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  اإلهداء
 .إلى روح والدي وأخي اللذين ظلّتْ ذكراهما زيتاً يضيء قناديل الروح

  
 . إلى زوجي العزيز الذي كان ولما يزل خير سنٍد ومؤازر

  
 .إلى أختي وأمي اللتين لطالما نهلتُ من نبع المثابرة المتدفق منهما

  
  .تي وابني الذين حرصوا دوماً على تفّهم كوني أماً وطالبةً في آٍن واحدإلى بنا

  
  .إلى إخوتي الذين يقدرون كل جهٍد دؤوب

  
إلى أصدقائي وصديقاتي، زمالئي وزميالتي، أساتذتي األفاضل ، إلى كل هؤالء  أهدي هذا 

ٍن يضع من غده للحرية الجهد المتواضع أمالً في مستقبٍل أكثر إشراقا وجيٍل أكثر إنطالقاً ووط
  .آفاقاً
  

  
  سهاد الفار: الباحثة 

  



  أ 

  :إقرار
أقر انا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم 
  .معة أو معهدلنيل أي درجة عليا ألي جا

  
  

  :التوقيع
  

  سهاد إبراهيم خليل الفار
  : التاريخ



  ب 

  شكر وتقدير

  
أسجُل شكري العميق لمن كان لهم فضٌل ال يمكن إنكاره  من باب العرفان بالجميل،

في إنجاز هذه الدراسة فالشكر للدكتور محمد عابدين الذي ما بخل بتوجيهاته 
والشكر ألساتذتي . متابعة أوالً بأولوإرشاداته، وظّل على الدوام حريصا على ال

الدكتور غسان سرحان،  التربية، وخصوصاً /في برنامج الدراسات العليا 
  .محمود أبو سمرة، والدكتور أحمد فهيم جبروالدكتور

والشكر موصول للدكتور سعيد عساف الذي ظّل حريصاً على تقديم العون 
يد المالحظات والتوجيهات ذات والمساعدة، وألختي شهناز الفار التي أمدتني بعد

  الصلة المباشرة بموضوع الدراسة
  .ولألستاذ صادق الخضور لما قدمه من جهوٍد مشكورة

إليهم جميعاً، أزجي التحية، وإياهم أعاهد على أن أظّل وفيةً للرسالة التربوية 
  وصوالً إلى اآلمال التي تراودنا

  
  
  
  
  
  

 سهاد الفار: الباحثة 
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  دراسةملخص ال 
تعرفت الدراسة على الكفايات المهنية الحالية والمستقبلية لدى مديري المدارس الثانوية 
: الحكومية ومديراتها من وجهة نظر المديرين ورؤسائهم في الضفة الغربية في مجاالت

إدارة الموارد المادية والبشرية، والتخطيط اإلداري ، واإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم، 
قة المدرسة بالمجتمع المحلي، والمتابعة والتقويم، كما تعرفت الدراسة على االختالف وعال

  . في وجهات نظر المبحوثين بحسب متغيرات الدراسة

وتم اختيار عينة طبقية عشوائية من مديري مدارس الضفة الغربية الثانوية الحكومية بلغت 
اإلدارات التربوية وقسم (ساء األقسام أما بالنسبة لمديري التربية ورؤ.  مديراً ومديرة70

وبلغ مجموع االستبانات . من مجتمع الدراسة% 75فتم توزيع االستبانات على ) الرقابة
ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء . استبانات ) 105( استبانات واسترجع منها ) 106( الموزعة  

معامل ثبات باستخدام فقرة، تم التحقق من صدقها ، واحتساب ) 56(استبانه  مكونة من 
للكفايات المهنية ) 0.95(,للكفايات المهنية الحالية ) 0.98(والذي بلغ )  كرونباخ ألفا(معادلة 

  . المستقبلية 

  :أظهرت النتائج 

ان الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس الثانوية الحكومية كانت بدرجة متوسطة في             .1
 . ية بدرجة مرتفعةحين كانت الكفايات المهنية المستقبل

 بين متوسـطات  )≤ α 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
استجابات المبحوثين حول الكفايات المهنية الحالية لمدير المدرسة الثانوية باختالف كـل            
من التخصص، المؤهل العلمي وسنوات الخبرة اإلدارية في الوظيفة الحالية؛ بينماوجدت           

الكفايـات المهنيـة     ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول       فروق  
الجنس ولـصالح اإلنـاث وكـذلك     الحالية لمديري المدارس الثانوية الحكومية باختالف

  .المسمى الوظيفي ولصالح مدير المدرسة
 بين متوسـطات  )≤ α 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

تجابات المبحوثين حول الكفايات المهنية المستقبلية لمدير المدرسة الثانوية باختالف كل       اس



  ث 

من الجنس والتخصص والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة اإلدارية في الوظيفـة الحاليـة             
  .والمسمى الوظيفي

هناك اختالف في قيم المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين حول الكفايات المهنية  .4
الية والكفايات المهنية المستقبلية، حيث ان الكفايات المهنية الحالية حصلت على الح

وهي بدرجة متوسطة ، بينما حصلت ) 3.43 (-)3.66(متوسطات حسابية تراوحت بين 
 –) 4.58(الكفايات المهنية المستقبلية على متوسطات حسابية أعلى وتراوحت بين 

 .وهي بدرجة مرتفعة) 4.47(

  :ذه النتائج، أوصت الباحثة بما يليوبناء على ه
   ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم العالي برامج تدريبية تنطلق من الكفايات المهنية، 
ومهام  مدير المدرسة ،واحتياجاته الفعلية، ومتابعتها وتقييم أثرها واعتماد الوزارة لبرامج 

التنسيق مع الجامعات وإجراء مهنية متخصصة تركز على القيادة واإلدارة المدرسية وب
دراسات حول الكفايات المهنية لمدير المدرسة من وجهة نظر المعلمين والطلبة وأولياء 
األمور، وأخرى حول التواصل اإلداري الفعال بين المدرسة واإلدارات في المستويات 

األساسية المتوسطة والعليا، باإلضافة إلى دراسات حول الكفايات المهنية لمديري المدارس 
 .الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة
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Abstract  
This study examined the current and future professional competencies of 

secondary school principals from the view of principals and their 

supervisors  

 at the west bank in five domains: resource management, administrative 

planning, supervision to teaching and learning processes, school, 

community relationships, and monitoring and evaluation. The study also 

examined the differences in these viewpoints a cross: sex, field of 

specialty, academic qualifications, years of experience in current post, 

and the current post  

A random sample of 70 principals from West bank secondary 

government schools in addition to was selected, 75% of district directors 

and heads of departments of administrative and follow up directorates. A 

questionnaire was developed and sent to 106 persons, so 105 were being 

responded.   

Results of the study:   
1- The current competencies for school principals is average. The 

resource management was the highest followed by monitoring and 

evaluation, administrative planning, then school relations with 

community and the last was the supervision of teaching and learning 

processes. The expectations of the future professional competencies of 

school principals were high.     

2- No significant difference was found between current competencies 

relevant to the following variables: Field of specialty, years of experience 

in current post. Statistically significant differences were found between 

the means in relation to the current post, the principals’ means were 



  ح 

higher. A significant difference was found in relation to sex females’ 

means were higher.   

3- No significant stoical difference was found between future 

competencies relevant to the following variables: Field of specialty, sex, 

years of experience in current post. Statistically significant differences 

were found between the means in relation to the current post, the 

principals’ means were higher. 
4- There are differences between the viewpoints of education leaders 

concerning the current and future professional development, the current 

professional competencies means ranged (3.44-3.66) while the range of 

the means for the future professional competencies were higher and 

ranged (4.47-4.58)   

 

Based on these results the researcher recommends:  
Further studies of the professional competencies of school principals to 

seek students, teachers and parents viewpoints of principals’ 

competencies. Another studies are needed to examine the effective 

communication between schools, districts and the main ministry, also it 

will be very useful to examine the competencies of the private and the 

UNRWA school principals. 

The Ministry of Education should adopt professional development 

programs that consider the real professional competencies and needs of 

school principals, also to develop effective administrative 

communications between schools, district offices and the main ministry 

with a policies developed by the ministry to activate the shared 

leadership between schools and communities 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

  
 :مقدمة .1.1

  

حول كيفية تدور  تحديات أساسية عليم العالي الفلسطينيةه وزارة التربية والتتواج 
طوير  وت،طويرهاوت ،قيادة المدرسةوقيادة قادرة على  ،تحقيق تعلم فعال للطلبة
 ،فسها على قيادة نقيام دولة قادرة مما يدعم ،يللتطوير المؤسسكوادرها ليكونوا نواة 

، في مجاالت جابي مع نظيراتهافاعل اإليالتو الدول، والحفاظ على مركزها بين
 .تاجينالتطوير العلمي والتكنولوجي واال

   
 ال بد من عمل دراسات لدعم الوزارة بحيث تقوم المؤسسات التربوية بما فيها انلذا ك 

شطتها نأ و، وأهدافها،اساتها الوزارة بمراجعة سيإلىإضافة  ،المدارس والمديريات
على مختلف المستويات لرفع كفاءتها وتدريبها  ،المتعلقة بإعداد الكوادر البشرية

إكسابها كفايات تساعدها على تأدية مهامها، وإتقان ممارساتها الفنية و  و،تاجيةناإل
  .اإلدارية

 

لتزايد نتيجة لة في السنوات األخير دور مدير المدرسة قد تعقد كثيراً نإيالحظ ومما 
المعلمين في أعداد الزيادة و ،قبال على التعليمدة اإلعداد التالميذ، وزياأالهائل في 
 عليه تغير في طبيعة الدور ب مما ترت، والتقدم العلمي ودخول التكنولوجيا،المتخرجين

ن  للمعلمي ومراقباً،ينانالقو مطبق للوائح و المدير مجردانفقد ك .الذي يقوم به المدير
،  بالنسبة لكل ما يجري في مدرسته هاماً استراتيجياًاًيحتل موقع نألوالطلبة، وأصبح ا

ول عن نجاح العملية هو المسؤول األ، وهو الرئيس المباشر لكل العاملين في المدرسةف
  ).2003؛ أحمد،2001عابدين،(هدافهاالتعليمية وتحقيق أ

 أحد تحديات حيث يعد ، بقضايا التعليم تشغل المهتمين الثالثة قضيةوأصبح مدير األلفية
عيش متغيرات بيئته يال  مطالب أانمدير المدرسة أينما ك" و. ومستقبالًحاضراًالتنمية 
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 ،معايشة كل المتغيرات العالمية، والتسلح بالمعلوماتما نإو ،قليمية فقط، واألالمحلية
واكبة تلك المتغيرات، لذاتي في مليات التشغيل اومعايشة ثورة العلم واالتصاالت وآ

  ومنمياً، للمؤتمراتمالحقاً و ومطلعاًفاً مثق، في نفس الوقتممارساً و يكون دارساًنأو
، 2003حمد ،أ (".البرامج التدريبيةالدورات التدريبية وخبرته عن طريق الندوات و

  .)61ص
  

المهام  وهذا يفرض الحاجة إلى توافر قيادة إدارية مهنية واعية قادرة على القيام ب
وحتى ينجح مدير . والمسؤوليات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه وبأفضل األساليب

 يحتاج الكتساب مجموعة من هنإ ف،اناتقالمدرسة في أداء المهام المكلف بها بدقة و
بوي، ومجموعة من لقيادي الترالمهارات الفنية التي تمكنه من ممارسة دوره ا

ة اإلداري التعليمية ونه من التعامل بنجاح مع الهيئة التي تمكاإلنسانيةالمهارات 
 ، وتوجيهه،ة التي تمكنه من تخطيط العملاإلداريالمهارات عالوة على  بالمدرسة،
 ).2001؛ عابدين،1997أحمد ،  ( استشراف المستقبل و،اتولويوترتيب األ

  
ن خصائص ات التي تنبثق مجحة ترتبط بمجموعة من المكوناة الناإلداري القيادة نإ

ائص الذاتية صالخ دن هيشبو. ، وخصائص أخرى مكتسبة متعلمةداريذاتية لإل
جا المهارات المتعلمة نسيو، فيما تشكل المعارف و الهيكل العظميأالعمود الفقري ب

ه عن دة تميزا وحدة متكاملة ذات سمات متفريتحد معه ليكونّمتنوعا يكسو هذا الهيكل و
سة كاملة النماء ان فيه الشخصية متجبالقدر الذي تكونو .انسنإلغيره من بني ا

ما هو متعلم في هذه ي وي بين ما هو ذات الفصل الحدانه من الصعوبة بمكنإوالنضج ف
فايات مهنية كاس حتمي على امتالك هذه الشخصية لكعانك لعل في ذل و،الشخصية

تاجيته المهنية، ان مردود ذلك على و،ئهدا وأانسنإلسجام بين شخضية ان مدى اإلتعكس
ويرى ايات متجددة، تميزها يتوقف على مدى امتالكها لكفية ويونجاح المؤسسة الترف
"نداء  صعيد األتطورات تقنية على و،ام مدير المدرسة بقواعد تربويةلم إنأ "د

م يالتقيرشاد و على التوجيه واإل قادراًمنه مديراًل  سيجع،استراتيجيات التعلم و،التعليمي
 ).Dunne, 2001 ( ،" الطلبةإلىضافة عامل معه، إريق الللف
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المستقبلية التي يجب عن الكفايات المهنية   جاء البحث ليرسم صورة؛ ومن هنا
واقع  من دراسة طالقاًانالعشرين، ن الحادي وسة في القررفرها في مدير المداتو

 حتياجات االي تلبما يجب العمل على تطويره من كفايات و،الكفايات المهنية الحالية
   .رسةدمدير المل المتزايدة والمتشعبة

  
جل أ من انسنليه اإل يسعى إنأ  هو الهدف الذي يجب،فالتوجه نحو الدراسة المستقبلية

حتماالت  جملة من اإلإلىالوصول  و،ا للتعايش معه استعداد، مالمح المستقبلتلمس
 والدور ،ظمشياء والنن األقات بيالعال هوية الظواهر واألحداث ولية عنستدالاإل
الجهد االستشرافي خطاب احتمالي يتضمن  نإ وواقع األمر .ي للتعامل معهاانسناإل

ء زق المستقبلية في ضوالمآحساب الفرص ولموجهة للمستقبل، وتعيين المسارات ا
 .المحتملة ات القائمة وانمكاإلالقيود و

  
 ضرورة ) Dewy(يرى  انسنإلثيرها على اتأ و،وفي العالقة بين األبعاد الزمنية

 دراسة نإ) (Tofflerجل الحاضر للتعامل معه، فيما يرى تفلر أدراسة الماضي من 
  ).Smith, 1981(جل الحاضر أالمستقبل أولى من 

 

 ارتأت الباحثة تسليط الضوء على دراسة ؛همية دراسة هذا الموضوعونظرا أل
يدي أوضع النتائج بين  و،ويةانمدرسة الثتقبلية لمدير الالمس الحالية والكفايات المهنية
المعايير سس واأل جملة من السياسات وإلى مما سيسهم في التوصل ،متخذي القرارت

 شخصية مدير المدرسة  درجة الكفاية المهنية فيإلى مستوى رفيع يصل إلىللوصول 
  .هداف التربوية المتجددةتوظيفها بما يكفل تحقيق األوية، وانالث
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  : ومبرراتها الدراسةمشكلة 2.1
  

خالل الدورات التدريبية التي  ومن ، مديرة مدرسٍةهامن خالل عملالباحثة شعرت 
 وتنفيذ ، بأهمية دور مدير المدرسة في قيادة المدرسة نحو تحقيق أهدافها،هاحضرت

ورسالة  ،أضفى التطور في مفهوم التربية ومنظومتها الواسعة وقد .اسات الوزارةيس
 إذ أن نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها، و  المدرسة ة كبيرة لوظيفة مديرأهميالمدرسة 

رسالتها مرتبط بالكيفية التي يدير بها مدير المدرسة مدرسته، وباألسلوب القيادي الذي 
 حيث اتجهت األنظار نحو الكفايات .يمارسه، وبالكفايات المهنية التي يمتلكها

فقد أصبح لزاماً على يمية بهدف تحسين األداء وضرورتها للقائمين على العملية التعل
 من المهام اًدوار مختلفة يتطلب كل منها عددأب  القيام،كل من يشغل هذه الوظيفة

  المدارس لتشمل مجاالتي مديرامفقد اتسعت مه ،صعب حصرهاوالوظائف التي قد ي

اليوم كقصر  كثيرةمعوقات ، وصاحب ذلك ة والفنيةاإلداري تتعلق بالشؤون متعددة
وأصبح توافر مدير المدرسة كقائد  .اإلداريحجم العمل الفني و ادة وزي،الدراسي

تربوي يتحمل المسؤولية عن سير العملية التربوية في مدرسته وحسن توجيهها، 
الدراسة في   هذهأتي وت،اد التطوير التربوي الهامهوتجويد مخرجاتها، يعد من أبع

وية انالمستقبلية لمديري المدارس الث و،الحاليةية الكفايات المهنمحاولة للتعرف على 
   .المديرين ورؤسائهم من وجهة نظر في الضفة الغربية

 

  :ف الدراسةاهدأ 3.1

لى الكفايات المهنية الحالية والمستقبلية لدى مديري التعرف إ  هدفت هذه الدراسة
 في الضفة المديرين ورؤسائهموية الحكومية من وجهة نظر انومديرات المدارس الث

 :تيه من خالل المجاالت اآلالغربية

   .ةإدارة الموارد المادية والبشري  •
  .اإلداريالتخطيط  •
   .اإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم •
   .عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي •
   .المتابعة والتقويم •
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 همية الدراسةأ  4.1

  

  :كونهاتنبثق أهمية هذه الدراسة 

ة التربوية الموجهة نحو تطوير الكوادر البشرية بشكل ترتبط بالجهود العلميإنها  .1
 . ـ بشكل خاصـ المدرسيةواإلداراتعام 

 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس إنها تحدد وجهات النظر نحو .2
 . همإعداد يساعد في نأ الذي يمكن األمرالحكومية، 

 بلية لمديري المدارسعداد وثيقة تتضمن الكفايات المهنية المستقتمهد إلإنها  .3
وصف الوظيفي لمهام مديري المدارس في فلسطين، تستند ل تعتبر أساساَ لبحيث

  .همعلى واقع الممارسات القيادية ل

كفايات  بالتوصيات الالزمة لتطوير واقع الوزارةفي متخذي القرار ترفد إنها  .4
 . وإعداد البرامج التدريبية الالزمة لذلك،مديري المدارس في فلسطين

ة مديري المدارس في تحسين انم مقترحات وتوصيات واضحة، إلعتقد إنها .5
 . لدورهم القيادي التربويخذهمأ

 .المحلية المكتبة التربوية العربية وتثريقد  .6

7. يب القوة والضعف في ان الباحثة بالتغذية الراجعة عن جوها تزويدل من نتائجؤم
ب الضعف ان القوة، وتالفي جوبان وبالتالي تعزيز جو،الكفايات التي تمتلكها

 .مما يساهم في تحسين ممارستها لمهامها كمديرة مدرسة
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  الدراسةأسئلة 5.1

  

  :طالقاً من مشكلة الدراسة، تحددت أسئلة الدراسة باألسئلة التاليةان
  
 من وجهة نظرالحكومية وية انما الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس الث .1

 ؟ ـفلسطين – الضفة الغربية  فيالمديرين ورؤسائهم

 بشأن فلسطين –في الضفة الغربية  المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر  .2
:  منباختالف كلوية الحكومية ان لمديري المدارس الثالكفايات المهنية الحالية

 في الوظيفة الحالية، ةاإلداريالخبرة  سنواتو ،العلمي المؤهلو تخصص،ال، والجنس
    ؟يفيى الوظمالمسو

 وية الحكومية من وجهة نظرانما الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس الث .3
 ؟فلسطين – في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهم

 بشأن فلسطين –في الضفة الغربية  المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر  .4
 :من باختالف كل ةوية الحكوميان لمديري المدارس الثالكفايات المهنية المستقبلية

 الوظيفة الحالية،  فيةاإلداري الخبرة سنواتو العلمي، المؤهلو تخصص،الوالجنس، 
    ؟ى الوظيفيالمسمو

كل  بشأن فلسطين –في الضفة الغربية  المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر  .5
  ؟وية الحكوميةانالكفايات المهنية الحالية والمستقبلية لمديري المدارس الثمن 

    
  :فرضيات الدراسة 6.1

  

  : الصفرية اآلتية فرضياتسئلة الدراسة ال من أ"ي والرابعانالث" السؤالين عن بثقتان

بين متوسطات ) ≤α 0.05(حصائية عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة  ال .1
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  .الجنس متغير إلى الحكومية تعزى ويةانالث
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بين متوسطات ) ≤α 0.05(وى داللة حصائية عند مستإ فروق ذات داللة ال توجد .2
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  .التخصص متغير إلىوية الحكومية تعزى انالث

بين متوسطات  ) ≤α 0.05(  داللةوى حصائية عند مستإ فروق ذات داللة ال توجد .3
المدارس  الكفايات المهنية الحالية لمديري بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

 . متغير المؤهل العلميإلىوية الحكومية تعزى انالث

بين متوسطات  ) ≤α 0.05(  وى داللةحصائية عند مستإ فروق ذات داللة ال توجد .4
المدارس لكفايات المهنية الحالية لمديري  ابشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

 . في الوظيفة الحاليةةاإلداري متغير سنوات الخبرة إلىوية الحكومية تعزى انالث

بين متوسطات  ) ≤α 0.05(  وى داللةحصائية عند مستإ فروق ذات داللة ال توجد .5
س المدار الكفايات المهنية الحالية لمديري بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

 .ى الوظيفي المسم متغيرإلىوية الحكومية تعزى انالث

بين متوسطات ) ≤α 0.05(وى داللة حصائية عند مستإ فروق ذات داللة توجد ال .6
 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  .الجنس متغير إلىوية الحكومية تعزى انالث

بين متوسطات  ) ≤α 0.05( وى داللةحصائية عند مستإاللة  فروق ذات دال توجد. .7
المدارس  الكفايات المهنية المستقبلية لمديري بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  .التخصص متغير إلىوية الحكومية تعزى انالث

بين متوسطات  ) ≤α 0.05( وى داللةحصائية عند مستإ فروق ذات داللة ال توجد .8
المدارس  الكفايات المهنية المستقبلية لمديري بشأن ن ورؤسائهمالمديريوجهات نظر 

 . متغير المؤهل العلميإلىوية الحكومية تعزى انالث

بين متوسطات  ) ≤α 0.05( وى داللةئية عند مستحصاإال توجد فروق ذات داللة  .9
المدارس  الكفايات المهنية المستقبلية لمديري بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

 . في الوظيفة الحاليةةاإلداري متغير سنوات الخبرة إلىوية الحكومية تعزى انالث
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بين  ) ≤α 0.05( وى داللةحصائية عند مستإ فروق ذات داللة ال توجد .10
 الكفايات المهنية المستقبلية بشأن المديرين ورؤسائهممتوسطات وجهات نظر 

 .ى الوظيفيمتغير المسم إلىوية الحكومية تعزى انالمدارس الثلمديري 

  :حدود الدراسة 7.1

  : حدود هذه الدراسة علىتقتصرا 

  من العام الدراسييانالث تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي: يانالمحدد الزم .1
(2007/2008 ) 

 في الضفة  الحكوميةويةان الدراسة على المدارس الثتقتصرا: يانالمحدد المك .2
  .لغربيةا

 يريمدب المتمثلين المديرين ورؤسائهم على  الدراسةتقتصرا: لبشريالمحدد ا .3
المدارس مديري  و، التربوية، والرقابةاإلدارات أقسامرؤساء التربية والتعليم و

  .الضفة الغربيةفي  الحكومية ةويانالث

 .تحددت الدراسة بالمصطلحات الواردة بها: المحدد المفاهيمي .4

 . عنهاواالجابة ،وشموليتهاها، باألداة المستخدمة، وصدقها وثباتكما تحددت الدراسة  .5

   :مصطلحات الدراسة 8.1

 ،دارة المدرسة وتوفير البيئة التعليمية فيهاألول عن إ االمسئول" : مدير المدرسة �
 وتنسيق جهود العاملين ، العملية التربوية سالمة سيرانها لضمالمشرف الدائم فيو

 ".العامة للتربيةهداف جل تحقيق األأعمالهم من تقويم أ و، وتوجيههم،فيها
  )287، ص 2001عابدين،(

تتمثل هذه  و،هويانتي تحتوي على المرحلة الثهي المدراس ال: ويةانالمدارس الث �
 الصف العاشر انوي اللذين يلياني الثانالثوي وانألول الث اينالمرحلة بالصف

  .ساسياأل

لتي من خاللها  للمدير واالقدرات المطلوبةالمعلومات والمهارات و: الكفايات المهنية �
  .هداف المراد تحقيقها يحقق األ
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والتعليم،  التربية يرومد و،مديرو المدارس الثانوية الحكومية: همالمديرون ورؤساؤ �
 والمتمثلة بقسم ،ويةان ذات العالقة المباشرة بمديري المدارس الثرؤساء األقسامو

. في الضفة الغربيةتربية والتعليم في مديريات ال الرقابة وقسم،التربويةاإلدارات 
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  يانالفصل الث

 األدب التربوي والدراسات السابقة

  

يتضمن هذا الفصل عرضاً موجزاً لخلفية الدراسة وإطارها النظري، ثم عرضاً 
    .للدراسات السابقة ذات العالقة

  :الخلفية النظرية واألدب التربوي .1

ار المعرفي والثورة فجنذهلة في مجال االن تطورات موشهد القرن الحادي والعشر
 ان ف,ومن هذا المنطلق التعليم التربية ولعل أولهاو ،التقنية في شتى المجاالتالعلمية و

توظيف  و،بة التغيرات المتالحقة هاماً وأساسياً في مواكاًاإلدارة المدرسية تلعب دور
ادرة على  الكوادر البشرية المدربة القوإيجاد ، كفاءة وفعاليةأعلىلمتاحة با ياتهاانإمك

أصبح توافر الكادر  و، ومواكبة التطورات ومواجهة التحديات،التعامل مع التقنية الحديثة
 المدرسية الواعية متمثلة في مدير المدرسة كقائد تربوي  التربوي واإلدارةاإلداري

تجويد و ،يتحمل المسؤولية عن سير العملية التربوية في مدرسته وحسن توجيهها
  ومن التحديات التي تواجه تطوير التعليم،مهمه التطوير التربوي الأبعادمخرجاتها من 

تها للقائمين ا نحو الكفايات وضروريظارناأل اتجهت ؛تحديثه في الوقت الحاضر، لذلكو
 هذاو  وزيادة كفاءة وفاعلية العملية التربوية،أدائهم،على العملية التعلمية بهدف تحسين 

تمتلك الكفايات النوعية القادرة على للكوادر المؤهلة  إعداد وتدريب اإلى بالطبع يحتاج
  .لتحقيق األهداف المنشودةالتطوير 

، حيث يرجع  في مجال التربيةت الحديثة نسبياًمصطلح الكفايات من المصطلحاف
لميالد عندما بدأ علماء التربية لي من القرن العشرين ان بداية النصف الثإلىستخدامه ا

، وقدرات تحدد اتمهار و،معارف و،ه الشخص من صفاتيركزون على ما يتمتع ب
  ).2006,قطيشات ( العملداء فيأساليب السلوك واأل
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  :مفاهيمهاالكفاية و 1.1.2

 الكفايات وطبيعتها إلى واإلشارات ريفاتدبيات اإلدارة والتربية بالعديد من التعأتزخر 
 من يشتق لفظ الكفايةفي اللغة العربية فوله لغة واصطالحاً، ولمصطلح الكفاية مدل

 فلفظ الكفاية يقصد ، الشيء كفاية استغنى به عن غيره، فهو كافه؛ وكفاهالمصدر كفا
عدة أشياء تكفي صاحبها لغرض معين  أو به تحقيق قدر معين من شيء،

  ).240، ص1986الرازي،(

 أو حالة امتالك المعلومات واالتجاهات والمهارات"ها نأفها ب فقد عر،معجم وبسترما أ 
  .)  Webester, 1971(."القدرة على أداء واجب أو عمل معين

خرون، آيس وان( ."ستغناء عن غيره فهو كافاإل"ها تعني نأفها بيعر المعجم الوسيطو
   ).793،ص1972

 الكفايات ليست موهبة، نأ إلىدة، فمنها ما ذهب ع ريفات وللكفاية  في التربية تع
ا، وتشتمل على القدرة على تنظيم الوقت، والتركيز قدرة يستطيع الفرد تنميته"ولكنها 

 أقصى إلىعلى النتائج واألهداف، واإلفادة من الطاقة البشرية التي توجد في المدرسة 
حجازي، " ( حد ممكن، وتحديد أولويات العمل، واتخاذ القرارات السليمة الناجحة

  ).67ص, 1997

 التي اً وكيفاًكمالمخرجات ة على  وفي مجال التعليم يستخدم مصطلح الكفاية للدالل
  : أيضاًومن التعريفات ).90ص ،1989غنايم،" (يعدها النظام التعليمي

               ." ومستوى معين من األداء، شيء ما بكفاءة وفاعلية عمل المقدرة على"الكفايه هي 
  ). 139، ص1983مرعي،( 

التي و اإلداريبوظائف  قةجميع المعارف والمهارات والقدرات واالتجاهات المتعل"
  ).29ص، 1995 الدليمي،".( على أحسن وجههتمام عملإل يؤديها نأيفترض 
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القدرةعلى تطبيق المبادئ والتقنيات ألداء عمل معين بكفاءة وفعالية في ضوء ما "
 ).10ص,2000,التميمي".(يمتلكه الفرد من معارف ومهارات واتجاهات

 الكفاية هي نأيتمثُّل في  (Ross)   لروستعريفاً) 47ص، 2006، قطيشات( نقلت و
جاح حياة نالمعرفة والمهارات، والقيم، ومنهج التفكير المطلوب لتنفيذ نشاط مهم إل"

  ." الحاليانالفرد الشخصية والمهنية، والقدرة على المواجهة واإلحاطة بمستويات اإلتق

، المهارات و، قدرة تتضمن مجموعة من المعارف"فالكفاية في شكلها الكامن هي
 فهي األداء الذي يمكن ؛تطلبها عمل ما، أما في شكلها الظاهرياالتجاهات التي و

 ".ها مدى ما يحققه الفرد في عملهنأ أي ,مالحظته وتحليله وتفسيره وقياسه
 )Houston & Howsam( هيوستن وهاوسكما عرفها). 18ص ،2000األزرق،(

 وتصف معارف واتجاهات بدقة،ة محددة ها أهداف سلوكينأب) "2001(الوارد عن جامل 
  ."أدائها يكون قادراً على نأتعكس الوظائف المختلفة التي على الفرد 

  :تيالكفايات باآلفي عن رأيه ) 95، ص 2001عابدين، (وعبر 

  . العملأداء الكفاية هي القدرة على  .1

رة مركبة ها قدانل اتجاه ما، ب ، أو مهارة ما، أو الكفاية ليست قدرة على المعرفة .2
، والمهارات، واالتجاهات، ولذلك فهناك كفايات معرفية ، وكفايات تتضمن المعارف
  .فعاليةانأدائية، وأخرى 

بالقدرة على أداء المهمات المرتبطة بإدارة المدرسة، ورسالتها ومهام   الكفايةترتبط .3
 .العاملين فيها، وعالقتها بالمجتمع المحلي

جود تعريف عدوي )Good (وأقدمها حيثعريفاتمن أشهر التية لكفال ها انفها ب عر
 نأ، أي " والجهد والنفقاتتجاز النتائج المرغوبة مع اقتصاد في الوقانعلى القدرة "

 جهدالكفاية تعني القدرة على تحقيق األهداف والنتائج المرغوب منها بأقل التكاليف من 
   ".لتعليماب الكمي والكيفي في انس الجيوبذلك فهي تق ،ومال ووقت

  .)28ص  ،2003الفتالوي،( 
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هم أيمكن الوقوف على  ، وتحليلهالمفهوم الكفايات السابقة ريفاتلتع على دراسة ابناء
  :على النحو اآلتي وهي ،من هذه التعاريفاالعتبارات 

  . المتوقعة من الفردالمهام واألدوار •
  .داء المهامأالقدرة على  •
  .داء الذي ينبغي القيام بهألا •
  .داءألتجاهات الالزمة لهذا االا والمعلومات والمفاهيم ورفعامال •
 .داء الفعليألالمعايير التي يقاس بها ا •

فعالية إذا امتلكها الفرد ان معرفية وأدائية و الكفايات عبارة عن قدراتان ف، هناومن
 يين مستوى الكفاءة والفعالية على المستوإلىها تصل بأداء هذا الفرد نإوأحسن توظيفها ف
 .الشخصي والمهني

 ها إكسابكة التربية القائمة على الكفاياتوهناك مجموعة من الكفايات التي تسعى حر
فعالية، مستهدفة انقدرات معرفية حركية وتتمثل في لعاملين في المجال التربوي، ل

  الممارسات اآلدائية الفنيةانتقفي ضوء كفايات محكية المرجع تؤدي بهم إلتتكون 
  .تعلقة بمهامهم من خالل التدريب والممارسةة الماإلداريو

  

  مصادر اشتقاق الكفايات 2.1.2

  

  : ثالثة مصادر الشتقاق الكفايات وتحديدها هي إلى) 2001(شار جامل أ

 ، وهو من أكثر األساليب استخداماً، كفاياتإلىرات وترجمتها تحليل المقر •
ارات تقوم على  عبإلىعادة تشكيل المقررات الجارية وتحويلها إويتم فيه 

 والتدرج من األهداف ،رالمقرتحويل المحتوى و ترجمة المحتوى ىعنبم الكفاية
 . هداف الخاصة مروراً بالكفايات األإلىالعامة 

على القوائم الجاهزة المتضمنة ويعتمد هذا المصدر  ،قوائم تصنيف الكفايات •
تيار من بينها بما ية االخانامكمام اً من الكفايات مما يفسح المجال أعدداً كبير
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عتماد على استراتيجية واضحة ومحددة وباالالتدريبية يتفق واحتياجات البرامج 
 .يتم وفقها اختيار الكفايات التي تشتق من منطلقات البرنامج وأهدافه 

ة بالعاملين في المهنة في عملية اشتقاق انتم االستعتالمدخالت المهنية حيث  •
راء آ البرامج التدريبية من خالل استطالع الكفايات وتحديدها وتضمينها في

 ،ةان واالستب،المنتفعين من برامج اإلعداد بواسطة أساليب المقابلة الشخصية
 .واستطالع الرأي 

  :هو و  رابعاًمصدراً ) 2000(ضاف هالل أو

 وما يراه المختصون ان ويتم في ضوء طبيعة الميد،حتياجاتتحديد اإل •
 ،انطلبات إعداد الفرد الذي سيعمل في الميدوالقائمون على التخطيط من مت

وتشتق الكفايات حسب هذه الطبيعة، ويعد هذا األسلوب من أكثر األساليب 
  .قبوالً الشتقاق الكفايات

  :ايات الالزمة لمدير المدرسةفالك 3.1.2

  

إدارة المدرسة من المهام الصعبة والحساسة التي تتطلب من مدير المدرسة أداء المهام 
 ليكون مديراً ناجحاً، وهذا يتطلب اكتساب مجموعة من الكفايات انف بها بدقة واتقالمكل

 الكفايات نأ إلى التربويونأشار  و. من ممارسة دوره القيادي التربويالتي تمكنه
، والكفايات اإلنسانيةالكفايات الفنية، والكفايات : إلى ين تقسماإلداريالالزمة لنجاح القادة 

 تتوفر بمدير نأ أهم الكفايات التي يجب انفقد ذكر ب) 1993نبراي،(اإلدراكية، أما 
كفايات التخطيط، كفايات التنظيم، كفايات االتصال، كفايات العالقات  :المدرسة هي

 وقدرته على معالجة فرادالعامة، كفايات إدارة الموارد المالية، كفايات إدارة شؤون األ
  .بتكارواإل على التغيير والتجديد المشكالت وقدرته

عتمدها اعن العموش مجموعة من الكفايات التي ) 59ص، 2006( ذكرت قطيشات
: النظام التربوي األردني كأساس الختيار وتعيين مديري المدارس ومديراتها وهي

، والتوجيه واالرشاد، والكفايات الفنية واالشرافية، اإلنسانية، العالقات  كفايات التخطيط
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 األدبيات المتعلقة بموضوع الكفايات وفقاً لما انيساً على ما تقدم فوتأس. وكفايات التقويم
 أربعة إلى تصنيف الكفايات الالزمة لمدير المدرسة إلىاتجهت ) 2000حجي،(ذكره 

  :     هيو, واعان

وتنبثق عن المعلومات، والعمليات المعرفية، والقدرات العقلية، : الكفايات المعرفية 1
لفرد في مجال معين يرتبط بمهمة معينة، ألداء أرية والمهارات الفكرية الضرو

  .ويتعلق ذلك بالحقائق، والعمليات، والنظريات الخاصة بذلك المجال

ستعدادته الذاتية، وميوله، اوللفرد  الشخصية اآلراء إلىوتشير : يةانالكفايات الوجد 2
، ي، ويتعلق بذلك حساسية الفرد، ومدى تكامل شخصيتهانوقيمه، وسلوكه الوجد

  .وثقته بنفسه، واتجاهاته نحو مهنته ومؤسسته

وتتضمن المهارات النفس الحركية في الحقول التقنية، ومكونات : الكفايات األدائية 3
البناء البدني والحركي، وتعتمد هذه الكفايات بدرجة كبيرة على ما لدى الفرد من 

  .كفايات معرفية

فايات الثالث السابقة في المهمة وتعني حصيلة أداء الفرد للك: تاجيةنإلالكفايات ا 4
 .الموكولة إليه، ويتحدد بناء عليها المستوى األدائي، والقيمي لدوره في المؤسسة

  :آخر للكفايات على النحو اآلتيوهناك تقسيم 

ت بمدى كفاية المدير وتتعلق هذه الكفايا) تصورية/ذهنية( الكفايات اإلداركية  .1
المدرسة، في لتربوية وفهم عالقات العاملين دراك شمولية العملية اوقدرته على إ

وعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، وقدرته على  التصور الذهني والعقلي لألمور 
المحيطة بالمدرسة، والمتغيرات الداخلية والخارجية، وأثرها على العمل المدرسي 

ا  مجموعة متعاونة ممنشوء ويتبع ذلك ,يجاباً على سلوك مرؤوسيهإمما ينعكس 
 .   تحقيق اهداف المدرسة بفاعليةإلىيؤدي 

 قدرة مدير المدرسة على التفاعل إلىتشير هذه الكفايات : اإلنسانيةالكفايات  .2
يجابي مع مرؤوسيه، وتنسيق جهودهم وخلق روح التعاون والعمل الجماعي اإل

ب ان وهو جاإلنسانية هام من الكفايات بان جإلى) 2000حجي،(وأشار  بينهم،
يجابي إلجماعية مما يساعد على التفاعل اأم ية انسانت ان كاً سواءاإلنسانيةت العالقا
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 للقائد التربوي اإلنسانية من أبرز الكفايات ان) 2001عابدين،(مع األخرين، وذكر 
 ومجابهة األوضاع التي تتطلب ،خرينآلهي قدرته على االتصال والتواصل مع ا

ناخ ديمقراطي في المدرسة يساعد رهاق النفسي والجسدي، ووجود مإلالضغط وا
و من الثقة المتبادلةعلى النمو المهني للعاملين، ويشجع في خلق ج. 

