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 امامخص
 

ى معرفة واقع الممارسات القياديـة الععييميـة لـدد مـديري المـدارم فـي محاف ـة تهدف الدراسة إل
( مـديرا  ومـديرة 191الزرقاء في المميكة األردنية الهاشمية، وطبقـ  الدراسـة ىيـى ىيمـة مكونـة مـ   

( مشرفا  ومشـرفة اخعيـروا باليريقـة العشـوائية وفقـا  لمع يـرات اللـمه والمخبـة وال بـرة. 162وىيى  
ــععي  والععيــي ، 45أداة الدراســة مــ    وتكونــ  ( فقــرة وتىــ  ىيــى خمالــة ملــاهت رئيالــية بــيل ال

الممهـــاا، الممـــو المهمـــي، تقـــوي  تحاـــية الييبـــة، الرايـــة والرســـالة واألبـــداف، وأ هـــرت المعـــائ  أ  
تقـديرات مــديري المــدارم لواقـع ممارســاته  الععييميــة جـاءت ىاليــة فــي ملـاهت الدراســة ال مالــة، 

ن  تقديرات المشرفي  العربويي  لواقع الممارسات القيادية لمديري المدارم بدرجة ىالية في بيمما كا
  الــمل

، أمــا بقيــة الملــاهت فقــد جــاءت معوســية. كمــا أ هــرت فروقــا   ات دهلــة فقــ  الــععي  والععيــي 
الععييميـة معوس  تقديرات مـديري المـدارم والمشـرفي  العربـويي  ليممارسـات القياديـة  إحاائية بي  

ـــ  ت هـــر لمـــديري المـــدارم  ـــائ  ولاـــالد مـــديري المـــدارم. ول ـــة إحاـــائية فـــي المع فروقـــا   ات دهل
 .تقديرات المشرفي 

ــر  ــة إحاــائية تعــزد إلــى مع ي ــرة، بيممــا أ هــرت فروقــا   ات دهل تعــزد إلــى مع يــري اللــمه وال ب
  المخبة

ــ  ت هــر فروقــا   ات دهلــة كــكل  العيمــي فــي ملــال الممهــاا. و  إحاــائية فــي تقــديرات مــديري ل
المدارم لواقع ممارسات القيادة الععييمية تعزد إلى مع يري اللمه وال برة، في حي  أ هرت نعائ  
الدراســة فروقــا   ات دهلــة إحاــائية تعــزد إلــى مع يــري المخبــة فــي ملــال الــععي  والععيــي  والممهــاا 

 والراية والرسالة واألبداف.
 لزرقاء اخلاصةجامعة ا –* كلية الرتبية 
 جامعة الزرقاء اخلاصة –** كلية الرتبية 
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 جامعة الزرقاء اخلاصة –*** كلية الرتبية 
 المقدمة -1

تعد الرتبية أداة ناجعة لتطور األمم ورقيهاا  وراداداه مامااه ماا رواداد التمبفياة ا هومهاا ال اام   
عوب وتقادمها  و  كييمبهاا وكثرياه ما تعقد عليها اآلمال والطفوحاا    اسهاهايف   ة اة ال ا

مااا حاا  مع ااالا اواليااة وا. ااتقتليةت وقااد تمبتهاارت األماام لاادور الرتبيااة وأ يتهااا  دتاتاارت ت اجاا  
أنظفتها الرتبوية باهاتف ار بوصا ها التواباة ال ةي اة والع ي اة للولاوا  ا عاا  ال قام والتقاديف  داا 

هباا ا.ع اا  والتياديا   ماا ممباا تعالارت  غ ابة   أن تلجأ األمام اويةاة  ا الرتبياة عمبادما تلام
الصااييا  الااا تمباااد  بااأنة الرتبيااة ماام ا. اايلة  وبأةااا اواا    الوقاارت  اتاا   اعاا  أن الرتبيااة 
بصااورلا اواليااة م اايلة مااا م اايا  التطااوي  والمبه ااة وال قاام  نظاا اه هفااود بمبيتهااا وممبامجهااا 

 ي ما هتياه ما هت  التقديفتوأداةها    حني يعد االرتقاء هبا و صاحها وتطو 
دإ ا كانرت الرتبية ا هومها ا.عاص  عفلية للتغياري والتطاوي   و اا ماا اآلواار والمبتااةب اس ابياة 

دول  داااإن نتااااةب ماااة  العفلياااة الااا ن األول باااني وهااااةح اسصاااا    كااا ماااا  علهاااا كتااا  ا.ياااا
عاا هاري العفلياة الرتبوياة وتوجيههاا علا  ممبوطة  ا حد كتري  بإدارلا الا كث  القياادة ا. الولة 

أهاس أن المبجاا    أ  عفا  أو تمبظايم يعتفاد علا  الط يقاة أو األهالوب الاة  تادار با  تلا  
األعفاال أو التمبظيفاا   وقادرة تلا  التمبظيفاا  علاا  توجيا  األعفاال واألن اطة  او األماادا  

ااا ديهاا  –ا  ب متهاا (  وعلا  الا غم ماا أن ح كاا  اسصا3991ا. غوب ديهاا االيون ايو  
تتق  موضا  جادل ونقااإ   ال أن  حادا نتاجالاا ا اماة الاا ي الت اليم هباا  –آوارما ومرتتتالا

ماااو دور القياااادة الرتبوياااة   اسصاااا      كثااارياه ماااا يتوقاااال عليهاااا  اااا  ح كاااا  اسصاااا    
تياااد تيااون متطلتاااه أهاهااياه  كقيااا األماادا  ا.توماااة ممبهااا أو د االها  دالقيااادة الرتبويااة ال اعلااة

 (تChapman,1997وض ورياه س ا  أ   صا  ت بو  ممب ود ا
دجااودة الرتبيااة غالتاااه مااا تاا تتح اااودة قيادلااا  دفصااري الرتبيااة ب ااي  عااايف يتطلاا  قاةااداه ت بوياااه 
 علاا  م ااتوا ا. االولية الااا تليااا بالاادور الااة  ي ااطل  باا  لتيقيااا ت بيااة نوعيااة ارتقاةيااة ت اافا

يااااا األداااا اد لااااةوالم   أجااااواء تيتمب هااااا الت اااااركية والدإلق اطيااااة  وت ااااهم   توطيااااد اسباااادا  كق
(  دا.اادارس ا  دمااا إليااا أن تيااون متدعااة لااتعن الوقاارت  وليااا 3991وت هااي   االطوياا   

ال إليا أن تت    ا مواصلة مةا اسبدا  دون ت جي  ودعم طويا  األماد وم اتف  ماا القاادة 
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علااا  ا.ااادي يا  التعليفياااة  داسبااادا  والتغياااري هاااواء أكاااان علااا  م اااتوا ا.درهاااة أيف الرتباااويني   
 ا.دي ية التعليفية  مو   المبهاية وظي ة القيادةتم توا 

اااا  الة ماااا ماااال قاااادة ت باااويني ر ياااويا  وماااة  اهاااودة لاااا يت ااا   اااا أن تياااون واقعهاااا معاي ه
.ع داة باهاتف ار  وأن يعي اوا  لا  علا  يمبظ ون  ا أن  هم علا  أةام متعلفاون بااحثون عاا ا

مله اااالم الرتبوياااة دتغااادو لتفعاااا  تعلةفياااة ااااا  ممب تياااني لمدياااار اهديااادة مهي اااني ل ااافا  
وجهة المبظ  ا. ال اة لوجهاة نظا مم  متقتلاني حقيقاة أن اعتقاادمم قاد يياون ماط هاا مهفاا كاان 

ااا   نظاا مم  وأن ييونااوا ناقااديا تااأمليني ديفااا يقااديف  اا م مااا مع دااة  وأن ي ااعو    مصااا  قيةفه
ميااارالم  معتفااديا    لاا  علاا  يفاازون معاا   رحاا   وأن ياادركوا أن واقاا   ارهااالم اليااويف مااا 
مو  ال واحد ما بداة  عديادة  يمباة  وأن كا  ماا علايهم اهتقصااء التادي  األد ا  ماا ماال 

وا قاااادة ت باااويني يتاااأملون التأمااا  المباقاااد واالهتتصاااار الاااواعم  األمااا  الاااة   اااتم علااايهم أن ييونااا
ا.اضاام بياا  مرتتتاتاا   و  اامبون قاا اءة الواقاا  بياا  متغرياتاا   و ياادون اهت اا ا  ا. ااتقت  بياا  
تعقيداتا  وكدياتا   ويعاادون لا  اسعااداد الاواعم ا.تتصاا  الاة  يلياا باا   دفاا م اجعااة األمام اويااة 

وصاااا ها األهاااااس   أ  تغيااااري علاااا  رأهااااها قيادلااااا الرتبويااااة ب–لمبظفهااااا الرتبويااااة وتأملهااااا ديهااااا 
 الة جت يد لتمبتهها لدور قيادلا وأ يتها   التغيري الة  يتطل  ما الرتبية  عاداد جيا   -ممب ود

قادر عل  التعام  م  معطيا  األل ية الثالثة وما ييتمب هاا ماا تعقيادا  وكاديا ت دعلا  عااتا 
ياااااا ت ااااايي  اسطاااااار ال يااااا   القياااااادة الرتبوياااااة تقااااا  م ااااالولية ت ااااايي  حيااااااة المبا ااااا ة  ن   ي

للفجتفا  ب متا  والااا كادد مصااري الرتبياة الااا تقاديف  هاواء أكاناارت   ابياة أيف هاالتية  وماا يرتتاا  
 عل   ل  ما تقديف ورقم وواق اصا  األمم ا.تقدمة أو انتياس وركوٍد وختلاٍل عا ال ك ت

 
 الخلفية النظرية للبحث -0

يقهاااا ب اعلياااة مااادي ما وقدرتااا  اسدارياااة     ال إلياااا أن تااا تتح درجاااة داعلياااة ا.درهاااة ارتتاطهاااا وو
اااا وراعيهاااا  دالقياااادة التعليفياااة ماااا  ا ت بويهاااا داعفه تااا ا مدرهاااة داعلاااة  دون أن يياااون مااادي ما قاةاااده
ا. ااااميم الاااا دملااارت بقاااوة  ا ا.يااادان الرتباااو   واهاااتيو   علااا  امتفاااايف التااااحثني وا.ااالل ني 

ضاو  ماا ماال زمام الدراهاا  اوديثاة الاا تمباولارت م هاويف وعمبايتهم      ةا ما زالرت ت ا بو 
القياادة التعليفيااة ومهارالااا وأ يتهااا للقااادة الرتبااويني  هااواء أكااانوا ماادي   ماادارس أيف م اا دني أيف 



 0229 – األولالعدد  - السابـعالمجلد ………………... ....….        لجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد ا

 

 

 

 355  

ماااادي   ت بيااااة وتعلاااايم  دف هااااويف القيااااادة التعليفيااااة الااااة  بااااز    بدايااااة الثفانيمبيااااا  مااااا القاااا ن 
ر مدي  ا.درهة  الاة  غالتهاا ماا كاان  يام علا   احا   بدرجاة ا.مبص يف  أد    ا تغيري   دو 

قدرت  عل   دارة العفليا  ا.درهية   ا دور    طاب  دين وقياد  تعليفم  ممبوط با  م الولية 
 (تLashway,1998كقيا رهالة أكادإلية ا

ايف التاال  دالقيادة التعليفية تعد لفوعة ما ا.فارها  وا.عتقدا  الا جااء  نتيجاة لامتفا
هبااااا تطااااوي  ر يااااة ت بويااااة وصااااياغتها  ا.فارهااااا  ا.اااا تتحبتي ااااني العفليااااة التعليفيااااة  وتت اااافا 

وتوضييها  ليم يمبتثا عمبها رهالة ت بوية  تع  بالتيصي  األكاادإلم  وتعزياز التوقعاا  العالياة 
قااارت األكااا  للطلتاااة وا.علفاااني وا.ااادي يا وا. ااا دني  وتطاااوي  ا.مبهااااا والمبفاااو ا.هاااين  وصااا   الو 

. اقتاااة التعلااايم دامااا  الغااا   الصااا ية  وتطاااوي  وقاداااة ا.درهاااة  وتعزياااز تعلااام الطلتاااة  واالرتقااااء 
بااااأداءا  ا.علفااااني مااااا مااااال باااا امب عااااو مهااااين تاااامبعي  متا اااا ة علاااا  ك ااااني تعلاااام الطلتااااة 

(  ولعااا  الااادعم الاااة  تلقاااا  القياااادة التعليفياااة ي اااتمبد  ا Hallinger & Murph, 1987ا
ض القاةااا   ن الوظااااةال اسدارياااة للقاةاااد الرتباااو   ال إلياااا دصااالها أو عز اااا عاااا جاااوم  االدااارتا

هاااا ت بويهاااا  
اااا  وعا. الوظااااةال األمااا ا للفمبظوماااة الرتبوياااة  دالقاةاااد الرتباااو   ااا  أن يياااون معلفه

 (تSergovanni, 1991دواجتات  وم لوليات  ت تتح ارتتاطها وويقها بغ ض الرتبية ا
لقيااادة التعليفيااة بالقيااادة ال  يويااة      ن القيااادة ال  يويااة ماام القيااادة الااا وغالتهااا مااا تاا تتح ا

لااااديها ر يااااة واضااااية . ااااتقت  ا.مبظفااااة الرتبويااااة  وتااااود  األهاااالوب الااااة  ييااااون مت ااااقها معهااااا  
وت ااج  ال ضااا بأماادا  ا فوعااة  وتاازود الاادعم ال اا د   ولااةل  دااإن للقاةااد او يااة   تطااوي  

ها  أ  صورة واضية للف تقت  ا.مب ود  وغالتهاا ماا تا تتح جاودة القياادة وتوصيل "ر ية واضية"
ااااات وياااا ا ال ااااويدان  ونوعيتهااااا بقاااادرلا علاااا  كقيااااا الاااا  ا وجت اااايدما  وجعلهااااا واقعهااااا ملفوهه

 ( أنة للقاةد ال  يو  أرب  مهايف مم:2002وبا  احي  ا
 تحديد الرؤية -1 -0
لعااااا  ا.مب اااااود   اااااا  علهااااام مت ااااااةلني دهاااااو يوضااااا  للف  وهاااااني اهت ااااا اد  للف اااااتقت  وتط 

هم  الاايوصااامديا أمااايف ا.صاااع  ومتفاهاايني   ماااعتهم ومتيف ااني   أداء ا.هااايف ا.طلوبااة 
 واألمدا  ا. رتكة بيمبهمت

 إيصال الرؤية لألتباع -0 -0
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دالقاةاااد الرتباااو  ماااو القاااادر علااا   يصاااال ال  ياااة للف  وهاااني دااااواله تاااةويتها وجااادانيها لاااديهم 
ة واضية جتعلهم ي وةا كفا يا ون واقعهام ديتيف اون  اا ويمباددعون  وماا وي ايون ماا وبصور 
 أجلهات
 تطبيق الرؤية -3 -0

دالقاةااد ال ييت اام ب اا   ال  يااة  باا  يطتقهااا ويعي ااها  دهااو ال  اادوهم مااا باا ا عاااجم  باا  
 يعيش بيمبهم ويعلا عل  ك  حادث   ا.له ة هواء أكان صغريها أيف كتريهات

 فع درجة االلتزام تجاه الرؤيةر  -5 -0
وأمااريها يقااويف القاةااد التيااويلم ب داا  درجااة التاازايف ا.  وهااني جتااا  ال  يااة  دتعااد أن  اادد ال  يااة 
ويوصلها ألتتاع  ويعي ها  ويطتقها عل  ن     دفاا أدوار  ال ةي اة أي ااه زياادة التازايف م  وهاي  

 هبات
وضااافان حدووااا  بالصااايغة ا.مب اااودة  وتعزياااز  وتعاااد القياااادة التعليفياااة الاااا ت كاااز علااا  الاااتعلم 

باهتف ار عمبص اه جوم يها وميفاه للقيادة التعليفية ال اعلة  ديا ا يلكدان أ ية االرتقااء باأد اد 
 (ت2003ا.له ة  والتزامهم بأماقيا  ا.همبة  و حداث التعلم ا.مب ود االصيداو   

لتيويلياة  الاا تعاد ماا القياادا  الاا ت كاز علا  وما أعاط القيادة التعليفية اوديثة القياادة ا
التعلم وتعزيز  باهتف ار  واالرتقاء بأد اد ا.له ة التعليفياة  كفاا ت اتف  علا  أبعااد عادة ممبهاا: 
التاااأوري واها بياااة  او اااز واس اااايف  والت اااجي  اسباااداعم  واالمتفاااايف با. ااااع  ال  دياااة االعاااام    

 (ت2002
الااة  تلدياا  اسدارة ا.درهااية   تطااوي  العفليااة التعليفيااة  وعااادما  ورغاام تأكيااد أ يااة الاادور

 ا.اااادم  الاااا ةي  واألهاااااس للولااااوا  ا كاااا  عفليااااة  صااااا   ألن واقاااا  اسدارة ا.درهااااية علاااا 
وتقوإلاا   ا. ااتوا العاا   مااا زال دون م ااتوا الطفااو   وقااد أكااد الاادلي  اسج اةاام سدارة األداء

(   ا.فلياااة األردنياااة ا اتياااة اعتفااااد العمباصااا  اخلاصاااة التالياااة 2002  اخلدماااة ا.دنياااة لعاااايف ا
بوص ها عمباص  لتقييم األداء وال لوك الوظي م لوظي اة مادي  ا.درهاة بوصا   قاةاداه ت بويااه  كفاا 

 يأيت:
 او ص عل  متابعة أداء ا.  وهني و ج اءا  هري اليويف الدراهمت -
  ة تعلم ممباهتةتتمبفية ا.  وهني وكييمبهم ما تودري بي -



 0229 – األولالعدد  - السابـعالمجلد ………………... ....….        لجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد ا

 

 

 

 352  

 دهم المبظايف الرتبو  ودل  ت  وقيف  األهاهية وااللتزايف ب ت -
 االلتزايف بتمبظيم االجتفاعا  اخلاصة با ال  ا.درهية وت عي  التعاون م  ا تف  احمللمت -
 التعاون م  ا.  دني الرتبويني   ك ني أداء ا.علفني   ا.درهةت -
وا. اتلزما  ا.درهاية الازماة للفدرهاة ل افان هاري العفا   او ص عل  تأمني ا.تطلتاا  -

 ب اعليةت
اوااا ص علااا  تعزياااز ا. ااااميم اوديثاااة ومعاااايري ال ااالوك اهياااد لااادا ا.  وهاااني والطلتاااة    -

 ا.درهةت
مااا مااال مااة  الدراهااة ا. ت ي ااة  ثلااة  اه احثون   مااة  ال  يااة واقعهااا معي ااوقااد ج ااد التاا

ت ااتهد  االرتقاااء بواقاا  العفليااة الرتبويااة   األردن عامااة و  ماادي يا   اياورمااا ا. تل ااة الااا
الرتبيااة   دادظااة الزرقاااء ماصااة للوصااول  ا مصااا  الاادول ا.تقدمااة   مااةا ا. اافار ومواكتااة 
التوجهااا  اوديثااة لااادارة الرتبويااة     ت ااري مااة  التوجهااا   ا أ يااة الاادور ا.لقاا  علاا  عاااتا 

