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ربد من وجهة نظر إممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية في مدارس محافظة  درجة

 المديرين أنفسهم

 

 هيام هندي الزعبي

 
في مدارس  ممارسةةةةةةة مديري المدارس ألدوارهم القيادية درجةهدفت هذه الدراسةةةةةةة تلر اللىر  ع ر : الملخص

الدراسة من جميع مديري المدارس في محافظة اربد، تم محافظة اربد من وجهة نظر المديرين أنفسهم. تكون مجلمع 

( مديراً ومديرة، وللحقيق أهدا  الدراسةةة تم تيةةميم اسةةلبانة تكونت في 208) اخليار عينة عشةةواةية منهم ب ع عددها

 ( فقرة وتم تطبيقها ع ر جميع أفراد الىينة وذلك بىد تخضةةاعها لىم يلي اليةةدل وال.با .48صةةورتها النهاةية من )

وأن ادوارهم في  أظهر  نلاةج الدراسةةةةةةة أن لمديري المدارس دور يبير في تشةةةةةةجيع تبادن المبرا  بين المى مين،

تىزى ألثر الشةةةهادة في الدرجة  الة احيةةةاةياعدم وجود فرول ذا  دوتطوير برامج تى يمية لألهالي يانت ضةةةىيفة. 

الدرجة الك ية وجاء  الفرول ليةةةةةةالن الذين  تىزى لسةةةةةةنوا  المدمة فيا وجود فرول ذا  دالة احيةةةةةةاةيو الك ية.

 سنة.  20خدملهم اقل من 

 
 .مدير المدرسة، الدور القيادي: الكلمات المفتاحية

 

 

 
The degree of the principals' practicing their leadership role in Irbid governorate 

from their own point of view 

 

Heiam Hendi Saleh Al-Zoubi 
 

Abstract: In the schools of Irbid governorate from the point of view of the managers 

themselves. The aim of this study was to identify the degree of principals' practices of 

their leadership roles in the schools of Irbid Governorate from their point of view. The 

study population consisted of all the school principals there. A sample of (208) principals 

was selected randomly. To achieve the objectives of the study, a valid and reliable 

questionnaire was designed; it consists in its final form (48) items, and was applied to the 

sample subjects. The study showed the following results: The school principals have an 

important role in encouraging the collaborative experiences among teachers, but their 

roles in developing educational programs for the people were weak, no statistically 

significant difference (a = 0.05) was found in the total score due to the certificate impact, 

and there were statistically significant differences (a = 0.05) due to years of service in the 

total score and the differences were in favor of those who served less than 20 years. 
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 خلفية الدراسة

 مقدمة:

يشهد الىالم في الوقت الحاضر تطورا  وتغيرا  سريىة في المجاال  يافة خاصة في مجان الى م  

 واالجلماعية االقلياديةواللكنولوجيا، بما ينىكس ع ر جميع مجاال  حياة اإلنسان الممل فة 

 لماماالهوالفكرية، وحلر نحافظ ع ر هويلنا وتراثنا الحضاري في ظل هذه اللغيرا  فال بد لنا من 

بلكوين اإلنسان وبناء شمييله وفق نظام ف سفي، وتطار اجلماعي وسياسي، وبما أن اللربية هي 

الكبير وتحداث  االهلماماللي تهلم ببناء اإلنسان فيجب أن نولي النظام اللى يمي والنظام اللربوي 

 اللغيرا  الالزمة لموايبة هذه اللطورا  والمسلجدا  ومجاراة الدون الملقدمة.

ً ل دور الواسع الملوقع أن تقوم به في هذا الىير، وأصبحت و تطور مفهوم اللربية تبىا

النظرة تليها ع ر أنها عم ية فردية واجلماعية في آن واحد، تسىر تلر تحداث اللغيير المط وب في 

س وك الفرد، وتلر تقدم المجلمع وتطوره من خالن تنمية أفراده وجى هم مواطنين صالحين يىم ون 

يالحه؛ وبذلك فهي عم ية تطبيع اجلماعي يكلسب الفرد من خاللها صفله االجلماعية عن طريق ل

ً في أنها الىنير األساس  اللنشئة االجلماعية واللفاعل االجلماعي، وأصبحت النظرة تليها أيضا

 (.2001والحاسم في تنمية المجلمع اجلماعياً واقليادياً وزيادة الطاقة اإلنلاجية فيه )الهمشري، 

تن ل مناهج دوراً فاعالً في تشكيل شميية الفرد وتزويده بالمىرفة؛ لذلك أدريت وزارة 

اللربية واللى يم في األردن ضرورة تطوير المناهج يافة، منط قة من اإلطار الىام ل مناهج الذي هو 

في وضع  المطوة األولر في تعداد المناهج الدراسية، والقاعدة اللي تنط ق منها الفرل المملية

األطر الفرعية لمناهج المباحث الممل فة، وخطوطه الىريضة، ومن ثَمَّ تأليف يلب ت ك المباحث 

لمراحل اللى يم، من خالن المبادئ الىامة والضوابط الرةيسة المنيوص ع يها في اإلطار الىام، 

الىام ل مناهج من وفق نظرة من اللكامل الرأسي واألفقي ل مناهج والكلب المدرسية، وينط ق اإلطار 

مرتكزا  أبرزها: النلاجا  الىامة ل مباحث الدراسية واللي تلضمن اتجاها  ومىار  ومهارا  

وأمور عامة تشمل اإليمان باهلل تىالر واالنلماء ل وطن، والوالء ل م ك، ولألمة الىربية واإلسالمية 

كير الناقد، باإلضافة تلر تطوير وتحقيق المواطنة اليالحة والقيم واللواصل، والىمل الجماعي واللف

