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مدى إسهام برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في 

 اإلدارية  المدارس الثانوية للكفايات امتالك مديري

 
 د. هناء عبد الرزاق مصطفى الصواف

 / كركوك ةالكلية التربوية المفتوحتدريسية في 

 كركوكمديرية تربية 

 وزارة التربية

 العراق

 
 الخالصة

ان الثورة العلمية والمعرفية والتكنولوجية في هذا العصرر واري اصريا مي ارت التالرر ال ركيحي والالرراا ا،جتمري ي  

والتغير ا،قتصيدي في الملي،ت المتعددة واي ا وده ات احاتيح  لى العيلم  امي ادى الى الاليجة لتطوار أداء اداري 

 ( 11: 1191ي  لمعيللة القصور في األداء اإلداري.)الخطيب    المدارس والتركيز  لى اإلدارة التربواة وتالداثم

وقد اسرتمدف  الدراسرة ىلرى تقروام برحرياي تطروار اإلدارة المدرسرية ارت وجمرة حكرر الماريركيت فري ال رحرياي ارت    

 اداري وادارات المدارس الثيحواة في االيفكة كركوا.

لثيحوارة الرذات رريركوا فري الردورات فري االيفكرة كركروا وتكّون التمع الدراسة ات ادري واردارات المردارس ا    

 (. 4112 - 4114( ادار وادارة  وارتمل   ينة الدراسة  لى جميع المايركيت لل نة الدراسية ) 42و ددهم )

( فقرة بعرد التالكريم  اوة رة  لرى جرزحيت  اير  11وات أجل تالقيق اهداف الدراسة تم تطوار است يحة تضمن  )    

( فقررة تتعلرق بر ع  14( فقررة اوة رة  لرى سرتة الري،ت  بينمري اتضرمت اللرزء الثريحي )22األول )اتضمت اللزء 

الكايايت اإلداراة. وقد تم التالقق ات صدق األداة )ا،ست يحة(  ت طراق  رضرمي  لرى  ردد ارت المالكمريت ارت  وي 

يت األداة  ررت طراررق ا،خت ررير %  كمرري تررم التمكررد اررت   رر91ا،ختصرريف فرري الرريل اإلدارة التربواررة وبن رر ة اوافقررة 

(  وكذلك تم ا يب اعيال الث يت لالت ريق الرداخلي ا رب اعيدلرة )كروح ريا ألاري(  Test-Retestوى يدة ا،خت ير  )

( t,test(  ولإلجيبرة  رت أسر لة الدراسرة ترم اسرتخدال تالليرل الت ريات األاريدي واخت رير )1.91وقد بلغ  قيمرة الث ريت )

 ،جراء المقيرحيت .

وقد أظمرت حتيحي الدراسة أن المؤرر العيل لدى اداري المدارس حالو برحياي تطوار اإلدارة المدرسية هو اؤرر     

 ىاليبي  اوص  ال ياثة ب ع  التوصييت والمقترايت.
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ABSTRACT 
The scientific, cognitive and technological revolution in this age and its associated 

population explosion and social mobility, economic change in various fields and its 

openness to the world, which led to the need to develop the performance of school 

principals and focus on the management and modernization of education, to address the 

lack of administrative performance. , 1989: 51 

The study aimed at evaluating the program of developing school administration from the 

point of view of the program participants from the principals and principals of secondary 

schools in Kirkuk governorate .  The study population consists of the directors and 

principals of the secondary schools who participated in the courses in Kirkuk Governorate. 

The total number of students was (26) director and director. The study sample included all 

participants for the academic year (2012-2013). 

In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed which 

included (55) paragraphs after arbitration, divided into two parts. The first part (43) includes 

a paragraph divided into six fields, while the second part (12) includes some administrative 

competencies. The validity of the tool was verified by presenting it to a number of 

arbitrators who are competent in the field of educational administration with an approval 

rate of 85%. The tool was confirmed by testing and retest, (0.85). In order to answer the 

questions of the study, the analysis of the mono-variance and the t-test was used to make the 

comparisons. 

The results of the study showed that the general index of school principals towards the 

school management development program is a positive indicator, recommended the 

researcher some recommendations and suggestions. 
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 الفصل االول

  

 اوال /  أهمية الدراسة    
ان الثورة العلمية والمعرفية والتكنولوجية في هذا العصر واي اصيا مي ات التالر ال كيحي والالراا        

ا،جتمي ي  والتغير ا،قتصيدي في الملي،ت المتعددة واي ا وده ات احاتيح  لى العيلم  جعل ات التعلم والتدراب 

لمواك ة الم تلدات  امي أدى ىلى اراجعة المؤس يت والثقيفة وسيلة للت يبق والتنيفس وبذل اللمود الالثيثة 

ل ييسيتمي وأهدافمي وأحاطتمي المتعلقة بإ داد وتدراب الكوادر ال اراة  لى اختلف الم توايت  ات خالل تزوادهي 

 (.14: 1119ب رااي تدرا ية انيس ة لرفع كايءتمي اإلحتيجية وتال يت أداء العياليت فيمي )الخطيب  

وتمي ة القيدة اإلدارايت والتربوايت تعت ر جزءاً ات  ملية التنمية والتطوار  اي  العب التدراب  و ملية تدراب  

دوراً ك يراً وأسيسييّ في تمكيت اإلدارات في المؤس يت ات تالقيق أهدافمي وىحليح خططمي   فقد كيح  الاليجة الالة 

لمتدربيت  لإلسميل في تالقيق أهداف التنمية الايالة للتدراب في المؤس يت التدرا ية ولتل ية ااتييجيت ا إلاليد أطر

 (.42: 1112لدى تلك المؤس يت )القراوتي واخرون  

فيإلدارة التربواة بم توايتمي المختلاة  واي تامله ات أجمزة اثل اإلدارة المدرسية  ، بد أن تاير ىلى اامول   

 ً له قدرة التم ير  لى اآلخرات  وك ب تعيون العياليت اعه   الاي لية في التدراب  ليكون المدار قيحداً تربواّي حيجالي

وتالقيق التليحس بينمم  وىقني مم بتالقيق أهداف المؤس ة وأن اكوحوا قيدرات  لى اواجمة التالدايت والصعوبيت 

 (.21:  1192التي امكت أن تواجممم في الم تق ل )الطوال  

  وكون بع  المدراء والمدارات ات الذات  استلموا  4112 يل ان اي ار به بلدحي الال يب ات أاداث وتغيرات بعد  

اميل اإلدارة  أبين النكيل ال يبق ولوجود بع  القواحيت اثل قيحون الم آلة والعدالة  وبع  المؤررات التي تقضي 

لعمل بإقصيء ال ع  انمم أدى ىلى فراغ في العمل اإلداري وت لم بع  األرخيف اإلدارات دون خ رة أو درااة بي

اإلداري امي كيح  الاليجة ىلى ى دادهم وتمهيلمم للعمل اإلداري بدورات اكثاة وأ نيء الدوال امي أدى ىلى ىربيا 

 العملية التربواة .

 

 ثانيا / مشكلة الدراسة 
انه أن اتصف ب عد النكر والنضي  اعد ادار المدرسة أسيس العمل التربوي واإلداري المدرسي األار الذي اتطلب

الاكري في العمل اإلداري والاليواة والنايط في األداء والمتيبعة  وهذا اي أكدت  ليه المؤتمرات التربواة بضرورة 

توافر كايايت أسيسية لدى ادار المدرسة للقييل بدوره  والتي حص   لى ضرورة أن امتلك ادار المدرسة كايايت 

ايت التخطيط    وكايايت اتخي  القرار  وكايايت التقوام  والكاياة اإلداراة  والكاياة الاخصية  دادة اتمثلة في: كاي

   School of Association American Administrators........ الخ   كيللمعية األاراكية 

 ( 12:  4111) يبدات 

ىح يحية طي ة اع اوظايه وسلوكه الليد في  ىن أهم سمة للمدارات النيجاليت هي كايءة المدار في بنيء  القيت     

التعيال اعمم ات رمحمي أن تؤ ر في الروح المعنواة للمعلميت  ىاليبيً  فتزاد ات التزاامم واحتميحمم للمدرسة  وتالثمم 

 لى بذل ازاد ات اللمد إلحلية األهداف المطلوبة  وقد انعكس ارتايع الروح المعنواة  لى ادى تعيون المعلميت 

ً وتربوايً  بدأ اوضوع تقوام برحياي تطوار اإلدارة وىح ً واجتمي يي ً حا يي  ليامم   فيضاي  لى المدرسة انيخي

المدرسية االكي بعنياة ال ياثيت المختصيت والم ؤوليت في كيفة ال لدان وانمي العراق   واعدّ  لك ا رراً كيفييً ألهمية 

رحياي واالءاته لاليجيت اداري المدارس الثيحواة الالكواية في ىجراء هذه الدراسة التي توجه ىلى أهمية هذا ال 

وةارة التربية   والتي تتطل مي ط يعة اميامم الوظياية واأل ميل الموكلة لمم واتطل يت دورهم القييدي. )الالراري 

 ( 22: 4112ودمحم  

المدرسية ات وجمة حكر  و تتمالور ااكلة الدراسة كمي تراهي ال ياثة اول ادى ىسميل برحياي تطوار اإلدارة

المايركيت في ال رحياي ات اداري وادارات المدارس الثيحواة  الالكواية في االيفكة كركوا للتالقق ات ادى 

 ااتالا ادراء المدارس الثيحواة للكايايت اإلداراة ووضع التوصييت المنيس ة.