وعلااا  رأهاااها مااادي  ا.درهاااة  ألن ك ايتااا  وقدرتااا  ا.همبياااة تلدياااان دورها حا هاااا    اسدارة الرتبوياااة
اااا   التاااأوري واسصاااا   ولعااا ة  لااا  ال يعاااد  العفلياااة الرتبوياااة  بوصااا ها متغاااريا  رةي اااة وم تاحه
م اج هاااا  ألن م ااالولية ك اااني م اااتوا أداءا  الطلتاااة التعليفياااة يعاااد ماااا صااال  عفااا  مااادي  

 ا.درهةت
 
 الدراسة وأسئلتها مشكلة -3

اااااا  علااااا  امتفاااااايف العدياااااد ماااااا التااااااحثني     لقاااااد اهاااااتيو  مااااادي  ا.درهاااااة بوصااااا   م ااااا دها مقيفه
 والدارهااني   لااال اسدارة الرتبويااةت باا  تعالاارت الصااييا    العقااد األمااري مااا القاا ن ا.مبصاا يف

دة األهاااس ممباديااة ب اا ورة أن تتاادأ  اا ارة اسصااا  مااا ا.درهااة  ل اادة بإدارلااا بوصاا ها الوحاا
الا ي تمبد  ليها المبظايف الرتبو    كقيا ر ا  وتوجهات   والا لا تتج د واقعها ما   جتد مادي ها 
مازودها اهاارا  القياادة ال اعلاة  وواعيهاا ارتتتاا  ماة  الا  ا والتوجهاا   ومادركها الادور ال يااد  

ا ما روادد التمبفية ا هومها ال ام   داال  ي  اسدار  ا.عاصا  باا  يمبظا  للفدرهة بوص ها رادده
 ا ماادي  ا.درهااة علاا  أناا  قاةااد ت بااو  يتتااوأ أدواراه وم االوليا  حا ااة ومامااة وبالغااة التعقيااد   
الوقاارت ن  اا      غالتهااا مااا ياا تتح  ااا  ا.درهااة أو د االها بتيقيااا أماادادها وم اميهااا ورهااالتها 
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داأدب اسدارة ا.درهاية أكاد أ ياة دور مادي  باليي ية الا يدي  هبا ا.درهاة وب الوكات  القيادياة  
ا تعليفيهاااا  ورباااح  احاااا  ا.ااادي  بدرجاااة  ارهااات  ال اعلاااة .هاااارا  القياااادة  ا.درهاااة بوصااا   قاةاااده
التعليفيااة  واعتتااار ماادي  ا.درهااة المباااج  لااي  القاةااد التعليفاام دي اا   باا  ا.مب ااا للفعلفااني 

( 3991ع بيااااة الااااا عقااااد    طاااا ابل  ابوصاااا هم قااااادة تعليفيااااني  كفااااا أكااااد  ا.اااالك ا  ال
( ضااااا ورة المبظااااا    األهاااااالي  وال ياهاااااا  وا.فارهاااااا  اسدارياااااة والرتبوياااااة 2000ودم اااااا ا

والعفاااا  علاااا  كااااديثها  و توجاااا  األردن   ال اااامبوا  األماااارية  ا ضاااا ورة الرتكيااااز علاااا  اهااااودة 
 يقااودون العفليااة الرتبويااة   ال اااملة   اسدارة واالقتصاااد ا.عاا   الااة   تاااا  ا قااادة تعليفيااني

ا.دارس  و تعليم أد    بمباءه عل  ما تقديف  تتل ص م يلة الدراهاة   اسجاباة عاا ال الال 
ال ةي  التايل "ما واق  ا.فارهاا  القيادياة التعليفياة .ادي   ا.ادارس   دادظاة الزرقااء التعليفياة 

   ا.فلية األردنية ا اتية"؟ت
 الدراهة اسجابة عا األه لة ال  عية التالية:وبالتيديد حاولرت 

ما واق   ارها  القيادة التعليفية لدا مدي   ا.ادارس   دادظاة الزرقااء التعليفياة  -3-1
 ما وجهة نظ  ا.دي يا وا.  دني الرتبويني أن  هم؟

  ( بااانيα  =0005ماا  ممبااااك داا وق  ا  داللاااة  حصاااةية عمباااد م ااتوا الداللاااة ا  -3-0
ا. ااا دني الرتباااويني ومااادي   ا.ااادارس لواقااا   ارهاااا  القياااادة التعليفياااة لااادا ا.ااادارس  تقااادي ا 

 التابعة حملادظة الزرقاء التعليفية  تعزا  ا وظاة هم الرتبوية؟
( باااني α  =0005ماا  ممبااااك داا وق  ا  داللاااة  حصاااةية عمباااد م ااتوا الداللاااة ا  -3-3

دادظااة   ادة التعليفيااة لاادا ماادي   ا.اادارس  تقاادي ا  ا. اا دني الرتبااويني لواقاا   ارهااا  القياا
الزرقاااء التعليفيااة  لاادا ماادي   ا.اادارس   دادظااة الزرقاااء التعليفيااة  تعاازا  ا اهاامب  وا.لماا  

 واخل ة؟ت
( باااني α  =0005ماا  ممبااااك داا وق  ا  داللاااة  حصاااةية عمباااد م ااتوا الداللاااة ا  -3-5

ليفيااة لواقااا   ارهاااا  القيااادة التعليفياااة لاااديهم تقاادي ا  مااادي   ا.اادارس   دادظاااة الزرقااااء التع
 تعزا  ا اهمب  وا.لم  واخل ة؟ت

 
 أهداف الدراسة -5
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 ت ع  الدراهة  ا كقيا األمدا  التالية:
التعا    ا واقا  ا.فارهاا  القيادياة التعليفياة .ادي   ا.ادارس ومادي الا   دادظاة  -5-1

 الزرقاء التعليفيةت
 ااا دني الرتباااويني   الي اااال عاااا واقااا  ا.فارهاااا  القيادياااة التعليفياااة بياااان دور ا. -5-0

 .دي   ا.دارس   دادظة الزرقاء التعليفية بوص هم قادة ت بوينيت
ديااااص أواااا  كاااا  مااااا وظي ااااة ا.اااادي  وململاااا  وجمب اااا  وم تاااا    ا.فارهااااة القياديااااة  -5-3

 التعليفيةت
 
 أهمية الدراسة -4

 ة  الدراهة  لع ة ما أب زما:مثة م وةغا  عدة تلكد أ ية م
تزويد القاةفني عل  ب امب تدري  مادي   ا.ادارس بتغةياة راجعاة تطوي ياة عاا واقا   -4-1

 ا.فارها  القيادية التعليفية .دي   ا.دارس   ا ي اعدمم عل  تصفيم ب امب تدريتيةت
ا.فارهاااااا  تزويااااد أق اااااايف اسدارة الرتبوياااااة   اهامعااااا  بتغةياااااة راجعاااااة عااااا واقااااا   -4-0

القيادياااة التعليفياااة .ااادي   ا.ااادارس   اااا يتاااي   اااا ت ااافني م ااااقا  وبااا امب تعفااا  علااا  كقياااا 
  ارها  قيادية تعليفيةت

تتصري مدي   ا.دارس با.هايف واألدوار ا.توق  ممبهم  ارهتها   اا ي اهم   توضاي   -4-3
 مبوطة بعفلهم   األردنتالدور الة  يلدون   وتطوي  دهم أد   للفهايف وا. لوليا  ا.

توجياا  م ااارا  التاااحثني والدارهااني .وضااو  القيااادة التعليفيااة الااة  يت اام باهاادة  -4-5
 واوداوةت
تزويااد القاااةفني علاا  تقااومل أداء ا.اادي يا ال اا ا  أداء تعليفيااة تعياامبهم علاا  تقااومل  -4-4

 أداء ا.دي يات
 ري  مدي   ا.دارستاسههايف    غمباء األدب الرتبو    لال تد -4-6
جااااء  ماااة  الدراهااااة اهاااتيفااله .تطلتاااا  نتاااااةب الدراهاااا  ال اااابقة    مياااادان  -4-7

 القيادة التعليفية .دي   ا.دارس   الوطا الع  ت
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 حدود الدراسة -6
 إليا تعفيم نتاةب مة  الدراهة   ضوء اودود التالية:

دني الرتباااويني العااااملني   مااادي يا  اقتصااا   الدراهاااة علااا  مااادي   ا.ااادارس وا. ااا   -6-1
الرتبياااة التابعاااة حملادظاااة الزرقااااء ومااام: قصاااتة الزرقااااء والزرقااااء الثانياااة ولاااواء ال صاااي ة وت بياااة الزرقااااء 

يف  ويعااود ال اات    امتيارمااا ألةااا مااا 2001/2002التابعااة لوكالااة الغااوث للعااايف الدراهاام 
ن التااحثني يعفلاون   جامعاة تابعاة حملادظاة أك  احملادظا    ا.فلياة بعاد العاصافة عفاان  وأ

الزرقاااء  واطاعهاام مااا مااال   اا ادهم علاا  طلتااتهم   ا.اادارس علاا  واقاا   ارهااا  ا.اادي يا 
 وا.دي ا    ا.دي يا  ال ابقةت

 اقتص   الدراهة   جتفي  بيانالا عل  اهتتانة أعد  لغ ض الدراهةت -1-0
 
 التعريفات اإلجرائية -7

حثون   دراهاااتهم عاااددها ماااا التع ي اااا   الاااا ال بااادة ماااا تع ي هاااا  كااام  ااادث ضااافا التاااا
والدراهاا   التواداا بيامبهم وباني القاارحت   كدياد دالاللاات و  ضاوء مطالعاالم لامدب المبظا  

الرتبوياة  اعتفادوا   كدياد تلا  التع ي اا  علا  ماا جااء ممباهاتها ألمادا  الدراهاة علا  المبيااو 
 التايل:
 ادة التعليميةالقي -7-1
ااااا لامتفااااايف التااااال  بتي ااااني   "ماااام لفوعااااة مااااا ا.فارهااااا  وا.عتقاااادا  الااااا جاااااء  نتاجه

( Visionالتعلااايم وزياااادة تعلااام الطلتاااة"  وتت ااافا ا.فارهاااا  ا. تتطاااة هباااا تطاااوي  ر ياااة ت بوياااة ا
عزياز ( ت بوياة تعا  بالتيصاي  األكاادإلم  وتMisionوصياغتها وتوضييها  لتمبتثا عمبها رهالة ا

التوقعااا  العا.يااة للطلتااة وا.علفااني وا.اادي يا وا. اا دني  وتطااوي  ا.مبهاااا والمبفااو ا.هااين  وصاا   
الوقرت األك  . اقتة التعلايم داما  الغا   الصا ية  وتطاوي  وقاداة ا.درهاة  وتعزياز تعلام الطلتاة  

ني تعلام الطلتاة واالرتقاء بأداءا  ا.علفني ما مال ب امب عو مهاين تامبعي  متا ا ة علا  ك ا
: ماام القيااادة الااا ييفااا   )2003(  ويع دهااا الطوياا  اHallinger & Murphy, 1987ا

مقدرلا عل  ت  ري ر انا وت متها لتيون ديدن ك  العاملني   المبظايف الرتبو   دتج ايد الا  ا 
مااو ا ااد  والغايااة  حاال يصاات  ال ااعار حقيقااة ال بااد مااا أن تيااون ال  يااة م هومااة وواضااية 
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 للجفي  وترتجم ع  ك  ا. تويا    المبظايفت
 الممارسات القيادية التعليمية -7-0

لفوعاااة األعفاااال اسج اةياااة الاااا يقاااويف هباااا مااادي  ا.درهاااة وإلارهاااها  ضااافا ا ااااال  التالياااة: 
الاااااتعلم والتعلااااايم  وا.مبهااااااا  والمبفاااااو ا.هاااااين  وتقاااااومل كصاااااي  الطلتاااااة وتعزياااااز   ال  ياااااة وال هاااااالة 

 واألمدا ت
 المشرف التربوي -7-3

ماااو ال ااا ص ا.لمااا    ا. حلاااة الاااا يعفااا  ديهاااا وأن يياااون  ا مااا ة   التعلااايم أو اسدارة 
 تا.درهية ال تق  عا مخ  همبوا  وأن ييون حاصاه عل  الدرجة اهامعية الثانية

و ااوز االكت ااااء عمبااد ال اا ورة المااا  ت بااو  ال تقاا  مااادة الدراهااة دياا  عاااا  -ا.اج ااتري   –
همبة دراهية واحدة بعد الدرجة اهامعية األوا وخب ة ال تق  عا ع   همبوا "  اقاانون الرتبياة 

 (ت3991والتعليم  
 مدير المدرسة -7-5

ماااو ال ااا ص ا.لمااا  للف حلاااة الاااا يعفااا  ديهاااا د ااااه عاااا حصاااول  علااا  ملمااا    اسدارة 
قاااانون الرتبياااة والتعلااايم  ا.درهاااية وأن يياااون  ا مااا ة   التعلااايم ال تقااا  عاااا مخااا  هااامبوا   ا

 (ت3991
 
 الدراسات السابقة -8
( بعمبوان "ك اءة أداء مادي   ا.ادارس الثانوياة ومادي الا   2000دراهة احملتوب ا -8-1

ا.فلياااة الع بياااة ال اااعودية ماااا وجهاااة نظااا  ا.علفاااني وا.علفاااا " لاااد   ا مع داااة درجاااة ك ااااءة 
وا.علفا    دادظة اسح اء  اهت ديف ديهاا ا.امبهب ا.دي يا وا.دي ا  ما وجهة نظ  ا.علفني 

ااا ومعلفااة  اهاات ديف التاحااا أداة ااهااتتانة( 291الوصاا م  تيوناارت عيمبااة الدراهااة مااا ا ( معلفه
( دق ة موزعة عل  هتة أبعاد مم: اسدارية  وال مبية  وا.علم  والطالا   وا.تا  52تيونرت ما ا

ر الطلتاة  وقااد أ ااار  نتااةب الدراهااة  ا أن تقاادي ا  ا.درهام  والعاقااة بااني ا.ادي  وأولياااء أمااو 
ا.علفاااني وا.علفااااا  لدرجااااة ك اااااءة  ارهااااا  مااادي   ا.اااادارس اعاليااااة(   ا.فارهااااا  اسداريااااة 
وال مبية وأكا  ماا امتوهاح(   اهوانا  األربعاة األما ا  وأن تقادي ا  أدا اد عيمباة الدراهاة ماا 
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  ماااا تقااادي ا  ا.علفاااني  وأظهااا   نتااااةب الدراهاااة ا.علفاااا  للففارهاااا  اسدارياااة وال مبياااة أكااا
 داللة  حصاةية بني تقدي ا  ا.علفني وا.علفا  تعزا  ا متغري اهمب  لصاحل د ة ا.علفا ت

( بعمباااااوان "ا.فارهاااااا  القيادياااااة .ااااادي   ا.ااااادارس الثانوياااااة 2001دراهاااااة ما ااااام ا -8-0
ا تعاااااا   طتيعااااااة العاقااااااة بااااااني وعاقتهااااااا ا كااااااز ال ااااااتح لاااااادا ا.علفااااااني   األردن" لااااااد   

ا.فارهااااا  القياديااااة .اااادي   ا.اااادارس الثانويااااة وم كااااز ال ااااتح لاااادا ا.علفااااني مااااا وجهااااة نظاااا  
اا 111ماا اا.علفني  اهت ديف التاحا ا.مبهب الوص م ا. يم وتيونرت عيمبة الدراهاة  ( معلفه

فارهاااااا  ا.    لااااا  قاااااايف التاحاااااا بإعاااااداد أداة ااهاااااتتانة( لقيااااااس م اااااتوا ومعلفاااااةه  ولتيقاااااا
القياديااااة  وقااااد أظهاااا   نتاااااةب الدراهااااة أن م ااااتوا أداء ا.فارهااااا  القياديااااة .اااادي   ا.اااادارس 
الثانويااة جاااء  بدرجااة متوهااطة   األبعاااد التاليااة وب ااي  تمبااازيل: التعزيااز  دفتااادحت االتصااال  

 ا ت كفاا أظها    دارة الصا دإدارة التغيري  دا. ونة   التعام   داختا  الق ارا   داسبدا   وأمرياه 
( بااااني ا.فارهااااا  α  =0005وا الداللااااة اااااااعاقااااة عي ااااية  ا  داللااااة  حصاااااةية عمبااااد م ت

 القيادية .دي   ا.دارس الثانوية  وم كز ال تح لدا ا.علفني   األردنت
( بعمبااااوان "الي ايااااا  ا.همبيااااة ا. ااااتقتلية .اااادي   ا.اااادارس 2001دراهااااة القاااادا  ا -8-3

ال باا  األول مااا القاا ن اوااااد  والع اا يا  بمباااء أعااو ا مقاارت "  لاااد   ا  الثانويااة األردنيااة  
التوص   ا الي ايا  ا.همبية ا. تقتلية الازمة .دي  ا.درهة الثانوية األردنية   ال با  األول ماا 
القاااا ن اواااااد  والع اااا يا  اهاااات ديف التاحااااا ا.اااامبهب الوصاااا م ا. اااايم  وقااااد أظهاااا   نتاااااةب 

ماااياه  اااو أولوياااا   دارياااة اتاااة عمباااد ا.ااادي يا علااا  ح ااااب اهوانااا  ال مبياااة الدراهاااة أن ممبااااك 
ا. تتطااة اااوم  عفليااا  الااتعلم والتعلاايم  وأند ماادي   ا.اادارس غالتهااا مااا يغ لااون دورماام القياااد  

 التعليفم ال ين الة  يعد ما صل  عفلهمت
ة األهاهاااية ( بعمباااوان "درجاااة  ارهاااة مااادي   مااادارس ا. حلااا2001دراهاااة صااااحل ا -8-5

اويوميااة وماادي الا   قصااتة الزرقاااء ولااواء ال صااي ة لاادورمم اسدار  وال ااين مااا وجهااة نظاا مم" 
( 99( ماادي ها ومادي ةه  اهاات دمرت التاحثاة أداة تيوناارت مااا ا312تيونارت عيمبااة الدراهاة مااا ا

لطلتاة  دق ة موزعة عل  هتة لاال  مم: لال تمبظايم األعفاال اسدارياة  لاال العااملني  لاال ا
لال ك ني ا.مبامب  لال ا تف  احمللام  ولاال التمبااء ا.درهام  و  تظها  نتااةب الدراهاة د وقااه 
 ا  داللاااة  حصااااةية باااني درجاااة  ارهاااة أدااا اد عيمباااة الدراهاااة تعااازا  ا متغاااري ا.دي ياااة وكاااةل  
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جاااة (   در α  =0005اهااامب   وأظهااا   د وقااااه  ا  داللاااة  حصااااةية عمباااد م اااتوا الداللاااة ا
 ارهااة أداا اد عيمبااة الدراهااة تعاازا  ا متغااري اخلاا ة   لااال العاااملني الااا إلارهااها ماادي و ماادارس 

( همبوا  داأكث   30ا. حلة األهاهية اويومية اسدارية وال مبية ومدي الا   لصاحل  و  اخل ة ا
 اد عيمبااة ( بااني درجااة  ارهااة أدااα  =0005ود وقاااه  ا  داللااة  حصاااةية عمبااد م ااتوا الداللااة ا

الدراهااة تعاازا  ا متغااري ا.لماا  العلفاام   لاااال  األداة اليليااة  لصاااحل التيااالوريوس والاادبلويف 
ت اااعا   تمبظاايم األعفااال اسداريااة  و  تظهاا  العااايل   لااال التعاااون ماا  ا تفاا  احمللاام  ولااال

