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 ملخص:
الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق  هدفت الدراسة الحالية إلى

( 195)من تكونت عينة الدراسة  أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظات الشمال.
قة تم اختيارهم بطريمدارس محافظات الشمال: إربد، وجرش، وعجلون، والمفرق، معلمًا ومعلمة من 

من خالل استخدام استبانة  المسحيالمنهج الوصفي  تم استخدام ولتحقيق هدف الدراسةعشوائية. 
القيادة واإلدارة، وبيئة الطلبة، و ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي: التعلم والتعليم، 04تكونت من )

ة ممارسة مديري . وأظهرت النتائج أن درجصدقها وثباتهاوقد تم التحقق من والمدرسة والمجتمع، 
( في محافظات الشمال SDIالمدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية )

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  بدرجة متوسطة، تمن وجهة نظر المعلمين جاء
حقيق أهداف إحصائية في تقديرات افراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في ت

والمديرية ُتعزى لمتغيرات الجنس، ومستوى المدرسة، والمحافظة، ووجود فروق  خطة تطوير المدرسة
 54وذلك لصالح تقديرات ذوي الخبرة )أكثر من ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير سنوات الخبرة، 

 سنوات(.
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School principals exercising their roles in Achieving the Goals of School 

and Directorate Improvement plan (SDI) in Northern Governorates 

from teachers' point of view 

Nuha Musa Outom* 
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Abstract: 

The present study aimed at revealing the degree of the principals' 

performance of their roles in achieving the goals of the school and 

directorate development plan in the northern governorates from teachers' 

point of view. A random sample was selected from the northern 

governorates: Irbid, Jerash, Ajloun and Mafraq, which consisted of (591) 

teachers. To achieve the objective of the study, the analytical descriptive 

methodology was used to collect the data on the sample of the sample. The 

questionnaire consisted of (40). The validity of the study tool was confirmed 

using the validity of the content.  

The results of the study showed that the degree of practicing principals 

for their roles in achieving the objectives of the school development plan 

and the directorate (SDI) in the northern governorates from the point of 

view of teachers was a medium. The results showed that there were no 

statistically significant differences according to gender, school level and 

governorate, Statistical significance according to the variable years of 

experience was found. 

Keywords: School principals, School and Directorate Improvement plan 

(SDI), Northern Governorates. 
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 المقدمة 
أن التنميةة من دول العالم، في السنوات األخيرة ومنها المملكةة األردنيةة الهاشةمية،  عديدأدركت 

التعليميةةةة شةةةرط أساسةةةي للتنميةةةة البشةةةرية الشةةةاملة، ومةةةن ثةةةم أخةةةذت بفكةةةر  التخطةةةيط التعليمةةةي، والةةةذي 
ضةةةةرورة قوميةةةةة وحياتيةةةةة وتنمويةةةةة، تحتمهةةةةا الظةةةةروف  بوصةةةةفهاأنعكةةةةس علةةةةى شةةةةكل خطةةةةط تطويريةةةةة 

 االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات التي تسعى للتقدم واالزدهار.
للتغييةةر وقاعةةدة أساسةةية فةةي التطةةوير يتوجةةج إعةةداد بةةرامج تطويريةةة مةةن ولكةةون المدرسةةة مركةةزًا 

شةراف التربةوي حداث التحسينات في الممارسات اإلدارية وخاصة القيادة والتخطيط والتنظةيم واإلإأجل 
والرقابة والتقويم للحصول على أفضل المخرجةات المدرسةية بشةكل شةامل ومتكامةل ومسةتمر، وهةذا مةا 

من البرامج التطويرية، ُنفذ منها في المرحلةة األولةى مةن  اً عديدنفذت  إذربية والتعليم قامت به وزارة الت
مشةرو  تطةةوير التعلةةيم نحةةو اقتصةةاد المعرفةةة، ومةةن أجةةل توظيةةف الةةدروس المسةةتفادة مةةن هةةذ  البةةرامج 

يةة مةن بما يساعد الطلبة علةى تحقيةق معةايير اقتصةاد المعرفةة بةدأت الةوزارة بتنفيةذ بةرامج المرحلةة الثان
مشةةرو  تطةةوير التعلةةيم مةةن أجةةل توسةةيس نظةةام وطنةةي للتطةةوير مبنةةي علةةى المدرسةةة، وتمثةةل ذلةةك فةةي 

تكةةون مةةن برنةةامجين فةةرعيين: األول خةةا  بتطةةوير  إذالمشةةرو  األردنةةي لتطةةوير المدرسةةة والمديريةةة 
ع، والقيةادة المدرسةة والمجتمةو المدرسة ويتكون من أربعة مجاالت هي: التعلم والتعلةيم، وبيئةة الطالةج، 

واإلدارة، والثةةةاني خةةةا  بتطةةةوير مديريةةةة التربيةةةة والتعلةةةيم ويتكةةةون مةةةن ثالثةةةة مجةةةاالت: دعةةةم الةةةةتعلم 
دارة األداء والقيادة )و المجتمع والمديرية، و والتعليم،   (. Al-Saqour, 2017ا 

تتجلى رؤية خطة تطوير المدرسة والمديرية في تقديم خدمات تربوية عالية الجودة، وبناء 
، وبرامج تنمية مهنية مستدامة، في ظل بيئة تعليمية آمنة؛ لتحقيق أهداف تشاركيةط تطويرية خط

تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة؛ إذ تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ترجمة هذ  الرؤية من خالل 
قتصاد رسالة واضحة تتمحور حول رفد المجتمع بجيل قادر على تلبية متطلبات التعليم نحو اال

المعرفي؛ من خالل التنمية المهنية للكوادر اإلدارية والبشرية، واستثمار الموارد المتاحة، وبمشاركة 
 (.Ministry of Education, 2015فاعلة من المجتمع المحلي )

وتعد اإلدارة المدرسية عنصرًا مهمًا من عناصر العملية التربوية، فهي تهتم بتنظيم نظةام العمةل 
، وتةةوفير كةةل الظةةروف واالحتياجةةات التةةي تسةةاعد علةةى تحقيةةق األهةةداف  وتطةةوير  هتسةةهيلو  بالمدرسةةة

عةدادهم لتةولي مسةؤولياتهم فيها التربوية المرغوج ، من أجل تحقيق نمو الطلبة روحيًا وعقليًا وبةدنيًا، وا 
 (.Rabee, 2008)في الحياة الحاضرة والمستقبلية 
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 التربويةة، األهةداف علةى خطةط المدرسةة لتحقيةق يشةرف مةدير المدرسةة تربويةاً  وبوصةفه قائةداً 
 ومةا عاتقةه، علةى تقةع التةي المهمةاتالمسةؤوليات و  لجميةع ومتفهمةاً  والتةي تتطلةج منةه أن يكةون مةدركاً 

 الالمنهجيةة واألنشةطة بةالمنهج اليوميةة فةي المدرسةة، سةواء أكانةت متصةلة األعمةال بإنجةاز يتعلةق
 األمةور أوليةاء أم العةاملين أم المختلفةة، منهعلمةين وشةؤوالم أموتحصةيلهم،  الطلبةةم أ لةه، المصةاحبة

 رئةيس بشةكل المدرسةة الحيةوي لمةدير ويتبلةور بنةاًء عليةه، الةدور عامةة، بصةفة والمجتمةع المحلةي
 العلمةي األسةلوج واسةتخدام المهمةاتو  هةذ  المسةؤوليات قيةادة أو إدارة علةى مقدرتةه مةدى فةي وأساسةي
   (.Momani, 2008)لها  المصاحبة ف المختلفةالمواق معالجة في العلمية والطرق

مهنيةة وخبةرات تربويةة وبيئةة تعليميةة آمنةة  مقةدراتولكون خطة تطوير المدرسة تسعى إلى بناء 
للطلبةةةة، ليتمكنةةةوا مةةةن تحقيةةةق النتاجةةةات التعليميةةةة للمنةةةاهج، وأهةةةداف تطةةةوير التعلةةةيم، لرفةةةد المجتمةةةع 

