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 هذه الدراسة ملخص لرسالة ماجستير من إعداد الباحث األول وإشراف الباحث الثاني -
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  :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات 

التربوية في مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

األول يتعلق بالمعلومات : مكونة من جزأين رئيسيين المسحي، وتمثلت أداة الدراسة في استبانة

وتضمن ثماناً وخمسين فقرة موزعه على مجالين لمفهوم ، والثاني متعلق بمحاور االستبانة، العامة

 671مجال المهام الفنية وتكونت عينة الدراسة من ، األولويات التربوية وهما مجال المهام اإلدارية

ومعامل كرونباخ ألفا لحساب صدق وثبات ، معامل االرتباط بيرسون مشرفاً تربوياً، وتم استخدام

كما ، واالنحراف المعياري لدرجات التطبيق، والمتوسطات الحسابية، واستخدمت النسب، األداة

للكشف عن داللة الفروق ( T test)وكذلك اختبار ت ، (ANOVA)استخدم تحليل التباين األحادي 

ئج أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات اإلحصائية، وقد تبين من النتا

التربوية في مجال المهام اإلدارية ككل مرتفعة بينما جاءت في مجال المهام الفنية بدرجة متوسطة، 

وتبين من النتائج أن المهام اإلدارية التي احتلت مراتب متقدمة في أولوياتها كانت في غالبها مهام 

بينما تأخرت المهام التي في غالبها مهام تنظيمية ، لنتائج عند تقييم عمل المديرظاهرة وملموسة ا

وتخطيطية، كما أن المهام الفنية التي احتلت مراتب متقدمة في أولوياتها كانت في غالبها مهام 

م بينما تأخرت المهام التي تهت، ظاهرة وملموسة النتائج وكذلك المهام التي تهتم بالطالب واحتياجاته

بين ، α=0.0.بالمعلم وتلّمس احتياجاته، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين حول درجة تطبيق مديري 

المهام المدارس الثانوية لمفهوم األولويات التربوية ومجاالتها تعزى للمؤهل العلمي باستثناء مجال 

وال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ، اإلدارية لصالح فئة الدراسات العليا

.0.0=α تعزى للخبرة و الدورات ومجال اإلشراف . 
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Abstract: 

The study aimed at identifying the degree of application of concept 

of educational priorities by secondary school principals in the city of Taif 

from the point of view of the supervisors.The study used a descriptive 

survey approach.Study tool was a questionnaire composed of two main 

parts : The first part is related to public information, and the second part is 

related to the points of questionnaire, and it include and fifty - eight items 

distributed on two areas of the concept of educational priorities, namely the 

field of administrative tasks, the field of technical tasks.The study smple 

consisted of 176 educational supervisors. The study used the Pearson 

correlation coefficient, and Cronbach's alpha coefficient to calculate the 

reliability and validity of the tool, and used ratios, arithmetic mean, and 

standard deviation scores for the application, (ANOVA) as well as the T - 

test to detect statistical significance of differences.Results showed that the 

degree of application the concept of educational priorities by secondary 

school principals in the field of administrative tasks as a whole was high 

but in the field of technical tasks was moderate the administrative tasks that 

occupied advanced ranks in priority tasks were predominantly visible and 

tangible results when evaluating the work of a principle, while the tasks 

that are mostly regulatory and planning functions were at the end.the 

technical tasks that occupied advanced ranks in priority tasks were mostly 

in the visible and tangible results and tasks that are interested in student 

needs, while tasks related to the teachers were at the end.No statistically 

significant differences at the level of α = 0.05 between the averages of 

responses from members of the study population of supervisors about the 

degree of application of the concept of educational priorities by secondary 

school principals and its fields, attributed to the scientific qualification, 

except for the scientific field of administrative tasks in favor of Graduate 

studies, and there are no statistically significant differences at the level of α 

= 0.05 attributed to the experience and courses and field supervision. 
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 :المقدمة

يُعد مدير المدرسة مسؤوالً هاماً في سير العملية التربوية، إذ أن الكثير من البرامج الناجحة 

التي تحققها المدرسة تنبع من مقدرة المدير على قيادة المصادر البشرية والمادية، وإغنائها 

دها، كما أن المدير يمارس دوراً فاعالً في بالمعلومات، واستثارة روح المناقشة والبحث بين أفرا

 (. Fullan, 2002:11)مدرسته من حيث التنظيم والتخطيط والتنسيق والتفويض 

أن مدير المدرسة يُعد المسؤول األول في مؤسسته ( Dean, 2010:12)ورأى دين 

مية بمستوى عاٍل إذ يقع على عاتقه الكثير من المهام لتحقيق األهداف التربوية والتعلي، التعليمية

فالهدف الذي يُطلب من المدير في العملية التعليمية التعلمية هو تعبير عن واقع هذه العملية، ، ورفيع

حيث يتم من خالله تحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم، فهو ال يكتف بتحديد اتجاهات المدرسة، وهدفها 

يعكس دور إداري يتمثل في قيادة  مما، المستقبلي فحسب، بل يتطرق إلى وضع وسائل تحقق ذلك

عملية التغيير إلى األفضل، وتحفيز المعلمين على االبتكار، ورفع كفاياتهم المهنية، ومهاراتهم 

 .وقدراتهم األدائية

ومما تقدم يتضح لنا ضخامة العبء الملقى على مدير المدرسة من حيث تزايد األعباء 

ك ألن المسؤوليات في المؤسسات التربوية ال تتمتع والمسؤوليات وتنوعها وتشعبها وتداخلها، وذل

بنفس درجة الوضوح والتحديد الذي تتمتع به في المؤسسات الصناعية والتجارية، والمدرسة 

كمؤسسة تربوية يعاني مديرها من قضية توزيع اهتمامه وجهده ووقته على مختلف األنشطة التي 

 (.22: م6991الحبيب، )على ترتيب أولوياتهتقع ضمن مسؤولياته مما يتطلب ذلك ضرورة العمل 

أن ترتيب األولويات  Stockman & Powers, 2010):18)حيث رأى ستوكمان وباورز 

بالنسبة لمدير المدرسة ضرورة من أجل البقاء، حيث يعاني معظم المديرين من عدم القدرة على 

ل مؤثرة على قدرة المدير على التوازن في ترتيب أولويات عملهم، وذلك قد يعود نتيجة عوام تحقيق

وحجم ، ترتيب أولوياته خارجة عن إرادة مدير المدرسة مثل اإلعداد قبل الخدمة والتدريب أثناءها

المدرسة، مما ال يعكس حقيقة رغباتهم وآمالهم، نتيجة لذلك فقد تكونت مفاهيم خاطئة عن مهام عمل 

رية الروتينية وأهمل إلى حد كبير المهام مدير المدرسة حيث تركز عمل المدير في األعمال اإلدا

األساسية األخرى نتيجة عدم قدرته على ترتيب أولويات عمله، فأصبح مدير المدرسة يصادف 

ومن هنا  .ظروفاً صعبة في عمله إذا كان ممن يتمسكون ببعض المفاهيم الخاطئة عن أعماله اإلدارية

تطبيق مديري المدارس تعرف على درجةفقد جاءت ضرورة اجراء مثل هذه الدراسة من أجل ال

 .الثانوية لمفهوم األولويات التربوية في مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين

 :مشكلة الدراسة

يعتبر مدير المدرسة الثانوية الرجل األول الذي يقع على عاتقه مسؤولية إدارة المدرسة وما 

لمطالب المتعددة التي تعد مصدر دائم للضغط النفسي تحتاجه من موازنة بين األنشطة المدرسية وا

في البيئة المدرسية، وهناك أيضاً العديد من العوامل البيئية التي تسبب الضغط النفسي وعدم القدرة 

ولكي يقوم المدير بعمليات ومجاالت العمل اإلداري ، على ترتيب المديرين ألولويات عملهم

التنسيق واتخاذ القرار والتقييم بكفاية وفاعلية، فإن إدارته الرئيسية ومنها التخطيط والتنظيم و

األمر الذي يتطلب منه القدرة على تحديد ، التربوية تستلزم قدراً معقوالً من المرونة وحرية الحركة

المهام وترتيب أولوياته التي تضمن له بيئة عمل مناسبة لتخطيط ورسم السياسة التربوية المدرسية 

  .واختيار أفضل الطرق لتحقيقهاوتحديد األهداف 

أن مفهوم األولويات أصبح بُعداً مهماً ال بد من استغالله في ( 62: م0..2)ورأى الخريشة 

فهو أحد المعايير األساسية التي تؤخذ ، الحاضر والتخطيط لالستفادة منه بشكل فعال في المستقبل
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عام، والذي يعتمد على استغالل  في االعتبار في تحديد مستوى النجاح وفاعلية اإلداري بشكل

 .موارد المؤسسة البشرية والمادية

وتأتي استراتيجية ترتيب األولويات لدى مديري المدارس كما يراها الباحث من منطلق 

التغيير والتعديل والتطوير وكذلك من منطلق كيفية استراتيجية التنمية اإلدارية، واستغاللها بشكل 

والتي يجب أن يستفاد منها بأقصى درجة ممكنة وصواًل  الوقت والجهدفعال، وكذلك تقليل الضغط و

تحديد مهام : لتحقيق موضوع تبسيط اإلجراءات والمهام وترتيبها بالتنظيم في عدة نواح منها

واختصاصات العاملين في المدرسة، وتقسيم العمل بينهم بشكل موضوعي وعادل، وتحديث وتبسيط 

عاد ما هو غير ضروري، وذلك من خالل إعداد الدراسات التنظيمية إجراءات العمل المتبعة باستب

المصاحبة للعمل، وأخيرا تطبيق مبدأ اإلدارة ( المادية واالجتماعية)الالزمة، وتوافر البيئة التنظيمية 

 . باالستثناء، واالتجاه نحو تفويض السلطة

دارس أصبح ضرورة األولويات التربوية لدى المديرين في الم ونظرا ألن تطبيق مفهوم

فإن الباحث يرى ، ملحة كوسيلة تمكن المديرين من التعامل مع التحديات والتغلب عليها بفاعلية

مما دفعه أن يختار موضوع دراسته الحالية بعنوان ، ضرورة اجراء دراسات علمية في هذا المجال

نة الطائف من وجهة نظر درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات التربوية في مدي"

ويأمل الباحث أن ينسجم نتاج هذه الدراسة مع توجهات وزارة التربية ، "المشرفين التربويين

 .والتعليم

 : أسئلة الدراسة

ما درجة تطبيق مديري المدارس : سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

 ائف من وجهة نظر المشرفين التربويين؟الثانوية لمفهوم األولويات التربوية في مدينة الط

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

ما درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات التربوية بمجال المهام اإلدارية في  -2

 مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

وم األولويات التربوية بمجال المهام الفنية في ما درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفه -1

 مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللة  -3

(.0.0=á)  لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات التربوية في مدينة

المؤهل العلمي، )من وجهة نظر المشرفين التربويين تعزى لمتغيرات الدراسة  الطائف

 .؟(سنوات الخبرة في اإلشراف، التدريب في مجال اإلدارة، تخصص اإلشراف

 :أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة إلى 

التعرررف علررى درجررة تطبيررق مفهرروم األولويررات التربويررة بمجررال المهررام اإلداريررة لرردى مررديري  -6

 .الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين المدارس

التعرف على درجة تطبيق مفهوم األولويات التربوية بمجال المهام الفنية لدى مديري المردارس  -2

 .الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين
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سرنوات ، ال اإلدارةالتردريب فري مجر، تخصرص اإلشرراف، معرفة أثر متغيرات المؤهل العلمي -1

الخبرة في اإلشراف في درجة تطبيق مفهوم األولويات التربوية لدى مرديري المردارس الثانويرة 

 .في مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين

 : أهمية الدراسة

 :باإلضافة للنقاط اآلتية، تنبع أهمية هذه الدراسة من اإلجابة على أسئلتها

ألولويررات التربويررة فرري العمررل مررن المهررام الترري تقررع علررى عرراتق المرردير يعتبررر تطبيررق مفهرروم ا .6

المعاصررر، وإن اإلدارة السررليمة فرري ترتيبهررا لاولويررات التربويررة وتطبيقهررا فرري العمررل يمكررن أن 

