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 أ 

 

  

  إهداء

  ...نا عليه اآلنألى ما إن، فلوالهما لما وصلت يلدي الحبيبأهدي هذا البحث لروح وا

  ...خالد وطارق   والدي الغواليأأهديه الى زوجي و

  ... عيني ابنتي تاال وزوجها باسلأهديه إلى نور

  ...أهديه إلى أحبائي أخوتي وأخواتي 

  ...ذكر الدكتور محمود أبو سمرة  وأخص بالساتذة ومشرفينأهديه لكل من ساهم في نجاحي من أو

  

  . فهي بعلمنا تضيء... فلسطين إلى الحبيبة وأخيراً، أهديه

  

  

  

  

  

  

  



 ب 

 

  

  

  إقرار 

  

مت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي مة الرسالة أقر أنا مقدأنها قد
الة أو أي جزء منها لم يقدم الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرس

  .لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  :التوقيع

  يوسف هواش" محمد عدنان"أماني : اإلسم

  م2011/ 12/ 21: التاريخ

  

  

  

  

  



 ج 

 

  شكر وتقدير

أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساعدني الحمد والشكر هللا الذي وفقني في إتمام هذا العمل المتواضع، و
بالذكر الدكتور الفاضل محمود أبو سمرة خص أ و،سالتي للحصول على درجة الماجستيرفي انجاز ر

 فجزيل ، مرحلة البكالويوس ومرحلة الماجستير،فكان له الفضل في مرحلتين من أهم مراحل حياتي
 فقد كان أول من بدأ ،جمال حالوة.  وال أنسى زوجي العزيز د.الشكر له لما قدمه لي من علم وخبرات

ي مشوار حياتي العلمية واإلجتماعية ووقف معي في أصعب الظروف، وساندني في استكمال مع
   .دراستي الجامعية

 في إثراء ا لمساهمتهم عفيف زيدان والدكتوركمال مخامرة الدكتورلجنة المناقشة عضوي  كما وأشكر
  .رسالتي والخروج بها في صورتها النهائية

وجزيل الشكر لمديري التربية والتعليم  .ا في تحكيم أداة الدراسةكما أشكر المحكمين الذين لم يبخلو
ورؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم وأخص بالذكر رؤساء أقسام المتابعة الميدانية لتعاونهم 

  .في توزيع أداة الدراسة واإلستجابة عليها واستردادها

      

  

  

  

  

  

  



 د 

 

  الملخّص 
 واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات هدفت هذه الدراسة التعرف إلى

الشمالية في فلسطين من وجهة نظر رؤساء األقسام في المديريات، حيث تكون مجتمع الدراسة من 
 عددها والبالغ ،جميع رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين

ارسات مستبانة لقياس واقع المإ وقد قامت الباحثة بإعداد ،رئيس قسم) 256(تمل على  تش،مديرية) 16(
فقرة، موزعة على ) 53( تضمنت ،اإلدارية لمديري التربية والتعليم من وجهة نظر رؤساء األقسام

تخاذ القرارات، وتفويض الصالحيات، والحوكمة، واإلبتكار إإدارة األفراد، و:  مجاالت هيةخمس
على جميع أفراد مجتمع الدراسة بعد التحقق ) اإلستبانة( أداة الدراسة  بتوزيع الباحثةقامتو. اعواإلبد

  .من صدقها وثباتها
 أظهرت نتائج ،)SPSS(  الرزم االحصائية للعلوم االنسانيةبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج

 في المحافظات الشمالية في فلسطين كما يراها الدراسة أن الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم
، وفق )3.77(متوسط حسابي للدرجة الكلية ب ،مرتفعةرؤساء األقسام في المديريات كانت بدرجة 

، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة % 75.46 أي بنسبة  مقياس ليكرت الخماسي،
توسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات بين م) α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

  . الدراسةمتغيراتجميع تعزى لية في فلسطين اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمال
أن تعمل وزارة التربية والتعليم : وفي ظل هذه النتائج أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات منها

على متابعة أداء المديريات وتزويد مديري التربية والتعليم بمالحظاتها حول ذلك بهدف اإلصالح وحل 
كذلك أن يتم العمل على ايجاد نظام حوافز للمتميزين ومساءلة المقصرين في . المشكالت أوالً بأول

ف إلى واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم دراسات مستقبلية للتعرإجراء ن يتم وأ. العمل
  . المدارس مثالًمن وجهة نظر فئات أخرى من مرؤوسيهم غير فئة رؤساء األقسام كمديري

  
  

 



Study on the reality of management practices of 
Directors Education as perceived by department heads in the 

directorates of education in the northern provinces in Palestine 
 

Prepared by: Amani “Mohmmad Adnan” Yousef Hawash 

Supervisor: Dr. Mahmoud Abu Samra. 
 
Abstract 
 
This study attempts to investigate and identify the administrative practices of the 
directors of the directorates of education from the perspective of the heads of 
departments in the northern governorates in Palestine. The population of the study 
included (256) members. Data collection was carried out through a questionnaire 
which consisted of fifty-three questions that covered five aspects, while its validity 
and reliability were tested by educational and statistical methods. Data were 
analyzed using the Statistical Package for Social Sciences, SPSS. 

The results of the study revealed that the degree of the estimations of the sample 
members to the administrative practices was high, with average, (3.77),   according 
to Likert scale. Also, results revealed there were no statistically significant differences 
at the level of significance (α ≤ 0.05) between the estimations of the administrative 
practices of the directors of the directorates of education due to the variables of the 
study. 

 Analysis of the study shows that 75.46% of department heads are satisfied with their 
directors’ practices; this reflects a mean of 3.77 at Likert pentagonal scale. Results 
also show no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the average estimates of the sample of the study and the practices of the 
directors. 

  
Based on the findings of the study, the following recommendations are made. These 
include conducting future similar studies that look into hierarchical relationships but in 
different domains such as schools where principal-teacher relationship is investigated 
or studies that research administrative practices in conflict management, crisis 
management, and human relations. 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة  1.1
 

 يتراكمل   بدأت اإلدارة رحلتها مع اإلنسان منذ وجوده على هذه األرض، وتعتبر من التراث اإلنساني ا
ل اإلنسان إلى ما هو عليه اآلن من حضارة وتقدم في و وصفيعبر العصور، وكان لإلدارة دور هام 
لفطرة والحاجة إلى تنظيم العمل، فقد عرف اإلنسان منذ بدء حياته جميع مجاالت الحياة، فهي بدأت با

على هذه األرض عمليات اإلدارة، من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم، كونها جميعها من أساسيات العمل 
  .الفردي والجماعي، ومن مستلزمات الرغبة في االرتقاء باألداء

   
 ا وبساطة الحياة من حولهاالى نظريات متطورة لبساطته بحاجة ات البشرية في بداياتها التنظيمولم تكن

التي وجدت لى نمو التنظيمات أدى إد الحياة والمجتمعات البشرية ونموها تعقّفي ذاك الوقت، إال أن 
د النظم التي أوجدتها  ومع تعقُّ.حيث أنها توسعت في حجمها وتعقدت في عالقاتها وأنشطتها لخدمتها

لنظم، فأصبحت تعتمد على نتاجات علمية وعملية، من ل إدارة هذه ابت سالمجتمعات البشرية تطور
 األساليب استخدام في ملموساً تطوراً األخيرة السنوات وشهدت ).2001الطويل، (أفكار ونظريات 

 واتخاذ السياسات، ورسم التخطيط في المختلفة، بوظائفها قيامها عند اإلدارة ترشيد بهدف اإلدارية،
 للعمل العلمية باألسس اإلداريين إلمام ضرورة تطلب الذي األمر األداء، وتقييم الرقابة،و القرارات،
 خالل من وحلها اإلدارية، المشكالت ومعالجة التطور، هذا من االستفادة لهم يتسنى لكي اإلداري،
 ،للمجتمعات الملموسة غير الثروات إحدى اإلدارة وأصبحت). 2004حسين،( علمية ومناهج اتجاهات
 النامية للمجتمعات خالفاً ،صناعياً المتقدمة المجتمعات بها تمتاز التي المهمة المالمح من وأضحت

 اختراع أو نشاط من فما ،" اإلدارة عصر" العصر هذا على أطلق من وهناك. )1985 وزمالؤه، سالم(
 الطريقة على يعتمد ارةاإلد عمالأ في النجاحو  االدارة،وجوده خلف وتقف اإلدارة، وتدفعه إال إنتاج أو
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 األعمال توجيه على التنظيمات تلك وقدرة األعمال، أو التنظيمات تلك به تدار الذي األسلوب أو
 كفاءتهم، درجة على هذه داريينوتعتمد طريقة وأساليب اإل فيه، المرغوب الهدف حول والنشاطات
 رتقاء بمؤسساتهم القادرة على اإلداريةوقدرتهم على اختيار الممارسات اإل وتكاملها، رؤيتهم ووضوح

  ).1989،النوري(
  

 تـساعد علـى تعزيـز    ،والممارسات اإلدارية السليمة من قبل المديرين في الجوانب اإلدارية المختلفة        
التعاون وبناء الثقة بين الرؤساء ومرؤوسيهم، كما تساعد على نجاح اإلدارة التربوية، وتحقيق األهداف              

دارية األخالقية لها دور فـي تعزيـز        والممارسات اإل . وية، وحل المشاكل  عنالتربوية ورفع الروح الم   
الشفافية، ومكافحة الفساد اإلداري، وتعزيز السلوك األخالقي اإليجابي، ما يتـرك أثـراً علـى األداء                

هذا بخالف الممارسات السلوكية المخالفة للمفـاهيم التربويـة         . المؤسسي وخاصة في اإلدارات العامة    
رية، والتي ينتج عنها تجاوزات، وفساد إداري ورشـوة، وإختالسـات، وتزويـر ومحـسوبية،               واالدا

واستغالل الوظيفة العامة، وتقديم خدمات لألصدقاء، وانتشار مفهوم الشللية في أجهزة اإلدارة العامـة،              
منهـا  وهذا حتماً سيدفع للبحث عن مفاهيم وممارسات وأدوات للقضاء على هذه المخالفات أوالتخفيف              

  ).     2002اللوزي، (قدر اإلمكان 

  
ومن هذا المنطلق، ونظراً ألهمية الممارسات اإلدارية في العمل اإلداري، ونظراً ألهمية الدور الذي 

لى واقع الممارسات إدراسة التعرف لهذه ا تسعتقوم به مديريات التربية والتعليم في الميدان التربوي، 
 ليم، على اعتبار أنهم من أهم الركائز الفاعلة في العملية التعليمية التعلميةالتربية والتعدارية لمديري اإل

  فيعاملينفي تفعيل الدور كبير يحة والمنسجمة مع األدب التربوي، ولممارساتهم اإلدارية، الصح
وبالتالي الحصول على مخرجات  ،للعملواإلنتماء ، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ليشعروا بالوالء مديرياتهم

  .ربوية عاليةت
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 وأسئلتها الدراسة مشكلة  2.1

  
تعتبر دراسة واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم كما يراها رؤساء األقسام في مديريات 

حساسة الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم ف. التربية والتعليم من المواضيع الحيوية والمهمة
سيه، لما لذلك من أثر مباشر وبيرة، ألنها تحدد العالقة بين مدير التربية ومرؤأهمية كوحيوية ولها 
 حلقة وصل بين المدرسة ووزارة التربية  والتعليمكون مديرية التربيةمسيرة التعليم، على الميدان و

، لكن اتالتعليمنظمة و أهداف الوزارة من خالل تطبيق األتنفيذمتابعة لة بفالمديرية هي المخو، والتعليم
ذ  يهدف إلى تنشيط دور المديريات في خدمة التعليم كجزء فاعل وليس فقط كمنفّفعالبأسلوب 

  . للتعليمات الصادرة عن الوزارة
  
عليه، والتطور ع بفعل التغيير الذي طرأ توسوالتعليم ن دور مدير مديرية التربية أالباحثة أت ور

 ،اإلدارة التعليميةافة الى زيادة واتساع مهام التكنولوجي الذي حصل في عصر العولمة، باإلض
ر على دور مدير  أثّ،ر الذي طرأ حديثاًوهذا التغي .وفلسفتها وأهدافها ووظائفها وأساليبها ووسائلها

  .التربية وممارساته داخل مديريتهمديرية 
  

رفتها بالممارسات ونظراً لخبرة الباحثة في العمل في مؤسسة التربية والتعليم في وظائف مختلفة، ومع
اإلدارية فيها، وإختالف مفاهيم ومعتقدات العاملين حول الممارسات اإلدارية في المديريات، آثرت 
الباحثة دراسة واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين، 

من قبل العاملين يستند إلى معايير م موضوع الممارسات اإلداريةهذا مع إدراك الباحثة أن فَه 
وإدراكاً من الباحثة لهذه المفاهيم فقد اختارت هذا الموضوع للوقوف . شخصية، ومعايير مؤسساتية

  .على مدى التباينات إن وجدت وتشخيص واقع هذه الممارسات
  

  :ين التاليالسؤاليناإلجابة عن من هنا برزت مشكلة الدراسة، والتي جرى تناولها من خالل 
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ما واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في : السؤال األول

  فلسطين كما يراها رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم؟

هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم :      السؤال الثاني

الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، والمسمى الوظيفي، : تالف متغيرات الدراسة الديموغرافيةباخ

  والخبرة في الوظيفة الحالية، والمديرية التي يعمل فيها؟

  

 فرضيات الدراسة 3.1

  :انبثقت الفرضيات الصفرية التالية عن سؤال الدراسة الثاني
  

بين متوسطات )  α ≥ 0.05( ة عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائي ال:الفرضية األولى
 المحافظات الشمالية لمديري التربية والتعليم في لممارسات اإلداريةلواقع ا تقديرات أفراد عينة الدراسة

 .تعزى الى الجنس فلسطين في

  

سطات بين متو)  α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال : الفرضية الثانية
 المحافظات الشمالية لممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم فيلواقع ا تقديرات أفراد عينة الدراسة

  .تعزى الى المؤهل العلمي فلسطين في
 

بين متوسطات )  α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال : الفرضية الثالثة
  المحافظات الشمالية لمديري التربية والتعليم في لممارسات اإلداريةلواقع ا تقديرات أفراد عينة الدراسة

 .تعزى الى التخصص فلسطين
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بين )  α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال : الفرضية الرابعة
 ة والتعليم فيلمديري التربي لممارسات اإلداريةلواقع ا متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

 .ى الوظيفيتعزى الى المسم فلسطين المحافظات الشمالية في

    

بين )  α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال :الفرضية الخامسة
 لممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم فيلواقع ا متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

 .تعزى الى الخبرة في الوظيفة الحالية فلسطين الية فيالمحافظات الشم

    

بين )  α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال : الفرضية السادسة
 لممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم فيلواقع ا متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

  .ى الى المديرية التي يعمل بهاتعز فلسطين المحافظات الشمالية في
 

 أهمية الدراسة 4.1

  
نظراً ألهمية الممارسات اإلدارية وتأثيرها على جوانب عديدة في نشاط العاملين في المؤسسة التعليمية 
وتأثيرها في نوع التعليم الذي يمر به الفرد، والجهد الذي يبذله في العمل، والطريقة التي يتعامل بها 

والعالقات اإلنسانية داخل المؤسسة التعليمية، وألنها تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ مع زمالئه ورؤسائه، 
على هوية المؤسسة التعليمية وتدعم وجودها وتدفعها إلى التطور والنجاح، وتؤثّر على أنشطة 

  :همية هذه الدراسة بالتحديد فيوتكمن أ.  تأتي أهمية هذه الدراسةالعاملين،
   
 . في هذا الموضوع  على حد علم الباحثةتعتبر الدراسة األولى .1

 .من وجهة نظر الجهة األقرب لهم تدرس واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم  .2
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تقّدم الدراسة توصيات لواضعي السياسات في وزارة التربية والتعليم، حيث تسهم في إطالعهم  .3
 وإنعكاساتها على سير العملية التعليمية، واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم على

كما أنها  تدعمهم، وتفتح قنوات جديدة وأساليب وممارسات متطورة ممكن أن تضاف أو تعدل 
. 

 .تساهم هذه الدراسة في أن تكون خلفية نظرية بحثية لدراسات الحقة .4

  

 أهداف الدراسة 4.1
 
  : الدراسة إلىتسع
  
 في لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية الممارسات اإلداريةواقع لى رف إالتع .1

 . من وجهة نظر رؤساء األقسام في المديرياتفلسطين

تقديرات أفراد عينة الدراسة للممارسات اإلدارية الواقعية في ظل   اختالفلىعرف إالت .2
، يالمسمى الوظيفو ،التخصصو والمؤهل العلمي، المتغيرات المستقلة للمستقصى منهم، الجنس،

 .، والمديرية التي يعمل فيهاسنوات الخبرة في الوظيفة الحاليةو

 

 حدود الدراسة 6.1

  

  :تحددت هذه الدراسة بالمحددات التالية
  

  .2011 / 2010صل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الف:حدود زمانية .1
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    )16(دها  وعد، مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين:حدود مكانية .2
مديرية جنوب الخليل، مديرية الخليل، مديرية شمال الخليل، مديرية : مديرية موزعة على النحو التالي

بيت لحم، مديرية القدس، مديرية ضواحي القدس، مديرية أريحا، مديرية رام اهللا والبيرة، مديرية 
لقيلية، مديرية جنين، مديرية سلفيت، مديرية جنوب نابلس، مديرية نابلس، مديرية طولكرم، مديرية ق

 .قباطية، مديرية طوباس

 . المستخدمة واستجابة أفراد عينة الدراسةةكما تحددت نتائج هذه الدراسة باألدا .3

  

  تعريفات إجرائية  7.1

 
 هي جزء من المحافظات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية  :المحافظات الشمالية في فلسطين .1

ة طوباس، محافطة طولكرم، محافظة نابلس، محافظة قلقيلية، محافظة وهي محافظة جنين، محافظ
سلفيت، محافظة رام اهللا والبيرة، محافظة أريحا، محافظة القدس، محافظة بيت لحم، محافظة الخليل 

 ).  قطاع غزة(، تمييزاً لها عن المحافظات الجنوبية )أي محافظات الضفة الغربية(

إلدارة الوسطى والجهة المخولة من وزارة التربية والتعليم في إدارة  هي ا:مديرية التربية والتعليم .2
 .التعليم في منطقة جغرافية محددة من المحافظة 

هو الشخص المسؤول عن إدارة األمور اإلدارية والمالية والفنية في المديرية : مدير التربية والتعليم .3
 .طينيةوالمعين من ِقبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلس

 هو الشخص المسؤول عن إدارة قسم في المديرية، والمعين من ِقبل وزارة التربية :رئيس القسم .4
 .والتعليم العالي الفلسطينية، وتتبع هذه األقسام إلى نائب إداري ونائب فني

مجموعة األنماط السلوكية التي تظهر اثناء أداء مديري التربية والتعليم : الممارسات اإلدارية .5
، وتقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها مدير التربية والتعليم من هامهم الوظيفيةلم

 .خالل اإلستبانة وأفراد عينة الدراسة



  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري  1.2

   اإلدارة وأهميتهامفهوم  1.1.2

  عناصر العملية اإلدارية  2.1.2

  أنماط اإلدارة التربوية  3.1.2

  المهارات اإلدارية  4.1.2

  الممارسات اإلدارية  5.1.2

  في فلسطين  التربية والتعليمياتمدير  6.1.2

  الدراسات السابقة  2.2
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  الثاني لفصلا

  السابقة والدراسات النظري اإلطار

  

 ام،ع بشكل اإلدارية بالممارسات تتعلق التي السابقة والدراسات لألدبيات عرضاً الفصل هذا تضمن
 اإلدارة مفهوم: مثل االدارية بالممارسات العالقة ذات اإلدارية المفاهيم بعض النظري اإلطار شمل كما

 داريةاإل الممارسات فيها تظهر التي داريةاإل الجوانب وبعض اإلدارية، العملية وعناصر وأهميتها،
 وتوصيات ونتائج أهداف نم بها جاء ما استخالص تم السابقة الدراسات في يتعلق وفيما. للمديرين
  .القرار وصانعي التربويين تفيد قد معلومات إلى للوصول دراستها اتمام في الباحثة ساعد بشكل

  

 اإلطار النظري 1.2

  
 به ستعانةاإل يمكن نظرياً إطاراً تكوين ضرورة الباحثة ارتأت وأهدافها، الدراسة هذه أهمية إلى إستناداً

 والتعليم التربية جهاز تطوير عملية في تساهم التي األمور أهم ومعرفة الدراسة، هدف لىإ للوصول
 مختصر بتوضيح التربوي، األدب إلى الرجوع وبعد الباحثة، قامت لذا. والتعليم التربية مديريات في

 وتوجيه وتنظيم تخطيط من اإلدارية العملية عناصر إلى انتقلت بعده وأهميتها، اإلدارة مفهوم حول
 المؤثرة والعناصر التربوية القيادة ومهام ومهارات التربوية اإلدارة أنماط إلى تطرقت ذلك بعد وتقويم،

 التربية لمديري اإلدارية الممارسات مفهوم حول توضيح هناك كان ثم ومن االداري، السلوك في
  .فيها المؤثرة والعوامل والتعليم
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 : مفهوم اإلدارة وأهميتها .1.1.2

  
 السنوات، مر على كبيراً وجهداً وقتاً واألبحاث الدراسات من وأخذت ة،اإلدار وتعريفات مفاهيم تعددت
 هذا لجوهر تعريفهم في مختلفون اإلدارة علماء زال وما ومدارسها، اإلدارة علماء مختلف من

 آخرون اإلداري، بها يقوم أن يجب المهام من محددة قائمة دارةاإل يعتبر من فهناك. المصطلح
 الجماعة، لتوجيه الضرورية الفعاليات من ومجموعة أخرى أدوار مع مترابط عيإجتما دور يعتبرونها
  ).2001 برنوطي، (جماعة أية لبقاء ضرورياً جهازاً كونها على يركزون أخرى ومجموعة

  
 منظمة أية ضرورية تدرس التي المعارف من الجسم ذلك بأنها) 82ص ،2001( برنوطي وعرفتها
 الموارد تنظيم تتضمن عملية بأنها)  21ص ،2001 (عابدين وعرفها. رارهاواستم بقيامها تهتم وجماعة
 بضعة أو هدف تحقيق أجل من ممكنة كلفة وأقل كفاءة بأعلى لها األمثل واالستخدام والمادية البشرية
 والرقابة، والتوجيه، والتنظيم، التخطيط،: هي إدارية عمليات من مجموعة خالل من مشتركة أهداف
 المنسقة الجهود من مجموعة "بأنها )  Nolan &Levin, 1991,p14( وليفن نوالن ويعرفها .والتقويم
 لتربية الدولة وضعتها التي والغايات األهداف لتحقيق المدرسة في العاملين من فريق بها يقوم التي

  ".التربوية فلسفتها أساس على طلبتها
  

 :العملية اإلدارية) وظائف( عناصر  .2.1.2

  
 أن أجل ومن. مهمات من إدارته تؤديه ما إلى يعزى التربية ميدان في عمل أي اقإخف أو نجاح إن

 العاملين جهود تنسيق على تعمل واعية إدارة وراءها تكون أن ينبغي أهدافها، التربوية اإلدارة تحقق
 تحقيق أجل من البشرية الجهود لتوجيه هادف نشاط جوهرها في اإلدارية العملية أن ذلك وطاقاتهم
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 العناصر أو الوظائف تحديد في اإلدارة علماء واختلف. معينة ووسائل بأساليب المطلوبة هدافاأل
 أو العناصر تحديد يمكن أنه إال وتباينها اإلدارة عناصر تعدد من الرغم وعلى لإلدارة، األساسية
 والتوجيه ظيم،والتن التخطيط،: اإلدارة علماء بها يقّر مشتركة أساسية عناصر بوصفها اآلتية الوظائف
  .بها للتعريف مختصرة هنا الباحثة وتوردها والتقويم،

  

 :Planning التخطيط 1.2.1.2
 

 زريقات فعرفه  المستقبلية، الرؤية أنه حيث اإلدارية، العملية لعناصر الرئيس الشريان التخطيط يعتبر
 حديدت تتضمن التي العمليات من مجموعة من ويتكون اإلدارة وظائف أول بأنه) 27ص ،2006(

 في هدف كل لتحقيق المناسبة واألنشطة والوسائل األساليب وتحديد أولويات، ضمن وترتيبها األهداف
 عملية وهو محددة، زمنية فترة ضمن وذلك والتكنولوجية، والبشرية المادية واإلمكانات الظروف ضوء
 الحقائق ضوء في والعمل بالمستقبل، التنبؤ عملية وهو نعمله، أن نريد لما مسبق ذهني وتصور عقلية
  .والتخبط العشوائية من بدالً

  
 :Organizing التنظيم. 2.2.1.2

  
 سبب أنه حيث العمل نجاح مسببات من يعتبر كما اإلدارية، العملية عناصر من الثاني العنصر وهو

 ىعل العمل توزيع عملية بأنه) 42ص ،1993( ومهدي العرفي فعرفاه العمل، وضغط الوقت اختصار
 بين التكامل لتحقيق ثابت موضوعي أساس واعتماد تقاطع، حدوث دون إلختصاصاتهم وفقاً العاملين
 وحدة العمل من األفراد تمكين في يتحدد التنظيم هدف ألن. العاملون يؤديها التي المختلفة الوظائف
  .اآلخرين أدوار مع تداخل دون إليه المعهود دوره يؤدي كل متكاملة،

  
 اإلنسانية الصراعات على للتغلب أداة وهو. نوعها كان اًأي والنتائج األهداف لتحقيق أداة هو فالتنظيم
 العالقات في اإلستقرار زيادة في يساعد كما. الجماعية القيم عن المنحرف الفردي السلوك آثار وتقليل
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 التنبؤ على يساعد لتاليوبا للفرد، المتاحة السلوكية البدائل من يحد أنّه أيضاً فوائده ومن. اإلنسانية
 خالله من يمكن الذي الدقيق التنظيم من نوع الى بحاجة التربوية واإلدارة. للفرد المستقبلي بالسلوك
 في أفضل كفاية على والحصول منتظم، بشكل اإلدارية العملية سير وضمان العامة األهداف تحقيق
  ).1993 ومهدي، العرفي ( التربوي اإلداري العمل

  

 :Directing التوجيه .3.2.1.2

  
 أساسية عملية فهو اإلدارية، العملية عناصر من الثالث العنصر وهو التوجيه دور إغفال نستطيع ال

 قبل من والتوجيهات والتعليمات األوامر إصدار وتتضمن المنظمة، داخل البشري العنصر بإدارة تتعلق
 التعاون تحقيق إلى العملية ههذ وتسعى. المحددة األهداف نحو نشاطهم وتوجيه للمرؤوسين، الرؤساء
  ).9ص ،2009 قاسم، (المعنوية روحهم رفع خالل من السليمين، والسلوك األداء على العاملين وحفز

 

 :Evaluationتقويم ال 4.2.1.2

  
 من عمل أي يتضمنه ما لمعرفة الجماعة أو الفرد بها يقوم التي العملية بأنه التقويم مفهوم تحديد يمكن

 فالتقويم. المنشودة غاياته تحقيق في الفشل أو النجاح عوامل ومن الضعف، أو القوة نقاط من األعمال
 ما مدى تحديد هو للتقويم الحديث فالمفهوم. األهداف تحقيق مدى على األحكام إصدار تعني عملية هو

 العقبات ومعرفة األوضاع، وتشخيص تحقيقها، إلى نسعى التي األهداف تحقيق في نجاح من تحقق
 الطعاني، ( أهدافها تحقيق على ومساعدتها التربوية للعملية والتطوير التحسين بقصد والمعوقات

  ). 171ص ،2005
  

 وظائف نأ التربوية، دارةاإل ومنها اإلدارة، وظائف لبعض المختصر التعريف هذا خالل من يالحظ
 التي هي ممارساتال وهذه موقعه، في كل المديرون، بها يقوم إدارية ممارسات تتضمن جميعها دارةاإل
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 الذي دارياإل النمط تحدد التي وهي مالمحها، تبرز التي وهي المؤسسة، في داريةاإل العمليات تشكل
 .المدير يمارسه

  

 : أنماط اإلدارة التربوية .3.1.2

  
 العامة، واإلدارة الصناعية واإلدارة األعمال إدارة عن مستقل كعلم دورها أخذت ةالتربوي اإلدارة
 مفهومها حيث من التربوية اإلدارة على كبير تطور حدث والنفسية التربوية لدراساتوا للبحوث ونتيجة

 دارييناإل بين اإلختالف أن إال والتغيرات التطورات هذه من الرغم وعلى وأنماطها، ووظائفها
 والقيام اإلدارية، المهمات تنفيذ عند استخدامها ينبغي التي اإلدارية األنماط حول قائماً زال ما التربويين

