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امللخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تق�صي دور مديري املدار�س
ومديراتها يف حتقيق جودة التعليم يف املدار�س الأ�سا�سية يف
حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،كما هدفت �إىل
الك�شف عما �إذا كان هناك فروق يف ا�ستجابات املعلمني واملعلمات
يف املدار�س الأ�سا�سية يف مدار�س حمافظة �سلفيت ،نحو دور
مديري املدار�س ومديراتها يف حتقيق جودة التعليم يف املدار�س
الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،والعمر ،و�سنوات اخلدمة ،والتخ�ص�ص)
 .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة والتحقق من �صحة فر�ضياتها ا�ستخدم
الباحث اال�ستبانة -التي �أعدها وحتقق من �صدقها وثباتها -جلمع
البيانات الالزمة من �أفراد عينة الدرا�سة البالغ عددهم ( )79معلما
ومعلمة اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية بن�سبة  20%من
املجتمع الأ�صلي .وبتحليل البيانات التي جمعت با�ستخدام املنهج
الو�صفي والأ�ساليب الإح�صائية املت�ضمنة �أظهرت الدرا�سة وجود
دور مرتفع جداً ملديري املدار�س ومديراتها يف حتقيق جودة التعليم
يف املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت .كما �أظهرت الدرا�سة عدم
وجود فروق يف ا�ستجاباتهم نحو دور مديري املدار�س ومديراتها
يف حتقيق جودة التعليم يف املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفت
تعزى �إىل متغريات (العمر ،والتخ�ص�ص ،و�سنوات اخلدمة)  ،ووجود
فروق يف ا�ستجاباتهم نحو دور مديري املدار�س ومديراتها يف
حتقيق جودة التعليم يف املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت
تعزى �إىل متغري اجلن�س ل�صالح الإناث .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة
فقد �أو�صى الباحث ب�رضورة اختيار املديرين واملديرات بناء على
�أ�س�س الكفاءة املهنية الإ�رشافية والإدارية ل�ضمان تفعيل دورهم
يف حتقيق جودة التعليم ،وتعزيز الدور الإ�رشايف وتو�سيعه ملديري
املدار�س ومديراتها بغية رفع جودة التعليم ،واال�ستمرار يف تنظيم
الدورات الت�أهيلية للمعلمني واملديرين على ال�سواء بهدف زيادة
كفاءتهم وتفعيل دورهم يف حتقيق جودة التعليم ،و�إجراء مزيد من
الدرا�سات يف هذا املجال.
الكلمات املفتاحية :دور ،مديرو املدار�س ،جودة التعليم.

Abstract
This study aimed at investigating the role of
primary schools principals in achieving quality
assurance in Salfeet Governorate. It also aimed
to explore whether there are statistical differences
in the teachers’ responses towards the role of
primary schools principals in realizing education
quality in Salfeet Governorate due to the variables
of sex, age, experience, and specialization.
To achieve the objectives of the study, and check
the validity of its hypothesis, the researcher used
the questionnaire which was verified and validated,
to collect the needed data from the study sample
which comprised 79 male/ female teachers. The

examined study sample comprised 20% from the
original population. The data was analyzed using the
descriptive approach and statistical methodology.
The study sample showed the following:
1- The school principals play a significant role
in realizing quality education in the basic schools in
Salfeet Governorate.
2- There are no statistical differences at
a≤0.05 in teachers responses towards the role of
the principals’ of basic schools in realizing quality
education in Salfeet governorate attributed to the
variables of age, specialization and experience.
3- There are statistical differences at a≤0.05 in
’teachers responses towards the role of the principals
of basic schools in realizing quality education in
Salfeet governorate due to the variables of sex for
female favor.
In light of study results, the researcher
recommends that:
1- The principals should be selected according to
professional supervisory and managerial competency
in order to realize quality of teaching.
2- Enhance and expand the supervisory role of the
principals of schools to raise the quality of teaching.
3- Continue organizing rehabilitation courses
for teachers and principals in order to assure their
efficiency and role in realizing teaching quality.
4- Urge for further studies.
Keywords: Role, Principals of school, Quality of
teaching.

املقدمة:
ت�سعى املجتمعات الإن�سانية �إىل النهو�ض مب�ستوى التعليم
بغية حتقيق �أهدافها يف الرخاء والرفاهية ،ف�ض ًال عن حتقيق نه�ضة
علمية وتقنية و�ضمان و�صولها �إىل الأمم الأخرى ،ولتحقيق ذلك فقد
و�ضعت هذه املجتمعات مقايي�س حمددة ملواكبة م�ستويات اجلودة
يف النظام التعليمي يف الدول املتقدمة يف �إطار مفاهيم اجلودة
ال�شاملة التي حتدد م�ستوى التقدم والرقي يف نظام التعليم العام
واخلا�ص على حد �سواء.
ولذلك تواجه الأنظمة الرتبوية يف العامل عموم ًا وفل�سطني
خ�صو�ص ًا حتديات كثرية يف حماوالتها لتح�سني جودة التعليم
والتعلم .وملواكبة م�ستويات اجلودة العاملية مبعايريها ومقايي�سها
بدء
فقد تناولت جهود حت�سني التعليم املراحل واملجاالت كافة ً
بريا�ض الأطفال ومروراً مب�ؤ�س�سات التعليم العام وبخا�صة املدار�س
و�صو ًال �إىل م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وحتى يحقق النظام الرتبوي �أهدافه يف حتقيق جودة مقبولة
يف التعليم والتعلم فقد و�ضعت وزارات الرتبية والتعليم العربية
عموم ًا والفل�سطينية خ�صو�صا �أنظمة وتعليمات تعمل على احلفاظ
على م�سرية التعليم يف املدار�س ،وحتقيق الأهداف التعليمية
التعلمية ورفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة يف �إطار معايري
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حمددة جلودة التعليم املقبولة وطني ًا وعامل ًيا ،كما عملت على
حتديد �أدوار خمتلف العاملني يف احلقل الرتبوي ،وبخا�صة مديري
املدار�س ومديراتها� ،إ�ضافة �إىل العناية مبناهج التعليم والبيئة
الفيزيقية والنف�سية للمدار�س ،وت�أهيل املعلمني مبا يتما�شى مع
التطور الهائل يف جمال الرتبية والتكنولوجيا (�أبو عبيدة. )2011 ،
ويقوم مديرو املدار�س بدور فاعل يف تنفيذ املهام املنوطة
بهم لتحقيق الأهداف الرتبوية املخططة مب�ستوى مقبول من اجلودة
والفعالية ،فهم م�رشفون مقيمون يتابعون تنفيذ املعلمني ملهامهم
الوظيفية فني ًا و�إداريا .كما يعملون على تنظيم جهودهم وتن�سيقها
ل�ضمان فعالية العمل الإداري الذي ي�ضطلعون به بو�صفهم �إدارات
مدر�سية (عطيوي. )2009 ،
وي�سعى مديرو املدار�س �إىل حتقيق متيز وجودة عالية يف
املنتج التعليمي� ،إذ يعملون على �إعداد املعلمني ومتابعة تطورهم
وت�أهيلهم مبا ميكنهم من �أداء ر�سالتهم التعليمية بفعالية وكفاءة،
وذلك من خالل �أدوارهم الإدارية والفنية التي ي�ضطلعون بها ،فهم
امل�س�ؤولون عن متابعة عمل املعلمني و�أدائهم ملهامهم التعليمية
مبا ي�ضمن حتقيق جودة يف �أدائهم ،و�صو ًال �إىل حتقيق خمرجات
تعليمية ذات جودة وتعليم ،ف�ض ًال عن �أدوارهم الإدارية الهادفة
ب�شكل رئي�س �إىل تنظيم جهود العاملني فيها وتهيئة البيئة املدر�سية
فيزيقياً ،ونف�سياً ،واجتماعي ًا لتحقيق التفاعل املطلوب بني الطلبة
ومعلميهم �ضمان ًا لتحقيق املدر�سة لر�سالتها الإن�سانية والرتبوية
واالجتماعية (العتيبي. )2015 ،
وي�شغل مديرو املدار�س يف الع�رص احلديث دوراً بالغ الأهمية
ل�ضمان جناح العملية الرتبوية بكل جماالتها ،مما يتطلب منهم
جهداً �إ�ضافي ًا و�سلوك ًا �إداري ًا وفني ًا �إبداعيا وخالق ًا لتحقيق تعلم ذي
معنى يتميز مب�ستوى عالٍ من اجلودة من خالل اال�ضطالع بوظائف
الإدارة املدر�سية من تخطيط للأهداف ،وتنظيم وتن�سيق للموارد
الب�رشية واملادية ،والعمل على تنفيذ املهام املوكلة للعاملني فيها
يف �إطار امل�شاركة واملناق�شة ،وتفوي�ض ال�صالحيات للعاملني يف
املدر�سة حتى يتمكن من املتابعة والتقومي ،مبا يف�ضي �إىل تنفيذ
املهام على خري وجه ،و�صو ًال �إىل حتقيق الأهداف املر�سومة مبا
فيها حتقيق م�ستوى عال من الفعالية ،واجلودة يف املخرجات
التعليمية (البوهي. )2001 ،
وت�سعى الإدارة املدر�سية �إىل �إدارة املنهج والتعليم ،و�ضبط
النظام ،و�إجراء االمتحانات والتقومي ،و�إدارة املوارد املتاحة
والتخطيط للم�ستقبل ،واالرتقاء بالعالقة مع املجتمع املحلي،
وا�ستخدام املهارات العملية ال�رضورية ل�ضمان جناح �سيا�سات
املدر�سة ،وبخا�صة فيما يتعلق ب�صناعة القرار والتفاو�ض
واالت�صاالت و�إدارة ال�رصاع وتلبية مطالب العاملني (�أبو عبيدة،
. )2011
فالإدارة املدر�سية ت�سعى جاهدة �إىل �ضمان جودة التعليم الذي
يت�ضمن تزويد الطلبة باملعرفة واملهارات ،وتنمية اجتاهاتهم وخلق
الإبداع لديهم يف حل امل�شكالت حملي ًا وعاملياً .كما ت�سهم بفعالية
يف ا�ستدامة ودميقراطية وتطوير املجتمعات (العجمي� .)2007 ،إذ
�إن الإدارة املدر�سية ت�سعى �إىل حتقيق طموحاتها يف رفع جودة
العملية التعليمية التعلمية ،ولي�س فقط املخرجات التعليمية ،مما
ي�شجع املعلمني �إىل التطلع للقيام بدور رئي�س يف حتقيق امل�ستقبل
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يف �إطار ر�ؤية م�ستدامة للربط بني االقت�صاد واحرتام التنوع الثقايف
واملوارد املتاحة ()Kotride,Yunos & Anaf, 2014
و ُيعد حتقيق جودة التعليم وحت�سينه من املو�ضوعات الرئي�سة
التي توليها الأمم اهتمام ًا خا�صة يف �إطار جهودها للو�صول �إىل
منتج تعليمي ذي كفاءة عالية ،فاملوارد الب�رشية يف نظام التعليم
تعد �أهم املوارد املتاحة التي ت�سهم بفاعلية يف �إحداث التنمية
ال�شاملة يف املجتمعات الإن�سانية عموم ًا والعربية خ�صو�صاً ،لذلك
حاولت الأمم كافة و�ضع تعريف وا�ضح ملفاهيم اجلودة يف التعليم،
فقد عرفها الزواوي ( )17 :2003ب�أنها معايري عاملية للقيا�س
واالعرتاف واالنتقال من ثقافة احلد الأدنى �إىل ثقافة الإتقان
والتميز واعتبار امل�ستقبل هدف ًا ت�سعى املجتمعات الإن�سانية �إىل
حتقيقه ،و�صو ًال �إىل م�ستقبل يتمكن الإن�سان من مواكبته بتحدياتها
غري القابلة للتنب�ؤ� ،أما �أحمد ( )2003في�شري �إليها بو�صفها جممل
ال�صفات واخل�صائ�ص املتعلقة بخدمة التعليم التي تفي باحتياجات
الطلبة .فجودة التعليم تعني م�ستوى معي�شي مرتفع للفرد واملجتمع
من خالل ا�ستخدام معايري اجلودة ال�شاملة يف التعليم يو�صفها من
�أهم الو�سائل والأ�ساليب الفاعلة يف تطوير بنية النظام التعليمي
وحت�سينه مبكوناته كافة.
وقد حتول مفهوم اجلودة من تقومي ال�سلع واملنتجات
ال�صناعية واخلدمية �إىل م�صطلح تربوي تعليمي مبا يجعل التعليم
ممتع ًا وذا بهجة ،فاجلودة ت�شتمل على خ�صائ�ص و�سمات تعرب عن
و�ضعية املدخالت والعمليات واملخرجات املدر�سية التي ي�سهم
العاملون يف حتقيقها لإجناز الأهداف ب�أعلى كفاءة ممكنة .وحيث
�إن املجتمعات الإن�سانية تعاي�ش تغريات وحتوالت مت�سارعة بفعل
التقدم يف و�سائل االت�صاالت وثورة املعلومات والتكنولوجيا ،ف�إن
التعليم العام بحاجة �إىل تطوير ملواكبة تلك التطورات والتغريات
وو�سائل و�أ�ساليب متعددة ت�ضمن حتقيق جودة عالية و�شاملة يف
التعليم يف �إطار حت�سني �شامل للمنظومة الرتبوية مبكوناتها كافة،
و�صو ًال �إىل خمرجات تعليمية ذي جودة عالية (البوهي. )2001 ،
ولتح�سني املنظومة الرتبوية البد من حت�سني مدخالت العملية
الرتبوية من مناهج وبرامج تعليمية ومراجع علمية وحمتويات
درا�سية وتكنولوجيا تعليم من خالل تطبيق الأ�س�س العلمية يف
تخطيط املنظومة التعليمية وتنفيذها يف �ضوء �أهداف تربوية
حمددة قابلة للقيا�س (ثابت. )2005 ،
وحتى تنجز امل�ؤ�س�سة الرتبوية �أهدافها املخططة مبا فيها
حت�سني جودة التعليم ،ف�إن مديري املدار�س مطالبون باال�ضطالع
بدورهم الإداري والفني بفعالية ،وحتفيز املعلمني على التميز
يف �أدائهم لأدوارهم التعليمية ،فاملعلم مكون �أ�سا�س من مكونات
العملية التعليمية ،فهو موجه ومي�رس لتعليم الطلبة وحفزهم
ال�ست�شارة �أق�صى طاقة لديهم بغية �إحداث التغري املطلوب يف �سلوك
املتعلمني وحتقيق م�ستوى تعليمي رفيع اجلودة والأداء .فمديرو
املدار�س يعملون على حتقيق اجلودة يف تعليم باال�ستناد �إىل مبادئها
املتمثلة بامل�شاركة واملباد�أة والتطوير امل�ستمر ،واال�ستجابة
ال�رسيعة ملتطلبات املتعلمني يف �إطار ر�ؤية ا�سرتاتيجية ،حتقق
املنفعة والتعاون وتبادل التفاعل بني امل�ؤ�س�سة الرتبوية واملجتمع
(من�صور. )2005 ،
فا�ضطالع مديري املدار�س بدورهم الفني والإ�رشايف يعمل