في الوصول إلةى اقتصةاد المعرفةة، لإلسهام مشكالت بمواطنين مشاركين ومبدعين قادرين على حل ال
ولكةةون مةةدير المدرسةةة هةةو المسةةؤول األول عةةن العمليةةات اإلداريةةة والفنيةةة فةةي المدرسةةة، فقةةد ظهةةرت 

ممارسةةة مةةديري المةةدارس ألدوارهةةم فةةي تحقيةةق  الحاجةةة إلةةى ضةةرورة إجةةراء هةةذ  الدراسةةة للتعةةرف إلةةى
 فظات الشمال. أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محا

 مشكلة الدراسة
مةةن المةةؤتمرات التةةي سةةعت إلةةى عةةرز توجهةةات الةةوزارة فةةي  اً عديةةدعقةةدت وزارة التربيةةة والتعلةةيم 

داء المؤسسةةةي لمةةةديريات التربيةةةة والمةةةدارس فةةةي األردن، ومةةةن ضةةةمنها البرنةةةامج المنهجةةةي لتطةةةوير األ
وضةوعات عةدة، كالشةراكة بةين ، والذي ركز علةى م82/5/8442مؤتمر البحر الميت المنعقد بتاريخ 

المدرسةةة وأوليةةاء األمةةور والمجتمةةع وتوعيةةة الطلبةةة بالتوجهةةات الحديثةةة لةةوزارة التربيةةة والتعلةةيم التربويةةة، 
والتنميةةة المهنيةةة، وبةةذلك أكةةدت الةةوزارة علةةى أهميةةة التنميةةة المسةةتدامة مةةن خةةالل البةةرامج المسةةةتقبلية 

 (. Borsch, 2008لمحلي )الهادفة في تحسين دور المدرسة في المجتمع ا
سعت وزارة التربية والتعليم إلى مواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم وبدأت في لذا 

شراك الطالج والمجتمع المحلي في التخطيط  استحداث برامج تطويرية لكل من المعلم والمدير وا 
 Ministry of) لمدرسة المستقبل وعلى أثرها تم إطالق خطة تطوير المدرسة والمديرية

Education, 2015.) 
وعلى الرغم من أن المؤسسات التربوية األردنية أصبحت بيئة مناسبة لتطبيق مثل هذ  البرامج 

في تحقيق أهداف خطة تطوير ه وتحسينمن المدارس ما زالت بحاجة إلى تفعيل دورها  اً كثير إال أن 
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م التنظيمي في المدرسة والمسؤول المباشر المدرسة والمديرية، وبما أن مدير المدرسة هو رأس الهر 
ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف درجة عنها، فقد جاءت هذ  الدراسة للكشف عن 

 خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظات الشمال من وجهة نظر المعلمين.
 أسئلة الدراسة

 سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية ما درجة مم .5

(SDIفي محافظات الشمال من وجهة نظر المعلمين؟ ) 
في استجابات المعلمين  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللة ذات فروقتوجد  هل .8

وير المدرسة والمديرية ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطدرجة حول 
 في محافظات الشمال ُتعزى لمتغيرات )الجنس، ومستوى المدرسة، وسنوات الخبرة، والمحافظة(؟

 أهداف الدراسة
 :يوتي ما إلى الدراسة تهدف

الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة  .5
من أجل تسليط الضوء على واقع تحقيق هذ  األهداف  والمديرية في محافظات الشمال، وذلك
 والتوصية بتفعيل وتعزيز هذ  األدوار.

 استجابات في )الجنس، ومستوى المدرسة، وسنوات الخبرة، والمحافظة( متغيرات التعرف إلى أثر .8
 عينة الدراسة، للوصول إلى فهم أعمق حول استجابات أفراد العينة.

 أهمية الدراسة
دور اإلدارة المدرسية في تحقيق   الدراسة في تناولها لموضو  حيوي أال وهو أهمية هذ تكمن
على تحسين عملية التعلم ، التي تنعكس بشكل واضح خطة تطوير المدرسة والمديريةأهداف 
 وتبرز أهمية الدراسة الحالية في إنها يمكن أن:. والتعليم

 .ة تطوير المدرسة والمديريةخطمديري المدارس في تفعيل أدوارهم لتحقيق أهداف تفيد  .5
خطة سبل تفعيل أهداف  إلى في وزارة التربية والتعليم في التعرف للتعليم المخططين تساعد .8

 .تطوير المدرسة والمديرية
خطة تطوير دور مديري المدارس في تحسين تحقيق أهداف تزود المكتبة العربية بمعلومات عن  .3

 .المدرسة والمديرية
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 تعريف المصطلحات
والمةسؤوليات التي يقوم بها الفرد داخل المؤسسة لتحقيق  المهماتمجموعة الوظائف و "ر: الدو 

مجموعة السلوكيات وُيعرف إجرائيًا: بونه (. Al-Maghrebi, 2006, 11) "األهداف المرجوة
لتحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في واألعمال التي تقوم بها اإلدارة المدرسية 

 .فقرات أداة الدراسة عن، والتي يمكن تحديد  من خالل إجابة عينة الدراسة شمالمحافظات ال
برنامج تطوير المدرسة والمديرية، الذي عملت وزارة : SDIخطة تطوير المدرسة والمديرية 

التربية والتعليم األردنية على تطبيقه، للتوكيد على مركزية المدرسة، ودورها الرائد في قيادة التغيير 
طوير، وبناء خططها المنطلقة من الواقع، وبمشاركة كل من المعلمين والطلبة وأولياء األمور، والت

المدرسة والمجتمع، والقيادة واإلدارة( و بيئة الطلبة، و مجاالت وهي )التعلم والتعليم،  ةويشمل أربع
(Ministry of Education, 2015 .) 

 حدود الدراسة  
  (.8459-8452األول من العام الدراسي ) يالدراس الفصل الزمانية:  دو الحد .5
 . مدارس محافظات الشمال )إربد، وجرش، وعجلون، والمفرق( المكانية:  الحدود .8
 .هاومعلمات من معلمي مدارس محافظات الشمال البشرية: عينة الحدود .3
ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على التعرف إلى  .0

 .في محافظات الشمال (SDI)يق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية تحق
ومدى موضوعية استجابة أفراد عينة بالخصائ  السيكومترية ألداتها،  الدراسة نتائج تحددت .1

  .الدراسة على هذ  األداة
 الدراسات السابقة

في تحقيق  في ضوء االطال  على الدراسات ذات العالقة بممارسة مديري المدارس ألدوارهم
أهداف خطة تطوير المدرسة، وذلك من خالل البحث في الملخصات العلمية، واألدج النظري، 

عرز لبعز  يوتيوالرسائل الجامعية، تبين وجود دراسات عربية وأجنبية في هذا الموضو ، وفيما 
 الدراسات ذات العالقة: 

اإلدارة المدرسية في  ( في األردن، إلى الكشف عن دورAhmed, 2017) احمد دراسةهدفت 
وقد تم مع المدارس الحكومية الثانوية في محافظة إربد،  تشاركيةتحفيز المجتمع المحلي نحو عالقة 

استخدام المنهج الوصفي التحليلي، من خالل استخدام االستبانة كوداًة لجمع البيانات، وتكونت عينة 
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اسة أن دور اإلدارة المدرسية في تحفيز ( معلمًا ومعلمة. وقد أظهرت نتائج الدر 084الدراسة من )
جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة  تشاركيةالمجتمع المحلي نحو عالقة 

إحصائيًا ُتعزى لمتغير الجنس في جميع المجاالت لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا 
يع المجاالت باستثناء المجال التعليمي وجاءت سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي في جم يتعزى لمتغير 

 الفروق لصالح حملة البكالوريوس.
دراسة في إندونيسيا، هدفت إلى تعرف دور ( Suharningsih, 2017)وأجرى سوهارننجسه 

مديري المدارس في تحسين المناخ المدرسي، وقد تم استخدام المنهج النوعي، وتم جمع البيانات من 
نتائج الدراسة أن المبدأ  متعمقة ومالحظات المشاركين والوثائق، وقد أظهرتخالل المقابالت ال