 المعرفة العلمية المتخصصة وما يرتبط بها من حقائق وتتمثل في:  الكفايات الفنية .3
 ومسؤولياته، ،ومفاهيم وأسس متوفرة لدى مدير المدرسة تمكنه من القيام بمهامه

 .  ممارسات عمليةإلىفكار النظرية ومن تحويل األ

  ).2003 أحمد، ؛2002 العمايرة،؛2001؛ الخميس،2001عابدين، (

  : نأ ومنها ،مدير المدرسةمجموعة مواصفات يجب توافرها في ) 2001(ين أورد عابد

، اإلنسانيةم بما توصل إليه علم النفس من نتائج أساسية في ما يتعلق بالطبيعة لّ ي .1
 ، وأساليبهسيكولوجية التعلم والتي تقوم عليها طرق التدريسومراحل النمو، و

 .وتنظيمات المناهج الدراسية

 لفهم المدرسة والمجتمع المدرسي مما اإلجتماعية تكون لديه خلفية قوية بالعلوم  .2
 .يعينه على فهم المشكالت التي تواجهه

 .م بشكل كامل بالبرامج التعليمية التي تقدمها المدرسة يلّ .3

ادراً على معرفة مواطن القوة والضعف في مختلف البرامج الدراسية يكون ق .4
 .شطة التعليمية المتصلةنواال

 تكون لديه معرفة جيدة باألساليب الفنية التي تحقق له إشراف فعلي على ما يدور  .5
 .داخل الفصول الدراسية بما يحقق تقدم العملية التعليمية

 المعنية كتلك التي تقدم اإلجتماعية الخدمات  يتمتع بالقدرة على االستفادة المثلى من .6
 . والصحة المدرسية،جتماعيينإل واألخصائيين ا،بواسطة أمناء المكتبات

 قدرة التعرف على مشكالت فر لدى المديراو تتبأنه ال بد أن) 2005( وأضافت محامدة
نه من  التي تمكت تتوافر لديه المهارانأ و, والجماعات داخل المجتمع المحليفراداأل

 . تي تربط المدرسة بالمجتمع المحليإقامة العالقات ال
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وية في انوفي مجال هذه الدراسة ستتناول الباحثة الكفايات المهنية لمدير المدرسة الث
  :المجاالت التالية

، واإلشراف على عمليتي التعليم اإلداريإدارة الموارد المادية والبشرية، التخطيط 
  .تمع المحلي، والمتابعة والتقويموالتعلم، العالقة مع المج

 

  :مفهوم اإلدارة المدرسية 4.1.2  

مهمته العمل على إنجاح "مدير"اإلداره المدرسية وحدتها المدرسة ويترأس جهازها اإلداري
وقد عبر عن معنى اإلدارة المدرسية بعدة طرق مختلفة ومن . المدرسة في أداء رسالتها

   : هذه التعاريف

مجموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي يتم تنفيذها عن طريق "ها نأ بدارة المدرسيةاإل
 بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي الذي ،ي الجماعي التعاونيانسنالعمل اإل

 أم جماعياً من ان وبعث الرغبة في العمل النشط المنظَم؛ فردياً ك،يساعد على حفز الهمم
 اإلجتماعيةلصعاب حتى تتحقق أهداف المدرسة التربوية و وتذليل ا،أجل حل المشكالت
  ).23، ص1998الزبيدي،" (كما ينشدها المجتمع

مجموعة عمليات تقوم بها هيئة المدرسة بقصد "ها نأب) 23، ص1997( ةويعرفها أبو فرو
تهيئة الجو الصالح الذي تتم فيه العملية التربوية والتعليمية بما يحقق السياسة التعليمية 

الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق ب  ")18، ص2004( عطوي هاعرفيكما  ". أهدافها و
 بغية تحقيق األهداف -)المدرسة(في الحقل التعليمي  -داريين وفنيين إمن العاملين 

بنائها، تربية أالتربوية داخل المدرسة تحقيقاً يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة، من تربية 
  ".مةصحيحة وعلى أسس سلي

حصيلة العمليات التي يتم بواسطتها وضع :" اإلدارة المدرسيةنأهناك من يرى و
يات البشرية والمادية في خدمة أهداف عمل من األعمال، واإلدارة تؤدي وظيفتها انمكاإل

   ).18ص ،2002العمايرة،( "فرادمن خالل التأثير في سلوك األ
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: هانأ خالل التعريفات السابقة بويمكن استخالص تعريف شامل لإلدارة المدرسية من
 مي والتقو، والمتابعة،، والتنفيذتوجيهوالتنسيق، وال  والتنظيم،تخطيط،المجموعة عمليات 

جابية ضمن مناخ مناسب داخل يبإالمرتبطة بعمليتي التعليم والتعلم والتي تتفاعل 
  .جتمعبما يتفق وأهداف الموالمدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة تصنعها الدولة 

 :رسية الحديثةدارة المداإل 5.1.2

المفهوم الحديث لإلدارة المدرسية يمكن أن ينظر إلى المدرسة على أنها منظمة أو وحدة 
إجتماعية تتكون من مجموعة من األفراد يؤدون وظائف معينة لبلوغ أهداف معينة، كما 

ة لتحقيق المتداخلة الالزم يمكن النظر إلى المدرسة كمنظمة من مجموعة من األدوار
 يقوم كل فرد في المنظمة بدور محدد يتفاعل مع بقية األدوار في سبيل هدف معين،
وفي اإلدارة تتحد األدوار للعاملين من خالل تحديد الوظيفة لمهامها . تحقيق الهدف

مجرد عملية روتينية  ونشاطها، لذا ال بد أن يتغير دور مدير المدرسة فلم يعد دوره 
 وتعليمات معينة، بل أصبح محور يراً روتينياً وفق قواعديستدرسة  تسيير المإلىهدف ي

 وذلك ، واالرتفاع بمستوى األداء,حول تحسين العملية التعليمية والتربويةيدور  هعمل
 وتوجيههم التوجيه التربوي ،من خالل توعية وتبصير العاملين في المدرسة بمسؤولياتهم

ة في العمل تحديداً واضحاً بما يضمن التكامل ياإلدارب الفنية وانالسليم، وتحديد الجو
 واإلشراف  ومتابعة النمو المهني للمعلمين، واإلرتقاء بمستوى أدائهم التربوي،والتوازن
التعليمية داخل حدود المدرسة، والتعامل مع البيئة  واإلداري لتسيير العمليةالفني 

 لمواكبة معداً إعداداً مناسباً ربوياهذا يتطلب قائداً تو .والمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة
 قد Begley نأ إلى )20ص ،2000جرادات ومؤتمن (شارأو .التطورات المعاصرة

 نأ: هيو ،طور نموذجاً للقيادة المعاصرة اشتمل على خمسة أبعاد قيادية لمدير المدرسة
 يسعى نأ يكون ميسراً وداعماً للبرنامج المدرسي، ونأيكون المدير قائداً تعليمياً، و

عاً للرؤية ان يكون صنأقامة عالقات تفاعلية بين المدرسة والمجتمع المحلي، وإل
وجاء في .  يكون ماهراً في حل المشكالت وإدارة الصراعاتنأالتربوية في المدرسة، و

 ما يميز نأ" أثبتت  (Griffiths) الدراسة التي قام بها نأ) 30،ص1999الطويل،(
لناجح يكمن في مدى قدرته على توظيف قدراته وكفاياته المسؤول والقائد التربوي ا
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 والعقبات التي ، ومواجهة المشكالت، والفنية نحو العمل البناءاإلنسانيةدراكية وإلا
تنفيذ السياسات  و،هداف المدرسة والمجتمع المحليأتعترض طريق تقدمه نحو تحقيق 

        ."التعليمية المنبثقة من فلسفة الدولة وأهدافها

   : أهداف اإلدارة المدرسية6.1.2

 تنفيذالو ،تنظيمالو ،تخطيطال :هيو، دارةإلمجمل عمليات االمدرسية  اإلدارةتضم، 
. ه وتطوير في تغيير المجتمعاً كبيراًالمدرسية دور إلدارةل نأكما تقويم، الو ،متابعةالو

 السلوك، ةيعبطبالمتعلقة  اإلنسانيةمشكالت لل مدير المدرسةويتطلب هذا الدور فهم 
 والدوافع واالتجاهات ،والعالقات بين المعلمين في ضوء األهداف ،ماط التفاعلانو

 ،اإلداري لنجاح عمله الالزمة المهارات األساسيةامتالكة ، ويانسنللسلوك اإل الحاكمة
الجماعي في اتخاذ  الفنية، واستخدام األسلوبو اإلدراكية، و،اإلنسانيةو الذاتية، :وهي

ليتكيف مع المتغيرات والتخطيط لها قبل حدوثها مما يؤدي   وتشكيل المستقبل،القرارات
تمائهم ان ووالئهم و، وزيادة رضاهم، ودورهم الوظيفي،العاملين تاجيةان تحسين إلى

  . وتنظيم جهودهم نحو األهداف المنشودة،يعملون فيها للمدرسة التي

يات التي تساعد ان وتوفير اإلمكأهداف اإلدارة المدرسية حول تهيئة الظروفتتمحور و
المتعلم على النمو المتكامل، وحول المساعدة في تحسين العملية التعليمية لتحقيق ذلك 

 للمجتمع بما يتطلبه ذلك من تعاون وتنسيق مثمر اإلجتماعيةالنمو، وفي تحقيق األهداف 
داف  األه)2001 (عابدينوقد لخص بين كل أطراف العمل في المدرسة والمجتمع، 

  :التالية لإلدارة المدرسية

و التالميذ بشكل متوازن، ومتكامل ات التي تساعد على نمانمكإلتوفير الظروف وا .1
  . ونفسياً، واجتماعياً، وجسمياً وروحياً,عقليا

 ويحرص على نشرها ، التي يدين بها المجتمعاإلجتماعيةغراض ألتحقيق ا .2
  . نماعيينوتحقيقها من أجل تحقيق التكيف والتوافق االجت

 ،وه الشخصي نمفيتوجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد  .3
  . نفعه، ومساعدته في حل مشكالته وإعداده لمسؤولياتهإلىوتؤدي 
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 وحل ،المساهمة في دراسة المجتمعلهذه األهداف  ) 2002(براهيم أضاف اإلو
 .  وتحقيق أهدافه،مشكالته

  : تتمثل في دارة المدرسيةإلأهداف ا ان إلى) 27، ص1991(ويشير أحمد

  .يات المادية والبشرية الالزمة للقيام برسالة المدرسةانمكتوفير اإل .1
2. و المالئم الصالح للعملية التعليميةتوفير الج.  
  .شراف الفني للعملية التربويةدارة واإلتحقيق التكامل بين اإل .3
و داعم ين في المدرسة لتوفير ج كل العاملين الطيبة باإلنسانيةالعناية بالعالقات  .4

  .للتعليم والتعلم
 .توفير قدوة حسنة للتالميذ .5

  :إلدارة المدرسيةاهداف إلى أ  )25ص ،2006(ل  اسماعيوتضيف 

 ، وثقافيا، وتربوياً، وجسمياً،ً وعقلياً، علميا:بناء شخصية الطالب بناء متكامالً .1
 ً.ونفسياً، ماعياًتواج

 .زم للمدرسة في المستقبلوضع خطط التطور والنمو الال .2

3. اجتماعياتوفير النشاطات  المدرسية التي تساعد الطالب على نم ً  ،و شخصيته نموا
 .ل المدرسة وخارجهاداخ، ً وثقافياً،ًوتربويا

 ، ومكتبتها، ووسائل تعليمها، ونشاطها، وموادها،إعادة النظر في مناهج المدرسة .4
  .   ديتها الثقافيةان و،رياضية وبرامجها ال،ا وتمويله،وبرامجها الدراسية

   المنطلقات األساسية لمدرسة المستقبل 7.1.2

خصوصاً  تحديات كثيرة ومتنوعة، في القرن الواحد والعشرين المدرسيةالقيادة تواجه 
مما يستوجب تحديث القيادة المدرسة ، يشهد ثورة معرفية وتقنية هائلة هذا القرن نإ

 ، واالستجابة لمقتضيات العصر الجديد،المطلوبحداث التغيير  إلتكون قادرة على
ظمة أكثر مرونة، وأكثر نأظمة التربوية، واستحداث ناللوائح واالمركزية والتحرر من 

لقوى البشرية العاملة في المدرسة  ول، على التعامل مع األعداد المتزايدة للتالميذقدرة
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 المكان المدرسة هي نأحيث و.  المدرسة والمجتمع المحليبينمن جهة، وتوثيق العالقة 
هناك منطلقات أساسية نإ ف،بان المواطن الصالح وينمي شخصيته من كل الجوالذي يعد 

 وهذه المنطلقات . والشخصيات السوية،لمدارس المستقبل إلعداد الكوادر المؤهلة
  : تتلخص في اعتبار المدرسة 

  . القرارات التربويةتخذ الكثير منففيها ي ،الوحدة األساسية في نظام التعليم �

غراض أ ومعاودة تنظيمها لتحقيق ،شطتهاان مرنة يمكن تنظيم بنيتها وجدولة خلية �
  . واجتماعية معينة،تربوية

  ثر بالمجتمع األكبر المحيط بهاً يؤثر ويتأ مطوراً صغيراًمجتمع �

  .جتماعي للطلبة واإل،يم المعرفيتعل هي إحداث الذات وظيفة رئيسة �

  .جتماعياًاتاج فردياً ونالمتكاملة القادرة على ممارسة اإلالتلميذ ببناء شخصية تقوم  �

  .الوسائلوساليب التعلم بشكل طبيعي باتباع شتى األتحاول تشويق التالميذ على  �

 عدا شديدي غير العقلية و، المهارات العقليةانتقإعتبر كل التالميذ قادرين على ت �
  .عاقة منهماإل

  . وبتوجيه ذاتي، ودافعية ذاتية،ذاتيا تعلماً تتيح لتالميذها التعلم �

  .بتكارتفسح المجال لتالميذها لإل �

  .تعتبر المدرسة محوراً أساسياً من محاور التغيير االجتماعي المخطط والهادف �

 باستمرار بحيث تكون أجواء مشاركة وتعاون األجواء فيها تطور انقادرة على  �
  .لياء األمور وأو،يناإلداريو،  والمعلمين،حقيقي بين التالميذ

تنتهج المنهج التشاوري بعيداً عن التسلط والبيروقراطية، وتعمل على تشجيع العمل   �
  .ي التنافسي الشريفانسناإل

تتولى ربط المراكز واألدوار التي يشغلها المشتركون في المجتمع المدرسي  �
  .بالمسؤوليات الصريحة التي تناط بهم دورياً

 . )2003، أحمد؛2007الحريري،. (هنياً وشخصياًومتوجيه التالميذ دراسيأ تتولى  �
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   القيادة التربوية الفاعلة في مدارس المستقبل1.7.1.2

 الفاعلة تهتم بجودة التعليم وتطويره من خالل جعل المتعلم منطلقاً القيادة التربوية
هج هتمام بمفهوم المنهتمام بأسرة المدرسة، واإلللعملية التعليمية التعلمية، ومن خالل اإل

ة اإلداريالشامل، وما تتطلبه هذه المهام من عمليات إدارية تعتمد على توظيف التقنية 
القائمة على أصول التفكير العلمي، والتحليل الموضوعي الذي يساعد على اتخاذ 

  .قرارات سليمة

 ، هناك ثالثة أبعاد رئيسة للقيادة التربويةنأ) 92ص ،2007الحريري، (وقد ذكرت 
  :هيو

ة التقليدية وغير التقليدية اإلداريوالذي يهتم بشكل أساسي بالعمليات : تربويالبعد ال .1
 وتقويم األداء، واالتصال، ، واتخاذ القرارت، وحل المشكالت،مثل بناء فريق العمل

على العمليات يتم   التركيز هنا نأ  أي،وإدارة الوقت وتنمية الموارد البشرية
 .الجديدة والضرورية للعصر الذي نعيشه

ئ األساسية والمعتقدات التي ويركز هذا البعد على المباد: بعد التطوير التربوي .2
 تتبناها القيادة التربوية لتحقيق اإلصالح التعليمي مثل التركيز على المتعلم، انيجب 

 ورفع شعار المسؤولية المشتركة ، والتعلم مدى الحياة،تبني توقعات عالية للمعلمينو
 . كلّهاب العملية التعليميةانعايير العالمية في كل جوملعن التعليم، وتبني ا

 نتاجات إلى الحقيقي الذي تترجم فيه األفكار واألدوار انوهو الميد: البعد المدرسي .3
 نجاح نإ فومن خالل خبرة الباحثة في مجال عملها. عملية لتحقيق التطوير المنشود

 والمشاركة في ،المدرسةمن تكامل جميع العاملين في  دارة المدرسية هوحصيلةاإل
 والحصول ،من أجل تحقيق األهداف المستمرة والتنمية المهنية, تحمل المسؤوليات

 .وتحسين العملية التعليمية التعلمية ، أداءأعلىعلى 
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  : ومسؤولياتهمدير المدرسةمهام  2.7.1.2

م مفردة  فمنهم من يستخد،يستخدم الباحثون مفردات مختلفة للتعبير عن مهام المدير 
 وقد اتجهت ،"أدوار"خر يستخدم آل والبعض ا،"مسؤوليات" ومنهم من يستخدم ،"مهام"

  .لاللتباسلتزام باستخدام كلمة المهام تسهيال على القارىء ومنعا  اإلإلىالباحثة 

، فمدير المدرسة المسئولين قضية تشغل بال  أصبحتالمهام الجديدة لمدير المدرسة
حدث أ وثورة االتصاالت مما فجار المعرفي الهائل،ناال: هامنيواجه متغيرات كثيرة 

  التقليدية مهامهإلى إضافة،  متشعبةً جديدةًأعباءلقت عليه  وأ، كبيراُ في مهامهاًَتغيير
 كل األدبيات اني كتابه الخاص بالتغيير والتربية ف) Fullan,1991 (نويذكر فوال

عمليات التجديد لمدير في تبني الهام ل دورالالمتعلقة بالتغيير التربوي تتمحور حول 
  . جديدة مهاماً تطلب من مدير المدرسةمما ي على مستوى المدرسة  وتنفيذهاالتربوي

    :اآلتيةبرز تلك المهام الجديدة لمدير المدرسة في المهام أجمال إويمكن 

التكهن  و،مهارات التوقعمدير كون لدى ال تنأويتطلب ذلك  :التخطيط الواعي .1
واقف مال و، المدرسية لتحقيقهااإلدارة التي تسعى واألهدافماالت المستقبل، حتاب

ه في  يستخدم حكمته وصواب رأينأ، وسبل التعامل معها، والتي قد تحدث مستقبالً
  كل العاملين معه فيإشراك إلى إضافة ،المتغيرةكل المواقف المستقرة منها و

 اً ممتلكاً لرؤية يكون مخططنأر  وهذا يتطلب من المدي).2003أحمد،( التخطيط 
هداف وغايات محددة ومشفوعة بتصور مستقبلي لكيفية أصاحب رسالة واسعة ذات 

 لتحقيقها ويتطلب ذلك مديراً استراتيجياً ،جرائيةإلا و،المخططات الهيكليةوضع 
 تخطيط أدائه بنظرة ثاقبة تعطيه إحاطة كافية بما يتوافر لديه من موارد إلىينظر 
طي الفرد رؤية واضحة على ما ع مما ي،فضل صورةأ في ومادية يوظفهابشرية 
 رؤية حقيقية تعيش في قلوب وسلوك ، تكون عليه المدرسة في المستقبلنأ يجب

والتخطيط هو الترجمة العملية لألهداف ، )2003العويسي،( المدرسة داء مديرأو
 .والغايات التربوية والتعليمية التي يصبو إليها المدير

 

  :الواعيتخطيط المدرسي الاألسس التي ال بد من توافرها في  
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من ذوي الخبرة والتجربة وة على عملية التخطيط بوجود كوادر مؤهلة ومدر •
  .الواسعة

  .هداف التخطيط لتحقيق أالماديةوالمالية و يات البشريةانمكتحديد كل اإل •

 ،لمخطط لهلومات الخاصة بالموضوع اات والمعان وتوفير البي،دراسة الواقع •
  .ات لالسترشاد بها في وضع خطة نهائيةانوتحليل تلك المعلومات والبي

  .هدافكة في تحديد األتاحة الفرصة للمشارإ •

يات انطار اإلمكم التخطيط بالواقعية في أهدافه وقابلية التنفيذ في إاتسا •
  .والظروف

، 2000األغبري،  (.المرونة والتكيف مع الظروف الطارئة لتحقيق األهداف •
 ). 220ص

 تحديد األهداف يساعدعلىه نأ التخطيط على إلىاإلدارة المدرسية الناجحة تنظر ف
دارة الجيدة والفعالة هي وجود فكرة  اإلان ب "ويذكر وليامز ،المطلوب الوصول إليها

هداف التي يجب على المدير تحقيقها وتطوير خطة مترابطة واضحة عن األ
هداف له دور تحقيق هذه األو درجات النجاح في أ قياس نجاح انف ،وكذلك ،هالتحقيق

 التخطيط يهدف نأكما   ) .28ص ،2003وليامز،  (".دارة الفعالة اإلحيوي في
رسم السياسات والقواعد التي تحكم تصرفات العاملين في المدرسة أثناء قيامهم ل

هداف، بوظائفهم، وتحديد العناصر المادية والبشرية الواجب استخدامها لتحقيق األ
 وضع البرامج الزمنية لترتيب ،قرار اإلجراءات المتبعة عند التنفيذ، وكذلكإو

 إدارة المدرسة ان يكون مؤمناً بانوعلى مدير المدرسة . األعمال المطلوب القيام بها
 االستفادة من كل األفكار إلى فهو يبادر ،الحديثة هي للتطوير وليست للتسيير، لذا

ه يحاول تطوير ذاته باكتساب نإتوظيفها، كما في  ويجتهد اإلبداعية واالبتكارية،
   .اإلداريمهارات جديدة في اإلدارة والتربية، واستغالل التقنية الحديثة لتسهيل العمل 

  . )2007،حريري ال؛2004،الخواجا ؛2001،عطوي ؛2000حسين،.( 

) 2003(حسن عبد المالك محمود في أحمد  يرى: التفهم العميق للسياسة التعليمية .2
 في إدارةورجل  ، يكون معداً كرجل سياسةنأ القائد التربوي للمدرسة يجب نإ
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 بل , داخل المؤسسة المدرسية فحسباإلداري للعملفال يركز جهده  .ذاتهالوقت 
 في إطار السياسة العامة  يبني نشاطه على التفهم الواعي للسياسة التعليميةانعليه 
يكون بمثابة  ان و،حو تحقيق مصلحة المجتمع تكون جهوده موجهة ننأ و،للدولة
ين والنظم انعلى تحقيق ما تهدف إليه التشريعات والقوفعة تعمل بشكل مستمر قوة دا

 .بأقصى درجة من الكفاءة

 معه بالعاملينهتمام إل يجب على مدير المدرسة ا:هتمام بالموارد البشريةاإل .3
 والعالقات التي ،طبيعة العاملينيتعرف على  نأعليه ي، وانسنوك اإلواإللمام بالسل

 ، ومواهب، وقدرات، واتجاه، في معرفة شعورهيساعدمما  ببعضهم، تربطهم
 واالبتعاد ،، وعلى المدير مراعاة المرونة في عملهموح كل فرد منهموحاجات وط

تقبل االختالف في وجهات النظر ليه دون مبرر، و واإلصرار ع،يعن التمسك بالرأ
تلمس احتياجات العاملين وإتاحة فرص  يهب علج ي وكذلك،رينواحترام رأي اآلخ

التدريب المستمر، والتنمية المهنية لكل العاملين لتمكينهم من مالحقة التطورات 
األدب  ما يشير إلية) 32ص ،2007( وموجيس هاريسوأكد  ،والتغيرات المتجددة

 ان إلى  المدارستشيرتقييمات حديثة للعالقة بين القيادة وتحسين أداء" هنأ من 
 اآلخرين هو الطريق األمثل لكي  وتطوير،إعطاء األخرين مسؤولية حقيقية وتنمية

) Washington,1993(دراسة واشنجتون  وقد أسفرت  ." األمامإلىتتقدم المدرسة 
د أحد أبعاد  مساعدة المعلمين على النمو المهني يعنإ مجموعة من النتائج ومنها عن

 ) 304ص ،2007(  ويذكر المعايطة،التي يقوم بها مديرو المدارسالمهام التعليمية 
تبادل  للمعلمين من خالل  المهني النمونشاطات تعززمدير المدرسة لتنظيم ضرورة 

كتب ل ودعم المكتبات با،اجتماعاتعقد الندوات واللقاءات واإلهم، والزيارات بين
تدريب و غرفة الصف، إلىتقال الدورات التدريبية انثر أمتابعة و والمراجع،

زم زيادة مهاراتهم خرين على الموضوعات التي يلآلوالمعلمين ا ،المعلمين الجدد
شجيع المعلمين على وت ،راء البحوث والدراسات التربويةجتشجيع إو، ومعرفتهم فيها

 ويؤكد على بداع من خالل تقديم المقترحات البناءة وتقديم الحوافز المناسبة لهماإل
يه فز فح تربوي يمناخ تهيئة انوخصوصاً و) 2007الحريري،(ي  خليفة فذلك

جاز، وتحقيق النتائج في ظل أفضل ن في اإلن، وينمي دافعيتهم ورغبتهماآلخرو
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 ومرؤوسيه ضرورة ال غنى تصال الفعال بين القائداال ان وال أحد ينكر .المعايير
 وحب ,تماءنالورهم بازيد من شع وت،ها تدعم العاملين للعمل بروح الفريقنعنها ال
إدارة  وعلى مدير المدرسة ).2003أحمد،.( واإلبداع, ويدفعهم للمبادرة,العمل
 والتوجيه ودها وتوجيهها في عمليات التخطيط، والجماعات وتنسيق جهفراداأل

 )2007؛ حجازي،2006قطيشات ،. (، والتنفيذ، والتقويمقوالتنسي

 تكمن أهمية :ن المدرسة والبيئة المحليةالعمل على توثيق الصلة وتقوية الروابط بي .4
هم محور اإلهتمام المشترك  الطلبة نأالتعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي في 

 ،أشكال التعاون المستمر بينهما  وإقامة، تنسيق الجهودإلىلذا تبرز الحاجة  بينهما،
تربوية  وحتى تتحقق األهداف ال، والمتوازن لهم،من أجل تحقيق النمو المتكامل
 ).2004 ،الخواجا ؛2004 ،عطوي(. المنشودة في إعدادهم للمستقبل

المدير الفعال هو الذي يولي اهتمامه لمجالس  نإ )2007الحريري،(يرى الناجي في و
 تلك إلى للوصول وأساليبها ، المدرسةأهدافعلى   واطالعهموإشراكهم األمور،أولياء 

على المدير  و،لمشاكل التي تواجه المدرسة في حل ااألمور أولياءومساعدة  األهداف،
وذلك من  ،ية ثقافي واجتماعي في بيئتها المحلإشعاعتكون المدرسة مركز ل يسعى نأ

م  المؤسسة المدرسية وبين المدرسة كنظاأفرادخالل توفير قنوات اتصال مفتوحة بين 
  .والمجتمع المحلي

ن المدرسة والبيئة المحلية من  وسائل تنمي العالقة بيتفقد حدد )2006(أما إسماعيل 
 :خالل

ة وإقناعهم بزيار، اإلجتماعية وتعريفهم بالمدرسة وأهدافها ،األتصال باألهالي .1
 وحثهم على خدمة ،وإثارة حماسهم لها ،المدرسة لمعرفة شتى النشاطات

 .اإلجتماعيةلمدرسة والنهوض ببرامجها التعليمية وا

 . بهدف التعاون مع المدرسةخاصة شاء جمعية تعمل على إعداد البرامج الان .2

ة المدرسية هماعملية دالتوجيه والقيا:  وقيادتهتعليميالتربوي وتوجيه العمل ال .5
 داخل المدرسة وخارجها ممن هم على صلة بالعملية فرادالتأثير في سلوك األ

  والقيادة هي موهبة وعملية مكتسبة يمكن تنميتها في الوقت, والتعليمية,التربوية
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لتتم من خالل تفاعل اإلدارة المدرسية مع عنصر العملية التربوية والتعليمية، ، نفسه
تطلب ت، ومهنياً من أهم مهام مدير المدرسة توجيه وتنمية العاملين اًوتعتبر عملي

حتياجات  واإل،مشاركة فريق العمل في بناء الخطط اإلجرائية لتحديد المتطلبات
ومقصودة ومن أساليب التنمية المهنية هو التدريبية المهنية لهم بطريقة منظمة 

 ) 138ص ،2002العمايرة،(ماط الحديثة للقيادة التربوية والتعليميةنالتدريب على األ

 التي ينبغي على مدير اإلنسانيةفالعالقات : ةيانسنإ وةجتماعيإبناء عالقات  .6
 ،املين في توجيه العمهمدارته للمدرسة ذات أثر إ يتبناها ويطبقها في نأالمدرسة 

حترام وتعريف كل منهم بمركزه ومستواه في المدرسة ي اإلانوتحمل في طياتها مع
ها تعني لهم تقديراً لجهودهم، لذلك ينبغي على مدير انبموضوعية وعدل، كما 

 تكييف حاجاتهم ورغباتهم مع  على يحرص في تعامله مع العاملينانالمدرسة 
 . )2004،عطوي؛2005،البدري(أهداف العمل المدرسي

 تكون لديه القدرة على انينبغي على مدير المدرسة : ية المدرسيةانبناء الميز .7
ية استجابة لمتطلبات تعلم الطلبة في المدرسة، ومدير المدرسة الناجح انتخطيط الميز

الت وأجهزة وخاصة الحاسوب لبناء آهو الذي يوظف كل ما لديه من أدوات و
اسطة الحاسوب مخصصة لعمليات بناء ية حيث تتوافر برامج تعمل بوانالميز
 المجتمع المحلي أفراد التعامل مع نفإومن وجهة نظر الباحثة . ية المدرسةانميز

ينة، حيث ية مدرسية قوية ومتانوالمؤسسات المحيطة من أهم عوامل بناء ميز
 والتعاون مع ،شطة المدرسيةنل جزء من نفقات االحميستطيع المجتمع المحلي تَ

 المدرسة تقدم مخرجاتها من الكوادر المؤهلة ن الدعم المالي والمادي ألالمدرسة في
 .  بناء المجتمعأمن 

 فالتنظيم المدرسي يتعلق بعملية تنسيق :عناصر العملية التربوية والتعليميةتنظيم  .8
دين داخل المدرسة اناألعمال والمسؤوليات وتوزيعها على العاملين، والمس

ن وضوح الرؤية، دون تداخل في االختصاصات، وخارجها، مما يمنح العاملي
 )2000(أما األغبري). 2004ن،يحس(ة واضحة لما هو متوقع منهم ويمنحهم صور

  تحديد مسؤوليات كل موظف في المدرسة،يه يساعد فاندد مزايا التنظيم على فيح
تحديد طبيعة العالقات والشكل العام لالتصاالت مما يزيد من مستوى الكفاءة و
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رض  في المدرسة مما يقلل تعافرادالتنسيق بين جهود األواجية لدى الفرد، تناال
تفعيل  و والبشرية للمدرسة،مثل للطاقات الماديةستخدام األالا وا،الجهود وضياعه

، وتقلل زمنه في دارة وقت المدرس بطريقة فاعلة تحافظ عليه من الهدرعملية إ
 فن التفويض يساعد على " )2003 (ويقول وليامز .تاج المدرسي والتعليميناال

ستثمار الوقت في توفير فرص حقيقية لتحقيق تطوير مهني اوالعمل  تيسير أعباء
 ."للعاملين وتحسين األداء

تعاون وتنسيق عالقة   هو محصلةسي التنظيم المدرنإف ، ومن وجهة نظر الباحثة
    .  للجهود من أجل تحقيق األهداف المتوقعة

 تمنح عملية المتابعة والتقويم المدير فرصة : وتقويمه سيمتابعة العمل المدر .9
ف لمعالجتها، أو الحد ب القصور والضعانب القوة وتعزيزها، وجوان جوإلىالتعرف 
   ً.منها الحقا

ية ان، وميزاإلداريالتنظيم دارة المدرسة تقويم الخطة التربوية، وتقويم إلويشمل ال
، وتقويم برامج حقيق رسالة المدرسة وأهدافهافي تالتعليم، والتنظيم المدرسي، ودوره 

لمجتمع الكبير، فضالً ين، وتقويم العالقة بين المدرسة والمء الخدمة لكل العاثناالتدريب أ
 بي والتجهيزات، والكتاانويم خطة المبق، وتألهدافه هشراف التربوي ومدى تحقيقعن اإل

رات والقيم ابهم للخبرات والمه، ومدى تعلم التالميذ واكتساهجي، وأداء المعلمينالمن
  .)27ص ،2003و،سبسي(واالتجاهات 

ية والتعليمية،  تحليل المواقف والظروف التي تعيشها العملية التربوفيوالتقويم يساعد 
  . اتخاذ الخطوات الالزمة لتحسينها وتطويرها نحو األفضلوبالتالي يساعد في

