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 المدارس تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري  درجة
 الشمالية األغوار مديرية في الحكومية

 فاتن عبد هللا الهاللي

 *محمد علي عاشورأ.د. 

 ملخص:
الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات تطبيق تعليمات وحدة درجة لدراسة التعرف إلى هدفت ا

، من وجهة نظر المعلمين الشمالية األغوار مديرية في الحكومية المدارس اإلدارية لدى مديري 
، ت( فقرة موزعة على أربعة مجاال54ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تكونت من )

التعليم، والبيئة المدرسية، والشراكة المجتمعية، والقيادة واإلدارة. استخدم المنهج وهي: التعلم و 
( معلمًا ومعلمة. توصلت نتائج الدراسة 613الوصفي التحليلي. تم اختيار عينة عشوائية بلغت )

درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة كانت بدرجة متوسطة، كما بينت النتائج أن  أنالى 
وجاء  ،الثانية الرتبةفي  مجال القيادة واإلدارةاألولى، وجاء  الرتبةاحتل ل الشراكة المجتمعية مجا

بين فروق دالة إحصائيًا  األخيرة. وبينت النتائج عدم وجود الرتبةمجال التعلم والتعليم في 
تحسين تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لدرجة تطبيق مجاالت فراد العينة لأمتوسطات تقديرات 

الممارسات اإلدارية عند جميع مجاالت االستبانة تعزى لمتغير الجنس، باستثناء مجال القيادة 
عند جميع مجاالت فروق دالة إحصائيًا  واإلدارة، وذلك لصالح تقديرات اإلناث. وعدم وجود

ديرات ذوي تقوذلك لصالح االستبانة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، باستثناء مجال القيادة واإلدارة، 
تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، فروق دالة إحصائيًا  وعدم وجود .المؤهل العلمي )بكالوريوس(

 10 من أكثرتقديرات ذوي عدد سنوات الخبرة )وذلك لصالح  باستثناء مجال التعلم والتعليم،
 تعزى لمتغير مستوى المدرسة. فروق دالة إحصائيًا  وعدم وجود .سنوات(

 المدارس تعليمات وحدة الجودة والمساءلة، تحسين الممارسات اإلدارية، مديرو :تاحيةالكلمات المف
 الشمالية، األردن. الحكومية، األغوار
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Degree of Governmental Schools' Principals Applying the Quality and 

Accountability Department Instructions' to Enhance the 

Administrative Practices at North Al-Guar  

 

Faten Abdullah Al-Hilali  

 * Mohammed A. Ashour. Prof     

Abstract: 

This study aimed at investigating the degree of school principals 

applying the quality and accountability department instructions' to enhance 

the administrative practices from the teachers' point view in north Al-Guar. 

To achieve this goal a questionnaire was designed consisted from (45) 

items, distributed into four domains; learning and teaching, school 

environment, societal partnership, and administration and leadership. A 

random sample was chosen included (316) teachers. The analytical 

descriptive methodology was used. The study results revealed that the 

degree of school principals applying the quality and accountability 

department instructions' was medium. The results also revealed that the 

societal partnership ranked first, the administration and leadership domain 

ranked second, while the learning and teaching domain ranked final. Also 

the results revealed that there were no statistically significant differences 

between the sample responses for the degree of school principals applying 

the quality and accountability department instructions' to enhance the 

administrative practices domains due to gender variable, except for the 

administration and leadership domain in favor of (females). There were no 

statistically significant differences between the sample responses at all 

domains due to academic qualification variable, except for the 

administration and leadership domain in favor of (Bachelor). There were 

no statistically significant differences between the sample responses at all 

domains due to experience variable, except for learning and teaching 

domain in favor of (more than 10 years). Finally, there were no statistically 

significant differences between the sample responses at all domains due to 

school level variable. 

Keywords: The quality and accountability department instructions, 

enhancing the administrative practices, public school principals and north 

Al-Guar- Jordan. 
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 :المقدمة

تؤدي العملية التعليمية التعلمية دورًا بارزًا في تطوير المجتمعات وتنميتها، وتوسيع آفاقها 
المعرفية والثقافيـة، من خالل االسهام في تهيئة الكوادر البشرية التي تمتلك المعرفة والتكنولوجيا 

ف المفاهيم المعرفية وتطورها، وفي ظل الثورات التكنولوجية والعلمية في هذا العالم، واختال والعلم،
ير والتطوير؛ وجب تطوير وحدات تكون مسؤولة عن يولما في برامجها من تعقيد وسرعة التغ

مواكبة تلك التطورات، بهدف تحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس، والنهوض بالعملية 
 التعليمية التعلمية.

نظيم المدرسي، فعليه أن يهتم بجانبه اإلداري ويعد مدير المدرسة المحرك األساسي للت    
؛ لينتج جياًل متمكنًا هوتطوير  وتطبيقه لمعايير اإلدارة الجيدة من أجل خدمة هذا الصرح التعليمي

من مواجهة عوالم التقدم والرقي، ويواكب مع كوادره التربوية تطورات العملية التعليمية بجميع 
المدارس على ابتكار اآلليات  وذلك، يحرص مدير  مع(. وانسجامًا  ,0212Nihaliجوانبها )

والطرق والوسائل واالستراتيجيات اإلدارية التي يتأكدون من خاللها أن مواردهم البشرية والمادية 
 ,Hwailتوجه في االتجاه الصحيح بما يحقق أهداف المدرسة، وينهض بالعملية التعليمية )

وجهات التي تساعد المدرسة في تنفيذ األنشطة (. وتمثل أهداف اإلدارة المدرسية الم2012
-Alواإلجراءات؛ لتحسين أداء المدرسة وطاقمها من اإلداريين والمعلمين وصواًل إلى الطلبة )

Hadidi, 2014.) 
ويعد مفهوم وحدة الجودة والمساءلة من المفاهيم الحديثة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم، 

وفق معاير ومؤشرات محددة، وكما أنها ستقوم  هاوتطوير التربوية  وذلك من أجل تحسين العملية
بتزويد جميع العاملين في المؤسسة التربوية، بخبرات عملية للمساءلة، وتحقيق جودة التعليم 

 (.Salameh, 2013ألطفالنا في المدارس )
لياتها فتطبيق تعليمات المساءلة، يكون من خالل التدقيق الشامل في كل من مدخالتها وعم

وهذا يتطلب متابعة مستمرة لكافة مراحل عملها بما يحقق معايير  (.(Erdag,2017 ومخرجاتها
الجودة والمساءلة، وعليه فإن المساءلة هي النهج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم؛ وذلك من أجل 

لسفتها اإلدارية التأكد من تحقيق ضمان الجودة المستندة لتشكيل آلية الوصول لفكرة المساءلة وف
(Khleifat, 2016 ؛ إذ أشارت بعض الدراسات إلى وجود ضعف في تطبيق معايير ضمان)

 (.Al-Awalmeh, 2011الجودة في المدارس األردنية مثل دراسة العوالمة )
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ومما سبق، يالحظ أن واقع تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة بمديريات التربية والتعليم 
الغموض وعدم االستيعاب لمفاهيمه من قبل مديري المدارس؛ لذلك جاءت هذه  من كثيريعتريه 

الدراسة لمعرفة درجة التزام مديري المدارس الحكومية بمديريات األغوار الشمالية بتطبيق تعليمات 
 وحدة الجودة والمساءلة بوزارة التربية والتعليم لتحسين الممارسات اإلدارية.

