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 هخص انذراست ببنغت انعربيتم 2 انفصم

 لمتخطيطً غزةى بمحافظاتً الثانكيةً المدارسً مديرم ممارسةً درجةً إلى التعرؼى الدراسةي ىدفتً
كلئلجابةً كعبلقًتيااإلستراتيجي معممييـ. لدل القياديًة المياراًت قاـى دراسةًال أسئمةً عفٍ بتنميًة

المنيجً الباحثي الباحثي الكصفي  باستخداـً كاستخدـى  األكلى كأداتيفلمدراسًة، استبانتيفً التحميمي،
 الثانكيةً المدارسً مديرم ممارسةً درجةً لقياسً المعمميف، نظرً كجيةً مفٍاإلستراتيجيلمتخطيًط

، (6) عمى فقرةنكزعتٍ (46) اشتممٍتعمى لقياًسدرجًةممارسًةمديرمالمدارًس كالثانيةي مجاالتو
فيتنميًةالمياراًتالقياديًةلدلمعممييـمٍفكجيًةنظًرالمعمميف،اشتممٍتعمى   الثانكيًةلدكرىـٍ

.كتكٌكفى (5عمى) كزعتٍ فقرةن (39) الثانكيًة المدارسً معممي جميعً مفٍ الدراسةً مجتمعي مجاالتو
ال (معممانكمعممةن،كقٍد4446ـ(،كالبالًغعددىيـ)2017-2016دراسٌي)فيمحافظاًتغزةىلمعاـً

 . (معممانكمعممةن450بمغٍتعينةيالدراسًة)
 :أىميا مفْ  نتائجِ  عدةِ  إلى الدراسةُ  توصمتْ  وقدْ 
زةىممارسًةمديرمالمدارًسالثانكيًةبمحافظاًتغ لدرجةً الكمي  أٌفالمتكسطى الدراسةً نتائجي أظيرتٍ -1

 )اإلستراتيجيلمتخطيًط نسبيو بكزفو مرتفعةن كانٍت معممييـ نظًر كجيًة 78.40مٍف كأف  ،)%
المياراًت لدرجةً الكمي  المتكسطً ممارسًةمديرمالمدارًسالثانكيًةبمحافظاًتغزةىلدكرىـفيتنميًة

 كانٍتمرتفعةنبكزفو )القياديًةلدلمعممييـمٍفكجيًةنظًرالمعمميفى  %(.77.80نسبيٍّ
2- ( مستكلداللة عندى إحصائيةو داللةو ذاتي فركؽه تقديًر05.0يكجدي درجاًت متكسطاًت بيفى )

غز بمحافظاًت الثانكيًة المدارًس معممي مٍف الدراسًة لمتخطيًطعينًة مديرييـ ممارسًة لدرجًة ةى
اإلناث.فيحيفالتكجدفركؽتعزللمتغيرماإلستراتيجي تيعزللمتغيًرالجنًس،لصالًحالمعمميفى

 )سنكاًتالخدمًة،المؤىًؿالعممٌي(.
داللػػػةوإحصػػػائيةوعنػػػدىمسػػػتكلداللػػػًة) -3 متكسػػػطاًتدرجػػػاًتتقػػػديًر05.0يكجػػػديفػػػركؽهذاتي (بػػػيفى

عينػػًةالدراسػػًةلدرجػػًةممارسػػًةمػػديرمالمػػدارًسالثانكيػػًةبمحافظػػاًتغػػزةىلػػدكرىـفػػيتنميػػًةالميػػاراًت
المجػػػاًؿالػػػذميتعمػػػػؽيالقياديػػػًةلػػػدلمعممػػػييـتعػػػزللمتغيػػػًرالجػػػنًس،لصػػػالًحالمعممػػػاًت.باسػػػتثناءً

.كالتكجػدفػركؽتعػزل(المؤىػؿالعممػي)فيحيفالتكجػدفػركؽتعػزللمتغيػربالمياراًتاإلنسانية.
 لمتغيًر)سنكاًتالخدمة(باستثناًءالمجاًؿالذميتعمؽيبالمياراًتالشخصيًة.

05.0مسػػتكلداللػػًة)كجػػكديعبلقػػةوارتباطيػػةوإيجابيػػةو)طرديػػةو(ذاًتداللػػةواحصػػائيةوعنػػدى -4 (بػػيفى
اإلسػػتراتيجيمتكسػػطاًتدرجػػاًتتقػػديًرأفػػراًدعينػػًةالدراسػػًةلدرجػػًةممارسػػًةمػػديرييـلمتخطػػيًط ،كبػػيفى

درجًةممارسًةمديرييـلدكرىـفيتنميػًةالميػاراًتالقياديػًةلػدلمتكسطاًتدرجاًتتقديًرأفراًدالعينًةل
 المعمميف.

 .،المياراتالقيادية،المدارسالثانكيةاإلستراتيجيالتخطيطكممات مفتاحية:
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 Abstract 3 الفصل

The study aimed to identify the degree of Gaza Governorates’ secondary 

school principals’ practice of strategic planning and its relationship with the 

development of leadership skills among their teachers. To answer the study 

questions, the researcher adopted the analytical-descriptive approach and used 

two questionnaires as the study tools. The first questionnaire, which comprised 

(46) items distributed among (6) domains, was used to measure the degree of 

secondary school principals’ practice of strategic planning from the teachers' 

viewpoint. The second questionnaire, which comprised (39) items distributed 

among (5) domains, was used to measure the degree of secondary school 

principals’ practice of their role of the development of leadership skills among 

their teachers from the teachers' viewpoint. The study population consisted of all 

secondary school teachers in Gaza Governorates during the scholastic year (2016-

2017). The population size was (4446) male and female teachers, from whom a 

sample of (450) was selected.  

The study most important findings were as follows: 
1. The study findings showed that the overall mean of the degree of Gaza 

Governorates’ secondary school principals’ practice of strategic planning from 

the viewpoint of their teachers was high with a percentage weight of (78.40%) 

and  the overall mean of the degree of Gaza Governorates’ secondary school 

principals’ practice of their role in the development of leadership skills among 

teachers from the teachers’ viewpoint was high with a percentage weight of 

(77.80%). 

2. There were statistically significant differences at the level of significance 

(α≤0.05) between the mean scores of the estimate of the study sample of Gaza 

Governorates’ secondary school teachers of the degree of principals’ practice 

of strategic planning attributed to the gender variable in favor of the female 

teachers. Nonetheless, there were no statistically significant differences 

attributed to the variables of (years of service and academic qualification). 

3. There were statistically significant differences at the level of significance 

(α≤0.05) between the mean scores of the study sample’s estimate of the degree 

of Gaza Governorates’ secondary schools’ practice of their role in the 

development of leadership skills among teachers attributed to the variable of 

gender in favor of the female teachers, except for the domain related to the 

humanitarian skills. However, there were no differences attributed to the 

variable of academic qualifications. In addition, there were no differences 

attributed to the variable (years of service), with the exception of the domain 

related to the personal skills. 

4. There was a statistically significant positive (proportional) correlation at the 

significance level (α≤0.05) between the mean scores of the study sample’s 

estimate of the degree of the principals’ practice of strategic planning and 

between the mean scores of the sample’s estimate of the degree of their 

principals’ practice of their role in the development of leadership skills for 

teachers. 

Keywords: Strategic planning, Leadership skills, Secondary school. 
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} قال تعالى:                      
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 ْاإِلهَذْاء   4 انفصم

 .دمح،مرسميف،السراجالمنير،كاليادمالبشيرمإلىسيدال

 رحمةكاسعة.إلىركحكالدٌمالطاىرة،رحميمااهلل

 إلىزكجتيكأبنائيكبناتيالذيفساندكنيكصبركاكتحممكاليخرجىذاالجيدإلىالنكر.

 إلىالذيفلـيألكاجيدانفيدعمي...إخكانيكأخكاتي.

الجيد إلىسعادةاألستاذالدكتكرسميمافحسيفالمزيفالذمميدالطريؽأمامي،ليخرجىذا
 فيأجمؿصكرةكأبيىحمة.

إلىأصحابالفضؿكالعطاء،أساتذتيالكراـفيقسـأصكؿالتربيةالذيفأفاضكاعمٌيبعمميـ
 كتكجيياتيـ.

 إلىكؿالباحثيفعفالمعرفة.

مىذاالجيدالمتكاضعسائبلنالمكلىعزكجؿأفينفعنابماعممناكأفيزدناىدًإليكـجميعانأي
عمما.
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 محمد الحميمي
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 شكٌر وتقذيرٌ  5 انفصم

 }الحمدهللربالعالميفحمدانيميؽبمقاموفيكالقائؿفيكتابوالعزيز:     

                    }:[7]إبراىيـ.

اهلل { القائؿ:كالسبلـعمىنبيواألميف،كالصبلة اليشكيري الناسى )الترمذم، }مفاليشكيري
إلىفإن نيفيىذاالمقاـأتقدـبجزيؿالشكركاالمتناف(،339،ص4/1954ـ،ج1975

كؿمفساىـفيإنجازىذاالعمؿالمتكاضع،كأخصبالذكركبلنمف:
 .دارتيا،كعمادةالدراساتالعميا  رئاسةالجامعةاإلسبلميةكا 
 كقسـأصكؿالتربية.،عضاءىيئةالتدريسبكميةالتربيةأ 
  الفاضؿ، الدكتكرمشرفي :األستاذ سميماف المزيٌحسيف عمى باإلشراؼ لتفضمو ىذهف،

إلتماـىذهالرسالة،فأفاضرشاددانفيتقديـالنصحكالتكجيوكاإلجيكالذملـيأؿي،الرسالة
مفسعةصدره،كسماحةخمقو،فجزاهاهللخيرالجزاء  .عمي 

كالشكرمكصكالنإلىاألساتذةاألجبلءأعضاءلجنةالمناقشةكالمتمثمةفي:
 :مناقشانداخميان(اهللحفظةإيادعميالدجنيالدكتكرالفاضؿ(
 :مناقشانخارجيان(حفظواهللياسرحسفاألشقركالدكتكرالفاضؿ(

غنائيام،مابقبكؿمناقشةالرسالة،كلدكرىماالكبيرفيإثرائيايًمًضيفىتىلً فكاسعًعمًمًيمىا،فميماكا 
 خالصالتقديركاالحتراـ.

 فيإخراجاالستبانةفيصكرتياالنيائية.كمشكرةوةوالسادةالمحكميف،لماقدمكهمفنصيح 
 مكصكالن المينكالشكر لمدلؤلخ تنسيقو عمى عمكاف جابر أبيىراسدس: في خراجيا كا  ة،

 .راسةدالمغكملماقيقيدعمىترباالحداد:ةؤلستاذصكرة،كل
  بدعميـالمتكاصؿكالمستمر.أىميكأصدقائيالذيفلـيبخمكاعمى 
 نجازىذاالبحث.ساىـكساعدفيإكؿمف 

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف
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 الفصؿ األوؿ

 اإلطار العاـ لمدراسة

 :دمةمقال

عصرالعكلمةالذميتسـبسرعةالتغير،كاالنفجارفينعيشاآلفنامماالشؾفيوأن 
ظيكرإلى،كقدأدلذلؾفيشتىالمجاالتمعمكماتيةوكالتطكرالتكنكلكجي،كثكرةوالمعرفي،

المتغيرات،البدمفاألخذ،كلمكاكبةىذهعمىجميعاألصعدةكالمستكياتالعديدمفالتحديات
السبيؿاألمثؿلمكاجيةتمؾالتحديات،فيكضركرةهىكاإلستراتيجيالتخطيطبعيفاالعتبارأف 

 .تاريخيةه،كحتميةهإنسانيةه
ظيرتفيمنتصؼالقرفداريةالحديثةالتيمفأىـالمفاىيـاإلاإلستراتيجيفالتخطيط
عشر التاسع مفيكمو كارتبط أفٌبالمفاى، إال كالصناعية، العسكرية التخطيطارتباطيـ

معبدايةالتسعينيات،كقدتناكلوأىؿاالختصاصبالتحميؿفيبالمؤسساتالتربكيةجاءمتأخران
المستقبمياتيستشرؼأفاؽىنظاميهمنيجه":وبأن اإلستراتيجيرؼالتخطيطعيمئاتالكتابات،كقد

،كتصميـمكاناتالمتاحةكالمتكقعةخيصاإلتعدلمكاجيتيابتشالتربكيةالمحتممةكالممكنة،كيس
قراراتواإلستراتيجي كاتخاذ البديمة، بعقبلنيةوات التنفيذ ىذا كمتابعة تنفيذىا )حسيف،شأف

.(169صـ،2002

التخطيط كنشاطوكيمثؿ فيك المحدد، اليدؼ نحك الطريؽ يسبؽمستمروذىنيوبداية ،
أن كافةناألنػشطةاإلداريػة ويعتمدعمػىكعميوتتكقؼكؿالنشاطاتاألخرلفيالمنظمة،كما

تساعدالمديرفيتحديدماكتحميميالمكصكؿإلىنتائجو،كالدراساتكالمعمكمػاتالبيانػاتجمػع
كأحداثوالذيفيقكمكفبوكذلؾفيضكءظركؼويجبعممو،كتكقيتالبدءفيوكاألشػخاص

(.56صـ،2003،السبعاكم)ياتكقعحدكثييمستقبميةو

شيدتالسنكاتاألخيرةاتجاىانجديدانفياإلدارةالمدرسية،فمـتعدمجردتسييرشئكفك
تسييرانركتينيان،كلـيعدىدؼمديرالمدرسةمجردالمحافظةعمىالنظاـفيمدرستوالمدرسة

سير مف كالكالتأكد التبلميذ كحصر المكضكع، الجدكؿ كفؽ لممكادالدراسة عمؿعمىإتقانيـ
العمؿفيىذهاإلدارةيدكرحكؿالتمميذكحكؿتكفيركؿالظركؼالدراسية،بؿأصبحمحكر

تكجيو عمى تساعد تحسيفكاإلمكانياتالتي عمى كالتيتعمؿ كالركحي العقميكالبدني نمكه
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اؼاالجتماعيةالتييدكرأيضاحكؿتحقيؽاألىدالعمميةالتربكيةلتحقيؽىذاالنمك،كماأصبح
.(24صـ،2002أحمد،)يديفبياالمجتمع

كاليػدؼ،فيالتخطيطالتربكمكاإلدارةالتعميميةجديدانأسمكباناإلستراتيجيالتخطيطيعدك
ؼكاالنسجاـبيفالمؤسسةالتعميميػةكالبيئػةمنوفيمجاؿالتعميـيتمثؿفيتعزيزعمميةالتكيٌ

ا طابع يغمبعمييا كذلؾبتطكيرتصكروالتي طبقػانقابؿولتغيير  يمكػفكلمظػركؼلمتعديؿ
فإفٌ كعمىذلؾ المؤسساتالتعميمية، مستقبؿ أجؿ مف عمىتطبيقو إليو ركبرتككبينظر

عمميةهأن أساس ممارساتوو عنيا ينتج الكاسع المستقبمي كالمسح قبػؿتتصؼبالمشاركة مف
المجتمػعالتعميميةتعمؿعمىالالمؤسػسة كالفرصالمتاحةمفأجؿخدمة تكفيؽبيفبرامجيا
.(389صـ، 2008)العجمػي،

المدرسةكالتيتتمثؿفيقيادةعمميةكخاصةنمؤسسةولكؿًميـهاإلستراتيجيالتخطيطف إ
الخارجية،كالتعرؼإلىنقاط الداخميةكالبيئة البيئة كذلؾمفخبلؿدراسة اإلصبلحالتربكم،

نقاطالضعؼ،ككيفيةاستغبلؿالفرصالمتاحةلبلستفادةمنيافيمكاجيةنقاطالضعؼ،القكةك
تيدؼ كالتيبدكرىا التربكية، لتحقيؽأىدافيا التيديداتالتيتعترضعمؿالمدرسة كمكاجية

رؤيةو خبلؿ مف ينطمؽ كمو كىذا كالتعمـ، التعميـ نكعية تحسيف تتبناىاكاضحةوكرسالةوإلى
معمؿمفخبلليا،ككذلؾالعمؿعمىاالستفادةمفنقاطالقكةداخؿالمدرسة،كتضافرالمدرسةل

(.18صـ، 2011كافةالجيكدلمتغمبعمىنقاطالضعؼكتبلفييا)المصرم،

كزارة سعت إلىلقد الفمسطينية كالتعميـ ريالتربية ـلمتعميكاضحةومستقبميةوؤمنتنمية
ألن اإلستراتيجيخذبالتخطيطمفاألالفمسطيني،كمفأجؿذلؾكافالبد سمكبالعمميواأل،

فيالحاضرلجنيجراءاتو،فالتخطيطيستيدؼاتخاذإالدقيؽلتحقيؽاألىداؼالقريبةكالبعيدة
دخؿمفيكـتطكيرالقطاعالتعميميمفخبلؿ2000فيالمستقبؿ،كمنذعاـمستيدفةوثمارو

التخطيط كااإلستراتيجيتبنيمفيكـ األكلىلتيكانتإ، الخمسية حدلنتائجوإصدارالخطة
 قطاع اللتطكير بيف ما الفترة في  التعميـ كال2001عاـ 2005 عاـ كالتعميــ التربية )كزارة

(.21صـ،2005- 2001،العالي

تفادةلكاقعالتعميـالعاـكتحديدالدركسالمسقامتكزارةالتربيةكالتعميـبعمميةتشخيصو
 تنفيذ األمف الخمسية التربكية،كلىالخطة الكطنية لمخطة االعداد بعممية البدء تـ حيث

لقدكافاليدؼمفك.ـ2012العاـلىإ2008عاـالةفيالفترةمابيفاإلستراتيجيطكيريةالت
اؿبالتعميـالفمسطينيمفمرحمةىكاالنتقـ2012-2008ةالثانيةاإلستراتيجيالخطةىذهبناء
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لىمرحمةالتخطيطالشامؿالذمؼالتدىكرفيالعمميةالتعميميةإككق،مرهاالحتبلؿعادةمادإ
يي إعني بالكـبالكيؼ العناية جانب االقتصادية،لى كالحاجات التربكية الحاجات بيف كالربط

،قطاعالتربكمكالتعرؼعمىجكانبولممعمقةوكاالجتماعيةكقدبنيتالخطةعمىأساسدراساتو
بعادهكا  المجاؿ في كافة العاممة األطراؼ مشاركة خبلؿ كالتعميـالتربكممف التربية )كزارة

(.23صـ،2012-2008ة،اإلستراتيجيالخطة–العالي

دارة،فقدأصبحتالمعيارفيعمـاإلكيعدمكضكعالقيادةمفأىـالمكضكعاتإثارةن
عامبلنميمانألنياتمثؿ؛العمؿاإلدارمالذميحددنجاحالمؤسسة،كالقيادةالتربكيةتعتبرجكىر

عمىالعمميةالتعميمية،كلقداعتبرالكثيرمفمباشروفينجاحاإلدارةالتعميميةلماليامفتأثيرو
العمماءأفالقيادةىيجكىرالعمميةاإلداريةكقمبياالنابض،كىيمفتاحاإلدارة،كأفأىميتيا

يؤثرفيعناصرالعمميةاإلداريةفتجعؿاإلدارةأكثرأساسيومفككنياتقكـبدكروكدكرىانابعه
(.123صـ،2004الكردم،لتحقيؽأىدافيا)محركةومؿكأداةو،كتعكفاعميةوديناميكيةو

،قيؽأىدافياكتح،فيتطكيرالعمميةالتربكيةقيادمالكدكره،ألىميةمديرالمدرسةكنظران
مقيـهكمشرؼهكفنيهدارمهفيكإ،داريةكالفنيةكاالجتماعيةإلكمسؤكلياتوا،لذافقدتعددتميامو

كاالىتماـفيأيامناينصبعمىالجانبالفنياالشرافي،كعمىاعتبارأفالمدير،فيمدرستو
أشارت فقد المدرسة، لمدير اإلدارم الجانب أىمية مف التقميؿ ذلؾ يعني فبل مقيمان، مشرفان

ييسيربنظاـوأفيجعؿالعمؿالمدرسلوبدالتربكمفيالمدرسةفبليدالدكرمعتزاالدراساتأنو
خطةو جيدانكمحددةً،مسبقانمعدةوكفؽ لمتخطيطإكمستندةواألىداؼ العممية األسس لى

(.17صـ، 2015،الحكلي)

التنفيذ،التربكمينصبعمىكظائؼالتخطيطدارملمقائدجكىرالعمؿاإلإفٌ ،كمراقبة
دخاؿال لدلقادةعاليةوداريةوإككؿىذايتطمبمياراتو،سيناتالمتنكعةعفطريؽاألداءتحكا 

يراتالسريعةالتيتجرمتغكال،تمكنيـمفمكاجيةالتحدياتصالحةوالعمؿالتربكملخمؽبيئةو
االىتماـ،حكليـ بنم،كتستدعي تدريسوكالعناية ىيئة مف البشرية مصادرىـ دارييف،ك ،كا 

كتكيفيـمعالمتطمبات،فلتطكيرفاعميةالعامميمناسبةوبجانباتخاذخطكاتو،مبةوكط،كمكظفيف
اصطمحتسميتوبتطكيرالعامميف،تكاجييـ،كالتحدياتالتيبمعنىتطكير،المتجددة ما كىذا

(.409صـ، 2001،كلياتيـالقائمةالجديدة)الطكيؿكتحسيفقدراتيـليتعاممكامعمسؤ

اكنظران األجياؿألىمية تنشئة في القيادم كدكره بأمسالحاجة،لمعمـ تنميةًإفإنو لى
تكالتغيراتالمتبلحقةالتربيةتتغيرباستمرارلكيتكاكبالتطكراأفٌالقيادية،كخاصةنمياراتوً
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ةالمياراتضركرةتنميمقيعمىكاىؿاإلدارةالمدرسيةىذااألمريىفيشتىمجاالتالحياة،ك
تراتيجييشتمؿعمىتطكيرمياراتقيادية،كذلؾمفخبلؿتخطيطاس،معممييـلدلالقيادية

لممعمميف.الثقافيةكالمينيةالكفاءةكيعمؿعمىرفع

أىميةن الفعالة القيادة احتمت المعاصركبيرةنكلقد القيادم الفكر أ؛في تمثؿ حدألنيا
اإل لكفاية الرئيسية نتاجيتياالمرتكزات كا  ظي،دارة كاتجاىالذلؾ نظريات مفيكـرت لتفسر ت

كبينتالدراساتأف القيادة لحاجاتمؤسستو. كعيو درجة في تكمف القائد كتكظيؼ،فاعمية
(.4صـ،2007)بمبيسي،يالتعامؿمعالمتغيراتالمستجدةخبراتوكقدرتوعم

فيالتأثير الشخصية بتكظيؼطاقاتو لممعمـ الفعالة التربكية عمىجيكدكتتمثؿالقيادة
باإلضافة،اؼالتربكيةالمكضكعيةالرغبةفيالمساىمةالفعالةلتحقيؽاألىدالطبلب،كماأف 

ىكمايعمؿالمديرعمىاالىتماـبولىامتبلؾحاجاتاالنتماءكاعتراؼاآلخريفبالمعمميفإ
.(49صـ،1992)حمداف،

 المدارسييالمفركضأفٍكمف مديرم لكتفيمانطكر كاعيان المعمـ. قيادة ذلؾيفية كفي
كذلؾلمالومف،اإلستراتيجيضكعالتخطيطكذلتالعديدمفالجيكدالمتعمقةبمالسياؽفقدبي

كقدبرزتىذهالجيكدمفخبلؿاألبحاثكالدراساتكمنيا.فيالعمميةالتعميميةبالغةوأىميةو
المدارسالثانكيةفيمجاؿتنميةمياراتمديرممكضكع(التيتناكلتـ2008)دراسةسكيؾ
ضركرةلىالعديدمفالدراساتالتيأشارتإكىناؾ.فظاتغزةفيمحااإلستراتيجيالتخطيط

كصت(التيأـ2012)منيادراسةالصكصاإلستراتيجيشراؾالمعمميففيعمميةالتخطيطإ
(ـ2011المصرم)كدراسة.اإلستراتيجيشراؾالمعمميفكاستثمارقدراتيـفيعمميةالتخطيطبإ

مفالييئةًتشمؿأعضاءنفيكؿمدرسةواإلستراتيجيلمتخطيطالتيأكصتبضركرةإنشاءكحدةو
كيرأسيامديرالمدرسة.التدريسيةً

المعمميف لدل القيادية الميارات كتنمية بتطكير المتعمقة الجيكد مف العديد بذلت كما
 التيـ2009دراسةمرتجي)كمنيا مفيتنميةالمياراتالقياديةالمشرؼالتربكتناكلتدكر(
،المعمميفالمياراتالقياديةلدللتنميةبضركرةعقددكراتوالدراسةكصتأالمعمميف.كقدلدل

بضركرةالعمؿعمىتنميةالمياراتالقياديةلممعمميفتالتيأكص(ـ2016)كدراسةالصميبي
لممارسةأدكارو؛ادةالفاعميةالذاتيةلممعمميفكتكفيرفرصلمتطكيرالمينيالذميساعدعمىزي

تيقياديةو المدرسة. تطكير في سيـ تبيٌكقد خلمباحثف عممف المدارسالحككميةبلؿ في مو
لمعارؼكالمعمكماتنتيجةالكـالكبيرمفا؛اإلستراتيجيلمتخطيطكبيرةنأفىناؾحاجةنالثانكية
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عداريةاكالتعميماتاإل التربيةليكميةالصادرة عمىفكزارة فكافلزامان المدرسةأفٍ، إدارة تقـك
المياـ منيا؛بتخطيطتمؾ كاالستفادة تفعيميا لدل.لكييتـ الدراسة تمخضتفكرة ىنا كمف

بمحافظات المدارسالثانكية مديرم ممارسة درجة لمتخطيطالباحثبيدؼالكشؼعف غزة
القكعبلقتيااإلستراتيجي الميارات لدلبتنمية أدائيـالمعمميفيادية تحسيف أجؿ مف كذلؾ ؛

كسابيـالكفاياتالتيتؤىميـلمقياـبمياميـعمىأكمؿكجو.كا 
 

 مشكمة الدراسة:
التخطيطإ يعتبرأمراناإلستراتيجيفممارسة مف،كضركريانممحانفيالمدارسالثانكية
التعميميةأجؿ فيالعممية عميعاتؽتحقيؽمطالبالتقدـ الممقاة االدارية كتخفيؼاألعباء ،

تالقياديةكالعمؿعميتنميةالميارا،المديريفكذلؾمفخبلؿإعدادكادرمؤىؿمفالمعمميف
قيادمفيالفكرال،فالقيادةعندالمعمـتعدمفأىـمتطمباتالتربيةقياديةميماتلدييـ،لمقياـب

كبالرغـمفتناكؿىذاالمكضكعمفقبؿالباحثيف،إالأنوبحاجةإلىاىتماـأكبر.المعاصر
درجة":تكلدتفكرةالدراسةكالتيبعنكافكمفىناكخاصةفيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزة.

المياراتتيابتنميةكعبلقاإلستراتيجيممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمتخطيط
".معممييـالقياديةلدل

 :الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي حيث تتمثؿ مشكمة

 ما لمتخطيط غزة بمحافظات الثانكية المدارس مديرم ممارسة ماكاإلستراتيجيدرجة
معممييـ؟لدلعبلقتيابتنميةالمياراتالقيادية

 ية:ؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتويتفرع مف الس

مفكجيةاإلستراتيجيدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمتخطيطما -1
؟نظرمعممييـ

فركؽذاتداللةو -2 )إحصائيةوىؿتكجد مستكلالداللة بيفمتكسطاتα ≤ 0.05عند )
اتعزللمتغيرتياإلستراتيجيرييـلمتخطيطمديعينةالدراسةلدرجةممارسةتقديردرجات

 سنكاتالخدمة(؟،المؤىؿالعمميالجنس،)

3-  ممارسةما غزدرجة بمحافظات الثانكية المدارس المياراتلدكرىـةمديرم تنمية في
 ؟مفكجيةنظرالمعمميفمعممييـالقياديةلدل
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فركؽذات -4 ىؿتكجد إحصائيةو )داللةو مستكلالداللة بيفمتكسطاتα ≤ 0.05عند )
كرىـلددرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلدرجاتتقديرعينةالدراسة

)الجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتاتعزللمتغيرتيفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـ
 الخدمة(؟

ات(بيفمتكسطα ≤ 0.05عندمستكلداللة)دالةإحصائيانيةىؿتكجدعبلقةارتباط -5
،اإلستراتيجيمتخطيطلالمدارسالثانكيةممارسةمديرمتقديرأفرادالعينةلدرجةدرجات

 ؟لمعممييـلمياراتالقياديةلدالدكرىـفيتنميةممارستيـدرجةك

 

 الدراسة: ياتضفر 
درجاتت(بيفمتكسطاα ≤ 0.05داللة)عندمستكلإحصائيةوداللةوالتكجدفركؽذات -1

 تقدير ممارسةأفراد لدرجة الدراسة الثانكيةعينة المدارس لمديرم اإلستراتيجيمتخطيط
 الجنس)ذكر،أنثي(.تعزللمتغيرالمدرسي

درجات(بيفمتكسطاتα ≤ 0.05عندمستكلالداللة)إحصائيةوداللةوالتكجدفركؽذات -2
ممارسةأفرادتقدير لدرجة الدراسة اعينة الثانكيةمديرم للمدارس اإلستراتيجيمتخطيط

 عزللمتغيرالمؤىؿالعممي)بكالكريكسفأقؿ،ماجستيرفأعمى(.المدرسيتي

درجات(بيفمتكسطاتα ≤ 0.05عندمستكلالداللة)إحصائيةوداللةوالتكجدفركؽذات -3
أفرادتقدير ممارسة لدرجة الدراسة عينة الثانكية المدارس لمديرم اإلستراتيجيمتخطيط

أكثرمفخمسكأقؿمف،فأقؿسنكاتخمسمف)سنكاتالخدمةعزللمتغيرالمدرسيتي
 (.فأكثرعشرسنكاتعشرسنكات،

(بيفمتكسطاتدرجاتα ≤ 0.05عندمستكلداللة)إحصائيةوداللةوالتكجدفركؽذات -4
لدكرىـفيتنميةالميارات؛مديرمالمدارسالثانكيةتقديرأفرادعينةالدراسةلدرجةممارسة

 الجنس)ذكر،أنثي(.تعزللمتغيرالقياديةلدلمعممييـ

(بيفمتكسطاتدرجاتα ≤ 0.05عندمستكلالداللة)إحصائيةوداللةوالتكجدفركؽذات -5
مديرمالمدارسالثانكيةلدكرىـفيتنميةالمياراتتقديرأفرادعينةالدراسةلدرجةممارسة

 تعزللمتغيرالمؤىؿالعممي)بكالكريكسفأقؿ،ماجستيرفأعمى(.لدلمعممييـالقيادية

(بيفمتكسطاتدرجاتα ≤ 0.05عندمستكلالداللة)إحصائيةوداللةوالتكجدفركؽذات -6
لدكرىـفيتنميةالميارات؛مديرمالمدارسالثانكيةتقديرأفرادعينةالدراسةلدرجةممارسة
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أكثرمفخمس،فأقؿسنكاتخمسمفسنكاتالخدمة)تعزللمتغيرعممييـالقياديةلدلم
(.فأكثرعشرسنكاتعشرسنكات،كأقؿمف

بيفمتكسطα ≤ 0.05عندمستكلداللة)دالةإحصائيانمكجبةوعبلقةارتباطودتكج -7 ات(
تقديردرجات مديرمالدراسةعينةأفراد ممارسة بمحافظلدرجة اتغزةالمدارسالثانكية

 .كرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـلدكدرجةممارستيـ،اإلستراتيجيمتخطيطل

 

 أىداؼ الدراسة:

:تيدؼالدراسةإلى
مفاإلستراتيجيدرجةممارسةمديرممدارسالثانكيةبمحافظةغزةلمتخطيطالتعرؼإلى -1

 .كجيةنظرمعممييـ

لدرجةحصائيةاإلعفدالالتالفركؽالكشؼ -2 الدراسة عينة أفراد بيفمتكسطاتتقدير
لمتخطيط مديرييـ سنكاتالتالية:تعزللمتغيراتالدراسةاإلستراتيجيممارسة )الجنس،
 الخدمة،المؤىؿالعممي(.

إلى -3 بمحافالتعرؼ الثانكية مدارس مديرم ممارسة تنميةدرجة في لدكرىـ غزة ظات
 .يـمفكجيةنظرالمعمميفمعمميلدلالمياراتالقيادية

لدرجة -4 الدراسة عينة أفراد بيفمتكسطاتتقدير الكشؼعفدالالتالفركؽاإلحصائية
مديرييـ تي؛ممارسة القيادية الميارات تنمية في )الجنس،لدكرىـ الدراسة لمتغيرات عزل

 العممي(.سنكاتالخدمة،المؤىؿ

مدلالتحقؽمف -5 اتتقديربيفمتكسطارتباطيةوعبلقةوكجكد عينةأفراد لدرجةالدراسة
مديرم الثانكيةممارسة المدارس تقديركمتكسط،اإلستراتيجيلمتخطيط ات عينةأفراد

.المياراتالقياديةلدييـتنميةفيلدكرمديرييـ؛الدراسة

 الدراسة: أىمية
:تتحددأىميةالدراسةفياآلتية

التخطيطأف   -1 كمتنكعهمتعددهلدلمديرمالمدارسىكدكرهاإلستراتيجيالدكرالذميمعبو
 لمكاجيةتحدياتالعصر،كاالستجابةلممتغيراتالحاصمةفيالبيئةالمدرسية.كمعقده

2-  البيئة المتعمقةالتعميافتقار الدراسة مف النكع ليذا لدلبمية القيادية الميارات تطكير
 المعمميف.

 قدرةمديرمالمدارسالثانكيةعمىتنميةمياراتمعممييـ. -3
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فيالعمميةالتعميميةكتسمطأساسيانلىمثؿىذهالدراساتالتيتشكؿمحكرانحاجةمدارسناإ -4
يستفيدمفنتائجالدراسةبشريةالمتاحةحيثيتكقعأفٍمفالمكاردالليةاإلفادةآعمىالضكء
 كؿمف:

كنكابيـ - التخطيطالمديركف تطبيؽ عند تكاجييـ التي المعكقات عف بالكشؼ كذلؾ
 فيمدارسيـ.اإلستراتيجي

اإل - في اإلشراؼ عممية عمى فيالمسؤكلكف كالتعميـ التربية بمديريات المدرسية دارات
 داريةضمفالخططالتطكيرية.متابعةأعماليـاإلتغزةمفخبلؿمحافظا

،كتكجيوالجيكداإلستراتيجيدارةالمدرسيةكالتخطيطكالدارسكففيمكضكعاإلالباحثكف -
الدراسلمزيدو اإلمف عممية تتناكؿ التي البلحقة أساليبوات كتطكير المدرسية دارة

 عمميف.تعمؿعمىتطكيرالمياراتالقياديةلدلالمكممارساتو

 

 حدود الدراسة:
الدراسةفياآلتي:دتتحد

ممارسةمديرمالمدارسالثانكيةدرجةًتحديدعمىالحاليةالدراسةتصرقتاحد الموضوع:  -1
 لمتخطيط غزة المجاالتاإلستراتيجيبمحافظات لممد)التالية:في البيئي ،رسةالتحميؿ

،متابعةالبرامجلممدرسةةاإلستراتيجيديدرسالةالمدرسة،تحديداألىداؼصياغةالرؤية،تح
بتنميةالمياراتالقيادية،(ةاإلستراتيجيالتنفيذيةلمخطة،عمميةتقييـالخطة لدلكعبلقتيا

اإل معممييـ )الميارات التالية: المجاالت اإلفي الميارات الفنية، الميارات نسانية،دارية،
 .(المياراتالشخصية،المياراتالتنافسية

الحككميةالثانكيةفيالمدارسممعمميفلممثمةوعينةوعمىالدراسةتصراقت الحد البشري: -2
التابعةلممديرياتالتالية:)مديريةشماؿغزة،مديريةشرؽغزة،مديريةغربغزة،مديرية

 .خانيكنس،مديريةالكسطى(

 الثانكيةالحككمية.المدارس عمىالدراسةتصرقتا ي:سالحد المؤس -3

 .،فمسطيفمحافظاتغزةعمىالدراسةتقتصرا الحد المكاني: -4

 .ـ2017-2016لمعاـالدراسياألكؿؽىذهالدراسةفيالفصؿيتطبتـ:الحد الزماني -5
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 مصطمحات الدراسة:
تي:آلتتحددمصطمحاتالدراسةفيا

يقكـبومديرالمدرسةمفخبلؿدراستولمبيئةمستقبميهتصكره ىك :اإلستراتيجيالتخطيط  -1
كاال المدرسة، أىداؼ لتحقيؽ ليا المناسبة الحمكؿ بكضع كالداخمية، مفالخارجية نتقاؿ

 (.43ـ،ص2007،اعرفيالمستقبؿ)الشأفضؿوالكضعالحاليإلىكضعو

:اإلستراتيجينوية لمتخطيط جرائي لدرجة ممارسة مديري المدارس الثاالتعريؼ اإل
الحصكؿعميي التيتـ مفخبلؿاستجاباتالمفحكصيفعمىىيالدرجة التيا تـاألداة

لقياسدرجةبناؤ اإلستراتيجيلمتخطيطبمحافظاتغزةمديرمالمدارسالثانكيةممارسةىا
التحميؿالبيئيلممدرسة،صياغةالرؤية،تحديدرسالةالمدرسة،تحديدالتالية:)مجاالتفيال

 الخطةاإلستراتيجياألىداؼ تقييـ عممية لمخطة، التنفيذية البرامج متابعة لممدرسة، ة
فيضكءمتغيراتالدراسة.ة(اإلستراتيجي

كي مدير المدرسة: -2 المدرسية يرأساإلدارة الشخصالذم أنشطتيا،ىك تكجيو بعممية قكـ
 كيتـ كمتابعتيا، عمييا فيهختياراكاإلشراؼ التدريسية الييئة أعضاء ضمف مف عادة

 (.51ـ،ص2006المدرسةأكمفخارجيا،ضمفشركطكمكاصفاتمعينة)ربيع،

كتضـ المرحمة الثانوية: -3 سنتاف، كمدتيا األساسية المرحمة تمي التي المرحمة تمؾ ىي
نيةكالتيتشرؼعمييانساالعمميكالعمكـاإلايميعبفرعشرفالحادمعشركالثانييفالص

الفمسطينية، العالي كالتعميـ التربية )كزارة غزة بمحافظات العالي كالتعميـ التربية كزارة
 (.18ـ،ص1998

فيركالثانيعشرمفالتعميـالثانكمكيقصدبيافيىذهالدراسةالصفكؼالحادمعش
.عامان17ارسالحككميةكيككفمتكسطعمرالطالبفيياالمد

بأنٌتعرؼمحافظات غزة:  -4 مساحتو كتبمغ الساحمي السيؿ مف "جزء متر365يا: انكيمك
إلىخمسًانمربع :ىيمحافظاتو،كمعقياـالسمطةالفمسطينيةتـتقسيـقطاعغزةإدارينا

)كزارة"افظةخانيكنس،كمحافظةرفحمحافظةالشماؿ،محافظةغزة،محافظةالكسطى،مح
 (.14ص،ـ1997التخطيطكالتعاكفالدكليالفمسطينية،
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بأنٌعرؼتي :الميارة -5 غيرالظاىريتطمبداءالظاىرأكمفالسمكؾأكاألنمطه":ياالميارة
كالتنسي كالمعالجة لمعمكماتوالتنفيذ عمىؽ كيشتمؿ تعمميا أكجسميةواستجاباتوسبؽ

معيفو،كتحدثفيسياؽوراتالتييقعالمعمـتحتتأثيرىاترتبطبالمثيعقميةوأكجيةوفسيكلك
 .(127ص،ـ 1988)بمقيس،"يمكفمعرفتوكالتنبؤبو

عرؼتي  القيادة: -6 يابأنٌالقيادة الفردفيالتأثيرعمىشخصأكمجمكعة،كتكجيييـ": قدرة
عمىالع كحفزىـ مفأجؿكسبتعاكنيـ رشادىـ فيسبيؿكا  مفالكفاية مؿبأعمىدرجة

 .(19ـ،ص2004)حسف،" تحقيؽاألىداؼالمكضكعة

لمجمكعةوالمعمميفدرجةامتبلؾ"يا:بأنٌالمياراتالقياديةعرؼالباحثيي الميارات القيادية: -7
اـمفالمياراتكالقدراتالتيتمكنيـمفممارسةالدكرالقيادمبطريقةتضمفأداءالمي

إمالمكك بكفاءةوة كفاعميةولييـ كالتي استجابات، خبلؿ مف قياسيا ألداةالمفحكصيفتـ
  ."الدراسةالتيأعدىاالباحثلذلؾ

تـىيالدرجةالتي دور مدير المدرسة في تنمية الميارات القيادية:جرائي لالتعريؼ اإل
ىالقياسدكرمديرمؤتـبناالتيالدراسةةألداامفخبلؿاستجاباتالمفحكصيفالحصكؿعميي

خبلؿممارسةالمديريفلمجمكعةمف،معممييـلدلالمدارسالثانكيةفيتنميةالمياراتالقيادية
كاألعماؿاأل كالفنيةاإلنشطة مياراتو،دارية المعمميفمفلدلقياديةوكالتيتعمؿعمىتنمية

 ىداؼ.لتحقيؽاألمتعاكفوخبلؿالتأثيرفيالعامميفممايجعميـيعممكفضمففريؽو
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 الثاني الفصؿ

 لمدراسة النظري اإلطار

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 الفصؿ الثاني 9 انفصم

 راسةلمداإلطار النظري  11 انفصم

 اإلستراتيجيالمحور األوؿ: التخطيط 
 مقدمة:

 كالتخطيط بالتخصص، الحديث العصر كخاصةاإلستراتيجييتسـ المياديف، كؿ في
كالتخطيطالمؤسساتا جيؿالغد. مفأثركبيرفيبناء ليا لما عبلمةاإلستراتيجيلتربكية،

عمىكضكحالرؤية،كاستقرارالمؤسسة،كدقةاألنظمةاإلدارية.

الحديثةفياإلدارةالتعميمية،فيكيعتبرالركيزةلتخطيطاإلستراتيجيمفاألساليبايعدك
ككفاءةو،األساسيةإلدارةالمؤسسةالتربكيةبفاعمي دكتركيزطاقاتياكالتأكدشحكذلؾمفخبلؿةو

تفمفجميعالعامميفيسيرك دقيؽأىحفياتجاه إلىتقكيـاإلستراتيجياؼاألنشطة إضافة ة،
(75ـ،ص2013)أبكنصيب،كيكسؼ، استجابةلمتغيراتالبيئيةةيؿاتجاهالمؤسسدكتع

 مكًجيان المدرسة؛ليصبح مدير بعمؿ يرقى المدرسة في اإلستراتيجي التخطيط مفيـك فتطبيؽ

 عمى المختصيف مف المقصكدة.كيؤكدعدده كالتطكير التغيير كمحققانلعمميات التعميمية، لمعممية

.الناجحة التعميمية المؤسسات تميز العكامؿالتي أىـ مفاإلستراتيجيالتخطيط منيجية تبٌني أفٌ

 التنبؤ كمفثـ كتحميمو، الكاقع تشخيص عمى كييفالتربةدالقاديساعاإلستراتيجيكالتخييط

الخطط بالمستقبؿ، كييعد اتاإلستراتيجيك كبناء أحد مدير لبمكغو، الميمة المدرسة  في الركائز

كاألختر،تحقيؽتمؾالرؤلكاألفكار.كيرل)العسكر،  2011كفراج، أٌف - 910صصـ، )
:يمي تحقيؽما يف المدرسةيردم يساعد اإلستراتيجيالتخطيط تبٌني

كاضحه لدييا يككف بحيث لمستقبؿالمدرسة الكاضحة الرؤية تحديد -1  .لمستقبميا تصكره

 .عمييا المتفؽ األكلكيات تحقيؽ عمى لمعمؿ متكافقةن الجيكد جميع تككف -2

 .سمفنا المحددة كالبرامج األىداؼ تحقيؽ عمى التركيز -3

عاـو التخطيطبشكؿو سبؽأٌف كيتضحمما يعتبرإلستراتيجيا، لمكاكبة بالتحديد ضركرة
يعد فيك الحديث، العصر متطمبات  كأسمكب فيكسياسةه أخرل، دكف مجمكعةو عمى قاصران لـ

. العالي يجبأفتحرصكزارة المنطمؽ ىذا كمف عمؿو تطكير الفمسطينيةعمى التربيةكالتعميـ
 تعميميةومنطمقةو رسـخططو خبلؿ مف رىا،بكافةمككناتياكعناص التعميمية المنظكمة أداء كتحسيف
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 الحنيؼ،كيسايرالمتغيرات يتفؽكثكابتديننا إعدادان المكاطف إلعداد طمكحةو؛ رؤيةومستقبميةو مف

التخطيط عالمنا في المتسارعة مف تتخذ أف العالي كالتعميـ التربية كزارة عمى كأٌف الجديد،
دارات الكزارة مف بدءان اإلدارية مستكياتيا فةلكا رسمينالمتخطيط أسمكبنا اإلستراتيجي  كالتعميـ التربية كا 

حيث لممدرسة، كأىداؼ يمكف ال ون إ كصكالن كرسالة التخطيط بتبني إالٌ المدرسة تحقيؽرؤية
.كتطبيؽمياراتوكمبادئو المدرسي،

 

 :اإلستراتيجيتعريؼ التخطيط 
فيميدافاإلدارةالتعميمية،فيناؾمفينظرإليواإلستراتيجيتعددتتعريفاتالتخطيط

ف األىداؼ بصياغة تبدأ إداريةن عمميةن يعتبراإلستراتيجيباعتباره مف كىناؾ الخطط، ثـ ات
 الناإلستراتيجيالتخطيط في اإلدارية المشكبلت حؿ كمنياج طريقة تحدد فمسفةو ظـمجرد

ك المختمفة. التخطيط مفيكـ الستخداـ المؤسساتاإلستراتيجينظران في كاسعو نطاؽو عمى
 التربكية،حيثيعدمفالمفاىيـاإلداريةالمتقدمةكالمعاصرةفيمجاؿاإلدارة،كعمياعتبارأٌنو

يفاتو.ة،فإٌنومفالضركرمإلقاءالضكءعمىتعراإلستراتيجيكتشكيؿ لصياغة األساسية الركيزة

أيضان المؤسسةكيعرؼ أىداؼ ككضع لممؤسسة، الجٌيد البيئي التحميؿ "عممية بأٌنو:
(.15ـ،ص2014اتكاألساليبالمناسبة")أبكحسنة،اإلستراتيجيالمحددةكالكاضحة،كتطبيؽ

اتالبلزمةاإلستراتيجيكماعير ؼبأٌنو:"عمميةاختيارأىداؼالمنظمةكتحديدالسياساتك
ةالمكضكعة،اإلستراتيجيؽاألىداؼكتحديداألساليبالضركريةلضمافتنفيذالسياساتكلتحقي

بصكر إعدادىا يتـ المدل طكيمة ىنا التخطيط المنظمة"كعممية أىداؼ لتحقيؽ رسميةو ةو
(.185ـ،ص2013)أبكطاحكف،

كاإلمكان المكارد عمىتحديد تساعد مستقبمية "رؤية مفكييعر ؼبأٌنو: فعالةو ياتبطريقةو
لممؤسسةالصحيحتكجيوالخبلؿ فعالةو مكانياتيابطريقةو مٌكفت،كمايسيـفياستخداـمكاردىاكا 

المؤسسة كالتغمبعمىنكاحيالضعؼ، الرؤيةكمفاستغبلؿنكاحيالقكة يساعدعمىتحديد
 (.13ـ،ص2012ة،المستقبميةلممؤسسةكتحقيؽالتفاعؿالبيئيعمىالمدلالبعيد")حمكد

الشك )يكييعر فو المتغيراتالداخمية2007خ جميع تحميؿ يتضمف إدارمه "مفيكـه بأٌنو: ـ(
كدراستيافيالمؤسسةالمتمثمةبنقاطالقكةكالضعؼ،كالمتغيراتالخارجيةالمحيطةبالمؤسسة

كك كرؤيتيا المؤسسة رسالة صياغة خبلؿ مف كيتـ كالتيديدات، بالفرص ضعالمتمثمة
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اتكاألىداؼالتيتطمعالمؤسسةالكصكؿإليياخبلؿالفترةالزمنيةالمخططليا،اإلستراتيجي
(.26ـ،ص2007،كيخمعاالستغبلؿاألمثؿلكافةالمكاردالمتاحة")الش

التيتحددشكؿالمؤسسةاإلستراتيجيكييعر ؼأيضانبأٌنو:"العمميةاإلداريةذاتالبعد
، بتصميـ كتيتـ كمستقبميا، كبرامجو ككضعاستراتيجياتو عمى قادرةن المؤسسة تجعؿ زمنيةو أىداؼو
 لمبيئتيفالداخمية التحميؿ ضكء في الذكية الفرص ،كاستثمارلمكاردىا األمثؿ كاالستخداـ التكظيؼ

(.48ـ،ص2006)اليبللي،لتحقيؽالغاياتكاألىداؼالمخططليا" كصكالن كالخارجية

بأنٌ يعرؼ "ككذلؾ العميممعو: اإلدارة قبػؿ مػف المدرسػة لمسػتقبؿ تصػكر كضػع ػايػة
العػػامم تطػػكيكبمشػػاركة مػػع ليػػا، رسػػالة إلػػى كترجمتيػػا بالمدرسػػة كاإلجػػراءاتيف الكسػػائؿ ر

لتحقيالضركر الرؤية كالغايؽ كالرسالة ية ةاإلستراتيجيات عمميكما مػف بػذلؾ تحميػرتبط ػؿيػة
ػػانيحالئػةالمدرسػةكالتػيتػؤثرعمػىالعمػؿالمدرسػييػةلبيػةكالخارجيػراتالداخميلممتغراتيجيإس

اسػػتنادان المستقبمكمسػػتقببلن كالتكقعػػات الػػراىف المدرسػػي لمكاقػػع كالمعمكمػػات الحقػػائؽ ة،يعمػػى
(.10ـ،ص2009بيكمي،")ةراتيجيصالمكاردالمتنكعةإلنجازاألىداؼاإلسيمعتخص

ىك:اإلستراتيجيكبعداالطبلععمىالتعريفاتالسابقةيرلالباحثأفالتخطيط
يستندعمىالمعمكماتكالبياناتالمتكفرةمفخبلؿالتحميؿالبيئيلممدرسة. -1 إدارمه  أسمكبه

 ييدؼإلىالتكظيؼاألمثؿلممكاردالماديةكالبشرية. -2

يتـالعمؿعمىتحقيقيامستقببلن.يتضمفكضعرؤيةو -3  مستقبميةو،كغاياتو

 اتالبلزمةلتحقيؽاألىداؼ.اإلستراتيجييتضمفترتيباألكلكياتكتحديد -4

محددةهقائمةهاإلستراتيجي التخطيط كييعٌرؼالباحث كقكاعده بأٌنو:"عمميةهإداريةهلياأبعاده
بالبيئةالداخميةكالخارجيةفيمدرستو،مفأجؿعمىإدراؾمديرالمدرسةلممتغيراتالمرتبطة

تريد ما بيف التكامؿ إحداث أجؿ مف تنفيذيةو؛ برامجو كجكد خبلؿ مف المدرسة رؤية تحقيؽ
األىداؼ لتحقيؽ كصكالن كتقنيةو، كبشريةو ماديةو مكاردو مف تمتمكو ما كبيف تحقيقو، المدرسة

المنشكدة".
 

 اإلسالـ: في اإلستراتيجي خطيطالت
صمى الرسكؿي كدالالًتالتخطيطتمكحفياألفؽ،حينماأرسؿى اإلسبلـً منذأٍفبىزغىفىجري
فيمكًة، القضاءيعمىالمسمميفى ـ  الصحابًةلمحبشًة؛كقاعدةاحتياطيةلكت اهللعميوكسمـبعضى

اإلسبلـباالىتما بكظيفةالتخطيطاإلداريةعمىمدارالتاريخحيثكردىكتميزى  الكريـ القرآفً في ـً
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مفاآلياًتالتيتيرًشدإلىالتخطيطكتشيرإلىأىميتو،  تعالىفي الحؽ قكؿ ذلؾ كمف العديدي

 }يكسؼ: سكرة           

           

            

              

       }

[ التخطيطاالقتصادمالذم.[49-46يكسؼ: مفنماذج إلىنمكذجو اآلياتإشارةه ففيىذه
 استخدموالٌنبييكسؼعميةالسبلـ.

 }كتعالى: سبحانو يقكؿالحؽ الحشر سكرة كفي      

          }[الحشر:

 كفيىذهاآليةإشارةهإلىالتخطيطلمحياةاآلخرةكالعمؿليكـالحساب..[18

 النبكية ،كمفاألحاديثلممستقبؿ التخطيط إلى أمثمةهكثيرةهتدعك  محمد نبينا سٌنة في كلنا

 أف كمو، بمالو يتصدؽ أف أراد عندماكقاص أبي بف لسعد  قكلو ذلؾ، عمى الدالة الشريفة

 اهلل رضي أبيو عف كقاص، أبي بف سعد بف عامر عف فيالحديث: جاء كما كرثتو لمستقبؿ يعمؿ

قاؿ: {:رسكؿ قاؿ عنيما يتكف فيكفى الىةن عى ـٍ تىذىرىىي أٍف ًمٍف خيره أغًنيىاءى ثىتىؾى كىرى تىذىٍر إٍف إن ؾى
(.81،ص2/1295جق،1422البخارم،(}الن اسى

النبي تعكس التي األمثمة كمف حادثةبيعةالعقبةالثانية،كقد لمتخطيط، الفائقة قدرة
ـ(فيمايمي:(2007أشارإليياالصبلبي

االجتماع، -1 كمكاف مكعد إلى المنظـ كالخركج المبايعيف، لجماعة كاالنتقاؿ الحركة ًسٌرية
 ينكشؼاألمر.فخرجكايتسممكفمستخفيف،رجبلنرجبلن،أكرجميفرجميف،حتىال

تضييؽالفرصةلميمةالثالثةعشرمفذمالحجة،الاختيارالميمةاألخيرةمفلياليالحج، -2
 البيعة أمر انكشؼ إذا اعتراضيـ في قريش (أماـ صص2007الصبلبي، -250ـ،

251.) 
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 المدرسي: اإلستراتيجيتطور مفيـو التخطيط 
في اإلستراتيجي التخطيط ظير السكفيتي إدارة عالـ بدايةن خرجاالتحاد عندما األعماؿ،

لمتنمية) خماسيةو ـ(،كمفىناكانتنقطةاالنطبلؽفي1933-1928عمىالعالـبأكؿخطةو
(.239ـ،ص1998،ثـأصبحسمةالنجاحألمعمؿ)مرسي،اإلستراتيجيالتخطيط

ـ،1958ـبالتخطيطالتربكممفخبلؿاىتماـالييئةالعامةلميكنسككعاـجاءاالىتما
لمحاجاتالتربكيةفيالببلدالعربية، حيثأكصتالدكرةالعاشرةلميكنسككبضركرةإجراءمسحو
التقدـ كتحقيؽ التربية، شئكف لتنظيـ ميمةن التخطيطضركرةن أصبح المسح نتائج كفيضكء

(.34ـ،ص 2006)عبدالحي،االقتصادمكاالجتماعي

فيالمؤسساتعمىاختبلؼأنكاعيااإلستراتيجيكلقدشاعالتخطيط كاسعو عمىنطاؽو
ذلؾإلىالمجاالتاالجتماعية بعد كانتقؿ العشريف. القرف مف األخيرة فيالحقبة  كأنشطتيا

مستقبميةو،كيساعداألخرلبمافيياالمدرسة؛كذلؾلككنوجيدانمنظمناييدؼإلىصناعةقراراتو
إنجاز يستيدؼ نكعهاإلستراتيجيإستراتيجية،فالتخطيط بطريقة كالتصرؼ التفكير عمى المديريف

تسعى مستقبميةو رؤيةو حافظكالبحيرم) المدرسة محددةو عٌرفو فقد "رسـ2006إلييا. بأن و:  ـ(

لممدرسة المستقبؿ، صكرةو  ىذه تحقيؽ عمى تساعد التي ةاإلستراتيجي األىداؼ تحديد ثـ في

 في التحديات معرفة بعد األىداؼ ىذه بتحقيؽ اتالكفيمةاإلستراتيجيك كتحديدالكسائؿ ،الصكرة

(.88ـ،ص 2006كالبحيرم،،الداخميةكالخارجية")حافظ البيئة

 مصطفى بي فى (2007كقد التخطيط أٌف بعداإلستراتيجيـ( إاٌل ظير المدارسما في
ك التخطيط، لتحقيؽظيكر البلزمة المياـ تحديد أك المستقبؿ، في التفكير في يتمثؿ الذم

مفخبلؿكضع بيا القياـ ككيؼكمتىيتـ لممدرسة، اتالتياإلستراتيجياألىداؼالتنظيميػة
تمٌكفمديرالمدرسةمػفتحقيقيػا،أكعمميةكضعكتحديدالبدائؿلؤلىداؼ،كالخطط،كالبرامج،

كاإلجرا أىداؼكالسياسات، تحقيؽ خبلليا مف يمكف كالتي األفضؿ، البديؿ كاختيػار ءات،
(.101ـ،ص2007المدرسةفيضكءالمكاردالماديةكالبشريةالمتاحةليا)مصطفى،

إداريةو كالمعمميفمفكالتخطيطكعمميةو المدرسة مدير بسمككيـيساعد التنبؤ إمكانية
مف كرغباتيـ احتياجاتيـ كتحديد مفالمتكقع، جزءان تعد كالتي المكضكعة، الخطة خبلؿ

التخطيططكيؿاألمد،كلكالالتخطيطمااستطاعالمديرالتعامؿمعالعكامؿالطارئةالمفاجئة
يقمؿاليدراإلدارم،كيساعدفيتحقيؽالكظائؼاإلدارية كفعاليةو،كىػذا غيرالمتكقعةبكفاءةو

،كتكجيوو،كرقابةو،بش أفضؿ.كماكيساىـالتخطيطفيإدارةالكقت،كمنعاألخرلمفتنظيـو كؿو
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كالحاضر، الماضي، بيف الربط التخطيط كيتضمف كالخطأ، التجربػة إلػى كالمجػكء االرتجاؿ
كالمستقبؿ،كيساعدعمىالتنسيؽبيفاألنشطةالرئيسةكالفرعية،إذأٌنويحددأداءكؿمرحمةمف

الم تػكفير عمػى كيعمؿ العمؿ، المكاردمراحؿ استغبلؿ حسف عمى كيعمؿ عمكماتكالبيانات،
كاإلمكاناتالمتاحة،كبالتػالييعمػؿعمىتخفيضالتكاليؼ،كيكضحأىداؼالمدرسةمفخبلؿ
زيادةالخدمات،كيؤدمإلػىزيػادةفاعميةالمديريف،كيعتبرالتخطيطمرحمةنأساسيةنمفمراحؿ

إلػ تقكد المتكاممة اإلدارية أىداؼالعممية كتحقيؽ كالرسالة، الرؤية، كتحديد القرار اتخاذ ى
(.90-89ـ،صص2007المدرسة")الحريرم،

لمستقبؿالمدرسةمفًقبؿاإلدارة(2009كقدعر فوبيكمي ـ(بأٌنو:"عمميةكضعتصكرو
معتطكيرالكسائؿكاإلجراءا ليا، إلىرسالة العامميفبالمدرسةكترجمتيا كبمشاركة تالعميا،

كالغايات كالرسالة، لتحقيؽالرؤية، اإلستراتيجيالضركرية تحميؿو يرتبطبذلؾمفعممية كما ة،
لممتغيراتالداخميةكالخارجيةلبيئةالمدرسة،كالتيتؤثرعمىالعمؿالمدرسيحاليان إستراتيجيو

المدرسيالراىفكالتكقعات عمىالحقائؽكالمعمكماتلمكاقع استنادان معكمستقببلن، المستقبمية،
10). ـ،ص2009ة")بيكمي،اإلستراتيجيتخصيصالمكاردالمتنكعةإلنجازاألىداؼ

القاضي التخطيط(2010كعرٌؼ  أثرو ذات قراراته "أٌنو: عمى المدرسي اإلستراتيجي ـ(

كعمميةه تيدؼ فمسفةو ذات كمتغيرةه مستمرةه مستقبميو متكامؿ، كنظاـو  ةالعممي تطكير إلى إداريةو
 (.22ـ،ص2010التعميمية)القاضي،

"العممية بأٌنو: بعيدة كضع خبلليا مف يتـ التي كعيٌرؼأيضان  لنظاـ المدل استراتيجياتو

لممكاردالمتاحة استخداـو أقصى تضمف التي الخطط ككضع التعميمية، أكالمؤسسة التعميـ  ممكفو

(.53ـ،ص 2011 محمد،اجحال(ة"اإلستراتيجي األىداؼ لتحقيؽ حاليان

بيدؼجعؿ فيعممياتالتطكيرالتعميمي؛ "التحميؿالعقميالمنظـ بأٌنو: كعيٌرؼأيضان
(.173ـ،ص2012التعميـأكثرفعاليةوفياستجاباتولحاجاتطبلبوكمجتمعو")سميماف،

"تمؾ المدرسي اإلستراتيجي كيعٌرؼالباحثالتخطيط  مدير فييا يقـك التي العممية بأٌنو:

لوا المشاركيف المعمميف مع بالتعاكف تصكرو عممية في لمدرسة بكضع  لمستقبؿ التخطيط

كتطكير ذلؾ الضركرية كالعممياتكالكسائؿ اإلجراءات المدرسة،  المستقبمي، التصكر لتجسيد

فيالبيئتيف مفتغيراتو بو يرتبط ما كمكاجية عمىالعمؿ كالخارجية الداخمية حاصمةو  المؤثرة

لممكارداالقتصاديةالمتاحة". األمثؿ االستخداـ خبلؿ مف المدرسي،
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عمىالنقاطالتالية:مفكجيةنظرالباحثحيثيركزىذاالتخطيط
 تيديداتيا. كالعمؿعمىتجنب فرصيا لبلستفادةمف الخارجية البيئة متغيرات فيـ -1

.ةالمحددةاإلستراتيجي داؼاألى إطار في ضعفيا نقاط كمعالجة المدرسة قكة نقاط عمى التركيز -2
 .المستقبميالذمينسجـمعأىداؼالتربية بالمنظكر رؤيةالمدرسة ربط -3

 المنشكد. المستقبؿ ىذا لبمكغ الطاقات كتكجيو الجيكد تعبئة -4

 

 المدرسي: اإلستراتيجيأىداؼ التخطيط 
داخؿالمدرسةستراتيجياإلييدؼالتخطيط كالتعمـ التعميـ المدرسيإلىتحسيفنكعية

المدرسة مدير بيا يقـك التي كالعمميات النشاطات خبلؿ مف التربكم، كاإلصبلح كالتغيير
مفًقبؿالمعمميفكالعامميففيالمدرسة،منطمقان فاعمةو بالتعاكفمعفريؽالتطكير،كبمشاركةو

كرسالةو كاضحةو رؤيةو مف األىداؼ تحقؽ طمكحةو كخطةو المعالـ، التياإلستراتيجيمحددة ة
(.61ـ،ص 2006تنسجـمعتكجياتكمتطمباتالتربية)شببلؽ،

ييدؼالتخطيط كيمكفاإلستراتيجيكما المينيلممعمميف، إلىاالرتقاءبمستكلاألداء
بالمدارس،إلى:اإلستراتيجيبمكرةاألىداؼالعامةلمتخطيط

 حديدالمسارالمناسبلممؤسسةالتعميميةمفخبلؿالتنبؤبالمستقبؿ،كاحتماالتتغيره.ت -1

 تحديدالمكاردالبشريةكالماديةكالتيتعدمفأىـالمتطمباتالحقيقيةلممدرسة. -2

3-  دراسةاألكضاعالتعميميةكتقكيميا،كذلؾبتحميؿالبيئةالخارجيةكماتكاجيومفتحدياتو
، كقكةو.كمخاطرو ،كتحميؿالبيئةالداخميةكمافييامفنقاطضعؼو  كماتتيحومففرصو

 تحسيفعمميةصناعةالقراركبيافآثارهالمتكقعة. -4

إيجادقاعدةوأساسيةولمبياناتكالمعمكماتكالبحكثالعمميةكالتقنيةالتييحتاجياالعامميففي -5
 المدرسة.

 ةكتحقيؽالتفكؽفياألداء.تحسيفأداءالعامميففيالمدرس -6

تكثيؽالركابطبيفالمدرسةكالمجتمعالمحمي،كذلؾمفخبلؿربطالتنميةالتربكيةبالتنمية -7
(.78-76ـ،صص2011،محمداجحالاالقتصاديةكاالجتماعية)

تنبثؽمفاليدؼالعاـلوعمىصعيداإلستراتيجييتضحمماسبؽأٌفأىداؼالتخطيط
ك المساراتالمدرسة، تحديد مفخبلؿ المعمميف، كأداء بمستكياتالتعميـ فياالرتقاء المتمثؿ
ةالتيتدعـكتطكرقدراتالعامميف،كمفخبلؿالتركيزعمىالجيكدالمخططليااإلستراتيجي

  مسبقان،كالتييتـتكريسكامؿاإلمكانياتالماديةكالبشريةلمقياـبيابفعالية.
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 المدرسي: اإلستراتيجيأىمية التخطيط 
 التخطيط أىمية لمديراإلستراتيجيتبرز األكلى األساسية الكظيفة ككنو مف المدرسي

المدرسة،كالتيتسبؽجميعالكظائؼالتربكيةاألخرل،كتشكؿالقاعدةكالمنطمؽاألساسيليا،
 ىالتخطيطمفالكفاياتاإلداريةالتييجبأفيمتمكيامديرالمدرسة.كماكماتعتبرالقدرةعم

يعمؿعمىتحديداإلمكاناتالبلزمةلمعمؿ،كيسيؿعمميةإيجادالتنسيؽكالتكافؽبيفأعضاء
حيث مفأجؿتحقيؽالسعيالجماعيلتحقيؽاألىداؼالمكضكعة، الجيازاإلدارمالكاحد؛

فيالعمميةالتعميميةبدكرهمتعاكنانمعاآلخريفنضمفعفطريؽالتخطيطق مشارؾو ياـكؿفردو
يسكدهاالرتياحكالتماسؾ.)عطكل، (.207ـ،ص2009كفيجكو

يساعدمديرالمدرسةكالعامميفمعوعمىتحقيؽمايمي:اإلستراتيجيكالتخطيط
يتبلءـمعتغيراتالب -1 كمتميزو نشطو ،كتطكيركضعإدارةالمدرسةفيمكقؼو دائـو يئةبشكؿو

 الكاقعالمدرسي؛لمكاجيةالصعكباتالتيتعترضالنجاحكالتفكؽفيالمدرسة.

التركيزعمىأىميةالمشاركةكالتعاكفبيفأعضاءالمجتمعالمدرسيكالعامميف،كالمجتمع -2
كةالمحمي؛لتحقيؽأىداؼالمدرسة،حيثيؤكدالتخطيطعمىمبدأكحدةالفريؽ،كالمشار

 فيالعمؿ.

المدرسي، -3 العمؿ في كتؤثر المدرسي، العمؿ التيتشكؿجكىر األساسية القضايا تحديد
تتناسبمعالقضاياالمطركحةفيالعمؿالمدرسي.  كعمىاتخاذقراراتو

في -4 عضكو لكؿ المحددة كالمسؤكليات كالكظائؼ الدراسية لممكاد إجرائيةو أىداؼو تحديد
 المدرسة.

كمكاردىاكض -5 المدرسة إمكانات كاقع الكشؼعف خبلؿ مف المدرسة لمستقبؿ تصكر ع
 المتاحة.

عمى -6 كالعمؿ كأىدافيا، المدرسة رسالة تحقيؽ نحك عاؿو مستكلن إلى بالمدرسة الكصكؿ
 إحداثالتغييراإليجابيالمناسب؛لتحقيؽرسالةالمدرسةنحكالطبلبكالبيئةكالمجتمع.

 دائـعمىالقضايااألساسيةذاتالعبلقةبكاقعالمدرسةكمستقبميا.التركيزال -7

أك -8 داخميةو فياألكقاتالتيتتعرضلياالمدرسةلتحدياتو استراتيجيةو التكصؿإلىقراراتو
 خارجيةومحتممةوفيالمستقبؿ.

كالم -9 كالتقكيـ القياس عمميات خبلؿ مف المدرسة في كالضعؼ القكة جكانب تابعةتحديد
 (.6ـ،ص2003)العكيسي،المستمرة.
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لممدرسةتتمثؿفيأنو:اإلستراتيجيـ(أٌفأىميةالتخطيط(2012مافيكمايرلسم
يساعدالقيادةالمكجكدةعمىتحديدالقضاياالجكىريةالتيتكاجوالمدرسة. -10
بةكالتحكـفيمستقبؿيساعدفريؽاإلدارةالمكجكدعمىالشعكربأٌفلديوالقدرةعمىالرقا -11

كمفيكـه  .المدرسة،فالمشكبلتتككفمكجكدةنكلكنيافينطاؽماىكمعركؼه

مفالتركيزالدائـعمىمصير -12 يساعدفيكضعمديرالمدرسةكفريؽالتخطيطفيحالةو
(.25ـ،ص 2012ماف،ي)سمالمدرسةكمستقبميا

رسيتكمففي:المداإلستراتيجيكيرمالباحثأفأىميةالتخطيط
 العمؿعمىإحداثالتغييرالمطمكبلتحقيؽرسالةالمدرسة. -1

 سيطرةإدارةالمدرسةعمىالمكاردالمتاحةكترشيداستخداميا. -2

 تحقيؽالتنسيؽبيفمختمؼأكجوالنشاط. -3

 التركيزعمىأىميةالمشاركةكالعمؿضمففريؽوبيفجميعالعامميف. -4

باألىد -5 التييتـكضعيا،اإلستراتيجيؼاااللتزاـ فيتحقيؽة المديريفلدكرىـ كتعميؽفيـ
 ىذهاألىداؼ.

6-  تنفيذ مشاكؿ عمى فياإلستراتيجيالسيطرة النجاح تعيؽ التي الصعكبات كمكاجية ة
المدرسة.

