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 :الملخص

هدددددفه هددددسة الدراسددددة للتعددددر  علددددج درجددددة الذيددددل اسددددتراايدية اإلدارة الساايددددة لددددد  مدددددير  المدددددار  

محافظدددة الم دددرج مدددر  جمدددة  ظدددر المعلمدددير  المعلمدددا  فيمدددا،  لتح يدددل  األساسدددية فدددي مديريدددة التربيدددة  التعلدددي  فدددي

( 350هدددسة الدراسدددة اددد  ااذددداص المدددلمل الوذددد ي التحليلدددي  تذ اددد  الدددوير اسدددتذا ة  او يعمدددا علدددج عيلدددة مكو دددة مدددر  

معلددد   معلمدددة فدددي المددددار  األساسدددية فدددي محافظدددة الم دددرج اددد  اجتيددداره  بلري دددة ع دددوائية مدددر مدتمددد  الدراسدددة، 

( اذدددير هن هلدددا  درجدددة مرا عدددة مدددر الذيدددل SPSSتجدددرال التحليدددل اإلحندددائي مدددر جدددمج اسدددت دا  بر دددامل    بعدددد

مدددر  جمدددة  ظدددر فدددي محافظدددة الم دددرج اإلدارة الساايدددة لدددد  مددددير  المددددار  األساسدددية فدددي مديريدددة التربيدددة  التعلدددي  

فددددي درجددددة ( α≤0.05 سددددتو المعلمددددير  المعلمددددا  فيمددددا، جمددددا ه ددددل   اوجددددد فددددر ج ذا  د لددددة تحنددددائية علددددد م

الذيدددل اسدددتراايدية اإلدارة الساايدددة لدددد  مددددير  المددددار  األساسدددية فدددي مديريدددة التربيدددة  التعلدددي  لمحافظدددة الم دددرج 

سدددددلوا   ،المؤهدددددل العلمدددددي ،علمدددددا  فيمدددددا اذعدددددا لمت يدددددرا   الددددددل  جمدددددة  ظدددددر المعلمدددددير  الم فدددددي األردن مدددددر

 ال ذرة(.

 .محافظة الم رج  التعلي ،مديرية التربية  األساسية،اإلدارة السااية، مدير  المدار   :الكلمات المفتاحية
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The degree of application of the self-management strategy for principals of basic 

schools in the Directorate of Education in Mafraq Governorate from the point of view 

of teachers 

 

Abstract 

This study aimed to identify the degree of application of the self-management 

strategy among principals of basic schools in the Directorate of Education in the Mafraq 

Governorate from the point of view of teachers in it. 

 To achieve this study, the descriptive analytical approach was followed; A 

questionnaire was developed and distributed to a sample of (350) male and female teachers in 

basic schools in Mafraq Governorate, who were randomly selected from the study population. 

After conducting statistical analysis through the use of the (SPSS) program, it was found that 

there is a high degree of self-management application among principals. The basic schools in the 

Directorate of Education in the Mafraq Governorate from the point of view of teachers, and there 

are no statistically significant differences at the level (α≤0.05) in the degree of application of the 

self-management strategy among the principals of the basic schools in the Directorate of 

Education in the Mafraq Governorate in Jordan from The viewpoint of male and female teachers 

regarding it according to the variables (gender, educational qualification, years of experience). 

Keywords: self-management, primary school principals, Education Directorate, Mafraq 

Governorate. 

 :المقدمة

تن  جددددود اإلدارة همددددر   م ددددر ملددددل فددددي جددددل المدتمعددددا  الذ ددددرية التددددي امتلدددد  تمكا يددددا  ماديددددة  ا ليددددة 

 مددددر هلددددا  سددددتلي  هن   ددددوج تن اإلدارة هددددي الوحدددددة  واجذاامددددا،ب طذيعيددددة اسدددداعدها فددددي اح يددددل ههدددددافما  ال يددددا  

حيدددج يددددك هن يكدددون هلدددا  جمدددا  تدار  ال يدددس  فعددداج يعتمدددد علدددج  ،األساسدددية لكدددل عمدددل مذلدددي علدددج هسددد  علميدددة

فدددلحر ردددادر ن علددددج ا ددددي  ال ددددما  العامددددة فدددي هرندددر  ردددده  ب ردددل اكل دددة ممكلددددة.  ،األسددداليك اإلداريدددة الحدي ددددة

اجذددددة التلددددور العلمددددي  الت لددددي مددددا لدددد  اتمتدددد  بديلاميكيددددة فددددي اإلدارة  ا   تددددا  علددددج  بددددسل  اسددددتلي  المدرسددددة مو

 المدتم  المحلي بحيج اكون بعيدة عر التراج   الرجود.
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 ،يواجدددل العدددال  العديدددد مدددر التحدددديا  التدددي ادددؤةر ب دددكل مذاتدددر علدددج بليدددة التعلدددي   بي تدددل  ههدافدددل  ملاهددددل

 الدددوير  سدددائل  ، الدددامي المعرفدددة ،ال دددة المتم لدددة فدددي التحدددوج التكلولدددوجي اإلغدددرالا  المتسدددارعة فدددي األل يدددة ال 

جدددل هدددسا هد  تلدددج الدددوير التعلدددي   مؤسسددداال الرائددددة فدددي الذلددددان اللاميدددة  ، غيرهدددا ،ا انددداج  اإلعدددم   المعلومدددا 

 (.2015 ، سلي 

حيددددج  ،لممرجفيددددةرجددددف  م دددداهي  اإلدارة الحدي ددددة علددددج اعفيددددف الم ددددارجة المدتمعيددددة  التحددددوج  حددددو ا

ادددر  الدددوير التعلدددي  فدددي تطدددار الممرجفيدددة   هدددي مدددر ههددد  الادددما ا   سدددتدامة هدددسا التلدددور  اللمدددو  بالعمليدددة 

 التعليمية. 

ميدددة فدددي  دددل  ههميدددة التحدددوج  حدددو الممرجفيدددة لددددع  جمدددود الدددد ج المادفدددة تلدددج رفددد  جدددودة ال ددددما  التعلي

ددددر  بم مددددو  ا ،  مددددرالتحددددوج تلددددج الممرجفيددددة ، جاسددددتراايدية حدي ددددة امددددد  تلددددج اإلذددددم  إلدارة الساايددددةمددددا عب

اإلدار  حيددددج ارجددددف اهتماممددددا علددددج المدرسددددة جوحدددددة تداريددددة اتميددددف با سددددت ملية التامددددة فددددي رراراامددددا اإلداريددددة 

  المالية.

ا مدددددر ا سدددددت ملية  السدددددللة فدددددي 2008هجددددد العدمدددددي   ( هن  مدددددل اإلدارة الساايدددددة يادددددمر للمدرسدددددة مفيددددددي

 هن الذيدددل اإلدارة الساايدددة  ، يح دددف الملافسدددة بدددير المددددار  ، يفيدددد مدددر الم دددارجة فدددي ذدددل  ال دددرار ،اراا ددداذ ال دددر

فدددي ملدددا  يتسددد   م رجاادددل.هدددو هحدددد ه ددددا هسددداليك اإلذدددم  اإلدار  الدددس  يمدددد  تلدددج احسدددير التعلدددي   احسدددير 

 بال  افية  المساللة  المسؤ لية.

