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 شكر وعرفان
 

   الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، محمد صـلى اهللا عليـه                
 .وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين

     يطيب لي ويسعدني، بعد أن من اهللا علي بإكمال هذه الرسالة أن أتقدم ببـالغ الشـكر وعظـيم                 
 جامعة القدس، التي تعلمت في رحابها، داعيا اهللا أن يبقي هذا الصرح العلمـي شـامخا   االمتنان إلى 

 . خفاقا لطلبة العلم والمعرفة وأن تبقى منارة صامدة وأبية لخدمة الوطن والمجتمع
    كما أتقدم بالشكر الجزيل لمن كان له الفضل الكبير في إنجاز هـذا العمـل، بعـد اهللا سـبحانه                   

 طيلة فترة   نلدكتور محمود أبوسمرة، الذي أشرف على هذه الرسالة وكان لي خير عو            ا ىوتعالى، إل 
بل كان دائما حاضرا بمعاملته الطيبـة وأخالقـه الفاضـلة،     . فلم يبخل علي بعلمه أو وقته     . إعدادها

 .وتوجيهاته النافعة أكبر األثر في إنجاز هذا العمل المتواضع
لجنة المناقشة االستاذ الدكتور أحمد فهيم جبـر،  والـدكتور                كما أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي      

محمد عبد اإلله الطيطي ،  وذلك لقاء تفضلهما بمناقشة الدراسة وقبول النظر في عملـي وتقويمـه                  
 .   وتسديده على جادة الصواب

لكـل   كما أخص بالشكر وزارة التربية والتعليم لسماحها بتوزيع االستبانات وأتقدم بالشكر الجزيـل             
 .مدير، أو معلم، أو مرشد استجاب لهذه الدراسة

    كما أشكر الزمالء إبراهيم قرعيش، ونزيه العدرة، وإبراهيم الدبابسة، وعمرموسـى الدبابسـة،              
 .  وبهاء محمد

 والدتي وإخوتي وأخواتي وأبنائهم وزوجاتهم وأزواجهن وإلى        ى   أخيرا يسعدني أن أتقدم بالشكر إل     
 .لذين كانوا دائما بجانبيزوجتي وأبنائي ا

 
 

 وجزى اهللا الجميع عني خير الجزاء
 

 الطالب  
 جبريل الدبابسة

 



ج  

 :مصطلحات الدراسة

 واالجتماعيـة  والصـحية  التعليميـة  الناحية من الطالبية للشؤون والمتابعة االعتناء : الطلبة رعاية
 .والنفسية
 معينـة  توقعـات  معـه  ويحمل الفرد به وميق والذي المنظمة في اإلداري المركز أو الوظيفة :الدور

 .)1985نشوان،  (اآلخرون يراها كما لسلوكه

هي المدارس التي تديرها وتشرف عليها وزارة التربية والتعلـيم مـن خـالل              : المدارس الحكومية 
 . في الخليل والتعليممديريات التربية

تلة بعد مدينة نـابلس، تقـع فـي          أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المح       يثان: محافظة الخليل 
يوجد بها ثالث مديريات للتربية والتعليم هي الخليل وجنوب الخليل وشـمال            . جنوب الضفة الغربية  

 . الخليل

مقدار االإجابة التي سبحصل عليها من المرشدين والمعلمين في تقييمهم إلداء مديريهم فـي              : االداء  
 .تنفيذهم لمهامهم

 .لممارسات التي يمارسها المديرينتلك االعمال وا: المهام 

هو مجموعة االعمال التي يجب أن نتعرف من خاللها على أداء المديرين لمهامهم االدارية              : التقويم  
والفنية في المدارس الحكومية وتحديد مواطن القوة والضعف فيها وذلك في ضـوء آراء المعلمـين                

 .  والمرشدين 
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 ملخص الدراسة

 مديريات التربية والتعليم ة تقييم الدور الذي يقوم به مديرو المدارس الحكومية فيهذه الدراس هدفت
 محافظة الخليل في رعاية الطلبة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية في

إضافة إلى مديريها والمرشدين التربويين في هذه في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، 
واستخدم . فرداً) 528(المدارس، في حين كانت عينة الدراسة عينة عنقودية، بلغ عدد أفرادها 

فقرة لتقييم  ) 57( الباحث المنهج الوصفي مستعيناً باستبانة، أداة لدراسته، شملت ستة مجاالت و
 . ةدور مديري هذه المدارس في رعاية الطلب

وأشارت نتائج الدراسة أن تقييم أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة 
وفق مقياس  ) 3.45( الخليل في رعاية الطلبة جاء بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي مقداره 

، )3.68(ليكرت الخماسي، وجاء المجال الصحي في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي مقداره 
كما دلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة . جة مرتفعةوبدر

 لمتغير المسمى الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى
الوظيفي لصالح المعلمين، ولمتغير الجنس لصالح اإلناث، ولمتغير مستوى المدرسة لصالح 

س األساسية، ولمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة مؤهل البكالوريوس وأقل من بكالوريوس، المدار
جنوب الخليل، في حين أشارت نتائج الدراسة إلى عدم الخليل وولمتغير المديرية لصالح مديرية 

وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل 
 وخلص الباحث إلى عدة توصيات منها .رعاية الطلبة تعزى لمتغيري الخبرة وموقع المدرسةفي 

 .ضرورة أن يعتني مديري المدارس بجميع فئات الطلبة
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The Role of Public School Principals in Hebron Schools in the 
Matter of Taking Care of Students 

Jibreel Ismael Khaleel Ad-Dababsih  

Abstract 

This study aimed to assess the role of public schools principals in Hebron 
schools in the matter of taking care of students, The study population 
consisted of all teachers in Hebron schools in addition to all principals and 
counselors, while the cluster sample of the study consisted of (528) members 
selected randomly. The researcher used the descriptive approach using a 
questionnaire that consisted of (6) fields and (57) paragraphs to assess the role 
of these principals in taking care of their students.    

The results of the study indicated that the evaluation of a sample of the study 
to the role of principals of public schools in Hebron in the matter of taking 
care of the students was medium, with average (3.45) according to Lickert 
Scale; The Health field comes in the first stage with an average (3.68). Also 
the results revealed that there are significant statistical differences due to the 
occupation, and to gender for females and to the stage of school for basic 
schools, and to the qualification for bachelor or less than bachelor and to the 
directorate for South Hebron and Hebron. 

While the results of the study indicated that there was no difference between 
the estimates of the sample study of the role of principals schools in 
governorate Hebron in the care of students due to the experience and the 
location of the school. The researcher gives many recommendations such as 
that principals must take care of all students. 
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 لفصل األولا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشكلة الدراسة وإطارها النظري

 
 المقدمة  . 1.1

  
 فالتقدم الـذي    ،)2006 ،الخطيب(  عند أي مجتمع من المجتمعات        اإلداري  مفتاح التقدم  تعد اإلدارة 

 التفوق الذي حققته هذه المجتمعات فـي الميـدان          إلى نرده   أن المجتمعات المعاصرة يمكننا     هأحرزت
ولقد أدى التطور في الفكر اإلداري إلى تطـور فـي ميادينـه المختلفـة، ومنهـا اإلدارة              .اإلداري

ية مجرد عملية روتين  لم تعد   اإلدارة المدرسية   أن   في هذا المجال  ) 2001(المدرسية، ويشير البوهي    
 قواعد وتعليمات معينة صـادرة مـن السـلطات           وفق تسيير شؤون المدرسة سيرا رتيبا    إلى  تهدف  

 حيث  .ووظائفها أهداف المدرسة     الفكر اإلداري، وبالتالي    عظم هذا الدور نتيجة لتطور     ، بل التعليمية
 ومـات، ومعل  في تلقين المتعلمين ما تحتوي عليه الكتب الدراسية من معـارف         دورها في حينه   تمثل

األمر الـذي    ،واستظهارها  مطالبة طالبه بحفظها   ثم لها،واقتصار دور المعلم على الطريقة اإللقائية       
نقل التراث الثقافي ألبناء   المتمثل في العمل فقط على التقليدية، مسايراً ألهداف اإلدارة المدرسيةكان

افظة على نظـام المدرسـة،   المح  ملبية في ذلك متطلبات عصرها من خالل،المجتمع من جيل آلخر
إال أن التغير والتطور الـذي      ن والموظفين،   وتنفيذ الخطط الدراسية، وحصر غياب الطالب والمعلمي      

تربية متكاملة في النواحي العقليـة      ة النشء   تعمل بكل قواها لتربي   طرأ على اإلدارة المدرسية جعلها      
 .والبدنية واالجتماعية والروحية

 
 غير انه من الممكـن اعتبـار        ، والمنهاج المعلم، والطالب،   : أساسية أركان ةثوللعملية التربوية ثال  

الميدان األبرز واألهـم     هو   ة ومما ال شك فيه أن ميدان الطلب       ،)2001عابدين،(  ركنا رابعا    اإلدارة
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 نحو تربيـة الطالـب      أن تتجه  ال بد   ووظائفها  لذا فإن أهداف المدرسة    ربوية، ميادين اإلدارة الت   من
 ويكـون ذا قـدرات تواجـه    وتقدمه،بناء مجتمعه   ليسهم في إعدادا صحيحاً إلعداده، متكاملةتربية

 كافـة الظـروف     الحديثـة تهيئـة    اإلدارة المدرسية    أصبح هدف  وبعبارة أخرى . وتحدياتهعصره  
على تحقيق األهداف التعليمية والتربوية التـي يرتضـيها         د   المادية والبشرية التي تساع    واإلمكانيات

 كان البد  لذا الطلبة، خسرنا حال في شيئا نربح لن انه الطلبة، بمعنى جتمع وتوجه بشكل تام نحو      الم
 . باتجاه رعاية الطلبة المدرسية اإلدارات اهتمام ينصب أن
 
ومن منطلق أن الطالب محور العملية التعليمية التعلمية، جاءت خطط وزارة التربية والتعليم العالي               

 ى ضرورة االهتمام بالطالب، فقد جاء ضمن الخطة المدرسية لمدير المدرسـة           الفلسطيني لتركز عل  
 جوانب تخص الطلبة، وتقـع ضـمن المسـؤولية والمسـاءلة            يتابع عدة  أنأن مدير المدرسة عليه     

،  للطلبـة تحصـيل (وكل ما يشمله هذا المجال من   السنوية، تتمثل في االهتمام بجانب التعليم والتعلم        
ـ         ) للمعلمين ومنهاج، ونمو مهني   ب االجتماعيـة،   ، والجانب الصحي للطلبـة، واإلرشـاد، والجوان
 .، والدوام من تأخر وغياب وتسربواألنشطة الطالبية

 

 الخليـل فـي     في محافظة  دور مديري المدارس الحكومية      لتقييموفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة،       
 .مرشدين التربويينرعاية الطلبة من وجهة نظر المديرين أنفسهم والمعلمين وال

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها. 2.1

 
 ومـدى    في مجال رعاية الطلبة،     مديري المدارس  إلى الدور الموكل     تقييم تتمثل مشكلة الدراسة في    

وقد أحس الباحث بوجود مشكلة البحث كونه يعمـل فـي الميـدان          . الدور المديرين بهذا قيام هؤالء   
 أحيانـا خصوصا المجال اإلداري منـه، والحـظ التفـاوت    التربوي منذ ما يزيد عن عشر سنين، و    

 في أولويات عمل المديرين واهتماماتهم، وكذلك التفاوت في مجـاالت رعايـة           أخرىوالتباين أحياناً   
 .الطلبة عندهم

 
 دور المديرين هذا في مجال رعاية الطلبة من وجهـة نظـر              تقييم ذا أراد الباحث أن يتعرف على     ل 

نهم الجهة التي تمتلك السلطة والقدرة على التغيير، ولم يكتف الباحـث بوجهـة              رين أنفسهم، كو  يالمد
 علـى   أيضـا نظر المديرين فقط حرصا منه على الموضوعية ودقة النتائج، بل رغب في الحصول              

وجهة نظر كل من المعلمين والمرشدين، الذين هم في الميدان جنبا إلى جنب مع الطلبة والمـديرين،         
محاور الوبالتالي مدى تأثير هذا الدور على       ظون للدور الذي يقوم به مديروهم،       وهم مدركون ومالح  
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 والتـي تـم     ة المدرسة /مذكرة تفسيرية لتقويم أداء مدير    ، والواردة ضمن    مرتبطة بالطلبة الرئيسية  ال
 ).1(إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، ملحق رقم 

 
 : ين التاليينوحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال

  مـن  الطلبـة    رعاية في محافظة الخليل في       الحكومية  المدارس مديريدور   تقييم   ما: السؤال األول 
 وجهة نظر المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين؟

 
 الدراسة لدور مـديري المـدارس الحكوميـة فـي            عينة هل تختلف تقديرات أفراد   : السؤال الثاني 

جنس المستجيب، ومؤهلـه العلمـي،      : الطلبة باختالف متغيرات الدراسة   محافظة الخليل في رعاية     
 وخبرته في الوظيفة الحالية، ومستوى المدرسة، وموقع المدرسة، والمسمى الوظيفي، والمديرية؟

 
  :فرضيات الدراسة .3.1

 
 :انبثق عن سؤال الدراسة الثاني الفرضيات الصفرية التالية

  
بين تقـديرات   α ≥  0.05 عند مستوى الداللة إحصائية ذات داللة  توجد فروقال: الفرضية األولى

 تعزى  ةلطلبارعاية  دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في         تقييم  أفراد عينة الدراسة ل   
 .جنس المستجيب إلى متغير

  

تقـديرات  بين  α ≥  0.05 عند مستوى الداللة إحصائية توجد فروق ذات داللة ال: الفرضية الثانية
 تعزى  ةلطلبارعاية  دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في         تقييم  أفراد عينة الدراسة ل   

 .المؤهل العلمي إلى متغير
  

بين تقـديرات   α ≥  0.05 عند مستوى الداللة إحصائية توجد فروق ذات داللة ال: الفرضية الثالثة
 تعزى  ةلطلبارعاية  س الحكومية في محافظة الخليل في       دور مديري المدار  تقييم  أفراد عينة الدراسة ل   

 .الخبرة في الوظيفة الحالية إلى  متغير
 

بين تقـديرات    α ≥ 0.05 عند مستوى الداللة     إحصائية توجد فروق ذات داللة      ال: الفرضية الرابعة 
 تعزى  ةطلبلارعاية  دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في         تقييم  أفراد عينة الدراسة ل   

 .مستوى المدرسة إلى متغير
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بين تقديرات  α ≥  0.05 عند مستوى الداللة إحصائية توجد فروق ذات داللة ال: الفرضية الخامسة

ـ ارعايـة   دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل فـي          تقييم  أفراد عينة الدراسة ل     ةلطلب
  .إلى موقع المدرسةتعزى 

 
بين تقديرات   α ≥ 0.05 عند مستوى الداللة     إحصائيةتوجد فروق ذات داللة      ال: الفرضية السادسة  

 تعزى  ةلطلبارعاية  دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في         تقييم  أفراد عينة الدراسة ل   
 .المسمى الوظيفي إلى متغير

 
بين تقديرات  α ≥  0.05 عند مستوى الداللة إحصائية توجد فروق ذات داللة ال: الفرضية السابعة 

 تعزى  ةلطلبارعاية  دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في         تقييم  أفراد عينة الدراسة ل   
  .المديرية متغيرإلى 

 
 الدراسة أهمية .4.1

 
 :اكتسبت الدراسة أهميتها من خالل

  
 بشـكل  سـطين فل وفـي  الطلبة، رعاية نحو مباشر بشكل المدير دور تناولت التي الدراسات قلة -1

  .خاص، حسب علم الباحث

عديدة، كانت كافية من وجهـة نظـر الباحـث لتغطيـة            ) مجاالت( شملت أداة الدراسة محاور    -2
 .موضوع الدراسة ومعالجة مشكلتها

  . األهم في العملية التعليمية والتعلميةالطلبة المحورتعتبر رعاية  -3

ان التربوي،  سواء من حيث العـدد        يغطي مجتمع الدراسة مساحة واسعة من العاملين في الميد         -4
 .أو النوع

 

  الدراسة أهداف .5.1
 

 تهدف هذه الدراسة التعرف إلى وجهة نظر مديري المدارس في مدى قيامهم بدورهم فـي رعايـة                 
المدارس  معلمي وجهة نظر  إلىالطلبة في المجاالت الستة الواردة في أداة الدراسة، وكذلك التعرف           

 .ي مدى قيام مديري المدارس بدورهم تجاه هذه القضيةوالمرشدين التربويين ف



 6

 
دور مـديري   لتقيـيم    الفروق بين تقديرات أفراد عينـة الدراسـة          إلىكما هدفت الدراسة التعرف      

 تزويد القائمين علـى  أيضاوهدفت الدراسة . المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة    
 .يدانية حول دور مديري المدارس في رعاية الطلبة التربوية ببيانات مالقراراتاتخاذ 

 
 اإلطار النظري .6.1
 

 : اإلدارة المدرسية.1.6.1
 
فالمدرسة هي  . اإلدارة المدرسية هي وحدة من وحدات اإلدارة التعليمية على مستوى إجرائي معين            

وقد عرفهـا   ). 2003مطاوع،  ( المؤسسة المسؤولة فنيا وإداريا عن تحقيق السياسة التعليمية للدولة        
بأنها مجموعة اإلجراءات التـي يتبناهـا المجتمـع لتنظـيم العمليـة التربويـة               ) 2002(العمايرة  

والمؤسسات واألفراد المتصلين بها، بقصد تحقيق األهداف التربوية التي تعكـس فلسـفة المجتمـع               
 تواعتبـر   .وتطلعاته، بقصد إحداث التطوير النوعي والكمي في العملية والمؤسسـات واألفـراد           

 المدرسية تعمل لتنمية البرنامج التعليمي بمـا يشـتمل مـن    اإلدارة أن) 1996(ا  هؤالخطيب وزمال 
 بـالتطورات   المعلمين، واإللمـام   األفكار التجديدية ومناقشتها مع      المدرسية، وطرح وضع األهداف   

 أنإال    .المدرسـة  الـروح المعنويـة العاليـة لـدى العـاملين فـي              التربوية، وبناء والتجديدات  
 المدرسـية هـي     اإلدارة المدرسية فـاعتبر أن      واإلدارة التعليمية   اإلدارةميز بين   ) 1999(يببالط

 التعليميـة،  اإلدارة القائمة على تنفيذ السياسات التعليمية المقررة مـن قبـل رجـال    اإلداريةالوحدة  
 وتنفيذ  رسالتها، أداءنحو   توجيه المدرسة    األولى وتكون مسؤوليته    المدير، المدرسية   اإلدارةويرأس  

   .الوزارةاللوائح والقوانين الصادرة من 
  

 : اإلدارة المدرسية ووظائفهاأهداف . 2.6.1
 

 تغيرت أهداف اإلدارة المدرسية، واتسع مجالها في الوقت الحاضر، فلم تعد مقصورة على النواحي              
أصبحت تعنـى بكـل مـا        الفنية، ف  النواحي اإلدارية والنواحي  اإلدارية فقط، بل أصبحت تجمع بين       

 وبأعضاء هيئة المدرسة الفنيين منهم واإلداريـين، وبالمنـاهج وطـرق التـدريس،              طلبةيتصل بال 
والنشاط واإلشراف الفني، وتمويل البرنامج التعليمي، وتنظيم العالقـة بـين المدرسـة والمجتمـع               

يقة مباشـرة أو غيـر   بطر سواء كانت المحلي، وغير ذلك من النواحي التي تتصل بالعملية التربوية       
 المدرسية  اإلدارةن وظائف   أفقد بين ب  ) 2006(أما حمدان   ).  1988 مصطفى وآخرون، (  مباشرة
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 تفهم على أنها جميع الجهود المنسقة التي يقوم بها مدير المدرسة مع جميع العاملين معـه                 أنيمكن  
يقا يتمشى مع مـا تهـدف        بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة تحق       ،من مدرسيين وإداريين  

أن وظيفـة   ) 1987( ويرى النوري    سليم، من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أساس         ،إليه األمة 
 ربـط  وقـد  مدير المدرسة العمل على تحقيق أهداف المؤسسة وبالتالي أهداف المجتمع وتطلعاتـه،          

 العنـاني  ذكرت الصدد هذا وفي المدرسية، اإلدارة محل لتحل المدرسة اسم بين اإلداريين من العديد
 تطـوير  على والقدرة العلم فيه يتوافر الذي الصالح المواطن إعداد هو المدرسة وظيفة أن) 1990(

 .واالجتماعي الشخصي التكيف على سليمة، والقدرة واتجاهات قيم بناء وعلى والعادات، المهارات،
  

فنيـة  ال  منهـا  نقسم إلى مسؤوليات  أن وظيفة ومسؤوليات مدير المدرسة ت      ) 2003(واعتبر مطاوع   
وما تقتضيه هذه المسؤولية من رفع مستوى العملية التربوية في المدرسـة، واإللمـام بـالتطورات                
التربوية الحديثة واإلشراف، على نواحي النشاط المختلفة وعلى برامج التوجيه وتقويم الطالب مـن              

 التالميـذ، والعـاملين،      رعايـة  بشـؤون الناحية الخلقية واالجتماعية، ومسؤوليات إداريـة تعنـى         
والحسابات، والتوريدات، والمباني، ومسؤولية ذات صلة بالعالقات العامـة وتتمثـل فـي تنسـيق               
الخدمات االجتماعية، والصحية، والترويحية في المجتمع المحلي، ووضع الخطط لبرنامج العالقـات            

 أهـداف اإلدارة     مـن  أن أهم ) 2003(  مطاوع يرىالعامة، ومقابلة اآلباء وغيرهم من الزائرين، و      
  :المدرسية

 
 وقدراتهم واستعداداتهم الفطرية، والعمل على توجيهها بما فيه صـالح           طلبةالكشف عن ميول ال    . 1

 . التلميذ كفرد وصالح الجماعة

 لتكون شخصية متكاملة، دون أن يطغى بعض جوانب الشخصـية علـى             طالبتنمية شخصية ال   . 2
 .لجرأة في التفكير وتقوية كل ميل إلى االبتكار والتجديدبعضها البعض، وتنمية روح ا

 .  الناشئين تربية عقلية سليمة على أساس ديمقراطي سليمطلبةتربية ال . 3

 لفهم الحياة الحاضرة والماضية واالستعداد لمواجهة المسـتقبل وتقبـل التغيـرات          طالبإعداد ال  . 4
 .االجتماعية ومواجهة تحديات العصر

 .بين بالعناية واالنتماء الموهوطالبرعاية ال . 5

 

 : التالية لإلدارة المدرسيةإلى األهداف) 2001(وأشار عابدين 
 
 بشكل متـوازن ومتكامـل، عقليـا        طالبتوفير الظروف واالمكانات التي تساعد على نمو ال        -

 .وجسميا وروحيا واجتماعيا ونفسيا
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رها وتحقيقها، من اجل    تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع ويحرص على نش          -
 .تحقيق التكيف والتوافق االجتماعيين

 ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد على نموه الشخصي، وتـؤدي إلـى              طالبتوجيه ال - 
 .نفعه

 .المساهمة في دراسة المجتمع، وحل مشكالته، وتحقيق أهدافه -

  

 يمكن أن تشـمل عـدة       طلبة ال فقد اعتبر أن وظيفة مدير المدرسة في مجال       ) 2006(أما حمدان 
،  العمل على تحقيق االتزان في شخصية الطالب، وتهيئة فرص النجـاح لطالبـه             :منهاجوانب  
 وتشجيع  ، الطالب القدرة على استخدام ما يتعلمونه من ألوان المعرفة في مواقف الحياة            وإكساب

 والمنزل  وأخيرا توثيق الصلة بين المدرسة الفراغ،الطالب على حسن استخدام وقت 
 

  : مدير المدرسة.3.6.1
 

أصبح من الضروري تخصيص شخصا متفرغا للمدرسة ينظم ويوزع األعمال الفنية بين األسـاتذة              
ة وبـإدارة   االتصال بالبيئة المحيطة بالمدرس   كل في تخصصه، وبين اإلداريين كل في عمله، ويقوم ب         

 المسؤول عن حسن سير العمليـة       أن مدير المدرسة هو الشخص    ) 2003(إذ يرى مطاوع    .  التعليم
التعليمية والتربوية في المدرسة، وله سلطة إدارية على مدرسيها والعاملين بها، فهو يراقب كل مـا                

أن مدير المدرسـة    ) 2001(ويرى البوهي   . يجري في المدرسة من أول اليوم الدراسي حتى نهايته        
بعة العملية التعليمية، في حـين اعتبـر        قرب المسؤولين في المؤسسة التربوية على متا      أالمثالي هو   

مدير المدرسة  الشخص المسؤول عن مصير التربيـة بشـكل عـام، ومصـير               ) 2001(الطويل  
المدرسة بشكل خاص، لذا يجب أن يكون على قدر مستوى مسؤولية دوره التربـوي شـجاعا فـي            

 أو فشل يقوم به ال يؤثر       نه مسؤول عن أي قرار يتخذه أو فعل يقوم به، إذ أن أي نجاح             أقيادته، كما   
مدير المدرسة مـن  ) 2001(ويعتبر عابدين . على النظام المدرسي فحسب، بل على المجتمع بأكمله   

 بل هو ركيزة العملية التعليمية، وعليـه يعتمـد النظـام            ،أهم عناصر اإلدارة المدرسية وأشخاصها    
 ال بد أن تكون لديـه القـدرة         أن مدير المدرسة  ) 2005(واعتبر نشوان   .  التربوي في بلوغ أهدافه   

فهو يمارس سلسلة من األنشطة اإلداريـة التـي       . على تنظيم العمل التربوي وتوجيهه نحو األهداف      
من شأنها تحقيق ذلك، ومن هذه األنشطة تنظيم الجدول األسبوعي، والتأكـد مـن قيـام المعلمـين                  

ام التالميذ في الصـفوف والتـزامهم   بأعمالهم، كما يقوم بتوزيع المهمات على المعلمين، ويتابع انتظ       
 . بالدوام
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 المدرسـية والنظـام    اإلدارات اهتمـام  قصـور  إلى مصر في التعليم أزمة) 2002 (أحمد ويرجع
 التخفيـف  يمكن نهأ ورأى ومشكالته، وحاجاته ميوله نواحي من الفرد باإلنسان عام بشكل التعليمي

 وعـي  لتنميـة  تـدريبي  برنامج وضع في المشاركةب المدير قيام خالل من التعليمية األزمة حدة من
 إذا نـه أ) 2002 (حبش واعتبرت المجال، هذا في والموهوبين للمعلمين الفرصة إتاحة مع الطالب

 تحمـل  علـى  قادرا يكون جيدا، مديرا رأسها على نضع أن علينا تنجح أن التربوية للمؤسسة أردنا
 تواجـه  التـي  العقبات الوظيفية، وتتمثل في تذليل   الملقاة على عاتقه وتقع ضمن مهامه        المسؤوليات

للمعلمـين،   التربـويين  المشرفين توصيات تنفيذ ومتابعة الدعم، أنواع بكل ومدهم والطلبة المعلمين
 القيـام  علـى  والطلبـة  المعلمـين  وتحفيز وتقدمهم، الطلبة تحصيل في االرتقاء على العمل ومتابعة

 تـوفر  ممتعة، مدرسية بيئة خلق على وتعميمها، والعمل  بالتعلم العالقة ذات واإلبداعات بالمبادرات
 الجسدية بالصحة يتعلق فيما خاصة المدرسة، في الطوارئ لجنة دور وتفعيل للتالميذ، واألمل الفرح

 التربويـة، وهـم    المؤسسات وجود سبب هم الطالب أن )2001(ويضيف البوهي   . للطلبة والنفسية
 فهـم   ضرورة :يلي بما الطالب مجال في المدرسة مدير مهمات صالتربوية، ولخ  العملية موضوع
 سـنهم  كـان  مهمـا  والتقدير بالمحبة فيه يشعرهم معهم بأسلوب  واجتماعيا، والتعامل  نفسيا الطالب
 النـواحي  مـن  بـالطالب  والعناية أمكن، ما فردي أساس على بالطالب والعناية دراستهم، ومرحلة
 واالجتماعيـة  النفسـية  للنواحي الشامل واإلرشاد التوجيه برامج تنظيم خالل من والنفسية الجسمية

 من الطالب يواجه قد ما على والتغلب الطالب، فراغ أوقات وتنظيم واألخالقية، وإشغال  واألكاديمية
 .معهم المباشر باالتصال أو المعلمين مجلس أو اآلباء مجلس مع بالتعاون ومعالجتها التسرب مشاكل

 
 الكفايـات  ومنها مدير المدرسة،  يمتلكها أن يجب التي الكفايات من إلى العديد ) 1995( حجي وأشار

 علـى  المعلمـين  ةسـاعد وم المتعلمين، وحاجات البيئة مع لمنهاجا تكييف: تحتها ويندرج اإلشرافية
 احتـرام  علـى  المعلـم  عيشج، وت للمعلمين بةالطل عن معلومات رييسالتعليم، وت  طرق أفضل معرفة
ـ ادر، و طلبـة وال للمعلمين ندوات عقدو،  طالبه مشكالت حل في المعلم ةساعدوم ن،نساإك طالبه  ةس
 آبـاء  مقابلـة و السلوكية، المشكالت ذوي طلبةال سلوكيات دراسةو ،طلبةال تحصيل انخفاض أسباب
 طـرق  ،واالجتمـاعي  النفسي واألخصائي المعلمين مع باالشتراك وضع،و المشاكل أصحاب الطلبة
 .والعلمية األكاديمية المواد بين من االختيار على طلبةال ةساعد، ومبةطلال هؤالء عالج

 
 :  مهارات مدير المدرسة.4.6.1

 
إن هنالك عدة عوامل تساعد على النجاح في اإلدارة المدرسية والقيادة التربوية، شأنها فـي ذلـك                  

فنجـاح  . رات اإلداريـة  شأن ميادين اإلدارة األخرى، وفي مقدمة هذه العوامل ما يتعلق منها بالمها           
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رجل اإلدارة التعليمية يعتمد على ما يتمتع به من مهارات إدارية، والمقصود بالمهـارة أداء العمـل                 
: المهـارة بأنهـا   (Cottrell, 1999) ويعرف كوتريل ).1996 ،هاؤوزمالالخطيب ( بسرعة ودقة

اط متعلم يـتم تطـويره خـالل    المهارة نشويضيف بأن  ،على األداء والتعلم الجيد وقتما نريد القدرة
 وكل مهارة من المهارات تتكون مـن مهـارات فرعيـة            ،نشاط ما تدعمه التغذية الراجعة     ممارسة
وتتميز المهـارة   ،  منها، والقصور في أي من المهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء الكلي            أصغر

ربه وممارساته، وهـذه بـدورها      بأنها مكتسبة ونامية أي أن اإلنسان اكتسبها من خالل خبراته وتجا          
جـل  تعمل على تنمية المهارة باستمرار، وهنالك مجموعة من المهارات التي تعتبر ضرورة لنجاح ر      

ن نجـاح رجـل اإلدارة   أ  اعتبر)(Fullan, 2000  فوالنغير أن. )1985(اإلدارة التربوية نشوان
بالمهارة أداء العمل بسرعة ودقـة،      التعليمية يعتمد على ما يتمتع به من مهارات إدارية، والمقصود           

 العمل بصرف النظر عـن  أداءوهي بهذا المعنى تختلف عن القدرة من حيث أن القدرة تعني إمكانية  
 كـان قائـد     إن واإلصـالح  المدرسة لن يكتب لها التغييـر        أنويضيف   .السرعة أو الدقة في أدائه    

أن ) 2001(واعتبـر الطويـل   . تطـوير المدرسة ومديرها منطفئا، وال يمتلك المهارات الالزمـة لل        
 يشكل عام، ومدير المدرسة بشكل خاص       اإلداري اإلنسان يقوم به    أن الذي يفترض    األساسالمطلب  

 اهتمامه وحرصه على االنتقال بالمنظومات المعرفية والقيميـة لـدى     التعليمية، هو  اإلدارةفي مجال   
هارة وتعميق مقـدرتهم علـى ترجمـة         مستوى الم  إلىالمتعايشين معه، من مستوى مجرد المعرفة       

 . سلوكات معاشة ومالحظةإلىمعارفهم وقيمهم 
ومن هنا يمكـن تقسـيم      وتنعكس المهارات التي يتمتع بها مدير المدرسة على طريقة رعايته للطلبة            

  :إلى يمتلكها مدير المدرسة أنالمهارات التي يجب 
  

 :المهارات الفكرية_ 1 
 

بأن المهارات الفكرية لرجل اإلدارة التربويـة تتعلـق بمـدى           ) 1996 (ؤها الخطيب وزمال  تذكر
كفاءته في ابتكار األفكار، واإلحساس بالمشكالت، والتفنن بالحلول، والتوصل إلى اآلراء والمهارات            
الفكرية، وهذه ضرورة لمساعدة رجل اإلدارة في النجاح في تخطيط العمـل وتوجيهـه، وترتيـب                

تي يمكن أن تحدث في المستقبل، أي ترقب األحداث وما يترتـب علـى              األولويات، وتوقع األمور ال   
ذلك من تقليل المخاطر، أو الخسارة في تحقيق الفائدة المرجوة، ويستخدم رجل اإلدارة التربوية هـذه    
المهارات في ممارسته اليومية ألعماله، وتعتبر أصعب المهارات بالنسبة له في تعلمهـا واكتسـابها،     

الفكرية لرجل اإلدارة التربوية مهارته في التصور والنظرة إلى التربية في اإلطـار         وتعني المهارات   
الذي يربط فيه النظام التعليمي برمته بالمجتمع الكبير، وليس مجرد نظرة جزئية إلـى التعلـيم فـي            

ت نطاق مرحلة تعليمية، أو مادة دراسية، أو ما شابه ذلك ورجل اإلدارة التربوية الذي يتمتع بمهـارا       
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تصورية جيدة؛ هو الذي يحتفظ في ذهنه دائما بالصورة الكلية، وهو الذي يربط بين أي إجراء وبين                 
األهداف المنشودة من التربية، سواء كان هذا اإلجراء متعلقا باإلدارة أو التنظيم أو تطوير المنهج أو                

 .هيئة العاملين أو غيرها
 

بما يجب أن يتوفر لدى اإلداري مـن معلومـات   إلى أن هذه المهارات تتعلق  ) 1985(وأشار نشوان 
وأفكار تتصل بخصائص المدرسة التي يعمل فيها وأهدافها فمدير المدرسة يجـب أن تكـون لديـه                 