  :مجاالت اآلتيةدوار ومهام  المدير في الأتصنيف وفي دراستنا تم 

 .اإلداريالتخطيط  •

   .إدارة الموارد المادية والبشرية •
   .اإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم •
  .عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي •

  .المتابعة والتقويم •
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  دارة المدرسيةمعايير تقويم اإل 8.1.2

كن من هنالك عدة معايير رئيسة يم ان ف، اإلدارة المدرسيةللوقوف على فاعليةو 
  : رسية ، ومن أهمهاديم اإلدارة المخاللها تقو

 . تحقيقهاإلىوضوح األهداف التي تسعى اإلدارة المدرسية  •

 ، يكون هناك تقسيم واضح للعملانالتحديد الواضح للمسؤوليات، بمعنى  •
 .وتحديد لالختصاصات

قات  األسلوب الديموقراطي القائم على فهم حقيقي ألهمية احترام الفرد في العال •
  .اإلنسانية

بما يحقق أداء و ،لخدمة العملية التربوية  المادية والبشريةةطاقات المدرستجنيد  •
 .ل االقتصاد في الوقت والجهد والماالعمل مع

؛ 2002؛ االبراهيم، 2001 ؛ عابدين ،2000 ؛االغبري ، 1997نصار، (
  ).2004,؛عطوي4200،حسين

تصال خاصاً بالعالقات  هذا االان كاً نظام جيد لالتصال سواءوجود •
و بينها وبين السلطات التعليمية  أ ، أو بينها وبين المجتمع المحلي، في المدرسةالداخلية
  ).Kizlik, 1999(العليا 

 :صفات مدير المدرسة 9.2.1

 مجموعة من الصفات المرغوب توفرها في إلىدارة المدرسية إليشير متخصصون في ا
ونها صفات ذاتية شخصية؛ واجتماعية؛  وتتنوع تلك الصفات بين ك،مدير المدرسة

  :هم تلك الصفات  أومن. ومهنية

  

  :إلى ويمكن تصنيفها ،صفات ذاتية شخصية: أوالً

الطالقة  الذكاء المرتفع، القدرة على التحليل واالستبصار، اليقظة،(و الكفاءة أالقدرة  .1
فكار ألتقديم االقدرة على وحكام، ألصدار اإالقدرة على وصالة، اللغوية، المرونة واأل
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القدرة على التعامل مع مقتضيات والقدرة على فهم المشكالت وطرح الحلول، و، 
الطموح، والمبادأة، والمثابرة، وراء والمقترحات، آلبداء اإالجرأة في والتغير، 

 ).زمات والطوارىءألالقدرة على التعامل مع او

 .از والمظهر الممت، الصحة الجيدة: مثل،ية مناسبةانصفات جسم .2

النشاط ، واالستقرار العاطفي، واالعتماد على النفس، والقدرة على تحمل المسؤولية  .3
القدرة على و ،القدرة على اتخاذ القراراتو ،التعاون البشاشة الصداقة والمودة و

 ،دة الحقانالجرأة في مسواللباقة و ،التواضعو ، الحماس للعمل،ضبط النفس
 . وال يميل للفوضى، منظم،مل االحباط والفشلالقدرة على تحو ،الصبرو ،السيطرةو

 نأ:  بعض الصفات الشخصية لمدير المدرسة منهات فقد حدد،)2006(أما اسماعيل
طالع، مبتكراً وذكياً، ويتصرف بسرعة  سوياً ومثقفاً، عادالً، واسع اإلاًانسنإيكون 

 .  في األمورإليجاد الحلول المناسبة للمشكالت الطارئة، قدوةً ومرناً، وسريع البت

 

 :صفات خلقية واجتماعية:ياًانث

 ، واالبتعاد عن التحيز والشللية، العدل، والكرامة،خالصإلة واانمألا: صفات خُلقية 
 .يعطي الفضل لصاحبهو ، القدوة الحسنة، الفضيلة والحلم، والصدق،االستقامةو

ي في انسان هميحترمو ،خرين في اتخاذ القرارآلديموقراطي ويشرك ا: صفات اجتماعية 
 التأثير على ي قو،العادات والتقاليد والسلوك البشريب المعرفة ،خرينآلتعامله مع ا

-73،ص2002عطوي ،.(القدرة على التكيفو ،القدرة على تنظيم االجتماعات، والغير
  ).141ص ،1994؛ الفقي ،74

  : صفات مهنية: ثالثاً

 والفنية ، المهارات العلميةالمدرسةمدير فر لدى ا تتونأ و،التفوق االكاديمي والمعرفي
يكون على علم تام بجميع النواحي الفنية التي يشرف عليها ويوجهها  نأ وأالالزمة 
قوة التصور و واستنباط النتائج المحتملة، ، مكوناتهاإلىتحليل المواقف : مثل 
ياء االتصال الجيد بالتالميذ والمعلمين وأولوسباب بالمسببات، ألربط اودراك، واإل

حفز و ،التخلص من الروتين المعوقو ،إدارة جلسات المناقشة بروح تعاونيةو ،األمور
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 ،تنمية قدرات العاملينو ،خرين وتجاربهمآلاإلستفادة من خبرات او ،همم العاملين
 2007،المعايطة. ( المتاحةيات المادية والبشريةان اإلمك توظيفحسنو

 ).2001،؛عطوي

لكي يكون مدير المدرسة قادراً على القيام بواجباته وه ان فقد ذكر) 2001(عابدين أما 
  : يكوننأيجب فعلى الوجه األكمل 

  .سليم الجسم والعقل .1

  .ذا قدرة وكفاية تؤهله لتحمل أعباء عمله .2

  . والتربويين، والمسئولين، موضع ثقة لدى المعلمين .3

  . ودقيقة، قادراً على البت في األمور والمشاكل التربوية بصورة صحيحة، وحاسمة .4

  :  صفات القائد الناجح حسب الجدول التاليDonald G. Krause,( 1998(وحدد 

يلتزم بالمباديء التي ينادي بها 
  ويطبقها

S Self - Discipline  

هداف أليصمم على تحقيق ا
  ات لتحقيقهاانمكإلويوظف ا

P  Purpose 

جازات التي ناليحدد النتائج وا
  تلبي الحاجات وتحقق نجاحات

A Complishhment 

تنفيذ وتصميم للديه تصور واضح 
  كل ما يتعلق بمصلحة المؤسسة

R Responsibility 

ساسيات ألبا لديه معرفة
واالستراتيجيات والتكتيكات 

  جاز المهامنإل
K Knowledge 

 L Leadership ،يقود المجموعة باالعتماد عليها
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عمل االشياء (وبالتعاون معها 
  )الصحيحة 

مع الفريق للعمل ديه   يشمر ساع
  .ويكون قدوة في العمل

E Example 

 

  : التنمية المهنية لمدير المدرسة10.1.2

ة في المدرسة تحديات متزايدة اإلداري التقلبات والتغيرات التي تشهدها العملية ينتج عن 
 وإذا لم يواكب المدير تلك التقلبات.  عرقلة سير أداء المدير القيادي فيهاإلىمما يؤدي 

 خلق إلى سيؤدي  هذاان، فوالتغيرات، ويوظفها التوظيف األمثل في مجال عمله
مشكالت وصعوبات تحد من قدرة المدير القيادية على تحقيق األهداف والغايات 

يتواصل مع الجديد في مجال عمله، لالمدرسية مما يتطلب تنمية مهنية متواصلة لديه 
شطة المخططة، نرسة مجموعة اإلجراءات واالويتضمن مفهوم التنمية المهنية لمدير المد

والمنظمة، والمقصودة، والهادفة إلمتالك المدير المهارات واالتجاهات والقدرات 
الالزمة الحتياجات العمل التربوي والتعليم المتجدد، وذلك في ضوء متطلبات التطلعات 

 إلى التي تؤدي من العملياتتدريب والتأهيل عملية ال وتعد. المستقبلية لدور القيادي
يساعد   تحسين األداء وتغيير قدرات األفرد وإكسابهم مهارات وخبرات وكفايات مما

بشكل ه مستمر لمدير المدرسة مما يؤهلة للقيام بعملمهني  على تحقيق نمو
من العوامل الهامة التي   وتعتبر عملية التدريب ).2007؛ حجازي،2001،عابدين(.ناجح

 التنمية المهنية، وتحسين قدرات العاملين على أداء األعمال تساعد على تطوير وزيادة
المسنده إليهم، وذلك بسبب االحتياج إلى تعلم واكتساب المهارات والمعارف والمعلومات 

توفير المعلومات  عن كذلك من ضرورات التدريب . الجديدة والمتجددة ألداء األعمال
رق تحليل المشاكل، واتخاذ القرار، النظم اإلدارية وأساليب القيادة واإلشراف، وط

إدارة اإلجتماعات وتنظيم العمل، واالستخدام األمثل للوقت، وإجراء المناقشات و
 وتنمية الرغبة في العمل التعاوني، تنمية االتجاهات نحو تعزيز العمل،باإلضافة إلى 

 تنفيذ  فيإن التدريب واالستفادة منه تتطلب عدم االقتصار. واهمية التفوق والتميز
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التدريب على مجرد تقديم المعلومات مهما بلغت قيمتها وأهميتها، بل يجب أن يقترن 
 األداء الجديدة، بحيث تكون محصلة التدريب تحقيق  بالممارسة الفعلية ألساليبذلك

أن  )"2006(نتائج إيجابية من حيث اإلنتاج واألداء والتنظيم، ويورد سراج الدين
، وان االستثمار في التنمية عملية استثمار له عائد ومردودالتدريب ليس خدمة ولكنه 

 المهنية هو استثمار في البشر، يؤدي إلى توفير اإلمكانيات البشرية المؤهلة تأهيالَ
  .تحسين األداءأي يتم اكسابهم كفايات تساعدهم على  ." لتحقيق األهداف المنشودةمناسباَ

  ).101 ،ص2006 سراج الدين،(
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  : الدراسات السابقة 2.2
  
 بموضوع تعرض الباحثة في هذا القسم أبرز الدراسات السابقة ذات العالقة   

 قسمين إلىتم تقسيم الدراسات . والتي وقفت عليها  خالل العقدين األخيرين،دراستها
 والدراسات ،غة العربيةل الدراسات العربية وتشمل الدراسات المعدة بال:وهما

  .جليزيةنراسات المعدة باللغة االاألجنبية وهي الد
  
  :الدراسات العربية 1.2.2 
  

  : )1990( دراسة شحادة1.1.2.2    

 وية العامةان التعرف على المهام التي يطلب من مدير المدرسة الثإلىهدفت الدراسة   
 المنهج واتبع لذلك ،وقوف على نقاط الضعف والقوة فيها القيام بها، والردنيةألا

 مديراً )180(فقرة، طبقها على عينة من ) 120(ة مكونة من ان إعداد استبالوصفي، وتم
  .معلماً ومعلمةً) 432(ومديرةًً، وعينة من 

  :  النتائج التاليةإلىوقد خلصت الدراسة 
وية هي المنهاج ان درجات التنفيذ للمهام المنوطة بمدير المدرسة الثأعلىت انك -

البناء ثم شؤون الطلبة، فالنمو المهني، ثم  وأساليب التدريس، يليها هيئة التدريس،
  .المدرسي، والتجهيزات 

 تعزى  العينةأفراد بين متوسطات استجابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -
 . الجنس والموقع في تنفيذ تلك المهامإلى

 إلى تعزى  العينةأفراد بين متوسطات استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية -
 .فيذ مهام اإلشراف على المنهاج، وأساليب التدريسالمؤهل في تن

 

 ):1990(دراسة الفواعرة  2.1.2.2

وية كمشرف مقيم من خالل ان معرفة دور مدير المدرسة الثإلىهدفت الدراسة  
التعرف على مدى ممارسته للمهام اإلشرافية، وتوفيرها للمعلمين من وجهة نظره، 

 والمشكالت التي يواجهها عند ،د الصعوبات تحديإلىكما هدفت . ووجهة نظر معلميه
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قيامه بهذا الدور، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري، ومديرات، ومعلمي، 
وية الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في لواء عجلون، انومعلمات المدارس الث

ماً ومعلمة، معل) 384(مديراً ومديرةً، وعدد المعلمين ) 20(حيث بلغ عدد المديرين 
إحداهما : تينانواستخدم الباحث قائمة الخدمات اإلشرافية حيث وضعها في استب

للمعلمين، واألخرى للمديرين، وتأكد من صدقهما بعرضهما على عدد من المعلمين 
  ).0.9(والخبراء، كما تأكد من ثباتها بحساب معامل الثبات حيث بلغ 

  : إلىوقد خلصت الدراسة 
في الذي يقوم به مدير المدرسة هو بدرجة متوسطة على مستوى  العمل اإلشرانأ -

المجاالت الفرعية، وبدرجة منخفضة على مستوى المجالين الرئيسيين حسب رأي 
هم يقدمون خدمة إشرافية بدرجة عالية على انالمعلمين، بينما يرى المديرون 

  .مستوى المجاالت الفرعية والرئيسية
بين   ) ≤α 0.05(ئية عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصاعدم وجود -

 اًوجهتي نظر المعلمين، والمديرين في توفر الخدمات اإلشرافية، ولكن هناك تفاوت
  .فرهاافي نظرة كل منهما لدرجة تو

تحديد عدد من الصعوبات والمشكالت التي تواجه مدير المدرسة عند ممارستة  -
المدرسة، وعدم تأهيله للقيام بدور كثرة مهام وأعمال مدير : لدوره اإلشرافي منها

المشرف، وكثرة عدد المعلمين في المدرسة الواحدة، وتخوف المعلمين من عملية 
 .اإلشراف، وضعف التنسيق بين القائمين على العملية اإلشرافية

أوصت الدراسة بتأهيل مديري المدارس، وتدريبهم من أجل رفع كفاءتهم  -
 .ن، وواجبات المدير أكثر مما هي عليه االاإلشرافية، ووصف وتحديد مسؤوليات

 اإلشرافية، وتقويمها بناء تهشطان و مدير المدرسةمتابعة أعمالبأوصت الدراسة  -
 .على أسٍس محددٍة 

  
  : )1991 (راسة الهدهود د3.1.2.2 

 تحديد الكفايات األساسية لمدير المدرسة في التعليم العام في دولة إلىهدفت الدراسة 
كفاية أساسية موزعة ) 80( ببناء أداة للدراسة مكونة من  الباحثة  قامتالكويت، وقد

التخطيط، والتنظيم، والمتابعة :  وهيعلى مجاالت إدارية الزمة لعمل مدير المدرسة،
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 والتقويم، وتدريب العاملين، وتنفيذ المنهاج، العالقات مع المسؤولين، العالقات اإلنسانية
معلم ) 308(مديراً ومديرةً، و) 50(سة التي شملت وطبقت األداة على عينة الدرا

  .  في وزارة التربيةقساماأل رؤساء  من)8(ومعلمةً، و
  : إلىوقد خلصت الدراسة 

 يدلي قائمة الكفايات لدى عينة الدراسة، مما انسنإلالكفايات في المجال اتصدرت  -
دارة ي في اإلانسنإلب اانعلى وعي العاملين في الحقل التربوي بأهمية الج

 . على المردود التربويةالمدرسية، وآثارها اإليجابي

، وتعريف مديري واردة في الدراسة بضرورة تبني قائمة الكفايات ال الدراسة أوصتو
  .يتمكنوا من تحسين أدائهملالمدارس بها عن طريق برامج اإلعداد، والتدريب 

  
  : )1992(دراسة المخالفي  4.1.2.2 

وية انة لدى مديري المدارس الثاإلداريف على واقع الكفاءة  التعرإلىهدفت الدراسة 
األكاديمية الحكومية في اليمن من وجهة نظر المديرين والمعلمين الواقعين تحت إدارتهم 
في ضوء متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة لكل من المديرين 

لتنظيم ، واالتصال، واتخاذ التخطيط ، وا: ة اآلتية اإلداريوالمعلمين في الكفاءات 
  .القرار، والقيادة، والتقويم

مديرا )  94( مجتمع الدراسة تكون و،واتبع الباحث في الدراسة المنهج الوصفي
 موزعة اتفقر) 110(ة مكونة من ان باستبان، واستعمعلماً ومعلمة) 1914( ومديرة و

   .ة للمديراإلداريعلى العمليات 
  : نتائج التالية الإلىوقد خلصت الدراسة 

 "متوسطة"ة للمديرين بدرجة اإلدارييقدر المديرون والمعلمون معاً واقع الكفاءة  -
  .ة ككلاإلداريسواء في كل عملية إدارية على حدة، أو في مجمل العمليات 

 في مجمل العمليات "متوسطة"ة بدرجة اإلدارييقدر المديرون واقع كفاءتهم  -
ت اننظيم، واتخاذ القرار، والقيادة، والتقويم كدرجتهم في كل من التوة، اإلداري

 ، "عالية"

أما المعلمون فيقدرون واقع تلك الكفاءة في .  في عمليتي التخطيط واالتصال" متوسطة"و
 ."ضعيفة"، أما عملية التخطيط فبدرجة "متوسطة"ة بدرجة اإلداريمجمل العمليات 
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 α(ين عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين والمعلم -
 .ة، وذلك لصالح المديرين اإلداريفي تقدير الكفاءة ) ≤0.05

 .  عينة الدراسةأفراد ممارسة بحسب تقديرأدنىت عملية التخطيط انك -

  تقديراتبين) ≤α 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ذاتال توجد فروق -
س المدير، وخبرته سواء في كل  جنإلىة تعزى اإلداريواقع الكفاءة لالمديرين 

في مجمل  وكذلك مؤهل المدير ،ةاإلداري مجمل العمليات  فيعملية على حدة، أو
التنظيم، واالتصال، والقيادة، : ة التاليةاإلدارية، وفي العمليات اإلداريالعمليات 
التخطيط ، واتخاذ :  المؤهل في كل منإلىبينما وجدت فروق تعزى . والتقويم
 ).فوق الجامعي(صالح ذوي المؤهل القرار ل

  
  : )1993(سعود  والدراسة بطاح     5.1.2.2

ختيار مدير المدرسة ال تطوير أسس موضوعية سليمة إلىهدفت هذه الدراسة 
 ةاناستب لهذا الغرض المنهج الوصفي، وقاما ببناء انواتبع الباحث. وية في األردنانالث

المؤهل العلمي، والخبرة : وية، وتشملانحددا فيها أسس اختيار مدير المدرسة الث
 نإالتعليمية، وتقارير المشرفين التربويين، وترشيح المدير الحالي للمدير المقترح 

 أحد المعلمين، وترشيح المشرفين ان كنإ معلماً، وترشيح الهيئة التدريسية انك
  .التربويين، واالختبار التحريري، واألخالقية المهنية، والمقابلة الشخصية

مديراً ) 90(مشرفاً ومشرفةً، و) 55(مديري تربية، و) 9(وتألفت عينة الدراسة من 
  .  العشوائيمعلماً ومعلمة تم اختيارهم باألسلوب الطبقي) 417(ومديرةً، و

  :  النتائج التاليةإلىوقد خلصت الدراسة 
ام التز: اتفق أفراد عينة الدراسة على ترتيب أسس اختيار مدير المدرسة كما يلي -

المدير بأخالقيات المهنة، المظهر الخارجي، تقارير المشرفين التربويين، المقابلة 
الشخصية، ترشيح الهيئة التدريسية، ترشيح المدير الحالي، إجراء االختبار، 

 .ترشيح المشرفين التربويين، الخبرة التعليمية، والمؤهل العلمي

بين الذكور  ) ≤α 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 وكذلك ويةاناث لصالح الذكور في تحديد أسس اختيار مدير المدرسة الثنواال

  .مستوى الخبرة التعليمية لصالح مستوى عشرين سنة فأكثر
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بين  ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 العينة في تحديد أسس اختيار دفراة أو المركز الوظيفي ألاإلداريمستويات الخبرة 
  .ويةانمدير المدرسة الث

 

  ):1994(دراسة باعباد   6.1.2.2
وية في ان التعرف على المشكالت والصعوبات التي تواجه المدرسة الثإلىهدفت الدراسة 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وقام بإجراء مقابالت مع . اليمن، ووضع حلوٍل لها
 ووكيل مدرسٍة ومعلماً من كال الجنسين، بطريقة عشوائية، وذلك مديراً) 80(عينة من 

  .من المجتمع األصلي للدراسة
  :  النتائج التاليةإلىوقد خلصت الدراسة 

نقص في كفاءتها العلمية  أو هناك  حزم اإلدارات المدرسية في اليمن متدنان -
  .والثقافية

لم يعدوا اإلعداد الالزم إلدارة هم انرغم تأهيل معظم المديرين علمياً وتربوياً، إال  -
فر فيهم الشخصية القيادية المتزنة، والحازمة القادرة االمدرسة، وبعضهم ال تتو

  .على قيادة العمل التربوي قيادةً واعيةً
  . دوراٍت تدريبيٍة في مجال اإلدارة المدرسيةإلىمديرو المدارس في حاجٍة ماسٍة  -
، والتعميمات الصادرة عن القرارات   بتنفيذونبعض مديري المدارس ال يلتزم -

وية بأهداف ان المدارس الثيخفاض المام مديرانوزارة التربية والتعليم وكذلك 
  .وية الدراسية العلمية، والتعليمية انالمرحلة الث

عدم متابعة أولياء األمور أبناءهم الطلبة في تحصيلهم العلمي والتربوي، وتفشى  -
  .بينهم وبين المدرسةم مما يقطع االتصال بينهاألمية 

، والمالية ةوية في متابعة األمور التنظيميانتنشغل اإلدارة المدرسية في المرحلة الث -
من مدرسين، وكتب، ووسائل تعليمية، مما يؤثر في متابعة المجاالت المهمة 

  .األخرى من مهام المدير
 فيها بسبب عدم تعاون العاملون في المدرسة مع مديرها في إدارة العملية التربوية -

 .عدام الثقة بينهمان
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  :)1994(دراسة الخطيب     27.1.2.

وية في ان التعرف على الكفايات المهنية لمديري المدارس الثإلىهدفت هذه الدراسة 
خبيراً من ) 120 (األردن، وقامت الباحثة بتطوير قائمة الكفايات المهنية مستطلعةً أراء

 األردنية، وجامعة اليرموك، ومديري التربية أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعة
ة تكونت انوقامت الباحثة بتطوير استب. والتعليم، والمشرفين التربويين ومديري المدارس

  :ت في المجاالت التاليةانفقرة تشكل كل منها كفاية مهنية وقد ك)  65(من 
ب، تطوير المنهاج  والموارد المادية، إدارة الطالفراداإلدارة الديمقراطية، إدارة األ

  .والنشاطات المرافقة، عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، المتابعة والتقويم
  :ما يلي إلىوتوصلت الباحثة  

 إدارة :ت كاآلتيانالزمة لمدير المدرسة مرتبة حسب األهمية كلالكفايات المهنية ا
 ،والموارد المادية فراد وإدارة األ،والتقويم  والمتابعة،الديمقراطية  واإلدارة،الطالب

كما  والنشاطات المرافقة، وتطوير المنهاج المدرسيوعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، 
وية لتلك الكفايات وضرورة انلى ضرورة امتالك مديري المدارس الثإتوصلت الدراسة 

  .تأهيل وتدريب مديري المدارس قبل الخدمة وأثناء الخدمة على هذه الكفايات
 

   ):1995(راسة بن قصودة د    8.1.2.2 
وية العامة في ليبيا ان التعرف على واقع أداء مدير المدرسة الثإلىهدفت الدراسة 

به المختلفة، ومن ثم تقديم تصور مقترح لتحسين وتطوير ذلك األداء، واتبع انبجو
أربعة موزعة على فقرة ) 80(ةً مكونة من انالباحث المنهج الوصفي، وأعد استب

ب االجتماعي، والمشكالت انب الفني، والجان، والجاإلداريب انلجا: مجاالت هي
.  سؤالين مفتوحينإلى باإلضافة ،ويةانوالصعوبات التي تواجه مدير المدرسة الث

  . ومديرةاَمدير) 132(ة على عينة من انوطبق االستب
   : قصور مدير المدرسة من حيث إلىوخلصت نتائج الدراسة 

 . الضيقارياإلداالبتعاد عن الروتين  -

 . النمو المهني -

 .  وتحمل المسؤوليات في اتخاذ القراراتاشراك المرؤوسين -

 . واستخدام الوقت بفاعليةاإلداريتطوير النمط  -
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 . التقنية اإلدراية مثل الحاسوب في تسير إدارة المدارساستخدام -

ذلك  األساليب التربوية الحديثة، وكإلى وتوجيههمتقديم المساعدة للمعلمين الجدد،  -
 .تبادل الخبرات بين المدارس، وأيضاً اإلفادة من البيئة المحلية

شطة متنوعة تقوي الصلة بين المدارس، والبيئة، والمجتمع ان برامج ووجود -
 .المحلي

  
   ):1996(بطاح ودراسة السعود 9.1.2.2

 التعرف على مدى التزام مديري المدارس في محافظة الكرك إلىهدفت الدراسة 
 والفروق في وجهات النظر بحسب ، المهنية من وجهة نظرهمباألخالقيات
 انوقام الباحث. ةاإلداريالجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التعليمية، و: متغيرات
 رض، وتم تطبيقها على عينةغأخالقية مهنية لهذا ال) 13(ة مكونة من انببناء استب

مع الدراسة في مختلف  مجتأفرادمديرةً، يمثلون جميع ) 138(مديراً، و) 77 (ضمن
 .مراحل التعليم العام بمحافظة الكرك

  
  :هان إلىوخلصت نتائج الدراسة 

بين مديري  ) ≤α 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
،  متغير الجنس لصالح الذكورإلىالمدارس في االلتزام باألخالقيات المهنية تعزى 

 .لح ذوي المؤهل العالي متغير المؤهل العلمي لصاإلىو

بين مديري ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
 و ةاإلداري الخبرة ي متغيرإلىالمدارس في االلتزام باألخالقيات المهنية تعزى 

 .الخبرة التعليمية

  
   :)1996( دراسة عامر 10.1.2.2 

ة لمديري المدارس اإلداريرسات  التعرف على واقع المماإلىهدفت هذه الدراسة 
ة مكونة انوقام الباحث ببناء استب. ن كما يراها المديرووية في الضفة الغربية،انالث

ممارسة إدارية موزعة على عشرة مجاالت، طبقت على عينة عشوائية ) 58(من 
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مديراً ) 226(مديراً ومديرةً من المجتمع األصلي للمديرين البالغ عددهم ) 40(من 
  .ةًومدير

  :هان إلىوخلصت نتائج الدراسة 
واقع الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية كانت بدرجة مرتفعة من وجهة 

  .نظرالمديرون
بين  ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

ة لوظيفة اإلداري من حيث ممارستهم للمهام ويةانمتوسطات مديري المدارس الث
وذوي الخبرة  المؤهلين أكاديمياً وغير المؤهلين، :دير المدرسة لمتغيراتم

 ان مكإلىو ،وجنس المدير ، وحديثي العهد باإلدارةالمدرسيةة الطويلةاإلداري
 ).غير مدربين/ مدربين(وتدريب مديري المدارس ، ) مدينة/قرية(وجود المدرسة 

 

   :)1996 (دراسة مياس 11.1.2.2 

وية كما يتصورها ان التعرف على الكفايات القيادية لمدير المدرسة الثىإلهدفت الدراسة 
حاول الباحث تقييم مدى تحقق تلك و .ويةانالقادة التربويون، ومديرو المدارس الث

 في المديرية العامة للمفرق، المديرين ورؤسائهمالكفايات من وجهة نظر كل من 
وية ان وجهة نظر مديري المدارس الثإلى ومديريات التربية والتعليم التابعة لها إضافة

 مجتمع أفرادقائداً تربوياً، إذ شملت جميع ) 240(تألفت عينة الدراسة من . فسهمنأ
ية مجاالت انفقرة موزعة على ثم) 80(وقد طور الباحث أداةً للدراسة تضمنت . الدراسة
ع أولياء عالقات مال ،  إدارة شؤون الطالب،إدارة شؤون العاملين ،التخطيط:  هي،قيادية

  .موالتقوي، الوقتإدارة  ،إدارة الموارد المالية والمادية ،األمور والمجتمع المحلي

  :إلىوخلصت الدراسة 
ة الضابطة لسير العمل أكثر من الكفايات اإلداريتركيز المديرين على الكفايات  -

 .الفنية، والتطويرية

ع أولياء األمور، والمجتمع  في مجال العالقات مضعف امتالك المديرين للكفايات -
 .المحلي، وأداء متوسط في مجال التخطيط، وإدارة شؤون الطالب

أوصى الباحث بضرورة االهتمام بالكفايات الفنية التي تنعكس على األداء التعليمي و
  .والنتاجات النوعية وتفعيل ذلك عن طريق البرامج التدريبية
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  : )1997( اندراسة زيد 12.1.2.2 

وية الحكومية في انماط مديري ومديرات المدارس الثان الكشف عن إلىدراسة هدفت ال
 معرفة اتجاهات الطلبة نحو إلىمحافظات نابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وهدفت أيضاً 

:  األولى،واتبعت الباحثة المنهج الوصفي، واستخدمت لهذا الغرض أداتين. المدرسة
 Mandy James(در ان وطالبها لمندي ألكسلقياس العالقة الفعالة بين مدير المدرسة

Alexander(التشاور مع الطلبة، واالتصال : ، وتكون المقياس من ستة مجاالت هي
مع الطلبة، وإظهار االهتمام الشخصي والعناية تجاه الطلبة، وتعليم الطلبة، والمشاركة 

ة انية هي استبنااألداة الثوفقرة، ) 52(في النشاطات الطالبية، وضبط الطلبة، وذلك في 
م، وقد أجرت عليها الباحثة بعض ) 1986(قياس االتجاهات التي طورها المومني عام 

التعديالت لتناسب بيئة الدراسة، وتم تطبيق أداتي الدراسة على عينة من مديري 
مديرات في مدارس محافظات نابلس، ) 8(مديراً، و) 19 ( ضمتويةانالمدارس الث

مديراً ومديرةً، وعينةً من ) 79( من مجتمع الدراسة البالغ وطولكرم، وقلقيلية، وذلك
طالبةً من المجتمع ) 100(طالباً، و )142(طالباً وطالبةً، بواقع ) 242(الطلبة بمقدار 

  .طالباً وطالبةً) 4041(األصلي للطلبة البالغ 
  :هان إلىوخلصت نتائج الدراسة 

بين متوسطات ) ≤α 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
  .مجاالت اتجاهات الطلبة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور

بين ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 متغير جنس إلى تعزى اإلداريماط االتصال انمتوسطات درجات المديرين على 

 .ومتغير المؤهل العلمي للمدير المدير

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذ -
 . متغير خبرة المديرإلى تعزى اإلداريماط االتصال اندرجات المديرين على 

 اإلداريماط االتصال انتوجد عالقة إرتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية بين  -
 .للمدير واتجاهات الطلبة
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  :)1997( دراسة أحمد 13.1.2.2 
 والتعرف ،داخل المدرسة وخارجها  التعرف على الجهود البارزةإلىدفت الدراسة ه

 وتحديد ،ةاإلداريلرفع كفاءتهم على احتياجات مديري المدارس في مصر للكفايات 
ثم ,في مدارسهم  وأساليب نجاحهم، بعض السلبيات التي تعوق رفع مستوى كفاءتهم
ة انستخدم الباحث لذلك استباوقد ، حةوضع دليل عمل كأسلوب ومنهج لإلدارة الناج

والخبرات خارج  ،الخبرات داخل المدرسة :مكونة من خمسة أقسام تشتمل على
أسباب نجاح  ،بعض السلبيات ، والمنهاج الجديد،ومجال التدريب والحوافز ،المدرسة

 : من بينها عدةنتائج إلىوقد توصلت الدراسة  .مدير المدرسة في إدارة المدرسة
الزمة ألداء ل يشتمل تدريب مديري المدارس على المهارات والكفايات انأضرورة 

 ،ة الحديثةاإلداري والنواحي المالية و،دريس الواقعية الحديثةت وطرق ال،النواحي العملية
وهو ما توصلت الية معظم الدراسات والتي تؤكد على  .ورفع كفاءة اإلدارة المدرسية

 وضرورة إعدادهم وتدريبهم على أساس ،مهنيةحاجة مديري المدارس للكفايات ال
  .الكفايات

  
    :)1998( دراسة أبو عودة  14.1.2.2

ة، والفنية لمديري المدارس اإلداري الكشف عن واقع الممارسات إلىهدفت الدراسة 
الجنس، ونوع المدرسة، المؤهل : وية في لواء غزة، في ضوء متغيرات كل منانالث

ممارسة ) 86(ة مكونة من انجل ذلك أعد الباحث استبوأل. العلمي، سنوات الخدمة
الشؤون التنظيمية والمالية، وشؤون : إدارية، وفنية موزعة على ستة مجاالت هي

المنهاج المدرسي، والبرنامج التربوي، وشؤون النمو المهني للمعلمين، وشؤون الطلبة، 
ي والمدرسي، وتم وشؤون العالقة مع المجتمع المحلي، وشؤون تقويم العمل التربو

مديراً ) 49( مجتمع الدراسة من المديرين البالغ أفرادة على جميع انتطبيق االستب
معلماً ومعلمةً ) 238(ومديرةً، وعلى عينة من المعلمين الواقعين تحت إدارتهم، وعددهم 

  .معلماً ومعلمةً) 1337(وذلك من مجتمع المعلمين الكلي البالغ عددهم 
  :  النتائج التاليةإلى وقد خلصت الدراسة 
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 من تقدير المعلمين أعلىة والفنية بشكل اإلدارييقدر المديرون درجة ممارستهم  -
  .لها

ة، والفنية للمديرين بدرجة اإلدارييقدر المديرون والمعلمون معاً درجة الممارسات  -
  .متوسطة

لمجال  كما في ا"ضعيفة"ة، والفنية لمديريهم بين اإلدارييقدر المعلمون الممارسات  -
 كما "متوسطة"، وبدرجة )شئون العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي(الخامس 

  في بقية المجاالت 
بين متوسطات ) ≤α 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

درجات المديرين ومتوسطات درجات المعلمين، وذلك لصالح المديرين في كل 
  .االت ككلمجال على حدة وفي جميع المج

بين متوسطات   )≤α 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، وذلك لصالح مدارس )اثان/ذكور(نوع المدرسة : درجات المعلمين تعزى لمتغير

الذكور في كل مجال على حدة، وفي مجموع المجاالت ككل، باستثناء مجال 
  .اثنمدارس اال لصالح انالشؤون التنظيمية والمالية، حيث ك

بين ) ≤α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
جنس المعلم في مجموع المجاالت : متوسطات درجات المعلمين تعزى لمتغير

) الشؤون التنظيمية والمالية(ككل، وفي كل مجال على حدة باستثناء المجال األول 
لصالح ) ≤α 0.05(ستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية عند مت حيث وجد،

، ومتغير المؤهل العلمي للمعلم في مجموع المجاالت ككل، وفي كل المعلمات
ي، حيث وجدت فروق ذات داللة انمجال على حدة باستثناء المجالين األول والث

لصالح غير المؤهلين تربوياً تعزى   ) ≤α 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
في مجموع المجاالت ) قصيرة، متوسطة، طويلة(ة المعلم  متغير سنوات خدمإلى

 .ككل، وفي كل مجال على حدة
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  : )1999( دراسة دروزة 15.1.2.2 

 لدورهم  الحكومية الكشف عن مدى ممارسة مديري المدارسإلىهدفت الدراسة 
 ضوء مجاالت تصميم التعليم، في مجاالت تحليل البيئة المدرسية، فيالوظيفي 
  . لنشاطاتها، وتطويرها، وتقويمهاوالتخطيط

ة تشمل فقرات تمثل تلك األدوار لمدير المدرسة، وطبقت انواستخدمت الباحثة استب
  . شمال الضفة الغربية ومديرةاًمدير) 211(على عينة من 

  :  النتائج التاليةإلىوقد خلصت الدراسة 
  .%)89( بنسبة "عالية"قدر المديرون ممارسة دورهم الوظيفي بدرجة  -
 بنسبة عالية تقدر اإلداري الممارسات لذلك الدور في المجال أعلىت انك -

