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 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية ألدوارهم القيادية بوصفهم قادة تربويين

 *هبه عدنان حسن
               *راتب سالمة السعودأ.د. 

 ملخص:
هة  الييانيةة صوهة    ارسةة مةنيرا المةنارل الثايويةة اليةوميةة ألنوار هنفت النراسةة للةت تعةرر نرجةة مم

مةنيرا المةنارل ألنوارهة  ولتيييق هنر النراسة طصق البايثان ميياسةا  لتعةرر نرجةة ممارسةة  ؛قانة تربويين
( معلما  ومعلمة من معلمةي المةنارل الثايويةة اليةوميةة فةي األرنن 610تكويت عيية النراسة من ) ؛الييانية

ن وقةةن هر ةرت يتةةا ر النراسةةة هن نرجةةة واقةةم ممارسةةة المةةنيري ،ه  بطرييةةة طبييةةة عييونيةةة ع ةةوا ية  اختيةةار تة
هن ههميةةة تطصيةق هةةدو األنوار مةةن وج ةةة يرةةر للةةت صييمةا ه ةةارت اليتةةا ر  ،ألنوارهة  الييانيةةة ةايةةت ميخ  ةةة

نالةةة ليهةةا يا  عيةةن مسةةتو  ةمةةا هر ةةرت اليتةا ر عةةن  وجةةون فةةرو   ،علمةين العةةاملين مع ةة  ةايةةت مرت عةةةالم
قلةةةي ، ومت يةةةر سةةةيوات اإل ومت يةةةر الم هةةةم العلمةةةي، ومت يةةةر( تعةةة)  )لمت يةةةر الجةةةيل، α=0.05الناللةةةة )

الخصةرة( علةت ةافةة المجةاالت، صييمةا هر ةرت وجةون فةرو  فةي مجةال غقيةانة الت ييةرغ، وةايةت ال ةرو  لهةةال  
 .سيوات فأقم 5الدةور ولدوا الخصرة 
 .الييانة، الييانة التربوية، النور، منير المنرسة :الكلمات المفتاحية
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The Practicing Degree of the Public Secondary School Principals to the 
their Roles as Educational Leaders 

Abstract 

The study aimed to recognize the reality of administrative creativity 
among women leaders in the Jordanian Ministry of Education and its 
relationship to some variables. The study sample consisted of 348 personnel 
who are working under the command of women leaders. The results showed 
that the creative performance of women leaders in the Ministry of Education 
from the perspective of the sample participants was high. Furthermore, the 
results showed that there are statistically significant differences at (α=0.05) in 

the degree of administrative creativity among women leaders due to gender on 
all areas of the questionnaire, and in favor of males, while no statistically 
significant differences were found due to educational qualification or 
experience on the total score and on all areas of the research tool.  
Key Words: leader, leadership, school principal, role. 
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 :المقّدمة
يمتا) اليرن اليانا والع رين بالتطور ال ا م في مجال االتهاالت والتكيولوجيا والتطور 

جميم ه ةال ا وهيواع ا، لكن ما )الت الميرمة المعرفي، عهر تعننت وتيوعت به الميرمات ص
األساسية واليو  الميرةة لكافة الميرمات هي الميرمة التربوية التعليمية، لد ُتعنُّ المنرسة، ةم سسة 
تربوية؛ هولت الخطوات وييطة االيطال  للخطوات الاليية، والتي ت ت  بأه  العياهر علت اإلطال  

صن من وجون لنارة فاعلة قانرة علت استثمار الطاقات وتوجي  ا  وهو رهل المال ال ةرا، لدا ال
 التوجيه الهيي .

ن المتتبم للي ارات هدلك  ؛لت هن اإلنارة قنيمة قن  اإليسان( ا2009وي ير السعون )
التاريخية ي  ن الممارسات اإلنارية التي يييت ا تلك الي ارات في مجال الييانة والتيري  والتوجيه 

وبعنما  ،إلنارة الممي)ة والييانة ال اعلةوالتي هثرت علت مختلف جوايب اليياة اإليسايية باوالرقابة، 
  نت الب رية تيوالت جدرية في يمط المعي ة والتطورات ال ا لة في مجال الهياعة والتجارة 
ة وال)راعة و)يانة تعين العالقات في الميرمات المختل ة هن  مع ا للت  رورة وجون لنارة متمي) 

 . ياجية قانرة علت التيري  والتيسيق والتي يد والمتابعة
وهي طت ا صإعنان الكوانر  ،وههناف ا ،لين نفم هدا التطور ال ا م بالم سسات لمراجعة سياسات ا

فاإلنارة  ،الب رية علت مختلف المستويات من هجم رفم ة اءت ا اإليتاجية وتيسين هناء العاملين في ا
يسايي واإليتاجي ويةمن نورها في تيري  ج ن اإليسان علت هعين الُبعنين اإليرة ومثمرة عملية مث

صناعات   وتطويرها وعليه؛ فإن اإلنارة  ال رنا والجماعي واستثمار الطاقات الب رية وتيمية م ارات   وا 
، 2014بم  وم ا ال امم هي تيري  وتوجيه الموارن الب رية والمانية لتيييق ههنار مرغوبة )عطوا،

20.) 
فإدا ةايت اإلنارة العامة تترج  فلس ة  ،لت مجال التربية والتعلي وقن ايتيم االهتما  بعل  اإلنارة ل

يرا  العا  للنولة اليرا  المجتمعي للنولة، فإن التربية تترج  فلس ة اليرا  التربوا ةوجه من هوجه ال
تربية ال صّن من وجون لنارة ومن هجم متابعة التطورات آي ة الدةر في مجال ال ،(2001)عري ر، 

ياجية هانفة ت ت  بالعالقات اإليسايية تتهف بالمروية و التجنين والجنية والتينمية، ت نا م مت ا 
بة اءة وفاعلية ليم الم ةالت التي قن تواج  ا، باإل افة للت لعنان وتيمية اليو  الب رية بهورة 

 (.1997ة  ة )هيمن، 
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اليلب، وهي ييطة االرتكا) في اليرا  التربوا، فمن خالل ا  وتيتم اإلنارة المنرسية مرة)
تتصلور األفةار واليي  واالتجاهات واإلصناعات الخالقة، واإلنارة المنرسية هي يجر ال)اوية باليسبة 
ية لإلنارة التربوية وللعملية التعليمية التعلمية صرمت ا، والتي ييم علت عاتي ا مس ولية رس  ال خه

فالمنرسة من خالل  ،(2009 ونة )السعون، لتيييق األهنار المي ؛ابعة سير المياهرواإل رار ومت
وري ت ا وتأنية رسالت ا ال تعيي مجرن مياهر وموان نراسية، ليما هي داك الكيان الدا ي   جماعة 

ن مينرة المنرسة علت االيطال  للد  ،لمين ومور ين قا مين علت لنارت اليسايية من تالميد ومع
نارت ا، وهن المنرسة الجينة هي التي تعمم والت جنين مرهوٌن بمينرة وفاعلية اليا مين علت قيانت ا وا 

علت لي اء يراما  تعليميا  ممي)ا ، وهدا لن يتييق ما ل  تكن هياك لنارة وقيانة تتمتم بالك اءة وال اعلية 
 م ما و م ل ا من هي طة وبرامر تعليمية.

منرسة ُيعُن الرةن األساسي والعيهر األه  من عياهر العملية في  وء ما تين ؛ فإن منير ال
مةايات ا الب رية والمانية ف و اإلنارا  التعليمية الدا ييو  علي ا ةيان المنرسة، والمستثمر لطاقات ا وا 
 :واليا ن التربوا الدا تيم عليه مس وليات عّنة، تجمم ما صين األعمال الروتييية في المنرسة من

وفق الصرامر المعنة لدلك،  ،والمتابعة ،والتي يد ،والتيسيق ،والتوجيه ،واال رار ،التيري و  ،التخطيط
وما صين اإلصناع والخصرة  واالطالع النا   علت ةم ما هو جنين في مجال عمله، ويخن  العملية 

م ألفةار ناخالتعليمية، وي نا ص ا للت االرتياء واستثمار الطاقات في ا باإل افة للت ترجمة اآلراء وا
ومن هيا تصر) ههمية الييانة، فالييانة راهرة اجتماعية، مع ا يت   ،(2001المنرسة وخارج ا )الصنرا،

 بط وتيري  العالقات االجتماعية من خالل الت اعم الدا يينث، ةما هي ا فن وعل  في آٍن واين، 
ألهنار بطريية ت من ف ي فن في التأثير في سلوك اإليسان وتوجي ه بييث يسعت للت تيييق ا

الثية وااليترا  والتعاون، ةما هي ا عل  تيتاج للت نراسة وف   عميق، وتستين للت قواعن ومبانئ 
 (.1997يجب علت اليا ن هن ُيّل  ص ا )هيمن، 

والييانة هي عملية تأثير متبانلة لتوجيه الي اط اإليسايي في سصيم تيييق هنر م ترك هو 
لتعاون معا  علت تيييق هنر هو ههنار يت يون علي ا بطريية ت من تماسك استمالة هفران الجماعة ل

ل دا ُتعّن  ،(2001لتيييق األهنار )الصنرا، ؛ي الجماعة في عالقات ا وسيرها في االتجاو الهي
الييانة من هه  المس وليات التي يمارس ا اليا ن، والتي من خالل ا يستطيم ةسب ثية العاملين، 

ألهنار صجو من التيافل اإليجاصي صيي  ، لدا ههب  ميصدا  لكم من ي  م هدو وجعل   ييييون ا
الوري ة الييا  بأنوار مختل ة إليناث الت يير المرغوب في ا، ومن هدو األنوار النور اإلنارا 
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التي يدا )منير تي يدا(؛ والنور ال يي اإل رافي )م رر تربوا ميي ( والنور االجتماعي )السعون، 
2013 .) 

