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دور مددد ر مدمدر دد  إلددح مإلدددي  مددإلدمرد دم دد  مدمدر دد  إلددح  ددو    دد      

 مهارمت مد م  مدم ادرة
 

 *حممد علي عاشور .د
 **الرمحن الشقران رامي ابراهيم عبد.د

 
 مدمد ص

 
داخددا الر  لددت إلددح دو  مدد    الر  لددت إلددح اإلدددي  اإلدا ي  هتهدد ه هددلد ال  الددت رلدد  ت دد   

ضدد ب ض ددا مهددا ات ال رددا الر اددد ة مددل ويهددت نفدد  الردد    ل لنراددهإل  رددا تهدد ه ال  الددت رلدد  
م  إلدددت ويددد د الرددد وال ةات ال ئلدددت اإلر دددا ات إلدددح دو  مددد    الر  لدددت إلدددح اإلددددي  اإلدا ي إلدددح 

 الر  لت ت زى رل  متغا ات الجنسل الرؤها ال لرحل ولن ات الخب ة.
  الددت مددل يراددا مدد   ي ومدد   ات الردد ا أل الحك ماددت اي دناددت إلددح مدد    تح ن مجترددا التكدد     

-9009الت ضادددت والت لددداإ للددد اب ال مثدددا وم    دددت الت ضادددت والت لددداإ إلدددح ر ضددد  ايولددد  لل دددا  ال  الدددح  
ثلددا ال انددت يراددا لإلدد اد مجترددا ال  الددت. ( مدد   اً ومدد   ةل و دد  م  099(ل والبددالع ددد دهإ  9000

:(. ولتحقاد  لهد اه ال  الدت 80لي مدا نادبت   لانات الر زددت( مل ائلدتب056و   تإ الت ياع  
 ( إلق ة م زدتل دل  ل ض ت مجائت. 60تإ تط    التبان  اشترلا دل   

 و   للر ت ال  الت دل النتا ج التالات: 
_ رن دو  مدددد    الر  لددددت إلددددح اإلدددددي  اإلدا ي الر  لددددح إلددددح ضدددد ب ض ددددا مهددددا ات ال رددددا 

 ب ض  يت  با ة. الر اد ة يا
_ ياب ت تاب مجائت ال  الت مل ويهت نف  لإل اد دانت ال  الت دل  النح  التالح: دو  الر    

إلدح إلح الت اما ما الطيبل تيد دو د إلح التنفاإ اإلدا يل ثإ ياب دو د إلح الت اما مدا الر لردالل 
 الر تبت ايخا ة. لخل دو د إلح الت ادا ما لولااب ايم   ولإل اد الرجترا الرحلحرال 
 
 

 جامعة الريموك، إربد، عمان، األردن. *كلية الرتبية،
 **وزارة التعليم العايل، عمان، األردن.
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_ ددد   ويدد د إلدد وال ةات دئلدد  رر ددا ات إلددح دو  الردد    إلددح اإلدددي  اإلدا ي الر  لددح إلددح 
لو لدددن ات  ضددد ب ض دددا مهدددا ات ال ردددا الر ادددد ةل ت دددزى لرتغاددد ات الجدددنس لو الرؤهدددا الت لاردددح

 الخب ة.
وإلح ضد ب النتدا ج الاداضقت لودد  الباردث ض د و ة ال ردا دلد  ت دادت مد   ي الرد ا أل ضرهدا ات 
ال رال والرتغاد ات إلدح الرهدا ات ال د و  ت التدح  ركدل لن تدؤث  دلد  ال ردا الت ضد ي إلدح الرد ا ألل 

 امج ت   باددت لردد   ي مثدا التغا دد  إلددح مجدال الر ل ماتاددت والتكن ل ياددا وائت ددائتل ودقد  دو ات وضدد
الردددد ا أل للقاددددا  ضددددلدوا هإ ضر الاددددت إلددددح التنفدددداإ اإلدا ي الر  لددددحل و اراددددت الت امددددا مددددا الطدددديب 

يمد   ولإلد اد الرجتردا الرحلدح والر لرالل وز ادة ودح م   ي الر ا أل ضلهرات الت ادا ما لولااب ا
 يا القاا  ضاإلدي  الر  لح الرطل ب.لمل 
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 املقدمة وخلفوة الدرادة: -1

يشهد العامل الكثري من التقدم العلمي والتكنولوجي واالنفجار الثقايف واملعريف، والتحديات اليت تفرضها 
مجيةةجم الةةاالت ا يةةاة وجوانبهةةاع االجتماعيةةة وااللت،ةةادية والاياةةةية والثقا يةةة  يفطبيعةةة الع،ةةر، والةةيت أ ةةرت 

ملؤةاةات الرتبويةة يتولةىل إد كةد كبةري علةا األ ةراد الةوين يتولةون مهمةة والرتبوية. وديكن القةولع إن ذمةاح ا
. إذ أصبح من الضروري يف الع،ر ا اضر أن ديتلك القائد الفعال (0222القيادة والتوجيه  يها )أبو بكر،

احمللي،  يف املنظمات املتعلمة القدرة علا معر ة املنظمة بكا ة مكوناهتا وعاللتها مجم ما حييط هبا من اجملتمجم
وإن مةةن أهةةةدارت  الرتبيةةةة ا ديثةةةة الاةةعي لتمكةةةي القيةةةادات الرتبويةةةة يف املةةدارس،  يةةة  تكةةةون لةةةادرة علةةةا 
التحقيةةةةم األمثةةةة  للهةةةةدارت  العامةةةةة للمدرةةةةةة وإكةةةةداث التايةةةةري املرلةةةةوب واالةةةةةتفادة مةةةةن الثةةةةورة املعر يةةةةة 

 .)0222، ا ار ي)
يةةة واملدرةةةية علةةا أريةةة دور املةةدير يف ذمةةاح مدرةةةته ولقةةد أكةةدت الكثةةري مةةن الدراةةةات امليدانيةةة الرتبو 

ووعيةةةه  اجاهتةةةا وأهةةةدا ها، وكةةةولك تةةةو ري الظةةةرورت املالئمةةةة للعمةةة ، و قيةةةم جةةةو مناةةةة  مةةةن العاللةةةات 
اإلناانية، والتحفيز املناة  للمعلمي، ود عهم رمو العم  اجلماعي باةتخدام التكنولوجيا لتعزيةز أدائهةم، 

، وتربيةةم دا ها ياةةعا املةةدير كةةولك إد تربيةةم األ كةةار واملبةةادئ اإلداريةةة ا ديثةةةولكةةي  قةةم املدرةةةة أهةة
(. ويواجةةةةه ترةةةةوير التعلةةةةيم و ديثةةةةه يف ولتنةةةةا ا اضةةةةر الكثةةةةري مةةةةن 0222)امحةةةةد، مفهةةةةوم املدرةةةةةة الع،ةةةةرية 

ارة التحةةةديات واملترلبةةةات، ومةةةن أرهةةةا وجةةةود إدارة مدرةةةةية كديثةةةة دمثلةةةة يف مةةةدير املدرةةةةة القةةةادر علةةةا إد
مدرةته وتنظيمها بكفاءة والتدار ملواجهةة متاةريات الع،ةر، كمةا ويتولةىل ذمةاح املدرةةة علةا مةد  امةتالك 
املةةةدير للمهةةةارات القياديةةةة الةةةيت تةةةد جم تدرةةةةته كمنظمةةةة متعلمةةةة رمةةةو الترةةةوير والتجديةةةد املاةةةتمر )صةةةا ، 

0222 .) 
ياةتا  املةديرون ولةتهم يف العمة    ويف املدارس اليت  ةا   علةا  ماةتو  متقةدم مةن التح،ةي  لرالهبةا

امليداين والعم  مجم اجلميجم، كما يربقون ةياةة الباب املفتوح، وال يعيشةون يف عزلةة عةن بقيةة العةاملي  يف 
ياةه  الوصةول  نأن هةؤالء املةديري (Black,1997)(. ولةد بةي بةالك 2991اجملتمجم املدرةةي )الاادعةي، 

عر اجلميةةةةجم يف اجملتمةةةةجم املدرةةةةةي باالرتيةةةةاح يف التعامةةةة  معهةةةةم، إلةةةةيهم، ويتمتعةةةةون بشخ،ةةةةية مركةةةةة، دمةةةةا يشةةةة
 وخي،،ون ولتاً كا ياً لزيارة ال،فورت والتفاع  مجم املعلمي والرالب.

 نوياهم مدير املدرةة الناجح  أيضاً يف إجياد جو مدرةي يااعد علا التعلم والتعليم، كمةا أن املةديري
يكةةون  يةةه التح،ةةي  األكةةادديي بدرجةةة عاليةةة، كمةةا أ ةةم الفةةاعلي لةةديهم القةةدرة علةةا إجيةةاد جةةو مدرةةةي 

 (. 0222يقدمون الدعم اإلداري الالزم للمعلمي لتحقيم هوا اهلدرت)الر اعي، 
يعةززون  قا ةة اجملتمةجم وتقاليةد  (Black,1997) الفةاعلي كمةا أشةار إلةيهم بةالك نلقةد وجةد أن املةديري

فةةةةة، كمةةةا يةةةدعمون وينظمةةةون األنشةةةرة واالكتفةةةةاالت مةةةن  ةةةالل االكتفةةةاالت واملناةةةةبات املدرةةةةية املختل
                        املدرةةةةةية الةةةةيت  ةةةةرتم تقاليةةةةد وعةةةةادات اجملتمةةةةجم احمللةةةةي. وتةكيةةةةداً علةةةةا ذلةةةةك  قةةةةد جةةةةاءت دراةةةةةة ماناةةةةةي 

(3002 Manassee,  اليت هد ت إد تعةر ) ،رت دور مةديري املةدارس يف  اةي العاللةة مةجم اجملتمةجم احمللةي
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 جةةةةر ( مدرةةةةةة متوةةةةةط ككوميةةةةة يف منرقةةةةة كلنتةةةةون كةةةةاونيت يف واليةةةةة نيويةةةةورك،  بعةةةةد أن 222ومشلةةةةت )
 نعةةةن طريةةةم مولةةةجم الكةةةرتوين صةةةمم هلةةةو  الاايةةةة، ولةةةد  ل،ةةةت الدراةةةةة إد أن املةةةديري آرائهةةةم اةةةةترال  

مةن العاديي، كما أ م يكرةةون جةزءا  نالفاعلي هم ألدر علا  اي هو  العاللة خبالرت نظرائهم املديري
 ولتهم إلشراك أ راد اجملتمجم احمللي يف الاامج واألنشرة التعليمية واملدرةية املختلفة.

 الدرادات السابقة: -2

 الدرادات العربوة: -2-1

دور مةةةدير املدرةةةة يف مواجهةةة االكتياجةةةات  ( دراةةةةة هةةد ت إد تعةةر رت0222) ولةةد أجةةر  صةةا  -
نةةةة الدراةةةةة مجيةةةجم مةةةديري املةةةدارس يف مةةةديريات تربيةةةة إربةةةد مشلةةةت عي إذالرتبويةةةة للمدرةةةةة يف حما ظةةةة إربةةةد، 

( مديراً ومديرة، ماتخدماً االةتبانه كةداة جلمجم البيانات املرلوبة،  ولد توصلت إد 002والبالغ عددهم )
 أن دور مدير املدرةة كان بدرجة متوةرة.

