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ملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات

اإلدارية لدى مديري المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية من وجهة نظر المعلمين،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تكونت من ( )54فقرة موزعة على أربعة مجاالت،

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

الى أن درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة كانت بدرجة متوسطة ،كما بينت النتائج أن
مجال الشراكة المجتمعية احتل الرتبة األولى ،وجاء مجال القيادة واإلدارة في الرتبة الثانية ،وجاء
مجال التعلم والتعليم في الرتبة األخيرة .وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائي ًا بين

متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين

الممارسات اإلدارية عند جميع مجاالت االستبانة تعزى لمتغير الجنس ،باستثناء مجال القيادة

واإلدارة ،وذلك لصالح تقديرات اإلناث .وعدم وجود فروق دالة إحصائياً عند جميع مجاالت
االستبانة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،باستثناء مجال القيادة واإلدارة ،وذلك لصالح تقديرات ذوي

المؤهل العلمي (بكالوريوس) .وعدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة،
باستثناء مجال التعلم والتعليم ،وذلك لصالح تقديرات ذوي عدد سنوات الخبرة (أكثر من 10

سنوات) .وعدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير مستوى المدرسة.

الكلمات المفتاحية :تعليمات وحدة الجودة والمساءلة ،تحسين الممارسات اإلدارية ،مديرو المدارس

الحكومية ،األغوار الشمالية ،األردن.

* كلية التربية /جامعة اليرموك /األردن.
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Degree of Governmental Schools' Principals Applying the Quality and
Accountability Department Instructions' to Enhance the
Administrative Practices at North Al-Guar
Faten Abdullah Al-Hilali
Prof. Mohammed A. Ashour *
Abstract:
This study aimed at investigating the degree of school principals
applying the quality and accountability department instructions' to enhance
the administrative practices from the teachers' point view in north Al-Guar.
To achieve this goal a questionnaire was designed consisted from (45)
items, distributed into four domains; learning and teaching, school
environment, societal partnership, and administration and leadership. A
random sample was chosen included (316) teachers. The analytical
descriptive methodology was used. The study results revealed that the
degree of school principals applying the quality and accountability
department instructions' was medium. The results also revealed that the
societal partnership ranked first, the administration and leadership domain
ranked second, while the learning and teaching domain ranked final. Also
the results revealed that there were no statistically significant differences
between the sample responses for the degree of school principals applying
the quality and accountability department instructions' to enhance the
administrative practices domains due to gender variable, except for the
administration and leadership domain in favor of (females). There were no
statistically significant differences between the sample responses at all
domains due to academic qualification variable, except for the
administration and leadership domain in favor of (Bachelor). There were
no statistically significant differences between the sample responses at all
domains due to experience variable, except for learning and teaching
domain in favor of (more than 10 years). Finally, there were no statistically
significant differences between the sample responses at all domains due to
school level variable.
Keywords: The quality and accountability department instructions,
enhancing the administrative practices, public school principals and north
Al-Guar- Jordan.
Faculty of Education\ Yarmouk University\ Jordan *
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المقدمة:

تؤدي العملية التعليمية التعلمية دو اًر بار اًز في تطوير المجتمعات وتنميتها ،وتوسيع آفاقها

المعرفية والثقافيـة ،من خالل االسهام في تهيئة الكوادر البشرية التي تمتلك المعرفة والتكنولوجيا

والعلم ،وفي ظل الثورات التكنولوجية والعلمية في هذا العالم ،واختالف المفاهيم المعرفية وتطورها،

ولما في برامجها من تعقيد وسرعة التغيير والتطوير؛ وجب تطوير وحدات تكون مسؤولة عن

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

ويعد مدير المدرسة المحرك األساسي للتنظيم المدرسي ،فعليه أن يهتم بجانبه اإلداري

وتطبيقه لمعايير اإلدارة الجيدة من أجل خدمة هذا الصرح التعليمي وتطويره؛ لينتج جيالً متمكناً
من مواجهة عوالم التقدم والرقي ،ويواكب مع كوادره التربوية تطورات العملية التعليمية بجميع

جوانبها ( .)Nihali, 0212وانسجاماً مع ذلك ،يحرص مديرو المدارس على ابتكار اآلليات
والطرق والوسائل واالستراتيجيات اإلدارية التي يتأكدون من خاللها أن مواردهم البشرية والمادية
توجه في االتجاه الصحيح بما يحقق أهداف المدرسة ،وينهض بالعملية التعليمية ( Hwail,

 .)2012وتمثل أهداف اإلدارة المدرسية الموجهات التي تساعد المدرسة في تنفيذ األنشطة
واإلجراءات؛ لتحسين أداء المدرسة وطاقمها من اإلداريين والمعلمين وصوالً إلى الطلبة (Al-
.)Hadidi, 2014

ويعد مفهوم وحدة الجودة والمساءلة من المفاهيم الحديثة التي طرحتها و ازرة التربية والتعليم،

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

ألطفالنا في المدارس (.)Salameh, 2013

فتطبيق تعليمات المساءلة ،يكون من خالل التدقيق الشامل في كل من مدخالتها وعملياتها

ومخرجاتها ) .)Erdag,2017وهذا يتطلب متابعة مستمرة لكافة مراحل عملها بما يحقق معايير

الجودة والمساءلة ،وعليه فإن المساءلة هي النهج الذي تتبعه و ازرة التربية والتعليم؛ وذلك من أجل

التأكد من تحقيق ضمان الجودة المستندة لتشكيل آلية الوصول لفكرة المساءلة وفلسفتها اإلدارية

()Khleifat, 2016؛ إذ أشارت بعض الدراسات إلى وجود ضعف في تطبيق معايير ضمان
الجودة في المدارس األردنية مثل دراسة العوالمة (.)Al-Awalmeh, 2011
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ومما سبق ،يالحظ أن واقع تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة بمديريات التربية والتعليم

يعتريه كثير من الغموض وعدم االستيعاب لمفاهيمه من قبل مديري المدارس؛ لذلك جاءت هذه

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

مشكلة الدراسة:

ُيعد موضوع الجودة والمساءلة الذي يتم تطبيقه في المدارس األردنية من قبل مديري
المدارس لتحسين ممارساتهم اإلدارية ،من الموضوعات المهمة والتي تخدم البيئة التعليمية

والتعلمية بشكل كبير ،وإن تحسين الممارسات اإلدارية لمديري المدارس يرجع الى درجة التزامهم
بتطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة.

تعاني المدارس األردنية من صعوبات في تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة وخاصة

مدارس مديريات التربية والتعليم في منطقة األغوار الشمالية نتج عنها مشكالت عديدة .وفي دراسة

استطالعية ميدانية ،قام الباحثان باستطالع آراء مديري ومديرات مدارس وعددهم عشرة ،وخمسة
وعشرون معلماً ومعلمة .توصل الباحثان إلى أن مديري المدارس ومديراتها يعانون
كثير من
ًا

الصعوبات والعقبات في تطبيق تلك التعليمات ،وأرجع بعضهم السبب في ذلك الى قلة الدورات

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

والمستلزمات التربوية من جهة ثانية .كما أكدت بعض الدراسات مثل دراسة دلول ( Dallol,

 )2017أن معظم المعلمين على قناعة بأن درجة تطبيق مديري المدارس في مديريات التربية

والتعليم في إقليم الشمال للمساءلة االدارية كان بدرجة متوسطة .بينما أشارت نتائج دراسة الجبوري
( )Al-Jabouri, 2018إلى أن هناك مستوى مرتفعاً من المساءلة االدارية من وجهة نظر

المعلمين .وللتحقق من ذلك اشتقت الدراسة الحالية مشكلتها من السؤال الرئيس اآلتي :ما درجة

تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس الحكومية

في مديرية األغوار الشمالية من وجهة نظر المعلمين؟

أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة االجابة عن األسئلة اآلتية:

 .1ما درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري
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المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية من وجهة نظر المعلمين؟

 .0هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )2.24=αبين تقديرات أفراد العينة

لدرجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري

المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي وعدد
سنوات الخبرة التدريسية ،ومستوى المدرسة؟

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الى تحقيق األهداف اآلتية:

 .1التعرف إلى درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى
مديري المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية من وجهة نظر المعلمين.