 بهدف جريتأ التي والدراسات البحوث أظهرت وقد. النتائج أفضل لتحقيق دارية،اإل بالممارسات
 أورداها كما أنماط، ثالثة وجود التربوي اإلداري العمل في الشائعة اإلدارية األنماط عن الكشف
  :هي) 1993 (ومهدي العرفي

  
 جميع يحصر الذي هو التسلطي ياإلدار ):Autocratic األتوقراطية (التسلطية اإلدارة .1.3.1.2

 األساس هذا وعلى مرؤوسيه، من ألحد منها أي تخويل دون بيده والصالحيات السلطات
 دارياإل النمط هذا وخالل إخفاقه، أو مؤسسته في العمل نجاح في كاملة المسؤولية يتحمل

 بروز وأ للسلطة، تفويض وأ القرار، صنع في للمرؤوسين فاعلة مشاركة يالحظ ال
 .نسانيةاإل للعالقات

  
 مبدأ هو اإلدارة من النمط هذا مبدأ ):Administration Democratic (الديموقراطية اإلدارة .2.3.1.2

 اإلدارة عليها تقوم التي األخرى المبادئ ومن وتنفيذه، القرار إتخاذ في الجماعية المشاركة
 وعليه آلخرين،ا إلى سلطاته بعض المدير تفويض أي التفويض، مبدأ أيضاً الديموقراطية
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 جميع بها يقوم مشتركة مهمة هي بل األعلى اإلداري على حصرًأ هنا اإلدارة تكون ال
 . العاملين

 

 مبدأ على يستند النمط هذا :Laissez-Faire Administration) سليةالتر (المتساهلة اإلدارة .3.3.1.2
. وصحيحاً باًمناس يرونه الذي وباألسلوب يريدون، ما تنفيذ في للعاملين الحريات إطالق
 الجماعي، العمل روح إلنعدام والتسيب، اإلدارية الفوضى اإلداري النمط هذا ويسود
 نقد إلى يتعرض ما غالباً اإلداري النمط وهذا. المدير يؤديه الذي الدور أهمية من والتقليل
 مةالمرسو األهداف تحقيق مستوى إلى يرقَ لم ألنه المركزية، اإلدارية السلطة من شديد

 .العاملين على سلبية آثار من له ولما للمؤسسة،

 
 خالل من يظهر ذاك وأ النمط هذا نأ هذه داريةاإل األنماط سمات بعض استعراض خالل من يالحظ

 المدير لنمط محدداً وصفاً غالبيتها أو مجموعها في تشكل الرئيس وأ المدير بها يقوم إدارية ممارسات
 من المدير وممارسات الديمقراطي النمط نأ لىإ الخصوص بهذا بويالتر األدب أشار وقد. دارياإل

 المعنوية الروح من مرتفعاً مستوى وتحقيق المرؤوسين، بمطالب رتقاءاإل على القادر النمط هو خالله
 مرافقة إدارية مهارات لىإ بحاجة للمديرين داريةاإل الممارسات أن يالحظ كما. الوظيفي والرضا
  .ذاك أو النمط هذا باتجاه الممارسات هذه توجيه على ساعدوت االداري للعمل

  
 :  المهارات اإلدارية .4.1.2

 الواجب وبالتالي المدراء، لعمل الضرورية المهارات أن على تّفقُأ أنه) 228ص ،1993 (العديلي يشير
  :هي المدراء هؤالء  في توافرها
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 العمل لجوانب وفهم إلمام من ماتالتنظي في المدراء به يتمتع ما مقدار وهي: الفنية المهارات  .1
 تفاصيل بكل اإللمام وكذلك واللوائح، واإلجراءات والقوانين باألنظمة يتعلق ما وكل اإلداري
 .العمل

 فهم ومحاولة للعاملين، السلوكية بالجوانب المدراء إلمام ضرورة وهي: اإلنسانية المهارات .2
 بين العالقة ومعرفة فهم على قادرة تكون أن العليا اإلدارة على وكذلك وتفسيره، السلوك هذا

 .التنظيم داخل سلوكي توازن وخلق السلوك أنماط وتعديل للعاملين الحاجات إشباع

 إعداد مثل لديهم، واسعة وخبرات علمية مهارات توافر ضرورة تعني: الفكرية المهارات .3
 اإلستنتاج على قدرةوال والنوعي الكمي بالتحليل والقيام العلمية، البحوث وإجراء الدراسات
 .اآلخرين أفكار وتقبل األفكار وطرح بالمرونة التمتع ضرورة وكذلك والمقارنة،

 لتفسير بها واإلستعانة التنظيمية، النظريات معرفة ضرورة وتعني: التنظيمية المهارات .4
 .المستقبلية باإلحتياجات والتنبؤ اإلدارية الظواهر

 

 وإشباع األهداف، بلوغ على القدرة خالل من اإلداري القائد لدى المهارات هذه توافر أهمية وتبرز
 .الفاعلية وتحقيق العمل في اإلستمرارية إلى يؤدي مما الوظيفي، الرضا وزيادة العاملين حاجات

 تحدد إدارية كممارسات المدراء سلوكيات في تبرز المدراء، لدى أعاله ليهاإ المشار المهارات إن
 . والمرؤوسين الرئيس بين العالقة طبيعة  وتحدد لمؤسسة،ا بها تدار التي الطريقة

  

 : الممارسات اإلدارية .5.1.2
  
 وتقييم ورقابة وتوجيه وتنظيم تخطيط من المختلفة اإلدارية بوظائفهم القيام عن ينفكون ال اإلداريون
 لمع بين مزجاً لةالمحص في هي الممارسات هذه متنوعة، يومية إدارية ممارسات خالل من وغيرها،
 يمكن وعليه. اإلدارية وثقافتهم واتجاهاتهم، وقناعاتهم، المديرين، مهارات فيها وتبرز ها،وفنّ اإلدارة
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 أداء على تالحظ التي اإلدارية السلوكية األنماط مجموعة أنها على للمدراء اإلدارية للممارسات النظر
 أو إجتماعات إدارة مجال في سواء ا،يديرونه التي المؤسسة في الوظيفية بمهامهم قيامهم أثناء المدراء
 أبوسمرة( غيرها أو التفويض، أو المشكالت، حل أو االتصال، أو القرارات، اتخاذ أو األفراد، إدارة

  ).2010 وزميليه،

 التربية مدراء ومنهم( المدراء بها يقوم التي اإلدارية لممارساتل التطرق الدراسة هذه خالل سيتمو
إدارة األفراد، واتخاذ القرارات، وتفويض الصالحيات، : اآلتية لموضوعاتاب صلة ذاتو ،)والتعليم

 .والحوكمة، واإلبتكار واإلبداع

 :إدارة األفراد .1.5.1.2

  
 العلم هذا أن إال الحديث، المصنع نظام وانتشار الصناعية بالثورة األفراد إدارة نشوء تاريخ يرتبط
 الفنية اإلنتاج أساليب في تقدم من صاحبها اوم التصنيع عملية وراء بعيداً تخلّف فقد ضرورته ورغم

 فإن لذا. اإلنساني الجانب دون والمادي الفني الجانب على منصباً اإلدارة اهتمام كان حيث والتنظيمية
 كانت فقد قبلها أما. الصناعية الثورة مطلع برز قد اإلجتماعية، العلوم من كعلم األفراد، إدارة تاريخ
  ). 1995 وزمالؤه، المغربي ( اإلنسانية على مرت اإلدارات من متعددة شكاالًأ هناك

 كل لدى سائد واحد عام لنمط تخضع األفراد، لدى السلوك دوافع أن تفترض الكالسيكية فالنظرية 
 في تشابهاً وليس فردية، وفروق اختالفات هناك أن الحديثة، العلمية اإلهتمامات أثبتت ولكن البشر
 الواردة التالية للتصنيفات طبقاً اإلختالفات تلك وتتضح المواقف، في راداألف بين والتصرف السلوك
  ):2010(وقنديل عامر من كل عند

  
  .دائماً المعارضون -دائماً الموافقون.  1

  .اللوائح كاسرو – الالئحيون.  2
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  .الملتصقون – الصاعدون. 3

  .للناس باألولوية المعتقدون – للعمل باألولوية المعتقدون. 4

  .الجدد – المحنكون. 5

  .المبالين غير – المتفانون المخلصون. 6

  .المرتبون – المبدرون المؤسسون. 7

  .المفكرون. 8

  .صمت في العاملون – األضواء تحت الالعبون. 9

  .الشخصيون – الموضوعيون. 10

  .الدكتاتوريون – الغارب على الحبل. 11

  .اإلنعزاليون – اإلجتماعيون. 12

 أرجيرس ذكر وقد ومؤسسته، الفرد بين التوافق في فروقاً هناك أن التصنيفات ذهه خالل من ويتّضح
 ومستوى والقنوط، السلبية،: وهي مؤسسته مع الشخص توافق بموجبها يتم اعتباراً عشرة سبعة

 وتوجيه األمان، أهمية وإدراك ،)الرياضية (الحسابية والعقلية التنوع، في والرغبة المسؤولية،
 والجدية التحديات، وقبول التحديات، ورفض للترقية، والطموح اإلجتماعية، شخصيةوال اآلخرين،
 العمل في والقناعة الحالية، العمل ساعات من أقل عمل ساعات في والرغبة العمل، في المستمرة
  ).2010 وقنديل، عامر (والمعلومات للعمل الدقيقة التفاصيل وحب اآللي، العمل وحب الحالي،

  
 وتنظيم وإعدادهم العاملين اختيار األفراد إدارة واجبات أن إلى ،)1995 (وزمالؤه بيالمغر وأشار
 مستقبلهم وتأمين بالمعلومات، وتزويدهم للعمل، آمنة أمكنة وتوفير أجورهم، وتحديد عملهم ساعات
 ددح فيما بينهم، التعاون روح تحقيق على والعمل عنهم، والبيانات السجالت وإعداد أسرهم، ومستقبل
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 وتشغيلها، العاملة القوى وتكوين للعاملين المعنوية الروح بدراسة األفراد إدارة واجبات أن آخرون
 هذا أن يرون وزمالؤه المغربي أن إال. األهداف تحقيق يكفل فاعالً تعاوناً اإلدارة مع تعاونها وضمان
 عالقات إال هي ما إلستخداميةا العالقات أن القائلة والحقيقة يتفق ال أمراً اإلدارة لواجبات الحصر
 التي اإلدارية الفلسفة الختالف تبعاً ألخرى مؤسسة من تختلف وهي المجتمع وتطور متطورة ديناميكية
  .العاملين مع تعاملها في المؤسسة إدارة بها تؤمن

  

  

  

 : الصالحيات تفويض. 2.5.1.2

  
 زيادة أن ذلك اإلدارية، القيادات عاتق ىعل األعباء تزايد إلى وتعقدها اإلدارية األعمال تطور أدى لقد

 قياداتها، مسؤوليات تزايد إلى أدى نشاطاتها، وتشعب أعمالها وتعقد المعاصرة، التنظيمات حجم
 الهامة غير اليومية الواجبات رفع على العمل اإلداري التنظيم قيادة تواجه التي األعباء أهم من وأصبح

 له وليتاح المؤسسة، في والهامة االستراتيجية العمليات في والتفكير التفرغ له ليتسنى القائد كاهل عن
 وضع في القيادة أصبحت ولذلك مشاكلهم، ومعالجة مرؤوسيه نشاطات على لإلطالع الكافي الوقت
 ).1998 كنعان، (التفويض على اإلقدام عليها يحتّم

  
 صالحياته لبعض المدير ضتفوي على تترتب التي مزاياال من أن أيضاً )Dorsey )1955  ويشير

 الوسطى المستويات في القيادات وخاصة المرؤوسين، قدرات تنمية على يساعد التفويض أن وسلطاته،
 القرارات اتخاذ في المخاطرة على المرؤوسين تدريب صعوبة علمياً الثابت من ألنه وذلك. والمباشرة
 أن) 2006 (الطويل وضح وقد. سلطةال بتفويضهم إال ذلك يكون وال أنفسهم، على معتمدين وحدهم
 وتحديد اإلدارية النظام مستويات لمختلف معينة سلطات لمنح تستخدم التي الوسيلة هي السلطة تفويض
 ويضيف. األنسب مستواه عند القرار إتخاذ عملية لتيسير وذلك فيه، العمل منهم لكل يمكن الذي اإلطار
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 مع المهام، هذه لممارسة الالزمة السلطة نحهموم للمرؤوسين مهام تعيين يتضمن التفويض نأ
  . المهام لهذه مقبول ألداء المسؤولية تبعات لتحمل استعدادهم

  
 مالاألع إنجاز في يساعد بل فحسب، القائد عن اإلدارية األعباء يخفف ال التفويض أن نرى ورد مما
 للمؤسسة اإلستراتيجية العمليات في للتفكير غالتفر في للقائد المجال يفسح أنه كما وجهد، وقت بأقل

 فائدته في التفويض يقتصر وال وفاعل، ومبتكر مبدع وتعليم تربية مدير إلى يقودنا مما التربوية
 على قادرة قيادات وتولّد المستقبل قادة بناء على تعمل التي العملية هو بل ذلك على التربوية للمؤسسة
  .والفاعلية حيويةبال مليء نابض بقلب التربوية المؤسسة إدارة

  :اتخاذ القرارات .3.5.1.2

  
 أشار فقد اإلداري، القرار لمعنى العلماء وضعها متعددة تعريفات هناك أن) 83ص ،1998 (كنعان أورد
 والذي)  Tannenbaum, Wschler, and Massarik (وزمياله تاننباوم "من كل عند الوارد التعريف الى

 واشار". السلوكية البدائل مجموعات من أكثر أو إثنين بين من البدائل ألحد األفضل ختياراإل "يعني
 المتاحة البدائل بين الواعي المدرك االختيار أنه "فعرفه) Nigro (نيجرو عند الوارد التعريف الى كذلك
  ". معين موقف في
  

: هما عنصرين في إجمالها يمكن القرار اتخاذ لوجود الزمة جوهرية عناصر هناك أن يتبين هنا ومن
 وبإدراك الشخص يختار وأن لمواجهته، مسلك من أكثر أو طريق من أكثر معين موقف في وجدي أن
 حلول هناك وأن معيناً، حالً تتطلب إدارية مشكلة هناك أن معناه وهذا. لديه المتوفرة البدائل بين

 يتم حل ،مالءمة األكثر الحل إختيار يتم حتى وتقييمها دراستها ويتم للنقاش تطرح لمواجهتها متعددة
  .   النتائج أقصى ويحقق تكلفة، أقل في تنفيذه يمكن والذي وتفكير دراسة وبعد وإدراك وعي في وضعه
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 كان إذا وخاصة المدير، تحرج أحياناً أنها حيث المراحل، وأعقد أصعب من القرار إتخاذ عملية إن
 يتوقّف إذْ وجوهرها، اإلدارية يةالعمل صلْب القرارات وتمثل المعارف، أو األصدقاء بأحد يتعلق القرار
 القيام تعني اإلدارية العملية أن وحيث المنشودة، األهداف تحقيق في المؤسسة نهوض نجاحها على

 على تنطوي العمليات هذه من عملية كل فإن وتوجيه، ورقابة وتنظيم تخطيط من اإلدارة بوظائف
  ).2004 الدين، جمال (قرار

  
 المستويات مختلف في األفراد فجميع مستمرة، قرارات إتخاذ عملية هابأن تعريفها يمكن فاإلدارة
 جوهرية عملية القرار إتخاذ فعملية. قرار إتخاذ إلى تحتاج العمل في مواقف بهم تمر اإلدارية
 والموظفين والوقت، الحقائق، مثل مهمة عناصر توفر المناسب القرار إتخاذ ويتطلب وحساسة،
 تم إذا فعاّلة تكون أن يمكن القرارات أن اإلداري، الفكر أصحاب اتفق وقد. بالنفس والثقة األكفاء،
  :)ـه1412 القبالن، (أوردها كما التالية الخطوات إتباع

  
  .تحديد المشكلة بدقة ووضوح .1

 .الدراسة من يستحقه ما عنصر كل وإعطاء عناصرها إلى المشكلة تحليل .2

 يمكن أو متوفرة كانت سواء المشكلة، حل يف تساهم أن يمكن التي المصادر ومراجعة تجميع .3
 .توفيرها

 .والبدائل الحلول من ممكن عدد أكبر إقتراح .4

 .المنظمة على تأثيرها ومدى البدائل اختبار .5

 .اختيار البديل األكثر فعالية .6

 .تطبيق البديل، ومراقبة فعاليته .7
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 واإلحصائية الكمية ألساليبا إلى المديرين من الكثير لجأ اإلدارة، وتكنولوجيا أساليب، تطور ومع
  . المناسب القرار إتخاذ على تساعدهم كوسائل

 خاطر من كل عند وردت كما القرار صنع مراحل من الثالثة المرحلة هو القرار اتخاذ أن يفوتنا وال
 هذا ويتضمن القرار، صنع لعملية نموذج وضع باإلمكان أنه أي ،)263ص ،2001 (وبدوي وفهمي
 يتم وبعدها الممكنة، البدائل تحديد ثم وخطواتها، القائمة الحالة تشخيص: هي حلمرا أربع النموذج
 قيد المختار البديل وضع أي التنفيذ، هي تكون األخيرة والمرحلة البدائل، بين واإلختيار القرار اتخاذ

  .التطبيق

  

  Decision making القرار وصنع Decision Taking القرار إتخاذ مفهوم بين) 2010 (محمد وميز
 القرار إتخاذ خطوة أن يعني وهذا. الكل هي القرار صنع عملية بينما جزئية، هي القرار إتخاذ فعملية
 تسبق التي الخطوات جميع القرار صنع عملية تشمل بينما القرار، صنع مراحل من مرحلة آخر هي

 فرد كل يساهم المؤسسة رادألف مشتركة جماعية عملية القرار صنع عملية وتعتبر القرار، إتخاذ مرحلة
 المشكلة طبيعة دراسة تتطلب القرار إتخاذ تسبق التي فالمراحل. المؤسسة في مركزه حسب فيها

 البديلة الحلول ودراسة عنها المعلومات جمع ثم متغيراتها وتحديد فرضياتها ووضع أبعادها وتحديد
   .النهائي القرار اتخاذ ثم األفضل البديل واختيار لمعالجتها

  
 األسس: أهمها وكفاءة بجدارة وتطبيقه فعاليته وزيادة اإلداري القرار نجاح على تساعد عوامل وهناك

 قد التي السلوكية باألبعاد الجيد وإلمامهم القرار صانعي وإدراك القرار، عليها يبنى التي والقواعد
 مراحل على واالستراتيجية والكبيرة الهامة القرارات وتطبيق العاملين، نفسيات على القرار يتركها
 وصياغته التقرير محتويات وضوح وكذلك التنفيذ، على العاملين ومقدرة المتاحة المالية والموارد تتفق
 أيضاً المهمة العوامل ومن العمل، وتعطيل األخطاء ارتكاب إلى يؤدي الغموض ألن علمي أسلوب في
 القرار عليها بني التي المعلومات صحة لنا يؤكد ذلك نأل معقولة زمنية لفترة البقاء على القرار قدرة
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 أن يفوتنا وال وجوده، إلى أدت التي األسباب لمعالجة ومقدرته القائمة واألوضاع للظروف ومالءمته
 القانونية واإلختصاصات والواجبات الصالحيات تحديد اإلداري القرار لنجاح أيضاً المهمة العوامل من

 يتوقف وهذا القرار إنجاح على تساعد التي العوامل من ونصه القرار روحب التقيد وكذلك للعاملين،
 عليمات، (الوظيفية حياتهم في ينتهجونه الذي اإلداري والنمط ومتخذيه القرار صانعي شخصية على

2007(.  
  
 تعاوني، تشاركي طابع ذات إيجابية علمية بطريقة ذلك مع والتعامل القرار صنع أهمية نرى سبق مما 

 والمبادرة التعاون روح وخلق العمل في النجاح إلى يؤدي مما المؤسسة، في العاملون فيه ركيشت
 إلى للوصول الفريق بروح يعملون اآلخر عن أحدهم يستغني ال الواحد الجسد كأعضاء فالجميع
  .وتكلفة وجهد وقت بأقل المرجوة األهداف

 : الحوكمة  .4.5.1.2

  

 عن األداء في والتميز الجودة تحقيق إلى تهدف لتيا والقرارت والنظم القوانين من مجموعة هي
 أي النظام، تعني فإنها وبذلك المؤسسة، وأهداف خطط لتحقيق والفعالة المناسبة األساليب اختيار طريق
 تقوية مقومات تشمل كما األداء، في تؤثّر التي األساسية األطراف بين العالقات تحكم نظم وجود

 في السباقة التعليمية المؤسسات وتُعتبر والمسؤولية، المسؤول وتحديد البعيد المدى على المؤسسة
 والشفافية المساءلة تعتمد صالحة أجيال وتنشئة والتنمية للبناء وجدت أنها حيث الحوكمة متطلبات

 وصالح حالوة من كل عرفها كما) الرشيد الحكم (والحوكمة ). 1990 النجار، (والمشاركةوالنزاهة 
 إلدارة الفعالة واإلدارية والسياسية الرشيدة واإلقتصادية اإلجتماعية السلطات مارسةم هي) 2010(

 من العالقة وذوي المواطنين تمكين أنها) 2008 (العشماوي وعرفها. المختلفة بفئاته المجتمع شؤون
 ير،الغ إلى اإلساءة أو العمل تعطيل إلى ذلك يؤدي أن دون العمل مراقبة من والمنظمات األفراد

 سواء والمؤسسات، األفراد للمواطنين، الفرصة إتاحة أي المشاركة، هي للحوكمة الثانية والمرحلة
  .العمل قواعد ووضع والسياسات القرار صنع في للمشاركة الخاصة أو الحكومية
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إلى أن مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح ) 2007(وسف  يويشير

Corporate Governanceأسلوب : " ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي
  ".ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة 

  
وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة 

العاملين، والحد من استغالل المؤسسة، وبالتالي تحقيق الحماية لألفراد، مع مراعاة مصالح العمل و
  .السلطة في غير المصلحة العامة

  
وللحوكمة محددات، محددات خارجية، وتشير إلى المناخ العام في الدولة، والذي يشمل على سبيل 

القوانين المنظمة للنشاط، والكفاءة، والمنافسة، وكفاءة األجهزة والهيئات الرقابية في إحكام : المثال
وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين . سساتالرقابة على المؤ

ومحددات داخلية، والتي تشير إلى القواعد واألسس التي . والقواعد التي تضمن حسن إدارة المؤسسة
تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المؤسسة، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها 

  . العمل ناحية أخرى إلى تقليل التعارض وإرباكمن
  

 وتقاربت اإلدارية المعرفة انتشرت حيث المكشوف على اإلدارة يسمى ما ظهر األخيرة الفترة وفي
 النامية الدول إدارات في الوضع يزال وما المصطلحات من العديد ونشأ البعض، بعضها مع العلوم
 اإلدارية والتنظيمات المؤسسات من العديد تواجه وأصبحت الملموس، والواقع الرؤية بين فجوة يشكل
 لجميع ليقول المكشوف على اإلدارة مصطلح وجاء والتنفيذيين، اإلداريين أعمال فيها تتضارب التي

  ).2010 طه، دارحالوة و (العالقة أصحاب وأمام سوياً نعمل تعالوا األطراف
  
 الواعية اإلدارات على يتوجب التي والمتطورة الحديثة يةاإلدار المفاهيم من داريةاإل الشفافية تعتبرو

 قادر سليم تنظيمي بناء إلى والوصول اإلداري، العمل نجاح في أهمية من لها لما بها األخذ ضرورة
 من اإلدارية العمليات في الشفافية تطبيق ويعتبر المحيطة، والتغيرات الجديدة التحديات مواجهة على
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 أهم من فهي. العامة اإلدارة أجهزة في اإلدارية الممارسات في مراعاتها الواجب الهامة األمور
 الفساد لمكافحة الدول تتبعها التي اإلستراتيجيات أهم إحدى وهي اإلداري الفساد مكافحة متطلبات
 المواطنون يمنحها التي الثقة درجة زيادة في بعيد حد إلى تساهم الشفافية فزيادة المختلفة، بأشكاله
 يعني اإلدارية العمليات في الشفافية مستوى زيادة أن كما الحكومي، القطاع في العاملين رادلألف

 حصول تسهل أنها إضافة اإلجراءات، وتعقيد الروتين عن واإلبتعاد ،العمل في اإلجراءات وضوح
 زاد مما إن. العمل في الفاعلية وارتفاع الرضا يحقق مما يريدونها، التي الخدمات على المواطنين

 الجديد اإلداري المفهوم هذا تطبيق في العالم في الحكومات بعض نجاح هو المفهوم، هذا أهمية
. والفعالية الكفاءة وزيادة اإلداري، والترهل الفساد مستوى تدنّي إلى أدت إيجابية نتائج على والحصول

 المتطلبات توافر من بد ال منها المرجوة األهداف إنجاز في اإلدارية الشفافية تساهم كي ولكن
 المالئمة مستوياتها وتوافر الناجحة اإلدارية فالتنمية لنجاحها، أساسي كشرط والالزمة الضرورية

 الشفافية لنجاح المسبقة الشروط من يعتبر كالهما التنظيمي، التطوير إحداث ضرورة إلى إضافة
 الضرورية المفاهيم من كالهما إلداريةا والهندرة الجودة فإدارة . العامة اإلدارة أجهزة داخل اإلدارية
 أهدافها إلى الوصول وتستطيع اإلدارية الشفافية تنجح لكي العامة اإلدارة أجهزة في توافرها الواجب
  ).2002 اللوزي، ( وسهولة، بيسر

  
وهي تتيح للمعنيين بمصالح ما أن يطلعوا مباشرة على . تقوم الشفافية على التدفق الحر للمعلوماتو

يات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح، وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على العمل
ولكي تكون المؤسسات . وتزيد سهولة الوصول الى المعلومات درجة الشفافية. فهمها ومراقبتها

 ة وأن تعمل وفقا لسيادة القانونالمستجيبة لحاجات الناس ولمشاغلهم منصفة، عليها أن تكون شفاف
 . وبذلك نرى أن الشفافية تعني الوضوح في جميع جوانب وأزمات المؤسسة

  
 بمقتضاها يتم التي واألساليب العمليات من جملة بأنها) 248،ص1999 (الطويل عرفها فقد المساءلة أما

 ضمن يتم األداء أن أي مستطاع، أقصى وضمن لها مخطط هو لما وفقاً تسير األمور أن من التحقق
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 مستوى إلى بالنظام للوصول عليها المتفق المعايير ووفق والمرامي، األهداف حددتها لتيا األطر
  .إهدار أو ترهل أو تسيب أي ودون والفاعلية، الكفاية من متميز

  
 نيويورك، المتحدة، األمم ،الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية (اإلنمائي المتحدة األمم برنامج هايعرف كما المساءلةو

 كيفية حول المصلحة ألصحاب الالزمة التوضيحات تقديم المسؤولين من الطلب أنها على): 2004
 المطلوبة المتطلبات وتلبية همل توجه التي باالنتقادات واألخذ واجباتهم، وتصريف صالحياتهم استخدام
  .والغش الخداع عن أو الكفاءة وعدم الفشل عن المسؤولية) بعض (وقبول منهم

   
ويمكن آلليات المساءلة أن تتناول قضايا تبحث في من هم الذين يحتلون مواقع المسؤولية في 

علومات وأصحاب تتطلب المساءلة وجود حرية مو.  وفي طبيعة القرارات التي يتخذونها،المؤسسات
   .مصلحة قادرين على تنظيم أنفسهم وسيادة القانون

  
ن مفهومي الشفافية والمساءلة مفهومان مترابطان ويعزز كل منهما اآلخر في إطار إتباع مقاربة أكثر إ

الشفافية ظاهرة ف .فعالية لمواجهة تحديات الفساد التي تواصل تهديد التنمية البشرية واألمن اإلنساني
فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن . لى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفةإ تشير

يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية 
وتمتلك األنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما . مصالحهم
نوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات تمتلك ق

 .في متناول الجمهور

    
 :اإلبداع واإلبتكار .5.5.1.2

  
 بطرق األشياء إلى النظر أو مألوف غير جديد شيء والدة بمعنى اإلبتكار أو اإلبداع مفهوم يعرف
 جديدة، فكرة إبتكار: منها صور عدة اإلبداع يأخذ أن ويمكن. جديدة نوعية إضافة فيه فاإلبداع جديدة،
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 في ما فكرة باستخدام التوسع أو جديدة، فكرة إلى وتحويلها مترابطة غير ومعلومات أفكار تجميع أو
  ). 168ص ،2010 رضا، (اآلخرين تجارب من اإلقتباس أو جديدة، مجاالت

  
  متقد من حققته ما تحقق لم المتقدمة لدولفا مجتمع أي تقدم في وكبيراً هاماً دوراً تلعب اإلدارة إن