  وا.دي يااة  واهاامب  بااني اهاامب  وا.دي يااة  وا. ااتوا التعليفاام واخلاا ة  واهاامب  واخلاا ة  واهاامب
بدرجاااة  ارهاااة مااادي   مااادارس ا. حلاااة األهاهاااية اويومياااة  وا. اااتوا التعليفااام  ديفاااا يتعلاااا 
 ومدي الا   لال ك ني ا.مبهاات

( بعمباااوان "تقاااومل أوااا  ب ناااامب تطاااوي  التعلااايم   ا.فارهاااا  2001دراهاااة اللاااوايت ا -8-4
هاهاااام   هااالطمبة عفاااان" لاااد   ا تقاااومل أواااا  اسدارياااة التطوي ياااة .ااادي   مااادارس التعلااايم األ

ب ناااامب تطااااوي  التعلاااايم   ا.فارهااااا  اسداريااااة التطوي يااااة .اااادي   ماااادارس التعلاااايم األهاهاااام   
( دقاا ة موزعااة علاا  13هاالطمبة عفااان  وقااد قااايف التاحااا بتطااوي  أداة ااهااتتانة( تيوناارت مااا ا

مل  وا.اااوارد الت ااا ية  وال  ياااة والقااايم ت اااعة لااااال  مااام: الاااتعلم والتعلااايم  والمبفاااو ا.هاااين  والتقاااو 
األماقية  وا تف  احمللم  وبي ة ا.درهة  واألمادا  ا.درهاية  وال الون اسدارياة وا.الياة  وكثا   
ك  دق ة ديها  ارهة  دارية تطوي ية ي رتض أن إلارهها مدي و مدارس التعلايم األهاهام   ظا  

الدراهااة  ا وجااود أواا    واقاا  ا.فارهااا  اسداريااة ب نااامب تطااوي  التعلاايم  وقااد أ ااار  نتاااةب 
التطوي ياااة .ااادي   مااادارس التعلااايم األهاهااام  وأوضااايرت الدراهاااة أنة ميااا  متوهاااطا  دقااا ا  

 االهتتانة ولااللا كانرت دالةه  حصاةيةه .فارهتهم اسدارية التطوي ية بعد التطوي ت
اجاااا  ا.همبياااة .ااادي   ا.ااادارس ( بعمباااوان "كدياااد اوCotton,2003دراهاااة كوتاااون ا -8-6

بوصااا هم قاااادة تعليفياااني"  لاااد   ا كدياااد مصاااادر المبفاااو ا.هاااين والعوامااا  ا.ااالو ة   م ااااركة 
ا.دي يا   ب امب المبفاو ا.هاين  وقاد ملصارت الدراهاة  ا أن ا ااال  األداةياة للقياادة التعليفياة 

م  ومام حاجاا  مهمبياة ملياة  وقاد ميعها عدة  مهفاة حا اة للقياايف بالادور القيااد  التعليفا
ا ااتفلرت علاا  لاااال : وضاا  ال  يااة وال هااالة واألماادا   واس اا ا  علاا  التعلاايم وا.علفااني  
و دارة ا.مبهاااا والتاادري   وم اقتااة تقااديف الطلتااة  وتعزيااز المبفااو ا.هااين  وأظهاا   المبتاااةب أن كثااريها 
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العفاا    ا.االو ا  ا.صاادر األماام مااا  مااا ا.اادي يا اعتاا وا عااو ا المبفااو ا.هااين ا. ااتمبد  ا ورإ
مصادر المبفو ا.هين  و  مي  لاال  القيادة التعليفية    حني عدة القليا  مامبهم عاو ا المبفاو 
ا.هااين  ا. ااتمبد  ا اهامعااة مصاادرها مامهااا مااا مصااادر المبفااو ا.هااين  وأ ااار ماادي و ا.اادارس  ا 

ومت اااقة مااا  أمااادا  ا.درهاااة وتزياااد     متف كااازةودعالياتااا  أ ياااة أن تياااون بااا امب المبفاااو ا.هاااين 
قاعااادلم ا.ع دياااة وا.هارياااة  وتت اااا مااا  أمااادادهم ال  صاااية وتت ااافا أن اااطة ودعالياااا  تعيااامبهم 

 عل  أن إلارهوا التطتيا ال ور  .ا تعلفو   وتةلي  صعوبا  حقيقية تواجههم   العف ت
 لوكا  القيادية التعليفياة ( بعمبوان "اهتقصاء دور الGrove,2004دراهة غ و  ا -8-7

  م اااااااعدة ماااااادي   ا.اااااادارس وا.علفااااااني علاااااا  المبجااااااا   وجتاااااااوز ا.عااااااايري األكادإليااااااة العاليااااااة 
واالمتتاااااارا    ظااااا  ا. ااااااءلة"  لاااااد  الدراهاااااة  ا كدياااااد ال ااااالوكا  القيادياااااة والتعليفياااااة 

ولقاااد ملصااارت  للفااادي يا المبااااجيني الاااةيا كيمباااوا ماااا االرتقااااء بتيصاااي  الطلتاااة   مدارهاااهم 
الدراهاااة  ا أن ا.ااادي يا كاااانوا ي اااهلون ويي ااا ون   ااااد األمااادا   ويوظ اااون الط اةاااا المباجعاااة 
سيصااال ماااة  األمااادا   ويوحااادون ط اةاااا ماةفاااة تااا بح أمااادا  ا.درهاااة اعاااايري الوالياااة ربطهاااا 

م أ ياة ديفها ومتا  ها  حدد ا.دي ون توظيال التيانا  بوص ها ط يقة ت اعد ا.علفني عل  دها
ا. اءلة ومعايري التمب ية  كفاا توصا  التاحاا  ا أن م هاويف القياادة التعليفياة  وم هاويف ا. ااءلة 

 هو  يظان  ظيان باالمتفايف ا.تمبامم وا.تزايد   ا. تقت ت
( بعمباااوان "عاقاااة ا.ااادي يا ا. ااااعديا وا.علفاااني بعمباصااا  Muir,2004دراهاااة ماااري ا -8-8

م ال اعاااا  .اااادي   ا.درهااااة الثانويااااة"  لااااد   ا بيااااان دور ا.اااادارس ال اااالوك القياااااد  التعليفاااا
ال اعلاااة كمبتاجاااا  لقياااادة تعليفياااة داعلاااة تااامبعي  علااا  جاااودة الاااتعلم والتعلااايم   ا.درهاااة  وأن 
ممباك  عورها لدا ا.علفني ب ضا وظي م يزيد   جودة التعليم باهتف ار  أ اار  نتااةب الدراهاة 

لل االوك القياااد  التعليفاام ال اعاا  .اادي   ا.درهااة الثانويااة تاا تتح  ا أن ممباااك عمباصاا  عدياادة 
ارتتاطاه متا ا اه اجاال الاتعلم والتعلايم وا.مبهااا والمبفاو ا.هاين  كفاا أ اار  نتااةب الدراهاة  ا أن 

 ممباك د وقها  ا  داللة  حصاةية بني ا.دي يا     قدروا  ارهة أعل   ة  العمباص  ت
( بعمباااوان "اهتقصااااء وجهاااا  نظااا  الرتباااويني ا. تصاااني Case,2004دراهاااة كااااس ا -8-9

لل االوكا  القياديااة التعليفيااة .اادي   ا.اادارس االبتداةيااة  ا  األداء ا. ت اا  وال قاارية"  ولتيقيااا 
 لاا  امتااري  مثاااس ماادارس تت اام بااأداء تعلفاام تعليفاام م ت اا  و  ممباااطا دقاارية  وطتقاارت أداة 
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لقيااادة التعليفياة  أ اار  نتاااةب الدراهاة  ا أن ماادي   ( مل اا اه ماا مل ا ا  ا29تتياون ماا ا
( تلتهااا الدراهااة  وحظاام مل اا ا تأهااي  وقادااة 29( مل اا ها مااا أصاا  ا21ا.اادارس إلارهااون ا

وجاااو م ااااج  وداعاااام للااااتعلم مااااا مااااال وضااا  توقعااااا  أداء عاليااااة س ااااازا  الطلتااااة  ووضاااا  
الية عل  أعل  درجاة  ارهاةت كفاا أ اار  أمدا  تعليفية تت ا م  ا.عايري احمللية أو معايري الو 

بانتظاايف ال الوكا  القيادياة التعليفياة  و ام ر ا  نتاةب الدراهة  ا أن مادي   ا.ادارس إلارهاون
تعليفيااة واضااية .دارهااهم بوصاا ها ماادارس تت اام بااأداء تعليفاام م ت اا   وياادركون أ يااة  يصااال 

  تف ة لعفليا التعلم والتعليمتاألمدا   ا لتف  التعلم  و  صون عل  ا. اقتة ا.
( بعمبوان "اهتقصااء ال افا  القيادياة التعليفياة Stephens,2004دراهة هتي مبز ا -8-12

(  والا حولارت ا.ادارس ماا مادارس  ا  كصاي  متادٍن  ا Montana.دي   مدارس مونتانا ا
 (Iowaوا" امااادارس  ا  كصاااي  عااااٍل"  واعتفاااد التاحاااا   دراهااات  علااا  نتااااةب امتتاااار "أيااا

للتطوي  الرتباو    كدياد   اازا  الطلتاة التيصايلية  وقاد ملصارت الدراهاة  ا أن ا.فارهاا  
ا. تتطة ادي  ا.درهة بوص   تواصليها  وا.فارها  ا. تتطة با.دي  بوص   ح اوريها وا.رتادقاة ما  

ي  الطلتاة  دعلا  مادي  الزيارا  الص ية ا.تي رة  عدة   ارهاا  تعليفياة داعلاة   ك اني كصا
ا.درهاة اماتاك مع داة متعفقاة باالتعلم والتعلايم الااة   ادث   مدرهات   حال يت ا  لا  تطااوي  
ر يااااة للتيصااااي  األكااااادإلم .درهاااات   والااااة  يرتتاااا  علياااا  ح ااااا  يصااااا ا ا. ااااتف   ا لتفاااا  

 ا.درهةت
ا.هاارا  القيادياة ( بعمباوان "العاقاة الاا تا بح باني Mercer,2004دراهة مريه  ا -8-11

  وباني األداء ا.درهام ال قا  الادارت   والياة كاروليمباا التعليفية .ادي   ا.ادارس اسعدادياة  ا 
ماااااا وجهاااااة نظااااا  ا.علفاااااني"  ولتيقياااااا  لااااا  امتاااااري  مدرهاااااتان حصااااالتا علااااا  أداء مدرهااااام 

 (  وامتاااري  مدرهاااتان أم يااااان2001"متوهاااح"   بطاقاااة التق يااا  ال ااامبو  للعاااايف الدراهااام ا
حصلتا علا  أداء مدرهام "غاري ما ٍض"   بطاقاة التق يا  ال امبو  للعاايف  اتا   واهات ديف مقيااس 

( هلااله علا  واواة لااال  مام: تقاومل كصاي  35اسدارة التعليفية للفدي   الة  يتيون ما ا
الطلتة وم اقتة تقدمهم  وا.مبهااا  وتقاومل التعلايم واس ا ا  عليا   وقاد توصالرت الدراهاة  ا أن 
درجااة  ارهااة ماادي   ا.اادارس .هااارا  القيااادة التعليفيااة كاناارت أعلاا  مااا ا.اادارس الااا حصاالرت 
علا  أداء مدرهاام "متوهااح"   بطاقااة التق يا  ال اامبو  ممباا  مقارنااة با.ادارس الااا حصاالرت علاا  
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ن  ا   وتوصا  التاحاا  ا أن نتااةب دراهات  تتواداا  أداء مدرهم "غري م ٍض"   بطاقة التق ي 
  ابيااااه مااا  األاااااث الاااا ت اااري  ا أنة القاااادة التعليفياااني ال ااااعلني مااام العامااا  ا. تااااحم  توادقااااه 

 وال ةي    ك ني   ازا  الطلتةت
التعليفيااااة   ( بعمبااااوان "درجااااة ا.فارهااااا  القياديااااة Hugbo,2004دراهااااة جغتااااو ا -8-10

ماا وجهاة نظا  ا.علفاني .دي   واث مدارس   والية لوس أ لاوس  وأو ماا   ا.مباامل ا.درهام 
ومااادي   ا.ااادارس"  وقاااد أظهااا   نتااااةب الدراهاااة أن  ارهاااا  مااادي   ا.ااادارس بوصااا هم قاااادة 
تعليفياااني ت  ااام  ا تطاااوي  ممباااامل مدرهااام   اااا  وداعااام يتاااي  .ااادي   ا.درهاااة وضااا  التوجااا  

اهفاااعم    التعليفاام للفدرهااة  واالرتقاااء بااا.علفني مهمبياااه  مااا مااال التاادري  وا. اقتااة والعفاا 
كفا أ ار  المبتاةب أي ااه  ا أن القاادة التعليفياني ا.الو يا مام الاةيا يعفلاون ما  ا.علفاني عاا  

 كث  لت هي  تمب ية ا.مبهاا وك ني ط اةا تعلفهمت
يتتاااني ماااا ماااال اهاااتع اض الدراهاااا  ال اااابقة باااأن موضاااو  القياااادة التعليفياااة باااا  مطلتااااه 

     أضااي  اسداريااة الرتبويااة اوديثااة تلكااد باتاارت التوجهااا  ملياااه لااادارة ا.درهااية ال اعلااة  و 
مطلوباااه مااا ماادي  ا.درهااة ال اعاا  ا.ت اال  اهااارا  وك ايااا  القيااادة التعليفيااة  حاال يت اا  لاا  
القيااايف باادور  ال ااين اس اا ا  االرتقاااةم الااة  ياا تتح   ابياااه ب اعليااة ا.درهااة  األماا  الااة  يرتتاا  

صيلية للطلتاة  وتت اا ماة  الدراهاة ما  الدراهاا  الاا تمباولارت القياادة علي  نتاجا  أكادإلية ك
التعليفية ولااللا وا.هايف واألدوار الا يقويف هباا مادي و ا.ادارس  ومادا تمب ياةمم  اا     تت ااب  

(  2001(  واللاااااوايت اCotton,2003(  وكوتاااااون ا2001مااااا  كااااا  ماااااا دراهاااااا : ما ااااام ا
اد التااااحثون ماااا ماااة  الدراهاااا    التطااا ق  ا لااااال  (  وقاااد اهااات Grove,2004وغاا و  ا

الدراهاااااة ب ااااايلها ال ااااافويلت كفاااااا ختتلاااااال ماااااة  الدراهاااااة مااااا  الدراهاااااا  ال اااااابقة أن معظااااام 
الدراهااا  ال ااابقة قي اارت مااا وجهااة نظاا  ا.اادي يا وا.علفااني  الة أن مااة  الدراهااة ركااز  علاا  

التعليفيااااة دالتوجيهااااا  اس اااا ادية وجهااااة نظاااا  ا. اااا دني بوصاااا هم أداة ك ااااني وتطااااوي  للعفليااااة 
اوديثااة تتطلاا  ممباا  التيااول مااا ال االطة ا.ع ديااة   ا ال االطة ا.همبيااة واألماقيااة  ومااا وصاا   
ااااا   أتوق اطيهااااا  ا ت اااااركم  دا. اااا دون مطااااالتون أكثاااا  مااااا أ  وقاااارت م اااا  بااااأن ي ااااعوا أه ه

طم الت اااااركم الزمااااايل وم تياااازا  جدياااادة لتمباااااء عاقااااة با.اااادي يا ت ااااتمبد  ا األهاااالوب الاااادإلق ا
ا.هين  كتدي  لمهلوب التريوق اطم األحاد  ال وقمت كفا ختتلال مة  الدراهة عا الدراهاا  
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ال ابقة   ت كيزما عل  تقومل أداء مادي   ا.ادارس   دادظاة الزرقااء التعليفياة   ضاوء لااال  
  وتقااومل كصااي  الطلتااة  وال  يااة القيااادة التعليفيااة  وماام: الااتعلم والتعلاايم  ا.مبهاااا  المبفااو ا.هااين

 وال هالة واألمدا   والا ت تتح بالقيادة التعليفية ما وجهة نظ  ا.دي يا وا.  دنيت
قة الاااا أج يااارت   ماااةا و اااا هاااتا إلياااا القاااول  ن ماااة  الدراهاااة ميفلاااة للدراهاااا  ال ااااب

  وااا اء ا اااال  وغطااارت بعااان جوانااا  الااامبقص ديااا   دهااام تعاااد حلقاااة وصااا  متياملاااة معهاااا  و 
 األدب الرتبو  عفومهات

 
 ية الدراسةمنهج -9

ة اتتعارت مااة  الدراهاة ا.اامبهب الوصا م ا. اايم الاة  يعتفااد علا  ماا  التياناا  حااول ظااام  
( وقااد 2002هااتتانة أداة هفاا  التيانااا  اعتاااس  وآماا ون  مااا   لتفاا  كتااري  م اات دمها اال

الرتباااويني   مااادي يا  الرتبياااة    اهاااتطلعرت الدراهاااة وجهاااا  نظااا  مااادي   ا.ااادارس وا. ااا دني
دادظة الزرقاء   األردن بامتياار عيمباة ع اواةية ماا ا. ا دني الرتباويني ومادي   ا.ادارس  و لا  

 (يفت2001/2002مال العايف الدراهم ا
 خطوات الدراسة -12

 لتيقيا أمدا  الدراهة  قايف د يا التيا اا يلم:
رتبيااااة التابعاااااة حملادظاااااة الزرقااااااء   ا.فلياااااة حصاااا  لتفااااا  الدراهاااااة   مااااادي يا  ال -12-1

 األردنية ا اتيةت
 كديد عيمبة الدراهةت -12-0
 هتتانة( وتودريمات عداد أداة الدراهة ااال -12-3
 ع ض األداة عل  احمليفني لليصول عل  صدق احمليفنيت -12-5
 العلفمت االلتقاء بأد اد عيمبة الدراهة  وبيان أ ية الدراهة ألغ اض التيا -12-4
 م  اهتتانا  أد اد عيمبة الدراهة واهتتعاد االهتتانا  غري ا.يتفلةت -12-6
اسلتقاااء اجفوعااة ماااا ماا اء اواهااوب وتوضاااي   جاا اءا   دمااال التياناااا   ا  -12-7

 اواه  اآليل بغية ا.عاهة اسحصاةةت
 (تSPSSجتفاعية اكلي  المبتاةب باهت دايف ب نامب ال زيف اسحصاةية   العلويف اال -12-8



 د. غباري –د.جبالي  –د.أبو شعيرة  ..…………..................................واقع الممارسات القيادية التعليمية.....

