
 

لدى وعالقتها بالكفايات الفنية باألهداف  درجة ممارسة اإلدارة
              مأدباس الثانوية الحكومية في محافظة مديري المدار 

 من وجهة نظر المعلمين

The Degree of Objective Management Practice and Its Relation 

to Technical Competencies among Principals of Public 

Secondary Schools in Madaba Governorate from the                                  

Teacher's Point of View 

 إعداد
 الجفيراتبثينة يعقوب 

 شرافإ
 حوامدة علي باسم الدكتوراألستاذ 

        لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير استكمالا  هذه الرسالةقدمت 
 القيادة التربويةاإلدارة و  تخصصفي التربية 

  والمناهج قسم اإلدارة
  كلية العلوم التربوية
 جامعة الشرق األوسط

0202، حزيران



 ب
 

 تفويض

  



 ج
 

 قرار لجنة المناقشة

 

 

 

 

 

 
  



 د
 

 شكر وتقدير

ى ، أحمدك ربي حمًدا كثيًرا علالجهدالحمد هلل رب العالمين الذي أعانني ووفقني إلتمام هذا 

الذي و ، أحمدك حمًدا مبارًكا كما باركت لي بإتمام هذا العمل، وال تحصى آلئك التي ال تعدآنعمك و 

 .رضىيحب و ي   لماالكريم  هدعو ربي أن يكون عمًًل خالًصا لوجهأ

ال يشكر اهلل من ال يشكر الّناس أتقدم  ،والّصًلة والّسًلم على حبيب القلوب الّصادق األمين    

جامعتي الحبيبة جامعة الّشرق األوسط ممثلة برئيسها واإلداريين القائمين عليها  إلىبالّشكر والتّقدير 
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 الملخص

هدفت الدراسة تعرف درجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
وعًلقتها بالكفايات الفنية لديهم من وجهة نظر معلميهم، اعتمدت الدراسة المنهج  مأدبامحافظة 
الحكومية في المدارس الثانوية  ( معلًما ومعلمة343) الدراسة منعينة  تتكون .االرتباطيالوصفي 
اختيارهم بالطريقة العشوائية.  (، تمّ 8484 /8419)مأدبا خًلل الفصل الدراسي الثاني  بمحافظة

استبانتين األولى تقيس درجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري ولتحقيق أهداف الدراسة تّم تطوير 
التخطيط، التنفيذ والمتابعة، وكفايات  االهداف،تحديد  مجاالت وهي: ةربعأموزعة على  المدارس
، ملفنية لدى مديري المدارس من وجهة نظر معلميه، والثانية تقيس مستوى ممارسة الكفايات االتقويم

 .وتّم التأكد من صدقهما وثباتهما

أظهرت النتائج أن درجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجاالتلكل  مرتفعةجاءت  مأدبامحافظة 

استجابة أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
تعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكلية ولصالح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة  مأدبامحافظة 

نة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس إحصائية  بين متوسطات استجابة أفراد العي
 14ن م خدمتهم أقلولصالح من  الخدمةتعزى لمتغير سنوات  مأدباالثانوية الحكومية في محافظة 

سنوات، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة ممارسة 
تعزى لمتغير المؤهل  مأدباس الثانوية الحكومية في محافظة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدار 

العلمي. كما وأظهرت النتائج أن مستوى ممارسة الكفايات الفنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية 
، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعة ميهم جاءتمن وجهة نظر معل مأدبافي محافظة 

عينة لمستوى ممارسة الكفايات الفنية لمديري المدارس الحكومية في محافظة متوسطات استجابة أفراد ال
تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  مأدبا
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متغير سنوات تعزى ل مأدباة استجابة أفراد العينة الكفايات الفنية لمديري المدارس الحكومية في محافظ
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة الكفايات الفنية ، الخدمة

ات وجود عًلقأظهرت و  تعزى لمتغير المؤهل العلمي. مأدبالمديري المدارس الحكومية في محافظة 
ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة باألهداف بمجاالتها والكفايات الفنية لمديري المدارس 

 من وجهة نظر المعلمين. مأدباالحكومية في محافظة 

أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإقامة دورات  أبرزهاوخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات 
هميتها موجهة بشكل خاص لمديري المدارس، أاإلدارة باألهداف و  ل لتعزيزعمومؤتمرات وورش 

ذلك لتنمية و مدارس  وضرورة تقديم برامج تدريبية للمعلمين الذين لديهم طموح بأن يصبحوا مديري
 الكفايات الفنية للنهوض بمجال اإلدارة المدرسية.

 .ت الفنيةالمفتاحية: اإلدارة باألهداف، الكفايا الكلمات
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Abstract 

The study aimed to know the degree of management practice by objectives among 

the principals of public secondary schools in Madaba Governorate, and its relationship to 

technical competencies they have from the viewpoint of their teachers. The study adopted 

the relational descriptive approach and the study population consists of (303) male and 

female teachers in public schools in Madaba Governorate for the second semester 

2019/2020. The population sample is selected randomly of male and female teachers. To 

achieve the study objectives two questionnaires were developed. The first questionnaire 

measures the degree of management practice by objectives among secondary schools’ 

principals: determining objective, planning, implementation and follow-up, evaluation 

competencies. The second questionnaire measuring the level of technical competency 

practice among school principals from the teachers' point of view with confidence of the 

accuracy and consistency. 

The results showed that the degree of management practice by objectives among the 

secondary schools’ principals in Madaba Governorate came largely for all fields. The 

presence of statistically significant has differences between the averages of the response 

of the sample members to the degree of management practice by objectives of the 

secondary schools’ principals based on the gender variable had higher results for the 

female side. Besides, the presence of statistically significant differences between the 

averages of the response of the sample members to the degree of management practice of 

the secondary schools’ principals based on the number of years in service variable had 

higher results for the principals with service years less 10 years. The study shows there is 

no statistically significant differences based on the qualification variable. In addition, the 

study shows the level of technical competencies practices among school principals in 

Madaba governorate from the teachers' point of view were high. The statistical significant 

differences occurs because of the gender factor and the majority of the results was female 
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teachers. In conclusion of the study, the presence of positive correlational relationships 

of statistical significance between the management by objectives in its fields and the 

technical competencies of the secondary schools’ principals of in Madaba governorate 

from the teachers’ point of view.  

The study came out with a set of recommendations, the most prominent of which is 

that the Ministry of Education should hold trainings, conferences and workshops on 

management especially targeted to school administrators, and the need to provide training 

programs for teachers who have the ambition to become school principals to develop 

technical competencies to advance the field of School’s management. 

Keywords: Mmanagement’s Objectives, Technical Competencies. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

، ياةمتسارعة في شتى مجاالت الح ومستجدات ،غير مسبوقةثورة معلوماتية  الحديثالعصر  شهد

لتميز  هدفت األهداف بأساليب إدارية حديثةالتوجه نحو تحقيق التربوية  المؤسساتعلى  استوجبت

هذه المستجدات بقيادة عصرية حكيمة تعمل على تحقيق تلك المؤسسات تواكب ل، وفاعليته األداء

جب ي األساليب اإلداريةأن  إذ، المستجداتلها بما يناسب هذه  ةالمخططاألهداف المنشودة الرؤى و 

 وتتوقع ماذا سيحدث في المستقبل. ،ةستواكب الرؤى المستقبلية للمؤسأن 

 ، ومنودةالمنشالمؤسسة على بلوغ األهداف ركيز جهود ت إلىهدف األساليب اإلدارية الحديثة تو  

ارنة وبعد ذلك المق ،مرؤوسعلى تعريف األهداف لكل  تعتمداإلدارة باألهداف التي هذه األساليب 

والمرؤوسين ثم توجيه اهتمامهم نحو األهداف التي حددت لضمان األداء  بين أهداف المؤسسة

ة ردود ومراجع ،األفضل من قبل الجميع، حيث تتضمن اإلدارة باألهداف الرقابة المستمرة لألنشطة

المرؤوسين في لرئيس و التعاون بين وتقييم األداء، كما وتتمثل بالتشارك وا ،األفعال للوصول لألهداف

 (.8415الفرعية )شبير، األهداف وضع 

ألهداف اين القائد والمرؤوسين في تحديد تركز اإلدارة باألهداف على مبدأ المشاركة الواسعة بو 

شعرون ي ألنهم ؛المراد تحقيقها واتخاذ القرارات، وتعمل اإلدارة باألهداف على تحفيز المرؤوسين

 يزيد من رقابة المرؤوس لعمله للتقييم اً سلوبخًلل المشاركة، كما تعتبر أهم من بأهميت

 (.8411_)المعايطة،
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 توفر مجموعة من في إدارته هيتطلب نجاحفي القيادة اإلدارية، و  عنصًرا هاًما يعد المدير

ومن هذه المهارات والكفايات المهارات الفنية التي تتعلق باألساليب  ،األساسيةالمهارات والكفايات 

توافر قدر من  وتتطلب ،والطرق التي يستخدمها المدير في ممارسته ومعالجته للمواقف التي يصادفها

 (.8414)اللصاصمة ومحمد،  المعلومات واألصول العلمية والفنية

أدائية عملية، ولعل من أبرز  وكفايات ،معرفية نظرية كفايات إلىتصنف الكفايات عادة 

التصنيفات لكفايات مدير المدرسة القائمة التي وردت في خطة " تنمية مديري المدارس وتدريبهم" 

( 55تحديد ) ، حيث تمّ الف وتسعمائة وتسعين عدتها لجنة وزارة التربية والتعليم األردنية عام أالتي 

األردنية، والمديرين  لجامعات( خبير من أساتذة ا844ترحها )كفاية معرفية وأدائية لمدير المدرسة، اق

ين والتعليم، ومديري التربية والتعليم في المحافظات واأللوية، والمشرف ةيالترب ةر االعاملين في مركز وز 

 (.8445)الدويك،  التربويين، ومديري المدارس الثانوية واألساسية

 صاحبها مكنت داريواإل التربوي المجالين في المتخصصة المعرفة من اً نوع الفنية تعد الكفاياتو 

 على المقدرةو  المستوى عالية الفنية بالمعرفة تتميز الكفاياتو مطلوب،  هو لما وفًقا مهمته داءأ من

 االنجاز تحقيقتهدف ل سليمة بطريقه والوسائل جهزةاأل واستخدام ،جراءاتاإل وتبسيط ،المواقف تحليل

 درةكالمق دائهاأ على اإلداري مقدرة مدى تعكس الخصائص من بعدد وتتميزكما  ،لعملل فضلاأل

 مانواإلي ،وتنفيذه القرار اتخاذ على والمقدرة ،لألمور والعميق الشامل والفهم ،المسؤولية تحمل على

 (.8449)حامد،  لتحقيقه يسعى الذي بالهدف

من  حأصبساليبها في المؤسسات التربوية، تقدم،  ومن خًلل أهمية اإلدارة وأوفي ضوء ما    

ا، لتتناسب مع مكوناتها وعناصره التنويع في أساليبهمعلى العاملين في مجال اإلدارة الضرورة 

 الحاجة برزتو ، في العصر الحالي عن السابق همورغبات همومتطلبات المرؤوسين الختًلف حاجات
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 لمؤسساتا دفعو  ،لتلبية حاجات ورغبات المرؤوسينالتي تسعى ساليب اإلدارية الحديثة أللظهور ا

األمام واالرتقاء بها وتميزها عن غيرها من المؤسسات من خًلل ما تقوم به  إلىوالتربوية  التعليمية

س ر "درجة ممارسة مديري المدا دراسة ةالباحث فارتأت ،ركة بين القادة والمرؤوسينمن منفعة مشت

ن وجهة نظر ملمديري المدارس  الفنية بالكفاياتوعًلقتها  لإلدارة باألهداف مأدباالثانوية في محافظة 

 .المعلمين"

 الدراسةمشكلة 

إعادة ستدعي ا يممّ  ،والتطورات في الوقت الراهنمن التَّحديات  الكثيرالمؤسسات التربوية  تواجه

رات تطو الالتحديات و  مواكبة تلك اإلدارية التي تتبناها إدارتها لتساعدها على النظر في األساليب

، ومن العناصر الهامة لنجاح واحتياجات العصر الحاليلمتطلبات  مًلءمةتصبح ل والتغيرات،

ونية بين اإلدارة االمؤسسات التربوية التي تؤدي لتحقيق أهدافها بأقل وقت وجهد بأساليب تشاركية تع

ن ةكفاء احتواءها على إدارة ذات والمرؤوسين، دارية وا  ن جب أسانية، ملمة بما يتتمتع بمهارات فنية وا 

 اد.تعمله من تخطيط وتنفيذ وتوجيه وارش

خدم ظم ومنهج ثابت يالمدارس بشكل إيجابي على هيكل من مديريداء يعتمد تطوير كفايات أ

 ، وال بد أن يكون ذلك ضمن خطةاً صحيح اً توجيهيوجهها و  ،د األهداف والوسائلخطة العمل، ويحد

ار ستبصواال ،مدروسة ومتوازنة، حتى يتمكن المدير من تحديد طموحاته وتطلعاته الجديدة للمدرسة

سعى واكتساب مهارات جديدة ي ،سين مواطن الضعف لديه، وتحوتماسًكابالمرؤوسين ليزيدهم حماًسا 

 (. 8411)المومني، االرتقاء بها و مدرسته من خًللها لتطور 

عرف التعاون مع المشروع الكندي فيما يً  في العملية التربوية فقد تمّ  ساسوبما أن المدرسة هي األ

 تتطلب من مدير المدرسة جهوداً و بالخطة التطويرية للمدرسة، والتي تقوم على اإلدارة باألهداف، 



0 
 

 

ة التربية والتعليم، في وزار  ةتربوي ةمشرف تعمل ة  الباحث ولكونوكفايات فنية لتحقيق األهداف،  ،فيةضاإ

 ، فقد وجدت من الضروري التركيز على اإلدارةفيها التطويرية طللمدارس والخط اومن خًلل متابعته

 باألهداف حتى تتمكن من الحكم على مدى تقدم المدرسة ونجاحها.

 لمدرسة،ابدأ من خًلل تطوير أن تطوير العملية التربوية يلة الدراسة من منطلق وقد انبثقت مشك 

ويؤثر  ،مدير المدرسة هو العنصر األساسي في عملية التطوير، فهو القائد التربوي في مؤسستهوأن 

التربوية  هداف، وتحمل المسؤولية في تحقيق األفي كافة العاملين، ويلهب فيهم المشاركة الكفؤة

ادة في مجال القيمواجهة تحديات العصر من  المنشودة، وللتمكنة، ويجني معهم النجاحات المنشود

مدرسة، لتحقيق ارة التربوية للال بد من التركيز على إعداد مدير المدرسة إعداداً تربوياً يهيئه لتوّلي اإلد

 هداف المرجوة.األ

( وزارة التربية والتعليم بضرورة إقامة دورات ومؤتمرات 8418مة )نتائج دراسة بني سًلأوصت 

، كما وأوصت جهة بشكل خاص لمديري المدارسمو  ،وأهميتهاوورش عمل حول اإلدارة باألهداف 

 ار، وتنمية الرقابة الذاتية، وحثتوصنع القر  ،هدافالمدارس في عمليات تحديد األبإشراك معلمي 

جراء المزيد من البحوث والدراسات للتعرف على مدى فعالية جهات المختصة بالبحث العلمي على إال

لباحثة لدراسة" ا فتوجهتقبل مديري المدارس وربطها بمتغيرات أخرى،  النماذج التربوية المستخدمة من

لإلدارة باألهداف وعًلقتها  مأدبافي محافظة الحكومية درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 

 .بالكفايات الفنية من وجهة نظر المعلمين"
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 هدف الدراسة وأسئلتها

 في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى باألهداف ةاإلدار  ممارسة درجة تعرف الدراسة هدفت

لة األسئ نخًلل اإلجابة عمن المعلمين  نظر وجهة من الفنية بالكفايات وعًلقتها مأدبا محافظة

 :اآلتية

 إلدارةل مأدباس الثانوية الحكومية في محافظة ما درجة ممارسة مديري المدار السؤال األول: 

 ؟المعلمينمن وجهة نظر  باألهداف

بين  (α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل :السؤال الثاني

لدى مديري المدارس  اإلدارة باألهداف درجة ممارسةة أفراد عينة الدراسة على متوسطات استجاب

 ؟(المؤهل العلمي، سنوات الخدمة)الجنس،  اتتعزى لمتغير  مأدباالثانوية الحكومية في محافظة 

ة س الثانوية الحكومية في محافظالمدار  مديريدى ل الفنية الكفاياتما مستوى  السؤال الثالث:

 ؟المعلمين نظر من وجهة مأدبا

بين  (α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هلالسؤال الرابع: 

في  لمديري المدارس الثانوية الحكوميةالكفايات الفنية  ة أفراد عينة الدراسة علىمتوسطات استجاب

 (؟المؤهل العلمي، سنوات الخدمة)الجنس،  اتتعزى لمتغير  مأدبامحافظة 

( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطيَّة عًلقة هناك هل :الخامسالسؤال 

 مستوىو  مأدبافي محافظة  الحكوميَّة الثانويَّة المدارس مديري لدى باألهداف اإلدارة ممارسة درجة بين

 ؟من وجهة نظر المعلمين نالكفايات الفنية لدى المديري
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 أهمية الدراسة

 : كاآلتي جانبين إلى الدراسة أهمية تنقسم

  النَّظرية األهمية: أولا 

 تتضمن األهمية النظرية للدراسة بالجوانب اآلتية:

 .)اإلدارة باألهداف والكفايات الفنية( الدراسة بمتغيرات المتعلق النظري األدب إثراء -

 من التي لفنيةا والكفايات باألهداف باإلدارة تختص   التي والمقترحات التَّوصيات بعض تقديم -

 .كل من له اهتمام بهذه الدراسة منها يستفيد أن الممكن

تقديم تغذية راجعة توضح للمهتمين في وزارة التربية والتعليم درجة استخدام مديري المدارس  -

 الفنية.دارة باألهداف وعًلقتها بالكفايات لإل مأدباالثانوية الحكومية في محافظة 

 التطبيقية األهمية: ثانياا 

 :باآلتي التطبيقية األهمية تكمن

 ارإظه خًلل من األردن في الحكومية الثانوية المدارس مديري الدراسة هذه تفيد أن يؤمل -

 .الفنية والكفايات اإلدارة باألهداف بين العًلقة أهمية

 لمدارسا مديري ممارسه درجة تدرس أخرى دراسات إلجراء الباحثين الدراسة نتائج تدفع قد -

 .المتغيرات ببعض وربطها أخرى، مجتمعات في لإلدارة باألهداف

ها ب لتبني االقتراحات والتوصيات التي خرجتقد تفيد أصحاب القرار التربوي والتعليمي  -

نية لمديري فوالكفايات ال باألهدافوقع لتحسين مستوى اإلدارة الدراسة وتبنيها على أرض ال

 المدارس.

 



7 
 

 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الجرائية

 تضمنت الدراسة المصطلحات اآلتية:

: " نظام إداري يهدف لزيادة فعالية كل من المنظمة اإلدارية واإلداري عن طريق باألهدافاإلدارة 

مشاركة جميع أعضاء التنظيم في وضع األهداف المرجو بلوغها، بحيث تكون هذه األهداف محددة 

 (.105: 8414زمانًيا وقابلة للقياس" )اللصاصمة ومحمد، 

ه المدير داخل المؤسسة من خًلل التعاون والتشارك بين وتعرف إجرائًيا بأنها أسلوب إداري يتبعه

، مّما يحقق االلتزام والتحفيز ورفع مستوى األداء بين ن المعلمين بتحديد األهداف ووضعهاوبي

أفراد عينة الدراسة على األداة  استجابةمن خًلل  سهااألعضاء، وتحقيق أهداف المؤسسة، وتّم قيا

 التي أعدت لهذا الغرض.

 حقائق من ليهإ تستند وما اإلدارة، في العلمي بالجانب المرتبطة الكفايات هي ": ت الفنيةالكفايا

 يستخدمها لتيا والطريقة باألساليب تتعلق الفنية المهارات أن على باالعتماد العملية األصول ومفاهيم

 قدر وفرت الفنية المهارات وتتطلب يصادفها، التي للمواقف ومعالجته أعماله، ممارسه في المدير

: 8416_االداري" )السريع، العمل يتطلبها التي والفنية العلمية واألصول المعلومات من ضروري

13.) 

وتعرف إجرائًيا بأنها مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات التي تمكن مديري المدارس الثانوية 

ل من خًلها من تحقيق أهداف المؤسسة بأقل جهد ووقت وتكاليف، وتم قياس مأدبافي محافظة 

 استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي أعدت لهذا الغرض.
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  حدود الدراسة

 :الحالية باآلتي دراسةثلت حدود التم

من المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية الحكومية الدراسة على عينة  طبقت :ةالبشري ودالحد

 .مأدبافي محافظة 

 .2019/2020 الدراسي من العام الثانيالدراسي الفصل  خًللالدراسة  إجراء تمّ : ةالزماني ودالحد

 .ان(ولواء ذيب مأدبا)مدارس قصبة  تشمل، حيث مأدباالدراسة في محافظة  طبقت: ةالمكاني ودالحد

 الدراسة متغيري اإلدارة باألهداف، والكفايات الفنية لمديري المدارس. : تناولتالموضوعيةالحدود 

 محددات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المحددات اآلتية:

 تتحدد نتائج الدراسة بدرجة صدق وموضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة على أداتيها. -

 والثبات ألداتيها.تتحدد نتائج الدراسة بدرجة الصدق  -
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

األدب  لناو تو  ،والدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسةهذا الفصل األدب النظري  تناول

 النظري ما يلي:

  النظري  دباأل أولا:

 دارة باألهدافاإل -1

 في دافهاتسير شؤونها وتحقق أهنظم إدارية حديثة  التوجه لتبنيالتربوية  سةالمؤس على أصبح

 من خًلل وذلك، ها وديمومتهاورقيالتربوية  تقدم المؤسساتتعمل على ل ،اإلدارية كافة المستويات

صى طاقة وجيههم على بذل أقفي التأثير بالمرؤوسين، من خًلل تحفيزهم وت وكفاءتهمنجاح قادتها 

المؤسسة من  يبين كافة عناصر العملية التعليمية التعلمية ف ، وتفعيل سبل االتصال والتواصللديهم

 التطوير.و م التقدلمرؤوسين والعمل على خًلل تقييم األداء ا

 مفهوم اإلدارة باألهداف

يز تحقيق أعلى درجات التحف إلىأسلوب وفلسفة إدارية تهدف بأنها باألهداف ف اإلدارة تعرّ "

ناعة صاركتهم في وزيادة مش ،الداخلي لألفراد بوجود آلية مشتركة مع الرؤساء في تحديد األهداف

ورفع  ،وتلبية الحاجات المشتركة لزيادة الكفاءة اإلنتاجية ،وتحمل المسؤولية وااللتزام بها ،القرارات

 (.879: 8449)حامد،  "الروح المعنوية
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 تحديد في داريةاإل المستويات كافة في والمرؤوس الرئيس فيها يشترك إداري سلوببأنها أف وتعرّ 

 تحقيقها، نهم المتوقع النتائج عن مرؤوس كل مسؤولية تحديدو  ،تحقيقها عليهم ينبغي التي هدافاأل

 (.8413)البنا،  على تحقيقها المؤسسة ملتع واحدة خطة كتابه ثم

لتي إنجاز مهامهم وأهدافهم ا في نجاحهمطريقة يتم فيها تقييم المرؤوسين من خًلل مدى وهي "

تحديد هداف فردية، و أ إلىلية تحول لألهداف التنظيمية تعتبر مهمة في تطوير وظائفهم، وهي عم

ن م األهداف والتخطيط والمراجعة الذاتية ومراجعة األداء، واستخدام األهداف التنظيمية كإرشادات يتم

 ,Qureshi)      "خًللها إعداد األهداف الفردية، ويتم وضع األهداف بين الرؤساء والمرؤوسين

2013: 62.)  

