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 اال لابحهوو ئ  ةال يكوو ن قووع وووًل  شوون  عاووب ةي   وو   وو ن ة  اوو م إرووو ح  حا شوون  ووي عجاوو  ةلوون  
  ه عهع احث  ب نذحا لا  ا.

ة    ل اح   رهن اح نووا  إح و   ع ا و   اح جاو   ا حم احث  ب تإانان اعع  ث اح  ك ب  عاب ت  .4
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 : جماالت النشر 
العلمية: .1 عج ل    البحوث  اح       ي  األتبا   اح  ا د ث  احعا     احث     اح جا   ا شن 

 .احعا م اإل      
ا شووون اح جاووو  ت ووو   اح ووووا ناث  اح وووع اث احعا  ووو  اح  ا ووو   المؤؤؤرامراا نالاؤؤؤلناا العلميؤؤؤة: .2

انوو اي اح جاوو  اح ووو    اإل  وو      ضووو   اح ووي ع وووعث  ووع ة ا  ووي عجووو ل احعاوو م   احعنا وو   احع ح  وو 
  احة ن  .
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 : مالحظات النشر 
 احث    اح  ش ر   ي اح جا  اعًن ع  آران احث  ةب   ال اعًن ع  رةي اح جا .  .1
 اح جا  ي ض  الع ث راث     . اناب  احث     ي  .2
 . ة  احذي  ن ض ع  قً  اح ًنان ح  اعع اح شن اح جا  ةي ت ب ع  حفا  ثعع  .3
 . يعاب احث  ب      ع  ا  ع  ت ة  .4
 

 : العنوان الربيدي
 ئ ا وو  اآلياي  ئا ععوو  النهوو  ا ه رهوو  احعوونا ئ ع   يوو  توو   احووع  ئ عع  وو  النهوو    

 .عجا  آياي احلنا بعي
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 480 464 م. م. انتصار م ةر خريو

23 
مراااالكت آ رَس طالباااات الاوساااام ادلاخلياااة يف 

 دراسة م  انية -جامعة املوصا 
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The Role of The Successful School Administration 

in Enhancing the School Climate - Rabia Education 

Department as A Model 

   
A B S T R A C T     

The goal of research identifies to: 

1. level of success administration for school’s management rabia 

education department. 

2. differences in the level of management successful managers in 

promoting the school climate according to gender variable (male, 

female). 

3. differences in the level of management successful managers in 

promoting the school climate according to the variable 

specialization (scientific, human). 

4. differences in the level of management successful managers in 

promoting the school climate according to variable duration of 

serves (less than from 5, more than from 5). 

The research sample consisted of (100) teacher and teachers 

from rabia education department of a (388) teachers and teachers, 

the research sample was composed of 25% teachers and teachers. 

The 52-point successful management index was applied. After 

analyzing the data using the Pearson correlation coefficient, and the 

T-test of two interconnected samples, and one sample by using the 

statistical fact of social sciences, the electronic excel by the 

computer, the results showed: 

1. school teachers and teachers see their managers as having the 

ability to manage successfully. 

2. the ratio of the organizational commitment of the school 

principals to the creation of an appropriate school up to meddle was 

above the center. 

3. there is a statistically significant relationship in the ability to 

manage managers successfully and the organizational commitment 

of their teachers. 

 © 2009 - 2021 College of Arts | Tikrit University 
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دور اإلدارة المدددرسدددديددة ال دداجزددة  ي  ع ي   

 نموذجا  إقسم  ربية ربيعة  -  الم اخ المدرسي

 

 
 يهدف البحث التعرف إلى:

 مستوى اإلدارة الناجحة لدى مدراء مدارس قسم تربية ربيعة.. 1
المدراء في تعزيز المناخ المدرستتتتتتتتتتي الفروق في مستتتتتتتتتتتوى اإلدارة الناجحة لدى .  2

 وفق متغير الجنس )ذكور، إناث(.
الفروق في مستتتتتتتتتتتوى اإلدارة الناجحة لدى المدراء في تعزيز المناخ المدرستتتتتتتتتتي  . 3

 وفق متغير التخصص )علمي، إنساني(.
الفروق في مستتتوى اإلدارة الناجحة في تعزيز المناخ المدرستتي وفق متغير مدة . 4

 ( سنوات. 5أكثر من  ،5الخدمة )أقل من 
( مدرس ومعلم من مدرستتتتتتتتتتتي ومعلمي قستتتتتتتتتتتم  100تألفت عينة البحث من )

( مدرستتتتتتتتا ومعلما، وقد ةتتتتتتتتسلت عينة البحث نستتتتتتتتبة 388تربية ربيعة من مجموع )
( من مجتمع المتدرستتتتتتتتتتتتتتين والمعلمين، وقتد تم ت بيق مريتاس البحتث )اإلدارة  25%)

بيتانات ااستتتتتتتتتتتتتتتختدا  معتامل ارتبتا  ( فقرة، وبعتد تحليتل ال52النتاجحتة( المتنوم من )
بيرستتتتتتتتوم، والتتبار التايي لعينتين متراا تين ولعينة واردة عن تريق الستتتتتتتتتعانة  

وبرنتتاما الجتتداول اللنترونيتتة   SPSSاتتالحقيبتتة اإلرصتتتتتتتتتتتتتتتاييتتة للعلو  الجتمتتا يتتة  
Excel :بواس ة الحاسوب، أظهرت النتايا 

تعوم االقدرة على اإلدارة  إم مدرستتتتتتتتتتتتتتي ومعلمي المدارس يروم أم مديريهم يتم. 1
 الناجحة 

إم نستتتتتتبة اللتزا  التنميمي لمديرا المدارس في تهيأة مناخ مدرستتتتتتي مناستتتتتت  . 2
 بلغت فوق الوسط.

وجود عالقة دالة إرصتتتتتتتتتتتتتتاييا في القدرة على اإلدارة الناجحة للمديرين واللتزا  . 3
 التنميمي لمدرسيهم.

 .وفي ضوء هذه النتايا تمخضت توصيات ومقتررات
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 :مشكلة البحث
تشسو إدارات المدارس من عزوف مشاركة المدراء في الجتماعات المنعقدة لهم لمناقشة  
القضايا التي تخص العملية التربوية والتعليمية تالل الفصل الدراسي، متذرعين اأةغالهم النثيرة في  

قص  نعمل اإلدارة، فضال عن قيامهم اعمل التدريس اأكثر من المقرر لهم من قبل الوزارة؛ وذلك لل
النوادر   في  أوي در التالحاصل  اموضوعات    سية،  المديريات  قبل  من  الجادة  األمور  مناقشة  لعد  
 أو الخوف والحرج أما  المسؤولين التربويين أو مديرا المدارس األترى. أكاديمية أو إدارية،

وبما أم البارث يعمل كمدرس في إردى مدارس قسم تربية ربيعة، يرى أم اعض المدراء 
فيرى البارث لبد من تسليط الضوء على دور المدير   الناجح،جادين في عملهم اإلدارا    م يحاولو 

 في تعزيز المناخ المدرسي في المدارس وسبل الرتقاء امستواهم اإلدارا.
  أهداف البحث

 :إلىف البحث يهد 
 التعرف على دور المدير المدرسي الناجح في تعزيز الجان  التربوا. .1
 دارا.التعرف على دور المدير المدرسي الناجح في تعزيز الجان  ال .2
 التعرف على دور المدير المدرسي الناجح في الجان  الجتماعي.  .3
 التعرف على دور المدير المدرسي الناجح في الجان  القتصادا. .4
 المدير المدرسي الناجح في الجان  اإلرةادا.   التعرف على دور .5
 مجال المشسالت التي تواجه المدير في تعزيز المناخ المدرسي.  .6
 عيل المدير الناجح في تعزيز المناخ المدرسي. فمعرفة سبل ت .7

 أهمية البحث: 
  تحقيق  نحو  والشعوب   الدول  توجيه  في   وأداة   مة، مه  عملية  الحديثة  المجتمعات   في  اإلدارة إم  

  المناةط  وتعقد   السساني،  التفجر  افعل  أهميتها  على  التأكيد   ويزداد.  والمستقبل  الحاضر  في  أهدافها
 اإلدارة   ت ورت   وقد   المعقدة،  التقنية  واستخدا   التخصص   نحو  واتجاهها   مجالتها،  واتساع   البشرية،
  بينهما  وبرزت   والحرب   والصحة  والتعليم  والجتماع  والمال  السياسة  في  فروعه  له  علما  أصبحت   رتى
 منها  لإلفادة  وتداتل  تفاعل  عالقات   واألتالق  النفس  وعلم  والقتصاد   والسياسة  الجتماع  علو   وبين
   .(23-19: 2001 عابدين،) وفاعلية  اسفاءة األهداف يحقق اما األفراد  وإدارة العمل تسيير في

 أسالي    استخدا   تريق  عن  وتحسينه   األفراد   سلوك  على   التأثير  في   كبيرة  أهمية  لإلدارةو 
  اإلنسانية  العالقات   من  جو  وتلق  للعمل،  الماليم  والمناخ  والعوامل  المروف  تحسين  ةأنها  من  متعددة

  واإلةراف   التخ يط  وترايق  والريادة  التصال  وسايل  وتحديث   الماليمة  الحوافز  وتوفير  المناسبة،
  وغيرها  األداء،  في  والتضارب   الزدواجية  يمنع   وظيفي  توصيف  ضمن  والوظايف  المهمات   وتحديد 
 .(1: 2003 وجميل، نشوان) األترى  اإلدارية العمليات  من
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 يمسن إيجاز أهمية البحث فيما يأتي: 
 توفير  على  المديرين  قدرات   وتشخيص   تقصي تالل  من  أهميتها الدراسة  تنتس    كذلك .1

 إدراك ومستتتتتتتتتتتوى  النادر التربوا  إلى المديرين  من  بنجاح  الثقة  وبناء  مناخ مدرستتتتتتتتتتي ماليم
 .المناخ المدرسي وت وير لتعزيز اإلدارية الثقة لتلك النادر

 لسيما ،المشابهة  الدراسات   ةلقل   العربية  للمستبة  متواضعة إضافة  الحالية  الدراسة  تمثل .2
 .العربي  والوتن العراق مستوى  على

 حدود البحث:                                         
   (.2019–2018تربية ربيعة للعا  الدراسي ) ومعلمي قسميقتصر البحث الحالي على مدرسي 

 : مدرسو ومعلمو قسم تربية ربيعة.  الحدود البشرية
 : المدارس في قسم تربية ربيعة. الحدود المكانية
 (. 2019- 2018الدراسي ): العا  الحدود الزمانية

 :تحديد المصطلحات
 اإلدارة: 

نحو تحقيق    المالك التدريسيالمدير بواس تها على تحفيز  فاإلدارة عملية إنسانية يعمل  
م تحقيق  أ تعاوم وتفاهم تااعيه وإقناعهم ا  أهداف التعليم، وهذا يعتمد على مدى قدرته في كس  

بين  والتوافق  التجانس  تحقيق  الشخصية من تالل  أهدافهم  لهم ويحقق  نجاح  التعليم هو  أهداف 
تأثير    عن إرداث تحريقه، فضال    يسعوم إلىراجات ورغبات تااعيه وراجات ورغبات التعليم الذا  

ن أهداف  ايجابي في الروح المعنوية لل الب وإنتاجيتهم عن تريق إرداث التوازم وعد  التناقض بي 
 . (33: 2003)نشوان وجميل، األفراد وأهداف التنميم 

علماء التربية    وتعد اإلدارة اليو  من أبرز المجالت التنميمية التي تحتل أهمية تاصة عند 
ات القايمة بين  العالق  المدرسي وأنواعتها المباةرة في تحديد تبيعة المناخ  ا ماهسوالتعليم؛ نمرا إل
ة المدارس ودرجة استعدادها لتحقيق األهداف المناتية بها تتوقف في جان  م جديأأفراد المدرسة، و 

، )سالم  يمتلنها اإلداريوم منها على تبيعة الهيأة اإلدارية العاملة فيها. وعلى قدرات اإلدارة التي  
1985 :289) . 