لدددسل   ،مندددالا الم دددت لير بدددالعلو  اإلداريدددة  التربويدددة ،دجمي تدارييددداباعتذارهدددا مددد ،اجتسدددذه اإلدارة الساايدددة

يترجدددف اهتماممدددا علدددج المدرسدددة جوحددددة تداريدددة اتمتددد  ب ددددر هجذدددر مدددر ا سدددت ملية فدددي تدارة تدددؤ  ما الم تل دددة. مدددر 

رددددراما علدددج مواجذدددة هحددددف المت يدددرا  فدددي عندددر الت دددد  التكلولدددوجي  المعلومدددااي  الدددو ارةهبدددر  علاذدددر  ددددا  

 ، تيددددة التلدددور المائدددل الدددس  حددددف فدددي اكلولوجيدددا المعلومدددا   ا اندددا    اسدددت دامااما. فدددي مدددداج المعلومدددا 

تلدددج هرندددج  لمسدددت ادة ملمدددا ،ممدددا هد  تلدددج الحاجدددة الماسدددة تلدددج الظدددي   تدارة هدددسة المعلومدددا  بحكمدددة  مسدددؤ لية

 الدددو ارة دعددد  مت دددس  ال دددرار فدددي اا ددداذ ردددراراام .  عليدددل بدددده   لدددو ارةحدددد فدددي اح يدددل األهددددا  ا سدددتراايدية ل

 حرذددده علدددج الويرهدددا  فدددل ملظدددور تدددمولي متكامدددل  ،فدددي بلدددال رتيدددة مسدددت ذلية لملظومدددة التعلدددي  فدددي األردن

اسددددت دا  التكلولوجيددددا ب ددددكل فعدددداج  اوسددددي   يؤجددددد علددددج ههميددددة  ،يراعددددي هسدددداليك  تليددددا  الت لددددي  ا سددددتراايدي

لل دددر هدددسة الرتيدددة  ا لتدددفا  بمدددا. جمدددا تدددرعه الدددو ارة فدددي بلدددال اسدددتراايدية لددد دارة الساايدددة.  المدتمعيدددة الم دددارجة 

 سدددديكون لمددددسة ا سددددتراايدية د ر جذيددددر فددددي اإلدارة  ،هن  كددددون حدددددر الفا يددددة فددددي ا عيددددل المعرفددددة فددددي الددددو ارة

 المسدددداهمة فددددي الددددوير  ،الددددد ر علددددج الترجيددددف علددددج اذلددددي ال يددددارا  النددددحيحة  الملاسددددذة الساايددددة.  يترجددددف هددددسا

 ضدددمان  ، احديدددد السياسدددا  للح دددا  علدددج ره  المددداج ال كدددر   الح دددا  عليدددل ،لدددرب  األفدددراد األعمددداج تدددذكا  

 .(2014 ،الو ارةت  ال برامل اإلدارة السااية للمساهمة في ا سيسل  اعظي  ا ست ادة ملل  

مدددر األهددددا ،  هدددسا  الساايدددة، يادددمر اح يدددل الك يدددر ، علدددج هن التلذيدددل ال عددداج لددد دارة ات دددل العديدددد مدددر الدراسدددا 

 استراايديا  التلوير  التلمية،د رة في اح يل العملية التعليمية ألهدا  ب يساه 
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ت  هن اإلدارة المدرسددددية  ، علددددج الددددرغ  مددددر األهميددددة المتفايدددددة  التلذيددددل اللدددداجا لمددددسا المدددددجل اإلدار  الحددددديج  

داريدددة بدددير ،  عدددد  الم دددارجة اإلاإلداريدددة المتذعدددة باأل مددداط جاذدددة ما الددده اعدددا ي مدددر ريدددود مرجفيدددة األردنفدددي 

رية التيسددددي علددددج األمددددور التددددي ا تنددددربسددددي   محددددد د مددددر النددددمحيا   ب دددددر اتمتدددد  المدددددار  ت     ،الكددددوادر

اعدددد هجذدددر هدددسة ال يدددود هدددي ،  لمدددا لية للمددددار  فدددي الورددده الملاسدددك جدددسل  عدددد  ذدددر  الميفا يدددة الت ددد ي ،الر ايليدددة

حددداج الذي مدددا م دددارجة  اسدددعة مدددر جا دددك المعلمدددير فدددي  فدددي  اتددديا اإلدارة الساايدددة ،المرجفيدددة فدددي اا ددداذ ال دددرارا 

األمدددر الدددس  يدددلعك  تيدابيدددا علدددج مسدددتو  ، جدددل جوا دددك اإلدارة المدرسدددية  مدددر ضدددملما ذدددل  ال دددرار المدرسدددي

 ،ال رارا  ال يس هسة

درجددددة الذيددددل اسددددتراايدية اإلدارة الساايددددة لددددد  مدددددير  المدددددار  لددددسل  جددددال  هددددسة الدراسددددة للتعددددر  علددددج  

 في مديرية التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما. األساسية

 :الدراسةمشكلة 

 ،بمدددددا فدددددي ذلددددد  المؤسسدددددا  التعليميدددددة ، سدددددذييا فدددددي مدددددداج اإلدارةيعتذدددددر م مدددددو  اإلدارة الساايدددددة مدددددر الم ددددداهي  الحدي دددددة 

ا علدددج مسدددتو  المؤسسدددا  األرد يدددة،  علدددج  جدددل ال ندددو  علدددج مسدددتو    الدراسدددا  المتعل دددة بمدددسا الم مدددو  رليلدددة جددددي

ا مددددر ا ، باإلضددددافة تلددددج الددددلم  لعوامددددل التددددي املدددد  تبددددداص مو  يمدددداالمؤسسددددا  التعليميددددة، حيددددج اواجددددل المؤسسددددا  عددددددي

المرجدددف  السدددائد الدددس    يسدددما للمرت سدددير بملار دددة مذدددادراام   ترائمددد ، تضدددافة تلدددج محد ديدددة المعلومدددا  ال اذدددة بمددد   

 يملددد  المذدددادرا  اإلبداعيدددة المؤديدددة تلدددج اإلبدددداص اإلدار   ، جميددد   هدددسا يسدددم  فدددي ادددد ي مسدددتو  ال دددرارا  التلظيميدددة

 علج مستو  المؤسسة التعليمية جكل.

الدمددددود التددددي اذددددسلما   ارة التعلددددي  بدددداألردن فددددي مددددداج ا را ددددال  بددددرغ لدراسددددة الحاليددددة فددددي ه ددددل اتم ددددل م ددددكلة ا

جرائدددي لمددددار   الددددليل اإل ،تلظيمددديالدليل الدددبمسدددتو  اإلدارة المدرسدددية فدددي مددددار  التعلدددي  العدددا   المتم لدددة فدددي تذددددار 

جلددددة ا دددد يلية لكددددل مدرسددددة، ت  هن هلددددا   التعمددددي  بوضدددد   ،التعلددددي  العددددا ،  جددددسل  ذددددر  ميفا يددددة ا دددد يلية للمدددددار 

جمدددا اذلدددور  م دددكلة الدراسدددة  ،العديدددد مدددر الم دددكم  التدددي اواجدددل ردددادة المددددار   احدددد مدددر رددددراما علدددج اح يدددل ههددددافما

مدددر جدددمج مدددا هتدددار  تليدددل بعددد  الدراسدددا   الذحدددوف السددداب ة فدددي اوذددديااما تلدددج ضدددر رة ااذددداص األسددداليك اإلداريدددة 

ة، مدددر الممكدددر ذدددياغة م دددكلة الدراسدددة مدددر جدددمج األسددد لة درسدددية  ملمدددا هسدددلوا اإلدارة الساايدددالحدي دددة فدددي اإلدارة الم

   اآلاية: 

اإلدارة الساايدددة لدددد  مددددير  المددددار  األساسدددية فدددي مديريدددة التربيدددة  التعلدددي   اسدددتراايديةمدددا درجدددة الذيدددل  السؤؤؤ األ األوأل:

 ؟        لمحافظة الم رج في األردن مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما

في درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  ( α≤0.05 هل اوجد فر ج ذا  د لة تحنائية علد مستو  : الس األ الثاني

المدار  األساسية في مديرية التربية  التعلي  لمحافظة الم رج في األردن مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما اذعا  مدير 

 سلوا  ال ذرة(؟ ،المؤهل العلمي ،لمت يرا   الدل 
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 :الدراسةأهمية 

 :تلج رسمير هماالدراسة  رد ا  ا سي  ههمية 

 األهمية النظرية:

دار  اإل هدددو اإلدارة الساايدددة  الدددس  يسددداير ال كدددرمدددر ههميدددة الموضدددوص الدددس  اتلا لدددل  الدراسدددة ههميتمدددا اللظريدددة  اكتسدددك

مدددر الحدددديج  مت يدددرا  العندددر حيدددج هذدددذا التوجدددل  حدددو الممرجفيدددة فدددي التعلدددي  ااداهدددا عالميددداي يعدددوج عليدددل الك يدددر 

الدراسددددة فددددي تةددددرال المكتذددددة التربويددددة حددددوج موضددددوص  هن اسددددم   تددددائل مدددداج لللمددددو  بالعمليددددة التعليميددددة. جمددددا يؤمددددلاآل

 اإلدارة السااية للمدرسة.