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

على �ضبط النظام الإداري يف املدر�سة وتطويره واالرتقاء مب�ستوى
الطلبة يف جميع اجلوانب :اجل�سمية والعقلية واالجتماعية والنف�سية،
وحل م�شكالت الطلبة ورفع م�ستوى �أداء العاملني يف املدر�سة ،وخلق
جو من التفاهم والتعاون والعالقات الإن�سانية الدافئة بني العاملني
فيها ،ورفع م�ستوى الوعي لدى الطلبة و�أولياء �أمورهم جتاه
املدر�سة ،والرتابط والتكامل بني الإداريني واملعلمني يف املدر�سة،
والعمل بروح الفريق الواحد (طعيمة و�آخرون. )2006 ،
ويتطلب حتقيق م�ستوى عالٍ من اجلودة يف التعليم التغلب
على املعوقات التي تعوق الإدارة املدر�سية عن حتقيقها �أهدافها
وبخا�صة االرتقاء مب�ستوى التعليم والنجاح الكامل والفاعل يف �أدائها
ملهامها الإدارية والفنية ،مبا يف�ضي �إىل حتقيق جودة التعليم طبقا
ملفاهيم اجلودة ال�شاملة وخطة عمل مدرو�سة ،ومن هذه املعيقات:
نق�ص الإمكانات املادية ،و�ضعف مدخالت التعليم املتوافرة مقارنة
بالدول املتقدمة ،و�ضعف ثقافة اجلودة لدى العاملني يف جماالت
التعليم كافة وعلى خمتلف امل�ستويات� ،إ�ضافة �إىل �أن حتقيق جودة
التعليم يتطلب و�ضع ا�سرتاتيجية طويلة الأمد ،كما �أن مفهوم حتقيق
جودة التعليم ال يقت�رص على االهتمام بالإجراءات ال�شكلية ولي�س
امل�ضمون� ،إذ �أن دوائر اجلودة يف م�ؤ�س�سات التعليم ووزارات التعليم
العربية عموما تركز اهتمامها على ال�شكليات دون الوعي الكامل
باليات التطبيق وتنفيذها ،ف�ض ًال عن افتقاد تلك اخلطط �إىل دعم
الإدارات العليا يف تلك امل�ؤ�س�سات ،وغياب التعاون والتن�سيق بني
تلك الدوائر و�إدارات التعليم يف تلك امل�ؤ�س�سات�.إ�ضافة �إىل نق�ص
حاد يف �صالحيات الإدارات املدر�سية بفعل النظم املركزية يف
التعليم و�ضعف كفايات املعلمني واملديرين -على حد �سواء -ميثل
�أحد �أهم املعيقات التي تعوق مديري املدار�س ومديراتها عن حتقيق
م�ستوى رفيع اجلودة يف التعليم (العمرات. )2010 ،
كذلك ف�إن غياب جزء كبري من القيم واالجتاهات الأ�سا�سية
يف �ضبط الدور الفني ملدير املدر�سية يف �إطار �سعيه لتحقيق جودة
التعليم يف املدار�س كالنظرة الإن�سانية ،والثقة بالنف�س ،والعاملني
وخرباتهم وال�صدق مع الذات ومع الآخرين ،والتوا�ضع واحرتام
الذات ،واحرتام الآخرين وتعظيم دور التفكري واخلربات ،والت�أمل
بالذات وتقبل �آراء الآخرين وامل�شاركة يف ثقافة املدر�سة ،وقرارات
الإدارة املدر�سية وم�س�ؤولياتها ،والعمل بروح الفريق ،وتنمية الأداء
املهني وا�ستمراريته ،والإميان بحق الطلبة يف التعليم ،والإميان
بقدراتهم وقبول ميولهم واهتماماتهم والفروق الفردية بينهم ميثل
جانبا مهما من تلك املعيقات (الأن�صاري و�آخرون. )2000 ،
وقد تناول العديد من الباحثني العرب دور مديري املدار�س
يف حتقيق جودة التعليم و�إ�صالحه ،فقد هدف العتيبي ()2015
التعرف على مدى متكني مديري املدار�س الثانوية لأداء مهامهم
و�أدوارهم يف حتقيق اجلودة ال�شاملة يف الرتبية يف دولة الكويت،
والك�شف عن العالقة بني درجة متكني مديري املدار�س الثانوية
ومديراتها يف دولة الكويت وم�ستوى حتقيق اجلودة الرتبوية
ال�شاملة فيها ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي للإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة ،وا�ستخدم اال�ستبانة �أداة ومقيا�سا للجودة ال�شاملة جلمع
البيانات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )113من مديري املدار�س
الثانوية ومديراتها يف دولة الكويت ،وبتحليل البيانات با�ستخدام
الأ�ساليب الإح�صائية املالئمة تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة متكني