 التعلم  وتطويرها، وطرق معرفة بخصائص نمو الطالب وكيفية بناء المناهج الدراسية وطرق إثرائها           
 إلـى ذلـك     المحلي، إضافة  مع المجتمع    ية، والتفاعل التعليم وكيفية تطوير كفايات المعلمين      والتعليم،

الطرق اإلدارية المناسبة لعمله بما في ذلك طرق حفظ السجالت والمعلومات وكيفية التواصـل مـع           
 .الرؤساء والمرؤوسين

   
 :المهارات الفنية_2

 
يقوم بـه   نه يجب تزويد اإلداري ببعض المهارات الفنية المتعلقة بالعمل الذي           أ) 1985(بين نشوان   

و أفمثال أن دور مدير المدرسة ال يتضـمن التخطـيط للـدروس             . بحسب طبيعة الدور الموكل إليه    
استخدام الوسائل التعليمية ، ومع ذلك فال بد له من التعرف على هذه المهارات ألنها سـتلزمه مـن                   

 .حين آلخر
ائق التي يسـتخدمها    المهارات الفنية تتعلق باألساليب والطر    ) 1996 (ؤها الخطيب وزمال  تووضح

رجل اإلدارة في ممارسة عمله، ومعالجته للمواقف التي يصادفها، وتتطلب المهارات الفنيـة تـوفر               
قدر ضروري من المعلومات واألصول العلمية والفنية التي يتطلبها نجاح العمـل اإلداري، وهكـذا               

 حقـائق ومفـاهيم األصـول       ترتبط المهارات الفنية بالجانب العلمي في اإلدارة وما تستند إليه مـن           
ومن األعمال التي تتطلب المهارات الفنية في اإلدارة التعليمية؛ اإللمام بالمناهج المدرسـية،             .العلمية

وأهدافها وأساليبها التدريسية، ومتابعة تطبيقها، وتوزيع مباحث المنهج بين المعلمـين فـي ضـوء               
، وتنظيم برامج الـدروس األسـبوعية،       مكاناتهم وتخصصاتهم إحاجات المدرسة، وميول المعلمين، و    

 .وبرامج النشاطات الالصفية، واالمتحانات الفصلية والسنوية
  

 :المهارات اإلنسانية _3
 
 المكتسبة لدى المدير علـى التفاعـل        ةنسانية تشير إلى القدر   أن المهارات اإل  ) 2000(ين العجمي   ب

ؤشـراتها القـدرة علـى تنسـيق     ومن م. ه من جهة أخرى ئالمؤثر مع موظفيه من جهة ومع رؤسا      
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على خلـق   الجهود في مؤسسته وإدارة اجتماعات األفراد وقياداتها نحو تحقيق األهداف المرجوة، و           
ـ جتماعات والحوار المتبادل وروح الثقة والتعاون بـين األفـراد، و  جو من الديمقراطية في اال     رى ت

قة التي يستطيع بها رجـل اإلدارة        بالطري  تتعلق المهارات اإلنسانية أن  ) 1996 (االخطيب وزمالؤه 
التعامل بنجاح مع اآلخرين، كيف يستطيع أن يجذب اآلخـرين إليـه، ويجعلهـم يتعـاونون معـه                  
ويخلصون في العمل، ويزيدون من قدرتهم على اإلنتاج والعطاء؟وتتضمن المهارات اإلنسانية مدى            

إن المهـارات   .اد ومجموعـات  كفاءة رجل اإلدارة في التعرف على متطلبات العمل مع الناس كأفر          
 وقوة دون قهر أو إجبار، وهي       ةاإلنسانية الجيدة تحترم شخصية اآلخرين وتدفعهم إلى العمل بحماس        

التي تستطيع أن تبني الروح المعنوية للمجموعة على أساس قوي، وتحقق لهم الرضا النفسي، وتولد               
والمهارات اإلنسانية مهمة   ،  متحابة متعاطفة بينهم الثقة واالحترام المتبادل، وتوجد بينهم أسرة واحدة         

وضرورية للعمل في كل المنظمات، وعلى كل المستويات، فهي ضرورية بالنسبة لإلدارة التربوية،             
 وفي هذا الصـدد يـرى       . وما يرتبط بذلك من طبيعة العالقات التي تجمع بين األفراد في المنظمة           

وليسـوا  . من يتعامل معهم هم بشر من لحـم ودم        أن المدير يجب أن ال ينسى أن        ) 1997(العقيلي  
والمعلمون بة   فما يراه المدير ليس بالضرورة أن ينفذ حرفيا، وبمقاييس دقيقة جدا فالطل            صماء،آالت  

أن المهـارات   ) 1985(ويـرى نشـوان     . تحركها دوافع، وعوامل بيئية مختلفة     مكاناتهم،إبشر لهم   
 .  لقيام بدوره على نحو فعالاإلنسانية ضرورية لإلداري التربوي لضمان ا

 
مهارة أخرى هي المهارة الشخصية وتعني صفات المـدير وخصائصـه           ) 2001(كما ذكر عابدين    

الشخصية مثل الصفات الجسمية واالنفعالية والعقلية للفرد، وتؤثر هذه الخصائص منفردة أو مجتمعة             
وقوة الشخصية والحيوية والطالقة    في الممارسات اإلدارية للمدير، ومن هذه السمات الصحة السليمة          

 . اللفظية
 

 :دور مدير المدرسة في رعاية الطلبة .5.6.1
 

 غالبا ما تطلق على مجموعة من الطـالب تسـمى   بةأن رعاية الطلShipherd,2006) (بين شيبرد 
ذوي االحتياجات الخاصة، أي أولئك المعرضين لخطر الفشل الدراسي ، أو المعوقين أو الموهـوبين       

 وبشكل متوازن ونظـرا لصـعوبة تقسـيم     إيجاد جيل متجانس من الطالب  إلى لى الحاجة إنظرا  ، و 
  . من األجدر والحكمة أن تتم الرعاية لجميع فئات الطلبـة دون تمييـز               هلى هذه الفئات فإن   إالطالب  

الدور على انـه الوظيفـة أو المركـز اإلداري فـي            ) 1985(عرف نشوان   ومن ناحية أخرى فقد     
 ويشير البوهي   .اآلخرون والذي يقوم به الفرد ويحمل معه توقعات معينة لسلوكه كما يراها             المنظمة

إلى أن األفراد ومن خالل قيامهم بأدوارهم في المدرسـة تجـذبهم وتشـدهم احتياجـاتهم             )2001(
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وعند الحديث عن دور مدير المدرسة فإن مدير المدرسة يعتبر المسؤول األول            .وتطلعاتهم وتوقعاتهم 
نه يمكن أن ندرك كبر     أ،  )2006(ن سير العمل في المدرسة من جميع النواحي ، ويرى عياصرة            ع

وينسـجم هـذا   .تعدد واجباته وتنوعها وتداخلها    و ،حجم المسؤولية الملقاة على عاتق  مدير المدرسة       
واإلدارة المدرسية بشكل خاص، تهـدف        المدرسة أنالذي يعتبر   ) 2002(الطرح مع رأي العمايرة     

 وتهـدف   لى التكيف والنمو المتكامل جسمياً وعقلياً وعاطفياً واجتماعيـاً        لى إعداد المواطن القادر ع    إ
ت الرئيسة التـي تلعـب دوراً        إحدى المهما  طلبةلبناء ذاته ومجتمعه ويشكل االهتمام بإدارة شؤون ال       

ده في بناء شخصـية      وح حيث لم يعد المنهج المدرسي كافياً      التربية، في تحقيق أهداف     مميزاً وفاعالً 
التلميذ ونموه ألن تهيئة الظروف المناسبة للمتعلم والتخطيط لها تساهم في تقدمه، وإبداعه، وإعـداده               

 .التكنولوجيلمواجهة عصر االنفجار المعرفي والتقدم 
 
إلى أن من مؤشرات فعاليـة المـدارس    )Gunn & Holdaway, 1986(  جان وهولدواي أشارو

الرضا وتحقيق الجانب الخلقي والمعنوي للمعلمين والطالب والتحصـيل         : هيمرتبة حسب أهميتها و   
الدراسي المرتفع، ومساندة وتأييد المجتمع واتجاهات أولياء األمـور للمدرسـة، وإعـداد الطـالب             

كما يـرى   كمواطنين يتحملون المسؤولية، واإلهتمام من جانب المعلمين باإلعداد الوظيفي للطالب،           
 ويتمحور حـول تفاعـل      ،هنالك دورا فاعال يفترض أن يقوم به مدير المدرسة        أن  ) 2001(الطويل

 بحسـب البـوهي     بةفالطل  .متميز بين مختلف مدخالت العملية التعليمية من معلمين وطلبة ومنهاج         
 أنهم أساس وسبب وجود المؤسسات التربوية وهم موضـوع العمليـة التربويـة، كمـا             ) 2001(

 عنايتها بالطلبة في أي مرحلة كانوا، ولم تعد المدرسة مركزا لنقـل             االتجاهات الحديثة ضاعفت من   
 جانب ذلك على المهمة التربوية التي       إلىالمعرفة وإيصال المعلومات فحسب بل أصبح التركيز فيها         

 ومدير المدرسة هـو      . واجتماعيا ، وروحيا ، وعقليا ووجدانيا  ، تكوين الفرد السوي جسميا    إلىترمي  
مكانات المتاحة في مدرسته في هـذا       جميع اإل  لى تسخير إه األهداف إلى أعمال و    المكلف بترجمة هذ  

 قيمية عن التالميـذ     أحكام إصدار أن أي نظام مسؤول ومعني عن        )2001(ويعتبر الطويل  . السبيل
كما أن أية سياسـة      .الفريدة سجل التلميذ التراكمي والمعبر عن شخصيته        أساس يبنى على    أنيجب  

 مع التالميذ ال بد أن تنطلق من قناعة راسخة بفردية كل منهم وعلى وعي كامل بأن                 تتعلق بالتعامل 
سجل الطالب التراكمي يشكل وثيقة تتعايش معه عبر مراحل دراسته و حياته العلمية والعمليـة، ال                

 هنالك العديد من المجاالت التـي يمكـن لمـدير           أنومن كل ذلك يتضح      ،بل أبعاد حياته المستقبلية   
  :يأتي فيما إجمالهاسة مراعاتها من أجل تقديم العناية والرعاية للطالب ويمكن المدر
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 :التعليم والتعلم .1.5.6.1
 

 وتعتمـد   للمـتعلم،  توصيل وإضافة المعلومة     إلى هي العملية الهادفة     :التعليم أن) 2008( ترى فرج 
  وبنـاء ، المختلفةعلم للمعارفالمت فهي العملية التي تختص بتعرض تعلم،موالالمعلم بشكل كبير على   

 والتعـاطف معهـا ويبـدأ فـي         بها، وتأثره بالكالم يحدث له االقتناع       استيعابه،على قدراته ودرجة    
 .معينة ومن ثم يحدث تغيير لسلوكه بدرجة تنفيذها،

 
عدة أمور يقوم بها مدير المدرسة من أجل رعاية الطالب في مجال التعلـيم            ) 1985(بين نشوان    و

م في المدرسة مثل؛ دراسة مستوى تحصيل الطالب، واالجتماع مع المدرسين لبحـث طـرق               والتعل
التدريس الحديثة، ودراسة أسباب الضعف وسبل العالج، وطالب المدير بتوفير أقصى ما يمكن مـن           
الظروف المناسبة لتمكين الطلبة من بلوغ األهداف التربوية، وإثبات حقهـم فـي التعلـيم والـتعلم                 

من أجل تقييم عمليتـي التعلـيم        عدة أعمال يمكن للمدير القيام بها     ) 2001( وذكر عابدين    الفعالين،
 مثل متابعة تحصيل الطالب بالتعاون مع المدرسين، ومساعدة المعلمـين علـى   :والتعلم في مدرسته  

اإلفادة من المعلومات لتقويم أنفسهم، وتسهيل الزيارات بين المعلمـين، والقيـام بزيـارات صـفية،        
االجتماع مع المعلمين قبل الزيارة الصفية لتحديد أهدافها، وبعدها لمناقشـة نتائجهـا، ومسـاعدة               و

المعلمين على تحديد نقاط القوة والضعف في أدائهم، وتقدير فعاليـة المعلمـين، واالسـتماع إلـى                 
 . المعلمين باهتمام، والتحدث مع الطلبة حول تحصيلهم ومشكالتهم

 
رسية عامال أساسيا في تقويم العمليـة التربويـة وتقريـر نتـائج الطـالب،       وتشكل االمتحانات المد  

أن ) 2002(بين العمـايرة    يألغراض الترفيع والترسيب، أو التشخيص وقياس مستوى التحصيل، و        
هذه االمتحانات تعكس مدى فاعلية طرائق التدريس والنشاطات التي تنظمها المدرسة لتحقيق أهداف             

 :سة دور بارز في جعل االمتحانات تحقق أهدافها من خاللالمنهاج، ولمدير المدر
 
 . دراسة أسس النجاح واإلكمال والرسوب -1
 .وضع برنامج االمتحانات والمراقبة -2
 .اإلشراف على إعداد األسئلة وتدقيقها وطباعتها وترتيبها حسب برامج االمتحانات المقررة -3
 .اإلشراف على إجراء االمتحانات -4
 . تصحيح النتائج وتدقيقها وتوثيقهامتابعة -5
 .  إعالم ذوي العالقة بالنتائج-6
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 دور مدير المدرسة في تنمية المعلمين مهنيـا         أهميةومن المجاالت الضرورية في هذا السياق هو        
) 2001( ويرى البوهي    .والتربوية على الطلبة من جميع النواحي التعليمية        باإليجابوهذا ينعكس   

 أثناء يكون قائدا وميسرا ومذلال للصعاب التي تعترض المدرسين          أن المدرسة   نه يجب على مدير   أ
 دور قيادي لمدير المدرسة هو قدرته على تبيـين          أهم أن كما   والتربوية،قيامهم بمهامهم التعليمية    

مواطن الضعف في قدرات كل فرد من معلميه والعمل على معالجة ذلك الضعف بواسطة عمليات               
 أو التخطيط مع المسؤولين بـالوزارة لترتيـب دورات تدريبيـة            بها، التي يقوم    واإلرشادالتوجيه  

 . تقصير في جانب محددأوللمعلمين الذين يعانون من ضعف 
 
ين على النمـو يـأتي عـن     دور المدير في مساعدة المعلم    أن) 1996 (اهؤرى الخطيب وزمال  تو

 التعليمية المختلفة خـالل زيارتـه        لنقاط القوة والضعف التي يالحظها في المواقف       طريق دراسته 
 مهـارات   إلى معلومات متنوعة من أنواع البرامج       إلى ويحتاج المدير في ذلك      الدراسية،للصفوف  

 :المدرسةللعمل التعاوني مع المعلمين كأفراد وكجماعات وهذا يتطلب من مدير 
 
 .معرفة طرق دراسة مشكالت الطالب •
 .توى المادة الدراسية وأساليب تدريسها التربوية ومحباألهدافالوعي والمعرفة  •

  .يجابية كاالبتكار والمبادرة والقيادية واالنتماء للمدرسةتنمية اتجاهات المعلمين اإل •

 .الخاصةمساعدة المعلمين ذوي االحتياجات  •

 . بين المعلميناإلنسانيةتنمية العالقات  •

 
ير يشـتمل علـى تحديـد       دور المد  أن) 1996 (ؤهارى الخطيب وزمال  توأما بخصوص المنهج ف   

 الوسائل التعليميـة    واختيار سلوكية، وتوجيه العملية التربوية لتحقيقها على شكل نتاجات         األهداف
 وأشـارت  .الطـالب الكفيلة بتوصيل ما في هذا المنهج من معلومات بغية ترسيخها فـي أذهـان         

ـ      أنه من الضروري    أ) 2002(حبش ادر التعليميـة  ن يقوم مدير المدرسة بتفعيل دور مراكز المص
 .الصعبة في الظروف الحالية المديريات، واستغاللهاالتعلمية المتوفرة في جميع 

  
 الصفيةالنشاطات ال .2.5.6.1

 
الجهد الذي يبذله المتعلم بهدف إشباع حاجاته       "النشاط الالصفي بأنه    ) 1997(عرف شلبي وآخرون    

 تنمية قدرته على التفكير ، وكـذلك إكسـابه   المعرفية ، وإكسابه العديد من المهارات التي تؤدي إلى    
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أنشطة إضـافية  "  بأنها )Allen and Others , 1983(ويعرفها آلن وآخرون  . "االتجاهات والقيم 
 . ، خارجة عن األعمال المتعلقة بتدريس المواد  تمارس تحت إشراف المدرسة،خاصة

 
ج التي تضعها أو تنظمهـا األجهـزة         تلك البرام  :  بأنها الصفيةالنشاطات ال ) 1998(يعرف عابد   و

التربوية لتكون متكاملة مع البرنامج التعليمي، ويقبل عليها التالميذ وفق قدراتهم وميولهم، مع تـوفر        
 :التعزيز وإيجاد الحوافز والدوافع، بحيث تحقق أهدافا تربوية معينة، وبين أن على مدير المدرسة

 
 .والتمويلحي الصرف تقدير الكلفة المالية و البشرية ونوا  -1
 وعلى تحديد المسـؤولية والتـدريب علـى القيـادة           وتنظيمه،تربية الطلبة على تخطيط العمل       -2

 لكـي يمارسـوا   ، الطلبةأماموالتوجيه، ويكون عمل المعلم مرشداَ وموجهاَ ومهيئا للظروف المناسبة       
 . المنشودةأهدافهاالنشاطات ويحققوا 

 .ي تسمح لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبةر األنشطة المختلفة التيتوف -3
 : المسـتوى المحلـي  المدرسـة، أو  مسـتوى  سواء علـى االستفادة من جميع الخبرات المتاحة     -4

 ، والمراكز الثقافيـة   ، ودور النشر  ، ومؤسسات اإلذاعة والتلفزيون   ، والصحافة ، والوزارات ات،الجامع
 .الخ . . .اللغويوالمسارح الوطنية ومجامع البحث العلمي 

هـو  مجاالتها وتنويع هذه المجاالت ما  ترابط  ن  أ و ، النشاطات المدرسية بأنها مترابطة    إلىالنظر   -5
 .إال توزيع لإلبداع، وهي في األصل وحدة واحدة

 .وضع خطة النشاطات التربوية من بداية العام -6
 .اسب وميوله ورغباتهتنت والتي األقل،مشاركة كل طالب في لون واحد من ألوان النشاط على  -7

  
النشاط الطالبي إلى نشاط مدرسي عام ونشاط مدرسي خـاص، واعتبـر أن           ) 2001(وقسم عابدين 

النشاط المدرسي العام؛ هو ذلك النشاط الموجه نحو خدمة وتحقيق أهداف تربوية عامة، مثل تلبيـة                
النافعة، ومن أمثلة ذلـك  احتياجات الطالب، والكشف عن ميوله وقدراته، وتوجيهها الوجهة السليمة و  

النشاط الثقافي، والنشاط االجتماعي، والنشاط الفني، والنشاط الرياضي، والنشاط العلمي، أما النـوع             
الثاني من النشاط المدرسي فهو نشاط مدرسي خاص بالمواد الدراسية المقررة التي يدرسها الطالب،              

خاص دون غيرها ويطلـق علـى هـذا         بحيث يخدم هذا النشاط المقررات والمناهج الصفية بشكل         
 استغالل طاقات التالميذ    إلى بشكل رئيس    ، ويهدف المرافق"أو  " المصاحب  "مصطلح النشاط   النشاط  

   البحوث التربوية أن النشاط الموجه خارج الفصـل        وأشارت بعض  .م ما يخدم دراسته   إلىوتوجيهها  
 داخـل الفصـل، إذ عـن طريـق     ةالحص ال تقل أهميته بحال من األحوال عن  )النشاط الالصفي ( 

 ، أن يعبروا عن هواياتهم وميولهم ويشبعوا حاجاتهم       ة يستطيع الطلب  )الالصفي( النشاط خارج الفصل  
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 كشفت هذه البحوث أن عمليـة       كما ، يصعب تعلمها داخل الفصل    ،اكتساب خبرات ومواقف تعليمية   و
 والعقليـة   ، والجسـمية  ،يـة التربية الهادفة يجب أن تكون عملية شـاملة لجميـع الجوانـب الروح            

 طرحة لويس  مع ما  الرأيويتفق هذا .)2001(  البوهي والعاطفية لدى الطالب،واالجتماعية
)Lewis, 1989( األنشـطة المدرسـية ألن  ويرعى شاركحيث رأى أن مدير المدرسة يجب أن ي  

 . والقبول لدى الزمالء  ،  ، وتجلب لهم المكافآت، والشهرة، والمكانة     واتهمذ يرون أنها تحقق لهم      الطلبة
أن النشاطات بشقيها الصفية والالصفية تلعب دورا بارزا في بناء شخصـية            ) 2002(وأكد العمايرة   

التلميذ وصقلها، وإكسابه معارف ومهارات واتجاهات وقيم وظيفيـة، وأن مـن الخطـأ أن تكـون                 
 تتاح الفرصـة لكـل   النشاطات حكراً على مجموعة من الطلبة دون غيرها، بل يجب العمل على أن        

 مجموعة مـن الخطـوات، تتعلـق     إلى) 2002( كما أشار العمايرة   .طالب ممارستها والمشاركة بها   
 يقوم بها لتحقيق رعاية تربوية ناجحة للطلبـة، تـتلخص فـي          أنباألنشطة المدرسية، وعلى المدير     

 :اآلتي
 

 .تحديد ورصد جميع ألوان النشاط القابل للتنفيذ في المدرسة -1

 .للجان المدرسية الخاصة بالنشاطات المدرسية، الصفية والالصفيةتشكيل ا -2

 .إطار الخطة المدرسيةفي  للنشاطات  مستقلةوضع خطة -3

 .توفير التسهيالت المادية والبشرية -4

 . اإلشراف المباشر وغير المباشر على تنفيذ ألوان النشاط -5

 .تنظيم تقويم النشاطات ومتابعتها وتوثيقها -6

 
أن من واجب المدير القيـام بمـا    ) 2005(يرى نشوان   ،  الصفيةال األنشطة ال  المجال، مج وفي هذا   

 :يلي
 

 .تطوير األنشطة الالصفية بما يتالءم وحاجات التالميذ وتحقيق األهداف -1

 .دعوة المعلمين إلى تحليل المناهج الدراسية بغرض التعرف إلى أنواع األنشطة الالزمة -2

 . طةمكانات الالزمة لممارسة األنشدراسة اإل -3

 

 : الدوام والنظام .3.5.6.1
 

يعتبر النظام المدرسي هدفا رئيسا لإلدارة المدرسية، وهذا ما جعله ينال قسطا من االهتمام، كمـا أن     
 مرعـي  ، ويرى)2001عابدين، ( تحقيقه في المدرسة من أهم المهام اإلجرائية التي يقوم بها المدير     
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وإنما هي عمليـة  .بهازام بالقوانين المدرسية والتقيد   ليس مجرد االلت   االنضباط أن) 1986( هوزمالؤ
 مجتمـع حـر   إيجـاد يقوم المدير فيها بمساعدة الطالب على تبني القيم والمعايير التي تساعدهم في     

نه عملية تربوية بالمعنى الواسـع      إمنظم، إن االنضباط وفق هذا المفهوم ال يعني مجرد العقاب، بل            
امل البيئية التي تسهم في تطوير سلوك هادف منضبط ذاتيـا عنـد   يشتمل على كل الممارسات والعو 

 .هؤالء الطالب
    

فإن النظام واالنضباط المدرسي يلعب دورا أساسيا وفاعال في احتـرام           ) 2002(حسب العمايرة   بو
وتقدير التلميذ لمدرسته، وبالتالي ينعكس إيجابا على الطالب، فالمدرسة التي تولي اهتمامـا منظمـا               

را للنظام واالنضباط المدرسي تحصد ثمرة جهدها في تحصيلهم وإكسابهم مهـارات متعـددة          ومستم
نه من أجل تحقيق االنضباط والنظام في المدرسة؛ علـى        أ كما يرى  .تتسم بالجدية وتحمل المسؤولية   

 :ما يليبالمدير أن يقوم 
 
 . على تعليمات النظام واالنضباط المدرسي الخاصة بالتالميذاإلطالع. 1 
 . توزيع المناوبة وتربية الصفوف على المعلمين وتحديد واجباتهم.2
تشكيل لجنة نظام، ووضع خطة لرعاية وضبط النظام المدرسي الخاص بالتالميذ داخل المدرسة             . 3

 .وخارجها
 .توفير المستلزمات المادية الالزمة لتسهيل مهمة العمل. 4
اتخاذ اإلجراءات الالزمـة لحلهـا بشـكل عـادل          اإلطالع على مشكالت التالميذ ومتابعتها، و     . 5

وتوفير المناخ النفسي الـالزم    , وهذا يساعد على توفير المناخ المناسب للتعليم والتعلم       ،  ومدروس
 .للنمو السوي للطلبة

  
 المـدير  وعلـى  ،الطلبة وترتبط بمجال االنضباط والدوام المدرسـي   تخص التي المجاالت أهم ومن

أن هنالك مجموعة مـن     ) 1988(اعتبر مرسي    و ،الخطيرة الظاهرة تلك ب؛التسر مسألة ،مراعاتها
 : ، ترجع إلى مجموعة عوامل هي)الرسوب والتسرب( األسباب للهدر التربوي

 
 : أسباب اجتماعية واقتصادية •

 

 .مستوى األسرة االقتصادي) أ(
 . زراعة وحرف يدوية: األعمالاستخدام اآلباء أبنائهم للقيام ببعض ) ب(
 .  العمل المنزلي وتأثره على الطالبات بالتحديد)ج(



 19

الطبقة االجتماعية، ومهنة ولي األمر، ومستوى تعليم األسرة، والزواج المبكر، وعـدم مبـاالة              ) د(
 . الوالدين، ومعارضة اآلباء لتعليم أبنائهم

 
 :أسباب تربوية* 
  

 .  التسربإلىالرسوب قد يؤدي ) أ(
 .صف األول األساسيسياسة القبول التالميذ لل) ب(
 ).غرف صفية، تدفئة، تهوية، ساحات، مدرسين(البيئة المدرسية السيئة) ج(
 

 :أسباب متنوعة* 
 

 .موت أحد األبوين، واضطرار االبن لتحمل المسؤولية) أ(
 .مرض التلميذ) ب(
 .عدم االنسجام بين الطلبة، نتيجة التفاوت بين أعمارهم) ج(
 .يةالخالفات األسرية والعائل) د(

 
 فعـاالً  دورا لذلك أن واعتبر وإدارتها المدرسية البيئة سوء إلى التسرب )1999( يببالط وأرجع   
 التالميـذ  أحب البيئة المدرسية وإدارتها جيدة    كانت فكلما والدراسة، في المدرسة  الطلبة ترغيب في

 .المدرسة، وبالتالي التسرب منها كراهية لهم سببت سيئة كانت المدرسة، وكلما
 

أن على المدير أن يقوم باآلتي لتحقيق دوام مدرسي منضـبط، يـؤدي             ) 2005(ويرى نشوان        
 : رعاية سليمة للطلبةإلى
 
 وضع نظام واضح ومحدد لمحاسبة الطلبة، وأن يطلعوا عليه مسـبقا قبـل الوقـوع فـي                  -1

ر بحق المخالفين   المخالفة، كما يجب أن يفعل المدير سجل مجلس الضبط، وينفذ العقوبات التي تصد            
 . من الطلبة

 .مواجهة مشكالت الطلبة المتعلقة بالنظام المدرسي كالتأخر والغياب -2

مشاركة التالميذ في تسيير اليوم الدراسي من خالل تدريبهم على ضبط النظام، والمسـاعدة               -3
 .في إنجاز بعض المهام اإلدارية المتصلة بالبناء المدرسي والمرافق التابعة له
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فيرى أن تحقيق النظام في المدرسة ال يـتم مـن خـالل التعسـف والقهـر              ) 2001(ين  أما عابد  
والجبروت، وأن هنالك ممارسات وأساليب قد يستخدمها بعض المديرين لكنها تعيق تحقيـق النظـام       

 : المدرسي، منها
 
 .تكليف التالميذ المذنبين بواجبات مدرسية أكثر من زمالئهم -

 .التهديد واإلذالل الشخصي -

 . عقاب البدني على الرغم من أن النظم التعليمية في المدارس تمنع استخدامهال -

 .الحرمان من المدرسة لعدة أيام، أو الحرمان من بعض الحصص الدراسية -

 

 :المجال الصحي .4.5.6.1
 

 والخدمات التـي تقـدم لتحسـين    واألنظمة هي مجموعة من المفاهيم والمباديء : الصحة المدرسية 
ال ينكر أحد أن للصـحة تأثيرهـا   و) 2002،  رحيمأبو( سنوات دراسته  أثناءلطالب  وتعزيز صحة ا  

على الطلبة، وأنها ال تنفصل عن مجاالت أخرى في المدرسة،  فصـحة التلميـذ تسـاعده علـى                    
، وتقلل من تأخره عن المدرسة، وغيابه عنها، أو تسـربها           الالصفيةالمشاركة في النشاطات الصفية     

 صـحة مدرسـية سـليمة    إيجادأن اإلدارة المدرسة يمكنها  أيضا ويضيف )2002 ،العمايرة(،  منها
صحة الطلبة، ونظافة عامة، وتهوية الغرف، والمرافق، والمقصف المدرسي،         : داخل المدرسة تشمل  

بالتنسيق مع البيت وطبيب المدرسة، حيث تتم المعالجة الفورية للحاالت التي يتعرض لهـا الطلبـة                
  كمـا  مدير المدرسة بدوره في رعاية الطلبة في المجال الصحي،         ، وحتى يقوم  خوفا من المضاعفات  

 : مجموعة من األمور، منهاإلىيشير 
 
والنفسي وتحديد حاجـاتهم    الجسمي  (راسات حول واقع التالميذ الصحي      إجراء مسوحات ود   -1

 ). ثم رصدها

 .تشكيل لجان صحية من الطالب والمعلمين -2

 .ية للمدرسةوضع برنامج لرعاية الشؤون الصح -3

 . توفير التسهيالت المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ البرنامج الصحي في المدرسة -4

النفسـية  (  اإلشراف على تنفيذ وتقويم ومتابعة نشاطات رعاية الشؤون الصحية للتالميـذ             -5
 ).والجسمية 

  

 :  بعدة أعمال منهاالمدير القيام على أن) 2001(وفي هذا المجال يرى عابدين 
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 .ةفير بيئة صحية آمنتو -

 .توفير الشروط الصحية في المباني والمرافق المدرسي -

 . تنظيم اليوم الدراسي بصورة تحقق المناخ الصحي العام، مراعيا بذلك عدم إجهاد التالميذ -

اإلشراف على مقصف المدرسة، والتأكد من نظافتـه وسـالمة المـأكوالت والمشـروبات             -
 .المقدمة فيه

 .ن التالميذ، وتبصيرهم بضرورة العناية بصحتهم والمحافظة عليهانشر الوعي الصحي بي -

 .نشر الوعي الصحي بين األهل -

 .تهيئة وجبة غذائية خفيفة للتالميذ -

 .القيام بكشف طبي عام دوري للتالميذ -

 . اتخاذ التدابير الوقائية واإلجراءات المناسبة لضمان حماية التالميذ من الحوادث -
 

 :مجال اإلرشاد .5.5.6.1
 
عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط التربويـة التـي          نه  أاإلرشاد على   ) 1980( عرف زهران     

تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه وأن يختار نوع الدراسة والمناهج المناسبة والمواد الدراسية التـي               
ية وعالجها  تساعده في اكتشاف اإلمكانيات التربوية وتساعده في النجاح وتشخيص المشكالت التربو          

  .بما يحقق توافقه التربوي بصفة عامة
 

   منهـا  النفسي لإلرشاد العامة األهداف من مجموعة أن هناك  )2000( ونيازي عباة، ويرى أبو كما  
 و طاقاتـه  و قدراتـه  و إمكاناتـه  اكتشـاف  في الفرد تساعد ليةمع التربوي و يالنفس اإلرشاد أن

 ذي وكـل  عملـه،  في العامل دراساته، في الطالب: حياته في امنه اإلفادة إلى وإرشاده استعداداته،
 .قدراتهو استعداداته فهم على الفرد يساعد وكذلك. مهنته في مهنة

 
 تجري في بيئة اجتماعية بسيطة بـين        تعليمي،أن اإلرشاد عملية ذات توجه      ) 1999(ويرى الكفافي   

بالمعرفة و المهارة و الخبـرة إلـى   شخصين أولهما مرشد و الثاني مسترشد، يسعى المرشد المؤهل    
مساعدة المسترشد باستخدام طرائق و أساليب مالئمة لحاجاته و متفقة مع قدراته كي يـتعلم أكثـر                  

 ويتعلم وضع هذا الفهم موضع التنفيذ فيما يتعلق بأهـداف يحـددها   أفضل،بشأن ذاته ويعرفها بشكل   
 وفيمـا   .إنتاجيـة   ي يصبح أكثر سعادة و    بشكل واقعي و يدركها بوضوح أكثر وصوال إلى الغاية ك         

أن على مدير المدرسـة القيـام       ) 1985(نشوان   فقد بين    اإلرشاديتعلق بدور مدير المدرسة بعملية      
منتظمة لتوعية التالميذ ومساعدة المرشـدين  orientation) ( إجراء خطط توجيهية بعدة أمور منها
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ة هـذا النـوع مـن الخـدمات         رشاد، لزيادة فعالي  في تنظيم الترتيبات الخاصة ببرنامج التوجيه واإل      
 .مواجهة مشكالت التالميذ النفسيةالتربوية، و

 :على مدير المدرسة القيام باألمور التاليةفيرى بأن ) 1996(اهللا  أما عبد  
 
 .تعزيز السلوك االيجابي والسلوك المرغوب فيه، وإهمال أنماط السلوك السلبية البسيطة -1

 .  أعمال العنف في المدرسة أيا كان مصدرهاتجنيب الطالب مشاهدة -2

 .تزويد الطلبة بتعليم يدخل إلى أعماقهم، ويحاكي رغباتهم، ويساعدهم على تحقيق ذاتهم -3

 
أنه كي ينجح مدير المدرسة بمهمة رعاية التالميذ نفسيا، فال بد أن يبني بينـه          ) 2001(وبين عابدين 