 مشكلة الدراسة:
تعننت هنوار منير المنرسة لتتجاو) ينونها الصي ة الناخلية، صم ههب  ييرر للت منير 
المنرسة صوه ه اليا ن التربوّا الدا يسعت للت رفم ة اءة العاملين، قانرا  علت مواكبة ةافة 

ل ا م، ومم هدا واالي جار المعرفي ا ،واالتهاالت ،المستجنات والتطورات ال ا لة في عهر العولمة
وخاهة في رم  ،االتساع في هنوار وم ا  منير المنرسة في منارل و)ارة التربية والتعلي  األرنيية

الررور التي تعي  ا الميطية من ت)اين هعنان الطلبة يتيجة اللجوء من ةافة النول المجاورة، 
يرا  ال ترتين، لدا صر)ت والهعوبات الكثيرة ةييص الكوانر الم هلة والمنربة، و   في الموارن و 

ويتمي)ون بالخصرات  ،واتخاد اليرارات الها بة ،الياجة للت قانة قانرين علت الت ةير االستراتيجي
ر للييا  بالنور للتكيف مم ةم ما هو جنين ومتطو  ؛والم ارات والينرات واألعمال اإلصناعية، والتيص 

هو تعرر نرجة ممارسة منيرا المنارل وعليه فإن ال رض من هدو النراسة  ،الييانا المطلوب
 الثايوية ألنواره  الييانية.
 هدف الدراسة وأسئلتها: 

ت نر هدو النراسة للت تعرر واقم ممارسة منيرا المنارل الثايوية ألنواره  الييانية، ودلك 
 من خالل اإلجابة عن األس لة التالية:

األرنن ألنواره  صوه    قانة تربويين من ما واقم ممارسة منيرا المنارل الثايوية اليةومية في  .1
 وج ة يرر المعلمين العاملين مع  ؟

ما ههمية ممارسة منيرا المنارل الثايوية اليةومية في األرنن ألنواره  صوه    قانة تربويين  .2
 من وج ة يرر المعلمين العاملين مع  ؟

ا ومنيرات المنارل (  في نرجة ممارسة منير α=0.05هم توجن فرو  دات ناللة ليها ّية ) .3
الثايوية اليةومية ألنواره  الييانية، وههمية هدو الممارسة، ُتع)  لمت يرات )الجيل، والم هم 

 العلمي، واإلقلي ، وسيوات الخصرة(؟ 
 أهمية الدراسة:

تيبم ههمية هدو النارسة من ههمية النور الدا ييو  به منير المنرسة الثايوية صوه ه قا نَا 
نارل الثايوية تمثم الياعنة األساسية التي تيو  علي ا هيرمة التعلي  الاليية، لدا ةان تربويا ، فالم
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ل)اما  هن تتولت لنارة هدو المنارل قيانات تربوية تمتلك م ارات قيانية تمةي ا من ليناث الت يير 
ن يست ين المرغوب في لنارة الم سسات التعليمية،  وتتمثم ههمية هدو النراسة في هيه من الم مم ه

مي ا البايثون والم تمون، وطلبة النراسات العليا، ليواهلوا البيث عما هو جنين في هدا المجال، 
 واالست انة من يتا ر النراسة ومن المي جية المتبعة في هبياث ونراسات اليية.

 حدود الدراسة:
ين في لقلي  اقتهرت هدو النراسة علت عيية من معلمي المنارل الثايوية اليةومية العامل 

قلي  الجيوب، في األرنن، خالل ال هم األول للعا  النراسي  قلي  الوسط، وا  ال مال، وا 
2016/ 2017      .  

 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية: 
 تيننت في هدو النراسة المهطليات التالية:

رس  ي اط اجتماعي هانر لهال  الجماعة عن طريق التعاون في (: (Leadershipالقيادة  -
واإلمةايات المانية )العجمي، ، اناتواالستعن ،وتو)يم المس وليات يسب الك ايات ،الخطة
2008 ،18.) 

هي فن معاملة الطصيعة الب رية، هو فن (: (Educational Leadershipالقيادة التربوية  -
ه  التأثير في السلوك اإليسايي، لتوجيه جماعة من اليال ييو هنٍر معين، بأسلوب ي من والء

الييانة هي فن توجيه اليال والتأثير في   )السعون، : لن ي   وايترام  ، وعليه يمةن اليولوتعاو 
(. ويعرف ا البايثان لجرا يا : بأّي ا مجموعة من الم ارات والينارات التي يجب هن 76، 2013

ه  وايتما    يتمتم ص ا منير المنرسة الثايوية، والتي تمةيه من التأثير في اآلخرين واكتساب ونّ 
للمنرسة، بييث يجعل   يعملون  من فريٍق واين لتيييق األهنار المي ونة، وةما تييس ا هناة 

 النراسة التي سور يطورها البايثان ل دا ال رض.
هو ما يتوقم من ال خص الدا ييتم وري ة هن ييو  به من هي طة، (: (The Roleالدور  -

وم مات الوري ة التي ي  ل ا، بمعيت هن  ،س ولياتوم ،وتتينن هدو األي طة في  وء واجبات
 .)145، 2004النور يهف السلوك المتوقم من ال خص في موقف ما )العمايرة وهصو يمرة، 
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 األدب النظري:
ُيعتصةةةر قطةةةاع التعلةةةي  األهةةة  واألكصةةةر فةةةي المجتمةةةم، لد يخةةةن  قطاعةةةات واسةةةعة ميةةةه، ةمةةةا هيةةةه 

والم ي ةةةةة    ،رمتةةةه وم سسةةةاته بالك ةةةاءات الب ةةةرية المعةةةّنةالمسةةة ول األول واألخيةةةر عةةةن رفةةةن ةافةةةة هي
لال هن اليةةةارر فةةةي يةةةةال التعلةةةي  العةةةةا   ،ا تةةة  اكتسةةةابه خةةةةالل سةةةيوات النراسةةةةةلتطصيةةةق المعرفةةةة، ومةةةة

Schooling  ي ةة ن هن المجتمةةم العربةةي يعةةايي مةةن م ةةةلٍة تربويةةة، لد ه ةةارت اليتةةا ر الةةدا توهةةم
 Program for International Student( PISA) للي ةةةا صريةةةامر التييةةةي  الةةةنولي للطلبةةةة

Assessment   والةةةةدا يجةةةةرا ةةةةةم ثالثةةةةة هعةةةةوا ؛ ص ةةةةنر معرفةةةةة مةةةةن  امةةةةتالك الطلبةةةةة  2013عةةةةا
والتةةةي تسةةةاعنه  علةةةت الم ةةةارةة  ،واليةةةراءة ،والعلةةةو  ،للم ةةةارات والمعةةةارر األساسةةةية فةةةي الريا ةةةيات

 ال اعلة في المجتمم.
 ،الةنول العربيةة التةي  ةارةت فةي هةدا االختبةار وهةي: األرننوقن ه ارت يتا ر هةدو النراسةة هن 

افة للةت يهةول ا علةةت وقطةر، قةن هخ ةق طالص ةةا فةي الوهةول للةت المعةنل الةةنولي؛ باإل ة ،واإلمةارات
نفم بالم ةرين والبايثين للت لعةانة اليرةر فةي التعلةي  باعتبةارو المت يةر الةر يل  ماهدا و  ،مراك) متأخرة

والخطةةوة األولةةت فةةي يجةةةا   ،يةةةة فةةي ي  ةةة المجتمةةم واالرتيةةاء بةةةهاألكثةةر فاعل فةةي قةةوة الةةنول واألناة
لليه ل مان يجةا  هةدا اليرةا ، التعلي  يتوقف علت لنارته وقيانته وقيامه بالمس وليات والم ا  الموةلة 

لمةةا ل ةةا تةةأثير فةةي جميةةم الجوايةةب اإلناريةةة  ؛تيبةةم مةةن ههميةةة الةةنور الةةدا ت نيةةه ن ههميةةة الييةةانةللد 
 (.2015السعون، )

وعليه، فإن المنرسة هي صوتية الت يير والمس ولة عن لعنان جيم المستيصم، لعةنانا  متكةامال  مةن 
ويتةت  يتييةق هةدا األمةر ال صةن واألكانيميةة،  ،واالجتماعية ،والي سية ،والعيلية ،جميم اليوايي الجسمية

رل، والتةةي مع ةةا ييتيةةم تأثيرهةةا للةةت المنرسةةين وهن تتةةوفر ة ةةاءة الييةةانة التربويةةة الياجيةةة لةةن  مةةنيرا المةةنا
ن هيةةاك ميولةةة م ةة ورة م ناهةةا، هيةةه ال يمةةةن هن تكةةون هيةةاك لفةةي المنرسةةة، لد والطةةالب وجميةةم العةةاملين 

منرسةةة متميةة)ة  نون هن يةةةون علةةت رهسةة ا مةةنير متميةة)، وال يمةةةن هن تكةةون هيةةاك منرسةةة متنييةةة األناء 
 (. 2002يترهس ا منير متمي) )ةاربيتر، 

ن علت مةنير المنرسةة بهة ته قا ةنا  تربويةا ؛ هنوارا  تسة   فةي عمليةة اإلهةال  والتجويةن لييونيا اليول؛ 
والتيسةةين، ويعةةّرر الةةنور بأيةةه: مجموعةةة مةةن األي ةةطة والسةةلوةيات ومةةا يتوقةةم ميةةه فةةي المواقةةف المختل ةةة 

مةاييةةة التيصةةة  بسةةلوةات األفةةةران، باإل ةةافة للةةةت تينيةةن هنوار العةةةامل ين معةةه مةةةن خةةالل وهةةةف األعمةةةال وا 
ووفيةةةا  ل ةةدا التعريةةةف يت ةةة  هن نور مةةةنير  ،(5، 2004وا، والواجبةةات والم ةةةا  التةةةي سةةييومون ص ةةةا )عطةةة
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المنرسةةة لةةيل بسةةيطا ، صةةم علةةت العةةةل، لد يجةةب علةةت مةةن يتةةرهل هةةدا الميهةةب هن يةةةون هةةايب ر يةةة 
والتةةي فر ةةت هنورا  جنيةةنة  ،والتكيولوجيةةاي ر ةة ا عهةةر العولمةةة وقةةانرا  علةةت مواج ةةة ةافةةة التيةةنيات التةةي 

