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إلىداءا  
 

 إلى مف أنعـ عمي بالحياة والعمـ والمعرفة وعممني اإليماف بالحؽ والفضيمة
 إلى منير حياتي ربي ومخمصي 

 إلى مف شجعني وواصؿ دعـ مسيرتي التعميمية بكؿ محبة واحتراـ 
 إلى زوجي ورفيؽ دربي إميؿ 

 إلى القمب النابض بالمحبة ونير العطاء إلى رمز التضحية والوفاء
 إلى مربية األجياؿ أمي الغالية 

 إلى اإلنساف الذي غرس في معاني الحب والخير والفضيمة والعطاء
 إلى روح والدي رحمو اهلل

 إلى فمذات أكبادي براعـ الخير والحب أبنائي مايكؿ وماثيو
    إلى زىرتي الجميمة ابنتي لورد

 إلى اإلنسانة التي عاونتني وسيمت أموري وكانت سندًا لدراستي
 إلى المرأة الحنونة والدة زوجي 

 إلى الذيف كانوا عونًا وسندًا لي مشجعيف ومتعاونيف صبوريف وأوفياء
 إلى أخوتي األحباء وكافة أفراد أسرتي
 

إلى كؿ األحباء واألصدقاء.....وكؿ طالِب عمـٍ ومعرفة.... إلى كؿ إنساٍف تربوي  
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أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي 
الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما ورد، وأف ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أي 

. درجة عميا ألي جامعة أو معيد  
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شكر وعرفان 
 

ليي  الذي أنعـ عمي بنعمة العقؿ ليساعدني في الحصوؿ عمى العمـ والمعرفة، ولكؿ مف الشكر لربي وا 
تماـ ىذه الرسالة وخالص التقدير واالحتراـ مشرفي  وأخص بالشكر والعرفاف. شجعني وساعدني عمى إنجاز وا 

 وتوجيياتو الرشيدة، ومبلحظاتو الثمينة التي أثرت مياديف البحث ،الدكتور محمد عابديف لمتابعتو الدءوبة
كما وأتقدـ بوافر الشكر واالمتناف إلى الييئة التدريسية في الدراسات العميا قسـ التربية جامعة   .والدراسة

لى كؿ إنساف تربوي في ىذه الجامعة العريقة كما وأتوجو بالشكر واالحتراـ إلى أعضاء لجنة ، القدس، وا 
لى أعضاء لجنة المناقشة الذيف منحوني الوقت والجيد في إبداء مبلحظاتيـ  تحكيـ أداتي الدراسة، وا 

 .وتوجيياتيـ العممية السديدة التي عادت بالفائدة التربوية في إخراج ىذه الدراسة
 

مديست القائميف عمى برنامج شبكة المدارس النموذجية ألولف أنسى أف أتقدـ بخالص الشكر والعرفاف إلى ا
(MSN) لى المدارس التي ساعدتني في إجراء ىذه الدراسة وىـ مدرسة الفرير : في محافظة بيت لحـ، وا 

الثانوية ومدرسة الكاثوليؾ، ومدرسة الروـ االورثوذكس، ومدرسة طاليتا قومي، وأخيرًا كؿ الشكر والتقدير 
 بيت لحـ، والمستشار التربوي في ىذه المدرسة SOSوالعرفاف ألسرة مدرسة ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

الدكتور ماجد دراس، والى المدير الوطني لقرى األطفاؿ في فمسطيف األستاذ محمد شبللده الذي يستحؽ مني 
. جزيؿ الشكر وعظيـ التقدير

 
سوسف اسطفاف  :                                                               الباحثة
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  مصطمحات الدراسة

 
:- مف أىـ مصطمحات ىذه الدراسة ما يمي

 
 كما ورد في )".الدرجة التي يصؿ إلييا النشاط في تحقيؽ األىداؼ المرسومة لو ":الفعالية

(. 228، ص2001عابديف،
 

 ىي تمؾ المدرسة التي تعمؿ في إطار معايير واضحة ومحددة وليا مؤشرات  ":المدرسة الفعالة
وأولوية عمى جودة األداء بيا وتتميز بمناخ اجتماعي وعبلقات إيجابية بناءة وقيادة مدرسية قوية 
وحازمة مع التركيز عمى التعميـ والتعمـ وتحقيؽ مستويات عالية مف اإلنجاز والجودة والمحاسبية 

(. 30-29 ،ص2003رفاعي، )" ولدييا مشاركة اجتماعية نشطة
 

 وىـ األفراد الذيف يتولوف مسؤولية توجيو العمؿ وتنظيمو داخؿ : القادة التربويون في المدرسة
 .المدرسة مف مدير ونائب ومشرؼ ومرشد

 

 عممية شاممة وديناميكية تشمؿ النظاـ التربوي بكافة فروعو مف حيث المناىج وطرؽ  ":التطوير
التدريس واألساليب واألنشطة ووسائؿ التقويـ لتحسيف مستوى أداء المعمميف وما يشممو ىذا النظاـ مف 

 (.8ص ،1995منصور، )".  مدخبلت ومخرجات

 

 وتتمثؿ باتجاىات التطوير باألفكار واألنشطة التطبيقية الفعالة :االتجاىات المستقبمية نحو التطوير 
التي يتـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ فريؽ التطوير بالمدرسة لتحقيؽ المعايير والمؤشرات المدرجة ضمف 

.  مجاالت الخطة المدرسية مستقببلً 
 

  برنامج شبكة المدارس النموذجية(MSN) The Model Schools Network Program   -:
 وتنفذه USAID  وىو برنامج مدتو أربع سنوات يمولو برنامج الوكالة األمريكية لئلنماء الدولي

 بالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ العالي، ويشكؿ البرنامج مبادرة AMIDEASTمؤسسة اإلمديست 
لبناء قدرات مؤسساتية مف خبلؿ شبكة مدارس تقدـ نموذجًا لتحسيف جودة التعميـ األساسي في 

 .ويركز البرنامج عمى الصفوؼ الدراسية مف األوؿ إلى التاسع األساسي. فمسطيف

 



 د 

: الممخص
 النموذجية المدارس شبكة مدارسىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في 

(MSN )وتكوف مجتمع الدراسة مف أولياء أمور. التطوير نحو المستقبمية واالتجاىات لحـ بيت محافظة في 

وقد تـ .  2008/2009 لمعاـ الدراسي الدراسة في المحددة مدارسالطمبة والمعمميف والقادة التربوييف في اؿ
قائدًا تربويًا استجاب منيـ  (39)ولي أمر، و (988)معممًا، و (168)اختيار عينة طبقية عشوائية بمغت 

استخدمت الدراسة استبانتيف ضمت كؿ منيما . قائدًا تربوياً  (36)ولي أمر، و (497)معمميف، و ( 104)
دارة الموارد المدرسية، التخطيط المدرسي،: سبعة مجاالت ىي وجودة عممية التعميـ  والعبلقات المدرسية، وا 
واستخداـ التكنولوجيا في  وأساليب التقويـ وأدواتو المستخدمة في المدرسة ، والبيئة المدرسية، والتعمـ بالمدرسة،

. وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانتيف وثباتيما بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.  المدرسة 
 وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لمدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في المدارس المشاركة في 

كانت متوسطة في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر جميع أفراد العينة  (  MSN)شبكة المدارس النموذجية 
وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف حوؿ توفر عناصر  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  وعدـ؛

المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى متغير الخبرة عمى الدرجة الكمية ولمجاالت الدراسة عدا المجاؿ الثاني 
 وجود فروؽ ذات وعدـ. سنوات (5)وىو العبلقات المدرسية وكانت الفروؽ لصالح مف يمتمكوف خبرة أقؿ مف 

وجيات نظرىـ تعزى إلى متغير فئة المستجيب والتفاعؿ بينو وبيف متغير المدرسة بشكؿ داللة إحصائية في 
 ووجود فروؽ ذات . عاـ، بينما كاف ىناؾ فرؽ تبعًا لمتغير المدرسة عمى الدرجة الكمية وجميع المجاالت

وجيات نظر أولياء األمور حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى داللة إحصائية في 
. المؤىؿ العممي عمى الدرجة الكمية ولكافة مجاالت الدراسة وكانت الفروؽ لصالح األقؿ مف بكالوريوس

وجيات نظرىـ تعزى إلى متغير المدرسة عمى الدرجة الكمية وجميع وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في و
 كانت مف وجية نظر جميع أفراد العينةكما أشارت النتائج أف االتجاىات المستقبمية نحو التطوير . المجاالت
االتجاىات المستقبمية نحو التطوير مف وجية نظر  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  في   وعدـ.مرتفعة

تعزى إلى فئة المستجيب والمدرسة  وجود فروؽ المعمميف والقادة التربوييف تعزى إلى متغير الخبرة، مع
االتجاىات المستقبمية نحو التطوير مف وجية  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  في وعدـ.  والتفاعؿ بينيما 

 .نظر أولياء األمور تعزى إلى المؤىؿ العممي والمدرسة
وعمى ضوء ىذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة تعزيز مفيـو المدارس الفعالة والعمؿ عمى تطبيؽ مجاالتيا 

 .في المدارس، لتحقيؽ نتائج تربوية أفضؿ



 ه 

 ِ  ِ ِ The extent of existence of effective school elements at Model Schools 

Network (MSN) program at Bethlehem District and future development 

trends. 

 

Abstract 

Student name: Sawsan Stephan             
Supervisor name: Dr. Mohammed Abdeen 
This study aimed at identifying the extent of existence of effective school elements 

at Model Schools Network (MSN) program at Bethlehem District and future 

development trends. The study population consisted of parents of students, 

teachers and educational leaders in schools at the MSN in Bethlehem, during the 

academic year of 2008-2009. A random sample consisting of (168) teachers, (988) 

parents and (39) educational leaders was selected. But the answered samples were 

(104) teachers, (497) parents and (36).  two questionnaires containing seven fields: 

school planning, school relationships, school resources management, the quality of 

teaching and learning in school, the school environment, assessment methods and 

tools used in school, and the use of technology in school was developed ; and its 

content validity and reliability were determined. 

Results showed  that the degree of the extent of existence of effective school 

elements at Model Schools Network (MSN) program at Bethlehem District from 

the viewpoint of all the member of the sample were moderate ; and there were no 

significant difference of the views of teachers and educational leaders about the 

extent of existence of effective school elements in their schools due to the  

experience except the second field which is school relationship and the difference 

was for who have experience less than( 5) year; There were no significant 

difference due to the respondent category or school and the interaction between 

them. But there were significant difference due to school at the total degree to all 

fields. There were significant difference of the views of parents about the extent of 

existence of effective school elements in their schools due to the educational 

certificates and the difference was for who have less than BA degrees; there were 

significant difference of the views of them due to the school. Also the results 

showed that the future development trends from the viewpoint of all the member of 

the sample were high; there were no significant difference of the future 

development trends due to experience, but there were significant difference due to 

the respondent category, the school and the interaction between them. Also there 

were no significant difference of the future development trends from the views of 

parents due to educational certificates, and the school. The researcher 



 و 

recommended the need of promoting the concepts of effective school in order to 

apply it in the schools in order to achieve better educational results.
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الفصل األول .1
 
 

مشكمة الدراسة وأىميتيا 
 
:- المقدمة1.1 
 

.  تسعى لتؤدي رسالتيا عمى الوجو المطموب تعتبر المدرسة مؤسسة مجتمعية ىامة مف مؤسسات المجتمع،
وقد تحوؿ ظروؼ خاصة بالمدرسة، أو معوقات أخرى خارجية دوف أف تؤدي بعض المدارس رسالتيا  عمى 

فالمدرسة الجامدة في تركيباتيا التنظيمية وأنظمتيا اإلجرائية لف تكوف قادرة عمى إحداث التغيير  . أكمؿ وجو
والتجديد، وعمى النقيض مف ذلؾ تكوف عقبة اماـ إدخاؿ أي تجديد أو تغيير في جميع أنظمتيا مما يفوت 

فرص اإلبداع، واإلبتكار، والتجديد، والتغيير، ويحيؿ المدرسة الى مدرسة رتيبة تكرر نفسيا أسموبا ومحتوى، 
 (.  2003؛ الماجدي، 1995الجرادات، )مما قد يعيقيا عف تحقيؽ األىداؼ بكفاية وفاعمية 

 

والمدرسة بوصفيا مؤسسة ميمة أوجدىا المجتمع لتحقيؽ أىدافو، ىي األساس في النظاـ التعميمي، حيث 
تتظافر جيود كؿ العامميف في ميداف التربية والتعميـ، وأف الطريقة التي تدار بيا المدرسة، أو أساليب العمؿ 

 (.2002عمايرة، )المنبثقة عنيا، تمثؿ العمود الفقري في أداء رسالتيا عمى الوجو المنشود 
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ويجب أف تحظى اإلدارة المدرسية باىتماـ خاص، وذلؾ لدورىا في تخطيط العممية التربوية وتنفيذىا 
وتقويميا، والرتباطيا الوثيؽ بالمدخبلت اإلنسانية الرئيسية في ىذه العممية والمتمثمة في الطالب، والمعمـ، 

فاإلدارة المدرسية بما تمثمو مف جيد جماعي تعاوني، يشترؾ فيو اإلداريوف والمعمموف . واألسرة، والمجتمع
والتبلميذ واآلباء، لدييا مسؤوليات اجتماعية، ميمتيا تحقيؽ األىداؼ التربوية واالستخداـ األمثؿ لمموارد 

 . البشرية والمادية

 

أف تطوير اإلدارة المدرسية أصبح أمرا ممحًا لمخروج بالعممية التعميمية مف موقع  (2003)وقد أوردت دروزة 
التقميد والقيود إلى موقع االنفتاح والتنمية والتطور، وىذا ال يكوف إال عف طريؽ أف يتخذ المدير القرارات التي 

حداث التغيير المنشود فييا، فاإلدارة المدرسية ىي الجية المطالبة أكثر مف  تعمؿ عمى تطوير المدرسة وا 
حداث التغيير والتطور والمدير بشكؿ خاص ىو الذي يتوقع منو  غيرىا ألف تكوف عمى مستوى المسؤولية، وا 

.  أف يقودىا نحو التغيير والتطوير
 

: وأصبح لزامًا عميو أف يمتمؾ مجموعة مف الميارات مف أىميا وقد تطور دور مدير المدرسة تطورًا ممحوظًا،
الميارات الفكرية المتعمقة بمعرفة خصائص المدرسة التي يقودىا، وأىدافيا ووسائؿ االتصاؿ فييا، وأسموب 
تيسير العمؿ وتطوره وكيفية بناء المناىج وأساليب تنمية المعمميف مينيًا، وخصائص نمو التبلميذ وطرائؽ 

وىناؾ الميارات اإلنسانية المتعمقة بقدرة المدير عمى حؿ المشكبلت .  التفاعؿ مع المجتمع المحمي
وىناؾ الميارات الفنية المتعمقة بتخطيط الدروس، . االجتماعية والنفسية التي قد تواجو المجتمع المدرسي

واستخداـ الوسائؿ التعميمية، وتنفيذ النشاطات البلصفية، والقدرة عمى نقد المناىج، وتصميـ االختبارات، كما 
أف الميارات الذاتية المتعمقة بصفات المدير الجسمية والعقمية واالنفعالية التي تؤثر في سموكو، ويكوف ليا 

(.   2002عمايرة، ) أثرىا في عبلقتو باآلخريف
 

إف المدير يعتبر القائد األوؿ المسئوؿ في المدرسة، وىو األساس في نجاحيا ونجاح طمبتيا وتحقيؽ أىدافيا، 
لموصوؿ إلى المستوى المنشود، وبيذا عميو أف يكوف ذا كفاءة وسعة إطبلع ومعرفة في شؤوف اإلدارة وما 
يتبعيا مف اتخاذ قرارات تطويرية، كما عميو أف يكوف إنسانا لديو القدرة عمى التعامؿ مع الناس واستخداـ 
أساليب الدعـ والتشجيع، والتعامؿ بديمقراطية، وتفضيؿ مصمحة المؤسسة العامة والمدرسيف والطمبة عمى 

ولـ يعد دور المدير في ىذا العصر التقني الذي نعيش فيو يقتصر عمى الوظائؼ التقميدية .  المصمحة الذاتية
حداث التغيير المنشود في المدرسة  . اإلدارية، والفنية، بؿ تعداه إلى دور اتخاذ القرارات التطويرية وا 
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ىو عممية إدخاؿ تحسيف أو تطوير عمى المدرسة  "(511، ص2006حسيف،)فالتغيير حسب ما ورد في 
بحيث تكوف مختمفة عف وضعيا الحالي، وتتمكف مف تحقيؽ أىدافيا بشكؿ أفضؿ، يتناوؿ التغيير ىيكؿ 

المدرسة وسياستيا، أو برامجيا، أو اجراءاتيا وعممياتيا، أو الجوانب السموكية فييا، وقد يتناوؿ المدرسة ككؿ 
ويعتبر التغيير مفيدًا في المدارس سواء كاف ناتجًا عف  ".أو بعضًا مف أجزائيا، وقد يكوف سريعًا أو تدريجياً 

. التجديد الذاتي، أو برامج التحسيف المستمر، أو كنتيجة لقابمية التكيؼ مع الظروؼ البيئية المختمفة
 

أف العممية  التربوية عممية معقدة ومتعددة الجوانب واألبعاد وتؤثر في نجاحيا  (1991(كما وأشار صبحا
متغيرات كثيرة ومتداخمة فميس مف المستغرب أف يتجو الباحثوف إلى تقويـ فاعمية المدارس وعمميات التدريس 

 .منذ سنوات عديدة، وفي ضوء عدد مف المحكات المتنوعة

 

: ، أف األنظمة التربوية في العالـ تواجو أزمة تربوية حادة ذات بعديف(2001)وبحسب ما جاء في عابديف
فمف خبلؿ البعد الكمي نجد أف المدارس أصبحت عاجزة عف استيعاب األعداد اليائمة مف . كمي وكيفي

الطمبة بسبب الزيادة السكانية، وتزايد الطمب االجتماعي عمى التعميـ، وما يقابمو مف ضعؼ الموارد المالية 
وىذا بدوره أثر عمى الكيؼ، أو ما يعرؼ بنوعية التعميـ، حيث قمت جودة التحصيؿ . والموارد البشرية الكفؤة

ومستويات أداء التبلميذ، وضعفت مخرجات العممية التربوية، أي الطمبة الخريجيف، مما أدى إلى تدني 
الميارات والكفايات البلزمة لئلسياـ في تمبية متطمبات العالـ الجديد وتحدياتو، وأثر ذلؾ عمى نوعية التعميـ 

ومف ىنا توجو االىتماـ بدراسة فاعمية المدرسة أو ما يشار إليو أحيانًا . الجامعي وخطط التنمية ومشاريعيا
. بالفاعمية التعميمية

 

أف أساليب ومعايير الحكـ عمى كفاءة المؤسسات التعميمية قد تباينت وأصدر اآلباء  (2003(وذكر رفاعي 
لحاؽ أبنائيـ بيا، وكانت ليـ معاييرىـ في الحكـ  أحكامًا عمى فعالية المؤسسات التعميمية كأساس لممفاضمة وا 

كنوعية المتعمميف، والمناىج الدراسية، ونسبة المعمميف إلى المتعمميف، )وكانت المدخبلت المدرسية 
  ثـ بدأ التحوؿ في .أساسًا في تقديرىـ لمكفاءة أو الفعالية (والخصائص الفيزيائية لممبنى المدرسي وغيرىا

الحكـ عمى فعالية المؤسسة التعميمية باالعتماد عمى اختبارات التحصيؿ ونتائجيا كمعيار ىاـ ومؤشر 
ضروري عمى جودة األداء المدرسي، ومف ثـ أصبحت اإلمتحانات دليبًل عمى كفاءة المتعمـ باعتبارىا أحد 

 وبالرغـ مف اإلعتماد عمى اإلختبارات التحصيمية لمتبلميذ في تحديد. مخرجات المؤسسة التعميمية الفعالة

فعالية المؤسسات التعميمية، فمـ تكف العناصر األخرى مف مدخبلت، أو عمميات، أو مخرجات غائبة كمعايير 
لمفعالية، ولذلؾ حينما كاف يقاس تفاوت مستويات التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ بالمدارس، كاف يتـ إرجاعو إلى 
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أما النظرة المعاصرة لمحكـ عمى فعالية المؤسسة التعميمية وتقويـ .  اختبلؼ المدخبلت مف مدرسة ألخرى
األداء المدرسي فقد أخذت في االعتبار عوامؿ أخرى ال تقتصر عمى النواتج األكاديمية المتمثمة في التحصيؿ 

فالمدرسة ال تيدؼ إلى النمو المعرفي .  الدراسي لمتبلميذ إنما تتعدى ذلؾ إلى النواتج غير األكاديمية 
نما تيدؼ إلى تحقيؽ النمو الشامؿ المتكامؿ لمشخصية اإلنسانية بالنمو، والميوؿ،  لمتبلميذ فقط، وا 

واالىتمامات، واالتجاىات باإلضافة إلى بعض السمات، كدافعية اإلنجاز، وتقدير الذات، والمثابرة، والصبر، 
. وقوة التحمؿ، وحسف التصرؼ، باإلضافة إلى الميارات االجتماعية، واالتصاؿ

 

باإلضافة إلى دراسة خصائص المدارس ال تمكف الفرد مف التنبؤ بدقة عف نوعية الطمبة وما سيحققونو بعد 
. تخرجيـ، البد مف معرفة خصائص الطمبة الشخصية أو خصائص بيئتيـ وأسرىـ تزودنا بتنبؤات عالية عنيـ
باإلضافة الى دراسة خصائص المدارس البد مف معرفة أشرىـ لتزويدنا بتنبئوات عالية عنيـ وما سيحققونو 
مستقببًل، حيث قد أيدت كثير مف األبحاث في الستينات وبداية السبعينات الفكرة القائمة باف خمفية الطالب 

االجتماعية واالقتصادية ليا أىمية في تحديد تحصيمو، مما جعؿ الباحثوف ييتموف أثناء بحثيـ بكؿ ما يتعمؽ 
ببيئة الطالب المنزلية كشكؿ البناء، وحدائقو، وظروؼ الطمبة االجتماعية لمتأكيد عمى أىمية كؿ ىذه األمور 

(. 1991صبحا،)في تحصيؿ الطمبة 
 

وقد ظيرت في األدب التربوي العديد مف المؤشرات والمعايير التي استخدمت لقياس فعالية المدارس، ومف 
الذي أشار أف أبرز ما يميز المدارس  (2003الماجدي،)الباحثيف في ىذا المجاؿ رينولدز المشار إليو في 
: الفعالة كما جاءت في الدراسات البريطانية ما يمي

. وجود إدارة مدرسية وصفية قيادية متفيمة .1
 .التأكيد عمى الجانب األكاديمي والقيـ والميارات في المدرسة .2

 .توقعات أدائية عالية لمطمبة .3

 .ثقة اإلدارة والمعمميف بالطمبة عمى تحقيؽ ىذه التوقعات .4

 .استمرارية التغذية العكسية بيدؼ تقويـ الجوانب األكاديمية .5

 .االعتماد عمى التعزيز االيجابي والثواب أكثر مف االعتماد عمى العقاب والنقد .6

 .توفر مناخ تنظيمي إيجابي بيف اطراؼ العممية التربوية .7

 .تنمية مفيـو ذات إيجابي لدى الطمبة .8

فالّفعالية تشمؿ جميع األنشطة التي تتـ في المدرسة وتنعكس عمى  ( 2003(وبحسب ما ورد في غرابية 
اإلدارة، والمعمميف، والطمبة، وعمى المجتمع، فالّفعالية ليست شيئًا واحدًا وال يمكف أف نعرفيا أو نقيسيا 
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عمى أساس بعد واحد، وفي نفس الوقت يمكف أف تكوف المدرسة فّعالة في بعض أنشطتيا وغير فعالة في 
. عمى المعايير المستخدمة في قياس فعاليتيا" أنشطة أخرى وذلؾ اعتمادا

 
فإف وظيفة المدرسة الفعالة ىي، إعداد الطالب لمنمو االجتماعي، وذلؾ  (1990(كما وجاء في المطايفة

كسابو الخبرات الحديثة في التربية التي ترمي إلى ربط المدرسة بالبيئة  عف طريؽ تعديؿ سموؾ، وا 
إف التربية الوظيفية تقتضي أف تندمج المدرسة الفاعمة إندماجًا ايجابيًا . المحيطة كما تربط البيئة بالمدرسة

في مختمؼ نواحي النشاط البناءة في المجتمع، وأف مرافؽ المدرسة بدورىا يمكف إستخداميا كمركز لنشاط 
ف مشاكؿ الحياة الرئيسة الكبرى يجب أف تكوف محورالبرنامج المدرسي، وأف اشراؾ األىالي  المجتمع، وا 
في تخطيط سياسة المدرسة يؤدي إلى تكويف رأي عاـ يساندىا ويوازنيا، كما يؤدي في الوقت نفسو إلى 

 .تطوير البرامج المدرسية ودواـ تحسينو

وفيما يخص الواقع الفمسطيني، فيناؾ ما يعرؼ ببرنامج شبكة المدارس النموذجية، وىو برنامج مدتو أربع 
وتنفذه مؤسسة األمديست  (USAID)سنوات يمولو برنامج الوكالة االمريكية لئلنماء الدولي 

(AMIDEAST) ويشكؿ البرنامج مبادرة لبناء .  بالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية
ويركز . قدرات مؤسساتية مف خبلؿ شبكة مدارس تقدـ نموذجًا لتحسيف جودة التعميـ األساسي في فمسطيف

يسعى ىذا البرنامج  لتقديـ أساليب . البرنامج عمى الصفوؼ الدراسية مف األوؿ وحتى التاسع األساسي
تعميـ وتعمـ معاصرة تركز عمى الطالب مف خبلؿ شبكة مدارس ال تقؿ عف عشريف مدرسة في الضفة 

الغربية ويؤمؿ أف تشكؿ القاعدة إلعادة تطبيؽ أفضؿ الممارسات التي يتوصؿ إلييا البرنامج في مدارس 
مف ىذا المنطمؽ، فإف البرنامج يعمؿ في إطار وضمف توجيات خطط الوزارة والمتمثمة . فمسطينية أخرى

: ويركز البرنامج عمى أربعة محاور ىي.  2012-2008في الخطة اإلستراتيجية لمتطوير التربوي 
التطوير الميني لمعامميف في المدارس، وتحسيف البنية التحتية في المدارس، وتعزيز التشبيؾ الميني بيف 

(. 2008اإلمديست،)المدارس، وتكامؿ الشراكة التبادلية بيف الطمبة ومجتمعيـ المحمي 
 

 
 
 

:     وقد جاء في النشرة التعريفية بالبرنامج أف أىدافو  الرئيسة ىي
تحسيف نتائج التعمـ لدى الطبلب بصورة ممحوظة مف خبلؿ تقديـ مفاىيـ واساليب تدريس، وتقنيات،  .1

. ومصادر تعميمية لممدراس المشاركة بالبرنامج لتحسيف جودة التعميـ فييا
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تشكيؿ وتطوير شبكة مدارس قابمة لمتوسع والتي ستشكؿ القاعدة المبدئية لممشاركيف في تطبيؽ  .2
 .اسموب تعميمي وتعممي حديث في الضفة الغربية

تقييـ نتائج تطبيؽ البرنامج وتوثيقو ومف ثـ مشاركة ىذه النتائج مع قطاع التعميـ بقصد إجراء مراجعة  .3
وربما تعديؿ أو حذؼ لبعض المكونات مف أجؿ الوصوؿ إلى نموذج جيد يتـ تعميمو في مدارس 

. أخرى
مدرسة : تـ اختيار خمس مدارس لممشاركة في ىذا البرنامج وىيوفي محافظة بيت لحـ في فمسطيف 

 بيت لحـ، ومدرسة الفرير الثانوية، ومدرسة طاليتا قومي، ومدرسة SOSىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 
. ، ومدرسة الروـ الكاثوليؾ(الرعاة)الرـو األورثودكس 

 

 مشكمة الدراسة 2.1
يواجو التعميـ في االونة األخيرة يواجو الكثير مف التحديات الداخمية والخارجية، فالمدرسة كونو منظومة مف 

وقد أصبحت المدارس الحديثة تختمؼ في .  منظومات المجتمع ذات العبلقة المؤثرة والمتأثرة بو تبادلياً 
الفمسفة، واألىداؼ، والمناىج، وطرؽ التنظيـ، وأساليب أدائيا عف المدارس التقميدية، األمر الذي يتطمب 

ضرورة إدخاؿ بعض التغييرات والتعديبلت البلزمة الشاممة في األساليب اإلدارية وسبؿ تفعيميا، مع إستغبلؿ 
وال بد لمنظاـ التعميمي أف يواكب  اإلنفجار المعرفي والتكنولوجي . أمثؿ لممعطيات التكنولوجية التربوية الحديثة

   .لتمبية االحتياجات االجتماعية،واالقتصادية، والتربوية في المجتمع
 

ومف التحديات الكبرى التي تواجو المجتمعات التطور التكنولوجي والمعموماتية لما ليا مف انعكاسات عمى 
وىذه التحديات تطرح عمى التربية أعباء أساسية تتعمؽ بتدريب األفراد عمى . األفراد والمجتمعات اإلنسانية

استخداـ التكنولوجيا والتعامؿ معيا ومواجيتيا مف خبلؿ تطوير مؤسسات التربية والتعميـ، واالىتماـ بتطوير 
   . المدارس حتى تواكب التطور العممي وتتفاعؿ مع المجتمع الذي توجد فيو

 

شراؾ كافة  ومف ىنا تمكف أىمية دراسة عناصر المدارس الفعالة ودورىا في تمبية اإلحتياجات التربوية وا 
األطراؼ التربوية بدعـ البيئة التعميمية والتعممية بحسب االمكانات والقدرات المتاحة ليـ سعيًا لمحصوؿ عمى 

 .توقعات عالية مف جميع المتعمميف

 في ومشاركتيا لحـ بيتSOS   األطفاؿ قرية جماينر ىيرماف مدرسةوانطبلقًا مف خبرة الباحثة في إدارة 
دراكيا ألىمية أف تكوف ىذه المدارس  فعالة لحـ، بيت محافظة في النموذجية المدارس شبكة مشروع  وا 
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ومتميزة سعت مف خبلؿ ىذه الدراسة لموقوؼ عمى مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في ىذه المدارس 
: وقد تـ تحديد المشكمة مف خبلؿ السؤاليف التالييف. ودراسة اإلتجاىات المستقبمية نحو التطوير 

 

 النموذجية المدارس شبكة  مدارس في الفعالة المدرسة عناصر توفر مدى ما( MSN )محافظة في 
 فييا؟ التربوييف والقادة والمعمميف األمور أولياء نظر وجية مف لحـ بيت

 النموذجية المدارس شبكة  مدارس في التطوير نحو المستقبمية االتجاىات ما( MSN )محافظة في 
 فييا؟ التربوييف والقادة والمعمميف األمور أولياء نظر وجية مف  لحـ بيت

 
 أىداف الدراسة 3.1
 

:- تيدؼ ىذه الدراسة إلى
 في( MSN )النموذجية المدارس شبكة مدارس في الفعالة المدرسة عناصر توفر الكشؼ عف مدى .1

 والقادة األمور وأولياء المعمميف مف كؿ نظر وجية مف  المستقبمية واالتجاىات لحـ بيت محافظة
 . نحو التطوير في مدرستيـالتربوييف

حوؿ مدى  ( قادة تربوييف/ أولياء أمور/معمميف )التعرؼ إلى الفروؽ في وجيات نظر أفراد الدراسة  .2
 لحـ بيت محافظة في( MSN )النموذجية المدارس شبكة مدارس توافر عناصر المدرسة الفعالة في

 .التطوير نحو المستقبمية واالتجاىات

تحديد نقاط القوة والضعؼ في ىذه المدارس والوصوؿ إلى توصيات حوؿ تطويرىا لتصبح مدارس  .3
 .فعالة

 
 
 
 
 
 
 

  أسئمة الدراسة 4.1
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:- انطبلقا مف مشكمة الدراسة تـ تحديد األسئمة اآلتية
 

في  (MSN ) ما مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية: السؤال األول
محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء أمور الطمبة فييا؟ 

 
في  (MSN)ما مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية : السؤال الثاني

محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف فييا؟ 
 

ىؿ تختمؼ وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية :- السؤال الثالث
(MSN)  في محافظة بيت لحـ حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ باختبلؼ فئاتيـ، وسنوات

* فئة المستجيب والمدرسة؟ الخبرة، والمدارس، والتفاعؿ بيف
 

في  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية :- السؤال الرابع
محافظة بيت لحـ حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى المؤىؿ العممي،و المدرسة ؟ 

 
ما ىي االتجاىات المستقبمية نحو التطوير في مدارس شبكة المدارس النموذجية :- السؤال الخامس

(MSN)  في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أمور الطمبة فييا؟
 

ما ىي االتجاىات المستقبمية نحو التطوير في مدارس شبكة المدارس النموذجية  :- السؤال السادس
(MSN)  في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف فييا؟
 
 
استئناسًا بدراسات  (القادة التربويوف)مع متوسطات أفراد مجتمع  (المعمموف)تـ مقارنة متوسطات أفراد عينة *

، ودراسة الماجدي (1995)، ودراسة حماد (1990)دراسة المطايفة : سابقة اعتمدت ىذا النيج، منيا 
(2003 .)
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ىؿ تختمؼ وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية :- السؤال السابع 
(MSN)  ،في محافظة بيت لحـ في االتجاىات المستقبمية نحو التطوير باختبلؼ فئاتيـ، وسنوات الخبرة

والمدارس، والتفاعؿ بيف فئة المستجيب والمدرسة؟ 
 

في  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية :- السؤال الثامن
 محافظة بيت لحـ في االتجاىات المستقبمية نحو التطوير باختبلؼ المؤىؿ العممي،و المدرسة ؟

 
 فرضيات الدراسة 5.1
 

:- انبثقت عف أسئمة الدراسة الثالث والرابع والسابع والثامف الفرضيات الصفرية التالية
في وجيات نظر  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى 

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة  (MSN)المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
. في مدارسيـ تعزى إلى متغير الخبرة

 
في وجيات نظر  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة  (MSN)المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
.  في مدارسيـ تعزى إلى فئة المستجيب والمدرسة والتفاعؿ بينيما

 
في وجيات نظر أولياء  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى  (MSN)األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
. إلى المؤىؿ العممي

 
في وجيات نظر  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في  (MSN)أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
 .مدارسيـ تعزى إلى متغير المدرسة
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في االتجاىات  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة
تعزى  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

. إلى متغير الخبرة
 

في االتجاىات  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية السادسة
تعزى  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

.  إلى متغيري فئة المستجيب والمدرسة والتفاعؿ بينيما
 

في االتجاىات  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السابعة
تعزى إلى المؤىؿ  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

.   العممي 
 

في االتجاىات  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثامنة
تعزى الى متغير  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

.  المدرسة 
  

  أىمية الدراسة 6.1
 

:- تتفرع أىمية ىذه الدراسة إلى
بشكؿ  (MSN)أىمية موضوعيا وانعكاسات آثاره عمى طبلب المدارس المشاركة بمشروع :  أىمية نظرية

.   خاص والمجتمع بشكؿ عاـ
. إغناء المكتبة التربوية والمحمية وفتح مجاالت أماـ البحث في موضوع المدارس الفعالة: أىمية بحثيو
تساعد ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى متطمبات المدرسة الّفعالة وخصائصيا كمدخؿ 1- : أىمية عممية

 .لتطوير نظاـ التعميـ والتعمـ 
 بيت محافظة في( MSN )النموذجية المدارس شبكة برنامج في تساعد القائميف عمى المدارس المشاركة2- 
 بالتعرؼ عمى الوضع القائـ، والمشكبلت التي تواجو كؿ مدرسة منيا، واتجاىات مستقبمية لكيفية التغمب لحـ

. كما وتكشؼ عف اتجاىات المعمميف، وأولياء األمور، والقادة اإلدارييف ليذه المدارس نحو التطوير. عمييا 
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 حدود الدراسة 7.1
:  تقتصر حدود ىذه الدراسة عمى

وىـ المعمموف، والقادة التربويوف، وأولياء األمور في المدارس الخمسة المشاركة في : حدود بشرية1. 
. في محافظة بيت لحـ (MSN)مشروع شبكة المدارس النموذجية 

. 2008/2009العاـ الدراسي : حدود زمانية .2
 بيت لحـ، مدرسة الفرير الثانوية ، مدرسة SOSمدرسة ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ   :حدود مكانية .3

 .، مدرسة الروـ الكاثوليؾ(الرعاة)طاليتا قومي، مدرسة الرـو األورثوذكس

تتحدد نتائج ىذه الدراسة باألداة المستخدمة لمحصوؿ عمى بياناتيا وباألسموب : حدود إجرائية .4
 .اإلحصائي المستخدـ

.  وتتمثؿ بالمفاىيـ، والمصطمحات الواردة في الدراسة: مفاىيميةحدود  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
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 األدب النظري والدراسات السابقة 
 
 

األدب النظري : أواًل 
 

 الدراسات السابقة: ثانياً 

 الدراسات العربية 2.2
 الدراسات األجنبية 3.2
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 الفصل الثاني.2

  
 

األدب النظري والدراسات السابقة : أوالً 
  

تطرؽ الجزء األوؿ لمخمفية النظرية واإلطار النظري لمدراسة،  اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى جزئييف رئيسييف، حيث
والذي يغطي مفيوـ اإلدارة المدرسية ومبادئيا ووظائفيا ومف ثـ مفيوـ المدرسة الفّعالة بعناصرىا المختمفة مف 

وبعد ذلؾ تـ التطرؽ إلى مجاالت . حيث اإلدارة الفعالة، والمدير، والمعمـ الفعاؿ، ومف ثـ التعمـ الفعاؿ
. MSNالتطوير المدرسي الخاصة ببرنامج شبكة المدارس النموذجية 

 
وأما الجزء الثاني فقد اشتمؿ عمى عرض لمجموعة دراسات عربية وأجنبية مختمفة تتعمؽ بالمدارس الفّعالة 

ىذا وقد تـ عرض الدراسات السابقة حسب التسمسؿ التاريخي ليا بدءًا .  والريادية وخطط التطوير التربوي
وانتيى الفصؿ إلى خبلصة لمدراسات السابقة وبياف موقع . بالدارسات العربية ومف ثـ الدراسات األجنبية
. الدراسة الحالية مف الدراسات التي تـ عرضيا

 
 
 
 
 

األدب النظري  1.2
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  اإلدارة المدرسية 1.1.2
 

دأبت المدرسة عمى مدى سنوات طويمة عمى تمقيف الطبلب المتعمميف المواد الدراسية المقررة بإلقاء الدروس، 
.  وكاف عمى الطمبة ترديد ما تعمموه عمى مسامع معممييـ، أو عمى أوراؽ االمتحانات لمتأكد مف حفظيا فقط
وىذا األسموب حدد ميمة إدارة المدرسة ضمف ىذه العممية اآللية الشكمية التي كانت غايتيا تسيير أمور 

وبيذا المفيـو الضيؽ والقاصر، تحتـ .  المدرسة، وفؽ قواعد ثابتة وتعميمات محددة يجب التمسؾ بحرفيتيا
عمى إدارة المدرسة أف تكوف شبو مشمولة، حيث اقتصرت ميمتيا عمى الناحية اإلدارية دوف التربوية، مما 
أدى إلى عزؿ المدرسة عف المجتمع والبيئة المحمية، كما أف اإلدارة أصبحت غاية في ذاتيا وليست وسيمة 

وتبعًا لمتحديات الكبيرة التي تواجو النظـ التربوية .  (2006النجوـ، )لتحقيؽ برامج وسياسات تربوية محددة 
كالتسارع في تفجر المعارؼ، واالنفجار السكاني، والطموحات البشرية المتقاربة في القدرات، واالتجاىات، 
والميوؿ، فقد فرضت ىذه التحديات عمى المسئوليف عف النظـ التربوية العمؿ الجاد لممحافظة عمى توازف 

وأصبحت الوظيفة األساسية لمتربية ىي بناء .  دينامي بيف طرفي النظاـ التربوي ببعديو الكيفي والكمي
كسابو الميارات الجديدة، وتدريبو عمى كيفية التفكير،  اإلنساف القادر عمى مواجية مشكبلت العصر، وا 

 ؛ 2006الطويؿ، ). واالبتكار لمواكبة ىذه المستجدات والمساىمة الفعالة في بناء وتقدـ مجتمعو وازدىاره
(. 2006 ؛ النجوـ، 2001وعابديف، 

عداد األفراد لمحياة السميمة، في مجتمع صحي سميـ،  وبعد أف أصبحت التربية تيدؼ إلى تكويف الشخصية، وا 
تغير معنى اإلدارة المدرسية، فأصبحت عممية إنسانية، تيدؼ إلى توفير الوسائؿ، واإلمكانيات، وتييئة جميع 
الظروؼ التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية واالجتماعية التي أنشئت المدرسة مف أجميا، وأصبحت 

اإلدارة " وىذا التغير في معنى .اإلدارة المدرسية وسيمة موجية إلى تحقيؽ األىداؼ التربوية واالجتماعية
الشؽ األوؿ منيما يتعمؽ باألعماؿ اإلدارية، أما الثاني فيرتبط بالنواحي : حمميا رسالة ذات شقيف " المدرسية 

الفنية، وىو أىـ الشقيف، ألف األعماؿ اإلدارية يمكف أف يعيد بيا إلى بعض الموظفيف اإلدارييف إلنجازىا، أما 
لى كؿ صفات القيادة في كؿ ما يتصؿ بأمور  النواحي الفنية فتحتاج إلى الخبرة، والحنكة، والدراية، وا 

التبلميذ، والمدرسيف وأولياء األمور، وما يربط المدرسة بالمجتمع مف عبلقات، وما يرتبط بالمناىج، وأنواع 
(.  2007األسدي،)النشاط التربوي، وطرؽ التدريس 
عمى أال يقتصر التغيير عمى األمور الشكمية والتنظيمية فحسب،  (2002)ومف ناحية أخرى فقد بيف قرالة 

نما يجب أف يأخذ بعيف االىتماـ قضايا أكثر أىمية، كاالتجاىات والمشاعر والعبلقات اإلنسانية بيف  وا 
كما يجب أف يحصؿ التغيير نتيجة لممراجعة الموضوعية والتقييـ الجاد لممدرسة، .  أعضاء الييئة التدريسية
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وأف يكوف التغيير في القضايا التنظيمية عمى أف . لما يقدـ ذلؾ مف معمومات موضوعية يمكف البناء عمييا
يقترف بتطوير األساليب التعميمية، وتحسيف المناىج التعميمية، حتى يكوف مقنعًا ومرضيًا في آف واحد لمييئات 

ويجب مراعاة أف تكوف عممية التغيير بعيدة المدى وتمر في مراحؿ المراجعة، والتحسيف، والتقييـ، . التدريسية
. والتحسيف أكثر وبصورة مستمرة

 
أف اإلدارة المدرسية تعمؿ عمى حفز عناصر العممية  (2006)وحسيف  (2006)بينما يرى كؿ مف الحربي

نما ىي وسيمة لتحقيؽ  التربوية المادية والبشرية، وتنشيطيا، فاإلدارة المدرسية ليست غاية في حد ذاتيا وا 
فيي ذلؾ الكؿ المنظـ الذي يتفاعؿ بإيجابية داخؿ المدرسة وخارجيا وفقًا لسياسة .  أىداؼ العممية التربوية

عامة وفمسفة تربوية تضعيا الدولة، رغبة في إعداد الناشئيف بما يتفؽ مع أىداؼ المجتمع والصالح العاـ 
لمدولة، وىذا يتطمب القياـ بمجموعة متناسقة مف األعماؿ واألنشطة ومع توفير المناخ المناسب إلتماـ 

. نجاحيا
 

اإلدارة المدرسية بأنيا جيود يقـو بيا فريؽ مف العامميف في المدرسة لتحقيؽ األىداؼ  (2001)ويحدد عطوي 
التربوية داخؿ المدرسة بما يتبلئـ مع أىداؼ الدولة والمتمثمة بتربية األبناء تربية صحيحة وعمى أسس سميمة 

وعمية فإف اإلدارة المدرسية ىي عممية تخطيط وتنسيؽ وتوجيو لكؿ عمؿ تعميمي أو تربوي يحدث داخؿ . 
. المدرسة مف أجؿ تطوير وتقدـ التعميـ فييا

طريقة تدار بيا العممية التعميمية عمى مستوى المدرسة فيعرؼ اإلدارة المدرسية بأنيا  (2008 )وأما السيد
شراؼ، وتوجيو، ورقابة وتقويـ بيدؼ تحقيؽ  وتتضمف مجموعة مف الوظائؼ مف تخطيط، وتنظيـ، وتنسيؽ، وا 

. األغراض التربوية المأمولة مف المدرسة
 
 
 
 
 

 

 أىداف اإلدارة المدرسية 2.1.2
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لـ يعد يقتصر ىدؼ اإلدارة المدرسية عمى مجرد تسيير العممية التعميمية والتربوية، بؿ أصبح تيسير وتسييؿ 
ىذه العممية بحيث أصبحت أىداؼ اإلدارة المدرسية تتركز بتييئة الظروؼ والبيئة المدرسية المناسبة التي 

وىنا رأت الباحثة ضرورة أف تستعرض بعض األىداؼ كما .  تعمؿ عمى حفز المتعمـ ونموه النمو المتكامؿ
. عرضيا بعض التربوييف

: أف مف أىداؼ اإلدارة المدرسية (62، ص2001)فقد أشار عابديف 
عقميًا وروحيا، :توفير الظروؼ واإلمكانات التي تساعد عمى نمو التمميذ بشكؿ متوازف ومتكامؿ .1

 .واجتماعيًا ونفسياً 

تحقيؽ األغراض االجتماعية التي يديف بيا المجتمع ويحرص عمى نشرىا وتحقيقيا مف أجؿ تحقيؽ  .2
 .التكيؼ والتوافؽ االجتماعييف

توجيو المتعمـ ومساعدتو في اختيار الخبرات التي تساعد عمى نموه الشخصي، وتؤدي إلى نفعو،  .3
أخذًا باالعتبار أىمية المتعمـ كفرد وأىمية الفروؽ الفردية واالستعدادات والقدرات الخاصة، ومساعدتو 

عداده لمسؤولياتو  .في حؿ مشكبلتو وا 

 .المساىمة في دراسة المجتمع، وحؿ مشكبلتو وتحقيؽ أىدافو .4

ومف أىداؼ اإلدارة المدرسية معرفة األسس التي يبنى عمييا التعامؿ مع العنصر اإلنساني باختبلفاتو، 
وتشكيبلتو، ومستوياتو المختمفة، وفيـ العبلقات الرسمية وغير الرسمية القائمة بيف الفئات المختمفة التي 

(. 1992الفقي،) (المدرسوف، والتبلميذ، والعامموف، واآلباء، المجتمع المحمي)تتكوف منيا المدرسة 
 

(: 2008)وأما أىداؼ اإلدارة المدرسية حسب ما جاء في السيد 
بناء شخصية التمميذ بناء متكامبًل، عمميًا، وعقميًا، وجسميُا، وتربويًا، وثقافيًا،واجتماعيًا، ونفسيًا،  .1

.  باعتباره المعيار األوؿ الذي تقاس عميو كؿ األىداؼ التنفيذية لئلدارة المدرسية
تنظيـ وتنسيؽ األعماؿ اإلدارية والفنية في المدرسة بما يحقؽ سرعة إنجاز األعماؿ وتنسيقيا   .2
مع وضع خطط التطوير والنمو المستقبمي . توفر العبلقات اإلنسانية الطيبة بيف العامميف بالمدرسة .3

.   واإلشراؼ عمى تنفيذ المشروعات المدرسية كالمرافؽ الحديثة والمباني المدرسية. لممدرسة
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توفر العبلقات الجيدة بيف المدرسيف والبيئة الخارجية المحيطة عف طريؽ المجالس اآلباء  .4
والجمعيات والمؤسسات الثقافية الموجودة في البيئة مع العمؿ عمى معاونة البيئة عمى حؿ ما قد 

. يوجد مف مشكبلت
توفير األنشطة التي تساعد التمميذ عمى نمو شخصيتو نموًا اجتماعيًا، وتربويًا، وثقافيًا داخؿ  .5

 .المدرسة وخارجيا

 
 وظائف اإلدارة المدرسية ومياميا 3.1.2

 
ترتبط وظيفة اإلدارة المدرسية بوظيفة المدرسة والتي تتغير باستمرار لتواكب التطورات التكنولوجية والمعرفية 
مف جية، ولتبلئـ طبيعة النظاـ التربوي في المجتمع أو الدولة مف جية أخرى، كما وتتأثر بالنظـ السياسية 

الوظيفة الرئيسة لئلدارة المدرسية ىي تييئة الظروؼ، وتقديـ الخدمات إف . واالقتصادية المختمفة ليذا البمد
التي تساعد عمى تربية التبلميذ، وتعميميـ، رغبة في تحقيؽ النمو المتكامؿ ليـ، وذلؾ لنفع أنفسيـ 

لى جانب ذلؾ فمف وظيفة اإلدارة المدرسية العمؿ عمى نمو الخبرات لكؿ مف في المدرسة وفقًا . ومجتمعاتيـ وا 
ومف ناحية أخرى فإف أىـ وظائؼ اإلدارة المدرسية تحديد واجبات مدير المدرسة باعتباره .  لمصالح العاـ

 :المسئوؿ األوؿ عف اإلدارة المدرسية ومنيا
. تحسيف المنيج والعممية التعميمية .1
دارة وتنسيؽ العمؿ المدرسي .2  .تنظيـ وا 

 .اإلشراؼ عمى برنامج النشاط المدرسي وتحسينو .3

 .القيادة المينية لممعمميف والنجاح في العمؿ .4

 .توجيو التبلميذ ومساعدتيـ عمى التكيؼ .5

 .العبلقات العامة والعمؿ مع البيئة .6

 (.2002أحمد،).تقويـ العممية التعميمية .7

 
 

 

أف مسؤوليات اإلدارة المدرسية تتداخؿ بعضيا مع بعض لتحقيؽ  (2001)وعابديف  (2006)وقد أشار الحربي
: عدة وظائؼ ميمة تتمحور حوؿ
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الوظائؼ الفنية المرتبطة بتنفيذ المنيج المدرسي بأفضؿ صورة ممكنة مع ما يشمؿ ذلؾ مف رفع  .1
كفاية المعمميف وتوجيييـ وتدريبيـ وتحقيؽ اإلشراؼ الفعاؿ عمى سير العممية التعميمية داخؿ 

