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مستخلص البحث:
يهدد

البث لل التعر

عل مسددددددتوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في بطا ال

ة االسددددددترا ي ية ،و هيئة

المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير ،والتعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع المدرسي ،ودعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان
المدرسدددددة ،ولدارة األامار المدرسدددددية ،وكعلك الكشدددددب عن وجود فروف بين المعلمار في ددير مسدددددتوز التميز الديادد لدز
المديرار بعا ً لمتغير سدطوار ال برة وأست دم البث

المطهج الوصفي المسثي ،والمطهج الوصفي المدارن كون م تمع البث

من مديرار المدارو الفا وية الثكومية في شددددددرف وارظ مثافاة ال ادب وعددلن الكلي  )54مديرة خالل العام الدراسددددددي
4545لـددد4544 -لـددد) ،ومعلمار المدارو الفا وية الثكومية في شرف وارظ مثافاة ال ادب وعددلن الكلي  )4454معلمة
خالل العام الدراسي 4545لـدددددد4544 -لـدددددد) واشتملت عيطة البث عل عيطة عشوادية من معلمار المدارو الثكومية بطسبة
 )%02لكل مديرة مدرسة لدارة التربية والتعليم4545 ،لـ)
م بطا استبا ة البث المكو ة من  )4مثاور للتوصل ال

تادج البث

وكا ت ألم التوصيار والمدترحار من البث في دعم

جوا ب التميز الديادد لدز المديرار من قبل اإلدارة العليا ،متابعة مت لبار واحتياجار المدارو بتهيئة بيئة مساعدة عل
التميز الديادد ،دديم دورار دريبية للمديرار عن التميز الديادد
الكلمات المفتاحية :التميز الديادد ،مديرار المدارو الفا وية ،مثافاة ال ادب

The level of leadership excellence among secondary school principals in Taif Governorate

Abstract
This research aimed at recognition of leadership distinction level of girls secondary school
principals in building of strategic plan, arrangement of managerial climate that support change,
dealing with joiner staff and promoting the members of school society, endorsing of school
activities and committees, management of school crisis. Also, the research aimed at detection of
existence of differences between female teachers in estimating the leadership distinction level of
the principals in accordance with the variables of years of experience.
The research used the descriptive survey method, and the comparative descriptive method. The
research community consisted of principals of government secondary schools in the east and
west of Taif governorate, and their total number was (45) principals during the academic year
(1434 AH - 1435 AH), and female teachers of government secondary schools in the east and
west of Taif governorate, and their total number was (1561) teachers during the academic year
(1434 AH - 1435 AH). ). The research sample included a random sample of public school
teachers at a rate of (20%) for each school principal. (Department of Education, 1434 AH).
A research questionnaire consisting of (5) axes was built to reach the results of the research. The
most important recommendations and proposals from the research in support of aspects of
leadership excellence for female principals by senior management, follow-up to the requirements
and needs of schools by creating an environment conducive to leadership excellence, and
providing training courses for female principals on leadership excellence.
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: مقدمة.1
عتبر الديادة مثوراً مهما ر كز عليه م تلب األ شد ة في جميع المطامار الثكومية وال اصددة ومع اادياد و ور شددا
المطامار في جميع الم االر أصددبثت الديادة المتميزة م لبا ً وددروريا ً لدفراد في طسددي جهودلم و طايم أمورلم و وجيههم
 و سددددددت يع الدول لن ددم أد م تمع و وير امه يتوقب عل ما يتوفر له من،والغايار
الم تمع

اه ثدي ألدا

طسي ال هود ودفعها

الوجهة الصددددددثيثة لتثدي األلدا

الدادة اإلداريين المتميزين الدادرين عل

يرز ال ويل )451 ،0225 ،أن من ألم
بمزايا

لعار الم تمعار اإل سددددددا ية أن ثا بدادة ومسددددددئولين يتمايزون عن أقرا هم
التددم واالادلار ،فالدادد له أثره عل جماعته وقد ورد

علهم أقدر عل اإلسهام الفاعل في ثرك م تمعا هم ثو خ

في راثطا اإلسددددالمي أن بيطا مثمداً صددددل س عليه وسددددلم قال لن س يزع بالسددددل ان ما ال يزع بالدربن) بمعط أن الدادد يعد
عطصدراً مهما ً في ديطامية الم تمعار اإل سا ية و عاملها مع م تلب شئون حيا ها ،واليوم وب اصة في البلدان الطامية لطاك حاجة
ماسددددددة لل قادة  -في م تلب الم االر – يتميزون بالتربية ال يدة والتهيئة المطاسددددددبة والمددرة عل

ثمل المسددددددئولية والعم

األخالقي األصيل واإلخالص والتفا ي في ممارسة مت لبار أدوارلم الديادية
كمدا بده ريدد ) 54 ،0224 ،عل أ ده يطبغي عل الددادة أن يمدارسددددددوا اإلدارة التي عتمدد في جولرلدا عل الكفدا ة بدرجة
كبيرة ،ولكي يكون الدادة أكفا عليهم أن يدرروا في أحيان كفيرة ال ريدة المفل للديام باألشددددديا بشدددددكل صدددددثي ويتمكطوا من
لجرا اختيارار لسترا ي ية
وودددد
بيطما ك

كاريط ي أ) )0 ،0240 ،أن لطاك فرااا ً في المطاصددددب الديادية عل مسددددتوز العالم وقد أصدددداظ لعا الفرا

جميع مؤسدددسدددا طا الثكومية والتعليمية والت ارية والديطية ،وبعلك أصدددبثت الديادة بدورلا أمراً خ يراً ،وأصدددب السدددبيل الوحيد
لتميز الدادد لو ميز عمله عن اآلخرين
و اراً أللمية التعليم وخصددوصددا في المرحلة الفا وية وأثرلا الكبير في المسددتدبل والثرص الشددديد عل سددالمة م رجا ها
ومن خالل اال الع عل األدظ الطارد والدراسددار السددابدة م مالحاة مثدودية لعه المراجع والدراسددار التي التمت بالتميز
الديدادد بدالرام من كو ده ح ر األسدددددداو في

داد أد عمدل لدارد ،والديدادة اإلداريدة التربوية في المدارو من الكفا ار التي

يعول عليها ثسين عملية التعليم
ولعا البث سددددو

يركز عل دور الديادار اإلدارية التربوية في المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب ومسددددتوز وفر الكفا ار

اإلدارية التربوية في عملية الديادة اإلدارية التربوية

 .1.1مشكلة البحث وتساؤالته:
مما سدددب يتضددد لطا ألمية التميز الديادد ودوره الفعال في المؤسدددسدددار التعليمية و د أن مؤسدددسدددار التعليم واجه صدددعوبار
و ثديار وبعلك فهي ثتاج لديادار لدارية متميزة تبط فكر الت وير و سددع للتميز وقادرة عل قيادة المؤسددسددة بفاعلية ،وفي
الواقع

دد أن الكفير من الديادار اإلدارية فتدر لل العديد من المهارار ومن لطا جا ر الثاجة لل البث عن التميز الديادد،

ومن خالل الدراسدة االسدت العية التي أجر ها الباحفة بهد

التعر

عل الثاجة لل لجرا لعا البث  ،ويمكن صيااة مشكلة

البث في السؤال الرديسي التالي:
ما مستوى التميز القيادي لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف؟
ويتفرع عنه األسئلة التالية:
-4

ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في بطا ال

ة االسترا ي ية من وجهة ار المعلمار؟

-0

ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير من وجهة ار المعلمار؟

-4

ما مسددتوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في التعامل مع المرؤوسددين و ثفيز أعضددا الم تمع المدرسددي

من وجهة ار المعلمار؟
-5

ما مسددتوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في دعم األ شد ة المدرسددية ودعم ل ان المدرسددة من وجهة ار

المعلمار؟
 -4ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في لدارة األامار المدرسية من وجهة ار المعلمار ؟
 -5لل يوجد اختال

بين المعلمار في ددير مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو بعا ً لمتغير سطوار ال برة ؟

 .1.1فروض البحث:
ال وجد فروف ذار داللة لحصادية عطد مستوز الداللة ( )a≥0,5بين متوسط درجار المعلمار في دديرلن لمستوز التميز
الديادد لدز المديرار بعا ً لمتغير سطوار ال برة)

 .1.1أهداف البحث:
ويهدف البحث إلى:
 التعر



عل مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في بطا ال

ة اإلسترا ي ية

الكشب عن مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير
التعر

عل مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع

المدرسي


الكشب عن مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة

 الكشب عن مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في لدارة األامار المدرسية
 الكشب عن وجود فروف بين المعلمار في ددير مستوز التميز الديادد لدز المديرار بعا ً لمتغير سطوار ال برة

 .1.1أهمية البحث:
تبرز أهمية البحث في أنها:
 فـيد التربويين والتربويار وصطاع الدرار في ا اذ الدرارار المطاسبة لتعيين الديادار التربوية المؤللة واالستفادة من اربهم
المتميزة و دلها لآلخرين و دديم دورار دريبية لت وير بلية العمل
 فـيـد الم تمع من خالل وفير مدارو بديادار متميزة طعكس عل م رجا ها
 فـيـد ال الظ بتوفير بيئة عليمية مطاسبة
 عتبر تادج الدراسة و وصيا ها مسالمة فكرية وبثفية ضا

للباحفين في م ال التميز الديادد في المؤسسار التعليمية

 .1.1حدود البحث:
لطالك عدة حدود التزمت بها الباحفة ولي:
 حدود موضوعية  :التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية وذلك من خالل طاول الموووع وعروه في خمسة
مثاور رديسية ولي كالتالي :بطا ال

ة اإلسترا ي ية -هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير -التعامل مع المرؤوسين و ثفيز

أعضا الم تمع المدرسي  -دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة  -لدارة األامار ،وقد م دمج مثور التعامل مع
المرؤوسين ومثور ثفيز أعضا الم تمع المدرسي في مثور واحد ،وكعلك م دمج مثور دعم األ ش ة المدرسية ومثور دعم
ل ان المدرسة في مثور واحد
 حدود بشرية :سيتم

بي البث عل مديرار المدارو الفا وية الثكومية بشرف وارظ مثافاة ال ادب

 حدود زمانية :سيتم

بي البث في الفصل الفا ي للعام الدراسي 4545ه4544-ه)

 .1.1مصطلحات البحث:
ويدصد به في لعا البث :
 -4التميز:
التميز لغة في المع م الوسيط :امتاا الشي ) عطي بدا فضله عل مفله ،وكعلك
الميز عطي الرفعة) الوسيط)4991 ،
التميز اص الحاً :عرفه البيالود وبخرون )04-02 ،0225 ،بأ ه حالة من التفوف وامتالك الفرد المدوم األساسي ل ودة معيطة
وحصوله عل درجار ادرة ،ويدصد بالتميز Excellenceأن يعط ب ا ب مثدد من جوا به الشاملة
إدارة التميز :عرفها السلمي )04 ،0220 ،بأ ها" الددرة عل

وفي و طسي عطاصر المطامة و شغيلها في كامل و رابط

لتثدي أعل معدالر الفاعلية والوصول بعلك لل مستوز الم رجار العد يثد رابار ومطافع و وقعار أصثاظ المصلثة
المر ب ين بالمطامة "
 -0القيادة:
القيادة لغة :من الفعل قاد) كما في قاد الرجل بعيره فهو يدوده قوداً ،وقد ثبت في كتاظ الصدددثاد في اللغة والعلوم بأ ها مأخوذة
من كلمة " الدياد" ولو الثبل العد داد به الدابة وبالتالي فالديادة لي وسدددديلة الوصددددول بها عل الطثو الم لوظ فاديا ً للعدبار،
و طبا ً لتلك الوسيلة من يدوم بها ولو الدادد الدث ا ي)4 ،0221 ،
الديادة كما عرفها فطفرد " لي عبارة فاعل بين الدادد وبخرين بثي يثاول التأثير عل اآلخرين من أجل ل باع واست دام أساليب
عديدة مفل التثفيز حت يصبثوا ابعين له وبالتالي ثدي األلدا " الغزو)0229،44 ،
 -1التميز القيادي :تتبنى الباحثة التعريف اإلجرائي اآلتي:
التميز القيادي :لو ممارسدددة فاددة في لدارة وقيادة المدرسدددة لتثدي األلدا

التربوية المطشدددودة ويمكن قياسدددها من خالل ثديد

مستوز ميز المديرار في بطا خ ة لسترا ي ية ،و هيئة المطاخ الداعم للتغيير،

والتعامل مع المرؤوسدين و ثفيز أعضدا الم تمع المدرسي ،ودعم األ ش ة والل ان المدرسية باإلوافة لل الددرة عل لدارة
األامار بمهطية بهد

