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 إهداء

  :إلى

ّنما نقصًا حاّدًإ فيما ُيعبُِّر عنو  إلى  أمي وأبي ..... ال أجُد ما أىديو لكما، ليس نقصًا فيما أشعر، وإ 

من كان حّبي في تفاصيل تجاعيدكما روإية ..... إلى ذلك إلشَّيب إلذي مأل رأسكما وما ىو إال فعٌل 

تقديرىا كدٌّ، وتعٌب، وعمٌر أفنيتماه ألجمي ألكون أنا ما عميو إآلن   شكرًإ ألنكما سنٌد  بمفاعيل مستترة

لروحي قبل جسدي ..... أنا ال أجدىا محُض صدفٍة قدريٍة مفروضة ..... ألنكما لو لم تكونا وإلدّي 

 الخترتكما ..... وإخترت طريقًا أنتم فيو جنة. 

زوجي ..... مّتكؤ روحي وعّرإب نجاحي ..... إن كانت إلحصيمة إلمغوية ال تكفيَك إليوم، فدعني 

ُأىديَك ثماَر ما حصدنا معًا ..... ألنك شريكي وصديقي إألوحد وإلوحيد ..... شكرًإ لثقة وضعتيا بك 

 وأثبت لي بكلِّ قوإميس أىل إألرض أّنك دإئمًا عوني بعد إهلل.

ُُ كلَّ صبا  ..... دإعيًة إلمولى عّز وجل أن أرإكما خيَر كوإدر ىذإ أبنائي ..... إأل مل إلذي ينبث

 إلوطن وأن يجعَل إلُمُو فيكم قرًة لعيني .

 أخوتي وأخوإتي ..... إلسند وإلعضد ..... قرإبُة إلدم ممتزجًة بالرو  ..... أحباء إلطفولة وإلشباب.

دتموني بو ..... لقد كنتم لي أسرة ثانية ..... أىدي ىذإ إألساتذة إألفاضل ..... شكرًإ لكّل حرٍف أف

 إلنجا  لضمائركم إليقظة وعطائكم إلمستمر.

 



إقرار

وأّنيا نتيجة أبحاثي الخاصة  ،الرسالة أّنيا ُقّدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير معدة أقّر أنا    

أية درجة ُعميا ألي  باستثناء ما تّم اإلشارة لو حيثما ورد، وأّن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم ُيقّدم لنيل  

أو معيد . جامعة  

التوقيع :

سى حسين زايداإلسم : أسماء مو 

م 3/10/2016 التاريخ :

أ



كر وعرفانش

، الحمد هلل الذي وىبني عممًا وعّممني ما لم دائمًا وأبداً  أّواًل وأخيرًا،هلل رّب العالمين،  الحمدُ 

 أعمم، الحمد هلل الذي وّفقني وأعانني عمى إتمام ىذا العمل المتواضع.

أوجو الشكر الجزيل إلى كلٍّ من :

رشاده المتواصل ، وما قّدمو لي من توجييات عوض دكتور محمد مشرفي ال شعيبات عمى عنائو وا 

 بّناءة .

عمى جيودىما ومالحظاتيما  الدكتور أشرف خيران والدكتورة رجاء العسيمي ةعضوي لجنة المناقش

 الخّيرة .

المحكمين األفاضل الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة .

أساتذتي في جامعة القدس .

ديري ومديرات ومعممي ومعممات المدارس الحكومية والوكالة والخاصة إلجابتيم عمى فقرات أداة م

 الدراسة ، مما كان لو أكبر األثر في نجاحيا .

إلى زوجي العزيز الذي ما توانى عن دعمي المتواصل معنويًا وماديًا .

. لي في أحمك الظروف لشعورىم معي ومساندتيمإلى أبنائي وفمذة كبدي 

لى جميع من ساىم في إخراج ىذه الرسالة إلى حّيز الوجود . وا 

ب



الممخص

العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس  واقعىذه الدراسة إلى التعّرف إلى ىدفت    

، وتكّون اإلدارية من ىذه العمميات مأمولال التعّرف إلىو  ،من وجية نظر المعممين والمديرين أنفسيم

مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمعممين العاممين في مدارس محافظة القدس، لمعام الدراسي 

وتّم اختيار عينة عشوائية من مجتمع ( مديرًا، 221( معممًا و)4200م، والبالغ عددىم )2016/2015

( 210%( من حجم مجتمع الدراسة، و)30أي ما نسبتو )( مديرًا ومديرة 66الدراسة، بمغ حجميا )

%( من حجم مجتمع الدراسة . واستخدمت الباحثة اإلستبانة أداة 5معممًا ومعممة أي ما نسبتو )

( فقرة موّزعة عمى خمسة مجاالت . وتّم التّأّكد من صدقيا وثباتيا 56لدراستيا التي تكّونت من )

لمعموم اإلجتماعية  بة . وقد تّم استخدام برنامج الرزم اإلحصائيةبالطرق التربوية واإلحصائية المناس

(SPSS. لإلجابة عن أسئمة الدراسة وفحص فرضياتيا )

وقد أظيرت نتائج الدراسة أّن تقديرات المديرين والمعممين لواقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس 

( وانحراف معياري قدره 4.18مي قدره )بدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي ك في محافظة القدس جاءت

( . كما أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع العمميات 0.478)

وى المدرسة، جية العمل( ، اإلدارية ُتعزى لكافة المتغيرات ) الجنس، المؤىل العممي، التخصص، مست

باستثناء متغير المسمى الوظيفي الذي أظيرت النتائج وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 

 المدراء مقترحات بّينت الدراسة أّن ىناك تفاوت فيلمديرين. و ُتعزى لممسمى الوظيفي، وكانت لصالح ا

 .مول من العمميات اإلداريةعن المأ

فإّن لمباحثة بعض التوصياتلدراسة نتائج ا وفي ضوء

ج



Administrative Operations for the Principals of Jerusalem 

Governorate from Teachers and Principals Perspectives in 

Reality and Expectancy. 

Prepared by: Asma Mosa Huseen Zaed 

Supervisor:Dr. Mohammad Shoaebat 

Abstract 

This  study  aimed  at  identifying  the  status of  administrative operations 

for the principals of Jerusalem Governorate from teachers 'and principals' 

perspectives  and expectancy from this administrative operations. The  study 

population  consisted of all (221) principals and (4200) teachers working in 

Jerusalem governorate schools for the academic year 2015/2016. Arandom 

sample of (66)  principals representing (30%) of the principals population and 

(210) teachers represents (30%) of the whole population, and it contains (210) 

teachers which  representing (5%) of teachers population. The researcher 

developed  a questionnaire as a tool for the study. The questionnaire consists 

of (56) items distributed over five domains . Validity and reliability  of  the  

questionnaire  were verified using appropriate statistical methods. The results  

revealed that the evaluation of the principals  and  the  teachers for the status 

of the administrative operations  in  Jerusalem  governorate  came  high  with 

a total  arithmetic  means of (4.18 ) and  a standard  deviation of (0.478). The 

study  also  revealed  that there were no statistically significant differences 

due to the variables of ( gender, educational degree, specialization, school 

rank, supervising authority). While, there were statistically  significant 

differences due to the variable of  job title in favor  of  principals', and it 

showed that there are differences in principals' suggestion  about  

administrative  operations.  

In light of the results, the researcher has some recommendations. 

د
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لِاألولالفصِ 

مشكمةِالدراسةِوأهميتها

ذا الفصؿ عرضًا لمقدمة الدراسة، ومشكمتيا، وأسئمتيا، وفرضياتيا، وأىدافيا، وحدودىا، يتناوؿ ىِ 
 ومصطمحاتيا.

المقدمة 1-1

إذ أسيـ التقدـ العممي ات ىائمة في معظـ مجاالت الحياة، يشيد العصر الذي نعيش فيو تغير     
ومواكبة كؿ المستجدات  إدراؾ متطمبات التغيير والتطور في الحاضر والمستقبؿوالتكنولوجي في زيادة 

نما  ية وحسب؛فتقّدـ أي مجتمع مف المجتمعات ال يعتمد عمى ما يممكو مف ثرواٍت طبيع الحضارية. وا 
تمع ولكوف المدرسة األداة الرئيسية في المج ناصر بشرية معّدة إعدادًا جيدًا.ع يعتمد عمى ما لديو مف

 نيا والنامية عمى حدٍّ سواء بالتعميـ عمومًا،فقد اىتّمت الدوؿ المتقّدمة م إلعداد تمؾ العناصر البشرية؛
ال بّد مف وضع السبؿ  لنيوض بواقع التعميـ في المدارس،وألجؿ ا والتعميـ األساسي خصوصًا.

أساسًا في نعكس بدوره والذي ي ره،والمقّومات والبحث عف الحموؿ التي ُتساعد عمى اإلرتقاء بو وتطوي
( .2001نجاح المجتمع حضاريًا، واجتماعيًا، وثقافيًا )الطويؿ، 

فمع بداية القرف الحادي والعشريف، حدثت طفرة ىائمة في المجاؿ التكنولوجي عمى المستوى العالمي، 
لوجي، ترّتب عمييا ضرورة استخداـ جميع المؤسسات ألنماط إدارية حديثة تواكب ىذا التطّور التكنو 

وبرز مف بيف ىذه األنماط ما أصبح ُيعرؼ باإلدارة اإللكترونية، وىي تعني اإلنتقاؿ مف إنجاز 
المعامالت، وتقديـ الخدمات العامة عبر شبكة اإلنترنت بدوف أف يضطر العمالء مف اإلنتقاؿ إلى 

ت. وىذا مّكف الكثير اإلدارات شخصيًا إلنجاز معامالتيـ مع ما يترافؽ مف إىدار لموقت والجيد والطاقا
مف المؤسسات ومنيا المدارس مف معالجة وثائقيا وعممياتيا اإلدارية بطريقة إلكترونية، أّدت إلى 
إنحسار المعامالت الورقية، والّتخّمي عف أساليب اإلدارة التقميدية لتحؿ محميا اإلدارة اإللكترونية. 

ب واليياكؿ والتشريعات التي تقوـ عمييا اإلدارة وبذلؾ تزايدت الحاجة إلجراء تحوالت شاممة في األسالي
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التقميدية، إلتاحة الفرص لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية رغبًة في تحقيؽ جودة المخرجات، وتوفير النفقات 
 ( .2016، يونس رعة اإلنجاز، وشفافية التعامالت )وس

ربية والتعميـ، وكيفية إصالحو، ؛ لتطوير التفقد شيدت السنوات األخيرة كثيرًا مف المحاوالت الجاّدة 
صت بعض جوانب الضعؼ في التعميـ،  تمّثمت في عقد المؤتمرات والندوات ووضع الدراسات التي شخّ 

إذ إّف نجاح أي نظاـ تعميمي يرتبط  لقيادات اإلدارية لتمؾ المؤسسات.باسّيما الجوانب الُمتعّمقة  وال
العممي مف أجؿ األىداؼ قدراتيا عمى توجيو النشاط التربوي و و فاعمية القيادة لديو، ارتباطًا وثيقًا بمدى 

ؤوف العممية التربوية فمديرو المؤسسات التعميمية بمثابة القيادات اإلدارية التي ُتدير ش المنشودة.
وىـ يقوموف بأداء وظائفيـ ومياميـ ألجؿ تسيير العمؿ بانسيابّية ودقة، األمر الذي يتطّمب  واإلدارية،
ؼ ويتفاعؿ مع الظروؼ المحيطة حتى يستطيع أف يتّكي ًا قادرًا عمى التفاعؿ واإلبداع؛إداري منيـ نمطاً 

عمى إنتاجية المؤسسة  ما يؤّدي إلى تحقيؽ عالقة إيجابية سميمة تنعكس عمى أدائيـ ومف ثـّ  بو؛
مف جيٍة  يف في تمؾ المؤسسةورضا العامم تعّمقة بالتحصيؿ الدراسي لمطمبة،وال سّيما المالتربوية، 

 ( .2009)الخواجا، ٍة عالية مف الكفاءة والفعالية لتكوف المؤسسات التربوية عمى درج أخرى؛

كسابيا  واإلدارة اإللكترونية نمط إداري متطور يستخدـ المنجزات التقنية في تطوير العمميات اإلدارية، وا 
نات اإلدارة مف تخطيط، وتنفيذ، نوعية تنقميا إلى مصافي المستقبؿ، كما أّنيا تشمؿ جميع مكوّ  مميزات

تتمّيز بقدرتيا عمى تخميؽ المعرفة بصورة مستمرة، وتوظيفيا مف ومتابعة، وتقييـ، وتحفيز. إاّل أّنيا 
أجؿ تحقيؽ األىداؼ. كما أّنيا تعتمد عمى تطوير البنية المعموماتية داخؿ المؤسسة بصورة تحّقؽ 

ـّ أداء األعماؿ. لذا أص بح التغيير اإلداري مف أىـ سمات الوقت الحاضر والذي تكامؿ الرؤية، ومف ث
أسموب  ينبغي  التعامؿ معو وتوظيفو بكفاءة عالية، ألّنو أصبح ضرورة حتمية. لذلؾ ال بّد مف تغيير

العمؿ اإلداري وفعاليتو وأدائو، مف العمؿ التقميدي إلى الحديث، وىذا يتـ عف طريؽ إدخاؿ تقنيات 
 ( .2015يكيبيديا، ت )و المعمومات واإلتصاال

وحتى يتسّنى لمؤسسات التعميـ مواكبة التطورات الحديثة واإلستفادة مف معطيات العصر، فإّنو ال بّد 
مف عصرنة اإلدارة المدرسية، لتستفيد مف تكنولوجيا المعمومات واعتماد أساليب إدارية حديثة تتسـ 

ة. ويكاد ينعقد اإلجماع عمى أّف التحوؿ نحو بالدقة والمرونة في آٍف واحد عمى كافة المستويات اإلداري
اإلدارة اإللكترونية في المدارس ال يمكف أف يتحقؽ بدوف تأىيؿ العناصر البشرية التي تتعامؿ مع 

لتنمية وتطوير القدرات التقنية والكفاءة العممية في  التقنية اإللكترونية، والتي تتطّمب اإلىتماـ بالتدريب
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اإللماـ بما يحّقؽ تطبيؽ اإلّتصاالت لدى المديريف، مف أجؿ مساعدتيـ عمى مجاؿ تقنية المعمومات و 
اإللكترونية والقدرة عمى التعامؿ معيا بفاعمية. فيي إدارة تقوـ عمى أحدث وسائؿ اإلّتصاؿ التي اإلدارة 

تتطمب بنية تحتية مناسبة وقادرة عمى إستيعاب المستجدات في ىذا المجاؿ، إضافة إلى موّظفيف 
الممّحة تعوف بقدرات وعقميات متفّتحة لمتعامؿ مع ىذه التقنيات الحديثة. ومف ىنا تأتي الحاجة يتم

لتدريب مديري المدارس عمى اإلحتياجات التدريبية الالزمة لمتعامؿ مع اإلدارة اإللكترونية، مف خالؿ 
رس التعميـ، والتي ينبغي أف والمّتصمة بعمؿ المديريف في مدا تقديـ البرامج التدريبية المكثّفة والموّزعة

تنطمؽ مف احتياجاتيـ التدريبية التي تتعّمؽ بميارات التعامؿ مع الحاسب اآللي وكيفية التعامؿ مع 
الشبكات والتطبيقات والبرامج المتعّمقة باإلدارة اإللكترونية، وكيفية تخزيف واسترجاع المعمومات 

 ( .2016، يونس) المعمومات وسرّية البيانات والبيانات، إلى جانب اإلحتياجات المتعّمقة بأمف

يصاؿ العمـ والمعرفة إلى طالبو، وغرس ومسؤوؿ عف إ فمدير المدرسة قائٌد تربوي، ومفّكر لمدرستو، 
وتنمية طرؽ  عداد أجساميـ لمميارات المختمفة،وا  عندىـ، وتكويف شخصياتيـ النفسية، القيـ النبيمة 

لذا ال بّد  صؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي.كما أنو حمقة الو  .يـ في حؿ المشكالتتفكيرىـ وأساليب
وىذا بدوره مف إشاعة ثقافة التدريب عند المديريف، ونشر الثقافة اإللكترونية المبّسطة والمتقّدمة. 

ية بمخرجات التعميـ نحو ما يؤّدي إلى إحداث نقمة نوعًا عمى تحسيف العممية التربوية، ينعكس إيجابي
 ( .2009الخواجا، )األفضؿ 

ا إلى حسف سير العمؿ في واإلدارة عممية تتألؼ مف أعماٍؿ ونشاطات ُمحّددة يؤّدي تنفيذى    
وىذه النشاطات قاء والنمو واإلزدىار والتقّدـ. وبالتالي تحقيؽ أىداؼ المدرسة والمتمّثمة بالب المدرسة،

نجاح المدير في عممو يتوّقؼ عمى فاري. إلدارية التي يقوـ بيا اإلدوالوظائؼ ىي مكّونات لمعممية ا
نجد أّف الكتّاب يتّفقوف  إلى الجانب الفني. وفيما يتعّمؽ بيذه الوظائؼ، تقانو لمجانب اإلداري باإلضافةِ إ

. وتتمّثؿ العمميات اإلدارية في النظاـ التربوي بالتخطيط ؼ ال ُبّد لممدير مف القياـ بياعمى أّنيا وظائ
 ( . 2007)عميمات، لتربوي والتوجيو التربوي والرقابة اإلدارية والتقويـ التربوي التربوي و التنظيـ ا
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ِمشكمةِالدراسةِوأسئمتها 1-2

ألعماؿ التي ينبغي عميو تحقيقيا، وتطورالتقنيات وتعّدد ا ،أماـ تنّوع مياـ مدير المدرسة      
فإّف  يا سواء داخؿ المدرسة أـ خارجيا.مؿ معوتبايف الفئات التي يتعا اإللكترونية التي عميو مواكبتيا،

ومف  ؤّثر عمى سير العمميات اإلدارية،كثيرًا مف مديري المدارس تعترضيـ بعض المشكالت التي قد ت
ـّ ُتع مف في وبما أّف الباحثة ىي واحدة مف المعّممات المواتي يعم يؽ تحقيؽ األىداؼ المطموبة منيا.ُث

في مدارس ال العمميات اإلدارية لدى مديريشعرت بأىمية دراسة  فقدإحدى مدارس محافظة القدس، 
لموقوؼ عمى وذلؾ  ،واقع ومأموؿ نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ محافظة القدس مف وجية

مما ينعكس سمبًا عمى تحقيؽ  الضغوطات التي يتعّرض ليا المدير في تطبيؽ العمميات اإلدارية،
ـّ الو األ  .صوؿ إلى إقتراحات وتأمالت لتطوير وتحسيف العمميات اإلداريةىداؼ المنوطة بيا، ومف ث

 شكمة الدراسة في األسئمة اآلتية: ولذلؾ فقد تحّددت م

 السؤاؿ األوؿ:

نظر المعمميف والمديريف  ما واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية
 أنفسيـ؟

 السؤاؿ الثاني:

راد عينة الدراسة  لواقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة ىؿ تختمؼ تقديرات أف
: الجنس، المؤىؿ العممي، متغيرات الدراسةالقدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ باختالؼ 

 جية العمؿ؟ المسمى الوظيفي، التخصص، مستوى المدرسة،

 السؤاؿ الثالث:

دارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر لتطوير العمميات اإل المأموؿما 
 المديريف؟
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ِفرضياتِالدراسة1-3ِِِِ

 ني الفرضيات اآلتية:انبثقت عف سؤاؿ الدراسة الثا

( بيف متوسطات α≤0.05الفرضية األولى : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر دى ة لتقديرات العينة لواقع العمميات اإلداري

 يريف أنفسيـ ُتعزى لمتغير الجنس.المعمميف والمد

( بيف متوسطات α≤0.05الفرضية الثانية : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
وجية نظر  مديري المدارس في محافظة القدس مفدى تقديرات العينة لواقع العمميات اإلدارية ل

 فسيـ ُتعزى لمتغير المؤىؿ العممي.المعمميف والمديريف أن

( بيف متوسطات α≤0.05الفرضية الثالثة : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر دى تقديرات العينة لواقع العمميات اإلدارية ل

  تعزى لمتغير المسمى الوظيفي. نفسيـالمعمميف والمديريف أ

( بيف متوسطات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة):  الفرضية الرابعة
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر دى تقديرات العينة لواقع العمميات اإلدارية ل

 . تعزى لمتغير التخصص.المعمميف والمديريف أنفسيـ 

( بيف متوسطات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة):  لفرضية الخامسةا
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر دى تقديرات العينة لواقع العمميات اإلدارية ل

 . تعزى لمتغير مستوى المدرسة. المعمميف والمديريف أنفسيـ

( بيف متوسطات α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ال توجد فروؽ : الفرضية السادسة
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر دى تقديرات العينة لواقع العمميات اإلدارية ل

  تعزى لمتغير جية العمؿ. المعمميف والمديريف أنفسيـ
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ِأهدافِالدراسة1-4ِِِِ

 ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي:

نظر  اقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجيةالتعّرؼ إلى و  -1
 المعمميف والمديريف أنفسيـ.

التعّرؼ إلى اختالؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع العمميات اإلدارية لدى مديري  -2
المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ باختالؼ جنسيـ 

 الوظيفي وتخصصيـ  ومستوى المدرسة وجية العمؿ. ومسماىـؤىميـ العممي وم
لتطوير العمميات  موصوؿ إلى توصيات ومقترحاتمعرفة المأموؿ مف العمميات اإلدارية ل -3

 اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المديريف.

 

ِأهميةِالدراسة1-5ِِ
التعميمية أىمية العمميات اإلدارية في تحقيؽ األىداؼ التربوية و تنبع أىمية ىذه الدراسة مف  -1

بشكٍؿ خاص، فيي ُتمقي الضوء عمى واقع العمميات اإلدارية مف وجية  والمدرسة بشكٍؿ عاـ،
نظر المدير والمعمميف باعتبارىـ األفراد الذيف يتفاعؿ ويتواصؿ معيـ بشكٍؿ دائـ خالؿ عممو 

 في اليـو الدراسي. 
جع إضافي في ىذا المجاؿ ُيشّجع عمى إجراء مزيد مف الدراسات حوؿ واقع العمميات تقّدـ مر  -2

 في المستقبؿ، وبما يتماشى مع مستجدات العصر الحديث.والمأموؿ منيا اإلدارية 
لتي ُتعتبر أىـ محافظات محافظة القدس وا مدارس ليذه الدراسة أىمية خاصة كونيا ُتطّبؽ في -3

مف اإلحتالؿ وظروؼ  يو مف صعوبات وحصار متتاؿٍ وما ُتعان، فمسطيف، وعاصمتيا األبدية
 تستحؽ الدراسة. ،تعيؽ العممية اإلدارية استثنائية
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ِحدودِالدراسة1-6ِِِِ
 ّددت الدراسة بالمحّددات اآلتية:تح

 في محافظة القدس.)الحكومية والوكالة والخاصة( اقتصرت الدراسة عمى المدارس  الحدود المكانية:
 ـ.2015/2016ي دراسي الثاني مف العاـ الدراسأجريت الدراسة خالؿ الفصؿ ال زمانية:الحدود ال

المديريف والمديرات والمعمميف والمعممات في اقتصرت الدراسة عمى  الحدود البشرية:
 )الحكومية، والوكالة، والخاصة( في محافظة القدس.المدارس

يج المستخدـ في الدراسة وأداتيا والمجاالت التي تحّددت نتائج ىذه الدراسة بالمن الحدود اإلجرائية:
 تغطييا، وكيفية اإلستجابة عمييا، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة.

 
ِمصطمحاتِالدراسة1-7ِِِِِ

"ىي أنماط مف السموؾ يمارسيا القائموف باإلدارة في جميع المنظمات بغض النظر  العمميات اإلدارية:
عمميات التخطيط والتنظيـ والتوظيؼ والتنفيذ واإلشراؼ والرقابة  ويشمؿ ذلؾ ،عف نوعيتيا أو حجميا

/ )وتقويـ األداء"  (.2004،3 ،أبعاد العممية اإلدارية اليـو
( العمميات اإلدارية بأّنيا" النشاط الذي يعتمد عمى التفكير والعمؿ الذىني 2008،9وقد عّرؼ عطوي )

ت السموكية الخاصة بتحفيز الجيود الجماعية نحو المرتبط بالشخصية اإلدارية وبالجوانب واإلتجاىا
 تحقيؽ ىدٍؼ مشترؾ باستخداـ الموارد المتاحة ِوفقًا أُلسس ومفاىيـ عممية".