 

 ثالثا / اهداف الدراسة 
تمدف هذه الدراسة ىلى التعرف  لى ادى ىسميل برحياي تطوار اإلدارة المدرسية في ااتالا اداري المدارس    

الثيحواة للكايايت اإلداراة  ات وجمة حكر المدراء المايركيت في الدورات  و ت عى هذه الدراسة ىلى اإلجيبة  ت 

 األس لة التيلية :

 المدرسية في ااتالا اداري المدارس للكايايت اإلداري؟اي ادى ىسميل برحياي تطواـر اإلدارة  (1



 

 
211 

( في ادى ىسميل برحياي تطوار  اإلدارة =0.05هل توجد فروق  ات د،لة ىاصيحية  لى ا توى الد،لة ) (4

 المدرسية في ااتالا اداري المدارس للكايايت اإلداراة  تعزى ،ختالف اتغيرات الخ رة واللنس 

 

 :رابعا /  حدود  الدراسة 
اتالدد ال ال  الاليلي بعدد ات اداري وادارات المدارس الثيحواة الالكواية التيبعيت لمداراة تربية كركوا المركز   

 (.4112-4114الذات ريركوا في ال رحياي التطواري لإلدارة المدرسية خالل العيل الدراسي )

 خامسا / تحديد المصطلحات 
 وعرفه كل من : ـ  Educational Developmentالتربوي اوال / التطوير

  1891القريوتي ,  (1

أن اامول التطوار التربوي ارت ط بمايهيم التغيير التربوي  والتلـداد التربوي  فيرت ط بيلتغيير التربوي  اي      

 ىن التغيير هو التعدال اللزحي أو الكلي لعنصر اي في الاكل أو النو ية أو العالقة  كمي ارت ط اامول التطوار

بيلتلداد التربوي اي  ىن التلداد اعني تغييراً االدداً اقصوداً وجداداً اعتقد بمحه أكثر في لية في تالقيق أهداف 

 (24: 1192النكيل. )القراوتي   

 

 ( 1898فهمي ,) (4
ي الملمود الميدف ىلى تالقيق تغييرات أسيسية ارغوبة في اإلدارة العياة  بمدف تال يت اإلاكيحيت اإلداراة ف       

المل اللمية. كمي اعرف بمحه المو ة ات التغيرات التي تالدث في حكيل تعليمي بقصد ةايدة فعيليته أو جعله أكثر 

 (11: 1191استليبة لاليجيت الملتمع الذي انام فيه .)فممي  

 (1882) مرسي, (2
 ت طراق التدخل في  بمحه المو ة ات الال ايت والمايهيم واألسيليب الانية  التي تمدف ىلى تطوار األداء     

 (12: 1114األحكمة ا،جتمي ية للمنكميت   بمي تالواه ات أفراد وجمي يت) ارسي  

: جمد ىح يحي انكم واخطط  ااتمل  لى جميع العملييت  التعريف النظري وتعرف الباحثة  التطوير التربوي بأنه

لية  تمدف ىلى ةايدة قدرة المؤس ة التربواة الرحي ية التي تتم داخل المؤس ة التربواة  سواء أكيح  حكراة أل  م

  لى التطوار والتلداد الذاتي  وتال يت العملية التربواة .

 ( عرفها كل من :  Administrative Competenciesثانيا / الكفايات االدارية ) 
 (2222الخولي , )  (1

بيحمي اقدرة او اقتدار اثل المقدرة المعرفية  والمقدرة ا،تصيلية  والمقدرة اللغواة  والمقدرة ا،جتمي ية       

 ( 11:  4111 والمقدرة التكنولوجية . ) الخولي   

  ( 2222حجي , ) (1

الليد باكل اعكس القوة  هي المو ة ات المميرات والمتطل يت التي امتلكمي المدار للتمتع بيلمقدرة  لى ا،داء    

 ( 11:  4111والمقدرة  لى تالقيق اي هو اطلوب انه )الي   

 في تعريفها للكفايات االدارية  2222وتتبنى الباحثة تعريف حجي 

))هي المو ة ات المميرات والمتطل يت التي امتلكمي المدار للتمتع بيلمقدرة  لى ا،داء الليد باكل اعكس القوة 

 ( 11:  4111)الي    قيق اي هو اطلوب انه((والمقدرة  لى تال

 

 
 الفصل الثاني

 
 اوال / الخلفية النظرية 

هو اإلجراء المنكم   (Daniel Lerner)ارت ط اامول التطوار بيلتالدا  التربوي  فيلتالدا  كمي اراه داحييل ليرحر  

المتعلق بتغييرات في المليل الدامغرافي وا،قتصيدي  وال ييسي  وا،تصيل  والقطي يت الثقيفية في الملتمع. كمي 

ارت ط اامول التطوار التربوي بمامول التنمية اإلداراة  اي  ىن اصطلح التنمية كيلتالدا  ريحع ا،ستخدال  اي  لم 

ق  ليه   وامكت القول : ىن التنمية اإلداراة تعني تعزاز وتال يت األسيليب واإلجراءات اتم التوصل ىلى اعنى له اتا

أن للتالدا  والتنمية واإلصالح في اليل اإلدارة  واألحكمة التي تعمل  لى ةايدة القدرة اإلداراة للدولة  كمي

 (.24: 1112ال ع  )الالنيطي   اصطلاليت اختلاة ولكنمي ارت طة واكملة ل عضمي
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قد أدت الاليجة ىلى تطوار أداء اداري المدارس والتركيز  لى اإلدارة التربواة وتالداثمي  لمعيللة القصور في ول 

األداء اإلداري   لك ألن تطوار وتالدا  اإلدارة المدرسية اُعد  ملية ريالة تقع في ىطير تالدا  جواحب العمل 

العياليت في جيحب اإلدارة المدرسية للمدارات ، اتم ى، المدرسي كيفة  وأن االةاة هذا التطوار والتالدا  لألفراد 

ات خالل برااي التدراب  لى العمل اإلداري المدرسي  وحقل الخ رات والم تالد يت التربواة اللدادة .)الخطيب 

 1191 :11) 

تطوار ىاليبي ان التدراب اإلداري هو العملية التي اتم ات خاللمي تزواد المتدرب بيلمعرفة وصقل اميرته وىاداث 

في أداحه وى داده للتمقلم اع التغيير في الم تق ل  واختلف التدراب اإلداري  ت غيره ات أحواع التدراب بتركيزه 

 لى الموظف وبي ته اإلداراة بمعطييتمي المتعددة  سواء كيح  في اتخي  القرارات أو في ىدارة الموارد أو تنمية 

 (.21: 1191اميرات التخطيط )هيرم   

 

 ومن األساليب المستخدمة في التدريب اإلداري ما يلي :

:  اي  اتم تدراب األفراد  لى اميرات خيصة   أو تدراب فرد اعيت  لى  مل جداد  األساليب الفردية  - أ

له ط يعة خيصة  و، امكت أداؤه ى، لارد وااد وفي اكين العمل  اته في اعكم األايين   أو في ايلة التدراب الذاتي 

 (.12  1112الوظياة( . )ريواش     واندرج تال  هذه األسيليب الارداة ) التدراب بيلمراسلة  والتدراب  في أ نيء

تركز هذه األسيليب  لى ىك يب المتدرب اعلوايت  أو اميرات  أو اتليهيت  أو  األساليب الجماعية :  - ب

قد تركز  لى تطوار كل هذه النوااي اعيً  وغيل يً اي تتم في اواقف جمي ية. واندرج تال  هذه األسيليب اللمي ية 

والمنيقاة  والندوة  ودراسة الاليلة  والتعليم الم راي  والورش التدرا ية   قيحمة ك يرة  انمي: الماليضرات 

 (24: 1111والماليكية أو الم يرايت اإلداراة  والمؤتمرات.) ليميت  

ً ىلى تطوار اميرات وخ رات واتليهيت المدارات  فإن ات الضروري             وى ا كين التدراب امدف أسيسي

سس النا ية للمتدرب  ند تصميم وى داد وتنايذ ال رااي التدرا ية  وحعني بيألسس الانية ارا ية األسس الانية واأل

ط يعة المتدرب ووظيحاه المختلاة  وأوجه حايطه  والماكالت التي تواجمه  ...الخ  وأاي األسس النا ية فمي 

 (42: 1199  ا،ستعدادات والقدرات  ودوافع التعليم والالوافز  والقيم وا،تليهيت .)الطوال 

 

 برنامج تطوير اإلدارة المدرسية :
تركز فكرة ال رحياي  لى تطوار قدرات ىدارة المدرسة والعياليت فيمي في التخطيط والتنايذ والتقوام             

إلاداث التغيير المناود في تال يت  ملية التعلم والتعليم في اختلف جواح مي  و لك بيستثمير اإلاكيحيت ال اراة 

لميداة المتياة في المدرسة وخيرجمي  وفتح قنوات ا،تصيل بيت المدارس والملتمعيت الماللية  لتص ح المدرسة وا

 (21: 1111قيدرة  لى العمل بصورة ا تمرة . )الخطيب   رداح   

 

 ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق ما يلي :

يت العياليت في المدرسة للنمو الذاتي  : تالداد ااتييجـ إكساب المديرين والعاملين في المدرسة كفايات  (1

واختيير أولوايت التطوار للعياليت  ووضع خطة ىجراحية لقييدة التغيير  وبنيء برحياي لتل ية ايجيت العياليت  والقييل 

ب الوث ىجراحية  والعمل بروح الاراق واستخدال آلية تقييم األداء التطواري  واستثمير الموارد الميداة والطيقيت 

 ( 11:  1112اراة المتياة وتاعيلمي  وتاعيل دور الملتمع الماللي في د م المدرسة   وتطوارهي.) العموش   ال 

 .إنشاء وحدة لتطوير اإلدارة المدرسية في كل مديرية (2

 تقويم برامج التطوير اإلداري : (1

و لك ات خالل ى داد خطة لمتيبعة وتقوام هذا العمل  اي  تعد  ملية التقوام هي األسلوب األاثل للتمكد ات      