 

 

 

  311 

 
 مجتمع الدراسة -11

تيااون لتفاا  الدراهااة مااا مياا  مااادي   ا.اادارس التابعااة حملادظااة الزرقاااء وماادي الا وعاااددمم 
(ت ومي  ا.  دني الرتبويني وا. ا دا  الرتبوياا  العااملني   مادي يا  الرتبياة   دادظاة 131ا

 ااااواةية طتقيااااة مااااا لتفاااا  الدراهااااة (  م اااا دهات ولقااااد امتااااري  عيمبااااة ع310الزرقاااااء وعااااددمم ا
ا   كفاا ا اتفلرت الدراهاة علا  393تيونرت عيمبة الدراهة ما ا ( مادي  مدرهاة ومادي ها م ااعده

( م  دها وم  دة ما لتفا  ا. ا دني الرتباويني  امتاريوا بالط يقاة الع اواةية ودقهاا .تغاريا  310ا
 اهمب  وا.لم  واخل ةت

 
 أداة الدراسة -10

تطااااوي  أداة الدراهااااة ااهااااتتانة( تقااااي  ا.فارهااااا  القياديااااة التعليفيااااة .اااادي  قااااايف التاااااحثون ب
ا.درهااة مااا مااال االهااتعانة باااألدب المبظاا   ا.تعلااا بالقيااادة التعليفيااة .اادي   ا.اادارس  ومااا 
مااال اسدااادة مااا اهااتتانة لقياااس واقاا  ا.فارهااا  اسداريااة وال مبيااة .اادي   الرتبيااة والتعلاايم الااا 

وضاعرت أداة الدراهاة بصاورلا    (   رهالة دكتاورا  أعادما  2005احا  و باإ اطورما الت
األولياااة ماااا ماااال وضااا  قاةفاااة باااأمم ا.فارهاااا  القيادياااة التعليفياااة .ااادي  ا.درهاااة تتياااون ماااا 

( دقاا ة ا ارهااة قياديااة( موزعااة  ا مخ ااة لاااال  رةي ااية ماام: الااتعلم والتعلاايم  وا.مبهاااا  13ا
 ومل كصي  الطلتة  ال  ية وال هالة واألمدا تالمبفو ا.هين  تق

 صدق األداة وثباتها -1 -10
ا باهااات دايف أهااالوب داللاااة صااادق احملتاااو التااااحثون اهااات  ا  .ع داااة مااادا صااادق االهاااتتانة

ااا مااا أهاااتةة اهامعااا   ومااا اخلاا اء ا. تصااني 20هااتتانة علاا  االتيياايم بعاا ض اال ( ديفه
  هتفااني  اهاات اد التاااحثون مااا ماحظااا  احمليفااني واقرتاحاااالم باااسدارة والقيااادة التعليفيااة وا.

 ديفااا يتعلااا بتعاادي  بعاان ال قاا ا  أو  عااادة صااياغتها لتتمباهاا  وا ااال الااة  ورد  دياا   وقااد
( دقااا ة موزعاااة علااا  لااااال  الدراهاااة 51هاااتتانة   صااايغتها المبهاةياااة االأصااات  عااادد دقااا ا  ا

ا اااال  اخلف ااة  وا اااال  لتفعااة بط يقااة اخلف ااة  وح اا  معاماا  الثتااا  لياا  لااال مااا 
(  وكان ال اص  الزمين باني التطتياا األول والتطتياا الثااس واواة Test-Retestالثتا  باسعادة ا
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( ماادي  مدرهااة وماادي ة مااا 20( م اا دني ت بااويني وا30أهااابي   وتيوناارت عيمبااة الثتااا  مااا ا
بالدراهاة  وبلغارت قايم معاما  الثتاا  كفاا لتف  الدراهة  واهتثمبيرت مة  العيمباة ماا ا. افولني 

 (ت3مو متني   اهدول رقم ا
 

 (1اللدول رق   
 معامة الثبات لملاهت األداة ال مالة

 الكيي ال امه الرابع الثالث الثاني األول الملال
 0011 0025 0011 0011 0029 0012 معام  الثتا 

 
ة ألغ اض الدراهاة  اهاتمبادها  ا األدب وي ا التاحثون أن قيم معاما  الثتا  ال ابقة كادي

 (ت2  الواردة   اهدول رقم ااويا  التقدياالرتبو    اسدارة الرتبوية وقد اعتفد  م ت
 (0اللدول رق   

 هسعلابات مديري المدارم والمشرفي  العربويي  مالعويات العقدير
 المعوس  الحالابي درجة الممارسة

ا  5000 – 1050 عالية جده
 1019 – 1050 عالية

 1019 – 2050 متوهطة
 2019 – 3050 قليلة

ا  3050أق  ما  قليلة جده

 
 المعالجة اإلحصائية -13

( للعيمباا  ا. اتقلة  كفاا اهات ديف T-testلاجابة عا أه لة الدراهة  اهت ديف امتتارا   ا
(  و لاااا  عمبااااد م ااااتوا الداللااااة One Way ANOVAامتيااااار كلياااا  التتااااايا األحاااااد  ا

للفقارنااااا  التعديااااة  و لاااا   (LsD)( واهاااات ديف امتتااااار " ااااي ي " α  =0005اةية ا اسحصاااا
 للي ال عا مصادر ال  وق بني م تويا  ا.تغريا ت
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 نتائج الدراسة -15
 وديفا يلم ع ض للمبتاةب الا توصلرت  ليها الدراهة:

لتعليفيااة المبتااةب ا.تعلقاة بال االال األول والاة  نصاا : "ماا واقا   ارهااا  القياادة ا -15-1
لاادا مااادي   ا.اادارس   دادظاااة الزرقاااء التعليفياااة ماااا وجهااة نظااا  ا.اادي يا وا. ااا دني الرتباااويني 

 أن  هم؟ت
ولاجابااااة عاااااا ال اااالال األول ح ااااا  ا.توهاااااح او ااااا   واال ااااا ا  ا.عيااااار  ليااااا  دقااااا ة 

ة التعليفيااة ا ارهااة( مااا ال قاا ا  الااواردة   أداة الدراهااة  الااا تقااي  واقاا  ا.فارهااا  القيادياا
( دقاا ة  وي 51لاادا ماادي   ا.اادارس   ماادي يا  الرتبيااة   دادظااة الزرقاااء   والتااال  عااددما ا

 ت تيتها تمبازليها ودا أ يتهات
( أن تقااااادي ا  مااااادي   ا.ااااادارس لواقااااا  ا.فارهاااااا  1يظهااااا  اهااااادول رقااااام ا -15-1-1

لتفعاااة جااااء  ضااافا د اااة  القيادياااة لاااديهم   كااا  لاااال ماااا لااااال  األداة اخلف اااة وا ااااال 
( 1025( الااتعلم والتعلاايم  و ا1005التقاادي  بدرجااة عاليااة داارتاو  ا.توهااح او ااا   ااا بااني ا

ا.مبهااااا  وتقااادي ا  مااادي   ا.ااادارس   ا ااااال  لتفعاااة دقاااد حصااالرت علااا  متوهاااح ح اااا  
يااة دقااح (  أمااا ا. اا دون الرتبويااون دقااد جاااء  تقاادي الم ضاافا د ااة التقاادي  بدرجااة عال1091ا

(  أماااااا بااااااقم ا ااااااال  األربعااااااة 1053  ا اااااال األول االاااااتعلم والتعلااااايم( اتوهاااااح ح ااااااا  ا
وا ااااال  لتفعاااة  دقاااد جااااء  ضااافا د اااة التقااادي  بدرجاااة متوهاااطة     حصااا  ا اااال الثااااس 

(  وحصاالرت تقاادي ا  ا. اا دني الرتبااويني   1011اا.مبهاااا( علاا  أقاا  متوهااح ح ااا  وبلاا  ا
 (ت1015تفعة عل  متوهح ح ا  اا اال  ل

 
 (3اللدول رق   

المعوسيات الحالابية واهنحرافات المعيارية والرتبة، ليممارسات القيادية الععييمية لدد مديري المدارم في محاف ة 
 الزرقاء الععييمية م  وجهة ن ر المديري  والمشرفي  العربويي  في كة ملال م  ملاهت األداة والملاهت ملعمعة

رقـــــــــ  
المـــل
 ال

 نص الملال

 المشرفو  العربويو  مديرو المدارم

المعوســـــــ  
 الحالابي

اهنحــــراف 
المعوســ   الرتبة المعياري

 الحالابي

اهنحـــــــــرا
ف 

 المعياري
 الرتبة

 3 0091 1053 3 0023 1005 التعلم والتعليم 3



 0229 – األولالعدد  - السابـعالمجلد ………………... ....….        لجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد ا

 

 

 

 323  

 5 0091 1011 5 0011 1025 ا.مبهاا 2
 1 0099 1011 1 0025 1091 المبفو ا.هين 1
 2 0093 1019 1 0021 1095 تقومل كصي  الطلتة وتعزيز  1
 1 0092 1011 2 0025 1001 ال  ية وال هالة واألمدا  5
  0090 1015  0019 1091 ا اال  اخلف ة لتفعة 

لقااااد جاااااء  تقاااادي ا  ماااادي   ا.اااادارس   ال قاااا ا  ا.تعلقااااة با ااااال األول  -15-1-0
( ونصاااااها: "يطلااااا  ا.ااااادي  ا.علفاااااني 1ا.تعلقاااااة باااااال ق ة رقااااام ا (1021االاااااتعلم والتعلااااايم( باااااني ا

( ا.تعلقاااة 1012باهاااتف ار علااا  م اااتجدا  التياااوث الرتبوياااة وي اااجعهم علااا  جت بتهاااا"ت و ا
( ونصااااها: "ي ااااج  ا.اااادي  اسباااادا  واالبتيااااار ويعاااازز    عفليااااة التعليم"تأمااااا 2بااااال ق ة رقاااام ا

( ا.تعلااااا 1039لااااتعلم والتعلااايم( دجااااء  باااني امتوهاااح تقااادي ا  ا. ااا دني   ا اااال األول اا
(: "يطل  ا.دي  ا.علفني باهتف ار علا  م اتجدا  التياوث الرتبوياة وي اجعهم 1بال ق ة رقم ا

(: "ي ااااج  ا.اااادي  توظيااااال التيمبولوجيااااا   جتويااااد 3( ال قاااا ة رقاااام ا1003علاااا  جت بتهااااا"  و ا
 عفلية التعليم"ت

دارس   ال قااا ا  ا.تعلقاااة با اااال الثااااس أ اااار متوهاااح تقااادي ا  مااادي   ا.ااا -15-1-3
( والا نصها: "ي  ك ا.دي  ا.علفاني   تصافيم 1( اخلاص بال ق ة رقم ا1022اا.مبهاا( بني ا

( الااااا نصااااها: "ياااازود ا.اااادي  ا.علفااااني 9( ا.تعلااااا بااااال ق ة رقاااام ا101ا.مبهاااااا و و اةاااا "  وبااااني ا
تطااااوي  للفمبهاا"تأمااااا متوهااااح تقاااادي ا   با.علوماااا  الازمااااة حااااو ل مااااا ي ااااتجد ماااا تعاااادي  أو

( 1( لل قا ة رقام ا2019ا.  دني   ا ال الثاس اا.مبهاا( دت ري  ا أن ال ق ا  جااء  باني ا
( 3( لل قا ة رقام ا1051ا والا نصها: "ي  ك ا.دي  ا.علفني   تصفيم ا.مبهاا و و اة "  وباني

 ت "ت"يمباقش ا.دي  ا.علفني   أمدا  ا.مبهاا وتوجها
جاااء  تقاادي ا  ماادي   ا.اادارس   ال قاا ا  ا.تعلقااة با ااال الثالااا االمبفااو  -15-1-5

( والاااا نصاااها: "ياااود  ا.ااادي  دااا ص بااا امب عاااو مهاااين 3( لل قااا ة رقااام ا1015ا.هاااين( ماااا باااني ا
( والااا نصااها: "ي ااج  ا.اادي  30( لل قاا ة رقاام ا1012للفعلفااني تلااج حاجااالم اوقيقيااة" و ا

تتادلااااة بااااني ا.علفني"تأمااااا متوهااااح تقااادي ا  ا. اااا دني   ا ااااال ن  اااا  دت ااااري تااااوز  الزياااارا  ا.
( والاااا نصاااها: "ي اااج  ا.ااادي  ا.علفاااني علااا  توظياااال 2( لل قااا ة رقااام ا2091ال قااا ا  باااني ا

( والااا نصااها: 30( لل قاا ة رقاام ا1011التيااوث اسج اةيااة   حاا  م اايالم التعليفيااة"  و ا
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 ا.تتادلة بني ا.علفني"ت"ي ج  ا.دي  الزيارا  
بيمبااااارت المبتااااااةب أن متوهاااااح تقااااادي ا  مااااادي   ا.ااااادارس   ال قااااا ا  ا.تعلقاااااة  -15-1-4

الاا نصااها: ( 2( ال قا ة رقام ا1025جااء  بااني ابا اال ال ابا  اتقاومل كصااي  الطلتاة وتعزياز ( 
دي  الطلتااة (: "يياا يف ا.اا33( لل قاا ة رقاام ا1022"ي اا  ا.اادي  توقعااا  أداء عاليااة للطلتااة"  و ا

ا.ت ااوقني  و ت اا  بمبجاحااالم"ت أمااا متوهااح تقاادي ا  ا. اا دني   ا ااال ال اباا   دي ااري  ا أن 
(: "ي اااج  ا.ااادي  ا.علفاااني علااا  بمبااااء اخلطاااح 5( لل قااا ة رقااام ا1029ال قااا ا  جااااء  باااني ا

( لل قاا ة 1029ادا الطلتااة وتقوإلهااا باهااتف ار"  واسغمباةيااة الااا تمبفاام مهااارا  الت يااري العليااا لاا
 (: "يي يف ا.دي  الطلتة ا.ت وقني و ت   بمبجاحالم"ت33رقم ا
أ ار  المبتاةب  ا أن متوهاح تقادي ا  مادي   ا.ادارس   ال قا ا  ا.تعلقاة  -15-1-6

(: "ي ااي  1( ال قاا ة رقاام ا1013با ااال اخلااام  اال  يااة وال هااالة واألماادا ( جاااء  بااني ا
(: 30( ال قااا ة رقااام ا1011فل ااا ا  أداء ا.علفاااني"  و اا.ااادي  ر ياااة ا.درهاااة اياااا تصااات  ك

"ي ااع  ا.اادي   ا كقيااا هياهااة التعلاايم   ا.فليااة"  أمااا متوهااح تقاادي ا  ا. اا دني   ا ااال 
(: "ي ااعد ا.ادي  علا  أن 2( لل قا ة رقام ا1021اخلام  دت ري  ا أن ال ق ا  جااء  باني ا

 وتوقعااااالم وت اااايي  أرضااااية م اااارتكة  اااام"  و ت ااااهم ر يااااة ا.درهااااة   توحااااد أديااااار ا.علفااااني
 (: "ي هم   توضي  رهالة الوزارة لدا معلفم ا.درهة وطاهبا"ت33( لل ق ة رقم ا1021ا

المبتاةب ا.تعلقة بال لال الثاس والة  نص  "م  ممباك د وق  ا  داللاة  حصااةية  -15-0
الرتبااويني لواقاا    وا. اا دني ( بااني تقاادي ا  ماادي   ا.اادارسα  =0005عمبااد م ااتوا الداللااة ا 

ا.فارهاااااا  القيادياااااة التعليفياااااة لااااادا مااااادي   ا.ااااادارس   دادظاااااة الزرقااااااء التعلفياااااة تعااااازا  ا 
 وظي تهم الرتبوية؟

لاجابااة عااا ال االال الثاااس  وهبااد  امتتااار داللااة ال اا وق   تقاادي ا  أداا اد العيمبااة   ضااوء 
( للعيمبااااا  T-testهاااات ديف امتتااااار " " االوظي ااااة الرتبويااااة اماااادي  مدرهااااة  م اااا   ت بااااو (  ا

 (ت1ا. تقلة  وكانرت المبتاةب عل  المبيو الوارد   اهدول رقم ا
 (5اللدول رق   

 ( ليكشف ى  مالعود دهلة الفروق في تقديراتT-testنعائ  اخعبار "ت"  
 أفراد العيمة في ضوء الو يفة العربوية
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 الوظي ة ا ال
 

 العدد
 

ا.توهح 
 او ا 

ا  اال   
 ا.عيار 

قيفة ا ( 
 احمل وبة

درجا  
 او ية

م توا 
 الداللة

 0091 1053 310 م    التعلم والتعليم 3
 0023 1005 393 مدي  *0000 119 1031

 091ت 1011 310 م    ا.مبهاا 2
 0011 1025 393 مدي  *0000 119 10019

 0099 1011 310 م    المبفو ا.هين 1
 0025 1091 393 مدي  *0000 119 50113

تقااااااااااومل كصااااااااااي  الطلتااااااااااة  1
 وتعزيز 

 50311 0093 1019 310 م   
 

119 
 

0000* 
 0021 1095 393 مدي  

 0092 1011 310 م    ال  ية وال هالة واألمدا  5
 0025 1011 393 مدي  *0000 119 10351

 0090 1015 310 م    ا اال  لتفعة 1
 0019 1091 393 مدي  *0000 119 50211

 * دالة إحاائية.
دااااا وق  ا  داللاااااة  حصااااااةية عمباااااد  (  ا1مبتااااااةب   اهااااادول رقااااام ات اااااري ال -15-0-1

   (   تقاادي ا  أداا اد العيمبااة هفياا  ا اااال  علاا  أهاااس الوظي ااةα =0005ا. ااتوا الداللااة ا
  ماااااا م اااااتوا الداللاااااة    (  وماااااو أقاااااα =0005الرتبوياااااة  ألن م اااااتوا الداللاااااة ليااااا  لاااااال اد
( الااة  ي امتتااار ال  ضاايا  علاا  أهاهاا ت كفااا يظهاا  اهاادول ن  اا  أن الداللااة  α =0005ا

كانرت لصاحل مدي   ا.دارس ألن متوهطا  تقدي الم أعل  ما متوهطا  تقادي ا  ا. ا دني 
 الرتبويني عل  مي  ا اال ت

مااااا  ممبااااااك دااااا وق  ا  داللاااااة  المبتااااااةب ا.تعلقاااااة بال ااااالال الثالاااااا والاااااة  نصااااا " -15-3
( بااااااني تقاااااادي ا  ا. اااااا دني الرتبااااااويني لواقاااااا  α  =0005 حصاااااااةية عمبااااااد م ااااااتوا الداللااااااة ا 

ا.فارها  القيادية التعليفية لادا مادي   ا.ادارس   دادظاة الزرقااء التعليفياة تعازا  ا اهامب  
 واخل ة؟العلفم وا.لم  
 التربويينلقة بأثر جنس المشرفين النتائج المتع -15-3-1

هبد  امتتار داللة ال ا وق   تقادي ا  أدا اد العيمباة ماا ا. ا دني الرتباويني   ضاوء اهامب   
( للعيمبا  ا. تقلة  وكانرت المبتاةب عل  المبيو الاوارد   اهادول T-testاهت ديف امتتار " " ا
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 (ت5رقم ا
 

 (4اللدول رق   
 ديرات أفراد العيمةنعائ  اخعبار  ت( ليكشف ى  مالعود دهلة الفروق في تق
 م  المشرفي  العربويي  في ضوء اللمه

ا.توهح  العدد اهمب  ا ال
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

قيفة ا ( 
 احمل وبة

درجا  
 او ية

م توا 
 (αالداللة ا

 0095 1059 301 أنث  التعلم والتعليم 3
 0090 1012 52  ك  00312 351 30112

 0092 1011 301 أنث  ا.مبهاا 2
 0092 1021 52  ك  00235 351 30211

 3000 1019 301 أنث  المبفو ا.هين 1
 0092 1013 52  ك  00212 351 30325

تقاااااااااااااومل كصاااااااااااااي   1
 الطلتة وتعزيز 

 0091 1055 301 أنث 
 0019 1011 52  ك  00211 351 30332

ا.توهح  العدد اهمب  ا ال
 او ا 

اال  ا  
 عيار ا.