، يليها مجال تقويم %)88(يليها مجال تحليل البيئة المدرسية بنسبة %) 92(بـ
، ويليها %)86(، ويليها مجال تطويرها بنسبة %)87(النشاطات المدرسية بنسبة 
 %).82(أخيراً مجال التخطيط بنسبة 

، %)74(اتخاذ القرار بنسبة : مارسات للدور الوظيفي في مجاالت المأدنىت انك -
شطة المدرسة لحل مشاكل االبناء انوالتخطيط لبرامج تشرك االباء والمعلمين في 

، وتلبية %)87(، وترشيح المعلمين للدورات والندوات بنسبة %)76(بنسبة 
، ومثلها )%80(حاجات المعلمين بتوفير فرص تدريب وتنمية ذاتية لهم بنسبة 
 .نسبة تنظيم برامج توثيق الصلة بين المجتمع المحلي والمدرسة

  
  : )1999 (اندراسة  سليم 16.1.2.2 

الكشف عن المعوقات بشكل عام، والمعوقات المهنية بشكل خاص  إلىهدفت الدراسة 
وية الحكومية في محافظتي نابلس، انالتي تواجه مديري المدراس األساسية والث

ن ثم إجراء مقارنة في المعوقات المهنية في ضوء متغيرات الجنس، وطولكرم، وم
والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في اإلدارة، وموقع المدرسة، وعدد طالب 

  . سكن المديرينانالمدرسة، ومك
فقرة ) 40(ة تتكون من ان لذلك المنهج الوصفي، وقام ببناء استب الباحثواستخدم

أولياء :  صعوبات وعقبات تتعلق بالمجاالت التالية: هي،الت مجاةيانموزعة في ثم
األمور، السلطات التعليمية المشرفة، البناء المدرسي، المعلمين، الطلبة، وصعوبات 
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عدم قدرة المدير على إدارة الذات، وتوقف تطور المدير : شخصية تتمثل في
ة انذه االستبالشخصي، وضعف مهارات اإلشراف لدى مدير المدرسة، وتم تطبيق ه

مديراً ومديرةً من محافظتي نابلس وطولكرم في مدارس التعليم األساسي ) 224(على 
  .مديراً ومديرةً) 233(وي، وذلك من مجتمع الدراسة األصلي البالغ انوالث
  :  النتائج التاليةإلىوقد خلصت الدراسة  
سي ، والبناء المدر%)61(وصلت نسبة المعوقات في مجال أولياء األمور -

، والقدرة على إدارة الذات %)57(والطلبة ) 55.8(، والمعلمين %)55.4(
، وضعف مهارات %) 56.8(، وتوقف تطور المدير الشخصي %)58.4(

  %).57.2(اإلشراف 
  .اث أكثر منها في مدارس الذكورنت الصعوبات في مدارس االانوك -
أكثر من سنة ) 50(الصعوبات التي تواجه الفئات العمرية التي تزيد عن  -

  .الصعوبات التي تواجه الفئات التي تليها
الصعوبات التي تواجه حملة الماجستير أقل من الصعوبات التي تواجه حملة  -

  .الدبلوم العالي، وهؤالء أقل من الصعوبات التي تواجه حملة البكالوريوس
 الخبرة و، يليها ذوأعلىسنوات ) 10-5(المعوقات التي تواجه ذوي الخبرة من  -

  . الخبرة أقل من خمس سنواتو من عشر سنوات، يليها ذوأكثر
مدارس ة ، ويقل عنها ال/طالب) 300(تزيد المعوقات في المدارس التي تزيد عن  -

ة، ويقل عنهما المدارس التي عدد طلبتها /طالب) 100(التي عدد طالبها أقل من 
  .ة/طالب) 300-200(بين 

 . المدارس التي تقع في المدندرسة تزيد فيمالمعوقات التي تتعلق بموقع ال -

  
  :   )2000( دراسة احمد17.1.2.2 

 في المدارس بين واقعها الحالي، اإلداري التعرف على القصور إلىهدفت الدراسة 
 اإلداريوسبل عالج أوجه القصور من حيث التعرف على واقع بعض مظاهر القصور 

. ر المديرين، والمعلمينوية في جمهورية مصر العربية من وجهة نظانفي المدارس الث
.  تفشي هذه الظاهرة في المجتمعإلىوالكشف عن أهم األسباب، والعوامل التي تؤدي 

والتعرف على . والمعلمين حول أبعاد الدراسة والكشف عن الفروق بين آراء المديرين
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وتقديم . اإلداريمدى تأثير الوظيفة، والموقع الجغرافي على مظاهر، وأسباب القصور 
 .لتوصيات اإلجرائية التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة وعالجهابعض ا

) 20(التي تكونت من ) أداة الدراسة(ة انواتبع الباحث المنهج الوصفي، وطبق استب
 اإلداريعبارة ألسباب القصور ) 17( في المدرسة، واإلداريعبارة لمظاهر القصور 

هرة، على عينة من مديري عبارة كمقترحات لعالج هذه الظا) 22(في المدرسة، و
  معلماً ومعلمةً، ) 160(مديراً ومديرةً، و) 60(وية بلغت انالمدارس الث

 

ها النسبية على ان وأوز،اإلداري أهم نواحي القصور ان إلىوقد خلصت الدراسة 
  :مستوى المحافظات عامة

  ) 2.40(شطة الطالبية، وعدم وجودها في الواقع نتشكيلة اال -
 ). 3(لمين في شرح دروسهم ضعف جدية بعض المع -

 ).1.98(ضعف قدرة المعلم على ضبط الصف  -

 ).2.02(تدني الروح المعنوية لدى العاملين بالحقل التعليمي  -

 ).2.04(عدم فاعلية أداء مجلس أولياء األمور -

 ).1.94( كثرة األخطاءإلىتهاون إدارة المدرسة مع المقصر مما يؤدي  -

ملين بمجال التعليم مقارنة ببعض المهن تدني مستوى الرضا المهني لدى العا -
 ).2.12 (األخرى

ريبة  المتابعة، واالهتمام بالمدارس القانقلة الزيارات المدرسية التي تقوم بها لج -
 ).2.00(من المواصالت

 

  :  )2001(ة روالطدراسة  18.1.2.2 

  لمديري المدارساإلداري التعرف على واقع كفاية السلوك إلىهدفت الدراسة     
 في ضوء وهم التربية والتعليم ومساعدوريوية في الضفة الغربية كما يتصوره مدانالث

  .متغيرات سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، وموقع السكن
وتكون مجتمع الدراسة من مديري التربية والتعليم في الضفة الغربية ومساعديهم، 

، 2000– 2001م الدراسي وفقا لمعطيات وزارة التربية والتعليم  الفلسطينية  للعا
 مديراً ومديرةً واحدة ليصبح المجموع )36(وتناول جميع مجتمع الدراسة  وبلغ عددهم 
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ة كأداة الدراسة صممها الباحث لكي تتالءم مع مجتمع اناستخدمت االستبو. (37)
  .الدراسة

  :  النتائج التاليةإلىوخلصت الدراسة 
وواقع . ية في الضفة الغربية كاِفان السلوك اإلداري لمديري المدارس الثانو -

كفاية السلوك اإلداري لمدارس الثانوية في الضفة الغربية كاِف لصالح الذين 
يحملون شهادات البكالوريوس وفقا للمؤهل العلمي، والذين يسكنون المدن وفقا 

  .لموقع السكن
يري  لمداإلداري أكثر أبعاد السلوك ان التربية والتعليم ومساعدوهم يرويرى مد -

  .اإلداريوية في الضفة الغربية واقعية وكفاية  هو بعد السلوك انالمدارس الث

 التربية والتعليم ومساعدوهم في الضفة  الغربية  والذين تنحصر يرويرى مد -
من تصل  خبراتهم  م كفايةكثرأسنوات  ) 5  – 3 (من خبرتهم في مجال عملهم 

 .أعلى سنوات إلى

  
  : )2001(دراسة مناصرة 19.1.2.2 

 معرفة درجة فاعلية برنامج التدريب الخاص بالمديرين إلى الدراسة هدفت 
والمديرات الذي أعدته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، من وجهة نظر مديري 

) 64( وقد تكون مجتمع الدراسة من .وية الحكومية في محافظة الخليلانالمدارس الث
الباحث وقد استخدم . حكومية في محافظة الخليلوية الان ومديرة للمدارس الثمديراً
فقرة ) 45( لقياس درجة فاعلية البرنامج التدريبي الخاص بالمديرين وتكونت من ةاناستب

، والنظم اإلداري القيادة المدرسية، ومهارات العمل: موزعة على المجاالت التالية
شاد المدرسي، والثقافة  وبناء الفريق، والقياس والتقويم، واإلر،ة، والتخطيطاإلداري

  .المدرسية، وإدارة الصراع
  :إلىوقد توصلت الدراسة 

 البرنامج حقق نأ و،"كبيرة"درجة فاعلية البرنامج التدريبي الخاص بالمديرين  -
  .جلهاأاألهداف التي صمم من 
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 المؤشر العام لدى المديرين والمديرات نحو رفع البرنامج التدريبي للكفايات ان -
 ، جميعها إيجابيا في جميع مجاالت الدراسةاننظيمية واإلشرافية كة والتاإلداري

  .وفي مقدمتها الكفايات التنظيمية من حيث الفاعلية
عدم وجود فروق بين تقدير كل من المديرين والمديرات لدرجة فاعلية البرنامج  -

  ) .4.20(اث نومتوسط اال) 4.20( حيث بلغ متوسط الذكور ،التدريبي
 ،ن آراء المديرين لدرجة فاعلية البرنامج التدريبي حسب المؤهل هناك فرقا بيان -

وحسب موقع ) 4.29( حيث بلغ المتوسط الحسابي ،ولصالح حملة الدبلوم
 وحسب ،)4.38( حيث بلغ المتوسط الحسابي ، ولصالح مدارس المدينة،المدرسة
 حيث بلغ المتوسط ،سنوات) 3-1( ولصالح ذوي الخبرة القصيرة من ،الخبرة

  ).4.29(لحسابيا
شاركون تحفظا على  األساليب التدريبية التي استخدمت، أبدى المإلىبالنسبة  -

 .أسلوب المحاضرة

  
  : )2002(دراسة عابدين 20.1.2.2 

 التعرف على محتوى برامج التدريب المعدة لمديري المدارس إلىهدفت الدراسة  
مديرين من وجهة نظر المديرين مها وتحديد أثرها على أداء اليالحكومية الفلسطينية وتقي

 في مديريات التربية والتعليم في الضفة انفسهم، ورؤساء أقسام التدريب وشؤون الميدان
استخدمت الدراسة أداة من إعداد الباحث، تدور حول الموضوعات التي تم  .الغربية

ثرها على األداء من جهة وأالتدرب عليها من جهة، وحول واقع البرامج التدريبية 
  .أخرى

  :إلىوقد توصلت الدراسة 
ثناء الخدمة، والبرامج أغالبية المديرين التحقوا بدورات التدريب خصوصا  -

، اإلداريبين التنظيمي وانالتدريبية تضمنت موضوعات متنوعة من الج
 التدريب لم يتناول ان إلى العينة تقريبا أشاروا أفراد ونصف ،والتعليمي

  .ليمموضوعات هامة في التنظيم والتع
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 المتوسطات الحسابية لتقييم برامج التدريب من وجهة نظر رؤساء أقسام أعلى -
 المتوسطات الحسابية أعلى ان لتنفيذ التدريب، بينما كان كانالتدريب وشؤون الميد

  .من وجهة نظر المديرين لنتائج التدريب
بعا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم البرامج التدريبية بشكل عام ت -

 .ةاإلداريلمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة التعليمية، الخبرة 

-  

 

  : )2002( دراسة الناصري21.1.2.2 

 انوية في سلطنة عمانهدفت هذه الدراسة تحديد الكفايات المهنية لمديري المدارس الث
مؤهل  وال، الجنس: أثر كل منانوالتي لها عالقة بالمهام واألدوار المنوطة بهم، وبي

وتكون مجتمع   والموقع القيادي في تحديد هذه الكفايات،،ةاإلداري والخبرة ،العلمي
 وفئة ،فرداً) 110(فئة القادة وعددهم : فرداً موزعين على فئتين) 184(الدراسة من 

 ،مسقط: فرداً من ثالث مناطق تعليمية هي) 74(وية وعددهم انمديري المدارس الث
ة قام انستباواستخدم الباحث في هذه الدراسة . جنوب والباطنة ،والباطنة شمال

 كفاية مهنية غطت ) 53( وثباتها حيث تكونت من ، وتأكد من صدقها،بتطويرها
, ، وتطوير المناهج والنشاطات المرافقة، والمتابعة والتقويمفراد إدارة األ:مجاالت

  .ة بالمجتمع المحلي ومجال عالقة المدرس،ومجال اإلدارة المالية والتسهيالت المدرسية
  :إلىوتوصل الباحث خاللها 

 تقديرات عينة الدراسة حول تحديد الكفايات المهنية الالزمة لمديري المدارس ان -
 أعالها مجال إدارة ان وك"بدرجة كبيرة"ت انوية في المجاالت الستة كانالث
رسة  ثم مجال اإلدارة المالية والتسهيالت المدرسية ومجال عالقة المد،فراداأل

 وبعده مجال المتابعة والتقويم ثم مجال األفرادبالمجتمع المحلي ثم مجال إدارة 
  .تطوير المناهج المدرسية والنشاطات المرافقة

بين ) ≤α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 ات عينة الدراسة على جميع الكفايات تعزى لمتغيرأفرادمتوسطات تقديرات 

  .المؤهل العلمي وة ،اإلداريس، والخبرة الجن
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بين متوسطات ) ≤α 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، وتطوير المناهج فرادإدارة األ(  لمجاالت المديرين ورؤسائهمتقديرات 

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) والنشاطات المرافقة، والمتابعة والتقويم
  .ت األخرىللمجاال

 بين متوسطات ) ≤α 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 . لقياديا عينة الدراسة على الكفايات تعزى للموقع أفرادتقديرات 

 إعادة النظر في الالئحة : منها، مجموعة من التوصياتإلىوخلصت الدراسة 
وضرورة اهتمام  وية في ذلك،ناالتنظيمية للعمل المدرسي وإشراك مدير المدرسة الث

متخذي القرار بوزارة التربية والتعليم بتخفيف العبء الوظيفي الملقى على مديري 
وية ، والتشجيع المستمر من قبل الوزارة والمديريات التابعة لها، للمديرين انالمدارس الث

  . العمل وتحسين قنوات االتصال بينهم الجدد وتحفيزهم على

  

  :  )2002(  الهباشدراسة22.1.2.2  
هدفت الدراسة على التعرف على أكثر المشكالت شيوعاً التي تواجه مديري 

وقام . المدراس الجدد في محافظات غزة، وألجل ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي
لطلبة، الهيئة ا(  تيةآلموزعة حسب المجاالت افقرة  120)(ة مكونة من انببناء استب

ة اإلداريلمحلي، وأولياء األمور، والمنهاج المدرسي، الشئون التدريسية، والمجتمع ا
  .)والمالية، واإلدارة التعليمية، واألبنية والتجهيزات

: اآلتي وتم تطبيق هذه االداة على عينة من مديري المدارس وذلك على النحو 
مدير مدرسة تابعة إلشراف وكالة الغوث الدولية ) 31(مدير مدرسة حكومية، و) 93(
  .سنوات) 3(ين تم تعيينهم قبل الذ

  :  النتائج التاليةإلىوقد خلصت الدراسة 
ت أكثرها حدةً تلك اني مديرو المدارس الجدد في كل المجاالت، والتي كانيع -

المتعلقة باإلدارة التعليمية، واألبنية والتجهيزات، والمنهاج، وقد بلغ مجموع 
 "متوسطة"، وبدرجة )15 ("ضعيفة"، وبدرجة )35 ("كبيرة"المشكالت بدرجة 

  .مشكلة) 70(
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تقديرات بين ) ≤α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 عامل الجنس، إلىالمديرين الجدد في تحديد المشكالت التي تواجههم تعزى 

 .والمرحلة التعليمية، والمنطقة التعليمية

تقديرات بين ) ≤α 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
 عامل الجهة إلىالمديرين الجدد في تحديد المشكالت التي تواجههم تعزى 

 .ة، وذلك لصالح مديري المدارس الحكوميةفالمشر

 

  :   )2003( دراسة بسيسو  23.1.2.2  

 وضع تصوٍر مقترح لمعالجة مشكالت اإلدارة المدرسية في إلىهدفت الدراسة 
  :محافظات غزة من خالل

 في محافظات غزة  لدى مديري المدارسماط القيادية السائدةنالتعرف على اال -
  .وأيها أكثر شيوعاً

التعرف على مدى اختالف المشكالت لدى مديري المدارس باختالف النمط  -
 .القيادي السائد لديهم

ة، وطبيعة المرحلة اإلداريالنوع، والخبرة : التعرف على أثر متغيرات كل من -
 السكن، والمؤهل العلمي في اختالف المشكالت لدى مديري انومكالتعليمية، 

 .المدارس في محافظات غزة

تقديم تصور مقترح لمعالجة المشكالت التي تواجه مديري المدارس في محافظات  -
 .غزة

ة ان واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وطبقت االستب -
 مديراً ومديرةً،) 282(س في محافظات غزة، كأداة على عينة من مديري المدار

  
  :إلى وخلصت  الدراسة 

ماط القيادية شيوعاً النمط الديمقراطي، يليه الترسلي، ثم ن أكثر االانتبين  -
  .ياألوتوقراط

ال توجد عالقة بين طبيعة المشكالت التي تواجه مديري المدارس، ونمط القيادة  -
  .السائد لديهم
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حصائية في المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس ال توجد فروق ذات دالة إ -
، المرحلة التعليمية،  النوع،ةاإلداري متغيرات الخبرةفي محافظات غزة في ضوء 

  . السكن انومك
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس في  -

الت لدى اصحاب  متغير المؤهل العلمي، وأكثر المشكإلىمحافظات غزة تعزى 
 .المؤهل العلمي األقل وهو الدبلوم

  
  

   : )2003(  دراسة قداح  24.1.2.2
 لمديري ةالمستقبليو  الحاليةهدفت هذه الدراسة التعرف على الكفايات المهنية

من خالل  . وية األردنية في الربع األول من القرن الواحد والعشرينانالمدارس الث
 نموذج يمكن بناءه للكفايات المهنية إلىايات، والوصول تطوير نموذج مقترح لتلك الكف

. جل توظيفها في ممارستهم األدائيةأوية من انالمستقبلية لمديري المدارس األردنية الث
 وقام بتبويبها في ،ة للكفايات المهنية الحالية لمدير المدرسةاناستب بناءلوعمد الباحث 

 الموارد البشرية والمادية، اإلشراف الفني، ، إدارة اإلداريالتخطيط  :اآلتيةمجاالت ال
تم  عد التأكد من صدق األداة وثباتها،وب .والعالقة مع المجتمع المحلي  والتقويم، المتابعة

في محافظة العاصمة  ويةان المدارس الثيبمدير الدراسة المتمثلة ةنتوزيعها على عي
ن الذين يتابعون ي التربويينوالمشرف .من مجتمع الدراسة%34أي بنسبة ) 338(وعددهم 

من مجتمع % 26أي بنسبة ,مشرفا ومشرفة ) 152( وعددهم اإلداريت اإلشراف اعملي
  ً.الدراسة

  :إلىوخلصت  الدراسة 
الغالبية من تلك الكفايات ما زالت ضمن قائمة الكفايات الالزمة في مطلع القرن  -

 .الجديد

لمستحقات التطويرية للقرن تنسجم مع ال  وتجديدهايمكن تطوير الكفايات األخرى -
 .الحادي والعشرين

ب الفنية المرتبطة انعمل نحو أولويات إدارية بحتة على حساب الجو هناك ما زال -
 .بجوهر عملية التعليم والتعلم
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هناك توجه واضح نحو النهج القيادي الداعي إلحداث نقالت نوعية لألداء  -
  .يانسنابع اال، والتحول نحو اإلدارة التشاركية ذات الطاإلداري

ب الفنية المرتبطة انبحتة على حساب الجوال هناك ميل نحو أولويات إدارية ما ز -
ستخدم الباحث اأما عن الكفايات المستقبلية فقد  .بجوهر عمليات التعلم والتعليم

خبيرا متخصصاً في اإلدارة ) 30(راء آسلوب دلفي التنبئ الستطالع أطوات خ
أسهم في   وتكنولوجيا المعلومات مما،االجتماع وعلم ، واالقتصاد،التربوية

مرتبة حسب أهميتها ضمن المجاالت  كفاية مهنية مستقبلية) 81(الحصول على 
 الستة للدراسة

 

 : ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها 

طالقاً من انمحورياً في إدارة شؤون مدرستة ً ضرورة إعطاء مدير المدرسة دورا -
 .ياتها المادية والبشريةانوإمك ،البيئية خصوصيتها

 وتبني ،التوجه نحو النزعة القيادية ذات البعد التأثيري في العاملين والمتعلمين -
وهذا  ،والتركيز على جوهر العملية التعليمية ،المنحى التشاركي في التعامل

ومواكبة المتغيرات ،  التطور المهني باستمرارإلىمهنية تسعى  يتطلب شخصية
 .أثيرات على العملية التعليميةالتي تترك ت

ستشراف إ و، التنبؤيطظرورة امتالك مدير المدرسة لقدرات مرتبطة بالتخطي -
 .المستقبل

 .ضرورة إقامة عالقة تفاعلية بين المدرسة والمجتمع المحلي -

 

  ):2004(دراسة العريني  25.1.2.2

 في المملكة العام  تحديد الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليمإلىهدفت الدراسة 
  : السعودية من خاللالعربية

 بناء مقياس للكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية  -
  .السعودية

التعرف على مدى ممارسة التعليم العام في المملكة العربية السعودية للكفايات  -
  .االساسية
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عام في المملكة العربية التعرف على الفروق بين مديري مدارس التعليم ال -
ساسية تبعاً الختالف المرحلة الدراسية، ألالسعودية في ممارسة الكفايات ا

) 7858(وتكون مجتمع الدراسة من .والمؤهل العلمي، والخبرة، والمنطقة التعليمية
 تم ،)750( بلغت ،وأخذت عينة باستخدام الطريقة العشوائية العنقودية. مديراً

 ، والتي تتمثل في مقياس للكفايات األساسية لمدير المدرسةتوزيع أداة الدراسة
  :إلىوخلصت الدراسة . والذي قام ببنائة الباحث

في درجة ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجودعدم  -
 الدراسة  للكفايات األساسية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي،  عينةأفرادممارسة 

  .ةوالمرحلة الدراسي
لمتغير الخبرة ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود -

 . عشر سنة فأكثرىفي مجال اإلدارة المدرسية لصالح ذوي الخبرة من أحد
ولمتغير المنطقة التعليمية لصالح المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، والمنطقة 

 .الشرقية

  
  : )2004( ��دةدراسة أبو  26.1.2.2 

 التعرف على المشكالت والصعوبات التي تواجه مدير المدرسة إلىت الدراسة هدف
في ضوء . من وجهة نظر المديرين والمعلمين الواقعين تحت إدارتهم .في قطاع غزة
 وموقع ، ونوع المدرسة، وسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي والتربوي،متغيرات الجنس

مكونة من  ةانستبا وتم بناء ،ج الوصفياتبع الباحث المنه . وحجم المدرسة،المدرسة
تعبر عن مشكالت وصعوبات تتجه باتجاهين هما المجال الذاتي المتعلق  فقرة )172(

والمجال البيئي ويتناول المشكالت والصعوبات البيئية المحيطة التي تعرقل  ,بالمدير
ق التطبي ،والمعلمين الطلبة ،المنهاج ،عمل المدير من خالل المبنى المدرسي

 مجتمع الدراسة انوك .المناخ التنظيمي ، السلطةالمشرفة، وأولياء االمور،التكنولوجي
 ومديرة ،مديراً) 74( والبالغ عددهم ،وية في غزةان من جميع مديري المدارس الثاًمكون

) 171(بواقع ) 279(من المعلمين وعددهم  وعينة مديرة) 38(و  مديراً)36(بواقع 
 من انوك) . 1860(من المجتمع االصلي البالغ  %15 نسبة معلمة أي) 108(معلماً و

  :اننتائج الدراسة 
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ان أكثر المشكالت التي تواجه المديرين والمعلمين هي قلة تعاون المعلمين بسبب  -
تدني رواتبهم، وقلة الحوافز التي تمنحها السلطة المشرفة للمشاركين في الدورات 

الترفيع التلقائي للطلبة،  وقلة توفر أجهزة التدريبية التي تعقد للتطوير المهني، و
 .الحاسوب لتسهيل معالجة بيانات الطلبة وأحوالهم

بين ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود  -
 والصعوبات التي تواجههم ،المتوسطات التقديرية لمديري المدارس للمشكالت

لح موقع المدرسة في القرية يليها  موقع المدرسة ولصاإلىأثناء عملهم تُعزى 
 ، ولصالح الذكوروجنس مدير المدرسة،  متغير نوع المدرسةإلىوكذلك  .المخيم

ت لصالح ذوي الخدمة القصيرة أقل من انة كاإلداريغير الخدمة ت مإلىوبالنسبة 
  .سنوات) 10-5(يليهم ذوو الخدمة من  ،خمس سنوات

بين المتوسطات ) ≤α 0.05( الداللة  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود -
وية المدارس للمشكالت والصعوبات التي تواجههم انلمعلمي المدارس الث التقديرية

ونوع المدرسة  .متغير جنس المعلم ولصالح الذكور إلىأثناء عملهم تُعزى 
  .ولصالح مدارس الذكور

ين ب) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود -
وية المدارس للمشكالت والصعوبات انلمعلمي المدارس الث المتوسطات التقديرية

أو حجم  ،متغيرالمؤهل العلمي أو مدة الخدمة إلىالتي تواجههم أثناء عملهم تُعزى 
  .أو موقعها، المدرسة

  
  : )2004 (فىدراسة بني مصط  27.1.2.2    

وية ان ومديرات المدارس الث، بناء برنامج تدريبي لمديريإلىهدفت الدراسة     
ة في ضوء احتياجاتهم التدريبية، إضافة اإلداريالحكومية في األردن لتطوير كفايتهم 

 أفراد، على تقديرات )مدير مدرسة، معلم(ثر المسمى الوظيفي أ التعرف على إلى
 ة، ولتحقيقاإلداريوية الحكومية للكفايات ان ودرجة ممارسة مديري المدارس الث،العينة

ة الضرورية لمديري ومديرات المدارس اإلداريهذه الدراسة تم تحديد الكفايات 
 وزعت على عينة استطالعية من الخبراء ةانوية الحكومية من خالل استبانالث

داة الدراسة استنادا أ وللتعرف على االحتياجات التدريبية قام الباحث ببناء ،التربويين
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داة أل وبعد التأكد من ثبات اة،قة ذات الصلدب التربوي والدراسات السابأل اإلى
ختبار تم بناء برنامج تدريبي لتطوير الكفايات في ضوء عادة اإلإ و،ختباربطريقة اإل
 ، وتم التاكد من مناسبته بعرضه على مجموعة من الخبراء،حتياجاتقائمة اإل
 يبياً تدراً موضوع )33( واًهدف)  33( واستقر بصورته النهائية على ،والمحكمين

، والطلبةالفني، و، اإلداري :ربعة مجاالتأ فقرة موزعة على )61(من داة األتكونتو
 معلم )600(مديراً ومديرةً، و )150(وتكونت عينة الدراسة من . والمجتمع المحلي

  .ارهم بالطريقة الطبقية العشوائية تم اختيةومعلم
  : النتائج التاليةإلىوخلصت  الدراسة  -
 المرتبة األولى في االحتياجات التدريبية، يليه المجال الفني، رياإلدااحتل المجال  -

  . من وجهة نظر المديرينفمجال الطلبة ، فمجال خدمة المجتمع
 المرتبة األولى فمجال المجتمع المحلي، فمجال الشؤون اإلداريالمجال أحتل  -

ة من وجهة نظر اإلداريالفنية من حيث ممارسة مديري المدارس الكفايات 
  .علمينالم

بين متوسطات ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود -
 مديري المدارس، ومتوسطات تقديرات المعلمين على مجاالت البحث اتتقدير

 ، والفني،اإلداريت لصالح مديري المدارس في المجال انواألداء ككل، وك
  . واألداء ككل،والطلبة

 بين )≤α 0.05(ائية عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصعدم وجود -
متوسطات تقديرات مديري المدارس ومتوسطات تقديرات المعلمين في مجال 

  .خدمة المجتمع
 كفاية في مجال 15ة بحاجة لتطوير، واإلداري كفاية في مجال الشؤون 15وجود  -

،  كفاية في مجال شؤون الطلبة11 تطوير أيضاً، وكذلك إلىالشؤون الفنية بحاجة 
 . تطويرإلى كفايات بحاجة 8أما مجال المجتمع المحلي فهناك 

 

  ):2005( دراسة الحيح    28.1.2.2

 درجة التطبيق الحالية والدرجة المأمولة للمعايير إلىهدفت الدراسة التعرف     
لى الفروق بين إ التعرف إلى هدفت كما ،ويةانالمتبعة في إختيار مدير المدرسة الث
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 ،الوظيفي، والمسمى الجنس:  العينة حسب متغيراتأفرادبات متوسطات استجا
وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين  . والخبرة، والمؤهل العلمي،والمديرية
وية في مديريات التربية والتعليم في جنوب ان ومديري ومعلمي المدارس الث،التربويين
تم اختيار  ) . 2004/2005 (مي من العاان في الفصل الدراسي الث، وبيت لحم، الخليل

 ، والمديرين،فردا من المشرفين التربويين) 411(عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها
فقرة موزعة على ) 41( المكونة من قام الباحث بتطوير أداة الدراسة. والمعلمين

. اإلجتماعية والمعايير ، والمعايير المعرفية، المعايير الشخصية:تيةالمجاالت اآل
 : النتائج اآلتيةإلىالدراسة وخلصت 

ت بدرجة انوية كان درجة التطبيق الحالية لمعايير اختيار مدير المدرسة الثان -
 ."مرتفعة"ت الدرجة المأمولة ان في حين ك"متوسطة"

 عينة الدراسة لدرجة التطبيق أفراد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات توجد -
 لصالح وية، وتقديراتهم للدرجة المأمؤلة،انالثالحالية لمعايير اختيار مدير المدرسة 

 .الدرجة المأمولة

 عينة الدراسة لدرجة أفراد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات عدم وجود -
 ،الجنس :وية تعزى لمتغيراتانالتطبيق الحالية لمعايير اختيار مدير المدرسة الث

ى متغير المسملق وتوجد فرو.  وسنوات الخبرة، والمديرية،والمؤهل العلمي
 . ولصالح المديرين والمعلمين،الوظيفي

 عينة الدراسة لدرجة أفراد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات عدم وجود -
 . حسب متغيرات الدراسة،ويةانالتطبيق المأمولة لمعايير اختيار مدير المدرسة الث

، يار مدير المدرسةوصت الدراسة بإعادة النظر في المعايير المتبعة حالياً الختأو
 .والتجرد والموضوعية عند اختيار مديري المدارس

 

  :)2005( دراسة أبو شريعة  29.1.2.2

 مدى قيام مدير المدرسة في محافظات الجنوب إلى التعرف إلىهدفت هذه الدراسة   
والخدمات  .بالدور الفني الموكل إليه على اعتباره مشرف تربوي مقيمفي األردن 
  والشخصي في ضوء،التي يقوم بها مدير المدرسة في مجال النمو المهنياإلشرافيه 

 وتكون مجتمع الدراسة )ثىان، ذكر( الجنس ،)معلم ، مدير( الوظيفة المتغيرات المستقلة
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ومديرات  ومديري ).6437( من جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومية وعددهم
 بلغ عددهمفقد دراسة من المعلمين ال أما عينة ).409( وعددهم، المدارس الحكومية

وتم اختيارهم بالطريقة ومديرة ً مديرا) 57(  عددهمانأما من المديرين فك ).319(
 يقدمها انيمكن  ة بالخدمات اإلشرافية التيان وقام الباحث ببناء استب،الطبقية العشوائية

لتنفيذ ا ،التخطيط ،لتنسيق واإلدارة ا:ةمدير المدرسة موزعة على المجاالت اآلتي
  .النمو الشخصي ، البحوث والدراسات،التقويم ،التالميذ ،المنهاج، ووتحسين األداء

  :النتائج التالية إلىوخلصت  الدراسة 
ت جميع المتوسطات الحسابية لتقديرات المديرين عن درجة ممارستهم لمهامهم ان ك-

  .مين وكذلك تقديرات المعل،اإلشرافية على جميع المجاالت بدرجةعالية 
بين متوسطات ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية  مستوى الداللة وجود -

 اإلشرافية على  عينة الدراسة عن درجة ممارسة المديرين لمهامهمأفراداستجابات 
  .ت لصالح تقديرات المديرين انجميع مجاالت الدراسة وجميعها ك

بين ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود -
من  متوسطات تقديرات مديري المدارس عن درجة ممارسة المديرين لمهامهم اإلشرافية

  . متغيري الجنس والمؤهل العلمي إلىوجهة نظرهم تعزى 
بين متوسطات ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود -

من وجهة  مهامهم اإلشرافيةتقديرات مديري المدارس عن درجة ممارسة المديرين ل
 ولصالح منطقة الشوبك ، المنطقة التعليمية على مجال المنهاجإلىنظرهم تعزى 

.   لصالح جميع المناطقان ومنطقة مع، وعلى مجال التقويم بين جميع المناطق،والطفيلة
وعلى مجال النمو ، وعلى مجال البحوث لصالح منطقة الطفيلة والكرك والشوبك

ولمتغير  .ح جميع المناطق لصالانمع  ومنطقة،م بين جميع المناطقالشخصي للمعل
  . سنوات5ت الفروق لصالح الخبرة أكثر من انالخبرة ك

 بين )≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود -
متوسطات تقديرات المعلمين عن درجة ممارسة المديرين لمهامهم اإلشرافية من وجهة 

  . متغيري الخبرة والمؤهل العلمي إلىتعزى نظرهم 
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  : )2006( عواددراسة أبو   30.1.2.2  

ة لدى مديري مدارس وكالة الغوث اإلداري واقع الكفاءة إلىهدفت الدراسة التعرف 
 هذه الكفاءة في ضوء إلىفي الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين، والتعرف 

ؤهل العلمي، الخبرة، موقع المدرسة، المنطقة المتغيرات المستقلة جنس المعلم، الم
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات وكالة الغوث في الضفة  .التعليمية
 فاشتملت ،مدرسة، أما عينة الدراسة94 ) ( فيمعلماً ومعلمةً  (1992)وعددهم الغربية، 

  على 
  العشوائيةيقة، وتم اختيارهم بالطرمدرسة(22) في معلماً ومعلمةً  380) (

  .العنقودية
فقرة )  54 (ة مكونة مناإلدارية لقياس واقع الكفاءة انوقام الباحث ببناء استب

 موزعة على مجاالت الدراسة الخمسة التخطيط، التنظيم، االتصال، اتخاذ القرار،
  .التقويم

  : أوصى الباحث بما يلي، وفي ضوء نتائج الدراسة
ة لديهم في اإلداريعد في رفع وتعزيز الكفاءة ين تسايرإعداد برامج تدريب للمد -

  .مجال  التخطيط،  واستخدام التقنيات الحديثة، وتحديد احتياجات المعلمين
  .اطالع المعلمين على ما هو جديد في مجال العمل التربوي -
  .  فتح قنوات اتصال مع المجتمع للتغلب على الصعوبات التي  تواجه المدرسة -

 
  : )2006 ( والعسيلي وعمروسمرةأبو دراسة   31.1.2.2

وية، وأولياء األمور في انلى تصورات مديري المدارس الثإهدفت الدراسة التعرف 
 االختالف بسببمحافظة الخليل للتفاعل بين اإلدارة المدرسية، والمجتمع المحلي، وذلك 

، )مدير أو ولي أمر(صفة المسؤولية : متغيرات الدراسةفي تصوراتهم باختالف 
  .مؤهل العلمي، وسنوات خبرة المديرنس، والمديرية، والوالج

وية في محافظة ان الث المدارسوتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات
مديراً ومديرةً، ومن جميع )  80 ( والبالغ عددهم2004/2005الخليل للعام الدراسي 
، أما )وياني الثان والثالصفين األول( وية في محافظة الخليل انأولياء طلبة المرحلة الث