الوصول بالمدرسة لل مستوز مميز

 .1.1إجراءات البحث:
4

اال الع عل األدبيار التربوية والدراسار السابدة المر ب ة بم ال البث

0

اختيار موووع البث ولجرا دراسة است العية

4

ثديد مشكلة البث والتساؤالر و عريب المص لثار

5

ثديد ألدا

4

ثديد مطهج البث

5

ثديد م تمع البث  -عيطة البث و ريدة اختيارلا

1

بطا أداة البث

البث وألميته

االستبا ة) وذلك بتثديد األبعاد الرديسية وصيااة الفدرار وعروها عل م موعة من المثكمين

وحساظ الصدف واال ساف الداخلي والفبار
1

وايع االستبا ار و ميعها وحساظ العادد مطها و فريغها عل الثزم اإلحصادية

9

ل يص الطتادج وكتابة وصيار البث ومدترحا ه

 .1اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .1.1اإلطار النظري
المبحث األول :القيادة المدرسية ودورها في تحقيق التميز
يرز حسين )441 ،0225 ،أن الدور الرديسي للدادد:


خل الرؤية المستدبلية للمدرسة ،والرؤية المستدب لية لي صورة شمولية متسعة لما يريده قادد المدرسة أن يكون عليه،

ولعا يعتبر من األدوار الديادية ال ديدة لتثدي


ميز الدادد

لن ارو قيم التميز في قلوظ العاملين مهمة أساسية لتثدي التميز في األدا فالدادد العد ال يست يع أن يغرو قيم التميز

في الثاور لن يثصد لال الفشل في المستدبل


للديادة دور مهم أكيد التميز من خالل



تول الديادة مسئولية طمية العاملين من خالل العديد من األساليب مفل المشاركة في العمل و فويض السل ة ،و ثدي

فيض عدد اللواد والدوا ين المكبلة لددا المتميز

و طمية قدرار العاملين


يتعامل الدادد مع م موعار كفيرة من العاملين وال الظ وأوليا األمور و سع كل األ را

تعارض مع مصال األ را

األخرز

لل

ثدي ألدا

قد

القيادة مفهومها وأهميتها:
كلمة قيادة يو ا ية األصل مشتدة من الفعل " يفعل" أو يدوم بمهمة ما ،والديادة لي سل ة و شا و أثير عل اآلخرين
الم الفي)442 ،0221 ،
و عر

الديادة بأ ها " الطشا اإلي ابي العد يمارسه ش ص معين في م ال اإلشرا

اإلدارد عل اآلخرين لتثدي لد

معين

بوسيلة التأثير أو االستمالة أو باستعمال السل ة الرسمية بالددر المطاسب وعطد الضرورة بدر )451 ،4520 ،وقد عرفها Kontz
) ) & Odonnelبأ ها "عملية التأثير التي يدوم بها الدادد في مرؤوسيه إلقطاعهم وحفهم عل اإلسهام الفاعل ب هودلم للديام
بطشا متعاون" ،وأيضا ً عرفها  Fiedlerبأ ها " تضمن ال هود المبعولة للتأثير في سلوك الطاو أو غييره من أجل الوصول
لل ألدا

المطامة واألفراد" الكاللدة)41 ،0220 ،

الفرق بين اإلدارة والقيادة:
المدير يدير ويدود اآلخرين عن ري الديادة الطش ة وفي لعه الثالة يوجه ويطام الدادد الفري ويكون متثمسا ً لدياد ه للفري ،
أو يدوده بكو ه موذجا ً للددوة ولطا يكون دور الدادد سلبيا ً أل ه يفعل ما يفعله ب بيعته ولكن لعا السلوك يمفل لدز اآلخرين سلوكا ً
موذجياً ،وكال الدورين متوقعان من المدير وال اليوم وربما يتدن المدير كليهما ويس)029 ،0224 ،
مما ددم يمكن الدول بأن كفي ًرا من الطاو ي تلط عطده مفهوم الديادة بمفهوم اإلدارة ،فيثسب أ هما وجهان لطفس العملة ،ولكن
ذلك بعيد عن الصواظ ،فاإلدارة ركز عل اإل اا واألدا في الوقت الثاور ،بيطما ركز الديادة عل العالقار اإل سا ية و هتم
بالمستدبل
مفهوم القيادة اإلدارية وأهميتها:
يرز الدث ا ي )0221،1 ،أن الديادة اإلدارية Management Leadership

تلب عن الديادة بشكل عام ،وذلك أن

الديادة ستمد قو ها من السمار والصفار الش صية التي يتمتع بها الدادد ،بيطما الديادة اإلدارية عتمد عل السل ة الرسمية أوالً
في ممارسة شا ها ،ثم عل ما يتوفر لها من السمار والصفار الش صية ،وأشار لاوو)42 ،0225 ،
أهمية القيادة اإلدارية :ذكر الثريرد )449 ،0242 ،أن الديادة مفل وظيفة فرعية من وظادب اإلدارة باعتبارلا أكفر مثدودية
في ثفيز اآلخرين عل

ثدي األلدا  ،فهي كل من يتم اختيارلم من العاملين في المؤسسار من قبل السل ار العليا شر أن

توافر لديهم مهارار وخبرار

دم الم ال العد اختيرر لدياد ه ،فيما أكد الباكر )44 ،0224 ،ألمية الديادة اإلدارية في كو ها

صورة فعالة للربط ما بين األفراد والمصادر المتوفرة في المؤسسة معا ً لتثدي ول اا أشيا قد يكون من المستثيل ثديدها دون
لعا الطوع من االر با  ،بيطما يرز عاشور)415 ،4991 ،
خصائص القيادة اإلدارية:
 -1الخصائص المهنية :و شمل المعرفة بألدا

المرحلة التعليمية ووسادل ثديدها ،ومعرفة خصادص مو التالميع ،ومالحدة

المست دار التربوية والت ورار ،ومساعدة المرؤوسين عل الطمو

 -0الخصائص الشخصية ومنها :العكا وال مود ،والطشا الدادم ،والتفهم لما يدوله اآلخرين ،ومهارار ا صالية عالية ،الددرة
ثليل المواقب بشكل سريع ومستمر ،وال رأة في ا اذ الدرار ،والددرة عل التكيب وحسن األدا الثريرد،0221 ،

عل
)441

وهناك سمات قيادية خاصة بالنساء ومنها :المشاركة الفعالة مع فري العمل ،التعا ب واإلبداع ولو لدز المرأة أكفر أثيراً،
و فهم حاجار اآلخرين ،والتفويض والمرأة رز التفويض مشاركة وليس فيه طافس بعكس الرجل العد يراه مطافسة ،و عتمد
المرأة في التواصل عل العالقار ولعا يكسبها واصل اج

مرواد )92 ،4509 ،ويان البعض أن بيعة الديادة الطسادية

االلتمام بالطاو أكفر من االلتمام بالعمل واال اا ،بيطما يؤكد السويدان ،باشراحيل)021 ،0225 ،
التميز القيادي ومفهومه:
أصب مص ل التميز يثا بثضور كبير في أدبيار م تلب المؤسسار ال دمية واإل تاجية في م تلب أ ثا العالم ،وكفيراً
ما ير بط بالمكون اإلدارد للمؤسسة من حي السرعة واإل تاج األكفر وال هد والكلفة األقل ،وومان ال ودة والطوعية ،ويمكن
اد لعا ال مود في لدارة المؤسسار اإل تاجية حي الدابلية للدياو راود)042 ،0221 ،
ويعرف مكتب التربية األمريكية الموهبة والتميز كاآلتي:
المولوبين أو المتميزين لم العين يتم الكشب عطهم من قبل أش اص مهطيين ومت صصين ،والعين يتكون لديهم قدرار واوثة
ومددرة عل اال اا المر فع الصيرفي أ))0221،40 ،
وذكر مرسي ) 40 ،0242 ،أمفلة للتميز فدال :كون المرأة متميزة عطدما درأ عن أحدث وصفار ال عام و سأل ذود ال برة
و تابع البرامج المت صصة في ذلك ،ويكون اآلبا واألمهار متميزين عطدما يدر ون عن ربية أبطادهم ،ويدخلون لل مواقع
االستشارار التربوية عل شبكة اال تر ت ،ودادما ً يسألون المت صصين وذود ال برار كل ذلك من أجل التميز كما أكد البيالود
وبخرون )59 ،0225 ،أن التميز في اإلدارة لم يعد رفا ً أو أمراً ثا وياً ،بل أوث ورورة من ورورار العصر ومدوما ً من
المدومار االستمرار في أدا المهام ولهعا التميز شدان:
األول :أن التميز في اإلدارة يعطي الديام بمهام جديدة و أكيد المهام الثالية والتي دفع حركة العمل ثو التميز
الثاني :لو ا عكاو التميز عل العمل المدرسي ،فصالد المدرسة يعتمد عل قياد ها
لماذا نريد التميُز؟
التميز جز من راثطا وديططا العد حفطا عل ل دان أد عمل دوم به وعل التزام مكارم األخالف وعل ألمية حسن التعامل
مع الطاو ومن ذلك قوله عال :

كولِ كذا حيِّيتم ِبت ِكثيَّ ٍة فك كثيُّوا ِبأكحْ كسنك ِم ْطهكا أكوْ ر ُّدولكا لِ َّن َّ
كي ٍ كح ِسيبًا)) سورة
سك ككانك كعلك ٰ كلِّ ش ْ

الطسا )15
التميز يعطي ال ودة وخصوصاً في التعليم ،والبد لطا من مؤسسار لمراقبة ال ودة و ثديد المواصفار والتدييم و ثن اآلن في
عصر السرعة بل لو عصر االمتياا و ثتاج فيه لل التميز في الطاو وال دمار والبضادع بل مكتوم)411 ،0229 ،
ثقافة التميز:
ذكر الثزيم ) 4544 ،أن األمم داو بمدز مولا المستمر ،وبمدز بعد األلدا
بالسرعة التي تثرك بها

اه الهد ،

التي تثرك من أجلها ،ولي داو كعلك

لدد أصبثت ثدافة التميز ورورة ال اط عطها ،فالع ا واألدا والطتادج لن لم واكب
مكان لها في م اان التاريخ ،لعا عليطا أن هتم بفدافة التميز

بيدياً حت

ور الفكر اإل سا ي فال جدوز مطها وال

سير عل ال ري الصثي  ،بيطما يؤكد بل مكتوم،

)0229،411
ميزة التميز:
تميز المؤسدددسدددة عن مطافسددديها عطدما يكون بمددورلا الثيااة عل خصدددادص فريدة

عل الزبون يتعل بها ،وحت يتم الثيااة

عل لعه الميزة يسددتطد لل عوامل دع بعوامل التفرد ،بثي قد ط م خاصددية التفرد لطشددا معين ،عطدما يمارو التعلم بصددفة
جيدة ،فال ودة الفابتة في العملية اإل تاجية يمكن علمها ،ومن ثم فإن التعلم العد يتم امتالكه بشددددددكل شددددددامل كفيل بأن يؤدد لل
ميز متواصل ،ويمكن است دام الميزة ب ريدتين:
أ من خالل ميز خدمار المطامة عن المطافسددددددين عن ري لوددددددافة خصددددددادص فريدة لل دمار المددمة ،مما يع يها جاذبية
طافسية في السوف
ظ احتمال وفر فرصة الست دام كطولوجيا المعلومار )50 ,1994 , Noe and others
مؤشرات التميز:
المؤشر األول  :عملية الت

يط ي ب أن أخع في االعتبار أوواع الم تمع واحتياجا ه ،والمصادر واال الار االقتصادية

والتكطولوجيا
المؤشر الثاني :أن ياهر المتعلمين ددما ً في اكتساظ المهارار والكفا ار األساسية التي عزا ألدافهم التربوية ،و ددما ً في
البر امج التعليمي ،و دديم دارير سطوية ومالية ومدز أثيرلا في التددم
المؤشر الثالث  :است دام رف مطاسبة ال تدا ال الظ ،ولعداد برامج مطه ية و دريسية لتلبية احتياجا هم ،وبدا ال الظ في
البر امج لمدة كافية
المؤشر الرابع :أن يهتم البر امج بهيئة التدريس ،و ثسين فعاليتهم ،و طمية قدرا هم عل التكامل مع وعيار م تلفة من الدارسين
البيالود وبخرون)41 ،0225 ،
فلسفة التميز في التعليم:
يمكن اشتداف عريب فلسفة التميز في التعليم عل أ ها :شا عدلي استشرافي مطام يهد

لل التعليم و ددلا ولعادة طايمها

لتثدي اال ساف واال س ام فيما بيطها ولبراا أوجه التميز فيها ،وذلك وف رؤز ومعايير من خبرار و ارظ ومعايير عالمية
و ض لع فلسفة التميز بفالثة أدوار ولي:
الدور األول :دور ددد ثليلي لل وا ب المعرفية والديمية والتطايمية
الدور الفا ي :دور طسيدي استشرافي للتطسي واالستفادة من ال برار والت ارظ في م ال التعليم
الدور الفال  :دور وجيهي مستدبلي واال الف من الواقع ورصد المسارار في المستدبل الد ب)44 ،0229 ،

