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بعد، أهل  شئت شيءوملء األرض وملء ما  السماواتاللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء 

أحمدك ربي  ال تعدأشكرك ربي على نعمك التي  عبد،أحق ما قال العبد، وكلنا لك  والمجد،الثناء 

 وأشكرك على اتمام رسالتي على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني.

ألستاذي الدكتور رياض ستراك الذي كان عونا لي وسندا حيث سهل لي ثم أتوجه بالشكر الجزيل 

 والعافية.استكمال هذه الرسالة فله أهدي ثمرة إنجازي وادعو له بتمام الصحة 

كما أود أن اشكر اساتذتي األفاضل في قسم اإلدارة والمناهج وكل من كان له أثر كبير في أثناء 

 فلهم مني كل التقدير واالحترام. دراستي حيث استفدت من علمهم ومعرفتهم

طيلة فترة دراستي، فلها مني كل الحب  احتضنتنيكما أشكر جامعتي جامعة الشرق األوسط التي 

 والعرفان.
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 زوجي الذي شاركني مشوار العناء ووقف بجانبي في مسيرة الحياة. إلى 

 ابنائي أحمد، جنان، ديمة، يوسف الذي أخذت منهم الدراسة الوقت الذي هم بحاجته  إلى

 مني.
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وعالقتها بالتميز  مأدباالقيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة 
 والمعلمين. المديرينالمؤسسي من وجهة نظر مساعدي 

 إعـداد
 سمية عودة حسين الحجيج

 إشـراف
 ستراكبدري األستاذ الدكتور: رياض 
 الملخص

القيادة التشاركية لمديري المدارس  درجة ممارسة استقصاء العالقة بين إلىهدفت الدراسة 
 المديرينالتميز المؤسسي من وجهة نظر مساعدي درجة تطبيق الحكومية لمحافظة مأدبا و 

العشوائية من مجتمع ( تم اختيارهم بالطريقة 338وقد تكونت عينة الدراسة من ) والمعلمين.
لقيادة التشاركية لدى مديري الدراسة، واستخدمت أداتان لجمع البيانات؛ األولى لقياس ممارسة ا

وقد تم التأكد من صدق  المؤسسي،والثانية لقياس مدى تطبيق أبعاد التميز  الحكومية،المدارس 
 األداتين وثباتهما.

وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية كانت 
أبعاد التميز وأن مدى تطبيق  (،3.82ة )مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلي

وجود عالقة إيجابية قوية  إلىوأشارت النتائج  (،3.61بمتوسط حسابي ) توسطة المؤسسي كانت م
وذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية ومدى 

لة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة دال فروق ذاتتطبيق أبعاد التميز المؤسسي، وعدم وجود 
 الخدمة،الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات  اتتعزى لمتغير والتميز المؤسسي التشاركية 

 والتخصص. 

عقد دورات تدريبية للمعلمين من أجل تشجيعهم  يلي:وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بما 
 على التميز المؤسسي، زيادة المخصصات المالية للمدارس لتطبيق أبعاد التميز المؤسسي.

، المديرين المؤسسي، مساعديالكلمات المفتاحية: مديري المدارس، القيادة التشاركية، التميز 
  المعلمين، محافظة مأدبا.
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Abstract 

The study aimed to investigate the relationship between the degree of  

participatory leadership of the principal of public schools in the governorate of Madaba 

and the degree of application institutional excellence from the point of view of the 

assistant principals and teachers. The study sample consisted of (338) students who 

were randomly selected from the study society. Two tools were used to collect the data. 

The first was to measure the practice of participatory leadership among the principals of 

the public schools and the other to measure the extent of applying the dimensions of 

institutional excellence. The authenticity and consistency of the instruments have been 

confirmed. 

The results showed that the degree of participatory leadership  practice among 

public school principals was high, with an overall mean of 3.82, and that the extent of 

application of institutional excellence was medium with an average of 3.61. The results 

indicated that there is a strong and statistically significant relationship between the 

degree of participatory leadership practice among public school principals and the 

extent to which the dimensions of institutional excellence have been implemented and 

there are no statistically significant differences in the degree of participatory leadership 

due to gender, scientific qualification, years of service and specialization.  

By results, the study recommended the following: To hold training courses for 

teachers in order to encourage them to institutional excellence, increase financial 

allocations for schools to implement the dimensions of institutional excellence. 

Keywords: school principals, participatory leadership, institutional excellence, 

assistant principals, teachers, Madaba Governorate. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 :مقدمة

معلوماتية وتغيرات متسارعة في شتى نظرا للتطورات التي يشهدها المجتمع اليوم من ثورة 

وبما أن داء ع التوجه نحو تحقيق التميز في األفرض على مؤسسات المجتمت والتي مجاالت الحياة

أن تواكب هذه  سسات التعليميةالبد للمؤ  المجتمع كانمن  المؤسسات التعليمية جزءا ال يتجزأ

ها المستجدات بقيادة عصرية حكيمة تعمل على تحقيق األهداف المنشودة والرؤى الواقعية المخطط ل

ن تتخطى حدود الحاضر وتتوقع ماذا سيحدث أيجب ن القيادة أبما يناسب هذه التطورات، حيث 

 .في المستقبل القريب

القيادة ليست هبة يختص بها  م موضوعات علم اإلدارة حيث أنويعد موضوع القيادة من أه

عدد قليل من الرجال أو النساء بل هي عملية طبيعية يقوم بها البعض لتحفيز األخرين على العمل 

والعطاء وقد اكتشف الباحثون أن األشخاص الذين ينجزون األعمال الخارقة هم من يطلقون العنان 

 (2004، كوزسطبائعهم )لقيادة الموجودة في لروح ا

مرارية عملها حيث يقوم من أهم االمور التي تعتمد عليها المؤسسات في نجاحها واست القيادةو 

 عليهم.تنظيم أمور المؤسسة وتوجيه العاملين لتحقيق اهداف المؤسسة من خالل التأثير القائد ب

قادة يتميزون بالخبرة والمهارات المناسبة والقدرة على  إلى وقد أصبحت الحاجة ماسةكما 

للقيام بالدور القيادي المطلوب خاصة مع نمو  تحمل المسؤولية للتكيف مع ما هو جديد ومتطور

  (.15: 2006، )حمادات المؤسسات وتطورها وتعقد وتعدد أدوارها

صدار القرار  اتخاذمجال  فيفالقيادة اإلدارية تعني" النشاط الذي يمارسه القائد اإلداري  وا 

 ستخدام السلطة الرسمية وعن طريق التأثير اإلداري على اآلخرين با األوامر واإلشرافو 
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 (18: 2010، هدف معين")السكارنةستمالة بقصد تحقيق واال

ن القيادة لها تأثير على مسير العمل في المؤسسة ذلك ان القائد الذي يستمع و  موظفيه ويشعر  إلىا 

 معهم يقلل من توتر وقلق الموظفين مما يجعلهم يقبلون على العمل براحة وسعادة.

النمط القيادي والقيادة األفضل كان طبيعيا أن تصدر فيها آراء كثيرة  إلىوفي سبيل التوصل 

حيث ظهرت العديد من النظريات للوقوف على طبيعة الفكر نحو القيادة منها نظرية السمات 

التربوية منها  اتجاهات للقيادةوقد ظهرت  ونظرية سلوك القائد والنظرية الموقفية والنظرية التفاعلية

الديموقراطية والتسيبية كما ظهرت حديثا ايضا اتجاهات أخرى للقيادة التربوية منها و  األوتوقراطية

 (.2008، الحربيالتشاركية )القيادة التحويلية والقيادة 

ي االنماط التغيير ف إلىهناك حاجة ماسة  أصبحمع التطورات الحديثة في جميع المجاالت و 

دارات المدرسية تبحث عن اتجاهات حديثة للتعامل مع المرؤوسين القيادية حيث اصبحت اإل

  القيادة.القيادة التشاركية كنوع جديد من انواع للنهوض بالمدرسة وتحقيق أعلى نتائج حيث ظهرت 

ال تكمن فقط في شخصية القائد أو و ، بالنمط القيادي الديمقراطي التشاركية القيادةتقترن و 

أهمية  تظهرالتي و  االجتماعيةفي التفاعالت التمايز بين األدوار و يضا في أالموقف بل تكمن 

، حيث أن القائد يتشاور مع أعضاء الجماعة قبل اتخاذ القرارات ينوسالتفاعل بين القادة والمرؤ 

 .(2008، سادلر) حتهم ومشاعرهم عند صياغة قراراتهويأخذ بنصي

ن المشاركة واتخاذ القرارات يجعل المرؤوسين يقبلون على القيام بعملهم على أكمل وجه و  ا 

ولديهم رغبة في انجاز المهام وذلك لقناعتهم أنهم مسؤولين عن قراراتهم التي اتخذوها بالتشاور مع 

 قائدهم. 

ليات بين مدير المدرسة والمعلمين في ظل هذا النمط بالمشاركة في العم وتقوم العالقة

 إلىاألداء والعمل على تحفيزهم للوصول  وتقويمن اتخاذ القرار واالتصال اإلداري، القيادية م
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وُتعنى هذه القيادة ب تفاعل الفرد عقليا وانفعاليا في مواقف الجماعة  ،التربوية والتعليميةاألهداف 

تحمل المسؤولية معها،  والمشاركة فيبطريقة تشجعه على المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة 

 (2008)الحربي، ثقافة تعاونية حيث يجعل هذا االتجاه الثقافة السائدة في المنظمة التربوية

ومن منطلق أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن قيادة التنمية والتغيير في المجتمع حيث 

 تطوير موظفيها بشكل احترافي إلىس أكبر قطاعات المجتمع حيث تسعى يخدم نظام المدار 

ويجب أن تفي بتوقعات المدرسة هي موضع التغيير للمجتمع، ليصبحوا قادة التعليم وبما أن 

قادة ملهمين ومحفزين الحتضان رؤية التعليم في األردن ودفعها لتلبية  إلىالمملكة فإنها بحاجة 

 (2014، معايير األداء الدولية )وزارة التربية والتعليم

يتغير بشكل كبير استوجب عليها التغيير والتطوير تبقى المدارس على صلة مع عالم  وحتى

  المستمر.وذلك بتبني أسلوب واضح في التحسين  بما يتناسب مع طموحات العمالء وأولياء األمور

نحو ممارسة األداء بصورة تحتوي على االبتكار وتحدي الذات  التميز المؤسسي ويسعى

ا لتوجيهات رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم حيث قال: إن اهلل تطبيق   وبعيد عن النمطية والتقليدية

يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه. ويتطلب ذلك بناء عالقات متميزة مع أصحاب المصالح 

سسي من خالل عالقات مبنية على وداخليا على مستوى العمل المؤ على مستوى الشركاء  خارجيا

املين في المؤسسة من بين القادة والع اآلراء والمقترحات إلىواالستماع حترام والنصح المتبادل اال

لغاء الحواجز والقيودتصخالل أدوات ا  .(2014، )غازي ال فاعلة وا 

ممارسة القيادة التشاركية ودرجة في ضوء ما سبق جاءت هذه الدراسة للتعرف على درجة 

 .رتباطية بينهمدبا والعالقة االافظة مأتوافر التميز المؤسسي لدى مديري المدارس الحكومية في مح
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 مشكلة الدراسة

وتزاحم األعمال في كافة الميادين وازدياد المنافسة بين  في ظل التحديات العالمية الجديدة

وسين لمواكبة هذه المؤسسات في نفس القطاع، أصبح هناك مسؤولية كبيرة على القائد والمرؤ 

   التميز.تحقيق أعلى قدر من التحديات وذلك ب

ن ازدياد  نولوجي واختالف احتياجاتوازدياد سرعة التغير التك طلبات متلقي الخدمة وا 

صبحت معايير التميز في مقدمة األهداف التي تسعى أو الحكومية، ن مع المدراس يلالمتعام

المطلوب المدارس لتحقيقها وهذا بدوره يتطلب قيادة تتشارك مع العاملين في المدرسة إلنجاز التميز 

 ( 2016، ابوجمعة)

ن وجود عدد كبير من المدارس الخاصة التي تتوفر فيها التميز المؤسسي أدى و  جذب  إلىا 

كان  وأولياء األمورالطلبة اليها من المدارس الحكومية وحتى تستعيد المدارس الحكومية ثقة طلبتها 

 البد ان تتوفر فيها التميز المؤسسي. 

بهدف تحقيق التميز والمحافظة على  يداء المؤسسيخا لثقافة الجودة والتميز في األترسو 

مستويات أداء متفوقة طبقت وزارة التربية والتعليم المفاهيم األساسية ألنظمة الجودة والتميز ضمن 

ن هناك بعض التحديات التي تواجهها في إال أ ،دماتها وممارساتها األساسيةعملياتها الرئيسة وخ

دة والتميز واإلبداع، كضعف الوعي بمفاهيم أعلى مستويات األداء في الجو  إلىسبيل الوصول 

ف تطوير نظام جودة معتمد وفق األنظمة الحديثة العالمية وضع إلىالتميز العالمي والحاجة 

، )وزارة التربية والتعليم عتماد نتائج دراسات الرضا والتوصيات في تطوير األداء المؤسسي.ا

2018) 

  2015تم عقد المؤتمر التربوي لتطوير التعليم في األردن في االول والثاني من شهر آب و 

أكد فيه على سعي الوزارة بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء التربويين المحليين والدوليين 
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لمراجعة مختلف عناصر النظام التربوي ومكوناته وحرصا منها على إحداث التطوير والتميز 

المنشود في النظام التربوي حيث كان من مسوغات هذا المؤتمر مواكبة المستجدات التربوية كافة 

وتطوير عناصر العملية التعليمية التعلمية ومعالجة جوانب القصور التي برزت من خالل الدراسات 

بمستويات الدولية والوطنية في مختلف النواحي، حيث كان الهدف العام من المؤتمر يتمثل االرتقاء 

أداء النظام التربوي ليواكب حاجات المجتمع األردني والعالمي ،وكان من أهم المحاور للمؤتمر 

، وبرنامج إدارة إدارة النظام التعليمي الالمركزية برنامجإلدارة والتشريعات حيث يتضمن محور ا

 (.2015، )المؤتمر التربوي لتطوير التعليم )التميز( النظام التعليمي

ومية المدارس الحكالباحثة من خالل عملها في إحدى  خالل شعورتأتي مشكلة الدراسة من 

يعاني من مجموعة من المعوقات التي تقف في طريقه وتحد من قدراته على  الحكومي القطاع أن

ولد لديها  مماالتشاركية القيادة  في تطبيق المديرينفي أداء  تباينووجود  التميز واإلبداع واالبتكار

 الرغبة في الكشف عن مدى ارتباط القيادة التشاركية بالتميز المؤسسي.

 هدف الدراسة وأسئلتها

ديري القيادة التشاركية لدى مدرجة ممارسة بين  استقصاء العالقة إلىة هدف هذه الدراست

في مدارسهم من وجهة  تطبيق أبعاد التميز المؤسسي درجةدبا و المدارس الحكومية بمحافظة مأ

 :وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية والمعلمين المديريننظر مساعدي 

دبا من وجهة المدارس الحكومية في محافظة مأ ما درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري .1

 ؟والمعلمين المديريننظر مساعدي 

في المدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر  التميز المؤسسي ما درجة تطبيق أبعاد .2

 ؟والمعلمين المديرينمساعدي 
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متوسطات  بين( α=0.05) عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائيةارتباطية عالقة هناك هل  .3

ودرجة تطبيق أبعاد التميز القيادة التشاركية درجة ممارسة ل استجابة مساعدي المديرين والمعلمين

 مأدبا؟لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة المؤسسي 

مساعدي ( بين متوسطات استجابات α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) .4

في محافظة  المدارس الحكوميةالمعلمين لدرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري و  المديرين

 العلمي؟ص وسنوات الخدمة والمؤهل لمتغيرات الجنس والتخص مأدبا تعزى

( بين متوسطات استجابة α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5

تطبيق أبعاد التميز المؤسسي لدى مديري المدارس  والمعلمين لدرجة المديرينمساعدي 

 ؟الحكومية تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة

 أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في جانبيها النظري والعملي وفي تناولها لمتغيرين هما: القيادة التشاركية 

في  دبا ومستوى تطبيق أبعاد التميز المؤسسيكومية في محافظة مألدى مديري المدارس الح

 لي:وتتمثل أهمية الدراسة بما ي والمعلمين المديرينمساعدي مدارسهم من وجهة نظر 

 الجانب النظري:

 .مد الدراسة أهميتها من كونها تقدم إطارا نظريا حول متغيرات الدراسةسست .1

من الممكن أن تكون هذه الدراسة منطلقا ألبحاث ودراسات أخرى بما توفره من أدب نظري  .2
 ودراسات سابقة ذات صلة وأداتين تم التأكد من صدقهما وثباتهما لجمع البيانات.

ترفد هذه الدراسة المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة األردنية بشكل خاص عن من المؤمل أن  .3

 موضوع القيادة التشاركية والتميز المؤسسي.
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 ومن الجانب العملي:

تعرف دبا من خالل ري المدارس الحكومية في محافظة مأن تفيد هذه الدراسة مدييؤمل أ .1

رتقاء بالعمل التربوي في التميز المؤسسي لالة بدرجة تطبيق مدى تأثير القيادة التشاركي

 مدارسهم.

أهمية القيادة التشاركية  إلىلفت نظر القائمين على السياسة التربوية والتعليمية من المؤمل  .2

 وعالقتها بالتميز المؤسسي لتحقيق األهداف والغايات المنشودة.

 س.تفيد الوزارة بالتعرف على االحتياجات التدريبية لمديري المدار  .3

 مصطلحات الدراسة

 القيادة التشاركية:

ا في ا وانفعالي  تفاعل الفرد عقلي   القيادة التشاركية بأنها (133-132: 2008عرف الحربي )      

مواقف الجماعة بطريقة تشجعه على المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة والمشاركة في تحمل 

 المسؤوليات اإلدارية وفي صنع واتخاذ القرار.المسؤولية معها حيث تسهم في مشاركة العاملين في 

انها تشجع المرؤوسين وتمهد لهم المشاركة في صنع قرارات تتجاوز أداءهم العادي، بعرفت و 

فالقائد يتداول مع أفراد المجموعة العاملة ويطلب مقترحاتهم ويستقبل أفكارهم بجدية واهتمام قبل أن 

 (.91: 2013قرار )دواني،  لىإأي قرار ويستخدم أفكارهم للتوصل يتخذ 

( بأنها تعني مشاركة العاملين في صنع واتخاذ القرارات 2017:6وقد عرفها المحرج )

المرتبطة بالعمل عن طريق تفويض القائد بعض صالحياته للعاملين معه بما يتناسب مع 

مار ما لديهم المسؤوليات الممنوحة لهم، وفي ظل توافر نظام لالتصاالت مع تحفيز العاملين واستث

 من قدرات إبداعية وابتكارية.
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 إلىأن القيادة التشاركية أسلوب إداري يدعو الموظفين ب( George, 2018) ويرى جورج

المساهمة في جميع قرارات الشركة، حيث يتم إعطاء الموظفين المعلومات ذات الصلة بقضايا 

 الشركة والتصويت باألغلبية يحدد مسار العمل.

التشاركية إجرائيا: هي قيادة ترى أن العاملين في المؤسسة قادرين على تحمل  تعريف القيادة

حيث  المسؤولية مع القائد باتخاذ القرارات وحل المشكالت التي تواجه المؤسسة وتشركهم في ذلك

، وتقاس تحرص على التواصل االجتماعي مع العاملين وتفويضهم ببعض الصالحيات الخاصة به

عليها مديرو المدارس الحكومية في محافظة مأدبا من خالل استجابة مساعدي بالدرجة التي حصل 

المديرين والمعلمين على األداة المعدة لهذا الغرض والتي حددت بثالثة مجاالت وهي: تفعيل 

شراك مدير المدرسة للمعلمين في المهام القيادية، وتفويض الصالحيات.  العالقات اإلنسانية، وا 

 التميز المؤسسي

( التميز المؤسسي بأنه التفرد والتفوق في تقديم المخرجات بكفاءة 2013عرفت المغازي)

وفعالية، وبما يلبي ويتجاوز احتياجات وتوقعات المتعاملين والجهات المعنية وذلك من خالل 

 منهجيات واليات عمل مطبقة تضمن التحسين المستمر في كافة جوانب االداء.

أن التميز يعكس تفرد وتفوق المنظمة على غيرها من  (106: 2016ويرى أبو جمعه )

المنظمات عبر تقديم أفضل الممارسات في أداء مهامها وعملياتها لتخطي التوقعات المستقبلية 

لعمالئها من خالل وضع السياسات واالستراتيجيات التي تركز على األفراد العاملين والمتعاملين 

 كل متوازن.وكل اصحاب المصلحة والمجتمع بأسره بش

تقديم أعلى مستويات الخدمة وذلك ضمن  إلىويعرف التميز المؤسسي اجرائيا: انه الوصول 

لتزام بمعايير التميز القيادي وتوفر فيها بيئة حيث تسعى لإل منهجية متكاملة يتم تحسينها باستمرار

غيرها من  علىحتى تبقى المؤسسة متفردة في الصدارة ومتفوقة  تشجع العاملين على االبداع
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، ويقاس بالدرجة التي حصل عليها مديرو المدارس الحكومية في محافظة مأدبا من المنظمات

خالل استجابة مساعدي المديرين والمعلمين على األداة المعدة لهذا الغرض والتي حددت بثالثة 

  والتميز الخدمات. والتميز البشري،مجاالت وهي: التميز القيادي، 

  الحكومية:المدرسة 

من مراحل التعليم بأنواعه  أكثركل مؤسسة تعليمية حكومية تشتمل على جزء من مرحلة او 

)قانون أكثر المختلفة ويتعلم فيها عشرة طالب فأكثر تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او 

 (1994، التربية والتعليم

  مدير المدرسة:

والقائد  المدرسة،هو الموظف الذي تعينه الوزارة كركيزة أساسية لمنظومة الموارد البشرية في 

مكانياتها )وزارة التربية والتعليم،  لكافة عناصر العملية التعليمية، والمحفز لها والمستثمر لطاقاتها وا 

2018 :3 .) 

 المديرمساعد 

درسة في الهيكل التنظيمي حيث يسهم في هو الموظف الذي تعينه الوزارة يأتي بعد مدير الم

إعداد الخطة السنوية التطويرية للمدرسة ويتابع الخطط الفصلية والسنوية والتحضير اليومي 

)وزارة التربية  المديرينللمعلمين ويتابع ما تم انجازه من المنهاج ويقوم باألعمال التي يكلفه بها 

 (.2007والتعليم،

 المعلم:

التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة هو كل من يتولى 

 (.1994)وزارة التربية والتعليم، 
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 حدود الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة فيا يلي:

 القيادة التشاركية وعالقتها بالتميز المؤسسيالحد الموضوعي: 

 .والمعلمين المديرينمساعدي  البشرية: الحد

 مأدبا.محافظة  المكانية: الحد

 .2018/2019الدراسي الثاني للعام  زمانية: الفصل الحد

 

 محددات الدراسة

 تتمثل محددات الدراسة بما يأتي:

 انشغالهم. ـ ضعف استجابة المستجيبين بسبب  1

 ـ درجة دقة إجابة أفراد العينة وموضوعية المستجيبين عن فقرات األداتين. 2

يمكن تعميمها إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة وما يماثلها أن نتائج هذه الدراسة ال . 3

  .تمن مجتمعا



11 
 

 الفصل الثاني
 سابقةدراسات األدب النظري و 

: القيادة ذي الصلة بأهداف الدراسة الحاليةيتضمن هذا الفصل عرضا  لألدب النظري 

 وفيما يأتي عرض لذلك.سابقة ذات الصلة بالموضوع، ودراسات  التشاركية، والتميز المؤسسي،

  األدب النظري:

 األدب النظري المتعلق بالقيادة التشاركية والتميز المؤسسي. على يشير هذا

   القيادة التشاركيةأوال: 

في التأثير على سلوك األفراد والجماعات وذلك من خالل تحديد الهدف  للقيادة دور رئيس

ذا كان القائد أن يشارك أفراد جماعته في يسعى للتميز في مجال عمله البد  والرؤية للجماعة وا 

 وضع القرارات حيث يعملون بقناعة وثقة أكبر.

