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  ملخص

بالعمل في اإلدارة المدرسية في  لإللتحاقصاء دوافع المديرين ستقالدراسة إلى إھذه ھدفت 
وع  رات الن اعياإلمديريات محافظات شمال فلسطين في ضوء متغي ، والمستوى التعليمي، جتم
ة توى المدرس ية، ومس ي اإلدارة المدرس رة ف نوات الخب اھمة وس ة مس د درج ى تحدي افة إل ، إض

ير  ي تفس دوافع ف االت ال اينمج االت التب ذه المج ة لھ ة الكلي ي الدرج ك. ف ق ذل ت  ،ولتحقي أجري
دارس األسا) ١٤٠(الدراسة على عينة قوامھا  ديري الم ة، وھي مديراً ومديرة من م سية والثانوي

بته  ا نس ادل م ة تع ا م%) ٢٢(عين ق عليھ ث طب ة، حي ع الدراس تبانةن مجتم اس إس ع  قي دواف
ديرين،  ن الم ت م ي تكون ة) ٦٢(والت االت الدراس ى مج ة عل رة موزع ائج  . فق رت نت د أظھ وق

ام عا ديرين كانت بشكل ع دوافع الم ة ل بة المئالدراسة أن الدرجة الكلي ة، حيث بلغت النس ة لي وي
تجابة  ى لإلس ا إل ا%)٧٤.٤(عليھ ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج افة إل االت ، إض ين مج ئية ب

ُ ، بالدافع المھني أعلى المجاالت مجال الدوافع، حيث كان ة إحصائيا روق دال م تكن الف ا ل اً  ينم تبع
رة ، والمستوى التعليمي، ومستوى المدرسة، وسنوات الخبرة في اإلدااإلجتماعيلمتغيرات النوع 

روق دالة إحصائياً ة، حيث كانت الفاإلجتماعيافع والمدرسية، فيما عدا مجالي الدوافع المھنية والد
رة من ) ٠.٠٥ = α(عند مستوى  ا   .سنوات )١٠-٥(ولصالح مستوى أصحاب سنوات الخب كم

ائج  رت النت يراً أن أظھ االت تفس ر المج ي أكث ت ف ة، كان ة الكلي ي الدرج اين ف دوافع للتب ال ال مج
بته اإلجتماعي ا نس اھم بم يرية %) ٧١.٤(ة، حيث س ة التفس ة للقيم ه من الدرجة الكلي اين، يلي للتب

اين، %) ١٦(، والذي ساھم بما نسبته مجال الدافع المھني ة التفسيرية للتب ة للقيم من الدرجة الكلي
ائج الدراسات ا ديرين في ظل وقد فسرت النتائج في ضوء نت ابقة، وفي ضوء خصائص الم لس

  . في الفترة الراھنةفي فلسطين ة الصعبة التي يعيشونھا اإلقتصاديظروف السياسية وال
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the principals' 
motivations underlying the work in school management in the northern 
directorates of Palestine in the light of gender, educational level, years of 
experience in school management, and school's level. Furthermore, its 
purpose was to determine the degree of motivation domains that 
contribute in explaining the overall variance of these domains. To 
achieve that, the study was conducted on (140) principals from basic and 
secondary schools which represent a sample of (22%) of the target 
population. The questionnaire contains 62 items on principals' 
motivations that cover the domains of the study. The results indicate that 
there was a high degree of principals' motivations in general, where the 
overall percentage of response amounted to (74.4%). Also, the results 
showed a significant difference among motivations domains in favor of 
the vocational motivations domain, whereas, no significant differences 
were observed due to the variables of: gender, educational level, school 
level, and years of experience in school management, except for the 
vocational motivations domain, and the social motivations domain, in 
favor of the level of (5-10) years of experience for both. In addition, the 
study revealed the domain that most explained the overall variance, was 
the social motivations domain, which contributed a total of (71.4%) form 
the overall of the explained value of the variance. Whereas, the 
occupational domain came in the second range, which contribute a total 
of (16%) from the overall total of the explained value of the variance. 
The results were interpreted in the light of some other previous studies, 
principals' characteristics, and political and economical difficulties they 
experienced in Palestine in present.  

 
  مقدمة الدراسة ومشكلتھا

دوافع إ وع ال تحوذ موض ى  Motivationsس امعل احثين  إھتم ن الب ر م يينالكثي  النفس
ع ا ة في تفسير دواف ه لسلوك والتربويين في السنوات الماضية، لما له من أھمية بالغ وم ب ذي يق ال

سواء أكانت  ه،الفرد تجاه نفسه واآلخرين، باإلضافة إلى الوقوف على المسببات التي تكمن وراء
ارب  ن التج د م راء العدي الل إج ن خ ر م ذا األم ى ھ ث تجل ة، حي در أم خارجي ة المص داخلي

الوقت  في ئ وقواعد عامة تفسر السلوك، وتسعىوالدراسات الميدانية من أجل الوصول إلى مباد
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هإلى إيجاد آليات عمل فاعلة لضمان استمراره في ذاته  د توصلت جم .اإلتجاه المرغوب في ع وق ي
ين يباً إلى اتفاق عام فيما بينھا، الدراسات ذات العالقة تقر ع مع مفاده أن وراء كل سلوك يكمن داف

ى ين، ويحافظ عل ى إستمرار يعمل على تحريكه وتوجيھه نحو تحقيق ھدف أو غرض مع يته حت
دف ك الھ ق ذل وم  .يتحق ام، ويق الجوع للبحث عن الطع رد ب ؤدي شعور الف ال، ي بيل المث ى س فعل

والطالب  مال إلشباع حاجاته وتحقيق رغباته؛العامل بعمله بھمة ونشاط من أجل الحصول على ال
ه المضي توجه نحو الدراسة والتحصيل بجد وإي دة، تضمن ل ى عالمات جي اد للحصول عل جتھ

 ً دما اح؛بت ق دم والنج و التق ي نح يله العلم د حص ذل قصارى جھ توى لإل هوالموظف يب اء بمس رتق
ه فمركزه الوظيفي كي يضمن لن ق ذات ه تحقي سه مركزاً إدارياً واجتماعياً مرموقاً، يستطيع بموجب

  ).Jones, 2000, Tichatonga, 1992(وإرضاء طموحاته 

ق، ي ذا المنطل ي فمن ھ دوافع الت ول أن ال الفرد لإلمكن الق دفع ب ل، أو نشاط ت ى عم ال عل قب
رتبط  ة الشخصية، وت ية من البني ين، تشكل سمة رئيس واحي إمع ى ن ال عل اً مباشراً باإلقب رتباط

القيم و ول، في ات والاإلتجاھالنشاط في المجاالت المختلفة، وتساعد مع غيرھا من السمات، ك مي
ي ع اأن يكون ا - إذن -فال عجب  .التكيف التربوي والمھن ثالً لھدف من دراسة دواف لسلوك متم

ه تعرّ  بزيادة فھم اإلنسان ي لنفسه، وبالتالي فإن معرفته لنفسه سوف تزداد ألن دوافع الت ى ال ف عل
تدفعه على القيام بما يقوم به من أعمال وما يتفوه به من أقوال، األمر الذي قد يمكنه من أن يكون 

ر م تصرفات اآلخ ى تفھ ره عل ن غي در م مين نحأق ى دوافعھ رف عل ا تع ر  .وه إذا م د جب ويؤك
ذا األمر من أن اإل) ٢٠٠٢(سن ي، والمح)١٩٩٤(والنابلسي  ى ھ امعل دوافع ا ھتم رد تفرضه ب لف

ا نحو الرغبة في تحسين أدائه ق أھداف المؤسسة وغاياتھ ل تحقي ا يكف ، ورفع كفاءته اإلنتاجية بم
ة وإال ة وفاعلي دار، وينسحب ھنمو والتطور بكل كفاي راد المجتمع في قت ى مجمل أف ول عل ذا الق

ا رم اإلداري فيھ ة الھ ى قيم ع عل ذي يترب دير المدرسة ال نھم م الھم، وم اطاتھم وأعم  ،مختلف نش
ين من  ة مع المعلم ة تفاعلي ة تعاوني بوصفه قائداً تربوياً ومشرفاً مقيماً، يسعى دائماً إلى بناء عالق

داف النبي ق األھ ل تحقي بو المدرسلأج ي تص نشء اإلة الت داد ال ا إع ن أھمھ ا، وم داد ة لبلوغھ ع
ة ن أجل رفع الزم م وي ال دم وإ الترب عوتق ار المجتم ه زدھ يش في ذي يع دير .ال ا يصفه  ،فالم كم

ابض والمحرك األساس ،)٢٠٠٥(المساد  املين  ھو القلب الن ال الع ع أعم ى جمي يمن عل ذي يھ ال
ةبدو المدمعه تنسيقاً وتقييماً وإشرافاً وتوجيھاً لكي ت ة ومنظم ة إذن،  .رسة وحدة متكامل فال غراب

ات اإلدارة بالمؤسسات التربوية تعتبر المدير أن كافة  الشخص الذي يعود له أعظم األثر في عملي
المختلفة، ألن نجاح اإلدارة المدرسية في القيام بما ھو مطلوب منھا، يتوقف  ونشاطاتھا المدرسية

  . من قدرات قيادية ومؤھالت إدارية وإشرافيةبالدرجة األساس على ما يتمتع به المدير 

من عناصر  وجدفيصف مدير المدرسة الناجح بالفرد الذي يستطيع أن ي ،)٢٠٠٦(أما ربيع 
ة  ه في جو من الطمأنين وب من ا ھو مطل نھم م ٍد م ؤدي كل واح إدارته مجموعة عمل متكاملة، ي

ليم ال وي الس اخ الترب ذ المن م وللتالمي يذي يساعدھم واألمن، كما يوفر لھ ق أفضل إنجاز  ف تحقي
ية، وعل ؤھالت شخص اً بم ون متمتع دير أن يك ن الم ب م ذا يتطل ن، وھ ة، ممك ة، وإداري مي

اء العمل اإلداريماعية، تجعل منه الشخص المناسب لحجتوإ في المدرسة،  ومسؤولياته مل أعب
  .ويكون قدوة ونموذجاً يحتذى به من قبل مرؤوسيه
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ديرين ع الم ة دواف و  إن دراس اقنح ن  اإللتح ر م ية يعتب ي اإلدارة المدرس ل ف بالعم
ة ة التعليم ة التعليمي ا المباشرة بتحسين العملي ة والضرورية لعالقتھ ة الھام  الموضوعات التربوي

ينوتطويرھا رات المعلم ة التحصيلية، باإلضافة  ،، لما فيھا من صقل لخب درات الطلب ز لق وتعزي
ى  دارسإلشالنھوض بمستوى العمل اإلداري واإل ي الم اء اإل. رافي ف د ج ذا فق راض من أن ل فت

يتھا  ا وقدس المديرين إذا كانوا من الصنف الذي التحقوا باإلدارة المدرسية حباً بھا، وإيماناً بأھميتھ
ى المواء ة،اإلجتماعيومكانتھا  رھم عل در من غي ل يكونون أق الي تكون أق ا، وبالت ة مع ظروفھ م

رھم،  اكل غي ن مش دداً م ة وع انوعي ة، باإلض دير المدرس ل فم رة والمؤھ ى الخب ه إل فة لحاجت
دماً  لإللتحاق بعمل اإلدارة المدرسية، يحتاج إلى قدر واٍف من السمات النفسية الالزمة للنھوض ق

اجح،  دير المدرسة الن ة لم م السمات النفسية الالزم ا، ولعل من أھ بالعملية التربوية واإلبداع فيھ
ن ال د م ا العدي ر عنھ ا يعب الكم ويين أمث روة : ترب و ف د )١٩٩٢(أب ع )٢٠٠١(، وأحم ، وربي

تخاذ القرار وحل المشكالت، وحسن التعامل مع ا تتجلى بالدافعية، والقدرة على إ، فإنھ)٢٠٠٦(
ا من  ا يكتنفھ ة، وم ة التربوي اه العملي اآلخرين، والحساسية المسؤولة نحو العمل الجاد والمثمر تج

دل واإل نظرة الثاقبة للمستقبل،بعد إداري يدل على الخبرة وال ى الع وم عل نصاف، وبعد إنساني يق
اتھم كالشعور بھموم اآلخرين ود الخيّوحاج دير للجھ ى مستوى  رة لآلخرين، وتق ي تؤشر عل الت

  . نتماء المھنيرفيع من اإل

ي جل  وطن العرب ي ال يم ف ة والتعل ت مختلف وزارات التربي د أول ة إھتماملق ا نحو معالج ھ
ة،  نقص الضمير ة والمھني اتھم الثقافي المھني لدى المعلمين، بھدف العمل على رفع مستوى تكوين

ة إختياروالتشدد في  ى مھن ى ال يتسلل إل يم، وحت ھم عند التوظيف، حتى ال ينخفض مستوى التعل
ان التعليم أشخاص ال ينتمون إليھا، وال يؤمنون بالرسالة المقدسة التي تحملھا، لذا  من المناسب ك