 .0الكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة
لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية من

وجهة نظر المعلمين حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية ومستوى

المدرسة.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من ندرة األبحاث والدراسات التي تناولت تعليمات وحدات الجودة

والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس حسب علم الباحثين ،وأيض ًا تركيزها
على معرفة درجة تطبيق تلك التعليمات بهدف تحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس؛
مما قد يسهم في إثراء المكتبة العربية في هذا الموضوع.

كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من النتائج التي سوف تسفر عنها لما ستقدمه من نتائج

وتوصيات لفئات مختلفة ستستفيد منها ،مثل :مديري المدارس ،ومسؤولي التخطيط في و ازرة

التربية ،ومديري التربية والتعليم في المحافظات.
مصطلحات الدراسة:

تضمنت الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي رأى الباحثان ضرورة تعريفها

اصطالحياً وإجرائياً:

وحدة الجودة والمساءلة :هي وحدة إدارية تابعة لو ازرة التربية والتعليم مسؤولة عن تطوير

العملية التربوية وتحسينها وفق معاير ومؤشرات محددة ،وعلى مستويات اإلدارة الثالثة :المدارس
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والمديريات ،ومراكز الو ازرة من خالل تقييم أداء المدارس بتقديم تقارير دقيقة ،وفق معايير

ومؤشرات محددة ،بهدف تحسين بيئة العملية التربوية وتطويرها ( Ministry of Education,
قسم من أقسام و ازرة التربية والتعليم في المملكة األردنية
 .)2016ويعرفها الباحثان إجرائياً بأنها ٌ
الهاشمية تقوم بتطوير العملية التعليمية ،وتنظيم األمور المدرسية بأشكالها كافة ،وذلك من خالل
مساعدة مديري المدارس في تنظيم مهماتهم اإلدارية وتفعيلها.

الممارسات اإلدارية :تُعرف الممارسات اإلدارية بأنها" :النشاط الذي يعتمد على التفكير
والعمل الذهني المرتبط بالشخصية اإلدارية والجوانب واالتجاهات السلوكية الخاصة بتحفيز الجهود
الجماعية نحو تحقيق هدف مشترك باستخدام الموارد المتاحة وفقاً ألسس ومفاهيم علمية

( .)Attawi, 2004, 9ويعرفها الباحثان على أنها :مجموعة من العمليات المترابطة ،والذي

يمارسها المديرون في مدارسهم في مديرية األغوار الشمالية من أجل تنفيذ السياسة التربوية

والتعليمية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة.

تعليمات وحدة الجودة والمساءلة :مجموعة من األنظمة والقوانين والتوجيهات على مستوى

المدرسة لضبط مدخالت العملية التعليمية وعملياتها ومخرجاتها ،وهذا يتطلب متابعة مستمرة
لمراحل كافة عملها بما حقق معايير الجودة والمساءلة المرجوة ،والتي ُيعبر عنها بفقرات االستبانة
المعدة لذلك.
الدراسات السابقة:

قام الباحثان بالرجوع إلى الدراسات السابقة التي تناولت تطبيق مبادىء الجودة والمساءلة

لتحسين الممارسات اإلدارية ،وعلى الرغم من ندرتها ،إال إنه تم الوصول الى الدراسات اآلتية:

أجرى الجبوري ( )Al-Jabouri,2018دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة مديري

المدارس األساسية للقيادة األخالقية وعالقتها بالمساءلة االدارية من وجهة نظر المعلمين ،ولتحقيق
أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل تطوير استبانة وتوزيعها

على جميع أفراد مجتمع الدراسة .تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس االساسية في
قصبة المفرق ،تم اختيار عينة تكونت من ( )522معلم ومعلمة .توصلت الدراسة إلى أن هناك

مستوى مرتفعاً من المساءلة االدارية من وجهة نظر المعلمين ،ومستوى مرتفعاً من ممارسة مديري

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

كمـا أجـرى دلـول ( )Dallol, 2017د ارسـة هـدفت إلـى معرفـة درجـة تطبيـق مـديري المـدارس

الثانويـة فـي مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي إقلـيم الشـمال للمسـاءلة االداريـة ،ومعرفـة أثـر متغيـرات
المؤهل العلمي والجنس وسنوات الخبرة ومديرية التربية والتعليم فـي تقـديرات معلمـي المـدارس لدرجـة

تطبيق مـديري لمعـايير المسـاءلة االداريـة .تكونـت عينـة الد ارسـة مـن ( )174معلمـاً ومعلمـة يعملـون
في المـدارس التابعـة لمديريـة اربـد األولـى والثانيـة والثالثـة .أظهـرت النتـائج أن معظـم المعلمـين علـى

قناعـة بـأن درجـة تطبيـق مـديري المـدارس الثانويـة فـي مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي إقلـيم الشـمال

للمســاءلة االداريــة كــان بدرجــة متوســطة ،وأن العمــل المتعلــق بهــم ينســجم بشــكل كامــل مــع مقــدراتهم
الذاتية التي تؤدي بهم للخروج بأفضل النتائج ،ووجود نوع من الرضا مـن قبـل المعلمـين عـن ال ارتـب
الذي يتقاضوه بشكل واضح ،ويوجـد مسـاواة وعـدل مـن قبـل المدرسـة والتربيـة والتعلـيم لتقـديم الحـوافز

التــي يــتم تقــديمها للمعلمــين بشــكل مســتمر ،وتبــين بــأن المــديرين فــي المــدارس متعــاونين مــن ناحيــة
مناقشة جميع األمور بكل مصداقية وشفافية ومن غير أي تحيز.

وفي دراسة الحديدي ( )Al-Hadidi, 2016حول واقع الممارسات اإلدارية لمـديري المـدارس

الثانويــة بمــديريات غــرب غــزة ف ــي ضــوء متطلبــات اإلدارة االس ــتراتيجية مــن وجهــة نظــر المعلمــين
والمعلمات .استخدم المنهج الوصفي في دراسته .اشتملت عينة الدراسة على ( )120معلمـاً ومعلمـة

فــي المــدارس الثانويــة فــي مــديريات غــرب قطــاع غ ـزة ،تــم تطبيــق اســتبانة تكونــت مــن ( )50فق ـرة
موزعــة علــى أربعــة محــاور .بينــت نتــائج الد ارســة أن محــور ممارســة الق ـرار احتــل الرتبــة األولــى ،ثــم
تــاله محــور التواصــل واالتصــال ،ثــم محــور ممارســة تفــويض الســلطة ،وأخي ـ اًر جــاء محــور ممارســة

العالقــة اإلنســانية ،كمــا بينــت النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــين متوســطات تقــديرات أفـراد
العينة تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخدمة.

وفي دراسة كايسار ورون از ( )Kaisar & Rezona, 2015هدفت إلى معرفة التحديات

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

تضمنت ( )61فقرة موزعة على أربعة محاور ،تم توزيعها على عينة تكونت من ( )75معلماً

ومعلمة ،من خمسة وعشرين مدرسة ثانوية عامة .توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروقاً ذات
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داللة إحصائية في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية العامة ،يعود ذلك إلى الضعف

في األمور اإلدارية من قبل مديري المدارس .كما بينت النتائج وجود فروق تعزى لمتغير الجنس،

ولصالح الذكور ،ومتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القليلة.