قديم قدم اإلنسان نفسه فالعمل الجماعي والتعاون والتطوع مفاهيم سائدة  ةإن مبدأ المشارك

على قيام القائد بعرض  االتجاهحيث تقوم فلسفة هذا  االجتماعيوموجودة في أصل التكوين 

المشاكل على مرؤوسيه ثم تداول النقاش فيها ثم اتخاذ القرار الجماعي بخطوات عالجها وهذا 

أرضية فهم  إلىيعتمد على تبادل المعلومات بين القائد والعاملين لديه وبالتالي يصلون بموجبها 

دة ألن القائد التشاركي فرض رقابة شدي إلىعامة لغرض تحقيق األهداف المخططة بدون الحاجة 

 .(2008، )الحربيجماعة ذاتها يعلم أنه وفي الجماعة السوية ينبع الضبط من ال

بدءا من األهداف سين في كل خطوات العمل و تقوم القيادة التشاركية على مشاركة المرؤ 

ومرورا بصنع القرارات وتنفيذ الخطط وانتهاء بالتقويم حيث استفادت اإلدارة التربوية من هذه الفلسفة 
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وتتيح لهم فرص المشاركة في إدارة مؤسستهم  مطلقة،التي تؤمن بالعاملين وتثق بهم ثقة اإلدارية 

 (46: 2007، السعود)المفتوح. ضمن سياسة الباب 

طيبة مع إنسانية دة الحصول على عمل منجز وال يتم ذلك إال ببناء عالقات إن هدف القيا

يستطيع حيث أن الزمن قد تغير وال  ،في جو يسوده التفاهم والمحبة اإلكراه العاملين، بعيدا عن

 طلب االحترام إنما يجب العمل على كسبه فلن تكون هناك قيادة بدون أتباع. القائد

ال ذلك الن القائد مهما كانت قدرته أبرز عوامل النجاح و  سلوب التشاركي منويعد األ

معه في تنفيذ العديد من األعمال، حيث يستطيع اإلنجاز وتحقيق األهداف دون إشراك العاملين 

يقوم القائد بعرض المشاكل اإلدارية على مرؤوسيه ثم تداول الرأي فيها ثم اتخاذ قرار جماعي 

 مشاركة ومشاورة العاملين ليس في دراسة المشكالت فحسب أن أنها تعنيا عالجها، كموخطوات 

نما اتخاذ نها تعمل على هدم المركزية المطلقة وتعتمد على تدريب العاملين على القرارات أي إ وا 

 (2017، المحرج)اإلداري. تحمل المسؤولية وتأخذ بيدهم في طريق النمو 

ن القائد المشارك يدرك قيمة العمل بروح الفريق حيث يسعى  تدريب العاملين معه  إلىوا 

، ايضا العمل على اشراكهم في مؤتمرات وتحفيزهم على المشاركة في اتخاذ القرارات ومن ثم تنفيذها

 . واجتماعات خارجية

في واقع المدرسة المعاصرة وفي تصور المجتمع لها ولدورها تطورات لقد حدث الكثير من ال

اجمال هذه  نفسها ويمكنلروح العصر ولواقع المدرسة  اقترابا أنسببحيث وِجد في النمط التشاركي 

 (2008، )دحالن يلي: التطورات بما

التطور الحادث على الوظيفة التعليمية للمدرسة: حيث كانت تتمثل في تلقين مجموعة من  -1

يتمثل في تدريب فمعلومات والمهارات االساسية، أما وظيفة المدرسة في الفكر التربوي الحديث ال

الطالب مهارات التفكير العليا والفهم العميق للمحتوى المعرفي للمقررات الدراسية وربط الطلبة على 
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وبناء عليه  بقدرته على اإلنجاز واإلبداع.خارج نطاق المدرسة وزيادة ثقته  حياتهفي  يتعلمه ما

المهام في إطار النمط التقليدي لإلدارة  تلكمن الصعوبة أن تقوم إدارة المدرسة بأداء يتبين أنه 

تعاون من جميع األطراف المعنية في  إلىفهذه المهام تحتاج  للسياسات، ان المعلم منفذالذي يرى أ

تصورات مشتركة تمثل األساس لعملية التعلم فيما بعد وهذا ما يوفره  إلىالمدرسة من أجل الوصول 

 .النمط التشاركي

قتصادية من حيث قدرتها اإلنتاجية ط التشاركي في إدارة المؤسسات االالنجاح الذي حققه النم -2

كما وكيفا وذلك بسبب تحفيز طاقات العاملين الفكرية والفنية في مجال تطوير العمل وحل 

التشاركي يزداد فيه إحساس العاملين بالرضا الوظيفي  القرارات فالنمطلمتعلقة به واتخاذ المشكالت ا

 .، األمر الذي يمكن توظيفه في اإلدارة التربوية والمدرسيةللمؤسسةواالنتماء 

دارة التشاركية توفر قنوات أن اإل المدرسة: حيثالتغير المتسارع على تصور المجتمع لدور  -3

 ومتعددة مع المجتمع عن طريق توظيف اإلمكانيات كافة لدى العاملين واستغاللها.اتصال واسعة 

 أسس القيادة التشاركية 

والتي بدورها تمكن القيادة من  تقوم القيادة التشاركية على مجموعة من األسس

 (9: 2017)المحرج، :ومن هذه االسس ونموها،النهوض بمستوى المؤسسة 

 .عليها وتشجيعهاوالمحافظة  العاملين،دية لدى اإلقرار بالفروق الفر  -1

 كل عضو في المؤسسة ومهامه وصالحياته. والكامل لوظيفةالتحديد الواضح  -2

وتشجيع التعاون بينهم بما يسهم في تحقيق األهداف  المؤسسة،تنسيق جهود العاملين في  -3

 .والذاتيةبطريقة متناسقة ومتكاملة بعيدا عن األنانية 
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إشراك العاملين في إدارة المؤسسة من خالل المشاركة في تحديد السياسات والبرامج واتخاذ  -4

 مشاركتهم في التنفيذ. إلىالقرارات وتقويم النتائج إضافة 

حيث يقوم القائد التشاركي بتفويض بعض الواجبات والمهام  المسؤولية؛تكافؤ السلطة مع  -5

 تهم وخبراتهم.وقدرا مع استعداداتهمللعاملين بما يتفق 

رام شخصية الفرد وآرائه وأفكاره في المؤسسة قوامها احت الحرص على إقامة عالقات إنسانية -6

 وتوجيهه توجيها بناء.

 فيه عند إسناد العمل للعاملين. بالعمل والرغبةاعتماد معيار القدرة على القيام  -7

يب وتوظيف الحوافز المادية عتماد على الترغيب واإلقناع واالبتعاد عن أسلوب العقاب والترهالا -8

 وغير المادية من أجل العمل على زيادة اإلنتاج.

 صفات القائد التشاركي

تمكنه من إدارة وقيادة  صفات ومهاراتقائد يمتلك  إلى التربوية بحاجةإن المؤسسات 

 مؤسسته بشكل صحيح والنهوض بها ومواكبة التطورات العلمية المستجدة

 (pool,2016:)اركي أن يتحلى بهاللقائد التش الصفات التي البدومن هذه 

 حيث يشعر الموظفين معه بالراحة  ودود: -1

 .والقدرة على توفير المعلومات المعلومات،تواصل جيد: وله جانبان رئيسان: القدرة على أخذ م -2

يجب أن يكون قادرا على المشاركة في االقتراحات واألفكار، حتى إذا كانت تتعارض  منفتح: -3

 صحيح.عتقد انه ما يمع 

 .ن: يجب على القائد أن يعمل على تمكين اآلخرينمتمك -4

 ن يتحلى بها القائد التشاركي منها:( بعض الصفات التي يجب أ2017) محرجوقد ذكر ال
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 يؤمن بمبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات وتنفيذها  -1

  لاللتباس يوضح التعليمات للعاملين بشكل ال يدع مجاال   -2

 العاملين.يتحمل المسؤولية مع  -3

 العاملين.يحرص على أن يسود جو من المحبة بين  -4

 العاملين.يشجع على العلم والمعرفة بين  -5

  ويتصف بالصبر. يتمتع بقوة الشخصية وبعد النظر -6

 يتسم باالتزان الشخصي ويتميز بالذكاء والثقافة الواسعة. -7

 التعبير.يتسم بالطالقة اللفظية والقدرة على  -8

 التجديد والتغيير المتمهل المدروس. إلىيل يم  -9

 مميزات القيادة التشاركية

 (2010عبوي،للقيادة التشاركية مميزات عديدة نذكر منها )

، فينفذه بحماس ورغبة تساعد على تحسين مستوى القرار، وجعله أكثر ثباتا وقبوال لدى العاملين -1

 صادقة.

 المنظمة.القيادات الدنيا في  تساعد على تنمية -2

 الحد من الشكاوى من جانب العاملين والتحسين الواضح. -3

 التقليل من المقاومة ضد التنفيذ ومشروعات التطوير. -4

 ( بعض سمات القيادة التشاركية:135: 2008ويذكر الحربي )

عطاء االختيار التام ألفكارهم ومقترحاتهم واالهتماماحترام شخصية العاملين  .1  بمشكالتهم وا 

 واحترام.التعامل مع اآلخرين بكرامة  .2
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القرارات  والمشاركة وال سيما عند بحث المشكالت واتخاذسيادة الشعور بالرضا نحو العمل  .3

 الهامة 

 ضمان تماسك الجماعة ووالئها والتفافها حول قائدها. .4

 المنظمة.بناء الروح المعنوية العالية بين افراد الجماعة داخل  .5

 يةمجاالت القيادة التشارك

 يلي: للقيادة التشاركية مجاالت عديدة نوجز منها ما

 تفويض الصالحيات: .1

تعتبر تفويض الصالحيات من الضروريات التي تحتمها عملية التنظيم في المؤسسة 

ويتم التعليمية، حيث ال يمكن لشخص واحد أن يقوم بكل األعمال الالزمة إلدارة المؤسسة، 

 المسؤولياتضمن هيكل منظم محدد من  االلتزاماتإنجاز مجموعة معقدة من  بواسطتها

 .(2006مهنا،)

 العالقات اإلنسانية: .2

إن تطبيق العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية يعني التركيز على الجانب المعنوي 

ن اهتمام اإلدارة بهذا الجانب  للعاملين على اعتبار انه جانب تكميليا للجانب المادي، وا 

المادية  وخلق الحوافزالنفسي  الدوافع والقبول االفراد وتنميةوخلق جو ودي وتعاوني بين 

سيكون له مردود ايجابي لدفع األفراد للعطاء وتقدير أعمالهم واحترام انسانيتهم  والمعنوية

 (.2014فعال على لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه في المؤسسة التعليمية)محمد،

 لمعلمين في المهام القيادية:إشراك ا .3

من الدور التقليدي المسؤول عن إدارة عملية التعليم في المدرسة تطور دور مدير المدرسة 

إلى دور أكبر وأشمل مما زادت المسؤوليات وهذا يتطلب منه تحديد السمات القيادية عند 
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هم في صنع القرار وذلك من خالل اشراك واالستفادة منها المعلمين والعمل على تنميتها

 للمدرسة. االستراتيجيةوالمشاركة في المؤتمرات والندوات ووضع الخطة 

 قات القيادة التشاركية معي

بالرغم من أن القيادة التشاركية تميزت بصفات تجعل القادة يقبلون على تطبيقها في 

 .قد تواجه معيقات تحول دون تطبيقها في المؤسسات التربوية همؤسساتهم إال أن

تختلف حسب حجم ن فعالية المشاركة أخرى، كما أ إلىلمشاركة من مؤسسة تختلف حدود ا 

المعيقات ومن هذه  المعيقات التي تواجه حركة العاملين بموجب النمط التشاركي

 .(2013،المحمادي)

 مؤسسيةمعيقات 

لقيم واألعراف التي مثل منظومة ا المؤسسة،المبادئ التي تسير عليها  إلىتعود  معيقات هي

إحباط النمط التشاركي،  إلىتسود المؤسسة، وهذه القيم ستجعل العاملين مجرد مأمورين، مما يؤدي 

وبناء عليه البد من العمل على تفكيك هذه الثقافات السائدة، واستبدالها بثقافات أكثر إيجابية تدعم 

 القيادة التشاركية.

 نفسه المديرينمعيقات نابعة من 

 إلىحرص القادة على السلطة، واعتقادهم أن تفويض السلطة سيؤدي سبب هذه المعيقات 

 فقدانهم مناصبهم.

 معيقات نابعة من الموظفين

يضا وجود الموظفين مع ضعف وسائل الرقابة، أقلة وجود كفاءات عالية بين  إلىيعود ذلك 

  موظفين ال يريدون تحمل المسؤولية الناتجة من تفويض السلطة.
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ومما سبق نستنتج أن القيادة التشاركية لها تأثير ايجابي على األفراد وذلك بمشاركتهم لها في 

جميع خطوات العمل بدءا من وضع القرارات وانتهاء بالتقويم حيث عملت القيادة على هدم المركزية 

معيقات التي لذلك يجب العمل على ازالة ال وتنفيذهاالمطلقة وتدريب العاملين على اتخاذ القرارات 

  .تحول بين اإلدارة وتطبيق القيادة التشاركية

 الدور القيادي لمدير المدرسة في ضوء القيادة التشاركية

يعتبر هذا االتجاه من االتجاهات الحديثة التي يراعى فيها التوازن والتوفيق بين وجهات نظر 

الرأي، حيث أن كل مجتمع عمل  العاملين في إطار توفير االحترام الكافي بين من يختلفون معه في

وطرق  لألموريوجد فيه من يعتنقون أفكارا مختلفة تؤثر بدورها في أساليب العمل وفي النظرة 

عالجها، وان التفاعل الحقيقي للمجتمع يتم من خالل المساهمة الفعلية في العملية التعليمية من 

ة سيرها من خالل الجماعة وهذا ما تقوم تنفيذها ومتابع إلىتحديد االحتياجات واألهداف واألولويات 

ع واتخاذ و يؤكد على اشراك العاملين في صنال ينفرد القائد في قراراته حيث عليه القيادة التشاركية 

ويعمل على ترسيخ العالقة  كما وان القائد يفوض بعض صالحياته للعاملين بهدف تنميتهم القرارات

 (2008)الحربي،على االتصال الجيد بين العاملين والقائد، وتؤكد بين المعلمين واولياء األمور

وحرص القائد التشاركي على التواصل االجتماعي مع المعلمين في المناسبات المختلفة وهذا يعمل 

على اضفاء جو المحبة واالخوة بين اإلدارة المدرسية والعاملين فيها كما يجب على القائد أن يحافظ 

 ولهم ويساعدهم في حل المشكالت الخاصة قدر استطاعته. مي إلىعلى اسرارهم ويتعرف 

ومما سبق نستنتج أن القيادة التشاركية تعتبر مظهر من مظاهر الشورية بحيث يقوم القائد على  

 والصالحيات مماوحفز العاملين على صنع واتخاذ القرارات وتفويضه ببعض المهام  اآلراءتبادل 

 انجاح المؤسسة التربوية.  يشعر العاملين بأهميتهم ودورهم في
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 التميز المؤسسي

وانتشار المعرفة ووجود العولمة والتنافسية وتأثر  التقدم التكنولوجي معدالتإن ارتفاع 

وجوب توفر برامج الهدف منها تشجيع المؤسسات وخاصة  إلىالمؤسسات بهذه المتغيرات أدى 

 الحكومية منها لتحقيق مستويات عالية من التميز.

دارة الجودة في األردن منذ أكثر من عقدين  وتطبيقوقد بدأ تبني  مفاهيم التميز المؤسسي وا 

دارة ISO) من الزمن مع قيام عدد من المؤسسات الخاصة بتطبيق مواصفة األيزو ( للتميز وا 

عندما تم  2002الجودة، وقد بقيت هذه المفاهيم بعيدة عن المؤسسات القطاع الحكومي حتى عام 

 إلىبإدخال مفاهيم التميز  ة، حيث بدأجائزة الملك عبد اهلل لتميز االداء الحكومي والشفافيإنشاء 

وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في  بهدف تحسين، والمؤسسات الحكومية الوزارات

 د ت( جائزة الملك عبداهلل للتميز،)والمستثمرين. خدمة المواطنين األردنيين 

 المؤسسي:أبعاد التميز 

 (2016، )أبوجمعة: ما يلي الرئيسة للتميز أهم المفاهيمإن من 

  القيادة وثبات الغاية حيث أن القائد هو الداعم لجميع منهجيات التميز وذلك من خالل تشجيع

 الموظفين على التقدم والتميز.

 م األخير التميز المستمد من المتعاملين اذ تؤكد كل مداخل التميز أن العميل هو مصدر الحك

 لى مستوى الخدمات ونوعية اإلنتاج.ع

  يات التميز على اهمية التخطيط من مفاهيم التميز حيث تؤكد منهج االستراتيجيالتوجه

 جميع أجزاء المنظمة.  والتكامل فيستراتيجي في المنظمة وتحقيق التنسيق اال

  والتحسين المستمرالتعلم. 
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 فرادالتركيز على األ 

  تطوير الشركات 

 اإلدارة بالحقائق 

  توجيه النتائج 

 جتماعيةالمسؤولية اال 

 أنواع التميز المؤسسي

 إن تطبيق التميز المؤسسي يعتمد على أنواع نذكر منها:

 : يز القياديالتم -1

بداع م أفراد المنظمة وتشجيعهم على اإلإن للقيادة دور كبير في التميز، من خالل دع

مواهبهم وذلك من خالل تميزها بالمهارة القيادية وعالقة العمل والتميز وتنمية قدراتهم واستغالل 

فراد على المنافسة األ والقدرة على التفكير المتجدد الذي يبتعد عن التقليد، وكذلك بتشجيع  الفعالة ،

اتيجية الباب المفتوح ودعم ستر ا تتبنى دة، كما أن القيادة يجب أنأفكار جدي إلىللتوصل 

قوم بها القادة مجموعة من األنشطة التي يجب أن ي وهناك ،بينها وبين األفرادتصاالت المباشرة اال

لتشجيع ظهور التميز في منظمته مثل نظام الالمركزية، ونظام التشاركية حيث يسهل انسياب 

 .(2014، )البحيصي المعلومات دون حواجز بيروقراطية

ف استراتيجية استنادا لحاجات إن تطبيق التميز المؤسسي يوجب على المدرسة أن تتبنى اهدا

الطلبة وتهتم بإقامة الدورات التدريبية للعاملين فيها كما وأنها تشجع العاملين على تقديم أفكار 

متميزة وذلك من خالل تحفيزهم وتخصيص موازنة خاصة لتقديم أداء أفضل وتسعى للتغيير كلما 

 دعت الحاجة.
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 التميز بتقديم الخدمة  -2

م او تزيد من توقعاتهم ال تلبي حاجاته نتيجةالخدمة عندما يتم الحصول على إن متلقي 

هذه النتائج يعد  إلىظل إدارة التميز فإن اللجوء  معهم، وفيالمنافسين للتعامل  إلى ونيلجؤ فإنهم 

خطة عمل  إلىض تفضي في أسلوب تقديم الخدمة وهذه االعراعلى أن شيئا ما يتم خطأ  مؤشرا

أو نواحي القصور وال شك ان استخدام المدخل الهيكلي لحل المشاكل يجعل  لتصحيح هذه األخطاء

 ( 2008، صويصو المستمر. )النعيمي باإلمكان التحرك المستمر نحو التحسن 

حاجات  إلىإن تطبيق التميز يوجب بأن تقوم المدرسة بإجراء استطالعات مستمرة للتعرف 

كما ويجب عليها أن تقوم  روادها المتنوعة وذلك من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

  الخدمات.بالرقابة بشكل مستمر على مرافقها لتحسين تقديم 

( مجموعة من القواعد التي 2014) ( المشار اليه في البحيصيHughes, 2003)هوجيزوقد حدد 

 الخدمة للعمالء ومنها: تعمل على تطوير آلية تقديم

 رتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتقابل توقعات العميل.وتشمل االوضع العميل بالدرجة األولى  -1

للعميل بعد أن تتم عملية البيع  بناء عالقة طويلة األمد وذلك من خالل مد يد العون والمساعدة -2

 .قام بشرائهوالـتأكد من أن العميل راض بما 

 .ت المنظمة ونقاط الضعف وذلك في سبيل تقديم الخدمة للعمالءالتعرف على إمكانا -3

مام العمالء بل القيام بتحليل الموقف واالعتذار وتعويض عدم إلقاء اللوم على الموظفين أ -4

 .العمالء بصورة الئقة

 المقدمة للعمالء. العمل على تعزيز مفهوم ضمان الجودة لدى العاملين في الخدمة -5
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 إلىونستنتج مما سبق أن على المدرسة تقديم خدمات بما يتوافق مع حاجات روادها باإلضافة 

متابعة الخدمات المتبعة في المدارس األخرى وتقديم األفضل وذلك بتشجيع الموظفين على تقديم 

 التغذية الراجعة لالرتقاء بمستوى الخدمات

 ز البشريالتمي -3

من الرضا الوظيفي للعاملين وتتبنى  ىأعلى مستو  ان المؤسسات المتميزة هي التي تحقق

 قياس مؤشرات شاملة ودقيقة للتأكد من ذلك،

فالقيادة المتميزة تحرص على قياس نتائج الموارد البشرية بصورة دورية لقياس مدى الرضا 

ن تتسم ي وفقا لعناصره المختلفة وينبغي أالوظيفي لديهم عن األداء من خالل استبيانات قياس الرأ

وتتسم النتائج  والمصداقية،عملية قياس نتائج الموارد البشرية بالحيادية التامة لتحقيق الحيادية 

 (8 :2014، غازي)محايدة. عملية القياس تتم من خالل جهة خارجية  بالدقة إذا كانت

الهم كما تحرص القيادة المتميزة على توفير أدوات حديثة لموظفيها لتساعدهم على القيام بأعم

كما وتوفر المدرسة بيئة تشجع االتصال المباشر مع المرؤوسين وتقوم ايضا بتطوير كفاءات 

 موظفيها من خالل الدورات والندوات التدريبية التي تسعى لتحقيق االبداع. 

 ميزةخصائص المؤسسة المت

 اهمها:ن تتوافر فيها مجموعة من الخصائص، نذكر المؤسسة التي تسعى للتميز البد أ ان

 (2013، )المغازي

قيمة مضافة للعمالء من خالل فهم وتوقع وتلبية حاجاتهم بل ومنحهم ما  العمالء: تقديمرضا  -1

 توقعاتهم.يفوق 

من خالل  حولها،المؤسسات المتميزة يكون لها أثر ايجابي على البيئة من  المستدامة:التنمية  -2

 تعزيز وتميز أدائها بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في جميع الجوانب.
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حيث تعمل المؤسسة على تعزيز قدراتها من خالل إدارة فعالة للتغيير  التنظيمية:تطوير القدرة  -3

 داخل وخارج الحدود التنظيمية.

المزيد من القيم ومستويات  حيث تعمل المؤسسة على توليد واالبتكار:تشجيع وتبني اإلبداع  -4

 األداء من خالل التحسين المستمر وتشجيع وخلق بيئة مواتية دائما لتبني ما هو جديد.

ها من يحققرؤية للمستقبل  سة المتميزة تتمتع بوجود قائد ذوالمؤس وااللتزام:الرؤية والرسالة  -5

 خالل االلتزام برسالة معينة تجاه بيئتهم وعمالئهم.

( بعض الخصائص التي 2010) النسور المشار اليه في (Grote, 2002) كما يوضح جروت

 يجب ان تتمتع بها المنظمات التي تحقق التميز:

 الصعبة.قبول األعمال  -

 الكفؤة.توفر القيادة  -

 برامج التدريب. -

 الدقة. -

ومما سبق نستنتج أن الهدف من التميز المؤسسي تحسين وتطوير أداء المؤسسات الحكومية 

والمعلمين للنهوض ال يتم اال بوجود قيادة تشاركية بين المدير قد وهذا  المواطنين،في خدمة 

 .بالمؤسسة التربوية وتحسينها
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سابقة ثانيا: دراسات  

سيتم تناول الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة وفقا لتسلسلها 

األحدث وحسب متغيرات الدراسة )القيادة التشاركية والتميز المؤسسي( على  إلىالزمني من األقدم 

 النحو التالي:

 أوال القيادة التشاركية 

 أوال دراسات عربية

مع متغيرات عدة تم  هناك العديد من الدراسات التي بحثت في موضوع القيادة التشاركية

 يلي: اختيار مجموعة من الدراسات نوجزها فيما

دور القيادة التشاركية بمديريات التربية  إلىالتعرف  ( بدراسة هدفت2010) العرابيدقام 

: وتحديد تأثير المتغيرات التاليةفي حل مشكالت مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة، والتعليم 

وقد تم استخدام  التشاركية،التعليمية، على تلك الممارسة للقيادة  المنطقةو الخدمة،  سنواتو الجنس، 

ديري صلي وهم جميع ممن مجتمع الدراسة األتكونت عينة الدراسة  التحليلي حيثالمنهج الوصفي 

( مديرا ومديرة. وقد استخدمت االستبانة وسيلة 134والبالغ عددهم )المدراس الثانوية الحكومية 

ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة حصلت ممارسات القيادة لجمع المعلومات والبيانات، 

والتعليم من وجهة نظر مديري المدارس على  مديريات التربيةالتشاركية لمديري التربية والتعليم في 

 (a≤0.05)ايضا من النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الثانية،المرتبة 

 والمنطقة التعليمية(. الخدمة،وسنوات  )الجنس، لكافة المتغيرات

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  إلى( دراسة هدفت التعرف 2017جرى سليمان )وقد أ

ا المنهج بمحافظات غزة للقيادة التشاركية ووضع تصور ومقترح لتنمية هذه المهارات، مستخدم  
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( معلما ومعلمة، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، 470الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسة)

للقيادة التشاركية من وكان من أهم النتائج درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة 

داللة توجد فروق ذات  (، وهي درجة كبيرة، كما أنه ال%78) وجهة نظر المعلمين قد بلغت نسبة

المؤهل العلمي، و  )الجنس ، احصائية بين متوسطات تقديرات افراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة

 وسنوات الخبرة(.

لدى مديري معرفة القيادة التشاركية  إلىدراسة هدفت ( 2017كما اجرى النمروطي )

الوصفي التحليلي، المدارس الثانوية وعالقتها بمستوى أداء المعلمين، حيث تم استخدام المنهج  

بين النتائج التي ومن  ( معلما ومعلمة459واستخدم استبانتين لهذا الغرض، وبلغت عينة الدراسة )

أن درجة ممارسة مديري  المدارس الثانوية في محافظات غزة للقيادة التشاركية من  دراسةاظهرتها ال

ة إحصائية عند مستوى داللوجود فروق ذات داللة و ، وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة كبيرة

(a≤0.05)  ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لدرجة

وال توجد فروق في المتغيرات  ،التشاركية بمحافظات غزة تعزى )لمتغير الجنس( لصالح اإلناث

وجود فروق ذات داللة وايضا  سنوات الخدمة(.و المؤهل العلمي، و األخرى )التخصص العلمي، 

بين متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى أداء  (a≤0.05)إحصائية عند مستوى داللة

معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة تعزى )لمتغير الجنس( لصالح اإلناث وال توجد فروق في 

ايضا عالقة طردية  (، وتوجدالعلمي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة )التخصصالمتغيرات األخرى 

مديري المدارس الثانوية بين درجة ممارسة  (a≤0.05)ة ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل

 بمحافظات غزة للقيادة التشاركية ومستوى أداء المعلمين.

