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الممارسات المهنية لمديري المدارس وعالقتها في تعزيز التميز المدرسي.

امللخص
الممارسات المينية لمديري المدارس وعبلقتيا في تعزيز التميز المدرسي
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين الممارسات المينية لمديري المدارس
والتميز المدرسي في مديرية تربية البت ار من وجية نظر المعممين ،وقد استخدم الباحث
المنيج الوصفي االرتباطي ،واالستبانة أداة لجمع البيانات ،والتي تكونت من بعدين؛ البعد
األول تناول الممارسات المينية (ٖٗ) فقرة ،والبعد الثاني تناول التميز المدرسي ( )ٕٚفقرة،
وقد تم التحقق من صدقيا وثباتيا ،وتكون مجتمع الدراسة من  ٚٔٚمعمماً ومعممة ،وعينتيا

من ٕٓ٘ معمماً ومعممة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية ،وأظيرت النتائج أن مستوى

الممارسات المينية لمديري المدارس جاء عالياً ،وبمتوسط حسابي بمغ( ٕ ،)ٖ2ٜكما بينت

النتائج أن مستوى التميز المدرسي جاء عالياً ،وبمتوسط حسابي بمغ(ٗ ،)ٖ2ٚكما كشفت

النتائج عن وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة (ٔٓ )ٓ2بين

الممارسات المينية وتعزيز التميز المدرسي وبمعامل ارتباط بمغ(ٕٓ ،)ٓ2ٜوأن ىناك أثر ذو
داللة احصائية لمممارسات المينية في تعزيز التميز المدرسي وفي ضوء النتائج توصي
الدراسة باالستمرار في تحسين الممارسات المينية لمديري المدارس من خبلل التدريب
والتأىيل لتحقيق مزيداً من التميز واالبداع والجودة في المدارس2

الكممات المفتاحية :الممارسات المينية  ،مديرو المدارس ،التميز المدرسي ،تربية البت ار2
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Professional Practices for the Schools Principals and its
Relationship in Enhancing Scholastic Excellence.
Mohammad Salem Al-Amarat
Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences,
Tafila Technical University, Jordan

Abstract
Professional Practices for Schools Principals and its Relationship in Enhancing
Scholastic Excellence.
The study aimed at investigating the relationship between professional
practices for schools principals and its relationship in enhancing scholastic
excellence in Petra directorate of education from teachers' perspective. The
researcher used the correlation descriptive approach and an instrument for data
collection consisted of two domains, the first one (Professional Practices
domain), it includes (43) items, and the second (scholastic Excellence domain),
it includes (43) items, validity and reliability were checked. The population of
the study was 717 male and female teachers. The sample consisted of 250 male
and female teachers, which was selected randomly. The results indicated that
the level of principals Professional Practices was high with a mean of (3.92),
and the level of scholastic excellence as well with a mean of (3.74). The results
also showed that there is a positive correlative relationship and statistically
significant difference at (0.01) between professional practice and enhancing
scholastic excellence with correlation coefficient (0.920). There is also
statistically significant effect for professional practice in enhancing scholastic
excellence. In the light of the result the researcher recommends continuity in
developing professional practice of principals through training and rehashing
for achieving extra excellence, innovation, and quality at school.
Keywords: Professional Practices, Scholastic Excellence, Schools Principals.
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مكدمة :
تعد المدرسة من العناصر الميمة في النظام التربوي ،وقد ينحصر الحكم عمى أداء
النظام التربوي بمستوى أداء المدرسة وجودة مخرجاتيا وتميزىا ،حيث تشكل المدرسة مدخبل
لكافة المؤسسات المجتمعية 2ويعد مدير المدرسة أىم عنصر ذو تأثير في أي مدرسة؛
فقيادتو ىي التي تحدد نوعية التربية في المدرسة ،وطبيعة مناخ التعمم ومستوى مينية
المعممين ،ونوعية أخبلقيم ودرجة اىتماميم بالطبلب ،وتتجو األنظار إلى قيادة مدير المدرسة
كمفتاح لمنجاح ،أو لمفشل؛ سواء كانت المدرسة تقميدية ،وذات شخصية غير واضحة ،وغير
مبتكرة ،ودرجة تركيزىا متدنية واىتماميا بالطبلب منخفض ،أو إذا كان تميزىا في التدريس
مرتفعا ،وجودة أدائيا في األنشطة عالية ،وأن الطبلب يقدمون أفضل ما لدييم من إمكانات.
وتشير نتائج عدد من الدراسات واألبحاث ،مثل دراسة عمي ( ،)ٕٓٓٛودراسة جبران
(ٕٔٔٓ) ،أنو ال يوجد موقع وظيفي في المدرسة لديو اإلمكانية الحقيقية في االرتقاء بجودة
المدرسة ،وتحسين أدائيا بصورة أفضل من موقع مدير المدرسة ،فيو قائد لمبيئة المدرسية،
ولو دو ارً في التأثير عمى نوعية أداء المعممين ،وتحصيل الطمبة 2

مشكلة الدزاسة وأسئلتوا:
تعد التنمية المينية لمديري المدارس ميمة لتمكينيم من تطوير وتحسين األداء،
وتساعد عمى اطبلق التفكير بشموليتو وتييئة افضل الظروف لزيادة فاعمية المدرسة وتميزىا؛
ولعل الحاجة إلى دراسة الممارسات المينية لمديري المدارس وعبلقتيا بتعزيز التميز المدرسي
قد يحدث نقمو في الفكر اإلداري في المدارس  ،ويحسن مستوى اال نتاجية والخدمات التعميمية
فييا2
وقد أولت وزارة التربية والتعميم في االردن ومنذ عقد أول مؤتمر لمتطوير التربوي في
األردن عام ( )ٜٔٛٚاإلدارة المدرسية أىمية بالغة وحددت الواجبات والميام والمسؤوليات
حو مزيداً من الصبلحيات التي تتناسب مع تمك المسؤوليات
لمدير المدرسة ،وتم م ْن ُ
والواجبات ،واالىتمام بتنمية قدرات مدير المدرسة المختمفة ،باعتبار اإلدارة المدرسية
المسؤولة عن التوظيف األمثل لمموارد المادية والبشرية المتاحة ،وصوالً إلى تحقيق األىداف(

الرشدان واليمشري.)ٕٕٓٓ،
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كما قدمت الوزارة عدداً من البرامج التدريبية والتطويرية لتنمية مديري المدارس مينياً:

مثل برنامج تطوير اإلدارة المدرسية لقيادة التغير منذ العام ٗ،ٜٜٔ٘ /ٜٜٔوبرنامج القيادة
التعميمية المتقدمة منذ العام  ٕٓٔٙوحتى تاريخو ( وزارة التربية والتعميم )ٕٕٓٓ ،إال أن
نتائج الدراسات أشارت إلى أن الممارسات المينية لمديري المدارس جاءت بدرجة متوسطة
مثل :دراسة الحوامدة وعطاري ( )ٕٓٔٛالتي أشارت إلى أن درجة تطبيق مديري المدارس
لمؤشرات معايير القيادة المتمركزة حول التعمم متوسطة  ،ودراسة صالح ومقابمة ()ٕٓٔٚ
والتي أشارت إلى أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية العامة والخاصة في العاصمة
عمان لمرقابة االدارية جاءت متوسطة ،ونتائج دراسة الطعاني(ٕٕٔٓ) والتي اشارت إلى
درجة ممارسة مديري المدارس لمياميم اإلش ارفية من وجية نظر المعممين2
كما أشارت بعض الدراسات مثل( وزارة التربية والتعميم ،ٕٓٔ٘ ،وعبابنة،ٕٖٓٔ ،
ومقابمو )ٕٕٓٔ،إلى أن ىناك شكوى من تباين الممارسات المينية لمديري المدارس  ،ومن
وجود بعض السموكيات والممارسات التقميدية رغم برامج التدريب والتطوير المقدمة ليم2
إضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت العبلقة بين المتغيرين في حدود عمم الباحث؛
حيث لم يجد الباحث اية دراسة تناولت العبلقة بين المتغيرين  ،لذا جاءت ىذه الدراسة كمبرر
لبلىتمام بالممارسات المينية لمديري المدارس،وعبلقتيا بتعزيز التميز المدرسي ،من خبلل
اإلجابة عن االسئمة االتية:
 -1ما مستوى الممارسات المينية لمديري المدارس في تربية البت ار من وجية نظر
المعممين؟2
 -2ما مستوى التميز المدرسي لمدارس تربية البت ار من وجية نظر المعممين؟
 -3ىل توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في درجة
تقدير عينة الدراسة لمممارسات المينية لمديري المدارس والتميز المدرسي لممدارس ؟
 -4ىل ىناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ٘ٓ α≥ٓ2لمممارسات المينية
لمديري المدارس في تعزيز التميز المدرسي؟2
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أهداف الدزاسة :
تيدف الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين الممارسات المينية لمديري المدارس والتميز
المدرسي لممدارس ،وأثر الممارسات المينية لمديري المدارس في تعزيز التميز المدرسي2

أهمية الدزاسة:
األهمية الهظسية
تنبثق أىمية ىذه الدراسة من أىمية الموضوع الذي تتناولو ،وىو الممارسات المينية
لمديري المدارس؛ إذ تحتل القيادة التربوية وممارستيا اىتماماً كبي ارً في األدبيات التربوية

وأصبح ينظر لمقيادة كعنصر ميم في إحداث التغيير واإلصبلح التربوي ،وقد تكون ىذه

الدراسة مرجعا لمباحثين الميتمين بيذا الجانب ،حيث طور الباحث أداة دراسة يمكن أن
يستفيد منيا الباحثون في بناء أدواتو؛ إضافة إلى ندرة األبحاث والدراسات في ىذا الحقل-
في حدود عمم الباحث -إذ أن ىذه الدراسة تناولت ما لم تتناولو الدراسات السابقة من
محاولة تعرف العبلقة بين الممارسات المينية لمديري المدارس والتميز المدرسي2

االهمية التطبيكية
من الُمؤمل أن تقدم نتائج الدراسة الحالية تغذية راجعة لمديري المدارس في تعرف

الممارسات المينية ودرجة تحقيق التميز المدرسي لدييم من أجل التحسين والتطوير ،كما
يتوقع أن يستفيد من نتائج الدراسة الحالية المسؤولون في وزارة التربية والتعميم ومديريات
التربية والتعميم لتحديد الجوانب االيجابية لمممارسات وتعميميا2
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مصطلحات الدزاسة:
تناولت الدراسة المصطمحات اآلتية:
الممارسات المينية :ىي" كل الميام والمسؤوليات واألدوار واألنشطة التي يمارسيا مدير
المدرسة بيدف تنمية المعممين مينياً وتحسين المخرجات التعميمية وتجويدىا (العمايرة وأبو

نمره2) ،ٕٓٓٗ ،وتقاس إجرائيا بالدرجة الكمية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى األداة التي
أعدت ليذا الغرض2

التميز املدزسي:
ىو "عممية مينية مخططة وىادفة ومؤثرة إيجابا يمارسيا مدير المدرسة في البيئة
المدرسية لتحقيق التحول من الممارسة التقميدية إلى المدرسة المتميزة بجميع مكوناتيا
ومجاالتيا ومخرجاتيا ،واإلسيام في تعظيم العائد وتحسين مردودىا عمى المجتمع ،وتطوير
متميزة تحقق أىدافيا الفردية
قدراتيا وتعزيز أدائيا واستثمار إمكاناتيا ،وتقود الى مخرجات ّ
والمجتمعية والرؤى واألىداف االستراتيجية( وزارة التعميم ،)ٚ ،ٕٓٔٛ ،ويقاس إجرائيا بالدرجة
الكمية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة التميز المدرسي2

حدود الدزاسة:
تتمثل حدود ىذه الدراسة في اآلتي:
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى موضوع الممارسات المينية لمديري المدارس
وعبلقتيا بتعزيز التميز المدرسي2
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔم)
البتر في جنوب االردن2
ا
الحدود المكانية :مدارس مديرية تربية
الحدود البشرية :معممي ومعممات المدارس الحكومية في مديرية تربية البت ار2
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األدب الهظسي والدزاسات الشابكة
لقد تطورت اإلدارة المدرسية كجزء من اإلدارة التربوية بتطور الميادين التربوية
وتطو َر معو الدور ،فقد حظيت باىتمام واسع وكبير من جانب
المختمفة  ،فتَطَ ّو َر المفيوم
ّ
بأن نجاح التربية ،أو إخفاقيا في تحقيق
الميتمين بشؤون التربية والتعميم  ،إيماناً منيم ّ
ّ