حقيط القوة وتالداد جواحب الضعف فيمي  واتى اتم التمكد ات تالقيق أهداف التطوار ، بد ات  سالاة الخطة واكتايف

ة المعلوايت الواردة في خطة تطوار وتنمية المدارات  والوقوف ا،لتزال بم دأ التقوام والمتيبعة الم تمرة  لدراس

(  واعت ر التقوام  ملية ضروراة وأسيسية في أي برحياي 22:  1112 لى ادى فعيلية برااي التدراب)  طيطرة  

ال تدرا ي  ،رت يطمي بي،اتييجيت التدرا ية واألهداف المتوخية ات  لك ال رحياي  كمي أحمي ترت ط بلميع ارا

تخطيط وتصميم وتنايذ ال رااي التدرا ية. والتقوام  ملية اتعددة األبعيد  تتايبك فيمي كثير ات المؤ رات والعنيصر 

 1112المتعلقة بيلمدربيت والمتدربيت   واألسيليب التدرا ية  والوسيحل الم تخداة  وحتيحي  ملية التدراب )ريواش   

راة فإحمي ، تخرج  ت كوحمي صورة ات صور الرقيبة الميحعة  اي  تعمل  لى (  أاي بيلن  ة للمتيبعة كعملية ىدا11:

اكتايف األخطيء ق ل وقو مي  والعمل  لى تصاليالمي   م تمتي بعد  لك الرقيبة كعملية ىداراة اممة للتمكد ات تنايذ  
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دة  وقييس األداء الاعلي  كين الب تنايذه  و تتضمت  ال ة  نيصر هي : وجود المعيير أو الخطة أو األهداف المناو

 (21: 1112واكتايف ا،حالرافيت . )الراضي  

 

 ويمكن تحديد أهمية تقويم البرامج التطويرية بما يلي :
 تالداد ادى تالقيق ال رااي التدرا ية لألهداف والنتيحي المتوقعة انمي. (1

 اختيير الوسيحل واألسيليب التدرا ية الم تخداة في التدراب. (4

 التي تواجه  ملية تنايذ ال رااي التدرا ية و اعيللتمي لضمين تالقيق ا،هداف .تالداد المعوقيت  (2

 (22: 1111التعرف  لى حوااي القوة والضعف في هذه ال رااي )درة   (2

 المبادئ والمرتكزات العامة لتقويم برامج التدريب اإلداري :
األخذ بعيت ا، ت ير الم يدئ والمرتكزات اآلتية ولكي تتالقق األهداف المناودة ات تقوام ال رااي التدرا ية ، بد ات 

: 

 أن اكون التقوام ا نييّ  لى أسس او وقة  أي اتنيس ة اع فل اة التدراب وأهدافه.  (1

  أن اكون التقوام تعيوحيي : أي الب أن ااترا فيه جميع األرخيف  (4

 أن اكون التقوام  ملية ا تمرة تصياب جميع اراال العملية التدرا ية.  (2

 (.11: 1114)ادراس ت والمميرات لالرتقيء الوظياي.اامل التقوام أ ر ال رحياي في ىك يب المتدربيت الكايايأن  (2

 

 عناصر عملية التقويم :
الب أن تاتمل  ملية التقوام  لى جميع اكوحيت ال رحياي التدرا ي ات اي  : المايركون  والماليضرون       

 (. 24:  1112ليب والطرق  والنتيجيت التي تمخض   نمي )ريواش  والموارد الميداة  واألهـداف  واألسـي

 

 أساليب وطرق التقويم :
ىن الالدا   ت  ملية التقوام اقود ىلى ال ال   ت األسيليب والطرق التي امكت ات ي مي إلجراء  ملية التقوام والتي 

 تتمثل بمي الي :

والمتدربيت  بمـدف التعرف  لى ااتييجيتمم التدرا ية : وهي اواجمة رخصية بيت ا ؤول التدراب المقابلة  (1

 وآراحمم واتليهيتمم اول ال رحياي  اي  اقول بمي ال يا .

بمدف الكاف  ت ا،اتييجيت  : وهي   يرة  ت المو ة ات األس لة اقول ال يا  بوضعمي االستبانة  (4

 ات المتدربيت اإلجيبة  نمي. التدرا ية  واعرفة الصعوبيت التي تعترض سير  ملية التدراب   م اطلب

 : وهي ىاي تالراراة أو راواـة  اللم ىليمي الم ؤول  ت التدراب.االختبارات  (2

  الجمي بيلتدراب. : وهي ت يت حقيط الضعف التي ات الممكت دراسة التقارير والسجالت (2

: وهذه الطراقة تكاف  ت ادى ايجة الموظايت ىلى التدراب  و ت أ ر التدراب في اعيللة  تقويم األداء (1

 (.29: 1114الصعوبيت المتواجدة أصالً )ادراس   

 

 ثانيا / الدراسات السابقة :

 1881دراسة العموش   (1
 يايت الممنية()دور برحياي تدرا ي لمداري وادارات المدارس األسيسية في االيفكة المارق في ىك يبمم الكا

للعياـيت  ( اداراً وادارةً امت خضعوا لل رحياي التدرا ي في أ نيء الخداة112تكوح   ينة الدراسة ات )       

ل(  توصل  الدراسة ىلى أن المؤرر العيل لدى المتدربيت حالو ال رحياي كين ىاليبيي  وىلى وجود 1112  و1112)

 (1: 1112العموش  ( الخ رات الطوالة ولصيلح املة دبلول كلييت الملتمعفروق  ات د،لة ىاصيحية لصيلح  وي 

 1886دراسة عطاطرة  ,  (2
 )االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية في محافظتي جرش وعجلون من وجهة نظرهم(

( ات المدارات والمدارات  توصل  الدراسة ىلى أن الاليجة ىلى ا،اتييجـيت 119تكوح   ينة الدراسة ات )    

                        وكيح  هنيا فروق  ات د،لة ىاصيحية تعزى ىلى المؤهـل العلمي التدرا ية كيح  بدرجـة اتوسطة 

 .( 12: 1112)  طيطرة   
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 1882دراسة الغافري ,   (1
 )تقويم برنامج دور اإلدارة المدرسية في سلطنة عمان (    

( اداراً وادارةً 111ل(  وتكوح   ينة الدراسة ات )1111  و1112  و1112والتي تم  خالل األ وال )     

وا ي دامم اوة يت  لى  مين انيطق تعليمية  وقد أظمرت النتيحي توافر ا يدئ التدراب الاعيل بدرجة ك يرة  و 

ي كين هنيا فروق  ات د،لة ىاصيحية تعزى  دل وجود فروق  ات د،لة ىاصيحية تعزى ىلى اللنس والخ رة  بينم

 (  .2: 1112ىلى سنة التخّرج)الغيفري  

 1884دراسة ديباجة   (4
 "دراسة تقويمية لبرنامج تدريب مديري المدارس أثناء الخدمة بوزارة التربية في محافظتي إربد جرش" 

ل( و يل 1111( اداراً وادارة امت أكملـوا ال رحياي في الاترة الواقعة بيت  يل )92وتكوح   ينة الدراسة ات )   

ل(. وقد توصل  الدراسة ىلى توافر ا يدئ التدراب الاعيل بدرجة ك يرة  و دل وجود فروق  ات د،لة 1112)

زى ىلى المؤهل العلمي لصيلح الم توايت الدحيي. ىاصيحية تعزى ىلى اللنس  ووجود فروق  ات د،لة ىاصيحية تع

 (11: 1112)دا يجة  

 

 

 الفصل الثالث

 

 : مجتمع الدراسة  اوال / 
تكّون التمع الدراسة ات جميع اداري وادارات المدارس الثيحواة الالكوايـة في االيفـكة كركوا  امت ريركوا     

    (  اي   بدأت الدورة  اول ا،اد الموافق 4111/4114سي )في برحياي تطوار اإلدارة المدرسية خالل العيل الدرا

( ادار وادارة  كمي هو ا يت 42وبلغ  دد المايركيت ) 4114/ 11/ 19واحتم  اول ا،اد الموافق  4114/  11/  2

       ( 1في اللدول )

          

 (1الجدول )

 كمحافظة كركو توزيع أفراد مجتمع الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية في

 مدارس البنات مدارس البنين

 م/ جرداغلو 9 م/يوسف الصديق 1 م/ البو دمحم 9 م/ الملحة 1

 م/ دوغوش 8 م/ االطياف 2 ث/ مارا افرام 8 م/ كميل للبنين 2

1 م/بلين االساسي 1

2 

1 م/ تركالن للبنات 1 ع/مالعبد هللا

2 

 م/ زينب أنا

1 ث/التون كوبري 4

1 

1 ث/ جرمو للبنات 4 م / شاطرلو

1 

 قونجة كول

1 م / المجتبى 2

2 

1 ث/ الشهباء 2 م / المنبر

2 

 ث/ البيداء

1 م/ ابن الهيثم 6

1 

1 م /بيان للبنات 6 م / االستقامة

1 

 م / العربية

   م / موطلو 1   ث/ المنصورية 1

 

 

 عينة الدراسة :  ثانيا /
رمل   ينة الدراسة التمع الدراسة بيلكيال  و لك ألن  دد أفراد الملتمع قليل  وبنيء  لى  لك قيا  ال ياثة   

( ا يت توةاع العينة ا ب اتغيرات 4٪(  واللدول )111( است يحة  استرجع  جميعمي  أي اي ح  ته )42بتوةاع )

       الدراسة )اللنس و الخ رة(. 
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 (2)جدول 

 (توزيع افراد العينة حسب متغيرات الدراسة )الجنس و الخبرة
 المجموع سنوات الخبرة الجنس

 ( سنة 12-11) ( سنة 12-6) ( سنة1-2)