درجة ممارسة قائدات المدارس للقيادة  إلىالتعرف  (2018وقد هدفت دراسة الحارثي )

في مدارس المرحلة الثانوية بمدينة الرياض، وقد معلمات التشاركية ومستوى الوالء التنظيمي لدى ال
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ختيار العينة بالطريقة للدراسة وتم ا استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة

كانت أن درجة ممارسة قائدات برز النتائج معلمة، ومن أ (361وقد بلغ عددها )العشوائية البسيطة 

ل عام جاءت من وجهة نظر المعلمات بشكالمدارس الثانوية بمدينة الرياض للقيادة التشاركية 

يضا وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة قائدات بدرجة ممارسة عالية، أ

ء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية بالرياض ،ووجود المدارس للقيادة التشاركية ومستوى الوال

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة ممارسة األداء اإلداري والدرجة الكلية للقيادة 

التشاركية وكذلك الوالء العاطفي والدرجة الكلية للوالء التنظيمي باختالف متغير الدورات التدريبية 

 .فاكثر( 5الدراسة من الالتي حصلن على عدد دورات ) في القيادة، لصالح أفراد

 ثانيا: دراسات أجنبية

 وبين كفاءةتحديد العالقة بين القيادة التشاركية  إلى  (Zinke, 2013)هدفت دراسة زنكي

تم  االبتدائي، وقدالمعلم الذاتية وتحديد أثر هذه العالقة في تحصيل الطالب في الصف الثالث 

استخدام المنهج الوصفي المسحي واالستبانة أداة الدراسة وكان من أهم نتائج الدراسة أن هناك 

 الذاتية.عالقة بين أبعاد القيادة التشاركية وكفاءة المعلم 

واقع تطبيق القيادة التشاركية  إلى هدفت التعرفدراسة  (Gyasi,2015)أجرى غياسي وقد 

وسبل تحسينها، وتم استخدام المنهج الوصفي واستخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات وتكونت 

 إلىمدرسة متوسطة في سيكير في شرق منطقة أشانتي في غانا وتوصلت الدراسة  30العينة من 

والقادة اتخذوا القرارات باالشتراك مع  مرتفعة،نتائج أهمها أن ممارسة القيادة التشاركية تتم بدرجة 

 .المعلمين واآلباء عن طريق القيادة التشاركية
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 التميز المؤسسي

 أوال دراسات عربية

 أجريت فيهاولما للتميز المؤسسي أثر واضح على تطور المؤسسات العامة والتعليمية خاصة 

 دراسات عديدة نوجز منها:

الكشف عن العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة كما  إلى( دراسة هدفت 2008أجرت دروزة )و 

الوعي  وردت في جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء المؤسسي والشفافية )االحتياجات المعرفية،

االتصاالت الداخلية والخارجية( وعمليات إدارة المعرفة )التشخيص، التوليد،  وااللتزام المعرفي،

واثر هذه العالقة على تميز األداء المؤسسي في وزارة التعليم العالي  الخزن، التوزيع، التطبيق(

( موظف من حملة 300األردنية، وتم استخدام استبانة لجمع المعلومات األولية وقد كانت العينة )

عدد من النتائج أهمها وجود  إلىالدبلوم المتوسط فما فوق واستخدم المنهج الوصفي وقد توصلت 

إحصائية بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من جهة ورضا العاملين، والتعلم عالقة ذات داللة 

 والنمو المؤسسي، وكفاءة العمليات الداخلية من جهة أخرى.

التعلم )المتعلمة الكشف عن أثر خصائص المنظمة ( 2010) النسوردراسة  هدفتو  

 )القيادةفي تحقيق التميز المؤسسي  والتواصل(المستمر والحوار وفرق العمل والتمكين واالتصال 

والبحث العلمي االردنية.  العالي التعليمفي وزارة  والموارد البشرية والعمليات والمعرفة والتميز المالي(

( فقرة لجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة التي تكونت من 50استبانة شملت )وقد استخدمت 

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها  .ريوس وما فوقهاالبكالو ( من موظفي الوزارة حملة 194)

والبحث العلمي األردنية العالي التعليم تمييز المؤسسي في وزارة الدراسة أن مستوى تطبيق أبعاد ال

 المالي( المعرفي، والتميزوالتميز  بالعمليات،والتميز  البشرية،القيادي، والتميز بالموارد  )التميز

داللة معنوية لخصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي  متوسطا. ووجود تأثير ذو
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داللة  ووجود تأثير ذو(، 0.05) والبحث العلمي األردنية عند مستوى داللةالعالي التعليم وزارة ب

تحقيق ب والتواصل(والتمكين واالتصال  العمل،وفرق  )الحوار،لخصائص المنظمة المتعلمة  معنوية

 العالي التعليمالقيادي والتميز بالموارد البشرية والتميز العملياتي والتميز المالي في وزارة  التميز

 .(0.05) والبحث العلمي األردنية عند مستوى داللة

دور تمكين العاملين في تحقيق التميز  إلىالتعرف  (2014وقد هدفت دراسة البحيصي )

من  المؤسسي في الكليات التقنية في قطاع غزة وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة وتكونت العينة

ن أفراد العينة المبحوثة في الكليات التقنية  ( فردا من موظفي الكليات، وكان من أهم النتائج أ205)

والخدماتي( بدرجة كبيرة،  ،والبشري ،ميع أبعاده )القيادييوافقون على توفر التميز المؤسسي بج

نه يز الخدماتي(، كم أظهرت النتائج أالتمو التميز البشري، و وتأتي على التوالي )التميز القيادي، 

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التمكين في تحقيق التميز المؤسسي يعزى لمتغير الجنس 

 ولصالح الذكور.

التعرف على عمليات إدارة المعرفة وعالقتها  ( دراسة هدفت2014هون )أجرى المد وقد

بتميز األداء المؤسسي في ضوء استخدام النموذج األمريكي )مالكوم بالدريدج( للتميز في وزارة 

و اسلوب المسح ، استخدام المنهج الوصفي  التحليليلقد تم  ،التربية والتعليم العالي في قطاع غزة

تمع الدراسة المتمثل بجميع العاملين في وزارة التربية التعليم العالي وجميع الشامل لجميع مج

)من رئيس قسم فما فوق(  إشرافيهيات على مستوى محافظات غزة والذين يشغلون وظائف المدير 

موظف،  (259وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات األولية حيث تم توزيع االستبيان على )

وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أنها اظهرت مستوى توافر معايير النموذج 

األمريكي للتميز في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة كان جيد، ووجود عالقة ارتباطية 
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ؤسسي في ( بين عمليات إدارة المعرفة وتميز األداء الم0.01ذات داللة احصائية عند مستوى )

 .وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة

األكاديمي للمؤسسات  واالعتمادالتميز المؤسسي  إلى( 2016) وقد هدفت دراسة باشيوة

من خالل استخدام استراتيجيات وطنية ترتكز على آليات  في الوطن العربي التابعة للتعليم العالي

اعتماد  إلىالمستوى المحلي، وتشير نتائج الدراسة تنظيم كل من موردي ومستقبلي التعليم على 

 االعتمادروائع التميز المؤسسي في إعادة هيكلية وهندسة هذه النظم في ضوء إجراءات ومعايير 

بتكار وأفضل الممارسات وتركز على ضرورة لمؤسسي المرتكزة على اإلبداع واالاألكاديمي وا

األكاديمي بما يحقق األهداف العليا لمؤسسات توطين التجارب العالمية ذات الصيت في االعتماد 

 التعليم العالي. 

 أجنبية ثانيا: دراسات

تحديد أراء قيادات  إلى  (Sharma and Talwar, 2007)هدفت دراسة شارما وتايلور 

كبار  تم التعرف إلى المنظمات حول أهم معايير التميز الصالحة للتطبيق على المنظمات كافة

المهنيين العاملين في ادارة الجودة في العالم بشكل متواصل عبر البريد االلكتروني حيث كانوا من 

وقد توصلت هذه الدراسة  بيا، ايران(مختلف البلدان)الهند، المملكة المتحدة، امريكا، تركيا، روسيا، لي

سعة معايير هي القيادة والثقافة والقيم والتخطيط االستراتيجي أهمها بناء نموذج تميز من تنتائج  إلى

كما يوضح  ،سن التوجه والتحسين المستمر وتأكيد والبيئة الخارجية والعمليات ونتائج األعمال وح

لثقافة وبيئة العمل  ويعتمد تأكيد النجاح على  القيادة  النموذج أن البيئة الخارجية تتكامل مع ا

والثقافة والقيم المشتركة التي تسهل ازالة العقبات وتسهل تدفق المعرفة والمعلومات والخدمات 

 للمعنيين وارضاء األطراف المختلفة.
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 (Nataly, Tatians and Ludmila, 2008) هدفت دراسة ناتالي وتاتيانز ولودميالو 

مبادئ التقييم الذاتي كأداة لقياس مدى تحقق التميز وتطوير األداة في مؤسسات التعليم  إلىالتعرف 

تعريف التقييم الذاتي على أساس انه عملية منظمة لتحديد نقاط القوة  إلىالعالي، وتوصلت الدراسة 

على فلسفة تحسين باالعتماد  إلىاألمور التي تحتاج  إلى للمؤسسات، باإلضافةوالميزات التنافسية 

   .ونماذج التميزالجودة 

مدى تطبيق معيار القيادة في  إلىهدفت التعرف دراسة   (Saada, 2013)سعادة أجرىو 

مؤسسات التعليم العالي وفقا للنموذج األوروبي وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن 

مستوى األداء القيادي في الكلية الجامعية عند تطبيق معيار القيادة للنموذج األوروبي للتميز بلغ 

 قارب.  ( وأن المعايير الفرعية مطبقة بمستوى مت75.9%)

ة المنظمات من تبني التركيز على كيفية استفاد إلى (Brown, 2014) هدفت دراسة براونو 

دارة من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من فوائد استراتيجية التميز في الجودة نموذج عضوي لإل

استخدام المنهج الوصفي وتم استخدام المقابلة كأداة للدراسة وقد تمثل مجتمع  وقد تم واألعمال،

، ومن نتائج في استراليا الدراسة المدراء التنفيذيين ومدراء الموارد البشرية ومدراء أقسام الجودة

الدراسة أن المنظمات التي حصلت على الجوائز هي التي تستخدم إطار التميز في العمل 

 أدائها. للمحافظة على

  



31 
 

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

وعالقتها بمتغيرات مختلفة  التشاركية  في تناول موضوع القيادة لقد اتفقت الدراسات السابقة 

لجمع  وأثرها على عدد من المتغيرات وبالرغم من تنوع األهداف  اال أنها استخدمت االستبانة كأداة

تناولت القيادة التشاركية على عدد من المتغيرات المختلفة حيث أن هذه الدراسات  المعلومات 

ي ودراسة غياس (Zinke, 2013)ي دراسة زنك( و 2010) سة العرابيدوتوصلت كل من درا

(Gyasi, 2015) ( 2017ودراسة سليمان )( 2018( ودراسة الحارثي )2017ودراسة النمروطي )

كان كبير وايجابيا على المتغير االخر وأن هناك عالقة طردية بين ركية أن تأثير القيادة التشا إلى

 القيادة التشاركية والمتغير االخر.

في تحقيق التميز المؤسسي  تؤثر بعض المتغيرات على أن السابقة الدراساتاتفقت كما 

أن هناك تأثير إلدارة المعرفة على  إلى (2014) والمدهون (2008دراسة دروزة )حيث توصلت 

ذات داللة معنوية لخصائص وجود عالقة  (2010) ت، كما توصلت دراسة النسورساأداء المؤس

كما اتفقت دراسة . المنظمة المتعلمة وفاعلية انظمة تخطيط الموارد في تحقيق التميز المؤسسي

ودراسة (Saada, 2013) ودراسة سعادة  (Sharma and Talwar, 2007) شارما وتايلور

( على اعتماد معايير التميز المؤسسي في إعادة هيكلية وهندسة النظم في ضوء 2016) باشيوة

 اجراءات ومعايير االعتماد المؤسسي المرتكز على االبداع واالبتكار.

أن المنظمات التي حصلت على الجوائز هي  (Brown,2014)دراسة براون كما توصلت 

ناتالي وتاتيانز  توصلت دراسة أدائها. كماالتميز في العمل للمحافظة على التي تستخدم إطار 

تعريف التقييم الذاتي على أساس انه  (Nataly, Tatians and ludmila, 2008) ولودميال

تحسين باالعتماد  إلىعملية منظمة لتحديد نقاط القوة والميزات التنافسية للمؤسسات وأمور تحتاج 

 على فلسفة التميز.
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( في 470و)  (Gyasi,2015)( كما في دراسة غياسي30نة فقد تراوح )بة لحجم العيوبالنس

 .(2017) سليماندراسة 

عالقة القيادة  دراسةتميزت بتناول  فإنهاة الحالية بين هذه الدراسات أما موقع الدراس

الدراسة هذه عينة أما مأدبا، التشاركية بالتميز المؤسسي في المدارس الحكومية في محافظة 

 .( معلما ومساعد مدير في المدارس الحكومية في محافظة مادبا338)ن فتكونت م

واتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في تطوير استبانة القيادة التشاركية 

 واستبانة التميز المؤسسي.

حيث موضوع الدراسة الحالية والدراسات السابقة من وعلى الرغم من االختالف بين الدراسة 

إغناء موضوع الدراسة فيما يتعلق باألدب النظري في اسة الحالية تستفيد منها واهدافها اال ان الدر 

مناقشة  إلىوتطوير أداة الدراسة وتحديد الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات، باإلضافة 

 ليها الدراسات السابقة.النتائج التي سيتم التوصل اليها مع النتائج التي توصلت ا

المشكالت التي واجهت الباحثة خالل هذه الرسالة هو قلة الدراسات  أبرزولقد كان من  

حسب علم  السابقة ذات العالقة بالتميز المؤسسي في المدارس سواء كان داخل األردن وخارجها

 لالستعانة بدراسات تناولت الجامعات من خارج االردن. طرهااض الباحثة مما
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 الفصل الثالث
اتالطريقة واالجراء  

تضمن هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة المستخدم، ومجتمعها، وعينتها، ووصفا ألداتي 

الدراسة التي طورتهما الباحثة، وكيفية إيجاد صدقهما وثباتهما، ومتغيرات الدراسة، والمعالجة 

جراءات الدراسة.  اإلحصائية التي تستخدم في تحليل البيانات وا 

 منهجية الدراسة 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وهو المنهج العلمي 

 الذي يفي بأغراض الدراسة.

 مجتمع الدراسة

حافظة في المدارس الحكومية في م المديرينتكون مجتمع الدراسة من المعلمين ومساعدي 

داري2835)مأدبا، والذين بلغ عددهم ا وفقا إلحصائيات وزارة التربية والتعليم لمحافظة ( معلما وا 

م( والمتوفرة لدى مركز الملكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا المعلومات، وهي 2018/2019مادبا للعام )

 (.1موزعة كما في الجدول )

 (1) الجدول
 ية والجنسالمدير في محافظة مادبا بحسب تمع الدراسة في المدارس توزيع افراد مج

 ) م 2019 -2018 ) للعام

 اللواء
عدد 
 المدارس

 
عدد مساعدي 
 المديرين

العدد  عدد المعلمين
 إناث ذكور الكلي

 1774 1062 649 63 75 قصبة مادبا

 1061 689 341 31 56 ذيبان

 2835 1751 990 94 131 المجموع
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 عينة الدراسة

 تم استخدام اإلجراءات التالية في اختيار عينة الدراسة:

 شملت لوائي قصبة مادبا ولواء ذيبان. عشوائية،اختيار عينة  .1

اختيار عينة طبقية عشوائية نسبية من العاملين بحسب متغيرات الدراسة، وحدد عدد أفرادها  .2

جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع  إلىفي ضوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع 

( توزع 2يوضح الجدول ) (.krejcie & morgan, 1970الذي أعده كريسي ومورجان )

 عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة.

 (2)الجدول 
 ع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةيتوز 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع العدد المستوى المتغير

 الجنس
 118 ذكر

338 

 220 أنثى

 التخصص
 185 ميةعل
 153 إنسانية 

 المؤهل العلمي

 41 دبلوم
 218 بكالوريوس
 57 دبلوم عالي
 19 ماجستير
 3 دكتوراه

 سنوات الخدمة
 38 سنوات 5اقل من 

 100 سنوات 10 إلى 5من 
 200 سنوات 10من  أكثر



35 
 

 الدراسة  اأدات

 (1بصورتهما األولية )الملحق ألغراض تحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة أداتي الدراسة 

( 2012) والفاعوري( 2010) النسور دراسة اعتمادا على بعض الدراسات السابقة، منها:

 وكانت كاآلتي:، (2014)والبحيصي ( 2018) ( والحارثي2017) والنمروطي

 .لمدارس الحكومية في محافظة مادباالقيادة التشاركية لدى مديري ادرجة ممارسة لقياس استبانة  .1

 .ميز المؤسسياستبانة لدراسة درجة تطبيق ابعاد الت .2

المتغيرين، فضال عن  ذينبهوبعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة 

بصورتها النهائية وتكونتا من  آراء المحكمين والمختصين التربويين، اصبحت االستبانتان للدراسة

( فقرة الستبانة القيادة التشاركية، موزعة على ثالثة مجاالت هي: تفعيل العالقات اإلنسانية، 38)

( فقرة الستبانة 23إشراك مدير المدرسة للمعلمين في المهام القيادية، وتفويض الصالحيات. و)

لخدماتي التميز البشري، والتميز ا القيادي،التميز المؤسسي موزعة على ثالثة مجاالت هي: التميز 

 ( يوضح ذلك.1، والملحق )المعلومات الديموغرافية األساسية للبحث إلىإضافة 

( 5هذا وقد اعتمد سلم ليكرت الخماسي لالستبانتين؛ إذ حددت خمسة مستويات، هي: )

( درجة الكبيرة 5( قليلة جدا؛ إذ تمثل الدرجة )1( قليلة، )2( متوسطة، )3) ( كبيرة،4كبيرة جدا، )

 .( درجة القليلة جدا1مثل الدرجة )جدا، كما ت

 صدق أداتي الدراسة

 الصدق الظاهري ألداتي الدراسة: -1

للتأكد من صدق األداتين استخدم الصدق الظاهري، حيث تم عرضهما بصورتهما األولية 

على مجموعة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء الهيئات التدريسية العاملين في 

( يبين ذلك، وقد تم أخذ المالحظات 2( محكما ، والملحق )11غ عددهم )البالالجامعات األردنية 
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والتوصيات التي اقترحها السادة المحكمون، واإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة 

( فأكثر، ومعالجة بقية الفقرات بالتعديل أو إعادة الصياغة أو الحذف، ووصل عدد الفقرات 80%)

( فقرة محكمة، وأما األداة الثانية وصل عدد 38) إلىاة األولى عن القيادة التشاركية النهائية لألد

 ( فقرة محكمة.23) إلىالفقرات النهائية فيها 

  :صدق البناء -2

بعد التحقق من الصدق الظاهري لألداتين تم تطبيقها على عينة الدراسة، واستخراج صدق 

االتساق الداخلي )البناء( لهما، ومدى إسهام الفقرات المكونة للبعد، وذلك بحساب معامل ارتباط 

 ( ذلك.5، 4، 3. وتوضح الجداول )(Pearson Correlation Coefficient)بيرسون 

ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه فيما يتعلق ( معامالت 3جدول )
 بدرجة القيادة التشاركية

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة البعد

تفعيل 
العالقات 
 اإلنسانية

 0.77 0.80 0.72 0.78 0.78 0.85 0.85 0.82 م. ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة  0.71 0.73 0.74 0.74 0.82 0.84 0.70 م. ارتباط بيرسون  15 14 13 12 11 10 9 الفقرة
إشراك مدير 
المدرسة 

للمعلمين في 
المهام 
 القيادية

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة
 0.80 0.72 0.81 0.80 0.84 0.86 0.84 0.81 م. ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة    0.77 0.58 0.78 0.64 0.76 م. ارتباط بيرسون    13 12 11 10 9 الفقرة

تفويض 
 الصالحيات

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة
 0.69 0.70 0.79 0.77 0.82 0.83 0.82 0.51 م. ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

       0.00 0.00 درجة الداللة       0.75 0.82 م. ارتباط بيرسون       10 9 الفقرة
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 اإلنسانيةتفعيل العالقات ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 3نالحظ من الجدول )

( α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.85-0.70تراوحت بين )

 وهذا يدل على وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.

إشراك مدير المدرسة للمعلمين في كما نالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 

( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة 0.86-0.58تراوحت بين ) القياديةالمهام 

(α=0.05.وهذا يدل على وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد ) 

تراوحت بين  تفويض الصالحياتونالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 

( وهذا يدل على α=0.05ميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )( وقد كانت ج0.51-0.83)

 وجود قدر جيد من صدق االتساق الداخلي بين فقرات البعد.

( معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه فيما يتعلق 4جدول )
 بدرجة التميز المؤسسي

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة البعد
التميز 
 القيادي

 0.81 0.87 0.84 0.78 0.78 0.88 0.75 0.72 م. ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

التميز 
 البشري

  0.86 0.82 0.75 0.88 0.76 0.72 0.63 م. ارتباط بيرسون
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

التميز 
 الخدماتي

 0.85 0.68 0.86 0.79 0.70 0.77 0.72 0.87 م. ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 

( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد التميز القيادي تراوحت 3نالحظ من الجدول )

( وهذا يدل α=0.05درجة الداللة )( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند 0.88-0.72بين )

 على وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.
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-0.63كما نالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد التميز البشري تراوحت بين )

( وهذا يدل على وجود α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.88

 در مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.ق

-0.68ونالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد التميز الخدماتي تراوحت بين )

( وهذا يدل على وجود α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.87

 هذا البعد.قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات 

 ( مصفوفة معامالت االرتباط ألبعاد القيادة التشاركية والتميز المؤسسي5جدول )

 البعد
تفعيل العالقات 

 اإلنسانية
 المدرسة مدير إشراك
 القيادية المهام في للمعلمين

تفويض 
 الصالحيات

 0.62 0.79 1.00 تفعيل العالقات اإلنسانية
 للمعلمين المدرسة مدير إشراك

 0.80 1.00  القيادية المهام في

 تفويض الصالحيات
  

1.00 
 التميز البشري التميز الخدماتي التميز القيادي 

 0.81 0.84 1.00 التميز القيادي
 0.85 1.00  التميز الخدماتي
 1.00   التميز البشري

 
وجـــود معـــامالت ارتبـــاط مرتفعـــة ودالـــة إحصـــائيا عنـــد درجـــة الداللـــة  إلـــى( 5يشـــير الجـــدول )

(α=0.05بين أبعاد مقياس القيادة التشاركية، حيث تراوحت المعامالت بين األبعاد بين ) (0.62-

وقــــد تراوحــــت المعــــامالت  المؤسســــي،(، كمــــا يظهــــر ذلــــك أيضــــا بــــين أبعــــاد مقيــــاس التميــــز 0.80

 (.0.85-0.81االرتباطية لها بين )
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 ثبات أداتي الدراسة   

ن الثبات، كما هو موضح للتأكد من ثبات أداتي الدراسة قامت الباحثة باستخدام نوعين م

 ( أدناه، وهي كاآلتي: 6بالجدول )

عادة االختبار ) .1 ( حيث وزعت االستبانتان على عينة test – retestطريقة االختبار وا 

واستخرج ( فردا من خارج عينة الدراسة مرتين، بفارق زمني مدته أسبوعان، 20مكونة من )

 ( بين استجاباتهم في المرتين.Pearson Correlationارتباط بيرسون ) معامل

 ( علىCronbach Alfaطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( ) .2

المجاالت جميعها واألداة ككل؛ إذ يقيس مدى التناسق في إجابات المستجيبين عن كل الفقرات 

 ( يبين ثبات األداة لالستبانتين.6لموجودة في االستبانة، والجدول )ا

 (6)الجدول 
عادة االختبار  ( واالتساق test-retest)معامل ثبات استبانة القيادة التشاركية بطريقة االختبار وا 

 (Cronbach Alfa) الداخلي )كرونباخ ألفا( 

 البعد الرقم
 معامل الثبات

إعادة  –االختبار 
 االختبار

 معامل الثبات
 االتساق الداخلي

 0.95 0.83 تفعيل العالقات االنسانية 1
 095 0.92 اشراك المعلمين في المهام القيادية 2
 0.89 0.89 تفويض الصالحيات 3

  0.88 الكلية( )الدرجةالقيادة التشاركية 

معامل ثبات استبانة درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري  ( أن6يالحظ من الجدول )

 مأدباوالمعلمين في محافظة  المديرينومديرات المدارس الحكومية من وجهة نظر مساعدي 

(، وتراوح معامل ثبات 0.88إعادة االختبار( بلغ ) –باستخدام معامل ارتباط بيرسون )االختبار 
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( وهي معامالت مرتفعة، وكان بعد "إشراك المعلمين في 0.92-0.83أبعاد االستبانة الثالث بين )

  (.0.92المهام القيادية " هو األعلى )

اق الداخلي ألبعاد االستبانة وتراوحت بين كذلك يظهر الجدول معامالت الثبات بطريقة االتس

لمين في المهام القيادية" (، أعالها بعدا "تفعيل العالقات اإلنسانية" و"إشراك المع0.95 -0.89)

(0.95). 