إدارة التميز كمدخل لمواجهة المنافسة:
من الصدددعب بمكان ألية مطامة أن ت الل المطافسدددة سدددوا عل المسدددتوز المثلي أو الدولي ،باألخص مع التوجه المتزايد
ثو ال صد صددة و ثرير األسددواف و طامي ح م المطامار الدولية ،و وسددع أ شد تها جغرافيا ً داخل البلد الواحد أو دولياً ،األمر
العد رك أثاره عل درجة المطافسة التي واجهها المطامار مثليا ً ولقليميا ً ودويا ً ويعتبران التميز واالبتكار من االسترا ي يار
التي ي ب أن تبطالا المطامار لمواجهة المطافسددددددة في بيئة األعمال والدادم عل لدارة التميز في المطامار ي ب أن يكون ملما ً
ببعض ال وا ب الهامة المر ب ة بإدارة التميز ومن ألمها ما يلي:
ماهية التميز واالبتكار في منظمات األعمال:
التميز يعطي االبتكار ،أو لو اإل يان بما لو م تلب عن اآلخرين المطافسدين أو اير المطافسددين فهو يطشددح شددريثة سددوقية من
خالل االست ابة المطفردة لثاجتها عن ري االبتكار ويتم التميز بالتالي:


تحقيق ميزة تنافسييييية :بمعطي أن كون األفضددددل من المطافسددددين في واحد أو أكفر من األدا االسددددترا ي ي التكلفة –

ال ودة  -االعتمادية – المرو ة – االبتكار)


التخلي المنظم عن القديم :وقدرة المطامة عل التوصدددل لل ما لو جديد يضددديب فيه أكبر وأسدددرع من المطافسدددين في

السوف رووان)0225 ،
إدارة التميز:
فدإدارة التميز لي لدك األ شدددددد دة التي

عدل المطامدة متميزة ومتفوقدة في أدادها عن باقي المطافسددددددين وذلك من خالل وظيب

الددرار والموارد المتاحة وظيفا فعاال ومتميزا بشكل ي علها متفوقة ومتفردة ،ويطعكس ذلك عل كيفية التعامل مع العميل سوا
الداخلي أو ال ارجي ،كيفية أدا أ ش تها وعمليا ها ،كيفية صميم ولعداد سياسا ها واسترا ي يا ها اإلدارية والتطايمية
مداخل إدارة التميز:
أ) الوضييا التنافسييي للمنظمة  :Competitive Positionلدد طاول الفكر اإلدارد الووددع التطافسددي للمطامة ،ولعا الووددع
شدددكله خمس قود طافسدددية ولي :هديد المطافسدددين ال دد ،والصدددراع بين المطافسدددين الثاليين ،و ثديد المطت ار البديلة ،وقوز
المشدترين التفاووددية ،وقوز الموردين التفاوودية ،ويرد البعض أن لكل مطامة اسددترا ي ية طافسدية شدداملة لي خليط لدلدا
المسدتهدفة من قبل المطامة ووسدادلها لتثدي لعه األلدا

و شمل صيااة االسترا ي ية التطافسية للمطامة األخع باالعتبار أربع

عوامل رديسدددددية ولي :دا الدوة والضدددددعب للمطامة ،والفرص والتهديدار ،والديم الشددددد صدددددية لمدرا المطامة ،والتوقعار
االجتماعية
ب) ميداخيل إدارة التميز :تعددد مدداخدل لدارة التميز في مطامدار األعمال بين دراسددددددار أكاديمية وبثوث علمية ،ودراسددددددار
ميدا ية ،ومن ألم لعه المداخل كما يلي:
أوال :ما حدده (دراكر) كمدخل إلدارة التميز وينحصر في :األفراد العاملين ،والبيئة المادية للمطامة ،والعمليار ،والمطت ار

ثانيا :الدراسييية الميدانية التي قام بها (توماس بيترز) أحد خبرا اإلدارة في الواليار المتثدة ،حي قام بهعه الدراسدددة للتعر
عل أسدباظ التميز في مطامار األعمال ،وقد خرج بم موعة من المبادئ األساسية التي ست دمها الشركار المتميزة لكي بدي
عل الدمدة ولي :اال ثيداا لل العمل ،والتدرظ لل العمل ،واإلدارة العا ية والريادة ،واإل تاجية من قبل العاملين ،واال دماج في
التطفيع ،وااللتصداف بالطشا األصلي للشركة ،والتطايم البسيط ،والهيئة اإلدارية الصغيرة ،وصفار الثرية واال ضبا

لن فكرة

التركيز عل اسددددددت ددام عمليدار المطامة كمدخل لتثدي ميزة طافسددددددية للمطامة ،حي أ ه يمكن أن مارو وظيفة التسددددددوي
باست دام دطية المعلومار ( )ITأو بما يسم بالتسوي اإللكترو ي يو س)45 ،0224 ،
التميز في األداء مفهومه وأهدافه:
وردر عدة عاريب لمفهوم التميز في األدا ومطها:
عرفته التميمي بأ ه " التميز في األدا لو الرابة في رفع مستوز الكفا ة واإل تاجية ولطاك عالقة بين ش صية الفرد وأداده
المتميز" بيطما عرفه الدبالن عل أ ه" ثدي األدا المتميز في العمل معياره العالقة بين الموظب والمراجع في بعض ال هار
الثكومية ال دمية " بيطما يشير عار

وبخرون ) 4544 ،أ ه البد من دديم الثوافز و هيئة بيئة العمل وربط األدا بطاام

الترقيار وبالزيادة السطوية لكي ثد األدا المتميز في العمل
جائزة التربية والتعليم للتميز:
ا القا ً من دعم و ش يع أفضل الممارسار والمبادرار التعليمية ال القة داخل المؤسسار التربوية ،وفي ل ار السعي ثو
وير دور لعه المؤسسار في لحداث طمية و هضة و طية ،و سيداً لفدافة ال ودة في العمل والتميز في األدا التربود جا
لعالن واارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن أسيس جادزة سطوية للتميز التربود توسع عاما ً بعد عام لتشمل
كافة عطاصر المطاومة التربوية والتعليمية ،جا ر فكرة ال ادزة بعد التوصية التي ا علا قادة العمل التربود في لدادهم العد عدد
بمكة المكرمة 4542لـ) ،ثم ثولت لعه التوصية لل قرار قابل للت بي  ،حي

أعلن األمير فيصل بن عبدس واير التربية

والتعليم عن ل الف جادزة واارة التربية والتعليم لددا المتميز بداية من عام 4544لـ)
تعريف الجائزة:
لي مطثة دديرية سطوية ددمها واارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ستهد

التكريم الالد لكل من المعلم

المتميز ،والمدير والمدرسة المتميزة ،والمرشد ال البي المتميز ،والمشر التربود المتميز من ال طسين) ،وذلك فميطا ً ل هودلم
و دديراً ألدادهم اإلبداعي ولدفعهم ثو التميز الدادم ليصبثوا ماذج م تمعية سعودية يثتعد بها في عصر التميز وم تمع
المعرفة ،و هد "جادزة التربية والتعليم للتميز "لل
والتعليم عل مستوز الميدان

ش يع ولبراا الممارسار التربوية المتميزة في كافة ق اعار واارة التربية

و تضمن ال ادزة م موعة قيم اإل سا ية العليا مطها :الموا طة  -اال تما – الشفافية  -المسئولية المهطية – التطافس اإلي ابي –
العدالة – احترام التطوع الفدافي– كافؤ الفرص ،وقد م ثديد م موعة من المفاليم الرديسة حسب دليل معايير المدرسة المتميزة،
)5-0،0
المجاالت :لي الموووعار األساسية التي تضمطها مطاومة اإلدارة والمدرسة المتميزة
المعايير :لي عبارار وصددددفية ،ثدد بووددددود ما ي ب أن كون عليه اإلدارة والمدرسدددددة المتميزة ومعرفتها من قبل العاملين
فيها ،و بيدها داخل المدرسة
المؤشيرات :لي عبارار صب األدا والسلوك العد يتوقع من العاملين في المدرسة أن يؤدوه؛ للوفا بمت لبار ثدي المعيار
و ثدي مت لبار المدرسة المتميزة
المدرسييييية المتميزة :لي المؤسدددددسدددددة التعليمية التربوية التي عط ببطا المتعلمين بطا متميزاً ،بهد

رجمة ألدا

التعليم لل

سددددددلوكيدار وقيم لي ابية ،ولعداد المتعلمين فيها لثياة عملية اجثة مع التركيز عل المهارار الثيا ية التي ثد لعه األلدا
عبر وسادط و دطيار مت ورة
الترشيييي  :يث التددم لل ادزة ل ميع المدارو داخل المملكة الثكومية ،واألللية ،و ثفيظ الدربن) ،وكعلك المدارو السدددعودية
في ال ارج
ملف التقديم :يتم التدديم الكترو يا عل موقع ال ادزة ،ومن ثم ثميل ملب الترشددي  ،واسددتكمال باقي البيا ار ،ولرسدداله رسددميا
من المدرسة لل مكتب التربية والتعليم
مراحل التقييم للمدرسة المرشحة
 -1مرحلة التقييم على مستوى مكتب التربية والتعليم:
يدوم مدير مكتب التربية والتعليم بطين  /بطار) من خالل ل طة بمراجعة لبار المدارو المرشدددثة والتأكد من ا باف الشدددرو
عليها ،ويتم دييمها في ودو المعايير الفطية المثددة ،والرفع بمدرسدة مرشثة عن مكتب التربية والتعليم عل أن كون حصلت
عل

 )٪12فأكفر من درجار ب اقة التدييم

 -1مرحلة التقييم على مستوى إدارة التربية والتعليم:
يدوم مدير اإلدارة من خالل ل طة بمراجعة لبار المدارو المرشدددددثة والتأكد من ا باف الشدددددرو عليها ،ويتم دييمها في
وو المعايير الفطية المثددة ،والرفع بمدرسة واحدة مرشثة عن اإلدارة للواارة للتطافس عل المستوز الو طي في كل فئة من
فئار ال ادزة لذا حصلت عل

 )٪12فأكفر من درجار ب اقة التدييم

 -1مرحلة التقييم النهائي على المستوى الوطني:

دوم أما ة ال ادزة " الل طة العلمية " بمراجعة ملفار المدارو المرشثة من لدارار التربية والتعليم بالمملكة ،وكعلك المدرسة
المرشثة عن المدارو السعودية بال ارج ،والتأكد من ا باف الشرو  ،وحصول كل مدرسة عل

 )٪12فأكفر من درجار

ب اقة التدييم في المرحلة السابدة ،واال الع عل كافة شوالد التميز األخرز ويتم التدييم في وو المعايير الفطية المثددة
مكافئات الجائزة
واع جادزة اإلدارة والمدرسة المتميزة كما يلي %54:لمدير المدرسة و %04للهيئة اإلدارية بالمدرسة و %04لمعلمي
المدرسة و %42لصطدوف المدرسة دليل معايير المدرسة المتميزة)4 ،0 ،
(جدول )1 ،مكافئات جائزة التربية والتعليم للتميز في دورتها الرابعة للعام الدراسي 4544/4545لـ)

الفئات المستهدفة
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دور الجائزة في إبراز التميز:
لدد ساعدر ال ادزة في وفير معايير قياسية ،من خالل استمارار الترشي لكل الفئار كا ت بمفابة المرشد والموجه للمدرسة
في است دامها كأدوار للتدييم العا ي ،ووفرر ل اراً مرجعيا ً للعمل المدرسي المؤسسي ،وسالمت ال ادزة في شر ثدافة التميز
بين كل فئار الم تمع المدرسي ،وأوجدر ال ادزة بفاقا ً جديدة للعمل ،وخرجت من الط اف التدليدد لل الط اف العملي المشوف
دليل المدرسة واإلدارة المدرسية المتميزة)

المبحث الثاني :اإلدارة المدرسية واألدوار األساسية لمدير المدرسة.
واجه مطاومة التعليم في اآلو ة األخيرة وغو ار و ثديار تي ة لفورة التكطولوجيا الثديفة ،وبالتالي أدر لل سلسلة من
التغييرار التي رأر عل العالقار اإل سا ية وقد أدز لعا الت وير السريع العد عيشه اإلدارة الثديفة لل ورورة احتياجها
لل لدارة ربوية يكون لها أثر كبير في

اد العملية التعليمية ،فبدون لك الديادار الواعية والمسئولة فإ ه يتععر عل المؤسسار

التعليمية الديام بألدافها التعليمية والتربوية عل أكمل وجه

مفهوم اإلدارة ومستوياتها:
وقد عددر عريفار اإلدارة بتعدد وجهار الطار التي بثفت فيها ،ومن لعه التعريفار:
لطرد فايول اإلدارة بأ ها " :التطبؤ والت

يعر

يط والتطايم ولصدار األوامر والتطسي والرقابة"

أما كور تز وأدو يل فدد عرفا اإلدارة عل أ ها ":وظيفة لتطفيع األشيا عن ري األش اص" حبيب وبخرون،0240 ،
)01
مفهوم اإلدارة المدرسية وأهميتها:
عر

