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قرار    تفويض وا 

 بتزويد، جامعة القدس المفتوحة /أفّوض ؛(هيام عبد العزيز موسى ياسين)أنا الموّقع أدناه      

عند طلبهم بحسب الّتعليمات  األشخاص الهيئات أو المؤّسسات أو وأمكتبات لل نسخ من رسالتي

 .الّنافذة في الجامعة

وأقرُّ بأّنني قد التزمت بقوانين جامعة القدس المفتوحة وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها الّسارية      

الّتحّديات " :الموسومة بـالمعمول بها والمتعّلقة بإعداد رسائل الماجستير عندما قمت بإعداد رسالتي 

ة األداء للمعّلمين من فاعليّ  معّوقاتوعالقتها ب اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

، وذلك بما ينسجم مع األمانة العلمّية "ةوجهة نظر مديري المدارس في المحافظات الّشماليّ 

 .المتعارف عليها في كتابة الّرسائل العلمّية
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 اإلهداء

هلل حمًدا كثيًرا طّيًبا مبارًكا ملء الّسماوات واألرض على ما أكرمني به من إتمام هذه أحمد ا     
، إلى نبي أهدي نجاحي إلى من بّلغ األمانة، ونصح األّمةالّدراسة اّلتي أرجو أن تنال رضاه، 

إلى روح ، ألحّقق طموحاتي اإلى أٍب بذل المجهود دهرً الّرحمة سيدنا محّمد صّلى اهلل عليه وسّلم، 
اء صدقجميع األهل واألإلى واتي، أخوتي و إلى إخي، زوج إلى، يت أن ترى إنجازاتيإّمي اّلتي تمنّ 

 .أهدي ثمرة جهدي
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  قديرتّ والكر شّ ال 

لى الشّ       عم والعون في الدّ  تي لم تبخل في تقديم كلّ اليد المعطاءة الّ كر هلل من قبل ومن بعد، وا 

ه ال للمستحيل بر والمثابرة، وأنّ أن تزهر بالصّ  جاح ال بدّ ثمرة النّ  أنّ مت منه تعلّ  اّلذي ،األوقات كلّ 

لتكون رسالتي كما يليق، إلى  هما في وسع ذي بذل كلّ في سبيل الوصول لما نصبوا إليه، الّ 

فأنت خير نبراس أضاء لي الّطريق  ،سالةمشرفي على هذه الرّ  خالد نظمي بني نمرةكتور الدّ 

 .رب بنجاحللوصول إلى نهاية الدّ 

األستاذ الدكتور سامي عبد الّرزاق  ألعضاء لجنة المناقشةر وأتقّدم بوافر االحترام والتّقدي     

سالة، على ما قّدموه من جهود طّيبة في قراءة هذه الرّ  عدوان، والّدكتور حسين جاد اهلل حمايل

ثرائها بمالحظاتهم القّيمة، فجزاهم اهلل عنّ   .ي خير الجزاءوا 

راسة، فكانوا قناديل تنير ذين لم يبخلوا علينا في علمهم طوال فترة الدّ اء الّ أساتذتي األعزّ  إلى     

ي ة، لكم منّ راسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، وطاقم الهيئة اإلداريّ دروبنا، إلى عمادة الدّ 

 .والعرفان الحبّ  ا كلّ جميعً 

 

 الباحثة                                                                          

 هيام عبد العزيز ياسين

 

 

 

 

 



 

 ح

 

 قائمة المحتويات 

 فحةالصّ  الموضوع
 أ صفحة الغالف

 ب قرار لجنة المناقشة
 ج فويضالتّ 

 د اإلهداء
 ه شكر وتقدير

 و قائمة المحتويات
 ط قائمة الجداول

 ل حققائمة المال
 م ةغة العربيّ ص باللّ الملخّ 
 س ةغة اإلنجليزيّ لخص باللّ الم

 راسة ومشكلتهاة الدّ خلفيّ : لالفصل األوّ 
5 مةالمقدّ 

0 راسة وأسئلتهامشكلة الدّ 

8 راسةات الدّ فرضيّ 

10 راسةأهداف الدّ 

00 راسةة الدّ يّ أهمّ 

05 داتهاراسة ومحدّ حدود الدّ 

00 ة للمصطلحاتعريفات اإلجرائيّ التّ 

 ابقةراسات السّ ظري والدّ اإلطار النّ : انيالفصل الثّ 
53 ظريّ اإلطار النّ : الً أوّ 

05 ابقة راسات السّ الدّ : اثانيً 

 ريقة واإلجراءاتالطّ : الثالفصل الثّ 
10 راسةة الدّ منهجيّ 

14 راسةمجتمع الدّ 

10 راسةنة الدّ عيّ 

17 راسةأدوات الدّ 

19 صدق األدوات وثباتها



 

 خ

 

030 راسةرات الدّ متغيّ 

034 راسةنفيذ الدّ إجراءات ت

030 ة المعالجات اإلحصائيّ 

 راسةنتائج الدّ : ابعالفصل الرّ 
039 راسةنتائج الدّ 

039 لؤال األوّ قة بالسّ تائج المتعلّ النّ 

000 انيؤال الثّ قة بالسّ تائج المتعلّ النّ 

009 ة األولىقة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

053 انيةة الثّ قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

050 الثةة الثّ قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

050 ابعةة الرّ قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

050 ة الخامسةقة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

057 ادسةة السّ قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

059 ابعةة السّ قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

051 ةامنالثّ ة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

003 اسعة التّ ة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

005 العاشرةة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

000 الحادية عشرةة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ 

 تائج ومناقشتهاتفسير النّ : الفصل الخامس
009 ل ومناقشتهؤال األوّ تفسير نتائج السّ 

043 هاني ومناقشتؤال الثّ تفسير نتائج السّ 

040 األولى ومناقشتها ةتفسير نتائج الفرضيّ 

045 انية ومناقشتهاة الثّ تفسير نتائج الفرضيّ 

040 الثة ومناقشتهاة الثّ تفسير نتائج الفرضيّ 

044 ابعة ومناقشتهاة الرّ تفسير نتائج الفرضيّ 

040 ة الخامسة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضيّ 

046 سة ومناقشتهاادة السّ تفسير نتائج الفرضيّ 

047 ابعة ومناقشتهاة السّ تفسير نتائج الفرضيّ 

049 ومناقشتها امنةالثّ  ةتفسير نتائج الفرضيّ 



 

 د

 

041 ومناقشتها اسعةالتّ ة تفسير نتائج الفرضيّ 

003 ومناقشتها العاشرةة تفسير نتائج الفرضيّ 

000 ومناقشتها الحادية عشرةة تفسير نتائج الفرضيّ 

005 والمقترحاتوصيات التّ 

004 ةغة العربيّ المراجع باللّ 

069 ةغة اإلنجليزيّ المراجع باللّ 

073 سالةالرّ  حقمال
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 قائمة الجداول

 الجدول موضوع الجدول فحةالصّ 

14 
ة في المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية ةالحكوميّ توزيع مجتمع مديري المدارس 

 5353/5350ة للعام حسب المديريّ 
0.0

10
ة في المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية ةالحكوميّ توزيع عّينة مديري المدارس 

 5353/5350ة للعام حسب المديريّ 
5.0

0.0 ةغرافيّ و يمرات الدّ المتغيّ  راسة حسبنة الدّ توزيع عيّ  16

11
الّتحّديات اّلتي تواجه لمجاالت ية رجة الكلّ فقرة والدّ  معامالت االرتباط لكلّ 

 تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 
4.0

0.0 معامل ثبات كرونباخ ألفا حسب المجاالت والّدرجة الكّلية لفقرات األداة 030

035 .63 ة األداءفاعليّ  معّوقات لمقياسة يّ رجة الكلّ فقرة والدّ  معامالت االرتباط لكلّ 

030  7.0 ة لفقرات األداةيّ رجة الكلّ معامل ثبات كرونباخ ألفا حسب المجاالت والدّ 

031 

ة للّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق ة واالنحرافات المعياريّ المتوّسطات الحسابيّ 
في  الثّانوية ةلدى مديري المدارس الحكوميّ  منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 ةالمحافظات الّشماليّ 
0.4

003 
يات الّتحدّ مجال  ة لمستوى فقراتة واالنحرافات المعياريّ المتوّسطات الحسابيّ 

 (ةاإلداريّ ) اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 
5.4

005 
يات الّتحدّ مجال  ة لمستوى فقراتة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ 

 (ةاإلشرافيّ / ةيّ الفنّ ) تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ اّلتي تواجه 
0.4

004 
يات الّتحدّ مجال ة لمستوى فقرات ة واالنحرافات المعياريّ المتوّسطات الحسابيّ 

 (البيئّية) اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 
4.4 

006 
ة األداء للمعّلمين فاعليّ  لمعّوقاتة ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ 

 ةالّشماليّ ت في المحافظاالثّانوية  ةالحكوميّ  من وجهة نظر مديري المدارس
0.4

001

لعّينتين مستقّلتين الختبار مستوى داللة فروق الّتحّديات ( ت)نتائج اختبار
لدى مديري المدارس  اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 ة تبًعا لمتغّير الجنسفي المحافظات الّشماليّ الثّانوّية ة الحكوميّ 
6.4 

053 

تين الختبار مستوى داللة فروق الّتحّديات مستقلّ  نتينلعيّ ( ت)نتائج اختبار
لدى مديري المدارس  اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 المؤّهل العلميّ ر ا لمتغيّ تبعً  ةفي المحافظات الّشماليّ الثّانوّية ة الحكوميّ 

7.4 



 

 ر

 

050 

ظومة قيادة ة لمجاالت الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منطات الحسابيّ المتوسّ 
في المحافظات  الثّانوّية لدى مديري المدارس الحكومّية األداء المدرسيّ 

 الّتخّصصر ا لمتغيّ تبعً  الّشمالّية

9.4 

055 

الّتحّديات مجاالت  داللة مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج
لمدارس لدى مديري ا اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 الّتخّصصر ا لمتغيّ تبعً  ةفي المحافظات الّشماليّ الثّانوّية الحكومّية 

1.4

050 

ة لمجاالت الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة طات الحسابيّ المتوسّ 
في المحافظات  الثّانوّية لدى مديري المدارس الحكومّية األداء المدرسيّ 

 خبرةسنوات الر ا لمتغيّ تبعً  الّشمالّية

03.4 

054 

الّتحّديات اّلتي مجاالت  مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج
 لدى مديري المدارس الحكومّية تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 سنوات الخبرةر ا لمتغيّ تبعً  في المحافظات الّشمالّية الثّانوّية

00.4 

050 

االت الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة ة لمجطات الحسابيّ المتوسّ 
في المحافظات  الثّانوّية لدى مديري المدارس الحكومّية األداء المدرسيّ 

 المديرّيةر ا لمتغيّ تبعً  الّشمالّية

05.4 

056 

لمجاالت  داللة مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج
لدى مديري  نظومة قيادة األداء المدرسيّ الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق م

 المديرّيةر ا لمتغيّ تبعً  في المحافظات الّشمالّيةالثّانوّية المدارس الحكومّية 
00.4 

057 

معّوقات لتين الختبار مستوى داللة الفروق نتين مستقلّ لعيّ ( ت)نتائج اختبار
 الثّانوّية الحكومّية من وجهة نظر مديري المدارسفاعلّية األداء للمعّلمين 

 ر الجنسا لمتغيّ تبعً  الّشمالّيةفي المحافظات 

04.4 

059 

معّوقات لتين الختبار مستوى داللة الفروق نتين مستقلّ لعيّ ( ت)نتائج اختبار
الثّانوّية  الحكومّية من وجهة نظر مديري المدارسفاعلّية األداء للمعّلمين 

 لعلميّ المؤّهل ار ا لمتغيّ تبعً  الّشمالّيةفي المحافظات 

00.4 

051 

من وجهة نظر فاعلّية األداء للمعّلمين معّوقات لة طات الحسابيّ المتوسّ 
ر ا لمتغيّ تبعً  الّشمالّيةفي المحافظات الثّانوّية  الحكومّية مديري المدارس

 الّتخّصص

06.4 



 

 ز

 

051 

فاعلّية  معّوقات داللة مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج
في الثّانوّية  الحكومّية من وجهة نظر مديري المدارسللمعّلمين  األداء

 الّتخّصصر ا لمتغيّ تبعً  الّشمالّيةالمحافظات 

07.4 

000 

من وجهة نظر ة األداء للمعّلمين فاعليّ معّوقات لة طات الحسابيّ المتوسّ 
ر لمتغيّ  اتبعً  ةالّشماليّ في المحافظات الثّانوّية  ةالحكوميّ  مديري المدارس

 نوات الخبرةس

09.4 

000 

ة فاعليّ  معّوقات داللة مستوى الختبار األحادي، التّباين تحليل اختبار نتائج
في  الثّانوّية األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية

 ة تبًعا لمتغّير سنوات الخبرةالمحافظات الّشماليّ 
01.4 

005 

من وجهة نظر األداء للمعّلمين  ةفاعليّ معّوقات لة طات الحسابيّ المتوسّ 
ر لمتغيّ  اتبعً  ةالّشماليّ في المحافظات الثّانوّية  ةالحكوميّ  مديري المدارس

 ةالمديريّ 

53.4

005

ة فاعليّ  معّوقات داللة مستوى الختبار ،األحاديّ  التّباين تحليل اختبار نتائج
في  وّيةالثّان ةاألداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس الحكوميّ 

 ةة تبًعا لمتغّير المديريّ المحافظات الّشماليّ 
50.4 

004
اّلتي تواجه تطبيق منظومة  اإلداريةالّتحّديات بين معامل ارتباط بيرسون 
 فاعلّية األداء للمعّلمين معّوقاتو قيادة األداء المدرسّي 

55.4 

004
ّلتي تواجه تطبيق ا (ةاإلشرافيّ )ة يّ الفنّ الّتحّديات معامل ارتباط بيرسون بين 
 فاعلّية األداء للمعّلمين معّوقاتو منظومة قيادة األداء المدرسّي 
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000
الّتحّديات البيئية اّلتي تواجه تطبيق منظومة معامل ارتباط بيرسون بين 

 فاعلّية األداء للمعّلمين معّوقاتو قيادة األداء المدرسّي 
54.4

006
يات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة الّتحدّ معامل ارتباط بيرسون بين  

 األداء المدرسّي وعالقتها بمعّوقات فاعلّية األداء للمعّلمين
50.4
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ة األداء فاعليّ  معّوقاتوعالقتها ب الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 ةللمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس في المحافظات الّشماليّ 

 هيام عبد العزيز موسى ياسين: إعداد

 بني نمرة كتور خالد نظميبإشراف األستاذ الدّ 

0202 

 ملخص

 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ الّتعرف إلى  راسةهدفت الدّ      

في  الثّانوّية ةالحكوميّ  من وجهة نظر مديري المدارس ة األداء للمعّلمينفاعليّ  وعالقتها بمعّوقات

، ل العلميّ الجنس، المؤهّ ): راتبعض المتغيّ  منها حسب واختالف كلّ  ة،الّشماليّ المحافظات 

 اختيرتو  ،االرتباطيّ  الّدراسة المنهج الوصفيّ  اعتمدت. (ةص، سنوات الخبرة، المديريّ خصّ التّ 

من مديري  (569) ت، وضمّ ، واختيرت المديرية عشوائيًّاعنقودي عشوائيّ  بشكل نة الّدراسةعيّ 

. من حجم مجتمع الّدراسة %(13)نسبة ب ةفي المحافظات الّشماليّ  ةة الحكوميّ الثّانويّ  المدارس

 وقد ،قيادة األداء التي تواجه تطبيق الّتحّديات :هما جزئينحيث صّممت استبانة مكّونة من 

 لمجال الّتحّديات اإلدارّية 95.))بات ما بين تراوح معامل الثّ حيث جرى التّأّكد من صدقها وثباتها 

 .93.))له الثّبات  معاملبلغ  اّلذي ،فاعلّية األداءومعّوقات . الّتحّديات البيئّية لمجال (97.)و

باستخدام برنامج الّرزمة اإلحصائّية  ، وبجمعها وتحليلهااالستبانة بوصفها أداة للّدراسةوبتوزيع 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة  راسة أنّ أظهرت نتائج الدّ  ،SPSS)) للعلوم االجتماعّية

تمّثلت في  ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية ةالحكوميّ مديري المدارس لدى  قيادة األداء المدرسيّ 

وكانت الّدرجة  ،والّتحّديات البيئّية اإلشرافّية،/ مجموعة من الّتحّديات اإلدارّية، والّتحّديات الفّنّية
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ترتيب جاء و  3(4.37)ذي بلغ الّ  ط الحسابيّ بداللة المتوسّ الكّلّية للّتحّديات بمحاورها كاّفة مرتفعًة 

 حصل مجال بحيث ،مجاالت الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

، (4.00)له  ط الحسابيّ ة، وبلغ المتوسّ طات الحسابيّ ، على أعلى المتوسّ "ةالبيئيّ  ياتحدّ التّ "

المجاالت  ، فقد حصل على أقلّ "ةاإلشرافيّ  ياتحدّ التّ  "الثّانيا المجال أمّ . مرتفعمستوى بو 

نتائج  أظهرتو . مرتفع ومستوىً  ،(4.34) ط حسابيّ إذ حصل على متوسّ  ؛(احسابيً  اطً متوسّ )

 من وجهة نظر مديري المدارسة األداء للمعّلمين فاعليّ  معّوقات مجاللة يّ رجة الكلّ الدّ  أنّ  راسةالدّ 

ذي بلغ الّ  ط الحسابيّ المتوسّ ، وذلك بداللة امرتفعً جاء  ةالّشماليّ في المحافظات  ةالحكوميّ  الثّانوّية

الّتحّديات اّلتي  طاتا في متوسّ ة إحصائيًّ راسة عدم وجود فروق دالّ نتائج الدّ  أظهرتكما  .(4.31)

في  الثّانوّية ةالحكوميّ لدى مديري المدارس  تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 سنوات الخبرة،و  ،صالّتخصّ و ، العلميّ  لمؤّهلاو الجنس، )تبًعا لمتغّيرات  ةالمحافظات الّشماليّ 

ة األداء فاعليّ معّوقات  طاتا في متوسّ ة إحصائيً عدم وجود فروق دالّ كما بّينت ، (ةالمديريّ و 

بينما بّينت الّدراسة  .(ةالمديريّ و  ، والّتخّصص،، والمؤّهل العلميّ الجنس) راتمتغيّ تبًعا لللمعّلمين 

لّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء ا بين ةبموج ةيّ ارتباط خطّ  عالقة وجود

 .504.))بحيث بلغ معامل االرتباط بينهما  ة األداء للمعّلمينفاعليّ معّوقات و  ،المدرسيّ 

وفي ضوء نتائج الّدراسة أوصت الباحثة بتعزيز دور مدير المدرسة وذلك بالّتخفيف من      

 المدارس مديري دريبت، و تناسب مع حجم العملات ت، ومنحه صالحيّ قهالمهام الملقاة على عات

والعمل على توفير بيئة مدرسّية تشتمل على  ،ي العملعلى اتّباع أساليب جديدة ف وتأهيلهم

جراء مزيد من البنية الّتحتّية للتعليم اإللكتروني تالئم الّتحّديات اّلتي شّكلها الّتعليم اإللكتروني، و  ا 

  .اء لمديري المدارس والمعّلمينالّدراسات تتعّلق بفعالّية األد
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المحافظات ، ة األداءفاعليّ  معّوقات، ،قيادة األداء المدرسيّ  ،الّتحّديات: ةالكلمات المفتاحيّ 

 .، فلسطينةالّشماليّ 
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Abstact 

     This study aimed to identify the challenges facing the implementation of the school 

performance leadership system and its relationship to obstacles of teachers' performance 

Effectiveness from the point of view of school principals in the northern governorates. 

It also aimed to explore the effect according to the following variables (gender, 

academic qualification, specialization, years of experience, directorate). 

      The study adopted the relational descriptive approach. The study sample was 

clustered randomly chosen, and the directorate was selected randomly, and included 

(268) principals from the government secondary school in the northern governorate, at 

the percentage of (31%) of the study community volume. A questionnaire was designed 

consisting of two scales: the challenges facing the implementation of performance 

leadership, and the number of items for this scale reached (51) items, and the obstacles 

of the performance effectiveness. The number of items in this scale was (15) items. 

       The study results showed that the challenges facing the implementation of the 

school performance leadership system governorates was high, with average (4.07), the 

dimension of "environmental" came first with average (4.11), and a high level. 

“supervisory” dimension came the lowest with average (4.04), and a high level. The 

results also showed that the level of obstacles of teachers’ performance from the point 

of view of the public-school principals in the northern governorates was high, with 

average (4.09). In addition, the results indicated that there were no statistically 

significant differences in the averages of the challenges facing the implementation of 

the school performance leadership system according to variables (gender, scientific 

qualification, specialization, the years of experience, and the directorate). Additionally, 

there were no statistically significant differences in the averages of obstacles of the 
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performance of teachers according to variables (gender, scientific qualification, 

specialization, the years of experience, and the directorate). The results also showed that 

there was a positive correlation between the challenges facing the application of the 

school performance leadership system and the obstacles of the performance of teachers, 

with (.504). 

      Based on those results, the researcher recommends strengthening the role of the 

school principal by reducing the tasks entrusted to him, especially clerical work, and 

granting his powers commensurate with the volume of work, training and qualifying 

school principals to adopt new methods of work and experiment with innovative ideas, 

and working to provide a school environment that includes the education infrastructure 

for e-learning, and fits the challenges posed by e-learning. Further studies regarding the 

effectiveness of the performance of school principals and teachers are conducted. 

 

Key words: Challenges, School Performance Leadership, the Obstacles, 

Performance Effectiveness, Northern Governorate, Palestine 
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 لاألوّ  الفصل

 مشكلتهاو  راسةالدّ  ةخلفيّ 

 مقّدمة 2.2

ة اّلتي تؤّثر في سير العمليّ  ة العديد من الّتحدّيات والمعّوقاتسات الّتربويّ العمل في المؤسّ يشمل      

ا له عالقة إّما بالبيئة والمكان اّلذي تتّم فيه عملية الّتعليم وما يرافقها من أدوات، أو ة، ممّ الّتعليميّ 

في  يعمل نمن مديري المدارس ومساعديهم ومعّلمين، وغيرهم ممّ  القائمين على العمل الّتربويّ 

، فال يستطيع مدير المدرسة القيام ة على أكمل وجهيّ ة الّتربو لعمليّ سير ا بغية ضمان الّتربوييدان الم

بوجود  بعمله على أكمل وجه، بوجود عوائق تحّد من سير العمل، حيث يرتبط نجاح العمل اإلداريّ 

رفع اف المرجّو تحقيقها، و ، لتحقيق األهدقيادة تستطيع أن تسّير العمل، وتوّجه جهود المعّلمين

ى وحتّ متكامل مع محيطها من بيئة ومجتمع، كّل  ألّن العملّية الّتربوّية، مستوى األداء المدرسيّ 

ة وتحسين ، يجب تطوير المؤّسسات الّتربويّ فّعااًل ة المؤّسسات الّتعليميّ  في يكون األداء المدرسيّ 

ل الّتربية، ورفع مستوى األهداف والّتطّلعات بما ات في مجاأدائها، وذلك بمواكبة الّتطور والمستجدّ 

 معنّيونة ن على اإلدارة المدرسيّ و القائمف ث المتسارعة والمتغّيرة،بات العصر الحدييتناسب مع متطلّ 

الل االهتمام بجميع جوانب ، وذلك من خمن جميع الّنواحي ورفعه جودة األداء المدرسيّ  بتطوير

رة فيها، ومعالجة الّصعوبات والمعّوقات اّلتي تواجهها، اء بالعوامل المؤثّ ة، واالرتقة الّتعليميّ العمليّ 

 .وبخاّصة في ظّل التحّديات اّلتي تواجه العمل الّتربوّي عموًماوالعمل على تطويرها باستمرار، 
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تاحة فرص الّتدريب       وعلى القادة الّتربوّيين العمل على تنمية قدرات ومهارات مديري المدارس، وا 

لى العمل اإلدارّي، واستعمال الوسائل التّقنّية الحديثة، حيث اعتاد الكثير من الّتربوّيين الحديث ع

عن االهتمام بالمنهج والكتاب المدرسّي، والبيئة المدرسّية، دون الّتعّرف إلى معّوقات اإلدارة 

دارّي الّتربوّي، المدرسّية ومشكالتها، فعملّية تصويب العمل الّتربوّي يتطّلب إصالح العمل اإل

واًل إلى تحقيق األهداف المنشودة، واضّطالع مدير المدرسة بدوره الّتربوّي واإلدارّي بفعالّية وص

العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية استثماًرا وتنميًة للموارد البشرّية، لذا فإّن الّتربية تضع أهدافها، وترسم ف

المختلفة الموارد البشرّية الفّعالة، في إطار عملّية إدارّية سياساتها وخططها، وتزّود برامج التّنمية 

فّعالة قادرة على قيادة العمل الّتربوّي، وال يتأّتى هذا إاّل من خالل وضع استراتيجّيات لتدريب أطر 

اإلدارة المدرسّية وتطويرها في جميع مستوياتها تدريًبا إداريًّا وفّنيًّا حّتى تستطيع توجيه العملّية 

 .(5300العقاب، )ربوّية نحو األفضل التّ 

ة، والمستوى ة الّتعليميّ مجاالت العمليّ في تشخيص  داء المدرسيّ ة تطوير نظام األوتبرز أهّميّ      

لمدخالتها، وتحديد األساليب والّنشاطات المستخدمة، وبيان مواطن القّوة، وأولوّيات الّتطوير  الفعليّ 

دخال الّتعديالت على الخطط لبلو  األهداف، كما يعّزز فيها، مّما يتيح الفرصة لتصحيح األ داء، وا 

، مّما لزمالئه المعّلمين تحديد برامج اإلنماء المهنيّ و ، (المشرف المقيم) الّنظام أداور المعّلم األّول

 .(5339، ليل نظام تطوير األداء المدرسيّ د)ة فاعلة يجعل المدرسة وحدة تدريبيّ 

ة، لتحقيق األهداف المتوّقعة ة، والّتعليميّ نفيذ الخطط، والّسياسات الّتربويّ ا لتوتعّد المدرسة مكانً      

منها؛ لذا تحظى باالهتمام على جميع المستويات، وتنصّب جهود الّتطوير والّتحسين على جميع 

 عادة الّنظر في إعدادإورة رات المحيطة بها، مّما يستدعي ضر عناصرها، حّتى يمكنها مواجهة الّتغيّ 
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تنمية رأس المال من خالل نمية تلك القيادات ، وذلك من خالل العمل على توتأهيلهم لقائمين عليهاا

الّتغيرات نهم من استيعاب ة، كي تمكّ يّ ة والفنّ ابهم مجموعة من الكفايات اإلداريّ ، بغية إكسالبشريّ 

، كاّفة ةة والّتعليميّ الّتربويّ  في إدارتها وعملّياتها عة، والّدفع بالمدرسة نحو الّتغيير والّتحسينر اسمتال

قد تغّير دور مدير المدرسة بشكل كبير في الّسنوات األخيرة، فلم يعد مقتصًرا على تسيير شؤون و 

ى بكل ما يّتصل ويعن ة مًعا،يّ ة والفنّ ويًّا يجمع بين الّنواحي اإلداريّ المدرسة، بل أصبح قائًدا ترب

 ين والمناهجيم، وما يّتصل بالّطالب والمعّلمين واإلداريّ ة من تخطيط وتنظيم وتقو باألعمال اإلداريّ 

، باإلضافة إلى أّنه يسعى إلى وربط المدرسة بالمجتمع المحّليّ  ة واإلشراف الفّنيّ واألنشطة الّتربويّ 

 ةة واالجتماعيّ األهداف الّتربويّ اإلمكانات المتاحة اّلتي تساعد على تحقيق استغالل توفير الّظروف و 

  .(5300ريف، الشّ )

ة األداء للمعّلمين، واألخذ بيدهم نحو تحقيق األهداف بإمكان القائد الّناجح زيادة درجة فاعليّ      

المرجّوة بأعلى مستوى من األداء، وذلك عن طريق توجيه جهودهم، وكفاءتهم، وطاقاتهم، وقدراتهم 

اتهم ودورهم تجاه المدرسة، ربوية اّلتي ينتمون إليها؛ وذلك بتوعيتهم بمسؤوليّ سة التّ نحو المؤسّ 

 .ة، ورفع مستوى األداءعليميّ ة التّ وتوجيههم الّتوجيه الّسليم من أجل تحسين العمليّ 

على مدى فاعلّية أداء المعّلمين وقدرتهم على تحقيق أهدافه،  ّن نجاح أي نظام تعليمي يقومإ     

 .عّلمّيةة عي العملّية الّتعليمّية التّ المعّلم يعّد ركيزة أساسيّ  ألنّ 

أّن تطوير : (5309)المذكور في خلف اهلل   (5330)ونشوان  وفي هذا المجال ذكر العاجز     

أداء في العملّية الّتعليمّية يعتمد على مدى جودة مدخالتها، وكون المعّلم عنصًرا أساسيًّا مؤّثًرا 
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يرها، فإّن تطوير وتحسين أداء الب والمنهاج والمباني والموارد وغالّتعليمّية إلى جانب الطّ  المؤّسسة

 . المعّلم ينعكس بصورة مباشرة على تحسين العملّية الّتعليمّية وتطويرها، وزيادة فاعلّيتها

والمعّلم يؤّدي دوًرا مهمًّا في العملّية الّتعليمّية، فمهما تطّورت األدوات والوسائل والمناهج فال       

ى العملّية الّتعليمّية االهتمام برفع مستوى أداء المعّلمين ب على القائمين علبديل للمعّلم لذا توجّ 

عوبات اّلتي تعمل على الحّد من فاعلّية األداء لديهم؛ للوصول إلى تحقيق وتوفير الّسبل لتخّطي الصّ 

 .الغايات واألهداف المرغوبة

، ةيّ واإلدار  ةفّنيّ رهم الادو أمن العمل على متابعة  بدّ  ة دور مديري المدارس، الونظًرا ألهّميّ      

لمعّوقات ا مواجهةومتابعة ما يعترض عملهم المضني والمجهد، وما يعوق ذلك العمل من أجل 

بما فيها متابعة عمل  ةة الّتعليميّ لعمليّ الكثيرة، سواء أكانت تلك المعّوقات نابعة من اوالّتحّديات 

  .حاول الّدراسة بحثه وتناولهستوهذا ما  أم من الّنواحي اإلدارّية، ،، أو المناهجالمدّرسين

 مشكلة الّدراسة وأسئلتها 0.2

م في جميع قدّ التّ يق حياة أفضل لألفراد والجماعات، و ة لتحقمّ تعّد اإلدارة وسيلة فّعالة ومه     

ة قيادة األداء يّ أهمّ على أن تضع أساًسا للبناء الّصحيح، ف دارة قادرة عندما تكون اإلإالّ  ال يتمّ البلدان 

ظام ة للنّ ة األساسيّ المدرسة هي الخليّ  على اعتبار أنّ  ة العمل اإلداريّ يّ من أهمّ سّي تنبع المدر 

لة في رة ممثّ ب وجود قيادات متطوّ يتطلّ  عليم العصريّ التّ  تالي فإنّ ، وبالّ ربوّي، وغايته القصوىالتّ 

من المهارات  الك عددً لمدير المدرسة أن يمت ، ولهذا ال بدّ ة الّتربوّية وعلى مختلف المستوياتدار اإل

تي تعترض المشكالت الّ حّل و  بكفاءة واقتدار ومواجهة الّتحّدياتاته نه من القيام بمسؤوليّ تمكّ  اّلتي

 .(5301) ،وآخرون ، والهواشلة(5300)أداء مهامه بفعالّية، القحطاني، 



 

6 

 

وأدواته  األداء المدرسيّ  ة، فقيادة العمل الّتربويّ يأهمّ  من ألداء المدرسيّ اقيادة  ةوتتجّلى أهّميّ      

ة ليّ اعبفالعمل  من حدّ اّلتي ت ّتحّدياتي الكثير من الّصعوبات والليست باألمر الّسهل، فهي تعان

أن يكون متقًنا ومتمّكًنا من  ال بدّ  لقائدفا ؛وتحول دون تحقيق األهداف والّسير قدًما بالّشكل المطلوب

المشكالت ومن  ،الّطارئة والمستجّدة المشكالتحل يات و اته، ومواجهة الّتحدّ القيام بمهامه ومسئوليّ 

ات وتنّوع سلوك المؤّهلين، ينالمعّلمين واإلداريّ  أعدادالّنقص في ة، ادة المدرسيّ اّلتي تواجه القي

، ةالفّنيّ ة و بين الّنواحي اإلداريّ  ا صعوبات الّتوفيقة، وأيضً معّلمين، وتفّشي الّدروس الخصوصيّ ال

لّتعليم، وقّلة ر للّطالب من وزارة الّتربية واتي تتجاوز نسبة القبول المقرً وصعوبات العمل الّ 

لبة، وأولياء أمور الطّ  ّلتي تتعّلق بالمعّلمين والّطلبةاة ة، والّصعوبات اإلداريّ المخّصصات الماليّ 

 .(5301 ،وآخرون الهواشلة) ، وجودة الّتعليموالمهنيّ  ة والّنمو المعرفيّ والبناء والّساحات المدرسيّ 

يده، وتجد إلى تحسين األداء المدرسيّ  تسعى وزارة الّتربية والّتعليم في فلسطين، بشكل مستمرّ و      

ة في قيادة كزيّ مر رغبة في الوصول إلى جودة المخرجات، ومنح الميدان مساحة واسعة من الاّل 

ة مناسبة، ا على أسس علميّ يًّ مبن عمل القياديّ ة، وحرًصا من الوزارة على أن يكون الداريّ العملّيات اإل

 .(5300القحطاني، ) الّشامل والفاعل نوًعا وكمًّا سيّ تمّثل األداء المدر معالم  بما فيها

 بويّ ر خطيط التّ للقائمين على التّ  من الممكن أن تساعد في وضع الخططهذه الّدراسة  وعليه فإنّ      

ثراء النّ ياتّصعوبات وتجاوز الّتحدّ لتذليل تلك ال اّلذي بدوره سيساعد الباحثين ، و تاج العلميّ ، وا 

 .هذا الحقل في
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وما يعانيه مديرو  ،رصدته الباحثة من خالل عملها في المدارس وما وبناًء على ما تقّدم،     

وبالتّالي يؤّثر في  ة،ريّ ة واإلدامعّوقات وصعوبات تعوق إتمام مهامهم القياديّ تحّديات و  منالمدارس 

 : فإّن مشكلة الّدراسة تتحّدد بالّسؤال الّرئيس اآلتي عّلمينفاعلّية األداء للم

ة األداء فاعليّ  وعالقتها بمعّوقات الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ ما 

 ؟ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية ةالحكوميّ  مين من وجهة نظر مديري المدارسللمعلّ 

 :اآلتية ةالفرعيّ  األسئلة ال الّرئيس للّدراسةن الّسؤ عيتفّرع و      

من وجهة نظر مديري  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  ام: لؤال األوّ السّ 

 ة؟في المحافظات الّشماليّ  الثّانوية ةالحكوميّ المدارس 

 الثّانوّية ةالحكوميّ  ر مديري المدارسة األداء للمعّلمين من وجهة نظفاعليّ  معّوقات ما: انيؤال الثّ السّ 

 ة؟الّشماليّ في المحافظات 

الّتحّديات اّلتي تواجه  مستوى طاتة بين متوسّ توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  هل: الثؤال الثّ السّ 

في المحافظات  الثّانوّية ةلدى مديري المدارس الحكوميّ  تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 ؟ (ةص، سنوات الخبرة، المديريّ خصّ ، التّ ل العلميّ الجنس، المؤهّ )رات لمتغيّ ة تعزى ماليّ الشّ 

ة األداء للمعّلمين من فاعليّ  معّوقاتطات ة بين متوسّ توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  هل :ابعؤال الرّ السّ 

جنس، ال)رات ة تعزى لمتغيّ الّشماليّ في المحافظات الثّانوّية  ةالحكوميّ  وجهة نظر مديري المدارس

 ؟ (ةص، سنوات الخبرة، المديريّ خصّ ، التّ ل العلميّ المؤهّ 



 

8 

 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة بين  اة إحصائيً ة دالّ هل توجد عالقة ارتباطيّ  :ؤال الخامسالسّ 

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس فاعليّ  وعالقتها بمعّوقات قيادة األداء المدرسيّ 

 ؟ةفي المحافظات الّشماليّ لثّانوّية اة الحكوميّ 

 راسةات الدّ فرضيّ  1.2

 :ة اآلتيةفريّ ات الصّ ، فقد صيغت الفرضيّ (ابع، الخامسالث، الرّ الثّ )راسة لإلجابة عن أسئلة الدّ      

 مستوىبين  (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :ة األولىالفرضيّ 

من وجهة نظر مديري  يات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ الّتحدّ  متوّسطات

 .ر الجنستعزى إلى متغيّ  ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية ةالحكوميّ المدارس 

مستوى بين  (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :انيةالثّ ة الفرضيّ 

من وجهة نظر مديري  اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  الّتحّدياتمتوّسطات 

 .ل العلميّ المؤهّ ر تعزى إلى متغيّ  ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية ةالحكوميّ المدارس 

مستوى بين  (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :الثةالثّ ة الفرضيّ 

من وجهة نظر مديري  حّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ التّ متوّسطات 

 .صخصّ التّ ر تعزى إلى متغيّ  ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّيةة الحكوميّ المدارس 

مستوى بين (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :ابعةالرّ ة الفرضيّ 

من وجهة نظر مديري  ّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ الّتحمتوّسطات 

 .سنوات الخبرةر تعزى إلى متغيّ  ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّيةة الحكوميّ المدارس 
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مستوى بين  (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :الخامسةة الفرضيّ 

من وجهة نظر مديري  حّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ التّ متوّسطات 

 .ةالمديريّ ر تعزى إلى متغيّ  ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّيةة الحكوميّ المدارس 

طات متوسّ بين  (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :ادسةالسّ ة الفرضيّ 

في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارساعليّ ف معّوقات

 .ر الجنستعزى إلى متغيّ  ةالّشماليّ 

طات متوسّ بين  (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :ابعةالسّ ة الفرضيّ 

في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  مديري المدارس ة األداء للمعّلمين من وجهة نظرفاعليّ  معّوقات

 .ل العلميّ المؤهّ ر تعزى إلى متغيّ  ةالّشماليّ 

طات متوسّ بين  (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :امنةالثّ ة الفرضيّ 

في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسفاعليّ  معّوقات

 .صخصّ التّ ر تعزى إلى متغيّ  ةالّشماليّ 

طات متوسّ بين  (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :اسعةالتّ ة الفرضيّ 

في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسفاعليّ  معّوقات

 .سنوات الخبرةر تعزى إلى متغيّ  ةالّشماليّ 

طات متوسّ بين (α ≥ 050.) اللةة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :العاشرةة الفرضيّ 

في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسفاعليّ  معّوقات

 .ةالمديريّ ر تعزى إلى متغيّ  ةالّشماليّ 
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بين  (α ≥ 050.) اللةعند مستوى الدّ  اة إحصائيًّ ة دالّ عالقة ارتباطيّ ال توجد  :الحادية عشرةة الفرضيّ 

ة األداء فاعليّ  معّوقاتو  تي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ الّ  حّدياتلتّ ا مستوى

 .ةالّشماليّ في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس

 أهداف الّدراسة 1.2

 :األهداف اآلتية تحقيقراسة إلى الدّ  تعس

من وجهة نظر مديري  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  ف إلىعرّ التّ  -0

 .ةفي المحافظات الّشماليّ ة الثّانويّ ة الحكوميّ المدارس 

في  ةالثّانويّ  ةالحكوميّ  لمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسة األداء لفاعليّ  معّوقات ف إلىعرّ التّ  -5

 .ةالّشماليّ المحافظات 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق  استجابات مديري المدارس نحو طاتفروق بين متوسّ الف إلى عرّ التّ  -0

ة ماليّ شّ في المحافظات الة الثّانويّ ة لدى مديري المدارس الحكوميّ  منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

  .(ةص، سنوات الخبرة، المديريّ خصّ ، التّ ل العلميّ الجنس، المؤهّ )رات تعزى لمتغيّ 

 ةالحكوميّ  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسفاعليّ  معّوقاتنحو فروق ف إلى العرّ التّ  -4

ص، سنوات خصّ التّ  ،ل العلميّ الجنس، المؤهّ )رات ة تعزى لمتغيّ الّشماليّ في المحافظات  الثّانوّية

 .(ةالخبرة، المديريّ 

 معّوقاتو  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ عالقة بين ال إلى فعرّ التّ  -0

في المحافظات  الثّانوّية ةة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس الحكوميّ فاعليّ 

 .ةالّشماليّ 
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 ة الّدراسةيّ أهمّ  1.2

 :حو اآلتية على النّ طبيقيّ ة والتّ ظريّ احيتين النّ النّ  راسة منة هذه الدّ يّ همّ تنبع أ

 ةظريّ ة النّ يّ األهمّ   1.5.1

 العطّ اال طريق عن خاصال ظريّ نّ ال طاراإل إعداد خالل من راسةللدّ  ةظريّ النّ  ةيّ األهمّ  تكمن     

 محتوياتها إلى فعرّ والتّ ، ةالحاليّ  ةراسبالدّ  لةالصّ  ذات ابقةالسّ  راساتلدّ او  المعاصرة اتاألدبيّ  على

 يمكن ذيالّ  راسةللدّ  العمليّ  اإلطار ءابن أجلمن  المفيدة، راتالمؤشّ  أبرز واستخالص ةالفكريّ 

 .والّتعليم ربيةالتّ  مديريات مهاتقدّ  تيالّ  ةدريبيّ التّ  وراتالدّ  في منه االستفادة

 ةطبيقيّ ة التّ يّ األهمّ   2.5.1

 :ةراسة الحاليّ ة الدّ يّ أهمّ  ة، فإنّ طبيقيّ احية التّ ا من النّ أمّ   

 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  محاولة لتحديدفي كونها  تكمن     

 في الثّانوّيةالحكومّية  مين من وجهة نظر مديري المدارسة األداء للمعلّ فاعليّ  وعالقتها بمعّوقات

 يات اّلتي تواجهّتحدّ لل لين في المجال الّتربويّ في لفت نظر العام ، وقد تسهمةالّشماليّ  المحافظات

ة ّسلبيّ ، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، أو تفادي اآلثار التطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

لها في العمل، وتظافر الجهود لتحقيق األهداف واالرتقاء باألداء، ومن الممكن أن تنعكس الّدراسة 

، كما وتعمل على توفير معلومات للباحثين بيًّا على واقع تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ إيجا

وقد ، ةالّشماليّ  المحافظات الثّانوّيةالمدارس الحكومّية  في لقيادة األداء المدرسيّ  عن الواقع العمليّ 

ل االّطالع على دراسات أخرى متعّلقة في الموضوع نفسه من خاليفيد الباحثون منها في إجراء 

 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  فيما يخّص تحديدنتائج الّدراسة، 
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في  الثّانوّية الحكومّية مين من وجهة نظر مديري المدارسة األداء للمعلّ فاعليّ  وعالقتها بمعّوقات

من قبل الباحثين بشكل واضح  ّص خا ق إليه بشكللم يتطرّ  ة أّنه، وبخاصّ ةالّشماليّ  المحافظات

يم بعض المقترحات والّتوصيات اّلتي قد تسهم في إثراء موضوع قيادة األداء فضاًل عن تقد، ومباشر

 .المدرسيّ 

في أّنها حلقة وصل بين من يعملون في المؤّسسة  المدرسّية لقيادةل تها بالّنسبةيّ تكمن أهمّ كما      

هي المكان اّلذي تجد فيه كاّفة مفاهيم واستراتيجيات المؤّسسة وخططها وتصّوراتها المستقبلّية، و 

ة، ومن خاللها نستطيع بّية في المؤّسسة وتقّلص الّسلبيّ وسياساتها، والقيادة تدعم القوى اإليجا

الّسيطرة على المشكالت اّلتي تعترض سير العمل، وحّل الخالفات، وحسم األمور اّلتي بحاجة إلى 

القائد هو قدوة للعاملين  ة عالوة على أنّ ب العاملين في المؤّسسة الّتربويّ دريرأي واضح، وتنمية وت

في المؤّسسة، والقيادة األفضل هي اّلتي تكون مواكبة للمتغّيرات المحيطة بالبيئة للمؤّسسة، وعلى 

 .ةوصول إلى األهداف المرجوّ ة، وذلك للتوظيفها لخدمة المؤّسسة الّتربويّ القائد استغاللها و 

 هامحّدداتراسة و حدود الدّ  1.2

 :ة في اآلتيراسة الحاليّ ل حدود الدّ تتمثّ      

 محافظاتالفي  الحكومّية الثّانوّية مديري المدارس اقتصر تطبيق الّدراسة على: ةالحدود البشريّ 

 .(رام اهلل، ضواحي القدس، سلفيت، قلقيلية، أريحا، الخليل، جنوب الخليل، شمال الخليل )الّشمالّية

رام ) الّشمالّية محافظاتالفي الثّانوّية  ةارس الحكوميّ المدراسة على هذه الدّ  تقطبّ : ةلحدود المكانيّ ا

 .(اهلل، ضواحي القدس، سلفيت، قلقيلية، أريحا، الخليل، جنوب الخليل، شمال الخليل

 .(5350-5353) من العام الّدراسي ثّانيالالّدراسي الفصل  راسة فيهذه الدّ  تقطبّ : ةمانيّ الحدود الزّ 
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: هيو  راسةة والمصطلحات الواردة في الدّ راسة على الحدود المفاهيميّ الدّ  تقتصر ا: ةالحدود المفاهميّ 

 أداءفاعلّية  معّوقات، ،ةة، مديرو المدارس الحكوميّ الحكوميّ ، المدارس ، األداء المدرسيّ تحّديات

 .، المحافظات الّشمالّيةالمعّلمين

 مقياساّلتي تواجه قيادة األداء، و دم في هذه الّدراسة مقياس الّتحّديات ستخا :ةجرائيّ الحدود اإل

المستخدمة لجمع البيانات، ودرجة  اةوهي بالتّالي اقتصرت على األد ،المعّلمين أداءة فاعليّ  معّوقات

 .المناسبةصدقها وثباتها على عينة الّدراسة وخصائصها، والمعالجات اإلحصائّية 

 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ تصر على معرفة اق: الموضوعيّ  الحدّ 

 .ةمين من وجهة نظر مديري المدارس في المحافظات الّشماليّ ة األداء للمعلّ فاعليّ  وعالقتها بمعّوقات

ة للمصطلحاتالّتعريفات اإلجرائيّ  1.2

: المتعّمد للّشيء، ويقال: تّبعه، والحاديا: من تحّدى، أي حدا الّشيء يحدوه واحتداه" :الّتحّديات 

ابن )" باراه ونازعه الغلبة: حداه وتحّداه وتحّراه بمعنى واحد، وتحّدى الّرجل تعّمده وتحّداه

.(5300:1 الخطيب،) (0117:079،منظور

هو ما يواجه من عقبات أو أخطار ويهّدد احتمال تحقيق األهداف، أو هو الوضع اّلذي : الّتحّدي 

ل وجوده تهديًدا، أو إضعاًفا، أو تشويًها، كّليًّا أو جزئيًّا، دائًما أو مؤّقًتا، لوجود وضع آخر، يراد يمثّ 

(5353 أحمد،) له الثّبات والقّوة واالستمرار

وقوانين  من نظم تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  كّل ما يعوق بأّنه: إجرائيًّاوُتعّرفه الباحثة 

والمنهاج لبة ق بالطّ تتعلّ  التي مشكالتهذا باإلضافة إلى الة في المدرسة، يّ والعوائق البيئة يّ ة وفنّ داريّ إ



 

14 

 

 لإلداريّ  ة األداء بالّنسبةة، ويقّلل من فاعليّ ق تحقيق األهداف في المؤّسسة الّتربويّ وغيرها مّما يعو 

.والمدرسة بشكل عام موالمعلّ 

هو جميع األنشطة والممارسات، والّسلوك  :(5353:046) واإلبراهيم يعالّرب كما عّرفه األداء المدرسيّ 

 هااّلتي تسعى هذه األنشطة والممارسات إلى تحقيق( الّنواتج)المرتبطة بتحقيق األهداف والمخرجات، 

 .(50:5300مجيد،)

 رّية، والمالّية،ة، واإلداالممارسات، واألنشطة الّتعليمّية، والفّنيّ  بأّنه: إجرائيًّا وُتعّرفه الباحثة

اّلتي يقوم بها المدير، والمعّلم، والّطالب داخل المدرسة، وخارجها بالّطرق، والوسائل ، واالجتماعّية

 .قيق األهداف الّتربوّية المنشودةالمناسبة من أجل تح

ة تشمل على جزء من مرحلة، أو مرحلة أو أكثر من كل مؤّسسة تعليميّ  إّنها" :ةالمدارس الحكوميّ 

ا، ثر من عشرة طاّلب تعليًما نظاميًّ الّتعليم بأنواعه، وفروعه المختلفة، ويتعّلم فيها أك احل فيالمر 

وزارة الّتربية والّتعليم األردنية ) "ةم أو أكثر، وتديرها الوزارة، أو سلطة حكوميّ فيها معلّ ويقوم بالّتعليم 

  .(5301، عميرة) (5309:41،-5الماّدة 

 ة تشتمل على جزء من مرحلة، أو مرحلة أو أكثرسة تعليميّ مؤسّ  هي كلّ  :(5301) شريخ أبوعّرفها و 

ويقوم  ،اكثر من عشرة طاّلب تعليًما نظاميًّ المختلفة ويتعّلم فيها أ من المراحل في الّتعليم بأنواعه

 .(0114وزارة الّتربية والّتعليم، ) ةم أو أكثر، وتديرها الوزارة أو سلطة حكوميّ بالّتعليم فيها معلّ 

 ا، لوزارة الّتربيةا، وفنيًّ المدارس التّابعة لإلشراف المباشر إداريًّ "هي  :(5300) شاهينكما عّرفها 

 ة دنيا الّصفوف منأساسيّ : في فلسطين إلى الّتعليميّ  ة حيث ينقسم الّسلمليم بالّسلطة الفلسطينيّ والّتع
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 فوف الحادي عشرة الصّ لعاشر، الثّانويّ ليا الّصفوف من الخامس إلى اة ع  األّول إلى الّرابع، أساسيّ 

 .(2009 :5 وزارة الّتربية والّتعليم،)" والثّاني عشر

بمختلف الّدروس الّطلبة ة يتعّلم فيها سة تعليميّ هي مؤسّ : (5330)عليم ربية والتّ وزارة التّ  عّرفتهاو 

ّمى وتس ةة والثّانويّ عداديّ ة والمتوّسطة أو اإلاالبتدائيّ عّدة مراحل  منفيها تتكّون الّدراسة العلوم، و 

 .دولةمن  أكثرة في ة اإلجباريّ بالّدراسة األّوليّ 

 ةداريّ الب اإلالطّ شؤون دارة إ يرونى فيها المدتي يتولّ سة الّ المؤسّ  بأّنها :إجرائيًّافتها الباحثة وعرّ 

 ى قيادتها بشكل يؤّديوالعمل عل ة،لمختلف الفئات العمريّ ة ة الّتعليميّ ة وكّل ما يتعّلق بالعمليّ والفّنيّ 

 .ةة الفلسطينيّ لطة الوطنيّ وتتبع للسّ  إلى زيادة فاعلّية أداء المعّلمين في المدرسة،

وزارة الّتربية والّتعليم  تّم تعيينه من قبل الّشخص الّذي "أّنه  (5301) عميرةيرى  :مديرو المدارس

عليم في المرحلة اّلتي يعمل اًل للتّ إلدارة شؤون المدرسة واإلشراف عليها، ويشترط فيه أن يكون مؤهّ 

سنوات لمن  خبرة في الّتعليم، ال تقّل عن خمس وذوحصوله على مؤّهل في إدارة المدرسة، ا، و به

 .(09-5309:01وزارة الّتربية والّتعليم الماّدة )" ةّين مديًرا في المدارس الحكوميّ ي ع

 ا في وزارة الّتربية والّتعليم بوظيفة مديرسميًّ هو ذلك الّشخص المعّين ر  :إجرائيًّاوعّرفته الباحثة 

 في مدرسته، بهدف ، واإلنسانيّ ، واإلداريّ اًل مباشًرا عن جوانب العمل الفّنيّ ؤو مدرسة، ليكون مس

، مّما يسهم في ةروف لتحقيق األهداف الّتربويّ تحقيق بيئة تعّلم أفضل، والعمل على تهيئة كّل الظّ 

 .مل المعّلمينرفع درجة األداء وفاعلّية ع

5330) درويشيعّرفها  :قاتمعوّ ال بأّنها وضع صعب يكتنفه شيء من الغموض يحول دون " (50:

تحقيق األهداف بكفاية وفاعلّية، ويمكن الّنظر إليها على أّنها المسّبب للفجوة بين مستوى اإلنجاز 
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القحطاني، ) "محّدد مسبًقا المتوّقع، واإلنجاز الفعلي، أو على أّنها االنحراف في األداء عن معيار

5300). 