 :اإلستراتيجيفوائد التخطيط 
الم أىـ مف التخطيط المعاصرة اإلدارية المؤسسةاإلستراتيجيفاىيـ بيف يربط لككنو ؛

لمكصكؿبالمؤسسةإلىاألفضؿ. الداخميةكالخارجية؛ الخارجية،كيحمؿعناصرالبيئة كبيئتيا
كالبعضىلإاإلستراتيجيالكت ابكالباحثيفالميتميفبالتخطيط مف العديد تطرؽ كلقد  فكائده،

 عمى كثيران  فاعميةركز فالتخطيط التخطيط. مف النكع  لكافة ىامةه عمميةهاإلستراتيجيىذا

لعممية المربكةكالمعقدة الطبيعة بأنشطتياكاتجاىاتيا.كبالرغـمف بالتعريؼ تقـك التي المؤسسات
كثيرانىذهالصعكباتالناتجةعنو. تفكؽ منيا المتأتية الفكائد أفٌ إالٌ ،اإلستراتيجي التخطيط

أفٌ(2006حافظكالبحيرمكيرم  إلى يؤدم المدرسي اإلستراتيجي التخطيط ممارسة ـ(

عديدةو،تتمثؿفيالتالي: فكائدو
مف -1 كتشاركيةن: مستقبميةن رؤيةن  العممية في المساىميف جميع يشترؾ أف المفترض يحقؽ

مباشرةو التربكية مستيدفيف مباشرةو غير أك بطريقةو  كأم نديفكمسا كداعميف كعامميف مف

 كضع في داخميا أك المدرسية البيئة التربكية،خارج تسيؿالعممية أف تستطيع أخرل أطراؼو
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 شارؾ سيـه المجتمع في فردو لكؿو لمخرجاتالتعميـ،فيصبح تشاركيو كتصكرو مستقبميةو رؤيةو

 ادالمر التربكم لممشركع ةاإلستراتيجيالخطة كضع خبلؿ مف التشاركية الركح كتتككف فيو،

 المدرسة. أداء نجاح معايير كضع ككذلؾ تنفيذه

 التي القرارات المدرسةيجبأفتيتخذ كأىداؼ الرؤية تحديداالتجاهلسيرالمدرسة:لتحقيؽ -2

 نحك كالمساىميفبيا المدرسةبكامؿقكتيا اليدؼ،فتسير تحقيؽ نحك كتركزاالتجاه تحدد

  المطمكب. االتجاه نفس

 دعـ عمى المدرسة تتحصؿ اإلستراتيجي التخطيط خبلؿ ميكالخارجي:مفزيادةالدعـالداخ -3

 كذلؾ ، المدرسية كالبيئة خارجيا مف العممية في كأيضانالمشاركيف،داخؿالمدرسة أفرادىا

 . القرار القيادةكصنع في شارككا ألنيـجميعان

دارتيا:عند -4  كالخارجية الداخمية اصرالعن لجميع تحميمنا التحكـفياألمكرغيرالمؤكدةكا 

 بشكؿو التحكـ أف نستطيع تربكمو ألممشركعو كالتيديدات كالفرص القكةكالضعؼ، لمناطؽ

دارتيابفاعميةو غير األمكر في أفضؿ  . أكثر المؤكدة،كا 

5-  المكارد: لتحديد مناسبة كاالستثمار التمكيؿ لمكارد ةاإلستراتيجي الدراسة نتيجة تتحقؽكبيئة
 . منيا لبلستفادة الطرؽ كأفضؿ المصادر ىذه جميع كتكضح الزماف،فتحددك كالمكاف

 بعنايةو مكضكعةه العممية كالتصرفات الخطكات تحقيؽالتقدـالمممكسكالممكفقياسو:ألفٌ -6

فيمكف  بشكؿو العمؿ كطبيعة كاألفراد لممدرسة اإلنجازالحاصؿ مدل عمى الحكـ ككاقعيةو،

 لمقياس. كقابؿ مممكس

نيائيةو -7  االتجاه كتركيز الجيكد لتضافر الحصكؿعمىالمكقعالفعاؿبيفالمدارس:كنتيجةو

اإلدارة المدرسة تتحصؿ الرؤلكاألىداؼ، كتحقيؽ  أك المدارس بيف فعاؿو مكقعو عمى أك

(.95ـ،ص 2006كالبحيرم،،المنافسة.)حافظ أك المماثمة اإلدارات
دكرانىامانجدانفيتزكيدإدارةاإلستراتيجي:يمعبالتخطيطتزكيدإدارةالمدرسةبالمعمكمات -8

بيف تربط كالتي القرارات، اتخاذ عممية في تساعدىا التي اليامة، بالمعمكمات المدرسة
 (.82ـ،ص2006األىداؼالقصيرةكالبعيدةالمدل)برير،

مؤقتةن كليست مستمرةن عمميةن التطكير عممية جعؿ في يسيـ:مستمرةو كعمميةو المدرسة تطكير -9
 تككف أف يجب معينةو،أم لخسارةو فعؿو رد كليست قائمةنعمىالمبادرة كأفتككف آنيةن، أك

 .المستمر كالتحسيف الجكدة إلى المدرسة مفخبللو تسعى تفكيرانمتكاصبلن التطكير عممية

المحميبطريقةوكالمجت كالمدرسة األداء احتياجات كفؽ:األكلكيات تحديد عمى يساعد -10  مع

 (.563ـ،ص2012النتائج)عكضاهلل، أفضؿ لتحقيؽ منيجيةومتكازنةو عمميةو
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 التخطيط أٌف سبؽ لمباحثمما مفاإلستراتيجيكيتضح العديد يترتبعميو أف يمكف
مفخبلؿتكفير،الفكائدالمتمثمةفيتحسيفالبيئةالمدرسيةكجعمياأكثرتكجيانصكبالتعمـ

العمؿ اكتسابجك عمى المعمميف تشجيع إلى باإلضافة المعمميف، بيف الكاحد الفريؽ بركح
،باإلضافةاإلستراتيجيالمياراتالقياديةالتيتساعدمديرالمدرسةفيالقياـبمياـالتخطيط

إلىالفكائدالتالية:
 يكضحالمسارالذميقكدكيدعـإدارةالمدرسة. -1

 العامميفبالمدرسة.يضعرؤيةنمشتركةنلجميع -2

 يشجععمىتحقيؽغاياتالمدرسةكأىدافيا. -3

 يزيدمفاحتماؿتكفيرالدعـكتطكيراألفراد. -4

 تحديداألكلكياتكالمصادرالبلزمة. -5

 زيادةالقدرةعمىالتعامؿمعالمخاطرالخارجية. -6

 :المدارس في اإلستراتيجي التخطيط تطبيؽ متطمبات

 بالتخطيط المتعمقة األدبيات عمى االطبلع خبلؿ أٌفاإلستراتيجيمف لمباحث اتضح ،
 التخطيط تطبيؽاإلستراتيجينجاح بمكجبيا يتـ بعضالمتطمباتالتي إلى يحتاج المدرسي

 المدارس في اتيجياإلستر التخطيط ـ(أٌفتطبيؽ (2013الخطةعمىأكمؿكجو.كيرلالصانع

:كمفأىميا األساسية المتطمبات مف مجمكعةو يعتمدعمى
 لنجاح المدرسةالضركرية قدرات كبناء الكظائؼ بعض تمارس فاعمةو إستراتيجيةو إدارةو كجكد -1

 .لممدرسة كالمالي،كبناءثقافة اإلدارم لمدعـ نظاـو ات،ككضعاإلستراتيجيتطبيؽ

حيث فيوتكي مؤسسيو نظاـو كجكد -2 عمى اإلستراتيجي التخطيط تطبيؽ يعتمد داخؿالمدرسة،
دارة المشكبلت تكقع عمى النظاـالقادر تكافر  .األزمات كالتغيراتكا 

 لممدرسةكاآلثار الداخمية بالعمميات تتعمؽ التي المعمكمات لعرض إداريةو معمكماتو نظاـ تكافر -3

كيدعـ حيثك التخطيط عممية النظاـ ىذا الخارجية،  في المناسبة يكفرالمعمكمات اإلدارة،

 .القرار اتخاذ

لتحميؿ كبرامجو أساليبو تكافر -4 تمـز كىذه مرنةو يعرؼ ما تكامميا يشكؿ المناىج المعمكمات،
 المستقبؿ. لدراسة بالمنيجالمتكامؿ

 ىذه سعىالمحيطة،لذلؾت بالبيئة ترتبط التي التغيرات كتحديد التغير أجؿ مف اإلجماع بناء -5

 إذ التعميمية، النظـ بو الذمتتميز التغير لمكاجية كسبيؿو المتطمب؛ ىذا تطبيؽ المدارسإلى

 .التغير كرفض ىكمألكؼ بما بالتمسؾ العممية ىذه يكاجيكف أٌفبعضاألفراد



22 
 

الكصكؿ كاإلجماعفي القرار اتخاذ في كالحكار التعميمي النظاـ ثقافة مع التكافؽ عمى التأكيد -6
 الحديث إلى يحتاج كىذا التعميمي النظاـ عناصر لكؿ الفعالة المشاركة ككذلؾتعزيز. لمقرارات

 (.24-23ـ،صص 2013الفشؿكالقصكر)الصانع، عفجكانب بصراحةو

 اثنيف كجكد إلى التعميمية النظـ تشير التعميميفيالمدرسة،إذ النظاـ احتياجات عمى التركيز -7

 كجكد في يتمثؿ فيالمدرسة:األكؿ اإلستراتيجي التخطيط بتنفيذ بطترت التي مفالتحديات

ارتباطو في صعكبةو كأما أجزاء بيف قكمو إيجاد  التخطيط أفٌ في فيتمثؿ اآلخر النظاـ،

 مع األىداؼ ىذه كتكامؿ دمج ضركرة مع األىداؼكاألكلكيات يتطمبتطكير اإلستراتيجي

 (.60ـ،ص2008المدرسة)العجمي، رؤية

 الحالي الكضع عف المدرسة أفراد رضا عدـ مف إالٌ يأتي كذلؾال مقاكميالتغيير، مكاجية -8

 خبلؿ مف تأتي الرؤية كىذه ضركريةن، عمميةن التغيير ممايجعؿمف كالشعكربالحاجةلمتحسيف

 (.22ـ،ص2010)الكردم،اإلستراتيجي التخطيط فيعممية نطاؽالمشاركة تكسيع

طاإلداريةكالقياديةالتيتمتازبالقدرةعمىاإلبداعكاالبتكاركاالستثماراألمثؿتنميةاألنما -9
تسكدىاركحالفريؽالتعاكني  .ليا،كتشكيؿجماعاتعمؿو

تكفرالترابطكالتنسيؽالمتكامؿبيفأجزاءالعمؿكتخمؽكحدة -10 فاعمةو إيجادنظـتكاصؿو
 (.196ـ،ص 2013)أبكطاحكف،فيالفكركاليدؼبيفالقادةكالمرؤكسيف

تكمففي:اإلستراتيجيكيرلالباحثأٌفمتطمباتالتخطيط
 .اإلستراتيجيامتبلؾمديرالمدرسةلمياراتالتخطيط -1

 كجكدثقافةوتنظيميةومشجعةولمعمؿ. -2

يؤمفبالتخطيط -3  .اإلستراتيجيكجكدفريؽومؤىؿو

 بلزمة.تكافراإلمكانياتالماديةكالبشريةال -4

.اإلستراتيجيحشدالتأثيرمفقبؿمديرالمدرسةنحكالمبادرةإلىالتخطيط -5

 المدرسي: اإلستراتيجيالمشاكؿ التي تواجو عممية التخطيط 
القائميفعمىالتخطيط التيتكاجو مفالمشاكؿ القياـعاإلستراتيجيىناؾالعديد ند

بالممارسةالعممية،تتمثؿفيالتالي:
المراحؿ في لؤلىداؼ الدقيؽ التحديد مف المخططيف تمكف باألىداؼ:عدـ تختص مشكبلت -1

 التمييديةلمتخطيط.
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 أساسيةن ركيزةن التخطيط عممية بأىمية المدرسة أفراد اقتناع عممية تعد المشاركة:حيث مشكمة -2

 حاؿ في كاالرتباؾ التردد لحالة إضافةن التنفيذ، أك اإلعداد مرحمة ؿخبل لدعـالخطة،سكاءن

 معرفةومسبقةوبإدارةالصراعات. كجكد عدـ

كالتي مشكمة -3 غير البيانات:  التخطيط لعممية الكامؿ الفيـ عدـ بسبب كاضحةو تبدك

 مجمكعة هتحرز الذم التطكر أك التقدـ، عف اإلعبلف مكاصمة كعدـالنجاحفي ،اإلستراتيجي

كامؿو مفتقديـ التمكف كعدـ التخطيط،  .لمخطط لممنفذيف كدقيؽو كصؼو

 كبيرةعمى بدرجة تتكقؼ التخطيط المدرسةعمى قدرة أفٌ في المتبادؿ:كتكمف االعتماد مشكمة -4

 .ليا المككنة الفرعية التنظيمات بيف االعتمادالمتبادؿ

 مما النفقات قياس كعدـ المخصصة، المكارد تكافر عدـ حيث بالمصادر:مف تتعمؽ مشكبلت -5

 (.28ـ،ص 2012أىدافيا)القرني، لتنفذ أخرل بدائؿو عف يدفعالمدرسةلمبحث

أشارالمصرم إلىبعضنقاطالضعؼفيكاقعالتخطيط (2011كقد اإلستراتيجيـ(
:المدرسيبمحافظةغٌزة،كىيعمىالنحكاآلتي

 .اإلستراتيجيةعمىاستخداـالتخطيطغيابالثقافةالتنظيميةالمشجع .1

بالكزارة،لمساعدةمديرمالمدارسعمىتحميؿ .2 كمكحدةو مشتركةو بياناتو عدـكجكدقاعدة
 البيئةالخارجيةكالداخمية.

عمميةو،يمكفبكاسطتياقياساألداءالعمميكاإلنتاجيةلمديرمالمدارس. .3  ندرةكجكدمعاييرو

 يداالحتياجاتالتدريبيةلمديرمالمدارسكالقياداتالتربكية.ضعؼالقدرةعمىتحد .4

 قصكرالبرامجالتدريبيةالمقدمةفيمكاكبةالمستجداتالعمميةكالعممية. .5

ثةفيمجاؿالتخطيطضعؼالخمفيةالمعرفيةلدلمديرمالمدارسحكؿالمفاىيـالحدي .6
 (.44ـ،ص2011)المصرم،اإلستراتيجي

تكاف .7 اإلجماعمفندرة المسئكليفمفحيث: فيالتعاكفمع ربعضالمقكماتالمتعمقة
أجؿالتغيير،التركيزعمىاحتياجاتالنظاـالتعميمي،التكافؽمعثقافةالنظاـ،المشاركة

 (.126ـ،ص 2010الجماعيةفيعمميةالتخطيط)عساؼ،

امميففيصياغةأىداؼيرلالباحثأٌفانفرادالمديريفبكضعالخطةكعدـإشراؾالعك
لىتطبيؽواإلستراتيجيإلىمقاكمةالخطة يؤدم المدرسة،قد ة،اإلستراتيجي لمخطط فعاؿو غير ة،كا 

.اإلستراتيجيلدلالعامميفحكؿالتخطيط سيئو كبالتاليانطباعو
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  :اإلستراتيجيطرؽ التغمب عمى مشاكؿ التخطيط 
 خبلليااإلستراتيجيالتخطيط مف يتـ عمميةه كىك المعاصرة، اإلدارية االتجاىات أحد

مشاكؿ يعترضالقائميفعميو كقد لتحقيؽأىداؼالمدرسة. البلزمة كاألنشطة تنسيؽالجيكد
القائميفع مفمعرفة الطرؽكاألساليبالتيالبد مف كلكفىناؾالعديد الممارسة، مىأثناء

كباإلستراتيجيالتخطيط المشاكؿكالتخمصمنيا، مفىذه لمحد بالبيئةبيا؛ األخصالمتعمقة
كتتمثؿتمؾالطرؽكاألساليبفيالنقاطالتالية:الداخمية،

 الثقافةالعامة مف جزءنا جعميا ثـ المدارس، في اإلستراتيجيالتخطيط ثقافة لترسيخ آليةو كضع -1

 .ليذهالمدارس

المدرسية يتبع مستقؿو قسـو ءإنشا -2 اإلدارات العالي التربية بكزارة قسـ  مياـ يتكلى كالتعميـ

 فيالمدارس.اإلستراتيجيالتخطيط

دكراتو -3 ترتيب  المدرسي التخطيط برنامج حكؿ المدارس بمديرم خاصةو تدريبيةو إعادة

 .لتربكيةا اإلدارة في االختصاص ذكم مف ،يقكدىامختصكفأكٌفاءاإلستراتيجي

 عمى كتكزيعيا خاصو دليؿو في ككضعيا التخطيط مف النكع بيذا المتعمقة المفاىيـ حصر -4

 المدارس.

استراتيجيةو، بنماذج المدارس مكتبات تزكيد -5 ، كمصادر خططو  .حديثةو كمراجعو بياناتو

اختيارك اليدؼ، الخبراتلخدمة كتسخير بكضكح األىداؼ صياغة إتقاف أىمية عمى التدريب -6
 .األىداؼ لتحقيؽ المناسبة الكسائؿكاألساليب

 .اإلستراتيجي بالتخطيط الخاصة الميارات عمى المدارس مديرم تدريب -7

 المدرسة. في اإلستراتيجي التخطيط كمستمزمات كالبشرية المادية اإلمكانات تكفير -8

 عمى االقتصار كعدـ ةياإلستراتيج الخطة إعداد عمى العممي التطبيقي بالتدريب االىتماـ -9

 (.172ـ،ص 2007)الشاعر،الجانباألكاديمي

التخطيط تكاجو التي المشاكؿ يتخمصمف أف يمكف المدرسة مدير أٌف الباحث كيرل
مفخبلؿتشكيؿلجنةالتخطيط،كتحديدأدكاراألعضاء،كتدريبفريؽالتخطيطاإلستراتيجي

التخ لعممية البلزمة الميارات عمى كاختيارالمدرسي األىداؼ، صياغة إتقاف كميارة طيط،
تكفيراإلمكانات كذلؾاالعتمادعمىالتحميؿالدقيؽعند لتحقيؽاألىداؼ، الكسائؿالمناسبة
المعمكمات كتحديد لممدرسة، مستقبميةو صكرةو كتطكير التخطيط. كمستمزمات كالبشرية المادية

صائبةو. التييجبجمعياالتخاذقراراتو





25 
 

 ة المدرسية:اإلستراتيجيير جودة الخطة يمعا
ة،اإلستراتيجيمفخبلؿاالطبلععمىاألدبالتربكمالمتعمؽبجكدةالخطةالمدرسية

( مصطفي أبك كدراسة السابقة، كالدراسات المدرسية، الخطة بناء اتضح2016كنماذج ـ(.
 لمباحثأفىناؾمجمكعةمفالمعايرلجكدة فياإلستراتيجيالخطة المدرسيةينبغيتكافرىا ة

ـ(،2016محتكياتالخطةمفحيثالجكدةكالمطابقة،كالتيأشارتإلييادراسةأبكمصطفي)
يتـتقييميابطريقةكميةكنكعية،كىيكمايمي: حيثقاـبتقسيمياإلىثبلثًةأجزاءو

مكعةمفالمعايير،كمنيا:الممخص:كالتيتشتمؿعمىمجاإلستراتيجيمعايير اإلطار -1
التنفيذملمخطة،المقدمة،منيجيةإعدادالخطة،الرؤية،الرسالة،كالغايات.

كمنيا:معايير الخطة التنفيذية لممدرسة:-2 المعايير، مف مجمكعة عمى تشتمؿ كالتي
األنشطة،الجدكؿالزمني،كجيةالتنفيذ،المؤشرات،كالميزانية.

شكؿلمخطة المدرسية: معايير فنية-3 كمنيا: المعايير، مف مجمكعة عمى تشتمؿ كالتي
كاالنسجاـ الخطة بناء أسس تكافر درجة المدرسة، بيانات ليا، العاـ كالتنسيؽ الخطة

(.41-33ـ،صص2016الداخمي،كاألىداؼ)أبكمصطفى،

 المدرسي: اإلستراتيجيمراحؿ التخطيط 
 أسسكاضحة، عمى يسير أف البد إدارية كعممية مفالتخطيط بمجمكعةو يمر كأف

المبعكث كضع فقد المحكر، ىذا في كتب ممف الكثيركف إلييا تطٌرؽ ـ( (2003المراحؿ،
يتككفمفأربعةمراحؿكىي:اإلستراتيجينمكذجانلمتخطيط

 .اإلستراتيجيطيطمرحمةممارسةالتخ -1
 ةالفرعية.اإلستراتيجيمرحمةتصميـالخطط -2
 مرحمةتصميـخطةالمتابعةكالتقكيـ. -3
 (.97ـ،ص 2003ة.)المبعكث،اإلستراتيجيمرحمةالتنفيذلمخطط -4

عمميةبناءالخطةتمربثبلثمراحؿرئيسةكىي2011كقدأشارالدجني) :ـ(إلىأف 
 :اآلتيكىيكفؽ, وتشمؿ ثالثة ميارات,اإلستراتيجيداد لمتخطيط اإلعاألولى: المرحمة

:المدرسة،كينقسـإلىقسميفكىما لكاقعاإلستراتيجي التحميؿ -1
.الخارجيةالبيئةتحميؿ-
.الداخميةالبيئةتحميؿ-
ة.اإلستراتيجيصياغة-2
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ة،كتمربثبلثةخطكاتكىي:اإلستراتيجيكضعالخطة -3
ؤيةالرصياغة -
.الرسالةصياغة -
.ةاإلستراتيجي كاألىداؼالغايات كضع -

كتشمؿ:ةاإلستراتيجيالمرحمة الثانية: تطبيؽ الخطة 
كضعاألىداؼقصيرةاألجؿ.-1
كضعالبرامجالتنفيذية.-2
المكازناتالمالية.-3
اإلجراءات.-4

(.70-53صص،ـ2011،لدجنيا)ةاإلستراتيجي الخطة وتقييـ الرقابة عممية: الثالثة المرحمة
كيمكفتفصيؿىذهالمراحؿكمايمي:

 . اإلستراتيجياألولى: اإلعداد لمتخطيط  المرحمة
 سيقـك الذم كمف ،التخطيط عف المسؤكؿ الفريؽ بتككيف فيياالمدرسة مدير يقـككفييا

المشابية األخرل كالقضايا ،المطمكبة المعمكمات كتجميع بالبحث  بعقد فريؽالأعضاء كيقـك.

 سيقكمكفأنيـكما الحي، كأىؿ األمكر كأكلياء بالمدرسة العامميفمع مفتكحةو أك منفردةو اجتماعاتو

عمييا يحصمكف التي لممعمكماتكالتصنيؼ كالترتيب بالبحث بينيـ فيما اجتماعاتو كسيعقدكف،
خارجيا أك المدرسة خؿدا االجتماعات تككف كقدالعمؿ يحتاجيا التي كاألدكار المياـ لتكزيعكذلؾ

(.44ص،ـ 2011العامكدم،)

عمىمبنيوفعاؿوإستراتيجيولتخطيطوميمةهلمخطةاإلعدادمرحمةأفٌالباحثكيرل
المدرسيةالبيئةكاقعمفجمعيايتـدقيقةومعمكماتو ،لمعامميفالجاىزيةمدلتقييـيتـكفييا.
.المدرسةلمستقبؿصكرةوطكيركت،الحاجاتكتحديد،الجيكدتكثيؼعمىكقدرتيـ

:التاليكفؽكىي،مياراتأربعةاإلستراتيجيلمتخطيطاإلعدادمرحمةكتشمؿ
 :المدرسة لواقع اإلستراتيجي التحميؿ -1

الخارجيةلمبيئةاإلستراتيجيالتحميؿعمميةفياإلستراتيجيالتخطيطفعاليةتكمف
المحتممةالتيديداتكالمتاحةالفرصالستقراءالتعميمية؛لممؤسسة الداخمية؛البيئةكتحميؿ،
األنشطة؛جميعبيفكالتعاكفالتنسيؽعمميةإحداثكبالتالي،الضعؼكنقاطالقكةنقاطلتحديد
 (.194ص،ـ2011،كالمميجيضحاكم،)كرسالتياأىدافياكتحقيؽ،المؤسسةاستراتيجيةلتنفيذ
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بفحص التخطيط فريؽ يقـك،النمكذجي قبؿالمست تحديد بعدأٌنو(ـ (2007الحريرمكترل
تحميؿفيالشائعةاألساليبمفSWOTتحميؿكيعتبر.كالقريب كالماضي الحاليالمدرسة أداء
لممدرسة،الداخميةبالبيئةالمرتبطةالضعؼكنقاطالقكةنقاطتحديدإلىكييدؼ،التخطيطبيئة

كىيالمستقبؿفيالمدرسةتكاجوقدتيالكالتيديداتالمدرسة،أماـالمتاحةالفرصككذلؾ
عمىتؤثرالتيالعكامؿكتشمؿSTEEPتحميؿإلىباإلضافة.لممدرسةالداخميةبالبيئةترتبط
االجتماعيةالعكامؿمثؿخارجيةنأكداخميةنالعكامؿىذهكانتسكاءنالمدرسةعمؿ العكامؿ،
(.51ص،ـ 2007،الحريرم)السياسيةعكامؿكال،التربكيةالعكامؿ،االقتصاديةالعكامؿ،الفنية

 ميـ لبعديف: اإلستراتيجيويعتبر التحميؿ 
 :لممدرسة الخارجية البيئة أواًل: تحميؿ
تؤثرالتيالمحيطةكالقكلالعكامؿىيالتعميميةلممؤسسةالخارجيةالبيئةبتحميؿيقصد

بعيدوأكقريبومفعمييا مباشرةوغيرأكمباشرةوبطرائؽو، كالمتغيراتالعكامؿفيكالمتمثمة،
كالثقافيةةكالسياسيكالتكنكلكجيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةالديمكغرافية المنافسةقكلككذلؾ.

الخارجيةالمؤسسةبيئةفيالمكجكدةكالتيديداتالفرصتحديدأجؿمفكذلؾ أفإٌماكالتي،
(.239ص،ـ2011،محمدالحاج)مسيرتياتعكؽأكبميامياالقياـإلىالتعميميةالمؤسسةتدفع

:كىي الخارجية البيئة تحميؿ عممية خبلؿ بيا القياـ ينبغي  اإلجراءات مف مجمكعةه كىناؾ
المؤسسة. عمى كالتأثير الصمة ذات المتغيرات تحديد -1
 المتغيرات تمؾ بخصكص معمكماتو عمى منيا الحصكؿ يمكف التي المصادر تعييف -2

الحالية كاألدبيات، كاتجاىاتيا  البيانات، كقكاعد كالكثائؽ، كالمطبكعات، كالمتكقعة،
.كالمؤتمرات

الخارجية. البيئة متغيرات مف متغيرو لكؿ بالنسبة كالمستقبمية الحالية تجاىاتاال تمييز -3
. المؤسسة عمى المتغيرات تمؾ مف المفركضة كالتحديات المتاحة الفرص تحديد -4

 (.124ـ،ص 2013)الزنفمي،

 ثانيًا: تحميؿ البيئة الداخمية لممدرسة
،لممدرسةالداخميةاألكضاعكافة عمى تفصيميةو نظرةو إلقاء الداخمية البيئة بتحميؿ يقصد

كسكاىاكالتجييزاتكالمبانيكاألمكاؿماديةنكانتسكاءه بشريةنكانتأك، داريةن، كا  ،كتعميميةن،
كفنيةن كتنظيميةن، كتنفيذيةن، تنظيـالكفايةحيثمفكذلؾ، التعميميةالكفاياتتكافركمدل،

كاإلدارية رسميةكالغيرالرسميةاالستشاريةالجياتكتكافر، المعنكيةالجكانبإلىباإلضافة،
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القيـفيالمتمثمة السائدةالسمكؾكأنماط، المدرسةمجتمعاتبيفالقائمةالعبلقاتكمستكل،
(.244ص،ـ 2011،محمدلحاجا)لياكاالنتماءلممدرسةكالكالءتماسكياكمدل

:كىي"الداخميةالبيئة تحميؿ عممية"خبلؿ بيا القياـ ينبغي اإلجراءات مفمجمكعةه كتكجد
 .فييا تتـ التي كالعمميات المؤسسة مدخبلت كافة تحديد -1
  .كمعمكماتو بياناتو عمى منيا الحصكؿ يمكف التي المصادر تعييف -2
 .لمتحميؿ كتجييزىا صنيفياكت كالمعمكمات البيانات جمع -3
 .النتائج كاستخبلص كالتفسير التحميؿ -4
(.116ـ،ص 2013الزنفمي،(المؤسسة كضعؼ قكة نقاط تحديد -5

االستجابةمفالمدرسةتمكيفعمىيساعدلممدرسةالبيئيالتحميؿأفٌالباحثكيرل
ليذهاألمثؿاالستغبلؿفييساعدالقكةنقاطفتحديد،المتاحةبالمصادركالكعي،البيئيةلمتغيرات
تحقيقيايمكفالتياألكلكياتتحديدفيعميياكاالعتمادالنقاط ليااألمثؿكاالستثمار، كما.
.قكةنقاطإلىكتحكيمياعميياالتغمبأجؿمفالضعؼنقاطتحديدفيالجادالعمؿعمىيساعد
المدرسةأماـالمتاحةالفرصتحديدأما الفرصىذهالستغبلؿالتخطيطفييساعدفإٌنو،

خطرىاتبلفيفيالمدرسةتكاجوالتيكالمخاطرالتيديداتتحديديساعدبينما،منياكاالستفادة
تباغتالحتىالمدرسة؛تكاجوالتيالعقباتعمىالتغمبأجؿمفلمكاجيتيا؛كاالستعداد
السمبيةاآلثارمفالتقميؿفيديساعكىذا.معياكالتعامؿلمكاجيتياجاىزةوغيركىيالمدرسة

كالتيديداتالمخاطرىذهبسبببالمدرسةتمحؽأفيمكفالتي الترتيباتاتخاذيتـلـإذا،
.لمكاجيتياالبلزمةكاإلجراءات

 :ةاإلستراتيجيصياغة  -2
التيلممساراتاألمثؿاالستخداـحكؿالقراراتخاذعممية"بأنياةاإلستراتيجيعيٌرفتكقد

(.13ص،ـ2014،حسنةأبك")كميارةبدقةالمنشكدةاألىداؼإلىالكصكؿتكفؿ

مفعددبيفمفلياكأساسالمنظمةتختارىامسمؾأكمسار"بأنياأيضانتعىر فكقد
(.124ص،ـ2012،النصرأبك")أىدافيالتحقيؽلدييا؛المتكفرةالبديمةالممارسات

(:8ص،ـ2005،الفرا)اآلتيحكؿقراراتاتخاذيتطمبةاإلستراتيجيصياغةإف
.كرسالتيا،كغرضيا،المدرسةفمسفةتحديد-1
.الرسالةلتحقيؽاألجؿطكيمةأىداؼكضع-2
.األجؿطكيمةاألىداؼلتحقيؽةاإلستراتيجياختيار-3



29 
 

 ة, وتمر بثالثة خطوات وىي: اإلستراتيجيوضع الخطة  -3
كتكثؼ بو تمتـز كسكؼ اختارتوالمدرسة، الذم لمطريؽ ىنيةهذ صكرةه كىيتحديد الرؤية: أواًل:  

لما جيكدإمكانياتياالبشرية ،كطمكحاته ،كتكجيياته إلنجازه.كتيعٌرؼالرؤيةعمىأنيا"تصكراته
مف بانطبلؽو اليو الكصكؿ نريد لىأيف كا  فيالمستقبؿ، حاؿالمؤسسة يككفعميو يجبأف

(.51ـ،ص 2013كضعالمؤسسةالحالي")الجابرم،
كالحقائؽ المعمكمات كـ عمى يستند عقبلنيان عمبلن أساسيا في التعميمية الرؤيةكتعد
ىي كبالتالي الراىف، لممكقؼ اإلستراتيجي التحميؿ عممية عف تنتج ما عادةن التي ة،اإلستراتيجي
العامميف كحاتطم عف المعبرة كاالنفعاالت الطمكحات عمى قائمان كجدانيان تخيميان جانبان تتضمف

(.127ص،ـ 2011،كالمميجي ضحاكم،(عاـ بكجوو كالمجتمع التعميمية بالمؤسسة

 إيجابيةن عقميةن صكرةن كتشكؿ ،المتكقعةلمتغيرات معنىن تعطيبأٌنياالجيدةالرؤيةكتتصؼ

 كضحكت كمثاليةن محفزةن تككفك.باإلنجاز كالشعكر كالطاقة الفخر كتصنع ،المستقبؿلحالة ككاضحةن

 .(47ص،ـ2010القاضي،)الحفظ سيمة كتككف االلتزاـ كتشجع الحماس كتميـكاالتجاه الفرص

كمميزةوكاضحةوإستراتيجيةورؤيةوكجكدكيعتبر كتحقيؽبناءفيالزاكيةحجربمثابة،
الفعالةاتاإلستراتيجي األلفاظانتقاءفيسباؽمجردليستفالرؤية، كالشعارات، كالعبارات،

أنشطتياكنكعية،المنظمةمستقبؿحكؿ،الخبٌلؽاإلستراتيجيالفكرفيمنيجكلكنيا،ابةالجذ
(.53ص،ـ 2006،الدجني)المرغكبة

؛اإلستراتيجي التخطيط خطكات أىـ مف المدرسةرؤية تحديد عمميةأفٌالباحثكيرل
تككفأفكالبد،الةالفعاتاإلستراتيجيكتحقيؽ،بناءفيكتساعد،المستقبؿتستشرؼأنياحيث

 بعيدةكبرل غاية عف تعبركأفالمدرسة،تحققوأفيمكفالذمالنجاحتكضحجممةوفيمختصرة

 االلتزاـ كتشجعالحماسكتميـكاالتجاه الفرص كتكضح كمثاليةن محفزةنتككفأففييايراعىالمدل

الحفظ سيمةكتككف كطمكحةو،كمناسبةو،دةو،جيبطريقةوكمصاغةنكصادقةن،كاقعيةن،تككفكأف،
أٌنياإلىباإلضافةلمعمؿ،كدليؿوكتخدـالمجمكعةطاقاتالرؤيةتكجوكأف.لمتغييركمستجيبةو

  .الرسالةلتحقيؽالعامميفكتحفزتتحدلكأف،المؤسسةقيـمعتتكافؽأفيجب

،لممدرسةرسالةكجكدمفالبدكتحقيقياالرؤيةإلىالكصكؿطريؽفي:الرسالة صياغة: ثانياً 
فييالمدرسة،فيالعامميفًقبؿمفبياالقياـسيتـالتيكالمياـاألنشطةخبلليامفيتحدد
عممياكمجاالتكأكلكياتياالمدرسةإدارةفمسفةكتعكس،العمؿأداءبكيفيةكثيؽوبشكؿومرتبطةه
.(LeDoux, Guilbeau, Kirk, et, al, 2005:43)األساسية
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كتفسر تصؼ ،المدرسة أك المنظمة أك المؤسسة في لؤلشخاص مشتركةه كثيقةه ىيكالرسالة
 مف كأقؿ ،كاحدةوفقرةو عف تزيد ال قصيرةن تككف ما كعادةنالحقيقية،كغاياتيـالنيائية أىدافيـ

تقريبانكممةو خمسيف  أك الفمسفة عف كتختمؼالمدرسة، في فردو كؿبياكيمتـز التذكر كسيمة،

 تضع األىداؼ كثيقةإف  حيث األىداؼ كثيقة عف كذلؾ كتختمؼاألىداؼ، ائمةق أك الغايات

لممدرسة الممزمة العامة الرؤية مع تتماشىالرسالة كثيقة بينما ،محددةو اتجاىاتو  تستخدـ كقد.

مبلءىمىة تقييـ خبلليا مف يمكف صمبةن أرضيةنكتعطي اقتراحيا أك األىداؼ صناعة في الرسالة
(.48ص،ـ2010القاضي،)درسةلمم األىداؼ

كىي،المستقبؿفيكآمالياالمدرسةاتطمكحىيفالرؤية،الرؤيةعفالرسالةكتختمؼ
،تحقيقيايمكفعامةنأىدافانتتضمففييالرسالةأما،تحتكيياالتيالتكجياتبعمكميةتتصؼ

المتاحةاإلمكاناتظؿفي الرؤيةعمىباالعتمادتصاغكىي، رؤيةوإلىحاجةوبكالمدرسة.
رسالةوإلىبحاجةوأيضانأٌنياكما،الطريؽمسالؾعمىالنكركتسمط،دركبياكؿتنيركاضحةو
كاضحةو التفكيركتكجياتىكيتياتحدد، خبلؿمفالرسالةىذهلتحقيؽالتحرؾ؛كمسارات،
(.43ص،ـ 2008،شحادة)عمؿكقكاعدكسياساتوكبرامجوخططو

يجبلذلؾالرؤيةإلىالكصكؿأدكاتمفىامةهأداةهالرسالةأفٌؽسبممالمباحثكيتضح
كيمتـز ،التذكر كسيمة، قصيرةن تككف ما كعادةنالمدرسة،أعضاءجميعصياغتيافييشترؾأف
 خبلليا مف يمكفصمبةن أرضيةنكتعطي ،األىداؼ لصناعة مرجعانكتعدالمدرسة، في فرد كؿبيا

ذا.ممدرسةل األىداؼمبلءىمىة تقييـ  كبرل غايةو عف تعبر صغيرةو جممةوفيتتمثؿالرؤيةكانتكا 

 جممةنتتضمفكىيالمعاني، مف الكثير كتحكم ،شاممةه ألفاظيافيالرسالةبينما،المدل بعيدة

غيرىاعفمتميزةن مدرسةن تجعميا التي الجيكدكتكضح المدرسة، كجكد لسبب تفسيريةن  كتقدـ،

.كاألىداؼ كالغايات الرؤية بتحقيؽألعضائيا المشترؾ االلتزاـ تأكيدضحكتك ،متميزةو خدماتو

 :ةاإلستراتيجي الغايات واألىداؼ وضعثالثًا: 
لممجيكداتالعاـاالتجاهتحددألنياالتخطيط؛فياالنطبلؽنقطةكالغاياتاألىداؼتعد
معوكالمشاركيفالمدرسةمديرقبؿمفباإلجماععمييايتفؽىدؼىناؾيكفلـفإذا،الجماعية
(.57ص،ـ2006،الحيعبد)ضائعانجيدانيعدالجماعيالجيدىذافإف،التخطيطبعممية

 التعميميةالمؤسسةترغب التي الكضع أك المقصد:"بأنو اإلستراتيجي اليدؼ تعريؼ كيمكف

  "تفصيبلنأكثر ةبصكر الرسالة ليترجـالرؤية حدكد في يأتي كالذم المستقبؿ، في إليو الكصكؿ في

 312).  ص،ـ2011محمد،الحاج(
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 :ةاإلستراتيجي األىداؼ خصائص
في تكافرىا ينبغي التي الخصائص مف مجمكعة ىناؾ أف (ـ2013)مساعدة ذكرت

:كىي جيدة تككف لكي األىداؼ
.لمقياس اليدؼ قابمية -1

 .لمتحقيؽ قابؿ اليدؼ يككف أف2- 

 .كرؤيتيا سةالمؤس رسالة مع متفؽ يككف أف-3

.المؤسسة مجاالت لجميع شاممة تككف أف -4
 .بينيا فيما متعارضة كغير البعض، بعضيا مع مترابطة جميعيا األىداؼ تككف أف-5

 .كاىتماماتيا كحاجاتيا المؤسسة لكضع مبلئـ اليدؼ يككف أف6- 

.كمنفذيو اليدؼ لكاضعي الفيـ كسيؿ كاضح اليدؼ يككف أف -7
 (.143ص،ـ2013 ،مساعدة)أنشطة كليس نتائجو عف دؼالي يتحدث أف8- 

 ة:اإلستراتيجيتطبيؽ الخطة : الثانية المرحمة
 كلف ،التنفيذ في اإلستراتيجي التخطيط ثمرة تكمفحيثةاإلستراتيجيتنفيذمرحمةكىي

ةتراتيجياإلستنفيذك،الراجعةالتغذيةمفكاالستفادة،التنفيذعمميةتتـلـإذا شيئان الخطة تحقؽ
خطكاتوكضعيرادالتيباألنشطةكشكفاتوعفعبارةكىي،تنفيذيةوبرامجوكضعخبلؿمفيتـ
 (.324ص،ـ2013،مساعدة)كاإلنجازالفعؿنحكةاإلستراتيجيتكجيوبيدؼليا

مايمي:تطبيؽالخطةاإلستراتيجيةشمؿي
األجؿقصيرةالفرعيةاألىداؼكضع-1 اليدؼمفجزءهبأٌنويالفرعاليدؼكييعٌرؼ:

ناتجوذانشاطانفرعيٍّىدؼوكؿيمثؿحيث،منوتحديدانأكثربصيغةوكيكتباإلستراتيجي
لمقياسقابؿونيائيٍّ اإلستراتيجياليدؼإنجازفيمجتمعةنالفرعيةاألىداؼكتساىـ،

(.261ص،ـ 2009،الكرخي)
التنفيذيةالبرامجكضع-2 .بالمدرسة العمؿ مجاالت مف مجاؿو لكؿ تشغيؿو خطة تكتب كفييا:

 كاضحةن النجاح كمؤشرات المدرسة الستراتيجية المحققة كالغايات األىداؼ تككف أف كيجب

 المحتمؿ مف التي األحداث عمى يعتمد اإلستراتيجي التخطيط أفٌ كما. قياسياكيمكفكمحددةن

 ىناؾ كلكفٌ المدرسة، عمى تمراروباس تؤثر أف يمكف كالتي ،المستقبؿفي رئيسيٍّ بشكؿو حدكثيا

 ضعيؼه حدكثيا احتماؿ لكفٌ ،المدرسة في تؤثر أفيمكفالتي األخرل األحداث مف الكثير

 (.53صـ،2007الحريرم،) عندىا التكقؼ يستحؽ ال أٌنو لدرجة
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المديرقدرةمدليعكسالتشغيميةالخططكبناءالتنفيذيةالخططنجاحأفٌالباحثكيرل
تحتكيوبماالخططتمؾمفاالستفادةمفالبدكأٌنو.المدرسةمستقبؿإدراؾعمىكالعامميف

،الكزارةتطمعاتمعيتناسبالذمالمأمكؿالمستقبؿتحقؽكأنشطةو،كأىداؼو،مجاالتومف
.العامةةاإلستراتيجيكخططيا

،لمتنفيذلفعميةاالمراقبةخبلليامفيتـكخططوالمكازناتكتستخدـ:المالية الموازنات-3
بتكاليؼمكازنةوكضعأيضانكيمكف،حدةعمىبرنامجوكؿبتكاليؼتفصيمي كشؼهفالمكازنة
(.325ص ،ـ2013،مساعدة)المؤسسةفيميـوإنجازوإلىتؤدمكالتي،المترابطةالبرامج

لمتنفيذالمطمكبةكالمكازناتالبرامجإعدادبعد:اإلجراءات-4 التشغيؿاتإجراءإعداديتـ،
كيجب،المؤسسةأنشطةجميعقبؿمفممارستيايجبالتيالخطكاتتمثؿالتي،المعيارية

المرغكبةالبرامجتنفيذتسيؿبسيطةنإجراءاتوتككفأف عمىالعامميفتدريبيجبكما،
 (.228ص،ـ 2005،السالـ.)استخداميا

الكأف،التنفيذعمميةمفةيجياإلستراتالخططكاضعكيستفيدأفبدالأٌنوالباحثيرل
.كفاعميتياجذكرىاالتربكيةاإلصبلحاتتفقدالحتىاألدراج؛حبيسةةاإلستراتيجيالخططتبقى
عمىفعاؿوبتنفيذويقكـلكيبيا؛األخذالمدرسةلمديريمكفاإلجراءاتمفمجمكعةهكىناؾ
:ةالتالياإلجراءاتىذهالباحثيجمؿ،المدرسيةالخطةصعيد
.الخطةتنفيذلمتابعةكاضحانزمنيانجدكالنالمدرسةمديريضع -1
.ةاإلستراتيجيالخطةلتنفيذالمعمميفبيفالمشترؾالتعاكفعمىيعتمد -2
.الخطةتنفيذبعمميةالخاصةكاإلرشاداتالتعميماتيكضح -3
.إلييـالمككمةالمياـلتنفيذكافيةنمكاردنااألنشطةلقادةيكفر -4
.ةاإلستراتيجيالخطةلتنفيذالزمةوسنكيةوميزانيةوتقديرعمىيحرص -5
 .الخطةلتنفيذالمطمكبةالمياراتلتنميةالبلـزالتدريبيكفر -6

.األداءمؤشراتضكءفيمستمرةوبصكرةوالتنفيذيةالبرامجيتابع -7

 :ةجياإلستراتي المدرسية الخطة وتقييـ الرقابة عممية: الثالثة المرحمة
 يجبكفييا،اإلدارةعمميةمفرئيسانجزءانككنياإطارفيكالتقييـالرقابةعمميةكتأتي

 تقريرو إعدادالفريؽ ىذا كعمى ،بأكؿ أكالن المستمر كالتقكيـ المتابعة عممية عف مسؤكؿ فريؽ تككيف

 تنفيذاتجاه في تسير المدرسة أفٌ مف لمتأكد كذلؾ ،دكريةوتقاريرو ثـ كمف ،ةاإلستراتيجي تنفيذقبؿ

(.54-53صص،ـ 2007الحريرم،)ذلؾ إلى الحاجة عند االتجاه كتعديؿةاإلستراتيجي
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لممعاييركفقانيتـالمدرسةفيالعامميفأداءأفٌمفكالتأكد،األداءبمتابعةالرقابةكتتعمؽ
ةاإلستراتيجياألىداؼإلىالكصكؿنضمفحتىالمحددة؛ فيكدالمنشالتطكركتحقيؽ،
تيدؼالتي،كالحيكيةاليامةاألنشطةمفمجمكعةه:"بأٌنياةاإلستراتيجيالرقابةكتيعٌرؼ.المدرسة

أىداؼإنجازإلىتؤدمكالتي،لياالمخططالحدكدضمفالتنفيذيةالعممياتإيقاعضبطإلى
(.71ص،ـ2002،القطاميف")لياخيططكماالمدرسة

"بأٌنوالتقكيـكييعٌرؼ الخطةفيالمرصكدةباألىداؼفعبلنالمحققةالنتائجرنةمقا: كىك،
مناسبوزمنيٍّتكافؽوفياألنشطةلتدفؽكمصاحبةهمستمرةهعمميةه باكتشاؼلئلدارةيسمح،
التعرؼليتـ،لممتابعةمبلزمةوكعمميةوكالتقكيـ،المستيدفةمستكياتومفاألداءانحراؼاحتماؿ
التنفيذمتابعةعمى تحقيؽبياتـالتيالكفاءةعمىلمحكـكمؤشراتومعاييروباستخداـؾكذل،

.163)ص،ـ 2009،محمد)األىداؼ

ـ(أٌفعمميةالرقابةكالػتقكيـتمربمجمكعةومفالخطكات:2016كقدأشاراألخرس)
 .قياسويجبماتحديد -1

 .األداءلقياسمعاييروكضع -2

 .األداءقياس -3

 .المعاييرمعالحالياألداءنتائجمقارنة -4

(.37-38صص،ـ 2016،األخرس)التصحيحيةاإلجراءاتاتخاذ -5

مستمرةوتقييـوعمميةتعتمدكأف،بالرقابةتيتـأفالمدرسيةاإلدارةعمىأفٌالباحثكيرل
األىداؼتحقيؽفيةاإلستراتيجيمساىمةمدللمعرفة؛اإلستراتيجيلؤلداء أفٌمفكالتأكد.
ةاإلستراتيجيضمفلوالمخططاألداءمعيتناسبالفعميداءاأل نقاطتحديدفييساعدمما.

الضعؼ المسارتصحيحلعمميةاالزمةاإلجراءاتتحديدثـكمف، مفاالستفادةضكءفي،
.الراجعةالتغذية

 :مدير المدرسةدى ل الواجب توافرىا التخطيط اإلستراتيجي اراتمي
المؤسساتمفغيرىاعففيياتنفردأساسيةوبميزةودائمانكالكفؤةالفعالةالمؤسساتتتميز 
فعالةوديناميكيةواستراتيجيةوقيادةوبكجكد كاسعةنخبراتوتمتمؾ، رسالةتكضيحمياـكتتحمؿ،

تطبيؽكسبلمةكالرقابةاإلشراؼعممياتكتتابع،ألطراؼاكافةإلىكايصالياكغاياتياالمؤسسة
المراحؿمختمؼفيةاإلستراتيجيكتنفيذ كممحةنضركريةنةاإلستراتيجيالقيادةأصبحتلذلؾ،
دريس،الغالبي)المؤسسةلنجاح (.315ص،ـ 2009 ،كا 
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صعيدعمىاإلستراتيجيبالتخطيطالقياـمسؤكليةبوالمناطىكالمدرسةمديركلككف
:التاليفيتتمثؿ،بيايتحمىأفيجبالمياراتمفمجمكعةهىناؾالمدرسة،

 تنميةقيـالعمؿاإليجابيةلدلالمرؤكسيف. -1

 امتبلؾرؤيةومستقبميةوكاضحةوكمحددةوتدفعولمتحدمكالسعيكراءكؿماىكجديد. -2

 القدرةعمىشحذىمـالمرؤكسيف. -3

مرؤكسيفعمىإعادةالنظرفيالطرؽالتقميدية،كالبحثعفكؿماالقدرةعمىمساعدةال -4
 فيوابتكار.

(.160ـ،ص2003دعـالمبادرةكمساعدةالعامميفعمىتكليداألفكارالجديدة.)زايد، -5

 الماضي المدير(2006كيضيؼ في المطمكبة الميارات مف أخرم مجمكعة ـ(
كتتمثؿفي:اإلستراتيجي

 لتفكيراالبتكارمالخبلؽ.القدرةعمىا -6

 القدرةعمىمكاجيةكحؿالمشاكؿ. -7

 القدرةعمىالتحميؿالمنطقي. -8

ففالتعامؿمعاآلخريفكالقدرةعمىالتأثيرفييـ. -9
دارتوبفعالية. -10 القدرةعمىحسفاالستفادةمفكقتوكا 
اإللماـالفنيالعاـبطبيعةمايؤديومفعمؿ. -11
(.73-69ـ،صص2006رةكشدةالعزيمةالتيالتفتر.)الماضي،قكةاإلدا -12

 التخطيط ميارات أٌف الباحث المدارساإلستراتيجيكيرل مديرم لدل تكافرىا الكاجب
تتمثؿفي:

تيدؼىذهالميارةالتعرؼإلىمدلقدرةمديرمميارة تحميؿ البيئة الداخمية لممدرسة: و .1
القكة نقاط تحديد تدعيميا،المدارسعمى طرؽ عف كالبحث منيا كاالستفادة كتعزيزىا

كتحديدنقاطالضعؼفيالبيئةالداخميةلمدارسيـ،كالعمؿعمىالتغمبعميياكمعالجتيا،
 كماإذاكافلدييـالقدرةعمىتحديداحتياجاتككادرىاالبشريةالتدريبيةبطريقةوعمميةو.

تيدؼىذهالميارةالتعرؼإلىمدلقدرةمديرمو ميارة تحميؿ البيئة الخارجية لممدرسة: .2
مدل إلى باإلضافة بمدارسيـ، تحيط التي كالمخاطر التيديدات تحديد عمى المدارس
قدرتيـعمىتحديدالفرصةالمتاحةليـ؛مفأجؿاالستفادةمنياكفؽالتغيراتالمجتمعية

 المحيطةبمدارسيـ.
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هالميارةالتعرؼإلىمدلقدرةمديرمالمدارستيدؼىذكميارة صياغة رؤية المدرسة:  .3
عمى قدرتيـ كمدل العامميف، طمكحات عف تعبر المدرسة لمستقبؿ صكرةو رسـ عمى
كانت إذا كما كالبساطة، بالكضكح اتصافيا حيث مف الرؤية كتابة بمكاصفات االلتزاـ

باإلضافة استراتيجيات، إلى ترجمتيا كيمكف لمٌتحقيؽ، كقابمةن كانتطمكحةن إذا ما إلى
 محفزةنلمعامميففيالمدرسة،كداعمةنلمشاركةالمجتمعالمحميفيتحقيؽأىدافيا.

مديرمميارة صياغة رسالة المدرسة: و .4 قدرة مدل إلى التعرؼ الميارة ىذه تيدؼ
محدديف لمدارسيـ، كالكضكح الدقة تراعي جيدةو رسالةو صياغة عمى الثانكية المدارس

كجدتمفأجمياالمدرسةبمايتناسبمعقيـالمجتمعكمعتقداتو،باإلضافةالمياـالتي
إلىمدلإشراكيـلمعامميففيصياغتيا.كالقدرةعمىإبرازجكانبالتميزكالعمؿعمى

 تحقيؽالتكامؿبيفالمدرسةكالمجتمعالمحمي.

مدلقدرةمديرمكتيدؼىذهالميارةالتعرؼإلىة: اإلستراتيجيميارة صياغة األىداؼ  .5
المدارسعمىااللتزاـبمكاصفاتصياغةاألىداؼ،مفحيثشمكلياكاتفاقيامعرسالة
لدييـ، المتكفرة مكاناتيـ كا  قدراتمدارسيـ كانتتتناسبمع إذا كما كرؤيتيا، المدرسة

 .ةالتحسيفكالتطكيرداخؿالمدرسةباإلضافةإلىمدلإسياـىذهاألىداؼفيدعـعجم

تيدؼىذهالميارةالتعرؼإلىمدلامتبلؾمديرمالمدارسة: واإلستراتيجييارة تنفيذ م .6
المعرفةالبلزمةلبناءالخططالتنفيذيةالتييتـمفخبللياتحديدالمكاردالبشريةكالمادية
لتنفيذىذهاألىداؼ، البلزمةلتحقيؽأىداؼمدارسيـ،آخذيففيالحسبافالكقتالبلـز

ا قياسكمشاركة مف تمكنيا كاضحةو مؤشراتو كفؽ التنفيذية الخطط كضع في لعامميف
 أدائيا.
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 تنمية الميارات القيادية :المحور الثاني
 مقدمة:

طاقاتكجيكد تنظـ التي ىي فالقيادة األىميًة، في غايةه أمره القيادة كجكد أىمية إف 
عمى دائـو بشكؿو القائد يعمؿ كما كنجاحيا، المستقبمية األىداؼ تحقيؽ يضمف بما العامميف
قد مستقبميةومتكقعةو استشراؼالمستقبؿ،ككضعالخططالمستقبميةكتطكيرىا،كحؿأممشكبلتو

متبادلةولتكجيوالنشاطاإلنسانيفييكا جييا.فقدعر فتياكزارةالتربيةكالتعميـبأن يا:"عمميةتأثيرو
")العرابيد، مشترؾو (.12ـ،ص 2010سبيؿتحقيؽىدؼو

عمميةهتيدؼإلىتحفيز التربكيةباعتبارىا إحدلالكظائؼالفرعيةلئلدارة تعتبرالقيادة
ـ(أٌفالقيادةتمثؿعمميةالتأثيرفيالفرد(2007ؼ.كيىرلعبكماآلخريفعمىتحقيؽاألىدا

االعتراؼ إلى أدل كىذا المنظمة، كغاياًت أىداًؼ تحقيؽ نحك تكجيييـ سبيؿ في كالجماعة
فيالمؤسسة،ككافتركيزالقيادةعمىالعنصرالبشرم،حيثترتكز ميـو بأىميةالقيادةكعامؿو

فعاليةالمؤسسةتع ،كىذاييبرزدكرالقائدعمىأف  مباشرو تمدعمىحفزاألفرادالعامميفبشكؿو
أىداؼ لتحقيؽ كحماسو تعاكفو بكؿ أعماليـ لتأدية المرؤكسيف كتشجيع حفز يستطيع الذم

(.7ـ،ص2007المؤسسة)عبكم،
 

 تعريؼ القيادة:
ماعفطريؽالتأكدتيعرؼالقيادةفي القامكسالدكليلمتربيةبأن يا:"عمميةإنجاًزعمؿو

عاليةو" بكفاءةو يؤدمدكره منيـ كؿفردو كأف  طٌيبةو، بطريقةو الجماعةيعممكفمعان أفراد مفأٌف
(.133ـ،ص2006)حسيف،

سميماف) العمؿفيا2001كييعٌرفيا عمىتكجيو "الجمعبيفالقدرة بأن يا: أكـ( لمنظمة
المؤسسة)المدرسة(،كالقدرةعمىالتجديدكالتغييرمفمنطمؽالسمطةالمكفكلةبغرضتحقيؽ

أكبر")سميماف، (.24ـ،ص 2001أىداؼو

المرجكة" النتائج لتحقيؽ لدييـ ما أفضؿ ليقدمكا األفراد إلياـ "عممية تيعٌرؼبأن يا: كما
(.11ـ،ص 2007)عبكم،

قدرةالقائدعمىإقناعاألفرادكالتأثيرعمييـلحمميـعمىأداءكاجباتيـكقدعيرفتبأن يا:"
(.35ـ،ص 2010كمياميـالتيتسيـفيتحقيؽاليدؼالمشترؾلمجماعة")ىاشـ،
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 عسكر بحكمةو(2012كييعٌرفيا كالجماعات األفراد مع التعامؿ عمى "القدرة بأن يا: ـ(
الرسمية السمطة كباستخداـ كاإلقناعكعقبلنيةو، التأثير عمى القدرة كامتبلؾ الرسمية، كغير

كاإلبداعكالتغيير،كالتكفيؽبيفطمكحاتوكطمكحاتالمرؤكسيفبيدؼتحقيؽالخططالمرسكمة
(.14ـ،ص2012لممؤسسةبدقةوكفعاليةو")عسكر،

كميارةيالتأثرفياآلخريفمفخبلؿتك(2011كترلشاىيف "القيادةىيففي جيوـ(أف 
األىداؼ يحقؽ مثمرو أداءو إلى كالتزاـو بحماسو يسعكا أٍف إلى يؤدم مما كطاقاتيـ، جيكدىـ

مفالفعالية")شاىيف، (.47ـ،ص2011المنشكدةبأكبرقدرو

كيرلالباحثأنوميمااختمفتمفاىيـالقيادةفبلبدأفيتكفرفيأمتعريؼالعناصر
ائد،كجكدىدؼ(.)كجكدجماعة،كجكدقالثبلثةالتالية

الت فف بأنيا: القيادة الباحث المنشكدةأكيعرؼ األىداؼ لتحقيؽ اآلخريف عمى ثير
بقناعاتيـكليسباإلكراه.

 

 تطور مفيـو القيادة التربوية:
لقدارتبطمفيكـالقيادةبظيكرالجماعةالبشرية،فمنذفجرا فو لبشريةعيرفتالقيادةكىميكك 

في الالرئيسو لكؿمجتمعو األىداؼالرئيسة أثبتتالدراساتأف  كما البشرية، الجماعة حياة
ينسؽجيكدىالمكصكؿإلى تكتمؿبدكفجماعةو،كالجماعةالتنتظـبمسيرةاإلنجازبدكفقائدو

القيادةتعدإحدلالماليدؼ.كمستقبؿحضارةالمجتمعيتركزفيأيدمالقادة، دداتحكذلؾألف 
(.31ـ،ص 2005)أبكعيدة،الميمةالتيتسيـفيطبيعةالتفاعبلتداخؿالجماعة

أنُّو يدرؾفيوالقائد ىادؼو اجتماعيٍّ الحديثتعنيكؿنشاطو التربكيةبمفيكميا كالقيادة
فيجماعةويرعىمصالحيا،كييتـبأمكرىا،كيقدرأفرادىا،ك يسعىلتحقيؽمصالحياعفعضكه

كاالستعدادات الكفايات حسب المسؤكليات كتكزيع الخطط، رفع في كالتعاكف التفكير طريؽ
(.175ـ،ص 2010البشريةكاإلمكانياتالماديةالمتاحة)العجمي،

كالعكامؿ كالزمف كالبيئة المتغيرة العكامؿ مف مجمكعةه تحكمو القيادة مفيكـ تحديد إف 
الجتماعيةكالثقافيةكالنظاـالقيميفيالمجتمعكاألىداؼالمرادتحقيقياكالأحدينكرالسياسيةكا

يسمح رئيسه القيادةعامؿه معظـالدراساتاعتبرتأف  إلىالقيادةالمدرسية؛ألف  أننابحاجةوقكيةو
(.47ـ،ص2011بقاعدةوعريضةومفالمداخؿكاألساليبكباستخداـالنمطالمناسب)شاىيف،
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فيمؤسسةو التعميمية، فيالعممية القكلالعاممة "ىيقيادة بأن يا التربكية عير فتالقيادة
تحقؽ مؤثرةو تعميميةو،تكجييانحكاألىداؼالتربكية،كتحسيفالتفاعؿاالجتماعيبينيـبطريقةو

معالمحافظةعمىبناءالجما ممكفو عةكتمسكياتعاكنيـ،كرفعمستكلأدائيـإلىأقصىحدو
(.73ـ،ص 2003)مطاكع،

 تربكمٍّ تعميميٍّ كتيعٌرؼالقيادةالتربكيةبأنىيا:"عمميةهثقافيةه،ككسيمةهسمككيةهتتـفيإطارو
أن يا لتحقيؽأىداؼالمدرسةكغاياتيا،كما ذاتياكلكنياكسيمةن بيئي،كىيليستغايةن كثقافيٍّ

سمككيةهلمديرمالمدارسكالع (.145ـ،ص 2009 امميفمعيـ)خميؿ،ممارساته

كعير فتأيضانبأن يا:"القدرةالتييتميزبياالمديرعفمرؤكسيوبطريؽيتسنىبياكسب
بذاتو". طاعاتيـ،كاحتراميـ،ككالئيـ،كشحذىمميـ،كخمؽالتعاكفبيتيـفيسبيؿتحقيؽىدؼو

،كفييايحاكؿالقائدالتأثيرعمىاآلخريف؛ألجؿكعير فتأيضانبأن يا:"العبلقةبيفاثنيفأكأكثر
(.72ـ،ص2010 تحقيؽاألىداؼالمرجكة")العجمي،

كييعٌرؼالباحثالقيادةالتربكيةبأن يا:"عمميةقيادةمديرالمدرسةلممكاردالماديةكالبشرية
تمكنومفالتأثيركاإلقنا عفيالعامميف،بيدؼداخؿمدرستو،كالتيتتطمبمنوامتبلكانلمياراتو

بينيـداخؿالمدرسةمفأجؿتحقيؽاألىداؼبكفاءةوعاليةو". تنظيـأنشطةوكعبلقاتو
 أىمية القيادة التربوية:

لمقيادةأىميةهبالغةهفيككنياصكرةنفعالةنلمربطمابيفاألفرادكالمصادرالمتكفرةفيالمؤسسة
نجازىامفغيركجكدىذاالنكعمفاالرتباط.معان،كقديككفمفالمستحيؿتحقيؽاألىد اؼكا 

كفيالسمكؾاإلدارم ، عاـو فيالسمكؾاإلنسانيبشكؿو مفخبلؿتأثيرىا القيادة كتبرزأىمية
الشكرلكالتعاكفكالتضامفكالقياـبالدكر ،فالقيادةالرشيدة،التيتقكـعمىمبدأ خاصو بشكؿو

 ).214ـ،ص 2008ادكالجماعات)الحريرم،القيادمالسميـميمةنفيحياةاألفر

ـ(أٌفأىميةالقيادةالتربكيةتكمففي: (2002كيرلالعساؼ
أن ياحمقةالكصؿبيفالعامميفكبيفخططالمدرسةكتصكراتياالمستقبمية. -1
 ات.اإلستراتيجيأن ياالبكتقةالتيتنصيربداخمياطاقةالمفاىيـكالسياساتك -2

 دةالمؤسسةمفأجؿتحقيؽاألىداؼالمرسكمة.أن ياقيا -3

 أن ياعمميةتدعيـالقكلاإليجابيةفيالمؤسسة،كتقميصالجكانبالسمبيةبقدراإلمكاف. -4

 قدرتياعمىتنميةكتدريبكرعايةاألفراد،إذأن يـرأسالماؿاألىـلممؤسسة. -5

(.5-4ـ،صص 2002لعساؼ،)اكتكظيفياقدرتياعمىمكاكبةالتغيراتالمحيطة -6
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يتضحمماسبؽأٌفظيكرمعمميفكقادةوتربكييففيالمدارس،لـيكفليظيرلكالأىمية
كالترابطكالتعاكفالمشترؾ كتحقيؽالتميز، التعميمية، الدكرفيتحسيفمخرجاتالعممية ىذا

ك ، أمكرو كأكلياء كمتعمميف، كمعمميف مدرسةو مدير األطراؼمف جميع تربكييف،بيف مشرفيف
ـٌبأدكارجميعىذهاألطراؼكيكمميا. كغيرىـمفالجياتالمسؤكلة،فالمعمـالقائديجبأفيم

 

 عناصر القيادة وأركانيا:
أصبحتى اٌل كا  مفالجماعات، يجبأفتتكفرلكؿجماعةو اجتماعيةه عمميةه ذهالقيادة

الجماعةمجمكعةنمفاألفراداليربطبيفأفرادىارابطه،كاليقتصردكرالقيادةفيكؿجماعةو
عمىمجردالتأكدمفقياميابكاجبيافيالحدكدالمرسكمةلياقانكنان،بؿ أكمنظمةو أكمؤسسةو

فكسيـ،كتغرسيتعدلذلؾإلىإمدادالقائميفعمييابالدكافعكالحكافز،التيتبعثالنشاطفين
(.58ـ،ص 2010فييـركحالتعاكفكحبالعمؿالمشترؾ)العجمي،

عناصرالقيادةتتمثؿفي:2007كأشارتبمبيسي) ـ(إلىأف 
 كجكدمجمكعةومفاألفراد. -1

لممجمكعةتسعىلمكصكؿإلييا. -2  االتفاؽعمىأىداؼو

،ك -3 إدارمٍّ كفكرو مفالمجمكعةذمتأثيرو عمىالتأثيراإليجابيكجكدقائدو ،كقادرو صائبو قرارو
(.15ـ،ص 2007فيسمكؾالمجمكعة)بمبيسي،

تشكؿ كالتي كالتابعيف( كالمكقؼ، )القائد، التالية: الثبلثة األركاف عمى القيادة تعتمد
بتفاعمياعمميةالقيادة،كيجبالتكافؽبيفىذهاألركافالثبلثةحتىيتـالتفاعؿ،فالمكقؼىك

الجماعةالذم مف فرده ىك كالقائد إلييا، االحتياج كيظير لمقيادة الفرصة تييئة عمى يساعد
المكقؼالذم يشعربشعكرىا،كلديوالقدرةعمىاستثمارقدراتاألفراد،كالتأثيرفييـليجابيكا

بالحاجةإلىالقيادةكاالست عداديتفاعمكففيو،كبالتالييجبعمىاألفرادأٍفيككفلدييـشعكره
(.137-136ـ،صص 2006كالتعاكفمعالقائدفيالمكقؼالذميتفاعمكففيو)ربيع،

زعيتر، األمف 2009كيشير)أبك لتحقيؽ تييئتيا القائد يجبعمى ىناؾعكامؿه بأف  ـ(
مفالرضاالكظيفي،كتمبيةحاجاتاألفرادالمختمفة مناسبو كالرضالمتابعيف،كمنيا:إيجادجكو

يحددعبلقاتالعمؿكاألسسالتيتحكـاالقتصادية كاضحو كالنفسيةكاالجتماعية،ككجكدنظاـو
(.52-51ـ،صص 2009عبلقاتاألفراد)أبكزعيتر،
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عناصرالقيادةالتربكيةالتييقكدىاالمعمـداخؿبيئةالعمؿتشتمؿعمى كيرلالباحثأف 
الصؼ داخؿ العمؿ بيئة )ظركؼ المكقؼ )القائد(، كالمعمميفالمعمـ التبلميذ المدرسي(،

)األتباع(،فعمميةالقيادةالتربكيةالتيتككؿلممعمـىناتعبرعفالتأثيرالمتبادؿالذميتـبيف
المعمـكقائد،كمفيتـقيادتيـداخؿبيئةالعمؿمفتبلميذكمعمميف.

 القيادة التربوية عند المعمـ:
تحقيؽ نحك جيكدىـ كتكجيو اآلخريف، في بالتأثير المعمـ قياـ في تتمثؿ عمميةه ىي
غاياًتكأىداًؼالمدرسة.كتيعٌرؼبأن يا:"عمميةالتأثيرالمتبادؿالذميتـبيفالمعمـالقادرعمى

مفاألشخاص كمجمكعةو كالتعميمية، لتحقيؽاألىداؼالتربكية القيادة التبلميذممارسة أىميـ
االتصاؿ عمميات طريؽ عف المختمفة، كالظركؼ المكاقؼ ظؿ في قيادتو يرتضكف الذيف
عمييا" متفؽ تربكيةو أىداؼو عدًة أك تربكمٍّ ىدؼو تحقيؽ بقصد األمثاؿ، كضرب كالمشاركة

(.41ـ،ص 2009)مرتجى،

أصبحالتدريسعممي أٍف المعمميفبعد التربكيةعند يفكرظيرتالقيادة نقديةن، تأمميةن ةن
فيياالمعمـفيضكءقناعاتوالتربكيةكأساليبكطرائؽتدريسو،كيتفحصيافيضكءخبراتو.فمـ
الطبلبما كيمميعمى التكجييات، كيصدر ، المعارؼكالعمـك الذميمقف الخبير المعمـ يعد

لمتعميـداخؿا يجبأفيفعمكه،أكيحفظكه،بؿأصبحميسرانكمنسقان لمدرسة.فيعصراليـك
ببعض. لبعضيـ عبلقةن كال محددان، يؤدكفعمبلن أفرادو عف عبارةن المعممكف يككف لف أيضان،
مفعمؿ فبدالن التكامؿ. كبيعد التقارب، بيعد بعديف: يأخذ المدارساليكـ الذمتنشده فالتحكؿ

الحدي المدرسة تأخذ يجبأف زمبلئو، بقية عف منعزالن لكحده لتقريبالمعمـ يسعى منحىن ثة
تساعدعمىاالستثماراألمثؿلجيكدىـداخؿ تعاكنيةو أخكيةو بعبلقاتو المعمميف،كربطيـببعضو
في المدرسي لمعمؿ سمةن يككف أف يجب المعمميف بيف التشاركي كالعمؿ فاألخكة، المدرسة،

لدلال مكتسبةو قياديةو فمـيعدتنفيذالمستقبؿ،كاليتحقؽذلؾمفغيركجكدمياراتو معمميف.
أعمىمنو،فالدكرالمأمكؿمفالمعمـيكمف مفخبراءو محددةو المياـمتمثبلنفياتباعخطكاتو
فيإعطائوصبلحيةاتخاذالقرارفيمايتعمؽبعمموالتدريسيداخؿالفصؿ،كفيمايتعمؽبأنشطة

أف التيتحتـ تمييفالتعميـ مفعمميًة كذلؾجزءه الميني، مفنمكه كبيرو بقدرو المعمـ يتمتع
القيادية يتفؽمعمياراتو بما الميني، كنمكه القراراتالتيتتعمؽبممارساتو فياتخاذ الحرية

(.63-61ـ،ص 2001)الحيمة،
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تربكييف؛نظران كتزداداليكـالحاجةالممٌحةإلىكجكدبعضالمعمميففيالمدارسكقادةو
 كالمعمميف الطمبة أعداد األىداؼالتساع حيث مف التربية في لمتغير كنتيجةن كالمدارس؛

كاألساليب،كبفعؿذلؾأصبحالمديركالمشرؼالتربكمغيرقادريفعمىالقياـبجميعالمياـ
معمميفلدييـمفالخبرات المطمكبةمنيـعمىصعيداإلدارةكاإلشراؼ،مماتطمبإعدادقادةو

الرئيسي،حيثيناطبوالقياـبالعديدمفالمياـكاألدكاركالمؤىبلتمايكفييـلمعبىذاالدكر
كالتخطيط الميني، لمنمك المعمميف كمساعدة الفني، كاإلشراؼ المدرسي، العمؿ مجاؿ في
مياـ في لممدير مساعدان لمدرستو اإلدارم الميداف كفي تخصصو، مادة مجاؿ في كالمتابعة

(.113ـ،ص2010)ليمكب،التخطيطكالتنظيـكالتكجيوكالرقابةكغيرىا

ـ(تتمثؿفيمجمكعةالعممياتالقياديةالتنفيذية(2001كالقيادةالتربكيةكمايرلالبدرم
كالفنيةالتييقكـبياالمعمـ،كتتـعفطريؽالعمؿاإلنسانيالجماعيالتعاكنيالساعيعمى

يحفزاليمـكيبعثالرغبةفيالدكاـإلىتكفيرالمناخالفكرمكالنفسيكالمادمالمناسب،كالذم
العمؿالفردمكالجماعيالنشطكالمنظـ؛مفأجؿتحقيؽاألىداؼالتربكيةالمحددة،حيثمف
األمكر كأكلياء التبلميذ فياآلخريفكمنيـ بالتأثير المعمـ العممياتقياـ بيذه متطمباتالقياـ

(.95ـ،ص2001البدرم،كالزمبلءكتكجيوجيكدىـنحكتحقيؽغاياتكأىداؼالمدرسة)

(2007كأكضحالطعاني أصيؿه المعمـالذميتمتعبالمياراتالقياديةىكعنصره ـ(أف 
عمى كالقدرة العمميكالخبراتالفنية، مقكماتالنضج فيو حيثتتكافر التعميمي، الجياز في

ل الفني اإلطار في كالمتابعة كاإلدارة التخطيط أعماؿ كعمى الميني، كفيالتكجيو تخصصو،
الميدافاإلدارمبمدرستوحيثيعتبرمعاكنانرئيسيانلمديرالمدرسة،كىكيعدمفأىـعناصر

داريان،كيجبعميوأفيمـبالتالي: تحسيفالعمميةالتعميميةكاالرتقاءبجكدتياتعميميانكا 
 االتجاىاتالكطنيةلمتربيةكالتعميـكأىدافياككسائؿتحققيا. -1

.اتجاىا -2 كتعديؿو  تالسياسةالتعميميةكمايطرأعمييامفتغيرو

 أساليبالقيادةالديمقراطيةالتعاكنيةفيالمدرسة،كأسسالمجتمعالمدرسيكنظمو. -3

 التعرؼعمىالكسائؿالصحيحةلتقكيـالمعمميفكالطمبةكالمناىجكالكتب. -4

 اإللماـبالكظائؼاإلداريةكاتقانيا. -5

 (.151-150ـ،ص2007مياراتاإلداريةالمعاصرة)الطعاني،امتبلؾال -6
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كاتفؽجميعالتربكييفعمىأىميةمركزالمعمـالقائدفيالعمميةالتعميمية،فيكاألقرب
فيكيمثؿحمقةالكصؿبيف كاألقربلمديرالمدرسةلمساعدتو، المعمميفلمساعدتيـ، لزمبلئو

ربكم،كيشرؼعمييـإداريانكفنيان،كىكأيضانمعممانمرشدانالمعمميفكمديرالمدرسةكالمشرؼالت
كمتابعانكمبلحظانكداعمانكمشجعانكمستشارانكصديقانكؿىذاجعؿالقائميفعمىالعمميةالتربكية

(.16ـ،ص2011ييتمكفبيذهالكظيفةالقياديةالتربكيةكشاغمييا)الحراصي،

يع المعمـ أف  سبؽ لمباحثمما األعماؿيتضح ينظـ أٍف استطاع إذا ناجحان، قائدان تبر
 بأعماؿو كيحثيـعمىالقياـ المناطةبوبحيثيؤثرفيالعامميفمعوداخؿالمدرسة، اإلدارية
 لمكصكؿإلىتصكراتو السابقة خبراتو صياغة استطاعإعادة ذا كا  تربكيةن. تحقؽأىدافان مفيدةو

ذااستطاعتحميؿاإلمكان .كأٍفتتكافرمستقبميةو،كا  كعممياتو اتالمتاحة،كصياغتياضمفخططو
يككفلديوالقدرةعمى كالقدرةعمىتطبيقيا.كأٍف قياديةهتجمعبيفاكتسابالميارة فيوسماته
فالمعمـ مسبقان. تحديدىا يتـ تربكيةو تحقيؽأىداؼو مفأجؿ القيادية؛ باألعماؿ بالقياـ المبادرة

 المبادرة ركح يممؾ مفالذم كيمتمؾ نفسو، مف كاثقان يككف كالتجديد، التجريب إلى كالنزعة
المياراتكالقدراتكالمعمكماتمايجعؿمنوقائدانيسيـفيحؿالمشكبلتالتربكيةعفدرايةو

. ككعيو
 

 مراحؿ اختيار القائد:
المعمميفكقياد اختيار التربكيةإف  المسيرة كقيادة النجاحفيإدارة ليا متكقعه تربكيةو اتو

كاالختيار العشكائي كاالختيار بالتعييف يتأتى ال كخارجو، المدرسي الصؼ داخؿ كالتعميمية
إلىقادةو عندالمديركالمشرؼالتربكم،فالمدارسبحاجةو شخصيةو أكمصالحو خاصةو العتباراتو

مدعكمةو توكميارا قدراتو يمتمككف خاصةو، شخصيةو  كقكة الخبرة كطكؿ التجربة بعمؽ كسماتو

)حمايؿ، التفكير  (.7ـ،ص2012كسعةاألفؽ،لممسؾبزماـاألمكربثقةوكاقتدارو

أساسيةويتـمفخبلليااكتشاؼالقائدكىي: تمرعمميةاختيارالقائدبستمراحؿو
دراسةكاقعيـمفكافةالنكاحي.مرحمةالتنقيب:تحديدمجمكعةومفاألشخاصك -1
السابقة، -2 فيالمرحمة اختيارىا التيتـ كىياختياركتمحيصالمجمكعة التجريب: مرحمة

بحيثتككفتحتالمراقبةكالمبلحظةمفخبلؿالممارساتاليكميةكالمكاقؼالمختمفة،كمف
خبلؿاختبارالقدراتاإلنسانيةكالذىنيةكالفنيةلدييـ.