. حجرات الدراسة
الوظائؼ اإلدارية المتصمة بالتخطيط، والتنظيـ، وتحقيؽ الرقابة، والتقويـ وما يتصؿ بيذه العمميات  .2

مف مياـ ومسئوليات تتفرع عنيا، مما يختص بالمباني وصيانتيا، والتزويد باألثاث، والكتب 
 .والوسائؿ وغيرىا

الوظائؼ االجتماعية المتمثمة في تنسيؽ العبلقات اإلنسانية بيف العامميف في المدرسة وتوطيد الصمة  .3
 .بيف المدرسة، وأولياء أمور الطبلب، وسائر المؤسسات العاممة في المجتمع المحيط بالمدرسة

 

إلى تحديد وظائؼ اإلدارة المدرسية بحسب  (2006)وحسيف ( 2006 )وقد أتجو بعض الباحثيف النجوـ
ويبلحظ . العمميات اإلدارية التي يقـو بيا المدير وىي التخطيط، والتنظيـ والتنسيؽ، والرقابة والتقييـ،والتوجيو

أنو تـ التركيز في ىذا القسـ عمى وظائؼ اإلدارة المدرسية مف حيث الجانب اإلداري مع عدـ اإلشارة بشكؿ 
  .كاؼ إلى الجانب الفني واالجتماعي لموظائؼ اإلدارية

 
 اإلدارة المدرسية الفعالة 4.1.2

  
إف نجاح المؤسسات التربوية في أداء رسالتيا، وتحقيؽ أىدافيا المنشودة ترتبط إلى حد كبير بوجود إدارة 
فعالة تتسـ بالقدرة الفائقة عمى استغبلؿ طاقاتيا، لئلستثمار التربوي والتعميمي إلمكاناتيا المتاحة وبصورة 

. إيجابية تكفؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة
يستخدـ مصطمحا الفاعمية والفعالية كثيرًا في فروع العموـ االجتماعية والسموكية ويقصد بالفعالية، والتي تقابميا 

المدى الذي تصؿ إليو في تحقيؽ األىداؼ عممًا أف األىداؼ ال  "Effectivenessفي المغة االنجميزية 
تتوقؼ عند األىداؼ المادية، بؿ ال بد مف الرضا، واالقتناع ورفع الروح المعنوية لممرؤوسيف والعامميف فيي 

القدرة عمى تحقيؽ أقصى النتائج والخدمات التي يمكف تحقيقيا باستخداـ الموارد المتاحة أحسف استخداـ 
(.  227،ص2001عابديف،)ممكف 

 
: أف الفعالية ثبلثة أقساـ (229، ص2001) كما وأشار عابديف 

. وىي ما ينجزه اإلداري بغض النظر عف مدى الجيد الذي قاـ بو أو طبيعتو: فعالية إدارية .1
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اإلنجاز في الموعد المحدد، واتخاذ القرارات :وتتعمؽ بالسموؾ اإلداري لممدير مثؿ: فعالية ظاىرية .2
 .الخ...السريعة، وتحقيؽ عبلقات عمؿ جيدة

رضا، )وتتعمؽ بتحقيؽ األفراد ألىدافيا الشخصية وتماشييا مع أىداؼ المدرسة: فعالية شخصية .3
 .(الخ...وروح عالية

 
:  فتيدؼ إلى (2006)وأما اإلدارة الفّعالة حسب ما جاء في الحربي 

. تفوؽ األداء وزيادة سرعتو، ورفع كفاءتو في كؿ مراحؿ ومجاالت العمؿ داخؿ المؤسسة .1
. صحة العبلقة التنظيمية .2
.  سبلمة تواصؿ وتدفؽ المعمومات واالتصاالت بيف أجزاء المؤسسة .3
 .حسف توزيع السمطة والمسئولية داخؿ المؤسسة .4

 . حسف توقيت ودقة اتخاذ القرارات .5

 . تخفيض األعباء الروتينية عف اإلدارة وتوجيو طاقاتيا لؤلعماؿ والمياـ الرئيسة .6

 .تخفيض أعداد المعمميف داخؿ المؤسسة .7

 

أف الدراسات التي أجريت في الثمانينات حوؿ اإلدارة الفعالة، بينت  (Raham ,2001)وقد أشارت راىاـ 
: أف اإلدارة الفعالة لممدرسة تتميز بالخصائص التالية

 .بيئة آمنة ومنظمة .1

 .مناخ مف التوقعات العالية .2

 .قيادة تعميمية قوية .3

 .رسالة واضحة وتركز عمى تحقيؽ األىداؼ .4

 .(الحصص)خمؽ فرص لمتعمـ والتأكيد عمى استغبلؿ وقت التعميـ بطرؽ أكثر فعالية  .5

 .المراقبة المتكررة لمستوى تقدـ الطبلب .6

 .عبلقات بناءة داخؿ المدرسة .7

 
أف تكوف إدارة ىادفة وىذا يعني أنيا ال : ولكي تنجح اإلدارة في عمميا، ينبغي أف تتصؼ بخصائص منيا

تعتمد عمى العشوائية، أو التخبط، أو الصدفة في تحقيؽ غاياتيا، بؿ تعتمد عمى الموضوعية، والتخطيط 
السميـ في إطار الصالح العاـ؛ وأف تكوف إدارة إيجابية وىذا يعني أنيا ال تركف إلى السمبيات أو المواقؼ 

الجامدة بؿ يكوف ليا الدور القيادي الرائد في مجاالت العمؿ وتوجييو؛ وأف تكوف إدارة اجتماعية، وىذا يعني 
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أف تكوف بعيدة عف االستبداد والتسمط مستجيبة لممشورة، مدركة لمصالح العاـ، عف طريؽ عمؿ جاد، مشبع 
بالتعاوف واأللفة؛ وأف تكوف إدارة إنسانية، وىذا يعني أنيا ال تنحاز إلى آراء أو مذاىب فكرية أو تربوية 

(. 2002أحمد،)معينة، قد تسيء إلى العمؿ التربوي لسبب أو آلخر، وأف تتصؼ بالمرونة 
 

القيادة التقنية، :- إلى نموذج مكوف مف خمسة مف عناصر القيادة اإلدارية ىي (Nor ,2007)وأشار نور 
كما اقترح ىذا النموذج خمسة أبعاد .  القيادة البشرية، والقيادة التعميمية، والقيادة الرمزية، والقيادة الثقافية

والقيادة البشرية، والقيادة السياسية، والقيادة الثقافية، والقيادة التعميمية، : لمقيادة يجب توافرىا في المدارس ىي
: وقيادة البيئة التنظيمية وقد وصفت ىذه األبعاد كما يمي

حيث يقدـ مدير المدرسة الدعـ ويعزز المشاركة كما يعزز مف التزاـ المعمميف : القيادة البشرية .1
.  ورضاىـ، ويشجع عمى خمؽ عبلقات إيجابية بيف المعمميف

يفكر مديرالمدرسة بوضوح وبمنطؽ ويطور أىدافًا وسياساٍت واضحًة، ويحمؿ : قيادة البيئة التنظيمية .2
األشخاص مسؤولية نتائج أعماليـ، ويوفر دعمًا فنيًا مبلئمًا لتخطيط وتنظيـ وتنسيؽ وتنفيذ السياسات 

 .في المدرسة

مدير المدرسة متمتع وفعاؿ في بناء التحالفات ومصادر الدعـ االيجابية ويحؿ : القيادة السياسية .3
 . الخبلفات بيف كافة األطراؼ

يشجع قائد المدرسة عمى التطور الميني وتحسيف التعميـ ويشخص المشاكؿ : القيادة التعميمية .4
 .التعميمية ويقدـ أراء حوؿ التطور الميني كما يقدـ توجييات بالمسائؿ التعميمية

قائد المدرسة مميـ ويتمتع بشعبية وجاذبية ويعمؿ عمى بناء ثقافة مدرسية قادرة عمى : القيادة الثقافية .5
 . تحقيؽ رسالة المدرسة والقيـ والمعايير الفردية والجماعية

  

 
أف القيادة الثقافية في المدرسة تتمثؿ بقادة ناجحيف يروف مؤسساتيـ  ( Stephen,1994)وقد أكد ستيفف 

بطريقة شاممة وكمية، ووجية النظر الشاممة ىذه ىي المفيـو الذي تقدمو ثقافة المدرسة لممدراء والقادة 
وبتعميؽ فيميـ . فيي تمنحيـ إطارًا أوسع لفيـ المشاكؿ الصعبة والعبلقات المعقدة داخؿ المدرسة. اآلخريف

لثقافة المدرسة سيكوف ىؤالء القادة أكثر كفاءة في تشكيؿ القيـ، والمعتقدات، واالتجاىات البلزمة لخمؽ 
.  وتعزيز بيئة تعمـ أكثر استقراراً 
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فالقيادة الناجحة ىي القيادة القادرة عمى مواجية متطمبات اإلدارة الحديثة، وتحقيؽ الفاعمية اإلدارية، فدور 
القيادة في تحقيؽ أىداؼ اإلدارة تبرز أىميتيا مف خبلؿ تحمؿ القيادة اإلدارية لمسؤولية حؿ كؿ التناقضات 

(. 2007أحمد، )الموجودة، ومواجية المشكبلت التي تترتب عمى تعدد وتعقد األىداؼ التنظيمية 
 

أف ىناؾ عددًا مف  (   (Dept.of  Education and Training ,2005وتشير دراسة دائرة التربية والتدريب
الدراسات واألبحاث تؤيد وجية النظر القائمة أف القيادة ىي العنصر األكثر أىمية مف بيف العناصر التي 

تؤدي إلى فعالية المدارس، فالقادة األكفاء يبينوا بوضوح أنواع  التحسينات المطموبة لتحقيؽ األىداؼ 
كما أف لدييـ فيمًا . والتوقعات المتفؽ عمييا ولتطوير لغة مشتركة لوصؼ ممارسات التعميـ والتعمـ الجيدة

حيث يشرؾ القادة األكفاء طاقميـ في برامج التطوير الميني وذلؾ اعتمادا عمى أفكار . لعممية التغيير
كما إف ليؤالء القادة رؤية واضحة عف التعميـ والتعمـ الفعاؿ، فإنيـ يفيموف كذلؾ .  ودراسات وأبحاث خارجية

التعمـ الميني الفعاؿ وكيؼ يمكف استخدامو وتوظيفو في الواقع العممي والممارسات الفعمية كجزء مف 
ويوفر القادة األكفاء فرص تعمـ لمعممييـ لتطوير معارفيـ وممارستيـ . إستراتيجية شاممة لتحسيف المدرسة

كما ويسيموا مف توفر الفرص لممعمميف .  واتجاىاتيـ التي يحتاجوف لتحقيؽ األىداؼ والتوقعات المتفؽ عمييا
ليتعمـ أحدىـ مف اآلخر، ويتيحوا ليـ الفرصة لموصوؿ إلى ما يحتاجونو مف معمومات تتعمؽ بالمواد التي 

ومف . كما ويعمموف عمى التقييـ المتواصؿ لتأكيد التعمـ الميني عمى التحصيؿ الدراسي لمطبلب. يدرسونيا
الضروري أف يكوف لدييـ فيمًا عميقًا لمتعمـ الفعاؿ ووفيمًا لكيفية العمؿ مع أعضاء الفريؽ لتطوير الميارات 
التي تساعدىـ عمى تحسيف أداء طبلبيـ وتحصيميـ الدراسي كما يحتاج القادة لمعمومات ومعرفة بأساليب 

ويمكف استخداـ بعض األساليب لمساعدة المعمميف عمى التحميؿ والتفكير بطرؽ ممارستيـ . التطوير الميني
والتوصؿ إلى األفكار لتحسينيا ومنيا األبحاث والدراسات العممية وتشارؾ مجموعات الدراسة والبحث في 

مناقشات تعاونية منتظمة حوؿ مواضيع تحددىا المجموعة وىذا يوفر الفرص لمتفكير بالممارسات واألساليب 
المستخدمة داخؿ الصؼ وتحميؿ ما تعممو الطمبة مف معمومات ومادة، وفحص ما يقـو بو الطبلب مف أعماؿ 

ودراسة حيث يتفحص المعمموف بشكؿ تعاوني ما يقـو بو الطبلب مف أعماؿ وىذا يساعد المعمميف في إف 
. يفيموا كيؼ يفكر طبلبيـ ليطوروا استراتيجيات ومواد مبلئمة لمتعميـ والتعمـ

 
: إلى معايير لتحديد فاعمية اإلدارة المدرسية الناجحة وىي (2002)وقد أشار أحمد 

تتميز اإلدارة الناجحة بتفويض واضح لمسمطة، وتغيير محدد لممسئوليات التي تتناسب : المعيار األوؿ
. معيا
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أف اإلدارة تخدـ التعميـ، ولذلؾ تتحدد وظائفيا وتنظيميا ووسائؿ تنفيذىا في ضوء أىداؼ : المعيار الثاني
. المدرسة

يجب أف تعكس إدارة المدرسة العمؿ التربوي الذي تقـو المدرسة بيا وأف تعكس أيضا : المعيار الثالث
. خصائص المعمميف الذيف يقوموف بيذا العمؿ

يجب أف تدير اإلدارة كؿ أنواع التنظيـ والوسائؿ التي تساعد عمى حؿ المشكبلت التي : المعيار الرابع
. تصادفيا حبل مناسبا

 
:- ما يمي (2006)ومف خصائص اإلدارة الفاعمة المشار إلييا في الحربي 

. تقبؿ التغيير والقدرة الفائقة عمى التعامؿ مع المتغيرات المتبلحقة .أ
 .إدراؾ أىمية المناخ والمحيط، وضرورة االنفتاح عميو، والتعامؿ معو باعتباره مصدرًا لمموارد المختمفة .ب

 .استيعاب التكنولوجيا الجديدة والمتجددة وتوظيفيا بكفاءة لتحقيؽ مزيد مف التفوؽ والتميز .ت

 .استثمار الوقت باعتباره مف أىـ الموارد المتاحة .ث

التخمص مف االنحصار المكاني وتحويمو مف قيد إلى مورد واعتباره مف التحديات التي تدعو إلى  .ج
 .االبتكار واإلبداع

 .اإليماف بأىمية تفعيؿ الطاقات واإلمكانات المتاحة لممؤسسة .ح

العمؿ عمى تنمية العمؿ الجماعي وعمؿ الفريؽ، وتنظيـ األعماؿ مف خبلؿ مجموعات مف الفرؽ  .خ
 .المتفاعمة

 
 

  أف عناصر اإلدارة الفعالة DCPS( 2009) كما وقد ورد في دراسة لممدارس العامة لمقاطعة كولومبيا 
شراؾ  تتمثؿ بالتعميـ والتعمـ ، والقيادة ، والتطوير الميني، والمصادر أو الموارد ،  وبيئة تعمـ أمنة وفعالة ، وا 

حيث ركزت ىذه العناصر عمى مشاركة جميع المعمميف بعممية تخطيط استراتجي لمتعمـ . األسرة والمجتمع 
ليعمموا عمى تقديـ تعميـ ذات جودة عالية مبني عمى معايير لضماف استمرار النمو وضماف مستوى عاؿ في 

وأف يدرؾ قادة المدارس دورىـ كقادة تعميمييف ذوي تأثير عاؿ في خمؽ بنية . التحصيؿ الدراسي لمطمبة 
مع السعي إلى التطوير الميني ذي الجودة العالية لممعمميف . تنظيمية ىيكمية متماسكة لدعـ التعميـ والتعمـ

والمدراء ويرتبط بشكؿ مباشر بنظـ المدارس الفعالة، مع أىمية تحديد وتوزيع الموارد بحيث يكوف ىناؾ تركيز 
وأف تعمؿ السياسات واإلجراءات عمى دعـ بيئة أمنة . خاص عمى تحسيف التعميـ والتحصيؿ الدراسي لمطمبة
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وتجعؿ المدرسة مف األسرة . تتصؼ بالتوقعات العالية واالحتراـ المتبادؿ والتركيز عمى التعميـ والتعمـ
والمجتمع أعضاء مدركيف ألدوارىـ العامة في خمؽ مدارس فعالة ومتعمميف أكفاء، وتستفيد مف خبرات األسرة 

. والمجتمع في العمؿ
 

اإلدارة المدرسية الفعالة تتحقؽ مف خبلؿ مجموعة األعماؿ واألنشطة التي يسعى إلى وترى الباحثة أف 
لتحقيؽ  تحقيقيا أعضاء الفريؽ التربوي بالمدرسة بإشراؼ قيادة كفؤة تعمؿ عمى تنظيـ وتنسيؽ كافة الجيود 

المدرسة إلييا ، مع تحديد واضح لممسؤوليات، مف خبلؿ تقسيـ واضح لمعمؿ، وتحديد  األىداؼ التي تسعى
 لبلختصاصات، وتفعيؿ المجاف المدرسية المختمفة، عمى أف تتسـ باستخداـ األسموب الديمقراطي القائـ عمى

المدرسة  مف مادية  فيـ حقيقي ألىمية احتراـ الفرد في العبلقات اإلنسانية، ومراعاة أف تكوف كؿ طاقات
وبشرية موجية  لخدمة العممية التربوية واألىداؼ المنشودة، وبنظاـ اتصاؿ وتواصؿ فعاؿ مع المجتمع 

. الخارجي
. ومف ىنا جاء أىمية اإلشارة إلى المدارس الفعالة 
 

   المدرسة الفّعالة5.1.2

إف وصؼ المدرسة بالّفعالة ليس بالعممية اليسيرة أو السيمة نظرًا لتعقد ىذه المؤسسة كمنظومة متكاممة 
ومتفاعمة ليا جوانب متعددة ومختمفة مف حيث كـ وكيؼ المدخبلت والعمميات والمخرجات التي تحققيا 

أكاديمية أو غير أكاديمية، : مع األخذ باالعتبار نوعية ىذه المخرجات لييا باعتبارىا أىدافًا تربوية،إوتسعى 
 (.  2003رفاعي، (مباشرة أو غير مباشرة، بعيدة أو قريبة، جزئية أو كمية، محمية أو عالمية 

 

ومف ىنا نادت النظـ التربوية كافة إلى تحسيف فعالية المدرسة، وأصبح معيار الفعالية دليبًل عمى قدرة 
المدرسة عمى أداء رسالتيا، كما رسمتيا فمسفة التربية والتعميـ، وتمكنيا مف استيعاب المستجدات والتكيؼ مع 

وتكتسب المدرسة احتراـ مجتمعيا في حالة الرضا عف منجزاتيا كمًا ونوعًا، وتقؿ الثقة .  متطمبات العصر
 والمصداقية بيا عندما تتسع اليوة بيف ااَلماؿ والطموحات مف ناحية، وحقيقة أدائيا الفعمي مف ناحية أخرى

(. 1995الجرادات، )
   

لقد تعددت الجوانب والمجاالت التي ركز عمييا الباحثوف لتحديد مفيوـ المدرسة الفًعالة، فمنيـ مف ربطيا 
بالتحصيؿ الدراسي لمطمبة، ومنيـ مف تجاوزه إلى األخذ بعناصر المدرسة مجتمعة مف إدارة وتنظيـ ونظافة 

ومنيـ مف ركز عمى تحصيؿ الطمبة استنادًا إلى فمسفة التعميـ . وجو مريح مف الناحيتيف المادية والنفسية
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ومف الباحثيف . واإلتقاف، مع االىتماـ بإدارة الصؼ، والوقت، وتدريب المعمميف، وحسف تطبيؽ المناىج
التربوييف مف ركز عمى مبدأ النجاح لمجميع مف خبلؿ تسريع تعمـ الطمبة ذوي التحصيؿ المتدني عف طريؽ 

. وفي الواقع فإنو ال يوجد وصفة بسيطة لمتعبير عف مفيـو المدرسة الفاعمة.  تطبيؽ برامج دراسية خاصة
حيث أف ىناؾ كثيرًا مف العوامؿ المشتركة التي تجعؿ كؿ مدرسة فريدة ومتميزة بمكوناتيا وخصائصيا، ومع 

 (.2006أبو جادو،)ذلؾ فقد أمكف تحديد عدة عوامؿ وخصائص مشتركة تجعؿ المدرسة فعالة 

 
ومف خبلؿ إطبلع الباحثة وقراءتيا الحظت تعدد التسميات المستخدمة حوؿ عناصر المدرسة الفعالة، فيناؾ 
بعض التربوييف يستخدموف خصائص وآخروف يستخدموف سمات أو عناصر، واستعرضت الباحثة ما وجدتو 

. ميمًا في ىذا السياؽ بوجيات نظر تربوية مختمفة
 

    (Intermountain Center for Educationوقد أشار المركز العالمي لمدراسات الفعالة 

Effectiveness 2001  ) إلى سبعة عناصر لمفعالية :
يتوفر في المدارس الفعالة بيئة تعميمية ىادفة، خالية مف المخاطر والتيديدات، : بيئة تعميمية أمنة .1

تكوف العبلقة فييا بيف الطبلب أنفسيـ والمعمميف والطمبة عبلقة إيجابية تعاونية لتحقيؽ األفضؿ مع 
. وضوح لمتوقعات واألىداؼ المطموبة

يكوف لدى المدرسة رسالة معمنة بوضوح ويتفيـ : رسالة معمنة بوضوح وواضحة فيما ترتكز عميو .2
جراءات  طاقميا ىذه الرسالة ويمتزموف بيا، كما يتفيموف ويمتزموف باألىداؼ التعميمية واألولويات، وا 

كما يتقبؿ الطاقـ المسؤولية والمسائمة عف تطوير وتحقيؽ رسالة . التقييـ التي تتفؽ عمييا الرسالة
 .التعمـ لجميع الطمبة

قائد لتابعيف لو أو "وليس " قائد القادة"تعمؿ المدرسة الفعالة عمى أساس أف المدير: قيادة تعميمية .3
ويجب أف يقـو المدير وجميع الراشديف بدور فعاؿ في القيادة التعميمية بحيث يصبح " مرؤوسيو

 .المدير ىو المدرب والشريؾ والقائد

. تتوقع المدرسة الفعالة أف يتقف الطمبة ميارات المدرسة األساسية: توقعات عالية لجميع الطبلب .4
وليس " لمتعمـ "ولتحقيؽ ىذه التوقعات العالية، يجب أف يعاد تنظيـ المدرسة لتكوف مؤسسة مصممة 

بحيث يستطيع كؿ مف المعمميف والطمبة الوصوؿ لموسائؿ ويكوف ليـ حرية الوقت لمساعدة " لمتعميـ"
 .جميع الطمبة عمى التعمـ
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تقيس المدرسة الفعالة بشكؿ متواصؿ التقدـ األكاديمي لمطمبة مف : المراقبة المستمرة لتقدـ الطمبة .5
ويجب أف تركز عمى أف يكوف التقييـ موثوؽ بو وحقيقي في . خبلؿ عدد متنوع مف إجراءات التقييـ

وتستخدـ نتائج التقييـ لتحسيف األداء الفردي لكؿ طالب وكذلؾ لتحسيف . مجاؿ إتقاف الطمبة لممنياج
ويجب أف يكوف ىناؾ انتظاـ وتوافؽ بيف المنياج الذي يتـ إعداده، وذلؾ الذي . طرؽ توصيؿ التعميـ

 .يتـ تعممو وما يتـ قياسو وتقويمو

تخصص المدرسة الفّعالة وتحرص عمى توفير قدر كاؼ مف الوقت لتعميـ : زيادة فرص التعمـ .6
كما . والتعميـ يجب أف يحدث وفقًا لمنياج متكامؿ ما بيف مختمؼ المواد الدراسية. الميارات األساسية

أف الوقت المخصص لمتعميـ يجب أف يركز عمى تعميـ الميارات األساسية، وكذلؾ تعميـ األساسيات 
ويجب أف يتحاشى المعمموف تعميـ المحتوى . في المنياج، مما يمكف تقييـ ما لو فائدة اكبر لمطمبة

 .األقؿ أىمية

تبنى المدرسة الفعالة الثقة وتتصؿ بالوالديف : اإلتصاؿ االيجابي بيف المدرسة والبيت والمجتمع .7
. وتشكيؿ شراكات مع الوالديف والمجتمع سعيًا لتحقيؽ نفس األىداؼ والتوقعات. والمجتمع

    Edmonds (1979)ومف بيف قوائـ خصائص المدارس الفّعالة، فإف القائمة التي أعدىا 

ركزت عمى خمسة عوامؿ لممدارس الّفعالة متمثمة بقيادة قوية لدى مدير المدرسة ، والتركيز عمى إتقاف 
الميارات األساسية ، وبيئة مدرسية آمنة ومنظمة ونظيفة ، وتوقعات عالية مف المعمميف حوؿ أداء 

. التبلميذ ، ومراقبة مستمرة لمطمبة لتقييـ مدى تقدميـ
 

:  أنو مف عناصر المدرسة الفعالةDCPS( 2009)وقد ورد في دراسة لممدارس العامة لمقاطعة كولومبيا 
ويكوف لدى المدرسة . تعميـ قائـ عمى معايير الجودة العالية يكوف واضحًا في كؿ صؼ مف الصفوؼ .1

برنامج تعميمي محكـ ومترابط بحيث يكوف ىناؾ انتظاـ وتوافؽ ما بيف محتوى المواد الدراسية وطرؽ 
ستراتجيات التعميـ  .التقويـ وا 

يشارؾ الطبلب في تطورىـ األكاديمي وتحصيميـ الدراسي ويستطيعوف أف يتبينوا بوضوح إذا ما كانوا  .2
 .في تحصيميـ الدراسي وأدائيـ األكاديمي قد حققوا معايير اإلتقاف

يوظؼ المعمموف عددًا مف استراتيجيات التعميـ ذات التأثير العالي وذلؾ بيدؼ إشراؾ طبلبيـ  .3
 .بفاعمية

إثراء أكاديمي منتظـ  ييدؼ إلى توفير الدعـ األكاديمي لكؿ مف الطبلب المتفوقيف والمتقدميف  .4
 .وكذلؾ لمطبلب الذيف يسعوف لتحقيؽ التقدـ
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معمومات حقيقية مشتقة مف الخبرات )االستفادة مف المعمومات المتعمقة بطرؽ تحسيف المدرسة  .5
، حيث يشترؾ أعضاء طاقـ المدرسة بشكؿ منتظـ في استخداـ ما (والتعاوف ما بيف  المعمميف

 .توصمت إليو الدراسات واألبحاث بيدؼ تحسيف التعميـ

خمؽ بيئة صفية إيجابية ونظـ إدارية فعالة يعمؿ المعمموف عمى خمؽ بيئة صفية إيجابية تيدؼ إلى  .6
 .تطوير وتعزيز أساليب التعميـ والتعمـ الفعالة وكذلؾ تطوير وتعزيز التحصيؿ الدراسي لمطبلب

توفير بيئة صفية تساعد عمى دمج الطبلب ذوي اإلعاقات وتقديـ أفضؿ تعميـ ليـ مف خبلؿ دمجيـ  .7
 .مع أقرانيـ مف غير المعاقيف

 
أف يشارؾ الطبلب في مسئوليات تعمميـ ، :(2006)ومف سمات المدرسة الفعالة بحسب ما ورد في الحربي 

ووجود مناخ مرف يسمح بزيادة تحصيؿ الطبلب، وقيادة مدرسية قوية يقع عمى عاتقيا جميع عناصر التعميـ 
الجيد، والمتابعة المستمرة لتقويـ الطبلب باستخداـ الوسائؿ المتطورة، وطبلب يتوافر لدييـ ميارات تربوية 

. وتعميمية أساسية، وأنشطة منيجية إضافية مف شأنيا أف تزيد مف اىتماـ الطبلب
 

 
( 2006)ومف العناصر التي تساعد في بناء مدرسة فاعمة بحسب ما جاء في أبو جادو

  القيادة المينية في المدرسةProfessional Leadership -:
تعتبر القيادة مكونًا ميمًا في المدرسة الفاعمة، ولمديري المدارس تأثير مباشر عمى المعمميف وفعاليتيـ في 

وتتطمب القيادة المينية لممدرسة توليد إحساس واضح بالغرض مف وجود المدرسة، . التعممية/العممية التعميمية
وتتضمف القيادة المينية توزيع السمطات والمسئوليات في المدرسة عف طريؽ تزويد المعمميف بفرص حقيقية 
دارة المدرسة ومصادرىا، وغير ذلؾ مف  لممشاركة المباشرة في إتخاذ القرارات حوؿ المناىج وأولويات التعمـ وا 

وتتطمب القيادة المينية لممدرسة الوقوؼ عمى ما يحدث في غرفة الصؼ بما في ذلؾ ما يتـ . القرارات الميمة
تعميمو وتعممو والنواحي التدريسية المستخدمة مف قبؿ المعمميف، ومدى تقدـ الطمبة نحو تحقيؽ األىداؼ 

. المرجوة المراد تحقيقيا
 Focus on Teaching and Learningالتركيز عمى التعميـ والتعمـ  .1

تركز المدرسة الفاعمة بشكؿ رئيسي عمى عمميتي التعميـ والتعمـ، وتأخذ في اإلعتبار الوقت المستفيد في 
وتوظؼ المدرسة الفاعمة مصادرىا المتاحة بطريقة إستراتيجية لتعزيز . التعمـ األكاديمي وغير األكاديمي
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عطاء . التعميـ والتعمـ وتيدؼ برامج أنشطة التعمـ إلى تحسيف العبلقة بيف العمميات التعميمية والتعممية وا 
. االىتماـ الكافي لتطوير معارؼ المعمميف في المواد التعميمية وأساليب تدريسيا

 Purposeful teachingالتعميـ اليادؼ  .2

إنيـ ينتقوف . يعرؼ المعمموف الفاعموف كيؼ يتعمـ طمبتيـ ويبنوف عمى المعرفة التي يمتمكيا الطمبة
بشكؿ جيد محتوى المواد التي يدرسونيا، ويستخدموف استراتيجيات تناسب أنماط التعمـ واحتياجات 
الطمبة مف أجؿ دمجيـ في ذلؾ المحتوى، ويركز المعمموف الفاعموف تعميميـ عمى خبرات الطمبة، 

. لتزويدىـ بالمعرفة والميارات التي يمكنيـ استخبلصيا وتوظيفيا في حياتيـ اليومية
 Shared Vision and Goalsالرؤيا واألىداؼ المشتركة  .3

تظير المدارس الفاعمة فيمًا واضحًا ومشتركًا ألىداؼ المدرسة، وتركز ىذه األىداؼ بطريقة تقميدية 
وتعمؿ المدرسة الفاعمة عمى إيجاد . عمى تعمـ الطمبة والتحسيف المستمر لقدراتيـ عمى حؿ المشكبلت

إجماع بيف العامميف في المدرسة حوؿ أىداؼ المدرسة وقيمتيا، وكيفية العمؿ بطريقة تشاركيو 
وتتخذ الخطوات البلزمة لضماف أف المناىج . وتعاونية عمى وضع األىداؼ والقيـ موضع التنفيذ

وعمميات التعميـ والتعمـ وترتيبات التعمـ متسقة مع رؤية المدرسة وأىدافيا، كما أف العبلقة بيف 
المعمميف والمديريف والطمبة وأولياء األمور ومجتمعيـ األوسع بحاجة أيضًا إلى أف تعكس بوضوح 

. أىداؼ المدرسة
 High Ex-pectations of All Learnersتوقعات عالية مف جميع المتعمميف .4

 تتوقع المدارس الفاعمة ومعمموىا أف لدى الطالب القدرة عمى التعمـ، ويعتقدوف أف كؿ طالب لديو 
ولتعظيـ فرصة جميع الطمبة في النجاح، يكيؼ المعمموف تعميميـ ليناسب . اإلمكانات ليكوف ناجحاً 

. االحتياجات الفردية لمطمبة، بمف فييـ الطمبة الذيف يمتمكوف قدرات عالية والطمبة متدنو التحصيؿ
ويجب أف يكوف واضحًا لمجميع أف النجاح يتطمب جيودًا مف قبؿ الطمبة، ومشاركة فاعمة ونشطة مف 

. أباء الطمبة المتعمميف
 (Effective School And Accountability)المدرسة الفاعمة والمساءلة .5

 تعني المدرسة الفاعمة بإيجاد وتطوير نظاـ صاـر لممساءلة، تستطيع مف خبللو تقويـ أدائيا وأداء 
ويستخدـ نظاـ المساءلة القوية بيانات األداء لتحديد وتعزيز ومراقبة الطمبة المتدني . الطمبة

وتسمح ىذه النظـ أيضًا بتحديد مجاالت النجاح . التحصيؿ، وتخطيط نشاطات تعمـ مينية لممعمميف
وتسمح المساءلة القوية أيضًا لفرؽ القيادة المدرسية . في النظاـ وتشكؿ أساسًا لبلحتفاؿ بالنجاح

. بتزويد اآلباء بمعمومات قيمة ومفيدة حوؿ مدة تقدـ أبنائيـ
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ويعبر ىذا المفيـو عف نظاـ ميني إنساني لتقويـ األداء وتحسينو باستمرار، وىو نظاـ قائـ عمى الثقة 
بالعامميف وتعميؽ إحساسيـ بالمسئولية الذاتية والجماعية العالية تجاه عمميـ، وعمى تزويدىـ بالتغذية 

. الراجعة حوؿ مستوى أدائيـ لتحقيؽ األىداؼ المشتركة لممؤسسة
تشترؾ  ( Effective School as a Learning Organization)المدرسة الفاعمة كمنظمة لمتعمـ  .6

مشتركة، وتعمؿ  (Objectives)، وأىداؼ (Values)، وقيـ (Visions)مجتمعات التعمـ في رؤى 
وتتكوف مجتمعات التعمـ في . بشكؿ تعاوني لتعزيز المنياج واستراتيجيات التعمـ وعمميات التقييـ

ويعتبر ىذا التنوع ذو قيمة كبيرة، ويستخدـ . المدرسة الفاعمة مف أفراد بخبرات ومعارؼ متنوعة
بطريقة تعاونية وتشاركيو في حؿ المشكبلت التي يمكف أف تواجييا المدرسة بجيود داخمية مف 

وتعمؿ مجتمعات التعمـ في المدرسة الفاعمة عمى تعزيز قيمة االنفتاح والحوار . المدرسة نفسيا
والتساؤؿ والثقة والمخاطرة في اتخاذ القرارات، وفي ىذه البيئة يشعر المعمموف بأنيـ يستطيعوف اتخاذ 

 .قرارات مسئولة حوؿ استراتيجيات تعميمية متطورة

 

فالفاعمية المدرسية ىي ما يتمناه التربويوف والقائموف عمى التربية والتعميـ لمتأكد مف مدى تحقيؽ المدرسة 
توفير مدير مدرسة قوي : (1991)ألىدافيا، ومف أىـ خصائص المدرسة الفعالة المشار إلييا في صبحا

وناجح ، توفير نظاـ يحتوي عمى أىداؼ تدريبية واضحة لتقدـ الطمبة وتقويـ أدائيـ تركيز المدرسة عمى 
الميارات األساسية وتوفير وقت كامؿ لمعمؿ ، توقعات عالية لتحصيؿ الطمبة  جو مدرسي يساعد عمى 

. التعميـ وخاؿ مف المشكبلت
 

أف أىـ سمات المدرسة  (2005أبو الرز )وبحسب رأى كؿ مف بوكي وسميث  المشار إلييما في دراسة 
إدارة تعميمية قوية، التنظيـ الفعاؿ لمرافؽ المدرسة، االستقرار الوظيفي والنفسي لمموظفيف، تنظيـ : الفعالة 

المناىج وتنفيذىا بفعالية، تنظيـ برامج النمو الميني لممعمميف، مشاركة أولياء أمور الطبلب في تحسيف 
مستوى التحصيؿ الدراسي ألبنائيـ، تعزيز النجاح ومكأفاة المعمميف الناجحيف وتعزيزىـ وتشجيع الطمبة 

. المبدعيف وحفزىـ وتكريميـ
 

 لمتعميـ المستقبمية الرؤية تحقيؽ عمى القادرة وأما المدرسة الفعالة حسب ما تراىا الباحثة فيي تمؾ المدرسة
 معيـ وتتعامؿ اإليجابية، االتجاىات وتكسبيـ األساسية والمعارؼ الميارات الطبلب تعمـ عمى تعمؿ والتي
 الفروؽ مراعاة مع نظرىـ ووجيات الطمبة حقوؽ وتحتـر ومتكافئة، متميزة تعميمية فرصاً  ليـ موفرة تمييز دوف

 مثمر متعاوف فريؽ ضمف والعمؿ المشاركة فرص بالمدرسة العامميف لجميع وتكفؿ كما بينيـ، الفردية
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 مناخ مع آمنة مدرسية بيئة توفر :خصائصيا ومف .بيا المحيط المجتمع مع فعالة مجتمعية وبمشاركة
 جيدة تربوية قيادة لممدرسة تكوف أف عمى الواضحة، ورسالتيا رؤيتيا ضوء في المدرسة توفره جيد اجتماعي

 الطالب، أسرة مع وطيدة وعبلقتيا واضحة، تقويػػـ نظـ ولدييا العامموف، بيا المكمؼ المياـ وضوح مع
 .متنوعة تكنولوجية نظػػػماً  وتستخدـ

 
  المدير الّفعال 6.1.2

 

إف المدير الّفعاؿ يمعب دورًا جوىريًا في توجيو واستثمار الموارد المتاحة لممؤسسة التعميمية مف أجؿ الوفاء 
لى  ف نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا ورسالتيا مرتبط وا  بأىدافيا في ظؿ متغيرات المستقبؿ وتحوالتو كما وا 

حد كبير بالكيفية التي يعمؿ بيا مدير المدرسة، وبأسموبو القيادي الذي يمارسو، وبما يمتمكو مف كفايات، 
وآلية استثماره لموظائؼ اإلدارية بشكؿ أمثؿ وبتسمسؿ فعاؿ إبتداء مف التخطيط التربوي السميـ الذي يعتمد 

عمى تشخيص الواقع وتحديد االحتياجات، وما يتبعو مف تنسيؽ وتنظيـ وتوجيو ومتابعة لموصوؿ إلى مرحمة 
ويمتاز المدير الّفعاؿ بشخصية قيادية مؤثرة تمعب دورًا ميمًا في تطوير . الرقابة والتقويـ التربوي المناسب

فالمدير الفعاؿ ينبغي أف . البرنامج التعميمي وتنفيذه، وفي تحقيؽ األىداؼ المدرسية عمى أكمؿ وجو وأحسنو
يعمؿ بأسموب اإلدارة بالرؤية المشتركة وأف يكوف لديو التفكير االبتكاري الخبلؽ ليتمكف مف فيـ واستيعاب 

التغيرات السريعة في عالـ اليوـ، واالنتقاؿ مف ردة الفعؿ إلى حالة اإلنجاز والعمؿ بروح الفريؽ والتميز، وذلؾ 
إليجاد وقائع تربوية تطمؽ قوى اإلبداع الخبلؽ وتستثمر جميع الطاقات داخؿ المدرسة وخارجيا وتوجيو كؿ 

(. 2007أحمد، )ذلؾ لتحسيف إنتاج المعمميف وبالتالي إنتاج الطمبة 
، فالمدير الّفعاؿ ييتـ بعمميتي التعميـ والتعمـ، ويفوض الصبلحيات ( 2001) وبحسب ما ذكره عابديف

لممرؤوسيف وبخاصة في األمور الروتينية بحيث يتفرغ لمتعميـ والتعمـ والنمو الميني لممعمميف، وييتـ بتجميع 
كؿ الطاقات واإلمكانيات المتوفرة وتوفير الظروؼ المناسبة لبلبتكار والتجديد واإلبداع، ويجعؿ المدرسة مكانًا 
محببًا ومرغوبًا فيو لمطالب والمعمـ وجميع أفراد المجتمع المدرسي ومنو يتبيف أف فعالية مدير المدرسة تشكؿ 
أحد العناصر التي تشير إلى الفاعمية المدرسية، بمعنى أف ىناؾ عناصر أخرى تساعد المدير الفعاؿ عمى 
. ضماف مستوى تعميمي متفوؽ أو أداء عاؿ لمتبلميذ، وىي عوامؿ ترتبط بالطمبة، وبالمعمميف وبالمدرسة ذاتيا

 
، أف مف الخصائص المطموب توافرىا في المدير الّفعاؿ  لمواجية   (2006) ومف وجية نظر الحربي

والعمؿ عمى تييئة بيئة عمؿ محفزة تسمح باإلبداع واالبتكار  تحمؿ المسئولية القيادية : المتغيرات المستقبمية
دارة )والتجديد مع تطبيؽ المفاىيـ الحديثة في مجاؿ اإلدارة مثؿ إدارة التغيير، إدارة الجودة الشاممة، وا 
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كماعميو صنع واتخاذ . والقدرة عمى استخداـ الميارات اإلدارية المتنوعة في ممارساتو اليومية (...الصراع
القرارات الرشيدة في الوقت المناسب والتوازف بيف السمطة والقوة لتحسيف وزيادة اإلنتاجية واإليماف بمبدأ 

. وعميو أف يتقبؿ التغيير والتكيؼ معو وتوجييو لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.  تفويض السمطات لآلخريف
 

 أف يكوف ديناميكيًا  :أف مف خصائص المدير والتي تزيد مف فاعميتو (2006)وقد أشار أبو لبدة في دراستو
ويعرؼ مدى ارتباط الوسيمة بالغاية مف أجؿ تحقيقيا  .يقـو بأعماؿ وأدوار مختمفة حسب طبيعة الموقؼ

كما عميو أف يحدد   .بالطرؽ التربوية والعممية التي ال تتعارض مع العقيدة والعرؼ والعادات والتقاليد، والقيـ
ويعمؿ عمى . لكؿ شخص مركزه، ويتركو يحقؽ ذاتو بقدر ما تسمح بيا قدراتو، وأف يظير ثناءه حينما يمـز

وأف يتصؼ بشخصية وتصرفات  ، تطوير العمؿ وتجديده ليواكب متطمبات المرحمة أو الفترة الزمنية المعاشة
.  قيادية ذات تأثير عمى العامميف في المؤسسة المدرسية

 والعامميف المعمميف يوظؼ أف يستطيع الذي التربوي القائد ذلؾ وأما الباحثة فتجد أف المدير الفعاؿ ىو
: منيا صفات بعدة يتصؼ وأف التربوية التعميمية العممية إليو تصبو ما لتحقيؽ والمجتمع بؿ واآلباء والتبلميذ

 عف خمفية  لديو تكوف وأف الموقؼ، لمقتضيات وفقاً  المختمفة العمؿ بأدوار يقوـ حيوياً  ديناميكياً  يكوف أف
 إيجابي تأثير ذات بشخصية متصفاً  ، وتجديده العمؿ تطوير عمى قادراً  يكوف وأف بالمدرسة، المحيط المجتمع

 يكوف أف وعميو الروتينية، األمور في وقتو أكثر يستغرؽ أال عمى األمور بجوىر وييتـ بالمسؤولية الشعور مع
 . واألمور المشاكؿ مواجية في الجمود وعدـ بالمرونة ويتصؼ ، والتصرؼ التفكير في ديمقراطياً 

 
 

المعمم الفعال  7.1.2
  

لممعمـ دور ميـ في العممية التعميمية، فيو المثير الرئيسي والمحرؾ األساسي لحركات اإلصبلح في العممية 
التعميمية،فإف المعمـ الجيد ىو المعمـ الذي يساىـ بصورة كبيرة في رفع مستويات التحصيؿ األكاديمي 

والسموكي والتنظيمي لمطبلب داخؿ المدارس وخارجيا، يتمكف مف معالجة أي قصور داخؿ عممية تعمـ 
.   الطبلب وىو المكمؿ الرئيسي والعامؿ المساعد لتوفير منتج تعميمي عالي الجودة

إلى الدور الذي يمعبو المعمـ في قيادة الطبلب  (2006)وترجع أىمية جودة المعمـ حسب ما ورد في حسيف
تجاه تحقيؽ النجاح وذلؾ ألنو بدوف قدرة المعمـ عمى التخطيط الجيد لمدروس وتشجيع وتحفيز الطبلب عمى 
المشاركة في تحقيؽ النجاح وتبادلو لممعمومات مع الطبلب وسؤاؿ األسئمة والحفاظ عمى النظاـ داخؿ الصؼ 
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والتأكيد والسعي الدءوب عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة وتوقعات وتطمعات المدير مف العممية التعميمية فمف 
يتمكف مدير المدرسة مف فعؿ أي شيء لو قابمتو إحدى المشكبلت البسيطة مثؿ انخفاض مستوى القراءة 

والكتابة لدى بعض الطبلب وسوؼ يفقد الطبلب الموجو والقائد لمعممية التعميمية وسوؼ يفقد مدير المدرسة 
. العامؿ المساعد عمى دفع مستوى التفوؽ األكاديمي لممدرسة ولمطبلب

 
القدرة عمى التخطيط وتحديد األىداؼ : إلى خصائص فعالية المعمـ ومنيا (1990)أشارت دراسة المطافية 

والقدرة عمى استخداـ األساليب والوسائؿ التعميمية، وكفاءة المعمـ في المادة الدراسية، ونموه الميني والقدرة 
عمى التقويـ، ومراعاة خصائص الطبلب، والقدرة عمى تنمية االتجاىات، والميارات، والقيـ، واإلنتماء إلى 

المينة، واحتراـ قوانيف المدرسة، والقدرة عمىبناء عبلقات اجتماعية ناجحة مع الطبلب، وأولياء األمور 
. والزمبلء، والتي تساعد في جعمو مستعدًا وقادرًا عمى إف يكوف معممًا ناجحًا وفعاالً 

 
:-  أف المعمـ الّفعاؿ يمتاز  بثبلث سمات أساسية وىي (2001)كما وأكد عابديف 

يمانو بأف في مقدورىـ أف يتعمموا وأف ذلؾ مرىوف  (أ) اتجاىاتو اإليجابية نحو التبلميذ، وتوقعاتو الحسنة، وا 
بدوره، األمر الذي يدفعو شخصياً لمعمؿ بجدية، وىمة عالية، وحماس شديد، واحتراـ التبلميذ وتقبميـ، والعدؿ 

.  في معاممتيـ
اإلدارة الجيدة لمصؼ، بحيث يزيد المعمـ مف الوقت الذي يقضيو في التعميـ بشكؿ فعمي بغض النظر  (ب) 

. عف الوقت المخصص لو فيزيد التبلميذ بذلؾ مف الوقت الذي يقضونو في التعمـ بشكؿ فعمي أيضاً 
ضافة إلى ىذه السمات ىناؾ مواصفات أساسية لممعمـ . الممارسات التعميمية الحيوية المفعمة بالنشاط (ج) وا 

. الفعاؿ تتمثؿ في توفر الصفات الشخصية السوية، والمظير الشخصي البلئؽ، والمواصفات المينية
(: 2006)ومف الخصائص المرتبطة بالمعمـ الفّعاؿ بحسب ما ورد في حسيف

يفيـ المعمـ الفعاؿ حاجات الطبلب وقدراتيـ ومياراتيـ، ويستطيع تحديد : التوقعات العالية لمطالب .1
بعض نقاط القوة والضعؼ لدييـ، ومف ثـ تتولد لديو القدرة عمى تنمية مياراتيـ، كما أنو يظير 

توقعات عالية لجميع الطبلب، ويراعي خمفياتيـ االجتماعية والثقافية، ويمتـز برفع مستوى تحصيميـ 
األكاديمي، وينمي لدييـ القدرة عمى التفكير االبتكاري، باإلضافة لذلؾ فانو يراعي مشاعرىـ، وينمييـ 

. كمتعمميف نشطيف
إف المعمـ الفعاؿ ىو ذلؾ المعمـ الذي يحاوؿ باستمرار تنمية نفسو : اإللتزاـ ببرامج التنمية المينية .2

مينيًا، وتحسيف أساليبو التدريسية مف خبلؿ عممية التقييـ الذاتي، والتعمـ مف الممارسة الفعالة 
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لآلخريف، ولذا فانو يسعى دائما إلى االلتحاؽ ببرامج التدريس المستمر، والتنمية المينية بغية تنمية 
 .قدراتو ومياراتو بحيث يصبح قادرًا عمى القياـ بأدواره الوظيفية واإلدارية الجديدة

فالمعمـ الفعاؿ يستطيع االستفادة مف استخداـ تكنولوجيا : القدرة عمى استخداـ تكنولوجيا التعميـ .3
المعمومات واالتصاالت داخؿ الصؼ أثناء شرحو لممادة الدراسة لمطالب ويحث طبلبو عمى 

 .االستعانة بالوسائؿ التعميمية حتى تساعدىـ عمى فيـ المحتوى العممي لمدرس

 
 

أف مف الميارات  (  Dept.of  Education Training ,2005)وقد ورد في دراسة دائرة التربية والتدريب
: والمعرفة الواجب توافرىا لدى المعمـ الّفعاؿ

يعمؿ المعمـ الفعاؿ وفقًا لممفاىيـ التي يحضر بيا الطمبة وتكوف لدييـ حيث تتشكؿ المفاىيـ المتوفرة  .7
لدى الطبلب األساس الذي ينطمؽ منو المعمـ لتعمـ طبلبو المادة الدراسية، ويعمؿ المعمموف األكفاء 

واف ىذا التقييـ . بشكؿ متواصؿ عمى تقييـ تفكير طبلبيـ كما ويعمموف عمى مراقبة تقدـ تعمـ الطمبة
ييدؼ لتوفير تغذية راجعة لممعمـ لمقياـ بتعديؿ وتطوير مستويات تفكير الطمبة وكذلؾ لتطوير 

والمعمـ الفعاؿ يدرؾ المفاىيـ التي يجب إف تتوفر لدى . أساليب التعميـ والمنياج وتخطيط الدروس
ويعمؿ مع الطبلب وفقًا لما لدييـ مف مفاىيـ ليطوروىا . طبلبو كي يستطيعوا إتقاف المادة الدراسية

 . بؿ وعند الضرورة الستبداليا إف كانت خاطئة

المعمـ الفعاؿ يعمـ بعض المفاىيـ بعمؽ، ويقدـ أمثمة عديدة حوؿ المفاىيـ التي يريد تعمميا ويوفر  .8
يسعى المعمـ الفعاؿ ألف يعمـ بعض المفاىيـ .  أسسًا قوية ودالئؿ مع الحقائؽ التي يسعى ليتعمميا

ويجب إف . بعمؽ وليس بشكؿ سطحي وذلؾ كي يساعد الطمبة عمى أف يفيموا المفاىيـ األساسية
يوفر الزمف لمطبلب ليدرسوا بعض المفاىيـ بعمؽ مع إعطاءىـ الفرصة لفيـ المفاىيـ األساسية 