 همية العملية:األ

 ارددد  ممارسدددتم  لددد دارة  علدددج  الم دددرج مدددر جدددمج اعدددرفممحافظدددة يؤمدددل هن ا يدددد  تدددائل الدراسدددة الحاليدددة ردددادة مددددار  

الم دددرج لع دددد د را  محافظدددة تدارة التعلدددي  بملل دددة  التددددريك فددديالساايدددة. جمدددا يتورددد  هن ا يدددد  تدددائل الدراسدددة الحاليدددة تدارة 

  يتعلل باإلدارة السااية.  فيماادريذية ل ادة المدار  

 :الدراسةحدود 

 محافظددددة مدددددار المرحلددددة األساسددددية العليددددا فددددي معلمددددي  معلمددددا  ادددد  تجددددرال الدراسددددة الحاليددددة علددددج : الحؤؤؤدود البشؤؤؤؤرية

 .الم رج

 .الم رج باألردنمحافظة  األساسية في مدار في الا  تجرال الدراسة : الحدود المكانية

 ( 2021/ 2020ا  تجرال الدراسة جمج العا  الدراسي   :الزمانيةالحدود 

 التعريفات اإلجرائية:

مدجل تدار  حديج ي و  علج اعتذار المدرسة  حدة تدارية اعا  ية لنلاعة ال رارا  علج مستو  المور   اإلدارة الذاتية:

 جافة  ، هي منممة لتحسير  ر   التعلي  لد  التمميس  جافة العاملير مر مديرير  معلمير  ه ليال األمور ،المدرسي

هذحاا المنالا لنلاعة ال رارا  المتعل ة بالمما  الو ي ية لسا  المدرسة. جما يت  احديد المما  الرئيسة في ضول جنائص 

 (.2008 احتياجا  المدرسة   سما  العدمي، 

ب  ما الدرجة الكلية  ستدابا  هفراد عيلة الدراسة علج هدااما التي ا ي  درجة  ار  الذيل اإلدارة السااية في ياً: إجرائ

 المدار  األساسية في محافظة الم رج. 

 اإلطار النظري 

ينعك اعريف اإلدارة السااية بنورة محددة حيج ه ل   يوجد لما اعريف محدد حتج اآلن  م  ذل  فملال  بع  

التعري ا  التي يمكر احديدها  استلذاطما اذعا لسياسة ال  المدرسة في تداراما للعمل بنورة ذااية فيمكر اعتذارها احو  ااما 

دارة العليا مم لة في   ارة التربية  التعلي  السللة جاملة للمدرسة في تدارة ذااما في مسؤ ليا  ذل  ال رار ه  ه ما ا وي  اإل

مر مور  العمل  ا تمل هياا علج ردرة فريل العمل في المدرسة علج ال يس ال  المسؤ ليا   اح يل التوا ن الديد بير السللة 

 (.2007 العدمي،   ردرااما
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علج ه ما مدموعة مر الم وما   الد اف   ال درا  في مدير  ( اإلدارة السااية Chih&chao، 2017عر   

الل سية  السلوجية  ا جتماعية جما ه ما اتللك ي األسا  علج الم وما  العلمية  المدار ، حيج اعتمد عملية تدارة السا  ف

 دافعاي  ردرة   سيلة  طري ة  هسلوباي  بي ة اتوافر فيما حوافف الذي ما.

( ف د عر  اإلدارة السااية علج ه ما: ردرة ال ائد ال  نية علج التعامل م    سل بما ercoskun، 2016ايرجسر   هما

يتعامل بل م  اآلجرير،  معرفتل ب دراال  مماراال  است ملما ب عالية،  بلال ت نية مر جمج السيلرة التامة علج عواط ل 

  م اعرة السااية.

 ذل  بتح يل المر  ة المالية  الم مة إلترا   ،ذم  التربو  داجل الد لةيسعج  ظا  اإلدارة السااية تلج اح يل اإل

ف د هةذته اإلدارة السااية  ،لتحديد احتياجا  التمميس الم تل ة مر بي ة ألجر   السعي  حو اح ي ما ،العديد مر األطرا  المعلية

تلج المستويا  األرل في المؤسسا  يفيد مر تعور حيج هن   ل سللة ذل  ال رار  ، دا  هسلوبما في مداج تدارة األعماج

 ،حيج يكون لديم  سللة مؤةرة  فعالة في هسلوا هدائم  لو ائ م   ممامم  التلظيمية ،األفراد العاملير بالرضا الو ي ي

ل الللذة  دع   اكمر ههمية اإلدارة في اعتذارها تحد  الوسائل المممة في احسير هدا ،فحيلسا  يفداد تعوره  بالرضا الو ي ي

 (.2006 ،التفا  المعلمير في هدال الممما  الموجلة تليم   حسير

هن هبر  ما يمكر هن اح  ل اإلدارة السااية مر ههدا  علج ذعيد المدرسة  المدتم  المحلي المحي  جما  ضحما 

اح يل  وعية متميفة مر  (  هي جآاي: ضمان الذيل مذادئ الدودة ال املة علج مستو  المدرسة،  مر ة 2015العداج،  

الم رجا  التعليمية،  ادعي  الر اب  بير فريل تدارة المدرسة  ه ليال األمور  جسا الممتمير ب اايا التعلي  علج ذعيد المدتم  

المحلي المحي  بالمدرسة، مما يتيا فرذة احديد العوامل المممة في ج   األدال بالمدرسة  ا سيرها بموضوعية جذيرة،  مر 

لل اال علج هسة العوامل  بما يسم  في الوير األدال بالمدرسة   يادة فعاليتما،  ا بتكاريةذياغة مدموعة مر الحلوج ة  

 -بد رة -علج مستو  اعليمم   هسا ي د  -باإليدابية - اوفير الرعاية الكافية لدمي  امميس المدرسة بما يامر ا ورم   يؤةر

 سك مر بيلما  تمكا يا   ههدا  جل هسرة علج ذعيد الت وج  الملافسة بير المدار ،  مر ة  حرية اجتيار هفراد المدتم  لأل

هسا المدتم  لتعلي  هبلائم ،  يملا مدجل اإلدارة السااية جافة هذحاا المنالا المدرسية ال رذة  الت دي  الار ريير لدع  

 م ارجتم  في مسؤ لية  سللة ذلاعة ال رارا  المتعل ة بالعمليا  المدرسية  اا اذها.

( هن مر هه  األهدا  التي اح  ما اإلدارة السااية ا عيل تليا  الم ارجة بير جافة العاملير Chih& Chao،2017   هجد

بالمدرسة  ه ليال األمور  ريادا  المدتم  المحلي المحي   مؤسساال ضما اي، لتلذيل الممرجفية في تدارة المدرسة،  ا وي  

احسير هدائما  جوداما،  ا دي  الررابة السااية لد  العاملير بالمدرسة،  مدل  تدارة المدرسة في اا اذ ال رارا  التي اؤد  تلج

  ذل  مر جمج ا ا اج معاي علج مواذ ا  األدال ال عاج لكل ملم   رب  الحوافف بمستويا  هدائم .

لية التدريسية تن تمكا ية احديد هبر  ما يمكر هن اح  ل اإلدارة السااية للمدرسة مر ههدا  ا و  علج احسير جودة العم

 الممارا  اإلدارية، في  ل تموج برامل التلمية المملية  اإلدارية جافة الكوادر العاملة بالمدرسة، امي ة الذي ة المدرسية 

المدتمعية، ال ائمة علج الم ارجة  ا لتفا ، مما يفيد مر اإلحسا  با رتدار  الددارة  ال عور بالملكية  ا لتفا  بير 

 ير ة افة المدرسة ب كل تيدابي يامر الت اعل الذلال بير مدير المدرسة  المعلمير  التمميس  ه ليال األمور الم ارجير،  ا

 يكون لديم  دافعية  التفا   ردرة فائ ة علج اإل دا ،  يتيا للمدير فرذة اذلي هد اراي جديدة ادع  الممرجفية  اامر مفيداي 

 مدرسة  المدتم  المحلي المحي  بما،  اوةيل النلة بير المدرسة  المدتم  المحلي مر العمرا  اإليدابية بير الملفج  ال
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بما يامر اح يل الم ارجة المدتمعية في تدارة  امويل العملية التعليمية،  ارتيد است دا  الموارد المالية للمدرسة، بما يامر  

مساللة مر هجل التلمية،  احسير عملية ذل  ال رار ال -احسير المساللة التعليمية حوج او يف الموارد المالية للمدرسة

المدرسي، في  ل ا عيل المر  ة الم للة في الذيل الت ريعا  الملظمة لحسر سير العمل المدرسي، مما ياممر التوذل تلج 