قيفة ا ( 
 احمل وبة

درجا  
 او ية

م توا 
 (αالداللة ا

ال  يااااااااااة وال هااااااااااالة  5
 واألمدا 

 0091 1011 301 أنث 
 0090 1012 52  ك  00952 351 0001

 0011 1053 301 أنث  ا اال  لتفعة 
 0021 1011 52  ك  00291 351 30051

 
=  αوا الداللاااة   اااللاااة  حصااااةية عمباااد م تااا( دااا وق  ا  د5دول رقااام اااهااا    ا  يظهااا

(   تقاااادي ا  ا. اااا دني الرتبااااويني هفياااا  ا اااااال  علاااا  أهاااااس اهاااامب   ألن م ااااتوا 0005
(  وماااةا يعاااين عاااديف وجاااود α  =0005الداللاااة ليااا  لاااال كاااان أعلااا  ماااا م اااتوا الداللاااة ا 

 امتادا    تقدي ا  ا.  دني الرتبويني تعزا  ا اهمب ت
 بأثر الخبرة للمشرفين التربويين نتائج المتعلقةال -14-3-0

هبااد  امتتااار داللااة ال اا وق   تقاادي ا  أداا اد العيمبااة مااا ا. اا دني الرتبااويني   ضااوء اخلاا ة 
( للعيمبااااا  T-testامخاااا  هاااامبوا  دأقاااا   أكثاااا  مااااا مخاااا  هاااامبوا ( اهاااات ديف امتتااااار " " ا
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 (ت1ا ا. تقلة  وكانرت المبتاةب عل  المبيو الوارد   اهدول رقم
 

 (6اللدول رق   
 ( ليكشف ى  مالعود دهلة الفروق في تقديرات أفراد العيمة T-testنعائ  اخعبار "ت"  

 م  المشرفي  العربويي  في ضوء مع ير ال برة

ا.توهح  العدد اخل ة ا ال
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

قيفةا ( 
 احمل وبة

درجا  
 او ية

م توا 
الداللة 

 (αا

 0011 1052 55 مخ  همبوا  دأق  التعليمالتعلم و  3
 0099 1050 305 أكث  ما مخ  همبوا  00931 351 00301

 0019 1012 55 مخ  همبوا  دأق  ا.مبهاا 2
 3002 1012 305 أكث  ما مخ  همبوا  00551 351 00591

 0091 1011 55 مخ  همبوا  دأق  المبفو ا.هين 1
 3002 1012 305   همبوا أكث  ما مخ 00123 351 00101

تقاااااااااااااااومل كصاااااااااااااااي   1
 الطلتة وتعزيز 

 0012 1012 55 مخ  همبوا  دأق 
 0091 1052 305 أكث  ما مخ  همبوا  00500 351 00121

ا.توهح  العدد اخل ة ا ال
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

قيفةا ( 
 احمل وبة

درجا  
 او ية

م توا 
الداللة 

 (αا

لة ال  ياااااااااااااة وال هاااااااااااااا 5
 واألمدا 

 0091 1050 55 مخ  همبوا  دأق 
 0091 1012 305 أكث  ما مخ  همبوا  00151 351 0031

 0021 1011 55 مخ  همبوا  دأق  ا اال  لتفعة 1
 0012 1011 305 أكث  ما مخ  همبوا  00121 351 00359

 
=  αة ااااااااالدالل وااااااا(  ا داااا وق  ا  داللاااااة  حصاااااةية عمبااااد م ت1  ي اااا  اهاااادول رقاااام ا

(   تقدي ا  ا.  دني الرتبويني هفي  ا اال  عل  أهاس اخلا ة  ألن م اتوا الداللاة 0005
(ت ومااةا يعااين عااديف وجااود امتادااا  α  =0005لياا  لااال كااان أعلاا  مااا م ااتوا الداللااة ا 
   تقدي ا  ا.  دني الرتبويني تعزا  ا اخل ةت

 بأثر المؤهل للمشرفين التربويين النتائج المتعلقة -15-3-3
هبااد  امتتااار داللااة ال اا وق   تقاادي ا  أداا اد العيمبااة مااا ا. اا دني الرتبااويني   ضااوء ا.لماا  
ادبلويف  بيالوريوس  ما دوق التيالوريوس( ح اترت ا.توهاطا  او اابية واال  اداا  ا.عيارياة  
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 (ت2عل  المبيو الوارد   اهدول رقم ا
 (7اللدول رق   ُ  

 لمعوسيات الحالابية واهنحرافات المعيارية لعقديرات أفراد العيمة م  المشرفي  العربويي  في ضوء المخبةا
 ا.لم            
 
 
 ا ال   

 العيمبة اليلية بيالوريوس دفا دوق بيالوريوس دبلويف

ا.توهاااااااح 
 او ا 

اال ااا ا  
 ا.عيار 

ا.توهاااااااح 
 او ا 

اال ااا ا  
 ا.عيار 

ا.توهاااااااح 
  ا او

اال ااا ا  
 ا.عيار 

ا.توهاااااااح 
 او ا 

اال ااا ا  
 ا.عيار 

 0091 1053 0012 1015 0095 1051 0011 1031 التعلم والتعليم 3
 0091 1011 0055 1022 0091 1011 0091 1005 ا.مبهاا 2
 0099 1011 0021 1022 3000 1012 0091 1012 المبفو ا.هين 1

تقاااااومل كصاااااي  الطلتاااااة  1
 0093 1019 0012 1093 0091 1012 0022 50ت1 وتعزيز 

ال  يااااااااااااااااااااة وال هااااااااااااااااااااالة  5
 0092 1011 0091 1092 0095 1015 0011 1052 واألمدا 

 0011 1015 0012 1091 0011 1015 0052 1015 ا اال  لتفعة 1

و.ع دااااة ماااا  كاناااارت ال اااا وق بااااني متوهااااطا  تقاااادي ا  ا. اااا دني   ضااااوء ماااالملهم ادبلااااويف  
امتتاار كليا  التتاايا  ا التاحثون ج  لتيالوريوس(  ا  داللة  حصاةية  أق ابيالوريوس  ما دو 

(  وكانرت المبتااةب علا  α  =0005( عمبد م توا الداللة ا One Way ANOVAاألحاد  ا
 (ت1المبيو الوارد   اهدول رقم ا

 
 (8اللدول رق   

دهلة الفروق في تقديرات  ( ليكشف ى  مالعودOne Way ANOVAنعائ  اخعبار تحيية العباي  األحادي  
 أفراد العيمة م  المشرفي  العربويي  في ضوء المخبة

ا.توهح  مصدر التتايا ا ال
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

متوهح 
 ا. بعا 

قيفة ا ( 
 احمل وبة

م توا 
 (αالداللة ا

التعلم  3
 والتعليم

 30102 2 20101 بني ا فوعا 

311011 دام  ا فوعا  00222 30199
2 352 00119 

319001 اليلم
1 359  

 ا.مبهاا 2
 10019 2 10319 بني ا فوعا 

315005 دام  ا فوعا  *00019 10122
1 352 00921 
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353039 اليلم
5 359  

 المبفو ا.هين 1

 00191 2 00215 بني ا فوعا 

355031 دام  ا فوعا  00121 00192
5 352 00119 

355092 ليلما
0 359  

تقومل كصي   1
 الطلتة وتعزيز 

 00511 2 30322 بني ا فوعا 

313025 دام  ا فوعا  00532 00123
2 352 00119 

312011 اليلم
1 359  

5 
ال  ية 
وال هالة 
 واألمدا 

 00113 2 30122 بني ا فوعا 

311012 دام  ا فوعا  00111 00221
9 352 00151 

315020 اليلم
2 359  

ا اال   
 لتفعة

 00223 2 30512 بني ا فوعا 

333031 دام  ا فوعا  00119 30090
2 352 00201 

332012 اليلم
5 359  

 * دالة إحاائية.
 

= αا ةاااد وق  ا  داللة  حصاةية عمباد م اتوا الدالل (  ا1مبتاةب   اهدول رقم ات ري ال
دي ا  ا. اا دني الرتبااويني   ا ااال الثاااس اا.مبهاااا(     كاناارت قيفااة ا ( احمل ااوبة (   تقاا05ت
(    حاااني   يظهااا  α =0005( ومااام قيفاااة دالاااة  حصااااةياه عمباااد م اااتوا الداللاااة ا10122ا

وا اال  اخلف ة لتفعة  ألن م توا الداللة ليا  لاال   عل  حدة لالك  اهدول د وقاه    
 تقاادي ا  (ت وماةا يعااين عااديف وجااود امتادااا   α =0005الداللااة ا كاان أعلاا  مااا م ااتوا

تلااا  ا ااااال  تعااازا  ا ا.لمااا   وللي اااال عاااا مصااادر ال ااا وق لوجاااود    ا. ااا دني الرتباااويني
داللااة  حصاااةية .تغااري ا.لماا    تقاادي ا  ا. اا دني الرتبااويني   ا ااال الثاااس اا.مبهاااا(  أج ياارت 

 (ت  9( عل  المبيو الوارد   اهدول رقم اLSDي " امقارنا  بعدية بط يقة " ي 
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 (9اللدول رق   
( ليكشف ى  مادر الفروق في تقديرات المشرفي  العربويي  في LSDنعائ  المقارنات البعدية بيريقة "شيفيه"  

 الملال الثاني  الممهاا( في ضوء المخبة
 ما فوق البكالوريوم بكالوريوم دبيوم المخبة الملال

 اا.مبهاا( األول

 *30322 00123 - دبلويف
α  =00209 α =00033 

 *00115 - - بيالوريوس
α  =00011 

 - - - ما دوق التيالوريوس
 دالة إحاائية.* 

( أن ممبااااك د قااااه باااني تقااادي ا  ا. ااا دني الرتباااويني   ا اااال 9تتاااني المبتااااةب   اهااادول رقااام ا
يف ود اااة ملمااا  ماااا داااوق التياااالوريوس     بلااا  ال ااا ق باااني الثااااس اا.مبهااااا( باااني د اااة ملمااا  دبلاااو 

=  α(  ومااو داا ق دال  حصاااةياه عمبااد م ااتوا الداللااة ا30322ا.توهااطا  او ااابية لل  تااني ا
( لصاحل د ة ملم  ما دوق التيالوريوست ود قاه بني د ة ملم  بياالوريوس ود اة ملما  ماا 0005

(  ومااو داا ق دال 00115او ااابية لل  تااني ا دااوق التيااالوريوس     بلاا  ال اا ق بااني ا.توهااطا 
 (  لصاحل د ة ملم  ما دوق التيالوريوستα  =0005 حصاةياه عمبد م توا الداللة ا 

   المبتاااااااةب ا.تعلقااااااة بال اااااالال ال اباااااا  الااااااة  نصاااااا " ماااااا  ممباااااااك داااااا وق  ا  داللااااااة -15-5
ادظاة الزرقااء ( باني تقادي ا  مادي   ا.ادارس   دα  =0005 حصاةية عمبد م توا الداللة ا 

 التعليفية لواق  ا.فارها  القيادية التعليفية لديهم تعزا  ا اهمب  وا.لم  واخل ة؟
 المتعلقة بأثر جنس مديري المدارسالنتائج  -15-5-1

هبااد  امتتااار داللااة ال اا وق بااني تقاادي ا  أداا اد العيمبااة مااا ماادي   ا.اادارس   ضااوء اهاامب  
( للعيمبااا  ا. ااتقلة  وكانااارت المبتاااةب علاا  المبياااو T-testا كاا   أنثاا ( اهاات ديف امتتاااار " " ا

 (ت30الوارد   اهدول رقم ا
 (12اللدول رق   

 ( ليكشف ى  مالعود دهلة الفروق في تقديرات أفراد العيمة م  مديريT-testنعائ  اخعبار "ت"  
 المدارم في ضوء اللمه 

ا.توهح  العدد اهمب  ا ال
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

فة ا ( قي
 احمل وبة

درجا  
 او ية

م توا 
 (αالداللة ا
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 0023 1009 320 أنق  التعلم والتعليم 3
 0020 1091 23  ك  00109 319 30023

 0015 1021 320 أنث  ا.مبهاا 2
 0013 1019 23  ك  00129 319 00209

 0021 1099 320 أنث  المبفو ا.هين 1
 0021 11ت1 23  ك  00313 319 30121

تقومل كصي   1
 الطلتة وتعزيز 

 0021 1091 320 أنث 
 0012 1019 23  ك  00110 319 00210

ال  ية وال هالة  5
 واألمدا 

 0021 1001 320 أنث 
 0021 1000 23  ك  00222 319 00151

 0011 1091 320 أنث  ا اال  لتفعة 
 0011 1019 23  ك  00111 319 00913

 * دالة إحاائية.
 

( د وقااااه  ا  داللاااة  حصااااةية عمباااد م اااتوا الداللاااة      30  تظهااا  المبتااااةب   اهااادول رقااام ا
 ( بااااني تقاااادي ا  ماااادي   ا.اااادارس   مياااا  ا اااااال  علاااا  أهاااااس اهاااامب   ألنα  =0005ا 

 (ت ومااةا يعااين عااديفα  =0005م ااتوا الداللااة لياا  لااال كااان أعلاا  مااا م ااتوا الداللااة ا 
 وجود امتادا    تقدي ا  مدي   ا.دارس تعزا  ا اهمب ت

 علقة بأثر الخبرة لمديري المدارسالنتائج المت -15-5-0
هباااد  امتتاااار داللاااة ال ااا وق   تقااادي ا  أدااا اد العيمباااة ماااا مااادي   ا.ااادارس   ضاااوء اخلااا ة 

ا  ( للعيمبااااT-testامخاااا  هاااامبوا  دأقاااا   أكثاااا  مااااا مخاااا  هاااامبوا ( اهاااات ديف امتتااااار " " ا
 (ت33ا. تقلة  وكانرت المبتاةب عل  المبيو الوارد   اهدول رقم ا

 (11اللدول رق   
 ( ليكشف ى  مالعود دهلة الفروق في تقديرات أفراد العيمة T-testنعائ  اخعبار "ت"  

 م  مديري المدارم في ضوء ال برة

ا.توهاااااااح  العدد اخل ة ا ال
 او ا 

اال ااا ا  
 ا.عيار 

قيفااااااااااة ا ( 
  وبةاحمل

درجاااااااا  
 او ية

م ااااااااااااااااااااااااتوا 
 (αالداللة ا

 0021 1099 11 مخ  همبوا  دأق  التعلم والتعليم 3
 0011 321001 أكث  ما مخ  همبوا  00192 319 00119
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 ا.مبهاا 2
 0012 1021 11 مخ  همبوا  دأق 

32 أكث  ما مخ  همبوا  00111 319 00101
1 1021 0012 

 المبفو ا.هين 1
 0090 1090 11 دأق  مخ  همبوا 

32 أكث  ما مخ  همبوا  00115 319 00101
1 1095 0011 

تقااااااااااومل كصااااااااااي   1
 الطلتة وتعزيز 

 0015 1093 11 مخ  همبوا  دأق 
32 أكث  ما مخ  همبوا  00119 319 00121

1 1091 0011 

ال  ياااااااة وال هاااااااالة  5
 واألمدا 

 0012 1003 11 مخ  همبوا  دأق 
32 أكث  ما مخ  همبوا  00229 319 00212

1 1001 0023 

 ا اال  لتفعة 
 0025 1091 11 مخ  همبوا  دأق 

32 أكث  ما مخ  همبوا  00212 319 00111
1 1091 0011 

( د وقااااه  ا  داللاااة  حصااااةية عمباااد م اااتوا الداللاااة      33  تظهااا  المبتااااةب   اهااادول رقااام ا
دارس   مياااا  ا اااااال  علاااا  أهاااااس اخلاااا ة  ألن ( بااااني تقاااادي ا  ماااادي   ا.ااااα  =0005ا 

(  ومااةا يعااين عااديف α  =0005م ااتوا الداللااة لياا  لااال كااان أعلاا  مااا م ااتوا الداللااة ا 
 وجود امتادا    تقدي ا  مدي   ا.دارس تعزا  ا اخل ةت

 علقة بأثر المؤهل لمديري المدارسالنتائج المت -15-5-3
قاادي ا  أدااا اد العيمباااة ماااا ماادي   ا.ااادارس   ضاااوء ا.لمااا  هبااد  امتتاااار داللاااة ال ااا وق   ت

ادبلاويف  بيااالوريوس  مااا داوق التيااالوريوس( ح ااترت ا.توهاطا  او ااابية واال  ادااا  ا.عياريااة 
 (ت32عل  المبيو الوارد   اهدول رقم ا

 (10اللدول رق   
 ديري المدارم في ضوء المخبةالمعوسيات الحالابية واهنحرافات المعيارية لعقديرات أفراد العيمة م  م

 ا.لم             
 

 ا ال

 العيمبة اليلية بيالوريوس دفا دوق بيالوريوس دبلويف
ا.توهح 
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

ا.توهح 
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

ا.توهح 
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

ا.توهح 
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

 0023 1005 0011 1010 0051 1032 0019 1011 يمالتعلم والتعل 3
 0011 1025 0052 1012 0022 1012 0091 1051 ا.مبهاا 2
 0025 1091 0050 1013 0011 1000 0019 1022 المبفو ا.هين 

تقومل كصي  الطلتاة  1
 0021 1095 0051 1021 0011 1099 0011 1011 وتعزيز 
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ال  يااااااااااااااة وال هااااااااااااااالة  5
 0025 1001 0011 1029 0015 1033 0090 1011 واألمدا 

 0012 1095 0015 1011 0052 1002 0011 1021 ا اال  لتفعة 

و.ع دة م  كانرت ال  وق بني متوهطا  تقدي ا  مدي   ا.دارس   ضوء ململهم ادبلاويف  
أجا   امتتاار كليا  التتاايا األحااد   التيالوريوس(  ا  داللة  حصاةية؟ بيالوريوس  ما دوق

(  وكاناارت المبتاااةب علاا  المبيااو α  =0005عمبااد م ااتوا الداللااة ا  (One Way ANOVAا
 (ت31الوارد   اهدول رقم ا

 
 (13اللدول رق   

( ليكشف ى  مالعود دهلة الفروق في تقديرات One Way ANOVAنعائ  اخعبار تحيية العباي  األحادي  
 أفراد العيمة م  مديري المدارم في ضوء المخبة

ا.توهاااااااااااااااااااااااااااح  ر التتايامصد ا ال
 او ا 

اال ااااا ا  
 ا.عيار 

متوهاااااااااااااااح 
 ا. بعا 

قيفااااااااااااة ا ( 
 احمل وبة

م اااااااااااااااااااااااااااااااااااتوا 
 (αالداللة ا

 التعلم والتعليم 3
 20099 2 10391 بني ا فوعا 

 00111 311 900259 دام  ا فوعا  *00031 10111
  390 910952 اليلم

 ا.مبهاا 2
 20210 2 10510 بني ا فوعا 

 00112 311 3290319 دام  ا فوعا  *00011 139ت1
  390 3110209 اليلم

ا.توهح  مصدر التتايا ا ال
 او ا 

اال  ا  
 ا.عيار 

متوهح 
 ا. بعا 

قيفة ا ( 
 احمل وبة

م توا 
 (αالداللة ا

 المبفو ا.هين 1
 30510 2 10313 بني ا فوعا 

 00511 311 3010019 دام  ا فوعا  00051 20111
  390 3010230 اليلم

تقااااااااااومل كصااااااااااي   1
 الطلتة وتعزيز 

 00212 2 30191 بني ا فوعا 
 00511 311 3020110 دام  ا فوعا  00251 30122

  390 3010111 اليلم

ال  ياااااااة وال هاااااااالة  5
 واألمدا 

 30130 2 10123 بني ا فوعا 
 00515 311 3020101 عا دام  ا فو  *00011 10121

  390 3010029 اليلم
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 ا اال  لتفعة 
 30591 2 10319 بني ا فوعا 

 00110 311 120219 دام  ا فوعا  *00029 10121
  390 150921 اليلم

 * دالة إحاائية.
 

