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  ملخص
الدراسة الكشف عن درجة فاعلية إدارة المدارس الثانوية التابعة للشبكات  ھذه ھدفت

التّعليمية في تطبيق البرامج المرافقة للمناھج التّعليمية داخل الخط األخّضر من وجھة نظر 
، )سخنين، وعتيد(مدارس ثانوية من كل شبكة تعليمية ) 5(ن مالمعلّمين، وتكونت عينة الدراسة 

: مجاالت ھي) 5(فقرة موّزعة على ) 55(مكونة من  ةاستبانولتحقيق أھداف الدراسة تم تطوير 
وأظھرت نتائج والعالقات مع المجتمع المحلي، التخطيط، التنظيم، الرقابة والمتابعة، الطلبة، 

مدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليمية في تطبيق البرامج الدراسة أن درجة فعالية إدارة ال
المرافقة للمناھج التعليمية ككل ومجاالتھا من وجھة نظر المعلمين قد كانت بدرجة كبيرة، حيث 

ً للترتيب اآلتي مجال الطلبة في المرتبة األولى، تاله مجال التنظيم : جاءت مجاالت المقياس وفقا
اله مجال التخطيط في المرتبة الثالثة، تاله مجال العالقات مع المجتمع في المرتبة الثانية، ت

المحلي في المرتبة الرابعة، ثم تالهُ مجال الرقابة والمتابعة في المرتبة الخامسة، وفي ضوء نتائج 
تشجيع انتشار ھذه النوعيه من المدارس لكونھا تتميز  :الدراسة ومناقشتھا توصي الباحثة بما يلي

في تطبيق البرامج المرافقة للمناھج، وذلك من قبل التربويين العرب والمجتمع  ةكبير ةبفاعلي
  .المحلي داخل الخط االخضر
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Abstract 
This study aimed to figure out the degree of the effectiveness of the 

management of the secondary schools of the educational networks in 
applying the programs accompanying the educational curriculum within 
the Green Zone from the perspective of both male and female teachers; 
the study sample consisted of (5) secondary schools from all the 
educational networks (Sakhnin, and Ateed); to achieve the objectives of 
the study, a questionnaire consisting of 55 items was designed and 
distributed on (5) areas: planning, organization, control and follow-up, 
students, and relations with the local community. The results of the study 
showed that the degree of the effectiveness of the management of the 
secondary schools of the educational networks in applying the programs 
accompanying the educational programs as a whole and their fields from 
the viewpoint of male and female teachers was large where the scale 
fields came according to the following order: the field of students ranked 
first, followed by the field of organization in the second place, the field 
of planning in the third place, the field of the relations with the local 
community in the fourth place, and finally the field of supervision and 
follow-up in the fifth place. In the light of the results of the study, the 
researcher recommends the following: Encourage the spread of this 
quality of schools being characterized by very effectively in the 
implementation of programs associated with the curriculum, and that by 
Arab educators and the community within the Green Zone. 

 
  مقدمة

وتعليمية على فاعلية اإلدارة الموجودة  ةوكفاءة المدارس كمنظمات تربوي تتوقف فاعلية
دور كبير في تنفيذ ومراقبة الخطط والبرامج بخاصة ة والثانوية فيھا، وإلدارة المدارس عامً 

إعداد  توقع أنه من خاللھا يتميُ  إذالتعليمية والتربوية، فالمرحلة الثانوية مرحلة مھمة ومصيرية 
الطالب إعداداً شامالً متكامالً ومزوداً بمھارات واتجاھات تنمي شخصيته من جميع جوانبھا 

على أنه حلقة الوصل  الثانوية المرحلةنظر للتعليم المقدم في المعرفية والنفسية واالجتماعية، ويُ 
ً للدراسة الجامعية وتأھي الً للحياة العملية بما بين التعليم العام والتعليم العالي باعتباره منطلقا

  .يتماشى مع خصائص العصر ويلبي متطلبات سوق العمل

، توجد فيهبنة التي يتوقف عليھا بناء المجتمع الذي عتبر اإلدارة المدرسية الفاعلة اللَ وتُ 
ومدى تطوره وتقدمه، ومدى صموده في وجه التحديات المحلية والعالمية، وھي المسئولة عن 
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المناھج  بوساطةتأتى ذلك لى تحقيق طموحھا وتلبية حاجات مجتمعھا، ويَ إعداد أجيال قادرة ع
قدم كل ما يُ  واستثمارعاليه تواكب التقدم العلمي المعاصر  ةالتي تحتوي على مضامين ذات جود

 مھمهعزز التعليم وترفع من مستوى التحصيل، لذا فان مسؤوليات اإلدارة من برامج تعليمية تَ 
مدير المدرسة التي تشتمل على   المدرسةوالمشاورة بين عناصر  تقتضي التعاون ةوكبير

يقوم كل حسب مسؤولياته ومھامه ومتطلبات عمله بحيث وفنيين،  إداريين ،معلمين من هومعاوني
  ).Hussein, 2004( حسين إلنجاح العملية التعليمية

من المؤسسات وتعتبر المدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليمية داخل الخط األخضر 
التي تسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبھا، وتنمية قدرات الطالب  الرائدةالتعليمية 

الذي ھو محور عملياتھا التعليمية، فتقوم ھذه اإلدارة بتفعيل برامج تعليمية إضافية للمنھاج 
رات علميه من ممارسة خب الطلبةالرسمي، مخططه وفق أسس تربوية وأصول علمية تمكن 

  ).(Abdil Haq, 2003عبد الحق  ھادفة، تؤدي إلى تنمية جميع جوانب شخصيتھم

في الدول المتقدمة كالواليات المتحدة والتي تعمل  وتعد ھذه البرامج من أكثر الطرق انتشاراً 
على تطوير مادة تعليمية خاصة، وإرشاد المعلمين ليدمجوا مھارات التفكير العالي واإلبداعي في 

تعليم واستعمال تقنيات وبرامج إبداعية لحل المشكالت حيث أن التفكير اإلبداعي ھو أساس ال
 عزايزه التطور الصناعي واالقتصادي، بل واالجتماعي وخاصة في عصر العولمة

)Azayzeh, 2010.(  

وحتى تكون ھذه البرامج واألنشطة محققة ألھدافھا ال بد من توجيھھا نحو فعاليات المنھاج 
ق متطلباته، وتوجيھھا نحو الحياة ومتطلباتھا، فتكون مرتبطة بالبيئة االجتماعية والصفية وتحقي

  ).,Al-Jawish 2008( الجاويش التي يعيشھا الطلبة

والتعليم العبرية باقتراحھا إلى جانب  يةونظرا ألھمية تلك البرامج والتي تقوم وزارة الترب
لشبكات التعليمية والتي تم التخطيط لھا من قبل أولياء البرامج المفعلة في تلك المدارس التابعة ل

األمور والجھات الداعمة، والتي بدورھا ترفع من حصيلة الطالب وتزيد من فرص قبوله 
  .والتحاقه بالجامعات، من خالل مجموع النقاط التي يحصل عليھا في امتحان الثانوية العامة

ھا على قدرة و فاعلية إدارتھا، حيث تعاني ويتوقف إدخال ھذه البرامج إلى المدارس وتفعيل
إدارة المدارس داخل الخط األخضر من تحديات كثيرة منھا تلك التي تفرضھا التغيرات العالمية 
المتسارعة والتي تحتم على اإلدارة التجديد والتحديث في نظمھا التعليمية واإلدارية والتي 

أمام  ةوكذلك فان اإلدارة المدرسية مسئول وموارد كبيرة يصعب الحصول عليھا، اً تستنزف جھود
 في االمتحانات الثانوية وھو ما يطلق عليه داخل الخط األخضر ب الطلبةالمجتمع عن تحصيل 

إلى مجال التعليم  الطلبةكحد أدنى لدخول سوق العمل، وكمعيار رئيسي لدخول " البجروت"
ة تخضع لجھاز التعليم العبري والذي العالي، علما بان جھاز التعليم العربي واإلدارة المدرسي

يعمل في ظل سياسة التمييز وغياب المساواة في الموارد والبرامج المخصصة لجھاز التعليم 
تدني بالعربي، فھي ضئيلة نسبة إلى ما يستثمر ويقدم لجھاز التعليم العبري، األمر الذي ينعكس 

ن السياسة التعليمية أاليھود، كما و بةالطلمستوى التحصيل العلمي للطلبة العرب مقارنة بمستوى 
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صباغ  التي تضع المضامين والمناھج تعمل بمفردھا دون إشراك المواطنين والمربين العرب
)Sabbagh, 2012.(  

 مشكلة الدراسة
داخل الخط األخضر بإدخال إصالحات في مجال التعليم بھدف التربية والتعليم  تقوم وزارة 