 اإلدارة المدرسية:
وقد رصلت  فعال  تحريقا  التربوية  األهداف  ورايه  تتحقق من  نشا   المدرسية  اإلدارة  إم 
ت ورات عدة في مها  اإلدارة ووظايفها إذ لم تعد مهمة المدير مجرد اهتما  وتسيير ةؤوم المدرسة 
توفير المروف واإلمسانات   المدير  الهدف األساس لعمل  اشسل مباةر وغير مباةر، بل أصبح 

ت ذلك  التي  تحقيق  إم  للدولة،  التربوية  الفلسفة  لل الب وفق  متناملة  بناء ةخصيات  ساعد على 
يت ل  وجود مدير ناجح ذا مواصفات وتصايص مميزة، ويمتلك من القدرات والمهارات الذاتية 
التي تمسنه من أداء وظيفته الريادية اشسل فعال، تجمع بين العلم والفن والمهنة ؛ ألم اإلدارة تستند 
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: 2013  ،)العباسي  فهي مهنة(فهي فن( وتبرات علمية )وقابليات فردية)  لى قواعد علمية )فهي علم(إ
27).                                                                          

 تعريف المناخ المدرسي: 
العتاملين في التنميم الوارتد، هو البيئتة الجتمتا يتة أو النمتا  الجتمتاعي النلي لمجموعتة  

وهذا يعني أم الثقافة والريم والعادات والتقاليد واألعراف واألنما  الستتتتتلوكية والمعتقدات الجتما ية  
  ق العمل المختلفة تؤثر على الفعاليات واألنشتتتتتت ة اإلنستتتتتتانية والقتصتتتتتتادية داتل المؤستتتتتتستتتتتتة ايوتر 

 .(305: 2002 ،)العميان
 :(70: 1996، ويعرفه )عدس

اأنه إرساس الناس اأهمية المدرسة وةعورهم اتجاهها وفنرتهم عنها وما إذا كانت صالحة  
وما إذا كانت تتمتع اسمعة رسنة عند كل من لهم عالقة بها من معلمين وإداريين    والتعليم،للتعلم  

 جتمع من رولهم. موال أمور،لياء و أومن تلبة و 
 :اإلدارة المدرسيةالمحور الثاني: 

يمسن الستتتتتتتغناء عنه، فهو ليس ظاهرة عملية   اإلدارة ركن من أركام أا مؤستتتتتتستتتتتتة لإم 
فحستتتتت  وإنما هو ظاهرة وستتتتتلوك وأداء وتفاعل اجتماعي وإقامة عالقات اجتما ية وإنستتتتتانية تعمل 

 كلها على بناء المؤسسة التي يديرها وتحقيق األهداف التي ترومها.
سلوك األفراد وتحسينه عن تريق استخدا  أسالي  إم لإلدارة دورا كبيرا في التأثير على  

متعددة من ةأنها تحسين المروف والعوامل والمناخ الماليم للعمل، وتلق جو من العالقات اإلنسانية  
المناسبة، وتوفير الحوافز الماليمة وتحديث وسايل التصال والريادة وترايق التخ يط واإلةراف  

وظيفي يمنع الزدواجية والتضارب في األداء، وغيرها    وتحديد المهمات والوظايف ضمن توصيف
 .(1: 2003، نشوان وجميل)من العمليات اإلدارية األترى 

واإلدارة ليست نتاجا للتنمية الجتما ية والقتصادية ولننها محدثة لهذه التنمية، وإم سر 
ملها على استخراج أفضل  سمن في كيفية توظيفها واستغاللها واستعمال القوى البشرية وري  التنمية ل

ومبدعة، بل في وجود إدارة وا ية تقو  على أسس علمية سليمة ورصينة    تاقات تالقةما لديها من  
 .(11: 2003 ،)أحمد

ت التي ترأت اواإلدارة التربوية وسيلة موجهة لإلسها  في تحقيق األهداف المنشودة والتغير 
عليها رملتها رسالة كبيرة ذات ةقين، األول: يتعلق االجان  اإلدارا، والثاني: يتعلق االجان  الفني  
الذا يعد األهم، لحاجته إلى الخبرة والحسمة في معالجة المواهر التي تصدر عن المدرسين وال لبة، 

ا وترايق التدريس والوسايل  فضال عن العالقة والمحيط الخارجي وامتالكها معلومات عن المناه
 .(87: 1996 )أبو حليمة والمغربي، التعليمية 

وتعد اإلدارة التربوية من أهم مجالت اإلدارة العامة؛ كونها تتولى إدارة النمم التربوية، إذ  
تتفق معها في اإلتار العا  للعمل، إل أنها تعني بتحقيق األغراض التربوية ووضع تلك األغراض  
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فهي الحلقة المباةرة والمسؤولة عن إدارة التعليم في المجتمع، وعندما تمارس اإلدارة    ،التنفيذ ريز  
 .(53: 2001)عابدين، في المدرسة ي لق عليها اإلدارة المدرسية 

دارة التربوية ل يمسن أم تحقق أهدافها المرسومة في مؤسساتها التعليمية بدوم إدارة إم ال
 في تلك المدارس.   مدرسية ناجحة وذات كفاءة عالية

التغيرات تعتد اإلدارة المتدرستتتتتتتتتتتتتتيتة أداة اإلدارة التربويتة لتحقيق أهتدافهتا المتمثلتة في إرتداث  
لذا فإنها تتبوأ مسانة كبيرة في المنمومة التربوية،   تفنيرهم؛تريقة   التالميذ وفيفي ستتلوك    المرغوبة

إلى إضافة أ باء كثيرة على عاتق  المدرسية    وأدوار اإلدارةوقد أدى الت ور الذا ردث في أسالي   
مدير المدرستتة؛ مما جعل من الصتتع  عليه أم ينهض االمستتؤولية الملقاة على عاتقه ورده، ولني 

)طافش،   ينجح في أداء مهامه عليه أم يجعل هذا العمل جما يا تعاونيا يمارس بروح الفريق الوارد 
2004 :170). 

وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف العملية التربوية، واإلدارة المدرسية ليست غاية في رد ذاتها  
،  سالمة)رسالتها  وتهدف إلى تنميم المدرسة وإرساء رركة العمل بها على أسس تمسنها من تحقيق  

2003 :83) . 
وهي وسيلة مهمة لتنميم الجهود الجما ية في المدرسة من أجل تنمية التلميذ تنمية ةاملة 

المعلم ومتنتاملتة ومتوازنتة وفقتا لقتدراتته واستتتتتتتتتتتتتتتعتدادتته وظروف البيئتة التي يعي  فيهتا، كمتا يحتتاجهتا 
 .(19: 2002)مصطفى، أموره وأمور أسرته  لتسيير

ال ريق الحديث  امفهومها  المدرسية  تنسيق    واإلدارة  على  وتعمل  مواردها  التي تخصص 
وتنميم جهودها، كأداة هادفة وإيجابية واجتما ية وإنسانية؛ كي تنجح في عملها لتحقيق األهداف  

  ومستمرة وقابلةالتربوية والتعليمية المحددة في أقل جهد ووقت وتنلفة ممسنة، كما أنها عملية مت ورة  
 .(234: 1996؛ الحيارى، 12: 1985؛ احمد 52: 2009 )عايش،لستيعاب كل ما هو جديد 

واإلدارة المدرسية هي المسؤولة عن جميع األعمال التي تتعلق االعمل التربوا داتل المدرسة 
وتارجها سواء أكانت أعمال إدارية أ  فنية، ومدير المدرسة هو المسؤول مسؤولية كاملة عن جميع  

 . (243: 1996 ،)الحيارى المدرسة وتارجها  الممارسات التربوية واإلدارية واإلةرافية داتل
والتنسيق والتوجيه،   االتخ يطيستخلص مما تقد  عرضه اأم اإلدارة مجموعة من عمليات 

التي تتفاعل ا ريقة إيجابية ضمن مناخ مناس  داتل المدرسة اإتار سياسة عامة وقوانين محددة، 
 .( 17-16: 1999، )العمايرةع رغبة في تأهيل ال الب اما يتفق وأهداف الدولة والمجتم

واإلدارية فاإلدارة المدرسية مجموعة من اإلجراءات والنشاتات التي تؤديها الهيأة التدريسية  
المناخ المدرسي الماليم الذا تجرا فيه العملية التربوية والتعليمية اما يتالء  وتحقيق األهداف   لتهيأة

 المخ ط لها. 
ح من الضتتتترورا على المستتتتؤولين عن التربية أم ومن هنا فرضتتتتت األهمية نفستتتتها وأصتتتتب

يخصتتتصتتتوا للمدرستتتة ةتتتخصتتتا متفرغا ينمم ويوزع األعمال بين المدرستتتين كل في تخصتتتصتتته، وبين  
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ق  ستتير أعمال العاملين فيها اإلداريين كل في عمله، ويضتتع الخ ط التربوية والثقافية لل لبة، ويرا
 .(30–29: 2005)مساد،  مدير"عليه لفمة " أتلقت . بدقة

مدرستتتتة، فبدوم إدارته ل يمسن  ومدير المدرستتتتة يعد العضتتتتو األهم في الهيأة اإلدارية في ال
العاملة في المدرستتتتتتة  ةئالهيز أا تقد  أو نجاح في مجال العمل المدرستتتتتتي مهما اتصتتتتتتفت اه ار إر

 .(127: 2009، )خليلاالمهارة في تصريف األمور 
فالمدير المدرستتتتتي يستتتتتتعمل فنوم الريادة للتأثير في ستتتتتلوكيات المعلمين والعملين ا ترين  
معه، وهو في هذا يمتلك مجموعة مهارات وقدرات اكتستتتتتبها تالل العمل والممارستتتتتة وصتتتتتقلها عن  
تريق التجارب والمعاناة والتتبع والتدري  وإم هذه المهارات والقدرات تمسنه من التصتتتتتتترف اإلدارا 