والفّنّية واالجتماعّية والّشخصّية  ،واإلدارّية ،جميع العوائق المالّية": بأّنها :(0117) المغيدي عّرفها

ّية الّتعليم والّتعّلم اّلتي تعوق المسؤول عن تحقيق أهداف برامجه اإلدارّية اّلتي تساعد في تحسين عمل

 .(5309 مدي،والغا الغامدي) "وتطويرها

 .عوق أو أعاق عن كذا أي حرفه وثّبطه وأّخره عنه: معّوقات

 (0196، غة واإلعالمالمنجد في اللّ ) ث العائق وهو ما يعيق عن العملهي مؤنّ : معّوقات أو عوائق

 .(5337 ،الّشاعر)

ده بتشديد الواو مع الكسر هي جمع مؤّنث سالم مفر : معّوقات لغةال بأنّ  :(5300) العقاب يرىو 

ئّقا مّما تتسّبب ي تعوق وهي أي معّوقات وعقبات تقف عاعمعّوق وهي اسم فاعل من الفعل الّربا

 . عنها الّصعوبات

هي العقبات اّلتي تقف عائًقا أمام تنفيذ الّسياسات المرسومة تجاه العملّية الّتربوّية  :اصطالًحا

 .المثلى وهي تقّلل من فرص الّنجاحبالّصورة 

ت والمشاكل اّلتي تواجه وتعوق أداء الّرسالة الّتربوّية بالمرحلة الثانوّية بمحلّية شرق هي الّصعوبا أو

 (.5300العقاب، ) سفة اإلدارة الّتربوّية المرسومةالّنيل، وتقّلل المجهود المبذول في تحقيق أهداف وفل

عمل أو تشّكل  هي كّل األمور اّلتي من شأنها أن تؤّخر تقّدم أي": أّنها (5301) رى الهويشلتو 

 .(5333 الخضيري،) "في إعاقة سير المشروع أو العمل إشكاليات إّما بسيطة أو معّقدة تسهم
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هي مجموعة من الّصعوبات والمشكالت اّلتي تواجه مديري المدارس  :(5304) لقطيشاكما وعّرفها 

 .ربوّية لمدارسهمف التّ حقيق األهداأمام ت ا، مّما يشّكل عائقً ومديراتها أثناء ممارسة عملهم اليوميّ 

بعد االّطالع على الكثير من الّدراسات الّسابقة، وما ورد فيها من تعريفات للمعّوقات ترى : إجرائيًّا

اّلتي تواجه وتعوق تطبيق منظومة ( العقبات)الباحثة أّن مفهوم المعّوقات يعني الّصعوبات والمشاكل 

تحقيق أهداف المؤّسسة الّتربوّية، وهي متنّوعة سواء لل لّية العمعاادة األداء المدرسي، وتقّلل من فقي

 .ت إدارّية أم إشرافّية أم بيئّيةأكان

اتها وواجباتها وفًقا للمعّدل المفروض أداؤه للعامل القيام بأعباء الوظيفة ومسؤوليّ ": ة األداءفاعليّ 

    .(5353 قهيوي،) (53:0116العاّلق، )" الكفء المدّرب

" ةبلو  الفرد أو فريق العمل أو المؤّسسة لألهداف المخّططة بكفاءة وفاعليّ ": األداء الوظيفيّ 

    .(5353 قهيوي،)(5335:400مصطفى، )

على  ةة في المحافظات الّشماليّ هي قدرة المعّلمين في المدارس الحكوميّ : اً وعّرفته الباحثة إجرائيّ 

األهداف  قادرًا على تحقيق ااستخدامً ة تيّ ة ومعلوماة وماديّ موارد بشريّ من  المتاحةبل السّ  استخدام

 .رطو مو والتّ ف والنّ يّ كوالتّ 

قّسمت الّسلطة الفلسطينّية بعد إعالن المجلس الوطني الفلسطيني في دورة الـ : المحافظات الّشمالّية

محافظة منها  (06)أراضي الّدولة الفلسطينّية إدارّية إلى  (0199)المنعقدة في الجزائر عام  (01)

القدس، رام اهلل والبيرة، : )بالّضّفة الغربّية، وهي ما أطلقت عليها المحافظات الّشمالّية وهي (00)

في حين أطلق (. وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وسلفيت، وقلقيلية، طولكرم، وجنين، وأريحا واألغوار
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( وشمال غّزةرفح، وخانيونس، والوسطى، وغّزة، : )على محافظات غّزة المحافظات الجنوبّية وهي

 .(5309الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينّي، 
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 انيالفصل الثّ 

 ابقةراسات السّ ظري والدّ اإلطار النّ 

 ظريّ اإلطار النّ  2.0

 األداء المدرسي قيادة1 .2.0

 ة أداء المعّلمفاعليّ معّوقات  0.2.0

 ةيّ الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة القيادة المدرس 1.2.0

 المدرسيّ  يات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداءالّدراسات المتعّلقة بالّتحدّ  2.0.0

 فاعلية األداء للمعّلمينمعّوقات الّدراسات المتعّلقة ب 0.0.0

   الّتعقيب على الّدراسات الّسابقة 1.0.0
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 الفصل الثّاني

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

 اإلطار الّنظري 2.0

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة  طار الّنظرّي اّلذي يبحث في موضوعيتناول هذا الفصل اإل     

 ظريلألدب النّ  بالرجوع وذلك ،ألداء للمعّلمينة افاعليّ  معّوقاتوعالقتها ب قيادة األداء المدرسيّ 

دراسات  :قّسمت إلى محورين ، كما يتضّمن الّدراسات العربّية واألجنبّية اّلتيابقةالسّ  راساتوالدّ 

معّوقات ب ، وأخرى مرتبطةالمدرسيّ  األداءبالّتحديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة مرتبطة 

  .ةالحاليّ  راسةالدّ  في منها راسات واإلفادةالدّ  نتائج على عقيبوالتّ  ،مينة األداء للمعلّ فاعليّ 

نظًرا ألّنه يتناول ميداًنا مهمًّا ورئيًسا من يرة، ذا أهّمية كب قيادة األداء المدرسيّ  مفهوميعّد      

ميادين العمل الّتربوّي في المجتمع، فالمدرسة هي المسؤولة عن نقل الموروث الثّقافّي لدى األجيال 

 .الّطلبة للمنظومة القيمّية في ذلك المجتمع تذويتاّلالحقة، وهي المسؤولة عن 

، باالهتمام بما يجب إنجازه (04:5306)كما ذكرها الكافي وتبرز أهّمية قياس األداء المدرسّي      

وتوفير الموارد لتحقيق أهداف المدرسة، ويؤّدي إلى تحسين واقع االّتصاالت الّداخلية بين العاملين، 

 ويعطي توضيحات حول كيفّية تنفيذ البرامج وتكاليفها، ويبّين احتياجات المجتمع ويساعد على

وّفر بيانات حقيقّية يمكن االستناد عليها في اّتخاذ قرارات سليمة، يوّفر تحقيق تلك االحتياجات، وي

ظروًفا مناسبًة لفرص مساءلة أكثر مالءمة، وتطبيق نظام إدارة متكامل مع نظم تقييم األداء 

 دورًا بارزًا في تقييم أداء لألداء المدرسيّ  ته، حيث أنّ للعاملين، ويتأّكد من درجة كفاءة األداء وفاعليّ 
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العاملين، وتقييم المدرسة واالستغالل األمثل للموارد إلنتاج أفضل المخرجات، وتحديد الّصعوبات 

 اّلتي يواجهها العاملون بالمدرسة لوضع حلول لها، كما أّن جودة نظام الّتعليم بالمدارس يعتمد على

 .(5309 المنتشري،) مدى جودة األداء المدرسيّ 

ات وأهمّيتها، أّنها من أهّم العمليّ ة مدرسيّ في دراسته حول اإلدارة ال (5301) آخرونو  ريالشمّ  فقد ذكر

كبير األثر تي كان لها الّتغّيرات المتسارعة، الّ  اّلتي تحّدد نجاح وتطّور المجتمعات الحديثة، في ظلّ 

ة، نيّ قة والتّ كنولوجيّ التّ  ؛ بسبب الّتطّوراتات، وتغّير تشكيل اإلدارةعلى أهداف وتوّجهات تلك المجتمع

الّتعامل معها والعالقات المتغايرة، ومحاولة  يّ نظيم البشر في التّ  ا يتبعه تحّديات في العمل اإلداريّ ممّ 

ما يمّيز  حيث إّن أهمّ في المدارس،  ، والفّنيّ بدون تعقيدات، ومشاكل، ومعّوقات العمل اإلداريّ 

وتطبيقاتها ألساليب  ة استخداماتها،يّ ة المختلفة، ومنها اإلدارة الّتربو اإلدارة في الّنظم المجتمعيّ 

ّية ومن منطلق أهمّ ، سعةة، ومجاالتها المتّ رات، وميادين العمل المعرفيّ لّتغيّ مستحدثة تتناغم مع ا

ة في المؤّسسات ليميّ ة، والّتعة الّتربويّ نا نجد اإلدارة المدرسيّ اإلدارة في نجاح الّنظم المختلفة، فإنّ 

ة القائمة اإلنسانيّ تحقيق درجة من العالقات ة، وبدرجة من الكفاءة، والفاعليّ دارس بة، ومنها المالّتربويّ 

مطلًبا رئيًسا في  دّ ع  ة، اّلتي ت  على تحقيق غايات الّتربية، حيث يوكل إليها صياغة األهداف التّنفيذيّ 

 يذها،أساليب العمل، وطرق تنف تحقيق األهداف العاّمة للّتعليم، كما تقوم على رسم الخطط، وتحديد

دارة وتنسيق العمل المدرسيّ و    .مع تلك األهدافينسجم و  ،اتهالمختلف أنشطتها وفعاليّ  تنظيم وا 

 األداء المدرسيّ  قيادة 2.2.0

ة ة الّتعليميّ بجميع أطراف العمليّ  بقدرة القيادة على األداء للعمل داء المدرسيّ تتحّدد فاعلية األ     

ك العاملين في المدرسة، وتنظيم جهود وأنشطة العاملين وفق رؤية ة، والتّأثير في نشاط وسلو الّتعّلميّ 
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 رة على الوجه األكمل؛ للوصول إلىة المتوافة، والبشريّ الل لإلمكانات الماّديّ واضحة، مع استغ

ة في تحقيق األهداف، وتطوير األداء جاح المنظومة الّتربويّ األهداف المنشودة، وعليها يبنى ن

حسب لى الّتغيير، والّتطوير، واّلتي ة إ، اّلتي تقود المؤّسسة الّتعليميّ دة الفاعلةمرتبط بالقيا المدرسيّ 

أو الجماعات اّلذي  العمل أو الّسلوك بين األفراد،: ة هيالقيادة المدرسيّ  فإنّ  (5301) عسيري ما ذكر

 .قبولها في ة اّلتي يشتركوناألهداف الّتربويّ  لتحقيق وتحفيزهمأو الجماعة  يدعو إلى تحريك الفرد،

 ة، إذ ال يمكن أن يتحّقق الّنجاح للّنظاموت عّد المدرسة المكّون األهّم في المنظومة الّتعليميّ      

 تقوم على افتراضين مهّمين، قيادة األداء المدرسيّ فإاّل بنجاح المدرسة في أداء مهّمتها،  الّتعليميّ 

 اصر المدرسة وأداء المدرسة ال يساوي األداءيساوي التّأثير في جميع عن أّن القائد المدرسيّ : وهما

مؤّشرات الّتعليمّية، وهو هي مجموعة من ال ومنظومة قيادة األداء المدرسيّ الوظيفّي لقائد المدرسة، 

ة ما، حيث يعطي صورة جزئيّ  من هدف تعليميّ  قياس ما أ نجز أو تحّقق :(5330) شاذليكما ذكر 

اإلنجاز بصورة منتظمة للهدف  ريًّا لمالحظة الّتطّور أو نسبة، وبذلك يكون ضرو زنجعّما تحقّق أو أ  

 .(5301 ،القحطاني والعماري) الّتعليميّ 

في االرتقاء بمستوى الّطالب في جميع الجوانب  وتتمّثل أهمّية منظومة قيادة األداء المدرسيّ      

مين ورفع مستوى أدائهم، وتقديم ين والمعلّ ة، وكفاءة اإلداريّ ة والّنفسيّ ة واالجتماعيّ ة والعقليّ الجسميّ 

ة من جودة األداء من خالل توفير البرامج ة للعاملين بالمؤّسسة الّتعليميّ ة والمعنويّ الحوافز الماّديّ 

 .(5301 ،القحطاني والعماري( )030:5306إدريس، )ة واّلتي ترفع من جودة األداء الّتدريبيّ 

بأّنه جميع " (5309) المنتشريفي  المذكور :(5337) العسيلي عّرفهت: األداء المدرسيّ و      

، (الّنواتج)األنشطة، والممارسات، واإلجراءات، والّسلوك المرتبطة بتحقيق األهداف، والمخرجات 



 

23 

 

واّلتي تسعى المدرسة إلى بلوغها، واّلتي تقوم بها المدرسة بهدف الوصول إلى نتائج مرضية في 

 جميع :أيًضا هوو " .اقة بهدف تحقيق الجودة الّشاملةمجال اإلدارة، دون إهدار في الوقت أو الطّ 

تي تسعى الّ ( الّنواتج)األنشطة، والممارسات، والّسلوكات المرتبطة بتحقيق األهداف، والمخرجات، 

 .(5301العجمي، ) (55: 5300 الكبير وآخرون،) "المدرسة إلى بلوغها

  مفهوم تطوير األداء المدرسيّ  2.2.2.0

لتحسين مستوى األداء  إلى الجهد المخّطط، والمستمرّ  طوير األداء المدرسيّ يشير مفهوم ت     

، ويتضّمن ذلك لألداء المدرسيّ  ، وتجويد المخرجات من خالل اإلشراف، والتّقويم المستمرّ المدرسيّ 

ة مقّننة، تجمع بواسطتها األدّلة اء المدرسة، باستخدام أدوات علميّ الّدقيق ألد الّتشخيص العلميّ 

 ة وفق المعايير، والمؤّشرات الموضوعةالّتعّلم والّتعليم، واإلدارة المدرسيّ : من مجاالت كم على كلّ للح

للمدرسة، سعًيا لتوفير  ةلّتطوير، وبناء الخّطة الّتطويريّ لكّل مجال لتحديد نقاط القّوة، وأولوّيات ا

على غرس الّتحسين  ئهمباد متقو ، اّلذي األهدافزمة لتحقيق ة الاّل ة والماّديّ اإلمكانات البشريّ 

ة تطوير األداء ة عمليّ المدرسة، والّتوّجه نحو استمراريّ ة، تبدأ من داخل كثقافة تنظيميّ  الّتطويرو 

وشمولّيته، وتمكين المدرسة من القيام بتطوير أدائها، واستيعاب نظام تطوير األداء  المدرسيّ 

على معايير  واعتماد نظام تطوير األداء المدرسيّ  ة في المدرسة،للبرامج والمشاريع الّتربويّ  درسيّ الم

في  هنيّ ة مقّننة، وتفعيل برامج اإلنماء الموى األداء، باستخدام أدوات علميّ محّددة، للحكم على مست

ة اإلشراف المعّلم األّول المشرف المقيم كأساس لعمليّ  ة، وتفعيل دورضوء االحتياجات الّتدريبيّ 

ألفضل ، واالستثمار اة أدوار العاملين في تطوير األداء المدرسيّ تكامليّ  للمدرسة، وتفعيل الّتربويّ 

 .ة المتاحة بالمدرسةيّ ، والمادّ ةلموارد البشريّ ل
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، وتنمية المدرسة إلى تجويد مخرجات الّنظام الّتعليميّ  نظام تطوير األداء المدرسيّ  يهدفو      

ويم الّذاتي لدى العاملين بالمدرسة، وتفعيل بأدوارها في المجتمع، وترسيخ ثقافة التّق حّتى تضطلع

أدوار المعّلمين األوائل كمشرفين مقيمين بالمدرسة، وتنمية مهارات العمل بروح الفريق، والعمل 

ن ة للمدرسة من أجل تطويرها، وتمكين، وتشخيص مستويات األداء الحاليّ لدى العاملي الّتعاونيّ 

جعل المدرسة كمنّظمة متعّلمة، و ة أكبر، ة بفاعليّ ة والماّديّ ريّ المدرسة من االستفادة من إمكاناتها البش

 ة للعاملين بالمدرسةة الفعليّ بيّ في ضوء االحتياجات الّتدري تخطيط وتصميم برامج اإلنماء المهنيّ و 

 .(5339، دليل نظام تطوير األداء المدرسيّ )

: (5339( وير األداء المدرسيّ نظام تطدليل  إلى جانبين ويشير نظام تطوير األداء المدرسيّ      

، وهو الجانب اّلذي يطلق عليه فريق الّتطوير والّتحسين األّول يتعّلق بالتّقويم الّذاتي لألداء المدرسيّ 

ص من داخل المدرسة، بينما الثّاني يتعّلق بالتّقويم الخارجي ألداء المدرسة، من خالل فريق متخصّ 

يم، بهدف تشخيص أداء المدرسة ومساعدتها للّتغّلب على ة في التّقو خارج المدرسة ذي خبرة مهنيّ 

 ّن لمنظومة األداء المدرسيّ إة تسهم في تطوير أدائها، حيث نواحي القصور، بوضع إجراءات عمليّ 

ى ة مّتزنة تتحلّ يّ مجاالت تتكامل فيما بينها؛ لتشّكل مزيًجا مترابًطا، يسهم في إكساب الّطالب شخص

مجال منها  ة، سعًيا إلى تنشئة األجيال، وكلّ لوكات واالّتجاهات اإليجابيّ بالمعارف والمهارات والسّ 

في مجال  ة قائمة بذاتها لها مجاالتها المتفاعلة فيما بينها، بحيث يؤّثر كلّ يشّكل منظومة فرعيّ 

 .المجاالت األخرى ويتأّثر بها

ومخرجات، وبيئة  اتإلى مدخالت وعمليّ  مجاالت األداء المدرسيّ  مجال من كلّ  ويصّنف     

مجال معايير واضحة تسعى المدرسة لتحقيقها، من خالل تشخيصها  نظام، وتغذية راجعة، ولكلّ 
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ة باستخدام أدوات ، والّتعليم، واإلدارة المدرسيّ الّتعّلم، لحالي لمجاالت المنظومة الّثالثةلوضعها ا

 معّلمون، وأولياء أمور، ومشرفون،دارة، و إ: ة مقّننة، يستخدمها المستفيدون من خدمات المدرسةعلميّ 

ترجمتها إلى أهداف  بهدف الوصول لتحديد نقاط الّضعف، وأولوّيات الّتطوير، ليتمّ ؛ وطاّلب

 .واضحة، ومحّددة في خّطة المدرسة

 ةأسس القيادة المدرسيّ  0.2.2.0

والّتجربة الّناجحة،  إّن القيادة الّناجحة والفاعلة تأتي نتيجة المثابرة على الّتعليم والّتطوير،     

 إنّ والممارسة الّسليمة، إلى جانب ما يضعه اهلل تعالى في القائد من صفات القيادة ومواهبها، حيث 

ة واضحًة، وأن ينّظم العمل على الّتعليميّ  هابرامجو  هاأهدافأن تكون  ةمن أهّم أسس القيادة المدرسيّ 

كبيًرا، واالّتصال بينهم مقنًعا  العمل المدرسيّ يكون التّنسيق بين منظومة  وأن، صورة هيكل تنظيميّ 

بات المعّلمين وفّعااًل، والتّأكيد على دور المعّلمين في تحقيق األهداف، والّتوّقع الّصحيح لمتطلّ 

القبلي، ) دصّرفات واألدوار المختلفة للقائفي المعّلمين، من خالل التّ  وحوافزهم، والتّأثير اإليجابيّ 

5300). 

 ةادة الّتربويّ القي 1.2.2.0

هي مرتكز يعتمد عليه تقّدم المؤّسسات الّتربوّية، وال يمكن تحقيق الّتغيير ة القيادة الّتربويّ      

المطلوب، أو إصالحها بدونه، وهي األداة لتحقيق األهداف، وتمّثل القيادة الّتربوّية أهّمّية كبرى في 

هائلة، والتّفّجر المعرفّي المتنامي، والّتحول من نجاح العملّية الّتربوّية في ظل ثورة االّتصاالت ال

مجتمعات مغلقة إلى مجتمعات منفتحة، لذا أصبح من الّضرورّي تطوير القيادات الّتربوّية؛ لتتمّكن 

 .من قيادة المؤّسسة الّتربوّية بالّتماشي مع تطور ونماء العصر
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 ةمفهوم القيادة اإلداريّ  1.2.2.0

صدار األوامر،  رسه القائد اإلداريّ هي الّنشاط اّلذي يما      صدار القرار، وا  في مجال اّتخاذ، وا 

ة، وعن طريق التّأثير واالستمالة، بقصد آلخرين باستخدام الّسلطة الّرسميّ على ا واإلشراف اإلداريّ 

ة، وبين التّأثير على سلوك بين استخدام الّسلطة الّرسميّ  ة تجمعقيق هدف معّين، فالقيادة اإلداريّ تح

عّبر الكثير من الباحثين عن القيادة واإلدارة بأّنهما ؛ وقد استمالتهم للّتعاون لتحقيق الهدفآلخرين، و ا

منها، فوظيفة اإلدارة تتمّثل في  ان باختالف وظيفة كلّ واحد، ولكّنهما في الحقيقة مختلفمفهوم 

خالل  وير، والّتغيير، ويظهر ذلك منّتطالّتخطيط، والتّنظيم، والّتوجيه، والّرقابة، أّما القيادة فتهتّم بال

ذ الهمم، وحشد القوى تحت عمليات القيادة الّرئيسة، وهي تحديد االّتجاه والّرؤيا، والّتحضير وشح

 .(5300 القبلي،) الّرؤية

تعّلم علم اإلدارة، فقد يدرسها في الجامعة أو المعهد على يد متخّصصين، أن يلإلنسان ويمكن      

يمكن تعّلمها فهي حسب رأي أغلب الّدرسين موهبة فطرّية تولد مع الّشخص، فالقيادة  أّما القيادة فال

القيادة جزأين، جزء يمكن تعّلمه شخصّية وحكمة في العمل، وهناك من قال أننا نستطيع تعّلمها، 

تقانه، كمهارات الّتواصل والّتخاطب، والّنظرّيات االستراتيجّية واألساليب القيادية المختلفة ، وجزء وا 

فهو يتعّلق بالمشاعر والعاطفة وسرعة البديهة، واالهتمام بمن حولك،  يخلق بالفطرة في الّشخص،

ترّكز على العالقات  وهذه صفات تصنع القائد وتحّبب الناس فيه، فيسهل عليهم اتّباعه، فالقيادة

 .(5331) أبو زعيتر اإلنسانّية والعاطفة وتمارس أسلوب القدوة والّتدريب

عملّية تنظيم موّجه لجميع جهود العاملين فيها وصواًل : "بأّنها (97:5331)وعّرفها الّدعيلج      

 .(5300 ،أبو الخير) لتحقيق األهداف الّتربوّية المنشودة
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أّن مفهوم القيادة اإلدارّية مشتّق من مفهوم القيادة األصلّي، حيث أّنها  (5334)ريف الشّ ويرى      

دارّية اّلتي محورها الّنشاط اإلدارّي اّلذي يتّم في إطار من التّنظيم اإلدارّي، تختلف عن القيادة اإل

بينما ترّكز القيادة على عملّية التّأثير في نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق األهداف اّلتي يرسمها 

قناعهم وحثّهم على بأّنها عملّية التّأثير اّلتي يقوم بها المدير في مرؤوسيه إل: فهاالقائد، لذا فهو يعرّ 

 .المساهمة الفّعالة بجهودهم في إدارة الّنشاط الّتعاونيّ 

مّما سبق نجد أّن الباحثين اتّفقوا على ضرورة وجود قائد تربوّي يتمّتع بخصائص معّينة،      

 ويمتلك مهارات تؤّهله للتّأثير على العاملين معه لتحقيق األهداف الّتربوّية المطلوبة، وأّنها ترتكز

على عناصر معّينة، وهي عملّية تأّثر وتأثير، واّتصال وتواصل، وابتكار ألفضل الّسبل لتوجيه أداء 

العاملين لتحقيق مصالحهم، وذلك من خالل بناء عالقات إنسانّية تضمن التّفاعل االجتماعّي اّلذي 

 .يحّقق االنسجام بين أفراد المؤّسسة الّتربوّية

قائد  قائد تابعين يقودهم، وأّن لكلّ  أّنها تتّفق على أّن لكلّ  الباحثة جدتة، ومن الّتعريفات الّسابق     

بما يملكه من صفات شخصّية وفراسة وبعد نظر في  ة يستطيع التّأثير بها على التّابعين له،قوّ 

وقدرات مكتسبة من الّدراسة أو  الّتعامل مع المواقف والمشكالت اّلتي تواجهه أثناء العمل، ومهارات

الهدف من القيادة، هو أن يؤّثر على التّابعين للوصول إلى  وأنّ بخبرات في سني عمله،  ي مرورهف

 .األهداف

 صفات القائد اإلداريّ  1.2.2.0

بصفات عديدة لكي يكون فاعاًل، فال يستطيع القائد الفّعال أن يعيش  القائد اإلداريّ  يتمّتع     

ة خصيّ ات الشّ رى في العمل، فاألخالقيّ ة، واألخة الّشخصيّ أخالقّيات مزدوجة إحداها في حياته العامّ 
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أن تتطابق مع أخالقّيات المهنة، وأن يتمّتع القائد بالّنشاط العالي، ويترّفع عن توافه األمور،  ال بدّ 

اًل بإنجازه لألعمال حسب ا فّعافي العمل، وأن يكون قائًدا إداريً ويرّكز في القضايا المهّمة والمثيرة 

 بةّمله الّنتائج المترتّ ة، وأن يمتلك الّشجاعة في اّتخاذ القرار بهدف إنجاز األعمال مع تحاألولويّ 

م والعمل الجاد، لإلبداع والحماس واإلقدا ة الكاملة لنتائج القرار، والعمل بدافع ذاتيّ ، والمسؤوليّ كاّفة

فّعااًل عليه أن  القائدحّتى يكون و ، مالهم بتفاٍن وعطاء كبير والتزامن يقومون بإنجاز أعو فالقادة الفّعال

ة، وذلك ضروري الّتخاذ القرارات الّصعبة، وأن ال يفتر حماسه اّلذي يلهم فيه يحّدد أهدافه الخاصّ 

اّلتي يتعّرض  ةيعينه على تنظيم المواقف الفوضويّ العاملين في إدارته، وأن يمتلك من الحنكة ما 

ة مّما ا لتبادل األفكار بحّريّ ا سليًما، وصّحيًّ أن يوّفر جوً و  لها، وعليه أن يساعد اآلخرين على الّنمو،

 .(5300 القبلي،) حم بين المنّظمة والعاملين فيهايؤّدي إلى الّتعاون، ويزيد من الّتال

أن تكون للقائد فلسفة  (5337)اعور المذكور في الدّ  (5336) ربيعسبة لصفاته فيرى بالنّ  اأمّ      

ه اإليمان باإلنسان والثّقة بالمبادىء يربية والّتعليم، ويتوافر لدتّ ة واضحة في مسائل الشخصيّ 

ع باحترام ة المناسبة، وأن يتمتّ خصيّ فات الشّ ة والصّ يّ ة والفنّ ة، وأن تتوافر لديه المهارات العلميّ اإلنسانيّ 

ال ضع، يكون معتدًّا بنفسه ولكن بتواها، ويحتفظ بمركزه بها وال يحابي وال يجامل، وأن الجماعة كلّ 

د وال يرتبك عند مواجهة تابعيه، وأن يكون واثًقا من نفسه ويراعي ذلك في مظهره وسلوكه يتردّ 

اإليمان بما يدعو له  ، وأن يكون قادًرا على االحتفاظ باّتزانه االنفعالي، وأن يكون قويّ وأسلوب حديثه

بمبادئه، قادًرا على توجيه  ومتحّمًسا له، ولديه قّوة تأثير على اآلخرين، ويجذبهم إليه، ويقنعهم

ة الجماعة ويعّززها، وأن يقّدر أعمال الجماعة نحو األهداف، وأن يستطيع تقوية الّشعور بشخصيّ 
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ر عه، وأن يستطيع القضاء على الّشائعات اّلتي من الممكن أن تؤثّ ويشجّ  تابعيه، فيثني على المجدّ 

 .ذي يقومون بهشاط الّ بسوء في نفوس تابعيه والنّ 

حّتى تؤّثر القيادة في  :إلى أّنه (5305) مصطفاوي المذكور في (5339) عطويوقد أشار      

 وتستمدّ  بقّوة أو سلطة تمّيزه عن غيره من األفراد، ع القائدأن يتمتّ  اآلخرين إلنجاز أهدافها فال بدّ 

 من توّقعات الفرد من أنّ ة المكافأة، وتأتي ومن مظاهرها، قوّ  ة،من القّوة الّرسميّ القيادة قّوتها وتأثيرها 

ة، أو العمل سيعود عليه بمكافأة ماّديّ  قيامه بالعمل بشكل صحيح كما ط لب منه، وطاعته لرئيسه في

ة، وعلى الّنقيض أيًضا، هناك قّوة الخوف اّلتي تأتي من توّقعات الفرد من أّن قصوره في تأدية معنويّ 

الّسلطة إضافة إلى ة، ة أو المعنويّ لعقوبة الماّديّ قوع اواجباته أو عدم طاعته لرئيسه؛ سيؤّدي إلى و 

، وقّوة التّأثير وهي اّلذي يشغله الفرد في التّنظيم اإلداريّ  المركز الّرسميّ  المستمّدة منة القانونيّ 

ة الخبرة، أو ومصدرها قوّ  ،ة الّتخّصصمثل القّوة الفّنيّ  مرتبطة بالّشخص نفسه وليس بالمنصب،

ة اإلعجاب، ويحصل عليها الفرد من اّلتي يمتلكها الفرد، وتمّيزه عن غيره، وقوّ المهارة، أو المعرفة 

 .ةتابعيه ببعض صفاته الّشخصيّ جاب خالل إع

الّسواء؛ لما لها ين، والمعّلمين على ويعّد األداء الفّعال من الموضوعات اّلتي تثير اهتمام اإلداريّ      

عّلمين، وعلى فاعلّيتهم، ومن صور األداء الفّعال وجود ة للمة على الّروح المعنويّ من آثار إيجابيّ 

، ومعايير رؤية مشتركة عن األداء المتوّقع بين المدير، والمعّلمين من خالل الوصف الوظيفيّ 

أدوارهم، ووضع البرامج األداء، واألهداف المحّددة، ودعم المدير ألداء المعّلمين، وتحفيزهم للقيام ب

 .وتحسينه اء المعّلمين المستقبليّ جعة المستمّرة، اّلتي تهدف إلى تسهيل أدة لهم، والمراالّتدريبيّ 
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إلدارة أّن ا" :(5301العجمي، )المذكور في (5300، غبورو  ،5339، المومني)من  ويرى كلّ      

تي والّتغّيرات المتسارعة الّ  ،، والّتطّور العلميّ ة تواجه تحّديات مختلفة تتمّثل بالّنمو المعرفيّ المدرسيّ 

ود ة العاملة في المدرسة، وقييادة عدد الّطلبة، والقوى البشريّ طرأت على الّساحة، باإلضافة إلى ز 

ة، من تقييم أداء أي مؤّسسة تعليميّ ة، وغيره من الّتحّديات، لذا كان ال بّد الّلوائح، والمنّظمة الّتربويّ 

ارّية في إنجاز أهداف إلدالعاملين والتزامهم في مختلف المستويات ا إسهاموهذا يعكس مدى 

ء بمستواهم، يهدف تقييم أداء مديري المدارس إلى الّتطوير المستمر ألدائهم، واالرتقاإذ المؤّسسة، 

ما هو  ، ويتمّكن من مالحقة كلّ بفعالّية أدواره المتعّددة داءة؛ حّتى يتسّنى له أورفع كفاءتهم المهنيّ 

  ".م ورغباتهموالوقوف على احتياجاتهجديد في ميدان عمله، 

 ة الّناجحةدارة المدرسيّ اإل 1.2.2.0

مدى اّتصافها بالخصائص اّلتي تمّثلت في أن  ة في عملها يعتمد علىدارة المدرسيّ إّن نجاح اإل     

ط في قراراتها ال على الّتخبّ ة ليم والموضوعيّ تعتمد على الّتخطيط السّ ة غير عشوائيّ تكون إدارة هادفة 

تمارس عملها معتمدة على الّتخطيط بعيد إذ ال بّد أن  فة في تحقيق أهدافها،دة والصّ والعشوائيّ 

ع ة، مشجّ من المحبّ  مشكالتها ومواجهتها، وتسيير العمل وتوجيهه في جو   في حلّ  ةيجابيّ المدى، وا  

مكان ن ة تقوم على الّتشاور والّتعاو ماعيّ ة، وجلبيّ ال تركن إلى الجمود والسّ وأن  اته،لقدرات الفرد وا 

قامة جسور الثّقة والمحّبة بين العاملين واالحترام المتبا  ة عن التسّلط واالستبداد،دل، بعيدواأللفة وا 

نسانيّ و  عن طريق العمل بروح الفريق،ة للمشورة، مدركة للمصلحة العامّ مستجيبة  صف ة تتّ ا 

ة، وأن والّتعليميّ  ةربويّ مع، وتساير االّتجاهات التّ تجها وحاجات المق الّتوازن بين أهدافبالمرونة، تحقّ 
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ة واألساليب المنّظمة اّلتي تطّبق في ة؛ ويقصد بها مجموعة المعارف العلميّ تكون إدارة تكنولوجيّ 

 .(5300 غبور،)قات بهدف حّلها في ميدان اإلدارة مواجهة المعوّ 

ة على أسس مبنيّ  م األمور فيها، واّلتي تكونللمجتمعات على اختالفها من قيادة تتوّلى زما البدّ و      

، وقناعاته اّلتي تضفي على المؤّسسة طابًعا وقوانين تحكمها، باإلضافة إلى توّجه القائد الّشخصيّ 

ا بها، ولكن أي عمل البدّ  من معّوقات ومشكالت تعترضه، وهذا ما على القائد الّناجح أن له  خاصًّ

ل الجهد في الّتدريب والّتعليم، ه له، ويعمل على إثارة الكامن والّساكن في مرؤوسيه، وبذينتبّ 

 .(5300العقاب، ) نصنع قادة وليس تابعين في العمل والممارسة والّتطبيق؛ حّتى

 ةمفهوم اإلدارة المدرسيّ  1.2.2.0

أدار يدير بمعنى اشتغل،  الفعل الّرباعيّ  رمصد :بأّنها لغةة ويقصد بمفهوم اإلدارة المدرسيّ      

 االلتفات،: يًضا تعنيأي كّلفتهم بعمل، واإلدارة أ: ته، وأدرت العّمالأي أشغل: وتقول أدرت الّتلفاز

 .أي التفتُّ إلى الخلف: إلى الخلفوتقول أدرت جسمي 

عني يو ، ة بالمدرسةهي العمل اّلذي يختصُّ بالجانب الّتربوّي لإلدار : اإلدارة المدرسّيةف     

بأفراد الجهاز  ما يّتصل تداده، بحيث يشمل كلّ وام ظام الّتعليميّ بط بالنّ تمفهوم ير  بأّنه :اصطالًحا

ة، الميذ، وأفراد األهداف الّتربويّ ما يّتصل بالتّ  ، ومناهج الّدراسة، وكلّ والّتعليميّ  الّتربويّ  اإلداريّ 

المختلفة،  ةات المدرسيّ ليّ اعلف، واإلشراف على الّنشاطات، واوطرق الّتدريس، واإلشراف الّتربويّ 

دارة الّنش  .(5300العقاب، ) ةبين المدرسة، والبيئة المحّليّ  اطات، وتوطيد العالقاتوتحويل وا 
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 مفهوم القيادة والقائد 2.2.2.0

يقال يقود الّداّبة من أمامها، ويسوقها من خلفها، وعليه فمكان القائد " الّسوق" في الّلغة نقيض" القود"

 .في المقّدمة كالّدليل، والقدوة، والمرشد

ة ليّ و داف مشتركة، فهي مسئو اآلخرين، وتوجيه سلوكهم لتحقيق أه فيرة على التّأثير هي القد: القيادة

دة؛ للوصول إلى األهداف المرسومة، أو هي عملّية تهدف إلى التّأثير على اتجاه المجموعة المق

 .نةسلوك األفراد، وتنسيق جهودهم لتحقيق أهداف معيّ 

راد من حوله ؛ ليؤّثر على سلوك، وتوّجهات األفهو الّشخص اّلذي يستخدم نفوذه وقّوته: القائد

 .(5335 العساف،) هداف محّددةأإلنجاز 

    ةةة في اإلدارة المدرسيّ ة في اإلدارة المدرسيّ الفرق بين الّنجاح والفاعليّ الفرق بين الّنجاح والفاعليّ   2.2.2.0

  ة فيبين الّنجاح والفاعليّ  اً هناك فرقأّن   (5305 مصطفاوي)المذكور في   ((53395339))  يرى األغبري     

ة بمدى ح يقاس بمدى اإلنجاز للمهام المخّولة للفرد، بينما تقاس الفاعليّ ة، فالّنجااإلدارة المدرسيّ 

حسن االستثمار األمثل لقدرات العاملين في المدرسة ألداء مهامهم، ولهذا فإّن القيادة الّناجحة، 

على إحداث التّفاعل بين متطّلبات العمل والعاملين، من معّلمين،  تتمّثل في قدرة القائد اإلداريّ 

، اّلذي يتناسب مع واتّباع الّنمط القياديّ  ،ة، وأولياء أمور، ومجتمع محّليّ ميذ، وسلطات تعليميّ وتال

ة، والمدير الّناجح هو اّلذي يكون واعًيا، ومدرًكا لدوره ومركزه، فيحاول ة الّتعليميّ أهداف العمليّ 

مدير المدرسة على ترجمة  الّتجديد والّتطوير في إطار عمله دون الّتسليم بالتّنفيذ الّرتيب، وقدرة

العالقة، وتوجيهها بصورة هادفة إلى أعمال وأفعال، بداًل من األقوال والّشعارات، وهذا ال يتأّتى ما لم 
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ة، ة، والمهنيّ ة، باإلضافة إلى المهارات اإلنسانيّ يمتلك مدير المدرسة الخصائص والّصفات الّشخصيّ 

 .كعلى ذل هة، اّلتي تساعدة، واإلداريّ يّ والفنّ 

 ة الّناجحةاّلتي تتطّلبها اإلدارة المدرسيّ  العالقات الهاّمة 22.2.2.0

لمدير المدرسة الّناجح معايير أّن "  (5305مصطفاوي )المذكور في  (5339)سول عبد الرّ  يشير     

ة في الموضوعات المّتصلة اإلبداعيّ  يحكم بها على نجاحه، وتتمّثل في أن يستخدم المدير المداخل

للعاملين بالمدرسة، وتكون لديه قدرة عالية في تقييم  بية، وأن يعمل على الّنهوض بالّنمو المهنيّ بالّتر 

ة، وأن يمتلك المهارة في تقييم ة واقعيّ حاجات، وترجمتها إلى أهداف تربويّ القيم، واألهداف، وال

يعمل على إيجاد الّسلوك المتمّثل في العوامل الموجودة، واّلتي تؤّثر على تعميق األهداف، وأن 

المناخ المناسب، اّلذي يشمل المساهمات المؤّثرة، والعمل على إيجاد اإلجراءات اّلتي تجعل الّزمالء 

والعمل على ايجاد الّتكامل بين العناصر اّلتي  ة،كة الواسعة في العملّيات اإلداريّ قادرين على المشار 

 "ة من المصادر المتاحة والمؤّثر  تحّقق األهداف، واإلفادة

 ةمعّوقات تطوير اإلدارة المدرسيّ  22.2.2.0

دخال األساليب الجديدة، تواجه اإلدارة المدرسيّ       ة معّوقات تتعّلق بتحقيق األهداف المرسومة، وا 

ة الحديثة، مّما يؤّدي إلى قصور في تحقيق األهداف، ة اإلدارة العلميّ ّتجاهات الحديثة في عمليّ واال

 .(000:5334) محمدكما ذكر الّتطوير فيها وكثرة المشكالت، وتعّثر 

ة، حيث ال يوجد ة الّتعليميّ مركزية األنظمة اإلداريّ : ة تحّديات جّمة منهاوتواجه اإلدارة المدرسيّ      

اتهم في تنفيذ قرارات الّسلطة ة، وانحصار مسؤوليّ ن في المرافق الّتعليميّ سلطات للمسؤولين اإلدارييّ 

ة، ة للقيادات الّتربويّ ة اّلتي تقّدمها اإلدارة الّتعليميّ ة والمعنويّ الحوافز الماّديّ ة العليا، وضعف اإلداريّ 
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ة ة، وضعف استخدام التّقنيّ ة، مّما يؤّثر سلًبا على رسالتهم الّتربويّ وضعف إعداد القيادات الّتربويّ 

ة ادات الماليّ ة، وكثرة األعباء والمهام الموكلة إلى مدير المدرسة، وعدم كفاية االعتماإلداريّ 

ة، والبطء في تلبية احتياجات المخّصصة لكل مدرسة، وعدم كفاية الّتجهيزات والوسائل الّتعليميّ 

قى على عاتقه، وتداخل مرحلتين مختلفتين في لالم المدرسة، وعدم قيام مجلس اآلباء بالّدور الحقيقيّ 

يتطّلب وقًتا وجهًدا، وعدم كفاية  المدرسة، وكثرة الّتعميمات والقرارات بشكل يجعل متابعة تنفيذها

على إنجاز المعامالت  وتينيّ ابع الرّ ة في المدرسة من مالعب، وأنشطة، وغلبة الطّ المرافق الّتربويّ 

ات الملقاة على عاتقه، واالعتقاد ات الممنوحة لمدير المدرسة مقابل المسؤوليّ ة، وقّلة الّصالحيّ اإلداريّ 

 .(8002، الغرباوي)لوحيدة المسؤولة عن تربية األبناء المدرسة هي الجهة ا الّسائد بأنّ 

ة قبل الخدمة ة محّددة إلعداد وتدريب القيادات الّتربويّ االفتقار إلى استراتيجيّ فضاًل عن      

ا، وعدم توافر ا ومهنيًّ ا وفّنيًّ ا وتربويًّ وأثنائها، واالفتقار إلى كثير من المديرين المؤّهلين والمدّربين علميًّ 

ة ة في عمليّ موحات والخطط المقترحة، وعدم إشراك القيادات الّتربويّ ة لمواكبة الطّ ارد الماليّ المو 

-5333:440األغبري، ) غم من إلمامها بمشكالت الواقع الميدانيّ الّتخطيط واّتخاذ القرارات، على الرّ 

 .(5300 صالحة،( )440

عدم إشراك : ة تكمن فيتطوير اإلدارة المدرسيّ  الّتحّديات اّلتي تواجه من أهمّ  وترى الباحثة أنّ      

دائهم، وعدم اكتراث ة لتطوير أعليم مديري المدارس في وضع خطط تطويريّ التّ بية و ر مديري التّ 

ين في عملهم ص المديرين المجدّ ير العمل ومقاومة الّتغيير، وعدم وجود معايير تمحّ المديرين بتطو 

تهم، وعدم وجود ة لتطوير العمل في مؤّسسااألبحاث الّتربويّ من الكسولين، وعدم االستفادة من نتائج 

 .لمديرين عن تطوير العملرؤية حديثة ل
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 فاعلّية أداء المعّلم 0.2.0.2

يقاس رقي المجتمعات اإلنسانّية بتقّدم وتطوير الّنظام الّتعليمّي حيث أّنه معيار نهضته وقّوته،      

والقدرة  مين،ة أداء المعلّ مد بشكل رئيس على مدى فاعليّ عتاح منظومة قيادة األداء المدرسّي ينجف

لذا سنتناول في هذا القسم المحاور التّالية المدير، تعريفه  على الّتغّلب على معّوقات أداء المعّلمين،

وفاعلية أداء  ،والمجتمع المحّلي ،أولياء األمورة، و وعالقته بالمعّلمين والّتالميذ، والّسلطات الّتعليميّ 

 .ملّ المع

 تعريف المدير 0.2.0.0

األّول في مدرسته، وهو المسؤول عن  اإلداريّ  بأّنه :(5301) شريخ أبو ويعّد مدير المدرسة     

ة، ويقوم بالمشاركة في متابعة تنفيذ توجيهات مشرفي يّ ف على المدرسة في الّنواحي الفنّ اإلشرا

ة بالمدرسة، واتّباع الخطط، ة الّتعليميّ عمليّ المواد، وهو المسؤول أمام الّتربية والّتعليم عن سير ال

ة في المدرسة في لوزارة، ويمثل الّسلطة التّنفيذيّ ة، والّلوائح والقوانين اّلتي تنشرها اوالمناهج الّتعليميّ 

 .(0114 وزارة الّتربية والّتعليم،) نطاق اختصاصه

في إرشاد المعّلمين، ومؤازرتهم، هم ناجح، يس قائد تربويّ " أّن المدير: (8080) شقرابو أ ترىو      

ويصّوب أخطاء العمل بصورة بّناءة، قوامها تعزيز العامل المتفّوق ويقّدم لهم يد العون والمساعدة، 

 "ةمّيز بعيًدا عن العالقات الّشخصيّ من حوافز مختلفة، تقّدم له بناًء على األداء المت بما يستحقّ 

 .(5330 ،دياب)
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المشرف هو المسؤول األّول في مدرسته، وهو أّنه ب ": لى مدير المدرسةإ (5300)شاهين  شيريو      

ة، والقدوة الحسنة لزمالئه، ويؤّثر على ة، واالجتماعيّ ة، واإلداريّ ة، والّتعليميّ على جميع شؤونها الّتربويّ 

 .(5339:05وزارة الّتربية والّتعليم، ) "حوله إلنجاز أهداف محّددة سلوك وتوّجهات العاملين من 

ة المناسبة، وتنسيق جهود لمدرسة، وتوفير البيئة الّتعليميّ المسؤول عن إدارة ا هأنّ  :(5331) نّزال ترىو 

 .(5330 ،عطيوي) تحقيق األهداف العاّمة للّتربية العاملين، وتوجيههم، وتقويم أعمالهم؛ من أجل

ة، اّلذي يكّلف ة والّتعليم األردنيّ زارة الّتربيهو الموّظف المعّين من و  :(5304) القطيش فيما يعّرفه     

ة يّ شؤون المدرسة الفنّ ة عن إدارة ة الّتعليميّ ة، والمسؤول مباشرة أمام المديريّ بممارسة إدارة المدرس

 .ةواإلداريّ 

ة لمدرسة، وتوفير البيئة الّتعليميّ بأّنه المسؤول األّول عن إدارة ا: (5337) لّشاعرا وعّرفته     

وتنسيق جهود العاملين  ة،ة الّتربويّ سالمة سير العمليّ  مشرف الّدائم فيها لضمانالمناسبة فيها، وال

وزارة الّتربية والّتعليم ) فيها، وتوجيههم، وتقويم أعمالهم من أجل تحقيق األهداف العاّمة للّتربية

 .(3: 0116 العالي،

ة الّنظام في فاعليّ هو الّشخص المؤّثر : رسةبأّن مدير المد (14:2006) عياصرة حيث يرى     

 ه يحتلّ درسته، وفي مجتمعه، كما أنّ ات داخل نطاق م، حيث يقوم بعّدة أدوار، ومسؤوليّ المدرسيّ 

ة تنظيم، ونقل، وترجمة اآلراء، واألفكار من ا بين مرؤوسيه، وتقع عليه مسؤوليّ مكاًنا بارًزا، ومرموقً 

مقيم، يعمل مع المعّلمين على  تربويّ خارج، وداخل المدرسة، ولعّل من أهّم أداوره، أّنه قائد 

تشخيص المشكالت اّلتي تواجه المدرسة والّطلبة، ووضع الحلول لها، وعليه أن يطلق قدرات األفراد 

زمة؛ لتطوير لاّل العاملين معه على االبتكار، وتشجيع اإلبداع في تطوير البرامج، واّتخاذ الخطوات ا
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لبة، في إدارة شؤون الطّ تتمّثل فإّنها  (5335) حسب العمايرة المهام اإلدارّيةأّما  ،العمل الّتربويّ 

ة، وتنظيم قبول الّتالميذ الجدد، وتسجيلهم ومتابعتهم، وتنظيم الّسجالت وتنظيم الّتشكيالت المدرسيّ 

ة، صّفيّ ة والاّل يّ ة الّصفّ دارة الّنشاطات المنهجيّ ، وا  ظام واالنضباط المدرسيّ ات، ورعاية النّ والملفّ 

ة، وخدمات الّتوجيه واإلرشاد ة للّتالميذ، والّشؤون االجتماعيّ يّ حّ ة، والّشؤون الصّ ج اإلعالميّ راموالب

دارتها ونتائجهالعاّمة المدرسيّ ، وتنظيم االمتحانات المدرسيّ  ة ا، وتنظيم إصدار الوثائق المدرسيّ ة وا 

 .(5331 أبوسيدو،) الخاّصة بالّتالميذ

 :(5305مصطفاوي، ) إلى ارة المدرسّية الّناجحةي اإلدالعالقات ف يمكن تصنيفو      

 عالقة مدير المدرسة بالمعّلمين. أ

نسانيّ قة مهنيّ على مدير المدرسة أن يكون حريًصا على تكوين عال      ة بينه وبين المعّلمين، ة، وا 

لى تطوير هذه العالقة، بحيث تمّكن كلّ   همواحد من تستند على الّتعاون واالحترام والثّقة المتبادلة، وا 

بروح الفريق، مع مساحة من  الّشعور بمدى أهمّيته، وقيمة ما يقّدمه من جهد في جو يسوده العمل

ة لديهم، وأن ئهم، وذلك في إطار الفروق الفرديّ ة؛ ليساعدهم على تنمية، وتطوير مستوى أدايّ الحرّ 

سين عترض المدرّ يكون مدير المدرسة على مستوى من الوعي، واإلدراك للمشكالت، اّلتي قد ت

باعتباره مشرًفا، وقائًدا تربويًّا، فيحاول مساعدتهم على حّل تلك المشكالت، ألّن ذلك يقّوي من 