 11 9 4 1 ذكور

 11 1 1 1 اناث

 26 12 1 4 المجموع

 

  أداة الدراسة :  ثالثا / 

بال  رحي ة واادة  هي است يحة تم تطوارهي بعد  ات أجل تالقيق أهداف الدراسة  قيا  ال ياثة بيستخدال أداة

الرجوع ىلى األدبييت والدراسيت ال يبقة وخطة برحياي تطوار اإلدارة المدرسية  وأوراق  مل خيصة بيلدورات 

( 22( فقرة بعد التالكيم اوة ة  لى جزءات  اي  اتضمت اللزء األول )11التدرا ية   و تكوح  ا،ست يحة ات )

 ستة الي،ت كيلتيلي : فقرة اوة ة  لى

 ( فقرات.1خطة ال رحياي التطـواري وأهدافه وارتمل  لى )    -1

 ( فقرات.1االتوى ال رحياي التطواري وارتمل  لى )    -4

 ( فقرات.2الماليضرون  وارتمل  لى )    -2

 ( فقرات.1األسيليب واألحاطة  وارتمل  لى )    -2

 رات.( فق2بي ة التدراب  وارتمل  لى )    -1

 ( فقرات.2القييس والتقوام  وارتمل  لى )    -2

 ( فقرة تتعلق ب ع  الكايايت اإلداراة.14بينمي اتضمت اللزء الثيحي )

ً ات يواة  لى اقييس ليكرت    ي الدرجيت الخمس   ( Likert ) وقد أ طي  الاقرات في جميع الملي،ت أوةاحي

ال رحياي التدرا ي وهي كيلتيلي:  ك يرة جدّاً   ك يرة   اتوسطة   قليلة  التي تاير ىلى ادى توافر الم يدئ التربواة في

  قليلة جدّاً   كمي أ طى أ لى تدرج في الموافقة خمس درجيت  وأدحى تدرج في الموافقة درجة واادة  وتكون 

 (. 1   4   2   2   1الدرجيت ارت ة ترتي يً تنيةليّيً  ات )  

 

 رابعا /  صدق األداة :
( ات  وي 11للتمكد ات صدق األداة قيا  ال ياثة بعرض ا،ست يحة  لى المو ة ات المالكميت  و ددهم )    

ا،ختصيف في جياعة كركوا    والمارفيت التربوايت في اداراة تربية كركوا  والذات اارفون  لى تدراب 

ية أداة الدراسة ات اي : الصييغة المدارات  وبع  المارفيت المختصيت في اللغة العربية  و لك للتمكد ات رمول

اللغواة  و انيس ة الاقرة للملي،ت  واذف أو تعدال أو ىضيفة اي اروحه انيس يً  وبعد ا،طالع  لى آراء 

% وبذلك أص ال  أداة 111واالاكيت المالكميت والتي كيح  الموافقة بي،جميع   لى فقرات ا،ست يحة وبن  ة 

 الدراسة جيهزة للتط يق . 

 

 ثبات األداة :   سا / خام
و لك بتوةاع ا،ست يحة  لى   (Test-Retest)للتمكد ات   يت األداة تم استخدال طراقة ا،خت ير وى يدة ا،خت ير     

( اداراً وادارةً خيرج  ينة الدراسة  امت ريركوا في دورات تدرا ية سيبقة  لإلدارة المدرسية  41 ينة اكوحة ات )

  وكذلك تم (Person)ا  ال ياثة بيات يب اعيال الث يت بيستخدال اعيال ارت يط بيرسون وبايرق أس و يت  وقي

استخدال اعيال )كروح يا ألاي(  لال يب قيمة الث يت لالت يق الداخلي للاقرات  اي  ا ت رت هذه القيم اق ولة 

 .            ( ا يت اعياالت الث يت لكل ات الي،ت ا،ست يحة2ألغراض هذه الدراسة  واللدول )
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 (1الجدول )

 معامالت الثبات للمجاالت الستة والكفايات اإلدارية
 معامل ثبات االتساق  الداخلي (Test- Retest)معامل ثبات االختبار إعادته  المجال

 2.92 2.92 المجال األول )خطة البرنامج التطويري وأهدافه(.

 2.91 2.94 التدريبية(.المجال الثاني )محتوى البرنامج, المادة 

 2.18 2.91 المجال الثالث )المحاضرون(.

 2.91 2.18 المجال الرابع )األساليب واألنشطة(.

 2.91 2.92 المجال الخامس )بيئة التدريب(

 2.92 2.96 المجال السادس )القياس والتقويم(.

 2.94 2.91 الكفايات اإلدارية

 2.92 2.91 األداة كاملة

 

 متغيرات الدراسة :سادسا / 
 ارتمل  هذه الدراسة  لى  دد ات المتغيرات الم تقلة والتيبعة :

 المتغيرات المستقلة وتشمل : (1
 ( سنة. 11-11و) ( سنة11-2و) ( سنة1-1 دد سنوات الخ رة وله  الث ا توايت هي :ات ) ( أ 

 أحثى .   كر    :اللنس  ب( 

تطوار اإلدارة المدرسية في ااتالا ادراء وادارات المدارس الثيحواة وهو ادى ىسميل برحياي المتغير التابع : (4

 للكايايت اإلداراة ات وجمة حكر المايركيت في ال رحياي ات االيفكة كركوا.

 

 سابعا / المعالجة اإلحصائية :
بواسطة   (Spss) بعد ا،حتميء ات ارالة جمع ال ييحيت  استعيح  ال ياثة ب رحياي التالليل اإلاصيحي        

 الاليسوب  و لك إلجراء اي الي :

 ا يب المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة لكل فقرة  ولكل اليل ات الي،ت الدراسة ال تة. (1

 . ،جراء المقيرحيت(T. test)  اخت ير )ت( (4

ت للكاف  ت الد،لة اإلاصيحية للاروق بيت اتوسطيت درجييدي المقيرحيت ىجراء تالليل الت يات األا (2

 الم يدئ التربواة التي تعزى ىلى كل ات الخ رة  واللنس.

 للمقيرحيت ال عداة.(Tuky) ىجـراء اخت ير توكي (2

 
 الفصل الرابع

 

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 أوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال األول :
) اي ادى توافر الم يدئ التربواة في برحياي تطوار اإلدارة المدرسية ات وجمة حكر المايركيت في ال رحياي في كل ات     

الملي،ت التيلية : التخطيط واألهداف  والمالتوى  والماليضرات  واألسيليب واألحاطة  وبي ة التدراب  والقييس والتقوام ؟ 

 يد المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة لكل فقرة ات فقرات أداة الدراسة   و( و تم  اإلجيبة  نه ات خالل ىال

-1.22بعد ىاليد المتوسطيت الال يبية ألداء  ينة الدراسة  لى فقرات أداة الدراسة تراوا  المتوسطيت الال يبية بيت )

بة لألداء  لى الاقرات قيا  ال ياثة (  ولتالداد ا توى سلم ا،ستلي1.11-1.22( بيحالراف اعيـيري تراوح بيت )2.91

 بتصنيف ا توايت ا،ستليبة  لى الاقرات   كمي الي :

 ( كيح  ضمت ا توى قليلة جدّاً .1.21-1الاقرات التي اصل   لى اتوسط ا يبي تراوح بيت ) (1

 ( كيح  ضمت ا توى قليلة . 4.21-1.11الاقرات التي اصل   لى اتوسط ا يبي تراوح بيت ) (4

 ( كيح  في ا توى اتوسطة. 2.21-4.11تي اصل   لى اتوسط ا يبي تراوح بيت )الاقرات ال (2

 ( كيح  ضمت ا توى ك يرة.2.21-2.11الاقرات التي اصل   لى اتوسط ا يبي تراوح بيت ) (2
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 ( كيح  ضمت ا توى ك يرة جدّاً.1-2.11الاقرات التي اصل   لى اتوسط ا يبي تراوح بيت ) (1
 

 (4الجدول  )

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليّاً المتوسطات 

المتوسط  عدد الفقرات المجال ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 2.14 1.46 8 خطة البرنامج التطويري وأهدافه 1

 2.42 1.42 12 الكفايات اإلدارية 1

 2.11 1.11 8 محتوى البرنامج التطويري 2

 2.44 2.91 1 القياس والتقويم 6

 2.24 2.16 1 المحاضرون 1

 2.24 2.16 6 بيئة التدريب 2

 2.62 2.28 2 األساليب واألنشطة 

 1.11 22.1 22 المجموع

    

( و 2.22( أن المتوسطيت الال يبية للميع الي،ت أداة الدراسة قـد تراوا  بيت )2اتضح ات خالل اللدول رقم )   

(  وقد اصل اليل )خطة ال رحياي التطواري وأهدافه(  لى أ لى اتوسط ا يبي  وهو بدرجة )اتوسطة(  اليه 4.11)

وهو بدرجة )اتوسطة( أاضيً  اليه اليل "االتوى ال رحياي (  2.24اليل "الكايايت اإلداراة" بمتوسط ا يبي اقداره )

(  4.92(  وهو بدرجة )اتوسطة(   م جيء اليل "القييس والتقوام" بمتوسط ا يبي )2.12التطواري" بمتوسط ا يبي )

(  وهو بدرجة )اتوسطة(   م جيء اليل 4.22وهو بدرجة )اتوسطة(  اليه اليل "الماليضرون" بمتوسط ا يبي اقداره )

)اتوسطة(  أاي أقل اتوسط ا يبي فقد اصل  ليه اليل "األسيليب  (  وهو بدرجة4.12"بي ة التدراب" بمتوسط ا يبي )

(  وهو بدرجة )قليلة( وباكل  يل فإن جميع الي،ت الدراسة اصل   لى اتوسطيت ا يبية 4.11واألحاطة" واقداره )

الذي اصل  لى اتوسطيت بدرجة )قليلة(  امي اعني أن كايءة بدرجة )اتوسطة(  اي  دا اليل : "األسيليب واألحاطة" 

 هذا ال رحياي التطواري تالتيج ىلى اهتميل ور ياة أك ر ات ق ل وةارة التربية   لتاعيله وةايدة كايءته في الم تق ل.