جوردن اإلدارة المدرسية بأ ها " جملة ال هود المبعولة في ال رف الم تلفة التي يتم من خاللها وجيه الموارد البشرية

والمادية إل اا ألدا

الم تمع التعليمية "

وقد كان أسلوظ اإلدارة المدرسية قديما ً يدتصر عل

سيير أمور المدرسة باألسلوظ التدليدد الدديم بالمثافاة عل

اام

المدرسة و طفيع ال دول المدرسي الموووع وحصر الغياظ ال اص بالمعلمين وال الظ واإلداريين والمست دمين ،أما في العصر
الثدي

فدد ا سع مفهوم اإلدارة المدرسية ليشمل ال ا بين اإلدارد والفطي ،دون الفصل بيطهما ،وأصبثت مهمة المدرسة هيئة

الطمو الكامل لل الب وأصب ال الب مثور اإلدارة المدرسية بل درعان)11-15 ،4509 ،
الفرق بين اإلدارة المدرسية واإلدارة التعليمية واإلدارات األخرى:
ويمكن بيان ألم ما تميز به اإلدارة المدرسية عن لدارة أد مؤسسة أخرز فيما يلي:
 حتمية وجودها :ال دمار التي ددمها المؤسسة التعليمية عتبر ورورة ملثة بالطسبة لرفالية الم تمع و ددمه
 المنظور الجماهيري :يرجع التمام ال مالير بها ال صالها بأال ما يملكه الم تمع ولم األبطا ولعا الوجود المتميز للمدرسة
له بثاره المتر بة عل لدارة المدرسة
 تعقد الوظائف والفعاليات :لحدز سمار اإلدارة أ ها تضمن مستوز فطي ودرجة من عدد العمليار فوف المتوسط ولعا
التعدد يؤدد لل كفير من المشاكل التطايمية والتطسيدية
 ألفة العالقات الضرورية :لطاك العالقار بين التالميع بعضهم ببعض ،وبين المدرسين بعضهم بعضاً ،وبين لؤال واآلبا ،
وبين المديرين والمدرسين ولكعا ،ولي عالقار تضمن فاعالً معدداً يثدث يوميا ً
 التأهيل الفني والمهني للعاملين :المعلمون يشتر حصولهم عل مؤلالر وشهادار معيطة مع دريب ولعداد مهطي
أهداف اإلدارة المدرسية:
وتسعى اإلدارة المدرسية لتحقيق عدة أهداف لخصها الهطداود )00 ،0229 ،كما يلي :متابعة ال

ط التربوية و دديم

التسهيالر الالامة لتطفيعلا بفعالية ،والعمل بشكل مستمر و عاو ي مع أوليا األمور وايرلم من المعطيين لتثدي حاجار التعلم
ل ميع ال الظ ،و طسي جهود العاملين بالمدرسة من أجل سرعة ل اا المهام المدرسية ،وكعلك وفير مطاخ مالدم للعالقار
اإل سا ية ال يبة داخل المدرسة ومع أوليا األمور والم تمع المثلي ،و هيئة فرص التطمية المهطية المستمرة للعاملين بالمدرسة،
وكعلك ثسين رف أدا العمل داخل المدرسة وفي الفصول الدراسية ،والعمل عل الت وير والطمو المستمر للمدرسة

وظائف اإلدارة المدرسية:
تكون اإلدارة من أربع وظادب أساسية لي:
 -1التخطيط :لو التفكير في المستدبل وووع االسترا ي يار التي مكن المدير من ثدي األلدا
ت لب وفير معلومار دقيدة ،و ثديد األلدا

يط

الموووعة ،وعملية الت

التربوية للياو)54 ،4915 ،

 -1التنظيم :لو ثديد األعمال الالامة لتثدي األلدا

و طايمها في لدارار وأقسام ووحدار ومستويار في وو

ثديد

العالقار التي يمكن أن طشأ بين األعمال والدادمين عليها في كافة المستويار وفي كل اال الار ،و ط ود وظيفة التطايم عل :
صميم الهيكل التطايمي ،و ثديد سل ار ومسئوليار كل مطصب ،و ثديد العالقار التطايمية بين م تلب المطاصب لدريس،
)44 ،4990
 -1التوجيه :لو لرشاد المرؤوسين و ش يعهم عل أدا العمل بفدة وحماو لكي يثددوا الطتادج المراوبة ،حي

يهيح ال و

المطاسب لعملية التطفيع ويعمل عل مالحاتها باستمرار ،كما يساعد في جعل الطاو يعملون في عاون وا س ام لكي يتثد الهد
حسين)0225 ،
 -1الرقابة :مفل الثلدة األخيرة في سلسلة العملية اإلدارية ،و ط ود الرقابة عل مدار ة التصرفار الفعلية بال
وا اذ اإلجرا ار التصثيثية الضرورية عطدما طثر

التصرفار عن ال

ط الموووعة

ط حمادار)450 ،0225 ،

فعالية اإلدارة المدرسية والتحديات التي تواجهها:
اإلدارة الفعالة لي التي ثسن است دام مواردلا البشرية بكفا ة لتثدي
األساسية في هيئة الارو

تادج مرجوة ويكون ذلك من خالل وعيها بوظيفتها

المطاسبة التي طاسب المرحلة التعليمية ،و ش يع الميعلا ومدرسيها ،و ثتاج اإلدارة المدرسية

الفعالة لل قيادة رشيدة واعية يمارسها مدير فعال قادر عل ممارسة عالقار ل سا ية يبة و هيئة جو مطاسب للعمل المدرسي
وظرو

اجتماعية مطاسبة في بيئة العمل حسان ،الع مي )425 ،0242 ،وقال ال د سبر  )44 ،0224 ،لن الدادد يصب أكفر

فاعلية عل الدوام عطدما يثصل عل األش اص المطاسبين العين يت اوبون مع اقتراحا ه
ومن أبرز التحديات التي تواجه اإلدارة الفعالة كما يراها المومطي )19-15 ،0221 ،اال ف ار المعرفي والعد ي الب بتثدي
الديادة المدرسية لتكون أكفر مالدمة مع احتياجار عصر العولمة ،وعدم التطاسب في لعداد مهارار ال لبة ال ري ين مع المهارار
الثديفة الم لوبة في الدادد التربود ،و طوع المهارار الم لوبة للديادة المدرسية المستدبلية والتي ر كز عل
العلمية العملية ،وكعلك الفورة العلمية التي

بر اإلدارة المدرسية عل

ديد معلوما ها و طوع الت صصار واكتساظ العديد من

المهارار والددرار ،وايادة عدد ال الظ والدوز البشرية العاملة في المدرسة ،باإلوافة لل
الم

طوع ال برار

وجود حلدة مفدودة ما بين

ون التربويون والمشرفون وبين المستوز التطفيعد العد مفله المدرسة ،ويضيب ب ارد)14 ،0229 ،

وهناك جابين رئيسين لدور مدير المدرسة في إدارة مدرسته وهي:
الجانب األول :ا ل ا ب الديادد اإلبداعي ،ولو ما ي ل عليه ال ا ب الفطي ،ويشتمل عل مهام

وير المطهج و ثسيطها وايادة

فاعلية التعليم والتعلم ،و وير العالقة بين المدرسة وجماعة المعلمين وال الظ والم تمع المثلي
الجانب الثاني :ال ا ب اإلدارد التطفيعد والعد يتعل بتيسير األمور اإلدارية اليومية واألعمال الورقية الرو يطية التي ي ب عليه
الديام بها الع مي)421-14 ،0221 ،

الكفايار الم لوبة لمدير المدرسة الفا وية:
يدصد الفاول ) 95-90 ،0242 ،بالكفاية امتالك الش ص المعلومار والمهارار والددرار الالامة لتثدي مستوز مدبول
من األدا ولي باختصار عبير عن مدز مطاسبة الش ص بهعه اإلمكا ار للديام بالمهمة الم لوبة
 -4كفايات معرفية  :Cognitive Competenciesولي المعلومار والعمليار والددرار العدلية ،والمهارار الفكرية الالامة
ألدا األفراد في م تلب م االر الثياة و شا ا ها
 -0كفايات وجدانية Affective Competencies:ولي برا األفراد واستعدادا هم وميولهم ،وا الا هم ،وقيمهم ،ومعتددا هم،
وسلوكهم الوجدا ي مفل :حساسية الفرد ،وثدته بطفسه،

اه عمله

 -1كفايات أدائية  :Performance Competenciesولي تضمن المهارار الطفس حركي في م ال المواد التدطية ومواد
التكوين البد ي والثركي ويعتمد عل ما يتوفر لدز األفراد من مثصالر سابدة في م ال الكفايار المعرفية
 -5كفايات إنتاجية  :Product Competenciesو تمفل في أدا األفراد للكفايار السابدة في الميدان ال هطي)455 ،4545 ،
دور المدير والمتغيرار والتثديار المؤثرة عل األدا :
لن ما واجهه مطاما طا اليوم من ثديار حاورة ومستدبلية ،يت لب هيئة و وير قيادار فاعلة ومؤثرة ،وليس لعا لو وف
الط اد الوحيد أو العالج الوحيد ،لكطه  -بال شك  -سبب لام من أسباظ التددم اإلدارد وفاعلية المطامة لاا التثديار كما أن
ثرد السلوك الديادد الفعال يمكن أن يمفل قدوة ،وأن يفرا صفا ً ثا يا ً مؤلالً قياديا ً مص ف )444 ،0224 ،

 .1.1الدراسات السابقة
أ  -الدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة المدرسية ودورها في تحقيق التميز:
الدراسات العربية:
 -4دراسة أبو سطيطة0244 ،م) درجة توافر الكفايات الفنية لدى مديري مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز والمراكز الريادية
من وجهة نظر معلميها في األردن) ،وأظهرر تادج الدراسة أن درجة وافر الكفايار الفطية لدز المديرين من وجهة ار معلميهم
في األردن كا ت متوس ة بالطسبة للدرجة الكلية ل ميع م االر أداة الدراسة ،وكا ت متوس ة بالطسبة لكل م ال عل حدة ،كما
كا ت متوس ة بالطسبة لكل فدرة من فدرار الم االر ،وفي وو الطتادج ضمطت الدراسة م موعة من التوصيار التي يمكن أن
يتبطالا المديرون وواارة التربية والتعليم في األردن ،ومطها أن دوم الواارة برفع درجة الكفايار الفطية لدز المديرين في م ال
رعاية ال لبة وم ال المعلمين والم ال المهطي وم ال أوليا أمور ال لبة والم تمع المثلي ،كما أوصت الدراسة بأن يتم ضمين
برامج لعداد المعلمين العين سيتم اختيار المديرين مطهم في المستدبل ،مساقار حول المتميزين تطاول كل ما ي ب أن يعرفه المعلم
عن لعه الفئة وكيفية التعامل معها ورعايتها
 -0دراسة جرار ،دويكار 0244،م) قياس العالقة بين مقومات التخطيط االستراتيجي والتميز باألداء في مصانا ألدوية
أظهرر الطتادج أن لطاك اثر اي ابي لمدومار الت

يط االسترا ي ي عل عطاصر التميز باألدا الطوعي من حي روا الزبادن،

روا العاملين وروا الم تمع ،وأن لطاك اثر اي ابي لمتغير التثسين الشامل والمستمر عل عطاصر التميز باألدا الكمي من
حي معدل العادد عل االستفمار ،الثصة السوقية ،و سبة التوظيفار ال ديدة

وأخيرا قدمت الدراسة م موعة من التوصيار لتعزيز التميز بأدا الد اع ألمها ورورة أن تبط شركار األدوية الفلس يطية
الت

يط االسترا ي ي بمطه ه العلمي المتكامل بكافة مراحله وحيفيا ه ،فال معط ال اا مرحلة بالتمام اقل من األخرز،

فالت

يط االسترا ي ي متكامل

 -4دراسة دلين 0242 ،م) أثر التمكين اإلداري على التميز التنظيمي :و وصلت الدراسة لل الطتادج التالية :لن مستوز لدراك
العاملين في شركة اال صاالر األرد ية ألبعاد التمكين اإلدارد كان مر فعا ً ولن مستوز لدراكهم ألبعاد ميّز مطامة األعمال جا
أيضا ً بدرجة مر فعة ،وجود أثر لام ذد داللة لحصادية للتمكين اإلدارد في ميّز مطامة األعمال في شركة اال صاالر األرد ية،
و وصي الدراسة بضرورة لي اد مطاخ طايمي مالدم لت بي مفهوم التمكين اإلدارد عمليا ً في الشركة ،و ش يع بعض الممارسار
اإلدارية كبطا الفري  ،والعدالة في المعامالر ،لما لها من أثر في بطا مطامار متميزة
 -5دراسة خفاجي 4542 ،ه) تطبيق ممارسة معايير التميز اإلداري للكفايات اإلدارية من قبل منسوبات إدارة مدارس رياض
األطفال والمشرفات التربويات بمنطقة مكة المكرمة :وألم الطتادج :يدرك م تمع الدراسة ألمية ممارسة
اإلدارد للكفايار اإلدارية المتضمطة الت