تجةةاو)ت الةةنور الروتييةةي فةةي تسةةيير األعمةةال للةةت الةةنور الييةةانا والةةدا مةةن ههةة  هساسةةياته وميوماتةةه ي ةة) 
 .وةسب ثية العاملين معه من هجم ليجا) األعمال التي تيون في ي ايت ا للت تيييق األهنار بة اءة عالية

ومت ةابةة، وهةةدو األنوار ُمهةةّي ة للةةت ثالثةةة هبعةةان  ،ومتيوعةةة ،ننةي ةطلم مةةنير المنرسةةة بةةأنواٍر متعةة
الةةنور االجتمةةاعي )ربةةط المنرسةةة بةةالمجتمم الميلةةي(، علةةت و هةةي: الةةنور اإلنارا، والةةنور ال يةةي اإل ةةرافي، 

 الييو اآلتي:
لن الم ةةا  والمسةة وليات (: Managerial Roleأواًل: الدددور اإلداري التنفيددمي لمدددير المدرسددة  

 ةةا المةةنير تيييةةق يسةةب عاليةةة فةةي  عةةننة ومتيوعةةة، والتةةي ي ةةنر مةةن وراي تيةةم فةةي لطةةار هةةدا الةةنور متالتةة
وي ةةةةتمم هةةةةدا الةةةةنور علةةةةت عةةةةنة  ،لييةةةةا  باألعمةةةةال ب ةةةةةم مياسةةةةب وفاعةةةةماألناء، وت ي ةةةةة ميةةةةال مياسةةةةب ل
 مس وليات وم ا ، من ههم ا: 

والتةي  ،والماليةة ،مةايةات المانيةةلد لن علت منير المنرسة هن يةوفر ةافةة اإلإدارة شؤون الطلبة:  .1
مةن  ةةأي ا هن ترفةةم مةةن سةةوية الطلبةةة، ومةةن الم ةةا  اإلناريةةة المتعليةةة صةةإنارة  ةة ون الطلبةةة: تيرةةي  

وا عةةةنان  ،وتةةو)يع   فةةةي ال ةةرر الهةة ية ،الت ةةةيالت المنرسةةية، وتهةةييف الطلبةةةة يسةةب يتةةا ج  
 (.2001ها )العمايرة، رعاية اليرا  واالي باط المنرسي، وغير و السجالت والمل ات، 

لن مةةن ههةة  م ةةا  مةةنير المنرسةةة االعتيةةاء واالهتمةةا  بالصييةةة التيتيةةة تنظدديم التسددهيالت الماديددة:  .2
 ،وتطويرهةةا ،وتج يةة)ات، وو ةةم خطةةة لناريةةة للميافرةةة علي ةةا ،وهنوات ،للمنرسةةة، مةةن ممتلكةةات

 (.2011Banoglu ,بما يلصي االيتياجات ال امة ) ،وتوري  ا ،وهيايت ا
مةةن خةةالل ا ةةراك   بالم مةةات اإلناريةةة المختل ةةة ةةةم يسةةب قنراتةةه، ةمةةا ارة شددؤون العدداملين: إد .3

ومةةةا تتطلبةةةه مةةةن  ،وال يةةةاب ،وم ةةةانرات  ، وتيرةةةي  سةةةجالت الي ةةةور ،تت ةةةمن متابعةةةة ي ةةةوره 
وتيةني  الت ديةة الراجعةة للعةاملين عةن هنا  ة  ب ةةةم  ،، لمةا ل ةا مةن هثةر فةي سةلوك الطلبةةةل ة االت

 (.1998)، مستمر)العاج
فمنير المنرسة معييٌّ باإل رار علت جمم األموال وايةناع ا، وا عةنان قةوا   إدارة الشؤون المادية:  .4

 واإل رار علت هموال المياهف وغيرها. ،التصرعات الطوعية
للةت جايةةب الم ةا  اإلناريةة، فةإن علةت مةةنير (: Technical Roleثانيدًا: الددور الفندإل اإلشددرا إل  

ة ل ةرافية، لد يعةةّن اإل ةةرار هيةةن العياهةر ال امةةة فةةي العمليةةة التربويةة يسةةعت مةةن خالل ةةا المنرسةة م ةةا  فييةة
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ناريةينللت ت يير سلوك ا وفيمةا يلةي ههة  األنوار ال ييةة اال ةرافية المياطةة بمةنير  ،لعاملين لنيه من معلمةين وا 
 المنرسة:

وتيسةين  ،ثةم فةي تيميةة المعلمةينلن النور الميةورا واألهة  لمةنير المنرسةة يتمتنمية المعلمين مهنيًا:  .1
ن يجةةا  العمليةةة التعليميةةة التعلميةةة يتوقةةف علةةت تةةوافر المعلةة  الكةةفء، ل ايةةات   التعليميةةة والم ييةةة، لد ة

والتةي صةنورها تعمةم علةت تيميةة  ،وة ايةات تعليميةة ممية)ة ،بما يمتلك من خها ص  خهية واجتماعيةة
واكسةةةاص   هسةةةاليب الت ةيةةةر اإلصةةةناعي  ،فةةةي مةةةنارة  وتعميي ةةةا  ،وتةةة)وني   بالمعرفةةةة ، خهةةةيات الطلبةةةة

 لني  . 
فالبيةةث القيددام بالدراسددات والبحددوا اإلجرائيددة موجهددة نحددو تحسددين العمددل وممارسددات العدداملين:  .2

 ،مةةم تأمةةم الواقةةم واستيهةةاء الما ةةي اإلجرا ةةي يعيةةي: االستيهةةاء التطصييةةي العملةةي ليةةم م ةةةلة مةةا؛
إلهال  التعليمةي، ييةو  ص ةا هطةرار العمليةة التربويةة مةن لناريةين والبيوث اإلجرا ية جايب من جوايب ا

ومعلمةةين م ةةرفين ص ةةنر تطةةوير هنا  ةة  ويةةم الم ةةةالت التةةي تةةواج    فةةي العمليةةة التعليميةةة )عةةونة 
 (.2004و رير، 

التةنريل،  تتكةون الميةاهر مةن األهةنار، والميتةو ، وطةر  : هإثراء المنهاج الدراسإل وتحسدينه وتنفيدم .3
ويةمن نور مةنير المنرسةة تجةاو الميةاهر النراسةية بمياريةة الواقةم مةم المةأمول فةي ، يجيات التعلي واسترات

والخاهةةة لكةم مبيةةث مةن المبايةث، باإل ةةافة للةت اليةةة  علةت فلسةة ة  ،مجةال تيييةق األهةةنار العامةة
المي ةةةاج وخطوطةةةه العامةةةة ونرجةةةة تيييةةةق المي ةةةاج مةةةن ت ييةةةر ناخةةةم المجتمةةةم، مةةةن خةةةالل ماليرةةةة 

 (.Michael, 2012ت يرات التي ُيينث ا المي اج علت الطلبة )ال
ي ةنر التيةوي  للةت إيجاد نظام مستمر للتقويم لعمل العاملين  إل المدرسة ومتابعتهم  رديًا وجماعيدًا:  .4

والك ايةات التةي ييتاج ةا المعلة   ،ويصةين الم ةارات ،وتةنريب ،التعرر علةت ياجةات المعلمةين مةن تطةوير
تةرقيت   وتينيةن اليةواف) لتينيةن  ؛واتخةاد قةرارات ،ف ةو يةوفر معلومةات عةن هناء المعلة   عالجا  وتطةويرا ،

مةةةنير المنرسةةةة اسةةةتخنا  هسةةةاليب وهنوات  ، فعلةةةتواليجةةةا  ،ويتةةةت يتهةةةف التيةةةوي  بال اعليةةةة ،المميويةةةة
 (.2014تتس  بالمو وعية وال مول لكافة عياهر عملية التعل  )عطوا، 

يجةب علةت المةنير (: Social Roleربد  المدرسدة بدالمجتمل المحلدإل   -ثالثًا: الددور االجتمداعإل
ل ربةةةط المنرسةةةة بةةةالمجتمم الميلةةةي، باعتبةةةار المنرسةةةة م سسةةةة اجتماعيةةةة م مت ةةةا األساسةةةية تي ةةة ة األجيةةةا

 (:2013ومن الم ا  المتعلية ص دا النور ةما ه ار للي ا السعون ) ،وغرل اليي  والمبانئ اإليسايية
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يتوجةب علةت مةنير المنرسةة ليجةان يةوع مةن التواهةم االيجةاصي مل أوليداء األمدور:  االتصال والتواصل .1
ودلةةك مةةن خةةالل اطالع ةة   ،التيليةةنا المتعلةةق بةةأيوال هصيةةا   مةةم هوليةةاء األمةةور يتجةةاو) فيةةه االتهةةال 

سةواء فةي مةا يخةص الطلبةة ه  خطةة  ،علت األهنار الم ترةة والتةي يمةةن تيييي ةا مةن خةالل تعةاوي  
 وهي طت ا، من خالل ت ةيم مجالل هولياء األمور وت عيل ا وتو ي  آليات العمم.المنرسة 

لد يجةةب علةةت مةةنيرا المةةنارل التعةةرر علةةت قةةانة االتصددال والتواصددل مددل قددادة المجتمددل المحلددإل:  .2
والم ارةة في لعنان خطة المنرسة، والتيسةيق مع ة  لمعالجةة المع ةالت  ،المجتمم ونعوت   للمساهمة

 ومعلمين.  ،ومر نين ،لمنرسة للييا  بيل ا بالتعاون مم العاملين في المنرسة من لناريينالتي تواجه ا
وفةةي هةةدا المجةةال يمةةةن هن ييةةو  مةةنير المنرسةةة صتسةة يم اسةةتخنا  خدمددة المدرسددة للمجتمددل المحلددإل:  .3

كةةة) مرامرافةةق المنرسةةة مةةن المالعةةةب المنرسةةية والياعةةات إلقامةةة الي ةةةاطات الثيافيةةة والترفي يةةة، وفةةت  
 وتيني  نورات تعلي  مستمر ةتعلي  الل ات والياسوب وغيرها. ،ميو األمية ألولياء األمور

 الدراسات السابقة:
لت تعرر نرجة ممارسة الم ا  الييانية لن  لنراسة هنفت ( 2007 اتنة بلبيسإل  هجرت 

ر المعلمين ة يرمنيرا ومنيرات المنارل الثايوية اليةومية في ميافرات ال  ة ال ربية من وج 
( معلما  635( منيرا  ومنيرة و)107ه ارت يتا ر النراسة، التي  ملت عييت ا )و  ،والمنيرين هي س  

في ومعلمة، الت هن نرجة ممارسة الم ا  الييانية لن  منيرا ومنيرات المنارل الثايوية اليةومية 
في ممارسة الم ا  الييانية لت عن  وجون فرو  دات ناللة ليها ية ا  ال  ة ال ربية جاءت مرت عة، و 

لت وجون فرو  ُتع)  ا  ُتع)  للت مت يرات )الجيل، الم هم العلمي، موقم المنرسة، الخصرة العلمية(، و 
 لمت ير الوري ة.

