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 اإلىداء

وسمـ عميو اهلل صمى محمد ... الحؽ وحبيب الخمؽ، سيِّد العظمى والقدوة األوؿ، اإلماـ إلى  

دربو عمى والسائريف أتباعو، كؿِّ  إلى  

المخمصيف والدعاة العامميف، العمماء كؿِّ  إلى  

 إلى روح والدي الطاىرة رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو

 إلى والدتي الغالية أطاؿ اهلل في عمرىا

 إلى رفيقة دربي رمز الوفاء ومصدر اإللياـ المتواصؿ لي

 زوجتي الغالية

ابنتي العزيزة امف وقتياقتطعت  التيكبدي  ةفمذ إلى  

 اليمامة

معروفاً  لي أسدى أو عونًا، لي قدـ أو حرفًا، عممني مف كؿ إلى  

والمغفرة. القبوؿ وجؿ عز المولى سائلً  المتواضع، العمؿ ىذا أىدي  

 الباحث



 شكر وعرفاف
 

في  الحمد هلل حتى يبمغ الحمد منتياه، الحمد هلل الذي أنعم عمي بنعمتي العقل والدين القائل
 العظيم.صدق اهلل  (76سورة يوسف آية ) (َوفَْىَق ُكمِّ ِري ِعْهٍى َعهٍِى  كتابو العزيز )
مف صنع إليكـ معروفا فكافئوه، فإف لـ تجدوا ما تكافئونو بو  وسمم()صمى اهلل عميو  وقال رسول اهلل

 ( رواه ابو داوود.فادعوا لو حتى تروا أنكـ كافأتموه
كمال الدكتور  الدراسة هي طالبًا في برنامج الماجستير ومشرف ىذأتوجو بالشكر الى من رعان

الى أن  ،كان الموضوع عنوانا وفكرة منذ الرسالة، الذي لو الفضل بعد اهلل عز وجل، عمى مخامره
 والتقدير.أصبح بحثا ورسالة، فمو مني كل االحترام 

  الدراسة. هانجاح ىذوأتقدم بالشكر الى كل من قدم لي عونا ويسر لي أمرًا، وساىم في 
األستاذ الدكتور محمود أبو لجنة مناقشة الرسالة المحترمين كما أتقدم بالشكر الجزيل الى 

 سمره، والدكتور إبراىيم صميبي.
ان  ارتأواوًأخيرًا أتقدم بجزيل الشكر الممزوج بالمحبة والعرفان لمن تمنيت أن أذكرىم لكنيم، 

أولئك الذين كانت بصمتيم  ا بوسعيم ويحتسبونو عند اهلل،يكونوا جنودا مجيولين، يقدمون كل م
 في الدعم واإلسناد والتعزيز في كل مراحل البحث. واضحة

 
  الباحث

 





 

ب  

 

 ممخص
 

ىدددفت ىددذه الدراسددة إلددى التعددرف عمددى درجددة ممارسددة مددديري المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة الخميددل 
يير الجدددودة الشخصدددية مدددن وجيدددة نظدددر المعممدددين، حيدددث أجريدددت الدراسدددة عمدددى عيندددة مكوندددة مدددن لمعدددا

( معممدددًا ومعممدددة يعممدددون فدددي المددددارس الحكوميدددة فدددي محافظدددة الخميدددل، تدددم اختيدددارىم بالطريقدددة 542)
كدددأداة لجمدددع  اإلسدددتبانة، واسدددتخدمت الدراسدددة المدددنيج الوصدددفي مدددن خددد ل اسدددتخدام الطبقيدددةالعشدددوائية 

 ات.البيان
 

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
إن درجة ممارسدة مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة 

جددداءت بدرجدددة متوسدددطة، حيدددث بمدددغ المتوسدددط الحسدددابي لمدرجدددة الكميدددة لمعدددايير الجدددودة  نظدددر المعممدددين
 . %(67.15( وبنسبة مئوية بمغت )3.36الشخصية )

إن درجة ممارسدة مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة 
الع قدددات اإلنسدددانية  مجدددالجددداءت بدرجدددة كبيدددرة، أمدددا  الصدددفات الشخصدددية لمجدددالنظدددر المعممدددين وفقدددًا 

 أداء العمل الفائق فجاءت بدرجة متوسطة.  ومجالالتواصل الفاعل  ومجال

ق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية لدى مديري وجود فرو وتبّين 
وبالنسبة  المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير الجنس،

 الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصيةلممتغيرات: المؤىل العممي والمديرية والمرحمة ظيرت فروق في 
روق لصالح البكالوريوس والماجستير فأعمى، ولصالح مديرية تربية جنوب الخميل والمرحمة وكانت الف
 الثانوية.

في الدرجة الكمية (  ≥ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وتبّين 
لمعممين لمعايير الجودة الشخصية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر ا

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 
 :منياوبناًء عمى النتائج السابقة فقد خمصت الدراسة إلى عدة توصيات 

 األكاديميدددة فدددي المجددداالت المدددراءومسددددؤوليات  وشددددداممة لتوصدددددديف أدوار وأنظمددددددة دقيقدددددةوضدددددع لدددددوائح 
وواجبدداتيم، ووضددعيا ضددمن  أعضددداء ىيئدددة التددددريس بحقدددوق المدددراءزيددادة وعددي ، واإلداريددة واالجتماعيددة

ومياراتيم وممارسدتيم لمعدايير الجدودة الشخصدية فدي مدراء المدارس االستفادة من خبرات ، لوائح وأنظمة
 .مديري المدارس وتدريبيم تنمية
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The degree of the practice of the principals of public schools in Hebron governorate 

to the standards of personal quality from the perspective of teachers. 

Prepared by: Mohammad Younis Ismael AL-Najjar 

Supervised by: Dr. Kamal Makhamrah 

Abstract 

This study aimed at identifying the degree of practice of the public-school principals in 

Hebron governorate to the personal quality standards from the point of view of teachers. 

The study was conducted on a sample of (542) teachers working in public schools in 

Hebron governorate, Descriptive approach through the use of a questionnaire as a data 

collection tool. The study reaches the following results: 

The degree of practice of the principals of public schools in Hebron governorate to the 

personal quality standards from the point of view of the teachers came to a medium level, 

where the mean of the total score of personal quality standards (3.36) and percentage 

(67.15%). 

The degree of practice of the principals of public schools in Hebron governorate to the 

standards of personal quality from the point of view of teachers according to the field of 

personal qualities came to a great extent, and the field of human relations and the field of 

effective communication and the field of the performance of super work came to a medium 

degree. 

There are significant differences in the total degree of personal quality standards were 

differences in favor of bachelor's and master's degree and above, and in favor of the 

Directorate of Education south of Hebron and the secondary stage. 

There are no statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) in the 

total degree of personal quality standards of the principals of public schools in Hebron 

governorate from the point of view Teachers are attributed to the variable years of 

experience. 

Based on the above results, the study reached several recommendations, the most 

important of which are: 

Setting up accurate and comprehensive regulations to define the roles and responsibilities 

of managers in academic, administrative and social fields. Raising managers' awareness of 

the rights and duties of faculty members and placing them within regulations and 

regulations. Benefiting from the experiences of the principals and their skills and their 

practice of personal quality standards in the development principals and training.   
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 الفصؿ األوؿ 

 اإلطار العاـ لمدراسة
 

  مقدمة 1.1
يعتبر مدير المدرسة من أىم القيادات التربوية في السمك التعميمي، إذ تعول عميو اإلدارة التربوية كثيرًا 

في تحقيق أىدافيا، وفي تنمية البيئة التعميمية المدرسية التي يقودىا، ويعمل عمى تطويرىا، فالمدير 

عممية اإلدارية، والركيزة األساسية في النيوض باإلدارة المدرسية وتطويرىا وتحسين المحور الرئيس لم

 يتوقف عميو نجاح العمل اإلداري بالمدرسة. الذيأدائيا، فيو العنصر الفعال 

اإلدارة التربوية والمدرسية، وتتفق اإلدارة التربوية مع  اكما تعد اإلدارة ىي األصل الذي انبثقت عني

امة في الخطوات الرئيسية ألسموب العمل في كل منيما، ولكنيا تختمف عنيا في التفاصيل اإلدارة الع

 (.8102التي تشتقيا من طبيعة التربية والتعميم )الغريب، الصويمح، 

وتعتبر إدارة المدرسة المسئولة األولى عن تحقيق رؤية ورسالة المدرسة، حيث أنيا تعد بمثابة الميسر 

اخل المدرسة، وتساىم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الط ب، لتطوير نظام العمل د

التعاون والمشاركة داخل المدرسة، وىي ذات  حومعاونة األفراد العاممين عمى القيام بأعماليم، ونشر رو 

شرافيو، اص ت وثيقة بكافة عناصر العممية التعميمية من معممين ومناىج وط ب وجو  نب إدارية وا 

عكس ىذه  المدارس النمط العام لمتعميم في المجتمع بخصائصو وقوانينو وتنظيماتو، كما ليا وعادة ما ت

نتاجو )الجبوري،  ردور ميم في تطوي  (.8118العمل التربوي وزيادة فعاليتو وا 

ويمثل تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس إحدى الركائز لتنمية الموارد البشرية وتحسين األداء 

ل المدرسة، ألن مدى فعالية أداء األشخاص العاممين في المدرسة تعتمد عمى أداء إدارة الكمي داخ

المدرسة نفسيا ومدى وجود ميمة واستراتيجية وأىداف واضحة لممدرسة كنظام، حيث يحدد ما يجب 
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د عمى األفراد القيام بو داخل المدرسة، وكذلك المخرجات المتوقعة واألنماط السموكية المرغوبة ويحد

مدى مناسبة مياراتيم لمميام التي يقومون بيا وجوانب األداء التي تحتاج لمتحسين واإلجراءات ال زمة 

 (.8100لع جيا )مجاىد وعناني، 

فتم إضافة االتجاه نحو تطبيق الجودة في اإلدارة المدرسية تتويجا ليذا التغيير وليذه االتجاىات التي 

 الجودة،في ظل معايير إدارة  ةح اإلدارة المدرسية المعاصر بات األخذ بيا ضرورة من ضرورات نجا

ومتطمبات العصر ومعطياتو التي فرضت نفسيا بقوة عمى توجيات اإلدارة التربوية التي تسعى دائمًا 

إلى تحسين أدائيا تحقيقًا لميدف األكبر، وىو تحسين المنتج التعميمي المتمثل في الط ب والطالبات 

 (.8100محافظة وفريحات، )

فنظام إدارة الجودة الشاممة ال يقتصر عمى تطوير معايير االداء والتركيز عمى تحسين أداء المدراء 

والمعممين والط ب وتطوير البرامج والخطط الدراسية، وتحسين عمميات التقويم التربوي، حيث أن 

خرجات ىذا النظام، التركيز عمى مدخ ت وعمميات النظام التربوي ىو وحده الذي يكفل لنا جودة م

 (.8118واالرتقاء بمستوى األداء والتحسين والتطوير المستمرين )أبو حصيرة، 

تقوم عمى معايير وضوابط دقيقة تضمن نجاح أداء المدرسة  بالمدارسفإدارة الجودة الشاممة  

وتطبيق  الشخصية لدى المديرين القائمين عمى إدارة الجودة وعناصرىا، إال أن نجاحيا مرىون بمستوى

 (.8102الجودة الشاممة في المدرسة )السممي، 

فالجودة الشخصية ىي األساس التي تبنى عميو الجودة المدرسية، فاألفراد ىم المتغير األساس ولبنة 

 (.8100البناء المدرسي في معادلة الجودة وليست العمميات والتقنية )اليحيوي، 

جودة الشخصية التي ينبغي توفرىا التقوم عمييا األداء  تفيناك مجموعة من سمات الشخصية وسما

لدى مديري ومديرات المدراس من أجل ضمان جودة العمل، وىذه السمات تتعمق بالصفات اإليجابية 



 

3 

 

لشخصية المديرين وقدرتيم عمى إقامة ع قات إنسانية معتدلة، وتواصل إداري جيد وفاعمية في العمل 

 (.8102)السممي، 

ىا في نجاح المدرسة في تحقيق الجودة، وفي تحسين أداء العمل ر ة الشخصية، ودو ونظرًا ألىمية الجود

المدارس الحكومية في محافظة ممارسة مديري  درجة معرفةاإلداري، فإن أىمية ىذه الدراسة تتحدد في 

 .الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

 مشكمة الدراسة  2.1

ىمو لمقيام ؤ ريادي يتطمب توفر مجموعة من الخصائص والمميزات التي ت يقوم مدير المدرسة بدور

ر الصحة الجيدة والذكاء والقدرة، والسمات يتوفجميع المستويات، وىذا يتطمب بأعباء ىذا الدور عمى 

يكون و الشخصية، فينطمق مدير المدرسة من دراية معرفية ويكون لديو اتجاىات إيجابية نحو العمل، 

دارتو، وقدرتو قادرًا عمى  تفعيل األنظمة والقوانين بطريقة مميزة مع إقناع الذين يتعاممون معو بحكمتو وا 

مما ينعكس إيجابًا عمى العمل في المدرسة،  عمى تنمية اتصاالت فعالة وتحسين عام لبيئة العمل

لك وذ وعميو يمثل أداء مديري المدارس تحديًا حقيقيًا كون معظميم غير متخصصين في اإلدارة

  .بالرجوع إلى السج ت المتوفرة في مديريات التربية والتعميم التابعة لوزارة التعميم العالي

 التساؤل التالي:  اإلجابة عن مشكمة الدراسة فيوانط قًا مما سبق: تتحدد 

مف وجية  معايير الجودة الشخصيةمديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ لما درجة ممارسة 

 مميف؟نظر المع

 أسئمة الدراسة  3.1
 : انبثق عن الدراسة األسئمة التالية

مددن  درجددة ممارسددة مددديري المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة الخميددل لمعددايير الجددودة الشخصدديةمددا  .1
 وجية نظر المعممين؟
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ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة  لمدىتختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة ىل  .2

، الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين تعزى لممتغيرات التالية: )الجنسالخميل لمعايير 

 والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة، والمديرية، والمرحمة(؟.