ة ور ة التعليمي وير العملي ع تط رائح المجتم ين ش وات ب يص الفج يل، وتقل توى التحص ع مس ف
وفير ع المتنوعة، وت اوية لجمي يم المتس ور أ، ومن ةالطلب فرص التعل ذه اإلصالحات ظھ رز ھ ب

ضافية للبرامج التعليمية الرسمية، تقوم وزارة المعارف باقتراحھا وتضع الوزارة إبرامج تعليمية 
رامج %)90(تقل عن ال  بنسبة فراشروط معينه يجب أن تتو ذه الب ق ھ ا . في المدرسة لتطبي وھن

ر  داث التغيي ى إح ادرة عل ر الق م العناص ر أھ ي تعتب ية والت رز دور اإلدارة المدرس  يب
رامج  ة والب ة والتربوي رامج التعليمي اھج والب تثمار المن ق اس يم عن طري د التعل والتطوير، وتجوي

ن  ة م ة العلأالمرافق يل الطلب توى تحص ع مس ل رف ة ج من للطلب ذي يض ي، ال تمرارية إم  س
ا  تمعھم وكم ة مج ؤھلين لتنمي م م ا يجعلھ ارالتعليم العالي وفق ميولھم وحاجاتھم، مم ويھي أش  الب

)Al-Bueihi, 2001 (ا يحقق رقي  ةدارة فاعلإ وي بم ادة العمل التعليمي والترب ى قي ادرة عل ق
د أكدت دراسة ،المجتمع ويدفع عجلة التقدم والنمو االجتماعي واالقتصادي انولتي وق ارزانو م  م

)2005 ,Marzano & Mcnulty( ة ةعلى أھمية اإلدارة الفاعل  في رفع مستوى تحصيل الطلب
ولھذا فان من الضرورة العمل على تحديد مستوى فاعلية اإلدارة المدرسية لما لھا من أثر ايجابي 

ات الدولي ائج االمتحان ى في المخرجات التعليمية وخاصة في ظل نت ة والتي أشارت إل ة والثانوي
 ةارتفاع في عدد الحاصلين على شھادة الثانوية العامة في الوسط العربي إال أنه ما زال ھناك فجو

ؤدي أن ) Abu Usbah, 2006( ابوعصبه وقد أكدت دراسة بين التعليم العربي والعبري ذا ي ھ
ةالعرب في جامعات  الدولة  الطلبةإلى عدم قبول  ا يض العبري ى مم نھم للسفر إل ر م طر قسم كبي

يم، ونظرا  أخرالخارج لنيل العلم، وقسم  ا عن التعل ةيقوم باالنخراط في سوق العمل عازف  ألھمي
ذه الدراسة التعرف  السلبية وأبعادهالموضوع  ىتسعى ھ ة  إل دارس التابع ة إدارة الم درجة فاعلي

رامج التع ة للب رامج المرافق ق الب ة في تطبي ةللشبكات التعليمي ة عن ليمي ك من خالل اإلجاب ، وذل
  .أسئلة الدراسة

 أسئلة الدراسة
ة  .1 بكات التعليمي ة للش ة التابع دارس الثانوي ة إدارة الم ة فاعلي ا درج قم ي تطبي رامج  ف الب

  المرافقة للبرامج التعليمية داخل الخط األخضر من وجھة نظر المعلمين؟

ة  .2 وير فاعلي تركون لتط دمھا المش ي يق ات الت ا المقترح ة م ة التابع دارس الثانوي إدارة الم
  للشبكات التعليمية داخل الخط األخضر؟

 أھداف الدراسة
  :سعت ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية



 763ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وآخرونناديا بدارنة

 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رامج  إلىالتعرف  − ق الب ة بتطبي درجة فاعلية إدارة المدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليمي
  .ن وجھة نظر المعلمين في تلك المدارسالمرافقة للبرامج التعليمية داخل الخط األخضر، م

رف  − ىالتع ة  إل دارس الثانوي ة إدارة الم وير فاعلي تركون لتط دمھا المش ي يق ات الت المقترح
  .التابعة للشبكات التعليمية داخل الخط األخضر

 أھمية الدراسة
  :تبرز أھمية الدراسة ضمن محورين رئيسين ھما

  األھمية النظرية:أوال

ھميتھا النظرية من أھمية موضوع البرامج التعليمية المرافقة والمساندة تستمد ھذه الدراسة أ −
للمناھج التي تدرس داخل المدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليمية داخل الخط األخضر، 
وخاصة إن مثل ھذه المدارس حديثة العھد ومملوكة للقطاع الخاص، والتي يختلف نظام 

  .كوميةإدارتھا وعملھا عن المدارس الح

 - حسب علم الباحثة –تبرز أھمية ھذه الدراسة كونھا من أوائل الدراسات في ھذا الموضوع  −
في الوسط العربي، لذا فإنھا سوف تثري المكتبات وتتيح للباحثين في اإلدارة نحو إجراء 
دراسات أخرى مستقبلية ذات صلة بخصخصة جھاز التعليم والشبكات التعليمية في ضوء 

  .متغيرات أخرى

  األھمية التطبيقية: ثانيا

جاءت ھذه الدراسة للبحث  إذتكتسب ھذه الدراسة أھميتھا من خالل الموضوع الذي تناولته  -
رامج  مھمفي موضوع  ة للب رامج المرافق ق الب ة في تطبي دارس الثانوي ة إدارة الم وھو فاعلي

ة، ع مستوى التحصيل للطلب ى رف ك من  التعليمية داخل الخط األخضر والتي تھدف إل وذل
درات  ول وق خالل ما تقدمه من برامج تعليمية إضافية تدعم عملية التعليم وتلبي رغبات ومي

  .الطلبة واتجاھاتھم

ة  - ة تحسن من مستوى الطلب ة وھادف ة مرافق رامج تربوي ق ب ويين لتطبي ادة الترب اعدة الق مس
  .العلمي والمھني

ق توجيه أنظار الدارسين والباحثين إلى إجراء المزيد من  - الدراسات التطبيقية الخاصة بتطبي
  .مثل ھذه البرامج ودراسة فاعليتھا

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية
  : اآلتيةعلى التعريفات  الدراسةاشتملت 
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  نشاط يقوم به العاملون حسب مقدرتھم على  ھي: االصطالحي" الفاعلية"تعريف 
   نشوان ونشوانتحقيق األھداف المطلوبة بأفضل المخرجات وأقل الجھود 

) Nashwan, 2004&Nashwan  .(  

ھي المدارس الثانوية العربية للذكور واإلناث والتي تقع ضمن منطقة : المدارس الثانوية
والتي يقوم بإدارتھا القطاع الخاص تحت إشراف  2013/2014الخط األخضر للعام الدراسي 

  .او وزارة االقتصاد العبرية لتربيه والتعليموزارة ا

ات  :كات التعليميةالشب د جمعي ى ي ادرات شخصية، أو عل ھي مؤسسات تعليمية أنشئت بمب
ك المؤسسات  ة لتل ذ والرقاب ى التخطيط والتنظيم والتنفي ألولياء أمور أو جھات تجارية، تعمل عل

  .(Bozljo, 2011) بوزلجو

بخبرات متنوعة ومتعمقة في موضوعات  الطلبةھي برامج تزود : البرامج المرافقة
بطريقة منظمة  الطلبةالعاديين، بھدف إثراء حصيلة  للطلبةشاطات إضافية تفوق ما يعطى ون

ً وتعرف ). Obaid, 2000( عبيد وھادفة ومخطط لھا بتوجيه من المعلم واإلدارة  بأنھا إجرائيا
 أوعلى المدارس التربيه والتعليم كل النشاطات والبرامج اإلضافية للمنھاج التي تقترحھا وزارة 

التحصيلي والمعرفي،  الطلبةبھدف رفع مستوى  خارجية جھة أي أو المدرسةي تبادر بھا الت
نقاط تزيد من فرص قبوله في الجامعات، وتنفذ في المدارس  الطلبةتلك التي تمنح  أھمھاوالتي 

  . 2013/2014الثانوية التابعة للشبكات التعليمية داخل الخط األخضر في العام الدراسي 

مصطلح سياسي يستخدم لدى الفلسطينيين والسياسيين الرافضين لالحتالل  :الخط األخضر
، والتي 1948اإلسرائيلي، وذلك لإلشارة إلى األرضي الفلسطينية التي أقيمت عليھا إسرائيل عام 

وأنظمتھا السياسية واالقتصادية  ةاالسرائيلي الدولةأصبح أھلھا من الفلسطينيين جزءا من 
  ).Abidin, 2008( عابدين والتربوية والثقافية

 الدراسات السابقة
التعرف إلى درجة ممارسة  دراسة ھدفت )Al-Matairi, 2012( المطيريأجرى 

األنشطة الطالبية المرافقة للمنھاج في المرحلة المتوسطة من وجھة نظر معلميھم وعالقتھا 
ختلف معلما في م) 355( تكونت عينة البحث منبتحصيل طلبتھم في دولة الكويت، 