 ولي أمر، تم اختيارهم )390(و. مديراً ومديرةً ) 60( فتكونت من ؛عينة الدراسة
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ة لقياس ان  بتطوير استبونبالطريقة العشوائية، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث
وية وأولياء األمور في محافظة الخليل للتفاعل بين انتصورات مديري المدارس الث

فقرة على ثالث ) 46  (ة منانالمدرسية والمجتمع المحلي، وتكونت االستباإلدارة 
ما تقدمه المدرسة للطلبة، وما تقدمه المدرسة للمجتمع المحلي، وما يقدمه : مجاالت

ة وثباتها بالطرق التربوية انوتم التحقق من صدق االستب. المجتمع المحلي للمدرسة
  .واإلحصائية المناسبة
  : النتائج التاليةإلى وخلصت  الدراسة 

وية وأولياء األمور في محافظة الخليل ان مديري المدارس الثدرجة تصورات -
متوسط حسابي ب متوسطة وتانللتفاعل بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي ك

 ).0.55(حراف معياري انو  (3.31 ) للدرجة الكلية مقداره

بين متوسطات ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية  مستوى الداللة وجود -
وية، وأولياء ان عينة الدراسة حول تصورات مديري المدارس الثأفراداستجابات 

األمور في محافظة الخليل للتفاعل بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي تعزى 
 . صفة المسؤولية ولصالح المديرينإلى

بين ) ≤α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود -
 متغيرات الجنس، والمديرية، والمؤهل العلمي، وخبرة إلىالمتوسطات تعزى 

  .المدير
  -: أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها؛وفي ضوء هذه النتائج

 تولي وزارة التربية والتعليم العالقة بين اإلدارات المدرسية والمجتمع المحلي نأ -
 .أهمية خاصة

رسية بتوعية المجتمع المحلي بالدور المطلوب منه تجاه  تقوم اإلدارات المدنأ  -
 .المدرسة

  
    :)2006( عداربةدراسة   32.1.2.2   

لى معدل الوقت الذي يصرفه مديرو ومديرات مدارس  إهدفت الدراسة التعرف 
الوكالة األساسية في الضفة الغربية من وقت العمل الرسمي على جميع المهام لكل 

في ) ، الفني، االجتماعياإلداري(ت الثالثة لإلدارة المدرسية مستوى من  المستويا
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 دراسة أداء الوقت على مستوى جميع المهام إلىضوء متغير الجنس، كما هدفت 
للمستويات الثالثة لإلدارة المدرسية، والكشف عن أثر بعض المتغيرات المستقلة 

كشف عن طبيعة العالقة ، المنطقة التعليمية، وكذلك الالجنس: الخاصة بمدير المدرسة
بين معدل كمية صرف المدراء للوقت، ومعدل أهمية المهمة حسب  درجة اعتقادهم 

  .بأهميتها
  :، أهمهاالنتائجمجموعة من  إلى وخلصت  الدراسة 

وجود عالقة ارتباطية ايجابية قوية ذاتت داللة معنوية على مستوى الداللة  -
 المديرات والتي يصرفها المديرون بين معدل كمية الوقت )a0.01=(اإلحصائية 

 على المهام المنوطة بهم وبين درجة أهمية المهمة وفق اعتقادهم بأهميتها 

 فروق ذات داللة إحصائية في متوسط كمية صرف المدراء للوقت على وجود -
 . لإلدارة تعزى لمتغير الجنس، ولصالح الذكوراإلداريمستوى مهام المستوى 

 للوقت يرينة إحصائية في متوسط كمية صرف المد عدم وجود فروق ذات دالل -
  .على مستوى مهام المستويين  الفني واالجتماعي

 للوقت تعزى  يرين فروق ذات داللة إحصائية في متوسط كمية صرف المدوجود -
  .للمتغيرات  المستقلة بمدير المدرسة، والمدرسة، والمنطقة التعليمية

  
    : )2007(ليل  وابو ه، والعسيلي،أبو سمرة  33.1.2.2

وية في انلى واقع الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس الثإهدفت الدراسة التعرف 
 دور متغيرات الدراسة في واقع إلىمحافظة الخليل من وجهات نظر المعلمين والتعرف 

وية في محافظة اني المرحلة الثهذه الممارسات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلم
معلماً ومعلمةً، أما  1269)(والبالغ عددهم ، ) 2006-(2005الدراسي الخليل للعام 

بالطريقة الطبقية ومعلمةً، تم اختيارهم   معلما(228)عينة الدراسة فتكونت من 
فقرة 45 ة مكونة من انالعشوائية، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون ببناء استب

درسي، والنمو المهني والتدريب، التخطيط، والمنهاج الم: موزعة على ستة مجاالت
ة وثباتها انوتم  التحقق من صدق االستب. ، والتقويماإلنسانيةوالزيارة الصفية، والعالقات 

  .بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة
  : النتائج التالية أهمإلىوخلصت الدراسة 
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وية  في ناواقع الممارسات اإلشرافية للمديرين من وجهات نظر معلمي المرحلة الث -
 . بدرجة مرتفعةانمحافظة  الخليل ك

بين تقديرات ) ≤α 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -
جنس :  للمديرين تعزى لمتغيراتة  عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلشرافيأفراد

 .المعلم، وتخصصه، ومؤهله العلمي

 أفرادبين تقديرات ) ≤α 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
المديرية، :  متغيريإلىعينة الدراسة لواقع الممارسات اإلشرافية للمديرين تعزى 

 .ولصالح مديرية جنوب الخليل

 أفرادبين تقديرات ) ≤α 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
رة ب سنوات خإلىعينة الدراسة لواقع الممارسات اإلشرافية للمديرين تعزى 

 .  سنة 15سنوات خبرتهمتزيد المعلم، ولصالح المعلمين الذين 

 

   :)2007(دراسة عشيبة   35.1.2.2

 يمارسها نألى مهارات قيادة فريق العمل التي يتعين إهدفت الدراسة التعرف 
وية العامة، والكشف عن أوجه الخلل في انمديرو المدارس والوكالء في المدارس الث

ت، والتعرف على المعوقات التي تحول دون ممارستها، ووضع ممارسة تلك المهارا
 وتحليل مجموعة من ، قامت الدراسة بمسح؛تصور لتنميتها، ولتحقيق األهداف السابقة

الكتابات والدراسات التي تناولت أسلوب فريق العمل، وحددت المهارات التي يتعين 
ة طبقت على عينة من مديري ناالقيام بها لقيادة فريق العمل، واستخدمت الدراسة استب

 ،  من مئة مدرس أول)86( وكيالً، و)41(مديراً، و(18) المدارس والوكالء، وعددهم 
  .مدرساً)  (312و

  :النتائج التالية إلىوخلصت  الدراسة 
هناك قصور في ممارسة مديري المدارس، والوكالء لمهارة قيادة فريق العمل،  -

الفريق في ضوء قدرتهم، وضعف تشجيع  أفرادمثل قصور توزيع المهام على 
  .أعضاء الفريق على الحوار والنقد

هناك معوقات عديدة تحول دون الممارسة الجيدة للمهارات منها تدني إدراك  -
مديري المدارس والوكالء لمهارات قيادة فريق العمل، وقصور تدريبهم على هذه 
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لعاملين في المهارات، ونقص معرفة مديري المدارس والوكالء بقدرات ا
المدرسة، ووضع تصور مقترح للتغلب على أوجه الخلل والمعوقات، والعمل على 

المدارس في تنمية مهارات قيادة فريق العمل لدى مديري المدارس والوكالء 
 . وية العامةانالث

  
 

  : )2007(دراسة يونس   36.1.2.2

ألساسية في محافظة        هدفت الدراسة معرفة دور برنامج تدريب مديري المدارس ا
 مدى اختالف دور البرنامج باختالف انة، وبياإلداريالخليل في إكسابهم الكفايات 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، .  الجنس، والخبرة، والمديرية:متغيرات الدراسة
ةً لجمع المعلومات، تم تحكيمها، وبحساب معامل الثبات حسب معادلة انوطور استب

 ولإلجابة عن أسئلة ،) 0.89(م التأكد من ثباتها، وبلغت قيمة هذا الثبات ت) كرنباخ ألفا(
  ات المعيارية واختبارحرافناالالدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية و

 (T-Test)  . تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية في
    / (2006رين خالل العام الدراسريب المديمحافظة الخليل ممن شاركوا في برنامج تد

ة اناستب) 23( طبقت الدراسة عليهم جميعا، تم استرجاع  حيث)31(وعددهم   2007)
 كبيراً في إكسابهم  دوراًلبرنامج التدريبيل انكشفت نتائج الدراسة %). 74(بنسبة 

 وتبين عدم وجود فروق في دور ،) 3.72(الكفايات حيث بلغ المتوسط الحسابي له 
ة طبقاً لمتغيرات، الجنس، اإلداريبرنامج التدريبي في إكساب المديرين الكفايات ال

  .والخبرة، والمديرية
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  -: الدراسات االجنبية2.2.2

  
  :)Maureen,1993(دراسة 1.2.2.2  

  

 الكشف عن القيود التي تقف حائالً في وجه فاعلية المدارس إلىهدفت الدراسة 
  .ة العالقة بينهما، وإدراك المديرين لهاالعليا ومديريها  وتحليل فاعلي

هما : واتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وتم استخدام أداتين لهذا الغرض
) 108(مديراً من أصل ) 94(ة؛ حيث طبقتا على عينة من انالمقابلة الشخصية، واالستب

  .رين فيهامن المجتمع األصلي للمدي%) 87(، أي بنسبة ) البرتا(مدير مدرسٍة عليا في 
   : الدراسة تمثلت في نتائجأهمو
  . وغاياتها ،هدافهاأالدعم المالي غير كاف للمدارس ؛ مما يؤثر سلباً على تحقيق  -
 .ضعف مواهب الطلبة في زيادة التحصيل الدراسي المطلوب -

ة لديهم، ونوعية اإلداريإدراك المديرين لمستوى الفاعلية يختلف باختالف الخبرة  -
 .وعدد الطلبةنظام المدرسة، 

 

  :)Lightner,1994(دراسة 2.2.2.2  
فحص معتقدات مديري المدارس العامة العليا في ويسكونسن  إلىهدفت الدراسة 

العمر، : تجاه صنع القرار التشاركي، والتعرف على تأثير المتغيرات الديمغرافية مثل
تربوي على ون المدرسي، والجنس، وسنوات خدمة المدير كمدير، والتحصيل الانوالق

واستخدم الباحث . انصنع القرار التشاركي، وكذلك واقع مدركات المديرين في هذا الش
  : هي،ة من ثالثة أجزاءانلها الغرض المنهج الوصفي، وقام بتطوير استب

يشمل أسئلة عن مستوى اتفاق المستجيبين في الرأي حول مفهوم القرار : األول -
  .التشاركي

  .توسيع مشاركة المعلمين في صنع القرارات حول انيشمل بي: يانالث -
 .يشمل معلومات ديمغرافية للتعرف على أثرها في صنع القرار التشاركي: الثالث -
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مديراً ومديرة مدرسة عليا عامة في ويسكونسن، أي ) 82(وتألفت عينة الدراسة من 
  .من مجتمع الدراسة األصلي تقريباً%) 20(بنسبة 
  

  :، أبرزها النتائجن مجموعة م إلىوخلصت  الدراسة 
  .هناك طموح لدى المعلمين للمشاركة في صنع القرار المدرسي -
 صنع القرار التشاركي يشجع وجود عالقات انيعتقد مديرو المدارس العليا العامة  -

أفضل بين المديرين والمعلمين، ويحسن الروح المعنوية لدى المعلمين مما يفيد في 
  .إيجاد التغيير المدرسي المطلوب

 للمتغيرات الديمغرافية في هذه الدراسة تأثير سطحي على معتقدات المديرين انك -
بالنسة لمفهوم القرار التشاركي، وعلى التوسع المدرك لمشاركة المعلمين في 

  .صنع القرارات المدرسية
  

  :Johnson, 1998) (دراسة 3.2.2.2  

يد الكفايات القيادية  إعادة تشكيل القيادة المدرسية من خالل تحدإلىهدفت الدراسة 
أدائية  النتاجات المتحققة، وما يتعلق بها من مؤشرات إلىلدى مديري المدارس استناداً 

مديراًً ومديرةً من مقاطعات ) 112( وتشكلت عينة الدراسة من .من نجاح أو فشل
مقابلة على مدار عامين مع ) 300(مختلفة في الواليات المتحدة األمريكية، وتم إجراء 

  .ت تربوية ذات عالقة بالمدارس المستهدفةفئا
 

  :النتائج التالية إلىوخلصت  الدراسة 
  .ب التعلمي لدى الطلبةان أداء القائد الناجح يرتبط بالتركيز على الجان -
 أداء القائد الناجح يرتبط بالتركيز على العمل على إجراء اختبارات تقويمية ان -

  . قبل العاملينمنتظمة لتحقيق مبدأ االلتزام المؤسسي من
 أداء القائد الناجح يرتبط بالتركيز على السعي للحصول على التغذية الراجعة ان -

عن أداء المدرسة من قبل العاملين في المدرسة، والمتابعين لها، والمستفيدين 
  .منها

  .العمل على إعداد قيادات إدارية واعدة وتنمية المهارات القيادية لديهم -
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  . قناعات الفريق العاملإدارة التغيير من خالل -
  .اإلداريالشفافية والوضوح والمصداقية واالعتراف بمواطن القصور في األداء  -
 . الهدوء و المقدرة على اإلقناع بطرائق دبلوماسية -

  
  : ) Karpinter ,1999  (دراسة4.2.2.2  

، هم، واستعدادهم، ومسؤوليات مديري المدارس إصالح دورإلىهدفت الدراسة 
راء مخططي آ األدب التربوي المتعلق باإلدارة الفعالة، و الباحثفيهاواستعرض  

البرامج التدريبية في الواليات المتحدة األمريكية، من خالل اإلجابة عن التساؤالت 
  :التالية

  يقوم بمهامه األدائية؟ل يمتلكها مدير المدرسة نأما الكفايات التي يجب  -
تاجية ذات انحتى يستطيع تحقيق  يكون مدير المدرسة قوياً نأبماذا يجب  -

  ؟مواصفات عالمية
 دور، ومسؤوليات، واستعدادات مديري حصالإلما الخطوات التي يجب إتباعها  -

  المدارس؟
 األسباب الكامنة وراء وجود مدرسة فعالة ذات تعليم عالي  ان عنو كشفت الدراسة 

  .نوعية القيادة المدرسيةترتبط بالمستوى 
  :  فتتمحور فيما يلي،هنية التي أفرزتها الدراسة أما عن الكفايات الم

القدرة على تشكيل رؤية مشتركة وواضحة المعالم يشارك في بلورتها العاملون  -
  .في البيئة الداخلية للمدرسة، وفعاليات البيئة الخارجية

القدرة على بناء وتشكيل ثقافة منظمية تتضح فيها محددات للقيم، والمعايير  -
  .، وتكون منسجمة مع ثقافة المجتمع ومحدداتهالخاصة بالمدرسية

تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة من خالل المشاركة الفعلية  -
 دعم المدرسة بكل طاقات إلىفي عمليات التخطيط، والمتابعة، والتقويم إضافة 

  .البيئة المحيطة بها
ه أفرادر طاقات وإبداعات تشجيع العمل التعاوني بروح الفريق الواحد الذي يسخ -

 ان أداء نوعي متميز ونتاجات فريدة، ويرى الباحث إلىالمتنوعة للوصول 
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التوصل لتلك الكفايات هو المفتاح السحري لبرامج تدريبية ذات صفة استمرارية 
 . درجة االحترافإلىتستجيب لمفردات التجديد المعرفي، وتصل بمدير المدرسة 

  
  

  ):(Hopkins, 2000 دراسة5.2.2.2  

 استطالع آراء عينة من مديري المدارس في الكفايات المهنية إلى هدفت الدراسة 
 ان عشر كفايات رئيسة اعتبرت أهم ما يمكن إلى فيها  الباحثوتوصل. الالزمة لهم

توافر لدى مدير المدرسة حتى يقود المدرسة بفعالية، وقام بترتيبها حسب أهميتها على ي
  :تيآلالنحو ا

 الواضحة التي يستطيع بها المدير والفريق العامل معه السير في االتجاه الرؤية -
ولويات واألمور األهداف المخطط لها ، والسيما في التركيز على ألالقويم نحو ا
  .األكثر أهمية

 الثقة نأالثقة والمصداقية في القول والعمل، ويستدل الباحث بقول أحد المديرين ب -
 أداء فاعل، ويرتبط ذلك إلىي يفعل الرؤيا، ويترجمها والمصداقية هما الوقود الذ
 حتى تعرفه العناصر العاملة معه، ويرسل الرسالة انبتواجد المدير في كل مك

 . كل شخص تعزيزاً أو توجيهاً أو تصويباًإلىالمطلوبة 

 .القدرة على تحديد األهداف والتوقعات لكل من الطلبة والمعلمين وأولياء األمور -

تطوير المهارات القيادية لدى كل من الطلبة والفريق العامل، ي فالمساعدة  -
والسيما للفئات ذات التوجهات القيادية؛ فهذا مظهر واضح لقدرة المدير وقناعات 

 .اآلخرين بأهليته للقيادة

 .العمل على تطوير استراتيجيات تعلمية فعالة -

رك اآلخرين العمل بروح الفريق، فال يستأثر بالرأي والقرار وحده بل يشا -
 .ويحاورهم

 وتبرير الحوافز المقدمة للفئة ،التعامل الديمقراطي مع الفريق العامل معه -
 .المتفوقة

 ذلك ينعكس على بناء مناخ تنظيمي لطيف نالتحلي بروح الفكاهة والدعابة، ال -
 .يخفف من إرهاقات العمل



 69 

ة، فالسلوك ة والتعليمياإلداري يكون نموذجاً يحتذى من قبل الطلبة والهيئة ان -
 . موذج يظهر في التعامل الفعلي مع اآلخرينناال

العمل على تحقيق االحتياجات الشخصية والمهنية والتعلمية لدى كل من المعلمين  -
 .والطلبة

  
  : Goldberg ,2001)  (دراسة6.2.2.2  

قائداً من ذوي التأثير المباشر ) 43 ( خاللها بمقابلة دراسة نوعية قام الباحثوهي
  .المباشر في المسار التربوي في الواليات المتحدة األمريكيةوغير 

 انجازات تربوية مرموقة، وأكدت الدراسة ان وشملت العينة المختارة فئات ذات 
 بل مجموعة من ا،القيادة التربوية ليست وصفة محددة يمكن تزويد المديرين بهم
مة، والعناصر المؤثرة المتغيرات المرتبطة بخصائص القائد، ومهاراته، وطبيعة المه

فيها من البيئة الداخلية، والخارجية، ومع ذلك فقد أفرزت الدراسة خمس خصائص 
  : وهي،يشترك فيها القادة

طالق من نظرية فلسفية راقية تحمل فكراً تطويرياً، ومعتقدات قابلة للتطبيق، ناإل -
  ما يقومنا راسخ بانويرافق ذلك سعة أفق ورؤية استشراقية، وإيم. وخدمة الناس
  . وله مردود نفعي رائع على اآلخرين، ومثمربه هو مهم 

ت مخالفة للتيار السائد، انالشجاعة والقدرة على طرح اآلراء التجديدية حتى لو ك -
 تغيير أفكار الناس، ان، والسيما دؤوب إرادة صلبة وتصميم إلىويحتاج ذلك 

التربوية غالباً ما  مخططي السياسة نأونمطيتهم أمر في غاية الصعوبة، كما 
خطوة تطويريةةينتظرون نتائج سريعة ألي .  

ويكون باإلطاللة الواعية على قضايا المجتمع وهمومه : جتماعياإللتزام اإل -
 إلىوتجدر اإلشارة هنا . ومشاكله، فمدخل التغير الثقافي سبيل للتغير التربوي

 .ياته في تحقيق ذلكانأهمية الحاسوب وإمك

 األهداف التطويرية في انصرار على تحقيقه مع اإلدراك ب جدية الهدف واإل -
  .. ولكن النجاح متحقق في النهاية، وقت مديدإلىالمجال التربوي تحتاج 

جازات، نتوظيف المهارات الشخصية المنسجمة مع المهمات لتحقيق مزيد من اال -
طالقاً من مواهبهم انويكون ذلك بتدريب القادة وتنمية مهاراتهم األدائية 
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ومن ذلك القدرة على اقناع الناس بالتغيير والسيما . واستعداداتهم وتوجهاتهم
 .فسهمانإقناعهم بتغيير أفكارهم ب

  
  :Dunne & Delisio,2001)  (دراسة7.2.2.2  

 رصد عناصر النجاح المشتركة في المدارس الفعالة، واتخذا من ثالث انحاول الباحث
واستخدما تقنيات المالحظة غير . دراسةمدارس في والية نيويورك حقالً لتلك ال

طالع على أعمال الطلبة، ين، والمعلمين، والطلبة، واالاإلداريالمباشرة، والمقابالت مع 
ه  النجاح في هذه المدارس مردنأ إلى الدراسة وخلصت. وخطط اإلدارة، والمعلمين

ية مشتركة لدى ة على امتالك كفايات تتمثل في تشكيل رؤية ثقافاإلداريقدرة القيادة 
  :المعلمين والطلبة تتمثل في

  .فتاح على فعالياتهانالتعاون الفعال مع البيئة المحيطة واال -
  .تاج اإلدارة الالمركزية وتفويض الصالحياتان -
  .هاوتعزيزجازات ناالدعم  -
  .المناخ التنظيمي المريح القائم على التواصل ورفع روح المعنوية -
تقنيات األداء م المتجدد باستراتيجيات التعلم وماالقدرة اإلشرافية متمثلة باإلل -

 .التعليمي

  
   : )Fenwick & Pierce , 2002 (دراسة8.2.2.2  

على الدور الجديد الذي يفترض   من خاللها على التركيزانوهي دراسة حرص الباحث 
 وخاصة في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها جميع ،في هذا القرن  يلعبه المديران

 الهيئة التدريسية، أفرادخلق روح التعاون بين من  يتوقع من المدير اليوم ومااالت، المج
  .والطاقم جميعه، ومراقبة تطور المعلمين وتطور الطالب والمجتمع
 يتم تطويره نأ يجب ،وحتى يستطيع المدير القيام بجميع أدواره على أكمل وجه

ما هو الحال عند تطور المعلمين، مهنياً وبشكل مستمر، وهذه العملية تتطلب وقتاً ك
 أقصى درجة، وتزويدهم بدعم إداري إلىتم االستفادة منها في رفع جهودهم تبحيث 

  .يشجع على أخذ المبادرة لتحسين تعلم الطالب، وتزويد جودة التعليم عند المعلمين
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 معظم المهام التي يقوم بها المديرون تدور حول األمور ان إلىوتوصلت الدراسة 
ؤثر ت عالقة بالتطوير، ولكن ة لها أيتومية التي تحدث في المدرسة، وهذه المهام ليسالي

 معظم عملهم يركز على حل المشاكل القصيرة األمد، لما انو. عليه بشكل غير مباشر
فسهم يحلون مثل هذه المشاكل، أما فيما انيعود عليهم من عوائد ايجابية عندما يجدون 

 المديرين ال انالتي تتطلب اإلشراف والمتابعة، والتطوير فيتعلق بالمهام التعليمية 
هم منشغلون نما يؤجلون حلها لوقت آخر قد تحتاج ألسابيع أو أشهر الانيتجاهلونها و

  .بمهام أخرى تأخذ وقتهم
  

 : )(Foster & Hilaire,2003دراسة 9.2.2.2  

ت انا، حيث ك فحص دور مدير المدرسة في تطويرها والنهوض بهإلىهدفت الدراسة 
ت هذه المدرسة تخضع لبرنامج تطوير انإذ كGreen Wood دراسة حالة على مدرسة 

وارتكزت دراسة الحالة حول سؤال هام تمحور حول الكيفية التي  منذ عشرة أعوام،
  يمكن من خاللها لمدير المدرسة وبالتعاون مع معلميه القيام ببناء مدرسة متطورة؟ 

ن المدير والمعلم للقيادة الفعالة في إعادة بناء المدرسة، وحللت الدراسة نظرة كل م
. ومدى إدراك المعلمين للمشاكل والمعوقات التي تحول دون دعمهم للقيادة المدرسية

 ان مجموعات التركيز لتحقيق أهداف الدراسة، إذ كإلىواستخدمت المقابالت باإلضافة 
.  لنجاح المدرسة وتطورها فعاالًاًور وداً شديداًالمعلمون يولون إدارة المدرسة اهتمام

 عملية نإ تطور المدرسة عملية مشتركة بين المدير والمعلم، وان إلىوتوصلت الدراسة 
 نإتطور المعلمين المهنية هي نقطة هامة للمحافظة على نجاح المدرسة، وتطورها، و

اع مختلفة من ونأللمدير دوراً بالغ األهمية في تطور المعلم أثناء الخدمة، ويجب توفر 
  . كقيادة المعلم التي تعتبر ضرورية لتطور المدرسة: القيادة

  
  : )Arch bold, 2004 (دراسة10.2.2.2 

 خصائص مديري المدارس الفعالة من وجهة نظر إلى التعرف إلىهدفت الدراسة 
معلماً في ثالث 76 المديرين في المدارس المتوسطة حيث تم جمع المعلومات من 

ة مفتوحة حول انثالث واليات أمريكية مختلفة، وتم استخدام استبمدارس تمثل 
 سريع البديهة، اإلداري يكون ان ضرورة إلى وأشارت النتائج ،خصائص  المدير الفعال



 72 

 للمعلمين، ولديه القدرة على االتصال اً وداعماًوذكي ويتمتع باستقاللية التفكير،
 الحسنة لمرؤوسيه، ويتخذ القرارات في ، ويمثل القدوةاًال يكون متقلب نأوالتواصل، و

  . القدرة على حل المشكالتإلىالوقت المناسب باإلضافة 
  

  : (Pridjen.2005) دراسة   11.2.2.2
العالقة بين الكفاءة االدارية لمديري المدارس في           هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

ُأستخدمت إستمارة مديري ، دراسةولتحقيق أهداف ال, األرياف وأهداف ومخرجات التعليم 
مديرا ) 4273( لجمع المعلومات من عينة الدراسة البالغة ) 1993( المدارس الحكومية 

أن المديرين : وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات لتطوير أداء المدير منها. ومديرة
نه يجب على هؤالء  مطالبون بأخذ دور فاعل في إدارة التعليم والمنهاج وتقييم مدارسهم  وإ

 والتأكد ،المديرين المشاركة في عملية التطوير المهني  الحقيقي  لضمان ادارة تعليمية أفضل
 ، ورفع توقعاتهم ،من أن المعلمين يبدون  مسؤولية  من أجل تغيير فعاليات  أنشطة التعليم

غيير النظام كما ان هناك حاجة  لمديري المدارس للتركيز على عملية ت. ومستوى التحصيل
 وعلى ،لرفع مستوى تحصيل الطلبة، مع التركيز على زيادة التعاون  مع أولياء االمور

وتيسير  تحول مدارسهم إلى مجتمع تعليمي محترف . المديرين  تحديد األعمال المطلوبة منهم
ين العالقة بين كفاءة المدير إهتماما كبيرا بوتضمنت نتائج الدراسة إقتراحا بإبداء). مهني(

  .لة صارمءومخرجات التعليم في ظل نظام مسا
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  تعقيب عام على الدراسات السابقة 

  

 الدراسات السابقة التي تم التعرض لها في هذه الدراسة انبداية يجب التأكيد على 
 نتائجها،  فيختالفاإلمن هنا جاء و. أجريت في بيئات مختلفة من مناحي مختلفة

ات انت عربية ذات مناخ إداري وتربوي مقيد، وإمكوبخاصة تلك التي أجريت في بيئا
أجنبية ذات مناخ إداري وتربوي بيئات بشرية، ومادية محدودة، و تلك التي أجريت في 

 حد كبير، لذا ينبغي أخذ إلىات مادية وبشرية ذات كفاءة عالية متوافرة انمفتوح، وإمك
هناك ت انذلك ك ورغم  سيرها، وتفذلك بعين االعتبار عند مناقشة نتائج الدراسة الحالية

  :نقاط اتفاق عامة بين تلك الدراسات، ومن تلك النقاط مايلي
ماط قيادته، انمدير المدرسة من حيث كفاءته، وأدواره، ومهامه، وممارساته، و  -

 :اآلتيةوطرق اختياره وتدريبه، تم رصد النقاط 

بن قصودة : اتفقت دراسات عربية وأجنبية ومنها على سبيل المثال دراسات -
، )1999(و دروزة ) 1998(وأبو عودة ) 1996(، دراسة عامر، )1995(
  والعسيلي وأبو هليلسمرة، وكذلك أبو)2006(و أبو عواد ) 2001 (الطروةو
 & 2003 (Foster( ،Karpinter) 1999( و.Lightner) 1994(و)  2007(

Hilaire ،  Pridjen(2005) تطورت في  أدوار مدير المدرسة ومهامهان على 
فمن دوره في المفهوم التقليدي لإلدارة بحفظ النظام المدرسي، . األونة األخيرة

ومتابعة نظافة المدرسة، وكتابة التقارير السرية عن العاملين في المدرسة، 
 مفهوم القيادة التربوية والتعليمية التي إلىومراسلة السلطات التعليمية المشرفة، 

 والتعليمي باستمرار في إطار فريق العمل المدرسي تعمل على التحسين التربوي
المتكامل، مع االختالف في تحديد مفهوم القيادة التربوية، والتعليمية، وكيفية 

 .تطبيقاتها المدرسية لكل منها

 نتائج دراسة الحيح ، وكذلك)1993(سعود وبطاح الأشارت كل من دراسة  -
وعة من األسس التي تتم  هناك مجمان إلى) Arch, 2004 (ودراسة, )2005(

، بناء عليها عملية اختيار المدير، ومن أهم هذه المعايير واألسس هي الكفاءة
االتصال والدعم، و ،الذكاءوالتفكير، والتمتع باالستقاللية، وسرعة البديهة، و
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القدرة على والقدوة الحسنة، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، ووالتواصل، 
 .مؤهل العلمي، والخبرة التعليمية، وتقارير المشرفين التربويينالوحل المشكالت، 

) 1992(، المخالفي )1991(  من الهدهود،كدت نتائج الدراسات التي اعدها كٌلأ -
، قداح )2003(، العريني )2001 (الطروة، )1996(،  مياس )1994(، الخطيب 

، )2006( أبو عواد ,)2005( أبو شريعة، )2004( وبني مصطفى ،)2003(
 وكذلك الدراسات التي قام ،)2007( ويونس ،)2007 وعشيبة،)2006 (عداربة

 مدير المدرسة انعلى ) (Hopkins,2000 ودراسة، ) Johnson,1998( بها
ة، والتربوية من خالل اإلداري تطوير كفاءاته ومهاراته إلىفي حاجة مستمرة 

 .التدريب المستمر عليها

 & Dunne) ،وكذلك دراسة) Lightner , 1994 (الدراسات األجنبيةتفقت وا -

Delisio,2001) ان مدير المدرسة في البلدان حول واقع نمط القيادة الحالي ب 
 استشارة المعلمين إلىاألجنبية يعمل بنمط قيادي ديمقراطي مفتوح فهو يميل 
بينما رأت الدراسات ؛ العاملين معه، واألخذ بآرائهم، والعمل معهم بروح الفريق

 الواقع الحالي لنمط القيادة في المؤسسات التعليمية العربية مركزي، انة بالعربي
 النمط الديمقراطي التشاركي، وخاصة إلىمع رغبتهم الشديدة بضرورة التحول 

، أبو عودة )2003(قداح  ،)1997 (ان، زيد)2006(دراسات كل من مياس 
 ).2007(، عشيبة )2004(

ق دور و وجود مجموعة من الصعوبات التي تعىإلتوصلت نتائج العديد من الدراسات  -
 : خاصة في دورهم القيادي ومنها دراسات كل منممارساتهممديري المدارس و

، أحمد )1999 (ان، سليم)1996(، مياس )1994( باعباد )1990(الفواعرة 
 ابو سمرة، ) 2004(، أبو عودة )2003(، بسيسو )2002(، الهباش )2000(

 ).  1993(, Maureen  وكذلك دراسة )2006( والعسيلي وعمرو

 ،تحتاج إلى درجة أعلى من التفاعل دارة المدرسة والمجتمع المحليإالعالقة بين إن  -
والعسيلي ابو سمرة ، ودراسة )2004(وهذا واضح من خالل دراسة أبو عودة 

 ).2006(وعمرو

ة أعماله هم ما يواجه مدير المدرسة العربية هو كثرأ اناعتبرت الدراسات العربية 
 اإلداريهو أهم من ذلك في المجال  الكتابية الروتينية اليومية؛ مما يشغله عن متابعة ما
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، وأحمد )1994(هو التحسين التربوي، والتعليمي، ومن تلك الدراسات باعباد والتربوي 
   ). Fenwick & Pierce ,2002( دراسة ظهرتهوهذا أيضاً ما أ ).2000(
 

 ضعف الصالحيات إلىلتي تمخضت عنها الدراسات العربية تبين من خالل النتائج ا -
ها ال تتناسب واألدوار المتوقعة من مركزه انالممنوحة لمدير المدرسة؛ بحيث 

 .الوظيفي أثناء أدائه مهامه ومسؤلياته في العمل

 :منها ، عدة الدراسات السابقة اختلفت فيما بينها من وجوهانفي المقابل يالحظ 

  . منها واحدة الذي طبقت فيه كلياناإلطار الميد -
 . دراسةاالطار الزمني الذي طبقت فيه أيضاً كل -

المتغيرات التي طبقتها كل منها ، ومدى تأثير كل متغير على موضوع الدراسة ،  -
 .و مركز إهتمام كل دراسة 

عنه اختالفها  نتج عينات الدراسات و أدواتها ، ومعالجاتها اإلحصائية ، وهذا ما -
 .لعديد من تلك الدراساتمع نتائج ا

 

  
 :السابقة الحالية من الدراسات ةما استفادته الدراس

  : من حيث الدراسات السابقة الباحثة من التي قامت بها استفادت الدراسة الحالية

 تحديد هيكل عام لالطار النظري للدراسة الحالية  .1

 . وتحديد مجاالتهاالحاليةالدراسة داة ألبناء  اإلعداد .2

  .هج الدراسة وتحديد مجتمعهااختيار من .3

 . مناقشة نتائج الدراسة .4
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  الفصل الثالث

  

   و االجراءاتالمنهجية

  ويشتمل على وصف لمنهجية الدراسة،، الدراسة واجراءاتهامنهجيةيتضمن هذا الفصل  
جراءات التي إلووصف أداة الدراسة، والتأكد من صدقها وثباتها، وا،  وعينتهاهاولمجتمع

ها في  تحليل تالمعالجة اإلحصائية التى استخدم وكذلك   في تنفيذ الدراسة،ةاحثها البتاتبع
  . اتانالبي

  منهج الدراسة1.3 

   .غراض الدراسةالمنهج الوصفي وذلك لمناسبته ألتم استخدام  

  مجتمع الدراسة   2.3

،  التربية والتعليم، ورؤساء أقسام اإلدارت التربويةمديريتكون مجتمع الدراسة من   
وية الحكومية ومديراتها في الضفة الغربية للعام انوأقسام الرقابة، ومديري المدارس الث

رئيساً ) 16( و،مديراً للتربية) 16(  المجتمعأفراد وبلغ عدد ،)2008/(2007الدراسي
  .مديراً ومديرة ) 659(و رئيساً ألقسام الرقابة،) 16(ألقسام اإلدارات التربوية، و

  :دراسةة النعي3.3       

من % 10بنسبة , عشوائية من مدارس الضفة الغربية الحكومية ختيار عينة طبقيةاتم 
أما بالنسبة  .ومديرة مديراً) 70(وية أي انمديري ومديرات المدارس الحكومية الث

م توزيع تفقد  ).اإلدارات التربوية وقسم الرقابة( التربية ورؤساء األقسام يريلمد
ا  سترجع منهاة واناستب ) 106 (وتم توزيع .مجتمع الدراسةمن % 75ات على اناألستب