                                                                                    .                                   (33: 1985)البياع، اجح الن
ومدير المدرسة مسؤول عن تهيأة أفضل الخدمات ل الاه من أجل تحقيق رغباتهم وراجاتهم 

لم بد  قابليتهم ومواهبهم. ول  المدرسة من تلق  وتنمية  بين    مناخ مندير  الحسنة  والعالقات  الود 
 .  (43: 1971)الياس، المدرسة والمجتمع 

ويعد المدير ناجحا اما يقو  اه من أدوار إبدا ية وبما يحدثه من تغييرات في البناء والتنميم  
سم السياسة  ر   دورا في   ؤداوي  الحلول المبتنرة   ويستنبط  األفنار والمفاهيم   األسالي  ويجدد وي ور  

، ويقو  بتحديد سير العمل وتوجيه األنش ة في كل متنامل ومتعاوم اصورة أفضل  التعليمية وتنفيذها
 .(322 :2003)محمد، 

والمدير الناجح هو من يست يع تقدير وتقويم ذاته، ويعلم مدى وضوح ذاته له ولآلترين؛  
وتوسع    فاعليته،م معرفة المدير لنفسه ولقدراته وإمساناته تساعده على النجاح في عملية زيادة  إإذ  

   .(161: 2002: )عزت ،(16: 1999)يوسف، والتفوق فيها  مهامهلديه درجة الحماس في إنجاز 
وجود مدراء ناجحين في العمل اإلدارا المدرسي يعد ركنا رييسا في بناء مدرسة مت ورة    مإ

العمل اإلدارا، وإدراكهم   اإليجابية في  وتوصيفهم للجوان  وناجحة؛ عبر استجابتهم لمت لبات العمل  
 داء الممارسات الصحيحة التي تخد  العملية التربوية.أل لدورهم في تسهيل أمور كوادرهم
 :كفايات وصفات المدير الناجح

العوامل    هاح العملية التعليمية، ومن أهمهناك مجموعة من العوامل التي تساعد عل إنجا 
هي العوامل المتعلقة االنفايات اإلدارية، فنجاح مدير اإلدارة التعليمية يعتمد على ما يتمتع اه من  

 كفايات إدارية ومن أهم هذه النفايات:  
أم يسوم ذا ةتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتية قوية ومؤثرة، نشتتتتتتتتت ا في أداء عمله، قادرا على اتخاذ القرار  .1

 والنضبا .هة المناس ، متصفا االتزام النفسي والعفة والنزا 
المشتتتتتتتتتسالت والصتتتتتتتتتعوبات ورلها، وأم يسوم    ومواجهةأم يسوم ميال للتجديد واإلبداع   .2

 مبادرا عبر اقتراح ا راء المتنوعة والمفيدة، واقتراح الفعاليات الماليمة للمدرسة.
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أم يسوم قادرا على إةاعة روح المحبة والديمقراتية والتعاوم بين العاملين معه وبين   .3
من إقامة عالقات اجتما ية رسنة مع الوسط المدرسي والجتماعي، متعاونا    سناتالاه متم

 مع منممات المجتمع المدني.
 أم يسوم ملما ااألهداف التربوية في العراق لجميع مرارلها ومجسدا لها. .4
أم يسوم عادل ورصين السلوك داتل المدرسة وتارجها، صريحا وواضحا في إبداء  .5

 هتما اممهرة الخارجي. مالرماته وتوجيهاته وم
اإلدارية الحديثة، ذا ثقافة عالية تمسنه من التعبير يسوم مواكبا لالتجاهات التربوية أم  .6

عن أفناره وإيصالها إلى المعنيين بها من التالميذ وال الب والمعلمين والمدرسين وأولياء 
-17 )العباسي،  ،(48-47: 1990)جاسم المظفر، األمور اغية التأثير فيهم ومن ثم إقناعهم 

18) . 
( فالمدير الذا يمتلك درجة Initiating Structureالمبادرة لتحديد العمل وتنميمه ) .7

عالية في هذا البعد )المبادرة وتحديد العمل وتنميمه( يميل إلى التدتل في تخ يط األنش ة 
بينه وبين  تحقيق األهداف ويضع قنوات اتصال واضحة  ألتباعه كما يحدد األدوار في 

 أتباعه كما يقو  االرقااة وتوزيع العمل عليهم. 
( فالمدير الذا يتصف بذلك يميل إلى Considerationsعر ا ترين )ارترا  مشا .8

وآخرون،    )سالميحتر  أفنارهم ومشاعرهم    وأم  ،ااعيهتنمية جو من الصداقة والثقة بينه وبين ت 
1998 :200-201) . 

تجعل منه  بد أم يتصتتتتتتف امجموعة من القدرات التي وهناك من رأى أم المدير الناجح ل
نه يتمتع امجموعة  أتميز المدير المدرستتتي الناجح هي:  برز الستتتمات التي  أمديرا مبدعا. ولعل من 

من القدرات التي تمسنه من النهوض اأ باء وظيفته على أكمل وجه ممسن، وهو يعمل على تجديد 
 عين.أفناره وت وير ممارساته احيث تتمسن المؤسسة التي يقودها من إيجاد جيل من المبد 

 مجالت رييسة هي:   ثالث ويمسن تصنيف القدرات الالزمة للمدير الناجح في  
 : Scientific Abilities: القدرات العلمية أولا 

فعلى مدير المدرستتتتتتة المت لع لإلبداع أم يحيط إراتة ةتتتتتتاملة امختلف القضتتتتتتايا اإلدارية، 
لذلك فهو ل يتوقف عند المعارف التي رصتل عليها أثناء دراستته الجامعية وإنما يغذيها ام العات 
تارجية وبسل ما يستتتتتتجد في هذا المجال، فضتتتتتال عن قدرته على التخ يط الستتتتتليم وت وير األداء 

رة على تنفيذ مختلف أنما  اإلدارة الصفية، وإدراك األهمية المتزايدة لتوظيف التقنيات التربوية والقد 
الحتديثتة، والقتدرة على التواصتتتتتتتتتتتتتتل مع ا ترين في مختلف المجتالت العلميتة واألدبيتة والجتمتا يتة  

 والسياسية وغيرها.
 : Practical Abilities: القدرات العملية ثانياا 

ات األدايية مثل القدرة على فهم النما  الذا يقو  عليها المجتمع المدرسي، وتتمثل في القدر 
بها من قضايا النجاح    ليتمسن من فهم دوافع سلوك المتعلمين وإدراك سيسولوجية التعلم وما يتصل
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م يسوم قادرًا على تنفيذ الخ ط الشهرية والسنوية اسفاءة عالية وإدارة الجتماعات التي  أالدراسي، و 
الريم التي تتضمنها المناها الدراسية والدفاع عنها، فضال عن    دها، وام يسوم قادرا على إبرازيعق

 القدرة على التنبؤ االمشسالت التي ت رأ وإيجاد الحلول المناسبة لها.
 : Personal Abilities: القدرات الشخصية ثالثاا 

ه اأهمية وت ورة العمل الذا  أا أم يسوم المدير قادرًا على النتماء الصادق لمهنته وإيمان
يقو  اه مع األتذ اعين العتبار المعوقات التي تواجهه أثناء ممارسته لعمله، والقدرة على الصفح  

م يسوم قدوة أومراعاة الفروق الفردية بينهم، و والحلم وسعة الصدر وتقدير أروال العاملين معه،  
لعلم والتنمية والمهنية المتجددة، وررية رسنة لتااعيه من ريث الصالح والتواضع والهدوء ور  ا

التعبير الرترا  المتبادل وقوة الحجة وتحمل المسؤولية. فضال عن القدرة على الثقة العالية االنفس  
وممارسة النقد والنقد الذاتي وتقبل النقد البناء، والقدرة على تحقيق التزام النفسي، والتأثير والتفاهم  

م تتواصل  التي  الجهات  بها  مع  تقو   التي  المشاريع  في  ااإلسها   إلقناعها  المدرسي  المجتمع  ع 
 . (184–181: 2004)طافش، المدرسة، وكس  تقدير وارترا  كل من يتعامل معهم 

 :  مهمات وواجبات مدير المدرسة الناجح
(  37ونما  إداد المعلمين رقم )1977( لسنة  2وفقا لما جاء في نما  المدارس الثانوية رقم )

 يمسن تحديد واجبات مدير المدرسة على النحو ا تي:   1977 لسنة
لى المدرسة إدوا  واللتزا  اه وعليه الحضور  ال  ة مراعام المدير قدوة في  إ  ،المحافمة على الدوا  .1

يتركها إل اعد إنهاء مسؤولياته اليومية فيها، وعليه مراقبة التالميذ    وألقبل بدء الدوا  بوقت مناس   
 والمعلمين والعاملين معه ودراسة أسباب تغي  ال لبة. 

يسوم مدير المدرسة مسؤول عن سير األعمال في مدرسته أو في معهده وانتمامها وفقا لألنممة   .2
وا األنممة  إبالغ  الوزارة، وعليه  الصادرة من  للمعنيين من  والتعليمات  تحريريا  المدرسية  لتعليمات 

 العمل بها. ذ تنفيالمالك االمدرسة وال لبة ومتااعة  هيئةأعضاء 
مرافق  .3 وجميع  المدرسة  ببناية  العتناء  المدرسة  إدارة  فعلى  ونمافتها،  المدرسة  ببناية  العناية 
ليه من تصليح أو  إتحتاج  ر عما  م تتخذ اإلجراءات الفورية لإلتباألبناية ولواز  المدرسة وأثاثها و ا

؛ نظام إعداد المعلمين، 20-13:  1977)وزارة التربية،  ترميم وأم يحتفظ اسجل تاص ببناية المدرسة  
1977 :19-24) . 

 ة التدريسية والتعليمية وعلى سير التدريسات وذلك عن تريق: ئاإلةراف على أعمال الهي  .4
تدريس المواد المتقاربة من قبل دعم جهود المدستتتتتتتتتين في العملية التربوية والستتتتتتتتتتعانة ب •

 المدرسين ذوا التتصاص المتقارب لسد الشواغر في المدرسة.
توزيع الدروس والحصتتص والصتتفوف على المدرستتين احستت  قابلياتهم وكفاءتهم مرا يا   •

 بذلك مصلحة ال الب ومن ثم مصلحة المدرسة.
 متااعة ت بيق المناها المقررة. •
 مساعدة المعلمين في تحسين العملية التربوية  •
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 اإلةراف على المتحانات عبر الريا  االمها  ا تية:  .5
لى اإلستتتتتتها  في إين لل لبة من تالل الستتتتتتنة والستتتتتتعي متااعة تقويم المدرستتتتتتين والمعلم •

ت وير أستتتتتتتتتتتالي  التقويم، واكتشتتتتتتتتتتتاف ميول ال لبة وتوجهاتهم ومن ثم تمسينهم من التغل  
 المدرسية.م ااستعمال الب اقة على مشسالته

 اإلةراف على المتحانات المدرسية؛ للتأكد من رسن سيرها ودقة تنفيذ التعليمات.  •
ونصتتتف الستتتنة والستتتعي الستتتنوا؛ لني   االمعدلت الفصتتتليةإبالغ ال لبة وأولياء األمور   •

م  يسونوا االصتتتتتتتتتتتورة الحريرية لمعرفة مستتتتتتتتتتتتواهم العلمي من أجل معالجة الدروس التي يسو 
 ال ال  فيها ضعيفا.