مجاالت، وكشفت  ةفقرة موزعة على خمس) 43( ستبانة مكونة منإعداد إتم والتخصصات، 
ن الدرجة الكلية لمستوى ممارسة األنشطة المرافقة للمنھاج جاءت مرتفعة في أنتائج الدراسة 

كانت في المرتبة االولى، وفي المجال الديني جاءت في المرتبة االخيرة،  إذالمجال الرياضي 
ثر المؤھل العلمي، ووجود فروق تعزى شفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة تعزى ألكما ك

شراك مؤسسات إوصت الدراسة بأھمية أثر التخصص جاءت لصالح التخصصات االنسانية، وأل
  .المجتمع المحلية والجھات ذات العالقة في األنشطة

 )Hohlfeld, T. Ritzhaupt, D. & Barron, 2010( ھوھلفيلد ويتزابوت وبارونأجرت و
دراسة في الواليات المتحدة األمريكية ھدفت الكشف عن مدى توظيف المدارس األمريكية 
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لمشروع ال منھجي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز الشراكة بين المدرسة 
وتكونت عينة . والمجتمع والعائالت بھدف توفير خدمة اجتماعية وتربوية متطورة للمجتمع

األسرية  -ولي أمر من منطقة فلوريدا استجابوا لمقياس العالقة المدرسية) 256(دراسة من ال
أسئلة مفتوحة حول العالقة المشتركة في المجالين االجتماعي والتربوي ) 6(والمكون من 

الدراسة أن المدارس تعمل على زيادة مساھمتھا ودلت نتائج . والتكنولوجي بين المدرسة واألسرة
ب أفراد المجتمع المحلي على التكنولوجيا بھدف محو األمية التكنولوجية، كما بينت في تدري

والذي ) تدريب األب(الدراسة فعالية دور مدارس منطقة فلوريدا في ذلك خاصة إتباع مشروع 
يتم في العطل الرسمية واألسبوعية، وخاصة في مجال التعامل مع بيانات األبناء التعليمية، 

  .المجتمعية ودعمھا والمشاركة بھا مشاريع المدرسيةواالطالع على 

راء المعلمين آ تعرفبإجراء دراسة ھدفت  )Al-Maamari, 2008(المعمري  وقام
والطلبة في دور اإلدارة المدرسية في تفعيل األنشطة الطالبية بمرحلة ما بعد التعليم االساسي في 

ً ومعلمة، وم) 300( مدارس سلطنة ُعمان، تكونت عينة الدراسة من ً وطالبة، ) 759(علما طالبا
فقرة، وقد اظھرت نتائج الدارسة أن ) 60( ستبانة مكونة منإعداد إولتحقيق أھداف الدراسة تم 

  . دور اإلدارة المدرسية في تفعيل األنشطة الطالبية من وجھة نظر المعلمين والطلبة كانت كبيرة

ھدفھا دراسة  )Ghurab & Abu Sultan, 2007( ابو غراب وابو سلطان وأجرى
مدى فاعلية برامج المدارس المتميزة في تحسين الجودة في التعليم العام بمدارس  إلىالتعرف 

وكالة الغوث الدولية بغزة، وتكونت عينة الدراسة من خمس مدارس طبق عليھا برنامج المدارس 
ارس لم يطبق عليه المتميزة من الصفين التاسع والسادس من مرحلة التعليم األساسي وخمس مد

برنامج المدارس المتميزة من الصفين السادس والتاسع من مرحلة التعليم األساسي في منطقة 
جباليا وبيت حانون، وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق في تحصيل طلبة الصف السادس في 

ميزة مادتي اللغة العربية والرياضيات في المدارس التي طبق عليھا برنامج المدارس المت
والمدارس التي لم يطبق عليھا البرنامج، بينما كانت ھناك فروق دالة في تحصيل الطلبة في مادة 

وصت الدراسة بضرورة اطالع أالرياضيات لصالح المدارس التي لم يطبق عليھا البرنامج، و
  .اإلدارة على برنامج المدارس المتميزة

 الكشف لمتحدة األمريكية ھدفتدراسة في الواليات ا )Harris, 2005(ھاريس أجرت و
وقد تم . عن الممارسات اإلدارية التي نفذھا المديرون الحاصلون على جوائز تربوية أثناء عملھم

مديراً ومديرة حصلوا على جوائز ) 35(استخدام المنھج النوعي من خالل إجراء مقابالت مع 
ن الفئات الفائزة بالجائزة تربوية خالل السنوات العشرة الماضية، وتوصلت نتائج الدراسة أ

قدمت عدة مساھمات وأعمال إدارية وفنية خولتھا من الحصول على الجائزة بسبب تحسينھا 
االستفادة من دليل الجائزة وتطبيق المعايير، : ومن ھذه الممارسات. ا وإداريافنيللعمل التربوي 

القيادة التربوية الفعالة، تشكيل وأخذ الدروس والعبر من القادة المبدعين وتطبيقھا، والتركيز على 
مساعدة الطالب المدخنين للتخلص .ثقافة خاصة بالمدرسة، تطبيق برامج وأساليب تدريس حديثة

  .منه، والتواصل المستمر مع المجتمع المحلي
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فاعلية ادارة المدرسة الثانوية الى  دراسة ھدفت التعرف )2004(المعمري أجرى 
ج التطوير التربوي بسلطنة عمان، وتكون مجتمع وعينة وتوجھات تطويرھا في ضوء برنام

الدراسة من جميع مديري العموم ومديري الدوائر ونوابھم المختصون بمديريات ديوان عام 
فردا من مديري ) 699(فردا، وكذلك من ) 68( الوزارة والمناطق التعليمية والبالغ عددھم

الوائل فيھا، وبينت نتائج الدراسة ارتفاع ومديرات المدارس الثانوية ومساعديھم والمعلمين ا
درجة ھذا التوجه إلى التطوير، وانه يوجد فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير الجنس لصالح 

  .االناث بالنسبة لدرجة فاعلية ادارة المدارس الثانوية بسلطنة عمان

ر تقويم فاعلية برنامج تطوي إلىاسة ھدفت التعرف در )Imad Al-din, 2003(أجرت 
) 671( منعينة الدراسة تكونت اإلدارة المدرسية المطبق على عينة من المدارس في األردن، 

مشرفا منسقا للبرنامج، كما  )23(مديرا  )24(إضافه إلى ، عضوا من ھيئة العاملين في المدارس
من مديري المدارس، وأسفرت ) 3( عضوا من ھيئة العاملين،)24(شملت المقابالت الميدانية 

نجاح البرنامج في تحقيق ھدفة الرئيس بدرجة كبيرة، وعدم وجود : اسة عن النتائج التاليةالدر
فروق ذات داللة إحصائية تغزي لمتغيرات الجنس،المؤھل العلمي،المرحلة الدراسية مع وجود 
فروق ذات داللة إحصائية تعزي المتغير الخبرة الوظيفية األطول كنا أوضحت أن نقاط الضعف 

التدريبية تعزيز روح الفريق والتواصل بين العاملين، تعزيز قيادة التغيير في المدرسة، للبرنامج 
كما وأوضحت الدراسة أن نقاط الضعف للبرنامج برزت في إدارة البرنامج والتخطيط له 

وتفويض الصالحيات، وتحضير المشاركين وتبادل الزيارات  واألشراف علية وتوزيع األدوار
  .والخبرات

مدى توافر عناصر المدرسة إلى دراسة ھدفت التعرف  ) ,2003Graibi(ايبة أجرى غر
الفعالة في مدارس شمال األردن كما يتصورھا أعضاء مجالس اآلباء والمعلمون والمشرفون 

عضو ) 284( :عينة الدراسة .التربويون وبيان أثر الوظيفة على مدى توافر ھذه العناصر
حصلت عناصر المدرسة الفعاله على : نتائج الدراسةت وأظھر .مشرفا تربويا) 47(مجلس، و

درجة توافر كبيرة ودرجة توافر متوسطة من وجھة نظر أعضاء مجالس حيث حصلت 
المجاالت في القيادة االدارية الفعالة، والمعلم الفعال على درجة توافر كبيرة، وحصلت عناصر 

  .مشرفيين التربويينالمدرسة الفعالة على درجة توافر متوسطة من وجھة نظر ال

، دراسة ھدفت إلى التعرف على تقويم فاعلية برنامج )(Abdil Haq, 2003أجرت 
: عينة الدراسةوكانت  .تطوير اإلدارة المدرسية المطبق على عينة من المدارس في االردن

 مدرسة،) 24( عضوا من ھيئة العاملين في المدارس المشاركة في الدراسة البالغ عددھم) 671(
مشرفا منسقا للبرنامج، كما شملت المقابالت الميدانية ) 23(مديرا ) 24(افه إلى مديرھا إض