يف الالس اآلباء واملعلمي ( بدراةة بعنوان "مد  دمارةة مدير املدرةة لدور  0222ولد لام ملحم ) -
من وجهة نظةر املةدير واملعلمةي وأوليةاء األمةور"، والةيت  أجريةت يف حما ظةة إربةد يف األردن،  وتكونةت عينةة 

( ويل أمر،  ولد دلت نتةائج الدراةةة إد 070( معلماً ومعلمة و)202( مديراً ومديرة و)20الدراةة من )
ال األنشةرة، وأدد درجةة كانةت يف الةال تبةادل الزيةارات بةي أن أعلا درجة ملمارةةة مةدير املدرةةة هةي الة

 املعلمي وأولياء األمور.
"دور مةةةدير املدرةةةةة الثانويةةةة يف ترةةةوير األنشةةةرة املدرةةةةية يف  ( بعنةةةوان0222ويف دراةةةةة الدرادكةةةة ) -

رت النتائج ( معلماً ومعلمة، و أظه200حما ظة إربد من وجهة نظر املعلمي"، وتكونت عينة الدراةة من )
األنشةةرة أن التبةةاين يف األدوار يكةةون واضةةحاً يف األنشةةرة االجتماعيةةة أكثةةر، وأ ةةرياً األنشةةرة العامةةة تليهةةا 

 األنشرة الرياضية. وأ رياً ، املعر ية
 الدرادات األجنيوة: -2-2

الةةدور دراةةةة بعنةوان "القيةةادة التعليميةةة ملةديري املةةدارس االبتدائيةةةع  Burrow (1991)وأجةر  بةةورو  -
املثةةايل واملمارةةةة الفعليةةة"، يف آيةةداهو يف الواليةةات املتحةةد األمريكيةةة، هةةد ت إد بيةةان طبيعةةة الةةدور الةةوي 
ديكن أن ديارةه املدير يف اإلصالح املدرةي، ولد اةتخدم الباك  أةلوب املقابلة، وبلغ عدد أ ةراد العينةة 

اؤوليات أرية هي القدرة علا إدارة الولت يف ( مدير مدرةة ابتدائية، كشفت النتائج إد أن أكثر امل02)
 تنظيم  عاللة اجملتمجم احمللي باألنشرة التعليمية املختلفة.

 دور مةدير املدرةةة (  قد هةد ت إد  ديةد مةد  التاةري يفCaldwell (1992أما دراةة كالدوي   -
الةةاالت وأةةةملة مفتوكةةة، اةةةتخدمت الدراةةةة االةةةتبيان، واشةةتملت علةةا  اةةة  إذةةةرتاليا، أا كوميةةة يف 

( مدرةةة،  ولةد توصةلت إد أن الةال املةدير الفعةال الةوي ديتلةك 12وبلغ عدد املدارس اليت مشلتها العينة )
الرؤية يف وضجم األهدارت و ديد ا اجات املدرةية يف املرتبة األود، وجاء الال األوليات يف صنجم الاياةة 
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أهم مقرتكات املديري يف اإلصالح املدرةي هو اةتعداد املديري  والتخريط يف املرتبة الثانية، كما كان من
للتايةةري يف ضةةوء مهةةارات العمةة  التعليميةةة و اصةةة تكنولوجيةةا التعلةةيم، إضةةا ة إد اةةةتعداد اجملتمةةجم املدرةةةي 

 لتقب  إكداث التايري املرلوب.
قياديةةة لةةد  مةةديري الةةيت هةةد ت إد معر ةةة العاللةةة بةةي األ ةةاط ال Berg (1993)ويف دراةةةة بةةري   -

( مدرةة ككوميةة  انويةة، توصةلت 70املدارس يف والية  مينياوتا األمريكية ، وتكونت عينة الدراةة من )
٪( مةةن أ ةةراد عينةةة الدراةةةة  يربقةةةون الةةنمط القيةةادي الةةوي يهةةتم بالعمةة  والعاللةةةات 22الدراةةةة إد أن )

التحاةةينات املرلوبةةة علةةا العمليةةة التعليميةةة يف اإلناةةانية املختلفةةة،  دمةةا يةةنعكس بشةةك  إجيةةا  علةةا إجةةراء 
 املدرةة.

الةةيت هةةد ت إد معر ةةة العاللةةة بةةي الةةنمط القيةةادي  ه( يف دراةةةت Freitas (1993وبةةي   ريتةةاس  -
 إذ( مدرةةةةةة متوةةةةةرة، 222تملت علةةةةا )للمةةةةدير واملنةةةةاخ التنظيمةةةةي يف واليةةةةة كاليفورنيةةةةا األمريكيةةةةة، واشةةةة

ء علا مولجم إلكرتوين صم م هلوا الارض، و لد كشفت الدراةة عةن وجةود اةتخدم أةلوب اةترال  اآلرا
عاللةةةة ارتباطيةةةه لويةةةة بةةةي الةةةنمط القيةةةادي للمةةةدير واملنةةةاخ التنظيمةةةي املدرةةةةي، وانعكةةةاس ذلةةةك علةةةا زيةةةادة 

 اةتعداد املعلمي والتزامهم بالتايري الوي يتوا م مجم مهارات العم  الرتبوية.
ت عاليةة للرةالب، وهةو جةزء مةن الرؤيةة الةيت توجةه املةدارس ذات التح،ةةي  واملةدير لفة  يعةا  عةن تولعةا

 العايل إضا ة إد كونه عن،راً بالغ األرية يف كد ذاته. 
أن املةةدارس ذات التح،ةةي  العةةايل يرجةةجم ذماكهةةا إد   Edmonds (2004) قةةد وجةةد أدمونةةدز -

( لةيس مةن (Taylor,2000 يقةول تيلةور مجم مجيجم الرالب و قيةم طموكةاهتم التعليميةة. و  نتفاع  املديري
شيء ديكن أن حيان من  ،ي  الرال  لواته أ ض  من النجاح األكادديي، وإن تنظيم ذلك النجةاح هةو 
التةةزام جيةةد مةةن املعلةةم، وإن أي تولعةةات عكةةس ذلةةك تاةةب  هلةةم اإلكبةةاط وتقلةة  مةةن ماةةتو   ،ةةيلهم 

 التعليمي.
أ ةر رت مةديري املةدارس املتميةزة، و يت هةد ت إد تعةر  ( الةBartell (1999ولد  ل،ةت دراةةة بارتة   -

( مدرةةة يف منرقةة 222اةتخدم الباك  األةةلوب االةةترالعي علةا ) إذذلك علا اجلو االجتماعي،  
نيويورك التعليمية، إد أن املدرةة الفاعلة ياودها جو اجتمةاعي إجيةا ، ويشةعر الرةالب واملعلمةون بالرضةا 

 لعاملي باالرتياح  بالعم  بروح الفريم.والاعادة، كما يشعر مجيجم ا
رت العاللة بي مةديري املةدارس ذات تعر  اليت هد ت إد  Davis (2002) لقد وجدت دراةة ديىل -

( 020( مةةديراً و)22التح،ةةي  العةةايل ورضةةا اإلبةةاء واجملتمةةجم احمللةةي عةةن األداء املدرةةةي، والةةيت شةةارك  يهةةا )
يف مدينةة نيويةورك وضةواكيها، أن مةديري  املةدارس ذات التح،ةي   معلماً ديثلةون مةدارس ابتدائيةة ومتوةةرة

العةةةايل يكرةةةةون ولتةةةاً كبةةةريا للتعامةةة  مةةةجم اآلبةةةاء واجملتمةةةجم احمللةةةي أكثةةةر  مةةةن زمالئهةةةم  مةةةديري املةةةدارس ذات 
 التح،ي  املتدين.
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رت اجتاهةات لةادة املةدارس تعةر  إد الةيت هةد ت   (Sheurich (2003ولةد  ل،ةت دراةةة شةورت   -
( مديراً ومديرة يف إكد  املناطم التعليمية يف واليةة كاليفورنيةا، 027جحة، وتكونت عينة الدراةة من )النا

إد أن الةةال املتعلةةم  باملدرةةةة وعاللتهةةا بةةاجملتمجم وحدمتةةه لةةد اكتةة  املرتبةةة األود، وتةةال  الةةال  اآلبةةاء هةةم 
 شركاء كقيقيون يف العملية التعليمية يف تعليم أبنائهم.

ادة وصةةةنجم القةةةرار وعكةةةي العةةةاملي،  هنةةةاك دراةةةةة بليةةةز وبليةةةز ةةةةةةة يف القيةةةةةةةةةةةلم باملشاركةةةةةةةةةة يمةةةا يتعأمةةةا  -
1994) Blasé and Blasé,  دور املةدير يف عكةي العةاملي واملشةاركة يف صةنجم  رت( الةيت هةد ت إد تعةر

( مةديراً 212عينةة الدراةةة علةا)القرار، واليت أجريت يف مةدارس واليةة ميةزوري االمريكيةة، كية  اشةتملت 
ومةةةديرة، وتوصةةةلت إد أن املةةةديري النةةةاجحي هةةةم الةةةوين كققةةةوا ماةةةتويات عاليةةةة مةةةن التمكةةةي للمعلمةةةي 
واملةةوظفي العةةاملي معهةةم، مةةن  ةةالل إشةةراكهم يف صةةناعة القةةرارات دمةةا انعكةةس بشةةك  إجيةةا  علةةا األداء 

 املدرةي و ،ي  الرلبة.
يرين يف تعزيةةةز أداء ( الةةةيت هةةةد ت إد بيةةةان دور املةةةدCotton (1998كمةةةا وجةةةدت دراةةةةة كوتةةةون   -

( معلمةةةاً ومعلمةةةة يف املةةةدارس املتوةةةةرة يف واليةةةة نااةةةةكا 202اشةةةتملت عينةةةة الدراةةةةة علةةةا ) إذاملعلمةةي، 
األمريكية، أن دور املدير يف تقدمي الدعم املةادي واملعنةوي للمعلمةي زاد مةن أدائهةم وعةزز مةن عاللةتهم مةجم 

 مدارةهم.  مديري
( الةيت هةد ت إد بيةان Gullat and   Lofton (2004وجةدت دراةةة جةوالت ولو تةون  كمةا    -

( معلمةاً ومعلمةة يف املةدارس املتوةةرة 217دور املدير أيضاً يف دعم املعلمي، وتكونت عينة الدراةةة مةن )
العمةةةة  اإلداري أعرةةةةت يف واليةةةةة تناةةةةي األمريكيةةةةة، وتوصةةةةلت الدراةةةةةة إد  أن املةةةةدارس الةةةةيت ذمحةةةةت يف 

 للمعلمي ا رية يف املشاركة يف الالرة واختاذ القرارات،  اصة  يم يتعلم باملناهج الدراةية وعملية التعليم.
 Pateerson, Gok andوكة  تكةون املدرةةة ناجحةة  قةد وجةدت دراةةة برتةةون وكةوك ووارن ) -

2005) Warren,   ( مدرةةةة 22لناجحةةة، واشةةتملت علةةا )رت اإلدارة املدرةةةية ا( الةةيت هةةد ت إد تعةةر
متوةةةةرة يف واليةةةة مينوةةةةوتا األمريكيةةةة، أن عمليةةةة املشةةةاركة والالمركزيةةةة يف صةةةناعة القةةةرار  تةةةاج إد ليةةةادة 

 مدرةية ناجحة، وعتلك رؤية تعليمية مشرتكة للمدرةة، وكولك العم  ضمن  رق عم   اعلة.
يةةؤدي دوراً حموريةةاً يف عمليةةة التحاةةينات الةةيت  ( أن مةةدير املدرةةةة الفاعةة Berg (1993يقةول بةةريج  -

جتري يف الال املناهج املدرةية وعملية التعليم يف مدرةةته. ويقةوم بتوجيةه عمليةة التعلةيم والتنظةيم املدرةةي، 
ومتابعةةة ةةةلوك الرةةالب، وإشةةراك املعلمةةي وأوليةةاء أمةةور الرةةالب يف مجيةةجم جوانةة  العمةة  املدرةةةي، وذلةةك 

 من النجاح األكادديي ضمن بيمة عم  إجيابية للجميجم.  لتحقيم ماتويات عالية
رت ( الةيت هةد ت إد تعةر  Bamburg and Andrews(1991كمةا وبينةت دراةةة بةاماج وانةدروز   -

( مدرةة  انويةة 029دور املدير يف إجراء التايري املناة  يف العملية التعليمية، كي  مشلت عينة الدراةة )
أن مدير املدرةة الفعال ينال  األمور التعليمية مجم املعلمي ويشركهم يف صناعة يف والية اوهايو االمريكية، 

 القرارات.
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وبشك  عام  إن ك  ةياةة جديدة يف املدرةة من مديرها  تاج إد إصالكات إدارية جديدة، وجي  
 ( راع0222أن تركز علا أمرين ا ني )ا ار ي،

 .)معلمون وإداريون( األ راد يفالتة ري  -
 الوضجم التنظيمي للمدرةة.  يفالتة ري  -

ويكةون ذلةك عةن طريةةم إعةادة النظةر بوظيفةة تنشةةيط األ ةراد وإدارة املةوارد البشةةرية،  ايإلدد اد: إلدحالتدلثا  
 واليت هتتم بإجراءات التكوين واإلعداد والتةهي  والتحفيز والتقييم هلم.