داة  أعن العينة الذين أجابوا أفراد توزيع )1.3(ات، ويبين الجدول رقم اناستب)  105 (
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المؤهل العلمي، و التخصص،والجنس، : الدراسة تبعاً للمتغيرات المستقلة لهذه الدراسة
 . لمسمى الوظيفيا وة للوظيفة الحالية،اإلداريسنوات الخبرة و

  :فرد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلةتوزيع أ) 1.3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير
 63.8 67  ذكر

  الجنس
 36.2 38  ثىان

 32.4 34  علوم طبيعية
  التخصص

 67.6 71  يةانسانعلوم 

 07.6 08  يوس من بكالورأدنى

  المؤهل العلمي 67.6 71  يوسلوربكا
 24.8 26  يوس من بكالورأعلى

 32.4 34   سنوات5أقل من 

  ةاإلداريسنوات الخبرة  32.4 34   سنوات10 إلى 5من 
 35.2 37   سنوات10أكثر من 

 11.4  12  مدير التربية والتعليم

 10.5  11  دارات التربويةإلرئيس قسم ا

 11.4  12  رئيس قسم الرقابة
  المسمى الوظيفي

 66.7 70  مدير المدرسة

 

  : أداة الدراسة4.3

رؤساء أقسام اإلدارات  و التربية والتعليم،ييرمد:  إلىة موجهةاناستخدمت الباحثة استب
 وية الحكومية في الضفة الغربيةان المدارس الثييرمدورؤساء أقسام الرقابة، والتربوية، 

األدب التربوي ذي العالقة  إلىة من خالل الرجوع انستباإل ببناء ة الباحثت قامحيث
ستشارة بعض المتخصصين في اإلدارة المدرسية، وتدريب ا وبموضوع الدراسة،
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:  وهي،مجاالت خمسة فقرة موزعةً على) 53(تكونت األداة األولية من و.المديرين
، والعالقة مع  التعليم والتعلمعمليةوإدارة الموارد البشرية والمادية، التخطيط التربوي، 

  .ع المحلي، والمتابعة والتقويمالمجتم

، ألولى للكفايات المهنية الحالية ارةمال في ؛ة مرتينان االستجابة على فقرات االستبتوتم
وفق تدريج مقياس ية للكفايات المهنية المستقبلية، وتتدرج االستجابة انوفي المرة الث

  : هي  والمتكون من خمس درجات ،ليكرت

     )4( الرقم  عليهايدّل  ودرجة قوية      )5(الرقم   عليهايدّل ودرجة قوية جداً
     )2(الرقم عليها يدّل  ودرجة ضعيفة     )3( الرقم  عليها يدّلو درجة متوسطة

  .) 1( الرقم  عليهايدّل ودرجة ضعيفة جداً

  :صدق االداة  5.2

محكمين تسعة بعرضها على التحقق من صدقها تم   بصورتها األوليةبعد إعداد األداة
ومناقشة بنودها دارة المدرسية اإل في البحث العلمي و،  ذوي الخبرة واالختصاصمن

ومدى ) االستبانة( بهدف التحقق والتأكد من صدق محتوى الفقرات المكونة لها معهم 
إجراء التعديالت الالزمة،  وبناءاً على اقتراحات المحكمين تم مالئمتها ألهداف الدراسة

من % 80ولهما على الحد األدنى من الموافقة وهو حيث تم حذف فقرتين لعدم حص
المحكمين،  وإضافة خمس فقرات، وضبط صياغة كلمات بعض الفقرات حيث أصبحت 

حيث أصبحت في صورتها النهائية ). 1( كما يبينه الملحق رقم ،  مالئمة لالستخدام
لموارد  إدارة ا مجال:اآلتيةفقرة موزعة على  المجاالت الخمسة  ) 56( مكونة من 

 ،)24-20( مجال التخطيط اإلداري من، )19-1(والفقرات من المادية والبشرية
مجال عالقة المدرسة ، و )40-25(مجال اإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم منو

قد تكونت ، و)56-50(، ومجال المتابعة والتقويم من) 49-41( منبالمجتمع المحلي
  :ةاستبانة  الدراسة من األقسام  اآلتي

: معلومات عامة وتمثل هذه المعلومات متغيرات في البحث، وهي متغيرات: القسم األول
ى الوظيفيالجنس، والخبرة اإلدارية، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، والمسم.  
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فقرة تدور حول الكفايات المهنية لدى مديري  ) 56( واشتمل على: القسم الثاني
  .ومية في الضفة الغربية ومديرات المدارس الثانوية الحك

  : ثبات االداة6.3

لكل من الكفايات ) لفاأكرونباخ (ستخدام معادلة اأداة الدراسة بمعامل ثبات احتساب تم 
         وقد بلغت قيمة معامل الثبات والكفايات المهنية المستقبلية،المهنية الحالية

 مرتفع هو معامل ثبات و . ليةللكفايات المستقب) 0.955(و  ،الحالية للكفايات)   0.981(
معامالت الثبات لمجاالت أداة ) 2.3( ويبين جدول رقم.غراض البحث العلميأيفي ب

   الدراسة

للكفايات والدرجة الكلية داة الدراسة أ لمجاالت ) كرونباخ ألفا( معامالت الثبات) 2.3(جدول رقم 
    والمستقبليةالحاليةالمهنية 

  الحاليةقيمة ألفا للكفايات   المجال
قيمة ألفا للكفايات 

  المستقبلية
عدد 
  الفقرات

 19 0.899 0.942  إدارة الموارد المادية والبشرية

 �	
�� 5 0.763 0.895  ا�داريا

 �	���ا���اف ��� ���	�� ا
���� 16 0.889 0.956  وا

 ������&%" ا�$ر#" ! 
��'� 9 0.871 0.898  ا

�()*� 7 0.840 0.812  ا�� !�" وا

"	�+ 56 0.955 0.981  ا$ر," ا

  : جراءات الدراسةإ 7.3

  :تم تنفيذ إجراءات الدراسة حسب الخطوات اآلتية

عداد مسودة إة بها في انستعال النظري والدراسات السابقة لبمراجعة األد .1
 .االداة

 والتأكد من صدقها ، المحكمينىولية وعرضها علألداة الدراسة اأعداد إتم  .2
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 .اض الدراسةمتها ألغرءومال

  ذن الرسمي الالزم لتطبيق الدراسة من الجهات المعنيةالحصول على اإل .3
 ).التعليم العالي الفلسطينية التربية وجامعة القدس ، ووزارة (

 . واختيار عينتها ،حصر مجتمع الدراسة .4

 أفرادات من انستبال واستعادة ا2008ذار آداة الدراسة خالل شهر أتوزيع  .5
  .العينة

زم بواسطة حصائي الالإلجراء التحليل اإدخالها للحاسوب وإات وانلبيتفريغ ا .6
 ) .SPSS(حصائي البرنامج اإل

 . ومناقشتها، وتنظيمها،عرض النتائج .7

  : التحليل االحصائي8.3

 للعلوم حصائيةإل باستخدام برنامج الرزم اات الواردة في أداة الدراسةان البيتم تحليل
 ة المعيارياتحرافناالد المتوسطات الحسابية ، ويجاإ وذلك ب(SPSS)  اإلجتماعية

حيث اعتمدت الباحثة في تقدير درجة توافر الكفايات المهنية لمدير المدرسة  ات،انللبي
  : في الضفة الغربية من خالل المتوسطات الحسابية المقياس الوزني اآلتي ويةانالث

حراف ان ) +3(كبر من  المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أانإذا ك-:مرتفعةدرجة 
  .معياري واحد

حراف ان - / ) +3( المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال بين ان إذا ك-: متوسطةدرجة
  .معياري واحد

حراف ان -) 3( من  أقل المتوسط الحسابي للفقرة أو المجالانإذا ك -:منخفضة  درجة 
   .معياري واحد

 تبعاً لمتغيرات الستجاباتفة الفروق في استداللي لمعركما استخدمت الباحثة التحليل اإل
ذوات لفحص الفرضيات للعينات المستقلة  ) t- test  ( تاختبار، حيث استخدم الدراسة
لفحص  ، )one - way ANOVA (االحاديتحليل التباين ، و)1،2،6،7(األرقام 
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) LSD( واختبار)Scheffe( واختبار )3،4،5،8،9،10 ( ذوات األرقامالفرضيات
 الدراسة حسب المتغيرات أفرادستجابات امتوسطات  بين  البعديةة مصدر الفروقلمعرف

تساق الة واانبستاليجاد ثبات اإل ).لفاأكرونباخ (معامل  ، كما استخدمت الباحثة المستقلة
  .الداخلي لفقراتها

  : متغيرات الدراسة 9.3
  

  :  وتشملالمتغيرات المستقلة
   .الجنس -
 من أعلى  بكالوريوس،، من بكالوريوسأدنى(ات  مستويةوله ثالثالعلمي  المؤهل -

  ). بكالوريوس
 10-5أقل من خمس سنوات، (   مستويات ة ثالثله وةاإلداري الخبرة سنوات -

  ). سنوات10 من أعلىسنوات ، 
 ). وعلوم طبيعية،يةانسانعلوم ( انتخصص وله مستويال -

- دارات إلقسم امدير تربية وتعليم، رئيس (ى الوظيفي وله أربعة مستويات المسم
  ). وية الحكوميةانالتربوية، رئيس قسم الرقابة، ومدير المدرسة الث

  
   :المتغير التابع

 في  ومديراتهاوية الحكوميةانالكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس الث .1
  .المديرين ورؤسائهمالضفة الغربية من وجهة نظر 

في  ومديراتها وية الحكوميةانالكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس الث .2
 .المديرين ورؤسائهمالضفة الغربية من وجهة نظر 
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة

   

  المقدمة1.4

ً للنتائج التي توصلت اليها الباحثة من خالل   أفرادستجابة ايتناول هذا الفصل عرضا
لية والمستقبلية لمدير العينة على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بالكفايات المهنية الحا

  . في الضفة الغربيةالمديرين ورؤسائهموية من وجهة نظر انالمدرسة الث
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول2.4  
 وية الحكومية من وجهة نظر انما الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس الث: ه ونص

  فلسطين؟– في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهم

ات المعيارية حرافناال تم إيجاد المتوسطات الحسابية و؛جابة عن هذا السؤالولإل
 .الكليةالدرجة لفقرات أداة الدراسة وكذلك المجاالت الفرعية و المبحوثين الستجابات

  .)1.4(  الجدول رقمهيظهركما 
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  حول الكفاياتحوثين المبالستجاباتات المعيارية حرافناال  المتوسطات الحسابية و)1.4(جدول 
  . للكفاياتة وعن الدرجة الكليةانعن كل مجال من مجاالت اإلستبالمهنية الحالية للمدير

  

 

  
تقديرات أفراد عينة الدراسة للكفايات المهنية الحالية  ان) 1.4(دول رقم من الجيتضح 
مجال ، أما بالنسبة لترتيب المجاالت "متوسطة"للدرجة الكلية وهو بدرجة ) 3.47(هو 

 أعلى حصل على  عينة الدراسةأفراد  لتقديراتدارة الموارد المادية والبشريةإ
وهي ضمن الدرجة ) 3.66(،حيث بلغ المتوسط الحسابي المتوسطات الحسابية 

همية مجال المتابعة والتقويم األي من حيث ان، بينما جاء في الترتيب الث"المتوسطة"
 اإلداري، ثم تاله التخطيط )3.52( حيث بلغ المتوسط الحسابي،"متوسطة"بدرجة 

 ، تاله مجال عالقة "ةالمتوسط"أيضاً ضمن الدرجة   وهو,)3.51(بمتوسط حسابي 
يضاً ضمن أوهو , ) 3.46( حيث بلغ المتوسط الحسابي ,المدرسة بالمجتمع المحلي

شراف على عمليتي التعليم والتعلم بمتوسط حسابي ، وأخيراً مجال اإل"سطةالمتو"الدرجة 
  ."المتوسطة" وهو ضمن الدرجة , )3.43( 

 استخراج داة بصورة تفصيلية، تممن فقرات األفقرة همية لكل وللتعرف على درجة األ
, هاة لكل مجال من مجاالتانستبعيارية لفقرات اإلات المحرافناالالمتوسطات الحسابية و

6.4 (إلى) 2.4( من بين في الجداولكما هو م.(  

 الترتيب المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.85 3.66 1 إدارة الموارد المادية والبشرية

 متوسطة 0.84 3.51 3 التخطيط اإلداري

 متوسطة 0.95 3.43 5  عمليتي التعليم والتعلماإلشراف على

 متوسطة 0.94 3.47 4 عالقة  المدرسة بالمجتمع المحلي

  متوسطة 0.92 3.52  2  المتابعة والتقويم

 متوسطة 0.62 3.47  الدرجة الكلية



 84 

 .       دارة الموارد المادية والبشريةإ: ولاألالمجال 1 4.2.

 الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 2.4(يظهر الجدول رقم 
 بشريةدارة الموارد المادية والإ عن مجال  للكفايات المهنية الحالية للمديرالمبحوثين

 : الدراسةأفرادنازلياً من وجهة نظر رتبة ترتيباً تم

  
 للكفايات المهنية  المبحوثينالستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و)  2.4(جدول 

  .مرتبة تنازلياً مجال إدارة الموارد المادية والبشرية  فيالحالية للمدير

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

 رافحناال
 المعياري

 الدرجة

������ 0.86 3.99 15 تحديد  احتياجات المدرسة 

توظيف المصادر المادية الالزمة لتحقيق 
 اهداف المدرسة

19 3.97 0.75 ������ 

������ 0.81 3.94 16 توظيف المرافق المدرسية بفعالية 

توظيف المصادر المالية الالزمة لتحقيق 
  المدرسةاهداف

18 3.90 0.75 ������ 

�� 0.90 3.83 2 إدارة االجتماعات بكفاءة�� � 

�� 0.83 3.80 10 متابعة عملية اإلرشاد والتوجيه الطالبي�� � 

�� 0.85 3.73 4 تطوير المرافق المدرسية�� � 

 في خدمة أهداف اإلنسانيةتوظيف العالقات 
 المدرسة

5 3.70 0.85 ���� � 

�� 0.89 3.69 9 إعداد خطط لحفظ النظام المدرسي�� � 

�� 0.88 3.66 12 تماء للمدرسةنتنمية روح اال�� � 

�� 0.79 3.62 7 فرادتوظيف قدرات األ�� � 

�� 0.93 3.61 6 إدارة الوقت بفاعلية�� � 

�� 0.88 3.57 3 تفويض الصالحيات�� � 

�� 0.80 3.52 1 بناء الفريق  الفعال�� � 
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�� 0.87 3.49 17 إيجاد فرص التنمية المهنية للعاملين�� � 

�� 0.82 3.45 11  الطالبية في المدرسةانتفعيل دور اللج�� � 

تطوير استراتيجيات لتنمية الضبط الذاتي لدى 
 العاملين

13 3.41 0.86 ���� � 

�� 0.90 3.35 8 توظيف التكنولوجيا في إدارة الموارد�� � 

تطوير استراتيجيات لتنمية الضبط الذاتي لدى 
 الطلبة

14 3.33 0.90 ���� � 

�� 0.85 3.66   الدرجة الكلية�� � 

  
الجدول رقم  من خالل داة الدراسةأيالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقرات 

وية من وجهة نظر انات المهنية الحالية لمديري ومديرات المدارس الثي الكفاان )2.4(
ت انكدارة الموارد المادية والبشرية إ مجال  في الضفة الغربية فيسائهمالمديرين ورؤ

ت بدرجة انباقي الفقرات فكبخصوص ما أ،  )15,19,16,18 (لفقرات ل "مرتفعة"بدرجة 
 اتوسطمتل اأدنى انوك .3.33 و 3.83)( وتراوحت متوسطاتها الحسابية بين "متوسطة"

 تطوير استراتيجيات لتنمية الضبط الذاتي "يوه) 14( الفقرة  في هذا المجالً ةالحسابي
كفاية  درجة  يدل علىلدرجة الكليةل المتوسط الحسابي انويالحظ  ."لدى الطلبة

  .)0.66( وانحراف معياري)3.66( لهذا المجال بمتوسط حسابي "متوسطة"
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� : ���ا����ل ا��  2.2.4�  ا$داريا�! �
  

 الستجاباتات المعيارية حرافناال المتوسطات الحسابية و)3.4( رقم يظهر الجدول
 مرتبة ترتيباً ا(داريا$ #�"!  عن مجال  للكفايات المهنية الحالية للمديرالمبحوثين

  : الدراسةأفرادنازلياً من وجهة نظر ت
  

لكفايات المهنية ل المبحوثين الستجاباتات المعيارية حرافناال المتوسطات الحسابية و)3.4(جدول رقم 
  مرتبة تنازلياً اإلداريعن مجال التخطيط الحالية للمدير

 رقم الفقرة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 حرافناال
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.81 3.85 20 تحديد األهداف التربوية للفريق العامل معه

 متوسطة 0.77 3.59 21 تقييم االحتياجات التعليمية للطلبة

 متوسطة 0.85 3.44 23 تياجات المهنية للعاملينتقييم االح

طرح بدائل تنفيذية يمكن اعتمادها عند 
 صعوبة تنفيذ القرار

 متوسطة 0.85 3.41  24

 متوسطة 0.93 3.26 22 استخدام التكنولوجيا في عمليات التخطيط

 متوسطة 0.84 3.51  الدرجة الكلية

  
 كما يبينه اإلداريت مجال التخطيط لفقرا قيم المتوسطات الحسابية يالحظ من خالل

وية من ان الكفايات المهنية الحالية لمديري ومديرات المدارس الثان .)3.4( رقم الجدول
 "مرتفعة"ت بدرجة انكمجال هذا ال في الضفة الغربية في المديرين ورؤسائهموجهة نظر 

وسط حسابي ، بمت"تحديد األهداف التربوية للفريق العامل معه"، وهي )20 (للفقرة
)3.85 .(  
 

 "متوسطة"ت بدرجة ان فك؛األخرى في هذا المجال المتوسطات الحسابية للكفايات   اما
في هذا  المتوسطات الحسابية أدنى انبينما ك). 3.26(و ) 3.59(حيث تراوح ت بين 

، وبمتوسط "التكنولوجيا في عمليات التخطيط"ستخدام إوهي ) 22(لفقرة لالمجال 
  .)0.93(انحراف معياريو) 3.26(حسابي
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 وانحراف )3.51( بمتوسط حسابي "متوسطة"ت الدرجة الكلية لهذا المجال انوك
  .)0.84(معياري
  :-,اف �'* ��'�!� ا�!)'�& وا�!)'&ا$: ا����ل ا����%  3.2.4

 الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 4.4(يظهر الجدول رقم 
 �2اف /+0 /.+" - ا$ �+"* وا$ �+*ا(عن مجال مهنية الحالية للمديرللكفايات الالمبحوثين 

  : الدراسةأفرادنازلياً من وجهة نظر تمرتبة ترتيباً 
  

للكفايات المهنية  المبحوثين الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 4.4(جدول رقم 
  يامرتبة تنازلالتعلم عن مجال التعليم والحالية للمدير

 رقم الفقرة  الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 حرافناال
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.86 3.67 34 تقديم التغذية الراجعة للمعلمين

 الفروق  التعامل مع الطلبة على أساس
 الفردية بينهم

 متوسطة 0.97 3.59 39

وضع برامج عالجية خاصة 
بالمشكالت التحصيلية لدى 

 الطلبة

 ةمتوسط 1.02 3.56 37

توجيه الطلبة نحو التخصصات 
التي ترتبط باستعداداتهم 

 وقدراتهم التعليمية

 متوسطة 0.99 3.54 28

 متوسطة 0.98 3.52 26 ماط سلوك الطلبةنأاإللمام ب

اإلبداعية  تعزيز المهارات
 المتميزة لدى الطلبة

 متوسطة 0.90 3.52 36

 متوسطة 1.03 3.48 38 تنمية الضبط الذاتي لدى الطلبة

 متوسطة 0.85 3.44 29 تشجيع التعلم النشط

 متوسطة 0.95 3.41 35ين بتدريب المعلمين على الربط 
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 من خالل مجال التعليم والتعلميالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقرات 
وية من ان الكفايات المهنية الحالية لمديري ومديرات المدارس الثان) 4.4(الجدول رقم 
�2اف ا( في مجال لكافة الفقرات في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهموجهة نظر 

 3.24(و ) 3.67( 6"7 ��او56 4"3 ،"متوسطة"ت بدرجة انك */+0 /.+" - ا$ �+"* وا$ �+

 بمتوسط " التغذية الراجعة للمعلمينتقديم" فقرةالمتوسطات الحسابية لل أعلىت انقد كو). 
 بمتوسط حسابي "المعرفة الحاسوبية"المتوسطات الحسابية للفقرة  أدنىو.)3.67 (حسابي

)3.24.(  
  ).3.43(وسط حسابي مت ب"متوسطة" ت الدرجة الكلية لهذا المجالانوقد ك

  
  
  
  
  
  
  

  النظرية والتطبيق في المناهج
 الدراسية

 متوسطة 0.91 3.39 25 معرفة نظريات التعلم

 متوسطة 0.89 3.37 30 اإللمام بخصائص نمو المتعلمين

 متوسطة 0.93 3.33 33 متابعة أعمال  الطلبة في الصف

إشراك الطلبة في اتخاذ القرار 
 المتعلق بتعلمهم

 متوسطة 1.09 3.30 40

 متوسطة 0.92 3.29 27 اإللمام بنظريات تعديل السلوك

تعليم الناقد وحل التشجيع 
 المشكالت

 متوسطة 0.94 3.26 31

 متوسطة 1.01 3.24 32 المعرفة الحاسوبية

 متوسطة 0.95 3.43  الدرجة الكلية
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  :�145 ا��3ر12 /����!�. ا��0'�:  ا�,ا/. ا����ل4.2.4

  

 الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 5.4(يظهر الجدول رقم 
 /@?� ا$.<ر�� 4=$.> .; ا$.:+-عن مجال للكفايات المهنية الحالية للمديرالمبحوثين 
  : الدراسةأفرادنازلياً من وجهة نظر ت مرتبة ترتيباً

 

للكفايات المهنية  المبحوثين الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 5.4(جدول رقم 
  مرتبة تنازلياًالمحلي عن مجال عالقة المدرسة بالمجتمع الحالية للمدير

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

 حرافناال
  المعياري

 ةالدرج

 متوسطة 0.88 3.73 44 التواصل مع أولياء األمور

 متوسطة 0.99 3.67 41 إدارة اجتماعات أولياء األمور

 متوسطة 0.879 3.62 42  اإلجتماعية توضع خطط عالجية للمشكال

 متوسطة 0.869 3.57 45 تفعيل مجالس أولياء األمور بالمدرسة

 للمشروعات مالسعي للحصول على دع
  المدرسةالريادية في

 متوسطة 1.03 3.50 46

 متوسطة 0.81 3.43 43 شطةنالمشاركة الفاعلة في األ

 متوسطة 1.01 3.32 47  المجتمع المحليربط المدرسة ببرامج تنمية

السعي لبناء عالقة تفاعلية مع المجتمع 
 المحلي

 متوسطة 0.96 3.28 49

 ةمتوسط 1.02 3.08 48 التعامل مع مؤسسات ترعى الموهوبين

 متوسطة 0.94 3.47  الدرجة الكلية

 

مجال عالقة المدرسة بالمجتمع يالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقرات 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري ومديرات ان) 5.4( الجدول رقم الواردة فيالمحلي 

بدرجة ت ان في الضفة الغربية كالمديرين ورؤسائهموية من وجهة نظر انالمدارس الث
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 أعلىت انوقد ك، )3.08(و ) 3.7( و��او56 4"3 مجال ال هذا لكافة فقرات "متوسطة"
 أدنىت انبينما ك.)3.73 (بمتوسط حسابي "التواصل مع أولياء األمور"فقرة ل المتوسطات
  ).3.08( بمتوسط حسابي "التعامل مع مؤسسات ترعى الموهوبين"فقرة المتوسطات ل

 واA:�اف )3.47(وسط حسابي مت ب"متوسطة"لهذا المجال  الكلية ت الدرجةانكقد  و

��"=ري)0.94(.  
 

  :��7ل ا��!�/)1 وا�!8�9&:  ا� �67 ا����ل5.2.4
  

 الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 6.4(يظهر الجدول رقم 
نازلياً من ت  مرتبة ترتيباًا$. =��4 وا$ C�B*عن مجال للكفايات المهنية الحالية المبحوثين 
  : الدراسةأفرادوجهة نظر 

  
للكفايات المهنية  المبحوثين الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 6.4(جدول رقم 

  مرتبة تنازلياً ا$. =��4 وا$ C�B*عن مجال الحالية 

  
  

رقم  الفقرة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

 حرافناال
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.90 3.89 51 يندارياإلتقويم أداء 

 متوسطة 0.86 3.73 50 تقويم أداء المعلمين

متابعة أثر برامج النمو 
المهني على نتاجات 

 العاملين

 متوسطة 0.86 3.64 52

وضع الخطط العالجية 
لمواجهة  المشكالت التي 

 تواجه المدرسة

 متوسطة 0.91 3.53 53
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 الواردة في مجال المتابعة والتقوييم يالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقرات 
وية من ان الكفايات المهنية الحالية لمديري ومديرات المدارس الثان) 6.4( رقم الجدول

 فقرات  لكافة"متوسطة"ت بدرجة ان في الضفة الغربية كالمديرين ورؤسائهموجهة نظر 
تقويم  "فقرةالمتوسطات ل أعلىت انوقد ك، )3.09(و ) 3.89(و��او56 4"3  هذا المجال

إجراء "فقرة ل  المتوسطاتأدنىت انبينما ك .)3.89(  بمتوسط حسابي"يناإلداريأداء 
  ).3.09( بمتوسط حسابي "البحوث اإلجرائية لحل المشكالت في المدرسة

  ).3.52(وسط حسابي متبو"متوسطة"ت الدرجة الكلية لهذا المجال انقد ك و

  :يانالنتائج المتعلقة بالسؤال الث3.4

 فلسطين –في الضفة الغربية  المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر  : نصه
: وية الحكومية باختالف كل منان الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس الثبشأن
 في الوظيفة الحالية، ةاإلداري الخبرة  وسنواتالعلمي، المؤهلو تخصص،ال، والجنس

    ؟والمسمى الوظيفي

  

استخدام أساليب تقويم 
 حديثة

 متوسطة 0.91 3.47 54

ات انتحليل النتائج والبي
 المتوفرة

 متوسطة 0.99 3.32 55

إجراء البحوث اإلجرائية 
في  لحل المشكالت

 المدرسة

56 
3.09 

 
 متوسطة 1.03

  الدرجة الكلية
 

  متوسطة 0.92 3.52
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  :هولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص فرضيات الدراسة المنبثقة عن

  :انصه الفرضية األولى 1.3.4

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير الجنسإلىوية الحكومية تعزى انالث

 حيث بينت .ت الخمسة والدرجة الكليةللمجاال) ت(ختبار إتم فحص الفرضية باستخدام 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال إدارة الموارد المادية والبشرية،  هانالنتائج 

كما يبينه  اثنولصالح اإل، واإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم اإلداريوالتخطيط 
الفرضية  رفضهناك فروق على الدرجة الكلية وبالتالي يتم و، )7.4(الجدول رقم 

  .ولىألا

 المبحوثين حول الكفايات الستجاباتللفروق بين متوسطات ) ت(نتائج اختبار ) 7.4(الجدول رقم 
  المهنية الحالية لمديري ومديرات المدارس الحكومية لمتغيرالجنس

 الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

 حرافناال
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ذكر
 

3.53 0.60 
.�ارد إدارة ا$
�Bا$.=د  

�B�FG$ثىان وا  3.89 0.51 

-3.05 

 

103 

 

*0.00 

 

 0.71 3.39 ذكر
 !"� ا(داريا$ #

ثىان  3.73 0.69 

-2.38 

 

103 

 

*0.02 

 

 ذكر
 

ا(�2اف /+0  0.78 3.31
/.+" - ا$ �+"* 

ثىان وا$ �+*  3.65 0.62 

-2.36 

 

103 

 

*0.02 

 

 ��/@?� ا$.<ر
 > .; ا$.:+-4=$.

 ذكر
 

3.37 0.71 
-1.91 

 

103 

 

0.06 
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ثىان  3.64 0.65 

 0.76 3.44 ذكر
*B�C $ا$. =��4 وا 

ثىان  3.67 0.70 
-1.55 103 0.12 

 0.64 3.35 ذكر
�"+H$ا �Iا$<ر  

ثىان  3.67 0.53 
-2.59 103 *0.01 

 ).≤α 0.05( احصائية عند مستوى ذات داللة*   

  

  :انصهية ان الث الفرضية2.3.4

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير التخصصإلىوية الحكومية تعزى انالث

حيث بينت . جة الكليةللمجاالت الخمسة والدر) ت(تم فحص الفرضية باستخدام اختبار 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال اإلشراف على عمليتي التعليم هانالنتائج 
 أما بخصوص ).8.4( كما يبينه الجدول رقم اإلنسانيةولصالح تخصص العلوم ، والتعلم

 المجاالت فلم تظهر النتائج أي فروق ذات داللة احصائية، وبالتالي ويقيةالدرجة الكلية 
  .يةان قبول الفرضية الثيتم

 المبحوثين حول الكفايات الستجاباتللفروق بين متوسطات ) ت(نتائج اختبار ) 8.4(الجدول رقم 
  مدارس الحكومية لمتغير التخصصالمهنية الحالية لمديري ومديرات ال

 ا$ #LM ا$.>=ل
 !�ا$. �
-4=N:$ا 

OاAاف�: 
 ا$.�"=ري

 ?".� ت
درI=ت 
�B�:$ا 

 �$O>$ا
�"P=M6)ا 

/+�م 
�"�"GR 

3.51 0.56 
إدارة 

ا$.�ارد 
 �Bا$.=د
�B�FG$وا 

/+�م 
AاNA=�" 

3.73 0.60 

-1.82 103 0.072 

 !"�ا$ #
 ا(داري

/+�م 
�"�"GR 

3.42 0.76 -0.95 
103 

 

0.344 
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/+�م 
AاNA=�" 

3.56 0.70 

/+�م 
�"�"GR 

3.22 0.83 
ا(�2اف 

 0+/
 - "+./
ا$ �+"* 
 وا$ �+*

/+�م 
AاNA=�" 

3.54 0.68 

-2.11 

 

103 

 

*0.038 

 

/+�م 
�"�"GR 

3.38 0.69 
 �?@/

 ��ا$.<ر
 ;. <.$=4

 ا$.:+-
/+�م 

AاNA=�" 
3.51 0.70 

-0.86 

 

103 

 

0.394 

 

/+�م 
�"�"GR 

3.43 0.71 
ا$. =��4 
*B�C $م  وا�+/

AاNA=�" 
3.57 0.77 

-0.86 

 

103 

 

0.390 

 

/+�م 
�"�"GR 

3.32 0.64 
 �Iا$<ر

�"+H$م  ا�+/
AاNA=�" 

3.53 0.60 

-1.68 

 

103 

 

0.095 

 

  ).≤ α 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى   * 
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  :انصه الفرضية الثالثة 3.3.4

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ديري المدارس  الكفايات المهنية الحالية لمبشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير المؤهل العلميإلىوية الحكومية تعزى انالث

حادي للمجاالت الخمسة والدرجة استخدام اختبار تحليل التباين األتم فحص الفرضية ب
  ).9.4(كما يبينه الجدول رقم . الكلية

 للكفايات  عينة الدراسةأفرادنتائج تحليل التباين االحادي للفروق بين تقديرات ) 9.4(الجدول رقم 
  المهنية الحالية لمديري ومديرات المدارس الحكومية لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعا
 ت

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.065 2 2.131 4"3 ا$.>.�/=ت

 ST/=تدا�0.338 102 34.434 ا$.>. �B�FG$وا �Bارد ا$.=د�إدارة ا$. 

  104 36.565 ا$.>.�ع

3.155 *0.047 

 0.737 2 1.473 4"3 ا$.>.�/=ت

 ا(داريا$ #�"!  0.514 102 52.435 داST ا$.>.�/=ت

  104 53.909 ا$.>.�ع

1.433 0.243 

 1.155 2 2.311 4"3 ا$.>.�/=ت

 0.539 102 55.026 >.�/=تداST ا$.
ا(�2اف /+0 /.+" - 

 ا$ �+"* وا$ �+*
  104 57.337 ا$.>.�ع

2.142 0.123 

 0.451 2 0.902 4"3 ا$.>.�/=ت

 0.487 102 49.700 داST ا$.>.�/=ت
 ;. <.$=4 ��/@?� ا$.<ر

 ا$.:+-
  104 50.602 ا$.>.�ع

0.926 0.400 

 0.039 2 0.078 4"3 ا$.>.�/=ت

 ا$. =��4 وا$ C�B* 0.569 102 58.031 داST ا$.>.�/=ت

  104 58.109 ا$.>.�ع

0.069 0.934 

 0.620 2 1.240 4"3 ا$.>.�/=ت

 ا$<ر�I ا$H+"� 0.377 102 38.494 داST ا$.>.�/=ت

  104 39.735 ا$.>.�ع

1.643 0.198 

  ).≤ α 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى   * 
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 عينة الدراسة أفرادبين تقديرات  الفروق ان  إلى)9.4(ات الواردة في الجدولانتشير البي

حسب متغير المؤهل العلمي فروق غير دالة احصائياً عند المستوى المحدد على الدرجة 
 مما ،جاالت الدراسة الفرعية باستثناء مجال  إدارة الموارد المادية والبشريةمالكلية و

رة  أما بخصوص الفروق في مجال إدا.يستوجب قبول الفرضية الثالثة بشكل عام
للمقارنات البعدية  ) LSD (استخدمت الباحثة اختبار الموارد المادية والبشرية فقد

روق بين المتوسطات في هذا المجال، كما يبينه الجدول رقم  للتعرف على مصدر الف
)10.4.(  

 

 

لمقارنات البعدية للتعرف على مصدر الفروق بين المتوسطات في  ل ) LSD ( اختبار)10.4 (جدول 
  ادارة الموارد المادية والبشرية مجال

�H4 3=$�رأ/+0  سB�H4=$�ر  H4=$�رB�س �3 أد0A  ا$.C=رA=ت  ا$.>=ل �Bس  

0A3 أد� 
  H4=$�رB�س

  0.022 0.016  

     -H4  0.022=$�رB�س
ادارة ا$.�ارد 
�B�FG$وا �Bا$.=د  

�3 أ/+0 
  H4=$�رB�س

0.016-     

 أدنىبين فئتي  تان الفروق كان  إلىالواردة في الجدول)   (LSDوتشير نتائج اختبار 
 من أدنىس، وبين فئتي يو من بكالورأدنىح من بكالوريوس وبكالوريوس ولصال

   .  أيضاً من بكالوريوسأدنى ولصالح بكالوريوس من أعلى وبكالوريوس



 97 

  :انصه الفرضية الرابعة 4.3.4

طات بين متوس) ≤α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  .ة في الوظيفة الحاليةاإلداري سنوات الخبرة  متغيرإلىوية الحكومية تعزى انالث

حادي للمجاالت الخمسة والدرجة استخدام اختبار تحليل التباين األتم فحص الفرضية ب
  ).11.4 (الكلية كما يبينه الجدول رقم
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 عينة الدراسة للكفايات أفرادنتائج تحليل التباين االحادي للفروق بين تقديرات ) 11.4(الجدول رقم 
  ة في الوظيفة الحاليةاإلداريسنوات الخبرة المهنية الحالية لمديري ومديرات المدارس الحكومية لمتغير 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 ةالحري

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 3"4
 ا$.>.�/=ت

0.032 2 0.016 

 STدا
 ا$.>.�/=ت

36.532 102 0.358 

 �Bارد ا$.=د�إدارة ا$.
�B�FG$وا 

  104 36.565 ا$.>.�ع

0.045 0.956 

 3"4
 ا$.>.�/=ت

0.167 2 0.084 

 STدا
 ا$.>.�/=ت

53.741 102 0.527 
 !"� ا(داريا$ #

  104 53.909 ا$.>.�ع

0.159 0.854 

 3"4
 ا$.>.�/=ت

0.415 2 0.208 

 STدا
 ا$.>.�/=ت

56.921 102 0.558 

ا(�2اف /+0 
/.+" - ا$ �+"* 

 وا$ �+*

  104 57.337 ا$.>.�ع

0.372 0.690 

 3"4
 ا$.>.�/=ت

0.663 2 0.331 

Tدا S
 ا$.>.�/=ت

49.940 102 0.490 

 ��/@?� ا$.<ر
 4=$.> .; ا$.:+-

  104 50.602 ا$.>.�ع

0.677 0.510 

 3"4
 ا$.>.�/=ت

0.282 2 0.141 

 STدا
 ا$.>.�/=ت

57.827 102 0.567 
*B�C $ا$. =��4 وا 

  104 58.109 ا$.>.�ع

0.249 0.780 

 3"4
 ا$.>.�/=ت

0.178 2 0.089 

 STدا
 ا$.>.�/=ت

39.557 102 0.388 
�"+H$ا �Iا$<ر 

  104 39.735 ا$.>.�ع

0.229 0.796 
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 عينة الدراسة أفراد الفروق بين تقديرات ان ) 11.4( ات الواردة في الجدولانتشير البي
 في الوظيفة الحالية هي فروق غير دالة احصائياً ةاإلداريسنوات الخبرة حسب متغير 

قبول  التالي تمب الكلية ومجاالت الدراسة الفرعية، وعند المستوى المحدد على الدرجة
 .الفرضية الرابعة

  

  :انصه الفرضية الخامسة 5.3.4.

