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الشكر والعرفاف
"الحمد هلل الذم تكاضع كؿ شيء لعظمتو ..كاستسمـ كؿ شيء لقدرتو ..كٌذ ٌؿ كؿ شيء لعزتو ..كخضع ك ٌؿ
شيء لممكو".
كال يسعني ىنا ،إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جامعة القدس – كمية الدراسات العميا -قسـ دائرة التربية
التي احتضنتني طيمة ىذه الفترة.
كما كأتقدـ بالتقدير الخاص إلى جميع المعمميف األفاضؿ الذيف قطعكا مسافات بعيدة ،كتحممكا الصعاب
لمكصكؿ إلى ىذه المحظة ،كأخص بالذكر الدكتكرة الفاضمة:
(الدكتكرة ني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى عطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر)
عمي بالعكف كاإلرشاد في كؿ كقت ،كالدكتكر عفيؼ زيداف ،كالدكتكر محمكد أبك سمرة
التي لـ تبخؿ
ٌ
كالدكتكر غساف سرحاف ،الدكتكر أشرؼ أبك خيراف.
كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمديرم المدارس الذيف استجابكا عمى مقياس الدراسة ،ككؿ مف ساعد في تكزيع أداة
الدراسة.
كاشكر السادة األفاضؿ الذيف حكمكا أداة الدراسة ،كالى أخي يكسؼ الذم لـ يتكاف عف مساعدتي ،كالى كؿ
مف ساىـ في انجاز ىذا العمؿ ،كاخراجو إلى حيز الكجكد.

كالحمد هلل رب العالميف
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ممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف السيادة الدماغية كعبلقتيا باألطر القيادية لدل مديرم المدارس
الحككمية في محافظة جنيف ،كاستخدمت الباحثة في تطبيؽ الدراسة المنيج الكصفي ،كتككف مجتمع الدراسة
مف جميع مديرم كمديرات مدارس محافظة جنيف ،كقد بمغ عددىـ ( (244مدي ار كمديرة .كتـ اختيار عينة
عنقكدية مركبة تمثؿ ( )%70مف حجـ المجتمع اإلحصائي ،كمف جميع المدارس الحككمية في محافظة
جنيف .حيث كاف حجـ العينة الكمي حسب عدد االستبانات التي تـ استعادتيا ىك ( )152مدي انر كمديرة،
كتمثؿ ىذه العينة ما نسبتو ( )%62.3مف حجـ المجتمع الكمي .كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة ،قامت الباحثة
ببناء أداة الدراسة كالتي تمثمت في استبانة السيادة الدماغية كتككنت مف ( )32فقرة مقسمة إلى أربعة أنماط
فرعية (أنماط السيادة الدماغية) كىي :العقبلني ،كالمتأكد ،كالعاطفي ،كالتجريبي .كأداة األطر القيادية
كتككنت مف ) )32فقرة مقسمة إلى أربعة أنماط كىي( :الرمزم ،كالسياسي ،كالبنيكم ،كاإلنساني) .كتـ
التحقؽ مف أداة الدراسة عبر عرضيا عمى المحكميف ،كحساب معامؿ االرتباط بيرسكف لفقرات االستبانة مع
الدرجة الكمية ليا ،كتـ التحقؽ مف ثبات األداة عبر حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات لمجاالت
الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ ألفا ،ككانت الدرجة الكمية (.)%69.2
كقد أشارت نتائج الدراسة الى كجكد عبلقة طردية بيف أنماط السيادة الدماغية كأطر القيادة لدل مديرم
أف
المدارس الحككمية في محافظة جنيف ،كما اتضح بأف نمط السيادة الدماغية السائد ىك النمط العاطفي ،ك ٌ

اإلطار اإلنساني كاف اإلطار القيادم األكثر ممارسة لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف.