مديري املدار�س الثانوية ومديراتها يف دولة الكويت كانت متو�سطة
مبقدار ( ، )62.6%و�أن م�ستوى حتقيق اجلودة ال�شاملة يف املدار�س
الثانوية يف دولة الكويت كان متو�سطا مبقدار ( ، )73.2%و�أنه ال
توجد فروق يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدار�سة تبع ًا ملتغريي النوع
وامل�ؤهل العلمي يف �أبعاد مقيا�س حتقيق اجلودة الرتبوية ال�شاملة
جميعها ،بينما �أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف ا�ستجاباتهم تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة ل�صالح ذوي اخلربة
( - 6اقل من � 9سنوات)  ،ومتغري املنطقة التعليمية ل�صالح منطقة
العا�صمة واجلهراء ،كذلك �أظهرت الدرا�سة وجود معامل ارتباط
موجب بني درجة التمكني الإداري وم�ستوى حتقيق اجلودة الرتبوية
ال�شاملة ،ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صت الدرا�سة بتو�صيات عدة
�أهمها اعتبار التمكني الإداري �أ�سلوبا �إداريا معا�رصاً يجب تبنيه،
وتوفري املناخ املنا�سب لتطبيقه.
وقدم وني�س ( )2015ر�ؤية مقرتحة للإدارة املدر�سية
مدخال لإ�صالح التعليم يف �إطار درا�سة الإدارة املدر�سية ووظائفها
وخ�صائ�صها ،وواجبات مدير املدر�سة وتنظيم العمل املدر�سي
وتقوميه ،ومعوقات عمل الإدارة املدر�سية و�سمات الإدارة الناجحة،
والتو�صل �إىل �صياغة ت�صور مقرتح للإدارة املدر�سية ي�سهم يف
�إ�صالح التعليم يف دولة ليبيا ،وتو�صلت كذلك �إىل �أنه لي�س للإدارة
املدر�سية منط قيادي معني تتبعه جميع املدار�س ،و�أن مدير املدر�سة
الركن الأ�سا�سي الذي يقوم عليه كيان املدر�سة ،و�أن ملدير املدر�سة
دورين �إداري وفني يف �ضوء مبادئ �أ�سا�سية ترتكز عليها الر�ؤية
التطويرية لتنظيم العمل املدر�سي بكل مكوناته وحيثياته.ويف �ضوء
نتائج الدرا�سة خرجت بتو�صيات عدة من �أهمها :اختيار مديري
املدار�س من امل�ؤهالت واخلربات ،وذو كفاءة عالية ،واالهتمام
باملناهج املدر�سية والعمل على تطويرها و�إعداد دورات ت�أهيلية
وتدريبية ملديري املدار�س من �أجل النهو�ض واالرتقاء مب�ستوياتهم
و�إيجاد عالقة اجتماعية جيدة بني املعلمني والتعاون مع البيئة
املحلية وتوثيق الطلبة ب�أولياء الأمور.
وهدف عناين ( )2014يف درا�سته �إىل تق�صي دور مدير
املدر�سة اخلا�صة يف حتقيق جودة الرتبية العملية لطلبة الدبلوم
املهني بجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية
املتحدة من وجهة نظر املعلمني ،وا�ستخدم يف الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي واال�ستبانة �أداة للدرا�سة التي وزعت على عينتها
البالغة ( )171من طلبة م�ساق الرتبية العملية بق�سم الدبلوم املهني
بكلية الرتبية بجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف الف�صل
الدرا�سي الثاين للعام  2013 /2012من التخ�ص�صات جميعها،
والذين يطبقون هذا امل�ساق يف ( )32مدر�سة خا�صة مبنطقة العني
بدولة الإمارات العربية املتحدة ،وبتحليل البيانات التي ُجمعت
�أظهرت الدرا�سة:
♦ ♦عدم و�ضوح �سيا�سة اجلامعة نحو الرتبية العملية عند
بع�ض مديري املدار�س ،وخا�صة فيما تت�صل مبراحلها مما ي�ؤثر
�سلب ًا على جودة التطبيق.
♦ ♦ندرة ح�ضور مدير املدر�سة تخ�ص�ص �صفة عن الطالب
املعلم بو�صفه م�رشفا تربوي ًا فيها.
♦ ♦�ضعف رقابة املدير على عملية متابعة املعلم املتعاون
للطالب املعلم مرحلة اجتماع املدير بالطلبة املعلمني.
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♦ ♦عدم تقدمي املدير الت�سهيالت املطلوبة يف معظم الأحيان
لإفادة الطالب املعلم من جتهيزات والو�سائل التعلمية يف العملية
التعليمية.
♦ ♦�ضعف التن�سيق بني مدير املدر�سة وامل�رشف اجلامعي
يهدف تفعيل مهام الطالب املعلم وتقييم �أدائه.
♦ ♦�إ�سناد مدير املدر�سة يف بع�ض الأحيان �أكرث من طالب
معلم ملعلم متعاون واحد مما يعوق �أدائه لدورة بفعالية وتكليف
املدير لهم بح�ص�ص �إ�ضافية ومفاج�أتهم بها.
♦ ♦قلة ت�شجيع مدير املدر�سة للطلبة املعلمني حل�رض
االجتماعات املدر�سية.
وحاول �أبو حامد ( )2013الو�صول �إىل تقييم �أداء املدير
بو�صفه قائداً تعليمي ًا من وجهة نظر معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف
مدينة القد�س ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )390معلم ًا ومعلمة،
وا�ستخدم اال�ستبانة �أداة للدرا�سة جلمع البيانات الالزمة ،وبتحليل
البيانات التي جمعت تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن تقييم املعلمني
مل�ستوى �أداء املديرين بو�صفهم قادة للتعليم جاء مبتو�سط ح�سابي
قدره ( )3.55وبن�سبة  71%و�أن م�ستوى �أداء املديرين على جميع
جماالت وم�ستويات اال�ستبانة كان دون امل�ستوى االفرتا�ضي الذي
اعتمدته اال�ستبانة هو ( ، )85%كما �أظهرت الدرا�سة وجود فروق
يف متو�سطات �إجابات املعلمني على جميع حماور اال�ستبانة
تبع ًا ملتغري اجلهة امل�رشفة ل�صالح مدار�س وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،ووجود فروق يف ا�ستجاباتهم تعزى �إىل متغري �سنوات
اخلربة يف التعليم ل�صالح فئة (� 5سنوات فما دون)  ،ومل تظهر
الدرا�سة وجود فروق تبع ًا ملتغري عدد �سنوات العمل مع املدير.
وهدف الأمري والعواملة (� )2011إىل التعرف �إىل درجة تطبيق
معايري �ضمان اجلودة يف املدر�سة الأردنية من وجهة نظر امل�رشفني
الرتبويني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )200م�رشف ًا وم�رشفة منهم
( )139م�رشفا و ( )61م�رشفة اختريوا بطريقة العينية الع�شوائية
العنقودية من العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن.
وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات الالزمة لتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،وبتحليل البيانات التي جمعت �أظهرت الدرا�سة �أن جمال
املنهاج جاء بدرجة مرتفعة بينما باقي املجاالت جاءت بدرجة
متو�سطة.كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة تطبيق معايري اجلودة تبع ًا ملتغريات (اجلن�س ،واخلربة،
وامل�ؤهل العلمي)  ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تبني هذا امل�رشوع
وتطبيقه على املدار�س يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية و�رضورة
عقد دورات ت�أهيلية وور�ش عمل خمت�صة بالتخطيط وفق معايري
�ضمان اجلودة.
و�سعى حالوة و�صالح (� )2010إىل تق�صي دور التخطيط يف
جودة التعليم يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية ،كما
هدفا �إىل ر�سم ال�سيا�سات واخلطط الكفيلة بتفعيل اجلودة بالإ�ضافة
�إىل حتديد �أدوات ومعايري قيا�س جودة التعليم كم ًا ونوعاً ،و�أ�سلوب
االجناز والتح�صيل العلمي عند الطلبة ،و�إمكانية ا�ستخدامها لتح�سني
خمرجات العملية التعيلمية ،وتكونت عينة الدرا�سة من املجتمع
الأ�صلي كام ًال نظراً لقلة املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل
والبالغ عددها “ ”38مدر�سة خا�صة ،وبجمع البيانات با�ستخدام
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اال�ستبانة وحتليلها �أظهرت الدرا�سة �رضورة االهتمام ال�شديد بدور
التخطيط يف جودة التعليم يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل،
والرغبة الأكيدة يف تطبيق معايري اجلودة يف التعلم لدى املدار�س
اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية ،واحلر�ص على توطيد العالقة
بني املدار�س اخلا�صة واملجتمع املحلي يف حمافظة رام اهلل والبرية.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة حتقيق التوازن بني �أهداف املدار�س
اخلا�صة من حيث حتقيق الربح من جهة ،وحتقيق جودة التعلم من
جهة �أخرى ،و�رضورة تفعيل الدور الإ�رشايف لوزارة الرتبية والتعليم
العايل على قطاع التعليم اخلا�ص.
وهدف الغامدي ( )2006يف درا�سته �إىل قيا�س فاعلية
�أداء مديري مدار�س التعليم العام يف ال�سعودية يف �ضوء مقيا�س
هالينجر يف الإدارة التعليمية من وجهة نظر املعلمني وتكونت
عينة الدرا�سة من “ ”450معلم ًا يف املدار�س الثانوية واملتو�سطة
واالبتدائية يف املدر�سة املنورة يف ال�سعودية.وا�ستخدمت
اال�ستبانة جلمع البيانات الالزمة والتي حللت با�ستخدام الأ�ساليب
الإح�صائية املالئمة حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن فاعلية �أداء
مديري املدار�س فيما يتعلق بتوفري احلوافز للتعليم ح�صلت على
املرتبة الأوىل يف �أولويات مديري املدار�س مبتو�سط قدره ()4.07
 ،وت�شجيع النمو املهني للمعلمني جاء �أقل من املتو�سط ،كذلك
�أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف فاعلية
�أداء مديري املدار�س يف ال�سعودية يف �ضوء مقيا�س هالينجر
تبع ًا ملتغريات (للمرحلة الدرا�سية والتخ�ص�ص و�سنوات اخلربة)
.ويف �ضوء نتائج الدرا�سة فقد �أو�صت ب�رضورة ا�ستخدام مقيا�س
هالنيجر يف الإدارة التعليمية لقيا�س فاعلية �أداء مدير املدر�سة
من �أجل حتقيق �أهداف التعليم والعمل على ربط فاعلية �أداء
مديري املدر�سة بدرجة حت�صيل طلبة املدر�سة.
وقد تناول العديد من الباحثني الأجانب �أي�ض ًا دور مديري
املدار�س يف حتقيق جودة التعليم و�إ�صالحه ،فقد هدفت �سينول
وداغي ( )Senol & Dagi, 2017يف درا�ستها �إىل الك�شف عن
الطرق التي ميكن �أن حت�سن نوعية التعليم من وجهة نظر املعلمني
والإداريني يف مدار�س نيقو�سيا القرب�صية الرتكية ،وا�ستخدمت
الدرا�سة �أ�سلوب املقابلة �شبة الر�سمية التي �أجربت مع “”22معلم ًا
ومعلم ًة و” ”15مديراً ومدير ًة.وبتحليل البيانات ب�أ�سلوب حتليل
املحتوى �أظهرت الدرا�سة �أن املعلمني �أكدوا على حاجة التدريب يف
�أثناء اخلدمة للمعلمني واملديرين ،وعلى �أهمية توجيهات املديرين
و�إر�شادهم للمعلمني يف حني �أكد املديرون على �رضورة ا�ستخدام
املعلمني لأ�ساليب التعليم الفعال والعالقات اجليدة بني املعلمني
واملديرين و�أهمية العالقة بني التوجيه والإر�شاد من قبل املديرين
واملعلمني.
وتناولت كولو ( )Kolu, 2015دور املديرين لقيادة تعليمية
يف مدار�س اندوني�سيا يف �ضوء �أن الهدف الرئي�س للقيادة التعليمية
هو زيادة املخرجات التعليمية للطلبة ،وحت�سني نوعية التعليم من
وجهة نظر املعلمني واملديرين �أنف�سهم ،وا�ستخدم يف الدرا�سة منهج
التحليل الكيفي واملقابلة جلمع البيانات الالزمة من معلمي ومديري
مدار�س اندوني�سيا ،وقد �أظهرت الدرا�سة االيجابيات وال�سلبيات يف
�أثناء تطبيق املديرين القيادة التعليمية يف مدار�س اندوني�سيا.و�أن
غالبية املديرين واملعلمني ي�ؤكدون تدعيم القيادة التعليمية يف
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النظام التعليمي االندوني�سي بقوة ،و�أن القيادة التعليمية للمديرين
ت�سري بفعالية يف حال توجيه �أتباعهم يف �ضوء الأهداف التعليمية
والتعاون اجليد بني املديرين واملعلمني والطلبة امل�ستفيدين.
وهدف ندونيغ واالن و�إميلي (Ndungu, Allan & 2015
� ),Emilyإىل مراقبة وتقومي املديرين للتعليم والتعلم الفعالني يف
املدار�س الثانوية احلكومية يف مقاطعة كيثونفوري يف كينيا من
خالل حت�ضري الدر�س الفعال ،وعملية التعليم والتعلم ،و�أثر عملية
التقومي امل�ستخدمة يف املدر�سة على فاعلية التعلم والتعليم،
ولت�أ�سي�س بيئة تعليمية تعلمية فعالة و�أثرها على حتقيق تعليم
وتعلم فعالني ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وتكونت
عينية الدرا�سة الع�شوائية من “ ”15مديراً ومديرة و” ”113معلم ًا
ومعلم ًة يف “ ”30مدر�سة من املدار�س الثانوية احلكومية و “”30
يف مقاطعة غينفوري يف كينيا و “� ”30صف مدر�سي ،و�أظهرت
الدرا�سة �أن ( )88%من املعلمني مل يوافقوا على تقييم املعلمني
للتعليم ال�صفي و ( )63%من املعلمني مل يوافقوا على حت�ضري
املعلمني للدر�س ال�صفي.و�أن ( )89%من ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة
�أفادت �أن �أداء املعلمني الذين يح�رضون الدرو�س كان �أكرث فعالية.
كما �أظهرت الدرا�سة �أن ( )80%من املعلمني �أكدوا على احلاجة �إىل
حت�سني نظام املراقبة والتقومي للتعلم والتعلم ،كما �أكدت غالبية
املعلمني على �أن نظام املراقبة والتقومي مبا فيها االمتحانات
املطبقة يف املدار�س غري فعال.كذلك �أظهرت الدرا�سة �أن غالبية
املديرين يوافقون ( )87%على �أن البيئة التعليمية لها دور م�ؤثر
على نوعية التعليم والتعلم و�أن ( )89%من املعلمني �أي�ضا يوافقون
على ذلك.وبالإجمال فقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أهمية خطة حت�ضري
الدر�س ،والبيئة التعليمية ،و�أ�سلوب املراقبة والتقومي لها ،و�أن لها
�أثر بالغ على فاعلية التعليم والتعلم.ويف �ضوء نتائج الدرا�سة فقد
�أو�صت ب�رضورة حت�ضري املعلمني خطة للدر�س ال�صفي ،و�أن على
رئي�س الدائرة املخت�صة الت�أكد من �إمتام ذلك و�رضورة حت�سني
�أ�سلوب املراقبة ل�ضمان ح�ضور املعلمني والطلبة من قبل امل�سئولني
عن ذلك.
وفح�ص كل من كوترايد ويون�س و�أناف (Kotride, Yunos
 )& Anaf, 2014دور املديرين يف �ضمان و�إدارة جودة التعليم يف
املدار�س الثانوية يف نيجرييا من خالل فح�ص دور املدير التنفيذي
يف الأمور املالية ،وتوفري البيئة الفيزيقية للتعلم و�صيانتها
واملناهج املدر�سية ،والإ�رشاف الرتبوي ،و�ضبط النظام الأكادميي
وغري الأكادميي.وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب التحليل الكيفي ،وقد
�أظهرت الدرا�سة �أنه على املديرين �شغل دور مركزي يف �إ�صالح
التعليم و�أن عليهم العمل على اال�ستجابة ملتطلبات التعليم الفعال،
واال�ستجابة لتغيري املنهاج و�أن التغيري يف النظام التعليمي �أمر
حيوي يف �ضوء ثورة املعلومات والتغريات التكنولوجية واحلاجة
�إىل تطبيق �آليات ل�ضمان حتقيق التغيري املتوقع واملطلوب.
وقد �سعى بينغو وميكهاتز (),Bhengu and Mkhize 2013
�إىل تق�صي ممار�سات مديري القيادة التعليمية يف حت�سني التح�صيل
الدرا�سي للطلبة _حالة درا�سية خلم�س مدار�س ثانوية يف منطقة
�أمبومبولو يف جنوب دوربان يف جنوب �أفريقيا.ولتحقيق �أهداف
درا�ستهما ا�ستخدما املنهج الكيفي من خالل املقابلة �شبه الر�سمية
مع املديرين يف خم�س مدار�س بو�صفها عينة خمتارة للدرا�سة.