 مشكلة الدراسة:
ع الجودة والمساءلة الذي يتم تطبيقه في المدارس األردنية من قبل مديري ُيعد موضو 

المهمة والتي تخدم البيئة التعليمية  الموضوعاتالمدارس لتحسين ممارساتهم اإلدارية، من 
والتعلمية بشكل كبير، وإن تحسين الممارسات اإلدارية لمديري المدارس يرجع الى درجة التزامهم 

 دة الجودة والمساءلة. بتطبيق تعليمات وح
تعاني المدارس األردنية من صعوبات في تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة وخاصة 

مشكالت عديدة. وفي دراسة طقة األغوار الشمالية نتج عنها مدارس مديريات التربية والتعليم في من
 ةوعددهم عشرة، وخمساستطالعية ميدانية، قام الباحثان باستطالع آراء مديري ومديرات مدارس 

من  اً كثير وعشرون معلمًا ومعلمة. توصل الباحثان إلى أن مديري المدارس ومديراتها يعانون 
الصعوبات والعقبات في تطبيق تلك التعليمات، وأرجع بعضهم السبب في ذلك الى قلة الدورات 

ى ذلك صعوبة تطبيق التدريبية التي التحقوا بها في كيفية التعامل مع تلك التعليمات، عالوة عل
تلك التعليمات في المدارس في ضوء ضعف البنية المدرسية من جهة، وعدم كفاية التجهيزات 

 ,Dallolدراسة دلول )والمستلزمات التربوية من جهة ثانية. كما أكدت بعض الدراسات مثل 
 ربيةالت مديريات في المدارس مديري  تطبيق المعلمين على قناعة بأن درجة معظم ( أن2017
للمساءلة االدارية كان بدرجة متوسطة. بينما أشارت نتائج دراسة الجبوري  الشمال إقليم في والتعليم

(Al-Jabouri, 2018إلى ) نظر وجهة من االدارية من المساءلةًا مرتفع مستوى  هناك أن 
ا درجة الدراسة الحالية مشكلتها من السؤال الرئيس اآلتي: م المعلمين. وللتحقق من ذلك اشتقت

تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس الحكومية 
 في مديرية األغوار الشمالية من وجهة نظر المعلمين؟

 أسئلة الدراسة: 
 سعت الدراسة االجابة عن األسئلة اآلتية:

رسات اإلدارية لدى مديري ما درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين المما .1
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 المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية من وجهة نظر المعلمين؟
( بين تقديرات أفراد العينة α=2.24هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .0

لدرجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري 
رس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي وعدد المدا

 سنوات الخبرة التدريسية، ومستوى المدرسة؟
 أهداف الدراسة: 

 هدفت الدراسة الى تحقيق األهداف اآلتية:
 التعرف إلى درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى .1

 مديري المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية من وجهة نظر المعلمين.
الكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة  .0

لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية من 
حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية ومستوى  وجهة نظر المعلمين

 المدرسة.
 أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من ندرة األبحاث والدراسات التي تناولت تعليمات وحدات الجودة 
ن، وأيضًا تركيزها يدى مديري المدارس حسب علم الباحثوالمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية ل

فة درجة تطبيق تلك التعليمات بهدف تحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس؛ على معر 
 مما قد يسهم في إثراء المكتبة العربية في هذا الموضوع.

كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من النتائج التي سوف تسفر عنها لما ستقدمه من نتائج 
المدارس، ومسؤولي التخطيط في وزارة وتوصيات لفئات مختلفة ستستفيد منها، مثل: مديري 

 التربية، ومديري التربية والتعليم في المحافظات.
 مصطلحات الدراسة:

تضمنت الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي رأى الباحثان ضرورة تعريفها 
 اصطالحيًا وإجرائيًا:

لتعليم مسؤولة عن تطوير هي وحدة إدارية تابعة لوزارة التربية وا: وحدة الجودة والمساءلة
: المدارس ةوفق معاير ومؤشرات محددة، وعلى مستويات اإلدارة الثالث هاوتحسين العملية التربوية
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والمديريات، ومراكز الوزارة من خالل تقييم أداء المدارس بتقديم تقارير دقيقة، وفق معايير 
 ,Ministry of Educationومؤشرات محددة، بهدف تحسين بيئة العملية التربوية وتطويرها )

(. ويعرفها الباحثان إجرائيًا بأنها قسٌم من أقسام وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية 2016
، وذلك من خالل كافةأشكالها الهاشمية تقوم بتطوير العملية التعليمية، وتنظيم األمور المدرسية ب

 .هاوتفعيل هم اإلداريةتاممساعدة مديري المدارس في تنظيم مه
أنها: "النشاط الذي يعتمد على التفكير بُتعرف الممارسات اإلدارية الممارسات اإلدارية: 

والعمل الذهني المرتبط بالشخصية اإلدارية والجوانب واالتجاهات السلوكية الخاصة بتحفيز الجهود 
علمية  الجماعية نحو تحقيق هدف مشترك باستخدام الموارد المتاحة وفقًا ألسس ومفاهيم

(Attawi, 2004, 9 ويعرفها الباحثان على أنها: مجموعة من العمليات المترابطة، والذي .)
يمارسها المديرون في مدارسهم في مديرية األغوار الشمالية من أجل تنفيذ السياسة التربوية 

 والتعليمية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة.
األنظمة والقوانين والتوجيهات على مستوى مجموعة من : تعليمات وحدة الجودة والمساءلة

ا ومخرجاتها، وهذا يتطلب متابعة مستمرة المدرسة لضبط مدخالت العملية التعليمية وعملياته
كافة عملها بما حقق معايير الجودة والمساءلة المرجوة، والتي ُيعبر عنها بفقرات االستبانة مراحل ل

 المعدة لذلك.
 الدراسات السابقة:

ثان بالرجوع إلى الدراسات السابقة التي تناولت تطبيق مبادىء الجودة والمساءلة قام الباح
 لتحسين الممارسات اإلدارية، وعلى الرغم من ندرتها، إال إنه تم الوصول الى الدراسات اآلتية:   

مديري  ممارسة درجة إلىدراسة هدفت إلى التعرف  (Al-Jabouri,2018أجرى الجبوري )
 ولتحقيق المعلمين، نظر وجهة من االدارية بالمساءلة األخالقية وعالقتها للقيادة ةاألساسي المدارس
 وتوزيعها استبانة تطوير خالل من وذلك التحليلي، الوصفي استخدام المنهج تم الدراسة أهداف
 في االساسية المدارس معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكون  الدراسة.مجتمع  أفراد جميع على

 هناك أن إلى الدراسة معلم ومعلمة. توصلت( 522اختيار عينة تكونت من ) تم ق،المفر  قصبة
 مديري  ممارسة من اً مرتفع ومستوى  المعلمين، نظر وجهة من االدارية من المساءلة اً مرتفع مستوى 

 ممارسة بين طردية عالقة هناك وأن المعلمين، نظر وجهة من االخالقية للقيادة المدارس األساسية
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 بين طردية عالقة وأيضاً  المعلمين، نظر وجهة من االخالقية للقيادة األساسية لمدراسا مديري 
 المعلمين.  نظر وجهة من االدارية مستوى المساءلة

 المـدارس مـديري  تطبيـق ( دراسـة هـدفت إلـى معرفـة درجـةDallol, 2017دلـول )كمـا أجـرى 
مسـاءلة االداريـة، ومعرفـة أثـر متغيـرات لل الشـمال إقلـيم فـي والتعلـيم التربيـة مـديريات فـي الثانويـة

المؤهل العلمي والجنس وسنوات الخبرة ومديرية التربية والتعليم فـي تقـديرات معلمـي المـدارس لدرجـة 
 يعملـون  ومعلمـة اً ( معلمـ174لمعـايير المسـاءلة االداريـة. تكونـت عينـة الدراسـة مـن ) مـديري  تطبيق

المعلمـين علـى  معظـم النتـائج أن والثالثـة. أظهـرت لثانيـةوا األولـى اربـد لمديريـة التابعـة المـدارس في
 الشـمال إقلـيم فـي والتعلـيم التربيـة مـديريات فـي الثانويـة المـدارس مـديري  تطبيـق قناعـة بـأن درجـة

قــدراتهم مللمســاءلة االداريــة كــان بدرجــة متوســطة، وأن العمــل المتعلــق بهــم ينســجم بشــكل كامــل مــع 
أفضل النتائج، ووجود نوع من الرضا مـن قبـل المعلمـين عـن الراتـب الذاتية التي تؤدي بهم للخروج ب

الذي يتقاضوه بشكل واضح، ويوجـد مسـاواة وعـدل مـن قبـل المدرسـة والتربيـة والتعلـيم لتقـديم الحـوافز 
التــي يــتم تقــديمها للمعلمــين بشــكل مســتمر، وتبــين بــأن المــديرين فــي المــدارس متعــاونين مــن ناحيــة 

 ل مصداقية وشفافية ومن غير أي تحيز.األمور بك جميعمناقشة 
( حول واقع الممارسات اإلدارية لمـديري المـدارس Al-Hadidi, 2016الحديدي )وفي دراسة 

الثانويـــة بمـــديريات غـــرب غـــزة فـــي ضـــوء متطلبـــات اإلدارة االســـتراتيجية مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين 
ومعلمـة  اً ( معلمـ120اسة على )والمعلمات. استخدم المنهج الوصفي في دراسته. اشتملت عينة الدر 

( فقـــرة 50فـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي مـــديريات غـــرب قطـــاع غـــزة، تـــم تطبيـــق اســـتبانة تكونـــت مـــن )
األولــى، ثــم  الرتبــةموزعــة علــى أربعــة محــاور. بينــت نتــائج الدراســة أن محــور ممارســة القــرار احتــل 

يــرًا جــاء محــور ممارســة تــاله محــور التواصــل واالتصــال، ثــم محــور ممارســة تفــويض الســلطة، وأخ
العالقــة اإلنســانية، كمــا بينــت النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين متوســطات تقــديرات أفــراد 

 العينة تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة.
( هدفت إلى معرفة التحديات Kaisar & Rezona, 2015وفي دراسة كايسار ورونزا )

تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية العامة: دراسة حالة في منطقة كوهات  التي تواجه
استخدمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة و في الباكستان. تم اعتماد المنهج الوصفي. 