والتي منيا التخطيط  حثة العمميات اإلدارية إجرائيًا: مجموعة مف النشاطات المتشابكة،ُتعّرؼ البا
مف أجؿ تنفيذ السياسات التربوية  رسيا المدير في مدرستو،يـ والتوجيو والرقابة والتقويـ، والتي ُيماوالتنظ
 ية بأعمى كفاءة وأقؿ كمفة ممكنة.والتعميم

افظة ، وتقع جنوب محوضمف المحافظات الوسطى ،محافظة القدس: ىي إحدى المحافظات الفمسطينية
وفييا  .( قرية وبمدة تابعة ليا80وتشتمؿ محافظة القدس عمى ) ،نابمس وشماؿ محافظة بيت لحـ

تمّثؿ ودينية، فيي وسياسية واقتصادية عاصمة فمسطيف )مدينة القدس(، وىي ذات أىمية تاريخية 
 تظفروالروحي لفمسطيف، كما أنيا مركز الديانات السماوية الثالث. و  القمب السياسي واإلقتصادي

المسيحية مثؿ كنيسة رؾ، و سالمية، كالمسجد األقصى المباباألماكف الدينية المقّدسة اإل مدينة القدس
 القيامة.
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ِالفصلِالثاني

ِاإلطارِالنظريِوالدراساتِالسابقة

ِالمقّدمة2-1ِِِِ

ُتعتبر اإلدارة في أساسيا عممية إنسانية إجتماعية تتناسؽ فييا جيود العامميف في المنّظمة كأفراد 
في ذلؾ أفضؿ استخداـ وجماعات، لتحقيؽ األىداؼ التي ُأنشأت المنظمة مف أجؿ تحقيقيا، متوّخيف 

ممكف لإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة، فيَي الصورة المعّبرة عف مدى تقّدـ الدولة أو تخّمفيا، 
وتستمد قوتيا وصالبتيا مف قوة وصالبة الدولة، كما تستمد عجزىا مف عجز الدولة. وبذلؾ نحصؿ 

ومنذ أف عرفت الدوؿ المتقّدمة منيا والمتخّمفة إدارة متخّمفة وبالية.  عمى إدارة قوية ومتحّضرة أو العكس
أىمية اإلدارة، سعت لتجعميا أداة رئيسية لتسيير شؤونيا. واإلداري ىو اإلنساف الذي يوجو جيوده 
وجيود اآلخريف معو لتحقيؽ األىداؼ المتّفؽ عمييا. وفي سبيؿ تحقيؽ األىداؼ تتفاعؿ أنماط مختمفة 

لمنطقة في نسيٍج متشابؾ موّجو نحو اليدؼ، يقوـ فيو العامموف مف سموؾ األفراد والجماعات في ا
يـ حسب وظائفيـ بأدوار معينة ليـ في إطار موقع كؿٍّ منيـ مف التنظيـ والواجبات الوظيفية المحّددة ل

 ( .   2004، أبعاد العممية اإلداريةفي المنطقة )اليوـ/ 

النشاطات البشرية، واّتساع مجاالتيا واّتجاىاتيا نحو  وتزداد أىمية اإلدارة بفعؿ التفّجر السكاني، وتعّقد
التخصص، واستخداـ التقنية المعّقدة، وذلؾ لتحسيف العمؿ اإلداري والحصوؿ عمى مخرجاٍت أفضؿ. 

قد تعّددت تعاريؼ اإلدارة مف ِقبؿ المفّكريف ورجاؿ الفكر اإلداري حتى بمغت درجًة مف عدـ اإلتّفاؽ و 
فقد  -أّف اإلدارة عمـٌ حديٌث نسبياً  ويعود السبب ليذا اإلختالؼ إلى يتيا.حوؿ مضمونيا وماى بينيـ

باإلضافة إلى  لكافية لإلتفاؽ حوؿ تعريؼ موّحد.ولذلؾ لـ ُيعط الفترة الزمنية ا -ظير في القرف العشريف
ما يؤّثر في  ،المختمفة والمتنّوعة أّف اإلدارة تشمؿ كاّفة مجاالت الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والخدمية

فيي تتعامؿ مع  رة ُتصّنؼ ضمف العمـو اإلنسانية،كما أّف اإلدابناًء عمى تخّصص الُمعّرؼ.  يفياتعر 
 ( .  2001عابديف، ستقّمة وتدرس شخصيتو وسموكياتو )اإلنساف كوحدة م
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 كثر ىذه التعاريؼ شيوعًا ما يأتي:ومف أ 

ـّ التأّكد مف أّنيـ تعريؼ )فردريؾ تايمر( بأنيا:" المعرفة الدقيقة ل -1 ما تريد مف الرجاؿ أف يعمموه ث
 (.20، 2001موف بالعمؿ بأحسف طريقة وأرخصيا")عابديف، يقو 

ص -2 دار األوامر والتنسيؽ تعريؼ )ىنري فايوؿ( ىي:" عمؿ يتضّمف التنّبؤ والتخطيط والتنظيـ وا 
 (.20، 2001والرقابة")عابديف، 

مف خالؿ التنظيـ والتنسيؽ لمجيود الجماعية بشكٍؿ  استغالؿ الموارد المتاحةأّف اإلدارة ىي:" -3
ُيساىـ في تحسيف حياة اإلنساف" ، مما بكفاية وفعالية وبوسائؿ إنسانية ُيحّقؽ األىداؼ المحّددة

 ( .20، 2001)عابديف، 
 

، تتمّخص سـ مشتركة تتضّمنيا تمؾ التعاريؼ، غير أّف ىناؾ قواحظ مما سبؽ تنّوع تعاريؼ اإلدارةوُيال
. وعمى العمـو فإّف اإلدارة تشتمؿ عمى مجموعة مف العمميات اإلدارة ترتبط بجماعة أو مؤسسة أفّ  في

، وقد أجمميا ىنري عمميات مترابطة متشابكة ومستمّرة، وىي ية التي يصعب عمميًا الفصؿ بينيااإلدار 
، بينما نجد أّف ىناؾ ؽ، الرقابةفايوؿ في خمس عمميات إدارية وىي التخطيط، التنظيـ، التوجيو، التنسي

  (.2006)الحربي، مثؿ: التوظيؼ والتمويؿ والتطوير مف أضاؼ إلييا عمميات أخرى
 :سيتـ التطّرؽ في ىذه الدراسة إلىو 

 التخطيط  (1
 التنظيـ (2
 التوجيو (3
 الرقابة (4
 التقويـ  (5

 اإلطار النظري   2-2

 التخطيط :  2-2-1

اإلعداد لمعايشتو مف ضروريات الحياة، في عصرنا الحاضر، أضحى التخطيط لمواجية المستقبؿ و 
نظرًا لتزايد السكاف عامًا بعد عاـ، وما طرأ عمى األوضاع اإلقتصادية في العالـ، وما أحدثتو مف 
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تغيرات اجتماعية، ثـ تزايد سبؿ المعرفة وسرعة التقدـ والتطوُّر وتتابع القفزات الحضارية التي يعيشيا 
الدوؿ إلى إعادة النظر في  ، كؿ ذلؾ دعابيف الشعوب اإلتصاؿ . وما أفرزتو عوامؿمعاصرعالمنا ال
توسع ، خاصًة المستقّمة حديثًا منيا والتي سمكت طريؽ الحياتيا والتخطيط لمستقبؿ أيامياأساليب 

  ( .1998)ضحاوي،  المتسارع لنظميا التعميمية

 :مفيـو التخطيط   2-2-1-1

ومو والتي تناولتيا الكتب والمراجع، سواء المتخصصة العديد مف التعاريؼ التي توّضح مفي لمتخطيط
 :المتخصصة، ومف أىـ ىذه التعاريؼ منيا وغير

إلى مواجية المستقبؿ بخطط مصّممة سمفًا لتحقيؽ أىداؼ محّددة  ىو التدبير الذي يرمي"التخطيط :
 ( .144، 1998. ) ضحاوي، "في إطاٍر زمني محّدد

العممية المقصودة المبنية عمى أساٍس مف الدراسة "طيط يعني( أّف التخ131، 1988) ويرى سميماف
العممية والتفكير والتدبير والتي تيدؼ إلى الوصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ تنمية معينة سبؽ تحديدىا في 

 ."ياجات المستقبؿ وامكانيات الحاضرضوء احت

ًا ألىداؼ ُيراد تحقيقيا، يتضّمف تحديدًا مسبق"التخطيط  ( إلى أّف مفيوـ45، 2001) كما أشار الطويؿ
فية عمؿ وكذلؾ لوسائؿ انجازىا وتحصيميا، فالتخطيط يتعّمؽ بتقرير ما يجب أف ُيعمؿ وتحديده وكي

. فالتخطيط يردـ وُيجّسر اليّوة الواقعة بيف ما نحف عميو وما نريد أف ذلؾ، ومف الذي سيعمؿ ذلؾ
 ."نكونو 

 أىمية التخطيط :   2-2-1-2

ـّ يجب عمى الُمخّطط أف يكوف عمى دراية ، عمـ وفف التعامؿ مع المستقبؿُيمثؿ التخطيط     ومف ث
اـ بما في الماضي واآلثار التي ترتّبت عميو، احة حاليًا، ىذا إلى جانب إلمامِو التّ بإمكاناتو وُقدراتو المت

لغة في قبؿ، فالتخطيط لو أىمية باوّقع مجريات األمور في المستُيمكنو ت ،باإلضافة إلى ما سبؽ
المجاؿ اإلقتصادي واإلداري، ففي المجاؿ اإلداري ُيشير التخطيط إلى الوظيفة التي بمقتضاىا يتـ 

 فمكي التنفيذ، تقؿ عف أىمية لو أىمية ال تحديد الطريؽ الذي تسمكو المنظمة في المستقبؿ. والتخطيط 
ّف المخّطط . إلتنفيذ بعد ذلؾيط أواًل ويأتي ايتـ الوصوؿ إلى األىداؼ بفاعمية، يجب القياـ بالتخط



 
11 

 

ّنما تحكمو نتائج النشاط في الماضي، واإلمكانات ال،يتعامؿ مع المستقبؿ فقطاؿ ال الفعّ  متاحة في وا 
 (.2005)المغربي، الحاضر

عمى أّف التخطيط يساعد عمى التعامؿ مع العوامؿ ( 2007) والحريري( 2007) وأّكد حسيف    
ة بكفاءة، وىذا ُيقمؿ اليدر اإلداري، ويساعد في تحقيؽ الوظائؼ اإلدارية الطارئة المفاجئة غير المتوّقع

. كما أّف التخطيط يساعد المدير والمعمميف في يـ، وتوجيو، ورقابة بشكٍؿ أفضؿاألخرى مف تنظ
عد جزءًا مف إمكانية التنبؤ بسموكيـ، وتحديد احتياجاتيـ ورغباتيـ مف خالؿ الخطة الموضوعة، والتي تُ 

، ومنع اإلرتجاؿ والمجوء إلى التجربة والخطأ، ويسيـ التخطيط في إدارة الوقت ط طويؿ األمد.التخطي
األنشطة كما يساعد عمى التنسيؽ بيف  والمستقبؿ، تخطيط الربط بيف الماضي والحاضرويتضمف ال

مكانات ويعمؿ عمى توفير المعمومات والبيانات، وعمى حسف استغالؿ الموارد واإل الرئيسية والفرعية، 
المتاحة، وبالتالي ُيسيـ في تخفيض التكاليؼ، ويوّضح أىداؼ المنظمة مف خالؿ زيادة الخدمات مما 

 .راحؿ العممية اإلدارية المتكاممةيؤدي إلى زيادة فاعمية المديريف، وُيعتبر التخطيط مرحمة أساسية مف م
 متوّقعة قبؿ وقوعيا وىو المدخؿ القادرعمى التعامؿ مع المستقبؿ لمواجية المشكالت ال

 

 التخطيط : عناصر  2-2-1-3
 :ء اإلدارة إلى عناصر التخطيط وىي( في كتابو مبادي1999) أشار منصور

وُيعّبر عف اليدؼ بأّنو القصد والغرض الذي ُتوّجو إليو (: Objectives) تحديد األىداؼ -1
نجازه بمختمؼ أنشطتو السياـ. ويرتكز التخطيط عمى بمورة وتحديد أىداؼ المشروع الالزمة إل

مكانياتو الواجب تسخيرىا لتحقيؽ ىذه األىداؼ .  وا 
ىـ المديريف عند اتخاذ عبارات موجزة توضع بقصد إرشادىي  (:Policies) السياسات -2

وذلؾ لتوجيو وضبط العمؿ في المستويات الدنيا. كما تعمؿ القرارات في المستويات العميا، 
 ب مع األىداؼ والمساىمة في تحقيقو .عمى ضماف سير القرار جنبًا إلى جن

(: وتعمؿ اإلجراءات عمى تحديد الخطوات التفصيمية لمطريقة التي Proceduresاإلجراءات ) -3
 لمخطوات المطموبة. يتـ بيا تنفيذ العمميات الروتينية، ويجب أف يكوف فييا تتابعًا زمنياً 

فيي جوىر ممية اإلدارية، وىي مف أىـ مكونات الع: ( Making decions) اتخاذ القرارات -4
أفضؿ السبؿ عمؿ القادة، فاتخاذ القرارات عممية ليست بالسيمة، ألنيا عممية اختيار بيف 
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لتحقيؽ اليدؼ. ويتوّقؼ عمييا نجاح المنّظمة، فبقدر ما يتمّكف المديروف مف اّتخاذ قرارات 
نجاز الميمات المناطة بيـ وتحقي ؽ أىداؼ التنظيـ فإّنيـ ينجحوف في ممارسة نشاطاتيـ وا 

 بدرجة عالية مف الكفاءة والفعالية .
 

 أنواع التخطيط :   2-2-1-4
، فقد ومؤلفاتيـ، وسنتناوؿ بعضًا منيا ىناؾ الكثير مف أنواع التخطيط التي تناوليا الباحثوف في كتبيـ

 :( إلى بعض أنواع التخطيط وىي1988) أشار سميماف

الدولة أف تكشؼ عف أو مجموعة الوسائؿ التي تستطيع بيا  التخطيط الشامؿ: وىو األسموب العممي -
تستيدؼ تنمية شاممة لجميع قطاعات المجتمع ، وترسـ سياستيا لممستقبؿ بحيث موقفيا الحاضر

إلستفادة الكاممة بما لدييا مف موارد وامكانيات مما ُيحّقؽ اإلرتفاع المستمر في مستوى ل، وامكانياتو
 .المعيشة لجميع المواطنيف 

الذي يتناوؿ مجااًل معّينًا ، و لمواجية المستقبؿ واإلستعداد لو التخطيط الجزئي: وىو العممية التي تتـ - 
أي أّنو يقتصر صناعة أو الزراعة، أو قطاعًا مف قطاعات العمؿ في المجتمع بالتعميـ، أو الطب أو ال

تنميتيا أو اسياميا في تحقيؽ  عمى ناحية معّينة أو جانب معّيف مف جوانب الحياة في المجتمع بقصد
 أىداؼ التنمية .

أساليب البحث اإلجتماعي وتجمع التخطيط التعميمي: وىو العممية المتصمة والمنتظمة التي تتضّمف  -
كاٍؼ ذي  ومباديء التربية وطرقيا، وعموـ اإلدارة واإلقتصاد والمالية ُبغية حصوؿ الطالب عمى تعميـٍ 

ـ، وأف ُيسيـ في تنمية قدراتيفراد مف الحصوؿ عمى فرص لتنمية وأف ُيمّكف األأىداؼ واضحة، 
 واإلقتصادية. في النواحي اإلجتماعية والثقافيةالمجتمع وتقّدمو 

وصوؿ إلى ما ، وترجمة حقيقية ألىداؼ التربية لمالتخطيط التربوي: وىو تحديٌد مسبؽ لما سيتـ عممو -
ىداؼ المرجّوة، مع التغّمب عمى المشكالت باألساليب ُيريده المربوف مف النّشىء والطالب في ضوء األ

 ، رغبًة في تحقيؽ غايات المجتمع .            العممية
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 وطبيعة العممية التربوية في ضوء ظروؼ المجتمع بما يتالءـ مف أجؿ ىذا ينبغي أف ُيعد التخطيط 
ديث عف التخطيط التربوي بشكٍؿ لذا ال ُبّد مف الحمبات الحياة فيو، وواقعو،والرؤية المستقبمية لمتط

 خاص.
 
 :التخطيط التربوي  2-2-1-5

وسيمة لتصميـ منظومة تربوية تناسب حاجات البمد وامكاناتو وآمالو، بأّنو"( 14، 2007) عّرفو ربيع
 ُبغية غرافية واإلقتصادية واإلجتماعية و وأّنو دراسة العالقة القائمة بيف الواقع المدرسي والوضعية الديم

طالع األفضؿ عمى الحاجات في مجاؿ التربية وعمى األىداؼ المنشودة واختيار الوسائؿ التي اإل
 " .ا لبموغ مجموعة األىداؼ المختارةينبغي استعمالي

 

 : شروط التخطيط التربوي السميـ -
عمى أّنو ينبغي أف يكوف التخطيط التربوي تخطيطًا سميمًا، يؤّدي غاياتو في ( 1998) أّكد ضحاوي

 نمية المجتمع، وعميو يجب أف تتوافر فيو شروط ىامة، وفي مقّدمتيا :ت
مستويات العمؿ بقطاعاتو المختمفة بشكؿ يمنع مف أف يشمؿ التخطيط الشموؿ: ونعني بو  ( أ

مك إحداىا عمى األخرى،تأثير   ة والمادية .انياتو البشريوالوقوؼ عمى مقّوماتو، وا 
نب التخطيط ونواحيو في المجاالت المختمفة، بحيث بيف جوا التكامؿ: ونعني بو، وجود تكامؿ ( ب

 .ؤدي إلى تحقيؽ الغايات واألىداؼ بشكٍؿ متكامؿ ومترابط ي
المرونة: ونعني بيا أف يّتسـ التخطيط بالمرونة التي تسمح بمراعاة الظروؼ، وما قد يطرأ مف  ( ت

بمة لمتعديؿ تنفيذ، بحيث تكوف قامشكالت عند التنفيذ، وما يستجّد مف أمور تحوؿ دوف ال
 والتغّير لُتساير الظروؼ الطارئة .

عمى ما يتحّقؽ مف التخطيط ومعرفة  -مف وقت آلخر - المتابعة والتقويـ: وىذا يعني الوقوؼ ( ث
مف أجؿ دعميا أو معالجتيا، نواحي القّوة أو الضعؼ أو التقّدـ أو القصور وأسباب ذلؾ، 

 ع بالتخطيط إلى اإلّتجاه السميـ .األمر الذي يدف
 

 التنظيـ :    2-2-2
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ُيعد التنظيـ مف أىـ الوظائؼ اإلدارية، لما يتـ عف طريقيا مف تحديد لمعالقات بيف األشخاص في 
  وظائفيـ، بيدؼ تكاثؼ جيودىـ في تحقيؽ أىداؼ منظومة التعميـ .

 
 مفيـو التنظيـ :   2-2-2-1

إلى الشيء  و عضوي، وتُفضيوىي بمعنى عضو أ"، Organيعود جذر الكممة في اإلنجميزية إلى"
 نظامًا متكاماًل . المؤّلؼ مف أعضاء توفر

( "ىو ترتيب النشاطات في وحدات ىيكمية ذات 148، 147، 2002) وقد عّرفو حجازي
اختصاصات، وشغميا باألفراد المطموبيف، مع إيجاد العالقات األفقية والرأسية، وصواًل لألىداؼ بكفاءة 

( إلى أّف مفيوـ التنظيـ مف خالؿ عممية التنظيـ 1998،159) كما أشار ضحاويوفعالية ".
بأّنيا جانب مف جوانب العممية اإلدارية "، حيث ُتعّرؼ عممية التنظيـ Organizing Operationذاتيا

)المؤّسسة التعميمية( وتنّظميا في  التي تيدؼ إلى تحديد األعماؿ الالزمة لتحقيؽ أىداؼ المنّظمة
تويات ومجاالت عمؿ في َضوء تحديد العالقات التي ُيمكف أف تنشأ بيف أقساـ ووحدات أو مس

 " العامميف

، وتجميع اط الالـز لتحقيؽ الخطط واألىداؼ( التنظيـ عمى أّنو" تقسيـ أوجو النشKoantzكونتز) يرى
 . (230، 2007يتضّمف تفويض السمطة والتنسيؽ")حسيف، كؿ نشاط في إدارة مناسبة بحيث 

تعاريؼ التنظيـ المذكورة، تتفؽ جميعيا مف حيث ضرورة تقسيـ العمؿ  ستطيع القوؿ بأفّ مما سبؽ، ن
إلى وحدات ومستويات، وتحديد الوظائؼ والمستويات، حيث ُتسّيؿ ميّمة مدير المنظمة أو المسؤوؿ 

 عف عممية اإلشراؼ والمراقبة والمتابعة .

 أىمية التنظيـ :   2-2-2-2

 وسيمة مدير المدرسة لتيسير تعاممو مع مياـ ومتطمبات دوره، وتفعيؿ مصادر إّف التنظيـ اإلداري ُيعدُّ 
المدرسة كافة، فيو يتضّمف تأسيس عالقات بيف نشاطات النظاـ التي ستتـ ممارستيا، ومستخدميو 
الذيف سُيباشرونيا ويقوموف بيا، وكذلؾ بيف العوامؿ المادية والتسييالت الالزمة لممارسة ىذه 

فمف خالؿ التنظيـ ُيمكف أف ُينّسؽ المدير اإلمكانات المتوافرة كافة لدى العامميف معو النشاطات. 
التربوية. وحتى  وُيوّظؼ مختمؼ إمكانات المدرسة ومكوناتيا بحيث ُتستغؿ نحو تحقيؽ أىداؼ العممية
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ولعالقات السمطة ناء رسمي لممياـ ُينّظـ المدير المصادر المتوافرة وُينّسؽ بينيا ال ُبّد لو مف تصميـ ب
التي يتطّمبيا تحقيؽ فاعؿ وُكؼء لألىداؼ، وأف ُيدرؾ وبعمؽ الوظائؼ المطموب القياـ بيا، وذلؾ 

يجاد توازف بيف السمطة بتجزئة العمؿ المراد القياـ بو ، وتحديد جماعة العمؿ، وتشكيؿ مراتب السمطة، وا 
 ( .2001)الطويؿ، والمسؤولية

كتابو اإلدارة إلى أّف وظيفة التنظيـ كأحد الوظائؼ اإلدارية تيتـ ( في 2005) فيما أشار المغربي
وتييئة الجو المالئـ  بتحديد وتصميـ المياـ واألنشطة والمسؤوليات، وتقسيـ العمؿ بيف أعضائو

تقاف. كما ُتيّيء الكيفية التي يتـ بيا إرساء  لتدريبيـ وتنمية مواىبيـ، مما يتيح فرصة إلنجازه بدقة وا 
القرارات الصادرة مف مراكز السمطة المختمفة. وتنسيؽ عممية تخصيص الموارد واألفراد، وبناء  واستقباؿ

 الييكؿ التنظيمي أو تغييره لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية .

في ميداف  ( في كتابو العممية اإلدارية1992،261) ولمّتدليؿ عمى أىمية التنظيـ كما أكدىا الشرقاوي
-تطفات التاريخية لعدٍد مف الكتّاب في ىذا الميداف، فيقوؿ)ديمراستعرض بعض المقاألعماؿ،
Diemer فورات أعظـ مف استخداـ (:"مف بيف مصادر تحقيؽ الوفورات اإلقتصادية، ال يوجد مصدر لمو

( فتقوؿ:" ال Follet-. أما )فوليتعمى استغالؿ الطاقات اإلنسانية" التنظيـ الفّعاؿ، ألّنو الوسيمة القادرة
عمى السياسات أف نتنّبأ اآلف بمدى التغيرات التي ُيمكف أف ُيحدثيا التغير في التنظيـ الداخمي ُيمكننا 

( أىمية التنظيـ فيقوؿ:" ُخذ مّنا كؿ منشآتنا Carnigie-. وأخيرًا ُيبرز)كارنيجياإلدارية لممنظمات"
ا التنظيـ وخالؿ سنوات الصناعية، وكؿ منشآتنا التجارية، وكؿ طرؽ مواصالتنا، وكؿ أموالنا، واترؾ لن

 أربع سوؼ نكوف قادريف عمى استعادتيا جميعًا" .