: يعد مدير المدرسة في بداية كل عا  دراسي تقريرا عن ت ة المدرسة ونشاتاتها وعليه  التقارير .6
 أم يعد في نهاية كل عا  التقارير ا تية:  

 . نشاته وفعالياتهتقرير عن كل معلم يتضمن  •
 تقرير عن بناية المدرسة. •
 التعليم. الجداول أو اإلرصاء التي يت لبها قانوم  •

المراستالت يشترف مدير المدرستة على رفظ جميع النت  الرستمية الصتادرة والوردة والوثايق في  .7
 ملفات تاصة وفق تواريخها. 

 السجالت المدرسية:   .8
 سجالت ال لبة. •
 سجالت اإلدارة. •
 سجالت الحسااات. •
 . (26-21: 1978التربية،  )وزارةسجالت أترى.  •

الدراستتية، والعمل مع أعضتتاء المجلس في ستتبيل الريا   رياستتة مجلس المدرستتين رستت  المررلة   .9
 االمهمات والواجبات اإلدارية والتربوية والجتما ية. 

تلق روح التعاوم والنسجا  والرترا  المتبادل بين أعضاء أسرة المدرسة وبينهم وبين ال لبة  .10
 داتل المدرسة وتارجها اما يتفق والمسانة الرفيعة لمهنة التعليم. 

 ااء والمدرسين؛ من أجل تحقيق أهداف المجلس.تفعيل العمل امجالس ال  .11
 متااعة تنفيذ المدرسين للمناها وفقا لخ  هم السنوية واليومية والمساهمة في ت ويرها. .12
الرتفالت    ومحي ها بواستتتتتتتتت ةفي المدرستتتتتتتتتة    واإلنستتتتتتتتتانيةالعمل على نشتتتتتتتتتر روح المواتنة  .13

 والمناسبات وتحية العلم.
العمل على إكساب ال لبة العادات الصحية السليمة عن تريق توعيتهم والتنسيق مع المراكز  .14

 . (32-29: 2013)العباس،  ،(29-18: 1994)حسن حطاب، الصحية 
  دورا فنيا وإداريا وإنستتتانيا من تالل اهتمامه اشتتتؤوم  ؤدافالمدير الناجح هو المدير الذا ي

ال لبة والعاملين معه، آتذا اعين العتبار تقوية العالقة الوتيدة بين المدرستتتة والبيئة المحي ة بها 



 (463-434الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد )13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد ) م. د. جاسم الياس أحمد

444  P a g e |  

J.A.A | TU 

يجاد مناخ مدرستي ماليم له وللعاملين معه إ إلى ستواء أكانت اشترية أ  مادية، ستا يا من وراء ذلك
 ول الاه.  

 المناخ المدرسي:
 توطئة: 

ليها احس  المناخ المدرسي الذا تتصف اه المدرسة إبل الزايرين  يتوقف تقييم المدرسة من ق 
فالمدرسة التي تتمتع امناخ مدرسي مفتوح عبر التعامل بين العاملين فيها    أو أا مؤسسة تعليمية،

بروح المحبة والتعاوم والرترا  المتبادل، فضال عن التعامل احرية مع ال لبة أو التالميذ واألتذ 
ومن ثم تشجيعهم ومساندتهم من    كانت وجهة نمرهم فيها كثير من الصواب.  إذ   ،اآرايهم وأفنارهم

األهداف المخ ط لها. أما المدرسة التي   تحققأجل إنماء قدراتهم المعرفية والمهارية وبالتالي سوف  
تتمتع امناخ مدرسي معزول ومتشنا ومتسلط االقرارات، وعد  الكتراث أو المبالت اآراء العاملين  

لى الفشل وعد  تحقيق  إم هذا سوف يؤدا  إ ، فموآرايهعن عد  ارترا  ال لبة    لمدرسة فضالفي ا
األهداف المرجوة من التعليم. فضال عن عد  معالجة األمور السلبية التي قد تصي  ال لبة اسب  

ا تؤدا  الربا   وبالتالي  ال لبة،  يصي   من  إلذا  وغيرها  التعليم  وترك  المدرسي  التسرب  لى 
فالمناخ المدرسي له دور رييس في بناء جيل يتمتع االثقة االنفس، وذا مستوى   ات السلبية.السلوكي

 علمي جيد يعود االنفع للمجتمع.
 مفهوم المناخ المدرسي:  

إم مصت لح المناخ المدرستي هو أرد المفاهيم التي تبلورت في إتار ت ور الفنر اإلدارا  
  والتربويين.بة وأولياء األمور  الجهود بين ال ل  تمافر  المعاصتتتتتتر. فهو ظاهرة جما ية تتشتتتتتتسل عبر

"ما يدور داتل المدرستتتتتتتتتتتتة وما فيه من متعلمين ومعلمين وإدارة   عليه يرى المناخ المدرستتتتتتتتتتتتي اأنهو 
المدرستتتتتتة، ومن مواد دراستتتتتتية والعالقات التي تقو  بين أولئك وهؤلء، ثم ا ثار التي تنجم عن هذه 

 .(160: 1992)أشرف عبد القادر، سة وأساسها" العالقات، وهو بذلك جوهر المؤس
ومتداتلة تعليمية وإدارية وتنميمية    "عناصر عديدة متفاعلة  يروم اأنهأما اعض التربويين ف

واجتما ية ونفسية تشسل في مجموعها المناخ المدرسي، وبقدر ما يتهيأ لهذه العناصر من عوامل 
أدوار، ويتوقف على أم تنوم المدرسة    بها مننيط  النفاءة والفاعلية اقدر ما تنهض المدرسة اما أ

فيهم دعايم الشخصية   وهي بذلك ومن تالله إما أم ترسي  ،إما بيئة جذااة ل البها أو تاردة لهم
المستقلة وتسلحهم االتفنير الناقد، وإما أم تبذر فيهم بذور التبعية والنرياد فتتقاذفهم األفنار يمينا  

 . (120: 1994)عبد الفتاح جالل، وةمال" 
إرساس الناس اأهمية المدرسة وةعورهم اتجاهها وفنرتهم عنها وما إذا كانت تتمتع    أو هو

ن لهم عالقة بها من معلمين وإداريين ومن تلبة وأولياء أمور والمجتمع  اسمعة رسنة عند كل م
 .(70: 1996)عدس، من رولهم 
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"هو البيئة المدرسية المادية والمعنوية، والتي تتضمن العالقات بين ال لبة    والمناخ المدرسي
لمرافق المدرسية وهي  وزماليهم والمعلمين وزماليهم، والمعلمين واإلدارة المدرسية والموارد واألبنية وا

 .(5: 2007 )الحجار والعاجز،بدورها تؤثر في كم ونوع المخرجات في المنمومة المدرسية" 
تشسل سلوكيات  التي  والمروف  والتجاهات  المفاهيم  اأنه" مجموعة من  وعرفه رمادات 

أنفسهم    ا تجاهبينهمسلبية أو مزيا    األفراد من العاملين والتالميذ والتي تنجم عن مشاعر إيجابية أو
 .(6: 2008)وتجاه زماليهم، وبالتالي تجاه الفعاليات القايمة في المدرسة أو أهدافها". 

يتولد عن    إذ "تعبير عن اإلدراك والشعور الحسي والمعنوا لبيئة العمل،    وعرفه رمدونة اأنه
تأثير على اتجاهات األفراد ودوافعهم التي   ذلك اإلدراك والشعور رلة معرفية ونفسية مميزة، لها 

 .(12: 2010)يمسن مالرمتها وتتبعها عبر سلوكهم" 
ويعرف كذلك "اأنه البيئة النفستتتتتتية والجتما ية الستتتتتتايدة في المدرستتتتتتة من تالل العالقات 

ل  وتريس مدى اال ا  ريوالتفاعالت بين الموجودين داتل المدرستتتتتتتتتتتتتتة، والتي تتمثل في عالقة المد 
الهتما  الموجه لل الب من قبل المدرستتتتتتين، عالقة ال ال  برفاقه في المجتمع المدرستتتتتتي، ومدى 
اهتما  ال ال  وتقبله للمدرستتتتتتتتتتتتتتة وربه لها بوجه عا ، واألهمية المع اة من إدارة المدرستتتتتتتتتتتتتتة تجاه 

ة والمعلمين وال الب"  األنشتتت ة المدرستتتية وكذا الهتما  االعالقات الجتما ية بين اإلدارة المدرستتتي
 .(3: 2011 )الخولي،

 أهمية المناخ المدرسي: 
أ     اإم للمناخ المدرسي أهمية كبيرة في تنمية قدرات األفراد في المدرسة سواء كانوا تالا

مدرسين، فالمناخ المدرسي الجيد يبث في نفوس ال لبة الحماس نحو التعلم، والرغبة المتنامية نحو  
رفد ثقافاتهم العلمية؛ وتحسين سلوكياتهم الجتما ية من ارترا  وتقدير ا ترين، وترصين أتالقهم  

 مة والسيئة. نحو األمور اليجابية، ورفمهم من النحراف أو النجرار وراء األفنار الهدا
أما االنسبة للهيأة التدريسية فالمناخ الجيد يزيد من دافعيتهم نحو التعليم وت وير أنفسهم من  

إم المعرفة االمناخ التنميمي    أجل رفع مستواهم العلمي ليسونوا أكثر فاعلية في العملية التربوية. 
تحقيق األهداف التنميمية، والمدير  تنوم له قيمة عممى للمير الناجح الذا تقع عليه مسؤولية  

  الواعي يمسن أم يعدل المناخ التنميمي بوساتة ممارساته اإلدارية الهادفة إلنجاز الفاعلية المنمم 
وحمدي،   النفسية  (29:  2015)الطويل  المعلمين  في صحة  مهما  عامال  المدرسي  المناخ  يعد  إذ   ،

بيئة مناسبة تزدهر فيها    ر المعلمين، وتوفيرواتجاهاتهم نحو المدرسة وأدايهم، وأرضا تصبة لت وي
م الهتما  ااألهداف الخاصة  إين السلوك اإلدارا للمعلمين، إذ  ت ور، ويسهم في تحس ت الشخصية و 

االمعلمين والمساعدة في رل مشاكلهم يساعد على تلق ةعور ااألمن والستقرار، ومن ثمة تتشسل  
 . (2008)أحمد، على إبداعاتهم العلمية   عسسلديهم اتجاهات إيجابية نحو مدراسهم التي تن

كما يقضي ال لبة فترة تويلة من رياتهم االمدرسة، والتي تتشسل فيها ةخصيتهم ويستسبوم  
والمعلومات والريم الجتما ية والسلوكية والتي تحدد ةخصياتهم    ت والتجاهاالعديد من المهارات  