 .  على الحرص والشفقةوبينهم عالقة إيجابية مبنية على الثقة وقائمة
 

 :االجتماعيالمجال  .6.5.6.1
 
 أن العملية التعلمية التعليمية ال تحقق أعلى مستوياتها من خالل التنفيذ الجيد) 1999(يببيرى الط 

 للحصص الدراسية فقط، بل يتعداها إلى الوقوف على الحالة االجتماعية التي يعيشها الطالب، حتـى        
عاره بوجوده، وبالتالي خلق روح التحـدي لـدى الطالـب والمجابهـة     يمكن مساعدته وتوجيهه وإش  

نـه ال  أ) 1985(والصبر من خالل مساعدته والوقوف إلى جانبه في حل مشكالته، ويعتبر نشـوان       
جله، بل ينبغـي لهـا أن تعـي    أ فيه ومن أسستتستطيع المدرسة أن تظل بمنأى عن المجتمع الذي         

 وفي المجتمع المحلي، وأن تسهم في تلبية حاجات هـذا التغيـر             طبيعة التغير الذي يجري في العالم     
القائمـة  وينتظر من المدرسة أن تكيف التربية التي توفرها لتتالءم والحاجات            المجتمع،لمصلحة هذا   

إن المدرسة بحاجة إلى دعم المجتمع المحلـي مـن النـاحيتين الماديـة              . والمنتظرة للعالم الحديث  
 مدير المدرسة وأعضاء هيئتها التدريسية أن يتعاونوا مع أوليـاء األمـور             والمعنوية ولذا ينتظر من   

 المؤسسات االجتماعية األخرى لمساعدتهم على إدراك حاجات المدرسة ومتطلبـات            ومع والمشرفين
 .برامجها وتشجيعهم على توفير الدعم الذي تحتاج إليه المدرسة

أن توفر الجو االجتماعي الخالق عنـد       ) 2002(لذا فمن واجب اإلدارة المدرسية كما يرى العمايرة         
التالميذ، من خالل المشاركة الوجدانية في األفراح واألتراح ومواجهة حاالت الفقر واالنتباه لحالـة              
الطالب اليتيم، ومواجهة الفوارق االجتماعية في المدرسة والتنبه ألخطار رفقـاء السـوء، وتنظـيم               

 : على مدير المدرسة أن يتبع الخطوات التاليةالعالقة بأولياء األمور، وبالتالي ف
 .وضع نظام إلجراء مسوحات ودراسات لواقع التالميذ االجتماعي -1

 .تشكيل اللجان االجتماعية -2
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 .وضع برنامج لرعاية الشؤون االجتماعية -3

 .توفير التسهيالت المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ البرنامج االجتماعي في المدرسة -4

 .رعاية الشؤون االجتماعيةوضع خطة سنوية ل -5

 .اإلشراف على تنفيذ ومتابعة وتقويم األنشطة االجتماعية -6
 

أن وظيفة مدير المدرسة   (Cartwright, M., & D'Orso, M., 1993)ويرى كاردرايت ودارسو
 المدير الفعال هو الذي يتـابع  أنال تنحصر فقط عند حد متابعة التحصيل التعليمي بل يتعداها لتصل      

، وال يعيبه زيـارة بيـوتهم       األمورخارج فصولهم الدراسية فيجري اتصاالت دورية بأولياء         طالبه
 . طلبته وحالتهم االجتماعيةأوضاع على واإلطالع

  
 :فدعا مدير المدرسة إلى القيام بما يلي) 1985(أما نشوان 

  
لـى الحـب    العمل على توثيق العالقة بين التالميذ والمعلمين، وأن تكون العالقة مبنيـة ع             -

 .واالحترام

العمل على توثيق العالقة بين المدرسة والخريجين، وفتح أبواب المدرسة لهم وإشراكهم في              -
 .فبعض المدارس تنشيء رابطة للخريجين. األنشطة المدرسية

تنسيق نشاطات التالميذ المتعلقة بخدمة المجتمع المحلي من أجل بناء جسور من التعاون  -
 .لمحليبين المدرسة والمجتمع ا

 
 :الدراسةمحددات  .7.1

 
 :   تحددت الدراسة بالمحددات التالية

 
  مديريات التربية والتعليم في    تطبيق هذه الدراسة على المدارس الحكومية في      تم  : محدد مكانـي 
  .شمال الخليلتربية  و،الخليلتربية  و، جنوب الخليلتربية: محافظة الخليل
 .2009-2008 الدراسي األول من العام في الفصلة تم تطبيق هذه الدراس:  محدد زمنــي

الخليـل،   إجراء هذه الدراسة على مديري المدارس الحكومية فـي محافظـة             تم: محدد بشري 
 .وكذلك المعلمين والمرشدين في المديريات الثالث

 . الدراسةةتتوقف نتائج هذه الدراسة على مدى صدق وثبات أدا: محدد منهجي
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 الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات السابقة
 

  مقدمة .1.2
 

  يتناول هذا الفصل عرضاً لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، والتي تناولـت      
م والـتعلم، والـدوام، والمجـال الصـحي،         موضوع تقييم دور مديري المدارس في مجاالت التعلي       

واألنشطة، واإلرشاد، والمجال االجتماعي، كما اشـتملت بعـض هـذه الدراسـات علـى بعـض              
طالع على مجموعة من     على الطلبة، حيث قام الباحث باإل      الممارسات اإلدارية وأثر هذه الممارسات    

 البحثية لهذه الدراسـة، ويعرضـها       الدراسات العربية واألجنبية، والتي ساعدت على إثراء المنهجية       
 . الباحث وفق تسلسلها الزمني من األقدم لألحدث

 
  الدراسات العربية.2.2

 
  )2001(شافي دراسة 

 
 تتعلـق  المدرسـة، والتـي   لمـدير  الالزمة المعاصرة اإلدارية الكفايات إلىسعت الدراسة التعرف 

 إلـى  للتعـرف  الوصـفي  المنهج ةالباحث تدماالبتدائية، واستخ المدرسة لمدير اإلدارية بالممارسات

واقـع   إلـى  والتعـرف  المعاصر، اإلداري الفكر ضوء في االبتدائية لمدير المدرسة اإلدارية الكفايات
 اسـتبانة  بتطبيق المتحدة؛ وذلك العربية اإلمارات بدولة التأسيسية المدرسة لمدير اإلدارية الممارسات

في منطقة أبـو  ، في اإلمارات العربية المتحدةالتأسيسية رسالمدا مديري  مكونة من جميععينة على
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إلى المقترحـات   الوصول  ثمظبي ومنطقة العين ومنطقة دبي ومنطقة أم القيوين والمنطقة الغربية ،
دور  وبينـت النتـائج أن   . اإلماراتدولة  ظروف مع يتفق بما الممارسات هذه تطوير في تفيد قد التي
 في تدنى هناك الروتينية، وأن اإلدارية واألعمال ونبالشؤ االهتمام في ينحصر التأسيسية المدرسة مدير

 معالجـة  وبخاصـة  العالجية بالبرامج المدرسة التأسيسية في المدرسية اإلدارات بعض اهتمام مستوى

 .العربية اللغة في الضعف
 

 )2001(دراسة العاجز 
 

اجه مديرات مدارس التعليم األساسـي فـي        حاولت الدراسة التعرف إلى المشكالت اإلدارية التي تو       
مديرة مـن  ) 95(، والتي تحول دون أداء عملهن على الوجه المطلوب، شملت العينة   ةمحافظات غز 

المرحلتين االبتدائية واإلعدادية التابعة لوكالة الغوث والسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، واسـتخدم             
مشكالت خاصـة بالنظـام     :  أربعة مجاالت هي   فقرة موزعة على  ) 54(الباحث استبانة مكونة من     

وإدارة شؤون الطالبات، ومشكالت خاصة بأعضاء هيئة التـدريس، ومشـكالت خاصـة بالهيئـة               
 .المركزية، ومشكالت مرتبطة بالهيئة اإلدارية المتوسطة

وأظهرت النتائج أن أكثر المشكالت شيوعا في النظام التدريسـي هـي السـلوك العـدواني لـدى                  
 . كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت تعزى لمتغير الخبرةالطالبات،

 
 )2002(  دراسة الشهراني

 
 ، ورعاية الطالـب الموهـوب  اكتشاف اإلدارة المدرسية في إسهامات معرفة  إلى  هذه الدراسة  تهدف
 ن بمحافظة بيشة والمشرفين التربويياالبتدائيةخالل التعرف على مدى إدراك مديري المدارس  من

 ومـدى إمكانيـة تطبيـق    ، وأساليب رعايتهاكتشافه، وطرق ، وخصائصه،لمفهوم الطالب الموهوب 
) 206 (فكـان ، والذي أجريت الدراسة عليه بالكامـل،        مجتمع الدراسة أما  .  ورعايته  الكتشافه خطة
سـتخدم  ا و .ة في محافظة بيشة في السـعودي      مدير مدرسة ) 168(مشرفًا تربويا و  ) 38( وهم   فردا،

 أن إدراك مـديري     وأشـارت نتـائج الدراسـة     . الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي      
 ،وطـرق اكتشـافه   ،   وخصائصـه  ، مفهوم الطفل الموهوب   :المدارس والمشرفين التربويين لكٍل من    
 تضح من النتائج بأنه فـي الوقـت الحاضـر ال   اكما متوسط، وأساليب رعايته جميعا بدرجة إدراك   

 ال يوجد  كما   الموهوب، الطالب   الكتشاف طريقة  بمحافظة بيشة أداة أو    االبتدائية في المدارس    يطبق
 ومـع أن جميـع متطلبـات        ، الموهوبين الطالب فيها برامج أو خطة أو أي خدمات أخرى لرعاية        
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  فإنه يمكن توفيرها حسب مـا      ، حاليا متوفرة  ورعاية الطالب الموهوبين غير    الكتشافتطبيق خطة   
 .يرى مجتمع الدراسة

 
 )2002(دراسة العبدلي 

 
هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات مديري المدارس في مراحل التعليم العام فـي مـدينتي مكـة                 

 مديرا مـن    )209(المكرمة والقنفدة نحو استخدام الحوافز المادية والمعنوية، وشملت عينة الدراسة           
 بإدارتي مكة المكرمة والقنفدة، وكانت أداة الدراسـة         مديرا في مراحل التعليم العام    ) 507(مجموع  

فقرة، وبينت نتائج هذه الدراسة أن المديرين أولـوا اهتمامـا بالجوانـب             ) 46(استبانة،  مكونه من   
المعنوية، كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين الحـوافز الماديـة        

،  وسنوات الخدمة، والراتب، والمرحلة التعليمية، بينما وجدت         والمعنوية باختالف المستوى الوظيفي   
بكـالوريوس تربـوي،    ( فروق ذات داللة إحصائية بين الحوافز المعنوية ومتغير الدرجة العلميـة            

 الحـوافز    بدورهم لصالح حملة البكالوريوس غير التربوي، والذين أيدوا      ) بكالوريوس غير تربوي    
 . المعنوية

 
 )2002(بوعاشور أدراسة 

 

 فـي  ومديراتها مديري المدارس تواجه التي المدرسية اإلدارة معوقات عن الكشف الدراسة هذه حاولت

 تـأثير  درجات لقياس أداة بتطوير نظرهم، وقام الباحث وجهه من  في االردنكنانة بني تربية مديرية

 صـيغتها  فـي  تكونتو المدرسة، مدير عمل مجاالت المدرسية وفق اإلدارة تعرقل أن يتوقع مشكالت

 على الدراسة وأجريت المدرسية، اإلدارة تعرقل أن يتوقع مشكلة منها مثلت كل فقرة،) 32( من النهائية

 ثمانية مجاالت االستبانة وتضمنت .كنانة بني مديرية مدارس في ومديرة مديرا) 68( تكونت من عينة

 المهني، والتقـويم، واإلدارة  يم، والنمووالمناهج، والتعل التخطيط، : هي المدرسة مدير لعمل رئيسية

وبينت الدراسة أن أهـم ثـالث   .  المحلي والمجتمع الزمالء مع الصفوف، والعالقة وإدارة التربوية،
قلة توفر المخصصات المالية، وعدم استشارة مدير       : مشكالت يمكن أن تعرقل اإلدارة المدرسية هي      

بإطالع المعلمين علـى األسـاليب الفعالـة فـي إدارة           المدرسة والمعلم في المنهاج، وقلة االهتمام       
 كمـا  المدرسية اإلدارة معوقات على إحصائية داللة ذات فروقًا الدراسة نتائج تظهر ولم. الصفوف

 نتـائج  العلمـي، وأظهـرت    والمؤهـل  الجنس إلى متغيري  تعزى ومديراتها المدارس مديرو يراها
المـدارس   مـديرو  يراهـا  كمـا  المدرسية اإلدارة اتمعوق على إحصائية داللة ذات فروقًا الدراسة
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 ويمكن االستفادة من هذه الدراسة كـون أي         .الخبرة متغير إلى الداللة تعزى  مستوى ومديراتها على 
 . معيق يواجه مدير المدرسة سيؤثر سلبيا على أداء مدير المدرسة خصوصا في مجال رعاية الطلبة

 
 )2002(دراسة الشمراني 

 
راسة عن مستوى العالقات اإلنسانية بين مديري المـدارس والمعلمـين، وعالقتهـا             كشفت هذه الد  

بمستوى التحصيل الدراسي، وتم استخدام المنهج الوصفي، وصممت استبانة كأداة لمنهج الدراسـة،             
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الصف الثالث ثانوي علمي من مدارس ثانويـة بمحافظـة                

ئج الدراسة أن مستوى العالقات اإلنسانية بين المديرين والمعلمين عالية، وان أكثر            القنفذة، وبينت نتا  
. العالقات اإلنسانية توافرا بين المديرين والمعلمين هي اإلصالح، ورفع الروح المعنوية، والصـدق            

 علمـين والم بين المديرين اإلنسانية العالقات بين ةارتباطي عالقة وجود وأشارت النتائج أيضا إلى عدم

 .الدراسي للطلبة والتحصيل

 
 

 )2002(دراسة الناصري 
 

 والتـي لهـا   ، الكفايات المهنية لمديري المدارس الثانوية في سلطنة عمانحاولت هذه الدراسة تحديد 
  الذي أجريت عليه الدراسـة بالكامـل        عالقة بالمهام واألدوار المنوطة بهم، وتكون مجتمع الدراسة       

 وفئـة مـديري المـدارس       ، فرداً )110(فئة القادة وعددهم    :  على فئتين   فرداً موزعين  )184(من  
مسقط والباطنة شـمال    :  هي  في سلطنة عمان   فرداً من ثالث مناطق تعليمية    ) 74(وعددهم   الثانوية

 . وقد أجريت الدراسة على المجتمع بالكامل.والباطنة جنوب
  تكونـت مـن     ،وتأكد من صدقها وثباتها   ستبانة قام بتطويرها    اوقد استخدم الباحث في هذه الدراسة       

مجال إدارة األفـراد، ومجـال إدارة المـوارد الماليـة     :  كفاية مهنية غطت ستة مجاالت هي    )53(
والنشاطات المرافقة،   والتسهيالت المدرسية، ومجال إدارة الطالب، ومجال تطوير المناهج المدرسية        

أن  وأظهـرت نتـائج الدراسـة     . بعة والتقويم ومجال عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، ومجال المتا      
تقديرات أفراد عينة الدراسة حول تحديد الكفايات المهنية الالزمة لمديري المـدارس الثانويـة فـي              

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بـين     وأنه  . مجال إدارة الطالب، كانت كبيرة    
 الجـنس، والخبـرة     اتميع الكفايات تعزى لمتغيـر    متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على ج      

 . المؤهل العلمية، واإلداري
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 )2002(دراسة العويسي 
 

 هذه الدراسة واقع ممارسات الدور التخطيطي لمديري المدارس الثانوية بسلطنة عمـان مـن        كشفت
 جميـع   وتكون مجتمع الدراسة من    والموجهين اإلداريين،    ، ومساعديهم ،وجهة نظر المديرين أنفسهم   

 عينة الدراسة  الذين شكلوا أيضا  مديري المدارس ومساعديهم والموجهين اإلداريين في سلطنة عمان         
ولتحقيـق   . موجها إداريا  )34( و   ومساعدة، مساعدا   )104( ومديرا ومديرة،   ) 151( من   المكونة

دراسة إلى أن   وتوصلت ال  لمدير المدرسة،    أهداف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة الدور التخطيطي       
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم التخطيطي من وجهة نظر أفـراد عينـة الدراسـة           
كبيرة في مجالي التنظيم المدرسي الفعال والشؤون اإلدارية، والتنمية المهنية للمعلمين، ومتوسـطة              

ة تعـزى لمتغيـر     وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجاالت الدراس        .في بقية المجاالت األخرى   
الجنس باستثناء مجال إدارة وتنظيم الموارد المالية، كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا              

ـ    أنكما بينت الدراسة    . في هذا المجال تعزى إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث          ذات  ا هنـاك فروق
 )والتنمية المهنية للمعلمـين    التنظيم المدرسي الفعال والشؤون اإلدارية،      (  في مجالي    إحصائيةداللة  

 )سنوات فما فوق  9(، لصالح مديري المدارس الحاصلين على خبرة أطول تعزى لمتغير الخبرة
 

 )2002(دراسة الدعجاني
 

 والثانوية المتوسطةديري المدارس م به الذي يقوم الواقعي الفعلي اإلسهام هدفت الدراسة معرفة درجة

 وقـام  الوصـفي، مـنهج  ال الباحث ، واستخدمالطالبي واإلرشاد يهالتوج برنامج في الطائف بمحافظة
مرشـدا  ) 132( البـالغ عـددهم       بالكامل الدراسة بإعداد استبانة كأداة لجمع المعلومات من مجتمع      

 البـرامج  تنميـة    :المدرسية وهـي  اإلدارة عمل و شملت األداة مجاالت. في مدينة الطائفطالبيا

 المستمر التقويم للعمل، مالئمة ظروف ،الجماعي العمل اإلنسانية، وتنظيم قاتبالعال االهتمام ،التعليمية

بينـت  أظهرت الدراسة بعض الجوانب اإليجابيـة، وكـذلك   و المدارس، في تطبق التي البرامج لكافة
المدارس المتوسطة والثانوية بمحافظة الطائف في برنامج        جوانب قصور وضعف في إسهام مديري     

 . الطالبيالتوجيه واإلرشاد
 

 )2003(دراسة عرار
 

هدفت الدراسة التعرف إلى سمات المرشد التربوي الفعال من وجهة نظر المديرين والمديرات فـي               
مديرا ومـديرة،  ) 140(المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، وتكون مجتمع الدراسة من         
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 والبيرة الموجود بها مرشد وبلغ عددها       وشملت العينة جميع المديرين والمديرات في مدارس رام اهللا        
المجـال الشخصـي،    :  وكانت أداة الدراسة استبانة شملت المجـاالت التاليـة         ،مديرا ومديرة ) 80(

وأشارت الدراسة إلى أن مـديري المـدارس رتبـوا     . واالجتماعي، واإلنساني، والمعرفي، والمهني   
 واالجتمـاعي، والشخصـي، والمعرفـي،    المجـال اإلنسـاني،    : مجاالت االستبانة تنازليا كما يلي    

ولم تبين الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات الجنس، أو المؤهل              . والمهني
 .العلمي، أو نوع التعليم في المدرسة

  
 )2004(دراسة مصلح

 
ي كمـا   هدفت الدراسة التعرف إلى دور مدير المدرسة األساسية في تطوير المناخ التنظيمي المدرس            

وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعلمي       . يراه مديرو ومعلمو المدارس في محافظة الخليل      
فردا، واختيـرت عينـة     ) 4296(المدارس األساسية الحكومية في محافظة الخليل، والبالغ عددهم         

 مديرا و) 130(فردا، منهم ) 455(الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية، وبلغ عدد أعضائها 
معلما ومعلمة، وكانت أداة الدراسة االستبانة وشملت مجاالت العمل القيـادي، والعالقـات،             ) 325(

وبينت النتائج أن دور المـدير      . والتواصل، ومجال المشاركة في اتخاذ القرار، ومجال النمو المهني        
ـ    . في تطوير المناخ النتظيمي المدرسي جاء بدرجة متوسطة        رورة إجـراء   وقد أوصت الباحثة بض

 .دراسات جديدة لدراسة عالقة المناخ التنظيمي بتحصيل الطلبة األكاديمي
  
 )2004(دراسة العمايرة وأبو نمرة  
 

 الباشا عين في منطقتي ومديراتها المدارس مديري أداء فعالية درجة معرفة الدراسة هذه حاولت
مـن       الدراسـة  عينة  وتكونت.جهة نظرهمو من المتوقعة بأدوارهم القيام في التعليميتين عمان وجنوب 
 الدراسة عبـارة  أداة وكانت  ،ومديرة من منطقتي عين الباشا وجنوب عمان التعليميتين مديرا) 91(

 اإلشراف مجال في بأدوار المديرين تتعلق مجاالت ستة على موزعة فقرة )92(من  مؤلفة استبانة عن

  .التالميـذ  المحلـي، وشـؤون   يط، والتقويم، والمجتمـع للمعلمين، والتخط المهني التربوي، والنمو
بفعاليـة تجـاه    المتوقعـة  بـأدوارهم  يقومون والمديرات أن غالبية المديرين وأشارت نتائج الدراسة

 المـديرين  لفعاليـة  مستوى الداللـة  عند إحصائية داللة ذات فروق التالميذ، كما تبين أنه ليس هناك

 .الجنس أو المؤهل العلمي متغير إلى تعود لمتوقعةا بأدوارهم القيام في والمديرات
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 )2004(دراسة شرير
 
المتوقعة والواقعية لمديري مدارس التعليم الثـانوي لمحافظـة          هدفت الدراسة التعرف إلى األدوار     

 لهذا الغرض   ة الباحث توقد استخدم  .غزة كما يراها المديرون، والمعلمون، والقيادات التربوية العليا       
 الواقعيـة لمـدير     أكثـر األدوار  وتبين من نتائج الدراسـة أن       .   مقسمة إلى عشرة مجاالت     استبانة

المدرسة أنه يشرف على سير المراسالت الرسمية، وأوضحت أن التشـابه بـين الـدور الـواقعي                 
والمتوقع لمدير المدرسة هو في المجال األول والمتعلق بالشؤون اإلدارية والمالية، حيث كان أكثـر               

المرتبـة  " يبلغ أولياء األمور بسـلوك أبنـائهم  "  وقد احتلت عبارة .المتوقعر تشابها مع الدور   األدوا
وقد فسرت الباحثة ذلك بأن مهمة مدير المدرسة تتشابه مع مهمـة ولـي              " األولى من الدور المتوقع   

 . األمر في رعاية شؤون الطلبة السلوكية
 

 )2004(دراسة العنزي 
 

رف إلى إدراكات مديري المدارس المتوسطة والثانوية في مدارس التعلـيم           حاولت هذه الدراسة التع   
 . العام بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية بخصوص دور المرشد الطالبي

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، واختار عينته بطريقة قصدية من مديري المدارس المتوسـطة              
بمنطقـة الحـدود    ) بنـين ( عليم العام التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم        والثانوية في مدارس الت   

 أما أداة الدراسة فكانت اسـتبانة تمثـل بنودهـا         ،مديرا) 66(الشمالية في السعودية، والبالغ عددهم      
وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر الوظائف التي يقوم بها المرشد الطالبي، هي            . أدوار المرشد الطالبي  

ريم الطالب المتفوقين، بينما أقل الوظائف هي تطبيق االختبارات النفسية المختلفة للطـالب عنـد             تك
 .كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمرحلة، أو لخبرة المدير العملية. الحاجة

  
 )2005(دراسة عبد الحق 

 
يل مشاركة الطلبة الرياضـية فـي   سعت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور مديري المدارس في تفع     

المدرسة من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد اسـتبانة مكونـة             
التخطـيط للنشـاط الرياضـي، إدارة النشـاط     : فقرة، موزعة على خمسة مجاالت هـي ) 33(من  

دراسة جميع معلمي ومعلمات    وكان مجتمع ال  .الرياضي، التنفيذ وعرض النشاط، اإلمكانات، الحوافز     
) 66( مـن   المكونةعينة الدراسةالتربية الرياضة في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس شكلوا        

 . معلما ومعلمة من مديرية التربية والتعليم في نابلس 
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وأظهرت نتائج الدراسة أن دور مديري المدارس في تفعيل مشاركة الطلبة في األنشطة الرياضـية               
كما أشارت إلى عـدم وجـود       . اء بدرجة كبيرة، على جميع مجاالت الدراسة وعلى المجال الكلي         ج

، بينما أشارت النتائج    )العمر، المؤهل العلمي    ( فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة        
 .  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

 
 )2005(دراسة الشمري 

 
 ت مدارس البناتا المشكالت اإلدارية والفنية التي تواجه مدير إلى التعرفهذه الدراسةهدفت  

 .وجـدت  إن   بينهمـا  في مدينة حائل من وجهة نظر المديرات والمشرفات التربويـات والفـروق             
ـ  الدراسة على ث   ، واشتملت استخدمت الباحثة المنهج الوصفي واتخذت االستبانة أداة لدراستها       و  ةالث

 والثالث عبارة عن حلـول      ، والثاني يصف المشكالت الفنية    ، األول يصف المشكالت اإلدارية    ،أبعاد
ة مـدير ) 102( مجتمع الدراسة بالكامل والبالغ عددهم      وتم تطبيق االستبانة على    ،لجة المشكالت لمعا

 المدارس هـي   التي تواجه مديري      أهم المشكالت الفنية   وأشارت نتائج الدراسة أن    ،مشرفة) 101(و
 وبالتالي جاء ضمن المقترحات دعوة للمديرات لتطبيـق    ،التعليمية تغيب الطلبة المستمر عن البرامج    

 وما لها من تأثيرات سلبية على العمليـة  ظاهرة الغيابالقوانين الخاصة بالغياب وذلك بغية الحد من        
عند مسـتوى الداللـة بـين        كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية           ،التعليمية

متوسطات استجابات أفراد الدراسة إزاء درجة وجود المشكالت اإلدارية والفنية وذلـك بـاختالف              
 ).الوظيفة ، المؤهل العلمي ، الخبرة ( متغيرات الدراسة 

  
 )2005(دراسة فرج 

 
ـ          سعت هذه الدراسة إلى ا      رف لـدى  لتعرف على مهمة مدير المدرسة الثانوية تجاه السـلوك المنح

وقد اختار الباحث ثالثة مجاالت رئيسية لدراسته، هـي المخـدرات والتطـرف والسـلوك                ،الطلبة
اإلرهابي، وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم أدوار مديري المدارس تجاه السلوك المنحرف هو عمل               

 الدراسة  جريتأ وقد   محاضرات توعية، والقيام بالتفتيش العشوائي للطلبة، وتقديم النصيحة للطالب،        
مديراً لمدارس ثانوية من مختلف مناطق المملكـة        ) 26(على مجتمع الدراسة بالكامل والبالغ عددهم     

 كمـا بينـت الدراسـة       العربية السعودية جميعهم شاركوا في دورة تدريبية في جامعة أم القـرى،             
لمـديرين فـي   ا  جميعالطلبة، ورغبة لمسئوليته تجاه السلوك المنحرف لدى ةاستشعار مدير المدرس

ألهميـة تعـديل سـلوك     إدراك مديري المدارسالطلبة، وكذلك القضاء على انحراف السلوك لدى 
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اإلجراءات التـي يتخـذونها    عدم وضوح الرؤية لدى بعض المديرين في وأخيرا .المنحرفين الطلبة
 .الطلبةتجاه السلوك المنحرف لدى 

 
 )2005 (دراسة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 
   الدراسة إلى إيجاد مؤشرات تربوية واضحة لوضع السياسة التربويـة للحـد مـن ظـاهرة                 سعت

 التابعـة  المـدارس  كافة من) وذكوراً إناثاً (المتسربين الطلبة جميع الدراسة مجتمع وشمل ،التسرب
 كـذلك  ،) 1767( والبـالغ عـددهم      الخاص والقطاع الدولية الغوث ووكالة والتعليم التربية لوزارة
  الدراسـي  العـام   ولغايـة  1999/2000 الفتـرة  خـالل  مدارسهم من تسربهم عند أمورهم أولياء

 كوحـدة  المدرسـة  خالل من المتسربين عينة  وتم اختيار  .)1810( والبالغ عددهم    2005 /2004
 والسـلطة  والمديريـة  المدرسـة  جـنس  مدرسة تراعي ) 170(عنقودية من    عينة باختيار. معاينة
 وتم تطوير أداتـين للدراسـة هـي اسـتبانه           . شخصا) 1231( ة، وكذلك استطالع آراء     المشرف

 الطلبة تسرب ألسباب األولى المرتبة في وجاءت النتائج أنه يأتي   . للمتسربين وأخرى ألولياء األمور   
لتسربهم، كذلك أشارت الدراسة أن مـن        رئيسيا سببا باعتباره الدراسي التحصيل تدني المدارس من
ب تسرب الطلبة العامل االقتصادي بالدرجة الثانية، وطالبت الدراسـة المـديرين بتفعيـل دور               أسبا

 .المرشد الطالبي
 

 )2005(دراسة المعشني 
 

معرفة آراء المعلمين في دور مدير المدرسـة فـي تطـوير األنشـطة               هدفت هذه الدراسة     
 معلمـاً   )393(راسـة مـن      تكونت عينة الد   ، وقد المدرسية في محافظة ظفار في سلطنة عمان      

 استفتاء المعلمين فقد    ، وبهدف ومعلمة في مدارس المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار        
 النشاط  والعلمي، النشاط الثقافي    العامة،األنشطة   شملت    لهذا الغرض  استبانةقام الباحث بتطوير    

 درجة ممارسة مـدير المدرسـة        وبينت النتائج أن    . النشاط الرياضي  الفني، النشاط   المسرحي،
 متوسـطة   ، وبدرجة لدوره في تطوير األنشطة المدرسية كانت كبيرة على مستوى المجال األول          

 داللة إحصائية عند مستوى الداللة في ممارسـة  اتق ذ ود فر ووجكما بينت   .على بقية المجاالت  
 السـتة يعـزى   شـطة   مدير المدرسة الثانوية لدوره في تطوير األنشطة المدرسية لمجاالت األن         

 ممارسـة  الداللة فيد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى    وجوو. اإلناث لصالح ،لمتغير الجنس 
،  سنوات فأكثر  ستمدير المدرسة الثانوية لألنشطة المدرسية يعزى لسنوات الخبرة ولصالح فئة           



 34

نويـة فـي     مدير المدرسة الثا   الداللة لدور  داللة إحصائية عند مستوى      اتق ذ و فر وعدم وجود 
 .عزى لمتغير المؤهل العلميتتطوير األنشطة المدرسية في محافظة ظفار 

 

 دراسة مقابلة
 
 األردن في المدارس الثانوية لمديري اإلشرافية الكفايات أداء على القدرة معرفة إلى الدراسة هدفت 
 .ومعلمـة  علمـا م )187(من  عينة الدراسة تكونت وقد .والمعلمات المعلمين نظر وجهة من وأهميتها 

 علـى  فقـرة موزعـة  ) 74(وتضـمنت   وثباتها صدقها من وتأكد ببنائها قام استبانة الباحث واستخدم

مهنيـا،   المعلمين وتنمية وتحسين تنفيذه، المنهاج المدرسي، وإثراء والتنظيم  التخطيط :اآلتية المجاالت
 فـروق  وجود  وأشارت النتائج إلى.والكفايات الشخصية الطلبة المحلي، وشؤون المجتمع مع والعالقة

  .األهمية في جميع المجاالت بما فيها شؤون الطالب ولصالح القدرة واألهمية متغيري بين
 

 )2006 (دراسة سهيل
 
 ،يهدف البحث الحالي إلى معرفة فعالية المدير في تأدية وظيفة المدرسة الثانوية في محافظة المهرة 
 المتمثلة بالمعلمين و الموجهين فـي المـدارس الثانويـة فـي     بعد تحديد صفات مجتمع الدراسة،    و 

اسـتخدم  ،  ، أجريت الدراسة علـيهم بالكامـل      وموجهاًمعلماً  ) 166(محافظة المهرة، البالغ عددها     
فقرة موزعة على مجاالت الدراسة وهـي العالقـات االنسـانية،           ) 60(الباحث استبانه مكونة من     

وتوصل الباحث إلـى      .التوجيهوالتنظيم واالتصال،    و م والمتابعة،  والمالية، التقوي  اإلداريةالجوانب  
، وأن مستوى أداء مـديري      األداء العام لمديري المدارس الثانوية في محافظة المهرة غير فاعل          أن

المدارس الثانوية في محافظة المهرة في مجال العالقات اإلنسانية من معلمين وطالب احتل المرتبة               
 وجـاء فـي المرتبـة الثالثـة التقـويم           ، والمالي اإلدارية الثانية فكانت المجال      أما المرتب  األولى،

 .والمتابعة
 

 )2006(دراسة الشويعر
 
   واسـتخدم الباحـث    ،حاولت الدراسة التعرف إلى أسباب التسرب في المدارس الليلية في الرياض           

 بإعداد اسـتبانه    سته حيث قام   استخدم الباحث أداتي المقابلة واالستبانة في درا       المنهج الوصفي، وقام  
مقابلة للمسؤولين، وقد ضمت أداتـا      ، كما قام بعمل     لمتسربين في المدارس الليلية ل    وجهت للدارسين 

وبلغـت عينـة    . الدراسة ثالثة مجاالت لعوامل التسرب، هي االقتصادية واالجتماعيـة والتربويـة          
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وبينـت  .  مع أكثر من مئة مسـؤول    دارساً من منطقة الرياض، بينما جرت المقابلة      ) 186(الدراسة  
الدراسة أن أكثر عوامل التسرب هي العوامل االجتماعية، ثم تلتها العوامـل التربويـة واإلداريـة                

 . وأخيرا العوامل االقتصادية
 

 )2006(دراسة الشريجة 
 الكويت دولة الحكومية في الثانوية المدارس لمديري والفنية اإلدارية الحاجات تقييم الدراسة هذه دفته

 الثانوية المدارس ومديرات مديري جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد ،أنفسهم المديرين نظر وجهة من

 عينة ومديرة، واشتملت مديرا ( 111 ) وعددهم2005-2006 الدراسي للعام الكويت دولة في الحكومية

 من تكونت احث وهي استبانةالب قبل من الدراسة أداة وتم تطوير بالكامل، الدراسة مجتمع على الدراسة