 اإلداري عناصر التنظيـ   2-2-2-3

 :ر وظيفة التنظيـ والتي تنطوي عمى( في كتابو اإلدارة إلى أىـ عناص2005أشار المغربي )

 تحديد األىداؼ الرئيسية والفرعية وشموليا . -1
 األىداؼ التنظيمية . تحديد أنشطة العمؿ الضرورية لتحقيؽ -2
 . تجميع األنشطة ووضعيا في ىيكؿ تنظيمي واضح -3
 اختيار األفراد ذوي الكفاءة العالية وتفويض العمؿ إلييـ وتزويدىـ بالسمطات . -4
 تصنيؼ مجموعات العمؿ وتحقيؽ التكامؿ بينيا وبياف العالقات بيف مختمؼ الوحدات . -5
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 ء التنظيـ اإلداريمبادى    2-2-2-4
المديروف أف ُيمّموا بيا عند القياـ ء الرئيسية التي تحكـ عممية التنظيـ ويستطيع عديد مف المبادىيوجد ال
 :( ب2007كما وردت عند حسيف )لتنظيـ واألعماؿ اإلدارية األخرى، والتي ُيمكف حصرىا بميّمة ا
 وُيقصد بو العدد األقصى مف المرؤوسيف الذيف يستطيع المديرنطاؽ اإلشراؼ الممكف : 

 اإلشراؼ عمييـ بكفاءة .
 وىو أف يقـو أحد العامميف بالتنظيـ ممف يتحّمموف أعباء ومسؤوليات كبيرة ةتفويض السمط :

 بنقؿ جانٍب مف أعبائو إلى أحد معاونيو الذيف يثؽ بيـ .
 وىي ترتبط بتفويض السمطة وتعني أف ال ُيعفى المدير مف مسؤولياتو عف المسؤولية الفعمية :

 اؿ تفويضيا لغيره ، بؿ يظؿ مسؤواًل عنيا .األعماؿ في ح
 وتعني أف يكوف لمعامؿ رئيس مباشر واحد فقط، وأف ال يتمّقى األوامر مف أكثر وحدة األمر :

 نتاجيتو .؛ حتى ال تتضارب اآلراء وتقؿ إحدمف وا
 وىي نقؿ السمطة مف أعمى إلى أسفؿ بتسمسؿ في جميع أجزاء المؤسسة .التدّرج في السمطة : 
 وىي أف يكوف الشخص مسؤواًل عف كؿ العمميات التي تدخؿ في وي السمطة والمسؤوليةتسا :

 نطاؽ سمطتو وتعني ضرورة تعادؿ السمطة والمسؤولية .
 ت أساسية : أف يسمح بإحداث بعض التغيرات في التنظيـ دوف إحداث تعديالمرونة التنظيـ

 .في الخريطة التنظيمية
 

 التوجيو    2-2-3

حيث ُيعتبر توجيو العامميف أساس عممية اإلدارة عف طريؽ أحد الوظائؼ اإلدارية العامة، وُيعد التوجي
، وتتضّمف ىذه العممية الكيفية التي العمؿ بثقة وحماسة األوامر والتعميمات الصادرة مف المدير إلنجاز

، بأقصى طاقاتيـ معمؿتتمّكف مف خالليا اإلدارة مف تحقيؽ التعاوف بيف العامميف في المؤسسة وحفزىـ ل
اإلتصاؿ بيف الرؤساء عف طريؽ  حيث تبدأ عممية التوجيو قبؿ تنفيذ العمؿ وتستمر معو أثناء التنفيذ

 ( .2007)مصطفى، والمرؤوسيف 
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  مفيـو التوجيو   2-2-3-1

 المساعدة عمى التحسيف والتقّدـ، وىو ميارة في القيادة وفي التقويـ( بأّنو"2007،66) فقد عّرفو عميمات
، رسمي مف ِقبؿ المؤسسة التعميمية، وأّنو سموؾ منّظـ ت اإلنسانية وفي إدارة الموّظفيفوفي العالقا

 وُيؤّثر تأثيرًا مباشرًا في سموؾ المدرسيف بشكٍؿ ُيحّسف تعّمـ التالميذ ويحّقؽ أىداؼ المؤسسة" .

أداء العمؿ بثقة يعيـ عمى إرشاد المرؤوسيف وتشج( التوجيو بأّنو"254، 2007) حسيفعّرؼ  كما
فيذ ويعمؿ عمى التوجيو الجو المناسب لعممية التن ، حيث ُييّيءالمرغوبة وا النتائجلكي ُيحّقق وحماس؛

  نسجاـ لكي يتحقؽ اليدؼ".افي جعؿ الناس يعمموف في تعاوف و  ، كما يساعدمالحظتيا باستمرار

اه يتـ إرشاد المرؤوسيف تضىي النشاط الذي بُمق(:"إّف وظيفة التوجيو Strong-ويقوؿ )سترونج
 ( .434، 1992)الشرقاوي،  و أىداؼ المنظمة"، وقيادتيـ نحوتعميميـ

 

 أىمية التوجيو في العممية التربوية  2-2-3-2

، ومساعدة المعمميف والطمبة ربوية مف خالؿ توضيح أىداؼ العمؿتتضح أىمية التوجيو في العممية الت
 رفة ميوليـ وقدراتيـ ومشكالتيـ وتحديدىا وحّميا، وىذا يعمؿعمى فيميا، ومساعدة التالميذ عمى مع

، وتحقيؽ فة بعث الحياة في الخطط والتنظيـعمى إنجاح العممية التربوية، حيث يتوّقؼ عمى ىذه الوظي
يادة والتعاوف في نفوس ، وتنمية روح القّجع عمى تنمية العمؿ بروح الفريؽالتكامؿ في الجيود مما يش

 . (1999ر، )منصو  العامميف

عالـ األفراد عف طريؽ إ( عمى أّف التوجيو التربوي يعمؿ عمى تحقيؽ الذات 2011) وأّكد حمودة
رشادىـ، وتشجيعيـ، وقيادتيـ نحو تحقيؽ األىداؼ الشخصي، ) و ُيحّقؽ التوافؽ بكافة مجاالتو، كما أنّ وا 

، وُيعّزز الصحة النفسية وذلؾ ميةة والتعمي، وُيحّسف العممية التربوياإلجتماعي(و الميني، و التربوي، و 
زالة األعراض . زالة األسباب وا   بالتعّرؼ عمى أسباب المشكالت وأعراضيا وا 
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 أدوات التوجيو   2-2-3-3

عمى المرؤوسيف ُيقصد بأدوات التوجيو تمؾ الطرؽ أو الوسائؿ التي يستخدميا المديروف في التأثير 
رشادىـ ؿ لممدير عند أدائو ت التوجييية التي تُيّسر وُتيّيء المجا، وىناؾ مجموعة مف األدواوترغيبيـ وا 

 :ليذه الوظيفة، وأكثرىا شيوعًا ىي

ثارة سموؾ واتجاىات اآلخريف" وىي"النشاط الُمختص بتوجيو وضبط :القيادة -1 )الشرقاوي،  وا 
1992 ،442.) 

اـ الُمحّددة ( بأّنيا" فف التأثير في المرؤوسيف إلنجاز المي211، 1999أو كما عّرفيا منصور)
خال القدرة عمى حّث وحفز األفراد عمى إنجاز ما ترغب القيادة ص". أو ىي"ليـ بكؿ حماس وا 

 في تحقيقو" .
المثيرات  اإلشارة إلى كؿ( الدافعية بأّنيا"450، 1992الدافعية والتحفيز: وعّرؼ الشرقاوي ) -2

 ، كالحافز والباعث والحاجة والرغبة" .التي ُتؤّثر في السموؾ
 وُيمكف أف تأخذ أشكاالً والمديريف لتحقيؽ انتاجية أفضؿ، القوى التي ُتحّرؾ العامميف وىي"

  ( .313، 2005)المغربي، متعّددة"
، 1999)منصور،  أو أكثر" : "ىو تبادؿ المعمومات واألفكار بيف شخصيفاإلّتصاؿ -3

فضية إلى ( بأّنو" نقؿ وتبادؿ المعمومات المفيومة والمُ 2002،197) وعّرفو حجازي(.222
 تحقيؽ ىدؼ معّيف بيف طرفيف" .

 
 الرقابة اإلدارية    2-2-4

، والتي تتمّثؿ في التحّقؽ مف عمميات اإلنجاز مااًل لمعمميات اإلدارية السابقةتأتي عممية الرقابة استك    
ـ ، فيي تصؼ نظاوىي الجياز العصبي لجسد اإلدارة .سايرتيا لمخطط والبرامج الموضوعةوالتأّكد مف م

موّظفيف يقوموف بأداء المعمومات الذي يتضّمف الخطط والعمميات ومف خالليا يتأّكد المدير أّف ال
 . (1995)الزعبي،  اإلّتجاه الصحيح لتحقيؽ األىداؼ ، وأّف المدرسة تسير فيمسؤولياتيـ

 

 مفيـو الرقابة اإلدارية   2-2-4-1
 اإلدارية وفيما يمي بعضّا منيا:  ّلفاتيـ عف الرقابةالتي تطّرؽ إلييا الكتّاب في مؤ  ريؼاوقد تعددت التع
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وتيتـ بقياس  الرقابية التي ترتبط بوضع المعايير األنشطة( بأّنيا"372، 2005) عّرفيا المغربي( 1
بيدؼ التّأّكد مف سير األنشطة كما ىو ُمخطط ليا بع تنفيذ الخطط واألعماؿ باستمرار، األداء وتتا

 ، واّتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب" .نحرافاتومحاولة الّتعّرؼ عمى اإل
 التحّقؽ مف أّف كؿ شيء قد تـّ طبقا لمخّطة التي اختيرت،( الرقابة بأّنيا"Faiol)وعّرؼ فايوؿ (2

التًي ُأرسيت بقصد توضيح األخطاء واإلنحرافات حتى ُيمكف  واألوامر التي ُأعطيت، والمبادىء
 ( .239، 1999)منصور، فييا مّرة أخرى"  وتجّنب الوقوعتصحيحيا 

مطموب في اّتجاه ( وىي مجموعة الفعالّيات التي ُتستخدـ لمتّأّكد مف أّف األداء يسير عمى الوجو ال3
 ( .230، 2002)حجازي،  تحقيؽ األىداؼ"

 

 أىمية الرقابة اإلدارية  2-2-4-2
 الرقابة ليا صمة وثيقة بالتخطيط،. فة اإلداريةبباقي ُمكّونات العمميتظير أىمية الرقابة بصمتيا الوثيقة 

. فالمديروف يستعينوف بالتخطيط ليتمّكنوا مف إعداد التوجييات التي كالىما يعمالف معًا بشكٍؿ متكامؿف
ـ ، كما يعتمدوا عمى الرقابة لُتمّكنيـ مف التعّرؼ عمى إنجازاتيدىـ في تحقيؽ األىداؼ المستقبميةُتساع

، إذ ُيمكف عف . وُتمّثؿ الرقابة الُمحّصمة النيائية ألنشطة المدرسةاؼ المرسومةومدى تحقيقيـ لألىد
ذا مخطط واألساليب الموضوعة وتنفيذىاطريقيا قياس مدى كفاءة ال ا كاف ىناؾ بدائؿ أفضؿ ، وا 

، يتويكوف فيو التنفيذ قد وصؿ لنياكما أّف الرقابة عممية ُمستمّرة ال يقوـ بيا المدير في وقت  لتحقيقيا.
 ( .2005)المغربي،  اء وبعد تنفيذ األعماؿ الموكولةأثن بؿ تستمر

، مف حيث قارنتيا مع اإلنجازات في الخّطةكما أّف الرقابة تيتـ بفحص وتقييـ نتائج األداء الفعمي ومُ 
، واّتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في ضوء تحديد اإلختالفات أو اإلنحرافات الكـ والنوع بيدؼ

. فيي وظيفة إدارية مطموبة في كؿ المستويات اإلدارية وليست التي أّدت إليياسباب أو المعّوقات األ
 ( .2007)حسيف،  مقصورة عمى اإلدارة الُعميا فقط

 

 أىداؼ الرقابة اإلدارية   2-2-4-3
 :اإلدارية تيدؼ إلى عّدة أمور ىي ( إلى أّف الرقابة2007) تطّرؽ عميمات

 مرسومة .ف استخداـ الموارد البشرية والمادية وفؽ األنظمة والخطط الالتّأّكد مف ُحس -1
 ر العمؿ وفؽ خططو وبرامجو وأسسو.حماية الصالح العاـ وذلؾ بمراقبة النشاطات، والتّأّكد مف سي -2
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 اكتشاؼ األخطاء فور وقوعيا أو في سبيميا لموقوع . -3
، والوقوؼ عمى ا يمـز مف قرارات مناسبةخاذ مالسريع واتّ توجيو القيادة اإلدارية إلى التدّخؿ  -4

 المشكالت والعقبات التي تعترض سير العمؿ .
لة األفراد عف األخطاء التي يرتكبونيا أثناء تنفيذىـ ، بحيث ُيمكف مساءؤولية اإلداريةتحديد المس -5

 ألعماليـ .
 انوف .، وأّف الجميع سواسية أماـ القالتّأّكد مف أّف األفراد ينالوف حقوقيـ -6

 

 خصائص الرقابة اإلدارية    2-2-4-4
ليا أف تمتاز بخصائص، وىي  ، فال ُبدّ بالدور الذي تضطمع بو بشكٍؿ فاعؿحتى تقوـ الرقابة اإلدارية 

 ( ما يمي:2007كما وردت عند القرعاف وحراحشة )
 جيزة اإلزدواجية مع األ: وذلؾ يعني منع الوقوع في التناقض أو أف تكوف واضحة في وسائميا

 المشابية في العمؿ .
  القدرة عمى تعديؿ النظاـ الرقابي لمواجية الخطط الُمتغّيرة، وأف تكوف  عني: وىي تونةالمر

 أساليبيا قابمة لمتغيير والتبديؿ والتعديؿ والتطوير حسب ظروؼ وُمستجّدات العمؿ .
  حيث ُيشترط ةب أف تمتاز بيا الرقابة اإلداري: وىذه مف أىـ الخواص التي يجالمالءمة ،

 .بالوسائؿ المتّبعة لمرقابة اإلدارية أف تتناسب مع طبيعة األعماؿ التي ُتشرؼ عمييا المؤسسة 
 وأف ال يكوف عبئًا عمى المؤسسة مف ناحية أف ُيساوي النظاـ الرقابي تكمفتو: وىو اإلقتصاد ،

 الكمفة المادية. 
 

 وسائؿ الرقابة اإلدارية   2-2-4-5
استخداـ عدد مف األدوات والوسائؿ، وىي كما وردت عند  ناجحة والمؤّثرة ، ال ُبّد مفلضماف الرقابة ال

 -:( نجمميا بما يمي2013( والعطار )2007القرعاف وحراحشة )
: وىي الوسيمة التي توّفر لمرقابة المعمومات عف ( Administrative Reports ( التقارير اإلدارية )1

جراءاتو وأساليبو   .سير العمؿ وا 
: وىو مالحظة جيود الموّظفيف ُبغية توجيييا الوجية السميمة (Supervisionري ) ( اإلشراؼ اإلدا2

 عف طريؽ األوامر والتعميمات واإلرشادات الشفيية والكتابية .
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: وىي وسيمة تُتيح لجياز الرقابة اإلّتصاؿ المباشر مع (Observation ظة الشخصية )( المالح3
يدخؿ فييا عنصر األدوات . وقد ة لذلؾلمراقبة أدائيـ وفؽ التعميمات الُمقّرر العامميف في المدرسة 
 كالكاميرات والتمفزيوف وغيرىا . الكيربائية أو اإللكترونية

نجازىا وسالمة (Inspection ( التفتيش )4 : وىي وسائؿ تسعى لمتحّقؽ مف ُحسف أداء األعماؿ وا 
 خالؿ الجوالت والزيارات الميدانية لمواقع العمؿ .، ويتـ مف اإلجراءات الُمّتخذة في سبيؿ ذلؾ

: وىي وسائؿ ميمة إلجراء عممية الرقابة الداخمية، وحيث توفر معمومات (Records ( السجالت )5
 وبيانات عف األداء الفعمي لمعامميف .

إلى  ألنيا تصؿ : وىي مف أىـ الوسائؿ الفّعالة في الرقابة اإلدارية،( Complaints ( الشكاوي )6
 ، ويقّدميا كؿ مف يشعر بظمـٍ وقع عميو مف ِقبؿ اإلدارة . الرؤساء المعنييف

 
 التقويـ التربوي     2-2-5
، فيو وسيمة لمتجديد والتطّور. وىو إحدى العمميات نًا أساسيًا في العممية التربويةُيعتبر التقويـ رك 

 األساسية في عمـ اإلدارة .
 
 ويمفيـو التقويـ الترب  2-2-5-1
ُرّبما كاف ىناؾ أكثر مف معنى لمتقويـ كمفردة شائعة اإلستعماؿ، إاّل أّف ليا معنًى خاّصًا في مجاؿ  

 :ما يأتي، ونورد منيا حسب تعّدد أنواع ونماذج التقويـ التربية . وقد تعّددت التعريفات
د مقدار تغيير عممية منّظمة ىادفة لتحدي( بأّنو"179، 2007ـ عند عميمات )ورد تعريؼ التقوي( 1

 السموؾ لدى األفراد، إلصدار قرارات وأحكاـ لتحسيف األداء والسموؾ والنتاجات" .
أو أي وجو مف أوجو النشاط  ،أو العمؿ ،أو المعنى ،معرفة القيمة أي تحديد قيمة الشيءالتقويـ" (2

 ( .1994)خيري وزمالؤه، ٍؼ معّيف معموـ ومحدود مف قبؿ" وذلؾ بالنسبة ليد
عممية منظمة لجمع وتحميؿ المعمومات، بغرض تحديد درجة ( بأّنو"16 ،2010فو النجار)( وعرّ 3

تحقيؽ األىداؼ التربوية واتخاذ القرارات بشأنيا لمعالجة جوانب الضعؼ وتوفير النمو السميـ المتكامؿ 
 مف خالؿ إعادة تنظيـ البيئة التربوية" .
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تفسيرىا وتقييميا ثـ الحكـ عمييا، وبالتالي الشروع عممية منظمة لجمع البيانات ثـ ( والتقويـ ىو"4
 ( .15، 2008)الحريري،  ي شأنيا بيدؼ التغيير والتطوير"باتخاذ إجراءات عممية ف

 
 التربوي أىمية التقويـ    2-2-5-2

( في كتابو العمميات اإلدارية في المؤسسات التربوية إلى أىمية التقويـ في الحكـ 2007) أشار عميمات
فاعمية وجودة العممية التربوية وتطويرىا، وذلؾ بتطبيؽ عممية التقويـ بأساليبيا ومستوياتيا المختمفة عمى 

نجاح تمؾ لممراحؿ والمستويات التعميمية جميعيا. ثـ تؤّدي عممية التقويـ إلى صيغة الحكـ عمى مدى 
التدريس المستعممة، وىي ُتحّفز ؽ . كما أّنيا تقـو بالحكـ عمى طر أو فشميا ِوفقًا لنتائج التقويـ العممية

العامميف لتحسيف أدائيـ وبالتالي تحديد الحاجات التدريبية ليـ، وتقؼ عمى مدى التغيير في سموكيـ. 
كما تعمؿ عمى إعادة األىداؼ أو صياغتيا، ثـ اّتخاذ القرارات التربوية المناسبة، ومساءلة العامميف في 

 المدرسة عند الحاجة لذلؾ .
التقويـ التربوي أىمية كبرى ألنيا تقدـ في نتائجيا معمومات ضرورية لكؿٍّ مف المعمميف ولعممية 

العممية التربوية والمتعمميف والمسؤوليف اإلدارييف وأولياء األمور وأعضاء البيئة المحمية، ولكؿ الميتميف ب
عد في إمداده بمعمومات حوؿ التربوي معمومات تتعّمؽ بالمعمـ ُتسا . وتقّدـ عممية التقويـومتابعة تطورىا

، ومدى تمّكنو مف إثارة دافعية تالميذه، كما ومياراتو وممارساتو لطرؽ التدريسمستوى تأىيمو وأدائو 
تعمؽ بالمواد والبرامج التعميمية ُتساعد بإمداد معمومات توتُقّدـ  .بالتغذية الراجعة عف نتيجة عممو يزّوده

مة تصميـ المناىج التعميمية وواضعييا بمعمومات قّيمة عف مدى مالئالمعمميف واإلدارييف والقائميف عمى 
، والبرامج العالجية والمقترحات المفيدة لزيادة فاعمية المواد التعميمية المنيج والثغرات الموجودة فيو

نيـ مف تتعمؽ بالمسؤوليف واإلدارييف ُتمكّ  معموماتكما أّنيا تُقّدـ  .التعميمية المختمفة واألنشطة والبرامج
، وتمدىـ بمعمومات وبيانات حوؿ مستوى العامميف معرفة نوعية القرارات الواجب اّتخاذىا إزاء المتعمميف

 ( .2008)الحريري، لمتصعيد مف مستوى األداء لدييـ والمعمميف والبرامج التي يحتاجونيا 
 

 التقويـ التربوي أنواع    2-2-5-3
نتيجة لتعّدد وكثرة أنواع األساليب واألدوات المستخدمة في التقويـ،  ، وذلؾقويـ التربوي أنواٌع ُمتعّددةلمت

 :الكتب إلى عدة تصنيفات نذكر منياولقد ُصّنفت ىذه األنواع في كثيٍر مف 
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 : تصنيؼ التقويـ عمى أساس توقيت تطبيقو أوالً 
 ستويات وىي:التعميمية إلى ثالث مفي جميع مراحؿ العممية يصنؼ التقويـ عمى أساس توقيت تطبيقو 

، لمحصوؿ : وىو التقويـ الذي يجري قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج التربويالتمييدي)القبمي( التقويـ (1
ييدؼ إلى قياس مدى استعداد و ، تؤّثر في تطبيقوعمى المعمومات األساسية القبمية التي 

 المتعمميف وامتالكيـ لمتطمبات التعميـ السابؽ لمتعميـ الالحؽ .
:وىو التقويـ الذي يتـ أثناء عممية التعمـ والتعميـ، وغرضيا تزويد المتعمـ يني)البنائي(التقويـ التكو  (2

 والمعمـ بتغذية راجعة لتحسيف التعميـ والتعمـ ومعرفة مدى تقدـ التمميذ .
: وُيقصد بو العممية التقويمية التي يجري القياـ بيا في نياية البرنامج التقويـ الختامي)النيائي( (3

 ( .2002ه، خممو التقويـ التكويني )الظاىر وزمالءالذي يكوف قد ت التعميمي،
 

 التقويـ بحسب المعمومات والبيانات ثانيًا : تصنيؼ 

 :معمومات والبيانات إلى نوعيف ىماالتقويـ بحسب ال (2010النجار ) صنؼ

معرفة مدى ، وييدؼ إلى )الرقمية( ألدوات القياس: وىو يعتمد عمى النتائج الكميةالتقويـ الكمي (1
 .أىداؼ البرامج التعميمية التي يمكف قياسيا ما تحقؽ مف 

: وىو الذي يعتمد عمى المالحظات واآلراء واإلنطباعات الشخصية، وييدؼ إلى التقويـ النوعي (2
جراءات فيـ وتفسير الظاىرة التربوية المراد تقويميا باستخداـ منيجيات تعتمد عمى أسال يب وا 

 .وطرؽ تحميمية وصفية 
 

 عامؿ الزمف عمى أساسثالثًا : تصنيؼ التقويـ 
 :( إلى نوعيف ىما2008كما ورد عند الحريري )ُيصّنؼ التقويـ عمى ضوء الزمف المستغرؽ لتنفيذه 

: يعتمد ىذا النوع مف التقويـ عمى اختبارات ومقاييس موقوتة، أي محددة بزمف التقويـ الموقوت (1
 ذا النوع عمى سرعة اإلنجاز ووقتو .معيف يجب أف يتـ انجازىا خاللو، ويركز ى

: يركز ىذا النوع عمى أىمية جودة ودقة األداء دوف النظر إلى الزمف غير الموقوتالتقويـ  (2
تقاف األداء.المطموب لإلنجاز ويعتمد عمى اختبارات ومقاييس غير موق   وتة تقيس مدى دقة وا 
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 خصائص التقويـ التربوي    2-2-5-4
وي يقود إلى اّتخاذ قرارات سميمة في مجاؿ التطوير والتحسيف وبناء البرامج المختمفة بما أّف التقويـ الترب

(، 1994ورد ذكرىا عند خيري وزمالءه )خصائص ال ُبّد أف يتصؼ بفي حقؿ التربية والتعميـ، لذا 
 -:( وىي2008والحريري )

قائميف عمى التقويـ، وأاّل وُيقصد بو أف ال تتأّثر نتائج التقويـ بالعوامؿ الذاتية لم :الموضوعية (1
 يعتمد عمى وجيات النظر الشخصية .