 (7)الجدول 
عادة االختبار  تطبيق ابعاد التميز المؤسسي درجةاستبانة معامل ثبات  بطريقة االختبار وا 

(test-retest واالتساق ))الداخلي )كرونباخ ألفا 

 البعد الرقم
 معامل الثبات

 إعادة االختبار –االختبار 
 معامل الثبات
 االتساق الداخلي

 0.93 0.87 التميز القيادي 1
 0.93 0.85 التميز البشري 2
 0.95 0.93 التميز الخدماتي 3

  0.86 الكلية( )الدرجةالتميز المؤسسي 

لدى  تطبيق ابعاد التميز المؤسسي ثبات استبانة درجةأن معامل ( 7من الجدول ) يالحظ

محافظة مادبا  في والمعلمين المديرينمساعدي  الحكومية من وجهة نظر المدارسومديرات مديري 

وتراوح معامل ثبات أبعاد االستبانة الثالث بين  ،(0.86) باستخدام معامل ارتباط بيرسون بلغ

  (.0.93" هو األعلى ) التميز الخدماتي بعد " ( وهي معامالت مرتفعة، وكان0.85-0.93)

كذلك يظهر الجدول معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة وتراوحت بين 

 (.0.95" )التميز الخدماتي(، أعالها بعد "0.95 -0.0.93)
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 متغيرات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على المتغيرات التابعة اآلتية:  .1

 القيادة التشاركية. مستوى -

 مستوى التميز المؤسسي. -

 اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة الوسيطة اآلتية: .2

 الجنس )ذكر، أنثى(. -

 (يةمالتخصص )إنسانية، عل - 

 المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه(  -

 سنوات فأكثر(.10سنوات،  10أقل  إلى 5سنوات، من  5عدد سنوات الخبرة )أقل من  -

 معالجة االحصائيةال

 استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائية:

لإلجابة عن السؤالين األول والثاني استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات  .1

 .والدرجة والرتبالمعيارية 

ارتباط بيرسون لحساب قيمة معامل االرتباط . لإلجابة عن السؤال الثالث، استخدم معامل 2

 بين متغيري القيادة التشاركية والتميز المؤسسي.

( لعينتين t-testلإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس، استخدم االختبار التائي ) .3

 (One-way ANOVA)األحادي مستقلتين بالنسبة لمتغيرات الجنس والتخصص، وتحليل التباين 

( للمقارنات Scheffeلمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، كما استخدم اختبار شيفيه )بالنسبة 

 البعدية.

 القيادة التشاركية والتميز المؤسسي بتطبيق المعادلة اآلتية: درجة تم تحديد مستويي .4
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القيمة العليا البديلة−القيمة الدنيا للبديل

عدد المستويات
  =

𝟏−𝟓

𝟑
  =

𝟒

𝟑
 (المدى) 1.33=  

 (2.33-1وبذلك يكون المستوى المنخفض من )

 (3.67-2.34)ويكون المستوى المتوسط من 

 (.5-3.68)والمستوى المرتفع من 

 اجراءات الدراسة 

 تلخصت إجراءات الدراسة بما يأتي:

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:

 األدب النظري والدراسات السابقة. إلىالرجوع  .1

 وعينته. تحديد مجتمع الدراسة .2

 تطوير أداتي الدراسة )االستبانتين(. .3

 األداتين.التحقق من صدق وثبات  .4

ارة التربية والتعليم وز  إلىالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه  .5

 يبين ذلك. (4والملحق )

سترجاع ( نسخة، تم ا400تطبيق االستبانتين على عينة الدراسة وجمع البيانات. حيث تم توزيع ) .6

( نسخة لوجود بيانات مفقودة غير معبأة، 35( منها، والباقي فقد، هذا وقد تم استثناء )373)

 ( نسخة.338فكان العدد النهائي الذي خضع للتحليل )
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 (8) جدول
 واالستبيانات المسترجعة المدارستوزيع استبيان البحث على 

 نسبة اإلعادة االستبيانات المسترجعةمجموع  مجموع االستبيانات الموزعة المدرسة
 %90 18 20 مليح الثانوية للبنين
 %95 19 20 الجديدة الثانوية للبنين

 %95 19 20 الثانوية االولى للبنات مأدبا
 %86.6 13 15 الموجب للبنين

 %93.3 14 15 ذيبان األساسية للبنات
 %93.3 14 15 السواعدة الثانوية المختلطة

 %100 15 15 الثانوية للبنينالعالية 
 %95 19 20 المأمونية الشرقية األساسية
 %86.6 13 15 النطافة الثانوية للبنين
 %95 19 20 لب الثانوية للبنات

 %100 15 15 النزهة االساسية المختلطة
 %93.3 14 15 خالد بن الوليد األساسية
 %95 19 20 الجديدة األساسية للبنات

 %93.3 14 15 للبنينعمر بن العاص 
 %100 15 15 مليح األساسية للبنين

 %93.3 14 15 جرينة الثانوية الشاملة للبنين
 %80 8 10 لب الثانوية للبنين
 %90 18 20 ذيبان الثانوية للبنات
 %100 20 20 مليح األساسية للبنات
 %90 18 20 العالية الثانوية للبنات
 %90 18 20 الخنساء الثانوية للبنات
 %95 19 20 ذات النطاقين للبنات
 %90 18 20 أم أيمن الثانوية للبنات

 
 (.SPSSتحليل البيانات اإلحصائية، باستخدام برمجية الرزمة اإلحصائية ) .7

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها. .8

  على ما تم التوصل إليه من نتائج. والمقترحات بناءتقديم التوصيات  .9
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 الرابع الفصل
 الدراسة نتائج

 علــــى التعــــرف بهــــدف الدراســــة هــــذه إليهــــا توصــــلت التــــي للنتــــائج عرضــــا الفصــــل هــــذا تنــــاول

 مســـــــاعدي نظـــــــر وجهـــــــة مـــــــن المؤسســـــــي بـــــــالتميز وعالقتهـــــــا التشـــــــاركية القيـــــــادة ممارســـــــة درجـــــــة

 :اآلتية األسئلة عن اإلجابة خالل من والمعلمين، ينالمدير 

التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة ما درجة ممارسة القيادة  السؤال األول:  

 والمعلمين؟ ينمأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 

ـــــــة ـــــــات الحســـــــابية المتوســـــــطات حســـــــاب تـــــــم الســـــــؤال، هـــــــذا عـــــــن لإلجاب  المعياريـــــــة واالنحراف

 والمعلمـــــــين ينالمـــــــدير  مســـــــاعدي نظـــــــر وجهـــــــة مـــــــن التشـــــــاركية القيـــــــادة ممارســـــــة ودرجـــــــة والرتـــــــب

 .ذلك( (9 الجدول في ذلك ويظهر الدراسة، أداة أبعاد من بعد ولكل عام، بشكل

 (9) الجدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري 

ولكل بعد من أبعاد  والمعلمين، ينالمدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 
 االستبانة، مرتبة تنازليا.

 البعد الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

 مرتفع 1 0.77 3.95 تفعيل العالقات اإلنسانية 1
 مرتفع 2 0.76 3.80 تفويض الصالحيات 3
 مرتفع 3 0.86 3.71 إشراك المعلمين في المهام القيادية 2

 مرتفع  0.74 3.82 "القيادة التشاركية" الدرجة الكلية 
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  المـــــــــدارس مـــــــــديري لـــــــــدى التشـــــــــاركية القيـــــــــادة ممارســـــــــة درجـــــــــة أن( 9) الجـــــــــدول يظهـــــــــر

 مرتفعـــــة، كانـــــت ينالمـــــدير  ومســـــاعدي المعلمـــــين نظـــــر وجهـــــة مـــــن مأدبـــــا محافظـــــة فـــــي الحكوميـــــة

 األداة أبعــــــــــاد وجــــــــــاءت ،(0.74) المعيــــــــــاري واالنحــــــــــراف( 3.82) الحســــــــــابي المتوســــــــــط بلــــــــــغ إذ

ـــــين الحســـــابية المتوســـــطات تراوحـــــت إذ مرتفعـــــة، بدرجـــــة جميعهـــــا  فـــــي وجـــــاء ،(3.95 -3.71) ب

 معيــــــاري وانحــــــراف( 3.95) حســــــابي بمتوســــــط تفعيــــــل العالقــــــات اإلنســــــانية، ُبعــــــد األولــــــى الرتبــــــة

ــــــــي مرتفعــــــــة، وبدرجــــــــة( 0.77) ــــــــة وف ــــــــة الرتب ــــــــويض ُبعــــــــد جــــــــاء الثاني  بمتوســــــــط الصــــــــالحيات تف

 واألخيـــــــرة الثالثـــــــة الرتبـــــــة وفـــــــي مرتفعـــــــة، وبدرجـــــــة( 0.76) معيـــــــاري وانحـــــــراف( 3.80) حســـــــابي

ـــــة المهـــــام فـــــي المعلمـــــين إشـــــراك ُبعـــــد جـــــاء ـــــاري وانحـــــراف( 3.71)  حســـــابي بمتوســـــط القيادي  معي

 . مرتفعة وبدرجة( 0.86)

 :اآلتي النحو على النتائج فكانت بعد، كل لفقرات بالنسبة أما

 :  اإلنسانيةتفعيل العالقات  .1

ــــــــم  ممارســــــــة ودرجــــــــة والرتــــــــب المعياريــــــــة واالنحرافــــــــات الحســــــــابية المتوســــــــطات حســــــــاب ت

ـــــــدى التشـــــــاركية القيـــــــادة ـــــــة المـــــــدارس مـــــــديري ل ـــــــا محافظـــــــة فـــــــي الحكومي  نظـــــــر وجهـــــــة مـــــــن مأدب

 .ذلك يوضح( (10 والجدول البعد، هذا لفقرات - والمعلمين ينالمدير  مساعدي
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 (10الجدول )
واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري  المتوسطات الحسابية

والمعلمين لبعد تفعيل العالقات  ينالمدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 
 تنازليا.اإلنسانية مرتبة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

3 
يحرص على التواصل االجتماعي مع المعلمين في 

 مرتفعة 1 1.02 4.23 المختلفة.المناسبات 

 مرتفعة 2 0.92 4.19 المعلمين.يحافظ على أسرار  7
 مرتفعة 3 0.98 4.13 يسهم مدير المدرسة في توفير مناخ العالقات اإلنسانية.  1
 مرتفعة 4 0.90 4.10 يعزز الشعور بالمسؤولية لدى المعلمين. 11
 مرتفعة 5 0.94 4.07 يتصف بالصبر في تعامله مع المعلمين. 6
 مرتفعة 6 1.04 4.05 ينادي المعلمين بأحب األسماء لهم 8
 مرتفعة 7 0.89 4.02  التفاهم.يوفر جو يسوده  2
 مرتفعة 8 0.97 3.99 يتفهم مشاكل المعلمين. 5
 مرتفعة 9 1.01 3.89 الطلبة.يرسخ العالقة بين المعلمين وأولياء أمور  14
 مرتفعة 10 1.09 3.88 يستخدم المديح أحد أساليب التحفيز.  15
 مرتفعة 11 1.01 3.87 يتقبل آراء المعلمين. 10
 مرتفعة 12 1.08 3.81 يتحلى بالعدل بين المعلمين. 13
 مرتفعة 13 0.99 3.73 المعلمين.ميول  إلىيتعرف  4
 مرتفعة 14 1.16 3.69 المعلمين الخاصة بهم.يساعد في حل مشكالت  12
 متوسطة 15 1.27 3.57 يقضي جزءا من وقته مع المعلمين في أثناء االستراحة. 9

 مرتفعة   0.77 3.95 تفعيل العالقات اإلنسانية

  المـــــــدارس مـــــــديري لـــــــدى التشـــــــاركية القيـــــــادة ممارســـــــة درجـــــــة أن( 10) الجـــــــدول فـــــــي يالحـــــــظ 

ــــــــغ إذ مرتفعــــــــة، كانــــــــت اإلنســــــــانية العالقــــــــات تفعيــــــــل لبعــــــــد - مأدبــــــــا محافظــــــــة فــــــــي الحكوميــــــــة  بل

 جميعهــــــا البعــــــد هــــــذا فقــــــرات وجــــــاءت ،( 0.77) معيــــــاري انحــــــراف و( 3.95) الحســــــابي المتوســــــط

ـــــرة ) مرتفعـــــة بدرجـــــة ـــــت بدرجـــــة متوســـــطة9مـــــا عـــــدا الفق  الحســـــابية المتوســـــطات تراوحـــــت إذ ،( فكان

ــــــــين ــــــــي وجــــــــاء ،(4.23 – 3.57) ب ــــــــة ف ــــــــى الرتب ــــــــرة األول ــــــــي( 3) فق ــــــــنص والت ــــــــى يحــــــــرص: ت  عل
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( 4.23) حســــــــابي بمتوســــــــط ،" المختلفــــــــة المناســــــــبات فــــــــي المعلمــــــــين مــــــــع االجتمــــــــاعي التواصــــــــل

ـــــــاري وانحـــــــراف ـــــــي مرتفعـــــــة، وبدرجـــــــة( 1.02) معي ـــــــة وف ـــــــة، الرتب ـــــــرة جـــــــاءت الثاني ـــــــي( 7) الفق  والت

 معيــــــــــاري وانحــــــــــراف( 4.19) حســــــــــابي بمتوســــــــــط"  المعلمــــــــــين أســــــــــرار علــــــــــى يحــــــــــافظ: " تــــــــــنص

  .مرتفعة وبدرجة( 0.92)

ــــــة، الرتبــــــة وفــــــي ــــــي( 1) الفقــــــرة جــــــاءت الثالث ــــــوفير فــــــي المدرســــــة مــــــدير يســــــهم:" تــــــنص والت  ت

 وبدرجــــــــة( 0.90) معيــــــــاري وانحــــــــراف( 4.13) حســــــــابي بمتوســــــــط. " اإلنســــــــانية العالقــــــــات منــــــــاخ

 مرتفعــــــة وبدرجــــــة( 0.98) معيــــــاري وانحــــــراف( 4.10) حســــــابي بمتوســــــط الرابعــــــة والرتبــــــة مرتفعــــــة،

 الرتبــــــة فــــــي وجــــــاءت ،" المعلمــــــين لــــــدى بالمســــــؤولية الشــــــعور يعــــــزز: " تــــــنص والتــــــي( 11) للفقــــــرة

ـــــــرة الخامســـــــة ـــــــي( 6) الفق ـــــــنص والت ـــــــه فـــــــي بالصـــــــبر يتصـــــــف:" ت  بمتوســـــــط." المعلمـــــــين مـــــــع تعامل

ـــــــاري وانحـــــــراف( 4.07) حســـــــابي ـــــــي وجـــــــاءت مرتفعـــــــة، وبدرجـــــــة( 0.94) معي ـــــــة ف  السادســـــــة الرتب

( 4.05) حســـــــابي بمتوســـــــط"  لهـــــــم األســـــــماء بأحـــــــب المعلمـــــــين ينـــــــادي:" تـــــــنص والتـــــــي( 8) الفقـــــــرة

 .مرتفعة وبدرجة( 1.04) معياري وانحراف

 بمتوســـــط"  التفـــــاهم يســـــوده جـــــو يـــــوفر :"تـــــنص والتـــــي( 2) الفقـــــرة الســـــابعة الرتبـــــة فـــــي وجـــــاءت

 الفقـــــرة الثامنـــــة الرتبـــــة فـــــي وجـــــاءت مرتفعـــــة، وبدرجـــــة( 0.89) معيـــــاري وانحـــــراف( 4.02) حســـــابي

 معيــــــــاري وانحــــــــراف( 3.99) حســــــــابي بمتوســــــــط"  المعلمــــــــين مشــــــــاكل يــــــــتفهم :"تــــــــنص والتــــــــي( 5)

 يرســــــــخ:" تــــــــنص والتــــــــي( 14) الفقــــــــرة التاســــــــعة الرتبــــــــة فــــــــي وجــــــــاءت مرتفعــــــــة، وبدرجــــــــة( 0.97)

 معيـــــــاري وانحـــــــراف( 3.89) حســـــــابي بمتوســـــــط" .الطلبـــــــة أمـــــــور وأوليـــــــاء المعلمـــــــين بـــــــين العالقـــــــة

ـــــــي( 15) الفقـــــــرة العاشـــــــرة الرتبـــــــة فـــــــي وجـــــــاءت مرتفعـــــــة، وبدرجـــــــة( 1.01)  يســـــــتخدم:" تـــــــنص والت

 وبدرجــــــة( 1.09) معيــــــاري وانحــــــراف( 3.88) حســــــابي بمتوســــــط"  التحفيــــــز أســــــاليب أحــــــد المــــــديح
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"  المعلمــــــين آراء يتقبــــــل:" تـــــنص والتــــــي( 10) الفقــــــرة عشـــــرة الحاديــــــة الرتبــــــة فـــــي وجــــــاءت مرتفعـــــة،

 الرتبــــــــة فـــــــي وجـــــــاءت مرتفعـــــــة، وبدرجـــــــة( 1.01) معيـــــــاري وانحـــــــراف( 3.87) حســـــــابي بمتوســـــــط

ـــــــة ـــــــرة عشـــــــرة الثاني ـــــــي( 13) الفق ـــــــنص والت ـــــــى" ت ـــــــين بالعـــــــدل يتحل  حســـــــابي بمتوســـــــط"  المعلمـــــــين ب

ــــــاري وانحــــــراف( 3.81) ــــــي وجــــــاءت مرتفعــــــة وبدرجــــــة( 1.08) معي ــــــة ف  الفقــــــرة عشــــــرة الثالثــــــة الرتب

 معيـــــاري وانحـــــراف( 3.73) حســـــابي بمتوســـــط"  المعلمـــــين ميـــــول إلـــــى يتعـــــرف:" تـــــنص والتـــــي( 4)

 .مرتفع وبدرجة( 0.99)

ــــــــي وجــــــــاءت  ــــــــرة الرابعــــــــة الرتبــــــــة ف ــــــــنص والتــــــــي( 12) الفق  مشــــــــكالت حــــــــل فــــــــي يســــــــاعد:" ت

 وبدرجــــــــــة( 1.16) معيــــــــــاري وانحــــــــــراف( 3.69) حســــــــــابي بمتوســــــــــط." بهــــــــــم الخاصــــــــــة المعلمــــــــــين

ــــي وجــــاءت مرتفعــــة، ــــة ف ــــرة عشــــرة الخامســــة الرتب ــــرة واألخي ــــي( 9) الفق ــــنص والت ــــل :"ت ــــات تفعي  العالق

 .مرتفعة وبدرجة( 0.77) معياري وانحراف( 3.95) حسابي بمتوسط"  اإلنسانية

 :القيادية المهام في للمعلمين المدرسة مدير إشراك بعد .2

ــــــــم  ممارســــــــة ودرجــــــــة والرتــــــــب المعياريــــــــة واالنحرافــــــــات الحســــــــابية المتوســــــــطات حســــــــاب ت

 نظـــــــر وجهـــــــة مـــــــن مأدبـــــــا محافظـــــــة فــــــي الحكوميـــــــة المـــــــدارس مـــــــديري لـــــــدى التشـــــــاركية القيــــــادة

 .ذلك يوضح( 11) والجدول البعد، هذا لفقرات - والمعلمين ينالمدير  مساعدي

 (11الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري  

والمعلمين لبعد إشراك مدير  ينالمدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 
 المدرسة للمعلمين في المهام القيادية.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 ممارسة

 مرتفعة 1 1.03 3.84 يوزع المهام اإلدارية وفق قدرات المعلمين. 19
 مرتفعة 1 1.08 3.84 المؤتمرات.يشجع المعلمين على المشاركة في  21
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 مرتفعة 3 0.98 3.81 المختلفة.يشرك المعلمين في تنظيم الجداول  25

يتعاون مع المعلمين في تحديد االحتياجات  24
 للتطوير المهني.

 مرتفعة 4 0.98 3.79

 مرتفعة 5 1.10 3.77 المدرسية.يتيح للمعلمين المشاركة في اإلدارة  16

26 
المشاركة في يشجع المعلمين في المدرسة على 

 اتخاذ القرارات.
 مرتفعة 5 1.03 3.77

20 
يشرك المعلمين في وضع الخطط العالجية 

 للمشكالت المدرسية.
 مرتفعة 7 1.04 3.76

 مرتفعة 8 1.12 3.74 يناقش القرارات التي يتخذها بصورة جماعية. 18
 مرتفعة 9 1.09 3.71 اإلدارية.يتساعد مع المعلمين في حل المشكالت  23

27 
يتدارس مع المعلمين اآلثار المترتبة على اتخاذ 

 10 1.01 3.67 القرارات.
 متوسطة

17 
يحرص على مشاركة المعلمين في صنع 

 القرارات.
3.67 1.07 10 

 متوسطة

28 
ستراتيجية يشرك المعلمين في وضع الخطة اال

 للمدرسة.
3.64 1.09 12 

 متوسطة

22 
غياب يشارك في برنامج اإلشغال في حالة 

 متوسطة 13 1.39 3.22 بعض المعلمين.

 0.86 3.71 إشراك مدير المدرسة للمعلمين في المهام القيادية
 

 مرتفعة

  المــــــدارس مــــــديري لــــــدى التشــــــاركية القيــــــادة ممارســــــة درجــــــة أن( 11) الجــــــدول مــــــن يالحــــــظ

إشــــــراك   لبعــــــد ينالمــــــدير  ومســــــاعدي المعلمــــــين نظــــــر وجهــــــة مــــــن مأدبــــــا محافظــــــة فــــــي الحكوميــــــة

 بلــــــغ إذ مرتفعــــــة، و متوســــــطة بــــــين مــــــا مــــــدير المدرســــــة للمعلمــــــين فــــــي المهــــــام القياديــــــة تراوحــــــت

ــــــاري وانحــــــراف( 3.71) الحســــــابي المتوســــــط  جميعهــــــا البعــــــد هــــــذا فقــــــرات وجــــــاءت ،(0.86) معي

ـــــة، مرتفعـــــة ـــــين الحســـــابية المتوســـــطات تراوحـــــت إذ الفعالي ـــــد ،(3.84 -3.22) ب ـــــي  تســـــاوت وق  ف

 ،"المعلمـــــــــين قـــــــــدرات وفـــــــــق اإلداريـــــــــة المهـــــــــام يـــــــــوزع "ونصـــــــــها( 19)  الفقرتـــــــــان األولـــــــــى الرتبـــــــــة

 يشـــــــــــجع " ونصـــــــــــها( 21) والفقـــــــــــرة( 1.03) معيـــــــــــاري وانحـــــــــــراف( 3.84)  حســـــــــــابي بمتوســـــــــــط
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ــــــــى المعلمــــــــين  معيــــــــاري وانحــــــــراف( 3.84) معيــــــــاري بــــــــانحراف"  المــــــــؤتمرات فــــــــي المشــــــــاركة عل

 وانحــــــراف( 3.81) حســــــابي بمتوســــــط ،(25) رقــــــم الفقــــــرة جــــــاءت الثالثــــــة، الرتبــــــة وفــــــي ،(1.08)

 وبدرجــــــــة" المختلفـــــــة الجـــــــداول تنظــــــــيم فـــــــي المعلمـــــــين يشــــــــرك"  تـــــــنص والتـــــــي( 0.98) معيـــــــاري

 .مرتفعة

تـــــنص" يتعـــــاون مـــــع المعلمـــــين فـــــي تحديـــــد  والتـــــي( 24) الفقـــــرة جـــــاءت الرابعـــــة الرتبـــــة وفـــــي

 ،(0.98) معيـــــــــــاري وانحــــــــــراف( 3.79) حســــــــــابي بمتوســــــــــط"االحتياجــــــــــات للتطــــــــــوير المهنــــــــــي. 