اإلداريـة،   األعمال ومجال ومجال التقويم، التخطيط، مجال: مجاالت سبعة على مقسمة فقرة ( 86 )
وتنميـتهم مهنيـا،    المعلمـين  مع المنهاج، ومجال والعمل تحسين الطالب، ومجال مع العمل ومجال
 المـدارس  ومـديرات  ة مـديري المحلي، وأشارت نتائج الدراسة أن قدر المجتمع مع العمل ومجال

مجالي األعمال الكتابية واإلدارية ومجال العمل مع  في والفنية اإلدارية الكفايات ممارسة على الثانوية
 مـع  العمل ومجال ،مهنيا وتنميتهم المعلمين الطالب جاء بدرجة مرتفعة بينما في مجاالت العمل مع

 الحسابية متوسطاتها جاءت ،التخطيط ومجال قويم،ومجال الت المنهاج، تحسين ومجال المحلي، المجتمع

  .المتوسطة القدرة درجة ضمن
 

 )2006(دراسة الهويش 
  

تحديد دور مدير المدرسة االبتدائية في اإلشراف على تحصيل الطلبة مـن وجهـة              حاولت الدراسة   
ـ  ، والمتخصصين في إعداد المناهج، ومشرفي منهاج اللغة العربية،نظر المديرين  أهـداف  قولتحقي

 والمشـرفين  المـديرين  مـن  عينة البحـث  على الغرض لهذا أعدها استبانة الباحث عرض الدراسة

 الباحـث  استخدم وقد فرداً،) 106(المناهج في مدينة الرياض، وبلغ عددهم  إعداد في والمتخصصين

المدرسة  أن جميع محاور استبانة تحديد دور مدير :توصل إلى عدة نتائج أهمهاو  الوصفي، المنهج
درجـة  ب كانـت االبتدائية في اإلشراف على تعليم اللغة العربية من وجهة نظر المديرين والمشرفين          

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في إمكانية قيام               ،كبيرة
 . المديرينمدير المدرسة االبتدائية بدوره في اإلشراف بين المتخصصين والمديرين لصالح

 
  



 36

 ) 2006(دراسة الربيعة 
 

 المتوسطة والثانوية بمدينة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات مديري ومديرات المدارس
 وقـد  الطالبي، ودرجة قيام مديري المدارس بواجبهم نحو اإلرشاد الطالبـي، الرياض نحو اإلرشاد   

  وقـد    الطالبـي، ات المدارس نحو اإلرشـاد      قام الباحث بإعداد أداة لقياس اتجاهات مديري ومدير       
مديرة مدرسة متوسـطة  ) 100(و  وثانوية،مدير مدرسة متوسطة  ) 103(تكونت عينة الدراسة من     

وقد توصـلت الدراسـة إلـى أن        .  مدينة الرياض  فيعشوائية  العينة ال  تم اختيارهم بطريقة     ،وثانوية
نة الرياض لديهم اتجاهات إيجابيـة نحـو        معظم مديري ومديرات المدارس المتوسطة والثانوية بمدي      

أن اإلناث أكثر إيجابية نحو اإلرشاد الطالبي        و . وجه أكملويقومون بواجبهم على     ،اإلرشاد الطالبي 
ال توجد فروق بين مديري ومديرات المدارس المتوسطة        ، كما أشارت نتائج الدراسة أنه       من الذكور 

 س المتوسطة والثانوية كبار السن فـي اتجاهـاتهم         ومديري ومديرات المدار   ،والثانوية صغار السن  
 .الطالبي نحو اإلرشاد والقيام بواجبهم

 
 )2007(دراسة البدور 

  
 هدفت الدراسة تعرف مستوى الضغوط النفسية وعالقته بمستوى الدافعية لمديري مدارس األمانة

، الذي أجريت الدراسـة  وقد تكون مجتمع الدراسة .  العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في األردن     
. مديرا من مدارس األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية فـي األردن    ) 86( من   عليه بالكامل، 

. األولى لقياس الضغوط النفسية والثانية لقياس الدافعية للمـديرين        : واستخدمت لجمع البيانات أداتان   
. سية وفقاً إلجابات المديرين أنفسـهم وأظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط من الضغوط النف     
وكان هنـاك ارتبـاط سـلبي دال        . كما تبين وجود مستوى مرتفع من الدافعية لدى هؤالء المديرين         

كما أشارت النتـائج إلـى عـدم        . إحصائيا بين مستوى الضغوط النفسية للمديرين ومستوى الدافعية       
وى الضغوط النفسـية لـدى مـديري        وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في مست         

فضالً عن عدم وجود فروق     . المدارس تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، واإلقليم       
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في مستوى الدافعية تعزى لمتغيرات الجـنس، والخبـرة، و           

 .المؤهل العلمي، واإلقليم
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 )2007(دراسة البابطين 
  

ت هذه الدراسة التعرف إلى معوقات استثمار الوقت المدرسي في مجالي المعلمـين والطـالب               هدف 
التي تواجه مديري مدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية والتعليم فـي بعـض مـدن المملكـة       

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة، وتم التحقـق مـن صـدقها              . العربية السعودية 
مـديري   المكونة من جميع أفراد مجتمع الدراسة المكـون مـن          وطبقها على عينة الدراسة   . اتهاوثب

مدارس التعليم العام المشاركين في الدورة التدريبية في كل من كلية التربية بجامعة الملـك سـعود،          
أم القـرى،   وكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وكلية التربية بجامعة             

. مـديراً ) 209(وقد بلغ عددهم    . حساء، وأبها وفي كلية المعلمين في كل من الرياض، والرس، واإل        
وأظهرت النتائج أن جميع المعوقات التي تتعلق بالمعلمين والطالب موجـودة فعـالً فـي الميـدان                

نتائج أنه ال توجـد  ودلت ال. التعليمي من وجهة نظر مديري مدارس التعليم العام أفراد عينة الدراسة       
فروق ذات داللة إحصائية بين مديري مدارس التعليم العام في درجة حدوث المعوقات في مجـالي                

كما تبين وجـود    . المؤهل الدراسي، الدورات التدريبية، الخبرة    : الدراسة باختالف متغيرات الدراسة   
ي المرحلة االبتدائيـة، وبـين      فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير المرحلة التعليمية بين مدير         

 .مديري المرحلة الثانوية في المعوقات التي تتعلق بالطالب، لصالح مديري المرحلة الثانوية
 

 )2007(دراسة آل الشيخ 
 

سعت هذه الدراسة التعرف إلى واقع ممارسة مديري المدارس الرائدة في المملكة العربية السـعودية    
مج المدرسة الرائدة من وجهة نظر مديري المـدارس ومعلميهـا           لمهامهم القيادية وفق منظور برنا    

ولتحقيق أهداف الدراسة اسـتخدم     . ومشرفي البرنامج في المناطق التعليمية السبع المطبقة للبرنامج       
مهمة ) 111(الباحث المنهج الوصفي، واستخدم االستبانه أداة لجمع المعلومات، وتضمنت االستبانة           

 وأظهـرت   ،سته على أربع وعشرين مدرسة في المناطق التعليمية السـبع         قيادية، وطبق الباحث درا   
نتائج الدراسة أن أعلى المهام القيادية ممارسة من قبل مديري المدارس هي إشراف المـدير علـى                 
البرامج واألنشطة الطالبية، وتفعيل برامج النظافة المدرسية، أما أقل المهام ممارسة فهـي متابعـة               

وأشارت النتـائج  . لمدرسة، وإشراك المدير الطالب في إدارة العمل المدرسي      سلوك الطالب خارج ا   
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع ممارسة مديري المدارس لمهامهم القيادية باختالف متغير              
المرحلة الدراسية لصالح المرحلة االبتدائية، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع ممارسة             

 وعـدم   ،مدارس لمهامهم القيادية باختالف متغير المنطقة التعليمية لصالح المدينة المنـورة          مديري ال 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع ممارسة مديري المدارس لمهامهم القيادية بـاختالف متغيـر    
 .سنوات الخبرة وفي جميع المحاور

 
 )2007(دراسة صالح 

 
الحكومية والخاصة في تنمية الوعي البيئي لدى التالميـذ         هدفت الدراسة التعرف إلى دور المدارس       

في الضفة الغربية من وجهة نظر مديري المدارس وأولياء األمور، وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج       
الوصفي، وتشكلت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية والخاصة في محافظة جنـين،   

ر هذه المدارس، وبينت الدارسة أن دور المدارس الخاصـة     وتم اختيار عينة عشوائية من أولياء أمو      
ال يساهم في تنمية الوعي البيئي، مثل المدارس الحكومية، لدى التالميذ في الضفة الغربية من وجهة                

 . نظر مديري المدارس
 

 )2007(دراسة السالم 
 

لصـف األول   لى دور المدرسة في تهيئة الطالبات المسـتجدات فـي ا          إسعت هذه الدراسة التعرف     
االبتدائي خالل األسبوع التمهيدي، واستهدفت الدراسة أيضاً التعرف على أهميـة األدوار التربويـة          
التي تقوم بها المدارس من وجهة نظر المديرات والمرشدات والمعلمات، والصعوبات التي تواجههم             

معلمة من  ) 520(و ةمرشد) 52(مديرة و ) 52(وتكونت عينة الدراسة من     . عند القيام بهذه األدوار   
التعلـيم  : المدارس الحكومية واألهلية بمدينة الرياض أجابوا على استبانه مكونة من ستة أبعاد هـي             

االبتدائي، وطبيعة الطالبة في التعليم االبتدائي، واألسبوع التمهيدي، وأهم األدوار التربوية التي تقوم             
ر التربوية التي تقـوم بهـا المـدارس لتهيئـة           بها األسرة لتهيئة الطالبات المستجدات، وأهم األدوا      

الطالبات المستجدات في الصف األول، والصعوبات التي تواجه المدارس عنـد قيامهـا بـاألدوار               
وكان من أهم نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسـة يـرون أن             .  التربوية خالل األسبوع التمهيدي   

لبات المستجدات في األول االبتدائي خـالل األسـبوع         األدوار التربوية المتبعة في عملية تهيئة الطا      
وبينت الدراسة انه توجد فروق ذات داللـة        . التمهيدي مهم جدا، وأهمها تهيئة البيئة المادية للطالبات       

إحصائية لمدى تطبيق األدوار التربوية المتبعة في عملية تهيئة الطالبـات المسـتجدات، بـاختالف               
 ومتغير المؤهل العلمي لصـالح حـامالت شـهادة البكـالوريوس،            متغير الوظيفة لصالح المديرة،   

 .وباختالف عدد سنوات الخبرة لصالح أقل من خمس سنوات
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 )2008(دراسة أبو خطاب 
 

 المـدارس الحكوميـة   فـي  الفاعلة المدرسية اإلدارة مقومات توافر درجة التعرف إلى الدراسة هدفت

 مـن  وعينتهـا  الدراسة مجتمع  وتكون .بها االرتقاء وسبل المديرين، وجهة نظر من غزة بمحافظات

 أعـد  كمـا  .ومـديرة  مديراً )370(عددهم  والبالغ غزة بمحافظات الحكومية المدارس مديري جميع

 )75(علـى   اشتملت غزة، محافظات في الحكومية المدارس مديري جميع إلى موجهة استبانة الباحث
 الهيئـة  أعضـاء  ،المدرسي التربوية، المناخ القيادة :يوه السبعة االستبانة مجاالت على موزعة فقرة

 المجتمع مع العالقة ،التربوية الالصفية األنشطة ،الدراسي التحصيل ،المدرسية التجهيزات ،التدريسية

 متـوفرة  الحكوميـة  المدارس في الفاعلة المدرسية اإلدارة   وبينت نتائج الدراسة أن مقومات.المحلي

 الداللـة لدرجـة   مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد  الدراسة أنه الكبيرة، كما بينت بدرجة

الجنس أو المؤهل العلمي أو المرحلة التعليميـة   لمتغير تعزي الفاعلة المدرسية اإلدارة مقومات توافر
 . أو سنوات الخبرة على جميع مجاالت االستبانة

 
 ) 2008(دراسة البصام 

 
 واقع دور مديرة المدرسة في األنشطة المدرسـية غيـر الصـفية             إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

وتكون مجتمع الدراسة من مـديرات ورائـدات النشـاط         . بمدارس البنات الحكومية بمدينة الرياض    
مـديرة  ) 192( المدرسي في المدارس الحكومية ، وشملت العينة جميع مجتمع الدراسة والبالغ عدده    

ئج أن دور المديرة كبير في رعاية األنشطة المدرسية، وأهم دور           رائدة نشاط، وبينت النتا   ) 192(و  
لها هو تأكدها من خلو النشاط من أي إسفاف أو خروج عن التقاليد، كما أظهرت النتـائج  وجـود                    
فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة نحو محور واقع دور مديرة المدرسـة فـي          

 باختالف متغير الخبرة لصالح من هن أقل مـن خمـس سـنوات،              األنشطة المدرسية غير الصفية   
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف متغير الوظيفة بين المديرة والرائدة كانت لصـالح         
المديرة، كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف متغيري المؤهل العلمـي               

 .ونوعية المبنى المدرسي
 

 )2008(ة السميح  دراس
 

 حاولت هذه الدراسة معرفة معوقات النشاط الطالبي غير الصفي من وجهة نظر عينة البحث من
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 المعلمين ورواد النشاط ومديري المدارس في المرحلة المتوسـطة بمحافظـة الخـرج التعليميـة،               
معلمـا،  ) 521 (رائداً و) 37(مديراً، و) 37(وتكونت عينة الدراسة من مجتمع البحث بالكامل وهم         

واستخدم الباحث استبانة بثالثة محـاور رئيسـية هـي          . واستخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي    
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج حول       . الطالب، والبرامج المنفذة، والمرافق واالمكانات المادية     

مين المشرفين علـى  ضعف متابعة مديري المدارس ألعمال المعل     : معوقات النشاط غير الصفي منها    
 . األنشطة الطالبية، وغموض أهداف النشاط غير الصفي لدى العديد من مديري المدارس

 
 )2008(دراسة القرني 

  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أهـداف التربيـة الصـحية                 

تكـون مجتمـع    ، و  المنهج الوصـفي   حث البا  استخدام ، وقد االبتدائية بمدينة الطائف   لطالب المرحلة 
 ,مـديرا  ) 113(  والبـالغ عـددهم   ،الدراسة من جميع مديري المدارس االبتدائية بمدينة الطـائف   

علـى  جمـيعهم    أجـابوا    وقد، صحيا امشرفً ) 107( والمشرفين الصحيين لهذه المدارس وعددهم      
و , حقيق وسائل الصحة السـالمة     وهي دور اإلدارة المدرسية في ت      ،أربعة محاور استبانة مكونة من    

 ودورها في تحقيق النظافة     ,المدرسية وتوفير البيئة المالئمة للتغذية الصحية       ,الصحيالتثقيف   تحقيق
إن دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف التربية الصحية لطالب           وأشارت النتائج    .للمدرسةالعامة  

ر أفراد عينة الدراسة بصفة عامـة كـان بدرجـة            من وجهة نظ   ،المرحلة االبتدائية بمدينة الطائف   
 كما كان  ،ن دور اإلدارة المدرسية في تحقيق وسائل الصحة والسالمة كان بدرجة عالية           وأ. متوسطة

 ،دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التثقيف الصحي لطالب المرحلة االبتدائية كان بدرجة منخفضـة             
 فكـان بدرجـة      المالئمة للتغذية الصحية كـان بدرجـة        دور اإلدارة المدرسية في توفير البيئة      أما

 .عاليةكان بدرجة ف دور اإلدارة المدرسية في تحقيق النظافة العامة أما متوسطة،
 

 )2008(دراسة بدح وعكروش 
 

 هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية لتنمية المجتمع المحلي
:  المدارس، وقام الباحثان ببناء استبانة تضـم خمسـة مجـاالت       في األردن من وجهة نظر مديري     

برنامج التعليم المستمر، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، واالستخدام األمثل للمصـادر والمـوارد            
وأجريت الدراسـة فـي جميـع مـدارس     . الوطنية، واألنشطة والخدمات،  ومشاركة أولياء األمور   

جة تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية في تنمية المجتمع المحلي فـي          األردن، وأظهرت النتائج أن در    
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 الجـنس واإلقامـة   األردن يتم بدرجة متدنية، دون وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري     
 ).جنوب شمال، وسط، (
 

  الدراسات األجنبية .3.2
 

 (Midthassel, 2000) دراسة مدثزل
 

وقـام  . مديري المدارس في النرويج لألنشـطة المدرسـية         معرفة مدى دعم   إلىسعت هذه الدراسة    
منطقة تعليميـة   ) 40(مديرا اختيروا بطريقة العينة العشوائية من       ) 81(الباحث بتوزيع استبانه على     

 أن مديري المدارس في النـرويج       إلىوأشارت نتائج الدراسة    . ومن مدارس مختلفة ابتدائية وثانوية    
كما أشارت النتائج أن درجة دعـم مـديري المـدارس           .  مرتفعة يدعمون األنشطة التربوية بصورة   

 ولم تشر الدراسة    ،لألنشطة المدرسية في المدارس الثانوية في النرويج أعلى من المدارس االبتدائية          
 .إلى أية فروق ذات داللة تعود للجنس أو المنطقة التعليمية

 
 ) ,Cukadar 2003(دراسة كوكدار 

 
ومن أجل معرفة هذه    .  المشكالت التي تواجه مديري المدارس في أنقرة       ىإلحاولت الدراسة التعرف    

مديرين تم اختيارهم بطريقـة     ) 108(المشكالت استخدم الباحث استبانه وزعها على عينة مقدارها         
وشملت االسـتبانه أربعـة     . مديرا في منطقة أنقره   ) 289(العينة العشوائية، من مجتمع الدراسة هو       

شكالت الطالب الشخصية، ومشكالت التعليم والـتعلم، ومشـكالت إداريـة،           م: محاور رئيسية هي  
وأشارت النتائج أن معظم المديرين يعانون من مشكالت تتعلـق بـالتعليم والـتعلم      . ومشكالت مالية 

 .تالها في ذلك مشكالت الطالب ثم المشكالت المالية وأخيرا المشكالت اإلدارية
 

  )Cindy, 2003(دراسة سيندي 
 

 اتجاهات مديري المدارس نحو فكرة دمج الطلبة ذوي اإلعاقات مع           إلى هذه الدراسة التعرف     هدفت
وبينت النتـائج أن    . مديرين) 408(وقد أجريت الدراسة بطريقة االستطالع على     . غيرهم من الطلبة  

كما أظهر المديرون من ذوي الخبـرة       . مديراً واحداً من بين كل خمسة مديرين يؤيدون فكرة الدمج         
تجاهات ايجابية نحو فكرة الدمج أكثر من أولئك الذين يمتلكون خبره قليلة في اإلدارة، كمـا بينـت              ا

 كمـا بينـت     ،النتائج أن هنالك اتجاهات ايجابية نحو دفع الطالب ذوي اإلعاقات إلى التعليم الخاص            
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ء مـن ذوي    النتائج أهمية الدمج للمديرين من حيث أنها تتيح للمدير التعامل مع كل الطـالب سـوا               
 .اإلعاقات أو السليمين منهم

 

 )Baker and Kooper, 2005(دراسة بيكر وكوبر
 

 الدراسة إلى فحص دور المديرين في تحسين مدارسهم، واختيار معلميهم وبالتـالي تحسـين               سعت
 كان المديرون القادمون من جامعات      نوقد استخدم الباحث استبانة لفحص إ     . وضع الطلبة التحصيلي  

ثر أو أقل قدرة على اختيار معلميهم بالشكل المناسب، وأثبتت الدراسة أن المديرين الـذين               مميزه أك 
 مـن أولئـك القـادمين مـن         أكفاءينتمون إلى جامعات عليا مميزه أكثر قدرة على اختيار معلمين           

 .جامعات بسيطة
 

 ) O'donnell & White, 2005(دراسة اودنل و وايت 
 

 العالقة بين سلوك القيادة وتحصيل الطلبة، وتكون مجتمع الدراسـة           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     
وتم الطلب من مـديري     .  من مجموعة من مديري المدارس المتوسطة الحكومية في والية بنسلفانيا         

المدارس في الوالية الذين اختيروا عشوائيا من مجتمع الدراسة أن يكملوا نموذج خاصاً حول سلوك               
، وقد بينت النتائج أنه بحسب المعلمين فإن سلوكيات المديرين في المدرسـة             القيادة وتحصيل الطلبة  

 .تؤثر بشكل مباشر على تحصيل الطلبة
 

 )Gross, 2006( دراسة غروس 
 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الخدمات الصحية في المدارس من وجهة نظر مديري المدارس               
) 35(، وقد أجريت الدراسة على      )إسرائيل(رس في   وأولياء األمور والممرضات العامالت في المدا     
وبينت الدراسة أن الرعاية الصحية للطالب هي في        . مدير مدرسة ابتدائية، وكانت األداة هي المقابلة      

غاية األهمية، وتستدعي الدعم والمتابعـة والتشـجيع مـن أوليـاء األمـور ومـديري المـدارس          
ة الصحية التقليدية في تقـديم اإلسـعاف األولـي،      والممرضات، حيث بينت الدراسة أن دور الرعاي      

والخدمات الطبية السريعة لها تأثير إيجابي على المستوى النفسي والتحصيلي للطالب، وقـد دلـت                
نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق بين وجهة نظر أفراد الدراسة في فعالية الرعاية الصحية المقدمـة                 

 . المسمى الوظيفيمتغيرللطالب حسب 
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 :)Arikewuyo, 2007(دراسة أريكيو 

 
 وقد. قامت هذه الدراسة بفحص تصورات معلمي المدارس في نيجيريا لقدرات مديريهم القيادية 

، وقـد أظهـرت   )Lau, 2004( ء القدرات القيادية الذي وضعه الوي استخدم الباحث استبانة مباد
ة أو قوية دون أن ينفوا وجـود صـفة          النتائج أن لدى المديرين قدرات قيادية إما ضئيلة أو متوسط         

 مجال التكنولوجيا وأظهرت تصورات المعلمين أن لدى المديرين قدرات ضئيلة في          . القيادة لمديريهم 
 وأن لـدى  . ومبادئ التطوير التنظيمي واإلدارة، والقدرة على تطبيق نماذج مالئمة ،ونظم المعلومات 

تصال بأولياء أمور الطلبـة وتحسـين الثقافـة         المديرين قدرات قوية في مجال رعاية الطالب واال       
 .المدرسية

 
 :)Gentilluci, 2007( دراسة جنتلوسي 

 
حاولت هذه الدراسة معرفة العالقة بين اإلدارة التعليمية والتحصيل الدراسي للطلبة، وقـد أجريـت               

 وقـد  .الدراسة في منطقة سان لويس في الواليات المتحدة على عينة من الطالب اختيرت عشـوائيا     
طلب من الطالب إبداء رأيهم حول اإلدارة، وذكر ما يتوقعوه من اإلدارة التعليمية، ومـدى تـأثرهم        

وقد أجاب الطالب بأن تأثرهم عـال بـاإلدارة     . بها، وما الذي يتوقعوه من مديريهم لزيادة تحصيلهم       
 . لزيارات الصفيةالتعليمية، وتوقع الطالب من المديرين زيادة مراقبة الفصول الدراسية وتكثيف ا

 
 :)Anderson, 2008(دراسة اندرسون 

 
 قيادة مديري المدارس وعالقتها بتحصيل الطلبـة، وقـد أجريـت            إلىحاولت هذه الدراسة التعرف     

ليون فـي   : الدراسة على عينة عشوائية من طلبة الصف الرابع في مناطق من أمريكا الالتينية وهي             
وتـم  .  في تشـيلي   و وبيونس ايرس في األرجنتين، وسنتياغ     المكسيك، وبيلو هيروزني في البرازيل،    

إعطاء الطالب امتحانا في اللغة، وآخر في الرياضيات، وقي نفس الوقت جمعـت معلومـات عـن             
المديرين من حيث نوع القيادة التي يمارسونها، وقد دلت النتائج أن المديرين الـذين لـديهم قيـادة                  

 .التحصيل في كل من الرياضيات واللغةتعاونية حصل طالبهم على نسب عالية في 
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 :) Mollen, 2008(دراسة مولن 
  

 تمحور هدف الدراسة حول أنجع األساليب التي يستخدمها مديرو المدارس في تحسين تحصيل
وقد أجريت الدراسة من خالل مقابلة شملت اقتراحات وأسـاليب  . الطلبة في والية فلوريدا األمريكية    

من المديرين ترتيبها حسب درجة تشجيعهم ودعمهم لها، وقد أجريت الدراسة           تعليمية مختلفة يطلب    
على مجموعة من المديرين والمديرات في مدارس فلوريدا، وقد اختيرت من بينهم عينة عشـوائية                

 أن معظم المـديرين يشـجعون نظـام         إلىمديرا ومديرة، وقد أشارت نتائج الدراسة       ) 103(بلغت  
 .ه من األساليب التي تم عرضها في الدراسةالمجموعات مقارنة مع غير

  
 :)Habegger, 2008(  دراسة هابيغر 

 
ومن أجـل  .  ما يقوم به مديري المدارس لكي تكون مدارسهم ناجحة   إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

تعليمـات لضـمان    :دراسة ذلك استخدم الباحث المقابلة كأداة لدراسته، وشملت المجـاالت التاليـة           
نجـاح  المستمر، والعمل علـى      والحفاظ على التحسن     للدولة،المحتوى األكاديمي   ومعايير  المواءمة  
يشـعر  حيث   الطالب ثقافة   عوتغذية وتوسي  المحلي، وتطوير الشراكات مع اآلباء والمجتمع       الطالب،
وقد اسـتنتج الباحـث أن      . وتمت المقابلة مع ثالثة مديرين تتسم مدارسهم بالناجحة       . بقيمتهكل فرد   

الء المديرين يولون اهتماما كبيراً لبناء عالقات مباشرة مع أولياء األمور، كما أنهـم يختـارون                هؤ
النشاط المناسب للطالب، ويكثرون من إعطاء الطالب التوجيهات والنصائح، حيث يشعر الطلبة بأن             

 .كل منهم له أهميته
  

  :)Horrocks, et al.  2008( هوركس وآخرون : دراسة
 

 والعالقـة بـين   المعـاقين،  الطالب  دمج بشأن   اتجاهات مديري المدارس  دراسة لتحديد    هذه ال  تسع
وقد اسـتخدم الباحـث أداة الدراسـة         ،الذاتالذين يعانون من االنطواء على      نحو الطالب   مواقفهم  

مدير ومديرة من مدارس بنسلفانيا الحكوميـة، أمـا   ) 3070(استبانة، أما مجتمع الدراسة فكان عدده   
 وقد أظهرت نتائج الدراسة اتجاهات ايجابية نحو دمـج         ،تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية    العينة ف 
األطفال الذين يعانون من    أراء المديرين والمديرات بخصوص      أن   وبينت الدراسة  ،قينا المع الطالب

 .العاديفي الفصول الدراسية في التعليم يدرجوا االنطواء على الذات يمكن أن 
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 :) .Golding, et al  2008 (  وآخروندنغدراسة جول
هدفت هذه الدراسة الوقوف على نوعية اإلدارات الموجودة في المدارس، وعلـى ترتيـب هـؤالء                
المديرين لمسؤولياتهم، وقد استخدم الباحث العينة العشوائية لمجموعة من المديرين من خالل تحليل             

اسة إلى وجود ثالثة أنواع مـن اإلدارات هـي          بيانات السجالت اليومية الرسمية، وقد توصلت الدر      
اإلدارة االنتقائية وهي التي تختار من اإلدارة ما يخصها، واإلدارة التعليميـة وهـي التـي تعتنـي                  

النفسية . بالجانب التعليمي فقط، واإلدارة القائدة وهي التي تراعي شؤون الطالب في كافة المجاالت             
 . واالجتماعية والتحصيلية

   
 :)(Leithwood, 2008 يتووددراسة ل

 
 انطباعات مديري ومديرات المدارس في جنوب أفريقيا نحو الديمقراطية          إلىالتعرف    الدراسة سعت

) 96(وقد أجريت الدراسة علـى  . في مدارسهم، ومدى تأثير الوضع الديمقراطي على تعليم الطالب      
 للمـديرين   إحـداها فتـين،   معلما ومعلمة أجـابوا علـى اسـتبانتين مختل        ) 2764(مديرا ومديرة و  

والمديرات، واألخرى للمعلمين والمعلمات، حول تحصيل الطلبة في الرياضـيات واللغـات لـثالث        
سنوات، واستنتجت الدراسة أن هنالك عالقة إيجابية بين الحالة السـائدة فـي المدرسـة وتحصـيل      

جابية بين المديرين والطـالب     الطالب بسبب تأثير المدير، وبينت النتائج أنه إذا اتسمت العالقة باإلي          
 . كان التحصيل أفضل

 
  :)Oghuvbu, 2008( دراسة اوغيوبو 

 
لى تقييم دور مديري المدارس في بناء عالقات ومناخ مدرسـي إيجـابي مـن               إهدفت هذه الدراسة    

بنـدا  ) 21(وجهة نظر المعلمين والطلبة وأولياء األمور، وقد استخدم الباحث استبانة اشتملت على              
وقـد توصـلت   . مستجيب من المعلمين والطلبة وأولياء األمور في نيجيريـا     ) 3600( على   وزعت

لى أن المعلمين والطلبة وأولياء األمور في نيجيريا يرون بأن المديرين يبنـون عالقـات               إالدراسة  
 .ومناخ مدرسي إيجابي، دون وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود لصفة المستجيب

  
 :)Rieg, 2008(دراسة ريج 

 
 ما يفعله المديرون في المدارس االبتدائية من أجل بنـاء عالقـات              إلى هدفت هذه الدراسة التعرف    

وكانت أداة الباحث في هذه الدراسة هـي المقابلـة،          , نواتس) 8(جيدة مع الطلبة ممن هم من عمر      
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ادهـا أن   مديرين من مدارس صينية، وتوصل الباحث إلى استنتاجات مف        ) 6(حيث أجرى مقابلة مع     
المديرين يقومون بعدة ممارسات من أجل كسب ثقة الطلبة، وبنـاء عالقـات معهـم، ومـن هـذه                

زيارات متكررة إلى الصفوف، والمزاح مع الطلبة واللعب معهم، كذلك تقـدير الطلبـة        : الممارسات
 . ومعاملتهم معاملة متساوية وعادلة

  
 :)McGlynn,  2008( دراسة ماكجلن 

 
 تصورات مديري المدارس في كيفية التعامل مع الطلبـة مختلفـي            إلىاسة التعرف   هذه الدر حاولت  

مجموعـة مـن مـديري المـدارس        لدراسة حالة    وقد استخدم الباحث أسلوب      .الثقافات االجتماعية 
، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن        الكاثوليكية والبروتستانتية وغيرها في ايرلندا الشمالية      ،مختلطةال

وجود عالقة بين أساليب القيادة ونهج التعددية الثقافية، وتـرى       يري المدارس تشير إلى     تصورات مد 
 .والتعلمتطوير التعليم و أن يفيد في توجيه يمكن لهذا والقيادة فةالثقاه إن اجتمعت أن
 

 :.(Waxman, et al. 2008)وآخروندراسة واكسمان 
  

ت التي يتبعها مـديرو المـدارس مـن أجـل            التعرف إلى أهم االستراتيجيا    إلى  هذه الدراسة  سعت
التخفيف من حدة ضعف التحصيل لدى الطلبة، وقد صمم الباحثون لهذا الغرض استبانة تم توزيعها                

مديرا من منطقة متروبلنتي في جنوب غرب الواليات المتحدة، وقد نتج عن الدراسـة              ) 311(على  
التعليم الخصوصـي   : ت مرتبه حسب التالي   أن أكثر االستراتيجيات التي يتبعها مديرو المدارس كان       

اسـتخدام   و محـددة ،  وعمل  وتنفيذ خطط عالجيـة       . في أثناء أو بعد المدرسة أو حتى أيام السبت        
نـواحي  التركيـز علـى     وصغيرة  ال اتمجموعال، و الفردي  استراتيجيات تعليمية فعالة مثل التعليم        

  .طالبوتحديد مجاالت معينة من نقاط الضعف للالضعف الطالبي 
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   التعليق على الدراسات السابقة.4.2
 

حاول الباحث الحصول على أكبر عدد من الدراسات السـابقة المرتبطـة بدراسـته، وبمجاالتهـا                
المختلفة، حتى يتمكن من توظيف هذه الدراسات في مواطن مختلفة مـن دراسـته، سـواء تحديـد           

ا االسـتبانة وفقراتهـا، أو مناقشـة النتـائج        مجاالت الدراسة، وبالتالي المجاالت التي اشتملت عليه      
) 18(دراسـة عربيـة، و    ) 35 ( إلى واستطاع الباحث الرجوع  . وتفسيرها، أو إثراء اإلطار النظري    

دراسة أجنبية، خالل فترات زمنية مختلفة، وحرص الباحث على تنوع هذه الدراسات فـي الزمـان             
 .والمكان

  
ري المدارس في أحد مجاالت دراسته هذه أو أكثـر،          وقد تحدثت معظم هذه الدراسات عن دور مدي       

 . مما جعل لهذه الدراسات األثر األكبر في إثراء هذه الدراسة
  

أما بخصوص المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة، فقد تناولت الدراسات السابقة هـذه المتغيـرات               
سة، وموقعهـا، والمؤهـل     كمتغير الوظيفة، والجنس، والخبرة في الوظيفة، ومستوى المدر       . جميعها

 .العلمي والمديرية
     

أما الدراسة الحالية فقد تميزت عن الدراسات السابقة في كونها تناولت تقييم دور مديري المـدارس                
في رعاية الطلبة من خالل مجاالت عدة، لم تتناولها الدراسات السابقة بصورة مجتمعـة، كمـا أن                 

ن ومرشدين تربويين، لم يالحظـه الباحـث مـن خـالل     تنوع مجتمع الدراسة، من مديرين ومعلمي     
الدراسات السابقة بهذه الدرجة من التنوع،  وعالقة هذه الدراسة بالطلبة الذين يشكلون محور العملية              

 .التعلمية زادت من أهميتها نظرا ما لرعاية الطلبة من أهمية في الميدان التربوي
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 لفصل الثالثا
  

 
وإجراءاتهمنهج الدراسة 
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 الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منهج الدراسة وإجراءاتها
 