: وتعني مواجية ما يطرأ مف بعض التغيرات عمى عناصر العممية التعميمية، مما يجعمو المرونة (2
 مناسبًا لفئات متباينة مف المتعمميف لمراعاة الفروؽ الفردية بينيـ .

تتسـ بالواقعية وقابميتيا لمتطبيؽ دة وواضحة : أي يستند إلى أىداؼ محدّ أف يكوف التقويـ ىادفاً  (3
. 

: التقويـ الجيد ىو الذي يشتمؿ عمى جميع الجوانب ذات الصمة أف يّتصؼ التقويـ بالشموؿ (4
المباشرة وغير المباشرة بمجاؿ التقويـ كنمو التالميذ، والعوامؿ المؤّثرة في المنيج المدرسي، 

 والعالقة التي تربط المدرسة بالبيئة .
: أي أف تكوف غير ُمقّيدة بفترة ُمعّينة، بؿ ُتالـز العممية التعميمية كوف عممية التقويـ مستمرةأف ت (5

ليا حتى ظيور نتائجيا، جنبًا إلى جنب وذلؾ لمتابعة سير العممية التربوية  مف بداية التخطيط
. 

قي وال يقتصر : حيث يقوـ التقويـ عمى العمؿ الفريتقويـ عماًل تعاونيًا أو مشتركاً أف يكوف ال (6
الميتميف بشؤوف التقويـ ومف لو صمة  فييا كؿعمى أحٍد معّيف، بؿ ىي عممية تعاونية يشترؾ 

 بالعممية التعميمية التعممية، وىذا بالطبع سيقود إلى نتائج طيبة وأحكاـ سميمة .
ت ؿ واألساليب واألدوا: أي ُيستخدـ في التقويـ العديد مف الوسائأف يكوف التقويـ متنوعاً  (7

  المتعّددة.
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 أدوات التقويـ التربوي    2-2-5-5
ساليب وفيما يمي أىـ ىذه الوسائؿ واأل ، فقد تعددت وسائميا وتنوعت أساليبيا،نظرًا ألىمية عممية التقويـ

 -:(2008(، الحريري)2002ه)كما وردت عند الظاىر وزمالء
 أو رسوـ( ،أو صور ،أو كتابية ،شفوية) أسئمة  وُتعرؼ بأنيا مجموعة مف المثيرات: اإلختبارات (1
 ، ويجب أف تتصؼ بالصدؽ والثبات وقابمية اإلستعماؿ .عّدت لتقيس بطريقة كمية سموٍؾ ماأُ 
واتجاىاتو  ، وتصّرفاتولمتعّمقة بسموكيات الفرد الفعمية: وىي إحدى وسائؿ جمع المعمومات االمالحظة (2

مع البيانات ال بد وأف تنظـ وتبرمج وتحدد ومشاعره، ولكي تكوف المالحظة مجدية وفعالية كوسيمة لج
 أىدافيا . 

رية التي يطمب مف المفحوص مجموعة مف األسئمة أو الجمؿ الخب : وىي أداة تتضمفاإلستبانة (3
ائي التقويـ، وذلؾ حسب األغراض التي وضع اإلستبياف مف أجميا، صاإلجابة عنيا بطريقة يحددىا أخ

 وتشتمؿ عمى عدة أنواع . 
وىي عبارة عف محادثة بيف القائـ بالمقابمة وشخص أو مجموعة مف االشخاص وجيًا : لمقابمةا (4

 .لوجو، بغرض الحصوؿ عمى معمومات معينة أو آراء أو وجيات نظر حوؿ موضوٍع معيف 
: يعتبر مف أىـ األساليب في التقويـ، إذ يتـ مف خاللو دراسة التمميذ الذي تدؿ كافة دراسة الحالة (5

ألخرى عمى تخمفو عف زمالئو، وتجمع البيانات الالزمة عف ىذه الحالة لصرؼ المزيد أساليب التقويـ ا
 مف الوقت معو في حصص النشاط أو بعد الدواـ . 

 

 دور مدير المدرسة في الوظائؼ اإلدارية    2-2-6
، ريد تحقيقياات التي يُ تتمّثؿ في المخرجوالتي يقوـ مدير المدرسة بوضع أىداؼ التعميـ في مدرستو 

، حيث يعمؿ عمى إشراؾ العامميف معو، بكموّجيات لمسموؾ اإلداري والفني واألغراض التي تُّتخذ
شطة واألعماؿ التي . كما ُيحّدد أنواع األنىداؼ المدرسة وبرامجيا المتعّددةوُيساعدىـ في تحديد أ

يعمؿ عمى ىو . و تحقيؽ األىداؼا ل، والمصادر البشرية والمادية التي ُيمكف استخداميينبغي تنفيذىا
سموب العمؿ وفقًا لقواعد معّينة )حمودة، ، وأعامميف وُيحّدد اختصاص كؿٍّ منيـتقسيـ العمؿ بيف ال

2011.) 
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، اـ عدٍد كبير مف الجيات واألفرادُيعتبر مدير المدرسة مف أكثر المسؤوليف عف عممية التوجيو أمو  
الخارجية والوالديف عف تييئة البيئة والظروؼ المناسبة التي  فيو مسؤوؿ أماـ الجيات األعمى والجيات
حقيؽ حاجاتيـ والنمو ، وتشكالتيـ ورعاية ُقدراتيـ وميوليـُتساعد في تحقيؽ رعاية الطالب وحؿ م

. كما أّنو مسؤوؿ عف تيسير اإلمكانات والوسائؿ المعنية في تطبيؽ برامج التوجيو واإلرشاد المناسب ليـ
وىو يقـو بالرقابة التي . عمميف أو غيرىـواإلستفادة مف كؿِّ الكفاءات المتوّفرة لدى الم ،لمدرسةداخؿ ا

ويستطيع عف طريقيا  ير وتعديؿ الخطط والبرامج،ُتشّجع بدورىا عمى تحقيؽ األىداؼ وُتساىـ في تغي
 (.2007ومنع اإلنحرافات داخؿ المدرسة )عميمات،  مف تصحيح األخطاء

، حيُث أّف جميع مدخالت عممية تقويـ درسة ُخالصة لتقويـ المدرسة كُكؿير الموُيمّثؿ تقويـ مد   
، فيو قائٌد في تطوير البرامج التعميمية وعميو أو بأخرى عمى عممية تقويـ المدير المدرسة تنعكس بطريقة

 أف يصنع باإلشتراؾ مع أعضاء ىيئة التدريس مستويات العمؿ والقواعد التي ينبغي أف يسير العمؿ
مف أىـ المياـ الموكولة إليو. في مدرستو ، كما ُتعد مسؤوليتو في تمّشي العممية التربوية مى أساسياع

)بني  ياة اإلجتماعية في مدرستو وغيرىا، ورفع مستوى العممية التربوية والحويشمؿ دوره النواحي اإلدارية
 ( .2008 أحمد وعياصرة،

 

ِالدراساتِالسابقة2-3ِِِِ

ِراساتِالعربيةالد2-3-1ِِ

لإلدارة اإلستراتيجية  : ىدفت الدراسة إلى التعّرؼ إلى األطر الفكرية والنظرية(2014دراسة الحريري )
والتعّرؼ إلى واقع الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية بمديرية غرب غزة في ضوء متطمبات 

، عف إمكانية تطبيؽ ىذه المتطمبات لكشؼ، واماتاإلدارة اإلستراتيجية مف وجية نظر المعمميف والمعم
. واستخدـ الباحث المنيج في التطبيؽووضع توصيات ومقترحات إجرائية ُيمكف اإلستفادة منيا 

، ممارسة اإلتصاؿ : ممارسة اّتخاذ القرارواإلستبانة، والتي قسميا إلى أربعة محاور ىي الوصفي،
( 13( فقرة بواقع )52. ُوّزعت عمى )اإلنسانية والتواصؿ، ممارسة تفويض السمطة، ممارسة العالقات

( معمـ/ة  ممف يعمموف في المرحمة الثانوية بمديرية 120، واشتممت عينة الدراسة عمى )فقرة لكؿ محور
ـّ اختيار العّينة بطريقة قصدية(، حيث 2013-1012غرب غزة لمعاـ الدراسي) ، ويمّثؿ حجـ العّينة ت
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اءت نتائج . وج( معممًا ومعممة765البالغ عددىـ)لمدراسة  %( مف حجـ المجتمع األصمي15.7)
%( ثـ 78.71: احتّؿ محور ممارسة اّتخاذ القرار المرتبة األولى بوزف نسبي )النحو التالي الدراسة عمى

%( ثـ محور ممارسة تفويض السمطة بوزف نسبي 78.07تاله محور اإلتصاؿ والتواصؿ بوزف نسبي )
 %( .77.73حور ممارسة العالقات اإلنسانية بوزف نسبي )%(، وأخيرًا جاء م78.00)

( إلى التعرؼ إلى درجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى في وزارة التربية 2011ىدفت دراسة الدجني )
والتعميـ العالي لدورىا اإلداري مف وجية نظر المرؤوسيف، والكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة 

رسة القيادة التربوية الوسطى في وزارة التربية والتعميـ العالي لدورىا اإلداري, وفقًا إحصائية في درجة مما
لمتغيرات )الجنس، سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي، المؤىؿ التربوي، مكاف العمؿ. ولتحقيؽ أىداؼ 

دراسة، الدراسة اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي، ولقد تمثمت عينة الدراسة مف كامؿ مجتمع ال
( رئيس قسـ، وقد استخدمت 144( نائب مدير دائرة و )14( فردًا موزعيف بيف )158والبالغ عددىـ )

االستبانة كأداة رئيسة مف أدوات الدراسة حيث قاـ الباحث بتصميـ االستبانة، وتأكد مف صدقيا, 
ى الترتيب: ى أربعة مجاالت, وىي عم( فقرة موزعة عم80)باتيا، حيث اشتممت االستبانة عمىوث

التخطيط، التنظيـ، التوجيو، والمتابعة والتقويـ، ومف ثـ طبقت عمى أفراد عينة الدراسة ليخرج الباحث 
أف درجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى في وزارة التربية  في النياية بالنتائج التي كاف مف أىميا

مى النحو التالي:"التخطيط" الذي جاء في والتعميـ العالي لدورىا اإلداري جاءت حسب مجاالت الدراسة ع
%(، تاله "التنظيـ" الذي احتؿ المرتبة الثانية بوزف نسبي 69.57المرتبة األولى بوزف نسبي )

%(، وجاء " المتابعة 65.45ليحتؿ المرتبة الثالثة بوزف نسبي )  %(، ثـ جاء "التوجيو"66.14)
%(، ولقد كاف الوزف النسبي لممجموع الكمي 64.53والتقويـ" في المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره )

 %(، كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى66.39لالستبانة )
لدرجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى في وزارة التربية والتعميـ العالي لدورىا  (α≤0.05 ) داللةال

ؤىؿ العممي، سنوات الخدمة، والمؤىؿ التربوي(, بينما وجدت وجود اإلداري تعزى لمتغيرات )الجنس، الم
لدرجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى في ( α≤0.05 ) داللةحصائية عند مستوى الفروؽ ذات داللة إ

وزارة التربية والتعميـ العالي لدورىا اإلداري تعزى لمتغير مكاف العمؿ )مقر الوزارة، مديريات التربية 
وخرج الباحث بناًء عمى نتائجيا بتوصيات كاف مف  ـ(، ولقد كانت الفروؽ لصالح المديريات.والتعمي

إشراؾ رؤساء األقساـ في إعداد الخطط التنفيذية تخاذ القرارات بصورة تشاركيو، مع أىميا ضرورة ا
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رقابة الذاتية, المساعدة، وأف تسعى الوزارة لتحقيؽ إدارة الجودة الشاممة في التعميـ، واالعتماد عمى ال
 وتقويـ األداء, والحكـ عمى النتائج.معايير واضحة في مجاؿ المتابعة,  وتطبيؽ

الضوء عمى الجوانب المختمفة ألسموب إعادة ىندسة العمميات ( إلى إلقاء 2010ىدفت دراسة الدجني )
مدى أىمية وحاجة ، وبياف ة التطبيؽ والمزايا التي ُتحققيا، وآليدارية )اليندرة( مف حيث المفيوـاإل

، وتقديـ تصّور مقترح لتطبيؽ أسموب ت أكاديمية لتطبيؽ أسموب اليندرةالجامعات الفمسطينية كمؤسسا
ع كفاءتيا وتحقيؽ الجودة إعادة اليندسة كأحد مداخؿ تحسيف الخدمة المقّدمة لجميور المستفيديف ورف

اف واقع إعادة ىندسة العمميات في . وقد اتّبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي لوصؼ وبيالشاممة
قع العمميات اإلدارية في ، حيث قاـ الباحث ببناء بطاقة المقابمة لمتعّرؼ عمى واالجامعة اإلسالمية بغزة

. وقد ُطّبقت أداة البحث عمى الجامعة اإلسالمية كدراسة حالة ُيمكف تعميـ نتائجيا عمى الجامعة
ت الدراسة إلى ُوجود . وقد توّصمؿ في الجامعات الفمسطينيةبو العمالجامعات األخرى عمى اعتبار تشا

محاوالت لتوثيؽ أدلة العمؿ وتبسيط العمميات قبؿ تطبيؽ مشروع إعادة ىندسة العمميات لترقى إلى 
إلى جانب زيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى  درجة الممارسة الفاعمة، ووجود رضا عف ىذه التجربة،

توياتيـ اإلدارية. وقد أوصى الباحث بضرورة نشر وتعزيز مفيـو إعادة موظفي الجامعة في كافة مس
 ىندسة العمميات اإلدارية لكافة العامميف في الجامعة اإلسالمية مف إدارييف وأكاديمييف .

إلى درجة ممارسة وظائؼ العممية اإلدارية لدى ( بدراسة ىدفت لمّتعّرؼ 2009قاـ الحراحشة ومقابمة )
العممي ، وأثر كؿٍّ مف المؤّىؿ ردف مف وجية نظرىـمديريات التربية والتعميـ في األ رؤساء األقساـ في

( 442عمى عينة مكّونة مف ) اؼ الدراسة ُطّبقت أداة الدراسةد. ولتحقيؽ أىوالخبرة في درجة الممارسة
ـّ الّتحّقؽ مف صدؽ األداة مف خالؿ عرضيا عمى لجنة مف األساتذة المختّصيف ففرداً  ي اإلدارة . وقد ت

متيا لممجاؿ ، وُمالء، وتقرير درجة صالحيتياوالعموـ التربوية والُحكـ عمييا مف حيث صياغة الفقرات
عادة اإلختبار، واإللتصاؽ الذي ُوضعت فيو ، كما استخرج معامؿ ثبات األداة بطريقتي اإلختبار وا 

والي، وقد استخدمت %( عمى الت80%( و)83لمفقرات إذ بمَغ معامؿ الثبات لألداة ) الداخمي
واختبار شيفيو لممقارنات  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واستخدـ تحميؿ التبايف الثنائي

: التخطيط، اإلداريةكانت درجة ممارسة وظائؼ العممية : وتوّصؿ البحث إلى النتائج اآلتية. البعدية
تقييـ بدرجة عالية لدى رؤساء األقساـ في مديريات والتنظيـ، والتوجيو، والرقابة، واّتخاذ القرارات، وال

وظائؼ العممية اإلدارية  يث جاءت المتوسطات لمجاالت ممارسة، حالتربية والتعميـ مف ُوجية نظرىـ
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 (،4.24، ومجاؿ التخطيط )(4.30) ، ومجاؿ التقييـ(4.33: مجاؿ التوجيو )مرتّبة تنازليًا كما يأتي
كما بّينت نتائج (. 4.12ومجاؿ الرقابة ) (،4.13، ومجاؿ التنظيـ )(4.20ت )ومجاؿ اّتخاذ القرارا

ُتعزى إلى  البحث أّف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في اجابات أفراد عّينة الدراسة عمى فقرات األداة
. وفي ضوء حيف لـ يظير أثر لمتغّير الخبرة ، فيمتغّير المؤىؿ العممي، وىي لصالح مؤىؿ الدكتوراه

موظفيف في أثناء قياميـ ضرورة التنويع في األساليب الرقابية ألعماؿ الثاف ببحث أوصى الباحنتائج ال
العمؿ عمى زيادة الوعي واإلىتماـ لدى رؤساء بوضع برنامج رقابي دوري لألعماؿ. و ، وذلؾ بأعماليـ

  مف خالؿ إشراكيـ بدورات تدريبية.األقساـ بنظـ الرقابة والمعمومات 

( إلى التعّرؼ عمى المياـ اإلدارية والفنية لمديري مدارس المرحمة 2007ب )حر أشارت دراسة و 
، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، غزة في ضوء معيار الجودةاألساسية العميا بمحافظة 

مجاالت ىي:  ( فقرة موّزعة عمى سبعة86وقامت بتصميـ أداة الدراسة وىي استبانة اشتممت عمى )
دارة شؤوف الطالب والعامميف، المصادر المادّية، والنمو الميني لممعمميف، ورعاية  التخطيط والتنظيـ، وا 

. وقد ُطّبقت الدراسة عمى جميع مديري شؤوف الطمبة، والعالقة بالمجتمع المحّمي، والتقويـ والمتابعة
، وتوّصمت ًا ومديرة( مدير 58البالغ عددىـ )ومديرات مدارس المرحمة األساسية العميا بمحافظة غزة 

اكب التقّدـ العممي ، لتو جميع مستويات اإلدارة التعميمية فيضرورة نشر ثقافة الجودة إلى  الدراسة
اإلستعانة ية مخططة وىادفة لمدراء المدارس. كما أوصت بالعمؿ عمى توفير برامج تدريبو  والتكنولوجي،

ية ومعنوية توفير حوافز ماد تدريبية لممديريف .بالخبراء والمتخصصيف في مجاؿ الجودة لتنفيذ البرامج ال
 لممتميزيف في األداء.

( فقد ىدفت ىذه الدراسة التعّرؼ إلى التوّقعات المستقبمية، والتوّقعات 2006دراسة جرادات )أّما 
في بة المرغوب فييا لمعمميات القيادية اإلدارية الرئيسية المتمثّمة في التخطيط والتنظيـ، والتوجيو، والرقا

، ولتحقيؽ ىدؼ الحادي والعشريفت العشر األولى مف القرف ، خالؿ السنواالجامعات األردنية الرسمية
أعضاء ىيئة ( فردًا مف 497الدراسة قاـ الباحث بتصميـ أداتيف ُوّزعتا عمى عينة الدراسة المكّونة مف )

لتعميـ العالي الجامعي في ؿ ا( فردًا مف الخبراء في مجا20التدريس في الجامعات األردنية الرسمية و)
، القيادية اإلدارية بدرجة مقبولة تطّبؽ عممياتيا. وقد خمصت النتائج إلى أّف الجامعات األردنية األردف

ت البحث بوصفيا توّقعات ، كما حّدد الباحث جميع فقراداـ الوسط المرجح، والوزف المئويوذلؾ باستخ
جولتيف. وكاف مف أىـ توصيات  استخداـ أسموب دلفي فيؾ بوذل ،مستقبمية، وتوّقعات مرغوبًا فييا
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، وتبّني اإلجراءات التي تقود إلى تحديد العمميات تماـ بعممية التخطيط في الجامعاتى، االالدراسة
 .إلدارية في ضوء متطمبات المستقبؿالقيادية ا

مممكة العربية إلى استقصاء تصورات القادة التربوييف في ال ىدفتبدراسة ( 2003)الرويمي  قاـ
، وما تشممو ىذه العناصر مف مدرسية الفّعالة في الوقت الحاليالسعودية لمدى توافر عناصر اإلدارة ال

، وكذلؾ استقصاء آرائيـ حوؿ مدى ؽ ورقابة واّتصاؿ واّتخاذ قراراتتخطيط وتنظيـ وقيادة وتوجيو وتنسي
ي شماؿ المممكة العربية مدارس الثانوية فالعناصر لإلدارة المدرسية في الاألىمية المستقبمية ليذه 

ر والتطوير التنظيمي ، وكذلؾ حاولت الدراسة الكشؼ عف اّتجاىات القادة التربوييف نحو التغييالسعودية
ومدى أىمية  ،الة في الوقت الحاليوعالقة ذلؾ بمدى توافر عناصر اإلدارة المدرسية الفعّ  في مناطقيـ،

اختيارىـ  ( فردًا موّزعيف عمى إدارات التعميـ وتـّ 211عّينة الدراسة مف ). تكّونت توافرىا في المستقبؿ
بقية العشوائية مف مديري التعميـ، ونوابيـ، ورؤساء أقساـ اإلشراؼ، والمشرفيف التربوييف، بالطريقة الط

لعينة نحو جاىات أفراد ا. وكانت أىـ النتائج التي توّصمت إلييا الدراسة أّف اتّ ويةومديري المدارس الثان
، وأشارت النتائج إلى ُوجود عالقات ارتباطية قوية بيف والتطوير التنظيمي كانت إيجابية ،التغيير

، وتقديراتيـ ة المدرسية الفّعالة في المستقبؿتقديرات أفراد العّينة لمدى أىمية توافر عناصر اإلدار 
تعزيز الدراسة. وقد أوصت الباحثة بـ نحو التغيير والتطوير التنظيمي، وعمى جميع مجاالت إلّتجاىاتي

 . اإلّتجاىات اإليجابية نحو التغيير والتطوير التنظيمي في المؤسسات التربوية

لمدرسة التأسيسية بدولة معرفة واقع الممارسات اإلدارية لمدير ا بيدؼ( 2001شافي )وجاءت دراسة 
ترح مف شأنو تطوير الممارسات القصور فييا لموصوؿ إلى تصور مق ، والتعّرؼ عمى نواحي اإلمارات

وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمّتعّرؼ عمى  مدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات.اإلدارية لمدير ال
الكفايات اإلدارية لمدير المدرسة اإلبتدائية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، والّتعّرؼ عمى واقع 

عينة وذلؾ بتطبيؽ استبانة عمى  ،عربيةية بدولة اإلمارات الالممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيس
. وتوّصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ُمستمّدة مف اإلطار النظري مف مديري المدارس التأسيسية

التخطيط والتنظيـ والتوجيو والمتابعة فيما يّتصؿ بمجاالت الدراسة )، والدراسة الميدانية في دولة اإلمارات
أّف بعض مديري المدارس ال يستطيعوف التنسيؽ مع جيات اإلختصاص نتائج ـ( ومف بيف ىذه الوالتقوي

استخداـ التكنولوجيا المتطّورة، لذلؾ فإّف مدير المدرسة ال  لتدريب الييئة التعميمية بالمدرسة عمى
ّتصاؿ بيف مدير أّف اإليستخدـ األساليب المحاسبية المتطّورة إلعداد ميزانية المدرسة ومراقبتيا. كما 
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 سةمدير المدر  . وفيما يبذؿإاّل مف خالؿ المنطقة التعميميةالمدرسة والمجتمع المحّمي ومؤسساتو ال يتـ 
ال يعطي الصالحيات  ، فإّنونية بيف أفراد الييئة التعميميةجيودًا واضحة في تنمية روح العالقات اإلنسا
أّف مدير المرحمة التأسيسة ينحصر  . وبّينت الدراسةر عمموالتي ُتمّكنو مف اّتخاذ القرارات المناسبة لتسيي

صادرة مف وزير التربية دوره في اإلىتماـ بالشؤوف اإلدارية واألعماؿ الروتينية وفقًا لموائح والنظـ ال
أّف جميع مديري المدارس يخضعوف لنفس المعايير في اإلختيار واإلعداد والتدريب وال والتعميـ، كما 
وتوصي الباحثة بضرورة تطوير مدارس التأسيسية عمى وجو الخصوص. دريبية لمديري التوجد برامج ت

عداد مدير المدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات، وتطو  ير الممارسات اإلدارية في عمميات اختيار وا 
 والمتابعة والتقويـ . : التخطيط والتنظيـ والتوجيومجاالت

عرفة واقع الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية إلى مفيدفت ( 1992المخالفي )أما دراسة 
( 93وبمغت عينة الدراسة ) الباحث المنيج الوصفي التحميمي، األكاديمية الحكومية باليمف حيث استخدـ

( فقرة وأشارت النتائج 110، واستخدـ الباحث استبانة مكّونة مف )( معممًا ومعممة162رًا ومديرة و)مدي
 ،يف والمعمميف يقّدروف الكفاءة اإلدارية بدرجة متوسطة في عمميتي التخطيط واإلّتصاؿإلى أّف المدير 

كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ . والقيادة والتقويـ عالية في كؿٍّ مف التنظيـ واّتخاذ القرار وبدرجة
الحكومية كما يقّدره دالة إحصائيًا بيف واقع الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية األكاديمية 

حصائيًا بيف  . كما ال توجد فروؽ داّلة إالمديريفلواقع كما يقّدره المعمموف لصالح وبيف ىذا ا، المديروف
 . وقد أوصى الباحثلى متغّير الخبرة والمؤىؿ والجنسواقع الكفاءة اإلدارية لدى المديريف ُيعزى إ

الثانوية األكاديمية الحكومية عمى أف يتبعيا  بضرورة تنظيـ برامج تأىيؿ وتدريب لمديري المدارس
 أساليب أكثر جدوى، وأف يكوف اإلنتظاـ فييا إجباريًا .