وفـي د ارسـة سـالمة ( )Salameh, 2013هـدفت إلـى معرفـة دور المسـاءلة فـي تحسـين أداء

المعلمــين بمــدارس وكالــة الغــوث بغ ـزة مــن وجهــة نظــر المــديرين وســبل تطويرهــا ،اســتخدم المــنهج
الوصــفي فــي الد ارســة ،اســتخدمت االســتبانة المكونــة مــن ( )60فق ـرة موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت،
والمقابل ــة الشخص ــية لجم ــع بيان ــات الد ارس ــة .تكون ــت عين ــة الد ارس ــة م ــن ( )205م ــديرين وم ــديرات.
توص ــلت الد ارس ــة إل ــى ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ل ــدور المس ــاءلة ف ــي تحس ــين أداء

المعلمين في مدارس وكالة الغوث بغزة تُعزى لمتغير المؤهل العلمي ،بينما وجدت فـروق ذات داللـة
إحصــائية لــدور المســاءلة فــي تحســين أداء المعلمــين فــي مــدارس وكالــة الغــوث بغ ـزة تعــزى لمتغيــر
ســنوات الخدمــة وكانــت الفــروق لصــالح ذوي ســنوات الخدمــة مــن ( 12_ 4ســنوات) ،كمــا أظهــرت

الد ارســة عــدم وجــود فــروق لــدور المســاءلة فــي تحســين أداء المعلمــين بمــدارس وكالــة الغــوث تعــزى

لمتغير نوع المدرسة.

أمــا د ارســة فــولر والد (Ladd, 2013

 )Fullerهــدفت إلــى معرفــة دور المســاءلة المدرســية

لتوزيع جودة المعلمين عبـر الصـفوف فـي المدرسـة االبتدائيـة فـي واليـة منتـوري فـي كنـدا .تـم اعتمـاد
منهج دراسة الحالة ،فقد اختيرت عينة من طالب المرحلة االبتدائية من أجل معرفـة جـودة المعلمـين
فــي الصــفوف الــدنيا ومعرفــة جــودتهم فــي الصــفوف العليــا .توصــلت نتــائج الد ارســة الــى أن المــدارس

انسـجمت مـع ضـغوط المسـاءلة مـن خـالل نقـل المعلمـين األضـعف الـى الصـفوف الـدنيا ،والمعلمـين
األفضل للصفوف العليا.

وقــام حويــل (2012

 )Hwail,بد ارســة ه ــدفت إلــى معرفــة واق ــع تطبيــق المســاءلة التربويــة

والجــودة الشــاملة والعالقــة بينهمــا فــي مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة فــي فلســطين مــن وجهــة نظــر

المــديرين فيهــا .اســتخدم المــنهج الوصــفي فــي هــذه الد ارســة .وتــم اختيــار جميــع المــديرين فــي الضــفة
مدير .تم إعداد استبانة تكونت من ( )63فقرة .توصـلت
الغربية عينة لدراسته ،والبالغ عددهم ()91
اً

الد ارسـة إلـى أن هنـاك واقعـاً عاليـاً جـداً للمسـاءلة التربويـة والجـودة الشـاملة فـي مـدارس وكالـة الغــوث
الدولي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر الم ــديرين ،ووج ــود ارتب ــاط ايج ــابي دال ب ــين متوس ــطي المس ــاءلة التربوي ــة

والجودة الشاملة في مـدارس وكالـة الغـوث الدولـة فـي الضـفة الغربيـة مـن وجهـة نظـر المـديرين .كمـا
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بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات المديرين تعـزى لمتغيـر الجـنس لصـالح تقـديرات
الذكور ،ومتغير عدد سنوات الخبرة ،لصالح تقديرات ذوي الخبرات الطويلة ،وعـدم وجـود فـروق دالـة

إحصائياً بين تقديرات المديرين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ومــن خــالل اســتعراض الد ارســات الســابقة يتضــح أنهــا تناولــت أنواع ـاً متعــددة مــن موضــوعات

الجودة والمساءلة والممارسات اإلدارية ،فمـثالً تناولـت د ارسـة الحديـدي ( )Al-Hadidi, 2016واقـع

الممارســات اإلداريــة لمــديري المــدارس الثانويــة بمــديريات تربيــة غ ـزة ،وبحثــت د ارســة كايســار ورون ـ از

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

(Ladd ،2013

&  )Fullerمعرفــة دور المســاءلة ف ــي تحســين أداء المعلم ــين ،وتناولــت د ارســة

حويــل ( )Hwail, 2012بد ارســة هــدفت معرفــة واقــع تطبيــق المســاءلة التربويــة والجــودة الشــاملة

والعالقة بينهما في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربيـة .والمالحـظ أن البـاحثين لـم يعثـ ار
على أية دراسة تناولت درجـة تطبيـق تعليمـات وحـدة الجـودة والمسـاءلة لتحسـين الممارسـات اإلداريـة

ل ــدى م ــديري الم ــدارس سـ ـواء أكان ــت د ارس ــات أجنبي ــة أم عربي ــة ،وه ــذا م ــا يمي ــز ه ــذه الد ارس ــة ع ــن
الدراسات السابقة.
منهج الدراسة:

تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي المسـحي لمناسـبته لمثـل هـذا النـوع مـن الد ارسـات ( Suleman

.)and Gul, 2015

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في لواء

األغوار الشمالية والبالغ عددهم ( )1457معلماً ومعلمة ،منهم ( )346معلماً و( )668معلمة،
حسب احصائيات دائرة شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 0218/0216م.

ت ــم أخ ــذ عين ــة عشـ ـوائية تكون ــت م ــن ( )613معلمـ ـاً ومعلم ــة ،م ــنهم ( )165معلمـ ـاً و()160
معلمــة ،ويشــكلون مــا نســبته ( )%02.56مــن مجتمــع الد ارســة .والجــدول ( )1يوضــح توزيــع أف ـراد

العينة حسب متغيراتها.

الجدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

المتغيرات
الجنس

العدد
165

المستويات
ذكر
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المتغيرات

المؤهل
العلمي
عدد
سنوات
الخبرة
التدريسية
مستوى
المدرسة

أداة الدراسة:
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المستويات
أنثى
المجموع
بكالوريوس
بكالوريوس ودبلوم عالي
دراسات عليا
المجموع
أقل من  5سنوات
من  5-10سنوات
أكثر من  10سنوات
المجموع
المرحلة األساسية
المرحلة الثانوية
المجموع

العدد
160
613
49
75
192
613
52
113
151
613
170
155
613

النسبة المئوية
57.59%
%111.11
15.51%
23.73%
60.76%
%111.11
16.46%
35.76%
47.78%
%111.11
54.43%
45.57%
%111.11

استخدم الباحثان استبانة "درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات

اإلدارية لدى مديري المدارس الحكومية في مديرية األغوار الشمالية" ،والتي تم اشتقاقها من خالل

التعليمات الصادرة عن وحدة الجودة والمساءلة في و ازرة التربية والتعليم .تكونت االستبانة من

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

صدق االستبانة:

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

أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية وعلم النفس في الجامعات األردنية ،وتم اآلخذ بتوجيهات

ومقترحات أعضاء لجنة التحكيم ،إذ تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وذلك عندما أجمع

سبعة محكمين على ذلك.
ثبات االستبانة:

للتحقق من ثبات االستبانة ،تم حساب معامالت الثبات له ،بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق،

إذ تم تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة وعددهم ( )61معلماً ومعلمة مرتين
وبفاصل زمني قدره أسبوعان بين التطبيق األول والتطبيق الثاني .وتم حساب معامالت ارتباط

بيرسون بين نتائج التطبيقين ،فقد تراوحت معامالت الثبات للمجاالت (التعلم والتعليم ،والبيئة

المدرسية ،والشراكة المجتمعية ،والقيادة واإلدارة) بين ( ،)2.68 – 2.65وبلغت قيمة معامل
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االرتباط لالستبانة الكلية ( .)2.82وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة (.)Lord, 1985

تصحيح االستبانة:

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتقدير درجة التطبيق على النحو اآلتي( :كبيرة جداً،

وكبيرة ،ومتوسطة ،ومتدنية ،وقليلة جداً) ،وتم إعطاء التقديرات الرقمية اآلتية ()1 ،0 ،6 ،5 ،4
على التوالي لتقدير درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى

مديري المدارس الحكومية ،وقد تم استخدام التدريج اإلحصائي اآلتي لتوزيع المتوسطات الحسابية
(:)Audeh, 1993
أوالً )0.58 - 1.22( :تطبيق بدرجة متدنية.