يشمل هذا الفصل منهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، كما يشمل أداة الدراسة، وصـدقها وثباتهـا،               
 .دامها لتحليل البياناتإضافة إلى إجراءات تطبيق الدراسة، وبيان المعالجة اإلحصائية التي تم استخ

 
  الدراسة  منهج.1.3

 
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، إضافة إلى مالءمته لطبيعة هذه الدراسة

  
  مجتمع الدراسة.2.3
    

 مـديريها  إلىتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل، إضافة            
 )6469(و  مديرا ومـديرة،   )385( منهم   ، فردا )7015(ربويين فيها، والبالغ عددهم     والمرشدين الت 
مدرسـة، فـي مـديريات التربيـة        ) 385( موزعين على    مرشدا ومرشده ) 161(و  معلما ومعلمة، 

والتعليم الثالث، شمال الخليل والخليل وجنوب الخليل، وفقا للبيانات التي حصل عليها الباحـث مـن    
توزيع أفراد مجتمـع الدراسـة      )  1.3( ويبين الجدول  ،والتعليم في محافظة الخليل   مديريات التربية   

 .حسب متغيرات المسمى الوظيفي والجنس والمديرية
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 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات المسمى الوظيفي والجنس والمديرية: 1.3جدول 

 المديرية       المرشدين         المعلمين       المديرين
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 45 20 25 1435 736 699 89 40 49 شمال الخليل

 51 28 23 2179 1258 921 127 70 57 الخليل

 65 32 33 2855 1455 1400 169 76 93 جنوب الخليل

 161 80 81 6469 3449 3020 385 186 199 المجموع

 

 :عينة الدراسة .3.3

 ومن ثـم  ،فقد تم حصر عدد المدارس وأسمائها.  اختيار عينة الدراسة على أساس العينة العنقودية   تم
 إلـى ن تم تقسيم مجتمع الدراسات      أ بعد   ،)2( ملحق رقم    ،تم اختيار عينة عنقودية من هذه المدارس      

فـراد  فردا من أ  ) 528( وتم اختيار    ،المديرية، والجنس، والمسمى الوظيفي   : طبقات حسب متغيرات  
يبـين توزيـع    ) 2.3(معلما، والجدول ) 358(مرشدا، و ) 80(مديرا، و ) 90(مجتمع الدراسة، منهم    

 .أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة
 

 :يبين توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة: أ.2.3جدول 
النســــبة  العدد              المتغير

 17% 90 مدير

 67.8% 358 معلم
 مسمى الوظيفة

 15.2% 80 مرشد

 الجنس %45.1 238 ذكر
 54.9% 290 أنثى

 %30.3 160  سنوات5اقل من 

 %33.5 177  سنوات10-5من 
 الخبرة

 36.2% 191  سنوات10أكثر من 
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 :يبين توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة: ب.2.3جدول 

مستوى  %39 206 ثانوية
 %61 322 سيةأسا المدرسة

 موقع المدرسة 52.3% 276 مدينة
 %47.7 252 قرية

 19.9% 105 أقل من بكالوريوس

 %68.8 363 بكالوريوس فقط
 المؤهل العلمي

 11.3% 60 أعلى من بكالوريوس

 21.6% 114 شمال الخليل

 %36.2 191 الخليل
 المديرية

 42.2% 223 جنوب الخليل

 
   أداة الدراسة.4.3

 
 الباحث بإعداد استبانة، لقياس تقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظـة الخليـل فـي                 قام

رعاية الطلبة من وجهة نظر المديرين والمعلمين والمرشدين، وذلك باالسـتعانة بـاألدب التربـوي        
، إضـافة إلـى     )2007(ل الشيخ   آ، ودراسة   )2008(والدراسات السابقة، خصوصا دراسة السميح      

.  ،)2008(قييم أداء مديري المدارس المعد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني             نموذج ت 
كما استعان الباحث بذوي الخبرة واالختصاص في الميدان التربوي من مديرين ومعلمين ومرشدين              

ـ   ) 55(وتكونت االستبانة في صورتها األولية من       . ورؤساء أقسام اإلدارات التربوية    ة فقـرة موزع
مجال التعليم والتعلم، ومجال الدوام المدرسي، والمجال الصـحي، ومجـال           : على ستة مجاالت هي   
 . )3(، والمجال االجتماعي، ملحق رقم النفسي والسلوكيمجال الاألنشطة الالصفية، و

 
   صدق أداة الدراسة.5.3

 
، من ذوي الخبـرة  للتحقق من صدق أداة الدراسة، قام الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمين        

 . )4(محكما، ملحـق رقـم      ) 25(واالختصاص في المجال التربوي واإلدارة التربوية، بلغ عددهم         
حيث توجه الباحث للمحكمين بالرجاء لإلطالع على فقرات االستبانه ومجاالتها، وإبداء الرأي فـي              

ف الدراسـة، وتعـديل     هذه الفقرات، من حيث انتماء الفقرات إلى مجاالتها، ومدى ارتباطها بأهـدا           
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وبعد جمع االستبيانات من المحكمين، قـام  . وحذف وإضافة ما يرونه مناسبا، ويخدم أهداف الدراسة     
الباحث باإلطالع على المالحظات التي أبداها المحكمون، وقام بإجراء التعديالت المطلوبة، وإخراج            

 :ة في صورتها النهائية من قسمين وتكونت االستبان).5(االستبانه في صورتها النهائية،  ملحق رقم
 

 .يشمل المعلومات العامة عن المستجيب، وتشمل متغيرات الدراسة المستقلة: القسم األول
القسم الثاني يشمل، فقرات االستبانة ومجاالتها، الدالة على تقديرات أفراد عينة الدراسة من مديرين              

في رعاية الطلبـة، وبلـغ عـدد فقـرات     دور مديري المدارس الحكومية تقييم ومعلمين ومرشدين ل 
 :فقرة، موزعة على ستة مجاالت كالتالي) 57(االستبانة 

 
 .فقرة) 12(مجال التعليم والتعلم، ممثال بـ : المجال األول
  .فقرات) 10(، ممثال بـ )التسرب، التأخر، الغياب ( مجال الدوام : المجال الثاني
 .فقرات) 9(المجال الصحي، ممثال بـ : المجال الثالث
 . فقرات ) 9( مجال األنشطة الالصفية، ممثال بـ :  المجال الرابع

 . فقرات) 9(مجال اإلرشاد، ممثال بـ: المجال الخامس
 .فقرات) 8(المجال االجتماعي، ممثال بـ : المجال السادس

 
لخماسـي  وتم تدريج استجابة المستجيب على فقرات القسم الثاني من االستبانه، وفق مقياس ليكرت ا             

كبيرة جدا وأعطيت خمس درجات، كبيرة وأعطيت أربع درجـات، متوسـطة، وأعطيـت            : كالتالي
ثالث درجات، قليلة وأعطيت درجتان ، قليلة جدا وأعطيت درجة واحدة، أما عالمة المجـال فيـتم                 
حسابها من خالل جمع عالمات المستجيب على فقرات المجال، ويتم حساب الدرجة الكلية من خالل               

 .ع عالمات المستجيب على جميع فقرات االستبانةجم
 

كما تم التحقق من صدق أداة الدراسة أيضاً بحساب مصفوفة ارتباط الفقرات مـع الدرجـة الكليـة                  
، وذلـك كمـا    )Pearson Correlation Coefficient( لألداة، من خالل معامل ارتباط بيرسون 

 ).3.3(هو موضح في الجدول 
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مـع  االستبانة   لمصفوفة ارتباط فقرات     اإلحصائية وداللتها   امل ارتباط بيرسون   مع قيم: أ.3.3 جدول
 .الدرجة الكلية

ــة  قيمة ر الفقرةالداللـــــة  قيمة ر الفقرة الداللـــ
1 0.647 0.0000 30 0.579 0.0000 
2 0.700 0.0000 31 0.633 0.0000 
3 0.634 0.0000 32 0.633 0.0000 
4 0.654 0.0000 33 0.715 0.0000 
5 0.694 0.0000 34 0.619 0.0000 
6 0.649 0.0000 35 0.600 0.0000 
7 0.654 0.0000 36 0.512 0.0000 
8 0.549 0.0000 37 0.573 0.0000 
9 0.423 0.0000 38 0.442 0.0000 
10 0.563 0.0000 39 0.561 0.0000 
11 0.619 0.0000 40 0.604 0.0000 
12 0.631 0.0000 41 0.494 0.0000 
13 0.667 0.0000 42 0.610 0.0000 
14 0.682 0.0000 43 0.539 0.0000 
15 0.651 0.0000 44 0.621 0.0000 
16 0.687 0.0000 45 0.549 0.0000 
17 0.680 0.0000 46 0.698 0.0000 
18 0.685 0.0000 47 0.636 0.0000 
19 0.443 0.0000 48 0.455 0.0000 
20 0.487 0.0000 49 0.582 0.0000 
21 0.550 0.0000 50 0.596 0.0000 
22 0.583 0.0000 51 0.650 0.0000 
23 0.594 0.0000 52 0.472 0.0000 
24 0.598 0.0000 53 0.626 0.0000 
25 0.583 0.0000 54 0.651 0.0000 
26 0.633 0.0000 55 0.574 0.0000 
27 0.534 0.0000 56 0.442 0.0000 
28 0.648 0.0000 57 0.670 0.0000 
29 0.638 0.0000 --- ------- ------ 

 
 تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق، أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لـألداة                
داله إحصائيا، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة، وأنها تشترك فـي تقيـيم أداء مـديري          

 .المدارس في رعاية الطلبة في ضوء اإلطار النظري الذي بينت األداة على أساسه
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  ثبات أداة الدراسة.6.3

  
 تم حساب معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، من خالل معادلة كرونباخ ألفا 

 )(Cronbach Alpha كما هو مبين في الجدول رقم  )4.3   .( 
 

 معامالت ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ارتباط كرونباخ ألفا: 4.3جدول
  

 Alphaقيمة  فقراتعدد ال المجال الرقم

 0.89 12 التعليم والتعلم 1

 0.87 10 )التسرب ، التأخر، الغياب(الدوام  2

 0.88 9 المجال الصحي 3

 0.85 9 مجال األنشطة الالصفية 4

 0.85 9 مجال اإلرشاد 5

 0.85 8 المجال االجتماعي 6

 0.96 57 الدرجة الكلية 7

لجدول السابق، أن أداة الدراسة، بمجاالتها المختلفة، تتمتـع          تشير قيم معامالت الثبات الواردة في ا      
، وكانت أقل قيمـة لمعامـل       )0.96( ستبانة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لإل      بدرجة ثبات مرتفعة  

والمجال االجتماعي، وهذه القيم جميعها     ت األنشطة الالصفية، واإلرشاد،     لمجاال) 0.85(الثبات هي   
 .لميمقبولة ألغراض البحث الع

 

  متغيرات الدراسة .7.3

 :المتغيرات المستقلة .1.7.3

 . جنس المستجيب •

أقل من بكالوريوس، بكالوريوس فقـط، وأعلـى مـن     : وله ثالثة مستويات  : المؤهل العلمي  •
 .بكالوريوس



 55

 سـنوات،   10-5سنوات، ومن    5أقل من : (وله ثالثة مستويات  : الخبرة في الوظيفة الحالية    •
 ).  سنوات10وأكثر من 

 .ثانوية وأساسية: وله مستويين:  مستوى المدرسة •

 .مدينة أو قرية: موقع مدرسة المستجيب •

 .مدير، ومعلم ، ومرشد: وله ثالث مستويات:  المسمى الوظيفي •

 . شمال الخليل، والخليل، وجنوب الخليل: وله ثالثة مستويات: المديرية •

 :المتغيرات التابعة .2.7.3

 . لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبةتقديرات أفراد عينة الدراسة 

  إجراءات الدراسة .8.3

 :قام الباحث بالخطوات التالية

 .إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها -
 . حصر مجتمع الدراسة واختيار العينة -

ات العالقـة بتطبيـق   استكمال اإلجراءات الرسمية المتعلقة بالحصول على موافقة الجهات ذ    -
 . الدراسة

توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة خالل شهر آذار ونيسان من العـام الدراسـي                 -
2008-2009. 

التعاون مع مديري المدارس بمتابعة إجراءات استجابات أفراد عينة الدراسـة علـى األداة،            -
 .واستالم االستبانات الجاهزة

 .صالحيتها للتحليل اإلحصائيمراجعة االستبانات للتأكد من  -

تم إعطاء االستبانات أرقاما متسلسلة، ومن ثم تفريغ بياناتها على الحاسوب، وذلك إلجـراء               -
 .اتهاالتحليل اإلحصائي المناسب ألسئلة الدراسة وفرضي

  المعالجة اإلحصائية. 9.3

ة للعلـوم االجتماعيـة   تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصـائي  
SPSS             حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  ،

لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبـة، مـن خـالل فقـرات أداة                  
بحساب معامـل ارتبـاط     في حين تم التحقق من صدق األداة        . الدراسة، ومجاالتها، والدرجة الكلية   
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، والتحقق من ثبـات األداة بحسـاب معامـل     )Coefficient Correlation Pearson( بيرسون 
 ، كما تم فحص فرضيات الدراسة عند مستوى الداللة  ) Cronbach alpha(الثبات كرونباخ ألفا 

 )0.05≥α (  اختبار :  عن طريق االختبارات اإلحصائية التالية)t-test (التباين األحادي وتحليل  

)one - way Analysis of Variance ( واختبار شيفيه ،)Scheffe Test  . ( 

وقد تم اعتماد المقياس الوزني اآلتي لتحديد درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور مديري المـدارس           
 : في رعاية الطلبة من خالل قيم المتوسطات الحسابية

 لحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية أقل من إذا كان المتوسط ا: درجة منخفضة •

 ). انحراف معياري واحد 3-( 

 ). انحراف معياري واحد  3 ±(إذا كان المتوسط الحسابي محصورا بين : درجة متوسطة •

 ). انحراف معياري واحد 3+( إذا كان المتوسط الحسابي أكبر من : درجة مرتفعة •
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 الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة 

يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، وفق التقنيات اإلحصائية التي تم استخدامها لإلجابة عـن           
 .ا وفرضياتهاأسئلة الدراسة وفحص فرضياتها، وقد تم عرض هذه النتائج حسب تسلسل أسئلته

  نتائج سؤال الدراسة األول.1.4

من وجهـة نظـر      الطلبة   رعاية محافظة الخليل في     في  الحكومية  المدارس يري دور مد  ا تقييم  م
 ربويين؟ تالمعلمين والمديرين والمرشدين ال

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، قام الباحث باسـتخراج المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات               
 في محافظة الخليل في      الحكومية  المدارس يريدور مد ية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم       المعيار
 ).1.4( يشير جدول رقمكما  من خالل فقرات االستبانة ومجاالتها،  الطلبةرعاية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينـة الدراسـة لتقيـيم دور             : 1.4جدول رقم   
 مرتبة تنازليا حسب مجاالت أداة الدراسة  الطلبةرعاية في محافظة الخليل في  الحكومية،المدارسي مدير

 الترتيب الدرجة االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد المجال الرقم
 1 مرتفعة 0.80 3.68 528 الصحي 1
 2 متوسطة 88 .0 3.49 528 االجتماعي 2
طةمتوس 0.85 3.44 528 الدوام 3  3 
 4 متوسطة 0.83 3.41 528 التعليم والتعلم 4

 5 متوسطة 0.88 3.37 528 اإلرشاد 5

  الالصفيةاألنشطة 6
 الالصفية

 6 متوسطة 0.78 3.31 528

 * متوسطة 0.73 3.45 528 الدرجة الكلية 7



 59

الدراسـة   ، أن تقديرات أفراد عينة     )1.4( يتضح من قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول         
متوسـطة  "لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة جاءت بدرجة           

وفق مقياس ليكـرت الخماسـي، وانحـراف        ) 3.45(، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية        "
ـ   ) 0.73(معياري مقداره    طة، ، كما أن تقديرات أفراد العينة لمجاالت األداة جـاءت بدرجـة متوس

باستثناء المجال الصحي، فكانت تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم دور مـديري المـدارس فـي             
وهي ) 3.68(محافظة الخليل في رعاية الطلبة لهذا المجال بدرجة مرتفعة، ومتوسط حسابي مقداره             

ـ     األعلى من بين المجاالت، وكان مجال األنشطة الالصفية هو األقل تقديراً،             طه حيـث كـان متوس
 .وبدرجة متوسطة، )3.31(الحسابي 

، والدالـة علـى   )6(ومن خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة ملحق رقـم   
تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل فـي رعايـة                

: رات الثالث التالية، مرتبـة ترتيبـا تنازليـا        الطلبة، يتبين أن أعلى المتوسطات الحسابية كانت للفق       
يتابع نظافـة   "  ،)1.02(، وانحراف معياري    )3.98(، بمتوسط حسابي    "يسهل عمل اللجنة الصحية   "

وانحراف معيـاري   ،  )3.77(، بمتوسط حسابي مقداره     "فالطلبة الشخصية من خالل مربي الصفو     
وانحراف  ،)3.76(بمتوسط حسابي مقداره    ،  "ينبه الطالب الذي يتغيب بدون عذر     " ،)1.02(مقداره  

والفقرتين األولتين من مجال الصحة المدرسية، والفقرة الثالثة من مجـال            ،)1.20(معياري مقداره   
 . الدوام المدرسي

يشـجع إجـراء    : " في حين كانت أقل المتوسطات الحسابية للفقرات الثالث التالية، مرتبه تصاعدياً          
وانحراف معياري مقـداره     ،)2.86(بمتوسط حسابي مقداره    " خرىامتحانات مشتركة مع مدارس أ    

، وانحـراف  )2.98(بمتوسط حسـابي  " يستخدم مجلس الضبط إن تكرر غياب الطالب   "و ،)1.15(
وانحـراف  ) 3.00(بمتوسـط حسـابي مقـداره       " يشكل لجان لمتابعة التسرب   "، و )1.22(معياري  

 ). 1.26(معياري مقداره

 الحسابية الواردة في الملحق أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة           كما تشير قيم المتوسطات   
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة أن هـذه القـيم                 

، كما يالحظ أن عدد الفقرات التي جاءت بدرجة مرتفعـة هـو              )2.68( و) 3.98(محصورة بين   
فقرة، ولم يكن هنـاك أي فقـرة         ) 42(فقرات التي جاءت بدرجة متوسطة هو        وعدد ال  ، فقرة )15(

 .بدرجة ضعيفة
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 نتائج السؤال الثاني .2.4

هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظـة الخليـل    
الخبـرة فـي الوظيفـة       و  والمؤهل العلمـي،   الجنس،: في رعاية الطلبة باختالف متغيرات الدراسة     
 المسمى الوظيفي، والمديرية؟ والحالية، ومستوى المدرسة، وموقع المدرسة، 

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني، قام الباحث باسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات                
ي، المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الوارد ذكرها في السـؤال الثـان              

وللتحقق فيما إذا كانت الفروق بين قيم المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة               
)α≥   0.05 (قام الباحث بفحصها من خالل الفرضيات الصفرية التالية: 

  :نتائج الفرضية األولى .1.2.4

 يرات أفـراد عينـة   بين تقـد   )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .الجنس

، كما في الجدول رقم     )t-test(وللتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى استخدم الباحث اختبار           
)2.4 .( 

ديرات أفـراد عينـة الدراسـة لتقيـيم دور         ، للفروق بين تق   )t-test( نتائج اختبار ت    : أ.2.4جدول
 . مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغير الجنس 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التعليم والتعلم 2.466- 0.85 3.31 238 ذكر
 0.81 3.49 290 أنثى

526 
-2.455 

0.136 

 الدوام 2.348- 0.85 3.34 238 ذكر
 0.84 3.52 290 أنثى

526 
-2.343 

0.377 

المجال  3.182- 0.81 3.56 238 ذكر
 0.78 3.78 290 أنثى الصحي

526 
-3.172 

0.468 

مجال األنشطة  1.534- 0.76 3.25 238 ذكر
 0.80 3.36 290 أنثى الالصفية

526 
-1.542 

0.799 
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 للفروق بين تقديرات أفراد عينـة الدراسـة لتقيـيم دور            ،)t-test( نتائج اختبار ت    : ب.2.4جدول
 .مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغير الجنس 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

ة ت قيم
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

مجال  0.014 1.217- 526 0.92 3.32 238 ذكر
  1.208-  0.85 3.42 290 أنثى اإلرشاد

المجال  0.873- 0.89 3.45 238 ذكر
 0.86 3.52 290 أنثى االجتماعي

526 
-0.870 

0.767 

الدرجة  2.276- 0.74 3.37 238 ذكر
 0.70 3.51 290 أنثى الكلية

526 
-2.264 

0.048 

 )α ≥  0.05(حصائيا عند مستوى الداللة إدالة * 

 بـين  )α ≥  0.05(يتضح من الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى   
تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل فـي رعايـة                

فعلى الدرجة الكلية كانت الفـروق   لى الدرجة الكلية ومجال اإلرشاد،ع الطلبة تعزى لمتغير الجنس،
، )3.37(، وهي أعلى من تقديرات الـذكور البالغـة          )3.51(لصالح اإلناث، حيث كانت تقديراتهن      
 .وبهذا ترفض الفرضية الصفرية األولى

 

 : الفرضية الثانيةنتائج . 2.2.4

 بين تقـديرات أفـراد عينـة      )α ≥ 0.05(لداللة  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ا        
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .المؤهل العلمي

ولفحص الفرضية الثانية قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة حسـب             
  ).3.4(بين في الجدول رقم متغير المؤهل العلمي، كما هو م
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم دور           : 3.4جدول  

مديري المدارس في المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير المؤهـل               
 .العلمي

المتوسط  االنحراف المعياري  المجال  العلميلالمؤه العدد
 أقل من بكالوریوس 105 3.40 0.86
 بكالوریوس 363 3.48 0.81
 أعلى من بكالوریوس 60 3.01 0.86

مجال 
التعلیم 
 والتعلم

 أقل من بكالوریوس 105 3.41 0.82
 بكالوریوس 363 3.50 0.84
 أعلى من بكالوریوس 60 3.09 0.86

 مجال الدوام

 لوریوسأقل من بكا 105 3.75 0.74
 بكالوریوس 363 3.74 0.80
 أعلى من بكالوریوس 60 3.23 0.82

المحال 
 الصحي

 أقل من بكالوریوس 105 3.32 0.76
 بكالوریوس 363 3.35 0.78
 أعلى من بكالوریوس 60 3.06 0.79

مجال  
األنشطة 
 الالصفیة

 أقل من بكالوریوس 105 3.32 0.82
 لوریوسبكا 363 3.45 0.86
 أعلى من بكالوریوس 60 3.02 1.00

مجال 
 اإلرشاد

 أقل من بكالوریوس 105 3.45 0.84
 بكالوریوس 363 3.53 0.89
 أعلى من بكالوریوس 60 3.29 0.86

المجال 
 االجتماعي

 أقل من بكالوریوس 105 3.44 0.72
 بكالوریوس 363 3.51 0.71
 أعلى من بكالوریوس 60 3.11 0.76

الدرجة 
 الكلیة
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تشير القيم الواردة في الجدول إلى وجود فروق بين قيم هذه المتوسطات، وللتأكد فيما إذا كانت هـذه      
 one way analysis of(الفروق ذات داللة إحصائية، استخدم الباحث تحليـل التبـاين األحـادي    

variance ( ،  وذلك كما هو مبين في الجدول)4.4.( 

دور تقـيم  حادي للفروق بين تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة ل     نتائج تحليل التباين األ   :4.4جدول  
 .  مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير المؤهل العلمي

الداللة 
 حصائيةإلا

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسطات 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 المجال مصدر التباين

 بين المجموعات 2 11.374 5.687

 8.284 0.000 داخل المجموعات 525 360.388 0.686

 المجموع 527 371.761 

عليم تال
 والتعلم

 بين المجموعات 2 8.792 4.396

 6.173 0.002 داخل المجموعات 525 373.903 0.712

 المجموع 527 382.695 

 الدوام

 بين المجموعات 2 13.873 6.936

 11.001 0.000 داخل المجموعات 525 331.021 0.0.631

 المجموع 527 344.894 

ل المجا
 الصحي

 بين المجموعات 2 4.366 2.183

 3.546 0.030 داخل المجموعات 525 323.187 0.616

 المجموع 527 327.553 

مجال 
نشطة األ

 الالصفية
 بين المجموعات 2 9.834 4.917

 داخل المجموعات 525 430.325 0.768
 

0.002 6.400 

 المجموع 527 413.158 

مجال 
 رشاداإل

 بين المجموعات 2 3.018 1.509

 1.953 0.143 داخل المجموعات 525 405.738 0.773

 المجموع 527 408.756 

المجال 
 االجتماعي

 بين المجموعات 2 8.137 4.069

 7.832 0.000 خل المجموعاتدا 525 272.731 0.519

 المجموع 527 280.868 

الدرجة 
 الكلية

 )α ≥  0.05(حصائيا عند مستوى الداللة دالة إ* 
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 بين تقديرات )α ≥  0.05(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل فـي رعايـة الطلبـة                 

 . ترفض الفرضية الصفرية الثانيةلذاعزى لمتغير المؤهل العلمي، عدا المجال االجتماعي، ت

 للمقارنـات الثنائيـة   ) Scheffe test(وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم الباحث اختبار شـيفية  
 ). 5.4(البعدية، الجدول 

ينة الدراسـة لتقيـيم دور       للفروق بين تقديرات أفراد ع     )Scheffe (نتائج اختبار شفيه  : 5.4جدول  
 .مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبه حسب متغير المؤهل العلمي

 المجال المقارنات اقل من بكالوريوس بكالوريوس أعلى من بكالوريوس
 اقل من بكالوريوس  0.076- *0.3937
 بكالوريوس 0.076-  *0.4698

 أعلى من بكالوريوس *0.3937- *0.4698- 

التعليم 
 والتعلم

 اقل من بكالوريوس  0.0955- 0.3150
 بكالوريوس 0.0955  *0.4105

 أعلى من بكالوريوس 0.315- 0.4105- 

 الدوام

 اقل من بكالوريوس  0.0171- *0.5235
 بكالوريوس 0.0171-  *0.5065

 أعلى من بكالوريوس 0.5235- *0.5065- 

المجال 
 الصحي

 اقل من بكالوريوس  0.0263- 0.2643
 بكالوريوس 0.02643  *0.2906

 أعلى من بكالوريوس 0.2643- *0.2906- 

مجال 
 األنشطة
 الالصفية

 اقل من بكالوريوس  0.1309- 0.2968
 بكالوريوس 0.1309  *0.4277

 أعلى من بكالوريوس 0.2968- *0.4277- 

مجال 
 اإلرشاد

يوساقل من بكالور  0.774- 0.1580  
 بكالوريوس 0.0774  0.2355

 أعلى من بكالوريوس 0.1580- 0.2355- 

المجال 
 االجتماعي

 اقل من بكالوريوس  0.658- *0.3316
 بكالوريوس 0.0658  *0.3974

 أعلى من بكالوريوس *0.3316- *0.3974- 

الدرجة 
 الكلية
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ت أفـراد عينـة     أن الفروق بين تقـديرا    ) 5.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول        
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة  كانت بين مـن              الدراسة لتقييم دور    

يحملون مؤهل بكالوريوس أو أقل من بكالوريوس من جهة وبين من يحملون مـؤهال أعلـى مـن                  
حيث كانت تقـديراتهم    . س أو أقل   يحملون مؤهل بكالوريو   بكالوريوس من جهة أخرى،  لصالح من      

 . أعلى من تقديرات من يحملون شهادات أعلى من بكالوريوس

 :الفرضية الثالثة نتائج .3.2.4

 بين تقـديرات أفـراد عينـة      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          
 رعاية الطلبة تعزى لخبـرة      الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في         

 .المستجيب

لفحص الفرضية الثالثة قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة حسـب              
  )6.4(متغير الخبرة، كما هو مبين في الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم دور           : ا.6.4جدول
 .مديري المدارس في المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير الخبرة

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد خبرة المستجيب المجال
 0.82 3.39 160  سنوات5اقل من  المعياري

 مجال التعليم والتعلم 0.86 3.36 177 سنوات 5-10 من

 0.83 3.47 191 سنوات 10أكثر من

 0.85 3.39 160  سنوات5اقل من 

 مجال الدوام 0.87 3.37 177 سنوات 5-10 من

 0.81 3.55 191 سنوات 10أكثر من

 0.77 3.67 160  سنوات5اقل من 

 المحال الصحي 0.86 3.57 177 سنوات 5-10 من

 0.76 3.80 191 سنوات 10أكثر من

 0.76 3.23 160  سنوات5اقل من 

 0.83 3.26 177 سنوات 5-10 من
مجال األنشطة 

 الالصفية
 0.75 3.43 191 سنوات 10أكثر من
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور          : ب.6.4جدول

 .مديري المدارس في المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير الخبرة

المتوسط  العدد برة المستجيبخ المجال
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.87 3.35 160  سنوات5اقل من 

 مجال اإلرشاد 090 3.27 177 سنوات 5-10 من

 0.86 3.49 191 سنوات 10أكثر من

 0.91 3.40 160  سنوات5اقل من 

 المجال االجتماعي 0.81 3.51 177 سنوات 5-10 من

 0.91 3.54 191 سنوات 10أكثر من

 0.70 3.40 160  سنوات5اقل من 

 الدرجة الكلية 0.75 3.54 177 سنوات 5-10 من

 0.71 3.45 191 سنوات 10أكثر من

    

تشير القيم الواردة في الجدول، إلى وجود فروق بين قيم هذه المتوسطات، وللتأكد فيما إذا كانت هذه                 
 one way analysis of(ليـل التبـاين األحـادي    الفروق ذات داللة إحصائية، استخدم الباحث تح

variance  (وذلك كما هو مبين في الجدول )7.4.( 

دور تقيـيم    للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة ل        األحادي  نتائج تحليل التباين      :أ.7.4جدول  
 .سنوات الخبرةمديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير 

درجة  مصدر التباين المجال
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
حصائيةاإل  

 0.658 1.316 2 بين المجموعات

 0.706 370.445 525 داخل المجموعات
التعليم 
 والتعلم

  371.761 527 المجموع

0.933 0.349 

 1.791 3.582 2 بين المجموعات

 0.722 379.113 525 داخل المجموعات
 الدوام

  382.695 527 المجموع

2.480 0.085 
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دور تقيـيم    للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة ل        األحادينتائج تحليل التباين     :ب.7.4جدول  
 .سنوات الخبرةمديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير 

 )α ≥  0.05(حصائيا عند مستوى الداللة دالة إ •

  ،)α≥  0.05(ية عند مستوى الداللـة  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظـة الخليـل فـي                 

 . لهذا تقبل الفرضية الصفرية الثالثة. رعاية الطلبة تعزى لمتغير الخبرة 

 :الفرضية الرابعة نتائج .4.2.4

 بين تقـديرات أفـراد عينـة        )α≥ 0.05(توى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس       
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 . مستوى المدرسة

ينمصدر التبا المجال درجة  
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
حصائيةاإل  

 0.023 3.795 2.457 4.915 2 بين المجموعات

   0.648 339.979 525 داخل المجموعات
المجال 
 الصحي

    344.894 527 المجموع

 2.105 4.210 2 بين المجموعات

 0.616 323.343 525 داخل المجموعات
مجال 

 األنشطة
  327.553 527 المجموع الالصفية

3.418 0.034 

 2.174 4.348 2 بين المجموعات

 0.779 408.810 525 داخل المجموعات
مجال 

رشاداإل  
  413.158 527 المجموع

2.792 0.062 

 0.971 1.941 2 بين المجموعات

 0.775 406.815 525 داخل المجموعات
المجال 

 االجتماعي
  408.756 527 المجموع

1.253 0.287 

 1.372 2.744 2 بين المجموعات

 0.530 278.124 525 داخل المجموعات
الدرجة 
 الكلية

  280.868 527 المجموع

2.590 0.076 
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 كما في الجدول    ،)t-test) (ت(وللتحقق من صحة الفرضية الصفرية الرابعة استخدم الباحث اختبار          
 ).8.4(رقم 

 للفروق بين تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة لتقيـيم دور     ،)t-test(نتائج اختبار ت  ): 8.4(جدول  
 .مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير مستوى المدرسة

الداللة 
 حصائيةاإل

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مستوى  العدد
 سةالمدر

 المجال

 0.000 ثانوي 306 3.22 0.90837 4.092-

-3.948 

526 

 أساسي 322 3.53 0.77166 
التعليم 
 والتعلم

 0.004 ثانوي 306 3.29 0.91270 3.124-

-3.035 

526 

 أساسي 322 3.53 0.79905 
 الدوام

 0.448 ثانوي 306 3.62 0.81012 1.320-

-1.319 

526 

 أساسي 322 3.72 0.80732 
المجال 
 الصحي

 ثانوي 306 3.17 0.76749 3.260-
0.740 

-3.281 

526 
 

 أساسي 322 3.40 0.78995

مجال 
نشطةاأل  

  الالصفية
  

 0.117 ثانوي 306 3.36 0.91924 0.254-

-0.250 
526 

 أساسي 322 3.38 0.86446 
مجال 

رشاداإل  
 0.475 ثانوي 306 3.47 0.86084 0.374-

-0.377 
526 

 أساسي 322 3.50 0.89431 
المجال 

 االجتماعي
 0.023 ثانوي 306 3.35 0.75229 2.517-

-2.485 
526 

 أساسي 322 3.51 0.70932 
الدرجة 
 الكلية

 
 بين تقديرات   )α ≥ 0.05(حصائية عند المستوى    إيتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة         

قييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل فـي رعايـة الطلبـة              أفراد عينة الدراسة لت   
تعزى لمتغير مستوى المدرسة، على الدرجة الكلية، ومجالي التعليم والتعلم، والدوام، وكانت الفروق             
لصالح المدارس األساسية، حيث كانت تقديرات أفراد عينة الدراسة من المدارس األساسـية علـى               

) 3.35(، وهي أعلى من تقديرات أفراد عينة الدراسة من المدارس الثانويـة،             )3.5( الدرجة الكلية 
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وبهـذا  . كما لوحظ وجود فروق عند مجالي التعليم والتعلم، والدوام لصالح المدارس األساسية أيضا            
 . ترفض الفرضية الصفرية الرابعة

 
 : الفرضية الخامسة نتائج .5.2.4

 بين تقـديرات أفـراد عينـة      )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .موقع المدرسة

 ).9.4(، الجدول رقم )t- test(  )ت(الختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 

، للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة لـدور مـديري            )t-test( نتائج اختبار ت    : 9.4جدول
 .المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير موقع المدرسة

الداللـــة 
 االحصائية

ــة ت  قيم
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحــراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 موقع العدد
 المدرسة

 المجال

 0.638 مدينة 276 3.477 0.835 1.855
1.855 

526 
 قرية 252 3.34 0.840

التعليم 
 والتعلم

 0.970 مدينة 276 3.49 0.85 1.400
1.400 

526 
 قرية 252 3.38 0.85

 الدوام

 0.559 مدينة 276 3.69 0.79 0.290
0.290 

526 
 قرية 252 3.67 0.82

المجال 
 الصحي

 0.476 مدينة 276 3.36 0.77 1.491

1.488 
526 

 قرية 252 3.26 0.80

جال م
نشطة األ

 الالصفية
 0.916 مدينة 276 3.33 0.87 1.296-
-1.295 

526 
 قرية 252 3.43 0.89

مجال 
 اإلرشاد

 0.397 مدينة 276 3.48 0.89 0.144-
-0.144 

526 
 قرية 252 3.49 86.