سا لمد  الذيل م ا -جسل  -برامل عمل فائل الدودة،  اللظر للمراجعة باعتذارها جفلا رئيساي مر المساللة العامة  اعتذارها

الدودة ال املة في المدرسة  مؤتراي لما،  بج الررابة السااية في   و  جافة العاملير بالمدرسة،  ا دي  هسلوا الت وي  السااي 

 علج ضول ما يمكر لمدجل اإلدارة  داجل المدرسة بما يامر اح يف العاملير فيما  حو حتمية التدويد  اإلذم  التربو ،

  ل مر ههدا  علج ذعيد المدرسة  جان مر اللذيعي هن يلذل مذده المساللة علج جافة العاملير بتل  المدرسة السااية هن يح

 ذل  بوضعم  احه مدمر المرارذة الدماهيرية، فالملا  المتحرر المرن الس  ج ل حرية الحرجة  ا  لمج للمدرسة، يستتذعل 

آلبال  هعاال المدتم  المحلي ب كل ه س .  هسا ما يللل عليل المساللة بالار رة احديد المس وليا ،  المساللة مر رذل ا

ال ارجية  التي يلظر تليما  علج المستو  ال رد( "باعتذارها عملية اتامر حكما معيلاي يستلد تلج روا ير الظيمية فعلية م ل: 

ت دا ا "، بيلما يلظر تليما  العاملون مرحل الت ةير علج المراك  العم ا   رب  فر  الترفي   الترري بمد  ما يح  ل 

  علج المستو  المؤسسي( باعتذارها العملية ه  العمليا  التي ات جد عر طري ما اإلدارا  التعليمية مر اح يل المدار  ألهدافما.

فلس ة (هن ملا المدار  حرية اإلدارة السااية  ي ابلل: ا دي  مي اج يتامر Chih& Chao،2017 ي ير في هسا الندد  

 ههدا  المدرسة، تريلة ذمحية هسا المي اج لمدة جم  سلوا ،  ا يي  ههدا  المدرسة جل ةمف سلوا  للورو  علج مد  

" مر جا ك External، checksردراما علج اح يل طموحا  المدرسة، بدا ك جاوص المدار  لمراجعا  متواذلة "

ديمي،  ا دي  ا ريراي سلوياي للذرلمان الليو يللد ، يتامر ا عيمي السللا  الليو يللدية المت ننة   حدة ال حص األجا

 باللواحي المالية، للتح ل مر هن م رجا  المدرسة التي ا  احويلما رد اح  ه في تكلما الكمي  الكي ي المت ل عليل.

مستو  المدرسة، لعل  هكسا يتاا هن التلذيل ال عاج لمدجل اإلدارة السااية، يامر اح يل الك ير مر األهدا  علج 

د ن التدجل مر جا ك  -ههمما: تااحة ال رذة هما  مدل  تدارة المدرسة لللمو  بحل العديد مر م كماما علج  حو مست ل

  مما يسم  بد رة في ادويد  احسير مستو  العملية التعليمية علج مستو  المدرسة،  بالتالي يامر جودة  -اإلدارة التعليمية

 مميس  احسير مستوياام  علج الد ا .م رجااما مر الت

 (.  2005، ال   ي ا ضحماح ل تدارة السا  مدموعة مر ال وائد جما 

 ا لل رتية  اضحة لألهدا  المرجوة، لتكون األهدا   اضحة رابلة للتح يل. -

 اعمل علج الت يي  المستمر لمستراايديا ،  الممارا ،  الموارد الم مة لتح يل األهدا . -

 ج الوير  تيداد حلوج للع ذا  التي احوج د ن اللدا .اعمل عل -

 اجتساا ال  ة بالل    ال درة علج ا اناج،  اجتساا فر التعامل م  ال  نيا  الم تل ة. -

اجتساا عدة ممارا  م ل: ال درة علج الت لي ،  ارايك المما  حسك األ لوية  األهمية،  التعل  السااي،   يادة  -

 ااي.المعار ،  التلوير الس

 است مج الوره مر جمج ا ستعا ة بالت ليا  الحدي ة، جالحاسوا  اإل تر ه،  غير ذل . -

 (  هي علج اللحو اآلاي:2010إلدارة السا  بعدان رئيسيان بيلمما السكار ة  
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 اضحة ه  ي: بعد ا يي  السا ،  اعفيفها:  فيل ي و  المدير بوض  ههدا  محددة،  العمل علج اح ي ما  اذلي جل  

 لحل الم كم ،  اعتماد معايير دري ة لتسميل عملية ا يي  األدال للمما .

ةا ياي: بعد مرارذة السا :  الس  يت  فيل الترجيف علج ما ي و  بل المدير بداف  داجلي  الت جد مر ا دمل با تظا   حو ما هو 

ارة رذل هفعالل أل ما مرتة التنرفا ،  يدير  رتل بك اية مللوا ملل د ن مرارذة، ه  محاسذة مر اآلجرير. فال رد هلا يمت  ب فك

 لمست ادة ال نو  ملل لتح يل األهدا ،  يوجد اوا  ا بير الواجذا   الرغذا   األهدا .

 ( جما يلي:2005إلدارة السا  العديد مر اإليدابيا  لل رد بيلما  ال   ي،

 الك اية  األدال.اإلفادة مر اللارا ،  الممارا  الكاملة لرف   1.

  العملي. اح يل الرضا الل سي باإل دا ا  المح  ة علج النعيدير ال  ني2. 

 تحداف اوا ن بير متللذا  العمل،  متللذا  األسرة  المدتم ،  بير حك العمل  الراحة. 3.

رايك المما  حسك األ لوية دع  ممارا  الت كير اإلبداعي،  الم درة علج حل الم كم  باألسلوا العلمي،  الت لي ،  ا4. 

  األهمية،  التعلي  السااي،   يادة المعار ،  التلوير السااي.

 اعفيف ال  ة بالل  ،  التعامل  التواذل م  اآلجرير.5. 

 حسر است مار الوره مر جمج ا ستعا ة بالت ليا  الحدي ة لتح يل األهدا . 6.

 مة إلدارة السا  ال عالة جما يلي:( سذل الوير الممارا  الم Timm، 1994حدد اي   

 فم  ال رد لوجمان  ظرة،  ااداهاال،  هساليك سيلرال علج حياال.1. 

 احديد ال رد ألهدافل بدرة،   ضو .2.

  عي ال رد بال لوا  التي اوذلل تلج ههدافل،  تعورة بالسعادة هةلال السعي لتح ي ما.3. 

 العمل بدد لتح يل األهدا . 4.

 الت سية الراجعة التي رد ادع  تدارة السا  ب كل فعاج. الحنوج علج 5.

 الت لي  السلي  الس  يتللك ال يا  بتحديد األ لويا .6. 

دع  اإل تاجية مر جمج احاتي جل مر: الع وائية،  عد  التلظي ،  الت جيل،  التردد،  الحيرة،  احميل السا  هج ر مر 7. 

 طارتما.

 الدراسات السابقة:

 اجر   ،سا  عربيةاحيج ا  ا سي  الدراسا  الساب ة الج در ،ح ة بعر  الدارسا  الساب ة بموضوص الدراسةرامه الذا  

 ا اي:التسلسل الفملي مر ا حدف الج ا رد  علج اللحو  اجلذية حسك

هدفه تلج ا ني درجة فاعلية تدارة السا  لد  مدير  المدار  ال ا وية الحكومية  (. دراسة2018هجر  هبو ملج      

في مديرية التربية  التعلي  لملل ة الفررال األ لج  عمرتما بمستو  ا لتفا  التلظيمي لد  المعلمير  احديد ما تذا جا ه هلا  

( معلماي 330ؤهل العلمي. اكو ه عيلة الدراسة مر  فر ج في الدرجة  المستو  اعف  للدل   سلوا  ال ذرة  الت نص  الم

  معلمة اجتير ا باللري ة اللذ ية الع وائية. است دمه الدراسة الململ الوذ ي ا راذاطي.
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هتار   تائل الدراسة تلج ما يلي: جال  درجة فاعلية تدارة السا  لد  مدير  المدار  ال ا وية الحكومية في مديرية  

ملل ة الفررال األ لج مر  جمة  ظر المعلمير عالية  عد   جود فر ج دالة تحنائيا بير متوسلا  تجابا  التربية  التعلي  ل

التعلي  لملل ة عيلة الدراسة فيما يتعلل بدرجة فاعلية تدارة السا  لد  مدير  المدار  ال ا وية الحكومية في مديرية التربية  

لظيمي لد  المعلمير في المدار  ال ا وية الحكومية التابعة لمديرية التربية  التعلي  جال مستو  ا لتفا  التالفررال األ لج، 

لملل ة الفررال األ لج مر  جمة  ظره  متوسلا  عد   جود فر ج دالة تحنائيا بير متوسلا  تجابا  المعلمير في المدار  

ج فيما يتعلل بمستو  ا لتفا  التلظيمي، جا ه هلا  عمرة ال ا وية الحكومية في مديرية التربية  التعلي  لملل ة الفررال األ ل

تيدابية اراذاطية بير درجة فاعلية تدارة السا  لد  مدير  المدار  ال ا وية الحكومية في مديرية التربية  التعلي  لملل ة 

 الفررال  مستو  ا لتفا  التلظيمي لد  المعلمير.

