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 شكر وتقدير
 

  أن أت ةةةد  إ جةةةاذ  ةةة ا البحةةةن  و  يسةةةل   الحمةةةد والشةةةعر هلل تلةةةالى الةةة ي وف  ةةة  إبدايةةةة  

بجذيل الشعر وعظي  ا مت ان لمشرف  الدعتور عبد اهلل بشارات على ما أبداه مةن رعايةة لاة ا 

اللمل  حين عةان لتوجيااتةا ال يةمةة ومتابلتةا المتميةذا  لمةا تة  إ جةاذه أول بة ول  ار ةر العبيةر 

 ج   ا اللمل إلى ال ور بصورتا الحالية.ف  إخرا

عمةةا   يسةةل   إ  أن أت ةةد  بجذيةةل الشةةعر وخةةالال الت ةةدير وا مت ةةان إلةةى عةةل مةةن الةةدعتور 

أحمد فتيحة والدعتور موسى الخالدي  اللة ين شرفا   بجاةد ما فة  م اةشةة  ة ه الرسةالة  ومةا 

 ةدماه من مالحظاٍت ةيةمٍة ف  متابلة ت د    ا اللمل.

أ سةةةى شةةةعر  جميةةةل أعضةةةاد الايئةةةة التدريسةةةية فةةة  عليةةةة التربيةةةة فةةة  جاملةةةة بيرذيةةةت دون  الو

است  اد لما ب لوه وما ذالوا يب لون من جاوٍد متواصلة ف  سبيل إ شةاد جيةل واٍ  وم   ةف ةةادٍر 

 على البحن واإبدا  وأخال بال عر عميد العلية  الدعتور حسن عبد العري .

المحعمةةين  ومةةديري التربيةةة والتللةةي  ومةةديري المةةدار  والمللمةةين  و  يفةةوت   أن أشةةعر لج ةةة 

سةةةواد للدراسةةةةة ا سةةةتفالعية أ  للتفبيةةةة   -وجميةةةل المةةةدار  التةةةة  تةةة  تفبيةةة  الدراسةةةةة فياةةةا 

 على ما ةدموه من تلاون؛ ارمر ال ي ساعد ف  تيسير   ه الدراسة.  -الفلل 

دار  دار الملرفة السيد سميح أبو رميلةة مدير عا  ملى إ يسر   أن أت د  بالشعر واللرفان و 

اإشراف ارسةتا  إسةماعيل عةادي والةدعتور محمةد الفيفة  رئي  ةس    و والسيد فواذ التميم 

        مللم  ومللمات مدار  دار الملرفة                                                                                              مشرف  و  جميلو 

 أُقدم خالص شكري وتقديري. هؤالء جميعا   إلى



  ت

 

 
 

 المحتوياتقائمة 

 الصفحة الموضوع الرقم
 أ اإ ةةداد 
 ب شعر وت دير 
 ت ةائمة المحتويات 
 د ةائمة الجداول 
   ةائمة ارشعال 
 ش ةائمة المالح  
 ال ملخال الدراسة 
 ف الملخال باللغة اإ جليذية 
  الفصل األول مشكلة الدراسة وأهميتها 

 1 الم دمة 1.1
 8 مشعلة الدراسة 1.1
 9 مصفلحات الدراسة 1.1
 11 أ داف الدراسة 1.1
 11 أسئلة الدراسة 1.1
 11 أ مية الدراسة ومبرراتاا 1.1
 11 حدود الدراسة 1.1
 11 افتراضات الدراسة 1.8
  الفصل الثاني: مراجعة األدبيات 

 11 م دمة 1.1
 11 اإفار ال ظري 1.1



  ث

 

 
 

 الصفحة الموضوع الرقم
 11 التربوية ش ا الملايير  1.1.1
 11 ال ما ج اللالمية حول الملايير الما ية لمدير المدرسة 1.1.1
 11 مفاو  الملايير الما ية 1.1.1
 11 خصائال المليار الما   1.1.1
 11 مجا ت ملايير اإدارا التربوية 1.1.1

الملايير الما ية لمدير المدرسة المستخدمة ف   1.1.1 
 الدراسة الحالية

11 

 11 تلخيال اإفار ال ظري 1.1
 11 الدراسات الساب ة 1.1

 11 المجال ارول: دراسات ت اولت ةيادا عملية التللي  والتلل  1.1.1
المدرسة عمؤسسة إدارا المجال ال ا  : دراسات ت اولت  1.1.1

 تلليمية
19 

المجال ال الن: دراسات ت اولت تفليل اللالةة مل  1.1.1
 الخارجيةالمجتمل المحل  واللالةة 

11 

 19 تللي  على الدراسات الساب ة 1.1
  الفصل الثالث: منهجية الدراسة وتصميم البحث 

 11 الم دمة 1.1
 11 م اجية الدراسة 1.1
 11 مجتمل الدراسة 1.1
 11 عي ة الدراسة 1.1
 11 أداا الدراسة 1.1



  ج

 

 
 

 11 صد  أداا الدراسة 1.1
 الصفحة الموضوع الرقم
 11 ا ستفالعيةاللي ة  1.1

 11 الب ائ الصد   1.1.1
بالملايير للمدير   تائج التدوير ال ائ  للجذد المتلل  1.1.1

 والخاصة بملايير ةيادا عملية التللي  والتلل 
11 

 تائج التدوير ال ائ  للجذد المتلل  بالملايير الما ية  1.1.1
 للمدير والخاصة بإدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية

81 

 تائج التدوير ال ائ  للجذد المتلل  بالملايير الما ية  1.1.1
 للمدير الخاصة بملايير تفليل اللالةة بالمجتمل المحل 

81 

 81  بات أداا الدراسة 1.8
 81 إجرادات الدراسة 1.9

 81 متغيرات الدراسة 1.11
 89 اإحصائية الملالجة 1.11
 89 ملخال الفصل 1.11

  النتائجالفصل الرابع:  
ال تائج المتلل ة بالسؤال ارول: ما درجة توافر  1.1

الملايير الما ية لدى مديري المدار  ف  محافظة 
 را  اهلل والبيرا من وجاة  ظر المللمين

 

 

 

 

91 



  ح

 

 
 

 الصفحة الموضوع الرقم
ال تائج المتلل ة بالسؤال ال ا  :  ل توجد فرو  ف   1.1

متوسفات إجابات المللمين على مجا ت الملايير 
الما ية لمدير المدرسة من وجاة  ظر مللم  مدار  

  المدير )ج  محافظة را  اهلل والبيرا تلذى لمتغيرات 
الت  يل   للمدير   المؤ ل الللم للمدير س وات الخبرا

 ؟التربوي للمدير(

111 

ال تائج المتلل ة بالسؤال ال الن:  ل توجد فرو  ف   1.1
المللمين على مجا ت الملايير  تاإجابمتوسفات 

من وجاة  ظر مللم  مدار   ؛الما ية لمدير المدرسة
مستوى المدرسة  )محافظة را  اهلل والبيرا تلذى لمتغيرات 

  و  المدرسة وتص يف المدرسة( ؟

111 

المتلل ة بالسؤال الرابل: ما اةتراحات المللمين ال تائج  1.1
 لتحسين الملايير الما ية لمديري المدار  ؟

119 

  الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات 
 111 ملخال ال تائج 1.1
توافر ما درجة م اةشة ال تائج المتلل ة بالسؤال ارول:  1.1

لدى مديري المدار  ف  محافظة را    الملايير الما ية
 ؟اهلل والبيرا من وجاة  ظر المللمين

 
 
 

111 



  خ

 

 
 

 الصفحة الموضوع الرقم
م اةشة ال تائج المتلل ة بالسؤال ال ا  :  ل توجد فرو   1.1

ف  متوسفات إجابات المللمين على مجا ت الملايير 
الما ية لمدير المدرسة من وجاة  ظر مللم  مدار  

  المدير )ج  محافظة را  اهلل والبيرا تلذى لمتغيرات 
الت  يل   للمدير   المؤ ل الللم للمدير س وات الخبرا

 للمدير(؟التربوي 

111 

م اةشة ال تائج المتلل ة بالسؤال ال الن:  ل توجد فرو   1.1
المللمين على مجا ت الملايير  تاإجابف  متوسفات 

من وجاة  ظر مللم  مدار   ؛الما ية لمدير المدرسة
مستوى المدرسة  )محافظة را  اهلل والبيرا تلذى لمتغيرات 

  و  المدرسة وتص يف المدرسة( ؟

111 

م اةشة ال تائج المتلل ة بالسؤال الرابل: ما اةتراحات  1.1
 المللمين لتحسين الملايير الما ية لمديري المدار  ؟

111 

 111 ملخال الفصل 1.1
 118 التوصيات 1.1
 119 ةائمة المراجل 
 118 المالح   
 
 
 

 



  د

 

 
 

 قائمة الجداول
 

 الصفحة العنوان الرقم
 11 خصائال عي ة الدراسة. 1.1
ةي  الج ور العام ة والفرو  بي اا وةيمة تفسير التباين لللوامل  1.1

ال اتجة عن التدوير ال ائ  للب ود المتلل ة باجابات المللمين حول 
 ملايير ةيادا عملية التللي  والتلل 

11 

 تيجة الب ود الواةلة على عوامل ملايير ةيادا عملية التللي  والتلل   1.1
التدوير ال ائ  على استجابات عي ة الدراسة ودرجة تشبل عل ب د 

 على اللامل ال ي ي تم  اليا

19 

ةي  الج ور العام ة والفرو  بي اا وةيمة تفسير التباين لللوامل  1.1
ال اتجة عن التدوير ال ائ  للب ود المتلل ة باجابات المللمين حول 

 ميةملايير إدارا المدرسة عمؤسسة تللي

81 

الب ود الواةلة على عوامل ملايير إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية  1.1
 تيجة التدوير ال ائ  على استجابات عي ة الدراسة ودرجة تشبل عل 

 ب د على اللامل ال ي ي تم  اليا

81 

ةي  الج ور العام ة والفرو  بي اا وةيمة تفسير التباين لللوامل  1.1
للمين حول ائ  للب ود المتلل ة باجابات المال اتجة عن التدوير ال 
 المجتمل المحل مل  ملايير تفليل اللالةة 

81 

لب ود الواةلة على عوامل ملايير تفليل اللالةة بالمجتمل المحل  ا 1.1
 تيجة التدوير ال ائ  على استجابات عي ة الدراسة ودرجة تشبل عل 

 ب د على اللامل ال ي ي تم  اليا

81 

لالستبا ة و جذائاا  Cronbach Alphaةي  ال بات عرو باخ الفا  1.8
 وللوامل عل جذد من   ه المجا ت

81 

المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية للمجا ت ال ال ة  1.1
 للدراسة

 

91 



  ذ

 

 
 

 الصفحة العنوان الرقم
المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية لعل ف را من ف رات  1.1

مجال ةيادا عملية التللي  والتلل  مرتبة ت اذليًا حسب المتوسفات 
 الحسابية

91 

المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية للوامل " ةيادا عملية  1.1
 التللي  والتلل "

91 

المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية لعل ف را من ف رات  1.1
تلليمية مرتبة ت اذليًا حسب مجال إدارا المدرسة عمؤسسة 

 المتوسفات الحسابية

91 

المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية للوامل " إدارا المدرسة  1.1
  عمؤسسة تلليمية"

98 

المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية لعل ف را من ف رات  1.1
ب مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  مرتبة ت اذليًا حس

 المتوسفات الحسابية

111 

المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية للوامل " تفليل اللالةة  1.1
 مل المجتمل المحل  "

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.8
 المللمين على ف رات مجا ت ا ستبا ة  حسب متغير ج   المدير

111 

الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  المتوسفات 1.9
المللمين على ف رات عوامل المجال ارول حسب متغير ج   

 المدير

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11
المللمين على ف رات عوامل المجال ال ا   حسب متغير ج   

 المدير

111 

الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة المتوسفات  1.11
المللمين على ف رات عوامل المجال ال الن حسب متغير ج   

 المدير

111 



  ر

 

 
 

 الصفحة العنوان الرقم
المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11

المللمين على ف رات مجا ت ا ستبا ة  حسب متغير س وات خبرا 
 المدير

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11
المللمين على ف رات عوامل المجال ارول حسب متغير س وات 

 خبرا المدير

118 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11
س وات المللمين على ف رات عوامل المجال ال ا   حسب متغير 

 خبرا المدير

119 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11
المللمين على ف رات عوامل المجال ال الن حسب متغير س وات 

 خبرا المدير

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11
حسب المؤ ل الللم  المللمين على ف رات مجا ت ا ستبا ة  

 للمدير

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11
المللمين على ف رات عوامل المجال ارول  حسب المؤ ل الللم  

 للمدير

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.18
ال ا    حسب متغير المؤ ل المللمين على ف رات عوامل المجال 

 الللم  للمدير

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.19
المللمين على ف رات عوامل المجال ال الن  حسب متغير المؤ ل 

 الللم  للمدير
 
 

111 



  ز

 

 
 

 الصفحة العنوان الرقم
 ستجابات عي ة المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  1.11

المللمين على ف رات مجا ت ا ستبا ة  حسب متغير الت  يل 
 التربوي للمدير

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11
المللمين على ف رات مجا ت ا ستبا ة  حسب متغير مستوى 

 المدرسة

111 

المليارية  ستجابات عي ة المتوسفات الحسابية  واإ حرافات  1.11
 المللمين على ف رات مجا ت ا ستبا ة  حسب متغير  و  المدرسة

111 

المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة  1.11
المللمين على ف رات مجا ت ا ستبا ة  حسب متغير تص يف 

 المدرسة

118 

لايير الما ية لمدير المدرسة التعرارت لم ترحات المللمين حول الم 1.11
 الت  وردت ف  السؤال المفتوح ف  ا ستبا ة

119 

 



  س

 

 
 

 قائمة األشكال
 

 الصفحة العنوان الرقم

 11 المدرسة لمدير الما ية الملايير 1.1
1.1 Scree Plot التللي  عملية ةيادا بملايير المتلل ة للب ود 

 (العام ة الج ور) Eigenvalues ةي  مل والتلل 
18 

1.1 Scree Plot عمؤسسة المدرسة إدارا بملايير المتلل ة للب ود 
 (العام ة الج ور) Eigenvalues ةي  مل تلليمية

81 

1.1 Scree Plot مل اللالةة تفليل بملايير المتلل ة للب ود 
 (العام ة الج ور) Eigenvalues ةي  مل المحل  المجتمل

81 

 



  ش

 

 
 

 قائمة المالحق
 الصفحة العنوان الرقم
 151 عتاب تحعي  أداا الدراسة 1
 161 ا ستبا ة بصورتاا ارولية 2

 161 ا ستبا ة بصورتاا ال اائية 3

خفاب موجا من الجاملة لوذارا التربية والتللي  الفلسفي ية  4
 جراد الدراسةإ

176 

جراد خفاب موجا من وذارا التربية والتللي  الفلسفي ية إ 5
 الدراسة

171 

جراد إالعتاب الخاال بمواف ة مديرية التربية والتللي  على  6
 الدراسة

118 

جراد إالعتاب الخاال بمواف ة وعالة الغون الدولية على  7
 الدراسة

 

112 

 
 



  ص

 

 
 

 ملخص الدراسة

من وجهة  مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يري ومديراتمددرجة توافر المعايير المهنية ل

 نظر معلميها

 دفت الدراسة العشف عن درجة توافر الملايير الما ية لمديري المدار  ف  محافظة را  اهلل 

م ل متغيرات عما  دفت إلى العشف عن أ ر بلض الوالبيرا من وجاة  ظر المللمين  

الت  يل التربوي للمدير  ومستوى المدرسة و وعاا س وات الخبرا  المؤ ل الللم     ج  ال

الما ية ف  محافظة وتص يفاا على اتجا ات المللمين  حو درجة تفبي  المديرين للملايير 

تعون مجتمل الدراسة من و   اتبل ف    ا البحن ارسلوب الوصف  المسح را  اهلل والبيرا. 

ارا التربية والتللي  الفلسفي ية والمدار  جميل مللم  ومللمات المدار  الحعومية التابلة لوذ 

( 1111الخاصة ومدار  وعالة الغون الدولية ف  محافظة را  اهلل والبيرا  والبالغ عدد   )

ملل  ومللمة ت  اختيار   بالفري ة  1111أما عي ة الدراسة فتعو ت من   مللمًا ومللمة 

استبا ة ت ي  مدى ممارسة المديرين  وعا ت أداا الدراسة عبارا عن  التفوعية غير اللشوائية

و ي ة  إلىللملايير الما ية من وجاة  ظر المللمين  وةد ةامت الباح ة بتصميماا بالرجو  

 ة.الملايير الما ية لمدير المدرسة الصادرا عن وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ي

المديرين متوسفة  و  اك  أن درجة توافر الملايير الما ية لدىأظارت  تائج الدراسة  

اختالف ف  ترتيب درجة ممارسة المديرين للمجا ت المستخدمة ف  الدراسة من وجاة  ظر 

دارا المدرسة عمؤسسة تلليمية يليا إمجال وأن أع ر المجا ت توافرًا لدى المديرين  المللمين.

ن وأ للي  والتلل .مجال ةيادا عملية الت لالةة مل المجتمل المحل  وأخيراً مجال تفليل ال



  ض

 

 
 

دور المدير عمشرف م ي  عان أع ر اللوامل توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر ملايير 

جال ةيادا عملية التللي  والتلل   وأن ملايير التخفيف وص اعة ال رارات عان المللمين ف  م

سة عمؤسسة دارا المدر إأع ر اللوامل توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر المللمين ف  مجال 

تلليمية  اضافة إلى أن ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل  عان أع ر اللوامل توافرًا 

 ت لدى المديرين من وجاة  ظر المللمين ف  مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل . و 

 المتلل ة والعيفية العمية بحانار من مذيد بلمل يتلل  ما م اا التوصيات من عدد اةتراح

عداد إم اا ضرورا  الفلسفي ية والتللي  التربية بوذارا تتلل  توصيات إلى ضافةإ بالموضو  

 عداد   وف  الملايير الما ية.خفة شاملة لتدريب جميل المديرين و   على رأ  عملا  إ
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ABSTRACT 
The Extent to which Principals Professional Standards are 

Available Among Ramallah and Al- Bireh District Principals as 

Seen by School Teachers 

 

The purpose of this study is to show the extent to which principals professional 

standards are available among Ramallah district principals as seen by school 

teachers, and the diffrences in teachers’ attitudes toward the effect of such 

variables according to gender, experience, academic qualifications, principals’ 

educational qualification and school ranking on teachers’ attitudes towards 

applying professional standards used by principals. The researcher uses the 

descriptive method based on surveys, and the study includes 5023 teachers in 

public, private and UNRWA schools, whereas the study sample includes 1035 

teachers chosen non randomly. The study tool was a questionnaire that measures 

the extent to which professional criteria are used by principals. The researcher 

conducted the study with reference to the professional criteria document presented 

by the Palestinian Ministry of Education and Higher Education. The study shows 

that the extent to which the criteria are used is average, and there is a difference in 

the order of using the study aspects used by principals from teachers’ 

perspectives. Among the most important aspects used by principals are school 

management, reinforcement of relationships with the local community, and 

supervising the teaching-learning process. The researcher recommends a number 

of recommendations such as conducting more qualitative and quantitative 

research associated with the subject in addition to the recommendations presented 

to the Palestinian Ministry of Education.  
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 األول الفصل

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة 1.1

المتعامل للشخصية من   و و الب اد اتح ي   دف سا  ف  جميل خففا إلىتادف التربية 

جميل الجوا ب  متخ ا من الظروف ال فسية والتجارب الشخصية والبيئة الت  يليش فياا 

ت ل على عات  مدير المدرسة اللديد من الماا  و لتفسير سلوعياتا وت ويماا   الفالب م فل اً 

  ليعون ايمعن ا ستغ اد عن إحدى حل اتا الت  يتفلب ت في  ا خفوات متسلسلة متالح ة  

  ليتمعن من الم ابلة بين احتياجات دية ةادرا على إمساك ذما  ارمورشخصية ةيا ا 

المست بلية الت  ت شد المدرسة تح ي اا لتفوير   داف  وبين ارومتفلباتا المجتمل المحل 

 (.  2008)ارخر   وعية التللي  

ملا   ارفراد ال ين يتلامل  إليا  حو يتحمل مدير المدرسة مسؤولية المجتمل ال ي ي تمو 

ويلمل من أجلا   عما يتحمل مسؤولية الما ة الت  ي تم  إلياا لحرصا على أداد عملا 

خالال  ل لك  بد أن تتوافر ف  المدير العفد ال درا على اإ ابة وتفويض السلفة  ت انإب وا 

توصيل لغيره من خالل ال يا  ببلض ارعمال الت  تدخل ف  حدود مسؤولياتا  ع لك 

محي الدين،  ؛2885البدري، ) مختلف المستويات اإدارية ف  اللمل إلى التوجياات

توجيا  دارية المناسبة بهدف (. لذا يجب أن يمتلك مدير المدرسة المهارات القيادية واإل2881

 إلى جرادات اللملية الت  يجب أن تست د المدرسة واتخا  ال رارات الحعيمة وال يا  باإ

الع ير من  تتجاومن   ا الم فل  ا .(Tarter, 1998)مللومات عملية وتربوية م اسبة 
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ر التوةلات المرجوا من مدير يتفو  من ش  اا ملاييرإلى المؤسسات والم ظمات التربوية 

 يئة  -وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ية)المدرسة ف  سبيل تفوير اللملية التلليمية 

 (1111  التللي تفوير ما ة 

فاةو الميسةةر لةةتلل    ذ ارسةةا  لمسةةؤوليات مةدير المدرسةةةوالتللةةي  المرعة  لالةتلتتصةدر عمليةةة 

 ,Dimmock؛1111)حسةةان   ومتابلةةة احتياجةات المتللمةةين عافةة  وت فيةة  الم ةا ج الفلبةة

فة  مسةةاعدتا  علةةى التعامةل فةة   مةةو    ّوالحيةةوي ّ  عةالوا علةةى ةيامةةا بالةدور ال يةةادي(1111

 لل لةة  وا  فلةةال  والسةةلوع  مةةن خةةالل التلةةاون الو يةة  مةةل المللمةةين واللةةاملين فةة  المدرسةةةا

(Lunemburg, 2010 و  )كمااا حااددتها  ي ااة  ي ةةدرج تحةةت الملرفةةة الما يةة عةةدا مسةةتويات

 يما يتلل  بالملايير الما ية لمدير المدرسة:ف 2814تطوير مهنة التعليم في فلسطين عام 

 مستوى اإلدارة المتميز 

يظاةةةر مةةةةدير المدرسةةةةة ملرفةةةةة عمي ةةةةة بالفلسةةةةفة اللامةةةةة التةةةة  ب ةةةة  علياةةةةا الم اةةةةاج   وتتوافةةةة  

لتربويةةةةة والخفةةةةوف اللريضةةةةة ممارسةةةةاتا ال ياديةةةةة للمليةةةةة الةةةةتلل  مةةةةل فامةةةةا لمبةةةةاد  السياسةةةةة ا

ةةا المللمةةين باسةةتمرار  حةةو تح يةة  ارللم اةةاج يةةة والتللةةي  وذارا الترب) اللامةةة  ةةداف  حيةةن يوجة

 .(1111   يئة تفوير ما ة التللي  -الفلسفي يةاللال  

 مستوى اإلدارة المتوسط 

  وتتواف     علياا الم ااجيظار مدير المدرسة ملرفة عامة بالفلسفة الت  ب  ف    ا المستوى 

   إ  يلمةةل علةةىم اةةاجللممارسةةاتا اإداريةةة للمليةةة الةةتلل  مةةل فامةةا لمبةةاد  السياسةةة التربويةةة 

اللامة من خالل متابلة الخفف وارسةاليب التة  يتبلاةا   دافتوجيا المللمين  حو تح ي  ار
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 يئةةةة  -وذارا التربيةةةة والتللةةةي  اللةةةال  الفلسةةةفي ية)ن فةةة  تللةةةي  الفلبةةةة وت ةةةوي  أدائاةةة  و المللمةةة

 (1111  تفوير ما ة التللي 

 مستوى اإلدارة الضعيف 

يظار مدير المدرسة ملرفة سفحية بارس  اللامة الت  ب   علياةا الم اةاج الفلسةفي      ا 

اإدارية مةل الخفةوف اللريضةة  ومالحظاتةا حةول خفةف المللمةين ما تتواف  ممارساتا   ادراً و 

 يئةةةةة  -وذارا التربيةةةة والتللةةةي  اللةةةةال  الفلسةةةفي ية)وأسةةةاليب تللةةةيما  وت ةةةةويما  للفلبةةةة عامةةةةة 

 .(1111  التللي تفوير ما ة 

للدرجةة التة  تتةوافر فياةا    امةاً  لةداً يتضح مةن  ة ه المسةتويات أ ةر ةةوا المليةار فة  إضةفائا ب  

  تجلةةةل الةةةدار  ي  ةةةاد  حو ةةةا بةةةارذاً  اً للمةةةع ةةةد  ةةة ه ارسةةة  باعتبار ةةةا م لةةة لك يجةةةب الوةةةةوف

تح يةة  مةةا وةةةدراتا  فةة   المةةديرينفيسةةائلاا ويحاور ةةا ويليةةد ةرادتاةةا مةةن جديةةد لربفاةةا بخبةةرات 

بةةةدة أن تمةةةر عمليةةةة تفبيةةة   فةةةال، المللمةةةين فةةة  عافةةةة المةةةواد أ ةةةدافتةةةوفر مةةةن درجةةةة تح يةةة  

و لةك مةةن   الملةايير الما يةة فة  المؤسسةات بخمة  مراحةل أساسةية لتح ية  ال جةاح المفلةوب

   حين يبدأ ا  تما  "أ مية المليار"تب   فلسفة و    أولاا مرحلة ا ةت ا  :خالل عدا مراحل

ةبةةةل اإدارا اللليةةةا ويةةة لع   لةةةك بلمةةةل بةةةرامج تدريبيةةةة لعبةةةار المسةةةؤولين  يت ةةةاول مفاةةةو  مةةةن 

 .(1111)أبو عبدا  والمباد  الت  يست د إلياا   ومتفلباتا  وأ ميتا  ال ظا 

لية تضةة  عمليةةة التخفةةيف وتشةةمل وضةةل الخفةةف التفصةةيالتةة   ال ا يةةةالمرحلةةة وبا شةةارا إلةةى 

والتةة  تشةةمل  وفةة  المرحلةةة ال ال ةةة التةة  تضةة  عمليةةة الت ةةوي    وتحديةةد متفلبةةات تح يةة  ال ظةةا

مةةن التسةةاؤ ت الاامةةة التةة  يةةت  فةة  ضةةوئاا تايئةةة اررضةةية الم اسةةبة للبةةدد فةة  تفبيةة   عةةدداً 
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اختيةار فةر   لة ي يتفلةبالمرحلةة الرابلةة التة  تشةمل الت فية  وا    تة ت إدارا الجودا الشاملة   

أحةةدن الفةةر  المتلل ةةة بةةإدارا علةةى يةة    حيةةن سةةيت  تةةدريبا  اللمةةل التةة  سةةت و  بلمليةةة الت ف

الشاملة   وأخيرا ت ت  المرحلةة الخامسةة التة  تشةمل تبةادل و شةر الخبةرات   حيةن يةت   الجودا

 (.1111)الفاضل   دارا الجوداااست مار ال جاحات الت  ت  تح ي اا ف   ظا  

 يتفلب تح ي   ظا  المليار مرحلتين :و 

ب ول  عتشاف الخف  ةبل  ل ى بت في  اللمل أو ً و   الرةابة الت  ت    الرةابة الوةائيةأولاا: 

 وةوعا واللمل على م ل حدو ا.

 تج بلد ا تااد عل مرحلة للت عد من مستوى وتل ى بفحال الم     ا ياا: الرةابة المرحلية

 (.1111)أبو عبدا   تفبي  المليار

لايير ما ية لمدير المدرسة تغف  عافة المتفلبات اعتمدت  يئة تفوير ما ة التللي  م

  محاور ةارساسية لللملية التربوية بش ياا اإداري والف     ويت  تص يفاا اعتمادًا على  ال 

 :1111عما ورد ف  "الملايير الما ية لمدير المدرسة" عا  

على مدى امتالعا  حين تست د ارفر اللامة لعفادا مدير المدرسة  أوً  : الملرفة الما ية

الماارات الما ية لمدير  للملرفة وتفور ا   فالملرفة تم ل ال اعدا اللريضة الت  تب ى علياا

ودوره ال يادي واإداري بشعل   وملت داتا واتجا اتا  حو ما ة التللي  بشعل عا  المدرسة

 تح ي  الفاعلية وا ستمرارية لللملية اإدارية .إلى تؤدي  والت   خاال

 ا ياً : الماارات والممارسات الما ية وتظار أ مية  ة ا المجةال فة  ةةدرا مةدير المدرسةة علةى 

 نة الممارسةةات اللمليةةة تب ةةى بةةمراعةةاا الماةةارات وممارسةةات إداريةةة   مةةل إلةةى ترجمةةة الملرفةةة 
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ادل الخبةةرات والتجريةةب وتبةة  الملرفةةة والفاةة    ت مةةو وتتفةةور بةةا فال  الواسةةل :علةةى ةاعةةدت 

 رسة والمما

ملت داتا واتجا اتا  حو على فا  مدير المدرسة  الت  تساعد "ال ي  وا تجا ات الما ية" ال ًا: 

التللةةي  بشةةعل عةةا    ودوره ال يةةادي واإداري بشةةعل خةةاال  علةةى تشةةعيل م ظومةةة ةيميةةة لديةةا 

يةؤ ر ولدى المتللمين فة  المدرسةة عافةة  والتذامةا بمةا يلةذذ ال مةو الملرفة  والماةاري لديةا   و 

وذارا ) فةة  اللةةاملين عافةةة لتعةةوين ةةةي  واتجا ةةات إيجابيةةة  حةةو اللمليةةة التربويةةة بصةةورا عامةةة

 .(1111   يئة تفوير ما ة التللي  -التربية والتللي  الفلسفي ية 

يسةةةتلذ  بلةةةض  "مفاةةةو  تةةةوفر الملةةةايير الشةةةاملة"ملرفةةةة  أنة إلةةةى (  1111وةةةةد أشةةةار صةةةالح )

يتفلب من ال ائد ال يا  بالبحن  والت ص  ال ي  سلوب اإدارا بالمتفلبات الت  ي معن إجمالاا 

ةامةةةة شةةةبعات   وا سةةةتما  إلةةةى مشةةةعالت اللةةةاملينعةةةن أعمةةةال المؤسسةةةة التلليميةةةة عافةةةة    وا 

 اتصةةةال مةةةل أةسةةةا  المؤسسةةةة   عمةةةا أنة اتبةةةا  مةةة اج اإدارا المعشةةةوف الةةة ي ي ةةةو  علةةةى مبةةةدأ

  ومةةا تصةةبو إليةةا يلةةد وياتا  بما يةةة أ ةةداف المؤسسةةةمصةةارحة اللةةاملين علةةى اخةةتالف مسةةت

التةذا  اإدارا اللليةا بالملةايير يتفلةب مةن   و ر ميةة لتفبية  الملةايير الما يةةم اجًا ف  غاية ا

 ادا مةن مذايا ةا ال ادا التدرب على المفا ي  والمباد  ارساسية لا ه الفلسفة بمةا يح ة  ا سةتف

ا  عةل   إ مةا تمتةد لتشةمل ةيةف ةفتخصيال المواد الالذمةة  ف  المديرين  ت تصر أ مية دع  و 

فةةإ ا عا ةةت اإدارا اللليةةا للم ظمةةة غيةةر ةةةادرا علةةى إظاةةار   م ظمةةة بوضةةل مجموعةةة أولويةةات

،   فلةةةن تةةة جح فةةة  ت فيةةة  إدارا الجةةةودا الشةةةاملةفويةةةل بةةةدع  ملةةةايير الجةةةودا الشةةةاملةالتذاماةةةا ال

لمةل وسةيلة فةر  ال ّلةدلمل الجماع  أحد متفلبات  جاح إدارا الجةودا الشةاملة   إ  ت  الويعتبر 
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ف  الت ظي   فإنة عظمتك ومعا تك    أو متمع اً    ر ا ماما تعن عبيراً مامة   دماج اللاملين

محةور   ةدافتلةد ار  و م ظمةة عو اةا عيا ةا واحةدًا شةامالً إ مةا فة   جةاح ال  تتجسد فة  فرديتةك

ال ي يلع  اإمعا يات اللملية للم ظمة من جاة   ل لك فإن امتالك الم ظمة رةسا  ال شاف 

الحظةة مةةدى تفبي اةةا مو   ةةدافالبحةن والتفةةوير تضةة  خبةراد أعفةةاد يسةةاعدو اا فة  تح يةة  ار

 .من جاة أخرى

تجا ين سواد بين الرئي  من الضروري أن يعون   اك  ظا  فلةال لالتصا ت با   

بين داخل الم ظمة وخارجاا وي بغ  أن يعون  ظا  ا تصا ت ةادرًا على   أو والمرؤو 

بالغ مرؤوسيا  بمضمو ااإيصال المللومات الدةي ة من إ جاذات الل ع د استخدا    و املين وا 

الل اصر   ه الملايير  بدأ بتحديد ار ر المفلوب تحليلا      تحدد بلد  لك ةائمة بمجموعة 

(     رعذ على تحديد ووضل اإجرادات  ارفراد  التجايذاتالسياسة  ) الرئيسة الت  تؤ ر فيا

 ؛2818)صالح، ةائمة بارسباب حسب أ ميتاا  وأخيرًا وضل  مو ج مبسف للسبب وار ر

 (.2815كسابري، 
إنة  شر   إتغيير   افة المدرسة تحقيق المعايير المهنية في المؤسسات التعليمية   يتطلب

 سياً أسا ال  افة الت ظيمية ف  المؤسسات التلليمية يتفلب تغيير ال ي  والسلوك الت  تلد مدخالً 

الم شودا ب ةل جاد ووةت وتعلفة   إ  إنة   داف  ويح   ارلتحسين جودا اللملية التربوية

 :ك الفرد الوظيف   وبالتال  فإنة سلو تدادا لل  افة المجتملية السائداال  افة الت ظيمية تلد ام

فتغيير ال  افة الت ظيمية السائدا ف  المدرسة   ك المجتمل  وال ي  الت  يلت  اا و  تاج السلو 

 . و السر لتفبي  إدارا الجودا الشاملة 
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    وبالرغ  من أ امت وعة  افات إلى الملتح ين بالمدرسة ي تمون  ومما   شك فيا أن 

  أ ا  ةد عو وا سلما  ال يم  الخاال با   وما على   إيخضلون لل  افة اللامة للمجتمل

 ؛1111الحريري )      تلميماا على المشارعينتحديد ةيماا ومبادئاا وملت داتااالمدرسة إ  

 (.1111ةادا   ؛1111ريفذ  

  وةادرا على ملايير يتفلب ةيادا إدارية فاعلةن تفبي  ال( إلى أ1111وأشار اللساف )   

  لديا ةتلاو   وتعوين فر  عمل من وا  سجا  بين اللاملين جميلا والتلاو تح ي  التفاعل 

  وحل المشعالت واةتراح للاملين ف  عملية اتخا  ال راراتلدمج ا  ا تماد وو د للمدرسة

الحلول من أجل تحسين اللمل وتفويره   و لك من خالل إعفاد ا تما  فردي لعل مرؤو  

شلاره ب  ميتا ف  اللملية  .يةلتربو ا وا 

 إلى لرفة وا فت ار ومن أ   أسباب فشل مديري المدار  ف  تح ي    ه الملايير ةلة الم   

مع ا من التفاعل مل المللمين والتالمي   وف  بلض ي  يال عالتواصل السمات الشخصية

ولسود  ة.درتا على متابلة ار داف التربويارحيان فإن عد    ة المدير ب فسا تلي  من ة

د  عإلى إضافة   ر  الملايييتوذيل ارعمال بين المدرسين أو اإداريين دور ف  فشل تح 

 مدير المدرسة من  ا يتفلب و المدرسة من بداية اللا   ف  وجود خفة سليمة لسير الدراسة 

اآلخرين الموجودين ملا ف  سترشد بالمذدوج عإداري ومشرف ف   ي أن يمار  الدور

 .(1119مح  الدين  ) للاملين والفالب وأولياد ارمورامن   المدرسة
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 ةمشكلة الدراس 2.1

معو ات ال ظا  التربوي المتم لة ف  مدخالتا وعملياتا ومخرجاتا  يجب أن تخضل  إن   

للملية مستمرا من المسادلة  إ  أ ا   بد أن يح     ا ال ظا  أ دافا الت  يسلى إلياا ضمن 

 (.1111أفر من بلدين  ما: عفاية ال ظا  وفاعليتا )اخوارشيدا  

معا اتاا و  إ ا عان  دف ا تح ي  الملايير اإدارية يعون لا ه الملايير لضمن أةصى فاةاتاا وا 

ويلد مدير  مضمو اا الفلال فال بد من أن تصبح  معو ًا وجذدًا رئيسًا ف   ظم ا التربوية.

المدرسة اللامل الحاس  ف  تحسين أداد التالمي   رن ال ادا التربويين    ال ين يحددوون 

لتال  الت  ير ف  أداد المللمين ال ي سي لع  على التوجياات التربوية وفري ة التدري   وبا

و  ا تبرذ ةضية أساسية على درجة عالية من الحساسية والمتلل ة بدور المدير أداد الفلبة  

)الفويل   عن فري  تفبي  الملايير الما ية ومخرجاتا ف  ضبف مدخالت ال ظا  التربوي

1111.) 

ا التربية والتللي  الفلسفي ية لتفوير ا دارا وا سجامًا مل المحاولة الجادا من ةبل وذار 

المدرسية  ور مية الدور ال يادي التلليم  لمدير المدرسة وتوجيااتا  حو بلورا مفاو  ال يادا 

  واعداد ال ادا التربويين صدرت و ي ة الملايير الما ية لمدير المدرسة ف  ارية الفلالةا د

  ارساليب ا دارية الت  يمارساا مدير المدرسة  حدان   لة  وعية ف 1111فلسفين عا  

 مما يسا  ف  تح ي  ار داف التربوية بشعل أفضل.
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اة ا تتحةدد من   ا جادت   ه الدراسة لملرفة واةل الدور ال يادي التلليمة  لمةدير المدرسةة  ول

 الما يةةةة لةةةدى المةةةديرين فةةة  مشةةةعلة الدراسةةةة فةةة  محاولةةةة التلةةةرف علةةةى درجةةةة تةةةوافر الملةةةايير

  .من وجاة  ظر مللمياا مدار  محافظة را  اهلل والبيرا

 الدراسةمصطلحات   2.1

 :الدراسةف   لت  ستردافيما ي ت  تلريف بالمصفلحات 

 المعايير المهنية

 التعريف الصطالحي

يغة جةةا ذا يمعةةن تب ياةةا مةةن ةبةةل متخةة ي ال ةةرار علةةى المسةةتوى المحلةة  والةةوف   واللةةالم  صةة

 (.1118التربويين ال ين يمعن أن يح  وا ا  جاذ ارفضل للفلبة )مصففى  لتفوير ال ادا 

 التعريف اإلجرائي

الملةةدا  وتلةةرف الملةةايير الما يةةة إجرائيةةًا فةة   ةة ه الدراسةةة باسةةتجابة المللمةةين علةةى ا سةةتبا ة

 .( ف را11لا ا الغرض والمعو ة من )

 المعيار

 ةةو موجةةا وخةةف مرشةةد متفةة  عليةةا مةةن ةبةةل خبةةراد التربيةةة والم ظمةةات ال وميةةة   تلبةةر عةةن  

ب يةةةة التلليميةةةة مةةةن فةةةاللالمسةةةتوى السةةةلوع  الةةة ي يجةةةب أن تب ةةةى عليةةةا جميةةةل معو ةةةات اللم

يلتبةةةةةةر المليةةةةةةار ترجمةةةةةةة للملةةةةةةارف (. و 1119)دع ةةةةةةا  ومللمةةةةةةين وم ةةةةةةا ج ومصةةةةةةادر تللةةةةةة  

عةةةدت  الملرفةةةة والفاةةة    وت مةةةو وتتفةةةور  ةةة ه الم ظومةةةة والممارسةةةات اإداريةةةة التةةة  تتب ةةةى ةا

بةةا فال  الواسةةل وتبةةادل الخبةةرات   والتجريةةب والممارسةةة   عمةةا تشةةعةل م ظومةةة ةيميةةة تلةةذذ 
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ال مو الملرف  والمااري لديا   وتم حا ال درا للت  ير ف  عافة اللاملين وتعوين ةةي  واتجا ةات 

 (.1118)ارخر    مةإيجابية  حو اللملية التربوية بصورا عا

 مستويات المعيار

تصةةف السةةلوك  و شةةافات ةابلةةة للمالحظةةة وال يةةا   ويمعةةن تح ي اةةا وال يةةا  باةةا ا   عبةةارات

يظاةةر مةةن خاللاةةا م ةةدار ت ةةد  المةةدير فةة  تح يةة  مليةةار مةةا  و ةة  مرتبفةةة بالسةةيا  الةةواةل  

التربوي الممار  فيةا المليةار  ويمعةن الحعة  مةن خاللاةا علةى أداد ملةين فة  مسةتوى ملةين  

: مسةةةتوى اإدارا المتميةةةذ  ومسةةةتوى اإدارا المتوسةةةف  ومسةةةتوى وتتعةةةون مةةةن  ال ةةةة مسةةةتويات

 يئةةة  -وذارا التربيةةة والتللةةي  اللةةال  الفلسةةفي ية)اإدارا الضةةليف  مرتبفةةة ببلضةةاا الةةبلض 

 (.1111  تفوير ما ة التللي 

 

 الدراسة أهداف 2.4

  وبشةةعل المةةدار   يريالعشةةف عةةن درجةةة تةةوافر الملةةايير الما يةةة لمةةدإلةةى تاةةدف الدراسةةة    

 محدد تسلى الدراسة لتح ي  ار داف التالية:

لةةدى مةةديري المةةدار  فةة  محافظةةة را  اهلل  تااوافر المعااايير المهنيااةالتلةةرف علةةى درجةةة  .1

 والبيرا من وجاة  ظر المللمين.