( معلمًا 75محاور، تم توزيعها على عينة تكونت من ) ة( فقرة موزعة على أربع61تضمنت )
ذات  اً خمسة وعشرين مدرسة ثانوية عامة. توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروق ومعلمة، من
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الضعف  إلىداللة إحصائية في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية العامة، يعود ذلك 
في األمور اإلدارية من قبل مديري المدارس. كما بينت النتائج وجود فروق تعزى لمتغير الجنس، 

 القليلة. ةومتغير الخبرة لصالح ذوي الخبر  الح الذكور،ولص
معرفـة دور المسـاءلة فـي تحسـين أداء إلـى ( هـدفت Salameh, 2013وفـي دراسـة سـالمة )

المعلمـــين بمـــدارس وكالـــة الغـــوث بغـــزة مـــن وجهـــة نظـــر المـــديرين وســـبل تطويرهـــا، اســـتخدم المـــنهج 
، تثالثـــة مجـــاال( فقـــرة موزعـــة علـــى 60)مكونـــة مـــن الالوصـــفي فـــي الدراســـة، اســـتخدمت االســـتبانة 

. راتومـــديين ( مـــدير 205والمقابلـــة الشخصـــية لجمـــع بيانـــات الدراســـة. تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )
توصــــلت الدراســــة إلــــى عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية لــــدور المســــاءلة فــــي تحســــين أداء 

فـروق ذات داللـة  وجدت، بينما المعلمين في مدارس وكالة الغوث بغزة ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي
ــة الغــوث بغــزة تعــزى لمتغيــر  إحصــائية لــدور المســاءلة فــي تحســين أداء المعلمــين فــي مــدارس وكال

ســـنوات(، كمـــا أظهـــرت  12_ 4ســـنوات الخدمـــة وكانـــت الفـــروق لصـــالح ذوي ســـنوات الخدمـــة مـــن )
ــة الغــوث تعــزى الدراســة عــدم وجــود فــروق لــدور المســاءلة فــي تحســين أداء المعلمــين بمــدارس وك ال

   .المدرسةلمتغير نوع 
معرفــة دور المســاءلة المدرســية إلــى ( هــدفت Ladd, Fuller  2013أمــا دراســة فــولر والد )

لتوزيع جودة المعلمين عبـر الصـفوف فـي المدرسـة االبتدائيـة فـي واليـة منتـوري فـي كنـدا. تـم اعتمـاد 
بتدائية من أجل معرفـة جـودة المعلمـين اختيرت عينة من طالب المرحلة اال فقدالحالة،  منهج دراسة

فــي الصــفوف الــدنيا ومعرفــة جــودتهم فــي الصــفوف العليــا. توصــلت نتــائج الدراســة الــى أن المــدارس 
انسـجمت مـع ضـغوط المسـاءلة مـن خـالل نقـل المعلمـين األضـعف الـى الصـفوف الـدنيا، والمعلمـين 

 األفضل للصفوف العليا.
معرفـــة واقـــع تطبيـــق المســـاءلة التربويـــة إلـــى فت ( بدراســـة هـــدHwail, 2012وقـــام حويـــل )

والجـــودة الشـــاملة والعالقـــة بينهمـــا فـــي مـــدارس وكالـــة الغـــوث الدوليـــة فـــي فلســـطين مـــن وجهـــة نظـــر 
المــديرين فيهــا. اســتخدم المــنهج الوصــفي فــي هــذه الدراســة. وتــم اختيــار جميــع المــديرين فــي الضــفة 

( فقرة. توصـلت 63ًا. تم إعداد استبانة تكونت من )( مدير 91الغربية عينة لدراسته، والبالغ عددهم )
جـدًا للمسـاءلة التربويـة والجـودة الشـاملة فـي مـدارس وكالـة الغــوث  اً عاليـ اً الدراسـة إلـى أن هنـاك واقعـ

الدوليـــة مـــن وجهـــة نظـــر المـــديرين، ووجـــود ارتبـــاط ايجـــابي دال بـــين متوســـطي المســـاءلة التربويـــة 
لغـوث الدولـة فـي الضـفة الغربيـة مـن وجهـة نظـر المـديرين. كمـا والجودة الشاملة في مـدارس وكالـة ا
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بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين تقديرات المديرين تعـزى لمتغيـر الجـنس لصـالح تقـديرات 
الذكور، ومتغير عدد سنوات الخبرة، لصالح تقديرات ذوي الخبرات الطويلة، وعـدم وجـود فـروق دالـة 

 مديرين تعزى لمتغير المؤهل العلمي. إحصائيًا بين تقديرات ال
موضــوعات ومــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة يتضــح أنهــا تناولــت أنواعــًا متعــددة مــن 

( واقـع Al-Hadidi, 2016، فمـثاًل تناولـت دراسـة الحديـدي )الجودة والمساءلة والممارسات اإلدارية
يــة غــزة، وبحثــت دراســة كايســار ورونــزا الممارســات اإلداريــة لمــديري المــدارس الثانويــة بمــديريات ترب

(Kaisar & Rezona,2015 هدفت إلى معرفة التحديات التي تواجـه تنفيـذ إدارة الجـودة الشـاملة )
(، ودراســة فــولر والد Salameh, 2013فـي المــدارس الثانويــة العامــة، كمــا هــدفت دراســة ســالمة )

(2013 ، Ladd &Fullerمعرفـــة دور المســـاءلة فـــي تحســـين أداء )  المعلمـــين، وتناولـــت دراســـة
( بدراســـة هـــدفت معرفـــة واقـــع تطبيـــق المســـاءلة التربويـــة والجـــودة الشـــاملة Hwail, 2012حويـــل )

ن لـم يعثـرا يضفة الغربيـة. والمالحـظ أن البـاحثوالعالقة بينهما في مدارس وكالة الغوث الدولية في ال
سـاءلة لتحسـين الممارسـات اإلداريـة على أية دراسة تناولت درجـة تطبيـق تعليمـات وحـدة الجـودة والم

ـــدى مـــديري المـــدارس ســـواء  ـــز هـــذه الدراســـة عـــن أل ـــة أم عربيـــة، وهـــذا مـــا يمي كانـــت دراســـات أجنبي
 الدراسات السابقة.

 : منهج الدراسة
 Sulemanتـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي المسـحي لمناسـبته لمثـل هـذا النـوع مـن الدراسـات )

and Gul, 2015.) 
 نتها: مجتمع الدراسة وعي

مديرية التربية والتعليم في لواء في تكون مجمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية 
( معلمة، 668( معلمًا و)346( معلمًا ومعلمة، منهم )1457األغوار الشمالية والبالغ عددهم )

 م. 0216/0218حسب احصائيات دائرة شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 
ـــة عشـــوائية تكونـــت مـــن ) ـــم أخـــذ عين ( 160( معلمـــًا و)165( معلمـــًا ومعلمـــة، مـــنهم )613ت

( يوضـــح توزيـــع أفـــراد 1) الجـــدول( مـــن مجتمـــع الدراســـة. و %02.56معلمـــة، ويشـــكلون مـــا نســـبته )
 العينة حسب متغيراتها.