( بدراسة بعنواف مدى فيـ مديري المدارس الثانوية األكاديمية الحكومية في األردف 1988قاـ الصعوب )
تعّرؼ مدى فيـ مديري . وىدفت ىذه الدراسة إلى ارية وتطبيقيـ ليا في مجاؿ عمميـلمميمات اإلد

اؿ عمميـ كالتخطيط، والتنظيـ، المدارس األكاديمية الحكومية في األردف لميماتيـ وتطبيقيـ ليا في مج
عداد الموازنة ،والتوجيو، والتنسيؽ، والرقابة ، وتحديد مدى تطبيؽ ىؤالء المديريف والمديرات لميماتيـ وا 
( مديرًا، 16فت عينة الدراسة مف ). وتألّ ميف والمعمماتفسيا مف خالؿ المعماإلدارية في مجاالت العمؿ ن

( معمميف لكؿ مدير مدرسة 3( معممًا بمعدؿ)48، )راسة عينة مف المعمميف، كما شممت الد( مديرة14و)
. ة عشوائيًا مف مديرية قصبة الكرؾواختيرت العين( معممات لكؿ مديرة مدرسة، 3دؿ )( معممة بمع42و)
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، بيدؼ الكشؼ عف ( فقرة13ث تأّلفت اإلستبانة مف )، حيستبانة أداة لمدراسةالباحث اإلوقد استخدـ 
ممات عمى درجة معرفة المديريف لميماتيـ اإلدارية مف وجية نظرىـ وعف درجة حكـ المعمميف والمع

 مت الدراسة إلى النتائج اآلتية: ، وتوصّ مدى تطبيؽ المديريف ليا

( بيف فيـ وتطبيؽ المديريف والمديرات مف 0.05)ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( أ
، في حيف أّف ليس ىناؾ فروؽ في جميع المجاالت مف دوف استثناءذوي الخبرة اإلدارية األكثر 

مديرات ذوي الخبرة األقؿ ( بيف فيـ وتطبيؽ المديريف وال0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى)
عداد الموازنةمجاالت وىي: التوجيو والتنسيؽ، والر في أربع  ، في حيف أّف ىناؾ فروقًا في قابة وا 

 يط والتنظيـ.مجالي التخط

إّف متوسطات تقديرات فيـ المديريف والمديرات لميماتيـ اإلدارية أعمى مف متوسطات المعمميف  ( ب
، وأّف نسب تحّقؽ ليذه الميمات في المجاالت كّميا والمعممات لتطبيؽ ىؤالء المديريف والمديرات

: فعة في المجاالت كافةايات اإلدارية بحسب تقديرات المديريف والمديرات كانت مرتجميع الكف
عداد الموازنة، التخطيط والتنظيـ والتوجيو وا في حيف كانت نسبة تحقؽ لتنسيؽ والرقابة وا 

ا مجالي عدت متوسطة في جميع مجاالت العمؿ الكفايات بحسب تقديرات المعمميف والمعمما
عداد الم    .إذ كانت نسبة تحققيا مرتفعة ،وازنةالرقابة وا 

 

 الدراسات األجنبية 2-3-2

( كفاءة األساليب المستخدمة  ,2016Al-Tarawneh & others) آخروفحّددت دراسة الطراونة و 
أو األغوار مف وجية لتقييـ أداء المعمميف مف ِقبؿ مدراء المدارس الحكومية في مديرية جنوب الغور، 

ىذه الدراسة األساليب المستخدمة مف ِقبؿ مدراء المدارس الحكومية في  . حيُث تناولتنظر المعمميف
رة مع الطالب مجاالت التخطيط لمتقييـ، العمؿ مع المعمـ، تطوير القدرات، العمؿ الكتابي وأعماؿ اإلدا

وضعت ىذه الدراسة أداة مف خمسيف متغير موّزعة عمى ست  ولتحقيؽ األىداؼ. ومع المجتمع المحمي
ارس ( معمـ مف مد156ثـ تحديد صحة ومصداقية األداء عمى عينة عشوائية مكّونة مف)مجاالت، 

ـّ تحميؿ البيانات التي تـّ جمعيا، حكومية في مديرية جنوب الغور واسُتخدمت أدوات احصائية . وقد ت
ـ ُتظير يُث ل. حالكتابية واإلدارية عالية، بينما باقي المجاالت معتدلة. وكاف تقدير المجاالت لمتحميؿ
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الدراسة أي فروؽ ذات داللة احصائية ىامة بيف المدارس. في حيف كاف ىناؾ مستوى كبير مف 
التمييز في فعالية أساليب التقييـ المستخدمة مف ِقبؿ مدراء المدارس بسبب متغّير الخبرة لصالح 

فات احصائية . كما لـ ُتظير الدراسة أي اختالليـ أكثر مف عشر سنيف في الخدمة المعمميف الذيف
. ويوصي الباحثوف بمزيد مف البحوث في ىذا غير الجنس والمتغيرات األكاديميةىامة ُتعزى لمت

 الموضوع وعمى متغيرات أخرى ذات صمة .

إطػار مقتػرح ليندرة العمميات في   بعنواف تصػميـ  (Abdous & Wuhe, 2008 ) ةدراس وجاءت
 .: دراسة حالة لجدولة وتوزيع اختبارات التعمـ عف بعديكيةفي الواليات المتحدة األمر  التعميـ العالي

لكترونيػة، ولتقميؿ التكاليؼ اىدفت الدراسة الى استبداؿ االختبارات المكتوبة عديمة الجػدوى بػأخرى 
لى مواقع التعمـ عف بعدو المتعمقة بإرساؿ واستقباؿ االختبارات مف  اقترحت الدارسة إطار مبدئيًا  .ا 

ة اليندرة في مؤسسػات التعمػيـ العػالي، وييدؼ استخداـ دراسة الحالة إلى تنظيـ جدولة وعمميًا لعممي
لذا فإف  خطوات لعممية اليندرة، 4وتوزيع اختبارات التعمـ عف بعد، وتـ وضػع إطار تسمسمي مكوف مف 

ؿ في نفس وتكمفة أق نتائج ىذه الدراسة تشير إلى عممية منظمة وفاعمة مع رضا عف التعمػيـ العالي،
و تنفيذ مسح لقياس مدى رضا  ،كما تـ تقييـ نظاـ جدولة وتوزيع االختبارات باستخداـ االنترنت .الوقت

نة الدراسة مف جميع العامميف تمثمت عي ،2006المستخدميف عف نظاـ االنترنت والمستخدـ منذ عاـ 
سح فيـ كيفية استخداـ مف مستخدمي ىذا النظػاـ، وكػاف الغرض مف الم أولد دومينيوف جامعة في

النظاـ، وأثر استخدامو عمى تقميؿ القوة العاممة، وأشارت النتائج إلى أف العديد مف العامميف لدييـ 
النموذج الذي قدمتو الدراسة - اتجاىات إيجابية نحو النظاـ الػذي ال يخمو مف العيوب والمشكالت

يف فػي عممية جدولة وتوزيع االختبار، ييدؼ إلى تيسير التنسيؽ والتواصؿ بيف المعنييف المنخرط
وىناؾ تخطيط لمزيد مف التحسينات التي مف شأنيا دمػج ىػذا النظاـ مع أنظمة تسجيؿ المعمومات في 

ويقمؿ حاجػة الجامعة إلى إدخاؿ معمومات حوؿ الطمبة  الجامعة مما سيزيد الوظػائؼ المحوسػبة،
امعػة في تصحيح االختبارات، وجمع األوراؽ والمساقات، وىناؾ تفكير حوؿ كيفية مساعدة الج

وتوزيعيا، فإف ىذا اإلطار المقترح يوفر خارطة طريؽ مرنة لعمميات إعادة التفكير، وتنظيـ جدولة 
ولقد ساىـ تطبيؽ اإلطار فػي كشػؼ األخطاء، وتقميؿ التداوؿ بالورؽ، وفي زيادة الفعالية  االختبارات،

األعبػاء الممقاة عمى عاتؽ الجامعة، باإلضافة إلى خفض الكمفة وتحقيؽ تحسينات عممية، مع تقميؿ 
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الكمية، ونعتقد أف ىذا اإلطار سيسػتخدـ في تنظيـ خدمات أخرى، وسيخدـ مساعي جامعات أخرى 
 .متخصصة في التعمـ عف بعد

إلى تحميؿ ممارسات مديري ( Gedikoglu & Keser, 2008وىدفت دراسة جيدكوغمو وكيسر)
نوية في تركيا لسمطاتيـ في ضوء مسؤولياتيـ، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى جميع المدارس الثا

، وقد 2006-2005مديري المدارس الثانوية في المناطؽ التعميمية الوسطى خالؿ العاـ الدراسي 
ُيدركوف مسؤولياتيـ بمتوسط حسابي  أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أّف مديري المدارس الثانوية

%(، وأّف أعمى متوسط ليذه المسؤوليات كاف في الوظائؼ الروتينية، بينما 72ما نسبتو ) ( أي3.6)
 كاف أدنى متوسط في تطوير المدرسة.

لى الكشؼ عف التعميـ واألزمات المستوطنة في مناطؽ إىدفت  ( ,2007Nicolai)يدراسة نيكوالأما 
، 2005- 1994الفمسطيني التربوي منذ استكشفت الدراسة تأسيس وتطوير النظاـ ، السمطة الفمسطينية

، كما بينت الدراسة االنجازات والفرص والتحديات التي يتمتع بيػا التعمػيـ فػي منػاطؽ السػمطة الفمسطينية
والمناىج  ،والميزانيػات والتنسيؽ (،ومنيا النمو في اآلليات الجوىريػة لمتخطػيط التربػوي )اإلدارة

، كما بينت الدراسة التوسع في النظاـ التربػوي الفمسطيني، وخاصة في الفمسطينية والتاريخ والثقافة
وقانوف الطفؿ  ،والخطة الخمسية ،يةتركيب المنظمة الجديد في وزارة التربية والتعميـ العػالي الفمسػطين

 .2005الفمسطيني لعاـ 

ص ( دراسة ىدفت إلى فحAhmad & Francis & Zairi  2007أجرى أحمد وفرانسيس وزيري)
العوامؿ الحرجة في نجاح عممية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في التعميـ العالي، دراسة حالة 
تجريبية عف طريؽ فحص ثالثة معاىد تعميـ عالي في ماليزيا، اعتمدت عمى تطبيؽ عممية إعادة 

ة إعادة ىندسة العمميات اإلدارية. وتوّصمت الدراسة إلى أّف ىناؾ عوامؿ عّدة ميمة وحرجة لعممي
ىندسة العمميات اإلدارية، وىذه العوامؿ ىي: العمؿ بروح الفريؽ الواحد، والثقافة النوعية، ونظاـ اإلدارة 

دارة التغيير الفاعمة، والتشاركية، وتكنولوجيا المعمومات، واإلدارة الفاعمة لممشاريع.  النوعي، وا 

في  ظمػة مػع تكنولوجيػا المعموماتبدراسة حػوؿ تصػميـ المن ,Bujoreanu) 2005وقاـ بوجيرانو )
، حيث وجد الباحث أف نظـ المعمومات جزء رئيس ومتأصؿ في خطػط ونشػاطات المنظمة، كندا

وأوضح االرتباط بيف تطوير العمميات اإلدارية في المنظمة، وبػيف إعػادة ىندسػة العمميات اإلدارية. وقد 
سة أف اليدؼ إنجاح إعادة ىندسة العمميات وأوضحت الدرا، استخدـ الباحث منيج دراسة الحالة
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وليدؼ تحسيف جودة العمميات بشكؿ عاـ يجب أف تدخؿ مبادئ إعادة ىندسة العمميات  ،اإلدارية
بتطوير نظـ تكنولوجيا  اإلدارية مع مفػاىيـ ومبػادئ إدارة الجودة الشاممة، حيث يؤمف الباحث بالبدء أوالً 

واع النشاطات اإلدارية، التي يجب أف تنفذ في نظـ المعمومات المعمومات، وتوصؿ إلى دليؿ عاـ ألن
  .قبؿ البػدء فػي إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

ىدفت إلى تحديد إمكانية تطبيؽ إعادة ىندسة ( Allen & Field, 1999) وفي دراسة أللف وفيمد
ميـ العالي في المممكة المتحدة، العمميات اإلدارية باعتبارىا استراتيجية إلدارة التغيير في مؤسسات التع

واعتمدت الدراسة منيجية دراسة الحالة، وكانت أداتيا المقابالت الشخصية لمقائميف عمى إعادة اليندسة 
في خمس جامعات في المممكة المتحدة، وتمّثمت النتائج في أّف الثقافة التنظيمية وبناء مؤسسات التعميـ 

فة مف مشروع إعادة اليندسة، ويتطمب دعـ التدريس والتعمـ تأكيدًا العالي تحد مف درجة التغيير المستيد
مكاسب أقؿ كفاءة وبخاصة عندما  أكبر عمى التغيير الزائد، ويمكف أف يحّقؽ التغيير الزائد لمعممية

 يطّبؽ عمى الخدمات اإلدارية.

اإلشرافية ( بدراسة ىدفت لمعرفة تأثير الممارسات Bulach and other 1999قاـ بولش وآخروف)
الجنس و المرحمة عمى  متغير مف عمى المناخ اإلشرافي الموجود في المدرسة، ومعرفة كؿٍّ لممديريف 

( معممًا بالواليات المتحدة األمريكية، واستخدـ الباحثوف استبانة كأداة لمدراسة 208ذلؾ، وشممت العينة)
لممديريف. وقد توّصمت الدراسة إلى  ة( بندًا لبياف تقديرات المعمميف حوؿ الممارسات اإلشرافي52مف)

النتائج اآلتية: أف المناخ التعميمي في المدرسة كاف أكثر إيجابية، كما أّف الجنس لـ يمعب دورًا عمى 
كؿٍّ مف الجنسيف في المناخ اإلشرافي، وحصمت المديرات عمى نسبة أحسف مف المديريف في مجاؿ 

دراء المدارس لتدريبيـ عمى اإلشراؼ السميـ عمى المناخ القيادة. وجاء في توصياتيا عمؿ ورش عمؿ لم
 المدرسي الذي ُيمّكنيـ مف إزالة العقبات التي تعترضيـ.

( ببياف أفضؿ الممارسات الحالية في Maniel and others,1995قامت دراسة مانيؿ وآخروف )
حدة األمريكية، وقد تطبيؽ مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة في مدارس المقاطعات عبر الواليات المت

( أسئمة حوؿ مفاىيـ إدارة الجودة 8استخدـ الباحثوف اإلستبانة المفتوحة كأداة لمدراسة وتأّلفت مف )
( 3( لمدراسة، وشاركت )43( مدارس، استجاب منيـ )205الدراسة ) ةالشاممة وتطبيقيا، وشممت عين

إلى النتائج اآلتية: أّف إدارة الجودة  ( في مقابالت ىاتفية. وقد توّصمت الدراسة5بدوف استطالع، و)
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الشاممة ليا اإلمكانية إلنجاز تغيير ىاـ في المدرسة. كما تقوـ المدرسة بتوظيؼ نتائج تقويميا 
 لمعمميات والمخرجات لتحسيف الممارسات التعميمية، والتركيز عمى الطالب. 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة  2-3-3

، وطرؽ جمع بياناتيا، ، وتنّوعت في أىدافيااولت موضوع العمميات اإلداريةتن تعّددت الدراسات التي
. فقد حاولت الباحثة الرجوع إلى أكبر عدد مف الدراسات السابقة ذات العالقة ومجتمعاتيا، وتحميميا

 عّمقة بدراستيا، وحرصت أف تكوف ىذه الدراسات شاممة لمجاالت دراستيا قدر اإلمكاف .بالمجاالت المت

درجة ممارسة دراسة كانت تيدؼ إلى  راسات السابقة نالحظ أف بعضياف خالؿ استعراض الدوم
إلدارية  لدى المديريف مثؿ دراسة )الحراحشة لممارسات اواقع اوظائؼ العمميات اإلدارية و 

( 2011(، )الدجني، 2007ب،حر )  (،2001(، ) شافي، 2014)الحريري، (،2009ومقابمة،
(Gedikoglu & Keser, 2008.) 

إلقاء الضوء عمى الجوانب المختمفة ألسموب إعادة ىندسة العمميات كما ىدفت بعض الدراسات إلى 
 Abdous)(، 2010الدجني، ارية مثؿ دراسة ) اإلدارية)اليندرة( وذلؾ لمّتعّرؼ عمى واقع العمميات اإلد

& Wuhe, 2008)  ،)(Ahmad & Francis & Zairi  2007( ،)Allen & Field, 1999.) 

 التعّرؼ عمى مدى فيـ و تقويـ المديريف لميماتيـ اإلدارية مثؿ دراسة  وىناؾ دراسات ىدفت إلى
 (.Bulach and other 1999)(، 1988الصعوب، )

وقامت بعض الدراسات باستقصاء تصورات القادة التربوييف والتعّرؼ إلى التوّقعات المستقبمية المرغوب 
 .(2006(، ) جرادات، 2003لرويمي، مثؿ دراسة ) ا تطويرىاومدى  فييا لمعمميات اإلدارية

لمديريف كدراسة الكفاءة اإلدارية في العمميات اإلدارية لدى اكما رّكزت دراسات أخرى إلى معرفة واقع 
 ( .2016، آخروف(، ) الطراونة و 1992)المخالفي، 

سة العمميات اإلدارية لدى مديري وما يمّيز ىذه الدراسة عف الدراسات األخرى في أّنيا رّكزت عمى درا
لما تعانيو مف صعوبات وحصاٍر متتاٍؿ مف المدارس في محافظة القدس، وىي أىـ محافظات فمسطيف 

كما فتدرس الواقع ليذه العمميات رغـ التحّدي الكبير الذي يواجيو المدراء في ظؿ اإلحتالؿ. اإلحتالؿ، 
، ة نظر المديريف في محافظة القدسمف وجي لمستقبؿأنيا تدرس المأموؿ مف العمميات اإلدارية في ا
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وما سيترّتب عمييا مف تقّدـ ممحوظ في أداء المدير، وتوفير لموقت والجيد، ورفع مستوى التحصيؿ 
 ، بما يحّقؽ األىداؼ التربوية المرجّوة.العممي لدى الطمبة
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ِالفصلِالثالث
_________________________________________________ِ

ِالطريقةِواإلجراءات
ِ
 المقّدمة   3-1

، ومجتمعيا وعينتيا، واألداة المستخدمة في الحصوؿ عمى يتناوؿ ىذا الفصؿ التعريؼ بمنيج الدراسة  
البيانات وكذلؾ صدقيا وثباتيا، كما يتناوؿ إجراءات تطبيقيا ومتغيراتيا، والمعالجات اإلحصائية التي 

 والتحّقؽ مف فرضياتيا . استخدمت لإلجابة عف أسئمتيا

ِمنهجِالدراسة3-2ِِ

وىو المنيج الذي ييدؼ إلى وصؼ خصائص الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي،  اتّبعت   
متو ًا لمالءنظر الظاىرة موضوع الدراسة وتحميؿ بياناتيا وجمع معمومات عنيا في الوقت الحاضر، 

 لطبيعة ىذه الدراسة .

ِمجتمعِالدراسة3-3ِِِ

تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات ومديري ومديرات محافظة القدس ) الحكومية    
ممًا ( مع4200) ( فردًا، منيـ4421) ـ والبالغ عددىـ2015/2016والخاصة والوكالة(، لمعاـ الدراسي 

( 18خاصة، و) (85( حكومية، و)118: )( مدرسة221مديرًا ومديرة، يعمموف في )( 221ومعممة، و)
 . وكالة

ِعينةِالدراسة3-4ِِِ

ـّ  ة،( مديرًا ومدير 66و)  ،( معممًا ومعممة210تكّونت عينة الدراسة مف ) تـ اختيارىا عشوائيًا، وت
ـّ توزيع . %( لممديريف30%( لممعمميف، و)5) اختيار عينة الدراسة بشكؿ عينة عشوائية، بنسبة وت

وقد بمغ عدد اإلستبانات التي  ،ّكمت عينة الدراسةالمدارس التي شاالستبانات عمى جميع المعمميف في 
ـّ توزيعيا ) ـّ استرجاعيا )في حيف بمغ عدد اإلست( استبانة، 276ت . وقد استبانة (258بانات التي ت
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%( مف عينة 93أي ما نسبتو )، ( مديرًا ومديرة51( معممًا ومعممة، و)207فراد العينة )استجاب مف أ
( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب 1.3ويبيف الجدوؿ )  .وىي نسبة تفي ألغراض الدراسةة، الدراس

 متغيرات الدراسة .

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدوؿ )

 

 

ِالدراسةِأداة3-5ِِِ

استخدمت الباحثة في دراستيا أداة اإلستبانة، كأداة لجمع المعمومات وتحقيؽ أىداؼ الدراسة، حيث  
: بموضوع الدراسة لبناء اإلستبانة قامت باإلطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعّمقة

 :ولية مف وتكّونت اإلستبانة في صورتيا األ(. 2009دراسة )الحراحشة ومقابمة، ك

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 29.5 76 ذكر الجنس

 70.5 182 أنثى

 المؤىؿ العممي
 8.5 22 دبمـو
 

 

182 70.5 
 20.9 54 أعمى مف بكالوريوس

 80.2 207 معمـ المسمى الوظيفي
 19.8 51 مدير

 72.5 187 عمـو إنسانية التخصص
 27.5 71 عمـو طبيعية

 39.5 102 أساسية مستوى المدرسة
 60.5 156 ثانوية

 جية العمؿ
 52.7 136 حكومية
 17.8 46 وكالة
 29.5 76 خاصة
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يشتمؿ ىذا الجزء عمى المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ) الجنس، والمؤىؿ : الجزء األوؿ
 العممي، والمسمى الوظيفي، والتخصص، ومستوى المدرسة، وجية العمؿ ( .

 : التخطيط وُيمّثؿاألوؿ لمجاؿعمى خمسة مجاالت، ا رة موّزعةفق (56)يشتمؿ عمى الجزء الثاني : 
. قراتف ( 7: التوجيو وُيمّثؿ )الثالث. والمجاؿ فقرة( 11: التنظيـ وُيمّثؿ ) الثاني. والمجاؿ فقرة (12)

وُيبّيف الممحؽ ( فقرة.15: التقويـ وُيمّثؿ )والمجاؿ الخامس .( فقرات10: الرقابة وُيمّثؿ ) الرابعوالمجاؿ 
 .االستبانة في صورتيا األولّية (1رقـ )

ِِاةصدقِاألد3-5-1ِِِ

قامت الباحثة بالتحّقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف،     
(، وجامعة )الخضوري س، وجامعة فمسطيف التقنيةمف أعضاء ىيئات التدريس في كؿٍّ مف جامعة القد

إبداء ، وذلؾ مف أجؿ (2( محكمًا، ممحؽ )15وعددىـ ) ومديرة مدرسة بنات بيت اكسا، ،حالنجا
ضافة ما يرونو مناسبًا، لتصبح األداة ب درجة مف المالحظات حوؿ األداة ومجاالتيا وفقراتيا، وحذؼ وا 

ـّ إجراء التعديالت المشار إلييا مف  .الصدؽ ومقبولة تربوياً  وبعد مراجعة مالحظات المحكميف، ت
صورتيا النيائية، ممحؽ  في، وُأخرجت االستبانة %( منيـ75ي أجمع عمييا أكثر مف )المحكميف، والت

 مما يمي:، حيث تكونت (3رقـ )

: الجنس، المؤىؿ ُتمّثؿ متغيرات الدراسة المستقمةبيانات عامة عف المستجيب، و : وؿالقسـ األ
 العممي، المسمى الوظيفي، التخصص، مستوى المدرسة، جية العمؿ .