وبتحليل البيانات التي ُجمعت �أظهرت الدرا�سة �أن املمار�سات
الإدارية لها دور �إيجابي على حت�صيل الطلبة و�أن املديرين اخلم�سة
لتلك املدار�س يتعاونون مع املعلمني يف حتديد م�ستقبل املدار�س
امل�أمول ،و�أن م�ستوى التح�صيل الدرا�سي يف االمتحان العام غري
ثابت.
وهدف �أييني (� ),Ayeni 2012إىل فح�ص دور مديري املدار�س
يف �ضمان جودة التعليم من خالل تقييم عمليات الإ�رشاف للمديرين
يف املدار�س الثانوية يف والية �أوندو يف نيجرييا ،كما هدفت �إىل
فح�ص القيود واملعوقات التي تعوق املديرين عن �إمتام �أدائهم
وواجباتهم الإ�رشافية على عملية التعليم والتعلم ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي وتكونت عينة الدرا�سة من “ ”60مدير
مدر�سة ،و ( )540معلم ًا ومعلمة اختريوا بطريقة العينة الع�شوائية
الطبقية من “ ”60مدر�سة ثانوية يف مقاطعة �أوندو النيجريية.
وا�ستخدمت ثالث �أدوات جلمع البيانات هي مقيا�س الرتب الإ�رشافية
( )SPRSومقابلة للمديرين ( )IGPو�أ�سلوب املجموعات الب�ؤرية
للمعلمني ( ، )FGDGوقد جرى حتليل اال�ستجابات با�ستخدام الن�سب
املئوية والعالمات املئينة ،وبتحليل البيانات �أظهرت الدرا�سة ب�أن
املديرين يتخذون �إجراءات للت�أكد من ح�ضور املعلمني ،و�أنهم
يراقبون حت�ضريهم لدرو�سهم وخطط العمل اليومية مثل تزويد
الطلبة باملواد التعليمية واملراجع ،والتغذية الراجعة ،ومراجعة
الن�شاطات مع الطلبة بدرجة قليلة (منخف�ضة)  ،كما �أظهرت الدرا�سة
�أن املديرين يواجهون حتديات يف �إجراءات التعليم احلكومي
واملوارد املدخلة ،وت�سليم املناهج ،و�أن تعليم الطلبة يتطلب تعاونا
فعا ًال يف حتقيق الأهداف املخططة بني املدر�سة وامل�ستفيدين يف
البيئة املحيطة (املجتمع املحلي) .
وبا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة يتبني �أهمية تق�صي دور مدير
املدر�سة يف �ضمان حتقيق جودة التعليم نظراً لأن خمرجات تلك
املدار�س متثل اجلزء الأهم من مدخالت م�ؤ�س�سات التعليم العايل
مما ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على م�ستوى الكفاءات العلمية التي �سرتفد
املجتمع ،وانعكا�س ذلك على �آفاق تنمية وتقدم ذلك املجتمع
ورفاهيته.فقد تق�صت العديد من الدرا�سات دور مديري املدار�س
يف حتقيق جودة التعليم يف تلك املدار�س �سواء كانت يف املرحلة
الثانوية �أم الأ�سا�سية كدرا�سة العتيبي ( ، )2015ووني�س (، )2015
وعناين ( ، )2014و�أبو حامد ( ، )2013والغامدي ( ، )2006وكولو
( ،)Kolu, 2015وندونيغ واالن و�إميلي (Ndungu, Allan &, 2015
 )Emilyوكوترايد ويون�س و�أناف ()Kotride, Yunos & Anaf, 2014
 ،وبينغو وميكهاتز ( ),Bhengu & Mkhize 2013و�أييني (2012
. ),Ayeniكما تناولت درا�سات �أخرى معايري اجلودة يف التعليم
يف املدار�س ،وتقدمي بع�ض الت�صورات لتحقيق ذلك كدرا�سة الأمري
والعواملة ( ، )2011وحالوة و�صالح ( ، )2010ودرا�سة و�سينول
وداغي (. )Senol & Dagi, 2017
وقد انفردت الدرا�سة احلالية بتق�صي دور مديري املدار�س يف
حتقيق جودة التعليم يف مدار�س حمافظة �سلفيت ،فكانت الوحيدة-
يف حدود علم الباحث -التي �أجريت يف مدار�س حمافظة �سلفيت.
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دور مديري املدارس في حتقيق جودة التعليم في املدارس األساسية
في محافظة سلفيت من وجهة نظر املعلمني

أ.د .خالد نظمي قرواني

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ُيعد مفهوم اجلودة يف خمرجات العملية التعليمة حديث العهد،
�إذ انتقل من عمليات الإنتاج وال�صناعة �إىل العملية التعليمية بفعل
التطورات العلمية واالجتماعية املتعددة واملت�سارعة ،مما ينعك�س
على �أدوار �أطراف العملية التعليمية ومهامها ،وبخا�صة مديري
املدار�س ومديراتها (. ),Ndungu, Allan & Emily 2015

التعليم يف املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املعلمني.
♦ ♦الك�شف عما �إذا كان هناك فروق يف ا�ستجابات املعلمني
نحو دور مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف املدار�س
الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت ُتغزى �إىل متغريات (اجلن�س ،والعمر،
و�سنوات اخلدمة ،والتخ�ص�ص) .

وقد زاد االهتمام بجودة التعليم حديث ًا مما �أدى �إىل ظهور أهمية الدراسة:

مفاهيم متعددة طالت مناحي العملية الرتبوية ككل وبخا�صة مفهوم
اجلودة ال�شاملة الذي يعد �أولوية رئي�سة من �أولويات املجتمعات
الإن�سانية عموماً ،بغية حتقيق نوعية متميزة للتعليم فيها وارتفاع
م�ستوى اجلودة املطلوبة يف املخرجات التعليمية (& Kraft, Blazar
. )Hogan, 2018
ويواجه مديرو املدار�س ب�شكل عام حتديات جمة تتطلب
منهم توفري جو منا�سب للتعلم والتعليم مبا ي�ضمن حتقيق جودة
مرتفعة من التعلم ،وجتاوز العقبات والتحديات التي تعوقهم عن
�أداء مهامهم بفعالية وكفاءة (. )Ayeni, 2012
وتتعاظم التحديات الرتبوية �أمام مديري املدار�س يف
فل�سطني مما ي�ؤثر على �أدائهم ملهامهم الوظيفية ب�شقيها الإداري
والفني ،وتعوقهم عن حتقيق �أهدافهم الرتبوية وبخا�صة االرتقاء
مب�ستوى التعلم و�ضمان جودته.لذلك فقد �أقرت وزارة الرتبية
والتعليم يف فل�سطني تخ�ص�ص وظيفة نائب مدير لكل مدر�سة يف
فل�سطني لتمكينه من �أداء مهامه وت�سهيل حتقيق الأهداف التعليمية
التعلمية املخططة (من�صور. )2005 ،
وبناء على ما تقدم� ،إ�ضافة �إىل مالحظات الباحث بو�صفه
ً
ع�ضو هيئة تدري�س ي�رشف على مقررات الرتبية العملية ،مما يتيح
له التوا�صل مع مديري املدار�س واملعلمني يف حمافظة �سلفيت ف�إن
م�شكلة الدرا�سة تتمثل يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما دور مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف
املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني؟
ويتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة ال�س�ؤال الفرعي الآتي:
Ú Úهل يوجد فروق يف ا�ستجابات املعلمني نحو دور مديري
املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف املدار�س الأ�سا�سية يف
حمافظة �سلفيت ُتعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،والعمر ،و�سنوات
اخلدمة ،والتخ�ص�ص) ؟

فرضيات الدراسة:
● ●ال يوجد فروق يف ا�ستجابات املعلمني عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α ≤ 0.05نحو دور مديري املدار�س يف حتقيق
اجلودة يف التعليم يف املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت ُتعزى
�إىل متغريات (اجلن�س ،والعمر ،و�سنوات اخلدمة ،والتخ�ص�ص) .

أهداف الدراسة
♦ ♦الك�شف عن دور مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف
151

تربز �أهمية الدرا�سة من �أهمية مو�ضوعها ،ف�ض ًال عن �أهمية
دور مديري املدار�س يف ممار�سة �أدوارهم الفنية والإدارية ل�ضمان
قيام املعلمني بواجباتهم التعليمية ب�شكل فعال ل�ضمان حتقيق
م�ستوى عال من التعليم ،ورفع معدالت التح�صيل الدرا�سي للطلبة
وبجودة عالية ،وبخا�صة �أن العملية الرتبوية حتولت �إىل ا�ستثمار يف
العن�رص الب�رشي بغية الإ�سهام يف �إحداث تنمية �شاملة يف املجتمع،
كما تربز �أهميتها يف النتائج املرجوة ،والتو�صيات امل�أمول تقدميها
لأ�صحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني.

حدود الدراسة:
Ú Úاحلدود الب�رشية :معلمو ومعلمات املدار�س الأ�سا�سية (من
ال�صف الأول وحتى ال�صف ال�ساد�س) يف حمافظة �سلفيت و�ستكون
من وجهة نظرهم.
 Ú Úاحلدود الزمانية :الف�صل الأول من العام الدرا�سي /2018
.2019
Ú Úاحلدود املكانية :املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت
يف فل�سطني.