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

 . متغير المسمى الوظيفيإلىوية الحكومية تعزى انالث

  

حادي للمجاالت الخمسة والدرجة استخدام اختبار تحليل التباين األتم فحص الفرضية ب
 ). 12.4(كما يبينه الجدول رقم  .الكلية
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 عينة الدراسة للكفايات أفراد نتائج تحليل التباين االحادي للفروق بين تقديرات .)12.4(الجدول رقم 
   الحكومية لمتغير المسمى الوظيفيسالمهنية الحالية لمديري ومديرات المدار

�M<ر ا$ 3B=G ا$.>=ل 
�>.�ع 
 ا$.��4=ت

درI=ت 
�B�:$ا 

 !�� �
 ا$.��4=ت

?".� ف 
�4�N:.$ا 

ا�3;�1 
1� ا$<=�>

 3.867 3 11.600 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

24.964 101 0.247 
 �Bارد ا$.=د�إدارة ا$.

�B�FG$وا 

  104 36.565 ا$.>.�ع

15.644 *0.000 

 3.211 3 9.633 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

44.276 101 0.438  !"� ا(داريا$ #

  104 53.909 ا$.>.�ع

7.325 0.000 

 4.597 3 13.791 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

43.545 
101 

 
0.431 

ا(�2اف /+0 /.+" - 
  ا$ �+"* وا$ �+*

  104 57.337 ا$.>.�ع

10.663 *0.000 

 4.143 3 12.428 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

38.174 101 0.378 
 ;. <.$=4 ��/@?� ا$.<ر

 ا$.:+-

  104 50.602 ا$.>.�ع

10.961 *0.000 

 3.821 3 11.462 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

46.647 101 0.462 *B�C $ا$. =��4 وا 

  104 58.109 ا$.>.�ع

8.272 *0.000 

 3.766 3 11.297 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

28.437 101 0.282 �"+H$ا �Iا$<ر 

  104 39.735 ا$.>.�ع

13.375 *0.000 

  ).≤ α 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى   * 

  
 عينة أفراد الفروق بين تقديرات انإلى ) 12.4(ات الواردة في الجدول انتشير البي
حسب متغير المسمى الوظيفي هي فروق دالة احصائياً عند المستوى المحدد الدراسة 



 101 

ت الدراسة الفرعية جميعها، وبالتالي يتم رفض الفرضية على الدرجة الكلية ومجاال
  . الصفرية الخامسة

 :وللتحقق من مصدر الفروق اعتمدت الباحثة اختبار شيفية للمقارنات البعدية

  
   للمقارنات البعدية للتعرف على مصدر الفروق بين المتوسطات شيفيهاختبار ) 13.4( جدول 

  ا$.C=رA=ت  ا$.>=ل
�<�B ا$ �4"� 

  وا$ �+"*

 *N? W"Pر
اOدارات 
�B�4� $ا  

�<�B ا$.<ر��  رN? W"P* ا$�?=�4  

�<�B ا$ �4"� 
  وا$ �+"*

      0.005 

 *N? W"Pر
�B�4� $دارات اOا  

     0.003 

 N? W"P       0.000* ا$�?=�4ر

ادارة ا$.�ارد 
�B�FG$وا �Bا$.=د  

���<�B ا$.<ر  0.000  -0.003  -0.005    

�<�B ا$ �4"� 
  وا$ �+"*

       

 *N? W"Pر
�B�4� $دارات اOا  

     0.003 

        رN? W"P* ا$�?=�4

 !"� ا(داريا$ #

���<�B ا$.<ر   0.003-      

�<�B ا$ �4"� 
  وا$ �+"*

      

Pر *N? W"
�B�4� $دارات اOا  

    0.020 

        رN? W"P* ا$�?=�4

ا(�2اف /+0 
/.+" - ا$ �+"* 

 وا$ �+*

���<�B ا$.<ر   0.020-     
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�<�B ا$ �4"� 
  وا$ �+"*

  0.020-    

 *N? W"Pر
�B�4� $دارات اOا  

    0.034 

 0.000     0.020  رN? W"P* ا$�?=�4

 ��/@?� ا$.<ر
 4=$.> .; ا$.:+-

���<�B ا$.<ر   -0.000 0.034   

�<�B ا$ �4"� 
  وا$ �+"*

      

 *N? W"Pر
�B�4� $دارات اOا  

    0.039 

 0.001      رN? W"P* ا$�?=�4

 وا$ C�B*ا$. =��4 

���<�B ا$.<ر   0.001 -0.039-   

�<�B ا$ �4"� 
  وا$ �+"*

      

 *N? W"Pر
�B�4� $دارات اOا  

    0.008 

 0.000.      رN? W"P* ا$�?=�4

�"+H$ا �Iا$<ر 

���<�B ا$.<ر  0.008 0.000-     

  

ت اندارة الموارد المادية والبشرية كإ في مجال  الفروقان   يتبين من الجدول السابق 
مى مدير التربية والتعليم ومدير المدرسة ولصالح مدير  العينة ذوي المسأفرادبين فئة 
ت لصالح مدير انلمدرسة وكدارات التربوية ومدير ارئيس قسم اإل وكذلك بين ،المدرسة

 وجود اإلداريظهرت نتائج اختبار شيفيه فيما يتعلق بمجال التخطيط أ، وكذلك مدرسةال
في و. ومدير المدرسة ولصالح مدير المدرسةبوية دارات الترفروق بين رئيس قسم اإل
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دارات ت هناك فروق بين رئيس قسم اإلان ك،شراف على عمليتي التعليم والتعلممجال اإل
  .ح مدير المدرسةالتربوية ومدير المدرسة لصال

ت هناك فروق بين مدير ان فقد ك،ما في مجال عالقة المدرسة مع المجتمع المحليأ
ت هناك انالتربية والتعليم ورئيس قسم الرقابة ولصالح رئيس قسم الرقابة، وكذلك ك

     .دير المدرسة لصالح مدير المدرسةدارات التربوية ومفروق بين رئيس قسم اإل

حصائية بين فئة مدير ة اإللذات الدالفروق الت انعة والتقويم فقد كما في مجال المتابأ
من جهة  ورئيس قسم الرقابةالتربوية دارات رئيس قسم اإلالمدرسة من جهة وكل من 

  .لصالح مدير المدرسة في الحالتينوخرى أ

دارات التربوية ومدير ت هناك فروق في الدرجة الكلية بين رئيس قسم اإلان ك؛وأخيراً
  درسة لصالح مدير المدرسةالم

  

  :السؤال الثالثالمتعلقة بنتائج  ال4.4
  

وية الحكومية من وجهة نظر انما الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس الث:  نصه
   فلسطين؟– في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهم

 

المعيارية لفقرات ات حرافناالولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية و 
وية الحكومية من انأداة الدراسة المتعلقة بالكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس الث

وكذلك المجاالت الفرعية .  فلسطين– في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهموجهة نظر 
ة ات المعياريحرافناالالمتوسطات الحسابية و) 14.4( حيث يظهر الجدول رقم. والكلية

  .ة وعن المجال الكليانإلجابات المبحوثين عن كل مجال من مجاالت اإلستب
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 المبحوثين للكفايات المهنية الستجاباتات المعيارية حرافناال المتوسطات الحسابية و) 14.4(جدول 
        ة وعن الدرجة الكليةانالمستقبلية للمديرعن كل مجال من مجاالت اإلستب

  

  
بمتوسط حسابي " مرتفعة" الدرجة الكلية كانت ان) 14.4(يتضح من الجدول رقم 

مجال : اما بالنسبة لترتيب المجاالت فكان اآلتي). 0.31(وانحراف معياري ) 4.54(
 لىأع عينة الدراسة حصل على أفرادإدارة الموارد المادية والبشرية لتقديرات 

وهي ضمن الدرجة ) 4.58( بلغ المتوسط الحسابي ثالمتوسطات الحسابية، حي
 ا(داريا$ #�"! همية مجال ألي من حيث اان، بينما جاء في الترتيب الث"المرتفعة"

 ا$. =��4 وا$ C�B* ثم تاله ،) 4.57( حيث بلغ المتوسط الحسابي ،"مرتفعة"بدرجة 
ا(�2اف ، تاله مجال "المرتفعة"لدرجة أيضاً ضمن ا  وهو،)4.56(بمتوسط حسابي 

يضاً ضمن أوهو , )4.53( حيث بلغ المتوسط الحسابي ،/+0 /.+" - ا$ �+"* وا$ �+*
 بمتوسط حسابي /@?� ا$.<ر�� 4=$.> .; ا$.:+-، وأخيراً مجال "المرتفعة"الدرجة 

  ."المرتفعة"وهو ضمن الدرجة , )4.47(
  

ن فقرات األداة بصورة تفصيلية، تم استخراج وللتعرف على درجة األهمية لكل فقرة م
, ة لكل مجال من مجاالتهاانات المعيارية لفقرات اإلستبحرافناالالمتوسطات الحسابية و

بي19.4 (إلى) 15.4(ن في الجداول من كما هو م.(  

  ا$ ��"X ا$.>=ل
�! ا$.� 

-4=N:$ا 

OاAاف�: 
 ا$.�"=ري

�Iا$<ر  

 �Bارد ا$.=د�إدارة ا$.
�B�FG$وا 

1 4.58 .340 ������ 

 !"������� 38. 4.57 2 ا(داريا$ # 

ا(�2اف /+0 /.+" - ا$ �+"* 
 وا$ �+*

4 4.53 .34 ������ 

 ;. <.$=4 ��/@?� ا$.<ر
 ا$.:+-

5 4.47 .42 ������ 

*B�C $40. 4.56 3 ا$. =��4 وا ������ 

�"+H$ا �I31. 4.54   ا$<ر ������ 
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 .       إدارة الموارد المادية والبشرية:  األول المجال1.4.4  

 الستجاباتات المعيارية حرافناالوسطات الحسابية والمت) 15.4(يظهر الجدول رقم 
وية من وجهة نظر انالمبحوثين للكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الث

  :نازلياالمادية والبشرية مرتبة ترتيباً ت في مجال إدارة الموارد المديرين ورؤسائهم
 المبحوثين للكفايات المهنية الستجاباتالمعيارية ات حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 15.4(جدول رقم 

  مرتبة تنازلياًلبشرية المستقبلية عن مجال إدارة الموارد المادية وا

 رقم الفقرة الفقرة
الوسط 
 الحسابي

 حرافناال
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.48 4.74 15 تحديد  احتياجات المدرسة
ةمرتفع 0.53 4.72 2 إدارة االجتماعات بكفاءة  

توظيف المصادر المادية 
الالزمة لتحقيق أهداف 

 المدرسة

 مرتفعة 0.52 4.70 19

 مرتفعة 0.51 4.67 1 بناء الفريق  الفعال
 مرتفعة 0.53 4.67 6 إدارة الوقت بفاعلية

إعداد خطط لحفظ النظام 
 المدرسي

 مرتفعة 0.55 4.67 9

توظيف المرافق المدرسية 
 بفعالية

 مرتفعة 0.55 4.65 16

توظيف المصادر المالية 
الالزمة لتحقيق أهداف 

 المدرسة

 مرتفعة 0.54 4.64 18

تماء نتنمية روح اال
 للمدرسة

 مرتفعة 0.55 4.61 12

 مرتفعة 0.57 4.59 4 تطوير المرافق المدرسية



 106 

توظيف التكنولوجيا في 
 ادارة الموارد

 مرتفعة 0.55 4.55 8

فعةمرت 0.57 4.54 7 فرادتوظيف  قدرات  األ  

تطوير استراتيجيات لتنمية 
 الضبط الذاتي لدى العاملين

 مرتفعة 0.54 4.52 13

 اإلنسانيةتوظيف العالقات 
 في خدمة أهداف المدرسة

 مرتفعة 0.59 4.51 5

تطوير استراتيجيات لتنمية 
 الضبط الذاتي لدى الطلبة

 مرتفعة 0.56 4.51 14

إيجاد فرص التنمية المهنية 
 للعاملين

 مرتفعة 0.65 4.50 17

متابعة  عملية اإلرشاد 
 والتوجيه الطالبي

 مرتفعة 0.64 4.49 10

 الطالبية انتفعيل دور اللج
 في المدرسة

 مرتفعة 0.68 4.46 11

 مرتفعة 0.70 4.31 3 تفويض الصالحيات
 مرتفعة 0.57 4.58  الدرجة الكلية

  
 الجدول رقم المبينة فيسة يالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقرات أداة الدرا

وية من وجهة ان الكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الثان) 15.4(
 فقرات مجال  لكافة"مرتفعة"ت بدرجة ان في الضفة الغربية كالمديرين ورؤسائهمنظر 

و ) 4.74( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين إدارة الموارد المادية والبشرية،
 إدارة"تالها  ،" المدرسةتحديد احتياجات" ةلفقرالمتوسطات ل أعلىت انقد كو،  )4.31(
 ان وك"توظيف المصادر المادية الالزمة لتحقيق أهداف المدرسة" ثم ،"جتماعات بكفاءةإلا
  .على التوالي) 4.70(، )4.72 (، ) 4.74(لها وسط الحسابي متال
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 "تفويض الصالحيات"وهي ) 3 (رقمرة قق المتوسطات الحسابية للأدنىت ان  بينما ك
 بمتوسط "مرتفعة"ت بدرجة ان ك لهذا المجالوالدرجة الكلية، )4.31(بمتوسط حسابي 

  ).4.58(حسابي 
  

� : ��� ا�� ا����ل2.4.4�  ا$داريا�! �
  

 الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 16.4(يظهر الجدول رقم 
وية من وجهة نظر انالمهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الثالمبحوثين للكفايات 
  : مرتبة ترتيباً تنازلياا(داريا$ #�"!  في مجال المديرين ورؤسائهم

 المبحوثين للكفايات الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و ) 16.4( جدول رقم 
   مرتبة تنازلياً رياإلداالمهنية المستقبلية عن مجال التخطيط 

  

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

 حرافناال
 المعياري

 الدرجة

������ 0.54 4.63 1 تحديد األهداف التربوية للفريق العامل معه 

������ 0.52 4.57 2 تقييم اإلحتياجات التعليمية للطلبة 

طرح بدائل تنفيذية يمكن اعتمادها عند صعوبة 
 تنفيذ القرار

5 4.56 0.50 ������ 

������ 0.54 4.55 3  إستخدام التكنولوجيا في عمليات التخطيط 

������ 0.54 4.52 4 تقييم اإلحتياجات المهنية للعاملين 

�"+H$ا �I0.53 4.57  ا$<ر ������ 

      
 كما اإلداري فقرات مجال التخطيط من خاللل قيم المتوسطات الحسابية يالحظ من خال

 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس ان) 16.4(الجدول رقم يبينه 
مرتفعة  "بدرجة"ت ان في الضفة الغربية كالمديرين ورؤسائهموية من وجهة نظر انالث

لفقرات ل أعلىت انكو) 4.52(و ) 4.63(بين  قيمها  وتراوحت، هذا المجال فقراتلكافة
تقييم "تالها ) 4.63(بمتوسط حسابي عه  م"تحديد األهداف التربوية للفريق العامل"هي 
  ).4.57(  الوسط الحسابي لهاانوك "حتياجات التعليمية للطلبةاإل
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تقييم "وهي ) 4(لفقرة  المتوسطات الحسابية في هذا المجال هي لأدنىت ان  بينما ك
  ).4.52( بمتوسط حسابي "حتياجات المهنية للعامليناإل

  ).4.57( بمتوسط حسابي "مرتفعة"رجة ت بدانك لهذا المجال والدرجة الكلية
  

  :ا$-,اف �'* ��'�!� ا�!)'�& وا�!)'&: ا����ل ا����3.4.4%  
  

 الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 17.4(يظهر الجدول رقم 
وية من وجهة نظر انالمبحوثين للكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الث

  : مرتبة ترتيباً تنازليا ا(�2اف /+0 /.+" - ا$ �+"* وا$ �+* في مجالين ورؤسائهمالمدير

 المبحوثين للكفايات الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 17.4(  جدول رقم 
  مرتبة تنازلياًالمهنية المستقبلية عن مجال اإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم 

  

 لفقرةرقم ا الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 الدرجة  المعياريحرافناال

�[."� ا$\G! ا$]ا�- $<ى 
�G+� ا$

14 4.67 0.49 ������ 

3".+�.+$ ��Iا$�ا �B[^ $ا *B>C� 10 4.64 0.52 ������ 

��`B` ا$._=رات ا(4<ا/"� 
�G+� ا$. ."`ة $<ى ا$

12 4.63 0.49 ������ 

���B�aA �b=ت ا$ �+* 0.52 4.57 1 ������ 

 -b �G+�� =��4 ا/.=ل  ا$
cM$ا 

9 4.57 0.57 ������ 

������ 0.52 4.55 2 ماط سلوك الطلبةاناإللمام ب 

 �d=T �"I@/ e�وf; �4ا
HF.$=4@ت ا$ :M"+"� $<ى 

�G+� ا$

13 4.55 0.52 ������ 

�<رXB ا$.�+."3 /+0 ا4�$! 
 -b g"G�4"3 ا$[�B�a وا$ 

�"� ا$.[=هe ا$<را

11 4.54 0.62 ������ 

������ 0.61 4.52 8 المعرفة الحاسوبية 

�; ا$�+�G /+0 أ�=س  S�ا$ �=
*_]"4 �Bا$��وق ا$��د 

15 4.50 0.56 ������ 
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 S6ا$[=?< و *"+�� ;"<F�
 ا$.HF@ت

7 4.50 0.54 ������ 

اإللمام بنظريات تعديل 
 السلوك

3 4.49 0.56 ������ 

!F]$ا$ �+* ا ;"<F� 5 4.48 0.54 ������ 

لطلبة نحو توجيه ا
التخصصات التي ترتبط 
باستعداداتهم وقدراتهم 

 التعلمية

4 4.46 0.68 ������ 

اإللمام بخصائص نمو 
 المتعلمين

6 4.41 0.53 ������ 

إ�2اك ا$�+b �G- ا�#=ذ ا$�Cار 
*_.+� 4 g+� .$ا 

16 4.40 0.64 ������ 

�"+H$ا �I0.56 4.53   ا$<ر ������ 

 

شراف على عمليتي التعليم إلمجال ات الحسابية لفقرات يالحظ من خالل قيم المتوسطا
 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات ان) 17.4(الجدول رقم الذي يبينه  والتعلم

 هذا المجال في  في الضفة الغربيةالمديرين ورؤسائهموية من وجهة نظر انالمدارس الث
 أعلى انكو ،) 4.40(و ) 4.67(ن  وتراوحت بي،فقراتال  لكافة"مرتفعة"ت بدرجة انك

). 4.67(بمتوسط حسابي  "�[."� ا$\G! ا$]ا�- $<ى ا$�+�G"المتوسطات الحسابية للفقرة 
وهي ) 16(فقرة في هذا المجال مرتبطاً بال  المتوسطات الحسابيةأدنىت انبينما ك

"*_.+� 4 g+� .$ار ا�C$ا�#=ذ ا -b �G+�جة والدر ).4.40(بمتوسط حسابي  "إ�2اك ا$
  ).4.53( لهذا المجال بمتوسط حسابي "مرتفعة"ت بدرجة انالكلية ك

  
  :�145 ا��3ر12 /����!�. ا��0'�: ا����ل ا�,ا/.  .4.4.4

 الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 18.4(يظهر الجدول رقم 
وية من وجهة نظر انالمبحوثين للكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الث

  : مرتبة ترتيباً تنازليا /@?� ا$.<ر�� 4=$.> .; ا$.:+- في مجالالمديرين ورؤسائهم
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 المبحوثين للكفايات الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و ) 18.4( جدول رقم 
  تنازلياًمرتبة ترتيباً  /@?� ا$.<ر�� 4=$.> .; ا$.:+-المهنية المستقبلية عن مجال 

 ا$��Cة
ر?* 
 ا$��Cة

�! . ا$�
-4=N:$ا 

OاAاف�: 
 ا$.�"=ري

�Iا$<ر 

��رmت أو$"=ء ا=/=. I0.57 4.55 5 إدارة ا ������ 

 Sآ=F.+$ �"I@/ !�T ;fو�"/=. I)ا�B - $ا A= -
�G+��[_= p�4 ا$ 

4 4.54 0.52 ������ 

 -b �+/=�$رآ� ا=F.$اOاA��F )  ت=G�ا$ ��/"� وا$.[=
�".� ). وا$�R["� وا$B=\C= ا$.> .�"�ا$�

6 4.53 0.54 ������ 

��رmأو$"=ء ا ;� Sdا�0.57 4.50 3 ا$  ������ 

 W$=<� S"ر أو$"=ء�����mا�������� 0.65 4.47 7  4=$.<ر 

�=دي و��[�ي(ا$M:+$ -�N�ل /+0 د/*  (
�� $+.�Fو/=ت ا$�B=دb �B- ا$.<ر

1 4.46 0.60 ������ 

������ b �".] $ 8 4.39 0.60- ا$.> .; ا$.:+-ر4! ا$.<ر�� �G4ا�e ا 

�N=ت ��/0 ا$.�ه�4"3q� ;� S������� 0.69 4.39 9 ا$ �= 

 >B>:� 0+/ �.P=? �"+/=�� �?@/ ء=]G$ -�N$دوار (اmا
�; ا$.> .; ا$.:+-) توا$.qNو$"= 

2 4.37 0.62 ������ 

�"+H$ا �I0.60 4.47   ا$<ر ������  

لفقرات مجال عالقة المدرسة بالمجتمع سطات الحسابية يالحظ من خالل قيم المتو
 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات ان) 18.4(الجدول رقم كما يبينه  المحلي

مجال، هذا ال  في في الضفة الغربيةالمديرين ورؤسائهموية من وجهة نظر انالمدارس الث
 أعلىت انكو .)4.37(و ) 4.55( وتراوحت بين ،فقراتال لكافة "مرتفعة"ت بدرجة انك

��ر"لفقرات ل المتوسطاتmت أو$"=ء ا=/=. Iتالها ) 4.55( بمتوسط حسابي "إدارة ا
" Sآ=F.+$ �"I@/ !�T ;fو�"/=. I)ا�B - $ا A= p�4 =_]� -�G+�ثم ) 4.54 ("ا$
��Aاm ا$�=/+� b- المشاركة"F  =B=\C$وا �"]R�$وا �".�ا$ ��/"� وا$.[=�G=ت ا$�

�! N6=4- ".�"�ا$.> � .4.53( 4.(  
  

) 2(لفقرة لفي هذا المجال الحسابية للكفايات المحددة المتوسطات  أدنى ان  بينما ك 
�; ا$.> .; توا$.qNو$"=ا$G$ -�N[=ء /@?� ��=/+"� ?=B>:� 0+/ �.P< اmدوار وهي  

  ).4.37( بمتوسط حسابي ا$.:+-
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  ).4.47( بمتوسط حسابي "ةمرتفع"ت بدرجة انك لهذا المجال والدرجة الكلية
  

  :ا��!�/)1 وا�!8�9&: ا� �67ا����ل   5.4.4

  
 الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و) 19.4(يظهر الجدول رقم 

وية من وجهة نظر انالمبحوثين للكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الث
  : مرتبة ترتيباً تنازليا� وا$ C�B* ا$. =�4 في مجالالمديرين ورؤسائهم

  
 المبحوثين للكفايات الستجاباتات المعيارية حرافناالالمتوسطات الحسابية و ) 19.4( جدول رقم 

  مرتبة ترتيباً تنازلياً ا$. =��4 وا$ C�B*المهنية المستقبلية عن مجال 
  

 ر?* ا$��Cة ا$��Cة
 !�ا$. �
-4=N:$ا 

OاAاف�: 
 ا$.�"=ري

�Iا$<ر 

4= ��� أ�r �4ا�e ا$[.� ا$._[- /+I= A 0=ت 
3"+� ا$�=

3 4.63 0.50 ������ 

وf; ا$#�! ا$�@I"� $.�اI_� ا$.HF@ت 
�� ا$ - ��اsI ا$.<ر

4 4.62 0.49 ������ 

������ 0.60 4.58 2 "3ا(دارC�B�B* أداء  

"G$وا eP= ]$ا S"+:�A=ة�b� .$0.53 4.58 6 =ت ا ������ 

 *B�C� X"$=������� �tB>6 5 4.54 0.52إ� #<ام أ 

������ C�  1 4.50 0.61�B* أداء ا$.�+."3 

 -b ت@HF.$ا S:$ �"Pا�I)ث ا�:G$اء ا�Iإ
�� ا$.<ر

7 4.45 0.68 ������ 

�"+H$ا �I0.56 4.56   ا$<ر ������  

مجال المتابعة والتقويم كما يبينه يالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقرات 
وية ان الكفايات المهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الثان .)19.4(الجدول رقم 

ت بدرجة انكمجال هذا ال في  في الضفة الغربيةالمديرين ورؤسائهممن وجهة نظر 
المتوسطات  أعلىت انو ك) 4.45(و ) 4.63(��او56 4"3   و?<، لكافة الفقرات"مرتفعة"

 بمتوسط حسابي "و المهني على نتاجات العاملينبرامج النممتابعة أثر " فقرةالحسابية لل
 "وضع الخطط العالجية لمواجهة المشكالت التي تواجه المدرسة" وفقرة ،)4.63(
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إجراء البحوث "فقرة لالحسابية المتوسطات  أدنىت انبينما ك .)4.62 (بمتوسط حسابي
  ).4.45( بمتوسط حسابي "اإلجرائية لحل المشكالت في المدرسة

  ).4.56(وسط حسابي مت ب"مرتفعة"جة الكلية لهذا المجال ت الدرانكو

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.5

 فلسطين – في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر  : نصه
: وية الحكومية باختالف كل منان الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس الثبشأن
 في الوظيفة الحالية، ةاإلداري الخبرة  وسنواتالعلمي، المؤهلو تخصص،ال، والجنس

    ؟والمسمى الوظيفي

  

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص فرضيات الدراسة المنبثقة عنه

  :انصه الفرضية السادسة 1.5.4

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
لمديري المدارس المستقبلية  الكفايات المهنية بشأن ورؤسائهمالمديرين وجهات نظر 

  . متغير الجنسإلىوية الحكومية تعزى انالث

حيث بينت  ،للمجاالت الخمسة والدرجة الكلية) ت(تم فحص الفرضية باستخدام اختبار 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال اإلشراف على عمليتي التعليم هانالنتائج 
ى الدرجة  بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة احصائية علاث،نولصالح االوالتعلم 

 وبالتالي تم قبول ).20.4(كما يبينه الجدول رقم  .خرىالكلية وفي المجاالت األ
 .الفرضية السادسة
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 المبحوثين حول الكفايات الستجاباتللفروق بين متوسطات ) ت(نتائج اختبار ) 420.(الجدول رقم 
  مستقبلية لمديري ومديرات المدارس الحكومية لمتغيرالجنسالمهنية ال

 التخصص المجال
المتوسط 
 الحسابي

 حرافناال
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

إدارة ا$.�ارد  0.56 3.51 ذآ�
�B�FG$وا �Bا$.=د A0اt  3.73 0.60 

-1.82 103 0.072 

 0.76 3.42 ذآ�
 !"� ا(داريا$ #

A0اt  3.56 0.70 
-0.95 103 0.344 

ا(�2اف /+0  0.83 3.22 ذآ�
/.+" - ا$ �+"* 

 0.68 3.54 ا0tA وا$ �+*
-2.11 103 *0.038 

/@?� ا$.<ر��  0.69 3.38 ذآ�
0tاA 4=$.> .; ا$.:+-  3.51 0.70 

-0.856 103 0.394 

 0.71 3.43 ذآ�
*B�C $ا$. =��4 وا 

A0اt  3.57 0.77 
-0.863 103 

0.390 

 

 0.64 3.32 ذآ�
�"+H$ا �Iا$<ر  

A0اt  3.53 0.60 
-1.683 103 0.10 

  ).≤ α 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى * 

  

  :انصه الفرضية السابعة 2.5.4

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير التخصصإلىوية الحكومية تعزى انالث

حيث بينت  للمجاالت الخمسة والدرجة الكلية،) ت(تم فحص الفرضية باستخدام اختبار 
الدراسة، كما يبينه ت مجاالكافة توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال ه انالنتائج 

  .قبول الفرضية السابعة أيضاً  وبالتالي تم.)21.4(الجدول رقم 
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 المبحوثين حول الكفايات الستجاباتللفروق بين متوسطات ) ت(نتائج اختبار ) 21.4(الجدول رقم 
   المدارس الحكومية لمتغير التخصص لمديري ومديراتالمستقبليةالمهنية 

 ا$ #LM ا$.>=ل
 !�ا$. �
-4=N:$ا 

OاAاف�: 
 ا$.�"=ري

 ?".� ت
درI=ت 

 $:��Bا

 �$O>$ا
�"P=M6)ا 

�"�"GR م�ارد  0.363 4.562 /+�إدارة ا$.
 �Bا$.=د

�B�FG$م  وا�+/AاNA=�" 4.592 0.332 

-0.415 103 0.679 

�"�"GR م�0.399 4.541 /+ 
 !"�ا$ #
 NA=�" 4.580 0.369اA/+�م  ا(داري

-0.495 
103 

 
0.622 

 GR  4.507 0.333"�"�/+�م
ا(�2اف 

 - "+./ 0+/
ا$ �+"* 
 NA=�" 4.540 0.348اA/+�م  وا$ �+*

-0.463 
103 

 
-0.463 

�"�"GR م�0.417 4.444 /+  �?@/
 ��ا$.<ر
 ;. <.$=4

 ا$.:+-
 NA=�" 4.477 0.424اA/+�م 

-0.374 
103 

 
0.710 

�"�"GR م�0.339 4.580 /+ 
ا$. =��4 
*B�C $م  وا�+/AاNA=�" 4.547 0.433 

0.385 
103 

 
0.701 

�"�"GR م�0.288 4.512 /+ 

�"+H$ا �Iا$<ر 
 NA=�" 4.601 0.330اA/+�م 

-1.431 
103 

 
0.155 

  

  : الفرضية الثامنة نصها3.5.4

بين متوسطات ) ≤α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ديري المدارس  لمالمستقبلية الكفايات المهنية بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير المؤهل العلميإلىوية الحكومية تعزى انالث
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حادي للمجاالت الخمسة والدرجة الكلية تحليل التباين األتم فحص الفرضية باستخدام 
  ).22.4(كما يبينه الجدول رقم 

يات  عينة الدراسة للكفاأفرادتباين األحادي للفروق بين تقديرات نتائج تحليل ال) 22.4(الجدول رقم 
  المهنية الحالية لمديري ومديرات المدارس الحكومية لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.055 2 0.110 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 =تا$.>.�/

11.955 102 0.117 

إدارة ا$.�ارد 
 �Bا$.=د
�B�FG$وا 

  104 12.066 ا$.>.�ع

0.471 0.626 

 0.009 0.001 2 0.003 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

14.807 102 0.145  
 !"�ا$ #
 ا(داري

   104 14.810 ا$.>.�ع

 

0.991 

 

 

 0.422 0.050 2 0.100 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 .�/=تا$.>

12.065 102 0.118  

ا(�2اف /+0 
/.+" - ا$ �+"* 

 وا$ �+*
   104 12.165 ا$.>.�ع

 

0.657 

 

 

 1.177 0.207 2 0.414 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

17.942 102 0.176  
 ��/@?� ا$.<ر

 ;. <.$=4
 ا$.:+-

   104 18.356 ا$.>.�ع

0.312 

 

 

 1.694 0.273 2 0.545 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 /=تا$.>.�

16.415 102 0.161  
ا$. =��4 
*B�C $وا 

   104 16.960 ا$.>.�ع

0.189 

 

 

 0.397 0.037 2 0.075 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

9.620 102 0.094  �"+H$ا �Iا$<ر 

   104 9.695 ا$.>.�ع

0.673 

 

 



 116 

بين وجد فروق ذات داللة احصائيةً ته ال ان ) 22.4( ات الواردة في الجدولانتشير البي
عند المستوى المحدد على العلمي  عينة الدراسة حسب متغير المؤهل أفرادتقديرات 

  .، وبالتالي تم قبول الفرضية الثامنةجاالت الدراسة الفرعيةمالدرجة الكلية و

  :انصه التاسعة الفرضية 4.5.4

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 لمديري المدارس المستقبلية الكفايات المهنية بشأن ائهمالمديرين ورؤسوجهات نظر 

  .ةاإلداريسنوات الخبرة  متغير إلىوية الحكومية تعزى انالث

. حادي للمجاالت الخمسة والدرجة الكليةتحليل التباين األ تم فحص الفرضية باستخدام 
  )23.4(كما يبينه الجدول رقم 

 عينة الدراسة للكفايات المهنية أفرادلفروق بين تقديرات حادي لنتائج تحليل التباين األ) 23.4(جدول
  ة في الوظيفة الحاليةاإلداريسنوات الخبرة المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الحكومية لمتغير 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.009 0.117 2 0.234 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

11.831 102 0.116  

 ا$.=د�B إدارة ا$.�ارد
�B�FG$وا 

   104 12.066 ا$.>.�ع

0.368 

 

 

 1.487 0.210 2 0.420 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

14.390 102 0.141   !"� ا(داريا$ #

   104 14.810 ا$.>.�ع

0.231 

 

 

 1.302 0.151 2 0.303 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

11.862 102 0.116  
 - ا$ �+"* ا(�2اف /+0 /.+"

 وا$ �+*

   104 12.165 ا$.>.�ع

0.276 
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 1.190 0.209 2 0.418 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

17.937 102 0.176  
 ;. <.$=4 ��/@?� ا$.<ر

 ا$.:+-

   104 18.356 ا$.>.�ع

0.309 

 

 

 0.233 0.039 2 0.077 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

 $. =��4 وا$ C�B*ا  0.166 102 16.883

   104 16.960 ا$.>.�ع

0.793 

 

 

 1.282 0.119 2 0.238 4"3 ا$.>.�/=ت

 STدا
 ا$.>.�/=ت

9.458 102 0.093  �"+H$ا �Iا$<ر 

   104 9.695 ا$.>.�ع

0.282 

 

 

بين متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية ال ه انل السابق في الجدوبينت النتائج 
استجابات المبحوثين في كافة مجاالت الدراسة، وعلى الدرجة الكلية، وبالتالي يتم قبول 

  .عةالفرضية التاس

  :انصه العاشرة الفرضية 5.5.4

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 لمديري المدارس المستقبلية الكفايات المهنية بشأن المديرين ورؤسائهمات نظر وجه

  . متغير المسمى الوظيفيإلىوية الحكومية تعزى انالث

 تم فحص الفرضية باستخدام تحليل التباين االحادي للمجاالت الخمسة والدرجة الكلية
  .)24.4(كمايبينه الجدول رقم
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 عينة الدراسة للكفايات أفرادحادي للفروق بين تقديرات ل التباين األنتائج تحلي) 24.4(الجدول رقم
  المسمى الوظيفيالمهنية المستقبلية لمديري ومديرات المدارس الحكومية لمتغير 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.069 3 0.207 4"3 ا$.>.�/=ت

 0.117 101 11.858 داST ا$.>.�/=ت
Bارد ا$.=د�إدارة ا$. �

�B�FG$وا 
  104 12.066 ا$.>.�ع

0.588 0.624 

 0.082 3 0.246 4"3 ا$.>.�/=ت

 ا$ #�"! ا(داري 0.144 101 14.564 داST ا$.>.�/=ت

  104 14.810 ا$.>.�ع

0.569 0.637 

 0.028 3 0.083 4"3 ا$.>.�/=ت

 0.120 101 12.082 داST ا$.>.�/=ت
ا(�2اف /+0 /.+" - 

 وا$ �+*ا$ �+"* 
  104 12.165 ا$.>.�ع

0.230 0.875 

 0.204 3 0.611 4"3 ا$.>.�/=ت

 0.176 101 17.745 داST ا$.>.�/=ت
 ;. <.$=4 ��/@?� ا$.<ر

 ا$.:+-
  104 18.356 ا$.>.�ع

1.159 0.329 

 0.108 3 0.324 4"3 ا$.>.�/=ت

 *ا$. =��4 وا$ C�B 0.165 101 16.636 داST ا$.>.�/=ت

  104 16.960 ا$.>.�ع

0.656 0.581 

 0.040 3 0.119 4"3 ا$.>.�/=ت

 ا$<ر�I ا$H+"� 0.095 101 9.576 داST ا$.>.�/=ت

  104 9.695 ا$.>.�ع

0.418 0.741 

  
 عينة أفرادفروق بين تقديرات ال توجد  هان) 24.4(ات الواردة في الجدول انتشير البي

وعلى الدرجة الكلية، ،  الدراسةمجاالتكل في الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي 
  .قبول الفرضية العاشرةوبالتالي يتم 
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس6.4

 بشأنطين  فلس– في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر :  نصه
  وية الحكومية؟انمدارس الثكل من الكفايات المهنية الحالية والمستقبلية لمديري ال

 

 المبحوثين على اداة الستجاباتولالجابة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية 
تقدير الكفايات الحالبة وتقدير الكفايات المستقبلية كما يبينه الجدول : الدراسة في الحالتين

  ) 25.4(م رق
  

 للكفايات الحالية والمستقبليةلتقديرات المبحوثين مقارنة بين المتوسطات الحسابية ) 25.4(الجدول 
   لمديري المدارسالمهنية

  
  

 لتقديراتم المتوسطات الحسابية  قيبين اً هناك اختالفإلى أنيشير الجدول السابق 
 الحكومية في  الضفة الغربية في موضوع ويةانمدارس الث في الورؤسائهمالمديرين 

  الكفايات المهنية الحاليةانوالكفايات المهنية المستقبلية، حيث الكفايات المهنية الحالية 
بدرجة وهي ) 3.43 (-)3.66(تراوحت بين و   المتوسطات الحسابيةأعلىحصلت على 

الكفايات المهنية المستقبلية حصلت  بينما ،سائهمالمديرين ورؤمن وجهة نظر  "توسطةم"
 .بدرجة مرتفعة) 4.47 (–) 4.58( وتراوحت بين أعلىعلى متوسطات حسابية 

  ا$.>=ل 
-4=N:$ا !�  ا$. �

  ا$:=$"�$+B=�H=ت

-4=N:$ا !�  ا$. �
  ا$.B=�H+$�"+GC N=ت

1 �B�FG$وا �Bارد ا$.=د�4.58 3.66 إدارة ا$. 