تررؤدي إلررى نتررائج إيجابيررة تتمثررل فرري تحقيررق الرضررا فرري العمررل وتحسررين األداء وزيررادة االنتاجيررة 

 .وتجنب المشاكل

درجة تطبيرق مرديري المردارس الثانويرة لمفهروم  هذه الدراسة في سعيها للكشف عن تكمن أهمية .2

وقررد يررؤدي هررذا  األولويررات التربويررة فرري مدينررة الطررائف مررن وجهررة نظررر المشرررفين التربررويين

االستخدام بردوره إلرى خفرض مسرتوى الضرغط الرذي يتعررم لره المرديرون بسربب تعردد مهرامهم 

 . وواجباتهم

تطبيق المديرين لمفهوم األولويات التربوية يمكننا مرن معرفرة مسرتوى ادائهرم إن معرفتنا بدرجة  .1

للوظرائف الرئيسرية لرردارة المدرسرية وبالترالي وضررع البررامج أو الخطرط لمعالجرة مرا قرد تكشررفه 

 .الدراسة من تدٍن أو قصور في هذا األداء

المردارس فري تررتيبهم  قد تهم هذه الدراسة القرادة التربرويين فري تحسرين وتطروير قردرات مرديري .4

وذلررك لمسرراعدتهم علررى أداء مهررامهم وتحقيررق أهرردافهم فرري االرتقرراء بالعمليررة ، ألولويررات عملهررم

 .التربوية والتعليمية بما يتالءم مع االحتياجات المعاصرة والمستقبلية

قد تفيد هذه الدراسة مديري مكاترب اإلشرراف التربروي فري تحديرد مرواطن القروة أو الضرعف فري  .0

، ومرن ثرم العمرل علرى تعزيرز جوانرب القروة، مديري المدارس لمفهوم األولويات التربويرة تطبيق

 .وتالفي جوانب القصور

تأتي أهمية هذه الدراسة أيضاً من خالل ما ستتوصل إليه مرن نترائج وتوصريات يأمرل الباحرث أن  .1

الوقررت  تسرراعد علررى التطرروير الررذاتي للمررديرين المبنرري علررى ترتيررب األولويررات وتحليررل توزيررع

وتطوير الشخصرية القياديرة مرن حيرث التمييرز برين المهرم فراألهم، برين الغايرة والوسريلة والتركيرز 

 .على نتيجة العمل بدالً من التركيز على العمل ذاته

 : حدود الدراسة

 اقتصرت الدراسة على التعرف إلى درجة تطبيق مديري المدارس : الحدود الموضوعية

 .التربوية في مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويينالثانوية لمفهوم األولويات 

 اقتصرت الدراسة على مكاتب التربية والتعليم بمدينة الطائف: الحدود المكانية. 

 تم تطبيق هذه الدراسة بعد توفيق هللا عز وجل خالل العام الدراسي  :الحدود الزمانية

 (. هـ6411/6414)

 الدراسة على جميع المشرفين التربويين بمكاتب اإلشراف تم تطبيق أداة : الحدود البشرية

 .التربوي بمدينة الطائف والذين يشرفون على المدارس الثانوية فقط
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 :مصطلحات الدراسة

 :مفهوم األولويات التربوية

وضع األشياء أو األمور في ترتيب معين حسب "بأنها ( 267:م1..2)عرفها سعادة 

 ".فة لها مفهوم الترتيبومن الكلمات المراد، أهميتها

القاعدة المبنية على فهم "بأنه ( 629:م1..2)وعّرف رحال و صالح مفهوم األولويات 

بناًء على ، وراجحها ومرجوحها، ومعرفة فاضل األعمال ومفضولها، األنسب واألجدر من األعمال

ومعرفة النتائج ، اربغرم تحقيق أهم المصالح بأخف األضر، وبالواقع الذي يتطلبها، العلم بمراتبها

 ".التي يؤول إليها تطبيق تلك األعمال

عملية ترتيب مديرو المدارس : وعّرف الباحث مفهوم االولويات التربوية إجرائياً بأنه

لمهامهم اإلدارية والفنية األَولى فاألَولى واألهم فاألهم وذلك لتحقيق األهداف المرسومة إلدارة 

 .لها المدرسة في الوقت والزمن المتاح

 :المهام اإلدارية

جميع المهام "المهام اإلدارية لمدير المدرسة بأنها ( 641: م...2)عّرف األغبري 

". والواجبات التي ينبغي على مدير المدرسة القيام بها لضمان سير العمل في مدرسته بسهولة ويسر

 .وهذا ما يقصده الباحث في هذه الدراسة

 :المهام الفنية

جميع المهام والواجبات "المهام الفنية لمدير المدرسة بأنها ( 641: م...2)غبري عّرف األ

وذلك بغية ، وأولياء أمورالمرتبطة بتغيير سلوك المنتسبين للعملية التعليمية من معلمين وتالميذ 

 ". تحقيق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها المدرسة

 :اإلطار النظري للدراسة

تلك الجهود المنظمة التي يقوم بها فريق "المدرسية بأنها اإلدارة ( 8: م1..2)عّرف أحمد 

، وإداريين، وفنيين؛ بغيةَ تحقيق األهداف التربوية داخل (المدرسة)من العاملين في الحقل التعليمي 

 ".المدرسة تحقيقاً يتالءم مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أسس سليمة

ذلك الجهد المنظم الذي يتفاعل بإيجابية داخل "بأنها ( 62: م4..2)جا بينما عرفها الخوا

 المدرسة وخارجها وفقاً لمناخ تربوي وتعليمي مناسب وضمن سياسة عامة وفلسفة تربوية واضحة

 ".تصنعها الدولة رغبة في إعداد الناشئين، بما يتفق مع أهداف المجتمع والصالح العام

مجموعة عمليات وظيفية تُمارس من "ارة المدرسية بأنها اإلد( 69: م7..2)وعّرف حسين 

 ".أجل تحقيق أهداف المدرسة بوساطة آخرين عن طريق التنظيم والتوجيه والقيادة

وتولي المنظمات التربوية العالمية جل اهتمامها لردارة المدرسية كونها تمثل العنصر األقررب 

وسعت ي يسراعدها علرى حرل تلرك المشركالت، من واقع المشكالت وحيث موقعها علرى المحرك الحقيقر

اإلدارة وتوفير كافة اإلمكانات لتسهيل مهمتها على أكمل وجه، وللتحروالت المعرفيرة تطوير هذه إلى 

التي يشهدها هذا العصر بما فيه من كم كبير من المعارف والعلروم والتقنيرات الحديثرة جعلرت الربعض 

 مراجعرة علرى ى المهتمين بالميردان التربروي العمرلمما فرم ذلك عل يطلق علية بعصر المعلومات،

والعمررل علررى تفاديهررا فرري الوقررت  فيهررا القصررور جوانررب عررن والبحررث التربويررة العمليررة أركرران جميررع

 . المناسب
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وتنبع أهمية اإلدارة التربوية من إسهامها الكبير في تربية الفرد وإعرداده للحيراة، مرن خرالل مرا 

تنشئة لاجيرال بعَعرداها إحردى القروى الرئيسرة العاملرة فري المجتمرع، التري تقوم به اإلدارة المدرسية من 

ه بركرائز النهضرة والردعائم الثابترة ولرذا يجرب أن تحظرى باالهتمرام والعنايرة الخاصرة، مرن خرالل ، تمدُّ

السررعي الرردائم إلررى ترردريب المررديرين وتنميررتهم مهنيرراً ليصرربحوا أكثررر قرردرة علررى أداء مهمرراتهم وتنميررة 

 & Cassel: 6)م المعرفيررة، الترري يتوقررع مررنهم أن يمارسرروها فرري إطررار وظررائفهم اإلداريررة كفايرراته

Standifer, 2000.) 

وتسعى المؤسسات التربوية، ومنهرا المدرسرة إلرى البقراء واالسرتمرار والنمرو، فهري ال تسرتطيع 

رهررا للصرردفة فالمؤسسررة الترري تتررك أمو، أن تقرف ثابتررة أمرام التغييررر المتسررارع بشرتى مجرراالت الحيراة

والظروف غالباً ما تصبح خاضعة إلرى التغييرر، وليسرت صرانعة لره، وعنردها فرإن التغييرر يرتحكم فري 

مصرريرها، ويملرري عليهررا تبعاترره وشررروطه حتررى تسررتطيع التكيررف معرره أو أن تحرراف  علررى وضررعها 

لرـه، وأن وبرذا فرإن اإلدارة المدرسرية يجرب عليهرا أن تتماشرى مرع التغييرر، وأن تكرون سرابقة ، الراهن

تخطررط للتغييررر قبررل حدوثرره، وأن تجعررل للتغييررر صررورة واضررحة لكررل العرراملين فرري المدرسررة؛ حتررى 

يسرررتطيع كرررل فررررد مرررن العررراملين أن يشرررعر بأهميتررره، وأن تسررراير الركرررب والتطرررورات التكنولوجيرررة 

 (..2:م1..2أحمد، )والمعرفية وغيرها

 الشخصررية والمعرفيررة للتررأثير فرريومرردير المدرسررة هررو قائررد تربرروي يمتلررك قرردرات كثيرررة منهررا 

جميع العاملين في البيئة المدرسية، و بحيرث يمترد ترأثيره للمجتمرع المحلري ويكرون قرادراً علرى إجرراء 

التغييررر االجتمرراعي فرري المجتمررع فرري االتجرراه المرغرروب فيرره مررن خررالل اختيرراره الوسررائل واألسرراليب 

ألفكررار وتنميررة المجتمررع وتوعيترره بأهميررة المناسرربة لالتصررال والتواصررل مررع المجتمررع المحلرري لنشررر ا

اإلدارة المدرسية والمدرسة ككل، ومن هنا جاء االهتمرام بالسرلوك القيرادي ألنره يمثرل أحرد المحرددات 

 (.11: م8..2األخرس،)الرئيسية لكفاءة اإلدارة وإنتاجيتها 

والتطرروير إّن اإلدارة المدرسررية تحترراج إلررى إنسرران يعررد التغييررر (22: م4..2)وذكررر الخواجررا 

ضرورة حياة وتقدم، وأن يكون قادراً على مواجهة تحديات المستقبل التي تتزايد باستمرار، فكل يروم 

تظهررر علررى مسرررح الحيرراة معطيررات جديرردة تحترراج إلررى خبرررات جديرردة وفكررر جديررد وأسرراليب جديرردة 

وقرادر علرى  أي أنهرا تحتراج إلرى إنسران مبردع ومبتكرر، ومهارات وآليات جديردة للتعامرل معهرا بنجراح

 .تكييف البيئة وفقاً لقيم األخالق واألهداف وليس التكيف معها فقط

أهمية دور اإلدارة المدرسية متمثلة بمدير المدرسة باعتبراره قائرداً  كما تناولت نظريات القيادة 

تربويرراً وكرران للنظريررة السررلوكية دور بررارز فرري مسرراعدة البرراحثين والدارسررين علررى وصررف السررلوك 

لمرردير المدرسررة وتحليلرره وبيرران أثررره بعررد أن تراجعررت كررل مررن نظريررة السررمات، ونظريررة القيررادي 

، الموقف، أمام النظرية السلوكية، في إعطاء إجابات شافية لتوضيح مفهوم القيادة وأنماطها وفاعليتها

لقيرادة وقد بدأ االهتمام بدراسة السلوك القيادي لمدير المدرسة منرذ أواخرر الثالثينيرات بظهرور أنمراط ا

التسرلطي والرديمقراطي والترسرلي، لرذلك يعتبرر مردير المدرسرة قائرداً تربويراً : الثالثة المشهورة وهري 

لمدرسته فهو يضطلع بأدوار ومهمات ال تختلف إال من حيث الحجم عن تلك التري يضرطلع بهرا مردير 

 (.29: م 9..2السعود،)التعليم في المنطقة 

رة ومتعررددة األبعرراد والجوانررب، فهررم يكونررون عالقررات ويتحمررل مررديرو المرردارس مسررؤولية كبيرر

وتفرراعالت مررع عرردد مررن العناصررر والفئررات والهيئررات داخررل المدرسررة وخارجهررا، ويمررارس مررديرو 