بي معايير التميز

يط -التطسي  -الديادة -اإلشرا  -اال صال -الطمو المهطي -التدويم) في لدارة مدارو

رياض األ فال بمديطة مكة المكرمة ،و وجد فروف ذار داللة لحصادية بين المتوس ار الثسابية ال اصة باست ابار أفراد م تمع
الدراسة بالطسبة لممارسة معايير التميز اإلدارد للكفايار اإلدارية المتضمطة الت

يط -التطسي  -الديادة -اإلشرا  -اال صال-

الطمو المهطي -التدويم) في لدارة مدارو رياض األ فال بمديطة مكة المكرمة والتي عزز لمتغير بيعة العمل اإلدارد) وأبرا
التوصيار :فعيل ممارسار معايير التميز اإلدارد للكفايار اإلدارية ،و فعيل ممارسار عملية الت

يط وذلك لرفع كفا ة العمل،

و رسم اإلسترا ي ية المطاسبة لممارسة عملية التطسي وف المع يار الداخلية وال ارجية لتهيئة البيئة المطاسبة لتفعيلها ،و عزيز
ممارسار عملية الديادة وذلك لت وير ودعم البيئة اإلدارية
 -4دراسة السبيعي 4542 ،ه) األدوار القيادية لمديري التربية والتعليم في ضوء متطلبات إدارة التغيير :وألم تادج الدراسة :أن
األدوار الديادية لمديرد التربية والتعليم في وو مت لبار لدارة التغيير مهمة بدرجة كبيرة جداً من وجهة ار أفراد م تمع
الدراسة ،وأ ه بعد ثفيز العاملين باإلدارة قد احتل المر بة األول  ،و اله بعد الديادة التشاركية في اإلدارة ثم بعد بطا و وير
الرؤية المشتركة لإلدارة ،ثم بعد ووع لسترا ي ية لت وير اإلدارة وبعد هيئة البطية التطايمية باإلدارة للتغيير ،وجا بعد بطا
الفدافة التطايمية المشتركة لإلدارة في المر بة األخيرة ،وأن لطاك م موعة من المعوقار التي ثول دون ممارسة مديرد التربية
والتعليم ألدوارلم الديادية في وو مت لبار لدارة موجودة بدرجة كبيرة من وجهة ار أفراد م تمع الدراسة ،وعدم وجود
فروف ذار داللة لحصادية في ددير أفراد م تمع الدراسة للدرجة الكلية أللمية األدوار الديادية
 -1دراسة السعودد 0221 ،م) أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي في البنوك التجارية العاملة في
األردن  :و وصلت الدراسة لل الطتادج التالية :أن مستوز لدراك المبثوثين ألبعاد لدارة ال ودة الشاملة جا بدرجة مر فعة أن
مستوز لدراك المبثوثين للتميز التطايمي جا مر فعا ً أيضا ً كما وجد أثر لام ذو داللة لحصادية لت بي مفهوم لدارة ال ودة
الشاملة في التميز التطايمي في البطوك الت ارية األرد ية

 -1دراسة الرشايدة 0221 ،م) مفهوم األداء المؤسسي المتميز لدى القادة التربويين في إقليم الجنوب وبناء نموذج تقييم، :
وقد أظهرر تادج الدراس ة أن درجة معرفة الدادة التربويين في لقليم ال طوظ بمفهوم األدا المؤسسي المتميز كا ت عالية وأن
أعل است ابة لهم فيما يتعل بأبعاد مفهوم األدا المؤسسي المتميز كا ت عل بعدد لدارة الموارد والت

يط االسترا ي ي فيما

كا ت أد ي است ابة لهم عل بعدد المبادرار اإلبداعية والمسا لة والشفافية كما وصلت الدراسة لل

موذج لتدويم األدا

المؤسسي المتميز
الدراسات األجنبية:
 -4دراسة الفرمبويس 0220 ،Laframboise،م) المتغيرات التي تؤثر على تميز األداء وصلت الدراسة لعدد من الطتادج
ألمها :بيطت الدراسة أ ه ال يوجد أثير ذو دال لة لحصادية عل

ثدي التميز من المتغير الم تلفة من ح م المطامة وموقعها في

الد اع العام أو ال اص وكعلك الم ال التي عمل فيه ،و وصلت الدراسة لل أن المعايير الرديسة التي ثد األدا المتميز لي
األدا المفالي و أثير جودة المطتج وعمليار ال ودة ودور العمال ودور الموظفين ودور الموردين وسلوك أصثاظ المصلثة)،
كما وصلت الدراسة لوجود أثير ذد داللة عل

ثدي التميز من خالل األيزو  9222وجوادز التميز

 -0دراسة كا ج 0220 ،Kanje،م) بناء نموذج لتميز األداءو وصلت الدراسة لل عدد من الطتادج ألمها :أن ام قياو األدا
الت دليدية ال دعم ميز األدا  ،وبطا موذج لتميز األعمال شتمل عل بعدين األول يتضمن م موعة من المعايير والتي ؤدد
بالطتي ة لل أدا متميز للمطامة لذا م التركيز عليها ولدار ها بشكل فاعل ولي الديادة باعتبارلا العطصر المثرك الرديس وروا
العمال واإلدارة بالثداد ولدارة الموارد البشرية والتثسين المستر)
ب  -الدراسات السابقة المتعلقة باإلدارة المدرسية واألدوار األساســية لمديــر المدرسة :أجريت العــديد من الــدراسات
العربية حــول موضوع القيادات اإلداريــة التربــويــة ومن أبرز هذه الدراسات ما يلي:
الدراسات العربية:
 -4دراسة ال ليفة 0244 ،م) دور مديري مدارس التعليم العام فِي مدينة الطائف فِي استخدام التقنيات التعليمية من وجهة نظر
المشرفين والمعلمين .ومن تاد ها :أن مستوز م ال

يط است دام التدطيار التعليمية و وظيفها والمثافاة عليها والبرامج

التدريبية المددمة للمعلمين في مدارو التعليم العام في مديطة ال ادب كان بدرجة متوس ة،
وأ ه وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار است ابار م تمع الدراسة حول دور مديرد مدارو التعليم العام في مديطة
ال ادب في است دام التدطيار التعليمية من وجهة ار المشرفين والمعلمين بعا ً لمتغير العمل الثالي والمؤلل العلمي و بيعة
المؤلل العلمي ،وعدد سطوار ال برة
 -0دراسة باشامي 0244 ،م) درجة ممارسة القيادات التربوية في إدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة لمهارات إدارة
االجتماعات ، .و تل ص ألم تادج الدراسة فيما يلي :بيان أن الدرجة الكلية لمهارار لدارة االجتماعار بدرجة عالية جداً ،وأبرا
المهارار لم ال طفيع االجتماعار ختام االجتماع بشكر الم تمعين عل حسن التفاعل ،والبد بالترحيب بالمشاركين ،والتواجد
في الوقت المثدد قبل بد االجتماع ،واحترام برا ومدترحار المشاركين في االجتماع ،واإلصغا لما يدال بالتمام أثطا االجتماع،

وأبرا المهارار لم ال متابعة االجتماعار كليب السكر ير بثفظ مثضر االجتماع في الملب ال اص باالجتماعار ،ومتابعة
طفيع قرارار و وصيار االجتماع ،و ثفيز المرؤوسين لتطفيع تادج و وصيار االجتماع ،واالستفادة من تادج االجتماع كتغعية
راجعة في عديل ال

ط واختيار البدادل

 -4دراسة شالين 0244 ،م) درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من
وجهة نظرهم وسبل تنميتها .ومن ألم التوصيار :المثافاة عل الدرجة العالية لدرجة ممارسة المهارار الديادية العا ية والفطية
واإلدارية لدز المديرين ال دد ،ولع ا ألمية للمهارار الفكرية واإل سا ية حي

أ ها حصلت عل المر بة الرابعة وال امسة،

وووع خ ط وبرامج لتأليل المدرا ال دد ،و أكيد لشراك مديرد المدارو في ال

ط التعليمية ،ول الع مديرد المدارو عل

كل ما يست د من أمور في م ال اإلدارة المدرسية ،و فعيل التعاون بين مدير المدرسة والمشر

التربود ،و ش يع الزيارار

التبادلية بين مدرا المدارو ،ولع ا مزيد من الصالحيار لإلدارة المدرسية
 -5دراسة الزلفي 4540 ،ه) إدارة األزمات لدى مديري مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي بمدينة الطائف وألم الطتادج:
أن أبرا األامار التي واجه مديرد مدارو التعليم العام الثكومي واألللي بمديطة ال ادب كا ت بدرجة متوس ة ،و أن دور
مديرد مدارو التعليم العام الثكومي واألللي بمديطة ال ادب في التعامل مع األامة قبل حدوثها كان بدرجة متوس ة ،وأن دور
مديرد مدارو التعلي م العام الثكومي واألللي بمديطة ال ادب في التعامل مع األامة أثطا حدوثها كان بدرجة عالية ،وأن دور
مديرد مدارو التعليم العام الثكومي واألللي بمديطة ال ادب في التعامل مع األامة بعد حدوثها كان بدرجة عالية ،وأ َّه وجد
فروف ذار داللة لحصادية وفدا لمتغير وع المدرسة حكومي /أللي)
 -5دراسة أبو علي 0242 ،م) العوامل المدرسية المؤثرة في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء
مفهوم تحليل النظم اإلدارية ،وقد وصلت الدراسة لل الطتادج التالية :أن أكفر العوامل التي ؤثر في

وير أدا مديرد المدارو

الفا وية ب مثافاار ازة لي العوامل االجتماعية) ،و وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار دديرار مديرد ومديرار
المدارو في العوامل البشرية) عزز لمتغير ال طس ذكور ،ل اث) لصال العكور،
وال وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار دديرار مديرد ومديرار المدارو في العوامل المادية واالجتماعية
والسياسية عزز لمتغير ال طس ،بيطما وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار دديرار مديرد ومديرار المدارو في
العوامل البشرية)
 -5دراسة ال رجاود 0242 ،م) واقا إدارة النشاط الطالبي في مدارس التعليم األساسي الحكومي في مدينة غزة ، :لدد
أظهرر الدراسة أن حالة لدارة األ ش ة ال البية في مدارو التعليم األساسية الثكومية ثتاج لل مزيد من التفعيل و بطي خ ط
طفيعية لمساعدة مشرفي األ ش ة ال البية عل لدار ها بشكل فعال وبشكل صثي  ،والعمل عل ايادة الدورار التدريبية
الضرورية والالامة لتلك اإلدارة
 -1دراسة الرقب 0229 ،م) معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة و سبل
التغلب عليها :وصلت الدراسة لل الطتادج التالية :المعوقار االجتماعية) لي أكفر المعوقار التي عبر عطها أفراد عيطة الدراسة
وبدرجة وافر كبيرة ،ثم المعوقار السياسية) وبدرجة وافر كبيرة ،ثم المعوقار الش صية) وبدرجة وافر متوس ة،

وال وجد فروف ذار داللة لحصادية لدرجة دديرار العاملين في مؤسسار التعليم العالي بمثافاار ازة للمعوقار التي ثول
دون ممارسة المرأة للسلوك الديادد في لك المؤسسار بعا لمتغيرار ال امعة ،التصطيب الوظيفي ،سطوار ،ال دمة)
 -1دراسة أبو خفلة 0221 ،م) المهارات القيادية الفعالة لدى مدراء المدارس األساسية في محافظة رف  :وألم الطتادج :يمتلك
مدرا المدارو األساسية بمثافاة رف للمهارار الديادية الفعالة بطسبة متوس ة ،ويمتلك مدرا المدارو األساسية بمثافاة
رف للمهارار الديادية الفعالة بم اال ها ال مسة العا ية ،الفطية ،االجتماعية ،اإلدراكية ،الفكرية) بطسبة متوس ة ،كما أ ه ال وجد
فروف ذار داللة لحصادية بين متوس ار دديرار المعلمين للمهارار الديادية الفعالة لمدرا المدارو األساسية بمثافاة رف
عزز لمتغير ال طس أو ال برة أو المؤلل العلمي)
 -9دراسة عودة 0221 ،م) واقا إدارة األزمات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة ، :وأظهرر الدراسة أن ال امعة
اإلسالمية لتزم بعملية الت

يط إلدارة األامار قبل حدوث األامة ولي ت ع خ وار التفكير العلمي أثطا ا اذلا للدرارار

أثطا وقوع األامار و أظهرر الدراسة أيضًا أن ال امعة لتزم بعملية المراجعة و دييم الطتادج بعد ا تها األامة وقد أوصت
الدراسة بضرورة وفير دريب و طايم دورار فديفية و ورشار عمل مت صصة في لدارة األامار موجهة للي العاملين
بال امعة لزيادة وعيهم بم ال لدارة األامار
 -42دراسة ور الدين 0221 ،م) دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة :و وصل
الباح