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها1) الجدول
 النسبة المئوية لعددا المستويات المتغيرات
 %42.41 165 ذكر الجنس
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 النسبة المئوية لعددا المستويات المتغيرات
 %57.59 160 أنثى

 %111.11 613 المجموع

المؤهل 
 العلمي

 %15.51 49 بكالوريوس
 %23.73 75 بكالوريوس ودبلوم عالي

 %60.76 192 دراسات عليا
 %111.11 613 المجموع

عدد 
سنوات 
الخبرة 
 التدريسية

 %16.46 52 سنوات 5 من أقل
 %35.76 113 سنوات 10-5 من
 %47.78 151 سنوات 10 من أكثر

 %111.11 613 المجموع
مستوى 
 المدرسة

 %54.43 170 المرحلة األساسية
 %45.57 155 المرحلة الثانوية

 %111.11 613 المجموع
 أداة الدراسة: 

ن الممارسات استخدم الباحثان استبانة "درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسي
اإلدارية لدى مديري المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية"، والتي تم اشتقاقها من خالل 
التعليمات الصادرة عن وحدة الجودة والمساءلة في وزارة التربية والتعليم. تكونت االستبانة من 

المدرسية، والشراكة ، وهي: التعلم والتعليم، والبيئة تأربعة مجاال( فقرة موزعة على 54)
 المجتمعية، والقيادة واإلدارة. 

 صدق االستبانة: 
( محكمًا من ذوي االختصاص والخبرة من 11للتحقق من صدق االستبانة تم عرضها على )

أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية وعلم النفس في الجامعات األردنية، وتم اآلخذ بتوجيهات 
تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وذلك عندما أجمع  إذم، ومقترحات أعضاء لجنة التحكي

 سبعة محكمين على ذلك.
 ثبات االستبانة: 

للتحقق من ثبات االستبانة، تم حساب معامالت الثبات له، بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق، 
معلمة مرتين ( معلمًا و 61تم تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة وعددهم ) إذ

وبفاصل زمني قدره أسبوعان بين التطبيق األول والتطبيق الثاني. وتم حساب معامالت ارتباط 
تراوحت معامالت الثبات للمجاالت )التعلم والتعليم، والبيئة  فقدبيرسون بين نتائج التطبيقين، 

غت قيمة معامل (، وبل2.68 – 2.65المدرسية، والشراكة المجتمعية، والقيادة واإلدارة( بين )
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 (.Lord, 1985(. وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة )2.82االرتباط لالستبانة الكلية )
 تصحيح االستبانة: 

: )كبيرة جدًا، اآلتيتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتقدير درجة التطبيق على النحو 
( 1، 0، 6، 5، 4) اآلتيةات الرقمية ، وتم إعطاء التقدير جدًا(وكبيرة، ومتوسطة، ومتدنية، وقليلة 

على التوالي لتقدير درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى 
لتوزيع المتوسطات الحسابية  اآلتيمديري المدارس الحكومية، وقد تم استخدام التدريج اإلحصائي 

(Audeh, 1993 :) 
 بدرجة متدنية. ( تطبيق0.58  -  1.22أواًل: )
 ( تطبيق بدرجة متوسطة.6.58 -  0.42ثانيًا: )
 ( تطبيق بدرجة كبيرة.4.22 – 6.42ثالثًا: )

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:متغيرات الدراسة: 
 المتغيرات الوسيطة: أواًل:
 .: وله فئتان: )ذكور، وإناث(الجنس -
ـــه ثالثـــالمؤهلللل العلملللي - ، وبكـــالوريوس ودبلـــوم عـــالي، ودراســـات مســـتويات: )بكـــالوريوس ة: ول

 عليا(.
 سـنوات، وأكثـر 5-10 سـنوات، ومـن 5 مـن مسـتويات: )أقـل ة: ولها ثالثـعدد سنوات الخبرة -

 سنوات(. 10 من
 : وله فئتان: )المرحلة األساسية، والمرحلة الثانوية(.مستوى المدرسة -

 ثانيًا: المتغير التابع: 
مساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة وال

، والتي يعبر عنها بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على فقرات المدارس الحكومية
 .هاومجاالت االستبانة المعدة لذلك

 المعالجات اإلحصائية: 
ات المعيارية استخدمت الدراسة المعالجات اإلحصائية اآلتية: المتوسطات الحسابية واالنحراف

لالجابة عن السؤال األول، واختبار تحليل التباين المتعدد، واختبار تحليل التباين الرباعي، واختبار 
 شيفيه لالجابة عن السؤال الثاني.
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 عرض النتائج ومناقشتها:
للنتائج التي تم التوصل إليها، بعد أن تم جمع البيانات بواسطة أداة الدراسة  ي عرضأتفيما ي

نة درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري "استبا
 المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمين"، وتم عرضها وفقًا ألسئلة الدراسة.

السؤال األول ومناقشتها: "ما درجة تطبيلق تعليملات وحلدة الجلودة بعرض النتائج المتعلقة 
سلللات اإلداريلللة للللدى ملللديري الملللدارس الحكوميلللة ملللن وجهلللة ن لللر والمسلللاءلة لتحسلللين الممار 

 المعلمين؟"
والرتبـــة  لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة

 الجــدوللتقــديرات أفــراد العينــة علــى مجــاالت االســتبانة، حيــث كانــت كمــا هــي موضــحة فــي  والدرجــة
(0.) 

لتقديرات أفراد على مجاالت  والرتبة والدرجة حسابية واالنحرافات المعيارية(: المتوسطات ال2) الجدول
 االستبانة مرتبة تنازليًا 

 درجة التطبيق االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي* المجاالت الرقم الرتبة
 كبيرة 87. 3.69 مجال الشراكة المجتمعية 6 1
 كبيرة 66. 3.50 مجال القيادة واإلدارة 5 0
 متوسطة 86. 3.40 مجال البيئة المدرسية 0 6
 متوسطة 56. 3.36 مجال التعلم والتعليم 1 5

 متوسطة 41. 3.47 االستبانة ككل
 (4* الدرجة العظمى من )

( أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أفــراد العينــة علــى مجــاالت االســتبانة بلــغ 0) الجــدوليبــين 
ــــاري )6.57) ــــانحراف معي ــــق بدرجــــة متوســــطة. وأن "مجــــال الشــــراكة  (، وهــــو يقابــــل2.51( ب تطبي

(، وجـــاء 2.67( وانحـــراف معيـــاري )6.38األولـــى بمتوســـط حســـابي ) الرتبـــةالمجتمعيـــة" قـــد احتـــل 
(، وجاء 2.33( وانحراف معياري )6.42الثانية بمتوسط حسابي ) الرتبة"مجال القيادة واإلدارة" في 
 (.2.43( وانحراف معياري )6.63ط حسابي )األخيرة بمتوس الرتبة"مجال التعلم والتعليم" في 

وقد يعزو الباحثان ذلك الى أن مدير المدرسـة يعتقـد أن مجـرد اشـراك أوليـاء أمـور الطلبـة فـي 
بعض األنشطة المدرسية، وعمل بعض الشراكات التبادلية مع بعض مؤسسات المجتمـع المحلـي قـد 

المحلــــي؛ ولكــــن مفهــــوم الشــــراكة  فّعــــل الشــــراكة المجتمعيــــة، وأصــــبحت هنــــاك شــــراكة مــــع المجتمــــع
المجتمعيــة أكبــر وأعمــق مــن ذلــك؛ فهــي تتضــمن مشــاركة أوليــاء األمــور فــي رســم سياســة المدرســة، 
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ووضـــع األطـــر العامـــة والخاصـــة للعمليـــة التربويـــة، ومشـــاركتهم فـــي عمليـــات تحســـين تنفيـــذ المنهـــاج 
مدرسـة مـن عقـد دورات تدريبيـة المدرسي، وتعميم المنافع المتبادلة من اسـتغالل المجتمـع لخـدمات ال

قدراتهم وتفاعلهم مـع النظـام المدرسـي إلـى عمليـات االسـتفادة مـن مألفراد المجتمع المحلي، وتطوير 
 مرافق المدارس من مكتبات وساحات ومالعب ومختبرات وغيرها.

ي الثانية، وقـد يرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى اسـتثمار مـدير  الرتبةوجاء مجال القيادة واإلدارة في 
المدارس جميـع المـوارد البشـرية والماليـة والماديـة المتاحـة فـي المدرسـة، واسـتقطاب قيـادات المجتمـع 

ـــاء األمـــور  المدرســـية، والتواصـــلالمحلـــي واالســـتفادة منهـــا فـــي تشـــكيل المجـــالس  المســـتمر مـــع أولي
 عـــن فضـــالً الطالعهـــم علـــى تحصـــيل أبنـــائهم، ومتابعـــة الخطـــط وتحليـــل المحتـــوى للمـــواد الدراســـية، 

اإلشراف على الخطط العالجية واالختبارات التشخيصية باستمرار. وهـذا يتطلـب مـن مـدير المدرسـة 
 توفير الفرص المناسبة لتطوير أداء المعلمين مهنيًا من خالل القيادة التشاركية.

