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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل تقومي معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة رام 
وا�ستخدم  املدر�سية،  لالإدارة  املعا�رشة  الجتاهات  �سوء  يف  مديريهم  لأداء  والبرية  اهلل 
معلمي  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  حيث  درا�ستهما،  يف  الو�سفي  املنهج  الباحثان 
الدرا�سي 2008/ 2009، والبالغ  للعام  الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية«  املدار�ص 
عددهم )2795( معلمًا ومعلمة، واختريت منهم عينة عنقودية ع�سوائية، بلغ عدد اأفرادها 
)386( معلمًا ومعلمة، و�سمم الباحثان لهذا الغر�ص ا�ستبانة، تكونت من )47( فقرة موزعة 
الإح�سائية والرتبوية  الباحثان من �سدقها وثباتها بالطرق  على خم�سة جمالت، وتاأكد 

املنا�سبة، وبلغت قيمة معامل الثبات لال�ستبانة )0.95( . 
الجتاهات  �سوء  يف  مديريهم  لأداء  املعلمني  تقومي  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
املعا�رشة لالإدارة املدر�سية كان »بدرجة مرتفعة« للدرجة الكلية، ومبتو�سط ح�سابي قدره 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروقا  النتائج  تظهر  كما مل  اخلما�سي.  ليكرت  مقيا�ص  وفق   )3.93(
عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة باختالف 
متغريات اجلن�ص، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي للمعلم، يف حني اأظهرت النتائج وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية باختالف متغري اجلهة امل�رشفة على املدر�سة، ل�سالح احلكومة. 

ويف �سوء النتائج اأو�ست الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات. 
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Abstract: 
This study aimed at evaluating the performance of the principals’ of 

secondary schools in Ramallah and Al- Bireh Governorate in the light of the 
modern trends of school administration. The population of the study included 
all teachers of secondary schools in Ramallah and Al- Bireh Governorate in 
the year 2008/ 2009. It included (2795) teachers. A cluster random sample 
was chosen from among them comprising (386) teachers. The researchers 
designed a questionnaire consisting of (47) items. Its validity and reliability 
have been determined through appropriate statistical and educational 
techniques. 

The study revealed that the performance of the principals in Ramallah 
and Al- Bireh Governorate in the light of the modern trends of school 
administration has been at the high degree, with mean of (3. 93) according 
to (Likert Fifth Scale) . The study did not show any statistical differences in 
the means related to gender, years of experience or teachers’ qualifications. 
There were statistical differences according to the administrative side in 
favor of the government. In the light of the results the study recommended a 
set of recommendations. 
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مقدمة: 
اأن الإدارة علم وفن، علم يتطور ويتجدد، له مدار�سه ومفكريه، ي�سعى هذا العلم  ثبت 
لالرتقاء بالإدارة ارتقاًء ل يقل عن ميادين العلوم الأخرى، بل قد يكون هذا العلم من اأهم 
العلوم واأخطرها، لأن جناح الإدارة يعني جناح املوؤ�س�سة، وف�سل الإدارة قد يقود اإىل انهيار 

املوؤ�س�سة. 
الإدارة اليوم تختلف عما كانت عليه يف املا�سي، فقد كانت ب�سيطة وحمدودة، بينما 
هي اليوم معقدة، ومت�سعبة، ووا�سعة، وذلك لتعقد العمل واختالف طبيعته من منظمة اإىل 
اأخرى، ووفقًا حلجم املنظمة وعدد العاملني فيها وتخ�س�ساتهم، وازدادت اأهميتها بزيادة 
)عطوي،  اأخرى  جهة  من  التخ�س�ص  من  مزيد  نحو  واجتاهها  جهة،  من  الب�رشية  املنا�سط 
2009( . فلم تعد العملية الإدارية قا�رشة على مراحل اتخاذ القرارات والرقابة على اأعمال 
القوى الإن�سانية اأو القيادة احلازمة لتحقيق اأهداف امل�رشوع، بل اإن مفهوم الإدارة يت�سمن 
جوانب عدة منها ح�سن التنظيم والتوجيه والقيادة والتعامل مع املروؤو�سني باأ�سلوب يوجد 
فيه روح القانون، واحرتام امل�ساعر وال�سعور بالر�سا، واحلر�ص على حتقيق اأهداف امل�رشوع، 

هذا اإىل جانب اتباع الأ�ساليب العلمية يف التعامل مع امل�ستجدات )ح�سني، 2006( . 
الأعمال،  واإدارة  ال�سناعة،  اإدارة  فهناك  باختالف ميادينها،  الإدارة تختلف  اأن  كما 
واإدارة املوؤ�س�سات، والإدارة الرتبوية، اإل اأن لكل ميدان منها مدخالته وعملياته وخمرجاته 

واأ�سلوبه اخلا�ص يف معاجلة ومتناول م�ساكله اخلا�سة. 
وتعدُّ الإدارة الرتبوية من ميادين الإدارة املهمة، فهي تتميز عن غريها من الإدارات 
مبهمات ووظائف فريدة، باعتبار النظام الرتبوي اأكرث النظم الجتماعية اإن�سانية، كما اأنها 
اإدارة لها ح�سا�سيتها الجتماعية، حيث اإن خمرجاتها هي مدخالت اأ�سا�سية يف النظم التي 
ت�ستعملها املجتمعات الب�رشية، بغ�ص النظر عن ب�ساطة هذه املجتمعات اأو تقدمها يف �سلم 

احل�سارة الإن�سانية )الطويل، 1999( . 
تنظيم  عن  امل�سوؤولة  واحللقة  الرتبوية،  الدارة  من  يتجزاأ  ل  جزء  املدر�سية  والإدارة 
لل�سيا�سات  وفقا  والربامج  اخلطط  وتنفيذ  واأن�سطة،  وتعلم  تعليم  من  وفعالياتها،  املدر�سة 
املر�سومة واللوائح والتعليمات، ون�سج العالقات بني املدر�سة واملجتمع، وتزداد م�سوؤولياتها 
وحتى   .  )2001 )عابدين،  فيه  املركزية  ودرجة  الرتبوي  النظام  لطبيعة  وفقا  ت�سيق  اأو 
يوؤمن  التي  التعليمية  ال�سيا�سة  �سوء  يف  منها،  املرجوة  الأهداف  املدر�سية  الإدارة  حتقق 
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بها املجتمع، كان ل بد لها من اأن تخرج عن مفهومها التقليدي، لتتعاي�ص مع ما ي�ستجد 
الرتبوية  الأهداف  وحتقق  املجتمع،  قيم  مع  تن�سجم  حديثة،  تربوية  ونظريات  اأفكار  من 

املرغوبة. 
فالأفكار الرتبوية والإدارية يف جمال الإدارة املدر�سية تتجدد با�ستمرار لتواكب روح 
اأن يواكبوا هذا التجديد، واأن  اإل  الع�رش الذي نعي�ص فيه، وما على متخذي القرار الرتبوي 

يتخذوا منه ما يخدم العملية الرتبوية، ويقود اىل التغيري احلقيقي يف املجتمعات. 
والغاية الأ�سا�سية من تطوير الإدارة املدر�سية، وو�سع مفاهيم الجتاهات احلديثة يف 
الإدارة مو�سع نظر واهتمام، ل يخرج عن الهدف الرئي�ص للعملية الرتبوية، األ وهو النهو�ص 
باملجتمع نهو�سًا ارتقائيًا هادفًا ومدرو�سًا، ولي�ص انبهاراً مبا هو جديد، وتقليداً ملا يفعله 

الآخرون. 
الثانوية  املدار�ص  معلمي  تقومي  اإىل  للتعرف  الدرا�سة  هذه  تاأتي  ال�سياق  هذا  ويف 
لالإدارة  املعا�رشة  الجتاهات  �سوء  يف  مديريهم  لأداء  والبرية«  اهلل  »رام  حمافظة  يف 

املدر�سية. 

مشكلة الدراسة: 
ركيزة  املدر�سة  مدير  كون  اإىل  اإ�سافة  باملدر�سة،  املنوط  الدور  اأهمية  من  انطالقا 
اأ�سا�سية يف جناح املدر�سة وقدرتها على حتقيق اأهدافها مبا يلبي احلاجات الأ�سا�سية لأفراد 
وجمالتها  كافة  احلياة  نواحي  يف  التغريات  مع  التكيف  على  الطلبة  وم�ساعدة  املجتمع، 
املختلفة، كان ل بد من البحث عن اجلديد النافع للمدر�سة واإدارتها وطلبتها، وكان ل بد 
من التعرف اىل مدى تعاملنا مع هذا اجلديد النافع. مبعنى التعرف اىل اأداء مديري املدار�ص 
يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية من وجهة نظر املعلمني، كونهم الأقرب 

والأقدر على تقومي هذا الأداء، ويف هذا ال�سياق جاءت هذه الدرا�سة. 

أسئلة الدراسة: 
حاولت الدرا�سة االإجابة على ال�سوؤالني االآتيني: 

ما تقومي معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية«  ال�سوؤال االأول:  ●
لأداء مديريهم يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية؟ 

هل يختلف تقومي معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل  ال�سوؤال الثاين:  ●
والبرية« لأداء مديريهم يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية باختالف متغريات 

الدرا�سة: جن�ص املعلم، و�سنوات خربته، وموؤهله العلمي، واجلهة امل�رشفة على املدر�سة؟ 
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فرضيات الدراسة: 
انبثقت عن �سوؤال الدرا�سة الثاين الفر�سيات ال�سفرية االآتية: 

 ) ♦ α ≥ 0.05( الفر�سية االأوىل: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
بني متو�سطات تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« لأداء مديريهم 

يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية تعزى اإىل جن�ص املعلم. 
الدللة                      م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  ♦ الفر�سية 
)α ≥ 0.05( بني متو�سطات تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« 

لأداء مديريهم يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة تعزى اإىل �سنوات اخلربة للمعلم. 
الدللة                       م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثالثة:  ♦ الفر�سية 
)α ≥ 0.05( بني متو�سطات تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« 

لأداء مديريهم يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة تعزى اإىل املوؤهل العلمي للمعلم. 
الدللة                        م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الرابعة:  ♦ الفر�سية 
)α ≥ 0.05( بني متو�سطات تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« 
لأداء مديريهم يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة تعزى اإىل اجلهة امل�رشفة على املدر�سة. 

أهمية الدراسة: 
اإدارة  تعدُّ  كما  ورقيها،  املجتمعات  بناء  يف  الأ�سا�سية  املكونات  من  املدر�سة  تعدُّ 
املدر�سة املحور الفاعل يف العملية الرتبوية، لهذا كان ل بد من احلر�ص، كل احلر�ص، على 
اأن تقوم اإدارة املدر�سة بواجبها على اأف�سل وجه. وهذا ل يتاأتى اإذا مل تكن اإدارة املدر�سة 
واإدارية ذات م�سا�ص بعملها.  اأفكار ونظريات تربوية  على علم ودراية بكل ما ي�ستجد من 
مبعنى اأن تعمل الإدارات املدر�سية يف �سوء الأفكار املعا�رشة، ما دامت من�سجمة مع قيم 

املجتمع وثوابته. 
العملية الرتبوية،  الدرا�سة، كونها تناولت جانبًا مهمًا يف  اأهمية هذه  من هنا تكمن 
يتمثل يف املدر�سة واإدارتها، حيث اإن تطبيق ما تو�سل اإليه البحث العلمي يف جمال الرتبية 

على اأر�ص الواقع �سيوؤدي اإىل نتائج ذات قيمة يف تطوير العملية الرتبوية. 

أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة التعرف اإىل تقومي معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة رام اهلل 
والبرية لأداء مديريهم يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية. كما هدفت التعرف 
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اإىل هذا التقومي يف �سوء متغريات الدرا�سة: جن�ص املعلم، واملوؤهل العلمي واخلربة واجلهة 
امل�رشفة على املدر�سة. ومن ثم تقدمي التو�سيات املنا�سبة ملتخذي القرار الرتبوي. 

حدود الدراسة: 
حتددت هذه الدرا�سة واإمكانية تعميم نتائجها يف �سوء املحددات االآتية: 

اأجريت هذه الدرا�سة يف املدار�ص الثانوية احلكومية واخلا�سة  املحددات املكانية:  ●
يف حمافظة رام اهلل والبرية. 

الثانوية  املدار�ص  ومعلمات  معلمي  على  الدرا�سة  اقت�رشت  الب�رضية:  ● املحددات 
احلكومية واخلا�سة يف حمافظة رام اهلل والبرية. 

الدرا�سي  العام  من  الثاين  الف�سل  يف  الدرا�سة  هذه  طبقت  الزمانية:  ● املحددات 
 .2009 /2008

اقت�رشت الدرا�سة على املفاهيم وامل�سطلحات الواردة يف  املحددات املفاهيمية:  ●
هذه الدرا�سة. 

وثباتها،  و�سدقها،  امل�ستخدمة،  بالأداة  الدرا�سة  حتددت  االإجرائية:  ● املحددات 
والإجابة عنها، وجمتمع الدرا�سة وعينتها، والإجابة عن الأ�سئلة والفر�سيات التي طرحتها 

الدرا�سة. 

اخللفية النظرية والدراسات السابقة: 

مفهوم اإلدارة املدرسية: 

والب�رشية،  املادية  الرتبوية  العملية  عنا�رش  مهمًا من  املدر�سية عن�رشاً  الإدارة  تعدُّ 
وهي القائمة على حتقيق ر�سالة املدر�سة من خالل �سلتها بالطلبة، فهي تتمتع بحرية اأكرب 

يف القيام بالأدوار املنوطة بها مما يجعلها اأهم وحدة اإدارية يف حلقة الإدارة الرتبوية. 
باأنها »جمموعة عمليات  )1999، �ص 38(  املدر�سية كما عرفها م�سطفى  والإدارة 
تخطيط  طريق  عن  الآخرين،  بو�ساطة  مدر�سية  ات  مهمَّ تنفيذ  بغر�ص  متار�ص،  وظيفية 
جمهوداتهم وتنظيمها وتن�سيقها والرقابة عليها وتقوميها، وتوؤدي هذه الوظيفة من خالل 
 Nolan &Levin,( التاأثري يف �سلوك الأفراد وحتقيق اأهداف املدر�سة. ويعرفها نولن وليفن
العاملني يف  بها فريق من  يقوم  التي  املن�سقة  باأنها »جمموعة من اجلهود   )1991, p14
املدر�سة لتحقيق الأهداف والغايات التي و�سعتها الدولة لرتبية طلبتها على اأ�سا�ص فل�سفتها 

الرتبوية«. 
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وميكن ا�ستخال�ص تعريف �سامل لالإدارة املدر�سية من خالل التعريفات ال�سابقة باأنها 
التخطيط  طريق  عن  املدر�سة  يف  العاملني  من  فريق  بها  يقوم  وظيفية  عمليات  جمموعة 
املدر�سة  بيئة منا�سبة داخل  باإيجابية �سمن  تتفاعل  والتي  والتقومي،  والتن�سيق  والتنظيم 
وخارجها، وفقا للفل�سفة الرتبوية التي ت�سعها الدولة بغية تربية الن�صء مبا يتفق واأهداف 

املجتمع. 
االجتاهات املعاصرة يف اإلدارة املدرسية: 

املدر�سية  الإدارة  وظيفة  تغري  اإىل  والرتبوي  والفل�سفي  الإداري  الفكر  تطور  اأدى  لقد 
وات�ساع جمالها، فقد �سهدت ال�سنوات الأخرية اجتاها ً جديداً )معا�رشاً( يف الإدارة املدر�سية، 
حيث مل تعد الإدارة املدر�سية جمرد عملية روتينية تهدف اإىل ت�سيري �سوؤون املدر�سة �سرياً 
رتيبًا وفق قواعد وتعليمات �سادرة من ال�سلطات التعليمية العليا، كاملحافظة على النظام 
و�سبط الطلبة فيها، وح�رش غياب التالميذ وح�سورهم، وحفظهم للمقررات، اأو دفع عملية 
بل  وجتهيزاتها،  الأبنية  و�سيانة  واملعلومات،  باملعارف  اأذهانهم  وح�سو  الطلبة،  تلقني 
اأ�سبحت بالإ�سافة اإىل ذلك عملية اإن�سانية تهدف اإىل تنظيم وت�سهيل وتطوير نظام العمل 
باملدر�سة، وتوفري الإمكانات املادية والب�رشية التي ت�ساعد على حتقيق الأهداف الرتبوية 
باملكتبات  والنهو�ص  مهنيًا،  املعلمني  وتنمية  املدر�سية،  املناهج  وتطوير  والجتماعية، 
املدر�سية، ورعاية املوهوبني، وعالج املتاأخرين درا�سيًا، وتقدمي اخلدمات ال�سحية للطالب، 
واإعداد برامج التوجيه والإر�ساد الطالبي، والإ�رشاف على النواحي املالية للمدر�سة، وتنظيم 
العملية  خدمة  يف  العالقة  هذه  من  وال�ستفادة  املحلي،  واملجتمع  املدر�سة  بني  العالقة 
التعليمية والتعلمية )عابدين، 2001؛ الغربي، 2000؛ م�سطفى، 1999( . واأ�سبح حمور 
العمل يف هذه الإدارة يدور حول التلميذ وتوفري كل الظروف والإمكانات لتي ت�ساعد على 

توجيه منوه العقلي والروحي والبدين والجتماعي )اأحمد، 2002؛ النوري، 1991( . 
الباحثان يف درا�ستهما على حماور حمددة لالجتاهات  الدرا�سة �سيقت�رش  ويف هذه 
اخلربة  ذوي  من  اآخرين  براأي  وا�ستئنا�سًا  منهما،  ظنًا  املدر�سية،  الإدارة  يف  املعا�رشة 
الفل�سطيني  الرتبوي  وامليدان  غريها،  من  اأهم  تكون  قد  املحاور  هذه  باأن  والخت�سا�ص، 
املحلي،  املجتمع  مع  والتعاون  مهنيًا،  املعلمني  تنمية  وهي:  اإ+ليها،  ما�سة  بحاجة 
والعالقات الإن�سانية، وتطويراملنهاج املدر�سي، وتطوير املرافق املدر�سية. و�سيتم التعريف 

بهذه املحاور ب�سيء من التف�سيل. 
تنمية املعلمني مهنياً:

ينظر اإىل عملية تنمية املعلم على اأنها عملية ذات وجهني: وجه يتعلق بالإعداد قبل 
اخلدمة، اأما الوجه الآخر فيتعلق بالتدريب اأثناء اخلدمة، وهذان الوجهان متكامالن، واأن 
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الإعداد هو جمرد بدء طريق النمو املهني للمعلمني، واأن التدريب هو ال�سبيل الوحيد ل�ستمرار 
لدفع  التعليمي  والنظام  املعلم  يلزم كاًل من  اأثناء اخلدمة  التدريب  واإن  املهني،  النمو  هذا 

كفاءة املعلم وكفاءة النظام )البوهي، والبيومي، 1995( . 
كفاياتهم  »تطوير   )34 �ص   ،1991( النوري  عند  للمعلمني  املهني  بالنمو  ويق�سد 

التعليمية يف اجلانب املعريف واجلانب ال�سلوكي«. 
هي:  املعلمني  بتطوير  عالقة  ذات  النمو  من  اأمناط  اأربعة   )Little, 1992( لتل  وقدم 
النمو املعريف، ومنو املهارات، والنمو يف عملية اإ�سدار احلكم على الأمور املتعلقة باإدارة 
ليثود  افرت�ص  وقد  املهني،  للمجتمع  املعلمون  يقدمها  التي  امل�ساهمة  والنمو يف  ال�سف، 
تطوير  وهي:  املعلمني  عند  املهني  النمو  لتحقيق  م�ستويات  �ستة   )Leithwood, 1992(
اأو تاأهيل يف مهارات التعليم الأ�سا�سية، وامل�ساهمة يف  مهارات حياتية، واكت�ساب كفاءة 
النمو املهني للزمالء، وزيادة املرونة التعليمية عند املعلمني، واكت�ساب خربة يف التدري�ص، 

وامل�ساركة يف �سنع القرار. 
فدور مدير املدر�سة الإ�رشايف يهدف اإىل حت�سني العملية التعليمية التعلمية، وتطويرها 
طريق  عن  وذلك  وللمعلمني،  لنف�سه  املهنية  التنمية  خالل  من  املتاحة  الو�سائل  ب�ستى 

جمموعة من االأمور، اأ�سار اليها عطوي )2009( : 
توفري م�سادر للمعلومات حول املو�سوعات الرتبوية واملدر�سية.  - 

اأن يطلع على ما ي�ستجد يف جمال الإدارة الرتبوية والإ�رشاف الرتبوي.  - 

اأن يو�سل املعلومات احلديثة للمعلمني بالأ�ساليب الإ�رشافية املختلفة.  - 

اأن يتبادل مع املعلمني يف مدر�سته، واملديرين الآخرين اخلربات املهنية.  - 

التعرف على م�ستوى املعلمني واإمكانياتهم الرتبوية و العلمية.  - 

وميكن النظر اإىل دور مدير املدر�سة يف تنمية املعلمني مهنيا ً من خالل: الإ�سهام يف 
متابعتهم وتنميتهم وتطوير كفايتهم التعليمية وال�ستفادة والرتقاء مب�ستواهم يف جانبني: 
اأجل مواجهة  اأو مواد معينة، من  الأول دعم منو املعلم يف تخ�س�سه العلمي كمعلم ملادة 
حاجات املعلمني املت�سلة باجلانب املعريف من الكفايات التعليمية من خالل اإثراء مكتبة 
املدر�سة بكل ما هو جديد يف جمال التخ�س�ص، واإثراء معلومات معلميه التخ�س�سية، وذلك 
اإ�رشافية  التخ�س�سية، وا�ستخدام و�سائل  العليا  بت�سجيع معلميه على اللتحاق بالدرا�سات 
بق�سد  الرتبوية،  والن�رشات  والزمرية،  الفردية  والجتماعية  الرتبوية  الندوات  يف  تتمثل 
الثاين فهو دعم  اأما اجلانب  تزويد املعلمني باملعلومات الالزمة لزيادة ثقافتهم املهنية. 
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منو املعلمني يف الكفايات الرتبوية )اجلانب ال�سلوكي( من خالل اإحلاق معلميه يف م�ساغل 
وندوات تربوية يف اأ�ساليب التدري�ص، واأدوات تقومي تعلم الطالب، وا�ستعمال الو�سائل املعينة، 
التو�سيحية  والدرو�ص  ال�سفية،  الزيارات  مثل:  خمتلفة  اإ�رشافية  لو�سائل  املدير  وا�ستخدام 

)النوري، 1991؛ ن�سوان، 1992؛ اخلمي�سي، 2001( . 