في تحسين المناخ المدرسي بإيجاد الحالة المادية للمدرسة، ومراعاة الظروف االجتماعية  الرئيس
 ن متحمسين للتعلم وبالتالي تحسين جودة المدرسة.و للمعلمين، من اجل أن يصبح المعلم

( دراسة في األردن، هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج Al-Saqour, 2017وأجرت الشقور )
تطوير المدرسة والمديرية في تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي من وجهة نظر مديري المدارس 

ومعلمة وولي  اً ( مديرًا ومديرة ومعلم568والمعلمين والمجتمع المحلي، وتكونت عينة الدراسة من )
تبانة كوداًة لجمع البيانات. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة أمر، وقد تم استخدام االس

إحصائيًا في تطوير العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي ُتعزى للوظيفة والجنس والمرحلة والتفاعل 
فروق دالة إحصائيًا كما أظهرت النتائج وجود بينهما من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين، 

 س والمؤهل العلمي والتفاعل بينهما من وجهة نظر أولياء األمور.ُتعزى للجن
دراسة في الكويت، هدفت إلى تعرف دور مديري ( Shammari, 2017)وأجرى الشمري 

المدارس المتوسطة في دولة الكويت في تفعيل مشرو  تحسين األداء المدرسي في مجاالت )المعلم، 
ة المدرسية(، وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي من والطالج، والمناهج وطرق التدريس، والبيئ

( معلمًا ومعلمة. 084خالل استخدام االستبانة كوداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )
وأظهرت نتائج الدراسة أن دور مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت في تفعيل مشرو  تحسين 

معلمين جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة األداء المدرسي من وجهة نظر ال
إحصائيًا لتقديرات عينة الدراسة على مجاالت دور مديري المدارس المتوسطة في تفعيل مشرو  
تحسين األداء المدرسي ُتعزى لمتغير الجنس وجاءت الفروق لصالح الذكور، وعدم وجود فروق دالة 

 هل العلمي وسنوات الخبرة.إحصائيًا ُتعزى لمتغيري المؤ 
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( دراسة في األردن، هدفت التعرف إلى درجة Al-Mashkbeh, 2017وأجرى المشاقبة )
المدارس لمعايير الخطة التطويرية للمدرسة في محافظة المفرق من وجهة نظر  مديريمراعاة 

ة كوداة لجمع ( مشرفًا ومشرفة، وقد تم استخدام االستبان01المشرفين، وتكونت عينة الدراسة من )
البيانات في ضوء معايير الخطة التطويرية )القيادة، المجتمع المحلي، المناهج والتدريس، والبيئة 
المدرسية،(. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة مراعاة مديري المدارس في محافظة المفرق لمعايير 

اس ككل، كما أظهرت الخطة التطويرية للمدرسة جاءت متوسطة على جميع المجاالت، وعلى المقي
 النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا ُتعزى ألثر الجنس والخبرة والمؤهل العلمي في جميع المجاالت.

دراسة في الباكستان، هدفت إلى الكشف عن دور مدير  (Ahmad, 2013)وأجرى أحمد 
ونت عينة وقد تكالمدرسة في مشاركة الوالدين في التعليم في المرحلة الثانوية في والية تشيترال، 

وقد اظهرت نتائج الدراسة أن  .، وتم استخدام االستبانة كوداة لجمع البيانات( مدير  544الدراسة من )
دورًا نشطًا في تعزيز مشاركة الوالدين، كما أن مديري  يؤدونمديري المدارس في باكستان ال 

في العملية التعليمية، إذ يفتقرون المدارس في المرحلة الثانوية ال يعرفون طرق ووسائل إشراك اآلباء 
 إلى المهارات التحفيزية واإلدارية إلشراك اآلباء في العملية التعليمية.

( دراسة في األردن، هدفت الكشف عن درجة فاعلية Al-Barrak, 2011وأجرت البراك )
كونت البرنامج األردني لتطوير المدرسة من وجهة نظر المعلمين في مدارس البادية الوسطى، وت

واظهرت  .( معلمًا ومعلمة، وقد تم استخدام االستبانة كوداة لجمع البيانات032عينة الدراسة من )
نتائج الدراسة أن تقديرات المعلمين لدرجة فاعلية البرنامج االردني لتطوير المدرسة في مدارس 

إحصائيًا في  مديرية البادية الوسطى جاءت بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة
مجاالت الدراسة مجتمعة ُتعزى للمرحلة الدراسية ولصالح المرحلة األساسية، وعدم وجود فروق دالة 

 إحصائيا في مجاالت الدراسة مجتمعة ُتعزى للجنس والخبرة والتفاعل بينهما.
 عن الكشف إلى دراسة هدفت Vorhis & Sheldon, 2010))وشيلدون  فورهيس وأجرت

 تعزيز المحلي من أجل والمجتمع المدرسة الشراكة بين تطوير في األمريكية دارسالم مديري دور
 على توزعت فقرة (30) تطبيق استبانة مكونة من تم الدراسة هدف والمجتمع. ولتحقيق للفرد الصحة

 الدعم العمل، فريق والخارجية، العوامل الداخلية الشخصية، المدير : خصائ اآلتية المجاالت
 يعملون مديرًا ومديرة   (320) من عينة الدراسة الصحي. وتكونت والتثقيف المالي، لتمويلا الخارجي،

 وجود الدراسة نتائج المتحدة األمريكية. وأظهرت الواليات أنحاء مختلف في الحكومية المدارس في
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 مع العالقة تطوير على مقدرته وبين وكفاياته الشخصية المدير خصائ  بين إحصائياً  دالة فروق
 الدعم على المدير حصول إحصائيًا بين دالة وجود عالقة أظهرت نتائج الدراسة المجتمع، كما

 البرامج وتنفيذ المجتمع مع التخطيط لتفعيل العالقة على مقدرته وبين االجتماعي والدعم المادي
 أو خارجها. المدرسة داخل سواء والمجتمع للفرد الخدمية الصحية

دراسة في الواليات المتحدة األمريكية، هدفت إلى معرفة  (Peterson, 2006)وأجرى بترسون 
دور مدير المدرسة في تنمية المعلمين والعاملين في المدرسة مهنيا للتعامل مع حاجات المجتمع 

( مدرسة أساسية في والية لويزيانا االمريكية. وأظهرت 06المحلي، وقد تكونت عينة الدراسة من )
هم مجال يحتاج إلى تنمية مهنية العاملين والمعلمين هو الدور المستقبلي نتائج الدراسة إلى أن أ

للمدرسة في التعامل مع المجتمع المحلي، كما أن أولياء األمور لهم دور إيجابي في التعامل مع 
كما أظهرت النتائج وجود المدرسة مما يسهم في تعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي، 

ُتعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح ذوي الخبرة أكثر من عشر سنوات، وعدم ئيا فروق دالة إحصا
 وجود فروق دالة إحصائيا ُتعزى لمتغير الجنس.

