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A Suggested perception to develop the performance of the principals of
school in the Jordanian Central Badia in light of some contemporary trends
Sultan Suleiman Al-jaber
Jeezeh Directorate of Education || Ministry of Education || Jordan
Abstract: The aim of this study was to propose perception to develop the principals performance in Jordanian Central Badia
High school in light of contemporary trends. The study based on the description approach the study was based on the
descriptive method.The study population was composed of (70) principals which account for all the principals of secondary
schoolsof the Jordanian Central Badia.The study sample consist of (33) male principals and (31) female principals.This
sample was chosen randomly. A survey was conducted that consisted of (49) sections.The study concluded the need to
improve the performance of the principals in order to achieve the goals of contemporary development.The study also
showed the presence of obstacles that prevent the improvement of the principals. A development strategy was proposed by
researcher in light of some contemporary trends.
Keywords: Performance development, Contemporary trends, School management.

تصور مقترح لتطوير أداء مديري مدارس البادية الوسطى الرد ية في ضوء بعض
االتجاهات املعاصرة
سلطان سليمان الجبر
قسم التكنولوجيا || مديرية تربية الجيزة || وزارة التربية والتعليم || ا ألرن أ
 هدفت الدراسة إلى التعرف على تصور مقترح لتطوير أناء مديري مدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء بعض:امللخص
 وتكو مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات املدارس الثانوية في، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي.االتجاهات املعاصرة
) مديرة تم اختيارهم بالطريقة31( ) مديرا و33(  وتكونت عينة الدراسة من،) مدير ومديرة70( البانية الوسطى ا ألرننية وعدنهم
) مجاالت وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تطوير أناء املديرين5( ) فقره مقسمة إلى49( العشوائية وتم تطبيق استبانة مكونة من
 وقد أشار الباحث. وأظهرت النتائج وجون معوقات تحول نو تطور أناء املديرين،لتحقيق أهداف التطوير في ضوء االتجاهات املعاصرة
 أ.إلى تصور مقترح للتطوير في ضوء مجاالت ومتطلبات التطوير
 أ. االتجاهات املعاصرة، تطوير ا ألناء، ا ألنارة املدرسية:الكلمات املفتاحية