المجال 
 االجتماعي

 0.525 مدينة 276 3.47 0.72 0.767
0.766 

526  
 قرية 252 3.42 0.73

رجة الد
 الكلية

   )α ≥  0.05(حصائيا عند مستوى الداللة دالة إ * 
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 عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد           ،)اختبار ت ( ومن نتائج    يتضح من الجدول السابق،   
ومية  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحك          )α ≥ 0.05(مستوى الداللة   

وبهذا تقبل الفرضـية الصـفرية      . في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغير موقع المدرسة         
 .الخامسة

 :الفرضية السادسة نتائج .6.2.4

 بين تقـديرات أفـراد عينـة      )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          
ي محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر  الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية ف  

 .المسمى الوظيفي

لفحص الفرضية السادسة، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسـب             
  ).10.4( متغير المسمى الوظيفي، كما هو مبين في الجدول رقم

قديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لت     :أ.10.4جدول
 .مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير المسمى الوظيفي

 المسمى المجال
 الوظيفي

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.89 2.8 90 مدير

 0.56 3.7 358 معلم
مجال 
التعليم 
 0.77 2.7 80 مرشد تربوي والتعلم

 0.82 2.9 90 مدير

 0.71 3.7 358 معلم
مجال 
 الدوام

 0.86 2.8 80 مرشد تربوي

 0.83 3.4 90 مدير

 0.69 3.8 358 معلم
المحال 
 الصحي

 0.77 2.9 80 مرشد تربوي

 0.73 3.1 90 مدير

 0.77 3.4 358 معلم
مجال 
 األنشطة
 0.67 2.8 80 مرشد تربوي الالصفية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة لتقيـيم            :ب.10.4جدول
 : دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير المسمى الوظيفي

 0.80 2.9 90 مدير

 0.82 3.6 358 معلم
مجال 
 اإلرشاد

 0.84 2.9 80 مرشد تربوي

 0.86 3.1 90 مدير

 0.84 3.6 358 معلم
المجال 

 عياالجتما
 0.82 3.1 80 مرشد تربوي

 0.69 3.0 90 مدير

 0.62 3.6 358 معلم
الدرجة 
 الكلية

 0.69 2.8 80 مرشد تربوي

 

وجود فروق بين قيم هذه المتوسطات، وللتأكد فيما إذا كانـت          ) 10.4(تشير القيم الواردة في الجدول    
 one way analysis of(حصائية، استخدم الباحث تحليل التباين األحـادي  هذه الفروق ذات داللة إ

variance ( وذلك كما هو مبين في الجدول  )11.4 .( 

دور تقيـيم    للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة ل        نتائج تحليل التباين األحادي   : أ.11.4جدول  
 .يمسمى الوظيفال حسب متغير بةفي رعاية الطلفي محافظة الخليل مديري المدارس الحكومية 

درجة  مصدر التباين المجال
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 48.778 97.556 2 بين المجموعات

 0.522 274.205 525 داخل المجموعات
التعليم 
 والتعلم

  371.761 527 المجموع

93.391 0.000 

 40.878 81.755 2 ين المجموعاتب

 الدوام 0.573 300.940 525 داخل المجموعات
  382.695 527 المجموع

71.312 0.000 

 30.678 61.357 2 بين المجموعات

 0.540 283.537 525 داخل المجموعات
المجال 
 الصحي

  344.894 527 المجموع

56.804 0.000 
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دور تقيـيم    للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ل        األحادي نتائج تحليل التباين  : ب.11.4جدول  
  .يمسمى الوظيفال حسب متغير في رعاية الطلبةفي محافظة الخليل مديري المدارس الحكومية 

 )α ≥  0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

 بـين   )α≥ 0.05(   يتضح من الجدول، السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى              
تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل فـي رعايـة                
الطلبة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي على الدرجة الكلية وجميع مجـاالت أداة الدراسـة ، وبهـذا                 

 .ترفض الفرضية الصفرية السادسة

للمقارنات الثنائية البعدية ) Scheffe test(وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم الباحث اختبار شيفيه 
 ). 12. 4( كما يبينه الجدول 

 

 

 

درجة  مصدر التباين المجال
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 13.737 27.473 2 بين المجموعات

 0.572 300.080 525 داخل المجموعات
مجال 

 نشطةألا
  327.553 527 المجموع فيةالالص

24.033 0.000 

 27.602 55.203 2 بين المجموعات

 0.628 357.955 525 داخل المجموعات
مجال 

 رشاداإل
  413.158 527 المجموع

40.482 0.000 

 17.582 35.163 2 عاتبين المجمو

 0.712 373.593 525 داخل المجموعات
المجال 
 االجتماعي

  408.756 527 المجموع

24.707 0.000 

 29.020 58.040 2 بين المجموعات

 0.424 222.828 525 داخل المجموعات
 الدرجة

  280.868 527 المجموع الكلية

68.373 0.000 
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للمقارنات الثنائية البعدية للفـروق بـين تقـديرات    )  Scheffe (نتائج اختبار شفيه :  12.4جدول  
 .دراسة حسب متغير المسمى الوظيفيأفراد عينة ال

 مرشد معلم مدير المقارنات المجال

 0.1074 -*0.8671  مدير

 التعليم والتعلم *0.9745  *0.8671 معلم

  -*0.9745 -0.1074 مرشد

 0.0964 -*0.7948  مدير

 الدوام *0.8912  *0.7948 معلم

  -*0.8912 -0.0964 مرشد

 *0.5224 -*0.4115  مدير

 المجال الصحي *0.9339  *0.4115 معلم

  -*0.9339 *0.5224- مرشد

 *0.3147 -*0.3013  مدير

 نشطةمجال األ *0.6160  *0.3013 معلم

  -*0.6160 -*0.3147 مرشد

 0.0133 -*0.6858  مدير

 رشادإلمجال ا *0.6990  *0.6858 معلم

  -*0.6990 -0.0133 مرشد

 -0.0271 -*0.5648  مدير

 *0.5377  *0.5648 معلم
المجال 
 االجتماعي

  *0.5377- 0.0271 مرشد

 0.1700 -*0.6221  مدير

 الدرجة الكلية *0.7921  *0.6221 معلم

  *0.7921- -0.1700 مرشد
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 ، أن الفروق بين تقديرات أفراد عينـة  )12. 4( تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول    
، كانـت بـين     رعاية الطلبـة  راسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في           الد

المعلمين من جهة وكل من المديرين والمرشدين من جهة أخرى، لصالح المعلمـين، الـذين كانـت        
تقديراتهم لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبـة، أعلـى مـن     

 .ت زمالئهم المديرين والمرشدينتقديرا

 :الفرضية السابعة نتائج .7.2.4

 عينـة   أفـراد  بين تقـديرات     )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .المديرية

بعة، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة حسـب           لفحص الفرضية السا  
 ).13.4(متغير المديرية، كما هو مبين في الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة لتقيـيم       : أ.13.4جدول  
ة في المدارس الحكوميـة حسـب متغيـر    دور مديري المدارس في محافظة الخليل في رعاية الطلب 

 .المديرية
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 المجال المديرية العدد

 شمال الخليل 114 2.912 0.0725
 الخليل 191 3.43 0.879
 جنوب الخليل 223 3.65 0.747

مجال التعليم 
 والتعلم

 شمال الخليل 114 2.93 0.686
 الخليل 191 3.41 0.876
 جنوب الخليل 223 3.72 0.783

 مجال الدوام

 شمال الخليل 114 3.35 0.736
 الخليل 191 3.36 0.838
 جنوب الخليل 223 3.39 0.744

المحال 
 الصحي

 شمال الخليل 114 2.93 0.673
 الخليل 191 3.32 0.795
 جنوب الخليل 223 3.50 0.769

مجال  
نشطة األ

 الالصفية
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وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم          المت: ب  .13.4جدول  
دور مديري المدارس في محافظة الخليل في رعاية الطلبة في المدارس الحكوميـة حسـب متغيـر     

 .المديرية
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 المجال المديرية العدد

 شمال الخليل 114 2.86 0.746
 الخليل 191 3.25 0.856
 جنوب الخليل 223 3.74 0.818

 شادرمجال اإل

 شمال الخليل 114 98 .2 0.77
 الخليل 191 3.46 0.85
 جنوب الخليل 223 3.77 0.83

المجال 
 االجتماعي

 شمال الخليل 114 2.99 0.59
 الخليل 191 3.41 0.72
 جنوب الخليل 223 3.71 0.68

 الدرجة الكلية

 

وجود فروق بين قيم هذه المتوسطات، وللتأكد فيما إذا كانـت          ) 13.4(م الواردة في الجدول   تشير القي 
 one way analysis of(هذه الفروق ذات داللة إحصائية ، استخدم الباحث تحليل التباين األحادي 

variance ( ، وذلك كما هو مبين في الجدول )14.4.( 

دور تقيـيم   للفروق بين تقديرات أفراد عينـة الدراسـة ل  حادينتائج تحليل التباين األ:أ.14.4جدول  
  .مديري المدارس الحكومية في رعاية الطلبة في محافظة الخليل حسب متغير المديرية

الداللة 
 حصائيةاإل

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسطات 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 المجال مصدر التباين

 ين المجموعاتب 2 41.210 20.065
 32.726 0.000 داخل المجموعات 525 330.552 0.630

 المجموع 527 371.765 

 عليم والتعلمتال

 بين المجموعات 2 47.197 23.598
 36.927 0.000 داخل المجموعات 525 335.499 0.639

 المجموع 527 382.695 

 الدوام
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دور تقيـيم    تقديرات أفراد عينة الدراسة ل     حادي للفروق بين  نتائج تحليل التباين األ    :ب.14.4جدول  
 .مديري المدارس الحكومية في رعاية الطلبة في محافظة الخليل حسب متغير المديرية

الداللة 
 حصائيةاإل

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسطات 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 المجال مصدر التباين

 بين المجموعات 2 27.080 13.540
 22.367 0.000 داخل المجموعات 525 317.814 0.605

 المجموع 527 344.894 

المجال 
 الصحي

 بين المجموعات 2 24.147 12.074
 20.892 0.000 داخل المجموعات 525 303.405 0.578

 المجموع 527 327.553 

مجال 
 األنشطة
 الالصفية

 بين المجموعات 2 62.221 31.111
 46.541 0.000 داخل المجموعات 525 350.937 0.668

 المجموع 527 413.158 

 رشاداإلمجال 

 بين المجموعات 2 47.653 23.826
 34.641 0.000 داخل المجموعات 525 361.104 0.688

 المجموع 527 408.756 

المجال 
 االجتماعي

 بين المجموعات 2 39.850 925..19
 43.402 0.000 داخل المجموعات 525 241.018 0.459

 المجموع 527 280868 

 الدرجة الكلية

 )α ≥  0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

 بين تقـديرات  )α ≥ 0.05(يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      
رعايـة الطلبـة    أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل فـي              

تعزى لمتغير المديرية على الدرجة الكلية وجميع مجاالت أداة الدراسة ، وبهذا تـرفض الفرضـية                
 .الصفرية السابعة

للمقارنـات الثنائيـة   ) Scheffe test( وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم الباحث اختبار شـيفيه  
  ).15.4( البعدية، الجدول 
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للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين تقديرات أفـراد  ) Scheffe( يه نتائج اختبار شيف: 15.4جدول  
 . عينة الدراسة حسب متغير المديرية

 المجال المقارنات شمال الخليل الخليل جنوب الخليل
 شمال الخليل  *0.5210- *0.7379-
 الخليل *0.5210  0.2170-

 جنوب الخليل *0.7379 0.2170 

التعليم 
 والتعلم

 شمال الخليل  *4852- *0.7896-
 الخليل *0.4852  0.3044-

 جنوب الخليل *0.7896 0.3044 
 الدوام

 شمال الخليل  *0.2463- *0.5745-
 الخليل *0.2463  0.3281-

 جنوب الخليل *0.5745 0.3281 

المجال 
 الصحي

 شمال الخليل  *0.3833- *0.5657-
 الخليل *0.3833  0.1824-

 جنوب الخليل *0.5657 0.1824 

 مجال
نشطةألا  

 الالصفية
 شمال الخليل  *0.3893- *0.8755-
 الخليل *0.3893  0.4862-

 جنوب الخليل *0.8755 0.4862 

مجال 
رشادإلا  

 شمال الخليل  *0.4864- *0.7933-
 الخليل *0.4864  0.3069-

 جنوب الخليل *0.7933 0.3069 

المجال 
 االجتماعي

 شمال الخليل  *0.4239- *0.7235-
 الخليل *0.4239  0.2995-

 جنوب الخليل *0.7235 0.2995 

الدرجة 
 الكلية

 

  ، أن الفروق بين تقديرات أفراد عينـة        )15.4( تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول        
 تغير المديرية كانالدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في رعاية الطلبة  حسب م
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 لصالح كل من مديريتي تربية الخليل وتربية جنوب الخليل، حيث كانـت تقـديرات أفـراد عينـة                  
 دور مديري المدارس في رعاية الطلبة أعلـى مـن تقـديرات              لتقييم الدراسة في هاتين المديريتين   

 .زمالئهم في مديرية تربية شمال الخليل
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 مسالفصل الخا

 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 ا
 
 
 
 
 
 

 لفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة، حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها، كما يتضمن مجموعـة              
 .من التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة

  نتائج سؤال الدراسة األولمناقشة .1.5

ما تقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة مـن وجهـة نظـر                  
 المديرين والمعلمين والمرشدين؟

 ، والمعلمـين ،أظهرت نتائج سؤال الدراسة األول أن تقييم أفراد عينـة الدراسـة، مـن المـديرين               
افظة الخليل لتقييم دور مديري هذه المدارس فـي رعايـة   والمرشدين في المدارس الحكومية في مح  

 وفق مقياس ليكـرت  3.45)(الطلبة كان بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية     
 .)(0.73الخماسي وانحراف معياري مقداره 

وقد يعزى ذلك، كون الدرجة متوسطة وليست مرتفعة، إلى أن مديري المـدارس يقضـون معظـم           
م في تنفيذ أعمال إدارية روتينية، أو كتابية، تأخذ من وقتهم الكثير، كما أن مـديري المـدارس               وقته

يحرصون بالدرجة األولى على تسيير األعمال المدرسية اليومية بانتظام، مـن طـابور الصـباح،               
وحصر الحضور والغياب من المعلمين ، إلشغال الحصص التي يتغيب عنهـا بعـض المعلمـين،                

نضباط الطلبة في الصفوف وأوقات االستراحة، ومتابعة المخالفات التي قـد يقـوم بهـا               ومالحظة ا 
 ذلك المتابعات اليوميـة     إلىبعض الطلبة وما يترتب على ذلك من لقاءات مع أولياء األمور، أضف             
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مع مكاتب التربية والتعليم، سواء أكانت كتابية أم شفهية، كل هذا يأخذ من وقت المدير وجهده حيزاً                 
كبيراً، يجعل من الصعوبة بمكان رعاية الطلبة واالهتمام بجميـع مجاالتـه، سـواء فـي المجـال             

صحيح أن رعاية الطلبة واالهتمام بهم من األمـور      . االجتماعي، أو مجال األنشطة الصفية أو غيره      
ر األساسية لعمل اإلدارات المدرسية، ومدير المدرسة تحديداً، إال أن تزاحم الواجبـات حـول مـدي               

وتأتي هنـا  .  ما هو مطلوب منها على وجه السرعة على ما هو مِهم منها         أحياناالمدرسة تجعله يقدم    
أيضاً قدرة مدير المدرسة على إدارة الوقت وترتيب األوليات، التي ال بد أن تنمى مهنياً من خـالل                  

 .الدورات التدريبية والقراءة الموجهة والنشرات اإلشرافية
 من المدارس ال يوجد فيها نائباً للمدير، أو سكرتير، وبالتالي تلقى أعمال هـؤالء   هناك العديد  أنكما  

على كاهل المدير الذي يضطر أحيانا لقضاء يوم كامل أو حتى أكثر من ذلك، يرد على مراسـالت                  
 . إدارية أو مهام في الجانب المالي

دون حصولهم علـى المـؤهالت       أن هناك العديد من المديرين تم تعيينهم         إلىوقد يعزى ذلك أيضاً     
المطلوبة التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم على أتم وجه، سواء الخبرة، أو تقدير الرؤسـاء، أو المؤهـل             

غيرها، فهؤالء يدركون أن نجاحهم في تصريف األمور اإلدارية، ونيل رضا رؤسائهم،             أوالعلمي،  
 .ن يشكلون محور العملية التعليمية التعلميةأهم بكثير من أدائهم في الميدان، والمتمثل بالطلبة، الذي

أما بخصوص مجاالت الدراسة، فقد جاء المجال الصحي بدرجة مرتفعة، وفي المرتبة األولى، فـي               
وقد يعزى ذلك إلـى أن      . حين جاء مجال األنشطة الالصفية في المرتبة األخيرة، وبدرجة متوسطة         

العام الدراسي تتولى اإلشراف علـى الجانـب        هناك لجنة صحية تشكل عادة في المدرسة مع بداية          
الصحي للطلبة، وتنسق عملها مع مدير المدرسة، وتعمل هذه اللجنة مع جانب مهم يتعلـق برعايـة              
الطلبة وهو الجانب الصحي الذي ال يقبل تهاوناً أو تأخيرا، إضافة إلى الفحوصات الطبية الدوريـة                

المدارس دون تأخير أو تسويف، وهذا بخـالف مجـال          التي تطلبها الوزارة وتلتزم بها المديريات و      
األنشطة الالصفية مثالً، والذي ال يتم متابعته بشكل تفصيلي أو دوري من قبل المدير، وإنمـا مـن                  
خالل زيارات صفية محدودة، يتم التركيز فيها عادة على أشياء يعتبرها المديرون أهم من األنشـطة          

ئلة على الطلبة، ومناقشة المادة العلمية، وخصوصاً عنـدما         الالصفية مثل إدارة الصف، وطرح األس     
تكون الزيارة الصفية لموضوعات علمية بعيدة عن تخصص مـدير المدرسـة أو ال عالقـة لهـا                  

 .باألنشطة الالصفية

، ومصـلح  ) 2002(والشـهراني   ،)2001(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة شـافي        
رعاية الطلبـة متوسـطة فـي معظـم         في  مديري المدارس   دور  يم  حيث كانت درجة تقي   ) 2004(

والشـمراني   ،)2005( المجاالت، في حين اختلفت نتائج الدراسة مـع نتـائج دراسـة المعشـني         
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، حيث كانت درجة تقيـيم   )2006(،  والهويش  )2002( ، والعويسي )2002(، والناصري   )2002(
 اختلفت نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج دراسـة      بينما. دور مديري المدارس في رعاية الطلبة عالية      

 . ، حيث كانت درجة تقييم دور مديري المدارس في رعاية الطالب منخفضة)2008(القرني

 نيمناقشة نتائج السؤال الثا .2.5

هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليـل فـي                
المسمى الوظيفي، والجنس، والخبرة في الوظيفة الحاليـة،  : تغيرات الدراسة رعاية الطلبة باختالف م   

 .ومستوى المدرسة، وموقع المدرسة، والمؤهل العلمي، والمديرية
 : قام الباحث بمناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني من خالل فرضيات الدراسة التالية

 
 :  مناقشة نتيجة الفرضية األولى .1.2.5

 بين تقـديرات أفـراد عينـة      )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       ال توجد فروق    
الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغير جنس              

 .المستجيب

أشارت نتائج الفرضية األولى إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة               
دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغير الجنس، لصـالح       ل

 .اإلناث

اإلناث أكثر حساسية من الذكور، لذا يعتبرن أن الرعاية مهما كبـر             في ضوء أن     ويمكن تفسير ذلك  
. فـالهن حجمها هي شيء ايجابي وفعال وهذا نابع من طبيعتهن المتسمة بالحنان والعطف علـى أط              

فطبيعة اإلناث في رعاية أطفالهن تجعلهن يالحظن كل ما يدور حولهن ويتتبعنه باستمرار، واعتبار              
أن كل رعاية صادرة تجاه أطفالهن هي في االتجاه اإليجابي، لذا فهن ينظرن الى رعاية المـديرين                 

 .والمديرات للطلبة مهما كان حجمها وشكلها بالرعاية الفعالة

فإن الذكور غالبا ما يتسمون بالخشونة فيرون أن رعاية الطالب يجب أن تشـمل              ومن ناحية أخرى    
جميع المجاالت والنواحي بنفس القدر، وأن تقصير أو إخفاق المدير في رعاية أي مجال مـن هـذه             

لذا جاءت استجاباتهم تختلف عن استجابات      . المجاالت يصب حسب وجهة نظرهم في االتجاه السلبي       
 .مضماراإلناث في هذا ال
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 :مناقشة نتيجة الفرضية الثانية .2.2.5

بين تقـديرات أفـراد عينـة       ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .المؤهل العلمي

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة           أشارت نتائج الفرضية الثانية     
لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في رعاية الطلبة في محافظة الخليل تعزى لمتغيـر المؤهـل                
العلمي، ولصالح حملة مؤهالت البكالوريوس وحملة مؤهالت أقل من بكالوريوس،  حيـث كانـت               

المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبـة أعلـى مـن             تقديراتهم لتقييم دور مديري     
 . تقديرات زمالئهم ممن يحملون مؤهالت أعلى من البكالوريوس

ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن الغالبية العظمى من المعلمين والمديرين والمرشدين هم مـن حملـة     
العقالنية والوسطية في تقييمها، إذ     شهادات البكالوريوس أو أقل من بكالوريوس، وهذه الفئة تتصف ب         

ترى أن كل ما يقوم به المديرون من أعمال هو من باب الدعم والرعاية، وهـو ضـمن المسـتوى             
أما حملة المؤهالت األعلى من البكالوريوس فهم مثاليون يبحثون عن ما هـو أكثـر وأن      . مطلوبال

 .م وإلى ما هو أفضل األماإلىرعاية الطالب ال تقف عند حد، وهم دائما متطلعون 
 

 وتختلـف ) 2007 (السـالم  ودراسة ،)2005 ( الشمري دراسة نتائج وتتفق نتائج هذه الفرضية مع    
 ،)2003 (وعـرار ) 2002 (عاشـور  وأبو ،)2002 (العبدلي دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج

) 2008 (خطـاب  بـو وأ) 2006 (والشريجة ،)2005 (والمعشني ،)2004 (نمرة وأبو والعمايرة
 .)2008 (والبصام

    
 :مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة .3.2.5

 بين تقـديرات أفـراد عينـة        )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .خبرة المستجيب
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 ، )α≥ 0.05(ج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة          تشير نتائ 
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظـة الخليـل فـي                 

 .رعاية الطلبة تعزى لمتغير الخبرة

ء كانوا من أصحاب الخبرة     ويمكن تفسير ذلك من خالل أن جميع مديري المدارس بال استثناء، سوا           
فالمدير . ولوياتهم مصلحة الطالب ومسألة رعايتهم    أالقليلة أو المتوسطة أو الكبيرة، يضعون في سلم         

صاحب الخبرة القليلة يحاول جاهدا متابعة شؤون الطالب والعناية بهم من باب الحصول على ثقـة                
أمـا المـديرين    . ابعته والعناية به  ومع الزمن يشعر بأن الطالب هو أهم عنصر عليه مت         . مرؤوسيه

ذوي الخبرة العالية فيشعرون أن الطالب هم أمانه في أعناقهم ورعايتهم علـيهم واجبـة وبالتـالي                 
ونهم فـي كافـة المجـاالت       يعتبرون أن قمة أدائهم يجب أن تصب لمصلحة الطالب ورعاية شـؤ           

  .والنواحي
 يصروالنا ،)2002 (والعبدلي ،)2002( العاجز دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج تشابهوت
 .)2008(خطاب وأبو ،)2007( الشيخ وآل ،)2007( والبابطين ،)2004( والعنزي ،)2002(

 والمعشني ،)2005(والشمري ،)2002( ابوعاشور دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج تختلف كما
 ).2008(والبصام ،)2007(والسالم،  )2005(

 

 :لفرضية الرابعةمناقشة نتيجة ا .4.2.5
 

 بين تقـديرات أفـراد عينـة        )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .مستوى المدرسة

بين تقـديرات   )α≥ 0.05( المستوى أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبـة تعـزى                
لمتغير مستوى المدرسة، وكانت الفروق لصالح المدارس األساسية ، حيث كانت تقـديرات أفـراد               

 .نة الدراسة في المدارس الثانويةعينة الدراسة في المدارس األساسية أعلى من تقديرات أفراد عي

وقد يعزى ذلك إلى تصورات كل من المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين، من أن الطلبة فـي                
وكأن الطلبة فـي  . المرحلة األساسية هم بحاجة للرعاية بصورة أكبر من الطلبة في المرحلة الثانوية       

. واصلة حتى يتمكنوا من تجاوز هذه المرحلة      ، تلزمهم رعاية خاصة ومت    )أطفال(المدارس األساسية   
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فهم بحاجة لرعاية صحية خاصة ألن مقاومة أجسامهم لألمراض اضعف من طلبة المرحلة الثانوية،              
كما أنهم بحاجة إلى رعاية خاصة في مجال التعليم والتعلم، كونهم في مرحلة بناء الركائز األساسية                

علم االنضباط وقوانين الـدوام، فيأخـذهم المـدير والمعلـم         وهم بحاجة إلى ت   . لعملية التعليم والتعلم  
لذا فإن المعلمين والمرشدين والمديرين المتواجدون فـي المـدارس          .والمرشد بحسن الرعاية ورفقها   

 .األساسية يالحظون أن عناية ورعاية مديري المدارس ومديراتها للطلبة تكون بصورة فاعلة

 بمجال واحد فقط هو مجال التعلـيم        ااهتمامهغالبا ما ينصب    من ناحية أخرى فإن المدارس الثانوية       
لذا ترى المدير يطالب بالحصص اإلضافية ويقوم بمحاولة تنمية المعلمين مهنيا بمـا يكفـل         . والتعلم

وهو في هـذا الوضـع يحيـد    . حصول مدرسته على موقع مرموق ومتقدم في نتائج الثانوية العامة       
كمـا  . ية مثال التي يرى بأنها قد تؤثر سلبيا على تحصيل طلبتـه ويبعد الطالب عن األنشطة الالصف   

يرى أنه ال داعي للتركيز على الجانب الصحي مثال من منطلق قناعته أن الطالب وصل إلى مرحلة                 
 .يستطيع أن يعتني بصحته بنفسه، دون حاجة للرعاية من اآلخرين 

في حين تختلف مع نتيجـة دراسـة        ) 2007(وتتشابه نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة آل الشيخ        
كما إختلفت نتيجة هذه الدراسة مـع       ). 2008(، و أبو خطاب     )2004(، والعنزي   )2002(العبدلي  

كون الفروق في هاتين الدراستين كانتـا       ) 2007(، ودراسة البابطين  )2006(نتيجة دراسة الربيعة    
 . لصالح المدارس الثانوية

 :امسةالخمناقشة نتيجة الفرضية  .6.2.5

بين تقـديرات أفـراد عينـة     )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .موقع المدرسة

ـ    أشارت نتائج الفرضية الخامسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد              ة        مسـتوى الدالل
)α≥ 0.05(              بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليـل 

 .في رعاية الطلبة تعزى لمتغير موقع مدرسة المستجيب

السبب األول أن األعمال الموكلة للمديرين هي نفسها سواء في المدينة أو            : ويمكن تفسير ذلك لسببين   
والسبب الثاني أن هنالك تداخال واضحا بين المدينة والقرية، حيث أن هنالـك العديـد مـن                 القرية،  

المديرين والمعلمين والطالب الذين هم من القرية ويتواجدون في المدينـة، وهنالـك العديـد مـن                 
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لذا كان من الطبيعي عـدم      . المديرين والمعلمين والطالب ممن هم من المدينة ويتواجدون في القرية         
وتتشابه نتائج هذه الدراسـة     .ود فروق في استجابات عينة الدراسة يمكن أن يعود لموقع المدرسة          وج

 .)Madthassel, 2008(ومدثزل ) 2008(مع نتيجة دراسة بدح وعكروش 

 :السادسةمناقشة نتيجة الفرضية  6.2.5

اد عينـة    بين تقـديرات أفـر     )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة          
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    

 .المسمى الوظيفي

أشارت نتائج الفرضية السادسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقـديرات أفـراد عينـة                 
ر المسمى الوظيفي، وكانـت     الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية في رعاية الطلبة تعزى لمتغي         

 .هذه الفروق لصالح المعلمين

وقد يعزى ذلك إلى أن هناك العديد من مجاالت رعاية الطلبة تخص المرشد والمدير، ويكون اطالع                
المعلمين عليها محدوداً، لذا جاءت نتائج الدراسة لتعكس التقارب بين استجابات المرشدين والمديرين             

كما أن المديرين غالبا ما يعتبرون أنفسهم مقصرين في         . ئهم المعلمين واختالفها عن استجابات زمال   
 . بعض المجاالت التي تخص الطلبة، ويظن المعلمون أن المديرين يقومون بها بصورة أفضل

، والشـمري   )2005(واتفقت نتيجة هذه الدراسة في هذا المجال مـع نتيجـة دراسـة العويسـي                
 ). 2008(ع نتيجة دراسة ديراني ، واختلفت م)2007(، والسالم )2005(
 

 :بعةالفرضية السامناقشة نتيجة  .7.2.5

  بين تقديرات افراد عينة)α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة تعزى لمتغيـر    
 .المديرية

ئج الفرضية السابعة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين تقـديرات أفـراد عينـة               أشارت نتا 
الدراسة لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في رعاية الطلبة في محافظة الخليل تعـزى لمتغيـر         

حيث كانـت تقـديرات     ،  المديرية، ولصالح مديرية تربية جنوب الخليل ومديرية تربية شمال الخليل         
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اسة في هاتين المديريتين لتقييم دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليـل فـي               عينة الدر 
 .رعاية الطلبة أعلى من تقديرات زمالئهم ممن هم في مديرية تربية شمال الخليل

" ويمكن تفسير ذلك من خالل االهتمام المتزايد في الجنوب والوسط في تطوير العمليـة التعليميـة                 
في دعم المديرين للطلبة في كل المجاالت من اجل تحقيق التساوي بـين الشـمال               والزيادة المطردة   

فغالبا مـا   . وإثبات أن الجنوب ال يقل عن الشمال في درجات الذكاء والتحصيل واإلبداع           . والجنوب
يعتبر الشمال نفسه أنه متفوق علميا وحضاريا عن الجنوب ، األمر الذي يشعر أهالي الجنوب بعقدة                

من الطبيعي أن ينعكس ذلك على كافة مجاالت الحياة بما فيها مجـال التربيـة والتعلـيم               و. النقص  
 . والذي تشكل المدارس جزء منه

كما يمكن تفسير ذلك في ضوء المتابعة المستمرة والمتزايدة في الفترة األخيرة من مديرية التربيـة                
مام بالطالب، فقد سجل لمدير التربية      والتعليم في جنوب الخليل للمديرين وحثهم على المتابعة واالهت        

والتعليم جنوب الخليل أكثر من خمسة اجتماعات أو لقاءات مع مديري المدارس لحثهم على رعايـة          
الطالب ووضع الخطط العالجية المناسبة والكفيلة للنهوض بالعملية التعليمية، إلى جانـب المتابعـة              

 الذي حدا بالمديرين بالقيام بـأدوارهم بصـورة         المستمرة لكافة الجوانب التي تخص الطالب، األمر      
 .  فعالة حيث انعكست هذه األفعال من خالل استجابات عينة الدراسة

ختلف نتائجها مع نتـائج دراسـة   وت) 2007(  نتائج دراسة آل الشيخ وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع  
 ). 2008(بدح وعكروش 
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 :التوصيات .3.5

 :وصي الباحث باآلتيفي ضوء نتائج الدراسة ي

وأن يسعوا دائمـا لتحسـين مسـتويات        . أن يقوم مدبرو المدارس برعاية الطالب بفاعليه       •
 .الطلبة في جميع المجاالت

عقد دورات تدريبية على مستوى المديريات أو حتى علـى مسـتوى الـوزارة إلطـالع                •
 .المختلفةالمديرين على الوسائل والطرق الكفيلة باالرتقاء بالطالب في المجاالت 

أن تقوم الوزارة بتعزيز المدارس التي يتسم طالبها بالنشاط وتحقق أعلـى النتـائج فـي                 •
 . االمتحانات المشتركة

ضرورة اختيار مديري المدارس وفقا ألسس مرتبطة بالميدان اإلداري، من حيث العمـل              •
 .على مهنية اإلدارة ومن باب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

ى تفريغ نائب المدير ووضع سكرتير في كل مدرسة ليتفـرغ مـدير المدرسـة               العمل عل  •
 .لرعاية الطالب بدال من قضاء معظم وقته في األعمال اإلدارية والشكلية

بما أن الطالب في المرحلة الدنيا بحاجة إلى الرعاية والحنان، فمن الضـروري أن تقـوم      •
م، حيث بينت نتائج الدراسة أن اإلناث يقمن أدارهم         وزارة التربية والتعليم بالعمل على تأنيث التعلي      