 يضـ مجاالت الدراسة وفقراتيا ويشمؿ :: القسـ الثاني

 ( فقرة .11يط ويحتوي )مجاؿ التخط -1
 ( فقرة .11مجاؿ التنظيـ ويحتوي )  -2
 ( فقرات .8مجاؿ التوجيو ويحتوي )  -3
 ( فقرة .12مجاؿ الرقابة ويحتوي )  -4
 .( فقرة56تبانة في صورتيا النيائية )س. وبيذا حوت اإل( فقرة14حتوي ) مجاؿ التقويـ وي -5
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ـّ التحّقؽ مف صدؽ األداة أيضًا بحساب  معامؿ اإلرتباط بيرسوف لفقرات اإلستبانة مف ناحية أخرى ت
عمى أّف  ىذامع الدرجة الكمية لألداة واّتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات اإلستبانة ويدؿ 

 يبيف ذلؾ .( 2.3) داخمي بيف الفقرات. والجدوؿساؽ اتّ  ىناؾ

رتباط فقرات واقع العمميات ( لمصفوفة اPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: .2.3جدوؿ )

 .أنفسيـ دس مف وجية نظر المعمميف والمديريفاإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة الق

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.439** 0.000 20 0.537** 0.000 39 0.498** 0.000 

2 0.552** 0.000 21 0.654** 0.000 40 0.544** 0.000 

3 0.421** 0.000 22 0.611** 0.000 41 0.656** 0.000 

4 0.391** 0.000 23 0.454** 0.000 42 0.608** 0.000 

5 0.426** 0.000 24 0.571** 0.000 43 0.629** 0.000 

6 0.547** 0.000 25 0.637** 0.000 44 0.696** 0.000 

7 0.559** 0.000 26 0.686** 0.000 45 0.618** 0.000 

8 0.518** 0.000 27 0.485** 0.000 46 0.610** 0.000 

9 0.571** 0.000 28 0.494** 0.000 47 0.587** 0.000 

10 0.558** 0.000 29 0.556** 0.000 48 0.661** 0.000 

11 0.586** 0.000 30 0.477** 0.000 49 0.602** 0.000 

12 0.619** 0.000 31 0.610** 0.000 50 0.647** 0.000 

13 0.598** 0.000 32 0.620** 0.000 51 0.664** 0.000 

14 0.578** 0.000 33 0.640** 0.000 52 0.637** 0.000 

15 0.571** 0.000 34 0.613** 0.000 53 0.590** 0.000 

16 0.607** 0.000 35 0.585** 0.000 54 0.574** 0.000 

17 0.578** 0.000 36 0.598** 0.000 55 0.578** 0.000 
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1 0.582** 0.000 37 0.647** 0.000 56 0.617** 0.000 

19 0.556** 0.000 38 0.620** 0.000    

 

ِثباتِاألداة3-5-2ِِِِ

ـّ الّتحّقؽ مف ثبات أداة الدراسة بحساب معامؿ كرونباخ ألفا )     لألداة ككؿ ( Cronbach Alphaت
 ككؿ حيث بمغت قيمة الثبات لواقع العمميات اإلدارية لممجاالت الخمسة المكّونة لألداة كؿ عمى حدة،و 
ـّ احتساب . في بأغراض الدراسة( وىذه النتيجة تشير إلى تمتع ىذه األداة بثبات ي0.973) كما ت

يوّضح  (3.3) وؿ والجدمعامؿ الثبات لممجاالت الخمسة التي تتكّوف منيا أداة الدراسة كؿ عمى حدة، 
         ذلؾ .

               نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 3.3جدوؿ )            

 معامؿ الثبات المجاالت

 0.893 التخطيط

 0.875 التنظيـ

 0.876 التوجيو

 0.920 الرقابة

 0.942 التقويـ

 0.973 الدرجة الكمية

 

ِتطبيقِالدراسةِِإجراءات3-6ِِِِ

ـّ        ؿ وزارة الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة الطالب مف جامعة القدس، ومف ثـّ مكتب وكيت
ـّ  ،(5) محافظة ضواحي القدس، ممحؽ، ومكتب مديرية التربية والتعميـ في التربية والتعميـ العالي وت
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راد الستبانات عمى جميع أفراد عينة الدراسة، وبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبانات مف أفتوزيع ا
والتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي ىي العينة، تبّيف لمباحثة أّف عدد االستبانات المسترّدة الصالحة 

دخمت إلى ّرغت البيانات وأُ فُ ثـّ  %( .93(، أي ما نسبتو )276( استبانة مف مجموع )258)
ـّ إجراء التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعموـ اإلالحاسوب، و  جتماعية ت

(SPSS.) ية:توحتى يتـ تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات اآل 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة
 3.67-2.34 متوسطة
 فأعمى 3.68 عالية

 

ِمتغّيراتِالدراسة3-7ِِِ

ِ:المتغيراتِالمستقّمة 3-7-1
 .، أنثىالجنس: ذكر .1
 ، أعمى مف بكالوريوس .مي: دبموـ، بكالوريوسالمؤىؿ العم .2
 ، مدير .المسمى الوظيفي: معمـ .3
 ، عمـو طبيعية .التخصص: عمـو إنسانية .4
 ، ثانوية .مستوى المدرسة: أساسية .5
 ، خاصة .جية العمؿ: حكومية، وكالة .6

ِالمتغيرِالتابعِ:3-7-2ِِِ

اإلدارية لدى مديري تمؾ لعمميات  لواقعديري ومديرات محافظة القدس تقديرات معممي ومعممات وم    
 المدارس .
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ِالمعالجةِاإلحصائية3-8ِِِ

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا واختبار فرضياتيا استخدمت الباحثة المتوسطات       
، كما استخدمت تحميؿ ( ألربع عينات مستقمةt-testالحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار ت )

ثبات ال معادلة( لعينتيف مستقمتيف، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، و One Way Analysisحادي)التبايف األ
ب قيمة معامؿ ثبات أداة الدراسة، وذلؾ باستخداـ برنامج ( لحساCronbach Alphaكرونباخ ألفا )

 Statistical Package For Social) (SPSSالرزمة اإلحصائية لمعمـو اإلجتماعية )
Sciences). 
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ِالرابعالفصلِ

  نتائجِالدراسة4-1ِِ

لنتائج الدراسة، التي توصمت إلييا الباحثة عف موضوع الدراسة وىو   تضمف ىذا الفصؿ عرضاً      
 العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ"

 مرتبة حسب أسئمة الدراسة. واقع ومأموؿ"

ِائجِأسئمةِالدراسة:نت4ِ-2ِِِ

ِالنتائجِالمتعمقةِبالسؤالِاألول:4-2-1ِِِ

واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مػف وجيػة نظػر المعممػيف والمػديريف ما 
 ؟  أنفسيـ

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة السػتجابات 
واقػع العمميػات اإلداريػة لػدى مػديري المػدارس  د عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عػفأفرا

 يـ.في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفس
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ت (: المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لمجػػػاالت واقػػػع العمميػػػا1.4جػػػدوؿ )
                                                                                      محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ                                                                            اإلدارية لدى مديري المدارس في

 الرقـ
االنحراؼ  المتوسط الحسابي المجاالت

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.54517 4.2355 التوجيو 3

 عالية 0.47339 4.2347 التنظيـ 2

 عالية 0.52781 4.1956 التخطيط 1

 عالية 0.58502 4.1625 التقويـ 5

 عالية 0.56672 4.1292 الرقابة 4

 عالية 0.47879 4.1865 الدرجة الكمية                    

 

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
واقػػع العمميػػات اإلداريػػة لػػدى مػػديري المػػدارس فػػي محافظػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػر  ىعينػػة الدراسػػة عمػػ

( 0.478عيػػاري )( وانحػػراؼ م4.18المعممػػيف والمػػديريف أنفسػػيـ أف المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة)
وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف واقػػع العمميػػات اإلداريػػة لػػدى مػػديري المػػدارس فػػي محافظػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػر 
المعممػيف والمػػديريف أنفسػػيـ جػػاء بدرجػػة عاليػػة. ولقػػد حصػؿ مجػػاؿ التوجيػػو عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي 

 مػػف ثػػـ مجػػاؿ الرقابػػة.التخطػػيط، يميػػو مجػػاؿ التقػػويـ، و التنظػػيـ، يميػػو (، ويميػػو مجػػاؿ 4.235ومقػػداره )
وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 

 .مجاؿ التخطيط فقرات االستبانة التي تعبر عف

 

 

 

 



 
47 

 

 التخطيط(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 2.4جدوؿ )       

 المتوسط الحسابي الفقرات الرقـ
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.717 4.34 يسعى المدير لوضع أىداؼ المدرسة بما ينسجـ مع أىداؼ الوزارة 4

 عالية 0.722 4.32 يقـو المدير بإشراؾ المعمميف في وضع الخطط العالجية 8

 عالية 0.696 4.30 حسب أولوياتيا األىداؼ المدير يحّدد 2

 عالية 0.691 4.27 يضع المدير األىداؼ المستقبمية بصورة واضحة 1

 عالية 0.662 4.24 المناسبة اإلستراتيجيات يضع المدير البرامج الالزمة لتنفيذ 9

 عالية 0.734 4.24 الالزمة ويحصر الموارد المادية والبشرية لألنشطة المدير يخطط 10

7 
داء آرائيـ في العمؿ ليتمّكنوا مف المساىمة يسمح المدير لممعمميف بإب

 في التطوير
 عالية 0.788 4.23

 عالية 0.746 4.16 يوفر المدير في المدرسة سياسات مكتوبة تنسجـ مع أىدافيا 5

6 
ُيشرؾ المدير المعمميف في عمميات التخطيط لمميارات التعميمية 

 الُمستيدفة
 عالية 0.793 4.07

11 
ميف عمى نماذج مف الخطط اليومية ُيطمع المدير المعم

 منيا لإلستفادة والفصمية
 عالية 0.907 4.07

 عالية 0.884 3.91 في وضع وصياغة األىداؼ المعمميف المدير ُيشرؾ 3

 عالية 0.52781 4.1956 الدرجة الكمية

 

ابات أفراد يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستج
( وانحػػػراؼ معيػػػاري 4.19عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى مجػػػاؿ التخطػػػيط أف المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة)

 ( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التخطيط جاء بدرجة عالية.0.527)

يسػعى  ( أف جميػع الفقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة. وحصػمت الفقػرة "2.4)لجػدوؿ كما وتشير النتائج فػي ا
(، 4.34" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي )لمدرسػػة بمػػا ينسػػجـ مػػع أىػػداؼ الػػوزارةالمػػدير لوضػػع أىػػداؼ ا

(. 4.32" بمتوسػػط حسػػابي ) يقػػـو المػػدير بإشػػراؾ المعممػػيف فػػي وضػػع الخطػػط العالجيػػةويمييػػا فقػػرة " 
" عمػػى أقػػؿ متوسػػط حسػػابي  فػػي وضػػع وصػػياغة األىػػداؼ المعممػػيف المػػدير ُيشػػرؾوحصػػمت الفقػػرة " 
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 منيػا لإلسػتفادة طمع المدير المعمميف عمى نماذج مف الخطط اليوميػة والفصػميةيُ الفقرة " (، يمييا 3.91)
" بمتوسط حسابي  ُيشرؾ المدير المعمميف في عمميات التخطيط لمميارات التعميمية الُمستيدفة" والفقرة " 

(4.07.) 

نة الدراسة عمػى وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عي
 مجاؿ التنظيـ. فقرات االستبانة التي تعبر عف

 

 التنظيـ(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 3.4جدوؿ )              

 المتوسط الحسابي الفقرات الرقـ
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.670 4.39   يف في المدرسةالعامم المدير اختصاصات ّيحّدد 2

9 
أنظمة وزارة التربية  كما تنص عمييا اإلختصاصات المدير يوّزع

  والتعميـ
 عالية 0.680 4.35

 عالية 0.707 4.34   المدير األعماؿ والمسؤوليات بيف المعمميف ُيوّزع 3

 عالية 0.658 4.26   األفراد الذيف سيوكؿ إلييـ تنفيذ العمؿ عدد المدير يقّدر 1

 عالية 0.710 4.26  العالية لمقياـ باألنشطة الالزمة الكفاية يختار المدير األفراد ذوي 11

 عالية 0.688 4.23  السمطة والمسؤولية لألفراد مستوى المدير ُيحّدد 4

 عالية 0.731 4.21  ينتيج المدير األساليب اإلدارية الحديثة في إدارة مؤسستو 10

5 
ير أىداؼ التنظيـ وذلؾ بإحاطة جميع العامميف باألوامر ُيحّقؽ المد
  والتوجييات

 عالية 0.723 4.18

 عالية 0.730 4.15  اإلدارية ِوفؽ قدرات المعمميف المياـ المدير يوّزع 6

 عالية 0.733 4.12  لممعمميف أثناء تنفيذىـ ألعماؿ التنظيـ الصالحيات المدير ُيفّوض 7

 عالية 0.750 4.08  العمؿ ومجموعاتو إلى وحدات عمؿ إدارية ُيصّنؼ المدير أنواع 8

 عالية 0.47339 4.2347 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
وانحػػػػراؼ معيػػػػاري ( 4.23عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى مجػػػػاؿ التنظػػػػيـ أف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة)

( وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف مجػػاؿ التنظػػيـ جػػاءت بدرجػػة عاليػػة.كما وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ 0.473)
العامميف فػي  المدير اختصاصات ّيحّدد( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقرة " 3.4)

كمػا تػنص  اإلختصاصػات المػدير يػوّزع (، ويمييػا فقػرة "4.39" عمػى أعمػى متوسػط حسػابي ) المدرسػة
ُيصػّنؼ المػػدير أنػػواع (. وحصػمت الفقػػرة " 4.35" بمتوسػط حسػػابي ) أنظمػػة وزارة التربيػة والتعمػػيـ عمييػا

(، يمييػػػػا الفقػػػػرة " 4.08عمػػػػى أقػػػػؿ متوسػػػػط حسػػػػابي ) "العمػػػػؿ ومجموعاتػػػػو إلػػػػى وحػػػػدات عمػػػػؿ إداريػػػػة
وقامػت  (.4.12" بمتوسط حسػابي ) لممعمميف أثناء تنفيذىـ ألعماؿ التنظيـ الصالحيات المدير ُيفّوض

الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى فقػرات 
    . مجاؿ التوجيو االستبانة التي تعبر عف

 مجاؿ التوجيو(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.4جدوؿ )         

 الفقرات الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.664 4.39 المدير عمى أف تكوف األوامر واضحيحرص  1

 عالية 0.709 4.36 بنجاح المدرسية اإلمتحانات يشرؼ المدير عمى سير 7

 اليةع 0.686 4.31 لتحقيؽ األىداؼ المنشود يوّجو المدير جيود العامميف 2

 عالية 0.744 4.25 لتيسير العممية التعميمية توفير اإلمكانات عمى المدير يعمؿ 4

 عالية 0.801 4.20 يوّجو المدير المعمميف إلى آليات التقويـ التربوي لمطمبة 8

3 
وجيو العممية التعميمية لت يستخدـ المدير أساليب اّتصاؿ متنّوعة

 عالية 0.764 4.17 التعّممية

5 
المدير عمى أف تكوف التوجييات مناسبة لممعمميف مف يحرص 

 عالية 0.753 4.14 حيث كمية المعمومات

 عالية 0.718 4.08 أنشطة العمؿ يوّجو المدير 6

 عالية 0.54517 4.2355 الدرجة الكمية
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راد يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف
( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري 4.23عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى مجػػػػاؿ التوجيػػػػو أف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة)

كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  ( وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف مجػػاؿ التوجيػػو جػػاء بدرجػػة عاليػػة.0.545)
وامػر عمػى أف تكػوف األيحػرص المػدير ( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقػرة " 4.4)

يشػػػػػػػرؼ المػػػػػػػدير عمػػػػػػػػى (، ويمييػػػػػػػػا فقػػػػػػػرة " 4.39" عمػػػػػػػى أعمػػػػػػػى متوسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي ) واضػػػػػػػحة
أنشػػطة  يوّجػػو المػػدير(. وحصػػمت الفقػػرة " 4.36" بمتوسػػط حسػػابي )بنجػػاح المدرسػػية اإلمتحانػػات سػػير
يحػػرص المػػدير عمػػى أف تكػػوف التوجييػػات (، يمييػػا الفقػػرة " 4.08عمػػى أقػػؿ متوسػػط حسػػابي ) " العمػػؿ

 (.4.14" بمتوسط حسابي )  يف مف حيث كمية المعموماتمناسبة لممعمم

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
    . رقابةمجاؿ ال فقرات االستبانة التي تعبر عف

 

 الرقابةستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال5.4جدوؿ )

 الفقرات الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 عالية 0.837 4.22 ُيعالج المدير الخطأ عند وقوعو 12

 عالية 0.771 4.20 يضع المدير الشخص المناسب في المكاف المناسب 11

 عالية 0.850 4.18 رات التقييميةيّتفؽ المدير مع المعمميف عمى مواعيد لمزيا 9

 عالية 0.734 4.17 يحرص المدير عمى أف تكوف رقابتو عمى المعمميف عمى أسس ثابتة 1

 عالية 0.753 4.14 لكؿ فرد مف أفراد الييئة اإلدارية اإلدارية المسؤولية المدير ُيحّدد 3

 عالية 0.690 4.14 اؿمعايير مناسبة لمراقبة األعم يحرص المدير عمى أف تتوافر لديو 4

 عالية 0.758 4.13 الرقابية الُمعتمدة يتأّكد المدير مف أّف العمؿ يسير ِوفؽ الخطط 8

 عالية 0.757 4.12 يستخدـ المدير وسائؿ رقابية تمتاز بالسيولة 2

 عالية 0.824 4.12 يحرص المدير عمى اكتشاؼ األخطاء فور وقوعيا 10

5 
عمى العمؿ  الضرورية لمرقابة اإلدارية المعمومات كؿ المدير يوّفر

 عالية 0.732 4.09 المطموب



 
51 

 

 عالية 0.814 4.06 برنامج رقابي دوري يضع المدير 6

 عالية 0.782 3.99 اإلستراتيجية ُيرّكز المدير في عممية الرقابة عمى النواحي 7

 عالية 0.56672 4.1292 الدرجة الكمية

عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر 
( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري 4.12عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى مجػػػػاؿ الرقابػػػػة أف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة)

 ( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ الرقابة جاءت بدرجة عالية.0.566)

ت بدرجػػة عاليػػة. وحصػػمت الفقػػرة " ( أف جميػػع الفقػػرات جػػاء5.4كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )
يضػػع المػػدير (، ويمييػػا فقػػرة 4.22" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ) ُيعػػالج المػػدير الخطػػأ عنػػد وقوعػػو

ُيرّكز المدير فػي (. وحصمت الفقرة " 4.20" بمتوسط حسابي )  الشخص المناسب في المكاف المناسب
يضػػع (، يمييػػا الفقػػرة " 3.99ط حسػػابي )" عمػػى أقػػؿ متوسػػ  اإلسػػتراتيجية عمميػػة الرقابػػة عمػػى النػػواحي

 (.4.06" بمتوسط حسابي ) برنامج رقابي دوري المدير

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 ـ. مجاؿ التقوي فقرات االستبانة التي تعبر عف

 التقويـ        لمجاؿحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات ال6.4جدوؿ )           

 الدرجة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقـ

 عالية 0.796 4.27 ُيتابع المدير المعمميف وُيدّوف المالحظات كميا في سجؿ خاص 14

 عالية 0.749 4.26 أداء المعمميف بدقة ُيتابع المدير 1

 عالية 0.779 4.25 أداء المعمميف بصورة مستمرة يقّوـ المدير 7

 عالية 0.695 4.23 يحرص المدير عمى متابعة أداء المعمميف بموضوعية 2

 عالية 0.842 4.22 المدير المعمميف بنتائج تقويميـ ُيناقش 9

 عالية 0.775 4.19 عبعد معالجة الخطأ الواق التغذية الراجعة لممعمميف يقّدـ المدير 3

 عالية 0.777 4.19 بمختمؼ النشاطات األفراد ييتـ المدير بأف يكوف التقويـ شاماًل لجميع 4

 عالية 0.765 4.16 مسؤولياتيـ ُيتابع المدير قدرات المعمميف مف أجؿ تحديد 6

 عالية 0.795 4.14 الكشؼ عنيا بعد األخطاء المدير ُيحّمؿ 8
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 عالية 0.757 4.12 المستقبمية  الخطط في بناء التربوي ج التقويـنتائ يوّظؼ المدير 13

 عالية 0.778 4.11 بما يتماشى مع وسائؿ التقويـ التربوي وسائؿ التقويـ المدرسي المدير ُيطّور 11

 عالية 0.728 4.10 مف خالؿ السياسة التربوية األداء الجيد ُيحّدد المدير معايير 12

 عالية 0.792 4.05 حة مّتفؽ عمييا لتصحيح األخطاءيضع المدير آلية واض 5

 عالية 0.801 3.97 يوّظؼ المدير التقويـ البديؿ لقياس النتائج الفعمية 10

 عالية 0.58502 4.1625 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري 4.16راسػػػػة عمػػػػى مجػػػػاؿ التقػػػػويـ أف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة)عينػػػػة الد

 ( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التقويـ جاء بدرجة عالية.0.585)

( أف جميػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. وحصػػمت الفقػػرة " 6.4كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )
(، 4.27" عمى أعمى متوسط حسابي ) ت كميا في سجؿ خاصُيتابع المدير المعمميف وُيدّوف المالحظا

يوظّػػؼ (. وحصػػمت الفقػػرة " 4.26" بمتوسػػط حسػػابي ) أداء المعممػػيف بدقػػة ُيتػػابع المػػديرويمييػػا فقػػرة " 
يضػػع (، يمييػػا الفقػػرة " 3.97" عمػػى أقػػؿ متوسػػط حسػػابي ) المػػدير التقػػويـ البػػديؿ لقيػػاس النتػػائج الفعميػػة

 (.4.05" بمتوسط حسابي )  عمييا لتصحيح األخطاء المدير آلية واضحة متّفؽ

ِالنتائجِالمتعمقةِبالسؤالِالثاني:4-2-2ِِِِ

واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر ىؿ تختمؼ تقديرات 
 ومستوى حسب الجنس والمؤىؿ العممي والمسمى الوظيفي والتخصص  المعمميف والمديريف أنفسيـ

 المدرسة، وجية العمؿ ؟

 :لسؤاؿ تـ تحويمو لمفرضيات اآلتيةجابة عف ىذا اولإل

ِنتائجِالفرضيةِاألولى:4-2-2-1ِِِ

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
تـ " ف أنفسيـ يعزى لمتغير الجنسمديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديري

فحص الفرضية األولى بحساب نتػائج اختبػار "ت" والمتوسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة 
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 في محافظة القدس مف وجية نظر المعممػيف والمػديريف واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في

 أنفسيـ حسب متغير الجنس .