 .ةم لمضاعفة جهودهم بصورة تلقائيّ معنوّياتهم، ويدفعه

 عالقة مدير المدرسة بالّتالميذ. ب

ة، وجدوى، ، اّلذي يعكس مدى فعاليّ يّ هائالمخرج النّ  مة، وهة الّتعليميّ يمّثل الّتالميذ جوهر العمليّ      

زة تكأن تكون عالقته مع الّتالميذ مر ، عليه ة، فمدير المدرسة كقائد ومشرف تربويّ ونجاح هذه العمليّ 
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المستويات من الّناحية  ة واضحة، ترمي إلى مساعدتهم على االرتقاء في مختلفعلى استراتيجيّ 

 إلىة، وأن يتعّرف ة، والّتربويّ ة، والثّقافيّ ة، واالجتماعيّ يّ ة، والجسمة، والّروحيّ ة، والمعرفيّ الّسلوكيّ 

 .فيد الوطن، ويستفيد منها المجتمعمشكالتهم، ويحاول األخذ بيدهم، ليكونوا نواة صالحة ومنتجة ت

  ةةدير المدرسة بالّسلطات الّتعليميّ دير المدرسة بالّسلطات الّتعليميّ عالقة معالقة م. . جج

حسب من دولة ألخرى، ة سلطات قد يختلف اسمها تقوم باإلشراف على اإلدارة المدرسيّ      

، والمتوّسط، االبتدائيّ : ففي الجزائر تقوم باإلشراف على كاّفة مستويات الّتعليم،  (2008)األغبري 

دة ، ولهذا على إدارة المدرسة أن تحرص على تكوين عالقة جيّ "ةربية الوطنيّ وزارة التّ " والثّانويّ 

بوزارة "األهداف اّلتي تطمح إليها الّدولة، ممّثلة  أساسها االحترام والتّفاهم والّتعاون المشترك، لتحقيق

 ، وفي فلسطين تقوم وزارة الّتربية والّتعليم باإلشراف على الّتعليم بمستوياته كاّفة،"ةالّتربية الوطنيّ 

والمنّظم، اّلذي يرمي إلى تقديم اإلرشادات،  ولهذا ال بد من إيجاد نوع من الّتواصل المستمرّ 

 .اة ومخرجاتهترحات، وذلك رغبة في تحسين مستوى األداء، ورفع الكفاءة اإلداريّ والّتوجيهات، والمق

 عالقة مدير المدرسة بأولياء األمور والمجتمع المحّليّ . د

في إنجاح  سيّ ة الّناجحة هي اّلتي تتعاون مع أولياء األمور باعتبارهم الّشريك األسااإلدارة المدرسيّ   

ة ال يمكنها القيام بدورها بنجاح بدون الّتعاون بينها وبين أولياء األمور من ة، فاإلدار ة الّتعليميّ العمليّ 

 ..(5305مصطفاوي، ) حيث المتابعة، والّرقابة، واقتراح الجديد، من أجل رفع مستوى الّتالميذ

 مفهوم الفاعلّية في األداء 0.2.0.1

وامل عديدة منها الفلسفة ها بعة، نظًرا الرتباطبين الباحثين في مفهوم الفاعليّ  ك اختالفهنا     

الفاعلّية، إال أّنه كان إجماع الكفاءة و  خلط الباحثون بين مفهوميّ حيث  عريفات،طلق منها التّ اّلتي تن



 

39 

 

ة، ويقيس ة على أسلوب تحقيق األهداف المؤّسسيّ ز مفهوم الفاعليّ م في الّتمييز بينهما، حيث يركّ لديه

مدخالت، فكفاءة المنّظمة هي مخرجاتها بالقياس إلى مفهوم الكفاءة مدى تحقيق المخرجات وال

بينهما، حيث اعتبر  (5336)الوارد في أخو رشيدة  (0194)، ومّيز جورجي (0195 بدر،) مدخالتها

ة القائمة داخل المنّظمة، مع األخذ بعين االعتبار ة وتقاس بالّنسبة للّطاقة والحيويّ أّن الكفاءة داخليّ 

ة ة فيرى أّنها خارجيّ ّثل في تناسب الّنتائج والموارد المستثمرة، أّما الفاعليّ المتم الجانب االقتصاديّ 

 .والمستهدف في خدمة المنّظمة له ة الخدمة اّلتي تؤّثر في العالم الخارجيّ بمعنى نوعيّ 

ها الّدرجة اّلتي تحّقق بها المهّمة أهداف: " فقد عّرفها بأّنها (Debrincat, 2014: 25)أّما دبرنكات      

 .(5353قهيوي، )المحّددة مسبًقا في الوقت، والمكان، واألسلوب المناسبين 

والمعّلم هو الّركن اّلذي ال غنى عنه في العملّية الّتعليمّية مهما تطّورت الّتكنولوجيا المستخدمة      

ن الفاعلين في في الّتعليم، فهو اّلذي يبني العقول واألنفس؛ ليرّبي الّنشء ويخرج أجيااًل من المتعّلمي

 .مجتمعاتهم

ة تبعث في الّنفس القدرة على قّوة كافية داخليّ : " بأّنها (8032)وكذلك فقد عّرفها آل ثابت      

العمل الّدؤوب، والحركة المستمّرة من أجل تحقيق أفضل الّنتائج على المستوى الفردّي، واالجتماعّي 

 .(5309خلف اهلل، )

القيام بأعباء الوظيفة ومسؤولّياتها وواجباتها " ابأّنه: إلى فاعلّية األداء (0116)كما أشار العاّلق      

بأّن األداء  (400:5335)وأشار مصطفى " وفًقا للمعّدل المفروض أداؤه للعامل الكفء المدّرب

قهيوي، )" بلو  الفرد أو فريق العمل أو المؤّسسة لألهداف المخّططة بكفاءة وفاعلّية: " يمّثل الوظيفيّ 

5353). 
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 معّوقات فاعلّية أداء المعّلمين 0.2.0.1

حيث تقوم ، من معّوقات فاعلّية األداء المدرسة ونظامها وغياب التّقدير من اإلدارةقد تكون      

مين أنفسهم، واجباتهم نحو وظيفتهم دون االهتمام بالمعلّ و  ة باالعتناء بمهام العاملينالقيادات المدرسيّ 

، فالّتخفيف من أعباء المعّلم ، والعبء الوظيفّي على المعّلم،ةص الوسائل الّتعليميّ قتقاللّية، ونوعدم االس

 يؤّدي إلى رفع مستوى أداء المعّلم وبالتّالي فاعلّيته في الّتدريس، وتوفير الوسائل واألدوات المعينة،

المعّلمين واإلدارة إذا  وال يثمر العمل في المدرسة بينونوع العالقات اإلنسانّية داخل المجتمع المدرسّي، 

ما أ حيط بجو  تربوّي تعليمّي تعاونّي إنسانّي فّعال، ومن المعّوقات لألداء المدرسي أيًضا إمكانات 

من عوامل جهيزات يعتبر عاماًل رئيًسا المدرسة وتجهيزاتها، فمدى صالحّية وكفاءة هذه اإلمكانات والتّ 

 ،هذه العوامل تؤّثر على قيمة األداء اّلذي يقدمه المعّلم لتالميذه ، وسلبّيةةنجاح أو فشل العملّية الّتعليميّ 

من توفير بيئة مدرسّية مناسبة تساعد المعّلم على المزيد من العطاء، وتدفعه للقيام بعمله  لذا ال بدّ 

قدرة المعّلم على تنمية المهارات بة داخل الغرف الّصّفّية برفع لخفيف من أعداد الطّ والتّ ، بكفاءة

الب، ة بينهم واالهتمام بتنمية شخصّية الطّ لبة، وقدرته على مراعاة الفروق الفرديّ لمواهب لدى الطّ وا

ي إلى إرهاق المعّلم وعدم االستفادة من مواهبه، ما سبق يؤدّ  ومتابعة مشكالتهم ومعالجتها، وعكس كلّ 

 .(5337، العتيبي)بينهم على طلبته ومتابعة أعمالهم، ويقّلل من التّفاعل وعدم تمّكنه من اإلشراف 

 كفايات المعّلم 0.2.0.1

إّن فاعلّية أداء المعّلمين مرتبطة بمهارات المعّلم، وكفاياته اّلتي يمتلكها ليقوم بدوره على أكمل      

الّتخطيط المسبق للّدروس، وتنفيذ الّتدريس، والتّقويم، والّتطوير المهني، والّتواصل، أي قدرة : وجه مثل
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ما يملكه من مهارات وكفايات إلى أداءات وسلوكات تمّكنه من أداء دوره بأعلى ترجمة  المعّلم على

 .مستوى من اإلنجاز للمضي قدًما نحو تحقيق الغايات الّتعليمّية

من الكفايات الواجب توافرها بالمعّلم، القدرة على الّتخطيط للّدروس، والقدرة على اختيار األساليب      

تقان مهارات االّتصال والّتواصل المالئمة إلمكانات  المدرسة والّطلبة، وقيادة المواقف الّصّفّية بفعالّية، وا 

مع كاّفة عناصر العملّية الّتعليمّية، باإلضافة إلى الكثير من العوامل األخرى اّلتي تساعد على تحقيق 

 (.5309خلف اهلل، )األهداف الّتعليمّية، والقيام بدوره بجّدّية وفاعلّية، 

 محّددات أداء المعّلم 0.2.0.1

ال بد من توافر عناصر الوصول إلى الّتطّور المهني الفّعال للمعّلم، أهّمها معتقدات وخبرات      

المعّلمين وما لها من تأثير على ما يتعّلمونه، والوقت كونه عنصر هام عند الّتعّلم وفق معايير جديدة، 

الهتمام بالّتطوير المهني للمعّلم من خالل المؤتمرات وورشات ومعرفة المحتوى كونه مفتاح الّتعّلم، وع ا

العمل، والكتب والمجاّلت والجرائد واألبحاث، وتبادل الخبرات بين المعّلمين، والّتعّرف على نقاط القّوة 

يجاد نظام لتقييم المعّلم ضمن معايير واضحة،   (.5305العيسى، )والّضعف، وا 

يمتلك قدًرا كافًيا من الدافعّية للعمل وضعفها يحد من فاعلّية األداء، ثّم إّن على المعّلم أن كما أّنه      

مناخ العمل وبيئته يجب أن يكون مهّيًئا ليتم العمل، كما يجب أن تتوافر لدى المعّلم قدرة شخصّية على 

داد أداء العمل حيث أّن مهام المعّلم تغّيرت وتنّوعت وتطّورت، بحيث أصبح المعّلم بحاجة لإلع

المهني، والّتطوير لقدراته وكفاياته، ليستطيع مجاراة العصر وأدواته من استراتيجّيات وتقنّيات 

وتكنولوجيا، والعمل على تعديل ممارساتهم تبًعا للمعايير المهنّية، والمشاركة في نقاشات مهنّية عن 
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خطيط والّتطبيق والتّقييم لمبادرات الّتعاون مع الّطالب في التّ الّتعليم والّتعّلم، والّتخطيط، والتّقييم، 

 .(5309خلف اهلل، )الّطاّلب

و األثر الناتج عن جهود الفرد ويبدأ بالقدرات، ÷أّن األداء الوظيفي ( 5331)وذكر جالل الّدين،      

دراك الّدور والمهام أي أّنه إنتاج موقف معّين دراك دور الفرد، مما  وا  للعالقة ما بين الجهد والقدرات وا 

بق نجد أن ما يحدد ويعيق فاعلية أداء المعّلم قّلة الجهد المبذول من المعّلم حيث يشير الجهد إلى س

الّطاقة الجسمانّية والعقلّية اّلتي يبذلها المعّلم ألداء وظيفته، وضعف القدرات والخصائص الّشخصّية 

مما يؤّدي إلى إن يكون العمل  اّلتي يتمّتع بها ويستخدمها ألداء عمله، وعدم إدراكه لمتطّلبات وظيفته

موجًها في الّطريق غير الّصحيح، ولتحقيق أفضل مستوى من األداء ال بد من بذل الجهد ووجود 

 .القدرات العالية واإلتقان

 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة القيادة المدرسّية 1.2.0.2

 :إلى داء المدرسيّ تقسم الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األ     

 ةاإلداريّ  الّتحّديات 1.2.0.0

ة، هي وضع صعب يكتنفه شيء من الغموض يحول دون تحقيق األهداف بكفاية وفاعليّ      

أو على  ع واإلنجاز الفعليّ ب للفجوة بين مستوى اإلنجاز المتوقّ ها المسبّ وي مكن الّنظر إليها على أنّ 

 .(5330درويش، ) د مسبقاً حدّ ها االنحراف في األداء عن معيار مأنّ 

نسيق بما يتناغم تّ النظيم، و تّ الخطيط، و تّ ال تدار بعملّياتة لقوانين وتشريعات، و الّتربويّ تخضع الّنظم و 

قع تو ة، من الّنظم الّتربويّ  ة كنظام فرعيّ راته؛ لذا فإّن اإلدارة المدرسيّ مع معطيات المجتمع ومتغيّ 

تسيطر عليه بعض العوامل المؤّثرة في سير العمل فيها، و اله، ، والتّقييم ألعملةءتحت طائلة المسا
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حيث أّنه بدون إدراك وفهم تلك العوامل والّتخطيط لها، واالستعداد لمواجهتها ستصبح تلك العوامل 

ة ة ألهدافها، واإلدارة المدرسيّ الت، أمام تحقيق اإلدارة المدرسيّ والمتغّيرات من الّصعوبات والمشك

ا يجعلها ت متعّددة ومتغايرة، ومجاالت وميادين عملها واهتماماتها واسعة، ممّ تتعامل مع مدخال

 .(5301، وآخرون ريمّ الشّ ) تعاني من مشكالت وعقبات مختلفة تعوق مسيرتها نحو األهداف

إّن المعوّقات اإلدارّية ترتبط بالعمل اإلدارّي مثل عدم توّفر اإلمكانات واألموال الاّلزمة، وعدم      

ر األبنية والمرافق، وعدم وجود مساعد للمدير، واكتظاظ الّصفوف، وتجاوز نسب القبول، وسوء توفّ 

توزيع الوقت على األعمال والمهام، ومن العوامل اّلتي تعيق عمل المدير تحميل مدير المدرسة 

إدارّية سلسة المسؤولّية الكاملة عّما يجري بداخلها، وتركيز اهتمام إدارة الّتعليم على تأمين عملّية 

عجابهم، ومنّظمة مّما يجعل المدير يقّلل اهتمامه بالّنواحي الفّنيّ  ة األخرى لنيل رضا المسؤولين وا 

وسهولة عملّية تقويم أنشطة اإلدارة المدرسّية ومتابعتها مقابل صعوبة أكبر في تقويم األنشطة 

مدير في غياب المراقبة والمتابعة المهنّية الّتعليمّية الّتعّلمّية، وسيطرة الّرقابة اإلدارّية على عمل ال

 .(5300 ماضي،)اّلتي ترّكز على مهنّية اإلدارة المدرسّية 

عدم توّفر : (00:5331) دراركة هاكر ذ اّلتي ةالت اّلتي تواجه اإلدارة المدرسيّ ومن المشك     

، والّلوائح المنّظمة لعمل ، وعدم وضوح الّنظمزمة للعمل المدرسيّ ة الاّل يّ ة، والمادّ اإلمكانات البشريّ 

في  للبت  ة العليا، وأجهزة الوزارة؛ تستدعي مراجعة اإلدارة الّتربويّ  ة اّلتية، والمركزيّ دارة المدرسيّ اإل

ة في ة في األساليب اإلداريّ ة، أو الّدكتاتوريّ ة، وزيادة الّنزعة الّتسّلطيّ ة والتّقنيّ يّ العديد من األمور المادّ 

على  للعمل اإلداريّ باع مبدأ المشاركة في اّتخاذ القرارات المنّظمة وضعف اتّ  ة،اإلدارة المدرسيّ 

 .(5301، وآخرون ريمّ الشّ ) مستوى المدرسة
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ة، اّلتي بات اّلتي تواجه اإلدارة المدرسيّ عدًدا من المشكالت والعق (5337) العردانوقد أضاف      

تابعة سير العمل داخل اإلدارات دون الّلجوء إلى ، والّروتين في متمّثلت في اتّباع الّنمط التّقليديّ 

الّتطوير، والفشل في الّتخطيط للعمل اإلداري داخل اإلدارة، قّلة التّنّوع في أساليب اإلشراف من 

ة، والمهام وحسن توزيعه بين المهام اإلداريّ  زيارات، وورش عمل، واجتماعات وعدم تنظيم الوقت،

ة ة، واالجتماعيّ ة الثّقافيّ الخلفيّ  ضعفو ة والوزارة، ين اإلدارة المدرسيّ تنسيق العمل بة، وضعف الّرقابيّ 

العمل،  للمشاركة في إدارة لبعض مديري المدارس، والّتسّلط في العمل، وعدم إعطاء العاملين فرصة

من حيث األهداف  وداخليّ  المدير في إدارته للمدرسة يواجه مشكالت ذات بعد خارجيّ  كما أنّ 

، وتنعكس بالتّالي على مجتمع، اّلتي تنعكس على الّتغيير في أهداف الّنظام الّتعليميّ المتغّيرة لل

ة في المجتمع أو حّتى على مستوى ا، إضافة إلى المشكالت االقتصاديّ ة وأهدافهاإلدارة المدرسيّ 

ترتبط ة، وتخلق لها بعض المشكالت اّلتي يؤّثر سلًبا على اإلدارة المدرسيّ العالم واألقاليم، مّما 

 .(5301، وآخرونري مّ الشّ ) لزم للعمل الّتربوي داخل المدرسةبتوفير ما ي

ة اّلتي تحول دون تمّكن مديري المدارس من تحقيق ات اإلداريّ ّتحّديال من أنّ  ت الباحثةوجد فقد     

كل لى المدير أن يقوم بها بش، وكثرة األمور اّلتي من الواجب عاألهداف مثل تشّعب العمل اإلداريّ 

معّلمين، ، وتفريغ بعض الر بعض المعّلمين عن الحضور الصباحيّ ، وتكرار تأخُّ ومتكّرر يوميّ 

ة يّ ة بينهم، واكتظاظ الغرف الّصفّ صيّ ة بين المعّلمين، والّنزاعات الّشخنظيميّ وسوء العالقات التّ 

سناد تدريس ة، وتقويم تحقّ ا يعمل على إعاقة استخدام التّقنيات الّتعلّيميّ بالّتالميذ، ممّ  ق األهداف، وا 

مين في غير مجال تخّصصهم بما يعرف بتكميل الّنصاب للحصص، مّما يؤّدي بعض المواد للمعلّ 
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ة المناسبة لتنفيذ األنشطة، ر البيئة المدرسيّ دريس، باإلضافة إلى عدم توفّ ة التّ إلى ضعف فاعليّ 

 .مع المحليّ ة وأولياء األمور، والمجتوضعف الّتواصل بين اإلدارة المدرسيّ 

أّن أهم تحّديات القيادة اإلدارّية، عدم وضوح الّسياسات واألهداف : (5301)وذكرت الّسحلي      

الّتربوّية المراد تحقيقها فإّن ذلك يؤّدي إلى الّتخّبط في القرارات، مّما يربك العاملين ويهدر الوقت 

رات اإلدارّية، وميل بعض القيادات زمة الّتخاذ القراوالجهد، وعدم الحصول على المعلومات الاّل 

، واالستئثار بعملّية اّتخاذ القرارات، وعدم اإلدارّية إلى تركيز الّسلطة، والّنفور من التّفويض اإلداريّ 

إشراك المساعدين فيه، وجمودها وتحّجرها وعدم مواكبتها لروح الّتطور، والميل إلى اإلكثار من 

 .تي رّبما تحافظ على الّشكل التّنظيمّي واإلدارّي الّرسمي للمؤّسسةة المعّقدة الّ اإلجراءات الّروتينيّ 

  (ةالفّنيّ )ة اإلشرافيّ  الّتحّديات 1.2.0.1

ة يّ الجوانب الفنّ : "ة وهييّ ة وجب تعريف المهام الفنّ يّ ات الفنّ قبل البدء بالحديث عن الّتحّدي     

لبة بمختلف المعلومات، والخبرات، والمهارات تي تمّكن المدرسة من تزويد الطّ المتمّثلة في الوسائل الّ 

 .(000-0114:000، باعباد ) "زمة إلعدادهم للحياة إعداًدا متكاماًل، يتالئم مع متطّلبات مجتمعهالاّل 

ة، إن لم ة عن المهام اإلداريّ يّ أهمّ  ة الموكلة لمدير المدرسة ال تقلّ ة اإلشرافيّ يّ وعليه فالمهام الفنّ      

دة المجاالت، تلك المتعّلقة بالّتالميذ، ة متعدّ ة لإلدارة المدرسيّ يّ ة الفنّ مهام اإلشرافيّ هم، فالاألتكن 

ثرائه، والعاملين، ومدى الّنمو المهنيّ  اّلذي  ومتابعة مستوياتهم، وتقّدمهم، والمنهاج وتطويره وا 

 لّتربويّ جديد في المجال ا يحّققونه طيلة سنوات الخدمة، إضافة إلى ضرورة االّطالع على كلّ 

 .(5331، أبوسيدو)
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ة، أّنها متعّددة فهي إّما ة اإلشرافيّ ات الّسابقة المتعّلقة بمعّوقات وتحّديات سير العمليّ دّلت األدبيّ و      

متعّلقة بأهداف اإلشراف الّتربوّي ومفهومه، أو بتنظيم اإلشراف الّتربوّي، أو باختيار المشرفين 

هدفت  (5331)أو أدواره، أو تقويمه، وفي دراسة أجراها البابطين  وتدريبهم، أو بوظائفه، أو أساليبه،

ن في عملهم اإلشرافّي وسبل الّتغّلب عليها، إلى الكشف عن الّصعوبات اّلتي تواجه المشرفين الّتربوييّ 

وكان من أهّم نتائجها كثرة األوراق المطلوب من المشرف تعبئتها أثناء الّزيارة الّصّفّية، وعدم تأهيل 

ن لمهارات مشرف الّتربوّي مهنيًّا قبل اختياره كمشرف تربوّي، وعدم إجادة بعض المشرفين الّتربوييّ ال

 .(5300القحطاني، )الحوار واإلقناع، وعدم مساعدة البيئة المحيطة للمشرف الّتربوّي في عمله 

باء والواجبات كثرة األع: تشتمل أّن تحّديات اإلشراف الّتربويّ : (05:5336)ويرى القحطاني      

اإلدارّية؛ لذا فهي تستهلك وقًتا وجهًدا كبيًرا، مّما يؤّثر على العملّية الّتعليمّية، وضعف قدرة مديري 

المدارس على ممارسة اإلشراف الّتربوّي والمتابعة؛ ألّن اإلدارة المدرسّية هي قيادة تربوّية تنفيذّية 

شرافّية، مّما يجعلها تحتاج  ة متمّيزة، فهناك بعض المديرين يشكون من ضعف، كفايات تربويّ إلى وا 

ّما في القدرة العلمّية والّتربوّية  ّما في القدرة على اإلشراف والمتابعة والتّقويم، وا  إّما في الّشخصّية، وا 

ين؛ وذلك نتيجة لقدرة المشرفين في بعض في المدرسة، وضعف تأهيل بعض المشرفين الّتربويّ 

حجام المتميّ  زين من المعّلمين عن االلتحاق باإلشراف الّتربوّي؛ لعدم وجود حوافز، الّتخّصصات وا 

إلى أعمال إدارّية أو تربوّية أخرى  وتسّرب كثير من المشرفين المتمّيزين من اإلشراف الّتربويّ 

ة إلعداد المشرفين أو الّرفع أسندت إليهم؛ بسبب تمّيزهم في اإلشراف الّتربوّي، وقّلة الفرص الّتدريبيّ 

ن الجدد بعد أن أعطيت صالحّية تكليف ن تأهيلهم، وتدّني مستوى بعض المشرفين الّتربوييّ م

 .(5300القحطاني، ) مشرف الّتربوّي إلدارات الّتعليمال
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حسين على المدير أن يسعى جاهًدا إلى ت إذا، مين مهنيًّ ويظهر ذلك من خالل تنمية المعلّ      

مين، ا، كونه مشرًفا مقيًما، عن طريق تحديد حاجات المعلّ رهم مهنيًّ ة، وتطويكفايات المعّلمين الّتعليميّ 

أن ينّوع في األساليب  يستطيعة مدير المدرسفة، يّ ة، والّزيارات الّصفّ بدراسة سجاّلتهم الّتراكميّ 

ت ة، ومن هذه األساليب الّندواة والمعرفيّ مين المهنيّ ة اّلتي يستخدمها؛ لرفع كفاءة المعلّ اإلشرافيّ 

ة، بهدف تزويدهم بالمعلومات ة، والّنشرات الّتربويّ ة والجمعيّ يّ ر مزّ ة والة، واالجتماعات الفرديّ ربويّ التّ 

 ة المّتصلة بتطوير فهمهم للجوانب المختلفة من عملهم المدرسيّ اّلالزمة؛ لزيادة ثقافتهم المهنيّ 

 .(090:5335 ،العمايرة)

ة المعّلمين عند العمل على تنمية، ورفع كفاءت يستطيع المدير أن يستخدم جملة من اإلجراءاو      

يدها، ووضع دة، وتحدراسة حاجات المعّلمين المهنيّ : منها (00-0194:05بلقيس)، ةة، والمعرفيّ المهنيّ 

في ضوء الحاجات واإلمكانات المتوّفرة، والقيام بأبحاث، ودراسات إجرائّية  برنامج للّنمو المهنيّ 

ة، ومذّكرات سات المعّلمين، ودراسة تخطيط، وتحليل للمواد الّدراسيّ موّجهة لتحسين العمل، وممار 

اجعة، وتوظيف أساليب وأدوات الّتدريب، والّنمو الّدروس اّلتي يعّدها المعّلمون، وتزويدها بالّتغذية الرّ 

يجاد نظام للتّقويم لعمل المعّلمين، ومتابعتهم فر  المهنيّ  ديًّا، المتاحة في إطار اإلمكانات القائمة، وا 

  .(5331أبوسيدو، ) اوزمريًّا، وجماعيًّ 

 ةالبيئيّ  الّتحّديات 1.2.0.1

فيها  ة الّطالب اّلتي تتمّ ة، أي بيئبيئة المدرسيّ ال األداء المدرسيّ  حّد منمن األمور اّلتي ت     

قاماليوميّ  زمة للعملته، والّتجهيزات الاّل ة، من حيث المكان وصالحيّ ة الّتعليميّ العمليّ  ة األنشطة ، وا 

 .ةالمدرسيّ 
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، وعلى مدير المدرسة أن مكانات المتوّفرة داخل البناء المدرسيّ ة كل اإلتشمل البيئة المدرسيّ و "     

ة المتاحة من أجل تحقيق ريّ ة، والبشخطيطه؛ لتوظيف اإلمكانات الماّديّ يأخذها بعين االعتبار عند ت

نشاء المدرسيّ ة، وصيانة المبنى يئة المدرسيّ ة في البمدرسة، منها المشروعات الّتحسينيّ أهداف ال ، وا 

ة، والّساحات والمالعب، باإلضافة إلى إنشاء مقصف المدرسة، أو مكتبة أو الحدائق المدرسيّ 

 .(034:0113، عقيالن) "مختبر، وصيانة األثاث المدرسيّ 

ئة ومناخ مناسب، يعمل ة، وتوجيه الجهود لتحسينها، وخلق بياالهتمام بالبيئة المدرسيّ  وعليه فإنّ      

تاحة الفرصة للّتعّلم فيها، وذلك من خالل تحسين البيئة الطّ  ة في بيعيّ على جذب الّطالب لمدرسته، وا 

ة المناسبة، وتوفير يّ حّ المدرسة، والعناية بتجميل الّصفوف والّساحات، والّنظافة، وتوفير الّشروط الصّ 

ي المدرسة، ألّنها من أهم العوامل المؤّثرة في تحسين ة فاألمن والّسالمة، وتحسين البيئة االجتماعيّ 

 .(5337الّشاعر، ) ة بينهملبة، والتّقليل من المشكالت الّسلوكيّ للطّ  نوعية الّتحصيل األكاديميّ 

 ة عاماًل مهمًّا ورئيًسا في تحقيق الّنجاح في األهداف المرجّوة من الّتربية،وتعد األبنية المدرسيّ      

ة املها مع باقي عناصرها تمّثل البيئة أو الوسط اّلذي تدور حولها مجريات العمليّ فالمدرسة في تك

 ة، وأصبح من الّضروري أن يكون مبنى المدرسة في تنظيمه العام قائم على أساس وظيفيّ الّتعليميّ 

ذا كانت الّتجهيزات المدرسيّ ة الّتعليميّ يسهم بصورة مباشرة في العمليّ  من ة ة ويكون في خدمتها، وا 

للمدرسة وما يتطّلبها  سبة لكفاءة المدرسة وفاعلّيتها فإّن الّشكل الخارجيّ ة كبيرة بالنّ الّداخل تمّثل أهّميّ 

 .(00-05: 5300 ووهيب، مرسي)من جمال الّطالء، وزينته يمّثل عنصًرا هامًّا في المدرسة الحديثة 

 ب نموًّا شاماًل متوازًنا من كاّفةمة لنمو الّطالئيجب أن يشّكل بيئة مال البناء المدرسيّ ف     

إذ أّن البرامج الّدراسّية تعمل على تحقيق الّنمو العقلّي للّطلبة من خالل معّلم م عد  لهذه الّنواحي، 
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يتطّلب أن يحتوي ف الّنمو االجتماعيّ أّما  ،ة بها كافة الّتجهيزاتحجرات دراسيّ فضاًل عن الغاية 

ة بين المعّلمين أو تماعات بحيث تسّهل بناء عالقات اجتماعيّ المبنى غرّفا تساعد على عقد االج

فيتطّلب وجود مالعب وساحات تساعد على ذلك، وتندّرج   الّطالب أو كليهما، أّما الّنمو الجسميّ 

 :(5301 المسعودي والهاللي،) يلية ما ضمن األبنية المدرسيّ 

ون اّتصالها مباشًرا ببيئة المدرسة مثل ة وهي تضم مجموعة من العناصر اّلتي يكالبيئة الخارجيّ  -أ

 .والحديقة والّساحات وموقع المدرسة البناء المدرسيّ 

 .ةة ومختبراتها وما تحويه من مواد تعليميّ وتشمل القاعات الّدراسيّ : ةيّ البيئة الّصفّ  -ب

ذا ما تتّبعنا العالقة بين األبنية المدرسيّ       سنجد أّن هناك ترابًطا الّناتج عنها،  ة واألداء الّتربويّ وا 

ة األبنية لها تأثير كبير على موقف المعّلمين والموّظفين والمتعّلمين، وبها تتشّكل وثيًقا بينهما، فنوعيّ 

 .سلوكاتهم، وتأثير سلوكات المعّلمين له دور في سلوكات المتعّلمين

ة، فالمدرسة إذا أ حسن العمل وتمّثل المدرسة بالّنسبة للمعّلمين والّطالب الواجب تهيئتها للّزراع     

ّفر لها مقّومات المناخ الّتربويّ  ة، ساعد على زيادة قدرة المعّلمين على اإلبداع المناسب بفعاليّ  بها وو 

 .اتهم المستقّلةمّما يؤّدي إلى تنمية عقول الّطالب وشخصيّ 

ز بيئة العمل مجموعة الخصائص اّلتي تميّ : بأّنه (5337) شهاب ويعّرف المناخ المدرسيّ      

والمدركة بصورة مباشرة من األفراد اّلذين يعملون في هذه البيئة واّلتي يكون لها انعكاس أو تأثير 

محّصلة الّظروف والمتغّيرات واألجواء : فيعّرفه بأّنه (8002)الكبيسي  أّما.على دوافعهم وسلوكهم

ة ليستخلصوا منها ا عبر عملّياتهم اإلدراكيّ ة للعمل كما يعيها أفرادها وكما يفّسرونها ويحّللونهالّداخليّ 

 .هم ودرجة والئهم للعمللمسارات اّلتي تحّدد سلوكهم وأداءمواقفهم واّتجاهاتهم وا
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داخل أسوار المدرسة، من  وترى الباحثة أّن المناخ يعكس طبيعة ما يدور في األداء الّتعليميّ      

هو صورة له وللمهارات والّسلوكات والتّفاعالت في ة؛ لذا فة الّتعليميّ جميع أطراف وعناصر العمليّ 

 .منظومة األداء المدرسيّ 

ة، ر في أداء منظومة القيادة المدرسيّ واّلتي تؤثّ  أّما العوامل اّلتي تؤّثر في المناخ المدرسيّ      

الميذه، فتتمّثل في المدرسة ونظامها اّلذي إّما أن يؤّثر سلًبا أو إيجاًبا على مستوى أداء المعّلم لت

ة وتجهيزاتها، ونوع ات كاإلدارة والمباني المدرسيّ ومن المؤّكد أّن المدرسة وما تتمّيز به من إيجابيّ 

ة تؤّثر على ة وتعليميّ ات تربويّ ، وما يجري داخلها من عمليّ ة في المجتمع المدرسيّ العالقات اإلنسانيّ 

 .مستوى أداء المعّلم ونوعّيته

ة مناسبة، يساعد المعّلم على العطاء وتزيد من دافعّيته للقيام مدرسيّ ولذلك فإّن توفير بيئة      

غياب التّقدير من اإلدارة، وعدم : ة المؤّثرة على أداء المعّلم هيبدوره، أّما العوامل الّسلبيّ 

، للمعّلم ة للمعّلم، وزيادة العبء الوظيفيّ ة، واألعباء الّتدريسيّ ة، ونقص الوسائل الّتعليميّ االستقالليّ 

ة للمدرسة اّلذي ة الماّديّ وتشّكل إمكانات المدرسة وتجهيزاتها عاماًل مهمًّا من عوامل البيئة الّطبيعيّ 

ة وكفاءة هذه اإلمكانات والّتجهيزات ، من حيث صالحيّ يؤّثر سلًبا أو إيجاًبا على األداء المدرسيّ 

 و فشلها، كما أّن وجود المبنى المدرسيّ ة أة والّتعليميّ ة الّتربويّ حيث تعتبر أمًرا حاسًما لنجاح العمليّ 

واحتوائه على كافة اإلمكانات من حيث الّتصميم المناسب والّتجهيزات الكاملة من أدوات وأثاث 

ة، ونقصها مثل نقص الوسائل واألدوات الّتعليميّ ة و ة الّتربويّ ومرافق، يساعد في نجاح العمليّ 

جود مالعب وساحات لممارسة األنشطة، والمختبرات وعدم وجود غرف مخّصصة لها، وعدم و 

ة، وعدم توّفر اإلضاءة المناسبة وسوء الّتهوية، مّما يؤّثر ونقص الغرف وضيق الفصول الّدراسيّ 
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اّلذي يساعد  سالًبا على المعّلم والّتلميذ والمدرسة بشكل عام، ويؤّدي إلى فقدان المناخ المدرسيّ 

 .(5301الّسحلي، )على أكمل وجه تهم المعّلمين على تأدية مهّمتهم ومسؤوليّ 

ة بالّدوافع والحوافز اّلتي تبعث الّنشاط في سة الّتعليميّ جماعة قائد يمّد القائمين على المؤسّ  لكلّ و      

نفوسهم، وتغرس فيهم روح الّتعاون، وحب العمل المشترك، ومن أحد األركان اّلتي تعتمد عليها 

وافق ل فيها األفراد والبيئة المحيطة، اّلتي بتفاعلها مًعا، والتّ القيادة هي الّظروف المحيطة اّلتي يتفاع

بينها، يساعد على تهيئة الفرصة للقيادة ويظهر االحتياج لها، ويشعر بشعورها، ولديه القدرة على 

استغالل قدرات أفرادها والتّأكيد فيهم ليجابهوا الموقف اّلذي يتفاعلون فيه، وعلى األفراد أن يكون 

 ر الحاجة للقيادة، واالستعداد للّتعاون مع القائد في الموقف اّلذي يتفاعلون فيهلديهم شعو 

 .(5305مصطفاوي، )

ة، تتطّلب قيادة واعية قادرة على رؤية أبعاد الّتعليم والّتعّلم فالّتحّديات اّلتي تواجه القيادة المدرسيّ      

ات يمكن الّتغّلب عليها، من ّتحّديالمعظم  نّ ة والّتعاون من أجل تحقيق األهداف، حيث أالحقيقيّ 

 .من له عالقة باألداء المدرسيّ  خالل تظافر الجهود بين العاملين في اإلدارة المدرسّية، وكلّ 
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 الّدراسات الّسابقة 0.0

 .المدرسيّ  األداءيات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة الّدراسات المتعّلقة بالّتحدّ  2.0.0

المدارس تي يواجهها مديرو ية الّ ة والفنّ عوبات اإلداريّ لصّ ا: بعنوان (0202)وش شعيبات وحرف دراسة

 . ة في فلسطينالحكوميّ 

تي يواجهها مديرو المدارس ة الّ يّ ة والفنّ عوبات اإلداريّ الكشف عن درجة الصّ إلى  هدفت     

 (63)نة من وّ استبانة مك تر وّ راسة ط  ة في فلسطين من وجهة نظرهم، ولتحقيق هدف الدّ الحكوميّ 

نة على عيّ  تعزّ و   أكد من صدقها وثباتها، ومن ثمّ التّ  جرىعة على خمسة مجاالت، و موزّ  ،فقرة

ة، واستخدم المنهج بقيّ ة الطّ ريقة العشوائيّ بالطّ  اختيرتاّلتي  مديرًا ومديرةً  (043) ة مننراسة المكوّ الدّ 

جاءت بدرجة ة يّ والفنّ  ،ةعوبات اإلداريّ صّ درجة ال أنّ  تائجراسة، وقد أظهرت النّ في هذه الدّ  الوصفيّ 

راسة عدم وجود وأظهرت نتائج الدّ كما ، (5.19)ط الحسابي لألداة ككل طة، فقد بلغ المتوسّ متوسّ 

ر الجنس، ية تعزى لمتغيّ رجة الكلّ طات درجات المستجيبين على الدّ ا بين متوسّ ة إحصائيًّ فروق دالّ 

طات ا بين متوسّ ة إحصائيًّ ووجود فروق دالّ  ،ل العلميّ ، وسنوات الخبرة، والمؤهّ ومستوى المدرسة

 .ةر المديريّ ة، تبعًا لمتغيّ يّ رجة الكلّ درجات المستجيبين على الدّ 

 :بعنوان  al t&e Espuny, ,(Mireia Tintoré., 2020( وآخرون  ا تينتوري أسبونيميري دراسة

 .غالتي يواجهها قادة المدارس في البرتعبير عن المشكالت الّ التّ 

، من خالل ةواجهها مديرو المدارس البرتغاليّ تي يالّ  المشكالت إلىعرف التّ راسة الدّ  من الغرضو      

المقابالت  يتجر ، وأةا في المدارس العامّ مديًرا برتغاليًّ  (01) هاشارك في، اّلتي لينصوت هؤالء الممثّ 
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 تكالين يواجهون نفس المشرتغاليّ ين البالمدير  حليل أنّ كشف التّ و ، مة ونسخها وترميزهاشبه المنظّ 

 عليميّ ظام التّ حديد بالنّ ق على وجه التّ تتعلّ  تكالثل زمالئهم في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك مشم

ز على القائد في هذا ذي يركّ ونظام إدارة المدرسة الّ  جميع المدرسيّ من عملية التّ  تكالمش: البرتغاليّ 

طار لتحليل المش، و البلد  .ة لقادة المدارس والباحثينعمليّ  راح توصياتواقت ت،كالا 

نطاق  استعراض: بعنوان et al ,(Mireia Tintoré&., (2020وآخرون  ميريا تينتوريدراسة 

 .(5301-5330)تي يواجهها قادة المدارس يات الّ المشكالت والّتحدّ 

كالت وتحّديات ات المتعّلقة بمشالغرض من مراجعة الّنطاق هذه هو تحليل األدبيّ وتمّثل      

، وأجرى فريق البحث بحثًا مكثًّفا لتحديد (5301)، وتنتهي في عام (5330)المديرين، بدًءا من عام 

ّللت  (000)عاًما من البحث، وما مجموعه  (07) ة ذات الّصلة، واّلتي تضمّ األدبّيات األكاديميّ  ح 

، ومعظمها (5301-5304)ت الماضية مع الّسنوات السّ  %(70)الوثائق وفًقا للّنتائج، وتوافقت معظمها 

، وأشارت الّنتائج إلى ثماني فئات رئيسة تتعّلق بالّطبيعة %(00)ة دراسات من دول األنجلو ساكسونيّ 

، والتّفاعالت مع مختلف أصحاب (ي الّتعقيد، وتحّدي الّتعّلمتحّدي اإلدارة، وتحدّ )المعّقدة للوظيفة 

ة، هيئة الّتدريس وعملية الّتدريس، ة والّسياسة الّتعليميّ مشاكل مع الّسلطات الّتعليميّ )المصلحة 

فئة تختلف  ة المعطاة لكلّ يّ الّرغم من أّن األهمّ ، ب(لمجتمع، واالّطالب، واألسر والمجتمع المدرسيّ 

ة  أّن المشكالت المتعّلقة بالّطبيعة المعّقدة للوظيفة ومع الّسلطات الّتعليميّ من سياق إلى آخر، إالّ 

ة هي األكثر تكراًرا، لوحظت زيادة كبيرة في عدد وتعقيد المشكالت والّتحّديات على ة الّتعليميّ والّسياس

ة والّتصميم الّدقيق مّر العصور، واّلتي يبدو أّنها تعّزز الحاجة إلى تغييرات في الّسياسات الّتعليميّ 

 .والتّنفيذ لبرامج الّتدريب على القيادة
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ة في مخيم ة اّلتي تواجه اإلدارة المدرسيّ ة والفّنيّ مشكالت اإلداريّ ال: بعنوان (0222)الحمد  دراسة

 .الّزعتري

ة في مخيم تي تواجه اإلدارة المدرسيّ ة الّ يّ ة والفنّ عرف إلى المشكالت اإلداريّ راسة التّ هدفت الدّ      

 ةار في اإلد، سنوات الخبرة عليميّ ، المستوى التّ ى الوظيفيّ الجنس، المسمّ ) تراعتري، وأثر متغيّ الزّ 

 عةفقرة موزّ  (97)نت من استبانة تكوّ  تر وطوّ  يتراسة بنولتحقيق أهداف الدّ  ،في ذلك( ةالمدرسيّ 

ي، مجال البناء لبة، مجال المجتمع المحلّ مين، مجال الطّ مجال المعلّ على خمسة مجاالت، وهي 

عليها  است جيب، و ةرة المركزيّ دراس المرتبطة باإلداة، مجال إدارات المعليميّ ة والتّ جهيزات المدرسيّ والتّ 

نة من مقابلة مكوّ  يتحقق من نتائجها بنالتّ ولدعم االستبانة و  ،ومساعديهم يرةً ومد امديرً  (73)من قبل 

وأظهرت نتائج  ،مدير مدرسة ومساعد (54)قت على عة على مجاالت االستبانة ذاتها طبّ أسئلة موزّ 

 تعتري جاءة في مخيم الزّ تي تواجه اإلدارة المدرسيّ الّ ة يّ ة والفنّ المشكالت اإلداريّ  أنّ  :االستبانة

من  كلّ و  ،ة بتقدير مرتفععليميّ ة والتّ درسيّ جهيزات المطة، حيث جاء مجال البناء والتّ بدرجة متوسّ 

لبة بتقديرات ة ومجال الطّ ومجال إدارات المدراس المرتبطة باإلدارة المركزيّ  يّ مجال المجتمع المحلّ 

ة حصائيّ إتائج وجود فروق ذات داللة كما أظهرت النّ  ،مين بتقدير منخفضعلّ طة، ومجال الممتوسّ 

ة ألثر المستوى حصائيّ إكور، ووجود فروق ذات داللة مين لصالح الذّ ألثر الجنس في مجال المعلّ 

ير فأعلى، ووجود فروق ذات داللة لصالح ماجست يّ مين والمجتمع المحلّ في مجال المعلّ  عليميّ التّ 

 .ةساسيّ األ المدارس لبة لصالحثر مستوى المدرسة في مجال الطّ ة ألحصائيّ إ
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نظر  ة من وجهةانويّ تي تواجه إدارات المدارس الثّ عوبات الّ الصّ : بعنوان (0222)الّسالم عبد  دراسة

 .حريرمادي بعد التّ ة في مدينة الرّ عليميّ ة والتّ الهيئة اإلداريّ 

مادي بعد ة في مدينة الرّ انويّ تي تواجه إدارات المدارس الثّ عوبات الّ الصّ  إلىعرف التّ  وحاول فيها     

تي عوبات الّ داللة الفروق في الصّ  إلىعرف التّ و ، ةعليميّ ة والتّ حرير من وجهة نظر الهيئة اإلداريّ التّ 

 (403)نة البحث من نت عيّ تكوّ و  ،إناث،وع ذكورري النّ ة على وفق متغيّ انويّ تواجه إدارات المدارس الثّ 

 واة لتربية األنبار، اختير ة العامّ ابعين للمديريّ التّ  ةً سة ومدرّ إداريّ  (533)ًا ومدّرسًا وإداريّ  (503)منهم 

 (56)من  تنداة البحث تكوّ أت الباحثة عدّ أمن مجتمع البحث،  (%01)بنسبة  باألسلوب العشوائيّ 

جموعة من اهري لألداة من خالل عرض الفقرات على مدق الظّ ق من الصّ حقّ التّ  جرىو ، فقرة

معامل ارتباط بيرسون  :ةحصائيّ استعملت الباحثة الوسائل اإلو  ،(.15)داة ثبات األ وكان مين،المحكّ 

هنالك صعوبات تواجه إدارات  أنّ  :لت إلىوتوصّ  ،تيننتين مستقلّ نة ولعيّ ائي لعيّ واالختبار التّ 

ري على وفق متغيّ  احصائيًّ إة الّ توجد فروق د الو  حرير،مادي بعد التّ ة في مدينة الرّ انويّ المدارس الثّ 

  .إناث -روع ذكو النّ 

 قبالنّ ة في منطقة انويّ ة في المدارس الثّ المشكالت اإلداريّ : بعنوان (0222) وآخرون الهواشلةدراسة 

 .مينمن وجهة نظر المعلّ  وعالقتها باألداء المدرسيّ 

قب داخل ة في منطقة النّ انويّ ة في المدارس الثّ الكشف عن المشكالت اإلداريّ إلى  سعى فيهاو      

ة بسيطة نة عشوائيّ عيّ ت مين، واختير من وجهة نظر المعلّ  األخضر وعالقتها باألداء المدرسيّ  الخطّ 

من المدارس  مةً ا ومعلّ مً معلّ  (163)راسة البالغ عددهم من مجتمع الدّ  مةً ومعلّ  المً معّ  (435)بلغت 

 المسحيّ  ، واستخدم المنهج الوصفيّ (5307-5306)سي راقب خالل العام الدّ ة في منطقة النّ انويّ الثّ 
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حقق من صدقها وثباتها، راسة بعد التّ أداة لجمع بيانات الدّ ، كما استخدمت االستبانة رتباطيّ اال

ن من ة، وقد تكوّ انويّ ة في المدارس الثّ المشكالت اإلداريّ : لنت االستبانة من محورين، األوّ وتكوّ 

ة، نسيقيّ ة والتّ نظيميّ ة التّ ة، والمشكالت اإلداريّ خطيطيّ ة التّ اريّ المشكالت اإلد :أربعة مجاالت

، ةقة بالبيئة المدرسيّ ة المتعلّ فين في المدرسة، والمشكالت اإلداريّ قة بالموظّ ة المتعلّ والمشكالت اإلداريّ 

 لمدرسيّ للمدير، األداء ا األداء المدرسيّ  :ن من أربعة مجاالتوتكوّ  األداء المدرسيّ : انيوالمحور الثّ 

 أنّ  :راسة، وقد أظهرت نتائج الدّ ةجهيزات المدرسيّ ة والتّ ، واألنشطة المدرسيّ م، المنهاج المدرسيّ للمعلّ 

ط، حيث جاءت قب متوسّ ة في منطقة النّ انويّ ة ككل في المدارس الثّ مستوى المشكالت اإلداريّ 

ككل في  االداء المدرسيّ  مستوى راسة أنّ ط، كما أظهرت نتائج الدّ المجاالت جميعها بمستوى متوسّ 

ا وأخيرً . عالٍ  قب عاٍل، حيث جاءت المجاالت جميعها بمستوىً ة في منطقة النّ انويّ المدارس الثّ 

راسة على فقرات نة الدّ ة بين تقديرات أفراد عيّ حصائيّ إئج وجود عالقة سالبة وذات داللة تاأظهرت النّ 

 .ككل داء المدرسيّ أداة األة ككل وتقديراتهم على فقرات أداة المشكالت اإلداريّ 

 .منظومة األداء المدرسيّ متطّلبات تطبيق مؤّشرات  :بعنوان (0222)والعماري  القحطاني دراسة

في  إلى معرفة مدى توافر متطّلبات تطبيق مؤّشرات منظومة األداء المدرسيّ  الدراسةسعت  فقد    

، األمن خالل مؤّشرات الّتخطيط المدرسيّ ة من مدارس الّتعليم العام بمحافظة محايل عسير الّتعليميّ 

ة بين المة، الّتعّلم الّنشط، اإلرشاد الّطالبي، وتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائيّ والسّ 

، (الّدورات الّتدريبّية، سنوات العمل كمدير -العلميّ استجابات أفراد المجتمع تعزى لمتغّيرات المؤّهل 

وتكّون مجتمع  البيانات، االستبانة كأداة لجمع تم، كما استخدالمسحيّ  واست خدم المنهج الوصفيّ 

ة للبنين وكان حايل عسير الّتعليميّ ممدارس الّتعليم العام في محافظة  البحث من جميع مديري
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مدارس محافظة  أّن أفراد مجتمع البحث يرون أنّ  :ا، وقد توّصل البحث إلىمديرً  (093) عددهم

بدرجة كبيرة وبمتوّسط  فر فيها متطّلبات تطبيق مؤّشر الّتخطيط المدرسيّ ة تتوامحايل عسير الّتعليميّ 

 ، أّما توافر تطبيق مؤّشر األمن والّسالمة فجاءت بدرجة كبيرة وبمتوّسط حسابيّ (0.40) حسابيّ 

 ة وبمتوّسط حسابيّ طمتطّلبات تطبيق مؤّشر الّتعّلم الّنشط فجاءت بدرجة متوسّ  ت، كما توافر (0.04)

متوّسطة وبمتوّسط  فجاءت بدرجة أّما توافر متطّلبات تطبيق مؤّشر اإلرشاد الّطالبيّ ، (0.00)

، وتوّصل البحث إلى فروق ذات داللة إحصائّية بين متوّسطات استجابات أفراد (0.07) حسابيّ 

 .سنوات (03)، ولصالح مستوى الخبرة أكثر من كمدير لر سنوات العممجتمع البحث تعزى لمتغيّ 

في  ةة الحكوميّ انويّ تي تواجه مديري المدارس الثّ ة الّ داريّ المشكالت اإل: بعنوان (0222)يل حما دراسة

 .فلسطين

ة في ة الحكوميّ انويّ تي تواجه مديري المدارس الثّ ة الّ المشكالت اإلداريّ  وحاول فيها تقّصي     

د من صدقها أكّ التّ  جرىفقرة، و  (57)نة من استبانة مكوّ  تر وّ ط  راسة فلسطين، ولتحقيق هدف الدّ 

س محافظة ار من مد ا ومديرةً مديرً  (470)نة من راسة المكوّ نة الدّ على عيّ  تعزّ و   وثباتها، ومن ثمّ 

، وكانت حليليّ التّ  المنهج الوصفيّ  مخدواست   ،رام اهلل والبيرة، جنين، طولكرمالخليل، وبيت لحم، 