مصطلحات الدراسة
◄◄الدور :يعرف ب�أنه الوظيفة �أو املركز الإداري يف املنظمة
الذي يقوم به الفرد ويحمل معه توقعات معينة ل�سلوكه كما يراها
الآخرون (ن�شوان. )109 :1992 ،
مدير املدر�سة هو امل�س�ؤول الأول يف املدر�سة الذي ي�رشف
على ت�سيري الأعمال الإدارية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية،
وهو امل�س�ؤول عن تنظيم جهود العاملني فيها وتن�سيقها ،والت�أثري
يف �سلوك املعلمني والعاملني فيها ،وتوجيهه بغية حتقيق �أهدافها
املخططة واملن�شودة (وزارة الرتبية والتعليم. )12 :2008 ،
ويعرف الباحث دور مدير املدر�سة �إجرائي ًا ب�أنه الوظيفة التي
ي�ضطلع من خاللها بدوره ا الإداري والفني يف �إدارة املوارد الب�رشية
وغري الب�رشية ،وتطوير كفايات املعلمني وتنميتها با�ستخدام
مهاراته القيادية املتمثلة باملهارات الإدارية ،والفنية ،والإن�سانية
بغية حتقيق �أهداف العملية التعليمية التعلمية.
◄◄جودة التعليمُ :تعرف ب�أنها جملة املعايري والإجراءات
التعليمية ،وت�شمل
والقرارات التي يهدف تنفيذها �إىل حت�سني البيئة
ّ
التعليمية ب�أطرها و�أ�شكالها كافة ،والهيئة
هذه املعايري امل�ؤ�س�سات
ّ
إدارية مبن فيهم املوظفني الذين لهم عالقة مبا�رشة �أو
التدري�سية وال ّ
ّ
غري مبا�رشة باملنظومة
التعليمية (. )Grima, 2008,: 3
ّ
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ويعرف الباحث جودة التعليم �إجرائيا ب�أنها الن�سبة �أو الدرجة
التي ميكن احل�صول عليها من ا�ستجابة املعلمني على فقرات
اال�ستبانة بو�صفها �أداة الدرا�سة نحو م�ستوى املخرجات التعليمية
الناجت عن تطبيق املعايري والإجراءات والقرارات التي يتخذها
املديرون لت�سيري العملية التعليمية ،وت�شمل معايري جودة الإدارة
والتكنولوجيا ومعايري جودة �أداء املعلمني.

املتغريات

�سنوات اخلدمة

الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يف املدار�س
الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت يف العام الدرا�سي 2019 /2018
البالغ عددهم  502معلم ًا ومعلم ًة (وزارة الرتبية والعليم. )2017 ،
منهج الدراسة:
اتبع يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي نظرا ملالءمة طبيعتها
الكمية ،الذي ي�ستخدم فيه مفاهيم الإح�صاء اال�ستداليل و�أ�ساليبه
لتحليل البيانات ،وا�ستخراج النتائج.
عينة الدراسة:
�أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )100معلم ًا ومعلم ًة
يف مدار�س حمافظة �سلفيت يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي
( )2019 /2018بن�سبة  20%من املجتمع الأ�صلي البالغ عددهم
 502معلم ًا ومعلمة اختريوا بطريقة ع�شوائية (وزارة الرتبية
والتعليم. )2017 ،وقد �أعاد ( )79منهم ا�ستباناتهم ،ومل يعد
( )21منهم ا�ستباناتهم لأ�سباب خا�صة بهم ،وبذلك �أ�صبحت ن�سبة
عينة الدرا�سة الذين ا�سرتجعت ا�ستباناتهم ( )15.7%من املجتمع
الأ�صلي.واجلدول ( )1يبني توزيع عينة البحث تبع ًا ملتغرياتها
امل�ستقلة.
الجدول (: )1
توزيع أفراد عينة بحث للعاملين في الجامعات الفلسطينية.

املتغريات

العمر

اجلن�س

التخ�ص�ص

امل�ستويات

التكرارات

الن�سب املئوية %

� 30سنة ف�أقل

13

16.5

40 - 31

33

41.8

50 - 41

22

27.8

�أكرث من 50

11

13.9

املجموع

79

100.0

ذكر

37

46.8

�أنثى

42

53.2

املجموع

79

100.0

علمي

34

43.0

�أدبي

45

57.0

املجموع

79

100

امل�ستويات

التكرارات

الن�سب املئوية %

� 5سنوات ف�أقل

12

15.2

10 - 6

17

21.5

15 - 11

21

26.6

�أكرث من 15

29

36.7

املجموع

79

100.0

وصف أداة الدراسة:
�أعد الباحث ا�ستبانة �أداة جلمع البيانات الالزمة بعد االطالع
على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة كدرا�سة
العتيبي ( ، )2015و�أبي حامد ( ، )2013والأمري والعواملة
( ، )2011وحالوة و�صالح ( ، )2010والغامدي (، )2006
والغامدي(  ( ، )2006وندونيغ واالن و�إميلي (Ndungu, Al�( 2015
 ،,lan and Emilyو�أييني (. ),Ayeni 2012وقد تكونت �أداة الدرا�سة
من ( )50فقرة وفق مقيا�س ليكرت الثالثي ،و�أعطيت الفقرات ذات
امل�ضمون الإيجابي ( )3درجات عن كل �إجابة (موافق)  ،ودرجتان
عن كل �إجابة (حمايد)  ،ودرجة واحدة عن كل �إجابة (معار�ض)
.وتكونت اال�ستبانة من ق�سمني ،الأول :ويتعلق ب املتغريات امل�ستقل
(املعلومات ال�شخ�صية) التي ت�شمل العمر ،واجلن�س ،والتخ�ص�ص،
و�سنوات اخلدمة.وق�سم متغري العمر �إىل �أربع فئات هي�30 :سنة ف�أقل
وعددهم �40 - 31 ،13سنة وعددهم  ،33و�50 - 41سنة وعددهم
 ،22و�أكرث من �50سنة وعددهم  ،11و متغري اجلن�س ذكر وبلغ عدد
�أفراده  ،37و�أنثى وبلغ عدد �أفراده  ،42ومتغري التخ�ص�ص علمي
وبلغ عدد �أفراده  ،34و�أدبي وبلغ عدد �أفراده  ،45ومتغري �سنوات
اخلدمة � 5سنوات ف�أقل وبلغ عدد �أفراده � 10 - 6 ،12سنوات وبلغ
عدد �أفراده � 15 - 11 ،17سنة وبلغ عدد �أفراده� ،أكرث من � 15سنة
 21وبلغ عدد �أفراده  ،29وبذلك يكون عدد �أفراد املتغريات امل�ستقلة
 79معلم ًا ومعلم ًة الذين ا�سرتجعت ا�ستباناتهم.والق�سم الثاين الذي
يتناول عبارات اال�ستبانة التي وزعت اال�ستبانة �إىل جمالني ،وهما:
املجال الأول الذي يقي�س دور املديرين واملديرات يف حتقيق معايري
جودة الإدارة والتكنولوجيا وكان عدد فقراته  25فقرة.واملجال
الثاين الذي يقي�س دور املديرين واملديرات يف حتقيق معايري جودة
�أداء املعلمني وكان عدد فقراته  25فقرة.
صدق أداة الدراسة:
ت�أكد الباحث من �صدق �أداة الدرا�سة بعر�ضها على �سبعة من
املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة والكفاءة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الفل�سطينية ،و�أكد
املحكمون �أن الأداة �صادقة بعد �أن حذفت بع�ض الفقرات ،و�أ�ضيفت
�أخرى وعدلت فقرات �أخرى.وقد �أخذ الباحث مبالحظات املحكمني
اخلا�صة بالتعديالت التي طلبوها ،وقد اختريت عينة الدرا�سة الطبقية
بطريقة ع�شوائية وفق جدول الأعداد الع�شوائية :فقد كانت ن�سبة
الذكور �إىل الإناث يف عينة الدرا�سة ،كما هي يف جمتمع الدرا�سة.
وكان عدد املعلمني يف جمتمع الدرا�سة  235معلم ًا وعددهم يف
عينة الدرا�سة كان  47بن�سبة  ،20%وعدد املعلمات  266معلمة،
وعددهن يف عينة الدرا�سة 53معلمة ،كما كان عدد الذكور يف
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دور مديري املدارس في حتقيق جودة التعليم في املدارس األساسية
في محافظة سلفيت من وجهة نظر املعلمني

أ.د .خالد نظمي قرواني

اال�ستبانات امل�سرتجعة  37معلماً ،وعدد املعلمات يف اال�ستبانات
امل�سرتجعة  42معلم ًة وبن�سبهم نف�سها يف جمتمع الدرا�سة.وطبق
الإجراء نف�سه على املتغريات الأخرى كالعمر والتخ�ص�ص ،و�سنوات
اخلدمة.وق�سم متغري العمر �إىل �أربع فئات هي�30 :سنة ف�أقل وعددهم
�40 - 31 ،13سنة وعددهم  ،33و�50 - 41سن وعددهم ،22
و�أكرث من �50سنة وعددهم  ،11و متغري اجلن�س ذكر وبلغ عدد �أفراده
 ،37و�أنثى وبلغ عدد �أفراده  ،42ومتغري التخ�ص�ص علمي وبلغ عدد
�أفراده  ،34و�أدبي وبلغ عدد �أفراده  ،45ومتغري �سنوات اخلدمة 5
�سنوات ف�أقل وبلغ عدد �أفراده � 10 - 6 ،12سنوات وبلغ عدد �أفراده
� 15 - 11 ،17سنة وبلغ عدد �أفراده� ،أكرث من � 15سنة  21وبلغ عدد
�أفراده  ،29وبذلك يكون عدد �أفراد املتغريات امل�ستقلة  79معلم ًا
ومعلم ًة الذين ا�سرتجعت ا�ستباناتهم.واجلدول ( )1يو�ضح توزيع
�أفراد عينة الدرا�سة على املتغريات امل�ستقلة.كما �أن اجلدوالن ()4
 )5( ،يبينا �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية.
ثبات أداة الدراسة
جرى احت�ساب معامـل الثبات لالت�ساق الداخلي وفق معادلة
كرونباخ ( )Cronbach Alphaبا�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية،
وكانت العينة اال�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة الأ�صلية ،فبلغت
قيمة معامل الثبات الكلي ( )0.967على حموري الأداة على النحو
الآتي:
جدول ()2

الرقم

املحور

معامل الثبات

1

حمور حتقيق معايري جودة الإدارة والتكنولوجيا

0.97.5

2

حمور حتقيق معايري جودة �أداء املعلمني

0.95.9

عن كل �إجابة (موافق)  ،ودرجتان عن كل �إجابة (حمايد)  ،ودرجة
واحدة عن كل �إجابة (معار�ض)  ،ومن �أجل تف�سري النتائج �أعتمد
امليزان الآتي للن�سب املئوية لال�ستجابات (:)Mackmimie, 2011
جدول ()3
ميزان النسب المئوية لالستجابات

رقم
الفقرة

4

بعد جمع البيانات �أدخلت للحا�سوب لتعالج بوا�سطة الربنامج
الإح�صائي للعلوم االجتماعية ( ، )SPSSوقد ا�ستخدمت الن�سب
املئوية ،واملتو�سطات احل�سابية املوزونة ،واختبار (ت) وحتليل
التباين الأحادي.

5

6

نتائج الدراسة
◄◄�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ن�صه
ما دور مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف
املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني؟
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدمت املتو�سطات
احل�سابية والن�سب املئوية لكل فقرة من فقرات كل جمال من جماالت
اال�ستبانة.
وقد �أعطي للفقرات ذات امل�ضمون الإيجابي ( )3درجات
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من 69% - 60%

متو�سطة

من 79% - 70%

مرتفعة

من  80%فما فوق

مرتفعة جدا

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال األول

3

املعاجلة اإلحصائية:

من 59% - 50%

منخف�ضة

جدول ()4

2

املجموع

�أقل من 50%

منخف�ضة جدا

ويبني اجلدوالن ( )5( ، )4النتائج ،ويبني اجلدول ( )6خال�صة
النتائج.
Ú Úالنتائج املتعلقة باملجال الأول (حتقيق معايري جودة
الإدارة والتكنولوجيا) .

