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 الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا 

المقدمة 

 في تربية اإلنساف، ت    تعد المدرسة إحدل المؤسسات االجتماعية التي تسيـ مع غيرىا مف المؤسسا

أم مساعدتو عمى النمك في جميع جكانب شخصيتو الجسمية كالعقمية، كالنفسية كالركحية، 

كفقان لقدراتو كاستعداداتو كميكلو كاتجاىاتو، مع تكجيو ىذا النمك كجية اجتماعية، كحتى . كاالجتماعية

تؤدم المدرسة كظيفتيا التربكية خير أداء فإنيا بحاجة إلى إمكانيات مادية كبشرية، كتحتاج إلى إدارة 

تتكلى القياـ بمجمكعة عمميات يتـ بمقتضاىا تعبئة القكل البشرية كالمادية كتنظيميا كتكظيفيا بصكرة 

(. 2004محمد، )مكجية لتحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة 

أف كظيفة اإلدارة المدرسية قد اتسع مجاليا في الكقت الحاضر، فمـ تعد مجرد  (2004) كيؤكد عطكم 

عممية ركتينية تيدؼ إلى تسيير المدرسة سيرا ركتينيا كفؽ قكاعد كتعميمات معينة، كالمحافظة عمى 

نظاـ المدرسة، كحصر غياب التالميذ كحضكرىـ، كحفظيـ لممقررات الدراسية كصيانة األبنية 

كتجييزاتيا، بؿ أصبح محكر العمؿ في ىذه اإلدارة ىك التمميذ، ك تكفير الظركؼ كاإلمكانيات التي 

عداده لتكلي مسؤكلياتو في حياتو الحاضرة  تساعد عمى تكجيو نمكه العقمي كالبدني كالركحي كا 

كالمستقبمية، باإلضافة إلى االرتفاع بمستكل أداء المعمميف لتنفيذ المناىج المكضكعة، مف أجؿ تحسيف 

كما أصبحت اإلدارة تيتـ بتحقيؽ األىداؼ االجتماعية . العممية التربكية، كتحقيؽ األىداؼ المكضكعة

. التي يديف بيا المجتمع

      كظير في السنكات القريبة الماضية مفيـك جديد لكظيفة المدرسة، كىك ضركرة عنايتيا بدراسة 

ككاف نتيجة ىذا المفيـك زيادة التقارب كاالتصاؿ . المجتمع كالمساىمة في حؿ مشكالتو كتحقيؽ أىدافو

كالمشاركة بيف المدرسة كالمجتمع، فقامت المدرسة بدراسة مشكالت المجتمع كمحاكلة تحسيف الحياة 
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. فيو بجانب عنايتيا بنقؿ التراث الثقافي كتكفير كؿ الظركؼ التي تساعد عمى إبراز فردية تالميذىا

كما قاـ المجتمع بتقديـ اإلمكانيات كالمساعدات التي يمكف أف تسيـ في تحقيؽ العممية التربكية كرفع 

مستكاىا، ككجدت اإلدارة المدرسية نفسيا أماـ مفيـك جديد لممدرسة كلممجتمع، فكيفت أساليبيا كعدلت 

. (2004عطكم، )مف طرؽ العمؿ بيا لتحقؽ لممدرسة ىذا التقارب كتمؾ المشاركة 

       فمدير المدرسة الناجح أصبح مجمكعة مف الكظائؼ يمارسيا أكثر مف ككنيا صفات شخصية، 

فكاقع القيادة اإلدارية لدل مدير المدرسة ىي تمؾ القدرة التي يستأثر بيا ىذا المدير في التأثير عمى 

اآلخريف، كتكجيييـ بطريقة معينة ليتسنى معيا كسب طاعتيـ كاحتراميـ ككالئيـ كشحذ ىمميـ كخمؽ 

تعاكف بينيـ في سبيؿ تحقيؽ ىدؼ بذاتو، كقيادة مدير المدرسة في إطار ىذا المفيـك تعني نمطا مف 

(.    1998الرفاعي، )السمكؾ البشرم لمقائد بالنسبة لألدكار التي يؤدييا المعممكف كالعاممكف معو 

أف أية مدرسة تسعى عادة إلى تحقيؽ األىداؼ التي قامت مف أجميا،  (1991)     كيرل الخميمي 

بأعمى درجة مف الكفاية، كبشكؿ يضمف نجاحيا كاستمرارىا، كتقع ىذه المسؤكلية عمى عاتؽ القائد 

اإلدارم المتمثؿ بمدير المدرسة، كيجب أف يككف المدير قادرا عمى القياـ بميامو الكظيفية المتمثمة 

بعناصر العممية اإلدارية، كحفز العامميف عمى العمؿ بتكفير الجك الجماعي الذم ينبثؽ مف سياسة 

العمؿ بركح الفريؽ كحب العمؿ، كالتركيز عمى الجانب اإلنساني في اإلدارة، كيتأتى ذلؾ مف خالؿ 

ُ  لكافة  االختيار المناسب لممدير، كما كيعتبر االختيار المبني عمى أسس تربكية سميمة أمران ضركريان

مجاالت الحياة، كخاصة مجاؿ التربية كالتعميـ، الف النجاح في اختيار الكفاءات العالية في شغؿ 

. الكظائؼ القيادية، يمكف مف تذليؿ الصعاب التي تصادفيا كيساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة

عمى أف االختيار الجيد لمكظائؼ القيادية، كمنيا مدير المدرسة، يحقؽ  (1983)     كيؤكد متكلي 

لمتعميـ غايات اقتصادية كتربكية، إذ يقمؿ الفاقد المتمثؿ باإلىدار كالتسرب مف المدرسة، كيضاعؼ 
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العائد مف كراء كؿ جيد مبذكؿ، كيساعد عمى تحسيف العممية التعميمية التعممية، كتحقيؽ األىداؼ 

. التربكية ألمرسكمو في إطار الفمسفة التربكية

     مف ىنا برزت مشكمة اختيار القادة، إذ أشارت الكثير مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت مشكمة 

اختيار القادة التربكييف إلى أنو ليس ىناؾ حؿ أمثؿ ليذه المشكمة، كيتفؽ معظـ المختصيف في اإلدارة 

التربكية عمى ضركرة بذؿ كؿ جيد ممكف الكتشاؼ القادة مف بيف العامميف في مجاؿ التربية كالتعميـ، 

 ,Bridges and Bohr)كتشجيعيـ كمساعدتيـ في اكتساب الميارات التي تزيد مف كفاءتيـ 

1971 .)

؛ كال بد أف تككف ىذه العممية ( process)اختيار مدير المدرسة عممية  (2001)     كيعتبر عابديف 

يكاجو اإلدارة المدرسية يتمثؿ في أف مدير " كبيرا" مبنية عمى أسس سميمة، كبخاصة أف ىناؾ تحديا

:- المدرسة ال يعد لمينة اإلدارة المدرسية، كما تستمزمو مف ميارات متنكعة، كالمقصكد باالختيار

      انتقاء أفضؿ المرشحيف المتقدميف لشغؿ الكظيفة كأكثرىـ صالحية ليا، كذلؾ عف طريؽ المقارنة 

بيف صفات األفراد المرشحيف، كخصائصيـ، كخبراتيـ، كمكاصفاتيـ بشكؿ عاـ كبيف متطمبات العمؿ 

. كمكاصفاتيـ، بحيث تتـ المفاضمة بيف المرشحيف بدرجة امتالكيـ لممكاصفات المطمكبة

 التي يعتمد عمييا النظاـ الرئيسية المدخالت يعد مف أىـ المدرسة مدير أف( 1970) السممييرلك     

ك المسؤكؿ عف قيادة كتكجيو كتكفير كتييئة جميع التسييالت الالزمة لمعممية ، فوالتربكم لتحقيؽ أىدافو

 .كلذا فانو مف الضركرم التعرؼ عمى بعض صفاتو كدكره كطريقة اختيارهالتربكية، 

عف ة عمى الجية المسؤكؿك كعسيرة، تعتبر عممية شاقة المدرسةكعميو فاف عممية اختيار مدير 

،  كالخصائص الشخصية كالمينية، الذم تتكافر لديو المقكماتالمدرسة تبحث عف مدير أفالتعميـ 

 تساعده عمى السير كالحركة كتنفذ ما ةجنحأ كالعامميف معو ، ىي مدير فاعؿأف المدرسة الفاعمةحيث 

(. (David.1993ينقمو مف خبرات جيدة
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 الدراسةأىداف 

 :إلى الدراسةتيدؼ ىذه 

 في محافظتي بيت لحـ  لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكيةالكاقعيةدرجة اؿ إلىالتعرؼ - 1  

مف كجية نظر كؿ مف المعمميف كالمديريف كالمشرفيف معايير اؿ ليذهالدرجة المأمكلة كالخميؿ، ككذلؾ 

 .التربكييف

. معرفة اليكة بيف المعايير المأمكلة كالكاقعية عند اختيار مدير المدرسة- 2

 .(،...، ةالجنس، الكظيؼ)معرفة مدل اختالؼ المعايير باختالؼ المتغيرات الديمغرافية - 3

 أىمية الدراسة

 معايير اختيار يتمثؿ في ك،أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ معالجتيا لمكضكع تربكم ميـ     تكمف 

 المدرسة قائد تربكم، كمشرؼ تربكم مقيـ، مدير أف حيث  الكاقعية كالمأمكلة، المدارس الثانكية،يرممد

المجتمع المحمي، كأكلياء األمكر، كالطمبة، : التربكية العمميةىك حمقة الكصؿ بيف جميع أطراؼ ك

ف الخصائص إكىك الذم ينظـ العالقات داخؿ المؤسسة التربكية، كعميو ؼكالمعمميف، كاإلدارة التربكية، 

، كبالتالي فاف  عمى الكجو األكمؿميمتوؿ ئو في أدااألكبر ليا الدكر بيا المديركالمزايا التي يتمتع 

 المستمرة كيجب تطكيرىا مف خالؿ إجراء التقييمات ميمة،المعايير التي يتـ بمكجبيا اختيار المدير 

:- إضافة إلى .مدل االلتزاـ بتطبيؽ ىذه المعاييرضركرة التعرؼ إلى ك ليذه المعايير،

الحصكؿ عمى بيانات تساعد القائميف عمى العممية التربكية لتحسيف معايير اختيار مديرم  - 1

 .المدارس الثانكية

 رفد المكتبة الفمسطينية خاصة، كالمكتبة العربية عامة بجيد متكاضع في مجاؿ اإلدارة التربكية، – 2

. لعمو ي قدـ خدمة لمدارسيف كالباحثيف في ىذا المجاؿ

.  حث المسؤكليف عمى تقميؿ الفجكة المتكقعة بيف المعايير الكاقعية كالمأمكلة– 3
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.  تنبع األىمية ليذه الدراسة مف أىمية دكر مدير المدرسة– 4

 : وأسئمتيامشكمة الدراسة  

 المدارس عمى يرم التذمر مف قدرة مدكيرمف معممي المرحمة الثانكية كث"  كثيرافأالحظ الباحث ب     

 أك  المدارس الثانكية،يرماالختيار غير المناسب لمد،  كثيرة منياأسباب إلى ذلؾ كيعزكف إدارتيا،

كاقعية في  المعايير اؿإلى كجاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ المعايير المتبعة في اختيار ىؤالء المديريف،

ة ؿكـمأ اؿإلى الدرجة التعرؼ إلى  إضافة كدرجة تطبيؽ ىذه المعايير،، المدارس الثانكيةيرماختيار مد

 األسئمةكقد حددت مشكمة الدراسة في   المدارس الثانكية،يرمعند اختيار مدلتطبيؽ ىذه المعايير، 

 :اآلتية

ختيار مدير المدرسة ال  المتضمنة في أداة الدراسةمعاييرالكاقعية لؿدرجة اؿما  :(الرئيس)سؤال الدراسة األول 

 في  التربكييفكالمشرفيف يريف المعمميف كالمد كؿ مف مف كجية نظر كالدرجة المأمكلة ليذه المعاييرالثانكية

 ؟محافظتي الخميؿ كبيت لحـ

 ىؿ تختمؼ الدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية عف الدرجة المأمكلة؟: السؤال الثاني

 في محافظتي معايير اختيار مدير المدرسة الثانكيةىؿ تختمؼ الدرجة الكاقعية كالمأمكلة ؿ: السؤال الثالث

المسمى الكظيفي، كالمديرية، كالجنس، كالمؤىؿ العممي، : الخميؿ كبيت لحـ باختالؼ متغيرات الدراسة

 كسنكات الخبرة؟

 :فرضيات الدراسة

 :- اآلتيةصفريةاؿفرضيات               انبثؽ عف السؤاليف الثاني كالثالث اؿ

إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية ال تكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية األولى

.   مدير المدرسة الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـركبيف تقديراتيـ لمدرجة المأمكلة لمعايير اختيا
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ة بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية حصائيإال تكجد فركؽ ذات داللة  :الفرضية الثانية

  في محافظتي الخميؿ كبيت لحـاختيار مدير المدرسة الثانكيةكبيف تقديراتيـ لمدرجة المأمكلة لمعايير 

 .تعزل إلى المسمى الكظيفي

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية  ةحصائيإال تكجد فركؽ ذات داللة  :الفرضية الثالثة

  في محافظتي الخميؿ كبيت لحـاختيار مدير المدرسة الثانكيةكبيف تقديراتيـ لمدرجة المأمكلة لمعايير 

. تعزل إلى متغير المديرية

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية  ةحصائيإال تكجد فركؽ ذات داللة  :الفرضية الرابعة

  في محافظتي الخميؿ كبيت لحـاختيار مدير المدرسة الثانكيةكبيف تقديراتيـ لمدرجة المأمكلة لمعايير 

 .تعزل إلى متغير الجنس

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية  ةحصائيإال تكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية الخامسة

 في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ اختيار مدير المدرسة الثانكيةكبيف تقديراتيـ لمدرجة المأمكلة لمعايير 

 .تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي

إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية ال تكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية السادسة

 في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ اختيار مدير المدرسة الثانكيةكبيف تقديراتيـ لمدرجة المأمكلة لمعايير 

 .تعزل إلى متغير سنكات الخبرة في الكظيفة الحالية

خمفية الدراسة واألدب التربوي 

: اإلدارة المدرسية

     تشكؿ اإلدارة المدرسية جزءا مف اإلدارة التعميمية كاإلدارة التربكية، إذ أف صمتيا بيما صمة 

الخاص بالعاـ، كىي ال تشكؿ كيانا مستقال قائما بذاتو، بؿ أنيا كحدة مسؤكلة عف تنفيذ سياسات 

اإلدارة التربكية كاإلدارة التعميمية كأىدافيا، كحيث أف اإلدارة المدرسية ىي القائمة عمى تحقيؽ رسالة 



 8 

المدرسة مف خالؿ صمتيا المباشرة بالطمبة، فأنيا تتمتع بحرية اكبر في التصرؼ كالقياـ باألدكار 

المنكطة بيا كاتخاذ القرارات، كبخاصة في البمداف األجنبية المتقدمة، مما يجعميا أىـ كحدة إدارية في 

. (2001عابديف، )حمقة اإلدارة التربكية، كيعطييا مكانة كبيرة مف الناحية اإلدارية 

، ميمتو العمؿ عمى إنجاح (مدير)    ك اإلدارة المدرسية كحدتيا المدرسة، كيترأس جيازىا اإلدارم 

المدرسة في أداء رسالتيا، كطبيعة عممو يغمب عميو الجانب التنفيذم، أم صنع الخطط كالقرارات 

كالتعميمات الصادرة أليو مف اإلدارة التعميمية في صكرة إجرائية، لذلؾ فاف اإلدارة المدرسية ليست كيانا 

. (2004محمد، )مستقال بحد ذاتو بؿ ىي جزء مف اإلدارة التعميمية 

نظاـ ذك أىداؼ يتـ تحقيقيا بالتخطيط السميـ : أف اإلدارة المدرسية ىي (1979)    ك يرل عبكد 

لمعمؿ، كمف خالؿ التكزيع كالتنسيؽ كمتابعة التنفيذ ثـ تقكيـ اإلدارة، إلى جانب استخداـ الحكافز إلثارة 

الدكافع، كجعؿ مسؤكليات التنظيـ متكاممة كمتفاعمة في إطار جماعي تسكده ركح التعاكف، كيتـ 

. بعالقات إنسانية

الكؿ المنظـ الذم يتفاعؿ بايجابية داخؿ  اإلدارة المدرسية بأنيا ذلؾ (1991 )في حيف يعرؼ احمد 

المدرسة كخارجيا كفقان لسياسة الدكلة كفمسفتيا التربكية، رغبة في إعداد الناشئيف بما يتفؽ كأىداؼ 

المجتمع، كالصالح العاـ لمدكلة، كىذا يقتضي القياـ بمجمكعة متناسقة مف األعماؿ كاألنشطة، مع 

: تعريفا لإلدارة المدرسية محددا إياىا (1999) كيصيغ العمايرة .تكفير المناخ المناسب إلتماميا بنجاح

كظيفية تتفاعؿ بايجابية ضمف مناخ مناسب، داخؿ  (تخطيط كتنسيؽ كتكجيو )بمجمكعة عمميات 

المدرسة كخارجيا، كفقا لسياسة عامة كفمسفة تربكية تضعيا الدكلة، رغبة في إعداد النْش بما يتفؽ 

 .كأىداؼ المجتمع ك الدكلة

 .كؿ نشاط تتحقؽ مف كرائو األغراض التربكية تحقيقان فعاالن : بأنيا (1983)كيعرفيا فككس كزمالؤه 
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أىداف اإلدارة المدرسية 

     يتفؽ الكثير مف رجاؿ التربية كالتعميـ عمى أف التطكر الذم شيدتو اإلدارة المدرسية مف حيث 

فمـ يعد ىدؼ اإلدارة المدرسية تسيير . مفيكميا كأىميتيا قد انعكس بشكؿ أك بآخر عمى طبيعة أىدافيا

أمكر المدرسة بشكؿ عادم كركتيني، كلـ يعد ىدؼ مدير المدرسة المحافظة عمى النظاـ داخؿ 

المدرسة كتطبيؽ األنظمة بحذافيرىا عمى الطالب كالمعمميف، كمعاقبة المخالؼ منيـ، بؿ أصبح 

التمميذ، عقميا كجسميا كركحيا، محكر اإلدارة المدرسية، كما أف تكفير اإلمكانيات المادية كالمعنكية 

. (2002البكىي، )كتييئة الجك المناسب لمتمميذ أصبح ىدفا رئيسيا لإلدارة المدرسية 

إف التطكر السريع كالياـ الذم شيده ميداف التربية كالتعميـ قد نتج عنو تطكر في مفيـك المدرسة 

، ما يراه مف أىداؼ لإلدارة (ىػ1406)كقد لخص محضر . كبالتالي مفيـك اإلدارة المدرسية كأىدافيا

: المدرسية باآلتي

.  كعقميا كنفسيا كجسميا كتربكيا كثقافيا كاجتماعياا ػ بناء شخصية الطالب بناءا متكامال، عممي1

 ػ تنظيـ كتنسيؽ األعماؿ الفنية كاإلدارية في المدرسة بشكؿ يقصد منو تحسيف العالقات بيف 2

 الذم يحدث بيف أفراد ؾالعامميف في المدرسة، كسرعة إنجاز األعماؿ كتنسيقيا، كالقضاء عمى االحتكا

. أحيانا (المدرسة)األسرة الكاحدة 

 ػ تطبيؽ كمراعاة كمراقبة األنظمة كالقكانيف التي تصدر مف اإلدارات العميا المسؤكلة عف التعميـ في 3

. القطر أك البمد أك الكالية كتخص بالذات اإلدارة المدرسية

.  ػ كضع خطط التطكر كالنمك الالزميف لممدرسة في المستقبؿ4

ػ إعادة النظر في مناىج المدرسة كمكادىا كنشاطاتيا ككسائؿ تعميميا، كمكتبتيا، كبرامجيا الدراسية، 5

. كتمكيميا، كفي برامجيا الرياضية كأنديتيا الثقافية كمقصفيا، كجمعياتيا
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اإلشراؼ التاـ عمى تنفيذ مشاريع المدرسة حاضرا كمستقبال كالمباني كاألندية الحديثة أك المشاريع - 6

. التي تخصص لتمكيؿ المدرسة مف اجؿ سد حاجتيا

ػ العمؿ عمى إيجاد العالقات الحسنة بيف المدرسة كالبيئة الخارجية عف طريؽ مجالس اآلباء، كعف 7

. طريؽ النكادم، كالجمعيات، كالمؤسسات الثقافية، المكجكدة في البيئة

 ػ تكفير النشاطات المدرسية التي تساعد الطالب عمى نمك شخصيتو نمكا اجتماعيا كتربكيا كثقافيا 8

. داخؿ المدرسة كخارجيا

 ػ تييئة الجك المناسب في المدرسة مف اجؿ خمؽ ىذه األىداؼ كتحديدىا بؿ كمف اجؿ تحقيقيا 9

ىذا باإلضافة إلى التأكد مف سالمة الكسائؿ . كتجنيد كافة اإلمكانيات داخؿ المدرسة كخارجيا لذلؾ

. المؤدية لتحقيقيا كذلؾ بعد الدراسة الكاعية ليا

 دػ التخطيط، التنفيذ، اإلشراؼ، التقكيـ، التكجيو، اإلرشاد، المراقبة، المتابعة، التطكير كتحدم10

. المسئكلية

 ككارث، تعاكنا فعاال ايجابيا أك ما يستجد فييا مف مشكالت أك حكادث ؿػ معاكنة البيئة عمى ح11

. مممكسا

     إف االىتماـ كالتركيز عمى أىداؼ اإلدارة المدرسية التي سبؽ ذكرىا ال يعني التقميؿ مف األىداؼ 

األخرل لإلدارة المدرسية مثؿ األىداؼ اإلدارية كالتنظيمية كأىداؼ التحصيؿ العممي كغيرىا، غير إف 

األمر يتعمؽ باألكلكية في العممية التربكية كالتعميمية، حيث أف الدراسات التربكية كالتعميمية الحديثة 

 .(ىػ1413الفايز، )تنادم بْاف يككف التمميذ محكر العممية التربكية كالتعميمية 

: إلى أىداؼ أكثر تحديدا لإلدارة المدرسية، ىي (1991)كيشير احمد 

. ػ تكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية الالزمة لمقياـ برسالة المدرسة1

. ػ تكفير الجك المالئـ الصالح لمعممية التعميمية2



 11 

. ػ تحقيؽ التكامؿ بيف اإلدارة اإلدارية كاإلشراؼ الفني لمعممية التربكية3

. ػ العناية بالعالقات اإلنسانية الطيبة بيف جميع العامميف في المدرسة لتكفير جك داعـ لمتعميـ كالتعمـ4

. ػ تكفير قدكة حسنة لمتالميذ5

وظائف اإلدارة المدرسية 

إف لإلدارة المدرسية ػ كغيرىا مف اإلدارات ػ مجمكعة كظائؼ مف أىميا  (1997 )     يرل أبك فركة 

خمس عمميات اعتبرىا  (1995)التخطيط، كالتنظيـ، كالتكجيو، كاإلشراؼ، كالتقكيـ، كحدد زاىر 

ككاقع الحاؿ . اتخاذ القرار، كالتخطيط، كالتنظيـ، كالقيادة، كالرقابة: كظائؼ جديدة لإلدارة المدرسية، ىي

أف الكظائؼ السابقة ىي عمميات إدارية تتضمنيا العممية اإلدارية بشكؿ عاـ، سكاء أكانت إدارة 

. مدرسية أك غير ذلؾ

كظائؼ اإلدارة المدرسية كلخصيا في أربع نقاط أساسية،  ( 1999 )  مف جية أخرل، أكرد العمايرة 

: ىي

. ػ دراسة المجتمع كمشكالتو كأىدافو كأمانيو، كالعمؿ عمى حؿ مشكالتو كتحقيؽ أىدافو1

ػ العمؿ عمى تزكيد المعمـ ػ باعتباره محكر العممية التعميمية ػ بخبرات متنكعة كمتجددة يستطيع مف 2

. خالليا كبكاسطتيا مكاجية ما يعترضو مف مشكالت

ػ تييئة الظركؼ كتقديـ الخدمات كالخبرات التي تساعد عمى تربية التالميذ، كتعميميـ، كتحقيؽ النمك 3

. المتكامؿ لشخصياتيـ

مف ... ػ االرتفاع بمستكل أداء المعمميف لمقياـ بتنفيذ المناىج المقررة لتحقيؽ األىداؼ التربكية المقررة4

 الدكرات دخالؿ إطالعيـ عمى ما يستجد مف معمكمات كمعارؼ ككسائؿ كطرؽ تدريس كتدريبيـ كعؽ

. كالندكات ليـ
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     كخالصة القكؿ أف التطكر الذم شيدتو اإلدارة المدرسية قد أدل إلى تعقد الدكر الذم يقـك بو 

مدير المدرسة، بحيث أصبح مف الصعب إدارة المدرسة مف قبؿ شخص كاحد، مما حتـ عمى المدير 

شراكيـ في التخطيط كالتنفيذ كصناعة القرار كيالحظ أف عددا مف التعاريؼ . التعاكف مع المرؤكسيف كا 

السابقة قد أكدت عمى أف اإلدارة المدرسية تتطمب جيكدا مشتركة ألكثر مف فرد، كال تنحصر بشخص 

كما أف . مدير المدرسة عمى الرغـ مف مسؤكليتو األكلى عما يدكر في المدرسة، كعف تحقيؽ أىدافيا

إدخاؿ العناصر البشرية المكجكدة في المدرسة مف إدارييف كمعمميف كغيرىـ ضمف دائرة اإلدارة 

. (2001عابديف، )المدرسية يعزز فرص الفعالية كالقيادة الديمقراطية 

 صفات مدير المدرسة

  مدير المدرسة ىك اإلدارم األكؿ في مدرستو كىك المسؤكؿ عف تكجيو المدرسيف في النكاحي الفنية، 

كيقـك بالمشاركة في متابعة تنفيذ تكجييات مشرفي المكاد، كىك مسؤكؿ أماـ التربية كالتعميـ عف حسف 

البدرم، ).سير العممية التعميمية، كالمدير يمثؿ السمطة التنفيذية في المدرسة في نطاؽ اختصاصو

2005) .