وكانت  (0.75)وقدره  ط حسابيّ ة مرتفعة بمتوسّ ة بالمدرسة الخاصّ يّ قة بالمشكالت المادّ تائج المتعلّ النّ 

وقدره  ط حسابيّ بمتوسّ ( فوف وعدم مناسبتهاضيق الصّ : )طات للفقرات في هذا المجالأعلى المتوسّ 

ط بمتوسّ  والمالعب غير مناسبة (0.19)وقدره  ط حسابيّ بمتوسّ  رةنترنت غير متوفّ وشبكة اإل (4.50)

 ط حسابيّ مين على متوسّ ة بالمعلّ ق بالمشكالت الخاصّ المتعلّ وقد حصل البعد  ،(0.91)وقدره  حسابيّ 

مين رواتب المعلّ : )ة للفقرات اآلتيةطات الحسابيّ طة وكانت أعلى المتوسّ بدرجة متوسّ  (0.50)وقدره 
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ط بمتوسّ ( سميّ وام الرّ يعمل بعد الدّ )م واج الوظيفة للمعلّ ، وازد(4.00)وقدره  ط حسابيّ بمتوسّ ( قليلة

وقدره  ط حسابيّ ة فقد حصل على متوسّ يّ ق بالمشكالت الفنّ ا البعد المتعلّ مّ أ، (0.90) وقدره حسابيّ 

ة غير ماليّ شح الموارد ال: ة للفقرات اآلتيةطات الحسابيّ طة، وكانت أعلى المتوسّ بدرجة متوسّ  (0.9)

ال تقوم الة مجالس أولياء األمور غير فعّ ، و (4.44)وقدره  ط حسابيّ بمتوسّ  االلتزامات كافية لسدّ 

 ط حسابيّ بمتوسّ  ةنولوجيّ كات التّ مكان، وضعف اإل(4.44)وقدره  ط حسابيّ بمتوسّ  حيحبدروها الصّ 

 ة فيتي تواجه المدارس الحكوميّ ة الّ داريّ ة للمشكالت اإليّ رجة الكلّ ، وكانت الدّ (4.55)وقدره 

نس رات الجراسة بمتغيّ للدّ ة فريّ ات الصّ ، وقد قبلت الفرضيّ (0.45)ة مرتفعة وقدره ماليّ المحافظات الشّ 

 .وسنوات الخبرة ل العلميّ والمؤهّ 

ة على دراسة ميدانيّ  :صعوبات عمل المدير وعالقتها برضاه المهني: بعنوان (0222)ورغي  دراسة

 .ةعّينة من مديري المدارس االبتدائيّ 

اه القتها برضصعوبات عمل المدير وع"  الّدراسة حول إشكالّيتها المتعّلقة باستكشاف تمحور ت     

ة، الّضوء على طبيعة هذه الّصعوبات اّلتي قد تتعّلق بالهيئة الّتدريسيّ أن تسّلط  تحاول، كما "المهنيّ 

 ة ومحاولة الوقوف على عالقتها برضا المدير المهنيّ أو بشؤون الّتالميذ، أو بظروف البيئة المدرسيّ 

وبات عمل المدير، وهل هناك عالقة ما هي صع: في ظّلها، ألجل ذلك صيغت الّتساؤالت التّالية

متغّير؟ وقد انحصرت  من حيث األبعاد المحّددة لكلّ  ة بينها وبين رضاه المهنيّ ذات داللة إحصائيّ 

نقص القاعات الخاّصة بممارسة الّنشاطات المختلفة، : الّنتائج في أّن أكثر الّصعوبات تتمّثل في

ّية مجالس اآلباء عف قناعة أولياء األمور بأهمّ ، وضوقّلة توّفر خدمات صيانة المبنى المدرسيّ 
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ة، وعدم صّفية، ونقص الوسائل الّتعليميّ ومشاركتهم فيها، وضعف مشاركة األستاذ في الّنشاطات الاّل 

  .كتظاظ الّتالميذة الجديدة وام بعض األساتذة في المناهج الّدراسيّ تحكّ 

 .ة زليتنة ببلديّ انويّ ة في المدارس الثّ رة المدرسيّ واقع مشكالت اإلدا: بعنوان (0221)عبد الّدائم  دراسة

ة زليتن خالل انوي ببلديّ ة بمدارس الّتعليم الثّ إلى معرفة مشكالت اإلدارة المدرسيّ  وهدف في دراسته 

، ، حيث شمل مجتمع البحث جميع مديري مدارس الّتعليم الثّانويّ (5307-5306)العام الّدراسي 

فقرة، تتضّمن المشكالت  (40)استبانة مكّونة من  ق أهداف البحث أ عّدتديًرا، ولتحقيم (59)وعددهم 

 :أظهرت الّنتائج،  (spss)معالجة البيانات باستخدام برنامجو تحليل ة، وبتي تواجه اإلدارة المدرسيّ الّ 

ة هي عدم سداد احتياجات المدرسة من وسائل أّن أبرز المشكالت اّلتي تواجه اإلدارة المدرسيّ 

رهاق إدارة المدرسة بإعداد اإلحصائيّ ، وقرطاسيّ ةتعليميّ  ات اّلتي يطلبها قطاع الّتربية ة، وتجهيزات، وا 

ر وصول القرارات من قطاع الّتربية والّتعليم اّلتي تتضّمن الّتسّيب والّنقل والّتعليم باستمرار، كذلك تأخّ 

من ة بالمدرسة، و القرارات الخاصّ  سبة للمعّلمين مع قّلة مشاركة المعّلمين في اّتخاذالعجز بالنّ  وسدّ 

ة، ازدحام الفصول بالّطالب مّما يشّكل مشكلة في الّنظام بين المشكالت اّلتي تواجه اإلدارة المدرسيّ 

 .الب لالجتماعات اّلتي تدعو لها المدرسة مع عدم متابعة أبنائهموقّلة حضور أولياء أمور الطّ 

تي تواجه قادة يات الّ حدّ لتّ ا :بعنوان  ),et al& Ray, Andrea., (2016 أندريا وآخرون  رايدراسة 

.مواجهة مشكالت اليوم في إدارة المدرسة: المدارس المبتدئين

تي تواجه قادة المدارس المبتدئين مع إدارة المعلومات بشكل مختلف ومع يات الّ حدّ ر التّ تتطوّ      

ديرو تي يواجهها ميات الفريدة الّ حدّ راسة التّ دّ هذه ال، حيث تتناول نظيميّ ة والتّ عات المجتمعيّ وقّ تغير التّ 

ز ويركّ ، في المدرسة الث األولى في منصب قياديّ نوات الثّ خالل السّ  (001)المدارس الممارسون 
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، ة بقادة المدارس ذوي الخبرةين بتلك الخاصّ رات المبتدئين الحاليّ ، وكيفية مقارنة تصوّ راتهمعلى تصوّ 

 أنّ  :تائجأظهرت النّ ، و ياتحدّ هم بشكل أفضل لهذه التّ دمة أن تعدّ وكيف يمكن لبرامج ما قبل الخ

، رات قادة المدارس ذوي الخبرةين تختلف نوًعا ما عن تصوّ رات قادة المدارس المبتدئين الحاليّ تصوّ 

: ة بين القادة ذوي الخبرة كما فعلوا مع المبتدئينيّ ا في نفس األهمّ هناك موضوعان يشتركان نسبيًّ و 

ة أوضح القادة ذوو الخبرة المزيد عن عقبات سياسيّ ، و ةياسة واكتساب حس المصداقيّ في السّ ل نقّ التّ 

، كان أنفسهمق بهؤالء السّ ، وفيما يتعلّ وأولياء األمور ،مين اآلخريندة مع مجالس المدارس والمعلّ محدّ 

ة في تطوير دمقاكونوا أكثر نجاًحا في سنواتهم الأعرب القادة ذوو الخبرة عن رغبتهم في أن يفقد 

ذي لم يحدث على اإلطالق بين كان الموضوع الّ  ة بسرعة أكبر مع أصحاب المصلحةالمصداقيّ 

ف مع ثقافة المدرسة الجديدة كيّ هو التّ و ين ولكن الحظه خمسة من القادة ذوي الخبرة المبتدئين الحاليّ 

لة في ثقافة صّ سون للعوامل المتأّ رّ رها القادة المتمتي طوّ اهرة بالقيمة الّ يمكن تفسير هذه الظّ  كقائد لها

 .الحرم الجامعيّ 

الّسنة األولى  الّتحّديات اّلتي تواجه المديرين في: بعنوان (Adem, Bayar., 2016) آدم باياردراسة 

 .في مدارسهم

مع  اتماشيً ، تي يواجهها مديرو المدارسئيسة للممارسة الّ حديات الرّ راسة تحديد التّ الدّ  نالهدف م     

مقابالت مع مديري المدارس العاملين  يتجر أ، و وعيّ نّ البحث الة الغرض، استخدم الباحث منهجيّ  هذا

لة بشأن ممارسة في منطقة أماسيا، باإلضافة إلى إجراء تحليل للمستندات لجمع معلومات مفصّ 

شاركين الم يرينمعظم المد أنّ  :، وجدت الباحثةتمعتي ج  بعد تحليل البيانات الّ ، القيادة واإلدارة

هم عالوة على ذلك، أفاد مديرو المدارس أنّ  ح أن يتركوا مهنتهملذلك من المرجّ  ،اشتكوا من مهنتهم
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/ البلبية لألسر تجاه المدرسة، الطّ المواقف السّ  العنف،: الية في المدارسيات التّ حدّ واجهوا التّ 

مين وسلوكاتهم تجاه مواقف المعلّ و  ،(ةقابيّ النّ )مين العائالت المهاجرة من سوريا والعراق، نقابات المعلّ 

تائج  خلص في ضوء النّ ، و المدرسة/ لوكات غير المرغوبة في الفصلزيادة السّ  مديري المدارس،

ا، سبة لمستقبل تركيّ العمل كمدير في المدرسة أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل، بالنّ  الباحث إلى أنّ 

يات حدّ للتّ  لبيّ أثير السّ تراك العمل مًعا لتقليل التّ مين األياسات والباحثين والمعلّ يجب على صانعي السّ 

 .ركيعليم التّ والحفاظ على المديرين في نظام التّ 

عليم الخاص مــن ة في التّ تي تواجه اإلدارة المدرسيّ المشكالت الّ : بعنوان (0221) الةأبوشعّ  دراسة

عليم الخاص ة لمدارس التّ ة ميدانيّ يّ دراسة تحليل"الميذ مين وأولياء أمور التّ وجهة نظر المديرين والمعلّ 

 ."دولة ليبيا في اويةات الزّ في بلديّ 

ة في المدارس تي تواجه اإلدارة المدرسيّ عرف إلى المشكالت الّ التّ  وسعى في دراسته إلى     

اوية في ليبيا، الميذ في بلديات الزّ مين وأولياء أمور التّ ة من وجهة نظر المديرين والمعلّ الخاصّ 

راسة نة الدّ ملت عيّ تشا، كما مةً مًا ومعلّ معلّ  (510)مديرًا إضافة إلى  (55)راسة من نة الدّ عيّ  نتوتكوّ 

ت ّزعأداة رئيسة و " االستبيان"مارة جمع المعلومات ة أمر، واستخدم الباحث استووليّ  اوليً  (606)على 

 ،اويةعليم الخاص بالزّ لتّ لى المشكالت الموجودة بالفعل في مدارس اإعرف التّ  ّدراسة بغيةنة العيّ على 

ة قيبة اإلحصائيّ باستخدام الح المعالجتها إحصائيًّ  الحاسب اآلليّ  عة إلىالبيانات المجمّ  تلدخأ  و 

تي تواجه اإلدارة ما هي المشكالت الّ : راسةوذلك لإلجابة على سؤال الدّ  (SPSS) ةللعلوم االجتماعيّ 

لت ميها وأولياء األمور؟ وتوصّ المدارس ومعلّ عليم الخاص من وجهة نظر مديري ة في التّ المدرسيّ 

عليم الخاص من وجهة نظر ة للتّ تي تواجه اإلدارة المدرسيّ درجة المشكالت الّ  أنّ  :اليةتائج التّ إلى النّ 
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طة تي كانت درجتها متوسّ ة والّ مديري هذه المدارس كانت ضعيفة باستثناء بعض المشكالت اإلداريّ 

قة بعقد االجتماعات ة المتعلّ ة، وخاصّ ة المسؤولة عن تلك المدارس الخاصّ يّ عليمقة باإلدارة التّ والمتعلّ 

ة لمديري ة بإقامة دورات تدريبيّ عليميّ إضافة إلى عدم اهتمام اإلدارة التّ  ،ة مع مديري المدارسوريّ الدّ 

ة درجة المشكالت اإلداريّ  أنّ و ، مين داخل الفصلالميذ للمعلّ إضافة إلى عدم احترام التّ  ،المدارس

درجة المشكالت  أنّ و  ،كور منها عند اإلناثة بالمديرين حسب الجنس كانت عالية عند الذّ الخاصّ 

عند درجة  اة إحصائيًّ مين فكانت ضعيفة ولم يالحظ وجود فروق دالّ ة بالمعلّ ة الخاصّ اإلداريّ 

ة ت الخاصّ درجة المشكال ّماأ، و راسةرات الدّ مين تعزى لمتغيّ ة بالمعلّ ة الخاصّ المشكالت اإلداريّ 

ة في درجة المشكالت بأولياء األمور فكانت ضعيفة ولم يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 

  .اوية في ليبياات الزّ الب ببلديّ ة بأولياء أمور الطّ الخاصّ 

وء العام في ض انويّ عليم الثّ تي تواجه مديري ومدرسي التّ يات الّ حدّ التّ : بعنوان (0221)الخطيب  دراسة

 .ات محافظة دمشقدراسة في مدارس ثانويّ : مستقبل من وجهة نظرهممدرسة ال

تي تواجه يات الّ حدّ ما التّ : هدفت في دراستها لإلجابة عن الّسؤال الّرئيس فيها والمتمّثل في     

ساؤل انوي العام في ضوء مدرسة المستقبل من وجهة نظرهم؟ بهذا التّ عليم الثّ مديري ومدرسي التّ 

اة أد نةستبااال تد، واعتميّ حليلالتّ  م المنهج الوصفيّ وقد استخد ،راسةمسعى الدّ ة و ت طرح إشكاليّ 

العام بمدارس محافظة  انويّ عليم الثّ لمرحلة التّ  مديرًا ومديرةً  (00)راسة من نة الدّ نت عيّ تكوّ و  ،راسةللدّ 

ة راسة إلى عدّ لت الدّ صّ تو و  ،العام انويّ عليم الثّ من مرحلة التّ  مدّرسًا ومدّرسةً  (644)ة، وسميّ دمشق الرّ 

ة لدى مديري ة واالجتماعيّ ة واإلداريّ خصيّ تتوافر كّل من معايير مدير مدرسة المستقبل الشّ أّنه  :نتائج

أكثر معايير مدرسة ، و بعًا لمفتاح تصحيح االستبانةالعام بدرجة كبيرة ت انويّ عليم الثّ مدارس التّ 
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ة، تليها االجتماعيّ  ة، ثمّ العام المعايير اإلداريّ  انويّ ثّ عليم اللدى مديري مدارس التّ  االمستقبل توافرً 

تي يواجهها ة الّ ة واالجتماعيّ كنولوجيّ ة والتّ ربويّ ة والتّ يات اإلداريّ حدّ من التّ  جاء مستوى كلّ ، و ةخصيّ الشّ 

، في حين جاء مستوى اطً العام في ضوء مدرسة المستقبل متوسّ  انويّ عليم الثّ مديرو مدارس التّ 

العام في  انويّ عليم الثّ تي يواجهها مديرو مدارس التّ يات الّ حدّ أكثر التّ و  ،اة كبيرً ت االقتصاديّ ياحدّ التّ 

ة، كنولوجيّ يات التّ حدّ التّ  ة، ثمّ ربويّ يات التّ حدّ ة، تليها التّ يات االقتصاديّ حدّ ضوء مدرسة المستقبل هي التّ 

تتوافر كل من معايير مدّرس مدرسة ، و ةيات اإلجتماعيّ حدّ ة، وأخيرًا التّ يات اإلداريّ حدّ وبعدها التّ 

طة العام بدرجة متوسّ  انويّ عليم الثّ ة لدى مدّرسي مدارس التّ ة واالجتماعيّ ربويّ ة والتّ خصيّ المستقبل الشّ 

عليم أكثر معايير مدرسة المستقبل توافرًا لدى مدّرسي مدارس التّ ، و بعًا لمفتاح تصحيح االستبانةت

يات حدّ جاء مستوى كل من التّ ، و ةربويّ ة، تليها التّ االجتماعيّ  ة، ثمّ خصيّ العام المعايير الشّ  انويّ الثّ 

لعام في ضوء مدرسة انوي اعليم الثّ تي يواجهها مدّرسو مدارس التّ ة الّ ة والمعرفيّ كنولوجيّ ة والتّ ربويّ التّ 

تي يات الّ حدّ التّ  أكثر، و ة كبيراً قافيّ ة والثّ يات االجتماعيّ حدّ ؛ في حين جاء مستوى التّ اطً متوسّ  المستقبل

ة، تليها يات االجتماعيّ حدّ انوي العام في ضوء مدرسة المستقبل هي التّ عليم الثّ يواجهها مدّرسو التّ 

، ةكنولوجيّ يات التّ حدّ ة، وأخيرًا التّ يات المعرفيّ حدّ ة، وبعدها التّ ربويّ يات التّ حدّ التّ  ة، ثمّ قافيّ يات الثّ حدّ التّ 

إجابات المديرين حول مدى توافر معايير مدير مدرسة  ط درجاتعدم وجود فروق بين متوسّ و 

لخبرة، لصالح ر سنوات ا؛ ووجود فروق في متغيّ ل العلميّ رات الجنس والمؤهّ المستقبل تبعًا لمتغيّ 

تي يات الّ حدّ ط درجات إجابات المديرين حول التّ عدم وجود فروق في متوسّ و  ،سنوات فأكثر (03)

، ووجود فروق في ل العلميّ رات الجنس والمؤهّ تعزى لمتغيّ  يواجهونها في ضوء مدرسة المستقبل

 .سنوات فأكثر (03)ر سنوات الخبرة، لصالح متغيّ 
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فهم القيادة في : بعنوان(  et al, Ahumada ,sLewi&,. 2015()  وآخرون لويس أهومادادراسة 

 .ةدراسة حالة تشيليّ : تي تواجه ظروًفا صعبةالمدارس الّ 

، جهها قادة المدارس حسب شكل عملهمتي يوايات الّ حدّ فهم التّ راسة ه الدّ كان الهدف من هذ     

عامل مع اها قادة المدارس للتّ تي يتبنّ ات الّ ، واالستراتيجيّ ياتحدّ ذي تنشأ فيه هذه التّ ياق الّ وطبيعة السّ 

في حقيق التّ حيث جرى ، هذا الغرضل اتاالستراتيجيّ و  ،عملهم واألسباب الكامنة وراء ذلكتعقيدات 

 ،غم من ظروفها المعاكسةقت نجاًحا غير عادي على الرّ حقّ (  (K8دراسة حالة واحدة لمدرسة تشيلية

الب وفريق إدارة مين والطّ ركيز مع مدير المدرسة ونائبه والمعلّ المقابالت ومجموعات التّ  يتجر أ

ات ل االستراتيجيّ وحو  ،تي يواجهها المجتمع المدرسييات الّ حدّ زت المقابالت على التّ ركّ ، و المدرسة

ات العالية عوقّ ة رعاية التّ يّ ، أهمّ أوالً  :تائج حول ثالثة محاور رئيسةالنّ  تمظّ ن  ، و لمواجهتها ن ّفذتتي الّ 

ضع ومشاركة ة و يّ ، أهمّ ثالثًا ،مينة للمعلّ وح المعنويّ ة رفع الرّ يّ ، أهمّ ثانياً  ؛فينالب والموظّ بين الطّ 

وقد تكون  ،ة مفيدة في نجاح المدرسةئيسالموضوعات الرّ كانت هذه  ،فضلأرؤية مشتركة لمستقبل 

 .ة في تشيلي، خاصّ تي تواجه ظروًفا صعبة مماثلةمفيدة للمدارس األخرى الّ 

الّتحّديات اّلتي تواجه اإلدارات في : بعنوان et al& ,(Mohtasseb., (2015 وآخرون محتسبدراسة 

.ة الخرطومة بمحليّ انويّ ة الثّ المناهج األجنبيّ ذات مدارس ال

ة بمحلّية الخرطوم مع الّتركيز على ة الثّانويّ استهدف في دراسته المدارس ذات المناهج األجنبيّ      

كانت متعّلقة بالمديرين أنفسهم أم واقع اإلدارات في هذه المدارس والّتحّديات اّلتي تواجهها سواء 

وء على االقتراحات الّرئيسة لحلول هذه سّلط الباحث الضّ أولياء األمور، و  المعّلمين أم الّطالب أم

ة ة والّنوعيّ يّ الّدراسة الّطرق المختلفة الكمّ  المشكالت كما اقترحها المديرون أنفسهم، واستخدمت
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مدرسة مناهج أجنبية بمحلّية الخرطوم،  (06)باستخدام المقابالت واالستبانات، وأ جري البحث في 

ووّزعت االستبانات على اثنين من رؤساء المدارس، حيث جرت مقابلة مدير المدرسة والمعّلم، 

الّتحّديات اّلتي تواجه  ووّزعت استبانات مختلفة مع المعّلمين المتاحين، ثّم حّددت الّدراسة أهمّ 

ة بداًل ة لتكون في تركيز اإلدارات نفسها على الوظائف اإلداريّ اإلدارات في مدارس المناهج األجنبيّ 

وكذلك مع الوظائف المتعّددة اّلتي تلعبها في مدارسها، هناك نقص في  ة،من القيادة الّتعليميّ 

ر مجالهم، وال يتّم مراعاة الّتطوّ  ن فية والمتخّصصيالمعّلمين المحترفين اّلذين يتقنون الّلغة اإلنجليزيّ 

بشكل جّيد من قبل اإلدارات، والّطالب لديهم حافز ضعيف تجاه دراستهم، ويظهرون  المهنيّ 

مدارس إلى ة، وتفتقر العديد من هذه الة ويعانون من فجوات تعليميّ ن القضايا الّسلوكيّ مجموعة م

أولياء أمور الّطالب في هذه المدارس ضعيفة، إّن االعتراف بالقيادة عالية  وحدات اإلرشاد، وبإسهام

لول زمة هي حالجودة في إدارة المدارس، وتدريب المديرين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الاّل 

 .للمعّلمين بالّتطوير المهنيّ  ّية عن االهتمام الجادّ أهمّ  للمشاكل اّلتي تواجه هذه المدارس، ال تقلّ 

القيادة الّتحّديات اّلتي يواجهها مديرو المدارس في سياق : بعنوان (Sincar., 2015)سنكار دراسة 

 .الّتكنولوجّية

المدارس  اّلتي يواجهها مديروديد الّتحّديات الّدراسة إلى تحقيق غرضها المتمّثل في تح وسعت     

، وهي دراسة حالة نوعّية تسترشد بالمعايير الوطنّية لتكنولوجيا الّتعليم في سياق القيادة الّتكنولوجّية

مديري مدارس ابتدائّية يعملون في مدينة كبيرة في جنوب شرق تركيا،  (6)لإلدارة، شارك فيها 

ت وجًها لوجه عبر بروتوكول مقابلة شبه منّظمة، ثّم طّورت أداة وجمعت البيانات من خالل مقابال

جمع البيانات من خالل دراسات تجريبّية تستند إلى الخبراء، وحّللت البيانات من خالل نهج 
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موضوعّي، وجرى الّتحّقق من الّصالحّية والموثوقّية من خالل مراجعة األقران والّتحّقق من 

ة بين المبرمجين، وأظهرت الّنتائج أّن في توّلي أدوارهم كقادة األعضاء، وعملّيات الموثوقيّ 

الّتكنولوجيا يواجه مديرو المدارس تحّديات مختلفة، بما فيها البيروقراطّية، ونقص الموارد ومقاومة 

 .االبتكار، ونقص الّتدريب أثناء الخدمة

ة في قضاء سميّ ة الرّ ألساسيّ تي تواجه مديري المدارس االمشكالت الّ : بعنوان (0221)كينار  دراسة

 .صيدا

ة في سميّ ة الرّ المدارس األساسيّ يري تي تواجه مدراسة إلى الكشف عن المشكالت الّ تهدف الدّ      

فادة المسؤولين التّ قضاء صيدا، وتصوّ  تي تعوق عرف على المشكالت الّ ين بالتّ ربويّ ر حلواًل لها، وا 

المدارس  يريمد أنّ  :هاأبرز نتائجوكان من  ،يهاتخطّ عمل مديري المدارس ومساعدتهم على 

 ة توزيع اهتمامهم وجهدهم ووقتهم على مختلف األنشطةفي قضيّ  ا يعانونة في قضاء صيدسميّ الرّ 

المحافظة  :مثل افي عمل المدرسة مهامً  ن ذلك الجانب اإلداريّ اتهم ويتضمّ تي تقع ضمن مسؤوليّ الّ 

ل يتحمّ ، و لى مباني المدرسة وتجهيزاتهاواإلشراف ع ،هااتت المدرسة وملفّ وضبط سجاّل  ،ظامعلى النّ 

ة بمختلف ربويّ ل اإلدارة التّ تتحمّ ، و ةصيّ تبعات المشكالت لعدم حصولهم على دورات تخصّ  يرونالمد

العدد ، و ة الكفؤةعليميّ ة الهيئة التّ قلّ ، و ة وتحديد مشكالتهاعليميّ ة التّ بعة عن تقويم العمليّ مستوياتها التّ 

 .ونتي يستحقّ مين لعدم منحهم حقوقهم الّ ر المعلّ تذمّ ، و فوففي الصّ  يذالمالتّ الكبير من 
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تي استحدثت فيها ة الّ تي تواجه مديرات المدارس الحكوميّ المشكالت الّ : بعنوان (0221)شعبان دراسة 

 .شعب لرياض األطفال في األردن

تي الّ ة ت المدارس الحكوميّ تي تواجه مديراراسة إلى الوقوف على المشكالت الّ هدفت الدّ      

ونوع  ص،خصّ التّ ) :ريي أثر متغيّ استحدثت فيها شعب لرياض األطفال في محافظة إربد، وتقصّ 

نت أداة ة، وتكوّ بطريقة عشوائيّ  تاختير واّلتي  ،مديرة (16) راسة مننة الدّ نت عيّ تكوّ  ،(المدرسة

ساق سبعة مجاالت، وبلغ معامل االتّ  عت علىة وزّ لت المشكالت المستجدّ فقرة مثّ  (41)راسة من الدّ 

ط ج المحايد حيث بلغ المتوسّ درّ قديرات حول التّ ، وقد تمركزت التّ (10) ألفا –اخلي بطريقة كرونباخالدّ 

 (%40) ة وبنسبةة ملحّ فقرة من فقرات األداة موضع مشكلة مستجدّ  (03)لت وشكّ  ،(0.05) العام

أولياء  ، وقد جاء مجال(%00)دة، وبنسبة طة الشّ وسّ فقرة من فقرات األداة مشكلة مت (57)لت وشكّ 

وبدرجة تقدير كبيرة،  (82.) وبانحراف معياريّ  (0.60) ط حسابيّ أوال بمتوسّ  يّ والمجتمع المحلّ  ،األمور

 (83.) بانحراف معياريّ  (2.64)ط ابعة واألخيرة بمتوسّ فقد جاء في المرتبة السّ  ا مجال األطفالأمّ 

بين  (α ≥ 050.)ة عند مستوى راسة عن فروق إحصائيّ وكشفت الدّ  ،طةوبدرجة تقدير متوسّ 

، صخصّ التّ  رتعزى لمتغيّ  الثة األولى؛ين لتقديرات المديرات على المجاالت الثّ طين الحسابيّ المتوسّ 

فقد عزيت الفروق  ا المجاالت األربعة األخيرة ،؛ أمّ األكاديميّ  صخصّ ولصالح المديرات ذوات التّ 

 .ةنويّ ا، ولصالح مديرات المدارس الثّ المدرسة نوع رإلى متغيّ 

 

 



 

68 

 

مشكالت مديرات مدارس البنات األساسّية العليا الحكومّية  :بعنوان (0222) أبو سيدو دراسة

 .(دراسة مقارنة)فظات غّزة والمدارس اإلعدادّية بوكالة الغوث بمحا

ة مدارس البنات األساسيّ  اجه مديراتإلى الكشف عن أهم المشكالت اّلتي تو  هدفت الّدراسة     

ة بوكالة الغوث بمحافظات غّزة، ومدى اختالف هذه المشكالت لمدارس اإلعداديّ ة واالعليا الحكوميّ 

باإلضافة إلى تحديد سبل الحّد  ،ري الجهة المشرفة، سنوات الخدمةى هاتين الفئتين، تبًعا لمتغيّ لد

، نظًرا لمناسبته الّتحليليّ  المنهج الوصفيّ  افيه دم  ت اّلتي تواجه المديرات، واعت  من هذه المشكال

فقرة موّزعة على ثالث  (47)استبانة اشتملت على  ّدتع  لتحقيق هذه األهداف أ  ألغراض الّدراسة، و 

، مشكالت مرتبطة بأعضاء هيئة الّتدريس، ة بالّنظام المدرسيّ مجاالت، هي مشكالت خاصّ 

، وللّتحّقق من صالحّية أداة الّدراسة، قامت الباحثة ومشكالت مرتبطة بالّسلطة الّتعليمّية المشرفة

بفحص صدقها وثباتها، حيث حصلت على نتائج أعطتها ثقة بأداة دراستها، وطّبقت االستبانة على 

من خالل استخدام الحزمة ة مديرة، وبعد المعالجة اإلحصائيّ  (15)مجتمع الّدراسة المكّون من 

ة رات مدارس البنات األساسيّ تمّثلت أهم مشكالت مدي: تائج التّاليةإلى النّ  وّصلتت (spss)ة اإلحصائيّ 

مشكالت خاّصة : ة بوكالة الغوث بمحافظات غّزة في اآلتية، والمدارس اإلعداديّ العليا الحكوميّ 

قوع أخطاء بنسبة ، حيث دارت هذه المشكالت حول الكذب، واّتهام األخريات عند و بالّنظام المدرسيّ 

مشكالت %(41.76)ة ية بنسبة مئويّ صفّ الاّل وندرة مشاركة الّطالبات في الّنشاطات  (%00.07)ة مئويّ 

ة المبدعات بنسبة مئويّ  ة للمعّلماتة والمعنويّ كقّلة الحوافز الماديّ مرتبطة بأعضاء هيئة الّتدريس، 

طة شكالت مرتبطة بالّسلم%(70.01)ة عّلمات بنسبة مئويّ للموقّلة الّراتب المخّصص  ،(74.76%)

وقّلة الحوافز ،%(71.07)ة الفترتين بنسبة مئويّ  كمساوىء العمل في مدارس نظام ة المشرفة،الّتعليميّ 
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ة عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ و  ، (%70.07)ة ة مئويّ بلة بنسة الفاعة للمدرسة والمعنويّ يّ المادّ 

المشكالت اّلتي تواجههّن تعزى بين متوّسطات تقديرات المديرات حول  (α ≥ 050.)مستوى الّداللة 

α ≥ )ة عند مستوى الّداللة توجد فروق ذات داللة إحصائيّ ، و (وكالةحكومة، )لمتغّير الجهة المشرفة 

بين متوّسط تقديرات المديرات حول المشكالت اّلتي تواجههّن، تعزى لمتغّير سنوات الخدمة،  (050.

وذلك لصالح  ،(0-0)ارنتهم مع سنوات الخدمة مق عند (03-6)وهي لصالح من لديهم سنوات الخدمة 

 أّما عن سبل الحدّ  ،(فوقفما  00)عند مقارنتهم مع سنوات الخدمة  (03-6)من لديهم سنوات الخدمة 

ة يّ فز المادّ توفير الحوا: من هذه المشكالت فقد أجمعت معظم مديرات المدارس على األمور التّالية

توفير لمبدعات، وتخفيض نصاب المعّلمات من الحصص، و ة للمعّلمات المتمّيزات واوالمعنويّ 

ة للمدرسة الفاعلة، واألخذ برأي إدارات المدارس قبل التّنقالت اّلتي تكون ة والمعنويّ الحوافز الماّديّ 

 .في العمل على حساب الجانب الفّنيّ 

 .مينة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات قة بالّدراسات المتعلّ  0.0.0

درجة تطبيق المعّلمين لمعايير الّتعليم في نظام تطوير األداء : بعنوان (0202)إبراهيم دراسة 

 .ة في سلطنة عمانال الّشرقيّ بمحافظة شم المدرسيّ 

دت الّدراسة استكشاف درجة تطبيق المعّلمين لمعايير الّتعليم في نظام تطوير األداء تعمّ      

، كما استخدمت استخدم فيها المنهج الوصفيّ ة في سلطنة عمان، و بمحافظة شمال الّشرقيّ  المدرسيّ 

من المعّلمين األوائل،  (000) نة مننة مكوّ قت على عيّ االستبانة في جمع البيانات والمعلومات وط بّ 

 نظام تطوير األداء المدرسيّ  وتوّصلت الّدراسة إلى أّن درجة تطبيق المعّلمين لمعايير الّتعليم في

عمان جاءت كبيرة في معايير الّدراسة ككل، كما جاءت كبيرة  بمحافظة شمال الّشرقية في سلطنة
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ة، وتلبية احتياجات الّتعّلم الخاّصة جودة الّتعليم والّتعّلم في كل مادة دراسيّ : في جميع المعايير وهي

ّلم ة المعا، وفاعليّ بجميع الّطالب، وفاعلّية أساليب التّقويم وتحفيزها للّطالب، وتقويم المعّلم ألدائه ذاتيً 

ة في استجابات د فروق ذات داللة إحصائيّ األّول كمشرف مقيم، كما كشفت الّنتائج عن عدم وجو 

، ولكن الخبرة والمؤّهل العلميّ  سنوات تعزى إلى متغّيريّ  (α ≥ 050.)أفراد عّينة الّدراسة عند مستوى 

  .وجدت هذه الفروق في متغّير الجنس ولصالح اإلناث

 للمعّلمين في مدارس الّتعليم األساسيّ  تحسين األداء المهنيّ : بعنوان (0202)صالح الّدين دراسة 

 . المدمج ضوء اإلشراف الّتربويّ بسلطنة عمان في 

 ربويّ مين، ومستوى ممارسة اإلشراف التّ للمعلّ  راسة إلى تحديد مستوى األداء المهنيّ هدفت الدّ      

ة بين اللة اإلحصائيّ عن الفروق ذات الدّ شف كان، والفي عمّ  عليم األساسيّ المدمج بمدارس التّ 

ة، وتحديد العالقة يموغرافيّ رات الدّ راسة تعزى للمتغيّ نة حول محاور الدّ طات تقديرات العيّ متوسّ 

 ربويّ راسة لدرجة ممارسة اإلشراف التّ نة الدّ طات درجات تقديرات أفراد عيّ ة بين متوسّ االرتباطيّ 

تي تواجه تطبيق اإلشراف يات الّ حدّ ين، والوقوف على التّ مللمعلّ  المدمج ومستوى األداء المهنيّ 

مين في ضوء اإلشراف ل إلى إجراءات مقترحة لتحسين األداء المهني للمعلّ وصّ المدمج، والتّ  ربويّ التّ 

 تفظّ ؛ حيث و  (وعيّ والنّ  يّ مّ كال)راسة استخدم المنهج المختلط ولتحقيق أهداف الدّ  ،المدمج ربويّ التّ 

المقابلة على  تما استخدمكم، معلّ  (007)نة من ة مکوّ ميّ كراسة النة الدّ بانة على عيّ است: أداتين هما

 أن تقدير مستوى األداء المهنيّ  :تائجمشرف، وأظهرت النّ  (00)نة من وّ كة موعيّ راسة النّ نة الدّ عيّ 

 ربويّ اف التّ تقدير مستوى ممارسة اإلشر  نّ أا، کما جدً  الثة جاءت بدرجة عاليةٍ بأبعاده الثّ  مينللمعلّ 

ة بين استجابات أفراد الثة جاءت بدرجة عالية، ووجود فروق ذات داللة إحصائيّ المدمج بمراحله الثّ 
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ل وجميع أبعاده ماعدا ما بعد األداء المرتبط باإلنماء ككم للمعلّ  راسة في األداء المهنيّ نة الدّ عيّ 

انت لصالح كالفروق  ، وأنّ االجتماعيّ وع ا للنّ نة وفقً ، فال توجد فروق بين استجابات العيّ المهنيّ 

ل، كدمج کالم ربويّ بين ممارسة اإلشراف التّ  ا وجود ارتباط إيجابيّ راسة أيضً اإلناث، وأظهرت الدّ 

المدمج يواجه  ربويّ ة أن اإلشراف التّ وعيّ راسة النّ شفت نتائج الدّ كکما  ،لكک وبين األداء المهنيّ 

ثرة األعباء الملقاة على كجديد، و غبة في التّ ضعف الرّ كة يّ وادر البشر كق باليات منها ما يتعلّ تحدّ 

سبل مواجهة هذه  أهمّ  نترنت، وأنّ ة اإلكضعف شبكة، يّ جهيزات المادّ ق بالتّ عاتقهم، وما يتعلّ 

ة المدمج، ووجود بنية تحتيّ  ربويّ لة لتطبيق اإلشراف التّ ة المؤهّ وادر البشريّ كيات توفير الحدّ التّ 

 .يئة عمل مناسبةب كذلكة، و لکترونيّ إ

حفيز وعالقتها باألداء درجة استخدام اإلدارة بالتّ : بعنوان (0222) وحجازي أبو عشيبة دراسة

 .قب من وجهة نظر مديريهامين في مدارس النّ للمعلّ  الوظيفيّ 

 الوظيفيّ وعالقتها باألداء  ،حفيزالكشف عن درجة استخدام اإلدارة بالتّ إلى راسة هدفت الدّ      

 (90)راسة من نة الدّ نت عيّ قب من وجهة نظر مديريها، وتكوّ ن في المدارس في منطقة النّ ميللمعلّ 

حفيز نت استبانة اإلدارة بالتّ أكد من صدقهما وثباتهما، وتكوّ راسة بعد التّ ، وطبقت أداتا الدّ ا ومديرةً مديرً 

العدالة قدير واالحترام، تّ رقيات، الالحوافز، التّ  ة نظامعة على أربعة مجاالت فاعليّ فقرة موزّ  (55) من

عة على ثالثة فقرة موزّ  (51) مين مننت استبانة األداء الوظيفي للمعلّ ، وتكوّ في توزيع المنح والحوافز

 أنّ  :راسةأظهرت نتائج الدّ ، و ات، والعالقات في العمللمسؤوليّ ل اإنجاز المهام، تحمّ مجاالت وهي 

 ،س جاءت مرتفعةقب من وجهة نظر مديري المدار حفيز في مدارس النّ درجة استخدام اإلدارة بالتّ 

قب من مي مدارس النّ لدى معلّ  ة لفقرات مجاالت مستوى األداء الوظيفيّ طات الحسابيّ المتوسّ  أنّ و 
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ة موجبة وذات داللة وجهة نظر مديري المدارس قد جاءت بدرجة كبيرة، ووجود عالقة ارتباطيّ 

 .مينللمعلّ  قب واألداء الوظيفيّ يز في مدارس النّ حفة بين درجة استخدام اإلدارة بالتّ إحصائيّ 

مي المرحلة معلّ في تحسين أداء  يّ وجيه الفنّ ة برنامج التّ درجة فاعليّ : بعنوان (0222) العازميدراسة 

 .ة في دولة الكويتانويّ الثّ 

ي المرحلة مفي تحسين أداء معلّ  يّ وجيه الفنّ ة برنامج التّ عرف إلى درجة فاعليّ راسة التّ هدفت الدّ      

، واستخدم ل العلميّ رات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهّ ة في دولة الكويت وعالقتها بمتغيّ انويّ الثّ 

ريقة بالطّ  وااختير  مةً مًا ومعلّ معلّ  (536)راسة من نة الدّ ، وتكّونت عيّ الباحث المنهج الوصفيّ 

نة من استبانة مكوّ  رتانات طوّ البي راسة، ولجمعمن مجتمع الدّ  (%43)لوا ما نسبته ة، شكّ العشوائيّ 

دارة الصّ التّ )عة على خمسة مجاالت هي فقرة موزّ  (00) ة، قويم، والعالقات اإلنسانيّ ف، والتّ خطيط، وا 

ة درجة فاعليّ  أنّ  :راسةوأظهرت نتائج الدّ ، ق من صدقها وثباتهاحقّ تّ جرى ال، و (طوير واإلبداعوالتّ 

ة في دولة الكويت من وجهة نظرهم انويّ مي المرحلة الثّ لّ في تحسين أداء مع يّ وجيه الفنّ برنامج التّ 

طوير ة بالمرتبة األولى بينما جاء مجال التّ العالقات اإلنسانيّ  جاءت مرتفعة، وجاء مجال ككلّ 

طات ة بين متوسّ وجود فروق ذات داللة إحصائيّ  ايضً أتائج واإلبداع بالمرتبة األخيرة، وأظهرت النّ 

في تحسين أداء معلمي المرحلة  يّ وجيه الفنّ ة برنامج التّ راسة لدرجة فاعليّ نة الد  تقديرات أفراد عيّ 

ة، والمجاالت جميعها وكانت الفروق لصالح اإلناث، يّ رجة الكلّ ر الجنس في الدّ ة تعزى لمتغيّ انويّ الثّ 

ة عليّ نة الد راسة لدرجة فاطات تقديرات أفراد عيّ ة بين متوسّ بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ 

ل ري الخبرة، والمؤهّ ة تعزى لمتغيّ انويّ مي المرحلة الثّ في تحسين أداء معلّ  يّ وجيه الفنّ برنامج التّ 

 . العلميّ 
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 .ة المدرسةالمعّلم في فعاليّ دور أداء : بعنوان(Özgenel & Mert., 2019) أوزقنل وميرت دراسة 

ة مدرسة يساهم بشكل مباشر في فعاليّ يستند البحث إلى فكرة أّن أداء المعّلمين على مستوى ال     

، وهو أحد ة في البحث، استخدم نموذج المسح العالئقيّ المدرسة من خالل تحقيق أهدافهم الّتعليميّ 

رجاًل، جمعت البيانات من خالل ( 043)امرأة و (596)معّلًما  (456)نماذج المسح، شارك في الّدراسة 

 ، وحّللت البيانات بواسطة اختبارOzgenelأداء المعّلم، ومقياس تقييم Hoyة المدرسة مقياس فعاليّ 

TوANOVA ة المدرسة البحث، ال تظهر تصّورات المعّلمين لفعاليّ  واالرتباط واالنحدار، وفًقا لنتائج

ة ومستوى المدرسة، تهم الّتعليميّ تهم؛ ولكن وفًقا لخلفيّ ة وفًقا لجنسهم وأقدميّ فروًقا ذات داللة إحصائيّ 

ين أعلى من تلك الخاّصة بمعّلمي الّدراسات العليا، ويرى معّلمو ة المعّلمين الجامعيّ ليّ وتصّورات فعا

ة، بينما ال يظهر أداء ة مدارسهم أكثر فعالّية من معّلمي المدارس الثّانويّ ة والثّانويّ المدارس االبتدائيّ 

م، وظهر وفًقا لجنسهم ة وأقدمّيتهتهم الّتعليميّ ة حسب خلفيّ ذات داللة إحصائيّ  االمعّلمين فروقً 

ة ومستويات المدرسة أداء المعّلمات أعلى من أداء المعّلمين، وأداء معّلمي المدارس االبتدائيّ 

 ة، وانخفض أداء المعّلمين مع تقّدم المستوى المدرسيّ ة أعلى من أداء معّلمي المدارس الثّانويّ والثّانويّ 

يجابيّ ر على ة، وع ثة والثّانويّ سة االبتدائيّ من المدر  ة ة بين أداء المعّلمين وفعاليّ عالقة متوّسطة وا 

r.=009)المدرسة  ) 30)؛ .>p)  ة في فعاليّ  يّ لتّباين الكلّ من ا (%05)رح أداء المعّلمين بنسبة ش  و

راسة إلى أّن ة المدرسة، وخلصت الدّ على فعاليّ  أداء المعّلمين يؤّثر بشكل إيجابيّ  أي أنّ  ،المدرسة

ة صعبة، بناء مدارس فّعالة هو عمليّ  أنّ  ا، وي عرفجابً تأّثر إية المدرسة و ع فاعليّ أداء المعّلمين توقّ 

يات من أجل الّتغّلب على هذه الّتحدّ  فمن المتوّقع أن يشارك المعّلمون ويعملون على مستوى عالٍ 

ياسات السّ  نصح صانعوة للمدرسة على المستوى المطلوب لذلك، قد ي  وتحقيق األهداف األساسيّ 
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اجعة، وأن ينشئوا نظاًما لتقييم األداء ادة المدارس بأن يحّدد المعّلمون أدائهم، وأن يتلّقوا الّتغذية الرّ وق

 .ة تقييم األداءمع تحسينات نتيجة لعمليّ 

ة ات حول فعاليّ مراجعة األدبيّ : نوانبع et al& ,(Burroughs.(2019 ,  وآخرون سغبرو دراسة 

 .لّتمّيز واإلنصاف في التّدريسالمعّلم نتائج الّطالب من أجل ا

ة أداء المعّلمين في ة وفعاليّ ة الحياة العمليّ تهدف الّدراسة إلى الّتحقق من العالقة بين نوعيّ      

وطريقة  البحث الميدانيّ ات من قبل الباحث، و وإلثبات الفرضيّ  (0175)ة عام انويّ مدارس شيرفان الثّ 

ة ة األداء؟ الفرضيّ ة وفعاليّ قة بين جودة الحياة العمليّ هل هناك عال: ئيسالمسح، وسؤال البحث الرّ 

كان، واستخدمت طريقة ة األداء، فيما يتعّلق بعدد السّ ة وفعاليّ العالقة بين جودة الحياة العمليّ : الثّانية

نت وتضمّ  ،Krejcie& Morganجدول  ة العّينة بناًء علىيّ ة، ورصدت كمّ أخذ العّينات العشوائيّ 

ات، ة، من أجل تقييم الفرضيّ معّلًما من مدارس شيرفان الثّانويّ  (039) االستقصائيّ نة البحث عيّ 

ة وأداء الموّظفين، ولتحديد صّحتها، واستخدم واستخدمت االستبانة مقياسين لجودة الحياة العمليّ 

، والّرسم لّشريطيّ ا ة، والّرسم البيانيّ د وقائمة الّنسبة المئويّ ومؤّشر الّتردّ  التّباين واالنحراف المعياريّ 

، ومعامل االرتباط القديم،  Freedmanاالستدالل، استخدم معامل االرتباط  ّية، وألهمّ الّدائريّ  البيانيّ 

ومستوى ( 3.619)ة األداء يساوي وأشارت الّنتائج إلى أّن االرتباط بين جودة الحياة العملّية وفعاليّ 

تأكيد وجود  ، وجرى(%11)لذلك مع يقين بنسبة  (3.30)أصغر من  (3.33)الّداللة لالختبار يساوي 

 .ة األداءة وفعاليّ عالقة مهّمة بين جودة الحياة العمليّ 
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داء للمديرين واأل القيادة أنماط: بعنوان(Imhangbe, &et al., 2018) إيمهانجبي وآخرون دراسة 

 .للمعّلمين الوظيفيّ 

لمعّلمي  دة لمديري المدارس واألداء الوظيفيّ بحثت هذه الّدراسة في العالقة بين أنماط القيا     

ة في منطقة إيدو المركزّية للسيناتور نيجيريا، واعتمد تصميم ارتباط للّدراسة، وطّبقت المدارس الثّانويّ 

للمعّلمين،  استبيان أسلوب القيادة للمديرين، واستبيان األداء الوظيفيّ : استبانتان معّدلتان بعنوان

مديًرا في منطقة الّشيوخ  (61)و معّلًما ثانويًّا (017)لمدارس اّلذين اختيروا من للمعّلمين ومديري او 

 (949)و(990)و(703)هي  plesqueة الّثالثة في على الّتوالي، كانت ألفا كرونباخ للمقاييس الفرعيّ 

 alpha تّدّخل على الّتوالي، في حين كانة وعدم الة واألوتوقراطيّ ألساليب القيادة الّديموقراطيّ 

Cronpach  ـلtejopa  (3.995)  ّة واالنحدار سب المئويّ النّ  للمعّلمين، واستخدمت لألداء الوظيفي

، وأظهرت (α ≥ 050.)رسون الختبار الفرضّيات عند مستوى حظي بين المنتج بيالمتعّدد واالرتباط اللّ 

همت بشكل مشترك في أسالّتدّخل  ة عدميّ ة وحرّ ة واالستبداديّ الّنتائج أّن أساليب القيادة الّديموقراطيّ 

 .لمعّلمين في مجال الّدراسة من االختالفات في األداء الوظيفيّ %(69.0) حوالي

تّبة اآلثار المتر : ة المعّلمالعالقة بين خبرة الّتدريس وفعاليّ : بعنوان Irvine., 2018)) إيرفايندراسة 

 . ةيّ على القرارات الّسياس

ة دريس ترتبط بفعاليّ سنوات خبرة المعّلمين  في التّ  عاءات القائلة بأنّ دّ فحصت هذه الّدراسة اال     

ة ة الّتجربة المفترضة لدعم قرارات سياسة حكومة أونتاريو الكنديّ المعّلمين، واستخدمت عالقة فعاليّ 

المتعّلقة بممارسات تعيين المعّلمين، قامت هذه الّدراسة بفحص نقدي للمصادر المذكورة في تقرير 

المعّلم، وأشارت الّنتائج إلى أّن العالقة بين  ةياسة، واستعرضت األبحاث األخرى حول فعاليّ السّ 
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ة المعّلم، كما تقاس بمكاسب تحصيل الّطالب، معّقدة ودقيقة وغير مجموع  سنوات الخبرة وفعاليّ 

ة مباشرة لفعاليّ ة، االستنتاج هو أّن القرارات القائمة على افتراضات أّن العالقة بين الخبرة واخّطيّ 

 .من الّسياسة المثلى ة وتؤّدي إلى أقلّ ة هي تبسيطيّ يّ وخطّ 

قيادة ة بمحافظة خان يونس للة ممارسة مديري المدارس الثّانويّ درج: بعنوان (0222)خلف اهلل دراسة 

 .ة أداء المعّلمينالموّزعة، وعالقتها بفاعليّ 

يونس للقيادة ة بمحافظة خان ي المدارس الثّانويّ ة ممارسة مدير هدفت الّدراسة الّتعّرف إلى درج     

ة أداء المعّلمين، واتّبعت الباحثة للوصول إلى نتائج الّدراسة المنهج ، وعالقتها بفاعليّ الموّزعة

، معلًما ومعّلمةً  (533)نت عّينة الّدراسة من وتكوّ  الجزئيّ  األسلوب المسحيّ  الّتحليليّ  الوصفيّ 

 ةويّ لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الثّان: ن من إعدادها األولىواستخدمت الباحثة استبانتي

ة أداء المعّلمين، كما لقياس فاعليّ : والثّانية بمحافظات غّزة للقيادة الموّزعة من وجهة نظر المعّلمين،

وكانت نتائج  (spss) ة، من خالل برنامج الّتحليل اإلحصائيّ خدمت الباحثة المعالجات اإلحصائيّ است

موّزعة بلغت وزًنا ة بمحافظة خان يونس للقيادة الة ممارسة مديري المدارس الثّانويّ درج أنّ  :ّدراسةال

وهي %(90.43)مقداره  مين وزن نسبيّ علّ ة أداء الموبدرجة كبيرة، وبلغ مستوى فاعليّ  %(70.93)قدره 