:مقدمة
 وهذا الدور الخاص يتكامل بها مع باقي،تعد املدرسة مؤسسة تربوية مهمة ال يقل نورها عن نور السرة
املؤسسات التربوية الخرى التي تشترك في تربية وإعدان التالميذ وتشكيلهم وتطبيعهم بالصورة املثلى التي تخلق منهم
 واملدرسة تتيح للتالميذ اكتساب املعارف واملعلومات والخبرات الجديدة الالزمة ألعدانهم ملراحل، مواطني صالحي
 أ.نراسية متقدمة أو للعمل في مجاالت الحياة املختلفة
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لقد كا املجتمع ينظر للمدرسة على أنها مؤسسة تعليمية بحتة مهمتها تزويد التالميذ بقدر معي من
املعارف فقط ،أما اآل فاصبح ينظر اليها على أنها مؤسسة اجتماعية تربوية تتخذ من التعليم تحقيق هدفي هما:
العدان العلمي والفني للحياة العلمية ،وإعدان التالميذ للتفاعل الصحيح مع املجتمع والتوافق معه .وبذلك أصبح
للمدرسة مهمة واضحة ذات وجهي أحدهما التعليم والثاني التربية بحيث يصعب فصل أحدهما عن اآلخر لعالقتهما
الوثيقة فيما بينهما .أ
تجمع الوساط التربوية على أ ا ألنارة املدرسية هي حجر الزاوية في تمكي النظام التعليمي من تحقيق أهدافه،
وا ألنارة املدرسية في جوهرها عملية قيانة وقدرة على التأثير في العاملي من معلمي أوإناريي  ،وحفزهم ألناء أنوارهم
بكفاءة وفاعلية ،وتوفير بيئة مدرسية تسونها الثقة والتقدير والتعاو أ واملشاركة ،لتطوير املدرسة ورفع كفاءتها
وانتاجيتها وانجاز أهدافها )الخطيب والخطيب .)2006 ،أ
يعتبر املدير أحد أهم عناصر العملية التربوية ،فهو قائد البيئة التعليمية الذي عليه االعتمان في تحقيق
املدرسة لرسالتها ،وفي سعي النظام التربويأ لبلوغ أهدافه ،وهو املسؤول الولأ الذي يقف على أ رس التنظيم املدرس ي،
املدير أ
ويتحمل املسؤولية الولى والكاملة أمام السلطة التعليمية واملجتمع) عابدين .)2001 ،ويتطلب هذا املوقع من أ
يكو أ قانرا على العمل مع اآلخرين ،والتأثير فيهم وعليهم لتحقيق أهداف املدرسة ،وذلك من خالل قيامه بمجموعة من
النوار الرئيسية واملتداخلة التي تضم النوار :الخالقية ،والتعليمية ،واالجتماعية النسانية ،والسياسية ،وا ألنارية،
المر الذي يؤكد على أهمية وحساسية نورأ املدير في قيانة املنظمة املدرسية). (Greenfield, 1995
مشكلة الدراسة:
إ الدور املتنامي ملدير املدرسة في مواجهة االحتياجات التربوية للمدرسة بما ينسجم مع متطلبات العصر
الحالي ،ال يمكن أ يتم بدو تطوير جوانب ا ألناء الخاصة به وا أالستفانة من التوجهات ا ألنارية الحديثة ملواجهة
املعيقات التي تحد من تحقيق ا ألهداف العامة للمدرسة وتمكن املدير من التعامل بمهنية مع املتغيرات املحيطة به
( .)Lauder, 2002أ
نظرا للتطورات التي طرأت في مجاالت الحياة املختلفة ،ومنها املجال التربوي؛ نتيجةأ للتكنولوجيا الحديثة وثورة
تحولأ في نورأ مديريأ املدارس من الدورأ التقليدي الذي يركز على تسيير أمورأ املدرسة والمورأ
املعلومات ،وما رافقها من أ
الروتينية الخرىأ ،إلى نورأ أكثر تقدماأ يعتمد على القيانة الواعية واملدركة التي تمتلك رؤية وانراكا ملا يجريأ حولها من
تحوالت وتغيرات متسارعة ،وحتى يتمكن هؤالء القانة من التكيف مع جميع التغيرات التي قد تطرأ في هذا املجال ،كا
البد من االهتمام بالنوار املتجدنة واملتغيرة لقانة املدارس ونورهم في عملية التطوير والتحسي في املدرسة ،وضرورة
ي املدارس وتحديد إذا كانت هذه املمارسات تعكس مؤشرات ا ألناء ،أومدى مواكبتها
التعرف على املمارسات ا ألنائية ملدير أ
لألنوار املتجدنة لقانة املدارس ( .)Hallinger, 2011أ
لذا كا البد من تطوير قدرات املديرين ٕوامكانياتهم وتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة ألناء عملهم ،بما
يحقق الكفاءة والفاعلية؛ من أجل تحقيق ا ألهداف املنشونة في العملية التربوية بما يتوافق مع حاجات املتعلمي
وحاجات املجتمع املحلي ،وبما يواكب التط أورأات في املجاالت التربوية ،إضافة إلى تقييم ا ألنارة املدرسية بناءأ على معايير
تربوية مخلوف ( )2007لذلك لجأت أوزأارة التربية والتعليم لتطوير معايير ملديريأ املدارس كقانة تربويي بهدف تقييم
أنائهم في العمل وبناء برامج التنمية املهنية لهم استنانا إلى هذه املعايير .تتمثل مشكلة الدراسة الساسية في محاولتها
صياغة تصور مقترح لتطوير أناء مديري املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء االتجاهات املعاصرة .أ
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أسئلة الدراسة:
استنانا ملا سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي :أ
 ما التصور املقترح لتطوير أناء مديري املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء االتجاهات
املعاصرة؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس السابق السئلة الفرعية اآلتية :أ
 -1ما أهداف تطوير ا ألناء ملديري مدارس البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء بعض االتجاهات املعاصرة ؟
 -2ما االتجاهات املعاصرة في تطوير أناء مديري املدارس ؟ أ
 -3ما واقع أناء مديري املدارس الثانوية بالبانية الوسطى ا ألرننية؟
 -4كيف يمكن تطوير أناء مديري املدارس الثانوية بالبانية الوسطى ا ألرننية في ضوء واقعها واالتجاهات
املعاصرة؟
 -5ما هي مع أوقات تطوير ا ألناء لدى مديري املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق ا ألهداف التالية :أ
 .1التعرف على أهداف تطوير ا ألناء ملديري مدارس البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء بعض االتجاهات املعاصرة.
 .2التعرف على االتجاهات املعاصرة في تطوير أناء مديري املدارس الثانوية.
 .3الوقوف على واقع أناء مديري املدارس الثانوية بالبانية الوسطى ا ألرننية.
 .4التعرف على معوقات تطوير ا ألناء لدى مديري مدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية.
 .5وضع تصور مقترح لتطوير أناء مديري املدارس الثانوية بالبانية الوسطى ا ألرننية في ضوء واقعها واالتجاهات
املعاصرة.
أهمية الدراسة:
تأتى أهمية الدراسة الحالية في جانبي  :أ
الجا ب النظري العلمي :حيث تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية املوضوع نفسه ،إذ تتناول الدراسة