ر من الشرائح اً تربوي دى شريحة تعتب ة في تطبيق فكرة معالجة نقص الضمير المھني ل المركزي
دي كل ج ة والبحث بش ي الدراس ابقاً ف ا س رق إليھ ر التط م يج ي ل وي، والت ام الترب ي  ،النظ وھ

الشريحة التي تتمثل بالمديرين، وذلك نظراً لدورھا المحوري في ضبط وتحريك العمل اإلداري 
يم في واإلشرافي، ول لمسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقھا للنھوض قدماً بمسيرة التربية والتعل

  . )٢٠٠٢المحيسن، ( المجتمع

دي في اإلدارة المدرسية مكن اإلفتراض فمن ھنا ي ع التقلي ى أن الواق ول عل و صح الق بأنه ل
دني مستوى الخدمات اإلدار ة واإلشرافية، ھو الغالب في المجتمع الفلسطيني، لكانت النتيجة ت ي

واء وغموض األھداف، وعدم وضوح مسؤوليات المديرين التي يفترض بھم القيام بھا في ظل أج
ى مخرجات العمل تسودھا المحبة واإللتزام واإل أثيراً واضحاً عل ع ت نتماء، وال شك أن لھذا الواق

ي،  ل اإلداري المدرس أثر العم ث ت ديرين، حي ياإلداري للم راً أساس اره عنص ام باعتب ن النظ اً م
رن  ط الق ذ أواس طيني من ع الفلس ا المجتم رض لھ ي تع ية الت اع السياس ام، باألوض وي الع الترب

اً وأكثر ما يميز ھذه األ. العشرين ا أوجد واقع يم، مم ى التعل وضاع ھو تغيير السلطة المشرفة عل
ى تعليماً مضطرباً، ألقى بظالله على العمل اإلداري واإلشرافي للمدير وي ين، بل عل النظام الترب

ع للنظام التعلمي فالضفة الغربية كانت تتبع النظام التعليمي  .برمته األردني، وقطاع غزة كان يتب
ام  ران ع د حرب حزي أصبح النظام التعليمي الفلسطيني يخضع مباشرة  ١٩٦٧المصري، وبع
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ي األر يم ف ة والتعل ابط التربي ثالً بض رائيلي مم كري اإلس ام العس ةللنظ ام اضي المحتل ي ع ، وف
ى النظام التعليمي في كل من  ١٩٩٤ ة عل تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتھا الكامل
ذيوقطاع غزة، وأخذت على عاتقھا بذل الجھود الحثيثة إلصالح الضفة  ة النظام التعليمي ال  بني
  ). ٢٠٠٣صبيحات، (أيادي االحتالل اآلثمة ألكثر من ثالثة عقود من الزمن  دمرته

م إ دأ من فھ ن العمل على إحداث التغيير والتحسين في النظام التعليمي الفلسطيني ال بد أن يب
ى ه عل ي تواجه إدارت اده، وتشخيص الصعوبات الت ة  الواقع بكل أبع ا من أھمي ا لھ المدرسة، لم

ع ع ى واق ة واالستقالل إل ي منھجي، ملقصوى في ترجمة أھداف وتطلعات المجتمع نحو الحري
ر نعكس أث يمي ات التعل ى مخرج ح عل كل واض ات . ه وبش م المعوق ن أھ ث أن م رى الباح وي

  : والصعوبات التي تواجه العمل اإلداري المدرسي في فلسطين تتمثل باآلتي

يھم  .١ ون، وعل ادة تربوي ارھم ق دارس، باعتب ديرين في الم ى عاتق الم كثرة األعباء الملقاة عل
  .إدارة عملية التعلم والتعليم المدرسيتقع كافة المسؤوليات الالزمة للنھوض قدماً ب

 . قلة الدورات التدريبية الالزمة للمديرين بشكل عام .٢

ة الفتقارستطاعة بعض اإلدارات المدرسية القيام بالمتابعة الفنية وإعدم  .٣ ا اإلشرافية الالزم ھ
 . لمثل ھذه الخبرات في ھذا المجال

ع يھنا يرى الباحث ضرورة إجراء ھذه الدراسة الوصففمن  ى دواف ة المسحية، للتعرف عل
ي وزارة  اإللتحاق ة ف ي محافظات شمال الضفة الغربي دارس ف ديري الم د م بالعمل اإلداري عن

  : التربية والتعليم العالي الفلسطينية من وجھة نظر المديرين أنفسھم، وذلك لألسباب التالية

ي اإلدارة .١ ل ف ى العم ديرات إل ديرين والم ذب الم ي تج دوافع الت ة  أن ال ا عالق ية، لھ المدرس
و ي يحتمل أن ت ى اكبيرة بطبيعة المشكالت الت ا يختص، عل ة، وم اتھم اإلداري جھھم في حي

ا زال  ذي م م اإلداري والفني ال ة عملھ سبيل المثال ال الحصر، بوضعھم وعالقاتھم، وطبيع
ي ة للعمل ف  يتصف بالتقليدية، وتدني مستوى الخدمات اإلدارية، وغموض األھداف الالزم
ل  ة العم ديرين حول حقيق ؤوليات الم دم وضوح مس ك ع ى ذل ية، يضاف إل اإلدارة المدرس

  .في مجال اإلدارة المدرسيةوطبيعته 

امندرة وجود مثل ھذا النوع من الدراسات في المجتمع الفلسطيني، حيث تركز  .٢ ر  إھتم الكثي
ل الرضا عن ال ة، مث عمل في أوساط من الباحثين التربويين على عدد من الجوانب التربوي

واع  ع وأن المعلمين واإلداريين، ومھام مدير المدرسة في اإلدارة واإلشراف التربويين، وواق
ة  ا من المواضيع القريب ا، وغيرھ املين نحوھ  منوأساليب اإلدارة المدرسية واتجاھات الع

نحو  ضوع دراسة دوافع المديرينمجال اإلدارة المدرسية والتعلم والتعليم الصفي، إال أن مو
م الباحث-بعمل اإلدارة المدرسية، لم يجر التطرق إليه من قبل  اإللتحاق ا  -في حدود عل كم

 ً  . ذكر سابقا
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تويات  .٣ ف المس ى مختل وي عل ام والحي وي الھ وع الترب ذا الموض ة بھ ات المتعلق ة البيان قل
 . البالد العربية الشقيقة عيد النظام التربوي في فلسطين، أمالتربوية، سواء على ص

يم  .٤ ة والتعل ا وزارة التربي وم بھ ي تق تزامن ھذه الدراسة مع المحاوالت الجادة والمتظافرة الت
ل  ة الشرسة من قب د تعرضھا للھجم ة، بع اتھا الوطني اء مؤسس ادة بن الي الفلسطينية إلع الع
وي الفلسطيني،  ة للنظام الترب ة التحتي دمير البني قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، بھدف ت

ى مصدر الوعي والثقافة والصمود وال باعتباره اره عل بناء لمستقبل الشعب الفلسطيني، إلجب
 . ستسالم، ولفرض األمر الواقع عليهاإل

ديرين  .٥ ر الم م بناء قاعدة معلوماتية عن القدرات الحقيقية لمستوى تفكي ة وأدائھ بصورة علمي
الي يم الع ة والتعل ى وزارة التربي ھل عل د يس ذي ق ر ال ام  وموضوعية، األم طينية القي الفلس

ة  ر دق بإعداد البرامج التأھيلية الھادفة، والتخطيط للتطوير اإلداري في المدارس بصورة أكث
 .وشموالً 

  
  أھمية الدراسة

  : يمكن إيجاز أھمية الدراسة بما يلي

ديرين التي تدفع ع الدواف تما إذا كانية في معرفة فالمساعد .١ بالعمل في اإلدارة  لإللتحاقبالم
ا إ يةالمدرس ليمة ولھ ةس ة التعلمي ة التعليمي ردود العملي ى م ة عل ك من نعكاسات إيجابي ، وذل
ة من  اإلطالعخالل  على التفاوت في درجات التفضيل، واألھمية من مجال آلخر، كمحاول

  . المحاوالت الجادة والرائدة في فلسطين

ديرين  .٢ دفع بالم ي ت دوافع الت في اإلدارة المدرسية  بالعمل لإللتحاقالتعرف فيما إذا كانت ال
ة، أم  ة التعليمي ل بتحسين العملي ه، والمتمث ذي وجدت من أجل سليمة، وأنھا تخدم الغرض ال

 . أنھا غير ذلك

ع  .٣ ديرين يمكن أن يساعد في  اإللتحاقإن معرفة دواف د الم بالعمل في اإلدارة المدرسية عن
ية،  قلإللتحاالدوافع غير اإليجابية التي دفعتھم  ،أو تعديل ،تغيير بالعمل في اإلدارة المدرس

ن  د م ن أن يزي ارھا الصحيح، ويمك ي مس ة لتصحيحھا لوضعھا ف اد الخطط العالجي وإيج
ارفاعلية العملية التعلي ا يتفق  مية التعلمية من خالل تعديل أسس إختي ويين بم ديرين الترب الم

طنية الفلسطينية في وحاجات البناء والتغيير والتحسين والتطوير التي تسعى إليه السلطة الو
 . ھذه األيام

ة بالعمل في اإلدارة الم لإللتحاقإن معرفة دوافع المديرين التربويين  .٤ درسية يعتبر من الناحي
ة إ ة النظري ة التعليمي ي العملي ية ف ة دور اإلدارة المدرس ة لمعرف ود المبذول تمراراً للجھ س

دالتعليمية، حيث أن التعرف إلى ھذه الدوافع يضيف معرفة جد وي في إطاره ي ة للفكر الترب
فإن لھذه الدراسة قيمتھا التطبيقية أيضاً، حيث أنه يمكن في  ،أما في الجانب العملي .النظري
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ذه الدراس ا ھ فر عنھ ي تس ائج الت ل اإلضوء النت ي تكف اء ة وضع بعض التوصيات الت رتق
 . بفاعلية وإتقان يةبمستوى المدير حتى يؤدي دوره الھام في تحسين العملية التعليمية التعلم

  
  أھداف الدراسة

  دراسة إلى تحقيق األھداف اآلتيةسعت ال

ع  .١ ى دواف دارس األساسية  اإللتحاقالتعرف إل ديري الم دى م بالعمل في اإلدارة المدرسية ل
ين مجاالت  روق ب د الف ى تحدي ديريات محافظات شمال فلسطين، إضافة إل والثانوية في م

  . الدوافع عند أفراد العينة

دارس  اإللتحاقلتعرف إلى الفروق في دوافع ا .٢ ديري الم دى م بالعمل في اإلدارة المدرسية ل
وع  رات الن اعياألساسية والثانوية في مديريات محافظات شمال فلسطين تبعاً لمتغي ، اإلجتم

راد  د أف ية، ومستوى المدرسة عن رة في اإلدارة المدرس والمستوى التعليمي، وسنوات الخب
 . عينة الدراسة

ة  .٣ ات اإلداري وير الممارس ي تط ا ف ادة منھ ن اإلف يات يمك ات وتوص ى مقترح ل إل التوص
ي باإلواألكاديمية للمديرين التربويين، وتس تم عى إلى نموھم المھن ي ي ائج الت ى النت اد عل عتم

 . التوصل إليھا في ھذه الدراسة
  

  أسئلة الدراسة

  :راسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيةحاولت الد

دوافع  .١ ا ال ديريات محافظات م ي م ة ف ية والثانوي دارس األساس ي الم ديرين ف دفع بالم ي ت الت
يم الفلسطينية؟ لإللتحاقفلسطين شمال   بالعمل في اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعل

  وھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجاالت الدوافع عند أفراد عينة الدراسة؟

ديريات ھل تختلف ھذه الدوافع التي  .٢ ة في م دارس األساسية والثانوي ديرين في الم تدفع بالم
وع  لإللتحاقمحافظات شمال فلسطين  رات الن اختالف متغي بالعمل في اإلدارة المدرسية ب

  ، والمستوى التعليمي، وسنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية، ومستوى المدرسة؟اإلجتماعي

تفسير بالعمل في اإلدارة المدرسية في  لتحاقلإلما مدى مساھمة مجاالت الدوافع للمديرين  .٣
 التباين في الدرجة الكلية لھذه الدوافع؟

  
  مصطلحات الدراسة

دوافع ه نحو  :ال لوك، وتوجھ ي تحرك الس ة للعضوية الت ة أو الخارجي ھي الحاالت الداخلي
ين، رض مع دف أو غ ق ھ ى إ تحقي افظ عل دف وتح ك الھ ق ذل ى يتحق تمراريته حت ن، (س حس

٢٠٠٠ .(  
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ادة  :مدير المدرسة ولى قي ذا االسم، ويت يم بھ ة والتعل ه وزارة التربي ي تعين ھو الموظف الت
ن  ه م ه وتمكين توى أدائ ع مس م لرف ة للمعل ة والتربوي اعدة الفني ديم المس ا، وتق ة إلدارتھ المدرس