 اإلدارة فـــــــي المشـــــــاركة للمعلمـــــــين يتـــــــيح "تـــــــنص والتـــــــي( 16) للفقـــــــرتين كانـــــــت الخامســـــــة والرتبـــــــة

 والتـــــــــي(  26) والفقـــــــــرة( 1.10)  معيـــــــــاري وانحـــــــــراف( 3.77) حســـــــــابي بمتوســـــــــط ،" المدرســـــــــية

 حســـــابي بمتوســـــط"  القـــــرارات اتخـــــاذ فـــــي المشـــــاركة علـــــى المدرســـــة فـــــي المعلمـــــين يشـــــجع " تـــــنص

 والتـــــــي( 20) للفقـــــــرة الســـــــابعة والرتبـــــــة مرتفعـــــــة، وبدرجـــــــة( 1.03) معيـــــــاري وانحـــــــراف(  3.77)

ـــــة الخطـــــط وضـــــع فـــــي المعلمـــــين يشـــــرك "تـــــنص  حســـــابي بمتوســـــط" المدرســـــية للمشـــــكالت العالجي

 .مرتفعة وبدرجة( 1.04) معياري وانحراف( 3.76) 

 بصــــــــورة يتخــــــــذها التــــــــي القــــــــرارات ينــــــــاقش"  تــــــــنص والتــــــــي( 18) الفقــــــــرة الثامنــــــــة والرتبــــــــة

ـــــــمع وانحـــــــراف( 3.74) حســـــــابي "بمتوســـــــط جماعيـــــــة ـــــــة ، مرتفعـــــــة وبدرجـــــــة( 1.12)  يار ي  والرتب

 اإلداريــــــــة المشــــــــكالت حــــــــل فــــــــي المعلمــــــــين مــــــــع يتســــــــاعد "تــــــــنص والتــــــــي( 23) الفقــــــــرة التاســــــــعة

 العاشـــــــــرة والرتبـــــــــة مرتفعـــــــــة، وبدرجـــــــــة( 1.09) معيـــــــــاري وانحـــــــــراف( 3.71) حســـــــــابي بمتوســـــــــط"

ــــــرتين ــــــنص والتــــــي(  27) للفق ــــــار المعلمــــــين مــــــع يتــــــدارس" ت ــــــى المترتبــــــة اآلث  القــــــرارات اتخــــــاذ عل

ـــــــاري وانحـــــــراف( 3.67) حســـــــابي بمتوســـــــط" ـــــــرة( 1.01) معي ـــــــنص والتـــــــي( 17)  والفق  يحـــــــرص"ت

 معيـــــــاري وانحـــــــراف( 3.67) حســـــــابي بمتوســـــــط" القـــــــرارات صـــــــنع فـــــــي المعلمـــــــين مشـــــــاركة علـــــــى
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ـــــة ، متوســـــطة وبدرجـــــة( 1.07) ـــــة عشـــــرة الفقـــــرة والرتب ـــــي( 28) الثاني ـــــنص والت  المعلمـــــين يشـــــرك" ت

 معيـــــــــاري وانحـــــــــراف( 3.64) حســـــــــابي بمتوســـــــــط" للمدرســـــــــة االســـــــــتراتيجية الخطـــــــــة وضـــــــــع فـــــــــي

 يشـــــارك" تـــــنص والتـــــي( 22) الفقـــــرة واألخيـــــرة  عشـــــرة الثالثـــــة والرتبـــــة ، متوســـــطة وبدرجـــــة( 1.09)

 وانحــــــراف( 3.22) حســــــابي بمتوســــــط"المعلمــــــين بعــــــض غيــــــاب حالــــــة فــــــي اإلشــــــغال برنــــــامج فــــــي

 .متوسطة وبدرجة( 1.39) معياري

 : تفويض الصالحيات .3

ــــــــم  ممارســــــــة ودرجــــــــة والرتــــــــب المعياريــــــــة واالنحرافــــــــات الحســــــــابية المتوســــــــطات حســــــــاب ت

ـــــــدى التشـــــــاركية القيـــــــادة ـــــــة المـــــــدارس مـــــــديري ل  نظـــــــر وجهـــــــة مـــــــن مأدبـــــــا محافظـــــــة فـــــــي الحكومي

 يوضـــــح( 12) والجـــــدول ،"تفـــــويض الصـــــالحيات" بعـــــد لفقـــــرات - والمعلمـــــين ينالمـــــدير  مســـــاعدي

 .ذلك

 (12)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري 

لفقرات بعد  -والمعلمين  ينالمدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 
 تنازليا."تفويض الصالحيات" مرتبة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

 مرتفعة 1 1.00 4.10 الدراسي.يشرف على إعداد الجدول  33
 مرتفعة 2 0.97 4.09 غيابه.يدرب مساعده التخاذ القرار في حال  34

35 
يتيح الفرصة الكتساب المعلمين خبرة تساعدهم في تطوير 

 العمل.
 مرتفعة 3 0.97 3.93

31 
يمنح المعلمين الصالحيات الالزمة التي تمكنهم من إنجاز 

 األعمال.
 مرتفعة 4 0.99 3.88

 مرتفعة 5 1.00 3.86 يهتم بالتغذية الراجعة عن أداء المعلمين الذين تم تفويضهم. 36
 مرتفعة 6 1.13 3.80 يفوض اللجنة المالية بشراء ما يلزم من احتياجات للمدرسة. 38
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 مرتفعة 7 1.16 3.72 األمور.يفوض أحد المعلمين بإدارة اجتماع مجلس أولياء  37
 متوسطة 8 1.10 3.67 يفوض مهامه الروتينية لبعض المعلمين. 30
 متوسطة 9 1.11 3.51 يبتعد عن المركزية في اتخاذ القرارات. 29
 متوسطة 10 1.15 3.45 اإلدارية.يفوض المعلمين في حل المشكالت  32

 0.76 3.80 تفويض الصالحيات
 

 مرتفعة

 المــــــدارس مــــــديري لــــــدى التشــــــاركية القيــــــادة ممارســــــة درجــــــة أن( 12) الجــــــدول فــــــي يالحــــــظ

ــــة ــــا محافظــــة فــــي الحكومي ــــويض " لبعــــد - والمعلمــــين ينالمــــدير  مســــاعدي نظــــر وجهــــة مــــن مأدب تف

 معيــــــــــــاري وانحـــــــــــراف( 3.80) الحســـــــــــابي المتوســـــــــــط بلـــــــــــغ إذ مرتفعـــــــــــة، كانـــــــــــت" الصـــــــــــالحيات

ـــــــــرات وجـــــــــاءت ،(0.76)  المتوســـــــــطات تراوحـــــــــت إذ مرتفعـــــــــة، بدرجـــــــــة جميعهـــــــــا البعـــــــــد هـــــــــذا فق

 (. 4.10 – 3.45) بين الحسابية

ـــــــي وجـــــــاء ـــــــة ف ـــــــى، الرتب ـــــــرة األول ـــــــي( 33) الفق ـــــــنص والت ـــــــى يشـــــــرف "ت  الجـــــــدول إعـــــــداد عل

 الرتبــــــة وفــــــي مرتفعــــــة، بدرجــــــة( 1.00) معيــــــاري وانحــــــراف( 4.10) حســــــابي بمتوســــــط" الدراســــــي

ــــــرة جــــــاءت الثانيــــــة، ــــــاري وانحــــــراف( 4.09) حســــــابي وبمتوســــــط( 34) الفق ــــــي ،(0.97) المعي  والت

 الفقــــــرة جـــــاءت الثالثـــــة، الرتبـــــة وفــــــي ،" غيابـــــه حـــــال فـــــي القــــــرار التخـــــاذ مســـــاعده يـــــدرب" تـــــنص

 العمـــــــل تطـــــــوير فـــــــي تســـــــاعدهم خبـــــــرة المعلمــــــين الكتســـــــاب الفرصـــــــة يتـــــــيح" تـــــــنص والتــــــي( 35)

 .مرتفعة وبدرجة( 0.97) معياري وانحراف( 3.93) حسابي بمتوسط“

ــــــة  مرتفعــــــة وبدرجــــــة( 0.99) معيــــــاري وانحــــــراف( 3.88) حســــــابي بمتوســــــط الرابعــــــة والرتب

ــــــرة ــــــي( 31) للفق ــــــنص والت ــــــي الالزمــــــة الصــــــالحيات المعلمــــــين يمــــــنح " ت  إنجــــــاز مــــــن تمكــــــنهم الت

ــــــرة الخامســــــة الرتبــــــة فــــــي وجــــــاءت ،" األعمــــــال  الراجعــــــة بالتغذيــــــة يهــــــتم "تــــــنص والتــــــي( 36) للفق

( 1.00) معيــــــاري وانحــــــراف( 3.86) حســــــابي متوســــــط"تفويضــــــهم تــــــم الــــــذين المعلمــــــين أداء عــــــن

 اللجنــــــة يفــــــوض" تــــــنص والتــــــي( 38) للفقــــــرة السادســــــة الرتبــــــة فــــــي وجــــــاءت ،" مرتفعــــــة، وبدرجــــــة
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ـــــة ـــــزم مـــــا بشـــــراء المالي  معيـــــاري وانحـــــراف( 3.80) حســـــابي متوســـــط" للمدرســـــة احتياجـــــات مـــــن يل

ــــــي وجــــــاءت ،"مرتفعــــــة، وبدرجــــــة( 1.13) ــــــة ف ــــــرة الســــــابعة الرتب ــــــي( 37) للفق ــــــنص والت ــــــوض "ت  يف

 وانحـــــــراف( 3.72) حســـــــابي بمتوســـــــط" األمـــــــور أوليـــــــاء مجلـــــــس اجتمـــــــاع بـــــــإدارة المعلمـــــــين أحـــــــد

 .مرتفعة وبدرجة( 1.16) معياري

ـــــبعض الروتينيـــــة مهامـــــه يفـــــوض" تـــــنص والتـــــي( 30) الفقـــــرة الثامنـــــة الرتبـــــة فـــــي وجـــــاءت  ل

ـــــــاري وانحـــــــراف( 3.67) حســـــــابي متوســـــــط" المعلمـــــــين  وجـــــــاءت ،متوســـــــطة وبدرجـــــــة( 1.10) معي

 اإلداريـــــة المشـــــكالت حـــــل فـــــي المعلمـــــين يفـــــوض "تـــــنص والتـــــي( 29) الفقـــــرة التاســـــعة الرتبـــــة فـــــي

ــــــاري وانحــــــراف( 3.51) حســــــابي متوســــــط" ــــــي وجــــــاءت ،متوســــــطة وبدرجــــــة( 1.11) معي ــــــة ف  الرتب

ــــــة ــــــرة الثامن ــــــرة واألخي ــــــي( 32) الفق ــــــنص والت ــــــوض" ت ــــــي المعلمــــــين يف ــــــة المشــــــكالت حــــــل ف  اإلداري

 .متوسطة وبدرجة( 1.15) معياري وانحراف( 3.45) حسابي متوسط"

السؤال الثاني: ما درجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في المدارس الحكومية في محافظة مأدبا 

 والمعلمين؟ ينمن وجهة نظر مساعدي المدير 

 المعياريـــــــة واالنحرافـــــــات الحســـــــابية المتوســـــــطات حســـــــاب تـــــــم الســـــــؤال هـــــــذا عـــــــن لإلجابـــــــة

 مأدبـــــا محافظـــــة فـــــي الحكوميـــــة المـــــدارس فـــــي المؤسســـــي التميـــــز أبعـــــاد تطبيـــــق ودرجـــــة والرتـــــب

 أداة أبعـــــــاد مـــــــن بعـــــــد ولكـــــــل عـــــــام، بشـــــــكل والمعلمـــــــين ينالمـــــــدير  مســـــــاعدي نظـــــــر وجهـــــــة مـــــــن

 (.13) الجدول في ذلك ويظهر الدراسة،
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 (13الجدول )
المعيارية والرتب ودرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

والمعلمين بشكل عام، ولكل بعد  ينالمدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 
 تنازليا.من أبعاد أداة الدراسة مرتبة 

 

 

  المــــــدارس مــــــديري لــــــدىتطبيــــــق ابعــــــاد التميــــــز المؤسســــــي  درجــــــة أن( 13) الجــــــدول يظهــــــر

ــــة ــــا محافظــــة فــــي الحكومي  ،متوســــطة كانــــت ينالمــــدير  ومســــاعدي المعلمــــين نظــــر وجهــــة مــــن مأدب

بــــــين  األداة أبعــــــاد وجــــــاءت ،(0.85) المعيــــــاري واالنحــــــراف( 3.61) الحســــــابي المتوســــــط بلــــــغ إذ

ـــــــــين الحســـــــــابية المتوســـــــــطات تراوحـــــــــت إذ ،والمتوســـــــــطة مرتفعـــــــــةال الدرجـــــــــة  ،(3.81 – 3.49) ب

 معيــــــاري وانحــــــراف( 3.81) حســــــابي بمتوســــــط التميــــــز القيــــــادي، ُبعــــــد األولــــــى الرتبــــــة فــــــي وجــــــاء

 حســــــابي بمتوســــــط التميــــــز الخــــــدماتي ُبعــــــد جــــــاء الثانيــــــة الرتبــــــة وفــــــي مرتفعــــــة، وبدرجــــــة( 0.81)

التميــــــز  ُبعــــــد جــــــاء الثالثــــــة الرتبــــــة وفــــــي ، متوســــــطة وبدرجــــــة( 0.95) معيــــــاري وانحــــــراف( 3.54)

 .متوسطة وبدرجة( 0.96) معياري وانحراف( 3.49)  حسابي بمتوسط  البشري

 

 

 البعد الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 تطبيق

 مرتفع 1 0.81 3.81 القياديالتميز  1

 متوسطة 2 0.95 3.54 التميز الخدماتي 3

 متوسطة 3 0.96 3.49 التميز البشري 2

 0.85 3.61 الكلية( )الدرجةالتميز المؤسسي 
 

 متوسطة
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 :اآلتي النحو على النتائج فكانت بعد، كل لفقرات بالنسبة أما

 :  التميز القيادي .1

 أبعــــــاد تطبيــــــق ودرجــــــة والرتــــــب المعياريــــــة واالنحرافــــــات الحســــــابية المتوســــــطات حســــــاب تــــــم

 مســـــــاعدي نظــــــر وجهـــــــة مــــــن مأدبـــــــا محافظــــــة فــــــي الحكوميـــــــة المــــــدارس فـــــــي المؤسســــــي التميــــــز

 .ذلك يوضح( 14) والجدول البعد، هذا لفقرات - والمعلمين ينالمدير 

(14الجدول )  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في المدارس 

والمعلمين لبعد تفعيل التميز القيادي  ينالحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 
 تنازليا.مرتبة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 تطبيق

1 
تؤكد إدارة المدرسة على أهمية االلتزام بمعايير التميز 

 القيادي
 مرتفعة 1 0.87 3.98

 مرتفعة 1 0.95 3.98 تشجع الموظفين نحو تقديم أفكار متميزة. 5

 مرتفعة 3 0.96 3.92 تحقيق مركز تنافسي. إلىتسعى باستمرار  4

2 
حاجات  إلىتتبنى األهداف االستراتيجية استنادا 

 الطلبة
 مرتفعة 4 0.89 3.87

 مرتفعة 5 1.03 3.78 تهتم بإقامة الدورات التدريبية. 3

7 
تعمل على تحفيز موظفيها حتى تتمكن من تقديم 

 متميزة.خدمات 
 مرتفعة 6 1.05 3.69

 متوسطة 7 1.02 3.67 مناسبة لتقديم أداء متميز. تخصص موازنة 6

 متوسطة 8 1.03 3.61 تبني فلسفة التغيير حسب الحاجة. إلىتسعى  8

 0.81 3.81 الدرجة الكلية "تميز قيادي"
 

 مرتفعة



56 
 

 مــــــــديري لــــــــدى تطبيــــــــق أبعــــــــاد التميــــــــز المؤسســــــــي درجــــــــة أن( 14) الجــــــــدول فــــــــي يالحــــــــظ

ــــة المــــدارس ــــا محافظــــة فــــي الحكومي  لبعــــد - والمعلمــــين ينالمــــدير  مســــاعدي نظــــر وجهــــة مــــن مأدب

 معيــــــــاري وانحــــــــراف( 3.81) الحســــــــابي المتوســــــــط بلــــــــغ إذ مرتفعــــــــة، كانــــــــت"  القيــــــــادي التميــــــــز" 

ــــــــرات وجــــــــاءت ،(0.81) ــــــــين ال البعــــــــد هــــــــذا فق ــــــــىالمتوســــــــطة  درجــــــــةب  تراوحــــــــت إذ مرتفعــــــــة،ال إل

ــــــين الحســــــابية المتوســــــطات ــــــة فــــــي وجــــــاء(. 3.98-3.61) ب ــــــى، الرتب ــــــان األول  والتــــــي( 1) الفقرت

 حســــــابي بمتوســــــط" القيــــــادي التميــــــز بمعــــــايير االلتــــــزام أهميــــــة علــــــى المدرســــــة إدارة تؤكــــــد "تــــــنص

 تقــــــديم نحــــــو المــــــوظفين تشــــــجع"  تــــــنص والتــــــي( 5) والفقــــــرة( 0.87) معيــــــاري وانحــــــراف( 3.98)

 مرتفعـــــــــة، وبدرجـــــــــة( 0.95) معيـــــــــاري وانحـــــــــراف( 3.98) حســـــــــابي وبمتوســـــــــط"  متميـــــــــزة أفكـــــــــار

 المعيـــــــــاري وانحـــــــــراف( 3.92) حســـــــــابي وبمتوســـــــــط( 4) الفقـــــــــرة جـــــــــاءت الثالثـــــــــة، الرتبـــــــــة وفـــــــــي

 ." تنافسي مركز تحقيق إلى باستمرار تسعى "تنص والتي ،(0.96)

 االســـــــتراتيجية األهـــــــداف تتبنـــــــى" تـــــــنص والتـــــــي( 2) الفقـــــــرة جـــــــاءت الرابعـــــــة، الرتبـــــــة وفـــــــي

ــــــى اســــــتنادا  وبدرجــــــة( 0.89) معيــــــاري وانحــــــراف( 3.87) حســــــابي بمتوســــــط" الطلبــــــة حاجــــــات إل

 وبدرجـــــــــة( 1.03) معيــــــــاري وانحــــــــراف( 3.78) حســــــــابي بمتوســــــــط الخامســــــــة والرتبــــــــة مرتفعــــــــة،

 الرتبــــــــة فــــــــي وجــــــــاءت ،" التدريبيــــــــة الــــــــدورات بإقامــــــــة تهــــــــتم " تــــــــنص والتــــــــي( 3) للفقــــــــرة مرتفعــــــــة

 تقـــــــديم مـــــــن تـــــــتمكن حتـــــــى موظفيهـــــــا تحفيـــــــز علـــــــى تعمـــــــل  "تـــــــنص والتـــــــي( 7) الفقـــــــرة السادســـــــة

 .مرتفعة وبدرجة( 1.05)  معياري وانحراف( 3.69)  حسابي بمتوسط"  متميزة خدمات

ــــي وجــــاءت ــــي( 6) الفقــــرة الســــابعة الرتبــــة ف ــــنص والت ــــى تعمــــل "ت  حتــــى موظفيهــــا تحفيــــز عل

ـــــــزة خـــــــدمات تقـــــــديم مـــــــن تـــــــتمكن ـــــــاري وانحـــــــراف( 3.67) حســـــــابي بمتوســـــــط “ متمي ( 1.02) معي

 إلـــــى تســـــعى" تـــــنص والتـــــي( 8) الفقـــــرة واألخيـــــرة الثامنـــــة الرتبـــــة فـــــي وجـــــاءت ،متوســـــطة وبدرجـــــة
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( 1.03) معيـــــــاري وانحـــــــراف( 3.6) حســـــــابي بمتوســـــــط." الحاجـــــــة حســـــــب التغييـــــــر فلســـــــفة تبنـــــــي

 .متوسطة وبدرجة

 :  التميز البشري .2

 أبعـــــــاد تطبيـــــــق ودرجـــــــة والرتـــــــب المعياريـــــــة واالنحرافـــــــات الحســـــــابية المتوســـــــطات حســـــــاب تـــــــم

 مســـــــاعدي نظــــــر وجهـــــــة مــــــن مأدبـــــــا محافظــــــة فــــــي الحكوميـــــــة المــــــدارس فـــــــي المؤسســــــي التميــــــز

 .ذلك يوضح( 15) والجدول البعد، هذا لفقرات - والمعلمين ينالمدير 

(15الجدول )  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في 

والمعلمين لبعد تفعيل  ينالمدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 
 تنازليا.التميز البشري مرتبة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 تطبيق

يتوفر في المدرسة بيئة تشجع االتصال المباشر مع  9
 المرؤوسين.

 مرتفعة 1 1.08 3.74

 متوسطة 2 1.03 3.67 تستقطب ذوي الكفاءات؛ للعمل فيها. 11

 متوسطة 3 1.04 3.65 تقوم بتطوير كفاءات موظفيها؛ لتحقيق اإلبداع. 10

 متوسطة 4 1.12 3.52 بأعمالهم.توفر لموظفيها أدوات حديثة تساعدهم على القيام  12

 متوسطة 5 1.13 3.38 تستخدم برنامجا فعاال؛ لدمج الموظفين الجدد في العمل. 14

 متوسطة 6 1.29 3.24 تقييمهم.يحصل موظفو المدرسة على مكافآت تناسب  13

15 
 االجتماعيةتخصص موازنة خاصة للعاملين بتنفيذ األنشطة 

 ترفيهية.مثل: رحالت 
3.20 1.29 7 

 متوسطة

 توسطةم   0.96 3.49 الدرجة الكلية "التميز البشري"
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 مــــــــديري لــــــــدى تطبيــــــــق أبعــــــــاد التميــــــــز المؤسســــــــي درجــــــــة أن( (15ل الجــــــــدو  فــــــــي يالحــــــــظ

ــــة المــــدارس ــــا محافظــــة فــــي الحكومي  لبعــــد - والمعلمــــين ينالمــــدير  مســــاعدي نظــــر وجهــــة مــــن مأدب

 معيــــــــاري وانحــــــــراف( 3.49) الحســــــــابي المتوســــــــط بلــــــــغ إذ ،متوســــــــطة كانــــــــت" التميــــــــز البشــــــــري"

 تراوحــــــــت إذ مرتفعــــــــة ،ال إلــــــــىالمتوســــــــطة  درجــــــــةبــــــــين ال البعــــــــد هــــــــذا فقــــــــرات وجــــــــاءت ،(0.96)

 (. 3.74 -3.20) بين الحسابية المتوسطات

ــــــي وجــــــاء ــــــى، الرتبــــــة ف ــــــي( 9) الفقــــــرة األول ــــــوفر "تــــــنص والت  تشــــــجع بيئــــــة المدرســــــة فــــــي يت

( 1.08) معيــــــــاري وانحــــــــراف( 3.74) حســــــــابي بمتوســــــــط."المرؤوســــــــين مــــــــع المباشــــــــر االتصــــــــال

( 3.67) حســــــــــابي وبمتوســــــــــط( 11) الفقــــــــــرة جــــــــــاءت الثانيــــــــــة، الرتبــــــــــة وفــــــــــي مرتفعــــــــــة، بدرجــــــــــة

" وبدرجـــــــة فيهـــــــا للعمـــــــل الكفـــــــاءات؛ ذوي تســـــــتقطب "تـــــــنص والتـــــــي ،(1.03) المعيـــــــاري وانحـــــــراف

 .متوسطة

ـــــــــة وفـــــــــي  ـــــــــي( 10) الفقـــــــــرة جـــــــــاءت الثالثـــــــــة، الرتب ـــــــــوم" تـــــــــنص والت ـــــــــاءات بتطـــــــــوير تق  كف

 وبدرجـــــــة( 1.04) معيـــــــاري وانحـــــــراف( 3.65) حســـــــابي بمتوســـــــط". اإلبـــــــداع لتحقيـــــــق موظفيهـــــــا؛

 وبدرجــــــــة( 1.12) معيــــــــاري وانحــــــــراف( 3.52) حســــــــابي بمتوســــــــط الرابعــــــــة والرتبــــــــة ، متوســــــــطة

 القيـــــــام علـــــــى تســـــــاعدهم حديثـــــــة أدوات لموظفيهـــــــا تـــــــوفر "تـــــــنص والتـــــــي( 12) للفقـــــــرة متوســـــــطة

ـــــة فـــــي وجـــــاءت ،" بأعمـــــالهم ـــــرة الخامســـــة الرتب ـــــي( 14) الفق ـــــنص والت  فعـــــاال؛ برنامجـــــا تســـــتخدم "ت

ــــــدمج ــــــي الجــــــدد المــــــوظفين ل ــــــاري وانحــــــراف( 3.38)  حســــــابي متوســــــط"  العمــــــل ف ( 1.13)  معي

 . متوسطة وبدرجة

 علـــــى المدرســـــة موظفــــو يحصـــــل"  تــــنص والتـــــي( 13) الفقــــرة السادســـــة الرتبــــة فـــــي وجــــاءت

 وبدرجـــــــــة( 1.29) معيـــــــــاري وانحـــــــــراف( 3.24) حســــــــابي متوســـــــــط"  تقيـــــــــيمهم تناســـــــــب مكافــــــــآت
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 موازنـــــة تخصـــــص "تـــــنص والتـــــي( 15) الفقـــــرة واألخيـــــرة الســـــابعة الرتبـــــة فـــــي وجـــــاءت متوســـــطة،

 حســــــــابي متوســــــــط"  ترفيهيــــــــة رحــــــــالت: مثــــــــل االجتماعيــــــــة األنشــــــــطة بتنفيــــــــذ للعــــــــاملين خاصــــــــة

  .متوسطة وبدرجة( 0.96) معياري وانحراف( 3.20)

 :  التميز الخدماتي .3

 أبعــــــاد تطبيــــــق ودرجــــــة والرتــــــب المعياريــــــة واالنحرافــــــات الحســــــابية المتوســــــطات حســــــاب تــــــم

 مســـــــاعدي نظــــــر وجهـــــــة مــــــن مأدبـــــــا محافظــــــة فــــــي الحكوميـــــــة المــــــدارس فـــــــي المؤسســــــي التميــــــز

 .ذلك يوضح( 16) والجدول البعد، هذا لفقرات - والمعلمين ينالمدير 

(16الجدول )  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في 

والمعلمين لبعد تفعيل  ينالمدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 
 تنازليا.التميز الخدماتي مرتبة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 تطبيق

20 
ين آلية تقديم تقوم بالرقابة بشكل مستمر على مرافقها لتحس

 مرتفعة 1 1.05 3.71 الخدمات.