 التعقيب على الدراسات السابقة
بعد االطال  على الدراسات السابقة التي أجريت في موضو  ممارسة مديري المدارس ألدوارهم 

الحظ أن هذ  الدراسات اختلفت باختالف األهداف التي يُ رسة، في تحقيق أهداف خطة تطوير المد
درجة تعرف فمن هذ  الدراسات ما سعى إلى  سعت إلى تحقيقها، واختالف البيئات التي تمت فيها،

-Alالمشاقبة )كدراستي  وفعاليتها مراعاة مدراء المدارس لمعايير الخطة التطويرية للمدرسة

Mashkbeh, 2017 ) و( البراكAl-Barrak, 2011) من الدراسات ما سعى إلى الكشف عن . و
، (Ahmed, 2017أحمد )كدراسات المجتمع المحلي  تفعيل الشراكة معدور اإلدارة المدرسية في 

 K ,Vorhisفورهيس وشيلدون )، و (Ahmad, 2013أحمد )، و (Al-Saqour, 2017الشقور )و 

& Sheldon, 2010  و )( بترسونPeterson, 2006)سوهارننجسه راسة . وهدفت د
(Suharningsih, 2017 )وهدفت إلى تعرف دور مديري المدارس في تحسين المناخ المدرسي ،

( إلى تعرف دور مديري المدارس في تفعيل مشرو  تحسين األداء Shammari, 2017الشمري )
  .المدرسي في مجاالت )المعلم، والطالج، والمناهج وطرق التدريس، والبيئة المدرسية(

ابهت عينة الدراسة مع أغلج عينات الدراسات السابقة؛ حيث ُطبقت على مديري وتش
المدارس، كما تشابهت باستخدامها االستبانة كوداة للدراسة، واستخدامها المنهج الوصفي كوغلج 
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الحالية،  للدارسة النظري اإلطار بإثراء ،السابقة الدارسات من تم االستفادةو الدراسات السابقة. 
 لها توصلت التي النتائج من الدراسة، واالستفادةأدوات لها، وتطوير  ةالرئيس لمحاورا وتحديد

 .وتوصيات مقترحات من تضمنته وما السابقة الدارسات
التي  السابقة، في أنها من الدراسات القليلة الدارسات من نظيراتها عن الحالية وتختلف الدارسة

يري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة أجريت في األردن، للكشف عن درجة ممارسة مد
 تطوير المدرسة. 

 منهج الدراسة
للتعرف إلى ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق  المسحيالمنهج الوصفي  استخدامتم 

 في محافظات الشمال. (SDI)أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية 
 مجتمع الدراسة وعينتها 

في محافظات  هاومعلمات ميع معلمي مديريات التربية والتعليممجتمع الدراسة من ج تكون
حسج إحصائيات وزارة (، 36939(، والبالغ عددهم )إربد، وجرش، وعجلون، والمفرقالشمال )

. وتكونت عينة الدراسة 8452/8459خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  التربية والتعليم
 ( ذلك. 5ارها بالطريقة العشوائية، ويوضح الجدول )( معلمًا ومعلمة تم اختي195من )

 متغيراتها توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (1جدول )ال
 النسبة المئوية% العدد المستويات المتغيرات
 45.0 266 ذكر الجنس

 55.0 325 أنثى
 45.5 269 أساسي مستوى المدرسة

 54.5 322 ثانوي

 الخبرة
 19.0 112 سنوات 5 من أقل
 24.9 147 سنوات 5-10 من
 56.2 332 سنوات 10 من أكثر

 المحافظة
 34.2 202 إربد
 34.0 201 جرش
 15.7 93 عجلون
 16.1 95 المفرق

 591 100.0 
 أداة الدراسة

بعد استشارة المختصين، من أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية واألصول في  
منها والخاصة، وبعز العاملين في وزارة التربية والتعليم، وفي ضوء  الجامعات األردنية الحكومية
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(، Al-Saqour, 2017مراجعة األدج النظري والدراسات السابقة ذات الصلة كدراسات الشقور )
(، تم تطوير استبانة للتعرف Al-Barrak, 2011، والبراك )(Al-Mashkbeh, 2017)والمشاقبة 

س ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية ممارسة مديري المدار درجة إلى 
(SDI)  ،( فقرة، موزعة 04تكونت االستبانة من ) فقدفي محافظات الشمال من وجهة نظر المعلمين

 .المدرسة والمجتمع، والقيادة واإلدارة(و بيئة الطلبة، و على أربعة مجاالت، هي)التعلم والتعليم، 
( الخماسي، بإعطاء وزن Likertة تقدير، وفق سلم ليكرت )وتضمنت كل فقرة اختيار درج

 على النحو اآلتي: هاوثبات متدرج للبدائل؛ وتم التحقق من صدق أداة الدراسة
 صدق األداة:

محكًما ( 51على ) االداة ة، تم استخدام صدق المحتوى بعرزللتوكد من صدق أداة الدراس
التربوية واألصول، وبعز موظفي وزارة التربية  من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في اإلدارة

والتعليم المختصين، وذلك ألخذ آرائهم حول محتوى األداة، ومدى استيفائها لعناصر موضو  
وضوح صياغة الفقرات،  فضاًل عنالدراسة، ومدى كفاية الفقرات، وحاجتها للتعديل أو الحذف، 

لة الدراسة بشكل يحقق أهدافها، وأية محاور االستبانة على معالجة مشك مقدرةوكذلك مدى 
مالحظات يرونها ضرورية، وفي ضوء مالحظات المحكمين تبين أن الفقرات كان ارتباطها 

(، وُتعد هذ  النسبة مناسبة ألغراز %93بمجاالتها عالية، إذ بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين )
ياغة بعز الفقرات، وبهذا بقي عدد هذ  الدراسة، وبالتالي لم يتم حذف أي فقرة، بل تم إعادة ص

 ( فقرة.04فقرات االستبانة بصورتها النهائية )
 ثبات األداة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم حساج معامالت الثبات لهما، بطريقتين: األولى طريقة 
ينتها تم تطبيقها على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج ع إذاالختبار واعادة االختبار، 

( معلما ومعلمة، وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 34بلغت )
تراوحت معامالت  إذوقدر  أسبوعان. وتم حساج معامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، 

ما الطريقة (. أ4.22(، وبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي )4.20– 4.65الثبات للمجاالت بين )
االتساق الداخلي للفقرات، فتراوحت قيم  إلىالثانية، فقد استخدم فيها طريقة كرونباخ ألفا للتعرف 

( للمجاالت ككل، وهي قيم مقبولة 4.90(، و)4.96- 4.62معامالت الثبات للمجاالت بين )
 إلجراء مثل هذ  الدراسة. 
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 تصحيح أداة الدراسة:
( ذي التدريج الخماسي لدرجات الممارسة، على النحو Likertمقياس ليكرت ) استخدامتم 

ن، وقليلة ي( درجات، وقليلة درجت3( درجات، ومتوسطة )4( درجات، وكبيرة )5اآلتي: كبيرة جدًا )
ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير درجة جدًا درجة واحدة، لتقدير 

الشمال. وقد تم استخدام التدريج اإلحصائي التالي لتوزيع في محافظات  (SDI)المدرسة والمديرية 
 المتوسطات الحسابية، حسج المعادلة اآلتية:

 طول الفترة = طول الفئة
 عدد الفئات

 = (5-1/)5 
   = 0.80  

جدًا،  قليلة( ممارسة بدرجة 5.24 -5)لذلك أصبح توزيع الفئات على النحو اآلتي: 
 -3.05( ممارسة بدرجة متوسطة، و)3.04 -8.65بدرجة قليلة، )( ممارسة 8.64 -5.25و)

  ( ممارسة بدرجة كبيرة جدًا. 1.44 -0.85( ممارسة بدرجة كبيرة، و)0.84
 المعالجة اإلحصائية: 

السؤال األول، كما تم  عنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة  استخدامتم 
( MANOVAالنحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين المتعدد )استخدام المتوسطات الحسابية وا

 .السؤال الثاني عنللمقارنات البعدية لإلجابة   (Scheffe)شيفيه واختبار
 عرض النتائج ومناقشتها

 الدراسة إلى النتائج اآلتية وتم عرضها وفقًا ألسئلة الدراسة، على النحو اآلتي: توصلت
بالسؤال األول ما درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أوًلا : النتائج المتعلقة 

 ( في محافظات الشمال من وجهة نظر المعلمين؟SDIأهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية )
عن هذا السؤال، تم حساج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  لإلجابة

لمدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة المعلمين على مجاالت ممارسة مديري ا
كانت كما هي موضحة في  إذ( في محافظات الشمال من وجهة نظر المعلمين، SDIوالمديرية )
 (.2الجدول )
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ممارسة مديري  المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين على مجاًلت (2جدول )ال
( في محافظات الشمال مرتبة SDIحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية )المدارس ألدوارهم في ت

 تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط  المجاًلت الرقم الترتيب

 الحسابي*
اًلنحراف 
 درجة الممارسة المعياري

 متوسطة 4.71 3.02 بيئة الطلبة 3 1
 متوسطة 4.62 2.93 القيادة واإلدارة 2 2
 متوسطة 4.78 2.70 م والتعليمالتعل 1 3
 قليلة 0.65 2.43 المدرسة والمجتمع 4 4