سابقان،حيثيكتشؼفييامرحم -3 محددةو عمىمعاييرو ةالتقييـ:يتـفيياتقييـالمجمكعةبناءن
جكانبالقصكركالتميزكالتفاكتفيالقدرات.
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عميو -4 كبناءن الشخصيات، كالضعؼفي سبؽجكانبالقصكر مما يتضح التأىيؿ: مرحمة
 العممية، الحاجة تقتضيو االحتياجاتالتدريبيةحسبما البرامجالمدربيفتحدد كيختارليذه

ذكمالخبرةكالتجربةكاإلبداع.
متفاكتة -5 قياديةو مكاقعو في منيـ مجمكعةن يختار كالتأىيؿ التدريب بعد التكميؼ: مرحمة

معينةولنضعالجميععمىمحؾالتجربة. المستكلكاألىميةلفتراتو
مف -6 العناصرفرصتيا ىذه تأخذ أف بعد التمكيف: تتضحمرحمة كالتجربة حيثالممارسة

منيـ،ثـتفكضليـالمياـحسبقابميتيـليا المعالـاألساسيةلمشخصيةالقياديةلكؿكاحدو
(.24ـ،ص 2014كمناسبتياليـ)فركانة،

 معايير اختيار المعمـ كقائد تربوي:
ييرالتيينبغيأفيتصؼبياالمعمـكييككفقائدانتربكيانكمنياىناؾمجمكعةمفالمعا

التالي:

معاييرعقائدية:تتمثؿفيسبلمةالعقيدةاإلسبلميةالصحيحة،كالخمؽالحسف،كاألمانة، -1
كالصدؽ،كالعدؿ،كالقكة،كاالستقامة،كاإلحساف.

العمؿ، -2 كاإلخبلصفي التكاضع، في تتمثؿ شخصية، النصحمعايير كتقديـ كالتعاكف،
كالمشكرة،كالثقةبالنفس،كالصبر،كالرحمة،كحسفالمظير.

التبلميذ -3 خصائص كمعرفة الرشيدة، القرارات كاتخاذ الكفاءة، في تتمثؿ مينية: معايير
القيادة، في كالمسؤكلية السمطة كمعرفة كمراقبتيـ، األتباع اختيار كحسف مكانياتيـ، كا 

(.42ـ،ص2009مرتجى،يبالكاجبات،كرجاحةالعقؿكسداده)كاإللماـالكاف

قادتنا، اختيار عند العقائدية المعايير المسؤكلكف يراعي أٍف البد أن و الباحث كيرل
كباألخصالمعمميفمنيـ،كىـبناةجيؿالمستقبؿ،لذايجبمراعاةجميعالمعاييرالسابقةعف

الترب القادة المعمميف كاختيار المكافإعداد في ككضعو المناسبمنيـ اختيار يتـ لكي كييف؛
المناسب.كالمعمـالذميستحؽأٍفيككفقائدانيجبأفيتحمىكيتسـبيذهالصفاتكالخصاؿ؛
المدارسالتي أف  المعمميفكمفأفضؿالقياداتالتربكيةفيالمدارس،كما ليصبحمفصفكة

ف مدارسه ىي الصفات، بتمؾ معممكىا األىداؼيتميز يحقؽ تأثيران تبلميذىا في مؤثرةه اعمةه
مفالصفاتالتي يتصؼبمجمكعةو يجبأٍف القائد لذلؾيرمالباحثأٌف المنشكدة. التربكية

تؤىمولقيادةالفريؽكالتأثيرفييـ،كيمكفتمخيصىذهالصفاتفيالنقاطالتالية:

 صدؽالعقيدةكثباتيا. -1
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 ىؿالخبرةكالمعرفة.التشاكرمعاآلخريفمفأ -2

 الفطنةكالذكاءكسرعةالبدييةكالقدرةعمىاالستنتاج. -3

 التحميبالصبركالقكةكاألمانة. -4

5- .  القدرةعمىاإلقناعكالدفاععفآرائوكأفكارهدكفتعصبو

 القدرةعمىاتخاذالقراراتبحكمةوكشجاعةو. -6

 القدرةعمىالعمؿكاالستعدادلتنفيذه. -7

 لقدرةكاالستعدادلمتنسيؽكالتعاكفمعزمبلئوالمدرسيف.ا -8

تشجيعالتبلميذعمىاإلبداعكاالبتكاركالتجديدكاالعتمادعمىالنفس. -9

:  واجبات المعمـ كقائٍد تربويٍّ
العميؽلعممياتالتدر يبرىفعمىالفيـ كقائدو المعرفةالمعمـ ىذه كيستخدـ يسكالتعمـ،

لتحسيفالمياراتالمينيةلدلالزمبلء،كنمذجةممارساتوالتدريسيةمفخبلؿنتائجالتبلميذ.
رؤية فيضكء الصحيحة الممارساتالتعميمية لتأكيد زمبلئو مع يعمؿمتعاكنان القائد فالمعمـ

يفترضأفيككفعارفانباألبحاثكمياـكأىداؼالكزارةأكالمؤسسةالتييتبعليا.كالم عمـكقائدو
المناسبة، التقكيـ أساليب مف المستقاة البيانات عمى المعتمدة كالمدرسة الفصؿ حكؿ الحالية
كالتيتشمؿطرؽالتقكيـالبنائيكالتقكيـالختامي.كيتبادؿىذهالمعمكماتمعزمبلئوليستخدـ

قراراتو لتحسيفالتعمـلجميعالتبلميذ،ككضعذلؾضمفالتقكيـكالمعمكماتاألخرلالتخاذ ؛
مع منظـو لتطكيرالتعميـ،كالعمؿمعزمبلئوعمىتككيفتعاكفو استراتيجياتالمدرسةكالكزارة
بالمدرسة؛ المحيطيف مف كغيرىـ المجتمع، كقادة األعماؿ، كرجاؿ المجتمع، كأفراد األسر،

لتحسيفالنظاـالتعميمي،كتكسيعفرصتعمـا كتأثيرو لتبلميذ.كاليتحقؽذلؾدكفكجكدتفاعؿو
(.3-2ـ،صص2015عمىالعامميفداخؿبيئةالعمؿ)الحربي،

كاجباتالمعمـ فإف  كالتعميمية التربكية فيالحياة كالكبيرلممعمـ الدكرالميـ فيضكء
كقيادي كتربكيةن تعميميةن ميامان كتشمؿ كثيرةن المدرسة في تربكمو أجممياكقائدو كقد عديدةن، ةن

ـ(فيالنقاطالتالية: (1998قنديؿ

تخطيطالمكاقؼالتدريسيةكتنفيذىابإعطاءالتبلميذالمعمكمات،كتعميميـالميارات،كتقكيـ -1
تعمميـكتعزيزه،كمتابعةتحصيميـالعممي.

ةالتبلميذ،كغرسإدارةالنشاطاتاالجتماعيةغيرالصفيةبالتخطيطليا،كتنفيذىابمشارك -2
حبالجماعةفينفكسيـ.



45 
 

التعاكفمعاإلدارةكالزمبلءفيالمياـاإلداريةكالتعميمية. -3
التعاكفمعالمنزؿفيتحقيؽنمكالتبلميذالتربكمكالتعميمي. -4
التربكية -5 المشكبلت حؿ في كالمساىمة التعميمي، المسار في كتكجيييـ التبلميذ إرشاد

لمتبلميذ.
 الدراسةكالبحثكالحرصعمىالنمكالمعرفي،كاالىتماـبتطكيرالعمميةالتعميمية. -6

 خمؽركحمنافسةوبٌناءةومعالزمبلءمفالمدرسيف. -7

 (.20ـ،ص 1998تشجيعالتبلميذعمىاإلبداعكالتطكيركاالبتكار)قنديؿ، -8

ىناؾأىميةنكبيرةنلمدكرالذ ،كيتضحلمباحثمماسبؽأف  تربكمٍّ بوالمعمـكقائدو ميقـك
يبيفأٌفىذا ،كىذا دارييفكأكلياءأمكرو كمسئكليفكا  كزمبلءو كعبلقتوبأفرادالمجتمعمفتبلميذو

اليقتصرعمىطبلبوداخؿالفصؿ،بؿيمتدإلىخارجوليشمؿجميعالعامميفمعو،الدكر
تسكدأفرادهركحاأللفةكالتعاكفك االحتراـالمتبادؿ،كيؤسسجماعةنمتكافقةنفيكٌكففريؽعمؿو

 النبيمة. كغاياتيا أىدافيا تحقيؽ إلى أعضاؤىا بالمعمـيسعى االىتماـ الضركرم مف لذلؾ
مفحيثتكفير كالتربية، التعميـ ركائز مف ىامةن ركيزةن باعتباره بكاجباتو القياـ عمى كتحفيزه

تاحةاإلمكاناتكالتج كا  ييزاتالبلزمة،كتشجيعالمعمـعمىالمشاركةظركؼالعمؿالمبلئمة،
عمى كحثو كالتدرب، كاالطبلع فرصالتجديد كتكفير بعممو، تتعمؽ التي القرارات صنع في
االبتكاركتبادؿالخبراتكالمساىمةفيحؿالمشكبلتالتيتعترضعمموكتؤثرعمىأدائو،

فيعممو،كتفاعمومعو.كمساعدتوفيالتغمبعمىجميعالصعكباتالتيتعيؽتكيفو
 

 معيقات تطبيؽ القيادة التربوية عند المعمميف:
مؤسساتنا في لمتطبيؽ فرصةن تناؿ أٍف في أحقي ةو مف بو تتسـ ما كؿ رغـ القيادة إف 

وبالعديدمفالعقباتكالصعك باتثقيمةالكطأة،كالتيتتأتىمفالتصكراتالتعميميةإاٌلأن ياتيكاجى
(.36ـ،ص 2015المسبقةلمقيادةالتعميميةبفعاليةالمركزيةفياتخاذالقرار)أبكذر،

ـ(فيدراستياإلىمجمكعةومفالمعيقاتتمثمتفي: (2013كقدبي نتخميفة
يادية،ككذلؾعزكفيـعفطرحزيادةاألعباءعمىالمدرسيفالتتيحليـممارسةاألدكارالق -1

قياديةوجديدةو؛خكفانمفتحميميـأعباءنإداريةنلتنفيذىا. كمبادراتو أفكارو
 عدـالرغبةفيالخركجعفالمألكؼكالخكؼمفالتغيير. -2

 الثقافةالتنظيميةالسائدةفيالمدرسةالتيتميؿأحيانانإلىالمركزية. -3

قياديةو.ضعؼالمياراتالقياديةلدل -4  المدرسيف،كتخكفيـمفممارسةأدكارو
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 ضعؼعمميةاالتصاؿكالتكاصؿبيفاإلدارةالمدرسيةكالمعمميف. -5

(.51ـ،ص2013ضيؽالكقتالمتاحلممعمميف؛بسبباألعماؿاإلدارية)خميفة، -6

ـ(أفمفأىـالمعيقاتالتيتكاجوتطبيؽالقيادةالتربكية: (2015كيىرلأبكزر
كبالتالي -7 النكعمفالقيادة، ىذا تنفيذ لدلأصحابالقرارفيآلية الكاضحة غيابالرؤية

 الخكؼمفتكزيعاألدكارالقياديةمفًقبىؿالرئيسعمىالمرؤكسيف.

تخٌكؼمديرمالمدارسمفالمساءلة؛نتيجةعدـتحقيؽالمعمميفالنتائجالمرجكةمفالمياـ -8
 المكزعةعمييـ.

بالدافعيةلدلبعضالمعمميففيقبكؿالمياـالقياديةالمكزعةعمييـ؛نتيجةاعتقادىـغيا -9
المشاركةستمقيعمىعاتقيـمزيدانمفالمسؤكليات.  بأف 

يممككف -10 ال بأن يـ كاعتقادىـ القيادية، قدراتيـ في الثقة بضعؼ بعضالمعمميف شعكر
اديةفيالمدرسة،األمرالذمينعكسبالسمبعمىالخبرةكالمياراتالبلزمةلتكليمياـقي

(.37-36ـ،صص 2015فاعميتيـالذاتية)أبكذر،

 معيقاتتطبيؽالقيادةالتربكيةعندالمعمميففيالمدارستتمثؿفيأف  كيرلالباحثأف 
فقط، الفصؿ داخؿ التعميمية لمعممية ممارسكف أٌنيـ عمى ألنفسيـ ينظركف بعضالمعمميف

ناؾمفالمعمميفمفينظرإلىاألعماؿاإلداريةأكالفنيةالمتعمقةباألنشطةالبلصفيةعمىكى
الذميؤدمإلىضعؼمستكلالدافعية األمر المدرسة، مفاختصاصاإلدارييفداخؿ أن يا

لديو.فا قياديةو يمكفأٍفتينٌميمياراتو أكفنيةو إداريةو لقيادةكالطمكحكيثقؿعميوتحمؿأممياـو
التربكيةلكيتيمارسيجبأفيككفىناؾاقتناعهبيا،فإذاكافالمديرحريصانعمىأفيككف

كالتنظيـكالمتابعةكالرقابةاإلستراتيجيلديومعممكفقادةهفيالمدرسةيعاكنكهفيمياـالتخطيط
ـالمككمةإلييـ.فعميوأفيزيدمفثقتيـفيقدراتيـالقيادية،كتحفيزدافعيتيـلقبكؿالميا

 

  أنماط القيادة التربوية:
لمتأثيرفيسمكؾالجماعةكالعامميفمفأجؿ القائد "األسمكبالذمينتيجو النمطىك:

)ستراؾ أىداؼالمؤسسة" يتبعو28ـ،ص 2004كالشناؽ،،تحقيؽ الذم العمؿ نظاـ كىك ،)
ئدفياإلدارةكيتخذهسبيبلنلو،كيعبرعفأسمكبوالمتجسدفيالسمكؾكالتصرفاتالشخصيةالقا

طريقةنمميزانفيالعمؿ،فاألنماطالقيادية كالمينيةفيالمكاقؼالتربكيةكاإلداريةكافةن.كلكؿقائدو
العم الشخصيةكخبراتيـ كذلؾبسبباختبلؼصفاتيـ التربكييف؛ كىذاتختمؼلدلالقادة مية،

بالسمبأكاإليجاب،أثناءعمميةتدريبيـعمىالمياراتالقيادية. ينعكسعمىالمرؤكسيفإٌما
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لمقيادة متعددةن ىناؾأنماطان يىٍعنيأف  كىذا مختمفةه، بالعمؿلومستكياته القائد ـى اىتما أف  كما
لتيتناكلتمكضكعالقيادةيمكفأٍفتؤثرفيالعمؿكالسمكؾالقيادم.كلقدأجمعتاألدبياتا

يستعممياالقادةاإلداريكفلقيادةمرؤكسييـ،كىي: عمىتصنيؼأنماطالقيادةإلىثبلثةأساليبو
القائددكفنمط القيادة التسمطية )األوتوقراطية(: -1 بيد كىكالذمتككففيوالسمطاتكميا

ابكالعقاب.مراعاةوآلراءالمسؤكليف،كييددبياالقائدمرؤكسيوبالثك

كىينكعهمفالقياداتالتيتعتمدكتقكـعمىأساسمبدأاالستبدادبالرأمكالتصرؼ
كالتخكيؼ كاإلكراه الفرضكاإلجبار اإلطار ىذا في مستخدمةن الفردية، لمقرارات كالتعصب
ـإلجباراآلخريفعمىالقياـباألعماؿكتنفيذىا،سكاءنكانتمعبرةنعفمشاعرىـأكطمكحاتي

دكر يككف حيث رفضيا، أك االعتراضعمييا أك القرارات ىذه بمقاطعة تسمح كال ال، أـ
(.53ـ،ص2001األعضاءتنفيذالقراراتكالتكجيياتكالتعميمات)البدرم،

تنعكس سمبيةو نتائجو إلى الغالب في يؤدم القيادم األسمكب ىذا الباحثأف  كيىرل
آثارىاعمىالعمؿكالمعمميفأثناء فيظؿنمطو قياديةو تأىيميـ،كتدريبيـعمىاكتسابمياراتو

،يتسـبطمباإلذعافكالكالءمفالمرؤكسيف،دكفإشراكيـفيعمميةصنع استبدادمو قيادمو
القرار،حيثأن ولـيعديتبلءـمعمتطمباتاإلدارةالحديثة.

اليشارؾإالبحدوكىكالذمفيويككفالنمط القيادة الترسمية )الفوضوية(:  -2 قائدمحايدان
أدنىمفالمشاركةكيترؾالحبؿعمىالغاربلمفردكالجماعة.

كيترؾ التصرؼ، ٌية ر  ًبحي لؤلعضاء يسمح القائد بأف  القيادم األسمكب ىذا يتميز
الكصكؿ طرؽ األىداؼكيختاركف يحددكف الذيف فيـ يشاؤكف، ما ليفعمكا العناف لمعاكنيو

مكفكؿمايحمكليـ،كالقائدالفكضكماليشترؾاشتراكانلوأثرهفيشؤكفالجماعةإلييا،كيعم
 (.181ـ،ص 2010كالتنسيؽبيفكحداتيا)عمياف،

لممارسة لمرؤكسيو الحرية مف قدرو أكبر إعطاء إلى النمط ىذا في القائد كيسعى
نشاطيـكاتخاذالقرارات،كاتباعاإلجراءاتالتييركنيامبلئم ةنإلنجازالعمؿ؛إيمانانمنوبأف 

العامؿ كدكرالفرد ، سمبيه دكره فدكرالقائد قدراتالمكظفيف، األسمكبيؤدمإلىتنمية ىذا
كغيرمحددةو، عامةو ،كالقائدىنايميؿإلىإسنادالكاجباتإلىالمرؤكسيفبطريقةو إيجابيه دكره

التعميماتالعامةتتيحلممرؤ كسيففرصةاالعتمادعمىالنفسفيالعمؿ،ككذاإيمانانمنوبأف 
(.26ـ،ص 2008تقييـنتائجعمموكقراراتو)المخبلفي،
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في لمعمؿ يصمح ال القيادة مف النمط ىذا أف  الباحث يرل سبؽ ما ضكء كفي
كنادًر مجدو غير نمطه فيك اإلنتاج كقمة اإلنجاز عدـ إلى يؤدم ألن و التربكية؛ المؤسسات

النشاطالتطبيؽ، ىي التي القيادة مع يتنافى فيك العمؿ، في التياكف عمى يساعد حيث
محددةو. لغايةو كصكالن محببو بأسمكبو العامميف مع تعاممو في القائد الذميتعاطاه اإليجابي

بينماتسكدالفرديةفيظؿىذاالنمط.

رؤكسيولممشاركةفيميماتوكىكالذمفيويتيحالقائدالفرصةلمنمط القيادة الديمقراطية:  -3
شراكيـفياتخاذالقراراتفيمايخصيـمف عفطريؽتفكيضالكثيرمفسمطاتوليـ،كا 

فساحالمجاؿليـلممبادأةكاإلبداع. األعماؿكا 

كتقكـفمسفةىذاالنمطعمىمبدأالمشاركةكتفكيضالسمطات،فالقائدالديمقراطي
فيعمميةاتخاذالقرارات،كيتكسعفيتفكيضالسمطاتيتفاعؿمعأفرادالجماعةكيشركيـ

الصبلحياتلمرؤكسيو؛فالنفكذيتركزأكثرمعالمجمكعةككؿكيتعاظـالتفاعؿالشخصي
بيفأفرادجماعةالعمؿ،كتتكزعكظائؼالقيادةبيفاألعضاءكيككفالمديرجزءانمفنسيج

إسي أك رأم العمؿ جماعة ألعضاء كيككف العمؿ السياساتفريؽ تصميـ في أكبر اـ
(.65ـ،ص 2013كاإلجراءات،كنظاـالحكافزكصنعالقرار)أبكالعبل،

األنماط أفضؿ ىك الديمقراطي النمط أف  الباحثيرل فإف سبؽ ما كفيضكء
القياديةالحديثةالتيتنسجـمعالنظاـالتربكم،حيثيتيحىذاالنمطالفرصةلمعامميففي

آلراءالمرؤكسيفكتشجيعهليـعمىاإلبداعكاالبتكار،المشاركةكالتق دـكالنمك،ففييااحتراـه
كىذاينتجعنيارفعالركحالمعنكيةلممعمميف،كيزيدمفكالئيـكالتزاميـ،كماأن يـيشعركف

بأىميتيـفيالمدرسة.

المعمـ المختمفةأف  كيتضحلمباحثمماسبؽكبىعداستعراضأنماطالقيادة كقائدو
قديتقمصأحدالنماذجالتالية: تربكمو

 المعمـاألكتكقراطي)المتسمطأكالمتحكـ(. -1

كبيفزمبلئو -2 بينو العبلقاتاإلنسانية منيا الذميركزعمىأسسو الديمقراطي: المعمـ
 كتبلميذه.

 تصرؼ.المعمـالفكضكم:الذميتٌبعسياسةالبابالمفتكح،حيثيترؾلمتبلميذحريةال -3
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 الميارات القيادية:
ىيتمؾالقدراتالمكتسبةمفخبلؿالمعارؼكالقدراتالتيتمٌيزالشخصيةالقياديةعبر
مستقببلن يؤدييا التي األدكار خبلؿ مف الميارات تمؾ كتظير متخصصةو، تدريبيةو برامجو

(.9،صـ2005)الكىيبي،

مفالقدراتالتييجبأفيمتمكياالقائدالتربكم، كالمياراتالقياديةعبارةهعفمجمكعةو
كفاعميةو، بكفاءةو إليو المككمة المياـ أداء تضمف بطريقةو القيادم دكره ممارسة مف كتمٌكنو

رسةلتحقيؽكتتضمفاستخداـالسمطةكالقكةفيالتأثيرفيعمميةإدارةالمكاردالمتاحةفيالمد
(.65ـ،ص 2011األىداؼالمنشكدة)شاىيف،

ـ(إلىأٌنوإذاامتمؾالقائدالمياراتالقياديةالبلزمة،يمكفالحكـ (2009كيرلأبكزعيتر
مفالميارات لمجمكعةو مديرالمدرسة "ممارسة بأٌنيا: فقدعٌرؼالقيادة . ناجحه قائده بأٌنو عميو

المناخالتربكمالمناسبلممعمميفكالطمبة،كتشجيعيـعمىالتعاكفالقياديةالتيتمكنومفتكفير
إلى تؤدم التي القرارات كاتخاذ المشاكبلت، كمكاجية الصعاب لتذليؿ بينيـ؛ فيما كالتفاعؿ
)أبك لممدرسة" المنشكدة التربكية األىداؼ كتحقيؽ التعممية، التعميمية العممية تحسيف

(.59ـ،ص 2009زعيتر،

حثأٌفىناؾعددانمفالمياراتالقياديةالتيتؤثرفيأداءالعامميفبالمدرسةكيرلالبا
كقادةوتربكييف،كالتييمكفتعممياكاكتسابيامفالحياهالعمميةكتنميتيابالتدريب،كالقائدالتربكم
مفالمياراتاألساسيةالتييتطمبيانجاحو،كالذمبدكرهالبدمفأ فيجبأفيتمتعبمجمكعةو

يستغميافيعدةمكاقؼكتتمثؿتمؾالمياراتفيالتالي:المياراتاإلداريةالتيتتمثؿفيقدرة
تحقيؽ يكفؿ كما أىداؼالتنظيـ، كتحقيؽ يتبلءـ بما نشاطو كممارسة عممو عمىفيـ القائد
شباعحاجاتيـ،كالمياراتالفنيةالمتعمقةبالمعرفةالمتخصصةفيفر متطمباتالمرؤكسيفكا  عو

بفاعميةو، اليدؼ يحقؽ بشكؿو المعرفة ىذه استخداـ في كالكفاءة العمـ فركع كالميارات مف
الشخصيةالتيتشمؿبعضالسماتكالقدراتالبلزمةفيبناءشخصيةاألفرادليصبحكاقادةن،

القائدعمىالتعامؿمعاألفراد،كالمياراتالتنافسيةا لتيكالمياراتاالنسانيةالتيتعكسقدرة
تيتـبتعزيزركحالمنافسةالشريفةكالبٌناءةبيفالعامميف.
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 الميارات الالزمة لمقيادة التربوية عند المعمـ:
المياراتالقياديةتمنحالمعمـالقدرةعمىالعطاءكالنجاحكالتميز،فالمعمـالقائديجبأف

ب كابتكارهيتميز تطكيره خبلؿ مف اآلخريف سمكؾ في التأثير عمى تساعده قياديةو مياراتو
األساليبكالطرؽالتيتيسرالعمؿ؛لكييتمكفمفالقياـبالمياـالمككمةإليو،لتحقيؽاألىداؼ
المنشكدة.كلكييتمكفالمعمـالقائدمفأداءأدكارهكمياموالممقاةعمىعاتقو،البدأفيتحمى

تؤىمولمقياـبيذهالمسؤكلياتالتربكيةكاإلدارية،كتتمثؿىذهالمياراتفيالتالي:ب  مياراتو

معاألفراد:الميارات اإلدارية -1 إيجابيٍّ كىيالمياراتالتيتعكسالقدرةعمىالتعامؿبشكؿو
كحاج كميكؿ كالجماعاتكفيـ كاألفراد القائد بيف المتبادؿ كتتطمبالفيـ اتكالجماعات،

(.11ـ،ص2008كاتجاىاتاآلخريف،كىيأكثرالمياراتاستعماالن)األغا،

ـ(بعضالدالئؿاليامةالتيتدؿعمىتكفرالميارةاإلدارية2011كأكردتشاىيف)
لدلالقائد،ككفاءتوفيالتخطيط،كتكزيعالعمؿداخؿالتنظيـتكزيعانعادالن،ككضعمعدالت

 مكضكعيةو بطريقةو كتدريبيـ،لؤلداء مرؤكسيو لدل الكامنة القدرات كتطكير براز كا  كعادلةو،
الكظيفة في المناسب المكظؼ فيضع التنظيـ، إمكانيات كافة مف االستفادة عمى كقدرتو
طريؽ عف سمككيـ كمف األفراد كفايات مف كيستفيد السمطة، خطكط فيكضح المناسبة،

مسئك كتحميميـ منسؽو، تعاكنيٍّ بجيدو المفكضةتكجيييـ كالسمطة إلييـ الكاجباتالمككمة لية
)شاىيف، كجوو أفضؿ عمى األعماؿ إنجاز مف لمتحقؽ الرقابة ممارسة في ككفاءتو الييـ،

(.87ـ،ص2011
فياستخداـالميارات الفنية: و -2 كالكفاءة مففركعالعمـ فيفرعو التخصصية ىيالمعرفة

يحقؽا بشكؿو  ليدؼبفعاليةو.ىذهالمعرفةأفضؿاستخداـو

معرفةن كالخبرة المعرفة تعكس ما كغالبان التنفيذم، بالجانب الميارات ىذه كتتعمؽ
كترتيبات كمتطمبات الطرائؽ ىذه استخداـ في عمميةو كخبرةن كالطرائؽ، كالقكاعد باألصكؿ

إ اليادفة الكاعية المسئكؿبالممارسة فييميارةهيكتسبيا عمىأحسفكجوو. لىاالنتفاعبيا
لتدريبيـ اإلداراتلمقادة؛ أكبالمشاركةفيكرشاتالعمؿالتيتعقدىا الذاتية، القدرة تنمية

(.100ـ،ص2007 عمىتطكيرأداءالميمات)عريفج،

نفسو المعمـ بيف مشتركةه مسؤكليةه ىي القائد المعمـ لدل الميارات ىذه كتنمية
مىالمعمـالقائدأفيعمؿدائمانعمىتنميةكالسمطاتاإلداريةاألعمىمثؿمديرالمدرسة،فع

،كفينفس مياراتوالفنيةكتعميؽالجانبالعمميكزيادةمياراتوالمعرفيةاإلشراقيةباستمرارو
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القائد  المعمـ تساعد فعالةن تدريبيةن التعميميةأفتضعبرامجان الكقتيجبعمىالسمطات
(.122ـ،ص2004عمىالنمكالميني)عطكم،

التعامؿبنجاحمعالميارات اإلنسانية: -3 القائد المعمـ التييستطيعبيا الطريقة بيا يقصد
اآلخريف،كيجعميـيتعاكنكفمعوكيخمصكفلوفيالعمؿ،كيزيدمفقدرتيـعمىاإلنتاج،
دكف فيذهالمياراتتساعدالمعمـالقائدعمىاحتراـشخصيةاآلخريفكدفعيـلمعمؿبحماسو

أك كاحدةو،قيرو ،كيكٌلدبيفالعامميفالثقةكاالحتراـالمتبادؿ،كيؤلؼبينيـفيأسرةو إجبارو
كتظيرقدرتوعمىالعمؿمعأطراؼالعمميةالتعميمية.كتتطمبفيـالذاتاإلنسانية،كحسف
كتنمية راجعةو تغذيةو كتقديـ ، فعاؿو اتصاؿو  يجاد كا  الكدية، كبناءاألجكاء اإلصغاءكالتفيـ

 (.123ـ،ص2004تجاىاتاإليجابيةنحكالعمؿ)عطكم،اال

ـ(أٌفالقائديستطيعأفيتمكفمفتمؾالميارة،كذلؾبالتأثير(2007كترلالحريرم
فإٌنو كبالتالي كايجابيان، كمتفيمان ككدكدان متعاكنان فيككف كالجماعات، األفراد سمكؾ عمى

مفسيتمكفمفتحقيؽأىداؼالعمؿكأىداؼالمنظمة، أسمكبإقناعمرؤكسيو مستخدمان
(.57ـ،ص2007أجؿتحقيؽمصالحالمؤسسة)الحريرم،

كنعاف عمىالتعامؿمع(2009أٌما القائد تعنيقدرة اإلنسانية الميارة أٌف فأكد ـ(
الفيـ كجكد يتطمب كىذا بينيـ. الجماعي العمؿ ركح كخمؽ جيكدىـ، كتنسيؽ مرؤكسيو

ك كبينيـ، تعكسقدرتوالمتبادؿبينو اإلنسانية فالميارة كاتجاىاتيـ. كميكليـ آلرائيـ معرفتو
(.333ـ،ص2009عمىالتعامؿمعاألفراد)كنعاف،

،كتتمثؿفيالقدرةعمىابتكاراألفكاركاإلحساسبالمشكبلت،ثـإيجادالميارات الشخصية -4
ال عمى المعمـ لمساعدة ضركريةه الشخصية كالميارات ليا. التخطيطالحمكؿ في نجاح

أىـ مف كتعتبر المستقبؿ. في تحدث أف يمكف التي األمكر كتكقع األكلكيات، ،كتكجيو
المياراتالبلزمةلممعمميفالقادة،كىيأيضانمفأصعبيابالنسبةلوفيتعممياكاكتسابيا،

الذميرت إلىالتربيةكالتعميـفياإلطارالعاـ بطفيوكتعنيمياراتوالشخصيةفيالنظرة
إلىالتعميـ،كالمعمـالقائدىكالذميتمتع النظاـالتعميميبالمجتمعكليسمجردنظرةوجزئيةو
باألىداؼ يتخذه الكمية،كيربطأمإجراءو فيذىنوبالصكرة بتمؾالميارات،كيحتفظدائمان

(.102ـ،ص2006كعكضاهلل،،المنشكدة)حسيف
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بحثيـكتعنيتكفالميارات التنافسية: -5 التبلميذ، بيف كالبٌناءة الشريفة المنافسة مف يرجكٍّ
عمىالبذؿكالعطاءكالتفكيرداخؿالصؼالمدرسي،كتعزيزركحالمنافسةبينيـ،كتحقيؽ

الرئيس بعضالمقكمات بامتبلؾ القائد يمـز التنافسية فيةالميارة كالفعالية الكفاءة مثؿ:
 فرد؛المتبلؾمايميزشخصيتياعفالمؤسساتاألخرل.المعاصرةكالحداثة،كالت،كاألداء

،المعارؼتطكركمع العناصركفاءةفإفالمتجددة،التكنكلكجياكحداثةكالعمـك
قيادةيمـزالذماألمرالحديثة،الكسائؿتحدياتأماـتضعؼالمؤسسةأداءفيالمستخدمة
كتحسيفمدخبلتيا،فيالمستمريرالتطكإلحداثمعيا،كالتكيؼالتطكراتبمتابعةالمؤسسة
أداءيجعؿكىذاالمناظرةالمؤسساتعمىكالتفكؽالتنافسيةالميزةلتحقيؽكمخرجاتياعممياتيا
المرسكمةكاألىداؼالخططمعتتطابؽالتيالنتائجتحقيؽعمىقدرتيافييتمثؿالمؤسسة

 (.65ص،ـ2016،الدجني)المتاحةتصرفياتحتالمكضكعةلممكارداألمثؿباالستغبلؿ

ـ (2006اهللكعكضحسيفكيرل فيالمساىمةىكالقائدلممعمـاألساسيالدكرأف (
لممدرسةالمستقبميةالرؤيةتحقيؽ الزمبلءمفالتخطيطكفريؽالمديرمعبالتعاكف، أفٌكما.
األداءفيالتمييزلتحقيؽأساسيةهميمةهكالزمبلءالتبلميذقمكبفيالتميزقيـغرس فالقائد،
كيتكلى.المستقبؿفيالفشؿإاليحصدلفالحاضرفيالتميزقيـيغرسأفيستطيعالالذم
مثؿالمتطكرةكالطرؽاألساليبمفالعديدخبلؿمفالتبلميذتنميةمسؤكليةالقائدالمعمـ

ًقبؿمفالحديثةةكلمقياد.التبلميذقدراتكتنميةكتحديث،السمطةكتفكيض،العمؿفيالمشاركة
كالمدرسةالصؼمصالحتحقيؽفيفقطليسميـهدكرهالمعمـ أىداؼتحقيؽفيأيضانبؿ،

(.138-137صص،ـ 2006،اهللكعكض،حسيف)ككؿالمجتمعكمصالح

القياديةلممياراتالمعمـامتبلؾأفٌسبؽممالمباحثيتضح ،أدائوتحسيفمفيمٌكنو،
يةالقيادقدراتومفكيزيد مكتسبةهمياراتهفيي، خبلؿمفالمعمـفيكتنميتياتطكيرىايمكف،

الحياتيةالعمؿمكاقؼخبلؿمفبياكالعمؿالتدريب عندالمتكفرةالقياديةالمكاىبأفٌحتى.
كتطكيروتنميةوإلىتحتاجالمعمميف القيادمالعمؿمفأفضؿمستكلإلىكاالنتقاؿ، فالمعمـ.

يبحثالذمىكالناجحكالقائد،لممياراتامتبلكوبقدرنجاحاتيحقؽقياديةوبأدكارويقـكالذم
كاكتسبالقيادةكصفاتبسماتاتصؼماإذاالمعمـكأفٌ.كاإلصبلح،كالتطكير،المبادراتعف

داخؿناجحانتربكيانقائدانسيككففإنوالميارات،لتمؾبممارستوذلؾكعززقياديةمياراتو
المياراتكافةكيجسديجمعبحيثكخارجو،الصؼداخؿلتبلميذهقيادتوؿخبلمفالمدرسة،
حيثأيضانلزمبلئوقائدانيككفأفيمكفكما،اإلصبلحأجؿمففعاليةو،بكؿالمطمكبةاألدائية
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كبيرهدكرهلوالمدرسةكمديرالبٌناء،كالتعاكفالمتبادؿكاالحتراـالكدأساسعمىعبلقاتوتقـك
.المعمميفلدلالتربكيةالقيادةمياراتتنميةفيكمحكرم 

 

 دور مدير المدرسة في تنمية الميارات واألعماؿ القيادية لدى المعمميف:
اتخاذ عمى قادرةو مدرسيةو قيادةو تكاجد بمكافو األىمية مف أصبح الثالثة األلفية بداية مع

إلى لقراراتا كتسعى ككفاءةو، بجرأةو المكارد تكظيؼ كحسف المتاحة، اإلمكانات تكجيو التربكية
كقيادةو كتكجيوو كتنظيـو تخطيطو االىتماـبالتبلميذ،كمايتطمبومف إلى باإلضافة البشرية، كتنسيؽو

كمتابعةو شراؼو بالمؤسسات كا  االتصاؿ كأيضان ، بالمجتمعكاالت األخرل، التعميمية كتقكيـو  صاؿ

لذلؾيجبعمىمديرمالمدارسأف كالبيئة المحمي ليا. لتحقيؽاألىداؼالمخطط المحيطة
يتحٌمكابالصفاتالقياديةكينٌمكىا،كفينفسالكقتيساعدكفبعضالمعمميفممفيتكافرفييـ

لتغييراإليجابيصفاتالقيادةباكتسابالمياراتالقياديةالتربكية،فبلشؾأٌفالمعمميفىـقادةا
مجتمع فكر مككنيف عقكليـ كيبنكف النشء، تكجيات يشكمكف مف أٌنيـ حيث المجتمع؛ في

(.2ـ،ص 2013المستقبػػػػػػػػػػػػؿ)األكاديميةالمينيةلممعمميف،

االجتماعية كالتغيرات المتسارع التكنكلكجي بالتطكر يتميز الذم الحالي كعصرنا
الم كالسياسية ركحكاالقتصادية مع تتبلءـ فاعمةن قياديةن مياراتو المعمـ مف يتطمب تتالية،

يككف كاعو يسيـفيخمؽجيؿو العصر،كتسيـفيمكاجيةالتحدياتالراىنةكالمستقبميةبشكؿو
بحيثيككف كالتعميـ، التربية عمى القائمكف إليو يتطمع الذم المستقبؿ، لمجتمع أساسيةن لبنةن

المستمراجتماعيانكاقتصاديانكعمميانكفيشتىمجاالتالحياة.كاليمكفداعمانلعمميةالتطكير
مػػػػػػػػػػػػػفًقبؿمديرالمدرسة، أفيمارسالمعمـتمؾالمياراتكاألعماؿالقياديةدكفكجكدتحفيزو

ففيىذاالمجاؿالػػػذميعتبرالقائدالتربكماألكؿفييا.كدكرمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػرالمدرسةتجاهالمعممي
المجاالت، مف مجمكعة في )يتمثؿ الحربي دراسة إلييا أشارت أىمياكـ(،2015كقد مف

:تياأل

 المجاؿ األوؿ: تعزيز ثقافة التعاوف لدعـ تطوير المعمميف وتعمـ التالميذ:

تحتىذاالمجاؿمجمكعةهمفالكظائؼأكالمياـالكاجبعمىالمديرأفيساعدكيندرج
 المعمـالقيادمعمىالقياـبيا:

كاتخاذ -1 المشكبلت، كحؿ الزمبلء لمساعدة الجماعية العمميات مف االستفادة عمى حثو
دارةالصراع،كدعـالتغييراتاإليجابية  .القرارات،كا 



54 
 

نما -2 تككيف في كالقراراتمساعدتو كعرضاألفكار، االستماع، في الفاعمة لمميارات ذج
القيادية،كالشرح،كتحديداالحتياجالذاتيكاحتياجاآلخريفلتبادؿالخبراتالمينيةكالتقدـ

 .فيمجاؿالتطكيرالميني

 .تحفيزهعمىخمؽثقافةالعمؿالجماعيمعاحتراـتنكعاألفكارفيمكاجيةالتحديات -3

المجاؿ الثاني: الحث عمى استخداـ البحوث لتحسيف ممارسات التدريس وعمميات تعمـ 
 :الطالب

كيندرجتحتىذاالمجاؿمجمكعةهمفالكظائؼأكالمياـالكاجبعمىالمديرأفيساعد
اـبيا:المعمـالقيادمعمىالقي

لبحثخططالتعاكفمعمؤسساتالتعميـ قياـالمديربطمبالمشاركةمفًقبؿالمعمميفلو -1
 العالي،كمنظماتالبحثاألخرللبحثقضاياالتعميـ.

معمكمات -2 مف كاالستفادة كتحميميا المعمكمات جمع عمى المعمميف بتدريب المدير قياـ
 مـ،كمفثـقياـالمعمميفبتعميـبعضيـالبعض.فصكليـلتحسيفعممياتالتدريسكالتع

 المجاؿ الثالث: تشجيع المعمميف عمى التعمـ الميني مف أجؿ التطوير المستمر:

المديرأفيساعدكيندرجتحتىذاالمجاؿمجمكعةهمفالكظائؼأكالمياـالكاجبعمى
 المعمـالقيادمبالقياـبيا:

)التدريب( -1 التعمـ لتخطيط المدرسة دارة كا  الزمبلء، مع التعاكف ألىمية المعمـ انتباه لفت
بأىداؼ ذلؾ كربط المحتكل معايير مراعاة مع المينة، كظائؼ عمى المشتمؿ الميني

 .المدرسةككزارةالتعميـ

داـمعمكماتالتعمـالمكجكدةلدييـلمراعاةالحاجةلتنكيعالتعمـتشجيعالمعمميفعمىاستخ -2
متنكعو )تدريب(مينيو  .بيفالزمبلء)المعمميف(مفخبلؿتحديدكتحسيفكتسييؿفرصتعمـو

 .التالميذالمجاؿ الرابع: تحفيز المعمميف عمى تسييؿ إدخاؿ تحسينات في التدريس وتعمـ 

كيندرجتحتىذاالمجاؿمجمكعةهمفالكظائؼأكالمياـالكاجبعمىالمديرأفيساعد
 المعمـالقيادمبالقياـبيا:

التسييؿعمىالمعمميففيجمعكتحميؿكاستخداـمعمكماتالفصؿكالمدرسة؛لتدعيـفرص -1
 .ـكالتقكيـكتنظيـالمدرسةكثقافتياتحسيفالمنيجكالتعم
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دعـالنمكالمينيلمزمبلءبالخبراتالفرديةكالجماعيةمفخبلؿأدكار:المصمح،المدرب، -2
 .الميسرلممحتكل

الزمبلء -3 فريؽو،الستغبلؿمياراتكخبراتكمعرفة القائدعمىالعمؿكقائد  المعمـ تشجيع
 .حاجاتالتعمـلدلالطبلبالتيتعنيبتكقعاتتطكيرالمناىجك

تحفيزالمعمـعمىاستخداـالتكنكلكجياالحاليةكالمتجددة؛لتكجيوجيكدالزمبلءفيمساعدة -4
كاستخداـ االنترنت، عمى المتكفرة المعمكمات عالـ البحثفي الطبلبالكتسابميارات

بالم الطبلب كربط التعاكني بالتعمـ لمرقي االجتماعي؛ التكاصؿ العمميةشبكات صادر
 .المتكفرةفيأنحاءالعالـ

 :المجاؿ الخامس: حث المعمـ عمى تحسيف التواصؿ والتعاوف مع األسر والمجتمع

كيندرجتحتىذاالمجاؿمجمكعةهمفالكظائؼأكالمياـالكاجبعمىالمديرأفيساعد
 المعمـالقيادمعمىالقياـبيا:

القا -1 المعمـ بحٌث المدرسة مدير الفاعؿقياـ عمىمياراتالتكاصؿ عمىتدريبزمبلئو ئد
متساكيةو كالتعاكفمعالعائبلتكبقيةالمرتبطيفبالمدرسة،كذلؾبالتركيزعمىتحقيؽفرصو

 .لكؿالتبلميذبعيدانعفخمفياتيـالثقافيةكظركفيـ

استر -2 لتطكير كالمعمميف؛ كالمجتمع األسر بيف التعاكف بخمؽ المدرسة مدير قياـ اتيجياتو
 (.3-2ـ،ص 2015شاممةولسداالحتياجاتالتربكيةالمتنكعةلمعائبلتكالمجتمع)الحربي،

 يساعد) ـ(2006كأضاؼعطكم أف المدير الكاجبعمى المياـ مف أخرل مجمكعةن
 المعمـالقيادمبالقياـبيا،كمنيا:

 إشراؾالمعمـفيكضعخطةالمدرسةكتنفيذىا. -3

 لصبلحيات.منحوبعضا -4

بعض -5 في قصكر مف يعانكف الذم المعمميف قضايا لمعالجة خطةو كضع في مشاركتو
 الميارات.

 تفعيؿمشاركةالمعمـالقائدفيمجمسإدارةالمدرسة. -6

 مشاركتوفيكضعخطةتبادؿالزياراتبيفمعمميالمدرسةكتفعمييا. -7

إش -8  رافيةوحديثةو.تشجيعالمعمـالقائدعمىاستخداـأساليبو

 مشاركتوفيكتابةتقريراألداءالكظيفي. -9

 تشجعيوعمىتبادؿالخبراتمعزمبلئوبالمدارساألخرل. -10
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 االشتراؾمعالمعمـالقائدفيصياغةاألىداؼكالغاياتكتحديداألكلكيات. -11

 القياـبالزياراتالمشتركةلمصفكؼ. -12

 (.151ـ،ص2006حؿالمشكبلت)عطكم،تكفيرالمناخلولممساعدةفي -13

القدرات بناء في ىامان يمعبدكران المدرسة مدير سبؽيرلالباحثأٌف إلىما بالنظر
لدلالمعمميف؛ليتمكنكامفاستثمارطاقاتيـالبلزمةلتحقيؽاألىداؼ،كىذا القياديةكتطكيرىا

مارساتاإلداريةالبيركقراطية،يتطمبمفالمديرعدـاالحتفاظبالسمطة،كأفيتخمصمفالم
تحكؿدكف ىياكؿىرميةو فيالمدارسباعتبارىا التنظيمية بالثقافة العكائؽالمتمثمة كأفيزيؿ
كما القيادية. إظيارالمعمميفلقدراتيـ كتعمؿعمىعدـ قياديةو، حصكؿالمعمميفعمىأدكارو

ال يمارستمؾ أف يمكف ال القائد المعمـ أٌف الباحث يرل تشجيعو كجكد دكف القيادية ميارات
مفمديرالمدرسة،كيقععمىعاتؽمديرالمدرسةأفيساعدالمعمـفياكتسابتمؾ كتحفيزو
بالعديدمفالمياـكالكاجبات.كأفيكفرفرصان القائدعمىالقياـ المعمـ التيتساعد الميارات،

المجافال بمتابعة كتكزيعالمسؤكلياتعمييـ،لتطكيرالمعمميفمفخبلؿالسماحليـ مدرسية،
تدريبيان برنامجان ينفذ كأف القيادية، الممارسات في المعمميف إشراؾ تدعـ بإجراءاتو يقكـ كأف
لممعمميفداخؿالمدرسةيتماشىمعأىداؼالمدرسة،كيعمؿعمىإكسابمديرالمعمـبعض

الذات التفكيراإلبداعيكالتطكير منيا يجادالمياراتالقيادية، عمىتحميؿالمشاكؿكا  يكالقدرة
الحمكؿالمناسبةليا،كأيضانأفتككفلوقدرةهعمىخمؽجكالمنافسةالفعاؿبيفالتبلميذمما

ينعكسإيجابانعمىالعمميةالتعميمية.
 

 مفيـو تأىيؿ القيادات التربوية مف المعمميف
فنيةو امتبلؾ يتمثؿمفيكـالتأىيؿفيتمكيفالقادةمف كقدراتو  التجديد مع كتربكيةو، مياراتو

 لمنظـ البشريةالمستدامة القياديةكاإلدارية؛لتحقيؽالتنمية كالقدرات كالميارات، لمكفايات المستمر

 خدماتياكمكتسباتيا، عمى كالمحافظة كأدائيا، أىدافيا تحقيؽ لممساىمةفي كالتعميمية؛ التربكية

باإلضافةإلىإكسابالمعمميفالقدرةعمىإدماجالطاقاتالبشريةفيأنشطةالمدرسةكالمنظمة
عمى التربكية  البشرية المكارد إلعداد الضركرية الظركؼ كتكفير كاإلبداع، المثابرة كتحفيزىـ

كبرامجو  عمىالتجارب كتنفتح تمعية،الخصكصياتالمج مف تنطمؽ تربكيةو المؤىمة،كبناءسياساتو

التربكم كتطكير العالمية، مع كالتعميمي؛ النظاـ المعمـ ليتماشى كاف إذا المستجداتكخاصةن
(.4ـ،ص 2012يتصؼبالسماتالقيادية)حمايؿ،



57 
 

ىناؾحاجةنماسةنلتنميةالقياداتالتربكيةمفالمعمميف؛ليككنكاقادريف كيرلالباحثأفه
التح مكاجية الحاجاتعمى كتقدير التربكية، كالمستجدات المعرفي االنفجار كمكاكبة ديات،

تربكييفمفالمعمميف؛ألٌنيـ المستقبميةكربطيابخططالتربية.كىذايتطمبتنميةكتدريبقادةو
أدكات تستخدـ أف كالتييمكف الحديثة، الخططكاألساليبالتربكية تنفذ أف التييمكف الفئة

الطبلب،كتنميةمياراتيـعمىاستخداـاألساليبالتربكية تستيدؼ التي المتجددةككسائؿالتعميـ
البلزمةلتنفيذالخطة.

 

 التربوية مف المعمميف: القيادات تنمية ودوافع أسباب
 لـ تنميتيـ عمى كالعمؿ المدارس في القادة المعمميف بفعؿكجكد بؿ ، فراغو مف يأًت

مف االستفادة الضركرم مف جعمت كالتي كالتعميـ، التربية صعيد عمى المستجدة التطكرات
مدارسيـ، في القيادم الدكر لمعب تؤىميـ مياراتو يمتمككف الذيف المعمميف، بعض خبرات

 ،كتكمفاإلستراتيجيكمساعدةمديرمالمدارسفيجميعالمياـاإلداريةكباألخصالتخطيط

كتعميميةو،فيمجمكعةمف بتأىيؿ االىتماـ أىمية تربكيةو القادةالمعمميففيالمدارسكمؤسساتو
األسبابأىميامايمي:

كالمدرسة،إلى -1 كتعميميةو تربكيةو  التي تحقيؽاألىداؼ مفالطبيعيأفتسعىكؿمؤسسةو

 كالجكدة، الكفاية مف مفأجميابأعمىدرجةو قامت  كاستمرارىا يضمفنجاحياكبشكؿو

معمميف، -2 االتجاىاتالتربكيةكاإلداريةالمعاصرةالتيتؤكدعمىضركرةإعدادكتأىيؿقادةو
عمىنجاحالعمميةالتربكيةكالتعميميةفيالصؼالمدرسيكخارجو. فعاؿو  لماليـمفتأثيرو

العشكائية التربكمليستبالعمميةعمميةتأىيؿكتنميةالسمكؾالقيادمكاإلدارملمقائدالمعمـ -3
 عمميةهمخططهلياكمدركسةهتيدؼإلىتحقيؽاالستقرارالتنظيمي ىي بؿ كالباالرتجالية،

كالمدارس، فكريان كفاءة كزيادة لممنظماتالتربكية داريان كثقافيان المعمـ  كتككيف كتنظيميان، كا 

،كالنيكضبأدكارىاعمىمختمؼالصعدعمىتفعيؿالمدارس القادرة كاإلدارية الفنية الككادر
 (.7-6ـ،صص2012كالمجاالت)حمايؿ،

كزارة عمىصعيد تربكيةو قياداتو كجكد أىمية مف بالرغـ أٌنو سبؽ لمباحثمما يتضح
في المعمـ أٌف إاٌل ، قيادمو بمنظكرو األعماؿ مف بمجمكعةو القياـ إلييا يسند كالتعميـ التربية

 الضركرم مف جميعالمدرسة عند مكجكدةو غير القيادة صفات كانت ف كا  قائدان يككف أف
كقياديان إداريان تأىمييـ مف البد تربكيةن قيادةن ليكٌكنكا المؤىميف المعمميف كفيالمقابؿ المعمميف،

كتدريبيـعمىمياراتالقيادةليقكمكابالمياـالمككمةليـعمىأكمؿكجوو.
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 القيادية لممعمميف: وتنمية الميارات تدريب عممية ؼأىدا
يعدالتدريبمصدرانمفمصادرإعدادالقياداتالتربكيةمفالمعمميف،كيؤدمإلىرفع
كفاياتيـ،كتحسيفأدائيـ؛بؿكيعدعنصرانأساسيانفياستمرارالتربية،ألٌنويمبيرغباتالمعمـ،

يساعدهعمىاكتشاؼقدراتوالتيماكافلياأفتظيرلكالفرصالتدريب،كماأٌفكميكلو،ك
في عمىالنمككالتقدـ بنفسوكبأدائو،كىكمفاألمكرالتيتساعده المعمـ التدريبيعززثقة

(.201ـ،ص2007عممو)عبيدات،

 التي عضالحقائؽإكسابالقائدالمعمـب إلى التربكية كتدريبالقيادات تأىيؿ عممية تيدؼ

لـيكفقادرانعمىأدائيا. مف يسبؽلومعرفتيا لـ قبؿ،ككذلؾاكتسابوالقدرةعمىأداءأعماؿو
ـ(العديدمفأىداؼالتدريب،كمفأىميامايمي: (1997كقدأكردمكسي

1-   أقؿ.زيادةالكفاءةكالقدرةالتربكيةلممعمـ،كمساعدتوعمىأداءعمموبطريقةوأفضؿ،كجيدو

الركح -2 كرفع أخرل، مجاالت في منيـ االستفادة يمكف المعمميف مف كفاءات اكتشاؼ
 المعنكيةلممعمـعندمشاركتوبرأيوكعندإتقانولمميارات.

فيالتربية، -3 المتطكرة لمتعرؼعمىاالتجاىاتكاألساليبالحديثة لممعمميف الفرصة إتاحة
 (.33ـ،ص1997مؿ)مكسى،كتحسيفالعبلقاتاإلنسانيةداخؿالع

لمتدريب،أىميامايمي:2002كيرمعبداليادم) ـ(أٌفىناؾعٌدةأىداؼو
 تنميةاستعداداتالتربكييفلمنيكضبالمياـالجديدةالتيستسندإلييـ. -4

فيالمجاليفالتربكمكالعممي. -5  مساعدةالتربكييفعمىمااستجدمفتطكرو

التفكيرالمبدعالخبلؽ،بمايمكنومفالتكيؼمععمموفيمكاجيةزيادةقدرةالفردعمى -6
 المشكبلت،كالتغمبعمييا.

 تخفيضنسبةاألعطاؿفيالعمؿ،كالحدمفقيمةالخسائرالماديةفياألجيزةكالمعدات. -7

8-  استغبلؿو عمى يساعد ألنو الكظيفي؛ االستقرار كعدـ كالغياب، السخط، عكامؿ مف الحد
 (.80ـ،ص2002لطاقاتالمعمميفالشخصية)عبداليادم،كامؿو

 أىمية التدريب لمميارات القيادية:
فيعمميةالتنمية،كمفثـيتطمبعنايةنفائقةن رئيسو يحتؿالتدريبأىميةنقصكلكعنصرو

ل كالمتابعةضمانان مفتأديةفيالتخطيطكالتنفيذ حتىيتمكفالفرد تحقيؽاألىداؼالمحددة؛
،كنظرانلمتطكراتالتكنكلكجيةكاالقتصاديةالجارية،كتكجوالمؤسساتنحك فٌعاؿو عمموبأسمكبو

)السكارنة، كمدربو مؤىؿو (.15ـ،ص 2011االنفتاحكالتكسع،تزايدتالحاجةإلىكادرو
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ال العممية مفعناصر عنصرو مياراتيـكالمعممكفكأىـ إلىتنمية بحاجة فيـ تعميمية،
القياديةمفخبلؿالتدريبعمىتطكيرأدائيـالمينينحكاألفضؿ.كترجعأىميةالتدريبعمى

المياراتالقياديةإلىمايمي:
فيشتىكسائؿ -1 مفسماتالعصر الذمأصبحسمةن السريع، كالتطكر المستمر التغيير

 .العممي،الذمجعؿمفالتدريبضركرةنحتميةنلمسايرتواالتصاؿالتكنكلكجيكالتقدـ

قصكرالتعميـبأساليبوكأجيزتوالتقميديةفيإعدادالقكلالعاممةالمؤىمةتمامانلمعمؿمباشرةن -2
عف نحكالتخصصاتالدقيقة،فضبلن المنظماتكاالتجاه عندتخرجيا،كذلؾبسببتعقد

تكنكلكجي،كانعكاسذلؾعمىالعممياتاإلداريةالمختمفة.االيقاعالسريعلمتطكرالعمميكال
القائـ -3 يككف بحيث محتكاه، تحديد إلى كاالفتقار القائد بو يقكـ الذم الدكر كضكح عدـ

أك الدكر، بمحتكلىذا إلمامو بسببعدـ الصحيح؛ عفاألداء الدكرعاجزان بإنجازىذا
حكؿم  .ايتكقعمنوالقياـبوالتأكدممايتكافرلديومفمعمكماتو

الدقيقة -4 كقائد العالمي كالقائد لمعالمية، االتجاه ظؿ في لمقائد عدة مصطمحات ظيكر
الكاحدةكالقيادةالمتحررةكالقيادةالمبدعة،كاألخيرةزادتمفأىميةالتدريبلمقيادةكتزكيدىا

ةبميدافاإلدارة؛حتىيككفبأحدثاالتجاىاتكالمفاىيـالعالميةكالخبراتالحديثةالمتعمق
بكفاءةوعاليةوصالحانل (.230-229صصـ، 2010)قنديؿ،معمؿفيأممكافو

أفضؿ،كيساعد -5 بكفاءةو كالمتطكرة المتجددة يعمؿعمىتمكيفالمعمميفمفالقياـبمياميـ
اإلحساسفيتحقيؽذكاتيـ،كيشعرىـبأنيـأصبحكاعمىدرجةوعاليةومفالكفاءة،ممايكٌلد

(.81ـ،ص2006بالتميزكالتفكؽكاالستقراركاألمفالكظيفي)العزاكم،
مداد -6 كا  بالمدرسة، العامميف كتنمية صقؿ في تأثيران كاألقكل فعاليةن األكثر الكسيمة يعتبر

فرصةن الفرد كمنح ، بنجاحو أعمالو ألداء كالمعارؼكالمياراتالبلزمة القيـ كسابالفرد كا 
التراكمياإلنسانيالحصكؿعم التيتمثؿالرصيد مفالخبرات، تراكميو مجانيو ىرصيدو

(.12ـ،ص2014المتحقؽفيمجاؿالعمؿالمدرسي)مكسى،
اإلنتاج -7 كزيادة كفاءتيـ، كتطكير البشرية الككادر إعداد مصادر مف مصدران يعتبر

لتمبي مممكسان عائدان يحقؽ استثمارمه إنفاؽه فيك االقتصادمكاإلنتاجية، النمك احتياجات ة
(.21ـ،ص2010كاالجتماعي،ككسيمةهميمةهفيالتقدـالتكنكلكجي)الطعاني،

كيرلالباحثأفأىميةالتدريبتكمففي:
 اإلعدادالجيدلممعمميفكتنميةقدراتيـكمياراتيـالقيادية. -1

 تحسيفسمكؾالمعمميفكاتجاىاتيـنحكالعمؿ. -2
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قياديةو.إكسابالمعم -3 جديدةوتؤىميـإلىاالرتقاءبالعمؿكشغؿمناصبو  ميفخبراتو

 تمكيفالمعمميفلمكاجيةتحدياتالعصركمكاكبةالتطكراتكالتغيراتالمتسارعة. -4

 مراحؿ تدريب المعمميف عمى اكتساب الميارات القيادية:
 المياراتالقيادية(2010يرلرضا بإكسابالمعمميف الخاصة التدريبية العممية أٌف ـ(

المراحؿ إلى البرنامج ىذا كفؽ العممية ىذه تقسيـ كيمكف ، تدريبيو برنامجو بناء إلى تحتاج
كالعممياتالفرعيةالتالية:

تصميـ البرنامج التدريبي:أواًل:  بخطكاتو تمر التي التصميـ عممية في مفيتمثؿ متبلحقةو
 أىمياالتالي:

تحديدأىداؼالبرنامجالتدريبيكىيالغاياتالتييرجىتحقيقيامفكراءالبرنامجالتدريبي -1
القيادم،كتكضحاألىداؼمايرادإحداثومفتغييرفيمستكلأداءالمعمميفالقيادم،مما

لبلحتياجاتالتدريبيةعندالمعمميفالم ختاريفقبؿالبدءبعقدالتدريب.يتطمبالقياـبتحميؿو
تحديدنكعالمياراتالقياديةالتربكيةالتيسيتـتدريبالمعمميفعميياكمفاألمثمةعمىتمؾ -2

الميارات:المياراتالفنية،كالمياراتالتطكيريةكاإلبداعية،كالمياراتاألخرل.
تقد -3 سكؼ التي التدريبية المادة أم التدريبي، المنياج كيتـكضع المتدربيف، لممعمميف ـ

تحديدىابناءنعمىاالحتياجاتالتدريبيةالمطمكبة.
اختيارأساليبالتدريبالمناسبةالتيتعتمدعمىالتعمـكالتنشيط. -4
فيالمستقبؿبعدااللتحاؽبالبرنامج -5 تربكمو قيادمو اختيارالمعمميفالقادريفعمىلعبدكرو

التدريبي.
ربيففيكمفالعكامؿالميمةجدانفيإنجاحالبرنامجالتدريبي،إذعفطريقيـاختيارالمد -6

يتـنقؿالمادةالتدريبيةإلىالمعمميفالمتدربيف.
إمكانياتالكزارة -7 منيا ، أمكرو عمىعدة يعتمد التدريبيكىذا البرنامج  إقامة مكاف تحديد

كالمدرسةالمادية،كطبيعةالمادةالتدريبية.
المادةت -8 عمىطبيعة تختمؼبناءن التدريبية  المادة فمدة التدريبيزمنيان البرنامج فترة حديد

كعمىاألسمكبالتدريبيالمستخدـ،كعمىمدةتفرغالمتدربيفلبرنامجالتدريب.
قاعاتالتدريبالمؤىمةككسائؿاإليضاح -9 تكفيرمستمزماتالبرنامجالتدريبي،كمفأىميا

(.25ـ،ص 2010سؤكؿاإلدارملمبرنامج)رضا،البلزمةكالم
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خراجالبرنامجالتدريبيتنفيذ البرنامج التدريبي:ثانيًا:  فيىذهالمرحمةتتـعمميةالتدريب،كا 
أكمنسؽو إلىحيزالتنفيذ،كيتـتحديدالمكافكالزمافلمبرنامج،كفيالغالبيتـتحديدمشرؼو

 ). 26ـ، 2010لتنفيذالبرنامج)الحداد،

ـ(الضكءعمىأكثرأساليبالتنميةكالتدريبلممياراتالقيادية(2010كقدألقىالخميفات
 انتشاران،كمنيامايمي:

 الذميعتمدعمىقدرةالمحاضرعمىإثارةاىتماـالسامعيف.أسموب المحاضرة:  -1

لمتدربيفمعشرحالذميعتمدعمىقياـالمدرببأداءالعمؿأماـاأسموب التطبيؽ العممي:  -2
لمراحؿأداءالعمؿ. كعمميو  نظرمو

يعبرعفأسموب تمثيؿ األدوار:  -3 كاقعيو الذميعتمدعمىمحاكلةالتقميدأكالتمثيؿلمكقؼو
 .مشكمةوكاقعيةوأكافتراضيةو،كتدريبالمعمميفعمىحميامفخبلؿالتعامؿمعاآلخريف

الذميعتمدعمىتأسموب دراسة الحالة:  -4 لممتدربيفكتزكيدىـبمعمكماتو كاقعيو قديـمكقؼو
 (.97ـ،ص 2010)الخميفات،ؼتثيراىتماميـحكؿالمكق

كالمقصكدبالتقكيـقياسكفاءةالبرنامجالتدريبي،كمدلنجاحوتقويـ البرنامج التدريبي:ثالثًا: 
ـفيأثناءعمميةفيتحقيؽاألىداؼالتيكضعمفأجميا،كمفالممكفأفتككفعمميةالتقكي

لمجكانبالتيتشمميا (2010تطبيؽالتدريبكبعدىا،كقدأكردالحداد كأساليبو نماذجو ـ(عدة
 عمميةالتقكيـ،كالتيتيدؼإلىتحقيؽمجمكعةومفاألىداؼيمكفإجماليافيالنقاطالتالية:

 ادييافيالمستقبؿ.الكقكؼعمىالثغراتالتيحدثتخبلؿتنفيذالبرنامجكمعالجتياكتف -1

 معرفةمدلنجاحالمدربيففينقؿالمادةالتدريبية. -2

المتدربيفمفالبرنامجالتدريبي،كيتـذلؾبتقكيـ -3 عفمدلاستفادة كاضحةو إعطاءصكرةو
 المتدربقبؿكبعدعمميةالتدريب.

نامجالتدريبيتقكيـمدلاستفادةالمتدربيفمفالبرمفخبللياكمفاألساليبالتييمكف
مايمي:

 مقارنةتقكيـأداءالمتدربيفقبؿالبرنامجالتدريبيكبعده. -1

 االختباراتإذيمكفبكاسطتياقياسمدلاستيعابالمتدربيفكاستفادتيـمفالبرنامج. -2

 الترقياتالناتجةعفكفاءةالمتدربيفكسمككيـالجيدبعدالبرنامجالتدريبي. -3

 (.26ـ،ص2010)الحداد،يفتيتظيرعمىالمدارسالتييعمؿفيياالمتدربالتحسيناتال -4
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يرلالباحثأٌفعمميةتدريبالمعمميفعمىالمياراتالقياديةأمرانضركريانباعتبارىـأىـ
عمميةن قياديةن أدكاران المعمميف إعطاء تتضمف أف يجب التدريب عممية كأٌف لممدرسة، مكردو

 الميارات كيتضحلممارسة المشكبلت. كحؿ التقارير، ككتابة االجتماعات، كقيادة القيادية
مكجو[إلكسابالمعمميفالمياراتالقياديةالتربكية،يجب تدريبيو لمباحثأيضانأفأمبرنامجو
لتتحقؽاألىداؼالمقصكدةمنو،كباألخصفيتحديدالفئةالمستفيدة جيدو أفيخططلوبشكؿو

الدكراتالتدريبيةإذاماتكافرتفييـالسماتكالصفاتالقيادية،باإلضافةمفالمعمميفمفىذه
إلىالتحديدالسميـلبلحتياجاتالتدريبية.

 

 واقع القيادة التربوية في وزارة التربية والتعميـ:
مناطؽ في التعميـ إلدارة العميا التعميمية التربكية سسةالمؤ العالي، كالتعميـ التربية كزارة تعتبر

الكطنية  مجتمعنا في المدنية الحياة تنظـ التي الكزارات بقية شأف شأنيا الفمسطينية، السمطة

أينيطت حيث المعاصر. صبلحيات الفمسطيني الفمسطينية الكطنية السمطة قدكـ  التعميـ بعد

 تحمؿ األـ الكزارة ظمت فيما العممي، التعميـالعاليكالبحث رةكزا اسـ حممت جديدةو بكزارةو العالي

 إعادة ـ،تـ2002 عاـ عمىالحككمةالفمسطينية كزارمو تعديؿو كفي كالتعميـ، التربية كزارة اسـ

كاحدةو في الكزارتيف دمج كالتعميـ كزارة اسـ حممت كزارةو االنقساـ التربية حدكث حتى العالي
(.حيثتككنتحككمتاف،44ـ،ص 2009)كزارةالتربيةكالتعميـالعالي،2007الفمسطينيعاـ

حككمةهفيالضفةالغربيةحيثشكمتكزارةالتعميـالعاليككزارةالتربيةكالتعميـ،كحككمةهفي
كبعدتشكؿحككمةالكفاؽالكطنيالفمسطينيةفي قطاعغزةشكمتكزارةالتربيةكالتعميـالعالي.

يكنيكمفع2 العاـكالعاليتحتمسمى2014اـ التعميـ ـشيكمتكزارةهكاحدةهتيعنىبقضايا
كزارةالتربيةكالتعميـالعالي.

 :والتعميـ التربية لوزارة أواًل: المستويات القيادية

كىي: مستكيات ثبلثةإلى العاليالفمسطينية كالتعميـ التربية كزارةل اإلدارم التنظيـ ينقسـ
 الكزيركالككيؿ مف بكؿ العالي كالتعميـ التربية كزارة في تتمثؿكالعميا:  التربوية دةمستوى القيا -1

 (.74ـ،ص2009)الحديدم، كنكابيـ العامكف كالمدراء كالككبلءالمساعدكف

كىيالوسطى التربوية مستوى القيادة -2  كاإلدارة العميا التربكية اإلدارة بيف الكصؿ حمقة :

كتتم التربكية الكزارة، الدكائر بمدراء ثؿالدنيا،  المديريات في كالتعميـ التربية كمدراء في

 ليا، التابعة المدارس عمى مديريةو كؿ كتشرؼ التعميمية العممية المديريات كتدير.التعميمية
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المديريات كتتمتع  مركزمو إشراؼو كتحت محددةو صبلحياتو ذات االستقبللية مف بنكعو ىذه

 (.46ـ،ص 2009يـالعالي،)كزارةالتربيةكالتعم

الدنيابرؤساءاألقساـفي التربكية القيادة :تتمثؿمستوى القيادة التربوية )اإلشرافية( الدنيا -3
 (.77ـ،ص 2000كزارةالتربيةكالتعميـالعاليكالمديريات)محمد،

 العالي: والتعميـ التربية لوزارة التربوية ثانيًا: آليات تنفيذ القيادة

 في إفتكفرت التي كالسمطة، كالتأثير القكة، عناصر مف قيادةاإلداريةكالتربكيةال تتطمب

 تترؾبصماتيا ايجابيةن مخرجاتو لتعطي البعض، بعضيا مع تتفاعؿ فإنيا اإلدارم التربكم القائد

بصك مكاطفو كؿ إلييا يتطمع التي العالي، كالتعميـ التربية بكزارة التربكية اإلدارة عمى  رةوفمسطينيو
شخصيتو، بقكة ك بإنسانيتو، القائد ىذا فييا يتمتع كالتي خاصةو، بصكرةو متابعو مثقؼو ككؿ عامةو،

 فييا العامميف قبؿ مف يقدـ كالذم اليادئ، كالحكار التفكير، عمى كقدرتو عبلقاتو، كاتساع كمركنتو،

 مف البد ذلؾ يتحقؽ كحتى كالخبير، كالمرجع، كالمكجو، كالمرشد، كالزميؿ، الصديؽ، ك بأٌنواألخ،

(.88ـ،ص 2009)الحديدم،:مايمي مراعاة
، األىداؼ تحقيؽ عمى العمؿ -1 . كبأقؿ بيسرو ممكفو  جيدو

 منيا. الديمقراطي كخاصةن المختمفة القيادة أنماط مف اإليجابية الجكانب إتباع -2

 عبر كالتجديد ،كاالبتكار اإلبداع، عكامؿ بث مع باستمرار األىداؼ تطكير عمى العمؿ -3

 .كالعقاب الثكاب مبدأ كتحقيؽ التحفيز،

 قنكات تفعيؿ عبر كالمرؤكس الرئيس، بيف الثقة كبناء العامميف، بيف االجتماعي التعاضد تعزيز -4

شاعة بينيـ، كالتكاصؿ االتصاؿ،  . الفاعؿ التنظيمي المناخ كا 

 المشاركة لتعزيز الشأف ذات كالدكائر اإلدارات، مع كخاصةو القرار، اتخاذ دائرة تكسيع -5

  (.88ـ،ص 2009كالتخريب)الحديدم، اليدـ عكامؿ مف كلمحد الجماعية،

التربكيةالفمسطينيةذاتالخبرةالطكيمةكالمعرفةالكثيقة يبلحظالباحثأٌفكجكدالقيادة
عمىذ كخيردليؿو فيفمسطيف، كالتعميـ عمىمستكلالتربية مسبباتالتقدـ أىـ لؾىيأحد

يتمثؿفيكزارةالتربيةكالتعميـالعالي،يناطبالقائميفعمييامياـممارسةىذه إدارمو كجكدكيافو
القيادةبمستكياتياالمختمفة،كلكفىذهالقيادةتنصدـفيالكثيرمفاألحيافبالكاقعالفمسطيني

لكفاؽالكطنيإاٌلأٌفالمريرالمتمثؿفياالنقساـالفمسطيني،كالذمكبالرغـمفكجكدحككمةا
يقكضمففعاليةمخرجات العالي،مما العاـكالتعميـ التعميـ زاؿقائمانفيقضايا السجاؿما
مف بالرغـ فمسطيف في العالي كالتعميـ التربية مسيرة عمى سمبان كيؤثر التربكية، القيادة ىذه
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كييف،كلكفالبعدالسياسيأصبحىكامتبلؾكزارةالتربيةكالتعميـالعاليلمعديدمفالقادةالترب
الغالب.