المعمـ الفعاؿ يدخؿ الصؼ ولديو معرفة عميقة وموسعة . الواردة في المادة ومساعدتيـ عمى تطبيقيا
كما إف المعمـ الفعاؿ لديو . عف المادة الدراسية والحقائؽ والمفاىيـ واإلجراءات والعبلقات ما بينيا

 . فيمًا شامبًل لطرؽ تطوير تفكير طبلبو ليذه المفاىيـ

يدرؾ ما يريد إف يطور منيا لدى . يركز المعمـ الفعاؿ عمى تعممو الميارات العقمية المتنوعة لمطبلب .9
طبلبو مثؿ التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد وحؿ المشكبلت وقدرات التفكير العميا لدى الطمبة تعنى 

إف يكوف الطالب عمى معرفة ويتحكـ بعمميات التفكير الناقد لديو كما إف ىذه القدرات تشتمؿ إف 
ومراقبة مدى استيعابو لممادة الدراسية وتقييـ .  يخطط الطالب لؤلسموب الذي يستخدمو في التعمـ
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ويدرؾ المعمموف األكفاء أف ميارات التفكير العميا ضرورية ليتعمـ .  مستوى تقدمو نحو إتماـ الميمة
، ويعمؿ المعمـ الّفعاؿ عمى دمج نشاطات تعميـ مف شأنيا إف تطور (وحده)الطالب بشكؿ مستقؿ 

 .ميارات التفكير العميا لدى طبلبو

 
 

إلى أف أىـ خصائص المعمـ Okechukwu&Anyalewchi( 1994)وأشارت دراسة اوكيشوكو وأنيالوشي 
الفعاؿ تتمثؿ في معرفتو لممياـ الممقاة عميو وامتبلكو لميارات التعمـ والتعميـ، وقدرتو عمى تحديد الدور 

ضرورة تدريب المعمميف وعقد : ومف التوصيات التي ركزت عمييا الدراسة. والمسؤولية المطموبة منو
االجتماعات والندوات بإشراؼ نقابة المعمميف ألف ىذه االجتماعات مف أفضؿ الطرؽ لزيادة المعمومات 

. والميارات لدى المعمميف
 

ويعمؿ عمى تنمية  يواصؿ االطبلع والمعرفة مف مصادر مختمفة وأما الباحثة فترى أف المعمـ الفّعاؿ ىو الذي
ويمـ بتطورىـ المعرفي واإلدراكي  قدراتو باستمرار، ويستخدـ طرائؽ تدريس تراعي الفروؽ الفردية بيف الطبلب 

ولكف ومع اىتمامو باالنجاز األكاديمي لمطبلب، يجب أال . الىتماـ خاص وفؽ مراحميـ ويمحظ مف يحتاج
إف المعمـ الفعاؿ يفيـ جيدا أف المنيج ليس الكتاب . الطالب كإنساف بأبعاده المختمفة يغيب عنو أىمية تطور

  .بؿ المنيج كؿ ما يفعمو ويقولو والطريقة التي يتعامؿ بيا مع طبلبو واألنشطة التي ينجزىا معيـ  المقرر فقط
 . وزمبلئو ويعمؿ عمى تقييـ أداءه باستمرار عميو أف يسعى لمحصوؿ عمى التغذية الراجعة مف طبلبو

 

 التعميم الّفعال 8.1.2
 

 :-أف التعميـ في المدارس المتميزة الّفعالة يمتاز عف غيرىا بما يمي (2002)أشار قرالة 

 أف لدى المدرسة قائمة باألىداؼ العامة والمعمومة الواضحة بشكؿ جيد لكؿ مف المعمميف والطمبة  .1
عمى حد سواء، تـ وضعيا عمى أساس مف االعتقاد أف كؿ فرد في المدرسة يستحؽ اإلحتراـ، وأف 

. لديو القدرة عمى أف يقدـ شيئًا نافعًا لممدرسة
تعزيز جو مف الثقة واالحتراـ المتبادؿ، وذلؾ مف خبلؿ االتصاؿ المفتوح بيف كؿ مف المعمـ  .2

 .والطالب

كما أف . ويوجد لدى المعمميف تقدير كبير لمتعمـ وقناعة أصمية بقدرة الطمبة عمى التحصيؿ المرضي .3
 .لدى كؿ مف المدير والمعمميف والطمبة طموحات عالية في تحصيؿ إنجاز متميز
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تمتع الجو المدرسي بنظاـ جيد، يتـ تحقيقو مف خبلؿ تطبيؽ األنظمة والمبادئ التي يتفؽ عمييا  .4
 .الجميع ويحترميا

 .البيئة التعممية والتعميمية بيئة إيجابية محفزة عمى اإلبداع ومحببة لمطمبة .5

يستثمر المعمموف نسبة كبيرة مف وقت الحصة إلحداث تعمـ نوعي، ويمضوف وقتًا قصيرًا في األمور  .6
 .اإلدارية التنظيمية تبدأ الحصة وتنتيي في الوقت المحدد

ينوع المعمـ في أساليبو التعميمية، ويطمع عمى كؿ ما ىو جديد لكي يستطيع نقؿ المعمومة لمطمبة  .7
ويحفز النشاط ويعزز . بيسر ومتعة، كما يعطي المعمـ إىتمامًا متوازنًا لمطمبة مجموعات وأفراداً 

 .اإلنجاز

يقيـ المعمـ أداء الطمبة باستمرار، ويواصؿ تقديـ عبارات الثناء لبناء الثقة، ويكوف التقييـ منتظمًا  .8
 .تكوينيًا وتشخيصياً 

يحصؿ الطمبة وبشكؿ مستمر عمى التغذية الراجعة بما يخص أداءىـ، كما يتـ إطبلعيـ عمى  .9
 .األىداؼ المرتجى منيـ تحقيقيا

 .يقـو المعمموف بمتابعة الواجب البيتي وتصحيحو بانتظاـ. 10

. يحرص المعمموف عمى أف يمبي المنياج المدرسي حاجات الطمبة اآلنية والمستقبمية. 11   
 

أف المبادئ  (   Dept.of  Education Training ,2005)كما أشارت دراسة دائرة التربية والتدريب 
:- السبعة لمتعميـ االحترافي الّفعاؿ ىي

. (وليس فقط احتياجات األستاذ الشخصية)التعميـ اإلحترافي يركز عمى نتائج الطالب  .أ
 .(داخؿ المدرسة)التعميـ اإلحترافي يركز عمى أعماؿ األستاذ .ب

ليس فقط عمى المعرفة الحالية )التعميـ اإلحترافي يتـ معرفتو مف خبلؿ أفضؿ بحث عف التعميـ الفعاؿ .ت
 .(لممعمـ

عطاء الردود واالنعكاسات  .ث وليس فقط االعتقاد )التعميـ اإلحترافي ىو نظاـ مبني عمى التفاعؿ وا 
 .(الفردي

 .التعميـ اإلحترافي ىو دليؿ يعتمد عمى معمومات موثقة لتتابع التطور الذي يحدث وتقيس الردود .ج

التعميـ اإلحترافي مستمر مدعـو في البيئة التي يقوـ بيا أو ينفذ بيا مثؿ المدارس، والمناطؽ،  .ح
 .والمراكز
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وليس فقط عمى )التعميـ اإلحترافي ىو نظاـ فردي وجماعي في نفس الوقت في كؿ مرحمة كنظاـ  .خ
 .وىو ليس اختياري (مستوى المدرسة

 
 

 المعمـ بيف التفاعؿ تشجع التي السميمة التدريسية الممارساتوأما الباحثة فترى أف التعميـ الّفعاؿ يمتاز ب
 أف عمى التعميمي، الموقؼ بحسب التدريس وأساليب وسائؿ في التنويع مع بينيـ فيما التعاوف والمتعمميف

 التي ىي السميمة التدريسية الممارسات وأف كما.  والتعمـ التعميـ عمميتي في التكنولوجيا استخداـ يتـ
 فيما التفكير عمى تجبػػػرىـ أشيػػػػاء عمؿ في المتعمميف إشراؾ عمى يقوـ والذي النشط التعمـ تشجع

 فرض و األسئمة، طرح : مثؿ يتعممونيا التي بالمادة تتصؿ عدة بأنشطة المتعمموف يقوـ حيػػث يتعممونو،
.  والتجريب والكتابة والقراءة، والبحث مناقشات، في واالشتراؾ الفروض،

 الموقؼ عمى يسيطر ال فيو ، لمتعمـ المسيؿ و المرشد و الموجو ىو المعمـ  يكوف النشط التعمـ وفي
 المتعمميف يوجو بحيث ذكية إدارة التعميمي الموقؼ يدير لكنو و ، ( التقميدي النمط في كما ) التعميمي

 العميا التفكير ميارات يتعمموف فيـ ، المعرفي المحتوى مف أكثر المتعمموف يتعمـ ومنو . منو اليدؼ نحو
 .اآلخريف مع يعمموف كيؼ تعمميـ عف فضبل ،

 
 
 

(:- MSN)مجاالت التطوير المدرسي المعتمدة في برنامج شبكة المدارس النموذجية  9.1.2
، إف برنامج شبكة المدارس النموذجية، والذي تنفذه مؤسسة (2008)بحسب ما ورد في دليؿ اإلمديست 

 تبني المعايير التربوية لوزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية المدرجة في AMIDEASTاألمديست 
معايير المدرسة التي تـ تحضيرىا مف قبؿ المعيد الوطني لمتدريب التربوي بدعـ مف المشروع الفنمندي 
.  والذي يتضمف معايير المدرسة، والمدير، والمعمـ ضمف مشروع التحسيف المدرسي المبني عمى المعايير

.  2012-2008وىذا ضمف توجيات خطط الوزارة والمتمثمة في الخطة اإلستراتيجية لمتطوير التربوي 
 

:- وأما ىذه المجاالت فكانت ترتبط بأداء المدرسة في المجاالت التالية
  محددة ورسالة رؤية عمى المبني لمتحسيف الجيد بالتخطيط المدرسة تقوـ-1

 . لممدرسة ورسالة رؤية وجود* 

.وجود خطة تطوير قائمو عمى أساس تحديد االحتياجات بناء عمى تقويـ ذاتي قائـ عمى المعايير* 
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  .بفاعمية واجباتيا أداء عمى تساعدىا وخارجية داخمية عبلقات المدرسة تبني- 2
 . العبلقات الداخمية بيف إدارة المدرسة والعامميف والطمبة* 

العبلقات الخارجية مع المجتمع المحمي والمؤسسات التربوية المحمية والدولية وكذلؾ العبلقة مع وزارة * 
.التربية والتعميـ

  .والتعمـ التعميـ جودة تخدـ بفعالية مواردىا المدرسة تدير- 3
 . إدارة الموارد المادية* 

.(األفراد)إدارة الموارد البشرية * 
  .عالية بجودة وتعمـ تعميـ عممية المدرسة تدير-  4

 . تطوير أداء الطمبة في العمـو والمعارؼ والقيـ وميارات التفكير العميا* 

 . النمو الميني لممعمميف* 

.األنشطة البلصفية*
  .والطمبة العامميف انتماء عمى وتساعد لمطالب صديقة بيئة المدرسة توفر- 5

 . انتماء العامميف لممدرسة* 

 . انتماء الطمبة لممدرسة* 

.المدرسة صديقة الطالب* 
 .المدرسي  التحسيف عممية في نتائجو وتستخدـ التقويـ وأدوات أساليب في بالتنويع المدرسة تقوـ- 6

 . استخداـ أدوات متعددة لمتقويـ لكؿ مف الطمبة والمعمميف* 

.استخداـ نتائج التقويـ في تحسيف األداء* 


 . المدرسية واإلدارة والتعمـ التعميـ عمميات في بفاعمية التكنولوجيا تستخدـ- 7
 .استخداـ التكنولوجيا في التعميـ والتعمـ * 

.استخداـ التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية* 
 

. ومنو تبنت الباحثة ىذه المجاالت باعتبارىا عناصر أساسية لموصوؿ إلى المدارس الفعالة 
 

 الدراسات السابقة: ثانياً 
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ناؿ قياس فعالية المدارس اىتماـ الباحثيف والدارسيف والمسئوليف لما لو مف أىمية في دعـ تقدـ ونجاح 
المدارس ومساعدتيا في التطور مف خبلؿ اعتماد التوصيات التي تقدميا الدراسات وبناء خطط التطوير 

وفي حدود عمـ الباحثة فإف ىناؾ العديد مف الدراسات األجنبية والعربية في ىذا المجاؿ، إال أف .  المستقبمية
ما كتب عف المدارس الفعالة في فمسطيف محدود جدًا، ويحتاج إلى المزيد مف الدراسات لممساعدة في تطوير 

. المدارس واالرتقاء بأدائيا
وفي ىذا الجزء قامت الباحثة باستعراض الدراسات السابقة المرتبطة بخصائص المدارس الفعالة، والتطوير 
المدرسي، وسيتـ عرض الدراسات الصادرة بالمغة العربية أواًل ثـ تمؾ الدراسات الصادرة بالمغة اإلنجميزية 

. خبلؿ العقديف األخيريف
 

:-  الدراسات العربية1.2.2
 

  (1990)دراسة المطايفة 
ىدفت الدراسة إلى تقييـ واقع المدارس الريادية في ضوء عدد مف المعايير كما يتصورىا المشرفوف والمديروف 

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المديريف والمعمميف في المدارس الريادية والمشرفيف التربوييف في .  والمعمموف
مدير ومديرة  ومف  (22)وتكونت عينة الدراسة مف جميع مديري ومديرات المدارس الريادية وعددىـ . األردف

أعد الباحث استبانو لتطبيؽ الدراسة، تضمنت مجموعة . مشرفًا تربوياً  (48)معمما ومعممة، ومف  (99)
: أظيرت النتائج. معايير يتوقع توفرىا حاليًا في المدرسة الريادية

أف غالبية الفقرات أحرزت متوسطات حسابية عالية نسبيًا بالنسبة إلى درجة تقييـ المدارس الريادية ومنيا  .1
عدد طبلب الصؼ الواحد عمى أال يزيد عف ثبلثيف طالبا، توفير تسييبلت تعميمية متكاممة، واعتماد : 

أساليب التدريس الفعالة، وامتبلؾ المدير والمعمميف لمؤىؿ جامعي ال يقؿ عف بكالوريوس ودبمـو التربية، 
والتحديد الواضح لممسؤوليات وتقسيـ واضح لمعمؿ، وتوفر سجؿ تراكمي لكؿ طالب، والعمؿ عمى 

تخفيؼ األعباء اإلدارية عف المدير والمعمـ لمتفرغ ألعماؿ فنية واختيار البناء المدرسي المناسب مف 
حيث الموقع والمقاعد واإلضاءة والتدفئة، واعتماد اإلدارة المدرسية القادرة عمى االستفادة مف جميع 

 .                     .  الجيود البشرية واإلمكانات المادية

ودلت النتائج أنو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية في تقدير المعايير التي يجب أف تتوافر في المدرسة - .2
. (الجنس، والوظيفة)الريادية يعزى لمتغيرات الدراسة 
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( 1991)دراسة صبحا
.  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ المدرسة االبتدائية وتحديد العوامؿ التي تميز بيف المدرسة الفعالة وغير الفعالة

مدرسة مف المدارس الحكومية التي تشمؿ الصفوؼ االبتدائية في مناطؽ  (31)تكوف مجتمع الدراسة مف 
عماف الغربية، وأما عينة الدراسة فكانت المدارس التي تزيد بمقدار انحراؼ معياري واحد عف المتوسط العاـ 
والبالغ عددىا ست مدارس والتي مثمت المدارس الفعالة والمدارس التي تقؿ متوسطاتيا عف المتوسط العاـ 

. بمقدار انحراؼ معياري واحد وىي فئة المدارس غير الفعالة وعددىا ست مدارس أيضاً 
حيث قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيمي في موضوعات الرياضيات : استخدمت الباحثة أداتيف لمدراسة

والمغة العربية لمصؼ السادس األساسي، كما قامت ببناء إستبانو لتحديد العوامؿ المسئولة عف الفاعمية في 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى .  أبعاد اإلدارة المدرسية، المعمـ، والطمبة، والتجييزات المدرسية واألمور العامة

: أف أىـ ما يميز المدارس الفعالة عف غيرىا ىي
. انتماء المعمـ إلى المدرسة، وتفاعمو مع أولياء أمور الطمبة: بعد المعمميف .1
تركيز المدير في المدارس غير الفعالة عمى األمور اإلدارية، بينما تركيزه في : بعد اإلدارة المدرسية .2

المدارس الفعالة عمى متابعة التدريس، وتفاعؿ اإلدارة مع أولياء أمور الطمبة، والسماح ليـ بالمشاركة 
طبلع اإلدارة عمى أمور المدرسة. في اتخاذ القرارات  . وا 

اىتماـ الطمبة بالتعميـ، وانضباطيـ داخؿ المدرسة، وتفاعؿ أولياء أمور الطمبة مع :بعد الطمبة .3
.  المدرسة، باإلضافة إلى التفاعؿ مع المجتمع المحمي

أظيرت النتائج أنو لـ يكف عامبًل ىامًا في التمييز بيف المدارس الفعالة وغير : بعد األجيزة المدرسية .4
 .الفعالة

 

  (1993)دراسة حداد 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة فاعمية المدرسة الثانوية الحكومية في األردف، والتعرؼ عمى اختبلؼ 

مديرًا ومديرة،  (88)اختيرت عينة الدارسة مف. تقديرات المديريف والمعمميف والموظفيف والطبلب لذلؾ
ولجمع المعمومات تـ استخداـ .  طالبًا وطالبة (2640)موظفًا وموظفة، و(176)معممًا ومعممة، و(176)و

مقياس فاعمية المدرسة الثانوية الحكومية في والية كونكتيت األمريكية، بعد أف تـ تعديمو ليناسب البيئة 
فقرة لتغطي مجاالت الفاعمية المدرسية  (50)األولى لمطبلب مكونة مف : األردنية، وشمؿ المقياس استبانتيف

واقعية التعمـ، والبيئة اآلمنة، وعبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي، واتخاذ القرار، والعدالة، وتقييـ أعماؿ : اآلتية
أما اإلستبانة الثانية فيي . الطمبة، والتوقعات العالية، واالستخداـ األمثؿ لموقت، واالستجابة الحتياجات الطمبة

: فقرة تغطي مجاالت الفاعمية المدرسية اآلتية (50)خاصة بالعامميف في المدرسة الثانوية، وىي مكونة مف 
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النمو الميني لممعمميف، واالستخداـ األمثؿ لموقت، والبيئة اآلمنة، وعبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي، ودافعية 
التعمـ، والميمة الرئيسة لممدرسة، واتخاذ القرار، والعدالة، وتقييـ أعماؿ الطمبة، والتوقعات العالية، والقيادة 

: وأظيرت النتائج.  التعميمية
أف درجة فاعمية المدرسة الثانوية األكاديمية في األردف قد اختمفت بيف أفراد عينة الدراسة،  .1

المديروف %-64الطمبة : حيث كانت النسب المئوية لتقديراتيـ لفاعمية المدرسة كما يأتي
%. 74اإلداريوف %-74المعمموف %-80

 المدرسة الثانوية الحكومية في في تقديرات أفراد الدراسة لفعالية وجود فرؽ إجمالي ذي داللة .2
 . األردف يعزى الختبلؼ طبيعة العمؿ

 المدرسة في تقديرات أفراد الدراسة لفعاليةكما دلت النتائج عمى عدـ وجود فرؽ ذي داللة  .3
 .الثانوية الحكومية في األردف تغزى لمجنس

 

(  1993)دراسة شعبان 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تصورات مديري ومديرات المدارس الثانوية حوؿ درجة أىمية خصائص 

لى بياف أثر كؿ مف مؤىبلت إالمدرسة الفعالة، ودرجة توفر ىذه الخصائص في مدارسيـ، كما ىدفت 
تكوف مجتمع .  المديريف وسنوات خدمتيـ وجنسيـ عمى تصوراتيـ لدرجة أىمية الخصائص ودرجة توفرىا

ولئلجابة عمى أسئمة . مديرًا ومديرة (93)مديرًا ومديرة، وأما عينة الدراسة فقد اشتممت عمى (399)الدراسة مف
الدراسة طور الباحث أداة تـ فييا تحديد خصائص المدرسة الفعالة ودرجة توافرىا، وقد اشتممت ىذه األداة 

سبعة مجاالت لمفعالية، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر خصائص المدرسة أىمية ىي المتعمقة بالمجاالت 
البناء والمرافؽ المدرسية الصحية، المعمـ الفعاؿ، والقيادة القوية العادلة، بينما كانت أقؿ الخصائص : التالية

أىمية ىي المتعمقة بمجاؿ تفاعؿ المدرسة مع المجتمع واالنفتاح عميو، ورضى الطالب التربوي، وأف مديري 
المدارس الثانوية ومديراتيا ينظروف إلى مدارسيـ عمى أنيا عالية الفعالية، وأف أكثر مجاالت خصائص 

.  قيادة مدرسية قوية وعادلة، ومعمـ فعاؿ، ومناخ مدرسي إيجابي:المدرسة الفعالة تحققا في مدارسيـ ىي
وأشارت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مديري المدارس الثانوية 

بينما أظيرت النتائج . لدرجة توافر خصائص المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى لمؤىميـ العممي أو لجنسيـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مديري المدارس الثانوية ومديراتيا لدرجة توافر 

خصائص المدرسة الفعالة في مدارسيـ، تعزى لسنوات خبراتيـ حيث أعطى المديروف مف ذوي الخبرة أكثر 
بينما لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية . سنوات (7-4)سنوات تقديرًا أعمى مف ذوي الخبرة مف (7)مف 
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سنوات وبيف  (7 )لدرجة توافر الخصائص المدرسة الفعالة بيف تقديرات المديريف مف ذوي الخبرة أكثر مف 
المديريف ذوي الخبرة مف 

 . سنوات عمى المقياس الكمي لتوافر الخصائص أو أي مجاؿ مف مجاالتو السبعة ( 1-3)

 

( 1993)دراسة طناش
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توفر خصائص المدرسة الثانوية األكاديمية الحكومية الفاعمة في 
محافظة إربد، وأثر كؿ مف طبيعة العمؿ، والخبرة والجنس، ومكاف وجود المدرسة في تقدير ىذه الفاعمية 

سموكيات التبلميذ، وسموكيات المعمميف، والمناخ )المدرسية مف قبؿ المديريف والمعمميف في مجاالتيا الخمسة 
( 220)مديرًا و (60)وقد تكونت عينة الدراسة مف . (المدرسي، وتحصيؿ التبلميذ واإلشراؼ عمى التعميـ

معممًا، وقد استخدـ الباحث أداة قياس فاعمية المدرسة الثانوية التي أعدتيا وطورتيا الجمعية األمريكية 
: وقد دلت نتائج الدراسة إلى.  لئلشراؼ وتطوير المناىج

يجابي في تقديرات المعمميف والمعممات والمديريف والمديرات لفاعمية المدرسة الثانوية  .1 وجود اتجاه عاـ وا 
 .األكاديمية الحكومية في محافظة إربد، وكذلؾ لكؿ مجاؿ مف مجاالت الفاعمية المدرسية

 .حقؽ مجاؿ سموؾ المعمميف أعمى  مستوى في تقدير الفاعمية المدرسية .2

 .حقؽ مجاؿ سموؾ التبلميذ أدنى مستوى في تقديرات الفاعمية المدرسية .3

أظيرت النتائج أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية في تقديرات فاعمية المدرسة تعزى لطبيعة العمؿ  .4
 .والخبرة

كانت تقديرات فاعمية الثانوية في المدف أعمى مف تقديرات فاعمية المدارس الثانوية الموجودة في القرى  .5
 .وأف مدارس الذكور ىي أعمى فاعمية وبدرجة ذات داللة مف مدارس اإلناث (75.5%)

  ( 1995 )دراسة منصور
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اتجاىات المعمميف والمشرفيف ومديري المدارس الثانوية في عماف الكبرى نحو 
برامج خطة التطوير التربوي بأبعادىا المختمفة، ومدى تأثيرىا في تطوير المعمميف وتحسيف البيئة التعميمية، 

وتكويف اتجاىات إيجابية نحو التعميـ الميني وتنمية التفكير العممي وتطوير المنياج والكتاب المدرسي والبناء 
معممًا ومديرًا ومشرفًا لمدارس  (2425)تكوف مجتمع الدراسة مف . المدرسي، ومدى استخداـ تقنيات التعميـ
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( 10)مديرًا، و (15)معممًا، و (268)، وتـ اختيار عينة عشوائية مف (93/94)عماف الكبرى لمعاـ الدراسي 
استخدـ الباحث استبانو . مدرسة تابعة لمديريات التربية والتعميـ في عماف الكبرى (17)مشرفيف،موزعيف عمى

فقرة، وقد بينت نتائج الدارسة أف اتجاىات المعمميف والمشرفيف ومديري المدارس نحو خطة  (78)مكونة مف 
أىداؼ خطة التطوير، وتطوير المنياج، والكتاب :التطوير التربوي كانت متدنية نسبيًا في كافة أبعاد الدراسة

 .المدرسي، والبناء المدرسي، وتقنيات التعميـ واإلدارة التربوية، واالمتحانات،ونوعية التعميـ،وطرائؽ التدريس

 

 ( 1995)دراسة حماد 
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية المرحمة األساسية في محافظة الزرقاء مف وجية نظر المشرفيف 
لى معرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثير عمى الفاعمية يعزى لمتغيرات الجنس،  التربوييف والمديريف والمعمميف، وا 

( 38)مشرفًا تربويًا، و (43)وقد تكوف مجتمع الدارسة مف . والمقب الوظيفي، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة
ولجمع .  معمماً  (250)مديرًا و (38)مشرفًا تربويًا و (43)معممًا ومعممة وأخذت العينة  (485)مديرًا ومديرة، و

:-  وأظيرت نتائج الدراسة. المعمومات قاـ الباحث بإعداد إستبانو لمقياس فاعمية المدرسة
إف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر خصائص المدرسة الفاعمة في المدارس الخاصة في  .1

حيث كانت درجة الفاعمية عالية عمى أربعة مجاالت . محافظة الزرقاء عالية عمى المجاالت مجتمعة
بينما كانت درجة . اتجاىات المديريف، واتجاىات المعمميف، واتجاىات الطمبة، والبيئة المدرسية: وىي

تحصيؿ الطمبة، واإلشراؼ المدرسي، وعبلقة المدرسة : الفاعمية متوسطة عمى ثبلث مجاالت وىي
.  بالمجتمع المحمي

ودلت النتائج عمى وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لفاعمية المدرسة تغزى  .2
لمتغيرات الجنس لصالح اإلناث، والمقب الوظيفي لصالح المعمميف والمديريف، والدرجة العممية لصالح 

 .  سنوات5البكالوريوس والدبموـ، وسنوات الخبرة لصالح األقؿ مف 

 

( 1999)دراسة أبو طو 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الصفات الشخصية والمينية المرغوب فييا لمدير المدرسة مف قبؿ 
المعمميف والمعممات في مدارس منطقة الخميؿ التابعة لوكالة الغوث الدولية، وبياف أثر كؿ مف الجنس 

. والخبرة والمؤىؿ العممي في تحديد تمؾ الصفات
تكوف مجتمع الدراسة مف معممي ومعممات مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخميؿ التعميمية، 

وقد طور . معممًا ومعممة (85)معممًا ومعممة، أخذت منيـ عينة عشوائية بمغ عددىا  (450)وعددىـ 
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فقرة مف الصفات الشخصية والمينية لمدير المدرسة في خمسة  (66)الباحث استبانو تكونت مف 
:- وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية.  مجاالت

احتمت الصفات الخاصة بالمجاؿ اإلنساني واألخبلقي المكانة األولى، واشتركت الصفات  .1
الخاصة بالمجاؿ الجسمي والنفسي والصفات الخاصة بالمجاؿ الدراسي والمعرفة في الحصوؿ 

بينما احتمت الصفات الخاصة بالمجاؿ الفكري والفمسفي المكانة .  عمى المكانة الثانية والثالثة
. واحتمت الصفات الخاصة بالمجاؿ الميني المكانة الخامسة. الرابعة

مف وجية نظر المعمميف  (α=0.05)وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
والمعممات لمصفات الشخصية والمينية المرغوبة لمدير المدرسة بشكؿ عاـ ، تعزى لمتغيرالجنس 

. لصالح اإلناث، باستثناء المجاؿ المتعمؽ بالجانب الفكري والفمسفي

مف وجية نظر المعمميف  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
 .والمعممات لمصفات الشخصية والمينية المرغوبة لمدير المدرسة بشكؿ عاـ، تعزى لمتغير الخبرة

 

 

  (2001)دراسة خضر 
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى مستوى فاعمية معممي المدارس الحكومية لممرحمة الثانوية في محافظة 
جنيف مف وجية نظر الطمبة، وأثر متغيرات جنس الطالب، وصفو، والفرع الذي يدرس بيا، ومعدلو في 

كما وىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة .  الفصؿ األوؿ، ومكاف المدرسة، والمادة الدراسية، عمى فاعمية معمـ
وأيضا التعرؼ عمى الدرجة التي يحصؿ عمييا طمبة   .بيف فاعمية المعمـ ودافعية االنجاز لدى الطمبة

المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة جنيف مف خبلؿ استجابتيـ عمى اختبار دافعية 
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع .  االنجاز وأثر متغيرات جنس الطالب وصفو ومعدلو في الفصؿ األوؿ

طالبًا  (6054)طمبة المرحمة الثانوية لممدارس الثانوية الحكومية في محافظة جنيف والبالغ عددىـ 
وتكونت عينة الدراسة  (2000/2001)مدرسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي (61)موزعيف عمى 

( 70)وقاـ الباحث بإعداد األداة التي تقيس فاعمية المعمـ والتي اشتممت عمى .  طالبا وطالبة (622)مف 
: وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي.  فقرة موزعة عمى ثمانية أبعاد
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وجود درجة فاعمية عالية لمعممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة جنيف مف وجية  .1
%(. 72,6)نظر الطمبة حيث بمغت النسبة المئوية لمتوسط االستجابات عمييا 

 .وجود عبلقة دالة إحصائيًا بيف فاعمية المعمـ ودافعية االنجاز لدى الطمبة .2

عدـ وجود اختبلؼ في تقدير فاعمية المعمـ بيف الطبلب والطالبات، وبيف طمبة الفرعيف العممي  .3
واألدبي، وبيف طمبة المدينة والقرية، وبيف معممي المادة العممية ومعممي المادة األدبية، وتبعًا لمعدؿ 

 .الطمبة

وجود اختبلؼ في تقدير فاعمية المعمـ بيف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي والثاني الثانوي لصالح الصؼ  .4
 .الثاني الثانوي

عدـ وجود اختبلؼ في دافعية االنجاز بيف الطبلب والطالبات بيف طمبة الصفيف األوؿ والثاني  .5
 .الثانوي، وبيف طمبة الفرعيف العممي واألدبي وبيف طمبة المدينة والقرية

وجود اختبلؼ في دافعية االنجاز بيف الطمبة تبعا لمتغير المعدؿ وكاف االختبلؼ بيف فئة المعدؿ  .6
وبيف وفئة المعدؿ  (90اعمى مف )لصالح فئة المعدؿ  (90أعمى مف )وفئة المعدؿ  (60أقؿ مف )
-80)و (90أعمى مف )لصالح فئتي المعدؿ  (89-80)و (90اعمى مف )وفئتي المعدؿ  (60-69)

لصالح فئة المعدؿ  (89-80)و (90أعمى مف )وفئتي المعدؿ  (79-70)وبيف فئة المعدؿ  (89
(70-79.) 

 
 

( 2001)دراسة العرايفي والعمري 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المتغيرات التي تؤثر في فاعمية المدارس األساسية التابعة لمديرية  

التربية والتعميـ لمحافظة مادبا، ومدى توافر خصائص المدرسة الفاعمة فييا، مف وجية نظر مديري ومديرات 
في تقدير  (α≤ 0.05)المدارس األساسية، كما ىدفت أيضا إلى اختبار وجود فروؽ عند مستوى الداللة 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ .   فاعمية المدارس األساسية لدى أفراد العينة تعزى لمؤىؿ المدير وخبرتو وجنسو
سموكيات الطمبة، وسموكيات :  مجاالت، ىي6فقرة موزعة عمى  (74)الباحثاف باستخداـ استبانو مكونة مف 

المعمميف، والمناخ المدرسي، وفعاليات القيادة التعميمية واإلشراؼ عمى التعميـ، وتحصيؿ الطمبة، والعبلقة بيف 
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري ومديرات المدارس األساسية التابعة . المدرسة والمجتمع المحمي

أما عينة الدراسة فقد تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية، وشممت . لمديرية التربية والتعميـ في محافظة مادبا
 .مدرسة أساسية مف محافظة مادبا (78)مديري ومديرات 

:  وأظيرت نتائج الدراسة
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أف تقديرات أفراد العينة لفاعمية المدرسة األساسية كانت عالية في جميع المجاالت، ما عدا مجاؿ  .1
 سموكيات الطمبة، حيث كانت متوسطة

لتقديرات أفراد العينة لفاعمية المدرسة  (α≤ 0.05)وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية عند الداللة  .2
األساسية في مجاؿ القيادة التعميمية واإلشراؼ عمى التعميـ تعزى إلى متغير الجنس كانت لصالح 
الذكور، ولـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد العينة في جميع مجاالت الدراسة 

وقد خرجت الدراسة بعدد مف االقتراحات .  والدرجة الكمية لممقياس، تعزى لمتغير المؤىؿ والخبرة
االىتماـ بمجاؿ سموكيات الطمبة، : والتوصيات التي ترمي إلى زيادة فاعمية المدارس األساسية ومنيا

لما لو مف أثر واضح في زيادة فاعمية المدرسة، وتوضيح مفيـو تبادؿ الزيارات بيف المعمميف خارج 
عداد كؿ ما يمـز إلنجاح ىذه الزيارات مف خبلؿ توفير  المدرسة، وأثر ذلؾ في الفاعمية المدرسية، وا 

 .الوقت البلـز

 

( 2002)دراسة عمايرة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تأثير برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في أداء مديري المدارس 

ومديراتيا في محافظة إربد مف وجية نظر المشرفيف المنسقيف لمبرنامج في مديرياتيـ والمديريف الذيف تخرجوا 
ومعرفة االختبلؼ بيف تقديرات المشرفيف المنسقيف  وتقديرات المديريف لمدى ىذا التأثير ومعرفة أثر كؿ . منو

تكوف مجتمع الدراسة . مف جنس المدير وخبرتو في إدارة المدرسة في تقديره لمدى تأثير البرنامج عمى أدائو
مف جميع مديري ومديرات  المدارس األساسية والثانوية والحكومية في محافظة اربد، وتكونت عينة الدراسة 

منسقًا ومنسقة  (24)مديرًا ومديرة و  (254) مف مجتمع الدراسة، منيـ %90 6.فردًا ما نسبتو (278)مف
. موزعيف عمى ست مناطؽ تعميمية في محافظة اربد

فقرة تمثؿ كؿ فقرة منيا كفاية  (67) تـ جمع البيانات باستخداـ استبانو مف إعداد الباحث، تكونت مف 
.  مف الكفايات التي تـ التدريب عمييا في برنامج تطوير اإلدارة المدرسية، موزعة عمى ست مجاالت

:-  توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
إف لبرنامج تطوير اإلدارة المدرسية تأثيرًا بدرجة كبيرة في أداء المديريف في جميع مجاالت  .1

. الدراسة وعمييا مجتمعة
أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المشرفيف المنسقيف وتقديرات المديريف، وال  .2

توجد فروؽ دالة إحصائيا تعزى إلى متغير الجنس لدى المديريف، أو إلى متغير المؤىؿ عمى 
بعض مجاالت الدراسة، وال توجد فروؽ دالة إحصائيًا أيضا لدى المديريف تعزى لمتغير الخبرة 

 . في اإلدارة المدرسية في مجاؿ البحث اإلجرائي
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وجدت فروؽ دالة إحصائيًا في مجاؿ إدارة الوقت تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي، إذ كاف الفرؽ  .3
ووجدت فروؽ دالة إحصائيا أيضًا تعزى لمتغير  (ماجستير فأكثر)لصالح حممة الشيادات العميا

سنوات في بعض المجاالت، ولصالح الفئة  (10-6)الخبرة في اإلدارة المدرسية لصالح الفئة مف
 .سنوات في مجاالت أخرى (5-1)مف

 

( 2003)دراسة دروزة 
اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التحقؽ مف مدى اتخاذ مدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية لمقرارات التطويرية 

تكوف مجتمع .  البيئة المدرسية والتمميذ، المعمـ، والمنياج: في أربعة مجاالت تتعمؽ بعناصر العممية التعميمية
الدراسة مف مديري ومديرات المدارس في وكالة الغوث الدولية في منطقة نابمس، وقد تـ أخذ عينة عشوائية 

مديرًا ومديرة مف أصؿ  (26)مف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة نابمس مف فمسطيف بمغت 
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ، استخدمت استبانو قاست قدرة المدير عمى اتخاذ القرارات التطويرية في .  (40)

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة. المجاالت األربعة المذكورة
أف مديري المدارس يتخذوف القرارات التطويرية بنسبة ال بأس بيا، حيث بمغت ىذه النسبة  .1

، في حيف بيف تحميؿ التبايف لممقاييس المعاد أف أعمى القرارات التطويرية كانت تمؾ (83,2%)
يميو عمى التوالي القرارات المتعمقة بمجاؿ المعمـ، ثـ مجاؿ البيئة المدرسية، .  المتعمقة بمجاؿ التمميذ

. في حيف كانت أدنى القرارات التطويرية ىي التي تتعمؽ بمجاؿ المنياج المدرسي
أف سنوات الخبرة في مجاؿ اإلدارة المدرسية أواًل، ومجاؿ الخبرة في سمؾ التربية والتعميـ ثانيا، ليا  .2

أثر في اتخاذ المدير القرارات التطويرية، حيث وجد أف المدير الذي مضى عميو في اإلدارة المدرسية 
بخاصة، وفي سمؾ التربية والتعميـ بعامة، عشر سنوات فأكثر، كاف أقدر عمى اتخاذ القرارات 

 .التطويرية، مف مدير حديث العيد الذي لـ يمض عميو في مركزه أكثر مف تسع سنوات

 
( 2003)دراسة الرويمي 

ىدفت ىذه الدراسة  إلى استقصاء تصورات القادة التربوييف في السعودية لمدى توافر عناصر اإلدارة 
. المدرسية الفعالة ومدى األىمية المستقبمية ليذا العناصر لئلدارة المدرسية في المدارس الثانوية في السعودية

تكوف .  وحاولت الدراسة الكشؼ عف اتجاىات القادة التربوييف نحو التغيير والتطوير التنظيمي في مناطقيـ
مجتمع الدراسة مف جميع القادة التربوييف في إدارات التعميـ في شماؿ المممكة العربية السعودية بينما تكونت 

فردًا مف مديري التعميـ ونوابيـ ورؤساء أقساـ اإلشراؼ والمشرفيف التربوييف ومديري  (211)عينة الدراسة مف 
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استخدـ الباحث في ىذه الدراسة ثبلث استبيانات لغرض جمع المعمومات، اشتممت عمى .  المدارس الثانوية
: وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية. فقرة في صورتيا النيائية موزعة عمى خمسة مجاالت (75)

جاء ترتيب مجاالت الدراسة الخمسة مف حيث درجات توافر عناصر اإلدارة المدرسية في المدارس  .1
مجاؿ كفايات وميارات التنظيـ والتنسيؽ : الثانوية في شماؿ المممكة العربية السعودية،  مرتبة تنازلياً 

المدرسي الفعاؿ، ثـ تبله مجاؿ كفايات وميارات االتصاؿ واتخاذ القرارات المدرسية، ثـ تبله مجاؿ 
القيادة أو التوجيو المدرسي الفعاؿ، ثـ مجاؿ الكفايات والميارات المتعمقة بالرقابة والتقويـ، وأخيرًا 

 .مجاؿ كفايات وميارات التخطيط التربوي الفعاؿ

أما مف حيث مدى أىمية توافر عناصر اإلدارة المدرسية الفعالة في المستقبؿ، فقد بينت النتائج أف  .2
. مجاالت األداة جميعيا قد حصمت عمى متوسطات حسابية عالية جدًا ُ 

مف جية ومتوسطات  (مدير المدرسة)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات  .3
مدير تعميـ )وذلؾ لصالح فئة  (مدير تعميـ ونائبو، ورئيس قسـ إشراؼ ومشرؼ تربوي)تقديرات

عند مجاالت المقارنة جميعيا، واألداة ككؿ الستبانو مدى توافر  (ونائبو، ورئيس قسـ ومشرؼ تربوي
عناصر اإلدارة المدرسية في الوقت الحالي، و حوؿ مدى أىمية توافر عناصر اإلدارة المدرسية 
الفعالة في المستقبؿ بيف المتوسط الحسابي لتقديرات فئة مدير تعميـ ونائبو، والمتوسط الحسابي 

. لتقديرات فئة مدير مدرسة وذلؾ لصالح فئة مدير تعميـ
الرابع والخامس وذلؾ : وجود فروقات دالة إحصائيًا تعزى إلى متغير الخبرة العممية عند المجاليف .4

سنوات، بينما ال توجد فروؽ ذات داللة  (10)وأكثر مف  (سنوات10-6)لصالح فئتي الخبرة اإلدارية 
إحصائية عند بقية المقارنات مع عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير المؤىؿ 

وقد كشفت اتجاىات أفراد العينة نحو التغيير والتطوير .   العممي عند جميع مجاالت الدراسة 
. التنظيمي، عف اتجاىات إيجابية

كما بينت النتائج وجود عبلقات ارتباطية بيف مجاالت أداة مدى توافر عناصر اإلدارة المدرسية في  .5
الوقت الحالي، واتجاىات القادة التربوييف نحو التغيير والتطور التنظيمي عمى جميع مجاالت 

 .الدراسة  وكذلؾ عمى األداة ككؿ

 
  (2003)دراسة عماد الدين

كأحد أبرز برامج التطوير التربوي، " تطوير اإلدارة المدرسية"ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج
إعداد مدير المدرسة ليصبح أداة التغيير داخؿ : بداللة مدى قدرتو عمى تحقيؽ ىدفو الرئيسي المتمثؿ في
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المجتمع المدرسي، وقياس مدى نجاح البرنامج في تمكيف مديري المدارس المشاركة فيو مف أداء الكفايات 
.  المرتبطة بقيادة التغيير واإلبداع، وتوفير المناخ المناسب لذلؾ، ومعالجة مقاومة التغيير والتعامؿ معيا

تطوير "ركزت الدراسة عمى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميـ في األردف التي طبقت برنامج 
اقتصرت ىذه الدراسة عمى مديري . داخميا، واستثنت المدارس التابعة لمقطاع الخاص" اإلدارة المدرسية

المدارس المشاركة في البرنامج وأعضاء ىيئة العامميف فييا الذيف شاركوا في البرنامج وعاصروه منذ بداية 
تطبيقيو في مدارسيـ، باعتبارىـ تمكنوا مف اكتساب المعارؼ والخبرات والميارات المخطط تنميتيا لدييـ مف 

اىتمت الدراسة بالتعرؼ عمى واقع تطبيؽ البرنامج في المدارس المشاركة فيو مف . خبلؿ فعاليات البرنامج
مديري المدارس، وىيئة : إستبانات قيادة التغيير الستقصاء وجيات نظر: خبلؿ تطبيؽ أدوات عدة ىي

مشرفا منسقًا  (23)معممًا، و(671)مديرًا، و (24):العامميف فييا، والمشرفيف المنسقيف لمبرنامج، والتي شممت
معمما، كما لجأت الدراسة إلى مراجعة الوثائؽ والسجبلت  (24)مديريف، و (3)داخميا، بحيث شممت المقابمة، 

لجمع البيانات المتصمة بإعداد الخطط التطويرية لممدرسة، وتوزيع األدوار ووصؼ المياـ لمعامميف والمجالس 
المدرسية، ولـ تستخدـ الدراسة أسموب المبلحظة إال بشكؿ عرضي أثناء تطبيؽ اإلستبانات أو المقاببلت في 

.   المدارس
خمصت الدراسة إلى أف إستراتيجية قيادة التغيير المتبناة في المدارس األردنية المشاركة في تنفيذ برنامج 
تطوير اإلدارة المدرسية المتميزة في تطبيقو، تنسجـ بمبلمحيا وخصائصيا وأبعادىا الرئيسية مع األدب 

. التربوي والدراسات المتخصصة في ىذا المجاؿ عالميا، وتتفؽ مع مرجعيات البرنامج وغاياتيا الرئيسة محميا
مقترحات خاصة بتفعيؿ قيادة التغيير في : توصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات المقترحة ومنيا

.   والتغمب عمى معوقاتو" المؤسسة التعميمية، ومقترحات إجرائية لتفعيؿ برنامج تطوير اإلدارة المدرسية
وأوصت الدراسة بصورة خاصة بضرورة التوسع في تطبيؽ البرنامج ليشمؿ مدارس المممكة جميعيا، وفؽ 

خطة مرحمية مدروسة، توخيا لتعميـ الفائدة التربوية وتبادليا، وارتقاء بمضموف البرنامج وفعالياتو وفقًا 
. لحاجات الفئات المستيدفة، وفي ضوء المستجدات التربوية

 

( 2003)دراسة غرايبة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توافر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شماؿ األردف كما 

يتصورىا أعضاء مجالس اآلباء والمعمميف، والمشرفوف التربويوف، وبياف أثر الوظيفة عمى مدى توافر ىذه 
( 717)تكوف مجتمع الدارسة مف جميع المدارس الحكومية في إقميـ الشماؿ باألردف وعددىا . العناصر

.  مشرفًا تربوياً  (47)عضو مجمس،و (284) ، وتـ اختيار عينة تمثؿ 2002 -2001مدرسة لمعاـ الدراسي
:  ومف نتائج ىذه الدراسة. مجاالت (6)استخدمت االستبانة كأداة  وزعت عمى 
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عمى درجة توافر كبيرة، وحصمت  (القيادة اإلدارية الفّعالة، والمعمـ الفعاؿ)حصمت المجاالت  .1
التفاعؿ مع المجتمع المحمي، والمناخ التنظيمي المدرسي اإليجابي، والتسييبلت ): المجاالت األخرى
كما حصمت . عمى درجة توافر متوسطة مف وجية نظر أعضاء مجالس اآلباء (المدرسية، والتقويـ

 .عناصر المدرسة الفعالة عمى درجة توافر متوسطة مف وجية نظر المشرفيف التربوييف

في درجة توافر عناصر المدرسة   (α=0.05)إف ىناؾ فروقا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .2
وأف الفروؽ . الفعالة بيف أعضاء المجالس، وبيف المشرؼ التربوي عمى جميع المجاالت واألداة ككؿ

. كانت لصالح أعضاء المجالس، لحصوليـ عمى متوسطات حسابية أعمى مف المشرفيف التربوييف
 . ىناؾ توافؽ ضعيؼ بيف أعضاء المجالس وبيف المشرفيف التربوييف

 
وقد استنتج الباحث أف مجالي القيادة اإلدارية الفعالة والمعمـ الفعاؿ موجوداف في المدارس بدرجة  .3

كبيرة أما المجاالت المتمثمة بالتفاعؿ مع المجتمع المحمي، والمناخ التنظيمي المدرسي االيجابي، 
 .والتسييبلت المدرسية، والتقويـ فيي موجودة بدرجة متوسطة

 
 

( 2003)دراسة الماجدي 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى خصائص المدرسة االبتدائية الفعالة مف وجية نظر كؿ مف مديري 

ومعممي محافظة حفر الباطف في المممكة العربية السعودية، وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ في وجية نظرىـ في 
تكوف .  خصائص المدرسة الفعالة والى معرفة الفروؽ ذات الداللة وفقًا لمؤىميـ العممي وسنوات خبرتيـ

مجتمع الدراسة مف جميع مديري ومعممي المدارس االبتدائية في المحافظة بينما تكونت عينة الدراسة مف 
معمما تـ اختيارىـ  (380)مديرًا، أما عينة المعمميف فكانت  (82)جميع أفراد مجتمع المديريف والبالغ عددىـ 
( 77)معممًا، إال أف عدد الذيف استجابوا مف المديريف  (1054)عشوائيًا مف مجتمع المعمميف والبالغ عددىـ 
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة فقد تـ تطوير إستبانو خاصة .  معمما (347)مديرا، وعدد الذيف استجابوا مف المعمميف 

:  ومف نتائج الدراسة.   تضمنت سبعة مجاالت لتعرؼ خصائص المدرسة الفعالة
إف خصائص المدرسة االبتدائية بشكؿ عاـ كانت  بدرجة متوسطة مف وجية نظر كؿ مف المديريف  .1

 .والمعمميف

بيف المتوسطات الحسابية لوجيات نظر  (α=0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
المديريف والمعمميف في خصائص المدرسة االبتدائية الفعالة، وذلؾ في مجاؿ سموكيات المعمميف، 
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ومجاؿ المناخ الدراسي، ومجاؿ فعاليات القيادة التعميمية واألشراؼ عمى التعميـ، ومجاؿ التسييبلت 
بينما لـ تكف الفروؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ سموكيات الطمبة، ومجاؿ تحصيؿ .  المدرسية

 .الطمبة، ومجاؿ تحصيؿ الطمبة، ومجاؿ عبلقة المدرسة مع المجتمع المحمي

بيف المتوسطات الحسابية لوجيات نظر  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
المديريف والمعمميف تعزى لممؤىؿ العممي في خصائص المدرسة االبتدائية الفعالة بشكؿ عاـ، وكذلؾ 

. (عدا مجاؿ التسييبلت المدرسية لممديريف)في جميع مجاالت خصائص المدرسة االبتدائية الفعالة، 
 .وعدا مجاؿ عبلقة المدرسة مع المجتمع المحمي بالنسبة لممعمميف

 

بيف المتوسطات الحسابية لوجيات نظر  (α=0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
المديريف وفقا لسنوات خبرتيـ في خصائص المدرسة االبتدائية الفعالة بشكؿ عاـ، وفي المجاالت 

فعاليات القيادة التعميمية، واإلشراؼ عمى التعميـ، وتحصيؿ الطمبة، والتسييبلت المدرسية، : التالية
سموكيات الطمبة، سموكيات المعمميف، المناخ المدرسي، عبلقة :وعدـ وجود فروؽ في مجاالت
 .المدرسة مع المجتمع المحمي