 متوسطة 0.37 2.64 ككلاألداة 
 (5* الدرجة العظمى من )

( 3.48األولى بمتوسط حسابي ) الرتبة( أن "مجال بيئة الطلبة" قد جاء ب2يبين الجدول )
الثانية بمتوسط  الرتبةاإلدارة" في ( وبدرجة متوسطة، وجاء "مجال القيادة و 4.05وانحراف معياري )

( وبدرجة متوسطة، وجاء "مجال المدرسة والمجتمع" في 4.62( وانحراف معياري )8.93حسابي )
( وبدرجة قليلة، وقد بلغ المتوسط 4.65( وانحراف معياري )8.43األخيرة بمتوسط حسابي ) الرتبة

س ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير الحسابي لتقديرات أفراد العينة على ممارسة مديري المدار 
 ( وبدرجة متوسطة.4.30( وانحراف معياري )8.60( ككل )SDIالمدرسة والمديرية )

وقد ُتعزى هذ  النتيجة إلى عدم وضوح رؤية خطة تطوير المدرسة والمديرية لدى مديري 
ارس ألدوارهم من مديري المد عديدالمدارس والمعلمين والطلبة والمجتمع المحلي، ونق  وعي 

اإلدارية والفنية  وضعف استيعابهم للمتغيرات الحديثة فيما يتعلق بالتعامل مع المجتمع المحلي 
 وأولياء األمور والطلبة.

من مديري المدارس ما زالوا يمارسون النمط األوتوقراطي في  اً عديدوقد ُتعزى أيضًا إلى أن 
ن إشراك المعلمين والطلبة والمجتمع المحلي اإلدارة، لذا فهم يخططون وفق رؤيتهم الخاصة، دو 

 . وتقييمها التعليمية التعلمية تهاوأنشط معهم في تنفيذ برامج المدرسة
وقد ُيعزى ذلك إلى قلة المعرفة الكافية لبعز مديري المدارس بوهداف خطة تطوير المدرسة 

ها برنامج القيادة التعليمية والمديرية نتيجة ضعف في الجوانج التطبيقية للبرامج التدريبية ومن ضمن
أنه ُيعقد بعيدًا عن تحديد  إذمن السلبيات  عديديشوبه ، والذي كافة الذي يخضع له المدارس

آليات تنفيذ  وتقييمه ومتابعة نتائجه على  فضاًل عناحتياجات مديري المدارس التدريبية الفعلية، 
 أرز الواقع.
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-Al، والمشاقبة )(Shammari, 2017)ري وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسات الشم

Mashkbeh, 2017 والبراك ،)(Al-Barrak, 2011)  التي أظهرت درجة متوسطة لممارسة
 مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة.

وتم حساج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على كل مجال من 
 كانت على النحو اآلتي: إذ، االستبانةمجاالت 

 مجال التعلم والتعليم .1
تم حساج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات هذا 

 (.3هي موضحة في الجدول ) كانت كما فقدالمجال، 
المعلمين على فقرات مجال التعلم  المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات (3جدول )ال

 والتعليم مرتبة تنازلياا 
المتوسط  الفقرات الرقم الترتيب

 الحسابي*
اًلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1.19 3.00 تطبيق مدونة السلوك على الطلبة.متابعة  1 5
 متوسطة 1.14 2.97 تضمين خطة المدرسة التعليمية أنشطة عملية وتطبيقية. 8 8
 متوسطة 1.17 2.94 المراحل النمائية للطلبة. مراعاة 6 3
 متوسطة 1.16 2.87 الحاجات المختلفة للطلبة.مراعاة  0 0
 متوسطة 1.14 2.81 دعم البحث الميداني باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 3 1
 متوسطة 1.05 2.79 بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع خارج المدرسة. 5 6
لكترونيا ضمن منهجية  9 0 توثيق بيانات تحصيل الطلبة ورقيا وا 

 متوسطة 1.21 2.72 واضحة.
 متوسطة 1.14 2.68 متابعة تطبيق تعليمات االنضباط الطالبي. 55 2
 متوسطة 1.19 2.64 خالية من العنف والتميز والتنمر.توفير بيئة نفسية آمنة  تعزيز 58 9
 قليلة 1.13 2.58 االهتمام بالمبادرات اإلبداعية للطلبة الموهوبين. 2 54
 قليلة 1.14 2.51 تحليل نتائج االختبارات الوطنية والدولية . 54 55
 قليلة 1.18 2.43 ثقافة احترام الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.تعزيز  0 58
متابعة مدى صالحية الصفوف والساحات وسالمتها لتدريس  53 53

 قليلة 1.00 2.16 الطلبة.
 متوسطة 4.78 2.70 المجال ككل

 (5*الدرجة العظمى من )

( أن المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال ككل 3الجدول ) يبين
ة. وقد ُتعزى هذ  النتيجة إلى أن بعز مديري (، وبدرجة متوسط4.08( وانحراف معياري )8.04)

المدارس ال يقومون بدورهم كمشرفين تربويين مقيمين كما يجج، وتركيزهم على األعمال اإلدارية 
بدرجة أكثر من العلمية التعليمية التعلمية، على الرغم من سعي وزارة التربية والتعليم من خالل 
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برعاية  8449نحو بيئة مدرسية آمنة" والتي انطلقت عام  البرامج التي تقدمها كمبادرة "معًا ...
جاللة الملكة رانيا العبد اهلل المعظمة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، إلى خفز العنف في 
 المدارس، ورفع نسبة استخدام التدابير االيجابية التي يستخدمها المعلمون لتوجيه سلوك الطلبة

وميولهم بشكل عام، وذوي االحتياجات الخاصة والطلبة  ، واالهتمام بحاجات الطلبةهوتعديل
الموهوبين بشكل خا ، واالهتمام بسالمة المرافق المدرسية، وصالحيتها للتدريس، لرفع مستوى 

 تحصيل الطلبة، وتميزهم على المستويين المحلي والعالمي. 
-Alقبة )، والمشا(Shammari, 2017)وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسات الشمري 

Mashkbeh, 2017 والبراك ،)(Al-Barrak, 2011)  التي أظهرت درجة متوسطة لممارسة
 مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة في مجال التعلم والتعليم.

 مجال القيادة واإلدارة .2
على فقرات هذا تم حساج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 

 (.0كانت كما هي موضحة في الجدول ) فقدالمجال، 
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين على فقرات مجال القيادة  (4جدول )ال

 واإلدارة مرتبة تنازلياا 
المتوسط  الفقرات الرقم الترتيب

 الحسابي*
اًلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

وكيد على انطالق جميع أنشطة المدرسة وفعالياتها من الت 51 5
 متوسطة 1.13 3.12 رؤيتها ورسالتها.

 متوسطة 1.18 3.16 دعم المبادرات الفردية الهادفة للنمو المهني. 52 8
 متوسطة 1.17 3.10 تفويز بعز الصالحيات للعاملين في المدرسة. 59 3
 متوسطة 1.13 3.49 لجميع العاملين في المدرسة. بناء خارطة للمصادر )الموارد( ويعلنها 88 0
 متوسطة 1.22 2.99 تطوير مهارات جميع العاملين. 50 1
مشاركة فريق تطوير المدرسة ببناء رؤية المدرسة وخطتها  50 6

 متوسطة 4.94 2.97 االستراتيجية.