 ثالثًا: دور وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية في مجاؿ تدريب المعمميف:

غيرمسبكؽوخبلؿ عمىالصعيدالعمميقامتكزارةالتربيةكالتعميـالعاليفيغزةبإنجازو
الدراسي آثا2014-2015 الفصؿالدراسياألكؿمفالعاـ حيثعقدتأكبررغـ رالحرب،

لرفعكفاياتكقدراتالطكاقـالتعميميةشمؿالتالي: تدريبيو برنامجو

 معممانكمديرانكمشرفانعمىاإلدارةالصفيةكتعزيزاالنضباطالمدرسي1664تدريب -1

متخصصةوفيالمناىجالجديدةكنظرياتالتعمـكتعميـالتفكير. -2  تنفيذدكراتو

دعـاألكاديميبعدالحربحقؽنتائجانإيجابيةنعمىصعيدالطمبة.برنامجال -3

التعميميةمفمعمميفكغيرىـ العاليتعتبرتدريبكتأىيؿالطكاقـ التربيةكالتعميـ فكزارة
كثقافيان كمينيان التربكمعمميان بالكادر لبلرتقاء عمييا؛ الكاجبالتركيز البرامجاألساسية ضمف

حيثكتحسيفمستكلاألد تحصيؿالتبلميذ، كزيادة التعميمية لمعممية شامؿو لتطكيرو اءكصكالن
مثؿالمنياجكالمحتكلكاألنشطةكاألساليبالتعميمية تضمفىذاالبرنامجالتدريبيعدةمجاالتو
كالقياسكالتقكيـكاالمتحانات،إضافةنإلىالمجاؿالتربكمكالنفسيبكافةتفاصيمو.كىذاالبرنامج

لبلحتياجاتالتدريبيةفيالميدافالتربكم،ثـعقدكرشلـيت كافيةو ـعقدهإالبعدإجراءدراسةو
ًقبؿ مف كالمكضكع التخصص مع تتناسب محكمةو تدريبيةو مكادو عداد كا  متخصصةو، عمؿو
كاضحةو،كخبلؿ منيجيةو متخصصيففيالكزارة،ثـتـبعدذلؾتطبيؽالتدريبكتنفيذهبصكرةو

؛لترؾاألثرفيالميدافالتربكمكالتعميمي؛كالتأكدمفأفتدريبتـإجراءتقييـوكبعدال شامؿو
ذلؾانعكسإيجابان كأٌف تمبياحتياجاتيـ، جديدةو فيإكسابالمكظفيفمياراتو التدريبساىـ

.عمىالعمميةالتعميميةكالكاقعالتحصيميلمتبلميذ

التربكية،كالدكراتاألكاديمية،كدكراتتكظيؼكالتركيزفيالبرنامجكافعمىالدكرات
الصفية اإلدارة بعنكاف دكرةه كانت التربكية التدريبية بالدكرات يتعمؽ كفيما الحديثة. التقنيات

 .كفيمايخصالدكراتاألكاديميةفقد1600كتعزيزاالنضباطالمدرسيلػػػ لكائيو معممانبشكؿو
التعم استيدفتتنميةمعارؼالطكاقـ دكراتو عدة تنفيذ حيثتـ العممية، فيتخصصاتيـ يمية

 بكاقع الجديدة المناىج عمى المعمميف تدريب عمى لجميع20تركز مكجيةن تدريبيةن ساعةن
يتعمؽ كفيما مفتدريسالمناىجبالشكؿالعمميكالتربكمالمطمكب. كذلؾلتمكينيـ المعمميف؛

ىدفتلتعريؼالمعمميفباستخداـبتكظيؼالتقنياتالحديثةفيالتعميـفقدت ـتنفيذدكرةوتدريبيةو
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 معممي تدريب تـ كما التجارب، إلجراء الحاسكب طريؽ عف افتراضيو عمميو 137مختبرو
تـ التي الدكرات كمف التعميـ. في الذكية السبكرة تكظيؼ حكؿ مياراتيـ تنمية عمى مدرسةن

في180معممان.كتدريب71عددتنفيذىالممعمميفدكرةتييئةالمعمـالجديدل معممانعمىدكراتو
معممانفيمكضكع100لحكاليTOTمجاؿالتأىيؿالتربكم،كتـإعطاءدكرةتدريبمدربيف

كتـ التدريبلباقيالمعمميففيالميداف، ىذا كذلؾحتىينقمكا الحديثة؛ المستجداتالتربكية
التربكمكاألكاديميبعدالعدكافالصييكني.تدريبجميعمعمميمدارسالحككمةحكؿالدعـ

كنتائجانإيجابيةنفيالمدارسمفحيثالتخفيؼعفالطمبة إيجابين كقدالقىىذاالبرنامجصدلن
كبيدؼاالرتقاءبقدراتالمعمـبعدالحرب،كتـتنفيذىذاالتدريبلممعمميفبشكؿو كمتتاؿو متزامفو

.(www.mohe.gov.ps،ـ2015،)كزارةالتربيةكالتعميـالعالي

معمميف فرصكجكد تدعـ بآخر أك الدكراتبشكؿو ىذه أٌف سبؽ لمباحثمما كيتضح
؛لككفتمؾالدكراتتكسبىؤالءالمعمميفبعضالمياراتالقياديةالتربكية،التيكقادةوتربكييف

كيجبعمىكزارة الصؼالمدرسيكخارجو، داخؿ قادريفعمىالتأثير أشخاصان منيـ تجعؿ
قادريفعمىلعبدكر ليككنكا المعمميف؛ باستمراربرفعكفاءة العالياالىتماـ التربيةكالتعميـ

بكمفيالمدرسةطالماتكافرتعندبعضيـصفاتكسماتالقيادة.القيادمالتر



 العالقة بيف التخطيط اإلستراتيجي والميارات القيادية:
اإلدارةكظائؼكأىـعناصرأكؿأف التربكماألدبعمىاطبلعوخبلؿمفالباحثيرل

فالتخطيطالمنشكدة،أىدافيانحكالتعميميةؤسسةالمسيرعمىالجيداألثرلولماالتخطيطىك
يعمؿفيكاإلدارية،األنظمةكدقةالمؤسسة،كاستقرارالرؤية،كضكحعمىعبلمةاإلستراتيجي

.التخطيطعمميةفيإشراكيـخبلؿمفالمينيةالمعمميفكفاءةرفععمى

ـ كمفمو،كتحميالكاقع،تشخيصعمىالقادةيساعداالستراتيجيالتخطيطإف التنبؤث
ترتيبعمىكيعمؿكماكالغايات،الرسالةكصياغةكاالستراتيجيات،الخططكبناءبالمستقبؿ
الخارجيةالبيئةمتغيراتفيـعمىكيعمؿاألىداؼ،لتحقيؽاالستراتيجياتكتحديداألكلكيات،
العامميف،أداءكتحسيفالقرار،صناعةعمميةكتحسيفتيديداتيا،كتجنبمنيا،لئلستفادة
.األداءفيالتفكؽكتحقيؽ
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التركيزمفحالةفيكالمعمميفالمدرسةمديركضععمىاالستراتيجيالتخطيطيساعدك
فكائدمفاالستراتيجيالتخطيطقدمويماعمىالباحثكيستدؿكمستقبميا،المدرسةمصيرعمى

أف إلىأشارتكالتي،(ـ2016)الشمرمدراسةليوإتكصمتماالقياديةالمياراتتنميةل
.القيادةفاعميةعمىإيجابيتأثيرعبلقةلواالستراتيجيالتخطيط

فيلممعمميفالقياديةالمياراتتنميةفييسيـاإلستراتيجيالتخطيطأفلمباحثتبيفكقد
عمىالمعمميفقدرةتنميةفييساىـالتخطيطأسسمفكىكSWOTتحميؿفمراحمو،كافة
مفالمعمميفتمكيففييساىـالبيئيالتحميؿأف كما،كالداخميةالخارجيةلمبيئيتيفيؿالتحم

القيادةعمىيؤثرالتخطيطفيالمتبعالنمطأف كما،بمكاردىاكالكعيالبيئةلمتغيراتاالستجابة
خاصةككفنية،إداريةقياديةمياراتاكتسابإلىيؤدمالقرارصنععمميةفيالمعمميففإشراؾ
الحديثة،القياديةاالتجاىاتأفضؿمفيعتبرالتيالديمقراطيالنمطاتباععند

لعقدالتخطيط:يميفيماتتمثؿلممعمميفالقيادةمياراتتنميةطرؽأفمباحثليتضحكما
المياراتعمىالمعمميفتدريبالقيادية،الصبلحياتبعضالمعمميفمنحمينية،تدريبيةدكرات
.المدرسةكرسالةرؤيةتحقيؽعمىالعمؿالعامميف،مشاركةدية،القيا

التنافسيةكالمياراتكاإلدارية،االنسانية،المياراتتنميةعمىالمدرسةمديرحرصإف
بالمياراتيتمتعكفقادةمعمميفإيجادإلىؤدمياإلستراتيجيالتخطيطعمميةخبلؿمف

 .مياراتيـلتنميةلممعمميفتحفيزدكربيقكـأفالمدرسةمديركعمى،القيادية

كفاءةذكمعمميففظيكر،التخطيطعناصربتكظيؼقاـإذاناجحانقائدانيصبحالمعمـك
كماالمينيةكمياراتيـقدارتيـتنميةفيمسبؽتخطيطدكفليظيريكفلـالمدارسفيتربكية

ككسائموتدريسوكطرائؽأنشطتوالختيارالمعمـفييايفكرنقديةتأمميةعمميةأصبحالتدريسأف 
بينتكقد،التخطيطنطاؽعفخارجةقياديةتنميةتكجدفبلالتخطيط،مفيكـيعكسبدكرهكىذا
بينتحيثالقياديةالمياراتكتنميةالتخطيطبيفالعبلقةمدلبكضكحالباحثدراسةنتائج
جاءتاالستراتيجيلمتخطيطغزةحافظاتبمالثانكيةالمدارسمديرمممارسةدرجةأف النتائج
77.8)نسبيكبكزفكبيرةبدرجة (طردية)ايجابيةارتباطيةعبلقةكجكدالدراسةبينتكما%(
مديرىـممارسةلدرجةالدراسةعينةأفرادتقديردرجاتمتكسطاتبيفاحصائيةداللةذات

لدكرىـمديرىـممارسةلدرجةةالعينأفرادتقديردرجاتمتكسطاتكبيفاالستراتيجيلمتخطيط
.المعمميفلدلالقياديةالمياراتتنميةفي





 

 

 

 الثالث الفصؿ

 السابقة الدراسات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 الفصؿ الثالث 11 انفصم

 الدراسات السابقة 12 انفصم

 :تمييد

ذاتالصمةالعديدمفالدراسات،تـالكقكؼعمىاألدبالتربكمعمىاالطبلعمفخبلؿ
تعمقةبالتخطيطدراساتممحكريفرئيسييفكىما:ليبمكضكعالدراسةالحالية،أمكفتصنيفياإ

ديةلدلالمعمميف،كقدتـترتيبيامفاألحدثمتعمقةبتنميةالمياراتالقياكأخرليجياإلسترات
النحكالتالي:إلىاألقدـعمى

 :اإلستراتيجيمتعمقة بالتخطيط الالدراسات  :أوالً 

ة وفؽ النموذج األوروبي لمتميز اتيجياإلستر ـ( بعنواف: "اإلدارة 2016دراسة األخرس ) -1
 ".وأثرىا عمى اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفمسطيني

ةلدلالفئةاإلشرافيةالعميافيالقطاعاإلستراتيجيىدفتالدراسةالتعرؼإلىكاقعاإلدارة
لتعرؼعماالحككميالفمسطينيكأثرىافياإلبداعاإلدارملدييـمفكجيةنظرالمدراءفيو،كا

العينةحكؿممارسة بيفمتكسطاتتقديراتأفراد إحصائيةو كانتىناؾفركؽذاتداللةو إذا
 الفئةاإلستراتيجياإلدارة ًقبىؿ مف اإلدارم اإلبداع كممارسة لمتميز، األكركبي النمكذج كفؽ ة

)الكز التالية: لممتغيرات تعزل الفمسطيني الحككمي القطاع في العميا الجنس،اإلشرافية ارة،
المؤىؿالعممي،العمر،سنكاتالخدمة(.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالباحثالمنيجالكصفي
الدراسة كتككنتعينة لجمعالمعمكمات. رئيسةو الباحثاالستبانةكأداةو استخدـ كما التحميمي.

مفمجتمعالدراسةمفالفئة144مف) قصديةو تـأخذىـبطريقةو اإلشرافيةاألكلى(مديردائرةو
(مديران.229فيكزارتيالتربيةكالتعميـكالصحة،كالبالغعددىـ)

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
كاقعاإلدارة - ةكفؽالنمكذجاألكركبيلمتميزفيالقطاعالحككميالفمسطينياإلستراتيجيأف 

( نسبيو مستكلاإل67.6جاءبكزفو بداعاإلدارمفيالقطاعالحككميالفمسطيني%(،كأف 
( نسبيو %(.71.1جاءبكزفو

ةكفؽالنمكذجاألكركبيلمتميزاإلستراتيجيتكجدعبلقةهطرديةهمكجبةيبيفممارسةاإلدارة -
كمستكلاإلبداعاإلدارمفيالقطاعالحككميالفمسطيني.

 ديرالعينةلمتغيرمالدراسة.اليكجدتأثيرلممتغيراتالشخصيةكالكظيفيةعمىتق -
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 المدارس في المدرسية الخطة جودة معايير توافر درجة(: "ـ2016) مصطفى أبو دراسة -2
 ".الفاعمة المدرسة أىداؼ تحقيؽ بمستوى وعالقتيا غزة بمحافظات الثانوية
المدارسفيالمدرسيةالخطةجكدةمعاييرتكافردرجةإلىالتعرؼالدراسةىدفت

الفاعمةالمدرسةأىداؼتحقيؽبمستكلكعبلقتياغزةبمحافظاتالثانكية أىداؼكلتحقيؽ،
لجمعرئيسةوكأداةواالستبانةالباحثاستخدـكما.التحميميالكصفيالمنيجالباحثاتبعالدراسة

جكدةمعاييرتكافرمدللتحديد:األكلى،الغرضليذااستبانتيفبتصميـقاـحيث،المعمكمات
مدرسيةالالخطة كالثانية، الفاعمةالمدرسةأىداؼتحقيؽمدللقياس: الدراسةعينةكبمغت،

.كمعممةمعممان(379)

:أىمياالنتائجمفالعديدإلىالدراسةتكصمتكقد

بدرجةجاءتالمعمميفنظركجيةمفالمدرسيةالخطةفيالجكدةمعاييرتكافردرجةأف-
%(.74.00)نسبيكبكزف،كبيرة

الخطةجكدتلدرجةالعينةأفرادتقديرمتكسطاتبيفإحصائيةداللةذاتفركؽكجدت-
.اإلناثلصالح،الجنسلمتغيرتعزلغزةبمحافظاتالثانكيةالمدارسفيالمدرسية

المدرسيةالخطةفيالجكدةمعاييرتكافردرجةبيفإيجابيةطرديةعبلقةتكجد- كمستكل،
.عمةالفاالمدرسةأىداؼتحقيؽ

 بمحافظات الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة ـ( بعنواف: "درجة2015دراسة أبو حطب ) -3

 .المعرفة" إدارة بمستوى وعالقتيا المدرسي اإلستراتيجي لمتخطيط غزة
إلى الدراسة ىدفت غزة بمحافظات الغكث ككالة مدارس مديرم ممارسة درجة التعرؼ

 إدارة بمستكل اكعبلقتي المدرسي اإلستراتيجي لمتخطيط بيف داللة كدراسةالمعرفة، الفركؽ
سنكات ،التخصص،الجنس (التالية:الدراسة لمتغيرات تبعان العينة أفراد تقدير درجات متكسطات
لمكضكعالتحميمي الكصفي المنيج الباحثاتبع الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ). الخدمة لمبلئمتو ؛

لجمعالبياناتكالتحقؽمفنتائجالدراسة،حيثالدراسة.كمااستخدـاالستبانةكأداةور قاـ ئيسةو
 تحتكياف الغرض ليذا استبانتيفبتصميـ كتككنتفقرة(65)عمى مفعينة.  (369)الدراسة
 الغكث ككالة مدارس كمعممةنفي انمعمم(8262البالغعددىـ) الدراسة مجتمعمفكمعممة معممان

.غزة بمحافظات
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 :النتائج أىميامف لى العديد وقد توصمت الدراسة إ

 المدرسي اإلستراتيجي لمتخطيط غزة بمحافظات الغكث ككالة مدارس مديرم ممارسة درجة -

.كبيرةو تقديرو بدرجة (82.80%)  بمغت
 لدرجة الدراسة عينة أفراد تقدير درجات متكسطات بيف إحصائيةو داللةو ذات فركؽ تكجد -

 تعزل المدرسي اإلستراتيجي لمتخطيط بمحافظاتغزة الغكث ككالة مدارس ممارسةمديرم

.اإلناث لصالح) أنثى ،ذكر(لمتغيرالجنس
لدرجة الدراسة عينة أفراد تقدير درجات متكسطات بيف إحصائيةو داللةو ذاتى فركؽه تكجد ال -

تعزل المدرسي اإلستراتيجي لمتخطيط غزة بمحافظات الغكث ككالة مدارس مديرم ممارسة
.الخدمة سنكات كلمتغير ،لتخصصا لمتغير

 

 لإلدارة الثانوية المدارس مديري ممارسة ـ( بعنواف: "درجة2015الحية ) دراسة -4

 ."نظرىـ وجية مف اإلداري بتحقيؽ التميز وعالقتيا ةاإلستراتيجي
 زةغ اتالثانكيةبمحافظ دارسلما ديرمم ةممارس ةدرج اسقي ىراسةالتعرؼإلالد دفتى

اإلدارم، زلمتمي زةغ اتبمحافظ ةالثانكي دارسالم ديرمم ؽتحقي ةدرج دكتحدي ة،اتيجياإلستردارةلئل
دارةلئل زةغ اتبمحافظ ةالثانكي دارسالم يرممد ةممارس يفب االرتباطية ةالعبلق ككشؼ

 المنيجالكصفي الباحث اتبع الدراسة كلتحقيؽأىداؼ اإلدارم. التميز تحقيؽ يفكب ،ةاإلستراتيجي

،لجمعالبياناترئيسةوكمااستخدـالباحثاالستبانةكأداةو الدراسة. لمكضكع متولمبلءالتحميمي؛
 األكؿ كريف،لمح مةنمقس،رةن(فق66)فم ةومككن تبانةواس اءبنب الدراسة،حيثقاـكالتحقؽمفنتائج

االتالمج يف ةاإلستراتيجيدارةلئل زةغ اتبمحافظ ةالثانكي ارسالمد ديرمم ةممارس ةدرج يسيق
)التحمي ةاإلستراتيجي ذتنفي ،ةاإلستراتيجي ياغةص ،اإلستراتيجي ؿالتالية:  ةكالرقاب يـالتقي،

 لمتميز غزة بمحافظاتةالثانكي دارسالم يرممد ؽتحقي ةدرج يسيق انيالث كر(،كالمحةاإلستراتيجي

)المجاالت في اإلدارم ةاإلستراتيجي ،القيادةالتالية: الشر ،البشرية المكارد، ،كاردمكالكات
 ددىـع غالكالبسةراالدعمجتم دراأف عجمي فم ةراسالد ةعين تكتككن). تفيديفالمس ةخدم ،اتالعممي

م انديرم (145) ((145ىعم كزعيفم زة،غ اتبمحافظ ةالحككمي ةالثانكيدارسالم فكمديرةن
 السبع. يـكالتعم ةالتربي ديرياتم في ثانكيةن مدرسةن

 :النتائج أىميامف لى العديد وقد توصمت الدراسة إ

 دارةلئل غزة بمحافظات الثانكية المدارس مديرم لممارسة العينة دراأف مكافقة درجة بمغت -

.(87.26%)بنسبة ،جدان كبيرةو بدرجةو ةاإلستراتيجي
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 مديرم ممارسة لدرجة العينة رادأف تراتقدي متكسط بيف إحصائيةو داللةو ذات فركؽ تكجد ال -

التالية المتغيراتإلى تعزل ةاإلستراتيجي دارةلئل  غزة بمحافظات ثانكيةال المدارس : 

.)الخدمة سنكات ،العممي المؤىؿ ،التخصص ،الجنس(
 أفراد تقديرات بيفمتكسط إحصائيةو دالةو جدانذات كبيرةو بدرجةو مكجبةه طرديةه عبلقةه تكجد  -

 تقديراتيـ متكسطكبيف ةاإلستراتيجي رةلئلدا الثانكية المدارس مديرم ممارسة لدرجة العينة

.اإلدارم لمتميز

درجة ممارسة دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث ـ( بعنواف: "2015) دراسة شويدح -5
 ".اإلستراتيجيالدولية بغرة لإلدارة االلكترونية وعالقتيا بعمميات التخطيط 
التعميـبككالةالغكثالدكليةبغرةىدفتالدراسةالتعرؼإلىدرجةممارسةدائرةالتربيةك

 التخطيط بعمميات كعبلقتيا االلكتركنية اتبعاإلستراتيجيلئلدارة الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ .
الباحثاالستبانة استخدـ كما لمكضكعالدراسة. لمبلءمتو الكصفيالتحميمي؛ الباحثالمنيج

ببناءاستبانتيفىم رئيسةلجمعالبيانات،حيثقاـ استبانةقياسدرجةممارسةدائرةكأداة ا:
االلكتركنيةمفكجيةنظرمديرمالمدارس،التربيةكالتعميـبككالةالغكث لئلدارة الدكليةبغزة

لقياسدرجةممارسةدائرةالتربية،كاستبانةن(مجاالتو5،كزعتعمى)(فقرةن47احتكتعمى)
الت لعمميات بغزة الدكلية الغكث بككالة كالتعميـ مديرماإلستراتيجيخطيط نظر كجية مف

.ك4،كزعتعمى)(فقرةن37احتكتعمى)المدارس، (224تككنتعينةالدراسةمف)(مجاالتو
كمديرةن تقريبان،مديران نسبتو مديرم(88.88أمما المتمثؿفيجميع الدراسة مفمجتمع )%

ال مدارسككالة الدراسيكمديرات لمعاـ محافظاتغزة في كالبالغـ(،(2014-2015غكث
.(مديرانكمديرةن252عددىـ)

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
التربيةكالتعميـبككالةالغكثالدكليةبغزة - الدرجةالكميةالستبانةدرجةممارسةدائرة أف 

)3.82بمغت)اإلستراتيجيلعممياتالتخطيط نسبيو ةوعاليةو.%(كبدرج76.43(،بكزفو
عمميات - ممارسة كدرجة االلكتركنية، اإلدارة ممارسة درجة بيف ارتباط عبلقة تكجد

 .اإلستراتيجيالتخطيط
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 الدولية الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة درجة: "بعنواف ـ(2015) دراسة عياش -6

 ."المدرسي اإلستراتيجي وعالقتو بالتخطيط الذاتي لمتقييـ غزة بمحافظات
 بمحافظات الدكلية الغكث ككالة مدارس مديرم ممارسة درجة إلى لتعرؼا الدراسة تىدف

متكسطات في الفركؽ داللة كدراسة المدرسي، اإلستراتيجي بالتخطيط كعبلقتيا الذاتي غزةلمتقييـ
.كلتحقيؽأىداؼ)الخدمة سنكات العممي، المؤىؿ المدرسة، نكع( الدراسة لمتغيرات تبعان تقديراتيـ

ا اتبعت الكصفي الباحثةلدراسة  المنيج كما الدراسة. لمكضكع لمبلءمتوي تاستخدمالتحميمي؛
 استبانتيف،حيثأعدتلتحقؽمفنتائجالدراسةكأداةورئيسةولجمعالبيانات،كااالستبانة ةالباحث

كت(56) عمى تحتكياف الغرض ليذا المجتممف الدراسة مجتمع ككنتعينةفقرةن. أفراد عجميع
كمديرةن. انمدير(252) استنادانلمنيجالمسحالشامؿ،كالبالغعددىـ

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

 كجية مف المدرسي اإلستراتيجي التخطيط يمارسكف الدكلية الغكث ككالة مدارس مديرم أى -

 (82.05%).نسبي كبيرةو،كبكزف نظرىـبدرجةو
ممارسة لدرجة العينة رادأف اتتقدير متكسط بيف إحصائيةو داللوة ذات قكيةو طرديةو عبلقةو كجكد -

ل الذاتي، لمتقييـ الككالة مدارس مديرم تقديراتيـ متكسط  التخطيط فاعمية درجةكبيف

.المدرسياإلستراتيجي
ككالة - مدارس مديرم ممارسة لدرجة العينة أفراد تقديرات متكسطات بيف فركؽ كجكد

المدارساإلستراتيجيخطيطالغكثلمت لصالح المدرسة، نكع المدرسيتيعزلإلىمتغير
المشتركة،كمفثـمدارسالذككر،كأخيرانمدارساإلناث.

ة في مدارس وكالة اإلستراتيجيدارة عوقات تطبيؽ اإل"م :( بعنوافـ2014دراسة العطار) -7
 الغوث الدولية في محافظات غزة وسبؿ التغمب عمييا".

ةفيمدارسككالةالغكثاإلستراتيجيالدراسةالتعرؼإلىمعكقاتتطبيؽاإلدارةىدفت
الباحثالمنيج اتبع كلتحقيؽأىداؼالدراسة التغمبعمييا. كسبؿ فيمحافظاتغزة الدكلية
لجمع الكصفيالتحميمي؛لمبلءمتولمكضكعالدراسة.كمااستخدـالباحثاالستبانةكأداةورئيسةو

 )البيانات، مف االستبانة تككنت عمى)54حيث كزعت فقرةن، بمكضكع5( تتعمؽ مجاالت )
 الشامؿ الحصر استخداـأسمكب ،حيثالدراسة مجتمع أفراد جميع الدراسة.كتككنتالعينةمف

الذم لمجتمع العينةاالستطبلعية)245)بمغ الدراسة استبعاد كبعد كمديرةن، مديران مديران40( )
(مديرانكمديرةن.201استعادةاستباناتمعظـأفرادالعينة)كمديرةن،كقدتـ
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 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 
-  اإلدارة لممعكقاتالتيتتعمؽبطبيعة نسبةاإلستراتيجيبالنسبة أظيرتالنتائجأف  فقد ة:

(%52.6 رأس كعمى المجاؿ، ىذا في معكقاتو بكجكد أقرت المستجيبيف مف ىذه(
المعكقاتصعكبةالتنبؤبالمخاطرالمستقبميةالتيستكاجوالمدرسة.

(مف52.8%بالنسبةلممعكقاتالتيتتعمؽبمديرالمدرسة:فقدأظيرتالنتائجأفنسبة) -
األعماؿ كثرة المعكقات ىذه رأس كعمى المجاؿ ىذا في معكقات لدييـ المستجيبيف

الركتينيةاليكميةلمديرالمدرسة.

درجة ممارسة مديري وكالة الغوث الدولية في  ":بعنواف (ـ2014دراسة الكحموت ) -8
 ".وعالقتو بإدارة الوقت لدييـ اإلستراتيجيمحافظات غزة لمتخطيط 

في الدكلية الغكث ككالة مدارس مديرم ممارسة درجة إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
قتلدييـ.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعكعبلقتوبإدارةالكاإلستراتيجيمحافظاتغزةلمتخطيط

كأداةو االستبانة استخدـ كما الدراسة. لمكضكع لمبلءمتو التحميمي؛ الكصفي المنيج الباحث
 لمتخطيط استبانةه استبانتيف، ببناء قاـ المعمكماتحيث لجمع مفاإلستراتيجيرئيسةو مككنةه

)تحميؿال38) كىي: عمىخمسةمجاالتو فقرةنمكزعةن الخارجية،( تحميؿالبيئة الداخمية، بيئة
 األىداؼاإلستراتيجيتككيف تنفيذ كالرسالة(، كاستبانةهاإلستراتيجية)الرؤية كالتقكيـ(، المتابعة ة،

(فقرة،مكزعةعمىمجاليفىما:)مظاىركأساليبإدارةالكقتلدل23إلدارةالكقتمككنةهمف)
بيامديرالمدرسةكقتو(.كتككنتعينةالدراسةمفقضيمديرالمدرسة،األعماؿكالمياـالتيي

%(مفمجمكعمجتمعالدراسةالمتمثؿفيجميع9)،أممانسبتوتقريبان(معممانكمعممةن700)
(لمفصؿ7818معمميكمعمماتمدارسككالةالغكثالدكليةفيقطاعغزة،كالبالغعددىـ)

ـ.2014-2013الثانيمفالعاـالدراسي

 د توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:وق
لمتخطيط - الغكثفيمحافظاتغزة درجةممارسةمديرممدارسككالة اإلستراتيجيأف 

%(.74.37بمغت)
بيفمتكسطاتتقديراتمعمميمدارسككالةالغكثفي - إحصائيةو ذاتداللةو تكجدفركؽه

لىمتغيرالجنس)ذكر،أنثى(لصالحاإلناثتعزلإاإلستراتيجيمحافظاتغزةلمتخطيط
األىداؼ تنفيذ بالنسبةاإلستراتيجيلمجالي: أما كالمجاالتمجتمعةن، كالتقكيـ كالمتابعة ة،

لباقيالمجاالت،تبيفأن والتكجدفركؽذاتداللةوإحصائيةو.
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بيفمتكسطاتتقديراتمعمميمدارسك - إحصائيةو ذاتداللةو كالةالغكثالتكجدفركؽه
تيعزلإلىمتغيرالمؤىؿالعممي)بكالكريكسفمااإلستراتيجيفيمحافظاتغزةلمتخطيط

دكف،ماجستيرفأعمى(.
بيفمتكسطاتتقديراتمعمميمدارسككالةالغكثفي - إحصائيةو ذاتداللةو تكجدفركؽه

لحالذيفلدييـتيعزلإلىمتغيرسنكاتالخدمةلصااإلستراتيجيمحافظاتغزةلمتخطيط
(سنكاتفأكثرلمجاؿ)المتابعةكالتقكيـ(،أمابالنسبةلباقيالمجاالت10سنكاتخدمة)

تيعزللمتغيرسنكات إحصائيةو كالمجاالتمجتمعةنفقدتبيفأن والتكجدفركؽذاتداللةو
الخدمة.

بيفمتكسطاتتقديراتمعمميمدارسك - إحصائيةو ذاتداللةو كالةالغكثفيتكجدفركؽه
 لمتخطيط غزة )ابتدائي،اإلستراتيجيمحافظات التعميمية المرحمة متغير إلى تيعزل

األىداؼ )تنفيذ ك كالتقكيـ( )المتابعة لمجالي االبتدائية المرحمة لصالح إعدادم(
تكجداإلستراتيجي ال أن و تبيف فقد المجاالت، لباقي بالنسبة أما مجتمعة، كالمجاالت ة(
اتداللةوإحصائيةوتيعزللمتغيرالمرحمةالتعميمية.فركؽذ

 باإلدارة وعالقتيا اإلشرافية العمميات فعالية درجة": بعنواف ـ(2013) دراسة الحاج -9

 ."غزة الثانوية بمحافظات المدارس مديري لدى ةاإلستراتيجي
 ةاإلستراتيجي دارةباإل كعبلقتيا اإلشرافية، العمميات فعالية درجةإلى تعرؼال الدراسة ىدفت
المنيج.غزة بمحافظات الثانكية المدارس لدلمديرم اتبعتالباحثة  كلتحقيؽأىداؼالدراسة

 الكصفي االستبانةالتحميمي؛ الباحثة استخدمت كما الدراسة. لمكضكع رئيسةولمبلءمتو كأداةو
 دكر( مجاليف عمى مكزعةن فقرةن((33مف األكلى تككنتاستبانتيف: لجمعالبيانات،حيثأعدت

المنياج(. كتطكير أراء في المدرسة مدير دكر ،مينيان المعمميف كتطكير تنمية في المدرسة مدير
خمسة مكزعةن فقرةن (47) مف الثانية االستبانة تككنت  كرسالة رؤية صياغة( مجاالتو عمى

 تحديد كالخارجية، الداخمية البيئة تحميؿ المدرسة،  البدائؿ تحديد ،ةاإلستراتيجياألىداؼ

 مف كمعممةن معممان (390) مف الدراسة عينة تككنت.ك )ةاإلستراتيجي كالرقابة التقكيـ ة،اإلستراتيجي

 بمدارس الثانكية المرحمة معممي مف كمعممةن معممان (4120) عددىـ البالغ ،الدراسة مجتمع

.غزة محافظات
 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

كانتمعممييـ نظر كجية مف ةاإلستراتيجي دارةلئل الثانكية المدارس مديرم ممارسة درجة فٌأ -
(75.6%). نسبةمغتب ،كبيرةو بدرجةو
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بمحافظات الثانكية المدارس معممي راتتقدي متكسط بيف إحصائيةو داللوة ذات فركؽه تكجد ال -
).الخدمة سنكات الجنس،لمتغيرم:) عزلتي ةاإلستراتيجي دارةلئل مديرييـ ممارسة لدرجة غزة

اإلدارة ممارسة درجة كبيف اإلشرافية العمميات فعالية درجة بيف مكجبةه ارتباطيوه عبلقةه تكجد -
 .ةاإلستراتيجي

"درجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات المنظمة بعنواف:  (ـ2012دراسة البنا ) -11
  ".ات غزة وسبؿ تفعيمياالمتعممة في المدارس الثانوية بمحافظ

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىدرجةممارسةاإلدارةالمدرسيةالستراتيجياتالمنظمةالمتعممة
فيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةكسبؿتفعيميا.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالباحثالمنيج

لجمعالكصفيالتحميمي؛لمبلءمتولمكضكعالدراسة.كمااستخدـالباحثاال ستبانةكأداةورئيسةو
(فقرةنمكزعةنعمى55البيانات،حيثقاـبتطكيراستبانةأبعادالمنظمةالمتعممة،تككنتمف)

( مف الدراسة تككنتعينة ك . مجاالتو طبقيةو405سبعة بطريقةو أخذىـ تـ كمعممةن، معممان )
تناسبيةو،بنسبة) (معممان4048ةالبالغعددىـ)(مفالمجتمعاألصميلمدراس10,8%عشكائيةو

ـ(.2011-2012كمعممةفيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمعاـالدراسي)
 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

في - المتعممة الستراتيجياتالمنظمة المدرسية اإلدارة ممارسة لدرجة الكمي المتكسط أف 
غز بمحافظات الثانكية )المدارس بمغ العينة أفراد لدل 3.21ة، نسبيو كبكزفو ،)%

(64.2 متكسطةو،إالفيالمجاؿالسابعحيثحصؿعمىدرجًةتكافرو %(،كبدرجًةتكافرو
( حسابيو بمتكسطو )3.44كبيرو نسبيو %(.68.8(،كبكزفو

القيادة - )اإلستراتيجيأف  حسابيو يقدره(،كبكزفنسب3.44ةالداعمةلمتعمـجاءتبمتكسطو
كبيرةو.68.8) %(،كبدرجًةتكافرو

بيفمتكسطاتتقديراتالمعمميفلدرجةممارسةاإلدارة - التكجدفركؽهذاتداللةوإحصائيةو
تيعزل غزة بمحافظات الثانكية المدارس في المتعممة المنظمة الستراتيجيات المدرسية

اتالخدمة(.لممتغيراتالتالية:)الجنس،المؤىؿالعممي،التخصص،سنك

 2012 -2008ة اإلستراتيجي"مدى تطبيؽ الخطة  :( بعنوافـ2012دراسة حمودة ) -11
 لنظاـ التعميـ األساسي بفمسطيف في ضوء معايير الجودة الشاممة".

لنظاـالتعميــ2012-2008ةاإلستراتيجيىدفتالدراسةالتعرؼإلىمدلتطبيؽالخطة
ديدتأثيرمتغيراتكؿمفجكدةالشاممة،كماىدفتتحاألساسيبفمسطيففيضكءمعاييرال
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سنكاتالخدمة، مكافالعمؿ، العمر، عمىتقديراتالعامميفلمدل)الجنس، العممي( المؤىؿ
يرلنظاـالتعميـاألساسيبفمسطيففيضكءمعايـ2012-2008اإلستراتيجيتطبيؽالخطة
الشاممة. الدراسةكالجكدة أىداؼ البلتحقيؽ الكصفياتبع المنيج لمكضكعاحث لمبلءمتو ؛

مفمككنةنالباحثاستبانةنعدٌاستخدـاالستبانةكأداةورئيسةولجمعالبيانات،حيثأالدراسة.كما
ىي:)70) تكفيرالتعميـاألساسيلجميعالطمبة،تحسيفنكعية(فقرةنمكزعةنعمىخمسةىأبعادو

كتح فمسطيني منياج إعداد خبلؿ مف تالتعميـ التعمـ، مصادر فيسيف البشرية القكل نمية
اإلدارم، البلصفٌالجياز األنشطة تطكير اإلدارمكالتربكم، النظاـ عينةتككنتك(.يةتطكير

مديرياتكزارةالتربيةكالتعميـبمحافظات(مفالمديريفكرؤساءاألقساـفي210مف)الدراسة
.قسـوكرئيسىرانمدي(242)مجتمعالدراسةالبالغعددىـغزةمف

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

أف  - لتطبيؽالخطة الكمية ـ2012-2008ةاإلستراتيجيالدرجة األساسي التعميـ  لنظاـ
%(.72.8)،كبكزفنسبيبفمسطيففيضكءمعاييرالجكدةالشاممةكانتجيدةن

فركؽو - كجكد عدـ الدراسة بينت تقديراتأفرادإحصائيةولةوذاتدالكما متكسطات بيف
 لمدلتطبيؽالخطة اإلستراتيجيالعينة األساسيبفمسطيف2008-2012ة التعميـ لنظاـ

 فيضكءمعاييرالجكدةالشاممةتعزللجميعمتغيراتالدراسة.

"دور التخطيط المدرسي في تطوير أداء معممي ـ( بعنواف: 2012دراسة الصوص ) -12
 الغوث بمحافظات غزة وسبؿ تفعيمو".ة مدارس وكال

داءالمعمميفكسبؿتفعيؿىدفتالدراسةالتعرؼإلىدكرالتخطيطالمدرسيفيتطكيرأ
كفقان الدكرفيالمدارساإلعداديةالتابعةلككالةالغكثبمحافظاتغزة لمتغيراتالدراسةىذا

 )الجنس، أىداؼاالتالية كلتحقيؽ .) سنكاتالخدمة الباحثالمنيجالتخصص، اتبع لدراسة
لجمعالكصفيالتحميمي؛ لمبلءمتولمكضكعالدراسة،كمااستخدـالباحثاالستبانةكأداةورئيسةو

كا الدراسةالبيانات، نتائج مف أعدلتحقؽ حيث خاصةه:استبانتيف، األكلى التخطيطبدكر
أ تطكير في المعمميفالمدرسي استبانةه،داء الثانية،ممعمميفلمكجيةهمغمقةهكىي كاالستبانة

كماتككنتعينةالدراسةمف.مفتكحةهكىياستبانةه،بسبؿتفعيؿدكرالتخطيطالمدرسيخاصةه
لدراسةبطريقةوعشكائيةوطبقيةو.ختارالباحثعينةاكمعممةن،حيثا(معممان338)
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 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
لمدرسيفيتطكيرالمعمميففيمدارسككالةالغكثاالعداديةمفكجيةدكرالتخطيطا -

(.80.83%)قدرهينسبيوبكزفوبدرجةتقديركبيرة،كنظرمعممييا
فرادالعينةلدكرالتخطيطالمدرسيالةهإحصائيانفيمتكسطاتتقديراتأدالتكجدفركؽه -

 سنكاتالخدمة(.،التخصص،لجنسعزللمتغيراتالدراسة)اداءالمعمميفتيرأفيتطكي

 

 رسالة تأثير مدى مف بعنواف: "التحقؽMargaret, 2012) ) مارجريت دراسة -13

 ."لممدرسة التنموي التخطيط عمى المدرسة
"An investigation into the impact of Mission Statements on School 

Development Planning".                                                                  

 يككفأكثر المدرسي التنمكم التخطيط بأف االعتقاد مدل ختبارإ الدراسةالتعرؼإلى ىدفت

 تعبر التيك العامميف، جميع بيف فيما بالتعاكف كضعيا تـ بكضكحو مكتكبةو بكثيقةو يرتبط عندما فاعميةن

كلت في كالمعتقدات القيـ عف الباحثالمدرسة. اتبع الدراسة أىداؼ الكصفي حقيؽ  المنيج

الدراسة. ؛التحميمي لمكضكع  لمبلءمتو االستبانةكما الباحث لجمعاستخداـ رئيسةو كأداةو
 .مفالمقاببلت العديد إجراء تـ ككذلؾ ،لتحقؽمفنتائجالدراسةالبيانات،كا

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

 .العامميف لجميع كالرسالة كالرؤية المدارس في المكضكعية لعباراتا كضكح -

 تعززلدييـ بحيث المدرسة، في تعيينيـ كأثناء قبؿ الجدد لممكظفيف كالرسالة الرؤية كضكح -

 .كفقيا العمؿ عمى القدرة

عمميةالتخطيطالتنمكملممدرسةيسيركفؽرؤيةكرسالةكاضحةلجميعالعامميف -  .أف 

"درجة استخداـ مديري مدارس وكالة الغوث : ( بعنوافـ2011راسة أبو ختمة )د -14
 فمسطيف. في مواجية اليدر التربوي في مدارسيـ". اإلستراتيجيالدولية لمتخطيط 

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىدرجةاستخداـمديرممدارسككالةالغكثالدكليةلمتخطيط
التربكممفاإلستراتيجي اليدر مديفيمكاجية نظر كسبؿتطكيرهكجية كفقارمالمدارس، ،

لمتغيراتالدراسةالتالية:)الجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة،المرحمةالتعميمية،المنطقة
التعميمية(.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي؛لمبلءمتولمكضكع

االستب الباحثة استخدمت كما نتائجالدراسة. مف كالتحقؽ البيانات، لجمع رئيسةو كأداةو انة
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( مف مككنةه كىي )47الدراسة، عمى مكزعةن فقرةن مف5)( الدراسة عينة كتككنت . مجاالتو
(مديرانكمديرةن.198)

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

مفكجيةنظرىـإلستراتيجيادرجةاستخداـمديرممدارسككالةالغكثالدكليةلمتخطيط -
(.(82.71%بصكرةوعامةوكانتكبيرةن،حيثبمغتنسبةاالستبانة

 اإلستراتيجيمبات التخطيط "درجة توافر متط :( بعنوافـ2011) دراسة العمودي -15
ىميتيا وذلؾ مف وجية نظر الييئة التعميمية في المرحمة الثانوية المدرسي ودرجة أ

 .بمدينة مكة المكرمة"
 الدراسة تكالتعرؼإلىىدفت أىمية درجة التخطيطابياف إلنجاح الفاعمة القيادات فر

ةحتىاإلستراتيجيىميةعنايةالمدرسةبمراحؿبناءالخطةالمدرسي،كبيافدرجةأاإلستراتيجي
 التنفيذتحقؽ عند التاليةكفقان،النجاح سنكاتلممغيرات العممي، المؤىؿ الحالي، )العمؿ :
،الخدمة الدكرات الكصفيعدد المنيج الباحث اتبع الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ التدريبية(.
،لجمعالبياناترئيسةواالستبانةكأداةوكمااستخدـالباحثمتولمكضكعالدراسة.؛لمبلءالمسحي

تككنت.لتحقؽمفنتائجالدراسةكا مديران54مف)الدراسةعينةكقد ك( (62)،كككيبلن(96)،
.(معممان304ك)،مرشدان

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

لتكافرالقيادةالفاعمةأ - .المدرسياإلستراتيجيإلنجاحالتخطيطجدانعاليةهىميةهأف 
لنشرثقافةالجكدةأىميةهعاليةهفيإً -  المدرسي.اإلستراتيجينجاحالتخطيطأف 

"درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في  :ف( بعنواـ2011دراسة المصري ) -16
وعالقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في  اإلستراتيجيمحافظات غزة لمتخطيط 

 مدارسيـ".
محافظاتغزة في المدارسالثانكية مديرم ممارسة درجة التعرؼإلى الدراسة ىدفت

ااإلستراتيجيلمتخطيط التنظيمية بأنماطالثقافة كعبلقتو فيمدارسيـ. الدراسةكاتبعتلسائدة
كأداةو االستبانة الباحث استخدـ كما الدراسة. لمكضكع لمبلءمتو التحميمي؛ الكصفي المنيج

لمتخطيط استبانةه استبانتيف، بتصميـ حيثقاـ البيانات، لجمًع مفاإلستراتيجيرئيسةو مككنةه
يةالمستقبميةلممدرسة،صياغةرسالة(فقرةن،مكزعةنعمىستةمجاالتكىي:)صياغةالرؤ61)

ة،تحميؿالبيئةالداخمية،تحميؿالبيئةالخارجية،المتابعةاإلستراتيجيالمدرسة،صياغةاألىداؼ
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( مف مككنةه التنظيميًة لمثقافًة كاستبانةه ىي:39كالتقكيـ(، مجاالتو أربع عمى مكزعةن فقرةن، )
ثق كاألدكار، النظـ ثقافة القكة، عينة)ثقافة كتككنت اإلنجاز(. ثقافة اإلنساني، التعاطؼ افة

(مديرانكمديرةنمفمجتمعالدراسةالمتمثؿبمديرمكمديراتالمدارس110الدراسةالميدانيةمف)
(مديرانكمديرةن.134ـ،كالبالغعددىـ)2011-1010الثانكيةفيمحافظاتغزةلمعاـ
 :ئج أىمياالنتامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

لمتخطيط - درجةممارسةمديرمالمدارسالثانكية بمغت)اإلستراتيجيأف  (،82.18%قد
كقدجاءالمجاؿالثاني:درجةممارسةمديرالمدرسةلصياغةرسالةالمدرسةفيالمرتبة

( قدرهي نسبيو بكزفو مدير83.98%األكلى ممارسة درجة السادس: المجاؿ ذلؾ يمي ،)
لمم المدرسة المدرسة لخطة كالتقكيـ اإلستراتيجيتابعة بكزفو الثانية الرتبة عمى حصؿ ة،
قدرهي) لتحميؿالبيئة83.93%نسبيو درجةممارسةمديرالمدرسة المجاؿالرابع: يميو ،)

( قدرهي نسبيو بكزفو حصؿعمىالثالثة لممدرسة، المجاؿاألكؿ:82.44%الداخمية ثـ ،)
 المدرسة مدير ممارسة المرتبةدرجة عمى حصؿ لممدرسة، المستقبمية الرؤية لصياغة

( قدرهي نسبيو بكزفو مدير81.96الرابعة ممارسة درجة الثالث: المجاؿ ذلؾ يمي ،)%
األىداؼ كصياغة لتحديد الخامسةاإلستراتيجيالمدرسة المرتبة عمى حصؿ لممدرسة، ة

( قدرهي نسبيو درج81.33%بكزفو الخامس: المجاؿ كأخيران المدرسة(، مدير ممارسة ة
قدرهي نسبيو بكزفو كاألخيرة السادسة لممدرسة،حصؿعمىالمرتبة الخارجية لتحميؿالبيئة

(%79.11.)
التخطيط - مقياس أبعاد جميع بيف إحصائيةو داللةو ذاتى مكجبةو ارتباطيةو عبلقةو كجكد

كأنماطالثقافةالتنظيمية.اإلستراتيجي

في مديريات  اإلستراتيجي"درجة تطبيؽ التخطيط ـ( بعنواف: 2010الكردي )دراسة  -17
 التربية والتعميـ في محافظات الضفة الغربية مف وجية نظر العامميف فييا".

إ التعرؼ الدراسة ىدفت التخطيط تطبيؽ درجة التربيةاإلستراتيجيلى مديريات في
مفكج الغربية فيمحافظاتالضفة فييكالتعميـ العامميف نظر إية باإلضافة ا، أثرلى بياف

الكظيفي، المسمى الخبرة، )الجنس، الدراسة العمميمتغيرات التربية،المؤىؿ مديرية كمكقع
كالتعميـ( تطبيؽ درجة عمى الباحثةاإلستراتيجيالتخطيط اتبعت الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،

التحميمي الكصفي لمبلءالمنيج ؛ الدراسةمتو مكضكع . كأداةوالباحاستخدمتكما االستبانة ثة
تـعامبلن(417)كتككنتعينةالدراسةمف.لتحقؽمفنتائجالدراسة،كالجمعالبياناتةورئيس
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الىـبطريقةارياخت العينة عشكائيةمفمجتمعالدراسةمفجميعالعامميففيمديرياتالطبقية
.امبلن(ع1190البالغعددىـ)تعميـفيمحافظاتالضفةالغربيةالتربيةكال

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

فياإلستراتيجيلتطبيؽالتخطيطمتكسطةنىناؾدرجةنأف  - كالتعميـ فيمديرياتالتربية
.مميففييامحافظاتالضفةالغربيةمفكجيةنظرالعا

طبيؽالتخطيطفيمتكسطاتاستجاباتالعامميفلدرجةت إحصائيةوداللةوذاتكجكدفركؽو -
مديرياتاإلستراتيجي لمتغيرفي تيعزل الغربية، الضفة محافظات في كالتعميـ التربية

،لحمديرالتربيةكالتعميـكنائبولصا،كلمتغيرالمسمىالكظيفي،كلصالحالذككر،الجنس
 لصالححممةالماجستيرفأعمى.،كلمتغيرالمؤىؿالعممي

 

يط ط"تنمية ميارات مديري المدارس الثانوية في التخ :( بعنوافـ2008دراسة سكيؾ ) -18
 ."غزةفي محافظات  اإلستراتيجي

التخطيط لميارات الثانكية المدارس مديرم ممارسة درجة إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
لاإلستراتيجي فيمحافظاتاإلستراتيجيخطيطفيمجاؿالتيـتنميةميارات،ككضعمقترحاتو

لممتغيرات،غزة التعميمية(.كفقان المنطقة الخدمة، سنكات العممي، المؤىؿ )الجنس، التالية:
اتبعت المنيجالكصفيالتحميميكلتحقيؽأىداؼالدراسة لمبلءمتولمكضكعالدراسةالباحثة .؛

لجمعالبيانات،كىيمككنةمف) رئيسةو استخدمتالباحثةاالستبانةكأداةو (فقرةن.كقد58كما
.فرادعينةالدراسةمفأاستبانةن(110عادة)،كتـإكمديرةنمديران(117)سةمفتككنتعينةالدرا

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

الكزفالنسبيلدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةلميارةصياغةرسالةالمدرسةمف -
(.%88.69كجيةنظرالمستجيبيفبمغ)

الثانكيةلمياراتصياغةرؤيةالمدرسةمفارسالمدمرجةممارسةمديرالكزفالنسبيلد -
(.%85.62كجيةنظرالمستجيبيفبمغ)

ا - البيئة تحميؿ لميارات الثانكية المدارس مديرم ممارسة نظردرجة كجية مف لداخمية
%(.83.29بمغ)المستجيبيف

الب - لمياراتتحميؿ المدارسالثانكية مديرم ممارسة ادرجة نظريئة كجية مف لخارجية
%(79.65بمغ)المستجيبيف
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ذات - بيف إحصائيةو داللوةكفيمايتعمؽبمتغيراتالدراسة،فقدأظيرتالدراسةكجكدفركؽو
بالمجاؿاألكؿكالثالثلبلستبانةمفكجيةنظرىـتعزل متكسطاتالمستجيبيفالمتعمقة

لمتغيرالجنس،كذلؾلصالحاإلناث.

ة في زيادة فاعمي اإلستراتيجي"دور التخطيط  :( بعنوافـ2008نور الديف )دراسة  -19
 ."اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة
ةاإلدارةالمدرسيةفيزيادةفاعمياإلستراتيجيدكرالتخطيطىدفتالدراسةالتعرؼإلى

 كفقانبمحافظات غزة، الخدمة، سنكات العممي، المؤىؿ )الجنس، التالية: المنطقةلممتغيرات
متولمكضكع؛لمبلءالتعميمية(.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي

لجمعالبيانات،كااالستبانةالدراسة.كمااستخدـالباحث رئيسةو ،لتحقؽمفنتائجالدراسةكأداةو
.ك5(فقرةن،كيزعتعمى)60كالتيتككنتمف) (مديران122مف)تككنتعينةالدراسة(مجاالتو

.العلٍا األساسٍت للوشحلت كمديرةن(مديران161مفمجتمعالدراسةالبالغ)كمديرةو

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

الكزفالنسبيلمتكسطدرجةتأييدعينةالدراسةلدكرالتخطيط - فيزيادةاإلستراتيجيأف 
(.%84.47ظاتغزة،بمغ)فاعميةاإلدارةالمدرسيةبمحاف

المستجيبيفأ - دارةالمدرسيةدكرصياغةرسالةالمدرسةفيزيادةفاعميةاإلقركابأىميةأف 
(.%85.06)قدرهينسبيوبكزفو

المستجيبيفأ - دارةالمدرسيةيةفيزيادةفاعميةاإللمدرسدكرصياغةالرؤيةاقركابأىميةأف 
(.%84.75)قدرهينسبيوبكزفو

المستجيبيفأقركابأىميةدكرصياغةاأل - ةلممدرسةفيزيادةفاعميةاإلستراتيجيىداؼأف 
(.%86.36)قدرهينسبيودارةالمدرسيةبكزفواإل

المستجيبيفأ - أف  بأىمية الداخميدكرقركا فاعميةاإلتحميؿالبيئة فيزيادة لممدرسة دارةة
(.%85.26)قدرهينسبيوالمدرسيةبكزفو

المستجيبيفأ - بأىميةأف  دارةدكرتحميؿالبيئةالخارجيةلممدرسةفيزيادةفاعميةاإلقركا
 (.%82.25)قدرهينسبيوالمدرسيةبكزفو
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لدى مديري  اإلستراتيجي"معوقات تطبيؽ التخطيط  :( بعنوافـ2007دراسة الشاعر ) -20
 المدارس الحكومية في محافظات غزة".

ا دلمديرمالمدارسلاإلستراتيجيمعكقاتتطبيؽالتخطيطلتعرؼإلىىدفتالدراسة
غزة،كسبؿالتغمبعمييا.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالباحثالمنيجالكصفيفيمحافظات

لجمعالبيانات،كمااستخدـالباحثاالستبانةلمكضكعالدراسة،متو؛لمبلءالتحميمي كأداةورئيسةو
،مفمجتمعالدراسة(مديرانكمديرةن187تككنتعينةالدراسةمف)كراسة.الدلتحقؽمفنتائجكا

(.353)البالغعددىـ

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

نسبة - أف  النتائج طبيعة (64.9أظيرت في معكقات بكجكد أقرت العينة أفراد مف )%
ثرالمتغيراتالخارجيةعمىالنشاطاتالتخطيطالمدرسي،كعمىرأسياصعكبةالتنبؤبأ

المدرسيةالمخططليافيالمستقبؿ.

دراسة حالة  ,في التعميـ اإلستراتيجي"التخطيط  (: (Aimee, 2006إيمي دراسة -21
 ."شبوا مدارس مقاطعة

"Strategic Planning in Education: A Case Study of the Chippewa 

Falls, Wisconsin Area Unified School District". 

فيالمدارسفيالكالياتاإلستراتيجيمدلتطبيؽالتخطيطإلىالتعرؼىدفتالدراسة
المتحدة التحميمي. الكصفي الباحثالمنيج اتبع أىداؼالدراسة لمكضكعبلءلم؛كلتحقيؽ متو

.لتحقؽمفنتائجالدراسة،كالجمعالبياناتكأداةورئيسةواستخدـالباحثاالستبانةالدراسة.كما

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

.دنىفيالمدارسيتـبالحداألاإلستراتيجياستخداـالتخطيطأف  -
-  أف  التخطيط اإلستراتيجياستخداـ كأف في ، بعيدو زمفو ىناؾشعكرالمدارسليسمنذ

 كضركرةاستخدامو.،بأىمية

 

لممدارس العامة  اإلستراتيجي"التخطيط  :بعنواف (Johnson, 2004) جونسوف دراسة -22
 ."في ميالرد

''Strategic Planning in the Millard Public Schools''.                              

 الدراسة اىدفت لتعرؼ التخطيط عممية فيـ تـ،اإلستراتيجيإلى الذم العمؿ طار كا 
؛تطكيره كلتحقيؽأىداؼلتكجيو العامة. فيمدارسميبلرد لتحسيفالتعميـ مبادراتالمنطقة؛
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استخدـالباحثكما.؛لمبلءمتولمكضكعالدراسةالمنيجالكصفيالتحميميالدراسةاتبعالباحث
كأداةو المقابمة كارئيسةو البيانات، الدراسةلجمع نتائج مف بإجراءلتحقؽ الباحث قاـ حيث ،

 التخطيط مكضكع حكؿ لمعامميف طريقةناإلستراتيجيمقاببلتو ميبلرد مدارس كاستخدمت .
 لمتخطيط كمتكاممةن األداءاإلستراتيجيممخصةن، كنتائج التخطيط، إطار بيف العبلقة لتظير ؛

 الدراسة عينة كتككنت عممياتمجمكعةومفالمنظـ. في كالحالييف السابقيف المشاركيف مف
.،كمسؤكليالتعميـفيالمنطقةاإلستراتيجيالتخطيط

 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

-  تمكفالمنظماتمفالتنفيذالفعاؿلبلستمرارفيتقييـمعاييرنجاحوماسةنىناؾحاجةنأف 
 .راتيجياإلستلعممياتالتخطيط

-   .اإلستراتيجيبأىميةالتخطيطكامؿومسؤكليالتعميـعمىاقتناعوأف 

 النمو عمى اإلستراتيجي التخطيط أثر" ( بعنواف:Campbell, 2003) كامبؿ دراسة -23

 ."بنسمفانيا والية وتشيستر في بيركس لمنطقتي العامة المدارس في الميني
"The perceived impact of strategic planning on professional  

development in   Berks County and Chester county public school in 

Pennsylvania".                                                                              

دراؾ فيـ مدل تحديد إلى الدراسةالتعرؼ ىدفت  كتشيستر بيركس في كاإلدارييف المعمميف كا 

الميني.كلتحقيؽ النمك أنشطة لتنفيذ كأداةو اإلستراتيجي التخطيط عممية لفعالية كاليةبنسمفانيا مف
التحميمي؛لمبلءمتولمكضكعالدراسة.كمااستخدـ المنيجالكصفي اتبعالباحث أىداؼالدراسة

 الباحث رئيسةو  مف العينة لجمعالبيانات،كالتحقؽمفنتائجالدراسة.كتككنتاالستبانةكأداةو

داريان معممان(162) المنطقتيف. مدارس في كا 
 :النتائج أىميامف وقد توصمت الدراسة إلى العديد 

 .ةاإلستراتيجي لمخطة كتأييدىـ كاإلدارييف المعمميف انحياز -

مدارسالمنطقتيفبذلتاجيدانلدعـالنمكالمين -  .يلمعامميفمفخبلؿالتخطيطأف 

ممارسة - لدرجة العينة أفراد تقدير متكسطات بيف إحصائيان دالة ارتباطية عبلقة كجكد
 ،كبيفمتكسطتقديرىـألثرالتخطيطعمىالنمكالميني.اإلستراتيجيالتخطيط
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 :الدراسات المتعمقة بالميارات القيادية :ثانياً 

ـ( بعنواف: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات 2016دراسة الصميبي )  -1
 غزة لمقيادة التشاركية وعالقتيا بالفاعمية الذاتية لمعممييـ".

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمقيادة
بلقتيابمستكلالفاعميةالذاتيةلدلمعممييـ،كدراسةداللةالفركؽفيمتكسطاتالتشاركيةكع

كلتحقيؽ الخدمة(. سنكات العممي، المؤىؿ )الجنس، التالية: الدراسة لمتغيرات تبعان تقديراتيـ
متولمكضكعالدراسة.كمااستخدـلمبلءأىداؼالدراسةاتبعالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي؛

الغرضتحتكيافعمى)رئيسةواالستبانةكأداةوالباحث استبانتيفليذا بتصميـ (75،حيثقاـ
)فقرةن مف الدراسة عينة كتككنت كمعممةن420. معممان ) الدراسة، مجتمع عددىـكمف البالغ
ة.ز غىمفالمدارسالثانكيةبمحافظاتً(معممانكمعممةن4855)

 تائج أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف الن
يمارسمديركالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةالقيادةالتشاركيةمفكجيةنظرمعممييـ -

حسبالمحؾالمستخدـ.كبيرةه%(،كىينسبةه77.40بنسبة)
نظرىـ - مفكجية بمحافظاتغزة المدارسالثانكية لدلمعممي الذاتية مستكلالفاعمية

.حسبالمحؾالمستخدـكبيرةه%(،كىينسبةه80.8جاءتبنسبة)
بيفمتكسطاتتقديرأفرادالعينةلمستكلالفاعميةالذاتيةإحصائيةوداللةوذاتىتكجدفركؽه -

لدييـتعزللمتغيرالجنس،لصالحاإلناث.
فركؽه - تكجد لمستكلالفاعميةإحصائيةوداللةوذاتىال العينة أفراد متكسطاتتقدير بيف

للمتغيرالمؤىؿالعممي،كلمتغيرسنكاتالخدمة.الذاتيةلدييـتعز
إحصائيانبيفمتكسطاتتقديرأفرادعينةالدراسةلدرجةدالةهطرديةهارتباطيةهتكجدعبلقةه -

التشاركية لمقيادة غزة بمحافظات الثانكية المدارس مديرم متكسطات،ممارسة كبيف
تقديراتيـلمستكلالفاعميةالذاتيةلدييـ.

ـ( بعنواف: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة 2015اسة أبو زر )در  -2
 لمقيادة الموزعة وعالقتيا بمستوى الفاعمية الذاتية لدى معممييـ".

لىدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمقيادةىدفتالدراسةالتعرؼإ
بمستكلالفاعميةالذا تبعالباحثاتيةلدلمعممييـ.كلتحقيؽأىداؼالدراسةالمكزعةكعبلقتيا

التحميمي؛ الكصفي كأداةولمبلءالمنيج االستبانة الباحث استخدـ كما الدراسة. لمكضكع متو
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الدراسةمف)رئيسةو تككنتعينة كقد معممان400لجمعالبياناتكالتحقؽمفنتائجالدراسة. )
.كمعممةن

 يد مف النتائج أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى العد
عبلقةو - الثانكيةإحصائيةوداللةوذاتىمكجبةوطرديةوكجكد المدارس مديرم ممارسة بيف

 بمحافظاتغزةلمقيادةالمكزعةكمستكلالفاعميةالذاتيةلمعممييـ.

بمغمستكلالفاعميةالذاتيةلدلمعمميالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةمفكجيةنظرىـ -
 حسبالمحؾالمستخدـفيالدراسة.كبيرهكىيدرجةه،%(81.83)

فركؽه - تكجد لمستكلإحصائيةوذاتداللةوال العينة أفراد تقدير متكسطاتدرجات بيف
الجنس، تعزلإلىمتغير بمحافظاتغزة لدلمعمميالمدارسالثانكية الذاتية الفاعمية

كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخدمة.

ـ(: "درجة توافر سمات القيادة التحويمية لدى مديري المدارس 2015عاؿ )دراسة عبد ال -3
 الثانوية بمحافظة غزة وعالقتيا بمستوى االنتماء الميني لمعممييـ".

لدلمديرمالمدارسالثانكية التحكيمية سماتالقيادة التعرؼإلىدرجة ىدفتالدراسة
كدراسةداللةالفركؽبيفمتكسطاتدرجاتبمحافظةغزةكعبلقتياباالنتماءالمينيلمعممييـ،

المنطقة الخدمة، كسنكات العممي، المؤىؿ )الجنس، الدراسة لمتغيرات تبعان المعمميف تقدير
ضكعمتولمكثةالمنيجالكصفيالتحميمي،لمبلءالتعميمية(.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعتالباح

،حيثأعدتاستبانتيف:تككنتالبياناتًلجمعًرئيسةواالستبانةكأداةوالدراسة.كمااستخدمت
األكلىمف) الحافز50االستبانة المثالي، )التأثير األربع مكزعةعمىمجاالتالدراسة فقرة )

مستكل لقياس الثانية كاالستبانة الفردية(، بالمشاعر االىتماـ الفكرية، االستثارة اإلليامي،
(1538(فقرة.كقدتككفمجتمعالدراسةمف)27)مى،احتكتعاالنتماءالمينيلدلالمعمميف

ة.ز غىلمدارسالثانكيةبمحافظةًمفامعممانكمعممةن
 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

مستكلاالنتماءالمينيلدلمعمميالمدارسالثانكيةبمحافظةغزةمفكجيةنظرىـ،جاء -
(.75.00%ي)بدرجةتقديركبيرة،كبكزفنسب

فركؽه - تكجد داللةوال مستكلإحصائيةوذات حكؿ العينة أفراد تقديرات متكسطات بيف
عزللمتغيراالنتماءالمينيلدلمعمميالمدارسالثانكيةبمحافظةغزةمفكجيةنظرىـتي

)الجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة،المنطقةالتعميمية(.
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عبلقةه - عينةدالةهمكجبةهديةهطرارتباطيةهتكجد أفراد تقديرات متكسطات بيف إحصائيان
،الدراسةلدرجةتكافرسماتالقيادةالتحكيميةلدلمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظةغزة

كمستكلاالنتماءالمينيلدلمعممييـ.

 بمحافظات الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة"ـ( بعنواف: 2015دراسة الرنتيسي ) -4

 اإلنسانية". عالقاتيـ بدرجة وعالقتيا لمقيادة التشاركية غزة
دةلمقيا غزة تبمحافظا يةالثانك المدارس مديرم رسةمما ةدرج إلى فالتعر سةراالد دفتى
لئلجابنيةاإلنسا عبلقاتيـ بدرجة كعبلقتيا يةالتشارك البا سةراالد أسئمة عف ة. ـستخدابا حثقاـ
حثباالقاـ سةراالد فداأى كلتحقيؽ سة،راالد علمكضك لمبلءمتو لؾذك التحميمي؛ كصفيال جالمني
دةلمقيا يةالثانك المدارس مديرم رسةمما ةدرج سلقيا ىاألكل سة،رالمد كأداة استبانتيف ـستخدابا

مديرم رسةمما ةدرج سلقيا نيةكالثا فقرة، (38مف) نتتكك المعمميف نظر ةكجي مف يةالتشارك
مف نيةاإلنسا تالمعبلق يةالثانك المدارس :ىي التمجا (3) عمى زعتك فقرة (43) تككنت
تالعبلقا ة،كالطمب المدير بيف نيةاإلنسا تالعبلقا ،كالمعمميف المدير بيف نيةاإلنسا ت)العبلقا
يةالثانك المدارس معممي ميعج مف سةراالد تمعمج كتككف ،)المحمي تمعكالمج المدير بيف نيةاإلنسا

(معممانكمعممةن،كقد4978ـ(كالبالغعددىـ)2015-2014الدراسي)فيمحافظاتغزةلمعاـ
%(مف10(معممانكمعممةنتـاختيارىـبطريقةعشكائية،مايعادؿ)500بمغتعينةالدراسة)
 أفرادمجتمعالدراسة.

 :أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد

 المدارس لدلمديرم نيةاإلنسا تالعبلقا ةلدرج يمالك سطأفالمتك سةراالد ئجنتا رتظيأ -

 ( 3.82 ) مغب قد ،معمميفال نظر ةكجي مف غزة تبمحافظايةالثانك نسبيو كبكزفو
(76.40.)% 

التكجدفركؽذاتداللةوإحصائيةوبيفمتكسطاتتقديرأفرادعينةالدراسةلدرجةممارسة -
االنس لمعبلقات غزة بمحافظات الثانكية المدارس )الجنس،مديرم لمتغيرم تيعزل انية

المؤىؿالعممي(.
بيفمتكسطاتتقديرأفرادعينةالدراسةلدرجةممارسة - إحصائيةو ذاتداللةو تكجدفركؽه

في الخدمة لسنكات تيعزل االنسانيًة لمعبلقاًت غزة بمحافظات الثانكية المدارس مديرم
بيفالمديركالمعمميفلصالح)أقؿمفالدرجةالكميةلبلستبانة،كمجاؿالعبلقاتاالنسانية

سنكات(.5
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بيفمتكسطاتتقديرأفرادعينةالدراسةلدرجة - إحصائيةو تكجدعبلقةهارتباطيةهذاتداللةو
ممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمقيادةالتشاركية،كمتكسطاتتقديرأفراد

سانيةمفكجيةنظرالمعمميف.عينةالدراسةلدرجةممارستيـلمعبلقاتاالن

ـ(: "درجة توافر الصفات القيادية لدى معممي المدارس الحكومية 2015دراسة حمد ) -5
 الثانوية وعالقتيا بدافعية الطمبة نحو التعمـ مف وجية نظر مديرييـ في العاصمة عماف".

التعرؼإلى الحككمية المدارس معممي لدليةدالقيا الصفات تكافر درجة ىدفتالدراسة
كلتحقيؽأىداؼالدراسة بدافعيةالطمبةنحكالتعمـمفكجيةنظرمديرييـ، الثانكيةكعبلقتيا
الباحثأداة استخدـ كما لمبلءمتولمكضكعالدراسة. اتبعالباحثالمنيجالكصفيكالتحميمي؛

الدراسةمف) كتككنتعينة لجمعالمعمكمات. رئيسة كأداة مديران167االستبانة. تـ( كمديرةن،
اختيارىـبطريقةالعينةالعشكائيةالطبقية.

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
 العاصمةمحافظة في ةيالحككم ةيالثانك المرحمة معممي لدل ةياديالق الصفات تكافر درجة أف  -

 .متكسطة كانت فيريالمد نظر كجية مف عماف

بيفمتكسطدرجاتتقديرأفرادالعينةلدرجةتكافر مكجبةو صائيةوإح داللةو ذات عبلقة كجكد -
 دافعيةكمتكسطدرجاتتقديرأفرادالعينةل ،الثانكية المرحمة معمميلدل ةياديالق الصفات

. التعمـ نحك الطمبة

(: "العالقة بيف نمط القيادة التحويمية وتحسيف Kheirandish, 2014دراسة خيرنديش ) -6
 المعمميف: دراسة حالة. منطقة األىواز".األداء بيف 

"The Relationships between Transformational Leadership Styles and 

Performance Improvement among Teachers: A case Study ."  

التحكيميةكأداءالمعمـفيتحسيفالعممية إلىمعرفةالعبلقةبيفالقيادة ىدفتالدراسة
الباحثطبلبالمرحمةالثانكيةفيمنطقةاألىكاز.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالتعميميةلدل

لمبلء االرتباطي؛ الكصفي كأداةوالمنيج الباحثاالستبياف استخدـ كما البحث. لمكضكع متو
)رئيسةو مف الدراسة عينة تككنت كقد الدراسة. نتائج مف البياناتكالتحقؽ مف108لجمع )

.عشكائيةوـاختيارىـبطريقةوكالتيت،المعمميف

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
 بيفالقيادةالتحكيميةكتحسيفأداءالمعمميف.يجابيةوإكجكدعبلقةو -



87 
 

ينبغيأفٍ - التحكيمية، مفخبلؿنمطالقيادة المعمـ أداء يككفمفأجؿتحسيفكتطكير
ليـ.كاضحةومفكضعرؤيةولممعمميف،كالبدالمديركفقدكةن

(: "تأثير أساليب Nadarasa and Thuraisingam, 2014) ثيرسنجاـدراسة ندراسا و  -7
 القيادة لدى المديريف عمى الرضا الوظيفي لممعمميف في المدارس الثانوية بمنطقة جافنا".

"The Influence of Principals' Leadership Styles on School Teachers’ 

Job Satisfaction- Study of Secondary School in  JAFFNA district". 

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىمدلتأثيرأساليبالقيادةلدلالمديريفعمىالرضاالكظيفي
أسمكبيف عمى كركز جافنا، بمنطقة الثانكية المدارس في القيادة:لممعمميف أسمكب األكؿ

تبعالباحثالمنيجالكصفياالستبدادم.كلتحقيؽأىداؼالدراسةاكالثانياألسمكب،الديمقراطية
لمبلء كأداةوالمسحي؛ االستبانة الباحث استخدـ كما الدراسة. لمكضكع جمعرئيسةومتو في

كالبيانات الدراسة.  نتائج مف كالتحقؽ ،( مف الدراسة كمعممةن320تككنتعينة معممان مف(
المدارسالثانكيةبالمنطقة.

 د توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:وق
 عمىالرضاالكظيفيلممعمميف.إيجابيهالقيادةالديمقراطيةلياتأثيره -

عمىالرضاالكظيفي.سمبيهالقيادةالمستبدةلياتأثيره -

دراسة ميدانية عمى  –(: "المعمموف القادة  وصفاتيـ Aslam, 2012) إسالـ  دراسة -8
 حمة الثانوية". في مدينة الىور بدولة باكستاف.معممي المر 

"Teachers` as a Leader and their Traits: Evidence from secondary 

level". 

في كاإلنسانية الشخصية كالسمات الصفات تكافر مدل إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
كلتحقيؽ التربكم. التغيير في كبيرو دكرو مف لذلؾ لما القادة، اتبعالمعمميف الدراسة أىداؼ

الباحثاالستبانة استخدـ كما لمكضكعالدراسة. لمبلءمتو الكصفيالتحميمي؛ الباحثالمنيج
( مف الدراسة كتككنتعينة المعمكمات. لجمع رئيسةو مفمعمميالمدارس150كأداةو معممان )

الثانكيةفيمدينةالىكربدكلةباكستاف.
 مف النتائج أىميا: وقد توصمت الدراسة إلى العديد

 الصفاتكالسماتالشخصيةكاإلنسانيةتؤثرعمىالسمكؾالقيادملممعمـ. -

مفالسماتالشخصيةكاإلنسانيةالتيتجعميـأكثر - مرتفعةو تمتعالمعمميفالقادةبدرجاتو
قياديةوفعالةو.  قدرةنعمىتطبيؽأنماطو
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"القيادة الفعالة في المدارس الثانوية  ( بعنواف:Abu Nayeem, 2011دراسة أبو ناييـ ) -9
 االنتقاؿ نحو تطبيؽ القيادة الموزعة". -في بنغالديش

"Perception of effective leadership in Bangladesh Secondary school 

Moving towards distributed leadership".  

 لنظرية بنغبلدش في المدارس مديرم فيـ إلى التعرؼ الدراسة كمدلىدفت القيادة،
 المكزعة، القيادة ألسمكب إاستخداميـ القيادية.كمدل األنشطة في لمعممييـ المديريف شراؾ

متولمكضكعالدراسة.كمااستخدـلمبلءكلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالباحثالمنيجالكصفي؛
جراءكتـإالدراسة،لجمعالبيانات،كالتحقؽمفنتائجرئيسةوالباحثاالستبانةكالمقابمةكأدكاتو

عمىالمعمميف.كاشتممتعينةالدراسةعمىمعالمديريف،كتطبيؽمسحومنظمةوشبوًمقاببلتو
فيبنغبلدش،حيثتـ،كعشريفمعممانمدارسومديرمأربعً مفمدارسثانكيةفيمدينةدكا

كفقان اختبارالثانكيةالعاـلنتائجاختيارالمدارساألربعمفبيفالعشراألكائؿفيمدينةدكا
ـ.2010–2009مدراسيل

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
امتبلؾمديرمالمدارسلممعرفةالتجريبيةالكافيةحكؿقيادتيـلمدارسيـ،حيثتـتطكير -

 معظـمياراتيـالقياديةمفخبلؿالخبرة،كالتيتركزعمىالقيادةالتربكية.

إدر - النظرية،قمة المعرفة إلى المدارس مديرم القيادةكاألاؾ كمفاىيـ المختمفة، ساليب
 عفالقيادة.تدريبيةوالمدرسيةباعتبارأنيـلـتتحلدييـالفرصةلمخضكعإلىبرامجو

دارتيـلمدارسيـككذلؾأظيرتالدراسةحرصيريفمضاعفةاإلدارةالذاتيةفيإعمىالمد -
مشاركتيـفياألنشطةالقيادية.المعمميفعمىتكسيع

( بعنواف: Olo Runsola and Abiduun, 2011) دراسة أولو رانسوال, وأبيويدف -10
 "مشاركة المعمميف في اتخاذ القرار في المدارس الثانوية في والية أكيتي في نيجيريا".