للطتادج التالية :أن للت

يط االسترا ي ي ،وصيااة األلدا

اإلسترا ي ية ،و ثليل البيئة الداخلية للمدرسة ،وصيااة

رسالة المدرسة ،وصيااة الرؤية المستدبلية للمدرسة دور في ايادة فاعلية اإلدارة المدرسية وجا ر بدرجة عالية جدا ،أما دور
ثليل البيئة ال ارجية للمدرسة في ايادة فاعلية اإلدارة المدرسية ف ا بدرجة عالية ،وعدم وجود فروف ذار داللة لحصادية بين
متوس ار المست يبين المتعلدة بالمؤلل العلمي ،ال طس ،سطوار ال دمة ،المط دة التعليمية
 -44دراسة الشمرا ي 4509 ،ه) أبرز مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس األهلية للبنين بمدينة مكة المكرمة من وجهة
نظر المالك والمديرين والمشرفين التربويينومن الطتادج التي وصل لليها الباح أن درجة موافدة المالك عل وجود مشكالر
لإلدارة المدرسية األللية كا ت بدرجة متوس ة ،أما بالطسبة لمديرد المدارو األللية كا ت بدرجة متوس ة أيضا ً أما المشرفين
التربويين كا ت بدرجة عالية
 -40دراسة جان 4504 ،ه) السلوك القيادي لمديرة المدرسة في التعامل ما األزمات في ضوء القرآن الكريم والسيرة النبوية.
ومن ألم تادج الدراسة :أن المديرار يست دمن بعض األساليب الهامة لمواجهة األامار مطها دوية الوااع الديطي بالتضرع لل
س ،و لب الفبار والصبر ليتولد لديهن اليدين بددر س ،ثم احتوا األامة ومواجهة وغو ها
الدراسات األجنبية:
 -4دراسة دلوبريطت 2008 Blueprint, G ،م) مساعدة مديري المدارس على إدارة مدارسهم بكفاءة :هد

لل مساعدة

مديرد المدارو عل لدارة مدارسهم بكفا ة والتركيز عل ما لو مهم للت وير ولدخال التثسيطار عليها كما ولدفت لل
التفكير اإلبداعي واالبتكارد و وحيد اام المثاسبة المدرسية وقد شمل ل ار الدراسة العد يهد

ل عل عملية الت

ش يع
يط

االسترا ي ي ولع ا التدارير أكفر فعالية من أجل ثسين أوواع المدرسة من خالل ال
عل الرسالة واأللدا

ة اإلسترا ي ية المدرسية التي ثتود

و ثليل البيئة الداخلية

 -0دراسة جود 2001, Joye, Cora ،م) أدوار مديري المدارس االبتدائية في أنتاريو -المهام والتوترات :و وصلت الدراسة
لل

تادج التالية :أن للمدرا خمس مهام رديسية ولي :لدارة الصراع ،بطا العالقة ،استيعاظ الثاجار ال اصة ،لرشاد اآلخرين،

اإلشرا

عل المدرسة) ،وأن مصادر الصراعار والتو رار فتتمفل في :المواا ة بين المهام الفطية واإلدارية ،وجود مسئوليار

فوف السل ة ،التغيرار وعدم االستدرار ،العالقة الش صية والسي رة عل العمل)
 -4دراسة لايبرر 0222 Hibert ،م) مدير المدرسة كمشرف مقيم وكان من ألم تادج الدراسة ما يلي :من المهام التي دوم بها
مديرة المدرسة كمشرف ة مديمة لشراك الهيئة اإلدارية والتعليمية في حل المشكالر اإلدارية والتربوية التي واجه المدرسة من
خالل عدد اجتماع أسبوعي بشكل مطتام معهم لمعال ة لك المشكالر

 .1إجراءات التطبيق
 .1.1منهج البحث:
اسددددددت دمت الباحفة المطهج الوصددددددفي المسددددددثي ،ولو " المطهج العد يهتم ب مع معلومار وبيا ار عن ظالرة ما بهد
التعر

لل

لك الاالرة و ثديد الووع الثالي لها والتعر

لل جوا ب الدوة والضعب فيها " المشي ي)51 ،0244 ،

كما اسددددت دمت الباحفة المطهج الوصددددفي المدارن ولو "المطهج العد يبث عن أسددددباظ حدوث الاالرة عن ري لجرا
مدار ار بين الاوالر الم تلفة الكتشا

العوامل التي صاحب الثدث" أبوعواد)15 ،0240 ،

 .1.1مجتما البحث:
يتمفل م تمع البث

في جميع مديرار المدارو الفا وية بشرف وارظ مثافاة ال ادب وعددلن  )54مديرة للعام

الدراسي 4544/4545ه) ومعلمار المدارو الفا وية بشرف وارظ مثافاة ال ادب وعددلن  )4454معلمة خالل العام
الدراسي 4544/4545ه) واارة التربية والتعليم 4545 ،ه)
 .1.1عينة البحث
م اختيار عيطة البث ب ريدة العيطة العشوادية البسي ة بطسبة  )%02من معلمار المدارو الفا وية بشرف وارظ مثافاة
ال ادب من كل مدرسة ،وبعلك يكون ح م العيطة  )440معلمة يتبعن  )54مديرة
 .1.1أداة البحث:
اعتمدر الباحفة عل االسدتبا ة كأداة أسداسية ل مع البيا ار الم لوبة لدعم البث الطارد بال ا ب الت بيدي لإلجابة عل
سددداؤال ه و ثدي ألدافه وقد م بطا االسدددتبا ة في ودددو " معايير التميز الديادد لإلدارة والمدرسدددة المتميزة " ،بثي احتور
عل م موعة من األسئلة التي دعم موووع البث من خالل عالقتها المباشرة بألدا

البث و ساؤال ه

و تكون االستبا ة من األجزا التالية:
الجزء األول :ويثتود عل أسئلة

تص بالمعلومار الش صية ولي:

رقم المدرسة /اسمها  -عدد سطوار ال برة لمديرة المدرسة
الجزء الثاني :ويشتمل عل أداة البث والتي تعل بمستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو :و تكون من خمسة معايير:
المعيار األول :بطا ال

ة االسترا ي ية ويشتمل عل

 44عبارة)

المعيار الثاني :هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير ويشتمل عل

 1عبارار)

المعيار الثالث :التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع المدرسي ويشتمل عل
المعيار الرابا :دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة ويشتمل عل
المعيار الخامس :لدارة األامار المدرسية ويشتمل عل

 44عبارة)

 45عبارة)

 5عبارار)

وقد اسددت دمت الباحفة أسدددلوظ ليكارر  )Likertخماسدددي التدرج عالية جدا– عالية– متوسيييطة – منخفضييية -منخفضييية
جدا) والسددبب في ذلك أ ه يعتبر من أكفر المداييس اسددت داما ً لدياو اآلرا لسددهولة فهمه و واان درجا ه ،وذلك لدياو مسددتوز
وافر مؤشرار معايير التميز
وقد م وايع  )440استبا ة عل أفراد م تمع البث

وكا ت االستبا ار المستردة  )011استبا ة ،واستبعدر )09

استبا ة مطها لعدم صالحيتها للتثليل ،وعل ذلك أصب عدد االستبا ار المستوفاة وال الزة للتثليل  )041استبا ة
تحكيم االستبانة
أوال :صدق االستبانة :اعتمدت الباحثة للتحقق من صدق األداة على طريقتين:
األول و سدددددم الصددددددف الاالرد ) ،(Face validityالتي عتمد عل عرض األداة عل م موعة من المت صدددددصدددددين
وال برا و م ال لددب مطهم بدددراسدددددددة األداة ولبدددا برادهم فيهددا ،من حيد مدددز مطدداسددددددبددة العبددارار و ثديدهددا أللدددا

البثد ،

وشددموليتها ،و طوع مثتوالا ،و دييم مسددتوز الصدديااة اللغوية واإلخراج ،وأية مالحاار يرو ها مطاسددبة فيما يتعل بالتعديل أو
التغيير ،أو الثع  ،وقدموا مالحاار قيمة أفادر البث  ،وأثرر األداة ،وساعدر عل لخراجها بصورة جيدة
الفا ية و سددم اال سدداف الداخلي ) (Internal Consistencyو دوم عل حسدداظ معامل االر با بين كل وحدة من وحدار
األداة ،واألداة ككل ،وفيما يلي ال

وار التي ا بعتها الباحفة للتثد من صدف األداة بدا لكل ريدة من ال ريدتين:

أ :الصييدق الظاهري :ولو الصدددف المعتمد عل المثكمين ،حي

م عرض أداة الدراسددة عل عدد من ال برا والمت صددصددين

و م ال لب مطهم بدراسدددة األداة ولبدا برادهم فيها من حي  :مدز مطاسدددبة المؤشدددرار و ثديدها أللدا

الدراسدددة ،وشدددموليتها،

و طوع مثتوالا ،و دييم مسدتوز الصديااة اللغوية ،واإلخراج ،وأية مالحاار يرو ها مطاسبة فيما يتعل بالتعديل ،أو التغيير ،أو
الثع  ،وقد قدموا مالحاار قيمة أفادر الدراسددة ،وأثرر األداة ،وسدداعدر عل لخراجها بصددورة جيدة ،وبعلك كون األداة قد
حددت ما يسم بالصدف الاالرد
ب :االتساق الداخلي:
اراً ألن الصددف في أدبيار الدياو يعطي ا ساف االختبار مع فسه في قياو ال ا ب العد بطي لدياسه ،أد ل ه يدل عل
مدز ا سدداف الدرجار في حالة كرار الت ربة ،لعلك يعتمد الصدددف– في لحدز رقه – عن ري التثد من اال سدداف الداخلي
لدداة عل حساظ معامل ار با كل وحدة من وحدار األداة واألداة ككل
ومن ثم م حسددداظ معامالر ار با درجة كل معيار بالدرجة الكلية لدداة لعيطة اسدددت العية خارج عيطة البث عددلا
 )42معلمة ،ويوو ال دول التالي معامالر االر با :
جدول ( )1معامل االرتباط بين درجة كل معيار والدرجة الكلية لألداة
المعيار
بطا ال

معامل االرتباط
**2 159

ة االسترا ي ية

هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير

**2 150

التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع المدرسي

**2 941

دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة

**2 904

لدارة األامار المدرسية

**2 104

**وجود داللة عند مستوى 8.81
كما قامت الباحفة بثساظ معامالر ار با كل عبارة مع الدرجة الكلية للمعيار العد طتمي لليه وكا ت الطتادج كالتالي:
جدول ( )1معامل ارتباط كل مؤشر ما درجة المعيار الذي تنتمي إليه
معامل االرتباط

رقم
المؤشر

معامل
االرتباط

رقم
المؤشر

معامل
االرتباط

رقم المؤشر

09

**2 522

54

**2 100

4

**2 545

44

**2 195

**2 549

55

**2 544

0

**2 129

45

**2 101

30

**2 155

54

**0.446

4

**2 119

41

**2 140

44

معامل االرتباط رقم المؤشر

5

**2 509

41

**2 154

40

**2 125

55

**0.584

4

**2 194

49

**2 142

33

**2 155

51

**0.649

5

**2 124

02

**2 159

45

**2 150

51

**0.404

1

**2 125

21

**2 151

44

**2 511

59

**0.640

1

**2 154

22

**2 151

45

**2 114

42

**0.569

9

**2 109

23

**2 104

41

**2 115

44

**0.619

42

**2 501

24

**2 151

41

**0.336

40

**2 545

44

**2 145

04

**2 144

49

**0.704

44

**2 144

40

**2 544

05

**2 101

52

**0.594

45

**2 412

44

**2 140

27

**0.574

54

**2 590

45

**2 519

01

**0.523

50

**2 501

**وجود داللة عند مستوى 8.81
ثانيا :ثبات األداة
للثصدددول عل أداة قادرة عل جمع معلومار دقيدة البد أن كون األداة قادرة عل لع ا لجابار ثابتة سدددبياً ،ويعد الفبار
من مت لبدار أداة البثد  ،لدعلدك قدامدت البداحفدة بت بي األداة عل أفراد عيطدة الفبار والمكو ة من  )42معلمة من خارج أفراد
عيطة البث  ،وبعد التثد من الصدددددف والفبار م

بي االسددددتبا ة ،وللتثد من ثبار االسددددتبا ة اسددددت دمت الباحفة معادلة ألفا

كرو باخ ) (Cronbach Alphaو وو ال داول التالية معامالر الفبار الطا ة باست دام لعه المعادلة:
جدول ( )1معامالت ثبات أداة البحث
عدد المؤشرات