بيف المتوسطات الحسابية لوجيات نظر  (α=0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
تحصيؿ الطمبة، عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي، : المعمميف وفقًا لسنوات خبرتيـ في المجاالت

سموكيات الطمبة، سموكيات المعمميف، المناخ : التسييبلت المدرسية، وعدـ وجود فروؽ في مجاالت
 .المدرسي، فعاليات القيادة التعميمية واإلشراؼ عمى التعميـ

 

( 2005)دراسة البرعمي 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية المدرسة األساسية الحكومية في سمطنة عماف مف وجية نظر 

لى التعرؼ عمى أثر كؿ مف طبيعة العمؿ والجنس، والمؤىؿ العممي،  المشرفيف والمديريف والمعمميف وا 
تكونت عينة الدراسة مف عينة عشوائية . وسنوات الخبرة، والمنطقة التعميمية عمى فاعمية المدرسة األساسية

ولتحقيؽ أىداؼ .  مشرفًا ومديرًا ومعممًا، تمثؿ جميع المناطؽ التعميمية في سمطنة عماف (1241)مكونة مف 
الدراسة طورت الباحثة استبانو مكونة مف مئة فقرة، موزعة عمى سبعة مجاالت وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت 

: توصمت الدراسة إلى النتائج التالية.  الخماسي لقياس مستوى الفاعمية
أف درجة فاعمية المدرسة األساسية مف وجية نظر المشرفيف والمديريف والمعمميف كانت عالية وفي جميع  .1

مجاالت الفعالية، عدا مجالي عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي، ومجاؿ المناخ المدرسي، إذ كانت 
 .فاعميتيا متوسطة مف وجية نظر المشرفيف
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لجميع المجاالت تعزى لمتغير طبيعة  ( α=0.05)وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
وتعزى لمتغير الجنس وكانت تمؾ الفروؽ لصالح .  العمؿ، وكانت تمؾ الفروؽ لصالح المديريف والمعمميف

 .اإلناث

لجميع مجاالت الدراسة، عدا مجاؿ  (α=0.05)  وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
سموؾ اإلشراؼ عمى  العممية التربوية في المدرسة، وتعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وكانت الفروؽ لصالح 

، وكانت (عدا مجاؿ سموؾ الطمبة)فئة أقؿ مف بكالوريوس وفئة بكالوريوس، وتعزى لمتغير سنوات الخبرة،
 .سنوات(10)سنوات، وأيضا فئة أكثر مف  (10-6)الفروؽ لصالح فئة 

لجميع مجاالت الفاعمية، عدا مجالي  (α=0.05)وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
سموؾ المعمميف، ومجاؿ تحصيؿ الطمبة، تعزى لمتغير المنطقة التعميمية وكانت تمؾ الفروؽ لصالح 

 .المنطقة التعميمية

 

( 2006) دراسة أبو لبدة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تصورات وتقديرات مشرفي ومديري ومعممي وطمبة الثاني الثانوي في 
مدارس القدس وضواحييا لخصائص المدرسة الفعالة، ودرجتي المأموؿ والمتوافر مف ىذه الخصائص في 

كما ىدفت إلى بياف أثر كؿ مف المؤىؿ العممي ، التخصص، سنوات الخبرة، الجنس، الجية . مدارسيـ
.  المشرفة، عمى تصوراتيـ وتقديراتيـ لدرجة أىمية الخصائص، ودرجة توافرىا في مجاالت المدرسة الفعالة

لمعاـ  (التوجييي)مشرفيف ومدراء ومعمميف وطمبة الصؼ الثاني عشر :  أربع فئاتتكوف مجتمع الدراسة مف 
وقد تـ اعتماد عينة قصديو مف جميع المشرفيف .  في مدارس القدس وضواحييا 2005- 2004الدراسي 

طور الباحث استبانو تكونت .  مشرفًا ومشرفة وعينة عشوائية مف الفئات األخرى (38)والمشرفات وعددىـ 
 :توصؿ الباحث إلى النتائج التالية.  خاصية موزعة عمى أربعة مجاالت (84)مف 

حصمت خصائص المدرسة الفعالة المأمولة بصورة عامة عمى درجة تقدير عالية جدًا مف وجية نظر  .1
عمى أعمى  (الموقع، البناء، المرافؽ)فئات عينة الدارسة، حيث حصؿ مجاؿ التسييبلت المدرسية

. درجة تقدير، ثـ تبله مجاؿ المعمـ الفعاؿ، فمجاؿ المخرجات، فاإلدارة الفعالة، فالعبلقات اإلنسانية
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حصمت خصائص المدرسة الفعالة المتوافرة عمى درجة تقدير متوسطة في أغمبيا مف وجية نظر  .2
المشرفيف والطمبة، بينما حصمت عمى درجة تقدير عالية في أغمبيا مف وجية نظر المديريف 

. والمعمميف
كاف متوسط تقديرات فئات العينة لخصائص المدرسة الفعالة المتوافرة بدرجة متوسطة، حيث كاف  .3

أعبلىا مجاؿ المعمـ الفعاؿ، تبله تنازليًا مجاؿ المخرجات، فاإلدارة الفعالة، فالتسييبلت المدرسية، 
 .فالعبلقات اإلنسانية، وجميعيا بدرجة متوسطة

وجدت فروؽ بيف تقديرات المستجيبيف في جميع مجاالت الدراسة لخصائص المدرسة الفعالة  .4
اإلدارة الفعالة، والمعمـ الفعاؿ، : المتوافرة، وكانت الفروؽ لصالح المدير والمعمـ في مجاالت

كذلؾ كانت . أما مجاال العبلقات اإلنسانية والمخرجات فكانت لصالح المديريف. والتسييبلت المدرسية
 .فروؽ الدرجة الكمية لصالحيـ أيضًا ثـ تبلىـ المعمموف فالطمبة، فالمشرفوف

وجدت فروؽ بيف درجات تقديرات المستجيبيف لمخصائص المأمولة وبيف تقديرات لمخصائص المتوافرة  .5
في جميع مجاالت المدرسة الفعالة وعمى الدرجة الكمية، حيث كاف مستوى الداللة اإلحصائية صفرًا 

 (.α=0.05)لكؿ منيا أي أقؿ مف مستوى 

 
 

( 2007)دراسة العسيمي
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية أداء المدرسة باستخداـ معايير الجودة الشاممة في مدينة الخميؿ، 

ودرجة تقدير مديري ومعممي المدارس حوؿ فعالية أداء المدرسة باستخداـ معايير الجودة الشاممة في مدارسيـ 
مديرًا  (256)استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف . باختبلؼ متغيرات الدراسة

ولتحقيؽ ىدؼ  (2006)ومعممة مف المدارس الثانوية في مدينة الخميؿ بفمسطيف، لمفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 
 :توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية. الدارسة قامت الباحثة بتطوير إستبانو وفقا لؤلدب التربوي

أف متوسط  .1
تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخداـ معايير الجودة الشاممة في مدينة الخميؿ مف وجية نظر مديري 
ومعممي المدارس كانت متوسطة بشكؿ عاـ، وكانت مرتفعة في مجاؿ التخطيط االستراتيجي، بينما كانت 

. منخفضة في مجاؿ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي
ال توجد فروؽ  .2

ذات داللة إحصائية في درجة تقدير مديري ومعممي المدارس نحو فعالية أداء المدرسة باستخداـ معايير 
 .الجودة في مدينة الخميؿ باختبلؼ فئة المستجيب، والجنس، وسنوات الخبرة
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  (2007)دراسة أحمد

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى السموؾ القيادي الممارس في المدارس الثانوية الحكومية راـ اهلل البيرة 
كما يراه المعمموف، والتعرؼ عمى مدى ممارسة المدير المبتدئ والمدير الخبير ألبعاد القيادة الفعالة في ىذه 

وبياف أثر متغير الجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة لدى المعمـ عمى ممارسة المدير المبتدئ والمدير . المدارس
والتعرؼ عمى الفروؽ في ممارسة أبعاد القيادة لدى المدير المبتدئ والمدير . الخبير ألبعاد القيادة الفعالة

مدرسة  (42)وتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية حيث بمغ عدد المدارس المختارة .  الخبير
مدرسة مديرىا خبير وعدد  المعمميف والمعممات في مدارس  (22)مدرسة مديرىا مبتدئ و (20)حكومية ، 

. معمماً  (190)معممًا  في مدارس المدير الخبير  (153)المدير المبتدئ 
االتصاؿ و التواصؿ، : فقرة ومجاالتيا (58)ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحة بإعداد استبانو شممت عمى 

. والتمكيف، واتخاذ القرار، وحؿ المشكبلت 
: وكانت النتائج كالتالي

كشفت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط إجابات المعمميف عند المدير  .1
.   المبتدئ تعزى لممؤىؿ العممي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمجنس فيما يتعمؽ بممارسة المدير المبتدئ ألبعاد القيادة الفعالة  .2
 .سنة فأعمى (15)سنوات و (5-1)لصالح اإلناث، ولسنوات الخبرة لممدير لممبتدئ لصالح الفترة مف

 كشفت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط إجابات المعمميف عند المدير  .3
 .وقد قبمت الفرضية الصفرية الرابعة. الخبير تعزى لممؤىؿ العممي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس فيما يتعمؽ بممارسة المدير الخبير ألبعاد القيادة الفعالة،  .4
لصالح اإلناث مع عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط إجابات المعمميف عند المدير 

 .الخبير تعزى لمخبرة

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لدى المعمميف الذيف يعمموف لدى المدير المبتدئ والمدير الخبير،  .5
 .ويعزى ىذا الفرؽ لصالح المدير الخبير
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  الدراسات األجنبية  2.2.2

 
 ( Watson,1994 )دراسة واطسن 

ىدفت ىذه الدراسة معرفة األىمية التي يولييا مدراء المدارس لعبلمات االختبارات كأدوات لقياس فعالية 
تقاف المخرجات كعناصر في فعالية المدرسة وكذلؾ لمعرفة فيما إذا  المدرسة، ولممساواة واألداء والتحسيف وا 
كانت الخصائص والميزات التي تتمتع بيا المدرسة تؤثر عمى مدارؾ المدراء تجاه المساواة واألداء والتحسيف 

ذا ما كاف بمقدرة المدراء إف يميزوا المدارس التي يختمؼ أداؤىا وفقًا لممقاييس األربعة لفعالية  واإلتقاف، وا 
تكوف مجتمع الدراسة مف مدراء ومديرات المدارس االبتدائية .  (المساواة، األداء، التحسيف، واإلتقاف)المدرسة 

مديرًا ومديرة مف مدراء ىذه  (350)في والية نيويورؾ ، بينما تكونت العينة مف  (مف الروضة وحتى السادس)
.  وقاـ الباحث بتطوير إستبانو تـ توزيعيا بالبريد عمى أفراد العينة المشاركيف بالطريقة العشوائية.  المدارس

: وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
. إف مدراء المدارس فضموا أساليب أخرى غير عبلمات االختبارات لقياس مخرجات فعالية المدارس .1
لـ يكف ىناؾ اتفاؽ حوؿ األساليب البديمة عف عبلمات االختبارات فكؿ مدير كاف يرى أسموبًا مختمفًا  .2

. لمقياس
 .خصائص المدرسة لـ تغير مف مدارؾ المدراء تجاه المساواة واألداء والتحسيف واإلتقاف .3
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 .استطاع المدراء أف يميزوا األساليب األربعة لقياس فعالية المدارس .4

 
( ,1997Perdue)دراسة بردو 

ىدفت الدراسة لتقييـ العبلقة بيف إعداد وتأىيؿ مدراء المدارس االبتدائية الحكومية في مجاؿ اإلدارة التعميمية 
وقد طور الباحث استبانو وزعت عمى عينة مف المعمميف العامميف في المدارس التي أجريت . وفعالية المدرسة

معممًا لمعرفة آرائيـ تجاه فعالية مدارسيـ مف خبلؿ اإلجابة عف االستبانة  (15988)عمييا الدراسة بمغت 
فقرة تتعمؽ بالقيادة التعميمية لممدراء وعبلقتيا  (25)اشتممت اإلستبانةعمى . التي تتعمؽ بأداء مدراء مدارسيـ

وكانت العوامؿ المستقمة ىي الدرجة الجامعية لممدير، التخصص وتمقيو إلعداد وتأىيؿ في .  بفعالية المدرسة
: وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية.  مجاؿ اإلدارة

مف وجية نظر المعمميف، لـ تكف ىناؾ عبلقة بيف الدرجة العممية والتخصص الرئيسي لمدير  .1
. المدرسة بفعالية مدرستو

. لـ يكف ىناؾ عبلقة بيف إعداد المدراء في اإلدارة التربوية وفعالية المدرسة .2
وقد أوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج تأىيؿ تربوية في مجاؿ اإلدارة أكثر فعالية مف برامج التأىيؿ 

. الموجودة حاليًا وذلؾ إلعداد المدراء كقادة تعميمييف بيدؼ تحسيف فعالية مدارسيـ
 

( ,Lagrosen ,1999 )دراسة الجرسن 
إدارة )  TQM ((Total Quality managementىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى تأثيرات استخداـ 

كما ىدفت الدراسة . في المدارس وذلؾ لمعرفة إذا ما كاف ىذا األسموب مبلئـ ومفيد أـ ال (الجودة الشاممة
وتكونت عينة المدارس مف أربعة مدارس  .  في المدارس بشكؿ مبلئـTOMلمعرفة كيؼ يمكف تنفيذ أساليب 

جراء TQMفي ستوكيولـ السويدية مف المدارس التي تستخدـ أسموب   واستخدـ الباحث أسموب المراقبة وا 
جراء المقاببلت مع مجموعات مصغرة  وتوصمت الدراسة إلى النتائج  (Focus-group)المقاببلت المعمقة، وا 

 تزيد مف مستوى الرضا الوظيفي لدى المعمميف والى استخداـ أساليب TQMإف استخداـ أساليب : اآلتية
اتصاؿ أفضؿ عمى كافة المستويات وخصوصا مع األىالي وأولياء األمور، والى تعزيز التعاوف بيف مختمؼ 

تباع طرؽ تقييـ أكثر فعالية،  أقساـ المدارس، كما إف ىذه األساليب تحسف مف أساليب إدارة المدرسة، وا 
. وزيادة قدرة العامميف في المدرسة عمى تنفيذ األعماؿ

 
( Rutter ,1999)دراسة راتر 
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ذا ما يقدموف ليـ - ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إذا ما كاف مدراء المدارس يدعموف التطوير الميني لممعمميف وا 
.  الدعـ والمتابعة والفرص ليستخدموا ما لدييـ مف معمومات حوؿ المادة الدراسية وأساليب التعمـ داخؿ الصؼ

وقد . واستخدـ الباحث أسموب دراسة الحالة حيث تـ إجراء المقاببلت والمراقبة لفريقيف مف المعمميف ومدرائيـ
: توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية

ىناؾ حاجة ألف يبني مدراء المدارس مفيومًا أكثر فاعمية عف التطوير الميني لممعمميف كي يتطوروا في  .1
عمميـ وكي يتـ تعزيز تعمـ الطمبة وىذا يتطمب مف المدراء خمؽ بيئة زمالة تتسـ بالتعاوف وتشجيع 

كما ويعمؿ المدراء الناجحوف . المعميف مع التكامؿ واالستقصاء، وتشجيع المعمميف عمى األدوار القيادية
يجاد الطرؽ لربط مصالح المعمميف بمصالح الطمبة . عمى خمؽ جو مف الثقة وتحديد األدوار وا 

 .ثقافة المدرسة التي يخمقيا المدراء تعتبر أحد األمور األساسية لتعزيز التعمـ .2

يستطيع القائد الجيد أف يصنع رسالة المدرسة وفمسفتيا لمتركيز عمى طاقات العامميف معو لخمؽ بيئة  .3
 .تفيد الجميع كما تفيد األفراد

تشجيع المعمميف عمى تطوير أنفسيـ مينيًا بتوفير دورات تدريبية مينية مبلئمة ليـ وتشجيعيـ عمى  .4
 .االستفادة مما يكتسبوه مف ىذه الدورات مف معرفة وأساليب لتحقيؽ مزيد مف الفوائد لمطمبة

 
(  (Demary J.L. et al, 2000دراسة ديمري وآخرون 
ىدفت الدراسة  وقد" الممارسات الفعالة في مدارس فرجينيا"بعنواف  دراسة (2000)أجرى ديمري وآخروف 

عداد دليؿ بأفضؿ تلمتعرؼ عمى الممارسات الفعالة التي  ؤدي إلى نجاح الطمبة مف وجية نظر المعمميف، وا 
مدرسة مف  (26)وتكونت عينة الدراسة مف   .التي يمكف استخداميا كمصدر لجميع المدارس" الممارسات"

ثماني مناطؽ في والية فرجينيا تـ اختيارىا عشوائيًا مف بيف المدارس التي كاف أداء طبلبيا مرتفعًا في 
 واشتممت العينة عمى ثبلث 1998/1999 ، و1997/1998االمتحانات الرسمية في العاميف الدراسييف 

استخدـ الباحثوف أسموب المقابمة  كمنيج    ( مدرسة أساسية16)مدارس ثانوية، وسبع مدارس إعدادية و
لمدراسة حيث أجريت مقاببلت مع فريؽ مف المعمميف ومدير المدرسة وأحد المشرفيف مف مكتب التربية 

الممارسات الفعالة التي اعتبرىا المعمموف ذات : المشرؼ عمى المدرسة وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
عداد المنياج، وضع خطة لممنياج : أىمية بالغة وتؤدي إلى تحسيف التحصيؿ الدراسي لمطمبة ىي التقييـ، وا 

وطريقة السير فيو، وتحميؿ المعمومات والبيانات، استراتيجيات التدخؿ وعبلج الضعؼ عند الطمبة، وأسموب 
ومف بيف ىذه الممارسات تبيف أف أسموب القيادة ىو الخاصية ذات التأثير . القيادة والدافعية لدى الطمبة

. األكبر مف وجية نظر القائميف عمى العممية التعميـ
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     (Reynolds,2001)دراسة رينولدز 

قاـ رينولدز بمراجعة سمسمة مف األبحاث التي أجريت في الواليات المتحدة خبلؿ العقود الثبلث األخيرة مف    
 : والتي تناولت موضوع فعالية المدارس كما يمي (1993-1988-1979)القرف العشريف 

إف المدراء األكفاء يقدموف أنماط قيادة مبلئمة ومتوازنة مستخدميف ىياكؿ رسمية وغير رسمية،  .1
ويشركوف المعمميف بالسمطة وتكوف لدييـ الرغبة في التجاوب مع أي مقترحات لمتغيير يقدميا 

أما المدراء غير األكفاء فكاف يظير لدييـ أنماط قيادية غير مستقرة . أشخاص مف خارج المدرسة
يغيرونيا مف وقت ألخر، ويستخدموف اليياكؿ التنظيمية الرسمية أكثر مف غير الرسمية،  ويعانوف 

مف قمة مشاركة العامميف معيـ، ويترددوف باالتصاؿ بالوالديف وبأعضاء المجتمع أو بمؤسسات 
 .   اإلصبلح التعميمي الخارجية

أف نتائج التحصيؿ الدراسي لمطمبة في المدارس الثانوية كانت أفضؿ عندما عمؿ المدراء عمى تبني  .2
 .  سياسة مشددة في اإلدارة وعندما كانوا يشركوف المعمميف في المياـ اإلدارية

وذلؾ عندما يفيـ المدير " القيادة اليادفة لمعامميف في المدرسة"إف أىـ خصائص اإلدارة الفعالة ىي  .3
حاجات المدرسة ويشارؾ بفاعمية في نشاطات المدرسة، ويعمؿ عمى تقاسـ السمطة والنفوذ مع 

واستخمص الباحث بعض . معمميو واستشارتيـ وخصوصًا في مجاؿ إعداد الخطط وتخطيط المنياج
: الخصائص التي تميز اإلدارة الفعالة ومنيا

 . المدراء األكفاء لدييـ رسالة واضحة يسعوف لتأديتيا: اإلحساس بالرسالة .1

.  بمعنى أف المدراء يؤمنوف بأسموب المشاركة: إشراؾ اآلخريف .2
 .ويعني أف مدير المدرسة يؤمف أف التعميـ ىو اليدؼ األساسي لممدرسة: االىتماـ بالتعميـ .3

القيادة الفعالة تعني التدخؿ المباشر لممدير في الحياة :اإلشراؼ ومراقبة مستوى أداء المعمميف .4
.  المدرسية وذلؾ مف خبلؿ المراقبة الشخصية والمتكررة ألداء المعمميف والمعممات

حيث يشرؼ المدير أو المديرة عمى عممية اختيار : اإلشراؼ عمى تعييف واستبداؿ المعمميف .5
. معمميف أكفاء وتحسيف المعمميف األقؿ كفاءة

التركيز عمى النواحي األكاديمية كإحدى الخصائص التي تتمتع بيا اإلدارة : التوجو األكاديمي .6
 .الفعالة

 .حث المعمميف ألف يكوف لدييـ توقعات عالية مف طبلبيـ:  التوقعات العالية .7

استخداـ نظاـ لممراقبة والتقييـ في إدارة المؤسسات التعميمية يمثؿ    : المراقبة والتقييـ.8       
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.        أيضًا إحدى خصائص القيادة الفعالة
 

(  O' Brein&Droper ,2001(دراسة برين وآخرين 
أجرى الباحثاف  دراسة بعنواف تطوير قيادات فعالة لممدارس وقد ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى تأثيرات عقد 
دورات التأىيؿ لممدراء لجعميـ أكثر كفاءة، ومدى تأثير دورات التأىيؿ عمى رفع مستوى كفاءتيـ في إدارة 

وقد اشتمؿ برنامج التأىيؿ عمى تأىيؿ مدراء المدارس في تسع مجاالت منيا مبادئ اإلدارة . مدارسيـ
تكونت عينة .والمنياج، والموارد والمصادر والتعامؿ مع العامميف في المدرسة، واألساليب اإلدارية المستخدمة

عامًا وعدد  (49-34)مديرًا ومديرة مف مدراء المدارس األسكتدلندية تراوحت أعمارىـ ما بيف (21)الدراسة مف 
واستخدـ الباحثاف اإلستبانة التي وزعت عمى .  سنة (26-11)سنوات الخبرة في مجاؿ التعميـ واإلدارة بيف

مدير ومديرة ممف شاركوا في دورة التأىيؿ لرفع مستوى كفاءتيـ اإلدارية،واشتممت اإلستبانة عمى تأثير  (21)
الدورة في رفع مستوى كفاءتيـ وما لدييـ مف معمومات ومعرفة مشتقة مف الخبرة، وتأثير الدورة عمى مياراتيـ 

كما أجرى الباحثاف مقاببلت مع المدراء . واتجاىاتيـ اإلدارية، وعمى طرؽ عمميـ، وخططيـ لممستقبؿ
. والمديرات المشاركوف في الدراسة

: وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية
أشار معظـ المشاركيف إلى أف الدورة كاف ليا  دور وفائدة في توضيح بعض األفكار لدييـ،فقد وجد  .1

. المدراء إف دورة التأىيؿ زودتيـ بفرصة ليفكروا ويتأمموا بالطرؽ واألساليب التي يستخدمونيا
 . عززت الدورة مف الثقة لدى المدراء بأنيـ قادروف عمى القياـ بأعماليـ اإلدارية بكفاءة عالية .2

أشار جميع المشاركيف أنيـ اآلف أصبحوا عمى معرفة أوسع بخصائص اإلدارة الفعالة والقيـ التي عمى  .3
 .اإلدارة الفعالة تبنييا

قالوا أف الدورة طورت كفاءتيـ وقدراتيـ في المجاالت  ( مدراء10)أكثر مف نصؼ المدراء المشتركيف  .4
 .الفنية والتقنية

 .مدير ومديرة مف المشاركيف أف الدورة طورت قدراتيـ في مجاؿ العبلقات الشخصية (12)أشار  .5

   
  (Hoey ,campel,&Perlman 2001)وكامبل وبيرلمان دراسة ىوي 

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى فعالية أساليب التقويـ التي تستخدميا المدارس الفعالة مف حيث فعالية ىذه 
حيث قاـ الباحثوف بتحميؿ التحصيؿ الدراسي لطمبة الصؼ الرابع األساسي في مدارس أربع .  األساليب

مدرسة في فيبلدلفيا كاف يتـ فييا تقييـ التحصيؿ الدراسي . محافظات مشاركة في دراسة المدارس الفعالة
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 بينما في المدارس الثبلث األخرى استخدـ اختبار (SAT9)لطمبة الصؼ الرابع األساسي عف طريؽ اختبار
(TAAS )Texas Assessment Of Academic Skills وىو اختبار تـ تطويره لتقييـ درجة تحقيؽ 

وقد ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أوجو الشبو في  االختبارات المستخدمة لتقييـ . الطبلب لؤلىداؼ المعمف عنيا
وأستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي لتحميؿ االختبارات حيث تـ تحديد األىداؼ . التحصيؿ الدراسي لمطبلب

 :وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية .التي تقيسيا االختبارات

اختبارات التقويـ التي تستخدميا المدارس الفعالة ىي اختبارات مقننة تـ صياغتيا وتطويرىا بدقة لقياس  .1
 .أىداؼ محددة معمف عنيا مسبقاً 

تعتمد اختبارات التقويـ التي تستخدميا المدارس الفعالة عمى مقياس قدرة الطبلب عمى التفكير الناقد  .2
 .والتفكير اإلبداعي وليس عمى االستظيار والحفظ

 .ىنالؾ أوجو شبو بيف االختبارات التي تستخدميا المدارس الفعالة .3

  ,Schiller) 2002) دراسة شيمر  

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى الدور الذي تمعبو اإلدارة المدرسية في استخداـ تكنولوجيا المعمومات داخؿ 
و لمتعرؼ عمى الدور الذي تمعبو إدارة المدرسة في إحداث . مدارسيـ وذلؾ بيدؼ تحسيف فرص التعمـ

مديرًا ومديرة مف المدارس االبتدائية في إحدى (12)تكونت عينة الدراسة مف .  تغيرات ناجحة في مدارسيـ
مدراء يعمموف في المدارس  (5)مدراء يعمموف في المدارس الحكومية، و (7)منيـ  مقاطعات أستراليا،
وكانت المقابمة ىي أداة الدراسة التي استخدميا الباحث حيث أجريت مقابمة مع كؿ . الكاثوليكية الخاصة

: وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية. مدير
عمى الرغـ مف أف استخداـ تكنولوجيا المعمومات تمثؿ أولوية في جميع المدارس المشاركة في الدراسة  .1

توفر األمواؿ والدعـ البلـز / والمدارس الكاثوليكية الخاصة/ وعمى الرغـ مف أف الحكومة االسترالية
فقد كاف ىناؾ اختبلفات ممحوظة ما بيف مدرسة وأخرى بيف غرفة صؼ وأخرى في استخداـ -لذلؾ

. تكنولوجيا المعمومات لؤلغراض اإلدارية وألغراض التعميـ والتعمـ
أشار كؿ مدير ومديرة في المدارس المشاركة أف جميع المعمميف في مدارسيـ يستخدموف تكنولوجيا  .2

المعمومات مع وجود اختبلفات بيف معمـ وأخر مف حيث الكفاءة في استخداـ تكنولوجيا المعمومات ومف 
 .حيث النشاطات التعميمية التي يستخدـ فييا تكنولوجيا المعمومات
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اختمفت النشاطات التعميمية التي استخدـ فييا المعمموف تكنولوجيا المعمومات، فجميع المعمميف في  .3
المدارس المشاركة وفروا فرصًا لجميع التبلميذ لمتعمـ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات مثؿ استخداـ نظاـ 

إال أف بعض المعمميف كانوا قادريف عمى توسيع استخداـ تكنولوجيا المعمومات داخؿ .  معالجة الكممات
 ونشاطات حؿ Power  Pointصفوفيـ فعمموا تبلميذىـ عمى استخداـ إستراتيجيات أخرى مثؿ 

 .المشكبلت

 لـ يكف ىناؾ أدلة في جميع المدارس عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات في المجاالت اإلدارية سوى  .4
في مجاؿ إعداد قوائـ الحاسوب بأسماء طمبة كؿ صؼ وتسجيؿ الحضور والغياب لكؿ طالب، كما 

 .توجيت بعض المدارس الستخداـ الحاسوب لبلحتفاظ بسجؿ عبلمات الطبلب

أشار المدراء إلى أف معظـ المعمميف ما زالوا في المرحمة األولى مف مراحؿ استخداـ تكنولوجيا  .5
وعدد قميؿ نسبيًا مف المعمميف كاف يستخدـ تكنولوجيا المعمومات . المعمومات ألغراض التعميـ والتعمـ

. لتعميـ التبلميذ عمى حؿ المشاكؿ أو لتعميـ التبلميذ القياـ بميمات حقيقية في مختمؼ المواد التعميمية
 

  (,2003Harris, Day, & Hadfield) ىاريس ودي وىادفيمد   دراسة
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى الخصائص التي تميز المدارس الفعالة مف وجية نظر كافة األطراؼ المشاركة 

، كما ىدفت (مدير، ومعمـ، وطالب، وأىالي، وأعضاء مف المجتمع)في العممية التعميمية داخؿ المدرسة 
لممقارنة بيف القيادة الفعالة في المدارس االبتدائية والثانوية وكذلؾ مدارس الريؼ والمدف مف خبلؿ توقعات 

:  مدرسة تـ اختيارىا بناء عمى أربعة أبعاد12تكونت الدراسة مف .  وَاراء المعمميف
. (أساسية، وثانوية، وطبلب مف ذوي الحاجات الخاصة )المرحمة التعميمية  .1
 (...الريؼ، والمدف، والضواحي)موقع المدرسة في المجتمع  .2

 سنوات الخبرة، وسمعة المدير  .3

 .مدراء أعتبرىـ زمبلءىـ عمى أنيـ قادة أكفاء .4

واستخدـ الباحثوف أسموب المقابمة مع مدراء المدارس والمعمميف والطبلب، منيا مقاببلت فردية وجماعية في 
مدير، ومعمـ، وطالب، : وبينت نتائج الدراسة أف كافة األطراؼ المشتركة في العممية التعميمية. مدرسة (12)

فقد بينت نتائج . لدييـ خصائص مشتركة يروف أف المدير الكؼء يتسـ بيا-وأىالي، وأعضاء مف المجتمع
مف ذوي المبادئ -الدراسة أف المدير الكؼء ىو مدير مفكر متأمؿ، ميتـ بالجميع وحريص عمى المصمحة

–ويعطي األولوية لمقيـ الشخصية مع االىتماـ بالقيـ الثقافية . يركز عمى البعد اإلنساني في إدارتو-العالية
 .وذلؾ أكثر مف اىتماميـ بالتغبير الييكمي
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 (  (O' Brein&Murphy,2003دراسة برين ومورفي 

وقد ىدفت الدراسة لتقييـ . ىدفت الدراسة إلى تقييـ مدراء المدارس في مجاؿ مياراتيـ في العبلقات الشخصية
ولمتعرؼ عمى القدرات التي يتحمى .  قدرات وكفاءة مدراء المدارس في أسكتمندا في مجاؿ العبلقات الشخصية

بيا المدراء األكفاء التي تساعد في تقديـ تعميـ ذو جودة عالية لكؿ تمميذ في المدرسة بحيث يتـ تحسيف 
وقد سعت الدراسة لمتعرؼ عمى األعماؿ التي يقـو بيا المدراء، والوظائؼ . مستوى التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ

وتعكس ىذه األىداؼ القيـ المينية لمدير المدرسة، ومدى التزاميـ . الرئيسة التي يقوموف بيا وكيؼ ينفذونيا
دارة المدرسة مثؿ كيفية التعامؿ مع موظفيو  بالتعمـ وتطويره، ومياراتو في الوظائؼ األساسية لقيادة وا 
والقدرات . والعامميف معو، والقدرات العقمية والقدرات في العبلقات الشخصية التي تجعؿ مف المدير أكثر كفاءة

: والميارات التي ىدفت الدراسة معرفة مدى توفرىا لدى مدراء المدارس
. قدراتيـ ومياراتيـ في العبلقات الشخصية عمى خمؽ بيئة ايجابية والمحافظة عمييا .1
 .القيـ والعمؿ مف خبلؿ فريؽ .2

 .التفكير بشكؿ استراتيجي ، تحديد وحؿ المشكبلت: قدراتيـ العقمية .3

واستخدـ .  مدير ومديرة مدرسة مف المدارس الثانوية واألساسية في اسكتمندا (54)تكونت عينة الدراسة مف 
جراء المقاببلت لمتعرؼ عمى قدرات وميارات المدراء في تنفيذ مياميـ اإلدارية .  الباحثاف أسموب المراقبة وا 

: وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية
المدراء األكفاء قادروف عمى خمؽ بيئة ايجابية مف العبلقات ما بيف اإلدارة والمعمميف والمحافظة عمييا  .1

. مف خبلؿ إشراؾ المعمميف في اإلدارة وزيادة نفوذىـ
 .لدى المدراء األكفاء قيـ تحثيـ عمى العمؿ مف خبلؿ فريؽ بداًل مف اإلنفراد باألعماؿ اإلدارية .2

يتمتع المدراء األكفاء بقدرات عقمية تساعدىـ في تبني إستراتيجيات ناجحة وفي تحديد المشاكؿ في  .3
 .مدارسيـ والتوصؿ لحموؿ ناجحة ليا

 

 
  ( Mateja,2004)دراسة ماتيجا 

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أساليب ضبط النظاـ المستخدـ في المدارس لتحديد أي منيا ىو األكثر فعالية 
معممًا ومعممة، يعمموف تبلميذًا تتراوح  (55)وقد اشتممت الدراسة عمى عينة مف . في مجتمع ديمقراطي

واستخدـ . طالبًا وطالبة مف طبلب الصفيف السادس والثامف(245)عامًا، و (14-11)أعمارىـ ما بيف
: الباحث االستبانة كأداة لمدراسة وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية
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األساليب السائدة في ضبط النظاـ في المدارس في سموفينيا ىي أساليب تشتمؿ عمى درجة عالية مف  .5
سيطرة المعمـ، وعدـ قدرة الطمبة عمى االستقبلؿ بسموكياتيـ واف ىذه األنواع مف أساليب ضبط النظاـ 

. تتوافؽ مع المبادئ الديمقراطية
كاف أكثر أسموب يستخدمو المعمموف في ضبط النظاـ داخؿ المدرسة ىو تنفيذ القوانيف المدرسية في  .6

. حاؿ ارتكاب الطبلب لمخالفات
توبيخ شفوي، توجيو إنذار كتابي لمطالب، توبيخ شديد الميجة مف : تراوحت أساليب ضبط النظاـ ما بيف .7

. مدير المدرسة ونقؿ الطالب إلى صؼ أخر أو حتى نقمو إلى مدرسة أخرى
أكثر األساليب المستخدمة لضبط النظاـ كانت التوبيخ الشفوي شديد الميجة، مف مدير المدرسة أو مربي  .8

 .وأقميا التوبيخ الخفيؼ الميجة عمى شكؿ توجيو نصائح. الصؼ

 
 ,Robertson, Gradt, Fluck & Webb )2005 )دراسة روبرتسون وآخرون 

ىدفت الدراسة لتحديد مدى دمج تكنولوجيا المعمومات في عمميا وتحديد إذا ما كاف ىذا الدمج قد أثر عمى 
( 50)فردًا مف العامميف في  (65)وتكونت عينة الدراسة مف . طريقة اإلدارة والتنفيذ الفعاؿ لمبرامج واألعماؿ

واستخدـ الباحثوف المقابمة وكانت المدارس المشاركة تشتمؿ المدارس الحكومية والمدارس . مدرسة في استراليا
المسيحية التابعة لمكنيسة الكاثوليكية لتمثؿ شرائح مختمفة مف السكاف مف حيث المستوى االقتصادي 

واالجتماعي وكذلؾ مف حيث التوزيع الجغرافي في مختمؼ المناطؽ االسترالية كما تراوحت المدارس مف حيث 
طالب وطالبة وبيف مدارس كبيرة يصؿ عدد طبلبيا إلى  (100)حجميا ما بيف مدارس صغيرة يتعمـ فييا

: وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية. طالب وطالبة (600)
استخداـ تكنولوجيا المعمومات في المدارس يتطمب وجود شراكة بيف عدد مف الجيات التربوية وغير .1

. التربوية العاممة في مجاؿ االتصاالت
ىناؾ اختبلؼ ذو داللة إحصائية بيف المدارس في مدى استخدميا لتكنولوجيا المعمومات  .2
ىناؾ اختبلؼ ذو داللة  بيف المدارس في استخداميا لمحاسوب داخؿ الصؼ ألغراض التعميمية وكاسموب .3

. مف أساليب التدريس
كمما كانت اإلدارة المدرسية أكثر فعالية وكفاءة كمما ازداد استخداـ تكنولوجيا المعمومات في المدرسة سواء .4

في األعماؿ اإلدارية والسكرتارية أو كجزء مف المنياج المدرسي أو كأحد أساليب التعميـ التي يستخدميا 
. المعمموف
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لـ يكف ىناؾ عبلقة بيف استخداـ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات بيف حجـ المدرسة ونوع الجية المشرفة .5
. (ريؼ أو مدف)عمييا وموقعيا الجغرافي

استخداـ تكنولوجيا المعمومات داخؿ المدرسة يزيد مف فعالية األعماؿ اإلدارية واألعماؿ السكرتارية وكذلؾ .6
. مف تحقيؽ مستوى تعميمي أفضؿ

 
(  The British Education Department,2006)دراسة دائرة التعميم البريطانية 

وكذلؾ . تعرؼ عمى تأثير استمرارية التطوير الميني لممعمميف لزيادة فعالية مدارسيـىدفت ىذه الدراسة اؿ
لمتعرؼ عمى الفوائد التي يحققيا التطوير الميني لممعمميف وتشجيع المعمميف عمى االلتحاؽ ببرامج التطوير 

كما ىدفت الدراسة . الميني ومعرفة كيؼ يمكنيـ االستفادة مف ىذه البرامج وتطبيؽ ما تعمموه في مدارسيـ
لتطوير قدرات المدارس إلعداد برامج تطوير ميني لمعممييا بحيث تستخدـ المدرسة األمواؿ الممولة إلييا في 

مدرسة أساسية، ومدرستيف  (14)مدرسة ثانوية، و (13)تكونت عينة الدراسة مف .  أمور تزيد مف فعاليتيا
استخدمت االستبانة كأداة في الدراسة واشتممت عمى فقرات لتحديد حاجات المعمميف، طرؽ إشباع . خاصة 

حاجاتيـ، والبرامج والنشاطات المتنوعة التي يجب أف تشتمؿ عمييا برامج التطوير الميني، وكيفية مراقبة تقدـ 
: مف نتائج الدراسة.  المعمميف وتقييـ تأثير التطوير الميني

تكوف برامج التطوير الميني أكثر فعالة في المدارس التي يفيـ مدراءىا العبلقة  بيف األىداؼ المراد  .1
 .تحقيقيا والبرامج التي يجب عمى المعمميف االلتحاؽ بيا

يعطي مدراء المدارس الفعالة دورًا رئيسًا في مدارسيـ إلعداد برامج التطوير الميني والتحاؽ المعمميف  .2
 .بيا

معممو وموظفو المدارس الفعالة يمتحقوف ببرامج تطوير ميني ذات جودة عالية يتـ اختيارىا وفقًا لخطة  .3
معدة مسبقًا لتشتمؿ عمى نشاطات ومواد تحقؽ حاجات المعمميف وما لدييـ مف نقص في المعرفة 

 .واألساليب

المدارس التي صممت برامج تطوير ميني بفاعمية ودمجتيا في خططيا المصممة لزيادة فعالية المدرسة  .4
.  تحسف فييا مستوى التعميـ

 ( , Vincent, et-al 2006 (وآخرون دراسة فنسنت
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 في والية   (المتوسطة)ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الخطط التي تستخدميا مدارس المرحمة اإلعدادية 

Tennessee األمريكية مف أجؿ تحسيف مستوى أداء ىذه المدارس ومستوى العمؿ فييا وتحقيؽ نتائج تعمـ 
مدرسة مف مدارس المرحمة المتوسطة وطور الباحثوف إستبانو وزعت  (17)تكونت عينة الدراسة مف . أفضؿ

ستبانة وزعت عمى . معممًا ومعممة (493)عمى عينة مف  وقد توصمت الدراسة إلى . مدير ومديرة (35)وا 
: النتائج اآلتية

 .ترتكز الخطط في المدارس الناجحة عمى األىداؼ األكاديمية .1

 .تعمؿ المدارس الفعالة عمى إقامة عبلقة قوية مع أولياء األمور .2

. وجود إدارة مدرسية فعالة .3

( Sun,& Jong ,2007) دراسة صن وجنج 
ولتحقيؽ .  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العوامؿ التي تؤثر سمبًا أو ايجابا عمى فعالية المدارس في ىولندا

 برامج ىولندية 3 مؤشر لتحديد وتقييـ 48 عوامؿ و10 مع Sunاليدؼ المذكور أعبله تـ استخداـ نموذج  
: أظيرت النتائج أف العوامؿ التي تساعد في نجاح ىذا البرنامج ىي. كبيرة

. التقييـ الخارجي والوكبلء الخارجيف .1
. اليدؼ المحمي الموضوع مف حيث مخرجات الطالب .2
 .دعـ مادي وزمني وبشري مناسب .3

 تحسيف المدارس .4

 .مصداقية المدرسة .5

 .عدـ ثبات المعمميف والمستشاريف في المدارس .6

 

     Raj Mestry& Grobler,2007) )مستري وجروبر  دراسة 
  في جنوب إفريقيا وىدفت إلى التعرؼ عمى العوامؿ التي تساىـ بمشاركة        فعالية يت ىذه الدراسةأجر

كما ىدفت لمكشؼ عف أىمية مشاركة أولياء األمور وتحديد مدارؾ المعمميف تجاه . الوالديف في التعميـ
استخدـ الباحثاف اإلستبانة كأداة لمدراسة لمتعرؼ .  العوامؿ التي تعزز مف مشاركة أولياء األمور بطرقة فعالة

عمى آراء المعمميف ووجيات نظرىـ تجاه العوامؿ التي تعزز مف المشاركة الفعالة ألولياء األمور في العممية 
، ( معممة232 معممًا و75)معممًا ومعممة،  (307)تكونت عينة الدراسة مف .  التعميمية في المدارس

: وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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عمى الرغـ مف أف القوانيف في جنوب أفريقيا تنص عمى ضرورة المشاركة الفعالة ألولياء األمور  .1
 .كشركاء في العممية التعميمية في المدارس، فميس جميعيـ يشاركوف بشكؿ ىادؼ في تعميـ أطفاليـ

 .نسبة حضور أولياء األمور لبلجتماعات في المدارس في جنوب أفريقيا قميمة .2

قمة مشاركة أولياء األمور في تمويؿ المشاريع وقمة اىتماـ الكثيريف منيـ في األعماؿ المدرسية  .3
 .والواجبات البيتية ألطفاليـ

تمعب طرؽ االتصاؿ بأولياء األمور دورًا ىامًا في المشاركة الفعالة ليـ في األمور التعميمية ونشاطات  .4
 .المدرسة

 االتصاؿ الفعاؿ بيف أولياء األمور والمعمميف ضروري لتحديد حاجات الطبلب  .5

قمة االتصاؿ بيف األىالي والمعمميف وخصوصًا الذيف ال يدركوف أىمية مشاركة األىالي في العممية  .6
التعميمية وغير المؤىميف لمعمؿ مع أولياء األمور ىي بعض المعوقات التي تعيؽ المشاركة الفعالة 

. ألولياء األمور

 

لتحقيؽ مشاركة فعالة ألولياء األمور في العممية التعميمية ال بد مف التعاوف ما بيف أولياء األمور  .7
وال بد مف اعتبار أولياء األمور شريكًا مساويًا لباقي األطراؼ في العممية التعميمية  والمعمميف والمدراء،

وكذلؾ شريكًا في . و مف حيث ثقة األطراؼ بقدراتيـ وبما يطرحونو مف أىداؼأسواء مف حيث خبراتيـ 
 .تحديد ورسـ األىداؼ

 

 (,2008Hardam,Abd-Kadir,&Smith )دراسة ىاردم وآخرين 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلطبلع عمى التقارير والتحقيقات التي أجريت في الصفوؼ ومدى التفاعؿ داخؿ 
حجرات الدراسة في المدارس النيجيرية وكاف الغرض منيا تحديد القضايا الرئيسية التي تؤثر في أنماط 

التفاعؿ في صفوؼ الدراسة بيف الطالب والمعمـ، وتقترح الدراسة أف قياس التفاعؿ داخؿ صفوؼ الدراسة 
خاصة في األجواء التي يكوف فييا أساليب التعمـ . يمعب دورًا ميمًا في تحسيف نوعية التعميـ والتعمـ
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( 59)حصة، و (42)والتدريبات لممعمميف محددة، استندت الدراسة عمى تحميؿ لمتفاعبلت وتسجيبلت الفيديو 
كشفت النتائج عدـ فاعمية شرح المعمـ المعتمدة عمى التبلوة والحفظ . إستبانو لممعمميف لمنطقة  شماؿ نيجيريا

كاف التطبيؽ األوسع ليذه النتائج واالنجح في . عف ظير قمب مع عدـ االىتماـ لمتأكد مف فيـ الطالب
. المدارس االبتدائية بسبب تطبيؽ نظاـ التدريب الفعاؿ

 
 

 

 Wahlstrom&Louis)   (2008,دراسة واىمستروم ولويس
أدوار المجتمع الميني والثقة : كيؼ يرى المعمموف القيادة المدرسية"ىدفت ىذه  الدراسة والتي كانت بعنواف 

وقد ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى الدور الرئيسي الذي تمعبو القيادة في دعـ " والفعالية والمسؤولية المشتركة
وقد ىدفت الدراسة كذلؾ لفحص العوامؿ . التحصيؿ الدراسي لمطبلب وكيؼ ينظر المعمموف إلى اإلدارة

المختمفة التي تؤثر عمى التعامؿ ما بيف المدير والمعمميف والعبلقات بيف المعمميف والمعممات لمعرفة تأثير 
معممًا ومعممة يعمموف  (4165)تكونت عينة الدراسة مف . ىذه العبلقات عمى الممارسات التعميمية لممعمميف

واستخدمت إستبانو اشتممت عمى . في الصفوؼ مف الروضة وحتى الثاني عشر يعمموف في الواليات المتحدة
: وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية.  أسئمة حوؿ المدارس الفعالة اليوـ

الممارسة العصرية النموذجية، التعميـ المركز والممارسات : يوجد ثبلثة أنواع مف السموكيات التعميمية .1
وأف وجود قيادة مشتركة . حيث ظيرت ىذه كعوامؿ قوية لوصؼ الممارسات الفعالة لممعمـ- المرنة

وعبلوة عمى ذلؾ فاف . ومجتمع ميني  يؤثر عمى مدى قوة كؿ متغير مف المتغيرات التعميمية الثبلث
والكفاءة . تأثير ثقة المعمميف بالمدير تصبح أقؿ أىمية، عند وجود قيادة مشتركة ومجتمع ميني

كما أف . الذاتية مؤشر لمتنبؤ بالتعميـ المركز، إال أف ليا قيمة أقؿ في التنبؤ عف السموؾ التعميمي
ولكف ال يوجد نماذج مميزة وواضحة . سنوات خبرة المعمـ كاف ليا تأثير واضح عمى ممارسة التعميـ

تغير مف المستوى الذي يؤثر فيو مدير المدرسة االبتدائية أو الثانوية عمى سموكيات المعمـ في 
. التعميـ

أف زيادة معرفتنا بما يعممو القادة وكيؼ أف ليـ تأثير عمى السموكيات التعميمية لممعمميف، سيقودنا  .2
وتزودنا ىذه . لفيـ أفضؿ لكيفية أف القيادة ليا عبلقة مباشرة في تحسيف التحصيؿ الدراسي لمطبلب

ىذه التفاعبلت التي . النتائج  بصورة أفضؿ عف التفاعبلت بيف المدير والمعمـ  بيف المعمـ والمعممة
 .تدعـ التعمـ وتجعمنا أقرب نحو تحديد العبلقة بيف القيادة والتعمـ
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( Gokec,2009)دراسة جوكي 
وقد ىدفت الدراسة لمحصوؿ " سموؾ مدراء المدارس االبتدائية التركية في عممية التغيير"ىذه الدراسة  بعنواف

عمى معمومات عف آراء معممي المدارس االبتدائية والمدراء حوؿ السموؾ الذي يظير لدى مدراء المدارس 
فالتغيرات التكنولوجية واالقتصادية تؤثر عمى المجتمعات وتحدث تغييرًا في . االبتدائية في عممية التغيير

وتساىـ ىذه الدراسة في . التعميـ، ويقضي مدراء المدارس االبتدائية وفتًا وجيدًا إلدارة التغيير في مدارسيـ
.  خمؽ إدارة أفضؿ لممدارس التركية االبتدائية وذلؾ بتحديد سموؾ مدراء المدرسة االبتدائية في عممية التغيير

معممًا مدرسة ابتدائية في  (280)مدير مف مدراء المدارس االبتدائية و (80)وقد تكونت عينة الدراسة مف 
 وتحدث مدراء المدرسة والمعمميف عف سموكياتيـ في عممية Nevsehir في والية Cappadocianمدينة 

إال أف الدراسة توصمت إلى وجود اختبلؼ ذو داللة بيف آراء المعمميف . التغيير عمى أنيا مرضية بشكؿ عاـ
. وآراء مدراء المدارس، ويتوقع المعمموف مف المدراء أف يظير لدييـ سموؾ أكثر فعالية في عممية التغيير

التي توصمت إلييا الدراسة أف إزالة المعيقات الناتجة عف التمييز العنصري  بيف الذكور  وتفترض النتائج 
واإلناث عند اختبار وتعييف مدراء المدارس، وتوفير التعميـ العالي مف ماجستير ودكتوراه لمدراء المدارس 

. وتطبيؽ برنامج تعممي قائـ عمى أساليب تشتمؿ عمى التحسينات ستساىـ في إدارة أكثر فعالية في المدارس
 

 (Williams, Tabernik,Krivak 2009)دراسة وليام وآخرون 

قميؿ مف .   ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إذا كاف مدراء المدارس لدييـ تأثير ذو داللة عمى تعمـ الطمبة
وقد . الباحثيف يؤيدوف االعتقاد أف مدير المدرسة  يمكف أف يحدث تحسينات عمى التحصيؿ الدراسي لمطبلب