أن االىتمام باإلدارة المدرسية وتطوير أجيزتيا ىو
أىدافيا مرىون بكفاءة إدارتيا وفاعميتيا ،و ّ
طو َر دور المدرسة الحديثة في العقود األخيرة
تطوير لمعممية التربوية 2وتبعاً ليذا التطور ،تَ ّ
من القرن العشرين تطو ارً كبي ارً واتسعت دائرة رسالتيا وأىدافيا ،فالمدرسة الحديثة لم تعد تمك

المدرسة التي ُيمقن فييا الناشئة المعمومات والمعارف المجردة ،بل أصبحت مؤسسة اجتماعية
تربوية تعنى بالنمو المتكامل لشخصية الطالب عقمياً وبدنياً وروحياً2
ويرى سيرجوفاني ( (Sergiovanni, 1995أن مدير المدرسة الجيد ىو الذي

يعمل األشياء بصورة صحيحة ،أما القائد التربوي فيو الذي يعمل األشياء الصحيحة؛ أي أن
الحد الفاصل بين ىذين الدورين ىو امتبلك الرؤية ،فمدير المدرسة اإلداري ييتم بتطبيق
اإلجراءات ،واألخذ بتعميمات الوزارة وادارة التربية والتعميم بغرض العمل بصورة صحيحة دون
تجاوز ذلك لممارسة اإلبداع واالبتكار والتميز أما القائد التربوي فيو يحاول أن يوظف
إمكانات المدرسة البشرية والمادية في تمبية احتياجات الطبلب والمعممين من جية ،ويتفاعل
مع المجتمع من جية أخرى في ضوء رؤية مستقبمية مرسومة تعبر عن الحالة المرغوبة
لممدرسة ،وفي ضوء ىذا االتجاه يعمل القائد التربوي عمى توصيل ىذه الرؤية لآلخرين
ويحفزىم ويشجعيم عمى االلت ازم بيا 2إن ىذا القائد التربوي يعي أىمية بناء الرؤية ونشرىا؛
وااللتزام بيا ،وىي مفاىيم ليا معانييا الكبيرة في ذىن القائد التربوي لممدرسة ،فيي موجودة
في تفكيره ،ومترجمة في سموكياتو ،وليا امتدادات في توجيياتو.
إن القيادة المبنية عمى التوجيو كإحدى وظائف اإلدارة تستطيع تقديم المساعدة
لممعممين وارشادىم وتوجيييم واالتصال معيم بشكل دائم ،واثارة حماسيم لمعمل واالنجاز،
لتحقيق أىداف المدرسة( الغزو ،)ٕٜٓٓ ،كما إن القائد يستطيع أن يبني مناخا مدرسياً

إيجابياً في المدرسة ،حيث إ ن المناخ المدرسي في أي مدرسة يحدد بسموك القيادة المسيطرة

عمى المدرسة ،لذلك يجد المعمم المتنقل من مدرسة ألخرى شخصية خاصة بكل مدرسة ،وتمك

الشخصية التي وصفيا ىالبن  Halbenبالمناخ المدرسي( احمد2)ٕٕٓٓ،
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وتشير الدراسات مثل دراسة النوافمو وبطاح ( )ٕٜٓٔإلى أن مدير المدرسة بدأ
بتغيير ممارساتو المينية وأدواره كشخص ينقل األ وامر ،وينفذ القواعد وذو صبلحية محددة،
وغير مدعم من مجتمع المدرسة والنظام التعميمي إلى قائد مسيل لعممية التغيير ،قادر عمى
كسر حواجز مقاومة التغير وتوجيو العاممين معو ضمن مراحل التغير المختمفة؛ وبالتالي
اصبحت ممارسات المدير المينية قائمة عمى العممية القيادية والتي تعتمد عل تحفيز
المعممين ،وتعديل سموكيم وتدريبيم ،وبعث الحماس في نفوسيم ،إضافة إلى تكوين ثقافة
اإلبداع والتفاني لدييم لتقبل أداورىم وتجديد ممارساتيم2
وقد وضعت وزارة التربية والتعميم األردنية وبالتعاون مع برنامج دعم التطوير التربوي
معايير القيادة الفاعمة ،وتوجيو عممية التطوير وبناء وتصميم برامج التنمية المينية لمعاممين
ليكونوا قادة تربويين قادرين عمى تمبية حاجة األ ردن إلعداد أجيال المستقبل وتحقيق المعايير
الدولية لؤلداء؛ من أجل إحداث التغيير االيجابي الذي يؤدي إلى بيئة تعمم أفضل 2واعداد طمبة
قادرين عمى اإلنجاز (وزارة التربية والتعميم  2)ٕٓٔٗ ،ويشير الطويسي (ٕ٘ٔٓ) أن ىذه
المعايير تفيد في إيجاد رؤية مشتركة لمقيادة ،وتحديد الممارسات المينية الفاعمة لمقيادة
المدرسية ،وتوجيو عممية التطوير وبناء وتصميم برامج التنمية المينية لمعاممين؛ ليكونوا قادة
تربويين قادرين عمى تمبية حاجات العاممين ،وتحقيق المعايير الدولية لؤلداء من أجل إحداث
التغيير االيجابي الذي يؤدي إلى بيئة تعمم أفضل واعداد طمبة قادرين عمى اإل نجاز 2
التميز المدرسي
إن تميز أي نظام أو مؤسسة يمكن أن يعزى إلى تميز العممية اإلدارية فيو ،وتميز
مدخبلتو البشرية ،وعمى الرغم من اىمية مدخبلت العممية التعميمية كافة في المدرسة ؛ إال أن
ىناك إجماعاً بين الباحثين عمى أىمية الدور القيادي لمدير المدرسة واعتباره مدخبلً أساسياً

يعول عميو في تنفيذ البرنامج التعميمي ،ويؤثر تأثي ارً مباش ارً في مخرجات المدرسة ،وتحقيق

أىدافيا بالطريقة المطموبة من النجاح

( العساف والصرايره2)ٕٓٔٔ ،

ويعرف التميز المدرسي بأنو " تمك االنشطة التي تجعل المؤسسة متميزة في أدائيا
من خبلل توظيف القدرات والموارد المتاحة توظيفاً فعاالً ومتمي ازً بشكل يجعميا متفوقة ومنفردة
عن باقي المنافسين وينعكس ذلك عمى كيفية التعامل مع العمبلء وكيفية أداء انشطتيا

وعممياتيا واعداد سياساتيا واستراتيجياتيا االدارية والتنظيمية ( اليبللي ،وغبور2)ٕٖٓٔ ،
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إن القادة الحقيقيون ىم الذين يعممون ويتعممون بواسطة أتباعيم مما يؤدي إلى
اكتسابيم العديد من الميارات المرتبطة بالخبرات اليومية في مجال العمل والتدريب والتعامل
مع قادة ،ومرؤوسين آخرين وصوالً إلى التميز ،وذلك ألن الممارسات المينية تتطمب ميارات

استثنائية فيي بحاجة إلى تأييد قوي من العاممين إلحداث تغيير ذي مغزى في الوضع القائم،

كما تتطمب قيادة أخبلقية ،ووجود رغبة لدى القائد إلحداث التغيير واالصبلح( العمفي،
ٖٕٔٓ)2
وقد أشار أوكبلند(  ) Oakland,2001إلى أن لمتميز أبعاداً أىميا:

القيادة،

وااللتزام ،والثقة والتخطيط االستراتيجي ،وجودة العمميات ،وأن البحث عن التميز المدرسي قد
دفع بالعديد من المؤسسات إلنشاء إدارة لو تحل بمضمونيا محل العديد من اإلدارات المعنية
ببعض القضايا السابقة مثل الجودة 2
ويحفظ التميز لممؤسسة مكانتيا التي تعكس موقعيا التنافسي المتميز بين بقية
المؤسسات ،ولو معادلة تعتمد في مكوناتيا عمى القيادة ،والموارد البشرية ،واالدارة
االستراتيجية( زايد ،)ٕٖٓٓ ،كما أن لمتميز قيم إنسانية تؤثر في بناء استراتيجياتو
فاستراتيجيات التميز التي تركز عمى المشاركة ،والتعمم المستمر ،والمسؤولية المجتمعية ذات
صمة وثيقة بالقيم االنسانية الفردية والتنظيمية ) ،)Tawlar,2009كما أشارت حمد
(ٕٗٔٓ) إلى أن أىمية التميز المؤسسي تكمن في تحسين األداء وتشخيص نقاط القوة في
المؤسسة ،وتحسين القدرات التنافسية ،وكذلك يعتبر عامبلً ميما لتعزيز عمل المؤسسة،
وفاعميتيا ويجعميا مؤسسة مبتكرة لمنيوض بأدائيا ،وييتم بالتركيز عمى رأس المال البشري
كعنصر أساسي لتطوير المؤسسة وتميزىا2
وقد نفــذت وزارة التربية والتعميم في االردن وفقا لمخطة االستراتيجية -ٕٓٔٛ
ٕٕٕٓ مجم وعــة مــن المعاييــر واإلجراءات والقــ اررات بيــدف تحســين البيئــة التعميمية ،إذ
تشمل ىذه المعايير المؤسسات التعميمية بأطرىـا وأشـكاليا المختمفـة 2والتي تؤكد عمى أىمية
تميز وجودة المنتـج النيائـي وىو الطالـب؛ لـذا تتقاطـع الجـودة والتميز فـي وزارة التربيـة
والتعميـم األردنية مـع جميـع محـاور النظـام التربـوي

وتشـتمل جـودة التعميـم وتميزه عمـى

جوانـب عدة كالتقييم ،والمناىـج الدراسـية ،وتكنولوجيـا المعمومـات واالتصاالت فـي التعميـم،
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والقيـادة التعميميـة ودورىــا فــي تفعيــل المشــاركة المجتمعية ،والمســاءلة ،والبيئــة المدرسية(
وزارة التربية والتعميم2)ٕٕٓٓ،
كما انتقمت إدارة التعميم في االردن من االعتماد عمى النظرية السموكية التقميدية الى
النظرية البنائية المعرفية من خبلل مشروع التطوير التربوي نحو االقتصاد المعرفي  ،والذي
ييدف إلى االصبلح الشامل لمتعميم وتطوير كفايات مديري المدارس والمعممين والطبلب ليكونوا
قادرين عمى مواجية التحديات التي فرضيا النمو المتسارع في وسائل وأساليب اكتساب
المعمومة والميارة  ،وأن يكون لممعممين دو ارً أكثر فعالية في اإلعداد والتخطيط لمتعمم،
واالبتعاد عن التمقين ،واستخدام الوسائط المتعددة وصوالً إلى تحقيق التميز المدرسي

( الزبون والغنميين والرواحنو والزبون2)ٕٓٔٛ ،

وقد أ جريت عدة دراسات في مجال الممارسات المينية لمديري المدارس منيا  :دراسة
خصاونو والعمايرة( )ٕٜٓٔالتي ىدفت الى تعرف درجة توظيف مديري المدارس الثانوية في
العاصمة عمان لمتكنولوجيا في أداء مياميم الوظيفية من وجية نظرىم 2،وتكونت عينة
الدراسة من (ٓ )ٔٛمدي ارً ومديرة 2منيم )  (82في القطاع العام و( )ٜٛفي القطاع الخاص،
واستخدم المنيج المسحي ،واستخدمت االستبانة أداة لمقياس ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن

درجة توظيف مديري المدارس الثانوية العامة في العاصمة عمان لمتكنولوجيا في أداء مياميم
الوظيفية جاءت كبيرة ،وأن درجة توظيف مديري المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان
لمتكنولوجيا في أداء مياميم الوظيفية جاء ت متوسطة2
وىدفت دراسة النوافمو ،وبطاح ( )ٕٜٓٔإلى تعرف واقع عمميات التغير التي
يمارسيا مديرو المدارس في األردن من خبلل ممارساتيم المينية لدى المعممين في ضوء
انموذج فيشر ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )ٖٜٓمدي ارً ومديرة ،و(ٔ )ٜٛمعمماً ومعممة،
وأظيرت النتائج أن مجال القمق من التغيير أحتل المرتبة األولى وجاء في المرتبة األخيرة

التقدم الناتج عن التغيير2
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كما أجرى المعاوي(  )ٕٓٔٛدراسة ىدفُت إلى تعرف درجة ممارسة قادة المدارس

في محافظة بيشة لدورىم في تحسين جودة البيئة المدرسية من وجية نظر المعممين ،تم
استخدام المنيج الوصفي بصورتو المسحية وتكونت عينة الدراسة من ( ) ٖٖٚمعمماً طُِّبقَ ْت