 صنراسة هنفت للت قيال المينرة علت الييانة التربوية لمنيرا ومنيرات (2010قام حبيشإل  و
ومن هصر)  ،( منيرا  ومنيرة25ة النراسة من )ويت عييتك ، وقنالمنارل الثايوية في ميافرة عنن

اليتا ر التي توهم للي ا البايث، هن مستو  المينرة علت الييانة التربوية لمنيرا ومنيرات المنارل 
الثايوية جاء بمستو  ميصول، ةما هر رت اليتا ر وجون فرو  دات ناللة ليها ية في مستو  قنرة 

انة التربوية لهال  المنيرين باإل افة للت عن  وجون فرو  في الينرة المنيرين والمنيرات علت اليي
 ُتع)  لمت ير الخصرة.

للت تينين األنوار اإلنارية لمنيرا  (Kelechukwu, 2011وهد ت دراسة كيليشوكوو  
( 616ه ارت يتا ر النراسة التي تكويت عييت ا من ) ،ثايوية في والية هصيا في ييجيرياالمنارل ال
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، الت هن المنيرين ةايوا فاعلين ب ةم جين في اإلنارة المالية واألعمال اإلنارية المتعلية معلما
نارة الطالب والمور ين في اإلنارة والتعلي  والم ا  العامة، وتمتين  ،وتطوير المياهر ،بالمنارل وا 

 العالقة مم المجتمم الميلي.
ممارسة منيرا المنارل الثايوية  صنراسة هنفت للت تعرر نرجة (2011قامت ميسم العزام  و
ية ( معلما  من معلمي منير 485تكويت العيية من )و  ،ة في ميافرة لربن لييانة الت ييراليةومي

ومن هه  اليتا ر التي توهلت ل ا البايثة هن نرجة ممارسة منير  ،التربية والتعلي  لميطية لربن
ةما هر رت عن  وجون فرو  دات ناللة  ،ييانة الت يير جاءت صنرجة متوسطةالمنارل الثايوية ل

ليها ية في المنيرين لييانة الت يير ُتع)  لمت ير الجيل، والمستو  التعليمي، وسيوات الخصرة، 
 ومت ير المنيرية. 

لت تعرر نرجة فاعلية الييانة اإلنارية لن  منيرا ومنيرات ل (2013هد ت دراسة حورية  و
( منيرا  86تكويت العيية من )و  ،بية والتعلي  في المنيية الميورةلتر المنارل اليةومية التابعة إلنارة ا

ومنيرة، وا ارت اليتا ر للت هن تهورات منيرا ومنيرات المنارل اليةومية لنرجة فعالية الييانة 
عن  وجون فرو  دات  للت ةما ه ارت اليتا ر ،المستو  الكلي جاءت صنرجة متوسطةاإلنارية علت 

وفيا  لمت ير منة الخنمة  ،تينيرات هفران عيية النراسة ل عاليات الييانة اإلنارية ناللة ليها ية في
 اإلنارية، والم هم، والتخهص. 
وتيميةة المةوارن  ،للةت تعةّرر نرجةة جةونة هناء الييةانة التربويةة( 2013وهد ت دراسة الغامددي  

( 148تكويةةت عييت ةةا مةةن ) هو ةةيت يتةةا   النراسةةة، التةةي ، وقةةنلب ةةرية فةةي مةةنارل المنييةةة الميةةورةا
لةت وجةون فةرو  دات ناللةة ليهةةا ية ا  انة التربويةة المنرسةية مرت عةة، و هّن نرجةة جةونة هناء الييةمةنيرا ، 

ولهةةال   ،فةةي نرجةةة جةةونة هناء الييةةانة التربويةةة وتيميةةة المةةوارن الب ةةرية ُتعةة)  لمت يةةر الم هةةم العلمةةي
ليهةا ية ُتعة)  لمت يةر سةيوات الخصةرة ولهةال   لةت وجةون فةرو  دات ناللةةا  الم هم العملي األعلت، و 
 .عنن سيوات الخصرة األكثر

لت تعرر ممارسات وهنوار منير المنرسة االصتنا ية ل( Geleta,2015هد ت دراسة جيليتا  و
تةة  ، وقةةن ( فةةي هثيوبيةةاShambuباعتبةةارو قا ةةن تعليمةةي: نراسةةة يالةةة علةةت المنرسةةة االصتنا يةةة  ةةامصو )

وعي، الةدا ييةو  علةت الميةابالت، والماليرةة وتيليةم الوثةا ق، وتة  التطصيةق علةت استخنا  المةي ر الية
ة ة ت اليتةا ر و  ة،جةراء الميةابالت والمياق ةاثيين من مةنيرا المةنارل واثيةين مةن ر وسةاء اإلنارات إل

ترةيةةة) مةةةنراء المةةةنارل علةةةت الم ةةةا  اإلناريةةةة علةةةت يسةةةاب األي ةةةطة التعليميةةةة، باإل ةةةافة للةةةت عةةةن 
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ب ةةةم هقةةم علةةت الم ةةا  اآلتيةةة: اإل ةةرار التعليمةةي، واألي ةةطة الالهةة ية، واالهتمةةا  صتيميةةة االهتمةةا  
 .المعلمين م ييا  وتنريص  

سةةلطت ال ةةوء علةةت جملةةة همةةور مةةن هصر)هةةا: ي ةةا قةةن هاسةةات السةةابية وياليةةم مةةن عةةرض النر 
وتيسين العمليةة  ،سةههمية ممارسة منيرا المنارل ألنواره  الييانية، ونورها في تيييق ههنار المنر 

وياليةةم بهةة ة عامةةة هن هةةدو النراسةةات اقتهةةرت علةةت بعةةض األنوار الييانيةةة؛ ةةةاألنوار  ،التعليميةةة
فتكتسةةب ههميت ةةا ةوي ةةا رةةة)ت  ،ن الياليةةةيا نراسةةة البةايثهّمةة ،األنوار المجتمعيةةةاإلناريةة واإل ةةرافية، و 

 ، مثم الييانة االستراتيجية وقيانة الت يير. ل افة للت األنوار سابية الدةر، علت هنوار قيانية تجنينية
 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها: 
تكون مجتمم النراسة، التي اتبم في ا البايثان المي ر الوه ي المسيي،  مةن جميةم  المعلمةين 

( والبةال  2016/2017رنن للعةا  النراسةي )األفي ن في المنارل الثايوية اليةومية والمعلمات العاملي
( معلمةا  ومعلمةة، تة  اختيةاره  بالطرييةة الطبييةة 610(. وتكويت عييةة النراسةة مةن )28000عننه  )

ووفيةا لإلجةراءات التاليةة: تة   ،العييونية الع وا ية علت مستو  المةنارل الثايويةة اليةوميةة فةي األرنن
ثة   ،( منيريةة تربيةة وتعلةي 15ختةارة )ماختيار خمل منيريات مةن ةةم لقلةي ، لد صلة  عةنن المةنيريات ال

( %25وتة  هخةد مةا يسةصته ) ،( منرسةة ثايويةة190ت فصلة  عةننها )ت  تينين المنارل التابعة للمةنيريا
( 48( منرسةةةة تابعةةة إلقلةةي  ال ةةةمال، و)20( منرسةةةة ثايويةةة يةوميةةة؛ مي ةةا )48مي ةةا فصلةة  عةةننها )

( معلمةةا  4800وا جميع ةةا )لةةي  الجيةةوب، تيةة( منرسةةة تابعةةة إلق28منرسةةة تابعةةة إلقلةةي  الوسةةط، و)
( 610( من العيية، فصلة  عةنن المعلمةين والمعلمةات عييةة النراسةة  )%12.7وت  هخد يسبة ) ،ومعلمة

 ( يو   دلك:1معلما  ومعلمة. والجنول رق  )

  (: توزع أ راد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس المؤهل العلمإل  وسنوات الخبرة واإلقليم1جدول  
 المجموع العدد مستوياته المتغير

 الجنس
  300 دةر

 310 ايثت 610

 المؤهل العلمإل
  360 بةالوريول

 250 نراسات عليا 610

 اإلقليم
  200 لقلي  ال مال

 220 لقلي  الوسط 610
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 المجموع العدد مستوياته المتغير
 190 لقلي  الجيوب

 سنوات الخبرة
  180 سيوات فأقم 5

 210 سيوات 10-6من  610
 220 كثرسية فأ 11

 أداة الدراسة:
ل ايات جمم الصيايات، طور البايثةان اسةتباية لييةال نرجةة ممارسةة المةنيرين ألنوارهة  الييانيةة، 