بالتحليل أناء مديري املدارس واالتجاهات املعاصرة التي يمكن أ يتم تطوير أناء املدراء في ضوئها واملعوقات التي
تقف أمام التطوير ،كما أ الدراسة تتناول أحد أهم املراحل الدراسية وهي املرحلة الثانوية والتي تمثل مدخال
ُ
للتعليم العالي والجامعي ،حيث تعد الطالب للنجاح في مؤسسات التعليم العالي ،وتعد البعض اآلخر ممن ال يلتحق أو
بمؤسسات التعليم العالي لالنخراط في املجتمع وسوق العمل ،فضال على طبيعة وخصائص طالبها مما يزيد من
حساسية وتعقيد املتغيرات التي تتعامل معها .هذا بالضافة إلى أهمية الفئة التي تتناولها الدراسة إذ تركز على
املديرين ،والذين يمثلو عوامل التغيير في املدارس الثانوية ،وعلى قدر قدرتهم على ا ألناء الجيد على قدر قدرتهم على
الوفاء بااللتزامات املطلوبة وتحقيق ا ألهداف ،والقيام بالتحسي والتطوير املدرس ي طويل املدى .أ
والجا ب العملي التطبيقي :تكمن أهمية الدراسة الحالية بأنها ستسهم في التعرف على واقع أناء مديري
املدارس الثان أوية في البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء االتجاهات املعاصرة في ا ألنارة املدرسية ،كما أنها ستسهم في
التعرف على املعوقات التي يواجهها مدي أروأ املدارس والتي تحول نو تطور أناءهم .هذا بالضافة إلى تحديد متطلبات
تطوير ا ألنارة املدرسية في ضوء االتجاهات املعاصرة والهدف املرجو تحقيقه من هذا التطور .وفي ضوء نتائج الدراسة
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سيتم وضع تصور مقترح لتطوير أناء مديري املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية ملا له من أهمية في حال تم
تطبيقه .أ
حدود الدراسة:
تتحدن الدراسة الحالية بالحدون التالية :أ
 الحد املوضوعي :تطوير أناء مديري املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية وذلك في ضوء واقع هذا ا ألناء
واالتجاهات املعاصرة .أ
 الحدود البشرية :مديري ومديرات املدارس الثانوية الحكومية بالبانية الوسطى ا ألرننية .أ
 الحدود املكا ية :املدارس الثانوية الحكومية بالبانية الوسطى ا ألرننية .أ
 الحدود الزما ية :خالل العام الدراس ي 2019أ– 2020م.
مصطلحات الدراسة
 -1التطوير:
يعرف التطوير بأنه عملية منظمة ومستمرة تتطلب تخطيطا علميا سليما وتنفيذا نقيقا ومتابعة واعية
وترتبط العملية التطويرية بمجمل املتغيرات البيئية (عيس ى .)2008 ،أ
كما يعرف بأنه :مجموعة من التغيرات التي تحدث في نظام تعليمي بقصد زيانة فعاليته أو جعله أكثر
استجابة لحاجات املجتمع الذي ينشأ فيه (مصطفى .)2005 ،أ
ويعرف الباحث التطوير إجرائيا بأنه :التغيير اليجابي في قدرات ومهارات مديري املدارس الثانوية للوصولأ إلى
مساهمة فاعلة في تحقيق أهداف املدرسة .أ
 -2الداء:
يعرف ا ألناء بانه :ما يصدر عن الفرن من سلوك لفظي أو مهاري ويستند إلى خلفية معرفية ووجدانية،
ويكو هذا ا ألناء على مستوى معي  ،تظهر من خالله قدرته أو عدم قدرته على ا ألناء (أحمد .)2001 ،أ
ويعرف ا ألناء بأنه" :مجموعة من النشطة التي يقوم بها مدير املدرسة سواء كانت لفظية أو فعلية والتي تبرز
قدرته على التغيير في املدرسة من أجل تحقيق ا ألهداف املنشونة" (القاني والجمل .)2013 ،أ
ويعرف الباحث ا ألناء إجرائيا بأنه :كل ما يقوم به مدير املدرسة بهدف تحقيق أهدافه ا ألنارة التربوية بشكل
عام أوأهداف املدرسة بشكل خاص .أ
 -3تطوير الداء:
يعرف تطوير ا ألناء بأنه :تطوير أناء العاملي الفرني والجماعي من خالل تجاوز ما ينبغي أ يتعلمه الفرن إلى
ما يجب أ يعلمه من خالل تحليل ا ألناء ،وتوجيهه ،وتقييمه ،وتحسينه ،وتطويره ،وتجاوز مرحل ــة النوار التقليدية
للتدريب إلى وظائف ا أالستشارة والبحث والتطوي أر إلى جانب التدريب (السلمي .)1995 ،أ
ويعرف الباحث تطوير ا ألناء بأنه :التغيير اليجابي في كل ما يقوم به مديري املدارس لتحقيق أهداف املدرسة
مع توفير الوقت والجهد والتكلفة .أ
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 -4مدير املدرسة:
يعرف مدير املدرسة بأنه القائد التربوي الذي يتصف بخصائص ومهارات تتطلبها منه طبيعة ا ألنارة التي
يتوقع منه ممارستها في أنارته للمدرسة لبلوغ أهدافها املنشونة (عبون .)1992 ،أ
أو هو املسؤول عن إنارة املدرسة وتوفير البيئة التعليمية املناسبة فيها واملشرف الدائم فيها لضما سالمة
سير العملية التربوية وتنسيق جهون العاملي فيها وتوجيههم وتق أويم أعمالهم من أجل تحقيق ا ألهداف العامة للتربية
(أبو الوفا .)1995 ،أ
ويعرف الباحث مدير املدرسة إجرائيا بأنه :الشخص املعي رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم بوظيفة
مدير أو مسؤول ليكو مسؤوال مباشرا عن جميع جوانب العمل في املدرسة أوعلى توفير المكانات والظروف املناسبة
للعملية التعلمية التعليمية .أ
 -5الدارة املدرسية:
هي ا ألنارة التي يمكن من خاللها مواجهة احتياجات الحاضر ،وا أالستجابة للتطوير والتجديد لعدان الناشئة
ملواجهة متطلبات املستقبل من خالل ممارسة الوظائف ا ألنارية من تخطيط وتوجيه وتقويم واتخاذ قرارات على
مجم أوعة العمل من املعلمي والعاملي الخرين في املدرسة ،أواستغالل كافة المكانات البشرية واملانية املتاحة
لتحقيق أهداف املدرسة (حسي  .)2012 ،أ
وتعرف بأنها مجموعة من العمليات التنفيذية التي يتم تنفيذها عن طريق العمل النساني الجماعي التعاوني
الفكري والنفس ي واملاني الذي يساعد على حفز الهمم وبعث الرغبة في العمل النشط املنظم،
أ
بقصد توفير املناخ
فرني كا أم جماعيا من أجل حل املشكالت وتذليل الصعاب حتى تتحقق أهداف املدرسة التربوية واالجتماعية كما
ينشدها املجتمع (الناجي )2005 ،أ
االتجاهات املعاصرة:
يعرف الباحث االتجاهات املعاصرة بأنها خالصة اآلراء والنتائج التي تم التوصل إليها من خالل البحث
ي ،وتوصيات الندوات العلمية التربوية وخالصة تجارب املراكز والهيئات املتخصصة محليا وعامليا في مجال
التربو أ
ا ألنارة املدرسية التي أنت بدورها في إحداث تغيرات إيجابية في بنية ا ألنارة املدرسية من أجل الوصولأ إلى ا ألهداف
املنشونة .أ