أن تقديرات بدرجة كبيرة ألفراد عينة
عمييم استبانة مكونة من ( )٘ٚفقرة ،وأظيرت النتائج َّ
الدراسة لممارسة قادة المدارس لدورىم في تحسين جودة البيئة المدرسية 2
وقام الشمري ( )ٕٓٔٚبدراسة ىدفت إلى تعرف دور مديري المدارس المتوسطة في دولة
الكويت في تفعيل مشروع تحسين األداء المدرسي ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي
واالستبانة لجمع المعمومات ،وتكونت عينة الدراسة من (ٕٓٗ( معمماً ومعممة ،وأظيرت

النتائج أن دور مديري ال مدارس المتوسطة في دولة الكويت في تفعيل مشروع تحسين األداء
المدرسي في مجال المعمم والطالب والبيئة المدرسية جات بدرجة متوسطة ،وفي مجال
المناىج وطرق التدريس جاءت بدرجة مرتفعة2
وأجرى ىدفت دراسة النصار ( )ٕٓٔٚإلى تعرف واقع ممارسة مديري المدارس
لؤلساليب اإلب داعية في حل المشكبلت المدرسية في محافظة عنيزة التعميمية ،واستخدم الباحث
المنيج الوصفي ،واالستبانة لجمع البيانات من مجتمع وعينة الدراسة التي تكونت من ()ٚٙ
مدي ارً ،وأظيرت النتائج أن ممارسة مديري المدارس لؤلساليب اإلبداعية في حل المشكبلت جاء

بدرجة عالية2

وقد سعت دراسة اكريفوال()Akrivoula,2014الى الكشف عن ممارسات مدير
المدرسة ألدواره وميامو في المدارس الثانوية اليونانية ،وقد استخدم المنج الوصفي المسحي،
واالستبانة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من (ٕٗٔ) مدي ارً ،واظيرت النتائج أن مدير

المدرسة يمارس ميامو كمبدع ومراقب ومسيل لمعممية التعميمية ،مع اعطاء اىتمام اقل
لميام المعممين وادوارىم ،وبينت ارتباط دور مدير المدرسة كمراقب بمياراتو االنسانية 2
وأجرى عثمان ودبوس وتيم ( ٕٕٔٓ) دراسة ىدفت الى تعرف دور مديري
المدارس الحكومية الثانوية في التنمية المينية لممعممين في شمال الضفة الغربية ،إذ تم
اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية والبالغة (ٕ) ٜمدي ارً ومديرة من مختمف
مناطق شمال الضفة الغربية 2ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحثون بإعداد استبانة مكونة
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من ( ) ٗٛفقرة  ،كما استخدم المنيج الوصفي المسحي 2وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة دور
مديري المدارس الحكومية الثانوية في التنمية المينية لممعممين جاءت مرتفعة2
كما أجرى أكيرت ،ومارتن (ٕٕٔٓ  (Akert& Martin,دراسة ىدفت إلى الكشف
عن دور المعممين في قيادة التحسين المدرسي في والية ميسوري في الواليات المتحدة
األمريكية من وجية نظر مديري المدارس والمعممين ،وقد تكونت عينة الدراسة من (٘ٔ)
معمما ،وقد استخدم المنيج :الوصفي التحميمي ،واستمارة إلكترونية مكونة من
مديرا ،و()ٜٙ
ً
ً
أن تقدير مديري المدارس لمشاركة المعممين
(ٕٓ ) فقرة لجمع البيانات ،وأشارت النتائج إلى َّ
في قيادة التحسين المدرسي جاءت متوسطة2
أما الجبوري ( ٕٔٔٓ) قد أجرى دراسة ىدفت إلى تعرف عمى األدوار التي يؤدييا
مديرو المدارس المتوسطة في مركز محافظة القادسية واقعياً من وجية نظر معاونييم

،وتكون مجتمع الدراسة وعينتيا من (ٔ )ٙمعاوناً 2وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة
مكونة من ( )ٜٛفقرة ،وأظيرت النتائج أن أدوار مديرو المدارس المتوسطة في مركز محافظة

القادسية كانت عالية2

الدزاسات املتعلكة بالتميز املدزسي.
ودراسة العنزي( )ٕٜٓٔالتي ىدفت الى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
بدولة الكويت إلدارة التميز في ضـوء النموذج األوروبي لمتميز من وجية نظر المعممين،
الدراسة من جميع ُمعممي المدارس الثانوية في محافظة الجيراء في دولة
تكون مجتمع ِّ
الكويت والبالغ عددىم (ٕ )ٔٚٛمعمماً ومعممة ،وتم اختيار عينة بالطريقة العشوائية البسيطة

بمغ عددىم (ٖ٘ٗ) معمماً ومعممة ،وتم استخدام المنيج الوصفي المسحي من خبلل تطوير

أداة عبارة عن استبانة تكونت من (ٖٔ) فقرة ،وأظيرت النتائج أن درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية بدولة الكويت إلدارة التميز في ضـوء النموذج األوروبي لمتميز من وجية
نظر المعممين ككل جاءت متوسطة2

وىدفت دراسة الغامدي (  )ٕٓٔٛإلى تعرف درجة التميز المدرسي لدى قائدات
مدارس منطقة الباحة من وجية نظر المعممات وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي
المسحي ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )4146معممة ،وعينتيا من ( )345معممة من
معممات مدارس منطقة الباحة ،واستخدمت استبانة مكونة من(ٓ٘) فقرة وموزعة عمى خمسة
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مجاالت كأداة لجمع البيانات وأظيرت النتائج أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة التميز
المدرسي لدى قائدات مدارس منطقة الباحة جاءت بدرجة كبيرة2
وأجرى القبلف ( )ٕٓٔٙدراسة ىدفت إلى تعرف مدى توافر معايير التميز في
المدرسة الثانوية بدولة الكويت من وجية نظر مديري المدارس ومساعدييم ورؤساء األقسام،
وتعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي بيدف الكشف عن واقع المدرسة ،والتعرف عمى
أىم األسس و األطر الفمسفية لمتميز المؤسسي ،وطبقت الدراسة عمى (ٖٕٗ) فرداً ،وتوصمت

النتائج إلى أن معايير التميز تتوفر بدرجة متوسطة2

واجرى الثبيتي ( )ٕٓٔٙدراسة ىدفت الى تعرف مستوى التميز المدرسي بالمدارس
الثانوية بمدينة الطائف ،وتحقيقاً ألىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي االرتباطي،
واستخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )ٖٔٚمعمماً ،وقد

توصمت الدراسة إلى أن مستوى التميز المدرسي بالمدارس الثانوية بمدينة الطائف جاء بدرجة
متوسطة2

أما دراسة الدجني (ٖٕٔٓ ) فقد ىدفت إلى تعرف واقع األداء المؤسسي بمدارس دار
األرقم بمحافظات غزة في ضوء النموذج األوربي لمتميز وسبل تطويره ،واتبعت الدراسة المنيج
الوصفي حيث تم تطوير استبانتين وتطبيقيما عمى ( )ٔٚٛعضواً (أكاديمي -إداري) وخمصت
الدراسة إلى أن درجة تقدير العاممين بمدارس دار األرقم لؤلداء المؤسسي لمدارسيم قد جاءت

متوسطة2
وأجرى العاجز وشمدان ( ) ٕٜٓٓدراسة ىدفت تعرف دور القيادة المدرسية في تنمية
التميز لدى معممي مدارس المرحمة الثانوية في قطاع غزة من وجية نظر المعممين 2واستخدم
الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة تم تطبيقيا عمى عينة مكونة من (ٖٖٓ )من
المعممين والعاممين في مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات قطاع غزة ،وأظيرت النتائج أن
القيادة المدرسية تعمل عمى تنمية العبلقات اإلنسانية بين العاممين وتشجعيم عمى العمل
بروح الفريق الواحد ،وأن القيادة المدرسية تشجع المعممين عمى إثراء المقررات الدراسية
بأنشطة ومفاىيم وحقائق متميزة2
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ودراسة فوك ،وسيدىو( , (Sidhu and Fook,ٕٜٓٓالتي ىدفت الكشف عن
الخصائص القيادية لمدير المدرسة المتميز في ماليزيا ،واستخدم الباحثان المقابمة والمبلحظة
الرسمية وغير الرسمية ،وتحميل الوثائق المدرسية ،والمحادثات العفوية ،وتكون مجتمع
الدراسة وعينتيا من ( )ٛٚمعمماً ،و(٘ٓٔٔ) طالباً ،وأظيرت الدراسة أن نجاح المدرسة

يحتاج إلى شراكة كاممة ومشاركات من جميع األطراف المعنية ،باإلضافة إلى الرؤية
الواضحة ،والتمكين المناسب تعتبر من مميزات القيادة الجيدة وأظيرت النتائج أن من مميزات

القائد المتميز التشاركية والديمقراطية ،والتعاونية ،ومنح اآلخرين مسؤولية القيادة2

تعكيب على الدزاسات الشابكة:
من خبلل االطبلع عمى الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الممارسات
المينية لمديري المدارس ،والتميز المدرسي يبلحظ أ ن الباحثين قد تناولوا في دراساتيم عدة
متغيرات ،منيا :ا ألدوار التي يؤدييا مديرو المدارس في نتائج التعميم وجودة المخرجات
التعميمية ،وحل المشكبلت ،وجودة البيئة المدرسية ،ومستوى التميز المدرسي بالمدارس 2ولم
تتوافر أي دراسة محمية – عمى حد عمم الباحث -الممارسات المينية وعبلقتيا في تعزيز
التميز المدرسي2
وبمقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يبلحظ أنيا تتفق معيا في تناول
ممارسات مدير المدرسة المينية ومستوى التميز لكنيا تتميز بتناوليا العبلقة بين المتغيرين،
وأثر الممارسات المينية في تعزيز التميز المدرسي ،وىو جانب لم تتناولو الدراسات العربية
واألجنبية في -حدود عمم الباحث2 -وقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في
تعميق الفيم بمشكمة الدراسة ،وبناء أداة الدراسة ،وتحديد منيج الدراسة2

إجساءات الدزاسة
مهوج الدزاسة :
استخدم الباحث المنيج الوصفي بصورتو االرتباطية لمناسبتو ألىداف الدراسة الحالية2

جمتمع الدزاسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المدارس الحكومية في مديرية تربية
البت ار في األ ردن ،والبالغ عددىم ( )ٚٔٚمعمماً ومعممة لمعام الدراسي( ،)ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔ
حسب إحصائيات مديرية تربية البت ار ( قسم الموارد البشرية في مديرية تربية البت ار 2)ٕٜٓٔ
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عيهة الدزاسة:
تكونت عينة الدراسة من (ٕٓ٘) معمما ومعممة من معممي مدارس مديرية تربية البترا،
وبنسبة (ٖ٘ )%تقريبا من مجتمع الدراسة ،وتم اختيارىم بناء عمى معادلة ىيربرت اركن
 ) Herbert Arken).الختيار العينات االحصائية ،وبالطريقة العشوائية ،حيث تم توزيع
االستبانة عمييم جميعاً ،واستردت جميعيا وكانت بياناتيا كاممة وسميمة2

أداة الدزاسة:
باالعتماد عمى األدب النظري والدراسات السابقة مثل دراسة كل من الغامدي()2018
ودراسة العاجز وشمدن ( ،)ٕٜٓٓودراسة خصاونة والعمايرة ( )ٕٜٓٔتم بناء اداة الدراسة،
والتي تكونت من ثبلثة أبعاد  ،األول :وتناول المتغيرات الديموغرافية  ،والبعد الثاني :تناول
الفقرات المتعمقة بالممارسات المينية لمديري المدارس ،والبعد الثالث :تناول الفقرات المتعمقة
بمحور التميز المدرسي 2وقد تم تدريجيا تدريجا خماسيا حسب مقياس ليكرت ( عالي جداً،

عالي  ،متوسط  ،منخفض  ،منخفض جداً)2

صدق أداة الدزاسة:
ألغراض الدراسة الحالية ،ولمتأكد من صدق المقياس الظاىري تم عرض أداة الدراسة
عمى تسعة من المحكمين المتخصصين في عمم النفس التربوي ،واإلدارة التربوية ،والقياس
والتقويم في جامعة الطفيمة ،وجامعة مؤتو لمتحقق من مبلئمة قرات المقياس ومناسبتو لما
وبناء عمى مبلحظاتيم عدلت صياغة بعض الفقرات التي أجمع عمييا ثبلثة
وضع لو،
ً
محكمين فأكثر 2وقد تم حذف ( )ٙفقرات من محور الممارسات المينية  ،وجرى تعديل بعض
بناء عمى رأي المح ّكمين لتصبح األداة بعد صدق المحكمين (ٖٗ) فقرة لبعد
الفقرات
ً
الممارسات المينية ،و( )ٕٚفقرة لبعد التميز المدرسي2