سلوب إداري يعتمد على تحديد دقيق لألهداف على مستوى من " أف اإلدارة باألهداف بأنهاتعرّ و 

بدأ المكافأة م مع وجود صلة وثيقة بين ،في إنشائها ةينفذون تلك األهداف، والذين يشاركون مباشر 

 .(Deac, 2014: 27)هداف المحددة"مع تحقيق األ تزاملاالوالعقوبة و 

راد يه الرئيس مع المرؤوسين على وضع األهداف الم"أسلوب إداري يشترك ويتفق فف بأنها وتعرّ 

خًلل هذه الفترة تحقيقها، و  تحقيقها خًلل فترة زمنية محددة، يعقبها تقييم المرؤوس للنتائج التي تمّ 

 (.9 :8410إنجازه" )الرشيدي،  المحددة يقوم المرؤوس بالتنسيق مع رئيسه لتقيم ما تمّ 

 أهمية اإلدارة باألهداف

في  ومشاركة المعلمين ،على تشخيص المشكًلت المديرمساعدة أهمية اإلدارة باألهداف ب تتمثل

يجاد الحلول ،مناقشتها ين المدير تقوية العًلقات بو ، وتنمية قدراته وقدرات المعلمين، لها المناسبة وا 

هداف المتعلقة بالعمل، ورفع الروح المعنوية لدى المعلمين إنجاز األالتعاون في والمعلمين من خًلل 
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ومًلحظة أي قصور في العمل للمعلمين  ،خطاءمن األ مشاركتهم بصنع القرارات، والتقليلمن خًلل 

 (.8448)جودة،  غير المتمكنين من تنفيذ مهامهم

ًلسيكية في المدارس الك ًبا إدارًيا يجمع في فلسفته بين أسلوباإلدارة باألهداف أسلو تعتبر و   

 ،الفرد على اهتمامها ، وبين المدارس السلوكية التي تركزعلى العمل اهتمامهاالتي تركز اإلدارة 

لحديثة، كما ا اإلدارة وأساليبهابحيث تتكامل مع بعضها، وهذه ميزة نادًرا ما تتوافر لغيرها من مداخل 

وفيرها لك بتوميكانيكية الضبط، وذ ،وتركز اإلدارة باألهداف على فرص كافية لتحقيق اإلدارة التشاركية

يم والشريف، ل)عبدالع تائج المحققةواإلنجاز اإلداري، وقبول المسؤولين للنالتغذية الراجعة المستمرة، 

8449.) 

( في الخمسينات من Beter drucerيتميز أسلوب اإلدارة باألهداف الذي نادى به بيتر دركر )و 

داف هاري والمرؤوسين في تحديد ووضع األمبدأ المشاركة الواسعة بين القائد اإلدي بالقرن الماض

م على تحفيز المرؤوسين ألنه يشعره هذا األسلوبك اتخاذ القرارات، ويعمل وكذل ،المراد تحقيقها

ة الذاتية ز الرقابينمي لديهم الوالء واالنتماء، ويعز و  ،األهدافبأهميتهم من خًلل مشاركتهم بوضع 

سلوك المرؤوسين )المعايطة، هداف المؤسسة و الربط بين أوتعمل اإلدارة باألهداف على لديهم، 

8411 .) 

 ،ف من خًلل مواكبة التطورات والتغيرات التي تواجهها المؤسسةوتبرز أهمية اإلدارة باألهدا

وذلك من خًلل تحديد األهداف وصياغتها من الخطط االستراتيجية، والتشارك والتعاون بين عناصر 

ورفع مستوى األداء لديهم من خًلل  ،واختيار أساليب تنفيذ العمل ،المؤسسة في صنع القرارات

وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، وتنمية الرقابة الذاتية لديهم، ومرونة العمل وتنفيذه ومتابعته  ،التحفيز

 والتنبؤ باألخطاء والتقليل منها. ،وتقديم التغذية الراجعة ،وتوجيهه
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 اإلدارة باألهداف مراحل

 ( كما يلي:8411بعدة مراحل ذكرها المعايطة )تمر اإلدارة باألهداف 

مرحلة صياغة األهداف من خًلل المشاركة بين الرئيس والمرؤوسين للوصول لقرار جماعي،  -

االنسجام مع امكانات و وتشمل صياغة األهداف الموضوعية والعقًلنية، والبعد الزمني، 

 المؤسسة المتاحة، وقابليتها للقياس والتقويم.

 إلنجاز األهداف.تطوير الخطط المناسبة مرحلة  -

 هداف.المرؤوسين المسؤولين عن إنجاز األأداء تقييم مرحلة  -

 تقديم المكافآت للذين انجزوا أهدافهم وفق المعايير المتفق عليها.مرحلة  -

 :على النحو اآلتيخطوات اإلدارة باألهداف ( Ifedilichukwu, 2012) ايفديليشوكو أوردو 

 تحديدها ووضوحها. من حيثتصنيف ومراجعة أهداف المؤسسة،  -

نه ع مقسم بما هو متوق أومعرفة كل وحدة تصنيف األهداف على مستوى اإلدارات لضمان  -

بين اإلدارات واألهداف العامة  هدف المؤسسة العام، ووجود التنسيقاهمة في تحقيق للمس

 الداخلية للمؤسسة.

قيام الرؤساء بمقابلة المرؤوسين لمناقشة وتوضيح الغرض من وظيفة المرؤوس، والمهمة  -

 الوصول إليه. المتوقعاألساسية التي يجب أن يحققها، ومعيار األداء 

على خطة العمل التي يجب اتباعها لتحقيق األهداف المحددة في  يتفق المدير مع المرؤوسين -

 الخطوة السابقة.

مرؤوسين حسب األهداف المتفق عليها، األداء لل متابعة تنفيذتمكنه من  تحديد المدير خطة -

 تتضمن فترة مراجعة محددة قابلة لتقييم األداء.
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وتقديم التغذية الراجعة بشأن نقاط  ،ودراسة مدى تحقيق األهداف ،مناقشة طرق حل المشكًلت -

 الضعف إن وجدت.

 كاآلتي:إلدارة باألهداف ل ( مراحل8418)شغري أورد وقد 

األنشطة التي لها أثر كبير في تقدم  أووضع األهداف: ويتمثل بتحديد مراكز المسؤولية  -

 المؤسسة على المدى الطويل.

ها سابًقا، وضع ترابط بين عملية التخطيط واألهداف التي تمّ التطوير خطة العمل: وتتمثل ب -

 .وتحديد أهداف معينة لفترة مستقبلية

من أن المؤسسة تسير على الطريق المرسوم حسب  للتأكدالتغذية الراجعة: وتأتي هذه المرحلة  -

 يواجه المؤسسة خًلل تنفيذ األعمال. األهداف المحددة، ومواجهة إي تحد  

لمسؤولين ااإلعداد للعام القادم، فإذا لم تتحقق األهداف فعلى ب السنوي: وتتمثلتقييم اإلنجاز  -

 الًلزمة لمعرفة األسباب التي ادت لعدم تحقق األهداف.بذل الجهود 

بمجموعة مراحل أهمها تحديد ووضع األهداف  باألهداف تمراإلدارة ا سبق يتضح أن عملية وممّ 

عادة التخطيط التكتيكي ،وصياغتها وفق قابليتها للقياس والذي  ،والوضوح والواقعية في تطبيقها، وا 

ة لألهداف التي وتقديم تغذية راجع ،ينبثق من التخطيط االستراتيجي للمؤسسة، ومتابعة العمل وتنفيذه

 تحقيقها. تمّ 

 مميزات اإلدارة باألهداف

فقي ل األان مميزات اإلدارة باألهداف تتمثل في التشارك بين المستويات اإلدارية واالتصال الفعّ إ

توى سوالمرؤوسين في تحديد وصياغة األهداف وفق معايير، ورفع موالتشعبي بين الرئيس والرأسي 
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ي مراقبة المرؤوس لنفسه من خًلل شعوره بأهميته، ورفع مستوى األداء الرقابة الذاتية للمرؤوسين أ

شاعة الروح المعنوية بين المرؤوسين في تنفيذ العمل.  لديه وا 

 ( كما يلي:8448) الكندي يحقق تطبيق اإلدارة باألهداف مزايا عديدة أشار إليها

 قدرة التخطيطية لكل من الرؤساء والمرؤوسين.متنمية ال -

 التعرف على المشكًلت الفعلية للعمل الحالية والمستقبلية. المساعدة في -

 تقوية عملية االتصاالت بين اإلدارة والمرؤوسين. -

 المساعدة على رفع درجة رضا المرؤوسين وروحهم المعنوية. -

 وتحقيق المرونة التي يتطلبها العمل.تخفيف الروتين  -

 جنب. إلىتحسين التنسيق والعمل الجماعي بين أفراد الوحدة اإلدارية جنًبا  -

 وضوح العمل ومتطلبات عمله لدى المرؤوسين. -

 اكتشاف األفراد الجديرين بالترقية. -

ا يلزم مكما وتساعد على توفير  ،مع الحس العام والبسيطتتميز اإلدارة باألهداف بانسجامها 

للمحافظة على المؤسسات ونموها المنتظم، وذلك من خًلل التعرف على ما هو متوقع من كل 

اإلدارة  توفير األسس المطلوبة لتنفيذ عناصرو إنجازه فعًًل،  توفير المقاييس الًلزمة لما تمّ و شخص، 

 (.8449، والشريفالتقييم( )عبدالعليم و المتايعة، و التوجيه، و التنسيق، و التنظيم، و التخطيطـ، )

 :كاآلتي مميزات اإلدارة باألهداف بعض إلى( 8411المعايطة ) أشار

ابيا إيج ا ينعكستركز اإلدارة باألهداف على وضوح األهداف لجميع المستويات اإلدارية ممّ  -

 على األداء واالنتاجية للمرؤوسين.

 العمل. المسؤولية وتعزيز روحتنمي بعض الميول اإليجابية في العمل كالرقابة الذاتية وتحمل  -
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داء من خًلل تحسينها للعًلقات بين القائد والمرؤوسين وتحسين المهارات والقدرات تحسين األ -

 اإلدارية.

 تجمع بين المبدأ الذي تقوم عليه المدارس الكًلسيكية من حيث تركيزها على المهمة، والمبدأ -

 .حاجات النفسية واالجتماعية للمرؤوسينمن حيث اشباع ال الذي تقوم عليه المدارس االنسانية

 والذي يمكن قياسه كمًيا ونوعًيا لكل هدف. ،كل مرؤوس من التحكم الذاتي في األداء تمكن -

قيام المدير بالعمل مع المرؤوسين من أجل توضيح أهداف األداء التي تتوافق مع أهداف  -

 المؤسسة.

 وسهل التطبيق ومرن. ابسيط اتعتبر نظام -

نسانية تحفز المرؤوسين حيث يبذلون جهوًدا أكبر لتحقيق األ منهجية علمية - ف التي هداوا 

 بوضعها بأنفسهم. يساهمون

زات اإلدارة باألهداف من خًلل اإلدارة التشاركية التي يوعطًفا على سبق تلخص الباحثة مم

واء ، سال باختًلف مستوياتهتساعد على صنع وتحقيق األهداف عن طريق التواصل واالتصال الفعّ 

بدأ الرقابة الذاتية م إلىتشعبًيا، إذ يعمل على ترقية سلوك المرؤوسين ليوصلهم  أكان رأسًيا أم أفقًيا أم

والذي  ،لعملداء في ارفع مستوى األ إلىن يرفع الروح المعنوية والتي تؤدي ، وهذا من شأنه أألنفسهم

مما يوصلهم  ،ينعكس إيجاًبا على نسبة القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة للرئيس والمرؤوسين

للتعرف على المشكًلت التي تعيق تحقيق األهداف، وتقوية الثقة وتحقيق المرونة بينهم لصالح العمل 

 الذي يصبح واضًحا لديهم من خًلل العمل الجماعي التشاركي.

 باألهداف عيوب اإلدارة
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تنحصر مشكًلت وعيوب اإلدارة باألهداف من خًلل زيادة األعمال الورقية نتيجة التفصيل في 

رغبة اإلدارة العليا في المساهمة في  أوكمًيا، وعدم مساهمة  وضع األهداف في صورة يمكن قياسها

ومات لالمرتدة، وغياب المع أوالعكسية  قلة جودة عملية التغذيةو قلة االلتزام باألهداف، و المجهود، 

انعدام و التركيز على وضع وصياغة األهداف على حساب تنفيذ خطة تحقيق هذه األهداف، و الدقيقة، 

ي، الكند) يق النظام بصورة غير صحيحةالمرونة في التأقلم مع المتغيرات الخارجية نتيجة تطب

8448.) 

 منها:عيوب اإلدارة باألهداف عدد من ( ل8411المعايطة ) أشارو 

 صعوبة جعل األهداف قابلة للقياس. -

من  ا يفقد القادة بعًضاممّ يرى البعض أنها تقوم على اشراك المرؤوسين في وضع األهداف  -

 سلطتهم، واستهًلك جزء كبير من وقت القائد.

التنظيم  وبالتالي يتعرض ،ا يولد معارضة لههداف المتغيرة ممّ تتطلب تنظيًما يتكيف مع األ -

 .المشاكل بسبب خروجها عن المألوف والتطبيق لبعض

 هوتوضيح أسلوب اإلدارة باألهداف شرح في المديرين تقصير( 8413واضاف ديكسون )

 للمديرين ةكافي ارشادات منح في وقصور المؤسسة، في لمرؤوسينا السلبية عن فكاراألو  ه،وتعليم

 واالهتمام ،البداية في المدى قصيرة األهداف على وتركيزها الثانوية، األهداف وضع عن المسؤولين

 لهياكلا على والمحافظة ،التغيير لمقاومة المديرين بعض وميل المدى، طويل التخطيط حساب على

 .بالسلطة االحتفاظ في سعًيا التنظيمية

 جودو  خًلل من باألهداف اإلدارة تطبيق أثناء تظهر التي المشكًلت فإن ما سبقوعطفا على 

 لتواصلا في المديرين لدى ضعف ووجود البيروقراطية، واإلجراءات ،الروتينية المهام من الكثير
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المطلوب، وعدم االلتزام باألهداف  الجهد بذل دون لألهداف وصياغتهم المرؤوسين، مع الشخصي

 التي تم وضعها مما يجعل من الصعوبة تحقيق تلك األهداف.

 باألهدافبادئ اإلدارة م

 تي:( كاآل8448) يجب مراعاة مجموعة من المبادئ ذكرها الكندي

 نجازإلمن خًلل تحديد مجموعة من الوسائل المحددة  التمييز بين األهداف ووسائل تحقيقها -

 .وتحقيق الهدف

ومعيار  ،وتعتبر األهداف الجيدة والدقيقة مقياس للتقدم ،الصياغة الجيدة والدقيقة لألهداف -

 .يمكن قياسه بواسطة المدير والمرؤوس يلجودة األداء الذ

 مستمرة.وضوح الهدف النهائي ومتابعته متابعة واعية  -

 .من خًلل مشاركة اإلدارة العليا بالوحدات الفرعية المساندة التنظيمية -

 هداف األساسية.المرونة في تطوير األ -

 أهمية األهداف الكمية وغير الكمية. -

 .بين الرئيس والمرؤوسين في تحديد األهداف وسبل تحقيقها ودعمهم وتحفيزهم المشاركة -
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 ( كما يلي:8449اإلدارة باألهداف عند عبد العليم والشريف ) مبادئ وتتمثل

مبدأ المشاركة: ويرتبط بضرورة المشاركة بين الرئيس والمرؤوسين في تحديد األهداف للمؤسسة  -

 وصياغتها وتحديدها.

صياغة  يلية: ويعتبر نتيجة مباشرة لمبدأ المشاركة فعندما يشارك المرؤوسين فو تحمل المسؤ  -

 وتوزيع األدوار عند االتفاق على األهداف. األهداف وتحديدها

ن ومون به مشعور المرؤوسين بأهمية ما يق إلىرفع الروح المعنوية: يؤدي مبدأ المشاركة  -

األمر الذي يساعد على تحقيق األعضاء  ،هو نتيجة إلخًلصهم وتعاونهم أعمال، وأن ما ينجز

 لذاتهم، ويزيد فاعلية المؤسسة.

اإلدارة باألهداف على أساس وضع أهداف المؤسسة على شكل النتائج تحديد األهداف: تقوم  -

المرجو تحقيقها، ويعتبر هذا المبدأ مهم ألنها تحدد النتائج المراد بلوغها عن طريق اإلدارة 

 باألهداف.

قيقها واألهداف تح النتائج: وتتم من خًلل المقارنة الدورية والمنظمة بين النتائج التي تمّ تقييم  -

األمر الذي يساعد عن الكشف عن نواحي من خًلل نظم المعلومات والرقابة ، المخطط لها

 قيها.خاذ التدابير الضرورية لتلالقصور وات

هولة س إلىق اإلدارة باألهداف تصحيح المسار من خًلل استقرار النتائج: يؤدي السير وف -

تاحة الفرصة لتقييم المسار.  الحكم على الكثير من األمور من خًلل النتائج المحققة، وا 

مبادئ اإلدارة باألهداف كاآلتي:( 8418ودودين )( 8414ذكر اللصاصمة ومحمد )  

وتحمل  المرؤوسينا ينتج التزام لدى جميع مبدأ المشاركة بين الرئيس اإلداري والمرؤوسين ممّ  -

 المسؤولية لديهم، ورفع الروح المعنوية.
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األهداف غاية األهمية في و  ،مبدأ تحديد األهداف ووضعها على شكل نتائج مرجوة التحقيق -

يتم  للمؤسسة وفق معايير ألن الرئيس والمرؤوسين يقومون بتحديد األهداف ؛هدافاإلدارة باأل

 ستمرار.ينجز من هذه األهداف با ما االتفاق عليها خًلل فترة زمنية ومراجعة

مبدأ الروح المعنوية: إن مشاركة المرؤوسين في عملية التخطيط لألهداف وصنع القرارات  -

ق له مستوى ، ويحقا يؤدي لرفع قيمة الفردبأهمية ما يقومون به وينجزون، ممّ  ينيشعر المرؤوس

لفردي واألداء على المستوى ا ،ع الحاجات التي تتعلق بذاته، وترفع درجة الرضا لديهإشبامن 

 (.8418 ،)دودين والمؤسسي

مبدأ الرقابة: يتمثل بتطبيق اإلدارة باألهداف ألن كل فرد بالمؤسسة طبًقا لهذا المبدأ يكون رقيًبا  -

 ا يسهم في فاعلية اإلنجازات نظًرا لسعي الفرد في العملعلى نفسه أثناء عمله ومشاركته، ممّ 

 رجية عليه أثناء تنفيذ المهام.رقابة خا إلىدون الحاجة 

 دالقائ بين وعمقها المشاركة مقدار خًلل منيبرز  المؤسسات في باألهداف اإلدارة إن نجاح

 لممنوحةا والمكافآت المرؤوسين، وأهداف التنظيم أهداف بين والتوافق الرقابة، ودقة ،والمرؤوسين

 افلألهد الحقيقي واإلنجاز المبذول الجهد مع وتناسبها وانسجامها توافقها ومدى للمرؤوسين

 (.8411 المعايطة،)

على ما سبق أن اإلدارة باألهداف تعتمد على مبدأ التشارك القائم بين الرئيس والمرؤوسين  وبناءً 

في تحديد ووضع وصياغة األهداف، وما يترتب عليها من تعزيز الروح المعنوية ورفع مستوى األداء 

 ،تعزيز الرقابة الذاتية للمرؤوسين من خًلل مشاركتهم في وضع األهدافوالوالء واالنتماء للمؤسسة و 

 ن قبل.لهم م حددتق األهداف التي إنجاز وتحقي واتخاذ القرارات، والمكافآت للمرؤوسين الذين تمّ 
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 مدير المدرسةالفنية لكفايات ال-0

 اتواتجاه وقدرات مهارات خًلل من والعمل بالسلوك له تسمح كفايات المدرسة مدير يمتلك

 تمكنهل ،اإلدارة يف وتوظيفها وتطبيقها تعليمية خبراتو  ممارساتمعارف و  خًلل من يكتسبها مترابطة،

 .ومهارة بكفاءة مهنته أداء من

أي عمل  دارةإجموعها الفلسفة المرتكزة عليها تستند اإلدارة المدرسية لقواعد أساسية، تشكل في م

جماعي منظم يسعى لتحقيق أهداف محددة، وتتميز هذه القواعد بأنها تلزم إتمام األعمال للوصول 

الهدف المبتغى بأيسر الطرق وأقل التكاليف من خًلل عمل فريق، وتعمل على استثمار الموارد  إلى

، لتتجه اإلدارة المدرسية وأهدافها نحو تحقيق األهداف من خًلل أمثًل االمادية والبشرية استثمار 

 (. 8414حمودة، )امتًلكها مجموعة من المهارات والمقدرات الفنية والمهنية 

على الكفايات التي تسعى إلكسابها للقادة في المجال التربوي من إدارة المؤسسات التربوية تقوم 

حلول ووضع ال ،واالحساس بالمشكلة ،وابتكارية نفعاليةًلل مقدرات ومهارات معرفية ومهارية واخ

لمتعلقة تؤدي إلتقان الممارسات اإلدارية املية التعليمة، المناسبة لها، ورسم سياسات عامة للتخطيط للع

 (.8414بالمهام اإلدارية والتربوية )قنديل، 

 مليةالع مجمل وأثره في المدرسة مدير دور ألهمية والتعليم التربية وزارة إدراك من وانطًلقا

 المدارس ديريم وكفايات قدرات تنمية في شرعت فقد المدرسة، فاعلية وبالتالي وفاعليتها التربوية

عن  صدر ذلكل والمؤسسي، الفردي األداء لتطوير ومهاريا وسلوكيا إداريا وتربويا لتمكينها ومديراتها

 والتدريب خطة التنمية(  1991 -1994)  عام التربوي واإلشراف والتدريب للتأهيل العامة المديرية

 مع ًلءمتوت ،للمديرين الفعلية من الحاجات انبثقت التي الخدمة، أثناء األردن في المدارس لمديري

 االعتبار ينبع يأخذ ،الوسائط متعدد تطبيقي علمي منحى وتحت ،المتاحة والبشرية المادية اإلمكانات
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 العالميةالمحلية و  والدراسات واألبحاث الحديثة، التربوية واالتجاهات المدرسة، لمديرالمتغير  الدور

 األولى الفئة كونتت حيث المديرين األربع، فئات المشترك التدريبي البرنامج تناول وقد المجال، هذا في