 -2الطار النظري والدراسات السابقة
أوال -الطار النظري:
يمثل تطوير النظام التعليمي في الوقت الحالي ضرورة ملحة لي مجتمع من املجتمعات ،وذلك بسبب
الهمية الكبيرة والثقل الحيوي للتعليم باعتباره الوسيلة الفعالة التي يعتمد عليها أي مجتمع في تحقيق ا أالستقرار
والنمو ،ذلك أ تحقيق التقدم والرخاء في أي مجتمع مرهو بالتقدم العلمي والثقافي في هذا املجتمع ،أواستثمار كافة
طاقاته وقدراته.
واملدرسة تعتبر أحد أهم املؤسسات التعليمية فاملدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأها املجتمع لتنوب عنه في
القيام بوظيفة التربية ،وتسعى هذه الوظيفة إلى تحقيق أهداف وفلسفة املجتمع ،والتي تتركز بصورة أساسية في نقل
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التراث الثقافي وتعزيزه ،وتنقيته من الشوائب التي عانة تعلق به مع الزمن .أ ثقافة املجتمع والحفاظ عليها هو
أساس وجون المة وتميزها بهوية خاصة بها ،تضمن بقاءها أواستمراريتها وتقدمها (شطناويأ،أ .)2015أ
كما أ أي عمل يقوم به فرن أو مجموعة يحتاج إلى إنارة لتنظيم الجهون أواستثمار القدرات بأفضل شكل
ممكن ،حيث تحتل ا ألنارة مكانة مهمة في الحياة االجتماعية لوظيفتها النسانية التي ترتكز في أنائها على التعاو
واملشاركة الفعالة ،وعلى إمكانية توظيف مختلف العناصر البشرية والمكانات املانية توظيفا فعاال لتحقيق أعلى
العمايرة ،)2001 ،فالقيام بالعمل في منظمات اليوم
أ
مستوى من النتاجية ،مع اختصار الوقت والجهد والنفقات (
أصبح أكثر صعوبة فأنت تحتاج للتفاعل مع ناس كثيرين ناخل وخارج املنظمة لكي تكو ناجحا ( Hughes, & Beatty,
 .)2005أ
واملؤسسات التربوية كغيرها من املؤسسات ،أخذت خطوات كبيرة في استخدام وتفعيل املبانئ والتوجهات
ا ألنارية الحديثة ،فقد تطورت ا ألنارة التربوية تطورا سريعا تبعا لتطور علم ا ألنارة ذاته ،فا ألنارة التربوية في البداية
كانت تهتم بالجوانب التنظيمية من ا ألنارة ،كتنفيذ التعليمات ووضع اللوائح والقواني التي تحقق تسيير النظام
التعليمي بكفاءة وفعالية ،ثم برز مفهوم جديد ل ألنارة التربوية يشتمل على مختلف الجوانب ا ألنارية والفنية
التربوية للنظام التعليمي (الهدون )1996 ،أ
للمنظومة التعليمية في صورة متكاملة بما يحقق ا ألهداف أ
وتعد ا ألنارة املدرسية جزءا من ا ألنارة التربوية؛ إذ إنها صاحبة الدور الساس في تفعيل العملية التربوية
بجوانبها كافة من مدخالتها إلى مخرجاتها ،ومن هنا جاء االهتمام با ألنارة املدرسية ،والعمل على إعدان القانة
التربويي وبالخص القيانة املدرسية؛ إذ أ ا ألنارة املدرسية الناجحة تعتمد على مدير ناجح ،فاملدرسة هي الوحدة
ا ألنارية الساسية في النظام التربوي بل قاعدة هذا النظام ،وتنعكس املمارسات ا ألنارية فيها على املعلمي واملتعلمي
(شاهي  .)2015 ،أ
وتتوقف قدرة املدرسة في أناء رسالتها على جونة ا ألنارة املدرسية التي من خاللها يتم السيطرة على عملية
التعليم والتعلم وتنظيمها وتوجيهها وتقويمها فإذا كانت هذه ا ألنارة معطلة فإنها تؤثر في نوعية مخرجات هذه
املؤسسة من الطالب ،فتعد ا ألنارة املدرسية إحدى الركائز الساسية لنجاح املدرسة حيث تمثل مكانة هامة في
العملية التعليمية وتطويرها فهي السبب الرئيس ي في التحسي والتطوير (ناجي .)2005 ،أ
وتتحدن فاعلية ا ألنارة املدرسية – بالدرجة الولى -بفاعلية مديرها ،لنه هو املحرك واملوجه لكل العناصر
والمكانات املتوفرة في املدرسة ،من أجل تحقيق ا ألهداف والطموحات وا أآلمال ،فإ قدرة إنارة املدرسة الفاعلة،
تتوقف على كفاءة مديرها وقدرته ،الذي أصبح ينظر إليه كقائد تربويأ ،يقون عناصر العملية التعليمية قيانة حكيمة
بكل مهارة واتقا  ،وبأقل جهد وتكلفة ،ملضاعفة النتاج التعليمي من خالل المكانيات املتاحة ،عبر تأنية مهامه
املتعدنة في العمل املدرس ي (قرموط .)2015 ،أ
فلم تعد إنارة املدرسة في وقتنا الحاضر مجرن تنفيذ للقرارات الصانرة من ا ألنارات التربوية العليا وتسيير
للمهام والوظائف املنوطة بالفران والشراف عليها فحسب ،بل أصبحت تتطلب من مدير املدرسة جهدا إضافيا من
خالل بناء ا ألهداف وتحديد الجراءات املناسبة لتنفيذها ومشاركة العاملي ومناقشتهم واقامة اللقاءات املتنوعة
ينظر إلى ا ألنارة التربوية بشكل عام
ناخل املدرسة وخارجها بغية الوصولأ إلى أهداف املؤسسة التربوية ،كما لم يعد أ
وا ألنارة املدرسية بصفة خاصة أنها ترتكز على الخبرة والبداهة واللهام أو القدرات الشخصية التي يمتلكها ا ألناريأ،
بل أ ا ألنارة املدرسية بمفهومها الحديث يرتكز على أسس علمية وتستمد ممارساته من أسس وأطر نظرية
(الشلعوط .)2002 ،أ
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ومدير املدرسة كونه أحد أهم عناصر ا ألنارة ،حيث يرى البعض أ وظيفته من أهم الوظائف التي يمارسها
ُ
ا ألناريو أ ،حيث إنه َم ْسؤول عن املتابعة ،والتخطيط ،والتقويم ،ومتابعة التطورات التي تواكب العصر في ميدا
التربية ،ومتابعة املعلمي وخاصة الجدن منهم نظرا لهمية مدير املدرسة ،ونوره القياني في تطوير العملية التربوية،
وتحقيقا ألهدافها لذا فقد تعدنت مهامه ،ومسئولياته ا ألنارية والفنية واالجتماعية " ،فهو إناريأ ،وفني ،ومشرف
مقيم في مدرسته ،ومع تزايد الدور التربوي في املدرسة فالبد أ يجعل العمل املدرس ي يسير بنظام وفق خطة معدة
مسبقا ،ومحدنة ا ألهداف جيدا ،ومستندة إلى السس العلمية (الخصاونة )2015 ،أ
ويعتبر مدير املدرسة املسؤول الول عن تسيير العمل من جميع النواحي ،ومن هنا يتضح كبر حجم املسؤولية
امللقاة على عاتقه ،وقد اعتبره بعض التربويي رابع أركا العملية التربوية الثالثة :الطالب واملعلم واملنهاج (عابدين،
 )2001كما أ املدير هو الرئيس املباشر لجميع العاملي في املدرسة وهو املسؤوأل الول عن نجاح املدرسة في تحقيق
أهدافها وتربية تالميذها ،وهو حلقة االتصال الثابتة في العالقات املدرسية على اختالف أنواعها بي املدرسي
ببعضهم وبي املدرسي والتالميذ ،وبي اآلباء واملدرسي  ،وهو نائما في املركز الرئيس ي للعملية التعليمية ،فعليه عبء
تنظيمها للحصول على أفضل النتائج املمكنة ،وهو الذي يوجه رسم الخطط املختلفة وتنفيذها (أحمد .)2001 ،أ
وينبغي أ يكو مدير املدرسة قانر على العمل مع اآلخرين لغرس الرؤية في هياكل وعمليات املدرسة ،وينبغي
أ يكو قانر على توصيل الرؤية إلى املوظفي بما ينبغي أ تصبح عليه مدارسهم مستقبال وملدير املدرسة مهام يجب
أ يؤنيها بالشكل املناسب وبالطريقة التي تحقق أهداف ا ألنارة التربوية بشكل عام أوأهداف املدرسة بشكل خاص،
ويرى علماء ا ألنارة التربوية أ مهام مدير املدرسة حسب املفهوم الشامل يمكن تصنيفها إلى مهام إنارية وأخرى فنية
( )Victor, 2009أ
ويعتبر نور مدير املدرسة نورا مركبا حيث حدن البعض عدة مهام ملدير املدرسة وهي (ناجي :)2005 ،أ
 تحقيق ا ألهداف :ربط الرؤى املشتركة معا. املحافظة على االنسجام وبناء فهم متبانل. تأصيل القيم :إنشاء مجموعة من الجراءات والبنى لتحقيق رؤية املدرسة. التحفيز :تشجيع العاملي وهيئة التدريس. ا ألنارة :التخطيط وحفظ السجالت ورسم الجراءات والتنظيم. اليضاح :إيضاح السباب للموظفي للقيام بمهام محدنة. التمكي  :إزالة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق هيئة التدريس واملوظفي ألهدافهم وتوفير املوانالالزمة لذلك.
 النمذجة :تحمل مسئولية أ يكو نموذجا يحتذى به. الشراف :التأكد من تحقيق املدرسة اللتزاماتها والبحث عن السباب التي تعوق تنفيذ تلك ا ألهداف وازالتها.ويكتسب نور مديري املدارس أهمية حاسمة في تطوير املدارس وصيانتها وتحقيق الفعالة ،وفي ضوء أنوارهم
الهامة ،كثيرا ما تقترح جهون إصالح املدارس في السنوات القليلة املاضية مفهوما واحدا مفانه أ املدير يحتاج إلى أ
يكو مديرا مثاليا (نبها .)2007 ،ومن منطلق الدور الهام ملدير املدرسة في تحقيق أهداف النظام التعليمي بشكل عام
كجزء من هذا النظام ،واملدرسة بشكل خاص وفي ضوء التوجهات ا ألنارية الحديثة ينبغي تطوير أناء مدير املدرسة
لتحقيق تلك ا ألهداف املرغوبة والتغلب على التحديات التي تواجه هذا النظام التعليمي .أ
يكان يجمع اآلباء واملربو على أ املخرجات النوعية للنظام التعليمي ما زالت نو الطموح ،ولم يلحظ
املجتمع حدوث التطوير والتحسي املأمولي ملمارسات ومخرجات هذا النظام ،فما زال تقليديا في أغلب ممارساته.
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أوعلى الرغم من الجهون املبذولة بهدف تطوير وتحسي أناء مديري ومديرات املدارس ،إ أال أ هناك الكثير من
السلبيات التي تحد من فعالية ا ألنارة املدرسية (محمد .)2012 ،أ
تعاني ا ألنارة التربوية بشكل عام وا ألنارة املدرسية بشكل خاص في البانية ا ألرننية من وجون بعض
الصعوبات واملعوقات التي تحد من التطوير ،ومن أهم هذه املعوقات ما يلي (هبال :)2014 ،أ
 قلة المكانيات املانية وقلة الحوافز املعنوية.ي والتربوي.
 مقاومة بعض مديري املدارس للتغير والتطوير ا ألنار أ سيانة ا ألنارة املركزية بشكل عام. عدم قدرة معظم املديرين على استخدام الساليب العلمية الحديثة في ا ألنارة مثل :التكنولوجيا ا ألناريةبشكل فعال.
 ضعف العالقة بي ا ألنارة املدرسية واملجتمع املحلي عدم توفر القيانة املؤهلة واملدربة على طبيعة العمل املدرس ي.مديري املدارس آلرائهم وأهوائهم الشخصية وعدم تبانل اآلراء والفكار وغياب روح التعاو
 تعصب بعض أوالتنسيق بي أعضاء هيئة ا ألنارة املدرسية .أ
كما تعاني من بعض السلبيات الخرى ومنها :أ
 عدم توافر معايير مقننة الختيار مديري املدارس كالكفاءة العلمية ،والخبرة الكافية في التدريس ،وخض أوعه إلىنورات تدريبية قبل التعيي .
 حاجة مديري املدارس إلى التعرف ببعض الجوانب الفنية املهمة املتعلقة بالعملية التعليمية مثل تقويماملدرسي أواستخدام القيانة املدرسية القائمة على أسلوب العالقات النسانية الذي يعتقد أنه غير واضح
نائما في أذها القائمي على ا ألنارة املدرسية (ونيس .)2015 ،أ
ثا يا -الدراسات السابقة:
أوال -الدراسات العربية:
 دراسة (عبد السالم سالم )2009 ،هدفت التعرف على املشكالت التي تواجه مديري مدارس التعليم الثانويبشعبية املرقب بليبيا للعام الدراس ي  2009 - 2008م ،وتكونت عينة الدراسة من جميع أفران املجتمع املتكو
من مديري املدارس الثانوية ومساعديهم بشعبية املرقب ،وتم استخدام املنهج الوصفي وا أالستبانة كأناة لجمع
البيانات وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى املشكالت املتعلقة با ألنارة التربوية وايضا ارتفاع مستوى املشكالت
املتعلقة باملعلمي والطالب .أ
 دراسة (القيس ي )2010 ،هدفت هذه الدراسة إلى تعرف نرجة تأثير الدورات التدريبية في أناء مديري املدارسملهامهم في محافظات فلسطي  ،من وجهة نظرهم ،بالضافة إلى بيا أثر متغيرات الدراسة (الجنس ،ومرحلة
املدرسة ،واملؤهل العلمي ،والخبرة ا ألنارية بالسنوات ،وموقع املحافظة) على تأثير الدورات التدريبية .استخدم
الباحث املنهج الوصفي وا أالستبانة كأناة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )157مديرا من املدارس
الحكومية .توصلت الدراسة بـإ نرجة تأثير الدورات التدريبية في أناء مديري املدارس ملهامهم في محافظات
فلسطي  ،من وجهة نظرهم ،قد حقق نرجة مرتفعة جدا واظهرت الدراسة عدم تأثير متغيرات الدراسة على
الدورات التدريبية .أ
الجبر

