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هددددهذ هدددره الدراسدددف إلددد  معرهدددف درجدددف هاع يدددف برندددامن التددددري  ال دددا  بالمدددديري   
الدددرع اعدتدددة ولارب التربيدددف والتع دددي  الو سدددظينيف مددد  وجادددف ن دددر مدددديرع ومدددديراذ  المدددديراذو 

المدارس الثانويف الحكوميف هي محاه ف ال  يل ، والتي سدعذ الدولارب مد    لدة إلد  النادو  
بالعم يددف التع يميددف بكاهددف الظراوددئ والوسدداول المتددوهرب لدددياا سددواح ع دد  صددعيد النددواحي الونيددف 

 : وقد حاولذ الدراسف اإلجابف ع  األسو ف التاليف. ريفأواإلدا
ما درجف هاع يف برنامن التدري  ال ا  بالمديري  والمديراذ مد  وجادف ن دره  : السؤال األول 

 بشكل عا  ؟ 
ما درجف هاع يف البرنامن هي رهع الكواياذ اإلداريف والتن يميدف واإلشدراهيف عندد : السؤال الثاني 

 ثانويف ؟ مديرع المدارس ال
هدددل ي ت دددف ترددددير درجدددف هاع يدددف البرندددامن لددددو مدددديرع المددددارس الثانويدددف : السدددؤال الثالددد  

 الحكوميف هي محاه ف ال  يل تبعًا ال ت ف الجنس ؟ 
هل ي ت ف تردير درجف هاع يف البرنامن لدو مديرع المدارس الثانويف الحكوميف : السؤال الرابع 

 المؤهل لديا  ؟  هي محاه ف ال  يل تبعًا ال ت ف
هددل ي ت ددف تردددير درجددف هاع يددف البرنددامن لدددو مددديرع المدددارس الثانويددف : السددؤال ال ددامس 

 الحكوميف هي محاه ف ال  يل تبعًا ال ت ف ال برب لديا ؟ 
هددل ي ت ددف تردددير درجددف هاع يددف البرنددامن لدددو مددديرع المدددارس الثانويددف : السددؤال السددادس 

 تبعًا ال ت ف موقع المدرسف ؟ الحكوميف هي محاه ف ال  يل 
مددا األسددالي  التدريبيددف المسددت دمف التددي سدداهمذ هددي ليددادب درجددف هاع يددف : السددؤال السددابع 

 البرنامن التدريبي ؟ 



ولإلجابدددف عددد  اسدددو ف الدراسدددف ، قدددا  الباحددد  بسعدددداد اسدددتبانف لريددداس درجدددف هاع يدددف 
هررب مولعدف ع د  المجداالذ التاليدف ( 54) وتكونذ م   –البرنامن التدريبي ال ا  بالمديري  

الريدددادب المدرسددديف وماددداراذ العمدددل اإلدارع ، والدددن   اإلداريدددف ، والت ظددديظ وبنددداح الوريدددئ ، : 
دارب الصراع   . والرياس والتروي  ، واإلرشاد المدرسي ، والثراهف المدرسيف وا 

  
 مدددارس مددديرًا ومددديرب ل( 54)وتدد  توليعاددا ع دد  مجتمددع الدراسددف الددرع تكددو  مدد   

، واسددت د  الباحدد  (تربيددف ال  يددل ، وجنددو  ال  يددل ) الثانويددف الحكوميددف هددي محاه ددف ال  يددل 
التكددراراذ والنسدد  الموويددف والمتوسددظاذ الحسددابيف واإلنحراهدداذ المعياريددف لإلجابددف عدد  أسددو ف 

 : الدراسف التي أ ارذ النتاون   اآلتيف 
مدددديري  كبيدددرب ، وأ  البرندددامن حردددئ أّ  درجدددف هاع يدددف البرندددامن التددددريبي ال دددا  بال .1