الدراسة  كمي في  وقد قيا  ال ياثة أاضي بإاليد المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة لكل اليل ات الي،ت أداة

 (.           1اللدول )

 (2الجدول  )     

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبةً تنازليّاً 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الفقرات المجال

 4.88 42.89 12 الكفايات اإلدارية

 1.21 11.12 8 البرنامج التطويري وأهدافه(.المجال األول )خطة 

 2.92 29.21 8 المجال الثاني )محتوى البرنامج التطويري )أ( المادة التدريبية(.

 1.29 18.92 1 المجال السادس )القياس والتقويم(.

 1.12 18.14 1 المجال الثالث )المحاضرون(.

 2.88 12.41 6 المجال الخامس )بيئة التدريب(.

 1.11 12.22 2 الرابع )األساليب واألنشطة(. المجال

  162.12 22 المجموع

( ألداة الدراسة  اي  21.19-11.11( أن المتوسطيت الال يبية قـد تراوا  بيت )1اتضح ات خالل اللدول )   

(  في 2.11( بيحالراف اعييري اقداره )21.19اصل  "الكايايت اإلداراة"  لى أ لى اتوسط ا يبي اقداره )

( بيحالراف 21.11ايت اصل المليل األول "خطة ال رحياي التطواري وأهدافه"  لى اتوسط ا يبي اقداره )

(  وات  م اصل المليل الثيحي "االتوى ال رحياي التطواري"  لى اتوسط ا يبي اقداره 2.14اعييري اقداره )

والتقوام"  لى اتوسط ا يبي (  وقد اصل المليل ال يدس "القييس 4.91( بيحالراف اعييري اقداره )49.11)

(  كمي اصل المليل الثيل  "الماليضرون"  لى اتوسط ا يبي 2.19( بيحالراف اعييري اقداره )11.91اقداره )

(  واصل المليل الخياس "بي ة التدراب"  لى اتوسط ا يبي 2.21( بيحالراف اعييري اقداره )11.21اقداره )

ي ايت اصل المليل الرابع "األسيليب واألحاطة"  لى اتوسط (  ف4.11(  بيحالراف اعييري )11.21اقداره )

(.ولمعرفة المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة 2.14( بيحالراف اعييري اقداره )11.11ا يبي اقداره )
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ي كمي لكل اليل باقراته  قـيا  ال ياثة بإاليد المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة لكل فقـرة ارت طة بمليلم

 الي :

 

 : المجال األول: خطة البرنامج التطويري وأهدافه
تم استخراج المتوسـطيت الال ـيبية وا،حالرافـيت المعييراة للاقرات التي تكاف  ت خطة ال رحياي التطواري  

 (. 2وأهدافه كمي هو ا يت في اللدول )

 (6الجدول )

 مجال "خطة البرنامج التطويري وأهدافه"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 ت
رقم 

 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 2.46 4.92 تتصف خطة البرنامج بالوضوح منذ بداية الدورة التدريبية 1 1

 2.89 4.41 تتسم أهداف البرنامج بأنها واقعية وقابلة للقياس والتقويم 8 2

1 1 
البرنامج في تنمية الجوانب الفكرية واالنفعالية تسهم أهداف 

 واألدائية لدى المتدربين
4.18 1.21 

4 2 
تتصف خـطة البرنامج بالمرونة بحيث تواكب التغيرات والتطورات 

 التي تطرأ على دور المديرين
4.11 2.11 

 1.29 1.91 تراعي خطة البرنامج تنمية المهارات المهنية لدى المديرين 9 2

6 6 
الذي  تتصف خطة البرنامج بالشمولية وتناسب طبيعة الدور الوظيفي

 يقوم المديرون به
1.69 1.18 

 1.19 2.26 تعد خطة البرنامج مالئمة للفئات المستهدفة من المديرين 2 1

 1.41 1.89 تتميز خطة البرنامج بأنها قابلة للتنفيذ والتطبيق 1 9

 2.28 1.24 واألولويات الفعلية للمديرينتعبر خطة البرنامج عن الحاجات  4 8

 1.22 11.11 المجموع العام

 2.14 1.46 المتوسط الحسابي العام

 

( أن المتوسطيت الال يبية لاقرات المليل األول: "خطة ال رحياي التطواري وأهدافه" 2اتضح ات خالل اللدول )  

( "تتصف خطة ال رحياي بيلوضوح انذ بدااة الدورة التدرا ية"  لى 1(  وقد اصل  الاقرة )1.91 - 1.12تراوا  بيت )

تت م أهداف ال رحياي " (1) ة )ك يرة جدّاً(   م تلتمي الاقرة رقم( وهو بدرج2.91المرت ة األولى بمتوسط ا يبي اقداره )

( وهو بدرجة )ك يرة(  وات يت ات اللدول أن الاقرات 2.22بمحمي واقعية وقيبلة للقييس والتقييم" بمتوسط ا يبي اقداره )

لاقرات  أاي أقل اتوسط ( قد اصل   لى اتوسطيت ا يبية أ لى ات المتوسط الال يبي العيل للميع ا2  9  1  2  1  1)

( "تع ر خطة ال رحياي  ت الاليجيت واألولوايت الاعلية للمدارات" بمتوسط 2ا يبي فقد كين ات حصيب الاقرة رقم )

( قد اصلتي  لى اتوسطيت ا يبية أقل ات 2و 4( وهو بدرجة )قليلة(  في ايت أن الاقرتيت )1.12ا يبي اقداره )

( 2.22ة )قليلة(  واالاظ أاضيً أن المتوسط الال يبي العيل للميع فقرات هذا المليل )المتوسط الال يبي العيل  وهي بدرج

كين بدرجة )اتوسطة(.واتضح ات خالل  لك أن خطة وأهداف ال رحياي التطواري كيح  تت م بيلوضوح والواقعية  

ارف وةارة التربية  لى التركيز  والقدرة  لى تنمية اللواحب الاكراة واألداحية للمايركيت في ال رحياي  وهذا ادل  لي

  لى هذه اللواحب انذ بدااة ال رحياي  

 

 المجال الثاني: محتوى البرنامج التطويري :
تم استخراج المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة للاقرات التي تع ر  ت االتوى ال رحياي  التطواري  كمي   

                  (  2هو ا يت في اللدول )

 

 (1الجدول )                                                             

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "محتوى البرنامج التطويري  )المادة التدريبية("

 ت
رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 2.16 4.21 التدريبية على أساس حاجات المديرين المهنيةبني محتوى المادة  1 1

 2.69 4.16 يساعد البرنامج مدير المدرسة على ممارسة عملية التفويض 6 2

 2.11 4.11 يعتمد البرنامج التطويري على إطار نظري للتدريب 9 1
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4 8 
يساعد البرنامج على تحقيق التوافق بين الجوانب النظرية والممارسات 

 العملية التطبيقية
4.12 2.81 

2 2 
يركز البرنامج على تغيير دور مدير المدرسة من الدور اإلداري إلى الدور 

 الفني
4.22 2.82 

 1.21 1.81 تساعد المادة التدريبية في البرنامج على رعاية وتنمية األهداف 1 6

1 1 
المتوافرة في تالئم المادة التدريبية للبرنامج اإلمكانات المادية والبشرية 

 المدرسة
1.92 1.22 

 2.62 1.12 تتصف المادة التدريبية بشمولية المحتوى للجوانب المختلفة للدور 4 9

 2.99 1.42 يلبي محتوى المادة التدريبية أهداف البرنامج التطويري 2 8

 4.21 49.11 الملموع العيل 

 1.21 2.12 المتوسط الال يبي العيل  

المـيدة التدرا يـة  ( أن المتوسطيت الال يبية لاقرات المليل الثيحي: االتـوى ال رحياي التطواـري2اتضح ات خالل اللدول )   

( بني االتوى الميدة التدرا ية  لى أسيس ايجيت المدارات الممنية  لى 1( وقد اصل  الاقرة رقم )2.12-1.21تراوا  بيت )

( ا ي د ال رحياي ادار المدرسة 2( وهو بدرجة )ك يرة جدّاً(  م تلتمي الاقرة رقم )2.12اره )المرت ة األولى بمتوسط ا يبي اقد

  1  9  2  1وات يت ات خالل اللدول أن الاقرات ) ( بدرجة ك يرة2.22 لى اميرسة  ملية التاوا  بمتوسط ا يبي اقداره )

أاي أقل اتوسط ا يبي فقد كين ات  للميع الاقرات ا يبية أ لى ات المتوسط الال يبي العيل ( قد اصل   لى اتوسطيت1

( وهو بدرجة 1.21( ال ي االتوى الميدة التدرا ية أهداف ال رحياي التطواري بمتوسط ا يبي اقداره )4حصيب الاقرة رقم )

بدرجة  ( قد اصل   لى اتوسطيت ا يبية أقل ات المتوسط الال يبي العيل  وهي2  2  2)قليلة جدّاً في ايت أن الاقرات )

 ( كين بدرجة )اتوسطة(.2.12)قليلة(  واالاظ أن المتوسط الال يبي العيل للميع فقرات هذا المليل )

وهذا اـدل  لى أن المتوسطيت الال يبية لاقرات هـذا المليل تراوا  بيت درجـة )ك يرة جدّاً(  ودرجة )قليلة جدّاً(  واعني     