   .من مديري المدارس) 3( عضوا من ھيئة العاملين،) 24(

نتائج وأظھرت . استخدم الباحث منھج البحث شبة التجريبي، وأسلوب التناظر: اداة الدراسه
س بدرجة كبيرة، وعدم وجود فروق ذات داللة الدراسه نجاح البرنامج في تحقيق ھدفة الرئي
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إحصائية تعزي لمتغيرات الجنس،المؤھل العلمي،المرحلة الدراسية مع وجود فروق ذات داللة 
  .إحصائية تعزي المتغير الخبرة الوظيفية األطول

 منھجية الدراسة وإجراءاتھا

  الدراسة يةمنھج
ه لطب تم استخدام المنھج الكمي بأسلوب وصفي ى لمالءمت ذه الدراسة في التوصل إل ة ھ يع

يس  ي تق ائج الت ق النت ي تطبي ة ف بكات التعليمي ة للش ة التابع دارس الثانوي ة إدارة الم ة فعالي درج
ين، ة نظر المعلم ن وجھ ة داخل الخط األخضر م رامج التعليمي ة للب رامج المرافق ك عن  الب وذل

ديقيس مقترحات المعلمالذي  طريق االستبانة، وسؤالھا المفتوح ة إدارة الم  ارسين لتحسين فاعلي
 . الثانوية التابعة للشبكات التعليمية

 مجتمع الدراسة
 المدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليميةمن جميع معلمي ومعلمات تكون مجتمع الدراسة 

ً ومعلمة ) 3538(البالغ عددھم داخل الخط األخضر ) عتيد وسخنين( التي يطلق عليھا معلما
ً ومعلمة ممن يعملون في شبكة سخنين الذين بدورھم يتوزعون إلى ) 1098(ى موزعين إل معلما

ً و) 608( ً ومعلمة ممن يعملون في ) 2440(معلمة، وكذلك يتوزعون إلى ) 490(معلما معلما
ً و) 1680(الذين بدورھم يتوزعون إلى ) عتيد(شبكة  معلمة، وذلك في الفصل ) 720(معلما

ل من العام   .2013/2014الدراسي  الدراسي األوَّ

  عينة الدراسة
ون في ) 247(تم اختيار عينة مكونة من  ة معلماً ومعلمة ممن يعمل ة التابع دارس الثانوي الم

ر ط األخض ل الخ ة داخ بكات التعليمي ر  للش ان متغي ث ك وائي، حي ودي عش ي عنق لوب طبق بأس
ار خ) الشبكة( م اختي ود، حيث ت دارس من شبكة ھو المتغير الطبقي، والمدرسة ھي العنق مس م

ا ) 35(سخنين العربية من أصل  ة و) 23(مدرسة منھ ة وزارة التربي ة ) 10( مدرسة برقاب برقاب
بته عن  د نس ا تزي ار %) 7.47(وزارة االقتصاد بحيث تشكل م من مجتمع شبكة سخنين، واختي

بته عن ) 28(خمس مدارس من شبكة عتيد من أصل  د نس %) 6.76(مدرسة بحيث تشكل ما تزي
ى م د الحصول عل ن مجتمع شبكة عتيد، وبھذا تم توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة بع

 .موافقتھم للمشاركة في الدراسة

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات المستقلة: )1(جدول 

  المئوية النسبة  التكرار  المتغير فئات المتغيرات
 53.4  132  ذكر  الجنس

 46.6  115 أنثى
 100.0  247 الكلي
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 )1(تابع جدول رقم ... 
  المئوية النسبة  التكرار  المتغير فئات المتغيرات
 34.0  84  بكالوريوس العلمي المؤھل

 66.0  163 دراسات عليا
 100.0  247 الكلي

 18.2  45  سنوات 5أقل من  الخبرة
 31.6  78 سنوات 10إلى  5من 

 50.2  124 سنوات 10أكثر من 
 100.0  247  ليالك

 66.8  165  يھودية الشبكة
 33.2  82 عربية
 100.0  247 الكلي

 االستبانة أداة الدراسة
ابقة ذات  ات الس ري والدراس ى األدب النظ وع إل م الرج ة؛ ت وير أداة الدراس راض تط ألغ

لة ة  الص ا دراس ري(ومنھ ابالت )2008، المعم الل مق ن خ ا، وم ة أجرتھ ع  الباحث ديرين م م
ين  تطالع ومعلم ه الس ة اإلدارة وطلب ي فاعلي م ف رامج أرائھ ة الب اونوعي م. وأھميتھ د  ث م تحدي ت

ره ) 60(من  ةوالتي تكونت في صورتھا االولي ةفقرات االستبان  صياغةو مجاالت االستبانه فق
االت تة مج ى س ه عل ي موزع اس ب: وھ يط ويق ر) 14( التخط اس ب ةفق يم ويق ) 8(، والتنظ

ويقاس ب  الطلبة إنماء، )9(ويقاس ب  والمتابعةفقرات، ) 5( ويقاس ب بةوالرقافقرات، التوجيه 
ر) 12( اس ب ةفق ع ويق ؤون المجتم ر) 11(، وش ة  ةفق تبانة فاعلي ين اس م يب ق رق  إدارةوالملح

  .ةّ وليالمدارس في تطبيق البرامج بصورتھا األ

 صدق أداة الدراسة
ة للتأكد من اتم عرض أداة الدراسة في صورتھا األولية  لصدق المنطقي ألداة الدراسة ممثل

ة من باالستبانة والسؤال المفتوح على  ين مؤلف رداً ) 17(مجموعة من المحكم رة  ف من ذوي الخب
ي  ن الوسط العرب ة وم ات األردني ن الجامع ادة م ة والقي ال اإلدارة التربوي ي مج واالختصاص ف

ة وصحة  وإذ ،األخضرداخل الخط  م حول دق داء آرائھ نھم إب ثطلب م وى األداة من حي : محت
درجة انتماء فقرات االستبانة والسؤال المفتوح للمشكلة البحثية الخاصة بالدراسة، ووضوحھما، 

ة،  ه، وصياغتھما اللغوي ا صنعت ألجل اس م بتھما لقي باً، ومناس ه مناس ا يرون ديل م وإضافة أو تع
اعمن  فأكثر%) 80(ما نسبته  الباحثةواعتمدت  ول  إجم ين لقب رةالالمحكم اء  أو، فق رفضھا، وبن

ه ودمج  إلغاءالمحكمين فقد  ألراءعلى ذلك، ووفقا  ةمجال التوجي ةمع  الرقاب م حذف المتابع ، وت
ة، وتصحيح بعض المصطلحات ةمتشابھ ألنھا ةستبانألبعض فقرات ا ا اللغوي ر  ألنھ  واضحةغي

ردات لتصبح  تبدال بعض المف رواس ا  أكث دافتحقيق ة ألھ تناداً الدراس ىإ ، واس ديالت  ل ك التع تل



 769ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وآخرونناديا بدارنة
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ى خمسة مجاالت وھي ) 55(من  الثانويةالمدارس  إدارةفاعلية  ةاستبانتكونت  ره موزعه عل فق
ه: اآلتيعلى النحو  ه ) 15(مجال التخطيط ول رة، مجال التنظيم ول ة ) 9(فق رات، مجال الرقاب فق

ه ) 12(والمتابعة وله  ة ول ات مع ا) 10(فقرة، مجال الطلب رات، مجال العالق ي فق لمجتمع المحل
ه  ة إدارة ) 9(ول ين فاعلي ين لتحس ات المعلم يس مقترح وح يق ؤال مفت ى س افة إل رات، باإلض فق

  .انوية التابعة للشبكات التعليميةالمدرسة الث

  ثبات أداة الدراسة
داخلي اق ال ات االتس ن ثب ق م راض التحق ة  ألغ األداة الدراس ابه ومجاالتھ م حس د ت ؛ فق

ة تخدام معادل ا باس اخ كر ألف ة  Cronbach’s Alphaونب ق األول للعين ات التطبي ى بيان عل
ق ومجاالتھاوألغراض التحقق من ثبات اإلعادة ألداة الدراسة االستطالعية،  ؛ فقد تم إعادة التطبي

بفاصل زمني مقداره أسبوعان  Test-Retestعلى العينة االستطالعية بطريقة االختبار وإعادته 
ين األول  اذ ي،بين التطبيقين األول والثان ين التطبيق اط بيرسون ب تم حسابه باستخدام معامل ارتب

قد بلغت قيمته ) ككل(والثاني على العينة االستطالعية، إذ أن ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة 
ادة ألداة الدراسة )0.93-0.91(ولمجاالته تراوحت بين ) 0.98( ات اإلع ) ككل(، في حين أن ثب

  .يوضح ذلك) 2(، والجدول رقم )0.91-0.83(لمجاالته تراوحت بين و) 0.84(قد بلغت قيمته 

 .قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألداة الدراسة ومجاالتھا): 2(جدول 