كتعتبر شخصية مدير المدرسة مف المظاىر اليامة التي تصؼ حياتو، كسمككو، كنمطو في 

العمؿ، كتأثيره عمى المدرسيف كالتالميذ كالعامميف كأكلياء األمكر، ككيفية فيمو لنفسو كخصائصو 

كراثية، كبيئية، : كشخصية اإلنساف ىي محصمة تفاعؿ لثالثة أنكاع مف العكامؿ. الداخمية كالخارجية

. (2001عابديف، )كمكقفية 
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أف العديد مف كتب اإلدارة المدرسية قد أسيبت في ذكر الصفات الكاجب تكافرىا  (2004)كذكر محمد 

في مدير المدرسة، كمف بيف الصفات المستخمصة مف نتائج بعض الدراسات كالمالحظات العممية في 

 :مجاؿ القيادة اإلدارية

 المياقة الصحية،  كالسالمة النفسية، كاالتزاف االنفعالي، كالذكاء، كالثقة بالنفس، كالمركنة، 

كالجد كالمثابرة، كالصدؽ كاإلخالص، كتحمؿ المسؤكلية، كالرغبة في اإلنجاز، كالتفاؤؿ كالصبر، كقكة 

االحتماؿ، كالميؿ إلى التجديد كالتغيير المتميؿ المدركس، كالميؿ إلى التعاكف مع اآلخريف، كمعظـ 

منيما " ىذه الصفات فطرية، كىناؾ ارتباط كثيؽ بيف الصحة الجسمية كالصحية كالنفسية لمفرد ألف كال

كتساعد المياقة الجسمية الفرد عمى تحمؿ ضغط العمؿ الشديد . قد يؤثر عمى الجانب اآلخر كيتأثر بو

لفترة طكيمة كما تساعد الصحة النفسية عمى االحتفاظ بأعصابو سميمة تحت ىذا الضغط الشديد 

صدار األحكاـ السميمة . كاحتفاظو بقدرتو عمى التركيز في التفكير كا 

السمات الشخصية لممديريف ذكم الكفاءة العالية في األداء  (Miner، 1973) كقد حدد ماينر 

: بأربع نقاط ىي

 الشعكر بالمسؤكلية -1

 الحـز  -2

 ركح التنافس  -3

 اتجاه ايجابي نحك السمطة -4

فكجد أف أىـ الخصائص كالصفات التي يجب أف تتكفر في  (Hampton، 1981)أما ىامبتكف 

: المدير ذم الكفاءة ىي

   Integrity        االستقامة -1

 Patienceالصبر  -2
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  Willingness to workإرادة العمؿ  -3

  Foresightبعد النظر  -4

  Ambitionالطمكح  -5

  Warmthالدؼء  -6

جاء في كتاب لو بعنكاف  حيث (1981 ) زعف كجية نظر ليكثا ف (2004)     كتحدث محمد 

 الكفاءات ذات النماذج الفعالة التي  أف1981عاـ  (Organizational Behavior)التنظيـ السمككي 

: يجب أف تتكفر لدل مدير المدرسة كالقائد التربكم ىي

دراؾ الفركؽ الفردية، أىمية العمؿ كفريؽ، كأف يككف منفذان  -1 . قدرتو عمى الدافعية كا 

كيستخدـ ىذا األسمكب لمتعرؼ بالضبط إلى ماذا يقكـ بو العاممكف بدكف أم  يراقب كيشرؼ، -2

 .مشاكؿ

ييتـ باألسس كالقكاعد كالمكائح كاإلبقاء عمى النظاـ كالمكاقؼ المحيطة بو عمى أساس  -3

 (.Bureaucrat)بيركقراطي 

يقـك بتحسيف نمك األفراد العامميف معو مف خالؿ الثقة كيعتبر كمحسف كمطكر  -4

Developer  كالمدير الكؼء ىك الذم يستثمر طاقاتو ككقتو في األنشطة ذات الطابع ،

مكانيا قامة اتصاالت سيمة معيـ كأف تككف تاإلنساني كالفيـ الذاتي لنفسو كا   العامميف معو كا 

لديو الحساسية الكافية لكؿ مف القيادة التي يتمركز اىتماميا بتخطيط العمؿ كتنظيمو 

Initiate Structure كالقيادة التي يتمركز اىتماميا باألفراد العامميف  بالمدرسة كتنمية ،

 كالعمؿ عمى Considerationالعالقات اإلنسانية كاستنتاج حاجات األفراد قدر اإلمكاف 

 . رضاىـ

: ميمات مدير المدرسة
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 الميمة الرئيسية لمدير المدرسة ىي تنسيؽ جيكد كافة العامميف في المدرسة كتكفير التسييالت 

 لتحقيؽ األىداؼ المتكقعة منيا كالمنبثقة عف فمسفة التربية كالتعميـ، كذلؾ تكجيو الطاقات تكاإلمكانيا

كفي ضكء ىذا المفيـك فقد تحدث كؿ مف عابديف . البشرية في المسارات السميمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

: عف الميمات التالية (2004)، كالخكاجا (2001)

. ميمات تتعمؽ بعمؿ المدير مع المعمميف- أ

. إف يكزع المسؤكليات كالكاجبات المدرسية عمى المعمميف -

 .أف يناقش خطط المعمميف كيتابع تنفيذىا -

 .أف يتابع دكاـ المعمميف كالتزاميـ بالعمؿ كالكاجبات المطمكبة منيـ -

 .أف يشارؾ في تدعيـ العالقات االجتماعية كاإلنسانية بيف أسرة المدرسة معمميف كطالب -

إف يقـك بالزيارات الصفية لإلطالع عمى التفاعؿ القائـ بيف المعمـ كطالبو كمالحظة األىداؼ  -

 .التي حددتيا المناىج الدراسية كالخطط التي كضعيا المعممكف

 :أف يييئ لممعمميف فرص النمك األكاديمي كالميني مف خالؿ -

. االجتماعات كالندكات كالمحاضرات الثقافية -1

ككفؽ . تكجيو المعمميف لإلطالع عمى مصادر المعمكمات النافعة في مجاؿ عمميـ -2

  .تخصصاتيـ

إتاحة الفرص اللتقاء المعمميف بالمشرفيف التربكييف كغيرىـ مف أفراد البيئة المحمية كاإلدارة  -3

 . التربكية

 . (تبادؿ الزيارات الصفية  )تنظيـ برامج لتبادؿ الخبرات بيف المعمميف  -4

 .تكفير األدلة كالمناىج كالنشرات التربكية الالزمة لعمؿ المعمـ كضماف نجاحو فيو -5
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أف يساعد المعمميف عمى إنتاج كاستخداـ الكسائؿ التعميمية مف خالؿ تكفير الخامات كالمكاد  -6

 . المطمكبة

. ميمات تتعمؽ بعمؿ مدير المدرسة مع الطمبة- ب

تييئة البنية المدرسية السميمة التي تساعد عمى تعمـ الطمبة كتقدميـ مف خالؿ تكفير  -

مستمزمات الدراسة مثؿ الكتب كالمقاعد كالكسائؿ التعميمية كالغرؼ الصفية المريحة 

.  كالمالعب كالمرافؽ األخرل

 . العناية بالصحة الجسمية كالنفسية لمطمبة -

متابعة تحصيؿ الطمبة كتشخيص مكاطف الضعؼ لدييـ، كالعمؿ عمى عالجو  -

 . بالتعاكف بيف اإلدارة كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف كأكلياء األمكر

التعرؼ عمى مشكالت الطمبة السمككية كفيـ أسبابيا كالعمؿ عمى حميا بالتعاكف مع  -

 .األسرة كالمرشد التربكم كالمعمميف

 . التخطيط لنشاطات الطمبة الالصفية كاإلشراؼ عمييا كتقكيميا باستمرار -

ميمات تتعمؽ بالبناء المدرسي  - جػ 

يعتبر البناء المدرسي بمرافقو المتنكعة مف األمكر الضركرية لضماف تنفيذ البرنامج التعميمي كتحقيؽ 

.  أىدافو األمر الذم يتطمب مف المدير القياـ بالميمات التالية في ىذا المجاؿ

 

.  المحافظة عمى مظير المدرسة مف الناحية الجمالية في حدكد ما تسمح بو اإلمكانيات -

 . متابعة أعماؿ الصيانة لمبناء كاألثاث كالتجييزات المدرسية -

.  ميمات العمؿ مع المجتمع المحمي–د 
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تكثيؽ الصمة بيف المدرسة كاألسرة، كالتعاكف بينيما خدمة لممدرسة كالطمبة معان كذلؾ  -

مف خالؿ مجالس اآلباء كالمعمميف كالمقاءات كالزيارات، كتزكيد أكلياء األمكر 

.  بالبيانات المدرسية المختمفة

 . تنظيـ حمالت طالبية لخدمة البيئة المحمية -

.  ميمات تتعمؽ بتيسير آلية العمؿ في المدرسة- ىػ 

.   باألنظمة كتنفيذ التعميمات الصادرة عف الكزارةدالتقيي -

 . المحافظة عمى التقاليد التربكية في المدرسة كالتي تساىـ في تككيف االنتماء -

إعداد خطة التشكيالت المدرسية السنكية كقبكؿ الطمبة كتشعيب الصفكؼ مما يحقؽ  -

 .  المدرسةتاالستفادة الكاممة مف إمكانيا

مكانياتو -  . كحاجات المدرسةـتكزيع المباحث المقررة عمى المعمميف كفؽ تخصصاتيـ كا 

 . إعداد برامج الدركس كاألنشطة المدرسية كاالختبارات كمتابعة تنفيذىا -

 . تحديد مربي الصفكؼ كالمعمميف المناكبيف -

 . تشكيؿ المجالس المدرسية المختمفة كمتابعة نشاطاتيا -

اإلشراؼ الكامؿ عمى الشؤكف المالية في المدرسة كاالستفادة منيا عمى نحك أمثؿ  -

 .لصالح العممية التربكية

 .  إتقاف استخداـ السجالت المدرسية المختمفة كمراعاة الدقة في التكثيؽ -

ميارات مدير المدرسة                                                                                                                                    

     ىناؾ مجمكعة مف الميارات تحدث عنيا عمماء اإلدارة كالمشتغمكف في اإلدارة المدرسية، كيركف 

أنيا ضركرة متالزمة لمدير المدرسة، كال مناص لو عف امتالكيا حتى يتمكف مف القياـ بمسؤكلياتو 

القدرة عمى استخداـ كتطبيؽ األصكؿ كالمعارؼ " بالميارات"كيقصد . عمى كجو سميـ كصحيح كفعاؿ
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الفرؽ بيف الميارة كالقدرة بحيث  (1997)كأكرد أبك فركة . (1985السممي، )التي تحكـ عمؿ الفرد 

تتجاكز الميارة مجرد إمكانية أداء العمؿ إلى ككنيا تتـ بسرعة أكبر كدقة أكثر، كما أنيا مكتسبة 

.  كنامية

الميارات الذاتية : إلى أربعة أصناؼ (2001)     كتصنؼ الميارات المطمكبة كما كرد في عابديف 

. (الذىنية/ التصكرية )، كالميارات الفنية، كالميارات اإلنسانية، كالميارات اإلدراكية (الشخصية  )

أف معظـ كتاب اإلدارة يقسمكف السمات كالميارات الالزمة لنجاح القادة  (1995)كيذكر كنعاف

. الفنية، كاإلنسانية، كالذىنية: سمات ذاتية، كميارات قيادية تتمثؿ في الميارات الثالث: "اإلدارييف إلى

إال أنو يمكف القكؿ أف الكثير مف السمات الذاتية يمكف إدخالو ضمف الميارات القيادية الثالث، كما أف 

الميارات القيادية تعتبر مكممة لمسمات كالقدرات الذاتية الالزمة لمقيادة، إذ ىي جميعان مف السمات 

مف أف الميارات الالـز تكفرىا  (1976)كيؤيد ذلؾ ما بينو حسيف ك زيداف". المشتركة لمقادة الناجحيف

في مدير المدرسة تنحصر في الميارات الفنية المطمكبة لتنفيذ عمؿ المدرسة، كالميارات اإلنسانية 

إلى  (1996)مالمتعمقة بتفيـ األفراد كالجماعات كالتأثير فييـ، كالميارات اإلدراكية، كقد أشار اليكا ر

" كآيا".الفنية"باإلضافة إلى الميارات " سمككية"كميارات " فكرية"إدارة المدرسة عممية تتطمب ميارات "أف 

:  تكضيح لكؿ كاحدة مف ىذه المياراتمكاف التصنيؼ األكثر دقة ففي ما يؿ

 

:  (الشخصية)ـ الميارات الذاتية 1

عف الميارات الذاتية كقاؿ أنيا مجمكعة مف  (2001)كما كرد في عابديف  Kats( 1974)   كتحدث 

الصفات كالخصائص الجسمية كالعقمية كاالنفعالية لممدير، كالتي تحدد معالـ شخصيتو، كتؤثر منفردة 

أك مجتمعة في سمككو، كتعاممو مع اآلخريف، كفي استجاباتيـ لو، كىذه الميارات أمكر ال يتـ تعمميا 

 فطرية لدل المدير تتفاعؿ مع مؤثرات بيئية مختمفة تتعممان بؿ أنيا تعتمد أساسان عمى استعدادا
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كمف تمؾ الميارات السمات الشخصية لممدير، . كاألسرة، كحياة الطفكلة، كالبيئة المحمية، كالرفاؽ

 . كالقدرات العقمية، كالمبادأة كاالبتكار، كالقدرة عمى ضبط النفس

:    وتتمثل الميارات الشخصية في المالمح التالية

فيي ضركرة عقمية، إذ المدير يحتاج إلى بذؿ جيد مركز : الصحة السميمة بدنيا كعصبيا - أ

كشاؽ، فإف لـ تتكفر لو الصحة السميمة كالقكة المطمكبة، فسيرىقو التعب، كيقعد بو عف إنجاز ميماتو 

 .كالكفاء بمسؤكلياتو بالشكؿ المطمكب

 .قكة الشخصية كالقدرة عمى التأثير في اآلخريف كجذبيـ ككسب ثقتيـ - ب

: فذلؾ يؤثر في التفاعؿ مع اآلخريف: الطالقة المفظية كما يرتبط بيا مف سالمة السمع كالنطؽ - ت

 . رؤساء كمرؤكسيف، كفي إيصاؿ المعمكمات كالتعميمات إلييـ

 .الحيكية كالنشاط في العمؿ كالقدرة عمى التحمؿ - ث

 .الخمؽ الطيب الحسف كالقدكة الحسنة - ج

العدالة في التعامؿ مع اآلخريف، كالبعد عف المحاباة كالتحيز، كعدـ الخكض في األمكر دكف  - ح

 .(2001عابديف، )بينة، كعدـ أخذ الناس بالشبيات أك سكء الظف

في مجمكعة االستعدادات الفكرية،  (1997)كتتمثؿ القدرة العقمية كما أشار إلييا أبك فركة 

الذكاء كما يشممو مف قدرة : كمف تمؾ القدرات. كالعادات الذىنية، كاالعتقادات األساسية لدل المدير

متقدمة عمى التصكر كاستشراؼ األمكر، كعمى الفيـ العميؽ كالتحمؿ الشامؿ، كسرعة البديية، ك 

نجازه قبؿ غيره، مالمبادرة كاالبتكار الت  تتعمؽ بميؿ كاستعداد داخمي يدفع المدير إلى القياـ بالعمؿ كا 

عطاء الحمكؿ لمكاجية المكاقؼ الحرجة كالمشكالت كاألزمات  لى تقديـ المقترحات كاألفكار، كا  كا 

لى المثابرة كاألخذ بالعزيمة كأخيران،  تتمثؿ القدرة عمى ضبط النفس بالصحة النفسية . المختمفة، كا 
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دارة  حيث االستقرار كاالتزاف العاطفي كضبط االنفعاالت مما ي مكف المدير مف إدارة نفسو، كا 

اآلخريف، كمكاجية المشاكؿ كالعقبات كاألزمات كضغكط العمؿ بيدكءو كثقةو كسيطرةو عمى 

. األعصاب 

كمف الصفات الشخصية المطمكب تكفرىا في مدير المدرسة أيضان تمؾ التي أشار إلييا أألغبرم 

االستقامة، كالثقة بالنفس، كقكة اإلقناع كحسـ األمكر، كالتي أشار إلييا العبد : ، كىي(2000)

القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كتحديد األىداؼ، كالدافعية نحك النجاح كتحقيؽ : ، كىي(1994)المطيؼ

. األىداؼ، كالخبرة الكافية

: الميارات الفنية

ي نظر إلى الميارات الفنية عمى أنيا معرفةه متخصصةه في اإلدارة كالتربية كما يرتبط بيما مف 

حقائؽ كمفاىيـ كأسس متكافرة لمدير المدرسة، كتمكنو مف القياـ بعممو كمسؤكلياتو، كمف تحكيؿ 

بمعنى أخر، فاف الميارات . األفكار النظرية إلى ممارسات عممية، كمف فيـ نظـ التعميـ كقكانينو

الفنية ترتبط بمياـ المدير كمسؤكلياتو، سكاءن أكانت مسؤكلياتو إداريةن أك إشرافيةن، كذلؾ بما يساعده 

. (2001عابديف، )عمى الكفاء بمتطمبات عممو، كالقياـ بيا كممارستيا لبمكغ غاية اإلدارة كالتعميـ

بأنيا مياراته تتعمؽ باألساليب كالطرائؽ التي  (1975)كيصفيا كؿ مف سمعاف ك مرسي 

يستخدميا مدير المدرسة في ممارسة عممو كالقياـ بمسؤكلياتو، كمعالجتو لممكاقؼ التي يكاجييا أثناء 

كمدير المدرسة بحاجة إلى قدر كاؼو مف المعرفة كالدراية بما يقكـ بو .ن ذلؾ بأسمكبو تربكم

المرؤكسكف، غير أف ذلؾ ال يستمـز بالضركرة أف يككف المدير مكسكعةن تخصصيةن شاممةن لكؿ 

. األعماؿ كالمياـ التي يقـك بيا المعممكف كالمشرفكف الفنيكف في المدرسة
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. كيمكف الحصكؿ عمى المعرفة المتخصصة بالدراسة، كالتعمـ، كالتدريب، كالخبرة المنتقاة

كلذلؾ تسعى السمطات التربكية كالتعميمية لمتحقؽ مف تكفر ىذه الميارات لدل المديريف، فيتـ إعدادىـ 

شراكيـ في الندكات كالدكرات كالمقاءات التربكية المخططة . كتدريبيـ كا 

كالتي  (,1974Kats)إلى بعض الخصائص التي أشار إلييا كاتس  (1999)كيشير العمايرة 

:  تميز الميارات الفنية عف غيرىا، كمنيا

أنيا أكثر تحديدان مف الميارات األخرل، بحيث يمكف التحقؽ مف تكافرىا لدل المسؤكليف  .1

 .بسيكلةو مف خالؿ أدائيـ أعماليـ

أنيا تتميز بالمعرفة الفنية العالية كالمقدرة عمى التحميؿ كتبسيط اإلجراءات المتبعة كاستخداـ  .2

 .األدكات كالكسائؿ الفنية الالزمة إلنجاز العمؿ

 .أنيا أسيؿ في اكتسابيا كتنميتيا مف الميارات األخرل .3

 إلى بعض األعماؿ التي تتطمب ميارة ن فنيةن في اإلدارة (1975)كيشير سمعاف كمرسي

عداد ]التعميمية[تخطيط العممية التعميمية، كرسـ السياسة : "المدرسية، كمنيا  العامة في المدرسة، كا 

الميزانية، ككضع نظاـو جيدو لالتصاؿ كالعالقات العامة، كتنظيـ االجتماعات، ككتابة التقارير، 

كاختيار العامميف، كتكزيع العمؿ، كتحديد االختصاصات، كاإلشراؼ الفني، كالتجديد التربكم، كتطكير 

". العممية التربكية في مجاالتيا المختمفة

: الميارات اإلنسانية

يتعمؽ ىذا النكع مف الميارات بالطريقة التي يمكف لمدير المدرسة بيا التعامؿ مع مرؤكسيو 

بنجاح، كتنسيؽ جيكدىـ، كخمؽ ركح العمؿ الجماعي بينيـ، كبالقدرة عمى جذبيـ كحفزىـ لمعمؿ بجد 
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خالص كيتطمب ذلؾ كجكد الفيـ المتبادؿ بينو كبينيـ، كمعرفة أرائيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ . كا 

كحاجاتيـ، كلممشاركة في اتخاذ القرار لما لذلؾ مف اثر عمى ركحيـ المعنكية، كاستعدادىـ لمعمؿ، 

تقانو، ككؿ ىذه األمكر يجب أف تشكؿ جزءا ميما مف سمكؾ المدير " بؿ كتفانييـ في إنجاز العمؿ كا 

. (2001، عابديف، 2001، داحـ)اليكمي، 

كامتالؾ مدير المدرسة لمميارة اإلنسانية يعني أف يككف قادران عمى بناء عالقاتو طيبةو مع 

تاحة الفرصة ليـ  دراؾ ميكليـ كاتجاىاتيـ، كفيـ مشاعرىـ، كالثقة بيـ كبقدراتيـ، كا  المرؤكسيف، كا 

لعرض مقترحاتيـ كانتقاداتيـ كإلظيار ركح االبتكار لدييـ، كمساعدتيـ عمى الشعكر باألمف 

شباع حاجاتيـ  . (1976الشناكم، )كالطمأنينة، كا 

إلى أف الميارات اإلنسانية أكثر صعكبةن مف  (2001)كيشير الباحثكف كما كرد في عابديف 

عمى الرغـ مف أف اإلطالع عمى -الميارات الفنية، حيث إنيا تحتاج ألكثر مف الدراسة كالتدريب

البحكث كالدراسات كالتكاصؿ مع المعارؼ ذات العالقة يسيـ في تنمية كعي مدير المدرسة كزيادة 

، كما أنيا أكثر إلحاحا لمدير المدرسة ككنيا تتعمؽ بالعالقة بيف المدير كاألشخاص -مستكل إدراكو

الرؤساء، كالمعمميف، كالفنييف، كالطمبة، كأكلياء األمكر، كأفراد المجتمع بشكؿو : اآلخريف المتنكعيف

. عاـو كالذيف ال يستطيع المدير االستغناء عف االتصاؿ بيـ كالتعامؿ معيـ

: (التصورية)الميارات اإلدراكية 

- المعركفة بالميارات اإلدراكية–كيتعمؽ النكع الرابع كاألخير مف ميارات مدير المدرسة 