 . بفاعلية أكثر من الذكور

القيام بدراسات مستقبلية أخرى لها عالقة بدور مديري المـدارس فـي رعايـة الطلبـة،           •
 .  والبحث عن مجاالت أخرى تخص الطلبة ويجب على مديرو المدارس رعايتها
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 اجع العربية المر

دارة المدرسـية الفاعلـة فـي    مقومـات اإل  : )2008(.  محمد شعيب  ؛براهيم إ خطاب، بوأ -

رسالة ماجسـتير   (  ،فلسطين ،الجامعة اإلسالمية، غزة   ،المدارس الحكومية بمحافظات غزة   

 ).غير منشورة

 .، العالمية للنشر، الرياضالصحة المدرسية): 2002 (.محمد  رحيم،أبو -

 المدرسية من وجهة نظر مـديري       اإلدارةمعوقات  : )2002(. فة مصطفى خلي عاشور، أبو -

 المجلـد  ).2(العـدد ،  دمشق مجلة جامعة المدارس ومديراتها في مديرية تربية بني كنانة،        

 .148-107:ص ).18(

ساسيات ممارسـه   أ ): 2000( .عبد المجيد بن طاش   ،  نيازى؛  صالح بن عبد اهللا   ،   عباة أبو -

  .االحساء، السعودية ، مكتبة العبيكان،تطريقه العمل مع الجماعا

 دار ).1( ط . منظـور عـالمي     مـن  زمة التعليمية دارة األ إ: )2002(.ابراهيم احمد  أحمد، -

 .االسكندرية لدنيا الطباعة والنشر، الوفاء

ممارسة مديري المدارس الرائدة لمهامهم القيادية في        :)2007(. عبد المحسن  آل الشيخ،  -

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  ،رياضال ،جامعة الملك سعود ،ديةالمملكة العربية السعو

ـ معوقات استثمار الوقت المدرسي كمـا يراهـا         : )2007(. الرحمن عبد البابطين، -  ديروم

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  ،رياضالجامعة الملك سعود،  ،التعليم العام



 91

ق مفهوم المدرسة المجتمعية    طبيت درجة   :)2008 (.عكروش، لبنى جودة  ؛  احمد محمد  بدح، -

مجلة بحوث التربية    ردن من وجهة نظر مديري المدارس،     في تنمية المجتمع المحلي في األ     

 .266-258: ص). 1( مجلد). 12(  عدد،جامعة المنصورة،النوعية

مستوى الضغوط النفسية وعالقته بمسـتوى الدافعيـة         :)2007 (.البدور، نجاة نصر اهللا    -

جامعـة عمـان    ،  ة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في األردن      لمديري مدارس األمان  

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  ،األردن العربية للدراسات العليا، عمان،

ية غير الصفية   نشطة المدرس دور مديرة المدرسة في تطوير األ      :)2008(. احالم البصام، -

ياض من وجهة نظر المـديرات  مدارس البنات الحكومية في مدينة الرللمرحلة المتوسطة ب 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  ،رياضال ،جامعة الملك سعود ،ورائدات النشاط

دار قباء للطباعـة والنشـر       ، التعليمية والمدرسية  اإلدارة: )2001(.فاروق شوقي  البوهي، -

 .القاهرة والتوزيع،

 مؤسسـة العنقـاء،    ،واإلبـداعي آفاق تربوية في التعليم والتعلم      : )2002( .زينب حبش، -

 .فلسطين رام اهللا،  المعلم،إبداعمركز 

، القـاهرة، مكتبـة     ارة التعليمية واإلدارة المدرسـية    اإلد :)1995(.، أحمد إسماعيل  حجي -

 . النهضة المصرية

دار كنـوز    ، المدرسية والطرق الحديثة لعالجهـا     اإلدارةمشاكل  : )2006(.محمد حمدان، -

 .ردناأل عمان، المعرفة للنشر والتوزيع،

 .، عالم الكتاب الحديث، إربدتجديدات تربوية وإدارية : )2006 ( .، أحمدالخطيب -
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 التربـوي   واإلشـراف  اإلدارة: )1996(.وجيـه  الفرح،احمد؛   رداح؛ الخطيب،  الخطيب، -

 .الرياض مطابع الفرزدق، .3ط ،)حديثةاتجاهات (

بمحافظـة   والثانوية المتوسطة المدارس مديري إسهام :)2002(.محمد بن زائد الدعجاني، -

م أ، جامعة الطالبيين المرشدين نظر من وجهة الطالبي واإلرشاد التوجيه برنامج في الطائف

 ).رسالة ماجستير غير منشورة( مكة المكرمة،  ،القرى

وسـطة  تاتجاهات مـديري ومـديرات المـدارس الم       : )2006( .اهللا فهد بن عبد   الربيعة، -

رسـالة  (  ،ريـاض ال .جامعة الملك سعود   ، الطالبي اداإلرشوالثانوية بمدينة الرياض نحو     

 ).ماجستير غير منشورة

 . القاهرةعالم الكتب،  ،التوجيه واإلرشاد النفسي: )1980( . حامدزهران، -

دور المدرسة في تهيئة الطالبات المسـتجدات فـي         : )2007(. اهللا وفاء بنت عبد   السالم، -

هلية في مدينـة     المدارس الحكومية واأل   ية على بعض  دراسة ميدان  ،دائيت االب األولالصف  

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  ، الرياض.جامعة الملك سعود ،الرياض

معوقات النشاط الطالبي غير الصفي في المرحلة المتوسطة من         : )2008 (.سميح السميح، -

رسـالة  (  ، الريـاض  .، جامعة الملك سعود   وجهة نظر المعلمين ورواد النشاط والمديرين     

 ).تير غير منشورةماجس

فعالية المدير في تأدية وظيفة المدرسة الثانوية فـي          :)2006( .سهيل، محمد احمد علي    -

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(   عدن،امعة عدنج ،محافظة المهرة
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ــافي - ــدش ــالتعرف على الكفايات اإلدارية المعاصرة الالزمة لم :)2001 (.، محم دير ـ

ــك بتدائيةإل اإلدارية لمدير المدرسة اة والتي تتعلق بالممارساتـــالمدرس ، جامعــة المل

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  ،الرياض. سعود

 والفنيـة لمـديري المـدارس       اإلداريـة الحاجات   تقييم: )2006( .محمد مطير  الشريجة، -

      ،عمـان ردنيـة،   األجامعـة   ال ،أنفسهمالثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المديرين         

 ).جستير غير منشورةرسالة ما( 

المتوقعة والواقعية لمـديري مـدارس التعلـيم الثـانوي           األدوار: )2004( .رندة شرير، -

 ،"التربية في فلسطين وتغيـرات العصـر       "األولبحث مقدم لمؤتمر التربية      بمحافظة غزة، 

 .غزة ،اإلسالميةالجامعة  ،23-24/11/2004

تـدريس   :)م1997 (.علـي  جمـل،  وال ؛ سـليمان  ، وفهيمة ؛يحي،  عطيـةو ؛، أحمد شلبي -

   .القاهرة للكتاب،المركز المصري الدراسات االجتماعية بين النظرية والتطبيق، 

ن مـديري المـدارس والمعلمـين     بياإلنسانيةالعالقات  : )2002(.  محمد ، حامد الشمراني -

الث ثانوي علمي بالمرحلـة    ها بالتحصيل الدراسي من وجهة نظر معلمي الصف الث        وعالقت

 رسـالة ماجسـتير     (،  ، السعودية  المكرمة ، مكة  القرى أمجامعة   بمحافظة القنفذة،    نويةالثا

 ).غير منشورة

 والفنية التي تواجه مديرات مدارس البنـات        اإلداريةالمشكالت  : )2005(. ، ذهب الشمري -

 ،، جامعة الملك سعود   الحكومية بمدينة حائل من وجهة نظر المديرات المشرفات التربويات        

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  الرياض،
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 الطـالب  ورعايـة  اكتشـاف  المدرسية فـي  اإلدارة إسهامات): 2002.(الشهراني، فيصل -

 التربويين والمشرفين االبتدائية المدارس مديري نظر وجهة من ميدانية دراسة" الموهوبين

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  مكة المكرمة ، القرىأم جامعة ".بيشة بمحافظة

مـن المـدارس     العوامل المؤثرة على تسرب الدارسين    : )2006 (.اهللا  عبد ، فهد لشويعرا -

 رسالة  (، بريطانيا،   ، جامعة كانتربري  الليلية بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودي      

 ).ماجستير غير منشورة

دور المدارس الحكومية والخاصة فـي تنميـة الـوعي           :)2007( . صالح ، محمد  صالح -

 ،، جامعـة القـدس    لدى التالميذ في الضفة الغربية من وجهة نظر مديري المدارس          البيئي

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(  ، فلسطينالقدس،

وائـل   .2، ط وآفاق التعليمية مفاهيم    اإلدارة: )2001( .الرحمن صالح   عبد ، هاني الطويل -

  .للنشر والتوزيع، عمان

 المكتب  ،المعاصرة أصولها وتطبيقاتها    عليمية،التاإلدارة   :)1999 (.يب، أحمد محمد  ب الط -

 .اإلسكندرية، الحديثالجامعي 

 ).1( ط ،صالة والتحديث النشاطات التربوية الحديثة بين األ    : )1998 ( . علي ، رسمي عابد -

 .، عمان، األردندار مجدالوي للنشر

شـر   دار الشـروق للن    ،الحديثـة اإلدارة المدرسـية     :)2001(. القادر  محمد عبد  عابدين، -

 . األردنعمان،والتوزيع، 
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 الني نواجه مديرات مدارس البنـات فـي    اإلداريةالمشكالت  : )2001(.  علي ، فؤاد العاجز -

 ، عدد اإلسالمية  الجامعة مجلة،   بمحافظات غزة وعالقتها ببعض المتغيرات     األساسيالتعليم  

 .255-209 :ص). 9( مجلد ).1(

ارس في تفعيل مشـاركة الطلبـة فـي         دور مدراء المد  : )2005(. صالح ، عماد الحق عبد -

 . 209-185: ص ).13(  مجلد.)1(، عدد اإلسالميةمجلة الجامعة .  الرياضيةاألنشطة

 مركـز  ظاهرة العنف في المـدارس وسـبل الوقايـة منهـا،          : )1996(. غسانعبد اهللا،    -

 ، رامالدراسات والتطبيقات التربوية واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلـوم     

 .اهللا، فلسطين

اتجاهات مديري المدارس في مراحل التعليم العام فـي          :)2002(.  بن أحمد  ، يحي العبدلي -

 جامعـة الملـك     ،مدينتي مكة المكرمة والقنفذة نحو استخدام الحوافز المادية والمعنويـة         

  ). رسالة ماجستير غير منشورة(  الرياض،،سعود

 .القاهرة .دار الفكر العربي) 1(، طالمدرسيةاإلدارة ): 2000(العجمي، محمد حسنين  -

سمات المرشد التربوي الفعال من وجهة نظر المـديرين         : )2003(.عرار، يوسف محمود   -

      ،فلسـطين القـدس،    جامعة القـدس،     ،والبيرةفي المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا        

 ). رسالة ماجستير غير منشورة(

دار زهـران للنشـر      ، أصول وأسـس ومفـاهيم     ارةاإلد: )1997(. عقيلي، عمر وصفي  ال -

 .والتوزيع، عمان
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، دار   التربويـة  اإلدارةالقيادة والدافعية في    : )2006 (.الرحمن علي احمد عبد   عياصرة، -

 .، عمانالحامد للنشر والتوزيع

فعالية أداء مديري المـدارس     : )2004(.  خميس ، محمد نمرة بو وأ ؛ حسن ، محمد  العمايرة -

مجلـة   ، القيـام بـأدوارهم    ، في طقتي عين الباشا جنوب عمان التعليميتين     ومديراتها في من  

 69-55:ص). 20( المجلد ).1 (، العددجامعة دمشق للعلوم التربوية

 الميسـة للنشـر    دار.3، ط  المدرسـية  اإلدارةمبـاديء   : )2002(.  حسن ، محمد العمايرة -

 .، عمانوالتوزيع والطباعة

 ). 1( ط ،والتوزيـع  الفكـر للنشـر      ، دار سية للطفل الصحة النف : )1990(. ، حنان يالعنان -

 .عمان، األردن

 المـدارس المتوسـطة      المرشد الطالبي كما يدركه مـديرو      دور: )2004 (.، خالد العنزي -

، رياض، جامعة الملك سعود، ال     العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية     اإلدارةوالثانوية في   

 ).ماجستير غير منشورةة رسال(

دراسة تقويمية للدور التخطيطي لمـدير المدرسـة الثانويـة          : )2002 (.جب، ر العويسي -

 ).رسالة ماجستير غير منشورة (.عمان ،جامعة السلطان قابوس ،بسلطنة عمان

مهمة مدير المدرسة الثانوية تجاه السلوك المنحرف لـدى         : )2005(. اللطيف عبد فرج، -

المجتمـع  "عمل مقدمـة لنـدوة      ورقة   انوية،ثالشباب من وجهة نظر مديري المدارس ال      

 .الرياض كلية الملك فهد األمنية، ،24/1/2004-21،"واألمن
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 تقرير عن الفـرق     ،العالي التعليم   إلىالطرق المؤدية    : )2008 (.فرج، نهال عبد الوهاب    -

 . القاهرة،القاهرة جامعة إلىبين التعليم والتعلم والتدريب ضمن ورقة عمل مقدمة 

 التربيـة  أهـداف  تحقيـق  فـي  المدرسية اإلدارة دور): 2008 (.القرني، ابن محمد حسن -

رسـالة  (، مكة المكرمة .أم القرى، جامعة الطائف بمدينة االبتدائية المرحلة الصحية لطالب

 ).ماجستير غير منشورة

المنظـور النسـقي    من  اإلرشاد و العالج النفسي األسري       :)1999 (. عالء الدين  الكفافي، -

   .القاهرة ،لعربي، دار الفكر اتصالياإل

 .عالم الكتب، القاهرة. التعليمية أصولها وتطبيقاتهااإلدارة ):1988(.  منير، محمدمرسي  -

 إدارة :)1986 (. حسان، شفيق  ؛ و  نشواني، عبد المجيد   ؛ و العلي، نصر و   ؛ توفيق مرعي،    -

 . المعلمين، سلطنة عمانإعداد دائرة والتعليم، التربية ، وزارةالصف وتنظيمه

 :)1988 (.معـوض، ريـاض    و   ؛محمد، محمـد   و   ؛ وهيب سمعان، و    حسن؛فى،  مصط -

 .المصريةنجلو  مكتبة األالقاهرة، ،المدرسيةاتجاهات جديدة في اإلدارة 

 فـي تطـوير المنـاخ       األساسـية دور مدير المدرسة    : )2004(. مصلح، رلى احمد علي    -

 ،  فلسطين القدس،،، جامعة القدسالتنظيمي المدرسي وتحصيل الطلبة

  الفكـر،  ، دار  التعليمية في الـوطن العربـي      اإلدارة: )2003( .  عصمت إبراهيممطاوع،   -

      . مصر العربية، جمهوريةالقاهرة
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دور مدير المدرسة الثانويـة فـي تطـوير         : )2005( . بن احمد بن سهيل    ، مسلم المعشني -

 جامعـة  ، المدرسية في محافظة ظفار في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمـين        األنشطة

 ).رسالة ماجستير غير منشورة (عمان، االهليةعمان

  لمـديري المـدارس    اإلشرافية الكفايات   أداءالقدرة على   : )2006( . يوسف ، عاطف مقابلة -

 مجلـة جامعـة دمشـق      من وجهة نظر المعلمين والمعلمات،       وأهميتها األردنالثانوية في   

  .230-189: ص .)22 (المجلد). 1(  العدد،للعلوم التربوية

الكفايات المهنية لمديري المـدارس الثانويـة فـي      : )2002(. بن ناصر  ، صالح الناصري -

 إربـد  ، جامعـة اليرمـوك،  ربويون والمديرون أنفسـهم تسلطنة عمان كما يراها القادة ال  

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(، األردن

رقـان للنشـر    دار الف).1( ط،التربية في الوطن العربي: )2005(.  حسين ، يعقوب نشوان  -

 .األردن والتوزيع، عمان،

 ، بـين النظريـة والتطبيـق    التربـوي واإلشراف اإلدارة: )1985(. حسين، يعقوب نشوان -

 .، األردن دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان .)1(ط

 دار ،العربيـة  البالد في التربوي التخطيط  جديدة اتجاهات :)1987( .الغني عبد النوري، -

 .رقط، الدوحة الثقافة،

 على تعلـيم    اإلشرافدائية في   تمدير المدرسة االب   حديد دور ت: )2006(. يوسف الهويش، -

 إعـداد خصصين فـي    متاللغة العربية من وجهة نظر المديرين ومشرفي اللغة العربية وال         

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، رياضال جامعة الملك سعود، ،وتعليمها مناهجها
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مؤشـرات تربويـة واضـحة لوضـع        : )2005(. ي الفلسطيني ربية والعليم العال  توزارة ال  -

، دراسة على مستوى الـوزارة، وزارة التربيـة   السياسة التربوية للحد من ظاهرة التسرب    

 .والتعليم العالي، رام اهللا، فلسطين
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 ) 1(ملحق رقم 

 ة المدرسة/مذكرة تفسيرية لتقويم أداء مدير

 شؤون الموظفين والطلبة

 ).شكاوى لدى الجهات المختصة-ترقيات-إجازات-رواتب(يتابع قضايا الموظفين اإلدارية-19

 .يعرف جيدا قضايا العاملين في المدرسة في المجاالت المختلفة. أ

 . يتفقد أحوال العاملين في المدرسة بين الحين واآلخر ويقف على قضاياهم المستجدة. ب

 .  يرفع حاجات العاملين إلى المسؤولين ويتابع تنفيذها. ت

  .شكالت الطلبة الصحية واالجتماعية يضع ترتيبات وقائية وعالجية لم-20

ونظافة خزانات المياه والمشربيات ) نظافة الطالب والبناء والمالعب والساحات( يتابع النظافة العامة في المدرسة . أ
 .والحمامات بصفة خاصة

مدرسي ام في يتابع إصالح ومعالجة الخلل في المدرسة سواء أكان ذلك في العالقات االجتماعية أم في البناء ال. ب
 . األطعمة واالشربة أم في غير ذلك

 .يحتفظ بسجل متابعة ألحوال الطالب الصحية واالجتماعية. ت

 .ينظم ويتابع حركة الطالب في المدرسة خاصة في المدارس التي تشمل المرحلتين األساسية الدنيا والثانوية. ث

 .ألولية ويهيئ من يحسن استخدامهايقتني وسائل ضد الحوادث كاالطفائية وصندوق لإلسعافات ا. ج

اإلذاعة المدرسية، الندوات، اللقاءات ( يكثف حملة التوعية للطالب في المجالين االجتماعي والصحي بوسائل مختلفة. ج
 )العلمية

 .  يضع برامج تحفيزية للطلبة المتفوقين21

يتابع أعمال الطلبة ويقدر منجزاتهم . ماعية    بيوسع دائرة اإلبداع عند الطلبة بحيث تشمل النواحي التعليمية واالجت. أ
 .ويهتم بإبرازها أمام الجميع

 .يستقطب المجتمع المحلي ويوجهه لهذا الغرض. ت

ينوع في تكريم المتفوقين بحيث تشمل تنظيم رحالت علمية وترفيهية خاصة وبرامج لقاءات مع المسؤولين وصاحبي . ث
 .القرار والعلماء والمفكرين
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 .مسابقات علميه بينهم تعرض على التلفاز او بوسائل إعالمية أخرىينظم . ج

 المستوى الفني

 المواد التعليمية

 .يعرف الفلسفة العامة للتعليم وفلسفة المناهج بشكل خاص. أ

 . يتعرف على فلسفة المناهج وأهدافها العامة من أدلتها او من الخطوط العريضة لها . ب

لميدان من خالل الحصة الصفية واألنشطة المنهجية والالمنهجية وفق فلسفة المنهاج وأهدافها يقيم أداء العاملين في ا. ت
 .العامة

يتصرف في المدرسة ويتخذ القرارات في شأن العاملين في المدرسة وفي شأن المباحث من حيث تحديد الواجبات . ث
ث او االستفادة من بعضها البعض وفق وتفويض الصالحيات  وتقديم االمتيازات  وتقديم او تأخير حصص المباح

 . معرفته بفلسفة المناهج وأهدافها العامة

 .  يتعاون مع المعلمين في تحديد احتياجات المدرسة للوسائل التعليمية-28

 .يطلع على خطط المعلمين الفصلية ويتعرف على احتياجاتهم من الوسائل التعليمية. أ

 . قدر إمكانية توفيرهايناقش خطط المعلمين واحتياجاتهم وي. ب

 . يتابع اتصاالته مع قسم التقنيات في سبيل توفير الوسائل التعليمية. ت

 . يهيء للمعلمين فرصة التعلم على إعداد الوسائل التعليمية إما من خالل دورة تدريبية أو من خالل تبادل الخبرات. ث

 . ليمية ومعرفة مدى استعدادهم لالستفادة منهايطلع المعلمين على امكانات المدرسة في مجال الوسائل التع. ج

 اإلشراف التربوي

 .يناقش مع المعلمين خططهم الدراسية ويتابع آلية تنفيذها خالل العام الدراسي -29

 .يكلف المعلمين بإعداد خطة سنوية وفق األسس العلمية المتفق عليها. أ

 . يناقش خططهم ويقدم التغذية الراجعة اإليجابية لهم . ب

 . يلخص خططهم بجدول زمني متسلسل شهريا ويتابع تنفيذها. ت

 . يتابع مع المعلمين إمكانيات تطبيق خططهم ويسهل لهم العقبات المعترضة أمامهم . ث

 . يتابع مع المعلمين التغيرات المتوقع إحداثها على الخطه اما بإضافة أو بحذف أو تعديل شيء منها. ج
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 .ة للمعلمين داخل الصفوفينظم زيارات صفية توجيهي-31

 . يضع برنامجا قبليا للزيارات ويطلع المعلمين عليه. أ

 . ينظم البرنامج حسب االولويات وحسب حاجات المعلمين. ب

 . يكرر الزيارة اإلشرافية في وقت قريب اذا اقتضت الحاجة لذلك . ت

 . ينوع الصفوف والمباحث عند تكرار الزيارة إن أمكن ذلك. ث

 . بزيارات صفية شامله للحصة الصفية او لجزء منها حسب الهدف منهايقوم . ج

 . يوثق زيارته الصفية. د

 .  يحدد احتياجات العاملين المهنية ويعمل على تلبيتها-32

 .يستخدم أساليب البحث العلمي في التعرف على احتياجات العاملين في الميدان كأسلوب االستبانه والمقابلة والمالحظة. أ

 . ضمن ملف المعلم وبالدورات التي شارك فيها كي يتابع احتياجاتهمي. ب

 . ينظم دورات ولقاءات مع المختصين لتلبية حاجة المعلمين. ت

 . يطلب المشرف التربوي لزيارة المعلم وتقيمه مهنيا. ج

 . يشرف على تنظيم انشطة ال صفية هادفة-33

 . يشجع عمل اللجان لتنظيم أنشطه ال صفيه هادفه. أ

 . يغتنم المناسبات الدينية والوطنية الطارئة ويحث اللجان على تنظيم أنشطة ال صفية بها. ب

 . يوفر االحتياجات الالزمة لهذه األنشطة. ت

 . يقيم عمل اللجان من خالل أدائهم في تنظيم هذه االنشطه والتجهيز لها. ث

 . ينقل فكرة أنشطته على زمالئه بغرض تعميمها. ج

 . هذه االنشطه الالصفية لتوثيق العالقة مع المجتمع المحلييغتنم . ح

 التقويم

 . يدرس مدى مالئمة االختبارات المدرسية لمواصفات االختبارالجيد-34

 . يعرف جيدا مواصفات االختبار الجيد. أ
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 . يكلف المعلمين بتحليل محتوى المناهج ويحتفظ بنسخة منها. ب

 . وحداتهايتعرف على محتوى المباحث وحجم . ت

 . يتابع اختبارات المعلمين أوال بأول. ث

 .يقيس مواصفات االختبارات المدرسية بمقاييس االختبار الجيد ويقدم مالحظاتة عنها للمعلم. ج

 .والوطنية   يبني خططا عالجية لضعف التحصيل وفقا لنتائج االختبارات المدرسية-35

 . المختلفةيتابع نتائج الطالب التحصيلية في المواضيع. أ

 . يتابع نموذج التقويم التطويري للمعلم ويناقش اجراءاته لمعرفة مدى فاعليتها ويقدم مالحظاته حولها. ب

 .يجتهد مع معلمي المبحث الواحد لتحديد نقاط الضعف عند الطالب وحصر المشكلة. ت

 . يستمع من المعلمين للحلول المقترحة والخطط العالجية لضعف التحصيل. ث

 . شترك مع المعلمين في وضع الخطط العالجية ويقدم لهم الدعم الالزمي. ج

يستثمر نتائج االختبارات لمعرفة موقع المدرسة بين المدارس في مجال التحصيل العلمي مما يخلق حافز االتصال مع . ح
 .هذه المدارس للتشاور واالستفادة من خططهم وتجاربهم

 

 المستوى االجتماعي

 تمع المحلي العالقة مع المج

 . يتعرف على إمكانيات البيئة المحلية واحتياجاتها-37

 . يجري اتصاالت مع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي. أ

يجمع معلومات عن أهداف وامكانات واحتياجات األفراد والمؤسسات بصفة خاصة والبيئة المحلية بصفة عامة . ب
 .ل بهمويحتفظ بها كمواد موثقة تفيدة عند إجراء االتصا

يصنف ويرتب هذه االمكانات واالحتياجات وفق احتياجات المدرسة وامكاناتها ليتمكن من تخطيط نوع العالقة بين . ت
 . المدرسة والمجتمع المحلي

 . يطلع العاملين في المدرسة على هذه االمكانات ويشركهم في تنظيم العالقة مع البيئة المحلية بصفة عامة. ث

 .صال والتواصل معهم باستمرار ويستفيد من التغذية الراجعة المستفادهيقيم أسلوب االت. ج



 108

 . لديه برامج هادفه لتفعيل العالقة مع المجتمع المحلي-38

 . يحدد نوع المؤسسات التي ينوي تفعيل العالقة معها. أ

 .سات المعنيةيضع خطة عمل منظمه لتفعيل العالقة مع المجتمع المحلي بإشراك الهيئة التدريسية والمؤس. ب

 . يحدد برامج اتصال وتواصل شامله مع المجتمع المحلي بإشراك الهيئة التدريسية والمؤسسات المعنية. ت

 .يحدد برامج اتصال وتواصل شامله مع المجتمع المحلي بحيث تشمل تقديم دعم ومساعدات لهم . ث 

 . ية الراجعهيقيم أسلوب االتصال والتواصل معهم باستمرار ويستفيد من التغذ. ج

  .يضع أولياء األمور بالصورة الحقيقية للمدرسة أوال بأول -39

 ) يحتفظ بأرقام هواتفهم ( يحدد أسلوب االتصال مع أولياء األمور. أ

 . يجري اتصال مع أولياء األمور بصورة فردية وجماعية بصورة دورية  ومنظمة. ب

 . ية والتعليمية بصورة صادقةيطلع أولياء األمور على أوضاع المدرسة العمران. ت

 . يناقش أولياء األمور بأوضاع أبنائهم التعليمية ويتفق معهم على أسلوب المتابعة. ث

 . يتعاون مع أولياء األمور في متابعة سلوكيات أبنائهم لتعديلها أو تعزيزها. ج

 . ينظم برامج اجتماعية تعزز العالقة ما بين أسرة المدرسة طالبا ومعلمين-40

 .يوضح طبيعة العالقة بين أفراد أسرة المدرسة ويبني عالقات ودية بينهم . أ

 . يتابع تقيد المعلمين والتزامهم بالتعليمات التربوية الخاصة بقوانين العقاب البدني. ب

 يتابع مع المرشد التربوي وأولياء األمور مشكالت الطالب وسلوكاتهم المتعلقة بالمعلمين . ت

نشطة مشتركة بين المعلمين والطالب تتيح الفرصة للمعلمين التعرف على طاقات الطالب وامكاناتهم ينظم برامج وأ. ج
 وسلوكهم  وللطالب التعرف على المعلمين جيدا وقيمهم ليكونوا القدوة الحسنة 

ل وعدم المجاملة في يوثق العالقة بين الطالب والمعلمين ويربطها بعالقات اجتماعية مبنية على التناصح والجدية في العم. خ
 .أداء الواجب
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 المستوى االبداعي

 :يبتكر انشطة ال منهجية تدعم العملية التربوية في المدرسة -41

 . يرسم لنفسة اهدافا تربوية سامية تتصف بالرفعة والرقي. أ

 .يحرص على اتقان العمل في اكمل صورته لتحقيق اهدافه بوصفها السابق. ب

 . وف االجتماعية والتعليمية والنفسية المشجعة لإلبداع عند جميع العاملين في المدرسةيحرص على توفير الظر. ت

 . يعزز العمل اإلبداعي في المدرسة ويقدر المبدعين. ث

 . ينتهج في إدارته نهج التجديد والتطوير ويرفض تكرار الذات او تطبيق تجارب اآلخرين على غير بصيرة. ج

 .  يجرب أفكار تربوية جديدة-42

يحرص على التعرف على ما عند اآلخرين ويستفيد منهم، يعتز بالحصول عليها وينسبها الى صاحبها بصدق وأمانه ولكنه . أ
 . يفخر بالتجديد الذي احدثه فيها 

 . ويطور من االستفادة منها) مقلدا على بصيره( يجرب افكار اآلخرين اذا تشابهت الظروف واالمكانات . ب

 ). ال يكن مقلدا اعمى(االخرين اذا اختلفت الظروف واالمكانات  قبل تطبيقها يطور من افكار .ت

يجرب افكارا مدروسة جيدا ، يحدد فيها االهداف واالجراءات ويثق بنتائجها المرضيه المتوقعه، ويتوقع معوقات لها . ث
 .ونتائج سلبية منه، ويحرص على تالفي ذلك واخذ االحتياطات الالزمه

 : ارب التعليمية الناجحة يعمم التج-43

خطتها، أهداف، إجراءات ، بعد زمني، مصادر دعم، : يشمل التوثيق( يوثق التجارب التعليمية الناجحة بصورة تفصيلية. أ
 .....)منفذ، متابع، معوقات متوقعه وكيفية التغلب عليها ، شرح الظروف الالزمة لنجاحها، تحديد الفئة المستهدفه منها 

 . رب الناجحة تقييما شامال ، ويستفيد من نتائجه عند نقلها لموقع آخر او تعميمها على مواقع أخرىيقيم التجا. ب

يطلع العاملين في المدرسة على هذه االفكار ونتائجها ويشركهم في تقييمها وبأخذ آرائهم في امكانية االستفادة منها في . ت
 .مواقع إخرى
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 )2(ملحق رقم

 ملتھا عینة الدراسةأسماء المدارس التي ش

 جنوب الخليل مدرسة بنات كريسة األساسية 1

 جنوب الخليل مدرسة بنات مؤته األساسية 2

 جنوب الخليل مدرسة بنات رقعة الثانوية 3

 جنوب الخليل مدرسة ذكور المجد الثانوية 4

 جنوب الخليل مدرسة البيرة األساسية المختلطة 5

 جنوب الخليل مدرسة ذكور الرازي األساسية 6

 جنوب الخليل مدرسة ذكور ابن سينا األساسية 7

 جنوب الخليل مدرسة بنات شهداء يطا 8

 جنوب الخليل مدرسة بنات كرمة األساسية 9

 جنوب الخليل مدرسة ذكور كرمة األساسية 10

 جنوب الخليل مدرسة زيف األساسية المختلطة 11

 الخليلجنوب  مدرسة بنات خلة المية األساسية 12

 جنوب الخليل مدرسة ذكور كريسة األساسية 13

 جنوب الخليل مدرسة بنات الريحية الثانوية 14

 جنوب الخليل مدرسة الفاروق األساسية 15

 جنوب الخليل مدرسة العودة األساسية 16

 جنوب الخليل مدرسة بنات إذنا الثانوية 17
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 جنوب الخليل مدرسة بنات المجد األساسية 18

 جنوب الخليل مدرسة التوانه األساسية المختلطة 16

 جنوب الخليل مدرسة خلة صالح األساسية المختلطة 20

 جنوب الخليل مدرسة ضرار بن االزور األساسية 21

 جنوب الخليل مدرسة بنات يطا الثانوية 22

 جنوب الخليل مدرسة بنات الظاهرية الثانوية  23

 نوب الخليلج مدرسة ذكور كنار األساسية 24

 جنوب الخليل مدرسة الشهيد ماجد أبو شرار الثانوية 25

 جنوب الخليل مدرسة بنات السموع الثانوية 26

 جنوب الخليل مدرسة ذكور رافات األساسية 27

 جنوب الخليل  مدرسة الحيلة األساسية المختلطة 28

 جنوب الخليل مدرسة ذكور بني حارث األساسية 29

 جنوب الخليل كرمة األساسيةمدرسة ذكور  30

 جنوب الخليل مدرسة المأمون األساسية 31

 جنوب الخليل مدرسة بنات الصخرة األساسية 32

 جنوب الخليل مدرسة بنات حليمة األساسية 33

 جنوب الخليل مدرسة بنات البرج الثانوية 34

 جنوب الخليل مدرسة أم لصفا األساسية المختلطة 35

 جنوب الخليل رزا األساسيةمدرسة ذكور ك 36

 الخليل مدرسة زهرة المدائن المختلطة 37

 الخليل مدرسة عبد القادر القواسمي المختلطة 38

 الخليل مدرسة الخليل األساسية 39
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 الخليل مدرسة شاهين المسائية  40

 الخليل مدرسة وصايا الرسول األساسية بنين 41

 الخليل مدرسة ذكور شهداء تفوح 42

 الخليل مدرسة النخبة المختلطة 43

 الخليل مدرسة بنات سارة الثانوية 44

 الخليل مدرسة ذكور اسحق القواسمي الثانوية  45

 الخليل مدرسة ذكور ابن رشد األساسية 46

 الخليل مدرسة ذكور طارق بن زياد الثانوية  47

 الخليل مدرسة حليمة السعدية األساسية 48

 الخليل اسية الخليلمدرسة حسونه األس 49

 الخليل مدرسة سارة الثانوية 50

 الخليل مدرسة رشدية المحتسب األساسية 51

 الخليل مدرسة سعاد النتشة األساسية 52

 الخليل مدرسة الخوارزمي األساسية 53

 الخليل مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية 54

 الخليل مدرسة بنات بركات الثانوية 55

 الخليل ضوان األساسية مدرسة الر 56

 الخليل مدرسة بنات النصر األساسية 57

 الخليل مدرسة ذكور احمد سدر األساسية 58

 الخليل مدرسة بنات تفوح األساسية  59

 الخليل مدرسة بنات السيدة زينب األساسية 60

 الخليل مدرسة بنات رجب األساسية 61
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 الخليل مدرسة بنات ساره األساسية  62