معامل ألفا
كرونباخ

44

2 944

هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير

1

2 925

التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع المدرسي

44

2 901

دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة

45

2 952

المعيار
بطا ال

ة اإلسترا ي ية

لدارة األامار المدرسية
األداة ككل

5

2 944

11

8.911

 .1.1إجراءات تطبيق البحث
بعد لكمال االسددددتبيان والتأكد من صدددددقه وثبا ه ،عن ري العيطة االسددددت العية ،بكدت الباحفة الدراسددددة الميدا ية عبر المراحل
التالية:
 حصددلت الباحفة عل خ اظ من جامعة الملك عبد العزيز يفيد ار با البث بدراسددة الماجسددتير في كلية التربية ،قسددم الدراسدار
العليا التربوية


حصلت الباحفة عل خ اظ من لدارة التربية والتعليم بالموافدة عل

بي االستبا ة في مدارو مثافاة ال ادب

 واعت الباحفة  )440اسددددتبا ة عل عيطة عشددددوادية من معلمار المرحلة الفا وية بمدارو شددددرف وارظ مثافاة ال ادب ،و م
وايع االسددددددتبا ار حسددددددب الطسددددددبة الم لوبة ولو  )440اسددددددتبا ة بما يعادل  ،)%02و م البد بتوايع االسددددددتبا ار بتاريخ
4544/5/4ه) و م اال تها من جمعها بتاريخ 4544/5/05ه)


م اسدترجاع  )011اسدتبا ة ،واسدتبعد مطها  )09اسدتبا ة لعدم صدالحيتها ،وبلع عدد االسدتبا ار المعادة الصالثة للتثليل )041
استبا ة بطسبة )10 59

 راجعت الباحفة االستبا ار استعداداً إلدخالها في الثاسب اآللي ثم لجرا التثليل اإلحصادي عليها
 و مت معال ة البيا ار لحصاديا ً بتاريخ 4544/5/04ه) و م اال تها مطها بتاريخ 4544 /1/42ه)
وصف عينة البحث
شكل متغير سطوار ال برة) لدز المديرار عدة مستويار ويتض ذلك من خالل ال دول )4
جدول ( )1توزيا أفراد العينة حسب سنوات الخبرة لمديرة المدرسة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

من  4لل  4سطوار

24

9.3

من  42لل  45سطة

59

22.9

من  44لل  49سطة

79

30.6

 02سطة فأكفر

96

37.2

المجموع

110

%188.8

شكل ( )1توزيا أفراد العينة حسب سنوات الخبرة لمديرة المدرسة
40
20

%30.6

%22.9

%9.3

%37.2

0
من  1إلى 5
سنوات

من  10إلى 14
سنة

من  15إلى 19
سنة

 20سنة فاكثر

 .1.1المعالجة واألساليب اإلحصائية المستخدمة:
باإلوافة لل ما سب است دامه لتدطين أداة الدراسة مفل معامل االر با لـدددددد "بيرسون" (Person Product-moment
) ،correlationومعامل "ألفا كرو باخ" ) ،(Cronbach Alphaفإ ه م اسدت دام األساليب اإلحصادية التالية لتثليل البيا ار
التي م جمعها من واقع

بي االستبا ة عل أفراد عيطة الدراسة:

أوال :اإلحصاء الوصفي :وذلك من خالل األساليب التالية:
 -4التكرارار والطسب المئوية لوصب م تمع البث بالطسبة للمعلومار األولية
 -0المتوسط الثسابي وذلك لثساظ الديمة التي يع يهـدـدا أفراد م تمـدـع البث لكل عبارة من عبارار المعيار ،والمتوسط
الثسابي العام لكل معيار
 -4اال ثرافار المعيارية للتعر

عل التباين ف است ابار أفراد البث عل كل عبارة من عبارار االستبا ة

 -5لثسدداظ درجة الممارسددة من حي ار فاعها أو ا فاوددها لمدياو ليكارر ال ماسددي م حسدداظ الديم األواان) كما في
ال دول التالي:
مستوى الممارسة

الوزن

مط فضة جداً

4

مط فضة

0

متوس ة

4

عالية

5

عالية جداً

4

ثم م ثديد اال اه لمدياو ليكارر ال ماسي ) )Likert Scaleكما في ال دول التالي:
المتوسط المرج

مستوى الممارسة

من  4لل 4 19

مط فضة جداً

من  4 12لل 2.59

مط فضة

من  0 52لل 4 49

متوس ة

من  4 52لل 5 49

عالية

من  5 02لل 4

عالية جداً

ثانيا :اإلحصاء االستداللي :وذلك من خالل:
 معامل بيرسون لالر با ال

ي  )Pearson's Linear Correlation Coefficientويست دم لعا االختبار للتثد

من وجود عالقة ار با ية خ ية بين أاواج مشالدار البيا ار ،لوافة لل مدز قوة وا اه العالقة بين المتغيرين
 اختبار

) ثليل التباين األحادد ( )One Way ANOVAللتعر

بين ا الار مفردار عيطة البث

ثو معايير البث باختال

عل ما لذا كا ت لطالك فروف ذار داللة لحصادية

متغيرا هم الش صية والوظيفية التي طدسم لل أكفر من فئتين

 .1عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 .1.1عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:
وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة البحث:
حي ست يب الباحفة عل األسئلة الفرعية ومدار تها بالدراسار السابدة ،ومن ثم اإلجابة عل السؤال الرديسي للبث
السؤال الفرعي األول :ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في بطا ال

ة اإلسترا ي ية من وجهة ار

المعلمار؟
لإلجابة عل ال سؤال الفرعي األول م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار بطا ال

ة اإلسترا ي ية لدز مديرار

المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب ،وفيما يلي عرض تادج لجابار أفراد العيطة عل ممارسة لعه العبارار:

جدول ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار بناء الخطة اإلستراتيجية
لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
الممارسة

ة المدرسية

3.70

1.204

42

عالية

ة االسترا ي ية بالمدرسة

4.28

0.938

5

عالية جدا

3.40

1.412

44

عالية

3.76

1.168

9

عالية

3.77

1.408

1

عالية

ة المدرسة السطوية

4.54

0.865

4

عالية جدا

الميزا ية و رشيد اإل فاف

4.30

1.109

4

عالية جدا

0.905

0

عالية جدا

5

عالية
عالية
عالية

م
1

العبارة
شارك مطسوبار المدرسة في لعداد ال

2

ثدد المثاور الرديسية لل

3

عمل عل لعداد ورش عمل لتثليل الواقع المدرسي باست دام
أحد ماذج التثليل

4

وظب تادج ش يص الواقع المدرسي لبطا ال

ة

عل فعاليار الورشة

5

شر

6

ثدد األلدا

7

ثدد أولويار صر

8

ثدد البرامج واأل ش ة المراد طفيعلا ومن خ ة المدرسة

4.48

9

ثدد البرامج واأل ش ة المراد طفيعلا ومن خ ة المدرسة

4.14

1.278

4.18

1.092

4

4.00

1.200

1

العامة ل

10

شارك المستفيدين في صميم ال

11

دوم خ ة المدرسة لدعوام السابدة

ة

معيار بناء الخطة اإلستراتيجية ككل

4.05

عالية

السؤال الفرعي الثاني :ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير من وجهة
ار المعلمار؟
لإلجابة عل السؤال الفرعي الفا ي م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير من
معايير التميز اإلدارد لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب ،وفيما يلي عرض تادج لجابار أفراد العيطة عل
لعه العبارار:

وافر

جدول ( ) 1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار تهيئة المناخ اإلداري الداعم
للتغيير لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف
م
1

العبارة
دبل الت وير والتغيير
وفير التدطية الالامة لعملية التغيير

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
الممارسة

4.55

0.827

4

عالية جدا

4.15

1.059

4

عالية

1.116

5

عالية

1

عالية
عالية جدا

2

ساعد عل

3

ر ب األولويار في عملية التغيير

4.12

4

واجه مداومة التغيير داخل المدرسة

4.06

1.097

5

عد فري الت وير داخل المدرسة

4.25

1.021

5

6

هيح الم تمع المدرسي لعملية الت وير من خالل شر ثدافة
التغيير

4.27

1.015

4

عالية جدا

7

ستفيد من الت ارظ السابدة في عملية الت وير

4.29

1.028

0

عالية جدا

8

ستعين بم تصين ومستشارين إلحداث التغيير والت وير
الم لوظ

3.57

1.411

1

عالية

معيار تهيئة المناخ اإلداري الداعم للتغيير ككل

عالية

4.16

السؤال الفرعي الثالث :ما مستوز التميز الديادد لدز المديرار في التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع المدرسي؟
لإلجابة عل السؤال الفرعي الفال

م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا

الم تمع المدرسي ،من معايير التميز اإلدارد لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب ،وفيما يلي عرض تادج لجابار
أفراد العيطة عل

وافر لعه العبارار:

جدول ( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار التعامل ما المرؤوسين
وتحفيز أعضاء المجتما المدرسي لمديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف
م

العبارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
الممارسة

1

فوض بعض الصالحيار للمعلمار ،الوكيالر ،المراقبة،
كل فيما ي صه

4.49

0.914

1

عالية جدا

2

عدد اجتماعار مع جميع الموظفار لمطاقشة مشكالر
المدرسة

4.53

0.904

5

عالية جدا

3

ساعد الموظفار في حل مشكال هن

4.24

1.089

44

عالية جدا

4.49

0.914

1

عالية جدا

4.40

0.877

42

عالية جدا

0.888

4

عالية جدا

44

عالية
عالية جدا

4

لع مطسوبار المدرسة عل األ امة والتعليمار التي ثدد
عل المعلمة ال ديدة

5

شر

6

دوم أدا المعلمار بموووعية

4.51

7

عتمد مسابدار ولجرا ار ثفيزية للطمو المهطي

3.73

1.262

8

واع المواد الدراسية بين المعلمار حسب الت صصار

4.81

0.508

4

9

ثد العدالة في وايع المهام عل المعلمار والعامالر

4.35

1.011

40

عالية جدا

4.37

0.950

44

عالية جدا

11

ش ع المعلمار عل حضور البرامج التدريبية

4.62

0.825

0

عالية جدا

12

ش ع المعلمار عل اإلبداع

4.60

0.837

4

عالية جدا

4.12

1.104

44

عالية

14

ثفز ال البار المتميزار

4.50

0.926

5

عالية جدا

15

دديم شهادار شكر و ددير للمعلمار والعامالر المتميزار

4.48

1.003

9

عالية جدا

وجه مسا لة للمدصرار وف
10
واللواد والتعليمار

الثالة ومع يار الطاام

عتمد برامج شبع الثاجار الطفسية و طاسب المرحلة
13
العمرية لل البار و عود عليهن بالفاددة

معيار التعامل ما المرؤوسين وتحفيز أعضاء المجتما
المدرسي ككل

4.42

عالية جدا

السؤال الفرعي الرابا :ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة
من وجهة ار المعلمار؟
لإلجاب ة عل السؤال الفرعي الرابع م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان
المدرسة لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب ،وفيما يلي عرض تادج لجابار أفراد العيطة عل

وافر لعه العبارار:

جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافا ت المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار دعم األنشطة المدرسية ودعم
لجان المدرسة لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف
العبارة

م

المدرسة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
الممارسة

4.46

0.874

1

عالية جدا

1.102

14

عالية

42

عالية
عالية

1

فعل ل طة الطشا المدرسي بما يثد ألدا

2

وفر المت لبار الضرورية لتطفيع األ ش ة و واعها بشكل
مالدم

4.09

3

رأو اجتماعار م لس مشرفار الطشا

4.35

1.037

4

علل العدبار بال رف المالدمة

4.25

1.037

12

5

عتمد الطشا ار المدرسية ومن خ ة المدرسة

4.63

0.764

5

عالية جدا

6

فعل ل طة التوجيه واإلرشاد

4.61

0.802

5

عالية جدا

7

ش ع ل طة التوعية الديطية

4.66

0.734

0

عالية جدا

8

شارك في م لس المدرسة

4.75

0.637

4

عالية جدا

9

طشط م لس المعلمار

4.34

1.085

44

عالية

10

ع ي غعية راجعة للمعلمار عن مستوز أدادهن

4.19

1.102

13

عالية

4.37

1.033

9

عالية

12

شكل ل طة لمعال ة الثاالر السلوكية ال اردة بالمدرسة

4.51

0.914

1

عالية جدا

13

ثدد مهام الل طة

4.66

0.710

4

عالية جدا

14

وجه الل طة لتطفيع المهام

4.63

0.774

4

عالية جدا

عدد اجتماعار مع جميع الموظفار لمطاقشة مشكالر
11
المدرسة

معيار دعم األنشطة المدرسية ودعم لجان المدرسة ككل

عالية جدا

4.46

السؤال الفرعي الخامس :ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية في لدارة األامار المدرسية؟
لإلجابة عل السؤال الفرعي ال امس م احتساظ المتوس ار الثسابية لعبارار معيار لدارة األامار المدرسية من معايير التميز
اإلدارد لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب ،وفيما يلي عرض تادج لجابار أفراد العيطة عل

وافر لعه العبارار:

جدول ( ) 18المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة عبارات معيار إدارة األزمات المدرسية
لمديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
الممارسة

1

تمتع بمهارة التطبؤ باألامار

4.19

1.073

4

عالية

2

ضع خ ط لل وارئ واألامار

4.33

1.011

4

عالية جدا

3

ثدد درجة خ ورة األامة

4.20

1.069

5

عالية جدا

4

ست يع مواجهة األامة والتغلب عليها

4.31

0.996

0

عالية جدا

5

ستعين بأش اص م تصين في لدارة األامة

4.14

1.101

5

عالية

6

تمكن من السي رة عل األامة وال روج بأقل خسادر ممكطة

4.28

0.986

4

عالية جدا

العبارة

م

تميز معيار إدارة األزمات المدرسية ككل
السؤال الفرعي السادو :لل يوجد اختال

عالية جدا

4.24

بين المعلمار في ددير مستوز التميز لدز مديرار المدارو بعاً لمتغير سطوار

ال برة؟
السؤال يعبر عنه الفرض التالي :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )a≥0,5بين متوسط درجات المعلمات
في تقديرهن لمستوى التميز القيادي لدى المديرات تبعا لمتغير سنوات الخبرة.
الختبار صثة الفرض م است دام اختبار التباين األحادد أ وفا) للمدار ة بين متوسط درجار المعلمار في دديرلن لمستوز
التميز الديادد لدز المديرار بعا ً لمتغير سطوار ال برة ويوو ال دول  )44تي ة االختبار:
جدول ( ) 11نتائج تحليل التباين األحادي (أنوفا) لداللة الفروق بين متوسط درجات المعلمات في تقديرهن لمستوى التميز
القيادي لدى المديرات تبعا لمتغير سنوات الخبرة
المعيار

بطا ال

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

من  4لل  4سطوار

24

4.22

0.654

من  42لل  45سطة

59

4.10

0.754

من  44لل  49سطة

79

3.94

0.989

 02سطة فأكفر

96

4.06

0.818

ة االسترا ي ية

قيمة (ف)

0.821

مستوى
الداللة

0.483

هيئة المطاخ اإلدارد والداعم
للتغيير

التعامل مع المرؤوسين و ثفيز
أعضا الم تمع المدرسي

دعم األ ش ة المدرسية ودعم
ل ان المدرسة

من  4لل  4سطوار

24

4.43

0.521

من  42لل  45سطة

59

4.30

0.806

من  44لل  49سطة

79

4.11

0.871

 02سطة فأكفر

96

4.04

0.882

من  4لل  4سطوار

24

4.59

0.398

من  42لل  45سطة

59

4.41

0.687

من  44لل  49سطة

79

4.43

0.735

 02سطة فأكفر

96

4.36

0.653

من  4لل  4سطوار

24

4.63

0.463

من  42لل  45سطة

59

4.38

0.787

من  44لل  49سطة

79

4.51

0.714

 02سطة فأكفر

96

4.44

0.639

من  4لل  4سطوار

24

4.42

0.777

من  42لل  45سطة

59

4.14

1.019

2.174

0.753

0.959

لدارة األامار المدرسية

0.573
من  44لل  49سطة

79

4.24

1.011

 02سطة فأكفر

96

4.26

0.734

من  1إلى  1سنوات

24

4.48

0.478

من  18إلى  11سنة

59

4.29

0.711

معايير التميز القيادي ككل

0.709
من  11إلى  19سنة

79

4.28

0.751

 18سنة فأكثر

96

4.26

0.629

اإلجابة على السؤال الرئيسي للبحث:
السؤال الرديسي للبث  :ما مستوز التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية بمثافاة ال ادب؟

0.092

0.521

0.413

0.633

0.547

لإلجابة عل السؤال الرديسي م احتساظ المتوس ار الثسابية واال ثرافار المعيارية لمعايير التميز الديادد بطا ال

ة

اإلسترا ي ية ،هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير ،التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع المدرسي ،دعم األ ش ة
المدرسية ودعم ل ان المدرسة ،لدارة األامار المدرسية) ويبين ال دول  )40المتوس ار الثسابية لتلك المعايير
جدول ( )11المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمعايير التميز القيادي لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة
الطائف
المعيار

م

ة اإلسترا ي ية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى التميز

4.05

0.847

5

عالية

0.840

4

عالية

2

عالية جداً
عالية جداً
عالية جداً

4

بطا ال

0

هيئة المطاخ اإلدارد والداعم للتغيير

4.16

4

التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع
المدرسي

4.42

0.668

5

دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة

4.46

0.685

1

4

لدارة األامار المدرسية

4.24

0.896

3

التميز القيادي ككل

عالية جدا

4.30

 .1.1ملخص النتائــج:
ل ه ومن خالل لجرا لعا البث  ،ومن خالل ثليل الطتادج ،لدد وصلت الباحفة لل الطتادج التالية:
 -4أن  )%41 0من أفراد عيطة البث سطوار ال برة لديهم تراود من  18سنة فأكثر)
 -0أن مستوز ممارسة معايير التميز الديادد لدز مديرار المدارو الفا وية كا ت عالية جداً بمتوسط حسابي )5 42
و راوحت المتوس ار الثسابية لعبارار المثور بين  )5 55-5 24أد بين درجة عالية جداً وعالية ،وكان أعل درجة
ممارسة تمفل في معيار دعم األنشطة المدرسية ودعم لجان المدرسة) بمتوسط حسابي  )5 55ولي درجة عالية جداً،
وأقل درجة ممارسة لمعيار بناء الخطة االستراتيجية) بمتوسط حسابي بلع  )5 24ولي درجة عالية
 -4لن مستوز ممارسة معيار بطا ال

ة االسترا ي ية لو ثديد األلدا

العامة ل

ة المدرسة السطوية ،بمتوسط

حسابي  )5 45وأعل عبارة تحدد األهداف العامة لخطة المدرسة السنوية) بمتوسط حسابي  )5 45وأقل عبارة تعمل
على إعداد ورش عمل لتحليل الواقا المدرسي باستخدام أحد نماذج التحليل) بمتوسط حسابي )4 52

 -5أن مستوز ممارسة معيار هيئة المطاخ اإلدارد الداعم للتغيير للتميز الديادد لو دبل الت وير والتغيير ،بمتوسط حسابي
 )5 44ولي درجة عالية جداً ،وأعل عبارة تقبل التطوير والتغيير) بمتوسط حسابي  )5 44وأقل عبارة تستعين بمختصين
ومستشارين إلحداث التغيير والتطوير المطلوب) بمتوسط حسابي )4 41
 -4مستوز ممارسة معيار التعامل مع المرؤوسين و ثفيز أعضا الم تمع المدرسي للتميز الديادد لو وايع المواد الدراسية
بين المعلمار حسب الت صصار ،بمتوسط حسابي  )5 14ولي درجة عالية جداًـ وأعل عبارة توزع المواد الدراسية بين
المعلمات حسب التخصصات) بمتوسط حسابي  )5 14وأقل عبارة (تعتمد مسابقات وإجراءات تحفيزية للنمو المهني)
بمتوسط حسابي )4 14
 -5مستوز ممارسة معيار دعم األ ش ة المدرسية ودعم ل ان المدرسة للتميز الديادد لو أن شارك في م لس المدرسة،
بمتوسط حسابي  )5 14ولي درجة عالية جداً ،وأعل عبارة
تشارك في مجلس المدرسة) بمتوسط حسابي  )5 14وأقل عبارة توفر المتطلبات الضرورية لتنفيذ األنشطة وتوزعها
بشكل مالئم) بمتوسط حسابي )5 29
 -1مستوز ممارسة معيار وافر معيار لدارة األامار المدرسية للتميز الديادد لو أن ضع خ ط لل وارئ واألامار،
بمتوسط حسابي  )5 44ولي درجة عالية جداً ،وأعل عبارة
تضا خطط للطوارئ) بمتوسط  )5 44وأقل عبارة تستعين بأشخاص مختصين في إدارة األزمة) بمتوسط )5 45
 -1ال وجد فروف ذار داللة لحصادية بين متوسط درجار المعلمار في دديرلن لمستوز التميز الديادد بكل معاييره بعاً
لمتغير سطوار ال برة عطد مستوز داللة لحصادي )2 24

 .1.1التوصيات والمقترحات
 -4دعم جوا ب التميز الديادد لدز المديرار من قبل اإلدارة العليا
 -0متابعة مت لبار واحتياجار المدارو بتهيئة بيئة مساعدة عل التميز الديادد
 -4دديم دورار دريبية للمديرار عن التميز الديادد

 .1.1البحوث المقترحة:
دديمه من تادج و وصيار دترد الباحفة بعض الدراسار في م ال التميز الديادد مطها عل سبيل المفال:

في وو ما سب

• لجرا دراسة مماثلة للدراسة الثالية عل مراحل التعليم الم تلفة لمعرفة أثر العوامل األخرز عل التميز الديادد حسب
المراحل الدراسية.
• لجرا دراسة مماثلة للدراسة الثالية حسب متغيرار أخرز ال طس ،العمر ،البيئة).
• لجرا دراسار لمعايير أخرز في التميز الديادد
 .1المراجا
 .1.1المصادر:
 القرآن الكريم ،سورة الطسا بية )15
سورة اإلسرا بية )1

 رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين ألبي اكريا يثي بن شر

الطوود  4911م) ،دار الفكر بيرور

 صحي الجاما الصغير وزيادته (الفت الكبير) لمثمد اصر الدين األلبا ي
 4915م) الم لد األول ،المكتب اإلسالمي -بيرور ،ال بعة الفا ية
 .1.1المراجا العربية
 أبو خفلة ،اسان مثمد  0221م) مهارات القيادة الفعالة لدى مدراء مدارس محافظة رف  ،رسالة ماجستير اير
مطشورة ،كلية التربية ،جامعة األقص -ازة
 أبو سطيطة ،عو ية الب ( 0244م) .درجة توافر الكفايات الفنية لدى مديري مدارس الملك عبدهللا من وجهة نظر
معلميها في األردن ،دراسات العلوم التربوية ،الم لّد )52
 أبوعلي ،عبد الدادر خالد  0242م) العوامل المدرسية المؤثرة في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة في ضوء مفهوم تحليل النظم اإلدارية ،رسالة ماجستير ،أصول التربية -اإلدارة التربوية ،جامعة األالر -ازة
 أبو عواد وبخرون ،فريال مثمد  0240م) مدخل إلى مناهج البحث في التربية علم النفس دار المسيرة للطشر
والتوايع ،األردن-عمان-ال بعة الرابعة
 لدارة التربية والتعليم بمثافاة ال ادب  4545ه) دليل بيانات مدارس مدينة الطائف ،لدارة دطية المعلومار ،الدسم
الطسود
 لدريس ،ثابت عبد الرحمن  4990م) المدير والتحديات المعاصرة ،مكتبة عين شمس-الدالرة ،ال بعة الفا ية
 مص ف  ،أحمد سيد  0221م) المدير الذكي  -كيف يكون الذكاء في القيادة ؟ حدوف ال بع والطشر مثفوظة للمؤلب
الدالرة مص ف  ،أحمد سيد  0224م) المدير وتحديات العولمة  -إدارة جديدة ..لعالم جديد ،دار الكتب المصرية  -بطها،
ال بعة األول
 مع م الوسيط  4991م) معجم عربي من إصدار مجما اللغة العربية ،م ابع الدار الهطدسية ،مصر– الدالرة ،ال ز
األول ،ال بعة الفالفة
 المطامة العربية للتربية والفدافة والعلوم  )0221التميز واإلبداع في التعليم العالي ،وقائا المؤتمر العاشر للوزراء
المسئولين عن التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي  -و س ،لدارة التربية
 بل اجي ،مثمد عبدس  0244م) القيادة اإلدارية بين منهج اإلسالم والنظريات المعاصرة ،دار الطشر الدولي -
الرياض ،ال بعة الفا ية


صار ،سامي مثمد ،الرويشد ،فهد عبد الرحمن  0229م) اتجاهات جديدة في تعليم الكبار ،مكتبة الفالد للطشر

والتوايع ،حولي-ال بعة الفالفة


ور الدين ،ماان سليم مثمود  0221م) دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات

غزة ،رسالة ماجستير ،ال امعة اإلسالمية ،كلية التربية ،اإلدارة التربوية-ازة

،عمان-  دار الفكر لل بعة والطشر والتوايع، م) مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين0224  اديا لايل، السرور
ال بعة الرابعة
 ال بعة األول،عمان-  مكتبة الم تمع العربي للطشر، م) اإلدارة التعليمية0224  وليد أحمد، سعد
 م) أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي في البنوك التجارية0221  موس أحمد، السعودد
)4  العدد،)5  الم لد،عمان- الم لة األرد ية في لدارة األعمال،العاملة في األردن
 دار اريب لل باعة والطشددددددر، نمياذج وتقنييات اإلدارة في عصيييييير المعرفية- م) لدارة التميز0220
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