"Teachers participation in decision making in secondary schools in 

Ekiti State, Nigeria". 

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىمشاركةالمعمميففيعمميةاتخاذالقرارفيالمدارسالثانكية
ـؾالمعمميففيعمميةاتخاذالقرارمتصمةبصفاتيأكيتي،كالتعرؼعماإذاكافاشترفيكالية

استبانة الباحثاف كاستخدـ الكصفي، المسح عمى القائـ المنيج الباحثاف كاستخدـ الشخصية،
سالثانكيةفيكاليةاتخاذالقرارلممعمميف.كتككفمجتمعالدراسةمفجميعالمعمميففيالمدار

محميةوحككميةو(معممانمفخمسمناطؽو200تككنتمف)عشكائيةوختيارعينةوأكيتي،كتـا
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مدارسومختمفةو أربع كاختيرت عشكائيان، الحككمية المناطؽ اختيار كتـ الكالية، كؿفي مف
المناطؽالمحميةالخمس.

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
فيعممياتاتخاذالقرار،معمميالمدارسالثانكيةمفكاليةأكيتييشارككفبفاعميةوأف  -

عمر،كالمؤىبلتالتربكيةلممعمميفالتعيؽمشاركةالمعمميففيعممياتكأفالجنس،كال
 اتخاذالقرار.

تظيرمشاركةالمعمميففياتخاذالقرارأنيـيتمتعكفبالقكة،كينظرإلييـكمكاردتتمتع -
 بالعمـ،كالخبرةالتييمكفالمجكءإليياعندالحاجة.

المستمر - المشاركة أف تكصمتالدراسة مفكما سكؼيزيد القرار، اتخاذ في لممعمميف ة
عمىمديرمالمدارسأالييممكاتمامانالمعمميفاألقؿخبرةتطكرالمعمميففيالعمؿ،كأف 

 يـ.فيعممًإلىالتطكرًيـبحاجةوفياتخاذالقرار،حيثأن 

وح المعنوية ـ( بعنواف: "الميارات القيادية وعالقتيا بمستوى الر 2011دراسة الثبيتي ) -11
 لدى المعمميف بالمدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ مف وجية نظرىـ".

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىدرجةتكافرالمياراتالقياديةكعبلقتيابمستكلالركحالمعنكية
الطائؼ بمحافظة الثانكية بالمدارس المعمميف الدراسة،لدل لمتغيرات عمر،)ال:التاليةكفقان

الم العمميالخبرة، كلتحقيؽؤىؿ الباحث الدراسة أىداؼ (. ؛التحميمي الكصفي المنيج اتبع
كالتحقؽمفنتائج،لجمعالبياناترئيسةومتولمكضكعالدراسة.كمااستخدـاالستبانةكأداةولمبلء

استبانةو بناء كتـ  عبارةن76مف)مككنةوالدراسة. لدل( تقيسمستكلتكفرالمياراتالقيادية
،تقيسدرجةالركحالمعنكية(عبارةن48المدارسالثانكيةبمدينةالطائؼ،ككذلؾتشمؿ)مديرم

العامميفعفالعمؿ،كالتيتتمثؿفيتقديرالعامميف نسانيةداخؿ،كبيئتوكالعبلقاتاإلكرضا
تككفمجتمعالدراسةمفمعمميالمدارسالثانكية،كالحكافزالماديةكالمعنكية.كخارجالمدرسة
الطائؼ )،بمدينة عددىـ )992كالبالغ اختيار تـ المستقمة، بالمدارسالثانكية معممان )324)

معممانبالطريقةالعشكائيةالطبقية.
 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

،كتبيفعاليةوتكافروالمتكسطالعاـلمعباراتالقياديةالتيتقيسالمياراتالقياديةبدرجةًأف  -
أكثرمياراتالقيادةتكافرانكانتالمياراتاإلدراكيةالتصكرية.أف 
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الأف  - لمعبارات الكمي لدلالمتكسط المعنكية الركح درجات تقيس المدتي رسامعممي
بدرجةو كانت بالعبلقاتعاليةوالثانكية المتعمقة المعنكية الركح درجات كانت حيث ،

،فقدحازىذاالبعدعمىالمرتبةاألكلى،ثـتبعودرسةمرتفعةناإلنسانيةداخؿكخارجالم
.مرتفعةوبدرجةوتفعةو،ثـرضاالعامميفعفالعمؿمرتقديرالمعمميفبدرجةو

ف،كبيفدرجاتالركحالمديريبيفدرجاتتكافرالقيادةلدلمكجبةوارتباطيةوكجكدعبلقةو -
المعمميف.المعنكيةلدل

 ,and Jeffrey, Stuart,Pedersen ) وجفري, وستوارت, وروبرت دراسة بدرسف -12

2010 ,Robert بعنواف "تأثير القيادة الموزعة عمى مبادرات التنمية, حوارات مع )
 .ثماني معمميف"

"Distributed Leadership Influence on Professional Development 

Initiative :Conversation With Eight Teachers".                

كطبقت التنمية، مبادرات عمى المكزعة القيادة تأثير درجة التعرؼإلى الدراسة ىدفت
الدراسةعمىأربعةمدارس؛لمعرفةتأثيرىذهالسماتالتعاكنيةالتيتخدـالمدرسة،كتزيدمف

كاإلدارةكتطكرفعاليتياعمىتنميةالمعمميفكالمتعمميففييا،كتفحصالعبلقةمابيفالمعمميف
المدارسمفخبلؿمبادراتالتنميةالمينيةلممعمميف،تمتىذهالدراسةعمىثمانيًةمعمميففيما
يتعمؽبآرائيـفيالقيادةالمكزعةكالتعاكفمعاإلدارة،كفريؽالعمؿكتأثيرهعمىتطكيرالمدرسة

كفاستبانةنطيبقتعمىنفسكذلؾعفطريؽإجراءمقاببلتمعىؤالءالمعمميف.استخدـالباحث
مفإجراءالمقاببلت. العينةبعدعدًةأسابيعو

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
األربعأف  - المدارس عمىةجميع يعمؿ اسمكب كىك المكزعة القيادة أسمكب يطبقكف

 التكاصؿمعاآلخريفكمعاإلدارةفيالمدرسة.

كتقديـكاسعوفيالنظاـالمدرسيكعمىنطاؽوجديدةوىتنفيذمبادراتويعمؿالمعممكفعم -
 لتطكيرالمدرسة.جديدةواستراتيجيةو

مفأىـعكامؿنجاحتمؾالمبادرةىكمفالكاضحمفخبلؿالمقاببلتمعالمعمميفبأف  -
 التزاـالمديربالصبركالمركنةكالفيـلمفيعممكفمعو.

فأعضاءالمدرسةليادكركبيرفينجاحكرفاىيةكؿعمؿ،كأنياتؤثرالثقةالمتبادلةبي -
بشكؿكبيرعمىكيفيةتكاصؿالمعمميففيالمدرسة.
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ـ( بعنواف: "دور القيادة في تنمية اإلبداع لدى معممي 2010دراسة العاجز وشمداف ) -13
 مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات قطاع غزة مف وجية نظر المعمميف".

المدرسيةفيتنميةاإلبداعلدلمعمميمدارسى دفتالدراسةالتعرؼإلىدكرالقيادة
اتبع الدراسة أىداؼ المرحمةالثانكيةبمحافظاتقطاعغزةمفكجيةنظرالمعمميف.كلتحقيؽ

رئيسةومتولمكضكعالدراسة.كمااستخدـاالستبانةكأداةو؛لمبلءالتحميمي الكصفي المنيج الباحث
)لجمع الدراسة عينة كبمغت الدراسة. نتائج مف كالتحقؽ 303البيانات بنسبة مف11( %

(.3416المجتمعاألصميالبالغ)

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
مفالتسامحكالجدية"تكثؽالعبلقةبيفالمعمميفعمىأساسوعمى:الفقرةالتيتنصأف  -

مرتبةاألكلى.جاءتفيال"،فيالعمؿ
التيتنصعمى - المقرراتبأنشطةو:كالفقرة إثراء عمى المدرسية القيادة كمفاىيـو"تشجيع

فيالمرتبةالثانية.جاءت"،كحقائؽإبداعيةو
التيتنص - اإلبداع:عمىكالفقرة لتنمية كمسابقاتعممية ترفييية رحبلتعممية "تنظيـ

ةقبؿاألخيرة.،حيثجاءتفيالمرتب"لدلالمعمميف
،جاءت"لؤلنشطةالبلصفيةالتيتنمياإلبداعصميزانيةوي"تخص:كالفقرةالتيتنصعمى -

فيالمرتبةاألخيرة.
فركؽه - تكجد ال أنو إلى الدارسة تكصمت داللةوكما القيادةإحصائيةوذات دكر حكؿ

حافظاتقطاعغزةمفالمدرسيةفيتنميةاإلبداعلدلمعمميمدارسالمرحمةالثانكيةبم
كجيةنظرالمعمميفتبعانلمتغيرالمؤىؿالعممي.

ـ( بعنواف: "دور مديري المدارس في رفع كفاية المعمميف" في 2010دراسة نحيمي ) -14
 المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية بمدينة أبيا".

كفا التعرؼإلىالكشؼعفدكرمديرمالمدارسفيرفع المعمميف،ىدفتالدراسة ية
كذلؾمفخبلؿمعرفةآراءمديرمالمدارساالبتدائيةكالمتكسطةكالثانكية،كالممتحقيفبالدكرات

لمفص بأبيا المعمميف كمية عقدتيا التي كالثاني،التدريبية األكؿ الدراسية عاميكؿ بيف ما
(2003-2004 كلتحقيؽأىداؼالدراسة الباحثالمنيجالكصفيالتحمياـ(. متولمبلء؛ميتبع

لجمعالبيانات،كالتحقؽمفنتائجرئيسةولمكضكعالدراسة.كمااستخدـالباحثاالستبانةكأداةو
(100.كتككنتعينةالدراسةمف)(محاكرو6مكزعةعمى)(فقرةن60الدراسة،اشتممتعمى)

مفمديرمالمدارس،كككبلئيا،كاختيرتباألسمكبالفرضيالقصدم.
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 لدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:وقد توصمت ا
البحثالمختمفة،كغرسالتأىميةدكرمديرمالمدارسفيرفعكفايةالمعمميففيمجا -

كسابالمعمميفالمياراتالبلزمةفيمعالجة الثقةبالنفس،كاالعتزازكاالفتخاربالمينة،كا 
المشكبلتالتيتعترضيـ.

 كجيوالمعمميفلحضكرالدكراتالتدريبية.فيتانلمديرمالمدارسدكرأف  -

ـ( بعنواف: "درجة مشاركة معممي المدارس الثانوية الخاصة في 2009دراسة الرباعي ) -15
 األردف في اتخاذ القرارات المدرسية وعالقتيا برضاىـ الوظيفي وانتمائيـ الميني". 

 المدارسالثانكية معممي مشاركة درجة التعرؼإلى اتخاذىدفتالدراسة في الخاصة
الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ الميني. كانتمائيـ الكظيفي، برضاىـ كعبلقتيا المدرسية، القرارات

الكصفي؛ المنيج االستبانةلمبلءاتبعتالباحثة استخدمتالباحثة كما الدراسة. لمكضكع متو
البرئيسةوكأداةو ثبلثاستبلجمع ببناء قامت حيث األكلىاناتيانات، مشاركةتقيسد: رجة

الرضا درجة تقيس كالثانية المدرسية، القرارات اتخاذ في الخاصة الثانكية المدارس معممي
 الخاصة، الثانكية المدارس لمعممي الكظيفي لمعمميكالثالثة الميني االنتماء درجة تقيس

الثانكيةمفالمدارس(معممانكمعممةن520المدارسالثانكيةالخاصة.كتككنتعينةالدراسةمف)
(24%ـ،شكمكامانسبتو)2008-2007لمعاـالدراسي،الخاصةفيالمممكةاألردنيةالياشمية

تقريبامفمجتمعالدراسةالكمي،كاختيرتعينةالدراسةبالطريقةالعشكائيةالطبقية.
 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

انكيةالخاصةفياألردففياتخاذالقراراتالمدرسيةدرجةمشاركةمعمميالمدارسالثأف  -
 كعمىجميعالمجاالتكانتمتكسطةمفكجيةنظرىـ.عامةوبصكرةو

ميالمدارسالخاصةفياألردفكافمستكلالرضاالكظيفيكاالنتماءالمينيلدلمعمأف  -
 .متكسطان

تنمية الميارات القيادية ـ( بعنواف: "دور المشرؼ التربوي في 2009) دراسة مرتجي -16
 لدى معممي المرحمة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبؿ تفعيمو".

تالقياديةلدلمعمميىدفتالدراسةالتعرؼإلىدكرالمشرؼالتربكمفيتنميةالميارا
اإل غرالمرحمة كلتحقيؽ تفعيمو. كسبؿ غزة، بمحافظات الغكث مدارسككالة في ضعدادية

ل التحميمي؛ الكصفي المنيج اتبعتالباحثة استخدمتمبلءالدراسة كما الدراسة. لمكضكع متو
كأداةو االستبانة البياناترئيسةوالباحثة فقرةن59مف)كىيمككنةه،لجمع عمىثبلثمكزعةن(
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بداع،مجاؿدكرالمشرؼالتربكمفياإلمجاؿدكرالمشرؼفيتنميةميارات (:ىيمجاالتو
خريف،مجاؿدكرالمشرؼفيتنميةمياراتالتطكير(.كتككنتالعينةميةميارةالتأثيرفياآلتن

عداديةفيككالةالغكثبمحافظاتغزة،كىيتمثؿمفالمدارساإل(معممانكمعممةن600مف)
(18.35( منيـ كاستجاب الدراسة، مجتمع مف كمعممةن%950( معممان يمثؿ( ما أم ،
تمعالدراسة.%(مفمج18.05)

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
المرحمة - معممي لدل القيادية الميارات تنمية في بدكره التربكم المشرؼ قياـ درجة

%(.63.97االعداديةفيمدارسككالةالغكثبمحافظاتغزةكافعاليان،بكزفنسبي)
الترتيباحتؿالمجاؿالثالث"دكرالمشرؼالتربكمف - التأثيرفياآلخريف" يتنميةميارة

%(.68.34)قدرهينسبيواألكؿ،بكزفو
احتؿالمجاؿالثاني"دكرالمشرؼالتربكمفيتنميةميارةالتطكير"الترتيبالثاني،بكزفو -

%(.62.57)قدرهينسبيو
بكزفو،بالثالثبداع"الترتيتربكمفيتنميةميارةاإلاحتؿالمجاؿاألكؿ"دكرالمشرؼال -

%(.60.11)قدرهينسبيو

الميارات المينية والشخصية". في  –(: "المعمـ الفعاؿ Rubio, 2009) روبيو دراسة -17
 ."منطقة كاستيا في أسبانيا

"Effective Teachers–Professional  And  Personal  Skills". 

اريةكالشخصيةكاإلنسانيةفيىدفتالدراسةإلىمعرفةمدلتكافرالمياراتالمينيةكاإلد
المعمـليككففعاالن،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالباحثالمنيجالكصفي؛لمبلءمتولمكضكع

شخصيةومععينةمفالمعمميففيمنطقةكاستيابإسبانيا. الدراسة،كماقاـبعقدمقاببلتو

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
عمىلعبدكرالقائدالتربكمفيالمدرسةليسباألمرالسيؿانكقادرالمعمـفعاالنيككفأفٍ -

 دكنمااتصافوبمجمكعةمفالصفاتكالمياراتالقيادية.

داريةوكشخصيةوإنسانيةومحؿالدراسةبمياراتويتمتعالمعممكف -  .مرتفعةوكمينيةوكا 

يتصؼ - الذم المعمـ يككف القيادية المدرسةأكثبالميارات دارة كا  الطبلب عمى تأثيران ر
 لمكصكؿإلىاألفضؿ.
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( بعنواف: "ممارسات القيادة الموزعة في المدارس: Jaimes, 2009دراسة جيمس ) -18
  تأثيرىا عمى تطوير قيادة المعمـ في كاليفورنيا" دراسة حالة".

"Distributed Leadership practices in school :Effect on the 

development of teacher leadership in California "Case study".                

المياراتالقياديةعندلىالكشؼعفاآلىدفتالدراسةالتعرؼإ ثارالناتجةعفتنمية
المعمميفباستخداـنمكذجالقيادةالمكزعةفيمجاؿالقيادةالمدرسية،فقدقامتالدراسةبالبحث

،كمياميـ،كتفاعبلتيـ،كقدمتمعمكماتحكؿكيفيةتطكيرالقيادة،كالسؤاؿفيأدكارالمعمميف
القيادة ممارسات ىؿ كىك: عميو االجابة الدراسة حاكلت الذم أنظمةالبحثي في المكزعة

كعمؿالمعمميفنحكالقيادة؟كىيدراسةحالةوالمدارستؤدمإ دافعيةكقدرة نكعيةولىزيادة
ابتدائيتيف الضكاحي،لمدرستيف مدارس بيف إمف تحقؽ خبلؿنجازاتوكالتي ثابتة طبلبية

استخدـ كما الكصفي. المنيج الباحث اتبع الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ الماضية. السنكات
لجمعالبيانات،كالتحقؽمفنتائجالدراسة.رئيسيتيفكأداتيفةانكاالستبالمبلحظة،

 :أىميا وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج

فرصةو - امتبلؾ خبلؿ كمف المعمميف، كأنظمتياأف المدرسة ىيئاتالقيادة في لممشاركة
لىفصكليـمفخبلؿعبرتكزيعالقيادة،قادريفعمىتبادؿخبراتيـ،كالتيتنتقؿبدكرىاإ

 بداع،كالتحفيز،كالفعالية،عمىالنحكالمبيففيبرامجيـالتعميمية.تحسيفاإل

حكؿآليةالتكزيعلممياـاإلدارية،كمدلتأثيرىاعمىالرضاجيدةنالرسالةنظرةنتقدـىذه -
اتخاذالقراراتالمينيكالتمكيف،كالممكيةلدلالمعمميف،كتعزيزركحالمسؤكليةفيعممية

 دارةالتعميـكالمناىجالدراسية.عندتعامميـمعإ

ة معممي المدارس الثانوية في اتخاذ ـ( بعنواف: "مدى مشارك2007اهلل ) دراسة حرز -19
 القرارات وعالقتو برضاىـ الوظيفي في محافظات غزة".

القرارات اتخاذ في الثانكية المدارس معممي مشاركة مدل إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
المنيج الباحث اتبع أىداؼالدراسة كلتحقيؽ محافظاتغزة. في الكظيفي برضاىـ كعبلقتو

البياناتًلجمعًرئيسةومتولمكضكعالدراسة.كمااستخدـاالستبانةكأداةولمبلءالكصفيالتحميمي؛
لقياسمدلمشاركة إحداىما استبانتيف: الباحثببناء قاـ حيث الدراسة، نتائج مف كالتحقؽ
معمميالمدارسالثانكيةفياتخاذالقرارات،كاألخرللقياسرضاىـالكظيفي،كاشتممتاستبانة

ع )المشاركة عمى القرارات اتخاذ فقرةن50مى )مكزعةن( مجاالتو5عمى الرضا( كاستبانة ،
الدراسةعمىعينةو.كقدطبؽالباحثأداتي(مجاالتو6عمى)،مكزعةن(فقرةن43الكظيفيعمى)
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)عشكائيةوطبقيةو عددىـ بمغ الثانكية، المدارس معممي معممان306مف بنسبةكمعممةن( أم ،
مفمجتمعالدراسة.%(تقريبان10)

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
 معمميالمدارسالثانكيةيشارككفبدرجةمتكسطةفياتخاذالقرارات.أف  -

لممعمميففياتخاذالقراراتكانتفيالقراراتالمتعمقةبالمنياج،أعمىدرجاتمشاركةوأف  -
بشؤكفالطم القراراتالمتعمقة القراراتالمتعمقةثـ ثـ بالمعمميف، القراراتالمتعمقة ثـ بة،

بالمجتمعالمحمي،كقدحصمتالقراراتالمتعمقةبالمبنىالمدرسي،كاألمكرالماديةعمى
 مفالممارسة.أقؿدرجةو

ـ( بعنواف: "القيادة التربوية والميارات القيادية الالزمة لقادة  (2004دراسة المغاسي -20
 لتربوية في المممكة العربية السعودية".المؤسسات ا

المؤسسات لقيادة التربكية،كالمياراتالقياديةالبلزمة ىدفتالدراسةالتعرؼإلىالقيادة
التربكية،كركزتعمىميارةاإلبداعكالتطكير،كميارةالتأثيرفياآلخريف،كاشتمؿعمىتحديد

القيادةالتربكيةكخصائصيا،كبيافأىميتي اكالحاجةإلييافيالمؤسساتالتربكية.استخدـمفيـك
الباحثالمنيجالكصفيالتحميمي؛لمبلءمتولمكضكعالدراسة.طبقتىذهالدراسةفيالمممكة

العربيةالسعكديةعمىالمدارسلجميعمراحؿالتعميـالعاـكالمعاىدكالكميات.

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
فعاؿوأىميةالقيادةالتربكيةفيالمؤسساتالتربكيةالتيتقكدالعمميةالتربكيةبشكؿوتبرز -

التربكية األنشطة أكجو لمختمؼ الشمكؿ األىداؼ؛كاإلداريةة،كالتعميمي،نحك لتحقيؽ
المتغيراتكالمستجداتالعممية.المنشكدة مفخبلؿ كاألىمية الحاجة كتأثيرىا،كتتعاظـ

 التربكيةكالتعميمية.عمىالعممية

اإلبداع - الذميمتمؾميارة التربكمفيالمؤسساتالتربكية القائد ،كاالبتكار،تبرزأىمية
 كالرؤيةالمستقبمية.،كالتطكير

في - التأثير ميارة يمتمؾ الذم التربكية مؤسساتنا في التربكم القائد كجكد أىمية تتضح
العامم فيـ عمى القدرة خبلؿ مف معواآلخريف الحسنة،،يف بالمعاممة معيـ كالتعامؿ

 كميكليـ.،كقدراتيـ،كحاجاتيـ،كمراعاةخصائصيـ
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( بعنواف: "قيادة المعمـ: Muijs and Harris, 2003دراسة موجيس وىاريس ) -21
 تحسينات خالؿ تقوية اإلدارة التعممية في انجمترا".

"Teacher leadership: improvement through empowerment, Educational, 

Management and Administration in England".   

مفأجؿ القيادة المعمميفعمىممارسة كقدرة المعمـ، التعرؼإلىقيادة ىدفتالدراسة
التدريسكالتعمـداخؿالفصؿالدراسةكخارجو.كىيدراسةمفمجمسالتدريسالعاـإلنجمترا

اال مع المعمـباالشتراؾ قيادة تمتع مدل لدراسة بحثي مشركع كىك لممعمميف، القكمي تحاد
باعتبارىاشكبلنمميزانلمتعاكفالمينيمفأجؿتحسيفالمدرسة،كالقدرةعمىاإلقناعفيمدارس

لؤلدبياتبتمكيؿوانجمترا.فيبادئاألمرتـاجراءاستعراضو ؛مفمجمسالتدريسالعاـكاؼو
قيادةالمعمـ.استخدـالمشركعدراسةلحثالقاعدةال تجريبيةكالنظريةالتييرتكزعمييامفيـك

أدلةو جمع تـ مدارسككيفيةو،نكعيةوحالة، حاالتو،عفطريؽالمقاببلت،مفعشرة بكصفيا
:مفالسياقاتكالظركؼ.تكافرتفييامجمكعةمفالمتغيراتمتنكعةنكعةنملمدراسةتعطيمج
المكقع خميطان)القطاع، عكست العرقي(. المزيج مثؿ:الجغرافي، الخارجية المبادرات مف

)مجتمعاتالتعمـالشبكية،مناطؽالعمؿالتعميمي،مبادراتتحسيفالمدارسالخارجية(.
 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

كدر - العممي، الكاقع في المعمـ قيادة عمى بعضالضكء إلقاء المعمميفضركرة فيـ اسة
قيادةالمعمـ.  لمفيـك

أف  - المشركع معنانأظير ذا مفيكمان تككف قد المعمـ كاستخدـقيادة لممعمميف، بالنسبة
عمميفملكصؼطرؽالعمؿمعال؛المعممكفمصطمحاتمثؿالتعاكفكالشراكةكالتشبيؾ

 اآلخريف.

أالدراسةتأظير - خمسًة المعمـبعادوكجكدى التعاكف،:كىي،لقيادة القرارالمشترؾ، اتخاذ
 النشاطية.كالفاعمةكالنشطة،التعمـالمينيالمشاركة

ىناؾالعديدمفالعكامؿالتيعززتالمقدرةالقيادية،كساعدتعمىأظيرتالدراسةأف  -
كمنيا المدارس، في القيادة تكزيع الترقيات:ظيكر المشتركة، الرؤية المدرسة، ثقافة

 يةكتكفيرفرصلمتطكرالمينيالمتكاصؿ.الداخم
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ـ( بعنواف: "النمو الميني لمعممي المدارس الحكومية 2000دراسة أبو حسب اهلل ) -22
 بقطاع غزة ودور مدير المدرسة في تطويره مف وجية نظرىـ".

لمعممي الميني النمك في كأثره المدرسة، مدير دكر كاقع إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
النمكالمدارس فيتعزيز التيتسيـ السبؿ كتحديد نظرىـ، مفكجية بقطاعغزة الحككمية

المينيلممعمميفمفقبؿمديرىـ.كاستخدـالباحثاالستبانةكأداةلمدراسة.كبمغتعينةالدراسة
%(مفالمجتمعاألصمي،كاستخدـالباحثالمنيجالكصفي85.5(معممانكمعممةبنسبة)494)

التحميمي.

 د توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:وق
مئكية - بنسبة جاء فيقطاعغزة المينيلمعمميو فيالنمك المدرسة أفكاقعدكرمدير

 مممكس.%(،كأفأثرالنمكالمينيلمعمميوكاضحه78.17)

جاباتالمعمميفحكؿكاقعتقديرإبيفمتكسطاتإحصائيةوعدـكجكدفركؽذاتداللةو -
تعزلد لمعمميو الميني النمك في المدرسة مدير مجالي:كر عدا ما الجنس، لمتغير

 ىداؼكاألنشطةالتعميمية(المذيفكانتالفركؽفييمالصالحالذككر.)األ

جاباتالمعمميفحكؿكاقعتقديرإبيفمتكسطاتإحصائيةوعدـكجكدفركؽذاتداللةو -
عمميففيمجاؿالعبلقاتاإلنسانيةتعزللممؤىؿدكرمديرالمدرسةفيالنمكالمينيلمم

 العممي.

المعمميف. - كجكدفركؽذاتداللةتعزللممؤىؿالعمميكلصالححممةدبمـك
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:ثالثًا: 
انحكؿمكضكعمتزايدلسابقةأفىناؾاىتمامانيتضحمفخبلؿعرضكتحميؿالدراساتا

أن ،اإلستراتيجيالتخطيط العديدمفجكانبالتشابوكجكانباالختبلؼبيفكما ويمكفرصد
فيبناءالدراسة.انكالتيكافلياأثر،الدراساتالسابقةكبيفىذهالدراسة

 :ؽ واالختالؼ في الدراسات السابقةأوجو االتفا

التعرؼإلى2015دراسةالحية) ىدفتدؼ:مف حيث الي -1  مديرم ممارسة درجة قياس ـ(

 المدارس مديرم تحقيؽ درجة كتحديد ة،اإلستراتيجيلئلدارة غزة الثانكيةبمحافظات المدارس

ككشؼ لمتميز غزة بمحافظات الثانكية  مديرم ممارسة بيف االرتباطية العبلقة اإلدارم،

 غزة بمحافظات الثانكية المدارس كدراسة التميز تحقيؽ كبيف ة،اإلستراتيجيلئلدارة اإلدارم.
ـ(التعرؼإلىدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةفيمحافظاتغزة2011المصرم)
كعبلقتوبأنماطالثقافةالتنظيميةالسائدةفيمدارسيـ.كدراسةسكيؾاإلستراتيجيلمتخطيط

ال2008) مديرم ممارسة درجة إلى التعرؼ التخطيطـ( لميارات الثانكية مدارس
اإلستراتيجي التخطيط مجاؿ في مياراتيـ لتنمية مقترحاتو ككضع فياإلستراتيجي،

( الثبيتي ىدفتدراسة بينما الميارات2011محافظاتغزة. تكافر درجة التعرؼإلى ـ(
افظةالطائؼ.القياديةكعبلقتيابمستكلالركحالمعنكيةلدلالمعمميفبالمدارسالثانكيةبمح

ـ(التعرؼإلىدكرالقيادةالمدرسيةفيتنميةاإلبداعلدل2010كدراسةالعاجزكشمداف)
كدراسة المعمميف. نظر مفكجية بمحافظاتقطاعغزة الثانكية معمميمدارسالمرحمة

القرارات2007حرزاهلل) اتخاذ في المدارسالثانكية معممي مدلمشاركة التعرؼإلى ـ(
وبرضاىـالكظيفيفيمحافظاتغزة.فيحيفىدفتدراسةالباحثالتعرؼإلىكعبلقت

 لمتخطيط الثانكية المدارس مديرم ممارسة المياراتاإلستراتيجيدرجة بتنمية كعبلقتيا
 القياديةلدلمعممييـ.

اتفقتمعظـالدراساتعمىاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي:كدراسةمف حيث المنيج: -2
ـ(،كدراسةالعطار2015ـ(،كدراسةشكيدح)2015ـ(،كدراسةالحية)2015حطب)أبك
ـ(،2012ـ(،كدراسةالبنا)2013ـ(،كدراسةالحاج)2014ـ(،كدراسةالكحمكت)2014)

( الصكص )2012كدراسة ختمة أبك كدراسة )2011ـ(، الكردم كدراسة ـ(،2010ـ(،
ـ(،كدراسة2008ـ(،كدراسةنكرالديف)2008ـ(كدراسةسكيؾ)2010كدراسةالمصرم)

الصميبي)2007الشاعر) كدراسة )2016ـ(. كدراسةحمد أبكذر2015ـ(، كدراسة ـ(،
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ـ(،كدراسةالعاجزكشمداف2011ـ(،كدراسةالثبيتي)2015ـ(،كدراسةعبدالعاؿ)2015)
(2010( نحيمي كدراسة )2010ـ(، الرباعي كدراسة كدراسة2009ـ(، مرتجىـ(،
المغاسي)2007ـ(،كدراسةحرزاهلل)2009) استخدمتدراسة2004ـ(،كدراسة فيما ـ(.

( )2011العامكدم كدراسة ،)Nadarasa and Thuraisingam, 2014كدراسة ،)
(OlorunsolaL and ABIDUUN, 2011)المنيجالكصفيالمسحي،كاتفقتالدراسة

 يجالكصفيالتحميمي.الحاليةمعالدراساتالتياستخدمتالمن

اعتمدتمعظـالدراساتعمىاستخداـاالستبانةكأداةرئيسة:كدراسةأبكمف حيث األداة:  -3
( )2015حطب الحية كدراسة )2015ـ(، شكيدح كدراسة العطار2015ـ(، كدراسة ـ(،

ـ(،2012ـ(،كدراسةالبنا)2013ـ(،كدراسةالحاج)2014ـ(،كدراسةالكحمكت)2014)
)كدر الصكص )2012اسة ختمة أبك كدراسة )2011ـ(، الكردم كدراسة ـ(،2010ـ(،

ـ(،كدراسة2008ـ(،كدراسةنكرالديف)2008ـ(كدراسةسكيؾ)2010كدراسةالمصرم)
العامكدم)2007الشاعر) كدراسة الصميبي)2011ـ( كدراسة حمد2016(. كدراسة ـ(،

(2015( ذر أبك كدراسة 2015ـ(، كدراسة )ـ(، العاؿ 2015عبد الثبيتيـ(، كدراسة
ـ(،كدراسةالرباعي2010ـ(،كدراسةنحيمي)2010كدراسةالعاجزكشمداف)ـ(،2011)
(2009( مرتجى كدراسة )2009ـ(، حرزاهلل كدراسة المغاسي2007ـ(، كدراسة ـ(،
(2004( كدراسة )Nadarasa and Thuraisingam, 2014ـ(، كدراسة ،)Aslam, 

2012 في .)( دراسة كمنيا كاالستبانة، المقابمة بعضالدراسات استخدمت  Abuحيف

Nayeem, 2011(كأضافتدراسةدركيش.)إلىذلؾبطاقةتحميؿالمحتكل.2011 ـ(
(عمىاستخداـالمقابمةفقطكأداةوMuijs and Harris, 2003فيحيفاقتصرتدراسة)
عداديةـ(عمىتحميؿخططا2001رئيسةو.كدراسةمدبكلي) ستراتيجيةلمدارسابتدائيةكا 

استخدمتاالستبانة التي الدراسات مع الحالية الدراسة كاتفقت كرياضاألطفاؿ. كثانكية
 كأداةورئيسيةو.

:اشتركتمعظـالدراساتفيعينةالدراسةالمككنةمفالمعمميفمف حيث عينة الدراسة -4
( حطب أبك كدراسة ال2015كالمعممات كدراسة )ـ(، الصكص2013حاج كدراسة ـ(،

(2012( الصميبي كدراسة )2016ـ(، العاؿ عبد كدراسة ذر2015ـ(، أبك كدراسة ـ(،
(2015( الثبيتي كدراسة )2011ـ(، الطعاني كدراسة الرباعيـ(،2011ـ(، كدراسة
ـ(.بينمااختمفتدراسةالحية2007ـ(،كدراسةحرزاهلل)2009ـ(،كدراسةمرتجى)2009)
ـ(،2015ـ(،كدراسةحمد)2015ـ(،كدراسةعياش)2015ـ(،كدراسةشكيدح)2015)
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( ختمة أبك المصرم)ـ(،2011كدراسة )2010كدراسة الديف نكر كدراسة ـ(،2008ـ(،
ـ(،فيالعينةالمككنةمفالمديريفكالمديرات،كطريقةأخذىا.في2007كدراسةالشاعر)

مفالمديريفكأخرلمفالمعمميف.كدراسةـ(عمىعي2008حيفطبقتدراسةسكيؾ) نةو
الحاليةمعالدراسات2015انحيمي) مفالمديريفكالككبلء.كاتفقتالدراسة ـ(عمىعينةو

 التياستخدمتعينةمككنةمفالمعمميفكالمعممات.

)مف حيث المتغيرات:  -5 العاؿ عبد مف كؿ دراسة ختمة2015ىدفت أبك كدراسة ـ(،
ـ(2008ـ(،كدراسةنكرالديف)2008ـ(،كدراسةسكيؾ)2011اسةزيداف)ـ(،كدر2011)

المنطقة الخدمة، سنكات العممي، المؤىؿ )الجنس، متغيرات مف كؿ أثر إلى التعرؼ
حطب أبك دراسة اكتفت بينما العينة، أفراد نظر كجية مف الدراسة عمى التعميمية(،

ـ(عمىمتغيرات)الجنس،2012)ـ(،كدراسةالصكص2015ـ(،كدراسةعياش)2015)
الكردم) فيحيفأضافتدراسة سنكاتالخدمة(. متغير)المسمى2010التخصص، ـ(

ـ(متغيرم)عددالدكراتالتدريبية،كالعمؿالحالي(.2011الكظيفي(.كدراسةالعمكدم)
يراتـ(التيىدفتإلىمعرفةأثرمتغ2016كاتفقتالدراسةالحاليةمعدراسةالصميبي)

 )الجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة(عمىالدراسةمفكجيةنظرأفرادالعينة.

تتفؽالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتالسابقةفيالحدكدالمكانية مكاف إجراء الدراسة: -6
ـ(،كدراسة2015ـ(،كدراسةعبدالعاؿ)2016)محافظاتالجنكب(مثؿدراسةالصميبي)

ـ(،كدراسة2009ـ(،كدراسةمرتجى)2010ـ(،كدراسةالعاجزكشمداف)2015أبكذر)
ـ(،2015ـ(.بينمااختمفتمعدراسةحمد)2000ـ(،كدراسةحسباهلل)2007حرزاهلل)

( الرباعي )ـ(2009كدراسة الثبيتي كدراسة كدراسة2011. الطائؼ. أيجريتفي التي ـ(
( السعكدية2004المغاسي في أيجريت التي )ـ( كدراسة .Nadarasa and 

Thuraisingam, 2014( كدراسة جافنا. أيجريتبمنطقة التي )Aslam, 2012التي )
(التيأيجريتفيAbu Nayeem, 2011أيجريتفيمدينةالىكزفيباكستاف.كدراسة)

( كدراسة )Rubio, 2009بنغبلديش. كدراسة أسبانيا. أيجريتفي التي )Muijs and 

Harris, 2003).التيأيجريتفيإنجمترا 

      

 
 
 



101 
 

 أوجو استفادة الباحث مف الدراسات السابقة:
الباحثمفالدراساتالسابقةفيالتالي:استفاد

ـ(.2013كدراسةالحاج)اختيارالمنيجكاألداةلمدراسةالحالية -1
.ـ(2011كدراسةالمصرم)بناءاالستبانةكصياغةالفقراتكتطكيرىا -2
.ـ(2014كدراسةالكحمكت)نكعالمعالجاتاإلحصائيةالمبلئمةإلىؼالتعر -3
السابقة -4 الدراسات مراجع مف إاالستفادة لمتعرؼ المناسبة؛ المعمكمات جمع مصادر لى

.ـ(2008كدراسةسكيؾ)لمدراسة
ـ(.2016المتغيراتالمناسبةلمدراسةكدراسةالصميبي)تحديد -5

 :الدراسات السابقةلية عف راسة الحادلم أوجو التميز

تناكلتالدراسةالحاليةمكضكعدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزة
كتـربطوبتنميةالمياراتالقياديةلدلالمعمميف،حيثأنولـتتطرؽإليواإلستراتيجيلمتخطيط

.الدراساتالسابقةعمىحدعمـالباحث
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 الفصؿ الرابع 13 انفصم

 منيجية الدراسة 14 انفصم

 مقدمة: 

فيتنفيذالدراسة،كمفالباحثانمفصبلنلئلجراءاتالتياتبعياتناكؿىذاالفصؿكصفي
كصفانلمنيجالٌدراسة،ك نتيا،ككذلؾأداةالدراسةالمستخدمةكطرؽأفرادمجتمعالدراسةكعي ثـ 

تقنيفلياياـبقتـالاءاتال تيلئلجرفىذاالفصؿكصفانإعدادىا،كصدقياكثباتيا،كمايتضم 
بياناتعمييافيتحميؿتـاالعتمادالمعالجاتاإلحصائيةالتيأدكاتالدراسةكتطبيقيا،كأخيران

الدراسة،كفيمايميكصؼليذهاإلجراءات.

  :الدراسة منيجّية

ومكنيتساعدهفيالحصكؿعمىمعمكماتتيلالباحث؛ختارىاكىيالطريقةالبحثي ةالتيا
(.82ـ،ص 2003األستاذ،ك،أسئمةالبحثمفمصادرىا)األغامفإجابة

ال عر تكحيثتـ الظ إلىؼمسبقان مكضعالد جكانبكأبعاد بلعطٌاالراسةمفخبلؿاىرة
 إلىحثلمتعرؼكيسعىالباقةبمكضكعالبحث،عمٌتىعمىاألدبالنظرمكالدراساتالسابقةالمي

وعالقتيا بتنمية  اإلستراتيجي"درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتخطيط 
استخداـالمنيجالكصفيكمفأجؿتحقيؽأىداؼالدراسةتـ"الميارات القيادية لدى معممييـ

ؿبياناتيا،المنيجالذممفخبللويمكفكصؼالظاىرةمكضكعالدراسة،كتحميكىك،التحميمي
كبيافالعبلقاتبيفمككناتيا،كاآلراءالتيتيطرححكليا،كالعممياتالتيتتضمنيا،كاآلثارالتي

(.104ـ،ص2010تحدثيا)أبكحطب،كصادؽ،

تـك المنيجلمكصكؿإلىالمعرفةالدقيقةكالتفصيميةحكؿمشكمةاعتمااللذا دعمىىذا
أأفضؿكأدؽلمظالبحث،كلتحقيؽتصكرو ستخدـأسمكبالعينةنوااىرةمكضعالدراسة،كما

ستخدـاالستبانةفيجمعالبياناتاألكلية.يةفياختيارهلعينةالدراسة،كمااالعشكائيةالطبق

 طرؽ جمع البيانات:

 :عمىنكعيفمفالبياناتفيىذهالدراسةداعتمتـاال
كزيعاستباناتلدراسةبعضمفرداتكذلؾبالبحثفيالجانبالميدانيبتالبيانات األولية:  -1

كتحميميا تفريغيا كمفثـ فيمكضكعالبحث، المعمكماتالبلزمة البحثكحصركتجميع
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اإلحصائيSPSS (Statistical Package for Social Science)باستخداـبرنامج
اإلحصائيةالمناسبةبيدؼالكصكؿلدالالتذاتقيمةكمؤشراتتدعـكاستخداـاالختبارات

 مكضكعالدراسة.

تـالرجكعإلىمصادرالبياناتالثانكيةلمعالجةاإلطارالنظرملمبحثالبيانات الثانوية:   -2
كالتي،تتمثؿفي:الكتبكالدكرياتكالمنشكراتذاتالعبلقةبالمكضكعقيدالدراسة،كالتي

اإلستراتيجيبدراسةدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمتخطيطتتعمؽ
الدراسة أخرلأسيمتفيإثراء كمراجع لدلمعممييـ، المياراتالقيادية بتنمية كعبلقتيا
.كييدؼالباحثمفخبلؿالمجكءلممصادرالثانكيةفيالدراسةالتعرؼعمى عمميٍّ بشكؿو

العم كالطرؽ عااألسس تصكرو أخذ ككذلؾ الدراسة، كتابة في السميمة آخرمية عف ـو
 تحدثفيمجاؿالدراسة.المستجداتالتيحدثتك

 :الدراسةوعينة مجتمع 

يتككفمجتمعالدراسةمفجميعمعمميمدارسالثانكيةبمحافظاتغزة،كالتابعيفلكزارة
(معممانكمعممة،4446تربيةكالتعميـ،كقدبمغعددىـكفقالئلحصائياتالرسميةفيالكزارة)ال

كالجدكؿالتالييكضحتكزيعأفرادالمجتمعحسبالجنسكالمديرية.
 مجتمع الدراسة حسب الجنس والمديريةتوزيع أفراد يوضح : (4.1) جدوؿ

 اإلجمالي عدد المعمميف اإلناث عدد المعمميف الذكور عدد المدارس المديرية
 826 404 422 27الكسطى

 530 251 279 14خانيكنس

 435 244 191 16شرؽخانيكنس

 501 305 196 16رفح

 630 382 248 22شرؽغزة

 780 417 363 27غربغزة

 744 398 346 23شماؿغزة

 4446 2401 2045 145اإلجمالي

 2017./ 2016المدارسالثانكيةكعددالمعمميفبياحسبإحصائيةكزارةالتربيةكالتعميـ

 

 



104 
 

 :العينة االستطالعية

ـ اختيارىـبطريقةعشكائية،40تككنتالعينةاالستطبلعيةمف) (ميعممانكميعممةن،حيثت
تيالمتطبيؽعمىالعينةاألصميةمفخبلؿكذلؾليتـتقنيفأدكاتالدراسة،كالتحقؽمفصبلحي

مفضمفعين استبعادىـ تـ كقد التيتـحسابالصدؽكالثباتبالطرؽالمناسبة، الدراسة ة
التطبيؽعمييا،كذلؾلكبرحجـالعينةالميدانية،كتقاربالنتائجبينيما،كبالتاليفإفاستبعادىا

اليمثؿعائقانلمدراسة.

 دراسة:   العينة الميدانية لم

حسبمعادلةستيففثامبسكف،تـاختيارعينةالدراسةبطريقةالعينةالطبقيةالعشكائية
(معممانكمعممةن،أممايقارب450كفقانلجنسالمعمميفمفمجتمعالدراسة،كقدبمغعددىا)ك
ترداد%(مفالمجتمعاألصميلمدراسة،كقدتـتكزيعأداةالدراسةعمييـ،كقدتـاس10.12)
(440( نسبتو بما أم استبانة، التحميؿ97.7( إلجراء مقبكلةن النسبة ىذه كتعتبر ،)%

كاإلجراءاتاإلحصائيةبيدؼالكصكؿعمىأفضؿكأدؽالنتائج.

:معادلةستيففثامبسكف



 :وصؼ الخصائص والبيانات الشخصية

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس:1- 
مانسبتو4.2)جدكؿيبيف جنسالذككر،كما%(مفعينةالدراسةىـمف48.0)(أف 

, العشوائية الطبقية العينة الستخدام ذلك الباحث يعزو .نساإلناثىفمفج%(52.0)نسبتو

 .التوزيع في ذلك مراعاة من بد وال المعلمين عدد من أكبر المعلمات عدد أن   حيث

 الجنسعينة الدراسة حسب  دأفراتوزيع  (:4.2) جدوؿ

 %المئوية النسبة العدد النوع

 48.0 211 ذكر

 52.0 229 أنثى

 100.0 440 المجموع

)المصدر،االستبانا
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي: 2- 
نسبتو((4.3الجدكؿيبيف ىـمفالذيفيحممكفمؤىبلنعمميانبدرجة%(86.8)أفما

نسبتو كما  13.2)البكالكريكس، عم%( مفالذيفيحممكفمؤىبلن عمياىـ دراساتو بدرجة ميان
 لاللتحاق شرطا   ليس الماجستير على الحصول أن   إلى ذلك الباحث ويعزو .ماجستيرأكدكتكراه

 .معلم بوظيفة

 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميأفراد  توزيع :)4.3( جدوؿ

 %المئوية النسبة العدد المؤىؿ العممي

 86.8 382 بكالكريكس

 13.2 58 فأعمى ماجستير

 100.0 440 المجموع

)المصدر،االستبانات(
 

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة: 3- 
( الجدكؿ 4.4يبيف نسبتو( ما 9.1)أف )% مف خدمتيـ سنكات الذيف مف 1-5ىـ

،سنكات10كأقؿمف5كثرمفىـمفالذيفسنكاتخدمتيـأ%(44.5)كمانسبتو،سنكات
 إلى رلك الباحج ٌّعضّ سنكاتفأكثر.10%(ىـمفالذيفسنكاتخدمتيـ46.4)كمانسبتو

 يوعلوٍال هي كبٍشا   عذدا   رعل الزي األهش،سٌْاث حالحت هي أكخش هٌز رذد هعلوٍي تْظٍف عذم

 .الخذهت سٌْاث فً ٌتقذهْى
 

 سنوات الخدمةعينة الدراسة حسب  أفراد توزيع (:4.4) جدوؿ

 %المئوية النسبة العدد سنوات الخدمة

 9.1 40 فأقؿ سنكات 5

 44.5 196 سنكات 10مف كأقؿ 5 مف أكثر

 46.4 204 فأكثر سنكات10

 100.0 440 المجموع

)المصدر،االستبانات(
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 :داتا الدراسةأ

كتعرؼفرادكسائؿالحصكؿعمىالبياناتمفاألكثرتعداالستبانةأ كانتشاران استخدامان
"أداةهبأنيا أبعادو: معمكماتوكبنكدوذات عمى لمحصكؿ آراءوتستخدـ ليايقأك باالستجابة كـ

استخداـكلقدتـ(.116ـ،ص 2004ستاذ،كاال،)األغاتحريريةهكىيكتابيةه،المفحكصنفسو
المعمميفباناالست استجابات عمى لمحصكؿ مديرمة ممارسة درجة معرفة حكؿ كالمعممات

كعبلقتيابتنميةالمياراتالقياديةلدل،اإلستراتيجيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمتخطيط
معممييـ.

:كىيإعداداستبانتيفكأدكاترئيسيةكلقدتـ

كالمتعمقةبتقديردرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةاالستبانة األولى:   -1
 ،كتككنتمفستمجاالترئيسةىي:اإلستراتيجيلمتخطيط

فقرات.10المجاؿاألكؿ:عمميةالتحميؿالبيئي،كيتككفمف -
 .فقرات6المجاؿالثاني:ميارةصياغةرؤيةالمدرسة،كيتككفمف -

فقرات.7المجاؿالثالث:ميارةصياغةرسالةالمدرسة،كيتككفمف -
فقرات.9ة،كيتككفمفاإلستراتيجيالمجاؿالرابع:ميارةتحديداألىداؼ -
فقرات.7المجاؿالخامس:متابعةالبرامجالتنفيذيةلمخطةالمدرسية،كيتككفمف -
 فقرات.7يتككفمفة،كاإلستراتيجيالمجاؿالسادس:تقييـالخطة -

كالمتعمقةبتقديردرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةاالستبانة الثانية:   -2
  مفخمسمجاالترئيسةىي:تتككنىـفيتنميةالمياراتالقياديةكلدكر
فقرات.9المجاؿاألكؿ:المياراتاإلدارية،كيتككفمف -
 فقرات.8ية،كيتككفمفالمجاؿالثاني:المياراتالفن -

فقرات.8المجاؿالثالث:المياراتاإلنسانية،كيتككفمف -
فقرات.6المجاؿالرابع:المياراتالشخصية،كيتككفمف -
 فقرات.8المجاؿالخامس:المياراتالتنافسية،كيتككفمف -
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 بإتباع الخطوات التالية: أداتا الدراسةولقد تـ بناء 

كاإلفادةمنيافي،المكضكعمىاألدبالتربكمكالدراساتالسابقةالمتعمقةبعبعداالطبلع
ـ(،كدراسةخميفة2014ـ(،كدراسةمكسى)2015بناءأداتاالدراسة،مثؿ:دراسةأبكحطب)

(2013( حمكدة كدراسة المصرم)2012ـ(، كدراسة 2011ـ(، نخبةوـ(، مفكاستطبلعآراء
التربالمتخصصيففي ذاتالطابعغيرالرسمي،كيةاإلدارة عفطريؽالمقاببلتالشخصية

قاـكبناءن األكاديمي، المشرؼ قبؿ مف المستمرة التكجييات الباحثعمى كفؽاألداةببناء
الخطكاتالتالية:

.األداةالرئيسيةالتيشممتياتحديدالمحاكر-
.محاكراألداةالتيشممتياتحديدالمجاالت-
.التيتقعتحتكؿمجاؿمفمجاالتاالستبانةصياغةالفقرات-
(يكضحاالستبانة1(فقرة،كالممحؽرقـ)116فيصكرتيااألكليةكالتيشممت)األداةإعداد-

فيصكرتيااألكلية.
عمىالمشرؼالعتمادمايراهمناسبان،كتعديؿمايراهغيرمناسب.األداةعرض-
المشرؼ.بناءنعمىتكجيياتاألداةتعديؿ-
،أغمبيـفيمجاؿالتربية(مفالمحكميفالتربكييف،المتخصصكف13عمى)األداةعرض-

ا )الجامعة بغزة الفمسطينية الجامعات التدريسفي ىيئات أعضاء جاإلسبلميةمف معة،
بيفأعضاءلجنةي(2كالممحؽرقـ)باإلضافةإلىكزارةالتربيةكالتعميـالعالي،(،األقصى
ـكأماكفعمميـ.التحكي

(فقرةبدؿ46فيضكءآراءالمحكميفتـتعديؿبعضالفقراتفأصبحتاالستبانةاألكلى)-
(فقرة.كماتـتعديؿبعضفقراتاالستبانةالثانية،كحذؼالبعضاآلخرلتستقرفي61)

رتيافيصكاألداةيبيف(3كالممحؽرقـ)(فقرة،55(فقرةبدؿ)39صكرتياالنيائيةعمى)
.النيائية

متكسطة،قميمة،،مدرجكفؽسمـليكرتخماسي)كبيرةجدان،كبيرةتـإعطاءلكؿفقرةكزف-
(.4.5)كماىكمكضحفيجدكؿ(5،4،3،2،1جدان(أعطيتاألكزافالتالية)قميمة
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 حوثيفلقياس استجابات المب الخماسي ثمقياس ليكر : (4.5) جدوؿ

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  درجة الموافقة
 1 2 3 4 5الدرجة

   

 :اإلستراتيجيصدؽ وثبات استبانة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمتخطيط 
 : صدؽ االستبانة:أوالً 

االستبانة: بصدؽ لقياسو"يقصد أعدت ما تقيس سكؼ أنيا مف )العساؼ،"التأكد
يقصدبالصدؽ"429ـ،ص1995 شمكؿاالستبانةلكؿالعناصرالتييجبأفتدخؿ(.كما

،بحيثتككفمفيكمةلكؿمفثانيةوفيالتحميؿمفناحية،ككضكحفقراتياكمفرداتيامفناحيةو
كعديستخدميا )عبيدات، الحؽ،" كعبد ص2001س، 44ـ، .) قاـ فقراتالباحثكقد بتقنيف
كق؛االستبانة الدراسة، أداة صدؽ مف لمتأكد االستبكذلؾ فقرات صدؽ مف التأكد تـ ةاند
بطريقتيف:

 الصدؽ الظاىري لألداة )صدؽ المحكميف(: -1
يايكحيكيقصدبو:"أفتككفاألداةالمستخدمةصادقةنإذاكافمظيرىاكترتيبياكشكم

بعرضأداةالباحثقاـ(.كقد83ـ،ص 2009أنياتقيساليدؼالذمصممتألجمو")أحمد،
مفأعضاء(عضك13تألفتمف)،مفالمحكميفالدراسةفيصكرتيااألكليةعمىمجمكعةو

،كالمتخصصيفعةاألقصى،ككزارةالتربيةكالتعميـ،كجامالتدريسيةفيالجامعةاإلسبلميةالييئة
(أسماءالمحكميفالذيفقامكامشككريفبتحكيـأداة2.كيكضحالممحؽرقـ)مجاؿالتربيةفي

 طمب كقد لقياسماالباحثالدراسة. العبارات مبلئمة مدل في آرائيـ إبداء المحكميف مف
العبارات نتميلممجاؿالذمتكمدلمناسبةكؿعبارةو،كضعتألجمو،كمدلكضكحصياغة

الدراسةاألساسيةىذاباإلضافةإلىمجاالتًمفمجاؿويةالعباراتلتغطيةكؿإليو،كمدلكفا
ألداةجديدةومفتعديؿصياغةالعباراتأكحذفيا،أكإضافةعباراتواقتراحمايركنوضركريان

)الخصائص األكلية بالبيانات يتعمؽ فيما آرائيـ إبداء ككذلؾ كالكظيفية(الدراسة، الشخصية
م المطمكبة االستبانةالمبحكف في المستخدـ ليكرت مقياس جانب إلى بعضثيف، أف كما ،

ضافةبعضالعباراتمجاالت،المحكميفنصحكابضركرةتقميصبعضالعباراتمفبعض كا 
أخرل.مجاالتإلى
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بإجراءالتعديبلتالباحثإلىالمبلحظاتكالتكجيياتالتيأبداىاالمحكمكفقاـكاستنادان
كحذؼأكإضافةالبعض،عمييامعظـالمحكميف،حيثتـتعديؿصياغةالعباراتالتياتفؽ

اآلخرليصبح استبعادبعضالفقراتكتعديؿبعضيا تـ كعمىضكءتمؾاآلراء اآلخرمنيا.
.(61)(مف46عددفقراتاالستبانة)

 صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة: -2

حسا لفقراتتـ الداخمي االتساؽ البالغةاناالستبب االستطبلعية الدراسة عينة عمى
( فقرةو40حجميا كؿ بيف بحسابمعامبلتاالرتباط كذلؾ مفردة، )، الكمية لممجاؿكالدرجة

التابعةلو.

( فقرةو4.6جدكؿ كؿ بيف االرتباط معامبلت يبيف ) فقرات الكميةمف كالدرجة المجاؿ
(،0.05امبلتاالرتباطالمبينةدالةعندمستكلداللة)كالذميبيفأفمعلممجاؿالذمتتبعلو،

صادقةاألكلىستبانةاال،كبذلؾتعتبرفقرات(0.05قؿمف)حيثإفمستكلالداللةلكؿفقرةأ
لماكضعتلقياسو.

 اإلستراتيجييط باستبانة التخط يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ: (4.6) جدوؿ
 والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تتبع لو

 الفقرة ـ
 معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

 عممية التحميؿ البيئي
 0.000* 0.536 .بالمدرسة المتعمقة الضعؼ كنقاط القكة نقاط المدرسة مدير يحدد 1.

 0.000* 0.577 .بيئيال التحميؿ عممية في المعمميف يشرؾ .2

.3 
 أعماؿ إنجاز في المستخدمة التكنكلكجية البرامج إلى يتعرؼ

 .المدرسة
0.673 *0.000 

 0.000* 0.556 .لممدرسة المتاحة المادية اإلمكانات يرصد .4

 0.000* 0.667 .منيا االستفادة لممدرسة يمكف التي البشرية المكارد يحدد .5

 0.000* 0.616 .المدرسية كالتجييزات رافؽكالم المباني كفاءة يقيـ .6

 0.000* 0.744 .المدرسة عمؿ عمى تؤثر قد التي كالمخاطر التيديدات يحدد .7

.8 
 البيئة في منيا االستفادة يمكف كالتي المتاحة الفرص إلى يتعرؼ

 .الخارجية
0.642 *0.000 
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 الفقرة ـ
 معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

 0.000* 0.602 .المدرسة عمى كتأثيرىا المجتمع كثقافة قيـ عمى يتعرؼ .9

 0.000* 0.730 .الخارجية البيئة تحميؿ عند المجتمع احتياجات يراعي .10

 صياغة رؤية المدرسة 
 0.000* 0.689 .الرؤية صياغة في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ 1.

 0.000* 0.764 .البيئية المتغيرات ضكء في الرؤية يصكغ .2

مكاناتيا المدرسة كاقع الرؤية صياغة عند يراعي 3.  0.000* 0.820 .المتاحة كا 

 0.000* 0.837 .بالكضكح تتصؼ رؤية يضع .4

 0.000* 0.766 . لممستقبؿ تتطمع طمكحة مدرسية رؤية تككف أف إلى يسعى .5

 0.000* 0.760 .العامميف أداء بمستكل االرتقاء إلى الرؤية خبلؿ مف يسعى .6

 صياغة رسالة المدرسة
 0.002* 0.475 .المدرسة رسالة صياغة في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ 1.

 0.000* 0.650 .الرسالة صياغة عند المدرسة أجميا مف كجدت التي الميمة يحدد .2

 0.000* 0.681 .المجتمع كفمسفة قيـ مع يتبلءـ بما المدرسة رسالة يصكغ 3.

 0.000* 0.677 .المدرسي العمؿ لضبط استراتيجية محاكر ةالرسال يضمف .4

 0.000* 0.781 . ليا المستقبمية الرؤية مف المدرسة رسالة يستكحي .5

6. 
 إلى المدرسة تسعى التي التميز جكانب المدرسة رسالة يضمف

 .بمكغيا
0.699 *0.000 

 0.000* 0.747 .الرسالة خبلؿ مف لممدرسة التنافسي المكقع يحدد .7

 ةاإلستراتيجيتحديد األىداؼ 

 0.000* 0.717 .ةاإلستراتيجي األىداؼ تحديد في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ 1.

 0.000* 0.787 .قياسيا يمكف كاقعية أىدافان يضع .2

.3 
 أية لمكاجية بالمركنة ةاإلستراتيجي األىداؼ تتسـ أف يراعي

 .جديدة ظركؼ
0.704 *0.000 

 0.000* 0.701 .لتنفيذىا بزمف محددة استراتيجية فانأىدا يضع .4
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 الفقرة ـ
 معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

 0.000* 0.727 .األىمية حسب لؤلىداؼ ةاإلستراتيجي األكلكيات يحدد .5

 0.000* 0.787 .األىداؼ صياغة عند كالمتطمبات اإلمكانات بيف التكازف يحقؽ .6

 0.000* 0.782 .ةاإلستراتيجي الخطة لمجاالت شاممة أىدافان يضع .7

 0.000* 0.693 .المعمميف لدل الميني التطكر مع تتكافؽ أىدافان يضع .8

 0.000* 0.689 .األىداؼ لتحديد كمصدر القيادية بالميارات ييتـ .9

 متابعة البرامج التنفيذية لمخطة
 0.000* 0.631 .الخطة يذتنف لمتابعة كاضحان زمنيان جدكالن المدرسة مدير يضع 1.

2. 
 الخطة لتنفيذ المعمميف بيف المشترؾ التعاكف عمى يعتمد

 .ةاإلستراتيجي
0.609 *0.000 

 0.000* 0.671 .الخطة تنفيذ بعممية الخاصة كاإلرشادات التعميمات يكضح 3.

 0.000* 0.689 .إلييـ المككمة المياـ لتنفيذ كافية مكارد األنشطة لقادة يكفر .4

5. 
 الخطة لتنفيذ الزمة سنكية ميزانية تقدير عمى يحرص

 .ةاإلستراتيجي
0.684 *0.000 

 0.000* 0.698 .الخطة لتنفيذ المطمكبة الميارات لتنمية البلـز التدريب يكفر .6

 0.003* 0.464 .األداء مؤشرات ضكء في مستمرة بصكرة التنفيذية البرامج يتابع .7

 ةاإلستراتيجيتقييـ الخطة 
 0.000* 0.668 .اإلستراتيجي لؤلداء مستمرة تقييـ عممية المدرسة مدير  يعتمد 1.

 0.000* 0.695 .الخطة تقييـ عند مناسبة أدكات يستخدـ .2

 0.000* 0.789 . ةاإلستراتيجي الخطة تقييـ عند الضعؼ كنقاط القكة نقاط يرصد 3.

 0.000* 0.704 .الطارئة الظركؼ حسب الخطة بنكد في يعدؿ .4

5. 
 تحقيؽ مدل عمى لمحكـ األداء معايير مف مجمكعة يضع

 .األىداؼ
0.696 *0.000 

 0.000* 0.751 .التقييـ عممية إجراء عند كالشفافية النزاىة معايير يعتمد .6

7. 
 كالمستقبمية الحالية االحتياجات لتمبية الراجعة التغذية مف يستفيد

 .لممدرسة
0.681 *0.000 

 )05.0داؿإحصائيانعندمستكمداللة)االرتباط*
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 صدؽ االتساؽ البنائي:: ثانياً 
الدرجةالكمية(يبيفمعامبلتاالرتباطبيف4.7جدكؿ) االستبانةمجاالتمفلكًؿمجاؿو

 الكميمع ةالدرجة لفقراتاالستبانة دالةهككؿ، المبينة معامبلتاالرتباط أف عندكالذميبيف
( داللة إف 0.05مستكل حيث مجاؿ(، لكؿ الداللة )أمستكل مف تعتبر0.05قؿ كبذلؾ ،)

ستبانةصادقةلماكضعتلقياسو.االمجاالت
مع الدرجة الكمية  اإلستراتيجياستبانة التخطيط ؿ مف مجاالت معامؿ االرتباط بيف كؿ مجا (:4.7) جدوؿ 

 لالستبانة.

 المجاؿ  ـ
معامؿ 
 االرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 0.911عمميةالتحميؿالبيئي .1

 0.000* 0.821صياغةرؤيةالمدرسة .2

 0.000* 0.780صياغةأىداؼالمدرسة .3

 0.000* 0.888ةاإلستراتيجيتحديداألىداؼ .4

 0.000* 0.716متابعةالبرامجالتنفيذية .5

 0.000* 0.820ةاإلستراتيجيتقييـالخطة .6

 )05.0االرتباطداؿإحصائيانعندمستكمداللة)*

 :ثبات فقرات االستبانة: ثالثاً  
لكتكررتطبيقياتقريباناإلجابةستككفكاحدةنالتأكدمفأف ":أماثباتأداةالدراسةفيعني
أكقاتو في األشخاصذاتيـ 430ـ،ص 1995)العساؼ،مختمفةوعمى أجرل كقد الباحث(.

خطكا بطريقتيفىما: االستطبلعيةنفسيا كركنباختالثباتعمىالعينة طريقةكمعامؿألفا
.التجزئةالنصفية

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -1

،لقياسالثباتأكلىطريقةألفاكركنباخلقياسثباتاالستبانةكطريقةالباحثـااستخد
 اتمرتفعة.(أفمعامبلتالثب4.8كقديبيفجدكؿ)
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  اإلستراتيجيالستبانة التخطيط  معامؿ الثبات )طريقة ألفا كرونباخ( (:4.8) جدوؿ

 عدد الفقرات المجاؿ  ـ
معامؿ ألفا 

 كرونباخ
 0.835 10عمميةالتحميؿالبيئي .1

 0.863 6صياغةرؤيةالمدرسة .2

 0.797 7ةأىداؼالمدرسةصياغ .3

 0.889 9ةاإلستراتيجيتحديداألىداؼ .4

 0.744 7متابعةالبرامجالتنفيذية .5

 0.836 7ةاإلستراتيجيتقييـالخطة .6

 0.954 46 الدرجة الكمية لالستبانة
 

معامؿألفاكركنباخقيمةأف (4.8تشيرالنتائجالمكضحةفيالجدكؿالسابؽرقـ)
بمغ 0.889-0.744تتراكحمابيف) ،(0.954)ةلبلستبانةالكميلمدرجةمعامؿالثبات(،فيما

يدؿعمىأف  تتمتعبدرجةوكىذا عمىالباحثمفالثباتتطمئفعاليةواالستبانة إلىتطبيقيا
  .عينةالدراسة

 

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية   -2

األسئمةالزكجيةتباطبيرسكفبيفمعدؿاألسئمةالفرديةالرتبةكمعدؿتـإيجادمعامؿار
كقدتـتصحيحمعامبلتاالرتباطباستخداـمعامؿارتباطسبيرمافبراكفالرتبةلكؿمجاؿ

(حسبالمعادلةالتالية:Spearman-Brown Coefficientلمتصحيح)

معامؿالثبات=
1

2

س

كالجدكؿالتالييبيفالنتائج:حيثرمعامؿاالرتباطس
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 .اإلستراتيجيالستبانة التخطيط معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية(  (:4.9) جدوؿ

 المجاؿ  ـ

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامؿ 
 االرتباط

معامؿ 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

 0.000* 0.787 0.649 10عمميةالتحميؿالبيئي .1

 0.000* 0.793 0.657 6صياغةرؤيةالمدرسة .2

 0.000* 0.722 0.566 7صياغةأىداؼالمدرسة .3

 0.000* 0.864 0.761 9ةاإلستراتيجيتحديداألىداؼ .4

 0.000* 0.802 0.670 7متابعةالبرامجالتنفيذية .5

 0.000* 0.782 0.642 7ةاإلستراتيجيتقييـالخطة .6

 0.000* 0.853 0.744 49 الدرجة الكمية لالستبانة

 )05.0االرتباطداؿإحصائيانعندمستكمداللة) *

)سبيرمافاالرتباطالمعدؿقيمةمعامؿ(أف 4.9كاضحمفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ)
( إحصائيناSpearman Brownبراكف( كداؿ مرتفع ) صكرتيا، في االستبانة تككف كبذلؾ

ثباتمفصدؽكالباحثقدتأكدكبذلؾيككفقابمةلمتكزيع، (3ىيفيالممحؽ)النيائيةكما
يجعمو مما الدراسة، ثقةواستبانة النتائج،تامةوعمى لتحميؿ كصبلحيتيا االستبانة، بصحة

 .كاإلجابةعفأسئمةالدراسة،كاختبارفرضياتيا

 

 رات القيادية لدى المعمميف:تنمية الميا ستبانةوثبات اصدؽ 

  :صدؽ االستبانةأواًل: 

كما.(429ـ،ص 1995)العساؼ،مفأنياسكؼتقيسماأعدتلقياسو"التأكد":يعني
شمكؿاالستبانةلكؿالعناصرالتييجبأفتدخؿفيالتحميؿمفناحية، بالصدؽ" يقصد

مف )عبيدات،ثانية،بحيثتككفمفيكمناحيةوككضكحفقراتياكمفرداتيا ةلكؿمفيستخدميا
بتقنيففقراتاالستبانةكذلؾلمتأكدمفالباحثكقدقاـ(.44ـ،ص 2001كعدس،كعبدالحؽ،

بطريقتيف:ةاندتـالتأكدمفصدؽفقراتاالستبصدؽأداةالدراسة،كق
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 الصدؽ الظاىري لألداة )صدؽ المحكميف(: -1

بعرضأداةالدراسةفيصكرتيااألكليةعمىمجمكعةمفالمحكميف،تألفتقاـالباحث
(عضكمفأعضاءالييئةالتدريسيةفيالجامعةاإلسبلمية،كجامعةاألقصى،ككزارة13مف)

( الممحؽرقـ كيكضح التربية. كالمتخصصيففيمجاؿ كالتعميـ، المحكميف2التربية أسماء )
ـأداةالدراسة.كقدطمبالباحثمفالمحكميفإبداءآرائيـفيمدلالذيفقامكامشككريفبتحكي

العباراتكمدلمناسبةكؿ كضعتألجمو،كمدلكضكحصياغة العباراتلقياسما مبلئمة
العباراتلتغطيةكؿمجاؿمفمجاالتالدراسة كمدلكفاية لممجاؿالذمتنتميإليو، عبارةو

مايركنوضركريانمفتعديؿصياغةالعباراتأكحذفيا،أكاألساسيةىذاباإلضافةإلىاقتراح
األكلية بالبيانات يتعمؽ فيما آرائيـ إبداء ككذلؾ الدراسة، ألداة جديدةو عباراتو إضافة
)الخصائصالشخصيةكالكظيفية(المطمكبةمفالمبحكثيف،إلىجانبمقياسليكرتالمستخدـ

بعضالمحكميف أف  كما االستبانة، بعضفي مف تقميصبعضالعبارات بضركرة نصحكا
ضافةبعضالعباراتإلىمجاالتأخرل. مجاالتكا 

كاستناداإلىالمبلحظاتكالتكجيياتالتيأبداىاالمحكمكفقاـالباحثبإجراءالتعديبلت
التياتفؽعمييامعظـالمحكميف،حيثتـتعديؿصياغةالعبارات،كحذؼأكإضافةالبعض

اآلخرليصبحاآلخرمني استبعادبعضالفقراتكتعديؿبعضيا تـ كعمىضكءتمؾاآلراء ا.
(.55(بدالنمف)39عددفقراتاالستبانة)

 

 صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة: -2
بصدؽاالتساؽ المجاؿ":الداخمييقصد مع مففقراتاالستبانة مدلاتساؽكؿفقرة
الفقرة باالتساؽالداخميتـحساكقد(.127ـ،ص1994)أبكناىية،"الذمتنتميإليوىذه

االستب )ةانلفقرات حجميا البالغ االستطبلعية الدراسة عينة بحساب40عمى كذلؾ مفردة، )
التابعةلو.لممجاؿمعامبلتاالرتباطبيفكؿفقرةكالدرجةالكمية

( فقرةو4.10جدكؿ يبيفمعامبلتاالرتباطبيفكؿ الكميةمففقرات( كالدرجة المجاؿ
(،0.05عندمستكلداللة)معامبلتاالرتباطالمبينةدالةهكالذميبيفأف لممجاؿالذمتتبعلو،

مستكلالداللةلكؿفقرةأ صادقةاألكلىستبانةاال،كبذلؾتعتبرفقرات(0.05قؿمف)حيثإف 
لماكضعتلقياسو.
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والدرجة  كؿ مجاؿ باستبانة الميارات القيادية يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات: (4.11) جدوؿ
 الكمية لممجاؿ الذي تتبع لو

 الفقرة ـ
 معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

 الميارات اإلدارية

.1 
 ككضع التخطيط ميارة المعمميف لدل المدرسة مدير ينمي

 استراتيجيات
0.715 *0.000 

 0.000* 0.614 .لمخطة البلزمة المالية االحتياجات تحديد عمى المعمميف يساعد .2

 0.000* 0.706 .كالتكاليؼ المياـ تنفيذ جدكلة عمى المعمميف يدرب 3.

 0.000* 0.754 .ةاإلستراتيجي الخطة في دكرىـ متابعة كيفية إلى المعمميف يكجو .4

 0.000* 0.642 .العمؿ كتقسيـ اإلدارية العبلقات تنظيـ عمى المعمميف قدرة ينمي .5

 0.000* 0.698 .الخطة بتنفيذ الخاصة المجاف تشكيؿ ميارة المعمميف ييٍكًسبٍ .6

 0.003* 0.451 ).سنكية- فصمية -شيرية( الدكرية التقارير بتعبئة المعمميف يكمؼ .7

 0.000* 0.797 .الكقت تنظيـ ميارة عمى المعمميف قدرة ينمي 8.

 0.000* 0.716 .تنمية تحتاج التي المجاالت تحديد عمى القدرة المعمميف لدم ينمي .9

 الميارات الفنية 

.1 
 كاتخاذ المكقؼ تقدير ميارة المعمميف لدل المدرسة مدير ينمي

 .القرار
0.720 *0.000 

 0.000* 0.642 .المياـ تنفيذ متابعة في المعمميف إشراؾ عمى يحرص .2

 0.000* 0.711 .العامميف عمى المسئكليات تكزيع عمى المعمـ قدرة ينمي 3.

 0.003* 0.456 .انجازاتيـ لتقكيـ معايير لكضع المعمميف مع يتعاكف .4

 0.000* 0.790 .التخطيط لفريؽ التدريبية االحتياجات تحديد في المعمميف يشرؾ .5

6. 
 أدائيـ لتحسيف التدريبية بالدكرات االلتحاؽ عمى المعمميف يشجع

  القيادم
0.731 *0.000 

7. 

 لتنفيذ المتاحة المكارد تكظيؼ عمى القدرة المعمميف ييٍكًسبٍ

 ةاإلستراتيجي
0.848 *0.000 
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 الفقرة ـ
 معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 0.848 . الحديثة التقنيات استخداـ في المعمميف ميارة ينمي .8

 الميارات اإلنسانية
 0.000* 0.786 .الطبلب تكاجو التي المشكبلت حؿ في المعمميف يشرؾ 1.