ملرفة الفرو  فة  متوسةفات ت يةي  المللمةين لمسةتوى أداد المةديرين علةى جميةل ب ةود أداا  .1

  للمةةةدير   سةةة وات الخبةةةراالمةةةدير جةةة  متغيةةةرات )ة )ا سةةةتبا ة( ومجا تاةةةا تبلةةةًا لالدراسةةة
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  تصة يف  و  المدرسةةالت  يل التربوي للمدير  مستوى المدرسة    للمدير المؤ ل الللم 

 محافظة را  اهلل والبيرا .مدار  ف  ( المدرسة

 
 أسئلة الدراسة 2.5

 ا جابة على ارسئلة التالية: ستحاولن   ه الدراسة إبشعل محدد ف

 لةةدى مةةديري المةةدار  فةة  محافظةةة را  اهلل  تااوافر المعااايير المهنيااةدرجةةة  مةةاالسةةؤال ارول: 

 والبيرا من وجاة  ظر المللمين؟

 وةد ا ب   عن   ا السؤال  ال ة أسئلة فرعية:

وجاةة  ظةر ما مستوى أداد مديري المدار  ف  مجال ادارا المدرسة عمؤسسة تلليمية مةن  .1

 مللم  مدار  محافظة را  اهلل والبيرا ؟

مةةا مسةةتوى أداد مةةديري المةةدار  فةة  مجةةال ةيةةادا عمليتةة  التللةةي  والةةتلل  مةةن وجاةةة  ظةةر  .1

 مللم  مدار  محافظة را  اهلل والبيرا ؟

ما مستوى أداد مةديري المةدار  فة  مجةال تفليةل اللالةةة مةل المجتمةل المحلة  مةن وجاةة  .1

 افظة را  اهلل والبيرا ؟ ظر مللم  مدار  مح

 المللمةةةين علةةةى مجةةةا ت الملةةةايير إجابةةةاتالسةةةؤال ال ةةةا  :  ةةةل توجةةةد فةةةرو  فةةة  متوسةةةفات 

مةةةةن وجاةةةةة  ظةةةةر مللمةةةة  مةةةةدار  محافظةةةةة را  اهلل والبيةةةةرا تلةةةةذى  ؛الما يةةةةة لمةةةةدير المدرسةةةةة

الت  يةةةل التربةةةوي   للمةةةدير   المؤ ةةةل الللمةةة للمةةةدير   سةةة وات الخبةةةراالمةةةدير جةةة  )لمتغيةةةرات 

 للمدير(؟
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المللمةةةين علةةةى مجةةةا ت الملةةةايير  تاإجابةةة ةةةل توجةةةد فةةةرو  فةةة  متوسةةةفات  :السةةةؤال ال الةةةن

مةةةةن وجاةةةةة  ظةةةةر مللمةةةة  مةةةةدار  محافظةةةةة را  اهلل والبيةةةةرا تلةةةةذى  ؛الما يةةةةة لمةةةةدير المدرسةةةةة

 مستوى المدرسة   و  المدرسة وتص يف المدرسة( ؟)لمتغيرات 

تفةةةوير ما ةةةة التللةةةي  فةةة  وذارا التربيةةةة والتللةةةي   : مةةةا اةتراحةةةات المللمةةةين لايئةةةةالسةةةؤال الرابةةةل

 لتفوير )تحسين( الملايير المتبلة ف  ت يي  المديرين؟

 أهمية الدراسة ومبرراتها 2.6

درجة توافر الملةايير الما يةة الفلسةفي ية لةدى  سة عو اا تسلف الضود علىت بل أ مية الدرا   

ل فةة  فلسةةفين    البةةاح ون بشةةعل متعامةةل مةةن ةبةةا ليةة  إلةة  يتفةةر  مةةديري المةةدار   ارمةةر الةة ي

  إ  يتوجةةب تةةوافر مجموعةةة مةةن الملةةايير التةة  تب ةة  شخصةةية ال ائةةد -حسةةب علةة  الباح ةةة -

مفةاتيح التفةور والت ميةة فة   المةديرينوتسا  ف  تحسين  وعية ارداد الف ة  واإداري باعتبةار 

 ةةات التربويةةة الحدي ةةة التةة  ت ةةادي   وتم ةةل  ةة ه الدراسةةة اسةةتجابة لالتجاالمؤسسةةات التلليميةةة

 .با  تما  بالملايير الما ية الملاصرا لمدير المدرسة

ى علمةة  وموضةةوع  لتخلةةيال اللمليةةة وي فةة  اآلو ةةة ارخيةةرا ةةةد  حةةا م حةةلعةةن ا تجةةاه التربةة

  (1111رسةم  ) مةن الةذمن فةويالً  ال اتيةة والتل ةين اللتةين  يم تةا وةتةاً  مشةعلت التلليمية مةن 

  لت تةرب اللمليةة التلليميةة الملاصةرا مةن ملايير ما ية لدى مديري المةدار  تحديدمن خالل 

وظيفة المدير ل  تلد ا  أن   ف  توجيا التدري   ً افل ًا املة يعون فياا المدير ع صر ب ية متع

مدرسةةةين مةةةل الا تواصةةةلالتربويةةةة والتلليميةةةة مةةةن خةةةالل  ةيةةةادا اللمليةةةة بةةةل  مراةبةةةة واإشةةةرافال

 .وأولياد ارمور والمجتمل المحل  والتالمي 
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 المةديرينومن   ا تالحظ الباح ة أن الملايير    مرعذ خبرا وتللي  أ شفة تشةبل احتياجةات 

المختلفةةةة لتفةةةوير خبةةةراتا    تمةةة حا  الفرصةةةة لالرت ةةةاد بمسةةةتوى المؤسسةةةة التلليميةةةة لتح يةةة  

ل المدرسةة علةى التلةاون الم شودا من ةبةل الفةرد والمجتمةل  عةن فرية  تةدريبا  داخة  دافار

لغةرض تةوفير الاةدف   والتضامن   ويذيد مةن ةدرتةا علةى م ابلةة المجتمةل العبيةر بعفةادا وةةوا

وةد تسةاعد  ة ه الدراسةة المختصةين ، حصيل الللم  وا جتماع  والسلوع وذيادا الت  التربوي

ة لمةةةديري فةةة  وذارا التربيةةةة والتللةةةي  علةةةى وضةةةل بةةةرامج عالجيةةةة ودورات ت  يليةةةة اختصاصةةةي

 المدار  لمتابلة تفبي  الملايير لدى مديري المدار . 

 
 حدود الدراسة 2.7

   تلمي   تائج الدراسة ضمن المحددات اآلتية:ت

اةتصرت الدراسة على عي ة تفوعية غير عشةوائية مةن مةدار  محافظةة را  اهلل  البشرية: -1

الغةةون الدوليةةة(  وعليةةا فةةإن تلمةةي  والبيةةرا )المةةدار  الحعوميةةة والخاصةةة والتابلةةة لوعالةةة 

 ال تائج اةتصر على مجتمل   ه اللي ة.

 اةتصرت الدراسة على مدار  محافظة را  اهلل والبيرا.المعا ية:  -1

: فب ت   ه الدراسة ف  الفصل ارول )عا ون أول  وعا ون  ا  ( لللةا  الدراسة  الذما ية -1

1111/1111 

 الما ية لدى مديري المدار  ف  محافظة را  اهلل والبيرا. درجة توافر الملايير الموضو : -1

ا سةةةتبا ات التةةة  تةةة  وضةةةلاا مةةةن خةةةالل الو ةةةائ  الرسةةةمية الملةةةدا مةةةن ةبةةةل وذارا   ارداا: -1

التربية والتللي  الفلسفي ية والت  ترعذ علةى أداد المةدير فة  الموةةف اإداري  علمةًا أن 
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علةةى ف ةةرات ا سةةتبا ة ا جابةة  علةةى المللةة اسةةت  يت بسةةبب عةد  م ةةدرا الملةةايير  بلةض

 الخاصة باا.

 أخ  المجا ت التربوية ال ال ة الخاصة بالملايير و  : ّت وةد 

 إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية. .1

 .ةيادا عمليت  التللي  والتلل   .2

 .تفليل اللالةة مل المجتمل المحل   .3

 

 الدراسة افتراضات 2.8

 اآلتية: ا فتراضاتاست دت   ه الدراسة على 

 .أدوات الدراسة اتسمت بالصد  وال بات 

 .عي ة الدراسة تفوعية غير عشوائية 
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 الفصل الثاني
 مراجعة األدبيات

 مقدمة 1.2

لمشعلة الدراسة  وسيت  من خالل   ا الفصل استلراض  عرضت  ف  الفصل الساب  

ا فار ال ظري وال ي يصفاا وي اةشاا من جوا باا المختلفة واللديد من الدراسات الت  

ت اولت موضو  الملايير الما ية لمديري المدار  والت  حصرتاا وذارا التربية والتللي  اللال  

ن  ال ة محاور. وسيت  استلراضاا ف    ا  يئة تفوير ما ة التللي  ضم –الفلسفي ية 

الفصل وف  ارفعار المفروحة ف  الدراسات الساب ة والمواضيل الت  ت اولتاا  ضمن 

 موضو  الدراسة الحالية ولي  ضمن التسلسل الذم   للدراسات. 

ن دواعةة  ارخةة  بالملةةايير فةة  اللمليةةة التلليميةةة جةةاد ر ميتاةةا فةة  تجويةةد ارداد إ

ولمةا تتمتةل بةا مةن خصةائال تسةاعد فة  تح ية    اللمل التربوي عافةةف  م ظومة 

اللدالةةةو والتميةةذ للجميةةلو وت ةةدي  تغ يةةة راجلةةة للفلبةةة ول سةةرا التربويةةةو ولل اصةةر 

أي أ اةةا بةة لك تتةةيح الفرصةةة    جةةاذ التلليمةة المجتمةةل المختلفةةة حةةول مسةةتويات اإ

ل التربةةةةوي بمعو اتاةةةةا للمجتمةةةةل ب فاعاتةةةةا المختلفةةةةة للمشةةةةارعة فةةةة  م ظومةةةةة اللمةةةة

فةةار ال ظةةري والدراسةةات السةةاب ة التةة  بح ةةت يسةةتلرض  ةة ا الفصةةل اإالمختلفةةة. و 

فة  موضةةوعات  ات صةةلة بالملةةايير الما يةة لمةةدير المدرسةةة ومجا تاةةا المختلفةةة.
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 النظري اإلطار 1.1

اللالمية  ال ما ج ش ا الملايير التربوية ومفاوماا وخصائصاا ومجا تاا  و  الجذد   ا يت اول

  عما يسلف الضود على عل محور من محاور الملايير حول الملايير الما ية لمدير المدرسة

الما ية لمديري المدار  ف  فلسفين  والت  تتضمن  ال ة مجا ت رئيسة متعاملة ومترابفة 

 و  :

دارا المدرسة عمؤسسة تلليمية  وتفليل اللالةة مل المجتمل  ةيادا عمليت  التللي  والتلل   وا 

 المحل  واللالةات الخارجية.

 

 نشأة المعايير التربوية 1.1.2

فال  ا تحاد إو لك  تيجة  1981فعرا الملايير بالظاور ف  التربية فلليًا عا  بدأت 

السوفيت  أول ةمر ص اع  حين شلرت الو يات المتحدا ارمريعية بالخفر ل لك سارعت 

الرئي  ارمريع  لدراسة ومسادلة الواةل التلليم  ف  دارا إبتشعيل لج ة استشارية تحت 

الو يات المتحدا ارمريعية خاصة بلدما تبين أن  ظا  التللي  ف  اليابان وعوريا ةد تفو  

خرجت اللج ة بت رير حول مدى  1981على ال ظا  التلليم  ف  أمريعا  وعليا وف  عا  

أمة ف  )بت رير  ا  التلليم  وةد سم الخفر ال ي يتادد البالد جراد تد   مستوى ال ظ

وت اول ال  اف   Nation at Risk)  (U.S. Department of Education, 1983 خفر

شراك أولياد ارمور ف  ا  صالح التلليم   وتضمن ب اد ةيادا تربوية جيدا و المحورية لإل

 أوضح  حين وتدريبا عداد المللمين إاللملية التلليمية  مما ي لع  بالضرورا على برامج 
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ف  عيفية تحسين  يبح ونأن   اك خلاًل ف  ال ظا  التلليم  ارمريع   ما جلل المسؤولين 

يعون التلل  وتحديد الجوا ب الملرفية والماارية والوجدا ية الت  ي بغ  أن يل  باا المتلل  و 

 (.Goldberg & Harvey, 1983) على أدائاا اً ةادر 

دي  عدد من الم ترحات تحت عدا محاور   : تفوير محتوى لى ت إوةد خلال الت رير 

المواد التلليمية ووضل ملايير و تاجات تلليمية محددا ي بغ  على جميل الفلبة بلوغاا 

عمتفلب أساس  للتخرج  وذيادا الوةت المخصال للتللي   وتفوير فرائ  التدري  وبرامجا 

لتحليل وال  د والت وي  وا  تما  بالمللمين المختلفة من خالل الترعيذ على ماارات التفعير وا

 1989وتفوير ال يادات التربوية وذيادا الدع  المال   وةد ذاد ا  تما  بتفوير التللي  عا  

حين ةا  الرئي  بوش ارب بل د ةمة تربوية ف  و ية فرجي يا ارمريعية وةد ت  ا تفا  على 

 (.1111)أوشيا   1111غ  الوصول الياا عا   ب تب   ستة أ داف ةومية عبرى

البداية الح ي ية لحرعة  -أواخر ال ما ي ات وبداية التسلي ات –و ع ا عان عاد بوش 

جاد الرئي  بيل علي تون ليؤعد أن أمريعا لن تسمح  1991الملايير ف  التربية. وف  عا  

  وعليا ا تشرت و ائ  با خفاض مستوى التللي  الى ما  و أد ى من الملايير الموضوعة

الملايير ف  الو يات المتحدا ارمريعية لتت اول جوا ب الم ظومة التلليمية جميلاا م ل و ي ة 

الملايير ال ومية لمادا الللو  وو ي ة مباد  وملايير الرياضيات المدرسية وو ي ة ملايير ف ون 

 (.Ohanian, 1999اللغة ا  جليذية وغير ا الع ير )

 Act of 2001) (NCLB)    (No Child Left Behind ظار ةا ون 2001وف  عا  

  ففل يترك ف  الخلف ف  أمريعا وال ي يادف الى تح ي  التميذ من خالل ملايير 
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من تح   تلك الملايير ف  المدار   وتفوير ال رادا  بمستوى عال واجراد المسادلة للت عد 

الرياضيات والللو   وتفوير ماارات ةرادا الفالب وتفوير وتحسين  وعية الملل   وتحسين 

للغة ا  جليذية  وتلذيذ الشراعة مل ار ل من خالل البرامج المجتملية وتشجيل وجود 

 (Hoffmann & Jorgensen, 2003) والعشرين آلم ة خالل ال رن الحادي المدار  ا

والادف من تلك الملايير  و رؤية عل ففل ف  أمريعا بغض ال ظر عن لو ا ودي ا ودخلا 

  وخلفيتا ا جتماعية يح   أعلى مستويات ا  جاذ وأةصى فاةاتا است ادًا لتلك الملايير

والدولة تتحمل مسؤولية أي ففل   ي رأ وعلياا تذويده بعل ما يلذ  ل ياما بالماارات 

 (.U.S. Department of Education, 2003bدا وعتابة وحساب )ارساسية من ةرا

وا فالةًا من أمريعا ا تشرت فعرا تفبي  الملايير ف  المؤسسات التلليمية ف  عدد من 

 دول اللال  م ل: ا جلترا وفر سا وع دا والصين  وجماورية مصر اللربية ودولة ةفر. 

 Office for Standards in)( OFSTEDأما ف  المملعة المتحدا فتلد )

Education )  معتب الملايير التربوية الجاة المسئولة بمتابلة تح   ملايير الجودا ف

التللي  البريفا    حين ي و  بمتابلة دورية مستمرا للمدار  وت وي  أدائاا ف  ضود الملايير 

والم ا ج   المحددا لعل ع صر من ع اصر اللملية التلليمية المتم لة ف  :  وعية التللي  

ت  تفوير  1111والعتب الم ررا  وتحصيل الفلبة  ومستوى المللمين وا دارا   وف  عا  

استراتيجيتين وف  رؤية مست بلية موحدا لتجويد التللي  ارساس  ف  بريفا يا  وف  ضود   ه 

باجراد الملايير الت  تشتمل علياا ا ستراتيجيات المختلفة ت و  اللديد من الجاات التربوية 
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دراسات تجريبية على أداد الفالب ف  المدار  للوةوف على مستوياتا  لالرت اد باا 

(Plowright, 2007 .) 

أما بال سبة  ستراليا ف د بدأ ا  تما  بت سي  فعرا الملايير ف  ال ظا  التلليم  ف  

وبريفا يا  وةد التسلي ات من ال رن اللشرين عما بدأت عل من الو يات المتحدا ارمريعية 

 .1111أصدرت أستراليا و ي ة الملايير وافار اللمل الخاال باا بصورتا ال اائية عا  

ويوجد ف   1111وأيضًا ةامت ألما يا باصدار و ي ة تفوير ملايير التربية الوف ية عا  

 Canadian Educational Standardsع دا مؤسسة تل ى بالملايير التربوية تدعى )

Institute)  وتبلتاا عل من السويد وف ل دا وفر سا وسلوفاعيا وايفاليا والبراذيل وبلجيعا

 واسرائيل.واررج تين 

باصدار و ي ة  1111أما بال سبة للدول اللربية ف د ةامت جماورية مصر اللربية عا  

متعاملة خفت الجوا ب الرئيسة لللملية التلليمية و لك بالتلاون مل الم ظمات اللالمية م ل 

وبال سبة لدولة ةفر ( IELP2)وبر امج اللغة ا  جليذية المتعامل  UNICEF)اليو سيف )

على عدد من المباد   1111ف د ارتعذت فلسفة الملايير ف  مشروعاا التفويري عا  

المرتبفة باا م ل تشجيل ا بتعار وا ست اللية والمسادلة والمحاسبة واةتضت عملية تفوير 

 يئات حعومية جديدا تم لت ف  المجل  ارعلى للتللي  و يئة التللي   الملايير ا شاد  الن

الت  أوعلت الياا مسئولية ا شراف على المدار  وتحديد مخصصاتاا المالية وا شراف 

على صياغة ملايير الم ا ج وبرامج تدريب المللمين والمديرين والايئة ال ال ة     يئة 
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حصيل الفالب وأداد المدار  والمللمين والمديرين الت وي  الت  تتولى مامة متابلة ت

 .(1118الد ان واللامري  وت ويما  ف  ضود ملايير محددا )

عداد الملايير إأما بال سبة لفلسفين ف د ا فل ت  يئة تفوير ما ة التللي  مم لة بفري  

الما ية لمدير المدرسة ف  ب اد الملايير الما ية حسب الوصف الوظيف  لمدير المدرسة 

 ( والمباد  والم فل ات ارساسية الواردا فياا وع لك 1111-1118وخفة الوذارا التفويرية )

ية عداد العوادر التربو إشارتاا لضرورا ا  عداد وت  يل المللمين ف  فلسفين و إاستراتيجية 

المسا دا للمللمين لل يا  بدور   التربوي اتجاه مجتملا  وأخيرًا توصية م ظمة اللمل الدولية 

  حين ورد 1991التللي  اللال  الصادرا س ة واليو سعو بش ن أوضا   يئات التدري  ف  

فياا ضرورا اعتماد ملايير ما ية توضل بالتشاور مل المل يين وم ظماتا  لب اد ت وي  

جراد التليي ات أو الترةيات لللاملين ف  ميدان التربية والتللي  )وذارا التربية إموضوع  

 (.1111 يئة تفوير ما ة التللي    -والتللي  اللال  الفلسفي ية

 

 النماذج العالمية حول المعايير المهنية لمدير المدرسة 1.1.1

 مو ج البريفا   وال ي رعذ ومن ال ما ج اللالمية حول الملايير الما ية لمدير المدرسة ال

ف  ملايير ال يادا وا دارا على فلالية المدرسة ف  الفرال المتعافئة واذالة الفوار  وأشعال 

التمييذ وتوفيد عالةة المجتمل مل المدرسة وع لك ارمر بال سبة رولياد ارمور وتفليل 

. ستة مجا ت رئيسةت  وضل الملايير ف  و  اجرادات ارمن وارمان ف  المؤسسة التلليمية.

ةيادا التلل  و  تشعيل المست بل: و   تشعل   ه المجا ت بمجموعاا دور مدير المدرسة
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دارا المؤسسة التلليميةو  تفوير ال ات واللمل مل اآلخرينو  والتللي  ت وية و  ضمان المسادلةو  ا 

 (.1111ل )الفويل  المجتم

ئيسة ت  تحديد متفلبات الملرفة والصفات الما ية ف  عل مجال من تلك المجا ت الر 

)الماارات وا تجا ات وال درات الشخصية المتوافرا لدى المدير رداد دوره( واإجرادات 

المفلوبة لتح ي  الغاية ارساسية الت  ت  تحديد ا. ورغ  أ ا ت  إدراج ع اصر خاصة 

 ا من الما  الت عيد ب ن جميل تلك بالملرفة والصفات الما ية تختلف من مجال آلخر  إ  أ

الل اصر يلتمد بلضاا على بلض وت فب  على المجا ت الستة الرئيسة علاا. أما بال سبة 

لإلجرادات  فيلود ارمر للمديرين لت دير أ ميتاا ال سبية وإضافة إجرادات أخرى لل ائمة 

 لسيا  الخاال باللملع دما ي ومون بتحديد ارولويات اإستراتيجية والتشغيلية حسب ا

(Plowright, 2007). 

أما بال سبة لل مو ج ارسترال  فان الممارسة الما ية تتعون من ةيادا التدري  والتللي  

والتحسين والتفوير والتغيير والت مية ال اتية والمشارعة ف  اللمل مل المجتمل وتتوافر   ه 

رؤية وال ي  والملرفة والفا  والماارات الممارسات الما ية ع د توفر متفلبات ال يادا و   ال

 (AITSL, 2014الفردية والمجتملية )

وفيما يتلل  بال مو ج الس غافوري فاو يسلى الى تذويد الجميل بالتللي  وذيادا التمويل 

والحوافذ التلليمية وذيادا مردود التللي  الت     ويلمل ال ظا  الس غافوري على أن تلفى 

بحين يصبح المدير مديرًا ت في يًا للمدرسة وتستخد  صالحياتا لتفوير  ا ست اللية للمدار 
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أداد الفالب عن فري  تفوير التللي  وتحديد الميذا ية بما يتالئ  واحتياجات الفلبة 

(CIEB, 2015.) 

وأخيرًا ال مو ج ارمريع  حين تؤعد أ ظمة اتحاد رخال ال يادا التربوية ف  الو يات 

( على عدد من الملايير المامة لل يادا المدرسية م اا: تحسين       ISLLC)المتحدا ارمريعية 

عمليات التللي  واالتلل  ودع  الت مية الما ية لللاملين ف  المدرسة وال ذا ة والمسادلة واتخا  

ال رارات وتوعية المجتمل المحل  بتعامل دوره مل المدرسة والمبادرا لتح ي  أعلى مستويات 

للفلبة والاا  اللاملين لتح ي    ه الرؤية وب اد بيئة مالئمة للتلل  وتشجيل ا بدا  ارداد 

(NPBEA, 2015.) 

ويالحظ ب ن وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ية ةد استفادت من   ه ال ما ج ف  بلورا 

 .1.1المدار . عما يتضح ف  شعل الملايير الما ية لمديري ومديرات 

 

 

 

 

 

 -)وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ية  الملايير الما ية لمدير المدرسة "  1.2 الشكل" 
 (1111 يئة تفوير ما ة التللي    

 المعايير المهنية لمدير المدرسة
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داري والف   وت  اعتمدت  يئة تفوير ما ة التللي  ملايير ما ية لمدير المدرسة بش ياا اإ

  ال ة مجا ت رئيسة متعاملة ومترابفة   :تص يفاا ضمن 

 ةيادا عمليت  التللي  والتلل  المجال ا ول:

 دارا المدرسة عمؤسسة تلليميةإ المجال ال ا  :

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  واللالةات الخارجية المجال ال الن:

 

 مفهوم المعايير المهنية 1.1.1

للماارات  فرد ماالمليار الما   مرجل ةيا   ويت  ف  ضوئا ت يي  مدى امتالك  يلتبر

أ ظمة    بادف ضبف  وعية  واتج الالذمة رداد ماا  اللمل ال ي يم لا المليار الما 

وتحسين ارتبافاا بمتفلبات اللمل  وع لك تيسير عملية ا ت اد   التللي  والتدريب الما  

يرا إلى إيجاد اللاملين المؤ لين وتشغيلا  وتبادلا   وخاصة ع د بروذ الحاجة ف  اآلو ة ارخ

عمل ما   محدد )مصففى   ح ع سا  ل يا  ةدرا الفرد على أداد ماا مرجلية ةياسية تصل

1118 .) 

 

 ينخصائص المعيار المه 1.1.4

خصائال والمميذات للمليار الما   و   أن يعون مجموعة من ال (1118) أورد مصففى

  وب لفاظ  ات مدلول واحد  أي  دةي ةبمل ى أن ي صاغ المليار بلبارا  المليار محددًا ودةي اً 

 ظرًا لعو ا مرجلًا ةياسيًا  ةاباًل لل يا   يختلف ف  فا  المليار وتفسيره  وةاباًل لل يا 
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  م دور ارفراد تح ي ا بمل ى أن يعون ف ت يي   وةاباًل للتحصيلباستخدا  أدوات ال يا  وال

 . ةلة ف  الم ظور ال ريب لالحتياجاتيلب  الحاجة ال ائمة أو المتو  وتحصيلا  وواةلياً 

 

 مجالت معايير اإلدارة التربوية 1.1.5

: لاا بلدا أمور أ مااميذ اإدارا التربوية ف  خصوصيات مجال عمتت   بد أن 

ي تصر عمل اإدارا   فال بمل ى اتسا   فا  المجتمل ال ي تؤ ر فيا وتت  ر با  الشمولية

بل يمتد ليشمل توجيا حياتا  ف  البيت    ف  أوةات الدر  الفلبةالتربوية على ت ظي  تلل  

ه مجتملا  وغير ب اد أومتابلة جدوى تللما  ف  ميدان اللمل  وف  عالةتا  مل غير   من 

  فالمفلوب ف  لالية من الت  يل الما  الدرجة من المجتملات. ومن   ه ارمور أيضًا ال

بد لة أن  اإ  اال من ةيمة الت  يل الللم  دارا التربية  و الت  يل الما   و  ا   يل  إ

ة ملي ة    اك أد ى حد من المؤ الت الللمية يلتبر شرفًا ضروريًا للتللي  ف  مرحلة دراسي

ولي  الشرف الم عور متصاًل بمستوى التا يل ف ف  إ ما يتصل ب و  التخصال لتغفية 

جو ر اللمل ف  اللالةات اإ سا ية بشعل واضح  ف بروذ دور. وع لك متفلبات إدارا الصف

التربية ي و  على   ه اللالةات  عالةات تسمح بالتعامل بين جاود المللمين الم صبةة على 

اللالةة بين المدر  والفالب   بد ان تعون ةائمة على الت بل والفا  ا  ان  فسا   ارفراد أ

 (. 1111الفالب وميولا وةدراتا وا تماماتا )عريفج  ومراعاا حاجات 

لايير ما توجد ملايير خاصة بالمللمين من ملارف وماارات وخصائال ما ية    اك موع

عددًا من الل اصر المامة المرتبفة بادارا اللملية  اات اولتتلل  با دارا التربوية من حين 
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)الوعيل وبشير   التربوية  اتاا م ل: ال  افة المؤسسية والما ية والمشارعة وادارا التغيير

1111.) 

 

 المعايير المهنية لمدير المدرسة المستخدمة في الدراسة الحالية 1.1.6

 المجال األول: قيادة عملية التعليم والتعلم

توجيةةا ومراةبةةة جاةةود مجموعةةة مةةن ال ةةا  تلمةةل   ةة ال يةةادا  ( بةة ن1111البةةدري )أشةةار 

دارا  ة  عمليةةة اتخةا  ال ةةرارات التة  توجةةا عمةةل متلاو ةة مةةن أجةل تح يةة   ةدف مشةةترك  فةةاإ

لتح ي  ار داف المرسةومة ب فضةل صةورا   وتلمل على ت ظي  الموارد واست مار ا  ارشخاال

 . ممع ة وب حسن ارساليب

علةةى تحسةةين جةةةو ر التللةةي  والةةةتللة  فةة  المدرسةةة  حيةةةن يحةةاول ةةةةادا ذ ال يةةادا التلليميةةةة ترعةةة

للةةةي  تغييةةةر محتةةةوى الم اةةةاج وفةةةر  التللةةةي  وسياسةةةات التللةةةي  وال ة افةةةة؛ مةةةن أجةةةل تح يةةة  تال

 (.Hoy & Miskel,  2008) اإ جاذ

أ ةا من ارمور الت  ت ساعد ال ائد ف  ا ت اد ار داف أن ي خ  بالحسةبان  (1119) ويرى  ور

الفعةةةر اإداري الملاصةةةر إلةةةى  حيةةةن يسةةةت د  وماةةةاراتا  اإفةةةار التلليمةةة ة وموا ةةةب المتللةمةةةين

ت سةةتمدة مةةن اسةةت راد أوضةةا   حيةةنضةةرورا الت بةةا إلةةى اللديةةد مةةن ارفعةةار والمحةةاور الفلسةةفية  

حةةةة  ومةةةن استعشةةةاف  اإمعا ةةةات  والفةاةةةةات ال ةاتيةةةة  عمةةةا أنة اختيةةةار ومتفلبةةةات البيئةةةة المتا

  وتلةةةدة  ةةة ه ار ةةةداف محاولةةةة للتةةة  ير فةةة  ب الموادمةةةة بةةةين مةةةا تحتاجةةةا البيئةةةةار ةةةداف يتفلةةةة

  .المجتمل وتغييره
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رسة  ا حتياجةات التدريسةية لللةاملين  و  تحديد يجبتح ي  أ داف المدرسة على أعمل وجا ول

تشجيل اللاملين   و ت ظي  برامج للت مية الما ية وت وي  عفادتااما ية شاملة لا   و  خفة ت مية

 .(1111)البدري   على ا  خراف ف  برامج الت مية الما ية

علةةى الجميةةل ا لتةةذا  باةةا ع ةةد يتوجةةب مةةن تلريةةف المللمةةين بةةالخفوف اللريضةةة التةة     بةةدة و

ا تسةةةا  مةةل الفلسةةفة :تتةةوفةر فةة  ار ةةدافر التةة  يجةةب أن أ ةة  الملةةايي ومةةن وضةةل ار ةةداف 

التربويةةةة ومةةةل   افةةةة المجتمةةةل  والممارسةةةات التدريسةةةية وتوةةلةةةات المللمةةةين  وعمليةةةات الت ةةةوي  

تت ةةةاول جوا ةةةب شخصةةةية المةةةتلل   و ان أ ةةةداف المةةةواد التدريسةةةية المختلفةةةةوممارسةةةاتا  ومةةةل 

عية  وتتف  مل المسةتويات اللالميةة جميلاا من ال واح  الجسمية والل لية وا  فلالية وا جتما

ت لبةةةر عمةةا و ووان يت اسةةب مةةل مسةةتويات  مةةو الفلبةةة  مةةن حيةةن اللمةة  واللموميةةة والتخصةةيال

  (.1118)مصففى   ةة عن أ داف الم ااج ال ي تم ةلابد

الخةةدمات الم دةمةةة للمللةةة  ب صةةد مسةةاعدتا فةة  تحسةةين أدائةةا   جملةةة اإشةةراف التربةةوي م ةةليو 

إشةةراف  لمةةدير المدرسةةة الةةدور ا يتفلةةبو  ( 1119  تةةي ) وبلةةوغ ار ةةداف التلليميةةة المرغوبةةة

لتةةةدري   إضةةةافة إلةةةى اإلمةةةا  التةةةةا  بفبيلةةةة المرحلةةةة  سةةةاليب اال ةةةةواح  المتللة ةةةة ب عةةةلدرايةةةة ب

العامل لواةل اللملية التربوية داخل المدرسة  وملرفة فةر   التلليمية الت  يلمل باا  واإدراك

ةةة  وملرفةةة الفةةرو  الفرديةةة بةةين المللةمةةين  واللمةةل علةةى تو يةة  الةةروابف بيةة ا    التةةدري  اللامة

وح المل ويةةة لةةديا   والتةلةةاون  وملةةاو تا  علةةى ال مةةوة الما ةة   واحتةةرا  وجاةةات ال ةظةةر ورفةةل الةةرة

سليمان وضحاوي،  ؛Henson, 2010؛ Hatchett, 1992 )مل الم شرف الف   المتخصةال 

1111.) 
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ي معةن و مةًا  دير بصفتا مشةرفًا م  يت لتبر عملية ت يي  التللي  أحد الماا  الم ل اا على عات  المو

تلريةةف الت يةةي  ب  ةةةا اللمليةةة التةة  يةةت ة بواسةةفتاا جمةةل  مللومةةات م ظةمةةة للتوةصةةل إلةةى أحعةةا  

تتللةةة  بةةالت رير بةةين عةةدةا بةةدائل  وتتةخةة  عمليةةة الت يةةي  أشةةعاً  عةةدةا عةةالت يي  التعةةوي   الب ةةائ  

ةة   وال ةةةوع  أو الت يةةي  الةةدةاخ )أورلةةي  ل  والخةةارج  المسةةتمرة  والت يةةي  ال اةةائ   أو الت يةةي  العمة

وي معةةن لمةةدير المدرسةةة أن ي ةةية  أداد المللةمةةين  وي ةةف   (1119وعا  ةةان و ةةاردر وجبسةةون  

علةةى مةةدى التةةذاما  بارسةة  والمبةةاد  التربويةةة والتلليميةةة عةةن فريةة  المالحظةةة الشةخصةةية  

ةفوف  وا سةتما  لةرأي الم شةرف  وا فةال  على سةجةالتا   ومشةا دا أدائاة  التلليمة  فة  الصة

الف   والفةلبة وأولياد ارمور  وا فال  علةى  تةائج الفةلبةة واختبةاراتا   والمالحظةات المدوة ةة 

يةةارات التةبادليةةة بةةين مللمةة  المبحةةن ارول  ومتابلةةة  تةةائج م شةةارعات المللةةة   فةة  فةة  سةةجل الذة

 .(1111)سمارا   ار شفة التربوية المت وةعة

ةةةف علةةى مةةا ي ةةو  بةةا لتفةةوير  اح الم ةةي ( بةةان  جةة1111) وةةةد وصةةف الفويةةل فةة  مامتةةا يتوة

دافةةةا و ةةة ا مةةةا يلةةةدة مةةةن تبصةةةر ب  الإمعا ةةةات المسةةةتفيدين  فةةةالم ي  عةةةالمرب  يعمةةةن دوره فةةة  

ومتفلبةةًا مةةن متفلةبةةات دوره  فةةالت يي  السةةةلي  لةةي  مجةةرةد تجميةةل للشةةةوا د واردةلةةةة  مسةةؤولياتا 

الشةةوا د فةة  ضةةود ار ةةداف المتوةخةةاا والمتفةة  علياةةا. ولع ةةةا التحليةةل الللمةة  المةةدرو  لتلةةك 

ملةيةن  وتلمةة  المسةلمات وارسة  التة  التلرةف على  غرات بر ةامج  ف الت يي   تتبلور أ ميةو 

ي يسةةر اعتشةةاف   عمةةا لاةةا  أو إعةةادا ت اغماةةا وا سةةجامااي ب ةةى علياةةا  ومحاولةةة فةةرح تحةةدين 

م اةةا فةة  مواةةةةف  تو ي اةةا وتشةةجيل ا سةةتفادا إيجابيةةات بر ةةامج ملةةيةن وفوائةةده  وي سةةاعد علةةةى
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توجيةةا   عمةةا يخةةد  يا ة الةة ةظ  وتفليةةل التحةةدين فياةةاي سةةاعد علةةى إ ةةراد الملرفةةة وصةة  و أخةةرى

 .عمليات ال ةظا  والت عيد للمسؤولين والمخففين أنة ارمور تسير وف  خفةة سليمة

المامةة ارع ةر أ ميةة  إ ة أنة  و مةو   الما ة  تلدة عمليةة ت يةي  مةدير المدرسةة رداد المللمةين

وليةا ( ي فةان وراد ا فت ةار ال سةب  لال تمةا  الة ي ي  1119 مة سببين رئيسين عما بيةن ) ةور  

ل ةةةاج  عةةن الماةةا  اللديةةدا التةة  الةةد  عفايةةة وةةةت المةةديرين و والمتم ةةل ب ال ضةةية المةةديرون لاةة ه

جذًا يحةةول دون إجةةراد ت يةةي  فاعةةل ت   ةةل وةةةت مةةدير المدرسةةة  والسةةةبب ال ةةا   الةة ي ي شةةعةل حةةا

وجةةةدةي للمللمةةةين؛ الترعيةةةذ الضةةةية  جةةةدةًا فةةة  تلريةةةف عمليةةةة الت يةةةي  واعتبار ةةةا سةةةؤاً  يحتمةةةل 

اإجابةةة بةة ل  أو    إضةةافة إلةةى اعتبةةار أةنة ت يةةي  المللةةة  ومشةةا دتا عمليتةةان مترادفتةةان  فةة  

  يي .حين ي بغ  أ ة ت شعةل المشا دا إ ة جذدًا واحدًا من الت

الضةروري أن يشةرح المةدير للمللمةين أ ا من  (1111( والفاضل )1111)عفويةد أوضح و

ت ل ةى بتحديةد مةا يجةةب التةة  د بار ةداف اللامةة  عيفيةة تحليةل المحتةوى  والت سةي  الذةم ةة  للت يةة

 أ   الملايير الت  يجب أن تتوافر ف  ومنأن يلرفا علة فالب  وما يعون ةادرًا على أدائا   

ا شةةةتمال علةةى المفةةةا ي  و   الترعيةةةذ علةةى المفةةةا ي  الموةحةةدا للمجةةةال الدراسةة  المحتةةوى ليةةلتح

جا ةةةات الحدي ةةةة فةةة  ا تسةةةا  مةةةل ا تو  ج.اوالماةةةارات وال ةةةي  عافةةةةة التةةة  تح ةةة  أ ةةةداف الم اةةة

التةةةدرةج مةةةن حيةةةن   و مراعةةةاا التعامةةةل بةةةين الب لةةةدين الملرفةةة  وا ست صةةةائ   و المجةةةال الدراسةةة 

  ية فة  المرحلةة التة  ي تمةون إلياةاوا تسا  وف ا لمستوى المتللةمين وخصائصا  اللمر اللم  

مخافبةة   و ل والتع ولوجيةا المحيفةة بةالمتلل ارتباف محتوى عل مجةال دراسة  بالبيئةة والمجتمةو 

(  عمةةا يبةةرذ دور 1111)عفةةوي   الب لةةدين الشخصةة  وا جتمةةاع  للمةةتلل  علةةى حةةد السةةواد
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عتةةةب وأدةلةةةة دراسةةةة الو  لم ةةةا ج الخاصةةةة بالمرحلةةةة والصةةةفوف التةةة  ي ةةةدير ا.دراسةةةة ا المةةدير فةةة 

دراسة الت ارير وأورا  اللمل وال ما ج التة  يلةد ا مللمةو المدرسةة    و المللة  بصفوف مدرستا

ا فةةةال  علةةى خفةةف المللمةةين ومسةةاعدتا  فةة  عمليةةة   و والبةةرامج التدريبيةةة التةة  خضةةلوا لاةةا

الجواذ ةة وصةوال   ؛1111بفةاح  )  ما ج م اسبة مةن اختيةارهالتخفيف  وتذويد   بخفف و 

ةةف  و ( 1118 ت لةةدة الوسةةائل التلليميةةة مةةن المعمةةةالت التةة  يجةةب أن تتواجةةد داخةةل غرفةةة الصة

ومةةن   ةومةةن مسةةؤولية ال يةةادا تذويةةد المللمةةين بعةةلة مةةا يحتاجو ةةا مةةن أدوات مفلوبةةة وأساسةةي

    ف  مجا ت ا سةتخدا وسائل اتصافاا بالت وة الملايير الت  يجب أن تتوافر ف    ه ال أبرذ

تشةةجيلاا   و ى ت ميةةة عمليةةات التفعيةةر ومااراتةةا ةةدرتاا علةة  تتسةة  بتةةوفير بيئةةة تلليميةةة حةةافذاو 

اتةصةةةافاا بالوظيفيةةةة  وم اسةةةبة ا سةةةتخدا  فةةة  المواةةةةف   و ى ت ميةةةة المةةةتللة  للةةةتللة  الةةة ات علةةة

 . (1111)الحيلة   اعية وارخالةية وال ا و يةالحياتية المختلفة  ومراعاتاا للجوا ب ا جتم

ويسةةتفيل أن يفةة  باةة ه المتةفلبةةات مةةن  فةة  المدرسةةة ضةةمان الجةةودا  علةى مةةدير المدرسةةةو    

خالل استخدا  لجان الفر  الذةائرا من داخل المؤسسة التلليمية أو من خارجاا  وال يا  بلمليةة 

  واتةخةةا  عافةةةة المللمةةين ت ييمةةاتحةةول ضةةل التة ةةارير اللةامةةة جمةةل البيا ةةات بفري ةةة م ةظمةةة وو 

وذارا التربيةةةة والتللةةةي  اللةةةال   ؛1111  )أبةةةو الايجةةةا ل اللجةةةان الذةائةةةرااإجةةةرادات المتللة ةةةة بلمةةة

 (.1111الفلسفي ية  

لعةةة  تح ةةةة  المدرسةةةة الحدي ةةةة وظيفتاةةةا   بةةةدة أن تتةةةذامن عمليةةةة ارداد مةةةل عمليةةةة ت ةةةوي  و   

إليةةا واللمةةل علةةى تحسةةين  لت ةةدير ال ةجةةاح الةة ي تةة ة التوةصةةلت صةةاحب عمليةةات الت فيةة   مسةةتمرةا

 (.1111)عابدين   اللملية التلليمية بشعل مفةرد
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فة  ت ةوي  اللمةل بمختلةف جوا بةا ومجا تةا يتم ةل الدةور ال ي ي ل علةى مةدير المدرسةة ان    

ةةةات والواجبةةة  أ ةةة   ةةة ه الملةةةاييرمةةةن الت ويميةةةة  و ات ب ةةةاد علةةةى مجموعةةةة مةةةن الملةةةايير والمامة

التلةرةف علةى ار ةداف ووضةل الملةايير الالذمةة لت ويماةا ومراجلةة الخفةف المدرسةية ومتابلةةة 

ت ةةةوي  عمليةةةة ال مةةةوة الشةةةةامل للتلميةةة  بمختلةةةف   و ت فيةةة  ا فةةة  ضةةةود ار ةةةداف الم سةةةب ةمسةةةتوى 

وحيةجوا با الجسمية والل لية والوج  وي  التةحصيل   تما  ب ساليب تا  و دا ية وا جتماعية والرة

 ةات  وحةة ةا  ت ةةوي  أداد المللةمةين وتشةةجيلا  علةى تب ةةة  أسةاليب الت ةةوي  الة   والمدرسة ة للفلبةة

ت ةةةوي  ع اصةةةر اللمليةةةة التةربويةةةة بمختلةةةف جوا باةةةا وع اصةةةر ا بحيةةةن   و علةةةى ت ةةةوي  تالميةةة   

 .(1991 يشمل ت ظي  اللمل المدرس   والم اخ الصف  )صائغ 

يتفلةب من مدير المدرسة ال يا  بدور إ سا   يرعةذ على مجموعة من الواجبةات والماةا   و   

و لةك عةن فرية  اإيمةان اللمية  تلةاون اللمل على خل  جو ودةي تشيل فيةا ارلفةة وال أ ماا

والتشاور فيمةا يتللةة    والمشارعة ف  اتخا  ال رار  وتشجيل فرال التللي  الجمل   ب يمة الفرد

عةةوين م ةةاخ مدرسةة  جيةةد ال يةةا  بار شةةفة والبةةرامج المؤدةيةةة إلةةى ت  و اللمةةل المدرسةة ا ةةب بجو 

وتشةةةجيل الل ةةةادات وا جتماعةةةات غيةةةر   اللجةةةان المختةصةةةة بةةةالمواد الدةراسةةةيةل و لةةةك مةةةن خةةةال

المدرسة  واةتةراح الحلةةول  الرةسةمية بمةا ي تةيح تبةادل اآلراد وم اةشةة ارفعةةار التة  تتللةة  باللمةل

ةةةةلة بلمةةةةل   و الالذمةةةةة ت ويةةةةة ا تصةةةةال بةةةةين اللجةةةةان والايئةةةةات والمؤسسةةةةات الوف يةةةةة  ات الصة

 .(1991المدرسة وتوفيد اللالةة وال  ة ملا  )صائغ  

يلد التفوير ال ات  والت مية الما ية أحد المتفلبات ارساسية لرفل مستوى المللة  الما ة  و   

 (.1111 والوةوف على المستجدات التربوية والللمية )الفويل 
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ةةةو    الما ةةة  لتشةةةجيل ال مةةةو الشخصةةة  و بر ةةةامج  وضةةةلمن تفةةةوير الايئةةةة التدريسةةةية فةةة  يتضة

حتةةةةى يتمع ةةةوا مةةةن تحسةةةين الفةةةرال التلليميةةةة لتالميةةة     فةةةبلض رعضةةةاد الايئةةةة التدريسةةةية 

ا جتمةةا  ي ةةدة    ةة ا ين  فسةةيًا رعمةةال السةةة ة  وفةة لتايئةةة المللمةة عامةةاً  المةةدار  يل ةةد اجتماعةةاً 

لمدرسةةة مةةا لديةةا مةةن توجياةةات وتلليمةةات عمةةاًل فةة  تشةةجيل الايئةةة التدريسةةية علةةى بةة ل مةةدير ا

جاةةةود أفضةةةل وتلةةةاون أعبةةةر فةةة  ت فيةةة  مامةةةاتا    ةةة  ي ةةةو  المةةةديرون بلةةةد  لةةةك بل ةةةد جلسةةةات 

مةل المللمةين اجتماعةات  مةديرمتخصصة مل مللميا   وبلد   ه ا جتماعات اروليةة يل ةد ال

 .(1991لغرض ) فيفر ود الب   صف شارية أو شارية تف  با

لمسةؤوليات متابلة ت في  ارعمال وا مجال التفور الما  الت  يجب تعريساا ف  ومن ارمور 

ة ما ية التخفيف لت مي    و جوا ب الضلف وال وا ع ديتلرف على   و نو الت  علف باا اللامل

معا ةة موا ةةب العشةةف عةةنلاةة   و متجةةددا ومسةةتمرا  مائاةةا واختيةةار إ ات المللمةةين والتخفةةيف وا 

المتميةذين  ا ستفادا من جميةل اللةاملين فة  ال ظةا  التلليمة  عةالمللمين  و اللمل الم اسب لا 

اإساا  فة  ترشةيح اللةاملين   و المللمين ا  سجا  والتلاون بين   وتح ي والمشرفين التربويين

  (.1111لبرامج التدريب )الب ا  

على ع اصةر اإصةالح التلليمة  الشةامل فة  دورا  ي ة الحد اتيجية المحوريةا ستر تشتمل و  

متعةةةررةا مةةةن التخفةةةيف للتةةةدري   والتللةةةي  وت ةةةوي  أعمةةةال الدةارسةةةين  وعلةاةةةا تلتمةةةد علةةةى رفةةةل 

ولتح ي   لةك يجةب أن تتةوافر غرفةة مصةادر  الملايير التربوية ي توةةلات التللة  من أجل تح 

 .(1119  دع ا) لمساعدا الفلبة لتح ي  أفضل ال تائج
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المدرسةة  ية  أ ةدافاا  فةإنة تحديةد احتياجةاتا  ا عا ت اإدارا الفلالة    ال ادرا علةى تح و     

( بةة ن 1111وأوضةةح خليةةل )  (1111ا دارا المدرسةةية )سةةعار ة  ي لتبةةر الخفةةوا ارولةةى فةة  

ت ظي  وا  ارا  م  المللمةين  :م ااعدا أمور تتم ل ف   ياجات المدرسة واإدارالالةة بين احتال

فري  فري  اللمل ال ي  لمدرسة عناف  ت في  عمليات إدارا وعافة اللاملين ال ين سيشارعون 

ن مةةةن لعةةة  يةةةتة  ب ةةةاد  ةةة ا الفريةةة     بةةةدة مةةةن و   ين  وجميةةةل اللةةةاملينمةةةاإداريةةةين  والملل يتعةةةوة

  ل فةةةةةراد لسةةةةةلوك الةةةةةوظيفتةةةةةدريب مةةةةة ظ  مخفةةةةةف  ياةةةةةدف إلةةةةةى تح يةةةةة  تغييةةةةةر إيجةةةةةاب  فةةةةة  ا

تحديةةةد المسةةةؤوليات بصةةةفة مسةةةتمرا حتةةةةى تةةةتالد  التغيةةةرات الحاد ةةةة فةةة   مةةةةف   و والجماعةةةات

ين  داخةةةل والمللمةةةين وعافةةةة اللةةةامل ال ةةةوابارعمةةةال المفلوبةةةة  وتوذيةةةل ا ختصاصةةةات علةةةى 

حتةةى ال ةةواب تفةةويض السةةلفة مةةن مةةدير المدرسةةة إلةةى أحةةد   و المدرسةةة عةةاًل حسةةب تخصصةةا

  .ا ومفب ًا مدخل اإدارالمفلوب م ا بعفادا اللمليستفيل أداد 

إنة راسةةةة  السياسةةةةات التلليميةةةةة الالذمةةةةة لتح يةةةة  ار ةةةةداف وواضةةةةل الخفةةةةة المفسةةةةةرا لاةةةة ه و   

من مواةةل الت فية   للومات وعافةة الح ائ  المستمدا السياسات ف  حاجة دائمًا إلى البيا ات والم

ن م اا ال خلفية واررض الصلبة لب اد ت ديراتا الخاصة ليصار ا ف  بوت ة علما وخبرتا  ويعوة

بالسياسات والخفف  وليتخ  على أسا  سلي  م اةا أحعة  ال ةرارات وأرشةد ا فة  تسةيير اللمةل 

 .(1111  خليل)الدراس  وحلة مشاعلا 

فاةة  مةةن جاةةة أخةةرى  فةة  المدرسةةة  المسةةؤولين عةةن الت فيةة و واللةةاملين فيمةةا يتللةة  بةةالمللمين و 

ومللومةةات ت لةةرةفا  ب  ةةداف المدرسةةة وسياسةةاتاا وخففاةةا و  ظماةةا حتةةةى حاجةةة إلةةى بيا ةةات ب

يعو ةةةوا دومةةةةا علةةةةى ملرفةةةةة دائمةةةةة بةةةةالفةر  الواجةةةةب اتباعاةةةةا  حةةةةو تح يةةةة  ار ةةةةداف التلليميةةةةة 
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ةةح أنة اإدارا التلليميةةة   تلمةةل فةة  فةةراغ  بةةل فةة  محةةيف  للمدرسةةة. وفةة  ضةةود مةةا سةةب  يتضة

و  ظمةةا السياسةةية وا ةتصةةادية  ولةةا   افتةةا المميةةذا وعاداتةةا اجتمةةاع  لةةا ع يدتةةا ا جتماعيةةة 

وت اليده  وف    ا المحيف ا جتماع  تتفاعل المؤسسات والت ظيمةات اإداريةة المختلفةة سةواد 

ةة بالخةةدمات  وتسةلى عبةر  مفيةة ملية ةةة لتح ية  ار ةداف التةة   الخاصةة باإ تةاج  أو الخاصة

 (.1111التربية والتللي  الفلسفي ية    وذارا 1111 خليل أ شئت من أجلاا )

من الصةلب إيجاد دليل على فلاليةة المشةرف ع ةدما يلمةل مةل مللةة  واحةد لتحسةين أدائةا و   

التلليمةة   و لةةك رنة ذيةةارا المشةةرف للمللةة  تل ةة  عةةادا مالحظةةة محتةةوى دراسةة  مختلةةف  أو 

  ةةةا أن يتلةةةةاون المللةةة  مةةةةل  مةةةةن الوحةةةدا الدةراسةةةية  و  بةةةةد مختلفةةةاً  فالبةةةًا مختلفةةةين  أو جةةةةذداً 

وي ةل علةى عةات  مةدير المدرسةة توفيةد اللالةةة بةين المشرف التربةوي  ست صةاد عةدةا أفعةار  

) فيفر ود الب  الملل  والمشرف وتوضيح أدوار ومامات المشرف التربوي للمجتمل المدرس  

1991). 