تحليل أوجه الصرف واإلنفاق سنويا لضمان التركيز على  83 0
 متوسطة 1.17 2.84 .أولويات التطوير

توظيف نتائج التقييم والمتابعة في اتخاذ قرارات لتحسين  85 2
 متوسطة 1.19 2.72 عملية التعلم والتعليم

 متوسطة 1.13 2.67 التوكيد على ثقافة التعاون وتبادل األفكار والمعلومات والخبرات. 56 9
 ةقليل 1.14 2.58 مشاركة العاملين في صنع القرارات. 84 54

 متوسطة 4.62 2.93 المجال ككل
 (5* الدرجة العظمى من )
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( أن المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال ككل 0الجدول ) يبين
(، وبدرجة متوسطة. وقد ُيعزى ذلك إلى ضعف بعز مديري 4.62( وانحراف معياري )8.93)

ق والتنفيذ والتقويم، وقلة االهتمام بوداء أدوارهم المدارس في مجاالت التخطيط والتوجيه والتنسي
طالق طاقاتهم و  هم نحو اإلبدا  مقدراتالقيادية في مجاالت التنمية المهنية للعاملين في المدرسة، وا 

ضعف امتالكهم  فضاًل عنوالتطوير، وضعف أدوارهم في تحسين العملية التعليمية كما يجج، 
في مع الهيئة التعليمية واإلدارية  تمكنهم من التعامل بنجاحللعديد من المهارات القيادية التي 

المدرسة، والمهارات الفنية التي تمكنهم من ممارسة دورهم القيادي التربوي، والمهارات اإلدارية التي 
 تمكنهم من تخطيط العمل وقيادة المدرسة. 

-Al)والبراك  (،Al-Mashkbeh, 2017وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراستي المشاقبة )

Barrak, 2011) أظهرتا درجة متوسطة لممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف  اللتين
 خطة تطوير المدرسة في مجال القيادة واإلدارة.

 مجال بيئة الطالب .3
تم حساج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات هذا 

 (.1كانت كما هي موضحة في الجدول ) فقدالمجال، 
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين على فقرات مجال بيئة الطلبة  (5جدول )ال

 مرتبة تنازلياا 
المتوسط  الفقرات الرقم الترتيب

 الحسابي*
اًلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 4.89 2.96 ن نحو مهنة التعليم.تنمية اتجاهات إيجابية لدى المعلمي 80 5
إتاحة فر  المشاركة للطلبة في صنع القرارات الصفية  38 8

 متوسطة 1.07 2.90 والمدرسية.
 متوسطة 1.03 2.87 توفير مصادر تعلم مختلفة. 89 3
 متوسطة 1.08 2.85 التوكيد على العمل الجماعي التعاوني بين المعلمين. 81 0
ين في إعداد أنشطة إثرائية تشجع الطلبة على دعم المعلم 82 1

 متوسطة 1.16 2.81 تحمل مسؤولية تعلمهم الذاتي.
 متوسطة 1.21 2.78 تكريم الطلبة المتفوقين دراسيا. 80 6
 قليلة 1.03 2.51 مواكبة قص  النجاح في المدرسة. 86 0
 قليلة 1.02 2.53 فتح  اآلفاق أمام الطلبة للتعبير عن آرائهم بحرية. 35 2
 قليلة 1.09 2.52 إثارة دافعية الطلبة للبحث العلمي بتشجيع التعلم الذاتي. 34 9
 متوسطة 4.71 3.02 المجال ككل 

 (5* الدرجة العظمى من )
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( أن المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال ككل 1الجدول ) يبين
متوسطة. وقد ُتعزى هذ  النتيجة إلى ضعف كفاءة  ( وبدرجة4.05( وانحراف معياري )3.48)

بعز مديري المدارس في إيجاد بيئة تربوية تشجع على اإلبدا  واالبتكار والمبادأة والعمل بروح 
الفريق الواحد انطالقًا من رؤية ورسالة المدرسة وخطتها االستراتيجية، على الرغم من تركيز مبادرات 

ن الحسين على االرتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية من المعلمين، لزيادة باجاللة الملك عبداهلل الثاني 
تنافسيتها من حيث امتالك المعارف والمهارات الالزمة لالقتصاديات المعاصرة؛ ألن التعليم النوعي 

المعرفية الشاملة ورأس المال المعرفي، ويضمن تكامل البناء المعرفي لدى  مقدرةهو الذي يبني ال
على قيام  8458تركيز خطة تطوير المدرسة والمديرية منذ انطالقها عام  فضاًل عن المتعلمين،

مديري المدارس باإلشراف التعليمي على المعلمين، ومتابعة نمو المعلمين مهنيًا، ومتابعة تنفيذ 
 المنهاج، وتوفير الوسائل التعليمية. 

-Al، والمشاقبة )(Shammari, 2017)وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسات الشمري 

Mashkbeh, 2017 والبراك ،)(Al-Barrak, 2011)  التي أظهرت درجة متوسطة لممارسة
 مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة في مجال بيئة الطالج.

 مجال المدرسة والمجتمع .4
لدراسة على فقرات هذا تم حساج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة ا

 (.6كانت كما هي موضحة في الجدول )و المجال، 
مجال المدرسة والمجتمع المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين على  (6جدول )ال

 مرتبة تنازلياا 
المتوسط  الفقرات الرقم الترتيب

 الحسابي*
اًلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 قليلة 1.04 2.19 في خدمة المجتمع.ها ومرافقدمات المدرسة يضع خ 39 1
 قليلة 0.98 2.17 فتح قنوات االتصال مع أولياء األمور والمجتمع المحلي. 31 2
 قليلة 0.97 8.42 متابعة المجالس المدرسية المختلفة بمشاركة أولياء األمور. 36 3
 قليلة 0.61 2.03 ن عملية التعلم والتعليم.السعي للحصول على دعم المجتمع ومؤسساته لتحسي 04 4
توظيف إمكانات المدرسة ومصادرها الفنية والمادية والبشرية لدعم  32 5

 قليلة 1.05 2.00 قرارات المجلس التربوي.
 قليلة 1.04 5.90 إطال  أولياء االمور بانتظام على مدى تقدم أبنائهم في المدرسة. 30 6
 قليلة 0.97 1.93 .هوتوصيات التربويتنفيذ قرارات المجلس  30 7
 قليلة 0.96 1.91 التركيز على إشراك أولياء االمور في لقاءات وحوارات مع المعلمين. 33 8
 قليلة 4.65 2.43 المجال ككل 

 (5* الدرجة العظمى من )
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( أن المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال ككل 6الجدول ) يبين
 -(، وبدرجة قليلة. وقد ُتعزى هذ  النتيجة إلى أن مديري المدارس4.65( وانحراف معياري )8.43)

لبرنامج القيادة التعليمية  والذي يركز في أحد جوانبه على قيادة  -خضوعهم جميعاً  على الرغم من
ي، عمليات الشراكة المجتمعية، يعانون ضعفًا من امتالك مهارات التعامل مع المجتمع المحل

وتنفيذها على أرز الواقع من خالل خطط مدروسة، ومن خالل تفعيل قنوات االتصال مع أفراد 
ومؤسسات المجتمع المحلي، لتقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع، واالستفادة من أفراد المجتمع 

 في خدمة العملية التعليمية التعلمية في المدرسة. هومؤسسات المحلي
عن المشاركة في  هومؤسساتجة إلى عزوف أفراد المجتمع المحلي وقد ُتعزى هذ  النتي
عزوف أولياء أمور أغلج الطلبة على  فضاًل عنوتنفيذها،  تهاوأنشط التخطيط لفعاليات المدرسة

متابعة أبنائهم، وضعف تفعيل مجالس أولياء األمور والمعلمين، واالكتفاء فقط بالنواحي الشكلية لهذ  
 المجالس. 

-Al، والمشاقبة )(Ahmed, 2017)ئج الدراسة مع نتائج دراسات أحمد وتتفق نتا

Mashkbeh, 2017 والبراك ،)(Al-Barrak, 2011)  التي أظهرت درجة متوسطة لممارسة
 مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة في مجال المدرسة والمجتمع.

: هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ثانياا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
( في استجابات المعلمين حول ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق α≤0.05الدًللة )

أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظات الشمال ُتعزى لمتغيرات )الجنس، ومستوى 
 المدرسة، وسنوات الخبرة، والمحافظة(؟

قديرات أفراد السؤال، تم حساج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لت لإلجابة عن هذا
ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة العينة على مجاالت 

كانت كما هي موضحة في و والمديرية في محافظات الشمال، تبعًا الختالف متغيرات الدراسة، 
 . (0الجدول )
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المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات عينة الدراسة على الدرجة الكلية  (7) لجدوال
وعلى مجاًلت درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية 

 في محافظات الشمال حسب متغيرات الدراسة

 مستويات المتغير
العالمة  

 الكلية
لم التع 

 والتعليم
القيادة 
المدرسة  بيئة الطلبة واإلدارة

  والمجتمع

 الجنس
 الذكور

N=266 
 2.64 2.01 3.00 2.96 2.68 الوسط الحسابي

 0.38 0.60 0.74 0.71 0.76 اًلنحراف المعياري
 اإلناث

N=325 
 2.63 2.05 3.02 2.88 2.70 الوسط الحسابي

 0.36 0.61 0.69 0.66 0.69 اًلنحراف المعياري

مستوى 
 المدرسة

 أساسي
N= 
269 

 2.64 2.02 3.04 2.92 2.65 الوسط الحسابي
 0.40 0.61 0.75 0.68 0.80 اًلنحراف المعياري

 ثانوي
N= 
322 

 2.63 2.04 2.98 2.91 2.73 الوسط الحسابي
 0.34 0.60 0.69 0.69 0.65 اًلنحراف المعياري

 الخبرة

 5 من أقل
 سنوات

N=112 

 2.48 1.94 2.81 2.79 2.53 الحسابيالوسط 
 0.38 0.64 0.69 0.67 0.73 اًلنحراف المعياري

إلى  5من 
11 

 سنوات
N=147 

 2.59 1.98 2.91 2.89 2.57 الوسط الحسابي

 0.31 0.56 0.72 0.68 0.70 اًلنحراف المعياري

 من أكثر
10 

 سنوات
N=332 

 2.71 2.09 3.12 2.97 2.79 الوسط الحسابي

 0.37 0.61 0.71 0.68 0.72 اًلنحراف المعياري

 المحافظة

 إربد
N=202 

 2.64 2.04 2.99 2.95 2.70 الوسط الحسابي
 0.37 0.59 0.70 64. 0.69 اًلنحراف المعياري

 جرش
N=201 

 2.62 2.01 3.00 2.92 2.67 الوسط الحسابي
 0.38 0.62 0.76 0.69 0.74 اًلنحراف المعياري

 عجلون
N=93 

 2.66 2.08 3.00 2.85 2.78 الوسط الحسابي
 0.37 0.61 0.66 0.74 0.73 اًلنحراف المعياري

 المفرق
N=95 

 2.64 1.99 3.07 2.89 2.63 الوسط الحسابي
 0.36 0.60 0.73 0.69 0.75 اًلنحراف المعياري

ى العالمة ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات تقديرات المعلمين عل7من الجدول ) يالحظ
الكلية للمقياس، والمجاالت االربعة لممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير 
المدرسة والمديرية في محافظات الشمال، وفق متغيرات الدراسة، وللكشف عن داللة هذ  الفروق في 
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باستخدام اختبار  (MANOVA) المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات
( نتائج 2(. ويبين الجدول )α ≤ 4.41عند مستوى الداللة ) (Wilk's Lambda)"ولكس لمبدا" 

 اختبار ويلكس لمبدا ونتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات.
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاًلت درجة  (8جدول )ال

ة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظات الشمال ممارس
 والعالمة الكلية تبعاا ًلختالف متغيرات الدراسة

مجموع  المجاًلت المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى الدًللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 الجنس

قيمة ولكس 
=1.086 
 1.161ح=

 

 0.648 0.208 0.108 1 0.108 التعلم والتعليم
 0.136 2.225 1.045 1 1.045 القيادة واإلدارة
 0.559 0.341 0.173 1 0.173 بيئة الطلبة

 0.397 0.718 0.266 1 0.266 المدرسة والمجتمع
 0.685 0.165 0.022 1 0.022 العالمة الكلية

 مستوى المدرسة
قيمة ولكس 

=1.084 
 1.188ح=

 0.181 1.792 0.928 1 0.928 التعلم والتعليم
 0.934 0.007 0.003 1 0.003 القيادة واإلدارة
 0.340 0.912 0.463 1 0.463 بيئة الطلبة

 0.659 0.195 0.073 1 0.073 المدرسة والمجتمع
 0.975 0.001 0.001 1 0.001 العالمة الكلية

 سنوات الخبرة
قيمة ولكس 

=1.011 
 1.111ح=

 *0.000 8.295 4.296 2 8.592 لتعلم والتعليما
 *0.029 3.555 1.669 2 3.339 القيادة واإلدارة
 *0.000 9.686 4.920 2 9.841 بيئة الطلبة

 *0.036 3.331 1.235 2 2.471 المدرسة والمجتمع
 *0.000 17.583 2.349 2 4.698 العالمة الكلية

 المحافظة
قيمة ولكس 

=1.078 
 1.631ح=

 0.503 0.785 0.407 3 1.220 لتعلم والتعليما
 0.460 0.864 0.405 3 1.216 القيادة واإلدارة
 0.889 0.211 0.107 3 0.321 بيئة الطلبة

 0.709 0.462 0.171 3 0.514 المدرسة والمجتمع
 0.973 0.076 0.010 3 0.031 العالمة الكلية

 الخطأ

 0.518 583 301.930 التعلم والتعليم

 
 0.470 583 273.753 القيادة واإلدارة
 0.508 583 296.151 بيئة الطلبة

 0.371 583 216.207 المدرسة والمجتمع
 0.134 583 77.891 العالمة الكلية

 الكلي

   591 4589.130 التعلم والتعليم
   591 5303.060 القيادة واإلدارة
   591 5665.556 بيئة الطلبة

   591 2655.547 المجتمعالمدرسة و 
   591 4188.976 العالمة الكلية

 (α≤0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
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( α≤0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )عدم  (2يبين الجدول )
المدارس ألدوارهم في تحقيق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت ممارسة مديري 

في محافظات الشمال والعالمة الكلية ُتعزى الختالف متغير  والمديريةأهداف خطة تطوير المدرسة 
 الجنس.

ن على خطة تطوير و المعلمين على اختالف جنسهم مطلع وقد يعزى ذلك إلى أن جميع
انات التي تحدد الممارسات المدرسة والمديرية، وخضعوا للتدريج الالزم على كيفية تعبئة االستب

هذ  الخطة،  رسون على أرز الواقع آلية تنفيذالضعيفة في مدارسهم وفق مؤشرات محددة، ويما
ومنسقي مجاالت الخطة، وبالتالي فإنهم على اختالف جنسهم  هاومديرات بإشراف مديري هذ  المدارس

أهداف خطة تطوير المدرسة  قادرون على تحديد درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق
اإلناث يمارسون األدوار  م مدارسالمدارس سواء في مدارس الذكور أ والمديرية، كما أن مديري

، ألنهم يعملون في بيئة تربوية ذاته المستوىبالمتعلقة بتحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية 
 واحدة، ويتبعون لتعليمات وزارة التربية والتعليم.    

وبترسون  ،(Al-Barrak, 2011)الدراسة مع نتائج دراستي البراك  هذ  تتفق نتائجو 
(Peterson, 2006 )أظهرتا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس. واختلفت  اللتين

، والشمري (Al-Saqour, 2017)، والشقور (Ahmed, 2017)مع نتائج دراسات أحمد 
(Shammari, 2017)والمشاقب ،( ةAl-Mashkbeh, 2017 والبراك ،)(Al-Barrak, 2011) 

 التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس.
وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( عدم 2ويبين الجدول ) 

(α≤0.05 بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت ممارسة مديري المدارس )
ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظات الشمال والعالمة الكلية 

 ُتعزى الختالف متغير مستوى المدرسة.
وُتعزى هذ  النتيجة إلى أن معلمي المدارس بغز النظر عن مستوى المدرسة التي يعملون 

لتعليمات وزارة التربية  ونيخضعو ، هم من بيئة واحدة، وجميعهم يعملون تحت نمط إداري واحد فيها
متطلبات خطة تطوير المدرسة جميعوالتعليم األردنية، وهم على اختالف مستوى مدارسهم يطبقون 

على إدراك مدى ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في  يقدرون، وبالتالي فهم بالمستوى ذاتهوالمديرية 
وح ويسر، لكون هذ  الممارسات عبارة عن تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية بكل وض
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يتم مالحظتها من قبل الجميع، لذا جاءت تقديرات المعلمين على اختالف مستوى  انماط سلوكية
 مدارسهم متقاربة.