 حملة نم والثالثة فقط، األولى الجامعية الشهادة حملة والثانية من المجتمع، كليات دبلوم حملة من

 فما ربيةودبلوم ت األولى الجامعية الشهادة حملة من والرابعة المديرين، وتأهيل كليات المجتمع دبلوم

 المتصلة ريعاتوالتش األردن التربية في فلسفة: اآلتية الموضوعات التدريبي البرنامج وتضمن فوق،

 واإلبداع، يروالتفك التربوية، والقيادة المدرسية، التربوية واإلدارة واإلدارة التربوي، والتطوير بها،

 هالمدرسة ومهام مدير وأدوار المحلي، والمجتمع والمدرسة والكبار، للصغار والخصائص النمائية

 لقراراتا واتخاذ المشكًلت وحل المدرسة والتخطيط، ومدير مقيم، كمشرف المدرسة ومدير وكفاياته،

 (.8410) قطيشات، 

 المدرسةمفهوم الكفايات الفنية لمدير 

ر المدرسة التي تتعلق باألساليب والطرق التي يلجأ إليها مديبأنها الكفايات "ف الكفايات الفنية تعرّ 

عداد  ،ورسم السياسات التعليمية في المدرسة ،قدرة على التخطيطمفي ممارسة مهماته وتتطلب ال وا 

ية ملر العوتطوي ،وتوزيع العمل ،وكتابة التقارير ،وعقد االجتماعات ،وتنظيم االتصاالت ،الميزانية

 (.140: 8449)عايش،  "التربوية في مجاالتها المختلفة

عرفة والكفاءة في استخدام هذه الم ،"المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلمف بأنها وتعرّ 

 (87 :8414، )اللصاصمة ومحمد الهدف بفاعلية"من خًلله أفضل استخدام بشكل يتحقق 

دور المهندس وتعني أن يقوم مدير المدرسة ب ،التقنية التي تهتم بالمظاهر التقنية للقيادةوهي" القوة 

دارة الوقت ،اإلداري الذي يتقن مهارات التخطيط دارة األزمات"  ،وا  في عمليات التنظيم والتنسيق وا 

 (.51: 8410)قطيشات، 
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على فهم أهداف المؤسسة يقوم المدير  ؤديه( بأنها" نطام متكامل ي06 :8416فها البيطار )عرّ وت

دراك اللوائح  ، واجادةوأنظمتها وخططها أداء األعمال وتنظيم العمل وتوزيع الواجبات وتنسيق الجهود وا 

 ".، ويتم اكتسابها من خًلل الخبرة والتدريب والتعلم الذاتيواألنظمة

بها المدير التي يكتس ف الكفايات الفنية لمدير المدرسة بأنها المهارات والقدرات المعرفيةوتعرّ 

 .هوتنفيذ العمل ومتابعت ،داف المدرسةعرفته بأنظمة وأهمو  ،بيوينميها من خًلل الخبرة والتدر 

 أهداف الكفايات الفنية لمدير المدرسة

تقويم عمل و  ،تستهدف اإلدارة الفنية تحقيق مجموعة عناصر من خًلل تحسين العملية التربوية

ن والمرؤوسين في ي للمعلميوتقديم المقترحات البناءة لتحسينه، وتطوير النمو المهن ،المؤسسة التربوية

وتحسين مستويات أدائهم وطرائق تدريسهم، والعمل على حسن توجيه االمكانات البشرية  ،ةالمدرس

 (. 8445وحسن استخدامها )أسعد،  ،والمادية

ي، واهتمام العاملين في الميدان التربو أصبحت اإلدارة المدرسية من المجاالت التي تحظى بعناية 

باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي تمارس فيه المسؤوليات وتتًلقى فيه الخبرات، فمدير المدرسة 

معني بالتعامل مع فلسفة التربية والتعليم ومع األهداف العامة والخاصة للمرحلة التي يقوم بإدارتها، 

دارة شؤون المرؤوسين، والتعامل مع المجتمع ومع المنهاج كما وأنه معني باألمور المالية والت نظيمية وا 

ية أبنائها وهو وترب ،أهدافها إلى، فهو المسؤول عن نجاح المدرسة للوصول ليم وتعلم الطلبةوعملية تع

لواجبات أداء كل ابع منه القيام ، ويتوقبالمدرسة كنظام ترتبطالمنظم لعًلقات كل العناصر التي 

مهارات بالتي تستوجب تمتعه  المهمةأدواره ومرضية، ومن  ةالاإلدارية والفنية بطريقة فعّ والوظائف 

وليصبح  ،فنية ذات جودة عالية قيامه بتطوير المعلم ليصبح قائًدا وموجًها لعمليات التعلم والتعليم
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دوار ذه األوكل هباحثًا ومحلًل ومفسًرا ومستفيًدا من المعلومات والمعارف والمهارات واالتجاهات 

 (.8449)عايش،  المدرسةتندرج تحت الكفايات والمهارات الفنية اإلدارية لمدير 

إن تحديد الكفايات األساسية لمدير المدرسة أمًرا ضروريا واتجاها حديثًا في التربية سعت إليه 

ستفادة كما أمكن اال ،الدول المتقدمة الستخدام هذه القوائم في تقويم أداء مديري المدارس ومديرياتها

عليمية، وتنمية ين البرامج التوتحسمنها بشكل عملي في تصميم برامج إعداد وتدريب القادة التربويين، 

دارة المدرسة ،يئة التدريسية مهنًيااله  (.8410، )قطيشات والعمل بالمجتمع وا 

يم علمية، ئق ومفاهوما تستند إليه من حقا ،ترتبط المهارات الفنية بالجانب العلمي في اإلدارة

ي ممارسة ف لطرائق التي يستخدمها المديروباالعتماد على أن المهارات الفنية تتعلق باألساليب وا

 ،ومعالجته للمواقف التي يصادفها، وتتطلب المهارات الفنية توفر قدر ضروري من المعلومات ،عمله

 (. 8416)السريع،  واألصول العلمية والفنية التي يتطلبها العمل اإلداري

أهمية امتًلك مدير المدرسة للكفايات الفنية من خًلل الهدف الذي تظهر وعطًفا على ما سبق  

على القيام  والمقدرة ،قدرة المدير على تنفيذ المهاممتسعى إليه المؤسسات التربوية بطريقة تعزز 

ألمثل، حلول واختيار الحل ابمتطلبات العمل اإلداري بفاعلية وابتكار واحساس بالمشكًلت ووضع ال

 ربوية.باستخدام أساليب ت قدرة على التحليل وفق مجال المعرفةموالتي تتضمن معرفة متخصصة و 

 المهارات القيادية لمدير المدرسة

 (:8449) الرفاعي فيلمديري المدارس تتمثل المهارات القيادية 

 المدير، هاب يتصف التي والسلوكية الذهنية االتجاهات من بمجموعه وتتمثلالمهارات الذاتية:  -

 المدير يةشخص تحدد واالنفعالية التي والعقلية الجسمية خصائصمن ال مجموعه تتضمنو  كما

 .خريناآل مع هوتعامل سلوكه في مجتمعة أو منفردة وتؤثر ،القائد
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 للمواقف ملهع ممارسة في المدير يستخدمها التي قوالطر  ساليباأل في تتمثل المهارات الفنية: -

 هاتطلبي تيال والفنية العلمية صولواأل المعلومات من كاف   قدر توفر وتتطلب يصادفها، التي

 نوعين من المهارات لدى مدير المرسة يتوفر نأ يجب ساساأل هذا وعلى داري،اإل العمل نجاح

 واالتصال رقابةوال والتنسيق والتنظيم كالتخطيط إدارته مجال في الفنية ساليباأل استخدام وهما

دارة الصف التربيةو  والتدريس التعليم ومهارة يم،والتقي والمتابعة  واستخدام سالتدري وطرق وا 

 والتقويم. التعليمية الوسائل

ا على ما سبق يجب على مدير المدرسة أن يتمتع بمجموعة من المهارات والكفايات التي وتعقيبً 

قات مهارات التواصل والعًلوالعلمية والشخصية و ات العقلية القدر تمكنه من اإللمام بقدر  كاف  من 

ومهامه  بين وظائفه موازنةقدرته على الماإلنسانية، ومهارات فنية إدارية مهنية تتضمن الخبرة ك

 رشاد.والتنفيذ والمتابعة والتوجيه واإلاإلدارية كالتخطيط والتنظيم 

 خصائص المهارات الفنية

مة أشار إليها اللصاص خصائصبمجموعة من السمات والتتميز المهارات الفنية لمدير المدرسة 

 يلي: فيما( 8414) ومحمد

والقرارات  وقدرته على تحمل المسؤولية ،وتتمثل بثقة المدير بنفسهقدرة على تحمل المسؤولية: مال -

لقائها على اآلخرين.ا  لتي يتخذها واألعمال التي يقوم بها، وعدم تهربه من المسؤولية وا 

ب أن ألن دوره يتطل ؛والشامل لألمور: وتتمثل بإلمام المدير بالمعارف اإلنسانيةالفهم العميق  -

 وأن يكون غنًيا بثقافته. ،يكون لديه معرفة شاملة بما حوله

من ناحية  مطعة مع المهارة بالتوفيق بين الحز قا وقرارته ا،ثل بأن يكون المدير حازمالحزم: وتتم -

 ومراعاة شعور مرؤوسيه من ناحية أخرى.
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مكانية تحقيقه: - إيمان المدير بالهدف من الصفات والسمات الضرورية لنجاحه  اإليمان بالهدف وا 

 قدرة على اقناع مرؤوسيه بضرورة تحقيق الهدف.مألن مثل هذا اإليمان يمكن المدير من ال

 واإلشرافيةاألساليب الفنية بالكفايات المتعلقة 

 : (8449ايش، )ع باآلتيشرافية لمدير المدرسة واإلاألساليب الفنية بتتمثل الكفايات المتعلقة 

 .قدرة على تطوير أساليب اإلدارة المدرسية وطرائقها المرتبطة بالحاجات اإلشرافية الفنيةمال -

  .قدرة على التخطيط لألنشطة المدرسية المختلفةمال -

  .استخدام األساليب اإلدارية وتقنياتهاالمقدرة على  -

وتحديد الحاجات  ،والتنفيذ اإلداري والفني للدورات التدريبية القصيرة والطويلةقدرة على التنظيم مال -

  .التدريبية للمعلمين من خًلل جمع المعلومات

 .قدرة على التنسيق بين متطلبات المعلمين والمدارس واإلدارة التعليمية والوزارة والمجتمع المحليمال -

 .المناسبةقدرة على تحليل المشكًلت واقتراح الحلول مال -

 أومين فة من المعلحاجات حقيقة للفئات المستهد إلىد امتًلك كفاية التخطيط السنوي المستن -

 .المتعلمين

وتوزيع المقررات على أشهر السنة،  ،درة على وضع خطة مرنة لتنفيذ المناهج الدراسيةالمق -

عداد خطط ا ،ومية للدروسمين في إعداد الخطط السنوية واليومساعدة المعل ألنشطة الخاصة وا 

  .مع خطط أنشطة المواد األخرى االنسجامبالمادة مع مراعاة 

ر تسعى لتغييالمدرسة لمدير لمهام المتصلة بالجانب الفني اأن  إلى( 8414) الرفاعيشار أ 

داريين ومتعلمين، بهدف الوصول لألهداف  سلوك جميع المرؤوسين في العملية التعليمية من معلمين وا 

 تحقيقها ومن هذه المهام ما يلي:المرجو 
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 تحفيز المعلمين على تطوير وتنمية وتحسين األنشطة المدرسية. -

العمل بالتعاون مع المعلمين والمرؤوسين بالمدرسة في وضع الخطط وتقويم وتسجيل التقدم الدراسي  -

 للمتعلمين.

 تشجيع الدراسات المستمرة لتطوير المناهج وأساليب التدريس. -

 سيس مركز فني للموارد التعليمية وتسهيل استخدامها.العمل على تأ -

 ز وتنمية النمو المهني للمعلمين والمرؤوسين في المدرسة.يتعز  -

 تقويم وتوجيه المعلمين والمرؤوسين ومتابعتهم. -

 : يتالقيام بها كاآلمدير المدرسة ( للمهام التي يجب على 8415وقد أشارت وزارة التربية والتعليم )

  .للمدرسة التطويرية الخطة وفق لعملا -

 يف جاء لما وفقا ،طًلبها خصائص على والتعرف وتفهمها المرحلة بأهداف الكاملة اإلحاطة -

  بالمدرسة. الخاصة الجودة أهداف تنفيذ ومتابعة ،المملكة في التعليم سياسة

كس الجوانب جميع من ونموه الطالب شخصية لبناء الصالحة التربوية البيئة تهيئة -  لاالخص ابهوا 

  .الحميدة

 لطًلبا أمور وأولياء المدرسة بين والتكامل التعاون آفاق وفتح ،االجتماعي المدرسة دور تعزيز -

  .المدرسة أهداف تحقيق في اإلسهام على قدرةمال لديهم ممن وغيرهم

عو  .الصادرة الرسمية والكتب والشهادات والوثائق المصدقات على التوقيع -  لموازنةا وصرف دادا 

  .المالية األصول وحسب اإلنفاق أوجه حسب

  .يلزم بما المهنية والمشاغل والمختبرات المدرسة مكتبة تزويد متابعة -

  .الصرف قرارات وتصديق المدرسية التبرعات مخصصات من الشراء على الموافقة -
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 التبرعات صرف مستند نموذج على المصادقة. و بالمدرسة الخاصة العطاءات طرح متابعة -

  .التبرعات سلف ونموذج المحلي والمشتري المدرسية

 عائدينال أو نقل من القادمين أو الجدد المعلمين للمدرسة، القادمين للمعلمين عمل مباشرة كتابة -

  .المديرية إلى المباشرة نسخة لارسوا اجازة من

 أو يداع،االست أو التقاعد، على اإلحالة أو استقالة على: الحاصل العمل عن انفكاك للمعلم يكتب -

  .الحج إجازة أو رائب وعًلوات، دون اإلجازة

  المباحث. منسقين أعمال متابعةو  الصحي. التأمين بطاقة لتجديد رسمي كتاب عدادإ -

 لمدرسةا في المشكلة األثاث صيانة لجنة خًلل من العامة المدرسة مرافقل الصيانة عملية متابعة -

  .وعناية بدقة للمدرسة الواردة المكاتبات على اإلجابة نموذج وفق

 .الطلب دعن المدرسة إنجازات حول والتعليم التربية مديرية إلى سنوية/ شهرية تقارير تقديم -

 .التدريسية الهيئة اجتماعات محضر نموذج وتعبئة التدريسية الهيئة مع اجتماعات عقد -

طيط قدرة على التخمتتمثل بال فايات الفنية لمدير المدرسةالك ومن خًلل ما سبق يتضح أن

ات والتشارك والتعاون مع المعلمين في اتخاذ القرار  ،واتباع األساليب اإلدارية الحديثة ،االستراتيجي

 ،، وتحفيز وتطوير المعلمين من خًلل تحديد االحتياجات التدريبيةوحل المشكًلت ،وصياغة األهداف

طويلة المدى،  وأة سواء قصيرة المدى والتنسيق مع الخطط التي تختص بتدريبهم وفق الفترة الزمني

 وبالتالي رقي المدرسة وتميزها وتحقيق األهداف المرجوة. ،مستوى  عال  من األداء إلىوالوصول بهم 
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 ذات الصلة : الدراسات السابقةثانياا 

مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة وتم عرضها زمنًيا  إلىتم الرجوع 

 يلي عرًضا للدراسات السابقة: وفيمااألحدث  إلىمن األقدم 

 أ_ الدراسات العربية المتعلقة باإلدارة باألهداف

( دراسة هدفت التعرف على مدى تطبيق مديري مدارس التعليم العام في 8411) أجرى النوح

مدينة الرياض ألسلوب اإلدارة باألهداف، ومدى أهمية تطبيقهم لهذا األسلوب من وجهة نظر مديري 

 االستبانة أداة لجمعاستخدمت المدارس ومعلميها، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، و 

مديري أن  إلىتوصلت النتائج  .اً ( معلم890و) مديراً ( 113وتكونت عينة الدراسة من )البيانات، 

ف تطبق هداأن اإلدارة باأل المعلمونى هداف تطبق بدرجة عالية بينما ير المدارس يرون أن اإلدارة باأل

أن هناك أهمية عالية لتطبيق أسلوب اإلدارة  ومعلميهم مديري المدارسبدرجة متوسطة، ويرى 

المجاالت تطبيًقا ل ، وأن أقا وأهمية مجال وضع الخطة، كما أن أعلى المجاالت تطبيقً باألهداف

 .وأهمية مجال تحديد األهداف

 في الحكومية الثانوية المدارس مديري تطبيق درجة تعرف( 8415) الطراونة دراسة وهدفت

 الوصفي المنهج الدراسة استخدمت المعلمين، نظر وجهة من باألهداف اإلدارة لمفهوم األردن

 وتوصلت معلمة،( 145)و معلًما( 95)من الدراسة عينة وتكونت للدراسة، أداة االستبانةو  المسحي،

 من دافباأله اإلدارة لمفهوم األردن في الحكومية الثانوية المدارس مديري تطبيق درجة أن النتائج

 .متوسطة جاءت المعلمين نظر وجهة

 مديري لدى باألهداف اإلدارة ممارسة درجة تعرف هدفت دراسة( 8418) سًلمة بني أجرت

 مديرية يف الثانوية المدارس في المدرسية المشكًلت حل في فاعليتهم بمستوى وعًلقتها المدارس
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( 1864) نم الدراسة مجتمع وتكون المعلمين، نظر وجهة من األولى الزرقاء لقصبة والتعليم التربية

 االرتباطي، الوصفي المنهج الدراسة استخدمت ومعلمة،معلم ( 644) العينة وبلغت ومعلمة، معلًما

  لمدارسا مديري لدى باألهداف اإلدارة ممارسة درجة أن إلى النتائج توصلت للدراسة، كأداة االستبانةو 

 متوسطة، انتك المعلمين نظر وجهة من األولى الزرقاء لقصبة والتعليم التربية مديرية في الثانوية

 والتعليم يةالترب مديرية في الثانوية المدارس في المدرسية المشكًلت حل في فاعليتهم مستوى وأن

 يجابيةإ ارتباطية عًلقة ووجود ،أيضا متوسًطا كان المعلمين نظر وجهة من األولى الزرقاء لقصبة

 المدارس مديري لدى المدرسية المشكًلت حل في الفاعلية ومستوى باألهداف اإلدارة ممارسة درجة بين

 .األولى الزرقاء تربية مديرية في الحكومية الثانوية

 باألهداف بأبعادهااإلدارة ( دراسة هدفت التعرف على أثر تطبيق 8418) أجرى العجمي

وزارة ية الراجعة( في أداء العاملين بالفعال، والتغذ واالتصالتزام باألهداف، ل)المشاركة باألهداف، واال

لجمع البيانات، ة االستبانوصفي التحليلي، واستخدمت المنهج الالتربية في الكويت، استخدمت الدراسة 

من وزارة التربية، وتوصلت نتائج الدراسة لوجود أثر لإلدارة  ا( إداري164وتكونت عينة الدراسة من )

 باألهداف في أداء العاملين في وزارة التربية في الكويت. 

 _ الدراسات باللغة اإلنجليزية المتعلقة باإلدارة باألهداف

 والمنافع األهميةتعرف درجة  إلى( بدراسة هدفت Wencelaus, 2010) ًلوسوينسقام 

جهة نظر من و  في نيجيريا  امبارا والية في الثانوية المدارس إدارةفي  باألهداف اإلدارة من المتوقعة

لدراسة اتكونت عينة االستبانة أداة لجمع البيانات، و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي،  ،المعلمين

معلمين أن ال وأظهرت النتائج التعليمية، المناطق في الثانوية مدارس في ومعلمة ا( معلم1159من )
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ويمكن  ،همية ومنفعةعلى أن اإلدارة باألهداف ذات صلة وأبغض النظر عن المناطق التعليمية أتفقوا 

 المدرسية. اإلدارة في المستمرالتحسين  تحقيق فين تكون مفيدة أ

 واقع عن الكشف هدفتدراسة ( Lindberg & Wilson, 2011) وويلسون ليندبيرج وأجرى

 دراسة إطار يف التطبيق هذا نتائج بعض في والتأمل ،السويدية المدارس في باألهداف اإلدارة تطبيق

 لطلبةا داءأ تحسين في ساهم قد هدافباأل اإلدارة تطبيق كان إذا ما في الدراسة وركزت اكم ،ممتدة

 دارةاإل تطبيق واقع لرصد ،المقارن والمنهج ،المسحي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت ال، أم

 راسة،للد داةأ االستبانة استخدمت السويد، في الثانوية المدارس من عينة نظر وجهة من باألهداف

متعلقة ال ائجالنت بين ما المقارنة الدراسة اجراء تم المدارس على االستبانة توزيع من سنوات عشر وبعد

 دارةاإل بممارسات الطلبة أداء ارتباط كان كما أعوام، عشرة مدة عبر تقلصت قد باألهداف باإلدارة

 تحسين على يعمل لم باألهداف اإلدارة تطبيق وأن سلبًيا، كان وربما ،حصائًياإ دال غير باألهداف

 باألهداف اإلدارة أن من الرغم وعلى ، المدارس مديري لدى اإلحباط من نوع ولد كما الطلبة، أداء

 إذا ةالفاعلي من ضئيل قدر لها نأ الواضح من فإنه العمل، طاقم لدى األداء كفاءة تحسن أن يمكن

 .الطلبة أداء باستخدام قياسها تمّ  ما

 المدارس دارةإ في باألهداف اإلدارة أثر على دراسة للتعرف (Lindberg, 2011الندبريج ) أجرى

 تطبيق كيفيةة بالمتعلق الفهم زيادةعلى   الدراسة هدف ويتركز السويد، فيالعليا الثانوية  المرحلة في

 رودو  ،التعليمية المؤسسات في باألهداف اإلدارة واقع) محاور ةربعأ خًلل من باألهداف، اإلدارة

 الربط يف تمثل الثاني والمحور دائهم،أ على العوامل المؤثرة حول فكارأ توليد في المدارس مديري

 لوزارة كترونيلاإل البريد طريق عن توزيع استبيان وتمّ ( داءاأل وتقييم باألهداف اإلدارة تطبيق بين

 الدراسة استخدمتو  وتكونت العينة من العاملين في ادارة التربية والتعليم في السويد , والتعليم، التربية
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 وقياس 8448 وعام 1998 عام متباعدتين فترتين في االستبيانات توزيع تمّ  حيث التجريبي المنهج

 بالنسبة صادياالقت العامل أهمية إلى الدراسة وتوصلت ،تمّ  الذي لًلستطًلع بين االستجابتين الفروق

 باألهداف رةاإلدا أسلوب تطبق أن لإلدارة يتسنى ولكي ،باألهداف اإلدارة نموذج تطبيق في للمعلمين

 تأثير اله باألهداف اإلدارة تطبيق وأن، للمعلمين واالجتماعية االقتصادية تراعي العوامل أن يجب

 .المدرسين على موجب تأثير هناك بينما كان ة،بالطل على محايد

( دراسة هدفت التعرف على مدى إدراك مديري Evans-Obinaa, 2016أوبانا ) وأجرى ايفانس

باألهداف ( ألهمية فوائد أسلوب اإلدارة Abia ومعلمي المدارس الثانوية النيجيرية بوالية أوبيا )

خدمت الدراسة ن، استالمدارس في القرن الحادي والعشري كأسلوب تخطيط لإلدارة التعليمية الفعالة في

ًا ( معلم544المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة لجمع المعلومات، وتكونت عينة الدراسة من )

رها أن اإلدارة باألهداف وعناصعلى المعلمين  صلت نتائج الدراسة لتوافق المديرين، تو اً ( مدير 84و)

تعاونية لتعزيز القيادة الارة المدارس الثانوية، و ذات صلة ومفيدة لتحقيق التحسين المستمر في إد

توى تعزيز مس دور فيسلوب اإلدارة باألهداف ألللمدارس وخلق بيئة تعليمية في المؤسسة، وأن 

لترقية الموظفين المؤهلين ل اكتشافلى األخًلق والقيم للمؤسسة، وأن تفويض الصًلحيات يساعد ع

 كما يعمل على تحسين الصورة العامة للمؤسسة.