 .(2013عرب،  )أبووسيتسلحوم بها مستقبال، ولبد أم يسوم في بيئة مدرسية ماليمة 
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 الحتياجات الالزمة لخلق مناخ مدرسي جيد: 
لى جهد وتع  في العمل، وللحصتتتتول  إاخ مدرستتتتي جيد ليس االستتتتهل ويحتاج  يجاد منإإم 

 هما: أم نعمل على تحقيق هدفين اثنين و اخ مناس  يج  على من
: تحسين التحصيل األكاديمي عند ال لبة كما وكيفا وذلك بتوفير بيئة تعليمية مناسبة  الهدف األول

ية، فضتتتتتتتتتال عن امتالك لهم، تتممهر في ت ور ال الب من النارية الجستتتتتتتتتمية والعقلية والجتما 
وتوستتتتتتتيع الذاكرة المعرفية لدى ال الب، واتخاذ المناقشتتتتتتتة والحوار التحصتتتتتتتيل   في  مهارات أستتتتتتتاس

والمن ق وسيلة للتوصل إلى الحلول اعيدا عن التعص ، والريا  بترسيخ مبدأ التعلم الذاتي واإلقبال 
 على الدروس.
: توفير عامل القناعة والرضا لنل من في المدرسة، وما يتولد عنه من روح معنوية  الهدف الثاني

الفرد   عالية تنوم محفزا للعمل الجاد، وتختلف المتعة الحسية والمعنوية في الوقت الذا يقضيه 
داتل المدرسة سواء أكام ذلك في أثناء العمل أ  في الوقت الذا يقضيه بين زماليه وتلبته وبالتالي  

 نة اعيدا عما يثير القلق أو الض راب.نييسود األمن وال مأ
ا معا، إذ ل غنى ألردهما عن ا تر إذ ما أردنا مناتا تربويا  وهذام الهدفام يج  أم يتوفر 

  يؤدا بنا إلى ما نسعى إليه، وبالتالي فإم تحقيق هذين الهدفين يحتاج إلى اعض اللواز  والمت لبات 
 . (1996 )عدس،

وهذه المت لبات تتمثل االتعاوم بين ال لبة ومعلميهم وبين المعلمين واإلدارة وبين اإلدارة  
 فيما بينهم.  والتعاوم والرترا مع التي توجد فيه المدرسة، فضال عن بث روح المحبة والمجت

ية الالزمة، من إضافة إلى إيجاد بيئة صحية تنفل ال لبة ومعلميهم وتقد  لهم المعونة ال ب 
 وقوا، فقد قيل:) العقل السليم في الجسم السليم(.   أجل بناء جيل واع
 دارة: اإلالتي تناولت  الدراسات السابقة

ة التدريسية في جامعة أية في تعزيز اإلبداع ألعضاء الهيدور اإلدارة الذات:  (2006دراسة التك )
 :الموصل

 هدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بين اإلدارة الذاتية واإلبداع كما هدفت إلى التعرف إلى: 
 مفهو  اإلدارة الذاتية وتأثيرها في اإلبداع الوظيفي لدى األفراد؟  .1
 التي تعزز اإلبداع في الميدام. المنممةاست الع العوامل  .2
واإلبداع في النتقال االجامعات تقديم تصور عملي لنيفية الستفادة من الفلسفة الجديدة   .3

من تصميماتها التقليدية وأساليبها اإلدارية التقليدية إلى تصميمات مبتنرة تستوع  المفاهيم  
 الحديثة في اإلدارة اإلبدا ية. 

وتحليلها    البيانات،( فردا تم توزيع الستتتمارات عليهم، اعد جمع 170بلغت عينة الدراستتة )
 ية المناسبة.ااستخدا  الوسايل اإلرصاي

 توصلت الدراسة إلى النتايا ا تية: 
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م منص  رؤساء األقسا  أو التدريسيين في مراكز البحوث أظهر عن تريق التحليل ا .1
 (.18( مقاييس إبدا ية من أصل )10هم الذين ارتلوا المرتبة األولى في )

جميع العالقات الرتباتية كانت موجبة عالية المعنوية، مما يعزز فنرة قوة الترااط بين  .2
 المتغيرات المستقلة والمعتمدة على السواء. 

زيتتادة تتتأثير كتتل من الريتتادة التتذاتيتتة والمستتافتتآت والموارد على عمليتتة البتنتتارات التي  .3
 استخدمتها الدراسة. اعتبرتها الدارسة مرياسا من مقاييس اإلبداع الستة التي 

زيادة تأثير كل من )التنميم الذاتي، المسافآت، الدعم، والتشجيع والموارد( على البحوث  .4
 . (134–88: 2006)ألتك، العلمية المنشورة 

دور مديري المدارس في تحسةةةةين المناخ التنظيمي وعال ته  :  (2014ومقابلة )دراسةةةةة الكيالني  
 :بالروح المعنوية لمعلميهم

هدفت دراسة النيالني ومقابلة إلى التعرف على دور مديرا المدارس الخاصة في عمام  
المدرسي وعالق المناخ  لمعلميهم،  في تحسين  المعنوية  االروح  بلغت  اتتيرت عينة عشوايية    إذ ته 

 ( فقرة. 48( معلما ومعلمة، وتور البارثام أداتين لرياس المناخ التنميمي مسونة من )227)
وتوصتتتتتتلت الدراستتتتتتة إلى أم دور مدير المدرستتتتتتة في تحستتتتتتين المناخ التنميمي جاء بدرجة 
متوستت ة، وأم درجة الروح المعنوية جاءت امستتتوى متوستتط، وأم هناك عالقة ارتباتية ذات دللة 

 .إرصايية بين المناخ التنميمي والروح المعنوية
في أداء المعلمين في مراحل التعليم المناخ المدرسةةي ومعو اته ودور    (:2007دراسةةة العتيبي )

 :العالي
هدفت الدراستة التعرف إلى تبيعة المناخ المدرستي الستايد في مرارل التعليم العا  لمدارس 
الحسومة امدينة الرياض من وجهة نمر المعلمين، وتحديد مدى رضتا المعلمين عن المناخ الستايد، 

المدرستتتتتتتتتي المناستتتتتتتتت ، وتم ت بيقها على عينة    وتحديد أهم المعوقات التي تحول دوم توفير المناخ
( معلما ومعلمة، وقد توصلت الدراسة إلى أم أهم أاعاد المناخ المدرسي ذات  266عشوايية بلغت )

نزاعات والخالفات العالقة ااإلدارة المدرستتية تمثلت في ررص اإلدارة على ت بيق األنممة وفض ال
ستانية التي تستود المناخ المدرستي تمثلت في جو المرح م أكثر أاعاد العالقات اإلنوأبين المعلمين، 

الذا يستود بين المعلمين عند تجمعهم اصتورة غير رستمية، فضتال عن موافقة المعلمين على الدور 
توجتد هنتالتك فروق ذات دللتة معنويتة تعزى    المؤثر للمنتاخ المتدرستتتتتتتتتتتتتتي على العمليتة التعليميتة، ل

الدراستتي، التخصتتص في العمل( على آراء عينة الدراستتة في رين كانت )العمر، المؤهل   لمتغيرات 
 .هنالك دللة لصالح متغير )عدد سنوات الخدمة والمررلة التعليمية(

وا ع المناخ المدرسةةي في المدارس األسةةاس في األردن من وجهة نظر   (:2011دراسةةة هندي )
 :المتغيرات معلمي التربية اإلسالمية وطلبة الصف العاشر وعال ته ببعض

هدفت الدراسة إلى تحديد تصايص المناخ المدرسي امحافمة الزرقاء في األردم، والتعرف 
على تأثير متغيرات الدراسة المستقلة )مديرية التربية، وجنس المدرسة، ورجمها( في استجااات عينة  
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المية بلغ عددهم  الدراسة المعلمين وال لبة، وقد تم اتتيار عينة عشوايية من معلمي التربية اإلس
( مدرسة، 18من تلبة الصف العاةر، يتوزعوم على )  ةتالب( تالبا و 324( معلما ومعلمة و) 36)

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين ال لبة والمعلمين والعالقة بين ال لبة أنفسهم  
ة. وعد  دللة تأثير متغيرات  وبين ال لبة واإلدارة المدرسية والعالقة بين المعلمين واإلدارة المدرسي

الدراسة المستقلة )مديرية التربية، وجنس المدرسة، ورجمها( في آراء عينة الدراسة من المعلمين في  
رين أثر اصورة دالة متغير مديرية التربية وجنس المدرسة على آراء ال لبة ولم يؤثر رجم المدرسة 

 . (2017لسنة  30 العدد 39)مجلة جامعة البعث المجلد على آرايهم 
 المحور الثالث: إجراءات البحث: 

اعتمد البارث في احثه على المنها الوصفي، فهو ببساتة يصف السلوك الذا يحدث في 
بيئة معينة، وقد يشير إلى ارتمال وجود عالقة بين متغيرين أو أكثر، ولننه االتأكيد ل يت رق إلى  

 ، وأيهما يعد نتيجة. يعد سبباموضوع تحديد أا المتغيرات منهما 
 :: مجتمع البحثأولا 

والتألف   المدرسين  من  البحث  )ممجتمع  عددهم  البالغ  في 378علمين  ومعلما  مدرسا   )
( ثانوية  22( ابتدايية و)67ومنهما )   مدرسة،(  89المدارس كافة في من قة ربيعة والبالغ عددها ) 

 (. 2019– 2018للعا  الدراسي )
 عينة البحث:   :ثانياا 

 ( من  البحث  عينة  ا ريقة  18تألفت  اتتيرت  االبحث  المشمولة  المدارس  من  مدرسة   )
)عشوايية   و)3منها  للبنات  مدارس  مد 15(  )للبنين،    ةرس(  مدرس  100وضمت  إذ (  تم   ومعلم 

  األصلي،( من المجتمع  %25اتتيارهم من تلك المدارس وب ريقة عشوايية أيضا، وهذه النسبة تمثل )
 عن رجم العينة.  (178: 1988)عودة وخليل،  بولة رسبما أةار إليهما وتعد هذه النسبة مق

 : أداة البحث: ثالثاا 
مرياس   ببناء  البارث  قا   البحث  أهداف  تحقيق  تعزيز    )دورلغرض  في  الناجحة  اإلدارة 

ااتتيار إردى    نهع مجالت تتم اإلجااة    ست ( فقرة موزعة على  52المناخ المدرسي( وقد تنوم من )
الخمسة   كبيرة  تن بق )البدايل  تن بق  جدا  بدرجة  متوس ة،  بدرجة  تن بق  كبيرة،  بدرجة  تن بق   ،

تم التأكد من صدقه ظاهريا اعد عرضه على مجموعة    د (. وقبدرجة قليلة جدا  قليلة، تن بقبدرجة  
تالل  من الخبراء والمحسمين المتخصصين ااإلدارة التربوية. فضال عن التحقق من ثباته وذلك من  

( يوما من الت بيق األول وبلغت نسبة ثباته  14اعد مرور )  نفسها  العينة  تريقة إعادة المرياس على
(0.80 .) 