 الدراسة أىمية 4.1
 :اآلتي تكمن أىمية الدراسة في

   ت موضوع الجودة الشخصية بأبعادىا التي تناولعمى حد عمم الباحث تعتبر من الدراسات القميمة

في اإلدارة المدرسية في محافظة الخميل، فتكون الدراسة الحالية إضافة لممكتبة ومدخل لدراسات 

 أكثر توسعًا حول معايير الجوة الشخصية في التعميم.

  الميدان التربويتسيم نتائج وتوصيات الدراسة في تطوير برامج تدريب المديرين والمديرات في. 

 راسة أىداؼ الد   5.1
 إلى:  الدراسة ىدفت

  لمعايير الجودة الشخصية  الحكوميةالكشف عن درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس

بمجاالتيا )الصفات الشخصية اإليجابية، الع قات اإلنسانية، الفاعمية في العمل( من وجية 

 نظر المعممين.

 س تقييم درجة ممارسة معايير الجودة الشخصية الممارسة من قبل مديري ومديرات المدرا

الحكومية في محافظة الخميل، تم التعرف عمى احتياجاتيم التدريبية، والعمل عمى سد النقص، 

فيفيد الجيات المسؤولة عن التدريب التربوي، ومشرفي اإلدارة المدرسية، ومديري التربية 

والتعميم ووضع البرامج التدريبية لمديري ومديرات المدراس وفق أسس ومعايير الجودة 

 الشخصية.
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 راسة ات الد  فرضي   6.1
 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني انبثقت الفرضيات التالية:

متوسطات  بين(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  الفرضية األولى:
درجدددة ممارسدددة مدددديري المددددارس الحكوميدددة فدددي محافظدددة الخميدددل لمعدددايير تقدددديرات أفدددراد عيندددة الدراسدددة ل

 تعزى لمتغير الجنس. ودة الشخصية من وجية نظر المعممينالج
متوسطات  بين(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىي ال :الثانيةالفرضية 

ممارسدددة مدددديري المددددارس الحكوميدددة فدددي محافظدددة الخميدددل لمعدددايير  درجدددةتقدددديرات أفدددراد عيندددة الدراسدددة ل
 .تعزى لمتغير المؤىل العممي المعممينالجودة الشخصية من وجية نظر 

متوسطات  بين(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىي ال :الثالثةالفرضية 
ممارسدددة مدددديري المددددارس الحكوميدددة فدددي محافظدددة الخميدددل لمعدددايير  درجدددةتقدددديرات أفدددراد عيندددة الدراسدددة ل

 .تغير سنوات الخبرةتعزى لم الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين
متوسطات  بين(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىي ال :الرابعةالفرضية 

ممارسدددة مدددديري المددددارس الحكوميدددة فدددي محافظدددة الخميدددل لمعدددايير درجدددة تقدددديرات أفدددراد عيندددة الدراسدددة ل
 .تعزى لمتغير المديرية الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

 بددين(  ≥ 0.05) الداللددة وجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوىي ال :الخامسػػةفرضػػية ال
ممارسددة مددديري المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة الخميددل  درجددةتقددديرات أفددراد عينددة الدراسددة لمتوسددطات 

 .تعزى لمتغير المرحمة لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

 راسة حدود الد   7.1
  . تركزت الدراسة عمى المفاىيم التربوية التي وردت بيا: المفاىيميةد الحدو  -

 الحكومية في محافظة الخميل.معممي ومعممات المدارس براسة ىذه الدّ  تحددت :البشريّ  الحدّ  -

 محافظة الخميلراسة عمى ىذه الدّ  تقتصر ا: المكانيّ  الحدّ  -

  .2018 -2017الفصل الدراسي الثاني لمعام : الزمانيّ  الحدّ  -
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 مصطمحات الدراسة 8.1
الوعي والسعي لتطبيق نظام إدارة الجودة الشخصية من قبل اإلدارة المدرسية  يىممارسة: الدرجة  

 (.2368: 2011وفريحات،  )محافظةفي المؤسسات التربوية 

الدرجة التي يحصل عمييا المعممون من اإلجابة عمى فقرات مقياس الجودة  :وتعرف إجرائيًا بأنيا

 خصية الذي أعد ليذا الغرض.الش

"القواعد النموذجية واألطر المرجعية  (885، ص8113والنجار،  ةتشحا) كما يعرفيا معاييرالمعايير: 

والشروط التي تحكم من خ ليا أو يقاس عمييا سموكيات األفراد أو الجماعات وأنماط التفكير أو 

  .اإلجراءات"

الصورة المثمى لمجودة الشخصية التي ينبغي أن تتوفر لدى ويقصد بيا إجرائيًا: عبارات وصفية تحدد 

 مديري المدارس في محافظة الخميل حتى يتم الحكم عمى أعماليم.

فمسفة إدارية عامة تركز عمى االستخدام الفّعال لمموارد البشرية لممؤسسة لتحقيق األىداف،  :الجودة

، 8113مر لنظام الجودة )أحمد، من خ ل التوافق مع متطمبات المجتمع ضمن التحسين المست

 .(22ص

إلى خصائص محددة تكون أساسًا في طريقة أداء  المعممينترجمة احتياجات  :وتعرف إجرائيًا بأنو

 عمل مدراء المدارس الحكومية في محافظة الخميل.

التي  الصفاتمجموع ( "الجودة الشخصية بأنيا 12، ص2007العيسي، )عرفت  الشخصية:الجودة 

العالي لمذات، والقدرة عمى ممارسة  التفكيرا الشخصية اإليجابية، وتتضح في تتمتع بي

من عاٍل بقدر  مع الحفاظالمسؤولية الشخصية والمثابرة، وتنفيذ ما يوكل لو من أعمال، 

دارة  إضافةً الصدق واألمانة،  إلى قبول النقد البناء والمرونة والقدرة عمى التكيف مع التغيير وا 

 الوقت بنجاح.
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أداء مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمياميم بطريقة صحيحة من بأنيا  إجرائيًا: تعرؼو 

خ ل ما يتمتعون بو من صفات شخصية وع قات إنسانية وتواصل فعال وفاعمية في العمل 

 .من وجية نظر المعممين
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري 1.2

 الجودة الشخصية 1.1.2
ويرجع ذلك إلى أن  الميمة،من الموضوعات  مدراء المدارسيعتبر موضوع الجودة الشخصية لدى 

 .، وجودة الفرد ىي أساس جودة المؤسسةالمدير ىو العنصر الفعال في جودة التعميم

 مفيـو الجودة الشخصية 1.1.1.2

ومدن ىدذا المنطمدق فقدد أشددار بيددة وبجدوىرىم، الجدودة الشخصدية بصدفات األشدخاص اإليجا يدرتبط مفيدوم

 أن الجددددددددودة الشخصددددددددية تعنددددددددي:" الدرجددددددددة التددددددددي يعبددددددددر عندددددددددىا الفددددددددرد عددددددددن( إلددددددددى 2006) مدددددددداليي

 مميددزًا فددي العمددل، وأىددم سددمات ءً سددمات شخصددية إيجابيددة، ويمددارس ع قددات إنسددانية جيدددة، ويظيددر أدا

 شخصية الفرد وقدراتو".  الجودة الشخصية ىي تقدير الذات الذي يصنع الجانب األكبر من

 حيدددث أشدددار إلدددى أن أىدددم مدددا ،أسددداس الجدددودة الشخصدددية يعتبدددر تقددددير الدددذات( أن 2011ويدددرى فدددوزي )

 يحددد الجدودة الشخصدية ىدو عنصددر تقددير الدذات، والدذي يعدد أساسددًا لقيداس فاعميدة الشخصدية وسددماتيا

 .اإليجابية

  :أىمية الجودة الشخصية 2.1.1.2
الحيدداة مددن خدد ل  فددي تحقيددق النجدداح والتددأثير اإليجددابي فددي ذات أىميددة كبيددرةالجددودة الشخصددية  تعتبددر

 .الثقة بالنفس وتحقيق الذات
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أن الثقدة بدالنفس، وامدت ك الخصدائص  ( عمدى2000( وأبو سبعة )2002عبد العال )أكد كل من فقد  

ية والمينيدة، ويدؤثر مدذات، يظيدر قيمدة الفدرد االجتماعيدة والشخصدل الشخصية اإليجابية، والتقدير العالي

الطريقددة التددي يددتم بيددا التعامددل مددع اآلخددرين، وفددي القدددرة عمددى  عمددى مسددتوى األداء فددي العمددل، وعمددى

السدمات تعدد مفتداح الشخصدية السدوية، وطريقدًا لموصدول إلدى  التأثير عمييم، وىو مدا يشدير إلدى أن ىدذه

لميني، وفي مجدال اإلبدداع والسدعادة الشخصي واالجتماعي وا النجاح في الع قات االجتماعية والتوافق

 .في تحديد السموك االجتماعي والشخصي والتفاؤل والتشاؤم، ليذا فيي عامل ميم
وعميو تمثل ممارسة إدارة المدرسة تحديًا حقيقيدًا؛ لكددون معظددم المددراء غيددر متخصصددين فددي اإلدارة أو 

  2006) .لوكداس، إداريدة )غير مددربين لتدولي ميدام 

كددددي يمددددارس مددددير المدرسدددة ميددددامو بفاعميددددة، وتاحقددددق المدرسدددة أىدددددافيا كددددان البددددد أن يتحمدددى مددددراء ول

المدددارس بمعدددايير الجدددودة الشخصدددية، التدددي تعدددد مدددن المفددددداىيم اإلداريدددددة الحديثدددددة شدددددبو المتفدددددق عمدددددى 

فقددًا لممعدددايير التددي يتوقعيددا المسددتفيدون لتحقيددق معناىدددددا بأنيدددددا: أداء المدددراء لميدداميم بطريقددة صددحيحة و 

رضداىم مدن خد ل مدا يتمتعدون بدو مددن صددفات شخصددية إيجابيددة، وع قددات إنسددانية، وتواصددل فاعددل، 

 (.2006 وأداء العمدل بطريقدة فائقدة )مداليي،

فدددالمتغير األسدداس فددي معادلددة الجددودة ىدددم  رد،وتمثددل الجددودة الشخصددية أىميددة حيددث تبدددأ الجدددودة بدددالف

 يصددددنعون المنتجددددات ويبتكددددرون الخدددددمات ذات الجددددودة العاليددددة، ويدددددديرون األفدددددراد؛ ألنيدددددم ىدددددم الدددددذين

فدددإن تعزيدددز الجدددودة الشخصدددية  األنظمددة، ويجعمونيدددا تعمدددل بكفددداءة، وليسدددت التقنيدددة أو األدوات؛ لدددذلك

 كفاءتيم وتعّرف ذاتيم وفيميدا وتنميتيدا، ويزيدد مدن معدرفتيم بكيفيددة دؤدي إلدى رفدعي مدراء المدارسلددى 

 .Halan, 2005))بجددودة عاليددة  المؤسسةإدارة 

وبنائيددا، ويجعددل  وبنددددداء قددددددراتيم الوظيفيدددددة وتحفيدددددزىم لتحقيدددددق الجدددددودة الشخصدددددية ويعمددددل عمددددى تأىيددددل