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ في متكسطات استجابات مديرم المدارس الحككمية في
محافظة جنيف عمى مقياس السيادة الدماغية تعزل إلى متغيرات (الجنس ،كسنكات الخبرة ،كمتغير المؤىؿ
العممي ،كالتخصص ،كمستكل المدرسة) .كما اتضح كجكد فركؽ في متكسطات استجابة مديرم المدارس
الحككمية في محافظة جنيف عمى مقياس السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف
تعزل إلى متغير سنكات الخبرة عمى المجاؿ العاطفي لصالح أقؿ مف  5سنكات ،كلصالح أكثر مف ()10
سنكات .كاتضح كجكد فركؽ في متكسطات استجابات مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف عمى
مقياس السيادة الدماغية تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي كذلؾ عمى المجاؿ التجريبي لصالح المؤىؿ العممي
أعمى مف بكالكريكس
ج

كما بينت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ في متكسطات استجابات مديرم المدارس الحككمية في محافظة
جنيف عمى مقياس األطر القيادية تعزل إلى متغيرات (الجنس ،كسنكات الخبرة ،كمستكل المدرسة) .كاتضح
كجكد فركؽ في ممارسة األطر القيادية تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي كذلؾ عمى المجاؿ اإلنساني،
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ في ممارسة األطر القيادية تعزل إلى متغير التخصص كذلؾ عمى المجاؿ
(السياسي) .كاشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى اإلطار (الرمزم) تعزل إلى
متغير مستكل المدرسة ككانت النتائج لصالح المدارس الثانكية.
كعمى ضكء النتائج السابقة ،أكصت الباحثة بضركرة تبني ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية عقد دكرات حكؿ
أنماط السيادة الدماغية ،ككيفية الكشؼ عنيا كتطكيرىا ،كتفيميا .كتضميف السيادة الدماغية ،كأطر القيادة
المدرسية لبرامج القيادة المدرسية إلفادة مديرم المدارس.
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Abstract:
The study aimed at revealing the brain sovereignty and its relation to the leadership frameworks
of the principals of the public schools in Jenin governorate. The researcher used the descriptive
approach in this study, and the study society consisted of all directors and principals of Jenin
governorate schools. (70%) of the total population of the population, and of all public schools
in Jenin Governorate, where the total sample size was 152 managers and managers,
representing 62.3% To achieve the objectives of the study, the researcher constructed tools (32)
divided into four sub-areas (brain dominance patterns): rational, assertive, emotional, empirical,
and the measure of leadership frameworks represented by 32 (a paragraph divided into four
areas: symbolic, political , And structural, human). The measure of the stability of the
instrument was calculated by calculating the stability of the total degree of stability coefficient
for the study domains according to the stability equation of the alpha Kronbach, and the total
score was (69.2%).
The results of the study indicate that there is a positive relationship between the patterns of
brain sovereignty and the leadership frameworks of the principals of the public schools in Jenin
governorate.
The results of the study indicate that there are no differences in the responses of the principals
of the public schools in Jenin Governorate on the measure of brain sovereignty due to the
variables (gender, years of experience, variable qualification, specialization and school level).
There was also a difference in the average response of the principals of the public schools in
Jenin governorate to the scale of the brain sovereignty of the principals of the public schools in
Jenin governorate due to the variable years of experience in the emotional field for less than 5
years and for more than 10 years. There were differences in the average responses of the
principals of the public schools in Jenin governorate on the measure of brain sovereignty due to
the variable of scientific qualification on the experimental field in favor of higher education
than Bachelor
The results of the study showed that there were no differences in the responses of the principals
of the public schools in Jenin governorate on the scale of leadership frameworks due to the
variables (gender, years of experience, school level). There were differences in the practice of
leadership frameworks due to the variable of scientific qualification on the humanitarian field,
and the results showed differences in the practice of leadership frameworks attributed to the
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variable of specialization on the field (political). The results of the study indicated that there
were statistically significant differences in the (symbolic) frame attributed to the school level
variable and the results were in favor of secondary schools.