عن إال ينجز أن يمكن ال فالتقدم سواء، حد على لديها والمؤسسات األفراد إلبداع نتيجة إال ورقي 
 والتطوير والتجديد اإلبداع استمرار من بد ال التقدم يستمر ولكي. اإلبداعية الجديدة األفكار طريق
 االصطالحية التعريفات من عدد )2011( أورد السكارنه بداع؟اإل هو فما .األفضل نحو والتغيير
 تقبله أو ما جماعة يرضي جديد عمل عنها ينتج عملية "أنه )Galton (جالتون عرفهف اإلبداع لمفهوم
 لم متغيرات بين عالقات إيجاد خاللها من يتم عملية "أنه على )Smith (سمث عرفه كما". مفيد أنه على
 بطريقة األفكار جمع على القدرة" أنه اإلبداع عرف فقد )Robbins(روبنز أما". قاًمسب لها التطرق يتم

  ."بينها عادي غير ارتباط إليجاد فريدة
  

 عنه تصدر من وأن منفردة، عقلية عملية ) Innovation ( اإلبداع أن) 391ص ،2001 (البرنوطي وبينت
 من واحدة أنه فهي لإلبداع الحالية النظرة أما. ناسال من لقلّة إلّا تتوفر ال نادرة موهبة يملك إنسان هو

 فالبيئة كامن استعداد وهو إنسان، لكل يتوفر استعداد فهو وبالتالي المشكالت لحل اإلنسانية العمليات
 بهذه مروا الناس أكثر فإن هنا ومن ،خنقه على تعمل أو وتهذبه تنميه أن إما الفرد فيها ينشأ التي

 لهم يسبق لم جديدة مشكلة لحل اضطروا كلما استخدموها وهم ذلك دركواي أن دون من العملية
  .لها التعرض

  
 بأن وجد إذا اإلبداع إلى اإلنسان يلجأ ما وغالباً جديد، شيء ايجاد أو اكتشاف هو باإلبداع فالمقصود
 بحثال مواصلة إلى يدفعه مما مناسب حل إلى التوصل في تساعد ال المشكلة لحل األخرى األساليب

 مع تتواءم متعددة أشكاالً يأخذ اإلبداع أن )20ص ،2011 (سكارنه بين وقد . للمشكلة حل عن
 ويمثل التمايز، يعني فاإلبداع متعددة، أشكال ضمن تكون والتي اإلبداع عملية من تأتي التي المخرجات
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 أو المجال نفس في ديدةج توليفة في والقديمة المعروفة األشياء وضع أي (الجديدة التوليفة وهو الجديد،
 فهي سكارنه يراها كما اإلبداعية العملية أما. الفرص اكتشاف على القدرة وهو ،)آخر مجال إلى نقلها
 ومرحلة المشكلة، معالجة ومرحلة الفكرة، تكوين ومرحلة التصور، مرحلة: مراحل خمس في تمر
 في والمرونة التفكير، طالقة إلى جيحتا اإلداري اإلبداع أن ويضيف التطوير، بمرحلة وتنتهي الحل

 لإلبداع، الداخلية والدافعية الخلّاق، والخيال ،)والحداثة األفكار جودة(التفكير  في واألصالة التفكير،
  .بالمشكالت واإلحساس

  
 يستطيع فإنه إبداعي، بشكل يفكر من كل أن أي األزمات، يخنق اإلبداع أن) 1999 (البريدي ويرى

 يبين هو كما يخنق كلمة استخدم وقد إبداعه، درجة بحسب وذلك جزئياً، أو نهائياً أزمته من التخلص
 المخنوق على يؤثر ال بحيث ضعيفاً يكون وقد بالمخنوق، يفتك بحيث وشديداً قوياً يكون قد الخنق ألن
 القضاء في قوة أكثر سيكون فإنه أزماته، مع تعامله في إبداعاً أكثر يكون فمن هنا ومن . بارزاً تأثيراً
  .وعالجها أزماته على

  
 بأنها" اإلبداعية القيادة عرف فقد وعليه بالقيادة، متعلق بداعاإل نأ فيرى) 161ص ،2010 (قنديل أما

 مصادر طريق عن أو معها العاملين طريق عن أو طريقها عن الجديدة األفكار جمع على القادرة القيادة
 ".      المؤسسة داخل وترويجها ومساندتها وتدعيمها منها المفيدة ةالفكر وتبني األفكار هذه وتحليل خارجية

  
 ويتابع ويبحث نفسه يدعم الذي اإلنسان يكرسها وجل عز اهللا من موهبة هو اإلبداع أن الباحثة وترى
 التوجيه على القدرة ولديه مميز بذكاء يتمتع إنسان إلى بحاجة فهي اإلبداعية القيادة أما. جديد كل

القرارات إتخاذ من يتمكن كي والتحليل التفكير بعد السلطة وتفويض المسؤولية لوتحم.  
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 :فلسطين في والتعليم التربية مديريات  .6.1.2

 
 عند الوسطى اإلدارة أو التربوية اإلدارة في يعرف بما فلسطين، في والتعليم التربية مديريات
 محددة، جغرافية منطقة في التعليم إدارة يف والتعليم التربية وزارة من المخولة الجهة هي التربويين،

 فنيين أقسام ورؤساء وإداري، فني ونائبين والتعليم، التربية مدير من تتكون معتمدة هيكلية ولها
 موظفين، من وحاجته القسم عمل لطبيعة تبعاً وذلك أكثر أو موظف قسم رئيس لكل ويتبع وإداريين،
 التعليم وقسم واإلشراف، التدريب قسم: وهي الفنية قساماأل أعمال متابعة عن مسؤول الفني والنائب
 الخاصة التربية وقسم المدرسية، الصحة وقسم اإلمتحانات، وقسم الطالبية، األنشطة وقسم العام،

 اإلدارية، الشؤون قسم: وهي اإلدارية األقسام أعمال متابعة عن مسؤول اإلداري والنائب. واإلرشاد
 والمطبوعات، الكتب وقسم األبنية، وقسم اللوازم، وقسم الداخلية، الرقابة موقس المالية، الشؤون وقسم
 مباشرة والتعليم التربية مدير يتبعان قسمان وهناك. الميدانية المتابعة وقسم والحاسوب، التقنيات وقسم
 ولاأل المسؤول هو التربية مدير أن العلم مع. واإلحصاء التخطيط وقسم العامة، العالقات قسم وهما
 القدوة وهو واإلجتماعية واإلدارية والتعليمية التربوية شؤونها جميع على المشرف وهو مديريته في

 العمل وتنظيم تنسيق إلى الهادفة الفعاليات وإدارة التعليمية المؤسسة إدارة مسؤلياته في ويدخل الحسنة
  .لها التابعة الجغرافية المنطقة في والمدارس المديرية في

  

  :والتعليم التربية مدير مهام. 1.6.1.2

  
 والتعليم التربية مديرية في األول المسؤول فهو جمة، مسؤوليات والتعليم التربية مدير عاتق على يقع
 مسؤول وهو والتعليم، التربية وزارة في مسؤوليه أمام عنها مسؤول فهو منطقته، في التعليم إدارة عن
 المدارس، في أم المديرية في موظفين كانوا سواء رؤوسيهم أمام المسؤول وهو المحلي، المجتمع أمام

 ومسؤلياتها اإلدارة هذه حجم كبر ومع وطالب، ومعلمين مدارس ومديري وموظفين أقسام رؤساء
 الدورات خالل من للمعلمين، المهنية بالتنمية تتعلق مهام التربية، مدير بها يقوم أن بد ال مهام فهناك
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 االرتقاء بهدف المعلمين، على التربوي باإلشراف تتعلق ومهام الطلبة، بتحصيل تتعلق ومهام التدريبية،
 ومهام المدرسية، داراتهمإ على واالشراف المديرين وتوجيه المدرسية، باالدارات تتعلق ومهام بأدائهم،
 وكيفية ،المحلي المجتمع مع بالعالقة تتعلق ومهام تطويره، في والمشاركة المنهاج، تنفيذ بمتابعة تتعلق

 ال المهام وهذه. رؤسائه مع المتعلقة المهام الى إضافة التعليمية، العملية لصالح معه العالقة توظيف
. المديرية في معه والموظفين االقسام ورؤساء نوابه خالل من ولكن مباشر، بشكل أو بمفرده بها يقوم
  . المباشر غير أو المباشر افشراإل خالل من كانأ سواء هكلّ هذا عن األول المسؤول يبقى ولكنه

  
 األول، الطراز من إدارياً يكون بأن مطالب اإلداري، موقعه وحساسية والتعليم التربية مدير فإن وعليه
 النظريات أفرزته وما والمبادئ، القيم الى عمله في ويستند القيادي، المستوى الى بعمله يرتقي وأن

 لحظة باله عن يغيب ال نأو االداري، العمل في وبةمرغ وممارسات سمات من والتربوية االدارية
 والتطور الرقي في المجتمع أمل وهم المستقبل، بناة هم الشباب، من أجيال عن مسؤول أنه واحدة

 .والنهوض

  
  :والتعليم التربية مديريات في األقسام رؤساء مهام. 2.6.1.2

  

 وفق والتعليم التربية وزارة قبل من همتعين يتم قسم رئيس) 16 (وتعليم تربية مديرية كل في يتوفر
 والمالية اإلدارية األعمال متابعة عن مسؤولة اإلدارية فاألقسام القسم، عمل لطبيعة تبعاً محددة شروط

 الفنية واألقسام التربوية، العملية لتسيير وبشرية مادية لوازم من يلزمها ما وتوفير المدارس في
 وأداء التعليمية العملية صلْب في تصب والتي المدرسة لمدير الفنية األعمال متابعة عن مسؤولة
 قسم رئيس لكل وظيفي وصف بوضع والتعليم التربية وزارة قامت وقد. وسلوكاتهم والطلبة المعلمين
  .  القسم في موظفين من وبمعاونيه به المنوطة المهام يوضح
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 مدار على نفسه والتعليم التربية ومدير عليموالت التربية مدير نائبي مع وثيقة صلة على االقسام ورؤساء
 المشكالت مع التعامل وتعني والتواصل، االتصال تعني الصلة وهذه اليومي، العمل أثناء الساعة

 وتعني والتعليم، التربية مديرية في االفراد إدارة مالحظة وتعني حلها، في السير كيفية ومالحظة
 بداعية،إ وقيادة بداعيإ حل لىإ بحاجة لمشكالت التعرض عند المديرية في بداعواإل بتكاراإل مالحظة
 يلحظها إدارية ممارسات المحصلة في هي وغيرها مجتمعة األمور هذه إن. والمساءلة الشفافية وتعني
 مخرجات وعلى أدائهم، على ايجاباً او سلباً وتؤثر والتعليم، التربية مديريات في االقسام رؤساء
  .  عامة ليموالتع التربية مديريات
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  الدراسات السابقة 2.2

بالرغم من محدودية الدراسات التي تناولت موضوع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم، إال 
أن الباحثة قامت بمراجعة مجموعة من الدراسات التي تعرضت لهذا المفهوم وما يتعلق به، وللتنويه 

ة كانت تتعلق بموضوع الممارسات اإلدارية لمديري المدارس إن معظم الدراسات التي وجدتها الباحث
) اإلدارة الوسطى(والقليل منها كان يتعلق بموضوع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم 

وفيما يلي أهم الدراسات والنتائج التي تم التوصل .  وبعض الدراسات كانت تتعلق بإدارة الجامعات
  :اليها

  

  :ت العربيةالدراسا. 1.2.2

  

وأجريت هذه الدراسة بهدف التعرف     ". اإلدارة التعليمية في قطاع غزة    " بعنوان   ،)1982( صبح دراسة
الى واقع اإلدارة التعليمية في قطاع غزة، وذلك عن طريق تحليل إجابات المبحوثين بغـرض إظهـار                 

داً لعالجها والتقليـل مـن    جوانب القوة في الجهاز اإلداري لتنميتها، وجوانب الضعف لتشخيصها، تمهي         
حدوثها، والمساعدة على إيجاد حلول للتغلب عليها، مما يساعد اإلدارة على القيام بواجباتها فـي رفـع                 

  .كفاءة العملية التعليمية
  

وعند معالجة النتائج وتحليلها إحصائياً برز العديد من جوانب القوة ومواطن الـضعف  فـي مديريـة                  
أن المديرية حققت بعض األهداف اإليجابيـة مثـل         : نب القوة التي برزت   من جوا . التعليم بقطاع غزة  

تكافؤ الفرص التعليمية بين المواطنين، وتهيئة الجيل الجديد للمواطنة الصالحة، كذلك كشفت الدراسـة              
أن المديرية تعقد عدة أنواع من الدورات التدريبية التي تعود بالفائدة على النظام التعليمي في القطـاع،                 

ا وأظهرت النتائج أن اإلتصال في المديرية يتم بطريقتين االتصال الرأسي واالتصال العكـسي وأن               كم
قنوات االتصال مفتوحة بين مختلف أقسام المديرية وكذلك بينت الدراسة أنه توجد فرصة ال بأس بهـا                 

  .لدى المرؤوسين للمشاركة في اتخاذ القرارات
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ثيراً من األهداف التعليمية ال تتحقق، منها العالقات اإلنـسانية،          أن ك : ومن الجوانب السلبية التي برزت    
ورفع مستوى العملية التعليمية، والعناية بالتربية الدينية وتنمية القيم الخلقية لدى الطلبة، وكما أظهـرت               

 في المديرية متمثالً في عدم كفاءة االداريـين، وعـدم           بشريةالدراسة أن هناك قصور في االمكانات ال      
بعتهم للمستحدثات اإلدارية والتربوية وكذلك قلة عدد العاملين في المديرية معلمين وموجهين، كمـا              متا

بينت النتائج أن الجهاز اإلداري في المديرية ال يحسن عملية التخطيط، وهناك نقص في الموارد المادية               
تعقدها المديريـة ال تـأتي      والبشرية، وأن التقارير في المديرية ليست صادقة والدورات التدريبية التي           

التوسع : وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها         . ثمارها على الوجه األكمل   
في اإلتجاه نحو الالمركزية في إدارة التعليم، وزيادة فاعلية االتصال في المديرية، ومعالجـة اآلثـار                

 في المديرية، ومعالجة القصور فـي التقـارير         السيئة التي زرعها اإلحتالل في نفوس وسلوك العاملين       
  .المستخدمة في المديرية، ومعالجة النقص في الموارد المادية والبشرية

  

 حيث هدفت هذه الدراسة، إلى معرفة مدى درجة رضا المعلمين عن ،)1992( دراسة قواسمة
 في مديرية التربية والتعليم  الثانوية األكاديمية الحكوميةالممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس

، باإلضافة إلى قياس مدى إستعدادهم ألداء واجبهم الوظيفي، من خالل رضاهم عن لعمان األولى
 وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالتعب في تأدية واجبهم، وهم أيضاً .العمل

 تتناسب وخبراتهم التعليمية، مما يجعل يشعرون بأن الممارسات اإلدارية لمديري ومديرات المدارس ال
وعلى ضوء ذلك أوصت . المعلمين والمعلمات ينظرون إلى أداء المديرين والمديرات نظرة سلبية

الدراسة بإجراء دراسة مماثلة في مديريات التربية والتعليم على المرحلة األساسية، كما أوصت بإجراء 
مدارس الثانوية، تمكنهم من مالحظة أدائهم الفني، دورات تدريبية وورش عمل لمديري ومديرات ال

باإلضافة إلى التعاون مع الجامعات، واإلهتمام بمجالس اآلباء والمعلمين، وتعميق روح الديموقراطية 
  .بين المدير والمعلمين وإعطاء فرصة المشاركة في العمل اإلداري واتخاذ القرارات
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سة التعرف الى أنماط اإلتصال اإلداري السائدة والتي هذه الدرا وحاولت، )1996(دراسة الربابعة 
يمارسها مديرو ومديرات المدارس الثانوية في محافظة عجلون وأثرها على عالقاتهم مع المعلمين من 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومية . وجهة نظر المعلمين أنفسهم
مدرسة ) 30( معلماً ومعلمة موزعين على )802( وعددهم 95/96الثانوية في محافظة عجلون لعام 

عداد أمعلماً ومعلمة تم اختيارها بالطريقة العشوائية وب) 401(أما عينة الدراسة فتكونت من . ثانوية
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير مقياس وصف . تتناسب مع أعداد المعلمين في مدارسهم

دير المدرسة والمعلمين، كما قام الباحث ببناء مقياس لقياس سلوك المدير في العالقة الشخصية بين م
  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية. اتصاالته اإلدارية

نماط اإلتصال اإلداري للمديرين وعالقتهم الشخصية مع أوجود عالقة ايجابية وقوية بين  .1
 .المعلمين

المعلمين لطبيعة العالقة الشخصية بينهم وبين بين تقديرات  وجود فرق ذو داللة إحصائية .2
 .مديري مدارسهم تعزى لجنس المعلم

تقديرات المعلمين لطبيعة العالقة الشخصية بينهم وبين  عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين .3
 .مديري مدارسهم تعزى للمؤهل العلمي والخبرة السابقة للمعلم

  
ى معرفة أثر أنماط اإلتصال اإلداري لدى القيادات  بهدف التعرف ال،)1996( دراسة غيثوجاءت 

التربوية في مديريات التربية والتعليم على درجة فاعلية الممارسات اإلدارية القيادية لمديري المدارس 
ومديراتها الثانوية الحكومية في محافظة عمان، حيث تم بناء أداة لقياس أنماط اإلتصال اإلداري لدى 

 وبناء أداة أخرى لقياس درجة فاعلية الممارسات اإلدارية، وقد تكّون مجتمع الدراسة القيادات التربوية،
مديراً ومديرة من مديري ) 134(قيادياً وقيادية في مديريات التربية والتعليم، ومن ) 152(وعينتها من 

اط اإلتصال المدارس ومديراتها، حيث توصلت الدراسة إلى أن تقديرات أفراد القيادات التربوية ألنم
اإلداري السائدة لدى القيادات التربوية في مديريات التربية والتعليم لمحافظة عمان مرتبة تنازلياً هي 
نمط االتصال اإلداري التفاعلي، ونمط اإلتصال اإلداري في إتجاهين، ونمط اإلتصال اإلداري األفقي 
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درجة فاعلية الممارسات اإلدارية وكانت . ونمط اإلتصال اإلداري الصاعد، ونمط اإلتصال الهابط
وأوصت الدراسة بناء على النتائج بضرورة اإلهتمام . القيادية لمديري المدارس الثانوية الحكومية عالية

بمدير المدرسة الثانوية وبممارساته القيادية اإلدارية كقائد تربوي، كما أوصت بإجراء دراسات أخرى 
ية القيادية للقيادات التربوية األخرى في اإلدارة التربوية العليا تتناول درجة فاعلية الممارسات اإلدار

  .والوسطى على مستوى األردن
 
فحصت هذه الدراسة سلوك القائد اإلداري الحالي، والسلوك المفـضل           فقد )1997(دراسة شمشوم    ماأ

وفقاً لنموذج باس   مستقبالً من وجهة نظر المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة رام اهللا              
) 30(معلماً ومعلمـةً تمثـل      ) 450(وتكونت عينة الدراسة من     . في القيادة التبادلية، والقيادة التحويلية    

داة لدراستها، وخلصت الدراسة إلـى      ستبانة أ ، وقد استخدمت الباحثة اإل    ) إناث 15 ذكور،   15(مدرسة  
  :النتائج التالية

السلوك القيادي المفضل مستقبالً في جميع األبعـاد،        وجود فروق بين السلوك القيادي الحالي و       .1
حيث كانت الفروقات اإليجابية لصالح السلوك التحويلي والتبادلي واإلعتبـارات الشخـصية،            

 .وسلبية بالنسبة للسلوك الالقيادي والتدخل المتأخر

ـ              .2 ذكور هناك فروق في االتجاهات نحو السلوك القيادي الحالي والمفضل مستقبالً بين مدارس ال
ومدارس اإلناث في بعدي القيادة التبادلية لصالح الذكور، واإلعتبـارات الشخـصية لـصالح              

فيما تشابهت اتجاهات معلمي ومعلمات مدارس الذكور واإلناث فـي البعـد المتعلـق              . اإلناث
 .بسلوك القيادة التحويلية، وبعدي السلوك الالقيادي والتدخل المتأخر

 المدارس للسلوك القيادي ضمن تقاطع عاملي القيـادة التبـادلي           لم يكن هناك فروق بين تقييم      .3
والتحويلي في كل من الوضع الحالي والمفضل مستقبالً، حيث تجمعت معظم المـدارس فـي               

كذلك تجمعت المدارس في    . مربع واحد هو تبادلي متدٍن وتحويلي متدٍن بالنسبة للسلوك الحالي         
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وهذا يؤكد صحة   . بالً وهو تبادلي عاِل وتحويلي عالٍ     مربع واحد بالنسبة للسلوك المفضل مستق     
 .نظرية باس حيث القيادتان مطلوبتان بنسب مختلفة

  
التعرف الى مدى توافر مهارات اإلتصال الفعال لدى مديري ) 2000( دراسة األسمر وحاولت

الباحثة المدارس األساسية الحكومية والخاصة في محافظة إربد من وجهة نظر المعلمين، وقد قامت 
معلماً ومعلمة موزعين عى مديرية إربد األولى ) 550(باختيار عينة عشوائية عنقودية مكونة من 
ولتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة أداة مكونة من . ومديرية إربد الثانية التابعتين لمحافظة إربد

ومهارة اإلستماع، ومهارة فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي مهارة الكتابة، ومهارة القراءة، ) 64(
وبعد جمع البيانات واستخدام التحليالت اإلحصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج . التحدث
  :التالية

توافر مهارات اإلتصال الفعال لدى مديري المدارس األساسي الحكومية والخاصة بدرجة  .1
 .كبيرة

 اإلتصال الفعال لدى مديري عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمدى توافر مهارات .2
ملكية المدرسة، والجنس، (المدارس األساسية الحكومية والخاصة باختالف متغيرات الدراسة 

 ). والمؤهل العلمي، والخبرة

إقامة مشاغل دورية لمديري المدارس تتعلق : وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بتوصيات منها
ق مع الجامعات ووزارة التربية والتعليم لطرح برامج كما أوصت بأهمية التنسي. بمهارات اإلتصال

وكذلك ضروة إجراء دراسات مشابهة على نطاق أوسع . تدريبية متنوعة تتضمن مهارات اإلتصال
  . ومستوى أكبر من محافظة إربد

  
 التعرف إلى العالقة بين الرقابة واإلتصال في مديريات التربية )2001( دراسة رمضان وهدفت

 محافظات شمال فلسطين، وقد كان مجتمع الدراسة جميع العاملين في مديريات التربية والتعليم في
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والتعليم في محافظات شمال فلسطين باستثناء المستويات اإلدارية العليا واألذنة والسائقين وقد بلغ 
) 273( وأجريت الدراسة على عينة قوامها 2000/2001موظفاً في العام الدراسي ) 547(عددهم 
األولى : محافظة بطريقة العينة العشوائية، وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن إستبانتين) 11(فاً في موظ

وقد .  فقرة موزعة على خمس مجاالت، والثانية خاصة باإلتصال)43(خاصة بالرقابة وتتكون من 
 ال توجد وكذلك أظهرت أنه. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين الرقابة واإلتصال

فروق ذات داللة احصائية للمؤهل العلمي على اإلتصال، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً للمؤهل 
العلمي على الدرجة الكلية للرقابة في مجال الهيكل التنظيمي والعالقات الوظيفية لصالح حملة الدبلوم، 

لهيكل التنظيمي، والعالقات ضرورة اإلهتمام با: وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أذكر منها
الوظيفية، والتنويع في أساليب اإلتصال، والقضاء على الروتين، وتطوير دوائر الرقابة، وإفساح المجال 

  .لين بالمشاركة في اتخاذ القراراتللعام
  

لفحص أثر الممارسات اإلدارية لمدراء المدارس على دافعية المعلمين ) 2001( دراسة الشيخ وجاءت
وقد تناولت هذه الدراسة .  منطقة القدس والتي تشرف عليها وكالة الغوث الدوليةفي مدارس

الممارسات اإلدارية القيادية لمدير المدرسة ببعديها المتمثلين ببعد التوجه نحو تنفيذ المهام وبعد التوجه 
ث في منطقة وتكون مجتمع  الدراسة من كافة المعلمين في مدارس وكالة الغو. نحو العالقات اإلنسانية

مدرسة لإلناث ومدرستين ) 14(مدارس للذكور و ) 10(مدرسة منها ) 29(القدس، والبالغ عددها 
معلماً ومعلمةً، وقد اشتملت عينة الدراسة ) 464(أما عدد المعلمين في مجتمع الدراسة فهو . مختلطتين

لسلوك القيادي وتكونت من استبانة وصف ا األولى: وقد استخدم الباحث أداتين. معلماً ومعلمة) 451(
وبينت نتائج الدراسة أن . فقرة) 22(فقرة،  والثانية استبانة لقياس دافعية المعلمين، وتكونت من ) 44(

معاً، ) تنفيذ المهام، والعالقات اإلنسانية(دافعية المعلمين تزداد بتوجه المدراء نحو تنفيذ بعدي القيادة 
 وقوياً بين التوجه نحو تنفيذ بعدي القيادة المذكورين معاً وارتفاع كما تبين أن هناك ارتباطاً إيجابياً

  . دافعية المعلمين، كما تبين أنه ال أثر لجنس المعلم أو سنوات الخبرة لديهم على مستوى دافعيتهم
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إعداد وعقد برامج :  على نتائج الدراسة وضع الباحث عدد من التوصيات لصانعي القرار منهاوبناء
إضافة إلى . مدراء وتعريفهم بأنماط القيادة التربوية ودورهم في تطوير مدارسهم كقادةلتأهيل ال

التوصية بإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالممارسات اإلدارية ودافعية المعلمين في المدارس 
 .الحكومية والخاصة

  

 الغوث الدولية  من مدى اتخاذ مدير المدرسة في وكالةلتحقق ل)2003(دراسة دروزة  وجاءت
يئة المدرسية، والتلميذ، الب: للقرارات التطويرية في أربعة مجاالت تتعلق بعناصر العملية التعليمية وهي

ولتحقيق الهدف استخدمت الباحثة استبانة لقياس قدرة المدير على اتخاذ القرارات .  والمنهاجوالمعلم
نة عشوائية من مدارس وكالة الغوث الدولية في التطويرية في المجاالت األربعة المذكورة، وكانت العي

  ).40(مديراً ومديرة من أصل ) 26(منطقة نابلس من فلسطين بلغت 

أظهرت نتائج الدراسة أن مديري المدارس يتخذون القرارات التطويرية بنسبة ال بأس بها بلغت 
83.2%المتعلقة بجانب التلميذ، ن تحليل التباين أن أعلى القرارات التطويرية كانت تلك ، في حين بي

ئة المدرسية، في حين كانت أدنى ييليها على التوالي القرارات المتعلقة بمجال المعلم، ثم مجال الب
 سنوات الخبرة في مجال نكما أظهرت أ. القرارات التطويرية التي تتعلق بمجال المنهاج المدرسي

التعليم ثانياً، لها أثر في اتخاذ المدير للقرارات  ومجال الخبرة في سلك التربية و اإلدارة المدرسية أوالً
 وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بإعطاء فرصة أكبر لمديري المدارس بالتعاون مع .التطويرية

المعلمين التخاذ القرارات التطويرية، وإعطائهم صالحيات أكبر، مع توفير ميزانية تساعدهم في 
  . اتخاذها وتنفيذها بشكل سليم

  

 التعرف الى األنماط القيادية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات )2003( دراسة النيرب اولتوح
نفسهم والطلبة، هة نظر أعضاء الهيئة التدريسية أالفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية من وج

ة على عينة أجريت الدراس. في ضوء متغيرات الجنس، والجامعة، والمستوى الوظيفي، ومكان السكن
من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الجامعات ) 265(طالباً وطالبة، و) 1666(تتكون من 
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الفلسطينية، وكانت النتائج أن استخدام النمط الديمقراطي في القيادة حصل على تقدير متوسط، 
اء هيئة والنمطين التسيبي والدكتاتوري على تقدير منخفض،  وأوصت الدراسة بضرورة تدريب أعض

  .التدريس على األنماط القيادية، وإجراء دراسات تربوية ميدانية حول األنماط القيادية
  
فقد هدفت التعرف إلى واقع الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية  )2003( دراسة سالمة أما

 أهداف الدراسة ولتحقيق. العامة في األردن وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين
أداة لقياس الممارسات اإلدارية للمديرين، اشتملت خمس مجاالت : استخدمت الباحثة ثالث أدوات هي

مجال الشؤون اإلدارية، ومجال البناء المدرسي، ومجال المجتمع المحلي، ومجال الشؤون الفنية، "
ظيفي، والثالثة لقياس الوالء ، أما األداة الثانية فكانت لقياس الرضا الو"ومجال الشؤون الطالبية