والقةةيم مةةن أجةة  زيةةادة الكفةةاءة و اةةي منةةاخ  األ ةةراد إدع التةةة ري يف العةةادات يفوهتةةدرت عمليةةة التةةة ري 
العمةة  يف املدرةةةة، ولةةةد ياةةتدعي ذلةةةك عةةودة األ ةةةراد واملةةديرين النةةةاجحي إد لاعةةة الةةةدرس بق،ةةد ترةةةوير 
املهارات، وتايري بعض العادات و اي العاللات بي األ راد. مةن أجة   اةي منةاخ العمة  ولبةول األ ةراد 

مةة التايةري، وأن م،ةلحتهم ةةورت تتحقةم أيضةاً مةن  ةالل  قيةم م،ةلحة للتاريات اليت  دث وعدم مقاو 
 اجلهة اليت يعملون  الهلا.

 (: 0999؛  ن انل 0999 ط خانل  التلثا  إلح ال ضا التنفارح للر  لت
اإلدارة، و اصةة مةا يتعلةم منهةا بةالتنظيم العلمةي للعمة ،  مبةادئويتحقم ذلك من  الل إعةادة تنظةيم 

 مية اليت يعاد النظر هبا عند إعادة تنظيم املدرةةعومن العناصر التنظي
 .اهليك  التنظيمي الرمسي -
 .تقايم العم  -
 التخ،ص اإلداري جلميجم الوظائىل. -
 .إعادة توزيجم الالرات واملاؤوليات -
 .درجة املركزية والالمركزية -
 .ماةلة تفويض الالرة -
 .التنظيم العام وكجم الوكدات -
 .ات اليت  رك اهليك  التنظيمياألنظمة واألجراء -
 .أنظمة االت،االت واملعلومات والتعاون -
 تنظيم عملية التخريط والتنشيط والرلابة واختاذ القرارات. -

إن املدرةةةة الناجحةةة هةةي الةةيت تاةةعا لتحقيةةم أهةةدا ها ب،ةةورة  اعلةةة، وتكةةون لةةادرة علةةا التكيةةىل مةةجم 
 ع تكنولوجيةةةةا التعلةةةةيم واالت،ةةةةاالت والةةةةوعي  اجةةةةات مهةةةةارات العمةةةة  الةةةةيت تواجةةةةه العمليةةةةة التعليميةةةةة مثةةةة

ومترلبةةات املعلمةةي والرةةالب ملاةةاعدهتم علةةا التكيةةىل واالةةةتفادة مةةن هةةو  املتاةةريات، لةةن  قةةم ذلةةك إال 
من  الل تو ر ليادة مدرةية واعية ولادرة علا وضجم رؤية وت،ور واضحي جلميجم جوان  العملية الرتبوية، 

م ال،لة بي األ راد، وتتيح الفرصة أمامهم   ثهم علا العم  اجلماعي، وتو لعامليوتقدم ا وا ز الالزمة ل
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لتحقيةةم كاجةةاهتم وطموكةةاهتم، وعتلةةك القةةدرة علةةا التعامةة  مةةجم أوليةةاء األمةةور وأ ةةراد اجملتمةةجم احمللةةي بشةةك  
 (. 2999 ؛ العمايرة،0222يتفم مجم الترورات والتاريات اليت يشهدها العامل يف الع،ر ا اضر)صا ،

أصبح  إذلنظر يف خمتلىل الاالت ا ياة، وتعي  اجملتمعات التعليمية مركلة من االنفتاح بشك  ملفت ل
اليةةوم متةةدا اًل ومتشةةابكاً إد أبعةةد ا ةةدود، تالشةةت  يةةه ا ةةدود واملاةةا ات، وأصةةبح لكةة  كةةدث معاصةةر 

ضةر واملاةتقب  يف هةو  األيةام أن انعكاةات مباشرة علا العامل أمججم،  ي  أوشك الفاص  الزمين بةي ا ا
ي،بح  اصاًل ا رتاضياً، وأصبح تقدم األمم اليوم رهنةاً بقةدرهتا علةا ت،ةور املاةتقب  واإلعةداد لةه والتخرةيط 
للقائةةه. كمةةا عملةةت الترةةورات العلميةةة واملعر يةةة وا ياتيةةة الكةةا  الةةيت شةةهدها القةةرن العشةةرون علةةا تعميةةم 

د عةةت اإلناةةان إد التخلةةي تةةدرجيياً عةةن حمليتةةه وتقليديتةةه وتقولعةةه وربرتةةه الةةوعي بعامليةةة العةةامل وبوكدتةةه، و 
(. وازداد إكااس اإلناان يف هوا الع،ر بةنه جزء من عامل أعم 0222ببعديه اإلنااين والعاملي)ا ار ي، 

رة وأمشةة  مةةن عاملةةةه احةةاص، وبةنةةةه يةةرتبط بةةةاآل رين بةةروابط إناةةانية وتارخييةةةة ومؤةاةةاتية، وبةنةةةه حيمةة  ذاكةةة
وجتةةةارب كياتيةةةة ووجوديةةةة مشةةةرتكة، وازداد اإلكاةةةاس يف هةةةوا الع،ةةةر بةةةةن مشةةةاك  اإلناةةةان هةةةي مشةةةاك  
عامليةةةة.  ةةةاجلميجم بلةةةغ اليةةةوم ع،ةةةر عامليةةةة التفكةةةري، وعامليةةةة ا ضةةةارة، وعامليةةةة ا ةةةرب والاةةةلم، وعامليةةةة العلةةةم 

 (. (Davis,2002واملعر ة، وعاملية األزمات
جةةةةةةةه اإلدارة املدرةةةةةةةةية ختةةةةةةةتص بالتحةةةةةةةديات الاياةةةةةةةةية، والتحةةةةةةةديات إن التحةةةةةةةديات املعاصةةةةةةةرة الةةةةةةةيت توا

االلت،ةةةادية، والتحةةةديات الثقا يةةةة واالجتماعيةةةة، والتحةةةدي اإلعالمةةةي، و ةةةدي الدديقراطيةةةة والعوملةةةة، وهةةةو  
مجيعها هلا انعكاس علا الدور اإلصالكي للمدير يف مؤةاته الرتبوية، ونظراً لاياب الدراةات العلمية اليت 

دور مةةةدير املدرةةةةة يف اإلصةةةالح املدرةةةةي يف ضةةةوء مهةةةارات العمةةة  املعاصةةةرة جةةةاءت هةةةو  الدراةةةةة تتنةةةاول 
 رت ذلك، والرتاح ا لول العلمية الالزمة. لتعر  

ومةةن هنةةا جةةاءت هةةو  الدراةةةة لبيةةان دور مةةدير املدرةةةة يف اإلصةةالح املدرةةةي يف ضةةوء بعةةض مهةةارات 
  دارس يف حما ظة إربد.العم  العاملية املعاصرة من وجهة نظر مديري امل

 مشكلة الدرادة: -3

، ةةةواء أكانةةت كا ةةة  لقةةد شةةهد العةةامل مةةؤ راً كثةةرياً مةةن التاةةريات والترةةورات الةةيت مشلةةت جوانةة  ا يةةاة
الاياةةةية وااللت،ةةادية واالجتماعيةةة والثقا يةةة والرتبويةةة واإلداريةةة، وكةةان مةةن أهةةم مظةةاهر هةةوا التاةةري والترةةور 

وجي والاةكاين والةوي  ةرض بةدور  علةا املؤةاةات يف خمتلةىل اجملةاالت الاةابقة أن التفجر املعريف والتكنولة
خترط وتتخو القرار املناة  وا كيم الوي يتالءم مجم هو  التاريات، كما أن تلةك املاةتجدات واملتاةريات 

قبلي، ا ديثةةةة لةةةد أوجبةةةت علةةةا وزارة الرتبيةةةة والتعلةةةيم األردنيةةةة أ ةةةوها بعةةةي االعتبةةةار عنةةةد التخرةةةيط املاةةةت
ولامةت الةوزارة بإلرارهةا ضةمن براالهةةا، ولكةن مل يةتم التةكةد مةن مةةد  تربيقهةا مةن لبة  مةديري املةةدارس يف 
امليدان. وتعد  املدرةة الركن األةاس اليت يقوم مديرها بتحم  املاؤولية وتاخريها حدمة أهةدا ها وأهةدارت 

م  مجم املتاريات اجلديدة واختاذ القرارات الاليمة اجملتمجم احمللي، من  الل امتالكه القدرة واملهارة علا التعا
وية، ومن هنا جةاءت هةو  واملناةبة والقدرة علا تاخري ك  ذلك من أج   قيم األهدارت  التعليمية الرتب
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رت الدور الوي ديكن أن يقوم به مدير املدرةة يف اإلصالح اإلداري املدرةي يف ضوء متاريات تعر  الدراةة ل
 عاصرة الواج  امتالكها ومن وجهة نظر مديري املدارس أنفاهم.ومهارات العم  امل

 أهداف  الدرادة وأدىلًها: -4

هةةةةد ت هةةةةو  الدراةةةةةة إد تعةةةةررت دور مةةةةدير املدرةةةةةة يف إصةةةةالح مدرةةةةةته، يف ضةةةةوء مهةةةةارات العمةةةة  
رت وجةةةود  ةةةروق ذات داللةةةة إك،ةةةائية يف دور مةةةدير املدرةةةةة يف واملتاةةةريات املعاصةةةرة، كمةةةا هةةةد ت إد تعةةةر  

اإلصةةالح اإلداري املدرةةةي تعةةز  إد متاةةريات اجلةةنس، املؤهةة  العلمةةي، وةةةنوات احةةاة، وذلةةك مةةن  ةةالل 
 اإلجابة عن أةملة الدراةة التاليةع

املعاصةرة ، مةن  مهةارات العمة ما دور مدير املدرةة يف اإلصالح اإلداري املدرةةي يف ضةوء بعةض  -2
 أنفاهم ؟  نوجهة نظر املديري

( يف دور a=0.05إذا كانت هنالك  روق ذات داللة إك،ائية عند ماةتو  الداللةة )التعررت  يما  -0
املعاصرة تعز  ملتارياتع اجلنس،  مهارات العم مدير املدرةة يف اإلصالح اإلداري املدرةي يف ضوء بعض 

 املؤه  العلمي،  ةنوات احاة؟
 أهموة الدرادة: -5

 تظهر أرية الدراةة من  الل ما يليع
مهةارات ما ديكن أن يقوم به مدير املدرةة يف الال اإلصالح اإلداري املدرةي، يف ضوء بعةض  بيان -
 املعاصرة مث  الثورة املعر ية و التكنولوجية واالت،االت. العم 
تاليط الضوء علا ما ديكن القيام به من املخرري الرتبويي وصنا  القرار يف إعداد وتدري  مديري  -

 لالطال  علا ما ياتجد يف العم  الرتبوي للقيام باإلصالح املدرةي املرلوب.املدارس، وهتيمتهم 
تعريىل مديري املدارس باألدوار الةيت ديكةن القيةام هبةا يف مدارةةهم يف اإلصةالح الرتبةوي، و اصةة مةا  -

كيفيةةة يتعلةةم بةةاإلدارة املدرةةةية، وكيفيةةة التعامةة  مةةجم الرةةالب واملعلمةةي ومجيةةجم العةةاملي يف املدرةةةة، وكةةولك  
 التواص  مجم أولياء األمور واجملتمجم احمللي.