دراؾ اثر العالقات بيف  بمدل كفاءة المدير كقدرتو في رؤية تنظيـ مدرستو، كفيمو، كربط أجزائو، كا 

كتشمؿ الميارات اإلدراكية أك . األجزاء كالتغيرات التي تحدث فييا عمى العالقة عمى التنظيـ ككؿ
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التصكرية أيضان ميارة مدير المدرسة في إدراؾ شمكلية العممية التربكية كالعالقة بيف المدرسة 

كالمجتمع، كليس مجرد النظر إلى اإلدارة المدرسية كعمـ تسير األمكر، أك النظر إلى التعميـ كعمميةو 

. (2001عابديف، )منفصمةو عف التخطيط كالتقكيـ كالتطكير كاإلرشاد

طرق ومعايير اختيار مدير المدرسة 

      في ضكء التغيرات المستمرة في نظـ التعميـ كما يصاحبيا مف مشكالت إدارية كفنية كتزايد 

كتنكع ، الطمب االجتماعي عمى التعميـ كزيادة عدد التالميذ كالممتحقيف بالمدارس عاما بعد عاـ

كالتغيرات المستمرة في المناىج التعميمية لمكاكبة التقدـ المعرفي ، الكاجبات كاألعماؿ اإلدارية كالفنية

كطرؽ تدريس ىذه المناىج كالمستحدثات مف كسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ ، اليائؿ في عالمنا المعاصر

 تطمبت مثؿ ىذه األمكر دفؽ، كأىمية العالقة بيف المدرسة كالبيئة، كالخدمات التكجييية كاإلرشادية

 عمى درجة عالية مف الكفاية اإلدارية كالعممية، باإلضافة إلى سمات سأ ف يككف مديرك المدار، كغيرىا

إف مسؤكلية اختيار مديرم المدارس تقع بالدرجة األكلى .  كمقكمات شخصية سبؽ أف تحدثنا عنيا

. (2004عطكم، )عمى مديريات التربية كالتعميـ التي تقع ىذه المدارس تحت سمطاتيا اإلدارية 

: (1991عقيمي، )أما الخطكات المتبعة في عممية االختيار، فيمكف إيجازىا عمى النحك التالي 

. ػ استقباؿ طمبات المرشحيف كأكراقيـ المقدمة إلى المؤسسة صاحبة العمؿ1

ػ مراجعة الطمبات المستكفاة لمتعرؼ عمى األشخاص األكثر جدارة كاألقرب إلى المستكل المطمكب، 2

عطاء أصحابيا األكلكية في الخطكات الالحقة، كلمكقكؼ عمى مدل استيفاء الطمبات لمبيانات  كا 

كالمعمكمات المطمكبة مف اجؿ استبعاد غير المكتمؿ منيا، أك طمب المزيد مف اإليضاحات كالمستندات 

. مف أصحابيا

كلذلؾ، فمف الممكف . ػ التأكد مف لياقة الفرد المرشح صحيا كمف قدرتو الجسمية عمى القياـ بالعمؿ3

. أف يطمب مف المرشح إجراء فحص طبي
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ػ إجراء مقابالت لألفراد المرشحيف، كقد يتـ سؤاؿ المرشح عف سبب تقدمو لمعمؿ كتكقعاتو منو، أك 4

، كعف رأيو في (الكظيفة )مطالبتو لمتحدث عف أسمكب عممو أك إدارتو فيما لك حصؿ عمى العمؿ 

. كيفية مكاجية تحديات العمؿ في المؤسسة

ػ إجراء اختبارات بحسب طبيعة الكظيفة الشاغرة، كقد تككف تمؾ االختبارات شفكية، أك كتابية، أك 5

. تطبيقية، أك مزيجا بينيا

ػ المفاضمة بيف المتقدميف بناء عمى معايير مكضكعية محددة منسجمة مع طبيعة الكظيفة الشاغرة 6

. تمكف المجنة أك الييئة القائمة عمى عممية االختيار مف اختيار األنسب

ػ إشعار الشخص الذم كقع عميو االختيار بقرار اختياره كاستخدامو لفترة تجريبية لمتأكد العممي مف 7

أما فيما . صالحيتو لمعمؿ كقدرتو عمى القياـ بميامو المطمكبة كذلؾ قبؿ تثبيتو في الكظيفة أك المركز

. يتعمؽ بمف لـ يتـ اختياره، فمف الالـز إظيار االحتراـ لو كاالعتذار لو عف عدـ اختياره

. ػ اتخاذ القرار المناسب بشْاف المستخدـ كصالحيتو لمعمؿ كتثبيتو، أك استبعاده كاالستغناء عنو8

     كىناؾ خطكات أخرل أساسية كتمييدية تتقدـ الخطكات السابقة قد يعدىا بعض المختصيف مف 

: كتتمثؿ تمؾ الخطكات التنفيذية ب. خطكات عممية االختيار

تحميؿ العمؿ كتحديد مكاصفاتو كمكاصفات شاغمو، كتحديد معايير االختيار، كاإلعالف عف المراكز 

. الشاغرة كالية التقدـ إلييا

كيتـ التركيز عمى عممية اختيار مدير المدرسة باعتبارىا عممية شاقة كحساسة، إذ ال بد مف التأكد مف 

أف المدير يمتمؾ الميارات كالكفايات المطمكبة منو شخصيا كمينيا إلتماـ دكره كالقياـ بمسؤكلياتو، 

 الكصكؿ إلى مخرجات صائبة مخاصة كاف لو دكرا أساسيا في فعالية المدرسة كتحقيقيا ألىدافيا، كؼ

كتتـ عممية اختيار مدير المدرسة بطرؽ ككسائؿ شتى نستعرض أىميا في الصفحات . لعممية التعميـ

كليست ىناؾ طريقة معينة مثمى في عممية االختيار، بؿ أنيا تخضع لظركؼ النظاـ التعميمي . التالية
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كالبدائؿ المتكفرة لو، غير أف بعض الطرائؽ تمتاز عف غيرىا بدرجة اكبر مف المكضكعية كالنزاىة 

. كمراعاة تكافؤ فرص التقدـ لمعامميف في الحقؿ التربكم

عف تمؾ  (2001)، كعابديف (1994)، كالفقي (1993)      كقد تحدث كؿ مف فيمي ك محمكد 

كفيما يمي  .أسمكب األقدمية، كأسمكب الجدارة، كمقاييس الرتب: األساليب كصنفكىا في ثالثة أصناؼ

: تكضيح لكؿ منيا
 

 :ـ أسموب التعيين وفقا لألقدمية1 

لألقدمية في العمؿ مف األساليب التقميدية "           يعتبر أسمكب اختيار المعمميف كتعيينيـ كفقا

كاسعة االنتشار، حيث يتـ اختيار المدرسيف القدامى ذكم الخبرات الطكيمة في التعميـ كالعمؿ اإلدارم 

كيستند ىذا . لشغؿ كظائؼ مديرم المدارس حيف تتكفر الشكاغر لذلؾ، كيتـ تعينيـ لمجرد أقدميتيـ

: األسمكب إلى مجمكعة مبادْل أك افتراضات تبرر استخدامو، منيا

ػ إف العامميف أك المعمميف ذكم األقدمية يتمتعكف بمكتسبات كامتيازات معينة جراء عمميـ في النظاـ 1

. التعميمي، مما ال يمكف إنكاره، بؿ يمقي بضغطو عمى عممية االختيار

ػ إف العامميف أك المعمميف ذكم األقدمية قد مركا بخبرات أكثر كتجارب أكفر مف أقرانيـ المحدثيف مف 2

. غير ذكم األقدمية، كىـ بذلؾ أكثر قدرة كأىمية لشغؿ كظيفة مدير المدرسة

دراكا لمنظاـ التعميمي، كأىدافو، كبنيتو التنظيمية3 . ػ إف العامميف أك المعمميف ذكم األقدمية أكثر فيما كا 

. ػ إف ىذا األسمكب يحكؿ دكف تأثير المحسكبية كالضغكطات الخارجية السياسية كاالجتماعية4

 فيما بيف المعمميف كالعامميف، بؿ يكفر ليـ األمف تػ إف ىذا األسمكب يحكؿ دكف نشكب صرا عا5

. كالطمأنينة نظرا لكجكد معيار ثابت غير قابؿ لمتالعب فيو في عممية االختيار
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إف ىذا األسمكب يحكؿ دكف كصكؿ الغرباء مف خارج النظاـ التعميمي إلى المراكز القيادية في - 6

كما يحكؿ دكف كصكؿ المحدثيف مف غير ذكم األقدمية في العمؿ إلى المراكز القيادية أيضا ، المدرسة

 دكيس،  بدكره يزيد مف األمف كالطمأنينة لدل المعمميف كالعامميفاكىذ، كالتحكـ في أقرانيـ ذكم األقدمية

. الباب أماـ التيديدات كشكاكل العامميف

 تكفيره نكعا مف األمف فكـ، كعمى الرغـ مف المبررات الظاىرية التي يستند إلييا ىذا األسمكب

 ت أف ىناؾ العديد مف السمبيات كاالنتقادارغي، كالطمأنينة كعدالة فرص االختيار كالرقي الكظيفي

: كمف أىـ تمؾ االنتقادات. المكجية إليو

كيثبط ، كبخاصة الجدد، أف ىذا األسمكب يقتؿ ركح المنافسة كاإلبداع لدل المعمميف كالعامميف -1

حيث يشعركف بعدـ االىتماـ بقدراتيـ كميارتيـ ك بعدـ تكافر فرص التقدـ كالرقي ، طمكحاتيـ

 الكظيفي أماميـ لكجكد آخريف مف ذكم األقدمية 

أف ىذا األسمكب يفتح المجاؿ أماـ غير األكفاء مف ذكم األقدمية لتكلي قيادة المدرسة مما ينعكس  -2

كيحرميا مف اإلفادة مف أصحاب الكفاءات كالجدارة كالحماسة مف غير ، عمى فعالية المدرسة" سمبا

. ذكم األقدمية

،  كالتحصيؿ العممي المتخصص حظيما مف التقدير كاالىتماـبأف ىذا األسمكب ال يعطي التدرم -3

كبالتالي فأنو يسيـ في البقاء عمى إدارة المدرسة بعيدة عف التجديد كالتغيير في المفاىيـ 

.  كالممارسات

ذا حدث أف عيف .       إف أسمكب األقدمية يعتبر أف شغؿ كظيفة مدير المدرسة إنما يككف بالترقية كا 

فأنو يككف قد كضع ، معمـ في كظيفة مدير مدرسة دكف أف تتكفر فيو الشركط القيادية كالمينية كالخبرة

ذلؾ ، كالتالميذ، كالمعمميف، كالنظاـ التعميمي، كأضر بالصالح العاـ، نفسو في مكقؼ حرج بيف زمالئو
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كسيرتد ذلؾ عمى المعمميف ، أنو سيصعب عميو القياـ بدكره القيادم أك اإلدارم بشكؿ ناجح كفعاؿ

.  كالتالميذ بصكرة ارتكاسية كسمبية

 :أسموب الجدارة -2

   يقكـ ىذا األسمكب عمى أساس أف يتـ اختيار الشخص األجدر كاألكثر مالءمة لشغؿ كظيفة 

مدير المدرسة مف بيف المعمميف كالعامميف الذيف ينطبؽ عمييـ الحد األدنى مف متطمبات شغؿ 

كيعتمد ىذا األسمكب لمتخمص مف سمبيات . الكظيفة كمستمزمات القياـ بمسؤكلية إدارة المدرسة

كال سيما أنو يكصد الباب أماـ أصحاب الكفاءات كالجدارة ، أسمكب األقدمية كاالنتقادات المكجية لو

في تكلي إدارة المدرسة، كمف مبررات ىذا األسمكب الرغبة في التخمص مف سمبيات أسمكب 

 درجة أعمى مف الفعالية إتباع ىذا إلىاألقدمية كالرغبة في تحقيؽ تكافؤ الفرص كفي الكصكؿ 

.  غير أف إتباعو ال يخمك مف عيكب كثغرات تختمؼ بحسب الكسيمة المستخدمة،  األسمكب

: ألسمكب الجدارة"       كمف أشير الكسائؿ المستخدمة في االختيار كفقا

 :األخذ بتقديرات الرؤساء وتوصياتيم-أ

مكانية شغمو منصب مدير  ينظر إلى تقديرات الرؤساء في العمؿ كتكصياتيـ حكؿ المرشح كا 

المدرسة عمى أنيا إحدل الكسائؿ أسمكب الجدارة إذ يتـ الرجكع إلى الرؤساء إما بسؤاليـ 

كالطمب منيـ التسمية أك ترشيح شخص أك أشخاص أك بمراجعة التقارير الدكرية كالسنكية 

. التي يكتبكنيا عف المعمميف كالعامميف

كعالكة عمى تمؾ التقارير الفنية الدكرية عف المعمميف كالعامميف كدرجة كفاءتيـ في العمؿ 

تعتمد بعض األنظمة عمى تكصيات مف الرؤساء عمى المرشحيف ، كالتزاميـ بأىدافو كأصكلو

أك بناء عمى ما يسمى ، بناء عمى درجة كالء المرشح لمنظاـ السياسي كالحزب المسيطر

.  بالنضج السياسي لممرشح ك العضكية في نقابات أك منظمات الشبيبة
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كمف فكائد ىذه الكسيمة أنيا تحث المعمميف كالعامميف عمى الجد كاإلخالص كالمثابرة في 

كعمى االرتفاع بمستكل أدائيـ الحالي لضماف الحصكؿ عمى تقديرات ممتازة مف ، أعماليـ

فمف ، أما عف االنتقادات المكجية ليذه الكسيمة. رؤسائيـ فاتبعكا المكضكعية في أحكاميـ

مكانية تأثرىا بالعالقات : أىميا افتقار التقديرات كالتكصيات إلى المكضكعية كالدقة، كا 

أك بالكالء السياسي كالحزبي لممرشح ، أك بالمحسكبية، الشخصية بيف الرئيس كالمرؤكس

.   جدارة–  تجاكزا –كالمسمى 

 

 :  االمتحانات الكتابية- ب

أما االمتحانات الكتابية فيي كسيمة أكثر مكضكعية كتحقؽ درجة عالية مف النزاىة 

كتتضمف ىذه االمتحانات مسائؿ . كالجدية في تقدير جدارة المرشح الختياره مديرا لممدرسة

لمكقكؼ عمى مدل معرفتو كقدرتو عمى . معرفية كمكاقؼ إدارية كتربكية يجيب عنيا المرشح

، كحيث أنو يتـ تصحيح اإلجابات بطرؽ مكضكعية كسرية. التصرؼ في المكاقؼ المختمفة

أك ، فاف ذلؾ يحقؽ عدالة كفرصا متكافئة لمرافضيف دكف تقيد باألقدمية أك الكالء السياسي

.  كبعيدا عف المحاباة ك المحسكبية، التأثر بالعالقات الشخصية

 غير أنو مف الصعب أف تكتشؼ االمتحانات الكتابية عف شخصية الفرد المرشح 

كبالتالي فاعتمادىا كسيمة كحيدة لالختيار ال ، كعف بعض القدرات كالميارات التطبيقية، كقكتو

.   يضمف اختيار األشخاص األكفاء كاألكثر جدارة
         

      :المسابقات-  ج 

: يأخذ إجراء المسابقات الختيار مدير المدرسة شكميف
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أف يتـ اإلعالف عـز اإلدارة التعميمية اختيار مديرم المدارس كفؽ شركط :              الشكؿ األكؿ

كيقـك مف يرغب مف المعمميف كالعامميف في حقؿ ، محددة مف حيث المؤىالت كاإلعداد كالسف كالخبرة

ثـ تجرم عمميات فرز كتصنيؼ ، التربية كالتعميـ مف الذيف تتكافر فييـ الشركط المحددة بالتقدـ لذلؾ

كبالتالي يتـ اختيار مف يحصؿ عمى أعمى الدرجات أك التقديرات في . كقد تجرم مقابالتيـ، لممتقدميف

.  المسابقة في شغؿ كظيفة مدير مدرسة

أف يقـك المعممكف في المدارس لترشيح شخص أك أكثر مف كؿ مدرسة بناء عمى :     الشكؿ الثاني

كثـ تجرم عمميات التمايز كالتفضيؿ بيف المرشحيف كفقا لمدرجات كالتقديرات التي ، معايير محددة

. يحصمكف عمييا مف قبؿ زمالئيـ

 :المقابالت-د

كفي الحكـ عمى مدل مالءمة ، تعتبر المقابمة كسيمة تساعد في الكشؼ عف شخصية المرشح

، كمف اجؿ أف تتحقؽ في المقابمة المكضكعية كالنزاىة كالعدالة. المرشح لشغؿ كظيفة مدير المدرسة

يشترط أف تككف ليا معايير محددة، كسمـ تقديرات يتبعيا المسؤكلكف عف إجراء المقابالت لممفاضمة بيف 

كمف سمبيات ىذه الكسيمة أف فائدتيا كقيمتيا السميمة تتكقؼ إلى درجة كبيرة عمى مف . المرشحيف

دارتيـ ليا قد تتأثر المقابمة بطالقة ، كعالكة عمى ذلؾ. يجرييا مف حيث، مياراتيـ كحسف تصرفيـ، كا 

كذلؾ . كبالعالقات العامة، كبمقدرتو عمى المجاممة الشخصية، لساف المرشح لمنصب مدير المدرسة

فانو يمكف أف يخضع القائمكف بإجرائيا لضغكط خارجية تؤثر في تقديراتيـ لممرشحيف كاختيارىـ 

. لممدير

 :ىـ تقويم اإلعداد والتدريب

               تعتمد ىذه الكسيمة عمى تقكيـ األشخاص الممتحقيف بمعاىد كمراكز إعداد المديريف ك 

كمشاركتيـ كالتقديرات ، حيث تستخدـ النتائج الخاصة باتخاذ الممتحقيف الدراسي كاألكاديمي، تدريبيـ



 30 

فانو يفترض أف القائميف ، ككفقا ألنصار ىذه الكسيمة. التي يحصمكف عمييا أساسا في عممية االختيار

كعميو فيـ يعطكف ، عمى التدريب كاإلعداد ىـ أشخاص مؤىمكف كذكك كفاءة في التقكيـ كالقياس

كلذلؾ . الممتحقيف تقديرات دقيقة بناء عمى إنجازىـ كمشاركتيـ كجدارتيـ كفؽ أسس عممية كمكضكعية

.  يتـ اعتماد تمؾ التقديرات لمحكـ عمى جدارة المرشح لمنصب مدير المدرسة

: مقاييس الرتب -3

المقاييس التي يمكف مف خالليا ترتيب األفراد  (Rating Scales )     يقصد بمقاييس الرتب 

حسب درجة امتالكيـ لسمات كخصائص ، المرشحيف لمنصب مدير المدرسة تنازليا أك تصاعديا

كيتـ بناء مقاييس الرتب بطرؽ . كليس مجرد الكشؼ عف امتالكيـ أك عدـ امتالكيـ إياىا، معينة

، عممية مما يجعميا تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ يجعؿ استخداميا معرفة كتدريبا لمف يستخدميا

إذ أف سكء استخداميا يجعؿ منيا كسيمة غير ناجحة في اختيار المرشحيف لمنصب مدير 

.  المدرسة

     كمف مقاييس الرتب المفضمة، اختبارات اإلجراء المكقفي، المتخصصة بتقكيـ قدرة الفرد 

عمى القيادة في ضكء أدائو في مكقؼ معيف أك عدة مكاقؼ تضـ أشخاصا آخريف كبناء عمى 

يكضع تحت ظركؼ مادية كنفسية متباينة كيقـك الخبراء المتخصصكف بمراقبة ، تمؾ االختبارات

.  سمككيـ كتقكيمو

     كيذكر إلى أف اعتماد أسمكب محدد أك كسيمة محددة دكف غيرىا في اختيار مدير المدرسة 

فمف الحكمة أف ، كعميو. قد يككف غير كاؼ نظرا لما يكتنؼ كؿ أسمكب مف سمبيات كانتقادات

يتـ الجمع بيف مجمكعة أساليب ككسائؿ مف اجؿ الكصكؿ إلى عممية اختيار دقيقة كسميمة 

بحيث يتـ التأكد مف خالليا مف خبرة المرشح ككفاءتو لمعمؿ بطريقة مكضكعية مع ، كعادلة

. كتكافؤ الفرص، كالنزاىة، مراعاة تكفر الرغبة لدل المرشح
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كلحساسية معايير اختياره، فقد اقترح ،               كنظرا ألىمية الدكر القيادم لمدير المدرسة

مجمكعة صفات كميارات كاتجاىات يمـز تكفرىا في المدير المرشح قبؿ اختياره  (1985)الشيباني 

: كىي، لمعمؿ

كفيـ المكاقؼ ،  ذكاء فطرم مكتسب تظير أثاره في الحكـ الصائب أك النظرة البعيدة الثاقبة-1

كفي تكقع ، كفيـ كتحميؿ كمكاجية المشكالت التي تصادفو في قيادة كتكجيو مدرستو، الدقيقة

. المشكالت قبؿ حدكثيا

كألسس ، معرفة عميقة ككاضحة ككاسعة ألسس اإلدارة المدرسية الحديثة كألسس العالقات اإلنسانية-2

، كمعرفة مخصصة لمادة دراسية عمى األقؿ بكرعاية الشبا، التكجيو كالتدريس كالتكجيو التربكم الفني

. مف مكاد المنياج

ككعي كاؼ بمشكالت مجتمعة كأمتو كمشكالت العصر الذم يعيش فيو ، ثقافة عامة كاسعة-3

.  كفمسفة التربيةةكفيـ لفمسفة الحيا، كمشكالت اإلنسانية عامة

. باإلضافة إلى اإلعداد األكاديمي، كاإلدارة التربكية، كالتكجيو الفني، خبرة عممية كافية في التدريس-4

كممارسة ، كتمسؾ بتعاليـ دينو، كاليـك األخر، ككتبو كرسمو، كمالئكتو، إيماف قكم صادؽ باهلل-5

. فعمية لشعائر ديف اهلل ككاجباتو

خالص، كأمانة، ككفاء، كالعيد، تحمي باألخالؽ اإلسالمية الفاضمة مف صدؽ-6 ، كتسامح، كصبر، كا 

. كرحمة، كليف

. كثقة بالنفس مف غير غركر، عـز كتصميـ كقكة في الحؽ كشجاعة أدبية- 7

قناعيا كالتأثير فييا-8 كتجنب كؿ ما مف شانو أف يثير ، قدرة عمى قيادة الجماىير كمكاجيتيا كا 

.  عزكفيا كعداءىا
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كالتكجيو، كتكزيع   االختصاصات، ، كالتنظيـ، كاتخاذ القرارات، كالتنفيذ، قدرة عمى التخطيط-9

.  كالتقكيـ

حب العمؿ كالتفاني فيو، كتكيؼ معو، كركح مينية مخمصة، كحب لمتعاكف كالعمؿ الجماعي، - 10

كاستعداد إلشراؾ الغير في المسؤكلية، كاالستفادة مف غيره ، كاحتراـ ألراء ككجيات نظر اآلخريف

.  لبناء عالقات إنسانية ناجحة

شخصية محببة جذابة، كنفسية مطمئنة مستقرة، كمتكيفة مع نفسيا، كمع المجتمع الذم نعيش - 11

.  فيو، كالكسط الذم تعمؿ فيو، كمتكاضع

. كنظافة في الجسـ كالممبس، كمظير الئؽ، صحة بدنية سميمة كلياقة بدنية جيدة، كشكؿ مقبكؿ- 12

كغنى عف القكؿ أف جميع ىذه الصفات لمدير المدرسة ىي مف األمكر النسبية التي 

. يختمؼ الناس في حظيـ منيا، كبمقدار حظ مدير المدرسة منيا يككف نجاحو في إدارة مدرستو

كىي في غالبيتيا صفات مكتسبة، إذ يمكف أف تتكفر مف خالؿ التربية، كالتعميـ، كاإلعداد الجيد،  

.  كممارسة العمؿ

إلى أسس مقترحة لألخذ بيا  (1994، كالركساف، 1993السعكد ك بطاح، )كقد أشار كؿ مف 

: في عممية اختيار مديرم المدارس، كتضـ األسس المقترحة األمكر اآلتية

حصكؿ الشخص المرشح لالختيار عمى مؤىؿ جامعي ال يقؿ عف الشيادة الجامعية األكلى في  -1