 ث: البحتطبيق أداتي  رابعاا:
االت بيق   البارث  قا   البحث  أداتي  التأكد من صدق وثبات  البحث وبعد  لتحقيق أهداف 

( ولغاية يو  الخميس  2019/ 3/3البحث استمرت فترة الت بيق من يو  األرد )  النهايي على عينة
(14 /3/2019.) 
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 _  ر  1

 2ن _  

 اإلحصائية: الوسائل 
 (SPSSالبيانات إرصاييًا االعتماد على الحقيبة اإلرصايية للعلو  الجتما ية )  معالجةتم  

 اإللنترونية. واستخراج نتايا البحث عن تريق الحاسبة 
 واحدة:الختبار التائي لعينة . 1

 دللة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط المتحقق للمرياسين    إليجاد 
                     
  ت=________________________  

  
 

 .(254: 1977، )البياتي وأثناسيوسالوسط الحسابي المتحقق  س:
 الفرضي. أ: الوسط 

                                        المعيارا.ع: النحراف 
 العينة. م: رجم 

 . معامل ارتباط بيرسون:  2
عالقة درجة الفقرة االدرجة  الرتبا ، ولحستتاب يجاد معامالت الثبات ولحستتاب معامالت إل
 للمرياس.النلية 

 

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر=   

 
 

 ر: معامل ارتبا  بيرسوم. 
 .(118: 2015 )عالم، عدد األفراد  م:
           المتغيرات.قيم  ص: س،
 : الختبار التائي لدللة معامل الرتباط.  3
 
 ت=   

                                    
 . (154 ص :2005 )عالم،                      

 

 : عرض النتائج وتفسيرها: المحور الرابع
وكما   تحديدها،في ضتتتوء األهداف التي تم    ،هذا الفصتتتل عرض النتايا وتفستتتيرها  يتضتتتمن

 يأتي:
 

 أ  -س 

 م     ع   

2 

 ر

 ص()ما س( )ما  –م ما س ص  

 2( ت )ما ص(2)م ما ص   [ ]  2ت )ما س(  (2)م ما س [
[ 
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  لدى عينة البحث: دارة الناجحةالتعرف على مستوى اإل الهدف األول:
اعد ت بيق مرياس اإلدارة الناجحة على عينة البحث من )مدرسي ومعلمي قسم تربية ربيعة(  

( مدرس ومعلم، أظهرت نتايا التحليل الرصايي أم المتوسط الحسابي لدرجات عينة  100البالغة )
بلغ   قد  اإلدارة  مرياس  على  )214.67)البحث  معيارا  وبانحراف  تراورت  (24.54518(  اذ   .

وعند مقارنة المتوسط المتحقق مع المتوسط الفرضي   درجة،(  260- 117العينة بين )   درجات أفراد 
من المتوسط الفرضي وهذا  م المتوسط الحسابي للعينة أكبرأ( درجة اتضح 186للمرياس والبالغ )

 اإلدارة. يدل على أم افراد العينة لديهم إمسانية في 
والفرضي تبق البارث التتبار التايي  وللتعرف على دللة الفرق بين المتوس ين الحسابي  

( وعند مقارنتها  11.987الريمة التايية المحسوبة )  ت (. وبلغOne Sample T-Testلعينة واردة )
( تبين أم  99( وبدرجة ررية )0.05( عند مستوى دللة )1.98االريمة التايية الجدولية والبالغة )

الريمة التايية المحسوبة أكبر من الريمة التايية الجدولية ولصالح المتوسط الحسابي لدرجات أفراد  
 ( يبين ذلك.1) البحث والجدولعينة 

 دارة الناجحة لعينة البحثنتائج الختبار التائي لقياس اإل ( 1جدول )

 الناجحةمو ع درجات أفراد العينة على منحنى التوزيع القياسي في مقياس اإلدارة  (1شكل )
 

 

 

                    

 

 

 

 
 

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي 

المتوسط 
 الفرضي

النحراف  
 المعياري 

 القيمة التائية
 الدللة 

 الجدولية  المحسوبة

100 214.67 186 24.54518 11.987 
1.987 

(0.05( )99 ) 

يوجد فرق دال  
 إرصاييا

 متوسط فرضي

 مستوى متوسط
214.2573 

 المتوسط الحسابي المتحقق 

 مستوى منخفض  مستوى عالي

260 238 134 52 186 
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   للمتغيرات:التعرف على الفروق تبعاا  الثاني:الهدف 
 .الجنس •
 .التخصص  •
 . مدة الخدمة •

 : ، إناث()ذكورالجنس: . 1
  Tow  Samples)   لتحقيق هذا الهدف تبق البارث التتبار التايي لعينتيين مستقلتين

Independent T-Test ( وبلغ عدد الذكور )215.6308( مدرسا ومعلما امتوسط رسابي )65 )  
)   وانحراف )25.13375معيارا  اإلناث  عدد  وبلغ  رسابي  35(،  وبمتوسط  ومعلمة  مدرسة   )

( ولقد أظهرت النتايا أم الريمة التايية المحسوبة  23.66652( وانحراف معيارا )212.8857)
( وبدرجة ررية 0.05(عند مستوى دللة )1.987( وعند مقارنتها االريمة الجدولية البالغة )0.531)
النتيجة عن   هذهيمة التايية المحسوبة أقل من الريمة التايية الجدولية وقد أسفرت ( تبين أم الر98)

عد  وجود فرق دال ارصاييا في مستوى اإلدارة المدرسية لدى المدرسين والمعلمين وفقا لمتغير  
أنه ل يوجد فرق بين متغير الجنس في مستوى اإلدارة المدرسية    على  إناث( مما يدل  ،الجنس )ذكور

 ( يبين ذلك.  2ول )الجد 
 ( 2الجدول ر م )

دللة إرصايية لإلدارة الناجحة وفق متغير    ود فرق ذ الجدول اعاله اأنه ل يوجيتضح من  
م اإلبداع في عمل معين وتعزيزه ل يقتصر على  إويمسن القول في ذلك    اث(.إن  ،الجنس )ذكور

على الخبرة المثلى لنونها تحقق للمدير ارساسًا اأم قدرته ومهاراته    التركيز سيسوم جنس معين، ألم  
مواجهة التحديات التي أمامه، ولتحقيق اإلدارة الناجحة ينمم المدير أفعاله ويوجهها اشسل    تمسنه من

 صحيح يجعله يحسن من أدايه اإلدارا والتربوا اشسل تلقايي وفعال. 
 : التخصص )علمي، إنساني(. 2

  Tow)  لغرض تحقيق هتتذا الهتتدف تبق البتتارتتث التتبتتار التتتايي لعينتيين مستتتتتتتتتتتتتتتقلتين

Samples  Independent  T-Test ( وبلغ عدد مدرستتتتتتتي ومعلمي التخصتتتتتتتص العلمي )64 )
(، وبلغ عدد 23.21466( وانحراف معيارا )214.5000مدرستتتتتتتتتتا ومعلما امتوستتتتتتتتتتط رستتتتتتتتتتابي )

(  214.9722( مدرستتتا ومعلما  وبمتوستتتط رستتتابي )36مدرستتتي ومعلمي التخصتتتص اإلنستتتاني  )
( وعند 0.092النتايا أم الريمة التايية المحستتتتوبة )( ولقد أظهرت 27.09084وانحراف معيارا )

تبين  (  98( وبدرجة ررية )0.05عند مستتتتتتتتتتوى دللة )  (1.987مقارنتها االريمة الجدولية البالغة )

 الجنس 
 

 العدد 
 المتوسط
 الحسابي 

 النحراف
 المعياري 

 القيمة التائية
مستوى الدللة 

 الجدولية  المحسوبة (0.05عند )

 25.13375 215.6308 65 ذكور
0.531 

1.987 
(0.05 )(98 ) 

 غير دال 
 23.66652 212.8857 35 إناث إرصايياً 
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النتيجة على أنه ل  هذهأم الريمة التايية المحستتتتتتتتتتوبة أقل من الريمة التايية الجدولية وقد أستتتتتتتتتتفرت 
معلمي تربية ربيعة وفقا لمتغير و يوجد فرق دال ارصتاييا في مستتوى اإلدارة المدرستية لدى مدرستي 

 ( يبين ذلك.3إنساني(. والجدول ) ،التخصص )علمي
 )التخصص( عنددللة الفرق في مستوى اإلدارة المدرسية تبعاا للمتغير نتائج الختبار التائي ل (3جدول )

 (98الحرية )  ( ودرجة0.05)الدللة مستوى 

وتفسر هذه النتيجة اأم مدرسي المدارس رس  تخصصهم العلمي واإلنساني لديهم إرساس 
اإمسانياتهم   والثقة  إداراتهم  وقدراتهم االرضا عن  إرساسهم    ؛األدايية  العقلية،  زيادة  في  يسهم  مما 

 االسعادة والرضا عن اإلدارة، وبالتالي فإم جان  السعادة والرضا عن اإلدارة مهم في ردوث رالة 
م المدرسين لديهم نمرة إيجابية لهذه اإلدارة والتي تسهم في تعزيز المناخ  أو التعاوم مع اإلدارة،  

 المدرسي. 
 (: 5كثر من أ –  5)أ ل من مدة الخدمة. 3

 Tow Samples)  تحقيق هذا الهدف تبق البارث التتبار التايي لعينتيين مستقلتينل

Independent T-Test  )   ( مدرسا  48فما دوم( )  5سنوات تدمة )  ا وبلغ عدد أفراد العينة  ذو
فراد العينة  أ( وبلغ عدد  19.32326راف معيارا )( وانح215.3750ومعلما امتوسط رسابي )

(  214.0192( مدرسا ومعلما  وبمتوسط رسابي )52سنوات( )  5ذوا سنوات الخدمة اكثر من )
( وعند  0.275النتايا أم الريمة التايية المحسوبة )  ( ولقد أظهرت 28.71393وانحراف معيارا )

(. تبين  98( وبدرجة ررية )0.05(عند مستوى دللة )1.987مقارنتها االريمة الجدولية البالغة )
النتيجة على أنه ل يوجد    هذهأم الريمة التايية المحسوبة أقل من الريمة التايية الجدولية وقد أسفرت  

اإلدارة المدرسية لدى مدرسي ومعلمي تربية ربيعة وفقا لمتغير مدة   فرق دال ارصاييا في مستوى 
  ذلك.( يبين 4والجدول )  والجدول،( سنوات 5أكثر من  –فما دوم  5الخدمة )
  الخدمة( عند )مدةلدللة الفرق في مستوى اإلدارة المدرسية تبعاا للمتغير  نتائج الختبار التائي  ( 4جدول )

 (98الحرية )  ( ودرجة0.05)الدللة مستوى 

مدة 
 المتوسط العدد  الخدمة

 الحسابي 
 النحراف
 المعياري 

مستوى الدللة  القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة (0.05عند )