وجد فروق ذات داللة ه ال تأنّ  :المستخدم في الّدراسة، وكشفت الّدراسة درجة كبيرة بحسب المحكّ 

راسة لدرجة ممارسة طات تقديرات أفراد عّينة الدّ بين متوسّ  (α ≥ 050.)ة عند مستوى الّداللة إحصائيّ 

مديري المدارس بمحافظة خان يونس للقيادة الموّزعة، تعزى ألي من متغّيرات الّدراسة، بينما توجد 

طات تقديرات أفراد عّينة بين متوسّ  (α ≥ 050.)فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة 

 .أداء المعّلمين ةم لمستوى فاعليّ ط تقديراتهراسة لدرجة ممارسة القيادة الموّزعة، ومتوسّ الدّ 
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دراسة لتقييم مصفوفة تقييم أداء المعّلمين المطّبقة في : بعنوان (Barakeh., 2016)بركة دراسة 

ارات العربية المّتحدة وفًقا لوجهة نظر أعضاء دولة اإلم –سلسلة مدارس الّشعلة في الّشارقة 

 .ومقارنة بنتائج الّطلبة المجتمع المدرسيّ 

ّن الّتحدّ ل تقييم أداء المعّلمين أحد الّتحّديات الكبيرة اّلتي تواجه القيادة المدرسيّ يشكّ       يات ة، وا 

ن بعملية الّتعليم والّتعّلم، كما أّنه المرهونة بهذا الّنوع من التّقييم ناجمة عن الّتوّسع والتّنّوع المرتبطا

ناجم عن تعّدد وتنّوع الّتعريفات المطروحة في وصف الّتعليم الفّعال، من خالل هذا البحث أجريت 

قت من قبل سلسلة مدارس خاّصة في ت وطبّ أعدّ لمعّلم الّشاملة اّلتي دراسة حالة لتقييم أداء ا

من خالل  يّ والكمّ  باع التّثليث في دمج الّتحليلين الّنوعيّ اإلمارات، حيث قامت الباحثة باتّ  –الّشارقة

ثالثة مراحل تضّمنها البحث، وقد تخّلل البحث استطالعًا لوجهات نظر مجتمع الّدراسة متمّثاًل في 

 ة والمعّلمين حول مصفوفة تقييم المعّلمين المستخلصة من خالل اإلطار الّنظريّ القيادة المدرسيّ 

لدراسة العالقة بين تقييمات أداء المعّلمين الّناتجة عن المصفوفة  يّ الّتحليل الكمّ للبحث، كما استخدم 

ل هذا الّتحليل مصدًرا إضافيًّا لتقييم المصفوفة ودعم االستنتاجات اّلتي أفرزها ونتائج الّطلبة، ويمثّ 

 فجوة في نقصتحليل آراء مجتمع الّدراسة، إضافة إلى ذلك، فقد أ جري هذا الّتحليل سعًيا لردم ال

الّدراسات الّسابقة اّلتي تقيس طبيعة العالقة بين تقييمات أداء المعّلمين ونتائج الّطلبة، حيث أظهرت 

ة والمعّلمين الستخدام مصفوفة تقييم أداء المعّلمين وجود تأييد مشترك بين القيادة المدرسيّ  :الّنتائج

ّية األدوات المستخدمة في المصفوفة إلى في مدارس الّشعلة الخاّصة، حيث أّدى إلى تنّوع وشمول

ة للمعّلمين المرتبطة هم في التّنمية المهنيّ ء، كما أسة في تقييم األداوقيّ ة والموثنسبة المصداقيّ زيادة 

ة بين نتائج مصفوفة ة قويّ للّدراسة وجود عالقة طرديّ  الكّميّ بنتائج تقييم األداء، وقد أثبت الّتحليل 
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ة صداقيّ ة المصفوفة كنظام تقييم يّتصف بالمائج الّطلبة مّما يشير إلى فعاليّ تتقييم أداء المعّلم ون

 .ويرتبط بأثر المعّلم على الّطلبة

مين وتحصيل ة على أداء المعلّ ة اإلدارة المدرسيّ فاعليّ : بعنوان (Abuaqel., 2015) أبو عقل دراسة 

 .الب في دولة فلسطينالطّ 

مين ومعرفة مدى أثرها على ة والمعلّ ن فريق القيادة المدرسيّ الّتعّرف إلى العالقة بي تهدف     

ة ّوعة، وكيفية تأثيرها على العمليّ تحصيل الّطالب، والّتعّرف إلى وجهات نظر مختلفة وممارسات متن

ة بشكل عام، هناك العديد من الّنظريات والعوامل والمفاهيم اّلتي تلعب دوًرا فاعاًل ومؤّثًرا الّتعليميّ 

 الكّميّ )ل الّطالب، حيث رّكز الباحث على تطبيق األسلوب المزدوج في البحث، على تحصي

، وليس االعتماد على أسلوب واحد، لما لهذا األسلوب من مزايا عديدة، حيث أّنه أكثر (والّنوعيّ 

ضح ليل الوالقد أظهرت البيانات اّلتي قام بجمعها وتحليلها الدّ  ة للوصول إلى الّنتائج المنشودة،شموليّ 

للّطالب  على الّتحصيل األكاديميّ  معّلميهم لها األثر الكبير والجليّ  يرين مععلى أّن ممارسات المد

ة بشكل عام، كما أظهر البحث أّن مدير المدرسة يشّكل العامل بشكل خاص وعلى البيئة المدرسيّ 

، كما أّكد على أّن العالقة يّ والّتطوير المدرس الّرئيس والمباشر في دعم الّتعليم واألداء والّنمو المهنيّ 

  .بين ممارسات المدير وأداء المعّلمين لها تأثير مباشر على أداء الّطالب

ة لمديري المدارس وعالقتها عليميّ ممارسات القيادة التّ  :بعنوان(Hosani., 2015)  الحوسنيدراسة 

 .ارقةمين في مدارس الشّ ة للمعلّ عليميّ بالممارسات التّ 

ة واحدة من أكثر الموضوعات اّلتي بحثت على نطاق واسع، ور بط هذا ادة الّتعليميّ أصبحت القي     

نجاز الّطالب، وتحسين المناخ المعّلمين وتطويرهم، ورضاهم الوظيفيّ  الّنوع من القيادة بنموّ  ، وا 
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ة عليميّ ة في مدارس منطقة الّشارقة التّ بشكل عام، ترّكز هذه الّدراسة على القيادة الّتعليميّ  المدرسيّ 

ئيسة، وتحديد ة الرّ الّتعليميّ على وجه الّتحديد، وتهدف الّدراسة إلى وصف ممارسات القيادة 

ة، والّتحقيق فيما إذا كانت هناك عالقة بين يّ أهمّ  ة واألقلّ يّ ة للمعّلمين األكثر أهمّ الممارسات الّتعليميّ 

ة عّلمين، تعتبر هذه الّدراسة كّميّ مة لمديري المدارس وممارسات الّتدريس للالممارسات الّتعليميّ 

مدرسة في الّشارقة، وبلغت  (54)مين في لذلك استخدم استبيان لجمع البيانات من المعلّ طبيعتها، ب

معّلًما، ووجدت الّدراسة أّن مديري مدارس  (093)بإجمالي  معّلمةً  (561)معّلًما و (000)العّينة 

أهداف  ون أكثر بصياغة، يهتمّ ة أكثر من غيرهامعّينة في القيادة الّتعليميّ  االّشارقة يمارسون مهامً 

المدرسة، وتقديم الحوافز للّتعّلم، وتقييم الّتعليمات بداًل من الحفاظ على الّرؤية العالية، وحماية وقت 

وجد أّن المعّلمين  ة للمعّلمين، فقدالّتدريس، وتقديم الحوافز للمعّلمين فيما يتعّلق بالممارسات الّتعليميّ 

يرّكزون على ممارسات معّينة أكثر من غيرها، إّنهم يهتّمون بالّطالب اّلذين يعملون في مجموعات، 

 ويوّضحون أهداف الّدرس، ويفحصون دفاتر تمارين الّطالب بداًل منها، مطالبة الّطالب بكتابة

جراء مناقشات في ة، ومنحهم مشاريع تستمّر لبعض مقاالت إلظهار أفكارهم اإلبداعيّ  الوقت، وا 

ة لمديري المدارس ة بين ممارسات القيادة الّتعليميّ الفصول، وأخيًرا وجدت الّدراسة عالقة إيجابيّ 

ة معّينة، وممارسات الّتدريس لدى المعّلمين، بعبارة أخرى عندما يحضر المدير لممارسات قياديّ 

ة، كانت هذه العالقة أقوى في مجاالت عليميّ يعطي المعّلم مزيًدا من االهتمام لبعض الممارسات التّ 

 .مراقبة تقّدم الّطالب، وتوفير الحوافز للمعّلمين وحماية وقت الّتدريس للمعّلمين
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أثيرها على أداء استكشاف قدرات القيادات وت: بعنوان(Azar, Alice Z., 2014) عازاردراسة 

 .المعّلمين

ة الفّعالة وبالتّالي ة الالزمة للقيادة الّتربويّ ت القياديّ الغرض من هذه الّدراسة هو تحديد القدرا     

زمة لمديري المدارس، كما يستكشف أيًضا ة الاّل تحديد معايير المعرفة والمهارات والّصفات الّشخصيّ 

ة تؤّثر على أداء المعّلمين في المدرسة، ولتحقيق ذلك أ جريت هذه ما إذا كانت القدرات القياديّ 

معّلًما  (43)ة واحدة في بيروت مع عّينة مقصودة من نائب مدير وة خاصّ ة ثانويّ الّدراسة في مدرس

ة للقيادة التّنفيذيّ  م تصميم طرق مختلطة متسلسلة، االستبيان، واالستبيان الّتشخيصيّ ومنّسًقا، واست خد

(ELDQ)،  ّة، يستخرج تصّورات المنّسقين والمدّرسين لقدرات وسلوكات نائب المدير الّشخصي

ة وتأثيرها على أدائهم، مجّلة الباحث العاكسة تستكشف ة والتّنظيميّ ة، واالستراتيجيّ ة الّتعليميّ لّشخصيّ وا

ة والمعرفة والمهارات وتأثيرها المحتمل على المعّلمين، يمكن أن يؤّدي التّأمل الّشخصيّ  الّصفات

هم أس، و ّبما محّفًزا للقائد التّنفيذيّ ة ور ل قدرة شخصيّ ، واّلذي يعتبر أوّ الّذاتي إلى تحقيق الوعي الّذاتيّ 

ة في الّنتائج اّلتي تّم تثليثها لتعزيز صّحة وموثوقية الّنتائج، حيث ة والّنوعيّ تحليل البيانات الكّميّ 

تائج تطابًقا قويًّا بين آراء المشاركين وآراء نائبة المدير بشأن قيادتها ذات القدرات أظهرت النّ 

 .ةالتّنفيذيّ 

بعنوان(Abraham., 2010)م أبراها دراسة ة في مين في المدارس الثّانويّ ة تقويم أداء المعلّ فاعليّ :

 .ة كباليبلديّ 

الّدراسة عبارة عن نظرة ثاقبة للّتحّديات اّلتي تواجه مديري المدارس العاّمة في الواليات      

مدرسة في جميع  مدير( 03333)ة تضم أكثر من ث أرسل استطالع إلى عّينة عشوائيّ المّتحدة، حي
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ة للمحتوى والموضوعات، ة تمثيليّ أنحاء الواليات المّتحدة، وجرى تحليل الّردود المكتوبة من عّين

مثيل في الّتعليم، بما  الّنتائج إلى أّن مديري المدارس يواجهون تحّديات ناشئة لم يسبق لها وأشارت

يل الّطالب، وانهيار المجتمعات، في ذلك اآلثار الّساحقة للفقر، والّضغوط المتزايدة على تحص

الكثير منها لزيادة تعّقد عمل  ة، ومجموعة من القضايا األخرى، واّلتي يّتحدّ ونقص الموارد الماليّ 

المديرين، وتشير أصوات هؤالء المديرين إلى الحاجة إلى إعادة التّفكير جذرًيا في برامج اإلعداد 

 .الخاّصة بنا لمديري المدارس

مات في مين والمعلّ لدى المعلّ  ضغوط العمل وعالقتها باألداء الوظيفيّ : بعنوان (0221)أحمد  دراسة

 .ة ومدارس وكالة الغوث في األردنة والخاصّ ة العامّ انويّ المدارس الثّ 

مين لدى المعلّ  عالقتها باألداء الوظيفيّ عرف إلى ضغوط العمل و راسة إلى التّ الدّ هدفت      

إلى  تكما هدف، مدارس وكالة الغوث في األردنة و الخاصّ ة و ة العامّ انويّ مات في المدارس الثّ المعلّ و 

لطة المشرفة على المدرسة في السّ و  ،ل العلميّ والمؤهّ  ،عدد سنوات الخبرةو  ،بيان أثر كل من الجنس

ما مستوى ضغوط العمل : الّدراسةأسئلة راسة، وذلك من خالل اإلجابة عن ئيسة للدّ رات الرّ المتغيّ 

لغوث في األردن من مدارس وكالة اة و الخاصّ ة و ة العامّ انويّ مات في المدارس الثّ المعلّ مين و لّ لدى المع

ة ة العامّ انويّ مات في المدارس الثّ المعلّ مين و لدى المعلّ  ما مستوى األداء الوظيفيّ و وجهة نظرهم؟ 

ة ة إحصائيّ هل توجد فروق ذات داللو لغوث في األردن من وجهة نظرهم؟ مدارس وكالة اة و الخاصّ و 

مدارس ة و الخاصّ ة و ة العامّ انويّ مات في المدارس الثّ المعلّ مين و في مستوى ضغوط العمل لدى المعلّ 

، ل العلميّ م، المؤهّ ة للمعلّ عليميّ الجنس، الخبرة التّ : راتوكالة الغوث في األردن تعزى إلى متغيّ 

ة جد فروق ذات داللة إحصائيّ هل تو و ة، وكالة غوث؟ ة، خاصّ عامّ ، لطة المشرفة على المدرسةالسّ و 
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مدارس ة و الخاصّ ة و ة العامّ انويّ مات في المدارس الثّ المعلّ مين و لدى المعلّ  في مستوى األداء الوظيفيّ 

، ل العلميّ م، المؤهّ ة للمعلّ عليميّ الجنس، الخبرة التّ : راتوكالة الغوث في األردن تعزى إلى متغيّ 

األداء ة بين ضغوط العمل و داللة إحصائيّ  قة ذاتهل توجد عالو لطة المشرفة على المدرسة؟ السّ 

دارس وكالة الغوث في مة و الخاصّ ة و ة العامّ انويّ مات في المدارس الثّ المعلّ مين و لدى المعلّ  الوظيفيّ 

مات العاملين في المدارس المعلّ مين و راسة من جميع المعلّ ن مجتمع الدّ ؟ تكوّ األردن من وجهة نظرهم

من مختلف  (5334-5330) راسيّ مدارس وكالة الغوث في األردن للعام الدّ ة و اصّ الخة و ة العامّ انويّ الثّ 

ا مً معلّ  (04930)راسة ي لمجموع أفراد مجتمع الدّ قد بلغ العدد الكلّ و  ،ةالت العلميّ المؤهّ صات و خصّ التّ 

شتملت على راسة فقد انة الدّ ا عيّ أمّ  ،(5335)عليم للعام التّ ربية و ات وزارة التّ ، حسب إحصائيّ مةً معلّ و 

ريقة بالطّ  تراسة األصلي، اختير من مجتمع الدّ  %(53) لت ما نسبته، حيث مثّ مةً ا ومعلّ مً معلّ  (0307)

راسة، قام الباحث بتطوير استبانتين األولى للكشف عن لجمع معلومات الدّ و  ،ةة العشوائيّ بقيّ الطّ 

للكشف عن مستوى انية الثّ و  ،فقرة (90)نت قد تضمّ مات و المعلّ مين و مستوى ضغوط العمل لدى المعلّ 

راسة إلى لت الدّ قد توصّ و  ،ق من صدقهما وثباتهماحقّ التّ  جرىفقرة و  (70)نت تضمّ و  أدائهم الوظيفيّ 

ة انويّ مات العاملين في المدارس الثّ المعلّ مين و هناك ضغوط في العمل لدى المعلّ أّن  :اليةتائج التّ النّ 

حصيل لدى ضعف التّ : غوط هيهذه الضّ ألردن، و ة ومدارس وكالة الغوث في االخاصّ ة و العامّ 

سوء المعايير أو اإلخوان، و  تربية األطفالمين، و ة للمعلّ يّ كثرة االلتزامات المادّ الب، و بعض الطّ 

خطيط التّ م في األسبوع، و سها المعلّ تي يدرّ كثرة عدد الحصص الّ مين، و المستخدمة في ترقية المعلّ 

لزام المعلّ واتب، و قلة الرّ وف، و فلبة في الصّ ازدحام الطّ ، و اليوميّ  كبر ة، و م بحضور دورات تدريبيّ ا 

 عالٍ  هناك مستوى أداء وظيفيّ ، و المنهاج سين عند وضععدم إشراك المدرّ ، و راسيّ حجم المنهاج الدّ 
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قييم، ة، والمتابعة والتّ دريس، والعالقات اإلنسانيّ التّ : اليةراسة في المجاالت التّ نة الدّ لدى أفراد عيّ 

بين مستوى ضغوط  (α ≥ 050.) ةإحصائيّ  د فروق ذات داللةو وج، و طوير المهنيّ خطيط، والتّ والتّ 

ة ة والخاصّ ة العامّ انويّ مات في المدارس الثّ مين والمعلّ لدى المعلّ  العمل ومستوى األداء الوظيفيّ 

 ل العلميّ المؤهّ م و ة للمعلّ عليميّ رات الجنس والخبرة التّ ومدارس وكالة الغوث في األردن تعزى إلى متغيّ 

بين ضغوط العمل  (α ≥ 050.) ةال توجد عالقة ذات داللة إحصائيّ ، و لطة المشرفة على المدرسةوالسّ 

ة ومدارس ة والخاصّ انوية العامّ مات العاملين في المدارس الثّ مين والمعلّ لدى المعلّ  واألداء الوظيفيّ 

  . وكالة الغوث في األردن

   الّسابقةعلى الّدراسات  عقيبالتّ  1.0.0

ة فإّنه يمكن استخالص الّتعقيب على هذه ة واألجنبيّ ومن خالل استعراض الّدراسات العربيّ       

 :الّدراسات كاآلتي

 .يات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة اإلداء المدرسيّ الّدراسات المتعّلقة بالّتحدّ : لالمحور األوّ 

 الهدف من الّدراسة .2

من زوايا  يات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة اإلداء المدرسيّ الّتحدّ  ابقةالسّ راسات تناولت الدّ      

ة اإلداريّ  المشكالت تقّصيو  عوباتدرجة الصّ  عرف إلىوالتّ الكشف ب ديدة، فمنها ما اهتمّ وجوانب ع

إلى باإلضافة  ،حسب شكل عملهم وفهمها وتحديدها ،وغيرها، اّلتي تواجه اإلدارات المدرسّية ةيّ والفنّ 

ودراسة ، (5353)شعيبات وحرفوش  دراسة مثل ،وعالقتها باألداء المدرسيّ  ،هاتحديد سبل الحّد من

دراسة الحمد و  ،al t&e Espuny, ,(Mireia Tintoré., (2020وآخرون  ا تينتوري أسبونيميري

 ،(5309)دراسة حمايل و  ،(5301) وآخرون دراسة الهواشلةو  ،(5301)دراسة عبد الّسالم و  ،(5301)
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دراسة و  ، )et al& ,Andrea ,Ray., 5306)أندريا وآخرون  دراسة رايو  ،(5307)عبد الّدائم دراسة و 

دراسة و  ،(5300)دراسة الخطيب ، و (5306) الةأبوشعّ  دراسة، و ,.Adem, Bayar) 5306) آدم بايار

 وآخرون دراسة محتسبو ، et al& ,mAhumada ,(Lewis.,5300)وآخرون  لويس أهومادا

2015) ,.al t&e ,ohtassebM) دراسة أبو سيدو، و (5304)دراسة شعبان ، و (5304)دراسة كينار ، و 

(5331). 

دراسة  مثل توافر متطّلبات تطبيق مؤّشرات منظومة األداء المدرسيّ دراسات أخرى تناولت و      

 .,.Sincar) 5300)سنكار دراسة و ، (5309)ورغي دراسة ، و (5301)القحطاني والعماري 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء  عرف إلىلتّ اإلى  فتهدفية راسة الحالّ ما الدّ أ     

وهذا ما لم ، ةفي المحافظات الّشماليّ ة الثّانويّ الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس  المدرسيّ 

 .ابقةراسات السّ من الدّ  ليه أيّ إق تتطرّ 

 المنهج المستخدم. 0

 .رتباطيّ اال المسحيّ  المنهج الوصفيّ  تاستخدمتي الّ  (5301)وآخرون  دراسة الهواشلةمع  تاتّفق    

شعيبات  دراسة :في المنهج المستخدم في جمع البيانات مثل ابقةالسّ  الّدراساتمع واختلفت  

 al t&e Espuny, ,(Mireia Tintoré., وآخرون ا تينتوري أسبونيودراسة ميري ،(5353)وحرفوش 

دراسة الحمد و  ،et al ,(Mireia Tintoré&., (2020 وآخرون دراسة ميريا تينتوريأّما  ،(2020

، (5309)ورغي  ودراسة ،(5309)ودراسة حمايل ، (5301)دراسة القحطاني والعماري و  ،(5301)

دراسة كينار و  ،(5300)دراسة الخطيب و  ،(5306) الةأبوشعّ  دراسة، و (5307)عبد الّدائم دراسة و 

بحث ال منهجاستخدم و ، اعتمدت المنهج الوصفي الّتحليلي ، فقد(5331) أبو سيدو دراسةو  ،(5304)
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 ة في دراسة محتسبّية والّنوعيّ الكمّ  والّطرق .(Adem & Bayar., 2016)في دراسة آدم بايار ،وعيّ نّ ال

 )Andrea  ,Ray, 5306)أندريا وآخرون  دراسة رايأّما في ،al t&e ,( Mohtasseb., (2015 وآخرون

 ,.et al& 5300) وآخرون لويس أهومادادراسة  لكن .ةة اسقصائيّ تحليليّ  فكانت ,Ahumada ,(Lewis 

& ,.et al  5201( سنكارودراسة ,.(Sincar  نهج موضوعيّ من خالل  ة،حالة نوعيّ لكانت دراسة. 

 األداة المستخدمة .1

قد استفادت الباحثة من هذه الّدراسات من ف بقة،المستخدمة في الّدراسات الّساأّما بالّنسبة لألداة      

اتّفقت بعضها مع الّدراسة حيث بناء أداة الّدراسة واختيار المجاالت وترتيبها وصياغة فقراتها، حيث 

دراسة شعيبات وحرفوش  في أداة (االستبانة) فكانتراسة، دّ لل واتكأدالمقاييس ي من حيث تبنّ  ،ةالحاليّ 

، (5301) وآخرون دراسة الهواشلة، و (5301)دراسة عبد الّسالم ، و (5301)دراسة الحمد و  ،(5353)

عبد الّدائم ، ودراسة (5309)، ودراسة ورغي (5309)دراسة حمايل ، و (5301)دراسة القحطاني والعماري و 

 أبو سيدو دراسةو  ،(5304)دراسة كينار  ،(5304)، ودراسة شعبان (5306) الةأبوشعّ  ودراسة، (5307)

 صّممت الباحثة ،(5300)دراسة الخطيب  راسات مثلواستخدمت أكثر من أداة في بعض الدّ  .(5331)

 .استبانتان موّجهتان إلى المديرين، واستبانتان موّجهتان إلى المدّرسين :أربع استبانات

الستخالص  بعاتّ ذي راسة واألسلوب الّ رات الدّ بعض متغيّ و  واختلف بعضها في أداة جمع البيانات،     

دراسة و  ،al &et ,(Mireia Tintoré., (2020وآخرون  ا تينتوري أسبونيدراسة ميري اعتمدت ،تائجنّ ال

وجمعت دراسة راي  ،(et al ,Mohtasseb&., (2015 وآخرون دراسة محتسبو  ،Sincar)., 5201(سنكار

اسة آدم أّما در  .المقابلة، و ستبانةاالداة بين أ ),et al Ray, Andrea&., (2016وآخرون  أندريا

 دراسة وقامت .معلوماتالمستندات لجمع  تلحلّ و مقابالت،  تجر فقد أ (Adem, Bayar., 2016)بايار
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 تجر وأ ،حقيق في دراسة حالةبالتّ ( ,et al Lewis Ahumada&.,  (2015وآخرون لويس أهومادا

 .تالمقابال

  مجتمع وعّينة الّدراسات. 1

وقد ، حجمهاابقة من حيث الفئة المستهدفة وطبيعتها و ات السّ راسنات المستخدمة في الدّ عت العيّ تنوّ      

المديرين ومساعديهم والمعّلمين أو الّطالب أو أولياء : ابقة فئات مثلتضّمنت العّينات في الّدراسات السّ 

 راسةفقد كان مجتمع الدّ ة، األمور، ومنهم من جمع بين أكثر من فئة، ومنهم من كانت العّينة مادة بحثيّ 

 Mireia)وآخرون ا تينتوري أسبونيميري دراسةو  ،(5353)شعيبات وحرفوش دراسة  مديرين فيمن ال

2020) ,.al t&e Espuny, ,Tintoré،  (5301)والعماري  دراسة القحطانيو  ،(5309)دراسة حمايل و ،

 ),al &et Ray, Andrea. ,أندريا وآخرون ودراسة راي ،(5307)عبد الّدائم ودراسة  ،(5309)دراسة ورغي و 

، (5304)دراسة شعبان و  ،(5304)دراسة كينار ، و (Adem, Bayar., 2016)  ودراسة آدم بايار ،(2016

وجمعت بعض الّدراسات بين المديرين ، (5331) دراسة أبو سيدوو ، (Sincar., 2015)دراسة سنكارو 

دراسة عبد الّسالم و  ،(5301)دراسة الحمد  :في عّينة الّدراسة مثل أو مساعديهم أو الّنائب والمعّلمين

في ، أّما al t&e ,(Mohtasseb.,  (2015وآخرون ودراسة محتسب، (5300)دراسة الخطيب ، و (5301)

 الةأبوشعّ  دراسة نةنت عيّ وتكوّ الّدراسة من المعّلمين، نة عيّ ت اختير فقد  ،(5301) وآخرون دراسة الهواشلة

 Lewis ) وآخرون لويس أهومادا دراسةأّما  ألمور،وأولياء ا، المعّلمين إضافة إلى المديرينمن  (5306)

2015 ,.&et al Ahumada,)،  الب وفريق إدارة مين والطّ مدير المدرسة ونائبه والمعلّ فكانت عينة الّدراسة

بتحليل األدبيات ، et al ,(Mireia Tintoré&., (2020وآخرون  دراسة ميريا تينتوريتفّردت و . المدرسة

 ، حيثراسةتي اختيرت لهذه الدّ نة الّ ابقة العيّ راسات السّ ولم تتناول أي من الدّ ، راسةوالوثائق كعّينة للدّ 
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، بما يناسب ةالّشماليّ  اتمحافظة في الالحكوميّ  ةالثّانويّ  مدارسالمديري جميع أعّدت الباحثة عّينة من 

 .ويخدم تحقيق أهداف الّدراسة

 تائجمن حيث النّ  .1

مثل  تالمديرين يواجهون نفس المشكال أنّ  ة إلىة واألجنبيّ راسات العربيّ نتائج العديد من الدّ  تكشف     

تينتوري أسبوني، وآخرون  اميري دراسة، و (5353)دراسة شعيبات وحرفوش : مثلزمالئهم في جميع أنحاء 

2020) ,.al t&e Espuny, ,(Mireia Tintoré  دراسة ميريا تينتوري، وآخرون، و&et  ,ireia TintoréM(

2020) ,.al (5301) وآخرون دراسة الهواشلة، و (5301)دراسة عبد الّسالم ، و (5301)دراسة الحمد ، و ،

عبد الّدائم دراسة ، و (5309)دراسة ورغي ، و (2118)دراسة حمايل ، و (5301)دراسة القحطاني والعماري و 

 ،أندريا سة رايدرا، و (Adem, Bayar., 2016)دراسة آدم بايار ، و (5306) الةأبوشعّ  دراسة، و (5307)

 ) وآخرون لويس أهومادادراسة ، و (5300)دراسة الخطيب ، و  ),et al Ray, Andrea&., (2016وآخرون

2015) ,.al t&eLewis Ahumada, ) 2015وآخرون  دراسة محتسب، و) ,.al t&e ,(Mohtasseb  دراسة ، و

أّما  (5331) أبو سيدو دراسةو ، (Sincar., 2015)دراسة سنكار ، و (5304)دراسة شعبان ، و (5304)كينار 

 حليل أنّ كشف التّ ، al t&e Espuny, ,(Mireia Tintoré., (2020وآخرون ميريا تينتوري إسبوني دراسةفي 

ق على تتعلّ  تهناك مشكال أنّ الئهم في جميع أنحاء العالم، و مثل زم تيواجهون نفس المشكال المديرين

ونظام إدارة المدرسة  جميع المدرسيّ من عملية التّ  تمشكال: البرتغاليّ  عليميّ ظام التّ حديد بالنّ وجه التّ 

طار لتحليل المشكال، و ز على القائد في هذا البلدذي يركّ الّ   .تا 
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 .مينة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات قة بالّدراسات المتعلّ 

 الهدف من الّدراسة .0

 :يلي ة يمكن استخالص ماة واألجنبيّ راسات العربيّ لدّ امن خالل استعراض 

 من زوايا وجوانب عديدة، فمنها ما اهتمّ  مينة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات  ابقةراسات السّ تناولت الدّ      

درجة  والّتعرف إلى، درجة تطبيق المعّلمين لمعايير الّتعليم في نظام تطوير األداء المدرسيّ عن  الكشفب

، ين في المدارسمالمعلّ  ة تقويم أداءفاعليّ و  ،مينللمعلّ  تحديد مستوى األداء المهنيّ و  تقّصيفاعلّية و ال

دراسة ، و(5301) وحجازي دراسة أبو عشيبةو ، (5353)ودراسة صالح الّدين ، (5353)إبراهيم دراسة  :مثل

 Burroughs), سغدراسة برو و  ،Özgenel & Mert)., (2019 دراسة أوزقنل وميرت، و (5301)العازمي 

 ,.al t&e8201(إيمهانجبي وآخرون  ودراسة ،(2019وآخرون ,.al t&e ,(Imhangbe،  دراسة إيرفاينو 

((Irvine., 2018 دراسة بركةو ، (5309)دراسة خلف اهلل ، و (Barakeh., 2016) ، دراسة أبو عقلو 

(Abuaqel., 2015) ، الحوسنيدراسة و (Hosani., 2015) ،عازار ودراسة (Azar, Alice Z., 2014) ، 

 .(5336)دراسة أحمد ، و (Abraham., 2010) دراسة أبراهام و 

 المنهج المستخدم. 5

الّدراسة الحالّية اّلتي اتّبعت المنهج اختلفت لثّاني فقد أّما المنهج المستخدم في دراسات المحور ا     

ودراسة العازمي  ،(5301) وحجازي ودراسة أبو عشيبة ،(5353)إبراهيم  مع دراسةالوصفي االرتباطي، 

فقد  ،(5353)دراسة صالح الّدين  أّما ،المنهج الوصفيّ  تاستخدماّلتي  (5336)أحمد دراسة ، و (5301)

، في (Özgenel & Mert., 2019)  أوزقنل وميرتواستخدم  .(وعيّ والنّ  يّ الکمّ )المنهج المختلط  تاستخدم

 5301) وآخرون سغدراسة برو  استخدمت وإلثبات الفرضّيات. نموذج المسح العالئقيّ دراسته 
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 ,.al t&e ,roughs(Bur ّدراسة إيمهانجبي وآخرونأّما  .وطريقة المسح االستقصائيّ  ، البحث الميداني 

(Imhangbe, &et al., 2018))واستخدمت دراسة إيرفاين .، فقد اعتمدت تصميم ارتباط للّدراسة ((Irvine., 

 ،(5309)دراسة خلف اهلل  فيتائج نّ الالباحثة للوصول إلى واتّبعت  .والمقارنة حليلالتّ  منهج ،2018

المنهج  (Abraham., 2010)دراسة أبراهام أما  .الجزئيّ  األسلوب المسحيّ و  الّتحليليّ  المنهج الوصفيّ 

قامت الباحثة باتّباع التّثليث في دمج الّتحليلين  (Barakeh., 2016) وفي دراسة بركة .الّتحليليّ  الوصفيّ 

دوج في األسلوب المز على تطبيق  (Abuaqel., 2015) ة أبو عقلدراسفي  رّكز الباحثو  .يّ والكمّ  الّنوعيّ 

  (.والّنوعيّ  الكّميّ )البحث، 

 األداة المستخدمة .0

 ،(Özgenel & Mert., 2019)أوزقنل وميرتو  ،(5301)العازمي و ، (5353)إبراهيم  دراساتاستخدمت      

 ودراسة أبو عقل، )Barakeh. ,5306)ودراسة بركة  ،et al ,(Burroughs&.(2019 , وآخرون سغبرو و 

(Abuaqel., 2015)،  الحوسنيدراسة و (Hosani., 2015)  ية راسة الحالّ فقت مع الدّ اتّ اّلتي أداة االستبانة، و

  .راسةتي استخدمت االستبانة كأداة للدّ الّ 

ودراسة إيمهانجبي  ،(5309)دراسة خلف اهلل و  ،(5301) وحجازي دراسة أبو عشيبة مع تواختلف     

لجمع  (استبانتين)أداتين باستخدامهم  ،(5336)دراسة أحمد ، و al t&e ,(Imhangbe., 8201( وآخرون

 Azar, Alice)عازار م تصميم طرق مختلطة متسلسلة في دراسةواستخد ،زمة لتحقيق أهدافهاالبيانات الاّل 

Z., 2014)   ّأداتين هما (8080)ت دراسة صالح الّدين فوظّ و  .االستبيان، واالستبيان الّتشخيصي :

واستعراض لمصادرها،  بفحص نقديّ  ، فقامتIrvine., 2018))أّما دراسة إيرفاين . مقابلةوال ستبانة،اال

 .ستطالع، أسلوب اال(Abraham., 2010)واستخدمت دراسة أبراهام  .األبحاث األخرى
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 مجتمع وعّينة الّدراسات .4

وقد ، حجمهاابقة من حيث الفئة المستهدفة وطبيعتها و سّ راسات النات المستخدمة في الدّ عت العيّ تنوّ      

أو الّطالب أو أولياء  المديرين ومساعديهم والمعّلمين: ابقة فئات مثلتضّمنت العّينات في الّدراسات السّ 

 راسةفقد كان مجتمع الدّ ة، ة بحثيّ األمور، ومنهم من جمع بين أكثر من فئة، ومنهم من كانت العّينة مادّ 

دراسة ، و (5301) وحجازي أبو عشيبة دراسة :فقت مع الّدراسة الحالّية، وهيواّلتي اتّ  ين فقطمن المدير 

  .(Abraham., 2010) أبراهام

إبراهيم  دراسة مثل، من حيث الفئة المستهدفةها في نات المستخدمةالعيّ  اختلفت الّدراسة الحالّية في     

 سغبرو دراسة ، و (Özgenel  Mert., 2019) وميرت  ، ودراسة أوزقنل(5301)دراسة العازمي ، و (5353)

 ،(5309)ودراسة خلف اهلل  ،Irvine)., 2018(راسة إيرفاين ود ،Burroughs), et al&.(2019) , وآخرون

وجمعت بعض . مينالمعلّ نتها اّلتي كانت عيّ ، (5336)دراسة أحمد و  ،(Hosani., 2015)  الحوسنيودراسة 

 ,.Imhangbe, &et al) ّدراسة إيمهانجبي وآخرون :مثللمديرين والمعّلمين الّدراسات في عّينتها بين ا

 ,Azar)دراسةأّما  .(Abuaqel., 2015)دراسة أبو عقل و ، (Barakeh., 2016) ودراسة بركة، (2018

Alice., Z 2014)  (8080)أما عّينة دراسة صالح الّدين  .ومنّسقين نائب مدير، ومعّلمين فكانت عّينتها 

في اختيار عّينة  من الّدراسات الّسابقة مع أيّ  لم تشترك الّدراسة الحالّيةو  .المشرفينو ، ينممعلّ لت الفشم

 .دراسةالكمجتمع وعّينة  (ةالّشماليّ  اتمحافظفي ال ةالثّانويّ  ةالحكوميّ  مدارسال ومديرات مديري)الّدراسة 

 اّلتي خلصت بها الّدراسات الّسابقة تائجمن حيث النّ  .0

، (5301)دراسة أبو عشيبة ، و (5353)دراسة صالح الّدين  ة مع نتائجراسة الحاليّ اتفقت نتائج الدّ      

 al t&e ,(Burroughs., س وآخرون غدراسة برو ، و (Özgenel & Mert., 2019)دراسة أوزقنل وميرت و 
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 و عقلدراسة أب، و (Barakeh., 2016) ، ودراسة بركةIrvine., 2018))، ودراسة إيرفاين (2019

(Abuaqel., 2015)،  الحوسنيودراسة  (Hosani., 2015). 

 ,Imhangbe) دراسة إيمهانجبي وآخرون ، و (2119)دراسة العازمي و  ،(5353)دراسة إبراهيم واختلفت مع 

)8201 ,.al t&e دراسة عازار، و (5309)دراسة خلف اهلل ، و (Azar, Alice Z., 2014)   دراسة أبراهام ، و

(Abraham., 2010)، (5336)دراسة أحمد و.  

صل بموضوعها ة ال تتّ راسة الحاليّ تي لها عالقة بموضوع الدّ راسات الّ الدّ  نّ أرى الباحثة ت ،وعليه     

الّتحّديات اّلتي تواجه  عرف إلىراسة بهدف التّ جراء هذه الدّ إا دفعها إلى ضرورة ا، ممّ مباشرً  صاالً اتّ 

فاعلية األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري  معّوقاتعالقتها بدة األداء المدرسي و تطبيق منظومة قيا

، ة مجتمعةراسة الحاليّ رات الدّ ابقة بين متغيّ راسات السّ ذ لم تجمع الدّ إ ؛ةالمدارس في المحافظات الّشماليّ 

دراسته من قبل في المجتمع  لم تتمّ سوف يتمّتع موضوع الّدراسة بالجّدة واألصالة، حيث وبذلك 

  .يّ الفلسطين

ة ّية، وفعاليّ ومّما عرض من دراسات ذات صلة، وعالقة بالّدراسة الحالّية، فهي ال شك تضيف أهمّ      

مشكلتها، واالستفادة البالغة منها في اختيار األداة، والعّينة، والّطرق  لتحقيق أهداف الّدراسة، وحلّ 

 .سات في نتائج، وتوصيات الّدراسة الحالّيةوصيات في هذه الّدراتائج، والتّ اإلحصائّية، واالستفادة من النّ 
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 الّطريقة واإلجراءات: الفصل الثّالث

 راسةة الدّ منهجيّ  3.1

 مجتمع الّدراسة  3.1

 أفراد الّدراسة / عّينةال 1.1

 أدوات الّدراسة 3.1

 صدق الّدراسة وثباتها 3.1

  تصميم الّدراسة ومتغّيراتها 3.1

 إجراءات تنفيذ الّدراسة  3.1

 المعالجات اإلحصائّية  8.1
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 الثالفصل الثّ 

 الّطريقة واإلجراءات

ة الّدراسة واإلجراءات اّلتي اتّبعت، واّلتي تضّمنت تحديد منهجيّ  ةقييتناول هذا الفصل الّطر        

ت ة اّلتي اتّبعت في بناء أدواالمتّبعة، ومجتمع الّدراسة والعّينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العمليّ 

ق من صدقها وثباتها، ثّم شرح مخّطط تصميم الّدراسة ومتغّيراتها، واإلشارة الّدراسة وخصائصها، والّتحقّ 

 .ة المستخدمة في تحليل بيانات الّدراسةإلى أنواع االختبارات اإلحصائيّ 

 منهجّية الّدراسة  2.1

 مت هذه الّدراسة المنهج الوصفيّ انطالقًا من طبيعة الّدراسة والمعلومات المراد الحصول عليها، استخد  

بجمع المعلومات وتلخيصها وتصنيفها، والحقائق المدروسة المرتبطة  ، وهو المنهج اّلذي يهتمّ االرتباطيّ 

ة، بسلوك عّينة من الّناس أو وضعّيتهم، أو عدد من األشـياء، أو سلسلة من األحداث، أو منظومة فكريّ 

ايا، أو المشكالت اّلتي يرغب الباحث فـي دراستها، لغرض نوع آخر من الّظواهر، أو القض أو أيّ 

 .(8031حريزي وغربي، )ّبؤ بها وضبطها، أو الّتحكم فيهاتحليلها، وتفسيرها، وتقييم طبيعتها للتّن

الّتحّديات اّلتي وذلك لمعرفة راسة وتحقيق أهدافها، أغراض الدّ مته ءقد استخدم هذا المنهج نظرًا لمالو      

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر فاعليّ  معّوقاتوعالقتها ب ق منظومة قيادة األداء المدرسيّ تواجه تطبي

 .(ةة الغربيّ الّضفّ ) ةفي المحافظات الّشماليّ  ةة الحكوميّ الثّانويّ  مديري المدارس
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 راسة مجتمع الدّ  0.1

 حيثة، في المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية ةالحكوميّ تكّون مجتمع الّدراسة من جميع مديري المدارس      

، (5350-5353) اممن الع ثّانيال هم حاليًّا للفصل الّدراسيّ الّدراسة على اّلذين هم على رأس عمل تقطبّ 

 (976) وزارة الّتربية والّتعليمفي  خطيط واإلحصاءقسم التّ  اتإحصائيّ حسب  (5353)للعام والبالغ عددهم 

ة ماليّ عليم في المحافظات الشّ ربية والتّ عين حسب مديريات التّ ن عددهم موزّ يبيّ  (0.0)، الجدول مديرًا ومديرةً 

 .(ةة الغربيّ فّ الضّ )

ة حسب ماليّ المحافظات الشّ  في الحكومّية الثّانوّيةمدارس المديري مجتمع توزيع ( 2.1)الجدول 
 0202/0202ة للعام المديريّ 

 %الّنسبة المئوّية العدد المديرّية
 %14 122 رام اهلل والبيرة

 %10 88 جنين

 %9 82 نابلس

 %8 66 بيت لحم

 %7 64 طولكرم

 %7 65 جنوب الخليل

 %6 49 الخليل

 %6 50 قباطية

 %5 46 جنوب نابلس

 %5 42 قلقيلية

 %5 42 شمال الخليل

 %4 36 سلفيت

 %4 32 يطا

 %4 39 ضواحي القدس

 %2 19 القدس

 %2 21 طوباس

 %1 13 أريحا
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 %الّنسبة المئوّية العدد المديرّية
 %100 876 المجموع

 

 عّينة الّدراسة 1.1

 الّشمالّية المحافظات في الحكومّية الثّانوّية المدارس مديري من (569) من راسةالدّ  نةعيّ  نتتكوّ      

، و ّزعت أداة الّدراسة على أفراد العّينة بشكل عنقودي عشوائي ،من حجم مجتمع الّدراسة %(00) وبنسبة

فيت، قلقيلية، رام اهلل والبيرة، ضواحي القدس، أريحا، الخليل، شمال سل)بحيث وقع االختيار على مديرّيات 

 في حةوالموضّ  ،(ماسون روبيرت) معادلة باستخدام راسةالدّ  نةعيّ  حجم بواحتس، (الخليل، وجنوب الخليل

 برنامج ماستخد وقد ة،االحتماليّ  نةالعيّ  اختيار في ةاإلحصائيّ  والخطوات لألساليب اوفقً  ،(0.0) كلالشّ 

((EXCEL راسةالدّ  نةعيّ  أفراد عدد احتساب في. (Robert, 1989)  

 : حيث أن

  N حجم المجتمع  

S  ّ0.05على معدل الخطأ 0.16 أي قسمة 3.10 الّداللةرجة المعيارية المقابلة لمستوى قسمة الد 

  P  ّ3.03 ة وهينسبة توافر الخاصي 

q  ّ3.03 ة وهييّ ة للخاصّ يّ سبة المتبقّ الن 

ة حسب ماليّ المحافظات الشّ  في الحكومّية الثّانوّيةمدارس المديري عّينة توزيع ( 0.1)ول الجد
 0202/0202ة للعام المديريّ 

 ةسبة المئويّ النّ  العدد ةالمديريّ 

 %30 80 رام اهلل والبيرة
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 ةسبة المئويّ النّ  العدد ةالمديريّ 

 %16 43 جنوب الخليل

 %12 32 الخليل

 %10 26 ضواحي القدس

 %10 27 قلقيلية

 %10 27 شمال الخليل

 %9 24 سلفيت

 %3 9 أريحا

 %100 268 المجموع

 ةالباحث :المصدر

 وجميعها ،استبانة( 569) تستردّ ا هبأنّ  علماً  ،ةالمستقلّ  راتالمتغيّ  حسب راسةالدّ  نةلعيّ  وصف يأتي وفيما     

 .(0.0)حه الجدول كما يوضّ  .اإلحصائي حليلللتّ  صالحة

 ةغرافيّ و يمرات الدّ المتغيّ : أوالً 

 ةغرافيّ و يمرات الدّ المتغيّ  راسة حسبنة الدّ توزيع عيّ  :(1.1) جدول
 %ة سبة المئويّ النّ  كرارالتّ  المستوى  ةغرافيّ و يمرات الدّ المتغيّ 

 الجنس

%40 006 ذكر

57% 005 أنثى

  المؤّهل العلميّ 

 

 73% 197 بكالوريوس

 27% 71 ماجستير فأعلى
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 صالّتخصّ 

 71% 191 ةعلوم إنسانيّ 

 22% 58 ةيعيّ علوم طب

 7% 19 ةعلوم تطبيقيّ 

 سنوات الخبرة 

 10% 26 فأقل سنوات 0 

 13% 35  سنوات 03أقل من -6من 

 77% 207 سنوات فأكثر 03

      
57) أنّ  (0.0)يتبّين من خالل الجدول        الثّانوّية ةالحكوميّ من مديري المدارس عّينة الّدراسة من %(

 لديهم ت منهم( %71) ،يحملون درجة البكالوريوس منهم %(70) ،هم من اإلناث ةفي المحافظات الّشماليّ 

 .فأكثر سنوات 03سنوات خبرة لديهم  منهم( %77)ة، خّصص علوم إنسانيّ 

 راسةأدوات الدّ  1.1

 من موضوعيّ  لكلّ  الّدراسة بعد االطالع على األدب الّتربويّ  ةحقيق أهداف الّدراسة، طّورت أدالت     

 . للمعّلمينة األداء ، وفاعليّ المدرسي ألداءقيادة ا

 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ   استبانة

 ،الخطيب)و ،(5301 ،الحمد)، المدرسيّ  قيادة األداء ستبانةالع على األدب الّتربوي البعد االطّ       

بما يتالءم مع  داةاأل تر ، طوّ قيادة األداء بيقالتي تواجه تط الّتحّديات حول ،(5304 ،شعبان)و ،(5300

 (Likert)، وقد استخدم مقياس اإليجابيّ  باالّتجاه داةاأل هلهذ فقراتجميع الة، وصيغت الفلسطينيّ  البيئة

 تحوصحّ  ،راسةلفقرات الدّ اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء يات الّتحدّ  لقياس مستوى الخماسيّ 
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 (5)معارض نقاط،  (0)نقاط، محايد  (4)نقاط، موافق  (0) اجدًّ موافق ) :اليحو التّ لنّ المقياس على افقرات 

 . فقرة (00)، وقد بلغ عدد فقرات هذا المقياس (نقطة واحدة انقطة، معارض جدًّ 

 مجاالت ثالث علىالمدرسّي  اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداءيات الّتحدّ  ستبانةافقرات  عتوتوزّ      

 :اآلتي حوالنّ  ىعل

 .فقرة (01)ة وتضم يات اإلداريّ الّتحدّ  .0

 .فقرة (00)وتضم ( ةاإلشرافيّ /ةالفّنيّ )يات الّتحدّ  .5

 .فقرة (06)ة وتضم يات البيئيّ الّتحدّ  .0

 :الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  استبانةصدق  1.1

 :بطريقتين، هما جه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ الّتحّديات اّلتي توا دق لمقياسفحص الصّ      

  :مينصدق المحكّ  -0

في صين المتخصّ من  (00)عددهم  واّلذين بلغ مينراسة على مجموعة من المحكّ أداة الدّ  تعرض     

ها مدى وضوحو  ،وذلك لمعرفة آرائهم حول فقرات األداة(. ث)ة، ملحق ة واالجتماعيّ فسيّ ة والنّ ربويّ العلوم التّ 

ة الفقرات من ناحية سالمة صياغتها هذا باإلضافة إلى معرفة صحّ  ،راسةوقدرتها على قياس أهداف الدّ 

الفقرات، وحذفت أخرى، وأضيفت فقرات لم تكن  لت عدّ قد ذي وضعت من أجله، و متها للغرض الّ ءومال

محّكمون إضافة بعض ا جاء في فقرات األداة، وقد اقترح الممّ  (%90)مون على فق المحكّ موجودة، واتّ 

0)ت مثل الفقرا 9)مثل  وذلك بإعادة صياغتها وتعديل أخرى (00،04،50، وحذف  (04،00،54،45،49،

حيث أجريت الّتعديالت اّلتي أجمع عليها المحّكمون وأخرجت األداة  (03،50،59،00)فقرات أخرى مثل 

 (.ت)ة كما هي في الملحق رقم بصورتها الّنهائيّ 
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 اخليّ الدّ  البناءقة دق بطريالصّ  -0

ق من صدق بناء المقاييس، استخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم معامالت ارتباط حقّ للتّ      

ذي تنتمي إليه، وقورنت بالمعيار المعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارسيا الّ  بالمجالالفقرات 

، (.03)من  ل االرتباط ضعيفة إذا كانت أقلّ ، وتعتبر قيمة معام(Garcia & Gonzalez., 2006)وجونزالس 

 .(.73)ة إذا زادت عن ، وتعتبر قويّ (.73أقل من أو يساوي  -.03)طة إذا تراوحت بين وتعتبر متوسّ 

يبي (4.0)الجدول  ة لمقياس الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق يّ رجة الكلّ فقرة والدّ  معامالت االرتباط لكلّ ن

 .سيّ منظومة قيادة األداء المدر 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق لمجاالت ة يّ رجة الكلّ فقرة والدّ  معامالت االرتباط لكلّ  :(1.1) جدول
 يّ منظومة قيادة األداء المدرس

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

0 .78** 09 .85**00 .88**

5 .80**01 .86** 06 .86** 

0 .77** 53 .82**07 .87** 

4 .81** 50 .86** 09 .83** 

0 .83** 55 .82** 01 .87** 

6 .80**50 .77** 43 .88** 

7 .82** 54 .83**40 .65** 

9 .80** 50 .89** 45 .84** 

1 .82** 56 .87** 40 .84** 

03.84** 57 .84** 44 .83** 

00 .87** 59 .85** 40 .80** 
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05.86** 51 .87** 46 .82** 

00.88** 03.90** 47 .80** 

04.86** 00.86** 49 .83** 

00.86** 05.81** 41 .77** 

06.83** 00.85** 03 .83** 

07.83**04.88** 00 .89** 

 01.))عند مستوى  دال إحصائًيا **

قياس الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة معامل االرتباط للفقرات التّابعة لم أنّ  (3.4)يّتضح من الجدول   

يوّفر عوامل الّسالمة  ة مريحة للمتعّلمين بماتوفير بيئة نفسيّ "لفقرة  (65.)تراوح ما بين  قيادة األداء المدرسيّ 