التعر  علج مستو  ممارسة تدارة السا  لد  معلمي الرياضيا  في  بدراسة هدفه تلج .(2018ال رفا   جما را  

معلماي  معلمة ا   (74عيلة الدراسة مر   ال ا وية في مدار  الذادية ال مالية ال ررية مر  جمة  ظره .  رد اكو ه المرحلة

الدراسة هن درجة ممارسة   تائل ه مر   ،اجتيارها باللري ة الع وائية اللذ ية.  است دمه الدراسة الململ الوذ ي المسحي

 جسل  ه مر  الدراسة عد   جود فر ج ذا  د لة  تدارة السا  لد  معلمي الرياضيا  ب كل عا  جا ه بدرجة متوسلة،

 5ارل مر  تلج مت ير الدل ،  المؤهل العلمي، بيلما جا ه ال ر ج دالة فيما يتعلل بمت ير ال ذرة  لنالا ف ة تحنائية اعف 

 سلوا .

هدفه التعر  تلج عمرة تدارة السا  باإلبداص اإلدار  مر  جمة  ظر مدير   (. دراسة2017 هجر  ال لف     

 مديرا  مدار  ملل ة حولي التعليمية بد لة الكويه. ا  است دا  الململ الوذ ي المسحي ا راذاطي. اكو ه عيلة الدراسة 

ممارسة تدارة السا  لد  مدرال  مديرا  المدار  التابعة لملل ة ( مدير  مديرة. هتار  اللتائل تلج هن مدا   125مر  

حولي التعليمية بد لة الكويه جال  بدرجة مرا عة  ممارسة اإلبداص اإلدار  لد  المدرال  المديرا  هياا جال بدرجة 

   مديرا  ملل ة حولي مرا عة. جما هتار  اللتائل هياا تلج هن تسما  تدارة السا  في اح يل اإلبداص اإلدار  لد  مدير

 التعليمية بد لة الكويه جال بدرجة جذيرة جداي.

 تلج العمرة بير ممارة تدارة السا   اإلبداص اإلدار  لد  هدفه التعر  بدراسة .(2016العد ا ي   جما رامه      

هسة الدراسة الململ الوذ ي، بددة فرص السليما ية، است دمه الذاح ة في  المو  ا  اإلداريا  بدامعة المل  عذد العفيف

الكلي للمو  ا  اإلداريا  العامم  في تدارا   مر حد  المدتم  %03اكون مدتم  الدراسة مر عيلة ع وائية بل ه 

ه اليل الدراسة مر  تائل اوفر ممارا  تدارة السا  لد  دة فرص السليما ية.  هه  ما اوذلجامعة المل  عذد العفيف بد

المو  ا   اإلدار  جكل لد  بدامعة المل  عذد العفيف بددة  بدرجة جذيرة جدا، اوفر جوا ك اإلبداص  المو  ا  اإلداريا

اإلداريا   بدرجة جذيرة جدا،  جود عمرة اراذاطية ذا  د لة تحنائية بير جل ممارة مر ممارا  تدارة السا   بير جل 

تحنائية في جمي  ممارا  تدارة السا   جمي  جوا ك  جا ك مر جوا ك اإلبداص اإلدار ، عد   جود فر ج ذا  د لة

 اإلبداص اإلدار .

الددددوير هدال ريددددادا  المدددددار  ال ا ويددددة بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية فددددي ضددددول  ( بعلددددوان2016دراسددددة السددددذعي  

 مدجل اإلدارة السااية، 
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ال ا ويدددة بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية فدددي ضدددول  المددددار  هدددد  الدراسدددة تلدددج التعدددر  علدددج الدددوير هدال ريدددادا 

  رتيددددددة لتلددددددوير هدال ا دمددددددل الدراسددددددة فددددددي طددددددر الددددددس الساايددددددة،  رددددددد يسددددددم  التنددددددور الم تددددددر   اإلدارة مدددددددجل

 السااية،  اإلدارة ال ا وية في ضول مدجل المدار  ريادا 

علدددج العديدددد مدددر  الساايدددة اإلدارة همدددا  الذددداح ير لمفيدددد مدددر الدراسدددا  التدددي اتلدددا ج هةدددر الذيدددل مددددجل  ا دددتا األفدددل

علدددج المدددلمل الوذددد ي،   اعتمدددد  الدراسدددةالمت يدددرا  ذا  الندددلة بددداإلدارة التعليميدددة ه  بالعمليدددة التعليميدددة ب دددكل عدددا ، 

 . هو ا ستذيانفي ت ما الميدا ي بإحد  هد ا  الململ الوذ ي،   استعير الدراسة

( بدراسة هدفه التعر  عر التدجل السلوجي إلدارة السا  Briesch& Mahoney، 2014 را  برايتش  ما هو ي      

( مر ا جتناذيير الل سيير في 295  ال ا  بعيلة روامما  في الن و  الدراسية جت يي  ادريذي لمرارذة  اسديل السلو

( بلود،  ه مر  الدراسة العديد مر 10ستذا ة مكو ة  ج االمدار  بمد  متابعة الت د  المحر  عذر فترة الدراسة، مر جم

است مليتم ، جما ملاف  تدارة السا  لد  ا جتناذي الل سي علد است دامم  اللمل التدجلي، م ل  يادة امكير اللما  

ه مر   تيدة مرا عة باللسذة للتو يف األم ل للمنادر التعليمية  الموارد التربوية التي اتيا لألجنائي الل سي مرارذة 

  اسديل سلو  اللما.

التعر  للعمرة بير التدري  اللاجا،  ممارا  تدارة السا ،  ت مار  ( هدفهCarter، 2013هجر  جارار         

ا  التي يواجمما المعلمون في التدري ،  تدارة السا ،  ا  است دا  الململ الوذ ي التحليلي،  ململ العمرة المعي 

ههدا  الدراسة ا  است دا  ا ستذا ة ج داة لدم  الذيا ا  مر هفراد عيلة الدراسة  اكو ه عيلة الدراسة  السذذية،  لتح يل

العاتر في   ية مي ي ان األمريكية،  ه مر  اللتائل استراايديا  التدري  ( طالذاي مر طما الن ير التاس   210مر  

 األج ر  األرل  داحاي مر جمج تدارة السا .

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

اتميف هسة الدراسة عر الدراسا  الساب ة في ه ما تضافة جديدة تذ اتس  هسة الدراسة ب همية جاذة تلج حد ما جو ما اعد 

علج حد عل  الذاح ة باإلضافة  عمرتما بم ارجة في اا اذ ال راراإلدارة السااية  مر الدراسا  العربية ال ليلة التي ربله بير 

 في األردن. محافظة الم رجفي  الو ارة  تلج الذيل هسة الدراسة بمدار

 الوير ادااي الدراسة  ،تعداد اإلطار اللظر  للدراسة  رد است اد  الدراسة الحالية مر الدراسا  الساب ة في

عر   ملار ة  ،انليف  اذويك الدراسة ،اجتيار ململ الدراسة الملاسك  اجتيار المعالدا  اإلحنائية الملاسذة ، انميمما

  ا سيرها. اللتائل

 :الدراسةمنهج 

 ذلددد  الدراسدددة  هدددي طري دددة لدمددد  المعلومدددا   الذيا دددا  حدددوج هدددد   ،سدددلوا الوذددد ي  التحليلدددياأل ةالذاح ددد هاسدددت دم

 لتحديد  تر   احليل  الحنوج علج هه  اللتائل.