 الفنية_ الدراسات باللغة العربية المتعلقة بالكفايات 

 لمرحلةا في التعليم إلدارة والفنية االدارية الكفايات تعرف هدفت دراسة( 8411) جبريل أجرت

 لدراسةا استخدمت الخرطوم، بوالية الشاملة الجودة مفاهيم ظل في ومعوقاتها والثانوية االساسية

 يف المدارس مديري من الدراسة مجتمع وتكون االستبانة، الدراسة أداة وكانت ،الوصفي المنهج

 ،مديرين( 147) من الدراسة عينه وبلغت ومديرا،( 873) عددهم البالغ والثانوي يساساأل مرحلتي
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 بالتدريب ونويهتم ،لإلدارة العلمية باألساليب ملوني   التعليم مديري نأ إلى الدارسة نتائج وتوصلت

 لتخطيطل الحديثة ساليباأل ويتبعون الفريق، بروح العمل ويشجعون البشرية، القدرات رفع على

 لتعليما ميزانيه ضعفو  وتكلفه، جهد قلبأ عمالاأل إلنجاز المهارات ويستخدمون االستراتيجي،

 وضعف ،الطالب حاجه مع المنهج تًلئم وعدم ،داءاأل في التميز على لتحفيزل المخصصة ةضافياإل

 .الًلصفي والنشاط بالعمل الخاصة المدرسية التجهيزات

 قعاءب بمحافظه المدارس لمديري التدريبية االحتياجات تحديد إلى( 8410هدفت دراسة النابت )

 مشروع وءض في االدراكية نسانيةواإل والفنية داريةواإل الذاتية المهارات تنميه مجالفي  السعودية 

 سحي،الم الوصفي المنهج الدراسة استخدمت نظرهم، وجهه من التعليم لتطوير اهلل عبد الملك

ء في البقعا محافظه في المدارس مديري من الدراسة مجتمع تكون ،البيانات لجمع أداة واالستبانة

 النتائج وتوصلت ،( مديًرا74) لغت العينةب( مديًرا، و 77والبالغ عددهم ) السعوديةالتعليم العام في 

 التعليم يرلتطو  عبداهلل الملك مشروع ضوء في المدارس لمديري التدريبية االحتياجات درجه نأ إلى

 المهارات مجال اءج فقد التدريبية االحتياجات مجاالت بترتيب يتعلق ما وفي ،جدا كبيره بدرجه كانت

 ومجال ،جة مرتفعةبدر و  الرتبة الثانيةب االنسانية المهارات ومجال ،كبيرة وبدرجه ولىاأل الرتبةب الذاتية

 ثم داريةإلا المهارات مجالجاء   واخيرا ،بدرجة مرتفعةو  الثالثة لدرجةبا التصورية االدراكية المهارات

 الفنية. المهارات

 قتهاوعًل الكويت دوله مدارس لمديري الفنية الكفايات تعرف إلى( 8416وهدفت دراسة السريع )

 ،تبانةاالس الدراسة داهأ وكانت االرتباطي، الوصفي المنهج الدراسة استخدمت االشرافي، بأدائهم

 أن الدراسة نتائج وأظهرت ومعلمه، معلما (384و)ومديرة  مديرا (113) من الدراسة عينة وتكونت

 تنازليا بهمرت المجاالت وجاءت، مرتفع بمستوى جاءت الكويت دوله مدارس الفنية لمديري الكفايات
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 جاءت هاوجميع والتخطيط( الطالب، مع العملو  وفنيا، مهنيا وتنميتهم المعلمين مع العملو  ،داري)اإل

واظهرت الدراسة وجود عًلقة ارتباطية بين الكفايات الفنية لمديري المدارس في دولة  مرتفع بمستوى

 .اإلشرافيالكويت واألداء 

 الكفايات تنمية في التربوي المشرف دور كشف إلى( دراسة هدفت 8418وأجرى األحمدي )

 الهدف اليمنية، ولتحقيق بالجمهورية مأرب محافظة في الحكومية المدارس مديري لدى والفنية اإلدارية

 و ومشرفةً  مشرفاً ( 54) من الدراسة وتكونت عينة التحليلي، الوصفي المنهج استخدم الدراسة من

 تربويينال أن المشرفين نتائجلجمع البيانات، وأظهرت ال استبانة إعداد وتم ،ومديرةً  مديراً ( 115)

 مهوريةبالج مأرب محافظة في المدارس الحكومية ومديرات مديري كفايات رفع في أدوارهم يمارسون

 نم بدرجة مرتفعةو  المدارس، تلك ومديرات مديري نظر من وجهة متوسطة استجابة بدرجة اليمنية

 مديري من كل استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق التربويين، ووجود نظر المشرفين وجهة

 إحصائية داللة ذات فروق توجد وال التربويين، المشرفين لصالح التربويين والمشرفين ومديرات المدارس

 عزيت اليمنية بالجمهورية مأرب محافظة في المدارس الحكومية ومديرات مديري استجابات بين

 لمتغيري زىتع التربويين المشرفين واستجابات ،سنوات الخدمةو  والمؤهل العلمي الجنس لمتغيرات

 .العلمي الخبرة والمؤهل

 يةوالفن اإلدارية الممارسات واقع على التعرف إلى دفته( دراسة 8419) أجرى العموش والصقر

 في وصفيال المنهج الباحث واستخدام الخرج، محافظة في الكريم القرآن مدارس تحفيظ قادة الختيار

 يظمدارس تحف معلمي الدراسة مجتمع وشمل يانات،الب لجمع كأداة االستبانة على دراسته، واعتمد

 ،مشرفاً ( 16) موعددهالتعليمية  الخرج بمحافظة التربوية اإلدارة وخبراء اإلدارة، ومشرفي الكريم، القرآن

التربوية  اإلدارة وخبراء ،معلماً ( 131)و للبنين، المحافظة في الكريم القرآن تحفيظمدارس  ومعلمي



30 
 

 

  ائجالنت أبرز إلى الدراسة وتوصلت المجتمع، كامل على الدراسة تطبق حيث خبراء،( 5) وعددهم

 توسطة،م بدرجة جاءت "الكريم القرآن تحفيظ مدارس لقادة والفنية اإلدارية الممارسات واقع أن اآلتية

 لكريما القرآن تحفيظ مدارس قادة اختيار حول دالة إحصائيا فروق وجود إلى الدراسة توصلت كما

 قترحة الختيارم معايير الدراسة قدمت كما التربويين، المشرفين لصالح الوظيفي لمتغير المسمى تبعا

 القرآن تحفيظ بقائدي مدارس توافرها الًلزم المهنية الكفايات ضوء في الكريم القرآن تحفيظ مدارس قادة

 .الكريم

 الفنية بالكفايات المتعلقة اإلنجليزية باللغة الدراسات_ 

 حتت اإلدارية والمهارات الوقت تنظيم بين العًلقة تعرف إلى( Sina, 2011) سينا دراسة هدفت

 مقدرات ًللخ من المدارس تطوير على المديرين مقدرة ومعرفة المدرسة تطوير في العمل ضغط تأثير

واستخدمت المنهج الوصفي  مديرة،( 63)و مديًرا( 87) من الدراسة عينة تكونت تركيا، في محدودة

 هناك نأ راسةالد جئنتا وأظهرت البيانات، لجمع وسيلتين والمقابلة االستبانة استخدمتو  االرتباطي

 محددة اتبقدر  المدرسة تطوير على النساء مقدرة وأن المديرين، لدى الوقت تنظيم لعامل اكبير  ادور 

 .المديرين قدرات من أعلى

 الًلزمة لمديري الكفايات تقصي إلى هدفتدراسة ( Oluwadare, 8411) وأجرى ولواداري

 المعلومات انة لجمعاستب استخدام تم نيجيريا، في الغربية الجنوبية المنطقة في الفعالة الثانوية المدارس

 وأظهرت المسحي، الوصفي المنهج واستخدم ،مدرسة مدير( 144) من المكون الدراسة مجتمع من

 نأ الدراسة وكشفت متوسطا، جاء للكفايات اإلدارية المدارس مديري امتًلك مستوى أن النتائج

 لتحديد علمينالم مع الرئيسي التعاون للمدارس تشمل الفعالة اإلدارة تتطلبها التي القيادة الكفايات
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 خطة قييموت والتعلم، التعليم وأنشطة خطط الدروس، على واإلشراف التسهيًلت، وتوفير األهداف،

 الموظفين. مع عالف بشكل والتواصل المهني للموظفين، التطوير وتشجيع والتنفيذ، الدراسية المناهج

 مديري لدى اإلدارية الكفايات توفر درجة تعرف( Bolanle, 2013) بوالنلي دراسة وهدفت

 أداة ةاالستبان وكانت الوصفي، المنهج الدراسة استخدمت نيجيريا، جنوب في الثانوية المدارس

 النتائج وتوصلت ومعلمة، معلًما( 774)و ومديرة مديًرا( 150) من الدراسة عينة وتكونت الدراسة،

 لمجاالتا جميع وفي بدرجة مرتفعة الثانوية المدارس مديري لدى متوفرة اإلدارية الكفايات أن إلى

 .اإلدارية

 الجديدة والقوانين اللوائح تقييم إلى دراسة هدفت( Memisoglu, 8415)وأجرى ميمسقلو  

 في المدارس ديريم وتعيين وتدريب اختيار في تطبيقها كيفية حيث من ،لحاليةا يةليدوالممارسات التق

ي ف الثانويةواالبتدائية و  التمهيدية المدارس مختلف في المدارس مديري من ( 34) وشارك ,تركيا

 يريمد أن إلىالبيانات، وتوصلت الدراسة  جمع في منظم شبه مقابلة نموذج استخدامو  ،الدراسة

خدمة المست الحالية والممارسات الجديدة األنظمة إزاء عام إيجابية بوجه مواقف أبدوا الذين المدارس

 ال غييرالت هذا أن وادعوا األمر، عليها ينطوي التي المؤسسية أهمية التغييرات أكدوا ،في المدارس

 اللوائح نأ إلى أشاروا الذكر سالفة األنظمة بشأن السلبية المواقف ذوي أن المسؤولين غير منه، مفر

 لمكتسبة، وأنا للحقوق انتهاكا تشكل اللوائح أن وزعموا. السابقين المديرين بفصل الجديدة تتعلق

 ال نالذي المدارس مديرو أعربو . اإلحباط إلى أدت وأنها بوضوح، تحدد لم والفشل النجاح معايير

 في اسمالح العامل هي السياسية إن المحسوبية بل االختصاص، عدم من قلقهم عن الًلئحة يؤيدون

 ديريم اختيار وتعيين في خطيرة مشكًلت هناك أن إلى الدراسة وخلصت المدارس، مديري توظيف

 .تركيا في المدارس
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 منهاالتعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية 

 المًلحظات اآلتية: ةمن خًلل االطًلع على الدراسات السابقة تبين لدى الباحث

 من حيث المنهج المستخدم

 االمنهج الوصفي االرتباطي مع دراسة سينتشابهت الدراسة الحالية في المنهج المستخدم وهو 

(Sina, 2011)مع الدراسات السابقة من واختلفت  (.8418بني سًلمة )(، و 8416) ، والسريع

 ،الوصفي المسحي، والمنهج الوصفي التحليلي المنهجحيث استخدمت بعض الدراسات  المنهج حيث

 .التجريبيو  والمنهج المقارن

  الدراسةمن حيث أداة 

 ولواداري ودراسة (،8411) دراسات جبريل االستبانة معالحالية وهي تشابهت أداة الدراسة 

(8411 ,Oluwadare)،  و( الندبريجLindberg, 2011) وويلسون ليندبيرجو (، 8411النوح )، و 

(Lindberg & Wilson, 2011) بوالنلي، و (Bolanle, 2013)( و 8410، والنابت ،)الطراونة 

، (8418بني سًلمة )و ، (Evans-Obinaa, 2016) ايفانس أوباناو (، 8416السريع )، و (8415)

واختلفت الدراسة الحالية مع  .(8419العموش والصقر ) ،(8418) واالحمدي (8418العجمي )و 

 8415)ودراسة ميمسقلو  التي استخدمت االستبانة والمقابلة (Sina, 2011)دراسة سينا 

,Memisoglu )بلة أداة لجمع البيانات والمعلوماتحيث استخدمت المقا. 

  العينةمن حيث 

(، 8415وهي المعلمين والمعلمات مع دراسة الطراونة )تشابهت الدراسة الحالية في عينة الدراسة 

 (.8418ودراسة بني سًلمة )
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 ، ودراسة ولواداري(Sina, 2011) مع الدراسات السابقة من حيث العينة مع دراسة سيناواختلفت 

(8411 ,Oluwadare )( ودراسة8411ودراسة جبريل ،) بوالنلي (Bolanle, 2013) ودراسة ،

ودراسة أيفانس  ،(Memisoglu, 8415)، ودراسة ميمسقلو (8411ودراسة النوح )(، 8416السريع )

 ديرين، ودراسة النابتحيث تكونت العينة من المعلمين والم( Evean- Obinaa, 2016) أوبانا

ة مع دراس واختلفت، من المديرين والمديراتا متكونت عينته ( اللتان8418) العجميو  (8410)

 ،( التي تكونت عينتها من العاملين في وزارة التربية والتعليم في السويدLindberg, 2011الندبريج )

( التي تكونت عينتها من المعلمين والخبراء التربويين، ودراسة 8419ودراسة العموش والصقر )

 .فينمديرين والمشر ( والتي تكونت عينتها من ال8418) األحمدي

يار واخت ،ت السابقة في إعداد األدب النظريمن خًلل االطًلع على الدراسا ةالباحث استفادت

 .ومناقشة النتائج وتفسيرها ،أداة الدراسة تطويرعينة الدراسة، ومنهجية الدراسة، وكيفية 

 ةم الباحثعلى حد عل –تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات القليلة 

ديري ماإلدارة باألهداف وعًلقتها بالكفايات الفنية لدى تعرف درجة ممارسة  إلىهدفت التي  –

 من وجهة نظر المعلمين. مأدباالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة 
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 :الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات

 لىإإضافة ، ةالدراس تا، وأداتها، وعينها، ومجتمعا لمنهج الدراسةهذا الفصل عرضً  تضمن

جراءات الدراسةموثباته امهلتحقق من صدقاجراءات ا ائية ، واألساليب اإلحصا، ومتغيرات الدراسة، وا 

جراءات تنفيذ في معالجة وتحليل البيانات ستخدمةالم  الدراسة.، وا 

 منهج الدراسة

 لجمع   داة  أ باستخدام   وذلك ؛لطبيعتها لمًلء مته االرتباطي الوصفي المنهج   الدراسة   استخدمت

 .الدراسة   عينة   من البيانات  

 مجتمع الدراسة 

الدراسي  لفي الفص مأدباالمدارس الثانوية في محافظة  من معلمي ومعلمات مجتمع الدراسة تكون

(، حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 1388والبالغ عددهم ) 8484 /8419الثاني 

 .يبين توزع أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية والجنس (1)والجدول . 8419/8484

 ( 1) جدولال
 سحسب المديرية والجن مأدبامحافظة راد مجتمع الدراسة في مدارس ع أفتوز 

 اللواء
 عدد المعلمين

 إناث ذكور المجموع
 988 515 047 قصبة مأدبا

 046 835 171 ذيبان
 1388 754 578 المجموع
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 عينة الدراسة 

، أدباممن المعلمين في المدارس الثانوية في محافظة  العشوائية اختيار عينة الدراسة بالطريقة تم

م جدول تحديد حج إلىوتم تحديد عدد أفرادها في ضوء عدد أفراد مجتمع الدراسة، وذلك بالرجوع 

 (، حيث تمّ Krejcie & Morgan, 1970) العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريجسي ومورجان

( استبانة جميعها صالحة للتحليل 343وتم استرداد ) ( استبانة على المعلمين،386توزيع )

 لمتغيرات الدراسة. ا( يوضح توزع العينة وفقً 8لجدول )اإلحصائي، وا

 ( 0) جدولال
 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس
 %00 133 ذكر
 %56 174 أنثى

 %144 343 المجموع

 المؤهل العلمي
 %84 800 بكالوريوس
 %84 59 دراسات عليا

 %144 343 المجموع

 سنوات الخدمة
 %38 116 سنوات 14أقل من 

 %68 187 سنوات فأكثر 14
 %144 343 المجموع

 الدراسة تاأدا

إلدارة اوهما عبارة عن استبانتين، األولى تضمنت فقرات  انأدات تالدراسة طّور  أهدافلتحقيق 

 ، وفيما يأتي توضيح لهما.الكفايات الفنية، والثانية تضمنت فقرات باألهداف
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 الحكومية. المدارس الثانويةلمديري  اإلدارة باألهدافدرجة ممارسة استبانة  :ىاألول األداة

لمديري المدارس الثانوية  باألهدافدرجة ممارسة اإلدارة  أداة تطوير تملتحقيق أهداف الدراسة 

 ذات   لسَّابقة  ا والدراسات   ،اإلدارة باألهداف بموضو ع العًلقة   ذي النَّظري األدب   إلى بالر جوعالحكومية 

 (، ودراسة بني سًلمة8415) الطراونة(، ودراسة 8411النوح )دراسة : مثل بالموضوع، الصلة  

(8418 .) 

 .المدارس الثانوية الحكومية لمديري الفنية الكفاياتمستوى استبانة األداة الثانية: 

 مستوى الكفايات الفنية لميري المدار الثانوية الحكومية أداة تطوير   تم الدراسة أهداف لتحقيق

 السَّابقة   دراسات  وال ،الكفايات الفنية لمديري المدارس بموضو ع العًلقة   ذي النَّظري األدب   إلى بالر جوع

(، ودراسة العموش 8416السريع )(، ودراسة 8410النابت ) دراسة: مثل بالموضوع، الصلة   ذات  

 (.8419) والصقر

 الدراسة تيصدق أدا

   ألداتي الدراسة محتوىال_ صدق 1

 الستبانتينا بتوزيع   ةالباحث قامتإذ  ،استخدام صدق المحتوى تمّ الدراسة أداتي  صدق   من للتَّأكد  

 في األردنيَّة، الجامعات في التَّدريس   هيئة   أعضاء   من ( محكما11) على األوليَّة امبصورت ه

 على التَّعرف هدف  ب وذلك ؛، والتخطيط التربوي ، والمناهجالتَّربويَّة ادة التربوية واإلدارةيالق تخصصات

جراءو  الل غويَّة، النَّاحية   من معان يها ووضوح   صياغ تها وسًلمة   للمقياس   الفقرات   مًلء مة مدى  أي ا 

( فقرة 86داة بصورتها األولية من )، وتكونت األ( يبين أسماء المحكمين8والملحق ) إضافة   أو تعديل  

( فقرة ألداة الكفايات الفنية لمديري المدارس، 38و)موزعة على أربع مجاالت، رة باألهداف ألداة اإلدا

ة موزع ن،فقرتي( فقرة لإلدارة باألهداف بعد أن تم حذف 80النهائية فتكونت من )أما األداة بصورتها 
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التي  وصياغة الفقراتفقرات  ثمان( فقرة للكفايات الفنية بعد أن تم حذف 80، و)على أربع مجاالت

لى ع ا األولية والنهائيةمبصورته ( يبينان االستبانتين3(، )1ملحقان )احتاجت إلعادة صياغة، ال

 .التوالي

 :الداخلي( )التساق _ صدق البناء0

لبناء( )ا اج صدق االتساق الداخلياستخر  تمّ  التحقق من الصدق الظاهري ألداتي الدراسة بعد

والجدولين  ،(Pearson Correlation Coefficient) ، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسونلهما

 ذلك. يبينان (0و) (3)

 ( 3جدول )ال
 األولى )اإلدارة باألهداف( فقرات مجالت أداة الدراسة لمالت الرتباط امع

 (4.45)*دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

 لةمقبو رات اإلدارة باألهداف كانت لفق االرتباط( أن جميع قيم معامًلت 3ويًلحظ من الجدول )

وهذا يعزز صدق االتساق الداخلي لفقرات مجاالت  (α =0.05)ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

 كفايات التقويم(.و التنفيذ والمتابعة، و التخطيط، و األهداف،  )تحديداإلدارة باألهداف 

 8 7 6 5 4 3 0 1 الفقرة البعد
تحديد 
 األهداف

    0.60 472. *0.77 *0.63 *48. رتباطاال معامل

    00. 0.008 0.000 0.00 0.01 الداللة مستوى

 التخطيط
   *51. *50. 589. *80. *86. *59. االرتباطمعامل 

   00. 05. 001. 000. 00. 01. الداللةمستوى 

التنفيذ 
 والمتابعة

 *83. *71. *45. *56. *60. *45. 61. *68. باطرتعامل االم

 00. 00. 13 . 01. 000. 013. 00. 00. الداللة مستوى

كفايات 
 التقويم

    *71. *55. *82. *67. *73. عامل االرتباطم

    00. 00. 00. 00. 00. الداللةمستوى 
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 ( 4جدول )ال
 الثانية )الكفايات الفنية( فقرات أداة الدراسة لمعامالت الرتباط 

 مستوى الدللة معامل ارتباط بيرسون الفقرة
1  .89** .000 
8  .90** .000 
3  .73** .000 
0  .86** .000 
5  .63** .000 
6  .86** .000 
7  .78** .000 
8  .84** .000 
9  .85** .000 
14  .86** .000 
11  .78** .000 
18  .81** .000 
13  .64** .000 
10  .91** .000 
15  .87** .000 
16  .87** .000 
17  .84** .000 
18  .39** .032 
19  .72** .000 
84  .92** .000 
81  .80** .000 
88  .67** .000 
83  .37** .047 
80  .85** .000 
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 بولةمقفقرات الكفايات الفنية كانت ل االرتباط( أن جميع قيم معامًلت 0جدول )يًلحظ من ال

 وهذا يعزز صدق االتساق الداخلي لفقرات األداة.  (α =0.05)ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

 الدراسة تي ثبات أدا

عادة االختبار خًلل من الدراسةأداتي  ثبات   من التَّأكد تم ( Test - Re Test )االختبار وا 

 لمجتمعا داخل من مأدبابمحافظة  الحكوميَّة الثانوية المدارس معلمي من عينة على تطبيقهماب وذلك

ومن  ،مرتين بفارق اسبوعين بين المرة األولى والثانية ومعلمةً  امعلمً ( 34)تبلغ  العينة خارج ومن

والجدوالن  ،(Cronbach's Alphs) خًلل استخدام االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ الفا

 ( يبينان ذلك.6( و )5)

 ( 5جدول )ال
 ألداة اإلدارة باألهدافوثبات العادة  (Cronbach's Alphs)قيم معامالت ثبات كرونباخ الفا 

 ستبانة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارسل أعًله أن قيم معامًلت الثبات اليًلحظ من الجدو 

باستخدام معامل الثبات كرونباخ الفا  مأدباالحكومية من وجهة نظر المعلمين في محافظة  الثانوية

((Cronbach's Alphs ( 4.85-4.71تراوحت للمجاالت ما بين)،  وبلغ معامل االرتباط لثبات

وهذا يعزز دقة األداة  (4.98-4.73(، وتراوحت للمجاالت ما بين )4.91االعادة لإلدارة باألهداف )

 راض الدراسة.غومناسبتها لتطبيق تحقيق أ

 ثبات العادة كرونباخ الفا معامل عدد الفقرات مجالت اإلدارة باألهداف الرقم
 0.73 0.71 6 تحديد األهداف  1
 0.83 0.83 5 التخطيط  8
 0.92 0.85 8 التنفيذ والمتابعة  3
 0.78 0.83 5 كفايات التقويم  0

 0.91  24 اإلدارة باألهداف ككل
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 (6)جدول ال
 اإلعادة ثبات و  (Cronbach's Alphs) قيم معامالت ثبات كرونباخ الفا

 الكفايات الفنية ألداة

 ةادثبات الع معامل كرونباخ الفا عدد الفقرات الكفايات الفنية
 0.91 0.97 24 الكفايات الفنية ككل

 ويةالثان المدارس( أن معامل الثبات الستبانة الكفايات الفنية لمديري 6يًلحظ من الجدول )

ثبات اإلعادة (، وبلغ 4.97غ )بل باستخدام معامل االتساق الداخلي مأدباالحكومية في محافظة 

 (، وهي معامًلت مرتفعة، وهذا يعزز دقة األداة ومناسبتها لتطبيق تحقيق أغراض الدراسة.4.91)

 الدراسة تصحيح أداتي

اعتماد المقياس  وفي هذه الدراسة تمّ (، Likertليكرت ) مقياسالدراسة تبًعا ل ص ممت أداتا

قمية به اإلجابات أوزاًنا ر  ل فقرة من فقرات االستبانة، وتعطىالخماسي الذي يعطي خمس إجابات لك

(، إذ تم عرض فقرات االستبانة على 7تمثل درجة اإلجابة على الفقرة كما هو موضح في الجدول)

 المبحوثين لتحديد درجة موافقتهم عليها.