.  أحد التخصصات التي يتـ تدريسيا في المدرسة

.  التمتع بشخصية قكية كقدرة عمى القيادة كاإلشراؼ -2

 . التمتع بالسيرة الحسنة كالخمك مف الجنح كاألحكاـ القضائية -3

 . الخبرة في التدريس بما ال يقؿ عف خمس أك ثالث سنكات -4

 . الحصكؿ عمى شيادة تدريب أك مؤىؿ تربكم -5
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 . الحصكؿ عمى تقارير جيدة مف الرؤساء كالمشرفيف التربكييف -6

 . الحصكؿ عمى ترشيح المشرفيف كالمسؤكليف كالزمالء -7

 . المظير الالئؽ كالسالمة الجسمية -8

 . االلتزاـ بأخالؽ مينة التدريس خالؿ السنكات السابقة -9

 . اجتياز االمتحانات الكتابية المقررة -10

 . اجتياز المقابمة الخاصة باختيار المرشحيف -11

: نماذج من األسس المستخدمة في اختيار مديري المدارس الثانوية في بعض الدول

لقد تبنت الدكؿ العديد مف األسس الختيار مديرم المدارس الثانكية، باإلضافة إلى استخداـ 

بعض األساليب كاألدكات التي تدعـ األسس المعمكؿ بيا في عممية االختيار، كسكؼ يتـ الحديث عف 

.  األسس المستخدمة في اختيار مدير المدرسة في عدد محدكد مف دكؿ عربية كأخرل أجنبية

ففي السعكدية أصدرت كزارة المعارؼ تعميمان حكؿ اختيار مديرم المدارس الثانكية تحت رقـ 

 ىػ، يشير إلى أف ال يقؿ المؤىؿ عف الشيادة الجامعية 28/10/1400 بتاريخ 42/5/17/675

بالنسبة لممدارس ما فكؽ االبتدائية، كاف تؤخذ بعيف االعتبار قكة الشخصية كالقدرة عمى اإلشراؼ 

كالتكجيو، كالتأثير، ككذلؾ جكدة التقديرات الفنية لممعمميف كاإلدارييف مف ككالء المدارس، كحسف السيرة 

كالتعاكف مع اآلخريف، فإف تكفرت ىذه الشركط في أكثر مف مرشح، فإف طكؿ الخدمة ككجكد مؤىؿ 

.  (1983متكلي، )أعمى أك دراسات تربكية ليا اعتبارات عند المفاضمة 

ـ في مادتو 1/11/1987 بتاريخ 213    كفي جميكرية مصر العربية نص القرار الكزارم رقـ 

عمى تكافر الشركط التالية لمف يتـ ترشيحيـ لكظيفة مدير مدرسة ثانكية، الحصكؿ عمى مرتبة  ( 17) 

.  (1998الراسبي،  )ممتاز في تقرير الكفاية في السنتيف األخيرتيف، كاجتياز برنامج تدريبي بنجاح

     أما في األردف فاف عممية اختيار مديرم المدارس الثانكية تتـ كفقان لمجمكعة مف األسس تـ 
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: ـ كىذه األسس ىي1988 لسنة 27تحديدىا في قانكف التربية كالتعميـ المؤقت رقـ 

أف ال يقؿ مؤىمة العممي عف درجة البكالكريكس باإلضافة إلى مؤىؿ آخر في اإلدارة  -1

.  المدرسية

 (. 1993السعكد كبطاح، )أف ال تقؿ خبرتو في التعميـ عف خمس سنكات -2

     بينما في فمسطيف تعتمد كزارة التربية كالتعميـ العالي عمى األفراد العامميف في ميداف التربية 

كالتعميـ مف ككادرىا لشغؿ مراكز مديرم المدارس الحككمية، كتحاكؿ الكزارة حاليان األخذ بأسمكب 

الجدارة في عممية اختيار المديريف كتعيينيـ، بحيث يفسح المجاؿ لجميع التربكييف مف معمميف كغيرىـ 

في التقدـ لشغؿ كظيفة مدير المدرسة، إذا استكفى الشركط المطمكبة لذلؾ، كتتعمؽ الشركط عادةن 

يشترط حاليان الحصكؿ عمى شيادة البكالكريكس سكل  )بضركرة الحصكؿ عمى مؤىؿ عممي مناسب 

يشترط أف تككف لدل المتقدـ خمس ) ، كالخبرة التربكية كالتعميمية (في الحاالت االستثنائية الضركرية 

، كالحصكؿ عمى درجة جيد جدان عمى األقؿ في التقرير السنكم خالؿ السنتيف (سنكات مف الخبرة 

كليس ىناؾ مف الشركط ما يمـز المتقدـ لمكظيفة الحصكؿ . األخيرتيف، كااللتزاـ بسياسة الكزارة كأنظمتيا

(. 2002كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية،  )عمى مؤىؿ تربكم أك إدارم أك ميني خاص بالمينة

     أما بالنسبة لمدكؿ األجنبية ففي الكاليات المتحدة فإف األسس المعمكؿ بيا الختيار مديرم 

المدارس تختمؼ مف كالية إلى أخرل، كلكف الفاصؿ المشترؾ بيف ىذه الكاليات ىك ضركرة تكافر 

سنكات، كاجتياز اختبار  (5 – 1)كأف تتراكح الخبرة التعميمية ما بيف  (ماجستير  )المؤىؿ األكاديمي 

 (. Sornett, 1983 )تحديد المستكل، إال أف بعض الكاليات تشترط إخضاع المتقدـ لمقابمة شخصية 

     كفي انجمترا فإف عممية اختيار مديرم المدارس الثانكية تعتمد عمى المقابمة التي يقـك بيا فريؽ مف 

أعضاء السمطة التعميمية المحمية كمسؤكلي المدرسة، كيقكـ مدير التعميـ بتقديـ االستشارة كالنصح ليـ 

 افترضت الحككمة 1984كفي عاـ . في عممية االختيار، كتعييف الناجحيف في كظيفة مدير مدرسة
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فترة انتقالية لتعييف المديريف الجدد، كيمكف لمدير المدرسة أف يبقى في مدرستو حتى نياية حياتو 

.  (1998الراسبي، )العممية ما لـ ينتقؿ طكاعية إلى مدرسة أخرل أك يعزؿ في حاالت نادرة 

حدود الدراسة 

تحددت ىذه الدراسة بمديرم المدارس الثانكية، كمعممي المرحمة الثانكية، كالمشرفيف التربكييف في 

، كما تحددت 2004/2005مديريات التربية كالتعميـ في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ لمعاـ الدراسي 

. ىذه الدراسة باألداة المستخدمة في تحديد معايير اختيار مديرم المدارس الثانكية

 تعريف المصطمحات 

 ىك ذلؾ الشخص المعيف رسميان في كزارة التربية كالتعميـ بكظيفة مدير :مدير المدرسة الثانوية- 1

مدرسة، ليككف مسؤكال مباشرا عف جكانب العمؿ الفني كاإلدارم في مدرستو، لتحقيؽ بيئة تعمـ أفضؿ، 

. كالعمؿ عمى تييئة الظركؼ لتحقيؽ ىذا اليدؼ

ىك قاعدة لمعمؿ الصحيح تستخدـ لترشد، كتضبط، كتنظـ السمكؾ بشكؿ مناسب كمقبكؿ : المعيار- 2

(Fredrick,1986 .)

 .ىك عممية انتقاء لكظيفة ما عمى أساس الشركط التي تصنفيا جية مسؤكلة ذات عالقة: االختيار- 3
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  السابقةتالدراسا
 

تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لبعض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة، التي اطمع عمييا 

. الباحث، عربية كأجنبية، كيعرضيا بدءان بالدراسات العربية كمف ثـ األجنبية، ككفؽ تسمسميا الزمني

: الدراسات العربية

 دراسة حكؿ طرؽ اختيار مديرم المدارس في المممكة العربية  (1986 )الحجي      أجرل 

السعكدية، كتبيف لو أف اختيار مديرم المدارس يتـ دكف مراعاة الصفات التي رغب فييا المعممكف، 

كأكلياء األمكر لمديرم المدرسة، كأىميا الصفات الخمقية كالشخصية كاالجتماعية، كالذكاء، كالشعكر 

بالمسؤكلية، كالقدرة عمى القيادة، كاإللماـ بالعمـك التربكية، كأف األساس المستخدـ في االختيار ىك 

األقدمية كالخبرة في التدريس،كأشارت الدراسة أيضان إلى أف اختيار المديريف اعتمادان عمى أسمكب 

األقدمية كالخبرة في التدريس، يجعؿ المدارس متعثرة متخبطة ألف مف ينجح في كظيفة التدريس، قد ال 

. ينجح في اإلدارة المدرسية

 كالتي ىدفت إلى اقتراح أسس الختيار مديرم المدارس الثانكية  (1988 )الراسبي      كفي دراسة 

في سمطنة عماف، كبياف مدل اختالؼ ىذه األسس باختالؼ المستكل اإلدارم، كالمؤىؿ العممي، 

مف مديرم المدارس الثانكية،  ( 189 )كالخبرة التعميمية ألفراد عينة الدراسة، تألفت عينة الدراسة مف 

كمساعدييـ، كمف مكجيي المكاد، كالمشرفيف التربكييف، كمف مديرم الدكائر، كمديرم العمكـ بالمناطؽ 

التعميمية المشمكلة بالدراسة، كتـ استخداـ أداة اشتممت عمى مجمكعة مف األسس الختيار مديرم 

.  المدارس الثانكية بسمطنة عماف

     كقاـ الباحث بحصر مجمكعة مف األسس، يمكف إتباعيا الختيار مديرم المدارس الثانكية بسمطنة 

:-  عماف منيا
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دبمـك في التربية، أك + ضركرة حصكؿ المرشح لإلدارة المدرسية عمى مؤىؿ بكالكريكس  (1

.  بكالكريكس في التربية، كمؤىؿ عممي، كاجتاز دبمكمان في اإلدارة المدرسية بعد البكالكريكس

 .سنكات ( 7 – 5 )أف يككف لديو خبرة تعميمية مف  (2

تكميفو بكظيفة مساعد مدير مدرسة ثانكية بالككالة لتحديد قدرتو عمى القيادة، بحيث يثبت مف  (3

 .يظير كفاءة قيادية في كظيفة مساعد مدير مدرسة ثانكية لمدة سنتيف

يتـ اختيار مديرم المدارس الثانكية ممف يظيركف كفاءة، كأف يككف عمر المرشح لإلدارة  (4

سنة، كلديو تقدير ممتاز لمتكسط تقدير الكفاءة العممية كالعممية،  ( 39 – 31 )المدرسية مف 

كأيضان تقدير ممتاز لمتكسط تقدير سنتيف، لكؿ مف مكجو المادة، كمدير المدرسة، كمدير 

 . المنطقة، كالمتعمؽ بأىمية المرشح لمقيادة

 التزامو بأخالقيات مينة التربية كالتعميـ، كأف تتكفر لديو الميارات اإلنسانية كالفنية كالفكرية،  (5

 . كاف يجتاز المرشح مقابمة شخصية تجرييا لجنة خاصة، باإلضافة الختبار تحريرم

     أشارت كذلؾ نتائج الدراسة عمى كجكد بعض االختالؼ في اآلراء بيف أفراد عينة 

الدراسة تبعان لممستكل اإلدارم، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة التعميمية، حكؿ تحديد أىـ األسس 

مساعد مدير مدرسة ثانكية بالككالة، كمساعد مدير مدرسة  )المقدمة ضمف األبعاد التالية 

كاقترح بعض أفراد العينة ضركرة قياـ المرشح بأدكار . (ثانكية، كمدير مدرسة ثانكية بالككالة 

اجتماعية لخدمة المجتمع المحمي كالرغبة الشخصية في العمؿ اإلدارم، كتكفر الميارات 

.  اإلدارية لديو كأسس إضافية الختيار مديرم المدارس الثانكية بسمطنة عماف

 إلى تقييـ عممية اختيار مديرم المدارس كطرؽ نمكىـ الميني  (1990 )العمايرة      كىدفت دراسة 

مديران كمديرة، اختيركا مف مديرم مدارس الحككمة  ( 228 )في األردف، كتألفت عينة الدراسة مف 

كككالة الغكث في محافظات إربد كالمفرؽ كاأللكية الشمالية مف المممكة األردنية، كأشارت النتائج إلى 
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قائمة باألسس التي يمكف أف تستخدـ الختيار مديرم المدارس، كتتمثؿ بالتزاـ المديريف بأخالقيات 

المينة في عمميـ عندما كانكا معمميف، كأمانتيـ في القكؿ كالعمؿ، كحرصيـ عمى مصمحة الطالب، 

خالصيـ في العمؿ، كحرصيـ عمى احتراـ زمالئيـ المعمميف كتقبؿ اقتراحاتيـ، كحصكليـ عمى تقدير  كا 

جيد جدان فأكثر في أخر ثالثة تقارير سنكية في عمميـ كمعمميف، كحرصيـ عمى تقبؿ آراء رؤسائيـ 

كاقتراحاتيـ، كقدرتيـ عمى التفاعؿ مع اآلخريف بمباقة كحكمة، كأف يككف المديركف مف فئة المعمميف 

الناجحيف كالذيف يتميزكف بأداء جيد في العمؿ، كقدرتيـ عمى اإلصغاء كالتحدث مع اآلخريف بطالقة، 

.   كما أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات مديرم الحككمة كمديرم الككالة

 كالتي ىدفت إلى كضع معايير ميمة في اختيار العامميف في (ىـ 1400 )المنيع      كفي دراسة 

اإلدارة التربكية، كتغيير المعايير التربكية المستخدمة، بيدؼ انتقاء األشخاص األكثر فاعمية في 

أدائيـ، مف أجؿ تطكير كتدعيـ األداء، ليصؿ إلى أعمى درجات الكفاية كمان ككيفان، كمف ىذه المعايير 

: التي أشار إلييا الباحث

.  التخصص في ميداف العمؿ (1

 .الكفاءة كالمقدرة عمى بناء عالقات إنسانية متكافئة (2

 .اإلخالص في العمؿ (3

 .اإلبداع في مجاؿ العمؿ (4

 .اشتراؾ المعمميف في اختيار مديرييـ (5

     كما أشارت الدراسة إلى أىمية الصفات الشخصية مثؿ الذكاء، كالثقافة العالية لممدير، كدماثة 

. الخمؽ

 التعرؼ إلى أراء مديرم المدارس كمعممي المرحمة الثانكية  (1991 )الخميمي      كحاكلت دراسة 

حكؿ المعايير المتبعة في اختيار مديرم المدارس في األردف، كتككنت عينة الدراسة مف معمميف 
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كمديريف في المدارس الثانكية التابعة لمديريات تربية إربد، كالككرة، كبني كنانة، كاألغكار الشمالية، 

مديران كمديرة، كأشارت نتائج  ( 52) معممان كمعممة، كعدد المديريف  ( 170 )كبمغ عدد المعمميف 

الدراسة إلى تقارب آراء المعمميف مع آراء المديريف بشأف العكامؿ المؤثرة في اختيار مديرم المدارس 

.  التي برأييـ تعتبر ميمة

     كما دلت النتائج لمعرفة الفركؽ بيف إجابات المعمميف كالمديريف لتحديد درجة أىمية العكامؿ 

 = α) داللة إحصائية عند مستكل          ذاتالمؤثرة في اختيار مديرم المدارس، عمى كجكد فركؽ 

. ككانت الفركؽ لصالح المديريف ( 0.05

تعزل  (α =  0.05 )     كذلؾ دلت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

لمتغير جنس المعمـ في تحديد درجة أىمية العكامؿ المؤثرة في اختيار مديرم المدارس، في حيف لـ 

.  تظير فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لخبرة المعمـ أك مؤىمو في تحديد درجة أىمية ىذه العكامؿ

تعزل لمتغير جنس  (α =  0.05  )     كبينت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

المدير في تحديد درجة أىمية العكامؿ المؤثرة، كلكف لـ تكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

. تعزل لخبرة المدير كمؤىمو العممي

 فقد ىدفت إلى معرفة كاقع الكفاءة اإلدارية لدل مديرم  (1992 )المخالفي        أما دراسة 

المدارس الثانكية األكاديمية الحككمية باليمف، كشممت عينة الدراسة جميع مديرم كمديرات المدارس 

مديران كمديرة، كذلؾ شممت  ( 93 )الثانكية األكاديمية الحككمية في صنعاء كتعز كعدف، كبمغ عددىـ 

.  كمعممة" معمما ( 162 )العينة 

 يقدركف كاقع الكفاءة اإلدارية لدل المديريف بدرجة كالمعمميف معان كتكصمت الدراسة إلى أف المديريف 

متكسطة، ك يقدر المديركف كاقع كفاءتيـ اإلدارية بدرجة متكسطة في مجمؿ العمميات اإلدارية، كبدرجة 



 41 

التنظيـ، كاتخاذ القرار، كالقيادة، كالتقكيـ، كبدرجة متكسطة في عمميتي : عالية في كؿ مف عمميات

.  التخطيط، كاالتصاؿ

     كذلؾ دلت النتائج عمى أف المعمميف يقدركف كاقع الكفاءة اإلدارية لدل المديريف بدرجة متكسطة 

في مجمؿ العمميات اإلدارية، كبدرجة ضعيفة في عممية التخطيط، كبدرجة متكسطة فيما عداىا مف 

. العمميات اإلدارية

 لكضع أسس مقترحة الختيار مدير المدرسة الثانكية  (1993 )السعود وبطاح       كجاءت دراسة 

كتكصؿ الباحثاف إلى تصنيؼ عشرة أسس الختيار مدير المدرسة الثانكية في األردف . في األردف

االلتزاـ بأخالقيات المينة، كالمظير الخارجي، كتقارير المشرفيف التربكييف، كالمقابمة الشخصية، : كىي

جراء اختبار كتابي، كترشيح المشرفيف التربكييف،  كترشيح الييئة التدريسية، كترشيح المدير الحالي، كا 

لمجنس كالخبرة التعميمية في تحديد " كما بينت النتائج أف ىناؾ أثرأ. كالخبرة اإلدارية كالمؤىؿ العممي

أسس االختيار، في حيف لـ يكف ىناؾ أم أثر لمخبرة اإلدارية، كالمركز الكظيفي عمى تحديد ىذه 

.  األسس

 إلى تطكير معايير الختيار مديرم المدارس الثانكية في  (1994 )الروسان        كىدفت دراسة 

 ( 15 )األردف، كتألفت عينة الدراسة مف مديرم التربية كالتعميـ في المحافظات األردنية، كعددىـ 

مديران، كرؤساء  ( 14) مديران، كالمديريف اإلدارييف كعددىـ  ( 21 )مديران، كالمديريف الفنييف كعددىـ 

، كمف عينة مختارة مف مديرم المدارس الثانكية في األردف بمغ ( 13 )أقساـ اإلشراؼ التربكم كعددىـ 

مديرة ممف يحممكف الشيادة الجامعية األكلى، كال تقؿ خبرتيـ في  ( 33) مديران ك  ( 36 )عددىـ 

كتكصؿ الباحث إلى قائمة معايير بناءان عمى الدراسات السابقة .  سنكات( 3)مجاؿ اإلدارة عف 

لممكضكع، كتكصيات المؤتمر الكطني لمتطكير التربكم في األردف، كالكصؼ الكظيفي لمدير المدرسة، 

كالكفايات التي ينبغي تكافرىا لدل مدير المدرسة، كاشتممت ىذه القائمة عمى طرؽ اختيار مديرم 
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المدارس الثانكية، كالمؤىالت العممية كالتربكية، كالخبرة العممية، كالسمات الشخصية، كاإلعداد الميني 

.  المناسب، كقدرات التخطيط، كأخيران تقكيـ مدير المدرسة الثانكية لعممو

:  كقاـ الباحث بترتيب ىذه المعايير تنازليان حسب األىمية عمى النحك التالي

. السمات الشخصية لمدير المدرسة الثانكية (1

 . تخطيط مدير المدرسة الثانكية لعممو (2

 .تقكيـ مدير المدرسة الثانكية لعممو (3

 .اإلعداد الميني المناسب لمدير المدرسة الثانكية (4

 . خبرة مدير المدرسة الثانكية (5

 . المؤىالت العممية كالتربكية لمدير المدرسة الثانكية (6

لمعايير الدراسة  ( 0.05= & )     كلـ تظير نتائج الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل 

.  الكظيفة، المؤىؿ، الخبرة، الجنس: حسب متغيرات

كأكصت الدراسة بضركرة أف تأخذ كزارة التربية كالتعميـ بيذه المعايير عند اختيار مديرم المدارس *

.  الثانكية

 إلى الكشؼ عف أىـ الكفايات القيادية التي يمتمكيا مديرك  (1996 )مياس        كىدفت دراسة 

كمديرات المدارس الثانكية في محافظة المفرؽ، حسب تصكرات ثالث فئات قيادية، ىي جياز دائرة 

التربية كالتعميـ العامة في المحافظة، كالقادة التربكييف في مديريات التربية كالتعميـ األكلى كالثانية، 

كقد تألفت عينة الدراسة مف جميع القيادات التربكية التابعة . كمديرم كمديرات المدارس الثانكية أنفسيـ

 مف الفئات المذككرة سابقان، 95/1996لدائرة التربية كالتعميـ في محافظة المفرؽ خالؿ العاـ الدراسي 

.  قائدان تربكيان  ( 240 )كعددىـ 

:  كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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أف مديرم كمديرات المدارس الثانكية يمتمككف الكفايات القيادية الالزمة لعمميـ،  (1

كلكنيـ يركزكف في أعماليـ عمى الكفايات اإلدارية الضابطة لممعمميف كسير العمؿ، 

.  أكثر مف تركيزىـ عمى الكفايات الفنية كاالجتماعية

أف الكفايات القيادية لمديرم كمديرات المدارس الثانكية ذات الصمة بأكلياء األمكر  (2

كالمجتمع المحمي كانت أقؿ الكفايات القيادية امتالكان لدل مديرم كمديرات المدارس 

الثانكية، نسبة لبقية الكفايات القيادية، رغـ أف درجة امتالؾ مديرم كمديرات المدارس 

 . الثانكية ليا فكؽ المتكسط

أف كفايات إدارة شؤكف الطالب، ككفايات التخطيط قد جاءتا في مرتبة متكسطة مف  (3

 .حيث درجة امتالؾ مديرم كمديرات المدارس الثانكية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، ألثر عامؿ المكقع القيادم حكؿ مدل امتالؾ  (4

مديرم كمديرات المدارس الثانكية لمكفايات القيادية حسب تصكرات أفراد عينة 

 .الدراسة

     كفي ضكء النتائج أكصي الباحث بزيادة اىتماـ مديرم كمديرات المدارس الثانكية بالكفايات الفنية 

إلى جانب الكفايات اإلدارية، ك زيادة االىتماـ بالكفايات االجتماعية، خاصة كفايات االتصاؿ 

.  كالتكاصؿ مع المجتمع المحمي كأكلياء األمكر

:  دراسة حكؿ معايير كأساليب اختيار مدير المدرسة القطرية (1996 )صادق       كما أجرت 

نمكذج مقترح، كقد اقترحت الباحثة الخطكات التالية التي يمكف استخداميا في اختيار مديرم المدارس 

:  القطرية كىي

ـ  1980لسنة  (25 )االستمرار في استخداـ األسس التي كردت في القرارات الكزارية التالية  (1

:  ـ كىي1992لسنة  (63)ك
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أ ػ تقكيـ كفاية العامميف في حقؿ التربية كالتعميـ كفؽ نظاـ يأخذ في االعتبار المؤىؿ، كالخبرة، 

. كالتقارير، كاألداء، كالشخصية، كالفاعمية في العمؿ

. ب ػ تقكيـ مؤىالت العامميف في التربية تبعان لدرجات معتمدة لكؿ مؤىؿ

جػ ػ أما بالنسبة لمخبرات فيشترط خمس سنكات في العمؿ داخؿ المدارس التي تسبؽ الترشيح مباشرة 

.  بالنسبة لمنصب مساعد مدير، أما المدير فيتـ اختياره مف بيف المساعديف بأكلكية مجمكع الدرجات

: بالنسبة لمترشيح لكظيفة مدير مدرسة فيمكف إتباع الخطكات آالتية (2

أ ػ تنظيـ مقابمة لممرشحيف تجرييا لجنة يقترح أف تككف مف رئيس المرحمة المرشح ليا مدير ك مساعد 