كما يمكن أن يعزى ذلك إلى تشجيع مديري المدارس المعلمـين لتجريـب اسـتراتيجيات تدريسـية 
ستغالل ميـزة استشـارة المعلمـين بـأمور المدرسـة وتقبـل اقتراحـاتهم ومالحظـاتهم المفيـدة مـن حديثة، وا

 خالل تشكيل فرق العمل المتجانسة والمتخصصة كل في مجاله. 
الثالثــة، فعلــى الــرغم مــن ســماح مــديري المــدارس للطلبــة  الرتبــةواحتــل مجــال البيئــة المدرســية 

ودعمـه لففكـار اإلبداعيـة التـي تخـدم العمليـة التعليميـة فـي  بالتعبير بحرية عن آرائهم ومالحظـاتهم،
رغم علـى الـفرصًا متنوعة للطلبة للمشاركة باألنشـطة الجماعيـة والقياديـة؛ إاّل أنـه و  المدرسة، وتوفيره

يعـزى ذلـك  وجاذبـة، وقـدالمدارس إلى توفير بيئة مدرسـية صـحية آمنـة  وكل ذلك لم يصل مدير من 
لـم كافيـة تناسـب احتياجـات الطلبـة التعليميـة أو التعلميـة، وهـذا خـارج عـن إلى عدم توفر مصـادر تع

 هذه من مسؤولية الوزارة. إذ أنقدرات مديري المدارس وصالحياتهم، م
األخيــرة، وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم الســماح  الرتبــةأمــا مجــال الــتعلم والتعلــيم فقــد احتــل 

والعالجيــة، والتــي يكونــوا األقــدر علــى وضــعها ألنهــم هــم  للطلبــة بالمشــاركة فــي وضــع الخطــط اإلثرائيــة
أصــحاب الحاجــة، وهــم األقــدر علــى تحديــدها ومعرفــة طــرق عالجهــا، كمــا قــد يعــزى ذلــك إلــى ضــعف 
برامج رفع كفاءة المعلمين واإلداريين لتدريبهم، أو عـدم توفرهـا أساسـًا، لـذلك يقـف مـدير المدرسـة عـاجزًا 

اإلداريــين. وقــد يمتــد هــذا الضــعف إلــى عــدم تــوفير الــدعم  مأ للمعلمــين ســواءعــن تلبيــة الحاجــات الفنيــة 
 األكاديمي والمساندة للمعلمين، ويظهر من خالل ضعف إبداع المعلمين في المجاالت التعليمية. 

(، Ladd &Fuller ، 2013وقـــد اتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج دراســـة دراســـة فـــولر والد )
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 (.Kaisar & Rezona,2015ونتائج دراسة كايسار ورونزا )
 ( التـي توصـلت إلـى أن واقـعHwail, 2012واختلفـت هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة حويـل )

تطبيق المساءلة التربوية والجودة الشاملة في مدارس وكالة الغوث الدوليـة فـي الضـفة الغربيـة كانـت 
بدرجة عالية. وقد يعزى سبب هذا االختالف الى اختالف البيئات الجغرافيـة والسـلطة المشـرفة علـى 

وث الدوليـة كانـت دراسـة حويـل فـي مـدارس وكالـة الغـ الوقـت الـذيالمدارس في كلتا الدراستين، ففي 
 في الضفة الغربية، تمت هذه الدراسة في المدارس الحكومية في األغوار الشمالية في األردن.

العينـة علـى فقـرات  كما تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لتقـديرات أفـراد
 :اآلتيكانت على النحو و مجاالت االستبانة، 

 أواًل: مجال الشراكة المجتمعية: 
لتقديرات أفراد العينة على والرتبة والدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5) جدولال

 مجال الشراكة المجتمعية مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي*
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التطبيق

 كبيرة 1.15 3.78 لمدرسية.يّشرك مدير المدرسة أولياء أمور الطلبة في األنشطة ا 06 1
يسعى مدير المدرسة لتعزيز روح العمل التطوعي بين  04 0

 كبيرة 1.08 3.73 المدرسة والمجتمع المحلي.

يفعل مدير المدرسة الشراكة التبادلية مع المجتمع المحلي  05 6
 كبيرة 1.15 3.70 .هاوتطوير  لدعم المدرسة

مور في حل مشكالت يتعاون مدير المدرسة مع أولياء األ 08 5
 كبيرة 1.12 3.69 الطلبة التحصيلية.

يسمح مدير المدرسة ألفراد المجتمع االستفادة من خدمات  03 4
 كبيرة 1.21 3.67 المدرسة ومرافقها.

يتقبل مدير المدرسة أراء ومقترحات أولياء األمور وإشراكهم  07 3
 كبيرة 1.13 3.66 في تعلم أبنائهم.

لمدرسة مجلس التطوير بخطط عن حاجات يزود مدير ا 06 7
 كبيرة 1.11 3.61 وأولويات المدرسة.

 كبيرة 87. 3.69 المتوسط الكلي للمجال 
 (4* الدرجة العظمى من )

( أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال ككــل بلــغ 4) الجــدول يبــين
( والتـي 06تطبيـق بدرجـة كبيـرة، وأن الفقـرة )(، وهـو يقابـل تقـدير 2.67( وانحراف معياري )6.38)

 الرتبــةنصــت علــى " يّشــرك مــدير المدرســة أوليــاء أمــور الطلبــة فــي األنشــطة المدرســية" قــد احتلــت 
( والتي كان نصـها 04(، وجاءت الفقرة )1.14( وانحراف معياري )6.76األولى بمتوسط حسابي )

الثانيــة  الرتبــةالمدرســة والمجتمــع المحلــي"  "يســعى مــدير المدرســة لتعزيــز روح العمــل التطــوعي بــين
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( والتـي نصـت علـى 06(، بينمـا احتلـت الفقـرة )1.26( وانحـراف معيـاري )6.76بمتوسط حسـابي )
األخيرة بمتوسـط  الرتبة" هاوأولويات "يزود مدير المدرسة مجلس التطوير بخطط عن حاجات المدرسة

 (. 1.11( وانحراف معياري )6.31حسابي )
 جال القيادة واإلدارة: ثانيًا: م

لتقديرات أفراد العينة على والرتبة والدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3) الجدول
 مجال القيادة واإلدارة مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التطبيق

د البشرية والمالية والمادية حسب يستثمر مدير المدرسة الموار  67 1
 كبيرة 1.29 3.68 اإلمكانات المتاحة.

يستقطب مدير المدرسة النخب القيادية ويستفيد منها في تشكيل  54 0
 كبيرة 1.21 3.65 مجالس للتربية.

يحرص مدير المدرسة على استخدام األساليب العلمية واألبحاث  55 6
 كبيرة 1.26 3.60 ه المدرسة.المناسبة في حل المشكالت التي تواج

 كبيرة 1.20 3.58 يتابع مدير المدرسة الطلبة المتغيبين عن المدرسة. 51 5
يتواصل مدير المدرسة مع أولياء األمور الطالعهم على  56 4

 كبيرة 1.22 3.55 تحصيل أبنائهم.

يركز مدير المدرسة على أن تكون جميع أنشطة المدرسة  61 3
 كبيرة 1.18 3.53 والرسالة.منطلقة من الرؤية 

يتابع مدير المدرسة الخطط وتحليل المحتوى للمواد الدراسية  68 7
 كبيرة 1.22 3.51 الرسمية.حسب االجراءات 

يتبنى مدير المدرسة مبادرات التطوير المستمر في المدرسة  64 6
 كبيرة 1.21 3.50 والتي تتمحور حول المتعلم ومبنية على النتائج.

ابع مدير المدرسة الخطط العالجية لالختبارات التشخيصية يت 50 8
 متوسطة 1.18 3.48 مع المعلمين باستمرار.

يوفر مدير المدرسة فرصًا لتطوير العاملين مهنيًا ويدعم  66 12
 متوسطة 1.19 3.46 تطويرهم ذاتيًا.