 " فقرةل( 90.)و ،طاً وهي الفقرة الوحيدة اّلتي معامل ارتباطها متوسّ  "(معّلمين ومتعّلمين) للمجتمع المدرسيّ 

 معامل االرتباط لجميع فقرات هذا المقياس قويّ  ضح أنّ يتّ و ، "ةل على تحقيق األهداف المرسومة بفاعليّ العم

معّلمين ) ة مريحة للمتعّلمين بما يوّفر عوامل الّسالمة للمجتمع المدرسيّ توفير بيئة نفسيّ " فقرةما عدا 

 .(01.) اللةعند مستوى الدّ  اة إحصائيًّ جميع الفقرات دالّ  طًا وأنّ فقد جاء متوسّ  "(ومتعّلمين

 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  أداة ثبات

األداة مرة ثانية  مقياسم في حال است خد ة الحصول على نفس الّنتائجيقصد بثبات األداة إمكانيّ      

لك حسب مجاالت الّدراسة والّدرجة ب معامل الثّبات كرونباخ ألفا وذاحت سوللّتحقق من ثبات أداة الّدراسة 

 (0.0)ة لجميع الفقرات كما يوّضحه الجدول الكّليّ 
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 ة لفقرات األداةيّ رجة الكلّ معامل ثبات كرونباخ ألفا حسب المجاالت والدّ  (1.1)جدول رقم 

 الّداللة (α)معامل كرونباخ ألفا  أرقام البنود  المجال الّرقم 
 **95.00. 01-0  ةالّتحّديات اإلداريّ  1

 **96.00. 04-53  (ةاإلشرافيّ )ة يات الفّنيّ الّتحدّ  2

 **97.00. 00-00  ةيات البيئيّ الّتحدّ  3

**00. 00.98-0 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

  01.))عند مستوى  ادال إحصائيًّ ** 

تي تواجه تطبيق الّتحّديات الّ مقياس لفقرات  يّ معامل كرونباخ ألفا الكلّ  أنّ  (0.0)الجدول ضح من يتّ      

 ةلمجال الّتحّديات اإلداريّ  95.))بات ما بين وتراوح معامل الثّ  (98.)بلغ  منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

د وهو ما يؤكّ ، (01.)عند مستوى  اة إحصائيًّ بات دالّ وجميع قيم معامل الثّ  ةيات البيئيّ الّتحدّ  لمجال (97.)و

 . وضوح الفقرات والفهم لمضمون الفقرات

 المعلّمداء ة أفاعليّ معّوقات  داةأ

 بيعأعّده الرّ  ذي، وعلى المقياس الّ ة األداءفاعليّ معّوقات لمقياس  ربويّ الع على األدب التّ االطّ  بعد     

ة، وصيغت راسة بما يتالءم مع البيئة الفلسطينيّ رت أداة الدّ طوّ و ، (5309) خلف اهلل، و(5353) واإلبراهيم

ة يّ فاعل معّوقاتلقياس  الخماسيّ  Likertوقد استخدم مقياس . اإليجابيّ  باالتجاههذا المقياس جميع فقرات 

 تحوصحّ  :حو اآلتية لهذا المقياس على النّ حت الفقرات اإليجابيّ وصحّ  ،راسةلفقرات الدّ  المعّلمين أداء

نقاط،  (0) نقاط، محايد (4)نقاط، موافق  (0) اجدًّ موافق ) :اليحو التّ الفقرات لهذا المقياس على النّ 

  .فقرة (00)، وقد بلغ عدد فقرات هذا المقياس (نقطة واحدة امعارض جدًّ نقطة،  (5)معارض 

 ة األداءفاعليّ  معّوقات مقياس صدق

 :بطريقتينة األداء فاعليّ معّوقات دق لمقياس فحص الصّ      
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من  (03)م عدده البالغين مراسة على مجموعة من المحكّ رضت أداة الدّ ع   :مينصدق المحكّ  -2

، ومدى وذلك لمعرفة آرائهم حول فقرات األداة. (ث)ة، ملحق ة واالجتماعيّ ربويّ العلوم التّ في صين المتخصّ 

ة الفقرات من ناحية سالمة هذا باإلضافة إلى معرفة صحّ . راسةا على قياس أهداف الدّ ، وقدرتهاوضوحه

وأضيفت  عض الفقرات، وحذفت أخرى،لت بذي وضعت من أجله، وقد عدّ متها للغرض الّ ءومال ،صياغتها

 .ا جاء في فقرات األداةممّ  (85.)مون على فق المحكّ فقرات لم تكن موجودة، واتّ 

ق من صدق بناء المقاييس، استخدم معامل ارتباط بيرسون حقّ للتّ : اخليساق الدّ دق بطريقة االتّ الصّ  -0

ليه، وقورنت بالمعيار المعتمد لقبول الفقرة ذي تنتمي إالّ  بالمجالالستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرات 

وتعتبر قيمة معامل االرتباط ضعيفة ،(Garcia & Gonzalez., 2006)حسب ما جاء في جارسيا وجونزالس 

ة إذا ، وتعتبر قويّ (.73من أو يساوي أقلّ -.03)طة إذا تراوحت بين ، وتعتبر متوسّ (.03)من  إذا كانت أقلّ 

ة فاعليّ معّوقات ة لمقياس يّ رجة الكلّ فقرة والدّ  معامالت االرتباط لكلّ  يبّين (6.0)الجدول  (..73)زادت عن 

 .األداء

 ة األداءفاعليّ  معّوقات لمقياسة يّ رجة الكلّ فقرة والدّ  معامالت االرتباط لكلّ  :(1.1) جدول

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

0 .60** 9 .73**

5 .69** 10 .79** 

0 .67** 11.72** 

4 .74** 12.71** 

0 .80** 13 .65**

6 .79** 14 .63**

7.71** 15.65**

9.73** 

     01.))عند مستوى  دال إحصائًيا** 
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ة األداء تراوح ما فاعليّ معّوقات التّابعة لمقياس معامل االرتباط للفقرات  أنّ  (3.6)ضح من الجدول يتّ  

 فقرةل (80.)و ،"على أداء المعّلمينسلًبا المستأجر  ينعكس استخدام البناء المدرسيّ " فقرةل (60.) بين

ضح ، يتّ "ةدريس على المعّلمين أداء مهامهم الّتعليميّ ة المستخدمة في التّ عليميّ يصّعب نقص الوسائل التّ "

 اة إحصائيًّ قرات دالّ جميع الف وأنّ  ،قويّ ما بين درجة متوّسط و فقرات هذا المقياس لمعامل االرتباط  أنّ 

 .(01.) اللةعند مستوى الدّ 

 المعّلم أداءة فاعليّ معّوقات  أداةات ثب

 (7.0) حه الجدولكما يوضّ  ة األداءفاعليّ  معّوقات ألداةبات كرونباخ ألفا ب معامل الثّ ستحا     

 داةة لفقرات األيّ رجة الكلّ معامل ثبات كرونباخ ألفا حسب المجاالت والدّ  (1.1)جدول رقم 

 الّداللة (α) معامل كرونباخ ألفا أرقام البنود  ةالّدرجة الكّليّ 

    
0-00.93 .00**

     01.))ا عند مستوى دال إحصائيًّ ** 

 دالّ وهو  (93.)بلغ  ة األداءفاعليّ  معّوقات لمقياسمعامل كرونباخ ألفا  أنّ  (7.0)الجدول ضح من يتّ      

 . وضوح والفهم لمضمون الفقراتالد و ما يؤكّ وه، (01.)عند مستوى  اإحصائيًّ 

 راسةرات الدّ متغيّ  1.1

  :ةالمستقلّ  راتالمتغيّ  -أوالً 

 (.ذكر، أنثى)وله مستويان : الجنس

 (. بكالوريوس، ماجستير فأعلى)وله مستويان : المؤّهل العلميّ 

 (ةة، علوم تطبيقيّ ة، علوم طبيعيّ علوم إنسانيّ )ص وله ثالثة مستويات الّتخصّ 
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 (.سنوات فأكثر 03سنوات،  (03-6) ، منسنوات فأقلّ  0)وله ثالثة مستويات : سنوات الخبرة

رام اهلل والبيرة، ضواحي القدس، أريحا، سلفيت، قلقيلية، الخليل، جنوب  )وله ثمانية مستويات : ةالمديريّ 

 (.الخليل، شمال الخليل

 : المتغّيرات التّابعة -ثانياً 

  الثّانوّية ةالحكوميّ  مديري المدارس فيلدى  األداء المدرسيّ  تطبيق منظومة قيادةدرجة 

 .ةالمحافظات الّشماليّ 

 ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية ةالحكوميّ  مديري المدارسلدى  ة أداء المعّلمينفاعليّ  عّوقاتم. 

 راسةإجراءات تنفيذ الدّ  1.1

 :اآلتيةراسة وفق الخطوات ذت الدّ ن فّ      

ق تي تتعلّ شرات الّ ابقة والنّ راسات السّ الدّ و  األدب الّتربوي ة من خالل مراجعةانويّ يانات الثّ الب معتج   .0

 .راسةبموضوع الدّ 

ا على مجموعة من وذلك بعرضه ،أكد من صدقهاوالتّ  راسة،الدّ  ةأدا إعدادمن االنتهاء  بعد. 5

مون ة، قام المحكّ عيّ ة واالجتماربويّ العلوم التّ في صين المتخصّ من  (03)عددهم مين المحكّ 

 .راسةالدّ  ةتعديل وحذف مجموعة من فقرات أدابإضافة و 

اّلتي أجمع عليها مالحظات الا بناًء على بعد تعديله ةهائيّ ورة النّ بالصّ  راسةالدّ  ةت أداأ عدّ  .0

 .نو مالمحكّ 
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ة يّ حّ ألوضاع الصّ نة، وبسبب اراسة على العيّ الدّ  ةعليم لتوزيع أداربية والتّ خذت موافقة وزارة التّ أ   .4

ابط على ع الرّ راسة، ووزّ الدّ  ةل فقرات أداة تمثّ لكترونيّ إمت استبانة بها فلسطين، صمّ  تي تمرّ الّ 

 .ةمديري المدارس في المحافظات الّشماليّ عّينة الّدراسة من 

 .حليلللتّ  ها قابلةن أنّ تبيّ  اّلتيو  الكترونيً إبعد تدقيقها  (569)الية اعتمدت وفي المرحلة التّ  .0

ى يكون حتّ ، (SPSS)إلى ملف  (Excel sheet)ل من عولج الملف المستلم إلكترونيًا بحيث حوّ . 2

 .اتهاراسة وفحص فرضيّ حليل واإلجابة على أسئلة الدّ جاهزًا للتّ 

 لىالبيانات لإلجابة ع لتحلّ  (SPSS)وباستخدام برنامج  جمعتتي باالعتماد على البيانات الّ  .7

 .اتهافرضيّ راسة و أسئلة الدّ 

 .وصياترت وصواًل إلى التّ فسّ تائج و النّ  تقشو ن .9

 ة المعالجات اإلحصائيّ  8.1 

ة اإلحصائيّ  حليالتذي من خالله استخدمت مجموعة من التّ الّ  (SPSS) استخدم البرنامج اإلحصائيّ 

 :اآلتية

ة واالنحرافات المعياريّ  ،ةطات الحسابيّ والمتوسّ  ة،غرافيّ و يمالدّ رات ة للمتغيّ سب المئويّ والنّ  اتكرار التّ   .0

 .فقرة من فقرات األداة لكلّ 

طات ة بين المتوسّ الختبار الفروق المعنويّ ( Independent Sample t-test) (ت)استخدم اختبار  .5

 . ر المستقل ذي المستويين مثل الجنسوذلك حسب المتغيّ  ،ةالحسابيّ 

ة بين الختبار الفروق المعنويّ ( One way Anova) باين األحاديّ استخدم اختبار تحليل التّ  .0

 . سنوات الخبرةمستويات فأكثر، مثال ذلك  ر المستقل ذي ثالثة حسب المتغيّ طات الحسابيّ المتوسّ 
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ة لمعرفة البعديّ  للمقارناتChevy Test) )اختبار شيفيه إحصائي ّ  دال فرق أقلّ  استخدم اختبار .4

 .ت متغّيراتها عن متغّيرينداللة الفروق للمتغّيرات المستقّلة اّلتي تزيد مستويا

الّتحّديات اّلتي لمعرفة داللة العالقة بين  Person Correlation)بيرسون )معامل ارتباط استخدم  .0

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر فاعليّ معّوقات  و المدرسيّ  تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء

 .ةماليّ في المحافظات الشّ  الثّانوّية ةالحكوميّ  مديري المدارس
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 ابعالفصل الرّ 

 راسةنتائج الدّ 

 راسةقة بأسئلة الدّ تائج المتعلّ النّ  2.1

 لؤال األوّ نتائج السّ  2.2.1

 انيؤال الثّ نتائج السّ  0.2.1

 راسةات الدّ قة بفرضيّ تائج المتعلّ النّ  0.1

 ولىة األ نتائج الفرضيّ  2.0.1

 انيةة الثّ نتائج الفرضيّ  0.0.1

 الثةة الثّ ائج الفرضيّ نت 1.0.1

 ابعةة الرّ نتائج الفرضيّ  1.0.1

 ة الخامسةنتائج الفرضيّ  1.0.1

 ادسةة السّ نتائج الفرضيّ  1.0.1

 ّسابعةة النتائج الفرضيّ  1.0.1

 ةثّامنة النتائج الفرضيّ  2.0.1

 ةلتّاسعة انتائج الفرضيّ  2.0.1

 ةلعاشر ة انتائج الفرضيّ  22.0.1

 ادية عشرلحة انتائج الفرضيّ  22.0.1
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 ابعالفصل الرّ 

 راسةنتائج الدّ 

ة اّلتي أدخلت باستخدام برنامج الّرزم ة الكّميّ يتناول هذا الفصل عرًضا للبيانات اإلحصائيّ      

 اّلتي الّتحّديات"، وجمعت عبر أدوات الّدراسة المتمّثلة بتحليل (SPSS)ة ة للّدراسات االجتماعيّ اإلحصائيّ 

 نظر وجهة من للمعّلمين األداء ةفاعليّ  بمعّوقات وعالقتها المدرسيّ  األداء قيادة منظومة تطبيق تواجه

 األداء قيادةمنظومة  يّ أدات، وحسب مجاالت الّدراسة لكل من "ةالّشماليّ  المحافظات في المدارس مديري

، ل العلميّ هّ المؤ  الجنس،: "ةغرافيّ و يمرات الدّ تبعًا للمتغيّ و  ،مينة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات و  المدرسيّ 

تي انبثقت ات الّ راسة وفحص الفرضيّ عن أسئلة الدّ الّدراسة  تأجاب". ةالمديريّ  ،سنوات الخبرة ص،الّتخصّ 

 .راسةوذلك الستخالص نتائج الدّ  ،عنها

 الّدراسة الّنتائج المتعّلقة بأسئلة 1.4 

 لؤال األوّ قة بالسّ تائج المتعلّ النّ  1.1.4 

 ةالحكوميّ  المدارس مديري نظر وجهة من المدرسيّ  األداء قيادة منظومة بيقتط تواجه اّلتي الّتحّديات ما

 ؟ةالّشماليّ  المحافظات في الثّانوّية

اّلتي  ياتتابع للّتحدّ ومجال  ،فقرة ة لكلّ طات الحسابيّ المتوسّ  است خدمت ،لؤال األوّ لإلجابة عن السّ      

في الثّانوّية ة الحكوميّ ظر مديري المدارس من وجهة ن تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

طات تائج اعتمدت المتوسّ النّ  الّتوّصل إلىومن أجل  ،نةية عند العيّ رجة الكلّ وعلى الدّ  ،ةالمحافظات الّشماليّ 

 :ة باالستجابة على الفقرات كاآلتيا والخاصّ اآلتية المعتمدة إحصائيًّ  ةالحسابيّ 
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 .اجدًّ  منخفضمستوى ( 0.9 من أقلّ  -0من )-

 .منخفضمستوى ( 5.6من  أقلّ  -0.9من )-

 .مستوى متوسط( 0.4من  أقلّ  -5.6 من) -

 .مرتفعمستوى ( 4.5من  أقلّ  -0.4من ) -

 .اجدًّ  مرتفعمستوى ( فأعلى 4.5) -

عن طريق  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ برات الخاصة قالف تسبوح       

-0) الفئة األولى ، لذلك نجد أنّ (8)ج طول الفئة استخر  ،(0)رات قعلى عدد الف (4=0-0)=قسمة المدى

 .ريقةويمكن استخراج باقي الفئات بنفس الطّ  ،(0)األدنى  لى الحدّ إ .(9)بإضافة  (0.9

 ةالحكوميّ لدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  ولبيان     

 لكلّ  ذلكح ذي يوضّ الي الّ التّ  ،(0.4)من إدراج الجدول  كان ال بد، ةماليّ المحافظات الشّ في  الثّانوّية

 .ةيّ رجة الكلّ والدّ  المجاالت من

لّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة لة ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ : (2.1)جدول 
 ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةمدارس لدى مديري ال قيادة األداء المدرسيّ 

 المجال

ط المتوسّ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

 البيئّية
 مرتفع68. 4.11

 اإلدارّية
 مرتفع 58. 4.05

 الفّنّية/اإلشرافّية
 مرتفع67. 4.04

 مرتفع 52. 4.07 الّدرجة الكّلية
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 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة أنّ  (0.4)في الجدول  الحظ من خالل البيانات الواردةي     

، وذلك بداللة امرتفعً  جاء ةالمحافظات الّشماليّ في  الثّانوّية ةالحكوميّ لدى مديري المدارس  األداء المدرسيّ 

تيب تر  (0.4) الحظ من خالل البيانات الواردة في الجدوليكما  (.4.37)ذي بلغ الّ  ط الحسابيّ المتوسّ 

 الثّانوّية ةالحكوميّ لدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ مجاالت 

ط ة، وبلغ المتوسّ طات الحسابيّ ، على أعلى المتوسّ "ةالبيئيّ " فقد حصل مجال ة،المحافظات الّشماليّ في 

، فقد "ةشرافيّ اإل" الثّانيا المجال أمّ . مرتفعى بمستو و  ،(.69) ، واالنحراف المعياريّ (4.00)له  الحسابيّ 

 وانحراف معياريّ  ،(4.34) ط حسابيّ إذ حصل على متوسّ  ؛(احسابيًّ  اطً متوسّ )المجاالت  حصل على أقلّ 

  .مرتفع، ومستوى (.67)

 مديري لدى وفيما يلي نستعرض مستوى الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ      

 :راسةالدّ  مجاالتحسب  ةالمحافظات الّشماليّ في  الثّانوّية ةالحكوميّ المدارس 

 (ةاإلداريّ ) يات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ الّتحدّ  مجال ( أ

يات اّلتي الّتحدّ  مجالة لمستوى فقرات ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ : (0.1)جدول 
 (ةاإلداريّ ) ومة قيادة األداء المدرسيّ تواجه تطبيق منظ

  

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى  

    
 مرتفع جدا 8. 4.23 العمل على توفير الّتخّصصات اّلتي تحتاجها العملية الّتدريسية في المدرسة

 مرتفع 81. 4.19 الّتواصل الفعال بين اإلدارة المدرسية وأولياء األمور

 مرتفع 91. 4.16 زيز المعّلمين المتمّيزين في عملهمتع
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 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى  

    
 مرتفع 82. 4.14 الّتخطيط المسبق للمهام بما فيها مواجهة الّظروف الّطارئة

  مرتفع 78. 4.13 متابعة المستجّدات اإلدارية

 مرتفع 65. 4.1 توزيع الوقت على المهام اإلدارّية المختلفة حسب أولوياتها

 مرتفع 8. 4.1 اإلداري في المدرسة للعاملين فيها توضيح لوائح الّنظام

 مرتفع 65. 4.07 تخصيص عملية إدارّية منّظمة لكل المهام المطلوب إنجازها

 مرتفع 71. 4.06 توّسع ميادين االهتمام ذات العالقة باإلدارة المدرسية

 مرتفع 82. 4.05 تقويم أداء المعّلمين بصورة منتظمة

 مرتفع 77. 4.04 ات تأهيلية تنّظمها وزارة الّتربية والّتعليمترشيح المعّلمين لدور 

 مرتفع 84. 4.03 إشراك المعلمين في عملية الّتخطيط للعمل المدرسي

 مرتفع 84. 4.03 متابعة الّطلبة ذوي االحتياجات الخاّصة الملتحقين بالمدرسة

  مرتفع 71. 4.02 الّتواصل المستمر مع اإلدارة الّتربوية العليا

 مرتفع 80. 3.96 مواءمة قوانين وأنظمة المدرسة مع متغّيرات المجتمع

 مرتفع 89. 3.94 إشراك العاملين في اختيار أعضاء مجالس الضبط المدرسي

 مرتفع 71. 3.93 تطابق األداء مع المعيار المحّدد مسبقاً 

 مرتفع 86. 3.88 إشراك العاملين في اتخاذ القرارات الّتربوية

 مرتفع 84. 3.87 نمط الديموقراطي في قيادة الّنظام المدرسيتبّني ال

 مرتفع 12. 4.21 ةيّ الدرجة الكلّ 
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يات الّتحدّ مستوى مجال ة لأّن الّدرجة الكّليّ  (5.4)الحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول ي      

 ط، وذلك بداللة المتوسّ افعً مرتجاء ( ةاإلداريّ ) تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  اّلتي

تي الّ  أّن الفقرة (5.4)الحظ من خالل البيانات الواردة في الجدوليكما .  (4.30)ذي بلغ الّ  الحسابيّ 

حصلت  ،"ة في المدرسةتوفير الّتخّصصات اّلتي تحتاجها العملية الّتدريسيّ العمل على " ث عنتتحدّ 

، (80.) ، واالنحراف المعياريّ (4.50) لها ط الحسابيّ وبلغ المتوسّ  ة،طات الحسابيّ على أعلى المتوسّ 

الفقرات  فهي أقلّ  ،"في قيادة الّنظام المدرسيّ  يموقراطيّ مط الدّ تبّني النّ  " فقرةا ، أمّ امرتفع جدًّ وبمستوى 

 .مرتفع، ومستوى (.94) وانحراف معياريّ  ،(0.97) ط حسابيّ إذ حصلت على متوسّ  ؛(احسابيًّ  اطً متوسّ )

 :(ةيّ اإلشراف/ ةيّ الفنّ ) تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ اّلتي تواجه يات حدّ التّ  مجال ( ب

اّلتي تواجه يات الّتحدّ  مجال ة لمستوى فقراتة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ : (1.1)جدول 
 (ةيّ اإلشراف/ ةيّ الفنّ ) تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

 المستوى

 مرتفع 84. 4.18 متابعة المستجّدات الّتربوّية    

 مرتفع 83. 4.13 التقويم المستمر إلنجازات العاملين في المدرسة

 مرتفع 85. 4.13 حرص المدير على النمو المهني الّذاتي حول اإلشراف التربوي

 مرتفع 86. 4.11 توفير البيئة المدرسية المحّفزة على اإلبداع

 مرتفع 84. 4.11 الخاصة بالمعّلمين( الفصلية واليومية والّشهرية)متابعة الخطط 

 مرتفع 9. 4.08 توزيع أعباء المعّلمين حسب تخّصصاتهم

 مرتفع 83. 4.08 إفساح المجال للمعّلمين لتبادل الخبرات المكتسبة
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 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

 المستوى

 مرتفع 81. 4.07 ياتيةتشجيع المعّلمين على مساعدة الطلبة الكتساب المهارات الح    

 مرتفع 82. 4.06 تشجيع االنشطة المنهجية الالصّفية بما يخدم المنهاج المدرسي

 مرتفع 87. 4.05 تنفيذ الحصص اإلشرافية للمعّلمين كاّفة ضمن جدول زمني محدد

 مرتفع 83. 4.01 تنوع األساليب اإلشرافية لرفع كفاءة المعّلمين

 مرتفع 78. 3.97 مرسومة بفاعليةالعمل على تحقيق األهداف ال

 مرتفع 83. 3.91 عقد لقاءات إشرافية مع المعّلمين قبل حضور الحّصة الّصفية

 مرتفع 79. 3.91 حث المعّلمين على إعداد الخطط المتعّلقة بذوي االحتياجات الخاّصة

 مرتفع 83. 3.86 (الّصفية أو المدرسية)تشجيع البحوث اإلجرائية لحل المشكالت 

 مرتفع 67. 4.04 الدرجة الكلية
      
اّلتي الّتحديات مجال مستوى ة ليّ رجة الكلّ الدّ  أنّ ( 0.4) الحظ من خالل البيانات الواردة في الجدولي     

ط ، وذلك بداللة المتوسّ امرتفعً جاء  (ةاإلشرافيّ / ةيّ الفنّ ) تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ تواجه 

تي الّ الفقرةأّن  (0.4) الحظ من خالل البيانات الواردة في الجدوليكما (.  4.34)ذي بلغ الّ  الحسابيّ 

ط وبلغ المتوسّ  ة،طات الحسابيّ على أعلى المتوسّ حصلت  ،"ةمتابعة المستجّدات الّتربويّ  "ث عنتتحدّ 

تشجيع " :نّص علىتاّلتي  الفقرة، أما مرتفع، وبمستوى (84.) ، واالنحراف المعياريّ (4.09) لها الحسابيّ 

إذ  ؛(احسابيًّ  اطً متوسّ )الفقرات  ، فهي أقلّ "(ةأو المدرسيّ  ةيّ الّصفّ )المشكالت  ة لحلّ البحوث اإلجرائيّ 

 .مرتفع، ومستوى (83.) وانحراف معياريّ  ،(0.96) ط حسابيّ حصلت على متوسّ 
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 (البيئّية) تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ اّلتي تواجه يات الّتحدّ  مجال( ج

اّلتي تواجه يات الّتحدّ  مجال ة لمستوى فقراتة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ : (1.1)ول جد
 (البيئّية) تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

 مرتفع جدا 82. 4.21 توفير الّصيانة المستمّرة لترميم مرافق المدرسة المختلفة    

 مرتفع  82. 4.16 متابعة اإلشراف الّصحي على الّطلبة بالتنسيق مع قسم الّصحة المدرسية

 مرتفع  87. 4.16 حل المشكالت الّسلوكية بين الّطلبة أواًل بأّول

 مرتفع 84. 4.15 توفير بيئة مدرسية مالئمة للعملية الّتعليمية الّتعّلمية

 مرتفع 83. 4.14 مختبرات ومالعب ومقاصف وغيرها توفير المرافق المدرسية من

 مرتفع 83. 4.14 توفير األجهزة واألدوات ذات العالقة بالّتدريس المدرسي

 مرتفع 8. 4.12 توفير ميزانية مخّصصة لإلنفاق على احتياجات المدرسة

 مرتفع  83. 4.1 تشكيل مجلس اآلباء لمشاركة المدرسة في عمليات الّتطوير

يئة نفسية مريحة للمتعّلمين بما يوّفر عوامل الّسالمة للمجتمع المدرسي توفير ب

 (معّلمين ومتعّلمين)
 مرتفع 87. 4.1

 مرتفع 76. 4.1 توفير اإلمكانات البشرية الالزمة للعمل المدرسي

 مرتفع 76. 4.1 إعداد البيئة المدرسية المناسبة لتنفيذ األنشطة

بما يعود بالّنفع على ( اآلباء والمعّلمين)درسّية الّتعاون البّناء مع المجالس الم

 الّطلبة
 مرتفع 8. 4.1

 مرتفع 82. 4.06 بناء شخصيات قيادية داخل مجتمع الّطلبة
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 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

 مرتفع 8. 4.05 توفير اإلمكانات الماّدية والمالية الالزمة للّتطوير المدرسي    

 مرتفع 76. 4.05 متابعة المعّلمين للعمل على تحقيق الّنمو الّشامل للّطلبة

 مرتفع 8. 4.03 (ندوات ثقافية، حفالت تكريم، مسابقات)تنظيم األنشطة الثّقافية من 

 مرتفع 89. 3.98 إعداد برامج يومية لتفعيل اإلذاعة المدرسية

 الدرجة الكلية
 مرتفع 68. 4.11

     
اّلتي يات الّتحدّ مجال مستوى ة ليّ رجة الكلّ الدّ  أنّ ( 4.4) الحظ من خالل البيانات الواردة في الجدولي     

ذي بلغ الّ  ط الحسابيّ ، وذلك بداللة المتوسّ امرتفعً جاء  (البيئّية) تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ تواجه 

توفير " ث عنتتحدّ  اّلتي الفقرةأّن  (4.4) الحظ من خالل البيانات الواردة في الجدوليكما (.  4.00)

وبلغ  ة،طات الحسابيّ على أعلى المتوسّ حصلت  ،"مرافق المدرسة المختلفة مالمستمّرة لترميالّصيانة 

اّلتي تنّص  ا الفقرة، أمّ امرتفع جدً ، وبمستوى (82.) ، واالنحراف المعياريّ (4.50) لها ط الحسابيّ المتوسّ 

إذ حصلت على  ؛(احسابيًّ  اطً متوسّ )الفقرات  ، فهي أقلّ "ةة لتفعيل اإلذاعة المدرسيّ إعداد برامج يوميّ ": على

 .مرتفع، ومستوى (89.) وانحراف معياريّ  ،(0.19) ط حسابيّ متوسّ 

 الّسؤال الثّانيالمتعّلقة ب الّنتائج 2.1.4 

في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسفاعليّ  معّوقاتما 

 ة؟الّشماليّ 
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في  الثّانوّية ةالحكوميّ  من وجهة نظر مديري المدارس اء للمعّلمينة األدفاعليّ  معّوقاتولبيان      

 فقراتال لكل من ذلكح ذي يوضّ الي الّ التّ  ،(0.4)من إدراج الجدول  ة، كان ال بدالّشماليّ المحافظات 

 .ةيّ رجة الكلّ والدّ 

من وجهة مين للمعلّ ة األداء فاعليّ  لمعّوقاتة ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ : (1.1)جدول 
 ةالّشماليّ في المحافظات  الحكومّية الثّانوّية نظر مديري المدارس

  

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

( كالمختبرات والمكتبات)خلو المدرسة من الخدمات المساندة     

 يحد من فعالية المعّلمين
 مرتفع  87. 4.21

لمدير والعاملين معه سلًبا على أداء يؤّثر ضعف التفاعل بين ا

 المعّلمين الّتدريسي
 مرتفع جدا 78. 4.2

يقّلل ضعف العمل بروح الفريق الواحد داخل المدرسة من تبادل 

 الخبرات بين المعّلمين
 مرتفع جدا 71. 4.2

يشّكل الّسلوك اإلداري المّتسم بالفردية من قبل مدير المدرسة 

 ا يحد من فاعلية أدائهمعامل ضغط على المعّلمين ممّ 
 مرتفع 72. 4.16

يضعف العزوف عن الّنهج الّتشاركي بين المعّلمين واإلدارة 

 المدرسية روح المبادرة لدى المعّلمين
 مرتفع 72. 4.15

يؤّثر ضعف الخدمات اليومية الّضرورية كالماء والكهرباء 

 وغيرها سلًبا على توفير البيئة المالئمة للّتعليم
 مرتفع 83. 4.14

 مرتفع 78. 4.13تحد كثرة األعباء الّتعليمّية الموكلة للمدّرسين من قدرتهم على 
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 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

 تحضير الّدروس مّما يؤّثر سلًبا على الّتعّلم والّتعليم    

يؤّثر قّلة وعي المعّلمين لإلرشادات الكافية للّنهوض بعملهم 

 سلًبا على أدائهم
 مرتفع 6. 4.13

في المدرسة بما فيها الّتقليل ضعف استثمار طاقات العاملين 

 من شأن جهود المعّلمين يثبط هممهم
 مرتفع 72. 4.12

يحد ضعف الحوافز المقّدمة للمعّلمين من فعالية أداء مهامهم 

 الّتعليمية
 مرتفع  73. 4.1

يصّعب نقص الوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس على 

 المعّلمين أداء مهامهم الّتعليمية
 مرتفع  84. 4.09

تؤّثر البيئة المدرسية غير الجّذابة والّنظيفة سلًبا على أداء 

 المعّلمين
 مرتفع 74. 4.07

يشّوش قرب المدرسة من األسواق واألماكن العاّمة من أداء 

 المعّلم لواجباته المنوطة به
 مرتفع 9. 4

 مرتفع 91. 3.9 يعوق قّلة األثاث المدرسي الكافي من أداء المعّلمين

عكس استخدام البناء المدرسي المستأجر سلًبا على أداء ين

 المعّلمين
 مرتفع 98. 3.72

 مرتفع 56. 4.09 الدرجة الكلية
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ة األداء فاعليّ  معّوقات مجالمستوى ة ليّ رجة الكلّ الدّ  أنّ ( 0.4)الجدولالحظ من خالل البيانات الواردة في ي

، وذلك امرتفعً جاء  ةالّشماليّ في المحافظات  الثّانوّية ةميّ الحكو  من وجهة نظر مديري المدارس للمعّلمين

أّن  (0.4) كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول(.  4.31)ذي بلغ الّ  ط الحسابيّ بداللة المتوسّ 

يقّلل ضعف العمل بروح الفريق الواحد داخل المدرسة من تبادل الخبرات بين " ث عنتي تتحدّ الّ  الفقرة

، واالنحراف (4.53) لها ة، وبلغ المتوّسط الحسابيّ الحسابيّ طات على أعلى المتوسّ حصلت  ،"مينالمعلّ 

على أداء سلًبا المستأجر  ينعكس استخدام البناء المدرسيّ  " فقرةا ، أمّ امرتفع جدًّ ، وبمستوى (71.) المعياريّ 

 وانحراف معياريّ  ،(0.75) ط حسابيّ سّ إذ حصلت على متو  ؛(احسابيً  اطً متوسّ )الفقرات  ، فهي أقلّ "المعّلمين

  .مرتفعمستوى ب، و (98.)

 االولىة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  2.0.1

طات بين متوسّ  (α ≤ 0.05)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

 الحكومّية الثّانوّيةدى مديري المدارس ل الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  مستوى

 .الجنس رمتغيّ  إلى تعزى ةفي المحافظات الّشماليّ 

لدى  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ ة لمجاالت طات الحسابيّ ستخرجت المتوسّ ا

ة، واستخدم اختبار افات المعياريّ وكذلك االنحر  ،ةماليّ في المحافظات الشّ  الحكومّية الثّانوّية مديري المدارس

(Independent Sample t-test) تينلمجموعتين مستقلّ ( ت) ح بالجدول تائج كما هو موضّ وجاءت النّ ،

(6.4.) 
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الّتحّديات اّلتي تين الختبار مستوى داللة فروق نتين مستقلّ لعيّ ( ت)نتائج اختبار :(1.1) الجدول
في المحافظات  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  سيّ تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدر 
 ر الجنسا لمتغيّ تبعً  ةماليّ الشّ 

قيمة  أنثى ذكر المجال
 (ت)

مستوى 
ط المتوسّ  الّداللة

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ط المتوسّ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

59. .00 64. 4.03 48. 4.07 ةداريّ يات اإلحدّ التّ 

 ةشرافيّ يات اإلحدّ التّ 
 ةالفّنيّ 

3.99 .59 4.09 .720.04- .26 

75. 32.- 73. 4.12 60. 4.09 ةيات البيئيّ حدّ التّ 

 90. 12.- 56. 4.08 46. 4.07 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

 

ال توجد فروق ذات "ه ة، بمعنى أنّ فريّ ة الصّ قبل الفرضيّ ت   (6.4) من خالل البيانات الواردة في الجدول

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة مستوى طات بين متوسّ  (α ≥ 050.)ة عند مستوى داللة داللة إحصائيّ 

 رمتغيّ  إلى تعزى ةماليّ في المحافظات الشّ  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  قيادة األداء المدرسيّ 

، (90.-26.)لة لها ما بين الالمجاالت، فقد تراوح مستوى الدّ جميع ة وعلى يّ رجة الكلّ ، حسب الدّ "الجنس

 (.0.05)اللة وهذه القيم جميعها أكبر من مستوى الدّ 
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 انيةة الثّ قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  0.0.1

طات بين متوسّ  (α ≤ 0.05)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

 الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  ة األداء المدرسيّ مستوى الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قياد

 .متغّير المؤّهل العلميّ  إلى ة تعزىفي المحافظات الّشماليّ 

 الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ ة لمجاالت طات الحسابيّ ستخرجت المتوسّ ا     

ة، واستخدم وكذلك االنحرافات المعياريّ  ،ةماليّ المحافظات الشّ في  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس 

ح تائج كما هو موضّ وجاءت النّ  ،(Independent Sample t-test) تينلمجموعتين مستقلّ ( ت)اختبار 

 (.7.4)بالجدول 

الّتحّديات اّلتي تين الختبار مستوى داللة فروق نتين مستقلّ لعيّ ( ت)نتائج اختبار :(1.1) الجدول
في المحافظات  الحكومّية الثّانوّية لدى مديري المدارس جه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ توا

 المؤّهل العلميّ ر ا لمتغيّ تبعً  ةماليّ الشّ 

مستوى  (ت) قيمة ماجستير فأعلى بكالوريوس المجال
ط المتوسّ  اللةالدّ 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ط المتوسّ 
 الحسابي

االنحراف 
يالمعيار   

 30.-0.34 59. 574.11. 4.03 ةداريّ يات اإلحدّ التّ 

47. -.7575. 4.09 64. 4.03 الفّنّية/ ةشرافيّ يات اإلحدّ التّ 

41. 83.- 68. 4.16 67. 4.09 ةيات البيئيّ حدّ التّ 

 33. 98.- 52. 4.12 52. 4.05 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

 
ال توجد فروق ذات "ه ة، بمعنى أنّ فريّ ة الصّ الفرضيّ قبل ت  ( 7.4) من خالل البيانات الواردة في الجدول

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة مستوى طات بين متوسّ  (α ≥ 050.)ة عند مستوى داللة داللة إحصائيّ 
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 رمتغيّ  إلى تعزى ةماليّ في المحافظات الشّ  الحكومّية الثّانوّية لدى مديري المدارس قيادة األداء المدرسيّ 

-30.)اللة لها ما بين المجاالت، فقد تراوح مستوى الدّ جميع ة وعلى يّ رجة الكلّ ، حسب الدّ "لعلميّ لمؤّهل اا

 .(053.)اللة ، وهذه القيم جميعها أكبر من مستوى الدّ (47.

 الثةة الثّ قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  1.0.1

بين متوّسطات  (α ≤ 0.05) ةة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

 الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  مستوى الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .صالّتخصّ متغّير  إلى ة تعزىفي المحافظات الّشماليّ 

 المدرسيّ  قيادة األداءالّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة  لمجاالت ةالحسابيّ  المتوّسطات استخرجت     

 استخدمو  ة،المعياريّ  االنحرافات وكذلك ،ةماليّ في المحافظات الشّ  الحكومّية الثّانوّية لدى مديري المدارس

تائج كما وجاءت النّ  تين،ألكثر من مجموعتين مستقلّ  One Way ANOVA)) األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار

 .(1.4)،(9.4) ح بالجدولينهو موضّ 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء  ة لمجاالتطات الحسابيّ المتوسّ  :(2.1)جدول 
 صالّتخصّ ر متغيّ ل اتبعً  ةماليّ في المحافظات الشّ الثّانوّية ة لدى مديري المدارس الحكوميّ  المدرسيّ 

 علوم تطبيقية علوم طبيعية علوم إنسانية المجال

 3.92 4.06 4.06 ةداريّ يات اإلحدّ التّ 

/ ةشرافيّ يات اإلحدّ التّ 

 الفنّيّة
4.044.12 3.90 

 4.05 4.19 4.08 ةيات البيئيّ حدّ التّ 
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 4.02 4.12 4.06 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

الّتحّديات اّلتي تواجه مجاالت  داللة مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج :(2.1)جدول 
 ةماليّ في المحافظات الشّ  الثّانوّية ةلدى مديري المدارس الحكوميّ  يّ تطبيق منظومة قيادة األداء المدرس

 الّتخّصصر متغيّ ل اتبعً 

مجموع  باينمصدر التّ  المجال
 عاتالمربّ 

درجات 
 يةالحرّ 

ط متوسّ 
 ف عاتالمربّ 

 مستوى

 اللة الدّ 

  ةالّتحّديات اإلداريّ 

 17. 2 34. بين المجموعات

.51 

 

.60

 
89.14265.34 داخل المجموعات

 267 89.48 المجموع

الّتحّديات 
 الفنّيّة/ ةاإلشرافيّ 

 38. 2 75. بين المجموعات

.84 

 

.43 

 
118.69265 داخل المجموعات

.45

 267 119.44 المجموع


 ةالّتحّديات البيئيّ 

 2 60. بين المجموعات
.30

.66.52  265 121.20 داخل المجموعات
.46

 267 121.80 المجموع


 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

 10. 2 21. بين المجموعات

.39 

 

.68 

 
 27. 265 70.99 داخل المجموعات

  267 71.19 المجموع

    

 أنه ال توجد فروق ذات"بمعنى  ة،ة الّصفريّ ت قبل الفرضيّ  (1.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول       

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق طات بين متوسّ  (α ≥ 050.)ة لة اإلحصائيّ الة عند مستوى الدّ داللة إحصائيّ 

ر لمتغيّ  اتبعً  ةماليّ في المحافظات الشّ  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  منظومة قيادة األداء المدرسيّ 
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، (68.-43.)ا بين اللة لها مالمجاالت، فقد تراوح مستوى الدّ جميع ة وعلى يّ رجة الكلّ حسب الدّ  ،"صخصّ التّ 

 .(053.)اللة وهذه القيم جميعها أكبر من مستوى الدّ 

 ابعةالرّ  ةقة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  1.0.1

بين متوّسطات الّتحّديات  (α ≤ 0.05)ة ة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ 

في المحافظات  الحكومّية الثّانوّية ى مديري المدارسلد اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .سنوات الخبرةمتغّير إلى  ة تعزىالّشماليّ 

 المدرسيّ  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء لمجاالت ةالحسابيّ  المتوّسطات استخرجت     

 استخدمو  ة،المعياريّ  االنحرافات كذلكو  ،ةماليّ في المحافظات الشّ  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس 

تائج كما وجاءت النّ  تين،ألكثر من مجموعتين مستقلّ  One Way ANOVA)) األحادي باينالتّ  تحليل اختبار

 .(00.4)،(03.4) ح بالجدولينهو موضّ 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء  ة لمجاالتطات الحسابيّ المتوسّ  :(22.1)جدول 
سنوات ر متغيّ ل اتبعً  ةماليّ في المحافظات الشّ الثّانوّية ة لدى مديري المدارس الحكوميّ  المدرسيّ 

 الخبرة

 سنوات فأكثر 22 سنوات 22-1 سنوات فاقل 1 المجال

 4.30 4.09 0.11 ةداريّ يات اإلحدّ التّ 

 4.34 4.05 4.06 الفنّيّة/ ةشرافيّ يات اإلحدّ التّ 

 4.09 4.19 4.09 ةيات البيئيّ حدّ التّ 

 4.01 4.22 4.06 ةيّ رجة الكلّ الدّ 
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الّتحّديات اّلتي تواجه مجاالت  مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج :(22.1)جدول 
 ةماليّ في المحافظات الشّ الثّانوّية ة لدى مديري المدارس الحكوميّ  تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 ت الخبرةسنوار متغيّ ل اتبعً 

مجموع  باينمصدر التّ  المجال
 عاتالمربّ 

درجات 
 يةالحرّ 

ط متوسّ 
 ف عاتالمربّ 

 مستوى

 اللة الدّ 

  ةالّتحّديات االداريّ 

 07. 2 15. بين المجموعات

.22 

 

.80 

 
89.34265.34 داخل المجموعات

 267 89.48 المجموع

الّتحّديات 
 الفنّيّة/ ةاالشرافيّ 

 01. 2 01. بين المجموعات

.01 

 

.99 

 
119.43265 داخل المجموعات

.45

 267 119.44 المجموع


 ةالّتحّديات البيئيّ 

 2 29. بين المجموعات
.15

.32



.73


 265 121.51 داخل المجموعات

.46

 267 121.80 المجموع


 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

 02. 2 04. بين المجموعات

.08 

 

.93 

 
 27. 265 71.15 اتداخل المجموع

  267 71.19 المجموع

      

توجد فروق ذات  بمعنى أّنه ال ة،ة الّصفريّ قبل الفرضيّ ت  ( 00.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول      

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق طات بين متوسّ  (α ≥ 050.)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ داللة إحصائيّ 

ر لمتغيّ  اتبعً  ةماليّ في المحافظات الشّ  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  يادة األداء المدرسيّ منظومة ق
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-73.)اللة لها ما بين المجاالت، فقد تراوح مستوى الدّ جميع ة وعلى يّ رجة الكلّ حسب الدّ  ،سنوات الخبرة

 .(053.)اللة ، وهذه القيم جميعها أكبر من مستوى الدّ (99.

 الخامسةة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ لنّ ا 1.0.1

طات بين متوسّ  (α ≤ 0.05)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

في  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .ةمتغّير المديريّ  إلى تعزى ةالمحافظات الّشماليّ 

 المدرسيّ  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء لمجاالت ةالحسابيّ  طاتالمتوسّ  استخرجت     

 استخدمو  ة،المعياريّ  االنحرافات وكذلك ،ةماليّ في المحافظات الشّ  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس 

تائج كما وجاءت النّ  تين،ألكثر من مجموعتين مستقلّ  One Way ANOVA)) األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار

 (00.43)،(05.4) ح بالجدولينهو موضّ 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء  ة لمجاالتطات الحسابيّ المتوسّ  :(20.1)جدول 
 ةالمديريّ ر متغيّ ل اتبعً  ةماليّ في المحافظات الشّ  الثّانوّية ةلدى مديري المدارس الحكوميّ  المدرسيّ 

 رام اهلل المجال
ضواحي 
 القدس

 الخليل أريحا قلقيلية سلفيت
شمال 
 الخليل

جنوب 
 الخليل

 4.123.954.044.024.31 3.94 4.14 4.37 ةداريّ يات اإلحدّ التّ 

يات حدّ التّ 
 الفنّيّة/ ةشرافيّ اإل

4.08 4.14 3.95 4.193.834.023.993.97 

 4.10 3.95 4.06 3.80 4.22 4.08 4.28 4.13 ةيّ يات البيئحدّ التّ 

 4.03 4.04 4.00 3.91 4.11 4.05 4.20 4.10 ةيّ رجة الكلّ الدّ 
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الّتحّديات اّلتي تواجه لمجاالت  داللة مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج :(21.1)جدول 
 ةماليّ في المحافظات الشّ الثّانوّية ة س الحكوميّ لدى مديري المدار  تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 ةالمديريّ ر متغيّ ل اتبعً 

مجموع  باينمصدر التّ  المجال
 عاتالمربّ 

درجات 
 يةالحرّ 

ط متوسّ 
 ف عاتالمربّ 

 مستوى

 اللة الدّ 

  ةالّتحّديات اإلداريّ 

 13. 7 87. بين المجموعات

.37 

 

.92 

 
88.61260.34 داخل المجموعات

 267 89.48 المجموع

/ ةالّتحّديات اإلشرافيّ 
 الفّنّية

 27. 7 1.90 بين المجموعات

.60 

 

.76 

 
117.55260 داخل المجموعات

.45

 267 119.44 المجموع


 ةالّتحّديات البيئيّ 

 7 2.78 بين المجموعات
.40

.87



.53


 260 119.02 داخل المجموعات

.46

 267 121.80 المجموع


 ةيّ رجة الكلّ لدّ ا

 15. 7 1.05 بين المجموعات

.55 

 

.79 

 
 27. 70.15260 داخل المجموعات

  267 71.19 المجموع

     

ه ال توجد فروق ذات بمعنى أنّ  ة،ة الّصفريّ قبل الفرضيّ ت  ( 00.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول       

 بين متوّسطات الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق (α ≤ 0.05)ة يّ ة عند مستوى الّداللة اإلحصائداللة إحصائيّ 

لمتغّير  اة تبعً في المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  منظومة قيادة األداء المدرسيّ 
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، (92.-53.)ة وعلى جميع المجاالت، فقد تراوح مستوى الّداللة لها ما بين المديرية، حسب الّدرجة الكّليّ 

 .(053.)وهذه القيم جميعها أكبر من مستوى الّداللة 

 :ادسةة السّ قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  1.0.1

بين متوّسطات  (α ≤ 0.05)ة ة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

ة في المحافظات الّشماليّ  ة الثّانوّيةالحكوميّ ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس فاعليّ  معّوقات

 .الجنس متغّير إلى تعزى

من وجهة نظر مديري مين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات ة لمجاالت طات الحسابيّ ستخرجت المتوسّ ا     

( ت)ة، واستخدم اختبار وكذلك االنحرافات المعياريّ  ،ةالّشماليّ في المحافظات  الحكومّية الثّانوّية المدارس

 (.04.4)ح بالجدول تائج كما هو موضّ وجاءت النّ  ،(Independent Sample t-test) تينلمجموعتين مستقلّ 

ة فاعليّ معّوقات لتين الختبار مستوى داللة الفروق نتين مستقلّ لعيّ ( ت)نتائج اختبار :(21.1) الجدول
ا تبعً  ةالّشماليّ محافظات في ال الثّانوّية ةالحكوميّ  من وجهة نظر مديري المدارسمين األداء للمعلّ 

 ر الجنسلمتغيّ 

مستوى  (ت) قيمة أنثى ذكر المجال
ط المتوسّ  اللةالدّ 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ط المتوسّ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 54. .65 59. 4.07 51. 4.11 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

 

ة فـي الفرضـيّ  مـن القيمـة أكبـروهذه القيمة  (54.) واللة همستوى الدّ قيمة  ن من الجدول أعاله، أنّ تبيّ ي     

ة عنــد مســتوى ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائيّ " ه ة ونقــول بأّنــالفرضــيّ  ت قبــل ونتيجــة لــذلك، (053.)وهــي 
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 الحكومّيـة الثّانوّيـة من وجهة نظر مديري المـدارسمين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات  نحو، (α ≥ 050.)داللة 

 . "ر الجنسيعزى لمتغيّ  ،ةّشماليّ الفي المحافظات 

 الّسابعةة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  1.0.1

بــين متوّســطات  (α ≤ 0.05)ة ة عنــد مســتوى الّداللــة اإلحصــائيّ ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائيّ       

ة فظات الّشماليّ ة في المحاالحكومّية الثّانويّ ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس فاعليّ  معّوقات

 .متغّير المؤّهل العلميّ  إلى تعزى

من وجهة نظر مديري مين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات ة لمجاالت طات الحسابيّ ستخرجت المتوسّ ا     

( ت)ة، واستخدم اختبار وكذلك االنحرافات المعياريّ  ،ةالّشماليّ في المحافظات  الحكومّية الثّانوّية المدارس

 .(00.4)ح بالجدول تائج كما هو موضّ وجاءت النّ  ،(Independent Sample t-test) تينتقلّ لمجموعتين مس

ة فاعليّ معّوقات لتين الختبار مستوى داللة الفروق نتين مستقلّ لعيّ ( ت)نتائج اختبار :(21.1) الجدول
ر ا لمتغيّ تبعً  ةماليّ الشّ في المحافظات  الحكومّية الثّانوّية من وجهة نظر مديري المدارسمين األداء للمعلّ 

 ل العلميّ المؤهّ 

مستوى  (ت) قيمة ماجستير فأعلى بكالوريوس المجال
ط المتوسّ  اللةالدّ 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ط المتوسّ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 56. -.01 50. 4.12 58. 4.08 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

      

ة فـي الفرضـيّ  من القيمـة أكبروهذه القيمة 56.) ) اللة هيمستوى الدّ قيمة  ن من الجدول أعاله، أنّ تبيّ ي     

α )ة عنـد مسـتوى داللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ " ه ة ونقول بأنّ الفرضيّ  ت قبل، ولذلك (053.)وهي
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ــمعّوقــات  نحــو، (≥ 050. ــة مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارسمــين ة األداء للمعلّ فاعلّي ــة الثّانوّي  فــي الحكومّي

 . "المؤّهل العلميّ ر يعزى لمتغيّ  ،ةالّشماليّ المحافظات 

 الثّامنة ةقة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  2.0.1

 بــين متوّســطات (α ≤ 0.05)ة ة عنــد مســتوى الّداللــة اإلحصــائيّ ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائيّ      

ة في المحافظات الّشماليّ  ة الثّانوّيةالحكوميّ  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسفاعليّ معّوقات 

 .صالّتخصّ  متغّير إلى تعزى

 الحكومّية الثّانوّية من وجهة نظر مديري المدارسمين األداء للمعلّ  ةفاعليّ معّوقات ل طاتالمتوسّ  استخرجت 

 One Way)) األحادي باينالتّ  تحليل اختبار استخدمو  ة،المعياريّ  االنحرافات وكذلك ،ةالّشماليّ في المحافظات 

ANOVA  ّ(07.4)،(06.4) ح بالجدولينتائج كما هو موضّ وجاءت النّ  تين،ألكثر من مجموعتين مستقل. 