رسة سم ناظر المدة بكل طاقاته، وھو ما يطلق عليه إالمساھمة في تحسين العملية التعليمية التعليم
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مديرية التدريب (في بعض األنظمة التربوية في العالم العربي 

وي،  راف الترب ل واإلش ي ).١٩٩٧والتأھي ف اإلجرائ ا التعري ي يحصل أم ة الت ل بالدرج ، فيتمث
  .الدوافع المعدة من قبل الباحث إستبانةعليھا المدير المستجيب على 

املين  :ةاإلدارة المدرسي ع الع دير المدرسة مع جمي ا م وم بھ ي يق ود المنسقة الت جميع الجھ
معه من مدرسين وإداريين وغيرھم، بغية تحقيق األھداف التربوية داخل المدرسة، تحقيقاً يتمشى 

  ). ٢٠٠٥المساد، (مع ما تھدف إليه األمة من تربية أبنائھا تربية صحيحة وعلى أساس سليم 
  

  حدود الدراسة

د .١ انيالمح اني والزم ويين : د البشري والمك ديرين الترب ن الم ة م ى عين ة عل تقتصر الدراس
ديريات محافظات شمال فلسطين،  العاملين في المدارس األساسية والثانوية الحكومية في م

ام الدراسي  اني من الع دة من ٢٠٠٦-٢٠٠٥والتي أجريت في الفصل الث رة الممت ، في الفت
  . ٣١/٦/٢٠٠٦-١٨/٤تاريخ 

يقتصر تناول نتائج الدراسة في ضوء مضمون أداة القياس : حدد اإلحصائي االصطالحيالم .٢
املي  تخراج مع ات وإس ع البيان ي جم ا ف اد عليھ م االعتم ي ت ة، والت ي الدراس تخدمة ف المس

 . الصدق والثبات، وكذلك في ضوء المصطلحات اإلجرائية للدراسة
  

  الدراسات السابقة

ة في يحفل األدب التربوي الذي يتع لق بدوافع اإلختيار المھني بالعديد من الدراسات الميداني
ع  البيئتين العربية واألجنبية، وقام الباحث بمسوحات مكتبية مكثفة للموضوعات التي تناولت دواف
ب  ن كت طين م ي فلس ة ف ة والعام ات الجامعي دى المكتب وافر ل ا ت تعيناً بم ي، مس ار المھن اإلختي

االت  ودوريات ودراسات، إلى جانب االستفادة بما توافر في شبكات اإلنترنت من معلومات ومق
  . وأبحاث

ات  ي ومعلم دى معلم ي ل ار المھن ع اإلختي ت تقصي دواف ي حاول ات الت ين الدراس ن ب وم
ل )١٩٩٠(المدارس دراسة سالمي  ار حق ، والتي ھدفت التعرف إلى أكثر الدوافع أھمية في إختي

  :ن الدوافع األكثر أھمية في إختيار المھنة جاءت مرتبة كاآلتيالتدريس كمھنة، وقد بينت النتائج أ

  . مھنة التعليم مھنة إنسانية .١

 . تعمل على صيانة قيم المجتمع .٢

 . تعطي إحساساً بأداء عمل ھام .٣
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 . تشعر العاملين فيھا بالسعادة .٤

 . مھنة شريفة .٥

 . تتيح المجال للمشاركة في إيجاد قيادات األمة .٦

 . كارتوفر فرص اإلبداع واالبت .٧

 . تسمح بنمو شخصية المعلم .٨

٩.  ً  . توفر عطل رسمية طويلة نسبيا

 . قيهرتشارك في تقدم المجتمع و .١٠

ه  ة ال يوجد ل ار المھن وقد أظھرت النتائج أيضاً بأن دوافع العاملين في حقل التعليم نحو إختي
ة،  رة العملي ر، والخب اعي، والعم وع اإلجتم رات الن اً لمتغي ائية تبع ة إحص ر ذو دالل ل أث والمؤھ

  .العلمي

بإجراء دراسة ھدفت التعرف إلى دوافع اإللتحاق بالعمل في اإلشراف ) ١٩٩٣(وقام مقابلة 
رة  رات المؤھل العلمي، والخب ر متغي د أث ى تحدي التربوي في محافظة اربد في األردن، إضافة إل

روق ذات  ود ف دم وج ى ع ائج عل ت النت ث دل ة، حي راد العين دى أف دوافع ل تالف ال ي اخ ة ف دالل
ى أن  إحصائية بين دوافع المشرفين التربويين على ھذه المتغيرات، كما وأشارت نتائج الدراسة إل
ت  وي تمثل راف الترب ي اإلش ل ف اق بالعم ويين لإللتح رفين الترب ت المش ي دفع دوافع الت م ال أھ

دوافع ال ة، فال دوافع اإلجتماعي ة، وال دوافع المھني م ال ة، ث ة والثقافي دوافع العلمي راً بال ية، وأخي نفس
  . الدوافع اإلقتصادية

ي ) Genezen, 1994(وفي دراسة قام بھا جينزين  ع العمل المھن بھدف التعرف على دواف
ة  ة في والي دارس الحكومي واإلرتياح الوظيفي لدى القائد التربوي، والمرشدات التربويات في الم

ة ايو األمريكي ة شملت. أوھ ة نموذجي ى عين ة عل د أجريت الدراس تخدمت ) ٢٨( وق دة، وإس مرش
ل  ايير دراسة تمث ى مع اد تشير إل إستبانة لقياس دافعية العمل واإلرتياح الوظيفي تحتوي على أبع

اس منسوتا :نماذج مثل ا يعرف بمقي وظيفي، أو م اح ال نموذج البحث الشخصي، ونموذج اإلرتي
  . للرضا عن العمل، ونموذج الممارسة اإلبداعية لدى القائد التربوي

أظھرت نتائج الدراسة حصول أفراد العينة النموذجية على متوسطات أفضل في نموذج  وقد
تھن : اإلرتياح الوظيفي في مجاالت السيطرة، والتحمل، واإلستقاللية الذاتية في اإلنجاز، أما دافعي

درة  ل، والق ى التحم وفق نموذج البحث الشخصي، فكانت أعلى في مجاالت السيطرة، والقدرة عل
ى اإلنجازعلى الت ائج حصول . ركيز في العمل، والرغبة، والقدرة عل ل، أظھرت النت وفي المقاب

ذاتي،  تقالل ال لة باإلس االت ذات الص ي المج ل ف طات أق ى متوس ة عل ة النموذجي راد العين أف
  . والتعزيز، والرضا عن الراتب
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ر  ت بينت دير) Painter, 2000(وقام ات الم ى كفاي رف عل دفت التع ة ھ إجراء دراس ين ب
دارس  ي م دنيا والوسطى ف رحلتين ال ي الم ن معلم دني م يم ذوي األداء المت داتھم حول تقي ومعتق
ي  م نحو الممارسات اإلشرافية ف ى دوافعھ ى التعرف عل ة، باإلضافة إل ا األمريكي ة أريزون والي
رافية  ة واإلش ات اإلداري دارس بالكفاي ديري الم ع م ى تمت ة إل ائج الدراس رت نت ھم، وأظھ مدارس

ا وأظھرت الال دني، كم المعلمين أصحاب األداء المت ق ب ي تتعل زمة في التعامل مع المشكالت الت
ا  ذه المشكالت، أم ى لتجاوز ھ النتائج عدم مشاركة المديرين للمعلمين في تصوراتھم للسبل المثل

ة وال درة العالي ةبالنسبة لدوافع المديرين نحو الممارسات اإلشرافية، فقد بينت النتائج الق النفس  ثق ب
تغناء عن خدماتھم في التي يتمتع بھا المديرو م االس ن نحو إعادة تأھيل وتدريب المعلمين الذين ت

  . حقل التعليم بسبب تدني مستوى أدائھم المھني

ا صبيحات  ام بھ ة ق ي دراس رامج ) ٢٠٠٣(وف ة بب ع إلتحاق الطلب ى دواف بھدف التعرف إل
طينية،  ات الفلس ي الجامع ا ف ات العلي ا الدراس ة قوامھ ى عين ة عل ق أداة الدراس ث جرى تطبي حي

اح ) ٤٢٩( ة النج ت، وجامع ة بيرزي ي، جامع طينية وھ ات فلس الث جامع ن ث ة م اً وطالب طالب
دس اآلتي. الوطنية، وجامعة الق ة ك ع اإللتحاق جاءت مرتب ائج الدراسة أن دواف د أظھرت نت : وق

ي  دافع المھن ي %)٨٢(ال دافع العلم دافع%)٧٨.٨(، وال ي  ، وال دافع %)٧٨.٢(النفس ، وال
ادي  ة %)٧٧.٤(اإلقتص ع البطال اعي %)٧٠(، وداف دافع اإلجتم راً ال ا %). ٦٧.٤(، وأخي كم

في الدوافع التي تعزى ) ٠.٠٥=α(أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
رات ة؛ وا: لمتغي وظفي الحكوم الح م ة ولص ي والبطال دافع النفس ال ال ي مج نس ف ة الج لحال

ة : اإلجتماعية في مجاالت ع البطال دافع اإلقتصادي، وداف اعي، وال دافع اإلجتم ي، وال الدافع المھن
دخل في مجاالت ة؛ وال ة العزاب من الطلب دافع اإلقتصادي، : ولصالح فئ اعي، وال دافع اإلجتم ال

ل من  دخل أق ة أصحاب ال ا جاءت لصالح فئ ة وجميعھ ع البطال ي، وف) ٢٥٠(وداف ار أردن ي دين
ان السكن،  رات التخصص، ومك اً لمتغي ة إحصائية تبع اً ذات دالل المقابل لم تظھر الدراسة فروق

  . والشھادة العلمية
  

  الطريقة واإلجراءات

  منھج الدراسة

  . المنھج الوصفي المسحي، وذلك نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة إستخدم

  وعينتھا مجتمع الدراسة

مديرات المدارس األساسية والثانوية في مديريات شمال تكون مجتمع الدراسة من مديري و
ديرة ) ٦٤٢(فلسطين، والبالغ عددھم  ديراً وم يمم ة والتعل الي  حسب إحصائيات وزارة التربي الع
 ).٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم العالي، . (٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفلسطيني للعام الدراسي

د بلغت  ة الدراسة فق ديرة، ) ١٤٠(أما عين ديراً وم ادل م اً من %) ٢٢(وھي نسبة تع تقريب
  . مجتمع الدراسة
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م  د ت اروق ديرين ب إختي ة، حيث إالم ة العشوائية الطبقي ع الطريق روا عشوائياً بواق ) ١٦(ختي
ديريات شمال فلسطين ) ١٦(مدير مدرسة أساسية، و ة من م ة من كل مديري مدير مدرسة ثانوي

دي منت م ي تض ة، والت ة الدراس ھم عين ملت مدارس ن ش ابلس، ومم ولكرم، ريات ن ين، وط جن
راتھم ) ١(والجدول  .وقلقيلية، وسلفيت ديرين وفق متغي ة الدراسة من الم راد عين ع أف ين توزي يب

  . المستقلة

  .توزيع أفراد العينة من المديرين تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة): ١(جدول 

  مديري المدارس
النوع 
  اإلجتماعي

  برة باإلدارةسنوات الخ  المستوى التعليمي
مستوى 
  المدرسة

  أنثى  ذكر
 بكالوريوس
  فما دون

أعلى من 
  بكالوريوس

اقل من 
 سنوات٥

ن ــــم
١٠-٥ 

  سنوات

أكثر 
 ١٠من 

  سنوات
 ثانوية  أساسية

٧٠  ٧٠  ٤٠  ٤٦  ٥٤  ٤٨  ٩٢  ٤٤  ٩٦  
١٤٠  ١٤٠  ١٤٠  ١٤٠  

  
  أداة الدراسة

تبانةلتحقيق أھداف الدراسة، قام الباحث بتطوير  ع  إس اس دواف ديرين نحو العمل في لقي الم
م تطوير اإل ية، حيث ت تبانةاإلدارة المدرس ن  س ى مجموعة م وح عل ن خالل طرح سؤال مفت م

ى  ذين يسعون الحصول عل ة ال ا في الكلي امج الدراسات العلي ة برن ديرات من طلب ديرين والم الم
الغ عددھم  ة والب ديرة، ) ٣٩(درجة الماجستير في اإلدارة التربوي ديراً وم ديراً و )٢١(م ) ١٨(م

ك للعمل في اإلدارة "مديرة، أما السؤال الذي وجه إلى المجموعة فكان  ي دفعت دوافع الت م ال ما أھ
  ."؟المدرسية

م  ى حدة، ث ع عل وبعد جمع اإلجابات من المديرين والمديرات، تم حساب التكرارات لكل داف
واة إل ون ن راراً لتك ر تك ات األكث تبانةجمعت اإلجاب ة س ذل. الدراس ن األدب ك إك تفاد الباحث م س