وأىدددداف لتحقيقيدددا بشددددكل ندددداجح، ويعدددددزز ثقدددددتيم بأنفسددددديم، ويرفدددددع مسدددددتوى تقدددددديرىم فدددي داخميدددم دوافدددع 
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طدددد ق ومسدداعدتيم  طاقدداتيم وقدددراتيم اإلبداعيدددة الكامندددة، وتخميصددديم مدددن ضدددغوط العمدددل، لددددذواتيم، وا 

 .  (Brown, 2009) جودة األداء عمدى تحويدل جدو العمدل إلدى بيئدة جاذبدة، ورفدع مسدتوى

المسدددتمر لمدددذات، الدددذي يدددنعكس عمدددى  وتتميددددز الجددددودة الشخصددددية بأنيددددا ال تنتيددددي أبدددددًا مددددن التحسددددين

 .2006) مددداليي،)اكتسدددابيا وتعزيزىدددا  السدموك اليدومي لمفدرد، ويمكدن

 أبعاد الجودة الشخصية: 2.1.2
  :تتمثل في لمجدددودة الشخصدددية أبعددداد

 :الصفات الشخصية اإليجابية 1.2.1.2
الكددددفء، التددددي تميددددزه عددددن  الشدخصبيدددددا  تشدير إلدى الصفددددات العقميدددة والبدنيدددة والوجدانيدددة التددي يتميددز

 الشددددخصومدددددددن صدددددددفات الجدددددددودة الشخصدددددددية أن يتمتدددددددع ، ممارسددددتو لوظائفددددو غيدددددددره و تظيدددددددر أثنددددددداء

لمدددذات، و ممارسددددة المسددددؤولية  دية اإليجابيددددة، مثددددل: القدددددرة عمددددى التمتددددع بتقدددددير عددددالبسددددمات الشخصددد

قددددر عدددال مدددن الصددددق واألماندددة، والصدددبر، وقبدددول النقدددد البنددداء  الشخصددددية والمثددددابرة، والمحافظددددة عمددددى

دارة الوقددددددددددددددت بنجدددددددددددددداح، والجددددددددددددددد فددددددددددددددي والمرونددددددددددددددة،  والقدددددددددددددددرة عمددددددددددددددى التكّيدددددددددددددددف مددددددددددددددع التغييددددددددددددددر، وا 

 (Finkelman and Kenner, 2009). العمل واالنضباط وااللتزام

 :العلقات اإلنسانية 2.2.1.2
وأعضددداء ىيئدددة التددددريس، والتدددي تحمدددل فدددي المدددير تشددير إلدددى التفددداع ت اإليجابيدددة التدددي تحددددث بدددين 

 فيددددددزىم ألداء ميددددددداميموالعدددددددل واألخددددددواة واالحتددددددرام المتبددددددادل والتعدددددداون لتح ثناياىدددددددا معددددددداني التواضدددددددع،

عاليددددة مددددن الجددددودة الشخصددددية  فدي تأديدة ميداميم والوصدول إلددى درجددة المددراءإن نجاح  بجودة عالية 

 ، ويقتضددددي ذلددددك تطبيددددق قواعددددد أساسدددديةالمدرسدديناإلنسددددانية مددددع  يتطمدددددب ممارسدددددة أسدددددموب الع قدددددات

شخصدددددديتو ببصدددددديرة نافددددددذة عنددددددد  النفعددددداالت بشدددددكل متدددددوازن، وأن تتصدددددفومحدددددددة تتمثدددددل فدددددي إدارة ا

 بسددددددموكياتيم لمتعامددددددل معيددددددم مددددددن منطمددددددق سددددددموكياتيم وحددددددداالتيم، التعامدددددل مدددددع اآلخدددددرين، والمعرفدددددة
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لبقدددة، وأن يكدددون لديدددو قددددرة فائقدددة  دب بطريقدددةواالحتدددرام المتبدددادل آلرائيدددم وأفكدددارىم ورفدددض مدددا ال يتناسدد

 بأسموب ىددادئ متددزن لمواجيددة إدارة األزمددات، وحددل الخ فددات وعدددم ، وأن يتحمدىالمشك تعمدى حدل 

المشددك ت وحّميددا، والتقيدددد عندددد  تصدددعيد األمدددور والصدددراعات بصدددفة شخصدددية أو التيدددرب مدددن مواجيدددة

ن كاندت ال تتناسدب معددو شخصديًا، والمحافظدة عمدى سدرية العمدل أسدس العمدلحدل المشدك ت بدنظم و   وا 

(Reina, 2006). 

 إلددى الع قددات اإلنسددانية بأنيددا السددموك اإلداري الددذي يقددوم عمددى تقدددير كددل فددرد( 2000) ويشددير أحمددد

مكاناتو وخدماتو، واعتباره قيمة عميدا فدي حدد ذاتدو، والدذي يقدوم  المتبدادل  عمدى االحتددراموتقدير مواىبو وا 

مؤسسددة مددن  بددين صدداحب العمددل والعدداممين، ثددم بددين العدداممين بعضدديم الددبعض، وبدددين المشدددتغمين فدددي

وحسدن القصدد فدي  المؤسسات والمتصدمين بيدذه المؤسسدة، والدذي يقدوم عمدى حسدن النيدة نحددو اآلخددرين،

اإلداريددة عمددى ىدددى مددن  مشدددك تالعمددل، والددذي يقددوم عمددى الدراسددة والموضددوعية العمميددة الجماعيدددة لم

يمان عميق بانتماء الفرد إلى  .الجماعة التي يعمل فييا المصمحة العامة، والذي يقوم عمى شعور وا 

 مددن خدد ل مددا تقدددم نسددتطيع القددول أن لمع قددات اإلنسددانية، وتفعيددل الدددور االجتمدداعي لممدددير سددواء مددع

والتربويدة  مع كل من لدو صددمة بالعمميددة التعميميددة العاممين في المدرسة أو المجتمع المحمي المحيط، أو

يجابيدددًا فدددي إنجددداز أىدددداف المدرسدددة وغاياتيدددا، عمدددى أن تكدددون ىدددذه الع قددددات عمدددى أسدددس  دورًا ىامدددًا وا 

 .موضوعية
تيددتم بالع قددات اإلنسددانية فددي العمددل،  مدرسددة الع قددات اإلنسددانية نظريددة( بددأن 2004) الخواجددايشددير و 

ليسددت موروثددة فددي القائددد التربددوي، وال ىددي تابعددة مددن القائددد التباعددو فددي المدرسددة،  وتددؤمن بددأن السدددمطة

القائد نظرية وىو يكتسبيا من اتباعو من خ ل ادراكيم لممؤى ت التي يمتمكيا ىذا القائد،  فالسدمطة فدي

 ىميدةضمن مسؤوليات مدير المدرسة أن يتعرف ويفيم ويحمل حاجات المدرسدين والت ميدذ ليقددر أ ومدن

 .التوفيق بين حاجات المدرسين والت ميذ وحاجات المدرسة
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 ال يقصددددددون أن ينخدددددرط اإلداري فددددددي ع قددددددات المدرسدددددةأن أصدددددحاب ىدددددذه ( 2001) ويدددددذكر عدددددريفج

والمرؤوسدين،  مباشرة مع العاممين بحيث ال تعود ىناك مسدافات اجتماعيدة تفصدل بددين المددديرشخصية 

لمعدداممين بحيددث يددؤدي  نظريددة ىددو مراعدداة األبعدداد النفسدددية واالجتماعيدددةولكددن مددا يتوخدداه أصددحاب ىددذه ال

يتطمعددون دائمددًا إلددى نددوع مددن  العدداممين أدوارىددم دون المجددوء لممراوغددة أو مقاومددة السددمطة، ألن العددداممين

شدأنيم بعنايدة مثممدا تدولي متطمبدات  الفيم المشترك يجعدل السدمطة تشدعرىم بدأن مصدمحتيا أن تنظددر فددي

أن يركددز عمددى العمددل فتقددل األخطدداء  عنايتيددا، فالعامددل الددذي ال يكددون معوقددًا بمشددك ت يسددتطيعالعمددل 

ويحددافظ عمددى التعدداون مددع األقددران دعمددا  التددي يرتكبيددا وتددزداد وجددوه التكامددل بددين عممددو وعمددل الفريدددق،

 .الستمرارية المؤسسة ونجاحيا

 :الفعاؿالتواصؿ  3.1.2
وأعضدددداء ىيئددددة التددددريس  المدددير بدددينومعرفيدددة قيدددام ع قدددات ماديدددة  يمثدددل التواصدددل أىميدددة بالغدددة فدددي

 إرسدددددددال معمومدددددددات المددددددديرتواصددددددل يتواصددددددل وىددددددو حددددددوار يتبددددددادل فيددددددو  فالتواصددددددددل ىددددددددو مددددددددن فعددددددددل

أعضددداء ىيئدددة التددددريس بيددددف  وأفكددار وأحاسدديس سددواء كددان ىددذا التبددادل قصددديًا أو غيدددر قصددددي مدددع

التواصددل إذ أنددو اآلليددة التدددي توجددد بواسددطتو الع قددات اإلنسدددانية  بددادل بددين الطددرفين وتحقيدق تفداىم مت

 (Lasater, 2010). وتتطور

لموصددددف  المدددديرتفيّدددم أعضددداء ىيئدددة التددددريس و  المدددديرإن مددددددن أىددددددم ميددددددارات التواصددددددل الفاعددددددل بددددددين 

 ، وعددددم التعدددالي عمدددى الطدددرف اآلخدددر، واسدددتخدام نبدددرة صدددوتالحدددوار الدوظيفي، واإلبددداع فددي ميددارات

واالسدددتدالل بجواندددب واقعيدددة عندددد  مناسدددبة لمحدددوار، ألن درجدددة ونبددددرة الصددددوت تنبئددددان عددددن الشخصددددية

آلخدددر، وتجندددب مقاطعدددة ا والمرونة في الحديث، واستخدام أسموب اإلقناع، واالىتمدام بدالطرف المحادثددة

بالرسدددددالة ومدددددا تنطدددددوي عميدددددو مدددددن مشددددداعر المتحددددددث إزاء  المتحددددددددث، وحسدددددددن اإلنصدددددددات واالىتمدددددددام

رؤيدددددة األشدددددياء مدددددن  والتركيدددز عمدددى مدددا يقدددال ولددديس عمدددى الكيفيدددة التدددي ينقدددل بيدددا، ومحاولدددة الموضدددوع،
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واالحتفدداظ بددالحكم والتقيدديم حتددى ينتيددي المتحددددث مدددن  فتددددداح العقدددددل لمدددددا يقدددددال،منظدددددور المتحددددددث، وان

 المكددددددددان والزمددددددددان المناسدددددددددبين لنقدددددددددل أي نقدددددددددد بنددددددددداء لمطدددددددددرف اآلخدددددددددر، وتجندددددددددب ك مدددددددددو، واختيدددددددددار

 .Ludden, 2001))االنفعال

 :أداء العمؿ بطريقة فائقة 4.1.2
 خدددد ل توجيددددو األداء لتحقيددددق الميددددزة التنافسددددية بكفددداءة وفاعميدددة مدددنألعمددداليم  المدددراءأداء  يقصدددد بيدددا

وممارسدددة اإلدارة الوقائيدددة عدددن  ويتحقدددددق أداؤىدددددم عدددددن طريدددددق وضدددددعيم معدددددايير لدددددقداء قابمدددددة لمتحقيدددددق،

الوقدددت والمحافظدددة  واإلدارة بالحقددائق، والمعرفدددة بأسددداليب إدارة طريددق بندداء الجددودة فدددي عمميدددات العمدددل،

مصددمحة العمددل، وعددددم إضددداعتو فدددي  واسدتخدام أوقداتيم وتسدخير طاقداتيم أثنداء العمدل بمدا يخددم عميدو،

 استخدام طددرق التفكيددر اإليجابيددة، ومحاولددة المعرفددة بتفاصدديل العمددل، األمددور الشخصددية. إضددافة إلددى

والم حظة، واالنتباه عند حدل المشداكل  مشداكل وحميدا، والتمتدع بقدوة التركيدزوكيفيدة طدرق التعامدل مدع ال

 كمدراءكمدا يجدب أن يكوندوا عمدى معرفدة بدوظيفتيم  أخذىا بصفة شخصية، إلدى أسدبابيا ومصددرىا دون

وأداء  دارسلممددالفاعمددددة  كامددل ودقيددق، مددع االطدد ع عمددى األبحدداث والتطدددورات فدددي مجدددال القيدددادة بشدددكل

مصددادر القددوة فددي التميددز فدددي أداء العمدددل، وأداء العمدددل  العمددل بنجدداح؛ ذلددك ألن المعرفددة مصدددر مددن

األفكددددار الشددددائعة  الصدددحيحة مدددن المددددرة األولددددى، و تجنددددب التطددددابق مددددع اآلخددددرين. وتحدددددي بالطريقدددددة

وخبدددددددرات الماضدددددددي، واالنفتددددددداح عمدددددددى األفكدددددددار  داس تجدددداربواألنمدددداط والقوالددددب التددددي تقددددوم عمددددى أسددد

.Zaffron and Dave, 2009)) المدارسومحاولددة تطبيقيددا فددي  والتجددددارب الجديدددددة،

ىددذه ىددي األبعدداد األربعددة لمجددودة الشخصددية كمددا جدداءت لدددى العديددد مددن المختصددين بيددذه الشدداكمة، وقددد 

 األبعاد في أداة دراستو. تبنى الباحث ىذه
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 اإلدارة المدرسية: 5.1.2
ا فددي الوقددت الحاضددر اتيددعممي دا وتندددوعتيددلقددد أدى تطددور اإلدارة التربويددة، وتعدددد أىدددافيا، واتسدداع مجاال

وفقددًا لمدنيج ثابددت وطريقددة  تيداتمددارس عمميا إلدى تغييددر وظيفدة اإلدارة المدرسددية، فمدم تعددد عمميددة روتينيدة

دف إلدددى تدددوفير اإلمكاندددات ال زمدددة لتنفيدددذ العمميدددة تيددد ديناميكيدددة عمميددددة إنددددسانيةمحدددددة، بدددل أصددددبحت 

 يئدة الظدروف المناسدبة إلتمدام ىدذه العمميدة بنجدداح، ومددن أىددمتي المدرسة، وكذلك التعميمية والتربويدة في

 :ما يمي (2003)وعمركما أشار مصطفى  وظائف اإلدارة المدرسية

 عمل بالمدرسةتنظيم وتسييل وتطوير نظام ال. 