  الفقرات عدد  اإلعادة ثبات  الداخلي االتساق ثبات ومجاالته المقياس
 15 0.83  0.93  التخطيط
 9 0.91  0.91 التنظيم
 12 0.86  0.93 ة والمتابعةالرقاب
 10  0.88  0.91 الطلبة

 9 0.90  0.91 عالقات مع المجتمع المحلي
 55 0.84  0.98 الكلي للمقياس

  االستبانة معيار تصحيح
ى المتوسطات اعتماد النموذج إتم  ام عل دريج النسبي بھدف إطالق األحك إلحصائي ذي الت

  :رات مجاالتھا، وذلك على النحو اآلتيالحسابية الخاصة بأداة الدراسة ومجاالتھا وفق

 فئة المتوسطات الحسابية  درجة الفاعلية
 5.00-3.67  كبيرة

 3.66-2.34  متوسطة
 2.33-1.00  متدنية
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 المعالجات اإلحصائية

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فعالية إدارة المدارس الثانوية  -
التابعة للشبكات التعليمية في تطبيق البرامج المرافقة للبرامج التعليمية داخل الخط األخضر 

 .ت من وجھة نظر المعلمينومجاالتھا والفقرات التي تتبع للمجاال) ككل(

لمعلمين لتحسين فاعلية إدارة المدرسة الثانوية التابعة للشبكات مقترحات اتحليل محتوى  -
، ورصدھا على ھيئة أفكار وحساب التكرارات والنسب المئوية الخاصة بكلٍّ منھا، التعليمية

  .تنازلياً وفقاً لنسبھا المئوية) المقترحات(مع مراعاة ترتيب األفكار 

  ومناقشتھا عرض النتائج

  ل األولالنتائج المتعلقة بالسؤا

ما درجة فعالية إدارة المدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليمية في : "السؤال األول
تطبيق البرامج المرافقة للبرامج التعليمية داخل الخط األخضر من وجھة نظر المعلمين ؟ 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فعالية  عن ھذا السؤال ولإلجابة
إدارة المدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليمية في تطبيق البرامج المرافقة للبرامج التعليمية 

ومجاالتھا من وجھة نظر المعلمين، مع مراعاة ترتيب المجاالت ) ككل(داخل الخط األخضر 
  ).3(تنازلياً وفقاً لمتوسطاتھا الحسابية وذلك كما في الجدول 

ابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فعالية إدارة المدارس الثانوية المتوسطات الحس): 3(جدول 
التابعة للشبكات التعليمية في تطبيق البرامج المرافقة للبرامج التعليمية داخل الخط األخضر 

ً ) ككل(  .ومجاالتھا من وجھة نظر المعلمين مرتبة تنازليا

 المتوسط  ومجاالته المقياس  المجال رقمالرتبة
  الحسابي

 نحرافاال
 الفاعلية  المعياري

 كبيرة 0.55  4.317 الطلبة 4  1
 كبيرة 0.53  4.305 التنظيم 2  2
 كبيرة 0.52  4.294 التخطيط 1  3
 كبيرة 0.68  4.214 عالقات مع المجتمع المحلي 5  4
 كبيرة 0.59  4.167 الرقابة والمتابعة 3  5

 كبيرة 0.50  4.259  الكلي للمقياس

ن درجة فعالية إدارة المدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليمية ، أ)3(يالحظ من الجدول 
ومجاالتھا من وجھة ) ككل(في تطبيق البرامج المرافقة للبرامج التعليمية داخل الخط األخضر 

مجال الطلبة في : جاءت مجاالت المقياس وفقاً للترتيب اآلتي إذ، )كبيرة(نظر المعلمين قد كانت 
ه مجال التنظيم في المرتبة الثانية، تاله مجال التخطيط في المرتبة الثالثة، تاله المرتبة األولى، تال
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مجال العالقات مع المجتمع المحلي في المرتبة الرابعة، ثم تاله مجال الرقابة والمتابعة في 
باإلضافة إلى ما تقدم؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، المرتبة الخامسة

ً وفقاً لفقر ً للمجاالت التي تتبع لھا، مع مراعاة ترتيب الفقرات تنازليا ات مجاالت المقياس وفقا
 ).4(لمتوسطاتھا الحسابية، وذلك كما في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت المقياس وفقاً للمجاالت ): 4(جدول 
 ً  .التي تتبع لھا مرتبة تنازليا

 رقم  الرتبةالمجال
 المتوسط  وفقاً لمجاالتھا مضمون الفقرات  الفقرة

  الحسابي
 االنحراف
  الفاعلية  المعياري

يط
خط
الت

  

1  1  
تصيغ إدارة المدرسة رسالة 

ورؤيا مستقبلية للبرامج 
المرافقة

 كبيرة 0.67  4.522

2  2 
توضح إدارة المدرسة أھداف 

تطبيق البرامج المرافقة 
للعاملين فيھا

 كبيرة 0.68  4.482

3  9 
تنوع إدارة المدرسة بتخطيط 
برامجھا المرافقة، مواضيع 
تعليمية، اجتماعيه ومھنية

 كبيرة 0.69  4.405

4  12 
تخطط إدارة المدرسة النتقاء 

البرامج المرافقة التي تنمي 
التفكير الناقد واإلبداعي لدى 

المعلمين والطلبة
 كبيرة 0.76  4.401

5  8 
األھداف تحدد إدارة المدرسة

التعليمية واالجتماعية المستقبلية 
من البرامج المرافقة إلدراك 

ھذه األھداف
 كبيرة 0.67  4.397

6  11 
تخطط إدارة المدرسة برامج 
مرافقه مناسبة، لتھيئة الطلبة 

للمھن التي يرغبون أن 
يمتھنوھا

 كبيرة 0.73  4.332

7  10 
تبني إدارة المدرسة برامج

حضيريه مرافقه تمثل مرحله ت
لدعم اتجاھات الطلبة نحو 

التعليم
 كبيرة 0.70  4.324

8  6 
تخطط إدارة المدرسة لتوفير 

المصادر المالية والتكنولوجية 
لتطبيق البرامج المرافقة بأحدث 

الوسائل
 كبيرة 0.77  4.304
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 )4(تابع جدول رقم ... 

 رقم  الرتبةالمجال
 سطالمتو  وفقاً لمجاالتھا مضمون الفقرات  الفقرة

  الحسابي
 االنحراف
  الفاعلية  المعياري

 ..
.

يط
خط
الت

  

9  3 
تنطلق إدارة المدرسة في

تخطيط البرامج المرافقة من 
مقترحات األھل والطلبة لتلبية 
 حاجاتھم وميولھم المستقبلية

 كبيرة 0.80  4.291

10  15 
تركز إدارة المدرسة في

تخطيطھا على استعمال المواقع 
معلومة االلكترونية لتوصيل ال

للمعلمين والطلبة واألھل
 كبيرة 0.92  4.267

11  5 
تعتمد إدارة المدرسة في عملية 

التخطيط لبرامجھا المرافقة 
 على استشارة علمية تكنولوجية

 كبيرة 0.82  4.223

12  13 
توجه إدارة المدرسة في

تخطيطھا للبرامج المرافقة، 
منظومة القيم بھدف تعظيم 

 فية الوطنيةاالنتماء للھوية الثقا
 كبيرة 0.84  4.198

13  7 
تخطط إدارة المدرسة الختيار 
المؤسسات األكاديمية لالتفاق 

معھا في تطبيق البرامج 
المرافقة

 كبيرة 0.91  4.126

14  4 
تبني إدارة المدرسة منظومة 

عملھا وفق المعايير العالمية في 
 البرامج المرافقة لتحقيق الجودة

 كبيرة 0.92  4.105

15  14 
تركز إدارة المدرسة على

تعزيز اللغة العربية الفصحى 
ببرامجھا المرافقة

 كبيرة 0.91  4.032

ظيم
لتن
ا

  
تنظم إدارة المدرسة جداول 19  1

 كبيرة 0.66  4.433 زمنيه لتطبيق البرامج المرافقة

2  16 
تنظم إدارة المدرسة البرامج 

المرافقة بما يتالءم مع طبيعة 
المنھاج

 كبيرة 0.73  4.372

3  22 
تھيئ إدارة المدرسة المناخ
التنظيمي لتطبق برامجھا 
المرافقة بصورة أفضل

 كبيرة 0.73  4.336

4  20 
تختار إدارة المدارس أنشطة 

البرامج المرافقة المالئمة 
للمحتوى التعليمي لتحقيق جودة 

تعليمية أفضل
 كبيرة 0.72  4.332
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 قمر  الرتبةالمجال
 المتوسط  وفقاً لمجاالتھا مضمون الفقرات  الفقرة

  الحسابي
 االنحراف
  الفاعلية  المعياري

 ..
.