بالعمل اإلشرافي، باإلضافة إلى دوافع  اإللتحاقالمھني، ودوافع  ختيارالتربوي المتعلق بدوافع اإل
ة )١٩٩٠(التحاق الطلبة ببرنامج الدراسات العليا، مثل دراسة سالمي  ، )١٩٩٣(، ودراسة مقابل

ر  ة بينت ة )Painter, 2000(ودراس ن ، ودراس ذه ، ا)٢٠٠٢(المحيس ي ھ ابقاً ف ا س ار إليھ لمش
  . الدراسة

  
  صدق األداة

ة  عرضت أداة الدراسة على ثمانية من أعضاء ھيئة التدريس في كلية العلوم التربوية بجامع
رة واسعة في  ديرين ممن يتمتعون بخب ة، وعشرة م وي، النجاح الوطني اإلدارة واإلشراف الترب
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رة(، إلبداء آرائھم حول كل دافع وجمعيھم من مدارس مديريات محافظات شمال فلسطين في ) فق
ه ذي وضعت في ال ال ا للمج دى مالءمتھ ن م ق م ة للتحق اس أداة الدراس آراء . مقي ذ ب د األخ وبع

رى  ارات أخ ارات، وصوبت عب دلت بعض العب ين ع ارات، المحكم ياغة عب د ص اً، وأعي لغوي
دة، فأصبح ع ارات جدي اس اإلوأضيفت عب ارات مقي تبانةدد عب ي صور س ة  تھاف ) ٦٢(النھائي

ة ع ارة موزع اد عب ة أبع ى خمس االت(ل ذلك أ).  مج راء ضماناً لصدق األداة وب ذا اإلج ر ھ عتب
  :فقد رتبت وفق اآلتي ستبانةوصالحيتھا لقياس ما وضعت لقياسه، أما مجاالت اإل

  ).١٤إلى  ١من : (الدوافع النفسية، وتمثله العبارات: المجال األول -

  ). ٢٣إلى ١٥من : (ة، وتمثله العباراتإلقتصادياالدوافع : المجال الثاني -

  ). ٣٨إلى  ٢٤من : (راتاالدوافع المھنية، وتمثله العب: المجال الثالث -

  ). ٥١إلى  ٣٩من : (ة، وتمثله العباراتاإلجتماعيالدوافع : المجال الرابع -

  ).٦٢إلى  ٥٢من : (الدوافع العلمية، وتمثله العبارات: المجال الخامس -
  

  ثبات األداة

تخراج اإلللتحق م إس د ت ة، فق ات أداة الدراس ن ثب اس األداة ق م االت مقي داخلي لمج اق ال تس
اخ ة كرونب تخدام معادل ة  -باس ة الكلي اس الدرج ى أس وبة عل ات محس ة الثب ت قيم ث بلغ ا، حي الف

  ). ٢(ين من الجدول كما يتب) ٠.٩٤(

ي  انةستبتساق الداخلي لمجاالت اإلقيم معامالت الثبات لإل): ٢(جدول  ات الكل ة الثب الخمسة وقيم
  .الفا -باستخدام معادلة كرونباخ

  معامل الثبات  المجاالت

  ٠.٩١  مجال الدوافع النفسية

  ٠.٨٦  ةاإلقتصاديمجال الدوافع 

  ٠.٨٩  مجال الدوافع المھنية

  ٠.٩١  ةاإلجتماعيمجال الدوافع 

  ٠.٨٨  مجال الدوافع العلمية

  ٠.٩٤  معامل الثبات الكلي
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  رات الدراسةمتغي

  : وتشتمل على: المتغيرات المستقلة .أ 

  أنثى* ذكر  : * ، وله مستويان ھمااإلجتماعيالنوع  -

 . أعلى من بكالوريوس*بكالوريوس فما دون، : *المستوى التعليمي، وله مستويان ھما -

ة مستويات ھي - ا ثالث ل من : *سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية، ولھ سنوات،  ٥أق
 . سنوات ١٠أكثر من * ت، سنوا ١٠-٥من *

 ثانوية*أساسية : * مستوى المدرسة -

ابع .ب  ر الت ي إ  :المتغي ل ف ديرين ويتمث ع الم اس دواف ى أداة قي ة الدراسة عل راد عين تجابة أف س
  . بالعمل في اإلدارة المدرسية لإللتحاق

  
  المعالجات اإلحصائية

ن  ة ع ل اإلجاب ن أج تخدمم ة، إس ئلة الدراس رز أس امج ال ث برن وم الباح ائية للعل م اإلحص
  : ، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية)SPSS(ة اإلجتماعي

ابية، و .١ ة الدراسة  اتاإلنحرافالمتوسطات الحس راد عين ة ألداء أف ة، والنسب المئوي المعياري
  . بالعمل في اإلدارة المدرسية لإللتحاقدوافع المديرين  إستبانةعلى 

ا .٢ دد القياس اين متع ل التب ة تحلي رات التابع تخدام ) Repeated MANOVA(ت للمتغي باس
ين )Sidak(سداك  إختبار، و)Wilks' Lamabda(ولكس المبدا  إختبار ، لتحديد الفروق ب

 . مجاالت قياس دوافع المديرين

 ). Independent T-Test(لمجموعتين مستقلتين ) ت( إختبار .٣

ادي  .٤ اين األح ل التب ارو) ANOVA(تحلي فيه للمقارن إختب طات ش ين المتوس ة ب ات البعدي
 ). Scheffet Post –Hoc Test(الحسابية 

 .لتحديد أكثر المجاالت تفسيراً للقيمة الكلية من التباين ىتحليل اإلنحدار المتدرج الخط .٥
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

ع  ى دواف رف إل ة التع دفت الدراس ديرين ھ اقالم ي  لإللتح ية ف ي اإلدارة المدرس ل ف بالعم
ا إذا  المدارس ى التعرف فيم األساسية والثانوية في مديريات محافظات شمال فلسطين، إضافة إل

ستقصاء أثر الدوافع، كما وھدفت الدراسة إلى إكان يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجاالت 
وع  رات الن اعيمتغي ية،اإلجتم ي اإلدارة المدرس ة ف نوات الخدم ي، وس توى التعليم  ، والمس
دوافعومستوى المدرس ذه ال ى ھ ا  .ة عل ة قوامھ ى عين ك أجريت الدراسة عل ق ذل ) ١٤٠(ولتحقي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

االت ة بمج ة المتمثل ا أداة الدراس ت عليھ ث طبق ديرة، حي ديراً وم دوافع : م ية، وال دوافع النفس ال
ادي دوافع اإلقتص ة، وال دوافع المھني د جماإلجتماعية، وال ة، وبع دوافع العلمي ات أداة ة، وال ع بيان

ت  ة تم وم الدراس ائي للعل امج اإلحص تخدام البرن ائياً باس ا إحص ، )SPSS(ة اإلجتماعيمعالجتھ
  . وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة تبعاَ ألسئلتھا

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

ديريات محافظات  ي م ة ف ية والثانوي دارس األساس ي الم ديرين ف دفع بالم ي ت دوافع الت ا ال م
ة  لإللتحاقشمال فلسطين  روق ذات دالل بالعمل في اإلدارة في اإلدارة المدرسية؟ وھل توجد ف

  إحصائية بين مجاالت الدوافع عند أفراد عينة الدراسة؟ 

ؤال،  ن الس ق األول م ن الش ة ع تخدملإلجاب ابيإس طات الحس ة ةت المتوس ، والنسب المئوي
د ائج الج دوافع، ونت ة لل ة الكلي ال، وللدرج ل مج رات، ولك ) ٧(، و )٦(، )٥(، )٤( ،)٣(ول اللفق

ترتيب المجاالت، وخالصة النتائج، والدرجة الكلية للدوافع عند ) ٨(تبين ذلك، بينما يبين الجدول 
  .أفراد عينة الدراسة

لم  راً ألن س ائج، ونظ ير النت ل تفس ن أج تجابة م ذي إاإلس رت ال اس ليك ب مقي د بحس عتم
)Likert Scale (مئوية اآلتيةبتدرجه الخماسي، فقد اعتمدت النسب ال :  

  . فأكثر تؤشر على درجة موافقة عالية جداً من الدوافع% ٨٠ -

 . تؤشر على درجة موافقة عالية من الدوافع% ٧٩.٩ -% ٧٠ -

 . تؤشر على درجة موافقة متوسطة من الدوافع% ٦٩.٩-%٦٠ -

 . تؤشر على درجة موافقة متدنية من الدوافع% ٥٩.٩-%٥٠ -

 . متدنية جداً من الدوافعتؤشر على درجة موافقة % ٥٠أقل من  -

ى  ائم عل أما األساس الذي تم االعتماد عليه في توزيع ھذه الفئات فھو األساس اإلحصائي الق
  .)٢٠٠٧الطاھر، ( توزيع المسافات بين فئات التدريج على المقياس بشكل متساوٍ 

  مجال الدوافع النفسية  .١

دول  درجات  ):٣(ج ة ل ب المئوي ابية والنس طات الحس ديرين  المتوس ع الم ى دواف ة عل الموافق
  .)١٤٠=ن(عند أفراد عينة الدراسة  لمجال الدوافع النفسية بالعمل في اإلدارة المدرسية لإللتحاق

 المتوسط  فقرات مجال الدوافع النفسية الرقم
النسبة 
 (%) المئوية

درجة 
  الموافقة

 عالية   ٧٣.٤  ٣.٦٨  .لزيادة شعوري بأھميتي كفرد  .١
 عالية   ٧٣.٤  ٣.٦٨  .ر الوظيفي لديستقرالتحقيق اإل  .٢
  عالية جداً   ٨٠.٤  ٤.٠٢  .تحقيق طموحاتي الشخصية إمكانيةلزيادة   .٣

)٣(تابع جدول رقم ...   
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 ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتوسط  فقرات مجال الدوافع النفسية الرقم
النسبة 
 (%) المئوية

درجة 
  الموافقة

  متوسطة  ٦٦.٢  ٣.٣١  .لرغبتي في قيادة اآلخرين  .٤
 عالية جداً   ٨٢    ٤.١٠  .ة في مساعدة المعلمينلزيادة شعوري بالسعاد  .٥
 عالية   ٧٦.٨  ٣.٨٤  .إلتاحة الفرصة للتعبير عن رأيي  .٦
لبناء جسور من الثقة المتبادلة بيني وبين   .٧

  .المعلمين
 عالية جداً   ٨٠.٢  ٤.٠١

 عالية   ٧٦.٤  ٣.٨٤  .لزيادة شعوري بالرضا عن النفس  .٨
 ألن العمل في اإلدارة المدرسية يسمح بنمو  .٩

  .شخصيتي وتطورھا
 عالية جداً   ٨١.٤  ٤.٠٧

لرغبتي في العمل في اإلدارة المدرسية منذ أن   .١٠
 ً   .كنت معلما

 متوسطة  ٦٧.٦  ٣.٣٨

 متوسطة  ٦٩    ٣.٤٥  .لرغبتي في تحقيق ذاتي  .١١
 عالية   ٧٢    ٣.٦٠  .لرغبتي في الحصول على درجة علمية أعلى  .١٢
ألن العمل في اإلدارة المدرسية حافز لزيادة   .١٣

  .ائيعط
 عالية جداً   ٨١.٤  ٤.٠٧

للتخلص من الملل الذي أصابني من جراء   .١٤
  .التدريس

 متدنية  ٥٤.٤  ٢.٧٢

  عالية  ٧٤    ٣.٧٠  الدرجة الكلية للمجال  

  .درجات) ٥(لإلستجابة أقصى درجة   *

بالعمل في اإلدارة  لإللتحاقأن درجة الموافقة على دوافع المديرين ) ٣(يتضح من الجدول 
ن ة الدراسة في مجال  المدرسية م راد عين ة نظر أف ةوجھ دوافع النفسية كانت عالي ى  ال داً عل ج

رات ت ) ١٣، ٩، ٧، ٥، ٣: (الفق ث كان بة الحي ة النس تجابة مئوي ن لإلس ر م ا أكث ، %)٨٠(عليھ
رات  ى الفق ة عل ت عالي بة )١٢، ٨، ٦، ٢، ١(وكان ت نس ث تراوح تجابة ، حي ين اإلس ا ب عليھ

رات%) ٧٦.٨ -%٧٢( ا الفق ي  أم د انحصرت ف طة فق ا متوس ة عليھ ة الموافق اءت درج ي ج الت
رات  بة )١١، ١٠، ٤(الفق ت نس ث تراوح تجابة ، حي ين اإلس ا ب ا %) ٦٩ -% ٦٦.٢(عليھ أم

رة  بة للفق بة ) ١٤(بالنس ت نس ة، وإذ بلغ ا متدني ة عليھ ة الموافق ت درج د كان تجابة فق ا اإلس عليھ
ا اإلستجابة فكانت عالية، حيث وصلت نسبة وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال %) ٥٤.٤( عليھ