.  مدير ك خبير تربكم، كيجب أف تتكصؿ المقابمة إلى قرار صحيح

ب ػ يجرم الناجحكف في المقابمة اختبار لقياس كفاءتيـ اإلدارية، يتضمف بعض المكاقؼ التي مف 

.  الممكف أف تصادؼ المرشح أثناء تأديتو لكظيفتو، اإلدارية ككيفية التصرؼ تجاىيا

جػ ػ يعمؿ المرشح لمدة عاـ كاحد تحت التجربة، كيجرم تقييـ ألدائو مف قبؿ لجنة، باستخداـ أسمكب 

المالحظة، كالمقابمة مع الرئيس المباشر لو، كمع بقية المدرسيف، كاإلدارييف، لمعرفة اسمكنو اإلدارم، 

كقد قامت الباحثة بإعداد بعض األدكات التي يمكف استخداميا . كيثبت في كظيفتو إذا ثبتت صالحيتو

: الختيار المرشحيف لكظيفة مدير مدرسة كىي

. ػ استبانة الكفاءة اإلدارية1

. ػ أسئمة المقابمة الشخصية2

.  ػ استبانة االتجاه نحك العمؿ اإلدارم3
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الدراسات األجنبية 

اختيار مديرم المدارس المتكسطة في كالية "  بدراسة بعنكاف  (Scholl، 1980)        قاـ سككؿ 

 الدراسة ضركرة ج، كأظيرت نتائ"أكىايك األمريكية، مع اىتماـ خاص بالدكر القيادم في تطكير المنياج

 – 30 )تمتع مدير المدرسة بخمفية منيجية، خاصة بتقكيـ المنياج، كأف يككف المدير ذكران عمره

عاما، يحمؿ مؤىالن عمميان في التدريس االبتدائي، كدرجة الماجستير في اإلدارة التربكية، ليس ( 45

حائزان عمى شيادة الدكتكراه، كما أكصت الدراسة بتطكير معايير اختيار مكتكبة بالتعاكف مع كؿ 

لى إخضاع مديرم المدارس المتكسطة إلى برنامج تدريبي خاص  الميتميف بالبرنامج التربكم، كا 

.  بدراسات تربكية بعد المؤىؿ الجامعي، بعد أف يتـ تعينيـ في كظائفيـ
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دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى تصكرات مديرم التربية  ( Roesch , 1986)       ك أجرل ركسؾ 

 حكؿ دكر مديرم المدارس كما تعكسو معايير االختيار، كقد دلت نتائج اكالتعميـ في كالية كاليفكرني

:  الدراسة عمى أف أىـ معايير االختيار ىي

.  الميارة في العالقات اإلنسانية -1

 . الميارة في اتخاذ القرارات -2

 .القدرة عمى االتصاؿ -3

تحديد طرؽ االختيار لمديرم المدارس الثانكية،  ( Batchelor, 1987)     كحاكلت باتشيمكر 

ككضع صفات لمقادة منيا صفات شخصية ككظيفية، كأشارت الدراسة إلى أىمية أسمكب المقابمة في 

معايير شخصية، كمعايير كظيفية، كاليكايات، :  اختيار المديريف في ضكء المعايير المحددة، كىي

كالعمر، كمعايير اجتماعية كرغبة أكلياء األمكر، كما قامت الباحثة بدراسة ىذه المعايير كالحكـ عمييا 

في ضكء متغيرات الدراسة كىي الخبرة، كالمركز الكظيفي، كالمؤىؿ، كالتخصص، كما بينت الدراسة أف 

  .بيف المؤىؿ العالي كبيف تحديد المعايير" كبيرا" ىناؾ ارتباطا

 إلى معرفة مدل تفقد ىدؼ ( Godin & Mithoefer 1988)     أما دراسة جكدف كميثكفير 

المكضكعية كالعدالة في الممارسة المتبعة الختيار مديرم المدارس، ك حاكؿ الباحثاف تصنيؼ الطرؽ 

التي يحدث فييا التمييز بيف المرشحيف أثناء عممية االختيار، عف طريؽ فحص ثالثة مف التحيزات 

: كىي

(.  ذكران أك أنثى ) التحيز لجنس المرشح  (1

 . التحيز لمخبرة الطكيمة ضد المعرفة أك التعميـ (2

 . ميؿ المشرؼ التربكم لصالح أك ضد مرشح معيف (3
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في كالية  ( Main) مدير مدرسة ابتدائية كثانكية في مدينة ميف  ( 29 )ك تألفت عينة الدراسة مف 

:  كاشنطف، ك أشارت نتائج الدراسة إلى أف

تظير بكضكح لصالح اإلناث أثناء عممية  (ذكر، إناث  )قضية الميؿ لجنس المرشح  (1

. االختيار

مف أفراد عينة الدراسة عمى أىمية الخبرة اإلدارية، ك درجة الماجستير في  (% 83 )أكد  (2

اإلدارة التربكية، كىذا قاد إلى االستنتاج أف ىناؾ ميالن كاضحان لصالح المرشحيف الذيف لدييـ 

 . خبرة، أكثر مف المرشحيف الذيف يحممكف شيادات أعمى

أشار جميع أفراد عينة الدراسة إلى أف المشرفيف كالمجالس المدرسية لـ تكف مكضكعية كعادلة  (3

 . كمنصفة في عممية اختيار المديريف

المجالس المدرسية كالمشرفيف ليس لدييـ كعي كاؼ لمنظريات كاألبحاث الحديثة المتعمقة  (4

 . بالمدرسة الفعالة كقيادتيا

 أعضاء الييئة الختيارالطرؽ كالمعايير " دراسة بعنكاف  (Kenneth،1988)أجرل كينيث      

المدرسة الثانكية في مقاطعة برمنغياـ البريطانية،  التدريسية، مع إيالء األىمية لممعمـ األكؿ في

:  كأظيرت نتائج الدراسة المعايير التالية المتعمقة بمديرم المدارس الثانكية

الخبرة كالمعرفة في العمؿ   (2

 .سجؿ األداء الكظيفي (3

 . التعميـ كالتدريب (4

 . السمات الشخصية (5

 . األداء أثناء المقابمة (6

 .الرغبة في العمؿ مع إعطاء أىمية لمصفات الشخصية (7
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دراسة حكؿ قرارات الترقية كالتعييف  ( Green & Bently 1989)      كأجرل كؿ مف جريف كبنتمي 

لإلدارة االبتدائية، كىدفت الدراسة إلى التعريؼ بالقرارات المتعمقة بعممية اختيار األفراد الذيف 

:  سيصبحكف مديرم مدارس ابتدائية، كأظيرت نتائج الدراسة أف المرشحيف يتـ اختيارىـ

.  إذا عممكا في المدرسة كحظكا بتقدير ممتاز كاحتراـ مميز (1

حساس مرىؼ (2  . كانكا ذكم شخصية قكية كا 

 .لدييـ خبرة بأنظمة المدارس كالعمميات اإلدارية (3

 .لدييـ خمفية في المناىج المدرسية (4

 .لدييـ ميارات عممية ممتازة (5

 .لدييـ خبرة متنكعة في القيادة (6

 بعنكاف اختيار المدير في الزمف  (Mertz& Mcneely, 1989 )     أما دراسة ميرتزكمكنيمي

المتغير، فقد أشارت ىذه الدراسة إلى أف القيادة الفاعمة لمدير المدرسة أصبحت تعرؼ بأنيا المفتاح 

كلتحديد ما إذا كاف اختيار مدير المدرسة قد تـ التأثير عميو عف  )الرئيسي لممدارس الفاعمة كالمؤثرة، 

 ( 187) ، شممت عينة الدراسة (طريؽ التركيز عمى بعض جكانب القيادة التعميمية لإلدارة التربكية 

.  مدرسة ثانكية عامة في كالية تنسي ( 337 )مدير مدرسة مف أصؿ 

     كقد قارنت الدراسة بيف األسس التي تـ إتباعيا الختيار مديرم المدارس في كقت مبكر، كبيف 

األسس التي تـ إتباعيا الختيار مديرم المدارس مؤخران، بغرض معرفة ما إذا كاف ىناؾ أسس الختيار 

مديرم المدارس قد تغيرت أـ ال، كىؿ تعكس ىذه األسس المفاىيـ الجديدة لمقكانيف التربكية في كالية 

تنسي، كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف قكانيف اختيار مديرم المدارس لـ تتغير في كالية تنسي، كأنو 

ليس ىناؾ أسس عممية تستخدـ في اختيار مديرم المدارس أكثر مف الرجكع إلى خمفيات المرشحيف 

. المينية كاألكاديمية كطرؽ إعدادىـ كخبراتيـ
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بدراسة حكؿ اختيار مديرم المدارس الحككمية في أكىايك  ( Charles, 1990)       ك قاـ تشارلز 

دراؾ المساىميف في االختيار، كىدفت الدراسة إلى معرفة كيفية اختيار مديرم  حسب قكانيف الكالية، كا 

المدارس، كاستخدـ الباحث أسمكب المقابمة مف قبؿ لجنة معدة ليذا الغرض، كمشاركة المعمميف كاآلباء 

كالطالب في المقابمة، ككشفت الدراسة أف مديرم التربية ليـ األدكار األكلى في اختيار المرشحيف، كما 

لممقابمة الشخصية لممرشحيف، ككذلؾ تكقعات مديرم التربية، ك أكصت الدراسة " كبيرا" أف ىناؾ أثرا

.  بضركرة مشاركة المعمميف في االختيار النيائي لممديريف

جراءات اختيار مدير المدرسة  ( (Dilullo, 2004    أما دراسة ديمكلك  فقد ىدفت التعرؼ إلى آلية كا 

بأىمية دكر المدير " متزايدا" المتبعة في منطقة ركد ايالند، حيث جاء في ىذه الدراسة أف ىناؾ كعيا

كشخصية جكىرية في إصالح المدارس لجعميا فعالة، لذلؾ يتحمؿ المديركف مسؤكلية نجاح مدارسيـ أك 

فشميا، كيتكقع منيـ أف يخمقكا بيئة تعميـ ديناميكية في ىذه المدارس، كقد أشارت نتائج االختبارات التي 

 إلى أف الطالب يؤدكف مستكل أقؿ مف البراعة في فنكف المغة 2003جرت في جزيرة ركد عاـ 

كالرياضيات، لذلؾ يجب أف يتـ اختيار مديرم المدارس لمكاجية ىذا التحدم، حيث اختبرت ىذه الدراسة 

معايير كطريؽ االختيار المتبعة في الكالية، كذلؾ عف طريؽ استطالعات آراء مرسمة لجميع المديريف في 

الكالية، بعد ذلؾ تـ إجراء مقابالت مع بعض الذيف أبدكا آراءىـ في استطالع الرأم لمحصكؿ عمى 

.  معمكمات دقيقة

    كأشارت نتائج الدراسة إلى أف مناطؽ ركد ايالند تستمر في استعماؿ كسائؿ اختيار غير كافية 

كتقميدية، كالتي تعد غير مؤىمة لتقييـ الخصائص الضركرية لتككيف مدير فعاؿ كنشيط في القرف الكاحد 

. كالعشريف، كفي النياية طرحت الدراسة تكصيات بخصكص معايير كعمميات االختيار لمديرم المدارس

 كاف معممك إذاكالتي ىدفت إلى التعرؼ كفحص ما  ( Burdick, 2004 )       كفي دراسة بكردؾ 

( 64 )المدارس االبتدائية يختاركف مد يرييـ حسب الجنس ك نمط القيادة، كتككف مجتمع الدراسة مف
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كمعممة مف المدارس االبتدائية في منطقة أريزكنا، كقد تـ التعرض إلى مكضكعي الجنس كنمط " معمما

القيادة مف خالؿ مراجعة األدب التربكم كتقديرات المعمميف كمف خالؿ تعميمات مكتكبة مف خالؿ 

استطالعات الرأم، كقد أظيرت نتائج الدراسة بأف المعمميف اختاركا مديرييـ بناءن عمى نمط القيادة، كأف 

المعمميف الذككر يفضمكف المديريف الذككر أكثر مف اإلناث، كالمعممات يفضمف اإلناث أكثر مف المديريف 

.  الذككر، في حيف يفضؿ المعممكف الذككر المديرات التقميديات أكثر مف المديريف التقميدييف

 
 
 
 
 
 
 

: تعميق عمى الدراسات السابقة
     مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة، يظير أف بعضيا ركز عمى األسس كالنماذج المستخدمة 

في عممية اختيار مدير المدرسة، ككذلؾ حاكلت ىذه الدراسات تطكير معايير الختيار المدير، إضافة 

إلى بعض الدراسات التي تناكلت الطرؽ المتبعة في االختيار، كحاكلت بعض ىذه الدراسات التعرؼ 

عمى الصفات الشخصية لمدير المدرسة، ككذلؾ الكفايات المطمكب تكفرىا فيو، كجاءت دراسات أخرل 

لمتعرؼ إلى اتجاىات مديرم المدارس نحك المعايير المتبعة في اختيار المدير، ككذلؾ التعرؼ عمى 

.  مدل العدالة كالمكضكعية المتبعة إثناء عممية االختيار

     كيمكف القكؿ أف ىذه الدراسات غطت غالبية الجكانب في مكضكع مدير المدرسة مف حيث طريقة 

اختياره كالمعايير المتبعة التي يجب أف تؤخذ باالعتبار في عممية االختيار،  ككضع أسس لعممية 

. االختيار
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       إضافة إلى ذلؾ استفاد الباحث مف ىذه الدراسات، مف خالؿ الرجكع إلى األدكات المستخدمة 

فييا، لتطكير أداة دراستو الحالية، كحاكلت ىذه الدراسة إضافة شيء جديد في مكضكعيا، أال كىك 

التعرؼ إلى آراء كؿ مف المديريف كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف، في معايير اختيار مديرم المدارس 

. الثانكية، الكاقعية كالمأمكلة، كمنظكمة متكاممة في ىذا المجاؿ

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

 

. منيج الدراسة 

 .مجتمع الدراسة 

 .عينة الدراسة 

 .أداة الدراسة 

 .صدق األداة وثباتيا 
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. المعالجات اإلحصائية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصل الثالث 

 واإلجراءاتالطريقة 
 

 في  المستخدمةكاألداة كعينتيا، كمجتمعيا ،تناكؿ ىذا الفصؿ التعريؼ بمنيج الدراسة        م

 اإلحصائية كالمعالجات ، تطبيقياإجراءاتتناكؿ  صدقيا كثباتيا، كماكذلؾ  كالحصكؿ عمى البيانات،

 .كفرضياتيا أسئمتيا عف لإلجابةالتي استخدمت 

:- الدراسةمنيج 

. ةق المنيج المناسب لمثؿ ىذه الدراسككف الكصفي،استخدـ الباحث في الدراسة الحالية المنيج       

:- الدراسةمجتمع 
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 كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف في مديريات التربية يريفتككف مجتمع الدراسة مف جميع المد      

 تكزيع (1) كيكضح الجدكؿ ،2004/2005كالتعميـ في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ لمعاـ الدراسي 

 .الكظيفي كالمسمى ، كالجنس، المديرية: متغيرات حسبالدراسة مجتمع أفراد

 :الدراسةعينة 

مف أفراد  (%14 )بنسبة ك ، العشكائية الطبقية بالطريقةىاتـ اختيار عينة الدراسة مف مجتمع        

 الجنس كالمسمى : كتكزعت عينة الدراسة حسب متغيراتفردان، (411) كبمغ حجميا المجتمع، 

 كما ىك مكضح في الجدكؿ ، كالتخصص العممي، كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي، كالمديرية،الكظيفي

(2 .)

 
 
 
 
 
( 1 )جدول

 خصائص المجتمع الديمغرافية
العدد مستويات المتغير المتغير 

 

المديرية 

 887شماؿ الخميؿ 

 618جنكب الخميؿ 
 1364بيت لحـ 
 2869المجموع 

 1416ذكر الجنس 
 1453 أنثى
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 2869المجموع 

 

المسمى الكظيفي 

 101مشرؼ 
 138مدير 
 2630معمـ 

 2869المجموع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)جدول 

 عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة أفرادتوزيع 
النسبة العدد المتغير 
  الجنس 

  53.5ذكر     
  46.5    أنثى

  100المجمكع 
  المسمى الوظيفي 

  13.6مشرؼ     
  15.1مدير     
  71.3معمـ     

  100المجمكع 
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  المديرية 
  34.8شماؿ الخميؿ    
  26.3جنكب الخميؿ    
  38.9بيت لحـ    

  100المجمكع 
  المؤىل العممي 

  10.2دبمـك    
  70.6بكالكريكس    

  19.2 مف بكالكريكس    أعمى
سنوات الخبرة في 
الوظيفة الحالية 

  

  23.1 سنكات 5اقؿ مف    
  35.3 سنكات 10-5مف    

  41.6 سنكات 10 مف    أكثر
  التخصص العممي 

  60.1 إنسانيةعمـك    
  39.9عمـك طبيعية    

 :الدراسة أداة

: اآلتي عمى النحك األداة كتـ بناء ، لجمع المعمكماتكأداةاستخدـ الباحث في الدراسة الحالية االستبانة 

 .المدرسة التربكم كالدراسات السابقة حكؿ مكضكع معايير اختيار مدير األدبمراجعة  -1

 .المدرسة الختيار مدير  العالي الفمسطينيةمراجعة المعايير المستخدمة في كزارة التربية كالتعميـ -2

      :ضمف مجاالتقاـ الباحث بكضع مجمكعة مف الفقرات حكؿ معايير اختيار مدير المدرسة  -3

 .فقرة (41)، كعددىا  كالمعايير االجتماعية، كالمعايير المعرفية كالمياراتية،المعايير الشخصية

 المأمكلة كالدرجة  الثانكية،ختيار مدير المدرسةال  الكاقعيةمعاييراؿاستخدمت ىذه الفقرات لقياس  -4

 ) كىك مقياس رباعي الدرجات ر، ليذه المعاييالدرجة الكاقعية لقياس األكؿ مقياسيف،ىذه المعايير كفؽ ؿ
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 كالثاني لقياس الدرجة ،( غير مكجكد قميمة، مكجكد بدرجة متكسطة، مكجكد بدرجة كبيرة،مكجكد بدرجة 

 "ا يككف مكجكدكبيرة، أف بدرجة "ا يككف مكجكدأف ) أيضان رباعي الدرجات كىك ،ىذه المعاييرؿ المأمكلة

 (. "ا ال يككف مكجكدأف قميمة، بدرجة "ا يككف مكجكدأف متكسطة،بدرجة 

 عمى كاشتمؿ كؿ منيما المقياسيف المذككريف أعاله، مف األكلية في صكرتيا األداة  أخرجت-5

 . كالمعايير االجتماعية، كالمعايير المعرفية كالمياراتية، المعايير الشخصية:مجاالت

 :األداةصدق 

 قاـ الباحث بعرضيا عمى مجمكعة مف ،جموأ كقياسيا ما صممت مف األداة،لتحقؽ مف صدؽ     ؿ

 محكمان، (20) كعددىـ  كالتعميـ العالي الفمسطيني،مجاؿ التربية صيف كالعامميف فيصختالمحكميف الـ

ضافةكحذؼ األداة، مالحظات حكؿ اؿ إبداء، كذلؾ مف اجؿ ( 1)ممحؽ   لتصبح ، ما يركنو مناسباكا 

تـ حذؼ الفقرات التي لـ  كبعد مراجعة مالحظات المحكميف، ،بدرجة مف الصدؽ مقبكلة تربكيان  األداة

كأصبحت  المحكميف، مف %75 مف أكثرجمع عمييا أ الفقرات التي إضافة كعمييا،يتـ االتفاؽ 

: االستبانة في صكرتيا النيائية مككنة مف قسميف

المسمى الكظيفي، كالمؤىؿ العممي، كسنكات : بيانات عامة عف المستجيب، كتشمؿ: القسم األول

. الخبرة في الكظيفة الحالية، كالمديرية، كالجنس، كالتخصص

: مجاالت االستبانة كفقراتيا كيشمؿ: القسم الثاني

. معياران  (17)المعايير الشخصية، كتككف مف : المجاؿ األكؿ 

 .معياران  (17)المعايير المعرفية كالمياراتية، كتككف مف : المجاؿ الثاني 

.  معايير (7)المعايير االجتماعية، كتككف مف : المجاؿ الثالث 

. فقرة (41)كبيذا يككف عدد مجاالت االستبانة ثالثة، كعدد فقراتيا 
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المجاؿ )   إضافة الى ذلؾ قاـ الباحث باستخراج مصفكفة ارتباط متكسطات الفقرات بالدرجة الكمية

كتشير القيـ الكاردة في الممحقيف . (3)، (2)لألداة، باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف، الممحقاف (الكمي

أف ىناؾ ارتباطان قكيان كداالن احصائيان بيف متكسطات الفقرات كالدرجة الكمية، مما يعطي األداة درجة 

(. 4)كبيذا تـ اعتماد األداة بصكرتيا النيائية، الممحؽ . صدؽ مرتفعة كمقبكلة تربكيان 

 :األداةثبات 

 ألفا، بحساب معامؿ كركنباخ ، مف خالؿ معامؿ االتساؽ الداخمياألداةتـ التحقؽ مف ثبات       

، في حيف بمغت لممجاؿ الكمي لممعايير (0.96) لممجاؿ الكمي لممعايير الكاقعيةحيث بمغت قيمتو

 .  قيـ معامالت ثبات األداة(3)ح الجدكؿ ، كيكض(0.94)المأمكلة 

 

( 3)جدول 
  بمجاالتيا المختمفةاألداةمعامالت ثبات 

عدد الفقرات قيمة الفا  المعايير مجالالرقم 
المعايير الواقعية  

  0.91الشخصية  1
  0.94المعرفية كالمياراتية  2
  0.90االجتماعية  3
  0.96المجاؿ الكمي  4
المعايير المأمولة  

  0.87الشخصية  1
  0.91مياراتية  كاؿالمعرفية 2
  0.82االجتماعية  3
  0.94المجاؿ الكمي  4

 ؿ مما يدؿمرتفعة،  لجميع مجاالت األداة الثباتت قيـ معامالأف( 3)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 

 ."مقبكلة تربكياثبات  بدرجة  تتمتعاألداة أفعمى 
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 :اإلحصائيةالمعالجة 

 لمتأكد مف استيفائيا لشركط صالحيتيا لمتحميؿ  قاـ الباحث بمراجعتيااالستبانات،بعد جمع           

، كتبيف أف جميع االستبانات مستكفية لمشركط، بعد ذلؾ تـ تفريغ  لمحاسكبإلدخاليا تمييدا اإلحصائي،

كأعطيت تقديرات أفراد عينة الدراسة، لممعايير الكاقعية كالمأمكلة،  قيمان رقمية، حيث أعطيت  بياناتيا،

 درجات، مكجكد بدرجة (3 ) درجات، مكجكد بدرجة متكسطة(4)مكجكد بدرجة كبيرة " :اإلجابة

 أما بخصكص، كاقعيةاؿالمعايير  بخصكص تقديراتيـ، ىذا  ( درجة كاحدة)، كغير مكجكد ( درجتيف)قميمة

 "ا يككف مكجكد أف درجات، (4  ) بدرجة كبيرة"ا يككف مكجكدأف "اإلجابة  أعطيت المأمكلة، فقد المعايير

 درجة )"ا ال يككف مكجكدأف،  ( درجتيف) بدرجة قميمة"ا يككف مكجكدأف درجات،  (3 )بدرجة متكسطة

.  (كاحدة

 ألفا، كمعامؿ ارتباط بيرسكف،معامؿ كركنباخ   لمبيانات باستخراجاإلحصائيةكتمت المعالجة         

 كاختبار،  كاالنحرافات المعيارية، كالمتكسطات الحسابية، كالنسب المئكيةكاألعداد

 t-test  ، كتـ فحص فرضيات الدراسة عند مستكل الداللة األحادم ،كاختبار تحميؿ التبايف 

  .SPSS اإلحصائية باستخداـ برنامج الرـز 0.05>ألفا

     كلكصؼ الدرجة الكاقعية لممعايير أك درجتيا المأمكلة، كفؽ المتكسطات الحسابية، تـ اعتماد 