 من %10التنظيمي، تم توزيعها على عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية وبنسبة 
  :مجتمع الدراسة، وخلصت الباحثة إلى النتائج التالية

علمين مستوى الممارسات اإلدارية بشكل عام كان بدرجة جيد جداً، ومستوى الرضا الوظيفي لدى الم
كان مرتفعاً، وهناك عالقة قوية بين مستوى أداء المديرين للممارسات اإلدارية ومستوى الرضا 

  .الوظيفي للمعلمين، وعالقة قوية بين مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين

على تأهيل أن تعمل وزارة التربية والتعليم : وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها
المديرين وعقد دورات تدريبية وإشرافية لهم في مهارات متنوعة في مختلف مجاالت العملية اإلدارية 

  . وتعميق روح الديمقراطية بين المديرين والمعلمين

  

بهدف معرفة مستوى مشاركة المعلمين والمعلمات في عملية اتخاذ ) 2004( دراسة الخزعلي وجاءت
ولتحقيق هدف الدراسة أعدت . انوية في مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرقالقرار في المدارس الث

القرارات المتعلقة بالطالب، : فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي) 38(الباحثة أداة تكونت من 
والقرارات المتعلقة بتنفيذ المنهاج، والقرارات المتعلقة بالمعلمين، والقرارات المتعلقة بالمرافق 

والقرارات المتعلقة بالمجتمع المحلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع  المالية  واألمور،يةالمدرس
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معلماً ) 618(معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق، وبلغ عددهم
وقد . قية العشوائيةلطبمعلماً ومعلمة  تم اختيارها بالطريقة ا) 200(ومعلمة، وتكونت عينة الدراسة من 

  :ظهرت الدراسة النتائج التاليةأ
أن مستوى مشاركة المعلمين والمعلمات في عملية اتخاذ القرارات في المدارس الثانوية في  .1

 .مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق كانت متوسطة

ذ وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى مشاركة المعلمين والمعلمات في عملية اتخا .2
 . الجنس،  والخبرة، والمؤهل العلمي: القرارات تعزى إلى متغيرات

  : وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها

 .أن تقوم وزارة التربية بعقد دورات متخصصة لإلداريين التربويين  .1

ل  إجراء حمالت توعية مكثفة في اإلدارة التربوبة وذلك لتنمية مهارات االتصال والتواص .2
 . والعالقات اإلنسانية

اإلهتمام بتوفير ميزانية مناسبة لكل مديرية تربية وتعليم وذلك لتطوير وزيادة اإلهتمام  .3
 .بالمرافق المدرسية

العمل على إجراء المزيد من الدراسات للعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون  .4
  .مشاركة المعلمين والمعلمات في المشاركة في اتخاذ القرار

  

التعرف الى واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت ) 2004( دراسة عودة وحاولت
) 42(وتكونت عينة الدراسة من . لحم لبعض المهام القيادية الفعالة وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين

فقرة، ) 65(من ستبانة مكونة معلمة، وقد وزعت على هذه العينة إمعلماً و) 294(مديراً ومديرة و
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بين مستوى الرضا الوظيفي وممارسة المديرين للمهام 
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القيادية الفعالة، كما أنه توجد فروق بين متوسطات تقديرات المعلمين لمستوى رضاهم الوظيفي تعزى 
  .لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة درجة الدبلوم

  

التعرف على مدى قيام مدير المدرسة لدوره في تطوير المعلمين مهنياً ) 2004(لفقيه  دراسة اوحاولت
ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة . من وجهة نظر المعلمين والمديرين في منطقة ضواحي القدس

لون معلماً ومعلمة يعم) 235(مديراً ومديرة، ) 70(الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية حيث تكونت من 
في المدارس الحكومية والوكالة والخاصة في منطقة ضواحي القدس،  ولجمع المعلومات استخدمت 

التخطيط، والمنهاج، : فقرة موزعة على المجاالت التالية) 45(ستبانة مكونة من إاألولى : الباحثة أداتين
) 10(لثانية مقابلة مكونة من واألداة ا. وأساليب التدريس، والنمو المهني، والتقييم، والوسائل التعليمية

  . من المديرين والمديرات) 8(أسئلة تم توجيهها إلى 

وقد بينت نتائج الدراسة أن درجة تقييم معلمي المدارس لدور مديريهم في تطويرهم مهنياً جاءت 
متوسطة، في حين كانت درجة تقييم المديرين ألنفسهم على دورهم في تطوير المعلمين مهنياً عالية، 

  .عمت المقابالت هذا التقييمود
  

 المديرات لعمليات إدارة األزمات مدى ممارسة لىإالتعرف   بهدف،)2006( دراسة اليحيوي وجاءت
بالمنهجية العلمية حسب آراء أفراد عينة الدراسة في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة 

ات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات المنورة، والكشف عن الفروق بين آراء المديرات والمعلم
إدارة األزمات تبعاً للخبرة العلمية والدورات التدريبية، نوع وحجم المبنى المدرسي، والتعرف على 

وقد تم اختيار عينة قصدية تكونت . مقترحات أفراد عينة الدراسة لتفعيل إدارة األزمات في المدارس
ستبانة إولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة . فرداً) 499(من جميع أفراد المجتمع، وقد بلغ عددهن 

فقرة موزعة على عشرة مجاالت لعمليات إدارة األزمات هي التخطيط، التنظيم، ) 81(مكونه من 
التوجيه، المتابعة، تشكيل عضوات فرق األزمات، القيادة، نظام اإلتصال، نظام المعلومات، اتخاذ 

  :لدراسة الى النتائج التاليةوقد توصلت ا. القرار، التقويم
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 ترى أفراد عينة الدراسة أن المديرات تمارس عمليات إدارة االزمات بدرجة متوسطة، وأن  .1
 .أكثر عمليات إدارة األزمات ممارسة القيادة في األزمات، وأقلها تقويم األزمات

ارسة  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى ممت كان .2
المديرات لعمليات إدارة األزمات لصالح المديرات، وكذلك كان هناك فروق بين آراء المديرات 
حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة األزمات التي تتعلق بالتنظيم والتوجيه والقيادة تبعاً لنوع 

لمات المبنى المدرسي لصالح المديرات في المباني الحكومية، أيضأ كانت الفروق لصالح المع
 في المباني الحكومية حول آراء المعلمات في ممارسة المديرات لعمليات إدارة األزمات تبعاً

 .لنوع المبنى المدرسي

 أيضاً بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المديرات حول ممارستهن  .3
دارة المدرسية، وحجم إلعمليات إدارة األزمات تبعاً للخبرة والدورات التدريبية في مجال ا

ونفس النتيجة كانت بين آراء المعلمات حول ممارسة المديرات لعمليات . المدرسي المبنى
  .تبعاً للخبرة والدورات التدريبية وحجم المبنى المدرسي إدارة األزمات

  

ة في للتعرف الى السلوك القيادي الممارس في المدارس الثانوية الحكومي) 2007( دراسة أحمد وجاءت
محافظة رام اهللا والبيرة كما يراه المعلمون، والتعرف على مدى ممارسة المدير المبتدئ والمدير الخبير 

وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية حيث بلغ . ألبعاد القيادة الفعالة في هذه المدارس
مدرسة مديرها ) 22(ة مديرها مبتدئ ومدرس) 20(مدرسة حكومية، منها ) 42(عدد المدارس المختارة 

ولتحقيق أهداف .. فرداً) 343(وبلغ عدد المعلمين والمعلمات المشاركين في عينة الدراسة . خبير
تصال اإل: ة موزعة على أربعة مجاالت هيفقر) 58(ستبانة مكونة من إالدراسة أعدت الباحثة 

  :توصلت الباحثة الى نتائج أذكر منهاو. والتواصل، والتمكين، واتخاذ القرار، وحل المشكالت

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في كل من متوسط إجابات المعلمين عند المدير المبتدئ  .1
 .والمدير الخبير تعزى إلى المؤهل العلمي والخبرة
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 للجنس فيما يتعلق : تعزى لمتغيريحصائيةكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إ .2
، وسنوات الخبرة، لمبتدئ والمدير الخبير ألبعاد القيادة الفعالة لصالح اإلناثبممارسة المدير ا

 . سنة15 سنوات و 5-1لصالح الفترة  من 

وقد كشفت أيضاً عن وجود فروقات في وجهات النظر بين المعلمين والمعلمات، حيث ينظر  .3
. بعاد القيادة الفعالةالمعلمون إلى أن المدير المبتدئ والمدير الخبير متسلطان وال يمارسان أ

ولم تكشف عن وجود أثر . بينما ترى المعلمات أن المديرين يمارسون أبعاد القيادة الفعالة
للمؤهل العلمي لممارسة كل من المدير المبتدئ والمدير الخبير، بينما كشفت عن وجود 

ادة الفعالة، فروقات في الخبرة لدى المدير المبتدئ حيث يرى المعلمون أنه يمارس أبعاد القي
 . ولم تكشف عن أثر للخبرة لدى المدير الخبير

  

 التعرف الى واقع الممارسات اإلشرافية لمديري )2007(دراسة كل من أبو سمرة وزميليه وحاولت 
المدارس الثانوية في محافظة الخليل من وجهات نظر المعلمين، والتعرف الى دور متغيرات الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانوية في محافظة الخليل و. في واقع هذه الممارسات
معلماً ومعلمةً، وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية ) 1269( والبلغ عددهم 2006/2007للعام الدراسي 

فقرة موزعة ) 45(ستبانة مكونة من إأما أداة الدراسة فقد تم استخدام . معلماً ومعلمةً) 228(تكونت من 
التخطيط، والمنهاج الدراسي، والنمو المهني والتدريب، والزيارة الصفية، : على ستة مجاالت

وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع الممارسات اإلشرافية للمديرين من . والعالقات اإلنسانية، والتقويم
نتائج عدم لكما أظهرت ا. وجهات نظر معلمي المرحلة الثانوية في محافظة الخليل كان بدرجة مرتفعة

حصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلشرافية للمديرين وجود فروق ذات داللة إ
في حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات . تعزى لمتغيرات جنس المعلم وتخصصه ومؤهله العلمي

يل، وسنوات خبرة  المديرية لصالح مديرية جنوب الخل: وهماداللة احصائية تعزى الى المتغيرين
  .سنة) 15(المعلم لصالح المعلمين الذين تزيد خبرتهم عن 
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تدعيم وتطوير اإلهتمام بالممارسات : وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثون بعدة توصيات منها
اإلشرافية، وتدعيم العالقة بين مديري المدارس، باعتبارهم مشرفين تربويين مقيمين، والمشرفين 

  .  تصين بما يحقق التكامل بين دوريهماالتربويين المخ
  

الكشف عن تصورات القادة التربويين للمهام المستقبلية لمديري  )2007( دراسة العازمي وسعت
وطبقت . الجنس، والخبرة، والمسمى الوظيفي: المناطق التعليمية في دولة الكويت، في ضوء متغيرات

ستبانة تكونت من إأهداف الدراسة، استخدم الباحث ولتحقيق . قائداً تربوياً) 42(هذه الدراسة على 
داري، والمجال األكاديمي، والمجال الفني، المجال اإل: على أربعة مجاالت هيفقرة، موزرعة ) 68(

  :وتوصلت الدراسة الى الننتائج التالية. والمجال اإلنساني

 .، وأدناها المجال الفنيكانت أعلى أهمية للمجال اإلنساني، تاله المجال اإلداري، ثم األكاديمي .1

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التصورات المستقبلية لمهام مديري المناطق التعليمية  .2
في دولة الكويت من وجهة نظر القادة التربويين أنفسهم تعزى لمتغيرات الجنس، والمسمى 

 .الوظيفي، وسنوات الخبرة

 بتخطيط مهام مديري المناطق التعليمية، وتصميم وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث في اإلهتمام
  .نماذج عملهم ومهماتهم، وتحسين مستوى فهم وتطبيق القادة التربويين لمهامهم بمختلف مجاالتها

  
تعرف الى درجة اإللتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية ال) 2007(دراسة الطشة وحاولت 

وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية بلغ .  الموظفينوالتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر
فقرة ) 66(ستبانة تتكون من إولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء . فرداً) 380(عدد أفرادها 

أن درجة اإللتزام بالشفافية اإلدارية جاءت : وقد أظهرت نتائج الدراسة. موزعة على سبعة مجاالت
روقاً ذات داللة إحصائية في درجة اإللتزام بالشفافية اإلدارية تعزى لمتغير وأن هناك ف. متوسطة

الجنس لصالح الذكور، ولمتغير المؤهل العلمي، وكذلك أظهرت أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في 
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.  سنوات)10(درجة اإللتزام في الشفافية اإلدارية تعزى لمتغير الخبرة لصالح أصحاب الخبرة أكثر من 
وأظهرت النتائج أيضاً أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة اإللتزام بالشفافية اإلدارية تعزى 

  . لمتغير الوظيفة لصالح أصحاب وظيفة فنية مساعدة ومعاونة

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بالعمل على رفع درجة اإللتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة 
في دولة الكويت، من خالل إيالء الشفافية أهمية أكبر، وتوضيحها للمواطنين التربية والتعليم 

  .والموظفين من خالل األدلة والدورات والندوات ووسائل اإلعالم
  

فقد حاولت التعرف الى إسهام مدير المدرسة في اإلرتقاء بمهنة التعليم فـي               )2008(  أمين دراسةأما  
 المعارف اإلسرائيلية من وجهة نظر المديرين والمعلمين، وبيان         مدارس القدس الشرقية التابعة لوزارة    

أثر متغير الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، لدى المديرين والمعلمين، والتعرف على تقييم المديرين             
تم اختيار عينة الدراسـة بالطريقـة الطبقيـة         . ألنفسهم نحو اإلرتقاء بمهنة التعليم وتقييم المعلمين لهم       

، ولتحقيق أهـداف الدراسـة      2007/2008ة من المدارس اإلبتدائية في القدس للعام الدراسي         العشوائي
فقـرة موزعـة    ) 62(ستبانة شملت   إاإلستبانة حيث قامت الباحثة بإعداد      : استخدمت الباحثة أداتين هما   

ميـة  دور المدير كقائد، ودوره كمشرف مقيم، ودوره في تطوير البيئة التعلي          : على أربعة مجاالت هي   
أما األداة الثانية فهي المقابلة حيث قامت بإجراء مقـابالت          . التعلمية، ودوره في تقييم العملية التعليمية     

من المعلمين والمعلمات، اعتمدت على الحوار والنقاش لـسبعة         ) 8(من المديرين والمديرات و   ) 4(مع  
  :ج التاليةوقد توصلت الدراسة إلى النتائ. أسئلة مستندة على مجاالت اإلستبانة

وجود اختالف بين المديرين والمعلمين في درجة إسهام المدير نحو اإلرتقاء بمهنة التعليم، حيـث                .1
 .وجد أن المديرين يسهمون بدرجة كبيرة جداً، بينما وجد المعلمون أن درجة إسهامهم قليلة

يم المديرين  كما كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط إستجابة المعلمين لتقي              .2
 .نة  التعليم تعزى إلى جنس المعلم، أوخبرته، أو مؤهله العلميهنحو اإلرتقاء بم
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وكشفت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المديرين والمعلمين لدرجة تقييم المديرين               .3
يسهمون بدور  فيرى المديرون أنهم    . ألنفسهم، ودرجة تقييم المعلمين لهم نحو اإلرتقاء بمهنة التعليم        

  . كبير، على عكس ما يرى المعلمون

وعلى ضوء النتائج أوصت الباحثة بعدة توصيات منها اهتمام المديرين بـدورهم اإلداري والتربـوي               
وكذلك بتوفير بيئة عمل مناسب     . بشكل متوازن، على أن ال يكون اإلهتمام بأحدهما على حساب اآلخر          

  .للعملللمعلمين تزيد من دافعيتهم وفاعليتهم 
  

التعرف إلى واقع المساءلة اإلدارية في مديريات التربية والتعليم في ) 2008(دراسة سمير وسعت 
محافظتي الخليل وبيت لحم من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية ومديراتها، وتكونت عينة 

 أهداف الدراسة مديراً ومديرة تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية، ولتحقيق) 176(الدراسة من 
األول هو مفهوم المساءلة : فقرة موزعة على محورين) 68(ستبانة مكونة من إقامت الباحثة ببناء 

وقد أظهرت النتائج أن درجة تقدير المديرين . اإلدارية وتحقق أهدافها، والثاني واقع المساءلة اإلدارية
حافظتي الخليل وبيت لحم كانت مرتفعة لواقع المساءلة اإلدارية في مديريات التربية والتعليم في م

  .للدرجة الكلية، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألي من متغيرات الدراسة
وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة نشر الوعي اإليجابي في مديريات التربية والتعليم حول 

 عمل دورات تدريبية ولقاءات للقائمين على كما أوصت بضرورة. مفهوم المساءلة اإلداري وأهدافها
  .عملية المساءلة اإلدارية إلكسابهم مهارات في جانب العالقات اإلنسانية

  

بهدف  التعرف الى مستوى الشفافية اإلدارية الممارسة من قبل  ،)2008( دراسة عمايرة وجاءت
لين في مديريات التربية والتعليم مديري التربية والتعليم، ومستوى الضغط النفسي واألمن النفسي للعام

في األردن من وجهة نظر هؤالء العاملين، إضافة إلى تعرف العالقة اإلرتباطية بين الشفافية اإلدارية 
لمديري التربية والتعليم وكل من الضغط النفسي واألمن النفسي، الذي يشعر به العاملون في 

موظفاً ) 579(يار عينة الدراسة وبلغ عدد أفرادها ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باخت. مديرياتهم
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األولى لتعرف : موظفاً من الموظفين في المديريات، واستخدم الباحث ثالث أدوات) 4015(من أصل 
تصورات العاملين لدرجة الشفافية اإلدارية التي يمارسها مديرو التربية والتعليم في مديرياتهم، والثانية 

  .ية، والثالثة لقياس درجة األمن النفسيلقياس درجة الضغوط النفس
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الشفافية اإلدارية لدى مديري التربية والتعليم من وجهة نظر 
العاملين في مديريات التربية والتعليم متوسط في كافة المجاالت، حيث جاءت أكثر شفافية في مجال 

ار التعلّم والتعليم، فمجال إدارة التخطيط، ثم مجال إدارة إدارة المصادر المادية، ثم تاله مجال إد
كما أشارت النتائج إلى أن العاملين . المصادر البشرية، وأخيراً مجال إدارة العالقة مع المجتمع المحلي

في مديريات التربية والتعليم يعانون من ضغوط نفسية بدرجة متوسطة، كما أشارت أن العاملين في 
ن بدرجة متوسطة من األمن النفسي، وحّل مجال الشعور باإلستقرار النفسي أوالً، ثم المديريات يشعرو

تاله مجال الشعور بتقبل اآلخرين، فمجال الشعور بالرضا والقناعة، ثم مجال الشعور باألمن في 
  .الجماعة، وأخيراً مجال الشعور بالراحة النفسية والجسمية

ة إرتباطية سالبة بين مستوى الشفافية اإلدارية الممارسة من كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالق
قبل مديري التربية والتعليم ومستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها العاملون عند كافة مجاالت 
المقياسين، كما وجدت عالقة إرتباطية موجبة بين مستوى الشفافية اإلدارية الممارسة من قبل مديري 

  .مستوى األمن النفسيالذي يشعر به العاملون عند كافة مجاالت المقياسينالتربية والتعليم و

ووجدت عالقة إرتباطية ذات داللة احصائية بين مجاالت الشفافية اإلدارية لمديري التربية والتعليم 
ومجاالت الضغط النفسي واألمن النفسي للعاملين، إذ تبين أن لشفافية مديري التربية والتعليم في مجال 
إدارة المصادر البشرية، ومجال إدارة المصادر المادية، ومجال إدارة العالقة مع المجتمع المحلي، 
دوراً مؤثراً في تشكيل مستوى الضغوط النفسية والتنظيمية التي يعاني منها العاملون، وكذلك في 

ة والتنظيمية تسهم يوبينت أن جميع مجاالت مقياس الشفافية اإلدار. مستوى شعورهم باإلستقرار النفسي
ط النفسي، والضغوط الفردية التي يشعر بها العاملون في مديريات التربية بشكل بارز في تشكيل الضغ

بينما أشارت إلى أن لشفافية مديري التربية والتعليم في مجاالت إدارة التخطيط وإدارة التعلّم . والتعليم
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ع المجتمع المحلي دوراً بارزاً في درجة شعور والتعليم وإدارة المصادر المادية وإدارة العالقة م
  .  العاملين بتقبل اآلخرين وفي درجة شعورهم في اإلستقرار النفسي

  
 التعرف درجة ممارسة القادة اإلداريين التربويين للسلوك اإلداري )2008(دراسة عواد  وهدفت

ين معهم في مديريات التربية البيروقراطي وعالقتها بفاعلية األداء الوظيفي لرؤساء األقسام العامل
رئيس قسم ) 200(قائداً تربوياً و) 50(والتعليم في األردن، وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية شملت 

وقد . مديرية موزعين على محافظات المملكة وأقاليمها في الشمال والوسط والجنوب) 25(يعملون في 
 ممارسة القادة اإلداريين التربويين للسلوك اإلداري تم بناء أداتين لجمع البيانات األولى لقياس درجة

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج . البيروقراطي، والثانية لقياس فاعلية األداء الوظيفي لرؤساء األقسام
  :التالية
 أن درجة ممارسة القادة اإلداريين التربويين في مديريات التربية والتعليم للسلوك اإلداري  .1

 . وجهة نظر رؤساء األقسام العاملين معهم كانت بشكل عام مرتفعةالبيروقراطي، من

أن درجة فاعلية األداء الوظيفي لرؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في األردن، من  .2
 .وجهة نظر القادة اإلداريين التربويين المشرفين عليهم كانت بشكل عام مرتفعة

 الدرجة الكلية لممارسة القادة اإلداريين التربويين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين .3
للسلوك البيروقراطي من وجهة نظر رؤساء األقسام العاملين معهم، والدرجة الكلية لفاعلية 
األداء الوظيفي لرؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر القادة 

  . اإلداريين المشرفين عليهم بشكل عام
  

 التعرف الى الكفايات المهنية الحالية والمستقبلية لمديري المدارس الثانوية )2008( دراسة الفار وسعت
إدارة الموارد : الحكومية ومديراتها من وجهة نظر المديرين ورؤسائهم في الضفة الغربية في مجاالت

علم، وعالقة المدرسة في البشرية والمادية، والتخطيط اإلداري، واإلشراف على عمليتي التعليم والت
حيث أظهرت النتائج أن الكفايات . المجتمع المحلي، والمتابعة والتقويم، وإختالف وجهات النظر
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المهنية الحالية لمديري المدارس الثانوية الحكومية كانت بدرجة متوسطة، في حين كانت الكفايات 
تبني وزارة التربية والتعليم العالي كما أوصت الدراسة بضرورة . المهنية المستقبلية بدرجة مرتفعة

برامج تدريبية تنطلق من الكفايات المهنية، ومهام مدير المدرسة، وإحتياجاته الفعلية ومتابعتها وتقييم 
أثرها، وإعتماد الوزارة لبرامج مهنية متخصصة تركز على القيادة واإلدارة المدرسية، بالتنسيق مع 

 .  المعلمينالجامعات والطلبة وأولياء االمور و

  

 التعرف الى العالقة بين درجة ممارسة القرارات التربوية ودرجة القدرة )2009( دراسة نزال وهدفت
على حل المشكالت لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة 

ن مديري ومديرات الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات أنفسهم، حيث تكون مجتمع الدراسة م
) 188(مديراً ومديرة، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها ) 339(المدارس الثانوية، والبالغ عددهم 
لى أن درجة ممارسة القرارات التربوية كبيرة جدأ، ودرجة القدرة إمديراً ومديرة، وتوصلت الدراسة 

احثة بتوسيع نطاق صالحيات المديرين على حل المشكالت كبيرة جداً، وبناءاً على النتائج أوصت الب
بمجال المهام اإلدارية، وتشجيع مديري المدارس للمشاركة بوضع الخطط المتعلقة بممارسة القرارات 

 .التربوية وتعزيز دور المديرين وتدريبهم

  
التعرف إلى واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري ) 2010 ( دراسة أبو سمرة وزميليهوحاولت

ة القدس وعالقتها بمستوى الروح المعنوية للمعلمين، وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية مدارس منطق
ستبانة إوللوصول لهدف الدراسة تم إعداد . ري المدارس والمعلمينيمن مد) 441(فرادها أعدد 

إدارة اإلجتماعات، وإدارة : فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي) 44(للممارسات اإلدارية تكونت من 
وأظهرت . فقرة) 34(الوقت، وإدارة األفراد، وإدارة األزمات، واستبانة للروح المعنوية تكونت من 

نتائج الدراسة أن الممارسات اإلدارية لمديري المدارس في منطقة القدس كانت مرتفعة، وكذلك جاء 
روق ذات وكذلك أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ف. مستوى الروح المعنوية بدرجة مرتفعة أيضاً

داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية للمديرين تعزى لمتغيرات 
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الجنس ومستوى المدرسة وجنس المدرسة والمؤهل العلمي وخبرة المعلم، في حين أظهرت النتائج 
ي المدارس تعزى وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية لمدير

المسمى الوظيفي، لصالح المدير، والسلطة المشرفة لصالح المدارس الحكومية ووكالة : لمتغيري
  .الغوث

  : وصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منهاأوفي ضوء هذه النتائج 

 أن يحرص مديرو المدارس على ممارساتهم اإلدارية السليمة وأن يسعوا لإلرتقاء بها نحو  .1
 .األفضل

القيام بدراسات مستقبلية للتعرف إلى مجاالت أخرى لها عالقة بمستوى الروح المعنوية  .2
للمعلمين، كمعايير اختيار المديرين، وأساليب المديرين في التقويم، والعالقات اإلنسانية في 

 .اإلدارة المدرسية

  

حكومية بهدف االتعرف إلى واقع ممارسات مديري المدارس ال). 2010( دراسة زايد وجاءت
لصالحياتهم التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظرهم، وتكون مجتمع الدراسة 

مديراً، ) 742(لغ عددهم امن جميع مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية، والب
 استبانة تكونت من مديراً، ولتحقيق هدف لدراسة قام الباحث بإعداد) 271(وتكونت عينة الدراسة من 

البيئة المدرسية، والمعلمون، والطلبة، والمنهاج الدراسي، : فقرة موزعة على سبعة مجاالت هي) 68(
وقد أظهرت نتائج الدراسة . والصالحيات اإلدارية، والصالحيات المالية، والعالقة مع المجتمع المحلي

  :ما يلي
  
 الضفة شمال محافظات في التربوية صالحياتهمل الحكومية المدارس مديري ممارسات واقع قق ح .1

 .جداً عالية درجة نظرهم، وجهة من الغربية
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بين متوسطات واقع  (α≤0.05)  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة.2
ممارسات مديري المدارس الحكومية لصالحياتهم التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية من 

تعزى لمتغير الجنس، في مجاالت البيئة المدرسية، والمعلمين، والطلبة، والمنهاج وجهة نظرهم، 
الدراسي، والصالحيات المالية، والدرجة الكلية، بينما توجد فروق ذات دالله إحصائية على مستوى 

بين متوسطات واقع ممارسات مديري المدارس الحكومية لصالحياتهم التربوية في   (α≤0.05) الداللة
فظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم، تعزى لمتغير الجنس، في مجالي الصالحيات محا

  .اإلدارية، والعالقة مع المجتمع المحلي، ولصالح الذكور
 
بين متوسطات واقع  (α≤0.05)  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة.3

بوية في محافظات شمال الضفة الغربية من ممارسات مديري المدارس الحكومية لصالحياتهم التر
  .وجهة نظرهم تعزى لمتغير الخبرة

 
بين متوسطات واقع ممارسات  (α≤0.05)  عدم فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة.4

مديري المدارس الحكومية لصالحياتهم التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم، 
هل العلمي، في مجاالت البيئة المدرسية، والمعلمين، والمنهاج الدراسي، تعزى لمتغير المؤ

والصالحيات اإلدارية، والصالحيات المالية، والعالقة مع المجتمع المحلي، والدرجة الكلية لواقع 
بين متوسطات واقع  (α≤0.05) الممارسات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لمدارس الحكومية لصالحياتهم التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية من ممارسات مديري ا
وجهة نظرهم، تعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجال الطلبة، بين حملة الدبلوم، وحملة أعلى من 

  .بكالوريوس، ولصالح حملة بكالوريوس فأعلى
 
بين متوسطات واقع  (α≤0.05)  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة.5

ممارسات مديري المدارس الحكومية لصالحياتهم التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية من 
  .وجهة نظرهم، تعزى لمتغير نوع المدرسة
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بين متوسطات واقع ممارسات  (α≤0.05)  عدم فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة.6
 مال الضفة الغربية من وجهة نظرهم التربوية في محافظات شمديري المدارس الحكومية لصالحياتهم