اللااااة      ( د وقاااااه  ا  داللااااة  حصاااااةية عمبااااد م ااااتوا الد31أظهاااا   المبتاااااةب   اهاااادول رقاااام ا
(   تقاادي ا  ماادي   ا.اادارس   ا ااال األول االااتعلم والتعلاايم(  وا ااال الثاااس α  =0005ا 

اا.مبهاااا(  وا ااال اخلااام  اال  يااة وال هااالة واألماادا (  و  ا اااال  لتفعااة     كاناارت قيفااة 
 ة عمبااااد" " احمل ااااوبة لياااا  لااااال مااااا تلاااا  ا اااااال  وا اااااال  لتفعااااة  ا  داللااااة  حصاااااةي

  (    حاااني   يظهااا  اهااادول د وقااااه   بااااقم ا ااااال 0005( أقااا  ماااا اαم اااتوا الداللاااة ا 
الثالااا االمبفااو ا.هااين(  وال اباا  اتقااومل كصااي  الطلتااة وتعزيااز (  وللي ااال عااا مصاادر ال اا وق 
لوجاااااود داللاااااة  حصااااااةية .تغاااااري ا.لمااااا    تقااااادي ا  مااااادي   ا.ااااادارس   ا اااااال األول االاااااتعلم 

تعلاايم(  وا ااال الثاااس اا.مبهاااا(  وا ااال اخلااام  اال  يااة وال هااالة واألماادا (  و  ا اااال  وال
( علااا  المبياااو الاااوارد   اهااادول رقااام LSDلتفعاااة أج يااارت مقارناااا  بعدياااة بط يقاااة " اااي ي " ا

 (ت31ا
 
 

 (15اللدول رق   
وق في تقديرات مديري المدارم في ( ليكشف ى  مادر الفر LSDنعائ  المقارنات البعدية بيريقة "شيفيه"  

الملال األول  الععي  والععيي ( والثاني  الممهاا( وال امه  الراية والرسالة واألبداف( والملاهت ملعمعة في 
 ضوء المخبة

 ما دوق التيالوريوس بيالوريوس دبلويف ا.لم  ا ال

 اا.مبهاا( ألولا

 *30322 00123 - دبلويف
Α  =00209 α  =00033 

 *00115 - - بيالوريوس
α  =00011 

 - - - ما دوق التيالوريوس
 ما دوق التيالوريوس بيالوريوس دبلويف ا.لم  اا.مبهاا( الثاس
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 *00151 *002512 - دبلويف
Α  =00012 α  =00012 

 00592 - - بيالوريوس
α  =00352 

 - - - ما دوق التيالوريوس

ال هالة اال  ية و  اخلام 
 واألمدا (

 ما دوق التيالوريوس بيالوريوس دبلويف ا.لم 

 - دبلويف
00211 00211* 

Α  =00031 α  =00019 

 00121 - - بيالوريوس
α  =00329 

 - - - ما دوق التيالوريوس
 * دالة إحاائية.

  ا اال األول ( أن ال ا وق باني تقادي ا  مادي   ا.ادارس 31تتني المبتاةب   اهدول رقم ا
االااااتعلم والتعلاااايم(  وا ااااال الثاااااس اا.مبهاااااا(  وا ااااال اخلااااام  اال  يااااة وال هااااالة واألماااادا (  

التيااالوريوس  وبااني د ااة و وا اااال  لتفعااة كاناارت دالااة بااني د ااا ملماا  التيااالوريوس  ومااا دااوق 
ا.ادي يا ماا ةلاة  التياالوريوس  أ   نو ملم  دبلويف  لصاحل د ا ملم  التياالوريوس وماا داوق 

 ا.لما  العليا قيفوا  ارهالم للقيادة بدرجة أعل  ما ةلة ملم  دبلويفت
 مناقشة النتائج -4 - 15

أ ااااار  المبتاااااةب ا.تعلقااااة بال اااالال األول  ا أن تقاااادي ا  ماااادي   ا.اااادارس لواقاااا   ارهااااالم 
ف اااة  بيمبفاااا أ اااار  القيادياااة التعليفياااة  جااااء  عالياااة   كااا  لاااال ماااا لااااال  الدراهاااة اخل

المبتاةب  ا أن تقدي ا  ا.  دني الرتبويني لواق  ا.فارها  القيادية التعليفياة .ادي   ا.ادارس   
دادظااة الزرقاااء التعليفيااة  جاااء  بدرجااة عاليااة دقااح   ا ااال األول "الااتعلم والتعلاايم" أمااا بقيااة 

هااة أن لااال الااتعلم والتعلاايم قااد ا اااال   دقااد جاااء  بدرجااة متوهااطة  كفااا بيمباارت نتاااةب الدرا
اهااتيو  علاا  أعلااا  درجااة  ارهاااة .اادي   ا.ااادارس مااا وجهاااة نظاا  مااادي   ا.اادارس وا. ااا دني 
والرتباااوينيت ويعااازا  لااا   ا أن كثااارياه ماااا أدااا اد عيمباااة الدراهاااة يقصااا ون دور مااادي  ا.درهاااة   

امتفامهاااا  والاااة  ك اااني الاااتعلم والتعلااايم   مدرهااات  بوصااا هفا جاااوم  عفااا  ا.درهاااة  ولااا  
بدور  هي  م حتفاه  ا ك ني كصي  الطلتة     غالتاه ما ت اف  أصاوا    أوهااط الرتباويني 
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وا.هتفني باأن كصاي  الطلتاة ي عاد ماا ا.ل ا ا  ا اماة واوا اة   داعلياة ا.درهاة الاا عاادة ماا 
اوديا   والا غالتااه ماا  ت تتح ب اعلية مدي ما  ومة  المبتيجة تمب جم م  أدب اسدارة ا.درهية

تاا بح ماادي  ا.درهااة اااودة الااتعلم والتعلاايم اللااةيا يقاادمان   مدرهاات ت دلاام تعااد عفليااة الااتعلم 
تقتصاا  علاا   ك اااب الطلتااة لفوعااة مااا ا.عااار  وا.هااارا  واالجتامااا   و عااا أصااتيرت ت ااري 

قدرة عل  اهاتثفار كا   ا عفلية تعدي  وتغيري  ام  ومعفا ل لوك ا.تعلفني  ليصتيوا أكث  
الطاقا  واسمياناا  اهاتثفاراه ابتياريااه يعاود علايهم باالمب   للتعاما  ما  معطياا  األل ياة الثالثاة 

 وتعقيدالات
 كفااا أظهاا   المبتاااةب أن لااال "ا.مبهاااا" نااال أقاا  درجااة  ارهااة .اادي   ا.اادارس مااا وجهااة

 أن كثااارياه ماااا مااادي   ا.ااادارسنظااا مم  وماااا وجهاااة نظااا  ا. ااا دني الرتباااوينيت ويعااازا  لااا   ا 
يعااادون مهاااارا   غمبااااء ا.مبهااااا وك اياتااا  وتطاااوي   مهاااارا  ارتقاةياااة دمبياااة مقصاااورة علااا  ا. ااا دني 
الرتبااويني ا. تصااني   اسدارة العامااة للفمبااامب  وأن دورماام يياااد ييااون داادوداه   مااةا ا ااال  

ردنياااة ا اتياااة تيااااد تغيااا  ماااةا د ااااه عاااا أن بااا امب  عاااداد ا.ااادي يا وتااادريتهم   ا.فلياااة األ
التعااد     غالتاااه مااا تتياادث عااا أهاا  وممبطلقااا  عامااة لاادور ماادي  ا.درهااة    غمباااء ا.مبهاااا 

 وتطوي   دون أن تع ا بصورة ت صيلية عل  اآلليا  اسج اةية سغمباء ا.مبهاا وتطوي  ت
ماادي   ا.اادارس   وللوقااو  بصااورة ت صاايلية علاا  واقاا  ا.فارهااا  القياديااة التعليفيااة لاادا 

دادظااة الزرقاااء التعليفيااة مااا وجهااة نظاا  ا.اادي يا وا. اا دني الرتبااويني دقااد ي تمباو ااا علاا  المبيااو 
 التايل:

 مجال التعلم والتعليم -15-4-1
ديفا يتعلا اجال التعلم والتعليم  دقد احتلرت دق ة "ي اج  ا.ادي  اسبادا  واالبتياار ويعازز  

رجاة  ارهاة .ادي   ا.ادارس ماا وجهاة نظا مم  ولعا   لا  يعازا  ا   عفلية التعليم" أعلا  د
أن م ااااميم اسبااادا  واالبتياااار أضااايرت ماااا ا. ااااميم ال ةي اااة الاااا تمبااااد  هباااا ا.له اااة الرتبوياااة 
األردنية حاديثاه  نظا اه الهاتيوا ما علا  امتفاايف القااةفني علا  المبظاايف الرتباو   وارتتاطهاا اعاايري 

ويااة عا.يااه  دااا عجاا  أن ي ددماا كثااري مااا مادي   ا.اادارس بوصاا ها مطلتاااه تقيايم ا.مبظفااا  الرتب
مليااااه ماااا مطالااا  القياااادة الرتبوياااة العلياااا وجت ااايداه ل  اماااا  كفاااا عاااد  ال قااا ة "ي اااج  ا.ااادي  
توظيااال التيمبولوجيااا   جتويااد عفليااة التعلاايم" األعلاا   ارهااة .اادي   ا.اادارس مااا وجهااة نظاا  

عاااا   لااا  يعاااازا  ا االمتفاااايف اوااااايل الاااة  تولياااا  وزارة الرتبياااة والتعلاااايم  ا. ااا دني الرتباااويني  ول
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 وا.تعلا بأ ية التيمبولوجيا الرتبوية وتوظي ها   عفلية التعلم والتعليمت

الاا أكاد  ( Caseا 2001(  و 2001وات قرت ماة  المبتيجاة ما  نتااةب دراهاة القادا  ا
م والتعلاايم    حااني عااد  ال قاا ة "يطلاا  ا.اادي  أ يااة دور ماادي  ا.درهااة اواهاام   جتويااد الااتعل

ا.علفااني باهااتف ار علاا  م ااتجدا  التيااوث الرتبويااة وي ااجعهم علاا  جت يتهااا"  األقاا   ارهااة 
 دارا  التعلااايم   .ااادي   ا.ااادارس ماااا وجهاااة نظااا مم وماااا وجهاااة نظااا  ا. ااا دني الرتباااويني  وقاااد

لفاني هباا و طاعهام عليهاا  كفاا أنا  ال وا.دارس ا تجدا  التيا  ا يتعةر علايهم تزوياد ا.ع
خي   أن ممباك اجتاما  هلتية  و التيا الرتبو  ودور    ك ني العفلياة الرتبوياة  ديثارياه ماا 
ا.ادي يا ال يا ون   األاااث الرتبوياة أكثا  مااا أةاا اهاتيفال .تطلتاا  أكادإلياة أو مهمبيااة  وأن 

لة عمبها   الزيارا  اس ا ادية .ادي   ا.ادارس ماا دورما قد ييون ددوداه د اه عا عديف ا. اء
 قت  ا.  دني الرتبوينيت

 مجال المنهاج -15-4-0
وديفااا يتعلاااا اجاااال ا.مبهااااا  دقاااد احتلااارت ال قااا ة "يااازود ا.ااادي  ا.علفاااني با.علوماااا  الازماااة 
 حول ماا ي اتجد ماا تعادي  أو تطاوي " أعلا  درجاة  ارهاة .ادي   ا.ادارس ماا وجهاة نظا مم 
ولعاا   لاا  يعااز   ا أن ا.علومااا  الازمااة .ااا ي ااتجد مااا تعاادي  أو تطااوي  غالتاااه مااا تااأيت عاا  
تعفاايم ر ااام إلاا  ماااا مااال قمباااوا  ر يااة بااادءاه مااا اسدارة العاماااة للفمبااامب  داااإدارا  التعلااايم  
دا.ااادارس  وغالتااااه ماااا تتااااب  ماااة  التعفيفاااا  ماااا قتااا  ا. ااالولني وي ااااءل عاااا تمب ياااةما مااادي و 

 دارس  ا  تم عليهم او ص عل   ارهتها  األم  الة  ي    درجة  ارهتها العاليةتا.
  حني عد  ال ق ة "يمبااقش ا.علفاني   أمادا  ا.مبهااا وتوجهاتا " األعلا   ارهاة .ادي   
ا.اادارس مااا وجهااة نظاا  ا. اا دني الرتبااويني  وقااد يعاازا  لاا   ا تأكيااد  دارا  التعلاايم ا. ااتف  

  أ يااة دور ماادي  ا.درهااة   تتصااري ا.علفااني وممباق ااتهم   أماادا  ا.مبهاااا وتوجهاتاا  وا.تواصاا
حااال يت ااا  للفعلفاااني تطاااوي  دهااام أد ااا  . امااام ا.مبهااااا   اااا يتاااي  تمب ياااة أد ااا  لااا   وكقياااا 
أمداد  ب هولة وي    وغالتاه ما يتاب  مةا الادور ماا قتا  ا. ا دني الرتباويني  األما  الاة  يادد  

ا.اااادارس  ا ممباق ااااة أماااادا  ا.مبهاااااا وتوجهاتااا  ماااا  ا.علفااااني باهااااتف ار  بوصاااا   مطلتاااااه اااادي  
  اا ادياه ملياااه  األماا  الااة  حاادا با. اا دني الرتبااويني  ا تقاادي   ارهااة أعلاا  .اادي   ا.اادارس   
مااةا ال ااياق    حااني عااد  ال قاا ة "ي اا ك ا.علفااني   تصاافيم ا.مبهاااا و و اةاا " األقاا   ارهااة 
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   ا.دارس ما وجهة نظ مم  وما وجهة نظا  ا. ا دني الرتباويني  ولعا   لا  يعازا  ا أن  .دي
 ا ا.علاااام علاااا  أناااا  أداة مااااا أدوا  تمب يااااة    كثاااارياه مااااا ا.اااادي يا وا. اااا دني غالتاااااه مااااا يمبظاااا ون

 ا.مبهاا  وأن مهفة  و اء ا.مبهاا مهفة ارتقاةية دمبية مقصورة عليهمت
 يلمهنمجال النمو ا -15-4-3

ديفاااا يتعلاااا اجاااال المبفاااو ا.هاااين  دقاااد احتلااارت ال قااا ة "ي اااج  ا.ااادي  الزياااارا  ا.تتادلاااة باااني 
ا.علفاااني" أعلااا  درجاااة  ارهاااة .ااادي   ا.ااادارس ماااا وجهاااة نظااا مم  وماااا وجهاااة نظااا  ا. ااا دني 
الرتبااويني  وقااد يعاازا  لاا   ا امتثااال ماادي   ا.اادارس للتوجهااا  اس اا ادية اوديثااة  والااا يعااد 

(  والاة  ي اتمبد  ا رو  التعااون ا.هاين  Peer Coachingأهااليتها ماو   ا ا  األقا ان اأحاد 
وااللتاااازايف األماقاااام بتطااااوي  ا.علفااااني بع ااااهم بع اااااه   ظاااا  غياااااب ا. اااااءلة التريوق اطيااااة الااااا 
تق م  ا  صدار األحيايف  وتأكيد أ ية ا. ااءلة ا.همبياة الاا تاةم   ا أبعاد ماا  لا  أي ااه 

ماااا علااا  دإلوماااة التي اااني والتطاااوي   وماااةا التوجااا  اواااديا غالتااااه ماااا يلكاااد أ ياااة توظياااال برتكيز 
مااا الم ا.تفيااازة واالهااات ادة ممبهاااا  وللفااادي  بوصااا   م ااا داه ت بويااااه مقيفااااه دور ماااايف وحاهااام   
تمبظاااايم مااااة  الزيااااارا  وممباق ااااة ا.فارهااااا  الرتبويااااة الااااا يااااتم تااااداو ا   متابعااااة نتاةجهااااا ماااا  

( والااا 2000  وجاادي  بالااةك  أن مااة  المبتيجااة ات قاارت ماا  نتاااةب دراهااة: احملتااوب  اا.علفااني
 أكد  أ ية دور ا.دي يا   ت جي  الزيارا  ا.تتادلة بني ا.علفنيت

  حني عد  ال قا ة "ياود  ا.ادي  دا ص با امب عاو مهاين للفعلفاني تلاج حاجاالم اوقيقياة" 
هااة نظاا مم  وقااد يعاازا  لاا   ا أن ماادي   ا.اادارس ياا ون األقا   ارهااة .اادي   ا.اادارس مااا وج

  تطاااوي  مهاااارا  ا.علفاااني واالرتقااااء هباااا  عفااااه دمبيااااه ارتقاةيااااه مقصاااوراه علااا  ا. ااا دني الرتباااويني 
بوصاا هم ا.ت صصااني دمبياااه  وأن  ميانااا  ا.درهااة ا.اديااة وال مبيااة تعجااز عااا تااودري داا ص كاديااة 

اواجاااا  ا.همبياااة اوقيقياااة للفعلفااانيت وات قااارت ماااة  المبتيجاااة مااا  لااا امب المبفاااو ا.هاااين الاااا تلاااج 
 case( 2001( و ا 2001دراهة ك  ما القدا   ا

كفاااااا عاااااد  ال قااااا ة "ي اااااج  ا.ااااادي  ا.علفاااااني علااااا  توظياااااال التياااااوث اسج اةياااااة   حااااا  
ا م يالم التعليفية" األق   ارهة .دي   ا.دارس ما وجهة نظ  ا.  دني الرتبويني  وقد يعاز 

 لاا   ا  دراك ا. اا دني الرتبااويني بااأن م هااويف التيااا اسج اةاام لاادا ماادي   ا.اادارس مااا زال 
الحظااوا أن   ييتمب اا  اليثااري مااا الغفااوض  دفااا مااال ماا ة التاااحثني   باا امب الرتبيااة العفليااة

م هاااويف التياااا اسج اةااام لااادا كثاااري ماااا مااادي   ا.ااادارس   حااا  ا. ااايا  التعليفياااة ييااااد 
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التيثياااة بعاماااة   اه  وأن كثااارياه ماااا مااادي   ا.ااادارس ي تقااا   ا ا.هاااارا  والي اياااا يياااون معااادوم
ومهااارا  وك ايااا  التيااا اسج اةاام خباصااة  د اااه عااا أن باا امب  عااداد اسداريااني وتاادريتهم 

 تياد تغ   مةا اهان  ا ايف واواهمت
 مجال تقويم تحصيل الطلبة وتعزيزه -15-4-5

 كصااي  الطلتااة وتعزيااز   دقااد احتلاارت ال قاا ة "يياا يف ا.اادي  الطلتااة أمااا مااا يتعلااا اجااال تقااومل
ت ااا  بمبجااااحهم" أعلااا  درجاااة  ارهاااة ماااا وجهاااة نظااا  مااادي   ا.ااادارس وا. ااا دني  ا.ت اااوقني و  
الرتبويني  ويعزا  ل   ا أن كثرياه ما مدي   ا.دارس وا. ا دني الرتباويني غالتااه ماا ي بطاون باني 