()145

تصور مقترح لتطوير أداء مديري مدارس البادية الوسطى
األردنية في ضوء بعض االتجاهات المعاصرة

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الرابع ــ العدد الرابع عشر ــ إبريل 2020م

-

-

-

دراسة (محمد )2012 ،هدفت إلى التعرف على املجاالت والجوانب التي على ضوئها يسعى مدير املدرسة إلى نمو
املعلم مهنيا والتعرف على الفروق بي إجابات مديري املدارس وفقا ملتغيرات املؤهل العلمي والخبرة والدورات
التدريبية فيما يتعلق بدورهم في اتجاههم للنمو املنهي .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي و ا أالستبانة
كأناة لجمع البيانات .تكونت عينة الدراسة من ( )378معلما .أظهرت الدراسة تأكيد أفران العينة على ضرورة أ
يلم مدير املدرسة بالجوانب التربوية واالجتماعية والنسانية حتى يقوم بدوره بكفاءة وفعالية ،مع عدم وجون
فروق ذات ناللة إحصائية ترجع ملتغيرات الدراسة .أ
دراسة (هبال )2014 ،والتي هدفت إلى التعرف بالواقع الحالي ملستوى ا ألنارة املدرسية بمدارس التعليم الساس ي
بمنطقة السهل الغربي في ضوء البعان الحديثة للتكنولوجيا ا ألنارية ،واقتراح بعض الجراءات التي تسهم في
تفعيل وتطوير ا ألنارة املدرسية ملدارس التعليم الساس ي وتقنياتها التكنولوجية بمنطقة السهل العربي .استخدم
الباحث املنهج الوصفي وا أالستبانة لجمع البيانات .تكونت عينة الدراسة من ( ) 30مدير و ( )60معلم .أظهرت
نتائج الدراسة ضعف مستوى ممارسة مديري مدارس مرحلة التعليم الساس ي ملد منطقة السهل الغربي ل ألنارة
املدرسية في مجال إنارة شئو الطالب – إنارة شئو املعلمي – البيئة املدرسية من وجهة نظر املعلمي وذلك
بسبب عدم اهتمام مدراء املدراس بهذه ا ألنارات وانشغالهم في أعمال أخرى باملدرسة .أ
هدفت دراسة (الخصاو ة )2015 ،إلى معرفة املتطلبات الالزمة لسلوب القيانة التحويلية املدرسية باعتبارها
مدخال للتغيير وللكشف على مدى ممارسة مديري املدارس والتعريف على نور القيانة التحويلية في تطوير أناء
مديري مدارس الثانوية .والتوصل إلى املقترحات الالزمة لتطوير أناء مدير املدرسة في ضوء استخدام القيانة
التحويلية .استخدمت الباحثة املنهـج النوعي لجمع البيانات من مجتمع الدراسة من خالل املقابلة ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )35مدير ومديرة مدرسة حكومية توصلت الدراسة إلى عدة مقترحات من أهمها" :إعطاء مدير
املدرسة صالحيات وحرية أكبر بعيدا عن املركزية أو إلى ضرورة تفعيل نور املجتمع املحلى " أ

ثا يا -الدراسات الجنبية:
 دراسة ()Lauder, 2000هدفت إلى تحديث البرامج التدريبية لعدان مديري املدارس في الواليات املتحدة بسببارتفاع نسب املديرين الذين سيحالو أ إلى التقاعد مع عدم وجون بديل يأخذ مكانهم .واستخدمت الباحثة املنهج
الوصفي التحليلي اعتمدت على ا أالستبانة كأناة رئيسة لجمع البيانات .تكونت عينة الدراسة من  56مديرا .وفي
النتائج أكدت الدراسة على فعالية وكفاءة املتدربي  ،والتركيز على مهارات املتدربي وتطويرها وصقلها من خالل
املحاكاة ،أوأنه يجب أ تتضمن شروط الترشيح ملنصب مدير املدرسة مهارات التخطيط والقيانة وتحليل القدرة
على ا ألنارة في بيئة العمل باملدارس.
 دراسة ( )Catano & Stronge, 2007هدفت إلى اختبار استمارة تقويم املديرين التي تستخدمها املنطقةالتعليمية في وسط والية أت أالنتا في الواليات املتحدة المريكية ومدى انسجامها مع معايير املديرين املهنية في
الوالية .استخدمت هذه الدراسة الطرق الكمية والنوعية لتحليل املحتوى لدراسة أنوات التقييم الرئيسية
ومعايير الدولة واملعايير املهنية ملديري املدارس في املناطق التعليمية الواقعة في والية وسط املحيط الطلس ي في
الواليات املتحدة المريكية .وكشفت النتائج أ تركيز منطقة التعليم على القيانة التعليمية وا ألنارة التنظيمية
والعالقات املجتمعية في أنوات التقييم الرئيسية تعكس التوقعات املشتركة للمديرين بي املناطق التعليمية
واملعايير القومية واملعايير املهنية .أ
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-

دراسة ( )Victor, 2009هدفت إلى التعرف على تصورات مديري املدارس أنفسهم وتصورات العاملي معهم
ملمارساتهم وأنوارهم القيانية .استخدم الباحث الطريقة النوعية حيث قام بإجراء مقابالت مع عشرة من مديري
املدارس وثالثة من مساعديهم و 18من العاملي ا ألناريي واملعلمي  .بينت نتائج الدراسة أ العاملي واملعلمي
يعتقدو أ أ مديريهم من أهم عناصر النظام املدرس ي وأ هدف الربح هو الهدف الول لهؤالء املديرين ،وأ
مديريهم يعتقدو أنه ال حاجة لشراك العاملي في اتخاذ قراراتهم وأنهم يتخذو هذه القرارات بشكل فرني .أ

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أ هناك اهتمام كبير بأناء مديري املدارس على مستوى
الدراسات العربية والجنبية نظرا لهمية مدير املدرسة كأحد عناصر أنارتها ،وكذلك نوره املحوري في نجاح املدرسة
في تحقيق أهدافها ،وتتفق بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام املنهج الوصفي ،أواستخدام
ا أالستبانة كأناة لجمع البيانات .وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في بيئة الدراسة ومجتمعها وعينتها.
لقد استفانت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء فقرات ا أالستبانة التي استخدمها الباحث في جمع
املعلومات ،كما انها استفانت منها في بناء إطارها النظري .تختلف أهمية هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بانها
نراسة علمية تطبيقية ستسهم في وضع تصور مقترح لتطوير أناء مديري املدارس في البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء
اتجاهات ا ألنارة املعاصرة .كما انها تكشف عن أهم متطلبات هذا التطوير وعن املعوقات التي تحول نو تطور أناء
املديرين ووضع حلول لهذه املعوقات .كما تسهم هذه الدراسة ومن خالل إجابات أفران العينة املتمثلة بمديري
ومديرات املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية بالكشف عن مدى معرفتهم باالتجاهات املعاصرة في ا ألنارة
املعاصرة وتقييم أناءهم لهذه املفاهيم .أ