التعاون مع اجملتمع احمللي: 

كانت املدر�سة حتى عهد قريب تعمل مبناأى عن املجتمع، حيث احلواجز التي تف�سل 
تلبية  على  منها  كل  قدرة  يف  واملجتمع  املدر�سة  من  كل  تراود  التي  وال�سكوك  بينهما، 
احلاجات ال�رشورية والتجاوب معها، اأما يف ظل الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية 
فقد ازداد الوعي ب�رشورة اإقامة تعاون وثيق بينهما. واأ�سبح ينظر اإىل املدر�سة على اأنها 
مركز اإ�سعاع ح�ساري ي�ساعد يف خدمة املجتمع، ودفعه نحو الزدهار، وبتطور املجتمعات 
مواطنني  اإعداد  اإىل  يهدف  اأ�سبح  بحيث  التعليم،  اإىل  النظرة  تغريت  حاجاتها،  واختالف 
منتجني ي�سهمون يف التنمية القت�سادية والجتماعية كل ح�سب جهده واخت�سا�سه، ومن 
هنا تطورت ر�سالة املدر�سة وامتد دورها اإىل خمتلف جوانب املجتمع، وتعترب العالقة بني 
احلاجات  املدر�سة وجمتمعها، خلدمة  ال�سداقة بني  ينمي  املحلي مما  واملجتمع  املدر�سة 
التعليمية، ولختيار اأح�سن الو�سائل الإعالمية التي جتعل املجتمع على علم كاف بوظيفة 
املدر�سة واأهدافها وبراجمها، وتتجه الرتبية احلديثة واملعا�رشة اإىل ربط املدر�سة مبجتمعها 
نواحي  خمتلف  يف  متكامال  تعاماًل  املدر�سة  تتعامل  اأن  يجب  وعليه  به،  ال�سلة  وتوثيق 
وثقافيًا  علميًا  مركزاً  املدر�سة  ت�سبح  بحيث  املجتمع،  يف  املوجودة  احليوية  الن�ساطات 

واجتماعيًا يخدم املجتمع وي�ساعده على النمو )الفقي، 1994( . 
ويتمثل دور مدير املدر�سة يف التعاون مع املجتمع املحلي يف )النوري، 1991( : 

العمل  خلدمة  منها  وال�ستفادة  واملجتمع  املدر�سة  بني  وثيقة  عالقة  اإيجاد  ♦ 

الرتبوي. 
التفاعل اليجابي  الدعم املادي واملعنوي من خالل ال�ستفادة من عالقة  توفري  ♦ 

بني املدر�سة واملجتمع، وا�ستخدام هذا الدعم يف حت�سني العملية التعليمية يف املدر�سة. 
طريق  عن  وذلك  التعليم،  عملية  يف  الأمور  لأولياء  الفعلية  امل�ساركة  على  العمل  ♦ 

تعليمًا  التالميذ  تعليم  يف  الأمور  اأولياء  من  واملهنيني  واملهند�سني  بالأطباء  ال�ستعانة 
�سفيًا يت�ساوى فيه دور املعلم وويل الأمر. 
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مليئة  لأنها  التعليم،  عملية  يف  ة  املهمَّ امل�سادر  كاأحد  املحلية  البيئة  ا�ستخدام  ♦ 
باملثريات التي ميكن ال�ستعانة بها كم�سادر تعلم. 

وعلى مدير املدر�سة اأن ي�سع خطة وا�سحة الأهداف، وحمددة الطرق لال�ستفادة من 
البيئة املحلية، ل اأن يكون ذلك ع�سوائيًا. 

العالقات اإلنسانية: 

العالقات الإن�سانية نوع من عالقات العمل الذي ينظر اإىل املدر�سة كمجتمع ب�رشي، 
ويوؤثر يف كل ما ي�ستجيب له الفرد باعتباره اإن�سانًا، وتوؤكد الجتاهات احلديثة يف الإدارة 
اأن عالقة الفرد بزمالئه من اأهم العوامل املوؤثرة يف �سلوك الفرد يف العمل، حيث اإن ر�سا 
املدر�ص عن بيئة العمل مرتبطة بالأحا�سي�ص الجتماعية داخل اجلماعة التي يعمل معها 
)الفقي، 1994( . وتعرف العالقات الإن�سانية باأنها جمال من جمالت الإدارة الذي يهتم 
بدمج الأفراد يف موقع العمل بطريقة حتفزهم للعمل معًا لتحقيق التعاون بينهم، واإ�سباع 

حاجاتهم القت�سادية والجتماعية والنف�سية« )النوري، 1991، �ص523( . 
وعرفها العريف ومهدي )1996، �ص193( باأنها »تلك العالقات املتبادلة بني جميع 
العاملني، وتدفعهم اإىل العمل بكفاية تتحقق من خاللها اأهداف املنظمة، وت�سبع حاجاتهم 

املتنوعة وت�سفي على العمل طابعًا اجتماعيًا اإن�سانيًا خالقًا«. 
اأن العالقات الإن�سانية من اأهم العنا�رش الفعالة، وبخا�سة  وبني ال�رشفات )2001( 
يدرك  اأن  ي�ستطيع  عالية  اإن�سانية  مبهارة  يتمتع  الذي  املدر�سة  فمدير  املدار�ص،  اإدارة  يف 
اجتاهاته، وي�سعر بالثقة التي متكنه من درا�سة الأفكار اجلديدة، اأو اإحداث التغيري يف النظام، 
لأن لديه املهارة يف فهم ال�سلوك اللفظي والعملي لالآخرين، وتقبل وجهات النظر املغايرة 
اأن  ي�ستطيع  الإن�سانية حتى  ينمي مهاراته  اأن  الإدارة  لذلك يجب على رجل  لوجهة نظرة، 
باأعمالهم  الآخرون  يعنيه  ما  يفهم  واأن  املختلفة،  املواقف  تفر�سها  التي  امل�ساعر  يدرك 

و�سلوكهم، مما ينمي قدرته على الت�سال الناجح بالآخرين ونقل اأفكاره واآرائه اإليهم. 

تطوير املنهاج املدرسي: 

يعني املنهاج املدر�سي يف مفهومه التقليدي »جمموع املعلومات واحلقائق واملفاهيم 
باملقررات  ت�سميتها  على  ا�سطلح  درا�سية،  مواد  �سورة  يف  الطلبة  يدر�سها  التي  والأفكار 
الدرا�سية« )مرعي واحليلة، 2000، �ص19( ، وقد جاء هذا املفهوم كنتيجة طبيعية لنظرة 
املدر�سة التقليدية اإىل وظيفة املدر�سة، حيث كانت ترى اأن هذه الوظيفة تنح�رش يف تقدمي 
 ،1999( وزمالوؤه  الفرحان  عرفه  فقد  للمنهاج  احلديث  املفهوم  اأما  الطلبة.  اإىل  املعرفة 
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�ص25( باأنه: »جميع اأنواع الن�ساطات التي يقوم بها الطلبة، اأو جميع اخلربات التي ميرون 
فيها، حتت اإ�رشاف املدر�سة وبتوجيه منها، �سواء كان داخل اأبنية املدر�سة اأم خارجها«. 

ويتميز املنهاج الرتبوي احلديث، يف �سوء الجتاهات املعا�رشة، باأنه: يعد بطريقة 
تعاونية، وي�ساعد الطلبة على تقبل التغريات التي حتدث يف املجتمع، وينوع املعلم يف طرق 
من  الدرا�سية جزءاً  املادة  املتنوعة، ومتثل  التعليمية  الو�سائل  املعلم  وي�ستخدم  التدري�ص، 
املنهاج، ويكون دور املعلم تنظيم تعليم الطالب ولي�ص تلقينهم، ويهتم يف تن�سيق العالقة 
بني املدر�سة والأ�رشة، ويهتم باأن تقوم املدر�سة بدورها كمركز اإ�سعاع قي بيئتها، ويهتم 
�سوؤون حياته )مرعي  بتنمية �سخ�سية املتعلم يف جميع اجلوانب، وتوظيف ما تعلمه يف 

واحليلة، 2000( . 
تطويره،  اأو  املنهاج  تخطيط  على  القائمني  من  لي�ص  املدر�سة  مدير  اأن  واملعروف 
للمناهج اجلهات امل�سوؤولة عنها  الرتبوية املركزية، حيث يكون  الإدارة  وبخا�سة يف ظل 
تخطيطا وتطويراً، اإل اأن مدير املدر�سة ي�ستطيع اأن ي�سارك يف تطوير املناهج وحت�سني الكتب 
الدرا�سية، وذلك بت�سجيع معلميه على حتليل هذه الكتب وجتميع مالحظاتهم حولها وتبني 
الدرا�سية،  الكتب  وحت�سني  املناهج،  بتطوير  املعنية  اجلهات  اإىل  ورفعها  املالحظات  هذه 
املناهج،  تخدم  التي  واملراجع  بالكتب  املدر�سية  املكتبة  اإثراء  املدر�سة  مدير  وي�ستطيع 

وترثي حمتويات الكتب املدر�سية املقررة )اخلمي�سي، 2001( . 
تطوير املرافق املدرسية:

العلوم وخمترب احلا�سوب ومركز م�سادر  ويق�سد بها هنا املكتبة املدر�سية وخمترب 
تلحق  التي  »املكتبة  باأنها  املدر�سية  املكتبة  �ص38(   ،2002( عليان  ويعرف  التعلم، 
باملدار�ص �سواء الأ�سا�سية اأم الثانوية، وي�رشف على اإدارتها وتقدمي خدماتها اأمني مكتبة، 
وتهدف اإىل خدمة املجتمع املدر�سي من الطلبة واملدر�سني«. ويرى كاظم كما ورد يف اأبو 
�سند�س )1995( اأن دور مدير املدر�سة يف تطوير املكتبة املدر�سية ميكن اأن يتلخ�س 

فيما ياأتي: 
الإ�رشاف على تزويد املكتبة مبجموعة كافية من الكتب.  ♦ 

معرفة امل�سادر املتوافرة يف مكتبة املدر�سة، وت�سجيع املعلمني على ا�ستخدامها.  ♦ 

التقومي الدوري للنجاح الذي يحرزه برنامج املكتبة.  ♦ 

الآباء واملعلمني، ومطالبة املجتمع  اجتماع جمل�ص  املكتبة يف  برنامج  مناق�سة  ♦ 
بتح�سني هذا الربنامج. 