1 48 215.3750 19.32326 
0.275 1.987 

(0.05 )(98 ) 
 غير دال 
 28.71393 214.0192 52 2 إرصايياً 

  مدراءهم في وصف    المدارس متفقوم لى أم مدرسي ومعلمي  إ  النتيجة يشيروتفسير هذه  
  الخدمة، ونتيجةالنمر عن سنوات    السايد اغض في تنفيذ مهامهم اإلدارية في تعزيز المناخ المدرسي  

 المتوسط العدد  التخصص 
 الحسابي 

 النحراف
 المعياري 

مستوى الدللة  القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة (0.05عند )

 23.21466 214.5000 64 علمي
0.092 

1.987 
(0.05 )(98 ) 

 غير دال 
 27.09084 214.9722 36 أنساني إرصايياً 
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وا من قدراتهم وإمسانياتهم اإلدارية من تالل م ينم  أ  يوفر لألفراد ومنهم المدراء  والذا العلمي  الت ور  
الخبرات   العلمية وتبادلفضال عن المشاركة في البراما والمؤتمرات    الحديثة،تعميق المفاهيم اإلدارية  

   ا ترين.مع 
 المحور الخامس: الستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

 الستنتاجات: •
 دارة الناجحة.من اإل امستوى جيد م تربية ربيعة م مديرو قس يتس  .1
ل توجد فروق ذات دللة ارصتتتتتتايية في مستتتتتتتوى اإلدارة الناجحة وفقا لمتغيرات )التخصتتتتتتص،  .2

  ربيعة.الجنس، وسنوات الخدمة( لدى مدرسي ومعلمي قسم تربية 
 :التوصيات •

 اا تي: رث يوصيافي ضوء النتايا التي توصل إليها الب
لوسط التربوا من تالل أم تقو  مديرية التربية بنشر مفاهيم )اإلدارة الناجحة( داتل ا .1

 أو المحاضرات.   البحوث،أو    المؤتمرات،أو    االندوات،الت رق إلى مفاهيمه اإليجابية ستواء  
 البارث.اإلفادة من مرياس اإلدارة الناجحة الذا أعده  .2
وال لبة اأم المدير المدرسي الناجح    المدرسين والمعلمين  الناجحة لدىنشر ثقافة الدارة   .3

إلى  النادر للوصول  لتحفيز  الريادة ل اإلدارة فحس ؛ سعيا منه  الذا ي بق مفهو   هو 
  األمثل.األداء 

 :المقترحات •
 الحديثة.   ةاإلدار على أفضل ترايق  المدراء، واتالعهمإقامة دورات تدريبية وتأهيلية لتدري   .1
 المدير الم ور لرفع مستوى مدراء المدارس في محافمة نينوى.فادة من برناما اإل .2
قسا  في المديريات مدراء األترى في المجتمع العراقي مثل )أراسة اإلدارة الناجحة على عينات  د  .3

 العامة(. 
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 المصادر

للنشر، القاهرة مصر،   العربي  ، اإلدارة المدرسية في م لع القرم الحادا والعشرين، دار الفنر2003أرمد، ابراهيم ارمد،   -1
 1. 
ابراهيم أرمد، نحو ت وير اإلدارة المدرسية، دراسات نمرية وميدانية، دار الم بوعات الجديدة، جامعة الزقازيق،   أرمد، -2

 بنها. 
3- ( فاتمة  في  2008أرمد،  والتعليم  التربية  لمديريات  التااعة  الثانوية  الحسومية  المدارس  في  المنممي  المناخ  واقع   ،)

ن والمعلمات فيها، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوتنية، محافمات ةمال فلس ين من وجهة نمر المعلمي 
 نابلس.           

، اتجاهات مديرا المدارس في محافمة الزرقاء نحو درس التربية 1996أبو رليمة، فايق رسين وعربي رمود المغربي،   -4
 (. 1، ع3الرياضية من وجهة نمر مدرسي التربية الرياضية، دراسات علو  تربوية، مجلد

(. درجة ممارسة مديرا المدارس الثانوية في محافمة غزة للسلوك الريادا وعالقته 2013أبو عرب، فضل رباح أرمد ) -5
 منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلس ين. االمناخ التنميمي، رسالة ماجستير غير

 .   1د،   (" اإلدارة التربوية" م بعة المعارف، اغدا1971)الياس، ته الحاج  -6
( "الريادة اإلدارية في ضوء المنها العلمي والممارسة" دار واسط للنشر والتوزيع،  1985البياع، محمد رسن عبد الهادا، )  -7

 لندم. 
(. اإلرصاء الوصفي والستدللي في التربية وعلم النفس، الجامعة  1977البياتي، عبد الجبار توفيق وزكريا أثناسيوس ) -8

 ة الثقافة، اغداد.  المستنصرية، م بعة مؤسس
(: دور اإلدارة الذاتية في تعزيز اإلبداع ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الموصل.  2006التك، أسيل زهير رةيد ) -9

 ، جامعة الموصل.رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية اإلدارة والقتصاد
الفتاح أرمد   -10 الثانوية في مو 1994)وآتروم،  جالل، عبد  (  3اجهة مشسلة الت رف الفصل الثالث )(، دور المدرسة 

- 89، )4،  3، ع1العالقات الجتما ية والمناخ المدرسي وأثرهما على التجاه نحو الت رف( مجلة العلو  التربوية، مصر، ما
111 .) 
ح  (. تقويم أاعاد المناخ المدرسي في التعليم الحسومي الفلس يني كمدتل لإلصال2007)فؤاد  الحجار، رايد، والعاجز،   -11

 ، اإلمارات العربية  2007/   4/ 19 -17المدرسي، مؤتمر اإلصالح المدرسي المنعقد في الفترة 
 (. اتجاهات رديثة في الريادة اإلدارية، معهد التدريس والت وير التربوا، وزارة التربية، اغداد. 2010)رسن ر اب،  -12
التربوية، عمام، دار   المؤسساتبلية في  (.  السلوك التنميمي والتحديات المستق2008رمادات، محمد رسن محمد ) -13

 الحامد للتوزيع والنشر.
(. أثر المناخ التنميمي على اإلبداع لدى العاملين في مجمع الشفاء ال بي، رسالة 2010رمونة، رأفت رامد يوسف ) -14

 ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، فلس ين. 
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 المالحق:
 دارة الناجحة ولية لمقياس اإلة األ الصيغ: (1ملحق )

 
الفاضل   األستاذ  

  ..........................................................................................
 المحتر   

 السال  عليسم وررمة هللا وبركاته. 
الناجحة في تعزبز المناخ    المدرسية  دارة)دور اإل  تتتيرو  البارث إجراء البحث الموسو  ب

 لمديرالمدرسي( وقد تبنى البارث تعريف ا
)الشخص المميز الذا له القدرة على التأثير في ا ترين وتوجيههم وإرةادهم من أجل كس    :اأنه

تعاونهم وتحفيزهم ليسونوا ذا كفاءة عالية؛ لتحقيق األهداف التربوية، ويعمل على معرفة متغيرات  
جات البيئة ا لداتلية والخارجية، وتحليلها من أجل الوصول الى رؤية واضحة وموافقة تتالء  ورا

العاملين في المؤسسة(. وتحريقا ألهداف البحث أرجو من سيادتنم قراءة فقرات المرياس قراءة وافية 
  ثم إبداء آراينم لتقويم المرياس والحسم على صالرية فقرات المرياس والبدايل المناسبة له وهي: 

جة قليلة، تن بق  )تن بق بدرجة كبيرة جدا، تن بق بدرجة كبيرة، تن بق بدرجة متوس ة، تن بق بدر 
 بدرجة قليلة جدا(.

 يرجى بيام آراينم السديدة والتفضل بوضع التعديل الذا يتالء  وعينة البحث. 
 وتفضلوا اقبول الشسر والمتنام                             

 الباحث                                                                                   
 جاسم الياس أحمد                                                                            
 : المجال األكاديمي  : دور المدير في تطويرأولا 
 المالرمات غير صالحة    صالحة   الفقرات                   ت
    يدعم المدير العملية التعليمية. 1
    النادر التدريسي في تنشئة ال لبة. يتعاوم المدير مع  2
    . والمتفوقينيشجع ال لبة الموهوبين   3
    يشارك في إقامة دورات ت ويرية.    4
    يسهم في إقناع األهالي امتااعة واجبات أولدهم.  5
      ال لبة. تواجهيشارك في رل المشسالت المدرسية التي  6
المفتتتتتتاهيم   7 تعميق  على  الريم  يحرص  وتنميتتتتتتة  الوتنيتتتتتتة 

 األتالقية لدى ال لبة.
   

    يعمل وفق مبدأ الديمقراتية.   8
    يتااع مستوى التحصيل األكاديمي لل لبة.  9

 

 : المجال اإلداري  : دور المدير في تطوير ثانياا 
 المالرمات غير صالحة     صالحة   الفقرات               ت
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يسهم المدير في ةرح القوانين المدرسية ألعضاء الهيأة  1
 التدريسية. 

   

    يحافظ على النما  داتل المدرسة  2
    يشجع على الريا  االدورات الحرفية داتل المدرسة.  3
    يشارك في التنسيق للريا  االحفالت الوتنية.  4
النجاح يعي أولياء األمور االنمم المدرستتتتتتتتية وضتتتتتتتتوااط   5

 والرسوب في المتحانات.
   

عتتداد براما لتنريم ال لبتتة المتفوقين علميتتا إيشتتتتتتتتتتتتتتتارك اتت 6
 في األنش ة المدرسية المختلفة. والمتميزين

   

عداد براما تبادل زيارات بين ال لبة مع المدارس  إيقو  ا 7
 األترى االتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 

   

براما لستتتتتتتتتتتتتربال الوفود التي تزور عداد وتنميم  إيقو  ا 8
 المدرسة.

   

يسر  أوليتتتاء األمور التتتذين ةتتتتتتتتتتتتتتتتاركوا اجهود مميزة في  9
 فعاليات المجلس وأنش ته.

   

 : المجال الجتماعي : دور المدير في تطوير ثالثاا 
 المالرمات غير صالحة    صالحة    الفقرات             ت
التصال المستمر مع المدرسة  مور على  ولياء األأيشجع   1

 لمتااعه ابنايهم. 
   

والنادر   2 لل لبة  الجتما ية  المشاكل  رل  في  يجد 
 التدريسي.

   

    يشجع ال لبة للمساهمة في تنمية المجتمع. 3
    يضع ت ة عامة للتعاوم بين البيت والمدرسة.  4
اجتما يًا  يشارك في تعديل السلوك غير المرغوب فيه   5

 بين ال لبة. 
   

بين   6 اإليجابية  الجتما ية  العالقات  تنمية  على  يعمل 
 ال لبة. 

   

      جيد يعزز العالقات بين ال لبة وإدارة المدرسة اشسل 7
    يسهم في توفير سبل اتصال بين البيت والمدرسة.  8
    يشجع على الهتما  اال لبة ذوا الرتياجات الخاصة.  9

 :: دور المدير في تطوير المجال ال تصاديرابعاا 
 المالرمات غير صالحة  صالحة   الفقرات                ت
يحرص على توفير كافة ارتياجات المدرسة من التجهيزات المدرسية  1

 المختلفة.
   