لررذا يجررب أن يكررون تواصررل ، المرردارس مسررؤولياتهم متررأثرين بقرريم المجتمررع المحلرري وآراءه وأفكرراره

الدور الرئيسي للمدرسة كمؤسسة تربوية، إضافة إلى المدير مع المجتمع المحلي مستمراً ومبنياً على 

الدور المتزايد األهمية للمؤسسة التربوية في التفاعل مع المجتمع المحلي المتسرارع التغييرر والمتبردل 

الظررروف والمتجرردد بالترردريب والتقررويم أو اعتمرراد أسررس نظريررة إداريررة ليكررون لهررا الرردور األكبررر فرري 

هرذا وإن ، لمؤسسة التربوية بشكل عام ومجتمع المدرسة بشكل خرا توجيه هذه الممارسات لخدمة ا
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كل عمل جماعي ال بد أن يتم االشراف علرى تنفيرذه بدقرة لمصرلحة الفررد والجماعرة، فمردير المدرسرة 

قائرررد تربررروي مهمتررره أن يعمرررل جاهرررداً علرررى تحسرررين العمليرررة التعليميرررة، وأن يقررردم كافرررة التسرررهيالت 

هررام وحسرراس فرري مسرراعدة المعلمررين علررى العمررل الجرراد لتحقيررق أهررداف واإلمكانررات المتاحررة، فرردوره 

 (. 14: م9..2مصطفى،)المدرسة 

وقد تعددت مهام مدير المدرسة وواجباته، وأصبح ملزماً للقيام بأدوار ذات أهمية ودالالت 

وضع األهداف التربوية والتخطيط التنظيمي، واجراءات التدريس، والمشاركة في : تربوية مثل

م ووضع المناهج المدرسية، وتقييم أداء العاملين وتوجيههم وتلبية مطالبهم في المدرسة، تصمي

إضافة إلى النشاطات األخرى المتعلقة بالتسهيالت والمباني المدرسية، ولم يعد لمدير المدرسة 

ديه االعتماد على المعرفة فقط للقيام بمهامه وأداء واجباته ولكن بات من المطلوب منه أن تتوفر ل

 . المهارات الضرورية الالزمة لتنفيذ هذه المهام والواجبات

إلررى أنرره بررالرغم مررن اخررتالف العديررد مررن البرراحثين فرري ( 29-21: م2.62)وأشررار المسرروري

تصنيف وتقسيم مهام ومسؤوليات مدير المدرسة إال أنه يمكن حصرها بالمهام والمسؤوليات اإلدارية 

 :والفنية على النحو اآلتي

 :والمهام اإلدارية األعمال -أ 

وهرري األعمررال والمهررام المتصررلة بالعمررل اإلداري مررن أعمررال مكتبيررة ومررا تتضررمنه مررن إدارة 

تنفيذية تنظيمية يجب علرى مرديري المردارس القيرام بهرا حترى يتمكنروا مرن إدارة مدارسرهم فري سرهولة 

يهرا للمروارد التري تخردم ويسر، وتهتم هرذه األعمرال والمهرام التعليميرة بدرجرة االهتمرام نفسرها التري تول

 :العملية التعليمية وهذه األعمال والمهام هي

: السجالت هذه أهم ومن ،عليها والمحافظة المختلفة المدرسية السجالت إعداد على إلشرافا -6

 لسج–التالميذ غياب تفريغ لسج – للتالميذ يومي غياب لسج – التالميذ قيد لسج)

 لسج–وبياناتهم وأعمالهم الموظفين لسج – االمتحانات نتائج لسج –الشهرية الدرجات

 لأعما متابعة لسج – الموظفين تأخر حصر لسج – وانصرافهم الموظفين حضور

 (.معلمينال

 .بالمدرسة ورفعها لردارات التعليميةل إعداد التقارير عن سير العم -2

 .إعداد موازنة المدرسة والرقابة على أوجه الصرف منها -1

 .إدارة شؤون األفراد -4

 .فظ النظام بين التالميذاإلشراف على ح -0

 .المدرسيةل إعداد الجداو -1

 .على تزويده باألدوات والتجهيزات الالزمةل إدارة المبنى المدرسي والعم -7

  .مراقبة البرامج وإجراءات التدريس الموضوعة بواسطة اإلدارة التعليمية -8

  .تنظيم االجتماعات الدورية للجان المدرسية -9

  .التعليمية اإلدارة مع لوالتواص لاالتصا -.6

  .متابعة القوانين والنظام المدرسي -66

  .مع الهيئة التدريسية والعاملين في المدرسةل التواص -62

 .متابعة شؤون التالميذ الصحية واالجتماعية والمسلكية -61
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 :والمهام الفنية ل األعما -ب 

ومدير المدرسة يعمل ( إدارة تعليمية)وهي األعمال والمهام المتصلة بقيادة العمل التعليمي 

يسعى إلى تغيير سلوك جميع المشاركين في العملية التعليمية من مدرسين وإداريين  كمشرف مقيم

 :وتالميذ بغية الوصول الى األهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها، وهذه األعمال والمهام هي

  .متابعة خطط الدروس -6

  .الزيارات الصفية الميدانية -2

  .نمشاركة المشرفين التربويين في زيارتهم للمعلمي -1

 .أقصى جهدل حفز أعضاء هيئة التدريس لبذ -4

 .التقدم الدراسي للتالميذل مع هيئة التدريس بالمدرسة في وضع خطط تقويم وتسجيل العم -0

 . توجيه فردي وجمعي للمعلمين واإلداريين في المدرسة -1

  (.تقويم تكويني وختامي)تقويم المعلمين واإلداريين في المدرسة  -7

 .المجتمع المحليتوطيد العالقة بين المدرسة و -8

  .التقارير الخاصة بالهيئة التدريسية واإلداريةل إيصا -9

  .تحديث أساليب وأدوات التقويم -.6

  .متابعة االمتحانات ونتائجها والمستويات التحصيلية للتالميذ -66

  .تشجيع الدراسات المستمرة لتطوير المناهج وأساليب التدريس -62

 .تعزيز عملية إثراء المنهاج المدرسي -61

 .عضاء هيئة التدريس بالمدرسة على تطوير وتحسين األنشطة المدرسية المختلفةمع أل العم -64

 .استخدامهل على تأسيس مركز فني للموارد التعليمية وتسهيل العم -60

  .إتاحة فرصة النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس بالمدرسة -61

عمال إلى أن اهتمام مديري المدارس يتمركز حول األ( Yu SO, 2009: 21)وأشار يو سو 

اإلدارية الروتينية على حساب المهام واألعمال اإلشرافية، ولكون دور مدير المدرسة يتمتع بصفه 

المشرف المقيم في المدرسة ومسؤوالً مسئولية مباشرة عن جميع الجهود والقوى البشرية المادية 

قاته مع التي يعمل في ظلها للوصول إلى األهداف المنشودة بصفته األقدر واألجدر بحكم عال

 .العاملين معه على مستوى أدائهم ومخرجاتهم لذا أطلق عليه مسمى المشرف المقيم

أن اختالف مديرو المدارس في معرفتهم ( Sindhvad ,2009: 33)وأضاف سند هافد 

للمسؤوليات التي تفرضها طبيعة عملهم كمدراء ولعل مرد هذا االختالف ربما يعود إلى عوامل 

سهم كاإلعداد التربوي والخبرة والتدريب قبل الخدمة والقراءات الشخصية، أو تتعلق بالمديرين أنف

 .ربما يرجع إلى زيادة تركيزهم على االعمال اليومية الروتينية وإغفال الجانب التربوي

وإن مسؤوليات عمل مدير المدرسة تنقسم من حيث تصنيفها إلى نوعين هي المسؤوليات 

حيث ، ال أن هذا التقسيم ال يتسم بنفس الوضوح الذي يتسم به نظرياً اإلدارية والمسؤوليات الفنية إ

يصعب  نجد على الواقع العملي أن مهام مدير المدرسة تتداخل بنوعيها وتتعقد وتصل إلى درجة

ومن هنا ندرك أهمية الحاجة إلى تحديد أهمية وأولوية أي ممارسة من ممارسات ، الفصل بينهما

إذ علينا ، بط بشكل إلى كونها إدارية أو فنية من حيث التصنيف النظريمدير المدرسة وهذا ال يرت
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أيضاً يتوجب ، أن نعيد النظر في معتقداتنا حول الفصل بين الجانبين اإلداري عن الجانب الفني

حيث أن تداخل المسؤوليات وتفاعلها ، علينا إعادة النظر في تفضيلنا لجانب على حساب جانب آخر

خرى بشكل قوي يفرم على مدير المدرسة أن يوزع اهتمامه بينهما بالتساوي، وتأثر كل منها باأل

إال أن درجة التركيز واالهتمام على جانب آخر دون الثاني ترتبط بمرحلة العمل وطبيعة المدرسة 

 (.(Buckner and James, 2000: 22وإمكاناتها والظروف المحيطة بها 

لجانبين اإلداري والفني، وكذلك خطأ االعتقاد بأن وهناك من رأى أنه من الخطأ الفصل بين ا

 ,Cottan)المسؤوليات الفنية هي أكثر استحقاقاً لوقت المدير وجهده من المسؤوليات اإلدارية

2001: 5.) 

أن الواقع العملي لمديري المدارس يدل على الخلل الواضح ( 20: م7..2)ورأى الزويهري

هي بالصورة األولى التركيز على الجانب اإلداري على في التوازن بين الدور اإلداري والفني 

أما الصورة المقابلة هي التركيز على الجانب الفني وإغفال الجانب اإلداري ، حساب الجانب الفني

 .مما يعيق إمكانية حصولها

أن مدير المدرسة مسؤوالً عن الجانبين اإلداري ( Johnson, 2006: 19)وذكر جوهنسون 

مديراً إدارياً عندما يوفر كل ما تحتاجه عمليات التعليم في المدرسة من أدوات والفني مهاً فهو 

ومساعدات كما أنه يصبح مشرفاً فنياً عندما يقوم بكل الخدمات الضرورية لتهيئة تعليم جيد ويندرج 

تحت مهام ومسؤوليات مدير المدرسة مجموعة من المهام الفرعية التي تشمل شؤون المدرسة 

الحياة والتي يمكن إجمالها بمهام ومسؤوليات إدارية تتعلق بتسيير العمل اإلداري  وكافة جوانب

 .بالمدرسة، ومهام ومسؤوليات فنية تتعلق بتسيير األجهزة الفنية في المدرسة وتوجيه القائمين عليها

 :مفهوم األولويات التربوية

ضع األمور في ترتيب األولويات بأنها مهارة يتم من خاللها و(.6:م.2.6)عّرف الخريشة 

معين حسب أهميتها فهي تمكن من اتخاذ القرارات التي تحتاج إلى ترتيباً أو تنظيماً معيناً آخذةً بعين 

االعتبار العوامل المختلفة والمعلومات المتوفرة واألنشطة المتنوعة كما أنها تقدم الخيارات المهمة 

 .التي يصنع في ضوئها القرارات

بأنها أن يضع الفرد في ذهنه ترتيب مسبق : األولويات(10Dudley, 2006 :)وعّرف ديلي

لما يود فعله من مهام أو قد يدونه على الورق لما يريد القيام به خالل اليوم أو األسبوع أو الشهر 

فقد تتعارم هذه األدوار في ، ويقوم الفرد بوضع هذه المهام لتحقيق أهداف متنوعة يريد تحقيقها

جنباً لذلك ال بد من أن نقوم بترتيبها وتحديد أولوياتها قبل البدء بالتنفيذ حيث تسبق أوقات تنفيذها وت

 .التنفيذ عملية التخطيط الجيد

بأنها األمور الهامة والضرورية : تعريفاً آخر لاولويات( Stone,2005: 6)وقدم ستون 

 .وبرامج واضحة التي قد ال تكون عاجلة بل تم التخطيط بهدوء وروية إلنجازها حسب أهداف

تلك المهارة التي يتم عن طريقها وضع : األولويات بأنها( 08: م6999)وعّرف السقا 

ومن بين الكلمات أو المفاهيم المرادفة لها مفهوم ، األشياء أو األمور في ترتيب معين حسب أهميتها