ع ا�ستخدام املكتبة للتوجيه القرائي، ولإثراء املنهاج.  ت�سجي ♦
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ميار�ص  حيث  املهمة،  املدر�سة  مرافق  اأحد  فيعد  املدر�سي  للمخترب  بالن�سبة  اأما 
يقت�رش  ول  لديهم،  ال�ستق�ساء  مهارة  لتطوير  العلمي  ن�ساطهم  والتالميذ  املعلم  فيه 
فقط،  املخربية  الأدوات  توظيف  على  املدر�سي  املخترب  توظيف  يف  املدر�سة  مدير  دور 
الدرا�سية و�سياغة  موادهم  مناهج  العلوم على حتليل  معلمي  املدير حث  على  بل يجب 
قوائم بالتجارب املطلوبة من اأجل توفري ما يلزم من اأدوات وخامات، ويجب اأن يكون 
اأن  يجب  التجريب  فا�ستخدام  املدر�سة،  يف  العلمي  الن�ساط  من  جزءاً  املخترب  ا�ستخدام 
خالل  من  العلمي  ال�ستق�ساء  مهارات  تطوير  اإىل  املخربية  الأدوات  توظيف  يتعدى 
التعلم  وتوظيف  امل�سكلة،  حل  اأ�سلوب  كا�ستخدام  العلمي،  التفكري  مهارات  توظيف 

الفردي )النوري، 1991؛ عابدين، 2001( . 
وغري  املطبوعة  املعلومات  اأوعية  »جميع  باأنه:  فيعرف  التعلم  م�سادر  مركز  اأما 
الرتبوية  الأهداف  لتحقيق  والتعلم،  التعليم  عملية  يف  كم�سادر  ت�ستخدم  التي  املطبوعة 

والتعليمية« )عليان، 2002، �ص 67( . 
اأن تقود  العملية الرتبوية، ميكن  اأن هذه املجالت ت�سكل جانيًا مهمًا يف  ل �سك يف 
اإىل عملية تعليمية تعلمية ناجحة وهادفة، توازن بني اأركان هذه العملية: الطالب، واملعلم، 

واملنهاج، واملجتمع املحلي. 
خالل  من  التعلمية،  التعليمية  العملية  حت�سني  اإىل  ال�سعي  عديدة  درا�سات  وحاولت 
درا�سة  هدفت  فقد  املدر�سية،  الدارة  يف  املعا�رشة  الجتاهات  عنا�رش  بع�ص  يف  البحث 
الزهراين )2008( التعرف على مدى تطبيق نظريتي الإدارة العلمية والعالقات الإن�سانية 
معلمًا   )390( و   ، ووكيال ً مديراً   )78( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  املدر�سية،  الإدارة  يف 
ومعلمة، وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من )38( فقرة موزعة على اأربعة جمالت هي: 
التنظيم الر�سمي وغري الر�سمي، واتخاذ القرار فردي وم�سارك، والهتمام بالعمل والعاملني، 
والرقابة. واأظهرت الدرا�سة العديد من النتائج منها: يرى املديرون اأنهم يطبقون اأبعاد نظرية 
بدرجة  يطبقونها  املديرين  اأن  املعلمون  يرى  بينما  مرتفعة،  بدرجة  الإن�سانية  العالقات 
متو�سطة، وتوجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني اآراء املديرين واملعلمني حول مدى تطبيق 
املديرين لأبعاد نظرية الأبعاد الإن�سانية بدرجة اأكرب بدرجة مما يراه املعلمون، واإن الإعداد 
الرتبوي واخلربة العلمية لي�ص لهما دور يف حت�سني اأداء املديرين عند تطبيقهم نظرية الإدارة 
العلمية ونظرية العالقات الإن�سانية من وجهة نظر املديرين واملعلمني. و�سعت درا�سة اأبي 
�سمره وزميليه )2006( اإىل التعرف اإىل ت�سورات مديري املدار�ص الثانوية واأولياء الأمور 
يف حمافظة اخلليل للتفاعل بني الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي، وا�ستخدم الباحثون 
للدرا�سة، موزعة على ثالثة جمالت هي: ما تقدمه  ا�ستبانة تتكون من )46( فقرة كاأداة 
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املدر�سة للطلبة، وما تقدمه املدر�سة للمجتمع، وما يقدمه املجتمع املحلي للمدر�سة، وتكون 
للعام  اخلليل  حمافظة  يف  الثانوية  املدار�ص  ومديرات  مديري  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع 
الدرا�سي 2004/ 2005 والبالغ عددهم )80( مديراً، ومن جميع اأولياء اأمور طلبة املرحلة 
الثانوية يف حمافظة اخلليل، وتكونت عينة الدرا�سة من )60( مديرا ومديرة، و )390( ويل 
اأمر. واأظهرت النتائج اأن درجة ت�سورات مديري املدار�ص الثانوية واأولياء الأمور يف حمافظة 
اخلليل للتفاعل بني الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي كانت متو�سطة، و توجد فروق ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( يف �سفة امل�سوؤولية تعزى للمديرين، ول 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني املتو�سطات تعزى 

اإىل متغريات: اجلن�ص، واملديرية، واملوؤهل العلمي، وخربة املدير. 
ويف درا�سة قامت بها الفقيه )2004( وهدفت اإىل التعرف اإىل مدى قيام مدير املدر�سة 
املعلمني  نظر  وجهة  من  مهنيًا  املعلمني  تطوير  يف  بدوره  القد�ص  �سواحي  منطقة  يف 
ومعلمة  معلما ً   )1241( و  ومديرة  مديراً   )82( من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون  واملديرين. 
القد�ص، وتكونت  موزعني على املدار�ص احلكومية والوكالة واخلا�سة يف منطقة �سواحي 
العينة من )70( مديراً ومديرة، و )235( معلمًا ومعلمة للعام الدار�سي 2003/ 2004، وقد 
ا�ستخدمت الباحثة با�ستخدام اأداتني للدرا�سة: الأوىل ا�ستبانة مكونة من )45( فقرة موجهة 
للمعلمني واملديرين موزعة على �ستة جمالت هي: التخطيط، واملنهاج، واأ�ساليب التدري�ص، 
والنمو املهني، وجمال التقييم، والو�سائل التعليمية، والأداة الثانية مقابلة مكونة من ع�رشة 
اأن درجة تقومي  اإىل  اإىل )8( مديرين من عينة الدرا�سة. وقد خل�ست الدرا�سة  هت  اأ�سئلة وَجّ
معلمي املدار�ص لدور مديريهم يف تطويرهم مهنيًا متو�سطة، يف حني كانت درجة تقومي 

املديرين لدورهم يف تطوير املعلمني مهنيا ً عالية. 
كما �سعت درا�سة حجازي )2002( اإىل حتديد درجة ممار�سة مدير املدر�سة الثانوية 
املدار�ص  يف  الأمور  واأولياء  املعلمني  نظر  وجهة  من  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  لدوره 
الثانية،  واإربد  الأوىل،  اإربد  والتعليم ملناطق  الرتبية  التابعة ملديريات  الثانوية احلكومية 
اأمر  ومعلمة وويل  معلمًا   )5203( الدرا�سة من  وتكون جمتمع  كنانة،  وبني  الرمثا،  ولواء 
)ذكر، واأنثى( وتكونت عينة الدرا�سة من )520( معلمًا ومعلمة وويل اأمر )ذكر، واأنثى( اأي ما 
ن�سبته 10% من عدد اأفراد جمتمع الدرا�سة اختريوا بالطريقة الع�سوائية الطبقية، وا�ستخدمت 
الباحثة ال�ستبانة كاأداة للدرا�سة، وتاألفت من )48( فقرة موزعة على ثالثة جمالت هي: 
برامج  وتنظيم  واهتماماتها،  وحاجاتها  للمدر�سة  املحلية  البيئة  اإمكانيات  اإىل  التعرف 
لتوثيق  املحلي  املجتمع  ت�سجيع  على  والعمل  املجتمع،  خلدمة  املدر�سة  تقدمها  اأن  ميكن 
املدر�سة  مدير  ميار�سها  دوراً   )13( هناك  اأن  النتائج  الدرا�سة  واأظهرت  باملدر�سة.  �سلته 
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اأدوار ميار�سها بدرجة قليلة، واأن  بدرجة كبرية، و )31( ميار�سها بدرجة متو�سطة، و )4( 
اأهم املجالت التي ميار�ص فيها مدير املدر�سة دوره يف خدمة املجتمع هو املجال الثالث 
)العمل على ت�سجيع املجتمع املحلي لتوثيق �سلته باملدر�سة( ، واأقل املجالت التي ميار�ص 
فيها مدير املدر�سة دوره هو املجال الثاين )تنظيم برامج ميكن اأن تقدمها املدر�سة خلدمة 

املجتمع املحلي( . 
واأجرى منا�رشة )2002( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل دور مديري املدار�ص الثانوية 
يف منو معلميهم مهنيًا يف حمافظة اربد، وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ومديرات 
اربد، والبالغ عددهم  الرتبية والتعليم ملحافظة  الثانوية يف مديريات  املدار�ص احلكومية 
)185( مديراً ومديرة، واختريت العينة بطريقة طبقية ع�سوائية، وتكونت من )121( مديراً 
للدرا�سة،  اأداة  ال�ستبانة  الباحث  ا�ستخدم  وقد   ،  )2002  /2001( الدرا�سي  للعام  ومديرة 
بحيث تكونت ال�ستبانة من )34( فقرة موزعة على خم�سة جمالت. وقد خل�ست الدرا�سة 
اإىل اأن دور مدير املدر�سة يف منو املعلمني مهنيًا كان بدرجة كبرية، ويوجد اختالف تبعًا 
للجن�ص يف جمال العالقات الإن�سانية ل�سالح الذكور، وهناك اإجماع لأفراد عينة الدرا�سة 
اإدارة العملية التعليمية وتنظيمها، ول توجد  اأهمية  بجميع م�ستويات املوؤهل العلمي على 
فروق دالة اإح�سائيًا يف الدور الرتبوي املطلوب من مدير املدر�سة يف منو املعلمني مهنيًا، 
تعزى ملتغريي اجلن�ص واملوؤهل العلمي، اأما يف ما يتعلق مبتغري اخلربة فقد تبني اأن هناك 

فروقًا دالة اإح�سائيًا وكانت ل�سالح ذوي اخلربة الأقل. 
يف  املدر�سة  مدير  دور  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  فقد  اإىل   )2000( درادكة  درا�سة  اما 
ا�ستبانة مكونة  مت  َمّ الأن�سطة املدر�سية من وجهة نظر املعلمني، ولتحقيق ذلك �سُ تطوير 
من )49( فقرة موزعة على اأربعة جمالت هي: الأن�سطة العامة، الأن�سطة املعرفية، الأن�سطة 
الجتماعية، الأن�سطة الريا�سية، وطبقت على عينة مكونة من )324( معلمًا ومعلمة. وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية لدور مدير املدر�سة يف تطوير 

الأن�سطة املدر�سية جاءت بدرجة متو�سطة. 
الإن�سانية بني  العالقات  اإىل م�ستوى  التعرف  اإىل  ال�سمراين )2000(  وحاولت درا�سة 
مديري املدار�ص واملعلمني، كما هدفت اإىل معرفة م�ستوى العالقات الإن�سانية بني مديري 
املنهج  الباحث  وا�ستخدم  الدرا�سي،  التح�سيل  مب�ستوى  وعالقتها  واملعلمني  املدار�ص 
الدرا�سة من جميع  الدرا�سة، وتكون جمتمع  اأداًة ملنهج  ا�ستبانة  الو�سفي امل�سحي، و�سمم 
معلمي ال�سف الثالث الثانوي علمي باملدار�ص الثانوية مبحافظة القنيفذة، واأظهرت الدرا�سة 
اأن م�ستوى العالقات الإن�سانية بني املديرين واملعلمني عال يف  اأهمها:  النتائج  عدداً من 
معظم عبارات اأبعاد العالقات الإن�سانية، واأن اأكرث العالقات الإن�سانية توافراً بني املديرين 



108

املدرسية لإلدارة  املعاصرة  االجتاهات  ضوء  في  مديريهم  أ. نصر ناصر أبو كرشألداء 
والبيرة«  اهلل  »رام  محافظة  في  الثانوية  املدارس  معلمي  د. محمود أحمد أبو سمرةتقومي 

 ، واملعلمني هي: )الإ�سالح، والقدوة احل�سنة، والروح املعنوية، والثقة بالنف�ص، وال�سدق( 
اأبعاد العالقات الإن�سانية،  اأقل من جميع درجات  اأن درجة بعد التحفيز كان  اأظهرت  كما 
وعدم وجود عالقة ارتباطية بني العالقات الإن�سانية بني املديرين واملعلمني والتح�سيل 