تعزى لمتغير المحافظة، في مجاالت البيئة المدرسية، والطلبة، والمنهاج الدراسي، والصالحيات 
المالية، والعالقة مع المجتمع المحلي، والدرجة الكلية لواقع الممارسات، ووجود فروق ذات داللة 

بين متوسطات واقع ممارسات مديري المدارس الحكومية  (α≤0.05) إحصائية على مستوى الداللة
لصالحياتهم التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم، تعزى لمتغير المحافظة، 

  .في مجال المعلمين لصالح نابلس وطوباس، ومجال الصالحيات اإلدارية لصالح سلفيت
ديري المدارس الصالحية ئج أوصى الباحث بضرورة منح موفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتا

جازة العرضية للمعلمين، وكذلك العمل على تفويض صالحيات أكبر لمديري المدارس فيما في منح اإل
  . يتعلق بالتعاون مع المجتمع المحلي

  
 الذين ى واقع ممارسة أخالقيات المهنة المتعلقة بالموظفينإلالتعرف )  2011حالوة، ( دراسة وسعت

مدرسة، حيث استخدم الباحث ) 38(يعملون في المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة، وعددها 
إستياء المدرسين من سلوك الطلبة : المنهج النظري التحليلي في جمع البيانات وتوصل إلى نتائج منها

 ضمان األمن الوظيفي، من حيث الالمباالة واإلستهتار، كما بينت النتائج تخوف الموظفين من عدم
وأوصت الدراسة بتفعيل دور وزارة التربية والتعليم، وضبط الطلبة من .  وضعف األنظمة والقوانين

خالل تطبيق األنظمة والقوانين بصرامة، وعمل ورش عمل لتوعية الطلبة، باإلضافة إلى منح جوائز 
  .ومكافآت للطلبة المتفوقين
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  :جنبيةدراسات أال 

معرفة األدوار والمهام اإلدارية التي يقوم بها مدير المدرسة من  (Tiron, 1979) يرونا تدفت دراسةه
وجهة نظر مديري المدارس، ودلت نتائجها على وجود فروق جوهرية بين توقعات مديري المدارس 

ما اتفقوا في في مجاالت العمل ذات العالقة بالمنهاج والقيادة واإلشراف على العاملين والتقويم، بين
تصوراتهم حول المهام اإلدارية في مجاالت تحسين مستوى المهنة والعالقة بين اإلدارة والعاملين، 

  .واثبتت الدراسة أن دور المدير يكون أكثر وضوحاً وتحقيقاً كلما كان مستوى كفاءته عالياً
  

المعلمات في  بهدف معرفة الفروق بين المعلمين و)Johston, 1986(  جوستوندراسةوجاءت 
تفضيل نمط السلوك اإلداري في المدارس األمريكية، وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمين والمعلمات 
يفضلون المدير صاحب التخطيط والتنظيم والرقابة الجيدة، والذي يقوم بواجباته ويعمل على إنجازها 

ن السلوك اإلداري حسب بمشاركة المعلمين، واإلهتمام بمعلمي المدرسة، إال أن المعلمين يفضلو
 المتساهل، والمعلمات يفضلن السلوك اإلداري حسب - السلطوي- التابع–الموجه : الترتيب التالي
وأن الممارسات اإلدارية ذات العالقة بالكتابة .  السلطوي- الضابط- الموجه-المتساهل: الترتيب التالي

المنهاج والنمو المهني للمعلمين واألبحاث، فقد الروتينية كانت قليلية، أما الممارسات في مجال تطوير 
كانت قليلية ومحدودة، وأوصت الدراسة في وضع حوافز تشجيعية بأنواعها لزيادة تحسين سلوك 

 .المعلمين

  
 إلى التعرف إلى الممارسات الالزمة لرضا العاملين وما هدفت) Domsch, 1986(ودراسة دومش 

 حيث توصلت الدراسة إلى ضرورة وضوح الممارسات ،م األداءهي محددات ثقة العاملين في نظم تقيي
 واحترام ،داعمة لثقة العاملين في نظام التقييم وأن تكون ،وعدم تعارضها مع األنظمة والقوانين المتبعة

األنظمة والقوانين، والمعايير الرسمية المتبعة، ألن العدالة في التعامل هي أساس الممارسات اإليجابية 
وكان هذا من النتائج التي ركز عليها العاملين وخاصة في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص . املينلسلوك الع
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في الترقيات والمواقع الوظيفية واإلرتياح في العمل وتلقي األوامر من خالل ممارسات منصفة للجميع 
 .وال تؤدي إلى كثرة الشكاوي واإلضطراب في العمل

 ،كسفوردأتي هدفت إلى التعرف إلى المؤسسة التعليمية في ال) Ronnie, 1990(وفي دراسة روني 
أفقياً، واإلختراع واإلبداع في العمل عمودياً، ن يحيث تبين أنها الممارسات التي تسهل مشاركة العاملي

والتطوير بين العاملين والمؤسسة ال يتوقف عند نتائج العمل بل يتعداها ليؤثّر على الهيكل التنظيمي 
استمرارية التطوير وسبل اإلتصال، والممارسات والتطوير الذاتي، : صل إلى نتائج أهمهاككل، وتو

وتطوير المؤسسة، ومشاركة العاملين بشكل بنّاء، بحيث تكون هناك وضوح للسلطة والمسؤولية 
ل جزء فيه له دور فعال كتشكّل بدورها جسم كامل التي والسياسات واإلستراتيجيات والعمليات 

  . من الخبرات تسمح بتدفّق المعلومات والمعارف والممارساتومستوى
  

، "بعنوان معرفة دور مدير المدرسة الثانوية في التجديد" فهي )Webster, 1994( وبستردراسة أما 
حيث هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور المدير واآلليات التي يستخدمها في التجديد وعقد ورش 

مدير ) 150(والية أمريكية مع ) 23( خالل المقابالت الشخصية في العمل، وتم جمع البيانات من
مدرسة، واهتمت الدراسة بكل ما يقدمه المدير من جديد للمدرسة في التطوير واألساليب واتخاذ 
القرارات واألنظمة والقوانين وأسلوب التعامل مع الطلبة والمعلمين، وتوصلت الدراسة الى أن لمدير 

ت وتغييرات منها ما يخص أسلوب التعليم والتعلّم، وتطوير المدرسة من اجهزة المدرسة عدة إنجازا
ومعدات ومباني وأدوات باإلضافة إلى تنمية العالقات الخارجية والتي لها الدور المهم في تنمية عالقة 
المدرسة مع المجتمع، وأوصى الباحث بتنمية القيادة بشكل جماعي وديمقراطي حازم كما اوصى 

  .ط استراتيجية طويلة المدى ليصل صوت المدرسة إلى جميع شرائح المجتمعبوضع خط
  

 إلى معرفة الدوافع المهنية الوظيفية الحكومية في مدارس هدفت Genzen, 1994) (أما دراسة جنزن 
مرشدة باستخدام ) 28( حيث أجريت الدراسة على عينة نموذجية شملت ،والية أوهايو األمريكية

ياس دافعية العمل والرضا الوظيفي، واحتوت على أبعاد ومعايير تبحث عن إستبانة اعتمدت ق
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ذج الممارسة  للرضا عن العمل ونمو)منسوتا(الشخصية والرضا الوظيفي أو ما يعرف بمقياس 
وخلصت الدراسة إلى أن حصول أفراد العينة النموذجية على متوسطات . اإلبداعية لدى القائد التربوي

الحرية في ا الوظيفي في مجاالت عدة أهمها السيطرة، التحمل، اإلستقاللية، أفضل في نموذج الرض
ووفق نموذج البحث الشخصي الذي يهتم بالدوافع فكانت أعلى في مجال . العمل، اتخاذ القرارات

السيطرة والقدرة على التحمل، والقدرة على التركيز في العمل، والرغبة، والقدرة على اإلنجاز، كما 
 النموذجية على متوسطات أقل في المجاالت ذات الصلة باإلستقالل تائج حصول أفراد العينةأظهرت الن

  .والتعزيز والرضا عن الراتب واتخاذ القرارات
    

الى تقدير مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس ) Macula, 1996(  مكوالدراسةوهدفت 
وتحليل عالقته مع مجموعة من المتغيرات اإلبتدائية العامة في والية نيوجرسي األميريكية 

الديموغرافية، وقد جاء في التحليل اإلحصائي عن وجود عالقة قوية بين الرضا الوظيفي العام 
والجنس، والمرحلة التي يقوم بتدريسها، وعدد سنوات الخبرة في نفس المدرسة التي يعمل بها حالياً، 

 أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية والضمانات التقاعدية، والصحة، والتأمين، كما
بين الرضا الوظيفي العام والعمر والمعتقدات وعدد سنوات التدريس والمؤهل العلمي والراتب 
والدورات التي حصل عليها بعد التخرج وعدد طالب الصف، كما أوصت الدراسة بالتركيز على 

ترام حيث أمضى المعلم حياته في خدمة التعليم الحوافز ومعاملة المعلمين من كبار السن باإلح
  .والمجتمع

  

إلى التعريف بمختلف العوامل المرتبطة بالرضا الوظيفي أو ، (Madera,1996)  ماديراوسعت دراسة
كينيا، كما تم أيضاً بحث واستقصاء العالقة بين / عدم الرضا بين معلمي المدارس الثانوية في نيروبي

معلماً، طبق ) 191( للمعلمين، والرضا الوظيفي، وقد شارك في هذه الدراسة المتغيرات الديموغرافية
من المعلمين كانوا ) %60.2(وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة )  281(عليهم استبانة تكونت من 

عدم وجود فروق ذات داللة  ) ANOVA( غير راضين عن وظائفهم، واظهرت نتائج تحليل التباين 
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 الوظيفي تعزى للجنس، أو المنصب المشغول، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا
  .إحصائية تعزى للعمر، وسنوات التعليم

  

، بعنوان اآللية التي يختار بها مدير المدرسة المعلمين )Shelton, 1998(شلتون دراسة وجاءت 
ختيار المعلمين من قبل وكيفية تدريبهم، هدفت هذه الدراسة الى معرفة آليات وأنظمة وأسس ومعايير ا

األولى تحليل ومناقشة المواضيع التي تخص المعرفة : مدير المدرسة حيث تتم بواسطة ثالث مراحل
والمهارات التي يتميز بها المعلم، الثانية من خالل مراقبة أدائه وعمل المقابالت الشخصية معه، 

وكانت نتائج آليات . وة والضعف لديهموالثالثة من خالل إستبانات توزع على المعلمين تظهر نقاط الق
إختيار تدريب المعلمين تعتمد بادرجة االولى على الشهادة والتخصص وقوة الشخصية والخبرة ثم 
العمر، وبناء على النتائج أوصت الدراسة بوضع خطط مستمرة لتدريب المهلمين وتنميتهم في اساليب 

 .والتعامل معهم ومع المعلمينتدريس المساقات وطريقة اإللقاء ومواجهة الطلبة 

  

لتتحدث عن سلوكيات القادة، والعالقة بين ، )Leslie, Rue, Lioydl, 2000(جاءت دراسة كما 
المعلمين ومهاراتهم، وكيف تستطيع اإلدارة العليا أن تضعها موضع التطبيق، وذلك من خالل ممارسة 

جاح التعليم أو فشله يرجع بالدرجة األولى التخطيط والتقويم والمهنية، ويرى كثير من التربويين ان ن
إلى عملية التطبيق وكيفية الحصول على الجودة في تنفيذ الممارسات اإلدارية بين اإلدارة العليا 

وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خالل المقابالت الشخصية . والمشرفين التربويين
وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن النمط اإلداري . وع إلى األدب التربوي وخبرته الشخصيةوالرج

المالئم هو الذي يحاول تحقيق أهداف المنظّمة ويركز على بعدين، هما المبادرة ومراعاة مشاعر 
  .األفراد

  
بية والتعليم  الترعملية التخطيط بين وزارة"بعنوان    فهي)Anderson, 2002( درسوننأ  أما دراسة
، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أساليب التخطيط  المستخدمة بين وزارة التربية " في الهندوالمدارس

والتعليم والمدارس، ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التخطيط المستمر والتخطيط 
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ليمية فعالة وذات كفاءة اإلستراتيجي يسيران معاً لتحقيق األهداف الرئيسية المطلوبة لمخرجات تع
عالية، من خالل متابعة تطوير العملية التعليمية والمشرفين التربويين، وأهمها تفحص المواضيع التي 
تُدرس، وعالقتها بتطوير الطالب من الناحية الفكرية والثقافية والوطنية، حيث ركزت هذه الدراسة على 

 مرحلة دخول الطالب إلى المدرسة حتى تخرجه طالب المستقبل، من خالل تطبيق التكنولوجيا من
منها، فيكون لدى وزارة التربية والتعليم والمدرسة السيرة الذاتية لحياة الطالب يتم استخدامها لمستقبله 

  . في الجامعات والحياة العملية

  

، إلى تحديد نوع الممارسات اإلدارية بين المشرفين ووزارة )Giles, 2007(  جيلزوهدفت دراسة
التربية والتعليم في مدارس ماليزيا، حيث أظهرت أن العالقة بينهما تبادلية في المعلومات وتشاورية في 
اتخاذ القرارات، وتكنولوجية في وسائل اإلتصال، حيث تكون هناك لجان مؤلفة من الوزارة والمدارس 

ل طرف نوع وأولياء أمور الطلبة وطرف حكومي محايد لحل المشاكل، وذلك من خالل تقديم ك
المواضيع التي تجمع بين مشاكل التربية وما يتعلق بالمشرفين وإحتياجاتهم وحقوقهم وواجباتهم، وما 
هي الممارسات الالزمة والداعمة للعملية التربوية، من خالل تطبيق األنظمة والقوانين واإلعتماد على 

ق الخطط الموضوعة واستراتيجيات مستقبل التعاون البنّاء والثقة المتبادلة وتسيير العملية التعليمية وف
  .  التعليم
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     التعليق على الدراسات السابقة3.2.2

حاولت الباحثة الرجوع إلى أكبر عدد ممكن من الدراسات السابقة ذات العالقة بالمجاالت المتعلقة 
ن، وتمكّنت من بدراستها، وحرصت أن تكون هذه الدراسات شاملة لمجاالت دراستها قدر اإلمكا

توظيف ذلك في دراستها سواء كان ذلك في تحديد مجاالت اإلستبانة، أو في كتابة فقراتها، أو إثراء 
  .اإلطار النظري فيها، أو كتابة النتائج والتوصيات

وقد الحظت الباحثة أن معظم الدراسات حول الممارسات اإلدارية للقادة التربويين كانت على مستوى 
مديريات (سية والقليل منها تطرق إلى الممارسات اإلدارية على مستوى القيادة الوسطى القيادة المدر

، وهذا كان من أحد األسباب التي )وزارة التربية والتعليم(أو على مستوى القيادة العليا ) التربية والتعليم
ات التي حصلت أكدت للباحثة أهمية إختيارها هذا الموضوع للبحث، وال يفوت الذكر أن أغلب الدراس

عليها الباحثة حول الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم لم تكن على مستوى الوطن مثل دراسة 
  .وغيرهم من الدراسات) 2007(،  ودراسة الطشة )2007(، ودراسة العازمي )1996(غيث 

لمديري التربية وبذلك تميزت هذه الدراسة عن غيرها أنها تطرقت إلى موضوع الممارسات اإلدارية 
مع قلة مثل هذا النوع من الدراسات على ) مستوى اإلدارة الوسطى في التربية والتعليم(والتعليم  

، أيضاً تطرقت )الشفافية والمساءلة والنزاهة(كذلك تميزت بتطرقها لمجال الحوكمة . مستوى الوطن
  .إلى مجال اإلبتكار واإلبداع عند مديري التربية والتعليم

 عن قطاع غزة بتناوله موضوع الالمركزية )1982 (ت نقاط التقاطع في دراسة صبححيث كان
 فكانت نقاط اإللتقاء حول ورش العمل والدورات )1992 (والتوجه نحوها، أما عن دراسة قواسمة

 عةب وربا)2000(التدريبية وتعميق روح التعاون والمشاركة في إتخاذ القرارات، أما عن دراسة األسمر
 ومعظم الباحثين فقد كانت حول اإلتصال وتطوير البرامج وتحسين العالقات اإلنسانية، )1996(

 كانت نقاط اإللتقاء حول القيادة وأساليبها وتدعيمها لتكون القرارات جماعية )1996 (ودراسة غيث
 فقد كانت نقاط التقاطع حول جوهر هذا البحث وهي )1997 (وصائبة، وفيما يتعلق بدراسة شمشوم

 التي بحثت في عالقة الجنس والمؤهل )2004 (ممارسات اإلدارية والسلوك اإلداري، ودراسة عودةال
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فقد أولوا ) 2007( وأحمد) 2007 (العلمي بأسلوب القيادة والممارسات اإلدارية، وعن أبو أسمرة
الممارسات إهتماماً بالخبرة والممارسات اإلشرافية والمشرفين التربويين وغيرهم ممن بحث في عالقة 

  .اإلدارية باألمن الوظيفي والرضا الوظيفي وتحديد خطوط السلطة والمسؤولية

ما أضافه هذا البحث عن الدراسات السابقة فيما يتعلق في اإلبداع واإلبتكار بشكل واضح ومفصل 
حيث حظيا بمجال رئيسي في البحث ألن الممارسات اإلدارية في عصرنا هذا، باإلضافة إلى متطلبات 
مجال الحوكمة فهما الشريان الرئيس لتلك الممارسات وال ننكر أن كل التوصيات الخاصة بالدراسات 
السابقة من تطوير برامج وأساليب وخبرات وإتصال وإتخاذ قرارات ال غنى عنها، لكن في عصر 

ل وإثراء العولمة هذا والمنافسة الشديدة والخصخصة في التعليم، وانتشار التكنولوجيا وسرعة اإلتصا
العمل يتطلب منا مواكبة هذا الزمن من خالل اإلبداع واإلبتكار وتطبيق متطلبات الحوكمة وهي جوهر 

  . القولبالعمل ال بالممارسات اإلدارية والعمل الناجح في تطبيق نظم المساءلة والنزاهة والشفافية 

اليوم في المؤسسات العصرية وأكثر ما زاد هذا البحث ثراء موضوع جديد في عالم اإلدارة يستخدم 
وخاصة في الدول المتقدمة مثل اليابان، وهو آخر متطلبات الممارسات اإلدارية الحكيمة، وهو 

، أي أن هذا الموضوع جاء مدعماً ومنادياً بالتركيز )اإلدارة على المكشوف(الحوكمة، أو ما يسمى بِـ 
م، إذا ما أردنا الحكم على موضوع معين أو على متطلبات الحوكمة بحيث يتم التعامل وإصدار األحكا

حل نزاع أو مشكلة أو أي خالف بين أصحاب العالقة داخل أي مؤسسة سواء كانت تعليمية أوغيرها 
يجب أن نتبع أسلوب اإلدارة على المكشوف أمام جميع الموظفين داخل المؤسسة، والمجتمع إذا ما 

  .  اقتضى األمر
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 الفصل الثالث
 لدراسة وإجراءاتهامنهجية ا

  

ذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها واألداة المستخدمة فيها والتحقّق من صدقها ه تضمن
  .وثباتها، كما تضمن إجراءات تطبيق الدراسة والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل نتائجها

  
 منهج الدراسة  1.3

  

باستخدام اإلستبانة   وذلك يناسب هذا النوع من الدراسات،ه، كون الباحثة المنهج الوصفيتستخدما
  .كأداة للدراسة

  
 :مجتمع الدراسة 2.3

  
شملت الدراسة جميع رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية والبالغ 

  . 2010/2011رئيس قسم، للعام الدراسي ) 256(مديرية، وتشتمل جميعها على ) 16(عددها 
  

  :  عينة الدراسة3.3

  

ن تشمل دراستها كامل مجتمع الدراسة، جميع أحاولت الباحثة استخدام المسح الشامل في دراستها، أي 
وتم توزيع أداة الدراسة  رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية،

ستبانات من لتعليم، ولكن بعد استرداد اإلعلى جميع رؤساء األقسام في مديريات التربية وا) اإلستبانة(
حصائي هوستبانات المستردة والصالحة ألغراض التحليل اإلن أن عدد اإلأفراد مجتمع الدراسة، تبي 
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وبالتالي اعتبرت الباحثة هذه النسبة تمثل عينة .  من مجتمع الدراسة%73إستبانة فقط، بنسبة ) 187(
  . دراستها

  . الخمسةالدراسة متغيرات حسب العينة زيعتو): 1.3(       جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد البيان المتغير
 77.0%144ذكر

 21.9%41أنثى

 1.1% 2غير محدد

  الجنس

 100.0%187المجموع

 4.3% 8 دبلوم

 59.4%111 بكالوريوس

 36.4%68 أعلى من بكالوريوس

  المؤهل العلمي

 100.0%187 المجموع

 42.2%79 علوم انسانية

 28.3%53 علوم طبيعية

 27.3%51 علوم ادارية

 2.1% 4 غير محدد

  صصالتخ

 100.0%187 المجموع

 73.3%137 داريإ

 16.6%31 فني

 5.9%11 مالي

 2.7% 5 غير ذلك

 1.6% 3 غير محدد

  المسمى الوظيفي

 100.0%187 المجموع

 19.8%37  سنوات5ل منأق

 16.6%31  سنوات10-5من

 63.6%119  سنوات10اكثر من

  سنوات الخبرة في المديرية

 100.0%187 المجموع

 5.9%11جنين

 4.8% 9نابلس

 7.0%13جنوب نابلس

 8.0%15قلقيلية

 8.6%16طولكرم

 6.4%12سلفيت

 8.0%15طوباس

 8.6%16اطيةقب

 3.7% 7رام اهللا

 3.7% 7أريحا

 5.9%11بيت لحم

 4.8% 9الخليل

 والتعليم التي مديرية التربية

  يعمل بها

 7.0%13شمال الخليل
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 6.4%12جنوب الخليل

 5.3%10القدس

 5.9%11ضواحي القدس

 100.0%187المجموع

س، والمؤهل الجن:  السابق توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة المستقلة)1.3 (يوضح الجدول
  .العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة في الوظيفة الحالية، والمديرية التي يعمل بها

  
  :  أداة الدراسة4.3

  
لية لقياس واقع الممارسات اإلدارية لمديري ستبانة أوإقامت الباحثة بإعداد  لتحقيق أهداف الدراسة

 في هذا باألدب التربوي والدراسات السابقةستعانة باإل عليم من وجهة نظر رؤساء األقسام،التربية والت
  :تكونت هذه األداة  من جزئين والمجال

  
الجنس، والمؤهل (يشتمل هذا الجزء على المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة : الجزء األول

  ). رئيس القسمالمديرية التي يعمل بها والعلمي، والتخصص، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة،
  

رية   يشتمل على فقرات اإلستبانة والتي تتضمن مجاالت لها عالقة بالممارسات اإلدا:الجزء الثاني
المجال . تخاذ القراراتإ :المجال الثاني. إدارة األفراد: المجال األول، لمديري التربية والتعليم وهي

 وشمل هذا .ار واإلبداعاإلبتك: المجال الخامس. الحوكمة: المجال الرابع.  تفويض الصالحيات:الثالث
   ).1(فقرة، ملحق رقم ) 54(الجزء 

  
 :صدق األداة. 1.4.3

  

 قدرة األداة على أن تقيس ما وضعت من أجله، وأن تؤدي إلى كشف الظواهر التي يستهدفها ويعني 
البحث وتمثيل المحتوى المراد تحليله وقياسه بدقة؛ وتم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل 
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 للحكم ،)2(  ملحق رقم والخبرة التربوية،ختصاصمن ذوي اإل) 15 ( عددهملى محكمين،عرضها ع
وقد أبدى المحكمون مجموعة من المالحظات  المستقلة،على مصداقية األداة، واختيار المتغيرات 

 فأكثر من المحكمين، وأصبحت %70والتعديالت على فقرات اإلستبانة، تم األخذ بما أجمع عليه 
  ):3( في صورتها النهائية، ملحق رقم اإلستبانة

الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، والمسمى : يشتمل على المتغيرات المستقلة: القسم األول 
  .الوظيفي، وسنوات الخبرة في المديرية، والمديرية التي يعمل بها

  
اتخاذ القرارات، إدارة األفراد، و:  ويشتمل على فقرات اإلستبانة بمجاالتها الخمسة:القسم الثاني

    .فقرة) 53(وتفويض الصالحيات، والحوكمة، واإلبتكار واإلبداع، تضم في مجموعها 

  

   :ثبات األداة. 2.4.3
، داة كل على حدةوللمجاالت الخمسة المكونة لأل كل كداةلفا لألأتم احتساب معامل الثبات كرونباخ 

 معامل احتساب تم كما . وهي قيمة مقبولة تربوياً)0.96(داة ككل لأل) ألفا كرونباخ (وبلغ معامل الثبات
دارية لمدير التربية والتعليم الممارسات اإل واقع داة الدراسةأالتي تتكون منها للمجاالت الخمسة  الثبات
  ).2.3 (رقم جدول في التفصيل في موضح هو كما حده على كل

  لدراسةلمجاالت أداة ا لفاأ اخكرونب ثبات معامل قيم :)2.3 (رقم جدول

لمجالافقرات  المجال  قيمة كرونباخ ألفا عدد الفقرات 

فراددارة األإ  1-12  12 0.96 

تخاذ القراراتإ  13 -26  14 0.80 

33- 27 تفويض الصالحيات  7 0.94 

الشفافية ،المساءله (الحوكمة
)والنزاهة  

34 -45  12 0.85 

بداعبتكار واإلإلا  46 -53  8 0.60 

53-1 الكلي  53 0.96 
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 ةقيمللمجاالت هي  الكلية) ألفا كرونباخ( قيمة معامل السابق أن )2.3(رقم  من الجدولضح يت  
  . ألغراض البحث التربويتربوياً مقبولة

  

    متغيرات الدراسة5.3

   

  : المتغيرات المستقلة. 1.5.3
    .متغير الجنس       _

 .بكالوريوس ، أعلى منبكالوريوس ، دبلوم  : مستوياتثالث ولهالمؤهل العلمي،  -

 .علوم إنسانية، علوم طبيعية، علوم إدارية : مستوياتثالث وله ،متغير التخصص -

 .إداري، فني، مالي :ثالث مستويات وله المسمى الوظيفي،متغير  -

أكثر   ، سنوات10-5 من  سنوات،5قل من أ:  مستوياتثالث وله المديرية،في الخبرة سنوات  -
 .سنوات 10من 

 . مستوى16وله : هاالمديرية التي يعمل ب -

 
  :المتغير التابع. 2.5.3

  
 تقديرات رؤساء أقسام المديريات حول واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في 

  .المحافظات الشمالية في فلسطين
  

    إجراءات تطبيق الدراسة6.3

  

  :إلستكمال الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالية
 . والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسةمراجعة األدب التربوي .1
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 . إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها .2

 .حصر مجتمع الدراسة واختيار العينة .3

  استكمال اإلجراءات الرسمية للحصول على موافقة الجهات ذات العالقة بتطبيق الدراسة .4
 ).5(، ) 4(الملحقان 

 .عينة الدراسةتوزيع اإلستبانات على أفراد  .5

 .استرجاع اإلستبانات التي تم توزيعها .6

 .حصائي، وترميزها، وإدخال بياناتها للحاسوبحصر اإلستبانات الصالحة للتحليل اإل .7

تحليل البيانات، للحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة، من خالل برنامج الرزم  .8
 ).SPSS(االحصائية للعلوم االجتماعية

 
  حصائية  المعالجة اإل7.3

   
، )SPSS (ة للعلوم اإلجتماعية اإلحصائي الرزمبرنامج على هاوتفريغ تم جمع البيانات لعينة الدراسة

واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم كما يراها رؤساء "ألداة الدراسة وحساب الثبات 
 Cronbach األف كرونباخ (باتالث معامل قيمةوتم حساب ، "األقسام في مديريات المحافظات الشمالية

Alpha (،  أفراد  الستجابات المئوية والنسب المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات حسابوتم
 Independent Sample(ختبار ت إاستخدام ب ،فحص فرضيات الدراسةعينة الدراسة، وتم  t‐  tes  ( 

 One Way (واختبار تحليل التباين األحادي ANOVA ( بين المتوسطات  اإلحصائية الداللة لمعرفة
  .الحسابية تبعاً للمتغيرات المستقلة التي وردت في الدراسة

  
النسب المئوية التالية للحكم على درجة الممارسـات اإلداريـة            الباحثة اعتمدت النتائج تفسير أجل ومن

  :لمديري التربية والتعليم كما يراها رؤساء األقسام في المديريات

  .جداً كبيرة درجة )فأكثر 80%( . 1
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 .كبيرة درجة) %79.99-%70 من( . 2