 مصطلحات الدرادة:  -6

هةةةةةي املةةةةةدارس ا كوميةةةةةة الةةةةةيت تضةةةةةم طلبةةةةةة ال،ةةةةةفورت مةةةةةن األول االبتةةةةةدائي إد العاشةةةةةر  الرددددد ا أل: -
 يف األردن. 2990( لعام 2األةاةي، و قاً لقانون الرتبية والتعليم رلم )

زمة ملدير املدرةة، واليت را قت تقدم الزمن وأ رت علةا كا ةة املهارات واملعاررت الال مها ات ال را: -
مناكي ا ياة، واليت طرأت علا العةامل مثة  مهةارات  ةورة املعر ةة واملعلومةات والتقةدم التكنولةوجي واملهةارات 

 القيادية ومهارات التعام  مجم متلقي احدمة.
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لتعةديالت التنظيميةة واإلداريةة واهليكليةة الةاامج اجلديةدة والتايةريات وا اإلدي  اإلدا ي الر  لدح: -
املخرط هلا يف عملية التدريس والتعليم واإلدارة والعاللة مجم احمليط واليت ختتلىل عن املمارةات القائمةة، أو 

 هي تروير أ كار وطرق جديدة يف الرتبية واإلدارة.
  الطروقة واإلجراءات: -7

 جمًمع الدرادة وعونًها: -7-1

راةة من مجيجم مديري ومديرات املدارس األةاةةية ا كوميةة األردنيةة يف مةديرييت الرتبيةة تكون  التمجم الد
( مةديراً ومةديرة، ولةد 290(، والبالغ عةددهم )0222-0229والتعليم للرمثا وإربد األود للعام الدراةي )

ة أي مةةةةةا انات املوزعةةةةة( مةةةةةن االةةةةةةتب222ولةةةةةد ج اةةةةةةرتجا  ) مثلةةةةةت العينةةةةةة مجيةةةةةجم أ ةةةةةراد التمةةةةةجم الدراةةةةةةة.
( يبةي توزيةجم أ ةراد عينةة 2. ولد ج ا تيار العينةة ل،ةدياً لقرهبةا مةن عمة  البةاكثي. واجلةدول )٪(12نابته)

 الدراةة يف ضوء متاريات الدراةة.
 (0ي ول  

 ت ز ا لإل اد دانت ال  الت راب متغا  الجنس والخب ة والرؤها ال لرح
 النابة املموية التكرار الفمات املتاري

 29,2 22 ذكر اجلنس
 22,9 92 أنثا

 املؤه  العلمي
 00,0 22 بكالوريوس
 22,0 11 دبلوم + بكالوريوس

 02,0 22 ماجاتري  اكثر

 ةنوات احاة
 00,0 21 ( ةنوات2-2)
 29,9 22 ( ةنوات2-22)

 22,1 17 ةنة  ةكثر 22
 ٪222 222 اجملمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 أداة الدرادة: -7-2

بنةةاء أداة الدراةةةة اعتمةةاداً علةةا األدب النظةةري والدراةةةات الاةةابقة يف موضةةو  اإلدارة املدرةةةية  جةةر 
حمكمةةةاً مةةةن أعضةةةاء هيمةةةة التةةةدريس يف   02واإلصةةةالح املدرةةةةي، ومهةةةارات العمةةة  العامليةةةة   عرضةةةها علةةةا 

يةةةةةة، وج األ ةةةةةو كليةةةةةات الرتبيةةةةةة يف جامعةةةةةة الريمةةةةةوك واجلامعةةةةةة األردنيةةةةةة وجامعةةةةةة آل البيةةةةةت واجلامعةةةةةة اهلامش
تالكظةةةاهتم مةةةن كيةةة  التعةةةدي  أو ا ةةةورت أو اإلضةةةا ة لةةةبعض الفقةةةرات، وكةةةولك مةةةد  انتمةةةاء الفقةةةرات 

 للمجاالت احملددة. 
 مجم بعض احملكمي لالةتفاار منهم كول بعض الفقرات، وعت إعادة عدة قاءات لولد عقد الباكثان 
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حملكمةةي علةةا كةةو ها أو تعةةديلها، وذلةةك ٪( مةةن ا12صةةيا ة بعضةةها وكةةورت بعةةض الفقةةرات الةةيت أمجةةجم )
للتعررت علا دور مدير املدرةة يف اإلصالح املدرةي يف ضوء بعض مهارات العم . ولد ج توزيجم الفقرات 

(  قرة، والال دور املدير يف التعام  مةجم 22علا أربعة الاالت هيع دور املدير يف التنظيم اإلداري ويضم )
(  قةةةرة، والةةةال دور 22ل دور املةةةدير يف التعامةةة  مةةةجم الرةةةالب ويضةةةم )(  قةةةرة، والةةةا22املعلمةةةي، ويضةةةم )

(  قةةرة. ولةةد اعتمةةد الباكثةةان مقياةةةاً 22املةةدير يف التواصةة  مةةجم أوليةةاء األمةةور وأ ةةراد اجملتمةةجم احمللةةي ويضةةم )
 اةةةياً و قةةاً لتةةدرج ليكةةرت لقيةةةاس ت،ةةورات املةةديرين واملةةديرات لةةةدور املةةدير يف اإلصةةالح املدرةةةي وهةةةوع 

( علا 2،0،2،0،2درجة كبرية جداً، وكبرية، ومتوةرة، ولليلة، ولليلة جداً(وأعريت له األوزان التاليةع))ب
مةن  ةارج عينةة الدراةةة بلةغ  نالتوايل. وللتةكد من  بات األداة لام الباكثان بتربيقها علا عدد من املةديري

امالت االرتبةةاط لكةة   قةةرة مةةن  قةةرات (  ةةرداً، وعةةت إعةةادة التربيةةم بعةةد  ةةرتة زمنيةةة، وج اةةةتخراج معةة22)
(، 2.71(، واجملةةةال الثةةةاين)2.79(،  قةةةد بلةةةغ للمجةةةال األول)ااألداة، وج اكتاةةةاب معامةةة  )كرونبةةةاخ ألفةةة

( وهو مقبةول لاايةات إجةراء 2,12(، وللداة كك   قد بلغ )2.12(، واجملال الرابجم)2.10واجملال الثال )
 الدراةة.

 املعاجلة اإلحصائوة: -7-3

ابة عن الاؤال األولع ما دور مةدير املدرةةة يف اإلصةالح املدرةةي يف ضةوء بعةض مهةارات العمة  لإلج
 املعاصرة ؟ ج اةتخدام املتوةرات ا اابية واالرمرا ات املعيارية. 

( يف  a=0.05ولإلجابة عن الاؤال الثاينع ه  توجد  روق ذات داللة إك،ائية عند ماتو  الداللةة )
 اإلصةةالح املدرةةةي يف ضةةوء بعةةض مهةةارات العمةة  املعاصةةرة تعةةز  ملتاةةريات  اجلةةنس دور مةةدير املدرةةةة يف

 . (MANOVA)وةنوات احاة واملؤه  العلمي؟ ج اةتخدام  لي  التباين الثال ي 
 نًائج الدرادة: -8

  يما يلي عرض للنتائج و قاً ألةملة الدراةةع
ا دو  مدد    الر  لددت إلددح اإلدددي  اإلدا ي "مدد النتددا ج الرت لقددت ضاإلياضددت دددل الاددؤال ايول: -

 الر  لح إلح ض ب ض ا مها ات ال را الر اد ة ؟"
املتوةةةرات ا اةةابية واالرمرا ةةات املعياريةةة للمجةةاالت ككةة ،    تجولإلجابةةة عةةن هةةوا الاةةؤال اةةةتخر 

 (. 0لفقرات ك  الال كما هو مبي يف جدول )
 (9ي ول  

 اا  ت لرجائت لداة ال  الت م تبت تنازلااالرت لطات الحااضات وائنح اإلات الر 

الرت لط  الرجال ال  إ ال تبت
 الحااضح

ائنح اه 
 الر اا ي

 2,02 0,20 دور املدير يف التعام  مجم الرالب .2 .2
 2,02 0,22 دور املدير يف التنظيم اإلداري .2 .0
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 2,29 0,07 دور املدير يف التعام  مجم املعلمي .0 .2
 2,21 2,90 دير يف التواص   مجم أولياء األمور وأ راد اجملتمجم احملليدور امل .0 .0

 2,02 0,02 الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي
 ( ما يليع 0يتضح من اجلدول )

(، أي أ ةةا تعكةةس مجيعهةةا 2,90 -0,20جةةاءت املتوةةةرات ا اةةابية جملةةاالت أداة الدراةةةة مةةا بةةي )
صةةةالح اإلداري املدرةةةةي، ولةةةد جةةةاء اجملةةةال " دور املةةةدير يف التعامةةة  مةةةةجم درجةةةة)كبرية( لةةةدور املةةةدير يف اإل

(، تةةةةةال  الةةةةةال " دور املةةةةةدير يف التنظةةةةةيم اإلداري " تتوةةةةةةط كاةةةةةا                   0,20الرةةةةةالب" تتوةةةةةةط كاةةةةةا  )
" دور (، واكتة  الةال0,07(،   تال  الال" دور املدير يف التعام  مجم املعلمي" تتوةط كاا ) 0,22)

 (. 2,90املدير يف التواص  مجم أولياء األمور وأ راد اجملتمجم احمللي" املرتبة األ رية تتوةط كاا ) 
املتوةةةرات ا اةةابية واالرمرا ةةات املعياريةةة لكةة  عبةةارة مةةن عبةةارات كةة  الةةال مةةن  تبكاةة وبعةةد ذلةةك

 الاالت األداة وكد  وعلا النحو التايلع
 ( املتوةرات ا اابية واالرمرا ات املعيارية هلوا اجملال.2دول )يتضمن ج الال التنظيم اإلداري ع

 (3ي ول  
ئلتجاضات لإل اد دانت ال  الت دل  إلق ات الرجال ايول م تبت تنازلااً  الرت لطات الحااضات وائنح اإلات الر اا  ت

 دو  الر    إلح التنفاإ اإلدا ي"
 ملعيارياالرمرارت ا املتوةط ا اا  الفقرة الرلم الرتبة
 2,20 0,29 أعم  علا اةتقرار النظام اإلداري يف مدرةيت. .2 .2

أعم  علا التكام  والتناةيم بةي أجةزاء النظةام اإلداري  .2 .0
 2,22 0,20 للمدرةة.

 2,72 0,22 أهتم تظهري  ي  يتالءم مجم عملي. .22 .2

أكةةةةةةةةرص علةةةةةةةةا متابعةةةةةةةةة وتقةةةةةةةةومي العمليةةةةةةةةة التعليميةةةةةةةةة يف  .22 .0
 2,21 0,22 مدرةيت.

أنظةةةةةةم األعمةةةةةةال اليوميةةةةةةة واألةةةةةةةبوعية وأذمزهةةةةةةا كاةةةةةة   .20 .2
 2,22 0,22 األولوية.

 2,27 0,00 أكرص علا تو ري وةائ  ومترلبات العملية التعليمية. .22 .2

أكيىل عمليةة اإلدارة كاة  املتاةريات احمليرةة ومهةارات  .0 .7
 2,27 0,20 العم .

 2,22 0,02 و لرارات مدروةة وجريمة.اختُ  .9 .1
 2,92 0,29 أدرس وأكل  املشكالت وأضجم ا لول املناةبة هلا. .7 .9

أضةةةةةةةجم األهةةةةةةةةدارت واحرةةةةةةةط للةةةةةةةةاامج املدرةةةةةةةةية ا اليةةةةةةةةة  .2 .22
 2,21 0,21 واملاتقبلية.

 2,22 0,22 ةتخدم لنوات ات،ال إدارية هاد ة ومتنوعة.أ .0 .22
 2,72 0,09 لقرارات.أتيح الفرصة للمعلمي للمشاركة يف اختاذ ا .1 .20
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أعقةةد اجتماعةةةات دوريةةة لتفعيةةة  دور املدرةةةة كمؤةاةةةة  .20 .22
 2,71 0,02 للتروير الرتبوي.

أطلجم علا البحوث والدراةات اجلديةدة يف الةال عملةي  .2 .20
 2,79 2,12 واةتفيد منها.