 0.000* 0.830 .منيـ القيادية العناصر إبراز في المعمميف مع يتعاكف .2

.3 
 مع التعامؿ في كالتكاصؿ االتصاؿ ميارة المعمميف لدل ينمي

 اآلخريف
0.850 *0.000 

 0.000* 0.830 .المدرسية المياـ تنفيذ عند لمعمميفا رغبة يحتـر .4

 0.000* 0.768 .لدييـ كاالجتماعية النفسية الحاجات إشباع في المعمميف يساعد .5

 0.000* 0.800 .الفريؽ بركح كالعمؿ التعاكف عمى المعمميف يحفز .6

 0.000* 0.843 .اآلخريف إقناع عمى المعمميف قدرة ينمي .7

 0.000* 0.859 .طمكحاتيـ لتحقيؽ معايير لكضع المعمميف مع يتعاكف .8

 الميارات الشخصية
 0.000* 0.620 .اهلل كتقكل العمؿ إتقاف المعمميف نفس في المدرسة مدير ينمي 1.

 0.000* 0.703 .بأنفسيـ ثقتيـ تعزز  قيادية ميارات امتبلؾ عمى المعمميف يشجع .2

 0.000* 0.810 .جديدة فكارأ ابتكار عمى المعمميف قدرة ينمي 3.

 0.000* 0.828 .لممستقبؿ كاضحة رؤية امتبلؾ عمى المعمميف قدرة ينمي .4

 0.000* 0.790 . كاألدائية المعرفية قدراتيـ لتنمية المعمميف مع يخطط .5

 0.000* 0.758 .آرائيـ كتقبؿ لآلخريف االستماع عمى المعمميف قدرة ينمي .6

 الميارات التنافسية
 0.000* 0.776 .جديدة كأفكار مبادرات تقديـ عمى المعمميف المدرسة مدير يشجع 1.

 0.000* 0.740 .كالمعرفية التربكية المستجدات متابعة عمى المعمميف يشجع .2

 0.000* 0.793 .متكقع ىك ما تفكؽ نتائج لتحقيؽ المعمميف مع يتعاكف 3.

 0.000* 0.760 .التخطيط مشكبلتل مبتكرة حمكؿ إيجاد عمى المعمميف يساعد .4



118 
 

 الفقرة ـ
 معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 0.763 .إبداعية تربكية بأنشطة المقررات إثراء في المعمميف مع يتعاكف .5

 0.000* 0.841 .المتقدمة التكنكلكجيا تكظيؼ في المعمميف ميارة ينمي .6

7. 
 الخطة لتبلئـ االختبارات تطكير عمى المعمـ قدرة ينمي

 ةاإلستراتيجي
0.806 *0.000 

 0.000* 0.814 .لممعمميف اإلبداعي التفكير تنمية عمى المشجع المناخ يكفر .8

 )05.0االرتباطداؿإحصائيانعندمستكمداللة)*

 صدؽ االتساؽ البنائي:ثانيًا: 
ألىداؼالتيتريديأحدمقاييسصدؽاألداةالذميقيسمدلتحقؽايعدالصدؽالبنائ

مفمجاالتالدراسةبالدرجةالكميةلفقراتلييا،كيبيفمدلارتباطكؿمجاؿواألداةالكصكؿإ
الدرجة(يبيفمعامبلتاالرتباطبيف4.11جدكؿ)(.ك108ـ،ص 2010،نة)الجرجاكماالستبا
كؿلالكمية كالذميبيفأف ككؿ،لفقراتاالستبانةالدرجةالكميةمعاالستبانةًمجاالتًمفمجاؿو

مستكلالداللةلكؿمجاؿ(،0.05معامبلتاالرتباطالمبينةدالةعندمستكلداللة) حيثإف 
ستبانةصادقةلماكضعتلقياسو.اال(،كبذلؾتعتبرمجاالت0.05ؿمف)قأ

مع الدرجة   استبانة الميارات القيادية يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت (:4.11) جدوؿ 
 .الكمية لالستبانة

معامؿ  المجاؿ  ـ
 االرتباط

يمة الق
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 0.833المياراتاإلدارية .1

 0.000* 0.885المياراتالفنية .2

 0.000* 0.886المياراتاإلنسانية .3

 0.000* 0.890المياراتالشخصية .4

 0.000* 0.909المياراتالتنافسية .5

 )05.0االرتباطداؿإحصائيانعندمستكمداللة)*
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 :ثبات فقرات االستبانةثالثًا: 

عندمتشابيةوذاحصمناعمىدرجاتوفإمدلاتساؽنتائجالمقاييس،":يشيرالثباتإلى
 مختمفتيف، مرتيف المجمكعة نفس عمى االختبار نفس نتطبيؽ ثباتيا"فإننا عمى ستدؿ

خطكاتالثباتعمىالعينةاالستطبلعيةنفسياالباحثكقدأجرل(.466ـ،ص 2010،)عبلـ
.طريقةالتجزئةالنصفيةكمعامؿألفاكركنباخبطريقتيفىما:

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ    -1

معامؿ بحساب االستبانة ثبات تقدير ثباتتـ لقياس كركنباخ االستبانةفقراتألفا
(أفمعامبلتالثباتمرتفعة.4.12لقياسالثباتكقديبيفجدكؿ)أكلىكطريقة

 .الستبانة الميارات القياديةمعامؿ الثبات )طريقة ألفا كرونباخ(  (:4.12) جدوؿ

 عدد الفقرات المجاؿ  ـ
معامؿ ألفا 

خكرونبا  

 0.850 9المياراتاإلدارية .1

 0.871 8  المياراتالفنية .2

 0.931 8المياراتاإلنسانية .3

 0.847 6المياراتالشخصية .4

 0.909 8المياراتالتنافسية .5

 0.966 39 الدرجة الكمية لالستبانة
 

أف  السابؽ الجدكؿ مف )يتضح بيف ما تتراكح الثبات معامؿ (0.931-0.847قيمة
الثباتالكميتساكم) أف 0.966كمعامؿ عمى يدؿ كىذا بدرجةو( تتمتع مفعاليةواالستبانة

 . إلىتطبيقياعمىعينةالدراسةالباحثالثباتتطمئف
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية   -2

ئمةالزكجيةمعدؿاألستـإيجادمعامؿارتباطبيرسكفبيفمعدؿاألسئمةالفرديةالرتبةك
تـتصحيحمعامبلتاالرتباطباستخداـمعامؿارتباطسبيرمافبراكفالرتبةلكؿمجاؿ،كقد

(حسبالمعادلةالتالية:Spearman-Brown Coefficientلمتصحيح)

معامؿالثبات=
1

2

س

كالجدكؿالتالييبيفالنتائج:،حيثرمعامؿاالرتباط،س
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 .القيادية الميارات الستبانة(: معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية( 4.13)  جدوؿ

 المجاؿ  ـ

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

 معامؿ
 االرتباط

معامؿ 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

 0.000* 0.703 0.542 9المياراتاإلدارية .1

 0.000* 0.815 0.687 8المياراتالفنية .2

 0.000* 0.940 0.887 8المياراتاإلنسانية .3

 0.000* 0.726 0.570 6المياراتالشخصية .4

 0.000* 0.858 0.751 8المياراتالتنافسية .5

 0.000* 0.923 0.857 39 الدرجة الكمية لالستبانة

 )05.0االرتباطداؿإحصائيانعندمستكمداللة)*

( جدكؿ في المكضحة النتائج مف أف 4.13كاضح ) معامؿ المعدؿقيمة االرتباط
( براكف( مرتفعهSpearman Brown)سبيرماف انإحصائيكداؿه( في، االستبانة تككف كبذلؾ

مفصدؽالباحثقدتأكدكبذلؾيككفيع،لمتكزقابمةن (3صكرتياالنيائيةكماىيفيالممحؽ)
عمىثقةتامةبصحةاالستبانة،كصبلحيتيالتحميؿالنتائج،ثباتاستبانةالدراسة،ممايجعموك

.كاإلجابةعفأسئمةالدراسة،كاختبارفرضياتيا
 

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

اإلحصائي التحميؿ برنامج خبلؿ مف االستبانة كتحميؿ تفريغ  Statistical"تـ

Package for the Social Sciences (SPSS)" ك اإلحصائية، األدكات استخداـ تـ
 :اآلتية

أساسيألغراض - بشكؿ األمر ىذا يستخدـ النسبي: كالكزف كالتكرارات، النسبالمئكية،
المبحكثةفيمعرفةتكرار الدراسة فيكصؼعينة منيا االستفادة كتـ ما، فئاتمتغيرو

 اإلجابةعفالسؤاؿاألكؿ.

كركنباخ - النصفيةكمعامؿ (Cronbach's Alpha)اختبارألفا ككذلؾاختبارالتجزئة
 .(؛لمعرفةثباتفقراتاالستبانةSpearman-Brown Coefficientالتصحيح)
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لقياسدرجةاالرتباط، (Pearson Correlation Coefficient)سكفمعامؿارتباطبير -
االختبارعمىدراسةالعبلقةبيفمتغيريف،كقدتـاستخدامولحساباالتساؽ كيقكـىذا
الداخمي،كالصدؽالبنائيلبلستبانة،كالعبلقةبيفالمتغيرات،كذلؾبإيجادمعامؿارتباط

كالدرجةالكميةلممجاؿالذمتتبعلو،ككذلؾمعامؿبيرسكفبيفكؿمففقراتالمجاالت
 االرتباطبيفكؿمجاؿمعالدرجةالكميةلبلستبانة.

لمعرفةماإذاكافدرجةاالستجابةقدكصؿإلىالدرجةTاختبار - كاحدةو فيحالةعينةو
كسط(،أـزادأكقؿعفذلؾ،كقدتـاستخدامو؛لمتأكدمفداللةالمت3المتكسطةكىك)

 لكؿفقرةمففقراتاالستبانة.

؛لمعرفةماإذاكاف (Independent Samples T-Test)فيحالةعينتيف T اختبار -
استخدـ كقد البياناتالمستقمة، مف مجمكعتيف بيف إحصائيةو فركقاتذاتداللةو ىناؾ

 لئلجابةعففرضيات)الجنسكالمؤىؿالعممي(.

 ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)ادماختبارتحميؿالتبايفاألح -
بيفثبلثمجمكعات،أكأكثرمف إحصائيةو ذاتداللةو لمعرفةماإذاكافىناؾفركقاته

 البيانات،كقداستخدـمعمتغير)سنكاتالخدمة(.

 .لممقارناتالمتعددةLSDاختبار -
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 الفصؿ الخامس 15 انفصم

 نتائج الدراسة الميدانية 16 انفصم

 مقدمة:

كذلؾمفخ لنتائجالدراسة، الفصؿعرضان الدراسةيتضمفىذا بلؿاإلجابةعفأسئمة
كاستعراضأبرزنتائجاالستبانة،كالتيتـالتكصؿإلييامفخبلؿتحميؿفقراتيا،بيدؼالتعرؼ

وعالقتيا  اإلستراتيجيدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتخطيط "إلى
الجنس،تالدراسةالتياشتممت)كالكقكؼعمىمتغيرا, "بتنمية الميارات القيادية لدى معممييـ

 (.المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة
لذاتـإجراءالمعالجاتاإلحصائيةلمبياناتالمتجمعةمفاستبانتيالدراسة،إذتـاستخداـ

 االجتماعية لمدراسات اإلحصائية الرـز  Statistical Package for the Social"برنامج

Sciences (SPSS)"تائجالدراسةالتيتـعرضياكتحميميافيىذاالفصؿ.؛لمحصكؿعمىن

 المحؾ المعتمد في الدراسة:

الخماسي مقياسليكرت في الخبليا طكؿ تحديد تـ فقد الدراسة، في المعتمد المحؾ لتحديد
 في أكبرقيمة عمى تقسيمو ثـ (،كمف4=1-5) المقياس درجات بيف المدل حساب خبلؿ مف

 أقؿ(،كبعدذلؾتـإضافةىذهالقيمةإلى0.80=4/5أم) الخمية ؿطك عمى لمحصكؿ المقياس

 كىكذا الخمية، ليذهاألعمى الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كىي المقياس بداية) المقياس في قيمة

.(42ـ،ص 2004)التميمي،:اآلتي الجدكؿ في مكضح ىك كما الخبليا طكؿ أصبح
 يوضح المحؾ المعتمد في الدراسة(: 5.1) جدوؿ

 درجة الموافقة الوزف النسبي المقابؿ لو طوؿ الخمية
قميمةجدا 20% -36%مف 1 – 1.80مف
قميمة 36% - 52%أكبرمف 1.80 - 2.60 أكبرمف
متكسطة % 52%- 68أكبرمف 2.60 – 3.40أكبرمف
كبيرة 68%- 84%أكبرمف 3.40 – 4.20أكبرمف

كبيرةجدا 84 %-100% أكبرمف 5 -  4.20أكبرمف
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 عمىترتيبالمتكسطاتداعتمتـاال االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج كلتفسير

 درجةكقدتـتحديد مجاؿ، كؿ في الفقرات كمستكل ككؿ، لؤلداة المجاالت مستكل عمى الحسابية

قاـالباحثباإلجابةعفأسئمةالدراسةمفخبلؿتحميؿ،كلمدراسة المعتمد المحؾ بحس المكافقة
.البيانات،كالتركيزعمىأعمىفقرتيف،كأدنىفقرتيف،كتفسيرنتائجيما

  األوؿ:السؤاؿ اإلجابة عف أواًل: 
مادرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظات: ينص السؤاؿ األوؿ عمى ما يمي

؟مفكجيةنظرمعممييـاإلستراتيجيغزةلمتخطيط

التساؤؿ،تـاستخداـ ؛كاحدةوعينةولOne Sample T-Testاختباركلئلجابةعمىىذا
عينة تقديراتأفراد متكسط في إحصائيةو ذاتداللةو فركؽ كانتىناؾ إذا ما لمتعرؼعمى

لممقياسالمستخدـ،كقدتـاحتساب3اسةعفالدرجةالمتكسطة)المحايدة(كىي)الدر (كفقان
 .المتكسطالحسابيكالكزفالنسبيلممجاالتكترتيبياتبعانلذلؾ

 .اإلستراتيجياستبانة التخطيط تحميؿ مجاالت (: 5.2 ) جدوؿ

 المتوسط  المجاؿ ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الوزف 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 4 0.000 31.35 78.20 0.61 3.91عمميةالتحميؿالبيئيلممدرسة .1

 3 0.000 27.46 78.60 0.71 3.93ميارةصياغةرؤيةالمدرسة .2

 2 0.000 30.49 79.00 0.65 3.95ميارةصياغةرسالةالمدرسة .3

4. 
ميارةتحديداألىداؼ

ةلممدرسةاإلستراتيجي
3.88 0.68 77.60 27.16 0.000 5 

5. 
متابعةالبرامجالتنفيذيةلمخطة

ةاإلستراتيجيالمدرسية
3.96 0.65 79.20 30.90 0.000 1 

6. 
تقييـالخطةالمدرسية

ةاإلستراتيجي
3.87 0.66 77.40 27.58 0.000 6 

  0.000 33.18 78.40 0.58 3.92 الدرجة الكمية لالستبانة

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة
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كانتمتقاربةنمتكسطاتالمجاالتالمختمفة(أفجميع5.2كيتضحمفخبلؿالجدكؿ)
النسبية الدرجةالكميةلبلستبانةككؿمفحيثأكزانيا فقدحصمتعمىكزفنسبيقدره،،أما

(78.40)% طيرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمتخطيدرجةممارسةمدممايدلؿعمىأف 
 .جاءتبدرجةكبيرةمفكجيةنظرمعممييـاإلستراتيجي

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

التخطيط - فيجميعالمدارسكغيرهمفالمدرسيأصبحعمميةنإداريةنىامةناإلستراتيجيأف 
مفالميـبمكافأٍفيككفلدلالكظائؼمثؿالتخطيطالنمطيكالتنظيـكالرقابة،حيثأن وي

مديرمالمدراسالقدرةالفائقةعمىالقياـبيذهالعممية،كىذامايتكافرلدلمديرمالمدارس
بالتخطيط العبلقة لممعارؼكالمياراتذات امتبلكيـ أظيرتمدل التي الدراسة، محؿ

المدرسي.اإلستراتيجي
لدلمديرمالمدا - كبيرةو بدرجةو بكيفيةتطبيؽكجكدمعرفةو كفريؽالتخطيط رسالثانكية،

بالشكؿالمطمكب.اإلستراتيجيخطكاتالتخطيط
مجاؿ - في الثانكية المدارس مديرم قدرات بتطكير العالي كالتعميـ التربية كزارة اىتماـ

 ،مفخبلؿالدكراتالتيتعقدىاكتكفرىاليـالكزارة.اإلستراتيجيالتخطيط

،كيحاكلكفزيادةفاعميتيـاإلستراتيجيفبالتعميماتالخاصةبالتخطيطأفالمديريفيمتزمك -
بياعمىاعتبارأنيامفأىـالعممياتاإلدارية.

ـ(التيأكدتأفدرجةتكافر2016نتيجةدراسةأبكمصطفى)معكتتفؽىذهالنتيجة
دراسةأبكنتيجة%(،ك74.00كبيرة،كبكزفنسبي)كانتمعاييرالجكدةفيالخطةالمدرسية

( (م2015حطب التخطيط ممارسة مجاؿ أف  أكدت كبيرةواإلستراتيجيالتي بدرجةو ،جاءت
( نسبيٍّ ،التيجاءتبدرجةكبيرةجدان(م2015دراسةالحية)نتيجة،ك%(82.80كبكزفو كبكزفو

( 87.26نسبيٍّ شكيدح)نتيجةك%(، ال(ـ2015دراسة الكمية الدرجة ستبانةالتيأظيرتأف 
 )اإلستراتيجيالتخطيط نسبيٍّ كبكزفو كبيرةو، بدرجةو ك%(،76.43جاءت عياشنتيجة دراسة

(ـ2015) التخطيط ممارسة أف  أثبتت كبيرةواإلستراتيجيالتي بدرجةو ،جاءت نسبيٍّ كبكزفو
ك%(،82.05) )نتيجة الكحمكت كبيرةو(ـ2014دراسة بدرجةو جاءت ،التي نسبيٍّ كبكزفو
ك%(،74.37) )نتيجة ختمة أبك (م2011دراسة التخطيط فييا حاز عمىاإلستراتيجيالتي

عالية كدرجة ، )نتيجة المصرم التخطيط(ـ2011دراسة ممارسة مجاؿ أف  أكدت التي
كبيرةواإلستراتيجي )،جاءتبدرجةو نسبيٍّ ـ(2008كنتيجةدراسةنكرالديف)%(،82.18كبكزفو
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ممار لمتخطيطالتيبينتأف  مديرمالمدارسالثانكية كبيرةواإلستراتيجيسة بدرجةو جدان،جاء
( نسبيٍّ 84.47كبكزفو ك%(، )نتيجة سكيؾ مجاالت(ـ2008دراسة جميع فييا جاءت التي

( نسبيٍّ  %(.83.84التخطيطبدرجةوكبيرةو،كبكزفو

 كتختمؼمع )نتيجة مدبكلي 2001دراسة قصكر كجكد إلي تكصمت التي المعرفةـ(
التخطيط ـ(2005دراسةعساؼ)كمداخمو.كاإلستراتيجيالنظريةلدلالمديريفحكؿمفاىيـ

ففيتمؾاىاالمديركالدكراتالتيتمق إلىأف ذلؾالباحثبدرجةمتكسطة،كيعزككالتيجاءت
كافية، كغير كانتقميمة، الفترة بالتخطيط الدكراتالخاصة ًقبؿتكقفتماإلستراتيجيكأف ف

.،إضافةإلىقدـالدراساتـ(2003عاـ)الكزارةفي
  حسب أوزانيا النسبية فقد كانت كالتالي: المجاالتأما ترتيب 

فقدحصؿعمىة, اإلستراتيجيالمجاؿ الخامس: متابعة البرامج التنفيذية لمخطة المدرسية  -5
قدرهي) نسبيٍّ 79.20المرتبةاألكلىبكزفو  كبيرةو.%(أمبدرجةتقديرو

  ويعزو  الباحث ذلؾ إلى:

ميارةمتابعةالبرامجالتنفيذيةلمخطةالمدرسية - ةجزءأساسيفيالتخطيطاإلستراتيجيأف 
معاإلستراتيجي لمتنفيذ،كمتكافقةو قابمةو ليامستقببلن مخططو المدرسي،فبدكفكجكدبرامجو

النجاح،كبالذاتإذاغابتالمتابعةةالمدرسية،لفيكتبليذاالتخطيطاإلستراتيجيالخطة
المستمرةمفقبؿمديرالمدرسة.

ةبالشكؿالصحيح،كبمايتبلءـمعأىداؼاإلستراتيجيكعيالمديربكيفيةالتنفيذلمخطة -
الخطةكمعاييرالتنفيذالمحددةلمخطة.

رامجالتنفيذيةقناعةالمديريفبضركرةالتفكيضممايجعؿلدييـالكقتالكافيلمتابعةالب -
 لمخطة.

فيمعرفة - كتساعدىـ تعطينتائجإيجابية، البرامجالتنفيذية المديريفبأفمتابعة قناعة
 مدمتحقيقيـلؤلىداؼ.

المديريف - كمفمياـ البرامجحسبالخطة، بتنفيذ بااللتزاـ المكمفة الفئة أفالمعمميفىـ
المعمميف أف  فيـيشعركفبأىميةتمؾمتابعةتنفيذتمؾالبرامج،كبما ىـعينةالدراسة،

 الميارةلدلالمديريف،لذلؾجاءىذاالمجاؿفيالمرتبةاألكلى.

كبيرةو2015كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالحية) جدانـ(كالتيجاءتبدرجًةمكافقةو
( نسبيٍّ كبكزفو المجاؿ، ىذا )88.08في المصرم دراسة كنتيجة ،)%2011 كالتيجاءتـ(
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( نسبيٍّ كبكزفو كبيرةو، كنتيجةدراسةكىبة83.93بدرجةو المجاؿ. فيىذا كالتي (%2008( ـ(
( نسبيو ة.اإلستراتيجي%(لمجاؿتنفيذ69جاءتبدرجةوكبيرةو،كبكزفو

,ميارة صياغة رسالة المدرسة: الثالث المجاؿ -6 نسبيٍّ فقدحصؿعمىالمرتبةالثانيةبكزفو
كبيرةو.79.00قدرهي)  %(أمبدرجًةتقديرو

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

-  المدرسةمديرقدرة العمؿ فريؽ مع أجمياصياعمىبالمشاركة مف التي األىداؼ غة
مكانياتالمدرسةنفسيا.،بمايتناسبمعقيـالمجتمعكمعتقداتوتالمدرسة،أينًشئ كا 

ـالرسالة،كمدممساىمتيافيتحقيؽإدراؾمديرمالمدارسالثانكيةألىميةكضكحمفيك -
 األىداؼ،ممايدؿعمىالخبرةالمكتسبةلدييـفيصياغةالرسالة.

صياغة - ميارة تتضمف سنكية تطكيرية خطط بكضع الثانكية المدارس مديرم اىتماـ
 الرسالة.

كبيرةو2015كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالحية) جدانـ(التيجاءتبدرجًةمكافقةو
( نسبيٍّ كبكزفو المدرسة، رسالة صياغة ميارة مجاؿ المصرم88.60في دراسة كنتيجة ،)%

(2011( نسبيٍّ كبكزفو كبيرةو، تقديرو بدرجًة جاءت التي سكيؾ83.98ـ( دراسة كنتيجة ،)%
(2008 كبكزفو جدان، عاليةه المدرسة رسالة صياغة لميارة المديريف ممارسة التيبينتأف ـ(

كبيرةوأيضانفيىذا2008%(،كنتيجةدراسةنكرالديف)88.69)نسبيٍّ ـ(كالتيجاءتبدرجةو
المجاؿ.

 

,ميارة صياغة رؤية المدرسة: الثاني المجاؿ -7 نسبيٍّ فقدحصؿعمىالمرتبةالثالثةبكزفو
كبيرةو.78.60قدرهي)  %(أمبدرجًةتقديرو

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى: 

تطمعاتالمدرسةامتبلؾمديرمالمد - معفريؽالعمؿإلمكانياتصياغة ارسبالمشاركة
تتصؼاإلستراتيجي بصكرة األجؿ(، )طكيمة كالقابمةبالكضكحكالبساطةة الكاقع كمحاكاة
 لمتحقؽ.

 أفرؤيةالمدرسةمشتقةمفالرؤيةالعامة،ممايسيؿعمميةصياغتياكتككينيا. -
مفاإلستراتيجيداؼالمدرسةالفاعمةكتحديداتجاىياجيكدالكزارةفيترسيخمفاىيـكأى -

.2019-2015خبلؿرؤيتيالمتعميـفياألعكاـ
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مع - منسجمةو مديرمالمدارسالثانكيةكفريؽالتطكيرلدييـالكفاءةعمىصياغةرؤيةو أف 
 ة.اإلستراتيجياألىداؼ

المديريفلدييـالطمكحنحكتطكيرالمدرسةمفخبلؿص - تسعىأف  مستقبميةو ياغةرؤيةو
 المدرسةلمكصكؿإلييافياألجؿالطكيؿ.

 

( الحية دراسة نتيجة مع النتائج ىذه كالتي2015تتفؽ الرؤية، صياغة مجاؿ في ـ(
( نسبيٍّ كبكزفو جدان، كبيرةو المصرم)88.60جاءتبدرجةو دراسة كنتيجة التي%2011(، ـ(

( نسبيو ـ(التيجاءتفييا2008%(،كنتيجةدراسةسكيؾ)81.96جاءتبدرجةوكبيرةو،كبكزفو
( نسبيٍّ 7%(.85.62ميارةصياغةالرؤيةبدرجةوكبيرةوجدان،كبكزفو

 

, عممية التحميؿ البيئي لممدرسة: األوؿ المجاؿ -8 نسبيو فقدحصؿعمىالمرتبةالرابعةبكزفو
كبيرةو.78.20قدره)  %(أمبدرجًةتقديرو

 إلى: ويعزو الباحث ذلؾ

ميارةالتحميؿالبيئي)الداخميكالخارجي(لممدرسةمفاألىميةبمكاف،حيثأفمدير - أف 
 كالتغيراتاإلستراتيجيالمدرسة مدرستو، في المتاحة المكارد معرفة إلى دائمان يسعي

الحادثةفيالبيئة،كانعكاسياعمىتحقيؽاألىداؼ.
المكجكدةفينقاطالقكةكنقاطالضعؼةفيتحديدامتبلؾمديرمالمدارسالثانكيةالكفاء -

فيذلؾعمىكضعالخططالتيتحافظكتعززمفنقاطالقكة،،حريصكفالبيئةالداخمية
كأيضانالتيتحدمفنقاطالضعؼفيطريؽالتخمصمنيابشكؿمطمؽ،كذلؾمفخبلؿ

 االستخداـاألمثؿلممكاردالمتاحة.

النجاحبمدارسيـ،كفرصالتيديداتالتيتحيطلكفاءةفيتحديدامتبلؾمديرمالمدارسا -
االستفادةالمتكافرةفيالبيئةالخارجية،محاكليفقدراإلمكافالحدمفىذهالتيديدات،مع

 مففرصالنجاحالمتاحةمستثمريففيذلؾجميعاإلمكانيات.

النتائجمعنتيجةدراسةالمصرم) التيجاءت2011كتتفؽىذه التحميؿـ( ميارة فييا
%(،كنتيجةدراسة79.11%(،كالتحميؿالبيئيالخارجيبنسبة)82.44البيئيالداخميبنسبة)

%(،كالتحميؿ83.26ـ(التيجاءتفيياميارةالتحميؿالبيئيالداخميبنسبة)2008سكيؾ)
( الديف)79.65البيئيالخارجيبنسبة نكر دراسة كنتيجة التيج%2008(، اءتبدرجةوـ(

ـ(كالتيجاءتبدرجةوكبيرةوأيضان.2013كبيرةو،كنتيجةدراسةالحاج)
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المرتبةممدرسةة لاإلستراتيجيرة تحديد األىداؼ ميا: الرابع المجاؿ -9 عمى حصؿ فقد ،
قدرهي) نسبيٍّ كبيرةو.77.60الخامسةبكزفو %(أمبدرجًةتقديرو

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
مديرما - تتناسبمعالتطمعاتقدرة ةالمستقبميةاإلستراتيجيلمدارسعمىصياغةأىداؼو

تطكيريةوفصميةوكسنكيةو.  لممدرسة،كبكفاءةوعاليةو؛لممارستيـالدائمةفيإعدادخططو

ةكالفرعية،التيتتصؼاإلستراتيجيامتبلؾمديرمالمدارسالثانكيةلميارةتحديداألىداؼ -
كقابم محددةن، معرؤيةبككنيا متفقةن محدده، زمنيه كقته كليا ككاقعيةن، لمقياسكالتحقؽ، ةن

 المدرسةكرسالتياكتطمعاتيا.

كبيرةو،2015تتفؽىذهالنتائجمعنتيجةدراسةأبكحطب) ـ(التيجاءتبدرجًةتقديرو
( نسبيٍّ )81.80كبكزفو المصرم دراسة كنتيجة تحديد%2011(، ميارة فييا جاءت التي ـ(

)اإلستراتيجيغاياتال نسبيٍّ كبيرةو،كبكزفو %(.81.33ةبدرجًةتقديرو

المرتبة, ةاإلستراتيجيتقييـ الخطة المدرسية : السادس المجاؿ -10 عمى حصؿ فقد
قدرهي) نسبيٍّ كبيرةو.77.40السادسةبكزفو  %(أمبدرجًةتقديرو

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
بأىمي - المدرسية؛مفأجؿتحقيؽاألىداؼكعيمديرمالمدارسالثانكية لمخطة التقييـ ة

 التربكية،كاالرتقاءبمستكلالمخرجات.
كجكدنماذجتـإعدادىامفقبؿالكزارةلتقييـخططالمدرسة. -
مشاركةكافةالمستكياتاإلداريةلمديرمالمدارسالثانكيةفيتقييـالخطة،كبمايتفؽمع -

مكانياتالمدرسةالماديةكالبشرية.إلستراتيجياالرؤيةكالرسالةكاألىداؼ ةكالفرعيةكا 
ةبعدتنفيذىا،كمعرفةنتائجاألداءاإلستراتيجيقياـمديرمالمدارسبعمميةالتقييـلمخطة -

لكيال المستقبؿ؛ في الخطة ىذه بتحسيفكتطكير كقياميـ االنحرافات، لتحديد الفعمية
 المباىاةمعالمدارساألخرل.تككفمجردعمؿيتـالقياـبوألجؿ

كاستشراؼ - اإلدارم، العمؿ تحسيف ىك التقييـ مف الثانكية المدارس مديرم ىدؼ أف 
 المستقبؿ.

( الحية دراسة نتيجة مع النتائج ىذه مديرم2015تتفؽ ممارسة مجاؿ بي نتأف  التي ـ(
ةجاءاإلستراتيجيالمدارسالثانكيةلممتابعةكالتقكيـلمخطة نسبيٍّ كبيرةوجدان،كبكزفو تبدرجًةمكافقةو

)(2011%(،كنتيجةدراسةالمصرم86.23) نسبيٍّ %(.83ـ(التيجاءتبدرجةوكبيرةو،كبكزفو
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االختبلؼ كيعكد كبيرةو، بدرجةو المياراتتتكافرفيمديرمالمدارسمحؿالدراسة كىذه
ا إلى الميارات تمؾ عمى المكافقة درجات بيف مديرمالنسبي كتقديـ اىتماـ مستكل ختبلؼ

المدراسلكؿميارةعمىاألخرل.
 األولى: تحميؿ فقرات االستبانة

  المجاؿ األوؿ: عممية التحميؿ البيئي

(لمعينةالكاحدة،كحسابالمتكسطاتالحسابيةبيدؼالتعرؼعمىtتـاستخداـاختبار)
طتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجةماإذاكانتىناؾفركؽذاتداللةوإحصائيةوفيمتكس

.(5.3النتائجمبينةفيجدكؿ)(كفقانلممقياسالمستخدـ،ك3المتكسطة)المحايدة(كىي)
: عممية المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ األوؿ: )5.3( جدوؿ

 ئيالتحميؿ البي

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 االحتمالية 

 الترتيب

.1 
 الضعؼ كنقاط القكة نقاط المدرسة مدير يحدد

 .بالمدرسة المتعمقة
4.04 80.80 28.22 0.000 2 

 10 0.000 15.08 72.40 3.62 .البيئي التحميؿ عممية في المعمميف يشرؾ 2.

.3 
 في المستخدمة التكنكلكجية البرامج إلى يتعرؼ

 .المدرسة أعماؿ إنجاز
3.82 76.40 20.76 0.000 9 

 1 0.000 26.16 81.20 4.06 .لممدرسة المتاحة المادية اإلمكانات يرصد 4.

.5 
 االستفادة لممدرسة يمكف التي البشرية المكارد يحدد

 .منيا
4.02 80.40 25.25 0.000 3 

 5 0.000 24.43 79.20 3.96 .المدرسية كالتجييزات كالمرافؽ المباني كفاءة يقيـ 6.

.7 
 عمؿ عمى تؤثر قد التي كالمخاطر التيديدات يحدد

 .المدرسة
3.95 79.00 23.77 0.000 6 

.8 
 االستفادة يمكف كالتي المتاحة الفرص إلى يتعرؼ

 .الخارجية البيئة في منيا
3.86 77.20 21.25 0.000 7 

9. 
 عمى كتأثيرىا المجتمع كثقافة قيـ عمى يتعرؼ

 .المدرسة
4.00 80.00 24.13 0.000 4 

10. 
 البيئة تحميؿ عند المجتمع احتياجات يراعي

 .الخارجية
3.81 76.20 19.69 0.000 8 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة
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 :اكانت في ىذا المجاؿأعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف   

".قدجاءتفييرصد اإلمكانات المادية المتاحة لممدرسة(التينصتعمى"4الفقرةرقـ) -1
( نسبيو األكلىبكزفو قدحصمتعمىدرجة)%81.20المرتبة يدؿعمىأفالفقرة مما ،

مكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

مديرمالمدارسالثانكيةلدييـمعرفةنتامةنباإلمكاناتالماديةكالبشريةداخؿالمدرسة. - أف 
المدارسعندقياميـبميمةتحميؿالبيئةالداخميةكالبيئةالخارجيةيركزكفعمىمديرمأف  -

الضعؼ نقاط مف الحد صكب كيكجيكنيا لممدرسة، المتاحة المادية اإلمكانيات معرفة
المدرسة التيتكاجو الخارجية التيديداتكالمخاطر  كالتخفيؼمفحدة داخؿالمدرسة،

أثناءتنفيذخططياكبرامجيا.
قدرةمديرمالمدارسعمىاالستثماراألمثؿكاألكفألممكاردالمتاحة. -
إدراؾمديرمالمدارسألىميةمعرفةاإلمكانياتالمتاحةفيالمدرسة،كتكريسيالمتخطيط -

تحقيؽتخداـاألمثؿلممكاردفيالمدرسة،كرفعكفاءةكفعاليةاالسكأنياتحقؽاإلستراتيجي
 ىذهاإلمكانياتالمادية،كالعمؿعمىتنميتيا.الرقابةالفعالةعمى

جدان(ـ2015دراسةأبكحطب)نتيجةمعىذهالنتيجةكتتفؽ كبيرةو ،التيجاءتبدرجةو
( نسبيٍّ جدان(ـ2015دراسةالحية)نتيجةك%(88.40كبكزفو كبيرةو ،التيجاءتبدرجةو كبكزفو

( ، 84.12نسبيٍّ ك%(، سكيؾ)نتيجة ا(ـ2008دراسة نسبيٍّ كبكزفو كبيرةو، لتيجاءتبدرجةو
(83.45.)%
2- ( رقـ 1الفقرة عمى نصت التي "يحدد مدير المدرسة نقاط القوة والضعؼ المتعمقة (

)بالمدرسة النسبيٍّ الفقرة)%80.80".قدجاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفو ،ممايدؿعمىأف 
أفراًدالعينة.قدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿ

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
أل - المدارس مديرم إدراؾ الداخمية البيئة القكةىمية نقاط ليحدد ؛ كشمكليٍّ جيدو بشكؿو

الدراسة عمىىذه فيالجانبالمادمأكالتعميميأكالبشرم؛ألنوبناءن كالضعؼسكاءن
منياالخطة،باحثانفيذلؾة،كيحدداألنشطةكالبرامجالتيتتضاإلستراتيجيسيضعالخطة

 عفتحقيؽاالستغبلؿاألمثؿلمكاردالمدرسة.

 فيـفريؽالتطكيرلمبيئةالمدرسيةالداخميةكالخارجية. -
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 التكظيؼالمناسبلئلمكانيات.قدرةمديرمالمدارسكفريؽالتطكيرعمى -

 إلماـمديرمالمدارسبظركؼالمدرسةكاحتياجاتيا. -

كتتفؽ مع )دنتيجة حطب أبك كبيرةو(ـ2015راسة بدرجةو جاءت ،التي نسبيٍّ كبكزفو
ك%(86.40) )نتيجة الحية جدان(ـ2015دراسة كبيرةو بدرجةو جاءت التي ،، نسبيٍّ كبكزفو
)(ـ2008دراسةسكيؾ)نتيجةك%(،89.38) نسبيٍّ كبيرةو،كبكزفو 87.27التيجاءتبدرجةو

الديف) نكر دراسة كنتيجة كالضعؼداخؿـ%2008(، نقاطالقكة تحديد التيبينتأىمية )
المدرسة.

 

 :اكانت في ىذا المجاؿفقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف 

1-  ( رقـ التينصتعمى"2الفقرة احتمتيشرؾ المعمميف في عممية التحميؿ البيئي( قد ."
( نسبيو بكزفو األخيرة قدحصمتعمىدرجة)%72.40المرتبة الفقرة يدؿعمىأف  مما ،

المصرم) دراسة نتيجة اتفقتمع كقد العينة. أفراد قبؿ مف )كبيرةو( التي2011مكافقةو ـ(
%(فيمجاؿتحميؿ79.11%(فيمجاؿتحميؿالبيئةالداخمية،ك)82.44جاءتبنسبة)
البيئةالخارجية.

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
استراتيجياتكضعفيعميويعتمددقيؽبيئيتحميؿإلىالكصكؿمدارسالمديرمحرص -

فيبيـاالستعانةمجاؿفيالمعمميفمفالتطكيرفريؽدكربتكريسيقكمكفلذلؾ،سميمة
 .تمامانيعممكنياالتيكالخارجيةالداخميةالبيئةظركؼتحميؿ

كالتحميؿالتخطيطعمميةفيمييـعكاالعتمادالمعمميفمعظـبإشراؾالمدارسمديرمقياـ -
 .البيئي

العمؿبصعكبةالمدارسمديرمقناعةرغـألنو،األخيرةالمرتبةفيالفقرةىذهجاءتكقد
جميعمشاركةعمىيحرصكفالأنيـإالالمدرسي،االستراتيجيالتخطيطمجاؿفيبمفردىـ
لدكراتتعرضكاالذيفالمعمميفبعضعمىذلؾكيقتصركف،البيئيالتحميؿميمةفيالمعمميف
المدرسيالعمؿمجاؿفيمعرفةناألكثرلككنيـالبيئي،التحميؿمجاؿفيتدريبية فيناؾ.
فريؽعمىذلؾكاقتصار،البيئيالتحميؿعمميةفيعمييـيعتمدالالمدرسةداخؿجددمعمميف
.يبيفلممستجالبيئيالتحميؿمفيكـلضعؼأيضانذلؾيرجعكما.التطكير
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2- ( رقـ التينصتعمى"3الفقرة يتعرؼ إلى البرامج التكنولوجية المستخدمة في انجاز (
)أعماؿ المدرسة". نسبيٍّ ،ممايدؿعمىأف)%76.40قداحتمتالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفو

الفقرةقدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :لىويعزو الباحث ذلؾ إ

مطبقةأصبحتإلكتركنيةبرامجكجكدمفتطبيقياعمىيترتبكمااإللكتركنيةاإلدارةأف -
 .المدارسفي

تساىـلككنياكخصكصياتياالمدرسةفيالمكجكدةالمحكسبةالبرامجلكافةالمديرفيـ -
تكقعالماألنشطةصياغةكمنيااالستراتيجيالتخطيطكأعماؿمياـتسييرفيكبيرةبدرجة
 .تنفيذىا

 .المعمكماتبتكنكلكجياالمتعمقةمياراتيـبتنميةالمدراسمديرمحرص -

جميعإٌطبلعلعدـالمستجيبيفقبؿمفاألخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةىذهجاءتكقد
البرامجمفباالستفادةيشعركففبل،المدرسةفيالمكجكدةالمحكسبةالبرامجكافةعمىالمعمميف
التكنكلكجيامعمميعمىأكالتخصصاتبعضعمىمقتصرةكانتإذاكخصكصان،جيةالتكنكلك

التدريبيةلمدكراتتعرضكاالذيفالمعمميفأك بياييكمؼالتيالكرقيةاألعماؿلكثرةككذلؾ.
المعمـ البيئيالتحميؿفيالمعمكماتتكنكلكجيامفالبعضاستفادةكعدـ، الخطةككضع،

.كاألنشطةالمياـيذكتنف،االستراتيجية
 

 المجاؿ الثاني: ميارة صياغة رؤية المدرسة

(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابيةبيدؼالتعرؼعمىtتـاستخداـاختبار)
ماإذاكانتىناؾفركؽذاتداللةوإحصائيةوفيمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجة

.(5.4النتائجمبينةفيجدكؿ)كفقانلممقياسالمستخدـك(3المتكسطة)المحايدة(كىي)
 

 

 

 

 

 



133 
 

: يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ الثاني: (5.4) جدوؿ
 ميارة صياغة رؤية المدرسة

 الفقرة ـ
المتوسط 

 يالحساب
الوزف 
 النسبي

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 االحتمالية 

 الترتيب

.1 
 صياغة في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ

 .الرؤية
3.83 76.60 18.56 0.000 5 

 6 0.000 20.27 76.40 3.82 .البيئية المتغيرات ضكء في الرؤية يصكغ 2.

.3 
 المدرسة كاقع الرؤية صياغة عند يراعي

مكاناتيا  .المتاحة كا 
3.89 77.80 21.29 0.000 4 

 3 0.000 23.47 79.20 3.96 .بالكضكح تتصؼ رؤية يضع 4.

.5 
 طمكحة مدرسية رؤية تككف أف إلى يسعى

 .لممستقبؿ تتطمع
4.06 81.20 25.54 0.000 1 

.6 
 بمستكل االرتقاء إلى الرؤية خبلؿ مف يسعى

 .العامميف أداء
4.05 81.00 24.63 0.000 2 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة

 :اكانت في ىذا المجاؿوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي 

1- ( رقـ 5الفقرة عمى نصت التي "يسعى إلى أف تكوف رؤية مدرسية طموحة تتطمع (
نسلممستقبؿ". )قدجاءتفيالمرتبةاألكلىبكزفو ،ممايدؿعمىأفالفقرة)%81.20بيٍّ

قدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

أحد - الرؤية ىذه لككف بمكاف؛ األىمية مف لممدرسة المعالـ كاضحة رؤية صياغة أف 
 المدرسيالفعاؿ.اإلستراتيجيمقكماتالتخطيط

ال - مديرم إلىامتبلؾ خبلليا مف ييدفكف لرؤيةو صياغتيـ عند طمكحةن نظرةن مدراس
 الكصكؿبمدارسيـمستقببلنإلىأعمىالمراتبعمىصعيدالتعميـكالتعمـ.

اإلستراتيجيقدرةمديرمالمدارسالثانكيةعمىتحديدالبعد - لممدرسةدكفكجكدغمكضو
 فيذلؾ.
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جدان،كبيرةوـ(التيجاءتبدرجةو2015طب)دراسةأبكحنتيجةمعكتتفؽىذهالنتيجة
جدان،كبكزفكبيرةوـ(التيجاءتبدرجةو2015دراسةالحية)نتيجة%(،ك86.80)نسبيٍّكبكزفو
دراسةنتيجة،ككبيرةوـ(التيجاءتبدرجةو2011دراسةأبكختمة)نتيجة%(،ك84.27)نسبيٍّ

( بدرجةو2011المصرم جاءت التي كبككبيرةوـ( ك81)نسبيٍّزفو، ،)% سكيؾنتيجة دراسة
%(.85.45)نسبيٍّ،كبكزفوكبيرةوـ(التيجاءتبدرجةو2008)

2- ( رقـ "6الفقرة عمى نصت التي يسعى مف خالؿ الرؤية إلى االرتقاء بمستوى أداء (
)العامميف". نسبيٍّ ،ممايدؿعمىأفالفقرةقد)%81.00قدجاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفو

حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

في - المدرسة رؤية مساىمة أىمية االعتبار بعيف يأخذكف الثانكية المدارس مديرم أف 
االرتقاءبأداءالمعمميف.

داؼأىميةتكاثؼجيكدالمعمميففيصياغةالرؤية،ممايعززمشاركتيـفيتحقيؽأى -
.اإلستراتيجيالتخطيط

مف - كاالستفادة التعميمية، العممية في المعمميف ألىمية الثانكية المدارس مديرم إدراؾ
خبراتيـكتطمعاتيـفيىذاالمجاؿ.

إلى - تيدؼ الجميع، بيف مشتركةو لرؤيةو الكصكؿ عمى الثانكية المدارس حرصمديرم
االرتقاءبمستكمالعامميف.

 :اكانت في ىذا المجاؿفقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىمف خالؿ الجدوؿ أف  وتبيف النتائج

1- ( رقـ التينصتعمى2الفقرة قدحصمت"يصوغ الرؤية في ضوء المتغيرات البيئية".(
( نسبيٍّ بكزفو األخيرة حصمتعمى)%76.40عمىالمرتبة قد الفقرة يدؿعمىأف مما ،

أفراًدالعينًة.درجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿً
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

المتغيراتجميعدراسةعمىالركيةصياغةعندتعتمدالثانكيةالمدارسمديرمأف -
.المدرسةبيئةحكؿالخارجيةكالبيئةالداخميةبالبيئةالعبلقةذاتكالعكامؿ

صياغةدعنكالفرصكالتيديداتكالضعؼالقكةنقاطمعرفةعمىالمدارسمديرمحرص -
مكانياتياالمدرسةظركؼمعتنسجـالمعالـكاضحةرؤية .كأنشطتياكأىدافياكا 

 .لمكاقعمحاكاةأكثراالستراتيجيةالخطةتجعؿرؤيةصياغةعمىالمدارسمديرمحرص -
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الربطعمىالجددالمديريفبعضقدرةلعدـاألخيرةالمرتبةفيالفقرةىذهجاءتكقد
المستقبميةكالرؤيةكالخارجيةالداخميةالبيئةبيفاليادؼ عمىالخطةعناصرباقيلصياغة،

الخطةتعرضحالةفيالرؤيةتطبيؽإمكانيةبعدـالمعمميفبعضشعكرككذلؾ.سميمةوسوأس
 .كالماليةالسياسيةاألكضاعنتيجةعقباتإلى

كبيرةوجدان،ـ(التيجاءتبدرجًة2015كتتفؽىذهالنتائجمعنتيجةدراسةالحية) تقديرو
( نسبيٍّ كبيرةوجدان،2008%(،كنتيجةدراسةسكيؾ)84.27كبكزفو ـ(التيجاءتبدرجًةتقديرو
( نسبيٍّ  %(.85.45كبكزفو

التينصتعمى"1الفقرةرقـ) -2 قديشرؾ مدير المدرسة المعمميف في صياغة الرؤية".(
( نسبيٍّ ،ممايدؿعمىأفالفقرةقدحصمت)%76.60جاءتفيالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفو

عمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

الكأنو،كالجديةالفعالةالرؤيةصياغةفيلممعمميفإشراؾألىميةالمدارسمديرمإدراؾ -
كأدائيـالمعمميفعفبمعزؿمستقببلنإليياالكصكؿيمكف التيالكسائؿأىـمففيـ،
.الرؤيةإلىلمكصكؿتؤدم

عمىكقدرتيـ،االستراتيجيةالرؤيةصياغةفيالبناءالمعمميفلدكرالمدارسمديرمتفعيؿ -
.المستقبميةالمعمميفتكجياتعمىالتعرؼ

فريؽعمىيعتمدكفالمديريفبعضألفاألخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةىذهجاءتكقد
الرؤيةصياغةعندقطفالتطكير أطراؼجميعبيفعمييامتفؽورؤيةوإلىالكصكؿكعدـ،
،المعمميفعفبمعزؿوالصيفيةاإلجارةأثناءالخطةييعٌدكفالمديريفبعضكأف.التعميميةالعممية

 .فقطالتنفيذميمةالمعمـكاىؿعمىيمقكفثـ

  ميارة صياغة رسالة المدرسة:  المجاؿ الثالث

(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابيةبيدؼالتعرؼعمىtتخداـاختبار)تـاس
ماإذاكانتىناؾفركؽوذاتداللةوإحصائيةوفيمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجة

.(5.5النتائجمبينةفيجدكؿ)(كفقانلممقياسالمستخدـك3المتكسطة)المحايدة(كىي)
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: يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ الثالث: (5.5) جدوؿ
 ميارة صياغة رسالة المدرسة

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
 صياغة في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ

 .المدرسة رسالة
3.91 78.20 21.24 0.000 7 

.2 
 أجميا مف كجدت التي الميمة يحدد

 .الرسالة صياغة عند المدرسة
3.94 78.80 25.34 0.000 4 

.3 
 قيـ مع يتبلءـ بما المدرسة رسالة يصكغ

 .المجتمع كفمسفة
3.98 79.60 25.47 0.000 2 

.4 
 لضبط استراتيجية محاكر الرسالة يضمف

 .المدرسي العمؿ
3.91 78.20 23.01 0.000 6 

.5 
 الرؤية مف المدرسة رسالة يستكحي

 . ليا المستقبمية
3.92 78.40 22.32 0.000 5 

.6 
 التي التميز جكانب المدرسة رسالة يضمف

 .بمكغيا إلى المدرسة تسعى
4.01 80.20 24.88 0.000 1 

7. 
 خبلؿ مف لممدرسة التنافسي المكقع يحدد

 .الرسالة
3.96 79.20 24.38 0.000 3 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة

 :اكانت في ىذا المجاؿوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  

1- ( رقـ التينصتعمى"6الفقرة يضمف رسالة المدرسة جوانب التميز التي تسعى إلى (
بموغيا", احتمتالمرتبةاألكلىبكزفو )قد قد)%80.20نسبيٍّ يدؿعمىأفالفقرة ،مما

حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

بحيثتتضمفجميع - المدرسة رسالة يحرصكفعمىكضع مديرمالمدارسالثانكية أف 
ا لممجتمع تقديميا المدرسة تستطيع التي المميزة كالمياـ األنشطة دكرمٍّ بشكؿو لمحمي

كمستمر.
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المتاحة - كالبشرية المادية كالقدرات اإلمكانيات مراعاة ألىمية المدارس مديرم إدراؾ
لممدرسةعندصياغتولمرسالة؛لتككفاألنشطةكالمياـأقربإلىالتنفيذكالتحقيؽ.

-  التي لؤلىداؼ مبلمسة أكثر المدرسة جعؿ عمى الثانكية المدارس مديرم تسعىقدرة
لتحقيقيافيالفترةالقصيرةالقادمةمستفيدةنمفنقاطتميزىاالحالية.

غناءرسالةالمدرسةكجعميامتميزةن.ك - تككفرسالةنأفٍحرصمديرمالمدارسعمىإثراءكا 
 .ككاضحةنشاممةن

كبيرةو،2015كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةأبكحطب) ـ(التيجاءتبدرجًةتقديرو
)كب نسبيٍّ %(فيإظيارالمديرلمكقعالمدرسةمفخبلؿصياغةرسالةالمدرسة.82.00كزفو
2- ( رقـ 3الفقرة عمى نصت التي "يصوغ رسالة المدرسة بما يتالءـ مع قيـ وفمسفة (

)المجتمع",  نسبيٍّ الفقرةقد)%79.60قدجاءتفيالمرتبًةالثانيًةبكزفو ،ممايدؿعمىأف 
رجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.حصمتعمىد

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

بما - بحيثتككفالرسالة الرسالة، صياغة كاألخبلقياتعند لمقيـ المدرسة مدير مراجعة
كأنشطةومميزةوتعكسالقيـالسائدةفيالمجتمعكتحاكييا. تتضمنومفمياـو

انتفت - تمؾالقيـلفيكتبلمرسالةالنجاحكلفتنفذالمياـإدراؾمديرمالمدارسأن وإذا
كاألنشطة،بسببعدـرضاالمجتمعالمحميعنيا.

كىذايحقؽالتالي: -
-  الخطة في الرسالة تككف أف يحرصكف المدارس مديرم لقيـاإلستراتيجيأف انعكاسان ة

المجتمعالراسخة،كأفتحافظعميياكتنمييا.

 النتيجة ىذه معكتتفؽ )نتيجة الحية جاءتبدرجةو2015دراسة التي جدان،كبيرةوـ(
جدان،كبيرةوتقديروـ(التيجاءتبدرجة2008ًدراسةسكيؾ)نتيجة%(،ك90.84)نسبيٍّكبكزفو
 .%(91.45)نسبيٍّكبكزفو

 :اكانت في ىذا المجاؿفقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف  

)ال -1 رقـ "1فقرة عمى نصت التي يشرؾ مدير المدرسة المعمميف في صياغة رسالة (
الفقرةقد)%78.20قداحتمتالمرتبةاألخيرةبكزفالنسبي)المدرسة", ،ممايدؿعمىأف 

 .حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة
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 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

صياغةمجاؿفيالمعمميفقبؿمفكالجديةالفعالةمشاركةالألىميةالمديريفإدراؾ -
جزءنلككنيـتنفيذىا؛عمىحرصيـيضمفالرسالةصياغةفيالمعمميففمشاركةالرسالة،

.منيا
بالمعمميفالخاصةالخبراتمفاالستفادةيمكفأنو - داخؿالفريؽبركحالعمؿكتنمية،

 .المدرسة

المشاركةألىميةالمديريفإدراؾرغـألنواألخيرةمرتبةالفيالفقرةىذهجاءتكقد
الكصكؿيمكفالالرسالةلككفالرسالة؛صياغةمجاؿفيالمعمميفقبؿمفيةكالجدالةالفعٌ
لمكصكؿتؤدمالتيالكسائؿأىـمففيـ،كأدائيـالمعمميفعفبمعزؿوالقريباألمدفيإلييا
التخطيطفريؽإلىالرسالةصياغةميمةيسندكفلمدارسامديرممعظـأفإالالرسالة،إلى
ليسكالذيف،المتذمريفالمعمميفيشرككفالأنيـكما.فيياالمعمميفجميعيشرككفكال،فقط
.الخطةتنفيذأماـحقيقيانكعائقانىدـمعكؿيككنكفقدألنيـ،العمؿفيجادةرغبةلدييـ

كبيرةوجدان،2008يؾ)كتتفؽىذهالنتائجمعنتيجةدراسةسك ـ(التيجاءتبدرجًةتقديرو
( نسبيٍّ  %(.87.45كبكزفو

2- ( رقـ 4الفقرة عمى نصت التي "يضّمف الرسالة محاور إستراتيجية لضبط العمؿ (
)المدرسي",  نسبيٍّ الفقرة)%78.20قداحتمتالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفو ،ممايدؿعمىأف 

ةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.قدحصمتعمىدرجًةمكافق
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

تتضمفأفيجب،المدرسةمديرقبؿمفكمنطقيوشمكليوبشكؿوتصاغلكيالرسالةأف -
المدرسيالعمؿضبطإستراتيجيةتعكسمحاكران التيكاألنشطةالمياـخبلؿمفكذلؾ،
.المدرسيبالعمؿاالرتقاءأجؿمفالمدرسةتنفذىا

العمؿمنظكمةعمىيحافظإستراتيجيةبمحاكرالرسالةتضميفأفالمدارسمديرمإدراؾ -
 .بوكاالرتقاء،المدرسي

مممكسةوغيراإلستراتيجيةالمحاكرألفاألخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةىذهجاءتكقد
ترددأفكما.انشطتياتنفيذفيمشاركتيـكعدـالتخطيطعمميةعفلبعدىـالمعمميف؛لبعض
عدـمفالخكؼكبالتالي،عمييـالتزامانيعنيمما،استراتيجياتكضعفيالمديريفمفالعديد
 .لكجكدىـتيديدانيعنيمما،تحقيقيا
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  ةاإلستراتيجيالمجاؿ الرابع: ميارة تحديد األىداؼ 

ؼعمى(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابيةبيدؼالتعرtتـاستخداـاختبار)
ماإذاكانتىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجة

.(5.6النتائجمبينةفيجدكؿ)(كفقانلممقياسالمستخدـك3المتكسطة)المحايدة(كىي)
: ف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ الرابعيوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوز: (5.6) جدوؿ

  ةاإلستراتيجيميارة تحديد األىداؼ 

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
 األىداؼ تحديد في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ

 .ةاإلستراتيجي
3.86 77.20 20.80 0.000 6 

 1 0.000 23.48 78.80 3.94 .قياسيا يمكف كاقعية أىدافان يضع 2.

.3 
 بالمركنة ةاإلستراتيجي األىداؼ تتسـ أف يراعي

 .جديدة ظركؼ أية لمكاجية
3.83 76.60 20.29 0.000 9 

 7 0.000 20.98 77.00 3.85 .لتنفيذىا بزمف محددة إستراتيجية أىدافان يضع 4.

.5 
 حسب لؤلىداؼ ةاإلستراتيجي األكلكيات حددي

 .األىمية
3.88 77.60 21.22 0.000 5 

.6 
 عند كالمتطمبات اإلمكانات بيف التكازف يحقؽ

 .األىداؼ صياغة
3.94 78.80 11.89 0.000 2 

 4 0.000 21.83 77.60 3.88 .ةاإلستراتيجي الخطة لمجاالت شاممة أىدافان يضع .7

8. 
 لدل الميني التطكر مع تتكافؽ أىدافان يضع

 .المعمميف
3.85 77.00 20.76 0.000 8 

 3 0.000 23.12 78.60 3.93 .األىداؼ لتحديد كمصدر القيادية بالميارات ييتـ .9

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة

 :اكانت في ىذا المجاؿوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  

1- ( رقـ التينصتعمى2الفقرة احتمتالمرتبة"يضع أىداؼ واقعية يمكف قياسيا( قد ،"
( نسبيٍّ )%78.80األكلىبكزفو يدؿ مما مكافقةو، حصمتعمىدرجًة قد الفقرة أف  عمى

 )كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
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 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

األىداؼالكاقعيةتضمفالتحسيفكالتطكير - كأف  المديريفلخصائصاليدؼالجيد، فيـ
المستمر.

ت - يعيؽ لمتحقيؽ، قابمةو غير خياليةو أىداؼو صياغة أف  المديريف تطمعاتإدراؾ حقيؽ
المدرسةالتربكية.

قابمةولمقياسبالمؤشراتذاتالعبلقة. -  التزاـالمديريفبكضعأىداؼو

تساعداالىداؼالكاقعيةالمديريفعمىإجراءمقارنةفعالةبيفالمخططلوكالمحقؽ. -

التيجاءتبدرجةكبيرة،كبكزف(ـ2015دراسةأبكحطب)نتيجةمعكتتفؽىذهالنتيجة
ـ(التي2015%(فيمجاؿكضعأىداؼيمكفتحقيقيا،كنتيجةدراسةالحية)82.80سبي)ن

%(.89.69جاءتبدرجةتقديركبيرةجدان،كبكزفنسبي)

2- ( رقـ التينصتعمى6الفقرة "يحقؽ التوازف بيف اإلمكانات والمتطمبات عند صياغة (
نسبيٍّ.األىداؼ" ،ممايدؿعمىأفالفقرةقد)%78.80)قداحتمتالمرتبةالثانيةبكزفو

حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

كعيمديرمالمدارسباإلمكاناتالماديةكالبشريةلدلمدارسيـ. -
قدرةمديرمالمدارسعمىالمكازنةبيفاإلمكاناتالمتكفرة،كمتطمباتالتنفيذ. -
كبمشاركةجميعالمعمميفمعيـ،أف مديرمالمدارسإدراؾ - جيدو األىداؼالمصاغةبشكؿو

المادية اإلمكانيات بيف المكازنة يراعكا حيف ، فعاؿو استراتيجي تخطيطو إلى بيـ تصؿ
األجؿ طكيؿ عمىالصعيد كالمياـ البرامجكاألنشطة كمتطمباتتنفيذ المتاحة، كالبشرية

كالصعيدقصيراألجؿ.
عاكسةن - أىدافان يحقؽ كالمتطمبات اإلمكانات بيف المكازنة أف المدارس مديرم إدراؾ

 لتطمعاتالمدرسة،معكجكداإلمكانياتالكافيةلمتحقيؽ.

 أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا: وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف  
ة بالمرونة لمواجية اإلستراتيجيتتسـ األىداؼ "يراعي أف (التينصتعمى3الفقرةرقـ) -1

)أية ظروؼ جديدة", نسبيٍّ ،ممايدؿعمى)%76.60قدجاءتفيالمرتبةاألخيرةبكزفو
الفقرةقدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.  أف 
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 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

الجيداليدؼبمكاصفاتالمدارسمديرمكعي - المكاصفات؛تمؾأىـمفالمركنةكأف ،
الالمستقبميةكالمتغيراتكالعكامؿباالستقرارتتصؼالغزةقطاعفيالسائدةالبيئةلككف
حسبكالتغييرلمتعديؿقابمةأىداؼبصياغةالمدارسمديرمفقياـبدقة،بياالتنبؤيمكف

صعيدعمىالسماتمفديدالعكيحقؽالنجاحاالستراتيجيلمتخطيطيكتبالمتطمبات
.االستراتيجيةالخطة

االستراتيجيةاألىداؼكضععندالظركؼفيكالتغيرالمركنةمراعاةأفالمديريفإدراؾ -
 .لياالمخططاالىداؼإلىلمكصكؿبالمدرسةالعمؿفريؽاعضاءجميعسعييضمف

أىدافانيصكغكفمدارسالمديرمبعضألفٌاألخيرةالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
بالتغييرتتسـكالبالثباتتتسـ باستمرارالمتقمبةالظركؼباالعتباريأخذكفكال، أفكما.

قياـ ّى الخطةفيكردتكماحرفياناألىداؼبتنفيذالمعمميفبتكميؼالمديريفبعضٌّ ييشًعر،
.المستجداتتكاكبالكأنيااألىداؼتحقيؽبصعكبةالمعمميف

كبيرةوجدان،2015ذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالحية)تتفؽى ـ(التيجاءتبدرجًةتقديرو
( نسبيو )88.24كبكزفو حطب أبك كدراسة كنتيجة كبيرةو،%2015(، بدرجةو جاءت التي ـ(
( نسبيٍّ %(.81كبكزفو

يضع أىداؼ تتوافؽ مع التطور الميني لدى المعمميف",(التينصتعمى"8الفقرةرقـ) -2
( نسبيو بكزفو األخيرة قبؿ المرتبة جاءتفي قد)%77.00قد الفقرة عمىأف يدؿ مما ،

حصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

المدرسة،فيالمتاحةاإلمكانياتمعتتكافؽأىداؼكضععمىالمدارسمديرمحرص -
 .المعمميفلدلينيالمالتطكرمجاؿفيكباألخص

مكردأىـباعتبارىـ،تطكرىـعمىكالحرص،المعمميفظركؼمراعاةأفالمديريفإدراؾ -
قبكالنأكثرالمعمميفيجعؿ،احتياجاتيـتراعيشمكليةأىداؼككضع،المدرسةمكاردمف

 .الخطةألىداؼ

أىدافانيضعكفرسالمدامديرمبعضألفٌاألخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةىذهجاءتكقد
ترتقىكالالفعالة،التعميـممارساتخبلؿمفالطمبةبتحصيؿاالرتقاءجانبعمىفقطمنصٌبة

لشعكرىـالخطة؛ألىداؼالمعمميفقبكؿعدـإلىيؤدمكىذا،المعمميفبأداءمنياجانبوفي
 .حاجاتيـتمبيالبأنيا
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  ةاإلستراتيجيالمدرسية  الخامس: متابعة البرامج التنفيذية لمخطة المجاؿ

(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعياريةtتـاستخداـاختبار)
فيمتكسطتقديراتأفراد إحصائيةو كانتىناؾفركؽذاتداللةو إذا بيدؼالتعرؼعمىما

النتائجمبينةمستخدـك(كفقانلممقياسال3عينةالدراسةعفالدرجةالمتكسطة)المحايدة(كىي)
 .(5.7فيجدكؿ)

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ : (5.7) جدوؿ
 ةاإلستراتيجي: متابعة البرامج التنفيذية لمخطة المدرسية الخامس

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
 كاضحان زمنيان جدكالن المدرسة مدير يضع

 .الخطة تنفيذ لمتابعة
4.23 84.60 32.83 0.000 1 

.2 
 المعمميف بيف المشترؾ التعاكف عمى يعتمد

 .ةاإلستراتيجي الخطة لتنفيذ
4.02 80.40 27.10 0.000 3 

.3 
 الخاصة كاالرشادات التعميمات يكضح

 .الخطة تنفيذ بعممية
4.05 81.00 27.43 0.000 2 

.4 
 لتنفيذ كافية مكارد األنشطة لقادة يكفر

 .إلييـ المككمة المياـ
3.79 75.80 18.43 0.000 7 

.5 
 الزمة سنكية ميزانية تقدير عمى يحرص

 .ةاإلستراتيجي الخطة لتنفيذ
3.87 77.40 19.29 0.000 5 

.6 
 الميارات لتنمية البلـز التدريب يكفر

 .الخطة لتنفيذ المطمكبة
3.80 76.00 19.18 0.000 6 

7. 
 في مستمرة بصكرة التنفيذية البرامج يتابع

 .األداء مؤشرات ضكء
3.97 79.40 24.56 0.000 4 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة
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 :اكانت في ىذا المجاؿوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي 

1- ( رقـ التينصت1الفقرة لمتابعة تنفيذ  عمى "يضع مدير المدرسة جدواًل زمنيًا واضحاً (
الخطة", ( نسبيٍّ احتمتالمرتبةاألكلىبكزفو قد)%84.60قد يدؿعمىأفالفقرة مما ،

حصمتعمىدرجةومكافقةو)كبيرةوجدان(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

-  الخطة كاجاإلستراتيجيحرصمديرمالمدارسعمىتضميف كميامان كأنشطةن برامجان بةة
أمثبلنألىـالمكاردكىكالكقت، التنفيذفينطاؽزمنيمحدد؛لكييككفىناؾاستثماران
،كيقكـالمديربمتابعةتمؾ فيضمفالمديراالستفادةمفالكقتقدراإلمكافدكفإسراؼو
التنفيذ كقت منيا المؤشرات مف العديد إلى بالنظر كتقييميا كالمياـ كاألنشطة البرامج

المخطط.الفعميمع
-  كالفعالياتكالبرامج، لؤلنشطة الزمني المدارسبالتخطيط مديرم نشاطاىتماـ كؿ ربط

لبلستفادةمفالكقتكعدـاضاعتو.؛كفعاليةبمدةزمنية
رغبةمديرمالمدارسفيتقييـاإلنجازحسبالتكقيت،كىذامفالعناصراليامة. -
 خططلياحسبالتكقيت،كمحاسبةالمقصريف.رغبةمديرمالمدارسبتحقيؽاألىداؼالم -

2- ( رقـ "3الفقرة عمى نصت التي يوضح التعميمات واإلرشادات الخاصة بعممية تنفيذ (
)الخطة", نسبيٍّ بكزفو الثانية احتمتالمرتبة قد)%81.00قد الفقرة أف عمى يدؿ مما ،

حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :عزو الباحث ذلؾ إلىوي

-  المدرسة مدير الشمكليةاإلستراتيجيقياـ كاإلرشادات التعميمات مف مجمكعةو بكضع
ة،كمنيـالمعمميفعمىاإلستراتيجيكالكاضحة،التيتساعداألطراؼذاتالعبلقةبالخطة

 الخطة عناصر دلياإلستراتيجيتنفيذ تمؾالتعميماتكاإلرشاداتبمثابة بحيثتككف بلنة،
إجرائيانإرشاديانيساعدالمعمميفعمىالقياـباألنشطةكالمياـالمطمكبةمنيـبالخطة.

حرصالمديريفعمىضماففيـجميعأعضاءفريؽالعمؿلعناصرالخطة. -
تفعيؿدكررغبةالمديريففيالتقييـعفأمتقصيرفيظؿىذهالتعميماتكاإلرشادات،ك -

 الجانبالرقابي.
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 :اكانت في ىذا المجاؿفقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىالنتائج مف خالؿ الجدوؿ أف  وتبيف

رقـ) -1 التينصتعمى"4الفقرة يوفر لقادة األنشطة موارد كافية لتنفيذ المياـ الموكمة (
)إلييـ", نسبيٍّ بكزفو األخيرة المرتبة احتمت قد)%75.80قد الفقرة أف عمى يدؿ مما ،

العينة.حصمتعمىدرجةً أفرادو مكافقةو)كبيرةو(مفقبؿو
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

لتنفيذالبلزمةالماديةكالمكارداإلمكانياتجميعتكفيرعمىالمداسمديرمحرص -
الميـكمففييـ،قياديةمياراتيمتمككفمفكبالذاتلممعمميفالمككمةكالمياـاألنشطة

المكاردظؿفيلمتنفيذالقابمةكالمياـكالبرامجطةاألنشمسبقانالمدرسةمديريضعأف
التنفيذعندالماديةكالمكارداإلمكانياتتكفيرفيقصرإذالككنوالمتاحة،كاإلمكانيات

 .كاقعيةغيراستراتيجيةخطةصياغةفيالمتمثمةالمسؤكليةيتحمؿفإنو

.كالمياـاألنشطةبتنفيذالكفيمةاإلمكانياتبرصدمديرييـباىتماـالمعمميفشعكر -
يستطيعالتخطيطفريؽأفحيث،االستراتيجيةتنفيذفيىاـدكرتمعبالمكاردتكفيرأف -

 .ماديةإمكانياتلياتتكافركمياـأنشطةتنفيذ

الأنشطةبكضعالمديريفبعضقياـبسبباألخيرةالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
ماديةإمكانياتليايتكافر اإلمكانياتىذهعمىالرقابةضعؼأفاكم. عمىتكزيعياكعدـ،

.لميدرعرضةيجعميامماكاألىميةالحاجةحسباألنشطة

2- ( رقـ 6الفقرة نصتعمى التي "يوفر التدريب الالـز لتنمية الميارات المطموبة لتنفيذ (
)الخطة", نسبيٍّ دؿعمىأفالفقرة،مماي)%76.00قدجاءتفيالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفو

قدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

الخطةرسـفيالمشاركيفلممعمميفجديدةكمياراتمعارؼإكسابفيالتدريبأىمية -
كتنفيذاالستراتيجيالتخطيطنجاحفييساىـالتدريبأفحيثكتنفيذىا،االستراتيجية

عناصرأىـمفالبشريةكالمكاردالمعمميفلككفكجو،أكمؿعمىاالستراتيجيةطةالخ
 .مدرسةألمكالتمييزالنجاح

السماتمفالعديديحقؽالعمؿفريؽألعضاءالكافيالتدريبتكفيرأفالمديريفادراؾ -
.االستراتيجيةالخطةلبنكدالمنفذيفكفاءةرفعكمنيا،االستراتيجيةلمخطة
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المياـليذهاألفضؿالتنفيذعمىيساعدجديدةكمعارؼلمياراتالمعمميفاكسابأف -
 .التدريبيةكالبرامجالدكراتظؿفيكاألنشطة

مجمكعةوعمىتقتصرالتدريبعمميةألفاألخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
التخطيطبفريؽًمتمثمةوالمعمميفًمفقميمةو  عمميةبأفالمعمميفمفآلخراالبعضفيشعر،

الخطةتنفيذفيتسيـجديدةوكمياراتومعارؼواكتسابيـلعدـحاجاتيـ؛تمبيالالتدريب
.اإلستراتيجية

   ة  اإلستراتيجيتقييـ الخطة المدرسية : السادس المجاؿ

(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابيةكبيدؼالتعرؼعمىtتـاستخداـاختبار)
ماإذاكانتىناؾفركؽذاتداللةوإحصائيةوفيمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجة

.(5.8النتائجمبينةفيجدكؿ)(كفقانلممقياسالمستخدـك3المتكسطة)المحايدة(كىي)
نسبي والترتيب لفقرات المجاؿ يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف ال (:5.8) جدوؿ

    ةاإلستراتيجي: تقييـ الخطة المدرسية السادس

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
 مستمرة تقييـ عممية المدرسة مدير  يعتمد

 .اإلستراتيجي لؤلداء
4.01 80.20 26.37 0.000 1 

 5 0.000 20.74 76.60 3.83 .الخطة تقييـ عند مناسبة أدكات يستخدـ 2.

.3 
 تقييـ عند الضعؼ كنقاط القكة نقاط يرصد

 . ةاإلستراتيجي الخطة
3.94 78.80 25.16 0.000 2 

 4 0.000 21.79 77.00 3.85 .الطارئة الظركؼ حسب الخطة بنكد في يعدؿ 4.

.5 
 عمى لمحكـ األداء معايير مف مجمكعة يضع

 .األىداؼ تحقيؽ مدل
3.80 76.00 20.15 0.000 7 

.6 
 إجراء عند كالشفافية النزاىة معايير يعتمد

 .التقييـ عممية
3.82 76.40 19.41 0.000 6 

7. 
 االحتياجات لتمبية الراجعة التغذية مف يستفيد

 .لممدرسة كالمستقبمية الحالية
3.88 77.60 20.73 0.000 3 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة
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 :اكانت في ىذا المجاؿوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  

1-  ( رقـ 1الفقرة عمى نصت التي "يعتمد مدير المدرسة عممية تقييـ مستمرة لألداء (
",اإلستراتيجي )قدجاءتفيالمرتبةاألك نسبيٍّ يدؿعمىأف)%80.20لىبكزفو مما ،

 الفقرةقدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

البرامجأف  - تنفيذ أثناء المعمميف ألداء المدرسة مدير قبؿ مف المستمر كالتقييـ المتابعة
 فيالخطة المدرجة كاألنشطة مفالتقييـراتيجياإلستكالمياـ كفعاليةو يعتبرأكثركفاءةو ة

النيائيبعدالتنفيذ.
مف - بدالن كمعالجيا بأكؿ، أكالن القصكر نقاط اكتشاؼ إلى دائمان يسعكف المديريف أف 

 االنتظارحتىانتياءالتنفيذ.

التقييـكالمتابعةالمستمرةتحقؽالعديدمفالمزايا،كمنيا - فكرحدكثيااكتشاؼاألخطاءأف 
 كتصحيحيا.