 متوسطة 1.21 3.45 يوفر مدير المدرسة فرصًا للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة. 65 11
 متوسطة 1.13 3.44 يتبنى مدير المدرسة منهجية اتصال مؤسسي داخل المدرسة وخارجها. 63 10
يعمل مدير المدرسة على الترويج ألهداف المدرسة وبرامجها بما  66 16

 متوسطة 1.25 3.43 ينسجم مع أهداف وزارة التربية والتعليم.
 متوسطة 1.22 3.42 لتعميم مفاهيم وأفكار مجتمع تعلم.يعمل مدير المدرسة مع الجميع  60 15
بمشاركة الفريق  تهاورسالالمدرسة يبني مدير المدرسة رؤية  62 14

 متوسطة 1.23 3.40 التطويري للمدرسة.
 متوسطة 1.25 3.38 يتابع مدير المدرسة تحصيل الطلبة وعالماتهم. 52 14

 كبيرة 66. 3.50 المتوسط الكلي للمجال
 (4درجة العظمى من )* ال

( أن المتوســـط الحســـابي لتقـــديرات أفـــراد العينـــة علـــى هـــذا المجـــال ككـــل بلـــغ 3) الجـــدول يبـــين
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( والتـي 37(، وهـو يقابـل تقـدير تطبيـق بدرجـة كبيـرة، وأن الفقـرة )2.33( وانحراف معياري )6.42)
مكانـات المتاحـة" قـد نصت على " يستثمر مدير المدرسة الموارد البشرية والماليـة والماديـة حسـب اإل

( 54(، وجـــاءت الفقـــرة )1.08( وانحـــراف معيـــاري )6.36األولـــى بمتوســـط حســـابي ) الرتبـــةاحتلـــت 
والتي كان نصها " يستقطب مدير المدرسة النخب القيادية ويستفيد منها في تشكيل مجالس للتربيـة" 

( والتـي 52حتلت الفقـرة )(، بينما ا1.01( وانحراف معياري )6.34الثانية بمتوسط حسابي ) الرتبةب
األخيـــرة بمتوســـط حســـابي  الرتبـــةنصـــت علـــى "يتـــابع مـــدير المدرســـة تحصـــيل الطلبـــة وعالمـــاتهم" 

 (. 1.04( وانحراف معياري )6.66)
 ثالثًا: مجال البيئة المدرسية: 

على لتقديرات أفراد العينة والرتبة والدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4) الجدول
 مجال البيئة المدرسية مرتبة تنازليًا 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التطبيق

يسمح مدير المدرسة للطلبة بالتعبير بحرية عن آرائهم  01 1
 كبيرة 1.16 3.70 ومالحظاتهم.

يدعم مدير المدرسة األفكار اإلبداعية التي تخدم العملية  00 0
 متوسطة 1.35 3.46 تعليمية في المدرسة.ال

يوفر مدير المدرسة فرصًا متنوعة للطلبة للمشاركة باألنشطة  02 6
 متوسطة 1.26 3.45 الجماعية والقيادية.

يمثل مدير المدرسة نفسه انموذج قدوة للمعلمين والطلبة في  17 5
 متوسطة 1.11 3.38 سلوكه ومظهره وتعاونه.

رسة على نشر ثقافة التوقعات االيجابية لدى يعمل مدير المد 16 4
 متوسطة 1.06 3.35 المجتمع المدرسي.

يوفر مدير المدرسة مصادر تعلم كافية تناسب احتياجات  18 3
 متوسطة 1.22 3.25 أو التعلمية. الطلبة التعليمية

 متوسطة 1.21 3.18 يوفر مدير المدرسة بيئة مدرسية صحية آمنة وجاذبة. 13 7
 متوسطة 86. 3.40 ط الكلي للمجالالمتوس

 (4* الدرجة العظمى من )
( أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال ككــل بلــغ 5) الجــدول يبــين

( 01(، وهـــو يقابـــل تقـــدير تطبيـــق بدرجـــة متوســـطة، وأن الفقـــرة )2.63( وانحـــراف معيـــاري )6.52)
ة بالتعبير بحرية عن آرائهـم ومالحظـاتهم" قـد احتلـت والتي نصت على " يسمح مدير المدرسة للطلب

( والتـي كـان 00(، وجاءت الفقـرة )1.13( وانحراف معياري )6.72األولى بمتوسط حسابي ) الرتبة
 الرتبــةنصــها " يــدعم مــدير المدرســة األفكــار اإلبداعيــة التــي تخــدم العمليــة التعليميــة فــي المدرســة" ب

( والتـي نصـت 13(، بينما احتلت الفقـرة )1.64راف معياري )( وانح6.53الثانية بمتوسط حسابي )



 .0202، الثالث األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

522 

األخيـــرة بمتوســـط حســـابي  الرتبـــةعلـــى "يـــوفر مـــدير المدرســـة بيئـــة مدرســـية صـــحية آمنـــة وجاذبـــة" 
 (. 1.01( وانحراف معياري )6.16)

 رابعًا: مجال التعلم والتعليم: 
أفراد العينة على  والرتبة والدرجة ت(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرا6) الجدول

 مجال التعلم والتعليم مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي*
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التطبيق

يوفر مدير المدرسة المواد التعليمية التي تساعد على تنفيذ  14 1
 كبيرة 1.04 3.72 المناهج الدراسية.

سة شراكات مع مؤسسات المجتمع لتحسين يبني مدير المدر  3 0
 متوسطة 1.00 3.49 تعلم الطلبة.

يدعم مدير المدرسة تعلم الطلبة من خالل تحليل نتائجهم  4 6
 متوسطة 1.00 3.47 الفردية والتراكمية.

يوظف مدير المدرسة نتائج تقويم الطلبة لتحسين مستويات  8 5
 وسطةمت 1.15 3.46 أدائهم التحصيلي واألكاديمي.

  1.22 3.44 يبني مدير المدرسة قيمًا واتجاهات ايجابية لدى الطلبة. 0 4
 متوسطة 1.18 3.42 يعمل مدير المدرسة على ربط المعرفة العلمية بحياة الطلبة اليومية. 1 3
 متوسطة 1.01 3.40 يحفز مدير المدرسة إبداع المعلمين في المجاالت التعليمية كافة. 7 7
 متوسطة 1.15 3.35 ير المدرسة الحاجات اإلرشادية للطلبة.يلبي مد 11 6
يحث مدير المدرسة المعلمين على التنويع في توظيف  6 8

 متوسطة 1.15 3.32 األساليب واالستراتيجيات التدريسية المختلفة.
 متوسطة 1.08 3.29 يقدم مدير المدرسة الدعم األكاديمي والمساندة للمعلمين. 6 12

11 10 
مدير المدرسة عالقات قوية ووطيدة بين المعلمين يبني 

والطلبة تساعدهم على رفع مستوياتهم التعليمية وحل 
 مشكالتهم األكاديمية.

 متوسطة 1.18 3.28

 متوسطة 1.19 3.22 يلبي مدير المدرسة الحاجات الفنية للمعلمين. 12 10
يوفر مدير المدرسة برامج لرفع كفاءة جميع المعلمين  15 16

 متوسطة 1.19 3.19 إلداريين لتدريبهم.وا
 متوسطة 1.14 3.17 يتابع مدير المدرسة تحصيل الطلبة بشفافية وعدالة. 5 15
يسمح مدير المدرسة للطلبة بالمشاركة في وضع الخطط  16 14

 متوسطة 1.11 3.13 التعليمية اإلثرائية والعالجية.
 متوسطة 56. 3.36 المتوسط الكلي للمجال

 (4ة العظمى من )* الدرج
( أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال ككــل بلــغ  6) الجــدول يبــين

( 14(، وهـــو يقابـــل تقـــدير تطبيـــق بدرجـــة متوســـطة، وأن الفقـــرة )2.43( وانحـــراف معيـــاري )6.63)
ج الدراسـية" قـد والتي نصت على "يوفر مدير المدرسة المواد التعليمية التي تساعد على تنفيـذ المنـاه

ـــت  ( 3(، وجـــاءت الفقـــرة )1.25( وانحـــراف معيـــاري )6.70األولـــى بمتوســـط حســـابي ) الرتبـــةاحتل
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 الرتبـةوالتي كان نصها "يبني مدير المدرسة شراكات مـع مؤسسـات المجتمـع لتحسـين تعلـم الطلبـة" ب
والتـي نصـت  (16(، بينما احتلت الفقـرة )1.22( وانحراف معياري )6.58الثانية بمتوسط حسابي )