In the light of the previous results, the researcher recommended that the Palestinian Ministry of
Education should adopt courses on patterns of brain sovereignty, how to detect, develop and
understand them. Including brain sovereignty, and school leadership frameworks for school
leadership programs to benefit school principals
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مقدمة الدراسة وخمفيتيا
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تيمثؿ اإلدارة كالقيادة التربكية محك انر ىامان مف محاكر العممية التعميمية التعممية ،حيث يعيش العالـ عص انر
تتسارع فيو العمكـ المعرفية ،كالتقنية ،كتتقارب فيو المسافات ،كتبذؿ الدكؿ الصناعية الجيكد ،كتكرس
اإلمكانيات كالثركات ،لبناء مجتمعات حضارية ،كراقية ،تتفاعؿ مع متغيرات العصر ،كتتأىب لمكاجية
تحديات المستقبؿ ،كابراز دكر الدكلة في تنمية دكر مدير المدرسة كالمعمـ ألجؿ تخريج طالب قادر عمى
التعامؿ مع تحديات العصر ،كتسعى الدكؿ إلى تطكير ككادرىا التعميمية ،كاإلدارية ،كالتربكية لمتنافس مع
الدكؿ األخرل.
فالمدير القادر عمى قيادة مدرستو ،كتمبية حاجات طبلبو كمجتمعو ،كالقادر عمى تجاكز العقبات التي
تعترض سير العممية التعميمية ،فيذا المدير ،ال بد أف يككف عمى درجة عالية مف الكفاءة كالخبرة كالفاعمية
في تنظيـ كتنسيؽ جيكد العامميف في المدرسة ،كىذه القدرة تتطمب مف المدير أف يككف عارفان لدكره ،كمدركان
لحجـ المسؤكلية التي تقع عمى عاتقو في تحقيؽ أىداؼ كمخرجات المدرسة.
كقد أدركت الدكؿ المتقدمة المكانة المتميزة لمتربية كالتعميـ ،لذلؾ أكلتيا الػصدارة فػي منظكمػة االستراتيجيات
التنمكية؛ الرتباطيا بالعنصر البشرم ،الذم يي ىع ٌد مف أىـ عناصر التنمية األساسية ،ككذلؾ الرتباطيا بجميع
مجاالت الحياة المختمفة؛ لذا نجد أف ىذه الػدكؿ قػد عممت كأكلت كؿ جيدىا في إصبلح التعميـ ،كمف أىـ

تمؾ الدكؿ :سنغافكرة ،كماليزيػا ،كككريا الجنكبية ،كأمريكا ،كغيرىا مف بمداف العالـ( ،مكسى.)2012 ،
كاتفقت الكثير مف الدراسات التربكية عمى أف عممية اصبلح النظاـ التعميمي تنصب عمى المعمـ أكالن ،كعمى
المناىج ثانيان ،كصمتيما بالعممية التعميمية عبر المراحؿ الدراسية ،فكانت عمميات اإلصبلح التربكم تبدأ
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بإعادة تأىيؿ المعمـ مف حيث أساليب التدريس ،كادماجيا في الحياة اليكمية لمطالب ،كتعد ىذه الخطكات
اإلصبلحية جزءان رئيسان إلنتاج عمؿ أفضؿ ،كلمكصكؿ إلى لفيـ أعمؽ لمعممية التربكية (مكسى.)2012 ،
كلكف ىناؾ فجكة تتعمؽ بتقصي دكر كمياـ المدير المدرسي ،فكظيفة مدير المدرسة تعد مف أىـ كظائؼ
اإلدارة المدرسية ،فيك اإلدارم األكؿ الذم يتحمؿ المسؤكلية كاممة أماـ السمطات التعميمية كالتربكية بمدرستو
).(Clark, 2009
فيتحمؿ مدير المدرسة المسؤكلية الكاممة تجاه المجتمع المدرسي ،كىك خاضع لممساءلة بشأف تعمـ الطمبة،