   ومن اللوامل اد الخبراشراك المللمين ف  التخفيف لبرامج تدريبية أ إضرورا  وان   اك   

 المةدير فللى ار داف ار مية وا عتبار  اعفاد ضرورية للتخفيف الفلةال لبر امج التفويرال

)فيفةةر ود ةةالب   فتليةةين مجتمةةل المللمةةين المسةةتادو   إ جةةاذه ىف أن ي ةةدرك مةةا يسةةلالمخفةة

1991.) 

يةةة لتفةةوير اللةةاملين ضةةرورا لتحسةةين مةةدار  اليةةو     وتتفلةةةب ا جتماعةةات إنة تةةوفةر بةةرامج ةوة

التدريبيةةة الفلةالةةة أ  ةةاد الخدمةةة ةةةرارات م اسةةبة حةةول الع يةةر مةةن اللوامةةل  التةة  ت حةةدةد ا علةةى 

ة بتشجيل التفةور الما ة   ارغلب المراف  والتفضيالت الجماعية  وتلد البرامج الفردية الخاصة
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 ظةةرًا رنة خفةةة ال مةةو فةة  ع يةةر مةةن الحةةا ت جةةذدًا مةةن بر ةةامج مرامةة  اللمةةل فةة  المدرسةةة  و 

الما   تتضمةن إ ارا دافلية المللة   فإنة استخدا  موا با وسيلة ت فيةد مةن المسةؤولية وا عتبةار 

الماةةيمن فةة   ظةةر المللةة   والت ةةوي  بشةةعليا الب ةةائ  والختةةام  جةةذد مةةتةم  ري بر ةةامج تفةةوير 

  .(1991 فيفر ود الب  ؛1111البدري  )  لللاملين

تا  الدراسةةةةةةية الالتلةةةةةةرف علةةةةةةى حاجةةةةةةات الفلبةةةةةةة ومشةةةةةةع ضةةةةةةرورا (1111) عفةةةةةةويأورد و   

وا جتماعيةةةةةة بالتلةةةةةاون مةةةةةل المللمةةةةةين والمرشةةةةةدين ا جتمةةةةةاعيين فةةةةة  المدرسةةةةةة وغيةةةةةر   مةةةةةن 

ا  تمةةةا    و راجلةةةة ار ةةةداف التربويةةةة وت ويماةةةام ضةةةرورا (1111) الب ةةةا أوردتو . المختصةةةين

تشةةةجيل   و ت ةةةوي  أداد المللمةةةين  و وال اائيةةةةا متحا ةةةات الفتريةةةة  فةةة  بب سةةةاليب ت ةةةوي  الفةةةال

  .المللمين على أساليب الت وي  ال ات 

ا سةةةتفادا مةةةن  تةةةائج بوض ب تةةةائج الفةلبةةةة  و لةةةك ال ةاةةة مةةةديرمةةةن ارمةةةور التةةة  تترتةةةةب علةةةى ال

اختبةةارات الفلبةةة العميةةة وال وعيةةة لتحسةةين أدائاةة   حيةةن عليةةا أن ي ةةرأ  تةةائج الفلبةةة ويسةةتفيد 

 فية  الخفةف اللالجيةة خفف عالجية  ومتابلة تحسةن الفلبة من خالل متابلة ت م اا ف  ب اد

يترتةةب علةى  لةك و مواعبة مدى ا شغال الفلبة ف  عمليات البحن وا ست صاد    و والتةفويرية

ي تةابل   و ج  وت في  ال شةافات والمسةاب اتمتابلة ا شغال الفلبة ف  عمل أبحان  وا  راد الم اا

خةةةالل م تابلةةة أوضةةا  الفةلبةةةة فةة  الماةةارات ارساسةةةية  ناةةةارات ارساسةةية مةةإت ةةان الفلبةةة للم

وعليات تحسي اا بفر  إبداعية مل اإشارا إلى مدى تفوةر الفلبة من خالل سجالت الت ةوي   

 يئةة تفةوير -وذارا التربية والتللةي  اللةال  الفلسةفي يةالجية المعتوبة )وعليات ت في  الخفف الل

 (.1111ما ة التللي   
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ممتةاذا للمةدير لت ةوي  اللمليةة التلليميةة التللةميةة  توفةر ا ختبارات ب  واعاا المختلفةة فرصةاً و   

بمختلف أبلاد ا ف  إفار أ داف  ة ه ا ختبةارات  ويمعةن تلخةيال أدوار المةدير عمةا أورد ةا 

ومواصفاتاا توعية مللم  المدرسة بار داف الح ي ية لالختبارات المدرسية ( ب1111) عفوي

تاحة الفرصة لا  بالوسائل المختلفة لتلذيذ مااراتا  ف  صياغة   ه ا ختبارات   و وشروفاا ا 

ا حتفةةةاظ بب ةةةك خةةةاال   و وا ةةةب ال ةةةوةا والضةةةلفوتصةةةحيحاا وتحليةةةل  تائجاةةةا للعشةةةف عةةةن ج

ة دراسة  و تلفة للرجو  إلياا واإفادا م اةارسئلة المللمين ف  الصفوف المختلفة والسة وات المخ

أسئلة المللةمين للت عةةد مةن مةدى دةةتاةا ووضةوحاا وشةمولاا وةةدرتاا علةى التمييةذ بةين الفةلبةة  

تةةةةةةةوفير الظةةةةةةةروف المالئمةةةةةةةة   و لةةةةةةةف ار ةةةةةةةدافومالدمتاةةةةةةةا للةةةةةةةذةمن وةياسةةةةةةةاا لمسةةةةةةةتويات مخت

المللمةين للحصةول علةى والموضوعية إجرادات ا ختبارات ف  أجواد تربوية م اسةبة للفلبةة و 

مم لةةة للت عةد   ا فال  على  تةائج ا ختبةارات بلةد تصةحيحاا ودراسةة عية ةاتو    تائج صادةة

تعليةةةةف المللمةةةةين بتحليةةةةل  تةةةةائج ا ختبةةةةارات للوةةةةةوف علةةةةى درجةةةةات   و مةةةةن دةةةةةةة التصةةةةحيح

اسةتخدا  أسةاليب ال يةا  التة    ويترتةب علةى المةدير ا  وةياساا ل  اف الضةلف وال ةوةاصلوبتا

على ال ة ة المتبادلة بين المللة  والمتللمين  وتدع    ة المتللةمين تتصةف بالمرو ة والت  تلتمد 

وا متحا ةات خةارج  ب  فسا  ف  برامج الت وي  التربوي م ل اسةتخدا  امتحا ةات العتةاب المفتةوح

تةةةةدريب المللمةةةةين  علةةةةى ب ةةةةاد ا ختبةةةةارات التحصةةةةيلية واسةةةةتخدا  ار ةةةةوا    و حجةةةةرات الدراسةةةةة

ت ال يةا  ال فسة  والتربةوي لتعةون فة  مت ةاول يةد المللةة  لمسةةاعدتا الحدي ةة م اةا  وتةوفير أدوا

ذيادا ا  تمامات با ختبارات الت  ت  ةي    و   التربوي لتالمي هعلى وضل بر امج متعامل للت وي
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الفةالةة وارصالة والمرو ة والجدةا ف  التفعير أع ر من ا  تما  با ختبارات محدةدا اإجابات 

 .(1111 يئة تفوير ما ة التللي   -والتللي  اللال  الفلسفي يةوذارا التربية )

اسةةةتراتيجيات التللةةةي  المتمرعةةةذ حةةةول الفالةةةب   ظةةةرًا لةةةدوره  يجةةةب علةةةى المدرسةةةة توظيةةةفو   

الح ي   ف  تح ي  التلل  مدى الحياا  و لك من خالل اللمل على تح ي  أربل دعائ  للتربيةة 

 مةةنالمةةتللة  ماةةارات البحةةن عةةن الملرفةةة  اعسةةاب   علةةىة والةةتلل  مةةدى الحيةةاا  وت ةةو المسةةتدام

يفتةرض ة  و فاا ف  المواةف الحياتية المختلفمصادر ا المختلفة  وأن ي ظة    ه الملرفة  وي وظة 

  تللةما العفايات والخبرات الت  تؤ ةلةا لل جةاح فة  حياتةا اللمليةة لأن يعتسب المتللة  من خال

خرين  وماارات تسوية الخالفةات بفةر  سةلمية  والحةوار ماارات فا  ال ةات وفا  اآلويعتسب 

ي فتةةرض أن ي سةاعد فةة  تفةوةر الشخصةةية   و تةةرا  واللدالةة والتفةةا   والتسةامحفة  إفةةار مةن ا ح

ويفتح أماماا مجا ت أوسةل  وأن ي سةاعد فة  تبصةير المةتللة  ب دراتةا وفاةاتةا  سةت مار ا فة  

 .(1111أبو اللال  حياتا ) 

  مةةةةن خةةةةالل امةةةةتالعا ابةةةةراذ  جاحةةةةات المللمةةةةينعةةةةن أ ميةةةةة  (1111) الفةويةةةةلتحةةةةدةن و   

لمجموعة من الةدةوافل التة  ت شةعةل الفةاةةة الدةاخليةة لحةن الفةرد علةى ارداد واإ تةاج  ولعةنة عة  

ةا تةؤ ةر فيةا بشةعل    ه الفاةة و وعيتاا تحدةد ا اللوامةل والظةةروف التة  ت حةيف بةالفرد  فاة  إمة

 سلب  فتحد م اا. لأو تؤ ةر فياا بشعإيجاب  فتذيد ا 

ارداد اإ سةةا   وفةة  تح يةة  إرادا فاعلةةة ةةةادرا  والحةةوافذ متغيةةران مامةةان فةة  تفليةةلفالةةدوافل 

شةةبا  متفلبةات حاجةةاتا   و لةك ضةةما ا  سةتمرار تميةةةذ  علةى اسةةت ارا دافليةة اللةةاملين ملاةا وا 
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مةةدير المدرسةةة مسةةئولية  شةةر   وبةة لك ي ةةل علةةى عةةات  عفةةاد المؤسسةةات والةة ظ  ا جتماعيةةة 

بداعاتا   جاحاتوتلمي    .(1111 الفويل )أما  المجتمل المحل    المللمين وا 

 عيةد الةتللة  الشةامل ت عن المحور المختال بمسؤوليات المديرين فة  ( 1111) تحد ةت الفار 

للمجتمةةل المدرسةة   و ةة ا يتفلةةب مةةن مةةدير المدرسةةة إةامةةة عالةةةات  ات مل ةةى مةةل  أعضةةاد 

 وعين من المجتمل المدرس   وتلذيذ اإ صات عن فري  ص ل الموةةف المتفاعةل وجللةا مت

  وتوظيةف أشةعال مت وعةة مةن ا سةتبا ات  ودعةوا اآلبةاد وأعضةاد المجتمةل المحلة  إلةى مر اً 

تاحةة الفرصةة  المشارعة ف  ا جتماعات  وتشجيل الذيارات التبادلية للفصول بين المللمةين  وا 

عة فةة  ارفعةةار  وتجريةةب ارفعةةار والمبةةادرات الجديةةدا  وع ةةد ورشةةات اللمةةل للمللمةةين للمشةةار 

والمةةةةؤتمرات المدرسةةةةية إعفةةةةاد الفرصةةةةة  لفةةةةرح ارفعةةةةار المشةةةةترعة لحةةةةل المشةةةةاعل وصةةةة ل 

  وأخالةيةةاً  ال ةةرارات  واللمةةل علةةى السةةمو ب  فسةةا  وبةةالمللمين والفلبةةة لمسةةتويات أعلةةى دافليةةاً 

تاحة الوةت العاف  للتخفيف التلاو   وتوافر الدع  المال  للمشاريل  .التفويرية  وا 

لةةة  و ةةو مةةا ي معةةن يةةات ت ةةدي  التغ يةةة الراجاضةةرورا ت ميةةة عف الةةى (1111) الفةةار أشةةارتو   

  خصةائال التغ يةة الراجلةة الفلةالةة اسةت تاج  و تحديد مفاو  التغ يةة الراجلةة تح ي ا من خالل

  اسةةةت تاج فةةر  وأسةةةاليب مت وعةةةة لت ةةةدي  و ا تصةةةال والتواصةةل لةةةدى المشةةةارعين ت ميةةة ماةةةاراو 

ت ةةدي  تغ يةةة راجلةةة مةةن المشةةارعين    وت ميةةة ماةةارات الت مةةل الةة ات   و التغ يةةة الراجلةةة الفلالةةة

تمعةين وفةر  تحديةد أ ميةة  ي ةدرج فة   ة ا اإفةاراضةافة لة لك  لبلضا  ف  مواةف متلةددا.

  ةةاك مجموعةةة   تاج أ ميةةة التلامةةل مةةل الفةةرو  الفرديةةة للمللمةةين.اسةةت   و وتفةةوير  المللمةةين

عد المةةدير علةةى فاةة  أفعةةار اسةةتخدا  ارسةةئلة التةة  تسةةا رتبفةةة باةة ا المجةةال وتشةةملعفايةةات م
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ب اد المللمين علةى   و اآلخرين التة  ير فة  المللمةين   و تواصةل مةل مجريةات اللمةل ومتفلباتةاا 

الم درا على اإجابة عةن أسةئلة المللمةين بفري ةة   و داتا إلى  أبلد من عاداتا  وملت للتفعير 

 واضحة ومحددا.

المدير بال ائد التربوي الة ي ي شةرف علةى جميةل الفلاليةات التربويةة ( 1111)وصفت الب ا و   

ح ماامةا ت ميةة ال مةو  عةن فرية بالمدرسةة  الفةرو  الفرديةةتفليةل بر ةامج  فة  بمدرستا  وتتضة

تشةةةعيل لج ةةةة ، ووال فسةةةية التلليميةةةة ت الفلبةةةةحاجةةةاوتلبيةةةة الملرفةةة  لةةةدى اللةةةاملين بالمدرسةةةة 

  ئاا للوصول إلى ار داف الم شوداوتفليل دور ا وحفذ  م  أعضا لتشخيال الفرو  الفردية

لمةين علةى اإبةدا  فة  فةر  تشةجيل المل  و ومتابلتاا وت ةوي  أعمالاةااا اإشراف على خففو 

تشجيل المللمةين علةى إدخةال ماةارات التفعيةر اللليةا ضةمن خفةة التةدري  وتةوفير   و التدري 

  .التدريب الم اسب لا

 

 المجال الثاني: مجال إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية

بماةةا  وظيفتةةا يسةةا  بفلاليةةة  ةإحافةةة مةةدير المدرسةة( الةةى أن 1111أشةةار حسةةان واللجمةة  )

ماةةا  فةة  مجةةال أعبةةر فةة  تح يةة  ار ةةداف التربويةةة الم شةةودا  لاةة ا و ضةةلت لةةا اللديةةد مةةن ال

  بةةدة مةةن الوةةةوف علياةةا    ةةافالايعليةةة اللامةةة فةة   ةة ا المجةةال عةةدةا تتضةةمن إدارا المدرسةةة و 

السة وية وفة   رسةيةت المدإعةداد خفةة التشةعيال   وم اةالتعون ارمور واضحة ف  بدايةة اللةا 

عمليةةةة ةبةةةول الفلبةةةة وت سةةةي  الشةةةلب بمةةةا يح ةةة   تةةةت  عليةةةاو   وذارا التربيةةةة والتللةةةي  مةةةا تحةةةدةده

توذيةل المامةات والمسةؤوليات اإداريةة والتلليميةة   و من اإمعا ةات التلليميةة المتاحةة ا ستفادا
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للمةةةةل الجمةةةةاع  علةةةةى الايئةةةةة التدريسةةةةية وبةةةةن روح التلةةةةاون وا  سةةةةجا  بي اةةةةا  وت ميةةةةة روح ا

عةداد بةرامج   و   اللاملين وتوذيل ارعمةال بية ا والمشارعة ف  تحمةل المسؤولية   ومتابلة دوا ا 

الدةرو  ارسبوعية  وبرامج ار شفة التربوية وا متحا ات المدرسةية ومتابلةة دفةاتر اللالمةات 

تلليمةات الصةادرا دراسةة ال  و المللمةون لمختلةف المةواد الدراسةيةوالخفف الس وية الت  يضةلاا 

صةدار التلليمةات المحليةة الخاصةة ل بالغاةا للمللمةين  وا  تسةيير أمةور عن الجاات المسؤولة وا 

 .(1111 )عفوي  المدرسة على وجا أفضل

عةةن أ ميةةة دور مةةدير المدرسةةة فةة  ال مةةو الما ةة  للمللمةةين الةة ي  (1111) عمةةا تحةةد ت الب ةةا

ومن ارمور الواجةب لمل اإداري المدرس     ويلد  لك من أولويات الالفلبةيظار أ ره على 

  جة لمللومات وبيا ات لدى الم خففعلى حاجات وملفيات ح ي ية  تي الخفة ب اد مراعاتاا

بالشةةمولية بحيةةن تشةةمل جميةةل  تتسةة    ةة  ت جةةذأ إلةةى خفةةف ةصةةيرا دراسةةياً  عامةةاً بحيةةن تغفةة  

سةتفيل مواجاةة التحةديات بحيةن ت  وأن تعةون مر ةة  ب وار داف  ورعاية شؤون الفلبةةالجوا

فياةةةا   ارفةةةراف المل يةةةة مةةةن مللمةةةين ومشةةةرفين وأوليةةةاد أمةةةور  وتشةةةارك للةةةا  الدراسةةة أ  ةةةاد ا

فر جميل اإمعا يات الالذمة   و لذم   وار شفة الالذمة لت في  اار داف والتوةيت امراعية  ت وة

 .والمتضم ة بالخفة لللمل على ت في  ا ب حسن صورا

تشةير افعةار مةةدير المدرسةة وتوجااتةا  حةةو ا دارا المدرسةية ومفاوماةا الةةى ملرفةة واسةةلة و   

وفا  عمي  بمفا ي  وا وا  وصفات ال يادا وا دارا التربوية ال اجحةة وتؤعةد عالةاتةا ا  سةا ية 

 وا جتماعية مل الل اصر البشرية  ات اللالةة وممارساتا ا دارية)ادارا الوةت وادارا ا ذمات
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ملرفتا الشاملة وفامةا ب ظريةات ال يةادا وا دارا ومجةا ت  وادارا الصرا  وادارا التغيير .....(

 .(1111   يئة تفوير ما ة التللي -تفبي اا )وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ية

ي ةةةل علةةةى عةةةات  مةةةدير المدرسةةةة توفيةةةد اللالةةةةات ا  سةةةا ية وا جتماعيةةةة فةةة  المؤسسةةةة و   

يميةةةة و لةةةك مةةةن خةةةالل تةةةوفير مصةةةادر ارمةةةن والسةةةالمة للفلبةةةة واللةةةاملين عافةةةة  ويلمةةةل التلل

باسةةةتمرار علةةةى تةةةوفير بيئةةةة تسةةةود ا اللدالةةةة ا جتماعيةةةة وتلذيةةةذ ماةةةارات التواصةةةل ا يجابيةةةة 

والمشةةارعة الجماعيةةة فيبةةادر الةةى تلةةديل السةةلوعات غيةةر المرغةةوب فياةةا مسةةا دًا لةةدور المرشةةد 

تلذذ ال  ة بين ع اصر المجتمل عافة وتشلر   بالمسئولية وتحافظ على التربوي ضمن عليات 

 .(1111  )وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ية_ يئة تفوير ما ة التللي خصوصيتا  

أن ع يرًا مةن الم ظمةات ةةد تلةا    (1111ف د أوردت الفار)على صليد اإدارا المدرسية و   

 ةةارًا عصةةر  و ةة ه ارذمةةات تتةةرك وظةةروف صةةلبة  ةةةد تفةةول أو ت  وعةةة  أحيا ةةًا مةةن أذمةةات مت

ن مواجاةة فةاسلبية على ارفراد اللاملين  إ  تحول بية ا  وبةين الوصةول إلةى ةةدراتا  العاملةة  

اللةاملين فياةا  يجلةل الحاجةة ماسةة إلةى  وأوضا   سواد على صليد الم ظمةات م ل   ه ار

ة التلليميةةةة ى فبيلةةةة ال ائةةةد وةدرتةةةا علةةةى تفةةةوير البيئةةة مةةةا ج ةياديةةةة تلتمةةةد اعتمةةةادًا عبيةةةرًا علةةة

اإشةةراف علةةى المب ةةى وصةةيا تا و مدرسةةين للتةةوفير أجةةواد ا  ضةةباف  ودعماةةا و لةةك مةةن خةةالل

. اإشراف على المعتبة والمختبراتو تشجيل المبادرات اإبداعية لتوفير بيئة ج ابة  و باستمرار 

ال  ارساسةية فة  تصةمي  الب ةاد المدرسة  الجيةد  أن ي شعةل البر امج التربوي   فة ا  فعلى 

  وال شةةافات التلليميةةةبمل ةةى أنة الب ةةاد المدرسةة  بعةةل مةةا فيةةا مةةن مرافةة   ةةو ترجمةةة للم ةةا ج 

ةةةةل ضةةةمن مسةةةلى و  سةةةااماا المتوة ر معو ةةةات المدرسةةةة فةةة  ضةةةود م اسةةةبتاا وا  ي فتةةةرض أن ت بةةةرة
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ال ظةةر إلةةى الب ةةاد المدرسةة  مةةةن أن يةةت ة   و   ار ةةداف التربويةةة المتفةة  علياةةةاتحصةةيل وتح يةة

ن المعوة ةةات م ظةةور الت ةةاول ال ظمةة  بحيةةن تتح ةة  مةةن خاللةةا اربلةةاد التعامليةةة والت اغميةةة بةةي

المحسةةةةوبية أ ة تعةةةةون أسةةةة  ب ةةةةاد المدرسةةةةة م فل ةةةةة مةةةةن أبلةةةةاد   علةةةةى التةةةة  يشةةةةتملاا الب ةةةةاد

ون والدةراسةةةات لفيةةةات البحةةةوالمظاريةةةة  وا  ةمةةةا مةةةن ملياريةةةة عمي ةةةة ت فلةةة  وتةةةت  ب ةةةاد علةةةى م

وا فالةا من ما يةة   ضرورية لتفليل البر امج التدريس المتللة ة بالتللي  والتسايالت ال الللمية

 المللمةةةين حاجةةةات  ويتوجةةةب علةةةى المخففةةةين والمصةةةممين للب ةةةاد المدرسةةة  مراعةةةاا التللةةةي  

وأغ ا ةا  باعتبار   مةن أع ةر فئةات المجتمةلوتصةميما ة ا الب ةاد  فةيفف  أ  اد تخ ا ومتفلبات

درايةةةة وتفامةةةا لحاجةةةات ومتفلبةةةات عةةةل مةةةا يشةةةملا البر ةةةامج التربةةةوي مةةةن  شةةةافات وفلاليةةةات 

 .(1111اللمايرا   ؛1111)الفويل  

ال يادا تفاعل مل ةد بين ال ائد وأتباعا  ومرعذ ال ائد مرعذ مرن ويختلةف مةن حيةن تة  يره و   

الجماعةةةةة وم ةةةةاخ عملاةةةةا يختلةةةةف المباشةةةةر وغيةةةةر المباشةةةةر  وت شةةةةير اربحةةةةان إلةةةةى أنة إ جةةةةاذ 

 ًمامةةا ًرامةةبةةاختالف أسةةلوب ال ائةةد الةة ي يتةة  ةر بتصةةوراتا علةةى ال ةةةا   ويلةةدة تةةوفير الدةافليةةة أ

ةةمن التراتبيةةة الارميةةة  مةةديريين والللمشةةرف الةة ين يفمحةةون إلةةى تغييةةر سةةلوك المللةمةةين  ويتضة

ةةة ب لةةدان عمةةا أورد ةةا للحاجةةات  ا  تمةةا  بال ةةةا  وا  تمةةا  أساسةةيان لل يةةادا  مةةا ماسةةلو  و مة

بالماةمات  وي ستلمل   ان اللةامالن لتحديةد ارسةاليب ال ياديةة  وي معةن إدخةال بلةض اللوامةل 

الموةفيةةة علةةى  ةة ين اللةةاملين م ةةل   ضةةج المجموعةةة والم شةةارعة فةة  ال يةةادا مةةن أجةةل اختيةةار 

 (.1111فيفر ود الب  ؛1111الخواجا  ) ارسلوب ال يادي الم  اسب
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 ت ح ةةة  ار ةةدافالرعةةائذ التةة  إنة إدارا ارمةةوال الخاصةةة بالمدرسةةة إدارا سةةليمة ي لتبةةر مةةن    

لى إدارا الشةةةؤون الماليةةة فةةة  المةةةدار  لجةةةان مختلفةةة برئاسةةةة مةةةدير المدرسةةةة المرصةةودا   وتتةةةوة

ال ي ي شرف إشرافًا تامًا على مصادر   ا المال وي و  برس  السياسات المالية العفيلةة بتح ية  

 ةةداف التربويةةة فةة  المؤسسةةة التلليميةةة  وعلةةى المةةدير أن يضةةل سياسةةة ماليةةة لصةةرف تلةةك ار

علةةى يترتةةب ارمةةوال بمةةا يلةةود علةةى الفلبةةة بةةال فل والفائةةدا حسةةب ارصةةول الماليةةة الم تبلةةة  و 

الم اسةةبة أفضةةل ارسةةلار مةةل مراعةةاا الجةةودا  شةةراد اللةةواذ  فةة  ضةةود صةةالحيتا مراعيةةاً المةةدير 

ضرورا ت ظي  ضبف استال  باللواذ  المشتراه أو المةورد للمدرسةة   و ل للحعومةوالشروف ارفض

دخةةةال اللةةةواذ  فةةة  ةيةةةود المسةةةتود  بلةةةد اسةةةتالماا مةةةن لج ةةةة ا سةةةتال    و مةةةن أي جاةةةة عا ةةةت ا 

تةالف أو بيةل أي   و دخال  وعشف ضبف ا سةتال مباشرا على أن تعون ملذذا بمست دات اإ ا 

 .(1111فائضة عن الحاجة )عفوي  لواذ  غير صالحة لالستلمال أو

تاحةة الفةرال للفلبةة لملرفةة أ ةوا  ال شةافات واختيةار إضةرورا أما مةن ال احيةة الف يةة فا ةاك 

اعتبةةار ال شةةافات امتةةدادًا للبةةرامج التربويةةة التةة    و مشةةةى مةةل ميةةولا  ويالئةة  اسةةتلداد  مةةا يت

ةةةف بحيةةةن تعةةةون ممارسةةةة الاوايةةةة  بةةةال ي   وال شةةةاف مشةةةبلاً ي خةةة  ا الفالةةةب داخةةةل غرفةةةة الصة

مراعةةاا فاةةةات الفلبةةة وةةةدراتا  فةة  اللمةةل وال شةةاف واإ تةةاج باعتةةدال مةةل   و الحميةةداالسةةلوعية 

ع  والتلةةةاون تايئةةةة الفةةةرال لللمةةةل الجمةةةا  و ر أوةةةةات عافيةةةة للدراسةةةة والتةةةرويح ضةةةرورا تةةةوفي

ول سةةةةةبل تةةةةةوفير الم لةةةةةدةات واردوات الالذمةةةةةة إرشةةةةةاد الفلبةةةةةة حةةةةة  و لتح يةةةةة  أ ةةةةةداف مشةةةةةترعة

 .(1111اللمايرا   ؛1111 استخداماا وا  تفا  باا  )عفوي 
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يلدة المشرفون التربويون أ   الل اصر البشرية الت  يمعن أن يلج  إلياا المدير ف  عملية و   

ال ةةرارات التربويةةة  ويجةةب ع ةةد ت ةةوي  البر ةةامج اإشةةراف  إشةةراك المللمةةين  اتخةةا  الت ةةوي  وفةة 

فروا مللومةةات مةةن وجاةةوالمشةةرفين واإداريةةين  فر  اتحتةةى يةةوة  ظةةر   المختلفةةة  ويجةةب أن تةةوة

 ما ج مختلفة للت وي  ليت  من خاللاا تلديل  شافات اللاملين ما يةًا  مديرالل اصر البشرية لل

من خالل التخفيف الجيد لبر امج يادف إلى الحصول على المللومات الالذمة مةن المللمةين 

الموا ةب بشةعل أفضةل وأع ةر ال ات  للمشرفين إلى إدارا للوةةت و  واإداريين  عما يؤدةي الت وي 

 .(1991فيفر ود الب   ؛1111ربيل   ؛1111)أبو اللال   فلالية 

مراعيةًا المدرسةة م ة  بدايةة اللةا   ةري ةيا  مدير المدرسةة بتوضةيح رؤيةيتفلب الدور اإداو   

لةى تح ي اةا  ويةت   لةك مةن خةالل تحديةد ار ةداف التربويةة وا جتماعيةة التة  ترمة  المدرسةة إ

التلةرف علةةى أ ةةداف المرحلةةة التلليميةة التةة  ت تمةة  إلياةةا المدرسةة فةة  إفةةار ار ةةداف اللامةةة 

للدولةةة وار ةةداف التلليميةةة اللامةةة إضةةافة إلةةى أ ةةداف المدرسةةة  فسةةاا وال ةابلةةة مةةن مشةةعالتاا 

ف الظةةروف ارسةةرية واحتياجاتاةةا الخاصةةة التةة  تختلةةف مةةن مدرسةةة إلةةى أخةةرى  تيجةةة اخةةتال

تحديد الل اصةر المسةتخدمة للوصةول   ولصادية لبيئة المدرسة المحيفة بااوا جتماعية وا ةت

إلى ار داف يتفلب من المدير التلرةف على الموارد المادية والبشرية والمل ويةة وت ةدير مةدى 

سةةتلذما ار شةةفة عفايتاةةا لتح يةة  ار ةةداف التربويةةة وا جتماعيةةة المفلوبةةة مةةن المدرسةةة ومةةا ت

ل يةة المرغوبةة للحيةاا )  والبرامج المدرسية  إحدان التغيرات المفلوبة الحريةري  السلوعية والخ 

 .(1118عذب   ؛1111
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ي لتبر اإبدا  ةدرا ع لية فردية أو جماعية تمر من خالل مراحل متلدةدا يةت  مةن خاللاةا  و   

وعمةةل جديةةد يمتةةاذ ب ةةدر مةةن الفةالةةةة اعتشةةاف عالةةةات أو معوة ةةات جديةةدا ي ةةتج ع اةةا فعةةر 

والمرو ةةةةة وارصةةةةالة  و ةةةة ه ال ةةةةدرا اإبداعيةةةةة مةةةةن الممعةةةةن ت ميتاةةةةا وتفوير ةةةةا حسةةةةب ةةةةةدرات 

معا ةات ارفةةراد والمؤسسةات ي شةة   تيجةة تفاعةةل وتعامةةل  اً إدارية اً ويلةةدة اإبةدا  اإداري سةةلوع  وا 

ار اإبداعيةةة لةةدى اللةةاملين اللةةاملين علةةى توليةةد ارفعةةعمةةا يشةةجل المةةدير السةةمات الشخصةةية  

 ديةد المةدخالت ارساسةية والم ترحةةف  المدرسة  و لك من خالل تحسةين ال ةدرا الت افسةية وتح

وتحديةةد أ شةةفة اإبةةدا  وأ شةةفة ت ميةةة   التةة  ت سةةا  فةة  تحسةةين اللمليةةات اإداريةةة بالمؤسسةةة

 ةةادا  حةةو اإبةةدا  فةة  ومتابلةةة ار شةةفة التةة  ي ةةو  باةةا ال  المةةوارد البشةةرية  وتفةةوير ارعمةةال

 .(1111الفويل   ؛1111)أحمد   ال ظا  المؤسس 

اسةةةتراتيجيات مبتعةةةرا إجةةةراد تحسةةةين وتجديةةةد شةةةامل فةةة   عمةةةا أن علةةةى  المةةةدير ال يةةةا  بوضةةةل

   بمةةا ي سةةا  فةة  البيئةةة المدرسةةية السياسةةات  واإجةةرادات والوسةةائل والت  يةةات  وأسةةاليب اللمةةل

لةةول مبتعةةرا جديةةدا لل ضةةايا والمشةةعالت البيئيةةة المدرسةةية  فةة  جةةودا ارداد والوصةةول إلةةى حو 

و  ا من شة  ا تفليةل اللمليةة التلليميةة  وذيةادا ةةدرا المدرسةة علةى التميةةذ. و ة ا يسةتلذ  تب ةة  

لمدرسةةة لالةةة المللمةةين وعافةةة اللةةاملين المبةدعين بالالمةدير المبةةد  عتو يةة  عةدد مةةن ارفعةار 

للسموة واإرادا   اضافة سلى إلى تح ي   وعية جيدا من اردادي  و الت  يلملون باا بشعل تا 

من شة  ا أن يحةرةك حةوافذ المللمةين وعافةةة و  ا   التفلةل إلى تح ي  ار داف الل ليا للمدرسةو 

يسةلى المةدير المبةد  إلةى التخلةة  عةن الةروتين   و إلى ب ل المذيد من الجاد وال جةاحاللاملين 

ةر الفاةةات ا بتعاريةة  والالمرعذية ف  التلامل مل ارمةور التة  ت مةة  ال ةدرات اإبداعيةة  وت فجة
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يسةلى مةدير المدرسةة المبةد  إلةى التجديةد المسةتمر   و ة لةدى المللةمةين وعافةةة اللةاملينالمعبوت

)م سةة    ل فسةةا وفموحاتةةا  ويوظةفاةةا فةة  خدمةةة  ار ةةداف التةة  تسةةلى المدرسةةة إلةةى تح ي اةةا

1111). 

بدا  اإداري إلةى عو ةا وسةيلة للتفةوير والتجديةد  وابتعةار فةر  وحلةول وب لك ترجل أ مية اإ

ةةةا  فر الوةةةةت والجاةةةد  فحصةةةيلة اإبةةةدا  ت لبةةةةر عمة جديةةةدا للمشةةةعالت ال ائمةةةة بفري ةةةة مبتعةةةرا تةةةوة

وصةةلت إليةةا البشةةرية مةةن حضةةارات مد يةةة  فلةةو  اإبةةدا  لظلةةةت الحيةةاا علةةى صةةورتاا البدائيةةة 

 .(1111)خليل  

الوسائل التلليمية وتتة ةو   ويتفةاوت المللةمةون فة  ةةدراتا  علةى توظيفاةا وا سةتفادا تتلددة و   

م اا  فم ا  من يحرال على توظيف الت  يات الحدي ة ف  عملا  وم ا  مةن   يةذال ي تصةر 

لةد اإبةدا  الت  ة ة  عملا على الفبشورا والسةبورا  ويلدة الحاسوب من الرعائذ ارساسية التة  توة

ةل ا تمةا  وع ايةة ال ةادا التربةويين الملاصر   و و الوسيلة ارع ر ت  يرًا  ل لك ف د أصةبح موضع

ةةح   ةةا أنة للحاسةةوب دورًا مامةةًا فةة  تفةةوير اسةةتراتيجيات التةةدةري   وجلةةل الةةتللة  أع ةةر  ويتضة

سةةرعة وأب ةةى أ ةةةرًا  و  بةةدة أن يعةةون الاةةةدف ا سةةتراتيج  ارول  ةةو ت شةةةيف  وتفليةةل عمليةةةات 

لليةةةا للمةةةتللة  مةةةن خةةةالل ا ستعشةةةاف والبحةةةن وتفسةةةير الظةةةوا ر الم شةةةا دا وصةةةوً  التفعيةةةر ال

 يئةةةة تفةةةوير ما ةةةة -وذارا التربيةةةة والتللةةةي  اللةةةال  الفلسةةةفي ية)بةةةالمتةلل  إلةةةى مرحلةةةة اإبةةةدا  

 .(1111التللي   

بمفاوماةةةا اإيجةةةاب  الةةة ي  لاةةةا لمةةة  الحاجةةةة  بلةةةاد فةةة   ظةةةا  المسةةةادلةبا شةةةارا الةةةى ارو   

علةى عو اةا مامةة إصةالحية  إنة مامة المسادلة ل  تلد ت تصر إ   ضمن الدي امية والحيويةيت
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وتلذيةةذ اإيجةةاب      ةةاف ةةةوا ال ظةةا  و  ةةاف ضةةلفا اا استبصةةاردفوا  ةمةةا  ةة  مامةةة  ةة  فارئةةة

  ي معةةن   و م لةةا إن أمعةةن وفةةرح بةةدائل للالجةةا م اةةا وتةةدارك الخلةةل ةبةةل وةوعةةا واللمةةل علةةى

حساسةةةا  بضةةةرورا تصةةةوةر تفليةةةل مف يجةةةابيتا  وا  اةةةو  المسةةةادلة بليةةةدًا عةةةن ة اعةةةات اللةةةاملين وا 

مةن أعمةا  ضةمائر    لمةا  وفائدا ومردود توظيف   ا المفاو  بمل ةى ضةرورا أن يعةون  ابلةاً 

  .(1111  لا ا من أ ر ف  جودا أداد ال ظا  )الفويل

ل ة فةة  المدرسةةوجيةةة ن ياةةت  المةةدير بتفةةوير الب يةةة التحتيةةة التع ولرضةةرورا و  ةةاك      وي شةةجة

 توظيفاةا  ن المةوارد البشةرية لةدعيحسة وت دع  توظيف التع ولوجيا  ويعلى استخداماا المللمين

)وذارا التربيةةةةةةة والتللةةةةةةي  اللةةةةةةال     التع ولوجيةةةةةةا فةةةةةة  اإدارا المدرسةةةةةةيةاسةةةةةةتخد  وافةةةةةة  التللةةةةةةي 

 .(1111 يئة تفوير ما ة التللي    -الفلسفي ية

مةن ماةةا  ومسةةؤوليات ت ظةي  البةةرامج والخةةدمات  أن يتحمةةل ةةةدراً  سةةالمدر إنة واجةب مةةدير و   

بالتلةةةاون مةةةل ال ةةةائمين علةةةى  ةةة ه  لمسةةةاعدا الفلبةةةة فةةة  حةةةل مشةةةاعلا  اإرشةةةادية فةةة  مدرسةةةتا

ومةةن  ةة ه الماةةا  التةة  ت ةةل علةةى عةةات  مةةدير المدرسةةة فةة  مجةةال التوجيةةا واإرشةةاد    البةةرامج

الوةت العاف  رعمةال التوجيةا واإرشةاد  ويسةاعد فة   توفير اإمعا يات الم اسبة  وتخصيال

إيجاد روح التفا   والتلاون بين مللمة  المدرسةة والمرشةد الفالبة  أو اإخصةائ  ال فسة  فة  

  عمةا ي سةاعد علةى اإفةادا العاملةة مةن خةدمات عةل فةرد بالمدرسةة لي سةا  وبةين الفلبةة المدرسة

ه البةةةرامج وسةةةيلة ولةةةي  غايةةةة فةةة   اتةةةا حيةةةن فةةة  إ جةةةاح البةةةرامج اإرشةةةادية ععةةةل وت ظةةةي   ةةة 

ومسةةاعدتا فةة  ايجةةاد   مةةوه إلةةى أةصةةى حةةد ممعةةن تسةةتادف مسةةاعدا عةةل فالةةب علةةى تح يةة 

   .(1111)الب ا   أفضل السبل لحل مشاعلا 
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على مةدير المدرسةة اتخةا  ال ةرارت وف ةًا رسة  علميةة والحةرال علةى التشةاور الةدائ  مةل و   

ةة لل ضايا الت  تخال ال رارات التربوية المتلل ة بالمدرسةة ويلةدل الل اصر البشرية  ات اللال

-الفلسفي ية ف  ةراراتا وف ًا لملفيات التغ ية الراجلة الم دمة لا )وذارا التربية والتللي  اللال 

 .(1111   يئة تفوير ما ة التللي 

رؤيةة مدرسةية  تفةوير عفايةات ب ةادبسةبب ويلد   ا المجال من المجا ت الاامة ف  المدرسةة 

إفةةار  عفايةةات وضةةل الغايةةات وار ةةداف فةة    وب ةةادضةةحة بمشةةارعة اللةةاملين فةة  المدرسةةةوا

عفايات اسةت ارا اللةاملين   و عفايات ت دي  التغ ية الراجلة   ودع المدرسة ةالخفف لتح ي  رؤي

 تفةةةةوير عفايةةةةات التلامةةةةل مةةةةل الفةةةةرو  الفرديةةةةة بةةةةين اللةةةةاملين فةةةة  المدرسةةةةة )الفةةةةار   و    يةةةةاً 

1111). 