في الحسبان العوامل  وهي تسمح باتخاذ القرارات التي تتطلب تنظيما أو ترتيباً معينا يأخذ، الترتيب

المختلفة والمعلومات المتوفرة واألنشطة المتنوعة كما أنها تزود بالخيارات المهمة التي يصنع في 

 .ضوئها القرارات

القاعرردة المبنيررة علررى فهررم "بأنرره ( 629: م1..2)وعررّرف رحررال و صررالح مفهرروم األولويررات 

بنراًء علرى ، وراجحها ومرجوحها، لهاومعرفة فاضل األعمال ومفضو، األنسب واألجدر من األعمال
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ومعرفرة النترائج ، بغرم تحقيق أهم المصالح بأخف األضرار، وبالواقع الذي يتطلبها، العلم بمراتبها

 ".التي يؤول إليها تطبيق تلك األعمال

 :أهمية تطبيق مفهوم األولويات التربوية: ثانيا  

تي يجب أن يكتسبها كل شخص من إن تحديد األولويات من المهارات األساسية الهامة وال

أجل بلوغ األهداف التي يضعها مسبقاً في حساباته والتي تحقق له نجاحاً كبيراً في أي مشروع قد 

 (.22: م6999، ستيفن)يقدم عليه اإلنسان في حياته بشكل عام

أن عملية تحديد األولويات تعتمد على جملة من األبعاد والتي ال ( 7: م 0..2) وذكر الحبيب

بد لمديري المدارس أخذها بعين االعتبار والمتمثلة بتحديد الصورة واإلطار العام للهدف ومدى 

أهميته مقارنة باألهداف األخرى ومدى نسبة النجاح بناًء على المعطيات المتوفرة للمدير من موارد 

 .وامكانيات مادية أو ذاتية

 رسة المتوفرة ومشاكلها القائمةفتحديد األولويات عملية مستمرة وتسيطر عليها ظروف المد

ويمكن القول أن تحديد الحاجات اإلدارية والفنية تمثل الحلقة . ومتطلباتها المتغيرة وامكاناتها المتاحة

األولى والهامة من سلسلة الحلقات المتعاقبة التي تشكل في أساسها عملية التقييم وتحديد الكفايات 

ي ترتكز عليه عملية التخطيط لتدريب األفراد والمؤسسات المطلوبة هي بمثابة العمود الفقري الذ

 (.17: م 0..2الخريشة،)التربوية من أجل تحقيق الكفاية وحسن األداء

وقد أصبح نجاح وتطوير اإلدارة المدرسية رهناً بإتباع هذه اإلدارات لمقومات الفكر اإلداري 

ت عنه اتجاهات الفكر اإلداري عبر المعاصر، وتلك المقومات التي جاءت كنتيجة منطقية لما أسفر

فترات تطوره، كما غدت اإلدارة الفعالة لهذه المؤسسات التربوية هي اإلدارة التي تعنى في هيكلية 

متكاملة في األهداف واألنشطة والعناصر البشرية والمادية، وحقيقة األمر أن هناك عدة متغيرات 

موقع رد الفعل واالستجابة البطيئة،  عالمية فرضت على اإلدارة المدرسية، أن تتحول من

واإلجراءات المعقدة إلى إدارة مواجهة التغيير والتجديد، ولقد ترتب على هذه المتغيرات ظهور عدة 

اتجاهات ومداخل معاصرة في الفكر اإلداري من شأنها أن تسهم في تطوير إدارة المنظمات 

مداخل المعاصرة ما يعرف بترتيب وتجويدها وتطوير أدائها، ومن أبرز هذه االتجاهات وال

 .(06: م 6997خصاونة،)األولويات

ويعتبر مفهوم األولويات من أهم المفاهيم التي استحوذت على االهتمام الكبير من قبل 

تنظيم عادة حيث يرتبط هذا المفهوم بأبعاد كثيرة أهمها إ، الممارسين والباحثين في مجال اإلدارة

المعمول بها داخل وإعادة التصميم للعمليات اإلدارية لتربوية، في المؤسسة االتفكير األساسي 

 (. Pont, et al, 2008:53 )الحاسمة ءجوهرية في معايير قياساألداتحسينات لتحقيق المدرسة، 

لذا فإن عملية ترتيب مديري المدارس ألولويات عملهم تزداد أهميتها في مساعدة المخطط 

ل ائـأساليب و وسل واستعما، وتساعده في صنع القرار السليمالتربوي على فهم المشكالت الجديدة، 

بيانات تقييم ل تحليل المشكالت والصعوبات التي تواجه النظام التعليمي وذلك من خالـل ة لحـفاعل

والتشاور مع ، وكثافتها وتعقيدهاتنوع الحاجات ات بطرق تساعد أصحاب القرار على فهم ـالحاج

طة ـة والمتوسـط الطويلـع الخطـوربطها م، ديد أولويات الحاجاتمتخذي القرار والمخططين في تح

 .القصيرةالمدى و

إلى أن ترتيب األولويات ( MacNeil & Prater,2000: 55)وقد أشار ماشنل وبراتر  

والتنظيم والعمليات وطرق وانسيابه إعادة البناء داخل المؤسسات التربوية يرتبط وبشكل كبير في 

تحسين الخدمة المقدمة، وهي القضية العالقات الخارجية التي يتم من خاللها ول ونظم العمل العم

 .المؤسسات التربوية مستقبالً  األكثر أهمية إذا ما أريد إصالح
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إلى أن هناك تحديات مستقبلية تواجه مديري ( AGRON,et al,2010 : 7)وأشار أجرون 

اجحة لمواجهتها و تتمثل في زيادة المدارس في المؤسسات التربوية والتي تستلزم إيجاد حلول ن

سرعة التغير في المجاالت المختلفة، وزيادة حدة المنافسة بين المؤسسات التربوية، الناتج عن 

تطور حركة العولمة اإلدارية فكراً وتنفيذاً، وسرعة التغيرات في النظم اإلدارية داخل المؤسسات 

ب اإلدارة، واألخذ باألساليب اإلدارية الحديثة ذلك يجب إجراء تغير في أسالي التربوية، وبناء على

القائمة على العمليات اإلدارية االنسيابية وإعادة هيكلة الجهاز اإلداري وتطوير منظومة القوانين 

 . العصر إدارة عامة تتسم بالبساطة وتستجيب لمتطلبات التي تكفل خلق

هماً ال بد من استغالله في أن مفهوم األولويات أصبح بعدا م( 62: م0..2)ورأى الخريشة 

فهو أحد المعايير األساسية التي تؤخذ ، الحاضر والتخطيط لالستفادة منه بشكل فعال في المستقبل

في االعتبار في تحديد مستوى النجاح وفاعلية اإلداري بشكل عام، والذي يعتمد على استغالل 

 .موارد المؤسسة البشرية والمادية

إلى أن األمر الذي زاد من حده ( DiPaola, 2003: 9&Thomas )وأشار ثومس وديباوال 

تنوع وتشعب مسؤوليات مدير المدرسة هو عدم قدرة بعض مديري المدارس على التعامل مع هذه 

وتتجلى المشكلة بشكل أكبر عندما نالح  بعض المديرين يركزون على ، المهام بترتيب األولويات

وكما يؤكد أنه من أهم الحلول الرئيسية ، نب األخرىجانب واحد من المسؤوليات ويهملون الجوا

 .التي تساعد مدير المدرسة على مواجهة المسؤوليات المتعددة العمل على ترتيب أولوياته

ومما سبق يمكن القول بأن المنظور التنظيمي لردارة يهتم بإنجاز أهداف تنظيمية من خالل 

ويمكن تقديم تعريفاً لردارة أكثر تفصيالً بأنها إنجاز  التنسيق بين األفراد والموارد األخرى المتاحة،

األهداف من خالل قيام المدير بأداء خمسة وظائف إدارية أساسية وهي التخطيط والتنظيم 

ونالح  أن العملية اإلدارية ما هي إال عملية تفاعل بين جزيئات أو ، والتوظيف والتوجيه والرقابة

فهي تتكون من وظائف أساسية ، صول إلى أهداف اإلدارة مسبقاً بغية الو، مكونات النظام اإلداري

وهذه ، إذ أنه ال يمكن ممارسة أي وظيفة بمعزل عن الوظائف األخرى، ترتبط معاً ارتباطاً وثيقاً 

الوظائف جميعها ترتبط بالوقت ألنه يجب تحديد األهداف واألعمال التي يجب تحقيقها وتحديد 

يذها وهذا يتطلب من المدير ترتيب المهام واألعمال حسب أولويتها الكيفية والوقت المناسب لتنف

 .لتحقيق تلك األهداف في الوقت المتاح

أن ترتيب األولويات بالنسبة لمدير المدرسة ضرورة والزمة (17: م0..2)ورأى الخريشة 

في  من أجل البقاء واالستمرار فقد ذكر أن هنالك عوامل تكمن وراء حالة عدم التوازن والخلل

عملية ترتيب األولويات وأهمها االعتقادات الخاطئة لدى مدير المدرسة عن مهام وأولويات عمله 

األمر ، فقد يتجه المدير إلى االهتمام باألعمال اإلدارية الروتينية ويغفل المهام األساسية األخرى

داري والعائد إلى الذي زاد من وجود العقبات أمام مدير المدرسة والتي تعرقل عملية التنظيم اإل

تمسك المدير ببعض المفاهيم الخاطئة عن اإلدارة، وأيضاً من هذه العوامل رغبة المدير نفسه وحبة 

للقيام بهذه األعمال حيث هؤالء المديرين ينظرون إلى وظيفتهم بأنها إدارية لذا يفضلون التركيز 

ور وسيرها على نمط واحد مألوف على الجانب اإلداري وانما يدفعهم لذلك الرغبة في استقرار األم

 .وغير قابل للتجديد ومواكبة المستجدات من األمور ومقاومته للتغيير في األمور اإلدارية والفنية 

أن عدم التوازن والخلل في ترتيب مديري المدارس ألولويات ( 62: م0..2)ورأى الحبيب 

فرقاً واضحاً بين ما يقومون به عملهم ليس بالضرورة أن يعكس حقيقة رغباتهم وآمالهم، فهنالك 

وكما أن هنالك عوامل أخرى خارجة عن إرادة مدير ، بالفعل وبين ما يريدون القيام به فعالً 

المدرسة والتي تعود باألصل إلى ضعف األعداد الجيد والتدريب قبل الخدمة وأثناءها وقلة خضوعه 

لدى مديري المدارس يلعب دوراً هاماً في للدورات التدريبية، كما أن عامل الخبرة في مجال اإلدارة 
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عملية ترتيب األولويات، وأيضاً حجم المدرسة يعد من العوامل التي قد تحد من قدرة المدير على 

 .ترتيب أولوياته اإلدارية وبين واجبات القيادة التعليمية

 :الدراسات السابقة

راسة إلى التعرف هدفت هذه الد(: (Richland Collage,2003دراسة كلية ريتشالند 

وقد توصلت ( م1..2-م6..2)على أولويات التخطيط االستراتيجي لتعليم الطالب لاعوام

الدراسة في نتائجها إلى أن أولويات التخطيط االستراتيجي لتعليم الطالب كانت في تلبية الحاجات 

، ة ممتازةالتعليمية للمجتمع من خالل إيجاد برامج ومناهج وخدمات ومصادر بشرية ذات نوعي

وتلبية احتياجات الطالب من خالل المحافظة على بيئة تعليمية تدعم نجاحهم من خالل تحقيق 

وكذلك في تطوير مهارات المعلمين لتوفير ، أهدافهم التعليمية والعمل بكفاءة في البيئات التكنولوجية

ت مختلفة ، وتزويدهم بيئة علمية داعمة للطالب تتضمن مهارات العمل مع الطالب القادمين من بيئا

وفي دعم الكفاءة المؤسسية لتطوير تعليم ، بالخدمات الضرورية لمواكبة متطلبات التكنولوجيا

الطالب من خالل التركيز على التخطيط االستراتيجي بالنسبة للطالب والمعلمين إلدارة عملية 