ظيم
لتن
ا

 

5  23 
تنظم إدارة المدرسة عملية

اإلشراف والمتابعة والتقويم 
للبرامج المرافقة لتطويرھا

 كبيرة 0.73  4.324

6  18 
تقسم إدارة المدارس األعمال 

الوظيفية في المدرسة بين 
عاملين لتطبيق البرامج ال

المرافقة
 كبيرة 0.72  4.308

7  21 
تنظم إدارة المدرسة محاضرات 

نظرية وورش عمل تدعم 
وتساند البرامج المرافقة

 كبيرة 0.82  4.287

8  24 
تنظم إدارة المدرسة مع

المؤسسات األكاديمية مواعيد 
تنفيذ البرامج المرافقة

 كبيرة 0.84  4.211

9  17 
ة المدرسة النظريات تختار إدار

التعليمية والنفسية الحديثة 
المالئمة لتطبيق البرامج 

المرافقة
 كبيرة 0.78  4.138

ابة
رق
ال

 
عة
تاب
الم
و

  

1  25 
تھدف إدارة المدرسة من عملية 
التقييم للمعلمين والطلبة تحسين 

تطبيق البرامج المرافقة 
وتطويرھا

 كبيرة 0.73  4.372

2  34 
ألساليب تراجع إدارة المدرسة ا

والطرق التي يتم العمل بھا في 
تطبيق البرامج المرافقة 

لتحسينھا
 كبيرة 0.76  4.291

3  27 
تستعمل إدارة المدرسة أساليب 
التقويم الحديثة والمتنوعة لرفع 

كفاءة البرامج وتطبيقھا
 كبيرة 0.80  4.223

4  28 
تقدر إدارة المدرسة مقترحات 
المعلمين من أجل زيادة فعالية 

لرقابة على تطبيق البرامج ا
المرافقة

 كبيرة 0.79  4.219

5  33 
تتابع إدارة المدرسة تنفيذ

البرامج المرافقة لتحقيق الجودة 
وإتقانھا

 كبيرة 0.78  4.202
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 رقم  الرتبةالمجال
 المتوسط  وفقاً لمجاالتھا مضمون الفقرات  الفقرة

  الحسابي
 االنحراف
  فاعليةال  المعياري

...
ابة
رق
ال

 
عة
تاب
الم
و

  

6  36 
تتقبل إدارة المدرسة المسائلة 

من كل األطراف المشاركة في 
عمليه الرقابة وتستفيد من 
وجھات النظر المختلفة

 كبيرة 0.82  4.198

7  30 
تشجع إدارة المدارس المعلمين 
على التقييم الذاتي من اجل رفع 

مستوى تقديرھم ألدائھم
 كبيرة 0.82  4.178

8  35 
تعلن إدارة المدرسة نتائج

عمليات رقابة البرامج المرافقة 
بشفافية

 كبيرة 0.84  4.174

9  29 
تقيم إدارة المدرسة أداء العاملين 

على تطبيق البرامج المرافقة 
 وتكافئ العامل والطالب المميز

 كبيرة 0.81  4.162

10  26 
تفيد إدارة المدرسة من خطط 

م التغيير والتطوير في نظ
الرقابة المحلية والعالمية لزيادة 
 كفاءة تطبيق البرامج المرافقة

 كبيرة 0.88  4.130

11  31 
تشرك إدارة المدرسة الطلبة 

بتقييم أعمالھم في البرامج 
المرافقة لزيادة مستوى 

التحصيل
 كبيرة 0.90  4.024

تلتزم إدارة المدرسة بإشراك  32  12
 كبيرة 0.98  3.826 األھل في تقييم البرامج المرافقة

لبة
لط
ا

  
يعد الطلبة محور العملية 37  1

 كبيرة 0.77  4.530التربوية في المدرسة

2  40 

تشجع إدارة المدرسة المعلمين 
على اكتشاف مھارات ومواھب 
الطلبة من خالل تطبيق البرامج 

المرافقة وأنشطتھا المختلفة 
لتطويرھا

 كبيرة 0.76  4.445

3  39 
سة البرامج تبرمج إدارة المدر

المرافقة بما يتالءم مع 
احتياجات الطلبة وميولھم

 كبيرة 0.74  4.429

4  38 
تقوم إدارة المدرسة بالتعاون مع 

المعلمين واألھل بدراسة 
احتياجات الطلبة ومشاكلھم 

للعمل على معالجتھا
 كبيرة 0.79  4.405
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 رقم  الرتبةالمجال
 المتوسط  وفقاً لمجاالتھا راتمضمون الفق  الفقرة

  الحسابي
 االنحراف
  الفاعلية  المعياري

...
لبة
لط
ا

  

5  41 
تركز إدارة المدرسة في

برامجھا المرافقة على تحفيز 
التعلم الذاتي والتعاوني

 كبيرة 0.72  4.324

6  43 
توظف إدارة المدرسة اإلرشاد 
التربوي في برامجھا من أجل 
ي االستقرار النفسي والتوازن ف
 السلوك التعليمي واالجتماعي

 كبيرة 0.78  4.255

7  44 
توفر إدارة المدرسة قنوات
اتصال متنوعة ومفتوحة 

لتسھيل عملية التواصل بين 
الطلبة والمعلمين

 كبيرة 0.87  4.251

8  46 
تشجع إدارة المدرسة الطلبة 
على التقييم الذاتي من أجل 

زيادة الكفاءة التعليمية والتقدير 
الذاتي

 كبيرة 0.85  4.227

9  45 

تستعمل إدارة المدرسة المواقع 
اإللكترونية لتوصيل المادة 

التعليمية، توصيل التعليمات 
وتقييم نتائج الطلبة بھدف 

السرعة والدقة

 كبيرة 0.94  4.166

10  42 
تشرك إدارة المدرسة الطلبة في 

تقييم البرامج المرافقة وتقديم 
مقترحات لتطويرھا تنفيذا 

 بادئ الديمقراطية في التعليملم
 كبيرة 0.88  4.138

ت
القا
ع

 
 مع

مع
جت
الم

 
لي
مح
ال

  
تقيم إدارة المدرسة برامج 50  1

 كبيرة 0.79  4.372 لألعياد والمناسبات المجتمعية

تكرم إدارة المدرسة المساھمين  54  2
 كبيرة 0.90  4.308المميزين في المجتمع

3  47 
توظف إدارة المدرسة رؤيتھا 

التھا لخدمة المجتمع ورس
المحلي

 كبيرة 0.84  4.291

4  53 
تشارك إدارة المدرسة أولياء 

األمور في كل ما يتعلق بأمور 
 الطلبة التعليمية واالجتماعية

 كبيرة 0.88  4.251

5  52 
تعمل إدارة المدرسة على كسب 

دعم األھل المادي والمعنوي 
لتطوير وإنجاح البرامج 

المرافقة
 يرةكب 0.87  4.219
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 رقم  الرتبةالمجال
 المتوسط  وفقاً لمجاالتھا مضمون الفقرات  الفقرة

  الحسابي
 االنحراف
  الفاعلية  المعياري

...
ت
القا
ع

 
 مع

مع
جت
الم

 
لي
مح
ال

  

6  49 
توظف إدارة المدرسة للمجتمع 

المحلي مرافقھا، بھدف تقوية 
 العالقات االجتماعية التعاونية

 بيرةك 0.88  4.150

7  48 
تركز إدارة المدرسة على

برامج تطوعية بھدف خدمة 
المجتمع

 كبيرة 0.94  4.121

تدعم إدارة المدرسة العائالت  51  8
 كبيرة 0.98  4.109معنويا وماديا"الضعيفة"

9  55 
تستعمل إدارة المدرسة الموقع 
االلكتروني للتواصل مع األھل 

 لتعزيز دورھم ومسؤوليتھم
 كبيرة 1.10  4.101

ه ضمن : ، أنه فيما يخص فقرات مجال التخطيط)4(يالحظ من الجدول  ة فقرات صنفت كاف
رات مجال التنظيم). 15-1(للفقرات ذوات الرتب ) كبيرة(درجة فاعلية  صنفت : وفيما يخص فق

رات مجال ). 9-1(للفقرات ذوات الرتب ) كبيرة(كافة فقراته ضمن درجة فاعلية  وفيما يخص فق
ة : والمتابعةالرقابة  ه ضمن درجة فاعلي ع فقرات رة(صنفت جمي رات ذوات الرتب ) كبي -1(للفق

ة). 12 ال الطلب رات مج ا يخص فق ة : وفيم ة فاعلي ه ضمن درج رة(صنفت فقرات رات ) كبي للفق
ي). 10-1(ذوات الرتب  ات مع المجتمع المحل صنفت : وأخيراً؛ فيما يخص فقرات مجال العالق