ب اد إ سان ال رن الحادي واللشرين يفترض ا تما  المؤسسات التربوية بمختلف مؤسساتاا ان 

اإداريةةة والتلليميةةة وا لتةةذا  الةةواع  بتةةوفير م اخةةات فعريةةة متفتحةةة علةةى بيئاتاةةا ومجتملاتاةةا 

يةةةة را والدةراوللمؤسسةةةات التربويةةةة الخبةةة  بعةةةل مةةةا تشةةةتمل مةةةن عليةةةا مةةةن أ فةةةر   افيةةةة وحضةةةارية

المؤ لةةةة ال ةةةادرا علةةةى تةةةوفير أجةةةواد يسةةةتفيل الفلبةةةة ا  ت ةةةال مةةةن الفاةةة   واإمعا ةةةات البشةةةرية

الصامت أو الضم   إلى فا  دي ام    دي وم ظ  ي خ  ف  الحسةبان تلةدةد الم ةاظير وارفةر 

المرجليةةةة ل فةةةراد  فالمحاد ةةةة والحةةةوار ال ةةةائ  علةةةى المللوماتيةةةة والشةةةجاعة اردبيةةةة والرصةةةا ة 

ل المواةةةةف التربويةةة التصةةةادمية إلةةى تشةةةارعية واللمةةلوالل الجةةةاد  مةة  ارخالةةة  ي معةةةن أن تحةةوة

 .(1111الفويل  الملتذ  بصالح المجمو  )
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اإ اعةةة بمشةةارعتا  فةة  تفةةوير أداد الفلبةةة ملرفيةةًا ومااريةةًا وةيميةةًا    يضةةرور وا ةةا مةةن ال   

بشةعل عبيةر  إضةافة إلةى أ ةةا ي معةن الصباحية بمواضيلاا وأ شفتاا المختلفة ف    ا الجا ةب 

  ومتابلةةةة ا  تمةةةا  بت ميةةةة شخصةةةية الفلبةةةة  و عةةةاديم  ورعايتةةةامةةةن خاللاةةةا تلذيةةةذ التميةةةةذ ار

ف المةدير ل  شةفة يخفةة  اضافة الى المشارعة ف  تأ ر التدريبو تفبي  ما ت ة التدريب عليا  

ة  إضةافة إلةى اسةتخدا  اإ اعةة ت عامل بين ار شفة الصفية والالصفيومتابلتاا  والالالصفية 

ويلرضةون م ةا ت تحةن علةى التلريةف بح ةو  اإ سةان وال ةي   ةالمدرسية ليتحدن فياا الفلبة

 .(1111 يئة تفوير ما ة التللي   -وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ية)ارخالةية ال بيلة 

 

 لعالقات الخارجيةالمجال الثالث: مجال تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي وا

من الما  أن تلمل المدرسة على التلريف برسالتاا وارعمال الت  ت و  باا  و  ا تبرذ أ مية 

 .ف  تايئة بر امج لت وية اللالةات بين المدرسة والمجتمل رمديالمدرسة وخاصة ال

 واجتماعيةةةاً  وأخالةيةةةاً  علميةةةاً  فةةة  جميةةةل المجةةةا ت ة الل ايةةةة بالفالةةةبمةةةن أ ةةةداف المدرسةةةو    

وجسميًا  ل لك عان من الضةروري الل اية بعل اللوامةل التة  تةؤ ةر فة  تربيتةا  ولةي  مةن شةكة 

ةالت بةين  ف  أنة المدرسة عامل من تلك اللوامل   ل لك يجب أن تتعا ف الجاود لتو ي  الصة

التةدري     أولياد ارمور والمدرسة  فماما توافرت اإمعا يات الف يةة لدى المدرسة  فةإنة  يئةة

ةةةالح لتوافةةة  الفةةةةالب وتح يةةة  أسةةةباب  مةةةوةه إ ا  تسةةةتفيل وحةةةد ا تايئةةةة الجةةةو ا جتمةةةاع  الصة

ل لك تلةدة مجةال  أوليةاد ارمةور مةن أ ة  وسةائل تو ية    ن ارسراععملت   ه الايئة بملذل 

ةةالت بةةين اآلبةةاد والمدرسةةة شةةراك  و الجماعيةةةإضةةافة إلةةى ت ظةةي  الم ةةابالت الفرديةةة أ  الصة  وا 
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 يئةةة -وذارا التربيةةة والتللةةي  اللةةال  الفلسةةفي يةسةةة و شةةافاتاا المختلفةةة )المدر  اآلبةةاد فةة  لجةةان

 .(1111تفوير ما ة التللي   

ال ةةةةةدوات و تلفةةةةةاذ وال اعةةةةةة  اإصةةةةةحف و اليتضةةةةةمةن  لةةةةةك وسةةةةةائل اإعةةةةةال  المختلفةةةةةة مةةةةةن و   

ا جتماعية  ل لك يجب الذيارات والل ادات و ا حتفا ت والملارض  و والمحاضرات والل ادات  

وح  ةةةة ال ةاجحةةةة فةةة  مدرسةةةتا  فةةةالرة أن يعةةةون مةةةدير المدرسةةةة عةةةاماًل مةةةن عوامةةةل اللالةةةةات اللامة

المل ويةةةة اللاليةةةة والشةخصةةةية المتعاملةةةة والج ةابةةةة والعفةةةادا الما يةةةة والسةةةلوك ارخالةةةة  لمةةةدير 

ة اللالةةات اللامةةة المدرسةة باإضةافة إلةى رعايتةةا ل  شةفة المدرسةية لمةةا لةا مةن أ ةر فةة  ت وية

 .(1118عذب   ؛1111حمدان  بين المدرسة والمحيف الخارج  )

تعمةةن أ ميةةة التلةةاون بةةين المدرسةةة والمجتمةةل المحلةةة  فةة  أنة الفلبةةة  ةة  محةةور ا  تمةةا  و   

ةامة أشعال التلاون المستمر بي امةا مةن أجةل   المشترك بي اما  وبحاجة إلى ت سي  الجاود وا 

تو ية  أواصةر المحبةة بةين وتجةدر ا شةارا الةى ضةرورا تح ي  ال ةمو المتعامةل والمتةواذن لاة   

المللةمين واآلبةاد فيمةا يتللةة  بتربيةة ارب ةاد والت سةي  بةين المدرسةة والبيةت فة  أسةلوب ملاملةة 

اللمل علةى ت ميةة المجتمةل المحلة  درسة  و وجيا المالم ذل متمشيًا مل ت الفةالب ليعون توجيا

  وذارا التربيةةة والتللةةي  1111 )عفةةوي  ة علةةى ال يةةا  بةةدور ا عمرعةةذ إشةةلا ومسةةاعدا المدرسةة

 .(1111الفلسفي ة  

ال يةةةا   ( أ ةةةا مةةن المجةةةا ت التةة  ي ةةةو  باةةةا المةةدير فةةة   ةة ا الجا ةةةب 1111وأورد عفةةوي )   

دعاد أفباد من مختلةف ا ختصاصةات لت ةدي  الفحوصةات   ب يا  فبية تفوةعية عن فري  است

 ا  شاد مراعذ لإلسلافات ارولية ف  المدار .  و واللالجات المجا ية رفراد المجتمل المحل 
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ات مختلفةةةة رفةةةراد ومةةةن ال احيةةةة ا ةتصةةةادية يمعةةةن ع ةةةد دورات تدريبيةةةة ما يةةةة مت وعةةةة ولفتةةةر 

ت ةدي  خةدمات   و رض اإ تاجيةة فة  المةدار ور الملةادعةوا ار ةال  لحضة  و المجتمل المحل 

اإ تاج ف  المةدار  الما يةة رفةراد المجتمةل المحلة  بحيةن يةتمعةن الفةرد الرةاغةب مةن ار ةال  

 .بلمل ما يلذما م  ابل أسلار محدةدا ف  المدار 

مالحظةةة يذيةةد مةةن ترسةةي  المةةادا فةة  الة ال ظريةةة بخبةةرا عمليةةة و   شةةكة أنة ارتبةةاف الملرفةةو   

المواد الدةراسةةةية تسةةةلى إلةةةى إعةةةداد ارب ةةةاد   فةةةالفلبةةةة  ويةةةربف الم ةةةرود بعةةةل محسةةةو  ةةةان أ 

من الت ميةة الشةاملة المتعاملةة الجسةمية والل ليةة وا  فلاليةة  المتواف ين مل مجتملا   و  ا يتضة

والروحية  ويتفلةب   ا مةن المةدير أن يضةل اسةتراتيجية واضةحة فة  بدايةة اللةا  لت فية  بةرامج 

د الدراسةية  اد الدراسية من خالل أ شفة مدرسية   صفية تتلذذ من خاللاةا أ ةداف المةواالمو 

ت ظةةةي  ذيةةةارا ارمةةةاعن   و يةةةاد والم اسةةةبات الوف يةةةة والدي يةةةةت ظةةةي  ا حتفةةةا ت بارع ومةةةن  لةةةك

 .(1111  عفوي؛ 1111أسلد  سة والمتاحف  وارماعن ار رية )الم د

ي ةةة مةةن ارسةة  الرةاسةةخة التةة  تسةةت د علياةةا مدرسةةة المسةةت بل  تلةةدة الت  يةةات التربويةةة الحدو   

و لك رنة  جاح التةربية ف  تح ي  أ دافاا ي  ا  بسرعة استجابتاا وتفاعلاا مل المتغةيرات ف  

المجتمل  ومةدى اسةتفادتاا مةن التةفجةر الللمة  الاائةل الة ي يشةاده اللةال   إضةافة إلةى أ ةةا تة ة 

ةةةةف لتواعةةةةب إعةةةةادا صةةةةياغة اردوار التةةةة   يةةةة اض باةةةةا عةةةةل مةةةةن المللةةةةة  والعتةةةةاب وغرفةةةةة الصة

 التفةةةةورات المتسةةةارعة  و  يتح ةةةة   ةةة ا الاةةةدف إ ة بتوظيةةةف الحاسةةةوب توظيفًةةةا عمليةةةًا واسةةةلاً 

 .(1111)الحريري  
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محافظة علةى من خالل ال ال اائية للدولة داف اإدارا بمل ا ا الواسل يشمل ال تاجات إن أ   

حيةن السال  وال ظا  وتح ي  اللدالة ا جتماعية  وتلذيذ الاوية الوف ية ف   فو  اللةاملين  

يبادر المدير ف  اظاار خصوصية وف ا ف  الم اسةبات والل ةادات التربويةة والمد يةة وتشةجيل 

 (.1111بفاح  )المللمين على اظاار الاوية الوف ية من خالل الم ااج 

دراسةةةة   و أوليةةةاد ارمةةةور والايئةةةة التدريسةةةيةتو يةةة  الصةةةالت بةةةين  المةةةدير فةةة يتم ةةةل دور و  

  ه الحاجةةات واللمةةل علةةى حةةل المشةةاعلحاجةةات الفةةالب ومشةةاعلا  والمشةةارعة فةة  تلبيةةة  ةة 

رعايةةة الفةةالب  وي ا حتياجةةات الخاصةةة واةتةةراح البةةرامج التةة  ت مةة  ةةةدراتا  بمةةا يسةةا  فةة  و 

دراسةةةةة متفلبةةةةات المجتمةةةةل المدرسةةةة  واللمةةةةل   و لةةةةديا  مسةةةةتوى التلليمةةةة  وا جتمةةةةاع رفةةةةل ال

عةةةةداد الخفةةةةف الم اسةةةةبة  والمسةةةةاعدا فةةةة  حةةةةل مةةةةا يلترضةةةةا مةةةةن مشةةةةعالت تةةةةؤ ر فةةةة  ارداد وا 

 .(1111الفار   ؛1111ا )الب ا  لل اوض با

علةةى مةةدير المدرسةةة تصةةمي  بةةرامج م ب  ةةة عةةن رؤيةةة المدرسةةة ورسةةالتاا والحةةرال علةةى و   

الةةةى   افةةة مدرسةةةية والمبةةادرا الةةةى  شةةر ا باسةةةتمرار و لةةك عةةةن فريةةة  تحويةةل الرؤيةةةة والرسةةالة 

الت عيةد علةى ضةرورا احتةواد خفةف المللمةين علةى أم لةة مةن الواةةل عبةر ت فية  بةرامج وأ شةفة 

تشارعية تعاملية تلذذ   ة المجتمل بالمدرسة في و  المدير والمللمون بت في  مبادرات او خفف 

ا   م اةةا المجتمةةل ويسةةلى باسةةتمرار الةةى ت ظةةي  حمةةالت مشةةاريل تت ةةاول مشةةعالت رئيسةةة يلةة

)وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ية_ يئة تفوير توعوية للحد من بلض الظوا ر السلبية 

 .(1111  ما ة التللي 
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يتضةةمن  لةةك تواصةةل المةةدير مةةل مراعةةذ اإرشةةاد المتخصصةةة وتحويةةل الحةةا ت الصةةلبة و   

إلياا  إضافة إلى إصدار  شرا توعيةة بح ةو  الففةل ي وذعاةا علةى ار ةال  والفلبةة والمللمةين 

والمؤسسات المحلية  ويشجل حمالت توعيةة بح ةو  الففةل ل  ةال  واللةاملين وي شةرك الفلبةة 

  بتسايل وت ظي  ال ةدوات التة  ي ود ةا وي شةارك باةا الفلبةة  عمةا ي ةو  ف    ه الحمالت  وي و 

بتحفيةةذ الفلبةةة علةةى المشةةارعة فةة   ةة ه الحمةةالت  ويلمةةل علةةى مشةةارعة الفلبةةة فةة  ال ةةدوات 

 (.1111)أسلد  المحلية والدولية لح و  اإ سان 

ةةال لةةا مةةن الخفةةة السةة وية المدرسةةية  اً   جةةذدًا رئيسةةيضةةل المةةدير اللمةةل التفةةوعو    وي خصة

يتفوعةةةون لخدمةةةة يحشةةةد المجتمةةةل المحلةةة  ويشةةةجلا علةةةى تعةةةري  الفلبةةةة الةةة ين و الميذا يةةةات  

وتعةةري   ةة ه المؤسسةةات لةةدور ا فةة  تحفيةةذ الفلبةةة علةةى أعمةةال تفوعيةةة  مدرسةةتا  ومجةةتملا  

)وذارا التربيةةةة والتللةةةي  درسةةةة وت ةةةدير اإ جةةةاذات العبيةةةرا عذراعةةةة ارشةةةجار  وتةةةذيين جةةةدران الم

  .(1111 يئة تفوير ما ة التللي    -ل  الفلسفي يةاللا

 

 تلخيص الطار النظري 1.1

ال ما ج اللالمية  ش ا الملايير التربوية ومفاوماا وخصائصاا ومجا تاا  و  الجذد   ا ت اول

  عما سلف الضود على عل محور من محاور الملايير حول الملايير الما ية لمدير المدرسة

المدار  ف  فلسفين  والت  تتضمن  ال ة مجا ت رئيسة متعاملة ومترابفة الما ية لمديري 

 و  :
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دارا المدرسة عمؤسسة تلليمية  وتفليل اللالةة مل المجتمل  ةيادا عمليت  التللي  والتلل   وا 

 المحل  واللالةات الخارجية.

من أدوار تتم ل  تتصدر عملية التللي  والتلل  المرعذ ارول لمسؤوليات المدير  لما ي و  با

ف  ت في  الم ا ج الوف ية وتيسير تلل  الفلبة وتوفير مصادر ومتفلبات التلل    فاو ال ائد 

التربوي المساعد على تح ي  التعامل الل ل  وا  فلال  والسلوع  للفلبة من خالل تلاو ا 

لتح ي   وعية متميذا من التللي  والتلل    ؛الو ي  مل المللمين واللاملين ف  المدرسة عافة

)الفويل   وال ي يتفلب م ا ع ائد لللملية التربوية مراةبة أداد اللاملين لت يي  مخرجاتاا

1111) . 

ا دارا المدرسية الما ية وال يادا الحعيمة أساسين ل يا  المدرسة بتح ي  رؤيتاا وتلتبر    

من   ا ي ل على عات  المدير تب    ظريات تربوية ف  ادارا  ؛ورسالتاا وأ دافاا التربوية

لتح ي  ا  سجا  ف  ت ظي  أعمال المجتمل  ؛الموارد البشرية والمادية ف  المدرسة بشعل فلال

المدرس  واحدان التغيير بصورا م ظمة لتوفير بيئة مست را تتيح الفرصة أما  اللاملين عافة 

 .(1111)صالح   رسةعلى التفبي  المؤسس  لخفف المد

وع  مدير المدرسة ب  مية التعامل بين التحسين المدرس  والتفوير المجتمل   ّيلدو   

يجابية بين مجتمل المدرسة والمجتمل المحل  إارسا  لب اد جسور و ي ة وعالةات 

جرائية مالئمة  إل ا يتحت  على مدير المدرسة تفوير خفف  ؛ومؤسساتا  وأولياد ارمور

الل اصر البشرية ف  المجتمل المحل  ف  اللملية التربوية  ملذذًا ب لك الدور شراك إ

 (.1111رسة ورسالتاا وأ دافاا التربوية )عاشور  المشترك ف  تح ي  رؤية المد
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 السابقة الدراسات 1.4

أو أع ر من جوا ب الملايير  وت اولت بلضًا  جا ب ف  بح ت الت  الدراسات من عدد   اك

  .من ملايير الجودا الشاملة

إضافة إلى أن الدراسات المتلل ة بالملايير الما ية لمدير المدرسة غير موجودا ت ريبًا     

"حسب عل  الباح ة" ف  الميدان التربوي  ل ا ت  عرض مجموعة الدراسات الت  تمت 

 لمستخدمة ف    ه الدراسة:   مراجلتاا ف   ال ة محاور  وا

 ت اولت ةيادا عملية التللي  والتلل . دراسات :ارول المجال

 المجال ال ا  : دراسات ت اولت إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية.

 المجال ال الن: دراسات ت اولت تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  واللالةات الخارجية.

 

 تناولت قيادة عملية التعليم والتعلم. دراسات :األول المجال 1.4.2

ربفت اللديد من اردبيات والدراسات الساب ة دور مدير المدرسة ف  مجال ةيادا عمليت  

 التللي  والتلل   و  ا ما ستوضحا الدراسة الحالية وف  اآلت .

 أ مية دور مدير المدرسة ف  رفل عفاية ( ف    ا المجال على1111ال حيل  ) أشار

دارية  وغر  ال  ة بال ف  وا عتذاذ جتماعية واإالللمية واإين ف  المجا ت المختلفة المللم

  ملالجة المشعالت الت  تلترضا  عساب المللمين الماارات الالذمة فا  وا فتخار بالما ة  و 

 (1111التلليمية الحدي ة. ول د أظارت دراسة عل   )ف  استخدا  فرائ  التدري  والوسائل 

سيادا ال مف الديم راف  ال ي يتبلا مدير المدرسة حين يخل  البيئة التلاو ية  ويلمل على 



55 

 

 
 

ب اد ال  ة المتبادلة وي و  بمشارعة المللمين ف  اتخا  ال رارات التربوية وحل المشعالت 

عما أشارت دراسة )عابور   .دافليتا   حو اللمل عما يلمل على تحفيذ   واست ارا  ارعاديمية

حصائية بين مستوى ماارات ا تصال بين المدير إلى وجود عالةة  ات د لة إ( 1111

 والملل  ومستوى العفادا ال اتية للملل .

 في المدرسة مدير إسهام( ف  دراستاا حول 1118وف   ات السيا   توصلت أمين )

 المديرين نظر وجهة من االبتدائية القدس الشرقية في مدارس التعليم بمهنة االرتقاء

ن بدرجة عالية ف  ا رت اد بما ة التللي  من الى اعتبار المديرين أ فسا  مسامي والمعلمين

خالل عو ا  ةادا تربويين  ومشرفين م يمين  ويلملون على تفوير البيئة التلليمية ف  

  ساا  المديرين ف  ا رت اد بما ة التللي  م خفضة  وحظإن أمدرستا   بي ما يرى المللمون 

رت اد بما ة التللي  ب على مستوى من وجاة  ظر المللمين  بي ما ساا  المدير ف  اإإمجال 

رت اد بما ة التللي  ساا  ف  اإإحظ  مجال دور المدير ف  ت يي  اللملية التلليمية ب ةل 

لى المجا ت ارربل    ت ظي  المدير لوةت عملا  وعملا على رعاية المللمين إضافة إ

شراعا للمللمين ف  تحديد ا  على اللمل التلاو   و  ا وتوفير بيئة تشجل  سبل تفور  و   الجدد

 .ملايير ال يا 

 ( دراسة تبين فياا أن مستوى أداد المديرين ع ادا للتللي  من1111عما أجرى أبو حامد )

( 1.11على جميل ب ود ارداا جاد بمتوسف حساب  )ساسية وجاة  ظر مللم  المدار  ار

ًا  بي ما ف  تلليمي اً ةائدرداد المدير وأن   ه ال سبة أد ى بع ير من المستوى ا فتراض  

(  وف  مجال 1.11ت ييما  لمستوى أداد المديرين ف  مجال إيصال أ داف المدرسة ةد بلغ )

(  وف  1.11ل ت سي  الم ا ج ةد بلغ )( وف  مجا1.11شراف وت يي  التللي  ةد بلغ )اإ
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(  بي ما ف  مجال ت دي  حوافذ 1.18مجال المحافظة على تواجد وحضور ةوي ةد بلغ )

(  وف  مجال 1.11(  وف  مجال تلذيذ التفور الما   ةد بلغ )1.11للمللمين ةد بلغ )

 (.1118(  لتتف  ف    ا الجا ب مل دراسة أمين )1.11للتلل  ةد بلغ )توفير حوافذ 

( أن مجال شؤون الفلبة أخ  الترتيب ال ا       ت وي  1111وعشفت دراسة الم اعمة )

الدراس  ومجال ال مو الما   للمللمين وأخيرًا الم ااج الدراس  وال ي احتل على  سبة  اللمل

 الترتيب الخام . عبيرا وأخ  

بين المتوسفات حصائية إوجود فرو   ات د لة  لىإ( 1111وأظارت دراسة جيلان )

 ان والمدار  المختلفة الحسابية ما بين وجاة  ظر المللمين والمدراد ف  مدار  اإ

لاامية والتحفيذ والحعومية ومدار  الوعالة ف  درجة أبلاد ال يادا والت  ير الم ال  والدافلية اإ

 ات د لة  توجد فرو   الفعري وا عتبارات الفردية والمعافآت لصالح المللمين  ف  حين 

 . حصائية ما بين وجات   ظر المللمين والمدراد ف  مدار  ال عورإ

 (Fuller & Hollingworth, 2014ومن جاة أخرى أظارت دراسة فولير و ولي غورن )

 اللشراستراتيجية واضحة من أصل  عد  وجودحول تحديات ت يي  فلالية مدير المدرسة تبين 

عما بي ت  لت دير فلالية المدير وأ ره المست ل على تحصيل الفلبة. الم ترحة استراتيجيات

شراف ف  اإدارا المدرسية عا ت من الدرجة اللليا ( أن فلالية اإ1118دراسة أبو حصيرا )

 Grissomوالت وي  من وجاة  ظر المشرفين التربويين  وأوضحت عل من جريسو  ولوب )

& Loeb, 2011) ة المدير من وجاة  ظر أولياد ارمور والمللمين ف  دراسة ت اولت فلالي

دارية ب ن ا تما  المدير بالماارات ومساعد المدير للتلريف بالدور المرعذي للماارات اإ
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دارية الم ظمة ةاد المدرسة وفلبتاا  حو تحسين التحصيل  مما أ ر ف  ذيادا فلالية اإ

مستوى أداد المديرين ع ادا للتللي  ( أن 1111أشار أبو حامد ) وف   ات السيا المدرسة  

من وجاة  ظر مللم  المدار  ارساسية ف  ال د  ف  مجال متابلة الفلبة ةد بلغ 

 ( و  ه ال سبة أد ى بع ير من المستوى ا فتراض  رداد المدير ع ائد تلليم .1.11)

لدى مديري عما حصل مجال الفلبة على المرتبة ال ال ة ف  درجة ممارسة الماا  ال يادية 

 (.1111ومديرات المدار  ال ا وية الحعومية ف  محافظات الضفة الغربية )بلبيس   

 إرادا التغيير ف  المدار  وف  ب نف  دراستاا  (Zimmerman, 2011وأوصت ذيميرمان )

فر  التدري  تعمن ف  رغبة وجا ذية مدير المدرسة ف  التغيير والت مل وحتى التلل  من 

ن للمدير دورًا مرعذيًا ف  التغيير  وأيدتاا دراسة بابو وفيالفيردي إأجل التغيير وبا ا ف

(Babo &Villavearde, 2013)  جاذ الما   شارت الى أ مية تفليل ملف اإأحيث 

 الخاال بالمدير.

 والم اخ التع ولوجيا  توظيف مجال درجة فاعلية أن ( إلى1111أشار اللمرات )وةد 

 ا ختبارات مجا ت ف  ارداد فاعلية درجة أن حين ف  عا ت عبيرا  والتخفيف المدرس  

وجود فرو   عد  ال تائج وأظارت متوسفة  عا ت وال يادا  الدراس   المدرسية  والتحصيل

 مجال ا ختبارات على الخبرا متغير عدا الدراسة  مجا ت جميل على إحصائية د لة  ات

 د لة  ات فرو  ووجود س وات  1 من أةل الخبرا  وي لصالح الفرو  وجادت المدرسية 

 الدراس   التحصيل مجال ف  الللم  المؤ ل ا جتماع  مل ال و  لتفاعل تلذى إحصائية

 التع ولوجيا  توظيف : ومجا ت ف ع ر  دبلو  حملة من لصالح ال عور الفرو  وجادت
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حملة  من اإ ان لصالح الفرو  وجادت المدرسية  وا ختبارات والم اخ المدرس  

 .ةل ف بعالوريو 

( عد  وجود فرو   ات د لة احصائية ف  ت ديرات أفراد 1111وأظارت دراسة )شديفات  

لى الج    والمؤ ل الللم   وأشارت إعي ة الدراسة لدور مدير المدرسة ةائدًا تلليميًا تلذى 

لى الخبرا ف  التللي  و لك لصالح من عا ت خبرتا  إحصائية تلذى إلوجود فرو   ات د لة 

ف  التللي  عشر س وات ف ع ر. ول  تظار ال تائج أ رًا للتفاعالت ال  ائية بين متغيرات الدراسة 

المدرسة  بي ما أظارت فروةًا  ات د لة لدرجة ممارسة مدير المدرسة لدوره ةائدًا تلليميًا ف  

 احصائية ر ر التفاعالت ال ال ية بين متغيرات الدراسة.

( ب ن مديري المدار  ال ا وية يمارسون دور   ف  تحسين 1991وأشارت دراسة )الموسى  

الفلاليات التلليمية الخاصة بالتخفيف والم ااج المدرس   وال مو الما   للمللمين  والتفاعل 

مل المجتمل المحل  بدرجة م بولة  ول  تظار الدراسة فروةًا  ات د لة احصائية بين رأي 

حصائية يبين فياا رأي إلى الج   أو الخبرا بي ما توجد فرو   ات د لة إالمللمين تلذى 

 لى المؤ ل ولصالح من يحملون دبلو  عليات المجتمل.إالمللمين تلذى 

أن مديري المدار  ياتمون بارعمال الروتي ية والعتابية ( 1991وأظارت دراسة الفواعرا )

شرافية  وع لك فان مساعدا المللمين على ال مو الما   على حساب ارعمال الف ية اإ

 جادت ف  عخر ال ائمة من حين درجة ممارستاا من ةبل مديري المدار .

  ف  ارردن ( ب ن درجة ممارسة مديري المدار 1111وأظارت  تائج دراسة الفلا   )

لمااما  اإشرافية ومدى ت في    لاا عان عالتال  تفوير اللالةات اإ سا ية  والتخفيف  
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وال مو الما   للمللمين  وتفوير الم ااج  عما تبين عد  وجود فرو   ات د لة إحصائية 

حصائية لعل من الخبرا والمؤ ل الللم  وتفاعل إلمتغير الج    ووجود فرو   ات د لة 

لج   مل الخبرا وتفاعل الج   مل الخبرا والمؤ ل ومن أبرذ التوصيات ع د دورات ا

 تدريبية لمديري المدار  تتلل  بتحليل وتفوير الم ا ج.

 

 دارة المدرسة كمؤسسة تعليمية.إ: دراسات تناولت الثانيالمجال  1.4.1

أبةةو ذعيتةةر  ؛ 1111؛ أبةةو ديةةة  1118؛ أبةةو حصةةيرا  1111عشةةفت الدراسةةات )أبةةو الةةرب  

؛ البلبيسةةة   1118؛ أمةةةين  1111؛ أحمةةةد  1111؛ أبةةةو علةةة   1111؛ أبةةةو حامةةةد  1119

؛ عل ةةةةةةة   1111؛ اللسةةةةةةةيل   1118؛ الجةةةةةةةدي  1111؛ حمةةةةةةةد  1111؛ الذ را ةةةةةةة   1111

إدارا  ( عةةن دور المةةدير فةة Schechter, 2012 ؛Quilici & Joki, 2011 ؛1111

( 1111( ودراسةة البلبيسة  )1119أبةو ذعيتةر ) . وةد اتف ت دراسةةالمدرسة عمؤسسة تلليمية

المرتبةة ارولةى فة  ترتيةب  داريةة ةةد احتةل( ف  أن مجال الشؤون اإ1111ودراسة الم اعمة )

دور  أن (1118أظاةةةرت دراسةةةة )الجةةةدي  و  ممارسةةةة الماةةةا  ال ياديةةةة لةةةدى مةةةديري المةةةدار  

 أةةوى المجةا تعةان  فالبةاتالمللمات على التلامل مل مشعالت ال ّا دارا المدرسية ف  حن

وجةةود  (1118ويؤعةةد المللمةةون فةة  دراسةةة أمةةين )  ةتصةةاديجتمةةاع  واإفةة  البلةةد اإ يتم ةةل

مةن    ياتمون بةالتفوير الما ة  لاة .ب ن المديرين وأجملوا غير واضحة لا    رؤية للمدرسة

 الفلبة.بدا  لدى دورًا ف  ت مية اإ( أن للمدير 1118جاة أخرى أشار بلوا   )
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أن توجاات مديري المدار  الحعومية ف  الضفة ( 1111) وبي ت  تائج دراسة أبو الرب

  إضافة لوجود ضلف ف  استخدا  التع ولوجيا ف  يجابيةإالغربية  حو التع ولوجيا عا ت 

أعمال مدير المدرسة اإدارية  وع لك إلى وجود فرو   ات د لة إحصائية ف  توجاات 

اما  للتع ولوجيا والت  تلود لمتغير الج   لصالح ال عور  فيما يتلل  المديرين واستخد

بالمؤ ل الللم  جادت لصالح حملة شاادا الماجستير م ابل عل من حملة شاادا الدبلو  

والبعالوري   إضافة للد  وجود فرو   ات د لة إحصائية تلذى إلى متغير التخصال 

اختالف س وات خبرتا  يت  رون بلوامل متشاباة الجامل  للمدير  وأن مديري المدار  على 

م ل الدع  المادي  وتوفر ارجاذا والخدمات التع ولوجية ف  المدار  والسياسات وار ظمة 

خالل س وات خبرتا  فالت أ  ةصرت  ل لك ل  يظار أ ر لمتغير س وات الخبرا ف  

 توجااتا  واستخداما  للتع ولوجيا.

( أن دور مديري المدار  ف  اللملية التلليمية ف  غرف 1111وأشارت دراسة سمحان )

  عان أعلى متوسف ف  تحويل الفلبة  وي التحصيل إالمصادر عان بدرجة متوسفة  

المتد   لغرف المصادر وضلف الخبرا لدى المديرين حول التربية الخاصة ودمجا   عما 

ود فرو   ات د لة إحصائية على مستوى دافلية ( الى عد  وج1111وأشار أبو حامد )

 المللمين  حو عملا  يلذى لمتغير الج  .

متوسف ت دير درجة فلالية أداد المدرسة ف  مدي ة ( أن 1111دراسة اللسيل  ) أظارتو 

مرتفلة ف  عا ت ن وجاة  ظر مديري ومللم  المدار  متوسفة بشعل عا   و الخليل م

( حين حصل مجال 1118و  ا يتف  مل دراسة أبو حصيرا )  مجال التخفيف ا ستراتيج 
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( تبين أن   اك ضلفًا 1111التخفيف لدى المدير على درجة عليا  وف  دراسة الذ را   )

 ف   ظا  التشجيل وحوافذ اللمل الفلال.

( ضرورا ةيا  فري  ا عتماد بلدا ذيارات 1111ول د أظارت دراسة خليل وعبد الملف  )

 رسة بادف متابلة ت في  المدرسة لخفة التفوير الموضوعة.ميدا ية للمد

( الى عد  وجود فرو   ات د لة إحصائية ف  متوسف 1111وأشارت دراسة أحمد )

استجابة عي ة الدراسة على ف رات ممارسة المدير المبتد  ربلاد ال يادا الفلالة والت  تلذى 

فروةات ف  الج   لصالح ا  ان  إلى المؤ ل الللم  من وجاة  ظر المللمين  وظارت 

عما ظارت فروةات ف  الخبرا للمدير المبتد  ول  تظار ال تائج فروةات ف  الخبرا للمدير 

 الخبير.

أن مستوى تفويض السلفة ف  المدار  ارساسية اللليا  ّ( تبين1111وف  دراسة أبو دية )

  وعان ترتيب  1.11توسفة وال ا وية ف  مديرية ال د  الشرةية من وجاة  ظر المللمين م

داري  وعان من أبرذ التوصيات ع د المجا ت الت اذل : المجال ا جتماع  فالف      اإ

دورات تدريبية لمجا ت التفويض وخفواتا وعيفية تفبي ا لمختلف السلفات المشرفة على 

 المدار .

  درجة ممارسة ( الى عد  وجود فرو   ات د لة إحصائية ف1111ع لك أشار البلبيس  )

الماا  ال يادية لدى مديري المدار  ال ا وية الحعومية ف  محافظات الضفة الغربية تلذى 

لمتغير المؤ ل الللم   ع لك ف  متغير الخبرا اللملية إ  ف  المجال اإداري حين عان 

 س وات. 11الفر  لصالح  وي الخبرا أع ر من 
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درجة ممارسة مديري المدار  ال ا وية ف   ( أن1119وأظارت  تائج دراسة أبو ذعيتر )

محافظات غذا للماارات ال يادية من وجاة  ظر مللميا  عا ت بدرجة عالية  واحتل مجال 

دارية المرتبة ارولى  يليا الماارات ال اتية     الماارات الفعرية والماارات الماارات اإ

د فرو  بين متوسفات ت ديرات المللمين اإ سا ية وأخيرًا الماارات الف ية  عما تبين عد  وجو 

ف  المدار  ال ا وية ف  محافظات غذا لدرجة ممارسة مديريا  للماارات ال يادية تلذى 

 لمتغير س وات الخدمة.

(  الى وجود فرو   ات د لة احصائية بين أفراد اللي ة 1111أشارت دراسة الذ را   )

تبلًا لمتغير الخبرا ما عدا البلد الخاال بالتفعير بمدى وجود العفايات الما ية ل يادا التغيير 

 ا ستراتيج  والتخفيف وتبلًا للمؤ ل الللم .

( أن ال ي  الت ظيمية لمديري المدار  ال ا وية بالعويت 1111وأظارت  تائج دراسة اللتيب  )

من وجاة  ظر المللمين عا ت مرتفلة  وأشارت ال تائج عد  وجود فرو   ات د لة 

ف  إجابات أفراد الدراسة على درجة ممارسة مديري المدار  ال ا وية ف  ال ي   إحصائية

 الت ظيمية تبلًا لمتغير الج   ومتغير الخبرا.

( أن الدرجة العلية لدرجة ممارسة مدير المدرسة بصفتا مشرفًا 1111وأشارت دراسة حمد )

فة الغربية من وجاات  ظر م يمًا ف  الت مية الما ية للمللمين ف  المدار  الخاصة ف  الض

حصائية تلذى لمتغير )الج    إالمللمين عا ت عالية  إضافة للد  وجود فرو   ات د لة 

المؤ ل الللم   المرحلة التلليمية( إضافة لوجود فرو   ات د لة إحصائية لصالح الخبرا 

 ارةل من خم  س وات.
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د لة إحصائية ف  متوسفات ( الى وجود فرو   ات 1111عما أظارت دراسة أبو حامد )

إجابات المللمين على مجمل استبا ة ت يي  أداد المدير ع ائد تلليم   من وجاة  ظر مللم  

المدار  ارساسية ف  مدي ة ال د  تلذى لمتغير الجاة المشرفة  عما تبين أن ت يي  مللم  

لمدار  الخاصة ووذارا مدار  وذارا التربية والتللي  الفلسفي ية عان أعلى من ت يي  مللم  ا

 الملارف لمستوى أداد مديريا  ع ادا للتللي .

( أن المللمين يرون أن المديرين يمارسون عافة المجا ت 1111وأشارت دراسة الليسى )

مدار  الب ين  مديرات ( تبين تفو 1111الديميل  ) دراسةبدرجة متوسفة  ولعن ف  

 ين ف  أدائا  لعل ما ي اف با  من ماا  ومديرات مدار  الب ات على مديري مدار  الب

مدار  الب ين وأداد مديرات  ة إحصائية بين أداد مديراتد فرو   ات د لو وجوأدوار  وعد  

بمدار  الب ين  وعلى  الب ات  حين أوصت بتفبي   ظا  ت  ين الايئتين اإدارية والتلليمية

( بلد  وجود فرو   ات د لة إحصائية 1118اللع  من  لك أشارت دراسة أبو حصيرا )

  ستجابات عي ة الدراسة حول فلالية مديري المدار  يلذى إلى متغير الج  . 

( الى أ ا من وجاة  ظر Quilici & Joki, 2011وأوضحت دراسة عويلس  وجوع  )

ن المدير ي و  إي و  بدوره عإداري  ولعن من وجاة  ظر المديرين  فالمللمين فإن المدير 

ختالف ف  وجاات ال ظر حول دور المدير  وأيدتاا دراسة بدوره ع ائد موجا و  ا يظار اإ

(  الت  تمحورت حول وجاات  ظر المديرين والمللمين عن Schechter, 2012سيشتير )

لمللمين اتف وا على أن دور المدير مرعذي ف  موضو  مجتمل التلل  الما   حين تبين أن ا
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 جاح أو فشل مجتمل التلل  ف  حين أن المديرين اتف وا على أن لا  دورًا مفتاحيًا ف  

 مجتملات التلل  ويم لون أحد ع اصره.

 ف  ارذمات إدارا ف  المدار  مديري أداد فاعلية درجة ( الى أن1111وأشارت غ يمة )

م يا   والمللمين حول المديرين إجابات   حين اتف ت متوسفاتسفةال ةا وية متو  المدار 

 ت:إلى متغيرا تلذى حصائيةإلى وجود فرو   ات د لة إ ارذمات إدارا ف  المدير فاعلية

( أن حملة بعالوريو  1111عما أشارت الليسى ) الةتربوي. والمؤ ل الخبرا  الج   وس وات

مل دبلو  التربية ةد حصلوا على أعلى متوسفات ف  المجا ت جميلاا  بي ما حملة الدبلو  

   ارةل فئات ممارسة )الصفات الشخصية واللالةات اإ سا ية واستراتيجيات ت وي  الملل  

ف  مجا ت )المادا الللمية وال  افة  للفلبة(  بي ما حملة البعالوري  أةل الفئات ممارسة

دارا البيئة التلليمية وما ية الملل (.  اللامة والتخفيف وا 

ل د تباي ت عراد المديرين والمللمين ف  ت يي  المديرين ر فسا   ودرجة ت يي  المللمين لا  

ن أ ا  ( أن المديرين يرو 1118حين أظارت  تائج دراسة أمين ) ؛ حو ا رت اد بما ة التللي 

(  بي ما يرى المللمون أن  لك بدرجة ةليلة وبمتوسف 1.11يسامون بدرجة عبيرا بمتوسف )

( و لك على م يا  ليعرت الخماس   ول  تظار الدراسة فروةًا  ات د لة إحصائية 1.91)

رت اد بما ة التللي  تلذى إلى ج   متوسف استجابة المللمين لت يي  المديرين  حو اإ ف 

و خبرتا اللملية أو مؤ لا الللم   ع لك عد  وجود فرو   ات د لة إحصائية ف  الملل  أ

رت اد بما ة التللي  تلذي إلى ج   الملل  أو متوسف استجابة المديرين لت يي  أ فسا   حو اإ

 خبرتا اللملية أو مؤ لا الللم .
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ف  ت دير ( الى عد  وجود فرو   ات د لة إحصائية 1111وأظارت دراسة الم اعمة )

دارية ف  محافظات غذا تلذى لمتغير الج   و و  المدرسة  ف  حين المللمين ل  ماف اإ

 س وات ف ع ر(. 11توجد فرو  تلذى لمتغير س وات الخدمة لصالح المللمين ال دامى )

( أن درجة ممارسة المديرين الجدد للماارات ال يادية عا ت 1111عما بي ت دراسة شا ين )

ا  وعان ترتيباا: الماارات اإدارية  يلياا الماارات ال اتية  والماارات الف ية  بدرجة عبير 

والماارات الفعرية  وأخيرًا ف  المرتبة الخامسة الماارات اإ سا ية  إضافة للد  وجود فرو  

حصائية بين متوسفات درجات ت دير المديرين الجدد لحاجاتا  لت مية ماارتا  إ ات د لة 

 لذى لمتغير الج   والمرحلة الدراسية )ارساسية  ال ا وية(.ال يادية ت

( وجود فرو   ات د لة إحصائية بين متوسفات ت ديرات 1111وأظارت دراسة أبو عل  )

مديري ومديرات المدار  ف  مجال اللوامل البشرية تلذى لمتغير الج   لصالح ال عور  

س وات  إضافة للد  وجود فرو   ات  1ومتغير س وات الخدمة وعا ت لصالح ارةل من 

د لة إحصائية بين متوسفات ت ديرات مديري ومديرات المدار  ف  اللوامل المادية 

 جتماعية والسياسية تلذى لمتغير الج   وع لك متغير المؤ ل الللم .واإ

( والت   دفت الى التلرف على درجة توافر العفايات 1111وأظارت دراسة )أبو اس ي ة  

ية لدى مديري مدار  الملك عبد اهلل ال ا   للتميذ والريادية من وجاة  ظر مللمياا ف  الف 

( مللمين ومللمات  وتبين أن درجة توافر 119ارردن  حين تعو ت عي ة الدراسة من )

العفايات الف ية لدى المديرين من وجاة  ظر مللمياا عا ت متوسفة بال سبة للدرجة العلية 
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ا الدراسة  اضافة للد  وجود فرو   ات د لة احصائية ف  درجة توافر لجميل مجا ت أدا

 العفايات الف ية لدى المديرين من وجاة  ظر مللمياا بال سبة لمتغير الج   والمؤ ل الللم . 

( ب ن مستوى العفايات الما ية لمديري المدار  ال ا وية 1111وأشارت دراسة فالح )

اة  ظر المللمين بشعل عا  عان متوسفًا  عما تبين وجود الحعومية ف  دولة العويت من وج

فرو   ات د لة احصائية ف  درجة مشارعة المللمين ف  ص اعة ال رارات تبلًا لمتغير 

الج   ولصالح ا  ان  ف  حين ل  توجد فرو   ات د لة احصائية لمتغيري المؤ ل الللم  

 والخبرا.

 

مع المجتمع المحلي والعالقات العالقة تفعيل : دراسات تناولت ثالثالمجال ال 1.4.1

 الخارجية.

تفليل اللالةة  مجالدور مدير المدرسة و  بينربفت اللديد من اردبيات والدراسات الساب ة 

 مل المجتمل المحل   و  ا ما ستوضحا الدراسة الحالية وف  اآلت :

( إلى أن المديرين ةد أظاروا أداد Fever & Robinson, 2015أشار فيفر وروب سون )

 11متوسفًا إلى ضليف  ف  إفار التواصل اللفظ  مل أولياد ارمور وةد شملت الدراسة 

مديرًا  ف  حين أظاروا ماارا ف  الدفا  عن أ فسا  بدً  من محاولة الفا  اللمي  لوجاات 

ومية ف  التواصل مل عما أن دور مديري المدار  ارساسية الحع ظر المللمين وار ال . 

(  1111ار ل والمجتمل لتفوير إدارا غرف المصادر عان بدرجة متوسفة )سمحان  
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( عد  وجود فرو  بين تواصل أولياد أمور فلبة المدن 1118وبي ت دراسة عبد اللاف  )

 وال رى ف  مجال المشارعة والتدري  وال وا .