 .الدعم والتعليم

ألولويات ( بنين) ليم العام بعنوان ترتيب مديري مدارس التع (:م3333)دراسة الحبيب

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ترتيب ، عملهم الواقع والمأمول وأثر بعض المتغيرات عليه

مديري المدارس في الواقع ألولويات عملهم، و التعرف على ترتيب مديري المدارس المأمول 

م العام للبنين التابعة لوزارة ألولويات عملهم، وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري مدارس التعلي

استجاب ، مديراً  108التربية والتعليم داخل مدينة الريام والذين كان عددهم عند تطبيق الدراسة 

وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن مديري المدارس عند ترتيبهم ألولويات ، مديراً  220منهم 

ضرورية لتسيير العمل اليومي في المدرسة، مهام إدارية روتينية : عملهم يصنفون مهامهم كالتالي

وهم لذلك يعطونها أولوية ويقدمونها في قائمة المهام سواء في الترتيب حسب الواقع أو في الترتيب 

و مهام إدارية مهمة وملحة ولكن القيام بها يسبب صعوبات لمدير المدرسة أو يؤثر ، حسب المأمول

ومهام ، ا في ترتيب الواقع، ويؤخرونها في ترتيب المأمولفي عالقته بالعاملين معه، ولذلك يقدمونه

فنية جوهرية ولكنها غير ملموسة النتائج وال تقع في دائرة تقييم عمل مدير المدرسة، وهي تؤخر 

ومهام فنية مهمة ولكنها ملموسة النتائج لمدير المدرسة ، في ترتيب الواقع وفي ترتيب المأمول

ت التعليم وتعتبر مؤشراً ظاهراً وقوياً على نجاح مدير المدرسة في وللمسؤولين في الوزارة وإدارا

 .عمله ولذلك تقدم هذه المهام في ترتيب الواقع وفي ترتيب المأمول

بعنوان درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات (:م3333) بلبيسيدراسة 

تعرف على درجة ممارسة المهام وهدفت الدراسة إلى ال، المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين

القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة 

و تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس ، نظر المعلمين فيها والمديرين أنفسهم

مديراً ومديرة، ومعلمي  127هم الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية والبالغ عدد

معلماً  .828ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية والبالغ عددهم 

، معلماً ومعلمة 110مديراً ومديرة، و 6.7وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها ، ومعلمة

 :ي نتائجها إلىواستخدمت الباحثة االستبانة لجمع المعلومات وقد توصلت الدراسة ف

أن درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات 

 .%7802الضفة الغربية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة الكلية 

انوية الحكومية وإن ترتيب مجاالت درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الث

 :في محافظات الضفة الغربية جاء على النحو التالي
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وفي المرتبة الثانية مجال العالقة مع ، في المرتبة األولى المجال اإلداري بدرجة ممارسة كبيرة جداً 

وفي المرتبة الثالثة مجال الطلبة بدرجة ، %7901المجتمع المحلي بدرجة ممارسة كبيرة بنسبة 

وفي المرتبة الرابعة المجال الفني بدرجة ممارسة كبيرة بنسبة ، %7902سبة ممارسة كبيرة بن

وفي ، %7402وفي المرتبة الخامسة مجال المعلمين بدرجة ممارسة كبيرة بنسبة ، 7802%

 .%7108المرتبة السادسة مجال العالقات اإلنسانية بدرجة ممارسة كبيرة بنسبة 

مارسات االدارية والفنية لمديري المدارس بعنوان واقع الم(:م3333)دراسة الزويهري 

وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس ، الخيرية بالعاصمة المقدسة

الخيرية بالعاصمة المقدسة لمسؤولياتهم اإلدارية والمتعلقة بتنظيم وتسيير العمل اإلداري داخل 

كما هدفت إلى التعرف على ، ألمور والمجتمع المحليالمدرسة والمتعلقة بتنظيم العالقات بأولياء ا

درجة ممارسة مديري المدارس الخيرية بالعاصمة المقدسة لمسؤولياتهم الفنية والمتعلقة بالمعلمين 

وبالتالميذ، ومعرفة درجة التوازن بين الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الخيرية 

د المبذول من قبل مديري المدارس في ممارساتهم لينصب بالعاصمة المقدسة وذلك لترشيد الجه

على إحداث التوازن المطلوب في القيام بمهامهم اإلدارية والفنية حتى ال يتأثر جانب منها على 

ومن المشرفين التربويين ، معلماً 622تكّون مجتمع الدراسة من المعلمينوعددهموحساب اآلخر، 

 أنوقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى ،تبانةأداةللدراسةمشرفاً، واستخدمالباحثاالس674وعددهم

 المتعلقة بتنظيم اإلدارية مسئولياتهم غالباً  يمارسون المقدسة بالعاصمة الخيرية المدارس مديري

 بتنظيم المتعلقة اإلدارية مسئولياتهم أحياناً  ويمارسون المدرسة، داخل اإلداري العمل وتسيير

 ،بالتالميذ والمتعلقة الفنية أحياناً مسئولياتهم يمارسون كما أنهم، المجتمعو األمور بأولياء العالقات

 .بالمعلمين المتعلقة الفنية مسئولياتهم ويمارسون أحياناً 

أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية  بعنوان (:م3333)دراسة عبد العال 

 أساليبدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وه، في محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي

إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي 

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة، والبالغ والمدرسي، 

واستخدم الباحث االستبانة أداة ،ومديرة مديراً  100مديراً ومديرة، واستجاب منهم  181عددهم 

وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن مديري المدارس يمارسون أسلوب االحتواء في ، للدراسة

، %80048، ويمارسون أسلوب التعاون في إدارة األزمة بنسبة %80099إدارة األزمة بنسبة 

وكذلك يمارس ، %84081دارس عمليات التخطيط االستراتيجي بنسبة ويمارس مديرو الم

، وأسلوب الهروب في إدارة %82087مديروالمدارس أسلوب المواجهة في إدارة األزمة بنسبة 

 %.16098األزمة بنسبة 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في  (:Sindhvad, 2009)دراسة سندهافد 

المدارس الفلبينية حيث استخدم الباحث أسلوب االستبانة في جمع المعلومات مهارات ومهاممديري 

وقد توصلت الدراسة في ، مدير من مديري المدارس في الفليبين .666وتكونت عينة الدراسة من 

نتائجها إلى أن من أولويات مديري المدارس الفلبينية دعم المعلمين من خالل اإلشراف التعليمي 

إلحداث فرقاً في التدريس في الفصول الدراسية، كما اضافت الدراسة ان من مهام  والتطوير المهني

 .المديرين أيضاً االشراف التربوي ومتابعة نتائج الطالب التحصيلية

بعنوان أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من (:م3 33)دراسة الجهني

 ممارسة واقع على التعرف ىإل الدراسةهذه  وهدفت، وجهة نظر مديري المدارس بمحافظة ينبع

 ينبع، بمحافظة المدارس مديري من وجهة نظر المدرسية إدارة األزمات في القرار اتخاذ أساليب

 المالئمة األساليب مع مديرو المدارس يمارسها التي القرار اتخاذ أساليب توافق مدى عن والكشف

 اتخاذ على المدارس مديري تطوير كفاءة تمتطلبا على المدرسية، والتعرف األزمات دارةإل
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 الدراسة مجتمع وتكّون الوصفي، المنهج استخدام وتم ،المدرسية إلدارة األزمات المالئمة القرارات

 ينبع، بمحافظة والتعليم التربية دارةإل التابعة المدارس في العام مدارس التعليم جميع مديري من

وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن مديري ، مديراً  86 منهم استجاب مديراً، 97 عددهم والبالغ

 حيث بدرجات متفاوتة، المدرسية األزمات إدارة في القرار اتخاذ المدارس يمارسون أساليب

 الشخصي وبيرت، والحكم الحالة، دراسة أساليب كبيرة وبدرجة جداً  كبيرة بدرجة يمارسون

 .ونظرية االحتماالت التجارب، راءوإج واالقتراحات، اآلراء ودراسة والبديهة،

ادارة الوقت في تفعيل مهام مدير المدرسة الثانوية  أثربعنوان  (:م3 33)دراسة العواد 

 الثانوية المدارس مديري مهام تفعيل في الوقت إدارة أثر وهدفت الدراسة الى التعرف على، العامة

للمهام  العامة الثانوية المرحلة رسمدا مديري ممارسة درجة دمشق، والتعرف على بمدينة العامة

 جميع من الدراسة مجتمع نظرهم، وتكّون وجهة من واالجتماعية الموكلة لهم اإلدارية والفنية

االستبانة  الباحث واستخدم مديراً، 72عددهم  والبالغ دمشق بمدينة العامة الثانوية المدارس مديري

ى أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية وقد توصلت الدراسة في نتائجها إل، أداة للدراسة

كما جاءت درجة ممارسة مديري المدارس  ،409العامة جاءت بدرجة مرتفعه بمتوسط حسابي 

 لممارسة المهام طالحسابي المتوس وبلغ، 404الثانوية للمهام اإلدارية مرتفعه بمتوسط حسابي 

 المدارس مديري الحسابي لممارسة المتوسط بلغ كما مرتفعة، ممارسة درجة وهي 40.1 الفنية

 .متوسطة درجة ممارسة وهي 1068 االجتماعية للمهام العامة الثانوية

وهدفت هذه الدراسة إلى فحص :(Stokman &powrs,2010)دراسة ستكمان وبورز 

من اآلباء في  278معلم مدرسة أساسية، ومدير واحدو  29االتجاهات نحو األولويات التربوية بين 

كونسن بالواليات المتحدة األمريكية، وتفحصت الدراسة إدراكات األولويات التربوية مدرسة وس

تطوير المناهج، وتكنولوجيا التعليم، وتعليم الشخصية، وإشراك اآلباء في : المدرسية في مجاالت

وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن معدالت األولويات المدرسية ومجاالتها لم تظهر ،المدرسة

اً ذا أهمية بين المربين واآلباء وتصنيفاتها المحددة من قبل المربين واآلباء وكانت ذات درجة فرق

ارتباط عالية، وأعطت كلتا المجموعتين أولويات ذات تصنيف عاٍل في تدريس القراءة االساسية 

انت والكتابة األساسية والرياضيات األساسية، أما تصنيفاتهم لاولويات ذات الحد األدنى، فك

وأشارت النتائج إلى أن ، زيادة إشراك اآلباء، واستعمال التكنولوجيا المتنوعة: مرتبطة بفكرتين هما

اآلباء والمربين بشكل مقرب أكثر على األولويات المدرسية مما تظهره وسائل اإلعالم األكاديمية 

 .والعامة

ما بين مستوى  وهدفت هذه الدراسةإلى اختبار العالقة(:Sharma, 2011)دراسة شارما

ادراك المعلمين إلمكانيات القيادة لدى مديريهم وجودة القيادة في تقمص االدوار، واتخاذ القرار، 

معلم ومعلمة في مدارس  ..1طبقت على ، وادارة الوقت، واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة

وامكانية في الوصول الى  ماليزيا، وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن لدى المديرين تصوراً 

أبعاد وامكانيات القيادة ، كما توصلت الدراسة الى وجود عالقة ايجابية قوية ما بين مستوى ادراك 

 .المعلمين ألبعاد القيادة وبين امكانيات المديرين القيادية

 التعليم األساسي مدارس لمديري الوظيفي األداء بعنوان واقع (:م3 33)دراسة المسوري 

 األداء الوظيفي فاعلية مدى على لى التعرفإوهدفت الدراسة  ،والمعلمين المديرين نظر هةوج من

، ومديريها تلك المدارس نظر معلمي وجهة وبحسب (االبتدائية)األساسي  التعليم مدارس لمديري

 مستوى إلى تنوع وقد توصلت الدراسة في نتائجها، واستخدم الباحث االستبيان في جمع المعلومات

 فروق توجد وال ،والعالي والمتوسط الضعيف األداء بين الوظيفية لمهماتهم المدارس لمديري داءاأل

 (الدارسة عينة) والمعلمين المديرين جاباتإ بين (0.0.)مستوى الداللة  عند إحصائية داللة ذات

 .لمهماتهم المديرين أداء طبيعة اآلراء حول تقارب على مما يدل
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فرإن االهتمرام ، السابقة( المحلية والعربية واألجنبية)على الدراسات  ومن خالل اطالع الباحث