الدرا�سي. 
وحاولت درا�سة )Anderson, 2008( فح�ص فاعلية مديري املدار�ص يف تعزيز حت�سيل 
الطلبة، كما هدفت اإىل قيا�ص بع�ص �سمات واجتاهات مديري املدار�ص يف تعزيز حت�سيل 
الطلبة، حيث ُجمعت بيانات )2048( طالبًا يف )96( مدر�سة اأ�سا�سية عامة يف اأربع مدن 
اأي�سًا جتميع  اآير�ص، و�سانتياغو، ومت  اأمريكيا الالتينية هي ليون، ومك�سيكو، وبيون�ص  من 
بيانات مل�ستوى املدر�سة من املديرين واملعلمني والآباء، وت�سمنت املتغريات الآتية: موؤهل 
املدير، واخلربة، واأ�سلوب القيادة، والعالقات مع املدر�سني، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن كل من 
البيئة املجتمعية وتعليمات املديرين لها دور يف زيادة حت�سيل الطلبة، واأن املتغريات التي 
لها اأثر اأعلى يف التح�سيل هي بقاء املدير لفرتة زمنية اأطول، والرتكيز على تقومي الطالب، 
الآباء قليلة، وكذلك  اأنه كلما كانت م�ساركة  اأي�سًا  واأظهرت  للمدر�سني،  اأف�سل  بيئة  وخلق 

تركيز املدير على تاأديب الطلبة تكون التغريات �سلبية يف حت�سيل الطلبة. 
و�سعت درا�سة )Hsiao, Chen & Yang, 2008( اإىل فهم م�سلكيات مديري املدار�ص 
الثانوية املهنية يف اإعادة هيكلة املنهاج من خالل مقابالت معمقة مع مديري ثالث مدار�ص 
ات التي تقود اإىل جناح اإعادة هيكلة  مهنية يف تايوان، من اأجل تعريف دور القيادة واملهمَّ
املنهاج للمدار�ص املهنية، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن دور القيادة ملديري املدار�ص املهنية يف 
املنهاج ميكن ت�سنيفها اإىل: املوؤيد واملن�سق واملعزز والنا�سح املخل�ص والوكيل واملر�سد 
امل�سادر،  تزويد  اإىل  للمنهاج  املديرين  قيادة  مات  مهًّ وت�سنيف  الراجعة،  التغذية  ومزود 
وت�سهيل عملية التن�سيق والت�سال، وت�سميم املناهج وحل امل�سكالت، والإ�رشاف والتقييم، 

وتعزيز املنهاج. 
وهدفت درا�سة )Archbold, 2004( اإىل التعرف اإىل خ�سائ�ص مديري املدار�ص الفعالة 
اأمريكية، وتكونت عينة  من وجهة نظر املعلمني يف املدار�ص املتو�سطة يف ثالث وليات 
املدير  خ�سائ�ص  حول  ا�ستبانة  واُ�ستخدمت  مدار�ص،  ثالث  يف  معلمًا   )76( من  الدرا�سة 
الفعال كاأداة للدرا�سة، وخل�ست النتائج اإىل �رشورة اأن يكون مدير املدر�سة الفعال �رشيع 
ميثل  واأن  والتوا�سل،  الت�سال  على  القدرة  ميتلك  واأن  للمعلمني،  وداعمًا  وذكيًا  البديهة، 

القدوة احل�سنة للعاملني معه، ولديه القدرة على حل امل�سكالت. 
اأما درا�سة )Blace, 1999( فهدفت اإىل معرفة وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول 
مديريهم من خالل ا�ستبانة احتوت على جمموعة من الأ�سئلة املفتوحة، واأجريت الدرا�سة على 
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عينة تكونت من )800( معلم ومعلمة يعملون يف املدار�ص الإبتدائية واملتو�سطة والثانوية 
يف اجلنوب و الو�سط ال�رشقي من الوليات املتحدة الأمريكية، وبينت الدرا�سة امتالك املعلمني 
لجتاهات وانطباعات اإيجابية نحو معاملة املديرين، مما كان له انعكا�سات اإيجابية على 
�سلوك املعلمني من حيث تطبيق الأفكار اجلديدة، وا�ستخدام اأ�ساليب متنوعة يف التدري�ص، 
وال�ستجابة لهتمامات التالميذ مع ما بينهم من فروق، وحت�سري الدرو�ص باهتمام اأكرب 

وامليل لإحداث التغيري الإيجابي. 
وتناولت درا�سة )Randolph, 1997( تقومي العالقة بني م�ستوى امل�ساركة بني املدر�سة 
واملجتمع والتح�سيل الأكادميي، كما هدفت التعرف اإىل م�ستوى متويل برامج التعليم يف 
مدر�سة   )21( وُدر�ست  كارولينا  �ساوث  جامعة  يف  الدرا�سة  اأجريت  حيث  املدار�ص،  هذه 
متو�سطة خمتارة من �سمال غرب كارولينا، و�سملت عينة الدرا�سة م�ساركني، وم�ست�سارين، 
ومديري مدار�ص، وخل�ست الدرا�سة اإىل وجود عالقة اإيجابية بني حجم امل�ساركة والتفاعل 
لكل  النفقات  بني  متدن  وارتباط  الأكادميي،  التح�سيل  وم�ستوى  واملجتمع  املدر�سة  بني 

طالب وم�ستوى التفاعل بني املدر�سة واملجتمع يف جمموعة املدار�ص. 
من خالل ما ُعر�ص من درا�سات �سابقة نالحظ عدم توافر درا�سات تتحدث عن مفهوم 
حمدد لالجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية ي�سمل منظومة من املجالت املتفق عليها، 
اإل اأن بع�ص الدرا�سات حاولت التعرف اإىل جانب اأو اأكرث من جوانب العملية التعليمية، على 
�سياق  يف  تاأتي  والتي  العملية،  هذه  يف  فيها  واملرغوب  املهمة  اجلوانب  من  اأنها  اعتبار 
اأو املعا�رشة يف الدارة املدر�سية. ول ننكر ما متت ال�ستفادة  املفاهيم الإدارية احلديثة 
منه من جممل هذه الدرا�سات، �سواء يف جمال الإطار النظري، اأو بناء ال�ستبانة، اأو تف�سري 

النتائج. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي يف هذه الدرا�سة، ملنا�سبته لطبيعة هذه الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام 
اهلل والبرية«، والبالغ عددهم )2795( معلمًا ومعلمة موزعني على )99( مدر�سة حكومية 
و )21( مدر�سة خا�سة، كما ر�سدت يف �سجالت مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة »رام اهلل 

والبرية«، خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2008/ 2009. 
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عينة الدراسة: 

اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة العنقودية الع�سوائية، )على اأ�سا�ص اأن املدر�سة متثل 
ع�سوائيًا،  اختريت  وخا�سة،  حكومية  ثانوية  مدر�سة   )17( الدرا�سة  عينة  و�سملت  عنقوداً( 
»رام  حمافظة  يف  الثانوية  املدار�ص  ومعلمات  معلمي  من  ومعلمة  معلمًا   )386( وت�سم 
اهلل والبرية«، ويو�سح اجلدول )1( توزيع اأفراد العينة الذين اأجابوا عن اأداة الدرا�سة ح�سب 

املتغريات امل�ستقلة لهذه الدرا�سة. 
الجدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة للدراسة

الن�سبة املئويةالعدد امل�ستوى املتغري

اجلن�س
52.8%204ذكر

47.2%182اأنثى

املوؤهل العلمي

15.8%61اأقل من بكالوريو�ص
75.1%290بكالوريو�ص

9.1%35اأعلى من بكالوريو�ص

�سنوات اخلربة

32.9%127اأقل من 5 �سنوات
28.8%111من 5- 10 �سنوات

38.3%148اأكرث من 10 �سنوات

اجلهة امل�رضفة
75.9%293حكومة
24.1%93خا�سة

اداة الدراسة: البناء والصدق والثبات: 

الثانوية يف حمافظة »رام اهلل  اإىل معلمي املدار�ص  ا�ستبانة موجهة  الباحثان  م  مَّ �سَ
والبرية«، بال�ستعانة بالأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، 
وا�ست�سارة بع�ص املتخ�س�سني يف الإدارة املدر�سية والإ�رشاف الرتبوي العاملني يف وزارة 
الرتبية والتعليم، اإ�سافة اإىل خربة الباحثني يف جمال الإدارة املدر�سية. وبعد اإعداد ال�ستبانة 
ب�سورتها الأولية مت التحقق من �سدقها بعر�سها على جمموعة من املحكمني والبالغ عددهم 
)15( حمكمًا، لبيان مدى مالءمتها لأغرا�ص الدرا�سة، وبعد مراجعة مالحظات املحكمني، مت 
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حذف واإ�سافة الفقرات التي اأجمع عليها اأكرث من 70% من املحكمني، واأ�سبحت ال�ستبانة 
يف �سورتها النهائية كالآتي: 

العلمي،  واملوؤهل  اجلن�ص،  وت�سمل:  امل�ستجيب،  عن  عامة  بيانات  االأول:  ♦ الق�سم 
و�سنوات اخلربة، وجن�ص املدر�سة، واجلهة امل�رشفة، وموقع املدر�سة. 

وي�ستمل على جمالت الدرا�سة ال�ستة وفقراتها كما ياأتي:  الق�سم الثاين:  ♦
 . ) املجال الأول: جمال تنمية املعلمني مهنيًا، وي�سمل )11 -

( فقرات.  املجال الثاين: العالقة مع املجتمع املحلي، وي�سمل )10 -
( فقرات.  املجال الثالث: العالقات الإن�سانية، وي�سمل )9 -

( فقرات.  املجال الرابع: تطوير املنهاج املدر�سي، وي�سمل )10 -
( فقرات.  املجال اخلام�ص: تطوير املرافق املدر�سية، وي�سمل )7 -

وبهذا �سملت ال�ستبانة يف �سورتها النهائية على ق�سمني، وخم�سة جمالت، و )47( 
فقرة. 

بح�ساب  الداخلي،  الت�ساق  معامل  خالل  من  الأداة  ثبات  من  الباحثان  حتقق  كما 
معامل كرونباخ األفا، حيث بلغت قيمته لالأداة ككل )0.95( ، يف حني بلغت قيم معامالت 

الثبات للمجالت الفرعية لالأداة ح�سب ما هو مو�سح يف اجلدول )2( . 
الجدول )2( 

معامات ثبات مجاالت أداة الدراسة حسب معادلة كرونباخ ألفا. 