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
وفقا لطبيعة الدراسة الحالية فإ الباحث استخدم املنهج الوصفي ،وذلك ملناسبته وطريقة الدراسة
الحالية .أ
مجتمع الدراسة وعينته:
تكو مجتمع الدراسة من مديري ومديرات املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية وعدنهم ( ) 70وتم
اختيار العينة من املديرين الذكور وعدنهم ( ) 33مدير ،ومن الناث وعدنهن ( ) 32مديرة بالطريقة العشوائية .أ
أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم إعدان استبانة من قبل الباحث وذلك بعد الرجوع للعديد من الدراسات ذات
الصلة بموضوع الدراسة مثل نراسة هبال ( )2014ونراسة الخصاونة ( )2015ونراسة محمد (.)2012حيث تكونت
ا أالستبانة من ( )49فقرة مدرجة بتدريج ليكرت الخماس ي بدءا من (نرجة كبيرة جدا ،نرجة كبيرة ،نرجة متوسطة،
نرجة قليلة ،نرجة قليلة جدا) وتم إعطاءها الوزا اآلتية مقابل كل تدريج (،1أ،2أ،3أ،4أ )5وتم اعتمان (تعديل)
املقياس لتحديد مستوى املمارسة( :منخفض ،متوسط ،ومرتفع )لدى أفران عينة الدراسة ،وهو :من ()2.33 -1.00
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مستوى ممارسة منخفض ،ومن ( )3.67-2.34مستوى ممارسة متوسط ،ومن ( )5.00 -3.68مستوى ممارسة مرتفع.
وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعانلة اآلتية :أ
الحد العلى للمقياس ( – )5الحد الننى للمقياس ( )1أ
عدن الفئات املطلوبة ( )3أ
(( 1.33 = 3/ )1-5طول الفئة) أ
ومن ثم إضافة الجواب ( )1.33إلى نهاية كل فئة .أ
وتم تقسيم ا أالستبانة ملجاالت تتناسب مع أسئلة الدراسة وهذه املجاالت هي (أهداف تطوير أناء املديرين
وجاءت متمثلة بـ ( )8فقرات ومجاالت متطلبات تطوير أناء املديرين وجاءت متمثلة بـ ( )16فقره ،أو مجال معوقات
تطوير ا ألناء وجاءت بـ ( )8فقرات ،ومجال واقع أناء مديري املدارس بواقع ( )10فقرات ،و مجال االتجاهات املعاصرة
في ا ألنارة املدرسية الحديثة ( )8فقرات .أ
صدق أداة الدراسة:
تم عرض ا ألناة على ( )5محكمي من ذوي الخبرة والتخصص؛ ملعرفة آرائهم حولأ فقرات ا أالستبانة ،وفي
ضوء ما أبداه املحكمو من مقترحات للتعديل ،تم القيام بإجراء التعديالت التي اتفق عليها املحكمو أ ،وفي ضوء
ذلك تم تعديل وحذف عدنأا منها ،با ألضافة إلى إعانة صياغة بعض الفقرات لتشير بشكل مباشر ومختصر ملا تهدف
له الفقرة ،مما حقق الصدق الظاهري لها .قام الباحث بتوزيع ( )64استبانة على مديري املدارس الثانوية في البانية
الوسطى ا ألرننية ،الجدول رقم ( )1يوضح توزيع أفران العينة تبعا للمتغيرات الشخصية .أ
جدول رقم ( )1توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات الشخصية
املستوى
النسبة املئوية
التكرار
املتغير
النوع االجتماعي

املؤهل العلمي

الدورات التي حصلت عليها

ذكر أ
انثى أ
املجموع أ
بكالوريوس أ
ماجستير فأعلى أ
املجموع أ
القيانة التعليمية أ
 INTELالتعليم في املستقبل أ
املجموع أ

33
31
64
40
24
64
49
15
64

51.6
48.4
100.0
62.5
37.5
100.0
76.6
23.4
100.0

ثبات أداة الدراسة
جدول ( .)2معامالت الثبات (الفا كرو باخ) ومعامالت ارتباط بيرسون ملجاالت الدراسة ككل
معامل االستقرار
معامل الثبات
املجاالت
*0.73
0.78
أهداف تطوير ا ألناء
*0.74
0.73
مجاالت متطلبات التطوير
*0.72
0.75
واقع أناء مديري املدارس
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معامل الثبات
0.76
 0.77أ

معامل االستقرار
*0.75
 *0.73أ

املجاالت
معوقات تطوير ا ألناء
االتجاهات املعاصرة في ا ألنارة املدرسية أ
*نالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .)α= 0.05أ
ولو أمعنا النظر في الجدولأ ( )2يمكننا أ نالحظ ما يأتي :أ
 -1جميع قيم معامالت الثبات بطريقة (ألفا كرونباخ) كانت مقبولة لغراض التطبيق ،إذ إنها تراوحت بي
( ،)0.78-0.73وقد أشارت الدراسات إلى قبول معامالت الثبات وجمعيها قيم مقبولة لغراض التطبيق؛ إذ
أشارت معظم الدراسات إلى أ نسبة قبول معامل الثبات ( .)Amir & Sonderpandian, 2002( )0.60أ
 -2جميع قيم معامالت االرتباط طريقة بيرسو نالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α= 0.05وهذا يدل على
ثبات التطبيق.
تطبيق إجراءات الدراسة
قام الباحث بتطبيق ا ألناة على ( )33مدير ،و ( ) 31مديرة أومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام
برنامج التحليل الحصائي ( )SPSSأالستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،لجابات عينة الدراسة.
بهدف التعرف على مستوى كل مجال من مجاالت ا أالستبانة ،كما تم استخدام معامل كرونباخ ألفا للتعرف على
نرجة ثبات ا أالستبانة .أ
يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي تهدف إلى التعرف على تصور مقترح لتطوير أناء مديري
مدارس البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء بعض االتجاهات املعاصرة ،أوسيتم ذلك من خالل الجابة على أسئلة
الدراسة .أ

 -4عرض النتائج ومناقشتها
 النتائج املتعلقة بالسؤال الول :ما أهداف تطوير أناء املديرين في مدارس البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء
بعض االتجاهات املعاصرة ؟
للجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجابات أفران العينة عن
مجال أهداف تطوير ا ألناء ،جدول رقم ( )3يوضح ذلك .أ
جدول ( )3املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيارية لجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " أهداف تطوير
الداء "مرتبة تنازليا حسب املتوسط الحسابي
م
8
6
4
5

تدريب الفراد على االلتزام والعمل بروح الفريق
تحقيق الجودة الشاملة واالصالح التربوي
تحقيق الجودة الشاملة والصالح التربوي
تدريب العاملين على التعامل مع املستجدات التربوية والتقنية املعاصرة
إتاحة الفرصة لدى العاملين باملدرسة لتطوير مهارات التفكير وتحديد
الولويات
زيادة ال تاجية باملدرسة واالرتقاء بها

7
2

الجبر

()149

الرتبة

املتوسط اال حراف
الحسابي املعياري

الفقرة

درجة
تقييم

3.92
3.89
3.61
3.31

0.76
0.86
1.63
1.19

1
2
3
4

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة

3.19

1.42

5

متوسطة

2.84

0.70

6

متوسطة
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م

الفقرة

1
3

تقليص الروتين والرتابة داخل املدرسة
كشف قدرات وطاقات الفراد الكامنة وتنميتها
مجال " أهداف تطوير الداء " ككل

2.58
2.48
3.23

الرتبة

املتوسط اال حراف
الحسابي املعياري

7
8

1.26
1.56
0.55

درجة
تقييم
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبي الجدول رقم ( )3أ املتوسطات الحسابية لجابات أفران العينة عن فقرات مجال " أهداف تطوير
ا ألناء" تراوحت بي ( ،)3.92- 2.48جاءت في املرتبة الولى الفقرة رقم ( " )8تدريب الفران على االلتزام والعمل بروح
الفريق " بمتوسط حسابي ( )3.92ونرجة تقييم مرتفعة ،وبينما جاءت في املرتبة الخيرة الفقرة رقم ( " )3كشف
قدرات وطاقات الفران الكامنة وتنميتها " بمتوسط حسابي ( )2.48ونرجة تقييم متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي
للمجال ككل ( )3.23بدرجة تقييم متوسطة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أهمية تطوير أناء املديرين والذي بدوره
يزيد من انتاجية املدرسة واالرتقاء فيها وتحقيق الجونة الشاملة واالصالح التربويأ .أ
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما مجاالت متطلبات التطوير في مدارس البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء
بعض االتجاهات املعاصرة ؟
للجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجابات أفران العينة عن
مجال مجاالت متطلبات التطوير ،جدول رقم ( )4يوضح ذلك .أ
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيارية لجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "مجاالت
متطلبات التطوير "مرتبة تنازليا حسب املتوسط الحسابي
الرقم

الفقرة

12
13
14
15
16
17
1
2
3
8
11
9
4
7
10
6
5

لديه الرغبة في تفويض السلطة
تشجيع العاملين على قبول املهام املفوضة اليهم
مراعاة قدرات العاملين وامكا اتهم في تحديد املهام التي يمكن أن تفوض لهم
نشر ثقافة تطوير الداء املدرس ي وتقويمه
تأمين املوارد املالية الالزمة لتطوير أداء القيادات
تبني السياسات املر ة القائمة على تفويض الصالحيات لتمكين العاملين.
الرغبة في التطوير والتقدم
توفير املناخ لتقبل التجديد والتطوير داخل املدرسة
وضع البرامج التفصيلية لألنشطة املختلفة بمرو ة كافية
تحديد الهداف املراد تحقيقها بدقة ووضوح
توظيف الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة في حفظ البيا ات واملعلومات.
تحديد الهداف الخاصة بكل مجال من مجاالت العمل
القدرة على مواجهة تسارع معدالت التغيير
الرغبة في تنظيم الوقت
إعداد قائمة يومية بما يريد القيام به من أعمال مرتبة حسب الولوية
القدرة على توظيف املتغيرات املحلية والدولية
يعتمد منهجية البحث والتطوير املستمر دون ا قطاع
مجال " مجاالت متطلبات التطوير " ككل
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املتوسط اال حراف
الحسابي املعياري
0.00
4.95
0.27
4.92
0.64
4.42
0.43
4.23
0.81
4.17
0.81
4.14
1.05
4.05
1.16
3.80
0.64
3.58
0.64
3.50
0.47
3.33
0.60
3.27
0.59
3.19
0.50
3.09
0.63
3.08
0.64
2.94
0.27
2.92
0.19
3.74