وقررد تناولررت ، بموضرروع األولويررات التربويررة الزال محرردوداً ومررن هنررا تكمررن أهميررة الدراسررة الحاليررة

الدراسررات السررابقة مجموعررة مررن األغرررام واألهررداف، فبعضررها تنرراول إدارة األزمررات المدرسررية 

، ومنها تناول أساليب اتخاذ القررار فري إدارة (م9..2)ل دراسة عبد العال وأساليب التعامل معها مث

 (.م.2.6)األزمات كدراسة الجهني 

بمردى دراسرات تتعلرق : بينما الدراسات التي تتعلق بمهام مردير المدرسرة فريمكن تصرنيفها إلرى 

ضرها تنراول ، وبع(م7..2)الفنيرة واإلداريرة كدراسرة الزويهرري ممارسة مديري المدارس لمهرامهم 

وبعضررها تنراول تحديررد ، (م.2.6)أثرر إدارة الوقرت فرري تفعيرل مهررام مردير المدرسرة كدراسررة العرواد 

مررديري المرردارس عنررد ممارسررتهم لمهررامهم كدراسررة سررندهافد  العوامررل المررؤثرة فرري مهررارات ومهررام

(Sindhvad,2009) ودراسررة لوخررواريني ،(Lukhwareni,2003) ،  ومنهررا تنرراول تطبيررق مبرراد

، ودراسرات (Sharma, 2011)، ودراسرة شرارما(Cottan, 2001)ارة الجرودة كدراسرة كوتران اد

 De)ودراسرة دي غيرت  (م0..2)تتعلرق بتحديرد وتصرنيف مهرام مردير المدرسرة كدراسرة الحبيرب 

Gette,1998) ودراسررة سررتكمان وبررورز ،(Stokman & powrs, 2010) ، وبعضررها تنرراول

وأيضرراً هررذه الدراسررات لررم ( م7..2)كدراسررة البلبيسرري ة شرررافيمدىممارسةمديريالمدارسلمهامهماإل

تتناول موضوع الدراسرة الحاليرة بشركل مباشرر إال أنره يمكرن االسرتفادة مرن نتائجهرا وال سريما النترائج 

اإلدراك العررالي والممارسررة العاليررة مررن قبررل مررديري المرردارس لكثيررر مررن مهررامهم اإلداريررة : التاليررة

 . والفنية

 سة الميدانيةإجراءات الدرا

 : الدراسة منهج

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحيباعتباره أحد الطرق العلمية لجمع المعلومات 

أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً "وهو 

ة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي ويعبر عنها تعبيراً كمياً فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهر

فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة 

 (.247: م2..2،عبيدات" )األخرى

 :الدراسة مجتمع وعينة

ن ة مشرفي إدار، مشرفي المواد الدراسية)المشرفين التربويين  جميع الدراسة من مجتمع تكوَّ

مشرفي التدريب ، مشرفي التعليم األهلي، مشرفي الموهوبين، مشرفي النشاط المدرسي، مدرسية

بإدارة التربية والتعليم بمدينة الطائف والذين يشرفون على ( و التوجيه اإلرشادمشرفي ، واإلبتعاث

دة إدارة وفقاً إلفا، مدارس الثانوية والبالغ إجمالي عددهم مائة وستة وسبعون مشرفاً تربوياً 

/ هـ6411اإلشراف التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف للعام الدراسي 

مشرفاً منهم لغرم تقنين أداة الدراسة عليهم كعينة استطالعية من  60هـ وقد تم استبعاد 6414

زيع استبانة مشرفاً تم تو 616وبالتالي تكّون مجتمع الدراسة من ، خارج عينة الدراسة األصلية

من مجتمع % 80استبانة بنسبة  617وقد تم استعادة ، بأسلوب الحصر الشامل، الدراسة عليهم

 . الدراسة

 : الدراسة أداة

وذلك ، المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الدراسة لجمع أداة االستبانة الباحث استخدم

 .هالتناسبها مع طبيعة الدراسة من حيث أهدافها ومنهجها ومجتمع
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 خطوات بناء األداة: 

وذلك على النحو ، مرت أداة الدراسة بعدة خطوات حتى أصبحت قابلة للتطبيق الميداني

 :التالي

حيث تمثل الهدف العام من أداة الدراسة في تحديد درجة : تحديد الغرم العام وأهداف االستبانة -6

التربوية كما يراها المشرفين تطبيق مديري المدارس الثانوية بمدينة الطائف لمفهوم األولويات 

 (.المهام الفنية لمدير المدرسة، المهام اإلدارية لمدير المدرسة)التربويين من خالل مجالين هما 

 :حيث تمثلت في جزئين رئيسيين هما: تحديد مجاالت القياس ألداة الدراسة -2

، مركز اإلشراف، تضّمن البيانات العامة عن المستجيبين من حيث مجاالت اإلشراف: الجزء األول -

 .الدورات التدريبية بمجال اإلدارة، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي

تضّمن تحديد مجالين رئيسيين يُطبق فيها مديري المدارس مفهوم األولويات التربوية : الجزء الثاني -

 :وهما

 .تطبيق مديري المدارس للمهام اإلدارية: المجال األول

 .دارس للمهام الفنيةتطبيق مديري الم: المجال الثاني

تمت صياغة عبارات أداة الدراسة من خالل مهام : صياغة عبارات أداة الدراسة بصورتها األولية -1

ومن ، (هـ6412)ومسؤوليات مديري المدارس كما جاءت في قرار سمو وزير التربية والتعليم 

ودراسة ( م4..2)خالل مراجعة اإلطار النظري ومقاييس الدراسات السابقة كدراسة الشمري 

 (.م0..2)الحبيب 

تدريج اإلستجابات للعبارات باستخدام مقياس التدريج الخماسي إلستجابات أفراد مجتمع الدراسة  -4

 –نادراً  –أحياناً  –غالباً  –دائماً : لعبارات درجة التطبيق لدى مدير المدرسة على النحو اآلتي

 .اليحدث أبداً 

يف أفراد مجتمع الدراسة على الهدف من أداة الدراسة بغرم تعر: صياغة تعليمات اداة الدراسة -0

 .مع مراعاة وضوح العبارات ومالئمتها لمستوى المستجيبين

حيث بعد وضع أداة الدراسة في صورتها األولية تم عرضها : عرم أداة الدراسة على المحكمين -1

سؤالهم فيما على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعات وذلك ب

باإلضافة ، إذا كانت العبارات تنتمي للمجال الذي تقيسه ومدى وضوح العبارة والصياغة اللغوية

والنظر في مدى كفاية ، إلى درجة أهميتها للمجال الذي تقيسه وذلك للتأكد من مدى مناسبة العبارات

ضافة أي اقتراحات أو أداة الدراسة من حيث عدد العبارات ومناسبتها ومدى السالمة اللغوية وإ

 .تعديالت يرونها مناسبة

تم إخراج اإلستبانة بصورتها : إخراج االستبانة بصورتها النهائية والتطبيق على العينة اإلستطالعية -7

، مشرفاً من خارج مجتمع الدراسة المستهدف 60النهائية وتطبيقها على عينة استطالعية مكّونة من 

والتأكد من ، االستبانة عليهم وذلك للتأكد من صدق االستبانة مشرفاً لتقنين 60حيث تم استثناء 

 .مؤشر الثبات

 (:االستبانة)وصف أداة الدراسة 

وتشمل الصفحة األولى غالف ، تتألف االستبانة في صورتها النهائية من ست صفحات

ات وتتبعها المتغير، االستبانة وعنوان الدراسة والتعريف بالباحث وغرم الدراسة والتعليمات

، تخصص اإلشراف، سنوات الخبرة، مركز اإلشراف: الشخصية عن المستجيبين والتي تتضمن
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أما الصفحات األخرى فتشمل مجاالت تطبيق ، الدورات التدريبية بمجال اإلدارة، المؤهل العلمي

 :مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات التربوية والتي اشتملت على

 11إلى  6عبارة ذوات األرقام من  11ام اإلدارية تتكون من تطبيق مدير المدرسة للمه -

 .باالستبانة

 08إلى  14عبارة ذوات األرقام من  20تطبيق مدير المدرسة للمهام الفنية تتكون من  -

 .باالستبانة

 :مفتاح تصحيح االستبانة

ثي وذلك اعتمد الباحث في تفسير نتائج الدراسة على تحويل المقياس الخماسي إلى مقياس ثال  

من الحد األعلى لكل فئة من فئات ( 6011)، ثم طرح الناتج 1على ( 4=  6 – 0)بقسمة المدى 

المقياس الثالثي، وعليه تم تفسير النتائج وفق المعيار التالي إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة 

 :أو المجال

 .فإن درجة التطبيق مرتفعة: فأكثر  1017من  -

 .فإن درجة التطبيق متوسطة: 1017من إلى أقل  2011من  -

 . فإن درجة التطبيق منخفضة: 2011أقل من  -

 :صدقاالستبانة

ّدت لقياسه وهو درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية  للتأكد من أن أداة الدراسة تقيس ما أُعع

 :طرق لمفهوم األولويات التربوية كما يراها المشرفون التربويون فقد تم التأكد من ذلك بثالثة

 (:صدق المحكمين)الصدق الظاهري  - 

من أعضاء هيئة  61تم عرم االستبانة في صورتها األولية على لجنة من المحكمين عددهم 

ّدت لقياسه وبعد استعادة ، التدريس المتخصصين في الجامعات وذلك للتأكد من أنها تقيس ما أُعع

ي ضوء آراء المحكمين حيث تبين النسخ المحكمة تم تعديل صياغة بعض العبارات باالستبانة ف

، اتفاقهم على أن االداة تقيس درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات بمجاليها

وعليه تم اإلبقاء على العبارات التي نالت ، ومعظم العبارات كانت تنتمي للمجال الذي ُصنافت فيه

حيث تم ، ى أنها تنتمي للمجال الذي تقيسهعل% .8نسبة اتفاق من لجنة المحكمين أعلى أو تساوي 

حيث كانت نسبة االتفاق ، حذف عبارتين من مجال المهام اإلدارية و عبارة من مجال المهام الفنية

و تم نقل ثالثة عبارات من مجال المهام الفنية إلى مجال المهام % .8للعبارات المحذوفة أقل من 

عبارة تتمتع بالصدق  08بحت االستبانة تتكون من وبعد إجراء هذه الخطوات فقد اص، اإلدارية

 .الظاهري

 :صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة -3

بعد تطبيقها على عينة استطالعية ، تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة

، ألغرام التأكد من صدق االتساق الداخلي، مشرفاً من خارج مجتمع الدراسة األصلي 60شملت 

يث تم حساب معامل االرتباط بين استجابات تقدير المشرفين لدرجة التطبيق لكل عبارة مع الدرجة ح

الكلية للمجال الذي تنتمي إليه العبارة وكذلك معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للمحور والدرجة 

 .6كما تتبين النتائج بالجدول رقم ، الكلية لالستبانة
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بيرسون بين درجة كل عبارة والمجال الذي تنتمي اليه من وجهة نظر  معامالت ارتباط(  )جدول 

 افراد مجتمع الدراسة

 المهام الفنية: المجال الثاني  المهام اإلدارية: المجال األول

 رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم 

 العبارة

 معامل 

 االرتباط

6 .0821** 68 .0877** 14 .0760** 06 .0799** 

2 .0868** 69 .0810** 10 .0801** 02 .08..** 

1 .082.** 2. .0847** 11 .0841** 01 .09..** 

4 .0718** 26 .089.** 17 .0812** 04 .0744** 

0 .0761** 22 .0868** 18 .0748** 00 .0821** 

1 .0749** 21 .0887** 19 .0711** 01 .0811** 

7 .0797** 24 .0847** 4. .09.1** 07 .09.6** 

8 .0729** 20 .089.** 46 .09.6** 08 .09.0** 

9 .0704** 21 .0818** 42 .0888**   

6. .09.2** 27 .0829** 41 .0794**   

66 .017.** 28 .0886** 44 .0846**   

62 .0822** 29 .0897** 40 .0704**   

61 .0809** 1. .086.** 41 .0802**   

64 .0816** 16 .0718** 47 .0799**   

60 .0740** 12 .0887** 48 .0828**   

61 .0792** 11 .0747** 49 .0879**   

67 .0711**   0. .0799**   

 **6 393 الدرجة الكلية **39333 الدرجة الكلية

  393دالة عند مستوى الداللة ** 

امالت االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي أن مع 6يتبين من جدول رقم 