قيمة معامل الثباتعدد الفقراتاملجال

110.92تنمية املعلمني مهنيًا

100.91العالقة املجتمع املحلي

90.92العالقات الإن�سانية

100.93تطوير املنهاج املدر�سي

70.91تطوير املرافق املدر�سية

600.95الثبات الكلي لالأداة

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن معامالت ثبات الأداة على املجالت هي معامالت ثبات 
عالية، مما يعني اأن الأداة تتمتع بدرجة ثبات مقبولة تربويًا، وتفي باأغرا�ص الدرا�سة. 
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املعاجلة اإلحصائية: 

�سالحيتها  ل�رشوط  ا�ستيفائها  من  للتاأكد  الباحثان  راجعها  ال�ستبانات،  جمع  بعد 
للتحليل الإح�سائي، لإدخالها للحا�سوب، وبعد فرزها فَرّغت بياناتها، بتحويل الإجابات 
الآتية: كبرية جداً  الرقمية  القيم  الدرا�سة  اأفراد عينة  اإىل رقمية، واأعطيت تقديرات  اللفظية 
)5( درجات، كبرية )4( درجات، متو�سطة )3( درجات، قليلة )2( درجة، قليلة جداً )درجة 
واحدة( . وا�ستخدم الباحثان برنامج الرزم الإح�سائي للعلوم الجتماعية )SPSS( من اأجل 

معاجلة البيانات اإح�سائيًا. 
ولتحديد درجة واقع تقومي املعلمني لأداء مديري املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام 
اهلل والبرية« يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية، من خالل قيم املتو�سطات 
احل�سابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة من املعلمني اعتمد الباحثان املقيا�س الوزين 

االآتي: 
املجال  اأو  للفقرة  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  كانت  اإذا  مرتفعة:   - درجة 

اأعلى من )3+ انحراف معياري واحد( . 
انحراف  -  ±3( بني  حم�سوراً  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  كانت  اإذا  متو�سطة:  درجة 

معياري واحد( . 
- انحراف معياري  درجة منخف�سة: اإذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي اأقل من )3 -

واحد( . 

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

�سوؤال الدرا�سة االأول:  ◄ 

ما تقومي معلمي املدار�س الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« الأداء 
مديريهم يف �سوء االجتاهات املعا�رضة لالإدارة املدر�سية؟ 

والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  الباحثان  ح�سب  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الكلية،  الدرجة  وكذلك  ال�ستة،  الدرا�سة  اأداة  املعلمني على جمالت  ل�ستجابات  املعيارية، 

ويبينها اجلدول )3( . 
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الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

على مجاالت الدراسة مرتبة تنازليا. 

الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرقم

مرتفعة4.050.71تطوير املرافق املدر�سية1
مرتفعة4.000.80العالقات الإن�سانية2
مرتفعة3.920.68العالقة مع املجتمع املحلي3
مرتفعة3.810.73تنمية املعلمني مهنيا5
مرتفعة3.760.74تطوير املنهاج املدر�سي5

مرتفعة3.930.62الدرجة الكلية

 )3.93( بلغ  للمجالت  الكلية  للدرجة  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
وانحراف معياري مقداره )0.62( ، وهذه القيمة ت�سري اإىل اأن تقومي املعلمني لأداء مديري 
لالإدارة  املعا�رشة  الجتاهات  والبرية« يف �سوء  اهلل  »رام  الثانوية يف حمافظة  املدار�ص 
املعلمني  تقومي  اأن  احل�سابية  املتو�سطات  قيم  ت�سري  .كما  )مرتفعة(  بدرجة  املدر�سية كان 
جلميع جمالت الدرا�سة كان بدرجة )مرتفعة( اأي�سًا.وجاء جمال تطوير املرافق املدر�سية 
يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي )4.05( وانحراف معياري مقداره )0.71( وجاء اأخرياً 
جمال تطوير املنهاج املدر�سي، وبدرجة )مرتفعة( ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.76( وانحراف 

معياري مقداره )0.74( .
والتعليم،  الرتبية  وزارة  اعتمدتها  التي  التطويرية  اخلطط  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
بالإ�سافة  املدر�سة،  ملدير  والإدارية  الفنية  املهارات  تطوير  اإىل  خاللها  من  ت�سعى  والتي 
قام  حيث  املدار�ص،  مديري  تعيني  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعتمدها  التي  املعايري  اإىل 
املعهد الوطني للتدريب والتابع لوزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية بعقد العديد من الدورات 
بهذه  التحقوا  الذين  املديرين  عدد  وبلغ   ،2008  /2007 الدرا�سي  العام  خالل  التدريبية 

الدورات )1409( مديراً )املعهد الوطني للتدريب، 2009( .
فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابية  املتو�سطات  بخ�سو�ص  اأما 

املجالت فهي كالآتي: 
املجال االأول- تنمية املعلمني مهنياً: 

كانت نتائج الدرا�سة للمجال الأول مرتبة تنازليا كما يف اجلدول )4( . 
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

 فقرات مجال تنمية المعلمين مهنيًا مرتبة تنازليا

املتو�سط الفقرةالرقم 
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.050.88ي�سجع املعلم على ا�ستخدام امل�سادر التعليمية احلديثة. 1
مرتفعة4.000.98ي�سجع على تبادل الزيارات ال�سفية بني املعلمني. 2
مرتفعة3.990.98ي�سجع املعلمني على ح�سور الندوات الرتبوية وور�سات العمل. 3
مرتفعة3.950.90ي�سجع املعلمني على تقدمي مبادرات بناءة لالرتقاء بالعملية الرتبوية. 4
مرتفعة3.910.98يتعاون مع املعلمني يف حتديد احتياجاتهم املهنية. 5
مرتفعة3.870.93يقيم اأداء املعلمني وفق اأ�س�ص مهنية بحتة. 6
مرتفعة3.781.14يطلع املعلمني على معايري تقييم اأدائهم. 7
مرتفعة3.761.09يطلع املعلمني على امل�ستجدات الرتبوية من خالل الن�رشات واملجالت... الخ. 8
متو�سطة3.631.07ي�سع خطة �سنوية وا�سحة لتنمية املعلمني مهنيا. 9

متو�سطة3.601.05ين�سق مع اجلهات املعنية لتدريب املعلمني تبعا لحتياجاتهم. 10
متو�سطة3.351.09يحث املعلمني على اإجراء البحوث الرتبوية يف جمال تخ�س�سهم. 11

مرتفعة3.810.73الدرجة الكلية

التعليمية  امل�سادر  ا�ستخدام  على  املعلم  )ي�سجع  الفقرة  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
احلديثة( ح�سلت على الرتتيب الأول مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.05( وانحراف معياري مقداره 
)0.88( ، وبدرجة )مرتفعة( ، وح�سلت الفقرة )يحث املعلمني على اإجراء البحوث الرتبوية 
يف جمال تخ�س�سهم( على الرتتيب الأخري مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.35( وانحراف معياري 
املجال على درجة  فقرات هذا  اأي من  ، ومل حت�سل  )متو�سطة(  ، وبدرجة  مقداره )1.09( 

منخف�سة.
ويعزو الباحثان ذلك اإمكانية وجود ت�سابه يف املمار�سات التي ي�ستخدمها املديرون 
لتنمية املعلمني واملعلمات مهنيًا، وقد يرجع ذلك اإىل ت�ساوي عدد ال�ساعات التدريبية التي 
يتلقاها املعلمون واملعلمات قبل اخلدمة، واأثناء اخلدمة من خالل دورات التهيئة للمعلم 
اجلديد، والدورات التدريبية، وور�سات العمل، و الأيام الدرا�سية التي تعقدها وزارة الرتبية و 

التعليم، كما اأن التدريبات التي يخ�سع لها املعلمون واملعلمات هي نف�سها. 
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املجال الثاين- العالقة مع املجتمع املحلي: 
كانت نتائج الدرا�سة للمجال الثالث مرتبة تنازليا كما يف اجلدول )5( . 

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

على فقرات مجال العاقة مع المجتمع المحلي مرتبة تنازليا. 

املتو�سط الفقرةالرقم 
احل�سابي

االنحراف
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.240.86يطلع اأولياء الأمور على نتائج اأبنائهم اأوًل باأول. 1
مرتفعة4.110.90يقيم عالقات مهنية مع املجتمع املحلي. 2

ي�سجع الطلبة على ال�سرتاك يف الن�ساطات وامل�سابقات املحلية التي تقيمها 3
مرتفعة4.110.90موؤ�س�سات املجتمع املحلي. 

مرتفعة4.080.85ي�سهل لأفراد املجتمع املحلي الإطالع على ما تقوم به املدر�سة من اإجنازات تربوية. 4
مرتفعة3.890.89ي�سجع املعلمني على التعامل بايجابية مع مبادرات املجتمع املحلي. 5

ي�سجع اأبناء املجتمع املحلي على زيارة ن�ساطات املدر�سة )املعار�ص واملكتبات 6
مرتفعة3.881.00واملهرجانات( . 

ي�سهل ا�ستخدام مرافق املدر�سة ملنا�سبات املجتمع املحلي العامة وفق التعليمات 7
مرتفعة3.791.04املعمول بها. 

مرتفعة3.761.00ي�رشك اأع�ساء املجتمع املحلي يف التخطيط لبع�ص الن�ساطات املدر�سية. 8

يتعاون مع املجتمع املحلي يف تغيري العادات والتقاليد ال�سارة باملجتمع )الثاأر، 9
مرتفعة3.731.04ال�سعوذة، ....( . 

متو�سطة3.610.92ينمي ثقافة التعليم املهني لدى املجتمع املحلي. 10
مرتفعة3.920.68 الدرجة الكلية 

يت�سح من اجلدول )5( اأن الفقرة )يطلع اأولياء الأمور على نتائج اأبنائهم اأوًل باأول( 
ح�سلت على الرتتيب الأول، مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.24( وانحراف معياري )0.86( ، وكان 
بدرجة )مرتفعة( ، وح�سلت الفقرة )ينمي ثقافة التعليم املهني لدى املجتمع املحلي( على 
الرتتيب الأخري مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.61( وانحراف معياري مقداره )0.92( ، وبدرجة 

)متو�سطة( .
وقد يرجع ذلك اإىل اأن مديري املدار�ص يدركون اأن املدر�سة اإحدى املوؤ�س�سات الرتبوية 
اأبنائه، ول ي�ستطيع مدير  التي يوليها املجتمع اهتمامًا خا�سًا، وذلك لأنها تهتم بتن�سئة 
املدر�سة العمل مبناأى عن املجتمع، لأنه بحاجة اإىل التوا�سل امل�ستمر مع اأبناء هذا املجتمع 
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املنفعة  لأن  ورمبا  لها،  املعنوي  و  املادي  الدعم  وتوفري  املدر�سة،  يف  التطوير  لتحقيق 
متبادلة بني املدر�سة واملجتمع. 

املجال الثالث- العالقات االإن�سانية: 
كانت نتائج الدرا�سة للمجال الرابع مرتبة تنازليًا كما يف اجلدول )6( . 

الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

على فقرات مجال العاقات اإلنسانية مرتبة تنازليًا. 

املتو�سط الفقرةالرقم 
احل�سابي

االنحراف
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.130.93يحث املعلمني على العمل بروح الفريق. 1
مرتفعة4.110.96يحرتم م�ساعر العاملني يف املدر�سة. 2
مرتفعة4.090.89يبادر للم�ساعدة كلما دعت احلاجة لذلك. 3
مرتفعة4.060.90يقدم امل�سورة والن�سح يف كيفية التعامل مع املواقف التعليمية. 4
مرتفعة4.040.95يتيح الفر�سة للمعلمني للعمل بحرية وفقا لالأنظمة والقوانني املدر�سية. 5
مرتفعة3.981.01يحر�ص على رفع الروح املعنوية للمعلمني. 6
مرتفعة3.941.02يتعامل مع الآخرين وفقًا ملبداأ العدالة وامل�ساواة. 7
مرتفعة3.870.96يوظف الفروق الفردية ل�سالح العملية التعليمية. 8
متو�سطة3.761.15يتجنب ا�ستخدام اأ�سلوب التجريح اأمام الآخرين. 9

مرتفعة4.000.80الدرجة الكلية 

الفريق( ح�سلت  بروح  العمل  املعلمني على  )يحث  الفقرة  اأن   )6( يت�سح من اجلدول 
على الرتتيب الأول مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.13( وانحراف معياري )0.93( ، وكان بدرجة 
)مرتفعة( ، وح�سلت الفقرة )يتجنب ا�ستخدام اأ�سلوب التجريح اأمام الآخرين( على الرتتيب 
الأخري مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.76( وانحراف معياري مقداره )1.15( ، وبدرجة )متو�سطة( 

، ومل حت�سل اأي من الفقرات على درجة منخف�سة.
وقد يرجع ذلك اإىل اإدراك املديرين لأهمية ممار�سة العالقات الإن�سانية مع املعلمني 
الأهداف  حتقيق  فر�سة  من  يزيد  ذلك  لأن  املدر�سية،  لالإدارة  املعا�رشة  لالجتاهات  وفقا 
الر�سا  وكذلك  عالية،  املعلمني  لدى  املعنوية  الروح  تكون  حيث  للمدر�سة،  يف  الرتبوية 

الوظيفي، وهذا يوؤدي للعمل بروح الفريق، وزيادة دافعيتهم للعمل.
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املجال الرابع- تطوير املنهاج املدر�سي: 
كانت نتائج الدرا�سة للمجال اخلام�ص مرتبة تنازليًا كما يف اجلدول )7( . 

الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

على فقرات مجال تطوير المنهاج المدرسي مرتبة تنازليا. 

املتو�سط الفقرةالرقم 
احل�سابي

االنحراف
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.000.89يطلع املعلمني على التعديالت يف الكتب املدر�سية اأوًل باأول. 1

مرتفعة3.950.91يزود املعلمني باملواد التعليمية الالزمة لتنفيذ املنهاج. 2

مرتفعة3.940.89يي�رش للمعلمني اإعداد و�سائل تعليمية ت�سهل املحتوى التعليمي. 3

مرتفعة3.840.90يوجه املعلمني اإىل �رشورة ربط املنهاج بالبيئة املحلية. 4

مرتفعة3.780.96يوجه املعلمني لإثراء املنهاج بالأن�سطة الداعمة وامل�ساندة. 5

مرتفعة3.770.93يتابع املعلمني يف حتليلهم حمتوى الكتب املدر�سية. 6

متو�سطة3.700.99ي�سجع املعلمني على اإبداء اآرائهم حول تطوير املنهاج. 7

متو�سطة3.651.04يتابع تنفيذ الأن�سطة املرافقة للمنهاج. 8

متو�سطة3.511.02يوفر للمعلمني ن�رشات اثرائية للمنهاج املدر�سي. 89

متو�سطة3.501.05ي�سارك املعلمني يف عملية تقومي الكتب املدر�سية. 48

مرتفعة3.760.74الدرجة الكلية 

يت�سح من اجلدول )7( اأن الفقرة )يطلع املعلمني على التعديالت يف الكتب املدر�سية 
معياري  وانحراف   )4.00( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الأول  الرتتيب  على  ح�سلت  باأول(  اأوًل 
الكتب  تقييم  عملية  يف  املعلمني  )ي�سارك  الفقرة  وح�سلت   ، )مرتفعة(  وبدرجة   ،  )0.89(
مقداره  معياري  وانحراف   )3.50( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الأخري  الرتتيب  على  املدر�سية( 

)1.05( ، وبدرجة )متو�سطة( .ومل حت�سل اأي من الفقرات على درجة منخف�سة.
وقد يعود ذلك اإىل مركزية النظام الرتبوي يف فل�سطني، وواجب املدير اإبالغ املعلمني 
املدر�سة  مدير  يقوم  وحتى  العالقة،  ذات  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  الواردة  بالتعليمات 
اأن ي�سطلع على جميع املقررات الدرا�سية  اأكمل وجه فيجب عليه  مبهماته الإ�رشافية على 

حتى يكون نقا�سه مع املعلمني مبنيًا على املعرفة، ولي�ص على التخمني و التوقع.
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املجال اخلام�س- تطوير املرافق املدر�سية: 
كانت نتائج الدرا�سة للمجال ال�ساد�ص مرتبة تنازليًا كما يف اجلدول )8( .

الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

على فقرات مجال تطوير المرافق المدرسية مرتبة تنازليا. 

املتو�سط الفقرةالرقم 
احل�سابي

االنحراف
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.170.89يعمل على توفري اأجهزة حا�سوب للمدر�سة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة. 1
مرتفعة4.140.83يعمل على توفري متطلبات خمترب العلوم من اأجهزة خمربية حديثة. 2
مرتفعة4.110.85ياأخذ متطلبات مرافق املدر�سة بعني العتبار عند و�سع ميزانية املدر�سة. 3
مرتفعة4.050.91يحر�ص على كون مقتنيات املكتبة ملبية حلاجات الطلبة. 4
مرتفعة4.030.85يحفز م�ساركة الطلبة يف الن�ساطات املتعلقة مبرافق املدر�سة. 5
مرتفعة3.980.91يحر�ص على تفعيل املكتبة املدر�سية لتح�سني العملية التعليمية التعلمية. 6
متو�سطة3.890.99يوفر كافة اخلدمات الفنية للمكتبة )الفهر�سة، والت�سنيف، وال�سيانة( . 7

مرتفعة4.050.71الدرجة الكلية 

يت�سح من اجلدول )8( اأن الفقرة )يعمل على توفري اأجهزة حا�سوب للمدر�سة بالتعاون 
مع اجلهات ذات العالقة( ح�سلت على الرتتيب الأول مبتو�سط ح�سابي بلغ )4.17( وانحراف 
معياري )0.89( ، بدرجة )مرتفعة( ، وح�سلت الفقرة )يوفر كافة اخلدمات الفنية للمكتبة 
 )3.89( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الأخري  الرتتيب  على   ) وال�سيانة(  والت�سنيف،  )الفهر�سة، 
الفقرات  اأي من  ، يف حني مل تكن  ، بدرجة )متو�سطة(  وانحراف معياري مقداره )0.99( 

بدرجة منخف�سة.
قبل  املدر�سة من خاللها من  مدير  ُيقوم  التي  املجالت  اأحد  اأن  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا 
ق�سم الرقابة الإدارية يف مديرية الرتبية والتعليم هي املرافق املدر�سية، من حيث نظافتها، 
ومالءمتها، وقابليتها لال�ستعمال.وقد يرجع ذلك اإىل اإدراك مدير املدر�سة ب�رشورة توفري بيئة 

مدر�سية �سحية منا�سبة ملا لها من اأثر كبري يف حتقيق الإجنازات من قبل املعلمني والطلبة.
واتفقت نتائج هذه الدرا�سة يف هذا املجال مع نتائج درا�سة كل من درا�سة )منا�رشة، 
2002( ، ودرا�سة )ال�سمراين، 2000( ، ودرا�سة )Anderson, 2008( ، واختلفت مع درا�سة 

)الزهراين، 2008( ، ودرا�سة )اأبو �سمرة وزميليه، 2006( ، ودرا�سة )الفقيه، 2004( .
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نتائج �سوؤال الدرا�سة الثاين:  ◄ 

اهلل  »رام  حمافظة  يف  الثانوية  املدار�س  معلمي  تقومي  يختلف  هل 
املدر�سية  لالإدارة  املعا�رضة  االجتاهات  �سوء  مديريهم يف  الأداء  والبرية« 
باختالف متغريات الدرا�سة: جن�س املعلم، و�سنوات خربته، وموؤهله العلمي، 

واجلهة امل�رضفة؟ 
والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ُح�سبت  الثاين،  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة 
املعيارية لتقومي املعلمني لأداء مديري املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« يف 
�سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية، ومن ثم مت التحقق فيما اإذا كانت الفروق بني 

قيم املتو�سطات احل�سابية دالة اإح�سائيًا من خالل فح�ص الفر�سيات ال�سفرية الآتية: 
الفر�سية االأوىل:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات 
تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة » رام اهلل والبرية« لأداء مديريهم يف �سوء 

الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية تعزى اإىل متغري جن�ص املعلم. 
لختبار الفر�سية ال�سفرية الأوىل ا�ستخدم اختبار )ت( )tm test( ملجموعتني م�ستقلتني 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة من املعلمني وفقًا ملتغري جن�ص املعلم، ونتائج اجلدول )9( 

تبني ذلك. 
الجدول )9( 

نتائج اختبار »ت« )t- test( لداللة الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ألداء مديري المدارس 
الثانوية في محافظة »رام اهلل والبيرة« في ضوء االتجاهات المعاصرة لإلدارة المدرسية 

وفقا لمتغير جنس المعلم. 

املتو�سط العدداجلن�ساملجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت( 

الداللة 
االإح�سائية

تنمية املعلمني مهنيًا
2043.810.69ذكر

3840.0190.985
1823.810.77اأنثى

العالقة مع املجتمع املحلي
2043.970.62ذكر

3841.340.180
1823.870.74اأنثى
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املتو�سط العدداجلن�ساملجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت( 

الداللة 
االإح�سائية

العالقات الإن�سانية
2044.090.70ذكر

3842.320.020*
1823.900.89اأنثى

تطوير املنهاج املدر�سي
2043.780.70ذكر

3840.380.702
1823.750.79اأنثى

تطوير املرافق املدر�سية
2044.070.63ذكر

3840.340.736
1824.040.78اأنثى

الدرجة الكلية
2043.940.57ذكر

3840.380.702
1823.910.67اأنثى

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )9( اجلدول  من  يالحظ 
الفر�سية  ُقبلت  وعليه  الدرا�سة،  لأداة  الكلية  الدرجة  على  املتو�سطات  بني   )α ≥  0.05(

ال�سفرية الأوىل. 
ويعزو الباحثان ذلك اإىل الت�سابه يف البيئة التعليمية التي يعمل فيها كال اجلن�سني، 
وت�سابه اخلربات التي ميرون بها يف احلياة العملية، كما اأن الدورات التدريبية يخ�سع لها 
عادة املعلمني واملعلمات دون متييز. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة )الفقيه، 2004( 

، ودرا�سة )حجازي، 2002( . 
الفر�سية الثانية:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات 
تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« لأداء مديريهم يف �سوء 

الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة للمعلم. 
اجلدول  الأحادي، ويبني  التباين  ا�ستخدم حتليل  الثانية  ال�سفرية  الفر�سية  لختبار 

)10( املتو�سطات احل�سابية، بينما يبني اجلدول )11( نتائج حتليل التباين. 
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الجدول )10( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ألداء مديري المدارس الثانوية 

في محافظة »رام اهلل والبيرة« في ضوء االتجاهات المعاصرة لإلدارة المدرسية 
وفقًا لمتغير سنوات الخبرة للمعلم. 

املتو�سط العدد�سنوات اخلربةاملجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

تنمية املعلمني مهنيا

1273.830.71اأقل من 5 �سنوات

1113.800.78من 5- 10 �سنوات

1483.790.71اأكرث من 10 �سنوات

العالقة مع املجتمع املحلي

1273.910.66اأقل من 5 �سنوات

1113.930.75من 5- 10 �سنوات

1483.930.64اأكرث من 10 �سنوات

العالقات االإن�سانية

1274.010.82اأقل من 5 �سنوات

1113.960.90من 5- 10 �سنوات

1484.020.70اأكرث من 10 �سنوات

تطوير املنهاج املدر�سي

1273.750.73اأقل من 5 �سنوات

1113.790.82من 5- 10 �سنوات

1483.760.69اأكرث من 10 �سنوات

تطوير املرافق املدر�سية

1274.040.71اأقل من 5 �سنوات

1114.030.81من 5- 10 �سنوات

1484.080.62اأكرث من 10 �سنوات

الدرجة الكلية 

1273.920.62اقل من 5 �سنوات

1113.920.69من 5- 10 �سنوات

1483.940.57اأكرث من 10 �سنوات
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الجدول )11( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ألداء مديري المدارس 

وفقًا لمتغير سنوات الخبرة. 