الرتبة

درجة تقييم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
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يبي الجدول رقم ( )4أ املتوسطات الحسابية لجابات أفران العينة عن فقرات مجال "مجاالت متطلبات
التطوير " تراوحت بي ( ،)4.95- 2.92جاءت في املرتبة الولى الفقرة رقم ( " )12لديه الرغبة في تفويض السلطة "
بمتوسط حسابي ( )4.95ونرجة تقييم مرتفعة ،وبينما جاءت في املرتبة الخيرة الفقرة رقم ( " )5يعتمد منهجية
البحث والتطوير املستمر نو انقطاع " بمتوسط حسابي ( )2.92ونرجة تقييم متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي
للمجال ككل ( )3.74بدرجة تقييم مرتفعة .يتبي من نتائج هذا السؤال أ امتالك مديري املدارس في البانية الوسطى
ا ألرننية ملتطلبات التطوير جاءت بدرجة مرتفعة وهذا يتماش ى مع أهداف التطوير ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى
الدورات التدريبية وبرامج العدان أوالتأهيل التي يخضع لها املديرو قبل واثناء الخدمة وتتفق نتائج هذه الدراسة مع
نتائج نراسة مع القيس ي ( ،)2010بينما تختلف مع نراسة هبال ( )2014ونراسة محمد ( .)2012أ
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ما معوقات تطوير ا ألناء لدى املديرين في مدارس البانية الوسطى ا ألأرننية في
ضوء بعض االتجاهات املعاصرة ؟
للجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجابات أفران العينة عن
مجال معوقات تطوير ا ألناء ،جدول رقم ( )5يوضح ذلك .أ
جدول ( )5املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيارية لجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "معوقات تطوير
الداء "مرتبة تنازليا حسب املتوسط الحسابي
الرقم

الفقرة

1
8
6
4
7
2
3
5

تضارب بعض القوا ين واللوائح املنظمة للعمل املدرس ي
الخوف من التغير والتطوير لدى مديري املدارس.
قص البرامج الخاصة برعاية املبدعين واملبتكرين داخل املدرسة
ضعف خبرات الجهاز الداري باملدرسة في العمل الداري
قلة اهتمام املديرين باالتصال باملؤسسات ذات العالقة باملدرسة
استخدام املركزية املطلقة في اصدار القرارات
قصور االمكا يات املادية املتاحة
افتقار املدرسة لقاعدة بيا ات ومعلومات خاصة بالدارة
مجال " معوقات تطوير الداء " ككل

املتوسط
الحسابي
4.23
3.36
3.33
3.25
3.23
3.16
3.16
3.06
3.35

اال حراف
املعياري
0.58
0.63
0.47
0.44
0.58
0.54
0.54
0.50
0.17

الرتبة درجة تقييم
1
2
3
4
5
6
6
8

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبي الجدول رقم ( )5أ املتوسطات الحسابية لجابات أفران العينة عن فقرات مجال "معوقات تطوير
ا ألناء " تراوحت بي ( ،)4.23- 3.06جاءت في املرتبة الولى الفقرة رقم ( " )1تضارب بعض القواني واللوائح املنظمة
للعمل املدرس ي " بمتوسط حسابي ( )4.23ونرجة تقييم مرتفعة ،وبينما جاءت في املرتبة الخيرة الفقرة رقم (" )5
افتقار املدرسة لقاعدة بيانات ومعلومات خاصة با ألنارة " بمتوسط حسابي ( )3.06ونرجة تقييم متوسطة ،وبلغ
املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )3.35بدرجة تقييم متوسطة .يتضح من نتائج هذا السؤال وجون معوقات تحول
نو تحقيق أهداف تطوير أناء املديرين بما يتعارض مع هذه ا ألهداف وتتفق هذه النتائج مع نتائج نراسة عبد
السالم سالم ( )2009ونراسة الخصاونة ( .)2015أ
 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :ما واقع أناء مديري في مدارس البانية الوسطى ا ألرننية في ضوء بعض
االتجاهات املعاصرة ؟
للجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجابات أفران العينة عن
مجال واقع أناء مديري املدارس ،جدول رقم ( )6يوضح ذلك .أ
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جدول ( )6املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيارية لجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " واقع أداء
مديري املدارس "مرتبة تنازليا حسب املتوسط الحسابي
الرقم

الفقرة

6

معرفة مواطن الفشل والضعف والسعي الدائم ملعالجتها
تمكين العالقات التعاو ية بين املؤسسات الخارجية ،كالتعاون مع أولياء
المور للوقوف على املشكالت
الحزم والشدة في تطبيق القرارات وعدم تجاهلها
املرو ة في التعامل مع كل ما هو جديد ومحاولة االستفادة من الفكار
الجديدة املطروحة في مجال التعليم من قبل الدارة التربوية
تشجيع التجارب البداعية الفردية من خالل وضع جوائز ومكافآت
التقييم املستمر للعملية التعليمية من خالل االشراف على أداء املعلمين.
التعاون والتنسيق بين جميع الطر التي تتضمنها املؤسسة التعليمية.
االعتماد على مبدأ الشورى بين جميع املوظفين في اتخاذ القرارات
التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجهها بجدية وعدم التغافل عنها.
صياغة أهداف ورؤى واضحة تجري تحت تنظيم وتخطيط مسبق.
مجال " واقع أداء مديري املدارس " ككل

3
4
8
7
9
2
5
1
10

درجة
املتوسط اال حراف
الرتبة
الحسابي املعياري
تقييم
متوسطة
1
0.64
3.48
3.42

0.50

2

متوسطة

3.33

0.47

3

متوسطة

3.33

0.64

3

متوسطة

3.23
3.17
3.09
3.08
3.01
3.00
3.21

0.58
1.11
0.29
0.51
0.15
0.20
0.26

5
6
7
8
9
10

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبي الجدول رقم ( )6أ املتوسطات الحسابية لجابات أفران العينة عن فقرات مجال " واقع أناء مديري
املدارس " تراوحت بي ( ،)3.48- 3.00جاءت في املرتبة الولى الفقرة رقم ( " )6معرفة مواطن الفشل والضعف
والسعي الدائم ملعالجتها " بمتوسط حسابي ( )3.48ونرجة تقييم متوسطة ،وبينما جاءت في املرتبة الخيرة الفقرة رقم
( " )10صياغة أهداف ورؤى واضحة تجري تحت تنظيم وتخطيط مسبق " بمتوسط حسابي ( )3.00ونرجة تقييم
متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )3.21بدرجة تقييم متوسطة،أويتبي من هذه النتيجة بأ واقع أناء
مديري املدارس ال يزال نو املستوى املطلوب فبالرغم من امتالك املدراء ملتطلبات التطوير ا أال أ واقع أنائهم اليزال
بدرجة متوسطة وهذا يعون إلى املعيقات التي يواجهها املديرو أثناء تأنيتهم لعملهم ،وهذا يتفق مع نتائج نراسة
) Lauder (2000والتي أظهرت نتائجا ارتفاع مستوى أناء امليرين املتدربي  ،وتختلف مع نراسة هبال ( )2014اذ
اظهرت النتائج ضعف مستوى أناء املديرين .أ
 النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس :ما االتجاهات املعاصرة في ا ألنارة املدرسية الحديثة في مدارس البانية
الوسطى ا ألرننية في ضوء بعض االتجاهات املعاصرة ؟
للجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجابات أفران العينة عن
مجال االتجاهات املعاصرة في ا ألنارة املدرسية ،جدول رقم ( )7يوضح ذلك .أ
جدول ( )7املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيارية لجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " االتجاهات
املعاصرة في الدارة املدرسية "مرتبة تنازليا حسب املتوسط الحسابي
الرقم