لتدرا ية(  كين فيه بع  اللواحب اإلاليبية  وخيصة فيمي اتعلق بمالتوى الميدة  لك أن االتوى ال رحياي التطواري )الميدة ا

التدرا ية  وا ي دة ال رحياي للمايركيت في  ملية التاوا   واإلطير النكري وتالقيق التوافق بيت الليحب النكري والتط يقي 

في هذه اللواحب ات ال رحياي التطواري  وتالتيج ىلى  في الميدة التدرا ية  امي اعني أن وةارة التربية قد حلال  ىلى درجة ك يرة

ةايدة التمكيد  ليمي في تنايذ هذا ال رحياي ا تق الً  أاي فيمي اتعلق بتنمية النوااي اإلبدا ية  واالءاة األهداف فكيح  بدرجة 

ي اليل الميدة التدرا ية لل رحياي )قليلة( وتالتيج ىلى ةايدة تاعيلمي والتركيز  ليمي في هذا ال رحياي ات ق ل وةارة التربية ف

 .التطواري

 المجال الثالث: المحاضرون :
تم استخراج المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراـة للاقرات التي تع ر  ت الماليضرون "  كمي هو ا يت في   

                  (.9اللدول )

 (9الجدول رقم  )

 المعيارية لفقرات مجال "المحاضرون"المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ت
رقم 

 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 6 
يبدي المحاضرون مرونة كافية في تقبل مالحظات الملتحقين بالبرنامج 

 التطويري.
4.44 1.2141 

 1.11 4.19 يشجع المحاضرون المديرين على المشاركة في فعاليات التطوير. 4 2

 1.21 2.46 يوضح المحاضرون أهداف البرنامج التطويري قبل البدء بالتدريب. 1 1

 1.22 2.4 يظهر المحاضرون سلوكيات تدل على أنهم جزء في مجال التطوير. 1 4

 1.49 1.84 يتمتع المحاضرون بقدرة عالية على توصيل المعلومات. 1 2

6 2 
 تطوير اإلدارة المدرسية. يركز المحاضرون على إبراز االتجاهات الحديثة في

 
1.82 1.21 

 1.12 18.14 المجموع العام

 2.24 2.16 المتوسط الحسابي العام

(  وقد 2.22-1.14( أن المتوسطيت الال يبية لاقرات المليل الثيل  الماليضرون" تراوا  بيت )9اتضح ات خالل اللدول ) 

( "ا دي الماليضرون اروحة كيفية في تق ل االاكيت الملتالقيت في ال رحياي التطواري"  لى المرت ة 2اصل  الاقرة رقم )

( "االع الماليضرون المدارات  لى 2جة )ك يرة(   م تلتمي الاقرة رقم )( وهو بدر2.22األولى بمتوسط ا يبي اقداره )

  2( وهو بدرجة )ك يرة( أاضيً  وات يت ات خـالل اللدول أن الاقرتيت )2.19المايركة في فعيلييت التطوار "بمتوسط ا يبي )

العيل للميع الاقرات  وهمي بدرجة )ك يرة(  أاي أقل اتوسط  ( قد اصلتي  لى اتوسطيت ا يبية أ لى ات المتوسط الال يبي2

( "اركز الماليضرون  لى ىبراة ا،تليهيت الالداثة في تطوار اإلدارة المدرسية" 4ا يبي فقد كين ات حصيب الاقرة رقم )

طيت ا يبية ( قد اصل   لى اتوس1  2  2  1( وهو بدرجة )قليلة(  في ايت أن الاقرات )1.14بمتوسط ا يبي اقداره )
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أقل ات المتوسط الال يبي العيل  وهي بدرجة )قليلة(  واالاظ أاضي أن المتوسط الال يبي العيل للميع فقرات هذا المليل 

( كين بدرجة )اتوسطة( وهذا ادل  لى أن المتوسط الال يبي العيل في اليل "الماليضرون" كين بدرجة )اتوسطة(  4.22)

هذا الملـيل فكيح  في قدرة الماليضرات  لى ا،ت يل بيلمـروحة وتاليـع  الماليضرات أاي النقيط اإلاليبيـة في فقـرات 

للمايركيت في ال رحياي  لى التطوار  وهذا االتيج ات وةارة التربية ىلى التركيز  لى هذه اللواحب المتعلقة بيلماليضرات في 

بد أن تؤخذ بعيت ا، ت ير لتلن مي ا تق الً وةايدة ال رحياي التطواري في المرات الالاقة  لكت كيح  هنيا حقيط سل ية ، 

تاعيلمي  لتنعكس باكل ىاليبي  لى المايركيت في ال رحياي  اثـل : قـدرة الماليضرات  لى توصيل المعلوايت  وارا ية 

 الاروق الارداة  وىبراة ا،تليهيت الالداثة في تطوار المـدراء. 

 

 المجال الرابع: األساليب واألنشطة :

م استخراج المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة للاقرات التي تع ر  ت األسيليب واألحاطة كمي هو ا يت في اللدول ت  

 (8الجدول  )                                                            (.1)

 شطة"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "األساليب واألن

 ت
رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتبط الـطرق واألساليب المستخدمة في التدريب مع أهداف  2 1

 البرنامج التطويري.
2.22 1.22 

 1.11 2.19 تناسب الطرق واألساليب قدرة الملتحقين بالبرنامج التطويري. 4 2

في البرنامج التطويري فرص  تتيح الطرق واألساليب المستخدمة 2 1

 المشاركة اإليجابية للملتحقين بالبرنامج.
2.21 2.82 

يستخدم المحاضرون أنشطة وتقنيات حديثة ومتنوعة )أشرطة  1 4

 الفيديو, والحاسوب ... إلخ(.
2.22 2.84 

يستخدم المحاضرون أساليب عملية وتطبيقية في تنفيذ البرنامج  1 2

 التطويري للمديرين.

 

1.68 1.42 

 1.11 12.48 المجموع العام

 2.62 2.28 المتوسط الحسابي العام

   

-1.21( أن المتوسطيت الال يبية لاقرات المليل الرابع "األسيليب واألحاطة" تراوا  بيت )1اتضح ات خالل اللدول ) 

( "ترت ط الطرق واألسيليب الم تخداة في التدراب اع أهداف ال رحياي التدرا ي"  لى 1(  وقد اصل  الاقرة رقم )4.14

( "تنيسب الطرق واألسيليب قدرة 2)اتوسطة(   م تلتمي الاقرة رقم ) ( وهو بدرجة4.14المرت ة األولى بمتوسط ا يبي )

( 2  1( وهو بدرجة )قليـلة(  وات يت ات خالل اللـدول أن الاقرتيت )4.19الملتالقيت بيل رحياي التطواري" بمتوسط ا يبي )

جة )قليلة(  أاي أقل اتوسط قد اصلتي  لى اتوسطيت ا يبية أ لى ات المتوسط الال يبي العيل للميع الاقرات  وهمي بدر

( "ا تخدل الماليضرون أسيليب  ملية وتط يقية في تنايذ ال رحياي التطواري 1ا يبي فقد كين ات حصيب الاقرة رقم )

( اصلتي  لى اتوسطيت ا يبية أقل ات 2 4( وهو بدرجة )قليلة(  في ايت أن الاقرتيت )1.21للمدارات" بمتوسط ا يبي )

( كين 4.11ـيل  وهمي بدرجة )قليلة(  واالاظ أاضيً أن المتوسط الال يبي للميع فقرات هـذا المليل )المتوسط الال ـيبي الع

بدرجة )قليلة( ولكون أن المتوسط الال يبي  العيل للميع فقرات هذا المليل جيءت بدرجة )قليلة(  اعني أن األسيليب 

اهتميل  و لى  لك اترتب في أن تقول وةارة التربية بتاعيل واألحاـطة الم تخداة في ال رحياي التطواري تالتيج ىلى ر ياة و

وةايدة ىاليبية هذا الليحب في أ نـيء تط يق ال رحياي التطواري. وقـد تعيرض  حتيحي هـذه الدراسـة اع دراسة الغيفري 

 ودا يجة .

 

 

 المجال الخامس: بيئة التدريب :
تم استخراج المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة للاقرات التي تع ر  ت بي ة التدراب  كمي هو ا يت في   

 (.             11اللدول )

 
 (12الجدول  )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "بيئة التدريب"

حراف االنالمتوسط  نص الفقرةرقم  ات
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 المعياري الحسابي الفقرة

 2.91 4.42 تتناسب المدة المقررة للبرنامج مع المادة التدريبية 2 1

 1.22 4.11 يتناسب وقت انعقاد البرنامج التدريبي مع ظروف المتدربين 6 2

1 1 
تتوافر في مكان انعقاد التدريب الخدمات اإلدارية المساندة, )آالت تصوير, 

 طباعة, حاسوب, ... إلخ(
1.89 1.11 

 1.22 1.92 تتوافر في مكان انعقاد التدريب الخدمات والتسهيالت األخرى 2 4

 1.24 1.22 تحقق بيئة التدريب الراحة النفسية للملتحقين بالبرنامج التطويري 4 2

6 1 
تتوافر للملتحقين بالبرنامج التدريبي وسائط نقل لنقلهم من وإلى المركز 

 بشكل عام
1.41 1.22 

 2.89 12.42 المجموع العام

 2.22 2.21 المتوسط الحسابي العام

 

-1.22( أن المتوسطيت الال يبية لاقرات المليل الخياس "بي ة التدراب" تراوا  بيت )11اتضح ات خالل اللدول )    

بمتوسط ( " تتنيسب المدة المقررة لل رحياي اع الميدة التدرا ية "  لى المرت ة األولى 1(  وقـد اصل  الاقرة رقـم )2.21

( "اتنيسب وق  احعقيد ال رحياي التدرا ي اع ظروف 2( وهو بدرجة )ك يرة(   م تلتمي الاقرة رقم )2.21ا يبي )