شراعة ار ل مل المدار   ( أن درجة1111دراسة مغرب  ) ضافة لما سب  أظارتإ

الحعومية ف  مدي ة ال د  من وجاة  ظر المديرين/ات جادت عالية ومتوسفة من وجاة 

 ظر المللمين/ات  وأن أبرذ الممارسات الت  ت و  باا المدار  الحعومية ف  مدي ة ال د  

ة ل  ل رشادات الالذممن وجاة  ظر المديرين/ات وأولياد أمور الفلبة "ار ل"  توفير اإ

والت  تساعد   ف  تايئة ظروف البيت لدع  تللي  الفلبة وحرال المدرسة على ت دي  

المللومات الالذمة ل  ل عن سياستاا حول الواجبات البيتية بما فياا الدراسة لالمتحا ات  

وأن ت  ير متغير س وات الخبرا على ت ديرات مديرو/ات المدار  على شراعة ار ل  ات 

( 1-1ر المباشرا واللالةة المباشرا  حين عان لصالح المديرين/ات ال ين خبرتا  )اللالةة غي

ضافة للد  وجود فرو   ات د لة إحصائية ف  متوسف درجة شراعة ار ل مل إس وات  

ار ل من وجاة  ظر المللمين/ات تلذى لمتغير ج   المدرسة وع لك لللالةة المباشرا 

و  دالة إحصائيًا ف  متوسف درجة شراعة ار ل مل وغير المباشرا  إضافة لوجود فر 

 المدرسة من وجاة  ظر المللمين/ات تلذى لمتغير الدرجة الللمية لصالح الدبلو .

ن عد  وجود فرو  دالة إحصائيًا ف  متوسف درجة شراعة ار ل مل المدرسة  من وجاة إ

لى أن للمجتمل المحل   ظر المللمين/ات تلذى لمتغير س وات الخبرا بالتدري . وأشارت إ

 (.1118دورًا ف  ت مية ا بدا  لدى الفلبة )بلوا    
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ن وجاةةةةة  ظةةةةر مةةةةديري مةةةة ليةةةةة أداد المدرسةةةةةمتوسةةةةف ت ةةةةدير درجةةةةة فلاأن  الدراسةةةةات أظاةةةةرتو 

عا ةةةت م خفضةةةة فةةة  مجةةةال اللالةةةةة بةةةين المدرسةةةة ومللمةةة  المةةةدار  متوسةةةفة بشةةةعل عةةةا   و 

   الموسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي   ؛1111اللسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيل    ؛1118)أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةو حصةةةةةةةةةةةةةةةةةةيرا   والمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةل المحلةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

1111Ramaswami, 2013,.) (  الةةةةى أن مجةةةةال 1111بي مةةةةا أشةةةةارت دراسةةةةة بلبيسةةةة )

اللالةة مةل المجتمةل المحلة  ةةد احتةل المرتبةة ال ا يةة فة  ترتيةب ممارسةة الماةا  ال ياديةة لةدى 

 مديري المدار  ال ا وية.

ا ت الت  يمار  فياا مدير ( أ   المج1111أظارت  تائج دراسة أبو عاشور وحجاذي )و 

المدرسة دوره ف  خدمة المجتمل "اللمل على تشجيل المجتمل المحل  لتو ي  صلتا 

( وأةل المجا ت يمار  فياا 1.11بالمدرسة" حين حصل على متوسف حساب  م داره )

مدير المدرسة دوره  و " ت ظي  برامج يمعن أن ت دماا المدرسة لخدمة المجتمل المحل " 

حصائية إضافة للد  وجود فرو   ات د لة إ(  1.81على متوسف حساب  م داره ) وحصل

ف  ت ديرات عي ة الدراسة لدور مدير المدرسة ف  خدمة المجتمل تلذى للج    المؤ ل 

حصائية ف  ت ديرات عي ة الدراسة لدور إالللم   المديرية. عما تبين وجود فرو   ات د لة 

 جتمل تلذى للمرعذ الوظيف  لصالح الملل .مدير المدرسة ف  خدمة الم

وف   ات السيا  لتفليل اللالةة مل المجتمل المحل  واللالةات الخارجية  أشارت دراسة 

دارا المدرسية عن دور المدرسة ف  خدمة المجتمل المحل  ةد ( أن تصور اإ1111الحايك )

حصل على أعلى متوسف حساب  تاله المللمين فالفالب  وةد تبين أن أ   مجال بحاجة 
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لى التلذيذ من المجتمل  و المجال ال الن "دور الفالب ف  خدمة المجتمل المحل "  عما إ

 لح المديرين.أظارت ال تائج وجود فرو   ات د لة احصائية لصا

 لى تفليل اللالةة بين المدرسة والمجتملإ( 1111من جاة أخرى أشارت دراسة م صور )

يتفلب ةيا  المدرسة ب ربلة أمور أساسية للل أولاا: ت دي  الخدمات المتعاملة للمجتمل 

: المحل   و ا ياا: تح ي  الشراعة مل ارسرا  و ال اا: تلبئة موارد المجتمل المحل   ورابلاا

تفليل اللمل التفوع . ع لك أظارت  تائج البحن أن متغير مستوى المدرسة أ ر على 

استجابات أفراد اللي ة بال سبة لعل مجال من مجا ت البحن  وبال سبة للدرجة العلية  وعان 

 الت  ير لصالح مدار  التللي  ارساس .

 

 :السابقة الدراسات على تعليق 1.5

  تائج الدراسات تفاوت رغ  مديرين لل ما ية ملايير وجود أ مية الساب ة الدراسات من يتضح

 بلض إ  أظارت الملايير؛ تلك من عل وممارسة أ مية ودرجة  ما يت ي بملايير المتلل ة

إ  أن أيًا م اا على أ ميتاا "حسب عل  الباح ة" ل   .المدير ت يي  ملايير أ مية الدراسات

الما ية لدى مديري المدار   عما يرا ا الملل   ارمر ال ي تتفر  إلى درجة توافر الملايير 

 يضف  أ مية خاصة على   ا البحن.

؛ أبو ذعيتر  1111؛ أبو دية  1118؛ أبو حصيرا  1111عشفت الدراسات )أبو الرب  و 

؛ البلبيس   1118؛ أمين  1111؛ أحمد  1111؛ أبو عل   1111؛ أبو حامد  1119

؛ عل    1111؛ اللسيل   1118؛ الجدي  1111مد  ؛ ح1111؛ الذ را    1111
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إدارا  ( عن دور المدير ف Schechter, 2012 ؛Quilici & Joki, 2011 ؛1111

 المدرسة عمؤسسة تلليمية.

والملايير  المختلفة المحاور وأ مية درجة ف  التباين أظارت الساب ة الدراسات أن إلى إضافة

 تمت عما اإ سا ية؛ واللالةات التخفيف مجال وم اا المجا ت؛ تلك من مجال عل ف 

 من عدد على الخبرا وس وات الللم  والمؤ ل الج   م ل المتغيرات بلض أ ر إلى اإشارا

 عل ترتيب أو مستوى أ مية أو درجة الدراسات  تائج أوضحت عما والملايير  المجا ت

 ت. المجا  تلك من مجال

ف  تلذيذ وأصالة الدراسة وتلتبر حجر أسا  و  فة ل د عان للدراسات الساب ة  دور ما  

ا فال  أساسية لدراسات مست بلية  بالرغ  من التباين ف  بلض ار داف  لت ت  الدراسة 

الحالية معملة لما جاد ف  الدراسات الساب ة  اضافة لما سب  ف د وسلت الدراسة الحالية 

ف  موضو  درجة توافر الملايير مدارك الباح ة والماماا بجوا ب متلددا وبشعل عمي  

الما ية لمديري المدار   لتذيد ب لك من خبرتاا اللملية والللمية ف  مجال ما تاا التربوية 

 وا دارية على حد سواد.

جراداتاا تتضمن تخصيال مجتمل ا  سيت  ف  الفصل الالح  ت دي  وصف لم اجية الدراسة و 

  ب اؤ ا لتستخد  ف  تح ي  أ داف الدراسة  لى ارداا الت  تإالدراسة وعي تاا با ضافة 

جرادات التح   من صدةاا و باتاا والملالجات ا حصائية الت  ت  إوسيت  توضيح 

 استخداماا ف  تحليل البيا ات واستخراج ال تائج.
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة وتصميم البحث

 المقدمة 1.2

ر   الدراسات الساب ة  ات الصلة  لى مراجلةإف  الفصل الساب   تفرةت الدراسة

فار ال ظري واردب التربوي ال ي ت  استلراضا ف  بموضوعاا  وتحليلاا من خالل اإ

 الفصل ال ا   من الدراسة.

وف    ا الفصل  سيت  ت دي  وصف توضيح   جرادات الدراسة والت  تشتمل على م اجية 

عي تاا وأداتاا  عما يت اول أيضًا صد  أداا الدراسة )صد    متغيراتاا  مجتملاا  الدراسة

المحتوى والصد  الب ائ ( و باتاا   والملالجات ا حصائية الت  ت  استخداماا ف  تحليل 

 ال تائج.
 

 منهجية الدراسة 1.1

 ارسلوب الم اج  ال ي اتبل ف    ا البحن  و الم اج الوصف  المسح . 
 

 مجتمع الدراسة 1.1

مجتمل الدراسة من جميل مللم  ومللمات المدار  الحعومية التابلة لوذارا التربية تعون 

والتللي  الفلسفي ية والمدار  الخاصة ومدار  وعالة الغون الدولية ف  محافظة را  اهلل 

( 11( مدرسىة حعومية و)181( مللمًا ومللمة موذعين على )1111والبالغ عدد   )  والبيرا
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)وذارا التربية  1111/1111و لك حسب ا حصادات ارخيرا ف  اللا  ( وعالة 1خاصة و )

 (. 1111دائرا التخفيف   -والتللي  اللال  الفلسفي ية
  

 
 عينة الدراسة 1.4

ة را  اهلل والبيةةةرا  تةةة  اختيةةةار   مللمةةةًا ومللمةةةة فةةة  محافظةةة 1111تعو ةةةت عي ةةةة الدراسةةةة مةةةن 

وعةةان توذيةةل عي ةةة الدراسةةة عمةةا  ةةو موضةةح فةة  الجةةدول رةةة  غيررر وشررةائية  بفري ةةة تفوعيةةة

(1.1)
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 (1.1رة  )جدول 
 ةخصائص عينة الدراس

 

 

 تص يف اللدد
 المدرسة

 و   اللدد
 المدرسة

 ال سبة
 المئوية

مستوى  اللدد
 المدرسة

الت  يل  اللدد التخصال اللدد
 التربوي

المؤ ل  اللدد
 الللم 

 س وات اللدد
 الخبرا

 ال سبة
 المئوية

 الج   اللدد

اساسية  256 24.7  عور 356 حعومية 785
 د يا

  عور 440 42.6 1اةل من  33 دبلو  96 يوجد 540 علو  ا سا ية 701

اساسية  222 21.4 ا ان 380 خاصة 118
 عليا

علو   331
 فبيلية

 ا ان 594 57.4 1-1 226 بعالوري  808   يوجد 476

    11-1 266 ماجستير 130      ا وية 557 53.8 مختلفة 299 وعالة 132
    11-11 223 دعتوراا -    1035  1035 100  1035  1035
    11اع ر من  287             
 المجمو  1035 100  1035  1035  1016         
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 أداة الدراسة 1.5

 ة ت ي  مةدى ممارسةة المةديرين للملةايير الما يةة مةن وجاةة  ظةر المللمةين أداا الدراسة    استبا

. وةةةد ةامةةت الباح ةةة بتصةةميماا بةةالرجو  الةةى و ي ةةة الملةةايير الما يةةة لمةةدير  (1ا ظةةر ملحةة  رةةة  )

 (.1111المدرسة الصادرا عن وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي   )

 تعو ت ا ستبا ة من أربلة أجذاد   :

المؤ ةل الللمة  والت  يةل وسة وات الخبةرا  و  جة  ال ة :  المةدير مللومات عامة عةن :الجذد ارول

 التربوي والتخصال. 

المؤ ل الللمة  و الت  يةل ج   وس وات الخبرا  و ال  :  الملل  مللومات عامة عن :الجذد ال ا  

 التربوي والتخصال ومستوى المدرسة و و  المدرسة وتص يف المدرسة.

 ( ف را موذعة ف   ال ة مجا ت   :11اشتمل على ) :الجذد ال الن

 رول: ةيادا عملية التللي  والتلل .المجال ا

 المجال ال ا  : إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية.

 المجال ال الن: تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  واللالةات الخارجية.

وفلب من الملل  ا جابة عن المجا ت ال ال ة مةن خةالل وضةل دائةرا حةول الةرة  الة ي ي ةل أمةا  

  مةةن خةةالل سةةل  ليعةةرت الخماسةة   وتةة  إعفةةاد الةةوذن ل يةةا  اتجا ةةات الخا ةةة التةة  يرا ةةا م اسةةبة

( 1( درجةةة ةليلةةة )1اللي ةةة  حةةو درجةةة تةةوافر الملةةايير الما يةةة لمةةدير المدرسةةة: درجةةة ةليلةةة جةةدًا )

 (.1( درجة عبيرا جدًا )1( درجة عبيرا )1درجة متوسفة )

( 1-1.18( متوسةف  )1.11-1.11)( مة خفض  1.11-1) وت  ا عتمةاد علةى الم يةا  التةال 

 (.1111مرتفل ف  ت دير استجابات عي ة الدراسة )جرايدا  
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و ةو الجةذد المتللة  باةتراحةات المللمةين لتحسةين الملةايير الما يةة لمةديري المةةدار   الجةذد الرابةل:

 وال ي تمحور حول  عر خم  اةتراحات اضافية للملايير الما ية ل  يت   عر ا ف  ا ستبا ة.

 
 صدق أداة الدراسة 1.6

 ت  التح   من صد  محتوى أداا الدراسة وفحال الصد  الب ائ  ل داا.

 صد  محتوى أداا الدراسة

(  بلرضةةاا علةةى تسةةلة تربةةويين مةةن  وي 1تةة  التح ةة  مةةن صةةد  المحتةةوى لةة داا  ملحةة  رةةة  )

تةةةة  اجةةةةراد بلةةةةض  الخبةةةةرا وا ختصةةةةاال والملرفةةةةة الجيةةةةدا فةةةة  اإدارا التربويةةةةة واإدارا المدرسةةةةية.

التلةةديالت علةةى أجةةذاد ا سةةتبا ة مةةن ةبةةل المحعمةةين والمتم لةةة بحةة ف بلةةض الب ةةود وتلةةديل ب ةةود 

 أخرى .

 

 العينة الستطالعية 1.7

جربةةت ارداا مةةن خةةالل تفبي اةةا علةةى عي ةةة اسةةتفالعية بلةةغ عةةدد ا للتح ةة  مةةن الصةةد  الب ةةائ  

( مللمةًا 11  م ف ة ضواح  ال ةد  مة ا  )ومللمة من مللم  المدار  الحعومية ف اً ( مللم11)

 .( مللمة 11و )

 

 الصدق البنائي 1.7.2

 Factor)فةةيمعن اجةةراد التحليةةل اللةةامل   111و ةةو أع ةةر مةةن  1111بمةةا أن حجةة  اللي ةةة بلةةغ 

Analysis( على استجابات عي ة الدراسة )Tabachnick, 2007(  عما ورد ف )Brown & 

Onsman, 2012 ) أجل التح   من الصد  الب ائ  )اللامل ( ل داا ت  تفبي  تحليل من و لك
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 Rotation Method: Varimax withواستخدام التدوير القائم  Factor  Analysisاللوامل 

Kaiser Normalization    علةةى اسةتجابات المللمةةين لعةل جةةذد مةن أجةةذاد ا سةتبا ة حيةةن تةة

بلةةين فةة ع ر باللامةةل وةةةد أخةة ت الملةةايير اآلتيةةة   1.11اعتمةةاد الب ةةود التةة  لاةةا عالةةةة )تشةةبل( 

 ا عتبار من أجل ا حتفاظ باللدد الم اسب من اللوامل ف  عل جذد من أجذاد ا ستبا ة:

)الجةة ور العام ةةة(   حيةةن تةة  ا حتفةةةاظ  Eigenvaluesأوً : م ةةدار مةةا يسةةمى بملةةامالت عيغةةن 

 لت  تساوي أو تذيد عن واحد.)الج ور العام ة( ا Eigenvaluesباللوامل  ات ال 

)الج ور العام ة( أو )اللوامةل(  فيتحةدد عةدد  Eigenvalues ا يًا: الفر  ف  ةي  ملامالت عيغن 

 باالقتراب والتساوي مع بعضها البعض . Eigenvaluesاللوامل ع دما تبدأ الفرو  بين ةي  

 الم ح ى با ستواد مشعاًل خفًا أف يًا. يتحدد عدد اللوامل باللامل ال ي يبدأ بلده Scree Plotثالثاُ: 

  و ةةو الشةةعل اربسةةف الةة ي  Simple Structure Solutionرابلةةًا: الترعيةةب ا بسةةف لللوامةةل 

يمعن الحصول عليا لللوامةل ضةمن جةدول اللوامةل  أي أن الب ةد الة ي ي ةل علةى أحةد اللوامةل   

ى عامةل وأةةل مةا يمعةن علةى اللامةل ي ل على اللوامل ارخرى  وا ا وةل يعون أعبر مةا يمعةن علة

 اآلخر .

خامسةةةًا: امعا يةةةة تفسةةةير اللوامةةةل أو تسةةةميتاا و لةةةك مةةةن خةةةالل الحصةةةول علةةةى الترعيةةةب اربسةةةف 

 لللوامل.
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قياادة  المهنياة للمادير والخاصاة بمعاايير معااييرالنتائج التدوير القائم للجزء المتعلق ب  1.7.1

 عملية التعليم والتعلم:

تةة  عةةرض ةةةي  الجةة ور العام ةةة والفةةرو  بي اةةا وةيمةةة تفسةةير التبةةاين لللوامةةل ال اتجةةة عةةن التةةدوير  

ال ةةائ  للب ةةود المتلل ةةة باجابةةات المللمةةين حةةول ملةةايير ةيةةادا عمليةةة التللةةي  والةةتلل  فةة  جةةدول رةةة  

(1.1) 

 (1.1رة  )جدول 

قايم الجاذور الكامناة والفاروق بينهااا وقيماة تفساير التبااين للعواماال الناتجاة عان التادوير القااائم 
 معايير قيادة عملية التعليم والتعلمللبنود المتعلقة باجابات المعلمين حول 

 
 اللامل

Component 

 ةي  عيغن ارولية
Initial Eigenvalues )الجذور الكامنة( 

 ةيمة الج ر العامن
Total 

الفةةةةةةةةرو  بةةةةةةةةين ةةةةةةةةةي  
 الج ور العام ة

ال سةةةةةةةةةةةةةةةبة المئويةةةةةةةةةةةةةةةة 
 للتباين

 ال سبة المئوية التراعمية

1 11.18  19.91 19.91 
1 1.18 11.11 1.11 11.11 
1 1.18 1.19 1.11 19.11 
 

 التة  تذيةد Initial Eigenvalues أن عدد ةي  عيغن ارولية (1.1رة  )يالحظ من خالل جدول 

 عوامل رن الفرو  بين ةةي  ملةامالت عيغةن  ال ةأخ   وبا ا يمعن.  ال ةتساوي  واحدعن  ةيمتاا

ت تةةرب مةةن بلضةةاا الةةبلض ع ةةد اللامةةل ال الةةن.  وللت عةةد مةةن  )الفةةرو  بةةين ةةةي  الجةة ور العام ةةة(

 Scree "  1.1  وتة  عةرض "شةعل  Scree Plotعدد اللوامل الواجب ا حتفاظ باا ت  استخدا 

Plot ل ةيادا عمليت  التللي  والتلل  مةل ةةي  ملةامالت عيغةن للب ود المتلل ة بمجاEigenvalues 

 )الج ور العام ة(.
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للب ود المتلل ة بملايير ةيادا عملية التللي  والتلل  مل ةي   Scree Plot"  1.2"الشكل 

Eigenvalues .)الج ور العام ة( 

باالستةاء  عوامل  ن الخف يبدأ ب ال ةامعا ية ا حتفاظ  Scree Plot"   1.1الشعل يتضح من "

واالقتررراب مررن الخرري انفقرري ونررد العامررد الرابررع. وقررد بلترري قيمررة ت سررير التبرراين )النسرربة الم ةيررة 

 ع د اللامل ال الن.  1.111التراكمية( 

( الب ةةود الواةلةةة علةةى عوامةةل ةيةةادا عمليةةة التللةةي  والةةتلل   تيجةةة التةةدوير 1.1ويلةةرض جةةدول رةةة  )

( عل ب ةد علةى اللامةل الة ي ي تمة  Loadingستجابات عي ة الدراسة ودرجة التشبل )ال ائ  على ا

 اليا.

 
 
 
 



71 

 

 
 

 
 (1.1)جدول رة  

نتيجة التدوير القائم على  معايير قيادة عملية التعليم والتعلم البنود الواقعة على عوامل
 استجابات عينة الدراسة ودرجة تشبع كل بند على العامل الذي ينتمي اليه

درجة تشبل الب د  الب درة  
 على اللامل ارول

درجة تشبل الب د 
 على اللامل ال ا  

درجة تشبل الب د 
 على اللامل ال الن

 صيغة الب د

 يساعد المللمين ف  تحليل محتوى الم ااج   1.11 18
 ي و  بتوذيل  شرات خاصة ب  مية ا ختبارات   1.18 11
 وحاجات المللمين يفب  أساليب اشرافية تتالئ    1.11 19
 يشجل توذيل  شرات توعوية ف  الغرف الصفية   1.11 11
 يلمل على توفير مصادر تلل  مت وعة تدع  تح ي  الم ااج   1.11 11
 يلمل على  شر وتلمي   جاحات المللمين وابداعاتا    1.19 11
 لخفتا يساعد المللمين ف  تحديد ار داف اللامة خالل اعداد      1.11 11
 يلمل على توفير ةاعدا بيا ات لعل ما يتلل  ف  المدرسة   1.11 11
 ي شر   افة ح  التللي  للجميل بين المللمين   1.11 11
 يلمل على ب اد خفف عالجية لتحسين مستوى التحصيل    1.11 11
 يلمل على توفير ما يحتاجا المللمون من وسائل وأدوات   1.11 11
 يستخد  الملايير الما ية للمللمين ع سا  مرجل     1.18 11
 يفلل دور المرشد التربوي ف  تصمي  ار شفة    1.11 11
 يفلل المللمين على ت ارير   ا شرافية  1.19  1
 يشجل تبادل الخبرات بين المللمين  1.11  1
 ي ف  ذيارات اشرافية وارشادية تتس  بالشمولية والموضوعية  1.11  8
 يشجل المللمين على استخدا  أساليب تراع  الفرو  الفردية  1.11  9
 يلمل على تحديد احتياجات المدرسة  1.11  11
 يلمل على دمج  وي ا حتياجات الخاصة ف  المدرسة  1.11  11
 ي اةش مل المللمين أ داف الم ااج الفلسفي  . 1.11   1
 ال شف والفلال.يذود المللمين بمباد  التلل   1.19   1
 يوفر فرال ال مو الما   لفاة  المللمين ف  المدرسة. 1.11   1
 يشرك المللمين ف  تحديد احتياجاتا  الما ية. 1.11   1
 يصم  أدوات ت وي  تسا  ف  تحسين البرامج التلليمية. 1.19   11
 يتلاون مل المشرفين ف  تحليل البيا ات المتلل ة ب داد الفلبة  1.11   11
 يفلل دور)لجان المباحن( و شافاتاا الفاعلة. 1.11   1
 يلمل على ت دي  تغ ية راجلة تسا  ف  تحسين أداد المللمين. 1.19   11
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ب ال ة عوامل ت  الحصول على الترعيب ا بسف لللوامل بوجود  ال ة عوامل . ل ا ت  ا حتفاظ 

 لجذد ةيادا عملية التللي  والتلل .

 ت  تسمية عوامل الملايير الما ية للمدير والخاصة بمجال ةيادا عملية التللي  والتلل  

 اللامل ارول:ملايير تفوير البيئة التلليمية والتللمية .1

 اللامل ال ا  : ملايير دور المدير عمشرف م ي . .1

 اللامل ال الن: ملايير الت مية الما ية لللاملين وتفوير أدائا .  .1

 

بالمعايير المهنية للمدير والخاصة بإدارة المدرسة نتائج التدوير القائم للجزء المتعلق  1.7.1

 كمؤسسة تعليمية

ت  عرض ةي  الج ور العام ة والفرو  بي اا وةيمة تفسير التباين لللوامل ال اتجة عن التدوير  

ال ائ  للب ود المتلل ة باجابات المللمين حول مجال إدارا المدرسة عمؤسسة تربوية لدى المدير ف  

 (.1.1جدول رة  )

 (1.1رة  )جدول 
التباين للعوامل الناتجة عن التدوير القائم قيم الجذور الكامنة والفروق بينها وقيمة تفسير 

 المدرسة كمؤسسة تعليمية إدارةمعايير  للبنود المتعلقة باجابات المعلمين حول
 
 اللامل

Component 

 ةي  عيغن ارولية
Initial Eigenvalues )الجذور الكامنة( 

 ةيمة الج ر العامن
Total 

الفرو  بين ةي  
 الج ور العام ة

المئوية ال سبة 
 للتباين

 ال سبة المئوية التراعمية

1 9.19  11.81 11.81 
1 1.91 8.11 1.11 11.19 
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الت  تذيد  Initial Eigenvalues أن عدد ةي  عيغن ارولية( 1.1رة  )يالحظ من خالل جدول 

 رن الفرو  بين ةي  ملامالت عيغن عاملين. ا  أن با معان أخ  واحدتساوي  ةيمتاا عن واحد

ت ترب من بلضاا البلض ع د اللامل ال ا  . ل لك يفضل  )الفرو  بين ةي  الج ور العام ة(

  وت   Scree Plotا حتفاظ بلاملين  وللت عد من عدد اللوامل الواجب ا حتفاظ باا ت  استخدا  

للب ود المتلل ة بالملت دات مل ةي  ملامالت عيغن  Scree Plot " 1عرض "شعل 

Eigenvalues .)الج ور العام ة( 

 
المدرسة عمؤسسة تلليمية مل ةي   إداراللب ود المتلل ة بملايير  Scree Plot " 1.1"الشكل 

Eigenvalues .)الج ور العام ة( 
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باالستةاء  ن الخف يبدأر بلاملينامعا ية ا حتفاظ  Scree Plot" 1.1يتضح من "شعل 

 واالقتراب من الخي انفقي وند العامد الثالث. 
( الب ود الواةلة على عوامل الملايير الما ية للمدير الخاصة بإدارا 1.1ويلرض جدول رة  )

المدرسة عمؤسسة تلليمية  تيجة التدوير ال ائ  على استجابات عي ة الدراسة ودرجة التشبل 

(Loading عل ب د على اللامل ال ي ).ي تم  اليا 

 (1.1رة  )جدول 
نتيجة التدوير القائم على المدرسة كمؤسسة تعليمية  إدارةمعايير  البنود الواقعة على عوامل

 استجابات عينة الدراسة ودرجة تشبع كل بند على العامل الذي ينتمي اليه
درجة تشبل الب د  رة  الب د

 على اللامل ارول
درجة تشبل الب د 
 على اللامل ال ا  

 صيغة الب د

 يشرك الايئة التدريسية ف  ب اد الخفف المتلددا ار داف وف  سياسة الوذارا  1.81 11
 يشرك فاة  المدرسة ف  ص اعة ال رارات التربوية.  1.11 11
 يل د حل ات لل  اش حول أس  المسائلة ف  ال ظا  التربوي الفلسفي  .  1.11 11
 اللالةة ف  ص ل ال رارات التربوية يشرك الل اصر البشرية  ات  1.11 1
 يراع  اللالةات ا  سا ية وا جتماعية ف  ممارساتا ا دارية.  1.19 11
 يوظف التع ولوجيا والت  يات التربوية ف  اللملية ا دارية.  1.19 8
 ييسر للمللمين استخدا  تع ولوجيا المللومات وتوظيفاا ف  عملا .  1.11 11
 على تح ي  رؤية المدرسة ورسالتاا.يلمل   1.11 11
 يساعد الفلبة ف  حل مشاعلا .  1.11 11
 يلمل على توفير بيئة صحية عم ة وداعمة لللملية التربوية.  1.11 1
 يفلل دور ا  اعة المدرسية ف  تلذيذ السلوعات ا يجابية  1.11 11
 والف ية(.يخفف بشعل جيد ف  المشاريل )المالية وا دارية   1.11 1
 ي در ارعمال اإبداعية والمتميذا لمجتمل المدرسة.  1.11 9
 يتمتل بملرفة وفا  بال يادا التربوية و ظرياتاا. 1.81  1
 التربوية و ظرياتاا. دارايتمتل بملرفة وفا  باإ 1.18  1
 يلرف المللمين بالايعلية ا دارية والف ية ل ظا  التللي  وفلسفتا. 1.11  1
 ييسر التحا  المللمين بدورات حول استخدا  التع ولوجيا والت  يات الحدي ة. 1.11  1
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عما ت  الحصول على الترعيب ا بسف لللوامل بوجود عاملين . ل ا ت  ا حتفاظ بلاملين عوامل 

 لجذد إدارا المدرسة.

 تلليميةبإدارا المدرسة عمؤسسة ت  تسمية عوامل الملايير الما ية للمدير والخاصة 

 اللامل ارول: ملايير التخفيف وص اعة ال رارات

 ملايير العفايات ا دارية اللامل ال ا  :

 

تفعيل  بمعايير الخاصةللمدير نتائج التدوير القائم للجزء المتعلق بالمعايير المهنية  1.7.4

 :بالمجتمع المحلي العالقة

ت  عرض ةي  الج ور العام ة والفرو  بي اا وةيمة تفسير التباين لللوامل ال اتجة عن التدوير  

الملايير الما ية للمدير والخاصة بربف المدرسة ال ائ  للب ود المتلل ة باجابات المللمين حول 

 (1.1رة  )ف  جدول  بالمجتمل المحل 

 (1.1رة  )جدول 
قيم الجذور الكامنة والفروق بينها وقيمة تفسير التباين للعوامل الناتجة عن التدوير القائم 

 معايير تفعيل العالقة بالمجتمع المحليللبنود المتعلقة باجابات المعلمين حول 
 
 اللامل

Component 

 ةي  عيغن ارولية
Initial Eigenvalues )الجذور الكامنة( 

 ةيمة الج ر العامن
Total 

الفرو  بين ةي  
 الج ور العام ة

ال سبة المئوية 
 للتباين

 ال سبة المئوية التراعمية

1 1.18  19.11 19.11 
1 1.11 1.11 1.11 11.11 

 
الت  تذيد  Initial Eigenvalues أن عدد ةي  عيغن ارولية( 1.1رة  )يالحظ من خالل جدول 

رن الفرو  بين ةي  ملامالت عيغن )الفرو   عاملين. ا  أن با معان أخ  واحد تساوي 1عن 
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ت ترب من بلضاا البلض ع د اللامل ال ا    وللت عد من عدد اللوامل  بين ةي  الج ور العام ة(

للب ود Scree Plot "  1.1  وت  عرض " شعل  Scree Plotالواجب ا حتفاظ باا يت  استخدا  

 )الج ور العام ة(. Eigenvaluesالمتلل ة بالملايير مل ةي  ملامالت عيغن 

 
للب ود المتلل ة بملايير تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  مل ةي   Scree Plot " 1.1"الشكل 

Eigenvalues .)الج ور العام ة( 

باالسرررتةاء  ن الخةةةف يبةةةدأر بلةةةاملينامعا يةةةة ا حتفةةةاظ  Scree Plot" 1.1يتضةةةح مةةةن "شةةةعل 

واالقتررراب مررن الخرري انفقرري ونررد العامررد الثالررث. وقررد بلترري قيمررة ت سررير التبرراين )النسرربة الم ةيررة 

 ع د اللامل ال ا  .   65.38التراكمية( 
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الملايير الما ية للمدير والخاصة بربف ( الب ود الواةلة على عوامل 1.1ويلرض جدول رة  )

ر ال ائ  على استجابات عي ة الدراسة ودرجة التشبل  تيجة التدوي المدرسة بالمجتمل المحل 

(Loading.عل ب د على اللامل ال ي ي تم  اليا ) 

 
 (1.1رة  ) جدول

نتيجة التدوير القائم على  معايير تفعيل العالقة بالمجتمع المحليالبنود الواقعة على عوامل 
 استجابات عينة الدراسة ودرجة تشبع كل بند على العامل الذي ينتمي اليه

درجة تشبل الب د  رة  الب د
 على اللامل ارول

درجة تشبل الب د 
 على اللامل ال ا  

 صيغة الب د

ي د  شاادات ت دير وعتب شعر مت وعة لمؤسسات مجتملية ساعدت بت ظي    1.11 8
 أ شفة تلذذ اللالةة بين المدرسة والمجتمل.

 يفلل شبعة التواصل بين ار ل والمدرسة.  1.11 11
يلمل على  شر بلض المبادرات التلليمية الت  ي و  باا المللمون لتو ي    1.11 11

 اللالةة بين المجتمل ومحتوى الم رر الدراس .
 والمجتمل المحل  ف  دع  تلل  الفلبة.يلذذ المسؤولية المشترعة بين المدرسة   1.11 11
يؤعد على ضرورا احتواد خفف المللمين على أم لة واةلية مستوحاا من الواةل   1.11 9

 والمجتمل الفلسفي  .
 ي ظ  رحالت   افية للفلبة لمواةل تاريخية وترا ية.  1.11 1
 المحيف.ي ظ  ل ادات توعوية للحد من المظا ر السلبية ف  المجتمل  1.81  1
 ي ظ  حمالت عمل تشارعية تفوعية بالت سي  مل المجتمل المحل . 1.11  1
ي ظ  ل ادات تلاو ية ارشادية لتوجيا الفلبة لمسارات تلليمية وف  ةدراتا   1.11  1

 وحاجات المجتمل المحل .
 ي ظ  ل ادات توعوية رولياد ارمور من أجل رفل مستويات التحصيل للفلبة. 1.11  1
 يلمل على تشعيل مجل  أولياد أمور الفلبة وف  ملايير وأس  تربوية. 1.11  1
 يشجل مشارعة أولياد ارمور ف  الفلاليات الوف ية والم اسبات. 1.11  1

 
ملةةايير للتةة  الحصةةول علةةى الترعيةةب ا بسةةف لللوامةةل بوجةةود عةةاملين . لةة ا تةة  ا حتفةةاظ بلةةاملين 

 المدرسة بالمجتمل المحل الما ية للمدير والخاصة بربف 
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 ت  تسمية عوامل الملايير الما ية للمدير والخاصة بربف المدرسة بالمجتمل المحل 

 اللامل ارول: ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل 

      ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور اللامل ال ا  :

 
 ثبات أداة الدراسة 1.8

 Cronbach Alphaت  التح   من  بات ا داا من خالل حساب ملامالت ال بات عرو باخ الفا 

حين حسبت ملامالت ال بات عرو باخ الفا لعل عامل من عوامل اجذاد ا ستبا ة على حدا    

 (.1.8)لعل جذد من   ه ا جذاد ععل ويتضح  لك من جدول 

 (1.8رة  )جدول 
لالستبانة ولجزائها ولعوامل كل جزء من هذه  Cronbach Alphaالثبات كرونباخ الفا قيم 

 المجالت
  اس  اللامل رة  اللامل اجذاد ا ستبا ة

 عدد الب ود
ةيمة عرو باخ 

 ألفا
 

 المجال ارول
 1.91 11 ملايير تفوير البيئة التللمية والتلليمية ارول
 1.81 1 ملايير دور المدير عمشرف م ي  ال ا  
 1.89 8 ملايير الت مية الما ية لللاملين وتفوير ادائا  ال الن

 1.91 11  جميل ب ود المجال ا ول
 

 المجال ال ا  
 1.91 11 ملايير التخفيف وص اعة ال رارات ارول
 1.18 1 ملايير العفايات ا دارية ال ا  

 1.91 11  جميل ب ود المجال ال ا  
 

 المجال ال الن
 1.89 1 تةثيق العالقة مع المجتمع المحليمعايير  ارول
 1.89 1 ملايير ا تصال والتواصل مل اولياد ا مور ال ا  

 1.91 11  جميل ب ود المجال ال الن
 1.98 11  ب ود ا ستبا ةجميل  ا ستبا ة جميلاا

 
لالسةةةتبا ة  Cronbach Alphaال بةةةات عرو بةةةاخ الفةةةا ةةةةي  بةةة ن  (1.8يالحةةةظ مةةةن جةةةدول رةةةة  )

 و   ةيمة م بولة 1.98ةد بلغ  ارجذادو جذائاا وللوامل عل جذد من   ه 
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 اجراءات الدراسة 1.3

( ومديرية التربيةة 1ملح  رة  ) وذارا التربية والتللي  الفلسفي ة عل من الحصول على مواف ةت   .1

الدراسةة والسةماح بتفبية   جةراد ( 1ووعالة الغةون الدوليةة ملحة  رةة  ) (1والتللي  ملح  رة  )

 . أدوات الدراسة المختلفة على اللي ة

 ن والمللمات بفري ة تفوعية غير عشوائية.ت  اختيار عي ة الدراسة من مجتمل المللمي .1

( اسةةتبا ة للمللمةةين و لةةك فةة  بدايةةة شةةار تشةةرين ال ةةا   حتةةى  اايةةة شةةار 1111توذيةةل ) تةة   .1

 ل مدرسة بشعل شخص .وةد وذعت على ع 1111عا ون ارول من اللا  

 ت  جمل ا ستبا ات الخاصة بالملل . .1

 11تةة  اسةةت  اد عةةدد مةةن ا سةةتبا ات غيةةر المعتملةةة أو غيةةر الصةةالحة للتحليةةل وةةةد بلةةغ عةةدد ا  .1

 .1111استبا ة وبالتال  عان عدد ا ستبا ات الصالحة للتحليل 

وم اةشةتاا   ة  م ار تاةا مةل ب اد على عملية التحليل ا حصائ  ت  ا جابة عن أسئلة الدراسةة   .1

 الدراسات الساب ة.

ت  تحليل ال تائج وم ار تاا مل الملايير الما ية لمدير المدرسة والموجودا فة  أداا الت يةي  التة    .1

 أعدتاا وذارا التربية والتللي  الفلسفي ية.

 

 متغيرات الدراسة 1.23

 المتغيرات المست لة وتشمل

 أ  ى(.الج  : ولا مستويان ) عر  
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س وات  من  11-1س وات  من  1-1س وات الخبرا: و لا خمسة مستويات )أةل من س ة  من 

 س ة( 11س ة  أع ر من  11 -11

 المؤ ل الللم : ولاا أربلة مستويات )دبلو   بعالوري   ماجستير  دعتوراا(.

 التربوي(.الت  يل التربوي: لا مستويان )يوجد دبلو  ت  يل تربوي    يوجد دبلو  ت  يل 

 التخصال: لا مستويان )علو  ا سا ية  علو  فبيلية(.

 مستوى المدرسة: ولاا  ال ة مستويات )أساسية د يا  أساسية عليا   ا وية(.

  و  المدرسة: : ولاا  ال ة مستويات ) عور  ا ان  مختلفة(

 تص يف المدرسة: لاا  ال ة مستويات ) حعومية  خاصة  وعالة(.

 ة وتشملالمتغيرات التابل

 المبحو ين على مجا ت ا ستبا ة  و  ه المجا ت   :متوسف استجابة 

 مجال ةيادا عملية التللي  والتلل  وعواملا   :

المدير عمشرف م ي  وملايير الت مية التلليمية والتللمية  ملايير دور ملايير تفوير البيئة 

 الما ية لللاملين وتفوير ادائا .

 

 عمؤسسة تلليمية وعواملا   :مجال إدارا المدرسة 

 ملايير التخفيف وص اعة ال رارات  وملايير العفايات ا دارية.

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  وعواملا   :

 .تصال والتواصل مل أولياد ارمورملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل  وملايير ا 
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 المعالجة الحصائية 1.22
 

تحليل البيا ات وف ًا رسئلة الدراسة وبيا اتاا وةد تمت الملالجة ا حصائية للبيا ات عن فري   ت 

 SPSS( )Statistical Package for Social)استخدا  بر امج الرذ  ا حصائية ا جتماعية 

Sciences) : عما يل 

 لحساب  بات ا ستبا ة. Cronbach Alphaال بات عرو باخ الفا استخدا  ملادلة  -

من خالل التدوير بفري ة فريماع   Factor Analysis))ت  ت في  التحليل اللامل   -

(Varimax  لتحديد درجة التشبل لعل ف را على مجالاا وتجميل الف رات المتشبلة على  ف )

لى عل المجال. استخراج المتوسفات الحسابية وا  حرافات المليارية  ستجابات المشارعين ع

 من ف رات ا ستبا ة.ف را  

 وت  استخدا  التعرارات وال سب المئوية لالجابة عن السؤال المفتوح. -

 

 ملخص الفصل 1.21
 

ستلرض الفصل م اجية الدراسة بتصميماا الوصف  المسح   ومجتملاا المتم ل ف  مللم  ا

ومللمات المدار  الحعومية التابلة لوذارا التربية والتللي  اللال  الفلسفي ية والمدار  الخاصة 

  واللي ة 1111/1111ومدار  وعالة الغون الدولية ف  محافظة را  اهلل والبيرا لللا  الدراس  

لتفوعية غير اللشوائية للعشف عن درجة توافر الملايير الما ية لمديري المدار  ف  محافظة ا

لى إرا  اهلل والبيرا من وجاة  ظر مللمياا  حين ةامت الباح ة بب اد وتصمي  استبا ة بالرجو  

ي ية و ي ة الملايير الما ية لمدير المدرسة الصادرا من وذارا التربية والتللي  اللال  الفلسف

جرادات ب اد ارداا والتح   إالفصل  أظهرجابة على أسئلة الدراسة و(  وتصب ف  اإ1111)
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من صدةاا و باتاا  وع لك عليات تفبي  الدراسة وتوضيح عيفية جمل البيا ات وبيان استراتيجيات 

الت  ت  تحليلاا للحصول على  تائج الدراسة  عما بين الفصل الالح   تائج التحاليل ا حصائية و 

 حرافات المليارية للوامل عل مجال من مجا ت من خاللاا عرض المتوسفات الحسابية واإ

حصائية المتلل ة بت  ير عل من المتغيرات المست لة ف  مجال الملايير الما ية ع لك التحاليل اإ

لالةة مل دارا المدرسة عمؤسسة تلليمية ومجال تفليل الإةيادا عملية التللي  والتلل   ومجال 

المجتمل.
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 الفصل الرابع 
 النتائج
 

محافظة را  اهلل  مدار  يريالدراسة إلى العشف عن درجة توافر الملايير الما ية لمد  دفت

 والبيرا من وجاة  ظر مللمياا  وبشعل محدد تتبلور أ داف   ه الدراسة ف :

لدى مديري المدار  ف  محافظة را  اهلل والبيرا من  توافر المعايير المهنيةالتلرف على درجة  .1

 وجاة  ظر المللمين.

ملرفة الفرو  ف  متوسفات ت يي  المللمين لمستوى أداد المديرين على جميل ب ود أداا   .1

  المؤ ل للمدير   س وات الخبراالمدير متغيرات )ج  الدراسة )ا ستبا ة( ومجا تاا تبلًا ل

( ف    تص يف المدرسة و  المدرسةالت  يل التربوي للمدير  مستوى المدرسة    للمدير الللم 

 محافظة را  اهلل والبيرا .مدار  

 لملايير الما ية لمديري المدار .اةتراحات المللمين لتحسين ا التلرف على  .1

ت  ادخال استجابات عي ة الدراسة باستخدا  بر امج الرذ  اإحصائية للدراسات ا جتماعية 

(SPSS وت  عرض  تائج التحاليل اإحصائية الت  أجريت لإلجابة على أسئلة الدراسة  )

 عاآلت :

التحاليل اإحصائية والتة  يةت  مةن خاللاةا عةرض المتوسةفات الحسةابية واإ حرافةات الملياريةة  .1

لدرجةةةة تةةةوافر الملةةةايير الما يةةةة لةةةدى مةةةديري المةةةدار  مةةةن وجاةةةة  ظةةةر المللمةةةين   ةةة  عةةةرض 

 الحسابية واإ حرافات المليارية للوامل عل مجال من مجا ت الملايير الما ية.المتوسفات 
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التحاليةةةل اإحصةةةائية المتلل ةةةة بتةةة  ير عةةةل مةةةن المتغيةةةرات المسةةةت لة للمةةةدير )الجةةة    سةةة وات   .1

الخبةةةةرا  المؤ ةةةةل الللمةةةة   الت  يةةةةل التربةةةةوي  التخصةةةةال( و مسةةةةتوى المدرسةةةةة   ةةةةو  المدرسةةةةة  

ةيةةةادا عمليةةةة التللةةةي  والةةةتلل    ومجةةةال إدارا المدرسةةةة عمؤسسةةةة  تصةةة يف المدرسةةةة( فةةة  مجةةةال

 تلليميةو ومجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل .

 

لدى مديري   توافر المعايير المهنيةدرجة  ماالنتائج المتعلقة بالسؤال األول:  4.2

 المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر المعلمين؟

المليارية  ستجابات  اإ حرافات  ا السؤال من خالل حساب المتوسفات و  تمت ا جابة عن

 عي ة الدراسة على جميل مجا ت ا ستبا ة ال ال ة:

المدرسة عمؤسسة تلليمية  تفليل اللالةة مل المجتمل  إدارا)ةيادا عمليت  التللي  والتلل   

 ( يوضح  لك.1.1والجدول رة  ) المحل (

 (1.1رة  )جدول 
 المعيارية للمجالت الثالثة للدراسة اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

رقم 
 لمجالا

حجم  المجاالت الرتبة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.18 1.11 1111 ةيادا عمليت  التللي  والتلل   1 ارول

 1.11 1.19 1111 المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا 1 ال ا  

تفليل اللالةة مل المجتمل المحل   1 ال الن
 واللالةات الخارجية

1111 1.11 1.11 

( أن متوسف اتجا ات المللمين على عافة المجا ت متوسفة  أي 1.1يالحظ من الجدول رة  )

 أن المللمين يرون أن المديرين يمارسون عافة المجا ت بدرجة متوسفة.
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  ال ة أسئلة فرعية: ارولوةد ا ب   عن السؤال 

ما مستوى أداد مديري المدار  ف  مجال ةيادا عمليت  التللي  والتلل  من وجاة  ظر مللم   .1

 مدار  محافظة را  اهلل والبيرا ؟

ما مستوى أداد مديري المدار  ف  مجال إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية من وجاة  ظر  .1

 مللم  مدار  محافظة را  اهلل والبيرا ؟

مستوى أداد مديري المدار  ف  مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  من وجاة  ظر ما  .1

 مللم  مدار  محافظة را  اهلل والبيرا ؟

ما مستوى أداد مديري المدار  ف  مجال ةيادا عمليت  التللي  والتلل  من وجاة  ظر  .1

 مللم  مدار  محافظة را  اهلل والبيرا ؟

الما ية لدى مديري مدار  محافظة را  اهلل والبيرا من وجاة  ظر  درجة توافر الملايير لملرفة

المللمين ف  مجال ةيادا عملية التللي  والتلل  ت  حساب عل من المتوسفات الحسابية 

واإ حرافات المليارية لعل ف را من ف رات المجال ورتبت ترتيبًا ت اذليًا من ارع ر الى ارةل توافرًا  

 يوضح  لك( 1.1والجدول رة  )
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 (1.1رة  )جدول 
قيادة عملية التعليم  المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

 مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية والتعلم
 الرتبة

 
رة  
 الف را

 

 المتوسف الف را
 الحساب 

ا  حراف 
 الملياري

 8.11 3.66 ا شرافية.يفلل المللمين على ت ارير    1 1

 8.11 3.57 يشجل تبادل الخبرات بين المللمين. 1 1

 8.18 3.58 يشجل المللمين على استخدا  أساليب تلليمية تراع  الفرو  الفردية بين الفلبة 9 1

 8.14 3.46 ي ف  ذيارات اشرافية وارشادية تتس  بالشمولية والموضوعية. 8 1

 8.17 3.44 احتياجات المدرسة.يلمل على تحديد  11 1

 8.12 3.48 ي شر   افة ح  التللي  للجميل بين المللمين. 11 1

 8.11 3.48 .يلمل على توفير ما يحتاجا المللمون من وسائل وأدوات تلليمية 11 1

 8.16 3.31 يفلل دور)لجان المباحن( و شافاتاا الفاعلة. 1 8

 8.15 3.31 ا حتياجات الخاصة ف  اللملية التلليمية.يلمل على دمج الفلبة من  وي  11 9

 8.14 3.31 يلمل على ب اد خفف عالجية لتحسين مستوى التحصيل ف  المدرسة. 11 11

 8.11 3.36 يلمل على  شر وتلمي   جاحات المللمين وابداعاتا . 11 11

 8.12 3.33 يلمل على ت دي  تغ ية راجلة تسا  ف  تحسين أداد المللمين 11 11

 8.11 3.21 يتلاون مل المشرفين ف  تحليل البيا ات المتلل ة ب داد الفلبة ف  المدرسة. 11 11

 8.14 3.21 .يشرك المللمين ف  تحديد احتياجاتا  الما ية 1 11

 1.83 3.21 يفلل دور المرشد التربوي ف  تصمي  ار شفة الصفية والالصفية 11 11

 8.15 3.27 لفاة  المللمين ف  المدرسةيوفر فرال ال مو الما    1 11

 8.12 3.27 يذود المللمين بمباد  التلل  ال شف والفلال. 1 11

 8.14 3.26 .يستخد  الملايير الما ية للمللمين ع سا  مرجل  لت وي  أدائا  11 18

 1.82 3.25 ي و  بتوذيل  شرات خاصة ب  مية ا ختبارات وعلية إعداد ا ختبار الجيد. 11 19

 8.16 3.24 يفب  أساليب اشرافية تتالد  و حاجات المللمين. 19 11

 8.14 3.24 يلمل على توفير مصادر تلل  مت وعة تدع  تح ي  ار داف اللامة للم ااج. 11 11

يساعد المللمين ف  تحديد ار داف اللامة خالل إعداد   لخفتا  الس وية والفصلية  11 11
 واليومية.

3.22 8.17 

يشجل توذيل  شرات توعوية ف  الغرف الصفية وممرات المدرسة تشير الى ادوار الملل    11 11
 والفلبة بما يخال التلل  ال شف والفلال.

3.11 8.11 

 8.12 3.17 يصم  أدوات ت وي  تسا  ف  تحسين البرامج التلليمية. 11 11

 8.17 3.15 يلمل على توفير ةاعدا بيا ات لعل ما يتلل  بالمدرسة. 11 11

 1.84 3.85 يساعد المللمين ف  تحليل محتوى الم ااج. 18 11

 1.81 2.11 ي اةش مل المللمين أ داف الم ااج الفلسفي  . 1 11
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ةيادا عملية  ( المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية للمجال ارول )1.1يبين الجدول رة  )

التللي  والتلل ( ويتضح ب ن دور المدير ف  افال  المللمين على ت ارير   ا شرافية حين بلغ 

( اع ر الملايير توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر المللمينو يلياا دور المدير ف  1.11)

المدير ف  م اةشة واةلاا توافرًا عان دور   (1.11تشجيل المللمين على تبادل خبراتا  حين بلغ )

ا  أن جميل المتوسفات الحسابية   (1.89أ داف الم ااج الفلسفي   مل المللمين حين بلغ )

متوسفة  مما يل   أن دور مدير المدرسة ف  ةيادا عملية التللي  والتلل  من وجاة  ظر 

 المللمين متوسفة بشعل عا .

  محافظة را  اهلل والبيرا من وجاة  ظر درجة توافر الملايير الما ية لدى مديري مدار  لملرفةو 

المللمين الم ب  ة من التحليل اللامل  والتدوير ال ائ  للب ود المتلل ة باستجابات المللمين حول 

 ملايير ةيادا عملية التللي  والتلل   و  :

 اللامل ارول: ملايير تفوير البيئة التلليمية التللمية. .1

 ر عمشرف م ي .اللامل ال ا  : ملايير دور المدي .1

 اللامل ال الن: ملايير الت مية الما ية لللاملين وتفوير أدائا  .1

 (1.1رة  )جدول 
 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعوامل " قيادة عملية التعليم والتعلم"

رقم 
 العامل

حجم  اسم العامل
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.11 1.11 1111 البيئة التلليمية التللميةتفوير ملايير  ارول

 1.11 1.11 1111 ملايير دور المدير عمشرف م ي  ال ا  

 1.11 1.11 1111 ملايير الت مية الما ية لللاملين وتفوير أدائا  ال الن

 ولى سلم ليكرت الخماسي  5-1مالحظة االستجابات مةزوة من *
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( المتوسةفات الحسةابية واإ حرافةات الملياريةة لللوامةل ال ال ةة ال اتجةة مةن 1.1يبين الجدول رة  )

مجال ةيادا عملية التللي  والتلل   ويتضح ب ن ملايير دور المةدير عمشةرف التحليل اللامل  لب ود 

ملةةةايير تفةةةوير البيئةةةة م ةةةي  اع ةةةر اللوامةةةل تةةةوافرًا لةةةدى المةةةديرين مةةةن وجاةةةة  ظةةةر المللمةةةينو يلياةةةا 

حيةةن بلةةغ  ملةةايير الت ميةةة الما يةةة لللةةاملين وتفةةوير أدائاةة واةةةل اللوامةةل عةةان  التللميةةةو التلليميةةة

حيةةن ت تةةرب متوسةةفات  ةة ه اللوامةةل مةةن بلضةةاا بشةةعل   3.24المتوسةةف الحسةةاب  لاةة ا اللامةةل 

عبيةةر. ا  أن جميةةل المتوسةةفات الحسةةابية متوسةةفة  ممةةا يل ةة  أن دور مةةدير المدرسةةة فةة  ةيةةادا 

 والتلل  من وجاة  ظر المللمين متوسفة بشعل عا . عملية التللي 

توافرًا  لدى مدير المدرسة فة  مجةال ةيةادا عمليةة التللةي  والةتلل  مةن  أع ر المجا تيالحظ أن  و

دور المةةدير عمشةةرف م ةةي  مةةن خةةالل افةةال  المللمةةين  ملةةايير وجاةةة  ظةةر المللمةةين تةةدور حةةول

رات بةةين المللمةةين وتشةةجيلا  علةةى اسةةتخدا  اسةةاليب علةةى ت ةةارير   ا شةةرافية وتشةةجيل تبةةادل الخبةة

تلليميةةةة تراعةةةة  الفةةةةرو  الفرديةةةةة بةةةةين الفلبةةةةة و ت فيةةةة  ذيةةةةارات اشةةةةرافية وارشةةةةادية تتسةةةة  بالشةةةةمولية 

-1.11  حيةةةن تراوحةةةت متوسةةةفاتاا بةةةين والموضةةةوعية واللمةةةل علةةةى تحديةةةد احتياجةةةات المدرسةةةة

 وت ل جميلا ضمن اللامل ال ا  . 1.11

توافرًا  لدى مدير المدرسة ف  مجال ةيادا عملية التللي  والتلل  من وجاة  ظر  ملأما أةل اللوا

ملايير تفوير البيئة التللمية التلليمية وملايير الت مية الما ية لللاملين  المللمين تدور حول

وت ل  ال ة ضمن اللامل ارول  1.18-1.89وتفوير أدائا   حين تراوحت متوسفاتاا بين 

 يادا عملية التللي  والتلل .لدى مدير المدرسة ف  مجال ةوامل توافرًا و و أةل الل

ما مستوى أداد مديري المدار  ف  مجال إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية من وجاة  ظر مللم  

 مدار  محافظة را  اهلل والبيرا ؟ 
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درجة توافر الملايير الما ية لدى مديري مدار  محافظة را  اهلل والبيرا من وجاة  ظر  لملرفة

المللمين ت  حساب عل من المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية لعل ف را من ف رات 

 ( يوضح  لك1.1مجال إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية  والجدول رة  )

 (1.1رة  )جدول 
المدرسة كمؤسسة  إدارة المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال اإلنحرافاتالحسابية و المتوسطات 

 مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية تعليمية
  رة  الف را الرتبة

 المتوسف الف را
 الحساب 

ا  حراف 
 الملياري

 1.91 1.11 .يفلل دور ا  اعة المدرسية ف  تلذيذ السلوعات ا يجابية 11 1
ييسر التحا  المللمين بدورات حول استخدا  التع ولوجيا والت  يات  1 1

 الحدي ة.
1.11 1.91 

 1.91 1.11 يلمل على تح ي  رؤية المدرسة ورسالتاا. 11 1
 1.91 1.11 يوظف التع ولوجيا والت  يات التربوية ف  اللملية ا دارية. 8 1
 1.99 1.11 المدرسة.ي در ارعمال اإبداعية والمتميذا لمجتمل  9 1
 1.91 1.11 ييسر للمللمين استخدا  تع ولوجيا المللومات وتوظيفاا ف  عملا . 11 1
 1.91 1.11 يساعد الفلبة ف  حل مشاعلا . 11 1
 1.91 1.11 يراع  اللالةات ا  سا ية وا جتماعية ف  ممارساتا ا دارية. 11 8
 1.91 1.11 التربوية و ظرياتاا. دارايتمتل بملرفة وفا  باإ 1 9
 1.91 1.19 يلمل على توفير بيئة صحية عم ة وداعمة لللملية التربوية. 1 11
 1.11 1.19 يتمتل بملرفة وفا  بال يادا التربوية و ظرياتاا. 1 11
 1.91 1.19 يخفف بشعل جيد ف  المشاريل )المالية وا دارية والف ية(. 1 11
لل  اش حول أس  المسائلة ف  ال ظا  التربوي يل د حل ات  11 11

 الفلسفي  .
1.11 1.99 

 1.91 1.11 ف  ص ل ال رارات التربوية. يشرك الل اصر البشرية  ات اللالةة 1 11
 1.99 1.11 يشرك فاة  المدرسة ف  ص اعة ال رارات التربوية. 11 11
ار داف وف  سياسة يشرك الايئة التدريسية ف  ب اد الخفف المتلددا  11 11

 الوذارا.
1.11 1.99 

 1.91 1.11 يلرف المللمين بالايعلية ا دارية والف ية ل ظا  التللي  وفلسفتا. 1 11



11 

 

 
 

إدارا  ( المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية للمجال ال ا   )1.1يبين الجدول رة  )

المدرسة عمؤسسة تلليمية( ويتضح ب ن دور المدير ف  تفليل ا  اعة المدرسية ف  تلذيذ 

( اع ر الملايير توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر 1.11السلوعات ا يجابية حين بلغ )

المللمين و يلياا دور المدير ف  تيسير التحا  المللمين بدورات حول استخدا  التع ولوجيا 

(و واةل الملايير توافرًا عان "دور المدير ف  م اةشة مليارين 1.11  يات الحدي ة حين بلغ )والت

 ما تلريف المللمين بالايعلية ا دارية والف ية ل ظا  التللي  وفلسفتا" و"اشراك الايئة التدريسية ف  

توسفات (و ا  أن جميل الم1.11ب اد الخفف المتلددا ا  داف وف  سياسة الوذارا حين )

الحسابية متوسفة  مما يل   أن دور مدير المدرسة ف  إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية من 

 وجاة  ظر المللمين متوسفة بشعل عا .

متوسفات درجة توافر الملايير الما ية لدى مديري مدار  محافظة را  اهلل والبيرا من  لملرفة

وجاة  ظر المللمين ت  حساب عل من المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية لللوامل 

 ال ال ة  لمجال إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية و  :

  ملايير التخفيف وص اعة ال راراتاللامل ارول: 

 اللامل ال ا  : ملايير العفايات ا دارية

 (1.1رة  )جدول 
 إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية"المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعوامل "

رقم 
 العامل

حجم  اسم العامل
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.74 1.19 1111 ملايير التخفيف لتفوير وص اعة ال رارات ارول

 0.83 1.18 1111 ملايير العفايات ا دارية ال ا  

 (Five-point Likert Scaleولى سلم ليكرت الخماسي ) 5-1مالحظة االستجابات مةزوة من *
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( المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية لللاملين ال اتجين من 1.1يبين الجدول رة  )

التخفيف  المدرسة عمؤسسة تلليمية  ويتضح ب ن ملاييرإدارا التحليل اللامل  لب ود مجال 

اع ر اللوامل توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر المللمين و يلياا ملايير  وص اعة ال رارات

 انو حين ت ترب متوسفات   3.38حين بلغ المتوسف الحساب  لا ا اللامل   العفايات ا دارية

جميل المتوسفات الحسابية متوسفة  مما يل    أن  االلامالن من بلضاما بشعل عبير. ا  أن

 دور المدير ف  إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية  متوسفة.

المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا توافرًا  لدى مدير المدرسة ف  مجال  اللواملأع ر يالحظ أن  و

دور ا  اعة التخفيف وص اعة ال رارات حين يفلل ملايير  من وجاة  ظر المللمين تدور حول

المدرسية ف  تلذيذ السلوعات ا يجابية  يلمل على تح ي  رؤية المدرسة ورسالتاا  يوظف 

التع ولوجيا والت  يات التربوية ف  اللملية ا دارية  ي در ارعمال اإبداعية والمتميذا لمجتمل 

 .وت ل ملظماا ضمن اللامل ارول 1.11-1.11حين تراوحت متوسفاتاا بين المدرسة.

من وجاة  إدارا المدرسة عمؤسسة تلليميةتوافرًا  لدى مدير المدرسة ف  مجال  أما أةل اللوامل

حين تراوحت متوسفاتاا بين  التخفيف وص اعة ال رارات ملايير  ظر المللمين تدور حول

المدرسة ف  لدى مدير وت ل أربلة ضمن اللامل ارول و و أةل اللوامل توافرًا  1.11-1.11

 .المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارامجال 
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ما مستوى أداد مديري المدار  ف  مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  من وجاة  ظر 

 مللم  مدار  محافظة را  اهلل والبيرا ؟

درجة توافر الملايير الما ية لدى مديري مدار  محافظة را  اهلل والبيرا من وجاة  ظر  لملرفة

المللمين ت  حساب عل من المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية لعل ف را من ف رات 

 ( يوضح  لك1.1مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل   والجدول رة  )

 (1.1رة  )جدول 
تفعيل العالقة مع  المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال اإلنحرافاتسابية و المتوسطات الح
 مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية المجتمع المحلي

  رة  الف را الرتبة

 المتوسف الف را
 الحساب 

ا  حراف 
 الملياري

 1.98 1.18 يفلل شبعة التواصل بين ار ل والمدرسة. 11 1
 1.98 1.11 مجل  أولياد أمور الفلبة وف  ملايير وأس  تربوية.يلمل على تشعيل  1 1
يلذذ المسؤولية المشترعة بين المدرسة والمجتمل المحل  ف  دع  تلل   11 1

 الفلبة
1.11 1.91 

 1.91 1.11 ي ظ  ل ادات توعوية رولياد ارمور من أجل رفل مستويات التحصيل للفلبة. 1 1
خفف المللمين على أم لة واةلية مستوحاا يؤعد على ضرورا احتواد  9 1

 من الواةل والمجتمل الفلسفي  .
1.11 1.91 

 1.91 1.11 يشجل مشارعة أولياد ارمور ف  الفلاليات الوف ية والم اسبات. 1 1
ي د  شاادات ت دير وعتب شعر مت وعة لمؤسسات مجتملية ساعدت  8 1

 والمجتمل.بت ظي  أ شفة تلذذ اللالةة بين المدرسة 
1.11 1.99 

 1.91 1.19 ي ظ  حمالت عمل تشارعية تفوعية بالت سي  مل المجتمل المحل . 1 8
يلمل على  شر بلض المبادرات التلليمية الت  ي و  باا المللمون  11 9

 لتو ي  اللالةة بين المجتمل ومحتوى الم رر الدراس .
1.19 1.91 

 1.11 1.11 تاريخية وترا ية. ي ظ  رحالت   افية للفلبة لمواةل 1 11
ي ظ  ل ادات تلاو ية ارشادية لتوجيا الفلبة لمسارات تلليمية وف   1 11

 .ةدراتا  وحاجات المجتمل المحل 
1.11 1.98 

 1.98 1.11 ي ظ  ل ادات توعوية للحد من المظا ر السلبية ف  المجتمل المحيف. 1 11
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تفليل الحسابية واإ حرافات المليارية للمجال ال الن )( المتوسفات 1.1يبين الجدول رة  )

اللالةة مل المجتمل المحل ( ويتضح ب ن دور المدير ف  تفليل شبعة التواصل بين ار ل 

يلياا   ( اع ر الملايير توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر المللمين1.18والمدرسة حين بلغ )

دور المدير ف  اللمل على تشعيل مجل  أولياد أمور الفلبة وف  ملايير وأس  تربوية حين 

واةل الملايير توافرًا عان دور المدير ف  ت ظي  ل ادات توعوية للحد من المظا ر   (1.11بلغ )

 ا  أن جميل المتوسفات الحسابية متوسفة   (1.11السلبية ف  المجتمل المحيف حين بلغ )

مما يل   أن دور مدير المدرسة ف  تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  من وجاة  ظر المللمين 

 متوسفة بشعل عا .

متوسفات درجة توافر الملايير الما ية لدى مديري مدار  محافظة را  اهلل والبيرا من  لملرفة

يارية لللوامل وجاة  ظر المللمين ت  حساب عل من المتوسفات الحسابية واإ حرافات المل

 ال ال ة  لمجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  و  :

 اللامل ارول: ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل 

 ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور اللامل ال ا  :

 (1.1رة  )جدول 
 المعيارية لعوامل " تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي " اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

رقم 
 العامل

حجم  اسم العامل
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.18 1.11 1111 ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل  ارول

 1.18 1.11 1111 ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور ال ا  

 (Five-point Likert Scaleولى سلم ليكرت الخماسي ) 5-1االستجابات مةزوة من مالحظة *
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المليارية لللاملين ال اتجين من  اإ حرافاتالمتوسفات الحسابية و  (1.1رة  )يبين الجدول 

ملايير تو ي  اللالةة مل اللالةة مل المجتمل المحل   ويتضح أن التحليل اللامل  لب ود مجال 

ملايير اع ر اللوامل توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر المللمين و يلياا المجتمل المحل  

و حين 3.32و حين بلغ المتوسف الحساب  لا ا اللامل ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور

سفات الحسابية المتو  للامالن من بلضاما بشعل عبير. ا  أن جميلا انت ترب متوسفات   

 متوسفة  مما يل    أن دور المدير ف  تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  متوسفة

من وجاة اللالةة مل المجتمل توافرًا  لدى مدير المدرسة ف  مجال  اللواملأع ر يالحظ أن و 

حين يفلل شبعة التواصل  ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل حول  ظر المللمين تدور 

بين ار ل والمدرسة ويلذذ المسؤولية المشترعة بين المدرسة والمجتمل المحل  ف  دع  تلل  

يؤكد الفلبة و ي ظ  ل ادات توعوية رولياد ارمور من أجل رفل مستويات التحصيل للفلبة و

، ولى ضرورة احتةاء خطي المعلمين ولى أمثلة واقعية مستةحاة من الةاقع والمجتمع ال لسطيني

 وت ل ملظماا ضمن اللامل ارول. 1.11-1.18تراوحت متوسفاتاا بين حين 

اللالةة مل المجتمل المحل  من وجاة  ظر توافرًا  لدى مدير المدرسة ف  مجال  أما أةل اللوامل

حين ي ظ  ل ادات توعوية للحد  ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمورالمللمين تدور حول 

  المجتمل المحيف  وي ظ  ل ادات تلاو ية ارشادية لتوجيا الفلبة لمسارات من المظا ر السلبية ف

تلليمية وف  ةدراتا  وحاجات المجتمل المحل   وي ظ  حمالت عمل تشارعية تفوعية بالت سي  

وت ل  ال ة ضمن اللامل  1.19-1.11   حين تراوحت متوسفاتاا بين مل المجتمل المحل

 اللالةة مل المجتمل المحل .لدى مدير المدرسة ف  مجال ًا ال ا   و و أةل اللوامل توافر 
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين  4.1

على مجالت المعايير المهنية لمدير المدرسة من وجهة نظر معلمي مدارس 

، للمدير الخبرة، سنوات المدير )جنسمحافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغيرات 

 التأهيل التربوي للمدير(؟، للمدير المؤهل العلمي

 ت  تجذئة السؤال الى أسئلة فرعية وا جابة على عل فر  م اا

 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجا ت الملايير الما ية لمدير المدرسة 

 المدير؟ ج  تلذى لمتغير 

ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة لإلجابة على   ا السؤال  ت  

  عما  و موضح ف  الجدول رة  المدير المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير ج  

(1.8) 

 (1.8رة  )جدول 
المعيارية لستجابات عينة المعلمين على فقرات مجالت  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 الستبانة، حسب متغير جنس المدير

 

 المتغيرات
 ارول المجال

 ةيادا عملية التللي  والتلل 
 ل ال ا  مجاال

 المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا
 ال الن المجال

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل 
N M S D N M S D N M S D 

 8.71 3.32 472 8.76 3.37 472 8.78 3.21 472  عر 

 8.71 3.34 563 8.78 3.31 563 8.66 3.32 563 أ  ى

 8.75 3.33 1835 8.73 3.31 1835 8.61 3.21 1835 المجموع

 االنحراف المعياري: S.D                    : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

 

( أن متوسفات ال عور واإ ان عا ت جميلاا متوسفة على عافة 1.8يالحظ من جدول رة  )

( علمًا أن المجال ال ا   حصل على أعلى متوسف 1.19-1.19المجا ت حين تراوحت بين )
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بال سبة للمجا ت جميلًا    ا وةد عا ت متوسفات اإ ان أعلى من متوسفات ال عور على 

 عافة المجا ت.
 

 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجال ةيادا عملية التللي  والتلل  لمدير 

 المدير؟ ج  المدرسة تلذى لمتغير 

وةد ت  حساب المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة المللمين حسب 

 (1.9رة  )جدول عوامل المجال ارول عما يظار ف  

 (1.9رة  )جدول 
 المعيارية لستجابات عينة المعلمين على فقرات عوامل اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 حسب متغير جنس المدير األولالمجال 

 

 المتغيرات
 ارولاللامل 

ملايير تفوير البيئة التلليمية 
 التللمية

 اللامل ال ا  
 دور المدير عمشرف م ي ملايير 

 اللامل ال الن
ملايير الت مية الما ية لللاملين 

 .وتفوير أدائا 
N M S D N M S D N M S D 

 8.73 3.11 472 8.74 3.51 472 8.76 3.24 472  عر 

 8.72 3.26 563 8.72 3.41 563 8.61 3.27 563 أ  ى

 8.73 3.23 1835 8.73 3.58 1835 8.72 3.26 1835 المجموع

 : االنحراف المعياريS.D                    : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       
  

( أن متوسفات ال عور واإ ان عا ت جميلاا متوسفة على عافة 1.9يالحظ من جدول رة  )

(  علما أن اللامل ال الن ةد 1.11-1.19اللوامل الخاصة بالمجال ارول حين تراوحت بين )

حصل على أةل متوسف بال سبة لللوامل جميلًا بال سبة للمديرين ال عور واإ ان.   ا وةد عا ت 

ملايير تفوير البيئة )ال عور على اللاملين ارول متوسفات اإ ان أعلى من متوسفات 

  ف  حين عا ت (( وال الن )ملايير الت مية الما ية لللاملين وتفوير أدائا التلليمية التللمية

 متوسفات ال عور أعلى على اللامل ال ا  : ملايير دور المدير عمشرف م ي .
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ارا المدرسة عمؤسسة تلليمية تلذى  ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجال إد

 المدير؟ ج  لمتغير 

لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة 
  عما  و موضح ف  الجدول رة  المدير المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير ج  

(1.11) 
 (1.11رة  )جدول 

المعيارية لستجابات عينة المعلمين على فقرات عوامل  اإلنحرافاتالحسابية، و المتوسطات 
 المجال الثاني حسب متغير جنس المدير

 

 ارولاللامل  المتغيرات
 ملايير التخفيف وص اعة ال رارات

 اللامل ال ا  
 ملايير العفايات ا دارية

N M S D N M S D 

 8.11 3.37 472 8.71 3.37 472  عر 

 8.77 3.31 563 8.71 3.48 563 أ  ى

 8.13 3.31 1835 8.74 3.31 1835 المجموع

 : االنحراف المعياريS.D               : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

( أن متوسفات ال عور واإ ان عا ت جميلاا متوسفة على عافة 1.11يالحظ من جدول رة  )

(  علما أن ال عور ف  1.11-1.11اللوامل الخاصة بالمجال ال ا   حين تراوحت بين )

اللاملين أةل من اإ ان بال سبة للمديرين ال عور واإ ان.   ا وةد عا ت متوسفات اإ ان أعلى 

( وال ا   )ملايير التخفيف وص اعة ال رارات ملايير)ل من متوسفات ال عور على اللاملين ارو 

 العفايات ا دارية(.
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 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجال اللالةة مل المجتمل المحل  تلذى 

 المدير؟ ج  لمتغير 

 ستجابات عي ة لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية 

  عما  و موضح ف  الجدول رة  المدير المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير ج  

(1.11) 

 (1.11رة  )جدول 
المعيارية لستجابات عينة المعلمين على فقرات عوامل  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 المجال الثالث حسب متغير جنس المدير

 

 المتغيرات
 ارولاللامل 

 ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل 
 اللامل ال ا  

 ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور

N M S D N M S D 

 8.11 3.38 472 8.11 3.33 472  عر 

 8.75 3.32 563 8.71 3.36 563 أ  ى

 8.71 3.31 1835 8.71 3.34 1835 المجموع     

 : االنحراف المعياريS.D               : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       
 

عا ت جميلاا متوسفة على عافة  اإ انأن متوسفات ال عور و  (1.11رة  )يالحظ من جدول 

(.   ا وةد عا ت متوسفات 1.11-1.11اللوامل الخاصة بالمجال ال الن حين تراوحت بين )

)ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل  ارولأعلى من متوسفات ال عور على اللاملين  اإ ان

 (.المحل ( وال ا   )ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور

 

 

 



187 

 

 
 

توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجا ت الملايير الما ية لمدير المدرسة  ل 

 ؟تلذى لمتغير س وات الخبرا للمدير

لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة 

عما  و موضح ف  الجدول رة    المدير المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير ج  

(1.11 ) 

 (1.11رة  )جدول 
مجالت المعيارية لستجابات عينة المعلمين على فقرات  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 الستبانة، حسب متغير سنوات خبرة المدير
 

 المتغيرات
 ارولالمجال 

 ةيادا عملية التللي  والتلل 
 المجال ال ا  

 المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا
 اللامل ال الن

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل .
N M S D N M S D N M S D 

 8.35 3.56 1 8.21 3.361 1 8.33 3.68 1 أقل من سنة 
 8.73 3.17 17 8.56 4.11 17 8.61 3.15 17 ( سنوات1-5)
 8.78 3.54 41 8.71 3.55 41 8.76 3.54 41 ( سنوات6-18)
 8.73 3.23 287 8.72 3.22 287 8.64 3.16 287 ( سنة11-15)

 8.74 3.33 754 8.72 3.31 754 8.67 3.31 754 سنة15أكثر من 

 8.74 3.33 1835 8.73 3.31 1835 8.61 3.38 1835 المجموع 
 : االنحراف المعياريS.D              : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

( أن متوسفات المديرين على اختالف س وات خبرتا  عا ت 1.11يالحظ من جدول رة  )

( س ة 11-11(  علما أن المديرين من  وي خبرا )1.19-1.11متوسفة حين تراوحت بين )

ةد حصلوا على أةل متوسف بال سبة للمجا ت جميلًا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من 

متوسفات المديرين ف  المجال ال ا     ( س وات مرتفلة ف  عافة المجا ت. ف  حين عا ت1-1)

 ارعلى. 
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 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجال ةيادا عملية التللي  والتلل  لمدير 

 ؟المدرسة تلذى لمتغير س وات الخبرا للمدير

وةد ت  حساب المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة المللمين حسب 

 (1.11رة  )جدول ل المجال ارول عما يظار ف  عوام

 (1.11رة  )جدول 
عوامل لستجابات عينة المعلمين على فقرات  المعيارية اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 حسب متغير سنوات خبرة المدير األولالمجال 
 

 المتغيرات
 ارولاللامل 

تفوير البيئة التلليمية  ملايير
 التللمية

 ال ا  اللامل 
 دور المدير عمشرف م ي ملايير 

 اللامل ال الن
ملايير الت مية الما ية لللاملين 

 .وتفوير أدائا 
N M S D N M S D N M S D 

 

 8.27 3.62 1 8.52 3.78 1 8.41 3.54 1 أقل من سنة
 8.71 3.18 17 8.68 4.14 17 8.73 3.16 17 ( سنوات1-5)
 8.17 3.44 41 8.75 3.64 41 8.76 3.57 41 ( سنوات6-18)
 8.78 3.13 287 8.71 3.32 287 8.67 3.11 287 ( سنة11-15)

 8.72 3.23 754 8.73 3.52 754 8.72 3.26 754 سنة15أكثر من 

 8.73 3.23 1835 8.73 3.58 1835 8.72 3.26 1835 المجموع 
 : االنحراف المعياريS.D               : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

( أن متوسفات المديرين على اختالف س وات خبرتا  عا ت 1.11يالحظ من جدول رة  )

(  علما أن اللامل ال الن ةد حصل على أةل متوسف 1.11-1.11متوسفة حين تراوحت بين )

( س وات    ارعلى ف  1-1متوسفات المديرين من ) بال سبة لللوامل جميلًا.   ا وةد عا ت

( س ة    11-11عافة اللوامل حين عا ت مرتفلة. ف  حين عا ت متوسفات المديرين من )

 ارةل ف  عافة اللوامل.
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 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجال إدارا المدرسة  عمؤسسة تلليمية 

 ؟للمديرتلذى لمتغير س وات الخبرا 

لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة 

  عما  و موضح ف  الجدول رة  المدير المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير ج  

(1.11) 

 (1.11رة  )جدول 
عوامل لستجابات عينة المعلمين على فقرات  المعيارية اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 حسب متغير سنوات خبرة المدير المجال الثاني
 

 

 المتغيرات

 ارولاللامل 
 ملايير التخفيف وص اعة ال رارات

 اللامل ال ا  
 ملايير العفايات ا دارية

N M S D N M S D 

 

 8.21 3.53 1 8.33 3.73 1 أقل من سنة
 8.56 4.14 17 8.57 4.21 17 ( سنوات1-5)
 8.71 3.41 41 8.71 3.57 41 ( سنوات6-18)
 8.18 3.23 287 8.73 3.22 287 ( سنة11-15)

 8.13 3.31 754 8.73 3.31 754 سنة15أكثر من 

 8.13. 3.31 1835 8.74 3.31 1835 المجموع 
 : االنحراف المعياريS.D               : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

  
( أن متوسفات المديرين على اختالف س وات خبرتا  عا ت 1.11يالحظ من جدول رة  )

(  علما أن اللامل ال ا   ةد حصل على متوسف أةل 1.11-1.11مرتفلة حين تراوحت بين )

( 1-1ا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من )من اللامل ارول ف  ملظ  س وات الخبر 

( س ة    11-11س وات    ارعلى ف  اللاملين. ف  حين عا ت متوسفات المديرين من )

 ارةل 
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 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل  

 ؟تلذى لمتغير س وات الخبرا للمدير

السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية   ستجابات  لإلجابة على   ا

  عما  و موضح ف  الجدول رة  المدير عي ة المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير ج  

(1.11) 

 (1.11رة  )جدول 
عوامل لستجابات عينة المعلمين على فقرات  المعيارية اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 حسب متغير سنوات خبرة المدير المجال الثالث
 

 

 المتغيرات

 ارولاللامل 
 ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل 

 اللامل ال ا  
ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد 

 ارمور
N M S D N M S D 

 

 8.45 3.64 1 8.47 3.41 1 أقل من سنة
 8.77 3.11 17 8.72 4.84 17 ( سنوات1-5)
 8.75 3.41 41 8.72 3.51 41 ( سنوات6-18)
 8.11 3.28 287 8.74 3.26 287 ( سنة11-15)

 8.77 3.32 754 8.71 3.33 754 سنة15أكثر من 
 8.71 3.31 1835 8.71 3.34 1835 المجموع 

 : االنحراف المعياريS.D              : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

( أن متوسفات المديرين على اختالف س وات خبرتا  عا ت 1.11يالحظ من جدول رة  )

(  علما أن اللامل ال ا   ةد حصل على متوسف أةل 1.11-1.11مرتفلة حين تراوحت بين )

( 1-1من )من اللامل ارول ف  ملظ  س وات الخبرا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين 

( س ة    11-11س وات    ارعلى ف  اللاملين. ف  حين عا ت متوسفات المديرين من )

 ارةل .
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  ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجا ت الملايير الما ية تلذى لمتغير

 المؤ ل الللم  للمدير؟

رافات المليارية  ستجابات عي ة لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ ح

  عما  و موضح ف  الجدول مديرلل المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير المؤ ل الللم 

 (1.11رة  )

 (1.11رة  )جدول 
 مجالت لستجابات عينة المعلمين على فقرات المعيارية اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 الستبانة، حسب المؤهل العلمي للمدير
 

 المتغيرات
 ارولالمجال 

 ةيادا عملية التللي  والتلل 
 المجال ال ا  

 المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا
 المجال ال الن             

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل 
N M S D N M S D N M S D 

 8.61 3.65 77 8.61 3.61 77 8.55 3.54 77 دبلوم 
 8.75 3.21 511 8.73 3.37 511 8.61 3.21 511 بكالوريس
 8.74 3.38 331 8.74 3.33 331 8.61 3.27 331 ماجستير
 8.52 3.51 21 8.57 3.46 21 8.56 3.35 21 دكتوراة

 8.74 3.33 1835 8.73 3.31 1835 8.61 3.38 1835 المجموع 
 : االنحراف المعياريS.D                : المتةسي الحسابي           M              : العدد              Nمالحظة       

 

( أن متوسفات المديرين على اختالف المؤ ل الللم  للمدير عا ت 1.11يالحظ من جدول رة  )

(  علما أن المجال ارول ةد حصل على أةل متوسف 1.19-1.11متوسفة حين تراوحت بين )

للمجا ت جميلًا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من حملة الدبلو     ارعلى ف  بال سبة 

عافة المجا ت. ف  حين عا ت متوسفات المديرين من حملة الماجستير    ارةل ف  المجالين 

 ارول وال ا  .
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ى  ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجال ةيادا عملية التللي  والتلل  تلذ 

 المؤ ل الللم  للمدير؟ لمتغير

وةد ت  حساب المتوسفات الحسابية واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة المللمين حسب 

 (1.11رة  )جدول عوامل المجال ارول عما يظار ف  

 (1.11رة  )جدول 
عوامل  المعيارية لستجابات عينة المعلمين على فقرات اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 ، حسب المؤهل العلمي للمديراألولالمجال 
 

 المتغيرات
 ارولاللامل 

ملايير تفوير البيئة التلليمية 
 التللمية

 اللامل ال ا  
 دور المدير عمشرف م ي ملايير 

 اللامل ال الن
ملايير الت مية الما ية لللاملين 

 وتفوير أدائا 
N M S D N M S D N M S D 

 8.63 3.42 77 8.62 3.71 77 8.572 3.54 77 دبلوم 
 8.73 3.22 511 8.74 3.58 511 8.74 3.24 511 بكالوريس
 8.74 3.21 331 8.73 3.44 331 8.73 3.22 331 ماجستير
 8.72 3.16 21 8.63 3.68 21 8.54 3.35 21 دكتوراة

 8.73 3.23 1835 8.73 3.58 1835 8.72 3.26 1835 المجموع 
 : االنحراف المعياريS.D                : المتةسي الحسابي           M              : العدد              Nمالحظة       

 
 

( أن متوسفات المديرين على اختالف ت  يلا  الللم  عا ت 1.11يالحظ من جدول رة  )

متوسف (  علما أن اللامل ال الن ةد حصل على أةل 1.11-1.11متوسفة حين تراوحت بين )

بال سبة لللوامل جميلًا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الدعتوراا    

ارعلى ضمن اللامل ال ا   "ملايير دور المدير عمشرف م ي ". ف  حين عا ت متوسفات 

 المديرين من حامل  مؤ ل الدعتوراا    ارةل ضمن اللامل ال الن.