( فيةةرة ، وقيةةةانة 11( فيةةةرة، والييةةانة االسةةةتراتيجية )19تكويةةت مةةن خمةةةل مجةةاالت: الييةةةانة اإلناريةةة )
 ( فيرة.12والييانة المجتمعية )( فيرة، 11( فيرات، وقيانة التعل  والتعلي  )10الت يير )

 التحقق من صدق األداة وثباتها:
(، ودلةك مةن خةالل عر ة ا علةت مجموعةة Content Validityت  اسةتخنا  هةن  الميتةو  )

غة مةن المختهةين فةةي اإلنارة التربويةة فةي بعةةض الجامعةات األرنييةةة، ص ةنر التأكةن مةةن و ةو  هةةيا
 ت  .خد بماليراال يرات ومياسصت ا. وقن ت  األ

( السةتخراج Cronbach's Alphaللتأكةن مةن ثبةات األناة، تة  اسةتخنا  معانلةة ةرويبةال هل ةا )و 
( معلمةةا  ومعلمةةة مةةن 50االتسةةا  الةةناخلي لكةةم مجةةال مةةن مجةةاالت النراسةةة، علةةت عييةةة مةويةةة مةةن )
 ( يو   دلك:2معلمي المنارل الثايوية اليةومية ومن خارج عيية النراسة. والجنول رق  )

 (: قيم معامالت ثبات االتساق الداخلإل لكل مجال من مجاالت الدراسة لُبعدي الواقل واألهمية 2ل  جدو

 المجال
 قيم معامالت الثبات لبعد األهمية قيم معامالت الثبات لبعد الواقل

 كرونباخ الفا كرونباخ الفا
 0.91 0.89 القيادة اإلدارية

 0.88 0.87 القيادة االستراتيجية
 0.89 0.82 التغييرقيادة 

 0.88 0.86 قيادة التعلم والتعليم
 0.90 0.88 القيادة المجتمعية

همية، فين تة  اعتمةان المييةال اآلتةي: نرجةة ميخ  ةة ات الية  علت نرجتي الممارسة واألول اي
 فأكثر(. 3.68(، نرجة مرت عة )3.67-2.34(، نرجة متوسطة )2.33)هقم من 

 فيما يأتي عر ا  ليتا ر النراسة وفيا  ألس لت ا: نتائج الدراسة ومناقشتها: 
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مدا واقدل ممارسدة مدديري النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها، الدمي ندّص علد : أواًل: 
المدارس الثانوية الحكومية  إل األردن ألدوارهدم بوصدفهم قدادة تربدويين مدن وجهدة نظدر المعلمدين 

 ؟العاملين معهم
تةةة  يسةةةاب المتوسةةةطات اليسةةةاصية واالييرافةةةات المعياريةةةة والرتبةةةة، لإلجابةةةة عةةةن هةةةدا السةةة ال، 

لنرجات استجابات هفران عييةة النراسةة علةت مييةال نرجةة ممارسةة مةنيرا المةنارل الثايويةة اليةوميةة 
 ( يو   دلك:3ألنواره  الييانية. والجنول رق  )

ة ممارسة مديري المدارس الثانوية (: المتوسطات الحسابّية واالنحرا ات المعيارّية والرتب لدرج3جدول  
الحكومية ألدوارهم القيادية عل  نحٍو عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليًا حسب 

 المتوسطات الحسابية
 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوس  الحسابإل المجال رقم المجال

 متوسطة 1 0.81 2.60 الييانة اإلنارية 1
 متوسطة 2 0.62 2.44 قيانة التعل  والتعلي  4
 ميخ  ة 3 0.72 2.10 الييانة المجتمعية 5
 ميخ  ة 4 0.41 2.00 الييانة االستراتيجية 2
 ميخ  ة 4 0.33 2.00 قيانة الت يير 3

 ميخ  ة 0.41 2.23 الكلي
وارهةة  الييانيةةة ( هن نرجةةة واقةةم ممارسةةة مةةنيرا المةةنارل الثايويةةة اليةوميةةة ألن3يصةةين الجةةنول )

(، وايتةم 0.41( بةاييرار معيةارا )2.23)علت ييِو عا  ةايت ميخ  ة؛ لد صل  المتوسط اليساصي 
المجةةال غالييةةانة اإلناريةةةغ فةةي المرتبةةةة األولةةت وبنرجةةة متوسةةطة، والمجةةةال غقيةةانة الةةتعل  والتعلةةي غ فةةةي 

لمرتبةةةة الثالثةةةة صنرجةةةة ميخ  ةةةة، المرتبةةةة الثاييةةةة صنرجةةةة متوسةةةطة، والمجةةةال غالييةةةانة المجتمعيةةةةغ فةةةي ا
ويعة)و البايثةان  ،ي المرتبةة الرابعةة وبنرجةة ميخ  ةةالمجالين غالييانة االستراتيجيةغ وغقيةانة الت ييةرغ فة

تلةةةةك اليتيجةةةةة للةةةةت  ةةةةعف لنراك مةةةةنيرا المةةةةنارل الثايويةةةةة اليةوميةةةةة ألنوارهةةةة  الييانيةةةةة المعاهةةةةرة 
باإل ةةافة للةةت عةةن  قةةنرت   علةةت التمييةة) صةةين نورهةة   ،واقتهةةارها علةةت األنوار الروتيييةةةوالتجنينيةةة، 

ةمةةنير منرسةةة وبةةين ةةةوي   قةةانة تربةةويين علةةي   مواكبةةة المسةةتجنات والتطةةورات الينيثةةة تييةةم ةافةةة 
منخالت العلمية التعليمية )الب رية، والمانية، والمالية( للت مخرجات يوعية قةانرة علةت المسةاهمة فةي 

ل ةافة للةت قلةة معرفةة مةنير المنرسةة بةالخطوات واإلجةراءات  ،افةهيم م ةالت المجتمم وتيييةق ههن
الال)مةةة للييةةانة االسةةتراتيجية، مةةن ييةةث هةةياغة الر يةةة والرسةةالة، وقنرتةةه علةةت التيليةةم االسةةتراتيجي 
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لكةةم مةةن الصي تةةين الناخليةةة والخارجيةةة والتةةي تتطلةةب ميةةه معرفةةة التيةةنيات وال ةةرص المتايةةة الممةةةن 
وات يةت يتةا ر النراسةة  ،ويييةق الت ييةر المطلةوب ،ي  ا بما يخن  العمليةة التعليميةةاالست انة مي ا وتور

( والتةةةي هةةةنفت تعةةةرر ممارسةةةات وهنوار مةةةنير المنرسةةةة Geleta,2015اليالّيةةةة مةةةم يتةةةا ر نراسةةةة )
(، والتةةةي Shambuباعتبةةارو قا ةةن تعليمةةي: نراسةةة يالةةة علةةت المنرسةةة االصتنا يةةة  ةةامصو ) ،االصتنا يةةة
واختل ةت مةم  ،ميةةلت ترةي) منراء المنارل علت الم ا  اإلناريةة علةت يسةاب األي ةطة التعليه ارت ل

(، التةةةي هر ةةةرت هن نرجةةةة ممارسةةةة مةةةنيرا ومةةةنيرات المةةةنارل 2007يتةةةا ر نراسةةةة فاتيةةةة صلصيسةةةي )
 الثايوية اليةومية في ال  ة ال ربية لم ا  الييانية واإلنارية جاءت صنرجة ةصيرة. 

ما أهمية ممارسة مديري ج المتعلقة بالسؤال الثانإل ومناقشتها، المي نّص عل : النتائثانيًا: 
بوصفهم قدادة تربدويين مدن وجهدة نظدر المعلمدين  ،المدارس الثانوية الحكومية  إل األردن ألدوارهم

 ؟العاملين معهم
لإلجابةةةة عةةةن هةةةدا السةةة ال تةةة  يسةةةاب المتوسةةةطات اليسةةةاصية واالييرافةةةات المعياريةةةة والرتبةةةةة، 

نرجات استجابات هفران عييةة النراسةة علةت مييةال نرجةة ممارسةة مةنيرا المةنارل الثايويةة اليةوميةة ل
اليسةةاصية واالييرافةةات  وفيةةا  للمتوسةةطات ،وقةةن تةة  ترتيص ةةا تيا)ليةةا   ،نوارهةة  الييانيةةة بمجاالتةةه الخمسةةةأل

 ( يو   دلك:4والجنول رق  ) ،المعيارية
نحرا ات المعيارّية والرتب لدرجة أهمية ممارسة مديري المدارس (: المتوسطات الحسابّية واال 4جدول  

الثانوية الحكومية ألدوارهم القيادية عل  نحٍو عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليًا حسب 
 المتوسطات الحسابية

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوس  الحسابإل المجال رقم المجال
 مرت عة 1 0.73 4.63 االستراتيجيةالييانة  2
 مرت عة 1 0.35 4.22 قيانة التعل  والتعلي  4
 مرت عة 2 0.57 4.21 الييانة اإلنارية 1
 مرت عة 3 0.65 4.18 قيانة الت يير 3
 مرت عة 4 0.69 4.15 الييانة المجتمعية 5

 مرتفعة 0.61 4.20 الكلإل
مةةةنيرا المةةةنارل الثايويةةةة اليةوميةةةة ألنوارهةةة  ( للةةةت هن نرجةةةة واقةةةم ممارسةةةة 4يصةةةين الجةةةنول )

(، 0.61( بةاييرار معيةارا )4.20الييانية علت ييِو عا  ةايةت مرت عةة؛ لد صلة  المتوسةط اليسةاصي )
وايتم المجال غالييانة االستراتيجيةغ في المرتبة األولت وبنرجة مرت عة، والمجةال غقيةانة الةتعل  والتعلةي غ 
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رت عة، والمجال غالييانة اإلناريةغ في المرتبة الثالثة صنرجةة مرت عةة، والمجةال في المرتبة الثايية صنرجة م
غقيةةانة الت ييةةرغ فةةي المرتبةةة الرابعةةة صنرجةةة مرت عةةة، غالييةةانة المجتمعيةةةغ فةةي المرتبةةة الخامسةةة وبنرجةةة 