23 
مدارس تحرص على متابعة أفضل الخدمات المتبعة في ال

 األخرى
 متوسطة 2 1.08 3.64

21 
توى من الموظفين لالرتقاء بمستشجع التغذية الراجعة 

 الخدمات.
 متوسطة 3 1.07 3.61

 متوسطة 4 1.06 3.59 تقدم الخدمات بما يتوافق مع احتياجات روادها. 22
 متوسطة 5 1.07 3.55 تتسم إجراءات تقديم الخدمات بالراحة. 19
بالسرعة.تتسم إجراءات تقديم الخدمات  18  متوسطة 6 1.14 3.50 
قديم خدماتها.الوسائل التكنولوجية الحديثة في تتعتمد على  17  متوسطة 7 1.18 3.40 

16 
اجات تقوم المدرسة بإجراء استطالعات مستمرة؛ لتعرف ح

المتنوعة.روادها   3.28 1.22 8 
 متوسطة

 0.95 3.54 الدرجة الكلية "التميز الخدماتي"
 

 توسطةم
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لدى مديري المدارس  المؤسسيتطبيق أبعاد التميز أن درجة ( 16يالحظ في الجدول )

لبعد "التميز الخدماتي"  -والمعلمين  ينالحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي المدير 

(، وجاءت فقرات هذا 0.95) معياري( وانحراف 3.54، إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسطةكانت 

 (.3.71-3.28)سابية بين مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحالمتوسطة وال درجةبين الالبعد 

تقوم بالرقابة بشكل مستمر على مرافقها  ( والتي تنص"20وجاء في الرتبة األولى، الفقرة ) 

( بدرجة مرتفعة، 1.05)  معياري( وانحراف 3.71لتحسين آلية تقديم الخدمات" بمتوسط حسابي ) 

(، 1.08ف المعياري )( وانحرا3.64( وبمتوسط حسابي )23وفي الرتبة الثانية، جاءت الفقرة )

، وبدرجة متوسطة تحرص على متابعة أفضل الخدمات المتبعة في المدارس األخرى" والتي تنص"

( والتي تنص" تشجع التغذية الراجعة من الموظفين لالرتقاء 21وفي الرتبة الثالثة، جاءت الفقرة )

، والرتبة  متوسطة( وبدرجة 1.07( وانحراف معياري )3.61بمستوى الخدمات "بمتوسط حسابي )

( والتي 22للفقرة ) متوسطة( وبدرجة 1.06)  معياري( وانحراف 3.59الرابعة بمتوسط حسابي ) 

 .ا يتوافق مع احتياجات روادها. "تنص" تقدم الخدمات بم

( والتي تنص" تتسم إجراءات تقديم الخدمات بالراحة" 19وجاءت في الرتبة الخامسة الفقرة )

وجاءت في الرتبة السادسة  ،متوسطة( وبدرجة 1.07) معياريوانحراف ( 3.55)بمتوسط حسابي 

تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها.  " بمتوسط  ( والتي تنص"18الفقرة )

السابعة الفقرة  وجاءت في الرتبة ،متوسطة( وبدرجة 1.14) معياري( وانحراف 3.50حسابي )

متوسط حسابي ب( والتي تنص" تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها" 17)

وجاءت في الرتبة الثامنة واألخيرة الفقرة  متوسطة،( وبدرجة 1.18) معياري( وانحراف 3.40)
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" المتنوعة رة؛ لتعرف حاجات روادهاالمدرسة بإجراء استطالعات مستم " تقوم( والتي تنص16)

 .متوسطة( وبدرجة 1.22) معياري( وانحراف 3.28متوسط حسابي )

 (α=0.05)السؤال الثالث: هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

درجة ممارسة القيادة التشاركية ودرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي لدى مديري المدارس  بين

 مأدبا؟الحكومية في محافظة 

بــــــين درجــــــة ممارســــــة القيــــــادة  االرتبــــــاط معــــــامالت حســــــاب تــــــم الســــــؤال هــــــذا عــــــن لإلجابــــــة

ــــــز المؤسســــــي وأبعادهــــــا ــــــق أبعــــــاد التمي ــــــد مــــــديري المــــــدارس  التشــــــاركية وأبعادهــــــا ودرجــــــة تطبي عن

ــــــــي محافظــــــــة مأدبــــــــا  ــــــــة ف ــــــــاط معامــــــــل باســــــــتخدام -الثانويــــــــة الحكومي  Pearson) بيرســــــــون ارتب

Correlation Coefficient)، (.17) الجدول في ذلك ويظهر 

 (17) الجدول
 المؤسسي التميز أبعاد تطبيق ودرجة وأبعادها التشاركية القيادة ممارسة درجة بين االرتباط معامالت
  بيرسون ارتباط معامل باستخدام - مأدبا محافظة في الحكومية المدارس مديري عند وأبعادها

 البـــــــــــــعد
التميز 
 القيادي

 التميز
 الخدماتي

التميز 
 البشري

التميز 
 المؤسسي

تفعيل العالقات 
 اإلنسانية

 74. 68. 69. 70. )بيرسون( معامل االرتباط
 00. 00. 00. 00. درجة الداللة

إشراك المعلمين 
 في المهام القيادية

 0.79 0.72 0.73 0.76 )بيرسون( معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 تفويض
 الصالحيات

 0.75 0.68 0.70 0.75 )بيرسون( معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 القيادة التشاركية
 0.82 0.75 0.76 0.80 )بيرسون( معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
 القيــــــــادة ممارســــــــة بــــــــين درجــــــــة قويــــــــة إيجابيــــــــة عالقــــــــة وجــــــــود( 17) الجــــــــدول فــــــــي يتبـــــــين

 فــــــــي الحكوميــــــــة المــــــــدارس مــــــــديري لــــــــدى المؤسســــــــي التميــــــــز أبعــــــــاد تطبيــــــــق ودرجــــــــة التشــــــــاركية
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 وجــــــــود وكــــــــذلك ،(0.00) داللــــــــة وبدرجــــــــة( 0.82) االرتبــــــــاط معامــــــــل بلــــــــغ إذ مأدبــــــــا، محافظــــــــة

 .المؤسسي أبعاد التميزو  التشاركية القيادة ممارسة أبعاد معظم بين إيجابية قوية عالقة

ــــع الســــؤال ــــل : الراب ــــد مســــتوى)ه ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دالل ــــين α=0.05توجــــد ف ( ب

ـــين ومســـاعدي المـــدير  ـــدى  ينمتوســـطات اســـتجابات المعلم ـــادة التشـــاركية ل لدرجـــة ممارســـة القي

ـــةمـــديري  ـــدارس الحكومي ـــي محافظـــة  الم ـــزىف ـــا تع لمتغيـــرات الجـــنس والتخصـــص وســـنوات  مأدب

 العلمي؟الخدمة والمؤهل 

 :اآلتي النحو على السؤال هذا عن اإلجابة تمت

 الجنــس .1

ممارسة القيادة التشاركية لدى  لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم

 الجنس، لمتغير تبعا( t-test)اختبار تطبيق وتم - في محافظة مأدبا المدارس الحكوميةمديري 

  (.(18 بالجدول ذلك يظهر وكما

 (18الجدول )
المدارس لدرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 تبعا لمتغير الجنس (t-test)، واختبار في محافظة مأدبا الحكومية

 العدد الجنس البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
t 

مستوى 
 الداللة

 تفعيل العالقات اإلنسانية
 59. 4.27 118 ذكر

6.34 .00 
 80. 3.78 220 أنثى

إشراك مدير المدرسة للمعلمين 
 في المهام القيادية

 73. 4.03 118 ذكر
5.14 .00 

 88. 3.54 220 أنثى

 تفويض الصالحيات
 67. 4.02 118 ذكر

4.05 .00 
 77. 3.68 220 أنثى

الدرجة الكلية " القيادة 
 التشاركية"

 62. 4.11 118 ذكر
 76. 3.67 220 أنثى 00. 5.71
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 إحصــــــائية داللــــــة ذات فــــــروق وجــــــود إلــــــى( 18) الجــــــدول فــــــي تظهــــــر التــــــي النتــــــائج تشـــــير

لدرجـــــة ممارســـــة  الدراســـــة عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابة متوســـــطات بـــــين (α=0.05) الداللـــــة درجـــــة عنـــــد

 الجـــــنس، لمتغيـــــر تعـــــزى فـــــي محافظـــــة مأدبـــــا المـــــدارس الحكوميـــــةالقيـــــادة التشـــــاركية لـــــدى مـــــديري 

ـــــى اســـــتنادا ـــــر المحســـــوبة( t) قيمـــــة إل ـــــادة التشـــــاركية لمتغي ( 5.71) بلغـــــت إذ ،درجـــــة ممارســـــة القي

 منهــــا تكــــون التــــي األبعــــاد جميــــع فــــي إحصــــائية داللــــة وجــــود عــــدم وكــــذلك ،.(00) داللــــة وبدرجــــة

 .المقياس

 التخصص  .2

القيـــــــــادة  ممارســـــــــة لدرجـــــــــة المعياريـــــــــة واالنحرافـــــــــات الحســـــــــابية المتوســـــــــطات حســـــــــاب تـــــــــم

 مســــــاعدي نظــــــر وجهــــــة مــــــن التشــــــاركية لــــــدى مــــــديري المــــــدارس الحكوميــــــة فــــــي محافظــــــة مأدبــــــا

ـــــر تبعـــــا والمعلمـــــين ينالمـــــدير  ـــــم التخصـــــص، لمتغي ـــــق وت ـــــار تطبي ـــــي  (t-test) اختب كمـــــا يظهـــــر ف

 (.19الجدول )

 ((19الجدول 
المدارس لدرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 

 تبعا لمتغير التخصص (t-test)، واختبار في محافظة مأدبا الحكومية

 العدد التخصص البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
t 

مستوى 
 الداللة

 تفعيل العالقات اإلنسانية
 0.76 4.01 185 إنسانية 

1.70 0.09 
 0.78 3.87 153 يةمعل

إشراك مدير المدرسة 
 للمعلمين في المهام القيادية

 0.89 3.73 185 إنسانية
0.44 0.66 

 0.83 3.69 153 يةمعل

 تفويض الصالحيات
 0.77 3.84 185 إنسانية

0.97 0.33 
 0.73 3.76 153 ميةعل

الدرجة الكلية " القيادة 
 التشاركية"

 0.75 3.86 185 إنسانية
1.09 0.28 

 0.73 3.77 153 ميةعل
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 داللــــــــة ذات فــــــــروق وجـــــــود عــــــــدم إلــــــــى( 19) الجـــــــدول فــــــــي تظهــــــــر التـــــــي النتــــــــائج تشـــــــير

 لدرجـــــة الدراســــة عينــــة أفـــــراد اســــتجابة متوســــطات بــــين( α=0.05) الداللـــــة درجــــة عنــــد إحصــــائية

 لمتغيـــــر تعـــــزى مأدبـــــا محافظـــــة فـــــي الحكوميـــــة المـــــدارس مـــــديري لـــــدى التشـــــاركية القيـــــادة ممارســـــة

 القيـــــــــادة ممارســـــــــة درجـــــــــة لمتغيـــــــــر المحســـــــــوبة( t) قيمـــــــــة إلـــــــــى اســـــــــتنادا العلمـــــــــي، التخصـــــــــص

 إحصـــــــائية داللـــــــة وجـــــــود عـــــــدم وكـــــــذلك ،(0.28) داللـــــــة وبدرجـــــــة( 1.09) بلغـــــــت إذ التشـــــــاركية،

 .المقياس منها تكون التي األبعاد جميع في

 العلمي المؤهل .3

ـــــادة التشـــــاركية  لدرجـــــة المعياريـــــة واالنحرافـــــات الحســـــابية المتوســـــطات حســـــاب تـــــم ممارســـــة القي

ـــــدى مـــــديري  ـــــةل ـــــا المـــــدارس الحكومي ـــــي محافظـــــة مأدب ـــــر تبعـــــا - ف  ويظهـــــر العلمـــــي، المؤهـــــل لمتغي

 (.20) بالجدول ذلك

 (20)الجدول 
المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري 

 في محافظة مأدبا، تبعا لمتغير المؤهل العلمي الحكومية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل البعد

 تفعيل العالقات اإلنسانية

 0.66 4.02 41 دبلوم
 0.77 3.93 218 بكالوريوس
 0.82 3.88 57 دبلوم عالي
 0.77 4.25 19 ماجستير
 1.00 3.84 3 دكتوراه

المدرسة للمعلمين إشراك مدير 
 في المهام القيادية

 0.78 3.77 41 دبلوم
 0.88 3.65 218 بكالوريوس
 0.84 3.77 57 دبلوم عالي
 0.81 4.08 19 ماجستير
 1.00 3.77 3 دكتوراه

 0.71 3.88 41 دبلوم تفويض الصالحيات
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 0.75 3.76 218 بكالوريوس
 0.82 3.79 57 دبلوم عالي
 0.68 4.13 19 ماجستير
 0.49 3.93 3 دكتوراه

 الدرجة الكلية " القيادة التشاركية"

 0.64 3.89 41 دبلوم
 0.75 3.78 218 بكالوريوس
 0.77 3.81 57 دبلوم عالي
 0.74 4.15 19 ماجستير
 0.81 3.85 3 دكتوراه

 
 الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود (20) الجدول من يالحظ

 لحملة( 3.78) بين المتوسطات تراوحت اذ ،العلمي المؤهل لمتغير تبعا التشاركية، القيادة لممارسة

 داللة ذات الفروق كانت إذا فيما ولتحديد الماجستير، مؤهل لحملة( 4.15)و البكالوريوس مؤهل

 one-way) األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم( α=0.05) داللة درجة عند إحصائية

ANOVA )21ل الجدو  في كما النتائج وجاءت)) 

 ( 21) الجدول
 العلمي المؤهل لمتغير تبعا التشاركية، القيادة ممارسة لدرجة الفروق داللة إليجاد األحادي التباين تحليل

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

العالقات تفعيل 
 اإلنسانية

 0.42 0.97 0.58 4 2.31 بين المجموعات
   0.59 333 197.34 داخل المجموعات

 337 199.65 المجموع
   

إشراك مدير 
المدرسة للمعلمين 
 في المهام القيادية

 0.28 1.29 0.95 4 3.78 بين المجموعات
 0.74 333 244.94 داخل المجموعات

  
 337 248.72 المجموع

   

 تفويض الصالحيات
 0.29 1.24 0.71 4 2.82 بين المجموعات
 0.57 333 189.31 داخل المجموعات

  
    337 192.13 المجموع
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الدرجة الكلية " 
 القيادة التشاركية"

 0.30 1.24 0.68 4 2.71 بين المجموعات
 0.55 333 182.58 داخل المجموعات

  
    337 185.30 المجموع

 
 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 21) الجدول في تظهر التي النتائج تشير

 مديري لدى التشاركية القيادة ممارسة لدرجة االستجابة متوسطات بين (α=0.05) الداللة درجة

( ف) قيمة إلى استنادا العلمي، المؤهل لمتغير تعزى -مأدبا محافظة في الحكومية المدارس

 فروق وجود وعدم ،(0.30) داللة وبدرجة( 1.24) بلغت إذ التشاركية، القيادة لمتغير المحسوبة

 .المقياس أبعاد لجميع إحصائية داللة ذات

 : الخدمة سنوات .4

 القيـــــــــادة ممارســـــــــة لدرجــــــــة المعياريـــــــــة واالنحرافــــــــات الحســـــــــابية المتوســــــــطات حســـــــــاب تــــــــم 

ــــــدى التشــــــاركية ــــــي الحكوميــــــة المــــــدارس مــــــديري ل  ســــــنوات عــــــدد لمتغيــــــر تبعــــــا مأدبــــــا محافظــــــة ف

 (.22) بالجدول ذلك يظهر كما الخدمة،

  



67 
 

 (22ل )الجدو
 المدارس مديري لدى التشاركية القيادة ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الخدمة سنوات لمتغير تبعا مأدبا محافظة في الحكومية

ـــــــروق وجـــــــود( 22) الجـــــــدول مـــــــن يالحـــــــظ  ـــــــة ف ـــــــين ظاهري  لدرجـــــــة الحســـــــابية المتوســـــــطات ب

 لمتغيـــــر تعـــــزى مأدبـــــا محافظـــــة فـــــي الحكوميـــــة المـــــدارس مـــــديري لـــــدى التشـــــاركية القيـــــادة ممارســـــة

 ســـــنوات 10 مـــــن وأقـــــل ســـــنوات 5 مـــــن الخدمـــــة ذوو المعلمـــــون حصـــــل إذ الخدمـــــة، ســـــنوات عـــــدد

ـــــى ـــــى عل ـــــغ حســـــابي متوســـــط أعل ـــــة ،(3.94) بل ـــــة وبالرتب  ســـــنوات 5 الخدمـــــة ذوو المعلمـــــون الثاني

 10 للمعلمــــــين الحســــــابي المتوســــــط جــــــاء وأخيــــــرا ،(3.90) الحســــــابي المتوســــــط بلــــــغ حيــــــث وأقــــــل

 (.3.75) بلغ إذ األخيرة بالرتبة وأكثر سنوات

المتوسط  العدد الخدمة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تفعيل العالقات اإلنسانية
 0.61 4.03 38 سنوات 5اقل من 

 0.67 4.08 100 سنوات 10 إلى 5
 0.84 3.87 200 سنوات 10أكثر من 

إشراك مدير المدرسة للمعلمين في 
 المهام القيادية

 0.67 3.84 38 سنوات 5اقل من 
 0.70 3.86 100 سنوات 10 إلى 5

 0.95 3.61 200 سنوات 10أكثر من 

 تفويض الصالحيات
 0.58 3.82 38 سنوات 5اقل من 

 0.66 3.87 100 سنوات 10 إلى 5
 0.82 3.77 200 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية " القيادة التشاركية"
 0.56 3.90 38 سنوات 5اقل من 

 0.61 3.94 100 سنوات 10 إلى 5
 0.82 3.75 200 سنوات 10أكثر من 
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 ،(α=0.05) الداللـــــــة درجـــــــة عنـــــــد إحصـــــــائية داللــــــة ذات الفـــــــروق كانـــــــت إذا فيمـــــــا ولتحديــــــد 

 كمـــــا النتـــــائج وجـــــاءت (one-way ANOVA) األحـــــادي التبـــــاين تحليـــــل اختبـــــار اســـــتخدام تـــــم

 (.23) الجدول في

 (23) الجدول
 الخدمة سنوات لمتغير تبعا التشاركية، القيادة ممارسة لدرجة الفروق داللة إليجاد األحادي التباين تحليل

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

تفعيل العالقات 
 اإلنسانية

 0.06 2.90 1.70 2 3.40 بين المجموعات
   0.59 335 196.25 داخل المجموعات

 337 199.65 المجموع
   

إشراك مدير المدرسة 
للمعلمين في المهام 

 القيادية

 0.03 3.53 2.57 2 5.14 بين المجموعات
 0.73 335 243.59 داخل المجموعات

  
    337 248.72 المجموع

 تفويض الصالحيات
 0.53 0.64 0.36 2 0.73 بين المجموعات
 0.57 335 191.40 داخل المجموعات

  
    337 192.13 المجموع

الدرجة الكلية " 
 القيادة التشاركية"

 0.08 2.49 1.36 2 2.71 بين المجموعات
 0.55 335 182.58 داخل المجموعات

  
 337 185.30 المجموع

   
 داللــــــــة ذات فــــــــروق وجــــــــود عـــــــدم إلــــــــى( 23 (الجــــــــدول فــــــــي تظهـــــــر التــــــــي النتــــــــائج تشـــــــير

 القيــــــادة ممارســـــة لدرجـــــة االســـــتجابة متوســـــطات بـــــين (α=0.05) الداللـــــة درجـــــة عنـــــد إحصـــــائية

ـــــــدى التشـــــــاركية ـــــــة  المـــــــدارس مـــــــديري ل ـــــــا محافظـــــــة فـــــــي الحكومي ـــــــر تعـــــــزى -مأدب  ســـــــنوات لمتغي

( 2.49) بلغــــــــت إذ التشــــــــاركية، القيــــــــادة لمتغيــــــــر المحســــــــوبة( ف) قيمــــــــة إلــــــــى اســــــــتنادا الخدمــــــــة،

 عــــــدا مــــــا المقيــــــاس ألبعــــــاد إحصــــــائية داللــــــة ذات فــــــروق وجــــــود وعــــــدم ،(0.08) داللــــــة وبدرجــــــة

 البعـــــد هـــــذا فـــــي الفـــــرق كـــــان حيـــــث ،"القياديـــــة المهـــــام فـــــي للمعلمـــــين المدرســـــة مـــــدير إشـــــراك" بعـــــد
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 عائديـــــــــــه ولمعرفـــــــــــة(.0.03) داللـــــــــــة بمســـــــــــتوى (3.53( )ف) قيمـــــــــــة بلغـــــــــــت اذ إحصـــــــــــائيا، دال

 والــــذي للفــــروق، شــــيفيه اختبــــار اســــتخدام تــــم الخدمــــة ســــنوات لمتغيــــر تبعــــا البعــــد هــــذا فــــي الفــــروق

 (.24) رقم الجدول يوضحه

 (24ل )الجدو
 الخدمة سنوات لمتغير تبعا التشاركية، القيادة ممارسة درجة في للفروق شيفيه اختبار

 البعد
 سنوات الخدمة

 5اقل من  
 سنوات

 10 إلى 5
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

 
المتوسط 
 الحسابي

3.84 3.86 3.61 

إشراك مدير 
المدرسة 

للمعلمين في 
 المهام القيادية

 23. 02.- -- 3.84 سنوات 5اقل من 
 *26. --   3.86 سنوات 10 إلى 5

 --     3.61 سنوات 10أكثر من 

 دالـــــة فـــــروق وجـــــود لنـــــا يتضـــــح  -شـــــيفيه اختبـــــار نتـــــائج – عـــــالهأ (24) الجـــــدول إلـــــى اســـــتنادا  

، فـــــي بعـــــد "اشـــــراك مـــــدير المدرســـــة للمعلمـــــين فـــــي الخدمـــــة لســـــنوات تبعـــــا الدراســـــة عينـــــة أفـــــراد بـــــين

 إلــــــى 5 مــــــن الخدمــــــة ذوي األفــــــراد لصــــــالح كــــــان الفــــــرق أن يتــــــبن الجــــــدول ومــــــنالمهــــــام القياديــــــة". 

 (.3.86) حسابي بمتوسط سنوات 10

ــــــة  ــــــد مســــــتوى الدالل ــــــة إحصــــــائية عن ــــــروق ذات دالل الســــــؤال الخــــــامس: هــــــل توجــــــد ف

(α=0.05)  ـــــين متوســـــطات اســـــتجابة مســـــاعدي المـــــدير ـــــق أبعـــــاد  والمعلمـــــين لدرجـــــةب تطبي

التميـــــز المؤسســـــي لـــــدى مـــــديري المـــــدارس الحكوميـــــة تعـــــزى لمتغيـــــرات الجـــــنس والتخصـــــص 

 والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة؟
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 :اآلتي النحو على السؤال هذا عن اإلجابة تمت

 :  الجنس .1

 المؤسســــــي التميــــــز أبعــــــاد تطبيــــــق لدرجــــــة واالنحرافــــــات الحســــــابية المتوســــــطات حســــــاب تــــــم

 لمتغيــــــــر تبعــــــــا t-test)) اختبـــــــار تطبيــــــــق وتــــــــم مأدبـــــــا محافظــــــــة فــــــــي الحكوميـــــــة المــــــــدارس فـــــــي

 (25)بالجدول ذلك يظهر كما الجنس،

 ( 25) الجدول
 الحكوميةلدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في المدارس  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 .الجنس لمتغير تبعا( (t-test واختبار ،مادبافي محافظة 

 العدد الجنس البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التميز القيادي
 0.08 1.75 0.82 3.92 118 ذكر
     0.80 3.76 220 أنثى

 التميز الخدماتي
 0.04 1.99 0.99 3.63 118 ذكر
     0.94 3.41 220 أنثى

 التميز البشري
 0.20 1.28 1.00 3.63 118 ذكر
     0.93 3.49 220 أنثى

الدرجة الكلية " التميز 
 المؤسسي"

 0.08 1.78 0.88 3.72 118 ذكر
     0.84 3.55 220 أنثى

 داللــــــــة ذات فــــــــروق وجـــــــود عــــــــدم إلــــــــى( 25) الجـــــــدول فــــــــي تظهــــــــر التـــــــي النتــــــــائج تشـــــــير

 أبعـــــــاد تطبيـــــــق لدرجـــــــة االســـــــتجابة متوســـــــطات بـــــــين( α=0.05) الداللـــــــة درجـــــــة عنـــــــد إحصـــــــائية

 اســـــتنادا الجـــــنس، لمتغيـــــر تعـــــزى مأدبـــــا محافظـــــة فـــــي الحكوميـــــة المـــــدارس فـــــي المؤسســـــي التميـــــز

ـــــــى  وجـــــــود الجـــــــدول وضـــــــح كمـــــــا(. 0.08) داللـــــــة وبدرجـــــــة( 1.78) بلغـــــــت والتـــــــي( t) قيمـــــــة إل

 لبعــــــد االســــــتجابة متوســــــطات بــــــين( α=0.05) الداللــــــة درجــــــة عنــــــد إحصــــــائية داللــــــة ذات فــــــروق
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 الفــــــــرق وكــــــــان ،(0.04) داللــــــــة وبدرجــــــــة( t( )1.99) قيمــــــــة بلغــــــــت الخــــــــدماتي، حيــــــــث التميــــــــز

 .أعاله الجدول حسب إحصائيا دالة فروق فال األبعاد بقية أما. الذكور فئة لصالح

 التخصص .2

ـــــم  المؤسســـــي التميـــــز أبعـــــاد تطبيـــــق لدرجـــــة واالنحرافـــــات الحســـــابية المتوســـــطات حســـــاب ت

 لمتغيــــــــر تبعــــــــا t-test)) اختبــــــــار وتطبيــــــــق مأدبــــــــا محافظــــــــة فــــــــي الحكوميــــــــة المــــــــدارس فــــــــي

 (26). بالجدول ذلك يظهر كما التخصص،

 (26) الجدول
 الحكوميةلدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في المدارس  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 .التخصص لمتغير تبعا( (t-test واختبار ،في محافظة مادبا
 مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد تخصصال البعد

 التميز القيادي
 0.59 0.54 0.83 3.83 185 انسانية 

     0.78 3.79 153 علمية

 التميز البشري
 0.97 0.04- 0.98 3.53 185 انسانية 

     0.92 3.54 153 ميةعل

 التميز الخدماتي
 0.74 0.33 0.99 3.50 185 انسانية 

     0.93 3.47 153 يةمعل
الدرجة الكلية " 
 التميز المؤسسي"

 0.78 0.28 0.87 3.62 185 انسانية 
     0.83 3.60 153 يةمعل

 داللــــــــة ذات فــــــــروق وجـــــــود عــــــــدم إلــــــــى( 26) الجـــــــدول فــــــــي تظهــــــــر التـــــــي النتــــــــائج تشـــــــير

ــــــد إحصــــــائية ــــــة درجــــــة عن ــــــين( α=0.05) الدالل ــــــق لدرجــــــة االســــــتجابة متوســــــطات ب ــــــز تطبي  التمي

 إلـــــى اســــتنادا التخصــــص، لمتغيــــر تعــــزى مأدبــــا محافظـــــة فــــي الحكوميــــة المــــدارس فــــي المؤسســــي

 الجـــــــدول يظهـــــــر كوكـــــــذل (.0.78) داللـــــــة وبدرجـــــــة( 0.28) بلغـــــــت والتـــــــي المحســـــــوبة( t) قيمـــــــة

 .لالستبانة الثالثة لألبعاد بالنسبة دالة فروق وجود عدم
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 :المؤهل العلمي .3

ـــــم  ـــــات الحســـــابية المتوســـــطات حســـــاب ت ـــــة واالنحراف ـــــز  لدرجـــــة المعياري ـــــق أبعـــــاد التمي تطبي

 المؤهــــــل لمتغيــــــر تبعــــــا  -فــــــي محافظــــــة مأدبــــــا  المــــــدارس الحكوميــــــةالمؤسســــــي لــــــدى مــــــديري 

 (.27) بالجدول يظهر ذلكو  ،العلمي

 (27) الجدول
لدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في المدارس في  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 

 .العلمي المؤهل لمتغير تبعا مأدبامحافظة 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل البعد