( قد اصلتي  لى 2  1( وهو بدرجة )ك يرة(  وات يت ات خالل اللدول أن الاقرتيت )2.11المتدربيت" بمتوسط ا يبي )

للميع الاقرات  وهمي بدرجة )ك يرة( أاي أقل اتوسط ا يبي فقد كين  اتوسطيت ا يبية أ لى ات المتوسط الال يبي العيل

( " تتوافر للملتالقيت بيل رحياي التدرا ي وسيحط حقل لنقلمم ات وىلى المركز باكل داحم" بمتوسط 2ات حصيب الاقرة رقم )

لى اتوسطيت ا يبية أقل ( قد اصل   2  4  1( وهي بدرجة )قليلة جدّاً(  في ايت أن الاقرات )1.22ا يبي اقداره )

ات المتوسط الال يبي العيل  وهي بدرجة )قليلة(  واالاظ أاضي أن المتوسط الال يبي العيل للميع فقرات هذا المليل 

( كيح  بدرجة )اتوسطة( وهذا اقودحي ىلى ا،ستنتيج التيلي وهو أن بي ة التدراب التي اناذ فيمي ال رحياي التطواري 4.12)

واهتميل ات ق ل وةارة التربية  ألن  لك انعكس باكل ىاليبي وبدرجة ك يرة  لى حليح هذا ال رحياي تالتيج ىلى ر ياة 

و لى المايركيت فيه  وازاد الايحدة المرجوة انه  وخيصة ةايدة ا،هتميل بمكين التدراب والمرافق والت ميالت 

 المصيا ة لذلك .

 

 المجال السادس: القياس والتقويم :
المتوسطيت الال يبية وا،حالرافيت المعييراة للاقرات التي تع ر  ت القييس والتقوام كمي هو ا يت في تم استخراج 

   (.11اللدول )

 (11الجدول  )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "القياس والتقويم"

 ت
رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 4 
تتنوع األساليب التقويمية المستخدمة بتنوع األهداف ومواد البرنامج 

 التدريبي
4.12 1.21 

2 1 
يتم استطالع آراء المتدربين حول الجوانب والفعاليات المتعددة والمتضمنة 

 في الخطة الستخدامها كتغذية راجعة في تعديل خطة البرنامج
1.91 2.12 

1 2 
المتدربين بعد االنتهاء من كل هدف من أهداف يعتمد التقويم المستمر ألداء 

 البرنامج التدريبي
1.11 2.11 

 1.41 2.18 حرص البرنامج على إجراء تقويم ختامي للبرنامج 2 4

 1.29 2.11 تستخدم نتائج تقويم أداء المتدربين كتغذية راجعة لتطوير البرنامج التدريبي 6 2

 1.16 1.82 عملية التقويم التكويني لعملية التدريباحتوى البرنامج على فرص لممارسة  1 6

 2.12 1.64 تحتوى مواد البرنامج على أساليب تقويمية تثير تفكير المتدرب 1 1

 1.29 18.92 المجموع العام

 2.44 2.91 المتوسط الحسابي العام

-1.22( أن المتوسطيت الال يبية لاقرات المليل ال يدس "القييس والتقوام" تراوا  بيت )11اتضح ات خالل اللدول )   

( "تتنوع األسيليب التقوامية بتنوع أهداف واواد ال رحياي التدرا ي"  لى المرت ة 2(  وقد اصل  الاقرة رقم )2.24

( "اتم استطالع آراء المتدربيت اول 2)ك يرة(   م تلتمي الاقرة رقم )( وهو بدرجة 2.24األولى بمتوسط ا يبي اقداره )

اللواحب والاعيلييت المتعددة والمتضمنة في الخطة ،ستخداامي كتغذاة راجعة في تعدال خطة ال رحياي" بمتوسط ا يبي 

 لى اتوسطيت ا يبية ( قد اصل  1  2  2( وهو بدرجة )ك يرة(  وات يت ات خالل اللدول أن الاقرات )2.92اقداره )

أ لى ات المتوسط الال يبي العيل للميع الاقرات  وهي بدرجة )ك يرة(  أاي أقل اتوسط ا يبي فقد كين ات حصيب الاقرة 

( وهو بدرجة 1.22( "تالتوي اواد ال رحياي  لى أسيليب تقوامية تثير تاكير المتدرب" بمتوسط ا يبي اقداره )2رقم )
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( قد اصل   لى اتوسطيت ا يبية أقل ات المتوسط الال يبي العيل  وهي بدرجة 1  2  4ت ))قليلة(  في ايت أن الاقرا

( وهو بدرجة )اتوسطة(    واليء 4.92)قليلة(  واالاظ أاضي أن المتوسط الال يبي العيل  للميع فقرات هذا المليل )

ىاليبييّ  لى ادى اهتميل وةارة التربية في  المتوسط الال يبي العيل للميع فقرات هذا المليل بدرجة )اتوسطة(  اعدّ اؤرراً 

اليل القييس والتقوام  وهذا االتيج أاضيً ىلى تال يت وةايدة تاعيل أسيليب وطرق القييس والتقوام الم تخداة في ال رحياي 

 التطواري باكل  يل  وخيصة التركيز  لى الليحب التكواني لدى المايركيت .

 

 عن السؤال الثاني: ثانيا: النتائج المتعلقة باإلجابة
ال ؤال الثيحي: هل توجد فـروق  ات د،لة ىاصيحية في ادى ىسميل برحياي تطوار اإلدارة المدرسية في ااتالا اداري 

  :المدارس للكايايت اإلداراة تعزى ،ختالف اتغيرا ت سنوات الخ رة واللنس ؟ وقد تم  اإلجيبة  نه ات خالل اي الي

 متغير الخبرة :    -1

استخدال تالليل الت يات األايدي لمعرفة ا ر اتغير الخ رة في ادى ىسميل برحياي تطوار اإلدارة المدرسية ات وجمة حكر تم 

 (.12المدارات أحا مم كمي في اللدول  )

 

 (11الجدول  )

 نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير الخبرة

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 -ب

الكفايات 

 اإلدارية

 1.49 91.14 1 248.42 بين المجموعات

 

 

(=0.05) 

 2.221 21.98 21 2898.21 داخل المجموعات

 42 2429.11 الملموع

 

( وبعد ىجراء تالليل الت يات األايدي  أحه ، توجد فروق  ات د،لة ىاصيحية  ند ا توى 12اتضح ات خالل اللدول )     

 ( ى،  لى الكايايت  اي  ت يت أن هنيا فروقيً  ات د،لة ىاصيحية.=0.05الد،لة )

 متغير الجنس : - 2

  للمقيرحة بيت المو تي الذكور واإلحيث لملي،ت  (T, test)لإلجيبة  ت هذا ال ؤال تم استخدال تالليل اخت ير ت     

       .  (12الدراسة ولألداة كيالة كمي في اللدول )

 

 (14الجدول )

 نتائج اختبار  )ت( للمقارنة بين مجموعتي الذكور واإلناث

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت

داللتها 

 اإلحصائية

 الكفايات اإلدارية -ب
 2.222 2.21 4.84 18.11 11 ذكر

  4.61 42.18 11 أنثى 

 

( وبعد ىجراء اخت ير )ت( للمقيرحة بيت المو تي الذكور واإلحيث في وجميت حكر المدارات 12اتضح ات خالل اللدول )

تطوار اإلدارة المدرسية في ااتالا المدارات للكايايت اإلداراة  ولتالداد اصيدر الاروق لألداة حالو ادي ىسميل برحياي 

ً  ات د،لة ىاصيحية تعزى لمتغير اللنس  اي  ت يت أن الاروق كيح  لصـيلح اإلحيث  و لك  كيالة   أن هنيا فروقي

 (.21.21كور )(  في ايت كين المتوسط الال يبي للذ24.21لالصولمي  لى اتوسط ا يبي )

 لفصل الخامسا

 
 اوال / االستنتاجات :

 استنتجت الباحثة وفق اهداف الدراسة الحالية ما يلي : 
   ( فقرة  لى اتوسطيت )ك يرة(  واصل   فقرة 42واصل  ) حصلت فقرتان على متوسطات )كبيرة جدّاً(, (1

 جدّاً(. واادة  لى اتوسط ا يبي )قليل(  واصل  فقرتين  لى اتوسط ا يبي )قليلة

 أما فيما يتعلق بمجاالت الدراسة ككل فقد : (2
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فالصل اليل )الكايايت اإلداراة(  لى أ لى اتوسط ا يبي ات بيت الي،ت الدراسة  اليه اليل )خطة ال رحياي  

التطواري وأهدافه(   م اليل )االتوى ال رحياي التطواري(  اليه اليل )القييس والتقوام(   م اليل 

 واألحاطة(  لى أقل اتوسط ا يبي.)الماليضرون(  اليه اليل )بي ة التدراب(  في ايت اصـل اليل )األسيليب 

 أما على مستوى مجاالت الدراسة فقد حصلت الفقرات التالية على أعلى متوسطات حسابية : (1

 تتصف خطة ال رحياي بيلوضوح انذ بدااة الدورة التدرا ية(.) الـيل )خطـة ال رحياي التطواري وأهدافه( الاقرة -أ 

  اليل )االتوى ال رحياي التطواري( الاقرة )بني االتوى الميدة التدرا ية  لى أسيس ايجيت المدارات  -ب 

 الممنية(.

اليل )الماليضرون(  الاقرة )ا دي الماليضرون اروحة كيفية في تق ل االاكيت الملتالقيت بيل رحياي  -ج 

 التطواري(.

ليب الم تخداة في التدراب(  والاقرة )تتنيسب اليل )األسيليب واألحاطة(  الاقرة : )ترت ط الطرق واألسي -د 

 المدة المقررة لل رحياي اع الميدة التدرا ية(.