وقد تراوحت لمجال المهام  09.2.إلى  .017.إليه العبارة قد تراوحت لمجال المهام اإلدارية بين 

 0.6.وكانت جميع االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى  09.1.إلى  0760.الفنية بين 

 . ساق الداخلي لعبارات مجالي االستبانةمما يعني توفر صدق االت

 :ثبات االستبانة

 .(2)كما تتبين النتائج في الجدول ، تم استخدام معامل الفا كرونباخ لقياس مدى ثبات االستبانة
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معامالت ثبات االستبانة بطريقة االتساق الداخلي كرونباخ الفا لمجاالت الدراسة ( 3)جدول رقم 

 .والدراسة ككل

 قيمة الثبات عدد الفقرات اسةمجاالت الدر

 079. 11 المهام اإلدارية: المجال األول

 086. 20 المهام الفنية: المجال الثاني 

 089. 08 اإلجمالي

وبلغ معامل  089.أن معامل الثبات العام لالستبانة عال حيث بلغ  8يتضح من الجدول رقم 

وهذا يدل  086.الثبات لمجال المهام الفنية  وبلغ ايضاً معامل 079.الثبات لمجال المهام اإلدارية 

 .على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات

 :نتائج السؤال األول ومناقشته

ما درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات التربوية في : نص السؤال األول على

 شرفين التربويين؟ مجال المهام اإلدارية في مدينة الطائف من وجهة نظر الم

ولرجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع 

عبارات تطبيق مفهوم األولويات التربوية بمجال المهام اإلدارية لمدير المدرسة الثانوية بالطائف 

بيق مديري المدارس عرضاً لنتائج درجة تط 1ويبين الجدول رقم ، كما يراها المشرفون التربويون

الثانوية لمفهوم األولويات التربوية بمجال المهام اإلدارية في مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين 

 .التربويين وقد تم ترتيبها تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس الثانوية( 1)جدول 

 لمفهوم األولويات التربوية في مجال المهام االدارية من وجهة نظر المشرفين التربويين 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 التطبيق

يبادر المدير في اإلبالغ للجهات المسؤولة عن  60

وجود أي مالحظات قد تشكل خطراً على 

 سالمة الطالب

 مرتفعة 6 071. 4088

يقوم المدير بتنظيم الفصول الدراسية  2

 وتجهيزها

 مرتفعة 2 092. 4084

 مرتفعة 1 010. 4086 يبدأ المدير دوامه بتفقد الطابور الصباحي 66

يتعاون المدير مع المشرفين التربويين ويعمل  21

 على تسهيل مهماتهم

 مرتفعة 4 079. 4017

مالت يبادر المدير في اإلجابة على المعا 61

 الواردة للمدرسة

 مرتفعة 0 077. 4042

يوثق المدير حاالت غياب و تأخر العاملين في  68

 المدرسة

 مرتفعة 1 080. 4019

يُعد المدير تقريرا في نهاية العام الدراسي  .1

 .يتضمن ما تم إنجازه خالل العام الدراسي

 مرتفعة 7 094. 4028
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المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 التطبيق

بة يتخذ المدير اإلجراءات الالزمة لمحاس 69

 المقصرين من العاملين في المدرسة

 مرتفعة 8 081. .402

ينظم المدير األمور المالية في المدرسة وفق  11

 سجالت وإيصاالت رسمية

 مرتفعة 9 070. 40.9

يشرف المدير على توزيع الطالب على  1

 .الفصول الدراسية

 مرتفعة .6 .08. 40.4

يوجه المدير دعوة ألولياء األمور للحضور  16

والمشاركة في مجلس اآلباء والمعلمين 

 .بالمدرسة

 مرتفعة 66 001. 40.1

يقوم المدير بتنظيم االجتماعات مع المعلمين  .6

 لمناقشة الجوانب التنظيمية

 مرتفعة 62 092. 1091

يبادر المدير بإبالغ أولياء أمور الطالب عن  27

 المالحظات حول سلوكهم ومستوى تحصيلهم

 عةمرتف 61 078. 1092

يُشرعف المدير على تشكيل مجلس اآلباء  12

 والمعلمين في المدرسة

 مرتفعة 64 049. 1089

يقوم المدير بتشكيل المجالس واللجان في  62

 المدرسة

 مرتفعة 60 087. 1088

يشرف المدير على مقصف المدرسة ويتأكد  64

 .من جودة محتوياته باستمرار

 مرتفعة 61 092. 1081

ر بمعالجة حاالت النقص الطارئة يبادر المدي 21

 .في عدد المعلمين

 مرتفعة 67 081. .108

يتفقد المدير مرافق المدرسة للتأكد من  6

 صالحيتها للعملية التعليمية

 مرتفعة 68 018. 1071

يبادر المدير التخاذ الالزم لتوفير االحتياجات  24

 الالزمة للمدرسة

 مرتفعة 69 047. 1072

وزيع األعمال واألنشطة على يقوم المدير بت 7

 منسوبي المدرسة

 مرتفعة .2 086. 1018

يتأكد المدير من تنفيذ المجالس واللجان للمهام  61

 .المنوطة بها

 مرتفعة 26 074. 1017

يُطلعع المدير العاملين على المعامالت التي  67

 .تخصهم أوالً بأول

 متوسطة 22 .09. 1002

د المدير خطة شاملة لمي 0 زانية المدرسة توزع يُعع

 على األنشطة المختلفة

 متوسطة 21 .01. 1047

د المدير برنامجا لتوزيع المواد وترتيب  4 يُعع

 الدروس حسب تخصصات المعلمين

 متوسطة 24 091. 1040
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المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 التطبيق

د المدير خطة سنوية تتناول الجانب اإلداري  1 يُعع

 من عمله

 متوسطة 20 004. 1042

ه من خطط بصفة يراجع المدير ما تم تنفيذ 20

 مستمرة

 متوسطة 21 089. .104

يسعى المدير إلى تنظيم السجالت والملفات  .2

 الخاصة بالعاملين في المدرسة

 متوسطة 27 076. 1014

يرجع المدير الى السجالت والملفات الخاصة  26

بالعاملين عند إعداد تقويم األداء الوظيفي 

 للعاملين بالمدرسة

 متوسطة 28 010. 1029

يرجع المدير إلى السجالت والملفات الخاصة  22

 .بالعاملين عند الترشيح ألي عمل تنافسي

 متوسطة 29 080. 1061

 متوسطة .1 078. 10.4 يهتم المدير بإدارة وقته لتنفيذ المهام بدقة 29

يهتم المدير بوضع دليل إرشادي لتنفيذ االنشطة  28

 .والبرامج المعدة

 متوسطة 16 016. 2090

يقوم المدير بعمل برامج خاصة لالعتناء  9

 .بالمبنى المدرسي وصيانته

 متوسطة 12 017. 2096

يعمل المدير على إعداد برامج لالستفادة من  8

 .إمكانات المجتمع المحلي المادية والبشرية

 متوسطة 11 001. 2087

 مرتفعة 070. .108 االداء ككل

 :ما يلي 1يتضح من الجدول رقم 

كما ، بيق مدير المدرسة الثانوية لمفهوم األولويات التربوية بمجال المهام اإلداريةأن درجة تط -

 .108أدركها المشرفون التربويون، جاءت مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المجال 

وهي قيمة أقل من واحد صحيح مما يعني تجانس أفراد مجتمع الدراسة  070.وبانحراف معياري 

م لدرجة تطبيق مديري المدارس لمفهوم األولويات التربوية في المهام اإلدارية، ويُفسر في تقديره

ارتفاع درجة المتوسط الحسابي لتطبيق المديرون للمهام اإلدارية عن مدى اهتمام مديرو المدارس 

بتطبيق المهام اإلدارية و إعطائها أولوية قصوى وذلك ألنها في غالبها مرتبطة ارتباط مباشر 

تسيير العمل في المدرسة و ظاهرة وملموسة النتائج عند تقييم عمل مدير المدرسة، و اتفقت هذه ب

ودراسة ( م0..2)الدراسة مع نتائج الكثير من الدراسات في هذا المجال كدراسة الحبيب 

 (.م.2.6)ودراسة العواد ( م7..2)ودراسة بلبيسي ( م7..2)الزويهري 

ما درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية : ذي ينص علىلإلجابة عن السؤال الثاني وال

لمفهوم األولويات التربوية في مجال المهام الفنية بمدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين 

فقد تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق المهام الفنية في  التربويين؟

 :يبين ذلك4فين التربويين ألفراد مجتمع الدراسة والجدول رقممدينة الطائف من وجهة نظر المشر
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 ( 3)جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق المهام الفنية في مدينة الطائف من 

 وجهة نظر المشرفين التربويين

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 التطبيق

يقوم المدير بتوجيه العمل اليومي والتأكد من  44

 أنه يسير وفق األهداف المرسومة

 مرتفعة 6 071. 1071

يتابع المدير تنفيذ توصيات وتوجيهات  40

 المشرفين التربويين

 مرتفعة 2 041. 1074

يعمل المدير على إكساب الطالب الخصال  46

 الحميدة

 مرتفعة 1 .00. .107

ياء أمور الطالب الخطط يشارك المدير أول 19

 العالجية لمعالجة سلوكياتهم السلبية

 متوسطة 4 086. 1011

يراعي المدير أهداف المرحلة التعليمية  14

ويتفهمها وفقا لما جاء في سياسة التعليم 

 بالمملكة

 متوسطة 0 042. 1009

يراعي المدير في تعامله مع الطالب  10

 الخصائص النفسية واالجتماعية للمرحلة

 .التعليمية

 متوسطة 1 019. 1004

يسعى المدير إلى تفعيل برامج التوجيه  41

 واإلرشاد في المدرسة

 متوسطة 7 004. 1011

د المدير الخطط العالجية لمعالجة  18 يُعع

 سلوكيات الطالب السلبية

 متوسطة 8 016. 1026

يحر  المدير على غرس االتجاهات  04

 اإليجابية نحو المدرسة

 متوسطة 9 074. .106

يعمل المدير على فتح آفاق التعاون بين  49

 المدرسة وأولياء أمور الطالب

 متوسطة .6 .09. 10.8

يعمل المدير على تقويم برامج النشاط بُغية  42

 تحقيق أهدافها

 متوسطة 66 019. ..10

يعقد المدير االجتماعات مع هيئة المدرسة  .0

 .ةلمناقشة القضايا التربوية في المدرس

 متوسطة 62 001. 2098

يساعد المدير المعلمين في التعامل مع الطلبة  .4

 .المتأخرين والمتفوقين دراسياً 

 متوسطة 61 080. 2091

يسعى المدير إليجاد فر  منتظمة لمقابلة  08

 مديرين آخرين لتبادل األفكار معهم

 متوسطة 64 010. 2088

 يشجع المدير المعلمين على تنسيق وتبادل 47

 .الزيارات الصفية الهادفة

 متوسطة 60 078. .208
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المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 التطبيق