   :الدراسةمجتمع 

( 2125   الذددددالد عدددددده الم ددددرج محافظددددة فددددي األساسددددية مدددددار  ال معلمدددديعدددددد  اكددددون مدتمدددد  الدراسددددة مددددر

 .2020/2021الم رج للعا  الدراسي محافظة معلماي بمدار  التعلي  العا  الحكومي،  ف ا ل دارة العامة للتعلي  ب
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 :الدراسةعينة 

 /2019الحكومية في محافظة الم رج لسلة   األساسيةعلج المعلمير في المدار   استذا ة( 400رامه الذاح ة بتو ي   

( 5( استذا ة  بعد مراجعة ا ستذا ا  اذير هن هلا   355باللري ة اللذ ية الع وائية،  استرد  ملما الذاح ة  (، 2020

( معل   معلمة في المدار  األساسية في 350استذا ا  غير ذالحة للتحليل اإلحنائي،  بمسا ف د اكو ه عيلة الدراسة مر  

 فراد عيلة الدراسة  ف اي لمت يراام  ال  نية. ( او ي  ه1محافظة الم رج،  يوضا الدد ج رر   

 (1الجدوأل رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس 

 %48.0 168 ذجر 

 %52.0 182 ه  ج 

 %100.0 350 المجموع

 الخبرة 

 %50.6 177 سلوا  10هرل مر 

 %49.4 173 سلوا  ف ج ر  10

 %100.0 350 المجموع

 الم هل العلمي 

 %71.4 250 بكالوريو  

 %28.6 100 دراسا  عليا 

 %100.0 350 المجموع 

 

 الدراسة: اةأد

است دمه الذاح ة ب ر  الوذوج تلدج ههددا  الدراسدة  اإلجابدة عدر هسد لتما ا سدتذا ة هداة لدمد  الذيا دا  مدر هفدراد 

 الدراسة،  فيما يلي عر  تجرالا  بلال هداة الدراسة اإلدارة السااية:عيلة 

بعددد الرجددوص تلددج األدا اللظددر   الدراسددا  السدداب ة رامدده الذاح ددة بذلددال هداة الدراسددة ا سددتذا ة، حيددج اتددتمله علددج 

( ف درة 52لددفل ال دا ي علدج  جفهير الدفل األ ج: اتتمل علج المعلوما  ال  نية  الو ي ية ألفراد عيلة الدراسدة،  اتدتمل ا

ا ي  المت ير المست ل اإلدارة الساايدة حيدج رسد  هدسا المت يدر علدج عددة مددا    هدي علدج اللحدو اآلادي، اتدتمل المدداج األ ج 

( ف درا  ا دي  الم دارجة فدي اا داذ ال درار، همدا 4( ف رة ا ي  ا دوي  الندمحيا ، جمدا اتدتمل المدداج ال دا ي علدج  12علج 

( ف ددرا  ا ددي  10( ف ددرا  ا ددي  هدال الللذددة، همدا باللسددذة للمددداج الرابدد  ف ددد اتددتمل علددج  5ال الددج ف ددد اتددتمل علددج  المدداج 

( ف درا  ا دي  المعوردا  الذ درية، همدا باللسدذة للمدداج السداد  ف دد 6المتابعة  المحاسذة، هما المداج ال ام  ف د اتتمل علدج  

( ف درا  ا دي  العمردة مد  المدتمد  6ي، همدا باللسدذة للمدداج السداب  ف دد اتدتمل علدج  ( ف را  ا ي  اللمو الممل9اتتمل علج  

 .( يوضا استذا ة اإلدارة السااية بنوراما األ لية1المحلي،  الملحل رر   
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 :ثبات أداة الدراسة

( معل   معلمة 20مكو ة مر  للت جد مر ةذا  هداة الدراسة  ةذا  الذي ما ا  او ي  هداة الدراسة علج العيلة ا ستلمعية 

 Pearsonمر جارج عيلة الدراسة األذلية مراير ب ارج  ملي مدال  هسذوعان(  است راج معامل ا راذاط بيرسون  

Correlation هل ا   جر   ذا ( بير ا ديراام  في المراير علج هداة الدراسة  ا  الذيل معادلةChronbach Alpha علج )

 ( الس  يوضا معامم  ال ذا   معامم  اراذاط بيرسون.2سة، جما هو مذير في جد ج جمي  ف را  هداة الدرا

 (2جدوأل )

 معامالت الثبات )كرونباخ الفا( ومعامالت ارتباط بيرسون ألداة االدارة الذاتية

 المجاالت
 كرو نباخ معامل الثبات

 الفا 
 معامل االرتباط بيرسون 

 *0.80 0.85 ا وي  النمحيا 

 *0.79 0.86 المتابعة  الت وي 

 *0.78 0.88 اللمو المملي

 *0.76 0.89 ككل اإلدارة الذاتية 

 يلي:( ما 2يظمر الدد ج رر   

-0.85جمي  ري  معامم  ال ذا  بلري ة  جر  ذا  ال ا( جا ه م ذولة ألغرا  التلذيل، حيج ت ما ارا حه بير  1.

 جمعيما ري  م ذولة ألغرا  التلذيل  تذ هتار  معظ    رد هتار  الدراسا  تلج رذوج معامم  ال ذا  (،0.89

 (.Amir &Sonderpandian، 2002(  0.60الدراسا  تلج هن  سذة رذوج معامل ال ذا   

ا يدج علج ةذا   هس ،(α≤0.05 جمي  ري  معامم  ا راذاط بلري ة بيرسون دالة تحنائياي علد مستو  الد لة 2.

 التلذيل.

  اعتمد  ا ستذا ة علج م يا  ليكر  ال ماسي في اإلجابة عر األس لة  ذل  علج اللحو اآلاي:

 اختبار مقياس االستبانة (3الجدوأل )

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

الدراسة علد التعليل علج المتوس  الحسابي للمت يرا  الواردة في  موذجما هما فيما يتعلل بالحد د التي اعتمداما هسة 

 الكيم ي  علج المعادلة اآلاية هي  مرا  ، متوس ، مل   ( بلالي  لتحديد درجة المواف ة ف د حدد  الذاح ة ةمف مستويا 

 (: 2007 ال ري ير، 

 الحد األد ج للذديل( / عدد المستويا   -طوج ال ترة=  الحد األعلج للذديل1.  

  بسل  اكون المستويا  جالتالي: 1.33= 4/3=  3(/5-1 2. 

 .2.34هرل مر  -1درجة مواف ة مل  اة مر 3. 

 .3.68هرل مر  -2.34درجة مواف ة متوسلة مر  4.

 .5-3.66درجة مواف ة مرا عة مر  5. 
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 ائية:األساليب اإلحص

 للتح ل مر ههدا  الدراسة ا  هاذاص األساليك اإلحنائية:

معامم  ال ذا   جر  ذا  ال ا(  معامم  اراذاط بيرسون لمدا   الدراسة   ذل  للتح ل مر ذحة هداة 1-

 الدراسة.

 التكرارا   اللسذة الم وية  للتعر  علج او ي  هفراد عيلة الدراسة  ف ا لمت يراام  ال  نية.2-

 المتوسلا  الحسابية  ا  حرافا  المعيارية  ل جابة عر السؤاج األ ج.3-

( للتعر  علج ال ر ج بير تجابا  هفراد عيلة الدراسة  اإلجابة Independent Samples T-Testاجتذار 4-

 عر السؤاج ال ا ي.