      ئج اختبػػار "ت" لمعينػػات المسػػتقمة السػػتجابة أفػػراد العينػػة فػػي واقػػع العمميػػات اإلداريػػة لػػدى مػػديري المػػدارس فػػي (: نتػػا7.4جػػدوؿ ) 

 وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ حسب متغير الجنس محافظة القدس مف

 العدد الجنس المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 "tقيمة" المعياري

مستوى 
 الداللة

 التخطيط
 0.51668 4.1938 76 ذكر

0.035 0.972 
 0.53379 4.1963 182 انثى

 التنظيـ
 0.45023 4.2656 76 ذكر

0.676 0.499 
 0.48336 4.2218 182 انثى

 التوجيو
 0.46693 4.3224 76 ذكر

1.660 0.098 
 0.57199 4.1992 182 انثى

 الرقابة
 0.56117 4.2083 76 ذكر

1.452 0.148 
 0.56728 4.0962 182 انثى

 التقويـ
 0.59767 4.1776 76 ذكر

0.268 0.789 
 0.58120 4.1562 182 انثى

 الدرجة الكمية
 0.47047 4.2253 76 ذكر

0.842 0.401 
 0.48258 4.1702 182 انثى

 

أي  (،0.401(، ومستوى الداللة )0.842يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
أنو ال توجد فروؽ في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر 

 المعمميف والمديريف أنفسيـ تعزى لمتغير الجنس، وكذلؾ لممجاالت. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية األولى.
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 نتائج الفرضية الثانية:   4-2-2-2

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α ≥ 0.05) ستوى الداللةتوجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مال  "
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير المؤىؿ 

ولفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى . "العممي
ى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف واقع العمميات اإلدارية لد

 .أنفسيـ يعزى لمتغير المؤىؿ العممي

دارية لدى مديري     لواقع العمميات اإل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:8.4)جدوؿ  

       معمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير المؤىؿ العمميالمدارس في محافظة القدس مف وجية نظر ال

 العدد المؤىؿ العممي المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ المعياري

 التخطيط

 0.61826 3.9835 22 دبمـو

 0.53468 4.2238 182 بكالوريوس

 0.44899 4.1869 54 أعمى مف بكالوريوس

 التنظيـ

 0.59195 4.1157 22 دبمـو

 0.47061 4.2423 182 الوريوسبك

 0.42995 4.2576 54 أعمى مف بكالوريوس

 التوجيو

 0.52120 4.2045 22 دبمـو

 0.58329 4.2109 182 بكالوريوس

 0.39985 4.3310 54 أعمى مف بكالوريوس

 الرقابة

 0.46833 4.0985 22 دبمـو

 0.60925 4.1195 182 بكالوريوس

 0.44723 4.1744 54 أعمى مف بكالوريوس

 0.69704 3.9935 22 دبمـو التقويـ
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 0.60336 4.1699 182 بكالوريوس

 0.45803 4.2063 54 أعمى مف بكالوريوس

 الدرجة الكمية

 0.55344 4.0682 22 دبمـو

 0.50030 4.1898 182 بكالوريوس

 0.35806 4.2235 54 أعمى مف بكالوريوس

 
فروؽ ظاىرية في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في ( وجود 8.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )

محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير المؤىؿ العممي، ولمعرفة داللػة 
 .(9.4) كما يظير في الجدوؿ (one way analysisالفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

 

 تائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس (: ن9.4)جدوؿ        

                    وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير المؤىؿ العممي في محافظة القدس                  

 مصدر التبايف المجاؿ
مجموع 
 المربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التخطيط

 0.569 2 1.139 بيف المجموعات

 255 70.457 داخؿ المجموعات 0.130 2.060
0.276 

 257 71.596 المجموع

 التنظيـ

 0.175 2 0.350 بيف المجموعات

 255 57.243 داخؿ المجموعات 0.460 0.780
0.224 

 257 57.593 المجموع

 التوجيو

 0.312 2 0.624 بيف المجموعات

 255 75.759 داخؿ المجموعات 0.351 1.051
0.297 

 257 76.383 المجموع

 الرقابة
 0.074 2 0.148 بيف المجموعات

0.229 0.795 
 0.323 255 82.392 داخؿ المجموعات
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 257 82.541 المجموع

 التقويـ

 0.371 2 0.742 بيف المجموعات

 255 87.214 داخؿ المجموعات 0.339 1.085
0.342 

 257 87.956 المجموع

 

 الدرجة الكمية

 

 

 0.192 2 0.384 بيف المجموعات

0.837 0.434 
 255 58.531 داخؿ المجموعات

0.230 
 257 58.915 المجموع

 

( وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.434لة )( ومستوى الدال0.837يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أي أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في )

محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وكذلؾ 
 لممجاالت. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الثانية. 

 نتائج الفرضية الثالثة:    4-2-2-3

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة " ال
مديري المدارس في محافظة القػدس مػف وجيػة نظػر المعممػيف والمػديريف أنفسػيـ يعػزى لمتغيػر المسػمى 

 .الوظيفي "

ج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية الثالثػػػة بحسػػػاب نتػػػائ
الدراسة في واقع العمميػات اإلداريػة لػدى مػديري المػدارس فػي محافظػة القػدس مػف وجيػة نظػر المعممػيف 

 والمديريف أنفسيـ حسب متغير المسمى الوظيفي. 
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المػدارس فػي  فػي واقػع العمميػات اإلداريػة لػدى مػديري (: نتائج اختبار "ت" لمعينػات المسػتقمة السػتجابة أفػراد العينػة 10.4جدوؿ ) 

 محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ حسب متغير المسمى الوظيفي

 العدد المسمى الوظيفي المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 التخطيط
 0.55828 4.1528 207 معمـ

3.576 0.000 
 0.33099 4.3690 51 ديرم

 التنظيـ
 0.49924 4.2011 207 معمـ

3.002 0.003 
 0.31849 4.3708 51 مدير

 التوجيو
 0.56538 4.2035 207 معمـ

2.230 0.028 
 0.43506 4.3652 51 مدير

 الرقابة
 0.58662 4.1035 207 معمـ

1.473 0.142 
 0.46816 4.2337 51 مدير

 التقويـ
 0.60025 4.1294 207 معمـ

2.050 0.043 
 0.50171 4.2969 51 مدير

 الدرجة الكمية
 0.50275 4.1531 207 معمـ

2.871 0.005 
 0.33715 4.3218 51 مدير

(، أي 0.005(، ومستوى الداللة )2.871يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
 اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظرأنو توجد فروؽ في واقع العمميات 

 المعمميف والمديريف أنفسيـ تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ الرقابة،

 . وبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة.  الفروؽ لصالح المدراء وكانت
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 نتائج الفرضية الرابعة:    4-2-2-4

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α ≥ 0.05) ت داللو إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروؽ ذا " ال
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير التخصص 

" 

تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية الرابعػػػة بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة 
ة في واقع العمميػات اإلداريػة لػدى مػديري المػدارس فػي محافظػة القػدس مػف وجيػة نظػر المعممػيف الدراس

 والمديريف أنفسيـ حسب متغير التخصص.
 

في المدارس   (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري 11.4جدوؿ )   

 وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ حسب متغير التخصص محافظة القدس مف

االنحراؼ  المتوسط الحسابي العدد التخصص المجاؿ
 مستوى الداللة "tقيمة" المعياري

 التخطيط
 0.53083 4.2158 187 عمـو انسانية

1.002 0.317 
 0.51968 4.1421 71 عمـو طبيعية

 التنظيـ
 0.46565 4.2382 187 عمـو انسانية

0.194 0.846 
 0.49647 4.2254 71 عمـو طبيعية

 التوجيو
 0.55416 4.2447 187 عمـو انسانية

0.439 0.661 
 0.52380 4.2113 71 عمـو طبيعية

 الرقابة
 0.57340 4.1203 187 عمـو انسانية

0.408 0.684 
 0.55205 4.1526 71 عمـو طبيعية

 التقويـ
 0.55903 4.1853 187 عمـو انسانية

1.013 0.312 
 0.64892 4.1026 71 عمـو طبيعية

 الدرجة الكمية
 0.46982 4.1962 187 عمـو انسانية

0.531 0.596 
 0.50417 4.1607 71 عمـو طبيعية

(، أي 0.596(، ومستوى الداللة )0.531يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
اقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر أنو ال توجد فروؽ في و 

المعمميف والمديريف أنفسيـ تعزى لمتغير التخصص، وكذلؾ لممجاالت، وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية 
 الرابعة. 
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 نتائج الفرضية الخامسة:    4-2-2-5

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة " ال
مػديري المػدارس فػي محافظػػة القػدس مػف وجيػػة نظػر المعممػيف والمػديريف أنفسػػيـ يعػزى لمتغيػر مسػػتوى 

تـ فحص الفرضية الخامسة بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد .المدرسة "
ي المػػدارس فػػي محافظػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػر عينػػة الدراسػػة فػػي واقػػع العمميػػات اإلداريػػة لػػدى مػػدير 

 المعمميف والمديريف أنفسيـ حسب متغير مستوى المدرسة. 

 (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري 12.4جدوؿ )              

    وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ حسب متغير مستوى المدرسةمف  المدارس في محافظة القدس                   

 مستوى الداللة "tقيمة" االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى المدرسة المجاؿ

 التخطيط
 0.47773 4.2326 102 ساسيةأ

0.912 0.363 
 0.55830 4.1713 156 ثانوية

 التنظيـ
 0.44200 4.2585 102 ساسيةأ

0.652 0.515 
 0.49361 4.2191 156 ثانوية

 التوجيو
 0.51607 4.2880 102 ساسيةأ

1.253 0.211 
 0.56236 4.2011 156 ثانوية

 الرقابة
 0.56292 4.1176 102 ساسيةأ

0.264 0.792 
 0.57087 4.1368 156 ثانوية

 التقويـ
 0.59264 4.1849 102 ساسيةأ

0.496 0.621 
 0.58143 4.1479 156 ثانوية

 الدرجة الكمية
 0.45751 4.2090 102 ساسيةأ

0.612 0.541 
 0.49310 4.1717 156 ثانوية

 

(، أي 0.541(، ومستوى الداللة )0.612يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
محافظة القدس مف وجية نظر  أنو ال توجد فروؽ في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في

المعمميف والمديريف أنفسيـ تعزى لمتغير مستوى المدرسة، وكذلؾ لممجاالت، وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية 
 الخامسة. 
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 نتائج الفرضية السادسة:   4-2-2-6

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
ي المػػدارس فػػي محافظػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف والمػػديريف أنفسػػيـ يعػػزى لمتغيػػر جيػػة مػػدير 
 " العمؿ

ولفحػػص الفرضػػية السادسػػة تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى واقػػع 
أنفسػيـ  العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظػة القػدس مػف وجيػة نظػر المعممػيف والمػديريف

 يعزى لمتغير جية العمؿ. 

 ت اإلدارية لدى مديري لواقع العمميا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:13.4)جدوؿ 

 المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير جية العمؿ        

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد ؿجية العم المجاؿ

 التخطيط
 0.52874 4.1544 136 حكومية
 0.45900 4.2352 46 وكالة
 0.56432 4.2452 76 خاصة

 التنظيـ
 0.44587 4.2213 136 حكومية
 0.41945 4.2727 46 وكالة
 0.55072 4.2356 76 خاصة

 التوجيو
 0.56341 4.1746 136 حكومية
 0.49102 4.3451 46 وكالة
 0.53526 4.2780 76 خاصة

 الرقابة
 0.56567 4.1164 136 حكومية
 0.53611 4.1576 46 وكالة
 0.59270 4.1349 76 خاصة

 التقويـ
 0.58230 4.1161 136 حكومية
 0.58811 4.2267 46 وكالة
 0.58862 4.2068 76 خاصة

 الدرجة الكمية

 0.46793 4.1527 136 حكومية
 0.45084 4.2395 46 وكالة

 0.51463 4.2148 76 خاصة
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وجود فروؽ ظاىرية في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في  (13.4جدوؿ )مف يالحظ 
 محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير جية العمؿ، ولمعرفة داللة 

  .(14.4) كما يظير في جدوؿ (one way analysisيف األحادي )الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبا
 

: نتػػػائج اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة فػػػي واقػػػع العمميػػػات اإلداريػػػة لػػػدى مػػػديري (14.4)جػػػدوؿ          

 مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ يعزى لمتغير جية العمؿ سالمدارس في محافظة القد

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التخطيط
 0.245 2 0.490 بيف المجموعات

 0.279 255 71.106 داخؿ المجموعات 0.417 0.878
 257 71.596 المجموع

 التنظيـ
 0.046 2 0.091 بيف المجموعات

 0.225 255 57.502 اخؿ المجموعاتد 0.817 0.202
 257 57.593 المجموع

 التوجيو
 0.597 2 1.194 بيف المجموعات

 0.295 255 75.189 داخؿ المجموعات 0.134 2.024
 257 76.383 المجموع

 الرقابة
 0.031 2 0.062 بيف المجموعات

 0.323 255 82.479 داخؿ المجموعات 0.909 0.095
 257 82.541 جموعالم

 التقويـ
 0.316 2 0.632 بيف المجموعات

 0.342 255 87.325 داخؿ المجموعات 0.399 0.922
 257 87.956 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.173 2 0.345 بيف المجموعات

 0.230 255 58.570 داخؿ المجموعات 0.473 0.752
 257 58.915 المجموع

 

  ( وىي أكبر مف مستوى الداللة0.473( ومستوى الداللة )0.752يمة ؼ لمدرجة الكمية)يالحظ أف ق 
(α ≥ 0.05 أي أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في )

، محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ عزى لمتغير جية العمؿ، وكذلؾ لممجاالت
 وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية السادسة.
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  النتائج المتعّمقة بالسؤاؿ الثالث:  4-2-3

عمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر الما المأموؿ مف 
 المديريف؟

مع تكرارات استجابات بعض المديريف والمديرات مف ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد قامت الباحثة بج
 (.15.4العينة وترتيبيا تنازليًا كما يبّيف الجدوؿ ) أفراد

 

 ( المأموؿ مف العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المديريف15.4جدوؿ)

 النسبة المئوية التكرار المقترح الرقـ
 %85 17 توسيع استخداـ التكنولوجيا في العمؿ اإلداري 1
 %70 14 ير أكثر مما ىي عميو حاليًا مف اّتخاذ القرارات وأمور أخرىإعطاء مساحة لممد 2

أف تُفصؿ اإلدارة عف اإلشراؼ الفني بحيث يكوف مشرؼ مقيـ لألمور الفنية ويكوف المدير لمنواحي  3
 %60 12 اإلدارية

 %55 11 العمؿ عمى فصؿ اإلدارة التربوية عف المالية 4
 %40 8 عف األسموب الحالي المتمّثؿ بالرقابة اإلدارية والمالية تطوير آليات دعـ المدير بديالً  5
 %35 7 لكترونيا أو مف قبؿ محاسبإمتابعة فواتير وميزانية المدرسة إدخاؿ برنامج المحاسبة ل 6
 %25 5 أف يكوف العمؿ كفريؽ ىو عنواف اإلدارة الناجحة 7
 %15 3 لتعامؿ مع المجتمع المحّميحماية المدير قانونيًا إلعطائو الييبة واألماف في ا 8

 

( الذي ُيعّبر عف مقترحات وتكرارات بعض امدراء مف أفراد العينة نحو 15.4ُيالحظ مف الجدوؿ )
المأموؿ مف العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المديريف أّف 

خداـ التكنولوجيا في العمؿ اإلداري" وبمغت أعمى نسبة تكرار كانت مف نصيب المقترح" توسيع است
 ( 17التكرارات )

%(، يميو المقترح" إعطاء مساحة لممدير أكثر مما ىي عميو حاليًا مف اّتخاذ القرارات 85تكرارًا بنسبة )
 %(. 70( تكرارًا أي بنسبة )14وأمور أخرى" والتي بمغت )

ي المقترح الذي يتمّثؿ في" العمؿ عمى فصؿ كما تشير نتائج التكرارات أف متوسط التكرارات ظير ف
 .%(55)وبنسبة  ( تكراراً 11) " بعدداإلدارة التربوية عف المالية
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في حيف أشارت نتائج التكرارت بأّف أقؿ مستويات التكرار في المقترحات تمّثمت في" حماية المدير 
( تكرارات مف 3ث بمغت )قانونيًا إلعطائو الييبة واألماف في التعامؿ مع المجتمع المحّمي" حي

 %( .15استجابات المبحوثيف عمى سؤاؿ الدراسة بنسبة )
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ِالفصلِالخامس

 مناقشةِنتائجِالدراسةِوالتوصيات

تضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرىا، وفقًا ألسئمتيا وفرضياتيا، ثـّ    
 عرضًا لمتوصيات التي توّصمت إلييا الدراسة بناًء عمى نتائجيا .

 :مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة األوؿ   5-1  

ما واقع العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف 
 أنفسيـ ؟

جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة مف مديري ومعممي مدارس محافظة القدس لواقع العمميات    
حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة  "مرتفعة"محافظة القدس بدرجة االدارية لدى مديري المدارس في

 ( .  0.478( وانحراؼ معياري قدره ) 4.18الكمية )

ـ مف حممة والخاصة (ى ،والوكالة، مديري المدارس ) الحكومية لى أف بعضالباحثة ذلؾ إ وتعزو    
مف حممة درجة الماجستير في  حديثاً  اختيار المدير حيث ُيفّضؿ ية،دارة التربو درجة  الماجستير في اإل

منصب نائب مدير سابقًا. وىذا ُيعد مف العوامؿ عمؿ في ُيقّدـ مف و لى أنإضافة إ تربوية،دارة الاإل
المساعدة في معرفة المدير بالعمميات اإلدارية ومجاالتيا، كما أنو سيكوف قادرًا عمى إدارة المدرسة 

 أمور المدرسة ومجريات العمؿ وسير العممية التعميمية . لما يتمتع بو مف خبرة في  بشكٍؿ جيد،

وتأىيمية لممديريف  ،وفي وقتنا الحاضر تحرص مديريات التربية والتعميـ عمى عقد دورات تدريبية  
ورفع مستوى  عالة لمنيوض بالعممية التعميمية،بحيث يتبّنوا أساليب عممية وتربوية حديثة وطرائؽ ف

   ى مع التطور العممي والتقدـ التكنولوجي . تحصيؿ الطمبة بما يتماش
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أف درجة ممارسة  لى( التي أشارت إ 2009) دراسة مع دراسة الحراحشة ومقابمةوقد اتفقت نتائج ىذه ال
ما والتعميـ في األردف كانت عالية. كدارية لدى رؤساء األقساـ في مديريات التربية وظائؼ العممية اإل

لى وجود عالقات ارتباطية قوية بيف تقديرات أفراد ( التي توصمت إ 2003تتفؽ مع دراسة الرويمي )
دارة المدرسية الفعالة، واتجاىاتيـ نحو التغيير والتطوير التنظيمي. ناصر اإلالعينة لمدى أىمية توافر ع

دارية في ر المديريف والمعمميف لمكفاءة اإلفي تقدي (1992وىي تتفؽ مع نتائج دراسة المخالفي )
( 2006. كما اختمفت مع دراسة جرادات )ر والقيادة والتقويـ بدرجة"عالية"التنظيـ واتخاذ القراعمميات 

  ردنية تطبؽ عممياتيا القيادية اإلدارية بدرجة مقبولة.لى أف الجامعات األالتي أشارت إ

 : مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة الثاني   2-5

مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر  ىؿ تختمؼ تقديرات واقع العمميات اإلدارية لدى
المعمميف والمديريف أنفسيـ حسب الجنس والمؤىؿ العممي والمسمى الوظيفي والتخصص ومستوى 

 ؟المدرسة وجية العمؿ

 :الفرضيات المنبثقة عنومف خالؿ حيث تـّ عرض نتائج ىذا السؤاؿ 
 

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى  5-2-1

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ 
 عزى لمتغّير الجنس .  نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ تُ  مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية

دراسة عينة ال لقد بينت نتائج الفرضية األولى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد 
دارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف لواقع العمميات اإل

 أنفسيـ ُتعزى لمتغير الجنس . 

، مية نفس الدرجات، أف المديريف الذكور واإلناث ليـ مف الدرجات العمفي ذلؾوقد يكوف السبب    
 يحظوف بنفس فرص التدريب،س المياـ والمسؤوليات و يقوموف بنفوتتشابو طريقة أدائيـ اإلداري فيـ 

، فال تختمؼ وواضحة لدى المعمميف والمعممات كما أف واقع العمميات اإلدارية لدى المديريف معروفة
 وجية نظرىـ فييا سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا . 
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لتي أكد فييا عمى ( ا 1992ودراسة المخالفي )( 2011الدجني )وقد اتفقت في ذلؾ مع نتائج دراسة  
. في معمميات اإلدارية لدى المديريفعدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في واقع الكفاءة اإلدارية ل

( والتي حصمت فييا المديرات Bulach & other, 1999حيف اختمفت مع دراسة بولش وآخروف )
 عمى نسبة أحسف مف المديريف في مجاؿ القيادة.

 

 لفرضية الثانية :مناقشة نتائج ا   5-2-2

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ ُيعزى لمتغّير المؤىؿ 

 العممي .

عينة الدراسة لواقع  إحصائية بيف تقديرات أفرادعدـ وجود فروؽ ذات داللة  بّينت نتائج الفرضية الثانية
دارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ العمميات اإل

 ُتعزى لمتغير المؤىؿ العممي .

مف حاممي شيادة الدبموـ أو البكالوريوس أو أعمى مف العمؿ واحدة لكؿ  لى أّف ظروؼوُيعزى ذلؾ إ
لوريوس، كما يتواجد المعمموف في نفس البيئة التربوية ويخضعوف إلشراؼ ميني وتربوي موّحد، بكا

فالقوانيف واألنظمة والبيئة المدرسية ىي نفسيا لمجميع دوف استثناء، وجميع المديريف لدييـ القدرة عمى 
المؤىؿ العممي في رأييـ  . وبالتالي ال يؤّثر، ويتمتعوا بالخبرة الكافية لذلؾممارسة العمميات اإلدارية
 لواقع العمميات اإلدارية .

لدرجة  (، التي أشارت إلى عدـ ُوجود فروؽ2011الدجني ) وقد اتّفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة
. ولكف اختمفت مع العالي لدورىا اإلداري ممارسة القيادة التربوية الوسطى في وزارة التربية والتعميـ

لمؤىؿ العممي وىي (، التي أشارت إلى ُوجود فروؽ ُتعزى لمتغير ا2009) دراسة الحراحشة ومقابمة
 . لصالح الدكتوراه
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :   5-2-3

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
المسمى  لمعمميف والمديريف أنفسيـ ُيعزى لمتغّيرمديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر ا

  الوظيفي .

عينة الدراسة لواقع  د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفرادوجت أّنو بّينت نتائج الفرضية الثالثة
دارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ العمميات اإل
 ، وكانت الفروؽ لصالح المديريف .المسمى الوظيفي رُتعزى لمتغي

في عمميـ مف المعمميف، لما يتمقونو مف دورات وتُفسر الباحثة السبب بأّف المديريف أكثر خبرًة ودراية 
عمى كيفية ممارسة تأىيمية قبؿ اختيارىـ لمعمؿ اإلداري، وأثناء عمميـ يتمقوف دورات تدريبية متواصمة 

 كافة وفي جميع المجاالت.  العمميات اإلدارية

( التي بّينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 1988وقد اتّفقت ىذه الدراسة مع دراسة الصعوب )
( التي 1992ودراسة مخالفي ) ة ُتعزى لمتغير المسمى الوظيفي،متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراس

 . لمعمميف لصالح المديريفتقديرات اأّكدت عمى وجود فروؽ بيف تقديرات المديريف و 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة :   5-2-4

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
  مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ ُيعزى لمتغّير التخصص

ف اختمفت التخصصات، وىذا يدؿ  ولعّؿ السبب أّف ىناؾ تقارب في األفكار والميارات بيف العامميف وا 
عطاء كّؿ ذي حؽٍّ حّقو، والمساواة بيف المعمميف لتحقيؽ األىداؼ  عمى شفافية ونزاىة المدير وا 

 المنشودة مف عممو، وىو ما يشعر بو المعمميف .
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 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة :   5-2-5

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α≤ 0.05وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال ت
مديري المدارس في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ ُيعزى لمتغّير مستوى 

 المدرسة .

وى المدرسة وتعزو الباحثة ذلؾ إلى تشابو الظروؼ والعمؿ لجميع المدارس بغّض النظر عف مست
لعدـ تأثير مستوى المدرسة في واقع العمميات اإلدارية لممديريف، كما أّف وجيات  ،)أساسية أو ثانوية(

النظر والقدرة عمى ممارسة العمميات اإلدارية متشابية بيف جميع مديري المدارس، فمتطمبات وزارة 
وما يتمقاه المديروف والمعمموف مف ، واء كانت مدرسة أساسية أـ ثانويةالتربية والتعميـ ىي واحدة س

 تعميمات وقرارات شاممة لكافة المدارس بعيدًا عف مستوى المدرسة .
 