ة فا ه ضمن درج ة فقرات ة كاف رة(علي ب) كبي رات ذوات الرت ة ، )9-1( للفق ة درج زو الباحث وتع
ق  رة"التحق ي " الكبي اً، وف الم عموم ي الع ر ف ي الكبي ى التطور المعرف دارس إل ة ادارة الم لفاعلي

ات، االقتصاد  ا المعلوم ا يسمى بتكنولوجي ل م اھيم مث و بعض المف الدولة العبرية خصوصاً، ونم
يم المعرفي، ھذا باإلضافة إلى ا ي أعطت للتعل ا االتصال الت لتطور الحاصل في مجال تكنولوجي

ية، واصبحت ادارة  ه األساس ة وركيزت ة التعليمي ده، فأصبح الطالب ھو محور العملي ادا جدي ابع
ةالتعليمةالمدارس تبحث عن كل ما من شانه ان يطور ويحسن العملي ه  ي ة الطلبلتوظيف ة في خدم

دارس ةلفاعلي ةالكبير ةھذا يفسر الدرجورفع مستواھم العلمي والتحصيلي و ذه الم وخاصة في  ھ
  . ةمجال الطلب

اك بعض اأكما و ينن ھن ا وجود ، لعوامل المرتبطة بخصائص المعلم ةمنھ  الشديدة الرغب
لدى إدارة ھذه المدارس في تطبيق ھذه البرامج الحديثة العھد ومواكبة التطورات والتجديدات في 

حتياجات إلتي تتالءم مع ا لھذه البرامج عكس ھذه الرغبة القيمة النوعيةمجال التربية والتعليم، وت
ولھم و ة و تراعي مي ع إالطلب ن جمي ي شخصياتھم م ارات تُنم زودھم بمھ ة، وت اتھم المختلف تجاھ

ى إكساب  ا عل رامج بتركيزھ ذه الب ة ھ ا وتكمن أھمي ة كم ة والنفسية واالجتماعي جوانبھا المعرفي
ا في الطلبة مھارات عقلية مت د من أجل توظيفھ ر الناق ا والتفكي نوعة واستراتيجيات  التفكير العلي

ة ة الھادف ا وتعم. حل المشكالت وإنتاج مزيداً من المعرف ا كم ادة تحصيلھم العلمي مم ى زي ل عل
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ى مقاعد في  د من فرص الحصول عل الي، يفسح المجال ويزي يم الع الجامعات ومؤسسات التعل
ري ة دراسة وتتفق ھذه النتيجة مع نتيج ي )Al-Matairi, 2012( المطي ة ھدفت  الت ى معرف إل

ة، حيث أظھرت أن  ا بتحصيل الطلب درجة ممارسة البرامج واألنشطة المرافقة للمنھاج وعالقتھ
ة  ق نتيج ا تتف ة، كم ية والعلمي االت الرياض ي المج ة وخاصة ف ة مرتفع اءت بدرج تھا ج ممارس

والتي بينت الدور الكبير التي تقوم  )Al-Maamari, 2008( المعمري الدراسة مع نتيجة دراسة
ائج دراسة، رسية في تفعيل البرامج واألنشطةبه اإلدارة المد ذه الدراسة مع نت ائج ھ  وأختلفت نت

و سلطان و غراب واب ه ال توجد  )Abu-Ghurab & Abu- Sultan, 2007( اب من حيث أن
ة روق دال ائيإ ف ً حص يل ا ي تحص واد ب ةالطلب ف ي بعض الم رامج ف ت ب ي طبق دارس الت ين الم

ي عدم  ةالطلب المدارس المتميزة وبين تحصيل  ا يعن رامج بم ك الب ق تل م تطب ي ل دارس الت في الم
 .وجود تاثير ايجابي  لھذه البرامج

 النتائج المتعلقه بالسؤال الثاني

 ما مقترحاتك لتحسين فاعلية إدارة المدرسة الثانوية التابعة للشبكات"السؤال الثاني 
وذلك تحليله حسب خطوات التحليل في البحث النوعي، فقد تم  عن ھذا السؤال ةلالجاب التعليمية؟

عن طريق تحليل محتوى األفكار الواردة في معرض إجابة المعلمين عن سؤال أداة الدراسة 
كفئة لتحليل المحتوى باستخدام نص سؤال المقابلة كوحدة لتحليل المحتوى، ثم رصد  المفتوح
، مع مراعاة ترتيب األفكار ارات والنسب المئوية الخاصة بكل فكرة مندرجة تحت السؤالالتكر

 .)5(وذلك كما في الجدول  ترتيباً تنازلياً وفقاً للنسب المئوية الخاصة بھا،

التكرارات والنسب المئوية لألفكار الواردة في معرض إجابة المعلمين عن سؤال : )5(جدول 
ً أداة الدراسة المفتوح م   رتبة تنازليا

 النسبة  التكرار  المقترحات لزيادة فاعلية اإلدارة في تطبيق البرامج الرتبة
  الدرجة  المئوية

أن توفر اإلدارة الوسائل والبيئة المناسبة لتنفيذ ھذه   1
 كبيرة%77.4  236 البرامج بھدف حفز الطالب والمعلمين

أن تقوم اإلدارة بتحفيز ومكافأة المعلم والطالب   2
 كبيرة%69.8  213 متميز في ھذه البرامجال

توعية األھل بأھمية البرامج وفائدتھا لمستقبل   3
 كبيرة%68.9  210 أبنائھم

أن يكون المدير فعال في البحث عن برامج   4
 كبيرة%67.2  205 وإدخالھا إلى المدرسة

تدريب وتأھيل المدير والمعلمين الستيعاب ھذه   5
 متوسطة%62.3  190 ھاالبرامج والعمل على إنجاح

أن تخطط البرامج وتنظم بناًء على أسس علمية   6
 متوسطة%59.3  181 وحسب احتياجات وميول الطلبة
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 )5(تابع جدول رقم ... 

 النسبة  التكرار  المقترحات لزيادة فاعلية اإلدارة في تطبيق البرامج الرتبة
  الدرجة  المئوية

والطالب ضرورة وجود قناعة المدير والمعلمين   7
 متوسطة%43.0  131 بأھمية ھذه البرامج

 متوسطة%39.3  120 أن تعلن اإلدارة نتائج ھذه البرامج بشفافية  8
 متوسطة%36.7  112 أن تتابع اإلدارة وتقيم ھذه البرامج  9

أن تشارك اإلدارة المعلمين والطلبة واألھل في   10
 قليلة%24.3  74 عملية تقييم البرامج

اإلدارة بمتخصصين واختيار الكوادر استعانة   11
 قليلة%21.0  64 المالئمة لتنفيذ البرامج

أن تقوم بإلقاء أو تعديل بعض البرامج أو أجزاء   12
 قليلة%20.7  63 منھا في حال عدم مالءمتھا

يجب أن تتابع اإلدارة نجاح البرامج في مدارس   13
 قليلة %3.3  10 تطبقھا لتبنيھا

ن الجدول ة )5( يالحظ م ين فاعلي ة بتحس ين المتعلق ائج الخاصة بمقترحات المعلم ، أن النت
ائج  ار الخاص بتصنيف نت اً للمعي نِّفت وفق د ُص إدارة المدرسة الثانوية التابعة للشبكات التعليمية ق

د؛ ھي وح في الفصل الثالث ضمن ثالث درجات توكي رة) أ: سؤال الدراسة المفت لٍّ من : كبي لك
لٍّ من المقترحات ذوات الرتب : متوسطة) ؛ ب4-1ب المقترحات ذوات الرت ة) ، ج9-5لك : قليل

رى، و13-10من المقترحات ذوات الرتب  لكلٍّ  ذه النتيجة ت ة ھ ين  الباحث تشير لمقترحات المعلم
دارس اإلدارةفي ھذه المتطلبات وقصور معين من جانب  اھناك نقص أن إلى ذه الم  والمدير في ھ

ةالمصادر ي لى نقص فإالذي يعود سببه  ي  المالي دير والت د عمل الم ه، تحد من تقي اك فعاليت وھن
ير  ر أتفس دارسأبخ ذه الم وم ن ھ ونب تق ه يطمح اءات عالي ين ذوي كف ا  توظف معلم ىدائم  إل
ى العينه التي أ نأذ إ، ةوجھة نظر الباحثمن  المنطقي وھذا ھو التفسير ،األفضل تبانة إجابت عل س
ة  ةكبير ةاعليوالتي أظھرت درجة ف ةالفاعلي ادة فاعلي ا لزي ديم مقترحاتھ ي قامت بتق ھي نفسھا الت
دهةاالدار ره الواح د للفك رأي الواح ي ال ا ف اك تناقض ون ھن وز أن يك ا وأن  .، وال يج اك كم   ھن
ً بعض دارس خاص ا ذه الم ال ةمن ھ ذين يملكون  موھوبينب درات عقليال ر ةق رةوحاجات  ةكبي  كثي