اليل )القيـيس والتقـوام(  الاقـرة : )تتنوع األسيليب التقوامية الم تخداة بتنوع أهداف واواد ال رحياي  -هـ 

 التدرا ي(.

 ااتالا القدرة  لى النمو الممني(. اليل )الكايايت اإلداراة( الاقرة : )ا ي د ال رحياي  لى -و 

 النتائج المتعلقة بمتغيرات الدراسة.   ( 4   

                    ات د،لة ىاصيحيـة لصيلح المدارات والمدارات في ف ة الخ رة  اتغير الخ رة : كيح  هنيا فروق (أ 

 سنوات(. 2-11)

وجميت حكر المدارات حالو ادى ىسميل برحياي تطوار اتغير اللنس : للمقيرحة بيت المو تي الذكور واإلحيث في   (ب 

اإلدارة المدرسية في ااتالا المدارات للكايايت اإلداراة  ت يت أن هنيا فروقي  ات د،لة ىاصيحية بيت المدارات لصيلح 

 اإلحيث.

 

 ثانيا / التوصيات
 بنيًء  لى اي توصل  ىليه هذه الدراسة ات حتيحي توصي ال ياثة بمي الي :

مرار في تقدام برااي تدرا ية لمداري المدارس بيت فترة وأخرى  و لك ألن حتيحي هذه ال رااي تنعكس ا،ست (1

 ىاليبيً في ىك يبمم الكايايت اإلداراة في العمل المدرسي.

تاليع اداري المدارس  لى ا،لتاليق بلميع ال رااي والندوات التدرا ية  بغ  النكر  ت سنوات الخ رة لدامم   (4

 داد وتطوار خ راتمم في اليل اإلدارة المدرسية.ات أجل تل

ى يدة النكر في برحياي تطوار اإلدارة المدرسية بالي  اتضمت جواحب جدادة  اثل : استخدال التقنييت الالداثة   (2

 واتخي  القرارات.

  والميدفة  تاليع ادراء المدارس  وبخيصة اللدد انمم و وو المؤهالت القليلة   لى ا،لتاليق بيل رااي التدرا ية (2

 ىلى تطوار اإلدارة المدرسية

 

 ثالثا / المقترحات
 اجراء دراسيت امي لة لعينيت اك ر وبرااي تطوار ا،دارة الالداثة .  (1

 اجراء دراسيت امي لة وفق اتغيرات العمر وحو ية الدراسة )  ربية   وتركميحية وكرداة ( . (4

 توجيه طل ة ق م ا،دارة التربواة في الكلية التربواة الماتواة بإجراء دراسيت  ت ا،دارة وس ل تطوارهي .  (2

 لمصادرا
 ل( : تربية الموهوبيت والتطوار التربوي  دار الارقين  ىربد.1114أبو سمياة  كميل وآخرون  )  -1

اإلدارايت في داوان وةارة التربية والتعليم ل( : ا،اتييجيت التدرا ية لدى 1114ىدراس  دمحم حيجي االيى  ) -4

 اليمنية كمي اراهي ادارو العمول  وادارو اإلدارات  رسيلة ايج تير غير اناورة  جياعة اليراوا  األردن.

 .1ل( : دراسيت اعيصرة في التطوار اإلداري   مين: دار الاكر  ط1111األ رجي   يصم  )  -2

   ا،دارة التعليمية وا،دارة المدرسية   القيهرة  دار الاكر العربي للنار  4111الي  اامد اسمي يل :  -2

   ا،دارة والتخطيط التربوي    مين   دار الاكر.  4112الالراري   رافدة جالل . االمود اسياه :  -1
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  ،جتمي ية في اللياعة  األردحية  ل( : تقوام برحياي تمهيل وتدراب اعلمي الدراسيت ا1112الالموري  دمحم  )  -2

 .رسيلة دكتوراه غير اناورة  جياعة أل دراين  ال ودان

ل( : اتليهيت المدارات حالو التطوار واإلصالح اإلداري في أجمزة القطيع       العيل في 1112الالنيطي  دمحم  )  -2

 .ل  ىربد  األردن1112  4  العدد 11األردن  اللة أباليث اليراوا  اللد 

ل( : تقوام ادى فعيلية برحياي اإلدارة العليي للقييدات التربواة في وةارة التربية 1119الخطيب  أامد وآخرون  )  -9

 ال اراة  سل لة اناـورات المركز    مـين   والتعليم  المركز الوطني لتنمية الكايءات

مي جمي  اكتب التربية لـدول ل( : انملية النكم في تالداد ا،اتييجيت التدرا ية وح1191الخطيب  أامد  )  -1

 .ل  الرايض  ال عوداة1191  91الخليـي العربية  العـدد 

أسيوط    11ل( : تالداـد ا،اتييجيت التدرا ية  اللة كلية التربية  جياعة أسيوط  العدد1111الخـطيب  رداح  ) -11

 .اصر

دار الوفيء لدحيي الط ي ة والنار  ا،سكندراة  ال لوا التنكيمي في ا،دارة التربواة    4112الخولي   دمحم  لي :  -11

 . 

(   مين  األردن  4  1  العـدد )24ل( : األسيليب التدرا ية  رسـيلة المعلم  المللد 1111درة    د ال يري  )  -14

 .41-12ف 

ية ل( : دراسة تقوامية ل رااي تدراب اداري المدارس أ نيء الخداة بوةارة الترب1112دا يجة  فرايل االمود  ) -12

والتعليم ات وجمة حكر المتدربيت في االيفكتي ىربد وجرش  رسيلة ايج تير غير اناورة  جياعة اليراوا  ىربد  

 .األردن

ل( : درجة في لية برحياي المدارات والمدارات المن ثق  ت خطة التطوار التربوي 1112الربضي  ارام سيلم  ) -12

 . تير غير اناورة  اللياعة األردحية   مينات وجمة حكر المتدربيت في االيفكة ىربد  رسيلة ايج

 ل( سييسـيت واستراتيلييت اإلدارة في الدول النياية  القيهرة اكت ة غراب.1192ال لمي   لي  ) -11

 .1اإلدارة الالداثة: اايهيم ووظيحف وتط يقيت  ىربد دار الارقين ط1112ريواش  اصطاى حليب: -12

 ( اإلدارة التربواة وال لوا المنكمي سلوا األفراد واللمي يت 1192الطوال  هيحي   د الرامت  ) -12

 ل( : انيهي الدورة التدرا ية   مين: وةارة التربية والتعليم.1199الطوال  هيحي   د الرامت  ) -19

 للنار . ( ا،دارة المدرسية الالداثة    مين   دار الاروق 4111 يبدات   دمحم   د القيدر  ) -11

 ل( : ا،اتييجيت التدرا ية لمداري المدارس الالكواية في االيفكتي 1112 طيطرة  ةايد سعيد  )  -41

 .جرش و للون ات وجمة حكرهم  رسيلة ايج تير غير اناورة  جياعة اليراوا  ىربد        

 مين: الخوجي  للنار  ل( : ا،تليهيت الالداثة في التعليم والتدراب واإلدارة 1111ـ  ليميت  دمحم  ليين  ) -41

 .21-2  ف 1والتوةاع  ط 

 21-12  :24  المللد 1ل( : التطوار التنكيمي  رسيلة المعلم  العدد 1111 ميد الدات  انى اؤتمت  ) -44

 (  دور برحياي تدراب اداري وادارات المدارس األسيسية في االيفكة 1112ـ العموش   حياف اياد  ) 42 

 المارق في ىك يبمم الكايايت الممنية  رسيلة ايج تير غير اناورة  جياعة اليراوا  ىربد  
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 ل( : تقوام برحياي اإلدارة المدرسية في سلطنة ُ مين  رسيلة 1112ـ  الغيفري  رارد سليمين  )42

 .ايج تير غير اناورة  جياعة اليراوا  ىربد      

 التغيير والتطوار في التعليم اللياعي واوقف دول الخليي  ل( : اتليهيت 1191فممي  سيف الدات  ) -41

 .49  المللد 1انمي  رسيلة الخليي العربي  العدد      

ل( : تقوام برحياي التدراب  المن ثق  ت الم ي دات الانية للمايراع التربواة 1114الق يبعة  االمود خلف  ) -42

 .حية   مينفي األردن  رسيلة ايج تير غير اناورة  اللياعة األرد

 .ل( : اإلدارة العياة ات انكـور اقـيرن   مين: اللياعة األردحية1192القراوتي  دمحم قيسم  ) -42

ل( : المايهيم الالداثة في ا،دارة ) النكرايت  والوظيحف   1112القراوتي  دمحم قيسم  وةوالف   امدي ا ت)  -49

  2 مين المطيبع المركزاة   ط 

 . اإلصالح والتلداد التربوي في العصر الالدا   القيهرة  يلم الكتب 1114ارسي  دمحم انير   -41

 .ل( : التنمية اإلداراة   مين: دار ةهران1111المؤات  قيس وآخرون  ) -21

ل( : تخطيط  ملية تنمية المدارات  دراسة ايداحية في اللمية الالكواي   في 1191هيرم  ةكي االمود  ) -21

 .21-11  ف 42ية  العدد الكوا   دراسيت الخليي واللزارة العرب

في المؤس يت العياة في المملكة العربية ال عوداة  دراسة  ل( : واقع التدراب1112المندي  ايدر بت أامد  )  -24

 .ايداحية استطال ية  الرايض: اعمد اإلدارة العياة

 .ل( : برحياي تطوار اإلدارة المدرسية   مين1112وةارة التربية والتعليم األردحية  )  -22

 .ل( : التدراب اإلداري بيت النكراة والتط يق   مين: دار الزهران1112ي  دمحم   د الاتيح )ايغ  -22

 

 