 ( 7)جدول ال
 درجات الجابة عن كل فقرة

 لتحديد مدى المستويات  اآلتية:وقد استخدمت المعادلة 

  3أقل درجة /  –المدى= أعلى درجة 

 1.33=  1/3-5المدى = 

 (.8.33-1من )المتوسطات الحسابية  يمثلهوبذلك يكون المستوى المنخفض 

 أبداا نادراا أحياناا غالباا دائماا اإلجابة
 1 8 3 0 5 المستوى
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 (.3.67-8.30من )يمثله المتوسطات الحسابية ويكون المستوى المتوسط 

 (.5-3.68من )يمثله المتوسطات الحسابية ويكون المستوى المرتفع 

 الدراسةمتغيرات 

 اشتملت الدراسة على كل من المتغيرات اآلتية:

 الوسيطة المتغيرات المستقلة:  

  (وأنثى)ذكر  وله فئتان:الجنس  -

 دراسات عليا(.)بكالوريوس،  :وله مستويان المؤهل العلمي -

 (.فأكثر سنوات14سنوات،  14)أقل من  :فئتانولها  سنوات الخدمة -

  اإلدارة باألهداف :متغير المستقلال 

 الكفايات الفنية :المتغير التابع. 

 إجراءات الدراسة

 :ةباتباع اإلجراءات اآلتي ةالباحث قامت

البحثية من مكتبة الجامعة األردنية تفيد بعدم التطرق لموضوع الدراسة الحصول على البراءة  -

 .(6) الملحق من قبل باحثين سابقين

 والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة.  النظريمراجعة األدب  -

يم وزارة التربية والتعل إلىمهمة من جامعة الشرق األوسط موجه  تسهيلعلى كتاب  الحصول -

ربية في مديريات الت إلىومن ثم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم 

( يبين 0لحصر عدد المجتمع والعينة في المدارس الثانوية الحكومية والملحق ) مأدبامحافظة 

 ذلك.
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ا السابقة والتأكد من صدقه األدب النظري والدراسات إلىتطوير أداة الدراسة من خًلل الرجوع  -

  .وثباتها(

 مجتمع الدراسة. لاختيار عينة ممثلة  -

، وترك لهم الوقت الكافي لإلجابة، حيث تم توزيع الدراسة على أفراد العينة ةتطبيق أدا تم -

 وكان هذا العدد النهائي الذي خضع للتحليل.( %93(وكانت النسبة ( 343( واسترجاع )386)

 . (SPSS) اإلحصائي التحليل لغاياتالعينة الدراسة بعد التأكد من استجابات أفراد  ةجمع أدا تم -

 استجابات أفراد العينة.  وتحليلالمناسبة  اإلحصائيةم المعالجة ااستخدتم  -

 ة.الدراس توصلت إليهالمناسبة في ضوء ما  التوصياتص النتائج ووضع استخًلتم  -

 المعالجة اإلحصائية 

حصائية إلجراء المعالجة اإل ((SPSS حصائياإل تحليلامج النباستخدام بر  ةلباحثا قامت

 .المناسبة

 .لمعياريةا واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تمّ  والثالث األول السؤالين عن لإلجابة -

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  تمّ  والرابع الثانيلإلجابة عن السؤال و  -

 والمؤهل العلمي.ة وسنوات الخدملمتغير الجنس ( t-testاستخدام اختبار ) ولمعرفة الفروق تمّ 

 .(Person) بيرسون رتباطالا معامل استخدام تمّ  الخامس السؤال عن ولإلجابة -
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 :الفصل الرابع
 الدراسة ائجنت

 نتائج الدراسة وذلك وفًقا لتسلسل أسئلتها على النحو التالي: الفصل هذاتناول 

 السؤال الول: عن  باإلجابةالمتعلقة نتائج ال

لإلدارة باألهداف من  مأدباما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 وجهة نظر المعلمين؟

بات أفراد المعيارية الستجااستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  هذا السؤال تمّ  عن لإلجابة

رة لإلدا مأدباممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة درجة عينة الدراسة على 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،باألهداف

 ( 8جدول )ال
ة درجة ممارسة اإلدار الستجابات أفراد عينة الدراسة على لالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

  مرتبة تنازليااالحكومية  الثانوية ديري المدارسباألهداف لدى م

رقم 
 المجال

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.73 4.25 تحديد األهداف 1
 مرتفعة 2 0.65 4.16 التنفيذ والمتابعة 3
 مرتفعة 3 0.65 4.09 التخطيط 8
 مرتفعة 4 0.82 4.05 كفايات التقويم 0

 مرتفعة                 0.57 4.14 اإلدارة باألهداف ككل

ة درجمجاالت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  أن( 8يشير جدول )

 نتراوحت ما بي مأدباحافظة الحكومية في م الثانوية إلدارة باألهداف لدى مديري المدارسة اممارس

لدرجة ممارسة بلغ المتوسط الحسابي ، و ( وكلها جاءت ضمن درجة ممارسة مرتفعة0.45-0.85)
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، حيث من الممارسة مرتفعةوبدرجة  (0.57( واالنحراف المعياري )4.14)ككل  باألهدافاإلدارة 

( 0.73( وانحراف معياري )4.25األولى مجال تحديد األهداف بمتوسط حسابي ) الرتبةجاء في 

( 4.16التنفيذ والمتابعة وبمتوسط حسابي )جاء مجال  ةالثاني الرتبة، وفي مرتفعةوبدرجة ممارسة 

( 4.09) مجال التخطيط ةالثالث بالرتبة، وجاء مرتفعة( وبدرجة ممارسة 0.65وانحراف معياري )

متوسط بجاء مجال كفايات التقويم  ةالرابع بالرتبة، مرتفعة( وبدرجة ممارسة 0.65معياري )وانحراف 

 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة 0.82( وانحراف معياري )4.05حسابي )

وللتعرف على المتوسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال وحده، 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقراتفقد تّم استخراج المتوسطات 

 كل مجال، وفيما يلي عرض لذلك:

 أ_ المجال األول: تحديد األهداف

 ( 9جدول )ال
يد مجال تحدستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات لالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 تنازلياا  مرتبة األهداف

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 ترتيبال
درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.86 4.35 يعلن المدير أهداف المدرسة  قبل بدء العام الدراسي. 1
 مرتفعة 2 0.90 4.34 يضع المدير أهدافًا محددة في مجاالت متعددة. 2

3 
يضع المدير األهداف المدرسية في ضوء االمكانات 

 )المالية والمادية والبشرية( المتاحة.
 مرتفعة 3 0.83 4.32

4 
يحرص المدير على أن تتوافق أهداف المدرسة الخاصة 

 مع األهداف العامة لوزارة التربية والتعليم.
 مرتفعة 4 0.87 4.17

5 
، )المعلميني شر ك المدير األطراف ذات العًلقة 

 مرتفعة 5 1.00 4.06 ة.أهداف المدرساالداريين، الطلبة، المجتمع( في تحديد 

 مرتفعة          0.73 4.25 األهداف ككل تحديد
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المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال أن  (9) الجدول يبين

وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بدرجة ممارسة  (4.35-4.06) نبيما  تراوحتتحديد األهداف 

( 0.73( بانحراف معياري )4.25ككل )لمجال تحديد األهداف وبلغت قيمة الوسط الحسابي ، مرتفعة

يعلن المدير أهداف المدرسة  قبل بدء العام " ( والتي تنص:1الفقرة رقم )، وجاءت بدرجة مرتفعةو 

، وجاءت بدرجة مرتفعة( و 0.86( وانحراف معياري )4.35)بمتوسط حسابي األول  الرتبةب" الدراسي.

، وبمتوسط ”"متعددة.يضع المدير أهدافًا محددة في مجاالت  ( والتي تنص:8الفقرة ) ةالثاني الرتبةب

 (3لفقرة )جاء لفقد  ةالثالث الرتبة، أما بدرجة مرتفعة( و 0.90( وانحراف معياري )4.34حسابي )

( وانحراف 4.32" وبمتوسط حسابي) يضع المدير أهدافًا محددة في مجاالت متعددةوالتي تنص:" 

يحرص المدير على أن تتوافق أهداف ( والتي تنص:" 0، أما الفقرة )بدرجة مرتفعة( و 0.83معياري )

ط حسابي وبمتوس الرتبة الرابعة" جاءت بالمدرسة الخاصة مع األهداف العامة لوزارة التربية والتعليم

ترتيب الخامس واألخير بال( 5، وجاءت الفقرة )بدرجة مرتفعة( و 0.87( وانحراف معياري )4.17)

ي شر ك المدير األطراف ذات العًلقة )المعلمين، االداريين، الطلبة، المجتمع( في تحديد  وتنص:"

  .(1.00) ( وانحراف معياري4.06أهداف المدرسة" وبمتوسط حسابي )
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 ب_ المجال الثاني: التخطيط

 ( 12جدول )ال
 طيطمجال التخلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 تنازلياا  مرتبة

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 ترتيبال
 درجة

 الممارسة

14 
يوزع المدير المخصصات المالية في المدرسة وفق )أوجه 

 الصرف واألولويات(.
 مرتفعة 1 0.84 4.17

العاملين بتحديد المهام بشكل )واضح يتشارك المدير مع  11
 ودقيق(.

 مرتفعة 2 0.87 4.16

 مرتفعة 3 0.82 4.13 يركز المدير على تفعيل عملية التخطيط. 7
 مرتفعة 4 0.89 4.09 يحدد المدير المدة الزمنية الًلزمة لتفعيل مجاالت الخطة 9
 مرتفعة 5 86. 4.03 ي شرك المدير العاملين في وضع أهداف خطة المدرسة 6
 مرتفعة 6 0.96 3.96 ي شرك المدير العاملين في صناعة القرار. 8
 مرتفعة  0.65 4.09 ككلالتخطط  

( وبلغت قيمة 4.17 -3.96) نويًلحظ من نتائج الجدول أن قيم األوساط الحسابية تراوحت بي

، وقد مرتفعةبدرجة ( و 4.65بانحراف معياري )و ( 4.09ككل )لمجال التخطيط الوسط الحسابي 

يوزع المدير ( والتي تنص:" 14، حيث جاءت الفقرة )بدرجة مرتفعة جاءت فقرات هذا المجال 

حسابي  وبمتوسط األولى الرتبة" بوفق )أوجه الصرف واألولويات(المخصصات المالية في المدرسة 

يتشارك تنص على :" التي ( و 11، وجاءت الفقرة )مرتفعة( وبدرجة 0.84) ( وبانحراف معياري4.17)

( 4.16ي )بوبمتوسط حسا ةالثاني بالرتبة" المدير مع العاملين بتحديد المهام بشكل )واضح ودقيق(

 عملية تفعيل على المدير يركز ( وتنص: "7الفقرة ) الرتبة الثالثة(، وجاءت ب0.87وانحراف معياري )

( 9، وجاءت الفقرة )مرتفعة( وبدرجة (0.82(، وانحراف معياري 4.13)" وبمتوسط حسابي التخطيط 

بمتوسط و  بالرتبة الرابعة "الخطة  مجاالت لتفعيل الًلزمة الزمنية المدة المدير يحددوالتي تنص:" 
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يشرك المدير العاملين والتي تنص: " (6لفقرة )(، وجاءت ا0.89( وانحراف معياري )4.09حسابي )

( وانحراف معياري 4.03وبمتوسط حسابي ) ، بالرتبة الخامسة"في وضع أهداف خطة المدرسة

ي شرك المدير ( والتي تنص:" 8خيرة الفقرة )، وجاءت بالرتبة السادسة واألبدرجة مرتفعةو  (0.86)

 .بدرجة مرتفعة( و 0.96( وانحراف معياري )3.96" وبمتوسط حسابي )القرار العاملين في صناعة

 _ المجال الثالث: التنفيذ والمتابعةج

 ( 11جدول )ال
لستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال التنفيذ المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياا  والمتابعة

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 ترتيبال
 درجة

 الممارسة

18 
يعمل المدير على تحقيق األهداف التربوية 

 كما هو مخطط لها.
 مرتفعة 1 0.76 4.30

 مرتفعة 2 0.80 4.23 يتابع الجهات المسؤولة عن التنفيذ. 17

16 
يقوم بتصحيح الممارسات التي تؤثر على 

 تحقيق أهداف المدرسة.
 مرتفعة 3 0.89 4.19

10 
يحرص المدير على توفير كل ما تحتاجه 

 العملية التعليمية.
 مرتفعة 4 0.84 4.16

13 
ي والتوجيه للعاملين فيقدم المدير المساعدة 

تنفيذ الخطط المدرسية )المنهجية 
 والًلمنهجية(.

 مرتفعة 5 0.93 4.15

15 
يقوم المدير باالجتماع مع المعلمين لتنفيذ 
النشاطات المطلوبة لتحقيق األهداف وفق 

 خطة زمنية.
4.13 0.93 

 
6 
 

 مرتفعة

 مرتفعة 7 0.94 4.07 .نوعيةيضع مؤشرات أداء  19
 مرتفعة 8 0.89 4.06 يضع مؤشرات أداء كمية.  18
 مرتفعة  0.65 4.16 ككلالتنفيذ والمتابعة  
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 راتفق على الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات ( أن11يًلحظ من الجدول )

 بدرجة جميعها المجال هذا فقرات وجاءت( 0.34-0.46) بين ما تراوحتالتنفيذ والمتابعة، إذ  مجال

( 4.65) معياري بانحراف( 0.16) ككل والمتابعة التنفيذ لمجال الحسابي الوسط قيمة وبلغت ،مرتفعة

على تحقيق األهداف التربوية  المدير يعمل:" تنص والتي( 18) رقم الفقرة وجاءت ،بدرجة مرتفعةو 

بدرجة و ( 0.76) معياري وانحراف( 0.34) حسابي بمتوسط األولى الرتبةب"  كما هو مخطط لها

 سطوبمتو  ،"” الجهات المسؤولة عن التنفيذ تابعي: تنص والتي( 17) الفقرة الرتبة الثانيةب وجاءت ،مرتفعة

( 16) للفقرة جاء فقد الرتبة الثالثة أما ،بدرجة مرتفعةو ( 0.80) معياري وانحراف( 4.23) حسابي

 حسابي سطوبمتو "  المدرسة أهداف تحقيق على تؤثر التي الممارسات بتصحيح يقوم:" تنص والتي

 المدير يحرص:" تنص والتي( 14) الفقرة أما ،بدرجة مرتفعةو ( 0.89) معياري وانحراف( 4.19)

 وانحراف( 4.16) حسابي وبمتوسط الرتبة الرابعةب جاءت"  التعليمية العملية تحتاجه ما كل توفير على

 . بدرجة مرتفعة و( 0.84) معياري

 لخططا تنفيذ في للعاملين والتوجيه المساعدة المدير يقدمالتي تنص:"  ((13ة وجاءت الفقر 

( وانحراف معياري 4.15) وبمتوسط حسابي الخامسة" بالرتبة (والًلمنهجية المنهجية) المدرسية

 المعلمين مع باالجتماع المدير يقوم( التي تنص:" 15، وجاءت الفقرة )بدرجة مرتفعة ( و0.93)

( وانحراف 4.13) ، وبمتوسط حسابيزمنية خطة وفق األهداف لتحقيق المطلوبة النشاطات لتنفيذ

قبل األخيرة، السابعة و  بالرتبة( 19وجاءت الفقرة )، وبالرتبة السادسة بدرجة مرتفعة( و 0.93معياري )

أما (، 0.94( وانحراف معياري )4.07نوعية" بمتوسط حسابي ) أداء مؤشرات يضع والتي تنص:"

وسط يضع مؤشرات أداء كمية" وبمتألخيرة والتي تنص على:" الثامنة وابالرتبة فقد جاءت  ( 18الفقرة )

 .بدرجة مرتفعة( و 0.89( وانحراف معياري )4.06)حسابي 
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 : كفايات التقويمرابعد_ المجال ال

 ( 21جدول )ال
يات مجال كفا لستجابات أفراد عينة الدراسة على فقراتالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

  مرتبة تنازلياا  التقويم

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 ترتيبال
 درجة

 الممارسة

80 
يقوم بمراجعة تنفيذ الخطة مع المعلمين اوال 

 بأول
 مرتفعة 1 1.00 4.17

 مرتفعة 2 0.86 4.08 يقّوم كافة االبعاد التطويرية لمدرسته. 81

20 
متنوعة في التقويم المستمر يستخدم أساليب 
 داخل المدرسة.

 مرتفعة 3 0.91 4.07

83 
يتشارك مع المعلمين بتقويم الحاجات 

 مرتفعة 4 1.05 4.06 التدريبية لهم في المدرسة

22 
يشارك المعلمين بتقويم أداء المدرسة المخطط 

 له في نهاية كل عام.
 مرتفعة 5 0.93 4.05

 مرتفعة  0.81 4.44 ككلكفايات التقويم  

 راتفق على الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات ( أن18الجدول )ويًلحظ من 

( وبلغت 0.93-1.00( واالنحرافات المعيارية بين )4.17-4.05تراوحت بي ) مجال كفايات التقويم

وهذا يشير أن درجة  بدرجة مرتفعة( و 0.81( بانحراف معياري )4.00قيمة الوسط الحسابي ككل )

 .بدرجة مرتفعةتقدير مجال التخطيط كانت 

بالرتبة  "تنفيذ الخطة مع المعلمين اوال بأول بمراجعةيقوم ( والتي تنص على:" 80جاءت الفقرة )

( 81، وجاءت الفقرة )بدرجة مرتفعة( و 1.00( وانحراف معياري )4.17) وبمتوسط حسابي األولى

( وانحراف 4.08وبمتوسط حسابي ) الرتبة الثانيةب لمدرسته" التطويرية االبعاد كافة يقّومالتي تنص:" 

 لمستمرا التقويم في متنوعة أساليب يستخدم( والتي تنص على:" 84(، وجاءت الفقرة )0.86معياري )

، بدرجة مرتفعة( و 0.91( وانحراف معياري )4.07المدرسة" بالرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي ) داخل
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 ين بتقويم الحاجات التدريبية لهم ف( والتي تنص على:" يتشارك مع المعلمي83الفقرة )وجاءت 

، وجاءت بدرجة مرتفعة( و 1.05( وانحراف معياري )4.06" بالرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي )المدرسة

بالرتبة ام" ع كل نهاية في له المخطط المدرسة أداء بتقويم المعلمين يشارك( والتي تنص:" 22الفقرة )

 .بدرجة مرتفعةو  (0.93) ( وانحراف معياري4.05األخيرة وبمتوسط حسابي )

 السؤال الثاني: عن  باإلجابةالنتائج المتعلقة 

بين متوسطات استجابة  (α=0.05) الدللة مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق هناك هل

أفراد عينة الدراسة على استبانة درجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الثانوية 

 (؟المؤهل العلمي، سنوات الخدمةتعزى لمتغيرات )الجنس،  مأدباالحكومية في محافظة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة عينة  استخراج عن هذا السؤال تمّ  لإلجابة

في محافظة  لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية اإلدارة باألهدافدرجة ممارسة الدراسة حول 

حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، كما تم استخدام اختبار العينات  مأدبا

 مستقلتين، والجداول اآلتية توضح ذلك.( لعينتين T-test) المستقلة

 الجنس .1

( لدرجة ممارسة مديري t-testالحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) المتوسطاتحساب  تمّ 

( 13حسب متغير الجنس، والجدول ) دارة باألهدافاإل مأدباالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 يبين نتائج ذلك.
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 (13) جدولال
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري  

 ( تبعاا لمتغير الجنسt-testاختبار )، و مأدباالحكومية في محافظة الثانوية دارس الم

 العدد الجنس المجال
الوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 (Tقيمة )
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

تحديد 
 األهداف

 0.86 4.16 133 ذكر
1.79 301 0.08 

 0.59 4.31 174 أنثى

 التخطيط
 0.70 4.06 133 ذكر

0.844 301 0.40 
 0.62 4.12 174 أنثى

التنفيذ 
 والمتابعة

 0.72 4.05 133 ذكر
2.83 301 **0.01 

 0.58 4.26 174 أنثى
كفايات 
 التقويم

 0.91 3.92 133 ذكر
2.59 301 **0.01 

 0.72 4.16 174 أنثى
الدرجة 
 الكلية

 0.65 4.05 133 ذكر
2.59 301 **0.01 

 0.48 4.22 174 أنثى

 ( بينα= 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجود  (13)لجدول ا يبين

الثانوية   اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس  ةمتوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة ممارس

 في الدرجة الكلية لإلدارة باألهداف ولصالح اإلناث.تعزى لمتغير الجنس  مأدباالحكومية في محافظة 