2 "� 4.57 3.51 ا(داري! ا$ #

 4.53 3.43 ا(�2اف /+0 /.+" - ا$ �+"* وا$ �+* 3

 4.47 3.47 /@?� ا$.<ر�� 4=$.> .; ا$.:+- 4

5 *B�C $4.56 3.52 ا$. =��4 وا 

  �"+H$ا �I4.54 3.47  ا$<ر 
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المادية والبشرية حصل على   ادارة الموارد مجالان  أيضاًويستدل من الجدول السابق 
  .معاًمستقبلية الالكفايات البحوثين للكفايات الحالية والمتوسطات الحسابية لتقديرات 
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  الفصل الخامس

  تفسير النتائج والتوصيات
  

سفرت عنها الدراسة في ضوء اسئلتها، أيتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي 
  .وكذلك تقديم التوصيات واالقتراحات بناء على هذه النتائج

  :ولأل مناقشة نتائج السؤال ا1.5
 

المديرين وية الحكومية من وجهة نظر انرس الثما الكفايات المهنية الحالية لمديري المدا
  فلسطين؟– في الضفة الغربية ورؤسائهم

الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس الثانوية من وجهة نظر المديرين ورؤسائهم 
 ان الكفايات المهنية الحالية لمدير المدرسة ليست  وهذا يدل علىكانت بدرجة متوسطة

 وقد يعود ذلك إلى عدم كفاية إعداد المديرين قبل الخدمة ، فال بالمستوى المرغوب فيه،
 كونه معلماً جيداً، رغم يتعدىيخفى على أحد ان المتطلب المهني لوظيفة المدير ال 

التدريب اإلضافة إلى قلة ، هذا بتعدى الجانب األكاديميتطلبات لمتاحتياج وظيفة المدير 
 إلى تطوير  كفايات المدير بحاجة يعني انا مم.لمدير أثناء الخدمةه لأوعدم انتظام

، وهذا يتفق مع دراسة كل وتجديد كي تنسجم مع التطورات الحديثة لمهام مدير المدرسة
    .)2005(، والحيح )2003(من قداح 

 أفرادتقديرات  في  مجال إدارة الموارد المادية والبشريةان يتضح من نتائج الدراسة 
ي من انجاء في الترتيب الث، بينما المتوسطات الحسابية أعلىحصل على عينة الدراسة 

 مجال عالقة المدرسة ، ثماإلدارياله التخطيط وت ،همية مجال المتابعة والتقويمحيث األ
ت جميعها انك و،وأخيراً مجال اإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم, مجتمع المحليبال

  .متوسطة بدرجة
ديرين في التعامل مع المجتمع المحلي أقل منها مع  كفايات المنإكما أظهرت النتائج 

 دور المدرسة غير واضح للمجتمع والعكس نإ إلىأولياء األمور وقد يعود ذلك 
 فتعامل مدير المدرسة مع أولياء األمور يرجع لتعامله مع الطلبة في الجوانب ،صحيح

ك، أما أسس األكاديمية والسلوكية غالباً ولدى المدير أسس وانظمة واضحة في ذل
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 العالقة مع المجتمع المحلي المبنية على المنفعة المتبادلة بين المدرسة والمجنمع المحلي
  .فهي غير واضحة

 اإلداريوعند التدقيق في مجال المتابعة والتقويم ظهر امتالك المديرين لكفايات التقويم 
لى تركيز ات والبحث اإلجرائي مما يدل عان من كفايات استخدام البيأعلىبصورة 

  . فقطةاإلداريالمديرين على تنفيذ التعليمات وتطبيق المحاسبية  
ت كفايات المديرين في تحديد األهداف مرتفعة في ان فقد كاإلداريأما مجال التخطيط 

 كفاياتهم في بقية عناصر هذا المجال كتقييم االحتياجات التعليمية للطلبة والمهنية انحين 
 إلىت متوسطة، وقد يعود ذلك انلوجيا في عمليات التخطيط كللعاملين واستخدام التكنو

  .قلة التدريب العملي في هذا المجال
 المتوسطات الحسابية أعلى مجال إدارة الموارد المادية والبشرية حصل على نإوبما  .

 ,ب الفنيةانأكثر من الجو ةاإلداريب انعلى الجو  مدير المدرسة اهتمامنإفهذا يدل على 
هذا ما يخالف النظرة المهنية الحديثة و وية في ممارسات المديرين الفعلية، أولواعتبارها

تتفق هذه المؤشرات مع أغلب نتائج الدراسات العربية واألجنبية التي و .لمدير المدرسة
 مديري المدارس ما زالوا يعبؤون كثيراً بإظهار المدرسة بمظهر حسن نإ إلىتوصلت 

واألعمال الكتابية , ب اإلطار الخارجي للمدرسةان وجو,افةمن حيث النظام والدوام والنظ
 نإ أي . الذي يعطي حكماًغير دقيق عن فاعليتها، واستقبال الزوار،والشؤون المالية

 بمظاهر الفعالية الظاهرية على حساب الفعالية الحقيقية هو اهتماماهتمام مدير المدرسة 
هذا ما و. يم وتحقيق التعلم الحقيقي الفعالالتعل بالممارسة المتميزة لعمليةوالتي تتمثل 

 في ان مجال اإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم كنإ حيث أظهرته الدراسة الحالية
  . التعليم والتعلم هو الهدف الرئيس للمدرسةنإالمرتبة األخيرة مع 

اصة عمليتي التعليم والتعلم ويفوض الصالحيات للمرؤوسين، وخب المدير الفعال يهتم نإ
 ويهتم بتجميع كل ،باألمور الروتينية بحيث يتفرغ للتعليم والتعلم والنمو المهني للمعلمين

 وتوفير الظروف المناسبة لإلبتكار والتجديد واإلبداع ،يات المتوفرةانالطاقات واإلمك
  .تهااناً محبباً ومرغوباً فيه ويسعى لتنميتها ورفع مكانويحعل المدرسة مك

  
، )1992(الفي  المخ)1990( الفواعرة دراسة نتائج كل منمع لدراسة تتفق نتيجة هذه ا

، )1999( ، ودروزة)1996( ومياس ).1994( والخطيب ،)1994(باعباد و
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 والحيح ،)2004( ، وبني مصطفى)2003( ، وقداح)2001( ةروالط، و)2000(مدأحو
 إلىالتي أشارت في مجموعها  )Fenwick & Pierce 2002(دراسة و) 5200( 

  .ةاإلداريإهتمام المديرين باألمور 
  

  :يان مناقشة نتائج السؤال الث2 5.

  
 ي ونصهانالسؤال الث

 بشأن فلسطين – في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر 
، الجنس: وية الحكومية باختالف كل منانالكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس الث

مى  في الوظيفة الحالية، والمسةاإلداري الخبرة  وسنواتعلمي،ال المؤهلو تخصص،الو
   ؟الوظيفي

  : ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص فرضيات الدراسة المنبثقة عنه

  :انصهالفرضية األولى 

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
فايات المهنية الحالية لمديري المدارس  الكبشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير الجنسإلىوية الحكومية تعزى انالث

جة الكلية، حيث للمجاالت الفرعية والدر) ت(تم فحص الفرضية باستخدام اختبار
في ) ≤α 0.05( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اظهرت النتائج 
لكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس  ابشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

 ت قيمة الداللة االحصائية أقل منان متغير الجنس، فقد كإلىوية الحكومية تعزى انالث
  . ، وبالتالي تم رفض الفرضية للمجال الكلي)0.05(

 الكفايات المهنية بشأن المديرين ورؤسائهم ه توجد فروق في استجاباتنأينت النتائج ب
 ، فخبرتي مع كثير من الزميالت والزمالءاثنااللصالح  ،ويةانر المدرسة الثلمديالحالية 



 124 

 ،المديرينة بدرجة أكبر من اإلداري التعليمات يذنفيلتزمن بت المديرات انتدل على 
ووجود طالبات  ،ةاإلداري ويتحملن المسؤولية ، على أكمل وجهولن القيام بأعمالهنويحا

ز المديرين اكثر على عملية التعليم والتعلم مما يزيد  ملتزمات يجعل فرصة متابعة وتركي
واتخاذ إجراءات ، حصص ومتابعة طرق التدريسالحضور من الوقت المخصص ل

   .تطويرية باستمرار بناءاً على المتابعة المستمرة

، )1996(، وعامر)1992( كل من المخالفي  دراسةنتائجمع هذه النتائج واتفقت 
 وجود فروق ذات داللة احصائية إلىحيث أشارت ). 2005( والحيح ،)1997 (انوزيد

  .بالنسبة لمتغير الجنس

، وأبو )2002(، والناصري )1990(شحادة نتائج  عنة  نتائج هذه الدراستختلف
، حيث أظهرت الدراسات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين )2005(شريعه

  .  متغير الجنسإلى تعزى فرادمتوسطات استجابات األ

  :انصهية انالفرضية الث

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير التخصصإلىوية الحكومية تعزى انالث

ية والدرجة الكلية، حيث  للمجاالت الفرع)ت(اختبارباستخدام  تم فحص الفرضية
) ≤α 0.05(ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة أ

 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهمفي وجهات نظر 
ه لم يكن للخلفية نأ ويمكن تفسير ذلك ب، متغير التخصصإلىوية الحكومية تعزى انالث

 المديرين ورؤسائهمة للقادة التربويين دوراً بارزاً في تشكيل وجهة نظر العلمي
 حيث جاءت وجهات النظر متقاربة فيما ، لعمل مدير المدرسة بشكل عاموإدراكاتهم

فيما يخص األعمال والمهام أما . ةاإلداري المهنية المرتبطة باألعمال يخص الكفايات
العلمية أي التخصص  ت للخلفيةانوالتعلم فقد كشراف على عمليتي التعليم المرتبطة باإل

 وقد ،اإلنسانيةلصالح تخصص العلوم  والمديرين ورؤسائهمأثرها على وجهات نظر 
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 لديهم فرصاَ أكثر لمتابعة عدة مباحث اإلنسانية متخصصي العلوم ان إلىيعود ذلك 
 ،غة العربيةفتخصص اللغة العربية مثالَ قد ال يجد صعوبة في اإلشراف على معلمي الل

 في حين قد .اإلنسانية والتربية اإلسالمية وغيرها من العلوم اإلجتماعيةوالدراسات 
تنحصر فرص المدير المتخصص في العلوم الطبيعية في اإلشراف على عدد أقل من 

أبو سمرة والعسيلي دراسة نتيجة  وهذا يتفق مع .المعلمين من معلمي المواد العلمية
  .)2007(أبو هليلو

  :انصهلفرضية الثالثة ا

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير المؤهل العلميإلىوية الحكومية تعزى انالث

ت الفرعية والدرجة الكلية، دي للمجاالحافرضية باستخدام تحليل التباين األتم فحص ال
 α(ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة حيث أ
 الكفايات المهنية الحالية لمديري بشأن المديرين ورؤسائهمفي وجهات نظر ) ≤0.05

ه لم نأ ويمكن تفسير ذلك بالمؤهل العلمي متغير إلىوية الحكومية تعزى انالمدارس الث
المديرين كن للمؤهل العلمي للقادة التربويين دوراّ بارزاّ في تشكيل وجهة نظر ي

عمال  أنإ إلىما يعود ذلك بور . وإدراكاتهم لعمل مدير المدرسة بشكل عام،ورؤسائهم
 ، والمهام،مقيدة بالتعليماتتبدو للجميع باختالف مؤهالتهم العلمية ومهام مدير المدرسة 

 لإلدارة على أنها جانب مما يجعل النظرة مدير المدرسة القيام بها وعلى ،والسياسات
 مجال  وجود فروق ذات داللة احصائية فيباستثناء . المبحوثين وهذا ال يرضيتنفيذي

 تقديرات هذه الفئة نأ من بكالوريوس، أي أدنىلصالح دارة الموارد المادية والبشرية إ
 نإيدل على ولعل ذلك .  تقديرات الفئات اُألخرى منأعلىلواقع الكفايات المهنية الحالية 

 يشعرون بأهمية الموارد المادية والبشرية أكثر من بكالوريوس من أدنىهالت ذوي المؤ
 أصحاب المؤهالت انوقد يفسر أيضاً هذا الفرق في ، علىهم ذوي المؤهالت األانقرأ

 ،ة األخرىاإلداريالكفايات ال يقدمون كفاية إدارة الموارد المادية والبشرية على  علىاأل
 ،ةاإلداري  مفاهيم أوسع للعملية دراستهم الجامعية العليا زادتهم اطالعاً على نأوك
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وأبوعودة ) 1997 (ان، زيد)1992(دراسة المخالفينتائج ونتيجة هذه الدراسة تتفق مع 
) 2004( عودة  وأبو،2002)( عابدين ،)2002(والناصري، 1996)(، وعامر)1998(

  ).2006( وأبو سمرة والعسيلي وعمرو,)2005(والحيح،)2005( شريعة وأبو

 ،)1996(السعود والبطاح كالً من نتائج دراسة مع  بينما تختلف نتائج هذه الدراسة
 .)2003(وبسيسو ، )2001(ة روالط

   

  :انصهالفرضية الرابعة 

ات بين متوسط) ≤α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  .ة في الوظيفة الحاليةاإلداري متغير سنوات الخبرة إلىوية الحكومية تعزى انالث

) ≤α 0.05(حصائية عند مستوى الداللة لنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إظهرت اأ
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهمفي وجهات نظر 

ولم يختلف  .ة في الوظيفة الحاليةاإلداريبرة  متغير الخإلىوية الحكومية تعزى انالث
بب  ولعل الس.ة في نظرتهم للكفايات الحاليةاإلداري من كل الخبرات المديرين ورؤسائهم

 القادة  نأ و.ةاإلداري لمهامهم ه يتم اطالع القادة على الكفايات منذ السنوات األولىنإ
أيضاً لم يطرأ تغير و، اإلداريعلى صلة مباشرة بكفايات المدير منذ بداية توليه منصبه 

 إلى، وقد يعود ذلك على الكفايات الحالية لمديري المدراس عبر السنوات المتتابعة
وتتفق . لجدد اينمنهجية الوزارة المرتبطة بإعداد مديري المدارس والتركيز على المدير

والسعود والبطاح ، )1990(المخالفيكالً من دراسة نتائج هذه الدراسة مع نتائج 
بينما اختلفت عما  .)2005( والحيح،)2003(وبسيسو ،  )1996(وعامر، )1996(

، )2004(أبو عوادو ،)2001(ة رووالط، )1997(انزيدكالً من دراسة أظهرته نتائج 
   .)2005(أبو شريعةو
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  :انصهخامسة الفرضية ال

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

   متغير المسمى الوظيفيإلىوية الحكومية تعزى انالث

ت الفرعية والدرجة الكلية، تم فحص الفرضية باستخدام تحليل التباين االحادي للمجاال
) ≤α 0.05(حيث اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

 الكفايات المهنية الحالية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهمفي وجهات نظر 
ة ت قيمة الداللة االحصائيانكفقد  متغير المسمى الوظيفي، إلىوية الحكومية تعزى انالث

  .الكلي وللمجاالت الفرعية الفرضية للمجال رفض وبالتالي تم ،) 0.05( أقل من

 من ات مديري التربية ورؤساء أقسام اإلدارات التربوية والرقابة  توقعنإعلى ما يبدو 
 كفاياتهم عالية، لم نأ من الواقع ففي حين يرى المديرون أعلىكفايات مديري المدارس 
وقد يعود هذا التباين في  ،خاصة رؤساء أقسام اإلدارات التربويةيتفق معهم باقي القادة و

ن ، كما وعود لنفس األسس التي يقيمها به األخريالرأي إلى أن تقييم المدير لذاته ال 
 الفعال المفتوح بين المديرين والقادة التربويين، باإلضافة إلى  التواصليعود إلى نقص

وتتفق نتائج هذه . ةاإلداري تطوير الكفايات التدريب المقدم للمديرين في مجالقلة 
 )2005(اسة مع نتيجة دراسة الحيح الدر

  

   : مناقشة نتائج السؤال الثالث3.5
  

وية الحكومية من وجهة نظر انما الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس الث:  نصه
   فلسطين؟– في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهم
ت ان الكفايات المتوقعة كان عليه النتائج في الكفايات الحالية فتانعلى عكس ما ك

ت في انأبرز الكفابات المهنية المستقبلية ك ان النتائج أظهرتجميعها مرتفعة حيث 
ا$. =��4  ثم تاله ،ا(داريا$ #�"! مجال ثم  ،مجال إدارة الموارد المادية والبشرية
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دارة التربوية ب تقدمية في اإلان جوإلىت التوقعات تميل انوك .ا$.<ر�� 4=$.> .; ا$.:+-
دارة الموارد المادية والبشرية أكثر ميال للتركيز على إت كفايات انفعلى سبيل المثال ك

 واضحا انلتخطيط فقد ك أما في مجال ا.اإلداريب اني منها على الجانسنب اإلانالج
وبرزت كفاية استخدام نظريات التعليم والتعلم بدرجة . تعظيم كفاية استخدام التكنولوجيا

 وأصبح التركيز على كفاية جعل الطالب محور العملية العملية التربوية ،متقدمة
 دل ذلك على نإشراف والمتابعة الفنية والتركيز على كفاية اإل كما ارتفع .واضحا
مدير ضرورة إمتالك ب المديرين ورؤسائهمجميع  ما يدل على زيادة وعينإف ؛شيء

 كقائد تربوي من النواحي ه وإعداد، للكفايات المهنية الضروريةويةانالمدرسة الث
الشخصية والمعرفية والعلمية من أجل مواكبة التطورات المستجدة وتطوير األداء 

 دور مدير نأمن ) Fullan,1991(  نال، وهذا ما أكد عليه فوالمدرسي وتجويد نوعيتة
 دور مدير المدرسة نإد على التجديد والتغيير والتطوير، وتربوي يساعالمدرسة كقائد 

 بل ،هتمام بطرق التدريسعد دوره مجرد اإل فلم ي.اً لتحسين العملية التربويةلم يعد كافي
 غير مباشر بهذه ا اتصال مباشر أوأصبح األمر يتطلب العناية بكل المجاالت التي له

 والعمل على ، يكون المديرون قادة لتنمية البرنامج التعليمينأ ويتطلب األمر ،العملية
  .  تتوافر لديهم الكفايات التي تضمن تحقيق األهداف وتحسين األداءنأو، تقدمه

، والمخالفي )1991( من الهدهود دراسة كلنتائج هذه الدراسة مع نتيجة وتتفق 
وبني مصطفى  ،)2003(، وقداح )1996(، ومياس )1994 (، والخطيب)1992(
 وعداربة، )2006( وأبو عواد ،)2005(وأبو شريعة ،)2005( والحيح،)2004(
 ,) Johnson,1998(كذلك الدراسة التي قام بها، و)2007(، وعشيبة ويونس )2006(

 تطوير إلى مدير المدرسة في حاجة مستمرة انعلى ) (Hopkins,2000ودراسة
 .ة، والتربوية من خالل التدريب المستمر عليهااإلدارياته ومهاراته كفاء
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  :نتائج السؤال الرابع مناقشة4.5

 فلسطين – في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر  : نصه
: وية الحكومية باختالف كل منان الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس الثبشأن
 في الوظيفة الحالية، ةاإلداري الخبرة  وسنواتالعلمي، المؤهلو تخصص،ال، والجنس

    ؟والمسمى الوظيفي

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص فرضيات الدراسة المنبثقة عنه

  :انصهالفرضية السادسة 

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
لمديري المدارس   الكفايات المهنية المستقبليةبشأن  ورؤسائهمالمديرينوجهات نظر 

  . متغير الجنسإلىوية الحكومية تعزى انالث

 الكفايات بشأنتفقوا ابغض النظر عن الجنس  المديرين ورؤسائهم انبينت النتائج 
 أهمية دور مدير إلى وتشير هذة النتيجة ,ويةانستقبلية لمدير المدرسة الثالمهنية الم

 مدير إلى وضرورة الوصول ،رسة في التركيز على جوهر عمليات التعليم والتعلمالمد
تجدات المؤثرة في  من خالل متابعته للمس، التنمية المهنيةإلى يسعى ،مدرسة متجدد

 حتى يكونوا قادرين على ، تحقيق النمو المهني للعاملينإلى وسعيه شخصيتة المهنية،
، داث تأثير نوعي في مجال العملية التعليمية التعلمية وإح،االستجابة للتغيرات المتجددة

  .بغض النظر عن متغير الجنس

  والهباش،)2002( الناصريكالً من الدراسة مع نتائج دراسة هذه واتفقت نتائج 
  ). 2006( وأبو سمرة والعسيلي وعمرو ،)2005( وأبو شريعة ،)2002(

 ،)2004(أبو عودة كالً من ج دراسة  عما أظهرته نتائاختلفت نتيجة هذه الدراسةبينما 
  .)2006(ودراسة عداربة  ،)2005(ودراسةالحيح 
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  :انصهالفرضية السابعة 

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  . متغير التخصصإلىكومية تعزى وية الحانالث

حادي للمجاالت الفرعية والدرجة الكلية، تم فحص الفرضية باستخدام تحليل التباين األ
ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة أحيث 

)α0.05≥ ( مستقبلية الكفايات المهنية البشأن المديرين ورؤسائهمفي وجهات نظر 
ت قيمة الداللة ان متغير التخصص، فقد كإلىوية الحكومية تعزى انالمدارس الثلمديري 

 ،، وبالتالي تم قبول الفرضية للمجال الكلي وللمجاالت الفرعية)0.05(االحصائية أقل من
 ، واتفاقهم على الكفايات المهنية المستقبلية،المبحوثيينوهذا ما يوضح أهمية وجهة نظر 

 ونظرة مستقبلية ،على وجهة نظرهم حيث لديهم بعد نظرولم يؤثر متغير التخصص 
 من أجل ،ة للكفايات المهنية التي تؤهله للقيام بمهامهسلضرورة امتالك مدير المدر

 تحسين عمليتي التعليم إلى التي تُؤدي نتائجها ،تحقيق األهداف التربوية المرجوة
 اإلعداد المالئم لقيامه هوإعداد أهمية متابعة تطور مدير المدرسة ما يؤكدوهذا  .والتعلم
 ،التدريب قبل وأثناء الخدمة لموكبة المستجدات وتحسين األداء واتباع منهجية ،بمهامه

 ، التدريب المتواصلنإ بلاً لنجاحه في عمله، ان شغل وظيفة مدير ال يعطية ضمنأل
ثير من ه أصبحت كنأمع  .والنمو المهني هما من أسباب النجاح المهني لمدير المدرسة

 وشغل وظيفة ،الدول في الوقت الحاضر تشترط على المرشح  لتولي إدارة المدرسة
  .رة المدرسية أو اإلدارة التربوية الحصول على مؤهل علمي في اإلدا؛مدير المدرسة

  :انصهالفرضية الثامنة 

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهمر وجهات نظ

  . متغير المؤهل العلميإلىوية الحكومية تعزى انالث
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تم فحص الفرضية باستخدام تحليل التباين األحادي للمجاالت الفرعية والدرجة الكلية، 
 α(لداللة حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ا

 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري بشأن المديرين ورؤسائهمفي وجهات نظر ) ≤0.05
ت قيمة الداللة ان متغير المؤهل العلمي، فقد كإلىوية الحكومية تعزى انالمدارس الث

, ، وبالتالي تم قبول الفرضية للمجال الكلي وللمجاالت الفرعية)0.05(االحصائية أقل من
,  واتفاقهم على الكفايات المهنية المستقبليةالمبحوثيينوضح أهمية وجهة نظر وهذا ما ي

  .ولم يؤثر متغير المؤهل العلمي على وجهة نظرههم
 باهمية امتالك مديري المدارس للكفايات المهنية  المبحوثينعلى وعي النتيجة تدل هذه

ً ز دبتعزومدير المدرسة من خالل تدريب وتطوير   تربوياً مختصاً،وره ليصبح قائدا
شراف على اإلو ، والتخطيط، وإدارة الموارد،فرادورفع كفاءته في مجاالت إدارة األ

 وما ة،ات تحديد أدواره ومسؤليإلى إضافة عمليتي التعليم والتعلم، والمتابعة والتقويم،
 مؤهله ان وكفايات يجب توفرها لدى مدير المدرسة مهما ك،يتعلق بها من مهارات

  .العلمي
 ،)1997(ان زيد،)1996( عامر،)1992( المخالفي تفق هذه الدراسة مع دراساتوت

 الحيح ،)2005( أبو شريعة،)2004( أبو عودة،)2002(اصرين ال،)2002(عابدين
بو أوالعسيلي و أبو سمرة ،)2006(والعسيلي وعمرو أبو سمرةو ،)2005(

  ).2007(هليل
 والبطاح السعود ،)1990( شحادة منة كالًسدرانتائج مع هذة الدراسة نتائج  وال تتفق

  ).2003(بسيسو ،)1996(

  :انصهالفرضية التاسعة 

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

  .ةاإلداريسنوات الخبرة  متغير إلىوية الحكومية تعزى انالث

حادي للمجاالت الفرعية والدرجة الكلية،  تحليل التباين األتم فحص الفرضية باستخدام
 α(حيث اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
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 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري بشأن المديرين ورؤسائهمفي وجهات نظر ) ≤0.05
ة في الوظيفة الحالية، فقد اإلداري متغير الخبرة إلىوية الحكومية تعزى انرس الثالمدا
، وبالتالي تم قبول الفرضية للمجال الكلي )0.05(ت قيمة الداللة االحصائية أقل منانك

 الكفايات بشأن المديرين ورؤسائهموهذا يوضح اتفاق وجهات نظر  .وللمجاالت الفرعية
 إلى وقد يعود ذلك ،ةاإلداريالنظر عن متغير سنوات الخبرة المهنية المستقبلية بغض 

 ،أهمية التنمية المهنية المستمرة طوال سنوات الخدمة إلى المديرين ورؤسائهمنظرة 
ما التطوير المهني المستمر لمديري المدارس نإ و،على المدير المبتدئوعدم إقتصارها 

 هو الذي يساعد على ،ة والتكنولوجية والثورة المعرفي،لتطورات العلميةا  مواكبةانلضم
دراسة نتائج دراسة كالً من الدراسة مع نتيجة هذه تتفق . إكتساب الكفايات المهنية

أبو  ،)2005(الحيح ، )1996(، وعامر)1993( ، وبطاح والسعود)1990(المخالفي
، أبو )1997( اندراسة زيدنتائج  مع  نتيجة هذه الدراسةال تتفق و).2005(شريعة 

  .)2004( ادعو

  :انصهالفرضية العاشرة 

بين متوسطات ) ≤α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الكفايات المهنية المستقبلية لمديري المدارس بشأن المديرين ورؤسائهموجهات نظر 

   متغير المسمى الوظيفيإلىوية الحكومية تعزى انالث

ت الفرعية والدرجة الكلية، حادي للمجاالل التباين األفرضية باستخدام تحليتم فحص ال
       ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةحيث أ

)α 0.05≥ ( الكفايات المهنية المستقبلية بشأن المديرين ورؤسائهمفي وجهات نظر 
 عدم وجود نإ .وظيفيالمسمى ال متغير إلىوية الحكومية تعزى انلمديري المدارس الث

 حول الكفايات المهنية المديرين ورؤسائهماختالف ذي داللة إحصائية في وجهات نظر 
 وقد ،المديرين ورؤسائهم ان يدل على وضوح كفايات مدير المدرسة في أذه المستقبلية

ارة التربية  تعقد من وز. وورش عمل، اللتحاق القادة التربوين بدوراتعود ذلكي
وتتفق هذة النتيجة مع نتيجة  الوزارة لتوجهاتها وخططها، نفلسطينية، وإعالوالتعليم ال

  ).2005(دراسة الحيح
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.5

 بشأن فلسطين – في الضفة الغربية المديرين ورؤسائهمهل تختلف وجهات نظر :  نصه
  .وية الحكوميةانرس الثكل من الكفايات المهنية الحالية والمستقبلية لمديري المدا

المديرين  في قيم المتوسطات الحسابية بوجهات نظر  اختالفوجودعلى دلت النتائج 
 في موضوع الكفايات ، الضفة الغربيةوية  الحكومية فياني المدارس الث فورؤسائهم

ت ان الكفايات المهنية الحالية كنأالمستقبلية، حيث الكفايات المهنية و، المهنية الحالية
المديرين دراك إ وهذا يدل على ,المديرين ورؤسائهمدرجة متوسطة من وجهة نظر ب

 ةضروري امتالك كفايات مهنية إلى وحاجتهم ،قع كفايات مدير المدرسة لواورؤسائهم
ت بدرجة انكبينما الكفايات المهنية المستقبلية  .غير متوفرة لديهم بشكل كاٍفوجديدة 
وية كفايات انمدرسة الث مدير الإمتالكضرورة  بحوثيينالماتفاق  وهذا يدل على ،مرتفعة

رفع الكفاءة الفردية لتحقيق   من أجل،تساعده في مواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي
 ورفع ، وصقل مهاراتهم، وتنمية معارفهم،يجابي ودعم التغيير اإل،التحسين المستمر

بحوثين م الالستجاباتال  مجأعلى نأويستدل أيضاً .  وتجديها وتجويدها،كفاياتهم
 وهذا يدل على دارة الموارد المادية والبشرية،للكفايات الحالية والمستقبلية هو مجال إ

 ،مرافق المدرسة من مختبرات :أوالًأهمية اإلستثمار األمثل لثالثة موارد رئيسة هي 
 : وثالثاًدد، غير متجهاماً الوقت باعتباره مورداًإدارة : ياًانث ودوات تقنية، وأ،ومكتبات
تاجية الفعلية للعاملين حينما يؤدون أعمالهم بدافعية ذاتية ناجمة عن رضاهم نالطاقة اإل
  . وروحهم المعنوية العالية،الوظيفي

 العملي في أهمية التوجه نحو المنحى وعي القيادات التربوية ب ويستدل من ذلك على
 ، نحو التعلم بالعمل  ويتفق ذلك مع توجهات التطوير التربويتوظيف المعرفة،

 الوقت وفق فعاليات مخطط لها  إدارةنأكما . ام الموارد المتاحة بكفاءة عاليةواستخد
 في حال لهدر الذي يطال األداء يعني أهمية هذا المورد والتقليل من ا؛تخطيطا جيداً

  .غياب التخطيط لتلك العمليات
 بالدور ء قناعات لدى العاملينومما يزيد من كفاية اإلدارة المدرسية قدرتها على بنا

 ، والتنمية المهنية،هم نحو التطوريتافع، ود طاقاتهمحفزيمما  ،القيادي لمدير المدرسة
 وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الحيح .تاجيةن وزيادة اإل،وتحسين األداء

)2005.(   
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  :التوصيات 6.5
مجموعة من ة تقترح الباحثة في ضوء نتائج الدراسة، وضمن محددات هذه الدراس

  :يات في المجاالت اآلتيةالتوص
  :التدريب والتطور المهني:  أوالً

ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم العالي برامج تدريبية تنطلق من  2.2
الكفايات المهنية ومهام  مدير المدرسة واحتياجاته الفعلية ومتابعتها وتقييم 

 .أثرها

تمر للمديرين من قبل اإلدارات المسؤوولة عقد لقاءات نقاش وتقييم مس 2.3
على مستوى المديرية والوزارة لجسر الفجوة بين الرؤى التطويرية في 

 .الطرفين

اعتماد الوزارة لبرامج مهنية متخصصة تركز على القيادة واإلدارة  2.4
 :نسيق مع الجامعات وتتضمن محاور عدة منهاالمدرسية وبالت

  .تعلماإلشراف على عمليتي التعليم وال -
 .التقويم الشامل المستمر -

 ...).التخطيط، التنظيم،( ةاإلداريالعمليات  -

 .استراتيجيات فعالة في عمليات التعليم والتعلم -

 .المشاركة المجتمعية -

  .إدارة الموارد المادية والبشرية -

 : السياسات التربوية: ياًانث

يتوافق اقتراح سياسات تحفز مديري المدارس للنمو المهني المستمر بما  2.5
  .مع متطلبات العصر

  . الفعال بين المدرسة والمديرية والوزارةاإلداريوضع أسس للتواصل  2.6

 .وضع سياسات وأسس لتفعيل العالقة التشاركية مع المجتمع المحلي 2.7

وضع معايير وطنية لجودة مديري المدارس لتكون أساساً لعملية التقييم  2.8
 .وي وتحديد االحتياجات والتخطيط والتطوير الترب
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  :الدراسات المستقبلية: ثالثاً
 دراسات حول الكفايات المهنية لمدير المدرسة من وجهة نظر المعلمين  2.9

 .والطلبة وأولياء األمور

 الفعال بين المدرسة واإلدارات في اإلداري دراسات حول التواصل  2.10
 .المستويات المتوسطة والعليا

رس األساسية الحكومية والخاصة دراسات حول الكفايات المهنية لمديري المدا. 10
 .والوكالة
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