يُتابع المدير األعمال واألنشطة والمشاركات  02

 .المختلفة للمعلمين ويوجههم

 متوسطة 61 049. 2079

يحلل المدير خطط المواد الدراسية للمعلمين  01

 ويوجههم

 متوسطة 67 .01. 2076

دارة يقدم المدير للمعلمين األساليب الفعالة إل 00

 الصف

 متوسطة 68 011. 2018

يعمل المدير على تعزيز دور المدرسة  48

 االجتماعي

 متوسطة 69 076. 2012

يستعرم المدير مع المعلمين أساليب التقييم  01

المناسبة لقياس مستوى التحصيل لدى 

 الطالب

 متوسطة .2 019. .201

يهتم المدير بالمعلم الجديد ويزوده بكل ما  06

 ن تعليمات وتوجيهاتيحتاجه م

 متوسطة 26 002. 2007

يعمل المدير على توفير فر  النمو  11

 المتكامل للمتعلمين شامالً جميع النواحي

 متوسطة 22 091. 2000

يسعى المدير إلى دراسة نتائج االختبارات  41

 وتحليلها وتقويمها

 متوسطة 21 086. .200

يسعى المدير لرفادة من األفراد ذوي  07

 خبرات والقدرات في المجتمع المحليال

 إلثراء البرنامج التربوي

 متوسطة 24 001. 2044

يعمل المدير على تنمية المعلمين مهنيا من  17

خالل تحسين كفاياتهم اإلنسانية والتربوية 

 .والمهنية

 منخفضة 20 071. 2024

 متوسطة  012. 2099 األداء ككل 

 :ما يلي 4يتضح من الجدول رقم 

كما أدركها ، رجة تطبيق مدير المدرسة الثانوية لمفهوم األولويات التربوية بمجال المهام الفنيةأن د -

و  2099المشرفون التربويون ، جاءت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المجال 

وهي قيمة أقل من واحد صحيح مما يعني تجانس أفراد مجتمع الدراسة في  012.بانحراف معياري 

تقديرهم لدرجة تطبيق مديري المدارس لمفهوم األولويات التربوية في المهام الفنية، وعلى ذلك نجد 

وقد يُفسر ذلك بأن ، أنها حصلت على مستوى تطبيق أقل من تطبيق المديرين للمهام اإلدارية

ر العمل المديرين يجدون المهام اإلدارية في غالبها سهله وتتوافق مع رغبتهم في المحافظة على سي

دون تطبيق البعض من المهام الفنية التي تتسم في غالبها بالصعوبة وتستغرق وقتاً أطول في التنفيذ 

واتفقت هذه الدراسة مع نتائج البعض من الدراسات في هذا المجال كدراسة ، و غير ملموسة النتائج

الحبيب  ودراسة( م7..2)ودراسة بلبيسي ( م7..2)ودراسة الزويهري ( م.2.6)العواد 

 (.م0..2)



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

733 

 :والذي ينص علىومناقشتها السؤال الثالث إجابة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللة 

(3933=á ) عند درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات التربوية في مدينة

المؤهل , ربويين تعزى إلى المتغيرات تخصص اإلشرافالطائف من وجهة نظر المشرفين الت

 .عدد الدورات التدريبية؟, سنوات الخدمة, العلمي

 :متغير سنوات الخدمة: أوال  

لفحص وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة في مجاالت 

حليل التباين األحادي والجدول رقم الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخدمة قام الباحث باستخدام اختبار ت

 :يوضح نتائج االختبار 0

 نتائج تحليل التباين االحادي لبيان اثر متغير سنوات الخدمة ( 3)جدول رقم 

مستوى 

 الداللة

قيمة 

F 

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

 المجال  مصدر التباين

.0.7. 
2082

1 
.0449 6 60147 

بين 

 المجموعات

هام الم

 االدارية 

  .0609 61. 270496 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 280818 616   

.0144 
60.7

7 
.0292 6 .0084 

بين 

 المجموعات

 المهام الفنية 

  .0276 61. 160691 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 160786 616   

ابات أفراد عينة الدراسة فروق ذات داللة احصائية بين إج ه ال يوجدأن0يتبين من الجدول رقم    

فيما يتعلق بمتغير سنوات الخدمة في كال المجالين حيث حصل كل منهما على مستوى داللة أعلى 

ويعزى سبب ذلك إلى تجانس الظروف المعاشة لدى أغلب المشرفين التربويين ، (á=0.0.)من 

، النظر عن الخبرة فهم يدركون درجة التطبيق لمفهوم األولويات التربوية بدرجة متشابهة بغض

حيث مهما تعددت سنوات الخدمة للمشرف فمدة قصيرة تسمح له باالطالع على الممارسات 

 .اإلدارية والفنية لمدير المدرسة

 متغير المؤهل العلمي: ثانيا

لفحص وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات افراد عينة الدراسة في مجاالت 

يبين  1والجدول رقم  (T test)العلمي قام الباحث باستخدام اختبار تالدراسة تبعا لمتغير المؤهل 

 :تلك النتائج
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية إلجابات افراد عينة ( 6)جدول رقم 

 الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

المتوسط  المؤهل المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

توى مس

 الداللة

المهام 

 االدارية 

 0.47. 0242. 004267. 40.866 بكالوريوس

دراسات 

 عليا

406129 .048007 

 

 المهام الفنية

 0472.  60612- 042217. 406469 بكالوريوس

دراسات 

 عليا

402108 .040187 

ق بمتغير أن الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعل 1يتبين من الجدول رقم 

في المجال األول والذي ( á=0.0.)المؤهل العلمي كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث بلغ . تطبيق المهام االدارية في مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين :ينص على

وبالرجوع " ادراسات علي"وفئة " بكالوريوس"وكانت الفروق بين فئة ( 0.47.)مستوى الداللة له 

حيث حصلت على " دراسات عليا"نجد أن الفروق كانت لصالح فئة  إلى قيم المتوسطات الحسابية

في  40.8على متوسط حسابي بلغ " بكالوريوس"في حين حصلت فئة  4061متوسط حسابي بلغ 

 تطبيق المهام "حين لم يكن هناك فروق ذات داللة احصائية في المجال الثاني والذي ينص على 

حيث بلغ مستوى الداللة له أعلى من " الفنية في مدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين

(.0.0=á) ، وقد يفسر ذلك بأن فئة الدراسات العليا من المشرفين التربويين من خالل المستوى

كيزاً التعليمي أكثر إدراكاً وتحليالً لعمل مدير المدرسة فهم بذلك يرون أن المديرين أكثر تر

واهتماماً للجانب اإلداري من عملهم على حساب الجانب الفني والذي يفترم أن تكون جميعها في 

 .حالة توازن عند تنفيذهم لمهامهم اإلدارية والفنية

 :متغير تخصص االشراف: ثالثا  

لفحص وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة في مجاالت 

 7لتخصص اإلشراف قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي والجدول رقم  الدراسة تبعاً 

 :يوضح نتائج االختبار

نتائج تحليل التباين االحادي لبيان اثر متغير تخصص االشراف في اجابات افراد ( 3)جدول رقم 

 .عينة الدراسة

مستوى 

 الداللة
 Fقيمة 

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 لمربعاتا
 مصدر التباين

 المجال

.0224 60476 .0222 2 .0117 
بين 

 المجموعات

المهام 

 االدارية 

  .0606 629 210616 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 210829 616   

بين  0718. 2 0241. 60821 0644.  المهام الفنية 
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 المجموعات

  .0610 629 210299 
داخل 

 المجموعات

 جموعالم 240.17 616   

أن الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بمتغير  7يتبين من الجدول رقم 

 في مجاالت الدراسة (á=0.0.)تخصص اإلشراف لم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ويفسر الباحث سبب ذلك إلى تجانس إدراك ، حيث كان مستوى الداللة أعلى لجميع مجاالت الدراسة

لمشرفين التربويين لدرجة تطبيق مفهوم األولويات التربوية بغض النظر عن مجال االختصا  ا

 .ألن تطبيق األولويات في المهام اإلدارية والفنية يمكن أن يدركها كل مشرف زائر للمدرسة

 التدريب في مجال االدارة: رابعا

دراسة في مجاالت لفحص وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات افراد عينة ال

الدراسة تبعا لمتغير التدريب في مجال االدارة قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين االحادي 

 :يوضح نتائج االختبار 8والجدول رقم 

نتائج تحليل التباين األحادي لبيان أثر متغير التدريب في مجال اإلدارة في إجابات ( 3)جدول رقم 

 أفراد عينة الدراسة

توى مس

 الداللة

متوسط  Fقيمة 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

 المجال مصدر التباين

بين  0669. 2 .0.4. .029. 0811.

 المجموعات

المهام 

 اإلدارية 

  
داخل  210086 629 0611.

 المجموعات

 المجموع 210199 616   

بين  606.9 2 .017. 201.1 0.78.

 المجموعات

 المهام الفنية 

  
داخل  .27071 629 .061.

 المجموعات

 المجموع 280818 616   

أن الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بمتغير  8يتبين من الجدول رقم 

في مجاالت  (á=0.0.)التدريب في مجال اإلدارة لم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ويفسر الباحث ذلك إلى أن طبيعة ، أعلى لجميع مجاالت الدراسة حيث كان مستوى الداللة الدراسة

الدورات التي يلتحق بها المشرفين التربويين تكون في غالبها تجديدية، وبالتالي تشابه الخبرات 

 .المدركة من أساليب وفنيات ترتيب األولويات التربوية

 :التوصيات والمقترحات

 :يليفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما 
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واإلدارية عبر  ضرورة التأكيد على الدور القيادي لمدير المدرسة وزيادة فعاليته ليشمل المهام الفنية -6

 .أثناءالخدمة والتدريب والتأهيل واإلعداد والبشرية المادية توفيراإلمكانات

ضرورة مواكبة أحدث التطورات والمستجدات العلمية العالمية في مجال ترتيب االولويات،  -2

 .من الدراسات والخبرات والتجارب العالمية، مما يسهم في زيادة الوعي والفهم واالستفادة

 .لمهامهممديري المرحلة الثانوية ضرورة تكامل المجالين الفني واإلداري في ممارسات  -1

إجراء دراسة مماثله للتعرف إلى درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمفهوم األولويات التربوية  -4

 .مديرين أنفسهم وعمل مقارنة بينها وبين نتائج هذه الدراسةمن وجهة نظر ال

 

 

 قائمة المراجع

دار الفكر ، الطبعة األولى، اإلدارة المدرسية في مطلع القرن الحادي والعشرين(: م1..2)أحمد، إبراهيم -6

 .العربي، القاهرة

اإلدارة التربوية الحديثة، دار الراية مدير المدرسة الفعال واتجاهات (: م8..2)األخرس، إسماعيل عباس  -2

 .عمان، للنشر والتوزيع

اإلدارة المدرسيّة، البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر، دار النهضة (:م2..2)األغبري، عبد الصمد  -1

 .بيروت، العربيّة

 أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية من وجهة نظر مديري(:"م.2.6)الجهني، عبد هللا  -4

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة"المدارس بمحافظة ينبع

، ترتيب مديري مدارس التعليم العام ألولويات عملهم، مجلة كليات (م0..2)الحبيب، عبد الرحمن محمد -0

 .647ـ6.9 ، ،المملكة العربية السعودية2، العدد0مجلة ، المعلمين، جامعة الملك سعود

تقويم عملية تحديد األولويات في اإلدارات التربوية العليا، دار جليس الزمان (: م.2.6)، سعودالخريشة -1

 .عمان، للنشر والتوزيع

تقويم عملية تحديد األولويات التربوية في اإلدارات التربوية العليا في وزارة (:"0..2)الخريشة، سعود، -7

ة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، ، رسال"التربية و التعليم في األردن حسب أنموذج ستيك

 .عمان، األردن

 .عّمان، تطوير اإلدارة المدرسيّة، مكتبة دار الثقافة للنشر(: م4..2)الخواجا، عبد الفتاح محّمد  -8

واقع الممارسات االدارية والفنية لمديري المدارس الخيرية بالعاصمة (:"م7..2)الزويهري، سلطان -9

 .تير غير منشورة، جامعة ام القرى، المملكة العربية السعوديةرسالة ماجس، "المقدسة

 .عّمان، اإلدارة التربويّة مفاهيم وآفاق، شركة طارق وشركاؤه للنشر والتوزيع(:م9..2)السعود، راتب -.6

رسالة ماجستير غير ، "تطوير انموذج لتحديد األولويات في التخطيط التربوي(:"م6990)السقا، امتثال  -66

 .عة األردنية، عمان، األردنمنشورة، الجام

رسالة ماجستير غير " مدى إدراك وكالء المدارس لمهام مدير المدرسة(:"م4..2)الشمري، تركي  -62

 .منشورة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

ستير رسالة ماج، "أثر ادارة الوقت في تفعيل مهام مدير المدرسة الثانوية العامة(:"م.2.6)العواد، ياسين  -61

 .غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا
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