عمميةالتقييـالمستمرةتساعدفيالتعرؼعمىكيفيةاألداءكاإلنجاز، - إدراؾالمديريفأف 
 كمعرفةالتطكراتكالتغيراتالتيحصمتكالكاجبأخذىاباالعتبار.

جدان،2015تتفؽىذهالنتائجمعنتيجةدراسةالحية) كبيرةو ـ(التيجاءتبدرجًةتقديرو
)كب نسبيٍّ  %(.89.01كزفو

2- ( رقـ 3الفقرة عمى نصت التي "يرصد نقاط القوة ونقاط الضعؼ عند تقييـ الخطة (
)ة",اإلستراتيجي نسبيٍّ بكزفو الثانية المرتبة جاءتفي عمىأف)%78.80قد يدؿ مما ،

الفقرةقدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.

 :ذلؾ إلى ويعزو الباحث

-  لؤلداء النيائيمفًقبؿمديرالمدرسة التقييـ نقاطاإلستراتيجيأف  يجبأفيراعيفيو
 تنفيذ كنقاطالضعؼالتيتتخمؿعممية األداءاإلستراتيجيالقكة تعزز نقاطالقكة كأف  ة،
اإليجابيفيبعضالبرامجكاألنشطةكالمياـ.

ميةكمقارنتيامعماتـالتخطيطلو.اىتماـالمديريفبرصدالنتائجالفع -
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 :اكانت في ىذا المجاؿفقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف 

"يضع مجموعة مف معايير األداء لمحكـ عمى مدى تحقيؽ (التينصتعمى5الفقرةرقـ)  -1
)األىداؼ" نسبيٍّ ،ممايدؿعمىأفالفقرة)%76.00،قدجاءتفيالمرتبةاألخيرةبكزفو

قدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

كشمكليةمكضكعيةبكؿاألداءلقياسصالحةمنطقيةكمؤشراتمعاييركجكدأىمية -
ةكاألنشطالبرامجأداءقياسفيالمدرسةمديرعمييايستندأنوحيثكميان،كباألخص
فيليتـتحقيقيا،إلىاالستراتيجيةالخطةتسعىالتياألىداؼمنظكرمفالمنفذةكالمياـ
.لياالمخططمعالفعميةالنتائجمقارنةخبلؿمفالتقييـالنياية

حصرالمديريفخبللومفيحقؽاألداءلتقييـكاضحةمعاييركضععمىالمديريفحرص -
 .احتسابياككيفيةالمقاييسىذهكفيـ،ىدؼكؿمعبتتناسالتياألداءكمقاييسمعايير

المعاييرعمىالمعمميفبعضاٌطبلععدـبسبباألخيرةالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
األداءلقياسالمستخدمةكالمؤشرات المدرسةمديرعمييايستندكالتي، كضععمميةأفٌكما.

اؼاألىدتحقيؽمدلعمىلمحكـكمؤشراتومعاييرو كفريؽالمدرسةمديرمياـمفىي،
.المعمميفكىـلمخطةالمنفذةالجيةمياـمفكليست،التخطيط

يعتمد معايير النزاىة والشفافية عند إجراء عممية التقييـ",(التينصتعمى"6الفقرةرقـ) -2
( نسبيٍّ بكزفو األخيرة قبؿ المرتبة جاءتفي الفقرة)%76.40قد عمىأف يدؿ مما قد،

 حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

كالسماتلمصفاتكمعرفتواألداءلقياسالبلزمةكالمؤشراتبالمعاييرالمدرسةمديرإلماـ -
كالمؤشراتالمعاييرتمؾبياتتصؼأفالكاجب كالشفافيةالنزاىةسماتأىمياكمف،

.النجاحاألداءكتقييـقياسلعمميةكتبليكالمكضكعية،
التقييـفيكالمحاباةالتحيزعفالبعدعمىالمديرحرص - جراء، ،منطقيعمميتقييـكا 

 .كالنزاىةبالحياديةكاالتصاؼ

المديرإليياينظراألداءتقييـعمميةألفٌاألخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
إليياالمعمميفنظرةعفتختمؼزاكيةومف مستكياتخبلؿمفالتقييـلعمميةينظرفالمعمـ.

.مختمفةوكفنيةوإداريةوجكانبومفإليياينظرالمديرلكف،الطبلب
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 :االجابة عف السؤاؿ الثاني: ثانياً 

ذينص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي: فركؽه تكجد مستكلىؿ عند إحصائيةو اتداللةو
مديرييـ05.0)الداللة ممارسة لدرجة الدراسة عينة تقدير درجات متكسطات بيف )

الخدمة(؟تعزللمتغير)الجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتاإلستراتيجيلمتخطيط

 فرضيات وىي كما يمي: ثالثةمف الباحث تحقؽ  الفرضولإلجابة عف ىذا  

إحصائيةو الفرض األوؿ مف فروض الدراسة الذي ينص عمى: -1 داللةو ذاتي التكجدفركؽه
(بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةلدرجةممارسة05.0عندمستكلالداللة)
 تعزللمتغيرالجنس.اإلستراتيجيمديرييـلمتخطيط

 اختبار استخداـ الفرضتـ ىذا صحة مف المستقمتيفلمعينتيt) )كلمتحقؽ الختبار،ف
اإلستراتيجيلمتخطيطلدرجةممارسةمديرييـبيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةالفركؽ

.(5.9فيجدكؿ)كالنتائجمبينة،عزللمتغيرالجنستي
 متغير الجنسحسب  اإلستراتيجيلمفروؽ بيف المتوسطات في التخطيط T نتائج اختبار  :(5.9) جدوؿ

اإلستراتيجيالتخطيط  المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

 عمميةالتحميؿالبيئي
 0.64 3.74   211  ذكر

6.00 0.000 
داؿ

إحصائيا  0.54 4.08 229  أنثى

 صياغةرؤية

المدرسة  

 0.77 3.74 211  ذكر
5.58 0.000 

داؿ
إحصائيا  0.60 4.11   229أنثى

صياغةرسالة
 المدرسة

 0.75 3.81 211ذكر
4.21 0.000 

داؿ
إحصائيا  0.52 4.07 229أنثى

ميارةتحديداألىداؼ
ةاإلستراتيجي  

 0.76 3.71 211ذكر
5.18 0.000 

داؿ
إحصائيا  0.55 4.04 229أنثى

متابعةالبرامج
التنفيذيةلمخطة

ةاإلستراتيجي  

 0.70 3.81 211ذكر

4.91 0.000 
داؿ

إحصائيا  0.57 4.11 229أنثى
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اإلستراتيجيالتخطيط   العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

تقييـالخطة
ةاإلستراتيجي  

 0.68 3.75 211ذكر
3.92 0.000 

داؿ
إحصائيا  0.62 3.99 229أنثى

الدرجةالكمية
 لبلستبانة

 0.63 3.76 211ذكر
5.75 0.000 

داؿ
إحصائيا  0.48     4.06 229أنثى

  1.96تساكم0.05"كمستكلداللة438الجدكليةعنددرجةحرية"tقيمة* 

 

القيمةاالحتماليةلمدرجةالكميةتساكم)5.9تبيفمفالجدكؿ) (،كىيأقؿ0.000(أف 
( الداللة مستكل 0.05مف كقيمة ،)t(  تساكم 5.756المحسكبة قيمة مف أكبر كىي )t
ًدفركؽوذاًتداللةوإحصائيةوعندمستكلداللة(ممايدؿعمىكجك1.96الجدكليةكالتيتساكم)

(05.0لمتخطيط مديرييـ ممارسة لدرجة الدراسة عينة تقدير درجات متكسطات بيف )
لصالحاإلستراتيجي كلمتعرؼ الجنس، لمتغير خبلؿتعزل مف تبيف الفركؽ تككف مف

سكيؾ دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه كتتفؽ اإلناث. معممييـ لدل الحسابية المتكسطات
بيفمتكسطاتالمستجيبيفتعزل2008) إحصائيةو ذاًتداللةو ـ(التيتكصمتإلىكجكًدفركؽو

تكجكدفركؽذاتـ(التيأظير2011لمتغيرالجنسلصالحاإلناث،كنتيجةدراسةأبكختمة)
( الكردم كدراسة اإلناث، لصالح إحصائية )2010داللة الصكص كدراسة ـ(.2012ـ(،

ـ(،كنتيجةدراسة2009ـ(،كدراسة)عبدالعاؿ)2015كتختمؼىذهالنتائجمعدراسةالحية)
ـ(2008ـ(،كنتيجةدراسةنكرالديف)2007ـ(،كنتيجةدراسةأبكىاشـ)2007الشاعر)

يأظيرتالنتائجعدـكجكدفركؽوذاتداللةوإحصائيةوتيعزللمتغيرالجنس.الت

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

اختبلؼالمشكبلتالتيتكاجومدارسالذككرعفمدارساإلناث. -
مدارسالذككرقديككفلدييـرؤيةتختمؼعفمدارساإلناثفيتطبيؽالتخطيط - أف 

 لعدـتعرضيـلنفسالدكرات.،كقديعكدذلؾاإلستراتيجي

فيعمميـينظركؿمعمـلومفزاكيةاإلستراتيجيممارسةمديرمالمدارسلمتخطيطأف  -
 محددةحسبالجنس.
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إحصائيةو مف فروض الدراسة الذي ينص عمى: الثانيالفرض  -2 ذاتداللةو التكجدفركؽه
(بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةلدرجةممارسة05.0عندمستكلالداللة)
 .تعزللمتغيرالمؤىؿالعممياإلستراتيجيمديرييـلمتخطيط

الفرضتـاستخداـاختبار الختبارالفركؽبيف؛فلمعينتيفالمستقمتيt كلمتحقؽمفصحةىذا
 لمتخطيط مديرييـ ممارسة لدرجة الدراسة عينة تقدير درجات تعزلاإلستراتيجيمتكسطات

 .)5.10(،كالنتائجمبينةفيجدكؿالمؤىؿالعمميلمتغير

 متغير المؤىؿ العمميحسب  اإلستراتيجيلمفروؽ بيف المتوسطات في التخطيط T نتائج اختبار  (:5.11) جدوؿ

اإلستراتيجيالتخطيط   
 المؤىؿ

العممي   
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

 عمميةالتحميؿ

البيئي  

 0.58 3.93 382بكالكريكس
0.98 0.32 

غيرداؿ
إحصائيا  0.78 3.84 58ماجستيرفأعمى

 صياغةرؤية
المدرسة  

 0.68 3.94 382بكالكريكس
1.00 0.31 

غيرداؿ
إحصائيا  0.89 3.84 58ماجستيرفأعمى

صياغةرسالة
 المدرسة

 0.63 3.95 382بكالكريكس
0.34 0.72 

غيرداؿ
إحصائيا  0.79 3.92 58ماجستيرفأعمى

يدميارةتحد
األىداؼ
ةاإلستراتيجي  

 0.65 3.89 382بكالكريكس

0.29 0.76 
غيرداؿ

إحصائيا  0.87 3.86 58ماجستيرفأعمى

متابعةالبرامج
التنفيذيةلمخطة

ةاإلستراتيجي  

 0.64 3.97 382بكالكريكس

0.71 0.47 
غيرداؿ

إحصائيا  0.712 3.90 58ماجستيرفأعمى

تقييـالخطة
ةستراتيجياإل  

 0.66 3.88 382بكالكريكس
0.42 0.66 

غيرداؿ
إحصائيا  0.69 3.84 58ماجستيرفأعمى

الدرجةالكمية
 لبلستبانة

 0.56 3.92 382بكالكريكس
0.71 0.47 

غيرداؿ
إحصائيا  0.69 3.87 58ماجستيرفأعمى

  1.96تساكم0.05"كمستكلداللة438الجدكليةعنددرجةحرية"t*قيمة
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القيمةاالحتماليةلمدرجةالكميةتساكم)5.10تبيفمفالجدكؿ) (،كىيأكبر0.475(أف 
الجدكليةtمفقيمة(،كىيأقؿ0.714)المحسكبةتساكمt(،كقيمة0.05مفمستكلالداللة)

عندمستكلداللة)(ممايدؿعمىعدـ1.96كالتيتساكم) إحصائيةو ذاتداللةو كجكدفركؽو
05.0لمتخطيط مديرييـ ممارسة لدرجة الدراسة عينة تقدير درجات متكسطات بيف )

ـ(2015فؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالحية)تعزللمتغيرالمؤىؿالعممي.كتتاإلستراتيجي
التيتكصمتإلىعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةتعزللمتغيرالمؤىؿالعممي،كنتيجة

ـ(،2011ـ(،كنتيجةدراسةالمصرم)2015ـ(،كنتيجةدراسةعياش)2014دراسةالكحمكت)
سكيؾ) دراسة )2008كنتيجة الديف نكر دراسة كنتيجة كجكد2008ـ(.  التيبينتعدـ ـ(

فركؽفيجميعمجاالتاالستبانة.
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

ككفالتحصيؿالعمميلممعمميفكالمعمماتبغضالنظرعفالشيادةالعمميةليـ،لـأف  -
 التخطيط مجاؿ المدارسفي لممارساتمدراء نظرتيـ عمى لككنيـاإلستراتيجييؤثر ؛

محمية  ،كىذهالجامعاتقريبةهمعبعضياالبعضفينظاـالتدريس.خريجيجامعاتو

الدكراتالتييتعرضلياالمعممكفكاحدة،كتعطىلمجميعدكفتمييز،كبغضالنظر - أف 
 عفالمؤىؿالعممي.

المديريفيتعاممكفمعالمعمميفبنفسالمستكل،بحيثيشرؾالجميعفيتنفيذأىداؼ - أف 
المؤىؿالعممي.الخطةدكفالنظرإلى

التكجدفركؽذاتداللةإحصائية الفرض الثالث مف فروض الدراسة الذي ينص عمى: -3
مارسة(بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةلدرجةم05.0عندمستكلالداللة)
 تعزللمتغيرسنكاتالخدمة.اإلستراتيجيمديرييـلمتخطيط

الفركؽكلمتحقؽمفصحةىذاالفرضتـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادمالختبار
عزلتياإلستراتيجيةممارسةمديرييـلمتخطيطبيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةلدرج

(.5.11)ينةفيجدكؿكالنتائجمبلمتغيرسنكاتالخدمة،
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 اإلستراتيجيلمفروؽ بيف المتوسطات في التخطيط تحميؿ التبايف األحادي  اختبار نتائج (:5.11) جدوؿ
 سنوات الخدمةحسب متغير 

التخطيط 
 مصدر التبايف اإلستراتيجي

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(f) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

 عمميةالتحميؿ

 البيئي

بيفالمجمكعات  1.34 2 0.67 

1.78 0.16 
 غيرداؿ

إحصائيا داخؿالمجمكعات  164.63 437 0.37 

المجمكع  165.98 439  

 

 صياغةرؤية
المدرسة  

بيفالمجمكعات  1.91 2 0.95 

1.87 0.15 
غيرداؿ

إحصائيا
داخؿالمجمكعات  222.47 437 0.50 

المجمكع  224.39 439  

صياغةرسالة
  المدرسة

 

بيفالمجمكعات  1.33 2 0.66 

1.56 0.21 
غيرداؿ

إحصائيا
داخؿالمجمكعات  186.75 437 0.42 

المجمكع  188.09 439  

ميارةتحديد
األىداؼ
ةاإلستراتيجي  

بيفالمجمكعات  1.30 2 0.65 

1.38 0.25 
غيرداؿ

إحصائيا داخؿالمجمكعات  205.62 437 0.47 

المجمكع  206.92 439  

متابعةالبرامج
التنفيذيةلمخطة

ةاإلستراتيجي  

بيفالمجمكعات  2.31 2 1.15 

2.71 0.06 
غيرداؿ

إحصائيا
داخؿالمجمكعات  186.68 437 0.42 

المجمكع  188.99 439  

تقييـالخطة
 اإلستراتيجي

بيفالمجمكعات  0.71 2 0.35 

0.79 0.45 
غيرداؿ

إحصائيا
داخؿالمجمكعات  195.87 437 0.44 

المجمكع  196.58 439  

 الدرجةالكمية
 لبلستبانة

بيفالمجمكعات  1.39 2 0.69 

2.06 0.12 
غيرداؿ

ئياإحصا
داخؿالمجمكعات  147.63 437 0.33 

المجمكع  149.03 439  

  3.01تساكم0.05"كمستكلداللة2،437الجدكليةعنددرجةحرية"F*قيمة
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القيمةاالحتماليةلمدرجةالكميةتساكم)5.11تبيفمفالجدكؿ) (،كىيأكبر0.128(أف 
الجدكليةf(،كىيأقؿمفقيمة2.064المحسكبةتساكم)f(.كقيمة0.05مفمستكلالداللة)

إحصائيةوعندمستكلداللة)(.ممايدؿعمىع3.01كالتيتساكم) ذاتداللةو دـكجكدفركؽو
05.0لمتخطيط مديرييـ ممارسة لدرجة الدراسة عينة تقدير درجات متكسطات بيف )

كىاإلستراتيجي الخدمة. سنكات لمتغير المصرمتعزل دراسة نتيجة مع تتفؽ النتيجة ذه
ـ(التيأشارتبعدـكجكد2015ـ(التيبينتعدـكجكدفركؽ،كنتيجةدراسةالحية)2011)

ـ(التي2013فركؽذاتداللةإحصائيةتعزللمتغيراتسنكاتالخدمة،كنتيجةدراسةالحاج)
نكاتالخدمة.أشارتبعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةتعزللمتغيراتس

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

التخطيطأف  - مجاؿ في تطكيريةو دكراتو في يشارككف كالجدد القدامى المديريف جميع
 .اإلستراتيجي

كاحدةو،كيخضعكفلنفسالتعميماتالصادرةمف - رسميةو جميعالمديريفيتبعكفلجيةو أف 
كزارةالتربيةكالتعميـ.
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  الثالث:السؤاؿ اإلجابة عف ثالثًا: 
مادرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتينص السؤاؿ الثالث عمى ما يمي: 

.غزةلدكرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـمفكجيةنظرالمعمميف

الت ؛عينةكاحدةلOne Sample T Testاختبارساؤؿ،تـاستخداـكلئلجابةعمىىذا
عينة تقديراتأفراد متكسط في إحصائيةو داللةو ذاتى فركؽه كانتىناؾ اذا ما لمتعرؼعمى

كىي) )المحايدة( المتكسطة عفالدرجة احتساب3الدراسة تـ كقد لممقياسالمستخدـ. كفقان )
 .االتكترتيبياتبعانلذلؾالمتكسطالحسابيكالكزفالنسبيلممج

 استبانة الميارات القياديةتحميؿ مجاالت  (:5.12) جدوؿ

 المتوسط  المجاؿ م
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الوزف 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 5 0.000 25.09 76.20 0.68 3.81تاإلداريةتنميةالميارا .1

 4 0.000 26.54 77.40 0.69 3.87تنميةالمياراتالفنية .2

 2 0.000 25.80 78.20 0.74 3.91تنميةالمياراتاإلنسانية .3

 1 0.000 28.12 80.20 0.75 4.01تنميةالمياراتالشخصية .4

 3 0.000 26.30 77.80 0.71 3.89تنميةالمياراتالتنافسية .5

  0.000 29.21 77.80 0.64 3.89 الدرجة الكمية لالستبانة

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة

جميعمتكسطاتالمجاالتالمختمفةكانتمتقاربةن5.12كيتضحمفخبلؿالجدكؿ) (أف 
قدرهي نسبيو الدرجةالكميةلبلستبانةككؿ،فقدحصمتعمىكزفو النسبية،أما مفحيثأكزانيا

سةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلدكرىـ%(،ممايدلؿعمىأٌفدرجةممار77.80)
كبيرةو.كاتفقت فيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـ،مفكجيةنظرالمعمميفجاءتبدرجةو

( الطعاني دراسة نتيجة مع النتيجة مجاؿ2011ىذه في كبيرةو تقديرو بدرجًة جاءت التي ـ(
 دراسة كنتيجة كالفنية، اإلدارية )الميارات جاءت2011الثبيتي التي ـ( كبيرةو تقديرو بدرجًة

( دراسةمحمد كنتيجة فيمجاؿالمياراتاإلنسانيةكالفنية، كبيرةو تقديرو التي2007بدرجًة ـ(
دراسة كنتيجة كالفنية، كاإلنسانية، اإلدارية، الميارات مجاؿ في كبيرةو تقديرو بدرجًة جاءت

(Rubio, 2009)تق جاءتبدرجًة كالشخصيةالتي اإلنسانية الميارات مجاؿ في كبيرةو ديرو
(Aslam,, 2012)،كنتيجةدراسة(Gao and Liu, 2013)كالفنيةكاإلدارية،كنتيجةدراسة
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كبيرةوفيمجاؿالمياراتاإلنسانيةكالشخصية.كنتيجةدراسة)  Abuالتيجاءتبدرجًةتقديرو

Nayeem, 2011ىتكسيعمشاركتيـفياألنشطةالقيادية.(التيأظيرتحرصالمعمميفعم
( حمد دراسة نتيجة زيداف2015كاختمفتمع دراسة كنتيجة متكسطةو، التيجاءتبدرجةو ـ(

فيمجاؿالمياراتالشخصيةكاإلنسانية،كنتيجةدراسة2011) ضعيفةو ـ(التيجاءتبدرجةو
فيمجاؿالمياراتا2011دركيش) إلداريةكالفنيةكباألخصفيـ(التيجاءتبدرجةوضعيفةو

متكسطةو.2009مجاؿالتخطيط،كنتيجةدراسةمرتجى) ـ(التيجاءتبدرجًةتقديرو
 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

مفخبلؿ - لدلمعممييـ المياراتالقيادية فيتنمية أفمديرمالمدارسيقكمكفبدكرىـ
إشراكيـفياألعماؿاإلداريةكالفنيةالمختمفة.

لممدير،قناعة - القيادةالتتمثؿفيأفٌكالمعمميفبقدرتيـعمىاإلنجازفيظؿكجكددكرو
المعمميف؛ في القيادة صفاتكميارات تكافر مف البد بؿ فقط، المدرسة شخصمدير
لمقياـبمياـ لمديرالمدرسةفيالقياـبميامو،باإلضافةإلىتمكيفأنفسيـ ليككنكاعكنان

اإلدارةالصفية.
اكتسابيـلتمؾالميارات،كتكافرىالدييـ،إ -  .تربكييفتجعؿمنيـقادةندراؾالمعمميفأف 

 .لذٌَ القٍادٌت الوِاساث تْافش أُوِا هتعذدة أفالمديريتـاختيارهبناءنعمىمعايير -

 ّتحقٍق التْرٍَ عولٍت،لَ الشئٍست األدّاس كأحذ عاتقَ على ٌقع هقٍن كوششف الوذٌش أى -

 .الوذسست فأُذا

القٍادٌت الوِاساث فً سئٍست هحاّس ٌتضوي الوذٌشٌي أداء تقٍٍن  ًوارد أى -  أى كوا،

 .القٍادٌت الوِاساث تٌوٍت على سكضث الْصاسة عقذتِا التً التذسٌبٍت البشاهذ

 حسب أوزانيا النسبية فقد كانت كالتالي: المجاالتأما ترتيب 
قدرهيف, الميارات الشخصية: الرابع المجاؿ -1 نسبيو بكزفو األكلى المرتبة عمى حصؿ قد

كبيرةو.80.20)  %(أمبدرجًةتقديرو

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

لدلالمعمميف،مفخبلؿ - مديرمالمدارسيبدؤكففيتعزيزاكتسابمياراتالقيادة أف 
 اكتشاؼالصفاتكالمياراتالشخصيةلدييـكتنميتيا.
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-  مف الشخصية الميارات المعمميف؛أف  شخصية بناء في الزمةن لككنيا بمكاف؛ األىمية
كاإلبداع كاالبتكار، كالمبادأة، كالقدراتالعقمية، السماتالشخصية، مثؿ: قادةن، ليصبحكا

 كضبطالنفس.

إدراؾالمديريفألىميةالمياراتالشخصية،كتقديرىـألثرىاالعظيـعمىالمعمميف،كدكرىا -
يتيـنحكالعمؿ،لذلؾجاءتدرجةالمديريفلدكرىـفيتنميةىذهالكبيرفيزيادةفاعم

كبيرةو.  المياراتالقياديةبدرجًةتقديرو

عند - قبكالن أكثر يجعميـ مما الشخصية، مياراتيـ بتنمية المعمميف عند اىتماـ كجكد
اآلخريف.

الميارات اإلنسانية: الثالث المجاؿ -2 المرتبة عمى حصؿ فقد  قدرهينسبيوزفوبكالثانية،

 .كبيرةو تقديرو%(أمبدرجة78.20ً(

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

كالقياـ - المعمميف، لدل اإلنسانية الميارات مستكل معرفة عمى المدارس حرصمديرم
 عمىالتعامؿمعاألشياء.المعمـقدرةبتنميتيا؛ألنياتعكس

يفجماعةمتجانسةداخؿالمدرسةمماكتنميتيالتككالمياراتادراؾالمديريفألىميةىذه -
 فرصتحقيقياألىدافيا.يزيدمف

-  كبيرو تكافرالمياراتاإلنسانيةلدلالمعمميف،يساىـإلىحدو كجكدقناعةلدلالمديريفأف 
 فيتحقيؽاألىداؼالمنكطةبالمدرسة.

كبيرةو،ـ(التيجاءتبدرجًة2015كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالرنتيسي) تقديرو
( نسبيو )77.60كبكزفو محمد دراسة كنتيجة كبيرةو،%2007(، تقديرو بدرجًة جاءت التي ـ(

( نسبيو ـ(التيجاءت2010%(،كنتيجةدراسةالغامدم)78كبمستكلعاؿمفالميارة،كبكزفو
كبيرةو،كاختمفتمعنتيجةدراسةالزبكف) ؿالعبلقاتـ(التيجاءفييامجا2011بدرجًةتقديرو

اإلنسانيةبدرجةمتكسطة.
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قدرهيالمجاؿ الخامس: الميارات التنافسية, -3 نسبيو كبكزفو الثالثة المرتبة عمى حصؿ فقد
 %(أمبدرجةتقديركبيرة.77.80)

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

-  كقدرتو الصؼ، داخؿ المعمـ ريادة تعكس التنافسية الميارات مفأٌف جٌك خمؽ عمى
المنافسةالشريفةكالبناءةبيفالتبلميذ،لذلؾيسعىمديركالمدارسإلىتنميتياكتطكيرىا

 مفخبلؿحثيـعمىالبذؿكالعطاءداخؿالصؼالمدرسي.
اإلعبلفعفمسابقاتلممعمـكالمديرالمتميز. -
فتنعكسباإليجابعمىكعيمديرمالمدارسبأٌفتنميةالمياراتالتنافسيةلدلالمعممي -

مخرجاتالعمميةالتعميمية.

الميارات الفنية: الثاني المجاؿ -4 المرتبة عمى حصؿ فقد  قدرهينسبيوبكزفوالرابعة،

 .كبيرةو تقديرو%(أمبدرجة77.40ً(

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

-  لدلالمعمميف،كخاصةن المياراتالفنية تنمية غالبانإدراؾمديرمالمدارسبضركرة أنيا
حسبتخصصو،فييمتمثمةهفيالمعرفةالتخصصيةفيفرعمف متكاجدةنفيكًؿمعمـو
يحقؽاليدؼبفعالية. بشكؿو  فركعالعمـ،كالكفاءةفياستخداـىذهالمعرفةأفضؿاستخداـو

 أفدكرالمديركمشرؼمقيـيتطمبإتقافكتنميةالمياراتالفنيةلممعمميف. -
ا - مديرم القياديةكعي أدكارىـ عمى يؤثر الفنية لمميارات المعمميف امتبلؾ لمدارسبأف 

 داخؿالصؼكخارجو.

( محمد دراسة نتيجة مع النتيجة كبيرةو،2007كتتفؽىذه تقديرو التيجاءتبدرجًة ـ(
( نسبيو كبكزفو الميارة، مف عاؿو مرتجى76.4كبمستكلن دراسة نتيجة مع كاختمفت .)%

التي2009) ـ( نسبيو كبكزفو متكسطة، تقديرو بدرجًة اآلخريف، في التأثير ميارة جاءتفييا
68.34).)%
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الميارات اإلدارية: األوؿ المجاؿ -5 المرتبة عمى حصؿ فقد قدرهنسبيوبكزفوالخامسة،
 .كبيرةو تقديرو%(أمبدرجة76.20ً)

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

مديرمالمدارسيقكمكفبدكرى - ـفيتنميةالمياراتاإلداريةلدلالمعمميف،مفخبلؿأف 
في عطائيـأدكاران التخطيط،كتحديداالحتياجات،كا  كميارة إداريةو كمياـو تكميفيـبأعماؿو

 الخطةاإلستراتيجيالخطة في العمؿ كتقسيـ الدكرية، التقارير بتعبئة كتكميفيـ ة،
 ة.اإلستراتيجي

باعتبارىذاالصؼإدراؾمديرمالمدارسألىمية - صفيةو إداريةو امتبلؾالمعمميفلمياراتو
 نظامانمتكامبلنلوأىدافوكأنظمتوكخططو.

لىدكرهالقيادمداخؿالمدرسةمفخبلؿمشاركتيـ - مديرمالمدارسينظركفلممعمـ،كا  أف 
فيعممياتتنفيذالخطة،كتكزيعالميمات،كتنظيـالجيكد.

كتتفؽ مع النتيجة ىذه )نتيجة محمد التيجاءتبدرجة2007ًدراسة ،كبيرةوتقديروـ(
%(.78.4)نسبيومفالميارة،كبكزفوعاؿوكبمستكلن

األكلى؛ فيالمرتبة جاءتالمياراتالشخصية فيتعزيزألكقد يبدأ المدرسة فمدير
لدلالمعمميفاكت لدييـمفخبلؿاكتشاؼالصفاتكالمياراتالشخصيةسابمياراتالقيادة

بمكاف،كتنميتيا األىمية مف المياراتىي الزمةن؛فيذه المعمميفلككنيا شخصية بناء ؛في
،فقدجاءتفيالمرتبةاألخيرة؛ألٌفلالجميع.أٌماالمياراتاإلداريةمقبكليفلدليصبحكاقادةو

أفٌ إداريةو،كما األعباءعمىالمعمميفالتتيحليـفرصممارسةأدكارو عزكؼبعضزيادة
جديدةوخكفانمفتحميميـأعباءنإداريةنلتنفيذىا. المعمميفعفطرحمبادراتو

 

 الثانية:  تحميؿ فقرات االستبانة

   الميارات اإلدارية: المجاؿ األوؿ

(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابية؛بيدؼالتعرؼعمىtتـاستخداـاختبار)
تداللةوإحصائيةوفيمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجةماإذاكانتىناؾفركؽهذا
(.5.13)النتائجمبينةفيجدكؿ(كفقانلممقياسالمستخدـك3المتكسطة)المحايدة(كىي)
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المجاؿ  يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات (:5.13) جدوؿ
   : الميارات اإلداريةاألوؿ

المتوسط  الفقرة و
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
 ميارة المعمميف لدل المدرسة مدير ينمي

 استراتيجيات ككضع التخطيط
3.90 78.00 23.48 0.000 2 

.2 
 االحتياجات تحديد عمى ميفالمعم يساعد

 .لمخطة البلزمة المالية
3.67 73.40 15.96 0.000 9 

.3 
 المياـ تنفيذ جدكلة عمى المعمميف يدرب

 .كالتكاليؼ
3.73 74.60 17.13 0.000 8 

.4 
 في دكرىـ متابعة كيفية إلى المعمميف يكجو

 .ةاإلستراتيجي الخطة
3.78 75.60 18.49 0.000 7 

.5 
 العبلقات تنظيـ عمى عمميفالم قدرة ينمي

 .العمؿ كتقسيـ اإلدارية
3.83 76.60 20.49 0.000 4 

.6 
 الخاصة المجاف تشكيؿ ميارة المعمميف ييٍكًسبٍ

 .الخطة بتنفيذ
3.81 76.20 19.18 0.000 5 

.7 
 الدكرية التقارير بتعبئة المعمميف يكمؼ

 ).سنكية- فصمية -شيرية(
3.92 78.40 21.39 0.000 1 

 3 0.000 19.72 77.00 3.85 .الكقت تنظيـ ميارة عمى المعمميف قدرة ميين 8.

9. 
 تحديد عمى القدرة المعمميف لدم ينمي

 .تنمية تحتاج التي المجاالت
3.81 76.20 18.81 0.000 6 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة

 :اكانت في ىذا المجاؿوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  

يكمؼ المعمميف بتعبئة التقارير الدورية )شيرية, فصمية, (التينصتعمى"7لفقرةرقـ)ا  -1
)سنوية(" نسبيو ،ممايدؿعمىأٌفالفقرةقد)%78.40،قدجاءتفيالمرتبةاألكلىبكزفو

حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينة.
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 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

حرصالمديريفعمىتنميةمياراتالمعمميففيمجاؿتعبئةالتقاريرالدكريةالتيتصدر -
مدرسة؛لككنيامفأكثرالمياـالمطمكبةمفقبؿالمعمـ،فمعظـالمديريفباستمرارعفال

 يكمفكفالمعمميفبتعبئةتقاريرعفاألعماؿالتييقكمكفبيا.

أكثرفيالعمؿاإلدارم،انقياـالمعمميفبيذهالميارةيحقؽليـانخراطدراؾالمديريفبأف إ -
كيزيدمفخبراتيـفيمجاؿالعمؿاإلدارم.

2- ( رقـ "1الفقرة عمى نصت التي ينمي مدير المدرسة  لدى المعمميف ميارة التخطيط (
)ووضع استراتيجيات", نسبيو ،ممايدؿعمى)%78.00قدجاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفو

أفالفقرةقدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينة.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

ق - أف  الخطة عداد كا  التخطيط بممارسة المدارس مديرم منيـاإلستراتيجيياـ يتطمب ة
مديرك يقكـ كبالتالي كااللتزاـ، التنفيذ إلى أقرب لتككف فييا؛ المعمميف جميع مشاركة

 اتلدلالمعمميف.اإلستراتيجيالمدارسبتنميةمياراتالمعمميففيمجاؿالتخطيط،كرسـ

أٌفتنميةالمياراتذاتالعبلقةبالتخطيطيحقؽلممعمميفالعديدإدراؾمديرمالمدارسب -
جعميـأكثرقدرةككفاءةعمىالقياـباألعماؿالمطمكبةمنيـ.مفالمزايا،كمنيا:

مياراتيـ - كتنمية عمىالمديريفإشراكيـ المعمميفلمتخطيطاليكميكالفصمييحتـ حاجة
حكؿكيفيةالقياـبالتخطيط.

 :اكانت في ىذا المجاؿفقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىتائج مف خالؿ الجدوؿ أف وتبيف الن

يساعد المعمميف عمى تحديد االحتياجات المالية الالزمة (التينصتعمى"2الفقرةرقـ)  -1
)لمخطة", نسبيو ،ممايدؿعمىأفالفقرةقد)%73.40قدجاءتفيالمرتبةاألخيرةبكزفو

كافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.حصمتعمىدرجًةم

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
يرصدكفالمديريفمعظـكأف لتنفيذىا،ماليةومكازنةوإلىتحتاجاإلستراتيجيةالخطةأف  -

،الخطةإعدادفيأساسيهعنصرهالمعمميفأف كباعتبارالخطة،بتمؾلمقياـالكافيةالمبالغ
الماليةاالحتياجاتتحديدمجاؿفيمعممييـإمكانياتتنميةمىعالمدارسمديركيحرص
 .الخطةفيبندبكؿلمقياـالبلزمة
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الماليةاالحتياجاتتحديدمجاؿفيمعممييـإمكانياتتنميةبأف المدارسمديرمكعي -
البلزمة لمبرامجتمـزالتيالماليةاالحتياجاتبتخصيصالمعمميفقياـليـيضمف،
 .الماؿكتكفير،المبلئـبالشكؿشطةكاألن

الميارةتمؾتنميةيقتصركفالمديريفبعضألفاألخيرةالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
.المدرسةداخؿفقطالماليةالمجنةفريؽعمى

2- ( رقـ 3الفقرة نصتعمى التي "يدرب المعمميف عمى جدولة تنفيذ المياـ والتكاليؼ",(
 المرتبة في )جاءت  نسبيو بكزفو األخيرة قد)%74.60قبؿ الفقرة أف  عمى يدؿ مما ،

العينة. حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفرادو

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
مياـوكضعدكفالنجاحليايكتبلفاإلستراتيجيةالخطةبأف المدارسمديرمإدراؾ -

كلككفلمتنفيذ،زمنيةومدةوتحديدالكقتنفسكفيليا،البلزمةالمبالغكرصدكأنشطةو
اإلستراتيجيةالخطةإعدادفيكفعاالنمشاركانعنصرانالمعمميف المدارسمديركيقكـ،
.المعمميفلدلكالتكاليؼالمياـتنفيذجدكلةميارةبتنمية

يحقؽمميفالمعلدلكالتكاليؼالمياـتنفيذجدكلةميارةتنميةبأف المدارسمديرمكعي -
 .كاألنشطةلممياـالمناسبالزمنيلمتخطيطالمعمـفيـ:كمنيا،المزايامفالعديدليـ

قبؿمفكبناءةنفاعمةنمشاركةنيضمفالمعمميفلدلالمياـتنفيذجدكلةميارةتنميةأفٌ -
 .كميمةونشاطوبكؿلمقياـتمـزالتيلمتكمفةالسميـبالتحديدقياميـكيضمف،المعمميف

األخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد دكريدرككفالالمستجيبيفبعضألف،
كالتكاليؼالمياـتنفيذجدكلةميارةتنميةفيالمباشرالمدير تمؾبتنميةمديرييـيقكـحيث،
فقطالمجافبمسؤكليةالمكمفيفالمعمميفلدلالميارة تمؾتنميةفيبدكرىـيقكمكفكالذيف،

.المعمميفمفالتنفيذفريؽلدليارةالم
    الميارات الفنية :المجاؿ الثاني

(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابيةبيدؼالتعرؼعمىtتـاستخداـاختبار)
ماإذاكانتىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجة

(.5.14)النتائجمبينةفيجدكؿ(كفقانلممقياسالمستخدـك3)المتكسطة)المحايدة(كىي
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يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ  (:5.14) جدوؿ
    : الميارات الفنيةالثاني

 الفقرة و
المتوسط 
 الحسابي

وزف ال
 النسبي

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

.1 
 المعمميف لدل المدرسة مدير ينمي

 .القرار كاتخاذ المكقؼ تقدير ميارة
3.95 79.00 22.98 0.000 2 

.2 
 في المعمميف إشراؾ عمى يحرص

 .المياـ تنفيذ متابعة
3.91 78.20 21.99 0.000 3 

.3 
 تكزيع عمى المعمـ قدرة ينمي

 .العامميف عمى مسئكلياتال
3.83 76.60 19.44 0.000 7 

.4 
 معايير لكضع المعمميف مع يتعاكف

 .انجازاتيـ لتقكيـ
3.86 77.20 21.94 0.000 5 

.5 
 االحتياجات تحديد في المعمميف يشرؾ

 .التخطيط لفريؽ التدريبية
3.77 75.40 18.81 0.000 8 

.6 
 بالدكرات االلتحاؽ عمى المعمميف يشجع

  القيادم أدائيـ لتحسيف تدريبيةال
3.95 79.00 23.61 0.000 1 

.7 
 تكظيؼ عمى القدرة المعمميف ييٍكًسبٍ

 ةاإلستراتيجي لتنفيذ المتاحة المكارد
3.85 77.00 19.90 0.000 6 

.8 
 استخداـ في المعمميف ميارة ينمي

 . الحديثة التقنيات
3.87 77.40 20.00 0.000 4 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05كليةعندمستكلداللةالجدt*قيمة

 :اكانت المجاؿفي ىذا أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف   

1- ( رقـ 6الفقرة )" عمى نصت يشجع المعمميف عمى االلتحاؽ بالدورات التدريبية التي
)لتحسيف أدائيـ القيادي", نسبيو ،ممايدؿ)%79.00قدجاءتفيالمرتبةاألكلىبكزفو

 عمىأفالفقرةقدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
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 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
تنميةقدرات - المعمميففيمجاؿالمياراتالفنيةالمعرفيةفيالتخصصاليتحقؽدكفأف 

تحسفمفأدائيـالقيادمفيالمدرسة،كىذامايحرص تدريبيةو التحاؽالمعمميفبدكراتو
 عميومديركالمدارس.

ئد،عمييـبالعديدمفالفكايعكدتدريبيةوالتحاؽالمعمميفبدكراتودراؾمديرمالمدارسبأف إ -
عمىكمنيا: كتشجيعيـ كمياراتو، معمكماتيـ فيتعزيز اإليجابية بأدكارىـ االرتقاء

 المدرسة.

تكاكبالمستجدات - كالتي المناسبة التدريبية الدكرات بتكفير كالتعميـ التربية كزارة اىتماـ
 لمكادرالتعميمي.

قياميـبمعبدكرو - يتطمبمنيـالتقكعيالمعمميفبأف   .دريبالمستمريادمٍّ

لمديرمالمدارس2010كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةنحيمي) ـ(التيتكصمتأف 
دكرانفيتكجيوالمعمميفلحضكرالدكراتالتدريبية.

"ينمي مدير المدرسة لدى المعمميف ميارة تقدير الموقؼ (التينصتعمى1الفقرةرقـ) -2
)قدجاءتفيالمرتواتخاذ القرار", نسبيو )%79.00بةالثانيةبكزفو يدؿعمىأف  ،مما

 الفقرةىقدحصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
اىتماـمديرمالمدارسبتنميةمياراتتقديرالمكقؼعندالمعمميفلتحسيفقدراتيـعمى -

 تخاذالقرارالصفيالمناسب.المشاركةفياتخاذالقرارالصائبأكا

،عززفييـاكتسابالعديدمفالمياراتيي،شراؾالمعمميففيعممياتتقديرالمكقؼإًأف  -
ميارةالمشاركةمعرةصنعكاتخاذالقراراتالمناسبة،كمياكمنيا:ميارةتحميؿالمشكمة،ك

 الجميعفياألمكراليامة.

خ دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه )كتتفؽ كبيرةو،2013ميفة تقديرو التيجاءتبدرجًة ـ(
( نسبيو معمميالمدارسالثانكيةOlu, 2011%(،كنتيجةدراسة)72.48كبكزفو (التيبينتأف 

كالمؤىبلت كالعمر الجنس كأف  القرار، إتخاذ عمميات في بفاعمية يشارككف أكيتي كالية في
ـ(2007القرار.كاختمفتمعنتيجةدراسةحرزاهلل)العمميةالتعيؽمشاركتيـفيعممياتاتخاذ

معمميالمدارسالثانكيةيشارككفبدرجةومتكسطةوفيعممياتاتخاذالقرارات. التيأظيرتأف 
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 :اكانت المجاؿ في ىذافقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف 

المعمميف في تحديد االحتياجات التدريبية لفريؽ  "يشرؾ(التينصتعمى5الفقرةرقـ)  -1
)التخطيط". نسبيو الفقرة)%75.40قدجاءتفيالمرتبةاألخيرةبكزفو ،ممايدؿعمىأف 

قدحصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

كباعتبار،كفريؽذلؾفيجميعالمشاركةتتطمبجيدبشكؿالتخطيطممارسةأف  -
تحديدمجاؿفيتنميتيـعمىالمدرسةمديريعمؿ،الفريؽفيفاعميفأعضاءالمعمميف

.فيوأساسيهعنصرهىـالذمالفريؽألعضاءالتدريبيةاالحتياجات
احتياجاتيـتحديدمفليتمكنكالممعمميف؛تدريبيةودكراتوعقدعمىالمدارسمديرمحرص -

تطبيؽعمىحرصانأكثركيجعميـ،البناءةالمشاركةعمىالمعمميفيحفزكىذا،بيةالتدري
 .االستراتيجيةالخطة

األخيرةالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد فيالمدارسمديرمبعصالقتصار،
التعميماتأفكما.الخطةبكضعيكمفكفالذيفالمعمميفمفقميمةوفئةوعمىالتخطيطممارسة

.المتكفرةاإلمكانياتضكءفياالحتياجاتتمؾتقيدالكزارةًقبىؿمفكاردةال
"،ينمي قدرة المعمـ عمى توزيع المسئوليات عمى العامميف" (التينصتعمى3الفقرةرقـ) -2

( نسبيو بكزفو األخيرة قبؿ المرتبة جاءتفي قد)%76.60قد الفقرة عمىأف يدؿ مما ،
 .)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينةحصمتعمىدرجةمكافقةو

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
لذاالعامميف،عمىالمياـيكزعيقكـاإلستراتيجيةالخطةبتنفيذقياموعندالمدرسةمديرأف  -

العامميف؛عمىالمياـتكزيعمجاؿفيالمعمميفمياراتتنميةعمىالمدرسةمديريحرص
دكرتعزيزفييساعدكىذا.المياـبتمؾلمقياـسبيفالمنااألشخاصاختيارفيليساعدكه
.اإلستراتيجيالتخطيطفياإليجابيالمعمميف

عندالعامميفعمىكالمياـالكاجباتبتكزيعالقياـميمةلمعممييـالمدارسمديرمتكميؼ -
 .العامميفعمىالمسئكلياتتكزيعميارةالمعمميفييكسبكىذا،الخطةتطبيؽ

األخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد - المعمميفمففئةىناؾألف، الفئةكىي،
 .الميمةبتمؾبتكميفياالمديريفيقكـال،بالتنفيذالمكمفة
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مشاركةالمعمميفJaimes, 2009كاختمفتىذهالنتيجةمعدراسة) (التيأظيرتأف 
.فيعمميةتكزيعالمياـكاألعماؿكانتبدرجةومتكسطةو

 

   الميارات اإلنسانية: المجاؿ الثالث

(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابية،بيدؼالتعرؼعمىtتـاستخداـاختبار)
ماإذاكانتىناؾفركؽهذاتداللةوإحصائيةوفيمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجة

(.5.15)النتائجمبينةفيجدكؿدـك(كفقانلممقياسالمستخ3المتكسطة)المحايدة(كىي)
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ  (:5.15) جدوؿ

 : الميارات اإلنسانيةالثالث

المتوسط  الفقرة و
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 االحتمالية 

 الترتيب

.1 
 المشكبلت حؿ في المعمميف يشرؾ

 .الطبلب تكاجو التي
4.13 82.60 27.20 0.000 1 

.2 
 إبراز في المعمميف مع يتعاكف

 .منيـ القيادية العناصر
3.90 78.00 20.57 0.000 4 

.3 
 االتصاؿ ميارة المعمميف لدل ينمي

 اآلخريف مع التعامؿ في كالتكاصؿ
3.96 79.20 23.36 0.000 3 

.4 
 المياـ تنفيذ عند المعمميف رغبة يحتـر

 .المدرسية
3.87 77.40 19.38 0.000 5 

.5 
 الحاجات إشباع في المعمميف يساعد

 .لدييـ كاالجتماعية النفسية
3.79 75.80 17.12 0.000 8 

.6 
 كالعمؿ التعاكف عمى المعمميف يحفز

 .الفريؽ بركح
3.98 79.60 22.37 0.000 2 

.7 
 إقناع عمى المعمميف قدرة ينمي

 .اآلخريف
3.86 77.20 19.44 0.000 6 

.8 
 معايير لكضع المعمميف مع يتعاكف

 .طمكحاتيـ لتحقيؽ
3.82 76.40 18.88 0.000 7 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة
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 :اكانت المجاؿفي ىذا وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي   

"يشرؾ المعمميف في حؿ المشكالت التي تواجو الطالب",(التينصتعمى1الفقرةرقـ) -1
)قد نسبيو ،ممايدؿعمىأفالفقرةقدحصمت)%82.60جاءتفيالمرتبةاألكلىبكزفو

عمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفراًدالعينة.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

الطبلبمشاكؿيتحسسكاأفيجبالمعمميفأف  - العمؿمياراتفياساسيهجزءهكىذا،
المشاركةمجاؿفيالمعمميفمياراتتنميةعمىارسالمدمديركايحرصلذااإلنساني،

 .المناسبةالحمكؿإليجادالطبلب؛تكاجوالتيالمشاكؿبحؿ

انخراطانأكثرالمعمـتجعؿالطمبةمشكبلتحؿميارةتنميةبأف المدارسمديرمكعي -
لمشاكميـكفيمانالطمبةمع المناسبةالحمكؿإيجادفيكتساعدىـ، فيأكبردكروكلعب،

 .المشكبلتكحؿالقرارصنعمجاؿ

،(Rubio, 2009)دراسةـ(،كنتيجة2010كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةنحيمي)
التيجاءتبدرجةو(Aslam,, 2012)دراسةنتيجة،ك(Gao and Liu,2013)دراسةنتيجةك

( حمد دراسة نتيجة كاختمفتمع متكس2015كبيرةو. التيجاءتبدرجةو دراسةـ( كنتيجة طةو،
 ـ(التيجاءتبدرجةوضعيفةو.2011زيداف)

التينصتعمى6الفقرةرقـ) -2 "،قد"يحفز المعمميف عمى التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ(
( نسبيو ،ممايدؿعمىأفالفقرةقدحصمتعمى)%79.60جاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفو

العينة.درجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفرادً

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
كصفةوسمةوكجكددكفيتحقؽالالتعاكفكىذا،النجاحأساسىكالفريؽبركحالعمؿأف  -

.المعمـلدلإنسانيةو
لقناعتيـ،الفريؽبركحكالعمؿالتعاكفعمىالمعمميفبتحفيزيقكمكفالمدارسمديرمأف  -

.كالمسؤكلياتكالمياـلمكاجباتاألمثؿكالتكزيع،بن اءةوعمؿوظركؼتييئةيضمفىذاأف

 :اكانت المجاؿفي ىذا فقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف 

"يساعد المعمميف في إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية (التينصتعمى5الفقرةرقـ) -1
نلدييـ", )قدجاءتفيالمرتبةاألخيرةبكزفو ،ممايدؿعمىأفالفقرةقد)%75.80سبيو

حصمتعمىدرجًةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينة.
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 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
تعامؿمبلمحتحديدفيكبيروبشكؿوتساىـاإلنسانيةكالمياراتكالصفاتالسماتأف  -

كالعامميفالطبلبمعالمعمميف المدارسمديركحرصيلذاالقيادم،دكرىـفيكتؤثر،
إشباعفيمساعدتيـخبلؿمف،اإلنسانيالجانبفيالقياديةالمعمميفمياراتتنميةعمى

.الطبلبمعإيجابيٍّدكرولعبليستطيعكاكاالجتماعية؛النفسيةحاجاتيـ
،كاالجتماعية،النفسيةحاجاتيـإشباعمجاؿفيالمعمميفبجانبالمدارسمديرمكقكؼ -

 .االستراتيجيةالخطةعفدفاعانأكثريصبحكفكبالتالي

األخيرةالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد المعمميفمففئةيىناؾألف، مقاكميمف،
المديربتقصيريشعركف،الخطةتنفيذفيدكرهلدييـليسممف،كاالنطكائييفكالمتذمريفالتغيير
.لدييـجتماعيةكاالالنفسيةالحاجاتإشباعفيمساعدتيـفيبدكره

"يتعاوف مع المعمميف لوضع معايير لتحقيؽ طموحاتيـ",(التينصتعمى8الفقرةرقـ) -2
(  نسبيو بكزفو قبؿاألخيرة جاءتفيالمرتبة قد)%76.40قد الفقرة يدؿعمىأف  مما ،

حصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفًقبؿأفراًدالعينة.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

كتطمعاتيـطمكحاتيـتحقيؽعمىيحرصكفالقياديةكالسماتالصفاتذكمالمعمميفف أ -
فيالمعمميفىؤالءمعالتعاكفعمىالمدارسمديركيحرصلذامحددة،معاييرخبلؿمف
التعاكفكىذا.التربكيةلمقيادةالبلزمةاإلنسانيةبالمياراتتمتعانأكثرلجعميـالمجاؿ؛ذلؾ

 .كباستمرارالمعمميفمعكالبن اءىالمثمرالتعاكفلممديريضمف

اإلستراتيجية؛الخطةعناصركتطبيؽتنفيذفيالمعمميفبإشراؾالمدارسمديرمقياـ -
 .كآماليـطمكحاتيـتعكسلككنيا

يركفالمعمميفمفالمستجيبيفبعضألف،األخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
التميزمعاييرالفتقارىاطمكحاتيـ؛تحقؽالالخطةأف اآلخر؛البعضطمكحاتتعكسكال.

.كضعيافيمشتركيفغيرلككنيـ
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    الميارات الشخصية :المجاؿ الرابع

(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابيةبيدؼالتعرؼعمىtتـاستخداـاختبار)
تكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجةماإذاكانتىناؾفركؽيذاتداللةوإحصائيةوفيم

.(5.16النتائجمبينةفيجدكؿ)(كفقانلممقياسالمستخدـك3المتكسطة)المحايدة(كىي)
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ  (:5.16) جدوؿ

   الشخصية : المياراتالرابع

 الفقرة و
المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
 المعمميف نفس في المدرسة مدير ينمي

 .اهلل كتقكل العمؿ إتقاف
4.28 85.60 31.77 0.000 1 

.2 
 ميارات امتبلؾ عمى المعمميف يشجع

 .بأنفسيـ ثقتيـ تعزز  قيادية
4.04 80.80 26.18 0.000 2 

.3 
 أفكار ابتكار عمى المعمميف قدرة ينمي

 .جديدة
4.00 80.00 23.18 0.000 3 

.4 
 رؤية امتبلؾ عمى المعمميف قدرة ينمي

 .لممستقبؿ كاضحة
3.92 78.40 21.54 0.000 5 

.5 
 قدراتيـ لتنمية المعمميف مع يخطط

 . كاألدائية المعرفية
3.87 77.40 19.72 0.000 6 

.6 
 االستماع عمى المعمميف قدرة ينمي

 .آرائيـ كتقبؿ لآلخريف
3.94 78.80 21.20 0.000 4 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة

 :اكانت في ىذا المجاؿوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  

1- ( رقـ 1الفقرة التينصتعمى ينمي مدير المدرسة في نفس المعمميف إتقاف العمؿ "(
)قدجاءتفيالمرتبةاألكلىبوتقوى اهلل", نسبيو ،ممايدؿعمىأفالفقرة)%85.60كزفو

 (مفقبؿأفرادالعينة.جدانقدحصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو
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 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

المعمميف؛فيالمدرسةمديرينميياأفيجبالتيالشخصيةالمياراتمفالعديدىناؾأف  -
تطكيركالكاإلبداعكالمبادأةالمبادرةعمىلتشجيعيـ أىمياكمف، مفاىيـبتنميةقيامو:
اهللكتقكلفيوكالتفانيالعمؿإتقافكميارات شخصيةوإيجادفيكبيراندكرانيمعبكىذا.
.لممعمـإيجابيةو

المعمميفعندالعمؿأخبلقياتمفاىيـغرسعمىالمدارسمديرمحرص - ىذهربطك،
 .حنيؼالاإلسبلميالديفبتعاليـكالمياراتالمفاىيـ

"يشجع المعمميف عمى امتالؾ ميارات قيادية تعزز ثقتيـ (التينصتعمى2الفقرةرقـ) -2
)بأنفسيـ", نسبيو الثانيةبكزفو احتمتالمرتبة قد)%80.80قد الفقرة يدؿعمىأف  مما ،

حصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينة.

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
مديركيحرصلذا،القيادةعمميةفيفعاالنعنصرانمنوتجعؿبنفسوالمعمـثقةيزتعزأف  -

بأنفسيـالمعمميفثقةتعززالتيالقياديةالمياراتتنميةعمىالمدارس قادريفكيككنكا،
.خكؼدكفجديدىكماكؿتقديـعمى

ثقتيـتعززديةقيامياراتامتبلؾعمىالمعمميفتشجيعأف المدارسمديرمدراؾإ -
فيفعالةهعناصرهبأنيـكشعكرىـ،بأنفسيـثقتيـزيادةفييفالمعممعمىينعكسبأنفسيـ
 .المياـبعضفيقياديةأدكرانيمعبكفقدكأنيـ،إداريةهأعماؿهكليـالمدرسة

المديردكرأىميةإلىتكصمتالتي(ـ2010)نحيميدراسةنتيجةمعالنتيجةىذهكتتفؽ -
.بالنفسالثقةغرسمجاؿفيالمعمميفكفايةفعرفي

 :اكانت في ىذا المجاؿفقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف 

قديخطط مع المعمميف لتنمية قدراتيـ المعرفية واألدائية",(التينصتعمى"5الفقرةرقـ) -1
( نسبيو الفقرةقدحصمتعمى،)%77.40جاءتالمرتبةاألخيرةبكزفو يدؿعمىأف  مما

 درجةمكافقةو)كبيرةو(مفقبًؿأفرادالعينة.

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
.كاألدائيةالمعرفيةالقدراتتنميةفيالكبيرةالتخطيطأىمية -
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الشخصيةالمياراتاكتسابعمىالمعمميفتشجيععمىيحرصكفالمدارسمديرمأف  -
كالتطكيركاإلبداعالريادةمجاؿفياىتمامانأكثرتجعميـالتي مديرممفيتطمبكىذا،

.كاألدائيةالمعرفيةالمعمميفقدراتبتنميةقياميـالمدارس
المعرفيةالمعمميفقدراتلتنميةييدؼالذمالتخطيطىذابأف المدارسمديرمإدراؾ -

كاألدائية المعرفيةالمعمميفحصيمةزيادةعمىيعمؿ، مستكياتتحسيفعمىعمؿكي،
 .أدائيـ

أفيركفالمعمميفمفالمستجيبيفبعضألفاألخيرةالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
الميارةتمؾتنميةفيالمديرمحاكالت حصيمتيـزيادةعمىتعمؿالتقميديةهمحاكالتهىي،
.أدائيـمستكياتتحسيفأك،المعرفية

ينمي قدرة المعمميف عمى امتالؾ رؤية واضحة لممستقبؿ",ى"(التينصتعم4الفقرةرقـ) -2
الفقرةقد)%78.40قدجاءتفيالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفالنسبي) ،ممايدؿعمىأف 

حصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينة.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

كاضحةرؤيةامتبلؾعمىالمعمميفتقدراتنميةفيبدكرىـيقكمكفالمدارسمديرمأف -
.نفسياالمدرسةرؤيةخدمةفيتصبكجعميا،لممستقبؿ

،المدرسةبرؤيةترتبطكاضحةلرؤيةالمعمميفامتبلؾبأىميةالمدارسمديرمإدراؾ -
المدرسةفيبن اءةنأدكارانيمارسكفكتجعميـ لممدرسةكانتماءىـكالءىـكتعزز، كتجعميـ،

 .المستقبؿفيلتطمعاتيـتقديرانأكثر

يطمعالأفيركفالمعمميفبعضألف،األخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد
 .ةدالجيالرؤيةكصياغةاختيارمعاييرعمىالمعمميف

  الميارات التنافسية:  المجاؿ الخامس

لتعرؼعمى(لمعينةالكاحدةكحسابالمتكسطاتالحسابيةبيدؼاtتـاستخداـاختبار)
ماإذاكانتىناؾفركؽهذاتداللةوإحصائيةوفيمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةعفالدرجة

(.5.17)النتائجمبينةفيجدكؿ(كفقانلممقياسالمستخدـك3المتكسطة)المحايدة(كىي)
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عياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المجاؿ يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ الم (:5.17) جدوؿ
  : الميارات التنافسيةالخامس

 الفقرة و
المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 االحتمالية 

 الترتيب

.1 
 عمى المعمميف المدرسة مدير يشجع

 .جديدة كأفكار مبادرات تقديـ
4.12 82.40 29.60 0.000 1 

.2 
 متابعة عمى المعمميف يشجع

 .كالمعرفية التربكية المستجدات
3.95 79.00 24.85 0.000 2 

.3 
 تفكؽ نتائج لتحقيؽ المعمميف مع يتعاكف

 .متكقع ىك ما
3.94 78.80 23.49 0.000 3 

.4 
 حمكؿ إيجاد عمى المعمميف يساعد

 .التخطيط لمشكبلت مبتكرة
3.78 75.60 18.33 0.000 7 

.5 
 المقررات إثراء في المعمميف مع يتعاكف

 .إبداعية تربكية بأنشطة
3.91 78.20 20.79 0.000 4 

.6 
 تكظيؼ في المعمميف ميارة ينمي

 .المتقدمة التكنكلكجيا
3.81 76.20 18.18 0.000 6 

7. 
 تطكير عمى المعمـ قدرة ينمي

 ةاإلستراتيجي الخطة لتبلئـ االختبارات
3.88 77.60 21.69 0.000 5 

8. 
 التفكير تنمية عمى المشجع المناخ يكفر

 .لممعمميف اإلبداعي
3.76 75.20 16.36 0.000 8 

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة

 :اكانت في ىذا المجاؿوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي  

"يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى تقديـ مبادرات وأفكار (التينصتعمى1الفقرةرقـ) -1
)قدجاءتفيالمرتبةاألكلىجديدة", نسبيو الفقرةقد)%82.40بكزفو ،ممايدؿعمىأف 

 حصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينة.
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 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
قيادمٍّدكرولعبفييرغبالذمالمعمـأف  - عمىقادرانتجعموالتيالطاقاتلديويككف،

تنافسيانمكقعانتحتؿالمدرسةتجعؿالتي،يديةالتقمغيرالجديدةكاألفكارالمبادراتتقديـ
 .لمثيبلتيابالنسبةمتميزان

 .إرشائٍت ّبحْث هبادساث على ٌحتْي ّالزي للوعلن اإلًزاص هلف ّرْد -

كأفكارومبادراتوتقديـعمىالمعمميفتشجيعفيبدكرىـيقكمكفالمدارسمديرمأف  -
 .القراراتكاتخاذاإلستراتيجيالتخطيطفيمنيااالستفادةيتـجديدةو

،التقميدعفكالبعدالخبلقةالمبادراتطرحعمىالمعمميفبتشجيعالمدارسمديرمقياـ -
 .اإلبداعيالتفكيرعمىيعتمدالذمالحديثاإلدارمبالعمؿاالرتقاءفييساعد

2- ( رقـ 2الفقرة عمى نصت التي وية "يشجع المعمميف عمى متابعة المستجدات الترب(
)والمعرفية" نسبيو الفقرة)%79.00،قدجاءتفيالمرتبةالثانيةبكزفو ،ممايدؿعمىأف 

 قدحصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفقبؿأفرادالعينة.

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
تربكمٍّعالـظؿفيجديدىكماكؿعمىاالطبلععمىلممعمميفالمدارسمديرمتشجيع -

المستجداتكؿمتابعةمجاؿفيمياراتيـكتنميتوكالمستجدات،التغيراتفيمتسارعو
التخصصيكالمعرفياإلدارمالصعيدعمىالتربكية مفالعديدلممعمميفيحقؽكىذا،
 .اإلدارمبالعمؿلبلرتقاءالجديدةالمعمميفخبراتمفكاالستفادةالمزايا

كبيرةو،2015كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالرنتيسي) ـ(كالتيجاءتبدرجًةتقديرو
قدرهي) نسبيو %(.81.80كبكزفو

 :اكانت في ىذا المجاؿفقرتيف حسب الوزف النسبي  أدنىوتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف 

1- ( رقـ 8الفقرة عمى نصت التي "يوفر المناخ المشجع عمى تنمية التفكير اإلبداعي (
)قداحتمتالمرتبة.لممعمميف" نسبيو ،ممايدؿعمىأفالفقرةقد)%75.20األخيرةبكزفو

 حصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفًقبؿأفرادالعينة.
 ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

 .مبدعقيادمٍّمعمـوكجكدعمىكبيرةبدرجةيشجعالمناسبالمدرسيالمناخأف -

التفكيرمياراتالمعمميفدللينمىالذمالمناختكفيرعمىالمدارسمديرمحرص -
.المعمميفلدلكالخبلؽاإلبداعي
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المشاكؿمفلمعديدكحؿواإلبداعيالتفكيربأىميةالمدارسمديرمقناعةمدل - كحثيـ،
 .اإلبداعيةأفكارىـطرحعمىلممعمميف

األخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد عمىالمدارسمديرمحرصرغـألنو،
كالخبلؽاإلبداعيالتفكيرمياراتالمعمميفلدلينمىالذملمناخاتكفير قناعتيـكمدل،
المشاكؿمفلمعديدكحؿواإلبداعيالتفكيربأىمية أفكارىـطرحعمىلممعمميفكحثيـ،

عدـحالةفيتطبيقيايمكفكال،مكمفةوأفكاروبطرحيقكمكفالمعمميفبعضأفٌإالٌ،اإلبداعية
 .كافيةوميزانيةوتكافر

2010كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالعاجزكشمداف) ـ(التيجاءتبدرجةتقديرو
فيمجاؿتنميةاإلبداع.كاختمفتمعنتيجةدراسةمرتجى) ـ(التيجاءتبدرجة2009كبيرةو

( نسبيٍّ متكسطةو،كبكزفو %(فيمجاؿميارةاإلبداع.60.11تقديرو
2- ( رقـ ال4الفقرة )" عمى نصت يساعد المعمميف عمى إيجاد حموؿ مبتكرة لمشكالت تي

)التخطيط ", نسبيو ،ممايدؿعمىأفالفقرة)%75.60قداحتمتالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفو
 .قدحصمتعمىدرجةمكافقةو)كبيرةو(مفًقبؿأفرادالعينة

  ويعزو الباحث ذلؾ إلى:

التخطيطعمميةفيالقياديةالصفاتذكمالمعمميفإشراؾإلىالمدارسمديرمسعي -
لمشكبلتمبتكرةوحمكؿوإيجادمفتمكنيـالتيالمياراتاكتسابيـكفياالستراتيجي،

 .المدرسةفيالتخطيط

التيالحمكؿطرحعمىيشجعيـالمعمميفلدلالميارةتمؾتنميةبأف المدارسمديرمكعي -
 .التخطيطؿلمشاكمخيمتيـفيتدكر

األخيرةقبؿالمرتبةفيالفقرةتمؾجاءتكقد يتجاىمكفالمدارسمديرمبعضألف،
 .لمخبرةالفتقارىـالتعييف؛حديثيالمعمميف
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  الرابع:السؤاؿ إلجابة عف ارابعًا: 
ذاتدالينص السؤاؿ الرابع عمى ما يمي:  فركؽ تكجد مستكلىؿ عند إحصائية لة

(بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةلدرجةممارسةمديرمالمدارس05.0الداللة
ير)الجنس،المؤىؿالعممي،الثانكيةلدكرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـتعزللمتغ

سنكاتالخدمة(؟
 فرضيات وىي كما يمي: ثالثةمف الباحث تحقؽ  الفرضولإلجابة عف ىذا 

التكجدفركؽذاتداللةإحصائية:فرض األوؿ مف فروض الدراسة الذي ينص عمىلا -1
( لدرجةممارسة05.0عندمستكلالداللة الدراسة بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينة )

ةلدلمعممييـتعزلمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلدكرىـفيتنميةالمياراتالقيادي
  .لمتغيرالجنس

معينتيفالمستقمتيف؛الختبارالفركؽلt) (كلمتحقؽمفصحةىذاالفرضتـاستخداـاختبار
بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةلدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظات

جدكؿب كالنتائجمبينة, تعزللمتغيرالجنس غزةلدكرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـ
)5.18(. 

 الجنسسب متغير حفي الميارات القيادية لمفروؽ بيف المتوسطات  T ائج اختبار نت :(5.18) جدوؿ

المتوسط  العدد الجنس الميارات القيادية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 االحتمالية 

الداللة 
 اإلحصائية

 المياراتاإلدارية
 0.70 3.65 211ذكر

4.70 0.000 
داؿ

إحصائيا  0.62 3.95 229أنثى

 المياراتالفنية
 0.73 3.72 211ذكر

4.58 0.000 
داؿ

إحصائيا  0.61 4.02 229أنثى

 المياراتاإلنسانية
 0.76 3.85 211ذكر

1.65 0.098 
غيرداؿ

إحصائيا  0.72 3.97 229أنثى

 المياراتالشخصية
 0.77 3.88 211ذكر

3.54 0.000 
داؿ

إحصائيا  0.71 4.13 229أنثى

 المياراتالتنافسية
 0.78 3.73 211ذكر

4.70 0.000 
داؿ

إحصائيا  0.60 4.04 229أنثى

 الدرجةالكميةلبلستبانة
 0.68 3.76 211ذكر

4.27 0.000 
داؿ

إحصائيا  0.57 4.01 229أنثى

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05عندمستكلداللةالجدكليةt*قيمة        
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كىيأقؿ،(0.000أفالقيمةاالحتماليةلدرجةالكميةتساكم)(5.18)تبيفمفالجدكؿ
( مستكلالداللة .(0.05مف كق )tيمة تساكم ،(4.271المحسكبة قيمة tكىيأكبرمف

كالتيتساكم) فركؽو.(1.96الجدكلية يدؿعمىكجكد مستكلإحصائيةوذاتداللةومما عند
لدرجةممارسةمديرمالمدارس(بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسة05.0داللة)

تعزللمتغيرالجنس،الثانكيةبمحافظاتغزةلدكرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـ
معممييـاإلناث،اتالحسابيةلدلكلمتعرؼلصالحمفتككفالفركؽتبيفمفخبلؿالمتكسط

(لوsigالمجاؿالثالثالذميتعمؽبالمياراتاإلنسانية،فقدكانتالقيمةاالحتمالية)باستثناء
يشيرعمىعدـكجكد0.05مستكلالداللة)أكبرمف فركؽذاتداللةإحصائيةعند(،مما

تعزللممياراتاإلنسانية(بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسة05.0مستكلداللة)
لمتغيرالجنس.

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

أكبربدرجةوالقياديةالمياراتتنميةفيبدكرىفيقمفلمبناتالثانكيةالمدارسمديراتأف  -
داخؿالعمؿإنجازفيرغبةنلدييف المعمماتأفحيث،لمبنيفالثانكيةلمدارسامديرممف

قدرةكأكثر،القياديةالمياراتاكتسابعمىحرصانأكثركىف ،أيضانالبيتكفي،المدرسة
 .التطبيؽعمى

،يةاإلنسانبالمياراتتتعمؽالتيالتدريبيةالدكراتلنفسيتعرضكفكالمعمماتالمعمميفأف  -
 .كاألنظمةالقكانيفلنفسكيخضعكف

المياراتاكتسابيـفيالجنسيفبيفالتمييزعدـعمىكالتعميـالتربيةكزارةحرص -
مفكزمبلئيـالطبلبمعالتعامؿفيعبلقاتيـطبيعةتحديدمفقريبةنلككنيااالنسانية؛
 .اآلخريفالمعمميف

الكظائؼنفسبيقكمكفكالمعمماتالمعمميفمفكبلنأف  - المطمكبةكالمسئكلياتكالمياـ،
.الجنسعفالنظربغضمنيـ

( مرتجى دراسة نتيجة مع النتائج ىذه 2008كتتفؽ دالةو فركؽو أظيرتكجكد التي ـ(
إحصائيانتيعزللمتغيرالجنس،لصالحاإلناثفياالستبانةككؿ،كفيجميعالمجاالتماعدا

ا دراسة كنتيجة الثالث. )المجاؿ لمتغير2010لطعاني تعزل فركؽ كجكد أظيرت التي ـ(
الجنس.
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التكجدفركؽذاتداللةإحصائية الفرض الثاني مف فروض الدراسة الذي ينص عمى: -2
كسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةلدرجةممارسة(بيفمت05.0عندمستكلالداللة)

لدلمعممييـ المياراتالقيادية فيتنمية لدكرىـ بمحافظاتغزة مديرمالمدارسالثانكية
 .تعزللمتغيرالمؤىؿالعممي

 اختبار استخداـ الفرضتـ ىذا المستقمتيف(t)  كلمتحقؽمفصحة الختبار،لمعينتيف
ت درجات متكسطات بيف الفركؽ الدراسة عينة الثانكيةقدير المدارس مديرم ممارسة لدرجة

،المؤىؿالعمميتعزللمتغيربمحافظاتغزةلدكرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـ
.(5.19جدكؿ)كالنتائجمبينةفي

 ت القيادية حسب متغير المؤىؿ العمميلمفروؽ بيف المتوسطات في المياراT نتائج اختبار  (:5.19) جدوؿ

 المؤىؿ الميارات القيادية
العممي   

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

 المياراتاإلدارية
 0.66 3.81 382بكالكريكس

0.03 0.97 
غيرداؿ

إحصائيا  0.79 3.82 58ماجستيرفأعمى

 المياراتالفنية
 0.67 3.89 382بكالكريكس

1.21 0.22 
غيرداؿ

إحصائيا  0.80 3.77 58ماجستيرفأعمى

 المياراتاإلنسانية
 0.72 3.89 382بكالكريكس

1.35 0.17 
غيرداؿ

إحصائيا  0.85 4.04 58ماجستيرفأعمى

راتالميا
 الشخصية

 0.73 4.01 382 بكالكريكس
0.02 0.97 

غيرداؿ
إحصائيا  0.90 4.02 58ماجستيرفأعمى

 المياراتالتنافسية
 0.69 3.90 382بكالكريكس

0.84 0.39 
غيرداؿ

إحصائيا  0.84 3.82 58ماجستيرفأعمى

الدرجةالكمية
 لبلستبانة

 0.62 3.89 382بكالكريكس
0.12 0.90 

غيرداؿ
 0.75 3.88 58ماجستيرفأعمى إحصائيا

  1.96"تساكم439كدرجةحرية"0.05الجدكليةعندمستكلداللةt*قيمة        
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أكبر(كىي0.900تساكم)أفالقيمةاالحتماليةلمدرجةالكمية(5.19)جدكؿتبيفمفال
الجدكليةtمفقيمةأقؿ(كىي0.126)المحسكبةتساكمtكقيمة.(0.05)مستكلالداللةمف

كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللةعدـممايدؿعمى.(1.96كالتيتساكم)
(05.0)  تقدير درجات متكسطات بيف الدراسة المدارسعينة مديرم ممارسة لدرجة

لدكرىـفيتنميةالميا تعزللمتغيرالمؤىؿراتالقياديةلدلمعممييـالثانكيةبمحافظاتغزة
 .العممي

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

لـليـالعمميةالشيادةعفالنظربغض،كالمعمماتلممعمميفالعمميالتحصيؿككفأف  -
القياديةالمياراتاكتسابمجاؿفيليـالمدارسمديرملتشجيعنظرتيـعمىيؤثر

 .البيئةفيالبعضبعضيامعقريبةهالجامعاتكىذه،محميةجامعاتخريجيلككنيـ

دكراتوتكفيرعندالعمميالمؤىؿإلىالنظردكف،المعمميفبجميعالمدارسمديرماىتماـ -
.المياراتلتنميةتدريبيةو

ـ(2008ـ(،كنتيجةدراسةمرتجي)2011كتتفؽىذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالثبيتي)
فركؽوتعزللمتغيرالمؤىؿالعممي.التيأظيرتعدـكجكد

( محمد دراسة نتيجة اختمفتمع ذاتداللةو2007بينما فركؽو أظيرتكجكد التي ـ(
إحصائيةوتيعزللمتغيرالمؤىؿالعممي،ككانتالفركؽلصالحفئةالبكالكريكس.