 من وجهة نظر مديري المدارسمين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات لة طات الحسابيّ المتوسّ  :(21.1)جدول 
 صخصّ التّ ر متغيّ ل اتبعً  ةالّشماليّ في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ 

 ةعلوم تطبيقيّ  ةعلوم طبيعيّ  ةعلوم إنسانيّ  المجال

 4.23 4.11 4.07 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

 

ة األداء فاعليّ  ة معّوقاتدالل مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج :(21.1)جدول 
ر متغيّ ل اتبعً  ةماليّ الشّ في المحافظات  الحكومّية الثّانوّية من وجهة نظر مديري المدارسمين للمعلّ 

 صالّتخصّ 

مجموع  باينمصدر التّ  المجال
 عاتالمربّ 

درجات 
 يةالحرّ 

ط متوسّ 
 ف عاتالمربّ 

 مستوى

 اللة الدّ 

 50. 71. 22. 2 44. بين المجموعات ةيّ رجة الكلّ الدّ 
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مجموع  باينمصدر التّ  المجال
 عاتالمربّ 

درجات 
 يةالحرّ 

ط متوسّ 
 ف عاتالمربّ 

 مستوى

 اللة الدّ 

   31. 265 82.31 داخل المجموعات

  267 82.75 المجموع

ة في الفرضيّ  وهذه القيمة أكبر من القيمة 0.50))اللة قيمة مستوى الدّ  نّ أن من الجدول أعاله تبيّ ي     

α )ة عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ " ه ة ونقول بأنّ الفرضيّ  قبلت  ، ولذلك (053.)وهي 

 في الحكومّية الثّانوّية من وجهة نظر مديري المدارسمين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات  نحو ،(05.≥

 ".صخصّ التّ ر لمتغيّ  اتبعً  ةالّشماليّ المحافظات 

 التّاسعةة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  2.0.1

 معّوقات طاتبين متوسّ  (α ≤.05)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

 تعزى ةالّشماليّ في المحافظات  انوّيةالحكومّية الثّ  من وجهة نظر مديري المدارسة األداء للمعّلمين فاعليّ 

 .سنوات الخبرة متغّير إلى

 الحكومّية الثّانوّيةة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس فاعليّ معّوقات ل المتوّسطات استخرجت 

 one way)) األحاديّ  التّباين تحليل اختبار تخدمواس ة،ريّ المعيا االنحرافات وكذلك ،ةالّشماليّ المحافظات  في

ANOVA  ّ(01.4)،(09.4) ح بالجدولينتائج كما هو موضّ وجاءت النّ  تين،ألكثر من مجموعتين مستقل. 
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 من وجهة نظر مديري المدارسمين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات لة طات الحسابيّ المتوسّ  :(22.1)جدول 
 وات الخبرةسنر متغيّ ل اتبعً  ةالّشماليّ في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ 

 سنوات فأكثر 22 سنوات 22-1 قلّ سنوات فأ 1 المجال

 4.09 4.07 4.14 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

ة األداء فاعليّ  معّوقات داللة مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج :(22.1)جدول 
سنوات ر متغيّ ل اتبعً  ةالّشماليّ في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  من وجهة نظر مديري المدارسمين للمعلّ 

 الخبرة

مجموع  باينمصدر التّ  المجال
 عاتالمربّ 

درجات 
 يةالحرّ 

ط متوسّ 
 ف عاتالمربّ 

 مستوى

 اللة الدّ 

 ةيّ رجة الكلّ الدّ 

 04. 2 08. بين المجموعات

.12 

 

.88 

 
 31. 265 82.67 داخل المجموعات

  267 82.75 المجموع

       

ة وهي في الفرضيّ  وهذه القيمة أكبر من القيمة 88.)) اللةقيمة مستوى الدّ  نّ أأعاله  ن من الجدولتبيّ ي

α ≥ )ة عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ " ه ة ونقول بأنّ الفرضيّ  قبلت   ، ولذلك(053.)

في  الثّانوّيةالحكومّية  من وجهة نظر مديري المدارسمين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات  نحو، (050.

 ."سنوات الخبرة ر تبعًا لمتغيّ  ةالّشماليّ المحافظات 
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 :العاشرةة قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  22.0.1

طات بين متوسّ  (α ≤ 0.05)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

 ةالّشماليّ في المحافظات  الحكومّية الثّانوّية لمدارسمن وجهة نظر مديري اة األداء للمعّلمين فاعليّ معّوقات 

 .ةالمديريّ  متغّير إلى تعزى

الحكومّية ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس فاعليّ معّوقات ل طاتالمتوسّ  استخرجت     

 األحاديّ  التّباين يلتحل اختبار واستخدم ة،المعياريّ  االنحرافات وكذلك ،ةالّشماليّ المحافظات  في الثّانوّية

((One Way ANOVA  ّح بالجدولينتائج كما هو موضّ وجاءت النّ  تين،ألكثر من مجموعتين مستقل 

(53.4)،(50.4).  

من وجهة نظر مديري مين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات لة طات الحسابيّ المتوسّ  :(02.1)جدول 
 ةالمديريّ ر متغيّ ل اتبعً  ةيّ الّشمالفي المحافظات  الحكومّية الثّانوّية المدارس

ضواحي  رام اهلل المجال
شمال  الخليل أريحا قلقيلية سلفيت القدس

 الخليل
جنوب 
 الخليل

رجة الدّ 
 ةيّ الكلّ 

1.20 1.01 1.01 1.22 1.21 1.22 4.20 4.04 

 
داء ة األفاعليّ  معّوقات داللة مستوى الختبار ،األحاديّ  باينالتّ  تحليل اختبار نتائج :(02.1)جدول 
ر متغيّ ل اتبعً  ةالّشماليّ في المحافظات  الثّانوّية ةالحكوميّ  من وجهة نظر مديري المدارسمين للمعلّ 

 ةالمديريّ 

مجموع  باينمصدر التّ  المجال
 عاتالمربّ 

درجات 
 يةالحرّ 

ط متوسّ 
 ف عاتالمربّ 

 مستوى

 اللة الدّ 

 ةيّ رجة الكلّ الدّ 
 1.96 59. 7 4.15 بين المجموعات

 

.06 

 30. 260 78.60 المجموعات داخل 
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مجموع  باينمصدر التّ  المجال
 عاتالمربّ 

درجات 
 يةالحرّ 

ط متوسّ 
 ف عاتالمربّ 

 مستوى

 اللة الدّ 

  267 82.75 المجموع

     

ة في الفرضيّ  وهذه القيمة أكبر من القيمة (06.)اللة قيمة مستوى الدّ  نّ أن من الجدول أعاله تبيّ ي     

ة عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ " ه ة ونقول بأنّ الفرضيّ  قبلت  ، ولذلك (053.)وهي 

(5.00 ≤ α) ،في  الحكومّية الثّانوّية من وجهة نظر مديري المدارسمين ة األداء للمعلّ فاعليّ معّوقات  نحو

 ."ة المديريّ ر لمتغيّ  اتبعً  ةالّشماليّ المحافظات 

 ة الحادية عشرةالفرضيّ  22.0.1 

تي تواجه الّ  تحّديالتّ ا مستوىبين  (α 05.≥) اللةعند مستوى الدّ  اً ة إحصائيّ ة دالّ عالقة ارتباطيّ ال توجد 

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري فاعليّ  معّوقاتو  تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية المدارس

تي الّ  حّدياتلتّ ا مجاالتمعامل االرتباط بيرسون بين  احت سب الحادية عشرة،ة لفحص الفرضيّ و      

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري فاعليّ  معّوقاتو  ق منظومة قيادة األداء المدرسيّ تواجه تطبي

 :ح ذلكوضّ ت والفرضيات الفرعية اآلتية ،ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية المدارس

 حّدياتلتّ ا توىمسبين  (α 05.≥) اللةعند مستوى الدّ  اً ة إحصائيّ ة دالّ عالقة ارتباطيّ ال توجد  22.0.11.

ة األداء للمعّلمين من وجهة فاعليّ  معوقاتو  تي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ اإلدارية الّ 

 .ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية نظر مديري المدارس
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ة قيادة تي تواجه تطبيق منظومالّ  اإلدارية حّدياتالتّ معامل ارتباط بيرسون بين (: 00.1)جدول 
 ة األداء للمعّلمينفاعليّ  معّوقاتو  األداء المدرسيّ 

 مستوى الداللة االدارية ياتحدّ التّ  المجاالت

 **00. 263. مينة األداء للمعلّ فاعليّ معوقات 

 (.α  ≤2.22)ا عند مستوى دال إحصائيًّ ** 

تي تواجه تطبيق الّ  داريةاإل حّدياتالتّ  بينموجبة  ةيّ خطّ ارتباط  عالقة وجود (22.4) الجدول من يّتضح

 من وجهة نظر مديري المدارس فاعلّية األداء للمعّلمينمعّوقات و  ،منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

ة دالّ وهي عالقة ، 263.))بحيث بلغ معامل االرتباط بينهما  ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية

 ،اإلدارية اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  بمعنى أنه كلما زادت الّتحّديات، اً إحصائيّ 

في  الحكومّية الثّانوّية من وجهة نظر مديري المدارس فاعلّية األداء للمعّلمين زادت معوقات

 .ةالمحافظات الّشماليّ 

 حّدياتتّ لا مستوىبين  (α 05.≥) اللةعند مستوى الدّ  اً ة إحصائيّ ة دالّ عالقة ارتباطيّ ال توجد  22.0.12.

ة األداء للمعّلمين فاعليّ  ومعوقات تي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ الّ  (ةاإلشرافيّ )ة يّ الفنّ 

 .ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية من وجهة نظر مديري المدارس

تي تواجه تطبيق منظومة الّ  (اإلشرافّية)الّتحّديات الفّنّية معامل ارتباط بيرسون بين : (01.1)جدول 
 فاعلّية األداء للمعّلمين ومعوقاتقيادة األداء المدرسّي 

 مستوى الداللة (اإلشرافية)الفنية  ياتحدّ التّ  المجاالت

 **00.   262. مينة األداء للمعلّ فاعليّ معوقات 

 (.α  ≤2.22)ا عند مستوى دال إحصائيًّ ** 
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تي الّ  (ةاإلشرافيّ )ة يّ الفنّ  حّدياتالتّ  بينموجبة  ةيّ خطّ رتباط ا عالقة وجود (23.4) الجدول من يّتضح     

من وجهة نظر مديري  األداء للمعّلمينفاعلّية  قاتومعوّ  ،تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

وهي ، 262.))بحيث بلغ معامل االرتباط بينهما  ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية المدارس

تواجه تطبيق منظومة  اّلتي (ةاإلشرافيّ )ة يّ الفنّ بمعنى أنه كلما زادت الّتحّديات ، اً ة إحصائيّ دالّ ة عالق

الحكومّية  من وجهة نظر مديري المدارس زادت معوقات فاعلّية األداء للمعّلمين ،قيادة األداء المدرسيّ 

 .ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية

 حّدياتلتّ ا مستوىبين  (α 05.≥) اللةعند مستوى الدّ  اً ة إحصائيّ ة دالّ اطيّ عالقة ارتبال توجد  22.0.13.

ة األداء للمعّلمين من وجهة فاعليّ  ومعوقات تي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ البيئية الّ 

 .ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية نظر مديري المدارس

اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء  الّتحّديات البيئيةبيرسون بين  معامل ارتباط: (01.1)جدول 
 فاعلّية األداء للمعّلمين ومعوقاتالمدرسّي 

 مستوى الداللة البيئيةالتحديات  المجاالت

 **00.   322. ميناألداء للمعلّ  فاعلية معوقات

 (.α  ≤2.22)ا عند مستوى دال إحصائيًّ ** 

تي تواجه تطبيق الّ البيئية  حّدياتالتّ  بينموجبة  ةيّ خطّ ارتباط  عالقة وجود (24.4) الجدول من يّتضح

 من وجهة نظر مديري المدارس فاعلّية األداء للمعّلمينومعوقات  ،منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

ة دالّ ة وهي عالق، 322.))بحيث بلغ معامل االرتباط بينهما  ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية

 ،تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  اّلتيالبيئية بمعنى أنه كلما زادت الّتحّديات ، اً إحصائيّ 
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في  الحكومّية الثّانوّية من وجهة نظر مديري المدارس فاعلّية األداء للمعّلمين زادت معوقات

 .ةالمحافظات الّشماليّ 

تي الّ  حّدياتلتّ ابين  (α 05.≥) اللةعند مستوى الدّ  اً صائيّ ة إحة دالّ عالقة ارتباطيّ ال توجد  22.0.14.

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري فاعليّ  ومعوقات تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .في المحافظات الّشمالّية الحكومّية الثّانوّية المدارس

تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء  الّتحّديات اّلتيمعامل ارتباط بيرسون بين : (01.1)جدول 
 فاعلّية األداء للمعّلمين ومعوقاتالمدرسّي 

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة  المجاالت
 األداء المدرسيّ 

 مستوى الداللة

فاعلية  معوقات
 ميناألداء للمعلّ 

.504   .00** 

 (.α  ≤2.22)ا عند مستوى دال إحصائيًّ ** 

تي تواجه تطبيق منظومة الّ  حّدياتلتّ ا بين موجبة ةيّ خطّ ارتباط  عالقة وجود (24.4) الجدول من يّتضح

الحكومّية  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسفاعليّ  ومعوقات قيادة األداء المدرسيّ 

ة الّ دوهي عالقة ، 504.))بحيث بلغ معامل االرتباط بينهما  ،ةفي المحافظات الّشماليّ  الثّانوّية

من وجهة  تي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ الّ  حّدياتلتّ ابمعنى أنه كلما زادت ، اً إحصائيّ 

األداء فاعلّية  معوقات زادت ،ةفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية نظر مديري المدارس

 .للمعّلمين
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 الفصل الخامس

 تائج ومناقشتهاتفسير النّ 

 ئج األسئلة ومناقشتهاتفسير نتا 2.1

 هتمناقشو  لؤال األوّ السّ تفسير نتائج  2.2.1

 هتمناقشو  انيالثّ ؤال السّ تفسير نتائج  0.2.1

 ومناقشتها راسةات الدّ فرضيّ تفسير نتائج  0.1

 ومناقشتها ة األولىالفرضيّ تفسير نتائج  2.0.1

 انية ومناقشتهاالثّ ة الفرضيّ تفسير نتائج  0.0.1

 الثة ومناقشتهاالثّ ة الفرضيّ  تفسير نتائج 1.0.1

  ابعة ومناقشتهاالرّ ة الفرضيّ تفسير نتائج  1.0.1

 الخامسة ومناقشتهاة الفرضيّ تفسير نتائج  1.0.1

 ادسة ومناقشتهاالسّ ة الفرضيّ تفسير نتائج  1.0.1

 ابعة ومناقشتهاالسّ ة الفرضيّ تفسير نتائج  1.0.1

 هاومناقشت امنةالثّ ة الفرضيّ تفسير نتائج  2.0.1

 ومناقشتها اسعةالتّ ة الفرضيّ تفسير نتائج  2.0.1

 ومناقشتها العاشرةة الفرضيّ تفسير نتائج  22.0.1

 ومناقشتها الحادية عشرة ةتفسير نتائج الفرضيّ  22.0.1

 توصيات والمقترحاالتّ  1.1
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 لفصل الخامسا

 تائج ومناقشتهاتفسير النّ 

راسة، من خالل أسئلتها وما انبثق لت إليها الدّ ي توصّ تتائج الّ النّ  تفسير ن هذا الفصل مناقشةتضمّ      

ابقة الواردة في هذه راسات السّ لت إليها الدّ تي توصّ تائج الّ ات، وذلك بمقارنتها بالنّ عنها من فرضيّ 

 .تائجتي يمكن طرحها في ضوء هذه النّ وصيات الّ إلى التّ  تائج، وصوالً راسة، إضافة إلى تفسير النّ الدّ 

 األسئلة ومناقشتها تفسير نتائج 2.1

 ومناقشتهل ؤال األوّ تفسير نتائج السّ  2.2.1

 ةالحكوميّ  المدارس مديري نظر وجهة من المدرسيّ  األداء قيادة منظومة تطبيق تواجه اّلتي الّتحّديات ما

 ؟ةالّشماليّ  المحافظات في الثّانوّية

في المحافظات الّشمالّية الثّانوّية ة متوّسط استجابات مديري المدارس الحكوميّ  تائج أنّ ت ظهر النّ      

ط ، وذلك بداللة المتوسّ جدَّا امرتفعً  جاء الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  نحو

 طوذلك بداللة المتوسّ ، مرتفًعاجاء ( ةاإلداريّ )مجال الّتحّديات  فقد حصل (.4.37)بلغ اّلذي  الحسابيّ 

، على أعلى "ةالبيئيّ  ياتحدّ لتّ ا " حصل مجالفيما  .مرتفعمستوى بو  ،(4.30)ذي بلغ الّ  الحسابيّ 

 ت، فقد حصل"الفّنّية/ ةاإلشرافيّ  ياتحدّ لتّ ا"ا أمّ . مرتفعبمستوى و ، (4.00)بلغ اّلذي ة، طات الحسابيّ المتوسّ 

 .مرتفعمستوى بو  ،(4.34) بلغ ؛(اا حسابيًّ طً متوسّ )المجاالت  على أقلّ 

اليسير،  باألمرة ليست إدارة المدارس على مختلف مستوياتها عمليّ  أنّ ه الّنتيجة إلى ت عزى هذقد و      

تي تحتاج إلى عوبات الّ ها تواجه الكثير من الصّ ة في فلسطين يجد أنّ المدرسيّ  اإلدارةعايش لواقع والم  
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ة إلى درسيّ الم اإلدارةحاجة الّتحّديات في ل هذه وتتمثّ  ،دارسمن مديري الم اغيره نمأكثر كفاءة 

 نظيمبه ذلك من مهارات دقيقة في التّ ، وما يتطلّ (ةيّ الفنّ / اإلشرافّية)و ةاإلداريّ وفيق بين المهام التّ 

دارة الوقتوالتّ  ة، أو مهنيّ  ألسبابمين انخفاض مستوى أداء بعض المعلّ ، هذا باإلضافة إلى فويض وا 

من  الم مدير المدرسةي  الي وبالتّ  اتها،ة المدرسة ومخرجر على فعاليّ ا يؤثّ ة، ممّ ة، أو نفسيّ شخصيّ 

 . ةعليميّ التّ  باألنشطةق القيام ييعو  يحدّ  اممّ المجتمع والمسؤولين، 

وبخاّصة أّن المديرين  ،ةة والخبرة المهنيّ مديري المـدارس يمتلكون الكفايات العلميّ  نّ غم من أبالرّ      

ة وامتحانات في ة وتعقد لهم مقابالت شخصيّ ة والمهنيّ خصيّ مجموعـة مـن المعايير الشّ  وفق ونختار ي  

بناًء على معايير ن يعيّ المدير  وأنّ  ،وتعقد لهم دورات مختلفة قبل اختيارهم كمديرين ،العمل اإلداريّ 

ـذي تعتمـده امل الّ قييم الشّ يمكن تطبيقها ومتابعة ذلك ضمن مقاييس اإلشراف العام والتّ  ،ةدـة محـدّ إداريّ 

 والبيئّية الملقاة على( اإلشرافّية/ الفّنّية)إاّل أّن كثرة األعباء اإلدارّية و ،ةالفلسطينيّ عليم ربية والتّ وزارة التّ 

وهناك بعض المديرين يعّينون  ،عاتق مديري المدارس تعوق تطبيقهم لمنظومة األداء المدرسّي بفعالّية

يؤّدي إلى  مناسب مماعن طريق الواسطة مما يعمل على أن ال يكون الشخص المناسب في المكان ال

إضافة إلى الّتحّديات المجتمعّية اّلتي  وعدم تحقق األهداف، عدم تجاوز المدرسة العقبات اّلتي تواجهها

ة المجتمعّية المحيطة يئتتطّلب من المديرين الّتواصل مع المجتمع المحّلّي، ومواءمة قراراته وفق الب

 .بالمدرسة

،  )et al& Tintoré,,Mireia., (2020 وآخرون تينتوري ميريا اسةدر تيجة مع فقت هذه النّ وقد اتّ      

 عبد الّدائم دراسة، و (5309) ودراسة ورغي، (5309) ودراسة حمايل، (5301) دراسة عبد الّسالمو 

(Andrea., 2016)دراسة أندريا ، و (5307)  ، ودراسة(Adem, Bayar., 2016)آدم بايار  دراسةو ،
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 وآخرون ودراسة محتسب، ,.Ahumada, &et al) 2015) وآخرون ماداأهو ودراسة ، (5300) الخطيب

)2015 ,.al t&e ,(Mohtasseb، دراسة سنكارو ، (5304) كينار ودراسة )5201 ,.Sincar( دراسة، و 

لّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة ل ةالّدرجة الكّليّ  نّ ا أنتائجهأظهرت  تيوالّ  ،(8002) أبو سيدو

 .جاءت مرتفعة رسيّ قيادة األداء المد

 وآخرون ، والهواشلة(5301)والحمد  ،(5353)دراسات شعيبات وحرفوش  تيجة معاختلفت هذه النّ و      

واّلتي  (5304)دراسة شعبان و  ،(5306) الةأبوشعّ  دراسة، و (5301)، ودراسة القحطاني والعماري (5301)

 .ةمرتفعجاءت  منظومة قيادة األداء المدرسيّ جه اّلتي توا لّتحّدياتة لالّدرجة الكّليّ أظهرت نتائجها أّن 

 اني ومناقشتهؤال الثّ السّ  نتائجتفسير  0.2.1 

في المحافظات الثّانوّية  ةالحكوميّ  ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارسفاعليّ  معّوقات ما

 ة؟الّشماليّ 

الحكومّية  وجهة نظر مديري المدارس مناألداء للمعّلمين  فاعلّية معّوقات أنّ تائج أشارت النّ      

 .(31.4)ذي بلغ الّ  ط الحسابيّ ، وذلك بداللة المتوسّ مرتفعاً جاء  الّشمالّيةفي المحافظات  الثّانوّية

لبة من مون في فترة كورونا ومتابعتهم لتعليم الطّ عايشه المعلّ ي  ذي الوضع الّ  إلى أنّ  ؛ذلك ىعز يقد و      

على  ال ضغطً شكّ قد  الوجاهيّ عليم لكتروني إلى جانب التّ التعليم اإل استخدمعليم المدمج بحيث خالل التّ 

ة للتعليم اإللكتروني حتيّ تفتقر إلى البنية التّ بيئة مدرسّية ر على أدائه، هذا باإلضافة إلى توفير م أثّ المعلّ 

زاتها عاماًل مهمًّا من ، وتشّكل إمكانات المدرسة وتجهيعليم اإللكترونيلها التّ تي شكّ يات الّ حدّ تالئم التّ 

عوامل البيئة الّطبيعّية الماّدّية للمدرسة اّلذي يؤّثر سلًبا أو إيجاًبا على األداء المدرسّي، كما أّن وجود 

المبنى المدرسّي واحتوائه على كافة اإلمكانات من حيث الّتصميم المناسب والّتجهيزات الكاملة من 
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ملّية الّتربوّية والّتعليمّية، ونقصها مثل نقص الوسائل واألدوات أدوات وأثاث ومرافق، يساعد في نجاح الع

والمختبرات وعدم وجود غرف مخّصصة لها، وعدم وجود مالعب وساحات لممارسة األنشطة، ونقص 

لًبا على يؤّثر سالغرف وضيق الفصول الّدراسّية، وعدم توّفر اإلضاءة المناسبة وسوء الّتهوية، مّما 

، فالمناخ المدرسّي المالئم المناخ المدرسيّ  ضعفيؤّدي إلى والمدرسة بشكل عام، و  المعّلم والّتلميذ

  .المعّلمين على تأدية مهّمتهم ومسؤولّيتهم على أكمل وجهيساعد اإليجابي الفّعال 

مع اتفقت نتائج الّدراسة الحالّية ها ن أنّ ابقة، تبيّ راسات السّ تيجة مع نتائج الدّ ولدى مقارنة هذه النّ      

 دراسة أوزقنل وميرت ، و (5301) وحجازي دراسة أبو عشيبة، و (5353)نتائج دراسة صالح الّدين 

(Özgenel & Mert., 2019) دراسة برووس وآخرون ، وet al., 2019)& ,(Burroughs  ودراسة إيرفاين ،

((Irvine., 2018 ودراسة بركة ،(Barakeh., 2016) دراسة أبو عقل، و (Abuaqel., 2015)،  ودراسة

 .(Hosani., 2015)  الحوسني

 دراسة إيمهانجبي وآخرون ، و (2119)ودراسة العازمي  ،(5353)واختلفت مع دراسة إبراهيم 

(Imhangbe, &et al., 2018) ودراسة عازار(5309)دراسة خلف اهلل ، و ، (Azar, Alice Z., 2014)  ،

 .(5336)ودراسة أحمد ،(Abraham., 2010)ودراسة أبراهام 

 ات ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضيّ  0.1

 :ومناقشتها ة األولىتفسير نتائج الفرضيّ  2.0.1

 طاتبين متوسّ  (α ≤.05)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

في  ة الثّانوّيةالحكوميّ لدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .الجنس متغّير إلى تعزى ةالمحافظات الّشماليّ 
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 (α 05.≥)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ ه أنّ أظهرت الّنتائج      

لدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  طاتبين متوسّ 

 .الجنس متغّير إلى تعزى ةفي المحافظات الّشماليّ  لثّانوّيةالحكومّية ا

كذلك يقوم المديرون ، كور واإلناثـدة في مدارس الذّ األنظمة والقوانين موحّ  إلى أنّ ذلك قد ي عزى و      

كما  واالنتماء للعمل واإلخالص له ال يحّدده جنس المعّلم، ،اتكور واإلناث بنفس المهام والمسؤوليّ الذّ 

ة بين هناك القليل من االختالفات الفرديّـ  وأنّ  ،متشابهة تي يعيشها المجتمع الفلسطينيّ روف الّ الظّ  أنّ 

 .رة في أداء العملجال المؤثّ ساء والرّ النّ 

دراسة شعيبات وحرفوش  فق معها تتّ ن أنّ ابقة، تبيّ راسات السّ تيجة مع نتائج الدّ ولدى مقارنة هذه النّ      

دراسة و ،(8032) الةشعّ  أبو دراسةو ،(8032)دراسة حمايل و ،(8032)ّسالم دراسة عبد الو ،(8080)

  .(8032)الخطيب 

 ،(8032)القحطاني والعماري و  ،(8032) وآخرون الهواشلةو  ،(8032)الحمد  اتدراس واختلفت مع     

  .(8002) أبو سيدوو  ،(8032)شعبان و 

 انية ومناقشتها ة الثّ تفسير نتائج الفرضيّ  0.0.1

بين متوّسطات  (α ≤.05)ة ة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

في  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .متغّير المؤّهل العلميّ  إلى ة تعزىالمحافظات الّشماليّ 
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 (α 05.≥)ة ة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ذات داللة إحصائيّ أّنه ال توجد فروق تائج أظهرت النّ      

لدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  بين متوّسطات

 .متغّير المؤّهل العلميّ  إلى ة تعزىفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّية

ـالي ال وبالتّ  ،ة واحدةة وتربويّ الجميع موجودون في بيئة إداريّ  أنّ  تيجة إلىكن أن تعزى هذه النّ ويم     

المهام  نّ كما أ، ل العلميّ المؤهّ  مهما اختلفتي يواجهونها في إدارتهم عوبات والمشكالت الّ تختلف الصّ 

، ومتـشابهة يقوم بها جميع المديرين ة هي مهام واحـدةة المنوطة بمديري المدارس الحكوميّ يّ ة والفنّ اإلداريّ 

م على جميع تي تعمّ عليم والّ ربية والتّ ادرة عن وزارة التّ ة الصّ عليمات اإلداريّ التّ هذا باإلضافة إلى أّن 

 .التهمالمدارس هي ملزمة لجميع المديرين على اختالف مؤهّ 

دراسة شعيبات وحرفوش  فق معها تتّ نّ ن أابقة، تبيّ راسات السّ تيجة مع نتائج الدّ ولدى مقارنة هذه النّ      

  .(8032)والخطيب  ،(8032) الةشعّ  أبوو  ،(8032)حمايل و ، (8080)

شعبان و  ،(8032)عبد الّسالم و ، (8032)الحمد و  ،(8032) وآخرون الهواشلة دراساتواختلفت مع      

 .(8002) أبو سيدوو ، (8032)

 الثة ومناقشتهاة الثّ تفسير نتائج الفرضيّ  1.0.1

مستوى طات بين متوسّ  (α ≤.05)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

في  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .صمتغّير الّتخصّ  إلى تعزى ةالمحافظات الّشماليّ 
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       ةة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ئج الّدراسة أّنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ أظهرت نتا     

(α ≤.05)  ّلدى مديري  بين متوّسطات مستوى الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسي

 .صمتغّير الّتخصّ  إلى ة تعزىفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةالمدارس 

ص، هذا خصّ ظر عن التّ يات بغض النّ حدّ يواجهون نفس التّ  المديرين أنّ  تيجة إلىت عزى هذه النّ كما      

ة والبعد ظريّ راسة النّ تشابه المساقات في الجامعات والمعاهد من حيث االعتماد على الدّ باإلضافة إلى 

ة في هذا المضمار، دبية والعلميّ صات األخصّ ز الجامعات ما بين التّ فال تميّ  ،ةعن الممارسة العمليّ 

 .فضاًل عن تشابه بيئة العمل في مدارس فلسطين كاّفة

  .(8032) الةشعّ  أبو دراسة راسة مع نتائجفقت هذه الدّ وقد اتّ      

 .(5304)شعبان ، ودراسة (8032) وآخرون دراسة الهواشلةات واختلفت مع دراس    

 ناقشتهاابعة ومة الرّ تفسير نتائج الفرضيّ  1.0.1

بين متوّسطات  (α ≤.05)ة ة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

في  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .إلى متغّير سنوات الخبرة ة تعزىالمحافظات الّشماليّ 

α ) ةة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ توجد فروق ذات داللة إحصائيّ ه ال راسة أنّ رت نتائج الدّ أظه     

لدى مديري  بين متوّسطات الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  (05.≥

 .إلى متغّير سنوات الخبرة ة تعزىفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةالمدارس 

عون بالخبرة الكافيـة إلدارة يتمتّ  واذين اختير مديري المدارس الّ  تيجة إلى أنّ ت عزى هذه النّ ولرّبما      

فهـؤالء المـديرون يمتلكون  ،ربويّ خبرتهم عن خمس سنوات في العمل التّ  المدرسة بحيث ال تقلّ 
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ربية عليم والتّ ـاطهم فـي التّ ونش ،ربـويّ مهارات وقدرات وخبرات اكتسبوها من عملهم في الميدان التّ 

، وبخاصة أّن الخبرة بعد خمس سنوات تصبح خبرة مكّررة، لذلك كانت أكسبهم الخبرة الالزمة لإلدارة

 .االستجابة واحدة لدى المبحوثين بصرف الّنظر عن عدد سنوات الخبرة

 وآخرون شلةالهواو  ،(8080)شعيبات وحرفوش دراسات  راسة مع نتائجفقت هذه الدّ وقد اتّ      

 Ray, Andrea )أندريا وآخرون راي و  ،(8032)حمايل و  ،(8032)القحطاني والعماري و  ،(8032)

2016) ,et al.& بايارآدم ، و (Adem, Bayar., 2016) ،  (8032) الةشعّ  أبوو.  

  .(8002) أبو سيدوو  ،(8032)الخطيب و، (8032)الحمد  اتدراسمع واختلفت      
 

 ة الخامسة ومناقشتهاالفرضيّ تفسير نتائج  1.0.1

بين متوسطات  (α ≤.05)ة ة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

في  الحكومّية الثّانوّيةلدى مديري المدارس  الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .ةيريّ إلى متغّير المد ة تعزىالمحافظات الّشماليّ 

     ةة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ أظهرت نتائج الّدراسة أّنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

(≤.05 α)  ّلدى مديري  بين متوّسطات الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسي

 . ةمتغّير المديريّ إلى  ة تعزىفي المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةالمدارس 

طبيعـة  ألنّ  بتطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ المديرين يولون اهتمامهم  ي عزى ذلك إلى أنّ وقد      

بمنظومة قيادة األداء هتم تواإلشراف  ةاإلداريّ  قابةالرّ  كمـا أنّ بذلك، ب منهم االهتمام عملهـم تتطلّ 

ا، وهذا االهتمام يكون بنفس الوتيرة في كافة محافظات به اا يجعل المديرين أكثر اهتمامً ممّ  المدرسيّ 
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ض ا بغة لإلشراف على المديرين االلتزام بهدة تضعها اإلدارة العامّ هناك معايير محدّ  ة أنّ الوطن وخاصّ 

هناك بعض المديريات كان الّتحدي فيها عالّيا تبًعا للظروف  ،تي ينتمون إليهاة الّ ظر عن المديريّ النّ 

واإلمكانات المتاحة لها قليلة بسبب القوانين اّلتي تفرضها عليها سلطات االحتالل، مّما يؤّدي البيئّية، 

كما أّن طبيعة  كمديرّية ضواحي القدس، إلى عدم تحّقق األهداف أو البطء في التّقّدم نحو األهداف،

 .اتالمديرين واحدة في جميع المديريّ مهام 

  .(8032)شعبان و  ،(8032) الةأبوشعّ  اتدراس راسة مع نتائجفقت هذه الدّ اتّ و      

 .(8080)دراسة شعيبات وحرفوش واختلفت مع نتائج      

 ادسة ومناقشتهاة السّ تفسير نتائج الفرضيّ  1.0.1

بين متوّسطات  (α ≤.05)ة ة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

في المحافظات  الحكومّية الثّانوّيةين من وجهة نظر مديري المدارس ة األداء للمعّلمفاعليّ  معّوقات

 .ة تعزى إلى متغّير الجنسالّشماليّ 

 بين (α 05.≥)اللة ة عند مستوى الدّ فروق ذات داللة إحصائيّ وجود عدم راسة أظهرت نتائج الدّ      

في  الحكومّية الثّانوّيةة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس فاعليّ  معّوقاتمتوّسطات 

 .ة تعزى إلى متغّير الجنسالمحافظات الّشماليّ 

المعّلمين والمعّلمات يتلّقون تعليمات واحدة من المديرين، وال  أنّ  إلى تيجةعزى هذه النّ ت  بينما      

ّصادرة تختلف هذه الّتعليمات باختالف جنس المعّلم، وخاّصة أّن مدير المدرسة يلتزم بنقل الّتعليمات ال

وأيّضا ، من وزارة الّتربية والّتعليم ويتقّيد بتنفيذها، ويلزم المعّلمين بتنفيذها بغض الّنظر عن جنسهم
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ة األداء تقاس بنفس المعايير فاعليّ معّوقات وأّن يجتمعون في ورش عمل واحدة، ويتلّقون نفس الّتدريب، 

 .احدةكور واإلناث من المعّلمين لذا كانت استجاباتهم و لدى الذّ 

ودراسة أوزقنل  ،(8032)دراسة خلف اهلل و  ،(8080)دراسة صالح الّدين  راسة مع نتائجفقت هذه الدّ اتّ      

  .(Özgenel & Mert., 2019)وميرت

  .(8002)أحمد و ،(8032)والعازمي  ،(8080)إبراهيم  اتدراسواختلفت مع نتائج    

 ابعة ومناقشتهاة السّ تفسير نتائج الفرضيّ  1.0.1

ة فاعليّ معّوقات بين متوّسطات  (α ≤.05)ة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

ة تعزى إلى في المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةاألداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس 

  .متغّير المؤّهل العلميّ 

 (α 05.≥) ةاللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ ت داللة إحصائيّ ذافروق وجود  عدم تائج الىأشارت النّ      

في  الثّانوّية ةة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس الحكوميّ فاعليّ  معّوقاتطات بين متوسّ 

  .ة تعزى إلى متغّير المؤّهل العلميّ المحافظات الّشماليّ 

ّقون تعليماتهم من جهة واحدة وهي مدير المدرسة، أّن المعّلمين يتلإلى  تيجةوقد ت عزى هذه النّ      

ق بين من يحمل بكالوريوس أو دراسات عليا، لذا فإّن من يحملون مختلف فالّتعليمات المنّفذة ال تفرّ 

نفس من تعليمات صادرة عن  ة بناًء على ما يتلّقونهة يمارسون أدوارهم الّتعليميّ الّشهادات العلميّ 

، والّتجربة الميدانّية كانت اء المعّلم في المدرسة قد ال يتطّلب دراسات عليا، كما أّن طبيعة أدالمصدر

 .ذات جدوى أوضح؛ بسبب أنهم أصحاب خبرة أكثر في تكوين تصّور واضح في العمل اإلداري
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 ،(8080)إبراهيم  اتدراس فق معها تتّ ن أنّ ابقة، تبيّ راسات السّ تيجة مع نتائج الدّ ولدى مقارنة هذه النّ      

خلف اهلل و ، ,.Özgenel & Mert) (2019  وأوزقنل وميرت ،(8032)والعازمي  ،(8080)صالح الّدين و 

  .(8002)أحمد و ،(8032)

 ومناقشتها الثّامنةة تفسير نتائج الفرضيّ  2.0.1

فاعلية  معّوقاتبين متوّسطات  (α ≤.05)اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدّ      

ة تعزى إلى في المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةللمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس األداء 

 .صمتغّير الّتخصّ 

 (α 05.≥)ة اللة اإلحصائيّ ة عند مستوى الدّ فروق ذات داللة إحصائيّ عدم وجود لى إتائج أشارت النّ      

في  الحكومّية الثّانوّيةنظر مديري المدارس  ة األداء للمعّلمين من وجهةفاعليّ  معّوقاتبين متوّسطات 

 .صة تعزى إلى متغّير الّتخصّ المحافظات الّشماليّ 

لحكم على ل اا واحدً ا مركزيً ل مصدرً تي تشكّ المرجعية الواحدة الّ  أنّ إلى  تيجةت عزى هذه النّ أن  يمكنو      

ظر عن النّ  بغّض  يّ والفنّ  داريّ ره اإلذي يمارس دو والّ  ،مدير المدرسةل فـي والمتمثّ  ملمعلّ ة أداء افعاليّ 

وفق معايير محّددة وموّحدة لجميع المعّلمين  م من خالل أدائهة أداء المعلّ صه، فيحكم على فعاليّ تخصّ 

ة ص المدير سواء أدبي أو علمي على حكمه على فاعليّ ر تخصّ ، وال يؤثّ بصرف الّنظر عن الّتخّصص

 .داءة األليّ اعواحد لتقييم ف على معيارالمدير يعتمد  نّ مين، ألالمعلّ 

أوزقنل وميرت اتدراس فق معها تتّ ن أنّ ابقة، تبيّ راسات السّ تيجة مع نتائج الدّ ولدى مقارنة هذه النّ      

(5301.,( Özgenel & Mert،  (8032)دراسة خلف اهلل و.  

   .(8002)أحمد  دراسة مع ختلفتو     
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 شتهاة التّاسعة ومناقتفسير نتائج الفرضيّ  2.0.1

ة فاعليّ معّوقات بين متوّسطات  (α 05.≥)ة عند مستوى الّداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

ة تعزى إلى في المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةاألداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس 

 .متغّير سنوات الخبرة

 (α 05.≥) ةة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ات داللة إحصائيّ أشارت الّنتائج إلى عدم وجود فروق ذ     

في  الحكومّية الثّانوّيةة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس فاعليّ معّوقات بين متوّسطات 

 .ة تعزى إلى متغّير سنوات الخبرةالمحافظات الّشماليّ 

ات المنوطة للمدير واحدة متمّثلة في جميع ت عزى هذه الّنتيجة إلى أّن المهام والمسؤوليّ كما      

ة مهنة لها خصائص المدارس، ويقـوم بـها المديرون على اختالف سنوات خدمتهم، وأّن اإلدارة المدرسيّ 

وضوابط ومتطّلبات يلتزم بها المديرون على اخـتالف سنوات خدمتهم، وأّن التّقارير والّلوائح اّلتي يتّم 

، وأّن مدير المدرسة هي واحدة ويتّم التّقييم في ضوءها وحسب معايير موّحدة تقييم عمل المعّلم من قبل

 .خبرة مكّررة صبحمن السنوات ي انً معيّ  اعددً  يعدّ الخبرة سنوات 

 ،(5353)إبراهيم  اتدراسولدى مقارنة هذه الّنتيجة مع نتائج الّدراسات الّسابقة، تبّين أّنها تتّفق مع      

 (.5309)وخلف اهلل ،  ,.Özgenel & Mert) 5301)زقنل وميرت أو و  ،(5301)العازمي و 

 .(5336)ودراسة أحمد  ،(5353)دراسة صالح الّدين  تختلف معو   
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  ة العاشرة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضيّ  22.0.1

 ةفاعليّ  معّوقات بين متوّسطات (α ≤.05)ة عند مستوى الّداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ      

ة تعزى إلى في المحافظات الّشماليّ  الحكومّية الثّانوّيةاألداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس 

 .ةمتغّير المديريّ 

ة األداء للمعّلمين من وجهة فاعليّ  معّوقات طاتمتوسّ  بين أشارت الّنتائج إلى عدم وجود فروق     

 .ةة تعزى إلى متغّير المديريّ ظات الّشماليّ في المحاف الحكومّية الثّانوّية نظر مديري المدارس

على  في معظم األحيان بناءً  وقد ت عزى هذه الّنتيجة إلى أّن معايير اختيار مديري المدارس تتمّ      

، بحيـث يكون المدير قد عمل نائب مدير كاّفة محافظات الوطن ـة اّلتي يمتلكونها فيالخبرة الميدانيّ 

وبالتّالي ال تؤّثر  ،بصرف الّنظر عن المديريةويقوم بها  ،امهام المدير تمامً مدرسة سابق، ومعّلم ويدرك 

ة اّلتي تتعّلق بمجال عملهم وتقييمهم تلّقوا نفس الّدورات الّتدريبيّ  يرينة المدكافّ  على ممارساته، ألنّ 

  .كاّفة في المحافظات رينيعليم للمدة تعقدها وزارة الّتربية والتّ ة معّلميهم، وهذه الّدورات مركزيّ لمدى فعاليّ 

 .وترى الباحثة أن هناك عالقة بين المتغّيرات فهي متّممة لبعضها البعض     

صالح الّدين  اتدراسولدى مقارنة هذه الّنتيجة مع نتائج الّدراسات الّسابقة، تبّين أّنها تتّفق مع      

 (. 5309)خلف اهلل و  ،(5353)

  (.5336)أحمد  دراسةتختلف مع و 

 

 

 



 

151 

 

 ة الحادية عشرة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضيّ  22.0.1

التحّديات اّلتي تواجه  بين (α ≤.05)ًا عند مستوى الّداللة ة داّلة إحصائيّ ال توجد عالقة ارتباطيّ      

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس فاعليّ  معّوقاتو  تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ 

 .ةفي المحافظات الّشماليّ  لثّانوّيةالحكومّية ا

بين الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة  موجبة ةيّ ارتباط خطّ  عالقة تائج وجودأظهرت النّ      

ّلما ، أي ك((504. ة األداء للمعّلمين بحيث بلغ معامل االرتباط بينهمافاعليّ معّوقات ، و األداء المدرسيّ 

 .اء، زادت تحّديات تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ زادت معّوقات فاعلّية األد

، واّلتي من التحديات والصعوبات التي تواجه المديرين والمعلمين تعزى الّنتيجة إلى أنّ يمكن أن و      

أهّمها الحالة الوبائّية اّلتي حالت دون الوصول إلى المدارس، وبالتّالي عدم تمّكن المديرين من متابعة 

 . مهم الوظيفية وتعيقهم عن إنجاز مهامهم بفاعلية وكفاءةأداء مهاو 

 ولدى مقارنة هذه الّنتيجة مع نتائج الّدراسات الّسابقة، تبّين أّنها 

وحجازي دراسة أبو عشيبة ، و (5353)دراسة صالح الّدين  اتفقت نتائج الّدراسة الحالّية مع نتائج     

  Burroughs)دراسة برووس وآخرون، و rt., 2019)(Özgenel & Meدراسة أوزقنل وميرت ، و (5301)

et al., 2019)&  ودراسة إيرفاين ،((Irvine., 2018 ودراسة بركة ،(Barakeh., 2016) دراسة أبو ، و

 .(Hosani., 2015)  الحوسنيودراسة  ،(Abuaqel., 2015) عقل 

 انجبي وآخروندراسة إيمه، و (2119)ودراسة العازمي  ،(5353)واختلفت مع دراسة إبراهيم 

(Imhangbe &et al., 2018) عازر ، ودراسة (5309)دراسة خلف اهلل ، و(Azar, Alice Z., 2014) ،

 (5336)ودراسة أحمد ،(Abraham., 2010)ودراسة أبراهام 
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      وصيات والمقترحاتالتّ  1.1

 :ليوصية بما يه يمكن التّ فإنّ  ،الّدراسةفي ضوء الّنتائج اّلتي توّصلت إليها      

ة في المدرسة، وتبّني الّنمط ة الّتدريسيّ العمل على توفير الّتخّصصات اّلتي تحتاجها العمليّ  -0

 .في قيادة الّنظام المدرسيّ  الّديموقراطيّ 

وتوسعة مساحات الغرف والّصفوف توفير الّصيانة المستمّرة لترميم مرافق المدرسة المختلفة،  -5

عداد برامج يوميّ  سبة لها والتهوية،الّدراسّية، وتوفير اإلضاءة المنا  .ةة لتفعيل اإلذاعة المدرسيّ وا 

على اتّباع أساليب جديدة في العمل، وتجريب األفكار  وتأهيلهم مديري ومديرات المدارس دريبت -0

 .المبتكرة، واستغاللها في العمل

اإلدارة التشاركّية  ، واستخدامعمل بروح الفريق الواحدالتوجيه مديري ومديرات المدارس نحو  -4

 .فيها ينملّ عمال بمشاركة

ة، ومنحة ة األعمال الكتابيّ خفيف من المهام الملقاة على عاتقه، خاصّ التّ مدير المدرسة و مكين ت -0

 .خاذ اإلجراءات والقراراتوتين في اتّ الّتخفيف من الرّ و  ،ات تتناسب مع حجم العملصالحيّ 

العمل على توفير كاّفة اإلمكانات المدرسية من حيث و  رار،للمدارس باستم عم الماليّ توفير الدّ  -6

ومختبرات وغرف مخّصصة لها،  الّتصميم المناسب والتجهيزات الكاملة من أدوات وأثاث ومرافق

 .في تحقيق أهدافها لتمكينها من المضيّ  ومالعب وساحات لممارسة األنشطة،

لّتحتّية للتعليم اإللكتروني تالئم الّتحّديات اّلتي لى البنية اتشتمل عتوفير بيئة مدرسّية  العمل على -7

 .شّكلها الّتعليم اإللكتروني
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وتوفير األمن  ل الّصفوف والّساحات، والّنظافة،بتجمي االهتمام بالبيئة المدرسية الفيزيقّية كالعناية -9

ة الّتحصيل ن نوعيفي تحسي ما لها أثرة في المدرسة، لتحسين البيئة االجتماعيّ ، إضافًة إلى ّسالمةوال

 .بين الطلبة ةيل من المشكالت الّسلوكيّ لبة، والتّقلللطّ  األكاديميّ 

 .المعّلمين مهنيًّا والعمل على تلبية احتياجاتهم المهنّية كاّفةتنمية العمل على على اإلدارة المدرسّية   -1

تحسين العمل، هة لموجّ ، (ةة أو المدرسيّ يّ الّصفّ ) ة لحل المشكالتتشجيع البحوث اإلجرائيّ  -03

 .وممارسات المعّلمين

 .إعادة إجراء الّدراسة باستخدام منهجّية أخرى-00

  .إجراء مزيد من الّدراسات تتعّلق بفعالّية األداء لمديري المدارس والمعّلمين على حد  سواء -05
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 والمراجع  المصادرة مقائ

 المراجع العربّية : أوالً 

درجة تطبيق المعّلمين لمعايير الّتعليم في نظام تطوير . (5353). يد محمدن السّ يإبراهيم، حسام الدّ 

بحوث عربية في مجاالت الّتربية . بمحافظة شمال الّشرقية في سلطنة عمان األداء المدرسيّ 

 .059-030:(09)، ةوعيّ النّ 

دار : بيروت، (0) ط. لسان العرب. (0117). بن مكرم أبو الفضل ، علي محمدابن منظور األنصاريّ 

 .، لبنانصادر

ة لدى مديري المدارس الثّانويّ  ةاألنماط القياديّ  .(5300). سامي عبد العزيز عامر، أبو الخير

، (رسالة ماجستير غير منشورة)، من وجهة نظرهم ة وعالقتها باإلبداع اإلداريّ بمحافظات غزّ 

 .ة، فلسطينة، غزّ الجامعة اإلسالميّ  ربية،ة التّ كليّ 

ة للمهارات ة بمحافظات غزّ انويّ درجة ممارسة مديري المدارس الثّ  .(5331). منير حسن، يترأبو زع

ة، ة، غزّ الجامعة اإلسالميّ  ربية،التّ  ةيّ كلّ  ،(غير منشورة رسالة ماجستير) ،ة وسبل تطويرهاالقياديّ 

 .فلسطين

العليا الحكومّية مشكالت مديرات مدارس البنات األساسّية  .(5331). نمر سيدو، وفاء جودت أبو

رسالة ماجستير غير )، (دراسة مقارنة) والمدارس اإلعدادّية بوكالة الغوث بمحافظات غّزة

 .، فلسطينة، غزّ الجامعة اإلسالمّية ،كلّية الّتربية ،(منشورة
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ة في خادمة لدى مديري المدارس الحكوميّ نمط القيادة ال .(5301). أسمهان رفيق أحمدأبو شريخ، 

رسالة ) ،من وجهة نظر مساعدي المديرين وعالقته بأدائهم الوظيفيّ ( انعمّ )العاصمة 

 .، األردن، جامعة الّشرق األوسطةّية العلوم الّتربويّ كلّ ، (غير منشورة ماجستير

عليم الخاص مــن ة في التّ المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسيّ . (5306). علي رجب ،الةشعّ  أبو 

عليم ة لمدارس التّ ة ميدانيّ دراسة تحليليّ "الميذ مين وأولياء أمور التّ لّ وجهة نظر المديرين والمع

 ، جامعة اإلمام المهدي،(رسالة ماجستير غير منشورة) ،"اوية دولة ليبياات الزّ الخاص في بلديّ 

 .ودانالسّ 

إربد درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية في لواء الكورة بمحافظة  .(5353). أبو شقرا، روان خضر

 ،مجّلة الجامعة اإلسالمّية للّدراسات الّتربوّية والّنفسّية ،ميهملإلدارة بالقيم من وجهة نظر معلّ 

0(59:)405-476. 