 ولديو اعتقاد 1998في شماؿ شرقي والية اوىايو عاـ  (SMART)تشكؿ إتحاد معممي العمـو والرياضيات 
وقد ىدؼ ىذا اإلتحاد إلى خمؽ تحسيف مستمر في . أف المدراء يمكنيـ إحداث تأثير ممحوظ عمى تعمـ الطمبة
وقد تراوح جميور الناخبيف لئلتحاد في المدف ما . التحصيؿ الدراسي لمطبلب في مادتي الرياضيات والعموـ

 ودعموا المبادرات التي شارؾ فييا SMARTوقاد مدراء . شخص في كؿ مدينة (76.500)و (4000)بيف 
وقد أبدى المدراء التزامًا ودعمًا لزيادة نفوذ المعمميف لمقياـ بتغيير وتزويدىـ بأدوات . المدراء والمعمموف

: ومف نتائج الدراسة. وأساليب تعميـ فعالة
يعمؿ المعمموف ومدراء المدارس عمى تحديد مدى اىتماـ : أمور تتعمؽ بأساليب القيادة لدى المدراء .1

 لقيادة SMARTوقد قاـ المشرفوف في . المشرؼ التربوي في المنياج الجديد واستراتيجيات التعميـ
ودعـ المبادرات التي شارؾ فييا مدراء المدارس والمعمموف خبلؿ السنوات السبع األولى مف نشؤ 

. وقد التـز المشرفوف ودعموا المعمميف إلحداث تغيرات وزودوىـ بأدوات وأساليب تعميـ فعالة. اإلتحاد
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وقد تغمب المشرفوف عمى مخاوؼ الفشؿ بأف زودوا المدراء والمعمميف بميارات تحميؿ المعمومات 
.  واستخداـ ىذه المعمومات لتحسيف استراتيجيات التعميـ

أف المدراء يتجاوبوف مع المتطمبات الخارجية الجديدة التي تطالب بالمساءلة وتحديد أولويات التعميـ  .2
عطاء أولويات لتوظيؼ  وزيادة الميزانيات لدعـ ىذه األولويات وزيادة االىتماـ بتحميؿ المعمومات وا 

.  مساعديف يدعمونيـ في عمميـ
 القيادة في تحميؿ المعمومات SMARTومع قيادة المشرفيف لمعممية فقد تولى مدراء المدارس في اتحاد  .3

. وزادوا مف نفوذ معممييـ لتبني استراتيجيات تعميـ أدت إلى تحسيف التحصيؿ الدراسي لمطبلب
 

: تعميق عمى الدراسات السابقة 

تبيف مف خبلؿ استعراض الدراسات العربية واألجنبية أف مفيـو المدارس الفعالة  مفيوـ متعارؼ عميو وشائع 
، تسعى إلى تحقيقو الكثير مف المدارس، والذي بدوره يؤدي إلى الحصوؿ عمى نتائج تربوية أفضؿ إال أنو 

ومف خبلؿ ىذه الدراسات تبيف ما . يحتاج إلى قناعة بضرورة التغيير وفيـ واضح لخصائص المدارس الفعالة
: يمي

دراسة : تناولت بعض ىذه الدراسات موضوع خصائص المدارس الفعالة والعوامؿ التي تميزىا، مثؿ
، (2006)، وأبو لبدة (2001)، والعرايفي والعمري(1993)، وطناش(1993)، وشعباف(1991)صبحا

(. Sun,2007)،  وصف (Harris,2002)،  وىاريس وآخروف  (Reynolds,2001)ورينولدس 

تطرقت بعض الدراسات إلى مجاالت المدارس الفعالة والتي تعددت وتنوعت وكاف مف أىميا القيادة التعميمية 
الفعالة، والمعمـ الفعاؿ، والمناخ المدرسي، وتحصيؿ التبلميذ وتصميـ أعماليـ، والتوقعات العالية، وعبلقة 

 .المدرسة مع المجتمع المحمي، والبيئة المدرسية

بعض الدراسات أشارت إلى وجيات نظر تقديرات المدراء والمعمميف والطبلب لدرجة فاعمية المدارس منيا 
حيث اختمفت بعضيا فيما  (Brein&Draper ,2001(، وبريف (2003)والبرعمي  (1993)دراسة حداد 

يتعمؽ بأثر بعض المتغيرات الشخصية مثؿ الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة، المسمى الوظيفي في تقديراتيـ 
 .لفاعمية المدارس وخصائصيا
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أشارت بعض الدراسات ألىمية برامج التطوير التربوي وأثرىا عمى تحسيف نوعية العممية التعميمية والتي تؤدي 
بالوصوؿ إلى المدارس الفعالة مف خبلؿ تطوير المعمميف والمنياج والبناء المدرسي وتنمية التفكير العممي 

، (1995)، ومنصور(2003)، ودروزة(2003)واالتجاىات اإليجابية نحو التعميـ ومنيا دراسة عماد الديف
 (. 2002)وعمايرة

( ,1994Watson)ركزت الدراسات األجنبية عمى مجاالت محددة لممدارس الفعالة ومنيا دراسة واطسف     
وأما دراسة .  والتي أشارت إلى أدوات قياس فعالية المدرسة وتـ التمييز بيف األساليب الخاصة لقياس ذلؾ

فقد أشارت إلى دور المدراء بدعـ التطوير الميني لممعمميف، ودراسة  (,1999Rutter et-al) روتر وآخروف
والتي أشارت إلى فعالية أساليب التقويـ التي تستخدميا المدارس  (Hoey et-al,2001)وآخروف ىوي 
فقد أكدتا  (,Robertson et al 2005)وروبرتسوف وآخروف ، ,Schiller) 200)وأما دراسة شيمر. الفعالة

. عمى دور التكنولوجيا في تحسيف فرص التعمـ
 

إف الدراسة الحالية اتفقت مع معظـ الدراسات السابقة بالمنيج المستخدـ بالدراسة وىو المنيج الوصفي وكذلؾ 
باعتماد اإلستبانة كأداة لجمع المعمومات، كما وأف ىذه الدراسة اتفقت مع الدراسات السابقة في تحديد معظـ 
مجاالتيا،  ومنيا العبلقات المدرسية، البيئة المدرسية، جودة عممية التعميـ والتعمـ، أساليب وأدوات التقويـ 

كما أف معظـ الدراسات السابقة .  المستخدمة بالمدرسة،  واستخداـ التكنولوجيا في عممية التعميـ والتعمـ
 .استخدمت االستبانة كأداة لمبحث مع اختبلؼ فئات المستجيبيف والمدارس موضوع البحث

إف نتائج العديد مف الدراسات التي تناولت موضوع المدارس الفعالة توصمت إلى أىمية انتماء المعمميف إلى 
المدرسة، والسعي لتطويرىـ الميني المستمر، مما يؤثر إيجابًا في زيادة تحصيؿ الطمبة والحصوؿ عمى 

وأىمية أف تكوف القيادة المدرسية قوية وعادلة، وأف يستطيع القائد الجيد توجيو طاقات . توقعات عالية
 .المعمميف لخمؽ بيئة تعميمية تعممية تفيد الجميع، ولتحقيؽ أفضؿ النتائج المدرسية
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:  الفصل الثالث.3
 
 

جراءاتيا  منيج الدراسة وا 
 

جراءاتيا، كما واشتمؿ الفصؿ عمى عرض لمجتمع الدراسة، وعينتيا،  في ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة وا 
جراءات التحقؽ مف الصدؽ، والثبات لؤلداة، وكذلؾ إجراءات تطبيؽ  وأداتيا، وطريقة تصميميا، وتطويرىا، وا 

. الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات
  

  منيج الدراسة 1.2

 

. اتبعت الباحثة المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة 
 

  مجتمع الدراسة2.3
 

 في المشاركة مدارستكوف مجتمع الدراسة مف جميع أولياء أمور الطمبة، والمعمميف، والقادة التربوييف في اؿ
ويبيف .  2008/2009 لمعاـ الدراسي لحـ بيت محافظة في( MSN )النموذجية المدارس شبكة برنامج
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توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المدرسة وفئة المستجيب وذلؾ وفقًا لئلحصائيات التي  (1.3)الجدوؿ رقـ 
(.  1)تـ الحصوؿ عمييا مف إدارة كؿ مدرسة بناء عمى الكتاب المدرج في الممحؽ رقـ 

. توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المدرسة وفئة المستجيب: (1.3)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   عينة الدراسة3.3

ولي  (988)، و% 80معممًا بنسبة  (168)تـ إختيار عينة طبقية عشوائية مف المعمميف وأولياء األمور بمغت 
 شبكة  برنامج في المشاركة مدارس، بينما ضمت الدراسة كافة القادة التربوييف في اؿ% 50أمر تقريبًا بنسبة 

 ، وقد استجاب لمدراسة 2008/2009 لمعاـ الدراسي لحـ بيت محافظة في( MSN )النموذجية المدارس
قائدًا تربويًا وىـ مجموع األفراد الذيف تـ تحميؿ استجاباتيـ ،  ( 36)ولي أمر ، و (497)معممًا، و (104)

 .توزيع ىؤالء األفراد حسب المدرسة وفئة المستجيب (2.3)ويبيف الجدوؿ رقـ 

 

. توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المدرسة وفئة المستجيب: (2.3)جدول رقم 
فئة المستجيب 

المدرسة 
 

 
 أولياء أمور

 
 معمموف

 
 قادة تربويوف

 SOS 78 29 4ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 9 21 135 الفرير الثانوية

 10 13 83 طاليتا قومي

 9 10 73 (الرعاة)الرـو األورثودكس 

 4 31 128 الرـو الكاثوليؾ

 36 104 497 المجموع

      فئة المستجيب 
          المدرسة 

 

 
 أولياء أمور 

 
 معمموف

 
 قادة تربويوف 

 SOS  265 38 5ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 10 42 620 الفرير الثانوية

 10 52 370 طاليتا قومي

 10 39 400 (الرعاة)الرـو األورثودكس 

 4 40 321 الرـو الكاثوليؾ

 39 211 1976 المجموع
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لقادة التربويين حسب متغيرات الخبرة في التدريس األعداد والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة من ا: (3.3)جدول 
والمؤىل العممي 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الخبرة في التدريس

 16.67 6  سنوات5أقؿ مف 

 25.00 9  سنوات10- 5مف 

 58.33 21  سنوات فأكثر10

 100 36 المجموع

 25.00 9 الفرير الثانوية المدرسة

 25.00 9 الرـو األرثوذكس

 11.11 4 الرـو الكاثوليؾ

 27.78 10 طاليثا قومي

ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 
SOS 4 11.11 

 100 36 المجموع

 
. المعممين حسب متغيرات الخبرة في التدريس والمدرسةاألعداد والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة من : (4.3)جدول 

المتغير 
 النسبة المئوية العدد الفئة 

الخبرة في 
 التدريس

 26.92 28  سنوات5أقؿ مف 

 21.15 22  سنوات10- 5مف 

 51.92 54  سنوات فأكثر10

 100.00 104 المجموع

 20.19 21 الفرير الثانوية المدرسة

 9.62 10 الرـو األرثوذكس

 29.81 31 الرـو الكاثوليؾ

 12.50 13 طاليثا قومي

ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 
SOS 29 27.88 

 100 104 المجموع
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. األعداد والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة من أولياء األمور : (5.3)جدول 

المتغير 
 النسبة المئوية العدد الفئة 

 27.16 135 الفرير الثانوية المدرسة

 14.69 73 الرـو األرثوذكس

 25.75 128 الرـو الكاثوليؾ

 16.70 83 طاليثا قومي

ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 
SOS 78 15.69 

 100 497 المجموع

 
 

 أداتا الدراسة 4.3
 

لتحقيؽ أغراض ىذه الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا قامت الباحثة باستخداـ أداتيف في الدراسة األولى  لجمع 
. وفيما يمي وصؼ لؤلداتيف. البيانات مف أولياء األمور والثانية لجمع البيانات مف المعمميف والقادة التربوييف

 
 وصف األداتين 1.4.3

 
المدرجة في مشروع  (إستبانة)تـ اعتماد أداة الدراسة : األداة األولى الموجية لممعمميف والقادة التربوييف .1

 لقياس مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة  واالتجاىات ( MSN )النموذجية المدارس شبكة
 مف وجية نظر لحـ بيت محافظة في  البرنامج ىذا في المشاركة مدارسالمستقبمية نحو التطوير في اؿ

فقرة في شكميا األولي موزعة عمى المجاالت  (45)تكونت اإلستبانة مف .  المعمميف والقادة التربوييف
دارة الموارد المدرسية، وجودة عممية التعميـ : السبعة التالية التخطيط المدرسي، والعبلقات المدرسية، وا 

ستخداـ التكنولوجيا  والتعمـ بالمدرسة، والبيئة المدرسية، وأساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة، وا 
 .  ىذه اإلستبانة (2)فقرة ، ويوضح الممحؽ رقـ  (50)بالمدرسة، في شكميا النيائي والتي تكونت مف 

 

 األمور بأولياء لخاصةا (إستبانة)تـ اعتماد أداة الدراسة : األداة الثانية الموجية إلى أولياء األمور .2
 لقياس مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة  (MSN )النموذجية المدارس شبكةالمدرجة في مشروع 
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 لحـ بيت محافظة في  البرنامج ىذا في المشاركة مدارسواالتجاىات المستقبمية نحو التطوير في اؿ
فقرة في شكميا األولي موزعة عمى  (29)تكونت اإلستبانة مف . مف وجية نظر أولياء األمور

ىذه اإلستبانة في شكميا النيائي والتي  (3)المجاالت السبعة السابؽ بيانيا، ويوضح الممحؽ رقـ
 .فقرة (41)تكونت مف 

 
   صدق أداتي الدراسة2.4.3

 
: وقد تـ التأكد مف صدؽ أداتي الدراسة بطريقتيف

قامت الباحثة بعرض األداتيف عمى عشرة مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ : األولى
اإلدارة التربوية وأساليب التدريس مف العامميف في جامعة القدس ، وجامعة القدس المفتوحة، يوضحو الممحؽ 

وىذا لمحكـ عمى أداة الدراسة ومبلءمتيا وقد تـ األخذ بالتوصيات المشتركة بينيـ ، حيث اعتمدت  (4)رقـ
محكميف فأكثر وعميو، جرى تعديؿ عمى بعض فقرات إستبانة أولياء األمور  (6)الفقرات التي اتفؽ عمييا 

فقرة بداًل مف  (50) وأما إستبانة المعمميف والقادة التربوييف فأصبحت 29 فقرة بداًل مف 41فأصبح عددىا 
، وقد تمثمت التعديبلت بتجزئة بعض الفقرات تبلشيًا الزدواجية األىداؼ، كما تـ توحيد أسموب الصياغة 45

.   فأصبحت كافة عبارات اإلستبانة تبدأ بفعؿ مضارع
تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات األداة بحساب معامؿ ارتباط كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لؤلداة، : الثانية

( 0.33)بفروعو حيث لوحظ أف معامبلت االرتباط كانت متفاوتة وتراوحت بيف  (5)ويوضح ذلؾ الممحؽ رقـ
 .ودالة إحصائياً  (0.9)و
 

 ثبات أداتي الدراسة 3.4.3
 Cronbach) تـ حساب ثبات أداتي الدراسة باستخراج معامؿ االتساؽ الداخمي وفؽ معادلة كرونباخ ألفا

Alfa )  لئلتساؽ الداخمي .
 
 
 
لمقادة التربويين والمعممين  (1
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ـّ التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة وبمغت قيمة الثبات  وبذلؾ تتمتع األداة بدرجة عالية مف الثبات كما  (0.81 )ت
(. 6.3)في الجدوؿ 

. نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة لمقادة التربويين والمعممين: (6.3)جدول 
معامؿ الثبات لمدى  المجاؿ

 توافرىا في المدرسة حالياً 

معامؿ الثبات لمدى 
االتجاىات المستقبمة نحو 

 التطوير

 0.89 0.89 التخطيط المدرسي

 0.65 0.89 العبلقات المدرسية

 0.78 0.80 الموارد المدرسية

 0.87 0.88 جودة عممية التعميـ والتعمـ في المدرسة

 0.69 0.62 البيئة المدرسية

 0.87 0.92 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة في المدرسة

استخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة 
 المدرسية

0.79 0.72 

 0.80 0.81 الدرجة الكمية

 
ألولياء األمور  (2

ـّ التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة وبمغت قيمة الثبات  وبذلؾ تتمتع األداة بدرجة عالية مف الثبات كما  (0.96)ت
(. 7.3)في الجدوؿ 

 
. نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة المعدة ألولياء األمور: (7.3)جدول 

معامؿ الثبات لمدى توافرىا في  المجاؿ
 المدرسة حالية

معامؿ الثبات لمدى االتجاىات 
 المستقبمة نحو التطوير

 0.94 0.78 التخطيط المدرسي

 0.75 0.83 العبلقات المدرسية

 0.86 0.63 الموارد المدرسية

 0.87 0.87 جودة عممية التعميـ والتعمـ في المدرسة

 0.96 0.87 البيئة المدرسية

أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة في 
 المدرسة

0.88 0.85 
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استخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات 
 التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية

0.93 0.88 

 0.90 0.96 الدرجة الكمية

 
 إجراءات الدراسة 5.3
 

:- لتنفيذ ىذه الدراسة قامت الباحثة بخطوات محددة ضمف إجراءات الدراسة وىي كالتالي 
  الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف عمادة كمية الدراسات العميا في جامعة القدس يبينو ممحؽ

(. 6)رقـ
  (.7)الحصوؿ عمى موافقة الجيات المختصة إلتماـ الدراسة يبينو الممحؽ رقـ 

 حصر مجتمع وعينة الدراسة. 

 تحضير اإلستبانة وعرضيا عمى المحكميف والتوصؿ الى الصورة النيائية . 

 توزيع اإلستبانة عمى عينة الدراسة. 

 جمع االستبيانات المعبأة وتحديد الصالح منيا لمتحميؿ. 

  نقاط 5" بدرجة كبيرة جداً "تحويؿ االستجابات المفظية إلى استجابات رقمية، حيث أعطيت االستجابة 
" بدرجة قميمة جداً "نقطتاف ، و" بدرجة قميمة" نقاط ، و3" بدرجة متوسطة" نقاط ، و4" بدرجة كبيرة"، و

 .نقطة واحدة

  خضاعيا لممعالجة اإلحصائية المناسبة باستخداـ برنامج  إدخاليا لمحاسوب وتفريغ اإلجابات وا 

SPSS (statistical package for social sciences.) 

 
  متغيرات الدراسة6.3
 

المتغيرات المستقمة 1.6.3
:- ولو مستوياف وىما (فيما يتعمؽ بأداة المعمميف والقادة التربوييف فقط) متغير فئة المستجيبيف-1     

. المعمموف، والقادة التربويوف 
 :-متغير المدرسة ولو خمسة مستويات وىي-2     

  مدرسة ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ SOSبيت لحـ . 

 مدرسة الفرير الثانوية . 
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 مدرسة طاليتا قومي. 

  (الرعاة)مدرسة الرـو األورثودكس. 

 مدرسة الروـ الكاثوليؾ.     

أقؿ مف خمس سنوات ، ومف خمس الى عشر سنوات، وأكثر مف :- متغير الخبرة ولو ثبلثة مستويات-3   
.  عشر سنوات

 
 

 المتغير التابع 2.6.3
 
ووجيات نظر أولياء األمور حوؿ مدى  (المعمميف، والقادة التربوييف)وجيات نظر أفراد عينة الدراسة - 1

 بحسب لحـ بيت محافظة في( MSN )النموذجية المدارس شبكة مدارستوفر عناصر المدرسة الفعالة في 
. فئتيـ

ووجيات نظر أولياء األمور في االتجاىات  (المعمميف، والقادة التربوييف)وجيات نظر أفراد الدراسة -2
.  بحسب فئتيـلحـ بيت محافظة في( MSN )النموذجية المدارس شبكة مدارسالمستقبمية نحو التطوير في 

 

 :المعالجة اإلحصائية 7.2

 
تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة عمى فقرات اإلستبانة مف أجؿ 

وكذلؾ استخدـ  تحميؿ التبايف  اإلجابة عف كؿ مف االسئمة التالية األوؿ، والثاني، والخامس، والسادس،
األولى والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة : لفحص الفرضيات (One-way ANOVA)األحادي 

-Two)الثالث، والرابع، والسابع، والثامف، واستخدـ تحميؿ التبايف الثنائي : المنبثقات عف األسئمة

wayANOVA)  لفحص الفرضيتيف الثانية والسادسة المنبثقتيف عف السؤاليف الثالث والسابع وكذلؾ استخدـ
معامؿ اإلرتباط لفحص صدؽ فقرات األداة، ومعامؿ كرونباخ ألفا لفحص ثبات األداة، وذلؾ ضمف برنامج 

.   Statistical Package for Social Sciences( SPSS )الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 
 في محافظة ( MSN)ولمحكـ عمى مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

: بحسب المتوسطات الحسابية اآلتية (المعيار)اعتمد المفتاح . بيت لحـ واإلتجاىات المستقبمية نحو التطوير
  تكوف الدرجة منخفضة2.33-1.00المتوسط الحسابي ما بيف   .
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  تكوف الدرجة متوسطة3.67 -2.34المتوسط الحسابي ما بيف  .
  تكوف الدرجة مرتفعة5 -3.68المتوسط الحسابي ما بيف . 

 . ، وتقسيميا إلى  ثبلث درجات (5-1)حيث تـ اإلعتماد عمى المدى الكمي لمفقرات مف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
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نتائج الدراسة 
 

  النتائج المتعمقة بالسؤال األول1.4

 

  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني2.4

 

  النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث3.4

 

  النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع4.4

 

  النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس5.4

 

  النتائج المتعمقة بالسؤال السادس6.4

 

  النتائج المتعمقة بالسؤال السابع7.4

 

  النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن8.4
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الفصل الرابع .4 4
 
 

 نتائج الدراسة
  

تضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة ، وفيما يمي عرضا لتمؾ النتائج 
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.4
 

في محافظة بيت لحـ  (MSN ) ما مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية
مف وجية نظر أولياء أمور الطمبة فييا؟ 

 

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء األمور عمى 
ويتضح ذلؾ .  كؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة، ولكؿ مجاؿ مف مجاالتيا السبعة إضافة إلى الدرجة الكمية

(.  4.8(-)1.4)مف خبلؿ الجداوؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس :(1.4)الجدول
. في محافظة بيت لحم من وجية نظر أولياء األمور مرتبة تنازلياً  (  MSN)النموذجية 

 الدرجةاالنحراؼ المتوسط  المجاؿرقـ 
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 المعياري الحسابي المجاؿ

 مرتفعة 0.96 3.78 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة 6

إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ  7
 واإلدارة المدرسية

3.72 0.86 

 مرتفعة

 متوسطة 0.69 3.63 إدارة الموارد البشرية 3

 متوسطة 0.61 3.45 التخطيط المدرسي 1

 متوسطة 0.74 3.36 البيئة المدرسية 5

 متوسطة 0.80 3.30 العبلقات المدرسية 2

 متوسطة 0.69 3.26  التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عممية 4

 متوسطة 0.63 3.48 الدرجة الكمية 

 
مما يدؿ عمى درجة توفر  (3.48)أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية يبمغ   (1.4)يبلحظ مف الجدوؿ 

، (أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة): متوسطة ، حيث أف المجاليف السادس والسابع وىما
قد حازا عمى متوسطيف حسابييف  (استخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية)و

يدالف عمى درجة توفر مرتفعة لعناصر المدرسة الفعالة ، بينما كاف توفر عناصر المدرسة الفعالة في بقية 
. المجاالت بدرجة متوسطة 

 
من وجية نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال التخطيط المدرسي : (2.4)جدول 

. أولياء األمور

 الرقـ
 

 العبارة

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

 1 يوجد لممدرسة رؤية تربوية واضحة 1
 مرتفعة 1.00 4.07

 3 يوجد لممدرسة رسالة واضحة 2
 متوسطة 0.66 3.37

يتـ إعبلف مجتمع المدرسة عف رؤيتيا ورسالتيا بشكؿ  3
 واضح

4 

 متوسطة 0.99 3.32

يتـ بناء الخطة بصورة تشاركيو لكؿ مف األطراؼ  4
 المعنية بيا

6 

 متوسطة 0.98 2.83

 5 يتـ تقويـ الخطة المدرسية بشكؿ دوري 5
 متوسطة 0.79 3.30

 2 تخدـ الخطة المدرسية الغايات التربوية 6
 مرتفعة 0.73 3.77

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 متوسطة 0.61 3.45
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لدى مدارس شبكة  عناصر الفعالية في مجاؿ التخطيط المدرسي مدى توفرأف  (2.4)يتضح مف الجدوؿ 
 بشكؿ عاـ  كاف بدرجة في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور (  MSN)المدارس النموذجية 

عمى  (6( )1)وقد حصمت الفقرتاف رقـ .  (3.45)متوسطة حيث كاف المتوسط الحسابي لبلستجابة عمييا 
عمى التوالي وىذا يدؿ عمى درجة توفر مرتفعة ، بينما حصمت  (3.77)،  (4.07)متوسط حسابي بمغ 

وىي تدؿ عمى درجة توفر  (2.83)و (3.37)الفقرات األربعة األخرى عمى متوسطات حسابية تراوحت بيف 
. متوسطة

 
من وجية نظر المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال العالقات المدرسية : (3.4)جدول 

. أولياء األمور 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

 4 يوجد سياسة واضحة لممدرسة لدعـ العبلقات الداخمية 7
 متوسطة 1.10 3.28

يتـ تنفيذ أنشطة المدرسة بصورة تشاركيو مما يؤدي  8
 الى استثمار جميع القدرات المتوفرة

2 

 متوسطة 0.93 3.46

 5 تتسـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع بالقوة والمتانة 9
 متوسطة 0.96 3.26

 1 يتبادؿ المجتمع والمدرسة المشورة والدعـ 10
 متوسطة 1.25 3.55

يشارؾ المجتمع المحمي في صناعة القرارات المرتبطة  11
 بتحسيف األداء المدرسي

6 

 متوسطة 1.05 2.89

 3 يتـ تنظيـ آليات االتصاؿ والتواصؿ بشكؿ متطور 12
 متوسطة 1.17 3.40

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 متوسطة 0.80 3.30

 
 لدى مدارس شبكة العبلقات المدرسيةعناصر الفعالية في مجاؿ  مدى توفرأف  (3.4)يتضح مف الجدوؿ 
 عمى جميع الفقرات كاف في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور (  MSN)المدارس النموذجية 

(. 2.89)و (3.55)بدرجة  متوسطة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات بيف
 

من وجية نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال إدارة الموارد المدرسية : (4.4)جدول 
 .أولياء األمور 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا
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تتابع المدرسة جاىزية مواردىا المادية  13
 وصبلحيتيا لبلستخداـ

4 

 متوسطة 0.81 3.32

 2 تتسـ األمور المالية بالتوثيؽ الدقيؽ 14
 مرتفعة 0.85 3.79

 1 يتسـ تعامؿ اإلدارة مع المعمميف بروح الفريؽ 15
 مرتفعة 1.03 3.80

يتـ تفعيؿ لجاف مختمفة لتحقيؽ األىداؼ  16
 المدرسية

3 

 متوسطة 1.09 3.55

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 متوسطة 0.69 3.63

 لدى مدارس شبكة إدارة الموارد البشريةعناصر الفعالية في مجاؿ  مدى توفرأف  (4.4)يتضح مف الجدوؿ 
( 16)و (13) لمفقرتيف في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور (  MSN)المدارس النموذجية 

( 15)، بينما حصمت الفقرتاف (3.55)و (3.32)كاف بدرجة  متوسطة حيث كانت المتوسطات الحسابية ليا 
 .ويدالف عمى درجة توفر عالية (3.79)و (3.38)عمى أعمى متوسطيف حسابييف بمغا عمى التوالي  (14)و

 
 التعميم والتعمم بالمدرسة جودة عمميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال : (5.4)جدول 

. من وجية نظر أولياء األمور

 العبارة الرقـ
الترتيب 
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

 3 تمثؿ جودة التعميـ ىدؼ المدرسة االستراتيجي 17
 مرتفعة 1.04 3.70

 2 تتوقع المدرسة اداءات عالية مف الطمبة 18
 مرتفعة 0.99 3.76

 1 تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكؿ مستمر 19
 مرتفعة 1.12 3.80

 6 تنوع المدرسة في األنشطة غير الصفية 20
 متوسطة 0.71 2.81

تشارؾ جميع األطراؼ المعنية في تنفيذ  21
 األنشطة الصفية

4 

 متوسطة 0.85 3.04

 5 يوجد تقويـ مستمر لؤلنشطة غير الصفية 22
 متوسطة 0.75 2.90

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 متوسطة 0.69 3.26

بالمدرسة لدى   التعميـ والتعمـجودة عمميةعناصر الفعالية في مجاؿ  مدى توفرأف  (5.4)يتضح مف الجدوؿ 
 عمى ثبلثة في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور (  MSN)مدارس شبكة المدارس النموذجية 

( 2.81)كاف بدرجة  متوسطة حيث بمغت المتوسطات الحسابية ليا (22)و (21)و (20)فقرات ىي 
عمى أعمى متوسطات حسابية  (17)و (18)و (19)، كما حصمت الثبلث فقرات األخرى(2.90)و (3.04)و

. ويدؿ ىذا عمى درجة توفر عالية (3.70)و (3.76)و (3.80)بمغت عمى التوالي 
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 من وجية نظر أولياء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال البيئة المدرسية: (6.4)جدول 
 .األمور 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

 2 يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء العامميف فييا 23
 مرتفعة 0.89 3.83

 1 تشجع سياسة المدرسة العامميف لممحافظة عمى مقتنياتيا 24
 مرتفعة 1.44 4.01

 3 يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء الطمبة فييا 25
 متوسطة 1.01 3.52

تعمف المدرسة عف حقوؽ الطمبة بشكؿ يؤدي الى  26
 تطبيقيا

9 

 متوسطة 1.18 2.87

 5 يحافظ الطمبة عمى مقتنيات المدرسة ومرافقيا 27
 متوسطة 1.03 3.37

 7 تتسـ المدرسة ببيئة مادية صديقة لمطفؿ 28
 متوسطة 0.87 3.03

 8 توفر المدرسة بيئة نفسية واجتماعية جذابة لمطالب 29
 متوسطة 0.99 2.89

يتـ تنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرؽ محببة  30
 لمطمبة

4 

 متوسطة 1.09 3.41

يشجع المناخ المدرسي عمى المشاركة الواسعة في  31
 اإلدارة

6 

 متوسطة 0.92 3.35

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 متوسطة 0.74 3.36

 
 لدى مدارس شبكة البيئة المدرسية عناصر الفعالية في مجاؿ مدى توفرأف  (6.4)يتضح مف الجدوؿ 
( 25)فقرات ىي 7 عمى في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور (  MSN)المدارس النموذجية 

كاف بدرجة  متوسطة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه  (31)و (30)و (29)و (28)و (27)و (26)و
عمى أعمى متوسطيف حسابييف بمغا عمى  (24)و (23)بينما حصمت الفقرتاف .  (3.52)و (2.87)الفقرات بيف

. ويدالف عمى درجة توفر عالية (3.83)و (4.01)التوالي 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال أساليب وأدوات التقويم المستخدمة : (7.4)جدول 

. من وجية نظر أولياء األمور بالمدرسة 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

تستخدـ الدراسة أدوات متنوعة لتقويـ مختمؼ  32
 األىداؼ

3 

 مرتفعة 1.18 3.76

يوجد لممدرسة إجراءات محددة لتقييـ الطمبة  33
 ومتابعتيـ

2 

 مرتفعة 1.03 3.82
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 5 تتحمؿ المدرسة مساءلة عالية تجاه نجاح الطمبة 34
 متوسطة 1.11 3.58

يتـ اعتماد نتائج التقويـ في المدرسة كجزء مف  35
 عممية تعديؿ األداء وتحسينو

4 

 مرتفعة 1.40 3.74

تعمف المدرسة عف نتائج التقويـ لكافة األطراؼ  36
 المعنية

1 

 مرتفعة 1.08 4.02

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفعة 0.96 3.78

 لدى مدارس شبكة العبلقات المدرسيةعناصر الفعالية في مجاؿ  مدى توفرأف  (7.4)يتضح مف الجدوؿ 
 عمى فقرات المجاؿ كاف في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور (  MSN)المدارس النموذجية 

( 34)،ما عدا الفقرة رقـ (3.58)و (4.02)بدرجة مرتفعة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات بيف
.  ويدؿ عمى درجة توفر متوسطة (3.58)حيث حصمت عمى متوسط حسابي 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال إستخدام التكنولوجيا بفعالية في : (8.4)جدول 
 .من وجية نظر أولياء األمور عمميات التعميم والتعمم 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

 1 يوجد في المدرسة تجييزات تكنولوجية مناسبة 37
 مرتفعة 0.85 4.08

تطمب المدرسة مف العامميف توظيؼ التكنولوجيا في  38
 التعميـ

2 

 مرتفعة 1.10 3.80

يوجد في المدرسة كوادر بشرية مؤىمة لتوظيؼ  39
 التكنولوجيا

5 

 متوسطة 1.03 3.35

 4 تستخدـ اإلدارة المدرسية التكنولوجيا في عمميا 40
 مرتفعة 0.83 3.67

 3 يستخدـ الطمبة التكنولوجيا أثناء تعمميـ 41
 مرتفعة 1.04 3.72

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفعة 0.86 3.72

عناصر الفعالية في مجاؿ إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات  مدى توفرأف  (8.4)يتضح مف الجدوؿ 
 في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور (  MSN)التعميـ لدى مدارس شبكة المدارس النموذجية 

كاف بدرجة  مرتفعة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية  (41)و (40)و (38)و (37)عمى أربع فقرات وىي 
عمى درجة   (3.35)وقيمتو  (39)، بينما  يدؿ المتوسط الحسابي لمفقرة (3.67)و (4.08)ليذه الفقرات بيف
 .توفر متوسطة

 

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 
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في محافظة بيت لحـ  (MSN)ما مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف فييا؟ 
 

المعمميف والقادة لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
.  عمى كؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة، ولكؿ مجاؿ مف مجاالتيا السبعة إضافة إلى الدرجة الكميةالتربوييف 

(.  14.4( –)9.4)ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجداوؿ رقـ 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس : (9.4)جدول 
  .في محافظة بيت لحم من وجية نظر المعممين والقادة التربويين مرتبة تنازلياً  (  MSN)النموذجية 

رقـ 
 المجاؿ

 المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 درجة

 مرتفعة 0.58 3.85 إدارة الموارد المدرسية 3

 مرتفعة 0.61 3.72 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ 4

 متوسطة 0.50 3.63 إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية 7

 متوسطة 0.91 3.62 العبلقات المدرسية 2

 متوسطة 0.83 3.51 التخطيط المدرسي 1

 متوسطة 0.94 3.49 البيئة المدرسية 5

 متوسطة 0.74 3.46 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة 6

 متوسطة 0.46 3.64 الدرجة الكمية 

 
 

لية التعميـ جودة عـ)، و(إدارة الموارد المدرسية: )أف المجاليف الثالث والرابع وىما (9.4)يبلحظ مف الجدوؿ 
قد حازا عمى متوسطيف حسابييف يدالف عمى درجة توفر مرتفعة لعناصر المدرسة الفعالة ،  (والتعمـ بالمدرسة

بينما كاف توفر عناصر المدرسة الفعالة في بقية المجاالت بدرجة متوسطة ، وفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية فيدؿ 
. عمى درجة توفر متوسطة (3.64)المتوسط 

 

من وجية نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال التخطيط المدرسي : (10.4)جدول 
 .المعممين والقادة التربويين

 درجة توفرىااالنحراؼ المتوسط  الترتيب العبارة الرقـ
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 المعياري الحسابي

 1 يوجد لممدرسة رؤية تربوية واضحة 1
 مرتفعة 0.70 4.04

 2 يوجد لممدرسة رسالة واضحة 2
 مرتفعة 1.01 3.94

يتـ إعبلف مجتمع المدرسة عف رؤيتيا ورسالتيا  3
 بشكؿ واضح

8 

 متوسطة 0.73 3.50

 3 يوجد لمخطة المدرسية أىداؼ محددة 4
 مرتفعة 0.72 3.93

 4 تحدد الخطة المدرسية المصادر البلزمة لتنفيذىا 5
 مرتفعة 0.63 3.83

يتـ بناء الخطة بصورة تشاركيو لكؿ مف األطراؼ  6
 المعنية بيا

7 

 متوسطة 0.99 3.59

 6 يتـ تقويـ الخطة المدرسية بشكؿ دوري 7
 مرتفعة 0.72 3.82

 5 تخدـ الخطة المدرسية الغايات التربوية 8
 مرتفعة 0.77 3.87

  الدرجة الكمية لممجاؿ 
 مرتفعة 0.58 3.79

   
عناصر الفعالية في مجاؿ التخطيط المدرسي لدى مدارس شبكة  مدى توفرأف  (10.4)يتضح مف الجدوؿ 
 عمى ست في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربويوف (  MSN)المدارس النموذجية 

كاف بدرجة  مرتفعة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية  (8)و (7)و (5)و (4)و (2)و (1)فقرات وىي 
حيث حصمتا عمى أدنى متوسطيف حسابييف  (6)و (3)، باستثناء الفقرتيف  (3.82)و (4.04)لمفقرات بيف

 .ويدالف عمى درجة توفر متوسطة (3.59)و (3.50)بمغا عمى التوالي 

 

 
  

من وجية نظر  العالقات المدرسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال : (11.4)جدول 
 .المعممين والقادة التربويين

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

 4 يوجد سياسة واضحة لممدرسة لدعـ العبلقات الداخمية 9
 متوسطة 0.83 3.51

يتـ تنفيذ أنشطة المدرسة بصورة تشاركيو مما يؤدي الى استثمار  10
 جميع القدرات المتوفرة

5 

 متوسطة 0.70 3.44

 3 تتنوع أنشطة المدرسة بحيث تدعـ العبلقات بيف العامميف والطمبة 11
 متوسطة 0.78 3.56

 2 تتسـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع بالقوة والمتانة 12
 متوسطة 0.85 3.59
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 6 يتبادؿ المجتمع والمدرسة المشورة والدعـ 13
 متوسطة 0.87 3.35

يشارؾ المجتمع المحمي في صناعة القرارات المرتبطة بتحسيف  14
 األداء المدرسي

7 

 متوسطة 0.79 3.06

 1 يتـ تنظيـ آليات االتصاؿ والتواصؿ بشكؿ متطور 15
 مرتفعة 6.11 4.59

 متوسطة 0.91 3.62  الدرجة الكمية لممجاؿ

 لدى مدارس شبكة العبلقات المدرسيةعناصر الفعالية في مجاؿ  مدى توفرأف  (11.4)يتضح مف الجدوؿ 
 عمى ست في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف (  MSN)المدارس النموذجية 

كاف بدرجة  متوسطة حيث تراوحت المتوسطات  (14)و (13)و (12)و (11)و (10)و (9)فقرات وىي 
عمى أعمى متوسط حسابي  (15)، بينما حصمت الفقرة السابعة رقـ (3.06)و (4.59)الحسابية لمفقرات بيف

. ويدؿ عمى درجة توفر عالية (4.59)بمغ 
 

من وجية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال إدارة الموارد المدرسية : (12.4)جدول 
. نظر المعممين والقادة التربويين

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

تحتفظ المدرسة بسجبلت منظمة توثؽ مواردىا المادية ليسيؿ  16
 استخداميا

2 

 مرتفعة 0.67 3.96

 3 تتابع المدرسة جاىزية مواردىا المادية وصبلحيتيا لبلستخداـ 17
 مرتفعة 0.69 3.92

 1 تتسـ األمور المالية بالتوثيؽ الدقيؽ 18
 مرتفعة 0.74 3.97

 5 يتسـ تعامؿ اإلدارة مع المعمميف بروح الفريؽ 19
 متوسطة 0.65 3.64

 4 يتـ تفعيؿ لجاف مختمفة لتحقيؽ األىداؼ المدرسية 20
 متوسطة 0.95 3.66

 مرتفعة 0.58 3.85  الدرجة الكمية لممجاؿ

 لدى مدارس شبكة إدارة الموارد البشريةعناصر الفعالية في مجاؿ  مدى توفرأف  (12.4)يتضح مف الجدوؿ 
 عمى ثبلث في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف (  MSN)المدارس النموذجية 

كاف بدرجة  مرتفعة  حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات   (18)و (17)و (16)فقرات وىي
عمى أدنى متوسطيف حسابييف بمغا عمى التوالي  (20)و (19)، بينما حصمت الفقرتاف (3.92)و (3.97)بيف
. ويدالف عمى درجة توفر متوسطة (3.66)و (3.64)

 

لية التعميم والتعمم جودة عمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال : (13.4)جدول 
. من وجية نظر المعممين والقادة التربويينبالمدرسة 



 90 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 درجة توفرىا

 3 تمثؿ جودة التعميـ ىدؼ المدرسة االستراتيجي 21
 مرتفعة 0.92 3.94

 1 تتوقع المدرسة اداءات عالية مف الطمبة 22
 مرتفعة 0.68 4.01

 2 تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكؿ مستمر 23
 مرتفعة 0.91 3.98

 6 يوجد لممدرسة خطة لمتنمية المينية لمعامميف 24
 مرتفعة 0.89 3.85

تشارؾ المدرسة في برامج التنمية المينية المحمية  25
 والخارجية 

3 

 مرتفعة 0.86 3.94

تحتفظ المدرسة بوثائؽ تبيف متابعة اثر التدريب  26
 عمى تحسف عممية التعمـ

5 

 مرتفعة 0.94 3.91

 7 تنوع المدرسة في األنشطة غير الصفية 27
 متوسطة 0.99 3.52

تشارؾ جميع األطراؼ المعنية في تنفيذ األنشطة  28
 الصفية

8 

 متوسطة 0.86 3.42

 9 يوجد تقويـ مستمر لؤلنشطة غير الصفية 29
 متوسطة 1.10 3.27

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفعة 0.61 3.72

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةعـ جودةعناصر الفعالية في مجاؿ  مدى توفرأف  (13.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة  (  MSN)لدى مدارس شبكة المدارس النموذجية 

كاف بدرجة  مرتفعة حيث  (26)و (25)و (24)و (23)و (22)و (21) عمى ست فقرات وىيالتربوييف
( 27)و (28)و (29)، بينما حصمت الفقرات (3.85)و (4.01)تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات بيف

وتدؿ عمى درجة توفر  (3.52)و (3.42)و (3.27)عمى أدنى متوسطات حسابية بمغت عمى التوالي 
. متوسطة

 
من وجية المعممين  البيئة المدرسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال : (14.4)جدول 

 .والقادة التربويين

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 توفرىا

 6 يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء العامميف فييا 30
 متوسطة 0.84 3.40

 3 تشجع سياسة المدرسة العامميف لممحافظة عمى مقتنياتيا 31
 متوسطة 0.83 3.60

 5 يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء الطمبة فييا 32
 متوسطة 0.77 3.48

 2 تعمف المدرسة عف حقوؽ الطمبة بشكؿ يؤدي الى تطبيقيا 33
 متوسطة 0.90 3.64

 1 يحافظ الطمبة عمى مقتنيات المدرسة ومرافقيا 34
 مرتفعة 5.59 3.84
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 4 تتسـ المدرسة ببيئة مادية صديقة لمطفؿ 35
 متوسطة 0.82 3.56

 7 توفر المدرسة بيئة نفسية واجتماعية جذابة لمطالب 36
 متوسطة 0.88 3.39

 8 يتـ تنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرؽ محببة لمطمبة 37
 متوسطة 0.92 3.29

 9 يشجع المناخ المدرسي عمى المشاركة الواسعة في اإلدارة 38
 متوسطة 0.88 3.24

  الدرجة الكمية لممجاؿ 
 متوسطة 0.94 3.49

المعمميف والقادة  البيئة مف وجية نظرعناصر الفعالية في مجاؿ  مدى توفرأف  (14.4)يتضح مف الجدوؿ 
كاف بدرجة   (38)و (37)و (36)و (35)و (33)و (32)و (31)و (30)عمى ثماني فقرات وىي التربوييف 

حيث كاف  (34)، باستثناء الفقرة (324)و (3.64)متوسطة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات بيف
. ويدؿ عمى درجة توفر مرتفعة (3.84)المتوسط الحسابي ليا 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال أساليب وأدوات التقويم المستخدمة : (15.4)جدول 
 .من وجية المعممين والقادة التربويينبالمدرسة 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 درجة توفرىا

 4 إستخدامت الدراسة أدوات متنوعة لتقويـ مختمؼ األىداؼ 39
 متوسطة 0.78 3.40

 2 يوجد لممدرسة إجراءات محددة لتقييـ الطمبة ومتابعتيـ 40
 متوسطة 0.74 3.58

 6 يتـ توثيؽ أداء العامميف وانجازاتيـ لتقدير الجيد منو 41
 متوسطة 1.13 3.23

 5 يتـ تقويـ أداء العامميف ضمف أسس موضوعية 42
 متوسطة 0.97 3.31

 4 تتحمؿ المدرسة مساءلة عالية تجاه نجاح الطمبة 43
 متوسطة 0.93 3.40

يتـ اعتماد نتائج التقويـ في المدرسة كجزء مف عممية تعديؿ  44
 األداء وتحسينو

1 

 متوسطة 1.04 3.66

 3 تعمف المدرسة عف نتائج التقويـ لكافة األطراؼ المعنية 45
 متوسطة 1.02 3.41

  الدرجة الكمية لممجاؿ 
 متوسطة 0.74 3.46

عناصر الفعالية في مجاؿ أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة  مدى توفرأف  (15.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف  (  MSN)بالمدرسة لدى مدارس شبكة المدارس النموذجية 

 عمى جميع الفقرات كاف بدرجة  متوسطة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات والقادة التربوييف
 (.3.23)و (3.66)بيف

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوفر لفقرات مجال إستخدام التكنولوجيا بفعالية في : (16.4)جدول 
. من وجية المعممين والقادة التربويينعمميات التعميم والتعمم 

درجة االنحراؼ المتوسط  الترتيب العبارة الرقـ
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 توفرىا المعياري الحسابي

 4 يوجد في المدرسة تجييزات تكنولوجية مناسبة 46
 متوسطة 0.81 3.56

 2 تطمب المدرسة مف العامميف توظيؼ التكنولوجيا في التعميـ  47
 مرتفعة 0.70 3.72

 4 يوجد في المدرسة كوادر بشرية مؤىمة لتوظيؼ التكنولوجيا 48
 متوسطة 0.79 3.56

 1 تستخدـ اإلدارة المدرسية التكنولوجيا في عمميا 49
 مرتفعة 0.70 3.74

 4 يستخدـ الطمبة التكنولوجيا أثناء تعمميـ 50
 متوسطة 0.57 3.56

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 متوسطة 0.50 3.63

عناصر الفعالية في مجاؿ إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات  مدى توفرأف  (16.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ مف  ( MSN)التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية لدى مدارس شبكة المدارس النموذجية 

بدرجة متوسطة حيث  (50)و (48)و (46)عمى ثبلث فقرات وىيوجية نظر المعمميف والقادة التربوييف كاف 
عمى متوسط  (47)و (49) بينما حصمت الفقرتاف 3.56حصمت عمى متوسطات حسابية متساوية بمغت 

. ويدؿ عمى درجة توفر مرتفعة  (3.72)و (3.74)حسابي بمغ عمى التوالي 
 

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 
في  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

محافظة بيت لحـ حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ بإختبلؼ فئاتيـ، وسنوات الخبرة، 
 فئة المستجيب والمدرسة؟ والمدرسة، والتفاعؿ بيف

اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ الفرضية األولى والثانية وقد تـ حساب المتوسطات الحسابية لكؿ تمت 
 (.19.4)و (18.4)و (17.4)مجاؿ ولمدرجة الكمية ويتضح ذلؾ مف الجداوؿ 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين والقادة التربويين في مجاالت الدراسة تبعًا : (17.4)جدول
. لمفئة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفئة المجاؿ

التخطيط المدرسي 
 

 0.48 3.88 قائد تربوي

 0.61 3.76 معمـ

العبلقات المدرسية 
 

 0.54 3.35 قائد تربوي

 0.99 3.72 معمـ

 0.42 4.05 قائد تربوي إدارة الموارد المدرسية
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 0.61 3.78 معمـ

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ
 0.49 3.73 قائد تربوي

 0.65 3.71 معمـ

 البيئة المدرسية
 0.40 3.46 قائد تربوي

 1.06 3.49 معمـ

 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة
 0.53 3.69 قائد تربوي

 0.78 3.38 معمـ

إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ 
 واإلدارة المدرسية

 0.54 3.52 قائد تربوي

 0.49 3.67 معمـ

 الدرجة الكمية
 0.35 3.66 قائد تربوي

 0.50 3.64 معمـ

 
أف المتوسط الحسابي الستجابات القادة التربوييف عمى الدرجة الكمية وفي  (17.4)يبلحظ مف الجدوؿ 

دارة الموارد المدرسية، وجودة عممية التعميـ والتعمـ بالمدرسة، وأساليب أدوات )مجاالت  التخطيط المدرسي، وا 
كاف أعمى مف متوسط إستجابات المعمميف، بينما كاف المتوسط الحسابي  (التقويـ المستخدمة بالمدرسة

الستجابات القادة التربوييف أدنى مف المتوسط الحسابي الستجابات المعمميف في بقية المجاالت 
العبلقات المدرسية، والبيئة المدرسية، واستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة )وىي

. (المدرسية
 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين والقادة التربويين في مجاالت الدراسة تبعًا  (:18.4)جدول
. لمخبرة في التدريس

 

 الخبرة في التدريس المجاؿ
المتوسط 
  الحسابي

االنحراؼ 
  المعياري

التخطيط المدرسي 
 

 0.67 3.77  سنوات5أقؿ مف 

 0.51 3.85  سنوات10- 5مف 

 0.56 3.77  سنوات فأكثر10

 1.35 4.15  سنوات5أقؿ مف العبلقات المدرسية 
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 0.92 3.57  سنوات10- 5مف  