نينيةة والتةي مرت عة. ويع)و البايثان تلك اليتيجة للت لنراك هفران عييةة النراسةة للةت ههميةة األنوار التج
تتياسةةب والتطةةورات المتالييةةة والتيةةن  فةةي المعرفةةة، باإل ةةافة للةةت ههميةةة تلةةك األنوار وقةةنرت ا علةةت 

وات يةت يتةا ر النراسةة اليالّيةة مةم  ،والمعارر المتيامية، وهي السصيممجاص ة م ةالت عهر العولمة 
المةنيرين ةةايوا فةةاعلين ( التةي هر ةةرت هن Kelechukwu, 2011يتةا ر نراسةة قةا  ص ةةا ةيلي ةوةوو )

نارة الطةةالب والمةةور ين فةةي  ،ب ةةةم جيةةن فةةي اإلنارة الماليةةة واألعمةةال اإلناريةةة المتعليةةة بالمةةنارل وا 
ن مةة ثرين ب ةةةم فعةةال فةةي العالقةةة و والم ةةا  العامةةة، لد ةةةان المةةنير  وتطةةوير الميةةاهر ،اإلنارة والتعلةةي 

( هن مسةةتو  اليةةنرة علةةت الييةةانة 2010ي )صةةين المنرسةةة والمجتمةةم. واختل ةةت مةةم يتةةا ر نراسةةة يصي ةة
 التربوية لمنيرا ومنيرات المنارل الثايوية جاء بمستو  ميصول.

ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالا ومناقشدتها، الدمي يدنّص علد : هدل توجدد  دروق مات 
يددة (   ددإل درجددة ممارسددة مددديري ومددديرات المدددارس الثانويددة الحكومα=0.05داللددة إحصددائّية  

ألدوارهددم القياديددة، وأهميددة هددمه الممارسددة، ُتعددزا لمتغيددرات  الجددنس، والمؤهددل العلمددإل، واإلقلدديم، 
 وسنوات الخبرة(؟ 

( للك ف عن ناللة ال ةرو  صةين متوسةطات t-testلإلجابة عن هدا الس ال ت  استخنا  اختبار )
ةةا لمت ّيةةر  ،ارهةة  الييانيةةةاسةةتجابات عييةةة النراسةةة فةةي نرجةةة ممارسةةة مةةنيرا المةةنارل الثايويةةة ألنو  تبع 

ةةا لمت ّيةةر الم هةةم  ةمةةا تةة  اسةةتخنا   ،العلمةةي )بةةةالوريول، نراسةةات عليةةا(الجةةيل )دةةةر، هيثةةت(، وتبع 
( لمعرفةةة ناللةةة ال ةةرو  اإليهةةا ّية فةةي One Way ANOVAاختبةةار تيليةةم التبةةاين األيةةانا )

قلي  الوسط،  قلي  الجيوب(المتوسطات تع)  لمت ير اإلقلي  )لقلي  ال مال، وا  ومت ير سةيوات الخصةرة  ،وا 
 سية فأكثر(. علت الييو اآلتي:  11سيوات،  10-6سيوات فأقم ، من  5)
( للك ةف عةن ناللةة t-testلإلجابةة عةن هةدا السة ال تة  اسةتخنا  اختبةار )حسب متغير الجدنس:  .أ

لمةةنارل ال ةرو  صةةين متوسةطات اسةةتجابات عييةة النراسةةة فةي نرجةةة واقةم وههميةةة ممارسةة مةةنيرا ا
ا لمت ّير الجيل ) دةر، هيثت ( والجنول ) ،الثايوية ألنواره  الييانية  ( يو   دلك:5تبع 
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( للفروق بين استجابات أ راد العينة عل  مجاالت واقل ممارسة t- test(: نتائج اختبار ت  5جدول  
عل  مجاالت أهمية همه مديري المدارس الثانوية ألدوارهم القيادية بوصفهم قادة تربويين، وتقديراتهم 

 الممارسة تبعًا الختالف متغير الجنس

 المتغيرات
  مصادر التباين(

 العدد متغير الجنس
المتوس  
 الحسابإل

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
اختبار 
  ت(

درجات 
 الحرية

مستوا 
الداللة 

 اإلحصائية 

 مجال الييانة اإلنارية 
 0.88 0.96 1.60 300 دةر 

 
608 0.66 

 0.91 1.62 310 هيثت
مجال الييانة 
 االستراتيجية 

 0.56 2.25 300 دةر 
0.93 608 0.35 

 0.54 2.21 310 هيثت

 مجال قيانة الت يير 
 0.59 2.23 300 دةر 

2.04 608 0.04*  
 0.52 2.14 310 هيثت

مجال قيانة التعل  
 والتعلي  

 0.57 1.85 300 دةر
2.98 608 0.21 

 0.63 1.81 310 هيثت

 مجال الييانة المجتمعية 
 0.71 2.09 300 دةر

1.86 608 0.07 
 0.61 2.00 310 هيثت

 الكلي
 0.41 2.00 300 دةر

1.94 608 0.06 
 0.56 1.96 310 الكلي

عةةةن  وجةةةةون فةةةرو  دات ناللةةةة ليهةةةا ية عيةةةةن مسةةةتو  الناللةةةة دات ناللةةةةة ( 5يصةةةين الجةةةنول )
ُتعة)  لمت يةر الجةيل علةت  ال ةرو  صةين واقةم الممارسةة وههميت ةا،رات ( علت تينيα=0.05ليها ّية )

مجاالت )الييةانة اإلناريةة، والييةانة االسةتراتيجية، وقيةانة الةتعل  والتعلةي ، والييةانة المجتمعيةة(، باسةتثياء 
هةي قيمةةة دات ( 0.04( وبمسةتو  ناللةة )2.04المجةال )قيةانة الت ييةر( لد صل ةت قيمةة اختبةار )ت( )

لد هر ةةرت اليتةةا ر وجةةون فةةرو  دات ناللةةة ليهةةا ية عيةةن مسةةتو  الناللةةة دات ناللةةة  ة ليهةةا يةناللةة
هن الةةدةور هكثةةر تيصةةم مةةن اإليةةاث للةةت ( ولهةةال  الةةدةور، ويعةة)و البايثةةان دلةةك α=0.05ليهةةا ّية )

يةانة فةي لمطلةوب، هو ال) ل ةرة الت يير، والالتي يط ت علي ن اليلق من عن  الينرة علت تي يةد الت ييةر ا
وب ةةةم عةةا  هر ةةرت اليتةةا ر عةةن  وجةةون فةةرو  صةةين الةةدةور واإليةةاث علةةت األناة ةةةةم،  ،عةةبء العمةةم
ياثةا ( العةاملين مع ةة  هي ة  يمارسةةون  للةةت ويعةون دلةك هن وج ةة يرةر المعلمةةين تجةاو المةنيرين )دةةةورا  وا 

للةةةت هن معرةةة  األعمةةةال اإلناريةةةة التةةةي تيتهةةةر علةةةت التخطةةةيط السةةةيوا والمتابعةةةة، وقةةةن يعةةة)  دلةةةك 
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وات يةت يتةا ر هةدو النراسةة مةم يتةا ر نراسةة  ،الةال)  للييةا  بةأنواره  الييانيةةالمنيرين يييه   التةنريب 
(، التي هر ةرت هن نرجةة ممارسةة مةنيرا المةنارل الثايويةة اليةوميةة مةن وج ةة 2011ميس  الع)ا  )

 يرر المعلمين لييانة الت يير جاءت صنرجة متوسطة.
للك ةف عةن  (t-testلإلجابة عن هدا الس ال تة  اسةتخنا  اختبةار )هل العلمإل: حسب متغير المؤ  .ب

ناللةةة ال ةةرو  صةةةين متوسةةطات اسةةةتجابات عييةةة النراسةةةة فةةي نرجةةةة واقةةم وههميةةةة ممارسةةة مةةةنيرا 
ةةةا لمت ّيةةةر الم هةةةم العلمةةةي )بةةةةالوريول، نراسةةةات عليةةةا(،  المةةةنارل الثايويةةةة ألنوارهةةة  الييانيةةةة تبع 

 لك:( يو   د6والجنول )
( للفروق بين استجابات أ راد العينة عل  مجاالت واقل ممارسة t- test(: نتائج اختبار ت  6جدول  

مديري المدارس الثانوية ألدوارهم القيادية بوصفهم قادة تربويين، وتقديراتهم عل  مجاالت أهمية همه 
 الممارسة تبعًا الختالف متغير المؤهل العلمإل

 المجال
 

متغير المؤهل 
 لمإلالع

 العدد
المتوس  
 الحسابإل

االنحراف 
 المعياري 

اختبار 
  ت(

درجات 
 الحرية

مستوا 
 الداللة 

 مجال الييانة 
 اإلنارية 

 0.55 0.55 1.60 360 بةالوريول
 608 0.58 

 0.63 1.62 250 نراسات عليا
مجال الييانة 
 االستراتيجية 

 0.54 2.20 360 بةالوريول
1.28 608 0.20 

انراسات علي  250 2.21 0.57 
 مجال قيانة 
 الت يير 

 0.71 2.18 360 بةالوريول
0.14 608 0.89  

 0.52 2.19 250 نراسات عليا
مجال قيانة التعل  

 والتعلي  
 0.66 1.79 360 بةالوريول

0.13 608 0.90 
 0.95 1.78 250 نراسات عليا

 مجال الييانة
 المجتمعية 

 0.44 2.05 360 بةالوريول
0.25 608 0.80 

 1.07 2.04 250 نراسات عليا

 الكلي
 0.87 1.96 360 بةالوريول

0.48 608 0.63 
 0.82 1.97 250 نراسات عليا

عةةةن  وجةةةةون فةةةرو  دات ناللةةةة ليهةةةا ية عيةةةةن مسةةةتو  الناللةةةة دات ناللةةةةة ( 6يصةةةين الجةةةنول )
را ومةةةنيرات المةةةنارل الثايويةةةة ( علةةةت تيةةةنيرات ال ةةةرو  صةةةين واقةةةم ممارسةةةة مةةةنيα=0.05ليهةةةا ّية )