بين متوسطات استجابة أفراد ( α= 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) دووجو 

تعزى  امأدبالحكومية في محافظة الثانوية العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس 

 .مجال كفايات التقويم لصالح اإلناثالتنفيذ والمتابعة و مجال لمتغير الجنس في 

 =α)  ووجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةولم تظهر نتائج التحليل وجود فروق 

أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس  استجابة( بين متوسطات 0.05

 .التخطيطمجال هداف و في مجال تحديد األتعزى لمتغير الجنس  مأدباالحكومية في محافظة 
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 سنوات الخدمة .0

 حساب المتوسطات تمّ في هذا السؤال  سنوات الخدمة بمتغير المتعلق الجانبولإلجابة عن 

، واستخدام خدمةسنوات الالستجابات أفراد عينة الدراسة وفًقا بمتغير الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 ( نتائج التحليل:10( لعينتين مستقلتين، ويبين الجدول )t-testاختبار )

 (14) جدولال
 دارسباألهداف لدى مديري المالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة 

 الخدمةسنوات  ( تبعاا لمتغيرt-testاختبار )، و مأدباالحكومية في محافظة  الثانوية

 العدد سنوات الخدمة المجال
الوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

قيمة 
(T) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 تحديد األهداف
 0.75 4.28 116 سنوات 14أقل من 

.66 301 .51 
 0.71 4.22 187 سنوت 14أكثر من 

 التخطيط
 0.58 4.22 116 سنوات14أقل من 

2.71 301 .01** 
 0.69 4.01 187 سنوات وأكثر 14

 التنفيذ والمتابعة
 0.61 4.28 116 سنوات 14أقل من 

2.479 301 .01** 
 0.67 4.09 187 سنوات وأكثر 14

 كفايات التقويم
 0.73 4.20 116 أقل من عشر سنوات

2.589 301 .01** 
 0.85 3.96 187 عشر سنوات وأكثر

 الدرجة الكلية
 لإلدارة باألهداف

 0.48 4.25 116 سنوات 14أقل من 
2.691 301 .01** 

 60. 4.07 187 سنوات وأكثر 14

( بين α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (10)يبين الجدول 

لحكومية االثانوية متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس 

 .سنوات 14لإلدارة باألهداف ولصالح أقل من  سنوات الخدمةتعزى لمتغير  مأدبافي محافظة 

استجابة ( بين متوسطات α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجود فروق و  

 أدبامالحكومية في محافظة  الثانوية أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس
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ولصالح أقل  وكفايات التقويموالمتابعة  مجال التنفيذو التخطيط في مجال  سنوات الخدمةتعزى لمتغير 

 سنوات. 14من 

( بين متوسطات α= 0.05مستوى الداللة )ذات داللة إحصائية عند  وقوجود فر كما يظهر عدم 

ي الحكومية ف الثانوية استجابة أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس

 .في مجال تحديد األهداف سنوات الخدمةتعزى لمتغير  مأدبامحافظة 

 . المؤهل العلمي3

هذا السؤال تم حساب المتوسطات ولإلجابة عن الجانب المتعلق بمتغير المؤهل العلمي في 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والستجابات أفراد عينة الدراسة وفًقا بمتغير المؤهل العلمي، واستخدام 

 ( نتائج التحليل:15( لعينتين مستقلتين، ويبين الجدول )t-testاختبار )

 ( 15) جدولال
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس 

 للمؤهل العلمي( تبعاا لمتغير t-test) واختبار، مأدباالحكومية في محافظة  الثانوية

 العدد المؤهل العلمي المجال
الوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 (Tقيمة )
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

تحديد 
 األهداف

 0.74 4.21 800 بكالوريوس
1.538 301 .13 

 0.66 4.37 59 دراسات عليا

 التخطيط
 0.66 4.08 800 بكالوريوس

.513 301 .61 
 0.62 4.13 59 دراسات عليا

التنفيذ 
 والمتابعة

 0.65 4.16 800 بكالوريوس
.192 301 .85 

 0.65 4.18 59 دراسات عليا
كفايات 
 التقويم

 0.80 4.03 800 بكالوريوس
.727 301 .47 

 0.86 4.12 59 دراسات عليا
الدرجة 
 الكلية

 0.56 4.12 800 بكالوريوس
.850 301 .40 

 58. 4.19 59 دراسات عليا
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( α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود فروقعدم  (15يبين من الجدول )

انوية الثبين متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس 

 تحديدباألهداف )لمؤهل العلمي في جميع مجاالت اإلدارة متغير التعزى  مأدباالحكومية في محافظة 

  .األهداف، التخطيط، التنفيذ والمتابعة، كفايات التقويم(

 باإلجابة عن السؤال الثالث:النتائج المتعلقة 

وجهة  من مأدباثانوية الحكومية في محافظة ما مستوى الكفايات الفنية لدى مديري المدارس ال

 نظر المعلمين؟

جابات أفراد الستالمعيارية استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة عن هذا السؤال تمّ 

 ،أدباممديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  لدىالكفايات الفنية  مستوىعينة الدراسة على 

 والجدول أدناه يوضح ذلك.
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 (21جدول )ال
كفايات مستوى الستجابات أفراد عينة الدراسة على لالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياا الحكومية  الثانوية رسلدى مديري المدا الفنية
رقم 
 الفقرة

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.80 4.33 (والملفات )السجًلتيقوم بتنظيم  7
 مرتفع 2 0.82 4.26 يتابع تنفيذ المنهاج على مدار العام الدراسي. 9
 مرتفع 3 0.91 4.23 الجداول المدرسية وتوزيعها(. على )إعداديمتلك المقدرة  8
 مرتفع 4 0.93 4.17 لعاملين.ا وتقويم(ي شرك المشرفيين التربويين في )متابعة  81
 مرتفع 5 0.95 4.16 يصحح األخطاء في العمل في الوقت المناسب. 13
 مرتفع 5 0.96 4.16 يعمل ضمن فريق وفق الخطة التطويرية للمدرسة. 3

88 
يحرص على إعداد التقارير السنوية بالطرق السليمة ووفق 

 مرتفع 7 0.86 4.15 معايير واضحة.

 مرتفع 7 0.95 4.15 يوفر السجًلت الفنية المتعلقة بأداء العاملين في المدرسة. 6

 مرتفع 9 0.94 4.14 يشجع العاملين على تنمية مهاراتهم. 11

يتابع المدير المصادر التعليمية المسهلة لعمل المدرسة  5
 )مكتبة ومختبرات(.

 مرتفع 10 0.85 4.11

 مرتفع 10 0.89 4.11 ينمي العًلقات االنسانية بين العاملين في المدرسة. 19

 مرتفع 12 0.93 4.10 يصمم برامج مدرسية تلبي حاجات المجتمع المحلي. 80

18 
مصادر  إلىيعمل على مساعدة المعلم في الوصول 

 المعرفة المتنوعة.
 مرتفع 13 0.95 4.09

84 
ين في عمله الفني في تحس يقوم بمساندة المشرف التربوي

 مرتفع 14 0.91 4.07 العملية التعليمية.

10 
يحيط إحاطة كاملة بأهداف المراحل الدراسية وخصائص 

 الطلبة النمائية.
 مرتفع 15 0.81 4.06

 مرتفع 16 0.92 4.05 يعمل على تهيئة بيئة تربوية صالحة لبناء شخصية المتعلم. 0

18 
 )مستمريعقد اجتماعات مع الهيئة التدريسية بشكل 

 ومخطط(.
 مرتفع 16 1.02 4.05

 مرتفع 18 0.98 4.02 أهداف خاصة. إلىيطور أهدافا عامة يمكن تحويلها  1

 مرتفع 19 0.87 4.01 يناقش الفعاليات الصفية مع المعلمين بعد الزيارات الصفية. 15
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رقم 
 الفقرة

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

16 
وجماعية( مع المعلمين لمناقشة مستوى  )فرديةينظم لقاءات 

 تحصيل الطلبة.
 مرتفع 19 0.96 4.01

 مرتفع 21 0.98 4.00 يناقش المعلمين في الفروق الفردية للطلبة. 14

 مرتفع 22 0.96 3.99 يشجع العاملين على ممارسة التقويم الذاتي. 83

8 
يقوم بتوزيع معايير تشكيل الفرق ومهامها على جميع 

 في المدرسة. العاملين
 مرتفع 23 0.96 3.99

17 
ع والتدريسية( على وضع آلية لرف )اإلداريةيتعاون مع الهيئة 

 مستوى تحصيل الطلبة.
 مرتفع 24 0.96 3.98

 مرتفع  0.65 4.10 الدرجة الكلية للكفايات الفنية ككل 

( واالنحرافات 4.33-3.98الجدول أن قيم األوساط الحسابية تراوحت بي ) نتائجويًلحظ من 

( 0.65( بانحراف معياري )4.10( وبلغت قيمة الوسط الحسابي ككل )0.80-0.96)المعيارية بين 

مستوى الكفايات الفنية لدى مديري المدارس في محافظة  تقدير درجةوهذا يشير أن  وبمستوى مرتفع

 .بمستوى مرتفعمن وجهة نظر المعلمين جاءت  مأدبا

ستبانة ا الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المتوسطات( أن 16يبين الجدول )

وجاءت  (0.80 -0.96( واالنحرافات المعيارية بين )4.33-3.98)تراوحت ما بين  الكفايات الفنية

( 4.10ككل ) ةللكفايات الفني، وبلغت قيمة الوسط الحسابي مرتفع مستوىجميعها بدرجة الفقرات 

 السجًلت) بتنظيم ( والتي تنص:" يقوم7جاءت الفقرة )و ، مرتفع وبمستوى( 0.65بانحراف معياري )

، أما بمستوى مرتفع( و 0.80) ( وانحراف معياري4.33" بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي )(فاتلوالم

متوسط الدراسي" ب العام مدار على المنهاج تنفيذ ( والتي تنص:" يتابع9فقد جاءت الفقرة ) الرتبة الثانية

 يمتلك ( وتنص على:"8، أما الفقرة )بمستوى مرتفع( و 0.82) ( وانحراف معياري4.26) حسابي

( وانحراف 4.23) "، بالرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي(وتوزيعها المدرسية الجداول إعداد) على المقدرة
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تقويم( و ي شرك المشرفيين التربويين في )متابعة :" ( التي تنص21(، وجاءت الفقرة )0.91) معياري

، بمستوى مرتفع( و 0.93( وانحراف معياري )4.17) العاملين" بالرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي

يقوم بتوزيع معايير تشكيل الفرق ومهامها على جميع العاملين ( والتي تنص على:" 8وجاءت الفقرة )

بمستوى و  (0.96( وانحراف معياري )3.99"، بالرتبة قبل االخير وبمتوسط حسابي )في المدرسة

يتعاون مع الهيئة )اإلدارية والتدريسية( على وضع آلية ( والتي تنص:" 17، وجاءت الفقرة )مرتفع

( 0.96( وانحراف معياري )3.98لرفع مستوى تحصيل الطلبة" بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )

 .بمستوى مرتفعو 

 السؤال الرابع:جابة عن المتعلقة باإلنتائج ال

بين متوسطات استجابة  (α=0.05) الدللة مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق هناك هل

أفراد عينة الدراسة على استبانة الكفايات الفنية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 (؟المؤهل العلمي، سنوات الخدمةتعزى لمتغيرات )الجنس،  مأدبا

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال كاآلتي:

 الجنس .1

لإلجابة عن الجانب المتعلق بمتغير الجنس في هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 

( t-test)بار اختا لمتغير الجنس، واستخدام واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفق

 ( نتائج التحليل:17لعينتين مستقلتين، ويبين الجدول )
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 ( 17) جدولال
 ويةالثان دارسالحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى الكفايات الفنية لدى مديري المالمتوسطات 

 ( تبعاا لمتغير الجنسt-testاختبار )و  ،مأدبافي محافظة  الحكومية

 العدد الجنس المجال
الوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 (Tقيمة )
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

الكفايات 
 الفنية

 0.77 3.93 133 ذكر
4.27 301 0.00 

 0.50 4.24 170 أنثى

( α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجود فروق أعًله  دوليًلحظ من الج 

حكومية الكفايات الفنية لمديري المدارس الثانوية الممارسة  لمستوىبين متوسطات استجابة أفراد العينة 

 لصالح اإلناث.الجنس و لمتغير تعزى  مأدبافي محافظة 

 سنوات الخدمة .0

في هذا السؤال تم حساب المتوسطات  سنوات الخدمةلإلجابة عن الجانب المتعلق بمتغير 

، واستخدام ةسنوات الخدمالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير 

 ( نتائج التحليل:18)( لعينتين مستقلتين، ويبين الجدول t-testاختبار )

 ( 11) جدولال
 لثانويةاالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى الكفايات الفنية لدى مديري المدارس 

 سنوات الخدمة( تبعاا لمتغير t-test) واختبار، مأدباالحكومية في محافظة 

 العدد سنوات الخدمة المجال
الوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 (T)قيمة 
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

الكفايات 
 الفنية

 0.61 4.18 116 سنوات 14أقل من 
1.48 301 .14 

 0.68 4.05 187 سنوت 14أكثر من 
( α=0.05يًلحظ من الجدول أعًله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

حكومية الكفايات الفنية لمديري المدارس الثانوية الممارسة  لمستوىبين متوسطات استجابة أفراد العينة 

 . الخدمةلسنوات تعزى لمتغير  مأدبافي محافظة 
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 . المؤهل العلمي3

لإلجابة عن الجانب المتعلق بمتغير المؤهل العلمي في هذا السؤال تم حساب المتوسطات 

واستخدام  لمتغير المؤهل العلمي،الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا 

 ( نتائج التحليل:19( لعينتين مستقلتين، ويبين الجدول )t-testاختبار )

 ( 19) جدولال
الكفايات الفنية لمديري المدارس الثانوية ممارسة  لمستوىالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 لمتغير المؤهل العلمي( تبعاا t-testاختبار )و  مأدباالحكومية في محافظة 

 العدد الجنس المجال
الوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

قيمة 
(T) 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

الكفايات 
 الفنية

 67. 4.08 244 بكالوريوس
.91 301 .36 

 56. 4.17 59 دراسات عليا

( α=0.05الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يًلحظ من الجدول أعًله عدم  

لثانوية الحكومية س االكفايات الفنية لمديري المدار ممارسة  لمستوىبين متوسطات استجابة أفراد العينة 

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي مأدبافي محافظة 

 السؤال الخامس: جابة عن باإل النتائج المتعلقة

 درجة بين( α=0.05) الدللة مستوى عند إحصائية دللة ذات ارتباطيَّة عالقة هناك هل
 توىمس وبين مأدباالحكوميَّة في محافظة  الثانويَّة المدارس مديري لدى اإلدارة باألهداف ممارسة

 الكفايات الفنية لدى المديرين من وجهة نظر المعلمين؟

 بين مجاالت اإلدارة باألهدافبيرسون  حساب معامًلت االرتباطلإلجابة عن السؤال الخامس تّم 

( 20الجدول )و  مأدباالحكومية في محافظة  الثانوية وبين مستوى الكفايات الفنية لدى مديري المدارس

 .يبين ذلك
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 ىمعامل ارتباط بيرسون للعالقة بين درجة ممارسة اإلدارة باألهداف وبين مستوى الكفايات الفنية لد
 من وجهة نظر المعلمين مأدبامحافظة  الحكومية في الثانوية مديري المدارس

 التخطيط تحديد األهداف  المجال
التنفيذ 
 والمتابعة

كفايات 
 التقويم

اإلدارة 
 هداف ككلباأل

الكفايات 
 الفنية

تحديد 
 األهداف

 **41. **71. **33. **45. **60. 1 معامل الرتباط 
 00. 00. 00. 00. 00.  الدللةمستوى 

 303 303 303 303 303 303 حجم العينة

 التخطيط
 **41. **77. **42. **51. 1 **60. معامل الرتباط 

 00. 00. 00. 00.  00. الدللةمستوى 
 303 303 303 303 303 303 حجم العينة

التنفيذ 
 والمتابعة

 **77. **89. **80. 1 **51. **45. معامل الرتباط 
 00. 00. 00.  00. 00. الدللةمستوى 
 303 303 303 303 303 303 العينة حجم

كفايات 
 التقويم

 **76. **82. 1. **80. **42. **33. معامل الرتباط 
 00. 00.  00. 00. 00. الدللةمستوى 

 303 303 303 303 303 303 حجم العينة
اإلدارة 

باألهداف 
 ككل

 **75. 1 **82. **89. **77. **71. معامل الرتباط 
 00.  00. 00. 00. 00. مستوى الدللة
 303 303 303 303 303 303 حجم العينة

الكفايات 
الفنية 
 ككل

 1 **75. **76. **77. **41. **42. معامل الرتباط 
  00. 00. 00. 00. 00. مستوى الدللة
 303 303 303 303 303 303 حجم العينة

 (.4.45*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
بين اإلدارة باألهداف  إحصائية ذات داللة عًلقات ارتباطية موجبة ( وجود84) الجدوليبين 

ظر من وجهة ن مأدباافظة الحكومية في مح الثانوية بمجاالتها والكفايات الفنية لمديري المدارس

 .(00.بمستوى داللة ) (،75.)والكفايات الفنية ككلالمعلمين، إذ بلغ معامل االرتباط لإلدارة باألهداف 

ممارسة اإلدارة باألهداف والكفايات الفنية لمديري  بين درجة ايجابيةوجود عًلقة  إلىوهذا يشير 

ادت كلما ز  أو الفنية،المدارس بمعنى أنه كلما زادت درجة ممارسة اإلدارة باألهداف زادت الكفايات 

 ممارستهم لإلدارة باألهداف. زادت درجةالكفايات الفنية لدى مديري المدارس 

 ( 02جدول )ال
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 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات مناقشة :
ا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما تضمن تضمن هذا الفصل عرضً 

 التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج كما يلي:

 :السؤال األولباإلجابة عن  المتعلقةنتائج المناقشة 

 مأدباما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة ": والذي ينص على

 ".لإلدارة باألهداف من وجهة نظر المعلمين؟

 الحكومية فيهداف لدى مديري المدارس الثانوية اإلدارة باأل ممارسةدرجة  أنالنتائج  أظهرت

ل كك باألهدافحيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة اإلدارة مرتفعة،  جاءت مأدبامحافظة 

تراوحت المتوسطات حيث  ،من الممارسة بدرجة مرتفعة( و 0.57)( واالنحراف المعياري 4.14)

مديري المدارس  إدراك إلى يعزى ذلك قد و  (،4.25) إلى( 4.05بين )للمجاالت ما  الحسابية 

اإلدارة باألهداف في إداراتهم لمدارسهم، ودورها في تعزيز المشاركة  ألهمية مأدباالحكومية في محافظة 

تحقيق  فيف والتنفيذ واالشراها وتحديد األهداف  الفاعلة بينهم وبين مرؤوسيهم في التشارك بوضع 

معرفة نقاط و  ،نومهام المعلمين ومتابعتهم من قبل المديري أثير على أداءالتب ا يؤديممّ  ،تلك األهداف

 إدارية من شأنها إشراك المعلمين في ووسائلف ومعالجتها بأساليب عونقاط الض ،القوة وتعزيزها

اإلنسانية ًلقات ع، وتفعيل الجودة العملية التعليمية من شأنها أن ترفعأنشطة إدارية تعليمية وتوعوية 

  .بينهم وبين المعلمين
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ي، أثر التدريب الذي تلقاه مديري المدارس على التخطيط التطوير  إلىوقد تعزى النتائج السابقة    

والذي يعد مطلبا رئيسا من المطالب التي تتبناها وزارة التربية والتعليم في مدارسها وتتم متابعتها من 

 قبل المشرفين التربويين باستمرار.  

 أ_ المجال األول: تحديد األهداف

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال تحديد  نتائجال أظهرت

(، وبلغت قيمة الوسط الحسابي لمجال تحديد األهداف ككل 4.35-4.06األهداف تراوحت ما بين )

يعلن  ( والتي تنص:"1، وجاءت الفقرة رقم )بدرجة مرتفعة( و 0.73بانحراف معياري )و ( 4.25)

( وانحراف 4.35)بمتوسط حسابي  األولى الرتبة" بالدراسي.درسة  قبل بدء العام المدير أهداف الم

 أدبامأن مديري المدارس الثانوية في محافظة  إلىيعزى ذلك قد و ، بدرجة مرتفعة( و 0.86معياري )

ن عناصر التشارك بيذلك وفق و  ،بداية السنة الدراسية منواضحة  العمل وفق معايير وأهداف يسيرون

أهداف  لىإهتمام المدير بتحديد األهداف التربوية بشكل واضح وتجزئتها وا، العملية التعليمية التعلمية

فالعمل ضمن أهداف واضحة يهيئ المعلمين لجو ة وأهداف خاصة في بداية العام الدراسي، معا

ألهداف المعوقات والصعوبات التي تحد دون تحقيق ا تذليلفعال ومناسب لتحقيق األهداف ويضمن 

 المنشودة.