  مكاناتيتوزيع العمل بين العاممين بالمدرسة وفقًا لمؤى  .م الفرديةتيم وا 

  تحقيدق األىدداف  يئة الظروف الم ئمدة التدي تددساعد عمددىتيتوفير االمكانات المادية والبشرية و

 .التربوية

 تطوير المناىج الدراسية. 

  ًتنمية المعممين مينيا. 

 خرين دراسياً رعاية الموىوبين، وع ج المتأ. 

 النيوض بالمكتبات المدرسية. 

 إعداد برامج التوجيو واإلرشاد الط بي، وتقديم الخدمات الصحية لمط ب. 

 المحمدددي،  تمددددعلمجاإلشدددراف عمدددى الندددواحي الماليدددة لممدرسدددة، وتنظددديم الع قدددة بدددين المدرسدددة وا

 .واالستفادة من ىذه الع قة في خدمة العمميدة التعميميدة والتربويدة

 :في أربع نقاط ىي وظائف اإلدارة المدرسية تتمخص( أن 2000وذكر العمايرة )

 .تمع ومشك تو وأمانيو، والعمل عمى حل مشك تو وتحقيق أىدافولمجدراسة ا .1
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ومتجدددة يسدتطيع مدن  عمى تزويد المدتعمم باعتبداره محدور العمميدة التعميميدة بخددبرات متنوعددة العمل .2

 .مشك ت دا يعترضدو مدنخ ليا وبواسطتيا مواجيدة م

وتعميميم، وتحقيق النمدو  يئة الظروف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد عمى تربية الت ميدذتي .3

 .متيالمتكامل لشخصيا

األىداف التربوية المقررة من  االرتفاع بمستوى أداء المعممين لمقيام بتنفيذ المنداىج المقدررة، لتحقيدق .4

ومعددارف ووسددائل وطددرق تدددريس، وتدددريبيم وعقددد  جد مددن معمومدداتعمددى مددا يسددت اط عيددمخدد ل 

 .الدورات والندوات ليم

 مياـ ومسؤوليات مدير المدرسة: 1.5.1.2
الوظائف األساسية إلدارة المدرسدة  يعد مدير المدرسدة المسدؤول األول في المدرسدة، وعميو تقع مسدؤولية

ًا لمسياسدددة العامدددة لمتعمددديم والفمسددددفة التربويدددة التدددي وفقددد وذلددددك (التنسددديق -التوجيدددو -التنفيدددذ -التخطددديط)

 اختمفدددت النظدددرة لعمدددل مددددير المدرسددددة فدددي اآلوندددة األخيدددرة عمددددا كانددددت عميددددو فدددي تددددضعيا الدولددددة، ولدددددقد

النددواحي الفنيدددة مدددن أىددددم  السدددابق، فمددم يعدددد دوره مقتصددرًا عمدددى النددواحي اإلداريدددة البحتدددة، بدددل أصددددبحت

 (.2000، المنيدف)واالىتمدام ا بدالغ العنايدة األمور التي يوليي

 :ما يأتي وفي ظل المفيوم الحديث لإلدارة المدرسية اتسعت ميام مدير المدرسة لتشمل

، واإلشدراف عمددى دوام يةالمدرسدد إداريدة تتعمددق بشدؤون الطمبددة، والبنددداء المدرسددي، والتددسيي ت ميدام .1

، واالتصال عمى المسؤولين بشأن كل ما يةلكتب المدرسوتوزيع ا العاممين والطمبة، وحدل مدشاكميم،

 .اإلداريةاألمور  بالمدرسة من تطبيقات وتشكي ت، وأعمال االختبارات، وغير ذلك من يتعمق

يتعمدددق بعمميدددات النمدددو  ميدددام فنيدددة داخدددل المدرسدددة، وتشدددمل اإلشدددراف الفندددي عمدددى المعممددددين، ومددددا .2

  .الشامل المتكامل لمط ب، وتقويم المناىج
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، وآخدددرونالددددويك، ) تمع المحمدددي ومؤسسددداتولمجميدددام خدددارج المدرسدددة، وتشدددمل ع قدددة المدرسدددة بدددا .3

2002.) 

تتضمن: تطوير المعممدين وتنميدتيم مينيدًا،  أن مجاالت عمدل مددير المدرسدة( 2001) ولقد ذكر نشوان

سددي وممحقاتددو، والبيئددة النمددو الشددامل لمت ميددذ، والبندداء المدر  وتحسددين تنفيددذ المندداىج الدراسددية، وتحقيدددق

 .تمع المحميلمجالمحمية وا

 الدراسات السابقة 6.2

 الدراسات العربية 1.6.2
وتعزيز الجودة الشخصية )دراسة  NLP( بعنواف: البرمجة المغوية العصبية 2012دراسة المعشني )

 استطلعية(

 فدددددددي NLP ىدددددددفت الدراسدددددددة إلدددددددى معرفدددددددة أثدددددددر التددددددددريب عمدددددددى تقنيدددددددات البرمجدددددددة المغويدددددددة العصدددددددبية

 تعزيددددددددددز الجددددددددددودة الشخصددددددددددية؛ كدراسددددددددددة اسددددددددددتط عية لمددددددددددوظفي شددددددددددركة صدددددددددد لة لممنطقددددددددددة الحددددددددددرة

( مشاركا، حضروا برنامجا تدريبيا مدتدو ث ثدة 14بص لة في سمطنة عمان. تكونت عينة الدراسة من )

شيور  6أيام عمى تقنيات البرمجة المغوية العصبية، وتم تطبيق المنيج االستط عي، نظرا لمرور فترة 

وقددد أظيددرت  ،عمددى تنفيددذ البرنددامج، واسددتخدمت الدراسددة ألمقابمددة المنظمددة واالسددتبيان لجمددع المعمومددات

نتائج الدراسة أألثر اإليجابي لمبرنامج في تعزيز الجودة الشخصية بأبعادىا الث ثدة: السدمات الشخصدية 

( 4.53فدددي العمدددل، بمتوسدددط ) اإليجابيدددة، وتحسدددين الع قدددات اإلنسدددانية داخدددل المؤسسدددة واألداء الفدددائق

( ولدم يظيدر لمتغيدرات الندوع والوظيفدة والمؤىدل الدراسدي وسدنوات الخدمدة أي 1.241وانحراف معياري )

تأثير ذي داللة احصائية. توصي الدراسدة بدإجراء دراسدات تجريبيدة دقيقدة واالسدتفادة مدن مدنيج البرمجدة 

 .المجتمع المغوية العصبية في تعزيز الجودة الشخصية لجميع فئات
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ساـ ق( بعنواف: معايير أداء الجودة الشخصية وسبؿ تعزيزىا لدى رؤساء األ5102دراسة مخامرة )

 بمديرية تربية وتعميـ بيت لحـ "دراسة حالة".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى التزام رؤساء األقسام بمديرية التربية والتعميم في محافظة بيت 

لشخصية وسبل تعزيزىا من وجية نظر العاممين في المديرية، وبيان مدى لحم بمعايير أداء الجودة ا

وقد اخت ف درجات التقدير لمدى التزاميم باخت ف متغيرات الجنس، والمؤىل العممي، والوظيفة، 

د عمى المقابمة المعمقة، والكمي الوصفي المعتمد عمى استبانة مالباحث المنيج النوعي المعت استخدم

تم التحقق من صدقيا وثباتيا بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة. وتكون مجتمع ت، لجمع البيانا

( موظفًا، وتم 222مديرية تربية وتعميم بيت لحم والبالغ عددىم )مكتب الدراسة من جميع العاممين في 

قسام الدراسة أن مدى التزام رؤساء األوأظيرت نتائج  ( موظفًا.55) اختيار عينة عشوائية قواميا

( 40.2( مقداره )لمدرجة الكميةبمتوسط حسابي ) بمعايير أداء الجودة الشخصية جاءت بدرجة كبيرة

ات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير  أظيرت النتائج، كما وفق مقياس ليكرت الخماسي

الجودة الشخصية  عاييرأفراد عينة الدراسة لمدى التزام رؤساء األقسام بمديرية تربية وتعميم بيت لحم بم

وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج تم  تعزى إلى متغير الجنس والمؤىل العممي والوظيفة.

عقد ورشات تدريبية في مجال لتعزيز الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام منيا:  وضع توصيات

عتمد أساسًا لنشر ثقافة والتعميم يا  الع قات اإلنسانية، إعداد دليل لمجودة الشخصية في مديريات التربية

 الجودة الشخصية.

( بعنواف: درجة ممارسة معايير الجودة الشخصية لدى مديرات مدارس 5102دراسة السممي )

 المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظر المعممات.

المكرمة لمعايير الجودة  ىدفت الدراسة الكشف عن درجة ممارسة مديرات المدراس الثانوية بمدينة مكة

الفاعمية في العمل(  -الع قات اإلنسانية -الشخصية بمجاالتيا الث ثة )الصفات الشخصية اإليجابية
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من وجية نظر المعممات، كما ىدفت لمتعرف عمى مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير 

وات الخبرة والمؤىل العممي، حيث ممارسة ىذه المعايير تعزى لمتغيري سندرجة عينة الدراسة حول 

( معممة من 465المنيج الوصفي المسحي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مقدارىا ) ةالباحث تاتبع

توصمت الدراسة أن ممارسة معايير  معممي المرحمة الثانية، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات.

الع قات اإلنسانية، والفاعمية في العمل الجودة الشخصية بمجاالتيا الصفات الشخصية اإليجابية، و 

كانت بدرجة عالية، كما جاءت ممارسة المعايير المتعمقة بالسمات الشخصية اإليجابية في المرتبة 

األولى، ثم الفاعمية بالعمل وأخيرًا المتعمقة بالع قات اإلنسانية، كما توصمت الدراسة إلى وجود فروق 

إلى أقل  5سنوات، ومن 5نوات الخبرة لصالح فئتي الخبرة أقل من ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير س

متغير المؤىل العممي في جميع المحاور ل تعزىسنوات، وعمى الدرجة الكمية، كما توجد فروق  .2من 

أوصت الدراسة بضرورة االستفادة من  وفي الدرجة الكمية لصالح الحاص ت عمى مؤىل بكالوريوس.

لثانوية وممارساتين لمعايير الجودة الشخصية في تنمية ممارسات مديرات خبرات مديرات المدراس ا

المراحل التعميمية األخرى لمعايير الجودة الشخصية عن طريق تدريب األقران، كما أوصت ببحث 

 المديرات عمى تنمية ممارسات الع قات اإلنسانية.