ثانياً )6.58 - 0.42( :تطبيق بدرجة متوسطة.
ثالثاً )4.22 – 6.42( :تطبيق بدرجة كبيرة.

متغيرات الدراسة :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
أوالً :المتغيرات الوسيطة:
 الجنس :وله فئتان( :ذكور ،وإناث). المؤهلللل العلملللي :ول ــه ثالثـ ـة مس ــتويات( :بك ــالوريوس ،وبك ــالوريوس ودبل ــوم ع ــالي ،ود ارس ــاتعليا).

 عدد سنوات الخبرة :ولها ثالثـة مسـتويات( :أقـل مـن  5سـنوات ،ومـن  10-5سـنوات ،وأكثـرمن  10سنوات).

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

ثانياً :المتغير التابع:

درجة تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية لدى مديري

المدارس الحكومية ،والتي يعبر عنها بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على فقرات
االستبانة المعدة لذلك ومجاالتها.
المعالجات اإلحصائية:

استخدمت الدراسة المعالجات اإلحصائية اآلتية :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لالجابة عن السؤال األول ،واختبار تحليل التباين المتعدد ،واختبار تحليل التباين الرباعي ،واختبار

شيفيه لالجابة عن السؤال الثاني.
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درجة تطبيق تعليمات.....

عرض النتائج ومناقشتها:

فيما يأتي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها ،بعد أن تم جمع البيانات بواسطة أداة الدراسة

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

عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها" :ما درجة تطبيلق تعليملات وحلدة الجلودة

والمسلللاءلة لتحسلللين الممارسلللات اإلداريلللة للللدى ملللديري الملللدارس الحكوميلللة ملللن وجهلللة ن لللر
المعلمين؟"

لإلجاب ــة ع ــن ه ــذا السـ ـؤال ،ت ــم حس ــاب المتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارف ــات المعياري ــة والرتب ــة

والدرجــة لتقــديرات أفـراد العينــة علــى مجــاالت االســتبانة ،حيــث كانــت كمــا هــي موضــحة فــي الجــدول
(.)0
الجدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد على مجاالت
المجاالت
الرتبة الرقم
مجال الشراكة المجتمعية
6
1
مجال القيادة واإلدارة
5
0
مجال البيئة المدرسية
0
6
مجال التعلم والتعليم
1
5
االستبانة ككل
* الدرجة العظمى من ()4

االستبانة مرتبة تنازلياً

المتوسط الحسابي*
3.69
3.50
3.40
3.36
3.47

االنحراف المعياري
.87
.66
.86
.56
.41

درجة التطبيق
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبــين الجــدول ( )0أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أف ـراد العينــة علــى مجــاالت االســتبانة بلــغ

( )6.57بـ ــانحراف معيـ ــاري ( ،)2.51وهـ ــو يقابـ ــل تطبيـ ــق بدرجـ ــة متوسـ ــطة .وأن "مجـ ــال الش ـ ـراكة

المجتمعيــة" ق ــد احت ــل الرتب ــة األول ــى بمتوســط حس ــابي ( )6.38وانحـ ـراف معي ــاري ( ،)2.67وج ــاء
"مجال القيادة واإلدارة" في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )6.42وانحراف معياري ( ،)2.33وجاء

"مجال التعلم والتعليم" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )6.63وانحراف معياري (.)2.43

وقد يعزو الباحثان ذلك الى أن مدير المدرسـة يعتقـد أن مجـرد اشـراك أوليـاء أمـور الطلبـة فـي

بعض األنشطة المدرسية ،وعمل بعض الشراكات التبادلية مع بعض مؤسسات المجتمـع المحلـي قـد

فع ــل الشـ ـراكة المجتمعي ــة ،وأص ــبحت هن ــاك شـ ـراكة م ــع المجتم ــع المحل ــي؛ ولك ــن مفه ــوم الشـ ـراكة
ّ
المجتمعيــة أكبــر وأعمــق مــن ذلــك؛ فهــي تتضــمن مشــاركة أوليــاء األمــور فــي رســم سياســة المدرســة،
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ووضــع األطــر العامــة والخاصــة للعمليــة التربويــة ،ومشــاركتهم فــي عمليــات تحســين تنفيــذ المنهــاج
المدرسي ،وتعميم المنافع المتبادلة من اسـتغالل المجتمـع لخـدمات المدرسـة مـن عقـد دورات تدريبيـة

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

وجاء مجال القيادة واإلدارة في الرتبة الثانية ،وقـد يرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى اسـتثمار مـديري

المدارس جميـع المـوارد البشـرية والماليـة والماديـة المتاحـة فـي المدرسـة ،واسـتقطاب قيـادات المجتمـع

المحل ــي واالس ــتفادة منه ــا ف ــي تش ــكيل المج ــالس المدرس ــية ،والتواص ــل المس ــتمر م ــع أولي ــاء األم ــور

الطالعهــم علــى تحصــيل أبنــائهم ،ومتابعــة الخطــط وتحليــل المحتــوى للم ـواد الد ارســية ،فض ـالً عــن
اإلشراف على الخطط العالجية واالختبارات التشخيصية باستمرار .وهـذا يتطلـب مـن مـدير المدرسـة

توفير الفرص المناسبة لتطوير أداء المعلمين مهنياً من خالل القيادة التشاركية.
كما يمكن أن يعزى ذلك إلى تشجيع مديري المدارس المعلمـين لتجريـب اسـتراتيجيات تدريسـية
حديثة ،واستغالل ميـزة استشـارة المعلمـين بـأمور المدرسـة وتقبـل اقت ارحـاتهم ومالحظـاتهم المفيـدة مـن
خالل تشكيل فرق العمل المتجانسة والمتخصصة كل في مجاله.

واحتــل مجــال البيئــة المدرســية الرتبــة الثالثــة ،فعلــى الــرغم مــن ســماح مــديري المــدارس للطلبــة

بالتعبير بحرية عن آرائهم ومالحظـاتهم ،ودعمـه لففكـار اإلبداعيـة التـي تخـدم العمليـة التعليميـة فـي

المدرسة ،وتوفيره فرصاً متنوعة للطلبة للمشاركة باألنشـطة الجماعيـة والقياديـة؛ إالّ أنـه وعلـى الـرغم
من كل ذلك لم يصل مديرو المدارس إلى توفير بيئة مدرسـية صـحية آمنـة وجاذبـة ،وقـد يعـزى ذلـك
إلى عدم توفر مصـادر تعلـم كافيـة تناسـب احتياجـات الطلبـة التعليميـة أو التعلميـة ،وهـذا خـارج عـن

مقدرات مديري المدارس وصالحياتهم ،إذ أن هذه من مسؤولية الو ازرة.