ك المدير األطراف ذات العًلقة شر  ي   وتنص:" ةواألخير  الخامسةالرتبة ( ب5) الفقرةوجاءت 

( 4.06" وبمتوسط حسابي ))المعلمين، االداريين، الطلبة، المجتمع( في تحديد أهداف المدرسة

التشارك والتعاون بين عناصر المؤسسة  إلىيعزى ذلك قد و وبدرجة مرتفعة،  (1.00وانحراف معياري)

في تحديد األهداف وصنع القرارات واختيار أساليب تنفيذ العمل، ورفع مستوى األداء لديهم والمجتمع 

من خًلل التحفيز، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، وتنمية الرقابة الذاتية لديهم، ومرونة العمل وتنفيذه 
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آراء أولياء األمور ، واألخذ بالراجعة، والتنبؤ باألخطاء والتقليل منهاومتابعته وتوجيهه، وتقديم التغذية 

 إلى وقد يعزى ذلك .سوق العمل احتياجات، ومواكبة المستجدات التي من شأنها أن تلبي بكل جدية

االستبيانات التي توزع على جميع األطراف في المدرسة والمجتمع المحيط بها والتي تبين احتياجاتهم 

 من المدرسة وتنظم وفق أولويات ليتم تحقيقها من خًلل الخطة التطويرية.وطلباتهم 

همية إدراك المديرين أل إلىوتعزو الباحثة ذلك  مرتفعةدرجة وجاءت فقرات هذا المجال جميعها ب

ية ة والتعليمية في وضع األهداف وفق المدة الزمنيتحديد األهداف والتشارك والتعاون مع الهيئة اإلدار 

 ديريمشراف العمل من قبل ااألولوية لألهداف وفق االمكانات المتاحة في المدرسة ومتابعة و وتحديد 

وتوزيع المهام والصًلحيات للمعلمين كٌل وفق كفاءته، كما ويعزو ذلك ألهمية  لمدارس الحكومية،ا

بين عناصر العملية التعليمية وفق أسلوب إداري يقوم به المدير في المدرسة  واآلراءتبادل الخبرات 

يحقق التعاون والتشارك بينه وبين المعلمين في تحديد األهداف ووضعها، مّما يحقق االلتزام والتحفيز 

 .المرجوة هدافاألورفع مستوى األداء بين األعضاء وتحقيق 

 ب_ المجال الثاني: التخطيط

وسط مت( وبلغت قيمة ال4.17 -3.96) ناألوساط الحسابية تراوحت بي قيمنتائج أن ال أظهرت

( والتي 14، حيث جاءت الفقرة )بدرجة مرتفعة( و 0.65) ( وبانحراف معياري4.09الحسابي ككل )

 األولى رتبةالوفق )أوجه الصرف واألولويات(" بيوزع المدير المخصصات المالية في المدرسة تنص:" 

يعزى ذلك أن المدير قد و  ،مرتفعة( وبدرجة 0.84) معياري وبانحراف( 4.17وبمتوسط حسابي )

عمل يلتحقيق األهداف، و  األولويةلإلمكانات المادية في المدرسة وضمن  األمثليضمن االستخدام 

ألهداف اة بأقصى طاقاتها الممكنة لتحقيق خلق الجو المناسب لتشغيل كافة الموارد المتوفر على 
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، وترتبط بعدد الطلبة في المدرسة، ، وذلك ألن الموارد المالية المتاحة للمدرسة محدودة جداً المرجوة

 .اً مما يستوجب صرفها وفقا لألولويات األكثر الحاح

 ي شرك المدير العاملين في صناعة( والتي تنص:"  8الفقرة ) واألخيرةوجاءت بالرتبة السادسة 

 إدراك إلىيعزى ذلك قد و  بدرجة مرتفعة( و 0.96( وانحراف معياري )3.96حسابي )" وبمتوسط القرار

لعلمية ا عملية صنع القرار واالستفادة من اآلراء والخبراتمشاركة المعلمين في  المدرسة ألهميةمدير 

يجاد الحلول المناسبةهمواألكاديمية ل وقدرات  وتنمية قدراته ،صدار القرارواختيار الحل األمثل إل ، وا 

هم بصنع شاركتمن خًلل م يهمتقوية العًلقات بينهم، ورفع الروح المعنوية لدالمعلمين، مما يؤدي ل

من األخطاء، ومًلحظة أي قصور في العمل للمعلمين غير المتمكنين من تنفيذ القرارات، والتقليل 

 .ديهم، وتعزيز الرقابة الذاتية لمهامهم

مدير  المشاركة اإليجابية بين إلىيعزى ذلك قد و  بدرجة مرتفعةالتخطيط  مجالوقد جاءت فقرات 

واألكاديمية في تحديد األهداف والتخطيط لها وفق المدة الزمنية المحددة  اإلداريةالمدرسة والهيئة 

وتوزيع المهام للمرؤوسين وفق الكفاءات والقدرات والخبرات، والمشاركة في وضع المهام وتحديدها 

ز الثقة المتبادلة بين جميع عناصر العملية التعليمية التربوية اإلدارية وتمكين كل عنصر لدور يتعز ل

  . لمرؤوسيناهام يؤديه بتنسيق وتكامل مع الدور اآلخر، مما يؤدي لنشر االلتزام والرقابة الذاتية بين 

 ج_ المجال الثالث: التنفيذ والمتابعة

التنفيذ  جالم فقرات على الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات أن نتائجال بينت 

 معياري بانحراف( 0.16) ككل والمتابعة التنفيذ لمجال الحسابي الوسط قيمة حيث بلغت والمتابعة

على تحقيق األهداف  المدير يعمل:" تنص والتي (18) رقم الفقرة وجاءت ،بدرجة مرتفعةو ( 0.65)

 و( 0.76) معياري وانحراف( 0.34) حسابي بمتوسط األولى الرتبةب"  التربوية كما هو مخطط لها
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هتمام من قبل المدير بمتابعة تنفيذ العمل واالشراف عليه من خًلل ذلك لًليعزى قد و  بدرجة مرتفعة

زالة العوائق  ،طًلع على سير العملية التعليمةاال والتأكد من تحقيق األهداف على الوجه المطلوب، وا 

التي تعترض تطبيق األهداف، وتعديل الخطة الموضوعة وفق المستجدات الطارئة للمدرسة وطرح 

عيق تنفيذ أي مشكلة طارئة ت أوالعقبات لمتابعة وبالتالي تذليل واوتبادل اآلراء، النقاش مع المعلمين 

 مرجوة. وتحقيق األهداف ال

كمية"  ات أداءيضع مؤشر والتي تنص على:"  واألخيرةالثامنة ( فقد جاءت بالرتبة 18أما الفقرة )

يعزى ذلك لتبني مدير قد و  ،بدرجة مرتفعة( و 0.89( وانحراف معياري )4.06) بيوبمتوسط حسا

ع كافة بالتشارك مهداف وفق معايير أداء يتم تحديدها ووضعها مسبًقا دارة باألالمدرسة أسلوب اإل

تعمل على تحسين أداء المعلمين ورفع أدائهم لمستويات عالية من خًلل ل العناصر في المدرسة

التشجيع والمكافأة، والتي حتًما ستؤدي للتوازن والتكامل بين مؤشرات األداء الكمي والنوعي من خًلل 

 نجازها.ا  ف المرجوة وسبل تنفيذها وسيرها و معرفة المعلمين المسبقة باألهدا

 ستجاباتال الحسابية مرتفعة حيث تراوحت المتوسطات بدرجة جميعها المجال هذا فقرات وجاءت

أن  إلىذلك  ىيعز قد و ( 0.34-0.46) بين ما التنفيذ والمتابعة مجال فقرات على الدراسة عينة أفراد

 ون، ويقومبالمطلو هداف على الوجه يتابعون سير العملية التعليمية للتأكد من تحقيق األ نالمديري

ألي  بالتعديل المطلوب م، وقيامهإنجاز المهامق األساليب المناسبة لمساعدة المعلمين على يبتطب

ركة مشاعلى  مأدباأي مستجدات، كما ويعمل مديرو المدارس الحكومية في محافظة  أوتغيير طارئ 

عزى ذلك يقد هداف المحددة، و م الجميع في تحقيق المهام واألاجميع العناصر في جمع البيانات والتز 

أن تطبيق اإلدارة باألهداف يتطلب اجراءات واضحة يسهل على القائمين تطبيقها تنفيذها فعلًيا،  أيضا

 ويزيد من دافعية كافة المعنيين باألمر لتحقيق األهداف.
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 : كفايات التقويمرابعد_ المجال ال

مجال  فقرات على الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات أن نتائجالوأوضحت 

( وبلغت قيمة 0.93-1.00( واالنحرافات المعيارية بين )4.17-4.05كفايات التقويم تراوحت بي )

أن  إلى يعزى ذلكقد و ، بدرجة مرتفعة( و 0.81( بانحراف معياري )4.00الوسط الحسابي ككل )

يقومون بصياغة أهداف جديدة من خًلل نتائج التقويم  مأدبامديري المدارس الحكومية في محافظة 

 وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين من خًلل نتائج ادائهم في ضوء األهداف المرجوة.

بالرتبة  "يقوم بمراجعة تنفيذ الخطة مع المعلمين اوال بأول( والتي تنص على:" 80جاءت الفقرة )

رغبة  إلىذلك  ىيعز قد و  رجة مرتفعةبد( و 1.00معياري )( وانحراف 4.17) األولى وبمتوسط حسابي

بمتابعة تنفيذ الخطط المدرسية مع المعلمين بشكل مستمر ومناقشة النتاجات المتحققة تمام المدير هاو 

على مدار العام وتحديد االجراءات الًلزمة لتنفيذها والوقوف على الصعوبات التي قد تحول دون 

لدافعية على المدرسة واثارة ا باإليجابيةمما يعود  وتقديم التغذية الراجعة تنفيذ بعض مجاالت الخطة

 وتعزيز روح العمل.لدى المعلمين 

 هايةن في له المخطط المدرسة أداء بتقويم المعلمين يشارك( والتي تنص:" 22وجاءت الفقرة )

قد و  بدرجة مرتفعة و (934.) ( وانحراف معياري4.05األخيرة وبمتوسط حسابي ) بالرتبةعام"  كل

يم باشراك المعلمين بمهمة تقو  مأدباالمدير في المدارس الحكومية في محافظة  رغبة إلىيعزى ذلك 

 ،للمعلم ةميهم واالستفادة من الخبرة العلميبقدرات وخبرات وكفاءات معل ثقتهموذلك ل أداء المدرسة

العملية التعليمة التعلمية من خًلل إفادة الطالب بكل ما لدى المعلم من  تطوير والتي من شأنها

خبرات وكفاءات ومهارات وقدرات، ومشاركة المديرين لمعلميهم في وضع الخطط العًلجية  للمشكًلت 

 التي واجهتهم خًلل السنة الدراسية الماضية.
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والتي جاءت نتائجها بدرجة مرتفعة بالنسبة  )8411مع دراسة النوح ) السؤالواتفقت نتائج هذه 

( التي جاءت نتائجها بالنسبة لإلدارة 8415ختلفت مع دراسة الطراونة )وا لتطبيق اإلدارة باألهداف،

جاءت  ( اللتان8418) ودراسة العجمي( 8418) باألهداف بدرجة متوسطة، ودراسة بني سًلمة

 .إلدارة باألهداف بدرجة متوسطةما حول انتائجه

  :السؤال الثانيعن  باإلجابةمناقشة النتائج المتعلقة 

( بين α=0.05هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )" :والذي ينص على

متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة على استبانة درجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري 

ل المؤه، سنوات الخدمةتعزى لمتغيرات )الجنس،  مأدباالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 ".(؟العلمي

 متغير الجنس .1

( بين متوسطات α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) نتائج أظهرت

 أدباماستجابة أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة 

أن  لىإيعزى ذلك قد و اف ولصالح اإلناث، تعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكلية لإلدارة باألهد

ة تجاه ييتمتعن بنظرة إيجاب هنالمعلمات لديهن تصور حول اإلدارة باألهداف أكثر من المعلمين، وأن

ف تحديد األهدافي  هنبإشراك تقوم اإلدارة في مدارسهن، و راألهداف أكثر من الذكو  اإلدارةعملية 

وتوفير كافة السبل واإلمكانات والمعدات والموارد لتنفيذ المهام وتحقيق األهداف  وسبل العمل والتنفيذ

دارس ، وذلك لقناعة اإلدارة في مالمرجوة واشراكهن في عملية تقويم اإلنجازات في نهاية العام الدراسي

جماعي من أجل تحقيق األهداف التربوية بأهمية رفع مستوى العًلقة التشاركية والعمل ال اإلناث
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لسلوكات ا لتباعدربما  أوالفروق في كفاءة األداء لكًل الجنسين  إلى أيضا يعزى ذلكقد و ، المرجوة

 مي السريع وثورة التكنولوجيا واالتصاالت. والمخرجات خاصة مع التطور العل

( التي بينت وجود فروق بين متوسطات 8415الطراونة )تتفق نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة 

استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق اإلدارة باألهداف تبًعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، 

وجود فروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ( التي أظهرت 8418بين سًلمة )ودراسة 

مديري المدارس الحكومية لمتغير الجنس ولكن لصالح الذكور،  لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى

عدم وجود فورق بين متوسطات  إلى( التي أظهرت نتائجها 8418النتائج مع دراسة العجمي ) وتختلف

 استجابة أفراد عينة الدراسة حول اإلدارة باألهداف تعزى للنوع االجتماعي.

 سنوات الخدمة .0

( بين α 0.05 =ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج وجود فروق الوضحت كما وأ 

متوسطات استجابة أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الحكومية في 

 14في الدرجة الكلية لإلدارة باألهداف ولصالح أقل من  سنوات الخدمةتعزى لمتغير  مأدبامحافظة 

 .سنوات

( بين متوسطات استجابة α = 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ووجود فروق ذات داللة

عزى ت مأدباممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة  لدرجةأفراد العينة 

ل من قفي مجال التخطيط ومجال التنفيذ والمتابعة وكفايات التقويم ولصالح أ سنوات الخدمةلمتغير 

يسعون إلثبات  14األقل من  سنوات الخدمة المعلمين من ذوي يعزى ذلك أنقد و سنوات،  14

والتي  ةاألنماط واألساليب اإلدارية الحديث لمعرفةدفعهم تمكتسبة تهم ويتمتعون بقدرات ومهارات ار جد

خبرة  زيادةو ة وزيادة فاعليتها وكفاءتها، بث روح النشاط والفاعلية لتحسين العملية اإلداريتعمل على 
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بما يعود ذلك ، ور المديرين في التخطيط الناجح والفعال وسير وتنفيذ المهام بكل فاعليةالمعلمين و 

في التخطيط وسبل تنفيذ العمل واالشراف سنوات  14ذوي سنوات الخدمة األقل من  المعلمين  إلشراك

معهم ومساعدتهم  تعاونعليه والتقويم السنوي للمدرسة والتواجد  لخدمة المعلمين وتلبية ما يحتاجونه وال

 وتوزيع المهام واألدوار وفق الكفاءات والقدرات.

( بين متوسطات استجابة α = 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و 

عزى ت مأدباالعينة لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة  أفراد

يعزى ذلك لوضوح األهداف التربوية لوزارة قد ، و في مجال تحديد األهداف الخدمةسنوات لمتغير 

 التربية والتعليم في األردن وتوحيدها لكافة المدارس في المملكة.

عدم وجود فروق بين متوسطات  إلى( التي بينت 8415الطراونة )مع دراسة النتائج  وتتفق

( 8418العجمي )استجابة أفراد عينة الدراسة حول تطبيق مديري المدارس لإلدارة باألهداف، ودراسة 

عدم وجود فورق بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول اإلدارة  إلىا نتائجه أظهرت التي

 إلىالتي أظهرت نتائجها  (8418مة)، وتختلف مع دراسة بني سًلسنوات الخدمةباألهداف تعزى ل

 الخدمة سنواتق بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول اإلدارة باألهداف تعزى لوجود فرو 

 .سنوات 14 وأكثر منسنوات  5اقل من  خدمتهمولصالح من 

 المؤهل العلمي .3

( بين α= 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) جأظهرت النتائ

لدرجة ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديري المدارس الحكومية في  العينةأفراد  استجابةمتوسطات 

 )تحديد األهداف، التخطيط، تعزى للمؤهل العلمي في جميع مجاالت اإلدارة باألهداف مأدبامحافظة 

حكومية بغض المدارس الفي  المعلمينأن  إلىويمكن تفسير ذلك  التنفيذ والمتابعة، كفايات التقويم(
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النظر عن مؤهلهم العلمي لديهم نفس التصور حول درجة ممارسة إدارة مدارسهم لإلدارة باألهداف، 

قدرة على التكيف مع المستجدات والتطور اإلداري ومتطلباته وأن العمل في مدارسهم قائم مولديهم ال

ربوية واحدة، ت بيئةدارس الحكومية تقع في أن جميع الم إلىوفق العمل بروح الفريق، وربما يعود ذلك 

إذ تخضع جميعها لقوانين وأنظمة وزارة التربية والتعليم األردنية وأن الظروف التي تعيشها المدارس 

مؤهلهم العلمي يشتركون في األدوار  اختًلفالحكومية متشابهة وأن أدوار المعلمين وبالرغم من 

 إلىعود ذلك ربما ي أووالمهام ولدهم القدرة على تقييم األساليب اإلدارية التي تتبناها إدارة مدارسهم، 

مؤهًلت علمية عالية وقد يكتفي بمؤهل  إلى ونالحكومية قد ال يحتاجأن المعلمين في المدارس 

 . التربية والتعليم لهم قبل وأثناء الخدمة وبالدورات التي تقيمها وزارة البكالوريوس

 اللتان( 8418( ودراسة العجمي )8418بني سًلمة )دراسة  نتائج هذا السؤال مع نتائجتتفق 

ق بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول اإلدارة و ر عدم وجود ف إلىأظهرتا نتائجهما 

( التي بينت 8415النتائج مع دراسة الطراونة ) وتختلف، باألهداف تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ود فروق بين استجابة أفراد عينة الدراسة حول تطبيق اإلدارة باألهداف لمديري المدارس تعزى جو 

 لمتغير المؤهل العلمي ولصالح البكالوريوس.
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 :السؤال الثالثباإلجابة عن مناقشة النتائج المتعلقة 

ما مستوى الكفايات الفنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في " :والذي ينص على

 ".من وجهة نظر المعلمين؟ مأدبامحافظة 

( واالنحرافات المعيارية 4.33-3.98) نأن قيم األوساط الحسابية تراوحت بي نتائجال وأوضحت

بدرجة ( و 0.65( بانحراف معياري )4.10( وبلغت قيمة الوسط الحسابي ككل )0.96-0.80بين )

جهة نظر من و  مأدباوهذا يشير أن مستوى الكفايات الفنية لدى مديري المدارس في محافظة  مرتفعة

يعزى ذلك للمعرفة والخبرة والقدرات والمهارات واالتجاهات والقيم قد ، و مرتفع بمستوىالمعلمين جاءت 

تخطيط على التنظيم وال ونقادر  م، وأنهمأدباع بها مديرو المدارس في محافظة تالتي يتم والمعتقدات

ة يجبالطلبة والمعلمين والمناهج واألنشطة التربوية المنهبالعملية اإلدارة و والتقويم وكل ما يتصل 

دراتهم وتحصيلهم ق ين الطلبة وتعزز من فاعلية وتنميةوالًلمنهجية التي تسعى لمراعاة الفروق الفردية ب

اف التربوية وبالتالي تحقيق األهد العمل بفعالية وكفاءة،ير ورفع مستوى األداء للمعلمين وس، الدراسي

 .المرجوة

 بتنظيم ( والتي تنص:" يقوم7جاءت الفقرة )حيث ، مرتفع مستوىب جميعهاالفقرات وجاءت 

بمستوى ( و 0.80) ( وانحراف معياري4.33" بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي )(فاتلوالم السجًلت)

المديرين ينظرون للتنظيم باهتمام كبير يمنحهم االحساس بالتميز،  أن إلىيعزى ذلك قد و  مرتفع

يمانهم برؤية واضحة تجاه عملهم  للكفاياتة يالدراية المعرف همامتًلكو  الثقة والقوة يهم تبث فالفنية وا 

خًلص بأمانة تكون لديهم اتجاهات إيجابية نحو العمل والمهام الموكولة إليهم ة ولديهم قناع، وا 

يمانهم بأن أي اصًلح تربوي يتطلب منهبإدارتهم  الوظائف بوقيامهم وااللتزام  واالنتماءالوالء  وا 

في  اع واالبتكارالنضج الفكري واإلداري واالبد إلى أيضايعزى ذلك قد ، و اإلدارية على أكمل وجه
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 لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة بالتنظيم والتخطيط والتنفيذ الذي يبدأالعمل واإلداري 

 .مأدبا

يتعاون مع الهيئة )اإلدارية والتدريسية( على وضع آلية لرفع ( والتي تنص:" 17وجاءت الفقرة )

بمستوى ( و 0.96( وانحراف معياري )3.98" بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )الطلبةمستوى تحصيل 

التعاون وتوزيع الصًلحيات وتبادل ب مأدباويعزى ذلك إلدراك مديري المدارس في محافظة  مرتفع

ي ذلك من بما فوتلبية احتياجاتهم المعلمين وكافة عناصر المدرسة، وبين  مالخبرات واآلراء بينه

ور داالتصال والتواصل بطرق إدارية قيادية سليمة من خًلل تفعيل  وتفعيللمصلحة العامة، خدمة ل

من مساندة تخدم  نهمية قدراتهم ومهاراتهم من خًلل التدريب والتشارك فيما بيماإلداريين والمعلمين وتن

ذ المقدرة على استخدام التقنيات الحديثة في تنفيالتدريسي، و  ممستواهمن  رفع تو مصلحة الطلبة 

وية من خًلل تقالمجتمع العمل مع الجماعة والقدرة على توجيه التعلم نحو خدمة الخطة المدرسية، و 

ر ة التربوية في مختلف مجاالتها وتطوييولياء األمور، وما يخدم تطوير العملالعًلقة بينه وبين أ

.المناهج دراك واع   ، ومواجهة األزمات والمشكًلت المدرسية ببصيرة وا 

، (Bolanle, 2013) (، ودراسة بوالني8416) سريعهذه السؤال مع دراسة ال نتائجواتفقت 

 8411) ولواداري(، ودراسة 8419) (، ودراسة العموش والصقر8418) دراسة األحمدي مع واختلفت

Oluwadare,). 
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  عن السؤال الرابع: باإلجابةالنتائج المتعلقة مناقشة 

بين  (α=0.05) الدللة مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق هناك هل: "والذي ينص على

متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة على استبانة الكفايات الفنية لمديري المدارس الثانوية 

 "(؟سنوات الخدمة، المؤهل العلميتعزى لمتغيرات )الجنس،  مأدباالحكومية في محافظة 

 الجنس .1

( بين متوسطات α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) بينت النتائج

تعزى  أدبامالمدارس الحكومية في محافظة  الكفايات الفنية لمديري لمستوىاستجابة أفراد العينة 

دارس الثانوية الم المعلمات فيالفعلي من قبل  لًلهتماميعزى ذلك قد و  ،لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

االساليب و بالنظريات التربوية  المعلماتوالدراية المعرفية المزودة بهن  مأدباالحكومية في محافظة 

الفنية المهنية و  نكفاءتهالتي تدل على  التعليميةالحديثة التي تسهم في تسيير العملية  التدريسية

كثر من ألتحديد المهام وسبل تنفيذها  وتطوير معارفهن وقدراتهن وحاجتهن الماسة للتطوير المستمر

سهن بمهنة ألنهن يجدن أنف نحو مهنة التعليملديهن الدافعية  إلىوقد يعزى ذلك كما  ،المعلمين الذكور

كثر من غيرها من المهن، فنجد اإلناث أقدر على تحديد مستوى الكفايات الفنية لمديري ليم أالتع

 .مأدباالمدارس الحكومية في محافظة 

متوسطات ( التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق بين 8416) واختلفت مع دراسة السريع

 .تبًعا لمتغير الجنس استجابة أفراد عينة الدراسة حول الكفايات الفنية لمديري المدارس

 سنوات الخدمة .0

( α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) إلىالنتائج  وأظهرتكما 

تعزى  أدبامالمدارس الحكومية في محافظة الكفايات الفنية لمديري بين متوسطات استجابة أفراد العينة 
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 ختًلف خدمتهمالمعلمين وبالرغم من اأن  هذه النتيجة على تعزىقد و  ،سنوات الخدمةلمتغير 

ون باتزان ويتمتعكاديمي وأن خبرتهم في العمل اإلداري مبنية على معرفة سابقة عمل األلمتحمسون ل

ورات التحاقهم بد إلىمستوى الكفايات الفنية لدى مديري المدارس، وربما يعود السبب تقييم ومعرفة في 

 . لمديريهم ل الكفايات الفنيةو والمفاهيم ح تدريبية فتوحدت لديهم الرؤية

( اللتان أظهرت نتائجهما عدم 8418( ودراسة األحمدي )8416مع دراسة السريع ) النتائجوتتفق 

وجود فروق بين استجابة أفراد عينة الدراسة حول الكفايات الفنية لمديري المدارس تعزى لمتغير 