  %). ٧٤(إلى 
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  ةاإلقتصاديمجال الدوافع   .٢

دول  ديرين  ):٤(ج ع الم ى دواف ة عل درجات الموافق ة ل ب المئوي ابية والنس طات الحس المتوس
اق ية  لإللتح ي اإلدارة المدرس ل ف دوافع بالعم ال ال اديةلمج ة  االقتص ة الدراس راد عين د أف عن

  .)١٤٠=ن(

النسبة   المتوسط  اإلقتصاديةفقرات مجال الدوافع   الرقم
 (%)المئوية

درجة 
  الموافقة

ي    .١٥ وفر ل ية ي ي اإلدارة المدرس ل ف ألن العم
  .الكسب المادي األفضل من التدريس العادي

 متدنية جداً   ٤٨.٤  ٢.٤٤

 متدنية جداً   ٤١  ٢.٠٥  .للحصول على فرص أكثر للعمل اإلضافي   .١٦

  عالية  ٧٤  ٣.٧٠  .لتحسين وضعي الوظيفي   .١٧

  متوسطة  ٦٢.٨  ٣.١٤  .لزيادة فرص ترقيتي مما يزيد ُمرتبي   .١٨

آت    .١٩ وافز والمكاف ود الح رلوج ض  أكث ن بع م
  .األخرىاألعمال اإلدارية 

 متدنية  ٥٥.٤  ٢.٧٧

 متوسطة  ٦١.٤  ٣.٠٧  .لتوفير الظرف الحياتي المناسب   .٢٠

 متوسطة  ٦٣.٤  ٣.١٧  .لتوفير حياة أفضل لي وألسرتي   .٢١

 عالية  ٧٠.٨  ٣.٥٤  .ق جديدة لي في فرص العمللفتح آفا   .٢٢

دير    .٢٣ ألن العمل في اإلدارة المدرسية يمكن الم
ات  ية ومتطلب ه األساس وفير حاجات ن ت م

  .المعيشة بسھولة

 متدنية جداً   ٤٨.٢  ٢.٤١

  متدنية   ٥٨.٤  ٢.٩٢  الدرجة الكلية للمجال  

  .درجات) ٥(لإلستجابة أقصى درجة   *

دوافع أن د) ٤(يتبين من الجدول  ة اإلقتصاديرجة الموافقة على دوافع المديرين في مجال ال
رات  ى الفق داً عل ة ج ت متدني ا )٢٣، ١٦، ١٥(كان ة عليھ بة الموافق ت نس ث تراوح ـيب، حي ن ـ

رة %)٤٨.٤ - %٤١( ى الفق ة عل ت متدني بة )١٩(، وكان ت نس تجابة ، إذ بلغ ا اإلس عليھ
ا بدرجة متوسطة، فقد ) ٢١، ٢٠(أما بالنسبة للفقرتين %). ٥٥.٤( ة عليھم جاءت درجة الموافق

ا %)٦٣.٤ - %٦١.٤(وھي بنسب ترواحت بين  ة عليھ ي بلغت الموافق رات الت ، أما بالنسبة للفق
الفقرتين  د انحصرت ب ة، فق ة عالي بة )٢٢، ١٧(بدرج ث تراوحت نس تجابة ، حي ين اإلس ا ب عليھ

ل فقد كانت متدنية، بعد أن بلغت وفيما يتعلق بدرجة الموافقة على المجال كك%). ٧٤ -%٧٠.٨(
  %).٥٨.٤(عليھا اإلستجابة نسبة 
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 ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجال الدوافع المھنية  .٣

دول  ديرين  ):٥(ج ع الم ى دواف ة عل درجات الموافق ة ل ب المئوي ابية والنس طات الحس المتوس
  .)١٤٠=ن(عند أفراد عينة الدراسة  لمجال الدوافع المھنية بالعمل في اإلدارة المدرسية لإللتحاق

 المتوسط  المھنيةفقرات مجال الدوافع   رقمال
النسبة 

  (%)المئوية 
درجة 
  الموافقة

 عالية   ٧٩  ٣.٩٥  .تخاذ القراراتمھارة المعلم في إلتنمية    .٢٤
للمساھمة في تصويب بعض التصورات    .٢٥

  .الخاطئة عن عمل مدير المدرسة
 عالية جداً   ٨٤.٨  ٤.٢٤

 الية جداً ع  ٨٣.٦  ٤.١٨  .لنقل أفكاري وآرائي إلى اإلخرين   .٢٦
 عالية جداً   ٨٣.٤  ٤.٢٨  .لخدمة المعلم ورفع مستوى أدائه المھني   .٢٧
لتوعية العاملين في الميدان للقيام بواجباتھم    .٢٨

  .التربوية
 عالية جداً   ٨١    ٤.٠٥

 عالية جداً   ٨٠.٨  ٤.٠٤  .لتنمية قدراتي في التقويم السليم   .٢٩
لتفھم مشكالت المعلمين وايجاد الحلول    .٣٠

  .المناسبة لھا
 عالية جداً   ٨٢    ٤.١٠

للمساھمة في اتخاذ القرارات التربوية    .٣١
  .المناسبة

 عالية جداً   ٨٣.٦  ٤.١٨

 عالية جداً   ٨٥     ٤.٢٥  .للمساھمة في تطوير العملية التربوية   .٣٢
تخاذ القرار المناسب في إليجاد القدرة على إ   .٣٣

  .المواقف المختلفة
 عالية جداً   ٨٣    ٤.١٥

اإلدارية وتطبيقاتھا  ستفادة من النظرياتلإل   .٣٤
  .التربوية

 عالية   ٧٨.٤  ٣.٩٢

لتنمية قدراتي المھنية في الحكم على    .٣٥
  .تدريس اآلخرين

 عالية   ٧٧    ٣.٨٥

 عالية جداً   ٨٥.٤  ٤.٢٧  .لتنشئة قيادات واعية في ھذا المجال   .٣٦
 عالية جداً   ٨٤.٤  ٤.٢٢  .لتوفير حرية اإلبداع في أدائي   .٣٧
 عالية   ٧٣.٤  ٣.٦٧  .للترقية والترفيع في وظيفتي   .٣٨

  عالية جداً   ٨١.٨  ٤.٠٩  الدرجة الكلية للمجال  

  .درجات) ٥(لإلستجابة أقصى درجة   *

ة ) ٥(يتضح من الجدول  دوافع المھني ديرين في مجال ال ع الم ى دواف ة عل أن درجة الموافق
رات  ى الفق ، حيث )٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥(كانت عالية جداً عل

رات %)٨٥.٤ -%٨٠.٨(اوحت نسبة الموافقة عليھا بين تر ى الفق ة عل ، ٣٤، ٢٤(، وكانت عالي



 "بالعمل في اإلدارة المدرسية في فلسطين لاللتحاقدوافع المديرين "ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ين  ،)٣٨، ٣٥ ا ب ة عليھ بة الموافق ت نس ة %). ٧٩ -%٧٣.٤(إذ تراوح ق بالدرج ا يتعل ا فيم أم
  %).٨١.٨(الكلية للمجال فقد كانت عالية جداً، حيث بلغت نسبة الموافقة عليھا 

  ةاإلجتماعيمجال الدوافع   .٤

دول  ديرين  ):٦(ج ع الم ى دواف ة عل درجات الموافق ة ل ب المئوي ابية والنس طات الحس المتوس
اق ية لإللتح ي اإلدارة المدرس ل ف ة بالعم دوافع االجتماعي ال ال ة  لمج ة الدراس راد عين د أف عن

  .)١٤٠=ن(

 المتوسط  االجتماعيةفقرات مجال الدوافع   الرقم
النسبة 

  (%)المئوية 
درجة 
  الموافقة

 متوسطة  ٦٨    ٣.٤٠  .حترام المجتمع وتقديره ليادة إلزي   .٣٩
 عالية   ٧١.٦  ٣.٥٨  .اإلجتماعيلتحسين مركزي    .٤٠
ة في اإلجتماعيللمشاركة في حل المشكالت    .٤١

  .البيئة المحلية
 عالية   ٧٨.٤  ٣.٩٢

للسمعة المھنية الطيبة التي يتمتع بھا مدير    .٤٢
  .المدرسة في المجتمع

 متوسطة  ٦٧.٤  ٣.٣٧

في رفع الظلم عن العاملين في للمساھمة    .٤٣
  .الميدان التربوي

 عالية   ٧٧.٦  ٣.٨٨

 عالية جداً   ٨٢    ٤.١٠  .لتطوير أساليب جديدة في التعاون والمعاملة   .٤٤
ة اإلجتماعيالمجال لتوسيع عالقاتي  إلفساح   .٤٥

  .مع مختلف الفئات
 عالية   ٧٧  ٣.٨٥

ألنھا تشيع أجواء من التعاون والديمقراطية    .٤٦
  .بين المديرين

 عالية   ٧٥.٦  ٣.٧٨

 متوسطة  ٦٣.٤  ٣.١٧  .لتحسين مركزي األسري والعائلي    .٤٧
للمشاركة في خدمة الوطن عن طريق    .٤٨

  .تطوير العملية التعليمية التعلمية
 عالية جداً   ٨٤.٢  ٤.٢١

المدرسية ھو عمل ألن العمل في اإلدارة    .٤٩
  .حترام والتقديرإنساني يستحق اإل

 عالية جداً   ٨٧    ٤.٣٥

ھمة في المحافظة على قيم المجتمع للمسا   .٥٠
  .وعاداته

 عالية جداً   ٨٤.٨  ٤.٢٤

تجاھات إيجابية في سلوك المعلمين لبناء إ   .٥١
  .والطلبة حول أھمية التعليم في تطوير المجتمع

 عالية جداً   ٨٦.٢  ٤.٣١

  عالية  ٧٧.٢  ٣.٨٦  الدرجة الكلية للمجال  

  .درجات) ٥(لإلستجابة أقصى درجة   *
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 ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة اإلجتماعيأن درجة الموافقة على دوافع المديرين في مجال الدوافع ) ٦(يتضح من الجدول 
رات  ى الفق داً عل ة ج ا )٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٤(كانت عالي ة عليھ ، حيث تراوحت نسبة الموافق

رات %)٨٦.٢ -.%٨٢(بين  ى الفق حيث تراوحت ) ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٤١، ٤٠(، وكانت عالية عل
د كانت نسبة ) ٤٧، ٤٢، ٣٩(وبالنسبة للفقرات %) ٧٨.٤ -%٧١.٦(نسبة الموافقة عليھا بين  فق

ين  د %)٦٨ -%٦٣.٤(الموافقة عليھا متوسطة إذ بلغت ب ة للمجال فق ا بالنسبة للدرجة الكلي ، أم
  %).٧٧.٢(كانت عالية، حيث بلغت نسبة الموافقة عليھا 

  مجال الدوافع العلمية  .٥

دول  در ):٧(ج ة ل ب المئوي ابية والنس طات الحس ديرين المتوس ع الم ى دواف ة عل جات الموافق
  .)١٤٠=ن(عند أفراد عينة الدراسة لمجال الدوافع العلمية بالعمل في اإلدارة المدرسية  لإللتحاق

النسبة  المتوسط  العلميةفقرات مجال الدوافع   الرقم
  (%)المئوية 

درجة 
  الموافقة

لرفع كفايتي المعرفية في مجال اإلدارة   .٥٢
 .والتعليم في آن واحد

 عالية جداً   ٨٣.٦  ٤.١٨

لزيادة فرص مشاركتي في الندوات العلمية   .٥٣
على كل ما ھو  اإلطالعوالمؤتمرات بھدف 

 .جديد في مجال اإلدارة المدرسية

 عالية ٧٩  ٣.٩٥

لزيادة قدرتي على القيام ببحوث ودراسات   .٥٤
 .في ميادين اإلدارة والتربية والتعليم

 عالية  ٧٦.٤  ٣.٨٢

 عالية  ٧٨.٨  ٣.٩٤ .فع مستواي العلميإلتاحة الفرصة في ر   .٥٥
للعمل على تنسيق جھود المعلمين من أجل   .٥٦

 .اإلبداع واالبتكار
 عالية جداً   ٨٥.٦  ٤.٢٨

للتعرف إلى طرائق وأساليب مختلفة في   .٥٧
 .مجال التدريس

 عالية جداً   ٨١.٤  ٤.٠٧

لتوفير الفرصة للمشاركة في إعداد المناھج   .٥٨
 .ةوتطويرھا وتأليف الكتب المدرسي

 عالية ٧٥  ٣.٧٥

للتعرف إلى أنماط مختلفة من اإلدارات    .٥٩
  .المدرسية

 عالية  ٧٩.٦  ٣.٩٨

للتعرف إلى أنواع التدريب التي تعمل على   .٦٠
 .تحسين األداء داخل غرفة الصف

 عالية جداً   ٨٠.٤  ٤.٠٢

 عالية جداً   ٨٢.٤  ٤.١٤ .ات والمعارفاإلتجاھلمواكبة الحداثة في   .٦١
لمية في مجال اإلدارة لمواكبة التطورات الع   .٦٢