 

 



113 

 

 
 

ت المللمين على مجال إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية تلذى  ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابا

 المؤ ل الللم  للمدير؟ لمتغير

لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة 

   عما  و موضح ف  الجدولمديرلل المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير المؤ ل الللم 

 (1.18رة  )

 (1.18رة  )جدول 
عوامل المعيارية لستجابات عينة المعلمين على فقرات  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 ، حسب متغير المؤهل العلمي للمديرالمجال الثاني
 

 المتغيرات
 ارولاللامل 

التخفيف وص اعة  ملايير
 ال رارات

 اللامل ال ا  
 ملايير العفايات ا دارية

N M S D N M  S.D 

 8.63 3.61 77 8.64 3.78 77 دبلوم 
 8.15 3.37 511 8.75 3.37 511 بكالوريس
 8.14 3.32 331 8.74 3.33 331 ماجستير
 8.63 3.46 21 8.51 3.46 21 دكتوراة

 8.13 3.31 1835 8.74 3.31 1835 المجموع 
 : االنحراف المعياريS.D             : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

  

( أن متوسفات المديرين على اختالف ت  يلا  الللم  عا ت 1.18يالحظ من جدول رة  )

(.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من حامل  1.11-1.11متوسفة حين تراوحت بين )

حامل  مؤ ل الماجستير    مؤ ل الدبلو     ارعلى. ف  حين عا ت متوسفات المديرين من 

 ارةل .
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ن على مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل   ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمي

 المؤ ل الللم  للمدير؟ تلذى لمتغير

لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة 

  عما  و موضح ف  الجدول مديرلل المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير المؤ ل الللم 

 (1.19رة  )

 (1.19رة  )جدول 
عوامل لستجابات عينة المعلمين على فقرات  المعيارية اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 ، حسب متغير المؤهل العلمي للمديرالمجال الثالث
 

 

 

 المتغيرات

 ارولاللامل 
ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل 

 المحل 

 اللامل ال ا  
ملايير ا تصال والتواصل مل 

 أولياد ارمور
N M S D N M  S.D 

 

 8.72 3.63 77 8.72 3.67 77 دبلوم
 8.71 3.21 511 8.71 3.38 511 بكالوريس
 8.71 3.27 331 8.77 3.32 331 ماجستير
 8.68 3.53 21 8.53 3.62 21 دكتوراة

 8.71 3.31 1835 8.71 3.34 1835 المجموع 
 

 

 : االنحراف المعياريS.D              : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

( أن متوسفات المديرين على اختالف ت  يلا  الللم  عا ت 1.19يالحظ من جدول رة  )

متوسف. (  علما أن اللامل ال ا   ةد حصل على أةل 1.11-1.11متوسفة حين تراوحت بين )

  ا وةد عا ت متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الدبلو     ارعلى. ف  حين عا ت 

 متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الماجستير    ارةل ضمن اللامل ال ا  .
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 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجال اللالةة مل المجتمل المحل  تلذى 

 للمدير؟الت  يل التربوي لمتغير 

لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة 

  عما  و موضح ف  الجدول مديرالمللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير الت  يل التربوي لل

 (1.11رة  )

 (1.11رة  )جدول 
 مجالت المعيارية لستجابات عينة المعلمين على فقرات اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 الستبانة، حسب متغير التأهيل التربوي للمدير
 

 

 المتغيرات         
 ارول المجال

 ةيادا عملية التللي  والتلل 
 ل ال ا  مجاال

 المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا
 ال الن المجال

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل 
N M S D N M S D N M S D 

 8.73 3.36 411 3.48 3.48 411 8.61 3.31 411 مؤ ل تربوياً  

 8.76 3.38 547 3.37 3.37 547 8.67 3.38 547 غير مؤ ل تربوياً 

 : االنحراف المعياريS.D              : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

عا ت جميلاا  المؤ لين وغير المؤ لين تربوياً أن متوسفات ( 1.11رة  ) يالحظ من جدول

 غير المؤ لين تربوياً (  علما أن 1.11-1.11حين تراوحت بين ) المجا تمتوسفة على عافة 

 ف  عافة المجا ت. بال سبة للمديرين المؤ لين تربويا  أةل من 
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المعلمين  تاإجابالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق في متوسطات  4.1

من وجهة نظر معلمي مدارس  ؛على مجالت المعايير المهنية لمدير المدرسة

مستوى المدرسة، نوع المدرسة وتصنيف )محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغيرات 

 المدرسة( ؟

 أسئلة فرعية:وةد ا ب   عن   ا السؤال  ال ة 

 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجا ت الملايير الما ية لدى مدير 

 ؟المدرسة تلذى لمتغير مستوى المدرسة

لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة 

ستوى المدرسة  عما  و موضح ف  الجدول رة  المللمين على ف رات ا ستبا ة  حسب متغير م

(1.11) 

 (1.11رة  )جدول 
مجالت لستجابات عينة المعلمين على فقرات  المعيارية اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 الستبانة، حسب متغير مستوى المدرسة
 

 المتغيرات
 ارول المجال

 ةيادا عملية التللي  والتلل 
 ل ال ا  مجاال

 المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا
 ال الن المجال

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل 
N M S D N M S D N M S D 

 

 8.61 3.38 256 8.78 3.31 256 8.65 3.32 256 دنيا

 8.71 3.33 222 8.72 3.35 222 8.61 3.27 222 عليا

 8.71 3.34 557 8.74 3.48 557 8.61 3.31 557 ثانوية

 8.74 3.33 1835 8.73 3.31 1835 8.61 3.38 1835 المجموع 
 

 : االنحراف المعياريS.D              : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

أن متوسفات المديرين على اختالف متوسفة عا ت متوسفة  (1.11يالحظ من جدول رة  )

(  علمًا أن المجالين ارول وال ا   ف  المدار  اللليا ةد 1.11-1.11حين تراوحت بين )

 حصل على أةل متوسف.   ا وةد عا ت متوسفات مديري المدار  ال ا وية    ارعلى ف  
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 صلت المدار  الد يا على أةل متوسف.( وف  المجال ال الن ح1.11المجال ال ا   حين بلغ )

 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجا ت الملايير الما ية لدى مدير 

 ؟المدرسة تلذى لمتغير  و  المدرسة

لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  ستجابات عي ة 

ا ستبا ة  حسب متغير  و  المدرسة  عما  و موضح ف  الجدول رة  المللمين على ف رات 

(1.11) 

 (1.11رة  )جدول 
مجالت لستجابات عينة المعلمين على فقرات  المعيارية اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 الستبانة، حسب متغير نوع المدرسة
 

 المتغيرات
 ارولالمجال 

 ةيادا عملية التللي  والتلل 
 المجال ال ا  

 المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا
 المجال ال الن

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل 
N M S D N M S D N M S D 

 8.11 3.38 356 8.77 3.36 356 8.71 3.21 356 ذكور 

 8.71 3.38 318 8.78 3.33 318 8.65 3.27 318 اناث

 8.61 3.48 211 8.78 3.47 211 8.66 3.31 211 مختلطة

 8.74 3.33 1835 8.73 3.31 1835 8.61 3.38 1835 المجموع 
 

 : االنحراف المعياريS.D              : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

( أن متوسفات المديرين على اختالف  و  المدرسة عا ت متوسفة 1.11يالحظ من جدول رة  )

(  علمًا أن المجالين ارول وال ا   ف  مدار  اإ ان ةد 1.11-1.11حين تراوحت بين )

 حصل على أةل متوسف.   ا وةد عا ت متوسفات مديري المدار  المختلفة    ارعلى ف  

 ( .1.11( وف  المجال ال الن )1.11المجال ال ا   )

 ل توجد فرو  ف  متوسفات إجابات المللمين على مجا ت الملايير الما ية لدى مدير 

 ؟المدرسة تلذى لمتغير تص يف المدرسة
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لإلجابة على   ا السؤال  ت  ايجاد المتوسفات الحسابية  واإ حرافات المليارية  وال سب 

حسب متغير تص يف المدرسة  عما المئوية   ستجابات عي ة المللمين على ف رات ا ستبا ة  

 (1.11 و موضح ف  الجدول رة  )

 (1.11رة  )جدول 
مجالت لستجابات عينة المعلمين على فقرات  المعيارية اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و 

 الستبانة، حسب متغير تصنيف المدرسة
 

 المتغيرات
 ارول المجال

 ةيادا عملية التللي  والتلل 
 ال ا  ل مجاال

 المدرسة عمؤسسة تلليمية إدارا
 ال الن المجال

 تفليل اللالةة مل المجتمل المحل 
N M S D N M S D N M S D 

 

 8.74 3.21 715 8.71 3.34 715 8.66 3.27 715 حكومية

 8.72 3.67 111 8.71 3.75 111 8.67 3.63 111 خاصة

 8.71 3.32 132 8.73 3.21 132 8.61 3.24 132 وكالة

 8.74 3.33 1835 8.73 1835 1835 8.61 3.38 1835 المجموع 
 

 : االنحراف المعياريS.D               : المتةسي الحسابي            M              : العدد              Nمالحظة       

 

( أن متوسفات المديرين على اختالف متوسفة عا ت متوسفة 1.11يالحظ من جدول رة  )

(  علمًا أن المجال ارول ف  المدار  الحعومية والخاصة 1.11-1.11حين تراوحت بين )

والوعالة ةد حصل على أةل متوسف.   ا وةد عا ت متوسفات مديري المدار  الخاصة    

 ارعلى ف  

ال الن حصلت المدار  الحعومية على أةل  ( وف  المجال1.11المجال ال ا   حين بلغ )

 متوسف.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: ما اقتراحات المعلمين لتحسين المعايير المهنية  4.4

 لمديري المدارس ؟

ت  ا جابة عن   ا السؤال باستخدا  الم اج الوصف   من خالل ال تائج الت  ت  الحصول علياا من 

 ا ستبا ة  بادف الحصول على أعبر ةدر ممعن من عراد المللمين واةترحاتا .السؤال المفروح ف  

( مللمًا با جابة على السؤال المفتوح الموجود ف  1111)اللي ة من أصل ( من أفراد 81ل د ةا  )

(% من اللي ة. علمًا أن ال سبة اللظمى من ا ستجابات عا ت من 8.1ا ستبا ة  أي ما  سبتا )

م عورا أصاًل من ا ستبا ة  وبلضاا أمور عامة تا  الملل  ولع اا ليست ملايير م ترحة الملايير ال

لتحسين أداد المديرين. عما ت  جمل ا جابة عن السؤال المفتوح وتدوي اا حسب وجود ا ف  المجال 

 ( 1.11)  رة  جدولوتعراراتاا أ ظر 

 ( 1.11)  رة  جدول
التي وردت في السؤال حول المعايير المهنية لمدير المدرسة المعلمين لمقترحات التكرارت 

 ستبانةالالمفتوح في 
 تعرار الف را الف رات الم ترحة من المللمين المجال
 

 المجال ارول: ةيادا عملية التللي  والتلل 
 1   وأدوارهدتفويض مدير المدرسة بصالحيات تتال
 1 المدرسة.تغيير فر  الت وي  والت يي  المتبلة ف  

 11 تحفيذ المللمين بشعل أعبر
 
 

 المجال ال ا  : ادارا المدرسة عمؤسسة تلليمية

 1 تيسير استخدا  التع ولوجيا بصورا أع ر فاعلية ف  عملية التللي .
إشراك المللمين ف  عمليات التخفيف واجراد تغييرات ف  شعل الخفف 

 المدرسية.
1 

 1 وال ذا ة من ةبل المديرين ف  أدوار  تح ي  مبدأ الشفافية 
 1 تفليل مجل  ضبف للحد من الل ف المدرس 

 
 المجال ال الن: تفليل اللالةة مل المجتمل المحل 

 1 اللمل على توفيد اللالةة بين المللمين والمجتمل المحل .
 1 دمج المجتمل المحل  ف  حل المشاعل السلوعية.

ملايير يمعن اضافتاا لالستبا ة الخاصة  9( أن المللمين اةترحوا 1.11يالحظ من الجدول رة  )

 بالملايير الما ية للمدير الت  ةامت الباح ة باعداد ا
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 ملخص النتائج 5.2

إلةةى العشةةف عةةن درجةةة تةةوافر الملةةايير الما يةةة لةةدى مةةديري المةةدار  فةة   ةةدفت  ةة ه الدراسةةة 

 محافظة را  اهلل والبيرا من وجاة  ظر المللمين.

سةةة وات الخبةةةرا  المؤ ةةةل   جةةة  م ةةةل المتغيةةةرات عمةةةا  ةةةدفت إلةةةى العشةةةف عةةةن أ ةةةر بلةةةض ال

وتصةة يف المدرسةةة علةةى اتجا ةةات المللمةةين   ةةو الت  يةةل التربةةوي للمةةدير  ومسةةتوى و الللمةة   

 الما ية ف  محافظة را  اهلل والبيرا . حو درجة تفبي  المديرين للملايير 

ولتح يةة  أ ةةداف الدراسةةة صةةيغت أربلةةة أسةةئلة بح يةةة  وتمةةت اإجابةةة عةةن  ةة ه ارسةةئلة مةةن 

 لملل . خالل جمل البيا ات وتحليلاا  باستخدا  أداا البحن  و   ا ستبا ة الموجاة ل

 بلد جمل البيا ات وتحليلاا ت  التوصل لل تائج التالية: 

 .يرى المللمون أن درجة توافر الملايير الما ية لدى المديرين متوسفة 

  ةةاك اخةةتالف فةة  ترتيةةب درجةةة ممارسةةة المةةديرين للمجةةا ت المسةةتخدمة فةة  الدراسةةة مةةن  

 وجاة  ظر المللمين.

  المدرسةةةة عمؤسسةةةةة  إدارامجةةةال ًا لةةةدى المةةةديرين يةةةرى المللمةةةون أن أع ةةةر المجةةةا ت تةةةوافر

مجةةال ةيةةادا عمليةةة التللةةي   لالةةةة مةةل المجتمةةل المحلةة  وأخيةةراً تلليميةةة يليةةا مجةةال تفليةةل ال

 والتلل .
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  دور المةدير عمشةرف م ةي  عةان أع ةر اللوامةل تةوافرًا لةدى المةديرين مةن ملةايير يتضح بة ن

 ي  والتلل .وجاة  ظر المللمين ف  مجال ةيادا عملية التلل

  يتضح ب ن ملايير التخفيف وص اعة ال رارات عان أع ر اللوامل توافرًا لدى المديرين من

 وجاة  ظر المللمين ف  مجال إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية.

  يتضح ب ن ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل  عان أع ر اللوامل توافرًا لدى

  ف  مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل .المديرين من وجاة  ظر المللمين 

 

  توافر المعايير المهنيةما درجة مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  5.1

 لدى مديري المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر المعلمين؟

متوسفة على أظارت ال تائج أن درجة توافر الملايير الما ية لدى مديري المدار  عا ت 

عافة المجا ت من وجاة  ظر المللمين  وةد اتف ت مل دراسات أخرى م ل )أبو اس ي ة  

الجرجاوي  ؛1111عل مسلف   ؛1111ارمير واللواملة   ؛1111أبو عبدا   ؛1111

(  وللل السبب ف  1111الذ را     ؛1111دياب   ؛1111الجلافرا   ؛1111و شوان  

 لك يلود إلى عد  وضوح الملايير بال سبة للمللمين  فالمللمون   يلرفون تمامًا الملايير 

الما ية لمدير المدرسة حين أوضحت إجابات السؤال المفتوح ف  ا ستبا ة رغبة المللمين 

 ف  ملرفة الملايير الما ية للمدير وم اةشتاا ملا .  

مجال )إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية( على الترتيب ارول وةد اتف ت مل دراسة  ل د حصل

(  وةد يلذى  لك إلى ا  تما  ال ي توليا وذارا التربية 1111بلبيس    ؛1119)أبو ذعيتر  
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والتللي  بمديري المدار  من حين التدريب والت  يل  ظرًا لدور   ف  ا جاح اللملية التربوية 

 لالةة مل المجتمل المحل  وأخيراً يليا مجال تفليل الجا ات التربوية الحدي ة. ف  ضود ا ت

  من وجاة  ظر المللمين. مجال ةيادا عملية التللي  والتلل 

وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة إلى أن دور المدير ما ذال تحت مظلة اإدارا 

ن يسال أداد الماا  ا دارية م ار ة ب يادا التربوية ول  يرت  بلد إلى ال يادا التربوية  حي

عملية التللي  والتلل  فالجوا ب ا دارية ما    ا  ت في  لل وا ين والتلليمات أما ةيادا عملية 

التللي  والتلل  بحاجة الى اللديد من العفايات والماارات  وتتف    ه ال تيجة مل دراسة 

( حين أن 1111ختلف مل دراسة الم اعمة )( وت1111( ودراسة الغامدي )1111أبوحامد )

 دور ا دارا المدرسية ف  تحسين اللملية التلليمية جاد ب سبة عبيرا.

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال األول: ) قيادة عمليتي التعليم والتعلم( 5.1.2

أن ملةةةايير دور المةةدير عمشةةرف م ةةةي  اع ةةر اللوامةةةل تةةوافرًا لةةةدى  أظاةةرت  تةةائج  ةةة ه الدراسةةة

المديرين من وجاة  ظر المللمينو يلياا ملايير تفوير البيئة التللمية التلليميةو وأةلاا ملايير 

الت ميةةة الما يةةة لللةةاملين وتفةةوير أدائاةة و حيةةن ت تةةرب متوسةةفات  ةة ه اللوامةةل مةةن بلضةةاا 

سةفات الحسةابية متوسةفة  ممةا يل ة  أن دور مةدير المدرسةة بشعل عبير. ا  أن جميةل المتو 

ف  ةيادا عملية التللي  والتلل  من وجاة  ظر المللمين متوسف بشعل عةا  واتف ةت مةل دراسةة 

اللةةامودي   ؛1111بلبيسةة    ؛1119(  وةةةد اختلفةةت مةةل دراسةةة )أبةةو ذعيتةةر  1118)أمةةين  

. وةد تلذو الباح ة  لك إلى  1.11مدراد ( حين بلغ درجة توفر ال يادا الفاعلة لدى ال1111
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اتبةةةا  المةةةدير  اةةةج اإدارا المرعذيةةةة وا شةةةغالا بالماةةةا  وا دوار ا داريةةةة علةةةى حسةةةاب الماةةةا  

 التربوية والتلليمية ولا ا عا ت ال تيجة متوسفة وليست مرتفلة.

ن علةةةى افةةةال  المللمةةةي المدرسةةةة فةةة   ةةة ا اللامةةةل  ةةةو لةةةدى مةةةديرأع ةةةر الملةةةايير تةةةوافرًا أن و 

سةةاليب ألةةى اسةةتخدا  الخبةةرات بةةين المللمةةين  وتشةةجيلا  ع ت ةةارير   ا شةةرافية وتشةةجيل تبةةادل

رشةةادية تتسةة  بالشةةمولية ا  و ت فيةة  ذيةةارات اشةةرافية و   تلليميةةة تراعةة  الفةةرو  الفرديةةة بةةين الفلبةةة

 .والموضوعية واللمل على تحديد احتياجات المدرسة

 ةةة  ملةةةايير تفةةةوير البيئةةةة التلليميةةةة التللميةةةة المدرسةةةة  تةةةوافرًا  لةةةدى مةةةدير أمةةةا أةةةةل الملةةةايير

 وملايير الت مية الما ية لللاملين وتفوير أدائا .

 (1988أبو شيخة   ؛1989سالمة   ؛1111وةد اتف ت ال تائج الساب ة مل دراسة )شديفات  

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثاني: ) إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية( 5.1.1

ب ن ملايير التخفيف واتخا  ال رارات عان أع ر اللوامل توافرًا لدى  أظارت  تائج الدراسة

داريةو حين ت ترب متوسفات ملايير العفايات اإ المديرين من وجاة  ظر المللمينو يلياا

اللاملين من بلضاما بشعل عبير. ا  أن جميل المتوسفات الحسابية متوسفة  وةد  ين  

(. مما يل    أن دور المدير ف  إدارا 1111فالح   ؛1111اسة )الفلا    اتف ت  مل در 

المدرسة عمؤسسة تلليمية متوسفًا ولي  مرتفلًا  وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة 

ضلف أو غياب التخفيف بشعل علم  وما   لللمل المدرس  لدى المديرين  حين أن  إلى

 ّجا  حو التخفيف ا ستراتيج  ما ذال بفيئًا  علمًا ب  ا يلدالتخفيف ما ذال ت ليديًا وأن التو 
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 أداا ل يا  مدى تفور ارداد الفردي لل يادات التربوية والحع  علياا بال جاح أو الفشل

 (.Davies, 2007) تائج الدراسة مل دراسةاتف ت  و 

 اعة المدرسية ف  تلذيذ ل دور اإيفلافرًا  لدى مدير المدرسة عان تتو  الملاييرأع ر و 

ف التع ولوجيا يوظى تح ي  رؤية المدرسة ورسالتاا  وتلمل علوالالسلوعات ا يجابية  

 بداعية والمتميذا لمجتمل المدرسة.ر ارعمال اإي ددارية  وتالتربوية ف  اللملية اإ والت  يات

دارية للمين بالايعلية اإوأةلاا توافرًا عان "دور المدير ف  م اةشة مليارين   ما تلريف الم

والف ية ل ظا  التللي  وفلسفتا" و"اشراك الايئة التدريسية ف  ب اد الخفف المتلددا ار داف 

  أن جميل المتوسفات الحسابية متوسفة  مما يل   أن دور مدير إوف  سياسة الوذاراو 

 ف بشعل عا .المدرسة ف  إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية من وجاة  ظر المللمين متوس

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثالث: ) تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي( 5.1.1

ب ن دور المدير ف  تفليل شبعة التواصل بين ار ل والمدرسة أع ر  أظارت  تائج الدراسة

 ؛1111الملايير توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر المللمين وةد اتف ت مل دراسة )الحايك  

شراك إلى وع  المدير ب  مية إ( وتلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة 1991المشيوخ   

جتماع  و  ا ما يتف  بشعل خاال مل  ظرية التلل  اإار ل وتفليل تواصلا  مل المدرسة 

و وةد جاد دور المدير ف  اللمل على تشعيل مجل  (Vygotsky, 1978لفيجوتسع  )

أولياد أمور الفلبة وف  ملايير وأس  تربوية ف  المرتبة التاليةو وأةل الملايير توافرًا عان 

  أن إالسلبية ف  المجتمل المحيفو  دور المدير ف  ت ظي  ل ادات توعوية للحد من المظا ر
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جميل المتوسفات الحسابية متوسفة  مما يل   أن دور مدير المدرسة ف  تفليل اللالةة مل 

المجتمل المحل  من وجاة  ظر المللمين متوسفة بشعل عا   وةد اتف ت مل دراسة )أبو 

( 1111مودي  اللا ؛1111( واختلفت مل دراسة )أيوب  1111المغرب    ؛1111اس ي ة  

حين عا ت مرتفلة. وعلى اللع  من  لك عا ت م خفضة عما أظارت دراسة )الجلافرا  

1111.) 

من اللالةة مل المجتمل توافرًا  لدى مدير المدرسة ف  مجال  الملاييرأع ر يالحظ أن و 

حين يفلل شبعة ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل   حول وجاة  ظر المللمين تدور 

تمل المحل  ف  التواصل بين ار ل والمدرسة ويلذذ المسؤولية المشترعة بين المدرسة والمج

أجل رفل مستويات التحصيل ظ  ل ادات توعوية رولياد ارمور من دع  تلل  الفلبة وت 

ويؤعد على ضرورا احتواد خفف المللمين على أم لة واةلية مستوحاا من الواةل    للفلبة

 .ارولي    وت ل ملظماا ضمن اللامل والمجتمل الفلسف

اللالةة مل المجتمل المحل  من وجاة توافرًا  لدى مدير المدرسة ف  مجال  أما أةل الملايير

حين ي ظ  ل ادات  ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمورالمللمين تدور حول  ظر 

توعوية للحد من المظا ر السلبية ف  المجتمل المحيف  وي ظ  ل ادات تلاو ية ارشادية 

لتوجيا الفلبة لمسارات تلليمية وف  ةدراتا  وحاجات المجتمل المحل   وي ظ  حمالت عمل 

  .تشارعية تفوعية بالت سي  مل المجتمل المحل
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق في متوسطات  5.1

إجابات المعلمين على مجالت المعايير المهنية لمدير المدرسة من وجهة 

، المدير )جنسنظر معلمي مدارس محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغيرات 

 للمدير(؟التأهيل التربوي ، للمدير ، المؤهل العلميللمدير سنوات الخبرة

 تم تجزئة السؤال إلى أسئلة فرعية واإلجابة على كل فرع منها

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجالت المعايير المهنية لمدير 

 المدير؟ جنسالمدرسة تعزى لمتغير 

يالحظ أن متوسفات ال عور واإ ان عا ت جميلاا متوسفة على عافة المجا ت حين 

( علمًا أن المجال ال ا   )إدارا المدرسة عمؤسسة تلليمية(  1.19-1.19)تراوحت بين 

حصل على أعلى متوسف بال سبة للمجا ت جميلًا    ا وةد عا ت متوسفات اإ ان أعلى 

لى إمن متوسفات ال عور على عافة المجا ت  وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة 

دارا المدرسة أع ر مما ي و  با إدور المديرا ف  تفويض الصالحيات ومشارعة المللمات ف  

 (.1111المدراد ال عور وا سجمت  تائج   ه الدراسة مل دراسة الحديدي )

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجال قيادة عملية التعليم والتعلم 

 المدير؟ سجنلمدير المدرسة تعزى لمتغير 

أظارت  تائج الدراسة أن ملايير الت مية الما ية لللاملين وتفوير أدائاة  ةةد حصةل علةى أةةل 

متوسةف بال سةةبة لللوامةةل جميلةةًا بال سةةبة للمةةديرين الةة عور واإ ةةان.  ةة ا وةةةد عا ةةت متوسةةفات 

ملةةةايير تفةةةوير البيئةةةة التلليميةةةة )اإ ةةةان أعلةةةى مةةةن متوسةةةفات الةةة عور فةةة  اللةةةاملين ارول 
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( وال الةةن )ملةةايير الت ميةةة 1111 حيلةة    ؛1111( واتف ةةت مةةل دراسةةة )أبةةو حامةةد  التللميةةة

لةةى أن ا  ةةان إوربمةةا تلةةذى  ةة ه ال تيجةةة فةة  رأي الباح ةةة  (الما يةةة لللةةاملين وتفةةوير أدائاةة 

أع ةةر التذامةةًا بار ظمةةة وال ةةوا ين مةةن الةة عور ممةةا يجلةةل المةةديرات يتصةةفن بةةالحذ  وال ةةدرا علةةى 

المسةةةؤولية عةةةن فريةةة  فةةةرض السةةةيفرا وباةةة ا تعةةةون عالةاتاةةةا ا  سةةةا ية ةليلةةةة بال سةةةبة تحمةةةل 

للةة عور  فةة  حةةين عا ةةت متوسةةفات الةة عور أعلةةى علةةى اللامةةل ال ةةا   )ملةةايير دور المةةدير 

عمشرف م ي ( وتلذي الباح ة  لك الى أن ال عور أةدر على توذيل اللمل ف  المدرسةة توذيلةًا 

داد بفري ةةة موضةةوعية عمةةا أ اةة  أةةةدر علةةى ا سةةتفادا مةةن عفةةادا عةةادً  ووضةةل ملةةد ت لةة 

ارفراد بتوجياا  وتحمةيلا  مسةؤولية الواجبةات الموعلةة الةيا  والسةلفة المفوضةة لاة  وممارسةة 

 (.1119ت اليا دراسة )أبو ذعيتر  الرةابة للتح   من ا جاذ اللمل و  ا ما أشار 

على مجال إدارة المدرسة كمؤسسة هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين 

 المدير؟ جنستعليمية تعزى لمتغير 

أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات ال عور واإ ان عا ت جميلاا متوسفة على عافة 

اللوامل الخاصة بالمجال ال ا      ا وةد عا ت متوسفات اإ ان أعلى من متوسفات 

( وال ا   )ملايير العفايات اعة ال راراتالتخفيف وص  ملايير)ال عور على اللاملين ارول 

لى أ ا بالرغ  من أن المديرين والمديرات إوربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة  ا دارية(

موجودون ف  بيئة ادارية وتربوية واحدا وتتاح لا  الفرال  فساا ف  الدراسة والت  يل 

والتدريب وال مو الما   والتلرض للم ايي  وا ختبارات  فساا ا  أن المديرات ي من 
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ح مل  ما جاد ف  دراسة بالتخفيف بصورا أع ر فاعلية وتلتذمن بال وا ين ويتف    ا الفر 

 (.1111)عل    

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجال العالقة مع المجتمع المحلي 

 المدير؟ جنستعزى لمتغير 

عا ت جميلاا متوسفة على عافة  اإ انأن متوسفات ال عور و أظارت  تائج الدراسة 

أعلى من متوسفات  اإ انسفات اللوامل الخاصة بالمجال ال الن.   ا وةد عا ت متو 

ملايير ( وال ا   )مل المجتمل المحل  ملايير تو ي  اللالةة) ارولال عور على اللاملين 

لى أن إوربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة  ،(ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور

ا  سا   واللافف   المديرات يتواصلن بشعل دائ  مل أولياد ارمور )ار  وارب( والجا ب

مدرسة بسبب ا شغالا  ف  غالب لدى ا  ان. وةلما يتواصل أولياد ا مو ال عور مل مدير ال

 أعمالا .

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجالت المعايير المهنية لمدير  

 ؟المدرسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمدير

أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات المديرين على اختالف س وات خبرتا  عا ت متوسفة  

( س ة ةد حصلوا على أةل متوسف بال سبة 11-11علما أن المديرين من  وي خبرا )

( س وات    ارعلى ف  1-1للمجا ت جميلًا    ا وةد عا ت متوسفات المديرين من )

ات المديرين ف  المجال ال ا      ارعلى ف  عافة عافة المجا ت. ف  حين عا ت متوسف

لى أن المدير المبتد  يسلى الى ال يا  إالمجا ت وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة 
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بارعمال ا دارية والف ية   بات جدارتا وابراذ ماارتا أما  المجتمل المدرس  ف راه يلتذ  

 ( .1111حمد   ؛1111سة )جيلان  بالملايير بصورا جلية و  ا يتف  مل درا

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجال قيادة عملية التعليم والتعلم 

 ؟لمدير المدرسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمدير

عما أن متوسفات المديرين على اختالف س وات خبرتا  عا ت متوسفة علما أن اللامل 

 ية لللاملين وتفوير أدائا ( ةد حصل على أةل متوسف بال سبة ال الن )ملايير الت مية الما

( س وات    ارعلى ف  عافة 1-1لللوامل جميلًا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من )

اللوامل وةد عا ت مرتفلة ويلذى  لك إلى أن دافلية المدير الجديد  حو عملا مرتفلة و  ا 

( س ة    ارةل 11-11سفات المديرين من )ما ت  توضيحا ساب ًا . ف  حين عا ت متو 

(  ب ن متوسفات المديرين 1111ف  عافة وعلى اللع  من  لك أظارت دراسة )بلبيس   

 لصالح أع ر من عشر س وات.

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجال إدارة المدرسة  كمؤسسة 

  ؟تعليمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمدير

أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات المديرين على اختالف س وات خبرتا  عا ت مرتفلة  

لى أن ارعمال ا دارية للمديرين موحدا وتشمل إوربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة 

التخفيف والت ظي  واتخا  ال رار وا تصال وت مية اللالةات ا  سا ية والت سي  والرةابة 

متوافرا لدى المديرين باختالف س وات خبرتا  حين يل  المدير   ه المامات  والت وي  و  

( علما أن اللامل ال ا   Lunenburg, 2010والل اصر لعو اا حجر أسا  لدى أي مدير )
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)ملايير العفايات ا دارية( ةد حصل على متوسف أةل من اللامل ارول )ملايير التخفيف 

( 1-1س وات الخبرا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من )وص اعة ال رارات( ف  ملظ  

( س ة 11-11س وات    ارعلى ف  اللاملين. ف  حين عا ت متوسفات المديرين من )

( أن درجة فاعلية إدارا 1111   ارةل  وعلى اللع  من  لك أظارت دراسة )عل مسلف  

وات وأيدتاا دراسة س  11ر من المدرسة ال ا وية عا ت مرتفلة لصالح من عا ت خبرتا  أع 

 (.1111)فالح  

في متوسطات إجابات المعلمين على مجال تفعيل العالقة مع المجتمع  فروق هل توجد

 ؟المحلي تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمدير

أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات المديرين على اختالف س وات خبرتا  عا ت مرتفلة 

لايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور( ةد حصل على متوسف علما أن اللامل ال ا   )م

أةل من اللامل ارول )ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل ( ف  ملظ  س وات الخبرا. 

( س وات    ارعلى ف  اللاملين  وربما تلذى 1-1  ا وةد عا ت متوسفات المديرين من )

ماارات ال اتية ف  التواصل مل أولياد ارمور تلتمد لى أن الإ  ه ال تيجة ف  رأي الباح ة 

على السمات الجسدية المتم لة ف  ال درا على التحمل وال شاف والحيوية و  ه الماارات يتميذ 

باا المديرون المبتدئون با ضافة أ ا  أةدر على ضبف ال ف  وم ابلة ارذمات بادود و  ا 

( س ة 11-11عا ت متوسفات المديرين من ) ( ف  حين1111ما أشارت اليا دراسة فالح )

    ارةل .
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هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجالت المعايير المهنية تعزى 

 المؤهل العلمي للمدير؟ لمتغير

أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات المديرين على اختالف المؤ ل الللم  للمدير عا ت 

متوسفة  علمًا أن المجال ارول)ةيادا عملية التللي  والتلل (  ةد حصل على أةل متوسف 

بال سبة للمجا ت جميلًا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من حملة الدبلو     ارعلى 

لى أن دبلو  الت  يل التربوي إوربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة  ف  عافة المجا ت 

يضيف الع ير من المللومات وال درات ف  المجا ت المختلفة  ف  حين عا ت متوسفات 

المديرين من حملة الماجستير    ارةل ف  المجالين ارول وال ا   )ةيادا عملية التللي  

دارا المدرسة عمؤسسة  ؛1111تلليمية(   ا وةد اختلفت مل دراسة )الليسى   والتلل  وا 

 (.1111مرشود  

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجال قيادة عملية التعليم والتعلم 

 المؤهل العلمي للمدير؟ تعزى لمتغير

عما أن متوسفات المديرين على اختالف ت  يلا  الللم  عا ت متوسفة  علمًا أن اللامل 

الن )ملايير الت مية الما ية لللاملين وتفوير أدائا ( ةد حصل على أةل متوسف بال سبة ال 

لللوامل جميلًا.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الدعتوراا    ارعلى 

ضمن اللامل ال ا   "ملايير دور المدير عمشرف م ي "  وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي 

المديرين حامل  مؤ ل الدعتوراا لديا  استراتيجيات وماارات مت دمة اعتسبو ا لى أن إالباح ة 

(  ف  حين 1111من خالل الدراسة والبحن الللم  و  ا ما أشارت اليا دراسة الذ را   )
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عا ت متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الدعتوراا    ارةل ضمن اللامل ال الن )ملايير 

 وتفوير أدائا (. لما ية لللاملينالت مية ا

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجال إدارة المدرسة كمؤسسة 

 المؤهل العلمي للمدير؟ تعليمية تعزى لمتغير

أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات المديرين على اختالف ت  يلا  الللم  عا ت متوسفة. 

لو     ارعلى. ف  حين عا ت   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الدب

متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الماجستير    ارةل وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي 

ترعيذ -لى اختالف التخصصات ف  بر امج الماجستير  فحملة ماجستير التربيةإالباح ة 

تتوافر لديا   ادارا تربوية يتلم ون ف  المفا ي  ا دارية أما غير   من حملة الماجستير  

 حملة الماجستير من تخصصات أخرى. الملرفة الما ية با دارا وبا ا ةد يعون

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجال تفعيل العالقة مع المجتمع 

 المؤهل العلمي للمدير؟ المحلي تعزى لمتغير

ت  يلا  الللم  عا ت متوسفة  أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات المديرين على اختالف 

علمًا أن اللامل ال ا   )ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور(. ةد حصل على أةل 

متوسف.   ا وةد عا ت متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الدبلو     ارعلى. ف  حين 

ا   عا ت متوسفات المديرين من حامل  مؤ ل الماجستير    ارةل ضمن اللامل ال 

 )ملايير ا تصال والتواصل مل أولياد ارمور(.
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هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجال العالقة مع المجتمع المحلي 

 التأهيل التربوي للمدير؟تعزى لمتغير 

عا ت جميلاا متوسفة  المؤ لين وغير المؤ لين تربوياً أن متوسفات  أظارت  تائج الدراسة

 بال سبة للمديرين المؤ لين تربوياً أةل من  غير المؤ لين تربوياً أن    علماً تالمجا على عافة 

لى أن الت  يل التربوي للمدير إف  عافة المجا ت  وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة 

 (.1111يرفل من أداد المدير وتتف    ه ال تيجة مل الليسى )

 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق في متوسطات  5.4

من وجهة  ؛المعلمين على مجالت المعايير المهنية لمدير المدرسة تاإجاب

مستوى )نظر معلمي مدارس محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغيرات 

 المدرسة، نوع المدرسة وتصنيف المدرسة( ؟

 ثالثة أسئلة فرعية:وقد انبثق عن هذا السؤال 

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجالت المعايير المهنية لدى مدير 

 ؟المدرسة تعزى لمتغير مستوى المدرسة
 

أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات المديرين عا ت متوسفة  علمًا أن المجالين ارول 

دارا الم درسة عمؤسسة تلليمية( ف  المدار  اللليا ةد وال ا   )ةيادا عملية التللي  والتلل  وا 

حصل على أةل متوسف.   ا وةد عا ت متوسفات مديري المدار  ال ا وية    ارعلى ف  

وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة لما تليشا المدرسة ال ا وية من حالة  المجال ال ا  
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ادا المدرسة على عسب المللمين احترا  وت دير بين الذمالد وبين المدير/ا حين تحرال ةي

والمللمات  حو ا لع  تستفيل ال يا  بواجباتاا ا دارية الت    ت  فل بل ف  اذدياد ل لك 

تحرال ال يادا على عد  التفري  بي ا  والتلامل ملا  وتوذيل الماا  بالتساوي ةدر المستفا  

ر المللمين وأع ر   عفادا   ا من جا ب ومن جا ب عخر ان مللم  المرحلة ال ا وية من أما

ل لك تحرال ادارا المدرسة على التمسك با  من خالل ايجاد م اخ ت ظيم  ايجاب  واةامة 

عالةات ا سا ية جيدا مما ي لع  ايجابًا على  ظرا المللمين  حو ا دارا المدرسية و  ا يتف  

تمل المحل ( (  وف  المجال ال الن )تفليل اللالةة مل المج1111مل دراسة الحديدي )

حصلت المدار  الد يا على أةل متوسف  على اللع  من  لك أظارت دراسة )م صور  

 ( حصول مديري مدار  التللي  ارساس  على أعلى متوسف.1111

هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجالت المعايير المهنية لدى مدير 

 ؟المدرسة تعزى لمتغير نوع المدرسة

تائج الدراسة أن متوسفات المديرين على اختالف  و  المدرسة عا ت متوسفة  أظارت  

دارا المدرسة عمؤسسة تلليمية(  علمًا أن المجالين ارول وال ا   )ةيادا عملية التللي  والتلل  وا 

ف  مدار  اإ ان ةد حصل على أةل متوسف.   ا وةد عا ت متوسفات مديري المدار  

المجالين ال ا   وال الن  وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة المختلفة    ارعلى ف  

ةدرا مدير/ا المدرسة المختلفة على التواصل مل الج سين على حد سواد في و  على  لىإ

ت مية الجاود من أجل ت مية ال  ة والفا  وا حترا  المتبادل بين ا دارا وأفراد ال وى اللاملة 

 (.1111بعفادا وفاعلية ويتف   لك مل دراسة الحديدي )بادف تح ي  ار داف 
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هل توجد فروق في متوسطات إجابات المعلمين على مجالت المعايير المهنية لدى مدير 

 ؟المدرسة تعزى لمتغير تصنيف المدرسة

أظارت  تائج الدراسة أن متوسفات المديرين على اختالف تص يف المدرسة عا ت 

ارول)ةيادا عملية التللي  والتلل ( ف  المدار  الحعومية والخاصة متوسفة  علمًا أن المجال 

والوعالة ةد حصل على أةل متوسف.   ا وةد عا ت متوسفات مديري المدار  الخاصة    

لى أن   اك م افسة بين إارعلى ف  المجال ال ا    وربما تلذى   ه ال تيجة ف  رأي الباح ة 

أولياد ارمور والفلبة ف  التسجيل ف  مدارسا   مديري المدار  الخاصة ف  است فاب

  (.1111فيتحمل المدير المسؤولية ارولى ف   لك وتتف  مل دراسة أبو حامد )

 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: ما اقتراحات المعلمين لتحسين  5.5

 المعايير المهنية لمديري المدارس ؟

اةترح المللمون عددًا من الملايير الما ية الت  من ش  اا تحسين الملايير الما ية لمدير 

المدرسة ا فالةًا من احتياجات المللمين الما ية ولي  من احتياجات المديرين الما ية حين 

تغيير     وأدوارهدتفويض مدير المدرسة بصالحيات تتال)تمحورت اةتراحات المللمين حول 

تيسير استخدا    تحفيذ المللمين بشعل أعبر  الت وي  والت يي  المتبلة ف  المدرسةفر  

إشراك المللمين ف  عمليات التخفيف   التع ولوجيا بصورا أع ر فاعلية ف  عملية التللي 

تح ي  مبدأ الشفافية وال ذا ة من ةبل المديرين   واجراد تغييرات ف  شعل الخفف المدرسية

اللمل على توفيد اللالةة بين   ضبف للحد من الل ف المدرس اليل مجل  تفل  ف  أدوار  
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  وعما  الحظ (دمج المجتمل المحل  ف  حل المشاعل السلوعيةو   المللمين والمجتمل المحل 

 أن اةتراحات المللمين عا ت موجودا ضم يًا ف  أداا الدراسة.

 

 ملخص الفصل 5.6

الملايير الما ية لدى المديرين متوسفة  و  اك أن درجة توافر أظارت  تائج الدراسة 

اختالف ف  ترتيب درجة ممارسة المديرين للمجا ت المستخدمة ف  الدراسة من وجاة  ظر 

دارا المدرسة عمؤسسة تلليمية يليا إمجال وأن أع ر المجا ت توافرًا لدى المديرين  المللمين.

ن وأ مجال ةيادا عملية التللي  والتلل . لالةة مل المجتمل المحل  وأخيراً مجال تفليل ال

دور المدير عمشرف م ي  عان أع ر اللوامل توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر ملايير 

جال ةيادا عملية التللي  والتلل   وأن ملايير التخفيف وص اعة ال رارات عان المللمين ف  م

دارا المدرسة عمؤسسة إف  مجال  أع ر اللوامل توافرًا لدى المديرين من وجاة  ظر المللمين

ضافة إلى أن ملايير تو ي  اللالةة مل المجتمل المحل  عان أع ر اللوامل توافرًا إتلليمية  

 لدى المديرين من وجاة  ظر المللمين ف  مجال تفليل اللالةة مل المجتمل المحل .

 



131 

 

 
 

 التوصيات 5.7

 توص  الدراسة بما ي ت :

عداد   وف  لتدريب جميل المديرين و   على رأ  عملا  إعداد خفة شاملة إضرورا  .1

 الملايير الما ية.

ضرورا اللمل على تايئة الظروف الم اسبة لجلل اتصال المديرين بالمللمين فلاً   .1

 وع لك الظروف الت  ترفل من عفادا المدير ال اتية.

 ع د دورات لمديري المدار  تتلل  بتحليل وتفوير الم ا ج. .1

المدار  تعوين شراعة ح ي ية بين المدرسة والمجتمل بتلذيذ ا ست مار  على مديري .1

 ارم ل للموارد البشرية بايجاد بيئة عمل متلاو ة مل المؤسسات الخارجية.

 توصيات خاصة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية: 5.7.2

المللمين والمديرين أن ت و  وذارا التربية والتللي  بل د ورشات بصورا دورية لتوعية  .1

 بالملايير الما ية لمدير المدرسة.

 تفليل  ظا  الحوافذ من خالل تعري  أفضل مدير ف  عل مجال من مجا ت الملايير. .1

 متابلة أعمال و شافات مديري المدار  باستمرار وت ويماا. .1

 توصيات بدراسات مستقبلية: 5.7.1

والخاصة ووعالة الغون الدولية ف   جراد دراسة مشاباة تشمل جميل المدار  الحعوميةإ .1

 عافة مديريات الوفن.

 جراد أبحان عيفية للتلرف على درجة توافر الملايير بصورا أع ر عم ًا.إ .1
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 قائااماة المااااراجع
 المراجع العااااااربيااااااااة

(. درجةةةةة تفبيةةةة  ملةةةةايير ضةةةةمان الجةةةةودا فةةةة  1111  محمةةةةود واللواملةةةةة  عبةةةةد اهلل. )ارميةةةةر

المجلاة األردنياة فاي العلااوم اررد يةة مةن وجاةة  ظةر المشةرفين التربةويين.  المدرسةة

 .11-19 (1)7التربوية، 
 

 (. درجة توفر العفايات الف ية لدى مةديري مةدار  الملةك عبةد اهلل 1111اس ي ة  عوي ة. )أبو 

 مجلاة دراساات ال ا   للتميذ والمراعذ الريادية مةن وجاةة  ظةر مللمياةا فة  ارردن. 

 .118-198  (1)43العلوم التربوية، 
 

تعليماااي مااان وجهاااة نظااار معلماااي تقيااايم أداء المااادير كقائااد (. 1111أبةةو حامةةةد  عةةارف. )

 جاملةة م شةورا  غيةر ماجسةتير رسةالة .األساساية فاي مديناة القادس المادارس

 .فلسفين بيرذيت  بيرذيت 
 

الغااوث الدوليااة بغاازة ماان فاعليااة ماادير المدرسااة فااي وكالااة (. 1118أبةةو حصةةيرا   يفةةين. )

  رسةةةالة المشااارفين الترباااويين فاااي ضاااوء معاااايير الجاااودة الشااااملة نظااار  وجهاااة

 ماجستير غير م شورا  جاملة ارذ ر  غذا  فلسفين.

 الملىار  ملىير  للىى السلطةة تفويض ممارسة مستوى .(1111. )الحشي  ربى دية  أبو

 ماجسةتير رسةالة  .والمعطملين الملىرا  نظر وجهة من الشرقية القى  مىيرية في

 .فلسفين بيرذيت  بيرذيت  جاملة م شورا   غير
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 توجهااات ماديري الماادارس فاي الضاافة الغربياة نحااو التكنولوجيااا (. 1111أبةو الةرب  أمةل. )

 م شةورا  غيةر ماجسةتير رسةالة. واستخدامها في أعماالهم الدارياة ومعوقاات ذلا 

 .فلسفين بيرذيت  بيرذيت   جاملة

درجاااة ممارساااة ماااديري المااادارس الثانوياااة لمحافظاااات غااازة (. 1119أبةةةو ذعيتةةةر  م يةةةر. )

الجاملةةة  م شةةورا  غيةةر ماجسةةتير رسةةالة .القياديااة وساابل تطويرهااا للمهااارات 

 .فلسفين  غذا  ا سالمية

المعااارف والمهااارات الالزمااة لماادير المدرسااة الثانويااة لنجاااح (. 1988أبةو شةةيخة  أحمةةد .)

 جاملةال م شورا  غير ماجستير رسالة  .المجتمع المحلي وتنميته في خدمة هدور 

 ارردن.  عمان  اررد ية

  رسةةالة ماجسةةتير درجااة تطبيااق معااايير إدارة الجااودة الشاااملة(. 1111أبةةو عبةةدا  فافمةةة. )

 غير م شورا  جاملة ال جاح الوف ية    ابل   فلسفين.

 اإلدارة والقيادة التربوية بين األصالة والحداثةمفاهيم ورؤى في (. 1111أبو اللال  ليلى. )

 . عمان  ارردن: دار يافا الللمية لل شر والتوذيل.(2)ط

 العوامل المدرسية المؤثرة في تطوير أداء مديري المادارس(. 1111أبو عل   عبد ال ادر. )

 رسةالة ماجسةتير. الثانوية بمحافظات غزة فاي ضاوء مفهاوم تحليال الانظم الدارياة

 .م شورا  جاملة ارذ ر  غذا  فلسفين غير

  عمةان  ارردن: دار جريةر لل شةر الدارة المدرسية المعاصارة(. 1111أبو العشك  محمةد. )

 والتوذيل.
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عمةةةان  ارردن: دار   ادارة الجاااودة الشااااملة فاااي التعلااايم(. 1111أبةةةو الايجةةةاد  شةةةيرين. )

 معتبة الع دي لل شر والتوذيل.

ا سع درية     .(2)ط الجودة الشاملة في الدارة التعليمية والمدرسية(. 1111أحمد  أحمد. )

 مصر: دار الوفاد لل شر والتوذيل.

ال ةا را  مصةر:  (.2)ط دارة المؤسسات التربوياةإ(. 1111أحمد  حافظ و صبري  محمد. )

 عال  العتب.

 التربويااة الحديثااةماادير المدرسااة الفعااال واتجاهااات اإلدارة (. 1118ارخةةر   إسةةماعيل. )

 عمان  ارردن: دار الراية لل شر والتوذيل. (.2)ط

عمةةةةان   (.2)ط المساااااءلة والفاعليااااة فااااي الدارة التربويااااة(. 1111اخوارشةةةةيدا  عاليةةةةة. )

 .ومعتبة الحامدارردن:  دار 

 .: معتبة المجتمل اللرب عمان  ارردن (.2)ط الدارة المدرسية(. 1111. )أسلد  وليد

فاعلية ادارة المدرساة الثانوياة الحكومياة بمديناة الريااض مان (. 1111عل مسلف  محمد. )

 ماجسةتير رسةالةوماديري المادارس والمعلماين.  نظار المشارفين الترباويين  وجهة

 .السلودية  أ  ال رى  جاملةغير م شورا  

 القلى  ملىار فلي  التعطلي  بمهنة االرتقا  في المىرسة مىير إسهام (.1002 .(ميادا أمين 

 غيةر ماجسةتير رسةالة  .والمعطملين الملىيرين نظلر وجهلة ملن االبتىائيلة الشلرقية

 .فلسفين بيرذيت  بيرذيت  جاملة م شورا 
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(. 1111أورلةةةةةةةي   دو الةةةةةةةد و جبسةةةةةةةةون   ةةةةةةةاري وعا  ةةةةةةةان  ريتشةةةةةةةةارد و ةةةةةةةاردر  روبةةةةةةةةرت. )

 بلةة: معتبةة   ترجمة عبةد اهلل أبةو استراتيجيات التعليم ) الدليل نحو تدريب أفضل(

 الفالح لل شر  والتوذيل.