 التميز القيادي

 0.86 3.91 41 دبلوم
 0.77 3.78 218 بكالوريوس
 0.87 3.75 57 دبلوم عالي
 0.81 4.20 19 ماجستير
 1.09 3.75 3 دكتوراه

 التميز البشري

 0.99 3.50 41 دبلوم
 0.90 3.48 218 بكالوريوس
 1.09 3.38 57 دبلوم عالي
 1.11 3.86 19 ماجستير
 1.33 3.52 3 دكتوراه

 التميز الخدماتي

 1.02 3.57 41 دبلوم
 0.89 3.51 218 بكالوريوس
 1.06 3.5 57 دبلوم عالي
 1.17 3.84 19 ماجستير
 1.41 3.38 3 دكتوراه

 الدرجة الكلية " التميز المؤسسي"

 0.86 3.66 41 دبلوم
 0.80 3.59 218 بكالوريوس
 0.97 3.54 57 دبلوم عالي
 1.01 3.97 19 ماجستير
 1.26 3.55 3 دكتوراه
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ـــــــة فـــــــروق وجـــــــود عـــــــدم( 27) الجـــــــدول مـــــــن يالحـــــــظ  الحســـــــابية المتوســـــــطات بـــــــين ظاهري

ــــي المؤسســــي التميــــز أبعــــاد تطبيــــق لدرجــــة ــــي المــــدارس ف ــــا محافظــــة ف  المؤهــــل لمتغيــــر تبعــــا ،مأدب

 لحملــــــة( 3.97)و العــــــالي، الــــــدبلوم مؤهــــــل لحملــــــة( 3.54) بــــــين المتوســــــطات تراوحــــــت إذ ،العلمـــــي

ــــــة ذات الفــــــروق كانــــــت إذا فيمــــــا ولتحديــــــد. الماجســــــتير مؤهــــــل ــــــة درجــــــة عنــــــد إحصــــــائية دالل  دالل

(α=0.05 )ــــم  وجــــاءت (one-way ANOVA) األحــــادي التبــــاين تحليــــل اختبــــار اســــتخدام ت

 (.28) الجدول في كما النتائج

 (28) الجدول
 المدارس فيلدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في  الفروق داللة إليجاد األحادي التباين تحليل

 .العلمي المؤهل لمتغير تبعا ،مادبامحافظة 

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التميز القيادي
 21. 1.48 96. 4 3.82 بين المجموعات
    337 219.23 المجموع   65. 333 215.40 داخل المجموعات

 التميز البشري
 46. 90. 84. 4 3.35 بين المجموعات
    337 312.25 المجموع   93. 333 308.90 داخل المجموعات

 التميز الخدماتي
 70. 55. 50. 4 2.02 بين المجموعات
    337 306.82 المجموع   92. 333 304.80 داخل المجموعات

الدرجة الكلية " 
 التميز المؤسسي"

 41. 99. 72. 4 2.89 بين المجموعات
    337 245.54 المجموع   73. 333 242.65 داخل المجموعات

 داللــــــــة ذات فــــــــروق وجــــــــود عـــــــدم إلــــــــى( 28) الجــــــــدول فــــــــي تظهـــــــر التــــــــي النتــــــــائج تشـــــــير

 أبعـــــــاد تطبيــــــق لدرجــــــة االســــــتجابة متوســــــطات بـــــــين (α=0.05) الداللــــــة درجــــــة عنــــــد إحصــــــائية
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 إلــــى اســــتنادا العلمــــي، المؤهــــل لمتغيــــر تعــــزى مادبــــا محافظــــة فــــي المــــدارس فــــي المؤسســــي التميــــز

 (.0.41) داللة وبدرجة( 0.99) بلغت إذ التشاركية، القيادة لمتغير المحسوبة( ف) قيمة

 :سنوات الخدمة .4

ــــــز أبعــــــاد تطبيــــــق لدرجــــــة المعياريــــــة واالنحرافــــــات الحســــــابية المتوســــــطات حســــــاب تــــــم  التمي

ـــــي المؤسســـــي ـــــي المـــــدارس ف ـــــا محافظـــــة ف ـــــر تبعـــــا مادب  يظهـــــر كمـــــا الخدمـــــة، ســـــنوات عـــــدد لمتغي

 (.29) بالجدول ذلك

 (29) جدول
المدارس لدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 .الخدمة سنوات عدد لمتغير تبعا مأدبامحافظة  في

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة البعد

 التميز القيادي
 85. 3.83 38 سنوات 5من اقل 

 76. 3.90 100 سنوات 10 إلى 5
 82. 3.77 200 سنوات 10من  أكثر

 التميز الخدماتي
 91. 3.63 38 سنوات 5اقل من 

 86. 3.58 100 سنوات 10 إلى 5
 1.02 3.42 200 سنوات 10من  أكثر

 التميز البشري
 94. 3.53 38 سنوات 5اقل من 

 90. 3.59 100 سنوات 10 إلى 6

 99. 3.51 200 سنوات 10من  أكثر

 الدرجة الكلية " التميز المؤسسي"
 85. 3.66 38 سنوات 5اقل من 

 77. 3.69 100 سنوات 10 إلى 6
 89. 3.56 200 سنوات 10من  أكثر

ــــــائج تشــــــير ــــــي النت ــــــي تظهــــــر الت ــــــى( 29) الجــــــدول ف ــــــروق وجــــــودعــــــدم  إل ــــــة ف ــــــين ظاهري  ب

ــــق لدرجــــة االســــتجابة متوســــطات ــــز أبعــــاد تطبي ــــي المؤسســــي التمي ــــي المــــدارس ف ــــا محافظــــة ف  مأدب
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ــــــر تعــــــزى ــــــت إذا فيمــــــا ولتحديــــــد الخدمــــــة، ســــــنوات عــــــدد لمتغي ــــــة ذات الفــــــروق كان  إحصــــــائية دالل

 one-way) األحـــــادي التبـــــاين تحليـــــل اختبـــــار اســـــتخدام تـــــم( α=0.05) داللـــــة درجـــــة عنـــــد

ANOVA) (.30) الجدول في كما النتائج وجاءت 

 (30) الجدول
 المدارس فيلدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في  الفروق داللة إليجاد األحادي التباين تحليل 

 الخدمة سنوات عدد لمتغير تبعا مأدبامحافظة 

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 التميز القيادي
 0.44 0.82 0.54 2 1.07 بين المجموعات
   0.65 335 218.15 داخل المجموعات

    337 219.23 المجموع

 التميز البشري
 0.25 1.41 1.30 2 2.61 بين المجموعات
   0.92 335 309.64 داخل المجموعات

    337 312.25 المجموع

 التميز الخدماتي
 0.77 0.26 0.23 2 0.47 بين المجموعات
   0.91 335 306.35 داخل المجموعات

    337 306.82 المجموع
الدرجة الكلية " 
 التميز المؤسسي"

 0.46 0.78 0.57 2 1.14 بين المجموعات
   0.73 335 244.40 داخل المجموعات

    337 245.54 المجموع
ـــــين ـــــائج تب ـــــي النت ـــــروق وجـــــود عـــــدم( 30) الجـــــدول ف ـــــة ذات ف ـــــد إحصـــــائية دالل  مســـــتوى عن

 مأدبــــا محافظــــة فــــي المــــدارس فــــي المؤسســــي التميــــز أبعــــاد تطبيــــق لدرجــــة (α=0.05) الداللــــة

 داللــــــة وبدرجــــــة (0.78) بلغــــــت إذ المحســــــوبة( ف) قيمــــــة إلــــــى اســــــتنادا الخدمــــــة، لســــــنوات تعــــــزى

(0.46.)  
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 تضمنتضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما 

 التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحة كاآلتي:

مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص: "ما درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري 

 والمعلمين؟   " المديرينالمدارس الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي 

درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري المدارس  ( أن9أوضحت النتائج في الجدول )

( 3.82، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )رتفعةومية في محافظة مأدبا كانت مالحك

 (، وجاءت جميع األبعاد بدرجة مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات0.74المعياري ) واالنحراف

 إلىحثة هذه النتيجة (، وتعزو البا3.95بمقدار )( وحد أعلى 3.71الحسابية بين حد أدنى مقداره )

هتمام مديري المدارس بالمعلمين وذلك بتدريبهم على القيادة بما يسهم في تحسين االداء اأن 

على إقامة عالقات طيبة هم ألهمية التفويض في إنجاز األعمال بسرعة أكبر ايضا حرص هموادراك

، وتعتبر هذه ية عالية العمل بروح معنو  إلىتي تؤدي مع المعلمين  مما يسهم في تحسين العالقة ال

النتيجة طبيعية وهي درجة مرضية لتوفير أسلوب القيادة التشاركية التي تعكس طابع التعاون 

 والعمل بروح الفريق لدى المعلمين في المدارس.

 على اإلنسانية حصلأن بعد تفعيل العالقات  يالحظ االستبانة، مجاالت إلىوعند الرجوع 

 ، وهذا يدل على أن هنالك مستوى(0.77) معياري( وانحراف 3.95)أعلى رتبة بمتوسط حسابي 

على إقامة عالقات طيبة مع المعلمين وتوفير بيئة مريحة في العمل مما  المديرينعاليا من حرص 

 .فع الروح المعنوية لدى المعلمينتوثيق العالقات ور  إلىيؤدي زيادة اداء المعلمين باإلضافة 
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معياري  ( وانحراف3.80)حسابي  الصالحيات بمتوسطبعد تفويض  الثانيةوجاء بالرتبة 

في تحقيق إنجاز أكثر في  المديرينأن رغبة  إلى( وبدرجة مرتفعة، حيث تعزو الباحثة ذلك 0.76)

وقت أقل ورغبتهم للتفرغ لألنشطة اإلدارية باإلضافة إلى استمرارية العمل أثناء غيابهم، كما يدل 

 ى زيادة معرفة المعلمين بالبيئة المحيطة والعمل على تطوير مهاراتهم اإلدارية وتحفيزهم.عل

( وانحراف 3.71)إشراك المعلمين في المهام القيادية جاء بمتوسط حسابي  كما أن بعد

والمعلمين  المديرينعلى أن هناك ثقة بين  مما يدلل الثالثة،حصل على الرتبة  قد( 0.86) معياري

اشراك المعلمين في اتخاذ القرارات وحل المشكالت بناء على خبرة  إلى المديرينحيث يسعى 

 المعلمين وتعزو الباحثة ذلك بحصولها على درجة مرتفعة ومرضية.

الحاصل على الرتبة األولى  (10جدول ) وتشير نتائج فقرات بعد تفعيل العالقات االنسانية

( حصلت على أعلى رتبة 3(، أن الفقرة )0.77) معياري( وانحراف 3.95حسابي)بمتوسط 

( والتي تنص: "يحرص على التواصل مع 1.02) معياري( وانحراف 4.23)بمتوسط حسابي 

احتمالية ابراز صفة التواضع  إلىالمعلمين في المناسبات المختلفة"، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 

ين حيث حصلت على تقوية العالقات االخوية بين الطرف لىإوعدم التعالي على معلميه باإلضافة 

 .الدرجة المرتفعة

( 3.57( على الرتبة الخامسة عشرة واألخيرة بمتوسط حسابي )9في حين حصلت الفقرة ) 

( والتي تنص: "يقضي جزءا من وقته مع المعلمين في أثناء االستراحة " 1.27) معياريوانحراف 

احتمالية  إلىإال أنها أدنى الفقرات في هذا البعد، ويعزى ذلك  كما أنها جاءت بدرجة متوسطة

انشغاله في متابعة اعمال المعلمين من تحضير وسجالت واستقبال الضيوف من أولياء أمور 

  مي.اليو ومشرفين ومتابعة البريد 
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نتيجة بعد إشراك المعلمين في المهام  إلىوعند النظر  ( 11الجدول رقم ) إلىوبالرجوع 

)  معياري( وانحراف 3.71على متوسط حسابي )  القيادية  والتي جاءت في الرتبة الثانية وحصل

يوزع المهام اإلدارية وفق قدرات المعلمين" بمتوسط "  ( والتي تنص19(، نجد أن الفقرة ) 0.86

( والتي تنص " يشجع 21والفقرة )  بدرجة مرتفعة،( 1.03) معياري( وانحراف 3.84) حسابي

( 0.98) ( وانحراف معياري 3.84)  المعلمين على المشاركة في المؤتمرات " بمتوسط حسابي

ربما يهتم بالمعلمين وينمي  المديرمما يدلل على أن  ،على الرتبة األولى احصلت ،وبدرجة مرتفعة

اهتمامه بتبادل   إلىضافة احد فوق طاقته باإل قدراتهم ويوزع المهام حسب قدرة كل معلم وال يكلف

ار والقيادة من معلميه الخبرات العلمية مع  المدارس األخرى ايضا تدريب معلميه على إدارة الحو 

 .وجهة نظر الباحثة

( 3.27( حصلت على الرتبة الثالثة عشرة واألخيرة بمتوسط حسابي)22في حين أن الفقرة )

يشارك في برنامج اإلشغال في حالة غياب بعض  ي تنص: "( والت1.04) معياري وانحراف

في استقبال ضيوف المدرسة ومتابعة  المديرينأن انشغال  إلىالمعلمين"، وتعزو الباحثة ذلك ربما 

 من المشاركة في برنامج االشغال. المديرينن االعمال اليومية من بريد ومباني وطلبة ال يمكّ 

 الثانيةالرتبة ذو ( تشير نتائج بعد مهارات تفويض الصالحيات 12جدول ) إلىوبالرجوع 

( 33الفقرة ) جاءت، حيث مرتفعةدرجة ( وب0.76) معياري ( وانحراف3.80بمتوسط حسابي )

( 4.10رتبة األولى بمتوسط حسابي )على إعداد الجدول الدراسي " بال يشرف والتي تنص: "

أهمية التفويض في إنجاز  (، وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل على1.00) معياريوانحراف 

األعمال بسرعة أكبر وتبادل الخبرات التي تؤهل المعلمين للقيادة وتعويض غياب المديرين في 

ن حصولها على درجة متوسطة وليست مرتفعة يدل على عدم رضا  انجاز المهام بدون تأخير وا 
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وجود بعض التحيز لمديري  إلىحيات لهم و تعزو الباحثة ذلك ربما المعلمين عن تفويض الصال

المدارس لبعض المعلمين وتفويض الصالحيات تقتصر فقط على المعلمين الذين يتمتعون بعالقة 

 ، مما انعكس على استجابة أفراد العينة،قوية مع المديرين

لعاشرة واألخيرة بمتوسط ( على الرتبة ا32وكذلك تستطيع أن تعزو الباحثة حصول الفقرة ) 

يفوض المعلمين في حل  ( وبدرجة مرتفعة والتي تنص: "1.15) معياري( وانحراف 3.45حسابي )

دارة الصف  المشكالت اإلدارية " على أنها نتيجة طبيعية النشغال المعلمين في الحصص اليومية وا 

  .ومتابعة المنهاج

حيث كانت ( 2018ودراسة الحارثي)( (2017النمروطي اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

 .درجة ممارسة القيادة التشاركية كانت بدرجة كبيرةنتائجها: أن 

( حيث حصلت ممارسات القيادة التشاركية على المرتبة 2010) وقد اختلفت مع العرابيد

 الثانية.

ما درجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في المدارس  مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ينص

 والمعلمين؟ " المديرينالحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر مساعدي 

( أن درجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في المدارس 13تشير النتائج الموضحة بالجدول )

( 0.85) معياري وانحراف( 3.61، بمتوسط حسابي ) متوسطاكان  -الحكومية في محافظة مأدبا 

، فجاء ُبعد التميز القيادي  المرتفع إلىالمتوسط ، وجاءت لجميع األبعاد بالمستوى متوسطوبمستوى 

مما يدلل على  ( وبمستوى مرتفع،0.81) معياري( وانحراف 3.81بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )

، س ذلك على استجابة أفراد العينةمما انعكأن هناك اهتمام عال بالمدراء لتحقيق التميز المؤسسي 

دورات خضعوا لها قبل تسلمهم إدارة  إلىوذلك بسبب توفر أسس يتم بموجبها اختيارهم باإلضافة 
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 المدارس من وجهة نظر الباحثة.

 معياري( وانحراف 3.54ي )حسابوفي الرتبة الثانية جاء ُبعد التميز الخدماتي بمتوسط  

اهتمام المدارس بإحداث نقلة نوعية في  إلى ربما الباحثة ذلكعزو وت متوسطوبمستوى  (0.95)

 ( وانحراف3.49)وفي الرتبة الثالثة واألخيرة جاء ُبعد التميز البشري بمتوسط حسابي  التعليم،

المدارس تعطي اهتماما بالقيادة والخدمات أن  ربما ، وترى الباحثةوبدرجة متوسطة (0.85) معياري

 .نب البشري للمدرسةأكثر من اهتمامها بالجا

( تظهر النتائج في ُبعد التميز القيادي الحاصل على الرتبة األولى بمتوسط 14وفي الجدول )

( بالرتبة 1( وبمستوى مرتفع، حيث جاءت الفقرة )0.81) معياريوانحراف  (3.81حسابي ) 

إدارة المدرسة ( والتي تنص على " تؤكد 0.87) معياري( وانحراف 3.98سابي )األولى بمتوسط ح

(  بمتوسط حسابي 5على أهمية االلتزام بمعايير التميز القيادي" وكذلك تساوت معها الفقرة )

تشجع الموظفين نحو تقديم أفكار متميزة "  ( والتي تنص على"0.95( وانحراف معياري )3.98)

ان متطلبات التميز المؤسسي ومواكبة التطورات  إلى ربما ومستوى مرتفع وتعزو الباحثة ذلك

تتطلب قيادة مميزة لذلك كان البد ان تكون هناك معايير تتعلق بالقائد وهي واضحة في الميدان من 

ان التميز يتطلب مشاركة فاعلة من  إلىخالل استجابة العينة ومدى رضاهم عن قياداتهم باإلضافة 

درسة وتساعدها على التميز وقد بينت ارتفاع مستوى استجابة قبل العاملين بأفكار مميزة تخدم الم

 العينة لهذه الفقرة مدى تطبيقها من قبل إدارة المدرسة.

 معياري( وانحراف 3.61( على المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسط حسابي )8وحصلت الفقرة ) 

، متوسطبمستوى  تبني فلسفة التغيير حسب الحاجة" حيث جاءت إلى( والتي تنص" تسعى 1.03)

أن التغيير يتطلب جهودا مضنية ومتواصلة في التخطيط للتغيير وهي ضرورة  علىربما مما يدل 
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شعور العاملين في المدرسة بعدم  إلىربما يعود ذلك وحصولها على الرتبة األخيرة ملحة البد منها 

ك حاجة للتغيير لمواكبة االتزان وعدم القدرة على التصرف وعدم رغبتهم بالتغيير مع علمهم ان هنا

 .تطورات المجتمع وهذا واضح من استجابة العينة لهذه الفقرة بشكل مرتفع

على الرتبة  البشري الحاصل( النتائج التي ظهرت لُبعد التميز 15وبالرجوع لجدول رقم )

( 9فجاءت الفقرة ) ،متوسط( وبمستوى 0.96) معياري( وانحراف 3.49الثانية بمتوسط حسابي )

بالرتبة األولى والتي تنص: " يتوفر في المدرسة بيئة تشجع االتصال المباشر مع المرؤوسين. " 

 إلىربما ذلك  تعزو الباحثة( وبمستوى مرتفع و 1.08) عياريم( وانحراف 3.74ومتوسط حسابي )

رات والتي تبني عالقات أن توفر القيادة التشاركية التي تسمح للموظفين المشاركة في اتخاذ القرا

 انسانية جيدة مع موظفيها تتوفر فيها بيئة اتصال مباشرة بين الطرفين.

 االجتماعيةتخصص موازنة خاصة للعاملين بتنفيذ األنشطة  ( والتي تنص: "15أما الفقرة )

وانحراف  (3.20ابي )مثل: رحالت ترفيهية " وحصلت على المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حس

 .قلة اإلمكانيات والموارد المالية المخصصة للمدرسة إلى ربما (، وتعزو الباحثة ذلك1.29) اريمعي

( ُبعد التميز الخدماتي الحاصل على الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 16) نتائج الجدولوتشير 

بالرقابة تقوم  ( والتي تنص: "20أن الفقرة ) ،متوسط( وبمستوى 0.95) معياري( وانحراف 3.54)

( وانحراف 3.71)سط حسابيبشكل مستمر على مرافقها لتحسين آلية تقديم الخدمات." جاءت بمتو 

العمل على توفير  ( وبمستوى مرتفع وحصلت على الرتبة األولى، مما يدل على1.05)معياري 

ا على أتم بيئة تنظيمية ورقابية للعملية التعليمية بحيث يطمئن المجتمع على أن المدارس تقوم بعمله

 وجه.
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( وانحراف 3.28حسابي ) ( على الرتبة الثامنة واألخيرة وبمتوسط16وحصلت الفقرة ) 

تقوم المدرسة بإجراء استطالعات مستمرة؛  والتي تنص على " متوسط( وبمستوى 1.22) معياري

عدم توفر امكانات مادية  أن ربما إلىلتعرف حاجات روادها المتنوعة " وتعزو الباحثة ذلك 

الضغط الطالبي واألعداد الهائلة التي ترتاد  إلىموظفين متخصصين باإلضافة  إلىوالحاجة 

خيرة إال أنها فاستجابة أفراد العينة يعكس ذلك أيضا فحصلت على الرتبة األالمدارس الحكومية، 

 متوسط.بمستوى 

أفراد عينة الدراسة في الكليات  أن ( التي أظهرت2014) البحيصياتفقت النتائج مع دراسة 

التقنية قيد الدراسة يوافقون على توفر التميز المؤسسي بجميع أبعاده )القيادي والبشري والخدماتي( 

 بدرجة كبيرة.

على "هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص 

( بين درجة ممارسة القيادة التشاركية ودرجة تطبيق أبعاد التميز α=0.05عند مستوى الداللة )

 "مأدبا؟المؤسسي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة 

بين درجة ممارسة القيادة التشاركية ودرجة  ( وجود عالقة إيجابية قوية17)يتبين في الجدول 

تطبيق أبعاد التميز المؤسسي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة مأدبا ، إذ بلغ معامل 

  معظم أبعاد ذلك وجود عالقة إيجابية قوية بين(، وك0.00( وبدرجة داللة ) 0.82االرتباط ) 

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن نمط القيادة سي المؤس لتميزا مارسة القيادة التشاركية و أبعادم

عطاء  التشاركية المتبع في المدارس أفراد الدراسة يسمح للمعلمين المشاركة في اتخاذ القرارات وا 

أفكار متميزة وتشجعهم على االبداع وتنمية قدراتهم واستغالل ومواهبهم للمساهمة في التميز 

 .المؤسسي للمدرسة 
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 معنويةوجود تأثير ذو داللة حيث أظهرت ( 2010) النسورراسة ئج مع داتفقت النتا

بتحقيق التميز  والتواصل(والتمكين واالتصال  العمل،وفرق  )الحوار،لخصائص المنظمة المتعلمة 

 .    القيادي والتميز بالموارد البشرية والتميز العملياتي

ذات داللة إحصائية بين  فروقعلى " هل توجد  مناقشة نتائج السؤال الرابع والذي ينص

القيادة التشاركية لدى مديري المدارس  والمعلمين لدرجة المديرينمتوسطات استجابة مساعدي 

 الحكومية تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص وسنوات الخدمة؟ "   

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة  إلى( 18)تظهر في الجدول  تشير النتائج التي

( بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى α=0.05الداللة )

( المحسوبة tقيمة ) إلىفي محافظة مأدبا تعزى لمتغير الجنس، استنادا  المدارس الحكوميةمديري 

لة .(، وكذلك وجود دال00( وبدرجة داللة )5.71)لمتغير درجة ممارسة القيادة التشاركية، إذ بلغت 

وقد  وكان الفرق لصالح فئة المعلمين الذكور. ،األبعاد التي تكون منها المقياسإحصائية في جميع 

من  أكثرالمختلفة  بأبعادهاالتشاركية  إلىان المعلمين الذكور بطبعهم ميالين  إلىيعزى ذلك 

 االناث.

عند درجة ( عدم وجود فروق ذات داللة 19أما فيما يتعلق بالتخصص يالحظ من الجدول )

القيادة التشاركية لدى  ( بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسةα=0.05)الداللة

( tقيمة ) إلىاستنادا ، التخصصفي محافظة مأدبا تعزى لمتغير  المدارس الحكوميةمديري 

(، وكذلك 0.28)( وبدرجة داللة 1.09)المحسوبة لمتغير درجة ممارسة القيادة التشاركية، إذ بلغت 

، باستثناء بعد تفعيل العالقات بعاد التي تكون منها المقياسعدم وجود داللة إحصائية في األ

الدورات التدريبية التي يلتحق بها جميع المعلمين في بداية حياتهم  إلىاالنسانية، وقد يعزى ذلك 
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 الوظيفية.

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات عدم ( 20)بالمؤهل العلمي يالحظ من الجدول أما فيما يتعلق 

اذ تراوحت  العلمي،تبعا لمتغير المؤهل  التشاركية،الحسابية للدرجة الكلية لممارسة القيادة 

 .( لحملة مؤهل الماجستير4.15( لحملة مؤهل البكالوريوس و)3.78المتوسطات بين )

الدورات التدريبية التي تسهم في زيادة الوعي بأهمية القيادة  إلىيعود  ربما الباحثة أن ذلك وترى 

 التشاركية ودورها في تحقيق اهداف بيئة العمل.