ممارسا  المى م، لجىل الىم ية اللى يمية أي.ر فىالية في المواقف اليفية؛ وذلك ألن الط بة هم 

 (.2006محور الىم ية اللى يمية اللى مية )وزارة اللربية واللى يم، 

 هذا النظام في المدرسية اإلدارة وتم.ل تربوي، نظام ألي الىريض الهرم قاعدة المدرسة تىلبرو 

فهي  الفىان، اللطبيق موضع وخططه واسلراتيجياته اللى يم أهدا  لوضع اللنفيذية، اإلدارة

من  تليها والمنلسبة المدرسة، في الىام ة البشرية الىناصر مساعدة وتنظيم عن مباشرة المسؤولة

 لىم يلي والماصة مة،الىا األهدا  تحقيق بهد  وط بة ومسلمدمين ومى مين تداريين موظفين

 (2007 واللى يم )حمدان، اللى م

وللحقيق السياسا  الىامة ل لى يم وتحقيق النلاجا  الىامة والماصة ل مناهج فقد أورد  

( أنه ال بد من وجود تدارة واعية وفىالة تنفذ هذه السياسا ، فهي بم.ابة الىمود 2003)بسيسو،

( أن Chapman, 2008 ر الوجه المنشود، يما وأيد )الفقري لنجاح المدرسة في أداء رساللها ع

يلم  اللي األداة يونها عن فضال ميسور، وجه ع ر اللربوية الىم يا  للنظيم وسي ةاإلدارة عبارة 

 مكانها الس يم، في والبشرية المادية اإلمكانا  ووضع اإلجراءا ، وتبسيط اللىاون خ ق بواسطلها

 الىمل اللربوي عواةد وتقييم اللطبيق، موضع اللى يمية السياسا  لوضع الالزمة الىم يا  وتمطيط

 فىالة. بيورة المرسومة األهدا  تحقيق من اقلرابه مقدار ع ر ل وقو 

 فيها األون هو اإلداري المدرسة فمدير الىم ية اللى يمية؛ وظاةف أهم من المدرسة مدير وظيفة وتىد 

 بمدرسله، واللربوية الىم ية اللى يمية سير حسن عن اللى يمية الس طا  أمام يام ة المسؤولية يلحمل
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 .الس طا  هذه عن اللى يمية اليادرة والقواعد ل واةن الدراسية والمناهج المطط مسايرة ومدى

 تدارية س طة وله اخلياصه وصالحياته، حدود في مدرسله في اللنفيذية المدرسة الس طة ولمدير

 .(Clark et.al, 2009) بالمدرسة الىام ين جميع ع ر

ويىلبر مدير المدرسة المشر  اللربوي المقيم في مدرسله الذي ي ىب دوراً هاماً في تيسير الىم ية  

اللربوية وانجاحها، ويدعم اللغيير اإليجابي، وهو المسؤون عن توفير بيئة تربوية ايجابية وصحية 

نه، وتوفير الوقت ل لمطيط المشلرك بين تىمل ع ر اللطور المهني ل مى مين، وتطوير المنهاج وتحسي

المى مين، والقيام بورشا  عمل لهم، وتشجيىهم ع ر تبادن الزيارا  اليفية، وتنمية طاقاتهم 

وقدراتهم، واشرايهم بالمسؤولية والس طة في ادارة المدرسة، وتشويق اللالميذ وتحفيزهم ل لى م بلوفير 

ون الس يمة ل مشكال  اللي تواجه الىام ين مىه أو تالميذ الجو المناسب، وهو المسؤون عن ايجاد الح 

مدرسله، وهو الموجود مع المى مين يزورهم في فيولهم، ويلابع اداةهم وييفية تيرفهم مع المشايل 

اللي تحدث في اليف، وبذلك يسلطيع المدير أن ي م بكل ما يلى ق بالمى م، وألن مدير المدرسة هو 

عناصر الىم ية اللى يمية اللى مية فهو المحور البناء والفاعل والقاةد، ح قة الوصل واللواصل بين 

  (.2009ونجاح المؤسسة اللربوية نابع من نجاحه )ابو يشك، 

ً  مسؤوالً  المدرسة مدير ويىديما   الك.ير تن تذ مدرسله، اللربوية في الىم ية سير في هاما

 والمادية، البشرية الميادر قيادة ع ر مقدرته من تنبع المدرسة تحققها اللي الناجحة البرامج من

 ممارسله خالن من يوفّر أنه يما أفرادها، بين والبحث المناقشة روح واسل.ارة وتغناةها بالمى وما ،

ً  المطروحة البداةل مع وتفاع ه  (2006المدرسة )الطويل،  في يحدث للقييم ما فرصا

 والمميزا  المياةص من توافر مجموعة يلط ب المدرسة مدير به يقوم الذي الريادي الدور تن 

 وتوفر اليحة الىم ية، والمبرة وال.قافي، الى مي، المسلوى ع ر هذا الدور بأعباء ل قيام تؤه ه اللي

 المدرسة مدير ينط ق أن من بد (. وال2009الشميية)عايش، والسما  والقدرة، والذياء، الجيدة

 األنظمة تفىيل قادراً ع ر يكون أن بد وال الىمل، نحو جابيةاي اتجاها  لديه مىرفية ويكون دراية من

ً  وأن والقوانين،  اآلخرين، وتقناعهم مع اللىامل في مكانله خالله من يىزز اللميز من يطور نوعا

وتجسيده  وتنفيذه لليحيحه وقلا تربوي يلط ب تصالح أي بأن يؤمن وأن ودرايله، وتدارته، بحكمله

  (،2005 )الطويل،

تن لمدير المدرسة مسؤوليا  وواجبا  تلم.ل في تحسين البرامج اللى يمية واللمطيط للطوير تقويم  