  .المدرسية
 عالية جداً   ٨٤.٠  ٤.٢٠

  عالية جداً   ٨٠.٦  ٤.٠٣ الدرجة الكلية للمجال  

  .درجات) ٥(لإلستجابة أقصى درجة   *
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة ) ٧(يتضح من الجدول  دوافع العلمي ديرين في مجال ال ع الم ى دواف ة عل أن درجة الموافق
رات  ى الفق داً عل ة ج ت عالي ة )٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٦، ٥٢(كان بة الموافق ث تراوحت نس ، حي

ين  ا ب الفقرات %)٨٥.٦-%٨٠.٤(عليھ ق ب ا يتعل ت ) ٥٩، ٥٨، ٥٥، ٥٤، ٥٣(، وفيم د كان فق
ين  ا ب ة عليھ ق بدرجة المجال %)٧٩.٦-%٧٥(عالية، حيث تراوحت نسبة الموافق ا يتعل ، وفيم

  %).٨٠.٦(ككل فقد كانت عالية جداً، وتعادل النسبة 

 رجة الموافقة على دوافع المديرينالدرجة الكلية لدترتيب المجاالت، و  .٦

ديرين والدرجة  ):٨(جدول  ع الم الترتيب والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية لمجاالت دواف
  .)١٤٠= ن (الكلية للمجاالت عند أفراد عينة الدراسة 

  درجة الموافقة  %النسبة المئوية   المتوسط  المجاالت  الترتيب

  عالية  ٧٤  ٣.٧٠  لنفسيةمجال الدوافع ا  ٤
  متدنية  ٥٨.٤  ٢.٩٢ ةاإلقتصاديمجال الدوافع   ٥
  عالية جداً   ٨١.٨  ٤.٠٩ مجال الدوافع المھنية   ١
  عالية  ٧٧.٢  ٣.٨٦ ةاإلجتماعيمجال الدوافع   ٣
  عالية جداً   ٨٠.٦  ٤.٠٣ مجال الدوافع العلمية  ٢

  عالية  ٧٤.٤  ٣.٧٢  الدرجة الكلية لمجاالت دوافع المديرين 

  .درجات) ٥(لإلستجابة أقصى درجة   *

ة ) ٨(يتضح من الجدول  ة الدراس راد عين د أف ديرين عن ع الم ى دواف ة عل ة الموافق أن درج
ى لإلستجابة كانت بشكل عام عالية، حيث بلغت النسبة المئوية  ة إل %). ٧٤.٤(على الدرجة الكلي

ى ال ة عل ى وفيما يتعلق بترتيب المجاالت، حاز مجال الدوافع المھني ة األول ه %)٨١.٨(مرتب ، يلي
ة  دوافع العلمي ال ال دوافع %)٨٠.٦(مج ال ال دوافع %)٧٧.٢(ة اإلجتماعي، فمج ال ال م مج ، ث

  %). ٥٨.٤(ة اإلقتصادي، وأخيراً مجال الدوافع %)٧٤(النفسية 

ديرين )٨(تشير معطيات نتائج الجدول كما  ي تشجع الم م المجاالت الت ى ، فقد تمثلت أھ عل
دبال إللتحاقا ة وال دوافع المھني والي، وعمل في اإلدارة المدرسية بمجالي ال ى الت ة، وعل افع العلمي

ي والع دير المھن ي تصب في صميم عمل الم م المجاالت الت ى باعتبارھما من أھ لمي، سواء عل
ي، أم توى الشخص ل  المس ى مجم دير عل رف الم ي يش يم الت ة والتعل رة التربي توى أس ى مس عل
ة أعمالھا إدارة وتوجيھ اني مھني الين من مع نحو اً وإشرافاً وتنسيقاً، ونظراً لما يحمله ھاذين المج

ة في مجال  التحسين ة للتطورات العلمي والتطوير، باإلضافة إلى ما يندرج في إطارھا من مواكب
ية ة  ،اإلدارة المدرس ار للعملي داع واالبتك ن اإلب ة م ة المرغوب ى الدرج ول إل ا للوص عياً منھ س

أنهعليميةالتعليمية الت إن  ، والبحث في كل ما من ش م، ف دير والمعل ين الم ة ب ة اإليجابي ة العالق تنمي
ول من  األمر يتطلب من المدير النھوض قدماً بالمسيرة التعليمية مھنياً وعلمياً، لضمان الحد المقب

  . ا يؤكد عليھما المجاالن المذكورانالتطور والبناء على المستويين الشخصي والجماعي، وھذا م
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 ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوافع  ذا المجال، حصول مجالي ال ة للنظر في ھ ائج الملفت داإلجتماعيومن النت افع وة، وال
ة ة عالي ات موافق ى درج ية عل ر ،النفس ذا األم الين ل وھ اذين المج ة ھ ى أھمي ير إل دير، يش لم

ات  د العالق ة في أوساط اإلجتماعيباعتبارھما من المجاالت التي تعزز من قدرة المدير في توطي
اون واإلمين، في أجواء تسودھا رالمعل آلف، وتوح التع ينسجام والت يم  هذاتالوقت  دعم ف من ق

  . المجتمع وعاداته وأھدافه وتطلعاته وتقاليده

ى درجة اإلقتصاديأما بالنسبة للدوافع  ة، حيث أشارت إل ة وأھمي ة، فكانت أقل الدوافع مرتب
ستغالل المدير لموقعه الوظيفي، إإلى أن  موافقة متدنية، ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود

ه  ى حاجات ادي األفضل، للحصول عل وفير المكسب الم بھدف الحصول على عمل إضافي، أو ت
ائج  المعيشية بسھولة ويسر، ليست على قائمة المدير من األفضليات، كما يستشف من مجمل النت

  . المتعلقة بھذا المجال بالذات

ال، يستخلص الباحث وفي اإل ا، وتتناسب مع  نأجم ة في ترتيبھ ائج جاءت منطقي ذه النت ھ
ويين جع الترب ذي يش طين ال ي فلس وي ف ام الترب ع النظ ديرين، بضرورة  ،واق ھم الم ى رأس وعل

اون ة والتع ودھا روح األلف واء تس ي أج اً، ف اً واجتماعي اً وعلمي خاصة وأن بعض  ،التطور مھني
ات ذه الدراستوصلت  الدراس ابھة لھ ائج مش ى نت ة سالمي إل ا، دراس ة )١٩٩٠(ة ومنھ ، ودراس

ي )٢٠٠٣(صالحات  دوافع الت االت ال ي مج ة ف ن األھمي ب م س الترتي ى نف لتا إل ث توص ، حي
ي ة، أم توصلت إليھا ھذه الدراسة، سواء ف ع العمل في التربي الدراسة في المجاالت  مجال دواف

  . التربوية المختلفة

ين مجاالت ومن أجل اإلجابة عن الشق الثاني من السؤا روق ب ل األول، والمتمثل بتحديد الف
ية،  لإللتحاقالدوافع للمديرين  رات  إستخدمبالعمل في اإلدارة المدرس دد المتغي اين متع ل التب تحلي

  دا ـس المبـي ولكـاإلحصائ ارـدام اإلختبـك باستخـ، وذل)MANOVA(ة ـالتابع
)Wilks' Lambda( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) ٩ .  

  .ولكس المبدا لداللة الفروق بين مجاالت دوافع المديرين إختبارنتائج  ):٩(جدول 

  مستوى الداللة  درجات حرية الخطأ درجات حرية البسط  التقريبية) ف( ختبارقيمة اإل

٠.٠٠٠١  ١٣٦  ٤  ١٠٧.٤٥  ٠.٢٤  

  ).٠.٠٥=α(دال إحصائياً عند مستوى   *

دول  ن الج ائية ع) ٩(يتضح م ة إحص روق ذات دالل ود ف توى وج د مس ين ) ٠.٠٥=α(ن ب
روق،  ين أي من المجاالت كانت الف د ب ديرين، ولتحدي ع الم تخدممجاالت دواف ار إس داك  إختب س

)Sidak Test ( للمقارنات الثنائية بين المتوسطات الحسابية، ونتائج الجدول)تبين ذلك) ١٠ .  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .رينسداك لداللة الفروق بين مجاالت دوافع المدي إختبارنتائج  ):١٠(جدول 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ المتوسط  المجاالت

  *٠.٣٣-  *٠.١٦-  *٠.٣٩-  *٠.٧٧    ٣.٧٠  مجال الدوافع النفسية

  *١.١١-  *٠.٩٣-  *١.١٧-      ٢.٩٢ ةاإلقتصاديمجال الدوافع 

  ٠.٠٦  *٠.٢٣        ٤.٠٩ مجال الدوافع المھنية 

  *٠.١٧-          ٣.٨٦ ةاإلجتماعيمجال الدوافع 

            ٤.٠٣ مجال الدوافع العلمية

  ).٠.٠٥=α(دال إحصائياً عند مستوى   *

دول  ن الج ح م ة ) ١٠(يتض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج أن
)α=ديرين ) ٠.٠٥ دفع بالم ي ت دوافع الت االت ال ين مج اقب ية،  لإللتح ي اإلدارة المدرس ل ف بالعم

  :حيث كانت الفروق بين المجاالت اآلتية

  . لمجاالت ولصالح مجال الدوافع المھنيةمجال الدوافع النفسية، وجميع ا -

دوافع  - ال ال اديمج دوافع اإلقتص ة، وال دوافع المھني االت ال داإلجتماعية، ومج افع وة، وال
 . العلمية، ولصالح مجال الدوافع المھنية

 . ة، ولصالح مجال الدوافع المھنيةاإلجتماعيمجال الدوافع المھنية، ومجال الدوافع  -

 . ة، ومجال الدوافع العلمية، ولصالح مجال الدوافع العلميةياإلجتماعمجال الدوافع  -

د ذه وبينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً بين مجالي الدوافع المھنية وال ة، وتظھر ھ افع العلمي
  ). ١(النتيجة بوضوح في الشكل البياني رقم 
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، يتضح أھمية )١(، والشكل البياني رقم )١٠(و) ٩(ومن خالل عرض النتائج في الجدولين 
د ة وال دوافع المھني الي ال ي اإلدارة ومج ل ف ديرين بالعم اق الم ارزة اللتح دوافع ب ة، ك افع العلمي

ذه المجاالت، المدرسية، وھذا ما يستدل عليه من قيم ا ه ھ ي حازت علي لمتوسطات العالية جداً الت
ة  ويرى الباحث أن ھذه النتيجة تنسجم وتوقعات المجتمع الفلسطيني، شأنه شأن المجتمعات العربي
بالد، ألن  األخرى، الذي يعتبر العمل في اإلدارة المدرسية أحد أھم العوامل التي تساھم في تقدم ال

ديرين مح للم ي يس ه األساس اف ھدف اً، باإلض اً وعلمي دم مھني ة للتق ة التربوي ين العملي ى تحس ة إل
ارات لإل ابه مھ ه، وإكس ة وتوعيت اء الخدم ع أداءه أثن م ورف ة المعل وي، وخدم ام الترب اء بالنظ رتق

 ً   . النمو الذاتي مھنيا

ة )١٩٩٠(وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة سالمي  دوافع المھني ة ال ى أھمي ، والتي أشارت عل
 إيجادمھنة العمل التربوي، باعتبارھا مھنة إنسانية شريفة، تتيح المشاركة في  إختيارفي  والعلمية

، والتي أشارت )٢٠٠٣(كما وتتفق مع دراسة صبيحات . قيادات األمة بوعي وإدراك وعقالنية
ى  اني عل األول والث ا ب اء ترتيبھم ذان ج ة، والل دوافع العلمي ة وال دوافع المھني ة مجالي ال ى أھمي إل

  .لتوالي، من بين بقية المجاالت التي تتعلق بدوافع االقبال على الدراسة بمستوى الدراسات العلياا

  لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيا   :ثانياً 

ة في  دارس األساسية والثانوي ويين في الم ھل تختلف ھذه الدوافع التي تدفع بالمديرين الترب
طين  مال فلس ات ش ديريات محافظ اقم رات بال لإللتح اختالف متغي ية ب ي اإلدارة المدرس ل ف عم

وع  اعيالن توى اإلجتم ية، ومس ي اإلدارة المدرس رة ف نوات الخب ي، وس توى التعليم ، والمس
  المدرسة؟ 

  : وفيما يلي عرض للنتائج المتعلقة بھذه المتغيرات

  اإلجتماعيالنوع   .أ

ؤال،  ن الس ق م ذا الش ن ھ ة ع تخدملإلجاب ار إس اد دالال) ت( إختب ين إليج روق ب ت الف
اعي،  وع االجتم ر الن زى لمتغي ي تع ة الت ة الدراس راد عين ات أف طات إجاب دول متوس ائج الج ونت

  .تبين ذلك) ١١(
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  .اإلجتماعيلداللة الفروق في دوافع المديرين تبعاً لمتغير النوع ) ت( إختبارنتائج   ):١١(جدول 