 والمدرسيف كما يراىا العلقات اإلنسانية بيف المديريف( بعنواف: 2012دراسة حلوة )

 .) ميدانية دراسة)الثانوي مدرسو التعميـ 

الثانوية من وجية  سةالمدر  ىدف الدراسة الكشف عن الع قات اإلنسانية بين المديرين والمدرسين في

التحميمي، باالعتماد عمى استبانة  . وقد استخدم المنيج الوصفيفي مدارس دمشق نظر المدرسين

وزعت االستبانة عمى عينة عشوائية  .المدرسين مع المعمومات ووجيات نظرعبارة لج 26)) تضمنت

 في كمية التربية بجامعة دمشق، دبموم التأىيل التربويالممتحقين بفردًا، من المدرسين  100)) شممت

أظيرت النتائج أن الع قات اإلنسانية في المدارس جيدة، 2010/2009. في الفصل الثاني من العام
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، أو بحسب سنوات جنس المعممينبين أفراد العينة سواء بحسب ذات داللة إحصائية روق فولم تظير 

، فيما يتعّمق بالع قات اإلنسانية بين المديرين (ذكرًا أم أنثى)جنس المدير  الخدمة، أو بحسب

 أيضًا إلى عدم وجود فروق بين المدرسين بحسب نوع تكما أشار  .في المدرسة الثانوية والمدرسين

إلى مجموعة  الدراسة توتوصم .، عن ىذه الع قات(ذكور، إناث، مختمطة)التي يعممون فييا  سةدر الم

 .الع قات اإلنسانية وتحسينيا مع المدرسين من المقترحات ترّكزت حول تدريب المديرين عمى

( بعنواف: معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء األقساـ وأساليب 5100دراسة اليحيوي )

 يزىا بالجامعات السعودية.تعز 

ىدفت الدراسة إلى معرفة معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام، وأساليب تعزيزىا من 

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية والكشف عن الفروق بين آراء أعضاء ىيئة 

، استخدم الباحث سعًا لمكمية والجنالتدريس حول معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام تب

بإعداد استبانة حول أبعاد الجودة  المنيج النوعي باستخدام المقابمة، والمنيج الكمي الوصفي المسحي

( عضوًا من أعضاء ىيئة 266الشخصية وأساليب تعزيزىا، أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من )

ّن معايير أ توصمت الدراسة يع الكميات واألقسام.التدريس السعوديين الحاصمين عمى رتبة أستاذ من جم

ن معيدار أو  درجدة متوسدطة. أداء الجدودة الشخصدية لددى رؤسداء األقسدام بالجامعدات السدعودية بمغدت

وأن أبعاد الجودة ، األقسددام درجددة عاليددة أداء العمدل الفدائق لمجدودة الشخصدية بمدغ لددى رؤسداء

 بالصفات الشخصية والع قات اإلنسانية، والتواصل الفاعل بمغت درجة متوسطة.الشخصية المتعمقة 

سام في قأوصت الدراسة إلى وضع لوائح وأنظمة دقيقة وشاممة لتوصيف أدوار ومسؤوليات رؤساء األٌ 

المجاالت األكاديمية واإلدارية واالجتماعية، ومراجعة معايير انتقاء وتعيين رؤساء األقسام بحيث 

الفاعل، وأداء  والتواصلمجاالت الجودة الشخصية: الصفات الشخصية والع قات اإلنسانية تتضمن 

 العمل الفائق.
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درجة استخداـ مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش  ( بعنواف:2010) دراسة الزبوف والزبوف

 .العلقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية مف وجية نظر معممييـ ألسموب

الثانوية في محافظة جرش ألسموب  درجة ممارسة مديري المدارس عمىالتعرف راسة إلى ىدفت الد

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، من  .الع قات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممييم

ئج معممي المرحمة الثانوية. وأشارت النتا من ( معمماً 264)خ ل استبانة طبقت عمى عينة مكونة من 

اإلنسانية كان متوسطًا، وأوضحت النتائج  إلى أن درجة استخدام مديري المدارس ألسموب الع قات

 .الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير
مية في ىيئة لمعمداء ورؤساء األقساـ العم الكفايات اإلدارية اللزمة بعنوان:( 2002)مزعؿ، دراسة 

 .في جامعة بغداد مجمس كمية التربية التعميـ التقني إلى

درجددة أىميدة الكفايددات القياديدة لمجددودة الشخصددية لمعمدداء ورؤسدداء األقسددام ىددفت الدراسددة التعدرف عمددى 

. اسددتخدم فددي مجمددس كميددة التربيددة فددي جامعددة بغددداد فددي ىيئددة التعمدديم التقنددي لتطددوير أدائيددم وتحسددينو

بندداء اسددتبانتين غطددت الكفايددات القياديددة ال زمددة لمعمددداء ورؤسدداء األقسددام.  حي مددن خدد لالمددنيج المسدد

. توصددمت الدراسددة إلددى النتددائج التاليددة: إن الكفايددات ال زمددة لرؤسدداء ( قياديدداً 164)بمغددت عينددة الدراسددة 

األقسدددام لتحقيدددق الجدددودة الشخصدددية جددداءت حسدددب ترتيبيدددا مدددن حيدددث األىميدددة مدددن وجيدددة نظدددر رؤسددداء 

القدددرار(،  )اتخددداذالتددددريس عمدددى النحدددو التدددالي: الع قدددات اإلنسدددانية والوظيفيدددة  ألقسدددام وأعضددداء ىيئدددةا

 .والشخصية الذاتية لمفرد

مستوى ممارسة مديري ومديرات المدارس االبتدائية لميارات العلقات بعنواف:  (2002) دراسة سيار

 .عديف والمعمميف وأساليب تنميتيامممكة البحريف مف وجية نظر المديريف المسا اإلنسانية في

ومديراتيا لميارات الع قات  إلى معرفة مستوى ممارسة مديري المدارس االبتدائيةىدفت الدراسة 

والمعممين وأساليب تنميتيا. اتبعت  اإلنسانية في مممكة البحرين من وجية نظر المديرين المساعدين
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( 111) طبقت عمى عينة مكونة من اسة في استبانةالدراسة المنيج الوصفي المسحي، تمثمت أداة الدر 

الدراسة إلى أن مديري المدارس  معممًا ومعممة. توصمت( 408) مساعدًا ومديرة مساعدة و مديراً 

تبعا ومديراتيا يمارسون ميارات الع قات اإلنسانية بدرجة متوسطة لرأي المديرين المساعدين وبدرجة  ًً

 .عالية تبعًا لرأي المعممين
عند مديري المعمميف عنواف: أىمية ممارسة العلقات اإلنسانية مع ( ب2001) الشرفاتة دراس

 .مدارس لواء البادية الشمالية في األردف

 (والثانويددددة )األساسددددية الحكوميددددةىددددفت الدراسددددة الكشددددف عددددن درجدددة أىميددددة ممارسددددة مددددديري المددددارس 

 الدراسدددةالمعّممدددين أنفسددديم. اسدددتخدمت  لسدددموكيات الع قدددات اإلنسدددانية مدددع المعّممدددين، مدددن وجيدددة نظدددر

 اإلنسدددانية المثاليدددة، ووزعدددت عمدددى عيندددة عشدددوائية بمغدددت فقدددرة عدددن الع قدددات 40)) مّؤلفدددة مدددن اسدددتبانة

أظيرت النتائج، 2000-2001) . ) الدراسيالبادية الشمالية، في العام  معّممًا ومعّممة في لواء( 231)

اإلنسددانية، تعددزى لمتغيددر مسددتوى  جددة أىميددة الع قدداتوجددود فددروق بددين وجيددات نظددر المعّممددين حددول در 

المستوى األساسي. بينما ال توجد فدروق بدين وجيدات  والفرق لصالح معّممي (ثانوي –أساسي )المدرسة 

الع قدات اإلنسدانية، تعدزى لمتغيدرات: المؤىدل العممدي والخبدرة التعميميدة  نظر المعممين عن درجدة أىميدة

 .والجنس

 جنبية:الدراسات األ 2.6.2
 بعنواف: (Erez, and Naveh, 2004)ايريز ونافيو  دراسة

The Duality of Innovation and Attention to Detail in Quality 

Improvement Initiatives. 

الخصائص الشخصية والقيم في تعزيز قدرة االبتكار والجودة والكفاءة والتنافس ىدفت الدراسة معرفة 

الجودة  راسة الخصائص الشخصية والسياقية التي تعزز االبتكار وتسيم أيضا فيتناولت الد ،الثقافية
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في إحدى الشركات  وحدة 70والكفاءة. وشارك في الدراسة ث ثمائة وتسعة وأربعون ميندسا وفنيا في 

ل، القدرة عمى متابعة التفاصي الكبيرة، وقد أثبتت نتائج الدراسة قابمية الناس أن يكونوا مبدعين ولدييم

الجودة والكفاءة. لكن الناس بحاجة إلى أخذ  وأن ثقافة االبتكار واإلبداع ال تتعارض بالضرورة مع ثقافة

 .مستوى جودة األداء زمام المبادرة لتعزيز أفكارىم بما يرتقي إلى

  :بعنواف (Jacob et al., 2009) وآخريف جاكوبدراسة  

Personal and Planetary Well-being: Mindfulness Meditation, Pro-

Environmental Behavior and Personal Quality of life on a survey from 

the Social Justice and Ecological Sustainability movement. 
الشخصية وحركة التأمل الواعي، السموك المؤيد لمبيئة والجودة  الجودةىدفت الدراسة التعرف عمى 

مسحية لمع قة بين العدالة االجتماعية وحركة االستدامة البيئية. أجريت  ةدراس: لمحياةالشخصية 

اختبار و واستخدمت استبانة بريدية لجمع البيانات، ( شخصًا، 829من ) مكونة الدراسة عمى عينة

بيئيا وبين الجودة الشخصية من خ ل الممارسة الروحية لمتأمل الواعي.  الع قة بين السموك المستدام

 .إلى وجود ع قة ارتباط ايجابية بين التأمل الواعي والجودة الشخصية ارت النتائجوقد أش

 بعنواف: ( Arulrajah and Opatha, 2012دراسة آرولراجاه وباثا )

An Exploratory Study on the Experience Requirements of Key Human 

Resource Management (HRM) jobs in Sri Lanka. 

 انرؼشفػهٗ انذساعح انًٕاسدْذفد نٕظائفإداسج انًرٕلؼح انشخصٛح انجٕدج عًاخ

ذذهٛميذرٕٖاػالَاخانرٕظٛفانرَٙششخفٙجشٚذجيٍخاللانثششٚحفٙعٛشالَكا

خالل 5)األدذ 8101–8112عُٕاخيٍ( انًُٓجانٕصفٙاالعرطالػٙٔاع، رخذيا

عًح(376)اإلػالَاخانًُشٕسجنًخرهفانٕظائفٔعشدْافٙاليذرٕٖانطٕنٙ،ٔده 

انشخصٛح، انجٕدج عًاخ يٍ اخرصاسْا ٔاعرطاػا 11)إنٗ ذضًُد( سئٛغٛا. يجاال

فٙ انؼًم األخالق، ٔأٔصداالذجاْاخ، انمٛادٚح، انصفاخ انؼاو، انًظٓش انفشٚك،

 .انمطاػاخااللرصادٚحانًخرهفحعحتاالعرفادجيٍْزِانُرائجفٙانذسا

http://journals.sjp.ac.lk/index.php/sljhrm/article/view/152
http://journals.sjp.ac.lk/index.php/sljhrm/article/view/152
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 ( بعنواف:Wolverton & Park, 1999) دراسػة ولفيرتػوف وبػارؾ

A Comparison of Department Chair Tasks in Australia and the United States. 

فدددددي الجامعدددددات األمريكيدددددة  يددددةمعرفدددة بعدددض مصدددادر القمددددق لدددددى رؤسدددداء األقسددددام العممىددددفت الدراسدددة 

الشخصددددية. اسددددتخدم المددددنيج المسددددحي مددددن خدددد ل اسددددتبانة  التددددي قددددد تددددؤثر عمددددى جددددودتيم واألسددددترالية،

أسددددفرت و رئيسددًا. ( 433) العوامدددل التدددي قدددد تدددودي إلدددى قمدددق رؤسددداء األقسدددام عمدددى عيندددة بمغدددت تناولددددت

األقسدام يواجيدون بمصدادر لمقمدق تدؤثر عمدى درجدة جدودتيم  نتددائج مددن أىميدددا: أن رؤسددداءالدراسددة عددن 

باإلنتاجيدددة األكاديميدددة،  تتمثددددل فددددي قمددددق الدددددور األكدددداديمي، و الددددذي يتعمددددق بصددددورة مباشددددرة الشخصدددية

أوضدحت النتدائج وجددود اخددت ف فددي وقمدق الوقدت، كمدا  وقمدق األعمددال اإلداريددة، والع قددات اإلنسددانية،

 .القمق بين رؤساء األقسام في الجامعات األمريكية واألسترالية نوعيدة مصدادر

 بعنوان: (Esther and Yakier,1994) كيراويإستر  دراسة

Faculty perceptions of elements influencing their teacher and 

professional development. 