 عرض النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: 

ا  تائل الدراسة الت ي امد  للتعر  علج درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  يتامر هسا الدفل عرضي

في مديرية التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما،  ذل   ف ا لما الا لتل مر  األساسية

 هس لة،  فيما يلي عر  اللتائل:

في مديرية  األساسيةما درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  أوالً: النتائج المتعلقة بالس األ األوأل: 

 التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما؟

يارية لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر جل ببعد مر ل جابة عر هسا السؤاج ا  است راج المتوسلا  الحسابية  ا  حرافا  المع

في مديرية األساسية درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  هبعاد مداج اإلدارة السااية   التي اعك  

  فيما يلي عر  اللتائل:التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما، 

 (4الجدوأل رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن كل مجاأل من مجاالت اإلدارة الذاتية 

 ككل مرتبة تنازلياً وفقا للوسط الحسابي

 درجة التقييم الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجاأل الرقم

 مرا عة 1 0.78 3.96 المتابعة  الت وي  2

 مرا عة 2 0.74 3.89 ا وي  النمحيا  1

 مرا عة 3 0.90 3.87 اللمو المملي 0

 مرا عة  0.69 3.91 ككل اإلدارة الذاتية 

( هن المتوسلا  الحسابية لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر جل المداج مر مدا   اإلدارة 4يظمر مر الدد ج رر   

( بدرجة ا يي  مرا عة لدمي  المدا  ، حيج جال المداج "المتابعة  الت وي " بالمراذة 3.96-3.87السااية ارا حه ما بير  

(،  احتل المراذة 3.89(،  جال بالمراذة ال ا ية المداج "ا وي  النمحيا " بمتوس  حسابي  3.96األ لج بمتوس  حسابي  

( بدرجة 3.91السااية جكل   ل دارة بلد المتوس  الحسابي  (،3.87ال ال ة  األجيرة المداج "اللمو المملي" بمتوس  حسابي  

في مديرية األساسية ا يي  مرا عة هياا، مما يدج علج هن هلا  درجة مرا عة مر الذيل اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  

  مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما.في محافظة الم رج التربية  التعلي  
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مر  جمة  ظر الذاح ة تلج هن   ارة التربية  التعلي  األرد ية رد اهتمه بتلذيل اإلدارة السااية   يعود السذك في ذل 

جاستدابة لمهتما  المتفايد بتلوير اإلدارة المدرسية ب كل عا   اإلدارة المدرسية للمرحلة ال ا وية علج  جل ال نو ، حيج 

ار  ال ا وية بالكوادر اإلدارية المؤهلة جما ه ما احر  علج السعي اهتمه   ارة التربية  التعلي  ب كل مستمر برفد المد

لمرا ال بالمستو  اإلدار  داجل المدرسة مر جمج الد را  التدريذية  الذرامل التلويرية التي امد  تلج تجساا مدرال 

لمدار  ال ا وية رادرير علج التعامل م  المرحلة ال ا وية الك ايا   الممارا  األساسية الم مة ل دارة اللاجحة  تذ هن مدرال ا

 المدرسة جوحدة تدارية مست لة بسااما، لم  حرية التنر  في تدارة تؤ  ما.

في مديرية األساسية درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  إلعلال ذورة هج ر ا نيمي عر 

رامه الذاح ة باست راج المتوسلا  الحسابية  ،التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما

 ا  حرافا  المعيارية لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر ف را  جل ببعد مر هبعاد مداج اإلدارة السااية،  فيما يلي عر  

 اللتائل:

 أل: تفويض الصالحيات.المجاأل األو -

 (5الجدوأل رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجاأل تفويض الصالحيات مرتبة 

 تنازلياً وفقا للوسط الحسابي

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

 مرا عة 1 0.90 4.25 ذمحيا  في اا اذ ال رارا  الملاسذة للعمل. اعلي المديرية المدير 1

 مرا عة 2 0.78 4.11 لد  المدير ذمحيا  لتو ي  موا  ة المدرسة  فل ما يراة ملاسذا. 2

 مرا عة 3 0.89 4.09 بتوفير ما احتاجل المدرسة مر  سائل اعليمية. لمديراسما المديرية ل 0

لتلظددي   ددد ا  ا ددد  المدرسددة  المدتمدد  يعلددي المدددير ذددمحيا   7

 المحلي.
 مرا عة 4 0.89 4.02

 مرا عة 5 0.95 3.94 اعلي الحرية للمعلمير في تةرال الملاهل بما ي د  منلحة الللذة. 6

يعلددي المدددير ذددمحيا  لع ددد مددؤامرا  ا ددد  المدرسددة  المدتمدد   8

 المحلي.
 مرا عة 6 0.88 3.92

لددد  المدددير ذددمحيا  إلضددافة حنددص دراسددية  ف ددا لمددا يتلاسددك  4

  منلحة الللذة. 
 مرا عة 7 1.02 3.89

لددد  المدددير ذددمحيا  إلل ددال حندددص دراسددية  ف ددا لمددا يتلاسدددك  5

  منلحة الللذة. 
 مرا عة 8 1.17 3.81

 مرا عة 9 1.11 3.76 لد  المدير ذمحيا  لترمي  مرافل المدرسة متج استلف  األمر. 12

 مرا عة 10 1.09 3.74 فدل مندلحة  ،السل المديرية م  المدير فدي تجدرال ادل م  المعلمدير 9
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 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

 المدرسة.

السددل المديريددة مدد  المدددير فددي اجتيددار المعلمددير الددددد  فددل منددلحة  13

 المدر .
 مرا عة 11 1.04 3.68

لددد  المدددير ذددمحيا  لذلددال مرافددل جديدددة للمدرسددة متددج اسددتلف   11

 األمر.
 متوسلة 12 1.20 3.64

 مرا عة  0.75 3.90 ككلمجاأل تفويض الصالحيات 

( هن المتوسلا  الحسابية لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر ف را  مداج ا وي  5يظمر مر الدد ج رر   

المديرية المدير (   نما: اعلي 1(، حيج جال  بالمراذة األ لج ال  رة رر   4.25-3.64ارا حه ما بير  النمحيا  

(،  درجة ا يي  مرا عة، في حير جال  بالمراذة األجيرة 4.25ذمحيا  في اا اذ ال رارا  الملاسذة للعمل، بمتوس  حسابي  

( 3.64(   نما: لد  المدير ذمحيا  لذلال مرافل جديدة للمدرسة متج استلف  األمر، بمتوس  حسابي  11ال  رة رر   

 ( بدرجة ا يي  مرا عة.3.90د المتوس  الحسابي للذبعد جكل   درجة ا يي  متوس ،  بل

 المجاأل الثاني: المتابعة والتقويم. -

 (6الجدوأل رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجاأل المتابعة والتقويم مرتبة تنازلياً 

 وفقا للوسط الحسابي

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

 مرا عة 1 0.96 4.28 مستمر.بالل اطا  الداجلية في المدرسة ب كل  المديري و    1

 مرا عة 2 0.89 4.15 باأل ظمة  ال وا ير  الت ريعا . المديريلتف   2

 مرا عة 3 0.98 4.00 تلية محددة للمساللة علج مستو  المدرسة. المديريست د   3

 تددائل الللذددة ب ددكل د ر  للحكدد  علددج مددد   المددديريحلددل  4

 0.91 3.92 احسر هدال الللذة. 
 مرا عة 4

المعايير المست دمة للمحاسذة جلذا تلج جلك مد   المديريا   5

 1.03 3.84 احديد األهدا .
 مرا عة 5

العمرددة بددير اللتددائل التددي ادد  الحنددوج عليمددا  المددديريحلددل  7

 1.05 3.81  األهدا  الموضوعة.
 مرا عة 6

 مرا عة 7 1.11 3.75 هساليك ريا   ا وي  هدال الللذة  المعلمير. المديريحدد  6

 مرا عة  0.79 3.97 مجاأل المتابعة والتقويم ككل
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هفراد عيلة الدراسة عر ف را  مداج المتابعة  ( هن المتوسلا  الحسابية لت ديرا 6يظمر مر الدد ج رر   

بالل اطا  الداجلية  المدير(   نما: ي و  1(، حيج جال  بالمراذة األ لج ال  رة رر   4.28-3.75ارا حه ما بير    الت وي  

( 6  رة رر   (،  درجة ا يي  مرا عة، في حير جال  بالمراذة األجيرة ال4.28مستمر، بمتوس  حسابي  في المدرسة ب كل 

(  درجة ا يي  مرا عة،  بلد المتوس  3.75هساليك ريا   ا وي  هدال الللذة  المعلمير، بمتوس  حسابي   المدير  نما: يحدد 

 ( بدرجة ا يي  مرا عة.3.97الحسابي للذبعد جكل  

 .المجاأل الثالث: النمو المهني -

 (7الجدوأل رقم )

مرتبة تنازلياً وفقا  المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجاأل النمو المهني المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 للوسط الحسابي