صدق البهاء
لفقرت أداة الدراسة تم توزيعيا عمى عينة استطبلعية مكونة من
لمتأكد من صدق البناء ا
(ٕٓ) معمماً ومعممة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة ،ثم حساب معامل ارتباط
بيرسون لمفقرة مع المجال الذي تنتمي إليو كما في جدول(ٔ) اآلتي :
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انزخطُؾ
.917** 1
.746** 2
.857** 3
.836** 4
.755** 5
.755** 6
.821** 1
.853** 1
.860** 1
.859** 12

خذول ()1
يؼبيم اسرجبؽ انفمشح ثبنًدبل انزٌ رُزًٍ انُه فٍ ثؼذ انًًبسعبد انًهُُخ
انششاكخ
انزطىَش
رسغٍُ انجُئخ
اإلششاف
انزُظُى
انًدزًؼُخ
انزؼهًٍُ
انزؼهًُُخ
وانزذسَت
.802** 31 .717** 31 .740** 24 .890** 11 .887** 11
.881** 31 .822** 32 .821** 25 .833** 11 .892** 12
.854** 31 .837** 33 .801** 26 .890** 11 .844** 13
.800** 42 .863** 34 .848** 21 .874** 22 .866** 14
.879** 41 .832** 35 .742** 21 .870** 21 .804** 15
.783** 42 .858** 36 .809** 21 .878** 22 .850** 16
.810** 43
.809** 32 .831** 23

**دال ػُذ يغزىي انذالنخ ()2021

يتبين من جدول(ٔ ) وجود ارتباط موجب وذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
(ٔٓ ) ٓ2بين الفقرة والمجال الذي تنتمي إليو ،وقد تراوحت قيم معامبلت االرتباط
بين( ،)ٓ2ٚٔٚ -ٓ2ٜٔٚوىي معامبلت ارتباط مقبولة ألغراض الدراسة الحالية2
كما تم حساب معامبلت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكمية لؤلداة كما في جدول(ٕ)
اآلتي2
انًدبالد
انزخطُؾ
انزُظُى
االششاف
وانزذسَت
رسغٍُ انجُئخ
انزؼهًُُخ
انذػى وانزطىَش
انششاكخ
انًدزًؼُخ

خذول ()2
يظفىفخ يؼبيالد االسرجبؽ نهًدبالد يغ انذسخخ انكهُخ نجؼذ انًًبسعبد انًهُُخ
انذسخخ
انششاكخ
انذػى
رسغٍُ
اإلششاف
انزخطُؾ انزُظُى
انكهُخ
وانزطىَش انًدزًؼُخ
انجُئخ
وانزذسَت
انزؼهًُُخ
**.905** .910** .899** .931** .929** .868
**.840** .817** .819** .805** .673
**.849** .816** .793** .713
-

-

-

-

-

-

-

-

**.694

**.792

**.791

-

**.759
-

**.879
**.792

** دال ػُذ يغزىي انذالنخ (0)2021

يتبين من جدول(ٕ ) وجود ارتباط موجب وذو داللة احصائية عند مستوى الداللة
(ٔٓ )ٓ2بين مجاالت الممارسات المينية لمديري المدارس والدرجة الكمية لمبعد ،وقد تراوحت
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قيم معامبلت االرتباط بين (٘ٓ،)ٓ2ٜٚٔ-ٓ2ٜكما تراوحت قيم معامبلت االرتباط بين مجاالت
األداة بين(ٖٔ ،)ٓ2ٜٙٗ -ٓ2ٜوجاء أعمى معامل ارتباط لمجال تحسين البيئة
المدرسية(ٖٔ ،)ٓ2ٜوىي معامبلت ارتباط مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
صدق البناء لفقرات بعد التميز المدرسي:تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الفقرة والدرجة الكمية لمبعد كما في جدول (ٖ)
االتي:
خذول()3
يؼبيالد اسرجبؽ ثُشعىٌ نهفمشح ثبنذسخخ انكهُخ نجؼذ انزًُض انًذسعٍ
يؼبيم االسرجبؽ
انفمشح يؼبيم االسرجبؽ انفمشح يؼبيم االسرجبؽ انفمشح
**.841
11
**.782
12
**.756
1
**
**
**
.827
22
.731
11
.831
2
**
**
**
.791
21
0777
12
.759
3
**0864
22
**.788
13
**.734
4
**
**
**
.791
23
.677
14
.803
5
**.864
24
**.796
15
**.720
6
**.791
25
**.841
16
**.813
1
*
**
**
.832
26
.832
11
.814
1
**.788
21
**.881
11
**.822
1
ً
** دال ازظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ )(2021

يتبين من جدول(ٖ ) وجود ارتباط موجب وذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة (ٔٓ )ٓ2بين الفقرة والدرجة الكمية لمبعد ،وقد تراوحت قيم معامبلت االرتباط
بين(ٔ ،)ٓ2ٙٚٚ -ٓ2ٛٛوىي معامبلت ارتباط مقبولة ألغراض الدراسة الحالية2

ثبات أداة الدزاسة:
بيدف التحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيقيا عمى عينة استطبلعية مكونة من(ٕٓ)
معمماً ومعممة من مجتمع الدراسة ،ومن خارج العينة ،وتم حساب قيم االتساق الداخمي لؤلداة

ككل ،ولكل مجال من مجاالتيا باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول (ٗ ) يبين نتائج

الثبات2
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خذول ()4
يؼبيالد ثجبد أداح انذساعخ ثبعزخذاو يؼبدنخ كشوَجبش -أنفب
يؼبيم
ػذد
انًدبل
انشلى األثؼبد
انفمشاد كشوَجبش انفب
2.947
12
انًًبسعبد انزخطُؾ
1
انًهُُخ
20121
6
انزُظُى
2
20144
اإلششاف وانزذسَت 7
3
20123
انجُئخ 1
رسغٍُ
4
انًذسعُخ
20122
6
انذػى وانزطىَش
5
20124
انششاكخ انًدزًؼُخ 1
6
20112
43
انذسخخ انكهُخ نهًًبسعبد انًهُُخ
20111
21
ثؼذ انزًُض انًذسعٍ
يتبين من النتائج في الجدول (ٗ ) أن معامبلت الثبات لبعد الممارسات المينية
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا جاءت عالية ،وتراوحت بين (  ،)ٓ2ٜٕٓ – ٓ2ٜٗٚأما
الدرجة الكمية لمممارسات المينية فقد بمغت ( ٕ ،)ٓ2ٜٛأما بعد التميز المدرسي فقد بمغ
الحد الجيد لمعامل الثبات
ِّ
معامل ثبات كرونباخ ألفا ( ،)ٓ2ٜٚٚوىي قيمة أعمى من
بالدراسات المسحية وىو (ٓ ،)ٓ2ٛوىي قيم مرتفعة إلجراء الدراسة2

متغريات الدزاسة:
تناولت الدراسة المتغيرات اآلتية:
المتغير المستقل :الممارسات المينية لمديري المدارس في مديرية تربية البت ار 2
المتغير التابع :التميز المدرسي في المدارس
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أساليب املعاجلة اإلحصائية املشتخدمة:
استخدم الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة وفقاً لبرنامج الرزمة اإلحصائية لمعموم

تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
االجتماعية، SPSS
وتحديدا َّ
ً

 -1معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق البناء ،ومعامل كرونباخ الفا لحساب ثبات اال تِّساق
الداخمي2
 -2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لئلجابة عن السؤالين االول والثاني2
 -3معامل ارتباط بيرسون لتحديد العبلقة بين المتغيرين لئلجابة عن السؤال الثالث
 -4تحميل االنحدار المتعدد لئلجابة عن السؤال الرابع2

تصحيح املكياض:
تكون المقياس بصورتو النيائية من(ٓ )ٚفقرة ،موزعة عمى بعدين األ ول الممارسات
المينية لمديري المدارس وتكون من (ٖٗ) فقرة موزعة عمى)  (6مجاالت ،والثاني بعد
التميز المدرسي لممدارس وتكون من ( )ٕٚفقرة  ،وتمت اإلجابة عن كل فقرة وفق سمم
إجابات خماسي (عالي جدا =٘،عالي =ٗ ،ومتوسط=ٖ منخفض=ٕ ،ومنخفض جداً=ٔ) ،

وتصنيف مستوى الممارسة ،ومستوى التميز المدرسي بداللتيا الكمية إلى خمسة مستويات
وفق المعادلة اآلتية:
الحد األعمى – الحد األدنى ٓ2ٛٓ =٘ /ٗ =٘ /ٔ -٘ =٘ /طول الفئة2
خذول () 5
ؽىل فئبد يمُبط أداح انذساعخ
يذي انًزىعطبد
عهى االخبثبد
1.82 -1
يُخفغ خذا
2.61- 1011
يُخفغ
3.41 - 2062
يزىعؾ
4.2 - 3.42
ػبل
5 - 4022
ػبل خذا
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نتائج الدزاسة ومهاقشتوا
النتائج المتعمقة بالسؤال االول :ما مستوى الممارسات المينية لمديري مدارس
مديرية تربية البت ار من وجية نظر المعممين ؟  ،لئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما في الجدول ( )6اآلتي2
خذول()6
انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ نًدبالد انًًبسعبد انًهُُخ نًذَشٌ انًذاسط
يشرجخ رُبصنُب
انًزىعؾ االَسشاف انشرجخ يغزىي
انشلى انًدبل
انًًبسعخ
انسغبثٍ انًؼُبسٌ
ػبل
1 .80
4.03
رسغٍُ انجُئخ انًذسعُخ
4
ػبل
2
.82
3.99
انذػى وانزطىَش انًهٍُ
5
ػبل
3
.82
3.97
انزخطُؾ انًذسعٍ
1
ػبل
4
.95
3.87
اإلششاف انزذسَت
3
ػبل
5
.94
3.78
انزُظُى
2
ػبل
6
.94
3.70
انششاكخ انًدزًؼُخ
6
ػبل
- .79
3.90
انذسخخ انكهُخ
تشير النتائج في جدول( )ٙأن المتوسط العام لمجاالت الممارسات المينية لمديري
مدارس مديرية تربية البت ار من وجية نظر المعممين جاءت بمستوى عال ،وبمتوسط حسابي
بمغ(ٓ )ٖ2ٜوانحراف معياري بمغ(2)ٓ2ٜٚكما يبلحظ أن جميع االنحرافات المعيارية جاءت
أقل من واحد صحيح ،مما يشير إلى تقارب وانسجام استجابات أفراد عينة الدراسة2
وقد تعزى ىذه النتيجة إلى ما يمتمكو مديرو المدارس من كفايات مينية نتيجة البرامج
التدريبية والتطويرية التي تقدميا وزارة التربية والتعميم في االردن لمديري المدارس في اثناء
الخدمة والتي مكنتيم من تحسين ممارساتيم المينية  ،إضافة الى الرغبة الذاتية لدى مديري
المدارس في التطوير والتحديث والتميز ،والذي ظيرت صوره ونتائجو في حصول بعض مديري
المدارس عمى مراكز متقدمة في جوائز وزارة التربية والتعميم المختمفة مثل :المدير المتميز،
والمعمم المتميز ،والمدارس الصحية ،وتحدي القراءة وغيرىا من البرامج والتي تدلل عمى وعي
مديري المدارس بأىمية دورىم التربوي 2
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وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الخصاونة والعمايرة ( )ٕٜٓٔالتي أظيرت أن
توظيف مديري المدارس لمتكنولوجيا جاء بدرجة كبيرة  ،ومع دراسة المعاوي ( )ٕٓٔٛوالتي
بينت أن اىتمام مديري المدارس بالبيئة المدرسية جاء بدرجة كبيرة ،2كما تتفق مع نتائج
النصار ( )ٕٓٔٙوالتي أشارت إلى أن ممارسات مديري المدارس اإلبداعية في حل المشكبلت
جاءت بدرجة عالية ،وتختمف مع دراسة الشمري( )ٕٓٔٚودراسة أكيرت ومارتن ( &Akert
 )Marten,2012والتي جاءت بدرجة متوسطة2
وقد جاء مجال تحسين البيئة المدرسية في المرتبة األولى بمتوسط حسابي
بمغ(ٖٓ )ٗ2وانحراف معياري(ٓ )ٓ2ٛومستوى عال ،وقد يعزى ذلك إلى ما يقوم بو مديرو
المدارس من جيد في ايجاد جو مدرسي يساعد عمى التعمم والتعميم  ،وتقديم الدعم اإلداري
البلزم لممعممين لتحقيق األ ىداف والتعاون مع المعممين في إعداد الطمبة لحياة ناجحة من
خبلل التركيز عمى الميا رات الحياتية التي تمبي احتياجات المستقبل ،والعمل عمى تييئة
الظروف والبيئات والمناخ المناسب وتفويض مزيداً من الصبلحيات لممعممين في اتخاذ
الق اررات التي تتناسب وديناميكية العمل المدرسي2