 استخدم المنيجحيث معرفة العوامل التي تؤثر في الجودة الشخصية لرؤساء األقسام.  الدراسة ىدفت

 توصمت الدراسةو الوصفي الوثائقي باالعتماد عمى الكتب والدراسات ذات الع قة بموضوع الدراسة. 

 :منياإلى عدد من النتائج منيا: أن الفعالية األكاديمية واإلدارية لرؤساء األقسام تتأثر بعدة عوامل 

 نمط القيادة األكاديمية، وحجم العمل، وتوزيع الوقت، والرضا الوظيفي، والرغبة الشخصية في

 .التطوير

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.6.2
معايير الجودة  التعرف عمى ىدفت بعضيا من خ ل االط ع عمى الدراىسات السابقة فقد تبين أن

وىناك  .(2.22ودراسة اليحيوي )، (2.24دراسة السممي )و ، (2.25دراسة مخامرة )مثل  الشخصية
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(. ودراسات أخرى 2008) مزعلدراسة دراسات ىدفت التعرف عمى مدى تحقيق الجودة الشخصية ك

 دراسة، و (2.25دراسة مخامرة )، و (2017دراسة المعشني )ىدفت إلى تعزيز الجودة الشخصية مثل 

 . (Erez, and Naveh, 2004)ايريز ونافيو 

االستبانة ىذه الدراسات استخدمت  معظمما بالنسبة لقدوات المستخدمة في الدراسات السابقة فإن أ

دراسة ح وة (، و 2.24(، ودراسة السممي )2.25دراسة مخامرة )كدراسة  كأداة لجمع المعمومات

اسة در (، 2007) دراسة سيارو ، (2010) دراسة الزبون والزبون(، و 2.22ودراسة اليحيوي )، (2012)

     . (Jacob et al., 2009)دراسة جاكوب وآخرين ، و (2001)الشرفات 

 (.928( إلى )..2تراوحت العينات في الدراسات السابقة ما بين )

جددددودة يتبددددين ممددددا تقدددددم أن الدراسددددة الحاليددددة جدددداءت مشددددابية لمدراسددددات السددددابقة مددددن حيددددث الموضددددوع )

التدي تدم إجرائيدا فدي  القميمدةة كونيدا مدن الدراسدات ( وتميزت ىذه الدراسة عن الدراسدات السدابقالشخصية

 .عمى حد عمم الباحث المدارس الحكوميةالخميل عمى  محافظة

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري وأداة الدراسة وتحميل النتائج من 

 حيث االتفاق واالخت ف مع نتائج الدراسة الحالية.
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 الثالث الفصؿ

جراءات الدراسة  طريقة وا 

 مقدمة:  1.3
جدراءاتلتناول ىذا الفصل وصفًا كدامً  ومفصدً   لتنفيدذ  الباحدثبيدا  مالتدي قدا الدراسدة طريقدة وا 

، اة، صددق األددراسدةال اة، أددراسدة، وعيندة الدراسدة، مجتمدع الدراسدةوشمل وصدف مدنيج ال دراسةىذه ال

 .ساليب اإلحصائية المستخدمةواأل، دراسة، إجراءات الاةاألدثبات 

 :دراسةمنيج ال 2.3
الذي يعتمد عمدى دراسدة الظداىرة فدي  التحميمي المنيج الوصفي في ىذه الدراسة الباحثاستخدم 

 .الدراساتالوقت الحاضر وكما ىي في الواقع، وىو المنيج المناسب واألفضل لمثل ىذه 

  :دراسةمجتمع ال 3.3
معممدددين والمعممدددات فدددي المددددارس األساسدددية والثانويدددة فدددي مدددن جميدددع ال دراسدددةتكدددون مجتمدددع ال

مددددديريات التربيددددة والتعمدددديم األربددددع فددددي محافظددددة الخميددددل، والجدددددول التددددالي يوضددددح خصددددائص المجتمددددع 

 الديموغرافية.

 (: خصائص المجتمع الديموغرافية2.4جدوؿ )
 انًجًىع إَاث ركىر انًرحهح انًذٌرٌح

 شًال انخهٍم
8820222 293أعاعٙ

358283 825ثإَ٘

 انخهٍم
05088282 925أعاعٙ

521982 352ثإَ٘

 جُىب انخهٍم
02828529 0128أعاعٙ

292928 250ثإَ٘

 ٌطا
2880022 529أعاعٙ

098218 801ثإَ٘

4662203201292انًجًىع
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 :دراسةعينة ال 4.3
عممدي ومعممدات المددارس األساسدية والثانويدة فددي معممدًا ومعممدًة مدن م( 528تكوندت عيندة الدراسدة مدن )

، والجددول التدالي الطبقيدةالعشدوائية ، تدم اختيدارىم بالطريقدة مديريات التربية والتعمديم فدي محافظدة الخميدل

 يوضح خصائص العينة الديموغرافية.

 خصائص العينة الديموغرافية (: 3.4جدوؿ )

 انُسثح % انعذد يستىٌاخ انًتغٍر انًتغٍر

 سانجُ

 37.8 205 ركش

 62.2 337 أَثٗ

 100.0 542 انًجًىع

 انًؤهم انعهًً

 9.4 51 دتهٕو

 83.4 452 تكانٕسٕٚط

 7.2 39 ياجغرٛشفأػهٗ

 100.0 542 انًجًىع

 سُىاخ انخثرج

 14.2 77 عُٕاخ5ألميٍ

 32.5 176 عُٕاخ 10-5

 53.3 289 عُٕاخ01أكثشيٍ

 100.0 542 انًجًىع

 رٌحانًذٌ

 19.0 103 شًالانخهٛم

 24.0 130 انخهٛم

 41.5 225 جُٕبانخهٛم

 15.5 84 ٚطا

 100.0 542 انًجًىع

 انًرحهح

 72.7 394 أعاعٙ

 27.3 148 ثإَ٘

 100.0 542 انًجًىع
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 :الدراسة ةأدا 5.3
ا عمددى المشددرف اسددتخدمت االسددتبانة كددأداة لجمددع البيانددات، حيددث قددام الباحددث بتصددميم األداة وعرضددي

ضددافة أخددرى، ثددم قددام  الددذي أبدددى بعددض الم حظددات عمييددا مددن تعددديل لددبعض الفقددرات وحددذف فقددرات وا 

الباحث بالتعديل المطموب ومن ثم تم عرضيا عمى مجموعة مدن المحكمدين مدن أصدحاب االختصداص 

رائيددم حددول لمعرفددة آ(( 1)أنظددر ممحددق رقددم ) (،13فددي الجامعددات الفمسددطينية والبددالغ عددددىم ) والخبددرة

مناسبة العبارات لكل مجال، ووضوح صياغة العبارة، ومدى مناسبة مجاالت وعبارات االسدتبانة لمفئدات 

المعروضدددة عمدددييم مدددن أعضددداء الييئدددات التدريسدددية فدددي المددددارس الحكوميدددة فدددي محافظدددة الخميدددل، وأيدددة 

 .((2)أنظر ممحق رقم )إضافة أو حذف أو اقتراحات يرونيا مناسبة 

 :أداة الدراسة بناءصدؽ  1.5.3
بيرسون بين الدرجة الكمية لكل مجال من مجاالت  طادتبار دلمعام بسادبح حثلباا مادق دكلذ دنملمتحقق 

 ( يوضح ذلك.3.3أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لقداة والجدول رقم )

مف  مجاؿجة كؿ لمصفوفة ارتباط در  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )(: نتائج معامؿ 4.4جدوؿ )
 مع الدرجة الكمية لألداة. معايير الجودة الشخصية

 انًجال انرلى
يعايلللللللم ار ثلللللللا  

 تٍرسىٌ )ر(

انمًٍللللللح ايحتًانٍللللللح 

(Sig.) 

0.929 انصفاخ انشخصٍح  .0
**

 .0001 

0.946 انعاللاخ اإلَساٍَح  .8
**

 .0001 

0.933 انتىاصم انفاعم  .3
**

 .0001 

0.907 أداء انعًم انفائك  .2
**

 .0001 

 (α≤0.05)(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة α≤0.01* دالة إحصائيًا عند )*

درجدة كدل مجدال أن جميدع قديم مصدفوفة ارتبداط ( 3يتضح من خد ل البياندات الدواردة فدي الجددول رقدم )

حيدث أن معامدل ارتبداط بيرسدون  دالدة إحصدائيًا، لدقداةمدع الدرجدة الكميدة  من معايير الجدودة الشخصدية

ممددا يشددير إلددى قددوة االتسدداق الددداخمي  بددين درجددة كددل مجددال والدرجددة الكميددة لددقداة جدداء مرتفعددًا، لمع قددة

درجدددة ممارسدددة مدددديري المددددارس الحكوميدددة فدددي األداة وأنيدددا تشدددترك معدددا فدددي قيددداس ومجددداالت  لفقدددرات
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، عمددى ضددوء المقيدداس الددذي تددم مددن وجيددة نظددر المعممددين محافظددة الخميددل لمعددايير الجددودة الشخصددية

 ماده.اعت

  األداة صدؽ 2.5.3
( Pearson correlationتدددم التحقدددق مدددن صددددق األداة بحسددداب معامدددل االرتبددداط بيرسدددون )

 (.2.3لفقرات كل مجال مع الدرجة الكمية لممجال، وذلك كما ىو واضح في الجدول )
 

فقرة مف فقرات  لمصفوفة ارتباط كؿ (Pearson correlationاالرتباط بيرسوف )(: نتائج معامؿ 5.3جدوؿ رقـ )
 كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لممجاؿ.

 انفمراخ انرلى
يعايللللم ار ثللللا  

 تٍرسىٌ )ر(

انمًٍلللللللللللللللح 

ايحتًانٍللللللح 

(Sig.) 

 األول; انصفاخ انشخصٍح انًجال

0.705 ٚذرفعانًذٚشتمذسػاليٍانصذقٔاألياَحفٙإداسجانًذسعح.  .0
**

 0.000 

0.643 ٚرجُةانًذٚشانرثاْٙٔانرفاخشتزاذّ.  .8
**

 0.000 

0.600 نذّٚاَرًاءٔسضٗٔظٛفٙػانٙ.  .3
**

 0.000 

0.792 ٚرًرغانًذٚشتانًشَٔحٔانمذسجػهٗانركٛفيغانرغٛٛشاخفٙاإلداسجانًذسعٛح.  .2
**

 0.000 

0.710ٚغٛطشانًذٚشػهٗاَفؼاالذّٕٔٚجٓٓااٚجاتٛاً.  .5
**

 0.000 

0.728 رٙذٕاجّٓفٙانؼًم.نذّٚانكفاءجػهٗيٕاجٓحانرذذٚاخاألعاعٛحان  .2
**

 0.000 

0.672 ٚرًرغانًذٚشتاالَضثاطانزاذٙنهؼًم.  .2
**

 0.000 

0.774 دكٛىفٙاعرخذاوانغهطح.  .8
**

 0.000 

0.730 يٕجٓأًيششذااكثشيُّاداسٚاً.  .9
**

 0.000 

0.729 ٚرمثمانُمذانثُاءيٍاالخشٍٚ.  .01
**

 0.000 

0.737 ّانٕظٛفحفالٚرجأصْا.ٚؼشفدذٔدصالدٛرّانرٙخٕنرٓان  .00
**

 0.000 

0.790 نذّٚانمذسجػهٗانرأثٛشػهٗانًؼهًٍٛنًاٚرًرغتّيٍشخصٛحيؤثشج.  .08
**

 0.000 

 انخاًَ; انعاللاخ اإلَساٍَح انًجال

0.683 ٚذافعانًذٚشػهٗأعشاسٔخصٕصٛحانًؼهًٍٛ.  .03
**

 0.000 

0.739ٚرؼايمانًذٚشتهطفٔادرشاويغانًؼهًٍٛ.  .02
**

 0.000 

0.514 ٚشكضانًذٚشفٙذؼايهّػهٗانؼاللاخالػهٗانثؼذانزاذٙنهفشد.  .05
**

 0.000 

0.759 ٚظٓشانًذٚشاْرًاوتانًؼهًٍٛٔيشاكهٓى.  .02
**

 0.000 

0.733 ٚغرخذوانًذٚشانكهًاخانذانحػهٗانهطفٔانكٛاعح.  .02
**

 0.000 

0.785 ٍٛانًؼهًٍٛ.ٚؼضصانًذٚشسٔحانؼًمانجًاػٙٔانرؼأَٙت  .08
**

 0.000 

0.770 ٚثُٙانًذٚشػهٗانجٕٓدانًًٛضجنهًؼهًٍٛ.  .09
**

 0.000 

0.764 ٚغاػذانًؼهًٍٛػهٗذطٕٚشأدائٓى.  .81
**

 0.000 

0.798 ٚؼطٙانًذٚشذمٛٛىػادلٔيذاٚذنهًؼهًٍٛ.  .80
**

 0.000 

0.759 ٚؼرشفانًذٚشتأخطائّٔٚذألذؼذٚهٓا.  .88
**

 0.000 

0.745 ٚشيغانكمتطشٚمحػادنح.ٚرؼايمانًذ  .83
**

 0.000 

0.712 ٕٚصعانًذٚشانؼةءانذساعٙتؼذانحتٍٛانًؼهًٍٛ.  .82
**

 0.000 

 انخانج; انتىاصم انفاعم انًجال

0.648 ٚرجُةانًذٚشيماطؼحانًرذذز.  .85
**

 0.000 

0.792 ًُٚخانًذٚشانًرذذزكماالْرًاؤانرشكٛضاثُاءدذٚثّ.  .82
**

 0.000 

0.829 غانًذٚشتًٕضٕػٛحفٙانرؼايميغاالخشٍٚ.ٚرًر  .82
**

 0.000 
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 انفمراخ انرلى
يعايللللم ار ثللللا  

 تٍرسىٌ )ر(

انمًٍلللللللللللللللح 

ايحتًانٍللللللح 

(Sig.) 