هذه البرامج، ومهام توجيه وتقويم هيئة اللدريس في المدرسة واتاحة فرص النمو المهني لهم)عبد 

 ط بة (، باإلضافة الر خدما  شؤون الط بة الملم.ل في مهام اإلرشاد النفسي ل2008الرسون، 

(، يما Hale & Moorman, 2003وتوجيههم ومساعدتهم في الليدي ل مشكال  اللي تواجههم )

المدرسي وتجهيزاته،  ويقوم مدير المدرسة بمهام اإلشرا  ع ر الموارد المالية وتدارة البناء

 (.2008)ابراهيم،  من موارده في تحسين الىمل المدرسي واالسلفادةبالمجلمع  واالتيان

 

  الدراسة: مشكلة

تىيش المجلمىا  تغيرا  وتحديا  يبيرة ناتجة عن اللقدم الى مي واللكنولوجي الهاةل الذي انىكس  

بدوره ع ر قيم هذه المجلمىا  وعاداتها وتقاليدها والمجاال  الممل فة لها، ولموايبة هذه اللغيرا  

ساس تطور المجلمىا ، وريز  لجأ  الدون تلر اعادة النظر في نظمها اللى يمية ألن اللى يم هو أ

ع ر دور مدير المدرسة يقاةد ل لغيير واللطوير في المساهمة في تطوير الىم ية اللى يمية اللى مية، 

ممارسة مديري  درجةوانطالقا من هذا الدور الحيوي لمدير المدرسة ارتأ  الباح.ة أن تبحث في 

جهة نظر المديرين أنفسهم من خالن اإلجابة المدارس ألدوارهم القيادية في مدارس محافظة اربد من و

 عن األسئ ة اآلتية:



 

 2018(29) 9، مج ة األياديمية األمريكية الىربية ل ى وم واللكنولوجيا -أماراباك 142

 

 

ما درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية في مدارس محافظة اربد من وجهة نظر  -1

 المديرين أنفسهم؟

في درجة ممارسة مديري المدارس في محافظة  0.05>هل توجد فرول ذا  داللة احياةية  -2

 ىزى لملغير الشهادة؟اربد ألدوارهم القيادية ت

في درجة ممارسة مديري المدارس في محافظة  0.05>هل توجد فرول ذا  داللة احياةية  -3

 اربد ألدوارهم القيادية تىزى لملغير سنوا  المدمة؟

 

 أهمية الدراسة:

ممارسة مدير المدرسة ألدواره القيادية في  درجة تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تبحث في 

  -مدارس محافظة اربد من وجهة نظر المديرين أنفسهم، وتلريز أهميلها في أنها:

 تبين الدور الكبير الذي يقوم به مدير المدرسة في تطوير الىم ية اللى يمية. -

سس اخليار مديري قد تفيد نلاةج هذه الدراسة المسؤولين في وزارة اللربية واللى يم في وضع ا -

 المدارس.

 قد تكون منط قاً جديداً لدراسا  أخرى حون مواصفا  المدير القاةد. -

 توفر ادباً نظرياً وأداة يمكن اإلسلفادة منهما من قبل الباح.ين. -

 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

 المدرسةةةة ليكون في رسةةةمياً من قبل وزارة اللربية واللى يم المىين الشةةةمص هومدير المدرسةةةة: 

 األون المسؤون وهو المدرسة داخل والفنية واإلجلماعية اإلدارية الىمل جوانب جميع عن مسؤوالً 

 مع اإلدارا  اللربوية الى يا. باللنسيق المدرسة أهدا  للحقيق المناسبة اتماذ اإلجراءا  عن

آلخرين، وتوجيه سةةةةة ويهم نحو هو األسةةةةة وب الذي يلبىه القاةد اللربوي ل لأثير في االدور القيادي: 

 . تحقيق األهدا  المرجوة بأقل وقت وجهد وتكاليف

 

 حدود الدراسة:

 .2018/  2017تقلير  هذه الدراسة ع ر مديري المدارس في محافظة اربد ل ىام الدراسي 

 

 ثانياً: الدراسات السابقة

بىد مراجىة الدراسا  السابقة الملى قة بالدراسة تىرض الباح.ة بىض الدراسا  الىربية واألجنبية  

 اللي تناولت موضوع ادوار مدير المدرسة، مرتبة بحسب اللس سل الزمني من األقدم تلر األحدث.

( هدفت الر تحديد الميةةةةةةاةص الىامة ل قيادا  Reimers, 2009في دراسةةةةةةة أجراها رايمرز ) 

( تربوي في ي يةةة اللربيةةة في 150اللربويةةة واثرهةةا في تطوير قطةةاع اللى يم، تكونةةت الىينةةة من )

جةةامىةةة هةةارفةةارد، أظهر  النلةةاةج أن مؤهال  المةةدراء تنىكس ع ر يفةةايةةا  الط بةةة وتحيةةةةةةي هم 

 األياديمي.

ري مدي أداء فاع ية درجة تىر  تلر الدراسةةةةة هذه هدفت( 2010وفي دراسةةةةة أجراها الىمرا  ) 

 تطوير تم الدراسةةة فيها، وللحقيق هد  المى مين نظر وجهة من البلراء تربية مديرية في المدارس

 (236) من مكونة عينة عشواةية ع ر طبقت سلة مجاال ، ع ر موزعة فقرة (50) من مكونة أداة

 ً  فاع ية درجة أن النلاةج بينت وقد البلراء، تربية الحكومية في المدارس مى مي من ومى مةً  مى ما

 أن تلر النلاةج أشةةةار  يما عام، بوجه عالية يانت المى مين وجهة نظر من المدارس مديري أداء

 أن حين في يانت يبيرة، واللمطيط المدرسةةةةةي والمناخ اللكنولوجيا توظيف مجان درجة فاع ية
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 يانت والقيادة، الدراسةةةةةي المدرسةةةةةية، واللحيةةةةةيل االخلبارا  مجاال  في األداء فاع ية درجة

 ملوسطة.