دد ا.ت ااااوقني ديهااااا     ياااا ون داااايهم مل اااا اه ماماااااه علاااا  أداء ا.درهااااة داعليااااة ماااادي  ا.درهااااة وعاااا
وداعليتها  األم  الة  يدد  ادي   ا.دارس  ا تعزيز الت اوق وتوطياد  ماا ماال زياادة تيا ار  
بتيااا مل الطلتاااة مادياااااه ومعمبويااااه واالحت ااااال بمبجاحاااالم  ألن  لاااا  يعاااد ضاااافمبياه احت اااااله بمبجااااا  

  الة  يمبعي    ابياه عل  تقدي   لةات   كفا عد  ال قا ة "ي ا  ا.ادي  ا.درهة ومدي ما  األم
توقعا  أداء عالية للطلتة" األق   ارهة .دي   ا.دارس ما وجهاة نظا مم  وقاد يعاود  لا   ا 
أن كثرياه ما مدي   ا.دارس غالتاه ما يتةم ون ماا أداء الطلتاة الاةيا عاادة ماا يصا ون  بأنا  دون 

  والطفاااو   نظااا اه الن اااغال الطلتاااة ا اااتتا  كثااارية  كفاااا الحااا  التااااحثون أنة م اااتوا التوقعاااا
ممباك  عوراه بعاديف ال ضاا ي اود الرتباويني عاا واقا  العفلياة التعليفياة  وعاا واقا  كصاي  الطلتاة  

الااااا  Stephens) 2004وات قااارت نتيجااااة مااااة  الدراهااااة ماااا  نتااااةب كاااا  مااااا دراهااااة "هااااتي مبز" ا
مااادي   ا.ااادارس لااادورمم ال اااينت   حاااني امتل ااارت ماااة  المبتيجاااة مااا  أظهااا   تااادنياه    ارهاااة 

( ديفاااا يتعلاااا بتوقعاااا  أداء عاااال ماااا الطلتاااة  كفاااا عاااد  ال قااا ة Case  2004دراهاااة كااااس ا
"ي ج  ا.دي  ا.علفني عل  بمباء اخلطح اسغمباةية الا تمبفم مهارا  الت يري العليا لادا الطلتاة 

.دي   ا.ادارس ماا وجهاة نظا  ا. ا دني الرتباويني  ولعا   لا  وتقوإلها باهتف ار "األق   ارهة 
يعزا  ا أن مدي   ا.دارس غالتاه ما يعدون مة  الي اية بأةاا ك اياة ارتقاةياة تطوي ياة ختاديف د اة 
قليلااة مااا الطلتااة  وأن األوا تأكيااد أ يااة بمباااء اخلطااح العاجيااة لااةو  التيصااي  ا.تاادس  نظاا اه 

مغ لااني بااةل  متاادأ ماماااه مااا متااادحت العفليااة الرتبويااة ومااو م اعاااة ال اا وق  ألةااا ختااديف د ااة أكاا  
طالا    المبهاوض با   ا أقصا  ماا ت اتطي  قدراتا   ومتمباهاني أن دور ا.علام  ال  دية وحا كا 

   ا.وقال التعلفم/ التعليفم    أن ييون وقاةياه وبمباةياه وعاجياهت
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 هدافمجال الرؤية والرسالة واأل -15-4-4
ديفااا يتعلااا اجااال ال  يااة وال هااالة واألماادا  دقااد احتلاارت ال قاا ة "ي ااع  ا.اادي   ا كقيااا 
هياهااة التعلاايم   األردن" أعلاا  درجااة  ارهااة .اادي   ا.اادارس مااا وجهااة نظاا مم  وقااد يعاازا 
 لااا   ا أن كثاااارياه مااااا ماااادي   ا.اااادارس غالتاااااه ماااا يعاااادون أهاااا  ال ياهااااة التعليفيااااة للففليااااة 

سطااااار ا. جعااام الااااة   ياااام أعفاااا م وي ااااري العفاااا  التعلفااام/ التعليفاااام ب متاااا    وم تيزالاااا ا
ا.درهاااة بااا   ن كثاااارياه مااامبهم ياااا ون أن جاااوم  عفلهااام  اااا  أن يمبصااا  علاااا  كقياااا األماااادا  
وا. امااام الاااا ت اااع  ال ياهاااة التعليفياااة  ا كقيقهاااا  داااا عجااا  أن يقتلاااوا علااا   ارهاااة ماااة  

عاا أن كثارياه ماا الادورا  وورإ العفا  الاا تعقاد .ادي   ا.ادارس الي اية بدرجة عالية  د اه 
غالتاااه مااا تتطاا ق ب اامء مااا الت صااي   ا ال ياهااة التعليفيااة واآلليااا  اسج اةيااة لتيقيقهااا ودور 
ماادي  ا.درهااة   كقيااا الاا  ا والتوجهااا  الااا ت ماام  ا كقيااا ال ياهااة التعليفيااة   ا.فليااة  

ي  ر ياااة ا.درهاااة لتصااات  مل ااا ا  أداء للفعلفاااني" األقااا   ارهاااة   حاااني عاااد  ال قااا ة "ي ااا
.دي   ا.دارس ما وجهة نظ مم  وقد يعزا  ل   ا أن وقادة ال  ية   تتوطد بعاد   ا.درهاة 
األردنيااة دت اايي  الاا  ا التعليفيااة وصااوغها  تاجااان  ا ماادي  مدرهااة    نظاا ة واقتااة وبصاارية 

  دهفا  و دراكا  . امام ا.درهاة وقيفهاا ومعتقادالا  وح اا نادةة ي تطي  ماا ما اا أن يعيا
اهتتصااار  للواقاا  وجااودة اهت اا اد  للف ااتقت   األماا  الااة  إليمباا  مااا ت اايي  ا.درهااة ب متهااا  
دالقيادة الرتبوية الديمبامية مم تل  القيادة القاادرة علا  باا دمااء اويااة   ال  ياةت ويتوقا  ممبهاا 

وااااديا عمبهااااا وت ااااويقها و قمبااااا  العاااااملني ديهااااا وجعلهااااا ر يااااة ال ااااعم الااااد وب وا. ااااتف    ا
 م رتكةت

  والاااا أكاااد  أن  Case( 2004وقاااد امتل ااارت نتيجاااة ماااة  الدراهاااة مااا  دراهاااة "كااااس" ا
.اادي   ا.اادارس ر ا تعليفيااة واضااية .دارهااهم بوصاا ها ماادارس تت اام بااأداء تعليفاام م ت اا ت 

هاااالة وزارة الرتبياااة والتعلااايم لااادا معلفاااام ماااةا  كفاااا احتلااارت دقااا ة "ي اااهم ا.اااادي    توضاااي  ر 
ا.درهااة وطاهبااا" أعلاا  درجااة  ارهااة .اادي   ا.اادارس مااا وجهااة نظاا  ا. اا دني الرتبااويني  وراااا 

رهاااالة وزارة الرتبياااة    يعااازا  لااا   ا أن كثااارياه ماااا ا. ااا دني الرتباااويني يعااادون أن متابعاااة كقياااا
ا  التعلاايم ل اادة اهازمااا اس اا ا  الااة  يعااد والتعلاايم ا. ااتقة مااا ر يتهااا ماام م االولية  دار 

هاا ة للتيادث عااا   حلقاة الوصا  باني ا.ادارس  األماا  الاة   اتم علايهم اهاتغال كاا  د صاة
رهااالة وزارة الرتبيااة والتعلاايم  واآلليااا  اسج اةيااة لتيقيقهااا واقعاااه معا اااه  ودور ماادي   ا.اادارس 
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  علااا  ت هفهااام لااامدوار ا.توقااا  مااامبهم بوصااا هم م ااا دني مقيفاااني   مدارهاااهم  الاااة  انعيااا
 ارهااالا   توضااي  رهااالة وزارة الرتبيااة والتعلاايم لاادا معلفاام ا.درهااة وطلتتهااا  ااا يااددعهم  ا 
اهااتغال داا ص وجااود ا. اا دني الرتبااويني   ا.اادارس  لتوضااي  رهااالة وزارة الرتبيااة والتعلاايم لاادا 

تقادي ا   ارهاا  أعلا  .ادي   ا.ادارس ماا  معلفم ا.درهة وطلتتهاا   اا انعيا    ابيااه علا 
 قت  ا.  دني الرتبويني  ة  ال ق ةت

(  و لا  ديفاا Case, 2004: Grove, 2004مةا  وقد ات قرت مة  المبتيجاة ما  الدراهاتني ا
 يتعلا بإههامهم   توضي  رهالة وزارة الرتبية والتعليم لدا معلفم ا.درهةت

علا  أن ت اهم ر ياة ا.درهاة   توحياد أدياار ا.علفاني و  حني عاد  دقا ة "ي ااعد ا.ادي  
وتوقعاالم وت اايي  أرضااية م اارتكة  اام" األقاا   ارهااة .اادي   ا.اادارس مااا وجهااة نظاا  ا. اا دني 
الرتبويني  وراا يعود  ل   ا أن ا. ا دني الرتباويني أومبااء متابعاالم وزياارالم للفادارست الحظاوا 

عاد مهاارا  القياادة ال  يوياة اوقاة الاا تتطلا  صاو  ر ياة ت بوياة أن مدي   ا.دارس   إلتليوا ب
واعااادة للفدرهاااة ت اااتمبد  ا دهااام معفاااا ألمااادا  ا.درهاااة وم اميهاااا  وجعااا  ماااة  ال  ياااة ر ياااة 
م اارتكة هفياا  ا.علفااني  وح ااد جهااودمم جتااا  جت اايدما واقعاااه لتعفاا  مااة  ال  يااة علاا  تمب اايا 

ابااة التوصاالة الااا توجاا  أداء ا.علفااني وتوقعااالم  وت ااي  اههااود باجتامهااا وتوحياادما  لتعفاا  اث
 لديهم أرضية م رتكة ت تمبد  ا  ممبية ماعية موحدةت

و.مباق اااااة ال ااااالال الثااااااس: مااااا  ممبااااااك دااااا وق  ا  داللاااااة  حصااااااةية عمباااااد م اااااتوا الداللاااااة 
( باااني تقااادي ا  ا. ااا دني الرتباااويني ومااادي   ا.ااادارس لواقااا   ارهاااا  α  =0005اسحصااااةية ا

 القيادة التعليفية لدا مدي   ا.دارس   دادظة الزرقاء التعليفية تعزا  ا وظي تهم الرتبوية؟
أظهاااا   نتاااااةب الدراهااااة د وقاااااه  ا  داللااااة  حصاااااةية بااااني متوهااااح تقاااادي  ماااادي   ا.اااادارس 

    وا.  دني الرتبويني للففارها  القيادية التعليفية .دي   ا.دارس لصاحل مدي   ا.دارس 
دياااة عااا  أن مااادي   ا.ااادارس أبااادوا تقااادي ا  أعلااا  ماااا تقااادي ا  ا. ااا دني .فارهاااالم القياا

 :التعليفية  وقد يعزا  ل   ا
أن ا.  دني الرتبويني األكث  تتص اه ودراية با.ع دة المبظ ية  اة  ا.فارهاا   والاة  ي اي   -

يااة  تتااي  للف اا دني الرتبااويني ا.ع دااة ا.همبيااة .اادي   ا.اادارس ويتلورمااا علاا   ااي  هاالوكا  مهمب
تصااور ال  يااة ا.ثاليااة .فارهااا  ماادي   ا.اادارس  والااةيا يتطلعااون هعلهااا واقعاااه   العااا  ا.هااين 
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.دي   ا.دارس     ال ي ون أن ا.دي يا قاد ارتقاوا  ليهاا  وبالتاايل جااء  تقادي الم للففارهاا  
أن لااااال  القياااادة التعليفياااة مااام لااااال   القيادياااة التعليفياااة .ااادي   ا.ااادارس أقااا ت د ااااه عاااا

  اا ادية دمبيااة إلارهااها ماادي  ا.درهااة بوصاا   م اا داه مقيفاااه  وكتاااا  ارهااتها بالصااورة ا.تتغاااة  ا 
مدي   مدارس م ليني بي ايا     ادية مهمبية مت صصاة تعيا  عفقااه دي يااه   ا ادياه رديعااه  

 ا.دارس ما وجهة نظ  ا.  دني الرتبوينيت األم  الة  يصع  تواد   لدا اليثري ما مدي  
أن كثاارياه مااا ماادي   ا.اادارس قااد م جااوا مااا داةاا ة ا.وضااوعية وكياازوا لااةوالم  ألن األماا   -

متعلا افارهالم والعتقادمم  بأن مة  التقدي ا  هت  م  ا  صدار أحياايف عاا  ارهاالم  
ألن  هم ب ي  م ت  " ما  دراهاة "ماري" وقد ات قرت نتاةب الدراهة "  تقدي  مدي   ا.دارس 

 تMyir,(2004ا
و.مباق ااااة ال اااالال الثالااااا: ماااا  ممباااااك داااا وق  ا  داللااااة  حصاااااةية عمبااااد م ااااتوا الداللااااة  

( باااني تقااادي ا  ا. اا دني الرتباااويني لواقااا   ارهااا  القياااادة التعليفياااة α  =0005اسحصاااةية ا 
 ا  ا اهمب  وا.لم  واخل ة؟لدا مدي   ا.دارس   دادظة الزرقاء التعليفية تعز 

( α  =0005أظها   المبتااةب د وقاااه  ا  داللاة  حصااةية عمبااد م اتوا الداللاة اسحصاااةية ا
  تقااادي ا  ا. ااا دني الرتباااويني تعااازا  ا متغاااري  اهااامب  واخلااا ة للف ااا   الرتباااو     حاااني 

يني لواقااا   ارهاااا  أظهااا   المبتااااةب د وقااااه  ا  داللاااة  حصااااةية باااني تقااادي ا  ا. ااا دني الرتباااو 
المبتااااةب القياااادة التعليفياااة تعااازا  ا متغاااري ا.لمااا  العلفااام   ا اااال الثااااس اا.مبهااااا(  و  تظهااا  

( للفقارناا  LSDد وقاه  ا  داللة  حصاةية   بقية ا ااال   وبيمبارت نتااةب امتتاار " اي ي " ا
دبلويف ود اة ملما  التياالوريوس   التعدية أن ال  وق   تقدي ا  ا.  دني الرتبويني بني د ة ملم 

ملماا  بيااالوريوس ود ااة   لصاااحل د ااة ملماا  مااا دااوق التيااالوريوس  وكااةل  وجااود داا وق بااني د ااة
ملماا  مااا دااوق التيااالوريوس لصاااحل د ااة ملماا  مااا دااوق التيااالوريوس  ولعاا   لاا  يعاازا  ا أن 

رتبيااة ماام واحاادة هااواء أكااان ال  ال  يااة اس اا ادية ال مبيااة للجهاااز اس اا ا  الرتبااو  ال ااين   وزارة
للف اا دني الرتبااويني أيف للف اا دا  الرتبويااا   ويتاادو أةااا أهااهفرت     اااد دهاام م اارتك لواقاا  
ا.فارهاا  اسدارياة وال مبيااة .ادي   ا.اادارس  وبلورتا  نوعااه مااا الةممبياة اهفاعيااة   تقادي  درجااة 

  دني الرتبويني لواق  ا.فارهاا  مة  ا.فارها   دا غ ابة   عديف وجود د وق   تقدي ا  ا.
القيادية التعليفية .دي   ا.دارست ولع  عديف وجود أو  .تغاري اخلا ة ما د   ا التوجهاا  الرتبوياة 
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اوديثااااة لااااوزارة الرتبيااااة والتعلاااايم األردنيااااة الااااا باتاااارت تلكااااد ماااالم اه أ يااااة معااااايري األداء ومل اااا ات  
.ااادارس  وماااةا يلكاااد ت  اااري عاااديف وجاااود دااا وق   للف ااا   الرتباااو    تقوإلااا  ألداء مااادي   ا

تقدي ا  ا.  دني الرتبويني لواق  ا.فارها  القيادية التعليفية .دي   ا.ادارس تعازا  ا متغاري  
 اهمب  واخل ةت

دفجال ا.مبهاا يعد لااله دمبيااه ارتقاةيااه يتطلا  مع داة متعفقاة متتصا ة  وغالتااه ماا تتطا ق ماة  
وم صا    الدراهاة اهامعياة الاا تعقا  ا. حلاة اهامعياة األوا اماا داوق  ا.ع دة ب ي  متعفاا

التيالوريوس(ت د اه عا أن ورإ العف  وب امب تدري  ا.  دني ناادراه ماا تتمبااول مهاارا   وا اء 
ا.مبهاااا وتطااوي   تطااوي اه م صاااه  باا  غالتاااه مااا تتطاا ق  لياا  ب ااي  مقت اا  دون أن ت ااه    

ج اةيااة لتيلياا  ا.مبهاااا  ا ميوناتاا   وكديااد أوجاا  القصااور وال ااعال دياا   توضااي  اآلليااا  اس
وتصفيم مواد  و اةية لتا  أوج  ال عال والقصور  داا عجا    أن يقادر ا. ا دون الرتبوياون 
 و  ا.لم  ما د ة ما دوق التيالوريوس   ارهة أعل  .دي   ا.دارس   لاال اا.مبهااا( أكثا  

الرتبااويني مااا  و  ا.لماا  مااا د ااة بيااالوريوس   حااني أن بقيااة ا اااال  ال  مااا تقاادي  ا. اا دني
 تتطل  ملماه أكادإلياه رديعاه لتقدي   ارهة مهارالا وك ايالا ب ي  ماةمت

و.مباق اااااة ال ااااالال ال ابااااا : مااااا  ممبااااااك دااااا وق  ا  داللاااااة  حصااااااةية عمباااااد م اااااتوا الداللاااااة  
  ا.ااادارس   دادظاااة الزرقااااء لواقااا   ارهاااا  ( باااني تقااادي ا  مااادي  α  =0005اسحصااااةية ا 

القياااادة التعليفياااة لاااديهم تعااازا  ا اهااامب  وا.لمااا  واخلااا ة؟   تظهااا  المبتااااةب د وقااااه  ا  داللاااة 
(   تقاادي ا  ماادي   ا.اادارس لواقاا  α  =0005 حصاااةية عمبااد م ااتوا الداللااة اسحصاااةية ا 

    اهااامب  واخلااا ة    حاااني أظهااا   المبتااااةب ارهاااا  القياااادة التعليفياااة لاااديهم تعااازا  ا متغاااري 
د وقاه  ا  داللة  حصاةية بني تقدي ا  مدي   ا.دارس لواق   ارها  القياادة التعليفياة لاديهم 

وا ااااال  تعاااازا  ا متغااااري ا.لماااا    ا ااااال األول االااااتعلم والتعلاااايم(  وا ااااال الثاااااس اا.مبهاااااا( 
 ا ااااال  لتفعاااةت   حاااني   تظهااا  المبتااااةب د وقااااه اخلاااام  اال  ياااة وال هاااالة واألمااادا (  و 

 ا  داللة  حصاةية بني تقدي ا  مدي   ا.دارس لواق  ا.فارها  القيادياة التعليفياة لاديهم   
ا ااال الثالااا: االمبفااو ا.هااين(  وا ااال ال اباا : اتقااومل كصااي  الطلتااة وتعزياازمم(ت وبيمباارت نتاااةب 