: المقياس التالي

انحراؼ  + 2.5)إذا كاف المتكسط الحسابي لمفقرة أك المجاؿ أعمى مف : درجة مرتفعة 

. (معيارم كاحد 

 +2.5)بيف " إذا كاف المتكسط الحسابي لمفقرة أك المجاؿ محصكرا: درجة متوسطة 

 (.انحراؼ معيارم كاحد 

. ( انحراؼ معيارم كاحد – 2.5)إذا كاف المتكسط الحسابي أقؿ مف : درجة منخفضة 
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الفصل الرابع 
 

نتائج الدراسة 
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الفصل الرابع 
 عرض النتائج     

 
          يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة، مف خالؿ أسئمتيا كفرضياتيا، ضمف مجمكعة مف 

. الجداكؿ، كتكضيح محتكل ىذه الجداكؿ، كالمعالجة اإلحصائية المستخدمة ليذه األسئمة كالفرضيات

:  الرئيس الدراسةسؤالنتائج 

     ما الدرجة الواقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية والدرجة المأمولة ليذه المعايير من 

وجية نظر المعممين والمديرين والمشرفين التربويين في محافظتي الخميل وبيت لحم؟ 

 لتقديرات أفراد  تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريةىذا السؤاؿ عف        لإلجابة

 ةعينة الدراسة المتعمقة بمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ، الكاقعي

 قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات (4)ضح الجدكؿ يك ككالمأمكلة، لفقرات أداة الدراسة كمجاالتيا،

المعيارية لمجاالت األداة كمجاليا الكمي أيضان، أما قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

(. 5،6،7)لممعايير الخاصة بكؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت، فيمكف مالحظتيا مف خالؿ الجداكؿ
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 (4)جدول 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعايير اختيار مدير المدرسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .والمأمولة الواقعية الثانوية،

 

معايير اختيار مدير المدرسة ؿ الكاقعيةدرجة لؿ أف تقديرات أفراد عينة الدراسة( 4)يظير الجدكؿ   
الفرعية، حيث بمغ المتكسط الحسابي  مجاالت المعايير أك لألداة لممجاؿ الكمي سكاء متكسطة،كانت 

 الجزء قيـ المتكسطات الحسابية في كما ت ظِير ،(0.60)، كبمتكسط حسابي (2.84)لممجاؿ الكمي
 أف أعمى المتكسطات الحسابية كاف لممعايير االجتماعية، كأقميا لممعايير المعرفية  مف الجدكؿاأليمف

كالمياراتية، بمعنى أف الدرجة الكاقعية لممعايير المياراتية كالمعرفية كانت األدنى مف كجية نظر أفراد 
. عينة الدراسة مف بيف مجاالت معايير اختيار مدير المدرسة الثانكية الثالثة

 أف تقديرات أفراد عينة الدراسة ، نفس الجدكؿقيـ المتكسطات الحسابية، فيفي حيف تظير        
. الفرعية مجاالت المعايير أك لألداة لممجاؿ الكمي سكاء ،ىذه المعايير كانت مرتفعةالمأمكلة ؿدرجة لؿ

، (3.60)ككانت تقديراتيـ متساكية لمجالي المعايير الشخصية، كاالجتماعية، كبمتكسط حسابي مقداره
في حيف لـ يختمؼ المتكسط الحسابي لمجاؿ المعايير المعرفية كالمياراتية كثيران عف ىذا المقدار، حيث 

كىذه القيـ المرتفعة لممتكسطات الحسابية، لمدرجة المأمكلة، تقترب مف القيمة القصكل، .  (3.57)بمغ
بخالؼ قيـ المتكسطات الحسابية لمدرجة الكاقعية ليذه المعايير، حيث كانت جميعيا أقؿ . (4)كىي
كالفرؽ بيف متكسطي المجاؿ الكمي لمكاقعية كالمأمكلة كاف ممحكظان، . كفؽ المقياس الرباعي (3)مف

%(. 18.75)كفؽ المقياس الرباعي، كتعادؿ ما قيمتو (0.75)كيساكم
 
 
 
 

 
واقعية ال

 
( المجال)المعايير

 
 المأمولة

االنحراف الدرجة 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

 2.92 0.59متكسطة 
الشخصية 

مرتفعة  0.37 3.60

مرتفعة  0.43 3.57المعرفية والمياراتية  2.72 0.71 متكسطة
مرتفعة  0.48 3.60 االجتماعية  2.93 0.74 متكسطة
مرتفعة  0.37 3.59 الكمي المجال 2.84 0.60 متكسطة
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: المعايير الشخصية
    قاـ الباحث بإيجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 كالمأمكلة، ةلممعايير الشخصية الختيار مدير المدرسة الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ، الكاقعي
(. 5)الجدكؿ

( 5)جدول 
 لمعايير الشخصية ل لتقديرات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (الواقعية والمأمولة)
 الواقعية الرقم 

المعيار 
 

المأمولة 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم  

1 0.94 2.81 
العمر 

3.38 0.79 

 0.58 3.68المظير الالئؽ  3.00 0.94 2
 0.68 3.49 ةالبد نيالمياقة  2.71 0.93 3
 0.54 3.82 الحميدة األخالؽ 3.17 0.89 4
 0.51 3.82سالمة النطؽ  3.31 0.80 5
 0.49 3.83الثقة بالنفس  3.09 0.85 6
 0.48 3.78القدرة عمى التركيز  3.07 0.82 7
 0.60 3.66الثقافة العامة  3.87 0.91 8
 0.64 3.64 أدنىشيادة البكالكريكس كحد  3.10 0.98 9
 0.83 3.28مؤىؿ تربكم بعد البكالكريكس  2.29 1.03 10
 0.68 3.62 المدرسية اإلدارةدكرات في  2.91 0.97 11
 0.73 3.44التقدير في الشيادة العممية  2.68 0.96 12
 0.55 3.71الخبرة في التدريس  2.99 0.87 13
 0.74 3.46 (نائب مدير)اإلداريةالخبرات  2.71 0.95 14
 0.80 3.45تقارير المشرفيف التربكييف  3.01 0.91 15
 0.77 3.44تقارير المديريف  3.06 0.87 16
 0.53 3.77مدل االنتماء لممينة  3.01 0.99 17

 0.37 3.60الدرجة الكمية  2.92 0.59 
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 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (5)الجدكؿ  ي ظير
 ليذه المعايير، المأمكلة كالدرجة ،لمعايير الشخصية في اختيار مدير المدرسةا لمدرجة الكاقعية لمجاؿ

 كالقدرة ، كالثقة بالنفس،النطؽسالمة ك، كاألخالؽ الحميدة،  المعايير المتعمقة بالمظيرأفحيث نالحظ 
حصمت  ، كتقارير المشرفيف، كالشيادة العمميةكتقارير المديريف، كمدل االنتماء لممينة، ،عمى التركيز

،  كالثقافة العامة،ةالبد ني كالمياقة ، معايير العمرأف في حيف  (.3 )عمى متكسطات حسابية أعمى مف
كالخبرة في التدريس، كالخبرة  ، كالتقدير في الشيادة العممية، كالدكراتكمؤىؿ تربكم بعد بكالكريكس،

" مرتفعة"ككانت الدرجة الكاقعية . (2.99-2.29 ) عمى متكسطات حسابية بيفتاإلدارية، حصؿ
األخالؽ الحميدة، كسالمة النطؽ، كشيادة البكالكريكس كحد أدنى، أما باقي : لثالثة معايير فقط

مرتفعة، ىذه المعايير ؿ المأمكلة الدرجة كانت بالمقابؿ .معايير ىذا المجاؿ فكانت بدرجة متكسطة
، كىناؾ مف المعايير قارب متكسطيا الحسابي ( 3 )كحصمت جميعيا عمى متكسط حسابي أعمى مف

القيمة القصكل، مثؿ معيار األخالؽ الحميدة، كمعيار سالمة النطؽ، كالثقة بالنفس، حيث زادت قيـ 
مؤىؿ تربكم بعد " ككاف المتكسط الحسابي األدنى لمعيار. (3.80)متكسطاتيا الحسابية عف 

(. 3.28)، كمقداره "البكالكريكس
:  المعايير المعرفية والمياراتية

   تـ إيجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة      

لممعايير المعرفية كالمياراتية الختيار مدير المدرسة الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ، الكاقعية 
. (6)الجدكؿ كالمأمكلة،
لمعايير المعرفية كالمياراتية ؿ الكاقعية  مف خالؿ القيـ الكاردة في الجدكؿ أف الدرجةيظير     ك

ككانت المتكسطات الحسابية  (2.72)، كبمتكسط حسابي مقداره" متكسطة"الختيار مدير المدرسة كانت
، كلـ تصؿ تقديرات أفراد عينة الدراسة ألم مف (3)لجميع المعايير المعرفية كالمياراتية أقؿ مف 

 ككاف المتكسط الحسابي لممعيار الخاص بإعداد مكازنة المدرسة ىك ،المعايير إلى درجة مرتفعة
، في حيف كاف المتكسط الحسابي لممعيار الخاص بالمغات األجنبية ىك (2.93)األعمى، كمقداره 

"  مرتفعة" المعايير المأمكلة ليذهدرجة في حيف كانت اؿ . األدنى مف بيف المعايير المعرفية كالمياراتية
، ككانت المتكسطات الحسابية لجميع المعايير المعرفية كالمياراتية (3.57)كبمتكسط حسابي مقداره

"  بأسس اإلدارة التربكية" ، ككاف المتكسط الحسابي لمعيار الخاص (3 )أعمى مف (الدرجة المأمكلة)
، في حيف كاف المتكسط الحسابي لممعيار الخاص بالمغات األجنبية ىك (3.69)ىك األعمى، كمقداره

 .(3.21)األدنى كمقداره
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( 6)جدول 
لمعايير المعرفية ل لتقديرات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (الواقعية والمأمولة) والمياراتية
 الواقعية الرقم 

المعيار 
 

المأمولة 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم  

18 0.93 2.81 
 التربكية اإلدارة أسس

3.69 0.59 

 0.67 3.50نظريات التعميـ  2.54 0.92 19
 0.70 3.52تطكير المنياج التربكم  2.56 0.96 20
 0.68 3.57كسائؿ تنمية المعمميف مينيا  2.58 0.96 21
 0.61 3.65 الصؼ إدارةمجاؿ  2.83 0.97 22
 0.64 3.65الخطط الدراسية  2.91 0.92 23
 0.65 3.63 مكازنة المدرسة إعداد 2.92 1.00 24
 0.72 3.52تكظيؼ الكتاب المدرسي  2.81 0.98 25
 0.67 3.59الصحة المدرسية  2.76 0.96 26
 0.62 3.67 االجتماعات إدارة 2.86 0.96 27
 0.68 3.56 الصراع إدارة 2.75 0.98 28
 0.62 3.65 الكقت إدارة 2.90 0.94 29
 0.65 3.61تقييـ التحصيؿ الدراسي  2.88 0.94 30
 0.65 3.59استخداـ الحاسكب  2.55 1.04 31
 0.65 3.60ميارات االتصاؿ  2.73 1.01 32
 0.90 3.21 األجنبيةالمغات  2.27 1.09 33
 0.69 3.55كضع الخطط لممكاقؼ الطارئة  2.60 1.01 34
 0.43 3.57الدرجة الكمية  2.72 0.71 

لمعايير المعرفية كالمياراتية ؿ الكاقعية  مف خالؿ القيـ الكاردة في الجدكؿ أف الدرجةيظير     ك
ككانت المتكسطات الحسابية  (2.72)، كبمتكسط حسابي مقداره" متكسطة"الختيار مدير المدرسة كانت

، كلـ تصؿ تقديرات أفراد عينة الدراسة ألم مف (3)لجميع المعايير المعرفية كالمياراتية أقؿ مف 
 ككاف المتكسط الحسابي لممعيار الخاص بإعداد مكازنة المدرسة ىك ،المعايير إلى درجة مرتفعة

، في حيف كاف المتكسط الحسابي لممعيار الخاص بالمغات األجنبية ىك األدنى (2.93)األعمى، كمقداره
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"  مرتفعة" المعايير المأمكلة ليذهدرجة في حيف كانت اؿ . مف بيف المعايير المعرفية كالمياراتية
، ككانت المتكسطات الحسابية لجميع المعايير المعرفية كالمياراتية (3.57)كبمتكسط حسابي مقداره

"  بأسس اإلدارة التربكية" ، ككاف المتكسط الحسابي لمعيار الخاص (3 )أعمى مف (الدرجة المأمكلة)
، في حيف كاف المتكسط الحسابي لممعيار الخاص بالمغات األجنبية ىك (3.69)ىك األعمى، كمقداره

 .(3.21)األدنى كمقداره
: المعايير االجتماعية

   تـ إيجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة             

لممعايير االجتماعية الختيار مدير المدرسة الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ، الكاقعية 
. (7)الجدكؿ كالمأمكلة،

( 7)جدول 
 ة لتقديرات أفراد عينة الدراسة لممعايير االجتماعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (الواقعية والمأمولة)
 الواقعية الرقم 

المعيار 
 

المأمولة 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم  

35 1.10 2.70 
الحالة االجتماعٌة 

3.29 0.96 

 0.55 3.77يتمتع بسمعة طيبة عند المجتمع المحمي  3.00 0.95 36
 0.64 3.71عالقتو مع زمالئو في العمؿ  2.91 0.94 37
 0.68 3.61عالقتو مع مديره المباشر  3.06 0.88 38
 0.74 3.55عالقتو مع المشرؼ التربكم  3.02 0.87 39
 0.60 3.66 اآلخريفالتفاعؿ مع  2.93 0.91 40
 0.62 3.66 اإلنسانيةالنزعة  2.90 0.93 41
 0.48 3.60الدرجة الكمية  2.93 0.74 

  االجتماعية الختيارلمعاييرالكاقعية ؿ الدرجة ، أف(7) الجدكؿ يتبيف مف خالؿ القيـ الكاردة في
، كأف ثالثة معايير اجتماعية مف (2.93)، كبمتكسط حسابي مقداره"متكسطة " ، كانت دير المدرسةـ

عالقتو مع مديره المباشر، كعالقتو مع : (3)بيف المعايير السبعة كاف متكسطيا الحسابي أعمى مف 
المشرؼ التربكم، كسمعتو الطيبة مع المجتمع المحمي، كالمتكسط الحسابي األدنى كاف لمعيار الحالة 

 االجتماعية، فمتكسطيا لمعاييرؿ المأمكلة الدرجة أما بخصكص. (2.70)االجتماعية، كمقداره 
، كبدرجة مرتفعة، كالمتكسطات الحسابية لجميع المعايير االجتماعية كانت أعمى (3.60)الحسابي ىك 
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، كأدناىا (3.77)، كأعالىا المعيار الخاص بالسمعة الطيبة مع المجتمع المحمي، كمقداره (3)مف 
كنالحظ أف مجاؿ المعايير االجتماعية . (3.55)الخاص بالعالقة مع المشرؼ التربكم، كمقداره 

. الختيار مدير المدرسة حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي، سكاء في الدرجة الكاقعية، أـ المأمكلة
:  الدراسة المنبثقة عن السؤالين الثاني والثالثنتائج فرضيات

  :األولىالفرضية 
 تقديرات أفراد عينة الدراسة  بين(α <0.05  ) عند مستوىإحصائية فروق ذات داللة د    ال توج

في محافظتي الخميل وبيت  اختيار مدير المدرسة الثانوية المأمولة لمعاييرالدرجة لمدرجة الواقعية و
. لحم
  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية اختبار ىذه الفرضية تـ استخراجقؽ مف صحةلتحؿك     

t-test (المترابطة لمعينات) معايير المأمكلة ؿدرجة اؿ كالكاقعيةدرجة لؿ لتقديرات أفراد عينة الدراسة
 (.8) كما ىك مكضح في الجدكؿ ،اختيار مدير المدرسة الثانكية

( 8)دول ج
 المأمولدرجة ال والواقعيةدرجة  ال بين متوسطاتالمترابطةلمعينات  t-testاختبار نتائج 

  بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسةؽكفراؿ أف( 8) الجدكؿ تشير القيـ الكاردة في   
 تككاف( α =0.000 ) كمستكل الداللة ،22.98– حيث بمغت قيمة ت المحسكبة إحصائيان،لة اد

لمدرجة المأمكلة،  (3.59) لممجاؿ الكمي  الحسابيمتكسطاؿ حيث بمغ المأمكلة،درجة  اؿؽ لصالحكالفر
. لمدرجة الكاقعية، كبيذا ترفض الفرضية الصفرية األكلى (2.84 )ك

المتوسط  (المجاالت)        المعايير
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 410 0.59 2.92الكاقعية الشخصية 
 

-20.47 0.00 

 0.37 3.60المأمكلة 
 المعرفية 
المياراتية 

 0.00 21.85- 410 0.71 2.72الكاقعية 

 043. 3.57المأمكلة 
 0.00 17.15- 410 0.74 2.93الكاقعية االجتماعية 

 0.48 3.60المأمكلة 
المجاؿ 
الكمي 

 2.84 0.60 410 -22.98 0.00 
 0.37 3.59المأمكلة 



 67 

: الثانيةالفرضية 

 تقديرات أفراد عينة الدراسة  بين(α <0.05 ) عند مستوى إحصائية فروق ذات داللة د      ال توج

في محافظتي الخميل وبيت  اختيار مدير المدرسة الثانوية لمدرجة الواقعية والدرجة المأمولة لمعايير

. لحم تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي

     تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة 

الكاقعية كالدرجة المأمكلة لمعايير اختيار مدير المدرسة حسب متغير المسمى الكظيفي، كما ىك 

(. 9)مكضح في الجدكؿ 
 

( 9)جدول 
 مدير الواقعية والدرجة المأمولة لمعايير اختياردرجة للالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 . المسمى الوظيفي متغيرالمدرسة الثانوية حسب

ػػة 
قػػعي

لػػكا
ة ا
رجػػػ
لػػػػػد
ا المتوسط العدد المسمى الوظيفي المجاؿ  

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 
الشخصية 

 0.59 2.97 293معمـ 
 0.62 2.97 62مدير 

 0.58 2.63 56مشرؼ تربكم 
 

مياراتية ك معرفية 
 0.64 2.82 293معمـ 
 0.76 2.76 62مدير 

 0.74 2.14 56مشرؼ تربكم 
 

اجتماعية 
 0.71 3.02 293معمـ 
 0.78 2.98 62مدير 

 0.75 2.43 56مشرؼ تربكم 
 

الدرجة الكمية 
 0.56 2.92 293معمـ 
 0.67 2.89 62مدير 

 0.59 2.39 56مشرؼ 
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ـة 
ـولـ

ـأمـ
ــمــ

ة ال
رجــ

الــد

 
الشخصية 

 0.37 3.59 293معمـ 
 0.27 3.66 62مدير 

 0.46 3.60 56مشرؼ تربكم 
 

مياراتية ك معرفية 
 0.40 3.58 293معمـ 
 0.39 3.63 62مدير 

 0.60 3.48 56مشرؼ تربكم 
 

اجتماعية 
 0.47 3.62 293معمـ 
 0.49 3.65 62مدير 

 0.58 3.49 56مشرؼ تربكم 
 

الدرجة الكمية 
 0.36 3.59 293معمـ 
 0.31 3.64 62مدير 

 0.59 3.53 56مشرؼ 

 مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية، يتبيف أف ىناؾ 

، بينما بمغت لممشرفيف (2.89)الدرجة الكمية لممديريف " في المتكسطات الحسابية، فمثال" فركقا

كأما فيما يتعمؽ بالدرجة المأمكلة تظير المتكسطات الحسابية الظاىرة . (2.92)، كلممعمميف (2.39)

في الجدكؿ أنو تكجد فركؽ في كجية نظر المديريف كالمعمميف كالمشرفيف حكؿ المعايير المأمكؿ 

كلمتعرؼ فيما إذا كانت ىذه الفركؽ دالة . تطبيقيا في اختيار المديريف، حيث كانت جميعيا مرتفعة

(. 10)استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم، كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ " إحصائيا
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( 10)جدول 

معايير اختيار مدير المدرسة الثانوية حسب ل الواقعية والدرجة المأمولةدرجة لل األحادينتائج اختبار تحميل التباين 
 متغير المسمى الوظيفي

ـة
يــ

عــ
قـ

وا
ـــ

 ال
ـة

ـــ
ج

در
ـــ

لــ
ا

 

مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسكبة 

مستكل 
الداللة 

شخصية 
 2.92 2 5.84بيف المجمكعات 

 408 139.41داخؿ المجمكعات  0.00 8.55
0.34 

 410 145.26المجمكع 

معرفية كمياراتية 
 10.89 2 21.78بيف المجمكعات 

 408 187.71داخؿ المجمكعات  0.00 23.79
0.45 

 410 208.49المجمكع 

اجتماعية 
 8.28 2 16.56بيف المجمكعات 

 408 212.79داخؿ المجمكعات  0.00 15.88
0.52 

 410 229.36المجمكع 

الدرجة الكمية 
 6.59 2 13.18بيف المجمكعات 

 408 138.25داخؿ المجمكعات  0.00 19.45
0.33 

 410 151.44المجمكع 
        

لة 
مـــو

لمأ
ة ا

درج
الــــ

شخصية 
 0.10 2 0.21بيف المجمكعات 

 408 57.37داخؿ المجمكعات  0.460 0.77
0.14 

 410 57.59المجمكع 

معرفية كمياراتية 
 0.31 2 0.63بيف المجمكعات 

 408 76.44داخؿ المجمكعات  0.183 1.70
0.18 

 410 77.08المجمكع 

اجتماعية 
 0.44 2 0.89بيف المجمكعات 

 408 95.34داخؿ المجمكعات  0.148 1.91
0.23 

 410 96.23المجمكع 

الدرجة الكمية 
 0.18 2 0.36بيف المجمكعات 

 408 57.09داخؿ المجمكعات  0.277 1.28
0.14 

 410 57.45المجمكع 
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بيف متكسطات   (α <0.05 )  عند المستكلإحصائيةانو تكجد فركؽ ذات داللة  (10)يظير الجدكؿ 
 إلىمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية تعزل ؿ الكاقعيةدرجة اؿ كالمعمميف كالمشرفيف نحك المديريف

، في حيف تظير النتائج في جميع المجاالت (0.001) مستكل الداللة بمغ إف حيث ،المسمى الكظيفي
درجة اؿ كالمعمميف كالمشرفيف نحك انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المديريف

حيث أف مستكل الداللة  المسمى الكظيفي إلىمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية تعزل ؿ المأمكلة
.  في جميع المجاالت 0.05كاف يزيد عف 

في   كما ىك مكضح، اختبار شيفيو لممقارنات البعدية استخداـ تـالفركقات ىذه  مصدركلتحديد     
. (11)الجدكؿ 

( 11)جدول رقم 
نتائج اختبار شيفيو لداللة الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الواقعية لمعايير اختيار 

 مدير المدرسة الثانوية حسب متغير المسمى الوظيفي
مستكيات المتغير المجاؿ 

 
 الشخصية 

مشرؼ معمـ مدير المسمى الكظيفي 
 0.343* 0.0051-- مدير 
 0.349*- - معمـ 

- - - مشرؼ 
المعرفية 

كالمياراتية 
 0.619* 0.059-- مدير 
 0.679*- - معمـ 

- - - مشرؼ 
 0.561* 0.0294-- مدير االجتماعية 

 0.590*- - معمـ 
- - - مشرؼ 

 0.495* 0.002-- مدير الدرجة الكمية 
 0.527*- - معمـ 

- - - مشرؼ 
 0.05دالة احصائيا عند مستوى الداللة      * 
، أم أف تقديراتيـ  كالمعمميف المديريف الفركؽ كانت لصالحأف  Scheffeيظير اختبار شيفيو     

. لمدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية أعمى مف تقديرات المشرفيف
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 الثالثة لفرضيةا

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≤ 0.05)  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الدراسة لمدرجة الواقعية والدرجة المأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية في محافظتي 

 .الخميل وبيت لحم تعزى إلى متغير المديرية

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة 

الكاقعية كالدرجة المأمكلة لمعايير اختيار مدير المدرسة حسب متغير المديرية، ككانت قيميا كما ىك 

(. 12)مكضح في الجدكؿ 

( 12)الجدول 
لواقعية والدرجة درجة اأفراد عينة الدراسة لل لتقديراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  المديرية متغير لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية حسبالمأمولة

ية 
واقع

ة ال
درج

ال

المتكسط العدد  المديريةالمجاؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 
الشخصية 