  المجاالت
) ت(  أنثى  ذكر

  المسحوبة
مستوى 
 اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط  الداللة

  ٠.٦٧  ٠.٤٢  ٠.٤٨  ٣.٦٧  ٠.٥١  ٣.٧١  مجال الدوافع النفسية

مجال الدوافع 
 ةاإلقتصادي

٠.٣٢  ٠.٩٨-  ٠.٧١  ٣.٠١  ٠.٧٦  ٢.٨٨  

  ٠.٧٣  ٠.٣٤-  ٠.٤٨  ٤.١١  ٠.٥٥  ٤.٠٨ مجال الدوافع المھنية 

مجال الدوافع 
 ةاإلجتماعي

٠.٩١  ٠.١١-  ٠.٥٨  ٣.٨٧  ٠.٥٦  ٣.٨٥  

  ٠.٤٩  ٠.٧٩  ٠.٧٦  ٣.٩٧  ٠.٥٢  ٤.٠٦ وافع العلميةمجال الد

الدرجة الكلية لمجاالت 
دوافع المديرين وفق 

  اإلجتماعيالنوع 

٠.٩٠  ٠.١٢-  ٠.٥١  ٣.٧٣  ٠.٤٣  ٣.٧٢  

  ).٠.٠٥ = α(دال إحصائياً عند مستوى   *

د مستوى ) ١١(يتضح من الجدول  ) ٠.٠٥ = α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
اً في دوافع ا وع لمديرين للعمل في اإلدارة المدرسية تبع ر الن اعيلمتغي رى  اإلجتم ديرين، وي للم

وع  ر الن اً لمتغي اعيالباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبع ى( اإلجتم ر، أنث د ) ذك ق
د  ا ق ية، كم يعود إلى عمومية وتشابه الدوافع لدى الجنسين من المديرين للعمل في اإلدارة المدرس

و ي يع تھم ف م، ورغب ة عملھ ة وأھمي اتھم بقيم ابه أحاسيسھم ومشاعرھم وطموح ى تش د السبب إل
راده  ع أف ارب دواف در تق ه بق ه ومعتقدات ه وقيم ابه عادات ع تتش ي مجتم ي، ف و المھن اء والنم اإلرتق

وتقترن ھذه النتيجة مع دراسة سالمي . بغض النظر عن جنسھم نحو العمل في اإلدارة المدرسية
اروالتي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس في ، )١٩٩٠( ة العمل  إختي مھن

  . التربوي لدى المعلمين

  المستوى التعليمي  .ب

ؤال،  ن الس ق م ذا الش ن ھ ة ع تخدملإلجاب ار إس ين ) ت( إختب روق ب اد دالالت الف إليج
توى ا ر المس ي تعزى لمتغي ة الت ة الدراس راد عين ات أف يمتوسطات إجاب ائج الجدول لتعليم ، ونت

  تبين ذلك) ١٢(
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  .لداللة الفروق في دوافع المديرين تبعاً لمتغير المستوى التعليمي) ت( إختبارنتائج  ):١٢(جدول 

  المجاالت
) ت( أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس فما دون

 المسحوبة
مستوى 
  اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط  الداللة

  ٠.٥٤  ٠.٦١-  ٠.٥٠  ٣.٧٣  ٠.٥٠  ٣.٦٨  فسيةمجال الدوافع الن

مجال الدوافع 
 ةاإلقتصادي

٠.٥١  ٠.٦٥-  ٠.٦٥  ٢.٩٨  ٠.٧٩  ٢.٨٩  

  ٠.١٠  ١.٦٤  ٠.٤٦  ٤.١٩  ٠.٥٦  ٤.٠٤ مجال الدوافع المھنية 

مجال الدوافع 
 ةاإلجتماعي

٠.٩٩  ٠.٠١  ٠.٥٩  ٣.٨٦  ٠.٥٦  ٣.٨٦  

  ٠.٧٠  ٠.٣٨  ٠.٦١  ٤.٠٠  ٠.٦٠  ٤.٠٤ مجال الدوافع العلمية

رجة الكلية لمجاالت الد
دوافع المديرين وفق 
  المستوى التعليمي

٠.٥٣  ٠.٦٢-  ٠.٤٨  ٣.٧٥  ٠.٤٤  ٣.٧٠  

  ).٠.٠٥=α(دال إحصائياً عند مستوى   *

د مستوى ) ١٢(يتضح من الجدول  ة إحصائية عن روق ذات دالل ه ال توجد ف ) ٠.٠٥=α(أن
ر الم اً لمتغي رى في دوافع المديرين للعمل في اإلدارة المدرسية تبع ديرين، وي ستوى التعليمي للم

ا (الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المستوى التعليمي  الوريوس فم بك
دارس  وجھات نظرربما يعود إلى تقارب ) دون، أعلى من بكالوريوس ديرين في الم ع الم ودواف

في اإلدارة المدرسية، بغض  الثانوية واألساسية في مديريات محافظات شمال فلسطين نحو العمل
لو ة الحاص ھادة العلمي توى الش ن مس ر ع االنظ ع د. ن عليھ ة م ذه النتيج ق ھ المي اروتتف ة س س

ة )١٩٩٠( ين للعمل في مھن ع المعلم ، والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دواف
ق  ا وتتف ين، كم ي للمعلم توى التعليم ر المس اً لمتغي يم تبع ذه النتيالتعل ة صبيحات ھ ع دراس ة م ج

ة )٢٠٠٠( راد عين ة ألف ، والتي أشارت بعدم وجود فروق دالة إحصائياً وفق متغير الشھادة العلمي
  . الدراسة

  سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية  .ج

ـلإلجاب ـن األحـل التبايـتحلي دمـإستخؤال، ـن السـق مـذا الشـن ھـة عـ   ادي ـ
)One-Way ANOVA(ل ، حيث يبين الجدو)ر سنوات ) ١٣ اً لمتغي ابية تبع المتوسطات الحس

  . نتائج تحليل التباين األحادي) ١٤(الخبرة في اإلدارة المدرسية، بينما يبين الجدول 
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دول  ي اإلدارة  ):١٣(ج رة ف نوات الخب ر س اً لمتغي ديرين تبع دوافع الم ابية ل طات الحس المتوس
  المدرسية

  سنوات ١٠أكثر من  سنوات ١٠- ٥من   سنوات ٥أقل من   المجاالت

  ٣.٦١  ٣.٧٤  ٣.٧٢  مجال الدوافع النفسية

  ٢.٩١  ٣.٠٦  ٢.٨١ ةاإلقتصاديمجال الدوافع 

  ٤.٠٠  ٤.٢٧  ٤.٠٠ مجال الدوافع المھنية 

  ٣.٦٦  ٣.٩٦  ٣.٩٢ ةاإلجتماعيمجال الدوافع 

  ٣.٩٠  ٤.١٥  ٤.٠٣ مجال الدوافع العلمية

الدرجة الكلية لمجاالت دوافع 
  الخبرة المديرين وفق سنوات

٣.٦١  ٣.٨٤  ٣.٧٠  

تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دوافع المديرين تبعاً لمتغير سنوات الخبرة  ):١٤(جدول 
  .في اإلدارة المدرسية

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
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مجال الدوافع 
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  ١٣٧  ٣٤.٣٦ داخل المجموعات

  ١٣٩  ٣٤.٧٧  المجموع

مجال الدوافع 

 ةاإلقتصادي

  ٠.٢٥  ١.٣٨  ٠.٧٧  ٢  ١.٥٣  بين المجموعات

  ١٣٧  ٧٥.٩٧ داخل المجموعات

  ١٣٩  ٧٧.٥٠  المجموع

مجال الدوافع 

 المھنية 

  *٠.٠٢  ٤.٠٦  ١.١١  ٢  ٢.٢٢  بين المجموعات

  ١٣٧  ٣٧.٤٧ اتداخل المجموع

  ١٣٩  ٣٩.٦٩  المجموع
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 )١٤(تابع جدول رقم ... 

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  الداللة  )ف(

مجال الدوافع 
 ةاإلجتماعي
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  ١٣٧  ٣٧.٤٧ داخل المجموعات

  ١٣٩  ٣٩.٧٩  المجموع

مجال الدوافع 
 العلمية

  ٠.١٥  ١.٩٠  ٠.٦٩  ٢  ١.٣٨  بين المجموعات

  ١٣٧  ٤٩.٧٣ داخل المجموعات

  ١٣٩  ٥١.١١  المجموع

الدرجة الكلية 
لمجاالت دوافع 
المديرين وفق 
  سنوات الخبرة

  ٠.٠٧  ٢.٦٩  ٠.٥٥  ٢  ١.١١  بين المجموعات

  ١٣٧  ٢٨.٢٨ داخل المجموعات

  ١٣٩  ٢٩.٣٩  المجموع

  ).٠.٠٥=α(دال إحصائياً عند مستوى   *

د) ١٤(يتضح من الجدول  ة كانت اإلجتماعيافع وأن الفروق على مجالي الدوافع المھنية وال
توى  د مس ائياً عن ة إحص ت )٠.٠٥=α(دال رة كان نوات الخب تويات س ن مس ين أي م د ب ، ولتحدي

ائج في الجداول شفيه  إختبار إستخدمالفروق،  ين ) ١٦(، )١٥(للمقارنة بين المتوسطات، والنت تب
  . ذلك

ائج  ):١٥(دول ج ارنت دوافع  إختب ال ال ابية لمج طات الحس ين المتوس ة ب ات البعدي فيه للمقارن ش
  .وات الخبرة في اإلدارة المدرسيةالمھنية تبعاً لمتغير سن

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات ١٠- ٥من   سنوات ٥أقل من   سنوات الخبرة

  ٠.٠٦  *٠.٢٦-    سنوات ٥أقل من 

  ٠.٢٧      سنوات ١٠-٥من 

        سنوات ١٠أكثر من 

  ).٠.٠٥=α(دال إحصائياً عند مستوى   *
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دول  ن الج د ) ١٥(يتضح م ائياً عن ة إحص ت دال ة كان دوافع المھني ال ال ي مج روق ف أن الف
توى  ن ) ٠.٠٥=α(مس ل م رة أق نوات الخب توى س ين مس توى م) ٥(ب نوات ومس ) ١٠-٥(ن س

ين مستويات ) ١٠-٥(سنوات ولصالح المستوى من  سنوات، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً ب
  . فئات سنوات الخبرة األخرى

دول  ائج  :)١٦(ج ارنت دوافع  إختب ال ال ابية لمج طات الحس ين المتوس ة ب ات البعدي فيه للمقارن ش
  .رسيةة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في اإلدارة المداإلجتماعي

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات ١٠- ٥من   سنوات ٥أقل من   سنوات الخبرة

  ٠.٢٥  ٠.٠٥-    سنوات ٥أقل من 

  *٠.٣٠      سنوات ١٠-٥من 

        سنوات ١٠أكثر من 

  ).٠.٠٥=α(دال إحصائياً عند مستوى   *

د اإلجتماعيأن الفروق في مجال الدوافع ) ١٦(يتضح من الجدول  ة إحصائياً عن ة كانت دال
رة من ) ٠.٠٥=α(وى مست ر من ) ١٠-٥(بين مستوى سنوات الخب ) ١٠(سنوات، ومستوى أكث

ين مستوى ) ١٠-٥(سنوات، ولصالح المستوى من  ة إحصائياً ب روق دال سنوات، بينما لم تكن الف
أن النتسنوات، ) ١٠-٥(سنوات ومستوى من ) ٥(أقل من  ة جاءت يجويرى الباحث أن السبب ب

ود سنوات، ) ١٠(سنوات بالمقارنة مع المستوى أكثر من ) ١٠-٥من ( لصالح المستوى  لربما يع
للحيوية والنشاط التي تتمتع به ھذه الفئة، مقارنة بالفئات األخرى، باإلضافة إلى تكريس نشاطاتھا 

  . في اإلدارة المدرسية للسنوات القادمة للعمل نحو العمل والبناء، لضمان الحصول على تمديد

  ةمستوى المدرس  د

ؤال، ل ن الس ق م ذا الش ن ھ ة ع تخدمإلجاب ار إس ين ) ت( إختب روق ب اد دالالت الف إليج
) ١٧(ونتائج الجدول  متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزى لمتغير مستوى المدرسة،

  . تبين ذلك
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  .لداللة الفروق في دوافع المديرين تبعاً لمتغير مستوى المدرسة) ت( إختبارنتائج  ):١٧(جدول 

  المجاالت
) ت(  ثانوية  أساسية

 المسحوبة
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٠.٢٣  ١.٢١-  ٠.٦٨  ٣.٠٠  ٠.٨٠  ٣.٨٤  