وجاء في المرتبة االخيرة مجال الشراكة المجتمعية بمستوى عال ،وبمتوسط حسابي
بمغ(ٓ ،)ٖ2ٚوانحراف معياري(ٗ ،)ٓ2ٜوقد تعود ىذه النتيجة إلى إدراك مديري المدارس
ألىمية التعاون مع المجتمع المحمي ،وأن المدرسة مؤسسة تعميمية ذات وظيفة اجتماعية
تعمل عمى خدمة المجتمع المحمي ،والتعرف عمى موارده واحتياجاتو ،وقد تعزى الى ما
يبلحظو افراد عينة الدراسة من صور لمتعاون بين المدرسة والمجتمع ،واستفادة المجتمع
المحمي من مرافق المدرسة ومنشاتيا ،وكذلك االستفادة من الكادر التعميمي المدرسي من
مديرين ومعممين في عقد الندوات وتقديم المحاضرات التي تيم أفراد المجتمع المحمي،
واستفادة المدارس من خدمات المؤسسات والمنشآت السياحية في المنطقة ماديا في تحسين
البيئة المدرسية  2أما وقد جاء في المرتبة االخيرة فربما يعزى إلى ان ىناك عزوف عند بعض
أولياء األمور عن التعاون مع المدرسة  ،وقمة زيارة بعض أولياء األمور لممدرسة بسبب
مشاغميم ،وعدم تجاوب بعض مؤسسات المجتمع المحمي مع المدارس خوفا من أن يترتب
عمى ىذا التعاون التزاماً مادياً لممدارس2

- ٗٗٓ -
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وقد تم تناول المجاالت التي اشتمميا محور الممارسات المينية كبل عمى حده وعمى
النحو اآلتي:
النتائج المتعمقة بمجال التخطيط :تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلفقرات المجال كما في جدول ( )ٚاآلتي:
سلى
انفمشح
2
9
3
8
7
1
4
10
6
5

خذول()1
انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ نًدبل انزخطُؾ يشرجخ رُبصنُب
انًزىعؾ االَسشاف انشرجخ
انفمشاد
انسغبثٍ انًؼُبسٌ
1
َسهم انجُئخ انذاخهُخ وانخبسخُخ نهًذسعخ
.97
4.11
ثبنزشبسن يغ فشَك انخطخ ثبعزخذاو
َظبو عىاد
2
َسذد اندهخ انًغئونخ ػٍ رُفُز كم
.99
4.05
اخشاء فٍ انخطخ انزطىَشَخ0
2
َؼغ سإَخ يغزمجهُخ نهًذسعخ والؼُخ
.98
4.05
لبثهخ نهزُفُز00
4
َىفش لىاػذ انجُبَبد نضَبدح فبػهُخ
.91
4.03
طُبػخ انمشاساد انًذسعُخ0
5
َؼغ اعزشارُدُبد واػسخ نًؼبندخ
1.00
4.00
انًشكالد انفُُخ واإلداسَخ انًذسعُخ
انًزىلؼخ0
6
َشكم فشَمب إلػذاد انخطخ انزطىَشَخ
.99
3.96
نهًذسعخ
1
َسذد أهذاف رطىَشَخ رالئى زبخبد
.95
3.94
انًذسعخ وانؼبيهٍُ فُهب
1
َظهش يئششاد أداء ًَكٍ لُبعهب فٍ
1.00
3.92
انخطخ االخشائُخ
8
َغزفُذ يٍ انخجشاد وانزدبسة انؼبنًُخ
1.01
3.92
انُبخسخ فٍ انزخطُؾ نهًذسعخ0
12
َؼذ خطخ اخشائُخ نهًذسعخ نزسمُك
1.17
3.72
سإَزهب وسعبنزهب وأهذافهب0
.82
3.97
انذسخخ انكهُخ نهًدبل

انًغزىي
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل

يتبين من جدول ( )ٚأن المتوسط العام لمجال التخطيط بمغ ( )ٖ2ٜٚوانحراف
وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات البعد

ومستوى عال
معياري قدره (ٕ،)ٓ2ٛ
ً
بين(ٕ2)ٖ2ٕٚ -ٖ2ٜويبلحظ من الجدول أن جميع الفقرات وعددىا (ٓٔ) فقرات جاءت
بمستوى ممارسة عال2
- ٗٗٔ -
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وجاءت الفقرة (ٕ) بالمرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي بمغ(ٔٔ ،)ٗ2وانحراف معياري
ومستوى عال ،ونصت عمى" يحمل البيئة الداخمية والخارجية لممدرسة بالتشارك مع
(ٓ،)2ٛ
ً
فريق الخطة باستخدام نظام سوات" وقد يعزى ذلك إلى إدراك مديري المدارس ألىمية تعرف
البيئة الداخمية والخارجية لممدرسة  ،وتحقيق التوازن بين مواطن القوة والضعف التي تميز
البيئة الداخمية لممدرسة في واجية الفرص والتيديدات التي تواجو البيئة الخارجية المحيطة
بالمدرسة ،وقد تعزى إلى ما يبلحظو المعممين من جيد لمديري المدارس بالتعاون مع
المعممين في تحميل البيئة التنظيمية لممدرسة من حيث الميام والصبلحيات ،والسياسات
والنظم والق اررات  ،والييكل التنظيمي في المدرسة ،وتحميل البيئة المادية في المدرسة من
تجييزات وتقنيات ومرافق ،وتحميل الوضع المالي لممدرسة 2
وجاءت الفقرة (٘) في المرتبة االخيرة ،بمتوسط حسابي بمغ ٕ، )ٖ2ٚوانحراف
ومستوى عالياً ،ونصت عمى "يعد خطة إجرائية لممدرسة لتحقيق رؤيتيا
معياري (،)1.17
ً
ورسالتيا وأىدافيا " ،وقد يعزى إلى ما يره المعممون من إجراءات إدارية لمديري المدارس
بتحويل ما ورد م ن أىداف تطويرية في الخطة التطويرية لممدرسة ،إلى إجراءات عممية من
خبلل الخطط االجرائية والتي تعمل عمى تجزئة اليدف التطويري إلى عدد من األىداف
االجرائية ووضع اإلجراءات البلزمة لتنفيذه ،وتحديد الجية المسؤولة عن التنفيذ ،ومؤشرات
النجاح  ،والمعوقات المتوقعة2

- ٕٗٗ -
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النتائج المتعمقة بمجال التنظيم :تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلفقرات المجال كما في جدول()ٛاآلتي2
سلى
انفمشح
13
15
14
16
12
11

خذول()1
انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ نًدبل انزُظُى يشرجخ رُبصنُب
انًزىع االَسشاف انشر
انفمشاد
ثخ
انًؼُبسٌ
ؽ
انسغبثٍ
1
َشاػٍ لذساد وكفبَبد انؼبيهٍُ ػُذ
1.11
3.96
رىصَغ انًهبو ػهُهى.
2
َسمك االَغدبو ثٍُ يخزهف أَشطخ
1.08
3.95
وفؼبنُبد انًذسعخ.
2
َىفش يُبش يالئى نهؼًم انًذسعٍ َُذيح
1.03
3.91
فُه انؼبيهىٌ ألداء واخجبرهى.
4
َئدٌ انًهبو ثشوذ انفشَك انىازذ
1.09
3.78
ورشدغ انؼًم اندًبػٍ.
5
َؼمذ اخزًبػبد دوسَخ يغ انهُئخ اإلداسَخ
1.12
3.58
وانزؼهًُُخ نًزبثؼخ عُش انؼًم.
6
َىصع انًهبو ػهً انؼبيهٍُ فٍ انًذسعخ
1.19
3.52
زغت انىطفٍ انىظُفٍ نهى
0.94
3.78
انذسخخ انكهُخ نهًدبل

يغزىي
انًًبسع
ح
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل
ػبل

يتبين من جدول ( )ٛأن المتوسط العام لمجال التنظيم بمغ ( )ٖ2ٚٛوانحراف معياري
ومستوى عال ،وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات البعد بين(ٕ-ٖ2ٜ
قدره (ٗ،)ٓ2ٜ
ً
ٕ٘2)ٖ2ويبلحظ من الجدول أن جميع الفقرات وعددىا ( )ٙفقرات جاءت بمستوى ممارسة
عال2
وجاءت الفقرة (ٖٔ) بالمرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي بمغ( ،)3.96وانحراف
ومستوى عال ،ونصت عمى" يراعي قدرات وكفايات العاممين عند توزيع
معياري (ٔٔ،)ٔ2
ً
الميام عمييم ".وقد يعزى ذلك إلى ما يبلحظو أ فراد عينة الدراسة من مراعاة مديري المدارس
لمفروق والقدرات العقمية والبدنية لمعاممين عند توزيع الميام والمسؤوليات عمييم ،وقد تعزى
إ لى وعي مديري المدارس بخصائص العاممين
والزيارات اإلشرافية2

- ٖٗٗ -

وقدراتيم من خبلل السجبلت والمقاءات
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وجاءت الفقرة (ٔٔ) في المرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي بمغ (ٕ٘، )ٖ2وانحراف
ومستوى عالياً ،ونصت عمى "يوزع الميام عمى العاممين في المدرسة
معياري (،)ٔ2ٜٔ
ً
حسب الوصف الوظيفي ليم ،"2وقد يعزى إلى ما يراه المعممون من ممارسات لمديري المدارس
في توزيع األعباء والميام بين العاممين ،حسب األ نظمة والتعميمات الصادرة عن وزارة التربية
والتعميم 2
 -النتائج المتعمقة بمجال اإلشراف والتدريب  :تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية كما في جدول( )ٜاالتي2

خذول()1
انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ نًدبل االششاف وانزذسَت يشرجخ رُبصنُب
انًزىع االَسشاف انشرجخ انًغزىي
انفمشح
سلى
انًؼُبسٌ
ؽ
انفمشح
انسغبث
ٌ
ػبل
1
َغزخذو أدواد رمىَى يزُىػخ فٍ اثُبء
1.06
4.02
19
انضَبساد انظفُخ 0
ػبل
1
َىاصٌ ثٍُ يهبيه اإلداسَخ
1.06
4.02
17
واإلششالُخ0
ػبل
3
َمىو ثزفؼُم انضَبساد انظفُخ
1.03
4.01
نهًؼهًٍُ نًالزظخ يىالف طفُخ
18
فؼهُخ0
ػبل
4
َفؼم ثشَبيح رجبدل انضَبساد انظفُخ
1.12
3.82
23
انًزجبدنخ ثٍُ انًؼهًٍُ فٍ انًذسعخ0
ػبل
5
َغؼً نجُبء ػاللبد اَغبَُخ اَدبثُخ
1.19
3.79
21
يغ انؼبيهٍُ فٍ انًذسعخ 0
ػبل
6
َُىع فٍ اعبنُت انضَبسح انظفُخ(
1.11
3.75
20
اششاف ػُبدٌ ،اششاف ثبألهذاف)0
ػبل
1
َشاػٍ انًىػىػُخ فٍ رمُُى األداء
1.10
3.66
22
انىظُفٍ نهؼبيهٍُ وفك اعظ ػهًُخ 0
ػبل
0.95
3.87
انذسخخ انكهُخ نهًدبل

يتبين من جدول ( )ٜأن المتوسط العام لمجال اإلشراف والتدريب بمغ ()ٖ2ٛٚ
ومستوى عال ،وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات البعد
وانحراف معياري قدره (٘،)ٓ2ٜ
ً
بين(ٕٓ2) ٖ2ٙٙ -ٗ2ويبلحظ من الجدول أن جميع الفقرات وعددىا ( )ٚفقرات جاءت
بمستوى ممارسة عال2

- ٗٗٗ -
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وجاءت الفقرة ( )ٜٔبالمرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي بمغ(ٕٓ ،)ٗ2وانحراف
في أثناء