-Al)، والبةراك (Al-Saqour, 2017)الدراسةة مةع نتةائج دراسةتي الشةقور هةذ   وتختلةف نتةائج

Barrak, 2011) ،دالة إحصائيًا تعزى لمتغير مستوى المدرسة.أظهرتا وجود فروق  اللتين 
( α≤0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصةائية ) ( عدم2ويبين الجدول )

بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت ممارسة مديري المدارس ألدوارهةم فةي تحقيةق 
الشةمال والعالمةة الكليةة ُتعةزى الخةتالف متغيةر أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظةات 

 .المحافظة
معلمةي المةدارس فةي جميةع محافظةات الشةمال يعملةون فةي بيئةة تربويةة  وقةد ُيعةزى ذلةك إلةى أن

واحةةدة، وفةةي مةةدارس ذات ظةةروف متشةةابهة، لةةذا فةةإن تقةةديراتهم علةةى درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس 
أن مةديري المةدارس  إذة والمديريةة متقاربةة نوعةًا مةا، ألدوارهم في تحقيةق أهةداف خطةة تطةوير المدرسة

يتبعةةةةون لتعليمةةةةات وزارة التربيةةةةة والتعلةةةةيم التةةةةي تطةةةةالبهم بتنفيةةةةذ خطةةةةة تطةةةةوير المدرسةةةةة والمديريةةةةة فةةةةي 
مةةةن قبةةةل المشةةةرفين التربةةةويين فةةةي كافةةةة مدارسةةةهم، وتتةةةابع هةةةذا التنفيةةةذ بشةةةكل دوري فةةةي المحافظةةةات 

 ت.مديريات التربية في هذ  المحافظا
( بةين α≤0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مسةتوى الداللةة اإلحصةائية )( 2ويبين الجدول )

متوسةةطات تقةةديرات أفةةراد العينةةة علةةى جميةةع مجةةاالت ممارسةةة مةةديري المةةدارس ألدوارهةةم فةةي تحقيةةق 
 أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية في محافظةات الشةمال والعالمةة الكليةة ُتعةزى الخةتالف متغيةر

( كمةا هةو موضةح Scheffeفيه )يسةتخدام اختبةار شةولتحديد مصادر تلةك الفةروق تةم ا .سنوات الخبرة
 .(9) جدول الفي 
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة  للمقارنات( Scheffeنتائج اختبار شيفيه ) (0جدول )ال

لمديرية في محافظات الشمال ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة وا
 حسب متغير سنوات الخبرة

 من أكثر
 سنوات 10

 5-10 من
 سنوات

 5 من أقل
 المجاًلت الخبرة سنوات

المتوسط  8.13 8.10 8.09
   الحسابي

4*  سنوات 5 من أقل 8.13  4.40 86.
*4 التعلم والتعليم  سنوات 5-10 من 8.10   88.

 سنوات 10 من أكثر 8.09   
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 من أكثر
 سنوات 10

 5-10 من
 سنوات

 5 من أقل
 المجاًلت الخبرة سنوات

المتوسط  8.09 8.29 8.98
  الحسابي

* 59.4  سنوات 5 من أقل 8.09  4.49 

 القيادة واإلدارة
 سنوات 5-10 من 8.29   4.85*

 سنوات 10 من أكثر 8.98   
المتوسط  8.25 8.95 3.583

  الحسابي
4*  سنوات 5 من أقل 8.25  4.54 35.

 بيئة الطلبة
4*  سنوات 5-10 من 8.95   23.

 سنوات 10 من أكثر 3.58   
المتوسط  5.90 5.92 8.49

  الحسابي
 سنوات 5 من أقل 5.90  4.40 0.85*

 المدرسة والمجتمع
 سنوات 5-10 من 5.92   0.80*

 سنوات 10 من أكثر 8.49   
المتوسط  8.02 8.19 8.05

  الحسابي
4*  سنوات 5 من أقل 8.02  4.55 81.

*4 العالمة الكلية  سنوات 5-10 من 8.19   84.
 سنوات 10 من أكثر 8.05   

 (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقةديرات ذوي الخبةرة )أكثةر مةن 9يبين الجدول )

إلةى  1سةنوات(  وذوي الخبةرة )مةن  1سنوات( من جهة، ومتوسط تقةديرات ذوي الخبةرة )أقةل مةن  54
ات( مةةن جهةةة ثانيةةة، تعةةزى لمتغيةةر سةةنوات الخبةةرة، وذلةةك لصةةالح تقةةديرات ذوي الخبةةرة )أكثةةر سةةنو  54
 سنوات(. 54من 

وقد ُيعزى ذلك إلى أن المعلمين ذوي الخبرة العالية هم أكثر دراية بدرجة ممارسة مديري 
ا (، إذ أنهم عاصرو SDIالمدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف خطة تطوير المدرسة والمديرية )

العملية اإلدارية في المدارس لفترة طويلة من الزمن قبل انطالق خطة تطوير المدرسة والمديرية عام 
، واطلعوا على واقع المدارس قبل هذ  الخطة، كما أنهم عاصروا بدايات خطة تطوير 8458

بإشراف المدرسة والمديرية واطلعوا على عملها، وتنفيذها، وهم منذ ذلك الوقت يسهمون في تطبيقها 
على تقدير درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في  مقدرة، وبالتالي فإن لديهم الالمدارسمديري 

 الخبرة المتوسطة والقليلة.فئتي تحقيق أهداف الخطة أعلى من ذوي 
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المدارس  والعالية هم غالبًا من يقوم مدير  وقد ُتعزى هذ  النتيجة إلى أن المعلمين ذوي الخبرة
للقيام باألعمال القيادية في المدرسة ومتابعة المعلمين والطلبة؛ نتيجة كثرة األعباء اإلدارية بتفويضهم 

ي الخبرة من هؤالء المعلمين ذو  إن كثيراً والفنية التي تقع على عاتق مديري المدارس، وبالتالي ف
ارسهم، وبالتالي ة في خطة تطوير المدرسة والمديرية، وتقييم تنفيذها في مدالعالية لهم أدوار رئيس

 فإنهم األقدر على تحديد مدى ممارسة مديري المدارس ألدوارهم في تحقيق أهداف هذ  الخطة.  
(، وبترسون Al-Mashkbeh, 2017المشاقبة )مع نتائج دراستي الحالية نتائج الدراسة  وتتفق

(Peterson, 2006 )الخبرة. واختلفت أظهرتا وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير سنوات  اللتين
-Al)، والبراك (Shammari, 2017)، والشمري (Ahmed, 2017)مع نتائج دراسات أحمد 

Barrak, 2011) .التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير سنوات الخبرة 
 التوصيات: 
 بما يوتي: الباحثانوصي يا توصلت إليه الدراسة من نتائج، وفي ضوء م

يري المدارس بالمبادرات اإلبداعية للطلبة الموهوبين، بنشر قص  النجاح، ة اهتمام مدر ضرو   .5
 وتكريمهم.

ضرورة االهتمام بتحليل نتائج االختبارات الوطنية والدولية، ووضع الخطط العالجية واإلثرائية  .8
 للطلبة.

 تعزيز مشاركة العاملين في المدرسة بعمليات صنع القرارات المدرسية. .3
فعية الطلبة للبحث العلمي، وتشجيع التعلم الذاتي، وعقد مسابقات للبحوث االهتمام بإثارة دا .0

 العلمية.
الطرق والوسائل،  بجميعاالهتمام بفتح قنوات االتصال مع اولياء االمور والمجتمع المحلي،  .1

 التقليدية منها والتكنولوجية.
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