 0.48 3.41  سنوات فأكثر10

 إدارة الموارد المدرسية

 0.51 3.84  سنوات5أقؿ مف 

 0.54 3.97  سنوات10- 5مف 

 0.62 3.80  سنوات فأكثر10

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ

 0.61 3.79  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
3.73 0.46 

 0.67 3.67  سنوات فأكثر10

 البيئة المدرسية

 0.51 3.55  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
3.35 0.54 

 1.18 3.51  سنوات فأكثر10

 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة

 0.59 3.55  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
3.41 0.68 

 0.82 3.44  سنوات فأكثر10

إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات 
 التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية

 0.54 3.51  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
3.55 0.50 

 0.48 3.72  سنوات فأكثر10

 الدرجة الكمية

 0.37 3.74  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
3.63 0.41 

 0.52 3.61  سنوات فأكثر10

وجود فرؽ في المتوسطات الحسابية الستجابات المعمميف والقادة التربوييف عمى  (18.4)تبيف مف الجدوؿ 
الدرجة الكمية وفي مجاالت الدراسة، ولفحص داللة ىذه الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي كما يبينو 

. الحقاً  (20.4)الجدوؿ 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين والقادة التربويين في مجاالت الدراسة تبعًا  (:19.4)جدول
. لممدرسة

 
 

االنحراؼ المتوسط  المدرسة المجاؿ
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  المعياري  الحسابي

 التخطيط المدرسي

 0.59 3.87 الفرير الثانوية

 0.42 3.48 الرـو األرثوذكس

 0.54 3.65 الرـو الكاثوليؾ

 0.63 4.07 طاليثا قومي

 SOS 3.89 0.57ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

العبلقات المدرسية 
 

 0.59 3.37 الفرير الثانوية

 0.91 3.34 الرـو األرثوذكس

 0.30 3.32 الرـو الكاثوليؾ

 0.21 3.91 طاليثا قومي

 SOS 4.19 1.37ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 إدارة الموارد المدرسية

 0.59 3.93 الفرير الثانوية

 0.68 3.82 الرـو األرثوذكس

 0.65 3.61 الرـو الكاثوليؾ

 0.21 4.22 طاليثا قومي

 SOS 3.93 0.44ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ

 0.62 3.76 الفرير الثانوية

 0.70 3.76 الرـو األرثوذكس

 0.61 3.38 الرـو الكاثوليؾ

 0.38 4.12 طاليثا قومي

 SOS 3.91 0.48ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 البيئة المدرسية

 1.40 4.05 الفرير الثانوية

 0.97 3.14 الرـو األرثوذكس

 0.64 3.06 الرـو الكاثوليؾ

 0.62 3.79 طاليثا قومي

 SOS 3.49 0.35ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة 
 بالمدرسة

 0.55 3.74 الفرير الثانوية

 1.34 3.09 الرـو األرثوذكس

 0.62 3.10 الرـو الكاثوليؾ
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 0.68 3.81 طاليثا قومي

 SOS 3.62 0.51ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

استخداـ التكنولوجيا بفعالية في 
عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة 

 المدرسية

 0.47 3.72 الفرير الثانوية

 0.63 3.91 الرـو األرثوذكس

 0.41 3.51 الرـو الكاثوليؾ

 0.71 4.00 طاليثا قومي

 SOS 3.47 0.40ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 الدرجة الكمية

 0.49 3.79 الفرير الثانوية

 0.73 3.47 الرـو األرثوذكس

 0.35 3.35 الرـو الكاثوليؾ

 0.38 3.98 طاليثا قومي

 SOS 3.79 0.23ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

حوؿ وجود فروؽ في المتوسطات الحسابية الستجابات المعمميف والقادة التربوييف  (19.4)تبيف مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ  (MSN) في مدارس شبكة المدارس النموذجية مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة

عمى الدرجة الكمية وفي كافة مجاالت الدراسة، ولفحص داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي كما 
. الحقاً  (22.4)يبينو الجدوؿ

 
 
 

:  وقد انبثقت عن السؤال الثالث الفرضيات التالية
في وجيات نظر  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة  (MSN)المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
. في مدارسيـ تعزى الى متغير الخبرة

(. 20.4)استخدـ تحميؿ التبايف كما يبينو الجدوؿ األولى لمتحقؽ مف صحة الفرضية 
 
 

وجيات نظر المعممين والقادة التربويين نتائج  تحميل التباين األحادي لمفروق في المتوسطات الحسابية حول  (20.4)جدول
. حول توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيم تعزى إلى متغير الخبرة (MSN)في مدارس شبكة المدارس النموذجية 



 97 

مجموع  مصدر التبايف رقـ المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 
 األوؿ

 0.08 2 0.15 بيف المجموعات

0.24 
 

0.80 
 

 0.34 137 46.01 داخؿ المجموعات

  139 46.16 المجموع

 6.40 2 12.79 بيف المجموعات الثاني

8.53 
 

0.00* 

 

 0.75 137 102.16 داخؿ المجموعات

  139 114.95 المجموع

 0.32 2 0.64 بيف المجموعات الثالث

0.94 
 

0.39 
 

 0.34 137 46.27 داخؿ المجموعات

  139 46.91 المجموع

 0.16 2 0.32 بيف المجموعات الرابع

0.42 
 

0.66 
 

 0.38 137 52.13 داخؿ المجموعات

  139 52.45 المجموع

 0.39 2 0.79 بيف المجموعات الخامس

0.44 
 

0.64 
 

 0.88 137 120.95 داخؿ المجموعات

  139 121.74 المجموع

 0.18 2 0.36 بيف المجموعات السادس

0.33 
 

0.72 
 

 0.55 137 74.90 داخؿ المجموعات

  139 75.26 المجموع

 0.68 2 1.35 بيف المجموعات السابع

2.72 
 

0.07 
 

 0.25 137 34.01 داخؿ المجموعات

  139 35.36 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 0.20 2 0.40 بيف المجموعات

0.95 0.39 

 0.21 137 29.44 داخؿ المجموعات

  139 29.84 المجموع

 0.05توجد داللة إحصائية عند مستوى *
 

 α وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى
حوؿ  (MSN)وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية   في 0.05= 
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توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى متغير الخبرة  عمى الدرجة الكمية ولمجاالت الدراسة 
 ولمعرفة مصدر الفروؽ في .عدا المجاؿ الثاني وىو العبلقات المدرسية وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية األولى

 (. 21.4 )ىذا المجاؿ تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعديو كما يظير في الجدوؿ رقـ 
 

نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في مجال العالقات المدرسية حسب الخبرة  (21.4 )الجدول رقم 
  سنوات فأكثر10  سنوات10- 5من   سنوات5أقل من  

 *0.73563 *0.58024   سنوات5أقل من 

 0.15539    سنوات10- 5من 

    سنوات فأكثر 10

تعني وجود فروؽ بيف المتوسطات * 
 

 سنوات مف جية (5)نبلحظ مف الجدوؿ أف الفروؽ في المجاؿ الثاني كانت بيف مف يمتمكوف خبرة  اقؿ مف 
. سنوات5سنوات فأكثر لصالح مف يمتمكوف أقؿ مف  ( 10)سنوات و (10-5) وكؿ مف يمتمكوف خبرة مف   

 
 
 
 

في وجيات نظر  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية
حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة  (MSN)المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
.   في مدارسيـ تعزى الى فئة المستجيب والمدرسة والتفاعؿ بينيـ

(. 22.4) استخدـ تحميؿ التبايف الثنائي كما في الجدوؿ الثانيةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 
 

وجيات نظر المعممين والقادة التربويين نتائج  تحميل التباين الثنائي لمفروق في المتوسطات الحسابية حول  (22.4)جدول 
حول توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيم تعزى إلى فئة المستجيب  (MSN)في مدارس  شبكة المدارس النموذجية 

. والمدرسة والتفاعل بينيما
مجموع  مصدر التبايف رقـ المجاؿ

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة 

الداللة 
 اإلحصائية

 
 األوؿ

 فئة المستجيب

0.01 1 0.01 0.04 0.85 
 *0.00 4.55 1.39 4 5.54 المدرسة 
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 0.09 1.67 0.50 4 2.02 التفاعؿ 
   0.30 131 39.86 الخطأ 
    140 2058.27 المجموع 

 0.65 0.21 0.13 1 0.13 فئة المستجيب الثاني
 *0.00 3.99 2.61 4 10.44 المدرسة 

 0.02 2.58 1.68 4 6.70 التفاعؿ 
   0.65 131 85.69 الخطأ 
    140 1954.12 المجموع 

 *0.00 8.76 2.59 1 2.59 فئة المستجيب الثالث

 *0.00 4.06 1.20 4 4.81 المدرسة 

 0.60 0.47 0.14 4 0.56 التفاعؿ 
   0.30 131 38.80 الخطأ 
    140 2117.44 المجموع 

 0.14 2.19 0.70 1 0.70 فئة المستجيب الرابع
 *0.00 7.78 2.47 4 9.89 المدرسة 

 0.09 1.63 0.52 4 2.09 التفاعؿ 
   0.32 131 41.64 الخطأ 
    140 1984.70 المجموع 

 0.97 0.00 0.00 1 0.00 فئة المستجيب الخامس
 *0.00 4.66 3.42 4 13.69 المدرسة 

 0.12 1.51 1.10 4 4.41 التفاعؿ 
   0.73 131 96.19 الخطأ 
    140 1822.77 المجموع 

 *0.00 12.05 5.10 1 5.10 فئة المستجيب السادس

 *0.00 7.91 3.35 4 13.39 المدرسة 

 *0.03 2.38 1.00 4 4.02 التفاعؿ 

   0.42 131 55.47 الخطأ 
    140 1750.49 المجموع 

 0.91 0.01 0.00 1 0.00 فئة المستجيب السابع
 *0.00 6.27 1.29 4 5.16 المدرسة 

 *0.00 4.15 0.83 4 3.31 التفاعؿ 
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   0.21 131 26.96 الخطأ 
    140 1881.21 المجموع 

  الدرجة الكمية
 0.16 1.98 0.33 1 0.33 فئة المستجيب

 *0.00 9.54 1.61 4 6.43 المدرسة 

 0.26 1.00 0.17 4 0.69 التفاعؿ 

   0.17 131 22.08 الخطأ 

    140 1888.40 المجموع 

 0.05توجد داللة إحصائية عند مستوى *
 

 α وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـإلى (22.4)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 
وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية   في متوسطات 0.05= 
(MSN)  حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى متغير فئة المستجيب والتفاعؿ بينو

وبيف متغير المدرسة بشكؿ عاـ، بينما كاف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية تبعًا لمتغير المدرسة عمى الدرجة 
كما ويبلحظ أف الفروؽ حسب التفاعؿ بيف متغيري المدرسة وفئة المستجيب كانت .  الكمية وجميع المجاالت

أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة واستخداـ التكنولوجيا بفعالية في : ذات داللة إحصائية في مجالي
تـ ولمعرفة مصدر الفروؽ تبعًا لمتغير المدرسة عمى الدرجة الكمية .  عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية

(. 23.4)استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية كما يظير في الجدوؿ رقـ 
 
 

نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية    (23.4)الجدول رقم 
 الرـو األرثوذكس الفرير الثانوية 

 الرـو الكاثوليؾ

ىيرماف جماينر قرية  طاليثا قومي
 SOSاألطفاؿ 

  الفرير الثانوية
0.31837 0.43211* 0.193688- 0.006571- 

 الرـو االرثوذكس

  

0.11374 

-
0.512057* 0.324939- 

 الرـو الكاثوليؾ

   -
0.625795*  0.438678*- 

     طاليثا قومي
0.18712 

ىيرماف جماينر قرية 
 SOSاالطفاؿ 
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نبلحظ مف الجدوؿ أف الفروؽ كانت بيف مدرسة الفرير الثانوية ومدرسة الروـ الكاثوليؾ لصالح مدرسة الفرير 
 الكاثوليؾ الروـوكذلؾ بيف الرـو األرثوذكس وطاليثا قومي لصالح مدرسة طاليثا قومي وكذلؾ بيف مدرسة 

.  وطاليثا قوميSOSوطاليثا قومي لصالح المدرستيف SOS مف جية ومدرستي 
 

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع

في محافظة بيت لحـ  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى لممؤىؿ العممي،  والمدرسة ؟ 

. اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ الفرضيتيف الثالثة والرابعةتمت 
 

في وجيات نظر أولياء  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة
حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى  (MSN)األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

. إلى المؤىؿ العممي
وقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء األمور في مجاالت الدراسة تبعًا 

(. 24.4)لمتغير المؤىؿ العممي كما يوضحو جدوؿ رقـ 
في مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير أولياء األمور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (:24.4)جدول

. المؤىل العممي
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المؤىؿ العممي المجاؿ

 التخطيط المدرسي
 

 0.52 3.55 أقؿ مف بكالوريوس

 0.65 3.43 بكالوريوس

 0.67 3.23 أكثر مف بكالوريوس

 العبلقات المدرسية
 

 0.74 3.41 أقؿ مف بكالوريوس

 0.64 3.48 بكالوريوس

 0.92 2.80 أكثر مف بكالوريوس

 إدارة الموارد المدرسية

 0.61 3.74 أقؿ مف بكالوريوس

 0.71 3.75 بكالوريوس

 0.67 3.22 أكثر مف بكالوريوس

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ

 0.61 3.39 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
3.36 0.63 

 0.77 2.84 أكثر مف بكالوريوس

 0.64 3.49 أقؿ مف بكالوريوس البيئة المدرسية
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 بكالوريوس
3.18 0.84 

 0.75 3.35 أكثر مف بكالوريوس

 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة

 0.70 4.10 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
3.57 1.18 

 0.86 3.39 أكثر مف بكالوريوس

إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ 
 والتعمـ واإلدارة المدرسية

 0.58 4.05 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
3.42 1.03 

 0.83 3.45 أكثر مف بكالوريوس

 الدرجة الكمية

 0.49 3.65 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
3.43 0.71 

 0.67 3.19 أكثر مف بكالوريوس

وجود فروؽ في المتوسطات الحسابية الستجابات أولياء األمور عمى الدرجة الكمية  (24.4)تبيف مف الجدوؿ 
وفي مجاالت الدراسة، ولفحص داللة ىذه الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي كما يبينو الجدوؿ 

(25.4 .)
وجيات نظر أولياء األمور في مدارس نتائج  تحميل التباين األحادي لمفروق في المتوسطات الحسابية حول  (25.4)جدول 

 .حول توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيم تعزى إلى المؤىل العممي (MSN)شبكة المدارس النموذجية 
مجموع  مصدر التبايف رقـ المجاؿ

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 
 األوؿ

 3.74 2 7.48 بيف المجموعات

10.54 
 

*0.00 
 

 0.35 494 175.24 داخؿ المجموعات

  496 182.72 المجموع

 17.32 2 34.63 بيف المجموعات الثاني

30.51 
 

*0.00 
 

 0.57 494 280.38 داخؿ المجموعات

  496 315.01 المجموع

 11.20 2 22.39 بيف المجموعات الثالث

25.87 
 

*0.00 
 

 0.43 494 213.81 داخؿ المجموعات

  496 236.20 المجموع

 12.07 2 24.14 بيف المجموعات الرابع

28.38 
 

*0.00 
 

 0.43 494 210.08 داخؿ المجموعات

  496 234.22 المجموع

 0.00* 8.16 4.36 2 8.72 بيف المجموعات الخامس
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 داخؿ المجموعات
263.91 494 0.53 

  

  496 272.63 المجموع

 23.84 2 47.68 بيف المجموعات السادس

28.82 
 

*0.00 
 

 0.83 494 408.66 داخؿ المجموعات

  496 456.34 المجموع

 23.60 2 47.21 بيف المجموعات السابع

36.73 
 

*0.00 
 

 0.64 494 317.47 داخؿ المجموعات

  496 364.68 المجموع

 7.93 2 15.86 بيف المجموعات الدرجة الكمية

21.71 *0.00 

 0.37 494 180.48 داخؿ المجموعات

  496 196.34 المجموع

 = αوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى
حوؿ توفر عناصر  (MSN)وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية   في 0.05

المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى المؤىؿ العممي  عمى الدرجة الكمية ولمجاالت الدراسة ولمعرفة مصدر 
(. 26.4)  تـ إستخداـ إختبار شيفيو لممقارنات البعدية كما يظير في الجدوؿ رقـ الفروؽ بالنسبة لممدرسة 

نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية  : (26.4  )الجدول رقم
 بكالوريوس أقؿ مف بكالوريوس 

 أكثر مف بكالوريوس

    أقؿ مف بكالوريوس

 0.13 بكالوريوس
  

 0.19 *0.32 أكثر مف بكالوريوس
 

تعني وجود فروؽ بيف المتوسطات  * 
وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسابية بحسب المؤىؿ العممي ولصالح األقؿ  (26.4)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
 .أكثر مف بكالوريوسمف بكالوريوس مقابؿ 

 
في وجيات نظر  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الرابعة

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في  (MSN)أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
. مدارسيـ تعزى إلى متغير المدرسة

وقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء األمور في مجاالت الدراسة تبعًا 
(.   27.4)لمتغير المدرسة  كما يوضحو جدوؿ رقـ 
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في مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير أولياء األمور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (:27.4)جدول
. المدرسة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المدرسة المجاؿ

 التخطيط المدرسي

 0.50 3.57 الفرير الثانوية

 0.56 3.33 الرـو األرثوذكس

 0.71 2.97 الرـو الكاثوليؾ

 0.31 3.77 طاليثا قومي

 SOS 3.78 0.27ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 العبلقات المدرسية
 

 0.74 3.40 الفرير الثانوية

 0.76 3.15 الرـو األرثوذكس

 0.86 2.71 الرـو الكاثوليؾ

 0.41 3.74 طاليثا قومي

 SOS 3.79 0.35ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 إدارة الموارد المدرسية

 0.57 3.75 الفرير الثانوية

 0.40 3.51 الرـو األرثوذكس

 0.68 3.05 الرـو الكاثوليؾ

 0.63 4.00 طاليثا قومي

 SOS 4.09 0.45ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ

 0.53 3.35 الفرير الثانوية

 0.38 3.07 الرـو األرثوذكس

 0.81 2.75 الرـو الكاثوليؾ

 0.54 3.64 طاليثا قومي

 SOS 3.74 0.40ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 البيئة المدرسية

 0.63 3.45 الفرير الثانوية

 0.84 3.39 الرـو األرثوذكس

 0.99 3.10 الرـو الكاثوليؾ

 0.50 3.47 طاليثا قومي

 SOS 3.51 0.37ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة 
 بالمدرسة

 0.64 4.15 الفرير الثانوية

 0.85 3.82 الرـو األرثوذكس

 0.87 2.78 الرـو الكاثوليؾ
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 0.69 4.15 طاليثا قومي

 SOS 4.37 0.61ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

استخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات 
 التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية

 0.85 3.90 الفرير الثانوية

 0.99 3.72 الرـو األرثوذكس

 0.74 3.19 الرـو الكاثوليؾ

 0.75 3.95 طاليثا قومي

 SOS 4.06 0.59ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 الدرجة الكمية

 0.49 3.63 الفرير الثانوية

 0.46 3.41 الرـو األرثوذكس

 0.69 2.95 الرـو الكاثوليؾ

 0.49 3.78 طاليثا قومي

 SOS 3.86 0.36ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

مدى توفر حوؿ وجود فروؽ في المتوسطات الحسابية الستجابات أولياء األمور  (27.4)تبيف مف الجدوؿ 
عمى الدرجة في محافظة بيت لحـ  (MSN) في مدارس شبكة المدارس النموذجية عناصر المدرسة الفعالة

الكمية وفي كافة مجاالت الدراسة، ولفحص داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي كما يبينو 
( . 28.4)الجدوؿ
في أولياء األمور وجيات نظر نتائج  تحميل التباين األحادي لمفروق في المتوسطات الحسابية حول  (28.4 )جدول

 .حول توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيم تعزى إلى متغير المدرسة (MSN)مدارس شبكة المدارس النموذجية 
مجموع  مصدر التبايف رقـ المجاؿ

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 
 األوؿ

 12.40 4 49.59 بيف المجموعات

45.82 
 

*0.00 
 

 0.27 492 133.13 داخؿ المجموعات

  496 182.72 المجموع

 20.55 4 82.21 بيف المجموعات الثاني

43.43 
 

*0.00 
 

 0.47 492 232.81 داخؿ المجموعات

  496 315.01 المجموع

 18.46 4 73.85 بيف المجموعات الثالث

55.95 
 

*0.00 
 

 0.33 492 162.35 داخؿ المجموعات

  496 236.20 المجموع

 0.00* 49.05 16.69 4 66.77 بيف المجموعات الرابع
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 0.34 492 167.44 داخؿ المجموعات
  

  496 234.22 المجموع

 3.18 4 12.73 بيف المجموعات الخامس

6.03 
 

*0.00 
 

 داخؿ المجموعات
259.89 492 0.53 

  496 272.63 المجموع

 46.31 4 185.24 بيف المجموعات السادس

84.04 
 

*0.00 
 

 0.55 492 271.10 داخؿ المجموعات

  496 456.34 المجموع

 13.31 4 53.23 بيف المجموعات السابع

21.02 
 

*0.00 
 

 0.63 492 311.45 داخؿ المجموعات

  496 364.68 المجموع

 14.60 4 58.40 بيف المجموعات الدرجة الكمية

52.07 *0.00 

 0.28 492 137.94 داخؿ المجموعات

  496 196.34 المجموع

 تعني وجود فروؽ بيف المتوسطات* 
 = αتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حوؿ توفر عناصر  (MSN)وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية   في 0.05
تـ استخداـ المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى متغير المدرسة ولمعرفة مصدر الفروؽ بالنسبة لممدرسة 

(. 29.4)اختبار شيفيو لممقارنات البعدية كما يظير في الجدوؿ رقـ 
نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية  : (29.4)الجدول رقم 

الفرير  
 الثانوية

الرـو 
 الرـو الكاثوليؾ األورثوذكس

طاليتا  
 قومي

ىيرماف جماينر قرية 
 SOSاألطفاؿ 

      الفرير الثانوية

 0.24 الرـو األورثوذكس
 

   

 0.37 *0.60 الرـو الكاثوليؾ
 

  

 *0.80- 0.43- 0.20- طاليتا قومي
 

 

ىيرماف جماينر قرية 
 SOS -0.21 -0.45 -0.81* -0.01األطفاؿ 
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 وجود فروؽ في المتوسطات الحسابية بيف مدرسة الروـ الكاثوليؾ والفرير لصالح الفرير،  ووجود فروؽ في 
المتوسطات الحسابية بيف مدرسة الروـ الكاثوليؾ ومدرسة طاليثا قومي لصالح مدرسة طاليثا، وكذلؾ وجود 

.   SOS لصالح SOSفروؽ في المتوسطات الحسابية بيف مدرسة الروـ الكاثوليؾ ومدرسة 
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس

في محافظة بيت  (MSN)ما ىي االتجاىات المستقبمية نحو التطوير في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
لحـ مف وجية نظر أمور الطمبة فييا؟ 

 
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتوسطات الحسابية لكؿ فقرة ولمدرجة الكمية ويتضح ذلؾ مف خبلؿ 

(.  37.4( –)30.4)الجداوؿ 
 
 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء األمور حول االتجاىات المستقبمية نحو : (30.4)جدول 
. في محافظة بيت لحم مرتبة تنازلياً  ( MSN)التطوير في عناصر المدرسة الفعالة لمدارس شبكة المدارس النموذجية 

المتوسط  المجاؿ الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 مرتفع 0.52 4.55 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ 4

 مرتفع 0.58 4.47 التخطيط المدرسي 1

 مرتفع 0.58 4.42 البيئة المدرسية 5

 مرتفع 0.74 4.37 إدارة الموارد المدرسية 3

إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ  7
 واإلدارة المدرسية

 مرتفع 0.66 4.34

 مرتفع 0.54 4.30 العبلقات المدرسية 2

 مرتفع 0.54 4.28 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة 6

 مرتفع 0.49 4.40 الدرجة الكمية 

أف كافة المجاالت لئلتجاىات المستقبمية نحو التطوير في عناصر المدرسة  (30.4)يبلحظ مف الجدوؿ
في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور  (  MSN)الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية
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( 4.55)قد حازت عمى متوسطات حسابية تدؿ عمى درجة توفر مرتفعة لعناصر المدرسة الفعالة تراوحت بيف 
. لمجاؿ أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدارس (4.28)لمجاؿ جودة عممية التعميـ والتعمـ بالمدرسة و

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لفقرات مجال  التخطيط : (31.4)جدول 
 .المدرسي من وجية نظر أولياء األمور 

المتوسط  الترتيب العبارة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 1 أف يوجد لممدرسة رؤية تربوية واضحة 1
 مرتفع 0.51 4.64

 1 أف يوجد لممدرسة رسالة واضحة 2
 مرتفع 0.51 4.64

أف يتـ إعبلف مجتمع المدرسة عف رؤيتيا  3
 ورسالتيا بشكؿ واضح

6 

 مرتفع 0.73 4.23

أف يتـ بناء الخطة بصورة تشاركيو لكؿ مف  4
 األطراؼ المعنية بيا

4 

 مرتفع 0.77 4.40

 3  يتـ تقويـ الخطة المدرسية بشكؿ دوريأف 5
 مرتفع 0.51 4.57

 5  تخدـ الخطة المدرسية الغايات التربويةأف 6
 مرتفع 0.75 4.32

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.58 4.47

 
التخطيط  في مجاؿ االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف  (31.4 )يتضح مف الجدوؿ 

في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء  (  MSN)المدرسي لدى مدارس شبكة المدارس النموذجية 
وتدؿ عمى  (4.23)و (4.64) عمى جميع الفقرات حازت عمى متوسطات حسابية تراوحت بيف األمور

. (إيجابية)اتجاىات مرتفعة 
 

 العالقات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لفقرات  مجال: (32.4)جدول 
 . من وجية نظر أولياء األمورالمدرسية

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

أف يوجد سياسة واضحة لممدرسة لدعـ العبلقات  7
 الداخمية

2 
 مرتفع 0.71 4.38

أف يتـ تنفيذ أنشطة المدرسة بصورة تشاركيو مما يؤدي  8
 الى استثمار جميع القدرات المتوفرة

1 
 مرتفع 0.83 4.46

 مرتفع 0.63 4.12 6 أف تتسـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع بالقوة والمتانة 9
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 مرتفع 0.70 4.29 4 أف يتبادؿ المجتمع والمدرسة المشورة والدعـ 10

أف يشارؾ المجتمع المحمي في صناعة القرارات  11
 المرتبطة بتحسيف األداء المدرسي

5 
 مرتفع 0.57 4.14

 مرتفع 0.67 4.38 2 أف يتـ تنظيـ آليات االتصاؿ والتواصؿ بشكؿ متطور 12

 مرتفع 0.54 4.30  الدرجة الكمية لممجاؿ

 
العبلقات في مجاؿ   االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف (32.4)يتضح مف الجدوؿ 

في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء  (  MSN) لدى مدارس شبكة المدارس النموذجيةالمدرسية
( 4.46) عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة حيث حصمت عمى متوسطات حسابية تراوحت بيفاألمور

(. 4.12)و
 
 
 
 
 

 إدارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لفقرات  مجال: (33.4)جدول 
 . من وجية نظر أولياء األمورالموارد المدرسية

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

أف تتابع المدرسة جاىزية مواردىا المادية وصبلحيتيا  13
 لبلستخداـ

3 
 مرتفع 0.71 4.12

 مرتفع 0.78 4.04 4 أف تتسـ األمور المالية بالتوثيؽ الدقيؽ 14

 مرتفع 2.65 4.52 2 أف يتسـ تعامؿ اإلدارة مع المعمميف بروح الفريؽ 15

 مرتفع 0.45 4.78 1 أف يتـ تفعيؿ لجاف مختمفة لتحقيؽ األىداؼ المدرسية 16

 مرتفع 0.74 4.37  الدرجة الكمية لممجاؿ

إدارة الموارد في مجاؿ  االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف  (33.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء  (  MSN) لدى مدارس شبكة المدارس النموذجية البشرية
 عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة في الدرجة الكمية ولجميع الفقرات، حيث تراوحت المتوسطات األمور

(. 4.78)و (4.04)الحسابية بيف 
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جودة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لفقرات مجال  :(34.4)جدول 
 .لية التعميم والتعمم من وجية نظر أولياء األمورعم

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 1 أف تمثؿ جودة التعميـ ىدؼ المدرسة االستراتيجي 17
 مرتفع 0.50 4.63

 3 أف تتوقع المدرسة اداءات عالية مف الطمبة 18
 مرتفع 0.65 4.55

 1 أف تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكؿ مستمر 19
 مرتفع 0.50 4.63

 4 أف تنوع المدرسة في األنشطة غير الصفية 20
 مرتفع 0.65 4.48

 2 لصفيةأف تشارؾ جميع األطراؼ المعنية في تنفيذ األنشطة ا 21
 مرتفع 0.65 4.56

 5 أف يوجد تقويـ مستمر لؤلنشطة غير الصفية 22
 مرتفع 0.60 4.45

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.52 4.55

لية جودة عـ في مجاؿ  االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف  (34.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ مف وجية  (  MSN)التعميـ والتعمـ بالمدرسة لدى مدارس شبكة المدارس النموذجية 

 عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة في الدرجة الكمية ولجميع الفقرات، حيث تراوحت نظر أولياء األمور
(.  4.45)و (4.63)المتوسطات الحسابية بيف 

 
البيئة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لفقرات مجال   (35.4)جدول 

 . من وجية نظر أولياء األمورالمدرسية

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

أف يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء العامميف  23
 فييا

1 
 مرتفع 0.70 4.69

أف تشجع سياسة المدرسة العامميف لممحافظة  24
 عمى مقتنياتيا

1 
 مرتفع 0.70 4.69

أف يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء الطمبة  25
 فييا

2 
 مرتفع 0.59 4.62

أف تعمف المدرسة عف حقوؽ الطمبة بشكؿ يؤدي  26
 الى تطبيقيا

 
 مرتفع 0.77 4.21

 مرتفع 0.69 4.47 3 أف يحافظ الطمبة عمى مقتنيات المدرسة ومرافقيا 27

 مرتفع 0.68 4.39 4 أف تتسـ المدرسة ببيئة مادية صديقة لمطفؿ 28
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أف توفر المدرسة بيئة نفسية واجتماعية جذابة  29
 لمطالب

5 
 مرتفع 0.66 4.31

أف يتـ تنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرؽ  30
 محببة لمطمبة

7 
 مرتفع 0.82 4.13

أف يشجع المناخ المدرسي عمى المشاركة الواسعة  31
 في اإلدارة

6 
 مرتفع 0.64 4.30

 مرتفع 0.58 4.42  الدرجة الكمية لممجاؿ

 
 لدى البيئة المدرسية في  االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف (35.4)يتضح مف الجدوؿ 

 عمى جميع في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور (  MSN)مدارس شبكة المدارس النموذجية 
الفقرات كانت مرتفعة كانت مرتفعة في الدرجة الكمية ولجميع الفقرات، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 

(. 4.13)و (4.69)بيف 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  أساليب وأدوات التقويم المستخدمة بالمدرسة من : (36.4)جدول 
. وجية نظر أولياء األمور

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

32 
 تستخدـ المدرسة أدوات متنوعة لتقويـ مختمؼ أف

 األىداؼ

3 
 مرتفع 0.67 4.54

33 
 يوجد لممدرسة إجراءات محددة لتقييـ الطمبة أف

 ومتابعتيـ

4 
 مرتفع 0.67 4.39

 مرتفع 0.72 4.12 5  تتحمؿ المدرسة مساءلة عالية تجاه نجاح الطمبةأف 34

35 
 يتـ اعتماد نتائج التقويـ في المدرسة كجزء مف أف

 عممية تعديؿ األداء وتحسينو

1 
 مرتفع 1.19 3.83

36 
 تعمف المدرسة عف نتائج التقويـ لكافة األطراؼ أف

 المعنية

2 
 مرتفع 0.66 4.55

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.54 4.28

في مجاؿ أساليب  مدى االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف  (36.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ  (  MSN)وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة لدى مدارس شبكة المدارس النموذجية 
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 عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بيف مف وجية نظر أولياء األمور
(.  4.12)و (4.83)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لفقرات مجال  إستخدام  (37.4)جدول 
 .التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميم والتعمم واإلدارة المدرسية من وجية نظر أولياء األمور

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 5  يوجد في المدرسة تجييزات تكنولوجية مناسبةأف 37
 مرتفع 0.76 4.29

 تطمب المدرسة مف العامميف توظيؼ التكنولوجيا أف 38
 في التعميـ 

4 

 مرتفع 0.93 4.30

 يوجد في المدرسة كوادر بشرية مؤىمة لتوظيؼ أف 39
 التكنولوجيا

3 

 مرتفع 0.86 4.31

 1  إستخداـ اإلدارة المدرسية التكنولوجيا في عممياأف 40
 مرتفع 0.77 4.39

 1  يستخدـ الطمبة التكنولوجيا أثناء تعمميـأف 41
 مرتفع 0.76 4.39

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.66 4.34

مجاؿ إستخداـ  في  االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف (37.4) يتضح مف الجدوؿ 
التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية لدى مدارس  شبكة المدارس النموذجية 

(MSN  ) عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة حيث في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء األمور 
(. 4.29)و (4.39)تراوحت المتوسطات الحسابية بيف 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال السادس

في محافظة بيت  (MSN)ما ىي االتجاىات المستقبمية نحو التطوير في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف فييا؟ 

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتوسطات الحسابية لكؿ فقرة ولمدرجة الكمية وتوضح ذلؾ الجداوؿ مف 
(38.4(-)45.4 .)
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين والقادة التربويين  حول االتجاىات :  (38.4)جدول 
في محافظة بيت لحم  (MSN)المستقبمية نحو التطوير في عناصر المدرسة الفعالة لمدارس شبكة المدارس النموذجية 

. مرتبة تنازلياً 
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 المجاؿ الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 مرتفع 0.48 4.62 إدارة الموارد البشرية 3

 مرتفع 0.55 4.49 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ 4

 مرتفع 0.59 4.46 التخطيط المدرسي 1

 مرتفع 0.64 4.46 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة 6

تستخدـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة  7
 المدرسية

 مرتفع 0.69 4.42

 مرتفع 0.56 4.29 البيئة المدرسية 5

 مرتفع 0.53 4.23 العبلقات المدرسية 2

 الدرجة الكمية 
4.39 0.50 

 مرتفع

إف االتجاىات المستقبمية نحو التطوير في عناصر المدرسة الفعالة في مدارس  (38.4)يبلحظ مف الجدوؿ
في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف لجميع  (  MSN)شبكة المدارس النموذجية

 قد حازت عمى متوسطات حسابية تدؿ عمى طبيعة اتجاه مرتفعة لعناصر المدرسة الفعالة تراوحت المجاالت
. العبلقات المدرسيةلمجاؿ  (4.23) وإدارة الموارد البشرية لمجاؿ (4.62)بيف 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لمجال  التخطيط  (39.4)جدول 

. المعممين والقادة التربويينالمدرسي من وجية نظر 
 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 1 أف يوجد لممدرسة رؤية تربوية واضحة  1
 مرتفع 0.51 4.64

 1 أف يوجد لممدرسة رسالة واضحة  2
 مرتفع 0.51 4.64

أف يتـ إعبلف مجتمع المدرسة عف رؤيتيا ورسالتيا بشكؿ  3
 واضح

6 

 مرتفع 0.73 4.23

 3 أف يوجد لمخطة المدرسية أىداؼ محددة 4
 مرتفع 0.77 4.40

 2 أف تحدد الخطة المدرسية المصادر البلزمة لتنفيذىا 5
 مرتفع 0.51 4.56

أف يتـ بناء الخطة بصورة تشاركيو لكؿ مف األطراؼ المعنية  6
 بيا

5 

 مرتفع 0.75 4.32

 4  يتـ تقويـ الخطة المدرسية بشكؿ دوريأف 7
 مرتفع 0.71 4.39
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 1  تخدـ الخطة المدرسية الغايات التربويةأف 8
 مرتفع 0.83 4.46

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.59 4.46

 
التخطيط  في مدى االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف   (39.4)يتضح مف الجدوؿ 

في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف  (  MSN)المدرسي لدى مدارس  شبكة المدارس النموذجية 
 .لمدرجة الكمية ليذا المجاؿ (4.46) عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي والقادة التربوييف

 
 
 
 
 
 

العالقات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لمجال   (40.4)جدول 
. المعممين والقادة التربويين من وجية نظر المدرسية

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 5 أف يوجد سياسة واضحة لممدرسة لدعـ العبلقات الداخمية 9
 مرتفع 0.62 4.13

أف يتـ تنفيذ أنشطة المدرسة بصورة تشاركيو مما يؤدي الى  10
 استثمار جميع القدرات المتوفرة

3 

 مرتفع 0.69 4.29

أف تتنوع أنشطة المدرسة بحيث تدعـ العبلقات بيف العامميف  11
 والطمبة

4 

 مرتفع 0.57 4.14

 2 أف تتسـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع بالقوة والمتانة 12
 مرتفع 0.66 4.39

 5 أف يتبادؿ المجتمع والمدرسة المشورة والدعـ 13
 مرتفع 0.71 4.13

أف يشارؾ المجتمع المحمي في صناعة القرارات المرتبطة  14
 بتحسيف األداء المدرسي

6 

 مرتفع 0.78 4.04

 1 أف يتـ تنظيـ آليات االتصاؿ والتواصؿ بشكؿ متطور 15
 مرتفع 2.51 4.50

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.53 4.23

العبلقات مجاؿ  في االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف   (40.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف  (  MSN) لدى مدارس  شبكة المدارس النموذجية المدرسية
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لمدرجة الكمية ليذا   (4.23) عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي والقادة التربوييف
. المجاؿ 

 
إدارة الموارد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لمجال   (41.4)جدول 
. المعممين والقادة التربويين من وجية نظر البشرية

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

أف تحتفظ المدرسة بسجبلت منظمة توثؽ مواردىا  16
 المادية ليسيؿ استخداميا

1 

 مرتفع 0.45 4.79

أف تتابع المدرسة جاىزية مواردىا المادية  17
 وصبلحيتيا لبلستخداـ

2 

 مرتفع 0.50 4.64

 3 أف تتسـ األمور المالية بالتوثيؽ الدقيؽ 18
 مرتفع 0.65 4.56

 2 أف يتسـ تعامؿ اإلدارة مع المعمميف بروح الفريؽ 19
 مرتفع 0.50 4.64

 4 أف يتـ تفعيؿ لجاف مختمفة لتحقيؽ األىداؼ المدرسية 20
 مرتفع 0.65 4.48

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.48 4.62

إدارة الموارد االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية  في مجاؿ إف   (41.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف  (  MSN) لدى مدارس  شبكة المدارس النموذجية البشرية

(. 4.62) عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي والقادة التربوييف
 

لية جودة عمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لمجال    : (42.4)جدول 
. المعممين والقادة التربويينالتعميم والتعمم بالمدرسة من وجية نظر 

 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 3 أف تمثؿ جودة التعميـ ىدؼ المدرسة االستراتيجي 21
 مرتفع 0.65 4.56

 5 أف تتوقع المدرسة اداءات عالية مف الطمبة 22
 مرتفع 0.59 4.46

 1 أف تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكؿ مستمر 23
 مرتفع 0.69 4.69

 1 أف يوجد لممدرسة خطة لمتنمية المينية لمعامميف 24
 مرتفع 0.69 4.69

أف تشارؾ المدرسة في برامج التنمية المينية المحمية  25
 والخارجية 

2 

 مرتفع 0.58 4.63
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أف تحتفظ المدرسة بوثائؽ تبيف متابعة اثر التدريب عمى  26
 تحسف عممية التعمـ

8 

 مرتفع 0.77 4.21

 4 أف تنوع المدرسة في األنشطة غير الصفية 27
 مرتفع 0.68 4.47

 6 أف تشارؾ جميع األطراؼ المعنية في تنفيذ األنشطة الصفية 28
 مرتفع 0.68 4.39

 7 أف يوجد تقويـ مستمر لؤلنشطة غير الصفية 29
 مرتفع 0.66 4.31

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.55 4.49

لية جودة عـ في مجاؿ االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية إف   (42.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ مف وجية  (  MSN)التعميـ والتعمـ بالمدرسة لدى مدارس  شبكة المدارس النموذجية 

 عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية نظر المعمميف والقادة التربوييف
(. 4.49)لممجاؿ 

 
 
 

 البيئة المدرسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لمجال   (43.4)جدول 
. المعممين والقادة التربويينمن وجية نظر 

 
المتوسط  الترتيب العبارة الرقـ

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه 

 6 أف يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء العامميف فييا 30
 مرتفع 0.82 4.13

أف تشجع سياسة المدرسة العامميف لممحافظة عمى  31
 مقتنياتيا

5 

 مرتفع 0.64 4.30

 2 أف يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء الطمبة فييا 32
 مرتفع 0.67 4.54

أف تعمف المدرسة عف حقوؽ الطمبة بشكؿ يؤدي الى  33
 تطبيقيا

3 

 مرتفع 0.66 4.39

 7 أف يحافظ الطمبة عمى مقتنيات المدرسة ومرافقيا 34
 مرتفع 0.71 4.12

 8 أف تتسـ المدرسة ببيئة مادية صديقة لمطفؿ 35
 مرتفع 1.11 3.94

 1 أف توفر المدرسة بيئة نفسية واجتماعية جذابة لمطالب 36
 مرتفع 0.66 4.55

أف يتـ تنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرؽ  37
 محببة لمطمبة

5 

 مرتفع 0.76 4.30

أف يشجع المناخ المدرسي عمى المشاركة الواسعة في  38
 اإلدارة

4 

 مرتفع 0.94 4.31
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  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.56 4.29

 
البيئة  في مجاؿ االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية إف   (43.4)يتضح مف الجدوؿ 

في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف  (  MSN) لدى مدارس  شبكة المدارس النموذجية المدرسية
(. 4.29) عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ والقادة التربوييف

 
 
 
 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لمجال  أساليب وأدوات  (44.4)جدول 
. المعممين والقادة التربويينالتقويم المستخدمة بالمدرسة من وجية نظر 

 العبارة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 مرتفع 0.86 4.31  تستخدـ الدراسة أدوات متنوعة لتقويـ مختمؼ األىداؼأف 39

 مرتفع 0.77 4.39  يوجد لممدرسة إجراءات محددة لتقييـ الطمبة ومتابعتيـأف 40

 مرتفع 0.77 4.39  يتـ توثيؽ أداء العامميف وانجازاتيـ لتقدير الجيد منوأف 41

 مرتفع 0.77 4.48  يتـ تقويـ أداء العامميف ضمف أسس موضوعيةأف 42

 مرتفع 0.67 4.61  تتحمؿ المدرسة مساءلة عالية تجاه نجاح الطمبةأف 43

 يتـ اعتماد نتائج التقويـ في المدرسة كجزء مف عممية أف 44
 مرتفع 0.66 4.48 تعديؿ األداء وتحسينو

 مرتفع 0.77 4.56  تعمف المدرسة عف نتائج التقويـ لكافة األطراؼ المعنيةأف 45

 مرتفع 0.64 4.29 الدرجة الكمية لممجاؿ

أساليب  في مجاؿ االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف   (44.4)يتضح مف الجدوؿ 
في محافظة بيت لحـ  ( MSN)وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة لدى مدارس  شبكة المدارس النموذجية 

 عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف
(. 4.29)لمدرجة الكمية لممجاؿ 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطبيعة االتجاه المستقبمي نحو التطوير لمجال  إستخدام  (45.4)جدول 

. المعممين والقادة التربويينالتكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميم والتعمم واالدارة المدرسية من وجية نظر 
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 العبارة الرقـ
المتوسط  الترتيب

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

طبيعة 
 االتجاه

 3  يوجد في المدرسة تجييزات تكنولوجية مناسبةأف 46
 مرتفع 0.79 4.38

 تطمب المدرسة مف العامميف توظيؼ التكنولوجيا في أف 47
 التعميـ 

4 

 مرتفع 0.77 4.29

 يوجد في المدرسة كوادر بشرية مؤىمة لتوظيؼ أف 48
 التكنولوجيا

1 

 مرتفع 0.77 4.48

 2  تستخدـ اإلدارة المدرسية التكنولوجيا في عممياأف 49
 مرتفع 0.66 4.47

 2  يستخدـ الطمبة التكنولوجيا أثناء تعمميـأف 50
 مرتفع 0.67 4.47

  الدرجة الكمية لممجاؿ
 مرتفع 0.69 4.42

في مجاؿ إستخداـ  االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لعناصر الفعالية أف  (45.4)يتضح مف الجدوؿ 
التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية لدى مدارس  شبكة المدارس النموذجية 

(MSN ) عمى جميع الفقرات كانت مرتفعة في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربويوف 
(. 4.42)حيث بمغ المتوسط حسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ 

 
: النتائج المتعمقة بالسؤال السابع

 
في  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

محافظة بيت لحـ في االتجاىات المستقبمية نحو التطوير تعزى الى إختبلؼ فئاتيـ، وسنوات الخبرة ، 
والمدارس ، والتفاعؿ بيف فئة المستجيب والمدرسة؟ 

 
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتوسطات الحسابية لكؿ مجاؿ ولمدرجة الكمية كما تـ فحص الفرضيتيف  

. الثالثة والرابعة المنبثقة عف ىذا السؤاؿ
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين والقادة التربويين في مجاالت الدراسة تبعًا  (:46.4)جدول
. لمفئة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفئة المجاؿ

 
 التخطيط المدرسي

 0.57 4.48 قائد تربوي

 0.59 4.45 معمـ
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 العبلقات المدرسية 
 0.44 4.24 قائد تربوي

 0.56 4.23 معمـ

 إدارة الموارد المدرسي
 0.46 4.65 قائد تربوي

 0.49 4.61 معمـ

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ
 0.49 4.53 قائد تربوي

 0.57 4.48 معمـ

 البيئة المدرسية
 0.56 4.36 قائد تربوي

 0.55 4.26 معمـ

 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة
 0.63 4.49 قائد تربوي

 0.65 4.45 معمـ

إستخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ 
 واإلدارة المدرسية

 0.68 4.45 قائد تربوي

 0.70 4.41 معمـ

 الدرجة الكمية
 0.50 4.40 قائد تربوي

 0.49 4.35 معمـ

 
االتجاىات الستجابات المعمميف والقادة التربوييف حوؿ المتوسطات الحسابية أف  (46.4)يبلحظ مف الجدوؿ 

 لفئة القائد كانت أعمىبصورة مرتفعة والمستقبمة نحو التطوير عمى الدرجة الكمية وفي كافة المجاالت كانت 
، وقد تـ فحص داللة الفروؽ بيف المتوسطات كما يبينو الجدوؿ (4.40 )حيث بمغ المتوسط الحسابيالتربوي 

الحقًا، بعد عرض المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حسب كؿ مف متغير الخبرة في  (50.4)
.  التدريس ، والمدرسة

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين والقادة التربويين في مجاالت الدراسة تبعًا   (:47.4)جدول 

  .لخبرة في التدريسل
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الخبرة في التدريس المجاؿ

التخطيط المدرسي 
 

 0.62 4.54  سنوات5أقؿ مف 

 0.56 4.41  سنوات10- 5مف 

 0.59 4.43  سنوات فأكثر10

العبلقات المدرسية 
 

 0.68 4.37  سنوات5أقؿ مف 

 0.50 4.26  سنوات10- 5مف 
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 0.46 4.16  سنوات فأكثر10

 إدارة الموارد المدرسية

 0.51 4.65  سنوات5أقؿ مف 

 0.49 4.58  سنوات10- 5مف 

 0.48 4.62  سنوات فأكثر10

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ

 0.48 4.60  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
4.43 0.58 

 0.57 4.47  سنوات فأكثر10

 البيئة المدرسية

 0.56 4.36  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
4.23 0.64 

 0.52 4.28  سنوات فأكثر10

 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة

 0.64 4.58  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
4.41 0.71 

 0.62 4.43  سنوات فأكثر10

استخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات 
 التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية

 0.68 4.51  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
4.31 0.77 

 0.67 4.42  سنوات فأكثر10

 الدرجة الكمية

 0.47 4.49  سنوات5أقؿ مف 

  سنوات10- 5مف 
4.34 0.55 

 0.49 4.36  سنوات فأكثر10

في وجود فرؽ في المتوسطات الحسابية الستجابات المعمميف والقادة التربوييف  (47.4)تبيف مف الجدوؿ 
االتجاىات المستقبمة نحو التطوير في محافظة بيت لحـ حوؿ  (MSN)مدارس شبكة المدارس النموذجية 

عمى الدرجة الكمية وفي كافة المجاالت ولفحص داللة الفروؽ تـ إستخداـ تحميؿ بالنسبة لمخبرة في التدريس 
(. 49.4)التبايف األحادي كما يبينو الجدوؿ رقـ 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين والقادة التربويين في    (:48.4)جدول 

  .مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير المدرسة

 المدرسة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

التخطيط المدرسي 
 

 0.55 4.45 الفرير الثانوية

 0.66 4.15 الرـو األرثوذكس
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 0.58 4.49 الرـو الكاثوليؾ

 0.58 4.52 طاليثا قومي

 SOS 4.50 0.60ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

العبلقات المدرسية 
 

 0.44 4.25 الفرير الثانوية

 0.67 4.05 الرـو األرثوذكس

 0.44 4.19 الرـو الكاثوليؾ

 0.44 4.26 طاليثا قومي

 SOS 4.31 0.66ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 إدارة الموارد المدرسية

 0.39 4.67 الفرير الثانوية

 0.57 4.40 الرـو األرثوذكس

 0.50 4.64 الرـو الكاثوليؾ

 0.46 4.66 طاليثا قومي

 SOS 4.61 0.52ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

لية التعميـ والتعمـ جودة عـ
 بالمدرسة

 0.42 4.54 الفرير الثانوية

 0.93 4.02 الرـو األرثوذكس

 0.50 4.57 الرـو الكاثوليؾ

 0.48 4.54 طاليثا قومي

 SOS 4.51 0.50ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 البيئة المدرسية