اد ةبرامج ووسائل تعليميب ةغنية تعليمي ةلى بيئإتحتاج  ات واشباع حاجات  رةق ة متطلب ى تلبي عل
ذه الفئ ائج دراسة ، ةھ ده نت ا تؤك ذا م ري وھ  المعمري ودراسة، )Al-Matairi, 2012(المطي

)Al-Maamari, 2008( اريس ة ھ ي  (Harris, 2005)، ودراس رتالت أن دور اإلدارة  أظھ
ة طة الطالبي ل األنش ي تفعي ا ف ية وفاعليتھ ة ن المدرس ن وجھ ت م ة كان ين والطلب ر المعلم   ظ

رة ب . كبي رات ذوات الرت اءت الفق ة 13-10وج ة قليل ين بدرج ا ب ت م ة تراوح ب مئوي    وبنس
ذه  الدرجة  ,%3) 24,3-3( ة ھ ين  المنخفضةوتعزو الباحث ىلمقترحات  المعلم ة  إل تھمقل  رغب

ن ة النابع ع م ل التخوف دواف ده، مث د عدي دخل الزائ ن الت ل والم ؤون  ةطلبلالھ ي ش ةف  المدرس
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ذلك  ،والتعدي على صالحيات المعلم نفسه درات األ وك ان بق اد  ةھل والطلبضعف االيم واالعتق
لبي اً أبعادالمر الذي تترتب عليه أ بعملية التقويم ةوالخبر ةبانھم ال يملكون المعرف ى  ةس ةعل  العملي

ة ا .التعليمي بة أم ة بالنس ة لقل ين بغي راء ومختص تعانة بخب ذ االس ن  األخ تفادة م آرائھم واالس ب
ويم بالشكل الصحيح  إنجاز بنفسھم وتمكنھم منالكبيره ثقتھم إلى د ذلك فيعوخبراتھم،  ة التق عملي

اك تقصيرأالذي قد يفسر بوستشارة خبراء إ إلى الحاجة وقلة ة اً ن ھن ة معرف ق . وقل ا يتعل ا فيم أم
ون فعلي ا أن تك دارس فإم إدارة الم ً ب و ا ذه األم وم بھ ن وزارة تق ودا مفروضة م اك قي ر أو أن ھن

يم  أوالعبرية تمنعھا التربية والتعليم  ات التقي تحد من مشاركة المعلمين والطلبة واألھالي في عملي
ل وزارة  مزدوجة من الشبكة المالكةبة ھذه المدارس تقع تحت رقا أن إذ يمومن قب ة والتعل  ،التربي

في ھذا المجال  ناجحةمن تجارب  واالستفادةواالطالع  بعض البرامج إلغاء أولتعديل  بالنسبةأما 
يره ب يمكن تفس ى  اإلدارةن أف ذا العمل عل وم بھ لتق ا .وجه أكم ين  بالنسبة أم ة نظر المعلم لوجھ

م، في األمورھذه  وتأثير أھمية بقلةفيمكن تفسيره  الخاصة د اشارت  عملھ اد وق ائج دراسة عم نت
دين  ز  أن )Amad-Alden, 2003(ال املينرتعزي ين الع ق والتواصل ب ادة  ،وح الفري ز قي تعزي

ة ي المدرس ر ف ويض الصالحيات،التغيي اركين ، تف رات ،تحضير المش ارات والخب ادل الزي ، تب
  .ةواألنشط تشكل نقاط الضعف  للبرامج  موالتقويالتخطيط واألشراف 

  التوصيات
  :توصي الباحثة بما يليفي ضوء نتائج الدراسة 

في تطبيق البرامج  ةكبير من المدارس لكونھا تتميز بفاعلية ةالنوعيتشجيع انتشار ھذه  −
 .العرب والمجتمع المحلي داخل الخط االخضر التربويينمن قبل  المرافقة للمناھج، وذلك

، والوقوف على واقعھا، المرافقة للمناھج التعليمية ضرورة االھتمام بالبرامج التعليمية −
والعربية في آليات تطبيقھا وممارستھا لتلك البرامج في واالستفادة من التجارب العالمية 

 .مناھجھا التعليمية

فاعلية إدارة المدارس الثانوية التابعة للشبكات التعليمية في  إجراء دراسات مشابھة على −
 .ولياء األمورأتطبيق البرامج المرافقة للمناھج داخل الخط األخضر من وجھة نظر الطلبة و

 . إدارة المدارس في تطبيق ھذه البرامجعوقات التي تواجه جراء دراسات عن المإ −
 
References (Arabic & English) 

− Abu Usbah, Khaled. (2006). The Arab Education in Israel: the 
development and perception of the status quo. Haider, A(Editor) 
form a book entitled with “the Arab-Israeli society. Population, 
society. and economy, Jerusalem von Leer, (pp. 221-201 ) . 



 "...... ـفاعلية إدارة المدارس الثانوية التابعة لل"ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 780

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

− Al-Bueihi, Farouk Shawki. (2001). The Department of Education 
and school, Cairo.  Cairo. Al-Quba’ house of printing, publishing 
and distribution. 

− Al-Jawish, Mohammed. (2008). The basics of educational activitie. 
Alexandria. Hawras Foundation for publication and distribution. 

− Hussein, Salameh Abdil Atheem. (2004). Modern trends in the 
effective school management. (first edition ). Amman.Alfiqr house of 
publishing, Publishers & Distributors. 

− Imad Al-din, Mona. (2003). The Preparation of the school principal 
for the change leadership. Amman the Academic Book Center. 

− Nashwan, Yagoub and Jamil. Nashwan. (2004). The Organizational 
Behavior in the Educational Administration and Supervision. 
Amman. Al -Furqan house for publication and distribution.  

− Obaid, Majida. (2000). Educating the gifted and the talented. 
Amman. Al-Safa’ House of publishing. 

− Sabbagh, Zuhair. (2012). The agreeing Israelis and the Jewish state. 
the Green Line. The Palestinian Center for Israeli studies. 

− Abdil Haq, Imad. (2003). The role of school principals in activating 
the participation of students in the physical activities from the 
perspective of physical education teachers".Al-Najah National 
University. 

− Abidin, Mohammed. (2008). The training needs of teachers in the 
Arab schools inside the Green Line from the perspective of 
administrators and teachers. Journal of Educational and 
Psychological Sciences. 9 (2). 186 -210. 

− Al-Maamari, Rashid. (2008). "The role of school administration in 
the activation of student activities from the viewpoint of teachers and 
students in the post- primary education in the Sultanate of 
Oman".Irbid. Unpublished MA Thesis, Yarmouk University. 



 781ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وآخرونناديا بدارنة

 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

− Al-Mamari, Saif Majid. (2004).The Effectiveness of the high 
schooladministrationand the trends of developing them in light of the 
educational developmentprogram in the Sultanate of 
Oman."UnpublishedPh.D. thesis.The University of Jordan.Amman.  

− Al-Matairi, Abdil-Latif. (2012). The degree of exercising the student 
activities associated with the curriculum of the middle stage from the 
perspective of teachers and their relation to achievement of their 
students in the schools of Kuwait ( An Empirical Study ). 
Unpublished MA Thesis. Amman. University of the Middle East. 

− Azayzeh, Faisal, Khalil, Mahmoud. (2010). Developing the creative 
thinking among the talented between the existing and the desired. a 
research paper presented to the Seventh Arab Scientific Conference 
for the care of the talented and the distinguished. Amman. 

− Gharayba, Hassan. (2003). The availability of the elements ofthe 
effective schoolinthe northern schools ofJordanasperceived bythe 
members of theboards ofparents, teachers and educational 
supervisors."Unpublished MA Thesis.Amman Arab University. 
Amman. 

− Ghurab, Hisham & Abu Sultan, Abdil Nabi. (2007). "The 
effectiveness of the distinguished school program in improving the 
quality of public education in the international relief agency schools 
in Gaza". the third Educational Conference _ quality in the 
Palestinian education, the Islamic University of Gaza from October 
30 to 31 . 

− Harris, S. (2005). Best Practices of Award – Winning Elementary 
School Principals. Boston: Crow in Press. 

− Hohlfeld, T. Ritzhaupt, D. & Barron, A. (2010). Connecting schools, 
community, and family with ICT: Four-year trends related to school 
level and SES of public schools in Florida. Computers & Education, 
55(1), 491- 405. 



 "...... ـفاعلية إدارة المدارس الثانوية التابعة لل"ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 782

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )4( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

− Marzano،R. J. Waters، T.، & McNulty، B. A. (2005). School 
Leadership that Works: From Reasearch to Reasults. 
Alexandria.Association for Supervision and Curriculum 
Development. 

− NogaDjagan - Bozljo, (2011). Lines of privatizing education in 
Israel, Education Echo Magazine, Volume 01, pp. 22-26. of 
Experience in after school programs , After school Matters 
occasional paper series. 

 