( فقد هدفت تلر تحديد درجة ممارسة مديري المدارس في األردن 2012اما دراسة )الطىاني،  

ً  201)من ) الدراسة عينة تكونتلمهامهم اإلشرافية ومدى تنفيذهم لها،   تطوير تم وقد ومى مة، مى ما

 الدراسة مجاال  ترتيب أظهر  النلاةج أن فقرة (36) ع ر اشلم ت مجاال  أربىة من تكونت اسلبانة

 المهني النمو اللمطيط، اإلنسانية، الىالقا  تطوير يانت ياللالي: الحسابية الملوسطا  حسب

تىود  تحياةية داللة ذا  فرول وجود عدم الدراسة نلاةج أظهر  المناهج، يما تطوير ل مى مين،

المبرة  مع الجنس تفاعلو الى مي والمؤهل المبرة من لكل داللة ذا  فرول الجنس ووجود لملغير

 والمؤهل. المبرة مع الجنس وتفاعل

( دراسة هدفت تلر اللىر  تلر دور مديري المدارس الحكومية 2012ع.مان وآخرون) يما وأجرى 

ال.انوية المهنية ل مى مين شمان الضفة الغربية، وللحقيق أهدا  الدراسة قام الباح.ون بإعداد اسلبانة 

ة ( فقرة موزعة ع ر خمسة مجاال  طبقت ع ر عينة الدراسة اللي تم اخليارها بالطريق48مكونة من )

( مديراً ومديرة من ممل ف مناطق الضفة الغربية، أظهر  92الىشواةية الىنقودية واللالع عددها )

نلاةج الدراسة أن دور مديري المدارس ال.انوية في اللنمية المهنية ل مى مين يانت مرتفىة في جميع 

لغير الجنس مجاال  الدراسة الممسة، يما وأظهر  عدم وجود فرول ذا  داللة احياةية تىزى لم

وسنوا  المبرة وموقع المدرسة، يما ووجد  فرول ذا  داللة احياةية تىزى لملغير اللميص 

وليالن الى وم اإلنسانية ع ر الى وم الطبيىية، ووجود فرول تىزى لملغير المؤهل الى مي وليالن 

ل مى مين أبرزها ارتفاع  الدراسا  الى يا، يما بينت النلاةج وجود المىوقا  اللي تحد من اللنمية المهنية

 نياب المى م وغياب الحوافز المادية والمىنوية ل مى مين.

 نظر وجهة من تى يمي يقاةد المدير أداء تقييم تلر ( هدفت2013وفي دراسة أجراها أبو حامد ) 

القدس، وللحقيق اهدا  الدراسة اخلار الباحث عينة عشواةية من  مدينة في األساسية المدارس مى مي

( مى ما ومى مة، 390لمع الدراسة المكون من مى مي المداس األساسية في مدينة القدس ب ع عددها )مج

( بنداً، وقد أظهر  النلاةج أن تقييم المى مين لمسلوى أداء 52طبقت ع يهم اسلبانة مكونة من )

زى لملغير عدد المديرين يقادة ل لى يم يان مرتفىاً، وأظهر  النلاةج ايضاً وجود فرول ذا  داللة تى

سنوا  فما دون، في حين لم تبين النلاةج فروقاً تىزى  5سنوا  المبرة في اللى يم تىود تلر فئة المبرة 

 لملغير عدد سنوا  الىمل مع المدير.

( فقد هدفت تلر تناون تجارب المديرين الذين يشاريون بنشاط Brennan, 2013أما دراسة برينان ) 

ي واسلكشا  تأثير هذه المشارية ع ر نموهم المهني واللى يم في في مجلمىا  اللى م الظاهر

( مشارياً من مناطق ممل فة من الواليا  الملحدة )الشمان، الجنوب، 13المدرسة، تكونت الىينة من )

الوسط، والغرب( من يال الجنسين تم.ل ثالثة مسلويا  اياديمية )اإلبلداةية، الملوسطة، ال.انوية( 

انة، أظهر  نلاةج الدراسة أن مشارية المدراء في المجلمىا  اإلفلراضية من طبقت ع يهم اسلب

  الممارسة تؤثر في قدرته في قيادة اللغيير من خالن اللى يم النظامي.

( هدفت تلر اللىر  تلر درجة ممارسة المدير بيفله مشرفاً مقيماً 2014وفي دراسة أجرتها محمد ) 

المدارس الماصة في الضفة الغربية من وجها  نظر المى مين فيها، في اللنمية المهنية ل مى مين في 

تكون مجلمع الدراسة من المى مين في المدارس الماصة في الضفة الغربية، اخلار  الباح.ة منه 

( طبقت ع يها اسلبانة البحث، أظهر  النلاةج أن الدرجة الك ية لدرجة 548عينة عشواةية ب ع عددها )

ً في اللنمية المهنية ل مى مين في المدرس الماصة في ممارسة مدير المدرس ً مقيما ة بيفله مشرفا

 الضفة الغربية من وجها  نظر المى مين يانت يبيرة. 