  ٠.٢٥  ١.١٤  ٠.٥٧  ٤.٠٤  ٠.٤٨  ٤.١٤ مجال الدوافع المھنية 

ل الدوافع مجا
 ةاإلجتماعي

٠.٣٣  ٠.٩٨-  ٠.٥٢  ٣.٩٠  ٠.٦١  ٣.٨١  

  ٠.٤٦  ٠.٧٣  ٠.٦١  ٣.٩٩  ٠.٦٠  ٤.٠٧ مجال الدوافع العلمية

الدرجة الكلية لمجاالت 
دوافع المديرين وفق 

  مستوى المدرسة

٠.٧٢  ٠.٣٦-  ٠.٤٦  ٣.٧٣  ٠.٤٥  ٣.٧٠  

  ).٠.٠٥=α(دال إحصائياً عند مستوى   *

ه ال تو) ١٧(يتضح من الجدول  د مستوى أن ة إحصائية عن روق ذات دالل ) ٠.٠٥=α(جد ف
ر مستوى المدرسة  اً لمتغي ة(في دوافع المديرين للعمل في اإلدارة المدرسية تبع ية، ثانوي ، )أساس

ا  ر مستوى المدرسة، ربم اً لمتغي ويرى الباحث أن السبب في عدم وجود فروق دالة إحصائياً تبع
دارس األ ديري الم ع م ارب دواف ة للعمل في اإلدارة المدرسية بغض يعود إلى تق ساسية والثانوي

ة توى المدرس ة( النظر عن مس ية، ثانوي ي تصورات )أساس ابه ف دى التش ر م ذي يفس ر ال ، األم
ا النفسيةوتطلعات المديرين نحو الع ة بمجاالتھ ة التربوي ةاإلقتصاديو ملي ة، اإلجتماعيو ة والمھني

توى  ى مس ذكر عل أثير ي ة، دون ت ذلك العلمي ة وك ذه المدرس ى ھ ا عل دير برعايتھ ل الم ي يتكف الت
  .ثانوية دوافع، سواء كانت مدرسة أساسية أمال

ة ) ١٩٩٠(وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة سالمي  روق ذات دالل دم وجود ف والتي أشارت بع
  . إحصائية تبعاً لمستوى المدرسة في دوافع المعلمين للعمل في مھنة التعليم

  قة بالسؤال الثالثالنتائج المتعل: ثالثاً 

بالعمل في اإلدارة المدرسية في تفسير  لإللتحاقلمديرين لما مدى مساھمة مجاالت الدوافع 
  التباين في الدرجة الكلية لھذه الدوافع؟
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ل اإل إستخدملإلجابة عن السؤال،  اين في المجاالت، تحلي درج لتفسير نسب التب نحدار المت
  . تبين ذلك) ١٨(ونتائج الجدول 

ة خالصة نتائج تحليل اإل ):١٨(جدول  دوافع في تفسير الدرجة الكلي نحدار لمساھمة مجاالت ال
  .بالعمل في اإلدارة المدرسية لإللتحاقلدوافع المديرين 

  (%)القيمة التفسيرية   المجاالت

  ٧١.٢ ةاإلجتماعيمجال الدوافع 

  ١٦ مجال الدوافع المھنية 

  ٦.٩ ةاإلقتصاديمجال الدوافع 

  ٣.٤ وافع العلميةمجال الد

  ٢.٥  مجال الدوافع النفسية

  %١٠٠  المجموع

ة ) ١٨(يتضح من الجدول  ى الدرجة الكلي اين عل أن أكثر المجاالت مساھمة في تفسير التب
ه اإلجتماعيلدوافع المديرين تمثل بمجال الدوافع  اين في %) ٧١.٢(ة، حيث ساھم ما قيمت من التب

ديرين  ع الم ى دواف أثير عل اقلإللتالت ذا  ح ة ھ ى أھمي دل عل ا ي ية، مم ي اإلدارة المدرس ل ف بالعم
  . المجال في تفسير التباين على الدرجة الكلية للمجاالت

دول  ن الج ذلك م ظ ك اھم ) ١٨(ويالح ة س دوافع المھني ال ال ه بأن مج ا قيمت ن %) ١٦(م م
دوره بنسبة اإلقتصاديالتباين، يليه مجال الدوافع  اين،من الت%) ٦.٩(ة والذي ساھم ب م مجال  ب ث

اين%) ٣.٤(الدوافع العلمية والذي ساھم بنسبة  ل  .من التب ان اق د ك ية، فق دوافع النفس ا مجال ال أم
بالعمل  لإللتحاقالمجاالت مساھمة في تفسير التباين على الدرجة الكلية لمجاالت دوافع المديرين 

  . التباينمن فقط %) ٢.٥(في اإلدارة المدرسية، حيث ساھم في تفسير ما قيمته 

ث ضرورة اإل رى الباح ائج، ي ذه النت ي ضوء ھ امفف الي  ھتم ة بمج دوافع، وخاص ذه ال بھ
ديرين وإ ة والدوافع المھنية، لما لھا من أھميةاإلجتماعيالدوافع  ادة عطاء الم ائھم بالغة في زي نتم

ات ھتمامنحو المھنة في أجواء تسودھا روح التعاون واإل ي تساھم ة الاإلجتماعي، وتوطيد العالق ت
  . المعلمين نحو اإلدارة والزمالء والطلبة، وبما يخدم عملية التعلم والتعليم إھتمامفي جذب 
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  ستنتاجاتاإل

  : في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يستنتج الباحث ما يلي

ية، حيث وصلت  .١ ديرين نحو العمل في اإلدارة المدرس دوافع للم اٍل من ال وجود مستوى ع
ة  بة المئوي تجابة لالنس ى إلس ل إل دوافع كك ذه ال ى ھ دى %)٧٤.٤(عل رز م ذي يب ر ال ، األم

  . فر الدوافع اإليجابية نحوھااقناعة المديرين بأھمية العمل في اإلدارة المدرسية ومدى تو

ة أ .٢ ، %)٨١.٨(ن أعلى مستوى للدوافع عند أفراد عينة الدراسة كان في مجال الدوافع المھني
 %). ٥٨.٤(ة اإلقتصاديي مجال الدوافع وكان أقل مستوى من الدوافع ف

أن أكثر المجاالت مساھمة في تفسير التباين في دوافع المديرين للعمل في اإلدارة المدرسية  .٣
من الدرجة %) ٧١.٢(ته يمة، والذي ساھم في تفسير ما قاإلجتماعيكانت في مجال الدوافع 

 %). ٢.٥(الدوافع النفسية ھذه الدوافع، وكان أقلھا مساھمة في مجال لتباين لالكلية ل

وع  .٤ رات الن أثير لمتغي اعيال يوجد ت ى اإلجتم ي، ومستوى المدرسة عل ، والمستوى التعليم
ي  أثير جزئ دوافع أفراد عينة الدراسة نحو العمل في اإلدارة المدرسية، في حين كان ھناك ت

رة المتوسطة ة ولصالح أصحاب الخباإلجتماعيللخبرة في مجالي الدوافع المھنية، والدوافع 
 . سنوات) ١٠-٥(من 

  
  التوصيات

  : ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصي الباحث باآلتيفي ضوء 

باعھا لضمان درجة  .١ ى إش العمل على تفھم دوافع المديرين التربويين وحاجاتھم، والعمل عل
ة ا، كالرغب ي فطر اإلنسان عليھ دوافع الت اك بعض ال ك ألن ھن ة، وذل في  عالية من الدافعي

ة والمھنية التي يمكن اإلقتصاديتحقيق الطموحات الشخصية، ودراسة الصعوبات اإلدارية و
  . محيطة بالعمل التي تجعل مصادر الدوافع منخفضةإجمالھا في الظروف ال

دوافع  .٢ ة ال ز مكان ى تعزي ديرين اإلجتماعيالعمل عل ة لعمل الم ة، والالزم ة والعلمي ة والمھني
ة وأن جمي ويين، خاص ية الترب ة المدرس ة اإلداري دير بالبيئ ة الم رة بعالق ق مباش ا تتعل عھ

ة العمل في اإلدارة المدرسية من خالل اإلجتماعيبھدف تعزيز المكانة  ة،والمجتمعي ة لمھن
 . تفعيل الدور الھام للمھنة في المجتمع المحلي

وع  .٣ ديرين تعزى للن ع الم اعياإلبالرغم من عدم وجود فروقات دالة إحصائياً في دواف ، جتم
إن الباحث  رة في بعض المجاالت، ف ومستوى الشھادة، ومستوى المدرسة، وسنوات الخب

اريوصي ب ا  إختي ؤھالت العلي ديرين ذوي الم ثالً (الم ة م ي اإلدارة التربوي تير ف ، )الماجس
ية ى ورفع الحد األدنى من سنوات الخبرة الالزمة لقبول المدير للعمل في اإلدارة المدرس  إل

 . سنوات مثالً ) ٥(ت بدالً من سنوا) ١٠(
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نن  .٤ اس مق تكليف لجنة تربوية تعمل في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، لوضع مقي
ع  اإللتحاقلقياس دوافع  اس دواف ديرين الجدد، ولقي ل الم بالعمل في اإلدارة المدرسية من قب

دامى، ي اإللتحاق ديرين الق د الم ى بالعمل في اإلدارة المدرسية عن اً للوقوف عل ستخدم دوري
 . نخفاضھافعية وعوامل إرتفاعھا، أو عوامل إدرجات الدا

املين في  .٥ ديرين الع املة لمجتمع البحث من الم العمل على إجراء دراسة وصفية مسحية ش
ة ) الضفة الغربية وقطاع غزة(مديريات التربية والتعليم في فلسطين  وزارة التربي ليتسنى ل

الي الفل يم الع ية، والتعل دم اإلدارة المدرس ي تخ ائج الت ن النت د م ى مزي ل إل طينية التوص س
ة من  وللعمل على تفھم دوافع المديرين وحاجاتھم، والعمل على إشباعھا لضمان درجة عالي

  .عند المديرين الدافعية
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  العربية واألجنبية المراجع

  . ليبيا .طرابلس .الجامعة المفتوحة .اإلدارة المدرسية). ١٩٩٢( .أبو فروة، إبراھيم -

د - راھيم أحم د، إب ة). ٢٠٠١( .أحم ة الثالث ي األلفي ية ف ارف .اإلدارة المدرس ة المع  .مكتب
  . مصر .االسكندرية

ة). ١٩٩٤( .والنابلسي، نظام .جبر، أحمد فھيم - ا التربوي ع السلوك وتطبيقاتھ دار  .٢ط .دواف
  . فلسطين .القدس .األمل

د - ة محم ن، راوي ي  ).٢٠٠٠( .حس لوك ف اتالس ر .المنظم ة والنش ة للطباع دار الجامعي  .ال
  . مصر .االسكندرية

عان - ادي مش ع، ھ اجحا). ٢٠٠٦( .ربي ي الن دير المدرس ر  .لم ي للنش ع العرب ة المجتم مكتب
  . األردن. عمان .والتوزيع

ع اإل"). ١٩٩٠( .سالمي، سعيد بلقاسم - اردواف ات  ختي د معلمي ومعلمات الملحق ي عن المھن
  . األردن .عمان .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ."راألساسية في الجزائ

اض - وقي في بيحات، ش ع إد"). ٢٠٠٣( .ص ي واف ا ف ات العلي امج الدراس ة ببرن اق الطلب لتح
طينية ات الفلس ورة ."الجامع ر منش تير غي الة ماجس ة .رس اح الوطني ة النج ابلس .جامع  .ن

 . فلسطين

تدوافع ممار. ")٢٠٠٧. (الطاھر، علي - ة بيرزي ة جامع دى طلب  ."سة األنشطة الرياضية ل
اث اح لألبح ة النج ة جامع انية(ب  -مجل وم اإلنس ة .)العل اح الوطني ة النج  .)١(٢١ .جامع

١٦٠-١٣٧.  

ب - م رات ن، باس ع "). ٢٠٠٢( .المحيس اقدواف د  اإللتح وي عن راف الترب ي اإلش ل ف بالعم
ة ر  ."نظرھم المشرفين التربويين في محافظات الضفة الغربية من وجھ وراه غي الة دكت رس

  . مصر .القاھرة .جامعة عين شمس. منشورة

ن - ر حس اد، عم وي). ٢٠٠٥( .المس راف الترب ي اإلش ا ف ية ودورھ دار  .اإلدارة المدرس
  . األردن .عمان .الصفاء للنشر والتوزيع

د هللا - ان عب ة، عثم ع "). ١٩٩٣( .مقابل اقدواف وي عن اإللتح راف الترب ي اإلش ل ف د بالعم
دمشرفين التربويين في محافظة إال ر منشورة . "رب تير غي الة ماجس ة اليرموك. رس  .جامع
  . األردن .ربدإ

 ).١٩٩٧. (التأھيل واإلشراف التربويوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مديرية التدريب و -
وي ."الوصف الوظيفي لعمل المشرف التربوي" ل واإلشراف الترب دريب والتأھي  .دائرة الت
 . فلسطين .م هللارا
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دريب  .كتاب اإلحصاء السنوي). ٢٠٠٦. (وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية - دائرة الت
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