الفقرة

4
5
6

مراعاة الخصائص الذاتية للمجتمع
التطوير واالبداع ومجاراة التقدم والعوملة
االعتماد على اسس علمية ومنهجية واضحة لتحقيق الهداف وليست على
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درجة
املتوسط اال حراف
الرتبة
الحسابي املعياري
تقييم
متوسطة
1
0.87
3.50
متوسطة
2
0.50
3.42
متوسطة
3
0.64
3.41
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الرقم

3
2
1

املتوسط اال حراف
الحسابي املعياري

الفقرة
الخبرة واالجتهادات الشخصية
العناية بالعنصر البشري من حيث اختياره وتأهيله وتدريبه الذي يعتبر من
أولويات التطوير الداري املعاصر
استخدام اسلوب الديموقراطية في الدارة املدرسية
استخدام التكنولوجيا بأبعادها املختلفة اساس الدارة املدرسية الحديثة
مجال " االتجاهات املعاصرة في الدارة املدرسية " ككل

الرتبة

درجة
تقييم

3.22

0.72

4

متوسطة

3.16
3.00
3.28

0.37
0.32
0.26

5
6

متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبي الجدول رقم ( )7أ املتوسطات الحسابية لجابات أفران العينة عن فقرات مجال " االتجاهات
املعاصرة في ا ألنارة املدرسية " تراوحت بي ( ،)3.50- 3.00جاءت في املرتبة الولى الفقرة رقم ( " )4مراعاة الخصائص
الذاتية للمجتمع " بمتوسط حسابي ( )3.50ونرجة تقييم متوسطة ،وبينما جاءت في املرتبة الخيرة الفقرة رقم (" )1
استخدام التكنولوجيا بأبعانها املختلفة اساس ا ألنارة املدرسية الحديثة " بمتوسط حسابي ( )3.00ونرجة تقييم
متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )3.28بدرجة تقييم متوسطة ،يتضح من إجابات افران العينة
ي في ضوء االتجاهات املعاصرة .وهذا التطور في ا ألناء يعكس أهمية وضرورة
مواكبة املديرين للتطور في ا ألناء ا ألنار أ
متابعة الدورات التدريبية التي يتم إعطاءها لهم .أ
التصور املقترح
الطار النظري والدراسات السابقة وبناء على نتائج الدراسة فإنه يمكن صياغة تصور
أ
في ضوء ما عرض في
مقترح لتطوير أناء مديري املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية كما يلي :أ
أوال :الهداف العامة للتصور املقترح لتطوير أداء مديري املدارس الثا وية في البادية الوسطى الرد ية في ضوء
االتجاهات املعاصرة:
تتحدن ا ألهداف العامة للتصور املقترح فيما يلي :أ
 -1تزويد مدير املدرسة الثانوية بثقافة تنمي لديه القدرة على تطوير نفسه وتطوير اآلخرين .أ
 -2تقديم جوانب متكاملة من املعرفة واملهارات التي تتيح للمديرين القدرة على العمل واالنتاج .أ
 -3تالفي التحديات التي تواجه تدريب املديرين واعدانهم .أ
ثا يا :مالمح التصور املقترح:
املعاصر سوف ينعكس على املمارسات التي تشكل
أ
اعتبار أ تطبيق الفكر ا ألناريأ
أ
ينطلق التصور املقترح من
أناء مدير املدارس الثانوية في البانية الوسطى ا ألرننية إذ أنه يسهم في تطوير أناء مديري املدارس الثانوية من ناحية
ي املعاصر من ناحية أخرى وفيما يلي التصور املقترح لتطوير أناء املديرين في ضوء االتجاهات
وتنمية الفكر ا ألنار أ
ا ألنارية املعاصرة :أ
أأ -إنارة التغيير :أ
 -1تبني ثقافة تسهم في نعم مدير املدرسة في إنارة التغيير بمدرسته وذلك من خالل عقد اجتماعات نورية
مع مديري املدارس لتحديد الهدف من التغيير واقناع املديرين بأهمية نورهم في إنارة التغيير في مدارسهم .أ
 -2بناء قاعدة بيانات تساعد مدير املدرسة في إنارة التغيير باملدرسة وذلك من خالل جمع البيانات
واملعلومات من ناخل املدرسة وخارجها .أ
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 -3تشجيع تبانل الخبرات في إنارة التغيير بي مديري املدارس واملهتمي من البيئة املحلية وذلك من خالل
تسجيل مدير املدرسة لخبراته الذاتية في إنارة التغيير ليسهل استفانة العاملي والقيانات التالية به
باملدرسة .أ
أب -إنارة الوقت :أ
 -1رفع الوعي والنراك بأهمية الوقت وحسن استثماره ويمكن تحقيق ذلك من خالل توزيع نشرات
إرشانيه على املديرين تبي معنى الوقت ،وتوزيع تجارب ناجحة في استثمار الوقت .أ
 -2تدريب مديري املدارس الثانوية على مهارات التخطيط والتنظيم من خالل تدريبهم على كيفية تحديد
الهداف لي مهمة ورسم الخطط التفصيلية للمهام .أ
 -3توظيف الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة في حفظ البيانات واملعلومات ويمكن تحقيق ذلك من خالل
توفير أجهزة حاسوب والبرامج الالزمة ألنارة املهام املدرسية وتدريب املديرين على استخدامها .أ
أج -صنع واتخاذ القرار :أ
تبني ثقافة فكرية معاصرة تسهم في تدعيم مشاركة العاملي في صنع واتخاذ القرار املدرس ي باملدرسة بأهمية
نورهم في صنع القرار املدرس ي واحترام آراءهم والخذ بمقترحاتهم في عملية صنع القرار .أ
د .تفويض السلطة:
 -1تدريب مديري املدارس على كيفية وخطوات وآليات تفويض السلطة ويمكن أ يتحقق ذلك من خالل عقد
ورش عمل ملديري املدارس والعمل من خالل مجموعات لتبانل الخبرات وتشجيعهم على التحدث عن خبراتهم
الذاتية ل أالستفانة منها ،وعقد نورات تدريبية تشبع احتياجات املديرين في مجال تفويض السلطة .أ
 -2تحفيز العاملي على قبول السلطة املفوضة لهم لنجاز مهام معينة من قبل املدير .ومنح صالحيات تتواءم مع
إمكانات العاملي باملدرسة .أ
 -3منح مدير املدرسة ثقته للعاملي معه في أثناء عملية التفويض .أ
متطلبات تنفيذ التصور املقترح:
 -1تشجيع القانة التربويي وخصوصا مديري املدارس الثانوية نحو تبني ثقافة الفكر ا ألناريأ املعاصر وا أالستفانة منه
في جوانب العمل ا ألناريأ املختلفة .أ
 -2تطبيق الالمركزية في إنارة التعليم .أ
 -3توفير املتطلبات املالية والفنية والبشرية الالزمة لتطوير أناء املديرين .أ
 -4عقد نورات وورش عمل تدريبية للمدراء تتضمن في محتواها املداخل ا ألنارية املعاصرة لتطوير ا ألناء .أ
 -5تشجيع العاملي في املؤسسات التعليمية على املشاركة في صنع القرار .أ

التوصيات واملقترحات:
-1
-2
-3
-4
-5

تقييم برامج ونورات تأهيل مديري املدارس .أ
الوقوف على معوقات تطوير أناء املديرين والعمل على ازالة هذه العوائق .أ
تطوير برامج الحاسب اآللي التي تقدم ملديري املدارس .أ
تطوير البرامج التدريبية أثناء الخدمة .أ
تطبيق التصور املقترح الذي تم وضعه من قبل الباحث .أ
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