 .متوسطة درجة) %69.99-%60 من( . 3

 .قليلة درجة) %59.99-%50 من( . 4

  .جداً قليلة درجة %)50 من أقل( . 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  لالنتائج المتعلقة بالسؤال األو  1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

 حصائيةاإل لرزما برنامج باستخدام دخالهاإ تم التي الكمية حصائيةاإل للبيانات عرضاً الفصل هذا تناول
 اإلدارية الممارسات واقعب المتمثلة الدراسة أداة عبر جمعت والتي ، SPSSة جتماعياإل للدراسات
 مديريات في األقسام رؤساء يراها كما فلسطين في الشمالية المحافظات في والتعليم التربية لمديري
 تبعاً اإلدارية للممارسات الدراسة عينة أفراد تقديرات اختالف يعرض هذا الفصل كما والتعليم التربية

 الوظيفي، والمسمى والتخصص، العلمي، والمؤهل الجنس، :منهم للمستقصى المستقلة للمتغيرات
  . رئيس القسمهافي يعمل التي والمديرية الخبرة، وسنوات

  
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.4

  

 يراها كما  فلسطين في الشمالية ظاتفالمحا في والتعليم التربية لمديري اإلدارية الممارسات واقع ما

  ؟ التربية والتعليممديريات في األقسام رؤساء

 نحرافات المعيارية واإل المتوسطات الحسابيةقامت الباحثة بحساب  األول الدراسةسؤاللإلجابة عن  
ليم في دارية لمديري التربية والتع لتقديرات أفراد عينة الدراسة للممارسات اإلوالنسب المئوية

 يبين )1.4( والجدول . والدرجة الكليةتهامجاالو ات األداةفقرمن خالل  المحافظات الشمالية في فلسطين
 لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية، في  والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية

 الممارسات اإلدارية لمديري التربية تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع) 6(حين يبين الملحق رقم 
  .والتعليم من خالل فقرات أداة الدراسة
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درجة لمجاالت الو  المئوية والنسبة واإلنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابي ):1.4 ( رقمجدول

  الكلية  والدرجةالدراسةأداة  

المتوسط   المجال الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

  رجة دال

  كبيرة  79.60  0.72  3.98  إدارة األفراد  1

  كبيرة  75.21  0.44  3.76  اتخاذ القرارات  2

  كبيرة  78.54  0.67  3.93  تفويض الصالحيات  3

  كبيرة  73.18  0.54  3.66 )الشفافية، المساءلة، النزاهة( الحوكمة  4

  متوسطة  69.52  0.51  3.48  اإلبتكار واإلبداع  5

  كبيرة  75.46  0.51  3.77  الدرجة الكلية  

  
دارية ن تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلأ) 1.4( تظهر القيم الواردة في الجدول رقم

حيث كان المتوسط ، كبيرةلمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين جاءت بدرجة 
ا المتوسط يعني نسبة مئوية مقدارها ، وهذ)0.51(، وانحراف معياري )3.77( الحسابي للدرجة الكلية

كبيرة داة الدراسة بدرجة أوجاءت المتوسطات الحسابية ألربعة مجاالت من مجاالت ). 75.46%(

، ونسبة )3.98( أيضاً، حيث كان أعلى هذه المتوسطات لمجال إدارة األفراد، بمتوسط حسابي قدره
، وبمتوسط حسابي قدره متوسطة  فقط بدرجة بداعبتكار واإلوجاء مجال اإل). %79.60(مئوية مقدارها 

  ).%69.52(ونسبة مئوية قدرها ) 3.48(

  
 )6(ويتبين من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات أداة الدراسة، ملحق رقم

 31 ،21، 11، 38(  :ستبانة هيإل افقرات  فقرة من)17( على جداً كبيرة كانت اإلستجابة متوسطات أن

 قبل من عليها اإلستجابة متوسط وتراوح ،) 6، 13، 10، 14، 7، 15، 16، 46، 9، 39، 50، 1، 20، 
 فقرات فقرة من )29( على كبيرة متوسطات اإلستجابة كانت كما). %84-%80.2 (بين العينة أفراد
، 18، 3، 29، 47، 30، 24، 41، 5، 12، 35، 17، 27، 19، 2، 28، 33، 49، 32، 23، 8 (:ستبانة هياإل
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-%72.6( بين العينة قبل من عليها ستجابةاإل متوسط وتراوح ،)36، 15، 42، 48، 4، 40، 44، 45، 34

 اإلستجابة متوسط وبلغ ،)26، 43 (الفقرتين على متوسطة اإلستجابة متوسطات كانت كما ،%)79.6
 على قليلة إلستجابةا متوسطات كانت كما ،)64.8% ، %68.4 (التوالي على العينة قبل من عليها

 كما) 53.4% ، %54.8 (التوالي على العينة قبل من عليها اإلستجابة متوسط وبلغ) 25، 22 (الفقرتين
 من عليها اإلستجابة متوسط وتراوح )37 ،53، 52 (الفقرات على جدا قليلة اإلستجابة متوسطات كانت
  .%75.46 بنسبةو كبيرة الفقرات عجمي على ستجابةاإل متوسط وكان ،)%47-%37.8( بين العينة قبل
  
 المجاالت منها تتشكل التي الفقرات على ستجابةاإل بين فارق هناك أن السابق الجدول خالل من برزو

 ،الحوكمة الرابع المجال فقرات إحدى هي والتي ،)37( لفقرةل ستجابةإ نسبة قلأ فكانت ،الخمسة
 ألغراض المديرية في ونفوذه سلطته استغالل ليموالتع التربية مدير محاولة عن الفقرة هذه وتتحدث
 في 53 و 52 الفقرتين الى ضافةباإل هذا ،جداً قليلة بدرجة %37 عليها االستجابة نسبة وبلغت شخصية
 .سابقاً اليهما شارةاإل تمتو ،الخامس المجال

  
 التربية مدير املتزإ عن تتحدث والتي  ،الرابع  المجال في 38  للفقرة استجابة نسبة  أعلى  وآانت
 تقديرات أفراد عينة الدراسة لها نسبة وبلغت، المديرية في مهامهل تهتأدي أثناء والقوانين نظمةباأل والتعليم

 .جدًا آبيرة بدرجة 84%
 

 الدراسة أداة لمجاالت المئوية والنسب المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات يبين) 2.4 (والجدول
   .تبة تنازلياً مرالكلية والدرجة
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ة واإلنحرافات لمتوسطات الحسابيمجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلياً تبعاً ل ):2.4 ( رقمجدول

  .الكلية  والدرجةأداة  الدراسةدرجة لمجاالت الومئوية  والنسب الالمعيارية 

رقم بعد 

  الترتيب

الرقم قبل 

  الترتيب

المتوسط   المجال

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

لنسبة ا

  المئوية

 الدرجة 

  كبيرة  79.60  0.72  3.98  إدارة األفراد  1  1

  كبيرة  78.54  0.67  3.93  تفويض الصالحيات  3  2

  كبيرة  75.21  0.44  3.76  اتخاذ القرارات  2  3

  كبيرة  73.18  0.54  3.66 )الشفافية، المساءلة، النزاهة( الحوكمة  4  4

  طةمتوس  69.52  0.51  3.48  اإلبتكار واإلبداع  5  5

  كبيرة  75.46  0.51  3.77  الدرجة الكلية    

  
 الذي يرتب مجاالت أداة الدراسة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي واإلنحراف  )2.4( من الجدول نالحظ

 مجال إدارة األفراد جاء في الترتيب األول، تاله مجال تفويض نأالمعياري والنسبة المئوية والدرجة، 
أما مجال اتخاذ القرار فجاء في الترتيب الثالث، تاله مجال الحوكمة في  ي،الصالحيات في الترتيب الثان

  .الترتيب الرابع، ثم مجال اإلبتكار واإلبداع في الترتيب الخامس
  

  ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال 2.4

  

الف  باختتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم هل تختلف 

، والخبرة في الوظيفة لعلمي، والتخصص، والمسمى الوظيفيالجنس، والمؤهل ا: متغيرات الدراسة

  الحالية، والمديرية التي يعمل فيها؟

  
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني قامت الباحثة بفحص الفرضيات المنبثقة عن هذا السؤال باستخدام 

   :، وهي كالتاليSPSSبرنامج الرزم اإلحصائية 
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  :الفرضية األولى. 1.2.4
 تقديرات متوسطات بين)  α ≥ 0.05  (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

 في الشمالية المحافظات في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة أفراد

  .إلى متغير الجنستعزى  فلسطين
  

 اختبار  نتائجنيبي) 3.4 (الجدول، و)t‐test) (ت (اختبار باحثةال استخدمت ولىاأل الفرضيةفحص ل 
  .الجنس  لمتغيرتبعًا الكلية والدرجة لمجاالت أداة الدراسة) ت(
  

  الجنس لمتغير تبعاً لمجاالت أداة الدراسة )t‐test) (ت (اختبارنتائج  :)3.4 ( رقمجدول

المتوسط   العدد المتغير  المجال

  الحسابي

اإلنحراف 

  يالمعيار

  *الداللة  )ت(

  إدارة أفراد  0.76  3.92 139  ذكور

  0.51  4.19 37  إناث  

2.01-  0.05*  

  اتخاذ القرار  0.46  3.76 135  ذكور

  0.37  3.77 38  إناث

0.07-  0.95  

  تفويض الصالحيات  0.71  3.89 140  ذكور

  0.50  4.03 40  إناث

1.18-  0.24  

  الحوكمة  0.55  3.66 138  ذكور

  0.50  3.66 39  إناث

0.07  0.94  

  اإلبتكار واإلبداع  0.53  3.46 141  ذكور

  0.56  3.52 40  إناث

0.64-  0.52  

  الدرجة الكلية  0.54  3.75 122  ذكور

  0.41  3.86 32  اناث

1.06-  0.29  
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  ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى  •

 ≤α (الداللة مستوى دعن إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم السابق )3.4( الجدول من نالحظ

 في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين) 0.05
حيث جاءت قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية  .تعزى لمتغير الجنس فلسطين في الشمالية المحافظات
  .، وعليه تقبل الفرضية الصفرية األولى)0.05(أعلى من 

  
  : الفرضية الثانية. 2.2.4

 أفراد تقديرات متوسطات بين)  α ≥ 0.05 ( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 فلسطين في الشمالية المحافظات في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة

  .تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  
 الكلية والدرجة ةالخمس للمجاالت الحسابية المتوسطاتبحساب  لباحثةا قامت الثانية الفرضية لفحص

  ).4.4 (الجدول يوضحه كما العلميالمؤهل  لمتغير تبعاً داةلأل
  

 والدرجة الخمسة للمجاالت الكلية للدرجة  واإلنحرافات المعياريةالحسابية المتوسطات :)4.4(  رقمجدول

  يالعلم المؤهل لمتغير تبعاً لالداة الكلية

  اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي )المؤهل العلمي(المتغير  المجال
  0.71  4.19 دبلوم

  0.69  4.00 بكالوريوس
  إدارة األفراد

  0.78  3.91 أعلى من بكالوريوس  
  0.40  4.04 دبلوم

  0.42  3.73 بكالوريوس
  اتخاذ القرارات

  0.47  3.77 أعلى من بكالوريوس
  0.37  4.43 دبلوم

  0.62  3.95 بكالوريوس
  تفويض الصالحيات

  0.75  3.84 أعلى من بكالوريوس
  0.33  3.94 دبلوم

  0.49  3.69 بكالوريوس
  الحوكمة

  0.63  3.58 أعلى من بكالوريوس
واإلبداع   0.46  3.79 دبلوماإلبتكار
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  0.48  3.44 بكالوريوس
  0.57  3.51 أعلى من بكالوريوس

  0.35  4.12 دبلوم
  0.48  3.76 بكالوريوس

  الدرجة الكلية

  0.58  3.75 أعلى من بكالوريوس

  
 الكلية للدرجة الفروق داللة الستخراج )ANOVA( األحادي التباين تحليل استخدامب ثم قامت الباحثة

   .ذلك يبين) 5.4 (والجدول العلمي المؤهل لمتغير تبعاً للفقرات الكلية والدرجة الخمسة للمجاالت
  

   العلمي المؤهل لمتغير بعاًت) ANOVA (األحادي التباين تحليل ئجنتا :)5.4 ( رقمجدول
لكلية ا الدرجة

  للمجاالت
  مصدر التباين

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  ف

  مستوى

  *الداللة 

  0.34  2  0.68  بين المجموعات
  فراداأل دارةإ  0.52  175  91.11  داخل المجموعات

   177 91.79  المجموع
0.66  0.520  

  0.34  2 69.0  بين المجموعات
  القرارات تخاذإ  0.19  172  32.85  داخل المجموعات

   174 33.54  المجموع
1.80  0.168  

  1.15  2  2.31  بين المجموعات
  الصالحيات تفويض  0.44  179  78.49  داخل المجموعات

   181 80.81  المجموع
2.63  0.074  

  0.46  2  0.91  بين المجموعات
  الحوكمة  0.29  176  50.55  داخل المجموعات

   178 51.47  المجموع
1.59  0.206  

  0.46  2  0.93  بين المجموعات
  بداعواإل بتكارإلا  0.26  180  47.24  داخل المجموعات

   182 48.16  المجموع
1.77  0.174  

  0.243  1.43  0.37  2  0.74  بين المجموعات  الدرجة الكلية 
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  0.26  153  39.95  موعاتداخل المج

   155 40.69  المجموع

  ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 
  
(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 5.4 (الجدول من نيتبي α ≥ 0.05 (بين 

 افظاتالمح في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات
حيث جاءت قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية  .تعزى إلى متغير المؤهل العلمي فلسطين في الشمالية

  .، وعليه تقبل الفرضية الصفرية الثانية)0.05(أعلى من 
  

  :الفرضية الثالثة. 3.2.4
  
 أفراد تقديرات متوسطات بين)  α ≥ 0.05 ( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 فلسطين في الشمالية المحافظات في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة

  .تعزى إلى متغير التخصص
  

 الكلية والدرجة ةالخمس للمجاالت الحسابية المتوسطاتبحساب   الباحثةقامت   الثالثة الفرضية لفحص
  ).6.4( الجدول يوضحه كما التخصص لمتغير تبعاً داةلأل
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  التخصص لمتغير تبعاً داةلأل الكلية والدرجة األداة لمجاالت الحسابية المتوسطات :)6.4 ( رقمجدول

  اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي المتغير  المجال

  0.66  4.01 علوم إنسانية

  0.75  3.93 علوم طبيعية

  

  إدارة األفراد

  0.79  4.01 علوم إدارية

  0.43  3.74 علوم إنسانية

  0.47  3.74 علوم طبيعية

  

  اتخاذ القرارات

  0.43  3.83 علوم إدارية

  0.61  3.95 علوم إنسانية

  0.69  3.94 علوم طبيعية

  

  تفويض الصالحيات

  0.73  3.86 علوم إدارية

  0.53  3.66 علوم إنسانية

  0.58  3.56 علوم طبيعية

  

  الحوكمة

  0.49  3.75 علوم إدارية

  0.47  3.52 علوم إنسانية

  0.56  3.46 علوم طبيعية

  

  بداعاإلبتكار واإل

  0.52  3.43 علوم إدارية

  0.49  3.77 علوم إنسانية

  0.55  3.72 علوم طبيعية

  

  الدرجة الكلية 

  0.51  3.84 علوم إدارية

  
 الكليـة  للدرجـة  الفروق داللة الستخراج )ANOVA (األحادي التباين تحليل ت الباحثة استخدم ومن ثم 

   .ذلك نيبي) 7.4 (والجدول التخصص لمتغير تبعاً للفقرات الكلية والدرجة الخمس لمجاالتل
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   التخصص لمتغير تبعاً) ANOVA (األحادي التباين تحليل نتائج :)7.4(  رقمجدول 

  مصدر التباين  الدرجة الكلية للمجاالت
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات
  *الداللة  مستوى  ف

  11.0  2  23.0  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
  فراداأل دارةإ  52.0  171  89.53

   173 89.75  المجموع

0.21  0.806  

  12.0  2  24.0  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
  القرارات تخاذإ  0.20  168  33.00

   170 33.24  المجموع

0.61  0.544  

  0.10  2  19.0  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
  الصالحيات فويضت  0.45  176  79.33

   178 79.52  المجموع

0.22  0.806  

  43.0  2  86.0  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
  الحوكمة  29.0  173  49.41

   175 50.27  المجموع

1.51  0.223  

  0.13  2  27.0  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
  بداعواإل بتكاراإل  0.27  177  47.21

   179 47.48  المجموع

0.496 0.609  

  14.0  2  28.0  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
  الدرجة الكلية   27.0  150  39.78

   152 40.06  المجموع

0.53  0.589  

  ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

  



75 

 

( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 7.4 (الجدول من نيتبي α ≥ 0.05  (بين 
 المحافظات في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات
حيث جاءت قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية  .التخصصتعزى إلى متغير  فلسطين في الشمالية

  .، وعليه تقبل الفرضية الصفرية الثالثة)0.05(أعلى من 
  

  :رضية الرابعةالف. 4.2.4
   
 أفراد تقديرات متوسطات بين)  α ≥ 0.05  (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 فلـسطين  فـي  الشمالية المحافظات في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة

  .تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي
  

 الدرجـة و أداة الدراسة  لمجاالت الحسابية المتوسطات  بحساب ةالباحثقامت   الرابعة الفرضية لفحص
  ).8.4 (الجدول يوضحه كما المسمى الوظيفي لمتغير تبعاً داةلأل الكلية

 الكلية والدرجة  اداة الدراسةلمجاالتواإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات :)8.4 ( رقمجدول

  المسمى الوظيفي لمتغير تبعاً داةلأل

  اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي المتغير المجال
  0.77  3.95 إداري
  0.42  4.13 فني

  

  إدارة األفراد
  0.52  3.93 مالي
  0.47  3.77 إداري
  0.33  3.78 فني

  

  اتخاذ القرارات
  0.31  3.65 مالي
  0.72  3.90 إداري
  0.46  4.05 فني

  

  تفويض الصالحيات
  0.50  3.84 مالي
  0.56  3.65 إداري
  0.42  3.73 فني

  

  الحوكمة
  0.45  3.66 مالي
  0.54  3.46 إداري
  0.38  3.60 فني

  

  اإلبداع واإلبتكار
  0.42  3.42 مالي
  0.55  3.77 إداري
  0.34  3.87 فني

  

  الدرجة الكلية
  0.41  3.68 مالي
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 الكلية للدرجة وقالفر داللة الستخراج )ANOVA (األحادي التباين تحليل استخدامب بعدها قامت الباحثة    
  .ذلك نيبي) 9.4 (والجدول المسمى الوظيفي لمتغير تبعاً للفقرات الكلية والدرجة الخمس للمجاالت

  
   المسمى الوظيفي لمتغير تبعاً الدراسة أداةمجاالت ل) ANOVA (األحادي التباين تحليل نتائج :)9.4 ( رقمجدول

  موع المربعاتمج  التباين مصدر  لمجاالتا
درجات 

  حريةال

متوسط 

  المربعات
  ف

الداللة  مستوى

*  

  0.31 3 0.94 بين المجموعات
ــل   فراددارة األإ  0.52  171 88.85داخـــــ

  89.79174 المجموع
0.604  0.612  

  0.12 3 0.35 بين المجموعات
ــل   تخاذ القراراتإ  0.19  170 33.08داخـــــ

  33.43173 المجموع
0.596  0.618  

  0.22 3 66.0 بين المجموعات
ــل   تفويض الصالحيات  0.45  175 79.27داخـــــ

  79.93178 المجموع
0.483  0.694  

  0.33 0.993 بين المجموعات
ــل   الحوكمة  0.28  173 49.20داخـــــ

  50.2176 المجموع
1.167  0.323  

  0.22 0.673 بين المجموعات
ــل   بداعبتكار واإلاإل  0.26  176 45.66داخـــــ

  46.33179 المجموع
0.861  0.462  

  0.18 3 54.0 بين المجموعات
ــل  داخـــــ

  المجموعات

40.12  151  
  الدرجة الكلية   0.27

   154 40.66  المجموع

0.683  0.563  

  ).α≥0.05( دال إحصائياً عند مستوى  •
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( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات روقف وجود عدم) 9.4 (الجدول من نيتبي α ≥ 0.05  (بين 
 في والتعليم التربية لمديري الواقعية اإلدارية للممارسات الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات
حيث جاءت قيمة مستوى الداللة  .تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي فلسطين في الشمالية المحافظات

  .، وعليه تقبل الفرضية الصفرية الرابعة)0.05 (للدرجة الكلية أعلى من
  

  :الخامسةالفرضية . 5.2.4
  

 أفراد تقديرات متوسطات بين)  α ≥ 0.05 ( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 فلـسطين  فـي  الشمالية المحافظات في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة

  .متغير سنوات الخبرة في المديريةإلى تعزى 
  

 الدرجةو أداة الدراسة  لمجاالت الحسابية المتوسطات  بحساب الباحثة قامت الخامسة الفرضية لفحص
  ).10.4 (الجدول يوضحه كما سنوات الخبرة في المديرية لمتغير تبعاً لألداة الكلية

  

 الخبرة لسنوات تبعاً  الدراسةداةأ لمجاالت واإلنحرافات المعيارية ة الحسابيالمتوسطات :)10.4 ( رقمجدول

  في المديرية

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المتغير  المجال
3.940.77  سنوات5أقل من

4.050.81  سنوات10 إلى5من
  إدارة األفراد

3.970.68  سنوات10أكثر من
3.650.43  سنوات5أقل من

3.850.47 وات سن10 إلى5من
  اتخاذ القرارت

3.770.43  سنوات10أكثر من
3.840.70  سنوات5أقل من

4.000.77  سنوات10 إلى5من
  تفويض الصالحيات

3.940.63  سنوات10أكثر من
3.630.57  سنوات5أقل من

3.740.59  سنوات10 إلى5من
  الحوكمة

3.650.52  سنوات10أكثر من
3.370.53  سنوات5أقل من

3.550.44  سنوات10 إلى5من
  اإلبتكار واإلبداع

3.490.53  سنوات10أكثر من
3.710.50  سنوات5أقل من

3.840.61  سنوات10 إلى5من
  الدرجة الكلية

3.780.49  سنوات10أكثر من
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 الكلية للدرجة الفروق ةدالل الستخراج) ANOVA (األحادي التباين تحليل استخدامب بعدها قامت الباحثة
) 11.4 (والجدول. سنوات الخبرة في المديرية لمتغير تبعاً للفقرات الكلية والدرجة الخمس للمجاالت

ذلكنيبي .   

  

سنوات الخبرة في  لمتغير تبعاً الدراسة أداة لمجاالت) ANOVA (األحادي التباين تحليل نتائج: )11.4 ( رقمجدول

  المديرية

  تباينلا مصدر  لمجاالتا
مجموع 

  المربعات
  ف  المربعات متوسط درجات الحرية

الداللة  مستوى

*  

  0.10  2 1.00  بين المجموعات
  52.0  175 91.60  داخل المجموعات

  فراددارة األإ

   91.80177  المجموع

19.0 83.0 

  31.0  2 63.0  بين المجموعات
  19.0  172 32.91  داخل المجموعات

  تخاذ القراراتإ

   33.54174  المجموع

1.65  
  

195.0  
  

  24.0  2 48.0  بين المجموعات
  0.45  179 80.32  داخل المجموعات

  
  تفويض الصالحيات

   80.81181  المجموع

54.0  
  

58.0  
  

  13.0  2 26.0  بين المجموعات
  0.29  176 51.20  داخل المجموعات

  الحوكمة

   51.47178  المجموع

45.0  
  

64.0  
  

  29.0  2 58.0  بين المجموعات
  0.26  180 47.58  داخل المجموعات

  بداعر واإلبتكااإل

   48.16182  المجموع

1.09  
  

34.0  
  

  12.0  2 24.0  بين المجموعات
40.461530.26 داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

40.70155 المجموع

45.0  
  

64.0  
  

 ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى  •
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(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 11.4 (الجدول من نيتبي  α ≥ 0.05  (
 في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين

حيث جاءت قيمة مستوى  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المديرية فلسطين في الشمالية المحافظات
  .، وعليه تقبل الفرضية الصفرية الخامسة)0.05(داللة للدرجة الكلية أعلى من ال
  

   :السادسةالفرضية . 6.2.4
  
 أفراد تقديرات متوسطات بين)  α ≥ 0.05 ( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 فلـسطين  فـي  الشمالية المحافظات في والتعليم التربية لمديري اإلدارية للممارسات الدراسة عينة

  .ها رئيس القسم فيتعزى إلى متغير المديرية التي يعمل

  

 الدرجةو أداة الدراسة  لمجاالت الحسابية المتوسطات  بحساب الباحثة قامت السادسة الفرضية لفحص
  ).12.4 (الجدول يوضحه كما ها رئيس القسمفيالمديرية التي يعمل  لمتغير تبعاً الكلية

  
لمديرية التي يعمل بها رئيس متغير ال تبعاً الكلية والدرجة أداة الدراسة لمجاالت الحسابية المتوسطات :)12.4 ( رقمجدول

  القسم

  األولالمجال   المديرية

 األفراد إدارة"

  المجال الثاني 

 "اتخاذ القرارات"

  المجال الثالث 

 "تفويض الصالحيات"

  المجال الرابع

 "الحوكمة "

  المجال الخامس

 الدرجة الكلية  "اإلبداعواالبتكار "

 3.63 3.34 3.773.723.693.55  جنين
 3.96 3.60 3.81 4.11 3.87 4.17  نابلس

 3.55 3.19 3.62 3.83 3.54 3.81  جنوب نابلس
 3.57 3.45 3.42 3.64 3.73 3.66  قلقيلية
 3.64 3.38 3.53 3.73 3.61 3.80  طولكرم
 3.53 3.20 3.50 3.64 3.58 3.66  سلفيت

 4.00 3.61 3.85 4.33 3.89 4.29  باسطو
 3.70 3.47 3.60 3.87 3.77 3.88  قباطية
 3.90 3.50 3.70 4.00 3.76 4.44  رام اهللا
 3.73 3.43 3.57 3.82 3.77 3.89  أريحا
 4.13 3.64 3.92 4.36 3.97 4.40  بيت لحم
  الخليل

4.29 3.93 4.22 3.91 3.76 3.90 
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 3.64 3.24 3.53 3.40 3.81 3.59  شمال الخليل
 3.80 3.64 3.68 3.89 3.78 3.99  جنوب الخليل
 3.77 3.40 3.55 4.13 3.59 4.23  القدس

 4.13 3.86 3.98 4.39 3.99 4.39  ضواحي القدس

 للمجـاالت  الكلية للدرجة الفروق داللة الستخراج )ANOVA (األحادي التباين تحليل استخدام أيضاً وتم
 نيبـي ) 13.4 (والجـدول  المديرية التي يعمل بها رئيس القسم      لمتغير تبعاً ةلألدا الكلية والدرجة الخمس
   .ذلك

  المديرية  لمتغير تبعاً الدراسة ألداة العام والمعدل المجاالت لجميع) ANOVA (األحادي التباين تحليل نتائج: )13.4 ( رقمجدول

مجموع   مصدر التباين  مجالال
  المربعات

درجات 
  الحرية

 *الداللة مستوى  ف تالمربعا متوسط

 0.94  14.1215  بين المجموعات
  فراددارة األإ 0.48  77.68162  داخل المجموعات

   91.80177  المجموع

1.96  
  
  

0.020  

 0.21  3.1515  بين المجموعات
  تخاذ القراراتإ 0.19  30.39159  داخل المجموعات

   33.54174  المجموع
1.09  0.362  

 1.03  15.4415  بين المجموعات
  اتالحيتفويض الص 0.39  65.37166  داخل المجموعات

   80.81181  المجموع

2.61  
  
  

0.001  

 0.33  4.9815  بين المجموعات
  الحوكمة 0.29  46.49163  داخل المجموعات

   51.47178  المجموع

1.16  
  
  

0.304  

 0.42  6.2815  بين المجموعات
  بداعبتكار واإلاإل 0.25  41.88167  داخل المجموعات

   48.16182  المجموع

1.67  
  
  

0.061  

 0.38  5.7115  بين المجموعات
  الدرجة الكلية  0.25  34.99140  داخل المجموعات

   40.70155  المجموع
1.52  0.104  
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(اللةالد مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 13.4 (الجدول من نيتبي α≥ 0.05 (بين 
 المحافظات في والتعليم التربية لمديري ةاإلداري للممارسات الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات

، حيث كانت قيمة مستوى ها رئيس القسمفيتعزى لمتغير المديرية التي يعمل  فلسطين في ليةالشما
  .صفرية السادسة، وعليه تقبل الفرضية ال)0.05(الداللة للدرجة الكلية أعلى من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات

  مناقشة نتائج السؤال األول  1.5

  مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.5

  التوصيات  3.5
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  الفصل الخامس 