 الخليل درسة بنات اسحق القواسميم 63

 الخليل مدرسة وداد ناصر الذين الثانوية  64

 الخليل مدرسة بنات قرطبه 65

 الخليل مدرسة الحسين بن علي الثانوية 66

 الخليل مدرسة بنات ابو الضبعات 67

 شمال الخليل مدرسة بنات جاال األساسية 68

 شمال الخليل مدرسة فلسطين األساسية 69

 شمال الخليل مدرسة ذكور حلحول الثانوية 70

 شمال الخليل مدرسة ذكور سعير الثانوية 71

 شمال الخليل مدرسة بنات اليرموك األساسية 72

 شمال الخليل فلسطين األساسية للبنات  73

 شمال الخليل مدرسة ذكور بني نعيم الثانوية 74

 يلشمال الخل مدرسة بنات شهداء حلحول األساسية 75

 شمال الخليل مدرسة بنات بني نعيم األساسية 76

 شمال الخليل مدرسة ذكور بيت أوال الثانوية 77

 شمال الخليل مدرسة بنات نوبا الثانوية 78

 شمال الخليل مدرسة بنات صفية األساسية 79

 شمال الخليل مدرسة ذكور سعير الثانوية 80

 شمال الخليل مدرسة مارية القبطية  81

 شمال الخليل مدرسة صفية بنت عبد المطلب 82

 شمال الخليل مدرسة ذكور سعير االساسية 83
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 شمال الخليل  مدرسة موسى بن نصير االساسية 84

 شمال الخليل مدرسة ذكور الشيوخ االساسية 85

 شمال الخليل مدرسة شهداء صوريف االساسية 86

 شمال الخليل مدرسة ذكور صوريف الثانوية 87

 شمال الخليل  مدرسة شهداء بيت أمر الثانوية 88

 شمال الخليل مدرسة صالح الدين االساسية 89

 شمال الخليل مدرسة دالل المغربي الثانوية 90
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 )3(ملحق رقم 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  للتحكیم ةاستبان

 .ترمالمح................................................. حضرة 

 :السالم علیكم ورحمة اهللا

ايـة  رع  مجـال  دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في        تقييم حوليقوم الباحث بدراسة     
 . من جامعة القـدس وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية        ،الطلبة

ة تتكون من قسمين، القسـم األول يتضـمن المعلومـات      وألغراض هذه الدراسة قام الباحث بإعداد استبان      
التـي تـم    ، و رعاية الطلبـة   في   ة بدور المدير  تعلقفقرة م ) 55(العامة عن المجيب، والقسم الثاني يتضمن     

ـ   ،  و  مجال التعليم والـتعلم    :حصرها في هذه الدراسة بالمجاالت الستة اآلتية        - التسـرب  (دوام  مجـال ال
، والمجـال   النفسـي والسـلوكي    ينمجـال وال،   الالصـفية  األنشطة، و يصحلمجال ا الو،  ) الغياب   –التأخر

 .جتماعياال

أرجو من حضرتكم االطالع على محاور هذه االستبانة وفقراتها، وابداء الـرأي فـي مـدى مالءمتهـا                  
 . ألغراض الدراسة، بالتعديل أو الحذف، أو االضافة

 

 

 والتقدیر االحترام فائق بقبول وتفضلوا

  الدبابسة جبریل الباحث                                                                               

 جامعة القدس                                                                                                    
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 الستبانةا

 ة    المحترمين/لتربوية ا/ة، المرشد/ة المدرسة، المعلم/الزميل مدير

 ،،،حية طيبة وبعدت

  مجـال  دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل فـي        يقوم الباحث بدراسة ميدانية حول      
 وذلك استكماال   ، الطلبة من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين والمرشدين التربويين         (*)رعاية

 .التربوية في جامعة القدس ماجستير في اإلدارة  الحصول على درجة اللمتطلبات

أرجو من حضرتكم التفضل واإلجابه عن فقرات االستبانه المرفقة بما يتناسب مع وجهة نظرك مـن   
أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة ، علما أن البيانات التي ستعطيها ستعامل بسرية تامة، ولن تسـتخدم    

 إال ألغراض البحث العلمي 

 مع شكري وتقديري

 الدبابسة جبريل / الباحث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلومات عامة: القسم األول

   ب   في المكان المناس  X  )( يرجى وضع عالمة 

        معلم                   مرشد تربوي مدیر                          :           مسمى  الوظيفة*     

  انثى                      ذكر        :                      الجنس*      

   :الحالية الوظيفة في الخبرة     * 

 سنوات 10 من أكثر )          10-5 (من         سنوات 5 من أقل             
   أساسية           ثانوية                    :المدرسة توىمس     * 

                          قرية               مدينة                       : المدرسة مكان*     
 :العلمي المؤهل *    

 البكالوريوس من أعلى                فقط بكالوريوس        بكالوريوس من لأق                       
                شمال الخليل                         الخليل              جنوب الخليل:المديرية* 

 العنایة بجمیع فئات الطلبة في المدارس الحكومیة : رعایة الطلبة* 
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 ستبانة وفقراتهامجاالت اال: القسم الثاني

أمام كل فقرة من الفقرات التالية، وذلك بناء علـى           ) X(  يرجى وضع إشارة     في ضوء التعريف السابق،   
 . درجة تقييمك لدور مدير المدرسة في رعاية الطلبة من خالل السلوك المحدد

الفقرات الدالة على دور مدير / المجاالت الرقم بـــدرجة
 المدرسة

 
كبيرة 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة ةكبير
 جدا

  التعليم والتعلمرعاية الطلبة في مجال  أوالً

يتابع مدير المدرسة خطط المعلمين وأعمالهم  1
  .الكتابية

     

يحث مدير المدرسة المعلمين على االلتحاق  2
  .ةتدريبيبدورات 

     

يرصد مدير المدرسة ضعف التحصيل لدى  .3
 .الطلبة في جميع المقررات

     

      . يطلع لمدير على الواجبات البيتية لتقييمها .4

عالجية ال  خططال على مدير المدرسة يشرف 5
 .التحصيلضعف التي تعالج 

     

      .ةيحتفظ مدير المدرسة بسجل لعالمات الطلب 6

صفية لى حصص عمدير المدرسة يشرف  7
 .بةللوقوف على مستوى الطل

     

بخصوص مدرسة المعلمين  مدير اليناقش 8
 .ةلطلبعالمات ا

     

يشجع مدير المدرسة إجراء امتحانات مشتركة  9
 مع مدارس أخرى

     

يقوم مدير المدرسة بنفسه بإعطاء حصص  10
 تقوية للطالب 

     

 الوسائل  على توفيرمدير المدرسةعمل ي 11
 .نو والمعلمةالتربوية التي يحتاجها الطلب
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الفقرات الدالة على دور مدير / المجاالت الرقم بـــدرجة
 المدرسة

 
كبيرة 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة ةكبير
 جدا

  الطلبة المتفوقين من خاللدير المدرسة مشجعي 12
  .احتفاالت تكريمية

     

 )  الغياب – التأخر -التسرب( دوام المجال  رعاية الطلبة في  ًثانيا

ينبه مدير المدرسة الطالب الذي يتغيب بدون  -1
 عذر

     

      بةيحقق مدير المدرسة في سبب غياب الطل -2

 التربوي العمل يكلف مدير المدرسة المرشد  -3
 على إعادة الطالب المتسربين

     

يستدعي مدير المدرسة أولياء األمور ويطلعهم  -4
 على تأخر أبنائهم عن الدوام

     

يتابع مدير المدرسة سجالت الحضور والغياب  -5
 اويضع مالحظاته عليه

     

      يتابع التزام الطلبة بالحصة األولى  -6

مدرسة سجل الضبط إن تكرر يستخدم مدير ال -7
 غياب الطالب 

     

      يشكل لجنان لمتابعة تسرب الطلبة -8

( يقيم سنوياً الهدر التعليمي في مدرسته  -9
 )الرسوب والتسرب

     

 الذين يغادرون ةيتابع مدير المدرسة الطلب -10
  .المدرسة أثناء الدوام الرسمي دون إذن

     

  يمجال الصحي الرعاية الطلبة ف ثالثاً

يشكل مدير المدرسة لجنة خاصة لمتابعة  -1
 .السالمة العامة في المدرسة

     

     مدير  عمل اللجنة الصحية في اليسهل  -2
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الفقرات الدالة على دور مدير / المجاالت الرقم بـــدرجة
 المدرسة

 
كبيرة 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة ةكبير
 جدا

 .المدرسة
يتابع المدير بشكل دوري التقارير الصحية  -3

 المقدمة له من اللجنة الصحية
     

ءا على  اللجنة الصحية بناأعضاءيختار المدير  -4
  .كفاءة األداء

     

يشرك مدير المدرسة مجموعة من الطلبة في  -5
 اللجنة الصحية  

     

للحاالت الصحية يحتفظ مدير المدرسة بسجل  -6
   .في المدرسة

     

        . وصحتها البيئة المدرسيةسالمة يتابع المدير -7
يتابع نظافة الطلبة الشخصية من خالل مربي  -8

 .الصفوف
     

 الالصفية األنشطة رعاية الطلبة في مجال ًرابعا

 من مالءمة األنشطة لألهداف  المديرتأكدي -1
 التربوية

     

يزود المدير مسؤول األنشطة في المدرسة  -2
 بمهامه ومسؤولياته

     

 لحفزهم ةيزرع المدير تنافسا شريفا بين الطلب  -3
 على المشاركة في األنشطة

     

 كأداة للربط بين الالصفي المدير النشاط يوظف  -4
 المجتمع المحلي والمدرسة 

     

 من الصفية الاألنشطةيوضح المدير أهمية  -5
 طة توعية تنفذ بداية العام خخالل 

     

      وفق احتياجات االنشطةيوزع المدير ميزانية   -6
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الفقرات الدالة على دور مدير / المجاالت الرقم بـــدرجة
 المدرسة

 
كبيرة 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة ةكبير
 جدا

 كل نشاط 

ع نهاية الالصفية م األنشطة فعاليات المدير قيم ي -7
  .العام

     

      . كي يالءم ميول الطالب األنشطةينوع المدير  -8

األنشطة ساهم أن تيحرص المدير على  -9
 .ة في تنمية مهارات الطلبالالصفية

     

  النفسي والسلوكي   الطلبة في المجالينرعاية خامساً

 الخطط اإلرشادية التي  المدرسةيتابع مدير -1
 يضعها المرشد

     

يحرص المدير على الجانب النفسي للطلبة  -2
  .حرصه على تحصيلهم المدرسي

     

 ةيوضح مدير المدرسة للهيئة التدريسية والطلب  -3
 د المدرسيارشأهمية اال

     

يوجه مدير المدرسة المعلمين إلى ضرورة  -4
 ذوي االحتياجات الخاصةمراعاة 

     

  ضبطبط في حال يفعل المدير سجل مجلس الض -5
 طالب مخالف

     

 في  الطالبيستدعي مدير المدرسة ولي أمر  -6
تكرر سلوكياته المخالفة للتعليمات حال 

 المدرسية

     

يطبق مدير المدرسة العقوبات على الطلبة  -7
 .المخالفين لضبط سلوكهم

     

 مدير المدرسة  سلوك الطلبة خارج يتابع -8
 .المدرسة
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الفقرات الدالة على دور مدير / المجاالت الرقم بـــدرجة
 المدرسة

 
كبيرة 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة ةكبير
 جدا

 رعاية الطلبة في الجانب االجتماعي سادساً

يعطي مدير المدرسة  اللجنة االجتماعية  - 1  
 اهتماماً ملحوظاً

     

يشكل مدير المدرسة مجلس آباء هدفه خدمة  -2
 المدرسة 

     

 مدير المدرسة  في مناسبات الطلبة يشارك  -3
 االجتماعية 

     

يحتفظ مدير المدرسة بسجل للحاالت  -4
 جتماعية الخاصة في المدرسةاال

     

يراعي مدير المدرسة حالة الطالب الفقير   -5
 عند جمع التبرعات المدرسية

     

يجري مدير المدرسة  إتصاالت مع جمعيات  -6
 ومؤسسات خيرية لدعم الطالب المحتاج

     

 في اللجنة ة يشرك مدير المدرسة الطلب -7
 االجتماعية 

     

المدرسة لتوثيق العالقة بين يعمل مدير  -8
 المدرسة والمجتمع المحلي 
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 )4(ملحق رقم 

 قائمة بأسماء المحكمين ومؤهالتهم العلمية وأماكن عملهم

 مكان العمل المؤهل العلمي االسم الرقم

 عضو هيئة تدريس جامعة القدس دكتوراه تربية أحمد فهيم جبر. د 1

 عضو هيئة تدريس جامعة القدس  إدارة تربوية/دكتوراه تربية محمد عابدين. د 2

 عضو هيئة تدريس جامعة القدس دكتوراه تربية محسن عدس. د 3

 عضو هيئة تدريس جامعة القدس دكتوراه تربية عفيف زيدان. د 4

 عضو هيئة تدريس جامعة القدس علم نفس/ دكتوراه تربية الهادي نبيل عبد. د 5

 عضو هيئة تدريس جامعة القدس ةدكتوراه تربي زياد قباجة. د 6

 عضو هيئة تدربس جامعة الخليل دكتوراه تربية نبيل الجندي. د 7

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه تربية محمود الطميزي. د 8

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه لغة عربية فايز الكومي. د 9

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه تربية ابراهيم المصري 10

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه تربية كمال يونس. د 11

 تربية شمال الخليل/  اإلشراف ق.ر دكتوراه تربيه جمال غطاشة. د 12

 مدير التربية والتعليم جنوب الخليل ماجستير إدارة تربوية فوزي ابوهليل. أ 13

 جنوب الخليل/  اإلدارات المدرسيةق.ر بكالوريوس يوسف السالمين. أ 14

 جنوب الخليل/  شؤون الموظفينق.ر ماجستير إدارة تربوية حنان سمير. أ 15
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 جنوب الخليل/ رئيس قسم الرقابة  بكالوريوس داود ابوهاشم. أ 16

 شمال الخليل/ مشرف تربوي ماجستير جغرافيا نزيه العدره. أ 17

 الخليل/ رئيس قسم التدريب التربوي  بكالوريوس صالح الطرايره. أ 18

 مدرس بمديرية تربية الخليل  ماجستير إدارة تربوية كرم سفيان الكركي. أ 19

 مدرسة بمديرية تربية رام اهللا ماجستير إدارة تربوية سناء الخاروف. أ 20

 وزارة التربية والتعليم بكالوريوس مجدي معمر. أ 21

 جنوب الخليل/ دارات المدرسية اإل بكالوريوس سميحة صبح . أ 22

 جامعة القدس المفتوحة ماجستير تربية  اسماعيل الشامسطي.أ 23

 جامعة القدس المفتوحة ماجستير تربية وجيه العدرة 24

 جامعة القدس المفتوحة ماجستير صحة عامة فيصل قطيط 25
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 االستبانھ في صورتھا النھائیة   5/ملحق رقم 

 ة    المحترمين/لتربوية ا/ة، المرشد/ة المدرسة، المعلم/الزميل مدير

 تحية طيبة وبعد،،،

دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليـل فـي                يقوم الباحث بدراسة ميدانية حول      
، وذلـك    الطلبة من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين والمرشدين التربـويين          (*)مجال رعاية 

 .دارة التربوية في جامعة القدس استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإل

   أرجو من حضرتكم التفضل واإلجابه عن فقرات االستبانه المرفقة بما يتناسب مع وجهة نظـرك               
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة ، علما أن البيانات التي ستعطيها ستعامل بسـرية تامـة، ولـن        

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

 مع شكري وتقديري

 جبريل الدبابسة /ثالباح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلومات عامة: القسم األول

   ن المناسب   في المكا  X  )( يرجى وضع عالمة 

 مدیر                       معلم                   مرشد تربوي:                     مسمى  الوظيفة   *   

                ذكر                    انثى    :               الجنس*      

  سنوات10أكثر من  )          10-5( سنوات         من 5             أقل من  :  الخبرة في الوظيفة الحالية     * 

 شمال الخليل                 الخليل                   جنوب الخليل:       المديرية*      أقل من بكالوريوس        بكالوريوس فقط                أعلى من البكالوريوس                    :المؤهل العلمي  *  مدينة               قرية                         :                       مكان المدرسة   *  ثانوية           أساسية  :                     مستوى المدرسة     * 

 

 .العناية بجميع فئات الطلبة في المدارس الحكومية : رعاية الطلبة  * 
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 ستبانة وفقراتهامجاالت اال: القسم الثاني 

أمام كل فقرة من الفقرات التالية، وذلك بناء علـى           ) X( يرجى وضع إشارة    قي ضوء التعريف السابق      
 .درجة تقييمك لدور مدير المدرسة في رعاية الطلبة من خالل السلوك المحدد

  

 الفقرات الدالة على دور مدير المدرسة/ المجاالت الرقم بـــدرجة

قليلة  قليلة متوسطة يرةكب كبيرة جدا 
 جدا

 رعایة الطلبة في مجال التعلیم والتعلم  أوالً

      يتابع خطط المعلمين وأعمالهم الكتابية 1

يحث المعلمين على استخدام أساليب تدريس  2
 فعالة

     

يرصد أسباب ضعف تحصيل الطلبة في جميع  .3
 المقررات

     

       يسهم في بناء الخطط العالجية .4

      يطلع أولياء األمور على نتائج أبنائهم 5

يشرف على حصص صفية للوقوف على  6
 مستوى الطلبة

     

      يناقش المعلمين بخصوص تحصيل الطلبة 7

يتابع استخدام الوسائل التعليمية في الحصص  8
 المدرسية

     

يشجع إجراء امتحانات مشتركة مع مدارس  9
 أخرى

     

      ز مبادرات الطلبة وإبداعاتهميعز 10

يتابع توفير الوسائل التعليمية التي يحتاجها  11
 المعلمون للتدريس

     

يكرم الطلبة المتفوقين من خالل احتفاالت  12
 تكريمية
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 الفقرات الدالة على دور مدير المدرسة/ المجاالت الرقم بـــدرجة

قليلة  قليلة متوسطة يرةكب كبيرة جدا 
 جدا

 )  الغیاب – التأخر -التسرب( رعایة الطلبة في مجال  الدوام  ًثانيا

      عذرينبه الطالب الذي يتغيب بدون  -1

      يتابع أسباب غياب الطلبة -2

      يكلف المرشد التربوي بمتابعة الطلبة المتسربين  -3

يستدعي أولياء األمور ويطلعهم على تأخر  -4
 أبنائهم عن الدوام

     

يتابع سجالت الحضور والغياب ويبدي  -5
 مالحظاته عليها

     

      ىيتابع التزام الطلبة بالحصة األول  -6

      يستخدم مجلس الضبط إن تكرر غياب الطالب -7

      يشكل لجان لمتابعة تسرب الطلبة -8

الرسوب ( يقيم الهدر التعليمي في مدرسته -9
 )والتسرب

     

يتابع الطلبة الذين يغادرون المدرسة أثناء الدوام  -10
 الرسمي دون إذن

     

 حي رعایة الطلبة في المجال الص ثالثاً

      يعد خطة مدرسية خاصة بالجانب الصحي سنويا -1

      يسهل عمل اللجنة الصحية في المدرسة -2

يتابع بشكل دوري التقارير الصحية المقدمة له  -3
 من اللجنة الصحية

     

يختار أعضاء اللجنة الصحية بناء على كفاءة   -4
 األداء

     

      نة الصحيةيشرك مجموعة من الطلبة في اللج -5

      يحتفظ بسجل للحاالت الصحية في المدرسة -6

      يعمل على توفير بيئة مدرسية صحية -7
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 الفقرات الدالة على دور مدير المدرسة/ المجاالت الرقم بـــدرجة

قليلة  قليلة متوسطة يرةكب كبيرة جدا 
 جدا

يتابع نظافة الطلبة الشخصية من خالل مربي  -8
 الصفوف

     

يتابع مع أولياء األمور الحاالت الصحية التي  -9
 تستدعي ذلك

     

 ة الالصفیةرعایة الطلبة في مجال األنشط ًرابعا

      يتأكد من مدى مالئمة األنشطة لألهداف التربوية -1

يزود مسؤول األنشطة في المدرسة بمهامه  -2
 ومسؤولياته

     

يحفز الطلبة على المشاركة في األنشطة لزرع   -3
 التنافس الشريف بينهم

     

يوظف النشاط الالصفي لتوثيق العالقة مع   -4
 المجتمع المحلي

     

يوضح أهمية األنشطة الالصفية من خالل خطة  -5
 توعية تنفذ بداية العام

     

      يوزع ميزانية األنشطة وفق احتياجات كل نشاط  -6

      يقيم فعاليات األنشطة الالصفية مع نهاية العام -7

      .ينوع األنشطة كي تالئم ميول الطالب -8

فية في يحرص على مساهمة األنشطة الالص -9
 تنمية مهارات الطلبة

     

 رعایة الطلبة في مجال االرشاد خامساً

يتعاون مع المرشد التربوي في متابعة مشكالت  -1
 الطلبة النفسية

     

يتابع الخطط اإلرشادية التي يعدها المرشد  -2
 التربوي

     

     يوضح للهيئة التدريسية والطلبة أهمية اإلرشاد   -3
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 الفقرات الدالة على دور مدير المدرسة/ المجاالت الرقم بـــدرجة

قليلة  قليلة متوسطة يرةكب كبيرة جدا 
 جدا

 التربوي
يوجه المعلمين إلى ضرورة مراعاة ذوي  -4

 االحتياجات الخاصة

     

يفعل مجلس الضبط في حال مخالفة الطالب  -5
 للتعليمات المدرسية

     

يستدعي ولي أمر الطالب في حال تكررت   -6
 سلوكياته المخالفة للتعليمات المدرسية

     

يطبق العقوبات على الطلبة المخالفين لضبط  -7
 مسلوكه

     

يتابع سلوك الطلبة خارج المدرسة مع أولياء  -8
 .األمور

     

يحرص مع المرشد التربوي على المحافظة على  
 خصوصيات الطلبة

     

 رعاية الطلبة في الجانب االجتماعي سادساً

      يولي اللجنة االجتماعية اهتماما ملحوظا - 1  

      يشكل مجلس آباء هدفه خدمة المدرسة -2

      يشارك في المناسبات االجتماعية للطلبة  -3

يحتفظ بسجل للحاالت االجتماعية الخاصة في  -4
 المدرسة

     

يراعي حالة الطالب الفقير عند جمع التبرعات   -5
 المدرسية

     

يتواصل مع جمعيات ومؤسسات خيرية لدعم  -6
 الطالب المحتاج

     

      االجتماعيةيشرك الطلبة في اللجنة   -7

     يعمل على توثيق العالقة بين المدرسة والمجتمع  -8
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 الفقرات الدالة على دور مدير المدرسة/ المجاالت الرقم بـــدرجة

قليلة  قليلة متوسطة يرةكب كبيرة جدا 
 جدا

 المحلي

 

 

 

  )6(  ملحق رقم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستجابات إفراد عينة الدراسة على فقرات أداة 
 .الدراسة 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مجال التعليم والتعلم: ألولالمجال ا

 1.27 3.75 يتابع خطط المعلمين وأعمالهم الكتابية 1

 1.22 3.59 يحث المعلمين على استخدام أساليب تدريس فعالة 2

 1.21 3.38 يرصد أسباب ضعف تحصيل الطلبة في جميع المقررات 3

 1.22 3.34 يسهم في بناء الخطط العالجية 4

 1.35 3.39 لى نتائج أبنائهميطلع أولياء األمور ع 5

 1.22 3.67 يشرف على حصص صفية للوقوف على مستوى الطلبة 6

 1.27 3.51 يناقش المعلمين بخصوص تحصيل الطلبة 7

 1.11 3.28 يتابع استخدام الوسائل التعليمية في الحصص المدرسية 8

 1.15 2.86 يشجع إجراء امتحانات مشتركة مع مدارس أخرى 9
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 1.15 3.37 بادرات الطلبة وإبداعاتهميعزز م 10

 1.18 3.43 يتابع توفير الوسائل التعليمية التي يحتاجها المعلمون للتدريس 11

 1.24 3.34 يكرم الطلبة المتفوقين من خالل احتفاالت تكريمية 12

 ) التسرب والتأخر والغياب(مجال الدوام : المجال الثاني

 1.20 3.76 ذرينبه الطالب الذي يتغيب بدون ع 1

 1.24 3.65 يتابع أسباب غياب الطلبة 2

 1.38 3.35 يكلف المرشد التربوي بمتابعة الطلبة المتسربين 3

 1.23 3.39 يستدعي أولياء األمور ويطلعهم على تأخر أبنائهم عن الدوام 4

 1.20 3.66 يتابع سجالت الحضور والغياب ويبدي مالحظاته عليها 5

 1.26 3.53 طلبة بالحصة األولىيتابع التزام ال 6

 1.22 2.98 يستخدم مجلس الضبط إن تكرر غياب الطالب 7

 1.26 3.00 يشكل لجان لمتابعة تسرب الطلبة 8

 1.16 3.32 )الرسوب والتسرب( يقيم الهدر التعليمي في مدرسته 9

 1.26 3.75 يتابع الطلبة الذين يغادرون المدرسة أثناء الدوام الرسمي دون إذن 10

 المجال الصحي: المجال الثالث

 1.12 3.68 يعد خطة مدرسية خاصة بالجانب الصحي سنويا 1

 1.02 3.85 يسهل عمل اللجنة الصحية في المدرسة 2

 1.13 3.61 يتابع بشكل دوري التقارير الصحية المقدمة له من اللجنة الصحية 3

 1.16 3.59 يختار أعضاء اللجنة الصحية بناء على كفاءة األداء 4

 1.17 3.57 يشرك مجموعة من الطلبة في اللجنة الصحية 5
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 1.19 3.72 يحتفظ بسجل للحاالت الصحية في المدرسة 6

 1.13 3.71 يعمل على توفير بيئة مدرسية صحية 7

 1.09 3.77 يتابع نظافة الطلبة الشخصية من خالل مربي الصفوف 8

 1.12 3.64 ية التي تستدعي ذلكيتابع مع أولياء األمور الحاالت الصح 9

 األنشطة الالصفية: المجال الرابع

 1.11 3.41 يتأكد من مدى مالئمة األنشطة لألهداف التربوية 1

 1.18 3.33 يزود مسؤول األنشطة في المدرسة بمهامه ومسؤولياته 2

 1.14 3.48 يحفز الطلبة على المشاركة في األنشطة لزرع التنافس الشريف بينهم 3

 1.15 3.18 يوظف النشاط الالصفي لتوثيق العالقة مع المجتمع المحلي 4

يوضح أهمية األنشطة الالصفية من خالل خطة توعية تنفذ بداية  5
 العام

3.24 1.12 

 1.17 3.34 يوزع ميزانية األنشطة وفق احتياجات كل نشاط 6

 1.11 3.34 يقيم فعاليات األنشطة الالصفية مع نهاية العام 7

 1.14 3.26 ينوع األنشطة كي تالئم ميول الطالب 8

 1.17 3.25 يحرص على مساهمة األنشطة الالصفية في تنمية مهارات الطلبة 9

 مجال اإلرشاد: المجال الخامس

 1.36 3.47 يتعاون مع المرشد التربوي في متابعة مشكالت الطلبة النفسية 1

 1.36 3.34  التربوييتابع الخطط اإلرشادية التي يعدها المرشد 2

 1.27 3.26 يوضح للهيئة التدريسية والطلبة أهمية اإلرشاد التربوي 3

 1.32 3.57 يوجه المعلمين إلى ضرورة مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة 4

 1.29 3.37 يفعل مجلس الضبط في حال مخالفة الطالب للتعليمات المدرسية 5
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 سلوكياته المخالفة يستدعي ولي أمر الطالب في حال تكررت 6
 للتعليمات المدرسية

3.57 1.30 

 1.28 3.31 يطبق العقوبات على الطلبة المخالفين لضبط سلوكهم 7

 1.18 3.11 يتابع سلوك الطلبة خارج المدرسة مع أولياء األمور 8

 1.33 3.37 يحرص مع المرشد التربوي على المحافظة على خصوصيات الطلبة 9

 مجال االجتماعي ال:  المجال السادس

 1.16 3.60 يولي اللجنة االجتماعية اهتماما ملحوظا 1

 1.23 3.50 يشكل مجلس آباء هدفه خدمة المدرسة 2

 1.25 3.42 يشارك في المناسبات االجتماعية للطلبة 3

 1.24 3.55 يحتفظ بسجل للحاالت االجتماعية الخاصة في المدرسة 4

 1.27 3.71 جمع التبرعات المدرسيةيراعي حالة الطالب الفقير عند  5

 1.41 3.39 يتواصل مع جمعيات ومؤسسات خيرية لدعم الطالب المحتاج 6

 1.27 3.20 يشرك الطلبة في اللجنة االجتماعية 7

 1.29 3.52 يعمل على توثيق العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي 8
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 فهرس الجداول
 

 49 راسة حسب متغيرات المسمى الوظيفي والجنس والمديريةتوزيع أفراد مجتمع الد 1.3

 50 توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة 2.3

االستبانة  لمصفوفة ارتباط فقرات اإلحصائية وداللتها  معامل ارتباط بيرسونقيم أ.3.3
 .مع الدرجة الكلية

52 

االستبانة فة ارتباط فقرات  لمصفواإلحصائية وداللتها  معامل ارتباط بيرسونقيم ب.3.3
 .مع الدرجة الكلية

53 

 .معامالت ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ارتباط كرونباخ ألفا 4.3
  

 

54 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم  1.4
 حسب طلبة الرعاية في محافظة الخليل في  الحكومية،المدارسدور مديري 

 .مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليا

58 

 للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم دور ،)t-test( نتائج اختبار ت  أ.2.4
 رعاية الطلبة تعزى لمتغير مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في

 .الجنس
 

60 

يرات أفراد عينة الدراسـة لتقيـيم دور   ، للفروق بين تقد   )t-test( نتائج اختبار ت     ب.2.4
 رعاية الطلبة تعـزى لمتغيـر       مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في      

 .الجنس
 

61 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم           3.4
ية الطلبة  دور مديري المدارس في المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعا          

 .حسب متغير المؤهل العلمي
 

62 

دور تقـيم   حادي للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة ل        نتائج تحليل التباين األ    4.4
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبـة حسـب متغيـر              

 . المؤهل العلمي

63 
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يرات أفراد عينة الدراسة لتقييم  للفروق بين تقد)Scheffe ( نتائج اختبار شفيه 5.4
دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبه حسب متغير 

 .المؤهل العلمي

64 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم           أ.6.4
 في رعاية الطلبة    دور مديري المدارس في المدارس الحكومية في محافظة الخليل        

 .حسب متغير الخبرة
 

65 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم           ب.6.4
دور مديري المدارس في المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة            

 .حسب متغير الخبرة
 

66 

دور تقييم وق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ل للفراألحادينتائج تحليل التباين  أ.7.4
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير 

 .سنوات الخبرة

66 

دور تقييم  للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لاألحادينتائج تحليل التباين  ب.7.4
عاية الطلبة حسب متغير مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في ر

 .سنوات الخبرة

67 

 للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة لتقيـيم دور      ،)t-test( نتائج اختبار ت     8.4
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبـة حسـب متغيـر        

 .مستوى المدرسة
 

68 

راد عينة الدراسة لدور مديري ، للفروق بين تقديرات أف)t-test( نتائج اختبار ت  9.4
المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير موقع 

 .المدرسة

69 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم           أ.10.4
ير دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغ           

 .المسمى الوظيفي
 

70 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم           ب.10.4
دور مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل في رعاية الطلبة حسب متغير            

 .المسمى الوظيفي
 

71 
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دور تقييم د عينة الدراسة ل للفروق بين تقديرات أفرانتائج تحليل التباين األحادي أ.11.4
 حسب متغير في رعاية الطلبةفي محافظة الخليل مديري المدارس الحكومية 

 .يمسمى الوظيفال

71 

دور تقييم  للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لنتائج تحليل التباين األحادي ب.11.4
متغير  حسب في رعاية الطلبةفي محافظة الخليل مديري المدارس الحكومية 

 .يمسمى الوظيفال

72 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بـين تقـديرات   )  Scheffe (نتائج اختبار شفيه  12.4
 .أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي

 

73 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم           أ.13.4
س في محافظة الخليل في رعاية الطلبة في المدارس الحكومية          دور مديري المدار  

 .حسب متغير المديرية
 

74 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقيـيم           ب.13.4
دور مديري المدارس في محافظة الخليل في رعاية الطلبة في المدارس الحكومية            

 .حسب متغير المديرية
 

75 

دور تقييم حادي للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لنتائج تحليل التباين األ أ.14.4
مديري المدارس الحكومية في رعاية الطلبة في محافظة الخليل حسب متغير 

 المديرية

75 

دور تقييم حادي للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لنتائج تحليل التباين األ ب.14.4
المدارس الحكومية في رعاية الطلبة في محافظة الخليل حسب متغير مديري 
 المديرية

76 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين تقديرات ) Scheffe( نتائج اختبار شيفيه  15.4
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير المديرية

77 
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 فهرس المالحق

 الصفحة عنوان الملحق الرقم

1 
 ة المدرسة/لتقويم أداء مديرمذكرة تفسيرية 

 
104 

 110 .أسماء المدارس التي شملتها العينة 2

 115 .للتحكيم ةستباناإل 3

 122 . ومؤهالتهم العلمية وأماكن عملهمأسماء المحكمينقائمة ب 4

 124 .االستبانه في صورتها النهائية 5

6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات      

 . عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسةأفراد
129 
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 :فهرس المحتويات

 أ إقرار 

 ب شكر وعرفان 

 ج مصطلحات الدراسة 

 د الملخص باللغة العربية 

 هـ الملخص باللغة االنجليزية 

 مشكلة الدراسة وإطارها النظري  : األولالفصل 

 2 المقدمة 1.1

 3 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

 4 فرضيات الدراسة 3.1

 5 أهمية الدراسة 4.1
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