أمــا مجــال الــتعلم والتعلــيم فقــد احتــل الرتبــة األخيـرة ،وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم الســماح

للطلبــة بالمشــاركة فــي وضــع الخطــط اإلثرائيــة والعالجيــة ،والتــي يكونـوا األقــدر علــى وضــعها ألنهــم هــم

أصــحاب الحاجــة ،وهــم األقــدر علــى تحديــدها ومعرفــة طــرق عالجهــا ،كمــا قــد يعــزى ذلــك إلــى ضــعف

برامج رفع كفاءة المعلمين واإلداريين لتدريبهم ،أو عـدم توفرهـا أساسـاً ،لـذلك يقـف مـدير المدرسـة عـاج اًز
عــن تلبيــة الحاجــات الفنيــة سـواء للمعلمــين أم اإلداريــين .وقــد يمتــد هــذا الضــعف إلــى عــدم تــوفير الــدعم
األكاديمي والمساندة للمعلمين ،ويظهر من خالل ضعف إبداع المعلمين في المجاالت التعليمية.

وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج د ارســة د ارســة فــولر والد (،)Fuller & Ladd ،2013
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درجة تطبيق تعليمات.....

ونتائج دراسة كايسار ورون از (.)Kaisar & Rezona,2015

واختلفـت هـذه النتيجـة مـع نتيجـة د ارسـة حويـل ( )Hwail, 2012التـي توصـلت إلـى أن واقـع

تطبيق المساءلة التربوية والجودة الشاملة في مدارس وكالة الغوث الدوليـة فـي الضـفة الغربيـة كانـت

بدرجة عالية .وقد يعزى سبب هذا االختالف الى اختالف البيئات الجغرافيـة والسـلطة المشـرفة علـى
المدارس في كلتا الدراستين ،ففي الوقـت الـذي كانـت د ارسـة حويـل فـي مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة
في الضفة الغربية ،تمت هذه الدراسة في المدارس الحكومية في األغوار الشمالية في األردن.

كما تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة لتقـديرات أفـراد العينـة علـى فقـرات

مجاالت االستبانة ،وكانت على النحو اآلتي:

أوالً :مجال الشراكة المجتمعية:

الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد العينة على
مجال الشراكة المجتمعية مرتبة تنازلياً

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

06

يشرك مدير المدرسة أولياء أمور الطلبة في األنشطة المدرسية.
ّ

0

04

6

05

5

08

4

03

3

07

7

06
* الدرجة

يسعى مدير المدرسة لتعزيز روح العمل التطوعي بين
المدرسة والمجتمع المحلي.
يفعل مدير المدرسة الشراكة التبادلية مع المجتمع المحلي
لدعم المدرسة وتطويرها.
يتعاون مدير المدرسة مع أولياء األمور في حل مشكالت
الطلبة التحصيلية.
يسمح مدير المدرسة ألفراد المجتمع االستفادة من خدمات
المدرسة ومرافقها.
يتقبل مدير المدرسة أراء ومقترحات أولياء األمور وإشراكهم
في تعلم أبنائهم.
يزود مدير المدرسة مجلس التطوير بخطط عن حاجات
وأولويات المدرسة.
المتوسط الكلي للمجال
العظمى من ()4

المتوسط
الحسابي*
3.78

االنحراف
المعياري
1.15

درجة
التطبيق
كبيرة

3.73

1.08

كبيرة

3.70

1.15

كبيرة

3.69

1.12

كبيرة

3.67

1.21

كبيرة

3.66

1.13

كبيرة

3.61

1.11

كبيرة

3.69

.87

كبيرة

يبــين الجــدول ( )4أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أف ـراد العينــة علــى هــذا المجــال ككــل بلــغ

( )6.38وانحراف معياري ( ،)2.67وهـو يقابـل تقـدير تطبيـق بدرجـة كبيـرة ،وأن الفقـرة ( )06والتـي
يشــرك مــدير المدرســة أوليــاء أمــور الطلبــة فــي األنشــطة المدرســية" قــد احتلــت الرتبــة
نصــت علــى " ّ

األولى بمتوسط حسابي ( )6.76وانحراف معياري ( ،)1.14وجاءت الفقرة ( )04والتي كان نصـها
"يســعى مــدير المدرســة لتعزيــز روح العمــل التطــوعي بــين المدرســة والمجتمــع المحلــي" الرتبــة الثانيــة
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بمتوسط حسـابي ( )6.76وانحـراف معيـاري ( ،)1.26بينمـا احتلـت الفقـرة ( )06والتـي نصـت علـى
"يزود مدير المدرسة مجلس التطوير بخطط عن حاجات المدرسة وأولوياتها" الرتبة األخيرة بمتوسـط

حسابي ( )6.31وانحراف معياري (.)1.11

ثانياً :مجال القيادة واإلدارة:

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

الرتبة

الرقم

1

67

0

54

6

55

5

51

4

56

3

61

7

68

6

64

8

50

12

66

11
10

65
63

16

66

15

60
يبني مدير المدرسة رؤية المدرسة ورسالتها بمشاركة الفريق
62
التطويري للمدرسة.
يتابع مدير المدرسة تحصيل الطلبة وعالماتهم.
52
المتوسط الكلي للمجال
* الدرجة العظمى من ()4

14
14

الفقرات
يستثمر مدير المدرسة الموارد البشرية والمالية والمادية حسب
اإلمكانات المتاحة.
يستقطب مدير المدرسة النخب القيادية ويستفيد منها في تشكيل
مجالس للتربية.
يحرص مدير المدرسة على استخدام األساليب العلمية واألبحاث
المناسبة في حل المشكالت التي تواجه المدرسة.
يتابع مدير المدرسة الطلبة المتغيبين عن المدرسة.
يتواصل مدير المدرسة مع أولياء األمور الطالعهم على
تحصيل أبنائهم.
يركز مدير المدرسة على أن تكون جميع أنشطة المدرسة
منطلقة من الرؤية والرسالة.
يتابع مدير المدرسة الخطط وتحليل المحتوى للمواد الدراسية
حسب االجراءات الرسمية.
يتبنى مدير المدرسة مبادرات التطوير المستمر في المدرسة
والتي تتمحور حول المتعلم ومبنية على النتائج.
يتابع مدير المدرسة الخطط العالجية لالختبارات التشخيصية
مع المعلمين باستمرار.
يوفر مدير المدرسة فرصاً لتطوير العاملين مهنياً ويدعم
تطويرهم ذاتياً.
يوفر مدير المدرسة فرصاً للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة.
يتبنى مدير المدرسة منهجية اتصال مؤسسي داخل المدرسة وخارجها.

يعمل مدير المدرسة على الترويج ألهداف المدرسة وبرامجها بما
ينسجم مع أهداف و ازرة التربية والتعليم.
يعمل مدير المدرسة مع الجميع لتعميم مفاهيم وأفكار مجتمع تعلم.