1

0.967

الن�سبة املئوية

درجة اال�ستجابات

7

8

الفقرات
ي�ضع مدير املدر�سة اخلطط
اخلا�صة بتطبيق جودة
التعليم.
يبدي مدير املدر�سة التزامه
بتطبيق �أ�س�س اجلودة يف
التعليم.
ي�ستثمر مدير املدر�سة كل
الإمكانات املتاحة لتحقيق
الأهداف التعليمية بجودة
عالية.
ي�رشك مدير املدر�سة املعلمني
يف قيادة املدر�سة.
يوزع مدير املدر�سة
ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات
بني جميع املعلمني وفق
م�ؤهالتهم.
يعمل مدير املدر�سة على
تطوير املعلمني مهنيا مبا
ي�ضمن حتقيق جودة التعليم.
ينظم مدير املدر�سة ور�شات
عمل حول �أ�ساليب تطوير
التعليم مبا يف�ضي �إىل حت�سني
جودة التعليم.
ينظم مدير املدر�سة با�ستمرار
�أن�شطة متعددة (حما�رضات،
ور�شات تدريبية ،ندوات )..يف
جمال ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت
لتثقيف املعلمني.

متو�سط
اال�ستجابة*
2.8228

2.8101

الن�سبة
املئوية
94.0933

93.67

درجة
اال�ستجابة
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

2.8101

93.67

مرتفعة جدا

2.6076

86.92

مرتفعة جدا

2.7089

90.2966

مرتفعة جدا

2.5949

86.4966

مرتفعة جدا

2.2152

73.84

مرتفعة

2.2658

75.5266

مرتفعة
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رقم
الفقرة
9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

الفقرات
ي�ستخدم مدير املدر�سة
التوا�صل االلكرتوين لت�سهيل
تفاعل املعلمني يف جمتمعهم
الوظيفي.
ي�سعى مدير املدر�سة �إىل
تطوير املعلمني مهنيا مبا
ي�ضمن حتقيق جودة التعليم.
يوفر مدير املدر�سة فر�صا
لتدريب املعلمني على
ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،مما
ينعك�س �إيجابا على حت�صيل
الطلبة.
ير�سل مدير املدر�سة دعوات
ح�ضور االجتماعات
الكرتونياً.
ي�ستخدم مدير املدر�سة
التكنولوجيا للت�رسيع يف حل
امل�شكالت مع اجلهات املعنية.
ميكن مدير املدر�سة �أولياء
�أمور الطلبة من التوا�صل
الكرتونيا مع املدر�سة (�إدارة
ومعلمني) .
يحث مدير املدر�سة املعلمني
على ا�ستخدام التكنولوجيا
الطالعهم على جتارب
�أقرانهم.
يعمل مدير املدر�سة على
توفري الدعم الفني للمعلمني.
يوفر مدير املدر�سة املدر�سة
خمت�ص ًا يف تكنولوجيا
املعلومات يف مدر�سته
ي�شجع مدير املدر�سة على ن�رش
ثقافة التعلم الذاتي مبا فيها
التدريب العملي با�ستخدام
الو�سائل التقنية احلديثة.
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
لت�سجيل عالماتهم الكرتونيا
مبا ي�ضمن حفظها.
يتابع مدير املدر�سة
با�ستخدام التكنولوجيا
حت�صيل الطلبة الدرا�سي �أوال
ب�أول.
ُيقوم مدير املدر�سة املعلمني
ب�شكل متوا�صل (دوري
وم�ستمر) ل�ضمان حتقيق
جودة التعليم.
يتابع مدير املدر�سة �سلوكات
الطلبة يف مرافق املدر�سة
(ال�ساحات ،املمرات،
احلدائق )...الكرتونيا
با�ستخدام الكامريات.
ي�سعى مدير املدر�سة �إىل تلبية
حاجات الطلبة املختلفة.

متو�سط
اال�ستجابة*

الن�سبة
املئوية

درجة
اال�ستجابة

رقم
الفقرة

2.6329

87.7633

مرتفعة جدا

24

2.5949

86.4966

مرتفعة جدا

25

2.6456

88.1866

مرتفعة جدا

2.2152

73.84

مرتفعة

2.6203

87.3433

مرتفعة جدا

2.5063

83.5433

مرتفعة جدا

2.5696

85.6533

مرتفعة جدا

2.5443

84.81

مرتفعة جدا

2.5443

84.81

مرتفعة جدا

2.6456

88.1866

مرتفعة جدا

2.7848

92.8266

مرتفعة جدا

2.6456

88.1866

مرتفعة جدا

2.6582

88.6066

مرتفعة جدا

2.6709

89.03

مرتفعة جدا

2.7215

90.7166

مرتفعة جدا

الفقرات
يعمل مدير املدر�سة على
توفري مناخ مدر�سي مالئم
مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق جودة
التعليم.
يعمل مدير املدر�سة على
توفري بيئة مدر�سية فيزيقية
مالئمة من خالل العناية
باملرافق املدر�سية كافة.

الدرجة الكلية

متو�سط
اال�ستجابة*

الن�سبة
املئوية

درجة
اال�ستجابة

2.6962

89.8733

مرتفعة جدا

2.7089

90.2966

مرتفعة جدا

2.6096

86.9866

مرتفعة جدا

أقصى درجة للفقرة ( )3درجات

يتبني من اجلدول (� )4أن ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو
دور مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف املدار�س
الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
كانت مرتفعة جدا يف الفقرات (،11 ،10 ،9 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13
.وبلغت ن�سبتها املئوية �أعلى من ( ، )80%وكانت مرتفعة يف
الفقرات ( )12 ،8 ،7فكانت ن�سبتها املئوية بني ()79% - 70%
وكانت الن�سبة املئوية لال�ستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا
بداللة الن�سبة املئوية (. )86.98%ويرجع الباحث ذلك �إىل توجيه
مدير املدر�سة للمعلمني با�ستخدام التكنولوجيا يف العمل املدر�سي
مبجاالته كافة ،وخا�صة �أن تعليمات وزارة الرتبية والتعليم توجه
املعلمني �إىل ا�ستخدام التقنيات احلديثة والتكنولوجيا يف �أداء
مهامهم.ولذلك جاءت ا�ستجابات املعلمني على عبارات هذا املجال
مرتاوحة بني مرتفعة ومرتفعة جداً.وكانت �أعلى الفقرات على هذا
املجال الفقرة رقم ( )1والتي تن�ص على» ي�ضع مدير املدر�سة
اخلطط اخلا�صة بتطبيق جودة التعليم» وكانت ا�ستجابة املعلمني
بن�سبة (. )94.09%ويعزو الباحث ذلك �إىل الدورات الت�أهيلية التي
تنظمها وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني لت�أهيل املعلمني يف
جمال القيادة والإدارة ،مبا فيها التخطيط ب�شكل عام ،والتخطيط
لتح�سني جودة التعليم ب�شكل خا�ص ،ف�ضال عن اخلربة التي اكت�سبها
املديرون من عملهم التدري�سي والتخطيط للتدري�س بو�صفهم معلمني
�سابقني.و�أما الفقرة رقم ( )3التي تن�ص على» ي�ستثمر مدير املدر�سة
كل الإمكانات املتاحة لتحقيق الأهداف التعليمية بجودة عالية»
فقد كانت ن�سبة ا�ستجابة املعلمني (. )93.67%ويف�رس الباحث ذلك
ب�أن املديرين يعدون جناح املدر�سة يف رفع جودة التعليم وم�ستواه
ميثل جناحا لهم ،مما ي�ضمن ر�ضا امل�س�ؤولني واملجتمع عنهم ،لذلك
يحر�ص املديرون على التوا�صل مع �أولياء الأمور واحل�صول على
تغذية راجعة ور�ضاهم عن �أداء املدر�سة يف �إطار ممار�ستهم لدور
املدر�سة املجتمعية�.أما الفقرة رقم ( )7والتي تن�ص على» ينظم
مدير املدر�سة ور�شات عمل حول �أ�ساليب تطوير التعليم مبا يف�ضي
�إىل حت�سني جودة التعليم فقد كانت ا�ستجابة املعلمني لها بن�سبة
( ، )73.84%وهي ن�سبة مرتفعة لكنها �أقل الفقرات.ويعزو الباحث
ذلك �إىل ان�شغال معظم املعلمني عن ح�ضور الور�شات والن�شاطات
لكرثة �أعبائهم التدري�سية مما �أدى �إىل انخفا�ض ن�سبة ا�ستجاباتهم
عن الفقرات الأخرى.و�أما الفقرة رقم ( )12والتي تن�ص على» ير�سل
مدير املدر�سة دعوات ح�ضور االجتماعات الكرتوني ًا والتي كانت
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أ.د .خالد نظمي قرواني

ا�ستجابة املعلمني عليها بن�سبة ( ، )73.84%ف�إن الباحث يرجع
ذلك �إىل �ضعف البنية التحتية االلكرتونية يف املدار�س ،ف�ضال عن
عدم امتالك املعلمني لأجهزة احلا�سوب داخل املدر�سة �أو البيت،
ونق�ص الثقافة االلكرتونية لدى بع�ضهم.

رقم
الفقرة
36

Ú Úالنتائج املتعلقة باملجال الثاين (حتقيق معايري جودة
�أداء املعلمني) .
37

جدول ()5
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال الثاني

رقم
الفقرة
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

الفقرات
يحر�ص مدير املدر�سة
على وجود العدد الكايف
من املعلمني يف خمتلف
التخ�ص�صات التعليمية.
يراعي مدير املدر�سة توافر
م�ؤهل علمي جامعي كحد
�أدنى يف تخ�ص�صاتهم.
ميتلك املديرون الكفايات
الالزمة لتقومي مهارات
التدري�س.
يراعي مدير املدر�سة ،واللوائح
التنظيمية يف طلب ترقية
املعلمني على �أ�س�س علمية
(الإبداع ،والإجناز ،واخلربة،
والعطاء يف املهنة. )...
يعمل مدير املدر�سة على �أن
يلتحق املعلمون بدورات
تدريبية با�ستمرار ملواكبة
التطورات العلمية يف جمال
التدري�س.
يحث املديرون املعلمني على
التنويع يف طرائق التدري�س
و�أ�ساليبه التي ي�ستخدمونها.
يتابع مدير املدر�سة التزام
املعلمني ب�صياغة الأهداف
�سلوكيا (�أن والفعل امل�ضارع
وبلغة املتعلم والظرف
التعليمي واملعيار. )...
يحث مدير املدر�سة املعلمني
على مراعاة الفروق الفردية
بني الطلبة.
ي�شجع مدير املدر�سة املعلمني
على حتقيق الأهداف التعليمية
ال�شاملة بتوازن (معرفياً،
ونف�س حركيا ،ووجدانياً،
واجتماعياً) .
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
على حث الطلبة على التعلم
الذاتي مبا يف�ضى �إىل
اعتمادهم على �أنف�سهم يف
التعليم.