كاستفادتيـ مف تعميـ عالي الجكدة ،كعمى أف يككنكا قادريف عمى المزاكجة بيف التقييـ المدرسي الذاتي
كعمميات التقييـ الخارجية لتطكير المدرسة ،كممتزمان بالمساءلة الفردية كالجماعية عمى مستكل المدرسة عف
الرعاية عمى دعـ تعمـ
المخرجات التعميمية لمطمبة كمطمعان عمى استراتيجيات تشجع ذكم الطمبةٌ ،
كمقدمي ٌ

أبنائيـ ،كمدركان لنقاط قكة المدارس األخرل ،كأىدافيا كالقدرات التي تتمتع بيا (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي،
.)2013

كتكاجو اإلدارة المدرسية صعكبات تختمؼ باختبلؼ المرحمة التعميمية ،كباختبلؼ مجتمع المدرسة كظركفيا،
لذا أصبح مدير المدرسة بحاجة ماسة إلى رؤية إدارية جديدة ،تحقؽ لممدرسة مستقببلن زاى انر ،كتعطي الفرد
رؤية كاضحة حكؿ ما ينبغي أف تككف عميو المدرسة في المستقبؿ ،كرؤية حقيقية تعيش في القمكب كالعقكؿ
كالسمكؾ كاألداء اليكمي في المدرسة (عساؼ .)2005 ،كتعتبر اإلدارة المدرسية في النظاـ التربكم اإلدارة
التنفيذية في التطبيؽ الفعاؿ لؤلىداؼ كاالستراتيجيات كالخطط ،فيي المسؤكلة المباشرة عف مساعدة كتنظيـ
العناصر البشرية مف مكظفيف كادارييف كمعمميف كطمبة كمستخدميف ،بيدؼ تحقيؽ األىداؼ العامة

كالخاصة لعمميتي التعمـ كالتعميـ (حمداف.)2007،
كبرزت الحاجة إلى نكعية خاصة مف مديرم المدارس ليتعاممكا مع المستجدات ،كمتطمبات تنفيذىا كفؽ
األىداؼ المرسكمة ،مما يفرض عمى مدير المدرسة إرساء جكدة عالية لمتعميـ كبناء ثقافة تشجع عمى
التميز ،كالتكقعات العالية مف جميع الطمبة (أسعد.)2005 ،
كقد ظير تكجو لدراسة األطر األكثر حداثة في القيادة كتمثمت فيما أكرده بكلماف كديؿ ( & Bolman
 )Deal, 1991كالتي كصفت سمكؾ القائد التربكم ضمف أربعة أطر أساسية كىي :البنيكم ،كاإلنساني،
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كالسياسي ،كالرمزم ،حيث أف لكؿ إطار تصكره في النظرة المستقمة إلى المؤسسة التعميمية ،ككيفية عمميا
(.)Thompson, 2000
فنظرة المدير إلى المؤسسة التربكية تختمؼ باختبلؼ اإلطار القيادم الذم يتبناه ،فمثبلن في اإلطار البنيكم،
ينظر المدير إلى المدرسة مف خبلؿ أىدافيا ،كتطكير بنية مناسبة لؤلىداؼ كالمياـ كالبيئة ،كيركز عمى
المنطؽ كالتفكير العقبلني ،فيك مدرؾ ألىمية التسمسؿ اإلدارم كالمنسجـ مع ىيكمية المؤسسة .في حيف أف
اإلدارة المدرسية ال تي تقع ضمف اإلطار السياسي تككف مدركة لحقيقة العمميات السياسية في داخؿ المؤسسة
التعميمية ،فتيتـ ببناء العبلقات مع التابعيف ،كتطكير العبلقات مع الجميع ،كتككف قادرة عمى استخداـ
أساليب التفاكض ،كالتحالفات كاقناع األفراد بأىداؼ المؤسسة التعميمية ،أما في حالة اإلطار الرمزم،
فاإلدارة المدرسية تركز عمى العادات كالتقاليد ،كشعائر المجتمع كقيمو ،فتركز اإلدارة المدرسية عمى ارتباط
ثقافة المدرسة بالمجتمع المحيط ،فالمدير الرمزم يحمؿ في شخصيتو سمات القائد الج ٌذاب ،كالمرح ،كيمتمؾ