إحصا الفرض الثالث مف فروض الدراسة الذي ينص عمى: -3 ذاتداللةو ئيةوالتكجدفركؽه
(بيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسةلدرجةممارسة05.0عندمستكلالداللة)

لدلمعممييـ المياراتالقيادية فيتنمية لدكرىـ بمحافظاتغزة مديرمالمدارسالثانكية
 تعزللمتغيرسنكاتالخدمة.

الفرض ىذا صحة مف األحادم،كلمتحقؽ التبايف تحميؿ اختبار استخداـ الختبار؛تـ
الفركؽ الدراسة عينة تقدير درجات متكسطات الثانكيةبيف المدارس مديرم ممارسة لدرجة

تالخدمة،تعزللمتغيرسنكابمحافظاتغزةلدكرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـ
.(5.20جدكؿ)كالنتائجمبينةفي
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سب حية دلمفروؽ بيف المتوسطات في الميارات القيا تحميؿ التبايف األحادي  اختبار نتائج :(5.20) جدوؿ
 سنوات الخدمةمتغير  

 مصدر التبايف الميارات القيادية
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(f) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 
 اإلحصائية

 الميارات
 اإلدارية

 

بيفالمجمكعات  2.433 2 1.21 

2.63 0.07 
غيرداؿ

إحصائيا داخؿالمجمكعات  201.49 437 0.46 

المجمكع  203.93 439  

 الميارات
الفنية  

عاتبيفالمجمك  1.053 2 0.52 

1.09 0.33 
غيرداؿ

إحصائيا
داخؿالمجمكعات  210.72 437 0.48 

المجمكع  211.77 439  

 

الميارات
 اإلنسانية

بيفالمجمكعات  0.788 2 0.39 

0.70 0.49 
غيرداؿ

إحصائيا
داخؿالمجمكعات  243.25 437 0.55 

المجمكع  244.04 439  

الميارات
 الشخصية

بيفالمجمكعات  3.65 2 1.83 

3.24 0.04 
داؿ

إحصائيا داخؿالمجمكعات  246.25 437 0.56 

المجمكع  249.91 439  

الميارات
 التنافسية

بيفالمجمكعات  2.19 2 1.09 

2.14 0.11 
غيرداؿ

إحصائيا
داخؿالمجمكعات  222.72 437 0.51 

المجمكع  224.91 439  

 الدرجةالكمية
 لبلستبانة

بيفالمجمكعات  1.78 2 0.89 

2.16 0.11 
غيرداؿ

إحصائيا
داخؿالمجمكعات  180.06 437 0.41 

المجمكع  181.85 439  

  3.01تساكم"2،437"كدرجةحرية0.05الجدكليةعندمستكلداللةF*قيمة        

اكبر(كىي0.116تساكم)أفالقيمةاالحتماليةلمدرجةالكمية(5.20)جدكؿتبيفمفال
الجدكليةfمفقيمةأقؿكىي،(2.169)المحسكبةتساكمfكقيمة.(0.05)مستكلالداللةمف

يدؿعمىعدـكجكدفركؽو(مم3.01كالتيتساكم) عندمستكلداللةإحصائيةوذاتداللةوا
(05.0)لدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبيفمتكسطاتدرجاتتقديرعينةالدراسة
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،تعزللمتغيرسنكاتالخدمةلدكرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـبمحافظاتغزة
لوأقؿ.(Sig)باستثناءمايتعمؽفيمجاؿالمياراتالشخصية،حيثكانتالقيمةاالحتمالية

)كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللةممايدلؿعمى(0.05)مفمستكلالداللة
05.0)تيعزلإلىمتغيرفيالمياراتالشخصيةبيفمتكسطاتتقديراتأفرادعينةالدراسة

 .سنكاتالخدمة

"لممقارناتالمتعددة LSD كلمتعرؼعمىالفركؽلصالحمفتككفتـاستخداـاختبار"
 النتائجحسبالجدكؿالتالي.فكانت

 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (:5.21) جدوؿ

سنوات    سنوات الخدمة المجاؿ سنوات   مف 1 - 5  مف 6 - 9

الميارات
 الشخصية

سنكات    مف1 - 5

سنكات   0.3537 مف6 - 9

كثرسنكاتفأ 10   0.15245 0.18783* 

  )05.0عندمستكلداللة) دالةالفركؽ*

كجكدفعدـبالنسبةلممياراتالشخصيةتبيف LSDكمفخبلؿنتائجاختبار بيفركؽو
متكسطاتتقديراتأفرادعينةالدراسةلممياراتالشخصيةبيفالذيفلدييـسنكاتخدمةأقؿ

.سنكات9-6سنكاتمعالذيفسنكاتخدمتيـمف5مف

 السابؽكما الجدكؿ مف يتبيف فعدـ كجكد ركؽ عينةبيف أفراد تقديرات متكسطات
مف سنكاتمعالذيفسنكات5-1الدراسةلممياراتالشخصيةبيفالذيفلدييـسنكاتخدمةو

أكثرمف كتبيف10خدمتيـ فسنكات، كجكد الدراسةبيفركؽو عينة متكسطاتتقديراتأفراد
أكثرمفلممياراتالش سنكاتمعالذيف10كأقؿمف5خصيةبيفالذيفلدييـسنكاتخدمةو

  سنكات.9-6أكثرمفسنكاتفأكثر،كلصالحالذيفسنكاتخدمتيـ10سنكاتخدمتيـ
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 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

الخدمةسنكاتعفالنظربغضالتدريبةالدكراتلنفسيتعرضكفالمعمميفجميعأف -
.لدييـ

غيراتتفييايحصؿكلـالبعضبعضيامفقريبةكالمعمماتلممعمميفالخدمةسنكاتأف -
لدلالقياديةالمياراتتنميةمجاؿفيالمدراسمديرملممارساتنظرتيـكبالتاليكثيرة،

لممياراتالمعمميفاكسابمجاؿفيالمدرسةمديرلدكرنظرتيـباستثناءكاحدة،المعمميف
اإلبداعيالجانبفياىتماميـتعزيزفيتتمثؿالتيالمياراتىذهلككفالشخصية
المدرسةمديرقبؿمفاالىتماـىذافتراتعمىبناءنيختمؼقدالجديدةالمعارؼكاكتساب

 .الخدمةلسنكاتكفقان

ـ(التيبينتعدـكجكدفركؽتعزل2008كتتفؽىذهالنتائجمعنتيجةدراسةمرتجى)
ـ(التيأظيرتكجكدفركؽتعزللمتغير2011،كنتيجةدراسةالثبيتي)لمتغيرسنكاتالخدمة

سنةفأكثر،كنتيجة15سنكاتالخدمةماعدامجاؿالمياراتالفنيةلصالحالذيفخدمتيـمف
سنة(.15ـ(التيأظيرتكجكدفركؽلصالحفئة)أكثرمف2007دراسةمحمد)
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  :الخامسالسؤاؿ اإلجابة عف سًا: خام

ىؿتكجدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعندمستكلينص السؤاؿ الخامس عمى ما يمي: 
( لمتخطيط )05.0داللة مديرييـ ممارسة لدرجة العينة أفراد تقدير درجات متكسطات بيف

العينةلدرجةممارسةمديرييـلدكرىـفيتنميةاإلستراتيجي ،كبيفمتكسطاتدرجاتتقديرأفراد
 المياراتالقياديةلدلمعممييـ؟

التكجدعبلقةارتباطيةذات ت الباحث مف  الفرض التالي:ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تحقق
مستكلداللة) لدرجة05.0داللةإحصائيةعند العينة بيفمتكسطاتدرجاتتقديرأفراد )

،كبيفمتكسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلدرجةممارسةاتيجياإلسترممارسةمديرييـلمتخطيط
لئلجابةىذاتـاستخداـاختباربيرسكف،كمديرييـلدكرىـفيتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـ

(.5.22،كالنتائجمبينةفيجدكؿ)السؤاؿ،كاختبارىذاالفرض
وتنمية  اإلستراتيجيالتخطيط امؿ االرتباط بيف درجة تقدير أفراد عينة الدراسة بيف نتائج مع (:5.22) جدوؿ

 الميارات القيادية

 اإلستراتيجيالتخطيط 
 تنمية الميارات القيادية

الميارات  اإلحصاءات
 اإلدارية

الميارات 
 الفنية

الميارات 
 اإلنسانية

الميارات 
 الشخصية

 الميارات
 التنافسية

الدرجة 
 الكمية

عمميةالتحميؿالبيئي
 0.715 0.692 0.626 0.586 0.676 0.63معامؿاالرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000القيمةاالحتمالية

صياغةرؤيةالمدرسة
 0.701 0.645 0.629 0.557 0.694 0.630معامؿاالرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000القيمةاالحتمالية

صياغةرسالةالمدرسة
 0.768 0.713 0.701 0.627 0.724 0.693معامؿاالرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000القيمةاالحتمالية

ميارةتحديد
ةاإلستراتيجياألىداؼ

 0.800 0.726 0.693 0.694 0.736 0.743معامؿاالرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000القيمةاالحتمالية

متابعةالبرامجالتنفيذية
ةاإلستراتيجيلمخطة

 0.819 0.722 0.717 0.706 0.746 0.787معامؿاالرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000القيمةاالحتمالية

تقييـالخطة
ةاإلستراتيجي

 0.859 0.750 0.727 0.754 0.794 0.827معامؿاالرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000القيمةاالحتمالية

الدرجةالكمية
 0.882 0.806 0.774 0.744 0.826 0.816معامؿاالرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000القيمةاالحتمالية

  )05.0عندمستكلداللة) الفركؽدالة*



182 
 

الجدكؿ خبلؿ مف )(5.22)تبيف تساكم االحتمالية القيمة مف0.000أف أقؿ كىي )
(،ممايدؿعمىكجكدعبلقةارتباطيةذاتداللةاحصائيةعندمستكل0.05مستكلالداللة)
إحصائ )داللة (05.0ية بيف درجة درجات متكسطات الدراسة عينة أفراد لدرجةتقدير

 لمتخطيط مديرييـ اإلستراتيجيممارسة متكسطات كبيف العينة، أفراد تقدير لدرجةدرجات
.كمفالنتائجفإفقيمةمعامؿلمياراتالقياديةلدلمعممييـ،ارىـفيتنميةممارسةمديرييـلدك
 .(كىذايدلؿعمىافالعبلقةبينيماعبلقةإيجابية)طردية(0.882االرتباطتساكم)

 :ويعزو الباحث ذلؾ إلى

فيقبميـمفاىتماـيرافقواإلستراتيجيالتخطيطمجاؿفيبدكرىـالمدراسمديرمقياـ -
عداداإلستراتيجيالتخطيطلككفنظرانالمعمميف،لدلالقياديةالمياراتتنميةاؿمج كا 

لممعمميفإيجابيدكركلضمافالمعمميف،عفبمعزؿيتـلفةاإلستراتيجيالخطةكتنفيذ
لعبعمىقدرةأكثرتجعميـالتيالقياديةالمياراتيكتسبكاأفبدالالمجاؿىذافي

الناجحاإلستراتيجيفالتخطيط،اإلستراتيجيالتخطيطمجاؿفيبيـةالمناطاألدكار
.العامميفلدلالمياراتتعززالمدرسةفيرشيدةقيادةيتطمب

ـ(التي2011ـ(،كنتيجةدراسةالثبيتي)2015كتتفؽىذهالنتائجمعنتيجةدراسةحمد)
أظيرتكجكدعبلقةارتباطيةدالةمكجبة.
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 التوصيات:سًا: دسا
ماتـالتكصؿلومفنتائج،يكصيالباحثبالنقاطالتاليةلتعزيزممارساتفيضكء

فيمجاؿالتخطيط لدلاإلستراتيجيمديرمالمدارسالثانكية المياراتالقيادية كمجاؿتنمية
المعمميف:

كال -1 التربية مديريات التخطيطقياـ مجاؿ في المدراس لمديرم عمؿ كرش بعقد تعميـ
 كمجاؿتنميةالمياراتالقياديةلممعمميف.اإلستراتيجي

2-   التخطيط مجاؿ في جديد ىك ما كؿ اكتساب عمى المعمميف اإلستراتيجيتشجيع
 كاكتسابالمياراتالقيادية.

تجعميـأكثرقربانلمديرالمدرسةقياـالمعمميفبالتحميبالصفاتكالسماتالقياديةالتي -3
 فيمجاؿمساعدتوفيالمياـالقيادية.

4-  التخطيط مجاالت في كخارجية داخمية تدريبية بدكرات المعمميف اإلستراتيجيإلحاؽ
 كالقيادةالتربكية.

التربيةكالتعميـفيكضعالبرامجالتيتعززممارساتالمدارسلمتخطيط -5 استمراركزارة
 كالقياـبدكرىاالقيادم.يجياإلسترات

6-  التخطيط مجاؿ في المتخصصيف خبرات مف كالقيادةاإلستراتيجياالستفادة المدرسي
 .كاإلطبلععمىتجاربيـالتربكية

كالتفكير -7 كاالكتساب المعرفة ثقافة يعزز الذم المستقر المدرسي المناخ أجكاء تعزيز
 اإلبداعيلدلالمعمميف.

مفاإلستراتيجيخطيطتككيففرؽلمت -8 الكبيرمفأعضائيا يككفالجؿ فيكؿمدرسة
 المعمميف،كممثميفعفمديرياتالتربيةكالتعميـ.

9-  لمتخطيط لجنة يككفاإلستراتيجيكجكد كالتعميـ مديرياتالتربية المدرسيعمىصعيد
 أعضائيامفالمدارسالثانكيةلتعزيزالمشاركةفيمابينيا.

مد -10 التخطيطمتابعة لممارسات العالي كالتعميـ التربية ككزارة كالتعميـ التربية يريات
 ة.اإلستراتيجيفيالمدارسكتقييـنتائجالتنفيذلمخطةاإلستراتيجي

11-  الخطة اإلستراتيجيتكامؿ الخطة مع فيكؿمدرسة مديريةاإلستراتيجية عمىصعيد ة
 مةلكزارةالتربيةكالتعميـالعالي.ةالشاماإلستراتيجيالتربيةكالتعميـكالخطة

 تييئةالظركؼأماـمديرمالمدارسلمعمؿعمىتنميةالمياراتالقياديةلدلمعممييـ. -12
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 :المقترحاتسابعًا: 
يقترحالباحثإجراءالدراساتالتالية:

تنم -1 في المدارس مديرم اإلدارةدكر ضكء في معممييـ لدل القيادية الميارات ية
 بالتفكيض.

التكنكلكجيا -2 ضكء في المدارس مديرم لدل اإلدارية الميارات لتنمية مقترح تصكر
 المحكسبة.

 ة.اإلستراتيجيتحسيفالكفاياتالمينيةلممعمميففيضكءتنفيذمتطمباتتطبيؽالخطة -3

القي -4  ادةالتربكيةكمستكلممارستيافيالمدارس.العبلقةبيفكضكحمفيـك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والمراجع ردالمصا
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 ر والمراجعدالمصا 18 انفصم

 اجعالمر المصادر و 

 الكريـ تنزيؿ العزيز الرحيـ. آفالقر  -

 المراجع العربية: :أوالً 
 .)د.ط(.القاىرة:دارالمعارؼالحديثة.اإلدارةالمدرسيةفياأللفيةالثالثةـ(.2002أحمد،أحمدإبراىيـ.)

( حافظفرج. 2009أحمد، كاالجتماعيةـ(. طمياراتالبحثالعمميفيالدراساتالتربكية القاى1. عالـ. رة:
 الكتب.

(كأثرىاعمىاالبداعEFQMةكفؽالنمكذجاألكركبيلمتميز)اإلستراتيجياإلدارةـ(.2016األخرس،جبر.)
رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةاألقصى،غزة،فمسطيف.) االدارمفيالقطاعالحككميالفمسطيني

( محمكد. إحسافكاألستاذ، 2003األغا، فيتصميـ(. البحثالتربكممقدمة الرنتيسي3ط. ـ مطبعة غزة: .
 لمطباعةكالنشر.

 بيف (جكاؿ (الفمسطينية الخمكية االتصاالت شركة في المسئكليف لدل القيادة الميارات). ـ2008. (عمر رائد األغا،

 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية، الجامعة. )منشكرة غير ماجستير رسالة( المعيارم كالمنظكر الكاقع

.القاىرة:كزارةالتربيةكالتعميـ.برنامجمياراتالقيادةلمديرمالمدارسـ(.2013ةالمينيةلممعمميف.)األكاديمي

.طكؽالنجاة.بيركت:دار1.ط2جالجامعالصحيح،(.ق1422البخارم،محمدبفإسماعيؿ.)

.عماف:دارالفكرلمطباعة1.طاألساليبالقياديةكاإلداريةفيالمؤسساتالتعميميةـ(.2001البدرم،طارؽ.)
كالنشركالتكزيع.

( الديف. عصاـ آدـ 2006برير، البشريةـ(. التربكمكالتنمية طالتخطيط الكتاب1. دار رأسالعيف: إمارة .
الجامعي.

( فاتنة. 2007بمبيسي، فيـ(. الحككمية القياديةلدلمديرمكمديراتالمدارسالثانكية المياـ ممارسة درجة
رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف.) فمسطيف

معيدالتربية.-.عماف:األكنركاالمياراتاألدائيةالنفسحركيةتعممياكتعميمياـ(.1988بمقيس،أحمد.)

)إبالبنا،شادم المتعممةفيالمدـ(.2012راىيـ. المدرسيةإلستراتيجياتالمنظمة اإلدارة ارسدرجةممارسة
 .)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةغزة،فمسطيفالثانكيةبمحافظاتغزةكسبؿتفعمييا

( حسني. كماؿ 2009بيكمي، كالتطبيقاتـ(. كالمداخؿ المفاىيـ التعميـ، كتخطيط السياساتالتربكية .تحميؿ
.عماف:دارالفكر.1ط
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. 2ط.الترمذم سنف.ـ(1975)فمكسىبفالضحاؾبسكرة بف عيسى بف محمد عيسى أبك الترمذم،
.مصر:مطبعةمصطفىالبابيالحمبي

(فيتطكيرأداءالكحداتاإلدارية9001فاعميةاستخداـنظاـإدارةالجكدة)آيزك.ـ(2004).التميمي،فكاز
)رسالةدكتكراهلنظاـفيكزارةالتربيةكالتعميـفياألردفمفكجيةنظرالعامميففيياكرضاىـعفىذاا

 .غيرمنشكرة(.جامعةعماف،عماف،األردف

( مستكر. بف تكفيؽ 2011الثبيتي، المعمميفـ(. لدل المعنكية الركح بمستكل كعبلقتيا القيادية الميارات
نظرىـ الطائؼمفكجية بمحافظة القرل،بالمدارسالثانكية أـ جامعة ماجستيرغيرمنشكرة(. )رسالة

مة،المممكةالعربيةالسعكدية.مكةالمكر

نايؼ. ـ(.2013)الجابرم، فيالمنشآتالصناعيةاإلستراتيجياإلدارة لمنشرة داراليازكرمالعممية عماف: .
 كالتكزيع.

 .غزة:مطبعةأبناءالجراح.2.طالقكاعدالمنيجيةلبناءاالستبانةـ(.2010الجرجاكم،زياد.)

 الميسرلمنشر دار عماف: .1.طكالتطبيؽ الفكر اإلستراتيجي التربكم  التخطيطـ(.2011أحمد.)،الحاجمحمد

 .كالتكزيع

( نجاة. 2013الحاج، ـ(. باإلدارة كعبلمتيا العممياتاالشراقية فعالية لدلمدرسالثانكيةاإلستراتيجيدرجة ة
مسطيف.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةغزة.فالعامةبمحافظاتغزة

( السيد. السيد كالبحيرم، صبرم، محمد 2006حافظ، التعميمية.ـ(. المؤسسات عالـ1طتخطيط القاىرة: .
الكتبلمنشركالتكزيع.

( يكسؼ. جعفر 2010الحداد، فيـ(. التربكييف لمقادة اإلدارية الكفاءات لتطكير مقترح تدريبي برنامج بناء
الككيتفيض بدكلة التعميمية التدريبيةالمناطؽ احتياجاتيـ جامعةكء منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

الشرؽاألكسط،عماف،األردف.

درجةممارسةالقيادةالتربكيةالعميافيكزارةالتربيةكالتعميـالعاليالفمسطينيةـ(.2009الحديدم،عمادأميف.)
منشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة،)رسالةماجستيرغيرلدكرىااإلدارمفيضكءالفكراإلدارمالحديث

فمسطيف.

(.فاعميةدكرالمعمـاألكؿبكصفومشرفانمقيمانفيمدارسالتعميـمابعداألساسيـ2011الحراصي،راشد.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةنزكم،نزكم،سمطنةعيماف.بسمطةعيماف

.الدكادمي:جامعةشقراء.القياديةلممعمـمجاالتالمياراتـ(.2015الحربي،عبداهلل.)

مدلمشاركةمعمميالمدارسالثانكيةفياتخاذالقراراتكعبلقتوبرضاىــ(.2007حرزاهلل،أشرؼرياض.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف.الكظيفيفيمحافظاتغزة
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.عماف:دارالمناىجلمنشر1.طيادةالتربكيةفياتخاذالقراراتاإلداريةمياراتالقـ(.2008الحريرم،رافدة.)
كالتكزيع.

.عماف:دارالفكرلمنشر1.طفيالمنظكمةالمدرسيةاإلستراتيجيالتخطيطـ(.2007الحريرم،رافدةعمر.)
كالتكزيع.

 لمنشر المناىج دار :عماف. 1ط. اإلدارية القرارات اتخاذ في التربكية القيادة ميارات ).ـ2007. (رافدة الحريرم،

 .كالتكزيع

 في المدرسة مدير كدكر غزة بقطاع الحككمية المدارس لمعممي الميني النمك). ـ2000. (سعيد عمي اهلل، حسبأبك

 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية، الجامعة ماجستيرغيرمنشكرة(. )رسالة نظرىـ كجية مف تطكيره

..إربد:دارالكندملمنشركالتكزيع1.ط:أساسياتكنظرياتكمفاىيـالقيادة(.2004حسف،ماىر.)
 )أبك جبلؿ. 2014حسنة، ـ(. التخطيط الجامعاتاإلستراتيجيميارات في التربية كميات قيادات لدل

 المؤسسي األداء بتحسيف كعبلقتيا اإلسبلمية،الفمسطينية الجامعة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة ليا
 .فغزة،فمسطي

( حسف. .ـ(2002حسيف، التخطيط لتطبيؽ مقترح اإلستراتيجيتصكر المصرم. الجامعي التعميـ مجمةفي
 .210-160(،6.)عالتربيةبمصر

 .كمكزعكف ناشركف الفكر دار :عماف .1 ط .التربكية لمقيادة الكجداني الذكاء). ـ2006. (العظيـ عبد سبلمة, حسيف

.عماف:دارالفكر1.طاتجاىاتحديثةفياإلشراؼالتربكمـ(.2006.)حسيف،سبلمة،كعكضاهلل،سميماف
لمنشركالتكزيع.

اإلستراتيجي لمتخطيط غزة بمحافظات الغكث ككالة مدارس مديرم ممارسة درجةـ(.2015حطب،أشرؼ.)أبك
ة،غزة،فمسطيف.الجامعةاإلسبلمي )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.المعرفة إدارة بمستكل كعبلقتيا المدرسي

 فؤادأبك )،حطب، آماؿ. 2010كصادؽ، النفسيةـ(. العمـك في اإلحصائي التحميؿ كطرؽ البحث مناىج
.)د.ط(.القاىرة:مكتبةاألنجمكالمصرية.كالتربكيةكاالجتماعية

( اهلل. عطا عبد 2012حمايؿ، مستجداتالعصرـ(. لمكاجية كمتطمباتتأىيميا طالقياداتالتربكية راـ1. .
اهلل:منشكراتجامعةالقدسالمفتكحة.

( 2015حمد،محمدعمي. الثانكيةكعبلقتياـ(. درجةتكافرالصفاتالقياديةلدلمعمميالمدارسالحككمية
عماف فيالعاصمة نظرمديرييـ مفكجية التعمـ نحك الطمبة ماجستيرغيرمنشكرة(.بدافعية )رسالة

،األردف.جامعةالشرؽاألكسط،عماف

 األردف:داراألمؿ.اإلدارةكاإلشراؼالتربكماتجاىاتحديثة.(. ـ1992حمداف،محمدزياد.)

لنظاـالتعميـاألساسيبفمسطيففي2012 -2008ةاإلستراتيجيمدلتطبيؽالخطةـ(.2012حمكدة،خيرم.)
ر،غزة،فمسطيف.رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةاألزى) ضكءمعاييرالجكدةالشاممة
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 )د.ط(.غزة:مكتبةالطالبالجامعي.محاضراتفياإلدارةالمدرسية.ـ(.2015الحكلي،عمياف.)

( كليد. 2015الحية، التميز كعبلقتيا ةاإلستراتيجي لئلدارة الثانكية المدارس مديرم ممارسة درجةـ(.  بتحقيؽ

جامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.ال) نظرىـ كجية مف اإلدارم

.إمارةرأسالعيف:دارالكتابالجامعي.1.ططرائؽالتدريسكاستراتيجياتوـ(.2001الحيمة،محمدمحمكد.)

 )أبك عابد. ريـ 2011ختمة، لمتخطيطـ(. غزة بمحافظات الغكث ككالة مدارس مديرم استخداـ درجة
رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،) دارسيـفيمكاجيةاليدرالتربكمفيماإلستراتيجي

 غزة،فمسطيف.

تقكيـمدمفاعميةبرنامجاإلدارةالعميالمقياداتـ(:2002).الخطيب،أحمد؛كالخطيب،رداح؛كعاشكر،محمد
  .96-51(،1)18مجمةجامعةدمشؽ، .باألردفالتربكيةفيكزارةالتربيةكالتعميـ

.عماف:1.طتحديداالحتياجاتالتدريبيةلضماففعاليةالبرامجالتدريبيةـ(.2010اـعطااهلل.)الخميفات،عص
دارالصفالمنشركالتكزيع.

)رسالةدرجةممارسةمديرممدارسككالةالغكثالدكليةلمقيادةالمكزعةكآلياتتفعيمياـ(.2013خميفة،رندة.)
ة،غزة،فمسطيف.ماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمي

 الفجر دار: القاىرة. 1ط. المعاصر اإلدارم الفكر ضكء في الحديثة المدرسية اإلدارة). ـ2009. (سعد نبيؿ, خميؿ

 .كالتكزيع لمنشر

( إياد. 2006الدجني، )رسالةفيالجامعةاالسبلميةفيضكءمعاييرالجكدةاإلستراتيجيكاقعالتخطيطـ(.
امعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف.ماجستيرعيرمنشكرة(.الج

يرمنشكرة(.غكتكراهد)رسالةاءالمؤسسيدةاألدكرالتخطيطاإلستراتيجيفيجكدـ(.2011الدجني،إياد.)
.الجميكريةالعربيةالسكرية،مشؽدجامعة

الجامعي.)د.ط(.غزة:مكتبةالطالبمحاضراتفيالقيادةالتربكيةفياإلسبلـ.ـ(.2016الدجني،إياد.)

( إبراىيـ. خكلة 2009الرباعي، اتخاذـ(. في األردف في الخاصة الثانكية المدارس معممي مشاركة درجة
)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.جامعةعمافالقراراتالمدرسيةكعبلقتيابرضاىـالكظيفيكانتمائيـالميني

العربيةلمدراساتالعميا،عماف،األردف.

 .عماف:مكتبةالمجتمعالعربيلمنشركالتكزيع.1.طالمديرالمدرسيالناجحـ(.2006ربيع،ىادم.)

.عماف:دارالرايةلمنشركالتكزيع.1ط. التدريبكالتأىيؿاإلدارمـ(.2010رضا،ىاشـحمدم.)

( سمير. محمد 2015الرنتيسي، التشاركـ(. لمقيادة بمحافظاتغزة مديرمالمدارسالثانكية ممارسة يةدرجة
 .)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيفكعبلقتيابدرجةعبلقاتيـاإلنسانية

دارالنشركتبعربية :.القاىرة1.طةاإلستراتيجي اإلدارة ـ(.2003محمد.) عادؿ زايد،
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 )أبك أيمف. 2015زر، لمقيادـ(. بمحافظاتغزة المدارسالثانكية مديرم ممارسة كعبلقتيادرجة المكزعة ة
 رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.) بمستكلالفاعميةالذاتيةلدلمعممييـ

 القيادية لمميارات غزة محافظات في الثانكية المدارس مديرم ممارسة درجة). ـ2009( .حسف منير زعيتر،أبك

 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية، جامعةال ماجستيرغيرمنشكرة(. رسالة(تطكيرىا كسبؿ

 .األنجمكالمصرية مكتبة .القاىرة:1.طالجامعي لمتعميـ اإلستراتيجي التخطيطـ(.2013أحمد.) الزنفمي،

.عماف:داركائؿلمنشر.1طة.اإلستراتيجيأساسياتاإلدارةـ(.2005السالـ،مؤيدسعيد.)

  )د.ط(.غزة:مطبعةأبككطفة.دارم.تطكرالفكراإل. ـ(2003السبعاكم،محمدمصطفى.)

( كماؿ. كالشناؽ، رياض، 2004ستراؾ، اإلداريةـ(. مياميا األردف في كالتعميـ التربية مديريات أداء تقكيـ
 .)د.ط(عماف،األردف:داركائؿلمنشر.ةاإلستراتيجيكالفنية،دراساتفياإلدارة

( خمؼ. ببلؿ 2011السكارنة، اـ(. في ابداعية طلتدريبطرؽ كالتكزيع1. لمنشر الميسرة دار عماف: .
كالطباعة.

فياإلستراتيجيتنميةمياراتمديرمالمدارسالثانكيةفيمجاؿالتخطيطـ(.2008سكيؾ،ساميةاسماعيؿ.)
 رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف.) محافظاتغزة

( منير. زيد 2012سميماف، المدرسيةاالتـ(. اإلدارة في الحديثة طجاىات ناشركف. 1. البداية دار عماف:
كمكزعكف.

( العزيز. عبد عرفات 2001سميماف، المعاصرـ(. الكاقع مف مبلمح التعميـ، في اإلدارة طاستراتيجية .1.
القاىرة:مكتبةاألنجمك.

( داكد. عدلي 2007الشاعر، ـ(. التخطيط تطبيؽ فيلدماإلستراتيجيمعكقات المدارسالحككمية مديرم
 رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف.) محافظاتغزة

درجةممارسةالمديريفالجددلممياراتالقياديةفيالمدارسالحككميةبمحافظاتغزةـ(.2011شاىيف،عبير.)
امعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجمفكجيةنظرىـكسبؿتفعيميا

( صبحي. كائؿ 2006شببلؽ، مديرمـ(. لدل التخطيط ميارات تنمية في المدرسي التطكير برنامج دكر
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.المدارسالثانكيةبمحافظاتغزة

يرمالتربيةكالتعميـفيمحافظاتقطاعغزةفيضكءكاقعالممارساتاإلداريةلمدـ(.2008شحادة،حاتـ.)
 اإلدارة تطكيرىااإلستراتيجيمعايير كسبؿ غزة،ة اإلسبلمية، الجامعة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

فمسطيف.

 )رسالةغزة فيمحافظات التقني التعميـ مؤسسات في اإلستراتيجي التخطيط كاقعـ(.2007عاطؼ.) الشكيخ،

 .اإلسبلمية،غزة،فمسطيف الجامعة منشكرة(.ماجستيرغير
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( محمد. 2015شكيدح، االلكتركنيةـ(. لئلدارة بغرة الغكثالدكلية بككالة كالتعميـ التربية دائرة ممارسة درجة
 التخطيط بعمميات غزة،) اإلستراتيجيكعبلقتيا االسبلمية، الجامعة منشكرة(. غير ماجستير رسالة

فمسطيف.

درجةممارسةعمداءالكمياتالجامعيةالمتكسطةفيمحافظاتالكسطـ(.2013دالعزيز.)الصانع،خكلةعب
مفكجيةنظرىـاإلستراتيجيلمتخطيط )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.كعبلقتوبمستكلضمافالجكدة

جامعةالشرؽاألكسط،عماف،األردف.

.القاىرة:دارالنشرلمجامعات.1.طيؿأحداثالسيرةالنبكية،عرضكقائعكتحمـ(.2007الصبلبي،عمي.)

التشاركيةكعبلقتياـ2016الصميبي،عائد.) (.درجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلمقيادة
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.بالفاعميةالذاتيةلمعممييـ

فيتطكيرأداءمعمميمدارسككالةالغكثالدكليةاإلستراتيجيالتخطيطدكرـ(.2012الصكص،سميماف.)
رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف.) بمحافظاتغزةكسبؿتفعيمو

رضا. كالمميجي، بيكمي، ـ(2011( ضحاكم، التخطيط التعميـاإلستراتيجي. طفي الفكر1. دار القاىرة: .
العربي.

)كأب أمؿ. 2013طاحكف، الثقافيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةـ(. دار1.طالتخطيطالتربكمكاعتباراتو .عماف:
اليازكرمالعمميةلمنشركالتكزيع.

.عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.2.طالتدريباإلدارمالمعاصرـ(.2010الطعاني،حسفأحمد.)

.عماف:دارالشركؽلمنشر.1.طؼالتربكماإلشراـ(.2007الطعاني،حسفأحمد.)

 .عماف:داركائؿلمطباعةكالنشر.3طاإلدارةالتربكيةكالسمكؾالمنظمي.ـ(.2001الطكيؿ،ىاني.)

المدرسيةفيتنميةاإلبداعلدلمعمميمدارسالمرحمة2010كشمداف،فايز.)،العاجز،فؤاد ـ(.دكرالقيادة
 37.-1 ), 1( 18مجمةالجامعةاإلسبلمية،جيةنظرالمعمميف.الثانكيةبمحافظاتغزةمفك

.االسكندرية:دارالكفاءلمطباعة1.طالتخطيطالتربكمماىيتوكمبرراتوكأسسوـ(.2006عبدالحي،رمزم.)
كالنشر.

( خكلة العاؿ، بمحافظة). 2015عبد المدارسالثانكية لدلمديرم التحكيمية سماتالقيادة تكافر غزةدرجة
لمعممييـ الميني االنتماء بمستكل غزة،كعبلقتيا اإلسبلمية، الجامعة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

فمسطيف.

.عماف:دارالبدايةناشركفكمكزعكف.1طالقيادةكدكرىافيالعمميةاإلدارية.ـ(.2007عبكم،زيد.)

.ط(عماف:عالـالكتبالحديثة)د.ـ(.إعدادالمعمميفكتنميتيـ.2007عبيدات،سييؿأحمد.)
 .البحثالعممي،مفيكموكأدكاتوكأساليبو.ـ(2001عبيدات،ذكقاف،كعدس،عبدالرحمف،كعبدالحؽ،كايد.)

 عماف:دارالفكرلمنشركالطباعةكالتكزيع.. 5ط



191 
 

 دار: عماف 2.ط .البشرية كالتنمية اإلدارية القيادة في الحديثة االتجاىات). ـ2010. (حسنيف محمد, العجمي

 . كالطباعة كالتكزيع لمنشر المسيرة

( حسنيف. محمد 2008العجمي، كالتطبيؽـ(. النظرية التربكم، كالتخطيط طاإلدارة المسيرة1. دار عماف: .
لمنشركالتكزيع.

( نبيؿ. 2010العرابيد، فيحؿمشكبلتمديرمالمدـ(. كالتعميـ بمديرياتالتربية التشاركية ارسدكرالقيادة
جامعةاألزىر،غزة،فمسطيف. )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الثانكيةبمحافظاتغز

.عماف:دارالفكر. 3.طاإلدارةالتربكيةالمعاصرةـ(.2007عريفج،ساميسمطي.)

.عماف:اليازكرملمنشركالطباعة.1.طالتدريباإلدارمـ(.2006العزاكم،نجـ.)

( المجيد. عبد محمكد 2010عساؼ، مجاؿـ(. في المدارسالحككمية مياراتمديرم لتنمية مقترح تصكر
 .)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.معيدالدراساتالتربكية،جامعةالقاىرة،القاىرة،مصرةاإلستراتيجياإلدارة

ـ.دارالعمك:الرياض .)د.ط(.القائد كصفات القيادة مياراتـ(.2002( المحسف. عبد بف أحمد العساؼ،

السمككية ـ(.1995العساؼ،صالح.) .)د.ط(.الرياض:مكتبةالعبيكافلمنشرالمدخؿإلىالبحثفيالعمـك
 كالتكزيع.

( عبدالعزيز. 2012عسكر، المدارسالحككميةـ(. مديرم لدل التنظيمية بالثقافة كعبلقتيا التشاركية القيادة
غيرمنشكرة(.جامعةاألزىر،غزة،فمسطيف.)رسالةماجستيربمحافظاتغزةمفكجيةنظرالمعمميف

( محمد. كاألختر، كفراجفؤاد، العزيز، عبد 2011العسكر، عمىمستكلالمدرسة.اإلستراتيجيالتخطيطـ(.
ات.اإلستراتيجيالرياض:منشكراتاإلدارةالعامةلمتخطيطك

سككالةالغكثالدكليةفيمحافظاتةفيمداراإلستراتيجيمعكقاتتطبيؽاإلدارةـ(.2014العطار،أحمد.)
رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.) غزةكسبؿالتغمبعمييا

العممية.ـ(.2009عطكم،جكدتعزت.) النظريةكتطبيقاتيا عماف: .3طاإلدارةالمدرسيةالحديثةمفاىيميا
مكتبةدارالثقافةلمنشركالتكزيع.

جكدت )عطكم، 2004عزت. كتطبيقاتيا.ـ(. أصكليا كاإلشراؼالتربكم، التعميمية دار1طاإلدارة عماف: .
العمـكالثقافة.

.عماف:دارالثقافةلمنشر.1طاإلشراؼالتربكم،مفاىيموكأساليبو.ـ(.2006عطكم،جكدتعزت.)

 .عماف:1.طاألصالةكالحداثة بيف ربكيةالت كالقيادة اإلدارة في كرؤل مفاىيـ .ـ(2013محمد.) ليمى العبل،أبك

 .كالتكزيع لمنشر داريافاالعممية

النفسيةكالتربكيةـ(.2010عبلـ،رجاء.)  .القاىرة:دارالنشرلمجامعات.6.طمناىجالبحثالعمميفيالعمـك

 .كالتكزيع لمنشر صفاء: عماف. 1ط .اإلدارية العمميات). ـ2010( مصطفى ربحي, عمياف
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)العمكد حسيف. بف عمي 2011م، ـ(. التخطيط متطمبات تكافر أىميتيااإلستراتيجيدرجة كدرجة المدرسة
المكرمة مكة بمدينة الثانكية المرحمة في التعميمية الييئة نظر كجية مف غير) كذلؾ ماجستير رسالة

منشكرة(.جامعةأـالقرم،مكةالمكرمة،السعكدية.

لمتعميـفيالسكداففيضكءالخطةاإلستراتيجيالتخطيطـ(.2012يؿأبر5-4عكضاهلل،عصاـالديف.)
،كرقةعمؿمقدمةلممؤتمرالعربيالدكليالثانيلضمافجكدةالتعميـالعالي،ربعالقرنيةكمعاييرالجكدة
 البحريف:الجامعةالخميجية.

ديسمبر20.تاريخاإلطبلع:ةمفمسؤكلياتمديرالمدرساإلستراتيجيالتخطيطـ(.2003العكيسي،رجب.)
  .Http://home.moe.Gov.om.المكقع:2013

( دنيا. 2015عياش، الذاتي،ـ(. لمتقييـ بمحافظاتغزة الدكلية الغكث مدارسككالة مديرم ممارسة درجة
 بالتخطيط غزة،) المدرسياإلستراتيجيكعبلقتو االسبلمية، الجامعة منشكرة(. غير ماجستير رسالة

 .فمسطيف

األنماطالقياديةفيالجامعاتالفمسطينيةفيمحافظاتغزةكانعكاساتياـ(.2005عيدة،كفايةيكسؼ.)أبك
 .جامعةاألزىر،غزة،فمسطيف )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.عمىتفعيؿأداءالعامميف

دريس،كائؿ.) .عماف:داركائؿ2طؿ.ة،منظكرمنيجيمتكاماإلستراتيجياإلدارةـ(.2009الغالبي،طاىر،كا 
لمنشركالتكزيع.

 ..الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيفكرةتدريبيةفيالتخطيطاإلستراتيجيدـ(.2005.)دماج،الفرا

( عامرمحمد. 2014فركانة، الثانكيةـ(. لدلطبلبالمرحمة المياراتالقيادية برنامجتدريبيلتنمية فاعمية
 .(.الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف)رسالةماجستيرغيرمنشكرة

.قطر:دارالعمـكاإليماف.1.طلمتربيةكالتعميـاإلستراتيجيالتخطيطـ(.2010القاضي،عثماف.)

فيمدارسالتعميـالعاـبمحافظةالطائؼتصكراإلستراتيجيالتخطيطـ(.2012القرني،عبدالخالؽمحمد.)
.جامعةأـالقرل،مكةالمكرمة،السعكدية.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(مقترح

أحمد.) 2002القطاميف، ـ(. اإلستراتيجيالتخطيط لمنشر1طة.اإلستراتيجيكاإلدارة مجدالكم دار .عماف:
كالتكزيع.

دارةاالبتكارـ(.2010قنديؿ،عبلءمحمد.) .عماف:دارالفكرناشركفكمكزعكف.1.طالقيادةاإلداريةكا 

عدادالمعمــ(.1998الرحمف.)قنديؿ،يسعبد .الرياض:دارالنشرالدكلي.2.طالتدريسكا 

اإلستراتيجيدرجةممارسةمديرمككالةالغكثالدكليةفيمحافظاتغزةلمتخطيط ـ(.2014الكحمكت،عمي.)
 .رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف) كعبلقتوبإدارةالكقتلدييـ

)الك مجيد. 2009رخي، كتطبيقيـ(. عرضنظرم التربكم، )د.ط(.التخطيط لمنشر . المناىج دار عماف:
كالتكزيع.
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كالتكزيع. لمنشر الشركؽ دار
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المدرسيةفيالمدارسالثانكيةبمحافظاتدرجةتكافرمعاييرالخطة.ـ(2016).مصطفى،أمجدعبداهللأبك
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 مالحؽال 21 انفصم

 (: االستبانة في صورتيا األولية1) رقـ ممحؽ
 ػػػزة ػػػػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػالػجػػامػعػػػػػة االسػالمػيػػػ

 شئوف البحث العممي والدراسات العميا 
   ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػتػػربػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػمػػيػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االدارة التربوية -قسـ أصػػوؿ التربية

 

 .......................السيد الدكتور/ .....................................................

 وبركاتو هلل ورحمة عميكـ السالـ

 استبانة تحكيـ: الموضوع

د الباحث يقـك  غزة بمحافظات الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة " بعنكاف راسةبإجراء

 استكماالن كذلؾ ",معممييـ لدي القيادية الميارات بتنمية وعالقتيا اإلستراتيجي لمتخطيط

الباحث أعد كقد ، التربكية تخصصاإلدارة ، التربية في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات
كىي لذلؾ المحكرمكزعة االستبانة محكريف، المديعمى ممارسة بدرجة متعمؽ ريفاألكؿ

الثانيمتعمؽبدكرمديرالمدرسةبتنميةالمياراتالقياديةلدم.كالمحكراإلستراتيجيلمتخطيط
 المعمميف.

مف درجة في رأيكـ إبداء سيادتكـ مف الباحث يرجك لذا لممجاؿالذم مناسبةكؿبند االستبانة
 .المناسب المكاف (فيXكذلؾبكضحاشارة) كمكضكعية، ةدق بكؿ ليوينتميإ

 ،، تعاكنكـ حسف لكـ شاكران

 الباحث                                                                        

 الحميمي ابراىيـ محمد                                                                       

 :عامة يانات: بأوالً 

  :بند لكؿ المناسبة اإلجابة أماـ ( x )ضع إشارة 

معممة          (  ) معمـ (  )            الجنس  -1
               ماجستيرفمافكؽ    (  ) بكالكريكس      (  ) العممي ؿٍالمؤ-2

 10فكؽ)(10كأقؿمف5)(أكثرمف  5-1سنكاتالخدمة)(-3
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 :بالمدرسة المتعمقة المعمومات : ثانياً 

 :المدرسة ليا تتبع التي المديرية .أ

 (  )  غزة شماؿ (  )                         غزة غرب (  ) غزة شرؽ

 (  )  رفح (  )                         خانيكنس  (  )                    الكسطى

 .اإلستراتيجي: درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لميارات التخطيط وؿالمحور األ 

 صياغة لميارة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة:  األوؿ المجاؿ

  المدرسة رؤية

 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .كالبساطة بالكضكح تتصؼ شاممة مدرسية رؤية يضع  -1

     .الرؤية صياغة في المعمميف يشارؾ  -2

     . لممستقبؿ تتطمع طمكحة المدرسة رؤية تككف أف يسعي  -3

     .المدرسة رؤية لتنفيذ محدد بتكقيت يمتـز  -4

     .البيئية المتغيرات ضكء في الرؤية يصكغ  -5

     .ةالمتاح كامكانياتيا المدرسة كاقع الرؤية صياغة عند يراعي  -6

     .العامميف تحفيز زيادة إلى الرؤية خبلؿ مف يسعى  -7

     .الرؤية صياغة عند المركنة يراعي  -8

     .القياس خبلؿ مف كالضعؼ القكة نقاط تحديد مف تمكف رؤية يضع  -9

     .لتحقيقو المدرسة تطمح لما صكرة يرسـ  -11

 صياغة لميارة الثانوية المدرسة مديري ممارسة درجة: الثاني المجاؿ

 . المدرسة رسالة

 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .الرسالة صياغة في الدقة يراعي  -1

     .المجتمع كفمسفة قيـ مع يتبلءـ بما المدرسة رسالة يصكغ  -2

     .بمكغيا الى المدرسة تسعى التي التميز جكانب الرسالة ييضمف  -3

     .ليا المستقبمية الرؤية مف المدرسة رسالة يستكحي  -4

     .المدرسة أىداؼ لتحقيؽ البلزمة كالمادية البشرية المكارد يحدد  -5

     .المدرسة رسالة صياغة في المعمميف يشارؾ  -6

      .الرسالة خبلؿ مف لممدرسة التنافسي المكقع يحدد  -7

     .الرسالة صياغة عند تحقيقيا الى المدرسة تسعى التي اتالغاي يحدد  -8

     .المدرسة أجميا مف كجدت التي الميمة يحدد  -9

     .المدرسة عميو تككف اف ينبغي لما كاعدة مستقبمية صكرة يقدـ  -11
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درجة ممارسة مدير المدرسة الثانوية لميارة صياغة  المجاؿ الثالث:
لممدرسة.ة اإلستراتيجياألىداؼ 

 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .ةاإلستراتيجي األىداؼ صياغة عند كالمبلئمة الدقة يراعي  -1

     .ةاإلستراتيجي األىداؼ تحديد في المعمميف يشارؾ  -2

     لمقياس األىداؼ قابمية يراعي  -3

     .زمنيا مجدكلة ةستراتيجياإل األىداؼ تككف أف يراعي  -4

     .تحقيقيا يمكف أىداؼ يضع  -5

     .المستقبمية التحديات مع كالتكيؼ المركنة األىداؼ صياغة في يراعي  -6

     .األىداؼ عمى الميمات تكزيع في النسبي الكزف يراعي  -7

 صياغة عند كالمتطمبات االمكانات بيف التكازف تحقيؽ عمى يحرص  -8

 .ىداؼاأل

    

     .ةاإلستراتيجي الخطة لمجاالت شاممة أىداؼ يضع  -9

     .لدييـ الميني التطكر كتدعـ المعمميف ميارات تنمي أىداؼ يضع  -11

     .االىداؼ لتكضيح المعمميف مع فعالة اتصاؿ كسائؿ يكظؼ  -11

ة.درجة ممارسة مديري المدرسة لتحميؿ البيئة الداخمي المجاؿ الرابع:
 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .بالمدرسة المتعمقة كالضعؼ القكة نقاط تحديد عمى يحرص  -1

     .البيئي التحميؿ عممية في المعمميف يشارؾ  -2

     .البيئي التحميؿ عممية في المعمميف قدرات يستثمر  -3

     .لممدرسة المتاحة يةالماد اإلمكانات يرصد  -4

     .المدرسية كالتجييزات كالمرافؽ المباني كفاءة مدل يحدد  -5

 عممية في كالبشرية كالتكنكلكجية كالمالية االدارية العكامؿ يضمف  -6

 .الداخمي البيئي التحميؿ

    

     .لممدرسة سنكية ميزانية تقدير عمى يحرص  -7

     .منيا االستفادة لممدرسة يمكف التي البشرية العكامؿ تحديد عمى يحرص  -8

     .المدرسة في المستخدمة التكنكلكجيا مستكل عمى يتعرؼ  -9

     .المدرسة أماـ المتاحة كالتنافس التمييز مجاالت يبرز  -11

 الخارجية البيئة لتحميؿ المدرسة مدير ممارسة: الخامس المجاؿ

 .لممدرسة

 ةوالمالئم النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     المدرسة عمؿ عمى تؤثر قد التي كالمخاطر التيديدات يحدد  -1
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 في منيا االستفادة يمكف التي كالمتكفرة المتاحة الفرص عمى يتعرؼ  -2

 .الخارجية البيئة

    

     .المدرسية المشكبلت حؿ في األمكر أكلياء يشرؾ  -3

     .المدرسة عمى كتأثيرىا المجتمع كثقافة قيـ ىعم يتعرؼ  -4

     .الخارجية البيئة مف منيا االستفادة يمكف التي المكارد يحدد  -5

     .الخارجية البيئة تحميؿ عند المجتمع احتياجات يراعي  -6

     .المتكقعة المستقبمية التحديات يستشرؼ  -7

     .المجتمع في التقني التطكر يكاكب  -8

9-       

 والتقويـ لممتابعة المدرسة مدير ممارسة درجة: السادس المجاؿ

 .ةاإلستراتيجي المدرسية لمخطة

 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     الخطة تنفيذ لمتابعة كاضحا جدكال يضع  -1

     .بةمناس تقكيـ أدكات خبلؿ مف الخطة تنفيذ يتابع  -2

     .الطارئة الظركؼ حسب الخطة بنكد في يعدؿ  -3

     .األىداؼ تحقيؽ مدل عمى لمحكـ األداء معايير مف مجمكعة يضع  -4

     .محددة معايير عمى بناءن تحقيقيا تـ التي األىداؼ برصد يقـك  -5

     .المدرسية لمخطة كالمتابعيف المنفذيف أدكار بتحديد يقـك  -6

     .الخطة تنفيذ بعممية الخاصة كاالرشادات التعميمات يكضح  -7

     .قدراتو حسب كؿ بشفافية المشاركيف عمى كالمسؤكليات المياـ يكزع  -8

     فاعؿ بشكؿ األعماؿ كتكجيو تنسيؽ عمى يعمؿ  -9

     .كالجماعي الفردم الذاتي التكجيو ميارات ينمي  -11

     إلييـ المككمة المياـ لتنفيذ كافية مكارد األنشطة لقادة يكفر  -11

     .مستقبمية خطط كضع في الراجعة التغذية مف يستفيد  -12

13-       
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 .الثاني: تنمية مديري المدارس الثانوية لمميارات القيادية لدي معممييـ المحور

 .اإلدارية الميارات:  وؿأل ا المجاؿ
 والمالئمة لنتماءا درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .الكزارة مف الصادرة كالتعميمات كاألنظمة القكانيف كفؽ العمؿ إلى المعمـ يرشد  -1

     .التخطيط فريؽ مع لقاءات تنظيـ عمى المعمـ قدرة ينمي  -2

 نتائج ضكء في الفريؽ قيادة في الشكرم النمط اعتماد إلى المعمـ يكجو  -3

 .العممي البحث

    

     .ةاإلستراتيجي الخطة متابعة كيفية إلى المعمـ يكجو  -4

     .بمكضكعية المياـ تكزيع إلى المعمـ يرشد  -5

     .لمعمؿ المناسبة القرارات انجاز في المعمـ يشرؾ  -6

     .الذات كانكار العمؿ في التفاني إلى المعمـ يكجو  -7

     .الخطة بتنفيذ الخاصة المجاف تشكيؿ في المعمـ رؾيش  -8

     .كالتكاليؼ المياـ تنفيذ جدكلة عمى المعمـ يدرب  -9

     .كالسنكية كالفصمية الفترية التقارير بتعبئة المعمـ يكمؼ  -11

     .الخطة لتنفيذ األكفاء األفراد اختيار كيفية عمى المعمـ قدرة ينمي  -11

     .األزمات مف لمخركج خطط كضع عمى المعمـ يساعد  -12

     .الكتركني بشكؿ العمؿ بتنسيؽ المعمـ يكمؼ  -13

     .العمؿ كتقسيـ اإلدارية العبلقات تنظيـ عمى المعمـ قدرة ينمي  -14

     .لمخطة البلزمة المالية االحتياجات تحديد عمى المعمـ يساعد  -15

 .فنيةال الميارات: الثاني المجاؿ
 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .ةاإلستراتيجي الخطة تنفيذ آليات عمى المعمـ مع يتفؽ  -1

     .القرارات تنفيذ بمتابعة المعمـ يكمؼ  -2

     .األىداؼ كتحقيؽ المياـ تنفيذ متابعة في المعمـ اشراؾ عمى يحرص  -3

     .العامميف عمى المسئكليات تكزيع في عمـالم يشرؾ  -4

     .انجازاتو لتقكيـ معايير لكضع المعمـ مع يتعاكف  -5

     .زمني جدكؿ كفؽ الخطة بتنفيذ القياـ عمى المعمـ يساعد  -6

     .الخطة تقكيـ آلية لتطكير المعمـ مع يتعاكف  -7

     .التخطيط لفريؽ التدريبية االحتياجات تحديد في المعمـ يشرؾ  -8

9-       
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 .اإلنسانية الميارات: الثالث المجاؿ
 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .تكاجو التي المشكبلت حؿ في المعمـ يشرؾ  -1

     .المعمميف مف القيادية العناصر ابراز في المعمـ مع يتعاكف  -2

     .المحمي المجتمع مع طيبة عبلقات اقامة عمى ـالمعم يساعد  -3

     .المدرسية المياـ تنفيذ عند المعمـ رغبة يراعي  -4

     .المعمميف عند كاالجتماعية النفسية الحاجات اشباع في المعمـ يساعد  -5

     .الفريؽ بركح العمؿ عمى المعمـ يحفز  -6

     .خريفاآل نظر كجية تقبؿ إلى المعمـ يرشد  -7

     .األخريف مع التعامؿ في كالتكاصؿ االتصاؿ ميارة المعمـ لدل ينمي  -8

     .اآلخريف اقناع عمي المعمـ قدرة ينمي  -9

11-       

 الشخصية الميارات: الرابع المجاؿ
 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .لممستقبؿ كاضحة رؤية امتبلؾ يعم المعمـ قدرة ينمي  -1

     .سمككو في المثمي بالقيـ االلتزاـ عمى المعمـ يحث  -2

     .بنفسو ثقتو تعزز  قيادية ميارات امتبلؾ عمى المعمـ يشجع  -3

     .جديدة أفكار ابتكار عمي المعمـ قدرة ينمي  -4

     .االبداع عمى باعثة أسئمة طرح عمى المعمـ يشجع  -5

     .لديو كاألدائية المعرفية القدرات لتنمية المعمـ مع يخطط  -6

     .اهلل كتقكل العمؿ إتقاف المعمـ نفس في يغرس  -7

     .حدكثيا المحتمؿ بالمشكبلت التنبؤ عمي القدرة المعمـ لدل ينمي  -8

     .طمكحاتيـ لتحقيؽ معايير لكضع المعمميف مع يتعاكف  -9

     .آرائيـ كتقبؿ لآلخريف االستماع عمى المعمـ قدرة ينمي  -11

11-       

 المجاؿ الخامس : الميارات التنافسية
 والمالئمة النتماء درجة

 منبسبت
غير 

 منبسبت
 منتميت

غير 

 منتميت

     .التطكرات لتكاكب المعمكمات تحديث عمي المعمـ يحث  -1

     .كالمعرفية لتربكيةا المستجدات متابعة عمي المعمـ يشجع  -2

     .الجديدة كاألفكار المبادرات تقديـ عمى المعمـ يشجع  -3

     التخطيط لمشكبلت مبتكرة حمكؿ ايجاد عمي المعمـ يساعد  -4
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     ابداعية تربكية بأنشطة المقررات اثراء في المعمـ مع يتعاكف  -5

     .التعميـ طكيرت في المتقدمة التكنكلكجيا لتكظيؼ فرصان يكظؼ  -6

     كالتجديد االبتكار عمى قائمة ثقافة المعمـ لدل يرسخ  -7

     متكقع ىك ما تفكؽ نتائج لتحقيؽ المعمـ مع يتعاكف  -8

     .الجكدة تطكير برنامج مع يتناسب بما االختبارات تطكير الى المعمـ يرشد  -9

     .تدعيمياك االبداعية األعماؿ تقدير عمى المعمـ يحث  -11

     .التميز تحقيؽ دكف تحكؿ التي العقبات تذليؿ في المعمـ يساعد  -11

     . التنفيذ عند الطارئة المكاقؼ لمكاجية جديدة كسائؿ ايجاد عمى المعمـ يشجع  -12

     .المجاكرة المدارس كتجارب خبرات مف االستفادة عمى المعمـ يشجع  -13

14-       
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 محكمي االستبانةقائمة بأسماء : (2ممحؽ رقـ )

 مكاف العمؿ سـإلا ـ.
الجامعةاإلسبلميةأ.د.محمكدأبكدؼ  -1
الجامعةاإلسبلميةد.فايزشمداف  -2
الجامعةاإلسبلميةد.حمدافالصكفي  -3
لجامعةاإلسبلميةاد.إيادالدجني  -4
الجامعةاإلسبلميةد.ياسراألشقر  -5
الجامعةاإلسبلميةد.أحمدبرىـك  -6
الجامعةاإلسبلميةد.منكرنجـ  -7
جامعةاألقصىد.رندةشرير  -8
جامعةاألقصىد.عدليالشاعر  -9
جامعةاألقصىد.محمكدخمؽاهلل  -10
قصىجامعةاألد.محمدالجمؿ  -11
جامعةاألقصىد.حمدممعمر  -12
كزارةالتربيةكالتعميـد.محمكدعساؼ  -13
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 االستبانة في صورتيا النيائية: (3ممحؽ رقـ )
 

 ػػػزة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة غػػػػػػالػجػػامػعػػػػػة االسػالمػيػػ
 شئوف البحث العممي والدراسات العميا 

 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػتػػربػػيػػػػػػػكػػمػػيػػػػػػػػػػ
 ةػػاالدارة التربوي -قسـ أصػػوؿ التربية

         

 ..................................................................المعممة أختي /المعمـ أخي

 ,كبركاتو هللا كرحمة عميكـ السبلـ 

 بمحافظات الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة" بعنكاف: بإجراءدراسةميدانية الباحث يقـك 

 استكماالن كذلؾ ".ـمعمميي لدى القيادية الميارات بتنمية وعالقتيا اإلستراتيجي لمتخطيط غزة

كلتحقيؽىدؼ مفالجامعةاإلسبلميةبغزة، التربية، في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات
لمتخطيط الباحث أعد الدراسة المديريف ممارسة بدرجة متعمقة األكلى االستبانة استبانتيف:

)اإلستراتيجي مف مككنة التح46كىى ( كىي: مجاالت ستة عمى مكزعة فقرة البيئي( ميؿ
 األىداؼ تحديد الرسالة، صياغة الرؤية، صياغة البرامجاإلستراتيجيلممدرسة، متابعة ة،

التنفيذية،تقييـالخطة(.كاالستبانةالثانيةمتعمقةبدكرمديرمالمدارسبتنميةالمياراتالقيادية
( مف مككنة كىي معممييـ، ال39لدل ( كىي: مجاالت خمسة عمي كمكزعة فقرة ميارات(

 اإلدارية،المياراتالفنية،المياراتاإلنسانية،المياراتالشخصية،المياراتالتنافسية(.

 

 كمكضكعية دقة بكؿ لديكـ بنكداالستبانة تكافر درجة في رأيكـ إبداء سيادتكـ مف الباحث يرجك لذا

 كلف ، تامة ريةبس ستعامؿ إجابتكـ بأف عممان ، المناسب المكاف (فيXكذلؾبكضحاشارة) ،

إالألغراضالبحثالعمميفقط. تستخدـ
  تعاكنكـ حسف لكـ شاكران

                                                                                                       الحميمي ابراىيـ محمد: الباحث                                                                             
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 :االولية أواًل: البيانات

  :بند لكؿ المناسبة اإلجابة أماـ ( x )يرجى وضع إشارة  - أ

أنثى                 (    ) )(ذكر الجنس:  -1
فأعمى )(ماجستير           بكالكريكس     (    ) العممي: الوؤُل -2
سنكات10كأقؿمف 5 سنكات)(أكثرمف1-5سنكاتالخدمة:)(مف-3

فأكثر10 )(
 

 المديرية التي تتبع ليا المدرسة:  - ب
 الكسطى) (        شماؿغزة  ) (         غربغزة  ) (              شرؽغزة ) (    

 رفح ) (          سخانيكن  ) (        شرؽخانيكنس  ) (    

                                                                                          

                                                                االستببنت محبور: ثبنيب  

 .اإلستراتيجي خطيطالت لميارات الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة: االوؿ المحور

ىيالدرجة :اإلستراتيجيالتعريؼ االجرائي لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمتخطيط 
التيسيتـالحصكؿعمييامفخبلؿاستجاباتالمفحكصيفعمىاألداةالتيتـبناؤىا؛لقياس

المحددةفيمفخبلؿالمجاالتاإلستراتيجيدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةلمتخطيط
 االستبانة.

 الفقرات .ـ
 الممارسة درجة

مرتفعت 

 جذا  
 منخفضت متىسطت مرتفعت

منخفضت 

 جذا  

 لممدرسة  البيئي التحميؿ لعممية المدرسة مدير ممارسة درجة: األوؿ المجاؿ

      .بالمدرسة المتعمقة الضعؼ كنقاط القكة نقاط المدرسة مدير يحدد -1

      .البيئي التحميؿ عممية في المعمميف يشرؾ -2

      .المدرسة أعماؿ إنجاز في المستخدمة التكنكلكجية البرامج إلى يتعرؼ -3

      .لممدرسة المتاحة المادية اإلمكانات يرصد -4

      .منيا االستفادة لممدرسة يمكف التي البشرية المكارد يحدد -5

      .المدرسية كالتجييزات كالمرافؽ المباني كفاءة يقيـ -6

      .المدرسة عمؿ عمى تؤثر قد التي كالمخاطر التيديدات يحدد -7

 البيئة في منيا االستفادة يمكف كالتي المتاحة الفرص إلى يتعرؼ -8

 .الخارجية
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 الفقرات .ـ
مرتفعت 

 جذا  
 منخفضت متىسطت مرتفعت

منخفضت 

 جذا  

      .المدرسة عمى كتأثيرىا المجتمع كثقافة قيـ عمى يتعرؼ -9

      .الخارجية البيئة تحميؿ عند المجتمع احتياجات يراعي  11

 المدرسة رؤية صياغة لميارة المدرسة مدير ممارسة درجة: الثاني المجاؿ

      .الرؤية صياغة في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ -1

      .البيئية المتغيرات ضكء في الرؤية يصكغ  -2

مكاناتيا المدرسة كاقع الرؤية صياغة عند يراعي -3       .المتاحة كا 

      .بالكضكح تتصؼ رؤية يضع -4

      . لممستقبؿ تتطمع طمكحة مدرسية رؤية تككف أف إلى يسعى -5

      .العامميف أداء بمستكل االرتقاء إلى الرؤية خبلؿ مف يسعى -6

 المدرسة رسالة صياغة يارةلم المدرسة مدير ممارسة درجة: الثالث المجاؿ

      .المدرسة رسالة صياغة في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ -1

      .الرسالة صياغة عند المدرسة أجميا مف كجدت التي الميمة يحدد -2

      .المجتمع كفمسفة قيـ مع يتبلءـ بما المدرسة رسالة يصكغ -3

      .المدرسي مؿالع لضبط استراتيجية محاكر الرسالة يضمف -4

      . ليا المستقبمية الرؤية مف المدرسة رسالة يستكحي -5

      .بمكغيا إلى المدرسة تسعى التي التميز جكانب المدرسة رسالة يضمف -6

      .الرسالة خبلؿ مف لممدرسة التنافسي المكقع يحدد -7

 .لممدرسة ةاإلستراتيجي ىداؼاأل تحديد لميارة المدرسة مدير ممارسة درجة: الرابع المجاؿ

      .ةاإلستراتيجي األىداؼ تحديد في المعمميف المدرسة مدير يشرؾ  -1

      .قياسيا يمكف كاقعية أىدافان يضع -2

 أية لمكاجية بالمركنة ةاإلستراتيجي األىداؼ تتسـ أف يراعي -3

 .جديدة ظركؼ

     

      .يذىالتنف بزمف محددة استراتيجية أىدافان يضع -4

      .األىمية حسب لؤلىداؼ ةاإلستراتيجي األكلكيات يحدد -5

      .األىداؼ صياغة عند كالمتطمبات اإلمكانات بيف التكازف يحقؽ  -6

      .ةاإلستراتيجي الخطة لمجاالت شاممة أىدافان يضع -7

      .المعمميف لدل الميني التطكر مع تتكافؽ أىدافان يضع -8

      .األىداؼ لتحديد كمصدر القيادية بالميارات تـيي -9
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 الفقرات .ـ
مرتفعت 

 جذا  
 منخفضت متىسطت مرتفعت

منخفضت 

 جذا  

 .ةاإلستراتيجي المدرسية لمخطة التنفيذية البرامج لمتابعة المدرسة مدير ممارسة درجة: الخامس المجاؿ

      .الخطة يذتنف لمتابعة كاضحان زمنيان جدكالن المدرسة مدير يضع  -1

      .ةاإلستراتيجي الخطة لتنفيذ المعمميف بيف المشترؾ التعاكف عمى يعتمد -2

      .الخطة تنفيذ بعممية الخاصة كاالرشادات التعميمات يكضح -3

      .إلييـ المككمة المياـ لتنفيذ كافية مكارد األنشطة لقادة يكفر -4

      .ةاإلستراتيجي الخطة لتنفيذ زمةال سنكية ميزانية تقدير عمى يحرص -5

      .الخطة لتنفيذ المطمكبة الميارات لتنمية البلـز التدريب يكفر -6

      .األداء مؤشرات ضكء في مستمرة بصكرة التنفيذية البرامج يتابع -7

 .ةاإلستراتيجي المدرسية الخطة تقييـ لعممية المدرسة مدير ممارسة درجة:  السادس المجاؿ

      .اإلستراتيجي لؤلداء مستمرة تقييـ عممية المدرسة مدير  يعتمد -1

      .الخطة تقييـ عند مناسبة أدكات يستخدـ -2

      . ةاإلستراتيجي الخطة تقييـ عند الضعؼ كنقاط القكة نقاط يرصد -3

      .الطارئة الظركؼ حسب الخطة بنكد في يعدؿ -4

      .األىداؼ تحقيؽ مدل عمى لمحكـ ألداءا معايير مف مجمكعة يضع -5

      .التقييـ عممية إجراء عند كالشفافية النزاىة معايير يعتمد -6

 كالمستقبمية الحالية االحتياجات لتمبية الراجعة التغذية مف يستفيد -7

 .لممدرسة
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 القيادية لدى معممييـ.المحور الثاني: دور مديري المدارس الثانوية في تنمية الميارات 

سيتـ دور مدير المدرسة في تنمية الميارات القيادية:التعريؼ االجرائي ل التي الدرجة ىي
الحصكؿعمييامفخبلؿاستجاباتالمفحكصيفعمىاألداةالتيتـبناؤىا؛لقياسدكرمديرم

سةالمديريفلمجمكعةالمدارسالثانكيةفيتنميةالمياراتالقياديةلدممعممييـمفخبلؿممار
لدلالمعمميفمف مياراتقيادية كالتيتعمؿعمىتنمية كالفنية، اإلدارية كاألعماؿ االنشطة

 خبلؿالتأثيرعمييـممايجعميـيعممكفضمففريؽمتعاكفلتحقيؽاالىداؼ.

 .ـ

 
 الفقرات

  الدرجة

مرتفعت 

 جذا  
 متىسطت مرتفعت

منخف

 ضت

منخفضت 

 جذا  

 المعمميف لدى االدارية الميارات تنمية في المدير دور: وؿأل ا المجاؿ

      استراتيجيات ككضع التخطيط ميارة المعمميف لدل المدرسة مدير ينمي -1

      .لمخطة البلزمة المالية االحتياجات تحديد عمى المعمميف يساعد  -2

      .كالتكاليؼ المياـ تنفيذ جدكلة عمى المعمميف يدرب  -3

      .ةاإلستراتيجي الخطة في دكرىـ متابعة كيفية إلى المعمميف يكجو  -4

      .العمؿ كتقسيـ اإلدارية العبلقات تنظيـ عمى المعمميف قدرة ينمي  -5

      .الخطة بتنفيذ الخاصة المجاف تشكيؿ ميارة المعمميف ييٍكًسبٍ -6

      ).سنكية - يةفصم -شيرية( الدكرية التقارير بتعبئة المعمميف يكمؼ -7

      .الكقت تنظيـ ميارة عمى المعمميف قدرة ينمي -8

      . تنمية تحتاج التي المجاالت تحديد عمى القدرة المعمميف لدم ينمي -9

 .المعمميف لدى الفنية الميارات تنمية في المدير دور:  الثاني المجاؿ

 كاتخاذ لمكقؼا تقدير ميارة المعمميف لدل المدرسة مدير ينمي -1

 .القرار

     

      .المياـ تنفيذ متابعة في المعمميف إشراؾ عمى يحرص -2

      .العامميف عمى المسئكليات تكزيع عمى المعمـ قدرة ينمي  -3

      .انجازاتيـ لتقكيـ معايير لكضع المعمميف مع يتعاكف -4

      .التخطيط لفريؽ التدريبية االحتياجات تحديد في المعمميف يشرؾ -5

 أدائيـ لتحسيف التدريبية بالدكرات االلتحاؽ عمى المعمميف يشجع -6

  القيادم

     

 لتنفيذ المتاحة المكارد تكظيؼ عمى القدرة المعمميف ييٍكًسبٍ -7

 ةاإلستراتيجي

     

      . الحديثة التقنيات استخداـ في المعمميف ميارة ينمي -8
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 الفقرات .ـ
مرتفعت 

 جذا  
 متىسطت مرتفعت

منخف

 ضت

منخفضت 

 جذا  

 .المعمميف لدى االنسانية الميارات تنمية في المدير دور:  الثالث المجاؿ

      .الطبلب تكاجو التي المشكبلت حؿ في المعمميف يشرؾ  -1

      .منيـ القيادية العناصر إبراز في المعمميف مع يتعاكف -2

 مع التعامؿ في كالتكاصؿ االتصاؿ ميارة المعمميف لدل ينمي -3

 اآلخريف

     

      .المدرسية المياـ تنفيذ عند المعمميف رغبة يحتـر -4

      .لدييـ كاالجتماعية النفسية الحاجات إشباع في المعمميف يساعد -5

      .الفريؽ بركح كالعمؿ التعاكف عمى المعمميف يحفز -6

      .اآلخريف إقناع عمى المعمميف قدرة ينمي -7

      .طمكحاتيـ لتحقيؽ معايير لكضع المعمميف مع يتعاكف -8

 المعمميف لدى الشخصية الميارات تنمية في المدير دور:  الرابع المجاؿ

      .اهلل كتقكل العمؿ إتقاف المعمميف نفس في المدرسة مدير ينمي -1

      .فسيـبأن ثقتيـ تعزز  قيادية ميارات امتبلؾ عمى المعمميف يشجع -2

      .جديدة أفكار ابتكار عمى المعمميف قدرة ينمي -3

      .لممستقبؿ كاضحة رؤية امتبلؾ عمى المعمميف قدرة ينمي  -4

      . كاألدائية المعرفية قدراتيـ لتنمية المعمميف مع يخطط -5

      .آرائيـ كتقبؿ لآلخريف االستماع عمى المعمميف قدرة ينمي -6

 المعمميف لدى التنافسية الميارات تنمية في المدير دور:  الخامس المجاؿ

      .جديدة كأفكار مبادرات تقديـ عمى المعمميف المدرسة مدير يشجع  -1

      .كالمعرفية التربكية المستجدات متابعة عمى المعمميف يشجع -2

      .متكقع ىك ما تفكؽ نتائج لتحقيؽ المعمميف مع يتعاكف -3

      .التخطيط لمشكبلت مبتكرة حمكؿ إيجاد عمى المعمميف يساعد -4

      .إبداعية تربكية بأنشطة المقررات إثراء في المعمميف مع يتعاكف -5

      .المتقدمة التكنكلكجيا تكظيؼ في المعمميف ميارة ينمي -6

      ةياإلستراتيج الخطة لتبلئـ االختبارات تطكير عمى المعمـ قدرة ينمي -7

      .لممعمميف اإلبداعي التفكير تنمية عمى المشجع المناخ يكفر -8
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 (: تسييؿ ميمة باحث3ممحؽ رقـ )
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