 National Policy Board for Educationalوفي دراسة أجراها المج س الوطني األمريكي ) 

A dministration, NPBEA, 2015)   هدفت تلر اللىر  ع ر الىالقة بين مواصفا  القيادا

( 1000اللربوية في الواليا  الملحدة األمريكية، واللطوير، طبقت الدراسة ع ر عينة مكونة من )
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مديراً لمدارس ابلداةية وثانوية، أظهر  النلاةج أن هناك عالقة وثيقة بين مواصفا  المدير الناجن 

ىاون مع أعضاء الهيئة اللدريسية وأفراد المجلمع المح ي، وتطوير ونجاح الط بة وتحفيزهم والل

اسلراتيجيا  وتطويرها وتقييم األداء ل لأيد من تنفيذ الرؤية الىامة ل مدرسة، ومراجىة رسالة 

 المدرسة ورؤيلها وتطويرهما حسب اللغيرا  الجديدة ل مجلمع.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

اسا  السابقة ذا  الىالقة بموضوع أدوار مدير المدرسة تم تسجيل المالحظا  بىد اإلطالع ع ر الدر

 اآلتية:

أظهر  بىض الدراسا  أن مؤهال  المدراء تنىكس ع ر يفايا  الط بة وتحيي هم األياديمي  .1

 (.Reimers, 2009ي.ل دراسة )

ل مى مين يانت مرتفىة بينت بىض الدراسا  أن دور مديري المدارس ال.انوية في اللنمية المهنية  .2

 (.2012م.ل دراسة )ع.مان وآخرون، 

أظهر  بىض الدراسا  فاع ية أداء مديري المدارس من وجهة نظر المى مين يدراسة  .3

 (.2010)الىمرا ، 

أيد  بىض الدراسا  أن تقييم المى مين لمسلوى أداء المديرين يقادة ل لى يم مرتفىة يدراسة )ابو  .4

 (.2013حامد، 

ج بىض الدراسا  أن مشارية المدراء في المجلمىا  اإلفلراضية من الممارسة أظهر  نلاة .5

  (.Brennan, 2013) تؤثر في قدرته في قيادة اللغيير من خالن اللى يم النظامي م.ل

أظهر  نلاةج بىض الدراسا  أن الدرجة الك ية لدرجة ممارسة مدير المدرسة بيفله مشرفاً  .6

ً في اللنمية المهنية ل م ى مين في المدرس الماصة في الضفة الغربية من وجها  نظر مقيما

 (.2014المى مين يانت يبيرة م.ل دراسة )محمد، 

أظهر  بىض الدراسا  أن هناك عالقة وثيقة بين مواصفا  المدير الناجن ونجاح الط بة  .7

 Nationalواللىاون مع الهيئة اللدريسية وأفراد المجلمع يدراسة المج س الوطني األمريكي )

Policy Board for Educational A dministration, NPBEA, 2015) 

تشابهت هذه الدراسة مع الدراسا  السابقة في أن لمدير المدرسة الدور في تنمية المى مين مهنياً،  .8

وأن مؤهال  الممدير تنىكس ع ر تحييل الط بة، وأن هناك عالقة وثيقة بين مواصفا  المدير 

 لط بة واللىاون مع الهيئة اللدريسية والمجلمع المح ي. الناجن ونجاح ا

تمل ف هذه الدراسة عن الدراسا  السابقة في مجلمع وعينة الدراسة وفي مسلوى الداللة  .9

تن اسلىراض الدراسا  السابقة ومنهجياتها مكن الباح.ة من تىزيز اإلحياةية، والجدير بالذير 

دها في بناء منهجية خاصة بدراسلها تلالةم مع أهدافها وبناء الجانب النظري لهذه الدراسة، وساع

 وطبيىة مجلمىها، وفي بناء أسئ ة الدراسة، تضافة تلر الفاةدة في عم ية اللح يل لهذه الدراسة.

 

 الطريقة واإلجراءات:

يشلمل هذا الجزء من البحث ع ر وصف لإلجراءا  اللي اتبىلها الباح.ة في تخليار مجلمع الدراسة  

ا، وأداة الدراسة وييفية اللأيد من صدقها وثباتها، باإلضافة تلر المىالجة اإلحياةية اللي وعينله

 اسلمدمت في اإلجابة عن اسئ ة الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة:

  .2016/2017لدراسي ا تكون مجلمع الدراسة من جميع مديري المدارس في محافظة اربد ل ىام
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 عينة الدراسة:

( مديراً ومديرة، تم 208عينة عشواةية من مديري المدارس في محافظة اربد ب ع عددها ) تم تخليار 

 تطبيق اإلسلبانة ع ر جميع أفراد الىينة.
 

 أداة الدراسة: 

 -وبىد مراجىة األدب الماص باألدوار القيادية لمدير المدرسة-للحقيق أهدا  الدراسة قامت الباح.ة  

( فقرة شم ت جميع األدوار القيادية لمدير 48بإعداد اسلبانة تكونت في صورتها النهاةية من )

 سلبانة نظام اللدريج المماسي )عالية جداً، عالية، ملوسطة، ق ي ة، ق ي ة جداً(.المدرسة، واعلمد  اال
 

 صدق األداة

ل لحقق من صدل األداة، قامت الباح.ة بىرضها بيورتها األولية ع ر مجموعة من المحكمين من  

( وذلك 10ذوي اإلخلياص والمبرة من أعضاء هيئة اللدريس في الجامىا  األردنية وب ع عددهم )

سه، إلبداء آراةهم ومالحظاتهم حون هذه القاةمة من حيث وضوح الفقرا  وانلماةها ل مجان الذي تقي

وسالملها ال غوية، وفي ضوء ذلك تم األخذ بمالحظاتهم عن طريق حذ  وتىديل وتضافة بىض 

 ( فقرة. 48الفقرا  حيث اسلقر  في صورتها النهاةية وتكونت من )
 

 ثبات أداة الدراسة:

( test-retestل لأيد من ثبا  أداة الدراسة، فقد تم اللحقق بطريقة اإلخلبار وتعادة اإلخلبار ) 

( 30طبيق المقياس، وتعادة تطبيقه بىد أسبوعين ع ر مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )بل

(، يما وتم 0,92ب ع ) تذ مديراً، ومن ثم تم حساب مىامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين

ً حساب مىامل ال.با  بطريقة االتسال الداخ ي حسب مىادلة يرونباخ ألفا، تذ ب ع ( 0,89) أيضا

 واعلبر  هذه القيم مالةمة لغايا  هذه الدراسة.
 