الكاريزما ،كاالحتراـ مف قبؿ اآلخريف .أما في اإلطار اإلنساني ،فيفترض المدير بأف المؤسسة التربكية قائمة
لخدمة المجتمع ،فييتـ بحاجات الطمبة ،كالمعمميف ،كأيضان يفترض بأف الجميع بحاجة إلى بعضيـ البعض،
كعميو فاإلطار الذم يتبناه المدير المدرسي يسيـ في تقكية كدعـ المعمـ كمينتو ،كأيضا ييتـ بصفات
المدرسة التنظيمية ،كالركح المعنكية ،كأيضا عمى التزاـ الطمبة في المدرسة ،كحسف أدائيـ (حرحش،
.)2003
كنظ انر ألىمية إعداد كتأىيؿ المدير المدرسي ،فبل بد مف االىتماـ بدراسة المكاضيع التي يبنى عمييا التعمـ،
كالتعميـ ،كالتدريب ،كذلؾ فيما يتعمؽ بتدريب المدير كالمادة التدريبية ،كبيئة التدريب ،كطرؽ التدريب
كأساليبو ،كمف المكاضيع الحيكية البلزمة إلعداد المدير المدرسي تمؾ المرتبطة بعمـ األعصاب،
كالفسيكلكجيا ،كالتشريح ،كعمـ النفس ،كالعمكـ األخرل التي ليا عبلقة بالدماغ البشرم .كالسيادة الدماغية
 Brain Dominanceتعد مف المكاضيع القديمة الحديثة ،كالتي شغمت العامميف في المجاؿ التربكم بيدؼ
االستخداـ األمثؿ لمدماغ في مجاالت التعمـ كالتعميـ كالتدريب ،كالتي نحف في أمس الحاجة لمتدريب في
ضكئيا لتحقيؽ األىداؼ المرجكة كالفكرة الرئيسية ليا تتمحكر حكؿ استخداـ أحد نصفي الدماغ (أيسر،
أيمف) أكثر مف اآلخر ،كيطمؽ عميو "النصؼ المسيطر" أك "النصؼ القائد" كذلؾ ألنو يكجو سمكؾ األفراد،
أك استخداـ كمييما ،كيككف النمط التكاممي ىك السائد (.)Dennis, 2007
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استيخدـ مصطمح السيادة الدماغية ألكؿ مرة مف قبؿ جاكسكف ) (Jackson, 1886في تعبيره عف فكرتو
عف الجانب القائد في الدماغ )(The Leading Hemispheresحيث قاؿ" :إف نصفي الدماغ ال يككناف
مجرد تكرار لبعضيما بعضان ،كأف التمؼ الذم يحدث ألحد نصفي الدماغ يفقد الفرد القدرة عمى الكبلـ ،كىي
الكظيفة األرقى في اإلنساف ،فبل بد أف يككف أحد نصفي الدماغ ىك الذم يتكلى أرقى ىذه الكظائؼ" .كىذا
النصؼ ىك النصؼ "القائد"" ).(Springer & Deutsch, 2003
كأشارت ىيميف كآخريف ) (Helene, et al., 2015إلى أف النصؼ األيسر مف الدماغ أكثر كفاءة مف
النصؼ األيمف في معظـ المياـ التي ترتبط بالكبلـ ،كفيما يتعمؽ باألسباب الفسيكلكجية ذات العبلقة لغاية
اآلف لـ تحدد بعد ،كما أف الجانب األيسر مف الدماغ يختص بالمغة ).(Elena, et al., 2015
كىناؾ اختبلفات بيف النصفيف الكركييف لمدماغ في الذاكرة ،حيث أشارت دراسة مكرماف كألستر
( )Moorman & Alister,2015إلى أف الجانب األيمف يختص بتذكر المكسيقى ،كالجكانب المكانية،
بينما يخ تص الجانب األيسر في تذكر الجكانب المتعمقة بالمغة ،مف ىنا ،فعممية تعمـ المغة المصحكبة
بالمكسيقى ،تسيـ في تنمية النمط التكاممي مف السيادة الدماغية .كاالتجاه الحديث يسعى لتنمية السيادة
الدماغية الكمية عمى أساس التدريب لمنمط في جانب الضعؼ لذلؾ النمط.