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة :   5-2-6

( في واقع العمميات اإلدارية لدى α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
جية  وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ ُيعزى لمتغّير مديري المدارس في محافظة القدس مف

 .العمؿ

في كافة المدارس بغّض منوطة بالمديريف والمعمميف متشابية وُتعزى النتيجة إلى أّف العمؿ والميمات ال
أو خاصة(، كما أّف القرارات والتعميمات الصادرة ، أو وكالة،النظر عف الجية المسؤولة عنيا )حكومة

، وذلؾ ألّف كافة الجيات التعميمية تصبو لموصوؿ الجيات والموّجية لممدارس متماثمةؼ مف مختم
بمدارسيا إلى أعمى درجة ومستوى تعميمي يرقى بيا عمى مستوى الدولة وبيف مختمؼ المدارس. كما 
أّف المديريف والمعمميف في محافظة القدس عمى اختالؼ جيات العمؿ يواجيوف الظروؼ اإلقتصادية 

لسياسية واإلجتماعية والثقافية نفسيا، وعميو فإّف الدورات التدريبية التي يخضعوف ليا ُترّكز عمى نفس وا
 الميارات الواجب توافرىا لدى المديريف والمعمميف .
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ِمناقشةِنتائجِسؤالِالدراسةِالثالث:5-3ِِ

ف وجية نظر ما المأموؿ مف العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس م
 المديريف ؟

أظيرت نتائج دراسة السؤاؿ الثالث بأّف المقترحات التي تـّ جمعيا قد ُبنيت مف قبؿ المديريف والمديرات 
في مدارس محافظة القدس، وقد أبدى كؿٌّ منيـ رأيو وما يتأمؿ أف يحدث في المستقبؿ نحو العمميات 

ة بجمع تكرارات استجابات بعض المديريف مف اإلدارية في محافظة القدس، وعميو فقد قامت الباحث
مف التكرارات كاف لممقترح األّوؿ أفراد العينة وترتيبيا تنازليًا، ويّتضح مف نتيجة السؤاؿ بأّف أكبر عدد 

%( وىي درجة 85( تكرارًا بنسبة )17" حيث بمغت )"توسيع استخداـ التكنولوجيا في العمؿ اإلداري
كـ مف التكرارات إلى أىمية استخداـ التكنولوجيا في العمؿ اإلداري عامة، عالية وتعّمؿ الباحثة ذلؾ ال

وفي تقييـ المعمميف والطمبة إلكترونيًا خاصة، وذلؾ ليتسّنى لألىؿ متابعة أبنائيـ عف ُبعد، حيث 
أصبحت التكنولوجيا لغة العصر لما توّفره مف وقت وجيد. وجاء المقترح" إعطاء مساحة لممدير أكثر 

%( وتعزو 70( وبنسبة )14يو حاليًا مف اّتخاذ القرارات وأمور أخرى" في المرتبة الثانية بتكرار)مما عم
الباحثة ذلؾ إلى أّف المديريف مقيدوف بالتعميمات والقرارات الصادرة مف الجيات العميا، حيث ال ُيسمح 

ي الجانبيف اإلداري والفني كما أّف صالحياتيـ ف ليـ باختيار وتعييف المعمميف واإلدارييف في مدارسيـ،
( 12المقترح الخاص بفصؿ اإلدارة عف اإلشراؼ الفني في المرتبة الثالثة بتكرار) محدودة. بينما يأتي

مف المدير  أّف المشرؼ أكثر دراية وخبرة باإلشراؼ عمى المعمميفب%( وتعمؿ الباحثة 60ونسبة )
، وذلؾ ألّنو ُيؤّىؿ لإلدارة التربوية وليس المؤّىؿ لمعمؿ اإلداري بصورة أشمؿ مف العمؿ اإلشرافي

%(، 55( تكرارًا ونسبة بمغت )11لإلشراؼ التربوي. كما تُبّيف أّف المقترح الرابع والذي حصؿ عمى )
وىي نسبة ُتعتبر متوسطة، وتعزو الباحثة ذلؾ لمحاولة التقميؿ مف األعباء عمى المدير ليتسّنى لو 

المالية تحتاج لوقت وجيد مكّثؼ مف أداء المدير، لذلؾ ُيفّضؿ بعض  التفّرغ لمعمؿ اإلداري، حيُث أفّ 
( 8) المدراء فصؿ المالية عف العمؿ اإلداري. وجاء في المرتبة الخامسة المقترح الذي حصؿ عمى

داري وتنمية شخصيتو كقائد، 40تكرارًا بنسبة ) %(، وتُفّسر الباحثة بأّنو يجب دعـ المدير كقائد وا 
بالعمؿ اإلداري عمى ِحساب شخصيتو القيادية، بحيث يشعر المدير بالدعـ المعنوي وليس اإلىتماـ 

برازىا وعدـ الترّصد ألخطائو اإلدارية والمالية. فيما حصؿ المقترح السادس عمى ) ( 7لقدراتو القيادية وا 
 %( والسبب وراء ذلؾ العبء الذي يقع عمى المدير مف األعماؿ المالية وما35تكرارات بنسبة )
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صرفو المدير في أعماٍؿ إدارية أخرى، إضافة إلى أّف الخطأ يتحتاجو مف دقة في إنجازىا، ووقت قد 
( 5وكاف المقترح السابع منخفض حيث حصؿ عمى )في األمور المالية يترّتب عميو عواقب وخيمة. 

اسب مع %(، وذلؾ ليتسّنى لممدير تفويض السمطة والصالحيات لمعمميو بما يتن25تكرارات ونسبة )
، وُيصبح العمؿ اإلداري موّزعًا بشكؿ ُيخّفؼ األعباء عمى المديريف ويبث روح قدراتيـ ومؤىالتيـ

التعاوف والعمؿ الجماعي بيف طاقـ الييئة اإلدارية والتدريسية في المدرسة، مما ُيعّزز مبدأ الشورى 
عدد تكرارات كاف في المقترح  وتحّمؿ المسؤولية الجماعية. وقد تبيف مف جدوؿ التكرارات إلى أّف أقؿ

%(، وتُفّسر الباحثة بأف المديريف يشعروف باّتساع صالحيات المجتمع 15( تكرارًا بنسبة )3الثامف )
المحمي داخؿ المدرسة لدرجة تأثيرىا عمى صالحيات المدراء، وىذا ُيقّمؿ مف ىيبة المدير وُيقّمص مف 

صدا  . .ر العقوبات المناسبة لمف يستحقياالمساحة المعطاة لو في اّتخاذ القرارات وا 

 :التوصيات   5-4

 في ضوء نتائج ىذه الدراسة توصي الباحثة بما يأتي :

 .أف تيتـ وزارة التربية والتعميـ بتوسيع استخداـ التكنولوجيا في العمؿ اإلداري 
  أف تحرص مديريات التربية والتعميـ عمى فصؿ اإلدارة التربوية عف المالية وتزويد

 دارس بسكرتير محاسب.الم
 .أف تدرس الوزارة إمكانية توفير مشرؼ مقيـ في المدارس 
 كفريؽ. تشجيع مديري المدارس عمى مشاركة المعمميف في العمؿ اإلداري 
 .إعطاء المدير صالحيات أوسع في اّتخاذ القرارات وتفويض السمطة 
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 (1ممحؽ رقـ )

 قبؿ التحكيـاإلستبانة 

 حضرة السيد/ة األستاذ/ة المحترم/ة 

 تحية طيبة وبعد....

العمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة القدس مف  " تقـو الباحثة بإعداد دراسة ميدانية بعنواف
 " .واقع ومأموؿوجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ 

يداف التربوي ، أرجو مف حضرتكـ اإلطالع عمى مجاالت ىذه اإلستبانة ونظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية في الم
بداء الرأي في مدى مالءمتيا ألغراض الدراسة بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلضافة.  وفقراتيا ، وا 

 ولكـ جزيؿ الشكر واإلحتراـ عمى ُحسف تعاونكـ ......

 الطالبة : أسماء زايد                                                               

 جامعة القدس                                                            

 كمية العمـو التربوية                                                              

 دارة التربويةبرنامج ماجستير اإل                                                          

 القسـ األوؿ : المتغيرات الديموغرافية

 أنثى  ذكر                           الجنس :      -1

 المؤىؿ العممي :           دبمـو                بكالوريوس                أعمى مف بكالوريوس -2

 المسمى الوظيفي :            معمـ             مدير -3

 خصص :           عمـو إنسانية            عمـو طبيعيةالت -4

 مستوى المدرسة :          أساسية            ثانوية -5

 جية العمؿ :          حكومية            وكالة             خاصة -6
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 العمميات اإلدارية لمدير المدرسة القسـ الثاني : 

 اآلتية بما يتالءـ مع العمميات اإلدارية لمدير المدرسة . ُيرجى إبداء الرأي في كؿ فقرة مف الفقرات

 المجاؿ األوؿ : التخطيط
إطال نادرًا  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة                               الرقـ

 قاً 
      يقـو المدير بوضع األىداؼ المستقبمية بصورة واضحة ومحّددة  -1
      وتصنيفيا حسب أولوياتيا  يقـو المدير بتحديد األىداؼ -2
      يعمؿ المدير عمى إشراؾ المعمميف في وضع وصياغة األىداؼ  -3
      يسعى المدير لوضع أىداؼ المدرسة بما ينسجـ مع أىداؼ الوزارة  -4
      يوفر المدير في المدرسة سياسات مكتوبة تنسجـ مع أىدافيا  -5
      ميات التخطيط لمميارات التعميمية الُمستيدفة ُيشرؾ المدير المعمميف في عم -6
      يسمح المدير لممعمميف بإبداء آرائيـ في العمؿ ليتمّكنوا مف المساىمة في التطوير  -7
      يقـو المدير بإشراؾ المعمميف في وضع الخطط العالجية  -8
       يضع المدير البرامج الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجيات المناسبة -9

      يقـو المدير بالتخطيط لألنشطة الالزمة وحصر الموارد المادية والبشرية  -10
      ُيطمع المدير المعمميف عمى نماذج مف الخطط اليومية والفصمية لإلستفادة منيا  -11
      ُيشرؾ المدير المعمميف في عممية التخطيط مف أجؿ اإلصالح اإلداري . -12

 

 ني : التنظيـالمجاؿ الثا

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقـ
      يقـو المدير بتقدير عدد األفراد الذيف سيوكؿ إلييـ تنفيذ العمؿ -1
      عمى تحديد اختصاصات العامميف في المدرسة يعمؿ المدير -2
      ُيقسـ المدير األعماؿ والمسؤوليات بيف المعمميف -3
      المدير بتحديد مستوى السمطة والمسؤولية لألفراد يقـو -4

ُيحّقؽ المدير أىداؼ التنظيـ وذلؾ بإحاطة جميع العامميف باألوامر  -5
      والتوجييات

      يعمؿ المدير عمى توزيع الميمات اإلدارية ِوفؽ قدرات المعمميف -6

فيذىـ ألعماؿ يقـو المدير بتفويض بعض صالحياتو لممعمميف أثناء تن -7
      التنظيـ

      ُيصّنؼ المدير أنواع العمؿ ومجموعاتو إلى وحدات عمؿ إدارية -8

يقـو المدير بتوزيع اإلختصاصات كما تنص عمييا قوانيف وأنظمة  -9
      وزارة التربية والتعميـ

      ينتيج المدير األساليب اإلدارية الحديثة في إدارة مؤسستو -10

      ر المدير األفراد ذوي الكفاءة العالية لمقياـ باألنشطة الالزمةيختا -11
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 المجاؿ الثالث : التوجيو

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقـ

      يحرص المدير عمى أف تكوف األوامر واضحة -1

      يقـو المدير بتوجيو جيود العامميف وحفزىـ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة -2

      يستخدـ المدير أساليب اّتصاؿ متنّوعة -3

عمى توفير اإلمكانات والوسائؿ المعنّية لتيسير العممية  يعمؿ المدير -4
      التعميمية

يحرص المدير عمى أف تكوف التوجييات مناسبة لممعمميف مف حيث  -5
      كمية المعمومات وحجـ العمؿ ووسائؿ تنفيذه

      بتوجيو أنشطة العمؿيقـو المدير  -6

      يساعد المدير المعمميف في تسيير اإلمتحانات المدرسية -7
 

 المجاؿ الرابع : الرقابة

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقـ

يحرص المدير عمى أف تكوف رقابتو عمى المعمميف عمى أسس ثابتة  -1
      ومنسجمة مع العمؿ

      لمدير وسائؿ رقابية تمتاز بالسيولة والوضوحيستخدـ ا -2

      يقـو المدير بتحديد المسؤولية اإلدارية -3

يحرص المدير عمى أف تتوافر لديو مقاييس ومعايير مناسبة لمراقبة  -4
      األعماؿ

يعمؿ المدير عمى توفير المعمومات الضرورية لمرقابة اإلدارية كّميا  -5
      بعمى العمؿ المطمو 

      ييتـ المدير بوضع برنامج رقابي دوري -6

      ُيرّكز المدير في عممية الرقابة عمى النواحي اإلستراتيجية -7

يتأّكد المدير مف أّف العمؿ يسير ِوفؽ الخطط والتشريعات واألسس  -8
      الرقابية الُمعتمدة

طاء وتقييـ إنجاز كتشاؼ األخالمدير بزيارات تفتيشية مفاجئة اليقـو  -9
      األعماؿ

      يحرص المدير عمى اكتشاؼ األخطاء فور وقوعيا أو قبؿ وقوعيا -10

 



 
79 

 

 لمجاؿ الخامس : التقويـا

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة                                الرقـ
      يحرص المدير عمى متابعة أداء المعمميف بدقة  -1
      يحرص المدير عمى متابعة أداء المعمميف بموضوعية  -2
      يقـو المدير بتوفير التغذية الراجعة لممعمميف  -3
ييتـ المدير بأف يكوف التقويـ شاماًل لجميع النشاطات ولجميع  -4

 األفراد 
     

      يضع المدير آلية واضحة ومّتفؽ عمييا لتصحيح اإلنحرافات  -5
عمى متابعة قدرات واستعدادات وميوؿ المعمميف  ص المديريحر  -6

 مف أجؿ تحديد مياميـ ومسؤولياتيـ 
     

      يقـو المدير بتقويـ أداء المعمميف بصورة مستمرة ودورية  -7
      بتحميؿ اإلنحرافات والكشؼ عنيا ييتـ المدير -8
      ا يخبر المدير المعمميف بنتائج تقويميـ ويناقشيـ فيي -9

      يحرص المدير عمى امتالؾ المعرفة بمبادىء القياس والتقويـ  -10
      يقـو المدير بتطوير وسائؿ التقويـ المدرسي  -11
      ُيحّدد المدير معايير ومقاييس األداء الجيد  -12
      يستفيد المدير مف نتائج التقويـ في بناء خطط مستقبمية  -13
ير عمى متابعة المعمميف وتدويف المالحظات كميا في يعمؿ المد -14

 سجؿ خاص 
     

      ييتـ المدير بقياس النتائج الفعمية لألداء  -15
 

 ما مقترحاتؾ لمعمميات اإلدارية مستقباًل:

1-............................................................... 

2-................................................................. 

3-................................................................... 

4-............................................................... 

5-.................................................................. 

 نكـوشكرًا لحسف تعاو 
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 قائمة بأسماء المحكميف: (2ممحؽ رقـ )

 مكاف العمؿ المؤىؿ العممي اإلسـ الرقـ

 جامعة القدس دكتوراه تربية د. إبراىيـ الصميبي 1

 جامعة القدس ماجستير أ. حاتـ أبو ىالؿ 2

 جامعة القدس دكتوراه تربية د. إيناس ناصر 3

 جامعة القدس دكتوراه تربية د. محمد عابديف 4

 جامعة فمسطيف التقنية )الخضوري( تربيةدكتوراه  طيرع نيى د. 5

 جامعة فمسطيف التقنية )الخضوري( دكتوراه تربية د. مجدي الجيوس 6

 جامعة فمسطيف التقنية )الخضوري( ماجستير إحصاء أ. نصوح صوص 7

 جامعة فمسطيف التقنية )الخضوري( اقتصاد دكتوراه الفتاح السرطاوي د. عبد 8

 جامعة فمسطيف التقنية )الخضوري( ماجستير اقتصاد عطاونة ثائرأ.  9

 جامعة فمسطيف التقنية )الخضوري( دكتوراه تربية د. إبراىيـ خضر 10

 جامعة فمسطيف التقنية )الخضوري( دكتوراه تربية د. حساـ القاسـ 11

 جامعة النجاح الوطنية دكتوراه تربية د. عبد عساؼ 12

 )ىند الحسيني( القدسجامعة  تربية كتوراهد د. سميماف نجـ 13

 )ىند الحسيني( القدسجامعة  ماجستير إدارة عجاليف أ. جميؿ 14

 يةمديرة/ مدرسة بنات بيت إكسا الثانو  ماجستير أساليب أ. ابتساـ طو 15
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 اإلستبانة بعد التحكيـ: (3ممحؽ رقـ )

/ة   حضرة السيد/ة األستاذ/ة المحتـر

 تحية طيبة وبعد....

عمميات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة ل" ا تقـو الباحثة بإعداد دراسة ميدانية بعنواف
 " .واقع ومأموؿالقدس مف وجية نظر المعمميف والمديريف أنفسيـ 

فقرات اإلستبانة بما يتناسب مع رؤيتكـ ، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ  الرجاء مف حضرتكـ اإلجابة عمى
ستخدـ إاّل ألغراض البحث لدراسة ، عممًا بأّف المعمومات الواردة فييا لف تُ األىداؼ المرجّوة مف ا

 العممي.

 ...... ولكـ جزيؿ الشكر واإلحتراـ عمى ُحسف تعاونكـ

 

 الطالبة : أسماء زايد                                                   
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 القسـ األوؿ : المتغيرات الديموغرافية

 أنثى ذكر                                      الجنس : -1
 

 دبمـو                بكالوريوس                أعمى مف بكالوريوس  المؤىؿ العممي:           -2
 

 مدير        معمـ              المسمى الوظيفي :   -3
 

 عمـو طبيعية عمـو إنسانية                    التخصص :     -4
 

 ثانوية       أساسية        مستوى المدرسة :           -5
 

 خاصة                                                   وكالة                    حكومية                جية العمؿ :   -6
 

 العمميات اإلدارية لمدير المدرسة القسـ الثاني : 

 فقرات اآلتية بما يتالءـ مع العمميات اإلدارية لمدير المدرسة .ُيرجى إبداء الرأي في كؿ فقرة مف ال

  المجاؿ األوؿ : التخطيط

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقـ
      يضع المدير األىداؼ المستقبمية بصورة واضحة -1

      األىداؼ حسب أولوياتيا يحّدد المدير -2

      في وضع وصياغة األىداؼالمعمميف  ُيشرؾ المدير -3
      يسعى المدير لوضع أىداؼ المدرسة بما ينسجـ مع أىداؼ الوزارة -4

      يوفر المدير في المدرسة سياسات مكتوبة تنسجـ مع أىدافيا -5

      ةُيشرؾ المدير المعمميف في عمميات التخطيط لمميارات التعميمية الُمستيدف -6

مميف بإبداء آرائيـ في العمؿ ليتمّكنوا مف المساىمة في يسمح المدير لممع -7
      التطوير

      يقـو المدير بإشراؾ المعمميف في وضع الخطط العالجية -8

      يضع المدير البرامج الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجيات المناسبة -9

      لألنشطة الالزمة ويحصر الموارد المادية والبشرية يخطط المدير -10

ُيطمع المدير المعمميف عمى نماذج مف الخطط اليومية والفصمية لإلستفادة  -11
      منيا
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 المجاؿ الثاني : التنظيـ

إطال نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة                          الرقـ
 قاً 

      عدد األفراد الذيف سيوكؿ إلييـ تنفيذ العمؿ  يقّدر المدير -21
      اختصاصات العامميف في المدرسة ّيحّدد المدير -13
      ُيوّزع المدير األعماؿ والمسؤوليات بيف المعمميف  -14
      مستوى السمطة والمسؤولية لألفراد  ُيحّدد المدير -15
ُيحّقؽ المدير أىداؼ التنظيـ وذلؾ بإحاطة جميع العامميف باألوامر  -16

 والتوجييات 
     

      المياـ اإلدارية ِوفؽ قدرات المعمميف  وّزع المديري -17
      الصالحيات لممعمميف أثناء تنفيذىـ ألعماؿ التنظيـ  ُيفّوض المدير -18
      ُيصّنؼ المدير أنواع العمؿ ومجموعاتو إلى وحدات عمؿ إدارية  -19
      ة والتعميـيا أنظمة وزارة التربياإلختصاصات كما تنص عمي يوّزع المدير -20
      إدارة مؤسستو ينتيج المدير األساليب اإلدارية الحديثة في  -21
      لعالية لمقياـ باألنشطة الالزمة يختار المدير األفراد ذوي الكفاية ا -22

 

 المجاؿ الثالث : التوجيو

 قاً إطال نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة                            الرقـ
      يحرص المدير عمى أف تكوف األوامر واضحة  -23
      يوّجو المدير جيود العامميف لتحقيؽ األىداؼ المنشودة  -24
يستخدـ المدير أساليب اّتصاؿ متنّوعة لتوجيو العممية التعميمية  -25

 التعّممية
     

      ية كانات لتيسير العممية التعميمعمى توفير اإلم يعمؿ المدير -26
لممعمميف مف حيث يحرص المدير عمى أف تكوف التوجييات مناسبة  -27

 كمية المعمومات 
     

      يوّجو المدير أنشطة العمؿ  -28
29- 
30- 

 سير اإلمتحانات المدرسية بنجاح  يشرؼ المدير عمى
 ى آليات التقويـ التربوي لمطمبة يوّجو المدير المعمميف إل
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 الرابع : الرقابةالمجاؿ 

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقـ

      يحرص المدير عمى أف تكوف رقابتو عمى المعمميف عمى أسس ثابتة -31
      يستخدـ المدير وسائؿ رقابية تمتاز بالسيولة -32
      ةؿ فرد مف أفراد الييئة اإلداريالمسؤولية اإلدارية لك ُيحّدد المدير -33
      معايير مناسبة لمراقبة األعماؿ يحرص المدير عمى أف تتوافر لديو -34

      ابة اإلدارية عمى العمؿ المطموبيوّفر المدير كؿ المعمومات الضرورية لمرق -35

      يضع المدير برنامج رقابي دوري -36

      ةرقابة عمى النواحي اإلستراتيجيُيرّكز المدير في عممية ال -37

      ِوفؽ الخطط الرقابية الُمعتمدة يتأّكد المدير مف أّف العمؿ يسير -38

      عمى مواعيد لمزيارات التقييمية يّتفؽ المدير مع المعمميف -39

      عمى اكتشاؼ األخطاء فور وقوعيا يحرص المدير -40

      لرجؿ المناسب في المكاف المناسبيضع المدير ا -41

      عالج المدير الخطأ عند وقوعويُ  -42
 

 المجاؿ الخامس : التقويـ

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة                                الرقـ
      ُيتابع المدير أداء المعمميف بدقة  -43
      يحرص المدير عمى متابعة أداء المعمميف بموضوعية  -44
      ير التغذية الراجعة لممعمميف بعد معالجة الخطأ الواقع يقّدـ المد -45
      ييتـ المدير بأف يكوف التقويـ شاماًل لجميع األفراد بمختمؼ النشاطات  -46
      يضع المدير آلية واضحة مّتفؽ عمييا لتصحيح األخطاء  -47
      ُيتابع المدير قدرات المعمميف مف أجؿ تحديد مسؤولياتيـ  -48
      يقّوـ المدير أداء المعمميف بصورة مستمرة  -49
      األخطاء بعد الكشؼ عنيا  ُيحّمؿ المدير -50

      ُيناقش المدير المعمميف بنتائج تقويميـ   -51
      يوّظؼ المدير التقويـ البديؿ لقياس النتائج الفعمية  -52
      ا يتماشى مع وسائؿ التقويـ التربوي المدير وسائؿ التقويـ المدرسي بم ُيطّور -53
      ُيحّدد المدير معايير األداء الجيد مف خالؿ السياسة التربوية  -54
      يوّظؼ المدير نتائج التقويـ التربوي في بناء الخطط المستقبمية  -55
      ُيتابع المدير المعمميف وُيدّوف المالحظات كميا في سجؿ خاص . -56
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 مأموؿ مف العمميات اإلدارية مستقباًل مف وجية نظرؾ:ما ال

1-............................................................................. 

2-............................................................................. 

3-.............................................................................. 

4-............................................................................. 
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 وشكرًا لحسف تعاونكـ
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