 0.42 4.41 الفرير الثانوية

 0.73 3.93 الرـو األرثوذكس

 0.57 4.32 الرـو الكاثوليؾ

 0.51 4.25 طاليثا قومي

 SOS 4.27 0.57ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

أساليب وأدوات التقويـ 
 المستخدمة بالمدرسة

 0.55 4.47 الفرير الثانوية

 0.79 4.13 الرـو األرثوذكس

 0.64 4.55 الرـو الكاثوليؾ

 0.64 4.53 طاليثا قومي

 SOS 4.44 0.67ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 0.65 4.44 الفرير الثانويةاستخداـ التكنولوجيا بفعالية في 
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عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة 
 المدرسية

 0.86 4.22 الرـو األرثوذكس

 0.67 4.54 الرـو الكاثوليؾ

 0.69 4.49 طاليثا قومي

 SOS 4.31 0.70ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 الدرجة الكمية

 0.44 4.42 الفرير الثانوية

 0.67 4.08 الرـو األرثوذكس

 0.50 4.43 الرـو الكاثوليؾ

 0.49 4.45 طاليثا قومي

 SOS 4.39 0.48ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

في وجود فروؽ في المتوسطات الحسابية الستجابات المعمميف والقادة التربوييف  (48.4)تبيف مف الجدوؿ 
االتجاىات المستقبمة نحو التطوير في محافظة بيت لحـ حوؿ  (MSN)مدارس شبكة المدارس النموذجية 

، وبحسب المجاالت ، ولفحص داللة الفروؽ استخدـ تحميؿ التبايف عمى الدرجة الكميةبالنسبة لمتغير المدرسة 
. الحقاً  (42.4)الثنائي كما يبينو الجدوؿ رقـ

 
: وقد انبثقت عن السؤال السابع الفرضيات التالية

 
في االتجاىات  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الخامسة

تعزى  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
 .  الى متغير الخبرة 

 
.   استخدـ  تحميؿ التبايف األحاديالثالثةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

  
االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لدى نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في المتوسطات الحسابية حول : (49.4)جدول

. تعزى إلى متغير الخبرة (MSN)المعممين والقادة التربويين في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
مجموع  مصدر التبايف المجاؿ 

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة 

الداللة 
 اإلحصائية

 
 األوؿ

 0.18 2 0.36 بيف المجموعات
0.51 0.59 

 0.35 137 47.29 داخؿ المجموعات
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  139 47.66 المجموع

 
 الثاني

 0.51 2 1.02 بيف المجموعات

 0.28 137 38.19 داخؿ المجموعات 0.17 1.82

  139 39.20 المجموع

 
 الثالث

 0.04 2 0.08 بيف المجموعات

 0.24 137 32.55 داخؿ المجموعات 0.84 0.17

  139 32.63 المجموع

 
 الرابع

 0.30 2 0.60 بيف المجموعات

 0.30 137 41.25 داخؿ المجموعات 0.37 1.00

  139 41.85 المجموع

 
 الخامس

 0.14 2 0.28 بيف المجموعات

0.45 
 

0.64 
 

 داخؿ المجموعات
42.69 137 0.31 

  139 42.96 المجموع

 
 السادس

 0.30 2 0.61 بيف المجموعات

0.71 
 

0.48 
 

 0.42 137 56.95 داخؿ المجموعات

  139 57.55 المجموع

 
 السابع

 0.31 2 0.63 بيف المجموعات

0.65 
 

0.52 
 

 0.48 137 66.40 داخؿ المجموعات

  139 67.03 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 0.24 2 0.48 بيف المجموعات

0.96 0.38 

 0.25 137 33.94 داخؿ المجموعات

  139 34.42 المجموع

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـإلى (49.4)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 
(α = 0.05)   متوسطات إستجابات  المعمميف والقادة التربوييف في مدارس  شبكة المدارس النموذجية في
(MSN)  بخصوص االتجاىات المستقبمية نحو التطوير تعزى إلى متغير الخبرة  عمى الدرجة الكمية ولكافة

. المجاالت وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الخامسة
 

االتجاىات  في α = 0.05 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السادسة
تعزى  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

  .إلى متغيري فئة المستجيب والمدرسة والتفاعؿ بينيما
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(.  50.4)استخدـ  تحميؿ التبايف الثنائي كما في الجدوؿ السادسة  لمتحقؽ مف صحة الفرضية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لدى نتائج تحميل التباين الثنائي لمفروق في المتوسطات الحسابية حول  (50.4)الجدول 
تعزى إلى فئة المستجيب والمدرسة والتفاعل  (MSN)المعممين والقادة التربويين في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

. بينيما
 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

األوؿ 
 
 
 
 
الثاني 

 
 
 

 
الثالث 

 
 

 0.40 0.71 0.23 1 0.23 فئة المستجيب

 *0.02 3.03 0.97 4 3.86 المدرسة

 *0.00 3.65 1.17 4 4.69 التفاعؿ

   0.32 131 41.55 الخطأ

    140 2058.27 المجموع

 0.83 0.04 0.01 1 0.01 فئة المستجيب

 0.33 1.16 0.33 4 1.33 المدرسة

 0.47 0.63 0.19 4 0.74 التفاعؿ

   0.29 131 37.71 الخطأ

    140 2546.14 المجموع

 0.17 1.88 0.40 1 0.40 فئة المستجيب

 *0.02 3.19 0.68 4 2.71 المدرسة

 *0.00 4.78 1.01 4 4.02 التفاعؿ

   0.21 131 27.80 الخطأ
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الرابع 
 
 

 
الخامس 
 
 
 
 
السادس 
 
 
 
 

السابع 
 
 
 
 

 الكمية  الدرجة 

    140 3019.00 المجموع

 0.30 1.08 0.29 1 0.29 فئة المستجيب

 *0.00 5.28 1.41 4 5.65 المدرسة

 *0.01 3.19 0.86 4 3.45 التفاعؿ

   0.27 131 35.05 الخطأ

    140 2865.86 المجموع

 0.15 2.05 0.54 1 0.54 فئة المستجيب

 *0.00 5.56 1.46 4 5.83 المدرسة

 *0.00 6.03 1.57 4 6.29 التفاعؿ

   0.26 131 34.30 الخطأ

    140 2615.35 المجموع

 0.10 2.71 0.98 1 0.98 فئة المستجيب

 *0.00 4.32 1.56 4 6.24 المدرسة

 *0.00 5.83 2.10 4 8.41 التفاعؿ

   0.36 131 47.24 الخطأ

    140 2842.63 المجموع

 0.09 2.85 1.24 1 1.24 فئة المستجيب

 *0.02 3.21 1.39 4 5.58 المدرسة

 *0.00 4.70 2.07 4 8.31 التفاعؿ

   0.44 131 56.99 الخطأ

    140 2800.36 المجموع

 *0.03 4.98 1.09 1 1.09 فئة المستجيب

 *0.00 4.31 0.95 4 3.79 المدرسة

 *0.00 4.72 1.04 3 4.17 التفاعؿ

   0.22 131 28.80 الخطأ

    140 2730.68 المجموع

 0.05توجد داللة إحصائية عند مستوى *
 

 = αوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلى (50.4)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 
لئلتجاىات المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة   في متوسطات إستجابات المبحوثيف 0.05

تعزى إلى فئة المستجيب والمدرسة والتفاعؿ بينيما  (MSN)التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
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عمى الدرجة الكمية ، أما بخصوص الفروؽ التي تعزى إلى فئة المستجيب في المجاالت الفرعية، فمـ يكف 
وبخصوص الفروؽ التي تعزى إلى المدرسة ، فقد كانت ىناؾ فروؽ ذات . ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية

وفيما يتعمؽ بالتفاعؿ بينيما، . داللة إحصائية في كافة المجاالت عدا المجاؿ الثاني وىو العبلقات المدرسية 
ولمعرفة مصدر الفروؽ .  فقد كانت الفروؽ ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت عدا المجاؿ الثاني أيضاً 

(. 51.4)تـ إستخداـ إختبار شيفيو لممقارنات البعدية كما يظير في الجدوؿ رقـ بالنسبة لممدرسة 
 
 
 

نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية  : (51.4  )الجدول رقم
الفرير  

 الثانوية

الرـو 
 الرـو الكاثوليؾ األورثوذكس

طاليتا  
 قومي

ىيرماف جماينر قرية 
 SOSاألطفاؿ 

 0.03 0.03- 0.01 0.34  الفرير الثانوية

  الرـو األورثوذكس
 

-0.35* -0.37* 0.31 

  الرـو الكاثوليؾ
  

-0.02 -0.04 

  طاليتا قومي
   

0.06 

ىيرماف جماينر قرية 
  SOSاألطفاؿ 

    

وجود فروؽ بيف المتوسطات    *  
نبلحظ مف الجدوؿ أف الفروؽ كانت بيف مدرسة الرـو األورثوذكس ومدرستي طاليتا قومي ومدرسة الرـو 

. الروـ الكاثوليؾوالكاثوليؾ  لصالح المدرستيف طاليتا قومي 
وقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية لمفئات حسب المدرسة كما يظير في الجدوؿ رقـ 

 ( 52.4 .) 
. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفئات حسب المدرسة: (52.4)جدول رقم

 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المدرسة الفئة

 0.43 4.51 الفرير الثانوية معمـ

 0.52 4.34 الروم األرثوذكس

 0.54 4.40 الروم الكاثوليك

 0.49 4.45 طاليثا قومي

هيرمان جماينر 
قرية األطفال 

SOS 4.32 0.52 



 127 

 0.41 4.25 الفرير الثانوية قائد تربوي

 0.21 3.22 الروم األرثوذكس

 0.36 4.53 الروم الكاثوليك

 0.10 4.63 طاليثا قومي

هيرمان جماينر 
قرية األطفال 

SOS 4.35 0.21 

نبلحظ اف أعمى المتوسطات كانت لصالح طاليثا قومي في الفئتيف 
 
 

: النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن
في محافظة بيت لحـ  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

في االتجاىات المستقبمية نحو التطوير تعزى إلى المؤىؿ العممي ، والمدارس ؟ 
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتوسطات الحسابية لكؿ مجاؿ ولمدرجة الكمية، ويوضح الجدوؿ   
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء األمور في مجاالت الدراسة تبعًا  (53.4)

  .المؤىؿ العممي
 

. كما تـ فحص الفرضيتيف السابعة والثامنة المنبثقة عف ىذا السؤاؿ
 

في االتجاىات  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السابعة
تعزى إلى المؤىؿ  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

.  العممي 
 
 

في مجاالت الدراسة تبعًا المؤىل أولياء األمور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (:53.4)جدول 
  .العممي

 المؤىل العممي المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 التخطيط المدرسي
 

 0.57 4.49 أقؿ مف بكالوريوس

 0.58 4.45 بكالوريوس

 0.59 4.44 أكثر مف بكالوريوس
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 العبلقات المدرسية
 

 0.58 4.47 أقؿ مف بكالوريوس

 0.48 4.33 بكالوريوس

 0.62 4.26 أكثر مف بكالوريوس

 إدارة الموارد المدرسية

 0.57 4.28 أقؿ مف بكالوريوس

 0.54 4.30 بكالوريوس

 0.75 4.39 أكثر مف بكالوريوس

 لية التعميـ والتعمـ بالمدرسةجودة عـ

 0.87 4.38 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
4.30 0.51 

 0.74 4.37 أكثر مف بكالوريوس

 البيئة المدرسية

 0.52 4.57 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
4.53 0.53 

 0.49 4.53 أكثر مف بكالوريوس

 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة

 0.52 4.55 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
4.45 0.55 

 0.64 4.38 أكثر مف بكالوريوس

استخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ 
 والتعمـ واإلدارة المدرسية

 0.56 4.42 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
4.42 0.58 

 0.56 4.29 أكثر مف بكالوريوس

 الدرجة الكمية

 0.53 4.28 أقؿ مف بكالوريوس

 بكالوريوس
4.28 0.53 

 0.54 4.28 أكثر مف بكالوريوس

 
في مدارس شبكة  أولياء األموروجود فرؽ في المتوسطات الحسابية الستجابات  (53.4)تبيف مف الجدوؿ 

بالنسبة المؤىؿ االتجاىات المستقبمة نحو التطوير في محافظة بيت لحـ حوؿ  (MSN)المدارس النموذجية 
عمى الدرجة الكمية وفي كافة المجاالت ولفحص داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي كما العممي 

(. 54.4)يبينو الجدوؿ رقـ 
 

االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لدى نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في المتوسطات الحسابية حول : (54.4)جدول
. تعزى إلى المؤىل العممي (MSN)في مدارس شبكة المدارس النموذجية  أولياء األمور
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مجموع  مصدر التبايف المجاؿ 

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة 

الداللة 
 اإلحصائية

 
 األوؿ

 0.13 2 0.26 بيف المجموعات

0.39 
 

0.68 
 

 0.34 494 166.33 داخؿ المجموعات

  496 166.59 المجموع

 
 الثاني

 0.27 2 0.53 بيف المجموعات

0.90 
 

0.41 
 

 0.30 494 146.44 داخؿ المجموعات

  496 146.97 المجموع

 
 الثالث

 0.31 2 0.62 بيف المجموعات

0.55 
 

0.57 
 

 0.56 494 274.37 داخؿ المجموعات

  496 274.98 المجموع

 
 الرابع

 0.09 2 0.17 بيف المجموعات

0.33 
 

0.72 
 

 0.27 494 132.17 داخؿ المجموعات

  496 132.34 المجموع

 
 الخامس

 0.22 2 0.43 بيف المجموعات

0.64 
 

0.53 
 

 داخؿ المجموعات

167.45 494 0.34 

  496 167.88 المجموع

 
 السادس

 0.00 2 0.01 بيف المجموعات

0.02 
 

0.98 
 

 0.30 494 146.45 داخؿ المجموعات

  496 146.46 المجموع

 
 السابع

 0.14 2 0.29 بيف المجموعات

0.32 
 

0.72 
 

 0.44 494 217.74 داخؿ المجموعات

  496 218.03 المجموع

 0.11 2 0.22 بيف المجموعات الدرجة الكمية

0.45 0.64 

 0.24 494 120.74 داخؿ المجموعات

  496 120.96 المجموع

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـإلى (54.4)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 
(α = 0.05)   متوسطات إستجابات  اولياء االمور في مدارس  شبكة المدارس النموذجية في(MSN )

بخصوص االتجاىات المستقبمية نحو التطوير تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي  عمى الدرجة الكمية ولكافة 
. المجاالت وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية السابعة

 



 130 

في االتجاىات  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثامنة
تعزى الى متغير  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

.   المدرسة 
 

( 55.4)لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتوسطات الحسابية لكؿ مجاؿ ولمدرجة الكمية، ويوضح الجدوؿ 
  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء األمور في مجاالت الدراسة تبعًا لممدرسة

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء األمور في مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير  (:55.4)جدول 
. المدرسة

 

 المدرسة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 التخطيط المدرسي
 

 0.59 4.44 الفرير الثانوية

 0.56 4.50 الرـو األرثوذكس

 0.59 4.45 الرـو الكاثوليؾ

 0.57 4.49 طاليثا قومي

 SOS 4.47 0.59ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 العبلقات المدرسية
 

 0.58 4.47 الفرير الثانوية

 0.59 4.25 الرـو األرثوذكس

 0.47 4.34 الرـو الكاثوليؾ

 0.55 4.29 طاليثا قومي

 SOS 4.34 0.48ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 إدارة الموارد المدرسية

 0.59 4.29 الفرير الثانوية

 0.54 4.30 الرـو األرثوذكس

 0.92 4.36 الرـو الكاثوليؾ

 0.45 4.35 طاليثا قومي

 SOS 4.36 0.74ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

لية التعميـ والتعمـ جودة عـ
 بالمدرسة

 0.47 4.37 الفرير الثانوية

 0.88 4.40 الرـو األرثوذكس

 0.74 4.37 الرـو الكاثوليؾ

 0.54 4.52 طاليثا قومي
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 SOS 4.60 0.47ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 البيئة المدرسية

 0.53 4.54 الفرير الثانوية

 0.49 4.58 الرـو األرثوذكس

 0.54 4.54 الرـو الكاثوليؾ

 0.52 4.55 طاليثا قومي

 SOS 4.38 0.63ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة 
 بالمدرسة

 0.50 4.46 الفرير الثانوية

 0.59 4.41 الرـو األرثوذكس

 0.52 4.48 الرـو الكاثوليؾ

 0.63 4.42 طاليثا قومي

 SOS 4.42 0.58ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

استخداـ التكنولوجيا بفعالية في 
عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة 

 المدرسية

 0.56 4.22 الفرير الثانوية

 0.48 4.37 الرـو األرثوذكس

 0.56 4.23 الرـو الكاثوليؾ

 0.51 4.38 طاليثا قومي

 SOS 4.32 0.57ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 الدرجة الكمية

 0.54 4.28 الفرير الثانوية

 0.67 4.31 الرـو األرثوذكس

 0.60 4.37 الرـو الكاثوليؾ

 0.68 4.33 طاليثا قومي

 SOS 4.38 0.67ىيرماف جماينر قرية األطفاؿ 

 
في مدارس شبكة وجود فروؽ في المتوسطات الحسابية الستجابات أولياء األمور  (55.4)تبيف مف الجدوؿ 

بالنسبة لمتغير االتجاىات المستقبمة نحو التطوير في محافظة بيت لحـ حوؿ  (MSN)المدارس النموذجية 
، وبحسب المجاالت ، ولفحص داللة الفروؽ استخدـ تحميؿ التبايف األحادي كما عمى الدرجة الكميةالمدرسة 

( . 56.4)يبينو الجدوؿ رقـ
 



 132 

االتجاىات المستقبمية نحو التطوير لدى نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في المتوسطات الحسابية حول : (56.4)جدول
. المدرسةتعزى إلى متغير  (MSN)في مدارس شبكة المدارس النموذجية أولياء األمور 

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة 

الداللة 
 اإلحصائية

 
 األوؿ

 0.05 4 0.21 بيف المجموعات

0.16 
 

0.96 
 

 0.34 492 166.38 داخؿ المجموعات

  496 166.59 المجموع

 
 الثاني

 0.13 4 0.54 بيف المجموعات

0.45 
 

0.77 
 

 0.30 492 146.44 داخؿ المجموعات

  496 146.97 المجموع

 
 الثالث

 0.03 4 0.12 بيف المجموعات

0.05 
 

0.99 
 

 0.56 492 274.87 داخؿ المجموعات

  496 274.98 المجموع

 
 الرابع

 0.09 4 0.37 بيف المجموعات

0.35 
 

0.84 
 

 0.27 492 131.97 داخؿ المجموعات

  496 132.34 المجموع

 
 الخامس

 0.13 4 0.54 بيف المجموعات

0.40 
 

0.81 
 

 داخؿ المجموعات

167.34 492 0.34 

  496 167.88 المجموع

 
 السادس

 0.57 4 2.29 بيف المجموعات

1.95 
 

0.10 
 

 0.29 492 144.17 داخؿ المجموعات

  496 146.46 المجموع

 
 السابع

 0.10 4 0.39 بيف المجموعات

0.22 
 

0.93 
 

 0.44 492 217.64 داخؿ المجموعات

  496 218.03 المجموع

 0.11 4 0.45 بيف المجموعات الدرجة الكمية

0.46 0.76 

 0.24 492 120.50 داخؿ المجموعات

  496 120.96 المجموع

 
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـإلى (56.4)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 

(α = 0.05)   متوسطات إستجابات  اولياء االمور في مدارس  شبكة المدارس النموذجية في(MSN )
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عمى الدرجة الكمية ولكافة المجاالت المدرسة بخصوص االتجاىات المستقبمية نحو التطوير تعزى إلى متغير 
. وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الرابعة

 

 

 
 
 
 
 

:  ممخص نتائج الدراسة7.4
 

: يمكن تمخيص نتائج الدراسة كما يأتي
 

  إف الدرجة الكمية لمدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في المدارس المشاركة في شبكة المدارس
 . كانت متوسطةفي محافظة بيت لحـ مف وجية نظر جميع أفراد العينة  (  MSN)النموذجية 

 وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف حوؿ توفر عناصر  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في عدـ
المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى متغير الخبرة عمى الدرجة الكمية ولمجاالت الدراسة عدا 

 . سنوات (5)المجاؿ الثاني وىو العبلقات المدرسية وكانت الفروؽ لصالح مف يمتمكوف خبرة أقؿ مف 

 وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف تعزى إلى متغير  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في عدـ
فئة المستجيب والتفاعؿ بينو وبيف متغير المدرسة بشكؿ عاـ، بينما كاف ىناؾ فرؽ تبعًا لمتغير 

المدرسة عمى الدرجة الكمية وجميع المجاالت، وىذه الفروؽ كانت بيف مدرسة الفرير الثانوية ومدرسة 
الروـ الكاثوليؾ لصالح مدرسة الفرير، وكذلؾ بيف الرـو األورثوذكس وطاليثا قومي لصالح مدرسة 

  SOS ومدرستي طاليثا قومي ومدرسةمف جية  الروـ الكاثوليؾطاليثا قومي ، وكذلؾ بيف مدرسة 
. مف جية أخرى لصالح المدرستيف

  وجيات نظر أولياء األمور حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
في مدارسيـ تعزى إلى المؤىؿ العممي عمى الدرجة الكمية ولكافة مجاالت الدراسة وكانت الفروؽ 

وجيات نظرىـ تعزى إلى متغير وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في و. لصالح األقؿ مف بكالوريوس
 المدرسة عمى الدرجة الكمية وجميع المجاالت 
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  كانت مرتفعةمف وجية نظر جميع أفراد العينةإف االتجاىات المستقبمية نحو التطوير . 

 االتجاىات المستقبمية نحو التطوير مف وجية نظر  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  في عدـ
تعزى إلى فئة المستجيب  وجود فروؽ المعمميف والقادة التربوييف تعزى إلى متغير الخبرة، مع

 .  والمدرسة والتفاعؿ بينيما 

 االتجاىات المستقبمية نحو التطوير مف وجية نظر أولياء  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  في عدـ
 .األمور تعزى إلى المؤىؿ العممي والمدرسة

 
 

 
 
 
 
 

 

الفصل الخامس 
مناقشة النتائج والتوصيات 

 

  مناقشة نتائج السؤال األول1.5

 

  مناقشة نتائج السؤال الثاني2.5

 

  مناقشة نتائج السؤال الثالث3.5

 

  مناقشة نتائج السؤال الرابع4.5

 

  مناقشة نتائج السؤال الخامس5.5
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  مناقشة نتائج السؤال السادس6 5.

 

 مناقشة نتائج السؤال السابع 6 5.
 

  مناقشة نتائج السؤال الثامن6 .5

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الفصل الخامس . 5
                                                           

 مناقشة النتائج والتوصيات
  

جاءت ىذه الدارسة بيدؼ التعرؼ عمى مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس 
 في محافظة بيت لحـ واالتجاىات المستقبمية نحو التطوير مف وجية نظر أولياء األمور MSN))النموذجية 

.  والمعمميف والقادة التربوييف
 

وفي ىذا الفصؿ ناقشت الباحثة النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدارسة وذلؾ بمناقشة نتيجة كؿ سؤاؿ مف 
. أسئمة الدراسة الثمانية عمى حده
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 :-مناقشة نتائج السؤال االول : -أوال 

في محافظة بيت لحـ  (MSN)ما مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية "
 ؟" مف وجية نظر أولياء أمور الطمبة فييا 

 
( MSN)ف درجة توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية أأظيرت نتائج الدراسة 

وكانت درجة التوفر مرتفعة  في مجاؿ . مف وجية نظر أولياء أمور الطمبة فييا كانت متوسطة بشكؿ عاـ
ومجاؿ إستخداـ التكنولوجيا بفعالية  (3.78)أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة ومتوسطو الحسابي 
(. 3.72)في عمميات والتعميـ والتعمـ واالدارة المدرسية ومتوسطو الحسابي 

وتعزو الباحثة حصوؿ مجاؿ أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة عمى أعمى درجة إلى التدريب الذي 
يتمقاه المعمموف مف خبلؿ مساقات التأىيؿ التربوي في المعاىد والجامعات ودورات القياس والتقويـ والمقاءات 
التربوية، وىذا يدؿ عمى االستفادة الفعمية منيا وتنمية كفاءات تربوية في ىذه المدارس تستخدـ أدوات تقويـ 
جراءات متنوعة لمتابعة أعماؿ الطمبة وتقويميا وتحمؿ مسؤولية المدرسة تجاه أعماليا وأداء العامميف بيا؛  وا 
وىذه مف األمور األكثر أىمية التي تساعد في التطوير والتغيير نحو األفضؿ حيث يتـ اعتماد نتائج تقييـ 

. األداء باستمرار لبناء خطط التطوير المدرسية والتغمب عمى نقاط الضعؼ والسمبيات وتعزيز نقاط القوة 
 والتي تؤكد  (Hoey, Campbell, Perlman, 2001)وآخريف دراسة ىوي اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة 

 ) ديمري وآخريف عمى التشابو بيف اختبارات التقويـ التي تستخدميا المدارس الفعالة، وكذلؾ مع دراسة
(Demary et al, 2000مف حيث أىمية التقويـ في تحسيف التحصيؿ الدراسي لمطمبة  .

 وأما بخصوص مجاؿ استخداـ التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميـ والتعمـ واإلدارة المدرسية والذي حصؿ 
أيضا عمى درجة توفر عالية فقد يعزى ىذا إلى وجود اىتماـ وميارة مف قبؿ المعمميف  والعامميف بالمدرسة 
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يسانده تشجيع اإلدارة  بتوفير تجييزات تكنولوجية مناسبة تساعد عمى توظيؼ التكنولوجيا في عممية التعميـ 
والتعمـ؛ عمما بأف إستخداـ تكنولوجيا المعمومات داخؿ المدرسة يزيد مف فعالية األعماؿ اإلدارية والتربوية، 

و دراسة روبرت ,Schiller)  2002)دراسة شيمروكذلؾ مف تحقيؽ مستوى تعميمي أفضؿ وىذا ما أكدتو 
. , Robertsonet al )2005  )سوف وآخريف

 
 مجاؿ جودة عممية التعميـ والتعمـ فقد حصؿ عمى أدنى المستويات، وقد يعزى ذلؾ العتقاد األىؿ بأف وأما

جودة التعميـ والتعمـ تكمف فقط في العبلمات المرتفعة بعيدا عف الميارات الحياتية والمعرفية األخرى التي قد 
ومف ىذه النتيجة نستدؿ عمى أف المدارس موضوع الدراسة تحتاج لمتركيز عمى . يكتسبيا الطمبة مف المدرسة 

. جودة التعميـ كيدؼ استراتيجي تتابعو وتسعى لتحقيقو بخطط مينية  لمطمبة والعامميف 
 

:- مناقشة نتائج السؤال الثاني : ثانيا 
في محافظة بيت  (MSN)ما مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية " 

؟ " لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف فييا 
 

أظيرت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لمدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس 
في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف فييا كانت متوسطة  (MSN)النموذجية 

حيث حصؿ مجالي إدارة الموارد المدرسية وجودة عممية التعميـ والتعمـ بالمدرسة عمى درجة توفر مرتفعة 
بينما حصؿ مجاؿ أساليب وادوات التقويـ . (3.72)و (3.85)وكاف المتوسط الحسابي ليما عمى التوالي 

. )3.46)المستخدمة بالمدرسة عمى درجة متوسطة وبأقؿ متوسط حسابي 
وربما يمكف تفسير نتيجة حصوؿ مجاؿ إدارة الموارد المدرسية عمى درجة مرتفعة أف المدارس موضوع البحث 
تمتاز بالتنظيـ والتوثيؽ وتحتفظ بمواردىا المدرسية بطريقة تسيؿ عمييا عممية إستخداميا، إضافة إلى حفاظيا 

عمى جاىزية كافة الموارد المالية والمادية وصبلحيتيا لبلستخداـ، كما وقد تعمؿ اإلدارة مع كافة العامميف 
إال أف ىذا .  بروح الفريؽ ومف خبلؿ المجاف التربوية لتحقيؽ كافة األىداؼ المرتبطة بالخطة المدرسية

المجاؿ لـ يحصؿ عمى ىذه النتيجة مف وجية نظر أولياء األمور وقد يعزى ذلؾ الى عدـ قدرة األىؿ عمى 
تحديد دقة ىذا المجاؿ كونو أكثر ارتباطا بالييئة المدرسية والكادر الوظيفي بالمدرسة، كما ويصعب عمى 

األىؿ تحديد كافة األمور المتعمقة بالسجبلت والموارد المادية والمالية بالمدارس كونيا غير مألوفة ومعروفة 
( 1995)وحماد  (1993)ودراسة شعباف  (1990)لدييـ وىذه النتيجة تتفؽ مع نتيجة دراسة المطايفة 
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ودراسة أبو لبدة  (2003)وغرايبة  (1995)وتختمؼ مع دراسة الجرادات  (2001)والعرايفي العمري 
(2006 .)
 

كما وقد يعزى حصوؿ مجاؿ جودة عممية التعميـ والتعمـ بالمدرسة عمى درجة مرتفعة لمتابعة المدارس ألداء 
الطمبة بشكؿ مستمر ومشاركتيا بخطط وبرامج التنمية المينية المحمية والخارجية واستخداميا لؤلنشطة 

ويبلحظ أف وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف جاءت مختمفة عف وجيات نظر . المدرسية المتنوعة
أولياء األمور الواردة في نتيجة السؤاؿ األوؿ، وقد يكوف ىذا بسب اختبلؼ مفيـو جودة التعميـ والتعمـ بيف 

وأما حصوؿ مجاؿ أساليب . وجيات نظر االىؿ مف ناحية والمعمميف والقادة التربوييف مف ناحية أخرى
وأدوات التقويـ المدرسية عمى أقؿ درجة في ىذا السؤاؿ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف وبعكس 

نتيجة أولياء األمور فقد يعزى لعدـ معرفة أولياء األمور بكافة أنواع وسائؿ وأساليب التقويـ المختمفة 
ومجاالتيا بنفس ما يدركو القادة التربويوف والمعمموف وما تشممو ىذه األساليب مف اختبارات، وأنشطة، 

. وأبحاث، وسجبلت أداء لمطمبة، والتقويـ مف خبلؿ العمؿ بمجموعات 
 

:- مناقشة نتائج السؤال الثالث: ثالثا 
في  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

محافظة بيت لحـ حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى الى إختبلؼ فئاتيـ، وسنوات 
فئة المستجيب والمدرسة؟  الخبرة، والمدارس، والتفاعؿ بيف

 
:-  لقد تمت مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة الثالث مف خبلؿ فرضيتي الدراسة األولى والثانية

 
في وجيات نظر  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :- الفرضية األولى

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة  (MSN)المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
. في مدارسيـ تعزى الى متغير الخبرة

α)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في ضوء عرض نتائج الفرضية األولى تبيف عدـ وجود 

حوؿ  (MSN)في وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية  (0.05=
توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى الى متغير الخبرة ، عدا المجاؿ الثاني والمتمثؿ بمجاؿ 
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وقد يعزى السبب في ذلؾ إلى توافؽ .  العبلقات المدرسية وكاف الفرؽ لصالح الخبرة أقؿ مف خمس سنوات
وانسجاـ أفراد الدراسة في تقديرىـ لدرجة فعالية مدارسيـ بكافة فقرات أداة الدراسة وقد ينسب ذلؾ إلى تشابو 

إال أننا قد . مؤىبلتيـ وخضوعيـ لدورات تدريبية متطابقة حوؿ المدارس الفعالة والتغيير والتطوير المدرسي
نعزو سبب وجود فروؽ لصالح الخبرة األقؿ في مجاؿ العبلقات المدرسية بسبب رغبة المعمميف والقادة 

التربوييف الجدد التأقمـ مع المجتمع المدرسي وتعرفيـ أكثر عمى الطمبة وأولياء أمورىـ والمؤسسات التربوية 
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع . التي تتعامؿ معيا المدرسة والذي ربما يؤثر ايجابيًا عمى العممية التربوية بالمدرسة

، (2003)، ودروزه (2002)، وعمايرة (1995)، وحماد (1993)، وطناش (1993)نتيجة دراسة شعباف 
،  واختمفت مع دراسة العرايفي (2007)وأحمد (2005)، والبرعمي (2003)، والماجدي (2002)وىاريس 
( 2003)، وأما دراسة الرويمي   (.2007)، والعسيمي(2002)، وعمايره (1991)، وأبو طو (2001)والعمري 

. فقد اتفقت مع نتائج ىذه الدراسة بشكؿ جزئي واختمفت معيا في الجزء الثاني مف المجاالت

في وجيات نظر  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية
حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة  (MSN)المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
.  في مدارسيـ تعزى الى فئة المستجيب والمدرسة والتفاعؿ بينيـ

 
 = α وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـ الثانية تبيففي ضوء عرض نتائج الفرضية

حوؿ توفر  (MSN)وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية   في 0.05
عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى متغير فئة المستجيب والتفاعؿ بينو وبيف متغير المدرسة 
بشكؿ عاـ، وقد يعزى السبب في ذلؾ إلى اتفاؽ أفراد الدراسة في تقديراتيـ حوؿ توفر عناصر المدرسة 

وقد يكوف سبب ذلؾ .  الفعالة في مدارسيـ بالرغـ مف اختبلؼ ىذه المدارس والفئة المستجيبة مف قائد ومعمـ 
توافر فرص تدريب ونمو ميني ألفراد الدراسة كافية لتغطي مجاالت أداه الدراسة المستخدمة وأف تقديراتيـ 

.   كانت متشابية حوؿ ذلؾ
وربما . بينما كاف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية تبعًا لمتغير المدرسة عمى الدرجة الكمية وجميع المجاالت

يرجع السبب في ذلؾ إلى وجود إختبلؼ بيف ىذه المدارس في مجاالت الدراسة جميعيا ، مف حيث البيئة 
المدرسية، والقيادة اإلدارية، ونوعية الموظفيف وأدائيـ، والمجتمع المدرسي، وجودة عممية التعميـ والتعمـ ، وىذه 

اإلختبلفات تكوف بدرجات متفاوتة 
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بيف مدرسة وأخرى، وقد تشير إلى حاجة ىذه المدارس لمتطوير والتغيير واستثمار برامج التطوير التي يقدميا 
بشكؿ فعاؿ يخدـ العممية التربوية بالمدرسة بحسب حاجة كؿ مدرسة وفقًا لممجاالت  (MSN)مشروع 
   .المختمفة

الماجدي  (2002)وعمايرة  (2001)والعرايفي و العمري  (1990)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة المطايفة 
وطناش (1993)وشعباف  (1993)، واختمفت مع دراسة حداد (2007)وأحمد  (2007)والعسيمي  (2003)
(. 2006)أبو لبدة  (2005)البراعمي  (2003)وعرانية  (1993)
 

 :مناقشة نتائج السؤال الرابع : رابعاً 
في محافظة بيت لحـ  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى لممؤىؿ العممي،  والمدرسة ؟ 
:-  لقد تمت مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة الرابع مف خبلؿ فرضيتي الدراسة الثالثة والرابعة

 
في وجيات نظر أولياء  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

حوؿ توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى  (MSN)األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
. إلى المؤىؿ العممي

  
α)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في ضوء عرض نتائج الفرضية الثالثة تبيف وجود 

حوؿ توفر عناصر  (MSN)في وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية  (0.05=
.  المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى الى متغير المؤىؿ العممي، وكاف الفرؽ لصالح األقؿ مف بكالوريوس

ويمكف تفسير ذلؾ الىتماـ ورغبة أولياء األمور الذيف لـ يستكمموا شيادة البكالوريوس لتدريس أبنائيـ في 
كما . مدارس تتوفر فييا عناصر المدرسة الفعالة ، وليتمكنوا مف الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج المدرسية

ويتضح مف ىذه النتيجة اىتماـ أولياء األمور بالمدارس التي  يتعمـ بيا أبنائيـ ، وشعورىـ باإلنتماء إلى ىذه 
المدارس كونيـ شركاء حقيقييف في العممية التربوية ، ولدييـ الرغبة والصبلحية بالتغيير في ىذه المدارس 

. نحو مدارس فعالة
 

وعمايرة  (2001)واختمفت مع دراسة العرايفي والعمري  (2005)واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة البرعمي 
( . 2003)والرويمي (1993)، وشعباف (2007)وأحمد  (2003)الماجدي  (2002)
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في  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الرابعة

حوؿ توفر عناصر المدرسة  (MSN)وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
. الفعالة في مدارسيـ تعزى إلى متغير المدرسة

 
α)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في ضوء عرض نتائج الفرضية الرابعة تبيف وجود 

حوؿ توفر عناصر  (MSN)في وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية  (0.05=
المدرسة الفعالة في مدارسيـ تعزى الى متغير المدرسة، وكاف الفرؽ لصالح مدرسة الفرير، ومدرسة طاليتا 

ويمكف تفسير ذلؾ بشعور أولياء األمور أف عناصر المدارس الفعالة تتوفر في ىذه  .  SOSقومي ومدرسة 
المدارس أكثر مف غيرىا ، وقد يكوف ذلؾ بوجود بيئة مدرسية مناسبة ، وتوفر معمموف ذو مؤىبلت عممية 
دارات ناجحة ؛ كما ومف الممكف أف يتممس أولياء األمور الرضى عف ىذه المدارس مف  وتربوية كفؤة، وا 

. خبلؿ أبنائيـ  وتفاعميـ وحبيـ لممدرسة
وبحسب عمـ الباحثة ، ومف خبلؿ الدراسات التي أشير إلييا في ىذه الدراسة لـ تجد الباحثة دراسات بحثت 

.  كمتغير مستقؿ (المدرسة)
 

:- مناقشة نتائج السؤال الخامس : خامساً 
 

في محافظة بيت  (MSN)ما ىي االتجاىات المستقبمية نحو التطوير في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
لحـ مف وجية نظر أمور الطمبة فييا؟ 

 
( MSN)المستقبمية نحو التطوير في مدارس شبكة المدارس النموذجية أظيرت نتائج الدراسة أف االتجاىات 

  .)4.40(كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر أولياء أمور الطمبة 
 

وربما تشير ىذه النتيجة إلى أف أولياء األمور يمتمكوف درجة عالية مف الوعي والتفيـ وأنيـ ينسجموف مع 
بعضيـ في اتجاىاتيـ نحو التطوير في مدارس أبنائيـ ورغبتيـ في وصوليا إلى مدارس فعالة وشعورىـ بأف 
كافة مجاالت الدراسة تحتاج لموصوؿ إلى درجة مرتفعة مف خصائص المدرسة الفعالة ، بما فييا مف أىمية 
لمتخطيط المدرسي الجيد الذي يساعد عمى دعـ جودة عممية التعميـ والتعمـ وما يمـز مف بيئة مدرسية آمنة 
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صديقة لمطالب، تتوفر فييا الوسائؿ التربوية، والموارد المدرسية المختمفة ، والوسائؿ التكنولوجية التي تشجع 
كما وتؤكد نتيجة ىذه الدراسة عمى أىمية باقي المجاالت مف . وتدعـ التعميـ والتعمـ لتحقيؽ أفضؿ النتائج 

وىذا يؤكد دور أولياء .   حيث العبلقات المدرسية اإليجابية والتنويع بأساليب التقويـ المستخدمة بالمدرسة
األمور في العممية التعميمية التعممية وأىمية األخذ بتصوراتيـ وآرائيـ الحالية والمستقبمية بشأف الخطة 

. المدرسية
، (2001)، والعرايفي والعمري(1995)، وحماد(1993)وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات طناش 

 ،Mestry et al,2007) )مستري وآخروف و ،(2006)، وأبو لبده (2005)، والبرعمي (2003)والروبمي 
(. 1995)بينما اختمفت ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة منصور 

 
:- مناقشة نتائج السؤال السادس: سادسًا ً 

في محافظة بيت  (MSN)ما ىي االتجاىات المستقبمية نحو التطوير في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
لحـ مف وجية نظر المعمميف والقادة التربوييف فييا؟ 

 
وقد حصؿ المجاليف  ( 4.39)أظيرت نتائج الدراسة أف االتجاىات كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي

عمى أعمى متوسطات حسابية وقد يغرى ذلؾ إلدراؾ  (البيئة المدرسية)والخامس  (العبلقات المدرسية )الثاني
المعمميف والقادة التربوييف أثر ىذه المجاالت في تحسيف عممية التعميـ والتعمـ ودورىا في شحذ ىمـ المعمميف 

كما وتشير ىذه النتيجة إلى قناعة .  وزيادة إنتاجيـ ورفع أدائيـ وبالتالي ينعكس ايجابيًا عمى فعالية المدرسة
ومعرفة المعمميف والقادة التربوييف بضرورة التغيير والتطوير لموصوؿ إلى مدارس فعالة لدييا سياسة تربوية 

تعزز انتماء العامميف والطمبة فييا ، وتتابع حقوقيـ وتحافظ عمييا كما وأنيا تؤكد عمى أىمية توفر بيئة ىادئة 
تعميمية مناسبة بما تشتممو مف مرافؽ تربوية داعمة كالمكتبات المدرسية والمختبرات العممية والحاسوب وغرفة 
بداعات الطمبة ، فالبيئة  المدرسية مف أكثر المجاالت وأىميا لدعـ  األنشطة الفنية والرياضية لتنمية مواىب وا 

وتطوير كافة المجاالت األخرى فيي شكؿ األساس الذي يستطيع المعمـ والقائد التربوي والطالب استخدامو 
. لموصوؿ إلى اليدؼ االستراتيجي لممدرسة والذي يتمثؿ بجودة التعميـ والتعمـ

والستكماؿ ذلؾ تحتاج المدرسة أيضًا لمتوصؿ إلى مدارس فعالة في مجاؿ العبلقات المدرسية وىذا ما أكدتو 
نتيجة ىذا السؤاؿ أيضًا والتي تشير إلى ضرورة االنفتاح الواعي مع المجتمع المحمي وفتح قنوات التواصؿ 
مع المؤسسات التربوية وذات العبلقة  في مجتمع المدرسة واالستفادة منيا ووضع خطط تشاركيو وبرامج 
تعاونية معيا  وتوظيؼ مرافقيا لخدمة المجتمع المحمي وبصورة تبادلية واالىتماـ بمجالس أولياء األمور 
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وقد تعزى أىمية ىذا المجاؿ إلى قوة أدراؾ المعمميف .  واألخذ بآرائيـ في تقويـ األداء المدرسي قدر اإلمكاف 
والقادة التربوييف إلى أىمية االتصاؿ والتعاوف مع المجتمع المحمي بمؤسساتو المختمفة لكسب دعميـ في 

. البرامج المختمفة وتوفير التغذية الراجعة لؤلداء
، (2001)، والعرايفي والعمري(1995)، وحماد (1993) وتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج دراسات طناش 

بينما ، Mestry et al,2007) )مستري وآخروف و ،(2006)، وأبو لبده (2005)، والبرعمي(2003)والروبمي
(. 1995)اختمفت ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة منصور 

 
:- مناقشة نتائج السؤال السابع: سابعاً 

في  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
محافظة بيت لحـ في االتجاىات المستقبمية نحو التطوير تعزى الى إختبلؼ فئاتيـ، وسنوات الخبرة ، 

 والمدارس ، والتفاعؿ بيف فئة المستجيب والمدرسة؟
.  لقد تمت مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة السابع مف خبلؿ الفرضيف الخامسة والسادسة

 
في االتجاىات  (α=0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :-الفرضية الخامسة 

تعزى  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
.  الى متغير الخبرة 

 
االتجاىات في   (α = 0.05) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـتشير النتائج إلى 

(  MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة التربوييف في مدارس  شبكة المدارس النموذجية 
. تعزى إلى متغير الخبرة  عمى الدرجة الكمية ولكافة المجاالت 

 
ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف فئتي المعمميف والقادة التربوييف عمى اختبلؼ خبراتيـ عمى مستوى مف النضج 
دراؾ ألىمية التطوير المدرسي وأثره عمى تحسيف النتائج المدرسية وتحقيؽ األىداؼ التربوية، وما يشممو مف  وا 
بناء وتطوير لؤلنظمة اإلدارية التي تسيـ في ضماف جودة العمميات داخؿ المدرسة،  وفي عبلقاتيا بمجتمعيا 
المحمي، وكذلؾ أىمية التطوير والتجديد داخؿ الغرفة الصفية مف وسائؿ وأساليب لتوصيؿ المعمومات لمطمبة 

بطرؽ متعددة وفؽ احتياجاتيـ بما يتبلءـ مع المنياج، وكذلؾ ما يطرأ مف تطوير عمى أداء المعمميف 
بداعاتيـ  وكؿ ذلؾ وأثره عمى رفع مستوى الطمبة في كافة المجاالت وصواًل إلى المدارس الفعالة  .وا 
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االتجاىات في  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السادسة

تعزى  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
  .إلى متغيري فئة المستجيب والمدرسة والتفاعؿ بينيما

 
في متوسطات   (α = 0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أشارت النتائج إلى

لئلتجاىات المستقبمية نحو التطوير لدى المعمميف والقادة التربوييف في مدارس شبكة إستجابات المبحوثيف 
ويمكف . تعزى إلى فئة المستجيب والمدرسة والتفاعؿ بينيما عمى الدرجة الكمية  (MSN)المدارس النموذجية 

تفسير ذلؾ إلى االختبلؼ في مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة بمدارسيـ، وخصوصية األىداؼ والرؤى 
المستقبمية لكؿ مدرسة، مع وجود فروؽ في احتياجاتيـ لمتطوير والتغيير تبعًا لما ىو موجود وما تطمح كؿ 

. مدرسة تحقيقو عمى إنفراد
كما وتظير نتائج الدراسة أف كؿ مف مدرستي الروـ الكاثوليؾ والفرير الثانوية تحتاج لمعمؿ أكثر في مجاؿ 

العبلقات المدرسية مف خبلؿ  وجود سياسة واضحة لممدرسة لدعـ العبلقات الداخمية والخارجية وتنوع 
بينما تحتاج مدرسة الرـو األورثوذكس .  األنشطة المدرسية وتبادؿ المشورة والدعـ بيف المدرسة والمجتمع

لمعمؿ أكثر في مجالي البيئة المدرسية مف حيث توفير مناخ يعزز انتماء العامميف والطمبة وتشجيعيـ لمحفاظ 
وجودة عممية التعميـ والتعمـ واعتباره ىدفيا . عمى المدرسة ومقتنياتيا وتنفيذ البرامج المدرسية بطرؽ محببة

جراء تقويـ دوري  األساسي والتركيز عمى التطوير الميني لممعمميف ومتابعة أثر التدريبات التي يتمقونيا وا 
  SOSوأما مدرستي طاليتا قومي وىيرماف جماينر قرية األطفاؿ .  لؤلنشطة والفعاليات التربوية بالمدرسة

فتحتاج لمعمؿ أكثر في مجاؿ البيئة المدرسية مف حيث توفير مناخ يعزز انتماء العامميف والطمبة وتشجيعيـ 
.  لمحفاظ عمى المدرسة ومقتنياتيا وتنفيذ البرامج المدرسية بطرؽ محببة

وجود فروؽ بيف درجات تقديرات المستجيبيف والتي أظيرت  (2006)وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة أبو لبدة 
 ،وىذه نتيجة متوقعة  نظرًا لمخصائص المأمولة في جميع مجاالت المدرسة الفعالة وعمى الدرجة الكمية

ألىمية المدارس الفعالة والجوانب التي قد تدعميا في تحسيف وتطوير األداء المدرسي وما يتبعو مف تميز 
بالنتائج وجودة بالعمؿ ، وىذا ما يأممو كافة أطراؼ العممية التربوية مف طبلب ومعمميف وأولياء أمور وقادة 

 .تربوييف 
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: مناقشة نتائج السؤال الثامن: ثامناً 
في محافظة بيت لحـ  (MSN)ىؿ تختمؼ وجيات نظر أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

في االتجاىات المستقبمية نحو التطوير تعزى إلى المؤىؿ العممي ، والمدارس ؟ 
 .لقد تمت مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة الثامف مف خبلؿ الفرضيف السابعة والثامنة

 
في االتجاىات  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السابعة

تعزى إلى المؤىؿ  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
.  العممي 

 
االتجاىات في   (α = 0.05) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـتشير النتائج إلى

تعزى إلى متغير   (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى أولياء األمور في مدارس  شبكة المدارس النموذجية 
. المؤىؿ العممي عمى الدرجة الكمية ولكافة المجاالت 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف أولياء األمور عمى اختبلؼ خبراتيـ عمى مستوى مف النضج واإلدراؾ ألىمية 
التطوير المدرسي وأثره عمى تحسيف النتائج المدرسية ألبنائيـ وتحقيؽ األىداؼ التربوية العامة ، وما يشممو 

مف بناء وتطوير لؤلنظمة اإلدارية والتربوية التي تسيـ في ضماف جودة العمميات داخؿ المدرسة،  وفي 
عبلقاتيا بمجتمعيا المحمي ، وأىمية دورىـ كشركاء مع المدرسة في  التطوير والتجديد بما يتبلءـ مع المنياج 

 .واحتياجات الطمبة ، وأثره عمى رفع مستوى الطمبة في كافة المجاالت وصواًل إلى المدارس الفعالة
 

في االتجاىات  (α=0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثامنة
تعزى الى متغير  (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى أولياء األمور في مدارس شبكة المدارس النموذجية 

. المدرسة
 

االتجاىات في   (α = 0.05) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدـتشير النتائج إلى
تعزى إلى متغير   (MSN)المستقبمية نحو التطوير لدى أولياء األمور في مدارس  شبكة المدارس النموذجية 

. المدرسة عمى الدرجة الكمية ولكافة المجاالت 
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وقد يعود السبب في ذلؾ إلى أف كافة أولياء األمور ميما اختمفت مدارسيـ وجدوا أنفسيـ في موقؼ تنافسي 
إلحداث تطوير وتغيير في مدارس أبنائيـ، وشعورىـ بأىمية المدارس الفعالة، وضرورة توافرىا لتحقيؽ أفضؿ 

. النتائج ألبنائيـ
وىذه النتيجة تعتبر منطقية، لرغبة كافة أولياء األمور أف يحصؿ أبنائيـ عمى أفضؿ أنواع التعميـ وفي أفضؿ 

. المدارس
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:- التوصيات
 

: في ضوء نتائج الدراسة خرجت الباحثة بعدة توصيات تمثمت بما يمي
 
  باالعتماد عمى نتائج السؤاؿ األوؿ توصي الباحثة بضرورة االىتماـ بجودة عممية التعميـ والتعمـ واعتباره

ىدؼ المدرسة االستراتيجي وأف تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكؿ مستمر وتشارؾ في برامج التنمية 
تنفيذ أنشطة المدرسة  وبضرورة االىتماـ بمجاؿ العبلقات المدرسية مف خبلؿ .المينية المحمية والخارجية

وتنظيـ آلية االتصاؿ والتواصؿ مع .  بصورة تشاركيو مما يؤدي إلى استثمار جميع القدرات المتوفرة 
 .مؤسسات المجتمع ذات العبلقة

 

  باالعتماد عمى نتائج السؤاؿ الثاني توصي الباحثة بضرورة التنويع بأساليب وأدوات التقويـ المستخدمة
واعتماد  تقويـ أداء العامميف ضمف أسس موضوعية مع توثيؽ إنجازاتيـ لتقدير الجيد منيابالمدرسة و

غنائيا بما يدعـ ويطور العممية .  إجراءات محددة لتقييـ الطمبة  وبضرورة االىتماـ بالبيئة المدرسية وا 
عبلف المدرسة عف حقوؽ .التعميمية والتعممية  وتنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرؽ محببة لمطمبة وا 

 .الطمبة بشكؿ يؤدي إلى تطبيقيا

  
  مواصمة التدريب والتطوير الميني لممعمميف والقادة التربوييف في المدارس مما لو مف أثر تربوي في

 .تحسيف األداء المدرسي

 

  زيادة فرص االتصاؿ والتواصؿ بيف مدارس شبكة المدارس النموذجية في محافظة بيت لحـ بشكؿ خاص
وفي المحافظات المشاركة األخرى بشكؿ عاـ بيدؼ تبادؿ الخبرات واالستفادة مف النجاحات واإلنجازات 

 .التي تحققيا المدارس في مجاالت الفعالية المختمفة

 

  ضرورة تفعيؿ القيادة التربوية الفعالة في المدارس وتدعيـ العمؿ الجماعي وروح الفريؽ ألىمية ىذا
 .الجانب في شحذ ىمـ العامميف وحفزىـ عمى التطوير والتجديد

 

  عمؿ دراسات عف مجاالت المدارس الفعالة المختمفة ومنيا إستخداـ التكنولوجيا في عمميات التعميـ
 .والتعمـ مف قبؿ الطمبة والمعمميف والقادة التربوييف  وعبلقتيا في تحسيف وتطوير األداء المدرسي

 



 148 

 

 

 

 
 
 

 المصادر والمراجع 

 
 

 المراجع العربية 

 
 المراجع األجنبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

:-  المراجع العربية
 
  المدرسة كوحدة تطوير وعبلقتيا بخصائص المدرسة الفاعمة (.2006).أبو جادو، صالح .