ومستوى عال ،ونصت عمى" يستخدم أدوات تقويم متنوعة
معياري ،)2ٔ2ٓٙ
ً
الزيارات الصفية " وقد يعزى ذلك إلى حرص مديري المدارس في الحصول عمى تقويم فعال
وتوفير معمومات دقيقة عن السموك التعميمي لممعممين قبل إصدار حكم عمييم ،أو اقتراح
استراتيجية تعميمية بديمة ،إذ ال يمكن فيم المشكبلت التي تواجو المعمم في الصف دون دليل
واقعي عمى ما يحدث في غرفة الصف ،فحل المشكبلت يعتمد عمى تحميل دقيق لممعمومات
التي يتم جمعيا  ،ولذلك تنوع األدوات يساعد عمى جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات
المطموبة 2
وجاءت الفقرة ( )22في المرتبة االخيرة ،بمتوسط حسابي بمغ (، )ٖ2ٙٙوانحراف
ومستوى عال ،ونصت عمى" يراعي الموضوعية في تقييم األداء الوظيفي
معياري (ٓٔ،)ٔ2
ً
لمعاممين وفق اسس عممية ،"2وقد يعزى إلى إدراك مديري المدارس ألىمية الموضوعية وعدم
التحيز في عممية التقويم ألداء العاممين وأن ىناك عبلقة موجبة ومعنوية بين إحساس
العاممين بموضوعية نظام تقويم األداء واألداء الوظيفي فكمما زاد إحساس العاممين بفعالية
المطبق في المدرسة زاد مستوى األداء الوظيفي لدييم ،حيث أن نظام
نظام تقويم األداء
ّ
تقويم األداء الذي يتسم بالفاعمية يساىم في كشف أوجو القوة والضعف في أداء الفرد ومن
ويدعم أوجو القوة ويعالج أوجو الضعف مما يؤدي إلى رفع مستوى الفرد 2
ينمي ّ
ثم ّ

- ٗٗ٘ -
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 النتائج المتعمقة بتحسين البيئة المدرسية :تم حساب المتوسطات الحسابيةواالنحرافات المعيارية كما في الجدول(ٓٔ) اآلتي2

خذول()12
انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ نًدبل رسغٍُ انجُئخ انًذسعُخ يشرجخ رُبصنُب
انًزىعؾ االَسشاف انشرجخ انًغزىي
انفمشح
سلى
انسغبثٍ انًؼُبسٌ
انفمشح
ػبل
1
َشدغ انًؼهًٍُ ػهً اعزخذاو انىعبئؾ
1.01
4.24
26
انًزؼذدح فٍ انزذسَظ0
ػبل
2
َسث انًؼهًٍُ ػهً رفؼُم أدواسهى فٍ
1.00
4.18
25
رسمُك انزؼهى انُشؾ
ػبل
2
َىخه انًؼهًٍُ نزًُُخ لذساد ويهبساد
1.00
4.05
انزفكُش واعزششاف انًغزمجم نذي
28
انطهجخ
ػبل
4
َىفش ثشَبيح اسشبدٌ نهزؼشف ػهً
1.02
4.03
27
انًُىل انًهُُخ نهطالة فٍ ولذ يجكش0
ػبل
5
َىخه انًؼهًٍُ نزىظُف انزمُُبد
.98
3.97
انزشثىَخ نزهُئخ ثُئخ طفُخ يًزؼخ
30
وخبرثخ0
ػبل
6
َئكذ ػهً رىخُه واسشبد انطهجخ
.98
3.97
وسػبَخ يهبساد انًزفىلٍُ يُهى
29
ورًُُزهب0
ػبل
1
َهى ثبالردبهبد انزشثىَخ انسذَثخ نإلداسح
1.04
3.76
24
انظفُخ 0
ػبل
0.80
4.03
انذسخخ انكهُخ نهًدبل

يتبين من جدول (ٓٔ) أن المتوسط العام لمجال تحسين البيئة المدرسية بمغ (ٖٓ)ٗ2
ومستوى عال ،وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات البعد
وانحراف معياري قدره (ٓ،)ٓ2ٛ
ً
بين(ٕٗ2)ٖ2ٚٙ -ٗ2ويبلحظ من الجدول أن فقرة واحدة جاءت بمستوى عال جداً وىي الفقرة

( ،)ٕٙوبمتوسط حسابي بمغ(ٕٗ ،)ٗ2و( )ٙفقرات جاءت بمستوى ممارسة عال2

وجاءت الفقرة ( )ٕٙبالمرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي بمغ(ٕٗ ،)ٗ2وانحراف
ومستوى عال جداً ،ونصت عمى" يشجع المعممين عمى استخدام الوسائط
معياري (ٔٓ،)ٔ2
ً
المتعددة في التدريس "2وقد يعزى ذلك إلى وعي مديري المدارس بأن الوسائط المتعددة ليست
وسيمة إضافة لمتعميم بل ىي المدخل التعميمي نفسو ،وأن توظيف المعممين ليا سيزيد من
جذب انتباه المتعممين ،واندماجيم في الدرس ،ويزيد من جودة التعميم ،ويساعد الطمبة عمى
اثرً .وتعمل عمى تحقيق التعمم الذاتي ،إضافة إلى
التفكير العممي المنظم,وجعل التعمم أبقى ا
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أنيا تخاطب أكثر من حاسة لدى المتعمم ،تساىم في تجسيم المفاىيم المجردة وتساعد عمى
فيميا كمعمومة واقعية2
وجاءت الفقرة (ٕٗ) في المرتبة االخيرة ،بمتوسط حسابي بمغ (، )ٖ2ٚٙوانحراف
ومستوى عالياً ،ونصت عمى "يمم باالتجاىات التربوية الحديثة لئلدارة
معياري (ٗٓ،)ٔ2
ً
الصفية " ،وقد يعزى إلى ما يبلحظو المعممين من وعي لدى مديري المدارس باستراتيجيات
أدارة الصف والماميم بآ ليات تنظيم غرفة الصف من خبلل األعمال التي يقوم بيا المعمم؛
وتوفير الظروف البلزمة لحدوث التعميم في ضوء األىداف التعميمية إلحداث تغيرات مرغوب
فييا في سموك المتعممين ،من خبلل توفير بيئة صفية أمنو وصحيو وايجابية ،وادارة الوقت،
واالتصال والتواصل مع الطمبة ،والتحفيز والتعزيز وزيادة الدافعية ،وتوظيف التقنيات التربوية،
والتقويم البنائي والختا مي ،ومراعاة الفروق الفردية بين الطمبة بتقديم انشطة تبلئم قدراتيم2
النتائج المتعمقة بمجال الدعم والتطوير الميني :تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لفقرات المجال
خذول()11
انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ نًدبل انذػى وانزطىَش انًهٍُ يشرجخ رُبصنُب
انًزىعؾ االَسشاف انشرجخ انًغزىي
انفمشح
و
انسغبثٍ انًؼُبسٌ
ػبل خذاً
1
َزؼبوٌ يغ انًؼهًٍُ فٍ رشخُض
.86
4.24
33
طؼىثبد انزؼهى نذي انطهجخ
ػبل
2
َغبػذ فٍ ثُبء لُبداد ؽالثُخ يٍ
1.06
4.08
خالل اششاكهى فٍ طُغ انمشاساد
32
وزؼىس انًدبنظ انطالثُخ0
ػبل
3
َسث انًؼهًٍُ ػهً انزُىَغ فٍ
1.00
4.02
االَشطخ انزشثىَخ انًمذيخ ثًب
34
َزُبعت يغ زبخبد انطهجخ0
ػبل
4
َششف ػهً رُفُز األَشطخ غُش
1.01
3.99
35
انظفُخ0
ػبل
5
َجذٌ اهزًبيب فٍ رطىَش ثُئبد
.97
3.90
31
انزؼهى داخم انًذسعخ0
ػبل
6
َشدغ انًؼهًٍُ ػهً انزدذَذ
1.09
3.73
وانزدشَت فٍ اعزشارُدُبد
36
انزذسَظ وانزمىَى0
ػبل
0.82
3.99
انذسخخ انكهُخ نهًدبل
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يتبين من جدول (ٔٔ) أن المتوسط العام لمجال الدعم والتطوير الميني بمغ ()ٖ2ٜٜ
ومستوى عال ،وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات البعد
وانحراف معياري قدره (ٕ،)ٓ2ٛ
ً
بين(ٕٗ2)ٖ2ٖٚ -ٗ2ويبلحظ من الجدول أن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالية جداً وبمتوسط
حسابي بمغ(ٕٗ )ٗ2وىي الفقرة(ٖٖ) ،و(٘) فقرات جاءت بمستوى ممارسة عال2

وجاءت الفقرة ( )ٖ3بالمرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي بمغ(ٕٗ ،)ٗ2وانحراف
ومستوى عال ،ونصت عمى" يتعاون مع المعممين في تشخيص مشكبلت
معياري (،)286
ً
التعمم لدى الطمبة " وقد يعزى ذلك إلى ما يبلحظو أفراد عينة الدراسة من جيد لمديري
المدرس في توجيو المعممين ل وضع اختبارات تشخيصية لتحديد نقاط الوة والضعف لدى الطمبة
في مختمف المباحث من أ جل وضع خطط عبلجية لمطمبة ضعاف التحصيل وخطط إثرائيو
لمطمبة المتفوقين ،وتعاون مديري المدارس مع المعممين في معالجة عدم التزام بعـض الطمبة
بتنفيذ الواجبات البيتية ،وكذلك معالجة كثرة غياب الطمبة دون مبرر ،والتعاون مع المعممين
في تنفيذ المناىج خاصة الجديدة منيا مثل منياج كولينز لمرياضيات والعموم والذي واجو
نقداً من قبل المعممين واولياء االمور ،واساليب مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة ،وتوظيف
التقنيات التربوية في عمميات التعمم والتعميم2

وجاءت الفقرة ( )ٖٙفي المرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي بمغ (ٖ، )ٖ2ٚوانحراف
ومستوى عالياً ،ونصت عمى "يشجع المعممين عمى التجديد والتجريب في
معياري (،)ٔ2ٜٓ
ً
استراتيجيات التدريس والتقويم" ،وقد يعزى إلى تفعيل مدير المدرسة لدوره كمشرف مقيم ،فمن
خبلل الزيارات الصفية لممعممين ،والمؤتمرات التربوية التي تسبق الزيارة الصفية وتتبعيا يحث
المعممين عمى توظيف بعض االستراتيجيات التدريسية مثل لعب األدوار ،والعمل الزمري،
والتعمم من خبلل العمل ،واستراتيجيات تقويمية غير الورقة والقمم مثل التقويم المعتمد عمى
األ داء ،والسجل القصصي ،وقوائم الشطب وسبللم التقدير وغيرىا ،إضافة إلى متابعة مديري
المدارس لمدورات التدريبية لممعممين وما يعرض فييا من استراتيجيات تدريس وتقويم2
النتائج المتعمقة بمجال الشراكة المجتمعية :تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لفقرات المجال كما في جدول(ٕٔ)اآلتي:
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خذول()12
انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ نًدبل انششاكخ انًدزًؼُخ يشرجخ رُبصنُب
انًزىعؾ االَسشاف انشرجخ انًغزىي
انفمشاد
سلى
انسغبثٍ انًؼُبسٌ
انفمشح
ػبل
1
َُشش انىػٍ ثٍُ أفشاد انًدزًغ انًسهٍ
1.03
3.93
ثًب َذوس داخم انًذسعخ يٍ ثشايح
42
وأَشطخ رؼهًُُخ0
ػبل
2
َفؼم دوس أونُبء األيىس األػؼبء فٍ
1.11
3.75
يدبنظ اِثبء وانًؼهًٍُ وانزطىَش
38
انزشثىٌ.
ػبل
3
َؼذ اَشطخ يذسعُخ يُبعجخ نسبخبد
1.21
3.74
37
انًدزًغ انًسهٍ0
ػبل
4
َشدغ رجبدل انضَبساد وانخجشاد ثٍُ
1.09
3.73
انًذسعخ ويئعغبد انًدزًغ انًسهٍ
43
انًخزهفخ0
ػبل
5
َضود أفشاد انًدزًغ انًسهٍ ثًؼهىيبد
1.13
3.66
40
يغجمخ ػٍ خطؾ وثشايح انًذسعخ.
ػبل
6
َفغر انًدبل أيبو أفشاد انًدزًغ
1.19
3.55
انًسهٍ نهًغبهًخ فٍ وػغ انشإَخ
41
واألهذاف انؼبيخ نهًذسعخ.
ػبل
1
َشبسن انؼبيهٍُ فٍ انًذسعخ
1.16
3.54
ويئعغبد انًدزًغ انًسهٍ فٍ رمذَى
39
خذيبد يزجبدنخ نهًذسعخ وانًدزًغ.
ػبل
0.94
3.70
انذسخخ انكهُخ نهًدبل