 الرتبـةعلى " يسمح مدير المدرسة للطلبة بالمشاركة في وضع الخطط التعليمية اإلثرائية والعالجية" 
 (.1.11( وانحراف معياري )6.16األخيرة بمتوسط حسابي )

النتللائج المتعلقللة بالسللؤال الثللاني ومناقشللتها: "هللل هنللاة فللروق ذات داللللة احصللائية عنللد 
بللين تقللديرات أفللراد العينللة لدرجللة تطبيللق تعليمللات وحللدة الجللودة ( α=1.15مسللتوى الداللللة )

والمسللاءلة لتحسللين الممارسللات اإلداريللة لللدى مللديري المللدارس الحكوميللة فللي مديريللة األغللوار 
الشللمالية تعللمى لمتغيللرات الجللنسل والمؤهللل العلملليل وعللدد سللنوات الخبللرة التدريسلليةل ومسللتوى 

 المدرسة؟".
حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات  عــن هــذا الســؤال، تــم لإلجابــة

ـــة علـــى درجـــة تطبيـــق مجـــاالت تعليمـــات وحـــدة الجـــودة والمســـاءلة لتحســـين الممارســـات  ـــراد العين أف
كانـت كمـا موضــحة فاإلداريـة مـن وجهـة نظـرهم علـى مجـاالت أداة الدراســة الكليـة حسـب متغيراتهـا، 

 (.7) الجدولفي 
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على درجة تطبيق قادة (: المتو 7) الجدول

 المدارس لمجاالت القيادة التكيفية من وجهة ن رهم على مجاالت أداة الدراسة الكلية حسب متغيراتها
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( أن هنــاك فروقــًا ظاهريــة بــين متوســطات تقــديرات أفــراد العينــة علــى درجــة 7) الجــدول يبــين
مجــاالت تعليمــات وحــدة الجــودة والمســاءلة لتحســين الممارســات اإلداريــة مــن وجهــة نظــرهم تطبيــق 

ـــة اإلحصـــائية لتلـــك  ـــد مســـتويات الدالل ـــى مجـــاالت أداة الدراســـة الكليـــة حســـب متغيراتهـــا. ولتحدي عل
 (.6) الجدولكما موضح في  النتائج كانتو الفروق، تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد، 

(: نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة على درجة تطبيق 8) الجدول
مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية من وجهة ن رهم على مجاالت 

 أداة الدراسة الكلية حسب متغيراتها
مجموع  المجاالت المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 الجنس
 472. 518. 158. 1 158. التعلم والتعليم
 351. 872. 627. 1 627. البيئة المدرسية
 132. 2.286 1.720 1 1.720 الشراكة المجتمعية
 *016. 5.909 2.561 1 2.561 القيادة واإلدارة

 المؤهل العلمي
 431. 843. 257. 2 513. التعلم والتعليم
 107. 2.254 1.621 2 3.243 البيئة المدرسية
 089. 2.437 1.833 2 3.666 الشراكة المجتمعية
 *053. 3.797 1.644 2 3.288 القيادة واإلدارة

 عدد سنوات الخبرة
 *039. 3.273 996. 2 1.992 التعلم والتعليم
 397. 926. 666. 2 1.332 البيئة المدرسية

 325. 1.127 848. 2 1.696 راكة المجتمعيةالش
 160. 1.842 798. 2 1.596 القيادة واإلدارة

 مستوى المدرسة
 663. 191. 058. 1 058. التعلم والتعليم
 511. 433. 311. 1 311. البيئة المدرسية
 744. 107. 080. 1 080. الشراكة المجتمعية
 563. 335. 145. 1 145. القيادة واإلدارة

 الخطأ
 304. 309 94.051 التعلم والتعليم

 719. 309 222.234 البيئة المدرسية 
 752. 309 232.443 الشراكة المجتمعية
 433. 309 133.921 القيادة واإلدارة

 (α  =2.24* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 : ما يأتي (6) الجدول من بينتي
( بــين متوســطات α=2.24دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ) عــدم وجــود فــروق  .1

تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسـات 
اإلداريــة عنــد جميــع مجــاالت االســتبانة تعــزى لمتغيــر الجــنس، باســتثناء مجــال القيــادة واإلدارة، 

 اإلناث. وذلك لصالح تقديرات 
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مديرات المدارس لـديهن الرببـة بـااللتزام بالتعليمـات والقـوانين أكثـر مـن أن وقد يعزى ذلك إلى 
علـى إلـى االجتهـاد فـي هـذا المجـال،  مديري المدارس وخاصـة فـي مجـال القيـادة واالدارة، وال يلجـأن

تي يرونهـا مناسـبة إلى تطبيق تلك التعليمات بالصورة ال يميلون عكس مديري المدارس الذكور الذين 
ى الــرغم مــن أن أفــراد العينــة لهــم، والتــي تكــون أحيانــًا مخالفــة أو متعارضــة مــع تلــك التعليمــات، علــ

ن عنـد بقيـة المجـاالت، ويمكـن أن يرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى أن التعليمـات تصـدر مـن وحـدة و متفقـ
 الجودة والمساءلة لجميع المدارس سواء الذكور أم اإلناث على حٍد سواء. 

(، ونتـــائج دراســـة Al-Hadidi,2016وقـــد اتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج دراســـة الحديـــدي )
(، Hwail,2012واختلفت مع نتائج دراسـة حويـل ) (،Kaisar& Rezona,2015كايسار ورونزا )

توصــلت إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا وفقــًا لمتغيــر الجــنس، لصــالح تقــديرات الــذكور. وقــد  التــي
ف الــــى تبــــاين البيئــــات الجغرافيــــة والســــلطة المشــــرفة علــــى المــــدارس فــــي كلتــــا يعــــزى ذلــــك االخــــتال

الدراستين، ففي حين كانت دراسة حويل في مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة فـي الضـفة الغربيـة، تمـت 
 هذه الدراسة في المدارس الحكومية في األغوار الشمالية في األردن.

( بــين متوســطات α=2.24داللــة اإلحصــائية )عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى ال .0
تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسـات 
اإلداريـــة عنـــد جميـــع مجـــاالت االســـتبانة تعـــزى لمتغيـــر المؤهـــل العلمـــي، باســـتثناء مجـــال القيـــادة 

( كمــا هــو موضــح Scheffeتبــار شــافيه )واإلدارة. ولتحديــد مصــادر تلــك الفــروق تــم اســتخدام اخ
 (.8) الجدولفي 
( للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق Scheffe(: نتائج اختبار شافيه )9) الجدول

 مجال القيادة واإلدارة حسب متغير المؤهل العلمي
 المؤهل العلمي بكالوريوس بكالوريوس ودبلوم دراسات عليا

  المتوسط الحسابي 3.58 3.54 3.47
 بكالوريوس 3.58  0.04 *2.11
 بكالوريوس ودبلوم 3.54   2.27
 دراسات عليا 3.47   

 (α =2.24ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

( أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ذوي المؤهــل 8) الجــدول يبــين
ســط تقـــديرات ذوي المؤهــل العلمــي )دراســات عليــا( مــن جهـــة العلمــي )بكــالوريوس( مــن جهــة، ومتو 

 المؤهل العلمي )بكالوريوس(. ول العلمي، وذلك لصالح تقديرات ذو ثانية، تعزى لمتغير المؤه
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ويمكــــن أن يعــــزى ذلــــك إلــــى أن ذوي التخصصــــات أعلــــى مــــن بكــــالوريوس قــــد قــــاموا بدراســــة 
ـــة مســـاقات وموضـــوعات فـــي مراحـــل الدراســـة بعـــد البكـــالوريوس م ـــة األبعـــاد القيادي كنـــتهم مـــن معرف

ــذين يحملــون مــؤهالت علميــة بكــالوريوس، التــي تركــز علــى معــارف وعلــوم  ومتطلباتهــا أكثــر مــن ال
مــن  العلميــة المــؤهالت واإلداريــة والقياديــة؛ لــذلك يــرى ذو التخصــف فقــط، وال تتطــرق إلــى المفــاهيم 

ــا أن هنــاك  حملــة عــة المكانيــات تطبيــق تعليمــات وحــدة متنو  اً مــداخل متعــددة، وطرقــالدراســات العلي
المــداخل والطــرق قــد  الجــودة والمســاءلة مــن أجــل تحســين الممارســات اإلداريــة فــي المــدارس، وهــذه

 البكالوريوس.    من حملة العلمية المؤهالت ويغفل عنها ذو 
 ونتــائج دارســة(، Al-Hadidi, 2016وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة الحديــدي )

عثر الباحثان على أية ي(. ولم Hwail, 2012(، ونتائج دراسة حويل )Salameh, 2013سالمة )
 دراسة اختلفت مع هذه النتيجة. 