 .األهداف التي صم  م  أج اا 

أّ  المؤشر العا  لدو المديري  والمديراذ نحو رهع البرنامن التدريبي ل كواياذ اإلداريدف  .2
والتن يميف واإلشراهيف كا  إيجابيًا هي جميع مجاالذ الدراسدف ، وهدي مرددمتاا الكوايداذ 

 .التن يميف م  حي  الواع يف

وجددود هددروئ بددي  تردددير كددلر مدد  المددديري  والمددديراذ لدرجددف هاع يددف البرنددامن عددد   .3
 ( .5224)ومتوسظ االنا  ( 5224)التدريبي حي  ب غ متوسظ الركور 

أّ  هندداف هروقددًا بددي  لراح المددديري  لدرجددف هاع يددف البرنددامن التدددريبي حسدد  المؤهددل  .5
وحسد  موقدع المدرسدف  ،( 5224)ولصالح حم ف الدب و  حي  ب غ المتوسدظ الحسدابي 

، وحسددد  ال بدددرب ( 5224)ولصدددالح مددددارس المديندددف حيددد  ب دددغ المتوسدددظ الحسدددابي 
 ( .5224)سنواذ حي  ب غ المتوسظ الحسابي  3-1ولصالح روع ال برب الرصيرب م  

أّ  أهضدددل األسدددالي  التدريبيدددف التدددي سددداعدذ المدددديري  والمدددديراذ ل دددتع   عددد  اإلدارب  .4
  بالعمدددل ي يدددة أسددد و  دراسدددف الحالدددف ، هدددي حدددي  أبددددو المدرسددديف هدددو أسددد و  الدددتع 

المشاركو  تحو ًا ع   أس و  المحاضدرب ، وانتادذ الدراسدف بعددد مد  التوصدياذ راذ 
 . الع قف بنتاوجاا 
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This study aimed to identify the effeciency degree of the 
principals training program introduced by the Palestinian Ministry 
of Education as viewed by principals of secondary government 
schools in Hebron district.  

It has attempted to answer the following questions :  
1- What is the effeciency degree of the Principals training 

program as seen by them selves ? 
2- What is the effeciency degree of the program in raising the 

administrative , organizing and supervising proficiency for 
secondary principals ? 

3- Does the assessment of effeciency degree of the program 
differ according to gender ? 

4- Does the assessment of effeciency degree of the program 
differ according to educational  qualifications ?  

5- Does the assessment of effeciency degree of the program 
differ according to experience ?  

6- Does the assessment of effeciency degree of the program 
differ according to the school location ?  

7- What are the best techniques a pplied which contributed to 
in raising the efficiency degree of the training program ?  

- To answer the above questions,the researcher has 
designed a questionnaire measuring the efficiency degree of the 
program concerning principals, consisted of 45 items distributed 
on the following aspects : School-leadership and administrative 
skills , administrative system , planning and team construction, 
measurement and evaluation,school supervision , school culture 
and managing conflict .  



 



 
 
The questionnaire was distributed to the population of the 

study consisted of 65 principals of the Secondary government 
Schools in Hebron district.  

The results of the study showed that :- 
    

1- The principals have stressed the high proficiency 
degree of the program concerning their training and 
that it has achieved the goals put . 

2- The general indicator of the principals towards the 
training program has been positive , mainly the 
organizing abilities . 

3- There is no differ in the principals evaluation of the 
training program due to sex . 

4- There are no differences in the principals evaluation of 
training program efficiency in respect to the variable of 
qualification for the benefit of diploma qualified 
teachers , the variable of school location for the benefit 
of City schools and for the variable of experience for 
the benefit of 1-3 years of experience . 

5- The technique “A ction learning” has proved to be one 
of the best techniques applied in learning about 
administration followed by the“Case study” technique . 

Whereas , the participants have showed negative tendency 
towards lecturing technique . 

The study ended with some recommendations that belongs to its 
results . 

 