جمموع م�سدر التبايناملجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
الداللة قيمة Fاملربعات

االإح�سائية

تنمية املعلمني مهنيا

0.10520.525بني املجموعات
0.0970.907 206.763830.540داخل املجموعات

206.86385املجموع

العالقة مع املجتمع املحلي

0.024720.012بني املجموعات
0.0340.966 180.783830.470داخل املجموعات

180.80385املجموع

العالقات االإن�سانية

0.28620.143بني املجموعات
0.2200.802 248.313830.648داخل املجموعات

248.60385املجموع

تطوير املنهاج املدر�سي

0.09920.0479بني املجموعات
0.0890.915 214.863830.561داخل املجموعات

214.96385املجموع

تطوير املرافق املدر�سية

0.23420.117بني املجموعات
0.2310.794 194.053830.507داخل املجموعات

194.23385املجموع

الدرجة الكلية 

0.0172820.00864بني املجموعات
0.0380.963 150.3683830.393داخل املجموعات

150.385385املجموع

م�ستوى                   عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )11( اجلدول  من  يت�سح 
)α ≥ 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية الدالة على تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لأداء مديري 
لالإدارة  املعا�رشة  الجتاهات  والبرية« يف �سوء  اهلل  »رام  الثانوية يف حمافظة  املدار�ص 
الكلية وفقًا ملتغري �سنوات اخلربة للمعلم، وعليه  املدر�سية على جميع املجالت والدرجة 

تقبل الفر�سية ال�سفرية الثانية. 
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وقد يرجع ذلك اإىل اأن املعلمني اجلدد يتمتعون مبهارات علمية حديثة اكت�سبوها خالل 
الدرا�سة اجلامعية، ويف املقابل يتمتع املدر�سون القدامى عو�سًا عن ذلك باخلربة الوا�سعة، 

وبهذا ال�ستدلل يرى اأن اخلربة الطويلة تكافئ املهارات العلمية احلديثة. 
�سمرة  )اأبو  ودرا�سة   ،  )2008 )الزهراين،  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد 

وزميليه، 2006( ، ومل تتفق مع نتائج درا�سة )منا�رشة، 2002( . 
الفر�سية الثالثة:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات 
تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« لأداء مديريهم يف �سوء 

الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي للمعلم. 
اجلدول  ويبني  الأحادي،  التباين  ا�ستخدم حتليل  الثالثة  ال�سفرية  الفر�سية  لختبار 

)12( املتو�سطات احل�سابية، بينما يبني اجلدول )13( نتائج حتليل التباين. 
الجدول )12( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
ألداء مديري المدارس وفقًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم. 

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملوؤهل العلمياملجال

تنمية املعلمني مهنيا

613.740.72اأقل من بكالوريو�ص
2903.830.72بكالوريو�ص

353.750.78اأعلى من بكالوريو�ص

العالقة مع املجتمع املحلي

613.810.66اأقل من بكالوريو�ص
2903.930.67بكالوريو�ص

354.060.76اأعلى من بكالوريو�ص

العالقات االإن�سانية

613.900.80اأقل من بكالوريو�ص
2904.020.81بكالوريو�ص

353.990.72اأعلى من بكالوريو�ص

تطوير املنهاج املدر�سي

613.730.62اأقل من بكالوريو�ص
2903.780.76بكالوريو�ص

353.690.77اأعلى من بكالوريو�ص
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملوؤهل العلمياملجال

تطوير املرافق املدر�سية

614.070.70اأقل من بكالوريو�ص
2904.050.72بكالوريو�ص

354.090.62اأعلى من بكالوريو�ص

الدرجة الكلية 

613.870.60اأقل من بكالوريو�ص
2903.940.62بكالوريو�ص

353.950.61اأعلى من بكالوريو�ص

الجدول )13( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 

ألداء مديري المدارس وفقًا لمتغير المؤهل العلمي. 

جمموع م�سدر التبايناملجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
الداللة قيمة Fاملربعات

االإح�سائية

تنمية املعلمني مهنيا

0.55420.277بني املجموعات
0.5140.598 206.313830.539خالل املجموعات

206.86385املجموع

العالقة مع املجتمع املحلي

1.51720.759بني املجموعات
1.6260.203 179.703830.468خالل املجموعات

180.801385املجموع

العالقات االإن�سانية

0.74920.374بني املجموعات
0.5790.561 247.853830.647خالل املجموعات

248.60385املجموع

تطوير املنهاج املدر�سي

0.28320.142بني املجموعات
0.2530.777 214.683830.561خالل املجموعات

214.96385املجموع

تطوير املرافق املدر�سية

0.10120.0506بني املجموعات
0.1000.905 194.133830.507خالل املجموعات

194.23385املجموع
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جمموع م�سدر التبايناملجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
الداللة قيمة Fاملربعات

االإح�سائية

الدرجة الكلية 

0.23020.115بني املجموعات

0.3320.717 150.1553830.392خالل املجموعات

150.385385املجموع

م�ستوى                 عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )13( اجلدول  من  يت�سح 
)α ≥ 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لأداء مديري املدار�ص 
الثانوية يف حمافظة »رام اهلل والبرية« يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية 
الفر�سية  تقبل  وعليه  العلمي،  املوؤهل  ملتغري  وفقًا  املجالت  وجميع  الكلية  الدرجة  على 

ال�سفرية الثالثة. 

ال�سادرة  والقوانني  والأنظمة  والإر�سادات،  التعليمات  اأن  اإىل  ذلك  يرجع  وقد 
املديرون  وممار�ستها  بتطبيقها  يقوم  والتي  الفل�سطينية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن 
بغ�ص النظر عن املوؤهل العلمي للمعلم، هي نف�سها، وبالتايل فاإن املمار�سات الإدارية 
نف�سها،  هي  املختلفة  املوؤهالت  ذوي  املعلمني  على  املديرون  ي�سقطها  التي  والفنية 
بالدورات  يلتحقون  املختلفة  العلمية  املوؤهالت  ذوو  املعلمون  املثال،  �سبيل  فعلى 
نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  مهنيًا.  العلمني  لتطوير  تهدف  والتي  نف�سها  التدريبية 

 .  )2002 ودرا�سة )حجازي،   ،)2004 )الفقيه،  درا�سة 

الفر�سية الرابعة:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات 
تقديرات معلمي املدار�ص الثانوية يف حمافظة » رام اهلل والبرية« لأداء مديريهم يف �سوء 

الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية تعزى اإىل متغري اجلهة امل�رشفة على املدر�سة. 

ملجموعتني   )tm test( )ت(  اختبار  ا�ستخدام  مت  الرابعة  ال�سفرية  الفر�سية  لختبار 
م�ستقلتني، واجلدول )14( يبني ذلك. 
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الجدول )14( 
نتائج اختبار »ت« )t- test( لتقديرات أفراد عينة الدراسة ألداء مديري المدارس الثانوية 

في محافظة »رام اهلل والبيرة« في ضوء االتجاهات المعاصرة لإلدارة المدرسية 
وفقًا لمتغير الجهة المشرفة على المدرسة. 

اجلهة املجال
املتو�سط العددامل�رضفة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجات 
الداللة قيمة )ت( احلرية

االإح�سائية

تنمية املعلمني مهنياً
2933.850.67حكومة

3842.1300.034
933.670.87خا�سة

العالقة مع املجتمع املحلي
2934.010.61حكومة

3844.310.000
933.660.83خا�سة

العالقات االإن�سانية
2934.030.73حكومة

3841.470.142
933.890.98خا�سة

تطوير املنهاج املدر�سي
2933.780.72حكومة

3840.6510.516
933.720.80خا�سة

تطوير املرافق املدر�سية
2934.120.63حكومة

3843.410.001
933.840.88خا�سة

الدرجة الكلية
2933.970.57حكومة

3842.580.010
933.780.74خا�سة

 .)α ≥ 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )14( اجلدول  من  يالحظ 
)α ≥ 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات املعلمني لأداء مديري املدار�ص الثانوية 
يف حمافظة »رام اهلل والبرية« يف �سوء الجتاهات املعا�رشة لالإدارة املدر�سية وفقًا ملتغري 
اجلهة امل�رشفة على املدر�سة على الدرجة الكلية، وبالتايل فقد ُرف�ست الفر�سية ال�سفرية 
الرابعة. وكانت الفروق على الدرجة الكلية ل�سالح املدار�ص احلكومية، حيث كان املتو�سط 

احل�سابي )3.97( ، يف حني كان للمدار�ص اخلا�سة )3.78( . 



127

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )2( - تشرين 

وقد يعزى ذلك اإىل الختالف يف �سيا�سة اجلهة امل�رشفة على املدر�سة واأهدافها، فقد 
القوانني املعمول بها يف وزارة الرتبية  التزامًا عند تطبيق  اأكرث  تكون املدار�ص احلكومية 
والتعليم الفل�سطينية من املدار�ص اخلا�سة، حيث اإن وزارة الرتبية والتعليم تبنت العديد من 
الأفكار يف جمال الجتاهات املعا�رشة، وحتاول تعميمها على املدار�ص احلكومية، وتتابع 
الوزارة بتبني كل ما نتج من  مدى اللتزام بها با�ستمرار. وهذا ل يعني بال�رشورة قيام 

اأفكار حول الجتاهات املعا�رشة يف الإدارة املدر�سية. 

التوصيات: 

يف �سوء نتائج هذه الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 
�رشورة اعتماد خ�سائ�ص املدر�سة احلديثة يف املجالت كافة التي متثل الجتاهات  1 .
الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة  لوائح  �سمن  واإدراجها  املدر�سية،  لالإدارة  املعا�رشة 

وقوانينها وتعليماتها، وتعميمها على املدار�ص، ومتابعتها ب�سكل دوري ومنتظم. 
فيه  تو�سح  للمديرين  دليل  باإعداد  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  اأن  2 .
ات املطلوبة من املدير القيام، بها من اأجل حتقيق التطوير املهني للمعلمني، بالإ�سافة  املهمَّ

ات.  اإىل الكيفية التي ّتنفذ فيها هذه املهمَّ
النمو  جوانب  يف  واإعدادهم  الطلبة  لرعاية  املديرين  لتاأهيل  تدريبية  دورات  عقد  3 .

املختلفة اجل�سمية، والعقلية، والنف�سية. 
املرافق  وجميع  كافة  واملادية  الب�رشية  اإمكاناتها  املدر�سية  الإدارة  ت�سع  اأن  4 .

املدر�سية يف خدمة املجتمع املحلي. 
عقد دورات تدريبية لتاأهيل املديرين يف جمال العالقات الإن�سانية.  5 .

تعزيز  للمديرين حول دورهم يف  تدريبية  برامج  والتعليم  الرتبية  توفر وزارة  اأن  6 .
املنهاج، واآلية ربطه بالبيئة املحلية. 

اإجراء درا�سات م�سابهة على م�ستوى املدار�ص الثانوية يف فل�سطني.  7 .
اإجراء درا�سات م�سابهة على م�ستوى املدار�ص الأ�سا�سية يف فل�سطني 8 .

اإجراء درا�سات م�ستقبلية حول حماور اأخرى ذات �سلة بالجتاهات املعا�رشة يف  9 .
الإدارة املدر�سية. 
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