 .104-97 ،2+1،العددافالطالب/المعمم

 
 خصائص المدرسة الفعالة من وجية نظر مشرفي ومديري ومعممي (. 2006).أبو لبدة، زكريا

، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، (رسالة دكتوراه غير منشورة) .وطالب مدارس القدس الثانوية 
 . السوداف

 
 الصفات الشخصية والمينية لمدير المدرسة المرغوبة من قبل المعممين (. 1999).أبو طو، محمد

،  (رسالة ماجستير غير منشورة). والمعممات في منطقة الخميل التعميمية، وكالة الغوث الدولية
 .فمسطيف- جامعة القدس، القدس

 
 برنامج تدريبي لمسموك اإلداري التعميمي في المدارس الثانوية  تطوير(. 2005). أبو الرز، محمد

 .جامعة عماف العربية لمدراسات العميا عماف، األردف ،(رسالة دكتوراه غير منشورة). األردنية

  

  مكتبة المعارؼ الحديثة، اإلسكندرية، . اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة(. 2002).أحمد، أحمد
 .مصر

 
 واقع ممارسة المدير المبتدئ والمدير الخبير ألبعاد القيادة الفعالة في (. 2007).أحمد، عائدة

رسالة ماجستير ). المدارس الثانوية الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر المعممين
 .، جامعة بيرزيت، فمسطيف(غير منشورة

 
  براىيـ، مرواف  .دار الثقافة، عماف، األردف. اإلشراف التربوي(. 2007).األسدي، سعيد وا 

 
 شبكة المدارس النموذجية (. 2008).األمديست(MSN)راـ . ، معايير المدرسة والمدير والمعمم

. اهلل، فمسطيف



 150 

 المدرسة األساسية الحكومية في سمطنة عمان من وجية نظر المشرفين (. 2005).البرعمي، سمية
 . الجامعة األردنية، عماف، األردف. (رسالة ماجستير غير منشورة). والمديرين والمعممين

 

  ،رسالة ). درجة فاعمية المدرسة الثانوية األكاديمية الحكومية في األردن(. 1993)حداد، كوثر
. ، الجامعة األردنية، عماف، األردف(ماجستير غير منشورة

 
 اإلدارة المدرسية الفاعمة لمدرسة المستقبل، مداخل جديدة لعالم جديد في (. 2006). الحربي، قاسـ

 . الرياض، السعودية،مكتبة الممؾ فيد الوطنية. القرن الحادي والعشرين

 
 دار . اإلدارة المدرسية والصفية المتميزة الطريق الى المدرسة الفعالة(. 2006).حسيف، سبلمة

 .الفكر، عماف، األردف

 
 فاعمية المرحمة األساسية في المدارس الخاصة في محافظة  (. 1995). حماد، إبراىيـ

رسالة ماجستير غير ). الزرقاء من وجية نظر المشرفين التربويين والمديرين والمعممين
. ،الجامعة األردنية، عماف،األردف(منشورة

 
 مستوى فاعمية معممي المدارس الحكومية لممرحمة التانوية في محافظة (. 2001). خضر، خالد

، جامعة النجاح الوطنية، (رسالة ماجستير غير منشورة).جنين وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى الطمبة
 . نابمس، فمسطيف

 
 حداث التغير. (2003). دورزه، افناف  .مدى قدرة مدير المدرسة عمى اتخاذ القرارات التطويرية وا 

 .35-5ص (41 )مجمة اتحاد الجامعات العربية

 

 متطمبات المدرسة الفعالة كمدخؿ لتطوير نظاـ التعميـ العاـ في . (2003).رفاعي، عقيؿ
 .48-3ص (7) 2، الثقافة والتنمية.مصر

 



 151 

 تصورات القادة التربويين في المممكة العربية السعودية لمدى توافر  (2003). الرويمي، محمد
عناصر اإلدارة المدرسية الفعالة ومدى أىميتيا المستقبمية، وعالقة ذلك باتجاىاتيم نحو التغيير 

 .، جامعة اليرموؾ، اربد، عماف (رسالة دكتوراه غير منشورة). والتطوير التنظيمي

  

 عالـ الكتب، القاىرة، .  وظائف اإلدارة المدرسية بالمرحمة التانوية العامة(.2008). السيد، محمد
 .مصر

 
 فخصائص المدرسة الفعالة في رأي مديري المدارس الثانوية في األرد(. 1993).شعباف، واصؼ .

 . ، جامعة اليرموؾ، إربد، عماف(رسالة ماجستير غير منشورة)

 
 تقييم فاعمية المدرسة االبتدائية وتحديد العوامل التي تميز بين المدارس (.1991). صبحا، خولة 

، الجامعة األردنية، (رسالة ماجستير غير منشورة). الفعالة وغير الفعالة في مدارس عمان الحكومية
 .عماف، األردف

 

 أثر طبيعة العمؿ والخبرة والجنس ومكاف وجود المدرسة في تقدير فاعمية . (1993). طناش، سبلمة
 مجمة أبحاث اليرموك، سمسمة العموم .المدرسة الثانوية األكاديمية الحكومية في محافظة اربد

. 193-169، ص (1)، العدد اإلنسانية واالجتماعية
 

 دار وائؿ لمنشر والتوزيع،عماف، األردف. وأفاق.. اإلدارة التعميمية، مفاىيم(.2006).الطويؿ، ىاني. 

 

 دار الشروؽ راـ اهلل، فمسطيف. اإلدارة المدرسية الحديثة(. 2001).عابديف، محمد. 

 

 تقدير فاعمية المدارس األساسية الحكومية مف وجية . (2001). العرايفي، عصاـ والعمري، بساـ
 .537-522ص (2 )28، دراسات العموم التربوية. نظرالمديريف في محافظة مادبا

 
 مركز الكتاب األكاديمي، عماف، . عداد مدير المدرسة لقيادة التغييرإ. (2003). عماد الديف، منى

 .األردف

 



 152 

 تأثير برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في أداء مديري ومديرات المدارس (. 2002). عمايرة، عدناف
 .، الجامعة الياشمية، عماف، األردف(رسالة ماجستير غير منشورة). في محافظة اربد

  

 دار الثقافة . اإلدارة  التعميمية واالشراف التربوي، أصوليا وتطبيقاتو(. 2001).عطوي، جودت
 .لمنشر والتوزيع، عماف، األردف

 
 تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخداـ معايير الجودة الشاممة في . (2007). العسيمي، رجاء

 .، البحرين208-179ص (4 )8 ، مجمة العموم التربوية والنفسية. مدينة الخميؿ

 

 مدى توافر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شمال األردن كما (. 2003). غرابية، حسف
، (رسالة ماجستير غير منشورة). يتصورىا أعضاء مجالس اآلباء والمعممون والمشرفون التربويون

 .جامعة عماف العربية، عماف األردف

 

 منشورات جامعة قاريونس، بنغازي. اإلدارة المدرسية المعاصرة(. 1992). الفقي،عبد المؤمف. 

 

  52-50، ص(2 )42  رسالة المعممنحو تطوير األداء في مدرسة متميزة ،. (2002).قرالة،عثماف. 

 

 تقييم واقع المدارس الريادية في األردن في ضوء معايير (. 1990). المطايفة، خالد
رسالة ). المدرسة الريادية من وجية نظر المشرفين التربويين والمديرين والمعممين جامعة اليرموك

.  ، اربد، األردف(ماجستير غير منشورة
 

 خصائص المدرسة االبتدائية الفعالة من وجية نظر مديري ومعممي (. 2003). الماجدي، فريد
، الجامعة األردنية، (رسالة ماجستير غير منشورة). محافظة حفر الباطن بالمممكة العربية السعودية

 .عماف، األردف

 اتجاىات المعممين والمشرفين ومديري المدارس الثانوية في عمان الكبرى (. 1995).منصور، عصاـ
 .عماف، األردف . (رسالة ماجستير غير منشورة) . نحو برامج خطة التطوير التربوي

 

 المورد مركز تطور المعمـ،    راـ اهلل، قيادة التغيير التربوي(. 2006).النجوـ، إسماعيؿ وآخروف، 
 .فمسطيف

 



 153 

 المراجع األجنبية :
 



 British Education Department. (2006). The Logical Chain: Continuing 

Professional Development in Effective Schools. Available at 

www.ofsted.gov.uk. 

 

 Demary J. et al. (2000).A Study of Effective Practices in Virginia Schools: 

Educators' Perspectives of Practices of Practices Leading to Student 

Success. Virginia Department of education.  

 

 

 Departmen of Education & Training. (2005). Professional   Learning in 

Effective Schools  : The Seven Principles of Highly Effective Professional 

learning available at:                         
 http://www.sofweb.vic.edu.au/blueprint/fs5/default.asp 

 

 

 District of Columbia Public Schools (DCPS) . (2009). Expanding Excellence: 

The DCPS Effective Schools Framework. The Chancellor's Notes, Feb, 2009, 

2-8. 

 

 Edmonds, R (1979). Effective Schools for Urban Poor. Educational 

Leadership, 37,(1), 20-24. 

 

 Gokec, Feyyat. (2009). Behaviour of Turkish Elementary School Principals in 

the Change Process. Educational Management Administration Leadership. 

Sage Publications. 198-215. 

 

 Hardman, F.; Abd-Kadir, J.;& Smith, F. (2008). Pedagogical  renewal: 

Improving the Quality of Classroom Interaction in Nigerian Primary Schools. 

International Journal of Educational Development,.28,(1) 55-69. 

 

 

 Harris, A. , Day, C. & Hadfield, M. (2003). Teachers' Perspectives on  

Effective School Leadership. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 

9,(1) 68-75. 

 

http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.sofweb.vic.edu.au/blueprint/fs5/default.asp


 154 

 Hoey, L.; Campbell, P.; Perlman, L. ( 2001). Where is the Overlap?: 

Mapping the SAT9 and TAAS 4
th

 Grade Test Objectives. Available at 

www.campbell-kibler.com. 

 

 

 Intermountain Center for Education Effectiveness. (2001). Effective Schools 

Model 7 Correlates of Effectiveness. College of Education, Idaho State 

University. 

 

 Lagrosen, S.( 1999). TQM does to School: an Effective Way of Improving 

School Quality. The TQM Magazine, 11( 5) 328-332. 

 

 

 Mateja, P.S. (2004). How Effective is School Discipline in Preparing Student 

to Become Responsible Citizens ? : Slovenian teachers' and students' views. 

Teaching and Teacher Education 21, 273-286. 

 

 

 Nor, M. (2007). Do School Leaders Need Moral Leadership to Create 

Effective Schools. Faculty of Education, University of Malaya. Masalah 

pendidkan ,30(2)137-139. 

 

 O'Brien, J. & Draper, J. (2001). Developing Effective School Leaders? Initial 

Views of the Scottish Qualification for Headship (SQH). Journal of In-

Service Education, 27(1) 109-121. 

 

 

 O'Brien, J. & Murphy, D. (2003). Assessing Effective Interpersonal Skills in 

Prospective School Leaders. Journal of In-Service Education,29, ( 2) 221-

233. 

 

 Okechukwu,P.Anyalewchi.(1994).A comparative Study of teachers and 

Principals Perception of Characteristics of Effectiveness . Doctoral 

Dissertation, University of Cincinnati  Dissertation Abstracts International. 

 

 Perdue, J.(1997).Graduate preparation in Educational Administration Among 

Elementary Principals And Its Relationship To School Effectiveness. 

Dissertation Abstracts International. 58,(07)A. 

 

http://www.campbell-kibler.com/


 155 

 

 

 Raham, H. (2001). Effective School Research: Tracking The Trends. 

Available at http:// www.saee.ca. 

 

 Raj Mestry & Grobler,B. (2007). Collaboration and Communication as 

Effective Strategies for Parent Involvement in Public Schools. Educational 

Research and Review, 2(7) 176-185. 

 

 Reynolds, D. (2001). Effective School Leadership: the Contributions of 

School Effectiveness Research, School of education, University of Exeter. 

 

 Robertson, M.; Gradt, N.; Fluck, A.; & Webb, I. (2005). Conversations toward 

Effective Implementation of Information Communication Technologies in 

Australian Schools. Journal of Educational Administration, 44, (1) 71-85. 

 

 

 Rutter, A. (1999). Professional Growth of two Multinational Teams within a 

Professional Development School. Dissertation Abstracts International, 

60(07) A, page 2453. 

 

 Schiller, J. (2002).Interventions by School Leaders in Effective 

Implementation of Information and Communications Technology: Perceptions 

of Australian Principals. Journal of Information Technology for Teacher 

Education, Vol. 11, No. 3, 289-299. 

 

 

 Stephen, S. (1994). Leadership for School Culture. ERIC Digest 91 June 1994. 

 

 Sun, H.; &  Rob de Jong . ( 2007). Effective School Improvement in the 

Netherlands. International Journal of Educational Management, Vol. 21, 

No. 6, 504-516. 

 

 

 Vincent, A.; Anfara, Jr.; Patterson, F.; Buehler, A.; & Gearity, B. (2006). 

School Improvement Planning in East Tennessee Middle School: A 

Content Analysis and Perceptions Study. Available at http://bul.sagepub.com. 

 

http://www.saee.ca/
http://bul.sagepub.com/


 156 

 Wahlstrom, K.L&Louis,K.S.(2008). How Teachers Experience principal 

leadership: The Roles Professional Community, Trust Bredson,Kose ,Efficacy 

and shared Responsibility. Educational Administration Quarterly 44,(4) 

458-495. 

 

 

 Watson, H. (1994). Principals Perceptions of School Effectiveness: Towards a 

Common Definition, Dissertation Abstracts International, 55, 3379 A. 

 

 Williams,P.R., Tebernik, A.M. &Krivak T.(2009). The Power of leadership, 

Collaboration and Professional Development: the story of the smart 

consortium. Education and Urban Society, 41.( 4)  

437-456. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

 

 
 
 
 
 

 

 المالحق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 158 

.كتاب إلى إدارات المدارس المحددة بالدراسة لتحديد مجتمع الدراسة: (1)ممحق رقم   
 

 

   

 حضرة مدير مدرسة                      المحتـر
 

 تحية طيبة وبعد ،
 

 

تطبيؽ رسالة ماجستير بعنواف: الموضوع   

 

 في MSN مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية

 محافظة بيت لحـ واإلتجاىات المستقبمية نحو التطوير
 

أتقدـ إليكـ بطمب إمكانية توفير اإلحصائيات التالية عف مدرستكـ الموقرة وذلؾ استكماال إلجراءات رسالة  
ألغراض الدراسة فقط وسيتـ تزويدكـ بالنتائج المتعمقة  الماجستير، عممًا أف كافة المعمومات سوؼ تستخدـ

.بالدراسة بعد االنتياء منيا  

 

والمعممات ، عدد القادة التربوييف  عدد أولياء أمور الطمبة بالمدرسة ، عدد المعمميف: اإلحصائيات المطموبة
كما وسيتـ الحقًا تزويدكـ اإلستبانة المتعمقة بالدراسة ليتـ تعبئتيا مف . (مدير ، نائب مدير ، منسؽ، مشرؼ )

.المعنييف  

 

 أتمنى تعاونكـ مع الشكر الجزيؿ
 

  

 

سوسف إسطفاف: الباحثة   
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إستبانة المعممين والقادة التربويين  : (2)ممحق رقم 
 

إستبانة بحث 
،                     حضرة القائد التربوي  المحتـر
 

شبكة المدارس النموذجية "مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس " تقـو الباحثة بإجراء دراسة حوؿ
(MSN) "ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تضع " في محافظة بيت لحـ واالتجاىات المستقبمية نحو التطوير

الباحثة بيف أيديكـ إستبانة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة، لذلؾ تتأمؿ مف حضرتكـ التكـر باإلطبلع عمى 
اإلستبانة، واختيار مستوى اإلجابة عمى كؿ واحدة مف فقراتيا وفقا لما ينسجـ مع وجية نظركـ، مع التكـر 

عمما بأف اإلستبانة التي بيف أيديكـ ىي ألغراض البحث .  باإلجابة عف جميع الفقرات دوف استثناء وبدقة
قسـ اإلدارة /العممي فقط واستكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في كمية الدراسات العميا  

 .جامعة القدس/ التربوية 
                                         واقبموا فائؽ االحتراـ 
                                                            

سوسف فكتور إسطفاف :  الباحثة
المعمومات األولية : الجزء األوؿ 

 
: في المربع الذي يناسبو (×)الرجاء وضع إشارة 

 
  أنثى (  ) ذكر( )  الجنس.1                  

            
 الخبرة في التدريس.2   

  سنوات فأكثر10 (  )  سنوات10 الى أقل من 5من  (  ) سنوات5أقل من ( ) 

                 
 المؤىل العممي.3            

 أكثر من بكالوريوس (  ) بكالوريوس  (   ) أقل من بكالوريوس( ) 

      
 المدرسة.4        

الفرير الثانوية (   )
طاليتا قومي (   )

 

الروم الكاثوليك (  ) (الرعاة)الروم األرثوذكس (  ) 
ىيرمان جماينر قرية األطفال  (   )

SOS بيت لحم  

بنود اإلستبانة :- الجزء الثاني
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المرة : مرتيف أماـ كؿ بند مف البنود البلحقة والتي تشير إلى عناصر المدرسة الفعالة (×)إشارة  يرجى وضع
: في الجية اليمنى حيث تكوف اإلجابة عمى مدى توافر تمؾ العناصر في المدرسة حاليا؛ المرة الثانية: األولى

. في الجية اليسرى حيث تكوف اإلجابة عمى مدى االتجاىات المستقبمية نحو التطوير

مدى توافرىا في المدرسة 
 "حاليا

مدى االتجاىات المستقبمية  عناصر المدرسة الفعالة/فقرات اإلستبانة
 نحو التطوير

جداً 
رة 
كبي
جة 

در
ب

 

بيرة
ة ك

درج
ب

 

طة
وس
 مت
رجة

بد
 

يمة
ة قم

درج
ب

جدا 
مة 
 قمي

رجة
بد

 

 

جدا
رة 
كبي
جة 

بدر
 

بيرة
ة ك

درج
ب

 

طة
وس
 مت
رجة

بد
 

يمة
ة قم

درج
ب

جداً  
مة 
 قمي

رجة
بد

 

 التخطيط المدرسي: المجاؿ األوؿ 

      .يوجد لممدرسة رؤية تربوية واضحة.1     

      .يوجد لممدرسة رسالة واضحة.2     

      .يتـ إعبلـ مجتمع المدرسة عف رؤيتيا ورسالتيا بشكؿ واضح .3     

      .يوجد لمخطة المدرسية أىداؼ محددة.4     

      .تحدد الخطة المدرسية المصادر البلزمة لتنفيذىا.5     

      .يتـ بناء الخطة بصورة تشاركيو لكؿ مف األطراؼ المعنية بيا.6     

      .يتـ تقويـ الخطة المدرسية بشكؿ دوري.7     

      .تخدـ الخطة المدرسية الغايات التربوية.8     

 العبلقات المدرسية: المجاؿ الثاني

      .يوجد سياسة واضحة لممدرسة لدعـ العبلقات الداخمية.9     

يتـ تنفيذ أنشطة المدرسة بصورة تشاركيو مما يؤدي إلى استثمار جميع .10     
 .القدرات المتوفرة

     

      .تتنوع أنشطة المدرسة بحيث تدعـ العبلقات بيف العامميف والطمبة.11     

      .تتسـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع بالقوة والمتانة.12     

      .يتبادؿ المجتمع والمدرسة المشورة والدعـ.13     

      .المدرسييشارؾ المجتمع المحمي في صناعة القرارات المرتبطة بتحسيف األداء .14     

      .يتـ تنظيـ آليات االتصاؿ والتواصؿ بشكؿ متطور.15     

 إدارة الموارد المدرسية : المجاؿ الثالث

      .تحتفظ المدرسة بسجبلت منظمة توثؽ مواردىا المادية ليسيؿ إستخداميا.16     
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      .تتابع المدرسة جاىزية مواردىا المادية وصبلحيتيا لبلستخداـ.17     

      .تتسـ األمور المالية بالتوثيؽ الدقيؽ.18     

      .يتسـ تعامؿ اإلدارة مع المعمميف بروح الفريؽ.19     

      .يتـ تفعيؿ لجاف مختمفة لتحقيؽ األىداؼ المدرسية.20     

 جودة عممية التعميـ والتعمـ بالمدرسة: المجاؿ الرابع

      .تمثؿ جودة التعميـ ىدؼ المدرسة االستراتيجي.21     

      .تتوقع المدرسة اداءات عالية مف الطمبة.22     

      .تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكؿ مستمر.23     

      .يوجد لممدرسة خطة لمتنمية المينية لمعامميف.24     

      تشارؾ المدرسة في برامج التنمية المينية المحمية والخارجية.25     

      .تحتفظ المدرسة بوثائؽ تبيف متابعة أثر التدريب عمى تحسف عممية التعمـ.26     

      .تنوع المدرسة في األنشطة غير الصفية.27     

      .تشارؾ جميع األطراؼ المعنية في تنفيذ األنشطة غير الصفية.28     

      .يوجد تقويـ مستمر لؤلنشطة غير الصفية .29     

 البيئة المدرسية: المجاؿ الخامس

      .يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء العامميف فييا.30     

      .تشجع سياسة المدرسة العامميف لممحافظة عمى مقتنياتيا.31     

      .يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء الطمبة فييا.32     

      .تعمف المدرسة عف حقوؽ الطمبة بشكؿ يؤدي إلى تطبيقيا.33     

      .يحافظ الطمبة عمى مقتنيات المدرسة ومرافقيا.34     

      .تتسـ المدرسة ببيئة مادية صديقة لمطفؿ.35     

      .توفر المدرسة بيئة نفسية واجتماعية جذابة لمطالب.36     

      يتـ تنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرؽ محببة لمطمبة.37     

      .يشجع المناخ المدرسي عمى المشاركة الواسعة في اإلدارة.38     

 
 

 أساليب وأدوات التقويـ المستخدمة بالمدرسة: المجاؿ السادس

      .تستخدم الدراسة أدوات متنوعة لتقويم مختمف األىداف.39     

      .يوجد لممدرسة إجراءات محددة لتقييم الطمبة ومتابعتيم.40     

نجازاتيم لتقدير الجيد منو.41            .يتم توثيق أداء العاممين وا 
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إستبانة بحث ألولياء األمور : (3)ممحق رقم
 

حضرة أولياء األمور المحترميف 
 

      .يتم تقويم أداء العاممين ضمن أسس موضوعية .42     

      .تتحمل المدرسة مساءلة عالية تجاه نتائج الطمبة.43     

      .يتم اعتماد نتائج التقويم في المدرسة كجزء من عممية تعديل األداء وتحسينو.44     

      .تعمن المدرسة عن نتائج التقويم لكافة األطراف المعنية.45     

 إستخدام التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميم والتعمم واإلدارة المدرسية:المجال السابع 

      .يوجد في المدرسة تجييزات تكنولوجية مناسبة.46     

      .تطمب المدرسة من العاممين توظيف التكنولوجيا في التعميم.47     

      .يوجد في المدرسة كوادر بشرية مؤىمة لتوظيف التكنولوجيا .48     

      .تستخدم اإلدارة المدرسية التكنولوجيا في عمميا.49     

      .يستخدم الطمبة التكنولوجيا أثناء تعمميم.50     
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شبكة المدارس النموذجية "مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس " تقـو الباحثة بإجراء دراسة حوؿ
(MSN) "ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تضع " في محافظة بيت لحـ واالتجاىات المستقبمية نحو التطوير

الباحثة بيف أيديكـ إستبانة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة، لذلؾ تتأمؿ مف حضرتكـ التكـر باإلطبلع عمى 
اإلستبانة، واختيار مستوى اإلجابة عمى كؿ واحدة مف فقراتيا وفقا لما ينسجـ مع وجية نظركـ، مع التكـر 

عمما بأف اإلستبانة التي بيف أيديكـ ىي ألغراض البحث .  باإلجابة عف جميع الفقرات دوف استثناء وبدقة
قسـ اإلدارة /العممي فقط واستكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في كمية الدراسات العميا  

 .جامعة القدس/ التربوية 
                                         واقبموا فائؽ االحتراـ 
                                                             

سوسف فكتور إسطفاف : الباحثة
المعلوماث األوليت : الجزء األول 

 

: في المزبع الذي يناسبه (×)الزجاء وضع إشارة 

 

  أنثى (  ) ذكر ( )  الجنس.1                  

                 
 المؤىل العممي.2                 

 أكثر من بكالوريوس (  ) بكالوريوس  (   ) أقل من بكالوريوس ( ) 

    
 المدرسة.3    

 الفرير الثانوية )   (

طاليتا قومي  )   (
 

الروم الكاثوليك   ( ) (الرعاة)الروم األورثودكس   ( ) 
ىيرمان جماينر قرية األطفال  (   )

SOS بيت لحم  

 
 
 
 

بنود اإلستبانة :- الجزء الثاني
المرة : مرتيف أماـ كؿ بند مف البنود البلحقة والتي تشير إلى عناصر المدرسة الفعالة (×)إشارة  يرجى وضع

: في الجية اليمنى حيث تكوف اإلجابة عمى مدى توافر تمؾ العناصر في المدرسة حاليا؛ المرة الثانية: األولى
. في الجية اليسرى حيث تكوف اإلجابة عمى مدى االتجاىات المستقبمية نحو التطوير

مدى توافرىا في المدرسة 
 "حاليا

مدى االتجاىات المستقبمية  عناصر المدرسة الفعالة/فقرات اإلستبانة
 نحو التطوير
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جداً 
رة 
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طة 
وس

 مت
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يمة
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رجة
بد

 

 

جدا
رة 
كبي
جة 

بدر
 

بيرة
ة ك

درج
ب

طة 
وس

 مت
رجة

بد
 

يمة
 قم
رجة

بد
جداً  

مة 
 قمي

رجة
بد

 التخطيط المدرسي: المجال االول  

      .يوجد لممدرسة رؤية تربوية واضحة.1     

      .يوجد لممدرسة رسالة واضحة.2     

      .يتم إعالم مجتمع المدرسة عن رؤيتيا ورسالتيا بشكل واضح .3     

      .يتم بناء الخطة بصورة تشاركيو لكل من األطراف المعنية بيا.4     

      .يتم تقويم الخطة المدرسية بشكل دوري.5     

      .تخدم الخطة المدرسية الغايات التربوية.6     

 العالقات المدرسية: المجال الثاني

      .يوجد سياسة واضحة لممدرسة لدعم العالقات الداخمية.7     

يتم تنفيذ أنشطة المدرسة بصورة تشاركيو مما يؤدي إلى استثمار جميع .8     
 .القدرات المتوفرة

     

      .تتسم العالقة بين المدرسة والمجتمع بالقوة والمتانة.9     

      .يتبادل المجتمع والمدرسة المشورة والدعم.10     

      .يشارك المجتمع المحمي في صناعة القرارات المرتبطة بتحسين األداء المدرسي.11     

      .يتم تنظيم آليات االتصال والتواصل بشكل متطور.12     

 إدارة الموارد المدرسية : المجال الثالث

      .تتابع المدرسة جاىزية مواردىا المادية وصالحيتيا لالستخدام.13     

      .تتسم األمور المالية بالتوثيق الدقيق.14     

      .يتسم تعامل اإلدارة مع المعممين بروح الفريق.15     

      .يتم تفعيل لجان مختمفة لتحقيق األىداف المدرسية.16     

 جودة عممية التعميم والتعمم بالمدرسة: المجال الرابع

      .تمثل جودة التعميم ىدف المدرسة االستراتيجي.17     

      .تتوقع المدرسة اداءات عالية من الطمبة.18     

      .تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكل مستمر.19     

      .تنوع المدرسة في األنشطة غير الصفية.20     

      .تشارك جميع األطراف المعنية في تنفيذ األنشطة غير الصفية.21     

      .يوجد تقويم مستمر لألنشطة غير الصفية .22     

 البيئة المدرسية: المجال الخامس

      .يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء العاممين فييا.23     

      .تشجع سياسة المدرسة العاممين لممحافظة عمى مقتنياتيا.24     

      .يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء الطمبة فييا.25     
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.أسماء المحكمين (4): ممحق رقم   

 

 الرقم المحكم إسم الجامعة

 عابدين محمد الدكتور العليا الدراسات-القدس جامعة

 

(1 )

 
 عدس محسن الدكتور العليا الدراسات-القدس جامعة

 

(2) 

 العليا الدراسات-القدس جامعة

 

 (3) قباجة زياد الدكتور

 العليا الدراسات-القدس جامعة

 

 (4) زيدان عفيف الدكتور

 (5)  الرحمن عبد نائل الدكتور لحم بيت- المفتوحة القدس جامعة

      .تعمن المدرسة عن حقوق الطمبة بشكل يؤدي إلى تطبيقيا.26     

      .يحافظ الطمبة عمى مقتنيات المدرسة ومرافقيا.27     

      .تتسم المدرسة ببيئة مادية صديقة لمطفل.28     

      .توفر المدرسة بيئة نفسية واجتماعية جذابة لمطالب.29     

      يتم تنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرق محببة لمطمبة.30     

      .يشجع المناخ المدرسي عمى المشاركة الواسعة في اإلدارة.31     

 أساليب وأدوات التقويم المستخدمة بالمدرسة: المجال السادس

      .تستخدم الدراسة أدوات متنوعة لتقويم مختمف األىداف.32     

      .يوجد لممدرسة إجراءات محددة لتقييم الطمبة ومتابعتيم.33     

      .تتحمل المدرسة مساءلة عالية تجاه نتائج الطمبة.34     

      .يتم اعتماد نتائج التقويم في المدرسة كجزء من عممية تعديل األداء وتحسينو.35     

      .تعمن المدرسة عن نتائج التقويم لكافة األطراف المعنية.36     

 إستخدام التكنولوجيا بفعالية في عمميات التعميم والتعمم واإلدارة المدرسية:المجال السابع 

      .يوجد في المدرسة تجييزات تكنولوجية مناسبة.37     

      .تطمب المدرسة من العاممين توظيف التكنولوجيا في التعميم.38     

      .يوجد في المدرسة كوادر بشرية مؤىمة لتوظيف التكنولوجيا .39     

      .تستخدم اإلدارة المدرسية التكنولوجيا في عمميا.40     

      .يستخدم الطمبة التكنولوجيا أثناء تعمميم.41     
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 الخليل-المفتوحة القدس جامعة

 

 (6) العسيلي رجاء الدكتورة

 األمديست( -MSN ) برنامج

 

 (7) عساف سعيد الدكتور

 لحم بيت- المفتوحة القدس جامعة

 

 (8) دراس ماجد الدكتور

 الخليل- المفتوحة القدس جامعة

 

 (9) المغربي نبيل الدكتور

 لحم بيت- المفتوحة القدس جامعة

 

 (10) مطر إبراهيم األستاذ

 
 

 

 
. القادة التربويون والمعممين أداة- نتائج معامل ارتباط فقرات الدراسة مع الدرجة الكمية : (أ-5)الممحق 

 
مدى توافرىا في    

 المدرسة حاليا

مدى االتجاىات 
 المستقبمية نحو التطوير

معامل  العبارة الرقم المجال
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

سي
مدر

ط ال
خطي

 الت
 

 0.01 0.48 0.02 0.41 يوجد لممدرسة رؤية تربوية واضحة 1

 0.05 0.36 0.00 0.68 يوجد لممدرسة رسالة واضحة 2

يتـ إعبلف مجتمع المدرسة عف رؤيتيا ورسالتيا بشكؿ  3
 0.00 0.75 0.01 0.48 واضح

 0.000 0.54 0.00 0.59 يوجد لمخطة المدرسية أىداؼ محددة 4

 0.000 0.68 0.00 0.67 تحدد الخطة المدرسية المصادر البلزمة لتنفيذىا 5

يتـ بناء الخطة بصورة تشاركيو لكؿ مف األطراؼ المعنية  6
 بيا

0.90 0.00 

0.89 0.000 

 0.01 0.48 0.01 0.49 يتـ تقويـ الخطة المدرسية بشكؿ دوري 7
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 0.05 0.36 0.01 0.48 تخدـ الخطة المدرسية الغايات التربوية 8

  
 0.00 0.66 0.05 0.36 الدرجة الكمية لممجاؿ

سية
مدر

ت ال
القا

 الع
 

 0.01 0.48 0.00 0.75 يوجد سياسة واضحة لممدرسة لدعـ العبلقات الداخمية 9
يتـ تنفيذ أنشطة المدرسة بصورة تشاركيو مما يؤدي الى  10

 0.00 0.59 0.000 0.54 استثمار جميع القدرات المتوفرة

تتنوع أنشطة المدرسة بحيث تدعـ العبلقات بيف العامميف  11
 0.00 0.63 0.000 0.68 والطمبة

 0.03 0.42 0.000 0.89 تتسـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع بالقوة والمتانة 12

 0.00 0.66 0.00 0.76 يتبادؿ المجتمع والمدرسة المشورة والدعـ 13

يشارؾ المجتمع المحمي في صناعة القرارات المرتبطة  14
 0.01 0.48 0.00 0.51 بتحسيف األداء المدرسي

 0.00 0.59 0.00 0.33 يتـ تنظيـ آليات االتصاؿ والتواصؿ بشكؿ متطور 15

  
 0.02 0.41 0.01 0.47 الدرجة الكمية لممجاؿ

رية
بش
د ال

وار
الم
رة 
إدا

 

تحتفظ المدرسة بسجبلت منظمة توثؽ مواردىا المادية  16
 0.00 0.68 0.01 0.61 ليسيؿ استخداميا

تتابع المدرسة جاىزية مواردىا المادية وصبلحيتيا  17
 0.01 0.48 0.00 0.55 لبلستخداـ

 0.000 0.88 تتسـ األمور المالية بالتوثيؽ الدقيؽ 18
0.59 0.00 

 0.00 0.67 0.00 0.54 يتسـ تعامؿ اإلدارة مع المعمميف بروح الفريؽ 19

 0.02 0.41 0.00 0.02 يتـ تفعيؿ لجاف مختمفة لتحقيؽ األىداؼ المدرسية 20

  
 0.01 0.48 0.00 0.66 الدرجة الكمية لممجاؿ

عم
دة 
جو

سة
مدر

 بال
عمم
والت

يم 
تعم
ة ال

لي
 

 0.05 0.36 0.01 0.48 تمثؿ جودة التعميـ ىدؼ المدرسة االستراتيجي 21

 0.00 0.75 0.00 0.59 تتوقع المدرسة اداءات عالية مف الطمبة 22

 0.000 0.54 0.00 0.63 تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكؿ مستمر 23

 0.000 0.68 0.03 0.42 يوجد لممدرسة خطة لمتنمية المينية لمعامميف 24

تشارؾ المدرسة في برامج التنمية المينية المحمية  25
 0.000 0.89 0.00 0.69 والخارجية

تحتفظ المدرسة بوثائؽ تبيف متابعة اثر التدريب عمى  26
 تحسف عممية التعمـ

0.41 0.02 

0.48 0.01 
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 0.00 0.33 0.01 0.49 تنوع المدرسة في األنشطة غير الصفية 27

 0.01 0.47 0.00 0.68 تشارؾ جميع األطراؼ المعنية في تنفيذ األنشطة الصفية 28

 0.01 0.61 0.00 0.50 يوجد تقويـ مستمر لؤلنشطة غير الصفية 29

  
 0.00 0.33 0.10 0.31 الدرجة الكمية لممجاؿ

سية
مدر

ة ال
لبيئ

 ا
 

 0.00 0.75 0.01 0.46 يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء العامميف فييا 30

 0.000 0.54 0.01 0.47 تشجع سياسة المدرسة العامميف لممحافظة عمى مقتنياتيا 31

 0.00 0.65 يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء الطمبة فييا 32
0.33 0.00 

 0.01 0.47 0.02 0.41 تعمف المدرسة عف حقوؽ الطمبة بشكؿ يؤدي الى تطبيقيا 33

 0.01 0.61 0.00 0.68 يحافظ الطمبة عمى مقتنيات المدرسة ومرافقيا 34

 0.00 0.33 0.01 0.48 تتسـ المدرسة ببيئة مادية صديقة لمطفؿ 35

 0.00 0.75 0.00 0.59 توفر المدرسة بيئة نفسية واجتماعية جذابة لمطالب 36

يتـ تنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرؽ محببة  37
 0.000 0.54 0.00 0.67 لمطمبة

 0.00 0.90 يشجع المناخ المدرسي عمى المشاركة الواسعة في اإلدارة 38
0.68 0.000 

 0.49 الدرجة الكمية لممجاؿ
0.00 

0.89 0.00 

سة
مدر

 بال
دمة

ستخ
الم
يم 
تقو

ت ال
دوا
ب وأ

سالي
أ

 

 0.00 0.75 0.01 0.48 تستخدـ الدراسة أدوات متنوعة لتقويـ مختمؼ األىداؼ 39

 0.00 0.75 0.05 0.36 يوجد لممدرسة إجراءات محددة لتقييـ الطمبة ومتابعتيـ 40

 0.000 0.54 0.00 0.75 يتـ توثيؽ أداء العامميف وانجازاتيـ لتقدير الجيد منو 41

 0.000 0.68 0.000 0.54 يتـ تقويـ أداء العامميف ضمف أسس موضوعية 42

 0.000 0.68 0.000 0.68 تتحمؿ المدرسة مساءلة عالية تجاه نجاح الطمبة 43

يتـ اعتماد نتائج التقويـ في المدرسة كجزء مف عممية تعديؿ األداء  44
 0.000 0.89 0.000 0.89 وتحسينو

 0.00 0.68 0.00 0.76 تعمف المدرسة عف نتائج التقويـ لكافة األطراؼ المعنية 45

 
 الدرجة الكمية لممجاؿ

0.51 

0.00 

0.48 

0.00 

ي 
ة ف

عالي
 بف
جيا
ولو

تكن
م ال

خدا
ست
إ

رة 
الدا

م وا
تعم
 وال

ميم
لتع
ت ا

مميا
ع

سية
مدر

ال
 

 0.00 0.33 يوجد في المدرسة تجييزات تكنولوجية مناسبة 46
0.59 

0.00 

 0.00 0.67 0.01 0.47 تطمب المدرسة مف العامميف توظيؼ التكنولوجيا في التعميـ 47

 0.00 0.68 0.01 0.61 يوجد في المدرسة كوادر بشرية مؤىمة لتوظيؼ التكنولوجيا 48

 0.00 0.68 0.00 0.55 تستخدـ اإلدارة المدرسية التكنولوجيا في عمميا 49

 0.000 0.88 يستخدـ الطمبة التكنولوجيا أثناء تعمميـ 50

0.48 0.01 

 
 الدرجة الكمية لممجاؿ

0.54 
 

0.00 

0.59 

0.00 
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ان درجة االتساق الداخمي بين فقرات األداة والدرجة الكمية كانت مرتفعة   (أ-5)يبين الممحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أداة أولياء األمور – نتائج معامل ارتباط فقرات الدراسة مع الدرجة الكمية  : (ب-5)الممحق 
مدى توافرىا في    

 المدرسة حاليا

مدى االتجاىات المستقبمية 
 نحو التطوير

معامؿ  العبارة الرقـ المجال
 االرتباط

مستوى  معامؿ االرتباط مستوى الداللة
 الداللة

سي
مدر

ط ال
خطي

الت
 

 0.000 0.68 0.00 0.51 يوجد لممدرسة رؤية تربوية واضحة 1

 0.000 0.89 0.00 0.33 يوجد لممدرسة رسالة واضحة 2

يتـ إعبلف مجتمع المدرسة عف رؤيتيا ورسالتيا  3
 0.00 0.76 0.01 0.47 بشكؿ واضح

يتـ بناء الخطة بصورة تشاركيو لكؿ مف األطراؼ  4
 0.01 0.49 المعنية بيا

0.51 

0.00 

 0.000 0.68 0.01 0.48 يتـ تقويـ الخطة المدرسية بشكؿ دوري 5

 0.00 0.33 0.05 0.36 تخدـ الخطة المدرسية الغايات التربوية 6

  
 0.01 0.47 0.00 0.75 الدرجة الكمية لممجاؿ

ت 
القا

الع
سية

مدر
ال

 

 0.00 0.51 0.01 0.49 يوجد سياسة واضحة لممدرسة لدعـ العبلقات الداخمية 7

يتـ تنفيذ أنشطة المدرسة بصورة تشاركيو مما يؤدي  8
 0.00 0.33 0.00 0.51 الى استثمار جميع القدرات المتوفرة
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 0.01 0.47 0.00 0.33 تتسـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع بالقوة والمتانة 9
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 0.00 0.51 0.01 0.47 الدرجة الكمية لممجاؿ  

سية
مدر

د ال
وار
الم
رة 
إدا

 

تتابع المدرسة جاىزية مواردىا المادية وصبلحيتيا  13
 0.00 0.33 0.00 0.55 لبلستخداـ

 0.00 0.51 0.00 0.51 تتسـ األمور المالية بالتوثيؽ الدقيؽ 14

 0.01 0.47 0.00 0.33 يتسـ تعامؿ اإلدارة مع المعمميف بروح الفريؽ 15

 0.01 0.47 0.01 0.47 يتـ تفعيؿ لجاف مختمفة لتحقيؽ األىداؼ المدرسية 16

  
 0.00 0.51 0.00 0.51 الدرجة الكمية لممجاؿ

عم
دة 
جو

سة
مدر

 بال
عمم
والت

يم 
تعم
ة ال

لي
 

 0.00 0.33 0.00 0.51 تمثؿ جودة التعميـ ىدؼ المدرسة االستراتيجي 17

 0.00 0.51 0.00 0.33 تتوقع المدرسة اداءات عالية مف الطمبة 18

 0.01 0.47 0.01 0.47 تتابع المدرسة أداء الطمبة بشكؿ مستمر 19

 0.00 0.51 0.00 0.51 تنوع المدرسة في األنشطة غير الصفية 20

 0.01 0.47 0.00 0.33 تشارؾ جميع األطراؼ المعنية في تنفيذ األنشطة الصفية 21

 0.00 0.51 0.00 0.51 يوجد تقويـ مستمر لؤلنشطة غير الصفية 22

 0.00 0.33 0.00 0.33 الدرجة الكمية لممجاؿ 

سية
مدر

ة ال
لبيئ

ا
 

 0.00 0.51 0.01 0.47 يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء العامميف فييا 23

تشجع سياسة المدرسة العامميف لممحافظة عمى  24
 0.01 0.47 0.00 0.51 مقتنياتيا

 0.00 0.51 0.00 0.33 يتوفر في المدرسة مناخ يعزز انتماء الطمبة فييا 25

تعمف المدرسة عف حقوؽ الطمبة بشكؿ يؤدي الى  26
 0.00 0.33 0.00 0.51 تطبيقيا

 0.00 0.33 0.00 0.33 يحافظ الطمبة عمى مقتنيات المدرسة ومرافقيا 27

 0.01 0.47 0.01 0.47 تتسـ المدرسة ببيئة مادية صديقة لمطفؿ 28

 0.000 0.68 0.00 0.51 توفر المدرسة بيئة نفسية واجتماعية جذابة لمطالب 29

يتـ تنفيذ البرامج التعميمية في المدرسة بطرؽ محببة  30
 0.000 0.68 0.00 0.33 لمطمبة

 0.000 0.89 0.01 0.47 يشجع المناخ المدرسي عمى المشاركة الواسعة في اإلدارة 31
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 0.51 الدرجة الكمية لممجاؿ
0.00 

0.76 
0.00 

مة 
خد
ست
الم
يم 
تقو

ت ال
دوا
ب وأ

سالي
أ

سة
مدر

بال
 

 0.01 0.48 تستخدـ الدراسة أدوات متنوعة لتقويـ مختمؼ األىداؼ 32
0.51 

0.00 

 0.000 0.68 0.05 0.36 يوجد لممدرسة إجراءات محددة لتقييـ الطمبة ومتابعتيـ 33

 0.00 0.33 0.000 0.68 تتحمؿ المدرسة مساءلة عالية تجاه نجاح الطمبة 34

يتـ اعتماد نتائج التقويـ في المدرسة كجزء مف عممية تعديؿ  35
 0.01 0.47 0.000 0.89 األداء وتحسينو

 0.00 0.51 0.00 0.76 تعمف المدرسة عف نتائج التقويـ لكافة األطراؼ المعنية 36

 0.51 الدرجة الكمية لممجاؿ
0.00 

0.33 
0.00 

ي 
ة ف

عالي
 بف
جيا
ولو

تكن
م ال

خدا
ست
إ

رة 
إلدا

م وا
تعم
 وال

ميم
لتع
ت ا

مميا
ع

سية
مدر

ال
 

 0.01 0.47 0.00 0.33 يوجد في المدرسة تجييزات تكنولوجية مناسبة 37

 0.00 0.33 0.01 0.47 تطمب المدرسة مف العامميف توظيؼ التكنولوجيا في التعميـ 38

 0.00 0.33 0.01 0.61 يوجد في المدرسة كوادر بشرية مؤىمة لتوظيؼ التكنولوجيا 39

 0.01 0.47 0.05 0.36 تستخدـ اإلدارة المدرسية التكنولوجيا في عمميا 40

 0.00 0.51 0.000 0.68 يستخدـ الطمبة التكنولوجيا أثناء تعمميـ 41

 
 0.00 0.89 الدرجة الكمية لممجاؿ

0.50 

0.00 

كتاب تسييل ميمة من عمادة الدراسات العميا في جامعة القدس : (6)ممحق رقم 
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 MSN))كتاب إلى األمديست لمموافقة عمى إستخدام اإلستبانة الخاصة بمشروع  ( :7)ممحق رقم 
 
 
 
 

 
،  (MSN)حضرة الدكتور سعيد عساؼ مدير برنامج شبكة المدارس النموذجية  المحتـر

تحية طيبة وبعد، 
 

( MSN )االستئذاف باستخداـ إستبانة برنامج : الموضوع
 

كأداة في دراسة بعنواف   ((MSNأتقدـ إليكـ بطمب إمكانية إستخداـ نموذج اإلستبانة الخاصة بمشروع 
في محافظة بيت لحـ  ( MSN )مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شبكة المدارس النموذجية 
واإلتجاىات المستقبمية نحو التطوير 

 
 وذلؾ إستكمااًلُ  لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية مف جامعة القدس ، وعميو 

. الرجاء الرد عمى ذلؾ بما تجدونو مناسبًاَ ُ  ٌ 
 

وشكرًا لحسف تعاونكـ 
 

سوسف فكتور اسطفاف : الباحثة
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. نتائج إختبار شيفيو لممقارنات البعدية 121
 

46.4 

.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفئات حسب المدرسة 121  
 

47.4 
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رقم 
 الممحق 

 الصفحة إسم الممحق

 145 كتاب إلى إدارات المدارس المحددة بالدراسة لتحديد مجتمع الدراسة (1)

 146 إستبانة المعمميف والقادة التربوييف (2)

 150 إستبانة بحث ألولياء األمور (3)

 153 أسماء المحكميف (4)

أداة القادة التربويوف - نتائج معامؿ ارتباط فقرات الدراسة مع الدرجة الكمية (أ-5)
 والمعمميف

154 

 157 أداة أولياء األمور– نتائج معامؿ ارتباط فقرات الدراسة مع الدرجة الكمية  (ب-5)

 159 كتاب تسييؿ ميمة مف عمادة كمية الدراسات العميا في جامعة القدس  (6)

كتاب إلى األمديست لمموافقة عمى إستخداـ اإلستبانة الخاصة بمشروع  (7)
((MSN 

160 
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 مصطمحات الدراسة ج
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 مشكمة الدراسة وأىميتيا: الفصل األول 1

 المقدمة 1

 مشكمة الدراسة 6

 أىداف الدراسة 7
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 فرضيات الدراسة 9

 أىمية الدراسة 10
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 األدب النظري والدراسات السابقة:الفصل الثاني 12

 األدب النظري 13

 الدراسات العربية 37

 الدراسات األجنبية 54

 التعميق عمى الدراسات 69

جراءاتيا:الفصل الثالث 71  منيج الدراسة وا 

 منيج الدراسة 71

 مجتمع الدراسة 71

 عينة الدراسة 72
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