     ال لبة يشجع على إقامة المعارض للمنتجات التي ينتجها 2
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 : : دور المدير في تعزيز المجال اإلرشاديخامساا 
 المالرمات غير صالحة  صالحة  الفقرات               ت
ونفسيا   1 سلوكيا  ال لبة  لتو ية  متنوعة  أسالي   المدير  يتبع 

 وصحيا.
   

    ال لبة والنادر التدريسي.   تواجهيعمل على رل المشاكل التي   2
يشارك في عمل الندوات الصحية للمجتمع المحلي االةتراك   3

 مع أولياء األمور.
   

    الصحية. في تنميم الحمالت  التدريسينيتعاوم مع  4
    يشجع ال لبة على اتباع السلوكيات الصحية الجيدة.  5
    يسهم في تدري  وتعليم ال لبة على الهتما  بنمافة البيئة. 6
يعي ال لبة على العناية االمرافق الصتتتتتتتتحية العامة في البيئة  7

 والمحافمة عليها.المحي ة االمدرسة 
   

األت ار   8 من  للوقاية  الصحية  واإلرةادات  النصايح  يقد  
 واألمراض المعدية.

   

يحرص على إقتامتة النتدوات والفعتاليتات التي تستتتتتتتتتتتتتتتاعتد على   9
التخلص من المشتتتتتتتتتتتتسالت النفستتتتتتتتتتتتية والجتما ية بين البيت 

 والمدرسة. 

   

 : تطوير المناخ المدرسي: مجال المشكالت التي تواجه المدير في  سادساا 
 المالرمات ة غير صالح      صالحة   الفقرات               ت
ضتتتتتعف اإلقبال على المدرستتتتتة والتالع على المشتتتتتاكل   1

 الدراسية من قبل أولياء األمور.
   

    عد  وجود وسيلة اتصال فعالة بين البيت والمدرسة.  2
عد  اللتزا  اإقامة الندوات والجتماعات الدورية اصفة   3

 عامة.  
   

    عد  وجود غرفة تاصة لالجتماعات داتل المدرسة.  4
أولياء   5 العممى من  الغالبية  لدا  التربوا  الوعي  ضعف 

  األمور.
   

    القرتاسية والنت  لتوزيعها على ال لبة المحتاجين.يسهم في ةراء  3
    يعمل على تزويد المستبة المدرسية االنت  المتنوعة.  4
    يسهم االتبرع ببعض األجهزة التي تحتاجها المدرسة. 5
    يحافظ على مبنى المدرسة ومرافقة االتعاوم مع الجهات المختصة. 6
برجال   7 التصال  على  المدني يعمل  المجتمع  ومؤسسات  األعمال 

 الذين يمسن الستفادة منهم ماليًا في تنفيذ األنش ة.
   

يقد  تقرير لصتتتترف أا مبلغ من أموال المجلس لتحقيق الخ ة التي  8
 قررها اللجنة وفي ردود الموازنة المعتمدة.  ت
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    كثرة المت لبات المالية التي تحتاجها المدرسة.  6
واهتما     لجذب انتباهعد  توفر الوسايل التعليمية النافية   7

 ال لبة.  
   

عد  ررص أولياء األمور على مناقشتتتتتتتتة المشتتتتتتتتاكل التي   8
 هم مع إدارة المدرسة.ءابنا تواجه

   

راجة المدرستتتتتتة   متنامل يستتتتتتدعد  وجود كادر تدريستتتتتتي  9
 وتاصة التخصصات العلمية.

   

 :مجال سبل تفعيل اإلدارة في تطوير المناخ المدرسي :سابعاا 
 المالرمات غير صالحة  صالحة   الفقرات ت
    يقدر المدير عمل المدرسة الجيد  1
    يتعامل مع مالك المدرسة بود وارترا  2
    التدريسية يعمل على رفع الروح المعنوية للهيأة  3
    يوجه ال لبة إلى ضرورة ارترا  مالك المدرسة.  4
    يشجع ال لبة على اللتزا  االنما . 5
    يتجاوب مع مقتررات أولياء األمور. 6
    يثمن جهود التدريسيين المجدين.  7
    من ذوا الفعالية. األمور المتعاونينيقو  بتنريم أولياء  8
    ال لبة المتميزين. يسافئ 9

 دارة الناجحةالصيغة النهائية لمقياس اإل :(2ملحق )
 تحية تيبة...          

رولها اسل علمية وموضو ية من    آراينمالبارث معرفة    الفقرات يود بين يديك مجموعة من  
جااة التي تختارها  م اإلأمن البدايل الخمسة علمًا    أما  البديل الذا يناسبك (√) تالل وضع عالمة

  البحث العلمي. ألغراض ل  إعليها سوى البارث ولن تستخد   فعال ولن ي لع رأيكتعبر عن  
 وتقديرا.رترامي اوتقبلوا فايق 

 المرياس:  نجااة ع مثال لإل

 يرجى تدوين المعلومات التية:
 )    (   أنثى  )    (  ذكر الجنس: 

 )   (  نسانيإ    علمي )    (  التخصص:
 أقل من تمس سنوات )   (        اكثر من تمس سنوات )    ( سنوات الخدمة:

بدرجة  الفقرة              ت تن بق 
 كبيرة جداً 

تن بق 
بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة  تن بق 
 متوس ة 

تن بق 
 بدرجة قليلة 

تن بق 
بدرجة 

 قليلة جدا  
وتوفير  1 التربويتتتتتة  العمليتتتتتة  المتتتتتدير  يتتتتتدعم 

 التقنيات التربوية
 √    
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 الباحث                                                                              
 حمد الحمزةأجاسم الياس                                                                      

تن بق  الفقرات ت
بدرجة 
 كبيرة جدا

تن بق 
بدرجة 
 كبيرة 

تن بق 
بدرجة 
 متوس ة 

تن بق 
بدرجة 
 ة قليل

تن بق 
بدرجة 
 قليلة جدا 

      يدعم المدير العملية التربوية وتوفير التقنيات التربوية 1
      يتعاوم المدير مع الهيأة التدريسية في تنشئة ال لبة   2
      يشجع ال لبة المتفوقين 3
      إقامة دورات ت ويرية تاصة االمهارات التدريبيةيشارك في  4
      يسهم في إقناع أولياء األمور ال لبة امتااعة واجباتهم  5
      يشارك في رل المشسالت المدرسية التي تواجه ال لبة   6
      يحرص على تنمية الريم األتالقية لدى ال لبة  7
      يعمل وفق مبدأ الديمقراتية  8
      يتااع مستوى التحصيل األكاديمي لل لبة  9
      يسهم المدير في ةرح األنممة والقوانين المدرسية  10
      يحافظ على النما  داتل المدرسة  11
      يشجع على الريا  االدورات الت ويرية داتل المدرسة  12
      يشارك في التنسيق للريا  االمناسبات الوتنية 13
      ُي ِلع أولياء األمور االنمم المدرسية  14
      يشارك اإعداد براما لتنريم ال لبة المتفوقين والمتميزين  15
يقو  اإعداد براما تبادل الزيارات بين ال لبة مع المدارس األترى  16

 االتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
     

      تزور المدرسة يعد براما لستربال الوفود واللجام التي  17
يسر  أولياء األمور الذين ةاركوا اجهود مميزة في فعاليات المدرسة  18

 وأنش تها 
     

يشجع أولياء األمور على التصال المستمر مع المدرسة لمتااعة   19
 أبنايهم 

     

      يحرص على رل المشسالت الجتما ية لل لبة والهيأة التدريسية 20
      تنمية المجتمع  لإلسها  في يشجع ال لبة  21
      يضع ت ة عامة للتعاوم بين البيت والمدرسة  22
      يشارك في تعديل السلوك غير المرغوب فيه اجتما يا بين ال لبة 23
      يعمل على تنمية العالقات الجتما ية اإليجابية بين ال لبة 24
      ال لبة وإدارة المدرسة اشسل جيد يعزز العالقات بين  25
يستتتتتهم في توفير ستتتتتبل اتصتتتتتال بين البيت والمدرستتتتتة عبر مواقع   26

 التواصل الجتماعي 
     

      يحرص على إقامة عالقات مع الدواير الخدمية   27
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يحرص على توفير كتتافتتة ارتيتتاجتتات المتتدرستتتتتتتتتتتتتتتة من التجهيزات   28
 المدرسية 

     

      يشجع على إقامة المعارض للمنتجات التي ينتجها ال لبة 29
ينمم رمالت تبرع لشراء القرتاسية والنت  لتوزيعها على ال لبة   30

 المحتاجين
     

      يعمل على تزويد المستبة االنت  المتنوعة  31
      يسهم االتبرع ببعض األجهزة التي تحتاجها المدرسة 32
      يحافظ على مبنى المدرسة ومرافقه االتعاوم مع الجهات المختصة  33
يعمل على التصال برجال األعمال ومؤسسات المجتمع المدني  34

 لالستفادة منهم ماليا في تنفيذ األنش ة
     

الخبرة في تصليح مقاعد ال لبة  يحرص على الستفادة من ذوا   35
 واألجهزة التي يمسن إصالرها

     

      التعرف على ال لبة ذوا الدتل المحدود ومساعدتهم  36
      يتبع أسالي  متنوعة لتو ية ال لبة سلوكيا ونفسيا وصحيا  37
مشاكل   38 في  المدرسة  في  الموجود  التربوا  المرةدا  مع  يتعاوم 

 ال لبة 
     

يشارك في عمل الندوات الصحية للمجتمع المحلي االةتراك مع  39
 أولياء األمور

     

      الصحية  تتنميم الحماليتعاوم مع التدريسيين في  40
      يشجع ال لبة على اتباع السلوكيات الصحية الجيدة   41
      يسهم في تدري  وتعليم ال لبة على الهتما  بنمافة البيئة   42
البيئة   43 في  العامة  الصحية  االمرافق  العناية  على  ال لبة  يحث 

 عليها   االمدرسة والمحافمةالمحي ة 
     

يقد  النصتتتتتتتتتتتتتتايح واإلرةتتتتتتتتتتتتتتادات الصتتتتتتتتتتتتتتحية للوقاية من األت ار  44
 واألمراض المعدية

     

يحرص على إقامة الندوات والفعاليات التي تسهم في التخلص من  45
 والجتما ية بين البيت والمدرسة المشسالت النفسية 

     

      يريم المدير عمل المدرسة جيدا  46
      يتعامل مع مالك المدرسة بود وارترا  47
      يعمل على رفع الروح المعنوية للهيأة التدريسية  48
      يوجه ال لبة إلى ضرورة ارترا  مالك المدرسة  49
      يشجع ال لبة على اللتزا  االنما   50
      يتجاوب مع مقتررات أولياء األمور 51
      يثمن جهود التدريسيين المجدين  52
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