 حفيزدرجة استخدام اإلدارة بالتّ . (5301). ، وحجازي، عبد الحكيم ياسينأبو عشيبة، إيناس محمد

مجّلة الجامعة ، ن وجهة نظر مديريهاقب ممين في مدارس النّ وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلّ 

 .060-044:(0)57، ةواإلسالميّ  ةة للّدراسات الّتربويّ اإلسالميّ 

يات اّلتي تواجه الّطالب الجامعيين من ذوي االحتياجات الخاّصة الّتحدّ  .(5353). وجيه فتحي، أحمد

عاقة لوم اإلربية لععمجّلة الال ،ةماعيّ ة وتصّور مقترح لدور الخدمة االجتفي الجامعات المصريّ 

 .506-090(:04)4، والموهبة
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مين لدى المعلّ  باألداء الوظيفيّ  عالقتهاضغوط العمل و . (5336). أحمد، خالد محي الّدين مفلح

رسالة )، مدارس وكالة الغوث في األردنة و ة والخاصّ ة العامّ انويّ ات في المدارس الثّ مالمعلّ و 

 .ة، األردنة، جامعة عمان العربيّ ة والّنفسيّ ربويّ ، كلية العلوم التّ (دكتوراة غير منشورة

 في ةالعامّ  ةانويّ الثّ  المدارس في ماتوالمعلّ  مينالمعلّ  وعي درجة .)5334). أخو ارشيدة، عالية خلف

جامعة عمان (. أطروحة دكتوراه)،  المدرسة ةبفاعليّ  ذلك وعالقة المساءلة بمفهوم األردن

 .األردن ،العربية

أثر تطبيق إدارة الجودة الّشاملة على األداء في مدرسة . (5306). نعم محمد عليإدريس، عبد الم

، كّلية الّدراسات العليا، جامعة أم درمان، (رسالة ماجستير غير منشورة)، األمانة الخاّصة

 .الّسودان

 بيروت،(5)ط ،اإلدارة المدرسّية البعد الّتخطيطّي والّتنظيمي المعاصر. (5339). عبد الّصمد األغبري،

 .دار الّنهضة العربّية للّطباعة والّنشر: لبنان

، اإلحساء اإلدارة المدرسّية البعد الّتخطيطّي والّتنظيمي المعاصر. (5333). األغبري، عبد الّصمد

 .دار الّنهضة العربّية للّطباعة والّنشر: الّسعودّية

          العتاريخ االطّ ، لكترونيالموقع اإل مفهوم الفاعلّية. (8032). آل ثابت، سعيد بن محّمد

.28.62021 ، )https://www.alukah.net/sharia/0/108668 )

الّصعوبات اّلتي يواجهها المشرفون الّتربوّيون في . (5331). البابطين، عبد الّرحمن بن عبد الوّهاب

 .(5)0، مجّلة العلوم الّتربوّية والّنفسّيةالّتغّلب عليها، عملهم اإلشرافي وسبل 

https://www.alukah.net/sharia/0/108668
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المشكالت والّصعوبات اإلدارّية والفّنّية اّلتي تواجه المدارس الثانوّية في . (0114). باعباد، علي هود

، ، كّلّية الّتربيةمجّلة الجمعّية المصرّية للّتربية المقارنة واإلدارة الّتعليمّيةالجمهورّية اليمنّية، 

الّسنوي الثّاني، الجزء األّول، إدارة الّتعليم في الوطن العربي في عالم متغّير، من الفترة  المؤتمر

 .يناير 55-54

الّرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التّدريس والعاملين بكّلّية الّتجارة واالقتصاد والعلوم . (0195). بدر، حامد

 .(00)7،اعّيةمجّلة العلوم االجتم الّسياسّية بجامعة الكويت،

، (07)، ورقة عمل وظائف مدير المدرسة ومهّماته وما يّتصل بها من كفايات. (0196). بلقيس، أحمد

 .، عّمان األردن00-05الّرئاسة العاّمة لوكالة الغوث الّدولّية، ص 

 .دار الثّقافة: ، األردناإلدارة الّتعليمّية واإلشراف الّتربويّ . (5339). عطوي، جودت عزت

دراسة ميدانّية على )االّتصال الّتنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي . (5331). ل الّدين، بوعطيطجال

، كّلّية العلوم (رسالة ماجستير غير منشورة)، (العّمال المنّفذين بمؤّسسة سوتلغاز عّنابة

 .اإلنسانّية، جامعة منتوري محمود قسنطينة

مالحظات دارة للمخّططين واإلداريين والّتربويين، المبادىء العاّمة لإل. (0194). جورجي، أناندا

 .، اليونسكو(9)، الخالصة وتعليقات

المحافظات الّشمالّية في فلسطين، الموقع . (5309). الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .www.pcbs.gov.psاإللكتروني

ة في البحوث االجتماعيّ  ة وموضوعاتهاة لبعض المناهج الوصفيّ دراسة نقديّ . (5300) .ربيوغ حريزي،

  .(00)، ةة واالجتماعيّ ة العلوم اإلنسانيّ مجلّ ة، فسيّ ة والنّ ربويّ والتّ 
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ة في ة الحكوميّ انويّ ة اّلتي تواجه مديري المدارس الثّ المشكالت اإلداريّ (. 5309). حمايل، حسين جاد اهلل

 .040-053(:0)9 ،مجّلة جامعة فلسطين لألبحاث والّدراساتفلسطين، 

 ة فية اّلتي تواجه اإلدارة المدرسيّ ة والفّنيّ المشكالت اإلداريّ . (5301). مد، ناهد محمد محمودالح

 .ة، جامعة آل البيت، األردنربويّ ة العلوم التّ يّ ، كلّ (رسالة ماجستير غير منشورة) ،مخيم الّزعتري

ة اإلدارّية على اإلدارة بالّتجوال منهج متكامل لتحقيق الفاعليّ . (5333). الخضيري، محسن أحمد

 .ايتراك للّنشر والّتوزيع: ، مصرمستوى المشروع واالقتصاد القومي

الّتحّديات اّلتي تواجه مديري ومدرسي الّتعليم الثّانوّي العام في ضوء . (5300). الخطيب، مروة محمد

لة رسا) ،(دراسة في مدارس ثانوّيات محافظة دمشق)مدرسة المستقبل من وجهة نظرهم 

 .الّتربية، جامعة دمشق، سوريا ، كّلّية(غير منشورة دكتوراة

درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية بمحافظة خان يونس  .(5309). شيرين عبد رّبه، خلف اهلل

 ،ة الّتربيةيّ كلّ  ،(غير منشورة رسالة ماجستير) ،للقيادة الموّزعة، وعالقتها بفاعلّية أداء المعّلمين

 . ، فلسطينّزةغ، الجامعة اإلسالمّية

دور مدير المدرسة الثّانوّية كقائد تربوّي في محافظات غزّة  .(5337). الّداعور، سعيد خضر سعيد

، (رسالة ماجستير غير منشورة)، وعالقته بالثّقافة الّتنظيمّية للمدرسة من وجهة نظر المعّلمين

 .كّلّية الّتربية، الجامعة اإلسالمّية، غّزة، فلسطين

عالم : ، عّمان، األردن(0)، طاإلدارة والّتخطيط الّتربوّي رؤى جديدة. (5331). محمود دراركة، أمجد

 .الكتب الحديث للّنشر والّتوزيع
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ة على إدارة ة دراسة ميدانيّ تطبيقات الحكومة اإللكترونيّ  .(5330). العزيز علي محمد عبد درويش،

 ،ةة للعلوم األمنيّ امعة نايف العربيّ ، ج(رسالة ماجستير غير منشورة)، ة واإلقامة بدبيالجنسيّ 

 .ّسعودّيةياض، الالرّ 

 .دار الّرود للّنشر والّتوزيع: ، عمان، األردناإلدارة العاّمة واإلدارة الّتربوّية. (5331). إبراهيم الّدعيلج،

سم إعداد ق، اإلدارة الّتربوّية وتنمية الموارد البشرّية. (5339) .دليل نظام تطوير األداء المدرسيّ 

 .، سلطنة عمانبدائرة تطوير األداء المدرسيّ  متابعة األداء المدرسيّ 

مكتبة المجتمع العربي للنشر : عمان (0)، ط المدير المدرسي الّناجح. (5336). ربيع، هادي مشعان

 .والّتوزيع

حافظة إدارة المعرفة لدى مديري المدارس في م. (5353). الّربيع، تمام رضوان واإلبراهيم، عدنان بدري

مجّلة الجامعة اإلسالمّية إربد وعالقتها باألداء المدرسّي من وجهة نظر معّلمي المدارس، 

 .610-660(:59)5، للّدراسات الّتربوّية والّنفسّية

القيادة المدرسّية ورضا المستفيد في ظّل رؤية التحّول  .(8032). سمية حمزة مصطفى، ّسحليال

 .016-000(:1)، ة والّنفسّيةمجّلة العلوم الّتربويّ ، الوطنيّ 

المفهوم واألنواع واألدوار في إطار المؤّشرات : المؤشرات الّتعليمّية. (5330). شاذلي، ناهد عدلي

 .مصر (41)، الّزقزيق مجّلة كّلّية الّتربّيةاالجتماعّية، 

لمدارس تطبيق الّتخطيط االستراتيجي لدى مديري امعّوقات  .(5337). الّشاعر، عدلي داود محّمد

الجامعة اإلسالمّية، ، ة الّتربيةيّ كلّ  ،(غير منشورة رسالة ماجستير) ،الحكومّية في محافظات غزّة

 .، فلسطينةغزّ 
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درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادّية في  .(5300).مرشد محّمد عبير شاهين،

غير رسالة ماجستير ) ،المدارس الحكومّية بمحافظات غّزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها

 .، فلسطينغّزة، ةالجامعة اإلسالميّ  ،ربيةّية التّ كلّ ، (منشورة

من وجهة نظر  ة وعالقتها باألداء الوظيفيّ األنماط القياديّ  .(5334). طالل عبد الملك، لّشريفا

 جامعة ،راسات العليادّ ة اليّ كلّ  ،(رسالة ماجستير غير منشورة)، ة المكّرمةالعاملين بإمارة مكّ 

 .ةة، الّرياض، الّسعوديّ نايف العربية للعلوم األمنيّ 

مدى ممارسة مديري مدارس الّتعليم العام بمنطقة نجران  .(5300). الّشريف، ناجي حسين ناجي

 ،ةة جامعة طيبة للعلوم الّتربويّ مجلّ  .ةّية في مجال اإلدارة المدرسيّ الفنّ للكفايات اإلدارّية و 

5(03:)001-077. 

تي ة الّ تي تواجه مديرات المدارس الحكوميّ المشكالت الّ . (5304). شعبان ذيب شعبان، زكريا

(:0)53، مجّلة المنارة للبحوث والّدراسات، استحدثت فيها شعب لرياض األطفال في األردن

91-118 . 

الّصعوبات اإلدارّية والفّنّية اّلتي يواجهها مديرو  .(5353) .، يوسفوحرفوشمحمد عوض شعيبات، 

(:0)04،(العلوم اإلنسانّية) مجّلة جامعة الّنجاح لألبحاث ،ارس الحكومّية في فلسطينالمد

000-009. 
المعّوقات . (5301) .عارف بن محمد بن سندالحربي، و  اهلل بن عبد ،ري، عبد العزيز سويلمالّشمّ 

من وجهة  هاوسبل الّتغّلب علي ،ة بمدينة حائلي تواجه مديري المدارس االبتدائيّ اإلدارّية اّلت

 .505-010: (00)، ةة والّنفسيّ ة للعلوم الّتربويّ يّ المجّلة العرب، نظرهم

ين من وجهة نظر معّلمي للمشرفين الّتربويّ  لوك القياديّ السّ . (5337). شهاب، شهرزاد محمد

 .102-820(: 2)04، مربية والعلمجلة التّ ة في مدينة الموصل، المدارس االبتدائيّ 
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 لوك القياديّ درجة ممارسة مديري الّتربية والّتعليم للسّ  .(5300) .لّنور أحمدجواد عبد ا ،صالحة

 ،(غير منشورة رسالة ماجستير) ،لمديري المدارس وعالقتها بتطوير األداء اإلداريّ  الّتفاعليّ 

 .فلسطين ،غّزة ة،الجامعة اإلسالميّ  ،ربيةّية التّ كلّ 

للمعّلمين في مدارس الّتعليم  األداء المهنيّ  تحسين. (5353). صالح الّدين، نسرين صالح محّمد

 ،(رسالة ماجستير منشورة) المدمج، بسلطنة عمان في ضوء اإلشراف الّتربويّ  األساسيّ 

 .17-57(:1)5، ربيةمجّلة البحث العلمي في التّ 

مي في تحسين أداء معلّ  يّ وجيه الفنّ ة برنامج التّ درجة فاعليّ . (8032) .العازمي، فايز سالم مطلق

ة، ربويّ التّ ة العلوم يّ ، كلّ (منشورة غير رسالة ماجستير)، ة في دولة الكويتانويّ المرحلة الثّ 

 .، المفرق، األردن(90_ك،-أ)جامعة آل البيت،

، ة ببلدية زليتنانويّ ة في المدارس الثّ واقع مشكالت اإلدارة المدرسيّ . (8032) .عبد الّدائم، عمر سالم

 .590-565:(7)0، ة الّتربيةيّ ة لكلّ المجّلة العلميّ 

الّدار : (0)، مصر طاالّتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسّية. (5339). عبد الّرسول، فتحي محّمد

 .العالمّية

ة من وجهة انويّ تي تواجه إدارات المدارس الثّ عوبات الّ الصّ . (5301). الم، هبة ياسين بديويعبد السّ 

، ةدراسات تربويّ  مجّلة، حريرمادي بعد التّ في مدينة الرّ  ةعليميّ ة والتّ نظر الهيئة اإلداريّ 

05(47:)436-450.

عبد الكبير، صالح وأحمد، عبد الّسالم وحزام، عديلة وباطايع، حسن وعبداهلل، حسين وردمان، 

نظام تقويم فاعلّية األداء المدرسي في مدارس الّتعليم . (5300).ذكرى وعبوري، فرج

: عدن ،(رسالة ماجستير غير منشورة) ،اليمنّية دراسة ميدانّية األساسي في الجمهورّية

 .مركز البحوث والّتطوير الّتربويّ 
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المناخ المدرسّي ومعّوقاته ودوره في أداء . (5337). العتيبي، محمد عبد المحسن ضبيب

جامعة  ، كّلّية الّدراسات العليا،(رسالة ماجستير غير منشورة)، عليم العامل التّ المعّلمين بمراح

 .نايف العربية للعلوم األمنّية، الّرياض، الّسعودية

لدى مديري المدارس االبتدائّية  واقع برامج تحسين األداء المدرسيّ  .(5301). العجمي، أريج حفيظ

، مجّلة جامعة فلسطين لألبحاث والّدراسات( رسالة ماجستير منشورة) ،في دولة الكويت

1(5:)0-50. 
، المملكة العربّية األصول العلمّية لإلدارة والّتخطيط الّتربويّ . (5337). داهللالعردان، بدر بن عب

 دار األندلس للّنشر والّتوزيع: الّسعودّية

 .ةعوديّ السّ : ياض، الرّ مهارات القيادة وصفات القائد .(5335). اف، أحمد بن عبد المحسنالعسّ 

 المدرسة بين العالقة لتعزيز العام عليمالتّ  مدارس قادة أداء تطوير .(5301) .علي محمد عسيري،

 للعلوم ةالعربيّ  المجّلة الّتربية، ةيّ كلّ  ة،عوديّ السّ  ةالعربيّ  المملكة في ةالمجتمعيّ  والمؤّسسات

 .003-007:(00)، والّنفسّية ةالّتربويّ 

ّشاملة، تقدير درجة فاعلّية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة ال. (5337). العسيلي، رجاء خالد

 .031-071(:4)9، جامعة البحرين، مجّلة العلوم الّتربوّية والّنفسّية

، اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها الّنظرّية وتطبيقاتها العملّية. (5330). عطيوي، جودت عزت

 .الّدار العلمّية الّدولّية: عّمان، األردن

ة دراسة انويّ ة بالمرحلة الثّ ارة المدرسيّ قات اإلدمعوّ  .(5300). عثمان علي العقاب، محمود محمد

رسالة ماجستير غير )، ة شرق الّنيليّ ة من وجهة نظر مديري المدارس بمحلّ ميدانيّ 

  .ودان، السّ جامعة الّسودان للعلوم والّتكنولوجيا ،ربيةة التّ يّ كلّ  ،(منشورة
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مجّلة جامعة درسة، الّتخطيط مهّمة أساسّية من مهام مدير الم. (0113). عقيالن، محّمد موسى

 .000-010(:0)5، الّرياض، الّسعودّية، الملك سعود

المعجم الّشامل لمصطلحات العلوم اإلدارّية والمحاسبة والّتمويل . (0116) .، بشيرالعاّلق

 .الّدار الجماهيرّية للّنشر والّتوزيع واإلعالم: ، مصراتةوالمصارف

دار المسيرة : ، عّمان، األردن0، ط ة المدرسّيةمبادىء اإلدار . (5335). العمايرة، محّمد حسن

 .للّنشر والّتوزيع

ة في العاصمة ة لدى مديري المدارس الحكوميّ القدرة القياديّ  .(5301). عميرة، إيمان طالب موسى

رسالة )، عّمان وعالقتها بالّرضا الوظيفي للمعّلمين من وجهة نظر مساعدي المديرين

 .، األردن جامعة الّشرق األوسط ،ةالعلوم الّتربويّ ة يّ كلّ  ،(منشورة غير ماجستير

معايير الّتقييم المستخدمة من قبل مديري المدارس . (5305). العيسى، إيناس عبد الرحمن

رسالة ماجستير )، الحكومّية في القدس لتقييم المعّلمين من وجهة نظر المعّلمين والمديرين

 .، فلسطين، كلّية الدراسات العليا، رام اهلل(غير منشورة

دار : ، عّمان، األردن(3)، ط القرارات القيادّية في اإلدارة الّتربوّية. (5336). عياصرة، علي أحمد

 .الحامد

معّوقات تطبيق مفهوم  .(5309). رحمة محمد صالح ،الغامديو  براهيمإالغامدي، أثير سعيد 

مجّلة  ،س والمعّلماتالمدرسة المنتجة بمدارس منطقة الباحة من وجهة نظر مديرات المدار 

 .70-00(:5)0، العلوم الّتربوّية والّنفسّية

ة في ة العامّ أنموذج مقترح لتطوير أداء مديري المدارس الثّانويّ  .(5300). غبور، ماهر محمود

رسالة دكتوراة غير ) ،"ة في مدينة دمشقدراسة ميدانيّ " ة المعاصرة ضوء االّتجاهات الّتربويّ 

 .ربية، جامعة دمشق، سورياة التّ يّ ، كلّ (منشورة
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مكتبة المجتمع : ، عّمان، األردنالّتربية الّصّفّية للمعّلمين. (5339). الغرباوي، محّمد عبد العزيز

 .للّنشر والّتوزيع

ركة أمان ش: ، القاهرة(0)ط .القيادة الفاعلة في الميدان الّتربوي. (5300). عناية حسن ،القبلي

 .، مصرللّنشر والّتوزيع

متطّلبات تطبيق . (5301). اني، عبد العزيز بن سعيد محمد، والعماري، صالح بن عوضالقحط

 .06-0(:61)06، ةة والّنفسيّ مجّلة البحوث الّتربويّ ، مؤّشرات منظومة األداء المدرسيّ 

ين ربويّ تطبيق مؤّشرات األداء للمشرفين التّ  معّوقات. (5300). القحطاني، مبارك بن سعيد عبداهلل

 كّلّية العلوم االجتماعّية، ،(منشورة غير رسالة ماجستير)، ب الّتعليم بمدينة الّرياضفي مكات

 .ة الّسعودّية، الّرياض، المملكة العربيّ ةة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالميّ جامع

ة من وجهة نظر مديري المدارس معّوقات اإلدارة المدرسيّ  .(5304). القطيش، حسين مشوح محّمد

ة االجتماعيّ العلوم مجّلة  ،ة باألردنة الّشرقيّ تربية البادية الّشماليّ ة رييمد ومديراتها في

  .53-0(:6) ،ةاإلنسانيّ و 

ة لدى المعّلمين في المدارس الحكوميّ  االنتماء الّتنظيميّ  .(5353). القهيوي، ابتسام سليمان جالل

 ،والمساعدين من وجهة نظر المديرين ان وعالقته بأدائهم الوظيفيّ في العاصمة عمّ 

 .ان، األردن، عمّ جامعة الّشرق األوسط ،ةة العلوم الّتربويّ يّ ، كلّ (غير منشورة رسالة ماجستير)

 .دار مكتبة الحامد للّنشر والّتوزيع: ، األردن، عّمانإدارة األداء. (5306). الكافي، مصطفى

، المملكة وزيعشر والتّ لنّ دار جرير ل: ياضالرّ  ،القياس والّتقويم. (5337). الكبيسي، عبد الواحد

 .ةعوديّ ة السّ العربيّ 



 

165 

 

ة في سميّ ة الرّ تي تواجه مديري المدارس األساسيّ المشكالت الّ . (5304). كينار، هناء عّباس

ة، الجامعة يّ اآلداب والعلوم اإلنسان ةيّ ، كلّ (رسالة ماجستير غير منشورة) ،قضاء صيدا

 .لبنانة في لبنان، اإلسالميّ 

ة في ضوء تطبيق لمديري المدارس الحكوميّ  واقع األداء المهنيّ  .(5300) .ماضي، سهير حافظ

جامعة  ،ة الّتربيةيّ كلّ  ،(غير منشورة رسالة ماجستير) ،ةة بمحافظات غزّ اإلدارة اإللكترونيّ 

 . ، فلسطينغّزةزهر، األ

صفاء  دار: ، عّمانتقويم جودة األداء في المؤّسسات الّتعليمّية. (5303). مجيد، سوسن شاكر

 .للّنشر والّتوزيع

، سيكولوجّية اإلدارة الّتعليمية والمدرسة وآفاق الّتطوير العام. (5334). محّمد، محّمد جاسم

 .مكتبة دار الثّقافة للّنشر والّتوزيع: عّمان، األردن

، عالم الكتب للّنشر 5، ط اإلدارة المدرسّية الحديثة. (5300). مرسي، محّمد منير، ووهيب سمعان

 .ّتوزيعوال

ة واقع البنية المدرسيّ  .(5301). المسعودي، عباس حمزة مجيد والهاللي، ضياء عباس عبد كحط

مجّلة  .املةلمحافظة كربالء المقّدسة على وفق معايير الجودة الشّ  وأثرها في الواقع الّتعليميّ 

  .476-405(:40) ،ّيةنسانالّتربوّية واإل  ة للعلومربية األساسيّ ة التّ يّ كلّ 

: ، القاهرة0(ط)، المدير وتحّديات العولمة، إدارة جديدة لعالم جديد. (5335). صطفى، أحمد سيدم

 .دار الّنهضة العربّية

لمديري المدارس االبتدائّية وأثره على بعض  االختيار الموضوعيّ . (5305). مصطفاوي، الحسين

ة، ة واالجتماعيّ علوم اإلنسانيّ ة اليّ ، كلّ (رسالة دكتوراة غير منشورة) ،أبعاد القدرة القيادّية

  .الجزائر، جامعة الجزائر
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معّوقات اإلشراف الّتربوّي كما يراه المشرفون والمشرفات في . (0117). المغيدي، الحسن محّمد

 .14-70(05) ، جامعة قطر،مجّلة مركز البحوث الّتربوّيةمحافظة األحساء الّتعليمّية، 

حافظة القنفذة للقيادة درجة ممارسة قائدات مدارس م .(5309). صالح اهلل علّية عبد المنتشري،

 .21-11 :(22) ،ة البحث العلمي في الّتربيةمجلّ  ،ة وأثرها على األداء المدرسيّ الّتشاركيّ 

 .دار المشرق، بيروت، المكتبة الّشرقّية. (0196). المنجد في الّلغة واإلعالم

 .(5309).موقع وزارة الّتربية والّتعليم األردنّية

 .دار الحامد: ، عّمان(0)، طاإلدارة المدرسية الفّعالة. (5339). واصل جميل المومني،

ة ودرجة القدرة على ن درجة ممارسة القرارات الّتربويّ العالقة بي .(5331). نّزال، مي سامي محّمد

ة فّ شمال الضّ  ة في محافظاتة الثّانويّ يرات المدارس الحكوميّ حل المشكالت لدى مديري ومد

ة يّ كلّ  ،(غير منشورة رسالة ماجستير) .ة من وجهة نظر المديرين والمديرات أنفسهمالغربيّ 

 .ة، نابلس، فلسطينجامعة الّنجاح الوطنيّ  ،راسات العلياالدّ 

المشكالت  .(5301). الهواشلة، يونس سليمان وحجازي، عبد الكريم ياسين، وكنعان، عيد محمد

من وجهة نظر  ة في منطقة الّنقب وعالقتها باألداء المدرسيّ انويّ ة في المدارس الثّ اإلداريّ 

 .041-059(:0)57، ةة والّنفسيّ ة للّدراسات الّتربويّ ة الجامعة اإلسالميّ مجلّ  ،مينالمعلّ 

واقع ممارسة اإلدارة بالّتجوال لدى مديرات مدارس تطوير بمدينة . (5301). الهويشل، نوف أحمد

 .20-32(: 1)38، بوّية والّنفسّيةمجّلة العلوم الّتر الّرياض، 

ة على دراسة ميدانيّ  صعوبات عمل المدير وعالقتها برضاه المهنيّ  .(5309). ورغي، سيد أحمد

ة مجّلة العلوم الّنفسيّ  ،(رسالة ماجستير منشورة) ة،عّينة من مديري المدارس االبتدائيّ 

 .041-000،(0)7، ةوالّتربويّ 

 .، غّزة، فلسطيناإلدارة العاّمة للّتخطيط .(5331) .وزارة الّتربية والّتعليم
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، دورة مدراء مدارس، غّزة، القيادة وانعكاساتها على القائد الّتربوي. (5339). وزارة الّتربية والّتعليم

 .فلسطين

رام  ،عليمربية والتّ وزارة التّ  ،ةجربة الفلسطينيّ ة في التّ عليميّ اإلدارة التّ . (5330) .عليمربية والتّ وزارة التّ 

 .فلسطين ،اهلل

 .وتعديالته 0114لسنة  (4)رقم  قانون الّتربية والّتعليم .(5334) .عليمربية والتّ وزارة التّ  

، (ورقة غير منشورة)، تعديل استعمال مصطلحات قديمة. (0116). وزارة الّتربية والّتعليم العالي

 .غّزة
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 حكيمالت   كتاب:  )أ( ق الملح

 حيمحمن الر  بسم هللا الر  

 المفتوحة القدس جامعة

 راسات العلياة الدّ يّ كلّ 

 ربويّ اإلدارة واإلشراف التّ برنامج ماجستير 

 

 

 ة/المحترم ................................................. .د حضرة

  تحية واحترامًا وبعد،

تي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء الّتحّديات الّ " موسومة بـ دراسةراء بإج ثةقوم الباحت

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس في فاعليّ  معّوقاتوعالقتها ب المدرسيّ 

 ةيّ كلّ  من ربويّ في اإلدارة واإلشراف التّ  الماجستير درجة لنيل استكماالً  ،"ةالّشماليّ المحافظات 

 .المفتوحة القدس جامعة في العليا راساتالدّ 

 ة،البحثيّ  ةوالمنهجيّ  البحث مجال في العواطّ  واسعة معرفة من عنكم عرف لماًا ونظر 

فادتي المرفقتان، راسةالدّ  أداتي فقرات ل بتحكيمفضّ التّ  فأرجوا  ما قياس في منها كل مناسبة بمدى وا 

 .وداللة صياغة وسالمتها وضوحها إلى إضافة راسة ومجتمعها،الدّ  ضمن بيئة لقياسه وضعت

 ،وتقديري شكري بالغ مع

 هيام عبد العزيز ياسين :ةالبالطّ 
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 ( ب)الملحق
 تحكيم االستبانة

 جامعة القدس المفتوحة

 عمادة الّدراسات العليا والبحث العلمي

 المحترم :                                           حضرة األستاذ الدكتور

 :تحّية طّيبة وبعد   

اسة بهدف الّتعّرف إلى الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء تقوم الباحثة بإجراء در      
المدرسي وعالقتها بدرجة فاعلية األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس في المحافظات 
الّشمالية، استكمااًل لمتطّلبات درجة الماجستير في اإلدارة واإلشراف والّتربوي من جامعة القدس 

، لذا أضع بين أيديكم االستبانة المتعّلقة بالعنوان أعاله، ومن باب الثّقة المطلقة بكم، المفتوحة
 .فإّنني أرجو منكم  تحكيم هذه األداة ليتسّنى إتمام هذه الدراسة

ولتحقيق ذلك فقد اّطلعت الباحثة على مجموعة من المقاييس ذات العالقة بهذا المجال، وقامت  
 : ثالثة أجزاء بتصميم هذه االستبانة من

: ويتكّون من الّتحديات اّلتي تشمل: الجزء الثّاني.ويشمل البيانات الّشخصية والعاّمة: الجزء األّول
والجزء الثّالث خاص بعالقة . التحديات اإلدارّية، الّتحديات الفنّية اإلشرافية، والّتحديات البيئّية

 .لمدرسي  مع فاعلية أداء المعّلمينالّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء ا

يرجى منك العمل على تحكيم هذه االستبانة لتكون قادرة على قياس ما وضعت لقياسه مؤّكدين   
 .لك بأّن  المعلومات اّلتي ستقّدمها لنا ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط

 .وتفّضلوا بقبول فائق االحترام

 د خالد نظمي قرواني.أ: إشراف

 هيام عبد العزيز ياسين: الباحثة                                                                 
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 بيانات المحّكم

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم

    

 :على يسار ما ينطبق عليك(  X)  ضع إشارة : البيانات الشخصية: أولا 

 3   )     (أنثى3 8(             3    ) ذكر3    3: الّنوع الجتماعي3 3

ماجستير 3 1)     (          بكالوريوس  3  8)     (          دبلوم      3  3: المؤّهل العلمي3 8

 )     (3           فأعلى  

 3    )     (قرية3 38     )     (         مدينة3 3:مكان الّسكن3 1

 30أكثر من 3 1(    3  ) سنوات ( 30-2)من 3 8(    )  3سنوات فأقل 32 3:سنوات الخبرة3 2

 (   ) 3 سنوات

)  ( سنة 20سنة الى   323 1( ) سنة 20سنة  إلى  13من 83(   ) فأقل سنة 310 3: العمر3 2

 (3  )سنة فأكثر 323 2

 محاور الستبانة: القسم الثاني

 المدرسي لتطبيق منظومة قيادة األداء( اإلدارية)الّتحديات : المحور األّول

 العبارة الرقم
درجة أداء 

 عالية جدا
درجة أداء 

 عالية 
درجة أداء 

 متوسطة
درجة أداء 

 قليلة 
درجة أداء 

 منخفضة

      3توزيع الوقت على المهام اإلدارية المختلفة حسب أولوياتها  .2
      3تخصيص عملية إدارية منّظمة لكل المهام المطلوب إنجازها  .0
       3ن بصورة منتظمةتقويم أداء المعلّمي  .1
        3تطابق األداء مع المعيار المحّدد مسبقاا   .1
      3مواجهة الّظروف الّطارئة بما فيهاخطيط المسبق للمهام التّ   .1
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المحور 
: الثّاني

الّتحديات 
/ الفنية)

اإلشرافية
 )

لتطبيق 
منظومة 
قيادة 
األداء 

 المدرسي

      3 المعلّمين حسب تخّصصاتهمتوزيع أعباء   .22
        3 التقويم المستمر إلنجازات العاملين في المدرسة  .02
      3تشجيع النشطة المنهجية الالصفّية بما يخدم المنهاج المدرسي  .02
      3توفير البيئة المدرسية المحّفزة على اإلبداع  .00
       3ّصفيةعقد لقاءات إشرافية مع المعلّمين قبل حضور الحّصة ال  .01
      3ن جدول محددضمحصص اإلشرافية للمعلّمين كاّفة تنفيذ ال  .01
      3الّتنويع في استخدام األساليب اإلشرافية لرفع كفاءة المعلّمين  .01
       3 (أو المدرسية الّصفية)تشجيع البحوث اإلجرائية لحل المشكالت   .01
      3 مينالخاصة بالمعلّ  (الفصلية واليومية)متابعة الخطط   .01
      3إفساح المجال للمعلّمين لتبادل الخبرات المكتسبة  .02

       .العمل على تحقيق األهداف المرسومة بفاعلية  .02

       3توّسع ميادين الهتمام ذات العالقة باإلدارة المدرسية  .1
        3الّتواصل المستمر مع اإلدارة الّتربوية العليا  .1
      (3الّتربوية واإلدارية)بعة المستجّدات متا  .2
       3إشراك المعلمين في عملية الّتخطيط للعمل المدرسي  .2

      3توفير الّتخّصصات الّتي تحتاجها العملية الّتدريسية في المدرسة  .22
      3متابعة ذوي الحتياجات الخاّصة الملتحقين بالمدرسة  .22
      3لمدرسية وأولياء األمورالّتواصل الفعال بين اإلدارة ا  .20
      3توضيح لوائح الّنظام اإلداري في المدرسة للعاملين فيها  .21
      3موائمة قوانين وأنظمة المدرسة مع متغّيرات المجتمع  .21

21.  
رشيح بعض المعلّمين المحتاجين لدورات تأهيلية تنّظمها وزارة ت

 3الّتربية والّتعليم
     

21.  
رة العمل المدرسي بما فيها اتخاذ إشراك العاملين في إدا

 3القرارات
     

      3إشراك العاملين في اختيار أعضاء مجالس الضبط المدرسي  .21
      3الحرص على تعزيز المعلّمين المتمّيزين في األداء  .22
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      .حث المعّلمين على إعداد الخطط المتعّلقة بذوي االحتياجات الخاّصة  .12

      .تشجيع المعّلمين على مساعدة الطلبة الكتساب المهارات الحياتية  .12

      .حرص المدير على النمو المهني الّذاتي حول اإلشراف التربوي  .10

      (.ندوات ثقافية، حفالت تكريم، مسابقات)تنظيم األنشطة الثّقافية من   .11

 لتطبيق منظومة قيادة األداء المدرسي( البيئّية)الّتحديات  :المحور الثالث
      .عل ميةةالت عليميةالت لعمليلتوفيربيئةمدرسيةمالئمة  .11
      .إعدادبرامجيوميةلتفعيلاإلذاعةالمدرسية  .11
     .العملعلىتوفيرالمرافقالمدرسيةمنمختبراتومالعبومقاصفوغيرها  .11
ةلترميممرافقالمدرسةالمختلفة  .11 يانةالمستمر        .توفيرالص 
حيعلىالط لبةبالتنسيقمعقسما  .12 حةالمدرسيةمتابعةاإلشرافالص        .لص 
      .تشكيلمجلساآلباءلمشاركةالمدرسةفيعملياتالت طوير  .12

12.  
توفيربيئةنفسيةمريحةللمتعل مينبمايوف رعواملالس المةللمجتمع

 (.معل مينومتعل مين)المدرسي
     

ل  .12 لوكيةبينالط لبةأوالًبأو        .حلالمشكالتالس 
      .لش خصياتالقياديةداخلمجتمعالط لبةالحرصعلىبناءا  .10
      3العمل على توفير اإلمكانات الماّدية والمالية الالزمة للّتطوير المدرسي  .11
      3متابعة المعلّمين للعمل على تحقيق الّنمو الّشامل للّطلبة  .11
       3الالزمة للعمل المدرسي توفير اإلمكانات البشرية  .11
      3مدرسية المناسبة لتنفيذ األنشطةإعداد البيئة ال  .11
      3توفير األجهزة واألدوات ذات العالقة بالّتدريس المدرسي  .11

12.  
ما يعود بالّنفع على ب( اآلباء والمعلّمين)ة الّتعاون البّناء مع المجالس المدرسي

 3الّطلبة
     

      3ات المدرسةالميزانيات المالية المخّصصة لإلنفاق على احتياج العمل على توفير  .12
  . عالقة الّتحّديات مع فاعلية أداء المعّلمين: المحور الرابع

2.  
ا على أداء المعلّمين غير المالئم استخدام البناء المدرسي المستأجر       3ينعكس سلبا

0.  
      3عدم توفر األثاث المدرسي الكافي لستخدامات المجتمع المدرسي يعوق أداء المعلّمين
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1.  
رسة من الّضجيج في األسواق واألماكن العاّمة يشّوش على المعلّم مّما يعوق قرب المد

  3تحقيق األهداف الّتعليمية
     

1.  
      3يحد من فعالية المعلّمين (كالمختبرات والمكتبات)خلو المدرسة من الخدمات المساندة 

1.  
داء مهامهم نقص الوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس يصّعب على المعلّمين أ

 3الّتعليمية
     

1.  
ا على أداء المعلّمين الّتدريسي       3ضعف التفاعل بين المدير والعاملين معه يؤّثر سلبا

1.  
كثرة األعباء الّتعليمية الموكلة للمدّرسين يحد من قدرتهم على تحضير الّدروس مّما 

ا على الّتعلّم والّتعليم  3يؤّثر سلبا
     

2.  
مة للمعلّمين يثّبط المعلّمين مّما يحد من فعالية أداء مهامهم ضعف الحوافز المقدّ 

 3الّتعليمية

     

2.  
ا على أداء المعلّمين       3عدم توّفر بيئة مدرسية جّذابة ونظيفة يؤّثر سلبا

22.  
ا على توفير  يؤّثر ضعف الخدمات اليومية الّضرورية كالماء والكهرباء وغيرها سلبا

 3البيئة المالئمة للّتعليم
     

22.  
يشّكل الّسلوك اإلداري المّتسم بالفردية من قبل مدير المدرسة عامل ضغط على 

 3المعلّمين مّما يحد من فاعلية أدائهم
     

20.  
ا على أداء المعلّمين       3عدم تلقي المعلّمين اإلرشادات الكافية للّنهوض بعملهم يؤّثر سلبا

21.  
من تبادل الخبرات بين  مدرسةيقلّل ضعف العمل بروح الفريق الواحد داخل ال

 3المعلّمين
     

21.  
 قليل من شأن جهود المعلّمينضعف استثمار طاقات العاملين في المدرسة بما فيها التّ 

 3يثبط هممهم
     

21.  
المبادرة  ضعف روحي العزوف عن الّنهج الّتشاركي بين المعلّمين واإلدارة المدرسية

 3لدى المعلّمين
     

 اونكمشاكرة لكم حسن تع
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 مينقائمة المحك  (: ت)ملحق

 صخصّ التّ  ةتبة العلميّ الرّ  الجامعة ماسم المحكّ 

 ارشاد نفسي وتربوي استاذ مساعد القدس المفتوحة  ياد ابوبكرإد .أ

 إدارة وتخطيط تربوي أستاذ القدس المفتوحة محمد عبد اإلله عناز الطيطيد . أ

 مناهج وطرق تدريس أستاذ دس المفتوحةالق مصلح" محمد عزيز" معتصم د . أ

 إدارة وتخطيط تربوي أستاذ القدس المفتوحة مجدي زامل د. أ

 أصول التربية استاذ مشارك القدس المفتوحة عبد عطااهلل عبد حمايل. د

 ارشاد نفسي وتربوي أستاذ مساعد القدس المفتوحة رحمة أبو راتب د .أ

 إدارة تربوية ذ مساعدستاأ القدس أبو ديس محسن عدس. د. أ

 إدارة تربوية أستاذ مساعد القدس المفتوحة وفاء حسين عبد الرحيم أبو عقل .د

 إرشاد نفسي وتربوي أستاذ القدس المفتوحة محمد أحمد شاهيند .أ

 إدارة تربوية أستاذ القدس المفتوحة يحيى محمد ندىد .أ

 إدارة وتخطيط تربوي كأستاذ مشار  القدس المفتوحة جمال محمد حسن بحيصد .أ

 إدارة تربوية إحصائي وزارة التربية والتعليم مروان زهد.أ
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 حكيمالت   بعد راسةالد   أدوات( ث)الملحق

 جامعة القدس المفتوحة

                                                   الد راسات العليا والبحث العلمي عمادة

 

 ة المحترمةالمدير /المحترم المدير   

 :تحّية طّيبة وبعد   

الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بهدف الّتعّرف إلى      

ة األداء للمعّلمين من وجهة نظر مديري المدارس في المحافظات فاعليّ  معّوقاتوعالقتها ب المدرسيّ 

من جامعة القدس  الماجستير في اإلدارة واإلشراف الّتربويّ  رجة، استكمااًل لمتطّلبات د"ةالّشماليّ 

راية في هذا المجال، تأمل الباحثة منكم اإلجابة عن فقرات ا كنتم من أهل العلم والدّ ولمّ المفتوحة، 

 . ةيّ فقط، وستعامل بسرّ  بياناتكم ستستخدم ألغراض البحث العلميّ  ة، علمًا بأنّ يّ جدّ  ة بكلّ االستبانة كافّ 

 بالغ شكري وتقديري، مع

 هيام عبد العزيز ياسين : الباحثة

 د خالد نظمي قرواني.أ: إشراف
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 :عليك ينطبق ما يسار على ( X ) إشارة ضع :ةالّشخصيّ  البيانات :أوالً 
  :الجنس .2
 (     )   أنثى .5                 (     )    ذكر    .0
  :العلميّ  المؤّهل .0
          (     ) فأعلى ماجستير .5            (     )   بكالوريوس  .0
 :الّتخّصص .1
 (     ) ةتطبيقيّ  علوم .0         (     )    ةطبيعيّ  علوم .5       (     )     ةإنسانيّ  علوم .3 
 :الخبرة سنوات .1
   (     )  فأكثر سنوات 3.03      (     )  سنوات (03-6) من . 8          (     )  فأقلّ  نواتس 0 .0
 :ةالمديريّ  .1
  (    ) قلقيلية مديرية.4  (    ) سلفيت مديرية.0  (    ) القدس ضواحي مديرية.5  (     ) اهلل رام مديرية.0
  (   )الخليل شمال مديرية.9 (    ) الخليل جنوب مديرية.7 (    ) الخليل مديرية.6   (     ) أريحا مديرية.0

 (ةيّ دار اإل:)الّتحّديات اّلتي تواجه تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ  :انيالثّ  القسم

 موافق الّتحّديات اإلدارّية الرقم

 جداً 
 جداً  معارض معارض محايد موافق

0
 المختلفة ةاإلداريّ  المهام على الوقت توزيع

 .أولوياتها بحس
     

5
 المهام لكلّ  منّظمة ةإداريّ  ةعمليّ  تخصيص

 .إنجازها المطلوب
     

       .منتظمة بصورة المعّلمين أداء تقويم0
       .مسبقاً  المحّدد المعيار مع األداء تطابق4

0
 مواجهة فيها بما للمهام المسبق الّتخطيط

 .الّطارئة الّظروف
     

6
 باإلدارة العالقة ذات االهتمام ميادين توّسع

  .ةالمدرسيّ 
     

      االعلي ةالّتربويّ  اإلدارة مع المستمرّ  الّتواصل7
      .ةاإلداريّ  المستجّدات متابعة9

1
 للعمل الّتخطيط ةعمليّ  في مينالمعلّ  إشراك

  .المدرسيّ 
     

03
 تحتاجها اّلتي الّتخّصصات توفير على العمل

 .المدرسة في ةّتدريسيّ ال ةالعمليّ 
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00
 الخاّصة االحتياجات ذوي لبةالطّ  متابعة

 .بالمدرسة الملتحقين
     

05
 وأولياء ةالمدرسيّ  اإلدارة بين الالفعّ  الّتواصل

 .األمور
     

00
 المدرسة في اإلداريّ  الّنظام لوائح توضيح

 .فيها للعاملين
     

04
 متغّيرات عم المدرسة وأنظمة قوانين مةءموا

 .المجتمع
     

00
 الّنظام قيادة في يموقراطيّ الدّ  مطالنّ  تبّني

 .المدرسيّ 
     

06
 وزارة تنّظمها ةتأهيليّ  لدورات المعّلمين رشيحت

 .والّتعليم الّتربية
     

      .ةالّتربويّ  القرارات خاذاتّ  في العاملين إشراك07

09
 لسمجا أعضاء اختيار في العاملين إشراك

 .المدرسيّ  بطالضّ 
     

      .عملهم في المتمّيزين المعّلمين تعزيز01
 ( ةاإلشرافيّ / ةيّ الفنّ ): تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ اّلتي تواجه يات الّتحدّ : انيالمجال الثّ 

 موافق (ةاإلشرافيّ / ةيّ الفنّ )الّتحّديات الرقم

 جداً 
 جداً  معارض معارض محايد موافق

       .تخّصصاتهم حسب المعّلمين أعباء زيعتو 53
      المدرسة في العاملين إلنجازات المستمرّ  قويمالتّ 50

55
 يخدم بما صّفيةالاّل  ةالمنهجيّ  االنشطة تشجيع

 .المدرسيّ  المنهاج
     

      .اإلبداع على المحّفزة ةالمدرسيّ  البيئة توفير50

54
 حضور قبل ينالمعّلم مع ةإشرافيّ  لقاءات عقد

  .ةيّ الّصفّ  الحّصة
     

50
 نضم كاّفة للمعّلمين ةاإلشرافيّ  الحصص تنفيذ
 .دمحدّ  زمنيّ  جدول

     

      .المعّلمين كفاءة لرفع ةاإلشرافيّ  األساليب عتنوّ 56

57
 المشكالت لحلّ  ةاإلجرائيّ  البحوث تشجيع

   .(ةالمدرسيّ  أو ةيّ الّصفّ )
     

59
 (ةوالّشهريّ  ةواليوميّ  ةالفصليّ ) الخطط متابعة
  .بالمعّلمين ةالخاصّ 
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51
 الخبرات لتبادل للمعّلمين المجال إفساح

 .المكتسبة
     

       .ةالعمل على تحقيق األهداف المرسومة بفاعليّ 03

00
المعّلمين على إعداد الخطط المتعّلقة  حثّ 

 .بذوي االحتياجات الخاّصة
     

05
لبة الكتساب مين على مساعدة الطّ تشجيع المعلّ 

 .ةالمهارات الحياتيّ 
     

00
حول  الّذاتيّ  مو المهنيّ حرص المدير على النّ 

 .ربويّ اإلشراف التّ 
     

      .ةمتابعة المستجّدات الّتربويّ 04
 (البيئّية): تطبيق منظومة قيادة األداء المدرسيّ اّلتي تواجه يات الّتحدّ : الثالمجال الثّ 

 موافق (البيئّية)الّتحّديات رقمال

 جداً 
 معارض معارض محايد موافق

 جداً 
      . ةالّتعّلميّ  ةالّتعليميّ  ةلعمليّ ل مالئمة ةمدرسيّ  بيئة توفير00
      .ةالمدرسيّ  اإلذاعة لتفعيل ةيوميّ  برامج إعداد06

07
 ومقاصف ومالعب مختبرات من ةالمدرسيّ  المرافق توفير

 .وغيرها
     

09
.المختلفة المدرسة مرافق لترميم  المستمّرة الّصيانة توفير

  
     

01
 قسم مع نسيقبالتّ  الّطلبة على يّ الّصحّ  اإلشراف متابعة

 .ةالمدرسيّ  ةالّصحّ 
     

43
 عمليات في المدرسة لمشاركة اآلباء مجلس تشكيل

 .الّتطوير
     

40
 عوامل ريوفّ  بما للمتعّلمين مريحة ةنفسيّ  بيئة توفير

 (.ومتعّلمين معّلمين)المدرسيّ  للمجتمع الّسالمة
     

      .بأّول أوالً  الّطلبة بين ةالّسلوكيّ  المشكالت حلّ 45
      .الّطلبة مجتمع داخل ةقياديّ  اتصيّ شخّ  بناء40

44
 للّتطوير زمةالاّل  ةوالماليّ  ةالماّديّ  اإلمكانات توفير

 .المدرسيّ 
     

      .للّطلبة الّشامل الّنمو تحقيق على للعمل عّلمينالم متابعة40
      .المدرسيّ  للعمل زمةالاّل  ةالبشريّ  اإلمكانات توفير46
      .األنشطة لتنفيذ المناسبة ةالمدرسيّ  البيئة إعداد47
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      .المدرسيّ  بالّتدريس العالقة ذات واألدوات األجهزة توفير49

41
 (والمعّلمين اآلباء) ةالمدرسيّ  المجالس مع البّناء الّتعاون

 .الّطلبة على بالّنفع يعود ماب
     

03
 احتياجات على لإلنفاق مخّصصة ةميزانيّ  توفير

 .المدرسة
     

00
 تكريم، حفالت ة،ثقافيّ  ندوات) من ةالثّقافيّ  األنشطة تنظيم

 (.مسابقات
     

  نة أداء المعّلميفاعليّ معّوقات : المحور الثّاني

 ة أداء المعّلمينفاعليّ معّوقات  الرقم
 موافق

 جداً 
 معارض معارض محايد موافق

 جداً 

0
 أداء على سلًبا المستأجر المدرسيّ  البناء استخدام ينعكس

 المعّلمين
     

      .المعّلمين أداء من الكافي المدرسيّ  األثاث قّلة يعوق5

0
 من اّمةالع واألماكن األسواق من المدرسة قرب يشّوش

 .به المنوطة لواجباته المعّلم أداء
     

4
 كالمختبرات) المساندة الخدمات من المدرسة خلو

 .المعّلمين ةفعاليّ  من يحدّ  (والمكتبات
     

0
 دريسالتّ  في المستخدمة ةعليميّ التّ  الوسائل نقص يصّعب

 .ةالّتعليميّ  مهامهم أداء المعّلمين على
     

6
 على سلًبا معه والعاملين المدير بين لفاعالتّ  ضعف يؤّثر

 .الّتدريسيّ  المعّلمين أداء
     

7
 قدرتهم من للمدّرسين الموكلة ةالّتعليميّ  األعباء كثرة حدّ ت

 .والّتعليم الّتعّلم على سلًبا يؤّثر مّما الّدروس تحضير على
     

9
 أداء ةفعاليّ  من للمعّلمين المقّدمة الحوافز ضعف يحدّ 

 .ةالّتعليميّ  مهامهم
     

1
 أداء على سلًبا ظيفةنّ الو  جّذابةال غير ةمدرسيّ ال بيئةال ؤّثرت

 .المعّلمين
     

03
 والكهرباء كالماء ةالّضروريّ  ةاليوميّ  الخدمات ضعف يؤّثر

 .للّتعليم المالئمة البيئة توفير على سلًبا وغيرها
     

00

 مدير قبل نم ةبالفرديّ  المّتسم اإلداري الّسلوك يشّكل

 ةفاعليّ  من يحدّ  مّما المعّلمين على ضغط عامل المدرسة
 .أدائهم

     

05
 للّنهوض الكافية إلرشاداتل المعّلمين وعي قّلة يؤّثر

 .ئهمأدا على سلًبا بعملهم
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00
 من المدرسة داخل الواحد الفريق بروح العمل ضعف يقّلل

 .المعّلمين بين الخبرات تبادل
     

04
 فيها بما المدرسة في العاملين طاقات استثمار فضع

 .هممهم طيثبّ  المعّلمين جهود شأن من الّتقليل
     

00
 المعّلمين بين الّتشاركي الّنهج عن العزوف ضعفي

 .المعّلمين لدى المبادرة روح ةالمدرسيّ  واإلدارة
     

 شاكرة لكم حسن تعاونكم
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ةالمهمّ  يلكتاب تسه( ج)ملحق   

 