جديةةةةةةةدة يف الةةةةةةةال اإلدارة  ةةةةةةةةةتخدم أةةةةةةةةالي  ابتكاريةةةةةةةا .22 .22
 2,79 2,27 املدرةية

 2,92 2,27 ةتخدم وةائ  تكنولوجيا التعليم ا ديثة يف املدرةة.أ .22 .22
  0.22 املتوةط ا اا  العام للمجال  

 ( ما يليع2يتضح من اجلدول )
أشارت النتةائج إد أن املتوةةرات ا اةابية الةةتجابات عينةة الدراةةة علةا  قةرات اجملةال تراوكةت بةي 

(، وجةةاءت الفقةةرة " أعمةة  علةةا اةةةتقرار 2,92-2,20وح بةةي )(  بةةارمرارت معيةةاري تةةرا2,27 -0,29)
( ويقاب  درجة )كبرية جداً(، وجاءت 0,29النظام اإلداري يف مدرةيت" يف املرتبة األود تتوةط كاا  )

( 2,27الفقرة "أةتخدم وةائ  تكنولوجيا التعليم ا ديثةة يف املدرةةة" يف املرتبةة األ ةرية تتوةةط كاةا  )
ة ) كبرية( ، كما يتضح أن العبارات احمس األود عكات درجة ) كبةرية جداً(لةدور املةدير يف ويقاب  درج

( دوراً يقابة  درجةة ) كبةرية(. ولةد جةاء املتوةةط ا اةا  22-2التنظيم اإلداري، وعكات العبارات من )
 ي.( ويقاب  درجة) كبرية ( لدور املدير يف التنظيم اإلدار 0.22العام لعبارات اجملال )

املعيارية ( املتوةرات ا اابية واالرمرا ات 0يتضمن اجلدول ) الال دور املدير يف التعام  مجم املعلمي.
 لفقرات هوا اجملال.

 (4ي ول  
الرت لطات الحااضات وائنح اإلات الر اا  ت ئلتجاضات لإل اد دانت ال  الت دل  دبا ات الرجال الثانح م تبت تنازلااً 

 "ما الر لرال ت اما"دو  الر    إلح ال
 االرمرارت املعياري املتوةط ا اا  الفقرة الرلم الرتبة

 2,22 0,72 أو ر أجواء ودية بيين وبي املعلمي. .02 .2

أشةةةةةةةةةةةةةةةةارك املعلمةةةةةةةةةةةةةةةةي يف مناةةةةةةةةةةةةةةةةةباهتم الشخ،ةةةةةةةةةةةةةةةةية  .01 .0
 2,27 0,20 واالجتماعية .

أكةةرص علةةا تزويةةد املعلمةةي باملعلومةةات والتعليمةةات  .00 .2
 2,22 0,22 من املاتويات اإلدارية العليا . الواردة

 2,21 0,22 أصاي للمعلمي وأتقب  آراءهم بروح طيبة . .22 .0

أكةدد األدوار واملاةةؤوليات للمعلمةةي كاةة  معةةايري  .27 .2
 2,27 0,02 تربوية هاد ة .

أو ةةر منا ةةاً جيةةداً للمعلمةةي ياةةهم يف  فيةةزهم علةةا  .29 .2
 2,27 0,00 اإلبدا  والتميز .

 2,72 0,20أكةةةةةةةرص علةةةةةةةا إشةةةةةةةراك املعلمةةةةةةةي يف دورات تدريبيةةةةةةةة  .07 .7
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 ومشا   تربوية لتةهيلهم.
 2,29 0,00 أعم  علا تروير أةالي  التدريس لد  املعلمي . .02 .1

أكةةةةةرص علةةةةةا أن يكةةةةةون لكةةةةة  معلةةةةةم دور يف  مةةةةة   .22 .9
 2,72 0,29 ماؤولية اإلدارة يف املدرةة.

   فيةةةةز ذاتيةةةة خمتلفةةةةة مةةةجم املعلمةةةةي أةةةةتخدم أةةةةالي .02 .22
 2,70 0,21 لتحقيم أداء متميز .

أةةةتا  أ رةةاء املعلمةةي كفرصةةة لتةةوجيههم بةةدالً مةةن  .02 .22
 2,99 0,22 اةتخدامها كفرصة لعقاهبم.

أعقةةةةةةد اجتماعةةةةةةةات دوريةةةةةةةة مةةةةةةةجم املعلمةةةةةةةي للنظةةةةةةةر يف  .21 .20
 2,72 0,22 مشكالهتم وأضجم ا لول املناةبة هلا.

أشةججم املعلمةي علةةا اةةتخدام مفةةاهيم النقةد الةةوا   .09 .22
 2,27 0,20 واملرالبة الواتية يف عمليات التقييم عندهم.

أعم  علا تنظيم لقاءات بي املعلمي ومتخ،،ي  .00 .20
 2,90 2,22 تربويي .

أةةةةةتخدم أةةةةةالي  العقةةةةاب و الثةةةةواب مةةةةجم املعلمةةةةي  .02 .22
 2,29 2,20 و قاً للقواني واألنظمة.

  0,07 املتوةط ا اا  العام لعبارات اجملال  
 ( ما يليع 0يتضح من اجلدول)

( بةةةارمرارت 2,20 – 0,72تبةةي النتةةةائج بةةةان املتوةةةرات ا اةةةابية لفقةةةرات هةةةوا اجملةةال تراوكةةةت بةةةي )
 جةةاءت الفقةةرة" أو ةةر أجةةواء وديةةة بيةةين وبةةي املعلمةةي" يف املرتبةةة إذ(، "2,29-2.22يةةاري تةةراوح بةةي )مع

( ويقاب  درجة ) كبرية جداً(، وجاءت الفقرة " أةتخدم أةالي  العقاب و 0,72األود تتوةط كاا ) 
( ويقابةةة  درجةةةة 2,20الثةةةواب مةةةجم املعلمةةةي و قةةةاً للقةةةواني واألنظمةةةة" يف املرتبةةةة األ ةةةرية تتوةةةةط كاةةةا  )

 )كبرية(.   
املعيارية ملتوةرات ا اابية واالرمرا ات ( ا2يتضمن اجلدول ) الال دور املدير يف التعام  مجم الرالبع

 لفقرات هوا اجملال.
 (5ي ول  

الرت لطات الحااضات وائنح اإلات الر اا  ت ئلتجاضات لإل اد دانت ال  الت دل  دبا ات الرجال الثالث م تبت تنازلاا 
 "دو  الر    إلح الت اما ما الطيب"

 املعيارياالرمرارت  املتوةط ا اا  الفقرة الرلم الرتبة

أكةةةةةةةرس جهةةةةةةةدا لر ةةةةةةةجم ماةةةةةةةتو  أداء الرةةةةةةةالب األ اللةةةةةةةي  22 .2
 2,22 0,27 والعلمي.

 2,20 0,22 أنظر إد الرلبة نظرة تقدير واكرتام. 20 .0
 2,20 0,29 أشججم الرالب علا التنا س ا ر واهلادرت. 20 .2
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 2,22 0,29 أوجه الرالب إد االنضباط الوا  والنظام. 02 .0
 2,29 0,00 لا مااعدة الرالب وك  مشكالهتم.أكرص ع 00 .2
 2,12 0,21 أكرص علا تو ري احدمات ال،حية للرالب. 02 .2
 2,29 0,20 أكرص علا تقومي أداء وجهد الرالب العلمي والثقايف. 22 .7
 2,21 0,22 أشججم الرالب علا العم  اجلماعي املنظم. 29 .1

داعيةةةةةةةة، بةةةةةةةدعمها أ ةةةةةةةي مهةةةةةةةارات الرةةةةةةةالب ولةةةةةةةدراهتم اإلب 00 .9
 2,29 0,22 وتشجيعها وإظهارها.

أشةةررت علةةا األنشةةرة اجلماعيةةة الةةيت يقةةوم هبةةا الرةةالب مةةجم  .22 .22
 2,72 0,00 املعلمي.

 2,70 0,02 أتابجم وضجم  رط عالجية لضعىل الرالب من املعلمي. 21 .22
 2,22 0,02 أكرص علا تنمية اجلان  الفكري لد  الرالب. 02 .20

ص علا اةتخدام ا ةوا ز املاديةة واملعنويةة مةجم الرةالب أكر  27 .22
 2,12 0,29 املتفولي و املبدعي.

 2,79 0,22 أنشر الوعي عند الرالب كول مشكالت البيمة احمللية. 02 .20
 2,12 0,20 أشججم الرالب علا املاارة يف  دمة اجملتمجم احمللي. 02 .22

  0,20 املتوةط ا اا  العام لعبارات اجملال  
 ( ما يليع 2يتضح من اجلدول)

ياري ( بارمرارت مع 0,20 -0,27أظهرت النتائج أن املتوةرات ا اابية لفقرات اجملال تراوكت بي)
جةةةةاءت الفقةةةةرة "أكةةةةرس جهةةةةداً لر ةةةةجم ماةةةةتو  أداء الرةةةةالب األ اللةةةةي  إذ(، 2,12 -2,22تةةةةراوح بةةةةي )

ابة  درجةة )كبةرية جةداً(، يف كةي جةاءت الفقةرة " ( ويق0,27والعلمي" يف املرتبة األود تتوةةط كاةا  )
( ويقابة  0,20أشججم الرالب علا املاارة يف  دمة اجملتمةجم احمللةي" يف املرتبةة األ ةرية تتوةةط كاةا  )

 درجة)كبرية (. ولد أظهرت املتوةرات ا اابية لفقرات الال دور املدير يف التعام  مجم الرالب ما يليع
املتوةةةرات ( 2يتضةةمن اجلةةدول ) واصةة  مةةجم أوليةةاء األمةةور وأ ةةراد اجملتمةةجم احمللةةي.الةةال دور املةةدير يف الت

 ا اابية واالرمرا ات املعيارية لفقرات هوا اجملال.
 (6ي ول  

الرت لطات الحااضات وائنح اإلات الر اا  ت ئلتجاضات لإل اد دانت ال  الت دل  دبا ات الرجال ال اضا م تبت تنازلاا 
 لت ادا ما لولااب ايم   ولإل اد الرجترا الرحلح"دو  الر    إلح ا

 االرمرارت املعياري املتوةط ا اا  الفقرة الرلم الرتبة

أكةةرص علةةا اطةةال  أوليةةاء األمةةور علةةا ماةةتويات أبنةةائهم  .27 .2
 2,22 0,22 التعليمية.

ألةوم بتوعيةة أوليةاء األمةةور بة ضة  الاةب  الرتبويةة يف تعةةدي   .22 .0
 2,29 0,22 ةلوك أبنائهم.
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كةةةةرص علةةةةا متابعةةةةة  عاليةةةةات اللةةةةس اآلبةةةةاء واملعلمةةةةي يف  اُ  .21 .2
 2,72 0,09 املدرةة .

 2,71 0,00 أشججم املبادرات الفردية من اجملتمجم احمللي حدمة املدرةة. .09 .0

أةةةةةةةةعا إد تعزيةةةةةةةز روح العمةةةةةةة  الترةةةةةةةوعي لةةةةةةةد  املعلمةةةةةةةي  .22 .2
 2,72 0,20 وأكفزهم حدمة اجملتمجم احمللي.

 2,71 0,22 أتعررت علا إمكانيات البيمة احمللية . .07 .2
 2,12 0,22 أكدد أوجه التعاون بي املدرةة واجملتمجم احمللي. .22 .7
 2,90 2,97 أةتفيد من إمكانيات البيمة احمللية حدمة املدرةة. .01 .1

أةةةتا  املناةةةبات الدينيةةة والوطنيةةة لبنةةاء وتويثةةم ال،ةةلة مةةجم  .22 .9
 2,22 2,90 اجملتمجم احمللي.أبناء 

ألوم بعقد لقاءات مجم أولياء األمور لتايةري املفةاهيم الاةلبية  .22 .22
 2,92 2,12 يف اجملتمجم .

أ رةةةط وأناةةةم اجلهةةةود للةةةربط بةةةي منةةةاهج املدرةةةةة والبيمةةةة  .29 .22
 2,10 2,12 احمللية.

أشةةةرك أبنةةةاء اجملتمةةةجم مةةةن ذوي احةةةاات واملعةةةاررت يف تعزيةةةز  .20 .20
 2,20 2,22 عاليات املدرةة ودعمها. 

أوظةةةىل املرا ةةةم املدرةةةةية كاملكتبةةةة واملالعةةة  حدمةةةة اجملتمةةةجم  .22 .22
 2,22 2,02 احمللي.

أنظةةةم محةةةالت طالبيةةةةة للمشةةةاركة يف جتميةةةة  وترةةةوير البيمةةةةة  .20 .20
 2,22 2,29 احمللية.

مج أتةةيح الفرصةةة ألبنةةاء اجملتمةةجم احمللةةي املشةةاركة يف تقيةةيم بةةرا .22 .22
 2,22 2,22 املدرةة .