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

درجة
التطبيق

3.68

1.29

كبيرة

3.65

1.21

كبيرة

3.60

1.26

كبيرة

3.58

1.20

كبيرة

3.55

1.22

كبيرة

3.53

1.18

كبيرة

3.51

1.22

كبيرة

3.50

1.21

كبيرة

3.48

1.18

متوسطة

3.46

1.19

متوسطة

3.45
3.44

1.21
1.13

متوسطة
متوسطة

3.43

1.25

متوسطة

3.42

1.22

متوسطة

3.40

1.23

متوسطة

3.38
3.50

1.25
.66

متوسطة
كبيرة

يبــين الجــدول ( )3أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أف ـراد العينــة علــى هــذا المجــال ككــل بلــغ
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( )6.42وانحراف معياري ( ،)2.33وهـو يقابـل تقـدير تطبيـق بدرجـة كبيـرة ،وأن الفقـرة ( )37والتـي
نصت على " يستثمر مدير المدرسة الموارد البشرية والماليـة والماديـة حسـب اإلمكانـات المتاحـة" قـد

احتلــت الرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )6.36وانح ـراف معيــاري ( ،)1.08وجــاءت الفق ـرة ()54
والتي كان نصها " يستقطب مدير المدرسة النخب القيادية ويستفيد منها في تشكيل مجالس للتربيـة"

بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )6.34وانحراف معياري ( ،)1.01بينما احتلت الفقـرة ( )52والتـي
نص ــت عل ــى "يت ــابع م ــدير المدرس ــة تحص ــيل الطلب ــة وعالم ــاتهم" الرتب ــة األخيـ ـرة بمتوس ــط حس ــابي

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

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

الرتبة

الرقم

1

01

0

00

6

02

5

17

4

16

3

18

7

13
* الدرجة

الفقرات
يسمح مدير المدرسة للطلبة بالتعبير بحرية عن آرائهم
ومالحظاتهم.
يدعم مدير المدرسة األفكار اإلبداعية التي تخدم العملية
التعليمية في المدرسة.
يوفر مدير المدرسة فرصاً متنوعة للطلبة للمشاركة باألنشطة
الجماعية والقيادية.
يمثل مدير المدرسة نفسه انموذج قدوة للمعلمين والطلبة في
سلوكه ومظهره وتعاونه.
يعمل مدير المدرسة على نشر ثقافة التوقعات االيجابية لدى
المجتمع المدرسي.
يوفر مدير المدرسة مصادر تعلم كافية تناسب احتياجات
الطلبة التعليمية أو التعلمية.
يوفر مدير المدرسة بيئة مدرسية صحية آمنة وجاذبة.
المتوسط الكلي للمجال
العظمى من ()4

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

درجة
التطبيق

3.70

1.16

كبيرة

3.46

1.35

متوسطة

3.45

1.26

متوسطة

3.38

1.11

متوسطة

3.35

1.06

متوسطة

3.25

1.22

متوسطة

3.18
3.40

1.21
.86

متوسطة
متوسطة

يبــين الجــدول ( )5أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أف ـراد العينــة علــى هــذا المجــال ككــل بلــغ

( )6.52وانح ـراف معيــاري ( ،)2.63وهــو يقابــل تقــدير تطبيــق بدرجــة متوســطة ،وأن الفق ـرة ()01
والتي نصت على " يسمح مدير المدرسة للطلبة بالتعبير بحرية عن آرائهـم ومالحظـاتهم" قـد احتلـت

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

الثانية بمتوسط حسابي ( )6.53وانحراف معياري ( ،)1.64بينما احتلت الفقـرة ( )13والتـي نصـت
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عل ــى "ي ــوفر م ــدير المدرس ــة بيئ ــة مدرس ــية ص ــحية آمن ــة وجاذب ــة" الرتب ــة األخيـ ـرة بمتوس ــط حس ــابي
( )6.16وانحراف معياري (.)1.01
رابعاً :مجال التعلم والتعليم:

الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدي ارت والرتبة والدرجة أفراد العينة على
مجال التعلم والتعليم مرتبة تنازلياً

الرتبة

الرقم

1

14

0

3

6

4

5

8

4
3
7
6

0
1
7
11

8
12
11
10
16
15
14

الفقرات
يوفر مدير المدرسة المواد التعليمية التي تساعد على تنفيذ
المناهج الدراسية.
يبني مدير المدرسة شراكات مع مؤسسات المجتمع لتحسين
تعلم الطلبة.
يدعم مدير المدرسة تعلم الطلبة من خالل تحليل نتائجهم
الفردية والتراكمية.
يوظف مدير المدرسة نتائج تقويم الطلبة لتحسين مستويات
أدائهم التحصيلي واألكاديمي.
يبني مدير المدرسة قيماً واتجاهات ايجابية لدى الطلبة.

يعمل مدير المدرسة على ربط المعرفة العلمية بحياة الطلبة اليومية.
يحفز مدير المدرسة إبداع المعلمين في المجاالت التعليمية كافة.

يلبي مدير المدرسة الحاجات اإلرشادية للطلبة.
يحث مدير المدرسة المعلمين على التنويع في توظيف
6
األساليب واالستراتيجيات التدريسية المختلفة.
يقدم مدير المدرسة الدعم األكاديمي والمساندة للمعلمين.
6
يبني مدير المدرسة عالقات قوية ووطيدة بين المعلمين
والطلبة تساعدهم على رفع مستوياتهم التعليمية وحل
10
مشكالتهم األكاديمية.
يلبي مدير المدرسة الحاجات الفنية للمعلمين.
12
يوفر مدير المدرسة برامج لرفع كفاءة جميع المعلمين
15
واإلداريين لتدريبهم.
يتابع مدير المدرسة تحصيل الطلبة بشفافية وعدالة.
5
يسمح مدير المدرسة للطلبة بالمشاركة في وضع الخطط
16
التعليمية اإلثرائية والعالجية.
المتوسط الكلي للمجال
* الدرجة العظمى من ()4

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

درجة
التطبيق

3.72

1.04

كبيرة

3.49

1.00

متوسطة

3.47

1.00

متوسطة

3.46

1.15

متوسطة

3.44
3.42
3.40
3.35

1.22
1.18
1.01
1.15

متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.32

1.15

متوسطة

3.29

1.08

متوسطة

3.28

1.18

متوسطة

3.22

1.19

متوسطة

3.19

1.19

متوسطة

3.17

1.14

متوسطة

3.13

1.11

متوسطة

3.36

.56

متوسطة

يبــين الجــدول ( ) 6أن المتوســط الحســابي لتقــديرات أفـراد العينــة علــى هــذا المجــال ككــل بلــغ

( )6.63وانح ـراف معيــاري ( ،)2.43وهــو يقابــل تقــدير تطبيــق بدرجــة متوســطة ،وأن الفق ـرة ()14
والتي نصت على "يوفر مدير المدرسة المواد التعليمية التي تساعد على تنفيـذ المنـاهج الد ارسـية" قـد

احتل ــت الرتب ــة األول ــى بمتوس ــط حس ــابي ( )6.70وانحـ ـراف معي ــاري ( ،)1.25وج ــاءت الفقـ ـرة ()3
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والتي كان نصها "يبني مدير المدرسة شراكات مـع مؤسسـات المجتمـع لتحسـين تعلـم الطلبـة" بالرتبـة

الثانية بمتوسط حسابي ( )6.58وانحراف معياري ( ،)1.22بينما احتلت الفقـرة ( )16والتـي نصـت

على " يسمح مدير المدرسة للطلبة بالمشاركة في وضع الخطط التعليمية اإلثرائية والعالجية" الرتبـة

األخيرة بمتوسط حسابي ( )6.16وانحراف معياري (.)1.11

النتللائج المتعلقللة بالس لؤال الثللاني ومناقشللتها" :هللل هنللاة فللروق ذات داللللة احصللائية عنللد

مسللتوى الداللللة ( )1.15=αبللين تقللديرات أفللراد العينللة لدرجللة تطبيللق تعليمللات وحللدة الجللودة

والمسللاءلة لتحسللين الممارسللات اإلداريللة لللدى مللديري المللدارس الحكوميللة فللي مديريللة األغ لوار

الشللمالية تعللمى لمتغي لرات الجللنسل والمؤهللل العلملليل وعللدد سللنوات الخبللرة التدريسلليةل ومسللتوى

المدرسة؟".

لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال ،تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لتقــديرات

أفـ ـراد العين ــة عل ــى درج ــة تطبي ــق مج ــاالت تعليم ــات وح ــدة الج ــودة والمس ــاءلة لتحس ــين الممارس ــات
اإلداريـة مـن وجهـة نظـرهم علـى مجـاالت أداة الد ارســة الكليـة حسـب متغيراتهـا ،فكانـت كمـا موضــحة

في الجدول (.)7

الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على درجة تطبيق قادة
المدارس لمجاالت القيادة التكيفية من وجهة ن رهم على مجاالت أداة الدراسة الكلية حسب متغيراتها
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يبــين الجــدول ( )7أن هنــاك فروق ـاً ظاهريــة بــين متوســطات تقــديرات أف ـراد العينــة علــى درجــة

تطبيــق مجــاالت تعليمــات وحــدة الجــودة والمســاءلة لتحســين الممارســات اإلداريــة مــن وجهــة نظــرهم
عل ــى مج ــاالت أداة الد ارس ــة الكلي ــة حس ــب متغيراته ــا .ولتحدي ــد مس ــتويات الدالل ــة اإلحص ــائية لتل ــك

الفروق ،تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد ،وكانت النتائج كما موضح في الجدول (.)6

الجدول ( :)8نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة على درجة تطبيق

مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية من وجهة ن رهم على مجاالت
أداة الدراسة الكلية حسب متغيراتها

مجموع
المجاالت
المتغيرات
المربعات
.158
التعلم والتعليم
.627
البيئة المدرسية
الجنس
1.720
الشراكة المجتمعية
2.561
القيادة واإلدارة
.513
التعلم والتعليم
3.243
البيئة المدرسية
المؤهل العلمي
3.666
الشراكة المجتمعية
3.288
القيادة واإلدارة
1.992
التعلم والتعليم
1.332
البيئة المدرسية
عدد سنوات الخبرة
1.696
الشراكة المجتمعية
1.596
القيادة واإلدارة
.058
التعلم والتعليم
.311
البيئة المدرسية
مستوى المدرسة
.080
الشراكة المجتمعية
.145
القيادة واإلدارة
94.051
التعلم والتعليم
222.234
البيئة المدرسية
الخطأ
232.443
الشراكة المجتمعية
133.921
القيادة واإلدارة
* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

يتبين من الجدول ( )6ما يأتي:

درجات
الحرية
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
309
309
309
309
()2.24 = α

متوسط
المربعات
.158
.627
1.720
2.561
.257
1.621
1.833
1.644
.996
.666
.848
.798
.058
.311
.080
.145
.304
.719
.752
.433

قيمة ف
.518
.872
2.286
5.909
.843
2.254
2.437
3.797
3.273
.926
1.127
1.842
.191
.433
.107
.335

مستوى الداللة
اإلحصائية
.472
.351
.132
*.016
.431
.107
.089
*.053
*.039
.397
.325
.160
.663
.511
.744
.563

 .1عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ( )2.24=αبــين متوســطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسـات

اإلداريــة عنــد جميــع مجــاالت االســتبانة تعــزى لمتغيــر الجــنس ،باســتثناء مجــال القيــادة واإلدارة،
وذلك لصالح تقديرات اإلناث.
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وقد يعزى ذلك إلى أن مديرات المدارس لـديهن الرببـة بـااللتزام بالتعليمـات والقـوانين أكثـر مـن

مديري المدارس وخاصـة فـي مجـال القيـادة واالدارة ،وال يلجـأن إلـى االجتهـاد فـي هـذا المجـال ،علـى

عكس مديري المدارس الذكور الذين يميلون إلى تطبيق تلك التعليمات بالصورة التي يرونهـا مناسـبة

لهــم ،والتــي تكــون أحيان ـاً مخالفــة أو متعارضــة مــع تلــك التعليمــات ،عل ـى الــرغم مــن أن أف ـراد العينــة
متفقـون عنـد بقيـة المجـاالت ،ويمكـن أن يرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى أن التعليمـات تصـدر مـن وحـدة
الجودة والمساءلة لجميع المدارس سواء الذكور أم اإلناث على ٍ
حد سواء.
وق ــد اتفق ــت ه ــذه النتيج ــة م ــع نت ــائج د ارس ــة الحدي ــدي ( ،)Al-Hadidi,2016ونت ــائج د ارس ــة

كايسار ورون از ( ،)Kaisar& Rezona,2015واختلفت مع نتائج د ارسـة حويـل (،)Hwail,2012

التــي توصــلت إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائياً وفق ـاً لمتغيــر الجــنس ،لصــالح تقــديرات الــذكور .وقــد
يع ــزى ذل ــك االخ ــتالف ال ــى تب ــاين البيئ ــات الجغرافي ــة والس ــلطة المشـ ـرفة عل ــى الم ــدارس ف ــي كلت ــا
الدراستين ،ففي حين كانت دراسة حويل في مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة فـي الضـفة الغربيـة ،تمـت

هذه الدراسة في المدارس الحكومية في األغوار الشمالية في األردن.

 .0عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ( )2.24=αبــين متوســطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسـات

اإلداريــة عنــد جميــع مجــاالت االســتبانة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي ،باســتثناء مجــال القيــادة

واإلدارة .ولتحديــد مصــادر تلــك الفــروق تــم اســتخدام اختبــار شــافيه ( )Scheffeكمــا هــو موضــح
في الجدول (.)8

الجدول ( :)9نتائج اختبار شافيه ( )Scheffeللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق
مجال القيادة واإلدارة حسب متغير المؤهل العلمي
بكالوريوس
3.58

المؤهل العلمي
المتوسط الحسابي
3.58
بكالوريوس
3.54
بكالوريوس ودبلوم
3.47
دراسات عليا
* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()2.24 =α

بكالوريوس ودبلوم
3.54
0.04

دراسات عليا
3.47
*2.11
2.27

يبــين الجــدول ( )8أن هنــاك فروقـاً ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ذوي المؤهــل
العلمــي (بكــالوريوس) مــن جهــة ،ومتوســط تقــديرات ذوي المؤهــل العلمــي (د ارســات عليــا) مــن جهــة
ثانية ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وذلك لصالح تقديرات ذوو المؤهل العلمي (بكالوريوس).
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ويمك ــن أن يع ــزى ذل ــك إل ــى أن ذوي التخصص ــات أعل ــى م ــن بك ــالوريوس ق ــد ق ــاموا بد ارس ــة

مس ــاقات وموض ــوعات ف ــي م ارح ــل الد ارس ــة بع ــد البك ــالوريوس مكن ــتهم م ــن معرف ــة األبع ــاد القيادي ــة

ومتطلباتهــا أكثــر مــن الــذين يحملــون مــؤهالت علميــة بكــالوريوس ،التــي تركــز علــى معــارف وعلــوم

التخصــف فقــط ،وال تتطــرق إلــى المفــاهيم اإلداريــة والقياديــة؛ لــذلك يــرى ذوو المــؤهالت العلميــة مــن

حملــة الد ارســات العليــا أن هنــاك مــداخل متعــددة ،وطرق ـاً متنوعــة المكانيــات تطبيــق تعليمــات وحــدة
الجــودة والمســاءلة مــن أجــل تحســين الممارســات اإلداريــة فــي المــدارس ،وهــذه المــداخل والطــرق قــد
يغفل عنها ذوو المؤهالت العلمية من حملة البكالوريوس.

وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج د ارســة الحديــدي ( ،)Al-Hadidi, 2016ونتــائج دارســة

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

 .6عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ( )2.24=αبــين متوســطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسـات

اإلدارية عند جميـع مجـاالت االسـتبانة تعـزى لمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة ،باسـتثناء مجـال الـتعلم

والتعليم .ولتحديـد مصـادر تلـك الفـروق تـم اسـتخدام اختبـار شـافيه ( )Scheffeكمـا هـو موضـح
في الجدول (.)12

الجدول ( :)11نتائج اختبار شافيه ( )Scheffeللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة
تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية عند مجال التعلم والتعليم حسب
متغير عدد سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
3.26

عدد سنوات الخبرة التدريسية
المتوسط الحسابي
3.26
أقل من  5سنوات
3.27
من  10-5سنوات
3.45
أكثر من  10سنوات
* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()2.24 ≤α

من  10-5سنوات
3.27
0.01

أكثر من  10سنوات
3.45
*2.18
*2.16

يبــين الجــدول ( )12أن هنــاك فروق ـاً ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ذوي عــدد
سـنوات الخبـرة (أقـل مـن  5سـنوات ،ومـن  10-5سـنوات) مـن جهـة ،ومتوسـط تقـديرات ذوي عـدد
ســنوات الخبـرة (أكثــر مــن  10ســنوات) مــن جهــة ثانيــة ،تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبـرة ،وذلــك

لصالح تقديرات ذوي عدد سنوات الخبرة (أكثر من  10سنوات).
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وقد يرجع السـبب فـي ذلـك إلـى أن ذوي الخبـرة القصـيرة يكونـوا حـديثي العهـد بـاألمور اإلداريـة

فينبه ــرون بتطبي ــق م ــديري الم ــدارس للنظري ــات اإلداري ــة الحديث ــة ،فيعـ ـدون تطبيقه ــا أنماطـ ـاً إداري ــة
نموذجية ،لما يشعرون من النفع والفائدة عليهم وعلى المدرسـة والبيئـة التعليميـة ،وخاصـة فـي مجـال

التعل ــيم وال ــتعلم ،إذ تعمــل الخبـ ـرة عل ــى تزوي ــد المعلمــين بكثي ــر مــن المع ــارف واألســس والممارس ــات

التربوية التي تمكنهم من الحكم على ممارسات مديري المدارس اإلدارية بصورة أفضل.

وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج الحديــدي ( ،)Al-Hadidi, 2016ونتــائج د ارســة كايســار

ورون ـ از ( .)Kaisar & Rezona,2015ولــم يعثــر الباحثــان علــى أيــة د ارســة اختلفــت مــع هــذه
النتيجة.

واختلفــت مــع نتــائج د ارســة ســالمة ( ،)Salameh, 2013ونتــائج د ارســة حويــل ( Hwail,

 ،)2012إذ توص ــلتا إل ــى وج ــود ف ــروق دال ــة إحص ــائياً وفقـ ـاً لمتغي ــر الخبـ ـرة .وق ــد يع ــزى س ــبب ه ــذا
االختالف الى اختالف البيئات الجغرافيـة والسـلطة المشـرفة علـى المـدارس فـي كلتـا الد ارسـتين ،ففـي

حــين كانــت د ارســة ســالمة ود ارسـة حويــل فــي مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة فــي قطــاع غ ـزة والضــفة
الغربية ،تمت هذه الدراسة في المدارس الحكومية في األغوار الشمالية في األردن.

 .5عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ( )2.24=αبــين متوســطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسـات

اإلدارية عند جميع مجاالت االستبانة تعزى لمتغير مستوى المدرسة.

وقــد يعــزى ذلــك إلــى أن جميــع المــدارس الحكوميــة تخضــع للتعليم ــات والق ـوانين ذاتهــا س ـواء

أكان ــت م ــدارس أساس ــية أم م ــدارس ثانوي ــة ،إذ تتعام ــل وح ــدة الج ــودة والمس ــاءلة م ــع تل ــك الم ــدارس

باألنظمــة والمعــايير ذاتهــا ،وال ت ارعــي الفــروق بــين مســتويات م ارحــل المــدارس ،علــى الــرغم مــن أن
متطلبـات نجـاح المدرسـة األساسـية وظروفهـا تختلـف نوعـاً مـا عـن متطلبـات نجـاح المدرسـة الثانويـة

وظروفهـ ــا ،فقـ ــد تـ ــؤدي بعـ ــض متغي ـ ـرات الش ـ ـراكة المجتمعيـ ــة لـ ــدى المـ ــدارس الثانويـ ــة الـ ــى تحسـ ــين
الممارسات اإلدارية ،بينما ال تنجح في المدارس األساسية.

كمــا تــم إجـراء اختبــار تحليــل التبــاين الربــاعي للفــروق بــين تقــديرات أفـراد العينــة لدرجــة تطبيــق

تطبيق مجـاالت تعليمـات وحـدة الجـودة والمسـاءلة لتحسـين الممارسـات اإلداريـة عنـد جميـع مجـاالت
االستبانة الكلية ،تبعاً الختالف متغيرات الدراسة ،فكانت النتائج ،كما موضحة في الجدول (.)11

522

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السادس ،العدد الثالث.0202 ،

الجدول ( :)11نتائج اختبار تحليل التباين الرباعي للفروق بين تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق
مجاالت تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية عند جميع مجاالت االستبانة
الكلية حسب متغيرات الدراسة

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات
المتغيرات
.127
1
.127
الجنس
.026
2
.052
المؤهل العلمي
.680
2
1.359
عدد سنوات الخبرة
.120
1
.120
مستوى المدرسة
.164
309
50.802
الخطأ
مستوى
الداللة ()2.24 ≤α
* ذات داللة إحصائية عند

قيمة ف
.770
.159
4.134
.731

مستوى الداللة اإلحصائية
.381
.853
*.017
.393

يبـ ــين الجـ ــدول ( )11ع ـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق دال ـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مس ـ ــتوى الداللـ ــة اإلحص ـ ــائية

( )2.24≤αبــين متوســطات تق ــديرات أفــراد العين ــة لدرج ــة تطبي ــق مج ــاالت تعليم ــات وحــدة الج ــودة

والمساءلة لتحسين الممارسات اإلدارية عند جميع مجاالت االسـتبانة ككـل تعـزى لمتغيـرات الد ارسـة،
باس ــتثناء متغي ــر ع ــدد س ــنوات الخبـ ـرة .ولتحدي ــد مص ــادر تل ــك الف ــروق ت ــم اس ــتخدام اختب ــار ش ــافيه

( )Scheffeكما هو موضح في الجدول (.)10

الجدول ( :)12نتائج اختبار شافيه ( )Scheffeللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة

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

المجال
المتوسط الحسابي
3.41
أقل من  5سنوات
مجال التعلم
3.39
من  10-5سنوات
والتعليم
3.54
أكثر من  10سنوات
* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()2.24 ≤α

أقل من 5
سنوات
3.41

من 10-5
سنوات
3.39
0.02

أكثر من
10سنوات
3.54
*2.16
*2.14

يبــين الجــدول ( )10أن هنــاك فروق ـاً ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ذوي عــدد
سـنوات الخبـرة (أقـل مـن  5سـنوات ،ومـن  10-5سـنوات) مـن جهـة ،ومتوسـط تقـديرات ذوي عـدد
ســنوات الخبـرة (أكثــر مــن  10ســنوات) مــن جهــة ثانيــة ،تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبـرة ،وذلــك

لصالح تقديرات ذوي عدد سنوات الخبرة (أكثر من  10سنوات).
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:التوصيات

: فإن الدراسة توصلت الى التوصيات اآلتية،في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها

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

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

 إجراء مزيداً من الدراسات التجريبية لمعرفة أثر تطبيق تعليمات وحدة الجودة والمساءلة لتحسين.6
.الممارسات اإلدارية لدى مدارس مديريات أخرى
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