يتبين من جدول (ٕٔ) أن المتوسط العام لمجال الشراكة المجتمعية بمغ (ٓ)ٖ2ٚ
ومستوى عال ،وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المجال
وانحراف معياري قدره (ٗ،)ٓ2ٜ
ً
بين(ٖ2) ٖ2٘ٗ -ٖ2ٜويبلحظ من الجدول أن جميع الفقرات وعددىا ( )ٚفقرات جاءت
بمستوى ممارسة عال2
وجاءت الفقرة (ٕٗ) بالمرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي بمغ(ٖ ،)ٖ2ٜوانحراف
ومستوى عال ،ونصت عمى" ينشر الوعي بين أفراد المجتمع المحمي بما
معياري (ٖٓ،)ٔ2
ً
يره افراد عينة الدراسة
يدور داخل المدرسة من برامج وأنشطة تعميمية "2وقد يعزى ذلك إلى ما ا
من وعي لدى

مديري المدارس من أن المدرسة مؤسسة تربوية اجتماعية انبثقت عن

المجتمع المحمي الذي أوالىا الثقة في حمل أمانة تربية األطفال ،وتنشئتيم لممستقبل ،وأن
ىناك مصالح مشتركة بين المدرسة والمجتمع المحمي حيث أن أحدىما ال يمكن أن يستغني
عن اآلخر .ووعي مديري المدارس بضرورة وضوح المفاىيم و توافر الطرائق والتقنيات
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المشتركة البلزمة لمعمل لدى الجميع .ضرورة فيم المجتمع المحمي عمل المعممين واحتراميم
عمى نحو أفضل ،وذلك من خبلل النشرات التوضيحية ،والمقاءات التربوية ،والمجالس
المدرسية المشتركة بين المدرسة والمجتمع المحمي ،ومن خبلل توزيع نتائج االختبارات
المدرسية عمى أولياء األمور2
وجاءت الفقرة( )ٖٜفي المرتبة االخيرة ،بمتوسط حسابي بمغ (ٗ٘، )ٖ2وانحراف
ومستوى عال ،ونصت عمى "يشارك العاممين في المدرسة ومؤسسات
معياري (،)ٔ2ٔٙ
ً
المجتمع المحمي في تقديم خدمات متبادلة لممدرسة والمجتمع" ،وقد يعزى إلى ما يراه افراد
عينة الدراسة من صور لمتعاون بين المدرسة والمجتمع ،واستفادة المجتمع المحمي من مرافق
المدرسة ،وكذلك االستفادة من الكادر التعميمي المدرسي من مديرين ومعممين في عقد
الندوات ،وتقديم المحاضرات في شتى منا حي الحياة التي تيم أفراد المجتمع المحمي ،إضافة
إلى تفعيل مبدأ الشراكة والتفاعل بين المدرسة وبين المجتمع المحمي بمؤسساتو المختمفة،
األمر الذي يساعد في دعم المدرسة وتجسيد رسالتيا التربوية وتحقيق أىدافيا ،والتعاون مع
أفراد المجتمع المحمي في تقديم المساعدات ال مالية لمطمبة المحتاجين مما يوحي كذلك إلى أن
ىناك شراكة مقبولة بين المدرسة والمجتمع المحمي في دعم أبنائيم من الطمبة المحتاجين 2
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا  :والذي نصو :ما مستوى التميز
المدرسي في مدارس مديرية تربية البت ار من وجية نظر المعممين ؟ لئلجابة عن ىذا السؤال
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الكمية لمبعد
جدول(ٖٔ) االتي2
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خذول()13
انًزىعطبد انسغبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ نجؼذ انزًُض انًذسعٍ يشرجخ رُبصنُب زغت يزىعطبرهب
انًزىعؾ االَسشاف انشرجخ انًغزىي
انفمشاد
سلى
انسغبثٍ انًؼُبسٌ
انفمشح
ػبل
1
اعزثًبس كم اإليكبَبد انًزبزخ نزغهُم
.98
4.11
11
رسمُك األهذاف انؼًهُخ انزؼهًُُخ0
ػبل
2
رسفُض انؼبيهٍُ فٍ انًذسعخ ػهً
.99
3.98
انًشبسكخ فٍ فؼبنُبد انزًُض داخم
8
انًذسعخ
ػبل
3
ردشَت أفكبساً اثذاػُخ نسم انًشكالد
1.02
3.95
ورسغٍُ أعبنُت انؼًم اإلداسٌ دوٌ
7
انخىف يٍ انزؼشع نهغخشَخ
ػبل
4
دساعـخ ورسهُـم انىالـغ انفؼهـٍ نًذخالد
1.04
43.9
وػًهُبد انُظبو نزسذَذ خىاَت انمىح
13
وانؼؼف.
ػبل
5
رُظُى انغدالد وانىثبئك وانجُبَبد
انشعًُخ انخبطخ ثبنزُغُك وانزُظُى
1.02
3.93
انذاخهٍ نهًذسعخ الػزًبدهب كًشخغ
12
أعبعٍ فٍ انزضود ثبنًؼهىيبد واطذاس
أزكبو فٍ اداسح اندىدح.
ػبل
6
رهُئخ يُبخب ً رُظًُُبً اَدبثُب ً َشدغ ػهً
1.03
13.9
6
انزىاطم فٍ ػًهُخ ارخبر انمشاساد0
ػبل
1
رُظُى ثشايح نهزطىَش انًهٍُ نزذػُى
1.07
3.88
يهبساد وايكبَبد انكفبءاد انؼهًُخ
21
ورسغٍُ أداءهى0
ػبل
1
وػغ انخطؾ وانغُبعبد انخبطخ ثسًهخ
1.00
3.87
انزىػُخ انًغزهذفخ الػزًبد وػًبٌ
9
خىدح انزؼهُى0
ػبل
1
يزبثؼخ انغدالد انخبطخ ثبنطهجخ يٍ زُث
1.05
53.8
18
انمجىل وانُمم وانغُبة انكزشوَُب0
ػبل
12
رىفُش يىلغ خبص نهًذسعخ ػهً شجكخ
1.09
3.82
االَزشَذ نزضود انطالة يٍ خالنه ثآخش
17
انًغزدذاد وانًؼهىيبد.
ػبل
11
يزبثؼخ انزضاو يؼهًٍ انًذسعخ ثزىظُف
1.11
3.79
ركُىنىخُب انزؼهُى فٍ انًىالف انزؼهًُُخ
19
انًخزهفخ0
ػبل
12
رىثُك ثؼغ انسظض انظفُخ انزٍ َزى
1.14
3.76
20
اعزخذاو ركُىنىخُب انزؼهُى فُهب انكزشوَُب.
ػبل
13
رسذَذ يؼبَُش ويئششاد يىثمخ ويؼهُخ
1.14
3.75
25
يغجمب نزمُُى األداء نهؼبيهٍُ فٍ انًذسعخ0
ػبل
13
1.14
3.75
اعزخذو ثشَبيدب ً فؼبال نذيح انًؼهًٍُ
23
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سلى
انفمشح
2
1
14
16
4
27
5
3
26
24

22

10
15

انًزىعؾ االَسشاف انشرجخ انًغزىي
انسغبثٍ انًؼُبسٌ

انفمشاد
وانطهجخ اندذد فٍ يدزًغ انًذسعخ0
اثشاص يُظىيخ لُى انؼًم األعبعُخ فٍ
انًذسعخ ( انىد ،انزؼبوٌ ،االززشاو)0
ثهىسح سإَخ انًذسعخ وسعبنزهب
انًغزمجهُخ ثًب َزىافك ويزطهجبد انزًُض0
األخز ثًجذأ انزغزَخ انشاخؼخ ندًُغ
ػُبطش انؼًهُخ انزؼهًُُخ نهزؼشف انً
فبػهُزهب.
رىفُش خذيخ انجشَذ االنكزشوٍَ نهطهجخ
وانؼبيهٍُ نزهجُه اززُبخبرهى األكبدًَُخ.
وػغ ثشَبيح شبيم نُشش ثمبفخ انزًُض
ورؼضَضهب داخم انًذسعخ
انزمهُم يٍ انذوس انشلبثٍ ورؼضَض
انًغبَذح وانمذوح وانًُىرج0
رطىَش َشبؽبد يٍ شؤَهب رًُُخ شخظُخ
انًزؼهى ورطىَش خىاَت انزفكُش نذَه
رسذَذ انًغئونُبد وانظالزُبد ثشكم
َؼًٍ كفبءح وفبػهُخ اإلخشاءاد نضَبدح
خىدح األداء0
رىفُش ثُئخ يذسعُخ آيُه رسمك سإَخ
انًذسعخ وسعبنزهب
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الممارسات المهنية لمديري المدارس وعالقتها في تعزيز التميز المدرسي.

يتبين من جدول (ٖٔ) أن المتوسط العام لبعد التميز المدرسي بمغ (ٗ )ٖ2ٚوانحراف
ومستوى عال ،وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المحور
معياري قدره (،)ٓ2ٜٛ
ً
بين(ٔٔ2)ٖ2ٕٛ -ٗ2ويبلحظ من الجدول أن ( )ٕٙفقرة جاءت بمستوى عال ،وفقرة واحدة
جاءت بمستوى متوسطاً وىي الفقرة رقم (٘ٔ)2

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الغامدي ( )ٕٓٔٛوالتي أشارت إلى أن درجة

التميز في مدارس الباحة جاءت كبيرة وتختمف مع نتائج دراسة العنزي( ،)ٕٜٓٔودراسة
القبلف( ،)ٕٓٔٙوالثبيتي ( )ٕٓٔٙوالتي جاءت بدرجة متوسطة2
وىذه النتيجة قد تعزى إلى ما يراه أفراد عينة الدراسة من دور فاعل لمديري المدارس
في نشر ثقافة التميز في المدارس ،وايمانيم بقيادة التغيير ،وقد يعزى الى ما تقوم بو وزارة
التربية والتعميم من جيد لتطوير اإل دارات المدرسية من خبلل التدريب والتأىيل المستمر
لمديري المدارس ،وتشريعات الوزارة الداعمة لئلدارة المدرسية من خبلل نظام الرتب ،والعبلوة
المالية الخاصة باإلدارة ،واشراكيم في جائزة المدير المتميز ،وىذه أمور ساىمت في تأىيل
مديري المدارس لقيادة التميز في مدارسيم2
وجاءت الفقرة (ٔٔ) بالمرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي بمغ(ٔٔ ،)ٗ2وانحراف
ومستوى عال ،ونصت عمى" استثمار كل اإلمكانات المتاحة لتسييل تحقيق
معياري (،)2ٜٛ
ً
األىداف العممية التعميمية "2وقد يعزى ذلك إلى دور مديري المدارس في دراسة البيئة الداخمية
والخارجية لممدرسة  ،وتعرف عوامل القوة في الموارد المادية والبشرية في المدرسة واالستفادة
منيا في تطوير األداء وتحسينو وتحقيق التميز المدرسي ،وأيضا إلى دور قادة المدارس في
االستفادة من الفرص المتاحة في البيئة الخارجية والمتمثمة في المنح الدراسية المقدمة
لمطمبة المتفوقين سواء المقدمة من سمطة إقميم البت ار ،أو وزارة التربية والتعميم ،ومشاركة
المدارس في المشاريع التربوية الرائدة مثل مسابقات المدارس الصحية؛ حيث حصمت بعض
المدارس في المديرية عمى المركز االول عمى مستوى المممكة في برنامج المدارس الصحية،
وحصمت بعض مديرات المدارس عمى المركز الثاني عمى مستوى المممكة في جائزة المدير
المتميز ،وحصمت بعض المعممات والمعممين في مدارس المديرية عمى مراكز متقدمة في
جائزة المعمم المتميز2
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وجاءت الفقرة (ٔ٘) في المرتبة االخيرة ،بمتوسط حسابي بمغ (، )ٖ2ٕٛوانحراف
ومستوى متوسطاً ،ونصت عمى "تبني نظام تكنولوجي تفاعمي في المدرسة
معياري (٘،)ٓ2ٚ
ً
يسيم في تحقيق التميز ،"2وقد يعزى إلى محدودية األجيزة الحاسوبية المتوفرة في المدارس
والمشغولة بالحصص المقررة لمبحث الحاسوب ،إضافة إلى الكمفة المادية المترتبة عمى
تشغيل نظام تكنولوجي تفاعمي في المدرسة وربطو بالمدارس االخرى ،وقد يعزى إلى وجود
معوقات إدارية عمى مستوى الوزارة ،أو مديرية التربية تتمثل في اإلجراءات الروتينية
والمخاطبات وغيرىا2
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتيا :والذي نصو :ىل ىناك عبلقة ارتباطية
ذات داللة احصائية بين الممارسات المينية لمديري المدارس والتميز المدرسي لمدارس
مديرية تربية البت ار؟ لئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون كما في الجدول
(ٗٔ) االتي2
خذول()14
يؼبيالد اسرجبؽ ثُشعىٌ نهؼاللخ ثٍُ انًًبسعبد انًهُُخ ونزًُض انزُظًٍُ نهًذاسط
يؼبيم االسرجبؽ
انًدبل
انشلى
**.718
انزخطُؾ
1
**
.829
انزُظُى
2
**
.846
االششاف وانزذسَت
3
**.829
رسغٍُ انجُئخ انًذسعُخ
4
**
.823
انذػى وانزطىَش انزشثىٌ
5
**.925
انششاكخ انًدزًؼُخ
6
**
.910
انذسخخ انكهُخ نهًًبسعبد انًهُُخ
دال ػُذ يغزىي انذالنخ **2021