  2,90 املتوةط ا اا  العام لعبارات اجملال  
 ( ما يليع 2يتضح من اجلدول )

( وارمةرارت معيةاري 2,22-0,22أظهرت النتائج أن املتوةرات ا اابية لفقرات اجملال تراوكةت بةي )
ا ماةتويات أبنةاءهم (  جاءت الفقرة  " أكرص علا اطةال  أوليةاء األمةور علة2,22 -2,22تراوح بي )

(، واكتلةةةةت 2,22( ويقابةةةة  درجةةةةة)كبرية جةةةةداً(( وارمةةةةرارت معيةةةةاري )0,22التعليميةةةةة" تتوةةةةةط كاةةةةا  )
الفقرة" أتيح الفرصة ألبناء اجملتمةجم احمللةي املشةاركة يف تقيةيم بةرامج املدرةةة"  املرتبةة األ ةرية تتوةةط كاةا  

(، ولد أظهرت  قرات هةوا اجملةال دور املةدير يف 2,22( ويقاب  درجة)متوةرة( وارمرارت معياري )2,22)
 التواص  مجم أولياء األمور وأ راد اجملتمجم احمللي ما يليع

النتدددا ج الرت لقدددت ضاإلياضدددت ددددل الادددؤال الثدددانح: "هدددا ت يددد  إلددد وال ةات دئلدددت رر دددا ات دنددد   -
ب ض دا ( إلح دو  مد    الر  لدت إلدح اإلددي  اإلدا ي الر  لدح إلدح ضد  a=0.05مات ى ال ئلت  

 مها ات ال را الر اد ة ت زى لرتغا ات الجنس ولن ات الخب ة و الرؤها ال لرح"؟
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املتوةةرات ا اةةابية و  لية  التبةاين الثال ةي، لكة  مةن متاةةري  تجاةةتخر لإلجابةة عةن هةوا الاةؤال    
 اجلنس و املؤه  العلمي وةنوات احاة.

 املعيارية للمجاالت واجملال الكلي و قاً ملتاري اجلنسع ( املتوةرات ا اابية واالرمرا ات 7ويبي جدول )
 (7ي ول  

 الرت لطات الحااضات وائنح اإلات الر اا  ت لرجائت ال  الت إلح ض ب متغا  الجنس

 اجملال
 أنثةةةا ذكةةةةةر

املتوةط 
 ا اا 

االرمرارت 
 املعياري

املتوةط 
 ا اا 

االرمرارت 
 املعياري

 2,29 0,22 0,02 0,02 اإلداريدور املدير يف التنظيم 
 2,00 0,02 2,22 0,01 دور املدير يف التعام  مجم املعلمي
 2,22 0,22 2,02 0,20 دور املدير يف التعام  مجم الرالب

 2,22 2,92 2,22 2,92 دور املدير يف التواص   مجم أولياء األمور وأ راد اجملتمجم احمللي
 2,00 0,00 2,1 0,02 الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي

( أي بدرجة )كبرية( أما املتوةط 0,02( إد أن املتوةط ا اا  الكلي للوكور بلغ )7يشري جدول )
( وبدرجةةة كبةةرية أيضةةاً، وعلةةا ماةةتو  اجملةةاالت  قةةد ك،ةة  الةةال 0,00ا اةةا  الكلةةي لإلنةةاث  قةةد بلةةغ )

ل ، بينما ك،ة  هةوا اجملةا( بالنابة للوكور0,20دور املدير يف التعام  مجم الرالب علا متوةط كاا  )
(، يف كي ك،  الال دور املةدير يف التواصة   مةجم أوليةاء 0,22بلغ ) إذعلا متوةط أعلا عند اإلناث، 

( و 2,92األمةور وأ ةراد اجملتمةةجم احمللةي علةةا ألة  متوةةةط كاةا  لةد  الةةوكور واإلنةاث وبلةةغ علةا التةةوايل )
(2,92.) 

را ات املعيارية للمجاالت واجملال الكلي و قاً ملتاري املؤهة  ( املتوةرات ا اابية واالرم1ويبي جدول )
 العلميع

 (8ي ول   إ 
 الرت لطات الحااضات وائنح اإلات الر اا  ت لرجائت ال  الت إلح ض ب متغا  الرؤها ال لرح

 
 اجملال

 ماجاتري  ةكثر بكةةالوريوس+ دبلوم بكالوريوس
املتوةط 
 ا اا 

االرمرارت 
 املعياري

ط املتوة
 ا اا 

االرمرارت 
 املعياري

املتوةط 
 ا اا 

االرمرارت 
 املعياري

 2,02 0,27 2,02 0,20 2,09 0,20 دور املدير يف التنظيم اإلداري
 2,02 0,22 2,02 0,22 2,22 0,07 دور املدير يف التعام  مجم املعلمي
 2,00 0,20 2,22 0,27 2,21 0,09 دور املدير يف التعام  مجم الرالب

املةةةةةدير يف التواصةةةةة   مةةةةةجم أوليةةةةةاء األمةةةةةور دور 
 2,20 2,92 2,22 2,92 2,07 2,19 وأ راد اجملتمجم احمللي

 2,02 0,20 2,02 0,00 2,22 0,02 الكةةةةةلي
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( أي بدرجةةةة  0,02( إد أن املتوةةةةط ا اةةةا  الكلةةةي  ملةةةة البكةةةالوريوس لةةةد بلةةةغ )1يشةةةري جةةةدول )
( أي بدرجةة كبةرية، يف كةي بلةغ 0,00يوس والدبلوم  قد بلغ )كبرية، أما املتوةط ا اا  الكلي للبكالور 

( و بدرجةةة كبةةرية، وعلةةا ماةةتو  اجملةةاالت،  قةةد ك،ةة  محلةةة 0,20املتوةةةط ا اةةا  الكلةةي للماجاةةتري )
البكةةةالوريوس والةةةدبلوم علةةةا أعلةةةا متوةةةةط كاةةةا  علةةةا الةةةال دور املةةةدير يف التعامةةة  مةةةجم الرةةةالب، وبلةةةغ 

( 2,19كةةةةي ك،ةةةة  محلةةةةة البكةةةةالوريوس علةةةةا ألةةةة  متوةةةةةط كاةةةةا  وبلةةةةغ )( وبدرجةةةةة كبةةةةرية، يف 0,27)
 وبدرجة كبرية علا الال دور املدير يف التواص   مجم أولياء األمور وأ راد اجملتمجم احمللي. 

 ( املتوةرات ا اابية واالرمرا ات املعيارية للمجاالت واجملال الكلي و قاً ملتاري احاةع9ويبي جدول )
 (9ي ول  

  لطات الحااضات وائنح اإلات الر اا  ت لرجائت إلح ض ب متغا  الخب ةالرت

 
 اجملال

 ةنة   ةكثر 22 ( ةةنوات22-2) ( ةنوات2-2)
املتوةط 
 ا اا 

االرمرارت 
 املعياري

املتوةط 
 ا اا 

االرمرارت 
 املعياري

املتوةط 
 ا اا 

االرمرارت 
 املعياري

 2,02 0,20 2,22 0,22 2,02 0,07 دور املدير يف التنظيم اإلداري
 2,02 0,02 2,22 0,09 2,22 0,09 دور املدير يف التعام  مجم املعلمي
 2,22 0,22 2,21 0,27 2,22 0,02 دور املدير يف التعام  مجم الرالب

دور املةةةةةدير يف التواصةةةةة   مةةةةةجم أوليةةةةةاء وأ ةةةةةراد 
 2,22 2,92 2,22 2,12 2,22 2,97 اجملتمجم احمللي

 2,02 0,02 2,20 0,29 2,20 0,02 الكةةةةةةلي
( ةةةنوات لةةد ك،ةةلوا علةةا أعلةةا متوةةةط كاةةا   2-2ذوي احةةاة ) ن( إد أن املةةديري9يشةةري جةةدول )

( ةةةةةنوات علةةةا ألةةةة  22-2يف كةةةةي ك،ةةة  املةةةةديرون ذوو احةةةاة ) ،( وبدرجةةةةة كبةةةرية0,02كلةةةي، وبلةةةغ )
الت  قةد ك،ة  املةديرون ذوو ( وبدرجةة كبةرية، أمةا علةا ماةتو  اجملةا0,29غ )ةةةةةمتوةط كاا  كلةي، وبل

لرةةةالب ( ةةةةنوات علةةةا أعلةةةا متوةةةةط كاةةةا  بالناةةةبة جملةةةال دور املةةةدير يف التعامةةة  مةةةجم ا22-2احةةةاة )
( ةةنوات علةا ألة  متوةةط كاةا  بالناةبة جملةال دور 22-2احةاة ) وذو  ونوبدرجة كبرية، وك،ة  املةدير 

 ( وبدرجة كبرية. 2,12غ )املدير يف التواص   مجم أولياء وأ راد اجملتمجم احمللي وبل
يف تقةديرات   a=0.05)وملعر ة  يمةا إذا كةان هنةاك  ةروق ذات داللةة إك،ةائية عنةد ماةتو  الداللةة )

عينةةة الدراةةةة لةةدور مةةدير املدرةةةة األةاةةةية يف اإلصةةالح املدرةةةي يف ضةةوء بعةةض مهةةارات العمةة  املعاصةةرة 
خدام  لي  التباين املتعدد علا اجملاالت    لي  تُ اةوةنوات احاة واملؤه  العلمي، تعز  ملتاريات اجلنس 

( 22التبةةةةاين الثال ةةةةي يف ضةةةةوء متاةةةةريات الدراةةةةةة ) اجلةةةةنس واملؤهةةةة  العملةةةةي وةةةةةنوات احةةةةاة(. واجلةةةةدول )
 ( يبينان نتائج  لي  التباين املتعدد و لي  التباين الثال ي علا الاالت الدراةةع22واجلدول )
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 (00ي ول  
 ا التبا ل الرت  د دل  مجائت ال  التنتا ج تحلا

المو   الرجال الرتغا 
 املربعات

متوةط 
ماتو   ليمة رت املربعات

 الداللة

 الجنس

 2,227 2,002 9,220 9,220 دور املدير يف التنظيم اإلداري
 2,272 2,220 22,027 22,027 دور املدير يف التعام  مجم املعلمي

 2,000 2,210 29,122 29,122 البدور املدير يف التعام  مجم الر
دور املةةةةةةدير يف التواصةةةةةة   مةةةةةةجم أوليةةةةةةاء األمةةةةةةور وأ ةةةةةةراد 

 2,722 2,19 2,779 2,779 اجملتمجم احمللي

 
الرؤهددا 

 ال لرح

 2,220 2,100 79,272 229,207 دور املدير يف التنظيم اإلداري
 2,207 2,902 29,202 221,212 دور املدير يف التعام  مجم املعلمي

 2,720 2,222 22,220 22,209 ور املدير يف التعام  مجم الرالبد
دور املةةةةةةدير يف التواصةةةةةة   مةةةةةةجم أوليةةةةةةاء األمةةةةةةور وأ ةةةةةةراد 

 2,112 2,202 9,292 21,212 اجملتمجم احمللي

لدددن ات 
 الخب ة

 2,902 2,22 0,229 2,029 دور املدير يف التنظيم اإلداري
 2,112 2,202 0,220 9,209 دور املدير يف التعام  مجم املعلمي
 2,221 2,227 01,222 27,222 دور املدير يف التعام  مجم الرالب

دور املةةةةةةدير يف التواصةةةةةة   مةةةةةةجم أوليةةةةةةاء األمةةةةةةور وأ ةةةةةةراد 
 2,017 2,700 02,229 229,229 اجملتمجم احمللي

 (00ي ول  
 ة  كانتا ج تحلاا التبا ل الثيثح يث  الجنس والرؤها ال لرح ولن ات الخب ة دل  ايدا

 ماتو  الداللة ليمة رت متوةط املربعات درجات ا رية المو  املربعات م،در التباين
 2,100 2,222 22,222 2 22,222 اجلنس

 2,222 2,227 027,100 0 122,212 املؤه  العلمي
 2,192 2,222 72,221 0 202,222 ةنوات احاة