وقن ُيع)  السةصب هن  ،الم هم العلمي اليةومية ألنواره  الييانية، وههمية هدو الممارسة، ُتع)  لمت ير
جميةةم المعلمةةين موجةةونين فةةي صي ةةة تربويةةة وايةةنة، فةةال تختلةةف يرةةرت   تجةةاو ههميةةة ممارسةةة مةةنيرا 
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مي ةةا للوهةةول بةةالتعلي  للةةت هعلةةت المسةةتويات الةةدا  المةةنارل الثايويةةة ألنوارهةة  الييانيةةة، والتةةي ال صةةنّ 
 واليةةنرة علةةت يةةم الم ةةةالت التةةي ،ويتةةا ج   ،يةةيعةل صةةنورو علةةت مواهةة ات الخةةريجين مةةن المةةنارل

( التةي 2013وات يت يتا ر هدو النراسةة مةم يتةا ر نراسةة يوريةة ) ،يتعر ون ل ا في المرايم الاليية
ومةةنيرات المةةنارل اليةوميةةة التابعةةة إلنارة التربيةةة  ،ن  مةةنيرا هةةنفت تعةةرر فعاليةةة الييةةانة اإلناريةةة لةة
صييمةا اختل ةت مةم يتةا ر نراسةةة  ،وجةون فةرو  ُتعة)  الم هةم العلمةيوالتعلةي  فةي المنييةة الميةورة، بعةن  

وتيميةةة المةةوارن الب ةةرية فةةي  ،( التةةي هةةنفت تعةةّرر نرجةةة جةةونة هناء الييةةانة التربويةةة2013ال امةةنا )
ولهةةال   ،الم هةةم العلمةي لمت يةروالمتوسةطة بالمنييةةة الميةورة، صوجةةون فةرو  ُتعةة)   ،ةالمةنارل الثايويةة

 الم هم العملي األعلت. 
تةةة  يسةةةاب المتوسةةةطات اليسةةةاصية واالييرافةةةات المعياريةةةة لل ةةةرو  صةةةين حسدددب متغيدددر اإلقلددديم:  .ج

وارهةةة  اسةةةتجابات هفةةةران عييةةةة النراسةةةة علةةةت مجةةةاالت واقةةةم ممارسةةةة مةةةنيرا المةةةنارل الثايويةةةة ألن
تبعةةا  الخةةتالر  ،الييانيةةة صوهةة    قةةانة تربةةويين، وتيةةنيرات   علةةت مجةةاالت ههميةةة هةةدو الممارسةةة

 ( يو   دلك:7مت ير اإلقلي  )لقلي  ال مال، لقلي  الوسط، لقلي  الجيوب(، والجنول )

واقل  (: المتوسطات واالنحرا ات المعيارية للفروق بين استجابات أ راد العينة عل  مجاالت7جدول  
ممارسة مديري المدارس الثانوية ألدوارهم القيادية بوصفهم قادة تربويين، وتقديراتهم عل  مجاالت أهمية 

 همه الممارسة تبعًا الختالف متغير اإلقليم
 االنحراف المعياري  المتوس  الحسابإل العدد اإلقليم المجال

 ةالييانة اإلناري
 1.04 1.60 200 اقلي  ال مال
 0.92 1.61 221 طاقلي  الوس

 9.93 1.60 189 اقلي  الجيوب

 الييانة االستراتيجية
 0.60 2.25 200 اقلي  ال مال
 0.52 2.18 221 اقلي  الوسط
 0.55 2.27 189 اقلي  الجيوب

 قيانة الت يير
 0.59 2.18 200 اقلي  ال مال
 0.55 2.13 221 اقلي  الوسط
 0.48 2.25 189 اقلي  الجيوب

 التعل  والتعلي  قيانة
 0.60 1.78 200 اقلي  ال مال
 0.61 1.75 221 اقلي  الوسط
 0.62 1.82 189 اقلي  الجيوب
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 االنحراف المعياري  المتوس  الحسابإل العدد اإلقليم المجال

 الييانة المجتمعية
 0.70 2.03 200 اقلي  ال مال
 0.64 2.02 221 اقلي  الوسط
 0.67 2.10 189 اقلي  الجيوب

 االستباية ةةم
 2.25 1.92 200 اقلي  ال مال

 2.18 1.90 221 وسطاقلي  ال
 2.11 1.96 189 اقلي  الجيوب

( هن هيةةاك فروقةةا  راهريةةة صةةين متوسةةطات ال ةةرو  صةةين اسةةتجابات هفةةران عييةةة 7يصةةين الجةةنول )
وههميةةة ممارسةةة مةةنيرا المةةنارل الثايويةةة ألنوارهةة  الييانيةةة صوهةة    قةةانة  ،النراسةةة علةةت ُبعةةنا واقةةم

تبعةةا  لمت يةةر االقلةةي ، ولتينيةةن مةةا لدا ةايةةت هةةدو ال ةةرو   ،تربةةويين، لكةةم مجةةال مةةن مجةةاالت النراسةةة
(، تةة  اسةةتخنا  تيليةةم α= 0.05فروقةةا  راهريةةة ه  هي ةةا دات ناللةةة ليهةةا ية عيةةن مسةةتو  الناللةةة )

 (:8(، ةما هو مو   في الجنول رق  )One-WayANOVAالتباين األيانا )

بين استجابات أ راد للفروق  (One-way ANOVAحادي  نتائج اختبار تحليل التباين األ(: 8جدول  
العينة عل  مجاالت واقل ممارسة مديري المدارس الثانوية ألدوارهم القيادية بوصفهم قادة تربويين، 

 وتقديراتهم عل  مجاالت أهمية همه الممارسة تبعًا لمتغير االقليم

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

 ر  ف(اختبا
مستوا الداللة 

 .Sigاإلحصائية 

 ةالييانة اإلناري
 0.023 2 0.047 صين المجموعات

 0.88 607 535.74 ناخم المجموعات 0.996 0.004
  609 535.74 المجموع

الييانة 
 االستراتيجية

 0.54 2 8.32 صين المجموعات
 0.30 607 184.23 ناخم المجموعات 0.17 1.78

  609 185.31 المجموع

 قيانة الت يير
 0.69 2 1.38 صين المجموعات

 0.29 607 178.02 ناخم المجموعات 0.09 2.37
  609 179.41 المجموع

قيانة التعل  
 والتعلي 

 0.29 2 0.59 صين المجموعات
 0.36 607 221.73 ناخم المجموعات 0.44 0.82

  609 222.33 المجموع
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 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 ر  ف(اختبا المربعات

مستوا الداللة 
 .Sigاإلحصائية 

الييانة 
 عيةالمجتم

 0.52 2 1.05 صين المجموعات
 0.44 607 270.00 ناخم المجموعات 0.31 1.19

  609 271.05 المجموع

 االستباية ةةم
 7.53 2 15.06 صين المجموعات

 4.77 607 189.56 ناخم المجموعات 0.21 1.58
  609 291.068 المجموع

 ية عيةةةةن مسةةةتو  الناللةةةة دات ناللةةةةة عةةةن  وجةةةةون فةةةرو  دات ناللةةةة ليهةةةا( 8يصةةةين الجةةةنول )
( علةةةت تيةةةنيرات ال ةةةرو  صةةةين واقةةةم ممارسةةةة مةةةنيرا ومةةةنيرات المةةةنارل الثايويةةةة α=0.05ليهةةةا ّية )

اليةومية ألنواره  الييانيةة، وههميةة هةدو الممارسةة، ُتعة)  لمت يةر سةيوات الخصةرة علةت جميةم مجةاالت 
ألناء والممارسةات اإلناريةة مةن قصةم المةنيرين مةن النراسة. وير  البايثان هن دلك قن يعون للت ت ابه ا

 وج ة يرر المعلمين العاملين مع  . 
:  ت  يساب المتوسطات اليساصية واالييرافةات المعياريةة لل ةرو  صةين حسب متغير سنوات الخبرة .ن

اسةةةتجابات هفةةةران عييةةةة النراسةةةة علةةةت مجةةةاالت واقةةةم ممارسةةةة مةةةنيرا المةةةنارل الثايويةةةة ألنوارهةةة  
صوه    قانة تربويين، وتينيرات   علت مجاالت ههمية هدو الممارسة تبعا  الختالر مت يةر الييانية 

 ( يو   دلك:9سية فأكثر(، والجنول ) 11سيوات،  10-6سيوات فأقم، صين  5سيوات الخصرة )
المتوسطات واالنحرا ات المعيارية للفروق بين استجابات أ راد العينة عل  مجاالت واقل (: 9جدول  

ارسة مديري المدارس الثانوية ألدوارهم القيادية بوصفهم قادة تربويين، وتقديراتهم عل  مجاالت أهمية مم
 همه الممارسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري  المتوس  الحسابإل العدد سنوات الخبرة المجال

 ةالييانة اإلناري
 0.90 1.57 180 سيوات فأقم 5
 0.92 1.66 209 سيوات 10-6صين 
 0.91 1.60 211 فةأكثر سية 11

 الييانة االستراتيجية
 0.58 2.20 180 سيوات فأقم 5
 0.53 2.22 209 سيوات 10-6صين 
 0.54 2.26 211 فةأكثر سية 11

 0.55 2.15 180 سيوات فأقم 5 قيانة الت يير
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 0.53 2.13 209 سيوات 10-6صين 
 0.54 2.27 211 فةأكثر سية 11

 قيانة التعل  والتعلي 
 0.56 1.75 180 سيوات فأقم 5
 0.62 1.82 209 سيوات 10-6صين 
 0.61 1.78 211 فةأكثر سية 11

 الييانة المجتمعية
 0.62 2.04 180 سيوات فأقم 5
 0.69 2.07 209 سيوات 10-6صين 
 0.68 2.03 211 فةأكثر سية 11