 المعالجة اإلحصائية:

 حساب اإلتسال الداخ ي يرونباخ ألفا وحساب مىامل اإلرتباط بيرسون لقياس ثبا  األداة. .1

المىيارية لدرجة  لإلجابة عن السؤان األون تم تسلمراج الملوسطا  الحسابية واإلنحرافا  .2

 ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية من وجهة نظرهم. 

لإلجابة عن السؤان ال.اني تم تسلمراج الملوسطا  الحسابية واإلنحرافا  المىيارية لدرجة  .3

ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية حسب ملغير الشهادة، واسلمدام اخلبار " " لبيان 

 بين الملوسطا .الفرول اإلحياةية 

درجة اسلمراج الملوسطا  الحسابية واالنحرافا  المىيارية لإلجابة عن السؤان ال.الث تم  .4

سنوا  المدمة، واسلمدام تح يل اللباين حسب ملغير ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية 

قارنا  البىدية األحادي لبيان داللة الفرول اإلحياةية بين الملوسطا  الحسابية، واسلمدام الم

 بطريقة شيفيه ألثر سنوا  المدمة ع ر الدرجة الك ية.
 

 المعيار اإلحصائي:

تم اعلماد س م ليكر  المماسي لليحين أدوا  الدراسة، بإعطاء يل فقرة من فقراته درجة واحدة  

، 2، 3، 4 ،5ملوسط، ق ي ة، ق ي ة جداً( وهي تم.ل رقمياً ) ،من بين درجاته الممس )عالية جداً، عالية

 ( ع ر اللرتيب، وقد تم اعلماد المقياس اللالي ألغراض تح يل النلاةج:1

 منمفض  2.33 -1.00من 

 ملوسط  3.67 -2.34ن م

 مرتفع   5.00 -3.68من 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

 

 السؤال االول: ما درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية من وجهة نظرهم؟

لدرجة المىيارية لإلجابة عن هذا السؤان تم اسلمراج الملوسطا  الحسابية واإلنحرافا   

 والجدون أدناه يوضن ذلك. ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية من وجهة نظرهم،

لدرجة ممارسة مديري المدارس الملوسطا  الحسابية واإلنحرافا  المىيارية : (1جدون )

 مرتبة تنازلياً حسب الملوسطا  الحسابية وجهة نظرهم ألدوارهم القيادية من

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 581. 4.49 يشجع تبادن المبرا  بين المى مين. 43 1