  ترجمة محمةد عبةد المعايير التربوية دليل القيادة التربوية الناجحة(. 1111أوشيا  مارك. )

 الجواد  موسى أبو فا . غذا  فلسفين: توذيل دار العتاب الجامل .

لداري في درجة فاعلية المدراء في قيادة التغيير الالزمة للتطوير ا(. 1111أيوب  ح ان. )
 ماجسةتير رسةالةالمدارس الحكومية األساسية فاي فلساطين مان وجهاات نظارهم. 

   فلسفين   ابل   ال جاح الوف ية جاملة م شورا  غير
 (.1)ط األساااليب القياديااة واإلداريااة فااي المؤسسااات التعليميااة(. 1111البةةدري  فةةار . )

 عمان  ارردن: دار الفعر للفباعة وال شر والتوذيل.

عمان  ارردن: دار  (.1)ط أساسيات اإلدارة التعليمية ومفاهيمها(. 1111البدري  فار . )

 الفعر للفباعة وال شر والتوذيل.

 عمان  ارردن: دار  (.2)طقضايا معاصرة في اإلدراة التربوية (. 1111بفاح  أحمد. )

 الشرو .

 المادارس وماديرات ماديري لادى القيادياة المهاام ممارساة درجاة . (1111) .فات ة بلبيس  

 جاملةة ال جةاح م شةورا  غيةر ماجسةتير رسةالة  .فلساطين فاي الحكومياة الثانوياة

 .فلسفين  ابل   الوف ية 
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دور الدارة المدرساية فاي تنمياة الباداع فاي المادارس الحكومياة (. 1118بلوا    أ جود. )

 ماجستير رسالةمحافظات شمال فلسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها.  في

      فلسفين.  ابل   الوف ية  جاملة ال جاحماجستير غير م شورا   غير

عمةان  ارردن: دار صةفاد لل شةةر  (.2)ط الدارة المدرساية المعاصارة(. 1111الب ةا   الةة. )

 والتوذيل.

(. واةةةةةةل الممارسةةةةةات ا شةةةةةرافية لةةةةةدى المشةةةةةرف التربةةةةةوي فةةةةة  المةةةةةدار  1119تةةةةةي   حسةةةةةن. )

مجلاة الحعومية ف  محافظات شمال فلسفين من وجاة  ظر المللمين والمللمةات. 

 .811-181(  1)11ب، -جامعة النجاح لألبحاث

 دور الدارة المدرساااية فاااي معالجاااة مشاااكالت طالباااات المرحلاااة(. 1118الجةةةدي  عائةةةدا. )

 جاملةةال م شةورا  غيةر ماجسةتير رسةالة الثانوياة بمحافظاات غازة وسابل تفعيلاه.

 .فلسفين  غذا  ا سالمية

 مةةو ج م تةةرح لت يةةي  العفةةادا التربويةةة للمدرسةةة فةة  وذارا التربيةةة أ(. 1111الجرايةةدا  محمةةد. )

  .111-11/ب(  1)13  مجلة المنارة. ف  سلف ة عمان والتللي 

(. ت ةةوي  أداد المللمةةين الما ةة  فةة  وعالةةة الغةةون 1111و شةةوان  جميةةل. )الجرجةةاوي  ذيةةاد 

للةي  اللةال   جاملةة الذرةةاد  بحون المؤتمر الدول  ارول لضةمان جةودا الت الدولية

11. 

درجةةةة تفبيةةة  ملةةةايير جةةةودا التللةةةي  فةةة  مةةةدار  مةةةديريت  (. 1111الجلةةةافرا  عبةةةد السةةةال . )

العةةةرك والل بةةة فةةة  اةلةةي  ج ةةةوب ارردن مةةن وجاةةةة  ظةةر المشةةةرفين التربةةةويين  تربيةةة
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-11، (1)11لألبحاااث والدراسااات،  جامعااة القاادس المفتوحااة مجلااة. والمللمةةين

99. 

دارة التغيير(. 1118الجوار ة  الملتص  وصوال  ديمة. ) عمةان  ارردن:  (.2)ط التربية وا 

 دار الخليج.
 

القيادة التربوية في مدارس القدس الشرقية في ضوء القياادة واقع (. 1111جيلان  م ى. )

 جاملةة م شةورا  غيةر ماجسةتير رسالة .التحويلية، كما يراها المعلمون والمديرون

 .فلسفين بيرذيت  بيرذيت 

تصااورات المعلمااين ومااديري الماادارس لاادور المدرسااة فااي خدمااة (. 1111الحايةةك  م ةةى. )

رسالة ماجستير غير م شورا. جاملة اليرموك: المجتمع المحلي في محافظة اربد. 

 اربد  ارردن.

 مجلة التربية،(. مدى فاعلية المدرسة ف  خدمة المجتمل الريف   1991  موسى. )حتاملة

15 (119  )111-111. 

 عمان  ارردن: الج ادرية لل شر  (.2)ط القيادة التربوية الحديثة(. 1118الحرب   ةاس . )

 والتوذيل.

عمةان  ارردن: الج ادريةة لل شةر  (.1)ط القياادة التربوياة الحديثاة(. 1111الحربة   ةاسة . )

 والتوذيل.

عمةةةةان  ارردن: دار الفعةةةةر  (.2)ط اتجاهااااات اداريااااة معاصاااارة(. 1111الحريةةةةري  رافةةةةدا. )

  اشرون وموذعون.
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عمةةان   (.2المدرسااية )طالتخطاايط السااتراتيجي فااي المنظومااة (. 1111الحريةةري  رافةةدا. )

 ارردن: دار الفعر  اشرون وموذعون.

عمةةةةةان  ارردن: دار  (.2)ط الدارة التربوياااااة(. 1111حسةةةةةان  حسةةةةةن واللجمةةةةة   محمةةةةةد. )

 المسيرا لل شر والتوذيل والفباعة.

درجااة ممارسااة ماادير المدرسااة بصاافته مشاارفاا مقيماااا فااي التنميااة (. 1111حمةةد  الاةةا . )

الخاصااة فااي الضاافة الغربيااة ماان وجهااات نظاار المهنيااة للمعلمااين فااي الماادارس 

   ةابل   ال جةاح الوف يةة جاملةة م شةورا  غيةر ماجسةتير رسةالة .المعلماين فيهاا

 .فلسفين

عمةان  ارردن:  (.2)ط مشاكل الدارة المدرسية وطرق معالجتها(. 1111حمدان  محمد. )

 ع وذ للملرفة وال شر والتوذيل. دار 

معااااايير ضاااامان جااااودة واعتماااااد المدرسااااة (. 1111خليةةةةل  عمةةةةر وعبةةةةد الملفةةةة   أحمةةةةد )

المةؤتمر الللمة  ال ةامن ضوء تجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة، المصرية في 

 جاملة الفيو . -للتربية

ال ةا را   (.2)ط ادارة المؤسسات التربوية في بدايات اللفياة الثالثاة(. 1111خليل   بيل. )

 الفجر لل شر والتوذيل.مصر: دار 

عمةةان   (.2)ط تطااوير الدارة المدرسااية والقيااادة الداريااة(. 1119الخواجةةا  عبةةد الفتةةاح. )

 ارردن: دار ال  افة لل شر والتوذيل.
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 التاادخل المعرفااي والتحصاايل األكاااديمي فااي رفااع المعااايير المهنيااة(. 1119دع ةةا  ذي ةةات. )

 عمان  ارردن: دار الفعر لل شر والتوذيل والفباعة. (.2)ط

  .مجلة الجودة(. مؤشرات الجودا ف  التللي  الجامل  الفلسفي  . 1111دياب  سايل. )

(. عليةة م ترحةة لت يةي  أداد مةدير المدرسةة ا بتدائيةة بدولةة البحةرين 1111الةديميل   بايجةة. )

(  1) 1العلااوم التربويااة والنفسااية،  مجلااة دواره فةة  ضةةود ملةةايير ارداد الفلةةال  

111-111. 

مجلاة العلاوم (. الملةايير التربويةة: دراسةة وصةفية   1118الد ان  حسن  اللةامري  سةليد. )

 .118-119   4التربوية، 

  عمةان  ارردن: معتبةة الدارة المدرسية والشراف الترباوي الحاديث(. 1111ربيل   ادي. )

 المجتمل اللرب .

ا سةةع درية  مصةةر: دار الوفةةاد  (.2)ط أساساايات اإلدارة التربويااة(. 1111رسةم   محمةةد. )

 لد يا الفباعة وال شر.

  ترجمةة قيادة التغيير في المدارس كيف تنتصار علاى األسااطير(. 1111ريفذ  دوغال . )

 (. عمان  ارردن: دار وائل لل شر والتوذيل.1ماجد حرب )ف
 

إدارا الجودا الشاملة وامعا يةة تفبي اةا فة  المةدار  السةلودية فة   (.1111الذ را    أحمد. )

 .19-1  1مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، الخارج  
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لكفايااات المهنيااة لقيااادة التغيياار لاادى مااديرات ماادارس التعلاايم (. ا1111الذ را ةة   الاةةا . )

رسةةالة ماجسةةتير غيةةر م شةةورا  جاملةةة أ   العااام الحكااومي بمدينااة مكااة المكرمااة.

 ال رى  السلودية.

عمةةةةةان  ارردن: دار المسةةةةةيرا للفباعةةةةةة  (.2)ط داريباااااداع اإلاإل(. 1111سةةةةةعار ة  بةةةةةالل. )

 وال شر.

. ال ةةةا را  مصةةةر: الدارة التربوياااة الحديثاااة(. 1998سةةةليمان  عرفةةةات وضةةةحاوي  بيةةةوم . )

 ار جلو المصرية. معتبة
 

 .. عمان. المملعة اررد ية الااشمية: الفري الدارة التربوية(. 1111سمارا  فوذي. )
 

دور ماديري المادارس األساساية الحكومياة فاي محافظاات الضافة (. 1111سمحان  فاتن. )

 رسةةالة. الغربيااة فااي ادارة غاارف المصااادر ماان وجهااة نظاار معلمااي هااذه الغاارف

 .فلسفين بيرذيت  بيرذيت  جاملة م شورا  غير ماجستير

درجااة ممارسااة المااديرين الجاادد للمهااارات القياديااة فااي الماادارس (. 1111شةةا ين  عبيةةر. )

 غيةر ماجسةتير رسةالة .الحكومية بمحافظات غزة من وجهاة نظارهم وسابل تنميتهاا

 .فلسفين  غذا  ا سالمية جاملةال م شورا 

 فة  تلليمة  ع ائةد لةدوره ال ا ويةة المدرسةة مةدير ممارسةة . درجةة (2001)يحيةى. شةديفات 

أبحااث . ارردن فة  المللمةين  ظةر وجاةة مةن الشةرةية الشةمالية الباديةة مةدار 

 .122-183(،1)27والجتماعية، اإلنسانية العلوم اليرمو 
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مجلااة  (. م يةةا  فلاليةةة أداد مةةدير المدرسةةة ردواره المتوةلةةة 1991صةةائغ  عبةةد الةةرحمن. )

 .111 -119(  11) جامعة قطر،-حولية كلية التربية

مااادى الماااام ماااديري المااادارس الثانوياااة بمعاااايير ادارة الجاااودة (. 1111صةةةالح  محمةةةد. )

   رسالة ماجستير غير م شورا  جاملة مؤتة  مؤتة: ارردن.الشاملة

(. درجة ممارسة مديري المدار  لمااما  ا شرافية من وجاة  ظةر 1111الفلا    حسن. )

 .189-111  (1)18مجلة جامعة دمشق، المللمين ف  ارردن  

عمةان  ارردن: دار وائةل  (.1)ط اإلدارة التعليمياة مفااهيم وافااق(. 1111الفويل   ةا  . )

 لل شر.

عمةةةان  ارردن: دار الشةةةرو   (.2الدارة المدرساااية الحديثاااة )ط(. 1111عابةةةدين  محمةةةد. )

 لل شر والتوذيل.

درسةةةة والمجتمةةةل (. دور مةةةدير المدرسةةةة فةةة  تفليةةةل الشةةةراعة بةةةين الم1111عاشةةةور  محمةةةد. )

 -11(  1) 22مجلاااة العلاااوم التربوياااة والنفساااية،  المحلةةة   فةةة  سةةةلف ة عمةةةان 

111. 

درجااة تااوفر متطلبااات التخطاايط السااتراتيجي المدرسااي ودرجااة (. 1111اللةةامودي  علةة . )

أهميتها وذل  من وجهة نظر الهيئة التعليمياة فاي المرحلاة الثانوياة بمديناة مكاة 

 جاملة أ  ال رى  السلودية. غير م شورا رسالة ماجستير  المكرمة.

(. شةةةةراعة المدرسةةةةة ا بتدائيةةةةة مةةةةل ارسةةةةر المصةةةةرية )دراسةةةةة 1118عبةةةةد اللةةةةاف   فافمةةةةة. )

 ف  ضود الملايير ال ومية(. ت ويمية
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درجاااة ممارساااة ماااديري المااادارس الثانوياااة للقياااادة األخالقياااة (. 1111اللتيبةةة   أحمةةةد. )

رسةةالة  .ة نظاار المعلمااين فااي دولااة الكويااتوعالقتهااا بقاايمهم التنظيميااة ماان وجهاا

 ماجستير غير م شورا  جاملة الشر  اروسف  عمان  ارردن.

عمان  ارردن: دار الفعر لل شر  (.1)ط اإلدارة التربوية المعاصرة(. 1111عريفج  سام . )

 والتوذيل.

  تطاااوير الدارة المدرساااية فاااي ضاااوء معاااايير الجاااودة الشااااملة(. 1118عةةةذب  محسةةةن. )

 ا سع درية  مصر: دار الفتح للتجليد الف  .

أنموذج مقترح لتطاوير ادارة المؤسساة التعليمياة (. 1111اللساف  ليلى والصرايرا  خالد. )

   رسالة ماجستير غير م شورا  جاملة مؤتة  مؤتة  ارردن.في األردن

الجةودا الشةاملة  (. ت دير درجة فلالية أداد المدرسة باستخدا  ملايير1111اللسيل   رجاد. )

 .118-181(  1)8مجلة العلوم التربوية والنفسية، ف  مدي ة الخليل  

مجلاااة (. دور ا دارا المدرسةةةية فةةة  دعةةة  ا بتعةةةار لةةةدى الفةةةالب  1111اللصةةةيم   خالةةةد. )

 .118-111(  1)1جامعة ام القرى للعلوم التربوية والنفسية، 

  مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية الدارة المدرسية الحديثة(. 1111عفوي  جةودت. )

 عمان  ارردن: دار ال  افة لل شر والتوذيل.
 

العالقة بين النمط القيادي لماديري المادارس الثانوياة الحكومياة (. 1111عل    اسماعيل. )

 رسةالة .ودافعية المعلماين فاي محافظاة رام اهلل والبيارة مان وجهاة نظار المعلماين

 .فلسفين بيرذيت  بيرذيت  جاملة م شورا  غير ماجستير
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عمان  ارردن: دار المسيرا لل شر  (.1)ط مبادئ الدارة التربوية(. 1111اللمايرا  محمد. )

 والتوذيل والفباعة.

 مةن البتةراد تربيةة مديريةة فة  المةدار  مةديري أداد فاعليةة درجةة(. 1111اللمةرات  محمةد. )

-119(  1)6فاي العلاوم التربوياة، المجلاة األردنياة   فياةا المللمةين  ظةر  وجاةة

119. 

رسالة  .الدور المثالي والرسمي والواقعي لمديرة المدرسة الثانوية(. 1991الغامدي  أميرا. )

 ماجستير غير م شورا  جاملة الملك سلود  السلودية.

فاعلية أداء مديرة المدرسة البتدائية بالمنطقة الشرقية من المملكة ( 1111)  ليمة   اغ ال

رسةةالة ماجسةةتير غيةةر  .العربيااة السااعودية فااي ضااوء معااايير ادارة الجااودة الشاااملة

 . م شورا  جاملة البحرين   مملعة البحرين

 المةدار  فة  ارذمةات إدارا فة  المةدار  مةديري أداد فاعليةة ( درجةة1111غ يمةة  ر ةف )

  111-111(  1)13مجلة جامعة دمشق، الة ا وية  

  كفايات القيادة التحويلية لمديري المدارس برنامج تدريبي مقتارح(. 1111الفار  شةا اذ. )

 عمان  ا ردن: دار الشرو  لل شر والتوذيل. 

(. 2)ط كفايااات الماادير العصااري للمؤسسااات الداريااة والتربويااة(. 1111الفاضةةل  محمةةد. )

 عمان  ا ردن: دار الحامد لل شر والتوذيل. 

كفاياااات المهنياااة لماااديري المااادارس الثانوياااة  مساااتوىال(.  1111فةةةالح  عبةةةد الةةةرحمن. )

دولة الكويت وعالقتاه بدرجاة مشااركة المعلماين فاي صاناعة القارار في الحكومية 
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ماجسةتير غيةر م شةورا  جاملةة الشةر  اروسةف  عمةان   رسةالة،  من وجهة نظرهم

                                                                     ارردن.
 

دور مااادير المدرساااة كمشااارف ترباااوي مقااايم فاااي مااادارس لاااواء (. 1991الفةةةواعرا  سةةةام .)

 .ارردن  اربد  جاملة اليرموك م شورا  غير ماجستير رسالة .عجلون
 

 

دلياال لتحسااين  -الشااراف التربااوي علااى المعلمااين(. 1991فيفةةر  ايذابيةةل ود ةةالب  جةةين. )

عمةان  ارردن:  (.1)ط  ترجمة محمد عيةد ديرا ة   ومراجلةة عمةر الشةي  التدريس

 دار روائل مجد وي. توذيل 

 .واقااع تطبيااق ادارة الجااودة الشاااملة فااي مؤسسااات التعلاايم الجزائريااة(. 1111ةةادا  يذيةةد. )

 رسالة ماجستير غير م شورا  جاملة أب  بعر  الجذائر.

دير بمللميةةةا مةةةن وجاةةةة  ظةةةر المللةةة  وعالةتاةةةا (. ماةةةارات اتصةةةال المةةة1111عةةةابور    ةةةد. )

 .111-111  16مجلة جامعة دمشق، بعفادا الملل  ال اتية  

 تطوير معايير اختيار القادة التربويين فاي المادارس الخاصاة فاي (. 1111عسابري  داود. )

 جاملةال م شورا  غير دعتوراا رسالة .فلسطين في ضوء الواقع وأبعاده الشخصية

 .عمان  ارردن  اررد ية

  مدير المدرسة ودوره في اإلدارة المدرساية الناجحاة والفعالاة(. 1119مح  الدين  اي ا . )

 (  عمان  ارردن: دار جلي  الذمان لل شر والتوذيل.1)ف

عمةةان  ارردن: دار غيةةداد (. 2)ط دراسااات فااي اإلدارة التربويااة(. 1118مريذيةة    شةةا . )

 لل شر والتوذيل.
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عمةةةان   (.2)ط الدارة المدرساااية ودورهاااا فاااي الشاااراف الترباااوي(. 1111مسةةةاد  عمةةةر. )

 ارردن: دار صفاد لل شر والتوذيل.

واقااع التعاااون بااين الدارة المدرسااية والمجتمااع المحلااي فااي (. 1991المشةةيوخ   موسةةى. )

  اررد يةة  جاملةةال م شورا  غير ماجستير رسالة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة.

 .ارردن  عمان

المعااااايير (. المرعةةةةذ اللربةةةة  للتةةةةدريب الما ةةةة  واعةةةةداد المةةةةدربين  1118مصةةةةففى  أحمةةةةد. )

 مصر. والختبارات المهنية على المستوى العربي،

شااراكة األهاال مااع الماادارس الحكوميااة فااي مدينااة القاادس وساابل (. 1111مغربةة   صةةفاد. )

 غيةةر ماجسةةتير رسةةالة .المتخصصااةتطويرهاا فااي ضااوء بعااض النماااذج العالمياة 

 .فلسفين بيرذيت  بيرذيت  جاملة م شورا 

فاعلياة ادارة المدرسااة الثانوياة الحكومياة فااي تنمياة المجتمااع (. 1991المليحةات  شةحدا. )

المحلي من وجهة نظر كل المديرين والمعلمين وأولياء األمور في مديرية التربية 

  اررد يةة جاملةةال م شةورا  غيةر ماجسةتير رسةالة. والتعلايم لعماان الكبارى األولاى

 .ارردن  عمان

 فلي والخاصلة الحكوميلة الملىار  فلي المىرسلية اإلدارة دور .(1111.) عمةر الم اعمةة 

 غيةر ماجسةتير رسالة .دراسة مقارنة التعطيمية العمطية تحسين في غزة محافظات

 .فلسفين غذا  اإسالمية  الجاملة م شورا 
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. ا سةةةع درية  مصةةةر: دار باااداع والموهباااة فاااي التعلااايم العااااماإل(. 1111م سةةة   محمةةةود. )

 الملرفة الجاملية.

(. متفلبةةةةات تفليةةةةل اللالةةةةةة بةةةةين المدرسةةةةة والمجتمةةةةل فةةةة  ضةةةةود 1111م صةةةةور  سةةةةمية. )

 .111-111، 13مجلة جامعة دمشق، المدرسةالمجتملية. 

المدرسااة البتدائيااة بالمنطقااة الشاارقية ماان فاعليااة أداء مااديرة (. 1111الموسةوي   ليمةةة. )

. رسالة ماجسةتير المملكة العربية السعودية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة

 م شورا  السلودية.غير   

 رسةةالة .دور ماادير المدرسااة الثانويااة فااي التغيياار الجتماااعي(. 1991  فةةايذا.)المةةوم  

 .ارردن  اربد  جاملة اليرموك م شورا  غير ماجستير

 مجلة جامعة دمشق، (. دور مديري المدار  ف  رفل عفاية المللمين  1111. ) حيل   عل 

16(1  )111-111. 

(. فةةةن ال يةةةادا المدرسةةةية  ترجمةةةة وليةةةد شةةةحادا  أبةةةو ظبةةة   ا مةةةارات 1119 ةةةور  تومةةةا .)

 اللربية  المتحدا:  يئة أبو ظب  لل  افة والتران.

المعااااايير (.  يئةةةةة تفةةةةوير ما ةةةةة التللةةةةي   1111وذارا التربيةةةةة والتللةةةةي  اللةةةةال  الفلسةةةةفي ية. )

 را  اهللو  فلسفين. المهنية لمدير المدرسة،
 

التحسااااين (.  يئةةةة تفةةةوير ما ةةةةة التللةةةي   1111وذارا التربيةةةة والتللةةةي  اللةةةال  الفلسةةةةفي ية. )

 .را  اهللو  فلسفين ،المدرسي المبني على المعايير
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التجاهااات الحديثااة فااي تخطاايط وتطااوير مناااهج (. 1111الوعيةةل  حلمةة  وبشةةير  حسةةين. )

   ال ا را  مصر: دار الفعر اللرب .األولى )مرحلة التعليم األساسي( المرحلة
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 (2رقم )
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 التربية كلية
 الدراسات العليابرنامج 

 حضرة المعلم/ة المحترم/ة
   تحية طيبة وبعد،

مديري ومديرات مدار  ت و  الباح ة بدراسة درجة توافر الملايير الما ية لدى          
  ولتح ي  أغراض   ه الدراسة  ةامت الباح ة بإعداد استبا ة محافظة را  اهلل والبيرا 

با عتماد على ما جاد ف  أدبيات البحن  والدراسات الساب ة  يرجى التعر  باإجابة ع اا  
( دةي ة من وةتك  علمًا أن البيا ات    رغراض 11-11حين تستغر  تلبئة ا ستبا ة )

 البحن الللم  وستلامل ب ما ة وسرية تامة.
 شاعرا لع  حسن تلاو ع  .

 الباح ة: شيرين التر   
االلكتروني      تفسار عن ب ود ا ستبا ة يمعن التواصل من خالل البريد لالس   

shireentirhi@ymail.com 
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 العامةأولا: البيانات 
 ت فب  عليا اإجابة:أرجو وضل إشارا دائرا       على الرة  الم اسب ال ي 

 المدير: ج  
 . أ  ى1                       عر .1

 س وات الخبرا للمدير:
     أةل من س ة.1
 ( س وات     1-1. )1
   س وات( 1-11). 1
   س ة( 11-11(.1
 س ة 11. أع ر من  1

 المؤ ل الللم  للمدير:
ماجستير                   -1بعالوري                  -1                    دبلو  -1

 دعتوراا -1
 

 الملل : ج  
 . أ  ى1                       عر .1

 

 :للملل  س وات الخبرا
    أةل من س ة.1
 ( س وات  1-1. )1 
     س وات( 1-11). 1
    س ة( 11-11(.1
 س ة. 11. أع ر من  1

 

 الللم  للملل :المؤ ل 
 دعتوراا -1       ماجستير      -1بعالوري               -1             دبلو  -1

 

 :المدرسة مستوى
    ا وية  -1      أساسية عليا               -1 أساسية د يا                       -1
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 ج   المدرسة:
 مختلفة -1           ا ان              -1                          عور -1

  :تص يف المدرسة
 ةوعال -1                   خاصة    -1                     حعومية     -1  

  ا يًا: ف رات ا ستبا ة
حول الرة  الم اسب أما  عل ف را مل ا  تباه لمفتاح اإجابات        الرجاد وضل إشارا 

 التال :
 = بدرجة عبيرا 1= بدرجة متوسفة    1= بدرجة ةليلة     1= بدرجة ةليلة جدًا    1
 = بدرجة عبيرا جدًا      1

 
 الفقرات

بدرجة 
قليلة 
 جداا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

      قيادة عملية التعليم والتعلمالمجال األول: مجال 
 1 1 1 1 1 المعلمين أهداف المنهاج الفلسطينييناقش مع -2
 1 1 1 1 1 يزود المعلمين بمبادئ التعلم النشط والفعال-1
 1 1 1 1 1 يوفر فرص النمو المهني لطاقم المعلمين في المدرسة-1
 1 1 1 1 1 يشر  المعلمين في تحديد احتياجاتهم المهنية-4
 5 1 1 1 1 الفاعلةيفعل دور)لجان المباحث( ونشاطاتها -5
 1 1 1 1 1 يطلع المعلمين على تقاريرهم-6
 1 1 1 1 1 يشجع تبادل الخبرات بين المعلمين -7
 1 1 1 1 1 ينفذ زيارات اشرافية وارشادية تتسم بالشمولية والموضوعية -8
 1 1 1 1 1 يقدم تغذية راجعة للمعلمين عن أدائهم-3
 1 1 1 1 1 تسهم في تحسين أداء المعلمينيعمل على تقديم تغذية راجعة  -23
 1 1 1 1 1 يصمم أدوات تقويم تسهم في تحسين البرامج التعليمية -22
 1 1 1 1 1 يتعاون مع المشرفين في تحليل البيانات المتعلقة بأداء الطلبة في المدرسة -21
 1 1 1 1 1 يفعل دور المرشد التربوي في تصميم األنشطة المنهجية والالمنهجية-21
 1 1 1 1 1 يستخدم المعايير المهنية للمعلمين كأساس مرجعي لتقويم أدائهم-24
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 الفقرات

بدرجة 
قليلة 
 جداا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

يساعد المعلمين في تحديد األهداف العامة خالل إعدادهم لخطتهم السنوية والفصلية -25
 واليومية

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 تعليميةيعمل على توفير ما يحتاجه المعلمون من وسائل وأدوات  -26
 1 1 1 1 1 يقوم بتوزيع نشرات خاصة بأهمية الختبارات والية إعداد الختبار الجيد.-27
 1 1 1 1 1 يساعد المعلمين في تحليل محتوى المنهاج -28
 1 1 1 1 1 المعلمينم و حاجات ءيطبق أساليب اشرافية تتال-23
 1 1 1 1 1 يعمل على توفير قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالمدرسة  -13
 1 1 1 1 1 يتأكد من تحديث قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالمدرسة-12
 1 1 1 1 1 يعمل على دمج الطلبة من ذوي الحتياجات الخاصة في العملية التعليمية-11
توعوية في الغرف الصفية وممرات المدرسة تشير الى ادوار يشجع توزيع نشرات  -11

 المعلم  والطلبة بما يخص التعلم النشط والفعال
1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 يعمل على توفير مصادر تعلم متنوعة تدعم تحقيق األهداف العامة للمنهاج-14
 1 1 1 1 1 يعمل على نشر وتعميم نجاحات المعلمين وابداعاتهم-15
 1 1 1 1 1 يعمل على تحديد احتياجات المدرسة-16
 1 1 1 1 1 يعمل على بناء خطط عالجية لتحسين مستوى التحصيل في المدرسة-17
 1 1 1 1 1 ينشر ثقافة حق التعليم للجميع بين المعلمين  -18
 1 1 1 1 1 يشجع المعلمين على استخدام أساليب تعليمية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة -13

      المجال الثاني: مجال إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية
 1 1 1 1 1 يعرف المعلمين بالهيكلية الدارية والفنية لنظام التعليم وفلسفته-2
 1 1 1 1 1 يتمتع بمعرفة وفهم للقيادة والدارة التربوية ونظرياتها-1
 1 1 1 1 1 المعلوماتيمتل  معرفة بالتقنيات التربوية وتكنولوجيا -1
 1 1 1 1 1 يخطط بشكل جيد في المشاريع )المالية والدارية والفنية( -4
 1 1 1 1 1 يعمل على توفير بيئة صحية امنة وداعمة للعملية التربوية -5
 1 1 1 1 1 في صنع القرارات التربوية ذات العالقةيشر  العناصر البشرية -6

 1 1 1 1 1 التربوية في العملية الدارية يوظف التكنولوجيا والتقنيات-7
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 الفقرات

بدرجة 
قليلة 
 جداا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

 1 1 1 1 1 يقدر األعمال اإلبداعية والمتميزة لمجتمع المدرسة-8
 1 1 1 1 1 يعمل على تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها -3
 1 1 1 1 1 المدرسية في تعزيز السلوكات اليجابيةيفعل دور الذاعة -23
 يعقد حلقات للنقاش حول أسس المسائلة في النظام التربوي الفلسطيني  -22

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 1 1 1 1 1 يشر  الهيئة التدريسية في بناء الخطط المتعددة األهداف وفق سياسة الوزارة -21
 1 1 1 1 1 والجتماعية في ممارساته الداريةيراعي العالقات النسانية -21
 1 1 1 1 1 يشر  طاقم المدرسة في صناعة القرارات التربوية-24
 1 1 1 1 1 ييسر للمعلمين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في عملهم-25
 1 1 1 1 1 يساعد الطلبة في حل مشاكلهم-26
 1 1 1 1 1 استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثةييسر التحاق المعلمين بدورات حول  -27
 1 1 1 1 1 يعمل على تكريم المعلمين المبدعين في احتفالت رسمية-28

      المجال الثالث: مجال تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي والعالقات الخارجية
منبثقة من يعمل على تشكيل مجلس أولياء أمور الطلبة وفق معايير وأسس تربوية -2

 رسالة المدرسة ورؤيتها
1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 ينظم حمالت عمل تشاركية تطوعية بالتنسيق مع المجتمع المحلي-1
 1 1 1 1 1 ينظم لقاءات توعوية للحد من المظاهر السلبية في المجتمع المحيط-1
قدراتهم وحاجات ينظم لقاءات تعاونية ارشادية لتوجيه الطلبة لمسارات تعليمية وفق -4

 المجتمع المحلي
1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 ينظم لقاءات توعوية ألولياء األمور من أجل رفع مستويات التحصيل للطلبة -5
 1 1 1 1 1 يشجع مشاركة أولياء األمور في الفعاليات الوطنية والمناسبات  -6
 1 1 1 1 1 ينظم رحالت ثقافية للطلبة لمواقع تاريخية وتراثية  -7
يقدم شهادات تقدير وكتب شكر متنوعة لمؤسسات مجتمعية ساعدت بتنظيم أنشطة تعزز -8

 العالقة بين المدرسة والمجتمع
1 1 1 1 1 

يؤكد على ضرورة احتواء خطط المعلمين على أمثلة واقعية مستوحاة من الواقع -3
 والمجتمع الفلسطيني

1 1 1 1 1 
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 الفقرات

بدرجة 
قليلة 
 جداا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

يعمل على نشر بعض المبادرات التعليمية التي يقوم بها المعلمون لتوثيق العالقة بين  -23
 المجتمع ومحتوى المقرر الدراسي

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 يعزز المشاركة في المناسبات الوطنية وفعاليات المديرية والوزارة وأنشطتهما فيها-22
 1 1 1 1 1 يعزز المسؤولية المشتركة بين المدرسة والمجتمع المحلي في دعم تعلم الطلبة-21
 1 1 1 1 1 يفعل شبكة التواصل اللكتروني بين األهل والمدرسة -21
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 ملحق
 (1رقم )

الستبانة بصورتها 
 النهائية
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 التربية كلية
 الدراسات العليابرنامج 

 حضرة المعلم/ة المحترم/ة
   تحية طيبة وبعد،

مةةديري ومةةديرات مةةدار  محافظةةة را  ت ةةو  الباح ةةة بدراسةةة درجةةة تةةوافر الملةةايير الما يةةة لةةدى 

  ولتح ية  أغةراض  ة ه الدراسةة  ةامةت الباح ةة بإعةداد اسةتبا ة با عتمةاد علةى مةا اهلل والبيرا 

التعر  باإجابة ع اا  حين تستغر  تلبئةة  جاد ف  أدبيات البحن  والدراسات الساب ة  يرجى

( دةي ةةةةة مةةةةن وةتةةةةك  علمةةةةًا أن البيا ةةةةات  ةةةة  رغةةةةراض البحةةةةن الللمةةةة  11-11ا سةةةةتبا ة )

 وستلامل ب ما ة وسرية تامة.

     لعترو ةةةةةةةةة   االبريةةةةةةةةةد لالستفسةةةةةةةةةار عةةةةةةةةةن ب ةةةةةةةةةود ا سةةةةةةةةةتبا ة يمعةةةةةةةةةن التواصةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل 

shireentirhi@ymail.com 
 
 

 شاعرا لع  حسن تلاو ع  .
  
 الباح ة: شيرين التر  

 
 
 
 

mailto:الالكتروني%20%20%20%20%20%20%20shireentirhi@ymail.com
mailto:الالكتروني%20%20%20%20%20%20%20shireentirhi@ymail.com
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 معلومات خاصة بمديري المدارسأولا: 
 

 أرجو وضل إشارا دائرا        على الرة  الم اسب ال ي ت فب  عليا اإجابة:
 

 المدير/ا : ج  
                    عر .1
 أ  ى .1

 

 :/ا س وات الخبرا للمدير
     أةل من س ة.1
 ( س وات     1-1. )1
   س وات( 1-11). 1
   س ة( 11-11(.1
 س ة 11. أع ر من  1
 

 :/ا المؤ ل الللم  للمدير
                  دبلو  -1
 بعالوري                -1
 ماجستير                  -1
 دعتوراا -1

 
 :         /االت  يل التربوي للمدير

 يوجد دبلو  ت  يل تربوي                  -1
 دبلو  ت  يل تربوي       يوجد  -1
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 معلومات خاصة بمعلمي المدارس: ثانياا 
 

 أرجووضل إشارا دائرا         على الرة  الم اسب ال ي ت فب  عليا اإجابة:
 

 الملل /ا: ج  
 . أ  ى1                                     عر .1

 

 :للملل /ا س وات الخبرا
    أةل من س ة.1
 ( س وات  1-1. )1 
     س وات( 1-11). 1
    س ة( 11-11(.1
 س ة. 11. أع ر من  1

 

 المؤ ل الللم  للملل /ا:
 هدعتورا -1          ماجستير -1              بعالوري  -1              دبلو  -1

 
 :           /اللملل  الت  يل التربوي

 . يوجد دبلو  ت  يل تربوي             1 
 دبلو  ت  يل تربوي .   يوجد1 
 

 :المدرسة مستوى
  ا وية   -1أساسية عليا                           -1أساسية د يا                  -1

 
 المدرسة:  و 

 مختلفة -1       ا ان                          -1                        عور -1
 

 :تص يف المدرسة
 وعالة -1        خاصة                        -1      حعومية                -1
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 ثالثاا: فقرات الستبانة
 التال : حول الرة  الم اسب أما  عل ف را مل ا  تباه لمفتاح اإجابات    الرجاد وضل إشارا 

       = بدرجة كبيرة جداا 5  = بدرجة كبيرة 4 = بدرجة متوسطة  1 = بدرجة قليلة  1قليلة جداا    = بدرجة1
 

 الف رات
بدرجة 
قليلة 
 جداا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

      قيادة عملية التعليم والتعلمالمجال األول: مجال 
 1 1 1 1 1 .المعلمين أهداف المنهاج الفلسطينييناقش مع -2
 1 1 1 1 1 .يزود المعلمين بمبادئ التعلم النشط والفعال-1
 1 1 1 1 1 .يوفر فرص النمو المهني لطاقم المعلمين في المدرسة-1
 1 1 1 1 1 .يشر  المعلمين في تحديد احتياجاتهم المهنية-4
 5 1 1 1 1 .الفاعلةيفعل دور)لجان المباحث( ونشاطاتها -5
 1 1 1 1 1 الشرافية. يطلع المعلمين على تقاريرهم-6
 1 1 1 1 1 .يشجع تبادل الخبرات بين المعلمين -7
 1 1 1 1 1 .ينفذ زيارات اشرافية وارشادية تتسم بالشمولية والموضوعية -8
 1 1 1 1 1 .يشجع المعلمين على استخدام أساليب تعليمية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة -3

 1 1 1 1 1 .يعمل على تقديم تغذية راجعة تسهم في تحسين أداء المعلمين -23
 1 1 1 1 1 .يصمم أدوات تقويم تسهم في تحسين البرامج التعليمية -22
 1 1 1 1 1 .البيانات المتعلقة بأداء الطلبة في المدرسةيتعاون مع المشرفين في تحليل  -21
 1 1 1 1 1 .صفية والالصفيةيفعل دور المرشد التربوي في تصميم األنشطة ال-21
 1 1 1 1 1 .يستخدم المعايير المهنية للمعلمين كأساس مرجعي لتقويم أدائهم-24
 1 1 1 1 1 .لخطتهم السنوية والفصلية واليوميةيساعد المعلمين في تحديد األهداف العامة خالل إعدادهم -25
 1 1 1 1 1 .تعليميةيعمل على توفير ما يحتاجه المعلمون من وسائل وأدوات  -26
 1 1 1 1 1 يقوم بتوزيع نشرات خاصة بأهمية الختبارات والية إعداد الختبار الجيد.-27
 1 1 1 1 1 .يساعد المعلمين في تحليل محتوى المنهاج -28
 1 1 1 1 1 .يطبق أساليب اشرافية تتالءم و حاجات المعلمين-23
 1 1 1 1 1  .يعمل على توفير قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالمدرسة -13
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 الف رات

بدرجة 
قليلة 
 جداا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

 1 1 1 1 1 .ينشر ثقافة حق التعليم للجميع بين المعلمين -12
 1 1 1 1 1 .يعمل على دمج الطلبة من ذوي الحتياجات الخاصة في العملية التعليمية-11
يشجع توزيع نشرات توعوية في الغرف الصفية وممرات المدرسة تشير الى ادوار  -11

 .المعلم  والطلبة بما يخص التعلم النشط والفعال
1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 .متنوعة تدعم تحقيق األهداف العامة للمنهاجيعمل على توفير مصادر تعلم -14
 1 1 1 1 1 .يعمل على نشر وتعميم نجاحات المعلمين وابداعاتهم-15
 1 1 1 1 1 .يعمل على تحديد احتياجات المدرسة-16
 1 1 1 1 1 .يعمل على بناء خطط عالجية لتحسين مستوى التحصيل في المدرسة-17

      إدارة المدرسة كمؤسسة تعليميةالمجال الثاني: مجال 
 1 1 1 1 1 .يعرف المعلمين بالهيكلية الدارية والفنية لنظام التعليم وفلسفته-2
 1 1 1 1 1 .لقيادة التربوية ونظرياتهايتمتع بمعرفة وفهم با-1
 1 1 1 1 1 .التربوية ونظرياتهايتمتع بمعرفة وفهم بالدارة -1
 1 1 1 1 1 .ييسر التحاق المعلمين بدورات حول استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة -4
 1 1 1 1 1  .يخطط بشكل جيد في المشاريع )المالية والدارية والفنية(-5
 1 1 1 1 1 .يعمل على توفير بيئة صحية امنة وداعمة للعملية التربوية -6
 1 1 1 1 1 .في صنع القرارات التربوية ذات العالقةيشر  العناصر البشرية -7

 1 1 1 1 1 .يوظف التكنولوجيا والتقنيات التربوية في العملية الدارية-8
 1 1 1 1 1 .يقدر األعمال اإلبداعية والمتميزة لمجتمع المدرسة-3
 1 1 1 1 1 .يعمل على تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها -23
 1 1 1 1 1 .تعزيز السلوكات اليجابيةيفعل دور الذاعة المدرسية في -22
  .يعقد حلقات للنقاش حول أسس المسائلة في النظام التربوي الفلسطيني -21

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 1 1 1 1 1 .يشر  الهيئة التدريسية في بناء الخطط المتعددة األهداف وفق سياسة الوزارة -21
 1 1 1 1 1 .ممارساته الداريةيراعي العالقات النسانية والجتماعية في -24
 1 1 1 1 1 .يشر  طاقم المدرسة في صناعة القرارات التربوية-25



174 

 

 
 

 
 الف رات

بدرجة 
قليلة 
 جداا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

 1 1 1 1 1 .ييسر للمعلمين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في عملهم-26
 1 1 1 1 1 .الطلبة في حل مشاكلهم يساعد-27

      تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي والعالقات الخارجيةالمجال الثالث: مجال 
 1 1 1 1 1  .يعمل على تشكيل مجلس أولياء أمور الطلبة وفق معايير وأسس تربوية-2
 1 1 1 1 1 .ينظم حمالت عمل تشاركية تطوعية بالتنسيق مع المجتمع المحلي-1
 1 1 1 1 1 .ينظم لقاءات توعوية للحد من المظاهر السلبية في المجتمع المحيط-1
ينظم لقاءات تعاونية ارشادية لتوجيه الطلبة لمسارات تعليمية وفق قدراتهم وحاجات -4

 .المجتمع المحلي
1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 .ينظم لقاءات توعوية ألولياء األمور من أجل رفع مستويات التحصيل للطلبة -5
 1 1 1 1 1  .يشجع مشاركة أولياء األمور في الفعاليات الوطنية والمناسبات -6
 1 1 1 1 1  .ينظم رحالت ثقافية للطلبة لمواقع تاريخية وتراثية -7
يقدم شهادات تقدير وكتب شكر متنوعة لمؤسسات مجتمعية ساعدت بتنظيم أنشطة تعزز -8

 .العالقة بين المدرسة والمجتمع
1 1 1 1 1 

يؤكد على ضرورة احتواء خطط المعلمين على أمثلة واقعية مستوحاة من الواقع -3
 .والمجتمع الفلسطيني

1 1 1 1 1 

يعمل على نشر بعض المبادرات التعليمية التي يقوم بها المعلمون لتوثيق العالقة بين  -23
 .المجتمع ومحتوى المقرر الدراسي

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 .المشتركة بين المدرسة والمجتمع المحلي في دعم تعلم الطلبةيعزز المسؤولية -22
 1 1 1 1 1 .يفعل شبكة التواصل بين األهل والمدرسة -21
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 اا:رابع
لتحسين الملايير الما ية لمديري المدار  ول  يرد  اضافية يرجى عتابة خمسة اةتراحات

  عر ا ف  ا ستبا ة.
2. ___________________________________ 
1. ___________________________________ 
1. ___________________________________ 
4. ___________________________________ 
5. ___________________________________ 

 

 

 

لتعاونكم شكرا    
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 ملحق
 (4رقم )
 

وزارة التربية ل الجامعة منموجه خطاب 

 جراء الدراسةإل والتعليم الفلسطينية
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 ملحق
 (5رقم )
 

من وزارة التربية والتعليم موجه خطاب 

 جراء الدراسةإل الفلسطينية
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 ملحق

 (6رقم )
 

الكتاب الخاص بموافقة مديرية التربية 

 جراء الدراسةإوالتعليم على 
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 ملحق
 (7رقم )
 

الكتاب الخاص بموافقة وكالة الغوث الدولية 

 الدراسةجراء إعلى 
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