 0.64 2.84 143شماؿ الخميؿ   
 0.58 2.85 108جنكب الخميؿ 

 0.54 3.06 160بيت لحـ 
 

 المعرفية المياراتية 
 0.75 2.71 143شماؿ الخميؿ   
 0.71 2.60 108جنكب الخميؿ 

 0.67 2.81 160بيت لحـ 
 

االجتماعية      

 0.76 2.95 143شماؿ الخميؿ   
 0.78 2.82 108جنكب الخميؿ 

 0.71 2.99 160بيت لحـ 
 

الدرجة الكمية 
 0.65 2.81 143شماؿ الخميؿ   
 0.61 2.74 108جنكب الخميؿ 

 0.55 2.94 160بيت لحـ 
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لة 
مو

لمأ
ة ا

درج
ال

 
الشخصية 

 

 0.34 3.66 143شماؿ الخميؿ   
 0.39 3.56 108 جنكب الخميؿ

 0.39 3.58 160 بيت لحـ
 

 المعرفية المياراتية 
 

 0.40 3.61 143 شماؿ الخميؿ  

 0.47 3.52 108جنكب الخميؿ 
 0.44 3.58 160 بيت لحـ

     
االجتماعية     

 0.47 3.65 143 شماؿ الخميؿ  
 0.48 3.58 108 جنكب الخميؿ

 0.50 3.59 160بيت لحـ 
 

    الدرجة الكلية

 0.35 3.64 143 شماؿ الخميؿ  
 0.39 3.55 108 جنكب الخميؿ

 0.39 3.58 160 بيت لحـ

مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية ، يتبيف أف ىناؾ 

، بينما بمغت (2.81)الدرجة الكمية لمديرية شماؿ الخميؿ " في المتكسطات الحسابية ، فمثال" فركقا

، أما فيما يتعمؽ بالدرجة المأمكلة تظير  (2.94)، كلمديرية بيت لحـ (2.74)لجنكب الخميؿ 

كلمتعرؼ فيما إذا كانت ىذه . المتكسطات الحسابية انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في المتكسطات

(. 13)، استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم كما ىك مكضح في جدكؿ "الفركؽ دالة إحصائيا
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( 13)جدول 
الواقعية درجة أفراد عينة الدراسة لل تقديرات متوسطات بين لداللة الفروق األحادينتائج اختبار تحميل التباين 

معايير اختيار مدير المدرسة الثانوية حسب متغير المديرية ل والدرجة المأمولة

ية 
كاقع

ة ال
درج

ال

 
المعايير 

مصدر التبايف 
مجمكع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسكبة 

مستكل 
الداللة 

 
شخصية 

 2.14 2 4.28بيف المجمكعات 
 408 140.98داخؿ المجمكعات  0.002 6.19

0.34 
 410 145.26المجمكع 

معرفية 
كمياراتية 

 1.50 2 3.00بيف المجمكعات 
 408 205.49داخؿ المجمكعات  0.052 2.98

0.50 
 410 208.49المجمكع 

 
اجتماعية 

 1.03 2 2.07بيف المجمكعات 
 408 227.28داخؿ المجمكعات  0.15 1.86

0.55 
 410 229.36المجمكع 

 
الدرجة الكمية 

 1.49 2 2.99بيف المجمكعات 
 408 148.44داخؿ المجمكعات  0.17 4.11

0.36 
 410 151.44المجمكع 

        

كلة 
مأم
ة ال

درج
ال

شخصية 
 0.38 2 0.77بيف المجمكعات 

 408 56.82داخؿ المجمكعات  0.064 2.76
0.13 

 410 57.59المجمكع 

معرفية 
كمياراتية 

 0.24 2 0.48بيف المجمكعات 
 408 76.59داخؿ المجمكعات  0.275 1.29

0.18 
 410 77.08المجمكع 

 
اجتماعية 

 0.18 2 0.35بيف المجمكعات 
 408 95.87داخؿ المجمكعات  0.466 0.76

0.23 
 410 96.23المجمكع 

 
الدرجة الكمية 

 0.27 2 0.54بيف المجمكعات 
 408 56.90داخؿ المجمكعات  0.141 1.96

0.13 
 410 57.45المجمكع 
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 بيف (α <0.05 ) عند مستكل إحصائيةنو ال تكجد فركؽ ذات داللة أ( 13)يظير الجدكؿ 
 في الدرجة الكميةالثانكية  لمعايير اختيار مدير المدرسة الكاقعيةدرجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لؿ

 مستكل أف حيث ،المعايير المعرفية كالمياراتية كالمعايير االجتماعيةكذلؾ  كالمديرية،  لمتغيرلتعز
في حيف ىناؾ فركؽ ذات داللة  ،إحصائيا كىك غير داؿ 0.05زاد عف الداللة في ىذه المجاالت 

 ،لمعايير الشخصيةؿة بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعي 0.05=ألفا عند مستكل إحصائية
، في حيف تظير النتائج انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 0.002=ألفاحيث بمغ مستكل الداللة 

 إلىمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية تعزل ؿ المأمكلةدرجة اؿ نحك بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة
 تالفركقا مصدر كلتحديد  في جميع المجاالت،0.05حيث أف مستكل الداللة كاف يزيد عف  المديرية
  (.14) كما ىك مكضح في الجدكؿ ، اختبار شيفيو لممقارنات البعديةداـتـ استخ

( 14)جدول 
  الواقعيةتطبيقالدرجة ل أفراد عينة الدراسة تقديرات متوسطات بيناختبار شيفيو لداللة الفروق 

معايير الشخصية لل
بيت لحـ جنكب الخميؿ شماؿ الخميؿ المديرية 

* 0.213- 0.0076-- شماؿ الخميؿ 
* 0.205-- - جنكب الخميؿ 
- - - بيت لحـ 

. 0.05دالة احصائبا عند مستوى الداللة 
بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لصالح أفراد العينة مف مديرية بيت  الفركؽ أفيظير اختبار شيفيو     
 .لحـ
 

:   الرابعةالفرضية
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤ 0.05)  عند مستوى إحصائية فروق ذات داللة دال توج   
 في محافظتي الخميل وبيت معايير اختيار مدير المدرسة الثانويةل الواقعية والدرجة المأمولةدرجة لل

.  الجنس إلى متغير تعزى لحم
أفراد  تقديرات متكسطات بيف لداللة الفركؽ  t-testالفرضية تـ استخراج اختبار قؽ مف صحة لتحؿك

  متغير لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية حسبالكاقعية كالدرجة المأمكلةدرجة عينة الدراسة لؿ
(. 15) كما ىك مكضح في الجدكؿ ،الجنس

 
 
( 15)جدول 
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 تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الواقعية  متوسطاتبين لداللة الفروق t-test نتائج اختبار
معايير اختيار مدير المدرسة حسب متغير الجنس والدرجة المأمولة ل

عية 
ـواق

ة الـ
درج

الــ

العدد الجنس  المعايير
المتكسط 
الحسابي 

انحراؼ 
معيارم 

قيمة ت 
المحسكبة 

درجة 
الحرية 

مستكل 
الداللة 

 ةشخصي
 0.57 2.97 220ذكر 

1.66 409 0.097 
 0.61 2.87 191 أنثى

معرفية 
كمياراتية 

 0.73 2.72 220ذكر 
0.26 409 0.79 

 0.68 2.71 191 أنثى

اجتماعية 
 0.76 2.96 220ذكر 

092 409 0.36 
 0.72 2.89 191 أنثى

الدرجة 
الكمية 

 0.61 2.87 220ذكر 
0.99 409 0.32 

 0.59 2.81 191 أنثى

         

لة 
مو

لمـأ
ة ا

درج
الـ

 ةشخصي
 0.34 3.62 220ذكر 

1.42 409 0.15 
 0.40 3.57 191 أنثى

معرفية 
كمياراتية 

 0.44 3.57 220ذكر 
0.07 409 0.94 

 0.41 3.57 191 أنثى

اجتماعية 
 0.43 3.65 220ذكر 

2.00 409 0.046 
 0.53 3.55 191 أنثى

الدرجة 
الكمية 

 0.28 409 1.06 0.36 3.61 220ذكر 
 0.38 3.57 191 أنثى

  بيف تقديرات(α <0.05 ) عند مستكل إحصائيةنو ال تكجد فركؽ ذات داللة أ( 15)يظير الجدكؿ 
متغير  تعزل إلى نحك درجة التطبيؽ الحالية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية أفراد عينة الدراسة

 .الدراسة في مجاالت أك الكمية، سكاء في الدرجة الجنس،
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أما في مجاؿ المعايير المأمكلة فقد كجد ىناؾ داللة إحصائية عمى مجاؿ البعد االجتماعي  
كىذا داؿ إحصائيا كقد كانت ىذه الفركؽ دالة  (α =0.04 ) بمغ مستكل الداللة في ىذا المجاؿ ثحي

. لصالح الذككر، حيث كاف متكسط درجة تقدير الذككر أعمى مف متكسط درجة تقدير اإلناث
الخامسة الفرضية 

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤ 0.05)  عند مستوى إحصائية فروق ذات داللة د    ال توج
 في محافظتي الخميل وبيت معايير اختيار مدير المدرسة الثانويةل الواقعية والدرجة المأمولةدرجة لل

 . العمميلإلى متغير المؤه تعزى لحم
     تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة 

 حسب متغير المؤىؿ العممي، ككانت ةالكاقعية كالدرجة المأمكلة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكم
(. 16)قيميا كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 

( 16)جدول 
 درجة التطبيق الحاليةلتقديرات أفراد عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية حسب المؤىل العمميوالدرجة المأمولة

ـة 
عيــــ

قـــــ
ـــوا

 الــ
ــــة

درج
لــــــ

المتكسط العدد المؤىؿ العممي المجاؿ ا
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 
الشخصية  

 0.54 3.07 42دبمـك   
 0.61 2.91 290بكالكريكس 

 0.56 2.92 79 مف بكالكريكس أعمى
 

المعرفية 

والمهاراتية 

 0.77 2.90 42دبمـك   

 0.70 2.72 290بكالكريكس 
 0.73 2.62 79 مف بكالكريكس أعمى

 
االجتماعية 

 0.69 3.20 42دبمـك   
 0.76 2.92 290بكالكريكس 

 0.70 2.83 79 مف بكالكريكس أعمى
 

الدرجة 

الكلية 

 0.61 3.02 42دبمـك   
 0.61 2.82 290بكالكريكس 

 0.60 2.78 79 مف بكالكريكس أعمى
      

الــ در جـ ة  الـــ مـــ أمــ ـــــ ولــ ـة 
 0.29 3.54 42دبمـك    ـ
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 0.37 3.62 290بكالكريكس الشخصية  
 0.42 3.57 79 مف بكالكريكس أعمى

 
المعرفية 

كالمياراتية 

 0.32 3.59 42دبمـك   

 0.42 3.57 290بكالكريكس 
 0.52 3.59 79 مف بكالكريكس أعمى

 
االجتماعية 

 0.47 3.62 42دبمـك   
 0.46 3.61 290بكالكريكس 

 0.57 3.59 79 مف بكالكريكس أعمى
 

الدرجة 
الكمية 

 0.29 3.57 42دبمـك   
 0.36 3.60 290بكالكريكس 

 0.46 3.58 79 مف بكالكريكس أعمى

مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية، يتبيف أف 

، (3.02)في المتكسطات الحسابية، فمثالن المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لحممة الدبمكـ " ىناؾ فركقا

أما فيما يتعمؽ . (2.78)، كلحممة أعمى مف بكالكريكس (2.92)بينما بمغ لحممة البكالكريكس فقط 

. بالدرجة المأمكلة تظير المتكسطات الحسابية انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في المتكسطات

كلمتعرؼ فيما إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان، استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم كما ىك 

(.  17)مكضح في جدكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
( 17)جدول 
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الواقعية درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لل متوسطات بين لداللة الفروق األحادينتائج اختبار تحميل التباين 
معايير اختيار مدير المدرسة الثانوية حسب متغير المؤىل العممي والدرجة المأمولة ل

ـة 
عيــــ

واقــــ
الــــ

ـة 
رجــــ

لــــد
ا

مصدر التباين المجاالت 
مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

قيمة ف 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

شخصية 
 0.52 2 1.05بيف المجمكعات 

 408 144.21داخؿ المجمكعات  0.23 1.49
 410 145.26المجمكع  0.35

معرفية 
كمياراتية 

 1.07 2 2.15بيف المجمكعات 
 408 206.34داخؿ المجمكعات  0.12 2.12

0.50 
 410 208.49المجمكع 

اجتماعية 
 1.69 2 3.38بيف المجمكعات 

 408 225.97داخؿ المجمكعات  0.048 3.05
0.55 

 410 229.36المجمكع 

الدرجة الكمية 
 0.82 2 1.65بيف المجمكعات 

 408 149.78داخؿ المجمكعات  0.11 2.25
0.36 

 410 151.44المجمكع 
        

ـة 
ـولــ

أمــ
ـمـــ

 الـــ
ــــة

رجــ
لـــد

ا
شخصية 

 0.186 2 0.37بيف المجمكعات 
 408 57.21داخؿ المجمكعات  0.266 1.32

0.140 
 410 57.59المجمكع 

معرفية 
كمياراتية 

 0.23 2 0.48بيف المجمكعات 
 408 77.03داخؿ المجمكعات  0.882 0.12

0.189 
 410 77.08المجمكع 

اجتماعية 
 0.93 2 0.19بيف المجمكعات 

 408 96.21داخؿ المجمكعات  0.960 0.040
0.236 

 410 96.23المجمكع 

الدرجة الكمية 
 0.15 2 0.30بيف المجمكعات 

 408 57.42داخؿ المجمكعات  0.897 0.108
0.14 

 410 57.45المجمكع 
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 بيف (α <0.05 ) عند مستكل إحصائيةانو ال تكجد فركؽ ذات داللة  (17)يظير الجدكؿ 

 تعزل إلى متغير لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية الكاقعيةدرجة اؿ نحك أفراد عينة الدراسة تقديرات

 مستكل أف حيث ، في الدرجة الكمية كالمعايير الشخصية كالمعايير المعرفية كالمياراتية،المؤىؿ العممي

 في حيف تكجد فركؽ إحصائيا، كىك غير داؿ ،(α <0.05 ) كاف اكبر مف  المجاالتالداللة في ىذه

 لممعايير الكاقعيةدرجة أفراد عينة الدراسة لؿ  بيف تقديرات(α <0.05 ) عند مستكل إحصائيةذات داللة 

 تـ الفركؽ ىذه  مصدر ، كلتحديدإحصائيا كىك داؿ 0.048 حيث بمغ مستكل الداللة االجتماعية،

في حيف تظير النتائج انو ال تكجد فركؽ  (.18) كما ىك مكضح في الجدكؿ ، اختبار شيفيواستخداـ

نحك ذات داللة إحصائية بيف متكسطات كؿ مف حممة الدبمـك كالبكالكريكس كأعمى مف بكالكريكس 

حيث أف مستكل المؤىؿ العممي  إلىمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية تعزل ؿ المأمكلةدرجة اؿ

 . في جميع المجاالت 0.05الداللة كاف يزيد عف 

( 18)الجدول 
 لممعايير االجتماعية في اختيار مدير المدرسة الثانوية حسب المؤىل العممي الواقعيةدرجة للاختبار شيفيو نتائج 

 مف بكالكريكس أعمىبكالكريكس دبمـك المؤىؿ العممي 
  *0.35* 0.26- دبمـك 

* 0.075- - بكالكريكس 
- - -  مف بكالكريكس أعمى

. 0.05دالة احصائبا عند مستوى الداللة    * 

 " مف بكالكريكسأعمى "كفئة  " الدبمكـ"فئة المؤىؿ العممي كانت بيف الفركؽ أفيظير اختبار شيفيو 

، ككذلؾ بيف فئة البكالكريكس كفئة أعمى مف بكالكريكس كلصالح فئة " الدبمكـ" الفئة األكلىكلصالح

البكالكريكس، أم أف فئة أعمى مف بكالكريكس يقدركف درجة تطبيؽ المعايير االجتماعية اقؿ مما 

. يقدرىا بقية أفراد عينة الدراسة
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السادسة الفرضية 

 بين تقديرات أفراد عينة (α ≤ 0.05)  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الدراسة لمدرجة الواقعية والدرجة المأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية في محافظتي 

. الخميل وبيت لحم تعزى إلى متغير سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة 

الكاقعية كالدرجة المأمكلة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية حسب متغير سنكات الخبرة في الكظيفة 

(. 19)الحالية، ككانت القيـ كما ىك مكضح في الجدكؿ 

( 19)جدول 
والدرجة  الواقعيةدرجة لل أفراد عينة الدراسة لتقديراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 . سنوات الخبرة متغيرلمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية حسبالمأمولة 

ـة 
ـعيـ

واقــــ
اــــم

ـة 
جـــــــ

ـدر
الــــ

المتكسط العدد سنكات الخبرة المجاؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 
الشخصية 

 0.59 2.94 95 سنكات 5اقؿ مف 
 0.61 2.86 145 سنكات 5-10

 0.59 2.98 171 سنكات 10أكثر مف 
 

المعرفية كالمياراتية 
 0.74 2.75 95 سنكات 5اقؿ مف 

 0.68 2.72 145 سنكات 5-10
 0.73 2.70 171 سنكات 10أكثر مف 

 
االجتماعية 

 0.83 2.89 95 سنكات 5اقؿ مف 
 0.71 2.98 145 سنكات 5-10

 0.49 2.92 171 سنكات 10أكثر مف 
 

الدرجة الكمية 
 0.62 2.85 95 سنكات 5اقؿ مف 

 0.59 2.82 145 سنكات 5-10
 0.61 2.86 171 سنكات 10أكثر مف 
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ـة 
ولـــ

أمــ
ــمــ

ة ال
رجــــ

ـــــد
ال

 
الشخصية 

 0.37 3.58 95 سنكات 5اقؿ مف 
 0.39 3.62 145 سنكات 5-10

 0.37 3.60 171 سنكات 10أكثر مف 
 

المعرفية كالمياراتية 
 0.42 3.54 95 سنكات 5اقؿ مف 

 0.42 3.61 145 سنكات 5-10
 0.46 3.56 171 سنكات 10أكثر مف 

 
االجتماعية 

 0.50 3.59 95 سنكات 5اقؿ مف 
 0.47 3.59 145 سنكات 5-10

 0.49 3.63 171 سنكات 10أكثر مف 
 

الدرجة الكمية 
 0.36 3.57 95 سنكات 5اقؿ مف 

 0.37 3.61 145 سنكات 5-10
 0.39 3.59 171 سنكات 10أكثر مف 

مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية، يتبيف أف 

المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ألصحاب الخبرة ممف " في المتكسطات الحسابية، فمثال" ىناؾ فركقا

، (2.82)سنكات  (10-5)، بينما بمغ ألصحاب الخبرة مف (2.85)سنكات بمغ  (5)ىـ اقؿ مف 

أما فيما يتعمؽ بالدرجة المأمكلة تظير المتكسطات  (2.86)سنكات ( 10)كلمذيف خبرتيـ أكثر مف 

كلمتعرؼ فيما إذا كانت ىذه الفركؽ . الحسابية انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في المتكسطات

(.  20)دالة إحصائيا استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم، كما ىك مكضح في جدكؿ 
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( 20)جدول
 معايير اختيار مدير المدرسة الثانوية حسبل الواقعية والدرجة المأمولةدرجة للنتائج اختبار تحميل التباين األحادي 

متغير سنوات الخبرة 

ـة 
عــيـ

واقـــ
ــــــــ

الـ

مصدر التباين المجاالت 
مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

قيمة ف 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

شخصية 
 0.65 2 1.30بيف المجمكعات 

 408 143.95داخؿ المجمكعات  0.158 1.85
0.35 

 410 145.26المجمكع 

معرفية 
كمياراتية 

 0.06 2 0.12بيف المجمكعات 
 408 208.36داخؿ المجمكعات  0.884 0.12

0.51 
 410 208.49المجمكع 

 
اجتماعية 

 0.26 2 0.53بيف المجمكعات 
 408 228.82داخؿ المجمكعات  0.622 0.47

0.56 
 410 229.36المجمكع 

الدرجة 
الكمية 

 0.05 2 0.10بيف المجمكعات 
 408 151.33داخؿ المجمكعات  0.863 0.14

0.37 
 410 151.44المجمكع 

        

ـة 
ولـــ

أمـــ
ـمـــ

الـــ
 

شخصية 

 0.05 2 0.11بيف المجمكعات 
 408 57.48داخؿ المجمكعات  0.677 0.39

0.14 
 410 57.59المجمكع 

معرفية 
كمياراتية 

 0.17 2 0.35بيف المجمكعات 
 408 76.72داخؿ المجمكعات  0.392 0.93

0.18 
 410 77.08المجمكع 

اجتماعية 
 0.04 2 0.09بيف المجمكعات 

 408 96.14داخؿ المجمكعات  0.815 0.20
0.23 

 410 96.23المجمكع 
 

الدرجة 
الكمية 

 0.06 2 0.13بيف المجمكعات 
 408 57.32داخؿ المجمكعات  0.629 0.46

0.14 
 410 57.45المجمكع 
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 في α =0.05 عند المستكل إحصائيةانو ال تكجد فركؽ ذات داللة  (20)يظير الجدكؿ 

معايير اختيار مدير المدرسة الثانكية ؿ الكاقعية كالدرجة المأمكلةدرجة لؿ تقديرات أفراد عينة الدراسة

 كىك غير داؿ α= 0.05 مستكل الداللة كاف اكبر مف أفسنكات الخبرة حيث متغير  إلىتعزل 

.  إحصائيان 
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الفصل الخامس 

مناقشة وتحميل النتائج 

: مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرئيس

     ما الدرجة الواقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية والدرجة المأمولة ليذه المعايير من 

وجية نظر المعممين والمديرين والمشرفين التربويين في محافظتي الخميل وبيت لحم؟ 

      أظيرت نتائج الدراسة بأف الدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية في محافظتي 

، بالمقابؿ أظيرت النتائج أف (2.84)، حيث بمغ متكسط ىذه الدرجة"متكسطة" الخميؿ كبيت لحـ كانت

، كبمغ متكسطيا الحسابي "مرتفعة" الدرجة المأمكلة لتطبيؽ ىذه المعايير لدل أفراد عينة الدراسة كانت 

، بمعني أف درجة تطبيؽ ىذه المعايير عند اختيار مدير المدارس الثانكية في محافظتي ( 3.59) 

الخميؿ كبيت لحـ لـ تكف بمستكل الدرجة المأمكلة ليذه المعايير، كأف ىناؾ فجكة بيف ما ىك مطبؽ مف 

. معايير الختيار مدير المدرسة كما يأمؿ أفراد عينة الدراسة في تطبيقو

    كقد يعزل، ككف الدرجة الكاقعية لممعايير متكسطة، إلى غياب قسـ متخصص في متابعة إدارة 

حتى فترة كجيزة، كترتب عمى ىذا الغياب، غياب المعايير العممية الختيار " المديريف"الميداف 

المديريف، فتعييف المديريف خالؿ فترة ما قبؿ إنشاء أقساـ إدارة الميداف كاف يتـ عمى أسس ال تتعدل 

المقابمة، كبالتالي يشعر كؿ مف المعمميف كالمديريف كالمشرفيف التربكييف، باف التعيينات التي تمت لـ 

يراعى فييا المعايير التي كضعت بعد إنشاء إدارات الميداف، كما أف الرقابة عمى التعيينات لـ تكف 

مكجكدة، كتقتصر عمى قرار مف مدير التربية كالتعميـ أك المشرؼ التربكم، كما أف السبب قد يعزل 

ىـ مف حممة الدبمكـ، أك ممف ال يمتمككف مؤىالت " إلى أف العديد مف المديريف الذيف تـ تعينيـ سابقا

تربكية ذات عالقة باإلدارة المدرسية، مما ترتب عميو غياب األداء اإلدارم المأمكؿ، كبالتالي تقدير 

. متكسط مف قبؿ أفراد عينة الدراسة
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كالتي  (1993)       كتتفؽ ىذه النتائج، حكؿ المعايير المأمكلة، مع نتائج دراسة السعكد كبطاح 

تكصمت إلى تصنيؼ مجمكعة مف المعايير كاألسس الختيار مدير المدرسة كمنيا االلتزاـ بأخالقيات 