   222,200 222 92722,227 احرة
   291,297 222 90720,990 اجملمو 

( أنه ال توجد  روق ذات داللة إك،ائية عند ماتو  الداللة       22( واجلدول )22يبي ك  من اجلدول )
((a=0.05  يف تقةةديرات عينةةة الدراةةةة الكليةةة لةةدور املةةدير يف اإلصةةالح املدرةةةي يف ضةةوء بعةةض مهةةارات

 ت احاة.العم  املعاصرة تعز  ملتاريات اجلنس و املؤه  العلمي و ةنوا
 :مناقشة النًائج -9

 ت النتا ج الرت لقت ضاإلياضت دل الاؤال ايول: "ما دو  الر    إلح اإلدي  اإلدا ي ددددددددددددددمنا ش
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 الر اد ة؟"  مها ات ال راالر  لح إلح ض ب ض ا 
( كبةةريةجةةة )أظهةةرت نتةةائج هةةوا الاةةؤال أن املتوةةةط ا اةةا  الكلةةي علةةا أداة الدراةةةة يقابةة  دوراً بدر 

(، ت أداة الدراةةةة علةةا درجةةة )كبةةرية(  قةةرة مةةن  قةةرا02للمةةدير يف اإلصةةالح املدرةةةي، كيةة  ك،ةةلت )
(  قةةرة علةةا درجةةة)كبرية جةةداً(ومثلت 22٪( مةةن العةةدد الكلةةي لفقةةرات الدراةةةة، وك،ةةلت )27ومثلةةت )

(  قةط ٪22.1(  قرات علا درجة ت،ور لدور املدير بدرجةة )متوةةرة( وعثة  )2٪(، وك،لت )00,2)
ديارةةون دوراً يقابة  درجةة  نمن  قرات اجملاالت األربعة. ويتضح من املتوةةرات ا اةابية أن  البيةة املةديري

)كبةةرية( يف اإلصةةةالح املدرةةةةي يف ضةةةوء بعةةةض مهةةةارات العمةة  املعاصةةةرة الةةةيت لةةةد تعةةةرتض املدرةةةةة. وديكةةةن 
املدرةةي، و اصةة مةا يتعلةم باملنةاهج تفاري ذلك بةن مدير املدرةة يقوم بدور  اع  يف التروير واإلصالح 

الدراةية وعملية التعلةيم والةتعلم بوجةه عةام. ولةد توا قةت هةو  النتيجةة مةجم مةا توصةلت إليةه نتةائج دراةةات  
 (.Caldewell,1992وكالدوي   Burrow, 1991ك  من ع)بارو، 

  كمةةةةةا ك،ةةةةةلت اجملةةةةةاالت األربعةةةةةة للدراةةةةةةة علةةةةةا متوةةةةةةرات كاةةةةةابية بدرجةةةةةة )كبةةةةةرية( مرتبةةةةةة كاةةةةة
 -املتوةرات ا اابية وبالرتتي  التنازيل علا النحو األ ع

اجملةةةةةةال الثالةةةةةة ع "دور املةةةةةةدير يف التعامةةةةةة  مةةةةةةجم الرةةةةةةالب"، أ ةةةةةةو املرتبةةةةةةة األود تتوةةةةةةةط كاةةةةةةا                                -2
( 0,20). 

 (.0,22كاا  )اجملال األولع " دور املدير يف التنظيم اإلداري"، أكو املرتبة الثانية تتوةط  -0
 .(0,07)اجملال الثاينع "دور املدير يف التعام  مجم املعلمي"، أ و املرتبة الثالثة تتوةط كاا   -2
اجملةةال الرابةةجمع" دور املةةدير يف التواصةة  مةةجم أوليةةاء األمةةور وأ ةةراد اجملتمةةجم احمللةةي"، أ ةةو املرتبةةة األ ةةرية  -0

 (.2,90تتوةط كاا  )
 ملتعلقة بفقرات ك  الال من الاالت الدراةةعو يما يلي منالشة للنتائج ا

كاةا  أوالع اجملال الثال  " دور املدير يف التعام  مجم الرالب " ك،  هوا اجملال علا أعلا متوةط 
( 22(  قةةرات علةةا درجةةة ) كبةةرية جةةداً(، كمةةا ك،ةةلت )0ك،ةةلت ) إذوهةةو بدرجةةة ) كبةةرية (،  (0,20)

يت جةاءت يف املرتبةة األود  كانةت " أكةرس جهةدي لر ةجم ماةتو   قرة علا درجة )كبةرية (.  أمةا الفقةرة الة
 مبةةن حمةور العمليةة التعليميةة وأهة وتفهمهةم نأداء الرالب األ اللي والعلمي"،  ويعز  ذلك لةوعي املةديري

عن،ر هو الرال ، واهلدرت الرئيس من العملية التعلمية  التعليمية هو ختريج طلبة يتمتعون بقةدرات علميةة 
 تحلون  بة الق التمعهم الوي ةيعملون به  لإلةهام يف تقدمه ورليه .عالية، وي

ملاةاره يف  دمةة اجملتمةجم ويتضح أيضاً أن الفقرة ا اصلة علا أدد مرتبة هةي " أشةججم الرةالب علةا ا
ةواء من  كا ئال، ويعز  ذلك  إما لعدم تو ر اإلمكانات أو لعدم تو ر التاهيالت الالزمة والدعم احمللي"

تمجم احمللي أو من مديريات الرتبية والتعليم لإلةهام يف  دمة اجملتمجم احمللي، أو لعدم تو ر الولت الكةايف اجمل
مةةن اليةةوم الدراةةةي  لتخ،ةةيص ولةةت معةةي إلشةةراك الرةةالب يف  ةةدمات أو بةةرامج  ةةارج حمةةيط املدرةةةة،  

 أنشرة تتعلم خبدمة اجملتمجم بان إشراك  الرالب  يف نوديكن أن يعود  ذلك أيضاً  إد اعتقاد بعض املديري
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 :احمللي هو  ةروج عةن العمليةة التعليميةة. ولةد اتفقةت هةو  النتيجةة مةجم نتيجةة بعةض الدراةةات مثة  دراةةة
 (.Bartell, 1999، وبارتي  Black,1997، وبالك 0222و  درادكة،  Burrow,1991بارو)

( 0,20)املرتبة الثانية تتوةط كاةا    انياع اجملال األول "دور املدير يف التنظيم اإلداري" وك،  علا
( 22ت وعةددها )(  قةرات علةا درجةة )كبةرية جةداً(، أمةا بقيةة الفقةرا2ك،ةلت ) إذوهو بدرجة )كبةرية(، 
للمدير بدرجة )كبرية( ، أما الفقرة اليت جاءت يف املرتبة األود من هوا اجملال  هةي  اً  قرة  قد عكات دور 

 ".ري يف مدرةيت"أعم  علا اةتقرار النظام اإلدا
ويعةةةود ذلةةةك لقناعةةةة املةةةدير بةةةان اةةةةتقرار النظةةةام اإلداري ياةةةاعد علةةةا إجيةةةاد منةةةاخ وبيمةةةة عمةةة  مالئمةةةة 
للمعلمي والرالب يف اجملتمجم املدرةي،  ي  يد عهم للعم   رية يف بيمة ياودها االةتقرار والنظام. وأما 

وةائ  تكنولوجيا التعليم ا ديثة يف املدرةة" لةد العبارة اليت ك،لت علا أدين مرتبة  هي عبارة "أةتخدم 
 ر وةائ  تكنولوجيا التعلةيم  اك،لت علا درجة مناةبة وهي )كبرية(، ولد يكون الاب  يف ذلك عدم تو 

الةةةر م مةةةن إدراك املةةةدير ألريةةةة اةةةةتخدام هةةةو  التكنولوجيةةةا يف علةةةا ديثةةةة يف معظةةةم املةةةدارس األةاةةةةية ا 
 التعليم.

 ر لديةةه الرؤيةةة والقةةدرة علةةا  ديةةد أهةةدارت العمليةةة التعليميةةة يف اير املدرةةةة تتةةو ويعةةود ذلةةك  إد أن مةةد
املدرةة، كما أنه يربم  راً ليادياً  عااًل يهتم بالعاللات اإلناانية، ويعزز  قا ة مدرةية تتوا م مجم مهارات 

للمشةاركة يف اختةاذ القةرارات العم  املعاصرة، وياعا دوماً إد إ ااح اجملال أمام مشاركة املعلمي والعاملي 
ذات عاللة بالعمليةة التعليميةة، وياةعا كةولك لزيةادة عكةي املعلمةي والعةاملي يف املدرةةة، مةا يعةود إجيابةاً 

، ولةةد جةةاءت هةةو  النتيجةةة متوا قةةة مةةجم يميةةة بوجةةه عةةام واملدرةةةة بشةةك   ةةاصعلةةا العمليةةة اإلداريةةة والتعل
، وبةالس Black, 1997 بةالك، و Berg, 1993، بريج Caldwell, 1992  كالدوي نتائج دراةاتع )

 (.Cotton, 1998، وكوتون Blasé and Blasé, 1994وبالس 
كاةةا   الثةاع اجملةال الثةاين "دور املةدير يف التعامةة  مةجم املعلمةي"  قةد ك،ة  علةةا املرتبةة الثالثةة تتوةةط 

جداً(، أما بقية الفقرات وعددها (  قرات علا درجة )كبرية 0ك،لت ) إذوهو بدرجة )كبرية(،  (0.07)
(  قرة  قد عكات دوراً يقاب  درجة )كبرية(، و جاءت الفقرة "أو ر أجواء ودية بيين وبةي املعلمةي" 22)

يف املرتبة األود وتقاب  درجة )كبرية جةداً(، ويعةز  ذلةك إد تقةدير املةدير للمعلمةي واكةرتامهم ومعةاملتهم  
 التعليمية. كشركاء يتم معهم تروير العملية

أما الفقرة  اليت جاءت يف املرتبة األ رية "أةتخدم أةةالي  العقةاب والثةواب مةجم املعلمةي و قةاً للقةواني 
الةةر م مةةن هةةو  علةةا ملةةدير للتعامةة  مةةجم املعلمةةي، و ه اواألنظمةةة" وك،ةةلت علةةا ألةة  دور ديكةةن أن يقةةوم بةة

ويتبةادلون الزيةارات امليدانيةة  عامة  مةجم املعلمةي،يربقون أةلوباً يت،ةىل باملرونةة يف الت نالنتيجة إال أن املديري
واالةتشارات دا   اجملتمجم املدرةي، ويربقةون أيضةاً   رةاً لياديةاً  عةااًل يةؤدي إد تةو ري منةاخ عمة  إجيةا  

ية الةةيت تشةةعر املعلمةةي نناةةاالجتمةةاعي واالهتمةةام بالعاللةةات اإل ر اجلةةو ااومةةريح دا ةة  املدرةةةة، كمةةا أن تةةو 
لرضا يااعد علا زيادة اهتمام املعلمةي بالعمة  والعرةاء ، ولةد ةةاعد تربيةم مبةدأ العمة  بةروح باالرتياح وا
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الفريةةةم علةةةةا  اةةةةي العمليةةةةة التعليميةةةةة، وأعرةةةةا للمعلمةةةةي ا ريةةةةة يف تربيةةةةم أةةةةةالي  تعليميةةةةة تتوا ةةةةم مةةةةجم 
 قةةة مةةجم نتةةائج دراةةةاتعمعريةةات التكنولوجيةةا التعليميةةة واالنفتةةاح والتفجةةر املعةةريف. وتةةة  هةةو  النتيجةةة متوا 

 (.                       Black,1997، بالك Fretas,1993،  راتس  ,2992Berg)بريج 
علةا املرتبةة رابعاع اجملال الرابجم " دور املدير يف التواص  مةجم أوليةاء األمةور وأ ةراد اجملتمةجم احمللةي " وك،ة  

 ذإملدرةةةةةي، ويقابةةةة  درجةةةةة )كبةةةةرية(، ا ( ديثةةةة  دور املةةةةدير يف اإلصةةةةالح2,90األ ةةةةرية تتوةةةةةره كاةةةةا  )
ك،ةةلت  قةةرة واكةةدة علةةا درجةةة )كبةةرية جةةداً( وهةةي "أكةةرص علةةا إطةةال  أوليةةاء األمةةور علةةا ماةةتويات 

(  قةرات علةا درجةة 2(  قرة علةا درجةة )كبةرية(، وك،ةلت كةولك )22أبنائهم التعليمية"، كما ك،لت)
 (.22بدرجة )كبرية( لدور املدير وعددها))متوةرة(، أما بقية الفقرات ك،لت علا متوةرات كاابية 