  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

واقع "تناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الباحثة في ضوء أسئلة وفرضيات دراستها 
، " الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم كما يراها رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم

  . هذا الفصل مجموعة من التوصيات التي انبثقت عن نتائج الدراسةكما يقدم
  

 مناقشة نتائج السؤال األول 1.5

  

ما تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات 

  الشمالية في فلسطين كما يراها رؤساء األقسام في المديريات؟

  
دراسة أن واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية أظهرت نتائج ال

 على الدرجة مرتفعة،في فلسطين كما يراها رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم كانت بدرجة 
، أي )3.77(الكلية ومجاالت الدراسة المختلفة، حيث بلغ الوسط الحسابي للدرجة الكلية ألداة الدراسة 

وكانت أعلى نسبة إستجابة لرؤساء األقسام على واقع الممارسات اإلدارية لمديري . %75.46بنسبة 
التربية والتعليم على المجال األول، والمتعلق بمجال إدارة األفراد حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا 

لى المجال الثالث، والمتعلق ،  وتلتها نسبة اإلستجابة عكبيرة بدرجة %79.6أي بنسبة ) 3.98(المجال 
 %78.54 ي بنسبةأ) 3.93(بمجال تفويض الصالحيات حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المجال 

ة كبيرة، تلتها نسبة اإلستجابة على المجال الثاني، والمتعلق بمجال اتخاذ القرارات حيث بلغ بدرج
كبيرة، تلتها نسبة اإلستجابة على  بدرجة %75.21أي بنسبة ) 3.76(المتوسط الحسابي لهذا المجال 
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أي بنسبة ) 3.66(المجال الرابع، والمتعلق بمجال الحوكمة حيث بلغ الوسط الحسابي لهذا المجال 
وكانت أقل نسبة استجابة على المجال الخامس، والذي يتعلق باإلبتكار بدرجة كبيرة، % 73.18

  .متوسطة بدرجة %69.52أي بنسبة ) 3.48(واإلبداع حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المجال 

وتعتبر النتائج أعاله وخاصة فيما يتعلق بواقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في 
المحافظات الشمالية في فلسطين كما يراها رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم والتي كانت 

ت كفاءة عالية ولكن تحتاج إلى مزيد من التّدعيم،  ما يدل على أن هذه الممارسات ذامرتفعة،بدرجة 
وتفعيل عملية اإلتصال بطرق تقنية حديثة، أما عن أقل نسبة استجابة وهي على المجال الخامس، 

  بدرجة%69.52أي بنسبة ) 3.48(الخاص باإلبتكار واإلبداع والذي بلغ المتوسط الحسابي له 
ت الحكومية بالذات غالباً ما تكون نسبته منخفضة وخاصة في المؤسسا اإلبتكار واإلبداع متوسطة، فإن

في الدول النامية، ولكن ال يعني هذا أن نقف مكتوفي األيدي، فهناك العديد من الدول النامية بدأت 
وخاصة . تحذو نحو اإلبداع منها األردن، ومصر، واإلمارات، والسعودية، وقطر، والجزائر، والكويت

  . عليميفي المجال الخدماتي والت
  

وقد يعزى ذلك أيضاً، أي واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية 
في فلسطين كما يراها رؤساء األقسام في المديريات كانت بدرجة مرتفعة، إلى خصوصية الوضع في 

جراء اإلحتالل فلسطين، والظروف السياسية واإلقتصادية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 
اإلسرائيلي وإجراءاته التعسفية، والتي أدت إلى تقطيع أوصال الوطن وخاصة بعد اإلنتفاضة الثانية، 
فقد مرت العملية التعليمية بمرحلة صعبة وال تزال، مما ضاعف الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه 

ح هناك تحد للحفاظ على تسيير العملية إدارة التعليم عند المسؤولين بمختلف مستوياتهم اإلدارية، وأصب
التعليمية ضمن الظروف المتاحة باعتبار التعليم يشكل أحد طرق الخالص من اإلحتالل، ويعزز 
الصمود في الوطن وينمي الشعور بالهوية الفلسطينية واإلنتماء للوطن، من هنا برزت أهمية دور 

يريها بصفتها حلقة الوصل بين المدرسة ووزارة مديريات التربية والتعليم والممارسات اإلدارية لمد
التربية والتعليم، فهي المسؤولة المباشرة عن متابعة العملية التعليمية في الميدان التربوي، وتحديد 
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وتوفير اإلحتياجات المادية والبشرية لها والعمل على تطويرها، مما أدى إلى توجه مديري التربية 
دارية باستمرار، وقد انعكس هذا في إدارتهم لمديرياتهم، وتوجههم نحو والتعليم لتحسين ممارساتهم اإل

الالمركزية وتفويض الصالحيات، والمشاركة في اتخاذ القرار، والشفافية والنزاهة في العمل، وميلهم 
  .إلى اإلبداع واإلبتكار

  
يري التربية والتعليم أيضاً قد يكون آللية عمل وزارة التربية والتعليم بصفتها الجهة المشرفة على مد

دور في ذلك، من خالل اختيارها لمديري التربية والتعليم من ذوي الخبرة والكفاءة واإلختصاص، 
ومن خالل إشراكهم في صنع القرار، وإعطائهم صالحية التصرف واتخاذ القرار في مديرياتهم، 

لمستويين المحلي وكذلك تطوير أدائهم وذلك بإشراكهم بورشات عمل ومؤتمرات تربوية على ا
وقد يعزى السبب أيضاً الى روح . والعالمي، مما أدى إلى اإلرتقاء بمستوى ممارساتهم اإلدارية

التنافسية بين مديريات التربية والتعليم في الوطن، حيث تسعى كل مديرية من خالل مديرها ونائبيه 
  .لوظيفي للعاملين او غيرهاالى تحقيق أفضل النتائج، سواء ما يتعلق بتحصيل الطلبة او الرضا ا

  
، ودراسة )2000(، ودراسة األسمر )1982(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من صبح 

، ودراسة سمير )2003(، ودراسة سالمة )2007(وزمالؤه ، ودراسة أبو سمرة )2001(رمضان 
  ).2010(دراسة أبو سمرة وزمالؤه ) 2008(

، )2004(، ودراسة عودة )2004(اسة مع نتائج  دراسة الخزعلي في حين اختلفت نتائج هذه الدر
  ).2008(ودراسة العمايرة ) 2007(ودراسة الطشة 
 

 مناقشة نتائج السؤال الثاني  .2.5
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 باختالف تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم هل تختلف 

العلمي، والتخصص، والمسمى الوظيفي ، والخبرة في الوظيفة الجنس، والمؤهل : متغيرات الدراسة

  الحالية، والمديرية التي يعمل فيها؟

  

  :قامت الباحثة بمناقشة نتائج السؤال الثاني من خالل مناقشة فرضيات الدراسة كما يلي
  

  :مناقشة نتيجة الفرضية األولى. 1.2.5

 
بين متوسطات تقديرات أفراد ) α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى 
  . إلى الجنس

  

بين ) α ≥ 0.05(أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات مينة الدراسة للممتوسطات تقديرات أفراد ع

  .تعزى لمتغير الجنسن حسب مجاالتها الخمسة وعلى الدرجة الكلية للفقرات الشمالية في فلسطي

 ، أن العاملين فيه من الجنسينوقد يعزى ذلك إلى أن طبيعة عمل جهاز التربية والتعليم بكافة مستوياته
 وكذلك إدراك مديري التربية والتعليم لهذه الممارسات وتمتعهم بالشفافية والنزاهة ،اربةبنسب متق

 وقد اتفقت نتائج هذه مع دراسة .والمهنية في العمل هو سبب لعدم اختالف ممارساتهم باختالف الجنس
 ،)2007(ودراسة أبو سمرة وزمالؤه ، )2006(، ودراسة اليحيوي )2000(كل من دراسة األسمر 

، )1996(في حين أنها اختلفت مع دراسة ربابعة  ).2008(، ودراسة سمير )2007(ودراسة العازمي 
  .)2007(، ودراسة أحمد )2004(، ودراسة الخزعلي )1997(ودراسة شمشوم 
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 : مناقشة نتيجة الفرضية الثانية .2.2.5

تقديرات أفراد بين متوسطات )  α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد
عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى 

  .إلى المؤهل العلمي

)  α ≥ 0.05( أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة للمم

المحافظات الشمالية في فلسطين حسب مجاالتها الخمسة وعلى الدرجة الكلية للفقرات تعزى إلى متغير 
  .المؤهل العلمي

وقد يعزى السبب إلى أن الغالبية العظمى للعاملين في مديريات التربية والتعليم من حملة الشهادات 
 أو قد يكون .%95.7حيث ظهر في التحليل اإلحصائي أن نسبتهم هي الخبرة العملية  لديهم الجامعية،
 ألنها  لمديريهم، الممارسات اإلدارية رأيهم في ال يؤثر في للمستقصى منه أن المؤهل العلميالسبب

مكتسبة من الخبرة في العمل في جهاز التربية والتعليم، أو من خالل المشاركة في ورشات عمل أو 
 هممؤهلر عن الممارسات اإلدارية بغض النظتقبلهم لهذه مرات تربوية مما انعكس إيجاباً على مؤت

أبو سمرة وزمالئه ودراسة  ،)2000( األسمر  وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من.العلمي
 ،)1992(، ودراسة قواسمة )2010( ودراسة أبو سمرة وزمالئه ،)2008(، ودراسة سمير )2007(

  .)2004(، ودراسة عودة )2007(واختلفت مع دراسة الطشة 
  

 : مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة .3.2.5

 
بين متوسطات تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد

سطين تعزى عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فل
  .إلى التخصص
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)  α ≥ 0.05( نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أشارت 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في 

  .المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى إلى متغير التخصص

لك إلى أن هناك تقارب في المهارات وإن اختلفت التخصصات بين العاملين في مجال وقد يعزى ذ
التربية والتعليم، باإلضافة إلى أن عمل األفراد كل حسب تخصصه قد يكون له أثر في تقديرهم 

  وربما يعزى ذلك أيضاً إلى.الصحيح للممارسات اإلدارية لمديريهم في مديريات التربية والتعليم
فاألولوية  هم، وعدم التمييز، وإعطاء كل ذي حق حقه، تعامل مدير التربية معوظفين بمهنيةشعور الم

عنده دائماً هي تحقيق األهداف المنشودة لوزارة التربية والتعليم بصفتها أنها العمود الفقري للدولة، 
 والوالء لهذا الوطن، فهي من تبني األجيال تربوياً وعلمياً، عليها يتم األعتماد في تعزير روح االنتماء

، ونتائج دراسة سمير )2007(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو سمرة وزمالئه 
)2008.(  

  
 : مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة .4.2.5

 
بين متوسطات تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد

ات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى عينة الدراسة للممارس
 . إلى المسمى الوظيفي

)  α ≥ 0.05( نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أشارت 
لتعليم في بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية وا

المحافظات الشمالية في فلسطين حسب مجاالتها الخمسة وعلى الدرجة الكلية للفقرات تعزى إلى متغير 
  .المسمى الوظيفي

لعل ذلك يرجع إلى طبيعة العمل في مديريات التربية والتعليم كمؤسسة تربويية خدماتية حكومية، 
الميدان (تعليم بصفتها حلقة الوصل بين المدرسة مهمتها متابعة تحقيق غايات وأهداف وزارة التربية وال
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ير المسمى الوظيفي ال يعني التغُّير في المستوى والوزارة، وقد يعزى ذلك أيضاً إلى أن تغُّ) التربوي
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من سمير . الوظيفي، مما أثّر ايجايباً في نتائج الدراسة

   .)2007(ة الطشة واختلفت مع دراس. )2008(
  

  :مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة. 5.2.5

 
بين متوسطات تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد

عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى 
  .فة الحاليةإلى الخبرة في الوظي

)  α ≥ 0.05( نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أشارت 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في 

رات تعزى إلى متغير المحافظات الشمالية في فلسطين حسب مجاالتها الخمسة وعلى الدرجة الكلية للفق
  .الخبرة في الوظيفة الحالية

 وقد يعزى ذلك إلى أن الخبرة في العمل تؤدي إلى الموضوعية والقدرة على تقييم الممارسات 
 أهمية هذه  رؤساء األقسامإدراككذلك ، و من قبل رؤساء االقساماإلدارية لمديري التربية والتعليم

 وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج .تاجات العمل ككلالممارسات اإلدارية في تأثيرها على ن
نها اختلفت أفي حين . )2006 (ودراسة اليحيوي، )2000(، ودراسة األسمر )1996( دراسة الربابعة

 ).2007 ( العازمي، ودراسة)2004(الخزعلي   كل مندراسةمع 

 
 : مناقشة نتيجة الفرضية السادسة .6.2.5

  

بين متوسطات تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05( ية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائ ال توجد
عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى 

  .إلى المديرية التي يعمل فيها
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)  α ≥ 0.05( نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أشارت 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة للممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في 

  .المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى إلى متغير المديرية التي يعمل فيها رئيس القسم

 للحفاظ عل وقد يعزى ذلك كما ذكرت سابقاً إلى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطينى، وكفاحه
كينونته وتثبيت هويته الفلسطينية، وتنشأة جيل يعي ذلك ويحارب ألجله، قد يكون هذا ما أدى إلى عدم 
وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى متغير المديرية التي يعمل فيها رئيس القسم، فهم يؤمنون جميعهم 

أوالً ألنها السبيل : عليمية لسببينبنفس المبدأ ويسعون إلى نفس الهدف، وهو النهوض في العملية الت
  .لدحر األحتالل، وثانياً لمواكبة التطور العلمي والتكنلوجي المتسارع على مستوى العالم

 :صياتالتو 3.5

  :، توصي الباحثة بما يليضوء نتائج الدراسة في

   أن يحرص مديرو التربية والتعليم على ممارساتهم اإلدارية السليمة، والتي تضمن توفير جو •
 .محفز للعمل لما لذلك من أهمية في رفع مستوى األداء للمؤسسة التربوية

اهتماماً أكثر لمديريات التربية والتعليم الفلسطينية أن تولي وزارة التربية والتعليم العالي  •
وموظفيها بمختلف متسوياتهم الوظيفية كونها حلقة الوصل بين المدرسة والوزارة، فهم الجهة 

 .يق أهداف الوزارة التربويةالمسؤولة عن تحق

أن تعمل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على تحديث الوصف الوظيفي لمدير التربية  •
  .والتعليم وتقره

 نهج التدوير بين مديري التربية والتعليم لتعميم  العالي الفلسطينيةأن تتبع وزارة التربية والتعليم •
 .خبراتهم في مديريات أخرى
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 على متابعة أداء المديريات وتزويد مديري  العالي الفلسطينيةتعمل وزارة التربية والتعليمأن  •
 .التربية والتعليم بمالحظاتها حول ذلك بهدف اإلصالح وحل المشكالت أوالً بأول

 .يجاد نظام حوافز للمتميزين ومساءلة المقصرين في العملإ •

 اإلدارية لمديري التربية والتعليم تشمل القيام بدراسات مستقبلية حول موضوع الممارسات •
مجاالت مختلفة عما ورد من مجاالت في هذه الدراسة، مثل مجال العالقات اإلنسانية، وإدارة 

 .األزمات، وإدارة الصراع، وإدارة التغيير وغيرها

ر القيام بدراسات مستقبلية حول واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم من وجهة نظ •
 .فئات أخرى غير رؤساء األقسام كمديري المدارس أو المعلمين أو المجتمع المحلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  لمراجعا
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رسالة ( ، جامعة آل البيت، االردن.المدارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم لقصبة لمفرق
 ).ير منشورةماجستير غ

مدى قدرة مدير المدرسة على اتخاذ القرارات التطويرية وإحداث ). 2003. (دروزة، أفنان نظير •
 . 35-5  ص ).41(عدد، مجلة إتحاد الجامعات العربية .التغيير

نمط االتصال اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية وأثره على ): 1996. (براهيم محمدالربابعة، إ •

رسالة ماجستير غير ( ،األردن: ربدإجامعة اليرموك، . معلمين في محافظة عجلونعالقتهم مع ال
 ).  منشورة

:  دار الراية للنشر والتوزيع، عمان.)1(ط، التدريب والتأهيل اإلداري :)2010. (اشم حمديرضا، ه •
  .االردن

ا لدى اإلداريين الرقابة واإلتصال اإلداري والعالقة بينهم :)2001. (حسن نبيل عبد الجابررمضان،  •

جامعة  .في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر العاملين فيها
 .) غير منشورةرسالة ماجستير( ن، فلسطيالنجاح الوطنية،

واقع ممارسات مديرو المدارس الحكومية لصالحياتهم التربوية في  ):2010 (.حمد حسنمزايد،  •

رسالة ( ،فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، نابلس. غربية من وجهة نظرهممحافظات شمال الضفة ال
 .  )غير منشورةماجستير 
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 دار جرير .)1( طالتدريب على إعداد الخطط التربوية،): 2006. (ايف أبو كشكنحمد زريقات، م •
 .األردن: للنشر والتوزيع، عمان

 .المفاهيم اإلدارية الحديثة): 1985. (سالم، فؤاد؛ ورمضان، زياد؛ والدهان، أميمة؛ ومخامرة محسن •
 .األردن. مركز الكتاب األردني). 1(ط

 دار المسيرة للنشر والتوزيع، .المهارات اإلدارية في تطوير الذات): 2009. (لفخالل السكارنة، ب •
 .عمان

  .ردناأل: دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان. )1(ط ،اإلبداع اإلداري): 2011. (لفخالل السكارنه، ب •

الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن ): 2003. (حمد حسن متيبةسالمة، ر •

: جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان. وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين
 .)رسالة دكتوراة غير منشورة (ن،األرد

واقع المساءلة اإلدارية في مديريات التربية والتعليم في ): 2008. (وسى محمد منانسمير، ح •

: جامعة القدس، القدس .محافظتي الخليل وبيت لحم من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية
 ).رسالة ماجستير غير منشورة (،فلسطين

غوث أثر الممارسات اإلدارية على دافعية المعلمين في مدارس وكالة ال ):2001. (حمد مارقالشيخ، ط •

 ).رسالة ماجستير غير منشورة( ،فلسطين: جامعة بيرزيت. في منطقة القدس

القيادة بين التبادلية والتحويلية في المدارس الثانوية ). 1997. (يسى مصلحعورجيت جشمشوم،  •

رسالة ماجستير ( ، فلسطين،، جامعة بيرزيت. الحكومية في محافظة رام اهللا من وجهة نظر المعلمين
 .)غير منشورة

: ، القاهرةجامعة عين شمس.  اإلدارة التعليمية في قطاع غزة:)1982(. حمد أتحي صبح، ف •
  ). غير منشورةماجستير رسالة(،مصر
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دار  ).1(طاإلشراف التربوي، مفاهيمه، أهدافه، أسسه، أساليبه، ): 2005. (حمد أسنالطعاني، ح •
  .األردن: ، عمانالشروق للنشر والتوزيع

درجة اإللتزام بالشفافية االإدارية في وزارة التربية والتعليم في دولة ): 2007(. مود حغنيمالطشة،  •

رسالة ( األردن،: لدراسات العليا، عمانجامعة عمان العربية ل. الكويت من وجهة نظر العاملين فيها
 ).ماجستير غير منشورة

: دار وائل للنشر، عمان. اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق): 1999. (بد الرحمن صالح عانيالطويل، ه •
 .األردن

اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي سلوك األفراد  ):2001(. اني عبد الرحمن صالحالطويل، ه •

 .األردن:  دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.والجماعات في النظم

اد اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي سلوك األفر): 2006. (بد الرحمن صالحعاني الطويل، ه •

 .األردن:  دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.)4(ط ،والجماعات في النظم

: دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان. اإلدارة المدرسية الحديثة): 2001. (بد القادر عحمدعابدين، م •
 .األردن

 دار الفكر للنشر . التطوير التنظيمي):2010. ( سيد عالء محمدنديل،بد المطلب؛ قعامح عامر، س •
 .األردن: التوزيع، عمانو

 .االردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان). 1(طالتخطيط اإلداري، ): 2010. (سامالعربي، ح •

تصورات القادة التربويين للمهام المستقبلية لمديري المناطق ): 2007. (عد ساسمالعازمي، ج •

رسالة ماجستير ( ،األردن: انجامعة عمان العربية للدراسات العليا، عم. التعليمية في دولة الكويت
 ).غير منشورة
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 منشورات جامعة .مدخل إلى اإلدارة التربوية): 1993. (د اهللا بالقاسم؛ ومهدي، عباسالعرفي، عب •
 .ليبيا: قايونس، بنغازي

 .الرياض. )1(ط إدارة السلوك التنظيمي،): 1993. (اصرالعديلي، ن •

جمهورية : بة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة مكت.الحوكمة المؤسسية): 2008. (ليلالعشماوي، خ •
 .مصر العربية

المكتب الجامعي . ديناميكية الجماعات أساسات نظرية وعمليات): 2002. (عبد الحميد السيدعطية،  •
  .الحديث، األزارطية، إسكندرية

األردن الشفافية اإلدارية لدى مديري التربية والتعليم في ). 2008. (الد محمودخعمايرة، عدنان  •

جامعة عمان العربية للدراسات . وعالقتها بكل من الضغط واألمن النفسيين للعاملين في مديرياتهم
 ).رسالة دكتوراه غير منشورة( ،األردن: العليا، عمان

 دار الشروق للنشر .العمليات اإلدارية في المؤسسات التربوية: )2007 (الح ناصرعليمات، ص •
 .األردن: والتوزيع، عمان

درجة ممارسة القادة اإلداريين التربويين للسلوك اإلداري ): 2008. (ليمان سالمة سد، عدنانعوا •

البيروقراطي وعالقتها بفاعلية األداء الوظيفي لرؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في 

   ).رةرسالة دكتوراه غير منشو(، األردن: جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان. األردن

 تقييم واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت ):2004. (سعاد حماد قاسمعودة،  •

لحم لبعض المهام القيادية الفعالة وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر المديرين 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(،  جامعة القدس، فلسطين.والمعلمين
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أثر أنماط اإلتصال اإلداري لدى القيادات التربوية في مديريات ): 1996 (وليد حسن خلفغيث،  •

التربية والتعليم على درجة فاعلية الممارسات اإلدارية القيادية لمديري المدارس ومديراتها الثانوية 

 ). غير منشورةرسالة ماجستير( ،األردن:  عمانالجامعة األردنية، .الحكومية في محافظة عمان

الكفايات المهنية الحالية والمستقبلية لمديري المدارس الثانوية  :)2008. (براهيم خليل إهادسالفار،  •

جامعة القدس، . الحكومية ومديراتها من وجهة نظر المديرين ورؤسائهم في الضفة الغربية
 ). غير منشورةرسالة ماجستير(،فلسطين

طوير المعلمين مهنياً في منطقة ضواحي  دور مدير المدرسة في ت):2004. (عيد موسىسبنى الفقيه، ل •

رسالة ماجستير غير (، جامعة بيرزيت، فلسطين. القدس من وجهة نظر المعلمين والمديرين
 ).منشورة

الممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظة القدس وعالقتها ): 2009. (قاسم، جميلة حسن محمود •

 ).رسالة ماجستير( جامعة القدس، فلسطين، .بالروح المعنوية للمعلمين

شركة العبيكان . )2(طمفاهيم وتطبيقات في السلوك اإلداري، ): ه1412. (حمد موسفالقبالن، ي •
 .للطباعة والنشر، الرياض

 دار الفكر ناشرون .)1(طالقيادة اإلدارية وإدارة اإلبتكار، ): 2010. (يد سقنديل، عالء محمد •
 .األردن: ، عمانوموزعون

درجة رضا المعلمين عن الممارسات اإلدارية والفنية لمديري ). 1992. (دواسمة، محمد يوسف محمق •

 ،رسالة ماجستير. المدارس الثانوية األكاديمية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لعمان األولى
 .عمان: الجامعة األردنية

مكتب دار الثقافة  ،)5(طاتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق،  ):1998( .وافكنعان، ن •
 .دنراأل: للنشر والتوزيع، عمان
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 .األردن:  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.)6(طاإلتجاهات اإلدارية، ):1999. (وافكنعان، ن •

 .االردن:  دار وائل للطباعة والنشر، عمان.التنمية اإلدارية): 2002. (وسىاللوزي، م •

 . عالم الكتب، القاهرة.عليمية أصولها وتطبيقاتهااإلدارة الت): 1998. (نير محمدمرسي، م •

دار الشروق . وظائف المدير المبادئ والممارسات في إدارة األعمال): 2010. (ديدح وفقمحمد، م •
 .األردن: للنشر والتوزيع، عمان

دار الفكر للطباعة والنشر . الطبعة األولىأساسيات في اإلدارة، : )1995. (امل وزمالؤهالمغربى، ك •
 االردن: لتوزيع، عمان وا

الشركات  مؤتمر حوكمة .الحوكمة في الشركات المساهمة): 1990. (سن إبراهيم ححمدالنجار، م •
 .مصر: وابعادها المحاسبية واإلدارية واإلقتصادية، االسكندرية

العالقة بين درجة ممارسة القرارات التربوية ودرجة القدرة على ): 2009. (امي محمد سينزال، م •

مشكالت لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية حل ال

رسالة ماجستير غير ( ، جامعة النجاح، فلسطين.من وجهة نظر المديرين والمديرات أنفسهم
 ).منشورة

األنماط القيادية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ): 2003. (حمد احمدمحمد النيرب، أ •

. لفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبةا
 ).رسالة ماجستير غير منشورة( ،جامعة النجاح، فلسطين

دار الثقافة، . اتجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية في البالد العربية): 1989. (النوري، عبد الغني •
 .الدوحة

 .األردن: عمان. دار وائل للطباعة والنشر . )2(طالتنمية اإلدارية، : )2002. (وسىاللوزي، م •
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إدارة األزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات في  ).2006. (برية بنت مسلماليحيوي، ص •
 .380-247ص). 1(19 مجلة جامعة الملك سعود،. المدينة المنورة

بنك اإلستثمار . ها مع إشارة لنمط تطبيقهامحددات الحوكمة ومعايير): 2007. (سن ححمد ميوسف، •

 )Google   ) doc.hawkama/hasn/Doat/net.saaid.www2011.12. 1القومي  

• www.mohe.gov.ps  
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  )1(ملحق رقم 

  اإلستبانة قبل التحكيم

 

  ة / المحترمة القسم/ة رئيس/حضرة السيد

  تحية طيبة وبعد،،، 

واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم "        تقوم الباحثة بإعداد دراسة ميدانية بعنوان 

   ". في المحافظات الشمالية في فلسطينمكما يراها رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعلي

  

اإلستبانة بما يتناسب مع رؤيتكم وذلك من أجل تحقيق     الرجاء من حضرتكم اإلجابة على فقرات 
األهداف المرجوة من الدراسة علماً بأن المعلومات الواردة فيها لن تستخدم إال ألغراض البحث 

  . العلمي

  

  ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم ،،،

  

   أماني هواش:الطالبة

  جامعة القدس

  كلية العلوم التربوية

  رة التربويةبرنامج ماجستير اإلدا
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  المتغيرات الديموغرافية : القسم األول

  

  ذكر              أنثى                   :الجنس .1

   

  ماجستير            دكتوراة     بكالوريوس            دبلوم                   :المؤهل العلمي .2

   

   :التخصص .3

  

     . إداري           فني           مالي           :)طبيعة العمل ( المسمى الوظيفي  .4

  

          سنة        15-10 سنوات         من 10 إلى 5 من       سنوات       5          أقل من :سنوات الخبرة  .5

   فأكثر 15

                    

       : المديرية التي تعمل بها .6
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  .  والتعليمالتربية الممارسات اإلدارية لمدير: نيلقسم الثاا

مدير التربية ( لمسئولك المباشر في العملة   يرجى اإلجابة عن كل فقرة من الفقرات اآلتية بما يعبر بوضوح عن الممارسة اإلداري
  . )والتعليم

   إدارة األفراد: المجال األول

  درجة الممارسة
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة   جداًكبيرة

            .المديرية في الموظفين من الكفاءات أصحاب الختيار  جهده يبذل   1

            .المديرية بمستوى لالرتقاء البناءة المبادرات تقديم على العاملين يشجع   2

            .المهام توزيع حين واإلنصاف بالعدل المديرية في الموظفين مع يتعامل   3

            .لتدريبيةا احتياجاتهم لتحديد مرؤوسيه مع يتعاون   4

            .المفتوح الباب سياسة وفق المرؤوسين مع يتعامل   5

            .اإلدارية ممارساته في المديرية في للعاملين صالحة قدوة يمثل   6

            .المديرية في للعاملين المعنوية الروح رفع على يحرص   7

            .العمل حب على معه العاملين يحفز   8

            .موظفيها لكل نجاحات هي المديرية يف نجاحاته يعتبر   9

            .المديرية في العاملين بين التعاون روح لتحقيق جهده يبذل   10

            .يوظف الفروق الفردية بين العاملين لصالح العملية التعليمية   11

  اتخاذ القرارات: المجال الثاني

  درجة الممارسة
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة ةمتوسط  كبيرة   جداًكبيرة