 .سنوات الخدمة

 . المؤهل العلمي3

( بين α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) إلى النتائجأسفرت  

تعزى  أدبامالمدارس الحكومية في محافظة الكفايات الفنية لمديري متوسطات استجابة أفراد العينة 

 .لمتغير المؤهل العلمي

قد تعلموا من الجامعات بطرق أثرت في تقبلهم للجدية والحداثة المعلمين أن  إلىيعزى ذلك قد و  

ل الستيعاب التطورات والمستجدات الطارئة في مجا كبيرةأساليب تعلمهم وهيأتهم بدرجة  منوطورت 

لعملية التعليمية االدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وسعيها لتطوير  إلىعملهم، وربما يعود ذلك 

ما الركن ، وألنهميتهم قبل وأثناء الخدمة المهنيةوتدريب المعلمين وتن المدرسية إلدارةواالتعلمية 

هم العلمي مؤهل اختًلفوعلى  ، وأن المعلمينوتحقيق األهداف المرجوةاألساسي في العملية التربوية 

  مدارسهم. مديرويشتركون بوجهات النظر حول مستوى الكفايات الفنية لدى 



79 
 

 

( اللتان أظهرت نتائجهما 8418( ودراسة األحمدي )8416مع دراسة السريع ) النتائجوتتفق 

عدم وجود فروق بين استجابة أفراد عينة الدراسة حول الكفايات الفنية لمديري المدارس تعزى لمتغير 

 .المؤهل العلمي

 عن السؤال الخامس: باإلجابةمناقشة النتائج المتعلقة 

 الدللة مستوى عند إحصائية دللة ذات ارتباطيَّة عالقة هناك " هل والذي ينص على:

(α=0.05 )الحكوميَّة في  الثانويَّة المدارس مديري لدى اإلدارة باألهداف ممارسة درجة بين

 الكفايات الفنية لدى المديرين من وجهة نظر المعلمين؟". مستوى وبين مأدبامحافظة 

عًلقات ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة باألهداف  وجودنتائج الأوضحت 

ن، إذ من وجهة نظر المعلمي مأدبابمجاالتها والكفايات الفنية لمديري المدارس الحكومية في محافظة 

 .(00.، بمستوى داللة )(75.) والكفايات الفنية ككل بلغ معامل االرتباط لإلدارة باألهداف

درجة ممارسة اإلدارة باألهداف والكفايات الفنية لمديري بين  ايجابيةوجود عًلقة  إلىذلك يشير و  

ى لدالكفايات الفنية  رجة ممارسة اإلدارة باألهداف زاد مستوىالمدارس بمعنى أنه كلما زادت د

 .ي المدارس زادت درجة ممارستهم لإلدارة باألهدافكلما زادت الكفايات الفنية لدى مدير  أو، المديرين

حديد تها من بوما يرتبط اإلدارة باألهداف مديري المدارس يمارسون أن بذلك  تفسيرويمكن 

وفير اإلمكانات تيحرصون على ، والتخطيط والتنفيذ و وقابليتها للقياس والتقويم األهداف بوضوح ودقة

طوير أنفسهم ت، وتشجيع المعلمين على التربوية أهداف العملية التعليمية قوالمعدات واألجهزة لتحقي

لقرارات، نجازات السنوية وصنع ااكهم في عملية تقييم الخطط واالقدراتهم ومهاراتهم باستمرار، واشر و 

 رينيفاعلية الكفايات الفنية لدى المد مما يؤدي حتًما لزيادةاألخذ بآرائهم في تحديد األهداف و 

قدرة على تنفيذ الكفايات الفنية واإلدارية بفاعلية، والتصدي ألي مستجدات طارئة مومساعدتهم في ال
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م االعداد له كفايات فنية حتى يت إلىوذلك الن التخطيط يحتاج  تحقيق األهداف التربوية.تعيق سير 

 وتنفيذه وتقييمه وتطويره.

 التوصيات

  السابقة ومناقشتها توصي الدراسة بما يأتي: النتائجفي ضوء 

هداف اإلدارة باأل عزيزتقامة دورات ومؤتمرات وورش عمل لأن تقوم وزارة التربية والتعليم بإ -

 بشكل خاص لمديري المدارس )الذكور(.عام و  المدارس بشكل موجهة لمديريواهميتها 

 لتعزيز وذلك طموح بأن يصبحوا مديري مدارستدريبية للمعلمين الذين لديهم البرامج عقد ال -

 للنهوض بمجال اإلدارة المدرسية.لدى الصف الثاني من القيادة المدرسية و اإلدارة باألهداف 

لتعزيز  وذلك مدارسلمعلمين الذين لديهم طموح بأن يصبحوا مديري تقديم برامج تدريبية ل -

 دارة المدرسية.الكفايات الفنية للنهوض بمجال اإل

الذكور في  نالكفايات الفنية للمديري على تعزيزمج التدريبية التي تعمل البرااالستمرار في  -

 .مأدباالحكومية في محافظة  الثانوية المدارس

اجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة حول اإلدارة باألهداف لمديري المدارس باستخدام متغيرات  -

 التماثل التنظيمي. أو االلتزام الوظيفي أوأخرى كالتنمية المهنية 

اجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة حول الكفايات الفنية لمديري المدارس باستخدام متغيرات  -

  دافعية اإلنجاز. أوأخرى كالتميز المؤسسي 
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 ( 1ملحق )
 الستبانة بصورتها األولية

 

 

 ...........................................................المحترم/ة.األستاذ الدكتور/ الدكتور

 تحية طيبة وبعد....

ها هداف وعالقتباألدرجة ممارسة اإلدارة " على تعرفال إلى بإجراء دراسة تهدف ةقوم الباحثت
 "من وجهة نظر المعلمين مأدبامديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة بالكفايات الفنية ل

ن جامعة م القيادة التربوية وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص
استبانة :الجزء األول وتكونت من جزأين، الشرق األوسط، وتحقيًقا ألهداف الدراسة تم تطوير أداتين

فقرة  (86)تكونت من ، تقيس درجة ممارسة اإلدارة باألهداف لمديري المدارس الثانوية الحكومية
 ،موزعة على أربع مجاالت هي: )تحديد األهداف، والتخطيط، والتنفيذ والمتابعة، وكفايات التقويم(

 (38) نت منتكو ، لمديري المدارس الثانوية الحكومية تقيس مستوى الكفايات الفنيةالثاني:  والجزء
 ، وصممت األداتين وفق مقياس ليكرت الخماسي، ونظًرا لما تتمتعون به من خبرة علمية تربويةفقرة
بتحكيم أداتي الدراسة وفًقا للبنود األتية: درجة انتماء الفقرات، وصًلحية الفقرة، وأي  ةأمل الباحثت

 .هودكملكم جكرة شا تعديًلت مقترحة،

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 ةالباحث                                                                                  
 بثينة يعقوب جفيرات
  

  السم
  الرتبة

  مكان العمل 



88 
 

 

 :التي سترد في الستبانة مات الشخصيةو المعل

        انثى             ذكر             الجنس
   سنوات فأكثر 14  سنوات 14أقل من  سنوات الخدمة
       دراسات عليا           بكالوريوس المؤهل العلمي
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 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية اإلدارة باألهداف:ول: األ  الجزء

 الفقرة الرقم
 اللغويةالصياغة  للمجال النتماء

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
غير  منتمية المقترح

 غير سليمة منتمية
 سليمة

 أ_المجال األول: تحديد األهداف
       العام الدراسي. المدرسة قبليحدد المدير أهداف   1
       يضع المدير أهدافا متعددة المجاالت.  8
       تلبي أهداف المدرسة طموحات المعلمين.  3

0  
المدير األهداف المدرسية في ضوء االمكانات يحدد 

 )المالية والمادية والبشرية( المتاحة.
      

5  
يحرص المدير على أن تتوافق أهداف المدرسة الخاصة 

 مع األهداف العامة لوزارة التربية والتعليم.
      

6  
يشرك المدير األطراف ذات العًلقة )المعلمين، 

 في تحديد أهداف المدرسة.االداريين، الطلبة، المجتمع( 
      

 ب_ المجال الثاني: التخطيط:

يشرك المدير العاملين في وضع خطة عملية تنفيذية   7
 واضحة محددة.

      

       يركز المدير على وجود عملية مقننة للتخطيط  8
       القرار التخاذ مقننة عملية وجود على المدير يركز  9

14  
الًلزمة لتفعيل مكونات  يحدد المدير الخطة الزمنية

 الخطة.
      

11  
يوزع المدير المخصصات المالية في المدرسة وفق 

 المتطلبات المرسومة.
      

يتشارك المدير مع العاملين بتحديد المهام بشكل واضح   18
 ودقيق

      

 ج_ المجال الثالث: التنفيذ والمتابعة:

و هيحرص المدير على تحقيق األهداف التربوية كما   13
 مخطط لها.

      

10  
يقدم المدير المساعدة والتوجيه للعاملين في تنفيذ الخطط 

 المدرسية )المنهجية والًلمنهجية(.
      

15  
يحرص المدير على توفير كل ما تحتاجه العملية 

 التعليمية.
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 الفقرة الرقم
 الصياغة اللغوية للمجال النتماء

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
غير  منتمية المقترح

 منتمية
 غير سليمة

 سليمة

16  
يقوم المدير باالجتماع مع المعلمين لتحديد النشاطات 

 المطلوبة لتحقيق األهداف وفق خطة زمنية.
      

17  
يقوم المدير بتصحيح االنحراف الذي يؤثر على تحقيق 

 أهداف المدرسة.
      

       يحدد المدير الجهات المسؤولة عن التنفيذ.  18
       يضع المدير مؤشرات أداء كمية.  19
       يضع المدير مؤشرات أداء كمية.  84

 المجال الرابع: كفايات التقويم

81  
يقوم المدير بقياس نسبة أداء العاملين للمهام الموكلة 

 إليهم.
      

88  
يستخدم المدير أساليب متنوعة في التقويم الدوري داخل 

 المدرسة.
      

       االبعاد التطويرية لمدرسته. يقوم المدير كافة  83

80  
يشارك المدير المعلمين بتقويم أداءات المدرسة المخطط 

 لها في نهاية كل عام.
      

85  
يتشارك المدير مع المعلمين بتقويم الحاجات التدريبية لهم 

 في المدرسة.
      

       يقوم المدير بمراجعة تنفيذ لخطة مع المعلمين أول بأول.  86
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 :لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا مستوى الكفايات الفنيةالثاني:  الجزء

 الفقرة الرقم
 الصياغة اللغوية للمجال النتماء

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
غير  منتمية المقترح

 غير سليمة منتمية
 سليمة

       أهداف صفية. إلىيطور المدير أهدافا يمكن تحويلها   1

8  
يؤمن المدير المدرسة بالمستلزمات التي تتطلبها العملية 

 التعليمية.
      

3  
األعمال اإلبداعية في المدرسة من خًلل  يشجع المدير

 تقديم الدعم المادي.
      

       يتابع المدير تنفيذ المنهج على مدار العام الدراسي.  0
       ينظم عبء العمل اإلداري.  5
       العاملين بوضوح.يحدد مسؤوليات   6

يوفر المدير السجًلت الفنية التراكمية المتعلقة بأداء   7
 العاملين في المدرسة.

      

       يتوخى العدالة في توزيع المهام واألدوار بين المعلمين.  8
       يناقش المدير المعلمين في الفروق الفردية بين الطلبة.  9
       المناسب. يصحح األخطاء في العمل في الوقت  14
       يساعد المدير العاملين في تنمية مهاراتهم.  11

18  
يحرص على إعداد التقارير السنوية بالطرق السليمة 

 ووفق معايير.
      

       يقوم المدير بتنظيم السجًلت والملفات والتعاميم.  13

10  
يمتلك المدير القدرة على إعداد الجداول المدرسية 

 وتوزيعها.
      

       يقيم المدير عًلقات طيبة مع المعلمين واإلداريين.  15

16  
يتعاون المدير مع الهيئة التدريسية على إقامة برنامج 

 تدريسي للطلبة الضعاف في المستوى التحصيلي.
      

17  
يناقش المدير محتوى األنشطة الصفية مع المعلمين عند 

 لقائهم بعد الزيارات الصفية.
      

18  
لقاءات فردية مع المعلمين لمناقشة مستوى ينظم المدير 

 تحصيل الطلبة.
      

       يمتلك المدير المقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة.  19
       سة.للمدر  التطوريةيعمل المدير ضمن فريق وفق الخطة   84
       مكتبة المدرسة بما يلزم. المدير تزويديتابع   81
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 الفقرة الرقم
 الصياغة اللغوية للمجال النتماء

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
غير  منتمية المقترح

 منتمية
 غير سليمة

 سليمة

88  
يحيط المدير احاطة كاملة بأهداف المرحلة ويتفهمها 

 ويتعرف على خصائص طًلبها.
      

83  
تهيئة بيئة تربوية صالحة لبناء  المدير علىيعمل 

كسابه  شخصية الطالب ونموه من جميع الجوانب وا 
 الخصل الحميدة. 

      

80  
يعزز المدير دور المدرسة االجتماعي وفق آفاق التعاون 

 والتكامل بين المدرسة وأولياء األمور.
      

85  
يعقد المدير اجتماعات مع الهيئة التدريسية بشكل مستمر 

 ومخطط.
      

86  
يقوم المدير بتوزيع معايير تشكيل الفرق ومهامه على 

 جميع العاملين في المدرسة.
      

87  
ملية ع بإجراءيقوم المدير بمساندة ودعم المشرف التربوي 

 التوعية ببرامج تطوير المدرسة في بداية العام الدراسي.
      

88  
يبين المدير أهمية العمل الجماعي في تنمية العًلقات 

 اإلنسانية. 
      

89  
يشارك مدير المدرسة المشرف التربوي في متابعة وتقويم 

عداد برامج لًلرتقاء بهم.  كل العاملين في المدرسة وا 
      

34  
يعمل مدير المدرسة على مساعدة المعلم في الوصول 

 مصادر ومراجع المعرفة. إلى
      

       يشجع المدير العاملين على ممارسة التقويم الذاتي.  31

38  
يصمم المدير برامج مدرسية تلبي حاجات المجتمع 

 المحلي
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 ( 0ملحق )
 أسماء السادة المحكمين

  

 الرقم اللقب العلمي والسم الرتبة التخصص الجامعة
 1 الدكتور عاطف يوسف مقابلة األستاذ أستاذ تخطيط تربوي الشرق األوسط
 8 الدكتور احمد ابو كريم األستاذ أستاذ إدارة تربوية الشرق األوسط
 3 عمر محمد الخرابشة الدكتور األستاذ أستاذ إدارة تربوية ةالبلقاء التطبيقي
 0 احمد محمد بدح الدكتور األستاذ أستاذ إدارة تربوية ةالبلقاء التطبيقي
 5 الدكتور بشير محمد عربيات األستاذ أستاذ إدارة تربوية ةالبلقاء التطبيقي
 6 محمود درادكة أمجدالدكتور  أستاذ مشارك إدارة تربوية الشرق األوسط

 7 الدكتور صالح احمد عبابنة أستاذ مشارك إدارة تربوية األردنية
 8 الصرايرةالدكتور خالد احمد  أستاذ مشارك إدارة تربوية مؤتة

 اإلسراء
مناهج اللغة العربية 
 وأساليب تدريسها

 9 الدكتور حسين حكمت المستريحي أستاذ مساعد

 14 حسونة الدكتور أسامة أستاذ مساعد إدارة تربوية الشرق األوسط
 11 الدكتورة عنود الشايش الخريشا أستاذ مساعد مناهج عامة اإلسراء

 (2ملحق )

  اسماء السادة المحكمين
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 ( 3ملحق )
 لنهائيةالستبانة بصورتها ا

 
 
 

 كلية العلوم التربوية
 اإلدارة والمناهج

 

 حضرة المعلم / المعلمة المحترم /ة

 تحية طيبة وبعد....
درجة ممارسة اإلدارة باألهداف وعالقتها بالكفايات تقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف تعرف " 

وذلك  "من وجهة نظر المعلمين مأدباالفنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 
استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة التربوية، وتحقيًقا ألهداف 
الدراسة تم تطوير أداتين وتكونت من جزأين، الجزء األول: استبانة تقيس درجة ممارسة اإلدارة 

مجاالت هي:  ة( فقرة موزعة على أربع80باألهداف لمديري المدارس الثانوية الحكومية، تكونت من )
) تحديد األهداف، والتخطيط، والتنفيذ والمتابعة، وكفايات التقويم(، والجزء الثاني: تقيس مستوى 

ن وفق مقياس ا(، وصممت األدات80الكفايات الفنية لمديري المدارس الثانوية الحكومية، تكونت من )
 ليكرت الخماسي، ) دائًما ، غالًبا، احياًنا ، نادًرا ، أبًدا(.

نظًرا ألهمية دوركم في العملية التعليمية، ي رجى التكرم باإلجابة على فقرات هذه اإلستبانة و 
( في المكان المناسب والذي يعبر عن وجهة نظركم، xبكل موضوعية ودقة، وذلك بوضع إشارة )

 فقط.علًما بأن اإلجابات لن ت ستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

 والتقديروتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 الباحثة: بثينة يعقوب الجفيرات
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 القسم الول: 
 :المعلومات الشخصية

 انثى               ذكر                  الجنس
 سنوات فأكثر   14  سنوات 14أقل من  سنوات الخدمة
       دراسات عليا           بكالوريوس المؤهل العلمي
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  الثاني:القسم 

 تقيس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية اإلدارة باألهداف:استبانة 

ا الفقرة الرقم  أبداا نادراا أحياناا غالباا دائما
 أ.المجال األول: تحديد األهداف:

  يعمل مدير المدرسة باآلتي:     
       يعلن المدير أهداف المدرسة قبل بدء العام الدراسي.  1
       مجاالت متعددة. يمحددة فيضع المدير أهدافًا   8

3  
يضع المدير األهداف المدرسية في ضوء االمكانات 

 )المالية والمادية والبشرية( المتاحة.
      

يحرص المدير على أن تتوافق أهداف المدرسة الخاصة   0
 مع األهداف العامة لوزارة التربية والتعليم.

      

5  
، ، االداريين)المعلميني شر ك المدير األطراف ذات العًلقة 

 الطلبة، المجتمع( في تحديد أهداف المدرسة.
      

 ب.المجال الثاني: التخطيط:    
 يعمل مدير المدرسة باآلتي:    
       ي شرك المدير العاملين في وضع أهداف خطة المدرسة.  6

       التخطيط.يركز المدير على تفعيل عملية   7
       ي شرك المدير العاملين في صناعة القرار.  8
       يحدد المدير المدة الزمنية الًلزمة لتفعيل مجاالت الخطة.  9

يوزع المدير المخصصات المالية في المدرسة وفق )أوجه   14
 الصرف واألولويات(.

      

11  
يتشارك المدير مع العاملين بتحديد المهام بشكل )واضح 

 ودقيق(.
      

 التنفيذ والمتابعة: الثالث:ج.المجال 
 يقوم مدير المدرسة باآلتي: -

18  
يعمل المدير على تحقيق األهداف التربوية كما هو مخطط 

 لها.
      

13  
والتوجيه للعاملين في تنفيذ الخطط  ةالمدير المساعديقدم 

 المدرسية )المنهجية والًلمنهجية(.
      

       توفير كل ما تحتاجه العملية التعليمية.يحرص المدير على   10
ا الفقرة الرقم  أبداا نادراا أحياناا غالباا دائما
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15  
يقوم المدير باالجتماع مع المعلمين لتنفيذ النشاطات 

 المطلوبة لتحقيق األهداف وفق خطة زمنية.
      

16  
يقوم بتصحيح الممارسات التي تؤثر على تحقيق أهداف 

 المدرسة.
      

       يتابع الجهات المسؤولة عن التنفيذ.  17
       يضع مؤشرات أداء كمية.  18
       يضع مؤشرات أداء نوعية.  19

 التقويم:كفايات  الرابع:د.المجال 
 على:يعمل مدير المدرسة 

       يستخدم أساليب متنوعة في التقويم المستمر داخل المدرسة.  84

81  
 لمدرسته.يقّوم كافة االبعاد التطويرية 

 
      

يشارك المعلمين بتقويم أداء المدرسة المخطط له في نهاية   88
 كل عام.

      

83  
يتشارك مع المعلمين بتقويم الحاجات التدريبية لهم في 

 المدرسة.
      

       يقوم بمراجعة تنفيذ الخطة مع المعلمين أواًل بأول.  80
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 القسم الثالث:
 الفنية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا: استبانة تقيس مستوى الكفايات

ا الفقرة الرقم  أبداا نادراا أحياناا غالباا دائما
 يعمل مدير المدرسة على: -

       .أهداف خاصة إلىيطور أهدافا عامة يمكن تحويلها   1

8  
يقوم بتوزيع معايير تشكيل الفرق ومهامها على جميع 

 العاملين في المدرسة.
      

       يعمل ضمن فريق وفق الخطة التطويرية للمدرسة.  3

يعمل على تهيئة بيئة تربوية صالحة لبناء شخصية   0
 المتعلم.

      

5  
يتابع المدير المصادر التعليمية المسهلة لعمل المدرسة 

 )مكتبة ومختبرات(.
      

6  
يوفر السجًلت الفنية المتعلقة بأداء العاملين في 

 المدرسة.
      

       (والملفات )السجًلتيقوم بتنظيم   7
       الجداول المدرسية وتوزيعها(. )إعداد يمتلك المقدرة على  8
       يتابع تنفيذ المنهاج على مدار العام الدراسي.  9

       يناقش المعلمين في الفروق الفردية للطلبة.  14

       يشجع العاملين على تنمية مهاراتهم.  11

18  
مصادر  إلىيعمل على مساعدة المعلم في الوصول 

 المعرفة المتنوعة.
      

       يصحح األخطاء في العمل في الوقت المناسب.  13

10  
يحيط إحاطة كاملة بأهداف المراحل الدراسية 

 وخصائص الطلبة النمائية.
      

15  
يناقش الفعاليات الصفية مع المعلمين بعد الزيارات 

 الصفية.
      

16  
وجماعية( مع المعلمين لمناقشة  )فرديةينظم لقاءات 

 مستوى تحصيل الطلبة.
      

ا الفقرة الرقم  أبداا نادراا أحياناا غالباا دائما
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17  
ة والتدريسية( على وضع آلي )اإلداريةيتعاون مع الهيئة 

 لرفع مستوى تحصيل الطلبة.
      

18  
 تمر)مسيعقد اجتماعات مع الهيئة التدريسية بشكل 

 ومخطط(.
      

       ينمي العًلقات االنسانية بين العاملين في المدرسة.  19

84  
يقوم بمساندة المشرف التربوي في عمله الفني في 

 تحسين العملية التعليمية.
      

 قويم(وتي شرك المشرفيين التربويين في )متابعة    81
 العاملين.

      

88  
يمة السليحرص على إعداد التقارير السنوية بالطرق 

 ووفق معايير واضحة.
      

       يشجع العاملين على ممارسة التقويم الذاتي.  83
       يصمم برامج مدرسية تلبي حاجات المجتمع المحلي.  80
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 ( 4ملحق )
 وزارة التربية والتعليم إلىكتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط 
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 ( 5ملحق )
 المدارس في محافظة مأدبا إلىكتب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم 
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 ( 6ملحق )
 البراءة البحثية