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

يلل  المدير المعلمير علج مؤتدرا  ا يدي  األدال  المتورد  مدلم   5

 1.00 3.97 احدي ما جتربويير  مت ننير
 مرا عة 1

 مرا عة 2 1.04 3.91 بيلم .المعلمير علج اوجيل األرران فيما  المديري د   3

 مرا عة 3 1.29 3.88  احتياجاام .يتمت  المعلمون بحرية اجتيار الد را  التي اتمل   1

ي ر  المدير المعلمير في  ض  المعايير التي است د  في ا دوي   7

 1.04 3.87 ت دا اام .
 مرا عة 4

في الذرامل التربوية التي اعدود بدالل   علدج المي دة  المديري ار   6

 1.04 3.87 التدريسية.
 مرا عة 4

يعلي المعلمون د را  ادريذية اتلاسك م  حاجاام  المملية بمدا  4

 1.09 3.86 المدرسية.يتمل  م  الملاهل 
 مرا عة 6

ي ددددار  المعلمددددون فددددي بددددرامل الت هيددددل التربددددو  فددددي مددددداج  2

 1.03 3.85 الملماج.استراايديا  ادري  
 مرا عة 7

 مرا عة 8 1.08 3.82 العليا.المديرير علج مواذلة دراساام   الو ارةا د   7

 مرا عة  0.91 3.88 مجاأل النمو المهني ككل 

لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر ف را  مداج اللمو ( هن المتوسلا  الحسابية 7يظمر مر الدد ج رر   

(   نما: يلل  المدير المعلمير علج 5(، حيج جال  بالمراذة األ لج ال  رة رر   3.97-3.82ارا حه ما بير   المملي 

عة، في حير (،  درجة ا يي  مرا 3.97احدي ما جتربويير  مت ننير، بمتوس  حسابي  مؤترا  ا يي  األدال  المتور  ملم  

المديرير علج مواذلة دراساام  العليا، بمتوس  حسابي  الو ارة(   نما: ا د  7جال  بالمراذة األجيرة ال  رة رر   

 ( بدرجة ا يي  مرا عة.3.88(  درجة ا يي  مرا عة،  بلد المتوس  الحسابي للذبعد جكل  3.82 
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في درجة الذيل ( α≤0.05 ج ذا  د لة تحنائية علد مستو  هل اوجد فر : ثانياً: النتائج المتعلقة بالس األ الثاني

استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  األساسية في مديرية التربية  التعلي  لمحافظة الم رج في األردن مر  جمة  ظر 

 سلوا  ال ذرة(؟ ،المؤهل العلمي ،المعلمير  المعلما  فيما اذعا لمت يرا   الدل 

امه اإلجابة عر هسا السؤاج مر جمج است راج المتوسلا  الحسابية  ا  حرافا  المعيارية إلجابا  هفراد عيلة 

درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  األساسية في مديرية التربية  التعلي  لمحافظة الم رج الدراسة عر 

، جما ا  الذيل سلوا  ال ذرة( ،المؤهل العلمي ،لما  فيما اذعا لمت يرا   الدل في األردن مر  جمة  ظر المعلمير  المع

 (،  فيما يلي عر  اللتائل:Independent Samples T-Testاجتذار  

 (8الجدوأل رقم )

( لدراسة الفروق في درجة تطبيق اإلدارة الذاتية لدى مديرية Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار )

 من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الجنساألساسية المدارس 

الداللة  T إناث  ذكور  المجاأل

المتوسط  اإلحصائية 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 0.02 2.48 0.68 3.76 0.79 4.03 ا وي  النمحيا  

 0.48 0.73 0.77 3.92 0.81 4.01 المتابعة  الت وي  

 0.77 0.32 0.85 3.9 0.96 3.86 اللمو المملي 

 0.22 1.28 0.64 3.84 0.74 3.97 اإلدارة الذاتية ككل 

 ( ما يلي:8يظمر مر الدد ج رر   

في درجة الذيل ا وي  النمحيا  لد  مديرية المدار   ( α≤0.05  جود فر ج ذا  د لل تحنائية علد مستو  الد لة 1-

، حيج بل ه ريمة مر  جمة  ظر المعلمير اعف  تلج مت ير الدل (في محافظة المفرق في مديرية التربية  التعلي  األساسية 

 T  )2.48السجور  تذ هن المتوس   (  هي ريمة دالة تحنائياي،  علد مراجعة المتوسلا  الحسابية اذير هن ال ر ج لنالا

 (. 3.76(، في حير هن المتوس  الحسابي ل  اف بلد  4.03الحسابي للسجور بلد  

 اللمو في درجة الذيل المتابعة  الت وي   ( α≤0.05  عد   جود فر ج ذا  د لل تحنائية علد مستو  الد لة2-

مر  جمة  ظر المعلمير اعف  تلج مت ير  الدل (، حيج جا ه ري  األساسية لد  مديرية المدار   اإلدارة السااية جكل المملي 

 T.غير دالة تحنائياي ) 

 يعود السذك في ذل  تلج هن مدرال مدار  السجور رادرير علج التعامل م  مديريا  التربية  التعلي  ب كل هج ر فعالية  تذ ه مد  

اإلداريدة هج در مدر مدديرا  مددار  اإل داف ممدا يكسدذم  الممدارا  رادرير علج التواجد في ا جتماعيا   اللد ا   المؤامرا  

 ي  النمحيا  ب كل هج ر فاعلية. ال اذة بت و
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 (9الجدوأل رقم )

( لدراسة الفروق في درجة تطبيق اإلدارة الذاتية لدى مديرية Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار )

 من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الخبرة في محافظة المفرق في مديرية التربية والتعليم األساسية المدارس 

الداللة  T سنوات فأكثر  10 سنوات 10أقل من  المجاأل

المتوسط  اإلحصائية 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 0.79 0.29 0.73 3.89 0.78 3.92 ا وي  النمحيا  

 0.69 0.43 0.78 3.94 0.81 3.99 المتابعة  الت وي  

 0.75 0.34 0.92 3.9 0.9 3.85 اللمو المملي 

 0.91 0.14 0.67 3.91 0.73 3.92 اإلدارة الذاتية ككل 

في درجة الذيل ( α≤0.05 ( عد   جود فر ج ذا  د لل تحنائية علد مستو  الد لة 9يظمر مر الدد ج رر   

مر  جمة  ظر المعلمير اعف  في محافظة المفرق  في مديرية التربية  التعلي  األساسية السااية لد  مديرية المدار  اإلدارة 

 ( جا ه غير دالة تحنائيا.Tتلج مت ير سلوا  ال ذرة، حيج هن جمي  ري   

 (10الجدوأل رقم )

( لدراسة الفروق في درجة تطبيق اإلدارة الذاتية لدى مديرية Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار )

 من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الم هل العلمي في محافظة المفرق في مديرية التربية والتعليم األساسية المدارس 

الداللة  T دراسات عليا  بكالوريوس  البُعد 

المتوسط  اإلحصائية 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 0.67 0.45 0.71 3.97 0.76 3.89 ا وي  النمحيا  

 0.36 0.95 0.94 3.82 0.76 3.99 المتابعة  الت وي  

 0.71 0.39 1.04 3.94 0.89 3.87 اللمو المملي 

 0.94 0.09 0.73 3.92 0.69 3.91 اإلدارة الذاتية ككل 

في درجة الذيل  ( α≤0.05 ( عد   جود فر ج ذا  د لل تحنائية علد مستو  الد لة 10مر الدد ج رر   يظمر 

مر  جمة  ظر المعلمير اعف  في محافظة الم رج  في مديرية التربية  التعلي  األساسية السااية لد  مديرية المدار  اإلدارة 

يمكر ا سير هسة اللتيدة مر جمج ا ابل الذي ا   ا ه غير دالة تحنائيا.( جTتلج مت ير المؤهل العلمي، حيج هن جمي  ري   

 اإلدارية  ا ابل النمحيا  المملوحة للمدرال في المدار  ال ا وية.

 التوصيات         

 في ضول اللتائل التي اوذله تليما الّدراسة ردمه الدراسة التوذيا  اآلاية:

علج  يادة ال  اإلمكا ية مدر جدمج ع دد الدد را  التدريذيدة   رم العمدل الميدا يدة لت عيدل الذيدل مددا    العملضر رة  -

 .السااية جكلاستراايدية اإلدارة 
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الساايدة فدي المددار ،   معدايير اإلدارة  ارة التربية  التعلي  استراايدية الويرية  اضحة  محددة لتلذيل م اهي   اتذلجهن  -

  ذل  لتعفيف ردرااما  رف  مستو  اميف  تبداص ال دما  فيما.

ضر رة العمل علج ادعي  الذلية التلظيمية للمدار   جاذة بالتدميفا   ال دما  ا لكتر  ية الار رية الم مة مر  -

 إلبداص فيما.   بي ة اعليمية  تدارية  فلية مما يساعد علج رف   ايرة العمل  مستو  التميف  ا
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