  المطلوب اتخاذ القرارةيسعى مدير التربية لجمع المعلومات حول المشكل   12

  .بشأنها

          

 لدراسة المشكلة قبل اتخاذ نل مدير التربية ِفرق من المرؤوسيشكي   13

  .القرار

          

            . عند اتخاذ القرارمدير التربية البدائل المناسبةدرس ي   14

 المشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة عنيين مدير التربية للميتيح   15

  .العمل في 
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            .يعمل مدير التربية على اختيار البديل األنسب بمشاركة مرؤوسيه  16

            . بمشاركة المرؤوسين قبل اتخاذ القراربدائليضع مدير التربية ال   17

            . وفق مبررات واضحة لمرؤؤسيهيقوم مدير التربية باتخاذ القرار   18

            .لتفاصيل الدقيقة في حل المشكالتبايولي مدير التربية اهتماما    19

            .يعتمد مدير التربية على الموضوعية في قراراته   20

            . دون االسترشاد بأحدمل مدير التربية على  حل المشكلةيع   21

            .تنفيذ القراريعمل مدير التربية على متابعة    22

            .يعمل مدير التربية على تقويم نتائج القرار الذي اتخذه   23

            .يتعامل مع التغذية الراجعة لنتائج القرار الذي تم اتخاذه   24

            . غيره عند اإلخفاق في القرار الذي اتخذهإلىيوجه مدير التربية اللّوم    25

            . القرار الذي يراه مناسباًن مدير التربية عال يتراجع   26

  .تفويض الصالحيات : المجال الثالث

  درجة الممارسة
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة   جداًكبيرة

            . بشكل منهجي في العمليعتمد مدير التربية اسلوب التفويض    27

ين وتدريبهم على يرى مدير التربية أن التفويض وسيلة لتطوير المرؤوس   28

  . العمل

          

يؤدي التفويض وفق ما يراه مدير التربية إلى تكوين روح الفريق في    29

  . العمل

          

            .  برأي مدير التربية التفويض يزيد من ثقة المرؤوسين به   30

            . يحترم مدير التربية قرارات من يفوضهم من المرؤوسين   31

            . ية  القدرات اإلدارية لمن يفوضهميراعي مدير الترب   32

 في نيقدم المدير تصوراً كلياً للعمل تاركاً الهامش األكبر للمرؤوسي   33

  . تنفيذه

          

            .يرى مدير التربية أن التفويض ينظم العمل   34

            .يرى مدير التربية أن التفويض يؤدي إلى سرعة في إنجاز العمل   35

  )الشفافية، المساءلة، النزاهة(  الحوكمة:المجال الرابع

  درجة الممارسة  الفقرة  الرقم
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   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً

             يعمل مدير التربية على تكثيف برامج التوعية من اجل تطبيق الشفافية  36

             يوضح مدير التربية لمرؤوسيه واجباتهم في العمل  37

             حقوقهم في العمل بشكل واضح هي يوضح لمرؤوس  38

             يطلع مدير التربية الموظفين على االنظمة والقوانين التي تلزمهم في العمل  39

             وفق أسس مهنيةه يقيم مدير التربية مرؤوسي  40

             يتابع مدير التربية الشكاوي والتظلمات أوال بأول  41

            البناء من مرؤوسيه يستمع مدير التربية الى النقد   42

             يترفع مدير التربية عن االنتقام من منتقديه  43

             تتم محاسبة المسيء في المديرية أياً كان دونما محاباة  44

             يطبق مدير التربية نظام مساءلة واضح في العمل  45

  االبتكار واإلبداع : المجال الخامس

  درجة الممارسة
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة   جداًكبيرة

             . في المديريةيشجع مدير التربية التطوير والتجديد   46

            .  في العملبداعيةاإلفكار األيشجع مدير التربية توليد    47

            .  في مديريته مبدعيناأن هناك أشخاصبيثق مدير التربية    48

            . مناخ التعليمييركز مدير التربية على ال   49

            .   مدير التربية فرص النمو المهني للمرؤوسينوفري   50

            . يتخوف مدير التربية من التجديدات العتبارات الفشل   51

            . يواكب مدير التربية المستجدات بشكل مستمر   52

            .االمكانياتيرفض مدير التربية التطوير إلعتبارات ضعف    53

            .يرفض مدير التربية التطوير دون إبداء اسباب   54
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  )2(ملحق 

  قائمة بأسماء المحكمين

  مكان العمل  المؤهل العلمي  اإلسم الرقم

وزارة التربية والتعليم العالي / وكيل مساعد  دكتوراه تربية بصري صالح. د  1

  الفلسطينية

زارة التربية والتعليم العالي و/ وكيل مساعد  دكتوراه تربية   جهاد زكارنة.د  2

  الفلسطينية

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية  دكتوراه تربية  غانم غانم. د  3

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية  دكتوراه أصول التربية بركات فوزي. د  4

  ااألونرو/ عميد كلية العلوم التربوية  دكتوراه تربية  محمد عمران. د  5

  جامعة القدس/ عضو هيئة تدريس   دكتوراه إدارة   جمال حالوة. د  6

  جامعة القدس/ عميد كلية التربية  دكتوراه تربية غسان سرحان.د  7

  جامعة القدس/ عضو هيئة تدريس   دكتوراه تربية  محسن عدس.د  8

دكتوراة علم   فدوى اللبدي. د  9

  إجتماع

  سجامعة القد/ رئيس دائرة العلوم التنموية

  جامعة القدس/ عضو هيئة تدريس   دكتوراه إدارة  علي صالح. د  10

دكتوراه علم   بسام بنات. د  11

  إجتماع

  جامعة القدس/ عضو هيئة تدريس 

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية/ مدير عام  بكالوريوس  محمد القبج.  أ  12

  تعليم العالي الفلسطينيةوزارة التربية وال/ مدير عام  ماجستير  عمر عنبر.أ  13

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية/ مدير عام  بكالوريوس  ثروت زيد.ا  14

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية  ماجستير  مي نزال.أ  15
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  )3(ملحق رقم 

  اإلستبانة بعد التحكيم

  

  ة /ة القسم المحترم/ة رئيس/حضرة السيد 

  ،،، تحية طيبة وبعد

واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم كما "        تقوم الباحثة بإعداد دراسة ميدانية بعنوان 

   ". في المحافظات الشمالية في فلسطينميراها رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعلي

كم وذلك من أجل تحقيق األهداف  فقرات اإلستبانة بما يتناسب مع رؤيتن    الرجاء من حضرتكم اإلجابة ع
  . المرجوة من الدراسة علماً بأن المعلومات الواردة فيها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم ،،، 

   أماني هواش:الطالبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يموغرافية المتغيرات الد: القسم األول

 ذكر              أنثى                   :الجنس .1

  

    أعلى من بكالوريوسبكالوريوس           دبلوم                   :المؤهل العلمي .2

  

         علوم انسانية            علوم طبيعية            علوم ادارية :لتخصصا. 3

   إداري           فني           مالي           :)طبيعة العمل ( المسمى الوظيفي  .3
  

  سنوات10     أكثر من  سنوات       10 إلى 5من               سنوات5      أقل من      :  في المديريةسنوات الخبرة .4

            

      : المديرية التي تعمل بها .5
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  تعليم  والالتربيةالممارسات اإلدارية لمدير : نيالقسم الثا

  . في العمللمدير التربية والتعليم  ةلممارسة اإلداريل تراه موافقاً   يرجى اإلجابة عن كل فقرة من الفقرات اآلتية بما 

   إدارة األفراد: المجال األول      

  درجة الممارسة
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة   جداًكبيرة

            .المديرية في الموظفين من الكفاءات أصحاب الختيار  جهده يبذل   1

            .واإلنصاف بالعدل المديرية في الموظفين مع يتعامل   2

            .التدريبية احتياجاتهم لتحديد مرؤوسيه مع يتعاون   3

            .للمرؤوسين المهني النمو فرص توفير على التربية مدير يعمل  4

            نيةمه أسس وفق مرؤوسيه التربية مدير يقيم  5

            .المفتوح الباب سياسة وفق المرؤوسين مع يتواصل   6

            .اإلدارية ممارساته في المديرية في للعاملين حسنة قدوة يمثل   7

            .المديرية في للعاملين المعنوية الروح رفع على يحرص   8

            .لعملل االنتماء على معه العاملين يشجع  9

            .موظفيها لكل نجاحات هي المديرية في نجاحاته يعتبر   10

            .المديرية في العاملين بين التعاون روح لتحقيق جهده يبذل   11

            .يوظف الفروق الفردية بين العاملين لصالح العمل   12

  اتخاذ القرارات: المجال الثاني

  درجة الممارسة
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة   جداًكبيرة

   المطلوب اتخاذ القرارة مدير التربية المعلومات حول المشكل يجمع  13

  .بشأنها

          

 لدراسة المشكلة قبل اتخاذ نل مدير التربية ِفرق من المرؤوسيشكي   14

  .القرار

          

            . عند اتخاذ القرارمدير التربية البدائل المناسبةدرس ي   15

            .همعمل ب في عملية صنع القرار المتعلقةيينعنلما مدير التربية يشرك  16

            .يعمل مدير التربية على اختيار البديل األنسب بمشاركة مرؤوسيه   17
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            . بمشاركة المرؤوسين قبل اتخاذ القراربدائليضع مدير التربية ال  18

            .سيهويقوم مدير التربية باتخاذ القرار وفق مبررات واضحة لمرؤ   19

            .لتفاصيل الدقيقة في حل المشكالتبا مدير التربية  يهتم  20

            .قرارعند اتخاذ اليعتمد مدير التربية  الموضوعية    21

            .بمفرده مل مدير التربية على اتخاذ القرارات  لحل المشكالتيع   22

            . الذي يتم اتخاذه مدير التربية تنفيذ القراريتابع  23

            . الذي تم اتخاذهالمتعلقة بالقرارالتغذية الراجعة على يحرص   24

            .ذها اتختم قرار  نتيجة غيره عند اإلخفاق فيإلىيوجه مدير التربية اللّوم    25

            .يراه هو مناسباً القرار الذي على مدير التربية  يصر  26

  تفويض الصالحيات : المجال الثالث

  رسةدرجة المما
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة   جداًكبيرة

            . بشكل منهجي في العمليعتمد مدير التربية اسلوب التفويض    27

            يراعي مدير التربية الكفاءة االدارية لمن يتم تفويضهم  28

 التفويض وسيلة لتطوير المرؤوسين  يكون أن على مدير التربيةيحرص  29

  . ملالع وتدريبهم على 

          

            .  روح الفريق في العملوسيلة لتحقيق التفويض يعمل على ان يكون  30

            .يحترم مدير التربية قرارات من يفوضهم من المرؤوسين  31

            .يوظف مدير التربية التفويض لخدمة العمل في المديرية  32

            ياًيحرص مدير التربية على ان يكون التفويض حقيقياً وليس شكل  33

  )الشفافية، المساءلة، النزاهة(  الحوكمة:المجال الرابع

  درجة الممارسة
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً

            . يدعم مدير التربية نشر ثقافة المساءلة في المديرية  34

نظمة  يوضح مدير التربية لمرؤوسيه واجباتهم في العمل من خالل األ  35

  .والقوانين

          

            . حقوقهم في العمل ه يوضح لمرؤوسي  36

            . يحاول مدير التربية استغالل سلطته ونفوذه في المديرية ألغراض شخصية  37
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            .يلتزم مدير التربية باألنظمة والقوانين أثناء تأدية مهامه في المديرية 38

            .ات أوال بأول يتابع مدير التربية الشكاوي والتظلم  39

            . يستمع مدير التربية الى النقد البناء من مرؤوسيه  40

            . يترفع مدير التربية عن اإلساءة لمنتقديه  41

            . يحاسب المخطىء في المديرية أياً كان دونما محاباة  42

            . يطبق مدير التربية نظام مساءلة معلن عنه في العمل  43

            .  مدير التربية بين البعد االجتماعي والبعد المهني في العمليوازن  44

            .يوظف مدير التربية نتائج التقييم لتحسين األداء في المديرية  45

  االبتكار واإلبداع : المجال الخامس

  درجة الممارسة
  الفقرة  الرقم

   جداًقليلة  قليلة متوسطة  كبيرة   جداًكبيرة

             . في المديريةتربية التطوير والتجديديشجع مدير ال   46

            مبدعينمع موظفيه على اعتبار ان من بينهم أشخاصاً مدير التربية يتعامل  47

            مؤسسي محفز على االبداع في العمل مناخ  توفير مدير التربية علىعملي   48

            . في المديريةيأخذ مدير التربية باألفكار االبداعية التي يقدمها الموظفون  49

            .المتعلقة بمهام وظيفتهيواكب مدير التربية المستجدات   50

            يحرص مدير التربية على تكريم أصحاب األفكار االبداعية من الموظفين  51

            . خوفاً من الفشليتخوف مدير التربية من التجديد    52

            .يرفض مدير التربية التطوير دون إبداء اسباب  53
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  )  4(ملحق رقم 

  جامعة القدس/ كتاب تسهيل مهمة
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  )5(ملحق رقم 

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية/ كتاب تسهيل مهمة
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  )6 (ملحق رقم
   داة الدراسةأ لفقرات  واإلنحرافات المعيارية والنسب المئويةالحسابية المتوسطات

رقم 

  لفقرةا
  الفقرات

االنحراف 

  المعياري

متوسط ال

  حسابيال

نسبة 

  االستجابة
  درجة األثر

   إدارة األفراد:ولالمجال األ            

 آبيرة جدًا %80.60 4.03 0.88  .المديرية في الموظفين من الكفاءات أصحاب الختيار  جهده يبذل   1

ةآبير %78.60 3.93 0.89  .واإلنصاف بالعدل المديرية في الموظفين مع يتعامل   2  

 آبيرة %76.40 3.82 0.89  .التدريبية احتياجاتهم لتحديد مرؤوسيه مع يتعاون   3

 آبيرة %75.20 3.76 0.86  .للمرؤوسين المهني النمو فرص توفير على التربية مدير يعمل  4

 آبيرة %77.40 3.87 0.85  .مهنية أسس وفق مرؤوسيه التربية مدير يقيم  5

 آبيرة جدًا %83.40 4.17 0.86  .المفتوح الباب سةسيا وفق المرؤوسين مع يتواصل   6

 آبيرة جدًا %81.20 4.06 0.86  .اإلدارية ممارساته في المديرية في للعاملين حسنة قدوة يمثل   7

 آبيرة %79.60 3.98 0.87  .المديرية في للعاملين المعنوية الروح رفع على يحرص   8

 آبيرة جدًا %80.80 4.04 0.89  .للعمل االنتماء على معه العاملين يشجع  9

 آبيرة جدًا %82.60 4.13 0.84  .موظفيها لكل نجاحات هي المديرية في نجاحاته يعتبر   10

 آبيرة جدًا %80.20 4.01 0.84  .المديرية في العاملين بين التعاون روح لتحقيق جهده يبذل   11

 آبيرة %77.60 3.88 0.83  .العمل لصالح العاملين بين الفردية الفروق يوظف   12

 آبيرة %79.60 3.98 0.72  ولالدرجة الكلية للمجال األ
   اتخاذ القرارات:المجال الثاني

13  
  القرار اتخاذ المطلوب المشكلة حول المعلومات التربية مدير يجمع 

 %82.80 4.14 0.64  .بشأنها
 آبيرة جدًا

14  
 اتخاذ قبل المشكلة لدراسة المرؤوسين من ِفرق التربية مدير يشكل 

 %82.00 4.1 0.71  .القرار
 آبيرة جدًا

 آبيرة جدًا %81.00 4.05 0.74  .القرار اتخاذ عند المناسبة البدائل التربية مدير يدرس   15

 آبيرة جدًا %81.00 4.05 0.79  .بعملهم المتعلقة القرار صنع عملية في المعنيين التربية مدير يشرك  16

 آبيرة %77.80 3.89 0.75  .مرؤوسيه بمشاركة األنسب البديل تياراخ على التربية مدير يعمل   17

 آبيرة %76.40 3.82 0.78  .القرار اتخاذ قبل المرؤوسين بمشاركة البدائل التربية مدير يضع   18

 آبيرة %78.20 3.91 0.81  .لمرؤوسيه واضحة مبررات وفق القرار باتخاذ التربية مدير يقوم   19
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رقم 

  لفقرةا
  الفقرات

االنحراف 

  المعياري

متوسط ال

  حسابيال

نسبة 

  االستجابة
  درجة األثر

 آبيرة جدًا %80.60 4.03 0.75  .المشكالت حل في الدقيقة بالتفاصيل ةالتربي مدير يهتم   20

 آبيرة جدًا %80.40 4.02 0.75  .القرار اتخاذ عند الموضوعية  التربية مدير يعتمد   21

 قليلة %54.80 2.74 1.08  .بمفرده المشكالت لحل  القرارات اتخاذ على التربية مدير يعمل   22

 آبيرة %79.40 3.97 0.71  .اتخاذه يتم الذي القرار نفيذت التربية مدير يتابع  23

 آبيرة %77.20 3.86 0.75  .اتخاذه تم الذي بالقرار المتعلقة الراجعة التغذية على يحرص  24

25  
 تم قرار نتيجة في اإلخفاق عند غيره إلى اللّوم التربية مدير يوجه 

 %53.40 2.67 1.20  .اتخاذه
 قليلة

 متوسطة %64.80 3.24 1.12  .مناسباً هو يراه الذي القرار على ةالتربي مدير يصر   26

 آبيرة %75.20 3.76 0.44  الدرجة الكلية للمجال الثاني
   تفويض الصالحيات:المجال الثالث

 كبيرة%78.06 3.90 0.80  . العمل في منهجي بشكل التفويض اسلوب التربية مدير يعتمد   27

 كبيرة%79.13 3.96 0.81  تفويضهم يتم لمن االدارية الكفاءة التربية مدير يراعي  28

29  
 لتطوير وسيلة التفويض يكون أن على التربية مدير يحرص

%76.56 3.83 0.78  . العمل  على وتدريبهم المرؤوسين
 كبيرة

 كبيرة%76.88 3.84 0.78. العمل في الفريق روح لتحقيق وسيلة التفويض يكون ان على يعمل  30

 كبيرة جداً%80.54 4.03 0.74  .المرؤوسين من يفوضهم من قرارات التربية مدير يحترم  31

 كبيرة%79.24 3.96 0.73  .المديرية في العمل لخدمة التفويض التربية مدير يوظف  32

 كبيرة%79.14 3.96 0.79  شكلياً وليس حقيقياً التفويض يكون ان على التربية مدير يحرص  33

 كبيرة%78.60 3.93 0.67   الثالثالدرجة الكلية للمجال

  )الشفافية، المساءله، النزاهة( الحوكمة :الرابع المجال

 آبيرة %76.40 3.82 0.82  .المديرية في المساءلة ثقافة نشر التربية مدير يدعم   34

35  
 خالل من العمل في واجباتهم لمرؤوسيه التربية مدير يوضح 

 %77.80 3.89 0.81  .والقوانين األنظمة
 آبيرة

 آبيرة %72.60 3.63 0.84   .العمل في حقوقهم لمرؤوسيه يوضح   36

37  
 ألغراض المديرية في ونفوذه سلطته استغالل التربية مدير يحاول 

 %37.80 1.89 1.18  .شخصية
 قليلة جدا

يرة جدًاآب %84.00 4.2 0.70 في مهامه تأدية أثناء والقوانين باألنظمة التربية مدير يلتزم  38  



115 

 

رقم 

  لفقرةا
  الفقرات

االنحراف 

  المعياري

متوسط ال

  حسابيال

نسبة 

  االستجابة
  درجة األثر

  .المديرية

 آبيرة جدًا %80.80 4.04 0.75  .بأول أوال والتظلمات الشكاوي التربية مدير يتابع   39

 آبيرة %75.40 3.77 0.83  .مرؤوسيه من البناء النقد الى التربية مدير يستمع   40

 آبيرة %77.40 3.87 0.99  .لمنتقديه اإلساءة عن التربية مدير يترفع   41

 آبيرة %73.60 3.68 0.94  .محاباة دونما كان أياً المديرية يف المخطىء يحاسب   42

 متوسطة %68.40 3.42 0.90  .العمل في عنه معلن مساءلة نظام التربية مدير يطبق   43

 آبيرة %75.80 3.79 0.90  . العمل في المهني والبعد االجتماعي البعد بين التربية مدير يوازن  44

 آبيرة %76.40 3.82 0.86  .المديرية في األداء لتحسين تقييمال نتائج التربية مدير يوظف  45

 آبيرة %73.20 3.66 0.54  الدرجة الكلية للمجال الرابع
   االبتكار واالبداع:المجال الخامس

 كبيرة جداً %81.00 4.05 0.91  . المديرية في والتجديد التطوير التربية مدير يشجع   46

47  
 أشخاصاً بينهم من ان اعتبار على هموظفي مع التربية مدير يتعامل

 %76.80 3.84 0.91   مبدعين
 كبيرة

48  
 في االبداع على محفز مؤسسي مناخ توفير على التربية مدير يعمل 

 %74.80 3.74 0.89  العمل
 كبيرة

49  
 في الموظفون يقدمها التي االبداعية باألفكار التربية مدير يأخذ

 %79.20 3.96 0.9  .المديرية
 كبيرة

 كبيرة جداً %80.80 4.04 0.89  .وظيفته بمهام المتعلقة المستجدات التربية مدير يواكب  50

51  
 من االبداعية األفكار أصحاب تكريم على التربية مدير يحرص

 %72.80 3.64 1.03  الموظفين
 كبيرة

 قليلة جدا %47.00 2.35 1.2  . الفشل من خوفاً التجديد من التربية مدير يتخوف   52

 قليلة جدا %42.20 2.11 1.14  .اسباب إبداء دون التطوير التربية مدير رفضي  53

 متوسطة %69.60 3.48 0.51  الدرجة الكلية للمجال الخامس

 كبيرة %75.40 3.77 0.51  الدرجة الكلية 

 ).5(ستجابة أقصى درجة لإل •
  



116 

 

  فهرس الجداول

 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  58    الجنسات الدراسة الخمسةسة حسب متغيرتوزيع أفراد عينة الدرا  1.3

  60  .قيم معامل كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة  2.3

لمجاالت أداة   والنسب المئويةواإلنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية   1.4
  65  .الدراسة والدرجة الكلية

لمجاالت أداة واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية المتوسطات الحسابية   2.4
  67  . مرتبة تنازلياًالدراسة والدرجة الكلية

  68  . أداة الدراسة تبعاً لمتغير الجنسلمجاالت) t-test) (ت(نتائج اختبار   3.4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمجاالت أداة   4.4
  .الدراسة والدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  

69  

  70  .عاً لمتغير المؤهل العلميتب) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي   5.4

المتوسطات الحسابية لمجاالت األداة والدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير   6.4
  .التخصص

  

72  

  73 .تبعاً لمتغير التخصص) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي   7.4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمجاالت أداة   8.4
  .الدراسة والدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي

  

74  

تبعاً لمتغير لمجاالت أداة الدراسة ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي   9.4
  .مسمى الوظيفيال

  

75  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة والدرجة   10.4
  ..الكلية لألداة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في المديرية

  

76  

 تبعاً لمتغير  لمجاالت أداة الدراسة)ANOVA( تحليل التباين األحادي نتائج  11.4
  سنوات الخبرة في المديرية

  

77  



117 

 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمجاالت أداة   12.4
  .ديرية التي يعمل بها رئيس القسم لمتغير المالدراسة والدرجة الكلية لألداة تبعاً

  

78  

تبعاً لمتغير المديرية التي يعمل بها ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي   13.4
  .رئيس القسم

  

79  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  



118 

 

  فهرس المالحق

  

  الصفحة  نوان الملحقع  الرقم

  98   اإلستبانة قبل التحكيم  1

  103   قائمة بأسماء المحكمين  2

  104   اإلستبانة بعد التحكيم  3

  108   جامعة القدس/ كتاب تسهيل مهمة  4

  109   وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية/ كتاب تسهيل مهمة  5

  110  المتوسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة  6

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



119 

 

  هرس المحتوياتف

  

  الصفحة  الموضوع  

  أ  ......................................................................إهداء  

  ب  .......................................................................إقرار  

  ج  ...............................................................شكر وتقدير  

  د  ....................................................الملخص باللغة العربية  

  هـ  .................................................الملخص باللغة اإلنجليزية  

    خلفية الدراسة وأهميتها : الفصل األول

  1  .....................................................................مقدمة  1.1

  3  ...................................................وأسئلتهامشكلة الدراسة   2.1

  4  ...........................................................فرضيات الدراسة  3.1

  5  .............................................................أهمية الدراسة  4.1

  6  .............................................................أهداف الدراسة  5.1

  6  ..............................................................حدود الدراسة  6.1

  7  ............................................................تعريفات إجرائية  7.1

  

    اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  8  .............................................................اإلطار النظري  1.2

  9  .....................................................مفهوم اإلدارة وأهميتها  1.1.2

  9  ....................................................داريةعناصر العملية اإل  2.1.2

  10  ...................................................................التخطيط  1.2.1.2

  10  .....................................................................التنظيم  2.2.1.2



120 

 

  11  .....................................................................التوجيه  3.2.1.2

  11 ......................................................................التقويم  4.2.1.2

  12  ......................................................أنماط اإلدارة التربوية  3.1.2

  Autocratic.............................(....  12األتوقراطية (اإلدارة التسلطية   1.3.1.2

  Democratic.........................(...............  12(اإلدارة الديموقراطية   2.3.1.2

  Laissez-Faire...........................(...  12الترسلية (اإلدارة المتساهلة   3.3.1.2

  13  ...........................................................مهارات اإلداريةال  4.1.2

  14  .........................................................الممارسات اإلدارية  5.1.2

  15  ..............................................................إدارة األفراد  1.5.1.2

  17  .........................................................تفويض الصالحيات  2.5.1.2

  18 ..............................................................إتخاذ القرارات  3.5.1.2

  21  ....................................................................الحوكمة  4.5.1.2

  24  ............................................................واإلبتكاراإلبداع   5.5.1.2

  26  ....................................... في فلسطين التربية والتعليمياتمدير  6.1.2

  27  ..................................................التربية والتعليممهام مدير   1.6.1.2

  27  .........................................مهام رؤساء األقسام في المديريات  2.6.1.2

  29  ...........................................................الدراسات السابقة  2.2

  29  ...........................................................الدراسات العربية  1.2.2

  50  ..........................................................الدراسات األجنبية  2.2.2

  55 ..............................................التعليق على الدراسات السابقة  3.2.2

    

    منهجية الدراسة وإجراءتها: الفصل الثالث

  57منهج   1.3



121 

 

  ...............................................................الدراسة

  57  .............................................................مجتمع الدراسة  2.3

  57  ..............................................................عينة  الدراسة  3.3

  59  ................................................................أداة الدراسة  4.3

  59  ................................................................صدق األداة  1.4.3

  60  .................................................................ثبات األداة  2.4.3

  61  ...........................................................متغيرات الدراسة  5.3

  61  .........................................................المتغيرات المستقلة  1.5.3

  61  ...........................................................المتغيرات التابعة  2.5.3

  61  ....................................................ةإجراءات تطبيق الدراس  6.3

  62  ........................................................المعالجة اإلحصائية  7.3

      

    نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  64  ..............................................النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.4

  67  .............................................النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.4

  68  ............................................................الفرضية االولى  1.2.4

  69  ............................................................الفرضية الثانية  2.2.4

  71  ............................................................الفرضية الثالثة  3.2.4

  74  ............................................................الفرضية الرابعة  4.2.4

  76  ..........................................................الفرضية الخامسة  5.2.4

  78  ..........................................................الفرضية السادسة  6.2.4

  
 

  
  



122 

 

    مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

  80  .................................................مناقشة نتائج السؤال األول  1.5

  82  ................................................مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.5

  83  ..............................................مناقشة نتيجة الفرضية األولى  1.2.5

  83  ..............................................مناقشة نتيجة الفرضية الثانية  2.2.5

  84  ..............................................مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة  3.2.5

  85 ..............................................مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة  4.2.5

  85  ............................................مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة  5.2.5

  86  ............................................مناقشة نتيجة الفرضية السادسة  6.2.5

  87  ..................................................................التوصيات  3.5

    المراجع  

المراجع   

  .............................................................العربية
88  

  96 ............................................................المراجع األجنبية  

  98  ....................................................................المالحق  

  113  .............................................................فهرس الجداول  

  115  ............................................................فهرس المالحق  

  116  ..........................................................فهرس المحتويات  

  

 
  