ان هنالك فروق دالة احصائيا في بعد  (32)من الجدول  الخدمة يالحظسنوات  أما متغير

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  "اشراك المدير للمعلمين في المهام القيادية"، وعدم 

في محافظة مأدبا تعزى لمتغير عدد  المدارس الحكوميةلدرجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري 

سنوات على أعلى  10سنوات وأقل من  5سنوات الخدمة، إذ حصل المعلمون ذوو الخدمة من 

بلغ  حيثسنوات  5من أقلون ذوو الخدمة (، وبالرتبة الثانية المعلم3.94متوسط حسابي بلغ )

سنوات وأكثر بالرتبة  10 للمعلمين(، وأخيرا جاء المتوسط الحسابي 3.90المتوسط الحسابي )

يتضح لنا وجود فروق  -نتائج اختبار شيفيه–( 24، استنادا إلى الجدول )(3.75بلغ )األخيرة إذ 

المهام ير للمعلمين في في بعد "اشراك المد  دالة بين أفراد عينة الدراسة تبعا لسنوات الخدمة

ت سنوا 10 إلى 5ن أن الفرق كان لصالح األفراد ذوي الخدمة من يومن الجدول يتب ".القيادية

مجال  فيهذه النتيجة تعود ربما للخبرة التي يمتلكونها ن وترى الباحثة أ، (4.08بمتوسط حسابي )

عملهم والتواصل الفعال بينهم وبين اإلدارة المدرسية والتي يستفيد منها المديرون في إثراء مجاالت 

أثر الدورات التدريبية التي حصل عليها المعلمون  إلىالتميز التي تسعى اليها المدرسة. وربما 

 مدة الخدمة التي تعتبر كافية. إلىباإلضافة 
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حيث أظهرت  (2018الحارثي )دراسة و ( 2017) النمروطي دراسةالدراسة مع  قد اختلفتو 

 سنوات الخدمة(.)الدراسة انه ال توجد فروق فردية في المتغير 

مناقشة نتائج السؤال الخامس والذي ينص: "هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 

تطبيق أبعاد التميز المؤسسي لدى  والمعلمين لدرجة المديرينمتوسطات استجابة مساعدي 

 مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغيرات الجنس، التخصص، سنوات الخدمة؟"  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى( 25) ير النتائج التي تظهر في الجدولتش

في ( بين متوسطات االستجابة لدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي α=0.05درجة الداللة )

( والتي بلغت tقيمة ) إلىتعزى لمتغير الجنس، استنادا  مأدباالمدارس الحكومية في محافظة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة  لجدول(. كما وضح ا0.08( وبدرجة داللة )1.78)

( 1.99) (tحيث بلغت قيمة ) ( بين متوسطات االستجابة لبعد التميز الخدماتي،α=0.05الداللة )

بعاد فال فروق دالة إحصائيا (، وكان الفرق لصالح فئة الذكور. أما بقية األ0.04وبدرجة داللة )

طبيعة أجسامهم تتحمل للعمل، وبأن أن الذكور متفرغين أكثر  إلىهذه النتيجة ربما الباحثة  عزووت

العمل خير في سهولة الحركة من حيث توفر المواصالت والتأ إلىأعباء العمل أكثر باإلضافة 

   بدون قيود.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى( تشير 26أما النتائج الموضحة في الجدول )

( بين متوسطات االستجابة لدرجة تطبيق التميز المؤسسي في المدارس α=0.05درجة الداللة )

والتي بلغت ( المحسوبة tقيمة ) إلىتعزى لمتغير التخصص، استنادا  مأدباالحكومية في محافظة 

عدم وجود فروق دالة بالنسبة لألبعاد  (27)وكذلك يظهر الجدول (.0.78( وبدرجة داللة )0.28)

الدورات التدريبية التي تسهم في الوعي للتميز  إلىوتعزو الباحثة ذلك ربما  الثالثة لالستبانة
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 المؤسسي عند جميع المعلمين بغض النظر عن التخصص.

( عدم وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 27دول )كما وتشير النتائج في الج

 العلمي،تبعا لمتغير المؤهل  مأدبا،محافظة  المدارس فيلدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في 

( لحملة مؤهل 3.97( لحملة مؤهل الدبلوم العالي، و)3.54إذ تراوحت المتوسطات بين )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلى( 28النتائج التي تظهر في الجدول ) تشير الماجستير.

( بين متوسطات االستجابة لدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في α=0.05عند درجة الداللة )

قيمة )ف( المحسوبة لمتغير  إلىاستنادا  العلمي،تعزى لمتغير المؤهل  مأدبامحافظة  المدارس في

 (.0.41( وبدرجة داللة )0.99القيادة التشاركية، إذ بلغت )

ربما تجهيز المدارس بالوسائل التكنولوجية التي يستخدمها المعلمين  وتعزو الباحثة ذلك 

 الدورات التدريبية التي يخضع لها جميع المعلمين. إلىجميعهم باإلضافة 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 30تبين النتائج في الجدول )

(α=0.05 لدرجة تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في )تعزى لسنوات  مأدبامحافظة  المدارس في

 ( وتعزو الباحثة0.46داللة ) ( وبدرجة0.78قيمة )ف( المحسوبة إذ بلغت ) إلىالخدمة، استنادا 

 .التشجيع المستمر من إدارة المدرسة وتحفيز المعلمين إلىذلك ربما 

  .لصالح الذكور متغير الجنس إلىوجود فروق تعزى عدم ل( 2014) مع البحيصيلفت اخت
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 والمقترحاتالتوصيات 

 ممارسة بين درجة قوية إيجابية عالقة وجود وهييها الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت إل

 محافظة في الحكومية المدارس مديري لدى المؤسسي التميز أبعاد تطبيق ودرجة التشاركية القيادة

 مأدبا

 -يلي: وعليه أوصت الباحثة بما

  مديري ومديرات المدارس على االستمرار في استخدام نمط القيادة التشاركية.تشجيع 

  التي تهدف  المتميزةواألفكار االهتمام بتحقيق المشاركة الفاعلة للمعلمين في اتخاذ القرارات

 للمدرسة.النهوض بمستوى التميز  إلى

 التميز في العمل.علمين من أجل تشجيعهم على عقد دورات تدريبية للم 

  المؤسسي التميزرس لتطبيق أبعاد المخصصات المالية للمدازيادة. 

 المؤسسي تصميم نموذج وطني للتميز. 
 تربوي واقتراح الحلول في الميدان ال التشاركية معوقات القيادة اجراء المزيد من الدراسات حول

 نجاحها.المناسبة إل
 ول اجراء المزيد من الدراسات حول معوقات التميز المؤسسي في الميدان التربوي واقتراح الحل

 المناسبة التي تسهم في نجاحه.
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 (1الملحق)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

       

 
 تحكيم استبانة

 سعادة األستاذ الدكتور الفاضل: ................................................ وفقه اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد  
القيااااادت الكيااااا مية لاااادى ماااادي   الماااادا   )تقوووووب البابإووووة باعووووداد رسووووالة ماجسووووتير عوووون 

وعالقكهااااا بااااالكميي الموججاااا  مااااي و هااااة   اااا  مجاااااعد   مأدباااااالحموميااااة حاااا  محاح ااااة 

 الموووديريناستقصووواء الع قوووة بوووين درجوووة ت بيووو   إلووو ؛ اذ تهووودل الدراسوووة (والمعلمااايي المااادي يي

معرفوووة  إلووو فوووي مبافموووة ملدبوووا القيوووادو التهووواركية وع قتهوووا بوووالتمي  الم سسوووي كموووا تهووودل 

 درجة اخت ل وجهات النمر باخت ل متغيرات الجنس والتخصص وسنوات الخدمة.

ولتبقيووو   وووذا الغووورر توووب ت ووووير اسوووتبانة وقووود صوووممت وفقوووا لتووودر  ليكووورت الخماسوووي كموووا 

 يلتي:

 .بهدو(ال أواف   أواف ،ما، ال  أواف  لبد أواف ، بهدو،)أواف  

وأل ميوووة رأيكوووب  المجوووا ،ونمووورا لموووا تتمتعوووون بووور مووون مكانوووة تربويوووة مهموووة وخبووورو فوووي  وووذا 

وابوووداء رأيكوووب  االسوووتبانة،نرجوووو التكووورب بتبكووويب  وووذ   الدراسوووة،السوووديد فوووي تبقيووو  أ ووودال  وووذ  

وموووودا مناسووووبة الصوووويا ة  انتما  ووووا،بووووو  عباراتهووووا موووون بيووووث انتما  ووووا للمبووووور أو عوووودب 

 للعبارات.اللغوية 

 الباحثة                            اجم المي ف                                                                   

 لح يججمية عودت حجيي ا                   أ.د  ياض جك اك                                                       

0799234254 

Sumaiaodeh79@gmail.com 

 بيا ات المحمم:

 االسب 

 الرتبة األكاديمية 

 جهة العم  

 التخصص 

 تاريخ البصو  عل   
 آخر رتبة 

 المملكة األردنية الهاشمية

 وزارة التعليم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط

 ويةالـتـربالعلوم كـلـيــة 

 اإلدارة والمناهج قسم

 

 قسم العــلوم التربوية
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 القجم األول:

صائص الديموغ احية لعي ة الد اجة:الخ  

 ي  ى وضع إيا ت )   ( ح  المماي الذ  يمثل ا ابكك:

 الجنس :   ذكر                 أنإ   

 التخصص :    إنساني                             علمي 

 الرتبة األكاديمية : مساعد           مهارك              أستاذ

   10أق  من –سنوات 5سنوات             5عدد سنوات الخدمة : أق  من 

         سنوات فلكإر   10

 لدى مدي   المدا   القيادت الكيا مية :الثا  لقجم ا

 م

 الفق ات
 مدى ا كماء الفق ت

 دقة الصياغة
 اللغوية
 وجالمكها

 وضوح الفق ت
 الكعديل
 المقك ح

 م كمية
غي  
 م كمية

 م اجبة
 غي 
 م اجبة

 واضحة
 غي 

 واضحة

 الم ال األول: كفعيل العالقات اإل جا ية

       يسهب في توفير مناخ الع قات اإلنسانية.  1

        التفا ب.يوفر جو يسود   2

يبرص عل  التواص  االجتماعي مع  3
 المختلفة.المعلمين في المناسبات 

      

       المعلمين.ميو   إل يتعرل  4

       يتفهب مهاك  المعلمين. 5

       يتصل بالصبر في تعاملر مع المعلمين. 6

       المعلمين.يبافم عل  أسرار  7

       لهب.ينادي المعلمين بلبب األسماء  8

يقضي ج ء من وقتر مع المعلمين أإناء  9
 االسترابة.

      

       يتقب  اراء المعلمين. 10

       يع   الهعور بالمس ولية لدا المعلمين. 11

يساعد في ب  مهك ت المعلمين الخاصة  12
 بهب.

      

       يتبل  بالعد  بين المعلمين. 13

      يرسخ الع قة بين المعلمين وأولياء أمور  14
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 ال لبة.

       يستخدب المديح كلبد أساليب التبفي .  15

 الم ال الثا  : اي اك مدي  المد جة للمعلميي ح  المهام القيادية 

يتيح للمعلمين المهاركة في اإلدارو  16
 المدرسية.

      

يبرص عل  مهاركة المعلمين في صنع  17
 القرارات.

      

يناقش القرارات التي يتخذ ا بصورو  18
 جماعية.

      

يو ع المهاب اإلدارية وف  قدرات  19
 المعلمين.

      

يهرك المعلمين في وضع الخ    20
 الع جية للمهك ت المدرسية.

      

يهجع المعلمين عل  المهاركة في  21
 الخارجية.الم تمرات واالجتماعات 

      

يهارك في برنامج ال وارئ في بالة  22
  ياب بعر المعلمين.

      

يهرك المعلمين في ب  المهك ت  23
 اإلدارية.

      

يهرك المعلمين في تبديد االبتياجات  24
 للت وير المهني.

      

يهرك المعلمين في تنميب الجداو   25
 المختلفة.

      

يهجع المعلمين في المدرسة عل   26
 المهاركة في اتخاذ القرارات.

      

يتدارس مع المعلمين اآلإار المترتبة عل   27
 اتخاذ القرارات.

      

يهرك المعلمين في وضع الخ ة  28
 االستراتيجية للمدرسة.

      

 كفويض الصالحياتالم ال الثالث:  

       يبتعد عن المرك ية في اتخاذ القرارات. 29

       يفور مهامر الروتينية لبعر المعلمين. 30

يمنح المعلمين الص بيات ال  مة التي  31
 األعما .تمكنهب من انجا  

      

يفور المعلمين في ب  المهك ت  32
 اإلدارية.

      

       الدراسي.يهرل عل  إعداد الجدو   33

يدرب مساعد  التخاذ القرار في با   34
  يابر.

      

يتيح الفرصة الكتساب المعلمين خبرو  35
 تساعد ب في ت وير العم . 
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 وه :اقك ح اضاحة بعض الفق ات 
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
................................................................................................ 

 

 الكميي الموجج  الثالث:. القجم 2

يهتب بالتغذية الراجعة عن اداء المعلمين  36
 الذين تب تفويضهب.

      

يفور أبد المعلمين بادارو اجتماع  37
 االمور.مجلس أولياء 

      

يفور اللجنة المالية بهراء ما يل ب من  38
 ابتياجات للمدرسة.

      

 الفق ات م
 مدى ا كماء الفق ت

دقة الصياغة 
 وجالمكهااللغوية 

 وضوح الفق ت
 الكعديل
 المقك ح

 م كمية
غي  
 م كمية

 م اجبة
غي  
 م اجبة

 واضحة
 غي 
 واضحة

 الكميي القياد الم ال األول: 

ت كد إدارو المدرسة عل  االلت اب بمعايير  1
 التمي  القيادي

      

 االستراتيجيةتتبن  إدارو المدرسة األ دال  2
 باجات ال لبة  إل استنادا 

      

تهتب إدارو المدرسة باقامة الدورات  3
 .التدريبية

      

تبقي   إل تسع  إدارو المدرسة باستمرار  4
 .مرك  تنافسي

      

تهجع إدارو المدرسة المومفين نبو تقديب  5
 .أفكار متمي و

      

تخصص إدارو المدرسة موا نة مناسبة  6
 .لتقديب أداء متمي 

      

تعم  إدارو المدرسة عل  تبفي  مومفيها  7
 متمي و.بت  تتمكن من تقديب خدمات 

      

تبني فلسفة  إل تسع  إدارو المدرسة  8
 .التغيير بسب الباجة

      

 الم ال الثا  : الكميي البي   

يتوفر في المدرسة بيئة تهجع االتصا   9
 المباهر مع المر وسين.

      

بت وير كفاءات مومفيها تقوب المدرسة  10
 .لتبقي  اإلبداع

      

تستق ب المدرسة ذوي الكفاءات للعم   11
 فيها.
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 وه :اقك ح اضاحة بعض الفق ات 

...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

توفر المدرسة لمومفيها أدوات بديإة  12
 بلعمالهب.تساعد ب عل  القياب 

      

يبص  مومفو المدرسة عل  مكافئات  13
 تناسب تقييمهب.

      

لدمج تستخدب المدرسة برنامجا فعاال  14
 .المومفين الجدد في العم 

      

تخصص المدرسة موا نة خاصة للعاملين  15
)مإ  رب ت  االجتماعيةبتنفيذ األنه ة 

 ترفيهية.(.

      

 الكميي الخدماك الم ال الثالث:  

تقوب المدرسة باجراء است  عات مستمرو  16
 المتنوعة.للتعرل عل  باجات رواد ا 

      

المدرسة عل  الوسائ  التكنولوجية تعتمد  17
 البديإة في تقديب خدماتها.

      

       بالسرعة.تتسب إجراءات تقديب الخدمات  18

       .رابةسب إجراءات تقديب الخدمات بالتت 19

تقوب المدرسة بالرقابة بهك  مستمر عل   20
 مرافقها لتبسين آلية تقديب الخدمات.

      

التغذية الراجعة من تهجع المدرسة  21
 .المومفين ل رتقاء بمستوا الخدمات

      

تقدب المدرسة الخدمات بما يتواف  مع  22
 . ابتياجات رواد ا

      

تبرص المدرسة عل  متابعة أفض   23
 الخدمات المتبعة في المدارس األخرا
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(2الملحق )  
 أسماء المحكمين

 

  

 الجامعة التخصص الرتبة اللقب العلمي واالسم الرقم

 األستاذ الدكتور عايش زيتون 1
تدريس وأساليب مناهج  أستاذ

 العلوم
 جامعة الشرق األوسط

 األوسطجامعة الشرق  اإلدارة التربوية أستاذ األستاذ الدكتور أحمد ابوكريم 2

3 
األستاذ الدكتور عمر محمد 

 الخرابشة
 أستاذ

 جامعة البلقاء التطبيقية اإلدارة التربوية

 جامعة الحسين بن طالل المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك أسامة كريشانالدكتور  4
 جامعة الطائف وتخطيط إدارة تربوية أستاذ مشارك الدكتورة وفاء عايض الجميعي 5
 جامعة الطائف مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك رابعة الرفاعيالدكتورة  6
 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك الدكتور فواز حسن شحادة 7
 جامعة االسراء مناهج عامة أستاذ مساعد الدكتورة عنود الشايش الخريشا 8

 الدكتور حسين حكمت مستريحي 9
 العربيةمناهج اللغة  أستاذ مساعد

 واساليب تدريسها
 جامعة اإلسراء

 جامعة االسراء علم نفس تربوي أستاذ مساعد ليندا أحمد الخطيب 10
 جامعة الحسين بن طالل دابهاآاللغة العربية و  أستاذ مساعد الدكتور شاهر الكفاوين 11
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(3الملحق )  

 االجكبا ة بعد الكحميم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 المحترم/ةالمعلم/ة............................حضرة 

 وبعد ....... السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية في تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير بعنوان: 
 ؛(والمعلمين المديرينمحافظة مأدبا وعالقتها بالتميز المؤسسي من وجهة نظر مساعدي 

ـــىتهـــدف الدراســـة التعـــرف  ـــادة التشـــاركية  المـــديريندرجـــة تطبيـــق  إل ـــا القي ـــي محافظـــة مأدب ف
ـــــالتميز المؤسســـــي، كمـــــا تهـــــدف  ـــــىوعالقتهـــــا ب معرفـــــة درجـــــة اخـــــتالف وجهـــــات النظـــــر  إل

 باختالف متغيرات الجنس والتخصص وسنوات الخدمة.

 األولى:ين تولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبان
  القيادة التشاركية 
 .التميز المؤسسي 

قليلة  قليلة، متوسطة، كبيرة،وقد صممت وفقًا لتدرج ليكرت الخماسي، وكما يلي: )كبيرة جدًا، 
 جدًا(.
أن تمنحوني من وقتكم الثمين جزءًا في ملئ فقرات  ةلكم حسن تعاونكم، آمل ةشاكر      

االستبانة، وكلي ثقة بأن تتم اإلجابة بدقة وصدق وأمانة وموضوعية حول جميع العبارات الواردة 
فيها، ألهمية الدراسة ونتائجها التي تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم، 

 علمًا بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
  وجزاكم اهلل خيرا.

                         الباحثة  

 سمية عودة الحجيج

 المملكة األردنية الهاشمية

 الشرق األوسط جـامعــة

 ويةالـتـربالعلوم كـلـيــة 

 قسم اإلدارة والمناهج

 

 قسم العــلوم التربوية
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 القجم األول:

صائص الديموغ احية لعي ة الد اجة:الخ  

 ي  ى وضع إيا ت )  √ ( ح  المماي الذ  يمثل إ ابكك:

 الجنس :   ذكر             أنإ   

 

  انساني                 علمي    التخصص:

 

الم    العلمي: دبلوب         بكالوريوس              دبلوب عا             ماجستير         

 دكتوراو 

 

10أق  من –سنوات 5سنوات             5أق  من  الخدمة:عدد سنوات     

فلكإرسنوات  10 

لدى مدي   المدا   القيادت الكيا مية :الثا  لقجم ا  

قم
ل 
ا

 

 الفق ات

 د  ة مما جة

دا
 
ت 
ي 
مب

 

 ت
بي
م

طة 
ج
كو
م

 

لة
لي
ق

دا 
 
ة 
يل
قل

 

 الم ال األول: كفعيل العالقات اإل جا ية

      في توفير مناخ الع قات اإلنسانية. مدير المدرسة يسهب  1

       التفا ب.يوفر جو يسود   2

يبرص عل  التواص  االجتماعي مع المعلمين في  3
 المختلفة.المناسبات 

     

      المعلمين.ميو   إل يتعرل  4

      يتفهب مهاك  المعلمين. 5

      بالصبر في تعاملر مع المعلمين.يتصل  6

      المعلمين.يبافم عل  أسرار  7

      المعلمين بلبب األسماء لهبينادي  8

      االسترابة.أإناء في من وقتر مع المعلمين  ج ءا يقضي 9

      راء المعلمين.آيتقب   10

      الهعور بالمس ولية لدا المعلمين.يع    11
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      في ب  مهك ت المعلمين الخاصة بهب. يساعد 12

      بالعد  بين المعلمين. يتبل  13

      ال لبة.الع قة بين المعلمين وأولياء أمور  يرسخ 14

      أبد أساليب التبفي . المديح  يستخدب 15

 الم ال الثا  : إي اك مدي  المد جة للمعلميي ح  المهام القيادية

      المدرسية.يتيح للمعلمين المهاركة في اإلدارو  16

      عل  مهاركة المعلمين في صنع القرارات. يبرص 17

      التي يتخذ ا بصورو جماعية. القرارات يناقش 18

      يو ع المهاب اإلدارية وف  قدرات المعلمين. 19

يهرك المعلمين في وضع الخ   الع جية للمهك ت  20
 المدرسية.

     

      الم تمرات.عل  المهاركة في  المعلمينيهجع  21

بعر  في بالة  يابفي برنامج اإلهغا  يهارك  22
 المعلمين.

     

      اإلدارية.المعلمين في ب  المهك ت مع  يتساعد 23

المعلمين في تبديد االبتياجات للت وير  مع يتعاون 24
 المهني.

     

      المختلفة.يهرك المعلمين في تنميب الجداو   25

المعلمين في المدرسة عل  المهاركة في اتخاذ يهجع  26
 القرارات.

     

      مع المعلمين اآلإار المترتبة عل  اتخاذ القرارات. يتدارس 27

      يهرك المعلمين في وضع الخ ة االستراتيجية للمدرسة. 28

 الم ال الثالث: كفويض الصالحيات

      يبتعد عن المرك ية في اتخاذ القرارات. 29

      مهامر الروتينية لبعر المعلمين. يفور 30

نجا  ص بيات ال  مة التي تمكنهب من إالمعلمين ال يمنح 31
 األعما .

     

      اإلدارية.المعلمين في ب  المهك ت  يفور 32

      الدراسي.عل  إعداد الجدو   يهرل 33

       يابر.التخاذ القرار في با   مساعد يدرب  34

يتيح الفرصة الكتساب المعلمين خبرو تساعد ب في ت وير  35
 العم . 

     

داء المعلمين الذين تب بالتغذية الراجعة عن أ يهتب 36
 تفويضهب.

     

      مور.األين بادارو اجتماع مجلس أولياء يفور أبد المعلم 37

اللجنة المالية بهراء ما يل ب من ابتياجات  يفور 38
 للمدرسة.
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 الكميي الموجج : الثالث:. القجم 2

قم
ل 
ا

 

 الفق ات

كطبيقد  ة   

دا
 
ت 
ي 
مب

 

 ت
بي
م

طة 
ج
كو
م

 

لة
لي
ق

دا 
 
ة 
يل
قل

 

 الم ال األول: الكميي القياد 

ت كد إدارو المدرسة عل  أ مية االلت اب بمعايير  1
 التمي  القيادي

     

باجات  إل تتبن  األ دال االستراتيجية استنادا  2
 ال لبة 

     

      .تهتب باقامة الدورات التدريبية 3

      .تبقي  مرك  تنافسي إل تسع  باستمرار  4

      .تهجع المومفين نبو تقديب أفكار متمي و 5

      .مناسبة لتقديب أداء متمي  تخصص موا نة 6

تعم  عل  تبفي  مومفيها بت  تتمكن من تقديب  7
 متمي و.خدمات 

     

      .تبني فلسفة التغيير بسب الباجة إل تسع   8

 الكميي البي   الثا  :الم ال 

يتوفر في المدرسة بيئة تهجع االتصا  المباهر  9
 مع المر وسين.

     

      .تقوب بت وير كفاءات مومفيها؛ لتبقي  اإلبداع 10

      تستق ب ذوي الكفاءات؛ للعم  فيها. 11

توفر لمومفيها أدوات بديإة تساعد ب عل   12
 بلعمالهب.القياب 

     

يبص  مومفو المدرسة عل  مكافآت تناسب  13
 تقييمهب.

     

تستخدب برنامجا فعاال؛ لدمج المومفين الجدد في  14
 .العم 

     

تخصص موا نة خاصة للعاملين بتنفيذ األنه ة  15
 ترفيهية.مإ : رب ت  االجتماعية

     

 الكميي الخدماك  الثالث:الم ال 

تقوب المدرسة باجراء است  عات مستمرو؛  16
 المتنوعة.لتعرل باجات رواد ا 

     

تعتمد عل  الوسائ  التكنولوجية البديإة في  17
 تقديب خدماتها.

     

      بالسرعة.تتسب إجراءات تقديب الخدمات  18

      .رابةسب إجراءات تقديب الخدمات بالتت 19

     تقوب بالرقابة بهك  مستمر عل  مرافقها لتبسين  20
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 آلية تقديب الخدمات.

تهجع التغذية الراجعة من المومفين ل رتقاء  21
 .بمستوا الخدمات

     

      . تقدب الخدمات بما يتواف  مع ابتياجات رواد ا 22

تبرص عل  متابعة أفض  الخدمات المتبعة في  23
 األخراالمدارس 
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(4الملحق )  
وزارة التربية والتعليم إلىجامعة الشرق األوسط من كتاب تسهيل مهمة   
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(5الملحق )  
مركز الملكة رانيا العبداهلل إلى وزارة التربية والتعليممن كتاب تسهيل مهمة   
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 (6الملحق )
 .المدارس إلىذيبان التربية والتعليم /  من مديرية تسهيل مهمةكتاب 
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 (7الملحق )
 .المدارس إلى مادباالتربية والتعليم /  من مديرية تسهيل مهمةكتاب 
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 (8الملحق )
 البراءة البحثية

 