يتبين من جدول( ٗٔ ) وجود عبلقة ارتباط موجبة دالة إحصائياً بين الممارسات

المينية لمديري المدارس والتميز المدرسي بشكل عام ،حيث بمغت قيمة االرتباط (ٓٔ،)ٓ2ٜ
وىذا يشير إلى أنو كمما زادت الممارسات المينية اإليجابية لمديري المدارس كمما أنعكس ذلك
عمى التميز المدرسي بشكل إيجابي ،وأدى ذلك إلى زيادة اإلنتاج ،وتحسين عمميات التعمم
والتعميم ،وبناء ثقافة مؤسسية داعمة لمتميز2
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وجاءت أعمى عبلقة ارتباط موجبة ودالة إحصائياً بين مجال الشراكة المجتمعية

والدرجة الكمية لمحور التميز المدرسي؛ حيث بمغ معامل االرتباط(ٕ٘ )ٓ2ٜوىذه نتيجة تشير
إ لى الدور الكبير الذي تمعبو الشراكة المجتمعية في تحقيق التميز المدرسي في مدارس مديرية
تربية البت ار ،حيث تقوم سمطة إقميم البت ار السياحي بتقديم ثبلث منح لمطمبة المتفوقين لدراسة
درجة البكالوريوس في الجامعات األ ردنية في التخصصات المختمفة عممية وانسانية ،إضافة
الى الدور الذي تقوم بو مؤسسات المجتمع المحمي خاصة السياحية منيا في دعم المدارس
ماديا مما وفر بيئة مدرسية جاذبة وآ منو ،والتعاون مع المدارس في إقامة المؤتمرات التربوية،
والندوات العممية ،ودور كمية السياحة واآلثار التابعة لجامعة الحسين في التعاون مع المدارس
ونشر ثقافة التميز بينيا ،وقد تعزى إلى دور مديري المدارس الفاعل في التواصل مع
مؤسسات المجتمع المحمي واالستفادة من خدماتيا في دعم المدارس وتطويرىا2
وجود عبلقة ارتباط موجبة ودالة إحصائياً بين مجال االشراف والتدريب والدرجة الكمية

لمحور التميز المدرسي لممدارس حيث بمغ معامل االرتباط(،)ٓ2ٛٗٙوىذا يشير الى الدور
الفني لمدير المدرسة في تحسين أداء المعممين من خبلل تفعيل دوره كمشرف تربوي مقيم
،ومتابعة أداء المعممين صفياً من خبلل الزيارات الصفية لممعممين ومن خبلل تفعيل تبادل
الزيارات بين المعممين ،وتقديم النش ارت التربوية الداعمة لممنياج ،والتعاون مع قسم االشراف
والتدريب في مديرية التربية لدعم نمو المعممين مينيا واكسابيم الكفايات البلزمة إلدارة الصف
وتطبيق استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة2
وجود عبلقة ارتباط موجبة ودالة إحصائياً بين مجال التنظيم ،ومجال تحسين البيئة

المدرسية والدرجة الكمية لبعد التميز المدرسي حيث بمغ معامل االرتباط( ،)ٓ2ٕٜٛلممجالين،

وىذه نتيجة منطقية فكمما كان ىناك تنظيم أنعكس ذلك عمى البيئة المدرسية إيجاباً فمن
خبلل التنظيم يتم توزيع األدوار ،والميام وتحديد الواجبات والحقوق ،وتوزيع العمل حسب

التخصص والقدرة واالىتمام ،وىذا بدوره ينعكس عمى البيئة المدرسية ويحسنيا؛ والقائد يستمد
قوتو من خبلل التنظيم لمميمات ،والعبلقة مع المرؤوسين ،وتفعيل لؤلنظمة والقوانين بما
يخدم العممية التعميمة ،كما تشير ىذه النتيجة إلى تفعيل مديري المدارس لدورىم اإلداري
والفني ،وىذا بدوره يقود إلى التميز المدرسي2
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وجود عبلقة ارتباط موجبة ودالة إحصائياً بين مجال الدعم والتطوير الميني والدرجة

الكمية لمحور التميز المدرسي؛ حيث بمغ معامل االرتباط (ٖٕ ،)ٓ2ٛوىذا يشير إلى دور
مديري المدارس في دعم نمو المعممين مينيا من خبلل الحاقيم في الدورات التدريبية ،وورش

العمل ،ومن خبلل ترشيحيم لمجوائز التربوية مثل جائزة المعمم المتميز ،وجائزة المدارس
الصحية ،وجائزة القراءة وغيرىا من البرامج التطويرية والتدريبية ،وىذا ينعكس بدوره عمى
تحقيق التميز في األداء المدرسي2
وجود عبلقة ارتباط موجبة ودالة إحصائياً بين مجال التخطيط والدرجة الكمية لمحور

التميز لممدارس ،حيث بمغ معامل االرتباط ( ،)ٓ2ٚٔٛوقد جاء في المرتبة االخيرة ،وىذا
يشير الى ان التخطيط ىو الوظيفية األساسية لمدير المدرسة ،وىو تمثل الدور اإلداري لمدير
المدرسة ،ومن األعمال األساسية التي يتوالىا مدير المدرسة ،وبالتالي التخطيط الجيد بدوره
يقود الى تحقيق المدرسة لمتميز والتفوق في األداء والبيئة ،والعبلقات بين العاممين ،ومناخ
تنظيمي ايجابي2
وقد تفردت ىذه الدراسة بتناوليا العبلقة بين متغيري الممارسات المينية لمديري
المدارس والتميز المدرسي ،حيث لم يجد الباحث أية دراسة قد تناولت ىذا الموضوع من قبل2

الهتائج املتعلكة بالشاا السابع ومهاقشتوا :والري نصى  :هل يوجد أثس ذو داللة احصائية
للممازسات املوهية ملديسي مدازض مديسية تسبية البرتا يف التميز املدزسي للمدازض؟
لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين لبلنحدار المتعدد كما في جدول
(٘ٔ) اآلتي2

انًُىرج
االَسذاس
انجىالً
انكهً

خذول ()15
َزبئح رسهُم انزجبٍَ نالَسذاس انًزؼذد
دسخبد يزىعؾ انًشثؼبد
يدًىع
ف
(انزجبٍَ)
انسشَخ
انًشثؼبد
322032
210524
6
1110146
6
20212
243
322201
241
111502

المتغير المستقل :الممارسات المينية لمديري المدارس
المتغير التابع  :التميز المدرسي
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الممارسات المهنية لمديري المدارس وعالقتها في تعزيز التميز المدرسي.

يتضح من جدول (٘ٔ) أن داللة نموذج االنحدار( ف =  ،)ٖٕٕ2ٖٓٙوىى دالة
عند مستوى ٔٓٓ )ٓ2والذى يعنى أن متغير الممارسات المينية لمديري المدارس يفسر قد ارً
داالً من التباين في التميز المدرسي ،مما يعنى وجود تأثير دال لمممارسات المينية في تعزيز
التميز المدرسي2

كما استخدام أسموب تحميل االنحدار المتعدد ،وذلك لتحميل أىمية العبلقة وقوتيا
االرتباطية بين متغيرات الدراسة ،والتعرف عمى مدى إسيام المتغير المستقل الممارسات
المينية لمديري المدارس في تفسير التباين في المتغير التابع التميز المدرسي لممدارس كما
في الجدول( )ٔٙاالتي2
خذول ( ) 16
يؼبيالد االَسذاس انًزؼذد ألثش انًًبسعبد انًهُُخ نًذَشٌ انًذاسط ػهً انزًُض انًذسعٍ نهًذاسط
يغزىي انذالنخ
لًُخ د
انًؼبيم
لًُخR2
لًُخR
انًُىرج
.614
.504
.055
20111
20143
لًُخ انثبثذ
.092
1.690
.067
انزخطُؾ
.213
1.249
.061
انزُظُى
*.003
2.995
.144
اإلششاف وانزذسَت
رسغٍُ انجُئخ
*.004
2.908
.146
انًذسعُخ
انذػى وانزطىَش
.437
.778
.041
انًهٍُ
*.000
13.715
.596
انششاكخ انًدزًؼُخ

المتغير المستقل :الممارسات المينية لمدير المدارس
المتغير التابع  :التميز المدرسي لممدارس
يتضح من جدول( )ٔٙأن قيمة ( R2مربع معامل االرتباط المتعدد)=
 ،ٓ2ٛٛٛأي أن(  ) %ٛٛ8ٛمن التباين في التميز المدرسي لممدارس تم تفسيره من خبلل
متغير الممارسات المينية لمديري المدارس ،وأن (ٕ ) %ٔٔ2من التميز المؤسسي غير
مفسرة في متغيرات الممارسات المينية  ،كما يتبين من الجدول أن اسيام التميز المدرسي في
تفسير التباين جاء عالياً ،وأن ىناك تأثي ارً داالً احصائيا لمتغير الممارسات المينية عمى
مستوى التميز المدرسي في مجال االشراف والتدريب ،ومجال تحسين البيئة المدرسية ومجال

الشراكة المجتمعية ،حيث ظيرت فروق ذات داللة احصائية عمى ىذا المجاالت الثبلث ،في
حين لم تظير فروق عمى بقية المجبلت

( التخطيط ،والتنظيم ،والدعم والتطوير)2
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وىذا يشير إلى تحرر مديري المدارس من األعمال اإلدارية الروتينية من تخطيط
وتنظيم ،إلى تفعيل الجانب الفني من اشراف وتدريب وتحسين لمبيئة المدرسية وتييئتيا
لعمميات التعمم والتعميم من حيث النظافة والتيوية واالنارة ،وتوفير التسييبلت التربوية
المناسبة من مشاغل ومختبرات وتوظيف لمتقنيات التربوية ،وتبادل زيارات بين المعممين،
وتعاون مع مؤسسات المجتمع المحمي من سمطة إقميم البت ار ومراكز التدريب الميني،
والفنادق والمنتجعات ال سياحية في توفير فرص التدريب والتأىيل لمطمبة ،وتوفير الدعم المالي
لمصيانة وتوفير بعض مستمزمات العممية التعميمية التعممية 2

التوصيات واملكرتحات:
 متابعة تطوير الممارسات المينية لمديري المدارس من خبلل التدريب والتأىيل ،لتحقيقمزيداً من التميز واالبداع والجودة في المدارس

 بناء نظام تكنولوجي تفاعمي في المدرسة يسيم في تحقيق التميز في المدارس من خبللتفعيل وسائل التواصل االجتماعي ،وموقع لممدرسة عمى الشبكة العنكبوتية ،واأليديويف
 ،eduwaveوغيرىا
 مشاركة العاممين في المدرسة ومؤسسات المجتمع المحمي في تقديم خدمات متبادلةلممدرسة والمجتمع.
-

تدعيم ثقافة التميز في المدارس وتصميم ورش عمل في المدارس لرفد المعممين
بمعمومات وميارات حول التميز المدرسي ،وجعمو واقعاً معاشاً في المدارس2

تصميم خطة مقترحة لتطوير الممارسات المينية لمديري المدارس تستيدف االرتقاء

بواقع ممارساتيم المينية إلى مستوى التميز واالرتقاء والجودة في األداء2
اطبلع مديري المدارس عمى التجارب الناجحة محميا وعربياً وعالمياً في مجال

الممارسات المينية والتميز المدرسي لئلفادة منيا في ممارساتيم المينية .
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