في ضكء ما سبؽ فإف السيادة الدماغية تؤثر في سمكؾ األفراد بغض النظر عف المياـ التي يقكمكف بيا،
تعرؼ ىيرماف ( )Hermanفي نظريتو عف نصفي الدماغ ،عمى أنماط السيادة الدماغية كطرؽ قياسيا.
كقد ٌ
كتنبع أىمية السيادة الدماغية بسبب ارتباطيا بالبعد العاطفي كاالنفعاالت ،كالتفكير ،كالتعمـ ،كالتعميـ،

كالتدريب ،عند مختمؼ الميف كاألعمار .فيما يتعمؽ بالبعد العاطفي لدل األفراد ،فإنو حاليان كفي ظؿ تطكر
تقنيات القياس في مجاؿ عمـ الدماغ باستخداـ الرنيف المغناطيسي الكظيفي (FMRI) Functional
 Magnetic Resonance Imagingتـ دراسة البعد القيادم كعبلقتو بالدماغ.
كأشارت دراسة إلسا كآخريف ( )Elsa, et al., 2015إلى أف الحزف ينشط النصؼ األيمف أكثر مف النصؼ
األيسر مف الدماغ .كليذه الدراسات دكر في دراسة سمككيات كانفعاالت األفراد مستقببلن .أما عبلقتيا مع
التفكير ،ف يظير ذلؾ مف خبلؿ المقاييس التي استخدمت لقياس أساليب التفكير في ضكء أنماط السيادة
الدماغية كمقياس ىيرماف ( ،)Dennis, 2007كمقياس تكرانس ( )Toransألنماط التفكير .كتسعى ىذه
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الدراسة إلى الكشؼ عف عبلقة السيادة الدماغية باألطر القيادية لدل مديرم المدارس ،إذ ترل الباحثة أف
المدير القائد ىك المسؤكؿ عف قيادة المدرسة ،كالقادر عمى التعامؿ مع المشكبلت التي تعترض عممو ،مما
يترتب عميو استثمار أطر التفكير كاألطر القيادية التي تمكنو مف تطكير ذاتو ،كالتعامؿ مع مجتمع المدرسة
بشكؿ فاعؿ ،كيتكقع أف تفيد ىذه الدراسة مديرم المدارس بالدرجة األكلى ،ككنيا تعرفيـ بتأثير النمط
الدماغي السائد عمى الممارسات القيادية داخؿ المدرسة.
 8.0مشكمة الدراسة:
مف خبلؿ عمؿ الباحثة في أكثر مف مدرسة ،الحظت التفاكت في أطر قيادة المدرسة ،كالعبلقات بينيا كبيف
لتغير المدير ،كىك ما أثار في ذىنيا الكشؼ عف العبلقة بيف نمط السيادة الدماغية لممدير
المعمميف تبعان ٌ
كاألطر القيادية التي يستخدميا ،كمف خبلؿ دراسة الباحثة لمساؽ عمـ النفس التربكم أدركت أف األسس
النفسية لئلنساف تؤثر في سمككو ،كأنو ال بد مف كجكد عبلقة بيف عمؿ الدماغ كسمكؾ القائد التربكم ،كالذم
يتمثؿ في أنماط كأطر قيادية مختمفة ،كىناؾ عدد قميؿ مف الدراسات – عمى حد عمـ الباحثة -التي تربط
بيف األطر القيادية لمدير المدرسة ،كمفاىيـ أخرل ترتبط بعمـ النفس كالدماغ البشرم ،كتسعى الدراسة
الحالية إلى اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما عالقة السيادة الدماغية باألطر القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة جنيف؟
 1.0أىداؼ الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 .2الكشؼ عف مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف.
 .3التعرؼ إلى درجة ممارسة األطر القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف.
 .4الكشؼ عف اختبلؼ أنماط السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس في محافظة جنيف باختبلؼ (الجنس،
كسنكات الخبرة ،كالمؤىؿ العممي ،كالتخصص ،كمستكل المدرسة).
 .5التعرؼ إلى اختبلؼ األطر القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف باختبلؼ (الجنس،
كسنكات الخبرة ،كالمؤىؿ العممي ،كالتخصص ،كمستكل المدرسة).
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