 عالية 604. 4.46 يساعد المى مين الجدد ع ر تحسين اداةهم. 27 2

 عالية 612. 4.45 لدى المى مين الجدد. يحدد نقاط القوة والضىف 25 3

 عالية 612. 4.45 يريز ع ر تطوير اللى م واللى يم. 38 3

 عالية 587. 4.44 يىمل ع ر ايجاد بيئة داعمة ل مى مين الجدد. 26 5

 عالية 634. 4.44 يقدر الط بة والمى مين ويدعمهم في عم ية اللى م واللى يم. 44 5

 عالية 670. 4.43 في عم ية اللقويم.يراعي الموضوعية  33 7

 عالية 652. 4.40 يجىل تى م الط بة أساسيا في أي عمل. 36 8

 عالية 641. 4.38 يضع رؤية واضحة ل مدرسة. 1 9

 عالية 561. 4.38 يسلىين بمبرا  المى مين في تحسين اللى م واللى يم. 39 9

 عالية 626. 4.38 واللى يم.يلمذ اجراءا  تدارية لضمان نجاح اللى م  47 9

 عالية 712. 4.35 يفىل دور المى مين القياديين في المدرسة. 5 12

 عالية 569. 4.35 يشجع عالقا  اللىاون في الىمل. 12 12

 عالية 664. 4.35 يفسن المجان أمام المى مين الجدد إلظهار قدراتهم. 30 12

12 37 
وبين يحرص ع ر تشارك وتبادن المى وما  بينه 

 المى مين.
 عالية 602. 4.35

 عالية 609. 4.34 يضع أهدافا واضحة ل مدرسة. 2 16

 عالية 632. 4.34 يىطي صورة ايجابية عن المدرسة ل مجلمع. 16 16

16 28 
يطبق اجراءا  رسمية وغير رسمية لدعم المى مين 

 الجدد.
 عالية 559. 4.34

 عالية 692. 4.32 يم ق فرصاً ل لىاون بين المى مين. 6 19

 عالية 679. 4.32 يشجع ع ر بروز القيادا  في المدرسة. 7 19

 عالية 607. 4.28 يحدد الموارد اللي تضمن نجاح عم ية اللى م واللى يم. 48 21

 عالية 725. 4.27 يوزع ادواراً ومهاماً قيادية ع ر المى مين. 9 22

 عالية 668. 4.26 يوفر جو تسوده ال.قة في المدرسة.  10 23

 عالية 676. 4.25 يلواصل مع المى مين أثناء فلرة اللقويم. 31 24

 عالية 800. 4.23 يشارك المى مين واإلداريين في صياغة رؤية مشلرية. 3 25

 عالية 719. 4.23 يط ع المى مين بشكل مسبق ع ر مىايير اللقويم. 32 25

 عالية 753. 4.22 مشلرية.يمكن يادر المدرسة من اتماذ قرارا   8 27

 عالية 692. 4.22 يراقب ويقوم ثقافة اللى م. 46 27

 عالية 703. 4.19 يقلرح تجراءا  عالجية لنقاط الضىف. 34 29

 عالية 752. 4.18 يشجع اسلمدام اللكنولوجيا في اللى يم. 20 30

31 35 
يجىل اللقويم عم ية مسلمرة تهد  تلر اللحسين 

 واللطوير.
 عالية 651. 4.17

 عالية 765. 4.17 يطور ثقافة تى م في المدرسة ويىمل ع ر نشرها. 45 31

 عالية 634. 4.15 يدعم مبادرا  اللطوير المهني في المدرسة. 40 33

 عالية 534. 4.15 يرشن المى مين لفرص اللطوير المهني حسب حاجاتهم. 41 33
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 694. 4.08 بشكل فىان في تنظيم المهام اإلدارية. االلكنولوجييسلمدم  21 35

35 22 
يقدم الدعم ل مى مين في دمج اللكنولوجيا في الغرفة 

 اليفية.
 عالية 705. 4.08

37 42 
يهلم بأخذ اللغذية الراجىة من المى مين حون برامج 

 اللطوير المهني المقدمة لهم.
 عالية 614. 4.07

 عالية 796. 4.06 تحققها باسلمرار.يراجع الرؤية ومدى  4 38

 عالية 838. 4.05 يضع خططاً مسبقة ل لىامل مع األزما . 11 39

 عالية 737. 3.95 يوفر تدريباً ل مى مين فيما يمص اللكنولوجيا. 19 40

41 23 
يقدم اقلراحا  ل مى مين في ييفية دمج اللكنولوجيا في 

 الغرفة اليفية.
 عالية 813. 3.90

41 24 
يقيم فىالية توظيف اللكنولوجيا مع األساليب اللربوية 

 الحدي.ة في الغرفة اليفية.
 عالية 787. 3.90

43 29 
ً لكل مى م يقوم بدور الداعم  ً مرشداً مناسبا يىين مى ما

 والمساند للى م المى م.
 عالية 865. 3.82

44 13 
يأخذ بىين االعلبار األهالي والمجلمع المح ي في اتماذ 

 القرارا  الملى قة بلطوير المدرسة.
 عالية 837. 3.80

 عالية 898. 3.80 يطور شرايا  مع مؤسسا  المجلمع المح ي. 17 44

 ملوسطة 839. 3.64 يشجع دمج األهالي في الىم ية اللى يمية. 15 46

 ملوسطة 876. 3.38 يطور عالقا  ايجابية مع اإلعالم. 18 47

 ملوسطة 919. 3.25 لألهالي.يطور برامج تى يمية  14 48

 عالية 453. 4.18 الدرجة الك ية  

  

رقم  ة(، حيث جاء  الفقر4.49-3.25الملوسطا  الحسابية قد تراوحت مابين )ان ( 1يبين الجدون )

في المرتبة األولر وبملوسط حسابي " يشجع تبادن المبرا  بين المى مين" واللي تنص ع ر( 43)

" بالمرتبة األخيرة يطور برامج تى يمية لألهالي"( ونيها 14الفقرة رقم ) بينما جاء ، (4.49ب ع )

(، قد تفسر النليجة في 4.18) ل درجة الك يةوب ع الملوسط الحسابي  .(3.25وبملوسط حسابي ب ع )

حيون مىظم الفقرا  ع ر ملوسطا  عالية الر أن الوزارة داةماً تملار األشماص األيفاء للىيينهم 

المدارس، وقد تفسر ايضاً بالدور الكبير ل وزارة في الحال مديري المدارس في الدورا  في تدارا  

اللدريبية مما مكنهم من املالك اليفا  القيادية، وقد تفسر في رغبة مديري المدارس في تطوير 

دن انفسهم من خالن تم.ل صفا  المدير القاةد، أما بالنسبة لحيون الفقرة اللي تنص ع ر " تشجيع تبا

المبرا  بين المى مين" ع ر اع ر ملوسط فقد تىزى هذه النليجة تلر رغبة مديري المدارس اسلفادة 

المى مين من بىضهم البىض خاصة وأن بىض المى مين لديهم خبرا  وتجارب يبيرة داخل الغرفة 

" ع ر أدنر  تفول خبرا  المشرفين احياناً. اما الفقرة اللي تنص ع ر " يطور برامج تى يمية لألهالي

ملوسط فقد تىزى النليجة الر ق ة امكانا  المدارس المادية في تمطيط وتنفيذ برامج تى يمية لألهالي 

وعدم توفر المكان المناسب، وضيق الوقت وزيادة األعباء ع ر المدرسين األمر الذي ال يمكنهم من 

 القيام بجهود اضافية.

 

درجة ممارسة مديري المدارس في  0.05>صائية هل توجد فروق ذات داللة إحالسؤال الثاني: 

 تعزى لمتغير الشهادة؟ألدوارهم القيادية 
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درجة اسلمراج الملوسطا  الحسابية واإلنحرافا  المىيارية لتم  لإلجابة عن هذا السؤان 

ولبيان الفرول اإلحياةية بين حسب ملغير الشهادة، ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية 

 ، والجداون أدناه توضن ذلك.الحسابية تم اسلمدام اخلبار " " الملوسطا 

درجة الشهادة ع ر ألثر الملوسطا  الحسابية واإلنحرافا  المىيارية واخلبار " " : (2جدون )

 ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية

 الىدد 
الملوسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المىياري

 قيمة

" " 

درجا  

 الحرية

الداللة 

 اإلحياةية

 985. 206 019.- 403. 4.18 102 دب وم عان فأقل

    499. 4.18 106 دراسا  ع يا

  

في  الشهادةتىزى ألثر  (0.05=  ( عدم وجود فرول ذا  داللة تحياةية )2يلبين من الجدون )

الدرجة الك ية، وقد تفسر هذه النليجة بأن الشهادة الى مية تزود مديري المدارس بالمادة الى مية أي.ر 

اليفا  القيادية، وقد تفسر بأن اليفا  القيادية قد يكلسبها المدير باللدريب والممارسة والمبرة 

 الىم ية داخل المدارس.