  التعدياة أن ال ا وق باني تقادي ا  مادي   ا.ادارس   ا اال ( للفقارنااLSDامتتار " اي ي " ا
األول: االاااااااتعلم والتعلااااااايم(  وا اااااااال الثااااااااس: اا.مبهااااااااا(  وا اااااااال اخلاااااااام : اال  ياااااااة وال هاااااااالة 
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واألمدا (  وا اال  لتفعة كانرت بني د ا ملم  التيالوريوس  وما دوق التياالوريوس  ود اة 
التياالوريوس وماا دااوق التياالوريوس  أ   ن ا.ادي يا ماا ةلااة ملما  دبلاويف  لصااحل د ااا ملما  

 ا.لما  العليا قدروا  ارهالم للقيادة التعليفية بدرجة أعل  ما ةلة ا.لم  األق ت
 
 خالصة النتائج -15-4-6

وحاا   بااالقول  ن القاااةفني علاا  تاادري  ماادي   ا.اادارس   وزارة الرتبيااة والتعلاايم   األردن 
تون أكثاا  مااا أ  وقااارت م اا  بتتااوء ماادي  ا.درهاااة لاادور  القياااد  التعليفاام ال اااين أمااةوا يطااال

للمبهااااوض واالرتقاااااء بااااأداء ا.درهااااة األردنيااااة    غالتاااااه مااااا كااااان يقتصاااا  دور ماااادي  ا.درهااااة علاااا  
اهاناا  اسدار      إليااا القااول  ن مهااارا  القيااادة التعليفيااة وك ايالااا أصااتيرت مطلتاااه ملياااه 

 يةتلادارة الرتبو 
 ن لاااااال االاااااتعلم والتعلااااايم( ولاااااال اا.مبهااااااا( ولاااااال اال  ياااااة وال هاااااالة  -6-1- 15-4

واألمدا ( تعد لاال  دمبية اتة .دي  ا.درهة  وتتطل  مع دة نظ ية ومهمبية  كتااا  ا با امب 
جامعياااة أقلهاااا ال اااهادة اهامعياااة   اااةا داااإن كثااارياه ماااا الااادول ت ااارتط .اااا ي اااغ  وظي اااة مااادي  

هة بأن  ف  ال هادة اهامعية االتيالوريوس( دأكث   ومةا ي    تقدي  ا.ادي يا ماا ةلاة ا.در 
 ملم  بيالوريوس وما دوق للففارها  القيادية التعليفية بدرجة عاليةت

يعااازا عاااديف وجاااود دااا وق باااني تقااادي ا  مااادي   ا.ااادارس لواقااا   ارهاااا   -15-4-6-0
.هااين  ولااال اتقااومل كصااي  الطلتااة وتعزيااز (  ا زماام القيااادة التعليفيااة لااديهم   لااال المبفااو ا

ا ااالن مااا  الا امب التدريتياة الاا تعقاد .اادي   ا.ادارس أومبااء اخلدماة  والاا غالتاااه ماا يعاد ماةان
ركاةزمااا األهاهاااية  وكثااارياه ماااا تلكاااد أ يتهفاااا    الاادورا  الاااا تعقاااد هباااد  ك اااني أداء مااادي  

 ا.درهة ومهام ت
 

 رحات المقت -14
   ضوء نتاةب الدراهة يقرت  التاحثون ما يلم:

تاااادري  ماااادي   ا.اااادارس علاااا  وضاااا  معااااايري األداء ا. غااااوب ومل اااا ات  ومعااااايري  -14-1
المبجاااااا   وتوظي هاااااا   العفااااا  اسدار  ا.درهااااام  وتااااادريتهم أي ااااااه علااااا  معاااااايري بمبااااااء اخلطاااااح 
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 وديا  تقوإلهاتاسغمباةية الا تمبفم مهارا  الت يري العليا لدا الطلتة 

تااادعيم وقاداااة ال  ياااة   ا.درهاااة األردنياااة وتعفااايم الااا امب التدريتياااة أومبااااء اخلدماااة  -14-0
للفااااادي يا ل دااااادمم اهاااااارا  صاااااياغة  ر ياااااة تعليفياااااة للفدرهاااااة وبلورلاااااا ومهاااااارا  ت اااااويقها  

 وجت يدما واقعاه معا اه  وح د جهود العاملني جتامهات

امب تااادريج .ااادي   ا.ااادارس ي اااتهد  االرتقااااء بواقااا   جااا اء دراهاااة لتصااافيم ب نااا -35-1
  ارهالم التعليفية  ا م توا الطفو  والتطلعا ت

 جااا اء مزياااد ماااا الدراهاااا  ا.فاولاااة  لدراهاااة واقااا  ا.فارهاااا  القيادياااة التعليفياااة  -14-5
 للفدي يا ا. اعديا بوص هم مدي يا م تقتليني  وعل  يفتلال ا. تويا  التعليفيةت

 طا  مدي   ا.دارس عل  التجارب ال اةدة وا.تفيزة .ادي   ا.ادارس   قياادلم  -14-4
 التعليفية دلياه وع بياه وعا.ياهت

 
مـديري المـدارس نموذج مقترح للممارسات القياديـة التعليميـة ل -16

 في محافظة الزرقاء
يااة .اادي   ا.اادارس     ضااوء نتاااةب الدراهااة الااا تمباولاارت واقاا  ا.فارهااا  القياديااة التعليف

دادظة الزرقاء   ا.فلية األردنية ا اتية وما مال اسطا  عل  م تجدا  ال يا  اسدار  
الرتبااو   وانطاقهااا مااا رهااالة ا.االك ا  الرتبويااة ور يتهااا وأماادادها والمبظاا ة ا. ااتقتلية لواقاا  الرتبيااة 

ممبطقااة الزرقاااء     أج امااا د يااا التيااا   والتعلاايم   األردن  واهااتمبادها  ا نتاااةب الدراهااة الااا
دقد تتلور  ر ية م تقتلية لارتقاء بواق  اسدارة   دادظة الزرقاء  ديفاا يتعلاا بالعفا  اسدار  
الرتبو     د   األدب الرتبو  عو جاه بعيمب  للففارها  القيادية ال اعلة إلياا أن يوظاال   

يتعاااملون ماا  ظاا و  وابتااة    عااو ا  عااداد قااادة ت بااوينيكاا  ا.واقااال  واهااتمبادها  ا  لاا  دااإن 
يعد ل  مع   دقاادة الياويف مطلاوب  لايهم تطاوي  ب ا  ممبظفياة جديادة أكثا  م وناة إلياا تييي هاا 
وتعديلها لتتعام  م  الظا و  ا. اتجدة  دالقاادة الاةيا لاديهم القادرة وا.ع داة واس.اايف با.مبااحم 

لقاااادريا علااا  تييياااال اجتاماااالم با.مبااااحم القيادياااة تتعهاااا .تغاااريا  والمبفاااا ا القيادياااة ا.تعاااددة وا
ااا األقاادر واألكثاا  ك ايااة علاا  كقيااا ماا اميهم ورهااالتهم  باا  إلياا  أدب  ال ااياق  هااييونون حتفه
اسدارة الرتبوياااة اوديثاااة  ا اعتتاااار اسدارياااني الرتباااويني غالتهاااا ماااا يعتفااادون اعتفااااداه أهاهاااياه علااا  
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د بالعااايف أناا   اا  علاا  اسدار  الرتبااو  أن إلتلاا  مع دااة مهمبيااة متعفقااة   الاادور العااايف  ويقصاا
 مي  لاال  عف  المبظايف الرتبو ت

 ن ماااةا الااادور العاااايف  اااتةم علااا  اسدار  الرتباااو  ال اااعم الاااد وب  ا توهاااي  قاعااادة مع دياااة 
وأن يمبظاا   ا  رحتااة   اسدارة والقيااادة الرتبويااة  والعفاا  علاا  تطااوي   اتاا  وجتدياادما باهااتف ار 

ن  اا  علاا  أناا  مااتعلم باحااا عااا ا.ع دااة باهااتف ار  حاال تتااا  لاا  د صااة أكاا  المتيااار معااار  
نظ ياااة ت اااع      ارهااات  ا.همبياااة   اااا ي  ااام  ا تطاااوي  معاااار  مهمبياااة أد ااا   تزياااد   وقتااا  

ة  وليام يت ا  لا  وتقدي   لةات   وتولةد عمبد  ح ةاه قوياه با. لولية وااللتزايف األماقم جتا  ا.همبا
 القيايف هبةا الدور ب اعلية علي  أن ييون ملفاه امباحم القيادة ميعهات

وانطاقااه ماا ا. الفة الاا تامبص علا  أنا  ال إلياا أن نصاو  ونتلاور ر ياة .اا نتاوق أن تيااون 
 علياا  ا.فارهااا  القياديااة التعليفيااة .اادي   ا.اادارس   دادظااة الزرقاااء دون أن نعاا ةا علاا  واقاا 
مااة  ا.فارهااا   وممباق ااة األهااتاب الااا أد اارت  ا مااةا الواقاا  وكليلهااا  األماا  الااة  اقت اا  
 ج اء دراهاة اثياة  ااملة م ت ي اة لواقا  ماة  ا.فارهاا ت ماة  ال  ياة تقت ام كاوةل ا.له اة 

 الرتبوية كواله اهرتاتيجيها ما:
  دارة ال  د  ا  دارة ال  يات -
 سدارة الام كزيةتاسدارة ا. كزية  ا ا -
 اسدارة ا.تيتفة ا.غلقة  ا اسدارة ال  ادةت -
  دارة اولم "أب اا عاجية"  ا  دارة الواق ت -
  دارة التعتري  ا  دارة التغيريت -
  دارة م صِدرة للق ارا   ا  دارة مي  ة للق ارا ت -
  دارة ال ةاهة  ا  دارة القيادةت -
 ة  ليرتونيةت دارة ورقية  ا  دار  -

 عل  أن ت تمبد مة  ال  ية  ا ما يلم:
 توطيد وقادة اسبدا  والتجديد واالبتيار   ا.له ة الرتبويةت -
 دإلومة التي ني والتطوي ت -
 تأكيد أ ية عف  ال  يات -
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 التواص  ال اع ت -
 ت هيخ م اميم التفيز واهودة   وقادة ا.له ة الرتبويةت -
 تاةب وا.مبجزا تتأكيد أ ية المب -

مة  ال  ية تتطلا  ماا اسدارياني الرتباويني   دادظاة الزرقااء   األردن  غفااس مدارهاهم   
 دإلومة التعلم  عل  أن تصت  ا.دارس لتفعا  تعلفية اات

كفاا أن واقا  ا.فارهاا  اسدارياة وال مبياة .ادي   ا.ادارس واهتتصاار  أد ا   ا صاياغة ر ياة 
 ا.درهة القيادية   األردن لع ة أب ز مادها:م تقتلية سدارة 

: ت ع  لاههايف   ت يي  ا. تقت  ولي  ل د التمبتل ب   دهام عفلياة إدارة اسعراتيلية -
م اتف ة لاد   ا احملادظااة علا  ا.له ااة  وت افا  ااا القادرة علاا  التيياال ماا  ا.تغاريا  الااا 

 ة ودعاليةتتط أ   بي تها  والتعام  معها و دارلا بي اي
ت اااع  ل دااا  ك اياااة العفلياااة اسدارياااة   التعامااا  مااا  ا.علوماااا  بصاااورة إدارة معيوماتيـــةل  -

 اااااملة متياملااااة  مااااا مااااال نظاااام للفعلومااااا  تتااااي  سدارة ا.له ااااة اسطااااا  علاااا  أحاااادث 
 التطورا    لال عفلها هواء أكان   داملها أيف   مارجهات

قاليااد وا.تااادحت التمبظيفيااة التقليديااة  وتعفاا  ا ونااة  و  ال تتف اا  بالت إدارة ديماميكيــةل -
جااااو مااااا او يااااة واو كااااة  كفااااا أن لااااديها القاااادرة علاااا  اهااااتيعاب التيمبولوجيااااا اوديثااااة  وقتو ااااا 

 واهت دامها بصورة هليفةت
    دا.واقال الطارةة الا تت م بقدر ما الغفوض واواجة  ا إدارة األتمات بفاىييةل -

 يعة  تعاد أما اه عاديااه   ظا  ت اار  التغياري وا.واقاال ا.تجاددة باهاتف ار   ااا اختاا  قا ارا  ها
يتطلاا  قااادرة علااا   دراك ال ااغوط وكدياااد مصاااادرما وكليااا  أهااتاهبا وابتياااار أهاااالي  متطاااورة 

 للتعام  معهات
أ  ال تمبتظااا  حااادوث التغياااري وليمبهاااا ختطاااح لااا   وتعفااا  علااا  إدارة الع ييـــر الم يـــ ل  -

 احاا  وددعاا    االجتامااا  ا. غوبااةت كفااا ت ااع   ا وضاا  التصااور ا. ااتقتلم   حداواا  وضاافان
 للفله ة  وكديد األمدا  واهتي ا  ال  ص واهتثفارمات

الا تعف  علا  التاأوري   هالوكا  اآلما يا وددعهام لا ااز  إدارة العالقات اإلنالانيةل -
لحت دالت اااا  ماااام أماااام ا.ااااوارد   والتفيااااز  مااااا مااااال اسقمبااااا  والتي يااااز ولااااي  اسجتااااار والت اااا
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ا.له ة  لةا دإن ا.دي   تاا  ا مهارا  ماصاة ليام   اا التعاما  معهام و ا  ا ااع مم 
 ويلو    هلوكهمت

دهام تعفا  علا  تلتياة حاجاا  ال  اا   إدارة توجهها حاجات اللمهـور المالـعهدفل -
  اواجااا  وتمبظاايم ا. ااتهددة و رضاااةها  مااا مااال ممبياا  عفلاام متياماا   اا ص علاا  تعاا  

 ال امب ا.مباهتة لتلتيتهات
دهاام ت كااز علا  الت طاايح لتمبفيااة ا.اوارد الت اا ية بصااورة تيامليااة   إدارة المـوارد البشــريةل -

 تع  بي  اهوان  واألبعاد  واا  قا مصلية ال  د وا.له ة معاهت
ال   عااا  الغااد و لاا  انطاقاااه مااا أن اسن ااان ال عاا إدارة العــدريو وإىــادة العــدريول -

مو اسن ان متعدد ا.هارا  متمبو  الي ايا   الة  خي   لعفلياا  التادري  و عاادة التادري  
 باهتف ار .واكتة ا. تجدا  والتقمبيا    لال عفل   و  ا اال   ا  العاقةت

ا  أ  اسدارة الااا ت كااز علااا  كقيااا اهاااودة والمبوعيااة   يف جالااا إدارة اللــودة الشـــاميةل -
وكاااا ص علاااا  تقاااادمل األد اااا  واألجااااود هفهورمااااا ا. ااااتهد ت ويمبظاااا  كثااااري مااااا رجااااال  دارة 
ا.له ااا  التعليفيااة العاليااة  ا نظااايف  دارة اهااودة ال اااملة بوصاا ها ط يقاااه سعااادة تأكياادمم أن 
مله الم تلد  أداء أد    ا كانرت علي  وما غريما  وطتيعم أن ي     ل  علا  ا.له اة 

ة كي  وعل  ا.درهاة أي ااه   ن مثاة حاجاة ملياة  ا االمتفاايف بااهودة ال ااملة و دارلاا التعليفي
وال قابة عليها عل  م توا الصال وا.درهة    التعلايم كيا    ماةا العصا  الاة  نعي ا  وما  

 دمولمبا الق ن اواد  والع  يات
 

 المراجع
 المراجع العربية

 :  ا.فلياة األردنياة ا اتيااةه فـي ال دمـة المدنيــةالـدلية اإلجرائـي إلدارة األداء وتقيمــ -
 ت(2002ديوان اخلدمة ا.دنية ا

درجــة ممارســة مــديري ومــديرات مــدارم المرحيــة األساســية (  2001صااحل  ميلااة ا -
ـــدورب  اإلداري والفمـــي مـــ  وجهـــة  الحكوميـــة فـــي مديمـــة قاـــبة الزرقـــاء ولـــواء الرصـــيفة ل

 كلية الرتبية  جامعة ال ا    مهورية ال ودانترهالة ماج تري غري ممب ورة    ن رب ،
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القيـــــادة العربويـــــة العحويييـــــة فـــــي اإلدارة العربويـــــة فـــــي (  2003الصااااايداو   أةاااااد ا -
 (  ا ي ة اللتمبانية للعلويف الرتبويةت329-301بريو : ص ا البيدا  العربية،

مطتعاااة   ن:  عفاااا3  طاإلدارة العربويـــة والالـــيوظ العم يمـــي(  3991الطويااا   مااااس ا -
 كتابيمت
 دار واة ت   عفان:2  طاإلدارة الععييمية مفابي  وآفاق(  3991الطوي   ماس ا -
(  "ال ااااالوك القيااااااد  التياااااويلم وهااااالوك ا.واطمباااااة 2002العاااااام    أةاااااد باااااا هاااااا   ا -

 (ت19-9: ا39  الملية العربية ليعيوم اإلداريةالتمبظيفية   األجهزة اويومية ال عودية"  
(، الكفايــات المهميــة المالــعقبيية لمــديري المــدارم الثانويــة 2001ا   دفااد االقااد -

  رهاالة دكتاورا  األردنية في الربع األول م  القر  الحـادي والعشـري ، بمـاء أنمـو ا مقعـر 
 اغري ممب ورة(  كلية العلويف الرتبوية  جامعة عفان الع بية  عفان  األردنت

أثــر برنــام  تيــوير الععيــي  فــي الممارســـات  تقــوي (  2001اللااوايت  دفااد  ااهاب ا -
ــة لمــديري مــدارم الععيــي  األساســي فــي ســييمة ىمــا  ــة العيويري   رهااالة ماج ااتري اإلداري

 اغري ممب ورة(  كلية العلويف الرتبوية  األردن  عفان  اهامعة األردنيةت
ا.ااادارس أبعااااد القيادياااة اسدارياااة كفاااا ت اماااا مااادي ا  "(  3991احملتاااوب  عتاااد الااا حيم ا -

 (ت31  ا3  جامعة ا.ل  عتد العزيز  ملية العيوم العربويةاالبتداةية"  
  وماااادي الا ا.اااادارس الثانويااااة  ك اااااءة أداء ماااادي  "(  2000ااحملتااااوب  عتااااد الاااا حيم  -

 (ت25ا 35  الملية العربوية  "ا.فلية الع بية ال عودية ما وجهة نظ  ا.علفني وا.علفا 
الممارســــات القياديــــة لمــــديري المــــدارم الثانويــــة (  2001اما اااام  موهاااا  دفااااد  -

  رهاااالة دكتاااورا  اغاااري ممب اااورة(  كلياااة وىالقعهـــا بمركـــز الىـــب  لـــدد المعيمـــي  فـــي األرد 
 العلويف الرتبوية  جامعة عفان الع بية  عفان  األردنت

.دي ياااة (  ا1رقاام ا قـــانو  العربيــة والععيــي  فـــي األرد (  3991وزارة الرتبيااة والتعلاايم ا -
 العامة للدراها  والتيوث الرتبوية  مدي ية ا.طتوعا  والتوويا الرتبو   عفان  األردنت

اإلدارة العربوية ىيى المالعود (  3991اليون يو  ق م ال ياهة الرتبوية والت طيح ا -
 ميت  الرتبية الع   لدول اخلليبت :المحيي
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