 االستباية ةةم
 0.21 1.94 180 سيوات فأقم 5
 0.23 1.98 209 سيوات 10-6صين 
 0.22 1.99 211 فةأكثر سية 11

( هن هيةةاك فروقةةا  راهريةةة صةةين متوسةةطات ال ةةرو  صةةين اسةةتجابات هفةةران عييةةة 9يصةةين الجةةنول )
النراسةةة علةةت ُبعةةنا واقةةم وههميةةة ممارسةةة مةةنيرا المةةنارل الثايويةةة ألنوارهةة  الييانيةةة صوهةة    قةةانة 

مةةن مجةةاالت النراسةةة تبعةةةا  لمت يةةر سةةيوات الخصةةرة، ولتينيةةن مةةا لدا ةايةةت هةةةدو تربةةويين، لكةةم مجةةال 
(، تةة  اسةةتخنا  α= 0.05ال ةةرو  فروقةةا  راهريةةة ه  هي ةةا دات ناللةةة ليهةةا ية عيةةن مسةةتو  الناللةةة )

 (: 10( ، ةما هو مو   في الجنول )One-Way ANOVAتيليم التباين األيانا )

بين استجابات أ راد للفروق  (One-way ANOVAلتباين االحادي  نتائج اختبار تحليل ا: (10جدول  
عينة الدراسة عل  مجاالت واقل ممارسة مديري المدارس الثانوية ألدوارهم القيادية بوصفهم قادة تربويين، 

 وتقديراتهم عل  مجاالت أهمية همه الممارسة تبعًا الختالف متغير سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين المجال
 لمربعاتا

درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة اختبار 
  ف(

مستوا 
 الداللة 

 ةالييانة اإلناري
 1.38 2 2.77 صين المجموعات

 0.87 607 532.96 ناخم المجموعات 0.21 1.58
  609 535.74 المجموع

الييانة 
 االستراتيجية

 0.29 2 5.87 صين المجموعات
 0.30 607 184.72 ناخم المجموعات 0.38 0.97

  609 185.31 المجموع

 قيانة الت يير
 1.11 2 2.22 صين المجموعات

3.82 0.02* 
 0.29 607 177.18 ناخم المجموعات
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 مصدر التباين المجال
مجموع 

 لمربعاتا
درجات 
 الحرية

متوس  
 المربعات

قيمة اختبار 
  ف(

مستوا 
 الداللة 

  609 179.41 المجموع

قيانة التعل  
 والتعلي 

 0.28 2 0.57 صين المجموعات
 0.36 607 221.76 ناخم المجموعات 0.46 0.78

  609 222.23 المجموع

 الييانة المجتمعية
 0.13 2 0.26 صين المجموعات

 0.44 607 270.78 ناخم المجموعات 0.74 0.30
  609 271.05 المجموع

 االستباية ةةم
 5.08 2 10.17 صين المجموعات

 4.77 607 290.05 ناخم المجموعات 0.346 1.06
  609 291.06 المجموع

( α= 0.05) دات ناللةةة ليهةةا ية عيةن مسةةتو  الناللةة( عةن  وجةةون فةرو  10يصةين الجةةنول )
صةةين متوسةةطات ال ةةرو  صةةين اسةةتجابات هفةةران عييةةة النراسةةة علةةت ُبعةةنا واقةةم وههميةةة ممارسةةة مةةنيرا 

علةةت مجةةاالت )الييةةانة اإلناريةةة، والييةةانة المةةنارل الثايويةةة ألنوارهةة  الييانيةةة صوهةة    قةةانة تربةةويين، 
وقيةةانة الةةتعل  والتعلةةةي ، والييةةانة المجتمعيةةة( وعلةةت األناة ةةةةةم، وقةةن ُيعةة)  عةةن  وجةةةون  االسةةتراتيجية،

فةةرو  فةةي المجةةاالت المةةدةورة )الييةةانة اإلناريةةة، والييةةانة االسةةتراتيجية، وقيةةانة الةةتعل  والتعلةةي ، والييةةانة 
الية  علت ههميةة  المجتمعية( للت ت ابه وج ات يرر المعلمين، فم ما اختل ت سيوات الخصرة، لال هن

ال تيتةةةاج وقةةةت طويةةةم لليةةة  علةةةت فعاليةةةة هناء مةةةنيرا  ،ونرجةةة ممارسةةةة المةةةنيرين ألنوارهةةة  الييانيةةة
 المنارل.

( وبمسةةتو  3.82صييمةا وجةةنت فةرو  علةةت مجةةال )قيةانة الت ييةةر( لد صل ةةت قيمةة اختبةةار )ر( )
دات ناللةة ليهةا ية عيةن ( هي قيمة دات ناللة ليها ية، وهةدا يةنل علةت وجةون فةرو  0.02ناللة )

( صةين متوسةطات ال ةرو  صةين اسةتجابات هفةران عييةة α= 0.05مسةتو  الناللةة عيةن مسةتو  الناللةة  )
ولمعرفةة هةةال   ،نارل الثايويةة ألنوارهةة  الييانيةةالنراسةة علةت ُبعةنا واقةةم وههميةة ممارسةة مةةنيرا المة

 ( يو   دلك:11والجنول ) ( للمياريات البعنية،Scheffeمن، ت  استخنا  اختبار  ي يه )
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(  للفروق بين متوسطات استجابات أ راد عينة الدراسة عند Scheffe: نتائج اختبار شيفيه  (11جدول  
مجال واقل ممارسة قيادة التغيير عند مديري المدارس الثانوية الحكومية بوصفهم قادة تربويين، وتقديراتهم 

 سنوات الخبرة عل  أهمية ممارسة هما المجال تبعًا الختالف

المتوس   سنوات الخبرة
 الحسابإل

  دأكثر سنة 11 سنوات 10 - 6بين  سنوات 5أقل من 
 المتوس  الحسابإل

2.15 2.13 2.27 
 1.200 *1.302  2.15 سيوات فأقم 5
 0.102   2.13 سيوات 10 - 6من 
    2.27 سيوات فأكثر 11

ية عيةن مسةةتو  الناللةة عيةةن مسةتو  الناللةةة  ( وجةةون فةرو  دات ناللةةة ليهةا 11يصةين الجةنول )
(α= 0.05 صةةين متوسةةطات ال ةةرو  صةةين اسةةتجابات هفةةران عييةةة النراسةةة علةةت ُبعةةنا واقةةم وههميةةة )

سةيوات فأقةم( وبةين دوا الخصةرة  5ممارسة منيرا المنارل الثايوية ألنواره  الييانية صين دوا الخصةرة )
 ،سةةةيوات فأقةةةم( 5لهةةةال  دوا الخصةةةرة )علةةةت، ها سةةةيوات( ولهةةةال  المتوسةةةط اليسةةةاصي األ 6-10)
يملكةون  باعتبةاره ير  البايثان هن المعلمين ينيثي التخرج يملكون الطاقة والنافعيةة والرغبةة للعمةم، و 

ثبةات الةداتهفةار واستراتيجيات تجعل   ييصلةو  اختل ةت يتةا ر هةدو النراسةة مةم  ،ن علةت ليجةا) الم ةا  وا 
 وجون فرو  ُتع)  لمت ير الخصرة ولهال  الخصرة األعلت.ل(، 2013يتا ر نراسة ال امنا )

 التوصيات:
: ه ارت يتا ر الس ال األول للت هن نرجة واقم ممارسة منيرا المنارل الثايوية اليةومية أوالً 

 ألنواره  الييانية ةايت ميخ  ة، وعليه يوهي البايثان بما يلي:
المنارل، باعتبار الييانة المنرسية م ية ل ا و م معايير مييية يت  علت هساس ا اختيار منراء  .1

 قواعنها وهخالقيات ا.
ينرة منراء المنارل ملجراء م)ين من النراسات تتعلق صتهمي  اختبارات ميةية المرجم لييال  .2

 علت الييا  باألنوار الييانية مثم: )اختبار الينرات الييانية(.
ة وب ةم نورا لمنراء المنارل، خاهة فيما يتعلق اهتما  و)ارة التربية والتعلي  بعين نورات تنريصي .3

 بالييانة االستراتيجية وقيانة الت يير، تو   في ا الخطوات واإلجراءات وب ةم عملي.

: ه ارت يتا ر الس ال الثايي للت هن نرجة ههمية ممارسة منيرا المنارل الثايوية اليةومية ثانياً 
البايثان صإعطاء م)ين من الهالييات لمنراء  ألنواره  الييانية ةايت مرت عة، وعليه يوهي
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تعتصر هكثر تيريما  مما هي عليه اآلن والتي من  أي ا هن تس   في ت عيم ال راكة  ،المنارل
المجتمعية من ييث م ارةة المجتمم الميلي في مختلف مجاالت التيمية الثيافية واالقتهانية 

 واالجتماعية.

ل الثالث والتي صييت عن  وجون فرو  دات ناللة ليها ية تع)  استيانا  للت يتا ر الس ا ثالثَا:
ةما صييت اليتا ر عن  وجون فرو   ،تلمت يرا الم هم العلمي، واإلقلي  وعلت ةافة المجاال

دات ناللة ليها ية تع)  لمت يرا الجيل، وسيوات الخصرة علت ةافة المجاالت باستثياء 
وجون فرو  دات ناللة ليها ية عين مستو  تطصيق  غمجال قيانة الت ييرغ لد هر رت اليتا ر

غقيانة الت ييرغ تع)  لكم من مت ير الجيل ولهال  الدةور ومت ير سيوات الخصرة ولهال  
دوا الخصرة هقم من خمل سيوات، وعليه؛ يوهي البايثان صإجراء نراسات تتعلق بييانة الت يير 

جراء نراسات مماثلة ل دو وبيث هثر ةم من مت يرا الجيل وسيوات الخصرة وب  ةم هوسم، وا 
 النراسة ت مم مت يرات هخر  ل  ت مل ا النراسة اليالية.
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