 

درجة ممارسة مديري المدارس في  0.05>ئية هل توجد فروق ذات داللة إحصاالسؤال الثالث: 

 تعزى لمتغير سنوات الخدمة؟ألدوارهم القيادية 

درجة اسلمراج الملوسطا  الحسابية واإلنحرافا  المىيارية لإلجابة عن هذا السؤان تم  

 والجدون أدناه يوضن ذلك. سنوا  المدمة،حسب ملغير ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية 

درجة ممارسة مديري المدارس لالملوسطا  الحسابية واإلنحرافا  المىيارية : (3جدون )

 حسب ملغير سنوا  المدمة ألدوارهم القيادية

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات

 480. 4.31 57 20اقل من 

 432. 4.19 96 25اقل من -20من 

 414. 4.01 55 فأي.ر 25من 

 453. 4.18 208 المجموع

  

ً في الملوسطا  الحسابية واإلنحرافا  المىيارية 3يبين الجدون ) ً ظاهريا لدرجة ممارسة ( تباينا

بسبب اخلال  فئا  ملغير سنوا  المدمة، ويانت الفروقا  مديري المدارس ألدوارهم القيادية 

لديهم المبرا  الواسىة بسيطة، وقد تفسر النليجة في أن جميع المدراء بغض النظر عن سنوا  المبرة 

اللي قد يكونوا ايلسبوها من الدراسة الجامىية، أو من خالن خضوعهم ل لدريب الماص بمديري 

المدارس لذا يانت الفرول ق ي ة بين المدراء بكافة سنوا  خبراتهم. ولبيان داللة الفرول اإلحياةية 

 (.4سب الجدون )بين الملوسطا  الحسابية تم اسلمدام تح يل اللباين األحادي ح

درجة ممارسة مديري المدارس ع ر  تح يل اللباين األحادي ألثر سنوا  المدمة: (4جدون )

 ألدوارهم القيادية

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 002. 6.670 1.300 2 2.600 بين المجموعا 

   195. 205 39.959 داخل المجوعا 

    207 42.559 الك ي

 



 

 149 هيام الزعبي... .درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم القيادية

 

 

 

تىزى لسنوا  0.05>وجود فرول ذا  داللة تحياةية عند مسلوى الداللة  (4يلبين من الجدون )

في الدرجة الك ية، ولبيان الفرول الزوجية الدالة تحياةيا بين الملوسطا  الحسابية تم اسلمدام  المدمة

 (.5المقارنا  البىدية بطريقة شيفيه يما هو مبين في الجدون )

 ألثر سنوا  المدمة ع ر الدرجة الك يةشيفيه المقارنا  البىدية بطريقة : (5جدون )

 

الملوسط 

 الحسابي
 20اقل من 

_ اقل 20من 

 25من 
 فأي.ر 25من 

    4.31 20اقل من 

   12. 4.19 25اقل من -20من 

  18. *30. 4.01 فأي.ر 25من 

 0.05>دالة عند مسلوى الداللة  *

  

وجاء   فأي.ر 25و 20اقل من  بين 0.05>( وجود فرول ذا  داللة تحياةية 5يلبين من الجدون )

لديهم  20ذوي المدمة أقل من  ن، وقد تىزى هذه النليجة الر أن المديري20الفرول ليالن أقل من 

الرغبة في تطوير أنفسهم لبىدهم عن فلرة اللقاعد، لذا فإنهم بإسلمرار يحاولون حضور الدورا  

رهم ع ر أيمل وجه، اللدريبية، يما وأنهم في الغالب لديهم مؤهال  ع مية ع يا تؤه هم ل قيام بأدوا

أما بالنسبة لذوي المدمة الىالية فقد يانت ممارساتهم القيادية ق ي ة ربما يىود السبب تلر قرب انلهاء 

 مدة خدملهم لذا ال يحاولون حضور الورش اللدريبية وال يحاولون تنمية انفسهم مهنياً.

 

 التوصيات:

 في ضوء النتائج توصي الباحثة باآلتي:

أن الفقرة " يطور مدير المدرسة برامج تى يمية لألهالي" حي ت ع ر أقل بينت النلاةج  .1

الملوسطا ، لذا توصي الباح.ة بضرورة تبني مديري المدارس لفكرة المساهمة في تطوير برامج 

 تى يمية لألهالي.

أظهر  النلاةج وجود ذا  داللة ألثر الشهادة وليالن الدراسا  الى يا، لذا توصي الباح.ة ع ر  .2

لأييد ع ر ضرورة املالك مديري المدارس ل شهادا  الى يا وضرورة أخذها بىين اإلعلبار عند ال

 تىيينهم.

، لذا 20أيد  النلاةج وجود فرول ذا  داللة ألثر سنوا  المبرة وليالن ذوي المدمة األقل من  .3

 توصي الباح.ة بضرورة تىيين مديري المدارس من ذوي المدمة األقل. 

دارس بالدورا  اللدريبية اللي تؤه هم القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم ع ر أيمل الحال مديري الم .4

 وجه.

ضرورة وضع شرط لمن أراد اللقدم لوظيفة مدير أن يكون قد درس مساقا  في الجامىة عن  .5

 القيادة واإلدارة. 
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