متو�سط
اال�ستجابة*

الن�سبة
املئوية

درجة
اال�ستجابة

38

2.6456

88.1866

مرتفعة
جدا

2.7848

92.8266

مرتفعة
جدا

2.8354

94.5133

مرتفعة
جدا

2.6456

88.1866

مرتفعة
جدا

2.7722

92.4066

مرتفعة
جدا

2.8354

94.5133

مرتفعة
جدا

2.6582

88.6066

مرتفعة
جدا

2.7342

91.14

مرتفعة
جدا

45

2.7468

91.56

مرتفعة
جدا

46

2.6456

88.1866

مرتفعة
جدا

39

40

41

42

43

44

47

48

155

الفقرات
يحفز مدير املدر�سة املعلمني
على حتقيق متوازن لغايات
التعليم :املعرفة ،حتقيق
الذات ،م�شاركة الآخرين.
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
على حث الطلبة على ا�ستخدام
التكنولوجيا (االنرتنت
والربيد االلكرتوين والو�سائط
الفائقة )....يف التعلم.
ير�شد مدير املدر�سة املعلمني
لتحفيز الطلبة على التفكري
الإبداعي مبا فيها �أ�سلوب حل
امل�شكالت.
ي�شجع مدير املدر�سة املعلمني
على ا�ستخدام �أ�سلوب العمل
اجلمعي (الفريقي) داخل
ال�صف.
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
ال�ستخدام تقنيات التعليم
والتعلم (خمتربات وور�ش
وخرائط و�صور وملخ�ص
ال�سبورة...الخ) .
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
ال�ستخدام �أ�ساليب تقوميية
خمتلفة (اختبارات علمية،
درا�سات ميدانية ،اختبارات
حت�صيلية �شفوية وحتريرية،
وكتابة بحوث ودرا�سات. )...
يحث مدير املدر�سة املعلمني
على التزام الأ�س�س املو�ضوعية
يف تقومي الطلبة دون حماباة
�أو جماملة لأحد.
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
لإجراء التقومي الدوري
امل�ستمر ال�شامل على مدار
العام الدرا�سي للطلبة.
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
لتنويع و�سائل التوا�صل مع
الطلبة مما يزيد فهمهم للمادة
الدرا�سية.
يعزز مدير املدر�سة املعلمني
مبا يرفع من حالتهم املعنوية
وبالتايل ر�ضاهم الوظيفي.
يحث مدير املدر�سة املعلمني
على املبادرة مبا فيها طرح
الأفكار اجلديدة وبخا�صة يف
جماالت التدري�س.
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
للتوا�صل مع الطلبة الكرتونيا.
ي�شجع مدير املدر�سة املعلمني
على ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت
لتعزيز مهارات البحث العلمي.

متو�سط
اال�ستجابة*
2.6835

2.6456

2.6962

2.7595

2.7595

2.7342

2.7848

2.7848

2.7722

الن�سبة
املئوية
89.45

88.1866

89.8733

91.9833

91.9833

91.14

92.8266

92.8266

92.4066

درجة
اال�ستجابة
مرتفعة
جدا

مرتفعة
جدا

مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا

مرتفعة
جدا

مرتفعة
جدا

مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا

2.7468

91.56

مرتفعة
جدا

2.7215

90.7166

مرتفعة
جدا

2.481

82.7

مرتفعة
جدا

2.7342

91.14

مرتفعة
جدا
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رقم
الفقرة
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50

متو�سط
اال�ستجابة*

الفقرات
يوجه مدير املدر�سة املعلمني
لإ�صدار ال�صحف واملجالت
والن�رشات االلكرتونية
يف املدر�سة لن�رش ثقافة
تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بني الطلبة.
ي�شجع مدير املدر�سة املعلمني
على تنظيم الن�شاطات التي
تنمي تفكري الطلبة.
الدرجة الكلية

الن�سبة
املئوية

درجة
اال�ستجابة

املجال

الرقم

الدرجة الكلية
2.4051

80.17

مرتفعة
جدا

2.7468

91.56

مرتفعة
جدا

2.7104

90.3466

مرتفعة
جدا

أقصى درجة للفقرة ( )3درجات

يتبني من اجلدول (� )5أن ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو
دور مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف املدار�س
الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
كانت مرتفعة جداً يف جميع الفقرات.وكانت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جداً بداللة الن�سبة املئوية
(. )90.34%ويف�رس الباحث ذلك ب�أن املديرين يقومون بدورهم
الإ�رشايف بو�صفهم م�رشفني مقيمني يتابعون �أداء املعلمني ملهامهم
التعليمية ،وبخا�صة �أن وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني �أخ�ضعت
املعلمني لدورات ت�أهيلية تتعلق بت�أهيلهم تربويا ً ،وت�أهيل املديرين
على مهارات الإ�رشاف الرتبوي بو�صفهم م�رشفني مقيمني.
وكانت �أعلى الفقرات رقم ( )28والتي تن�ص على «يحث
املديرون املعلمني على التنويع يف طرائق التدري�س و�أ�ساليبه التي
ي�ستخدمونها» والتي كانت ن�سبة ا�ستجابة املعلمني )94.51%
ويعزو الباحث ذلك �إىل الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة
الرتبية والتعليم يف جمال التقومي مما يرفع من كفايات التقومي لدى
املديرين ،والفقرة ( )31والتي تن�ص على «يحث املديرون املعلمني
على التنويع يف طرائق التدري�س و�أ�ساليبه التي ي�ستخدمونها»
وكانت ن�سبة ا�ستجابة املعلمني بن�سبة (. )94.51%%ويرجع
الباحث ذلك �إىل الدور الفني والإ�رشايف الذي يقوم به املديرون
يف �إطار متابعتهم �أداء املعلمني ملهامهم التعليمية ،حيث يح�رضون
ح�ص�ص ًا درا�سية للمعلمني ويعطونهم �إر�شادات حول �أداءهم وطرائق
حت�سينه بعد ذلك�.أما الفقرة رقم ( )47والتي تن�ص على «يوجه مدير
املدر�سة املعلمني للتوا�صل مع الطلبة الكرتونيا» فق كانت ن�سبة
ا�ستجابات املبحوثني عليه (. )82.7%ويعزو الباحث ذلك �إىل
�ضعف البنية التحتية االلكرتونية �سواء كان ذلك يف املدار�س� ،أم يف
املجتمع املحلي خا�صة يف القرى والأرياف يف املحافظة.
Ú Úخال�صة النتائج وترتيب الأبعاد والدرجة الكلية
لال�ستجابات:

يتبني من اجلدول (� )6أن ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو
دور مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف املدار�س
الأ�سا�سية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
كانت مرتفعة جداً على جميع الأبعاد ،وكانت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة الن�سبة املئوية
(. )88.66%ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن مديري املدار�س يقومون
بدور الإ�رشاف الرتبوي بو�صفهم م�رشفني مقيمني ،مما يح�سن
دور املعلمني التعليمي ويرفع من جودة التعليم ،ف�ض ًال عن دورهم
الإداري والرقابي على �أداء املعلمني وح�ضورهم ون�شاطهم التعليمي
واملدر�سي ،مبا ينمي �شخ�صية الطلبة ويرفع من م�ستوى حت�صيلهم
الدرا�سي.وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة �أبو
حامد ( ، )2013والغامدي ( ، )2006و�سينول وداغي (& Senol
 ، )Dagi, 20117وكولو ( ، )Kolu,2015وندونيغ واالن و�إميلي (2015
) ،,Ndungu, Allan & Emilyوكوترايد ويون�س و�أناف (�Kotride, Yu
 ، )nos & Anaf, 20144وبينغو وميكهاتز (Bhengu & Mkh� 2013
 ),izeو�أييني (. ),Ayeni 2012
◄◄ثانيا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ن�صه
هل يوجد فروق يف ا�ستجابات املعلمني واملعلمات نحو دور
مديري املدار�س مديراتها يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف مدار�س
حمافظة �سلفيت تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،العمر� ،سنوات اخلدمة،
التخ�ص�ص) ؟ ويتعلق بهذا ال�س�ؤال فر�ضيات الدرا�سة واجلداول (،7
. )10 ،9 ،8
Ú Úنتائج فح�ص الفر�ضية الأوىل التي ن�صها
ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املعلمني
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≤ 0.05نحو دور مديري
املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف املدار�س الأ�سا�سية يف
حمافظة �سلفيت تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،العمر� ،سنوات اخلدمة،
التخ�ص�ص) .
لفح�ص الفر�ضية املتعلقة مبتغري العمر ا�ستخدم حتليل التباين
الأحادي ( )ANOVAواجلدول ( )7يبني النتائج
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق تعزى إلى متغير (العمر)

جدول ()6
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات

الرقم
1
2

املجال
حتقيق معايري جودة
الإدارة والتكنولوجيا
حتقيق معايري جودة
�أداء املعلمني

متو�سط
اال�ستجابة*

الن�سبة املئوية

2.6096

86.98667

مرتفعة جداً

2.7104

90.34667

مرتفعة جداً

2.66

88.66667

مرتفعة جداً

أقصى درجة للفقرة ( )5درجات

البعد
درجة
اال�ستجابة

متو�سط
اال�ستجابة*

الن�سبة املئوية

درجة
اال�ستجابة

حتقيق
معايري
جودة الإدارة
والتكنولوجيا
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م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
مربعات
االنحراف

درجات متو�سط
احلرية املربعات

0.340

3

8.048

75

8.388

78

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

0.113
1.057
0.107

0.373

دور مديري املدارس في حتقيق جودة التعليم في املدارس األساسية
في محافظة سلفيت من وجهة نظر املعلمني

م�صدر
التباين

البعد

حتقيق
معايري جودة
�أداء املعلمني

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

بني
املجموعات
داخل
الدرجة الكلية
املجموعات
املجموع

جمموع
مربعات
االنحراف

درجات متو�سط
احلرية املربعات

0.137

3

0.046

5.854

75

5.991

78

0.213

3

6.323

75

6.536

78
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قيمة
(ف)

0.586

م�ستوى
الداللة

0.626

0.078

0.071
0.843

0.475

0.084

دال إحصائيا عند مستوى ()α ≤ 0.05

املتو�سط
2.5847
2.7153

املتو�سط
2.7254

2.7005

0.20691
0.22928
0.20131

2.7503

االنحراف

املتو�سط
2.5295
2.6752
2.6024

االنحراف
0.39110
0.31187
0.34142

دال إحصائيا عند مستوى ()α ≤ 0.05

157

2.6500

1.917

0.059

االنحراف

1.204

0.232

0.30079

2.381

0.020

0.26946

(ت)

الداللة

0.27503

�أنثى

املتو�سط

الدرجة الكلية

2.6284

الدرجة الكلية

2

حتقيق معايري جودة �أداء
املعلمني

2.7067

2

حتقيق معايري جودة �أداء
املعلمني

1

حتقيق معايري جودة الإدارة
والتكنولوجيا

2.6676

1

حتقيق معايري جودة الإدارة
والتكنولوجيا

رقم

البعد

االنحراف

رقم

البعد

علمي

�أدبي
(ت)

الداللة

0.561 0.584- -

0.892

0.30278

ذكر

نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغير التخصص

0.34919

جدول ()8
نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغير الجنس

جدول ()9

0.28578

يتبني من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف ا�ستجابات املعلمني عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05نحو دور
مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف مدار�س حمافظة
�سلفيت تعزى �إىل متغري (العمر) على جميع الأبعاد وعلى الدرجة
الكلية ،و كانت قيمة (ت) اجلدولية للدرجة الكلية ( )0.843عند
م�ستوى الداللة ( )0.05وكان م�ستوى الداللة لقيم (ف) عليها
( )0.475وهي �أكرب من ( )0.05وبهذا ُتقبل الفر�ضية ال�صفرية.
ويف�رس الباحث ذلك ب�أن تعليمات وزارة الرتبية والتعليم يف
فل�سطني للمعلمني يف املدار�س الأ�سا�سية والثانوية واحدة ،و�أن
املعلمني يدركون جيداً -من خمتلف الفئات العمرية -دور مدير
املدر�سة بو�صفه م�رشف ًا مقيماً� ،إ�ضافة �إىل دوره الرقابي والإداري.
وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبو حامد (، )2013
واختلفت مع العتيبي ( ، )2015والأمري والعواملة (، )2011
وحالوة و�صالح ( ، )2010والغامدي ( ، )2006و�سينول ،وكولو
( ، )Kolu, 2015و�أييني (. ),Ayeni 2012
لفح�ص الفر�ضية التابعة ملتغري اجلن�س ا�ستخدم اختبار ()t
واجلدول ( )8يبني النتائج:

يتبني من اجلدول رقم ( )8ال�سابق عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املعلمني عند م�ستوى الداللة ( ≤ α
 )0.05نحو دور مديري املدار�س يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف
مدار�س حمافظة �سلفيت تعزى �إىل متغري (اجلن�س) على البعد الثاين،
وعلى الدرجة الكلية حيث كانت قيمة (ت) اجلدولية للدرجة الكلية
( )1.917عند م�ستوى الداللة ( )0.05وكان م�ستوى الداللة لقيم
(ت) عليها ( )0.059وهي �أكرب من ( )0.05وبهذا ـ ُتقبل الفر�ضية
ال�صفرية ،ووجدت فروق ذات داللة �إح�صائية على البعد الأول حيث
كان م�ستوى الداللة لقيم (ت) عليها �أ�صغر من ( )0.05وبهذا ال ُتقبل
الفر�ضية ال�صفرية ،وظهرت النتائج ل�صالح الذكور.
ويرجع الباحث ذلك �إىل �أن الذكور لديهم ميول ال�ستخدام
التكنولوجيا ،كما �أنهم يتلقون وينفذون تعليمات مديري املدار�س
التي حتث على ا�ستخدام التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف التعليم
لذلك جاءت ا�ستجاباتهم �أعلى من الإناث على فقرات هذا املجال،
وبخا�صة �أن تعليمات وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني حتث
املعلمني واملعلمات على ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم ،كما
حتث املديرين واملديرات على ا�ستخدام التكنولوجيا يف العمل
لإداري �أي�ضاً.وبذلك انفردت هذه الدرا�سة بهذه النتيجة عن الدرا�سات
ال�سابقة التي ا�ستعر�ضها الباحث.
لفح�ص الفر�ضية التابعة ملتغري التخ�ص�ص ا�ستخدم اختبار
( )tواجلدول ( )9يبني النتائج:

0.136

0.791 0.265- -

دال إحصائيا عند مستوى ()α ≤ 0.05

يتبني من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف ا�ستجابات املعلمني عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05نحو دور
مديري املدار�س مديراتها يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف مدار�س
حمافظة �سلفيت تعزى �إىل متغري (التخ�ص�ص) على جميع الأبعاد
وعلى الدرجة الكلية حيث كانت قيمة (ت) اجلدولية للدرجة الكلية
( )0.265 -عند م�ستوى الداللة ( )0.05وكان م�ستوى الداللة لقيم
(ت) عليها ( )0.791وهي اكرب من ( )0.05وبهذا ُتقبل الفر�ضية
ال�صفرية.
ويف�رس الباحث ذلك �أن تعليمات وزارة الرتبية والتعليم
ملختلف التخ�ص�صات واملراحل الدرا�سية واحدة ،و�أن مدير املدر�سة
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بو�صفه م�رشف ًا مقيم ًا مكلف بح�ضور ح�ص�ص �صفية وممار�سة
دورهأن التوصيات:
الإ�رشايف على املعلمني ب�رصف النظر عن تخ�ص�صاتهم ،كما �
الدورات الت�أهيلية التي تنظمها الوزارة بطلب من الإدارات املدر�سية
تعقد ملختلف التخ�ص�صات وفق ًا للحاجة وال�رضورة كما يراها
مديرو املدار�س وامل�رشفون الرتبويون.وبذلك اتفقت هذه النتيجة
مع العتيبي ( ، )2015وني�س (� )2015أبو حامد ( )2013الأمري
والعواملة ( ، )2011والغامدي ( ، )2006و�سينول (Senol & Dagi,
 ،)20177وكولو ( ، )Kolu, 2015ودونيغ واالن و�إميلي (Ndun� 2015
 ، ),gu, Allan & Emilyواختلفت مع نتيجة درا�سة عناين (. )2014
لفح�ص الفر�ضية املتعلقة مبتغري �سنوات اخلدمة ا�ستخدم
حتليل التباين الأحادي ( ، )ANOVAواجلدول ( )10يبني النتائج
الجدول ()10
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق تعزى إلى متغير (سنوات الخدمة)

البعد
حتقيق
معايري
جودة الإدارة
والتكنولوجيا

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

بني
املجموعات
حتقيق
داخل
معايري جودة
�أداء املعلمني املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
الدرجة الكلية
املجموعات
املجموع

جمموع
مربعات
االنحراف

درجات متو�سط
احلرية املربعات

0.111

3

0.037

8.277

75

8.388

78

0.347

3

5.644

75

5.991

78

0.165

3

6.371

75

6.536

78

قيمة
(ف)

0.336

.1
.2

.3
.4

م�ستوى
الداللة

0.800

.5
.6

0.110

.7

تو�صي الدرا�سة بالآتي:
�1رضورة اختيار املديرين واملديرات بناء على �أ�س�س الكفاءة
املهنية الإ�رشافية والإدارية ل�ضمان تفعيل دورهم يف حتقيق
جودة التعليم.
2تعزيز الدور الإ�رشايف وتو�سيعه ملديري املدار�س ومديراتها
بغية رفع جودة التعليم ،واال�ستمرار يف تنظيم الدورات
الت�أهيلية للمعلمني واملديرين على ال�سواء بهدف زيادة
كفاءتهم وتفعيل دورهم يف حتقيق جودة التعليم.
3رفد املدار�س بو�سائل تكنولوجية حديثة لتمكني املديرين من
�أداء �أدوارهم بفعالية.
4العمل على العناية بالبيئة الفيزيقية والنف�سية بغية رفع جودة
التعليم يف املدار�س
 5اال�ستمرار يف تنظيم الدورات الت�أهيلية للمعلمني واملديرين
على ال�سواء.
6تنظيم دورات ت�أهيلية لتطوير �أداء مديري املدار�س يف حتقيق
جودة التعليم.
� 7إجراء مزيد من الدرا�سات يف هذا املجال.

قائمة املراجع

0.116
1.538

0.212

0.075

0.055
0.649

0.586

0.085

دال إحصائيا عند مستوى ()α ≤ 0.05

يتبني من اجلدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف ا�ستجابات املعلمني عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05نحو
دور مديري املدار�س ومديراتها يف حتقيق اجلودة يف التعليم يف
مدار�س حمافظة �سلفيت تعزى �إىل متغري (�سنوات اخلدمة) على
الأبعاد جميعها ،وعلى الدرجة الكلية� ،إذ كانت قيمة (ف) اجلدولية
للدرجة الكلية ( )0.649عند م�ستوى الداللة ( )0.05وكان م�ستوى
الداللة لقيم (ت) عليها ( )0.586وهي �أكرب من ( )0.05وبهذا ُتقبل
الفر�ضية ال�صفرية.
ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن املعلمني واملعلمات يدركون دور
مدير املدر�سة من ال�سنني الأوىل لعملهم ،وبخا�صة �أن خربة املعلمني
يف الغالب ت�صبح خربة �سنة مكررة بعدد �سنوات اخلدمة يف تلك
املدر�سة.وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة العتيبي (، )2015
و�أبو حامد ( )2013و�سينول ( ،)Senol & Dagi, 2017وكولو (Kolu,
 ، )2015و�أييني (. ),Ayeni 2012

أوالً :املراجع العربية:
�1 .1أبو حامد ،عارف �إبراهيم ( . )2013تقييم �أداء املدير كقائد تعليمي من
وجهة نظر معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف مدينة القد�س( .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة) ،جامعة بريزيت ،فل�سطني.
�2 .2أبو عبيدة ،فاطمة عي�سى ( . )2011درجة تطبيق معايري �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف مدار�س حمافظة نابل�س من وجهة نظر املديرين فيها( .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة النجاح الوطنية .نابل�س ،فل�سطني.
�3 .3أحمد� ،أحمد ( . )2003اجلودة ال�شاملة يف الإدارة التعليمية واملدر�سية.
القاهرة :دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�رش ،م�رص.
4 .4الأن�صاري ،حممد م�صلحيو�آخرون ( . )2002م�رشوع مدار�س اجلودة
ال�شاملة .وزارة الرتبية والتعليم .مكة املكرمة ،ال�سعودية.
5 .5البوهي ،فاروق ( . )2001الإدارة التعليمية واملدر�سية .القاهرة :دار قباء
للطباعة والن�رش والتوزيع ،م�رص.
6 .6ثابت ،زياد ( . )2005املجتمع التدريبي اخلام�س»�ضمان اجلودة» .مركز
التطوير الرتبوي .وكالة الغوث الدولية .غزة ،فل�سطني.
7 .7حالوة ،جمال و�صالح ،علي ( . )2010دور التخطيط يف جودة التعليم يف
املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية .جملة الأبحاث االقت�صادية
جلامعة �سعد دحلب .البليدة .العدد.4
8 .8اخلطيب ،رداح و�آخرون ( . )2000الإدارة والإ�رشاف الرتبوي -اجتاهات
حديثة .ط .3عمان :دار الأمل ،الأردن.
9 .9الزواوي ،خالد حممد ( . )2003اجلودة ال�شاملة يف التعليم و�أ�سواق العمل
يف الوطن العربي .القاهرة :جمموعة النيل العربية ،م�رص.
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1010طعيمة ،ر�شدي و�آخرون ( . )2006اجلودة ال�شاملة .القاهرة :دار النه�ضة
العربية ،م�رص.
1111العتيبي ،تركي احلميد جزع ( . )2015مدى متكني مديري املدار�س الثانوية
لأداء مهامهم ودورهم يف حتقيق اجلودة ال�شاملة يف الرتبية بدولة الكويت.
(�أطروحة دكتوراة غري من�شورة) ،جامعة الكويت .دولة الكويت.
1212العجمي ،حممد ح�سنني ( . )2007الإدارة املدر�سية ومتطلبات الع�رص.
الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة ،م�رص.
1313عطيوي ،جودت عزت ( . )2009الإدارة املدر�سية احلديثة ومفاهيمها
النظرية وتطبيقاتها العملية .عمان :دار الثقافة للن�رش والتوزيع ،الأردن.
1414العمرات ،حممد ( . )2010درجة فاعلية �أداء مديري املدار�س يف مديرية
البرتاء من وجهة نظر املعلمني فيها .املجلة الأردنية يف العلوم الرتبوية.
.)4( 6
1515العواملة ،عبداهلل الأمري حممود ( . )2011درجة تطبيق معايري �إدارة
اجلودة يف املدر�سة الأردنية من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني .املجلة
الأردنية يف العلوم الرتبوية.76 - 59،)1( 7 .
1616عناين ،م�صطفى عبد احلميد ( . )2014فعالية دور مدير املدر�سة اخلا�صة
يف حتقيق جودة الرتبية العملية لطلبة الدبلوم املهني بجامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية املتحدة من وجهة نظر الطلبة
املعلمني .جملة الدرا�سات الرتبوية والإن�سانية.428 - 377 )6( 2 .
1717الغامدي ،علي حممد ( . )2006قيا�س فاعلية �أداء مديري مدار�س التعليم
العام يف اململكة يف �ضوء مقيا�س هالينجر يف الإدارة التعليمية من وجهة
نظر املعلمني .جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية .ال�سنة الثانية.)4( .
1818من�صور ،نعمة ( . )2005ت�صور مقرتح لتوظيف مبادئ �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف املدار�س الثانوية مبحافظات غزة( .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) .كلية الرتبية .اجلامعة الإ�سالمية .غزة ،فل�سطني.
1919ن�شوان ،يعقوب ( . )1992الإدارة والإ�رشاف الرتبوي بني النظرية
والتطبيق ،ط .3عمان :دار الفرقان للن�رش والتوزيع ،الأردن.
2020وني�س ،حممد �إبراهيم ( . )2015ر�ؤية مقرتحة للإدارة املدر�سية كمدخل
لإ�صالح التعليم .جملة �أ�سيوط للدرا�سات البيئية.)41( .
2121وزارة الرتبية والتعليم ( . )2008القيادة وانعكا�ساتها على القائد الرتبوي
ودور مديري املدار�س .من�شورات وزارة الرتبية والتعليم .غزة ،فل�سطني.
2222وزارة الرتبية والتعليم ( . )2017الدليل الإح�صائي .من�شورات وزارة
الرتبية والتعليم .رام اهلل ،فل�سطني.
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