كمةةا يتبةةي أن دور املةةدير يف اإلصةةالح املدرةةةي بةةدا واضةةحاً مةةن  ةةالل الفقةةرة الةةيت أ ةةوت أعلةةا مرتبةةة  
وهي " أكرص علا اطال  أولياء األمور علا ماتويات أبنائهم التعليمية"، ويعز  ذلك  إد اهتمام املدير 

   ،ةةيلهم  التعليمةةةي لةةدر اإلمكةةان،  ويتبةةي أنةةه يتعةةاون مةةجم أوليةةةاء برالبةةه وةةةعيه دومةةا إد  ر ةةجم ماةةتو 
األمور  لتحاي ماةتو  أداء أبنةائهم وترةوير  رمةو األ ضة .  أمةا  قةرة " أتةيح الفرصةة ألبنةاء اجملتمةجم احمللةي 
للمشةةاركة يف تقيةةيم بةةرامج املدرةةةة" اكتلةةت املرتبةةة األ ةةرية وعكاةةت ألةة  دور للمةةدير مةةن بةةي  قةةرات هةةوا 

حيتةاج  املةدير إذ جملال. ولد جاءت هو  النتائج متوا قة إد كد ما مجم مةا توصةلت إليةه بعةض الدراةةات، ا
تنظةةةيم عاللةةةات جيةةةدة بةةةي املدرةةةةة إد اكتاةةةاب بعةةةض املهةةةارات مثةةة   مهةةةارة إدارة الولةةةت والقةةةدرة علةةةا 

جملتمةةةةجم احمللةةةةي.  وتشةةةةري هةةةةو  اجملتمةةةةجم احمللةةةةي، وإ اةةةةاح اجملةةةةال لتبةةةةادل الزيةةةةارات بةةةةي أوليةةةةاء األمةةةةور وأ ةةةةراد او 
الدراةةةات أيضةةةاً إد أن املةةةدير النةةةاجح جيةة  أن يتمتةةةجم بقةةةدرات عاليةةةة يف بنةةاء عاللةةةات وطيةةةدة مةةةجم أوليةةةاء 
األمور وأ راد اجملتمجم احمللي،  من منرلم أن املدرةة وجدت مةن أجة  اجملتمةجم، ولكةي ياةتريجم املةدير إجةراء 

اصةةرة يف عةةامل يشةةهد تاةةرياً ةةةريعاً ويواجةةه انفجةةاراً معر يةةاً وتقةةدماً التايةةريات املرلوبةةة و ةةم مهةةارات العمةة  املع
 :متاةةةارعاً يف الةةةال التكنولوجيةةةا واالت،ةةةاالت. وهةةةوا مةةةا أكةةةدت عليةةةة نتةةةائج العديةةةد مةةةن الدراةةةةات ومنهةةةا

(.  ويعةةود ذلةةك إد Sheurich,2004وشةةاري   ،  Davis, 2002، ودايفيةةز Burrow,1991)بةةارو
 ر لةةةديهم القةةةدرة علةةةا تقيةةةيم الةةةاامج املدرةةةةية، وأن ان أ ةةةراد اجملتمةةةجم احمللةةةي ال تتةةةو بةةةا ناعتقةةةاد بعةةةض املةةةديري

 املثقفي منهم تنق،هم احاة يف هو   الاامج.
منا شت النتا ج الرت لقت ضاإلياضت دل الاؤال الثانح: "ها ت ي  إلد وال ةات دئلدت رر دا ات  ثاناا:

دانت ال  الت ل و  الر    إلدح اإلددي  اإلدا ي  ( إلح تق   ات لإل ادa=0.05دن  مات ى ال ئلت  
نس ولن ات الخب ة والرؤها الر  لح إلح ض ب ض ا مها ات ال را الر اد ة ت زى لرتغا ات: الج

 "؟ال لرح
كاةةةةاب املتوةةةةةرات ا اةةةةابية واالرمرا ةةةةات املعياريةةةةة أل ةةةةراد عينةةةةة الدراةةةةةة مةةةةن مةةةةديري املةةةةدارس  جةةةةر 

ةةةة يف اإلصةةالح املدرةةةي، يف ضةةوء بعةةض مهةةارات العمةة  املعاصةةرة  علةةا األةاةةةية ملعر ةةة دور مةةدير املدر 
)دور املةةةدير يف التنظةةةيم اإلداري، و دور املةةةدير يف التعامةةة   مةةةجم املعلمةةةي، ودور  الةةةاالت الدراةةةةة األربعةةةةع
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وذلك يف املدير يف التعام   مجم الرالب، و دور املدير يف التواص  مجم أولياء األمور وأ راد اجملتمجم احمللي( ، 
مديريةةة الرتبيةةة والتعلةةيم يف لةةواء الرمثةةا و مديريةةة الرتبيةةة والتعلةةيم إربةةد األود يف حما ظةةة إربةةد كاةة  متاةةريات 

 الدراةة اجلنس ،و املؤه  العلمي، وةنوات احاة.
و ليلةةةةه علةةةةا اجملةةةةاالت األربعةةةةة ألداة الدراةةةةةة يف ضةةةةوء  (MANOVA)وج كاةةةةاب التبةةةةاين املتعةةةةدد

ة )اجلنس وةنوات احاة و املؤه  العلمي(، وبعدها ج كااب و لي  التبةاين الثال ةي أل ةر متاريات الدراة
  عدور املدير  كانت النتيجة علا النحو اآل يفهو  املتاريات 

داللةةةة  يتاةةةري إد عةةةدم وجةةةود  ةةةرق ذتشةةةري النتةةةائج املتعلقةةةة هبةةةوا امل مددد   ة(: -متغاددد  الجدددنس  مددد    
اإلصةالح املدرةةي يف ضةوء بعةض مهةارات العمة  املعاصةرة تعةز  ملتاةري )اجلةنس(. إك،ائية لدور املدير يف 

مةةةةديرة( للقيةةةةام بةةةةدور  عةةةةال يف  -علةةةةا ا ةةةةتالرت أجناةةةةةهم )مةةةدير نوديكةةةن تفاةةةةري ذلةةةةك إد لةةةةدرة املةةةديري
اإلصةةةالح املدرةةةةةي، كمةةةةا أ ةةةةم يةةةدركون الظةةةةرورت واملعريةةةةات والتحةةةةديات اجلديةةةدة الةةةةيت  ةةةةيط بالعمليةةةةات 

وحياولون التكيىل ومواجهتها لدر اإلمكان، وتتفم هو  النتيجةة مةجم نتةائج  دراةةاتع )كالةدوي  التعليمية، 
Caldwell, 1992 وإدموندز ،Edmonds,2004.) 

تشري النتائج املتعلقة هبوا املتاري إد عدم وجود  روق ذات داللة إك،ائية تعز   متغا  لن ات الخب ة:
اإلصالح املدرةي يف ضوء بعض مهارات العم  املعاصةرة، وديكةن أن  ملتاري )ةنوات احاة( لدور املدير يف

يعود ذلك إد وعي املديري وإدراكهم علا ا تالرت  ااهتم العملية يف اإلدارة املدرةية للتاري الاريجم الوي 
يشةةهد  العةةامل، والةةوي يةةؤ ر بشةةك  مباشةةر علةةا العمليةةة التعليميةةة، دمةةا ياةةتدعي مواكبةةة هةةوا التاةةري والقةةدرة 
علا االةتفادة منه يف عمليات التعلم والتعليم، وهوا ما اتفقت عليه نتيجة هو  الدراةات مجم بعض نتائج 

 Blasé andباليةةز وباليةةز، Bartel,1999، وبارتيةة  0222بعةةض الدراةةةات مثةة  دراةةةةع )صةةا  ،
Blasé, 1994.) 

، كبريةجود  رق ذي داللة إك،ائية  ع تشري النتائج املتعلقة هبوا املتاري إد عدم و متغا  الرؤها ال لرح  
املاجاةةةتري كيةة  تبةةي وجةةود  ةةةروق إك،ةةائية طفيفةةة تعةةةز  ملتاةةري )املؤهةة  العملةةي(، وجةةةاءت ل،ةةا  محلةةة 

يف دور املدير يف اإلصالح املدرةي يف ضوء بعض مهارات العم  املعاصرة. وديكن  ،والبكالوريوس والدبلوم
لعلميةةة مةن محلةة املاجاةةتري والبكةالوريوس والةةدبلوم هةم األلةةدر ذوي املةؤهالت ا نتفاةري ذلةك إد أن املةةديري

يف علةةا دمارةةةة دورهةةم يف اإلصةةالح املدرةةةي يف ضةةوء بعةةض مهةةارات العمةة  املعاصةةرة وذلةةك ألن التةةدري  
هم يف إدارة مدرةةةةته بشةةةك  الةةةدور وياةةةأ نةةةاء احدمةةةة والتةهيةةة  العلمةةةي العةةةايل ياةةةهم يف دمارةةةةة مثةةة  هةةةوا 

قيةةم ماةةتويات أعلةةا مةةن التح،ةةي  الدراةةةي لرلبتةةه مةةن  ةةالل االةةةتفادة مةةن أ ضةة ، وياةةعا دومةةاً لتح
تكنولوجيةةا التعلةةيم ا ديثةةة، وتربيةةم  ةةوذج إداري كةةدي  يف مدرةةةته ياةةاعد  علةةا التةةةللم مةةجم الترةةورات 
والتاةةةةةةةريات املختلفةةةةةةةةة الةةةةةةةةيت تواجةةةةةةةه مدرةةةةةةةةةته يف كةةةةةةةة  يةةةةةةةوم. وتتفةةةةةةةةم هةةةةةةةةو  النتيجةةةةةةةة مةةةةةةةةجم نتيجةةةةةةةةة دراةةةةةةةةةةع 

 (.Berg, 1993، وبريج Scheurich, 2004، وشاري   Cotton,1998)كوتون
 



 د.الشقران –دور مدير المدرسة في اإلصالح اإلداري داخل المدرسة ........................................ د. عاشور 
 
 

 66 

 الًوصوات: -11

 بناء علا ما توصلت إليه الدراةة من نتائج  إ ا توصي باآل ع
تعزيةةةةز دور املةةةةدير يف اإلصةةةةالح اإلداري املدرةةةةةي، مةةةةجم الرتكيةةةةز علةةةةا العمليةةةةة التعليميةةةةة الةةةةيت هتةةةةتم  -2

 بالرال  ألنه حمور العملية التعليمية.
أ نةةاء احدمةةة، وزيةةادة تةهيةة  يف  واملهةةارات واملعةةاررت املعاصةةرة د علةةا تقةةدمي الةةاامج التدريبيةةةالتةكيةة -0

لتةةةوعيتهم بةةةاامج اإلصةةةالح املدرةةةةي يف ضةةةوء مهةةةارات العمةةة  واملتاةةةريات  نمحلةةةة البكةةةالوريوس مةةةن املةةةديري
 اإللليمية والعاملية.

، مةةةن اجملتمةةةجم احمللةةةي وبشةةةك  دوري وروأوليةةةاء األمةةة نعقةةةد لقةةةاءات واجتماعةةةات خمتلفةةةة بةةةي املةةةديري -2
  يةة  يةةتم توضةةيح أي  مةةوض مةةن الرةةر ي، ومنالشةةة األمةةور املمكةةن أن يشةةرتك  يهةةا الرر ةةان للعمةة  معةةاً 

 علا تروير العملية الرتبوية التعليمية واليت حمورها الرال .
العم  الرتبوي  يف العم  علا توعية مديري املدارس تهارات العم ، واملتاريات اليت ديكن أن تؤ ر  -0

يف املةةدارس مثةة  التاةةري يف الةةال مهةةارات ومعةةاررت املعلوماتيةةة والتكنولوجيةةا واالت،ةةاالت، وذلةةك مةةن أجةة  
 زيادة كفاءهتم ولدرهتم علا إجراء اإلصالح املدرةي املرلوب.

هارات إجراء دراةات دما لة يف املاتقب  تتناول تفعي  دور املدير يف اإلصالح املدرةي، يف ضوء م -2
 العم  واملتاريات العاملية املعاصرة األ ر .
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