حكؿ مجمكعة أخرل مف األسس مثؿ تقبؿ آراء  (1990)المينة كالمظير الخارجي، كدراسة العمايرة 

معايير أخرل منيا ضركرة  Scholl( 1980)الرؤساء كالقدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف، كيضيؼ

معرفة المدير بتقكيـ المناىج كاف يحمؿ درجة الماجستير في اإلدارة التربكية، ككذلؾ تشابيت المعايير 

، Kenneth(1988)التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو نتائج دراسات كؿ مف 

Bachelor( 1987 .)، (1986)، كالحجى merits( 1990)، ك(1989)كالصالحي 

:  مناقشة نتائج الفرضيات

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  ( α < 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

لمدرجة الواقعية والدرجة المأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية في محافظتي الخميل وبيت 

. لحم

ذات داللة إحصائية بيف تقديرات " أظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بيذه الفرضية بْاف ىناؾ فركقا     

أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت 

. لحـ كتقديراتيـ لمدرجة المأمكلة ليذه المعايير، ككانت ىذه الفركؽ لصالح تقديراتيـ لمدرجة المأمكلة

   

 

 

:  كقد يعزل السبب إلى
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رغبة أفراد عينة الدراسة في تحسيف معايير اختيار مدير المدرسة، لما لذلؾ مف فكائد جمة  -1

عمى مخرجات العممية التربكية، كىذا يدلؿ عمى رغبة صادقة في أف تسير المسيرة التعميمية 

 .نحك األفضؿ

المالحظات التي تثار بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ معايير اختيار مديرم المدارس، كالتي  -2

، إلى محاكلة البحث عف كؿ ما (مشرؼ، مدير، معمـ)تدفع بمف ىـ في الميداف التربكم 

يساعد عمى أف تككف معايير اختيار مديرم المدارس عادلة، كمنضبطة، كاف تقـك عمى 

 .أسس عممية، فيأمؿ الجميع بدرجة مأمكلة عالية

كقد يعزل السبب أيضان في ككف المتكسط الحسابي لمدرجة المأمكلة عاليان، كقارب القيمة 

العظمى، إلى عدـ رضا أفراد عينة الدراسة عف المعايير الكاقعية، سكاء في مدل تطبيقيا فعالن، أـ في 

غيابيا مف ضمف المعايير المتبعة في اختيار المديريف، كىذا ما يؤكده الفرؽ بيف متكسطي الدرجة 

.  الكاقعية كالدرجة المأمكلة

: مناقشة نتائج الفرضية الثانية

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة α < 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الواقعية والمأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية في محافظتي الخميل وبيت لحم تعزى إلى 

. متغير المسمى الوظيفي

     أظيرت نتائج ىذه الفرضية كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة 

لمدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ تعزل إلى متغير 

. المسمى الكظيفي، ككانت ىذه الفركؽ لصالح المديريف كالمعمميف

 كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى الكاقع الممارس مف قبؿ المدريف كالمعمميف، فيـ اقدر عمى تقدير 

المعايير الحالية مف المشرفيف، ككنيـ يعيشكف مع المعايير،  بصكرة أقرب، أم أف المعمـ أقرب إلى 
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، كيتعامؿ مع المدير مرة أك مرتيف " المشرؼ الذم يأتي إلى المدرسة زائرافالمعايير المالئمة لممدير ـ

كقد يعزل السبب إلى قناعة المشرفيف باف المعايير الكاقعية تحتاج إلى إعادة نظر، . في السنة الدراسية

مف خالؿ مشاركتيـ في اختيار المديريف، أك مالحظتيـ إلجراءات االختيار كفؽ المعايير القائمة، كمف 

ثـ ما يشاىدكنو في الميداف مف انعكاسات ليذا المعايير، فجاء تقديرىـ لمدرجة الكاقعية لمعايير 

.  أقؿ مف تقدير زمالئيـ مف المديريف كالمعمميف، كبفارؽ داؿ إحصائياراالختيا

، كالتي أظيرت عدـ كجكد تأثير لممركز (1993)كاختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة بطاح 

الكظيفي عمى تقديرات المبحكثيف لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية، كاتفقت مع نتائج دراسة 

، التي أظيرت أثرا لممركز الكظيفي عمى تقديرات المبحكثيف لمعايير اختيار مدير (1991)الخميمي 

في حيف أظيرت النتائج انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في نظرة أفراد عينة الدراسة . المدرسة

كيعزك . نحك المعايير المأمكؿ تطبيقيا في عممية اختيار مدير المدرسة تعزل إلى المسمى الكظيفي

. الباحث ذلؾ إلى الرغبة لدل أفراد عينة الدراسة في تغير طريقة اختيار مدير المدرسة

: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة α<  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

. الواقعية والمأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية تعزى إلى متغير المديرية

 فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة د     أظيرت نتائج ىذه الفرضية بأنو ال تكج

الدراسة لمدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة تعزل إلى متغير المديرية في الدرجة الكمية ليذه 

المعايير المعرفية كالمياراتية، كالمعايير االجتماعية،  كيعزك الباحث ىذه : المعايير، كفي مجالي

النتيجة إلى أف المعايير المطبقة في اختيار مدير المدرسة ىي نفس المعايير أك معايير متشابية مف 

جية، كمف جية أخرل قد تككف األساليب المتبعة في اختيار مدير المدرسة ىي نفس األساليب في 

المديريات الثالث، إضافة إلى أف القكانيف كاألنظمة المتبعة في المديريات عينة الدراسة ىي نفس 
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كقد يعزل السبب إلى أف قناعات أفراد عينة الدراسة في . القكانيف كالتي مصدرىا كزارة التربية كالتعميـ

المحافظتيف كاحدة حكؿ كاقعية معايير اختيار مدير المدرسة، فالبيئة كاحدة، كاألسباب التي قد تساعد 

. أك تعيؽ تطبيؽ المعايير متقاربة، أف لـ تكف كاحدة في ىذه المجاالت

في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة الكاقعية لممعايير "      في حيف أظيرت ىذه النتائج فركقا

الشخصية، لصالح أفراد عينة الدراسة في مديرية بيت لحـ، كقد يعني ىذا أف ىناؾ اىتماما في مديرية 

كقد . بيت لحـ عمى المعايير الشخصية في اختيار مديرم المدارس أكثر مما ىك في محافظة الخميؿ

يعزل السبب إلى أف أفراد عينة الدراسة في محافظة بيت لحـ لدييـ اىتماـ أكثر بالمعايير الشخصية، 

كأظيرت النتائج انو ال تكجد فركؽ ذات داللة . نتيجة لطبيعة الحياة االجتماعية التي يعيشكنيا

إحصائية في نظرة أفراد عينة الدراسة نحك المعايير المأمكؿ تطبيقيا في عممية اختيار مدير المدرسة 

كيعزل ذلؾ إلى أف الرغبة في تغير معايير اختيار مدير المدرسة ىي شاممة . تعزل إلى المديرية

. كمكجكدة لدل جميع العامميف في مجاؿ التربية كالتعميـ

 

 

 

 

 

 

 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة
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 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة α < 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الواقعية والمأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية في محافظتي الخميل وبيت لحم تعزى إلى 

. متغير الجنس

      أظيرت نتائج ىذه الفرضية بأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة 

. لمدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية تعزل إلى متغير الجنس

:   كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى

ككف المعايير المتبعة في اختيار مديرم المدارس الذككر كاإلناث ىي نفس المعايير، مما يخمؽ - 1

.  انطباعا متشابيا لدل الذككر كاإلناث نحك تطبيؽ ىذه المعايير

قد يككف انعداـ الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في نظرتيـ إلى الدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير - 2

المدرسة الثانكية نتيجة إلى الفكرة النمطية المكجكدة لدييـ حكؿ طريقة اختيار مدير المدرسة، ىذه 

الفكرة المتناقمة كالمتجسدة بيف الكثيريف في قطاع التربية كالتعميـ باف لممعرفة كالكاسطة دكر كبير في 

. تعييف مديرم المدارس، فال يعيركف أىمية كبيرة لممعايير الكاقعية الختيار مدير المدرسة

كالتي أظيرت كجكد فركؽ حسب الجنس  (1993)    كقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة بطاح 

في حيف أظيرت النتائج انو تكجد فركؽ ذات داللة . في نظرة المبحكثيف لمعايير اختيار مدير المدرسة

إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة نحك المعايير المأمكؿ تطبيقيا في عممية اختيار مدير 

كقد يعزل ذلؾ إلى أف . المدرسة في مجاؿ المعايير االجتماعية تعزل إلى الجنس كلصالح الذككر

.  لمعالقات االجتماعية لمكصكؿ إلى المناصب اإلدارية" الذككر أكثر استغالال

 

 

: مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 
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 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدرجة α < 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الواقعية والمأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية في محافظتي الخميل وبيت لحم تعزى إلى 

. متغير المؤىل العممي

أظيرت نتائج ىذه الفرضية بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة 

الدراسة لمدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ تعزل 

. إلى متغير المؤىؿ العممي، باستثناء مجاؿ المعايير االجتماعية

 كقد يعكد سبب عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير المؤىؿ 

العممي إلى أف جميع أفراد عينة الدراسة، كباختالؼ مؤىالتيـ العممية، يركف في معايير اختيار مدير 

المدرسة، كمف ثـ تعيينو، قضية تمس كجكدىيـ الكظيفي بنفس الدرجة، فالراغب في كظيفة مدير 

يراقب األمر ألنو يعنيو عند اختيار المديريف، فتيمو المعايير، كيتفحصيا، كيحاكؿ أف يرل أيان منيا 

يطبؽ، كأييا ال يطبؽ، في حيف مف ال يرغب في ىذه الكظيفة يجد نفسو مضطران لمتعامؿ مع مدير تـ 

كقد يعزل السبب أيضا إلى . اختياره كفؽ معايير معينة، فتراه يحرص عمى تطبيؽ معايير ىك يتمناىا

قناعة أفراد عينة الدراسة، كعمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية، بأف المعايير الكاقعية كالتي جاءت بدرجة 

.  متكسطة، ال تككف ىي األساس في اختيار مدير المدرسة

في حيف كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ المعايير االجتماعية، كىذه الفركؽ 

كما يظيرىا اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لصالح الذيف يحممكف مؤىؿ دبمـك بالمقابؿ مع الذيف 

يحممكف مؤىؿ بكالكريكس كأعمى مف بكالكريكس، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف حممة الدبمـك 

كىذا . يعطكف اىتماما لممعايير االجتماعية الختيار مدير المدرسة أكثر مف حممة البكالكريكس كأعمى

قد يككف تعبيرا حقيقيا عما يجكؿ في خاطر حممة شيادة الدبمـك حيث أنيـ اقؿ حظا مف حممة شيادة 

البكالكريكس في الحصكؿ عمى منصب مدير مدرسة، مما قد يدفعيـ إلى االعتقاد باف الكضع 
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كقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج . االجتماعي قد يساعد في الحصكؿ عمى ىذا المنصب

التي أظيرت كجكد ارتباط بيف المؤىؿ العممي كتحديد المعايير الكظيفية  Batchelor( 1987)دراسة

كالتي لـ تظير تأثير  (1994)الختيار مدير المدرسة، في حيف اختمفت مع نتائج دراسة الركساف 

كأظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة . لممؤىؿ العممي في تحديد معايير اختيار مدير المدرسة

إحصائية في نظرة أفراد عينة الدراسة نحك المعايير المأمكؿ تطبيقيا في عممية اختيار مدير المدرسة 

. تعزل إلى المؤىؿ العممي

مناقشة نتائج الفرضية السادسة 

 بين تقديرات أفراد عينة α < 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الدراسة لمدرجة الواقعية والمأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الثانوية تعزى إلى متغير سنوات 

. الخبرة في الوظيفة الحالية

 فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة دأظيرت نتائج ىذه الفرضية بأنو ال تكج

.  الدراسة لمدرجة الكاقعية لمعايير اختيار مدير المدرسة تعزل إلى سنكات الخبرة في الكظيفة الحالية

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف المعايير المطبقة الختيار مديرم المدارس لـ يجر تغيرىا 

عبر فترات زمنية طكيمة حيث أف الذيف لدييـ خبرة حديثة، كالذيف لدييـ خبرة قديمة كانت تقديراتيـ 

كىذا يعني انو لـ تجرم أم تغيرات أك تحديثات مممكسة لمعايير . متشابية نحك تطبيؽ ىذه المعايير

اختيار مديرم المدارس، كقد يعزل السبب أيضا إلى ككف معايير اختيار مديرم المدارس كتعيينيـ، مف 

المسائؿ الحيكية كالمتكررة سنكيان في الميداف التربكم، كمف المسائؿ التي يستمر الحديث عنيا معظـ 

أياـ السنة الدراسية، كبالتالي تشكمت لدل أفراد عينة الدراسة، كعمى اختالؼ سنكات خبرتيـ، رؤية 

متقاربة حكؿ معايير اختيار مديرم المدارس، مما أدل إلى غياب الفركؽ الدالة إحصائيا في تقديرات 

.  أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة
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، كدراسة الخميمي (1993)كاتفقت نتائج ىذه الدراسة في ىذا المجاؿ مع نتائج دراسة بطاح 

، في حيف اختمفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة الراسبي (1994)، كدراسة الركساف (1991)

في . ، كالتي أظيرت كجكد تأثير لمخبرة عمى تقديرات المبحكثيف لمعايير اختيار مدير المدرسة(1988)

حيف أظيرت النتائج انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في نظرة أفراد عينة الدراسة نحك المعايير 

. المأمكؿ تطبيقيا في عممية اختيار مدير المدرسة تعزل إلى سنكات الخبرة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

التوصٌات 

:    في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، يكصي الباحث بالتكصيات اآلتية
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ضركرة أف يكلي المسؤكلكف التربكيكف معايير اختيار مديرم المدارس الثانكية أىمية خاصة،  

 .لما لدكرىـ مف أىمية كبيرة في تحسيف مخرجات العممية التعميمية ػ التعممية

، كالعمؿ عمى كضع معايير أكثر عممية كمينية، "إعادة النظر في المعايير المتبعة حاليا 

. تستجيب لمدرجة المأمكلة ليذه المعايير

التركيز عمى جميع الجكانب الشخصية كالمعرفية كالمياراتية كاالجتماعية، عند اختيار  

 .المدير، نظران ألىميتيا جميعا في العممية التعميمية

االىتماـ بمجاؿ المعايير المعرفية كالمياراتية بالدرجة األكلى، ككف المتكسط الحسابي ليذا  

 .المجاؿ كاف األدنى مف بيف مجاالت المعايير

أف تحرص كزارة التربية كالتعميـ عمى ضركرة امتالؾ مديرم المدارس الثانكية ميارات اإلدارة  

 .التربكية عامة، كاإلدارة المدرسية خاصة

أف تعمؿ كزارة التربية كالتعميـ عمى االرتقاء بمديرم مدارسيا، مينيا كتربكيا، قبؿ الخدمة  

كأثناءىا، مف خالؿ الدكرات المتخصصة، أك مساعدتيـ في الحصكؿ عمى مؤىؿ عممي أعمى، 

 .في مجاؿ يساعد عمى تطكير قدراتيـ في مجاؿ اإلدارة المدرسية

 .تكفير برامج تدريبية كافية لمديرم المدارس لكي يتمكنكا مف تادية كاجبيـ بصكرة أفضؿ 

 :إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ عممية اختيار المديريف كمعاييرىا 

  دراسات مقارنة لممعايير المتبعة في اختيار المديريف، كأساليب االختيار في مناطؽ           * 

السمطة الفمسطينية مع معايير كأساليب متبعة في مناطؽ أخرل مف العالـ، عربية               

 .كعالمية

 .مدل رضا المعمميف عف المعايير المتبعة في اختيار المديريف     * 
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               العالقة بيف تحصيؿ الطمبة في الشيادة الثانكية العامة كالكفاءة اإلدارية لمدير      * 

 .المدرسة   

. دراسة العالقة بيف الكفاءة اإلدارية لممدير كانتماء المعمميف لممينة     * 
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( 1)ممحق 
  المحكمينأسماءقائمة 

مكان العمل االسم الرقـ 

جامعة القدس  الدكتكر احمد فييـ جبر األستاذ 1
جامعة الخميؿ  مرؽ أبكالدكتكر جماؿ  2
جامعة الخميؿ الدكتكر كامؿ كتمك  3
جامعة القدس المفتكحة الدكتكر عمـ الديف الخطيب  4
جامعة القدس المفتكحة الدكتكر محمد شاىيف  5
جامعة القدس المفتكحة  ساككر أبكالدكتكر تيسير  6
جامعة بيت لحـ الدكتكر سامي عدكاف  7
التربية كالتعميـ  جردات إدريسالدكتكر  8
جامعة القدس الدكتكر محمد العممة  9

جامعة القدس  عرماف إبراىيـالدكتكر  10
جامعة القدس  عفيؼ زيداف رالدكتك 11
تربية جنكب الخميؿ /مشرؼ ميداف ىميؿ أبك فكزم األستاذ 12
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تربية شماؿ الخميؿ /مشرؼ ميدافك  نسريف عمراألستاذة 13
مشرؼ تربكم  نادم غنايـ األستاذ 14
 ةمدير مدرس محمد حميدات األستاذ 15
نائبة مديرة مدرسة  أليدمي خكلة األستاذة 16
 مدرسة أستاذ الريش أبك قاسـ األستاذ 17
مدير مدرسة  ضرار عابد األستاذ 18
جامعة القدس المفتكحة  فارة أبك يكسؼ األستاذ 19
مديرة مدرسة نادية قراقع  20

 

 

 
 

( 2)ممحق رقم 
 (الدرجة الواقعية)مصفوفة ارتباط بيرسون الرتباط متوسطات الفقرات مع الدرجة الكمية 

الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة مستكل الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة 
1 0.49 0.001 21 0.67 0.001 
2 0.67 0.001 22 0.71 0.001 
3 0.61 0.001 23 0.70 0.001 
4 0.58 0.001 24 0.62 0.001 
5 0.58 0.001 25 0.70 0.001 
6 0.65 0.001 26 0.71 0.001 
7 0.67 0.001 27 0.73 0.001 
8 0.70 0.001 28 0.73 0.001 
9 0.42 0.001 29 0.72 0.001 
10 0.38 0.001 30 0.70 0.001 
11 0.59 0.001 31 0.63 0.001 
12 0.67 0.001 32 0.69 0.001 
13 0.59 0.001 33 0.57 0.001 
14 0.55 0.001 34 0.68 0.001 
15 0.55 0.001 35 0.66 0.001 
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16 0.54 0.001 36 0.69 0.001 
17 0.69 0.001 37 0.71 0.001 
18 0.70 0.001 38 0.62 0.001 
19 0.65 0.001 39 0.62 0.001 
20 0.63 0.001 40 0.72 0.001 
   41 0.70 0.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 3)ممحق رقم 
 (الدرجة المأمولة)مصفوفة ارتباط بيرسون الرتباط متوسطات الفقرات مع الدرجة الكمية 

الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة مستكل الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة 
1 0.28 0.00 22 0.63 0.00 
2 0.42 0.00 23 0.55 0.00 
3 0.47 0.00 24 0.59 0.00 
4 0.55 0.00 25 0.58 0.00 
5 0.58 0.00 26 0.59 0.00 
6 0.63 0.00 27 0.66 0.00 
7 0.47 0.00 28 0.63 0.00 
8 0.58 0.00 29 0.62 0.00 
9 0.50 0.00 30 0.66 0.00 
10 0.54 0.00 31 0.61 0.00 
11 0.56 0.00 32 0.61 0.00 
12 0.58 0.00 33 0.61 0.00 
13 0.57 0.00 34 0.63 0.00 
14 0.51 0.00 35 0.46 0.00 
15 0.58 0.00 36 0.59 0.00 
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16 0.52 0.00 37 0.64 0.00 
17 0.58 0.00 38 0.61 0.00 
18 0.54 0.00 39 0.64 0.00 
19 0.53 0.00 40 0.65 0.00 
20 0.49 0.001 41 0.49 0.001 
21 0.59 0.001    

 
 
 
 
 
 
 
 
( 4)ممحق 

 أداة الدراسة
. المعمـ المحترميف / مدير المدرسة / حضرة المشرؼ التربكم 

 التربكية اإلدارة دراسة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في باجراءيقـك الباحث 
 من وجية نظر ، الواقعية والمأمولة،معايير اختيار مدير المدرسة الثانوية"بعنكاف

كعميو  " المعممين ومديري المدارس والمشرفين التربويين في محافظتي الخميل وبيت لحم
 اإلجابة أماـ"  x "إشارة بكضع ، عف بنكد االستبانةاإلجابةيرجك الباحث مساعدتكـ في 

 بأف عمما ، المأمكلةلممعايير المناسبة أخرل أماـ اإلجابة كلممعايير الكاقعية،المناسبة 
 .  البحث العممي ألغراض إالالمعمكمات لف تستخدـ 

 الباحث
ىيثم الحيح 

 
معمكمات عامة  : الجزء األكؿ 
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مشرؼ           مدير           معمـ :  المسمى الكظيفي (1
 
شماؿ الخميؿ            جنكب الخميؿ         بيت لحـ : المديرية (2
 
ذكر                 أنثى :        الجنس  (3
 
دبمكـ            بكالكريكس            أعمى مف بكالكريكس :  المؤىؿ العممي (4
 
 سنكات  10         أكثر مف  سنكات 10-5 سنكات         مف 5أقؿ مف : الخبرة(5
 
عمـك انسانية         عمـك طبيعية    : التخصص  (6
  
 
 

 الواقعية

قم
ر
ال

 

 
 

 المعٌار

 المأمولة

موجود 
بدرجة 

 كبٌرة

موجود 
بدرجة 

 متوسطة

موجود 
بدرجة 

 قلٌلة

غٌر 
 موجود

أن 
ٌكون 

موجود 
بدرجة 

 كبٌرة

أن ٌكون 
موجود 
بدرجة 

 متوسطة

أن 
ٌكون 

موجود 
بدرجة 

 قلٌلة

أن ال 
ٌكون 
 موجود

 معايير شخصية تتعلق باآلتي

     العمر 1    

     المظهر الالئق  2    

     اللٌاقة البدنٌة 3    

     األخالق الحمٌدة  4    

     سالمة النظق  5    

     الثقة بالنفس  6    

القدرة على التركٌز  7    
 واالنتباه

    

     الثقافة العامة  8    

شهادة  9    
البكالٌورٌوس كحد 

 أدنى 

    

مؤهل تربوي بعد  10    
 البكالورٌوس

    

    دورات فً االدارة  11    
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 المدرسٌة 

التقدٌر فً الشهادة  12    
 العلمٌة 

    

     الخبرة فً التدرٌس  13    

الخبرات  14    
نائب )االدارٌة

  (مدٌر، سكرتٌر

    

تقارٌر المشرفٌن  15    
 التربوٌٌن 

    

     تقارٌر المدٌرٌن  16    

     مدى االنتماء للمهنة 17    

 معايير معرفية ومهاراتية وتتعلق بمدى المعرفة وااللمام باآلتي

أسس االدارة  18    
 التربوٌة 

    

     نظرٌات التعلٌم  19    

تطوٌر المنهاج  20    
 التربوي 

    

وسائل تنمٌة  21    
 المعلمٌن مهنٌاً 

    

     مجال ادارة الصف  22    

     الخطط الدراسٌة  23    

إعداد موازنة  24    
 المدرسة 

    

توظٌف الكتاب  25    
 المدرسً 

    

     الصحة المدرسٌة  26    

     ادارة االجتماعات  27    

     ادارة الصراع  28    

     ادارة الوقت  29    

تقٌٌم التحصٌل  30    
 الدراسً 

    

     استخدام الحاسوب  31    

     مهارات االتصال  32    

     اللغات األجنبٌة  33    

وضع الخطط  34    
 للمواقف الطارئة 

    

 معايير اجتماعية تتعلق باآلتي 

     الحالة االجتماعٌة  35    

ٌتمتع بسمعة طٌبة  36    
عند المجتمع 

 المحلً 

    

    عالقته مع زمالئه  37    
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 فً العمل 

عالقته مع مدٌره  38    
 المباشر

    

عالقته مع المشرف  39    
 التربوي 

    

     التفاعل مع اآلخرٌن  40    

     النزعة اإلنسانٌة  41    

 

 

 

 

 

 

 