( بــين متوســطات α=2.24عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ) .6
ن الممارسـات تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسي

اإلدارية عند جميـع مجـاالت االسـتبانة تعـزى لمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة، باسـتثناء مجـال الـتعلم 
( كمـا هـو موضـح Scheffeوالتعليم. ولتحديـد مصـادر تلـك الفـروق تـم اسـتخدام اختبـار شـافيه )

 (.12) الجدولفي 
تقديرات أفراد العينة لدرجة ( للفروق بين متوسطات Scheffe(: نتائج اختبار شافيه )11) الجدول

تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية عند مجال التعلم والتعليم حسب 
 متغير عدد سنوات الخبرة

 عدد سنوات الخبرة التدريسية سنوات 5 من أقل سنوات 5-10 من سنوات 10 من أكثر
  المتوسط الحسابي 3.26 3.27 3.45
 سنوات 5 من أقل 3.26  0.01 *2.18
 سنوات 5-10 من 3.27   *2.16
 سنوات 10 من أكثر 3.45   

 (α≤ 2.24ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

( أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ذوي عــدد 12) الجــدوليبــين 
ة، ومتوسـط تقـديرات ذوي عـدد سـنوات( مـن جهـ 5-10 سـنوات، ومـن 5 مـن سـنوات الخبـرة )أقـل

ســنوات( مــن جهــة ثانيــة، تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة، وذلــك  10 ســنوات الخبــرة )أكثــر مــن
 سنوات(. 10 لصالح تقديرات ذوي عدد سنوات الخبرة )أكثر من
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القصـيرة يكونـوا حـديثي العهـد بـاألمور اإلداريـة  ةالسـبب فـي ذلـك إلـى أن ذوي الخبـر  وقد يرجع
ون تطبيقهــــا أنماطــــًا إداريــــة دعــــتطبيــــق مــــديري المــــدارس للنظريــــات اإلداريــــة الحديثــــة، فيفينبهــــرون ب

نموذجية، لما يشعرون من النفع والفائدة عليهم وعلى المدرسـة والبيئـة التعليميـة، وخاصـة فـي مجـال 
مـــن المعـــارف واألســـس والممارســـات  كثيـــرتعمـــل الخبـــرة علـــى تزويـــد المعلمـــين ب إذالتعلـــيم والـــتعلم، 

 ربوية التي تمكنهم من الحكم على ممارسات مديري المدارس اإلدارية بصورة أفضل.  الت
(، ونتــائج دراســة كايســار Al-Hadidi, 2016وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج الحديــدي )

عثــر الباحثــان علــى أيــة دراســة اختلفــت مــع هــذه ي(.  ولــم Kaisar & Rezona,2015ورونــزا )
 النتيجة. 

 ,Hwail(، ونتــائج دراســة حويــل )Salameh, 2013ئج دراســة ســالمة )واختلفــت مــع نتــا
ســـبب هـــذا  توصـــلتا إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا وفقـــًا لمتغيـــر الخبـــرة. وقـــد يعـــزى  إذ(، 2012

االختالف الى اختالف البيئات الجغرافيـة والسـلطة المشـرفة علـى المـدارس فـي كلتـا الدراسـتين، ففـي 
ة حويــل فــي مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة فــي قطــاع غــزة والضــفة حــين كانــت دراســة ســالمة ودراســ

 الغربية، تمت هذه الدراسة في المدارس الحكومية في األغوار الشمالية في األردن.
( بــين متوســطات α=2.24عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ) .5

وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسـات تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات 
 اإلدارية عند جميع مجاالت االستبانة تعزى لمتغير مستوى المدرسة. 

ســـواء ذاتهـــا لتعليمـــات والقـــوانين ليعـــزى ذلـــك إلـــى أن جميـــع المـــدارس الحكوميـــة تخضـــع  وقـــد
لمـــدارس تتعامـــل وحـــدة الجـــودة والمســـاءلة مـــع تلـــك ا إذكانـــت مـــدارس أساســـية أم مـــدارس ثانويـــة، أ
، وال تراعــي الفــروق بــين مســتويات مراحــل المــدارس، علــى الــرغم مــن أن ذاتهــا األنظمــة والمعــاييرب

 عـن متطلبـات نجـاح المدرسـة الثانويـة مـاتختلـف نوعـًا  هـاوظروفمتطلبـات نجـاح المدرسـة األساسـية 
ن ، فقــــد تــــؤدي بعــــض متغيــــرات الشــــراكة المجتمعيــــة لــــدى المــــدارس الثانويــــة الــــى تحســــيهــــاوظروف

 الممارسات اإلدارية، بينما ال تنجح في المدارس األساسية. 
لدرجــة تطبيــق أفــراد العينــة كمــا تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبــاين الربــاعي للفــروق بــين تقــديرات 

تطبيق مجـاالت تعليمـات وحـدة الجـودة والمسـاءلة لتحسـين الممارسـات اإلداريـة عنـد جميـع مجـاالت 
 (.11) الجدولكانت النتائج، كما موضحة في فتالف متغيرات الدراسة، الكلية، تبعًا الخ االستبانة
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(: نتائج اختبار تحليل التباين الرباعي للفروق بين تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق 11) الجدول
مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية عند جميع مجاالت االستبانة 

 تغيرات الدراسةالكلية حسب م
 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المتغيرات
 381. 770. 127. 1 127. الجنس

 853. 159. 026. 2 052. المؤهل العلمي
 *017. 4.134 680. 2 1.359 عدد سنوات الخبرة
 393. 731. 120. 1 120. مستوى المدرسة

  164. 309 50.802 الخطأ
 (α≤ 2.24ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

( عـــــدم وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحصـــــائيًا عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة اإلحصـــــائية 11) الجـــــدوليبـــــين 
(α≤2.24 بـــين متوســـطات تقـــديرات ) مجـــاالت تعليمـــات وحـــدة الجـــودة أفـــراد العينـــة لدرجـــة تطبيـــق

جميع مجاالت االسـتبانة ككـل تعـزى لمتغيـرات الدراسـة، والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية عند 
باســـتثناء متغيــــر عــــدد ســــنوات الخبــــرة. ولتحديــــد مصـــادر تلــــك الفــــروق تــــم اســــتخدام اختبــــار شــــافيه 

(Scheffe كما هو موضح في )(.10) الجدول 
 ( للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجةScheffe(: نتائج اختبار شافيه )12) الجدول

تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية عند جميع مجاالت االستبانة ككل 
 حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 من أكثر
 سنوات 10

 5-10 من
 سنوات

 5 من أقل
 المجال عدد سنوات الخبرة التدريسية سنوات

  المتوسط الحسابي 3.41 3.39 3.54
مجال التعلم  سنوات 5 من أقل 3.41  0.02 *2.16

 سنوات 5-10 من 3.39   *2.14 والتعليم
 سنوات 10 من أكثر 3.54   

 (α≤ 2.24ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

( أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ذوي عــدد 10) الجــدوليبــين 
وات( مـن جهـة، ومتوسـط تقـديرات ذوي عـدد سـن 5-10 سـنوات، ومـن 5 مـن الخبـرة )أقـل سـنوات

ســنوات( مــن جهــة ثانيــة، تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة، وذلــك  10 ســنوات الخبــرة )أكثــر مــن
 سنوات(. 10 لصالح تقديرات ذوي عدد سنوات الخبرة )أكثر من
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 التوصيات:
 ية:في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، فإن الدراسة توصلت الى التوصيات اآلت

نشر تعليمات وحدة الجودة والمساءلة وتطبيقها في المدارس الحكومية وخاصة ما يتعلق  .1
 بمجالي التعلم والتعليم، والبيئة المدرسية.

عقد دورات وندوات ومحاضرات لمديري المدارس وخاصة حديثي التعيين منهم لتنمية  .0
 .هاوتحسين ممارساتهم اإلدارية

يبية لمعرفة أثر تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين إجراء مزيدًا من الدراسات التجر  .6
 الممارسات اإلدارية لدى مدارس مديريات أخرى. 
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