0.791 ٚرذذزانًذٚشتأعهٕبيرٕاضغ.  .88
**

 0.000 

89.  
ٚرٛخانفشصحنهطشفاٜخشنكُٙٚٓٙكاليّلثمأٌٚرٕصلمإنلٗاعلرُراجاخأانرؼهٛلك

 ػهٗياٚمٕل.
0.806

**
 0.000 

0.754 ٚرجُةانجذلانز٘الداجحنّيغانًؼهًٍٛ.  .31
**

 0.000 

0.816 ٚرمثمٔٚرفٓىآساءاٜخشٍٚ.  .30
**

 0.000 

0.777 ٚطهةيٍانطشفاٜخشذٕضٛخيالانّتذالًيٍذخًٍٛانًؼُٗ.  .38
**

 0.000 

0.764 ٚرجُةأعهٕباأليشانٕالغفٙانرٕاصميغانًؼهًٍٛ.  .33
**

 0.000 

0.737 ٚغرخذوانؼثاساخٔاألنفاظانًفٕٓيحفٙذٕاصهّيغانًؼهًٍٛ.  .32
**

 0.000 

0.644 ٚرجُةاعرخذاوانغكشذٛشفٙانرٕاصميغانًؼهًٍٛإالفٙاأليٕسانشٔذُٛٛح.  .35
**

 0.000 

 أداء انعًم انفائكانًجال انراتع; 

0.691 ٚذذدانًذٚشأْذافانًذسعحيغانًؼهًٍٛيٍتذاٚحانؼاو.  .32
**

 0.000 

0.709 ٚضغانًذٚشخطظإجشائٛحتأطشصيُٛحنرذمٛكاألْذاف.  .32
**

 0.000 

0.742 ُٚجضانًذٚشاألػًالتانًٕاػٛذانضيُٛحانًذذدجنزنك.  .38
**

 0.000 

0.788 ُٚظشانًذٚشإنٗانرغٛٛشتطشٚمحإٚجاتٛحكٕعٛهحنرذغٍٛاألداءاإلداس٘.  .39
**

 0.000 

0.772 ٚرخزانًذٚشانمشاساخفٙانٕلدانًُاعة.  .21
**

 0.000 

0.779 ج.ٚركٛفانًذٚشيغانذمائكٔانظشٔفانجذٚذ  .20
**

 0.000 

0.771 ٚؼًمانًذٚشػهٗذهثٛحيرطهثاخانًؼهًٍٛ.  .28
**

 0.000 

0.748 ٚغؼٗانًذٚشتصفحيغرًشجنرطٕٚشراذّػًهٛأًإداسٚاً.  .23
**

 0.000 

22.  
ٚشكللضانًللذٚشػهللٗانمٛللاوتاألشللٛاءانصللذٛذحػهللٗانُذللٕانصللذٛخيللٍانًللشجاألٔنللٗ

 ألدائٓا.
0.756

**
 0.000 

25.  
نٗانًشكالخػهٗأَٓافشصنهرذغلٍٛٔاألخطلاءػهلٗأَٓلادسٔطلًٛلحُٚظشانًذٚشإ

 ًٚكٍاإلفادجيُٓا.
0.766

**
 0.000 

0.755 ٚرذغظانًذٚشانًشكالخٔٚذٕلدٌٔٔلٕػٓا.  .22
**

 0.000 

0.782 ٚؤد٘ػًهّتطشٚمحيرًٛضجتؼٛذاًػٍانرمهٛذ.  .22
**

 0.000 

0.801 ٚذذديؼاٚٛشلاتهحنهرذمٛكٔٔالؼٛحنألداء.  .28
**

 0.000 

0.767 ٚغرغمانًٕاسدانًرادحاعرغاللأيثمنًصهذحانًذسعح.  .29
**

 0.000 

0.735ٕٚصعانًذٚشانًٓاواإلداسٚحػهٗانًؼهًٍٛنهًغاػذجفٙإَجاصْا.  .51
**

 0.000 

 (α≤1.16(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1.12** دالة إحصائيًا عند ) 

فقدرة مدن فقدرات كدل كدل إلدى أن جميدع قديم مصدفوفة ارتبداط  (2.3)تشير المعطيدات الدواردة فدي الجددول 

مجال مع الدرجدة الكميدة لممجدال دالدة إحصدائيًا، ممدا يشدير إلدى قدوة االتسداق الدداخمي لفقدرات كدل مجدال 

 مدن وضدعتفي قياس ما  مجال، وىذا بالتالي يعبر عن صدق فقرات كل معايير الجودة الشخصيةمن 

 .أجل قياسو
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 :راسةأداة الدثبات  3.5.3

 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا  1.3.5.3
وذلك  ،لفاأبحساب معادلة الثبات كرونباخ  حساب الثبات بطريقة االتساق الداخميقام الباحث ب

 .(5.3كما ىو موضح في الجدول )

 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبا(: نتائج معامؿ 6.4جدوؿ )
 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت المجاؿ

 1.902 08 528 الصفات الشخصية

 1.909 08 528 العلقات اإلنسانية

 1.982 00 528 التواصؿ الفاعؿ

 1.922 05 528 أداء العمؿ الفائؽ

 1.922 51 528 الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية

 لجميدعألفدا جميدع قديم معدام ت ثبدات كرونبداخ  تشير المعطيات الواردة فدي الجددول السدابق أن

(، كدددذلك 1.922 – 1.902مجددداالت الدراسدددة مرتفعدددة، حيدددث تراوحدددت قددديم الثبدددات ألفدددا لممجددداالت بدددين )

 األداة (، ممددا يشددير إلددى أن1.922لمدرجددة الكميددة جدداءت قيمددة الثبددات مرتفعددة، حيددث بمغددت قيمددة الفددا )

حقددق األىددداف ، وىددذا يعطددي الباحددث مؤشددرًا قويددًا عمددى أن أداة الدراسددة تمددن الثبدداتعاليددة بدرجددة  تتمتددع

 .التي وضعت من أجميا وقابمة لمتطبيق

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية2.3.5.3 

حيث تعمل ىذه الطريقة عمى حسداب معامدل االرتبداط بدين درجدات نصدفي المقيداس، حيدث يدتم 

، ثددم األداةيددتم إيجدداد مجمددوع درجددات المبحددوثين لكددل نصددف مددن و إلددى نصددفين متكددافئين،  األداةتجزئددة 

عامل االرتباط بينيما، وتم استخدام معادلة سبيرمان براون لمتصحيح، وقد توصدل الباحدث إلدى حساب م

 ما يمي:



 

31 

 

 ( طريقة التجزئة النصفية7.4جدوؿ )

عػػػػػػػػػػػػدد  المجاؿ
 الفقرات

معامػػػػػػؿ 
 االرتباط

معامػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػاط 
المصػػحح لسػػبيرماف 

 براوف

معامػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػاط 
 لجتمافالمصحح 

 0.880 0.883** 0.790 08 الصفات الشخصية
 0.879 0.883** 0.790 08 العلقات اإلنسانية
 0.890* 0.899 0.815 00 التواصؿ الفاعؿ

 0.920* 0.922 0.854 05 أداء العمؿ الفائؽ
 0.943 0.943** 0.892 51 الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية

)*(
// يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس 

 )**(
يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس

 

ت الثبات لكل مجاالت الدراسدة معام معام ت االرتباط وكذلك أن  (6.3) يتضح من الجدول

عمدى درجدة عاليددة مدن الثبدات، وىدو يعطددى  األداةيشدير إلدى أن  وكدذلك لجميدع فقدرات األداة عاليدة، ممددا

يمكدن  األداةكدأداة لمقيداس فدي البحدث الحدالي، وىدو يعدد مؤشدرًا عمدى أن يا درجة من الثقة عند اسدتخدام

 العينة وفى ظروف التطبيق نفسيا.نفس عطي النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيقو عمى تأن 

 مفاتيح التصحيح: 6.3
 لموصول إلى نتائج الدراسة اعتمد الباحث مفاتيح التصحيح التالية:

 :الشخصية الجودة مجاالتمقياس فئات  1.6.3
تم حساب فئات مقاييس أداة الدراسة لتحديد مستوى الحكدم عمدى متغيدرات الدراسدة، ىدل ىدي مرتفعدة أم 

 منخفضة، أم متوسطة؟

كما  الخماسيحقول، وبالتالي يتم حساب فئات المقياس  خمسةمن  ةمتدرج مقاييساستخدمت الدراسة 

 يمي:

 4( = 5-2لممقياس = )الحد األدنى -مدى المقياس = الحد األعمى لممقياس

 2.33=  4|3قسمة المدى عمى الحد األعمى = 
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 قراءة المتوسطات الحسابية(: 8.3)جدوؿ 
 درجة الممارسة الوزف النسبي )%( المتوسط الحسابي

 منخفضة % 2404 -% 20.0  0011-5.33

 متوسطة % 6302 -%  2406 5.32-3.46

 كبيرة % 011 -%  6302 3.46-2.00

 

 يب اإلحصائية:األسال 7.3
( وتم استخدام االختبارات اإلحصائية SPSSلقد قام الباحث بتحميل االستبانة من خ ل برنامج )

 التالية:

 التكرارات والنسب المئوية. -0

 .المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية -8

 اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -3

 لمعرفة صدق فقرات االستبانة. (Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون ) -2

 ( لمعرفة الفرق في المتوسطات.Independent-Sample T-Testاختبار )ت( ) -5

لممقارنة بين  (One-Way Analysis of Variance)اختبار تحميل التباين األحادي  -6

 قرار يتعمق بوجود أو عدم وجود فروق بين متوسطات. إلىالمتوسطات أو التوصل 

 التدددددي ظيدددددرت لفدددددروقإليجددددداد مصددددددر ا( لممقارندددددات الثنائيدددددة البعديدددددة Scheffeبدددددار شددددديفيو )اخت -7

درجدددددددة ممارسددددددة مددددددديري المددددددددارس الحكوميددددددة فددددددي محافظدددددددة الخميددددددل لمعدددددددايير  فددددددي متوسددددددطات

 .من وجية نظر المعممين الجودة الشخصية
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 الفصؿ الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 :تمييد 1.4
الدراسة حسب أسئمتيا عمى النحو عنيا  تلنتائج التي أسفر يعرض الباحث في ىذا الفصل ا

 التالي:

 أسئمة الدراسة 2.4
درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ ما : أواًل نتائج سؤاؿ الدراسة األوؿ

 ؟مف وجية نظر المعمميف لمعايير الجودة الشخصية

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسدبية استخدم الباحث المتوسط األول السؤاللإلجابة عن 

لمعرفددة درجددة ممارسددة مددديري المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة الخميددل لمعددايير الجددودة الشخصددية مددن 

 يوضح ذلك: (1.4)وجية نظر المعممين، والجدول 

مارسة مديري المدارس درجة ملواألوزاف النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1.4) جدوؿ
 .الحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف

 انًجال انرلى
انًتىسط 

 انحساتً

ايَحراف 

 انًعٍاري

انىزٌ 

انُسثً 

% 

 انتر ٍة
درجح 

 انًًارسح

 كثٛشج 1 28.2 0.57 3.93 انصفاخ انشخصٍح 0

 رٕعطحي 20.24 0.81 3.08 انعاللاخ اإلَساٍَح8

 يرٕعطح 28.23 0.85 3.13 انتىاصم انفاعم 3

 يرٕعطح 25.22 0.70 3.28 أداء انعًم انفائك 2

 يتىسطح 67.2 0.73 3.36 هجىدج انشخصٍحنانذرجح انكهٍح 
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درجدددة ممارسدددة مددددديري المددددارس الحكوميدددة فددددي ( أن 1.4تشدددير المعطيدددات الددددواردة فدددي الجددددول رقددددم )
، حيدث بمدغ متوسدطةجداءت بدرجدة  ة الشخصية من وجية نظدر المعممدينمحافظة الخميل لمعايير الجود

 فقدد، (%67.2) بمدغ وبدوزن نسدبي( 3.36) لمعايير الجودة الشخصديةالمتوسط الحسابي لمدرجة الكمية 
 (. 3.93 – 3.08تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

ألول بمتوسدط حسدابي الصدفات الشخصدية جداء فدي المركدز ا مجدال( أن 1.4)ويتضح من الجدول رقدم 
أداء العمددددل الفددددائق  مجددددال%(، تدددد ه فددددي المركددددز الثدددداني كددددل مددددن 78.6) وبددددوزن نسددددبي بمددددغ( 3.93)

التواصدل الفاعدل  مجدال(، وجداء فدي المركدز الثالدث 65.6) وبدوزن نسدبي بمدغ( 3.28بمتوسط حسابي )
 مجدددداليددددر %(، وجدددداء فددددي المركددددز الرابددددع واألخ62.6) وبددددوزن نسددددبي بمددددغ( 3.13بمتوسددددط حسددددابي )

 %(.61.6) وبوزن نسبي بمغ( 3.08الع قات اإلنسانية بمتوسط حسابي )
إما فيما يتعمق بدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعدايير الجدودة الشخصدية 

المتوسدددطات الحسدددابية كدددل مجدددال مدددن مجددداالت الدراسدددة، فقدددد تدددم اسدددتخراج لمدددن وجيدددة نظدددر المعممدددين 
 لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة: المعيارية واألوزان النسبية واالنحرافات

 :الصفات الشخصية مجاؿ -1
درجة ممارسة مديري المدارس لواألوزاف النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية2.4) جدوؿ

 .الصفات الشخصية في مجاؿالحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف 
رلى 

 انفمرج
 انفمرج

انًتىسط 

 انحساتً

ايَحراف 

 انًعٍاري

انىزٌ 

 انُسثً %
 انًىافمح انتر ٍة

0 
ٚذللرفعانًللذٚشتمللذسػللاليللٍانصللذقٔاألياَللحفللٙ

 إداسجانًذسعح.
 كثٛشج 1 83.0 0.72 4.15

 كثٛشج 5 79.2 0.79 3.96 ٚرجُةانًذٚشانرثاْٙٔانرفاخشتزاذّ.8

 كثٛشج 2 82.6 0.69 4.13 اَرًاءٔسضٗٔظٛفٙػانٙ.نذّٚ 3

2 
ٚرًرللغانًللذٚشتانًشَٔللحٔانمللذسجػهللٗانركٛللفيللغ

 انرغٛٛشاخفٙاإلداسجانًذسعٛح.
 كثٛشج 7 78.2 0.80 3.91

 كثٛشج 10 75.8 0.84 3.79ٚغٛطشانًذٚشػهٗاَفؼاالذّٕٔٚجٓٓااٚجاتٛاً. 5

2 
األعاعلٛحانرلٙنذّٚانكفلاءجػهلٗيٕاجٓلحانرذلذٚاخ

 ذٕاجّٓفٙانؼًم.
 كثٛشج 6 79.0 0.75 3.95

 كثٛشج 3 81.6 0.75 4.08 ٚرًرغانًذٚشتاالَضثاطانزاذٙنهؼًم.2

 كثٛشج 8 77.4 0.77 3.87 دكٛىفٙاعرخذاوانغهطح.8

 كثٛشج 11 75.6 0.86 3.78 يٕجٓأًيششذااكثشيُّاداسٚاً.9

 كثٛشج 12 74.8 0.88 3.74 خشٍٚ.ٚرمثمانُمذانثُاءيٍاال01

00
ٚؼشفدذٔدصالدٛرّانرٙخٕنرٓلانلّانٕظٛفلحفلال

 ٚرجأصْا.
 كثٛشج 4 79.4 0.77 3.97

08
نذّٚانمذسجػهٗانرأثٛشػهلٗانًؼهًلٍٛنًلاٚرًرلغتلّ

 يٍشخصٛحيؤثشج.
 كثٛشج 9 76.4 0.88 3.82

 كثٍرج 78.6 0.79 3.93 انصفاخ انشخصٍح نًجالانذرجح انكهٍح 
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درجدددة ممارسدددة مددددديري المددددارس الحكوميدددة فددددي ( أن 2.4تشدددير المعطيدددات الددددواردة فدددي الجددددول رقددددم )
 الصددفات الشخصدددية فدددي مجددالمحافظددة الخميددل لمعددايير الجدددودة الشخصددية مددن وجيدددة نظددر المعممددين 

 (3.93) لمعيددار الصددفات الشخصددية، حيددث بمددغ المتوسددط الحسددابي لمدرجددة الكميددة كبيددرةبدرجددة كانددت 
 (. 4.15 – 3.74تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) وقد، (78.6) ونسبة مئوية

بالنسدبة  متوسدط حسدابي( قد حصمت عمى أعمى 7، 3، 1( أن الفقرات )2.4)ويتضح من الجدول رقم 
(، وقد تمحدورت المعممين والمعمماتحسب وجية نظر أفراد مجتمع الدراسة )الصفات الشخصية  لمجال

لديو انتمداء ورضدى ، يحتفظ المدير بقدر عال من الصدق واألمانة في إدارة المدرسة ل:ىذه الفقرات حو 
 .يتمتع المدير باالنضباط الذاتي لمعمل، وظيفي عالي

الصدددفات  لمجدددالبالنسدددبة  متوسدددط حسدددابي( قدددد حصدددمت عمدددى أقدددل 5، 9، 10فدددي حدددين أن الفقدددرات )
(، وقددد تمحددورت ىددذه الفقددرات والمعممدداتالمعممددين حسددب وجيددة نظددر أفددراد مجتمددع الدراسددة ) الشخصددية
يسدديطر المدددير عمددى انفعاالتددو ، منددو اداريدداً  أكثددرموجيددًا ومرشدددا ، يتقبددل النقددد البندداء مددن االخددرينحددول: 

 .ويوجييا ايجابياً 
 العلقات اإلنسانية: مجاؿ -2

مديري المدارس درجة ممارسة لواألوزاف النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3.4) جدوؿ
 .العلقات اإلنسانية في مجاؿالحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف 

رلى 

 انفمرج
 انفمرج

انًتىسط 

 انحساتً

ايَحراف 

 انًعٍاري

انىزٌ 

 انُسثً %
 انًىافمح انتر ٍة

 يرٕعطح 12 55.8 1.38 2.79 ٚذافعانًذٚشػهٗأعشاسٔخصٕصٛحانًؼهًٍٛ. 0

 يرٕعطح 10 59.2 1.31 2.96ٚرؼايمانًذٚشتهطفٔادرشاويغانًؼهًٍٛ.8

3 
ٚشكضانًذٚشفٙذؼايهّػهٗانؼاللاخالػهٗانثؼلذ

 انزاذٙنهفشد.
 يرٕعطح 8 61.2 1.20 3.06

 يرٕعطح 1 65.4 1.09 3.27 ٚظٓشانًذٚشاْرًاوتانًؼهًٍٛٔيشاكهٓى. 2

5 
ًللللاخانذانللللحػهللللٗانهطللللفٚغللللرخذوانًللللذٚشانكه

 ٔانكٛاعح.
 يرٕعطح 3 64.2 1.14 3.21

2 
ٚؼللضصانًللذٚشسٔحانؼًللمانجًللاػٙٔانرؼللأَٙتللٍٛ

 انًؼهًٍٛ.
 يرٕعطح 7 61.4 1.23 3.07

 يرٕعطح 11 58.0 1.32 2.90 ٚثُٙانًذٚشػهٗانجٕٓدانًًٛضجنهًؼهًٍٛ.2

 يرٕعطح 9 60.4 1.22 3.02 ٚغاػذانًؼهًٍٛػهٗذطٕٚشأدائٓى.8

 يرٕعطح 4 63.4 1.13 3.17 ٚؼطٙانًذٚشذمٛٛىػادلٔيذاٚذنهًؼهًٍٛ.9

 يرٕعطح 2 64.6 1.03 3.23 ٚؼرشفانًذٚشتأخطائّٔٚذألذؼذٚهٓا.01

 يرٕعطح 5 63.0 1.16 3.15 ٚرؼايمانًذٚشيغانكمتطشٚمحػادنح.00

 يرٕعطح 6 62.8 1.19 3.14 .ٕٚصعانًذٚشانؼةءانذساعٙتؼذانحتٍٛانًؼه08ًٍٛ

 يتىسطح 61.6 1.20 3.08 انعاللاخ اإلَساٍَح نًجالانذرجح انكهٍح 
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درجدددة ممارسدددة مددددديري المددددارس الحكوميدددة فددددي ( أن 3.4تشدددير المعطيدددات الددددواردة فدددي الجددددول رقددددم )
كاندت  الع قات اإلنسانية في مجالمحافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين 

ونسدبة ( 3.08) الع قدات اإلنسدانيةلمعيدار ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميدة متوسطةبدرجة 
 (. 3.27 – 2.79تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) وقد، (61.6) مئوية

 متوسدددط حسدددابي( قدددد حصدددمت عمدددى أعمدددى 5، 10، 4( أن الفقدددرات )3.4)ويتضدددح مدددن الجددددول رقدددم 
حسدب وجيدة نظدر أفدراد مجتمدع الدراسدة )المعممدين والمعممدات(، وقدد  قات اإلنسدانيةالع  لمجالبالنسبة 

يظير المدير اىتمام بالمعممين ومشاكميم، يعترف المدير بأخطائو ويحاول تمحورت ىذه الفقرات حول: 
 .تعديميا، يستخدم المدير الكممات الدالة عمى المطف والكياسة

الع قددددات  لمجددددالبالنسددددبة  متوسددددط حسددددابيمت عمددددى أقددددل ( قددددد حصدددد2، 7، 1فددددي حددددين أن الفقددددرات )
حسددب وجيددة نظددر أفددراد مجتمددع الدراسددة )المعممددين والمعممددات(، وقددد تمحددورت ىددذه الفقددرات  اإلنسددانية
، يحددافظ المدددير عمددى أسددرار وخصوصددية المعممددين، يثنددي المدددير عمددى الجيددود المميددزة لممعممددينحددول: 

 .مينيتعامل المدير بمطف واحترام مع المعم
 التواصؿ الفاعؿ: مجاؿ -3

درجة ممارسة مديري المدارس لواألوزاف النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4.4) جدوؿ
 .التواصؿ الفاعؿ في مجاؿالحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف 

رلى 

 انفمرج
 انفمرج

انًتىسط 

 انحساتً

راف ايَح

 انًعٍاري

انىزٌ 

 انُسثً %
 انًىافمح انتر ٍة

 يرٕعطح 8 60.9 1.23 3.04 ٚرجُةانًذٚشيماطؼحانًرذذز. 0

8
ًٚللُخانًللذٚشانًرذللذزكللماالْرًللاؤانرشكٛللضاثُللاء

 دذٚثّ.
 يرٕعطح 2 63.5 1.18 3.18

 يرٕعطح 1 63.9 1.16 3.20 ٚرًرغانًذٚشتًٕضٕػٛحفٙانرؼايميغاالخشٍٚ. 3

 يرٕعطح 2 63.5 1.20 3.18 ٚرذذزانًذٚشتأعهٕبيرٕاضغ. 2

5 
ٚرٛخانفشصلحنهطلشفاٜخلشنكلُٙٚٓلٙكاليلّلثلم

 أٌٚرٕصمإنٗاعرُراجاخأانرؼهٛكػهٗياٚمٕل.
 يرٕعطح 4 63.1 1.18 3.16

 يرٕعطح 6 62.5 1.20 3.12 ٚرجُةانجذلانز٘الداجحنّيغانًؼهًٍٛ. 2

 يرٕعطح 3 63.3 1.15 3.17 ساءاٜخشٍٚ.ٚرمثمٔٚرفٓىآ2

8
ٚطهةيلٍانطلشفاٜخلشذٕضلٛخيلالانلّتلذالًيلٍ

 ذخًٍٛانًؼُٗ.
 يرٕعطح 7 62.1 1.20 3.11

9
ٚرجُلللةأعلللهٕباأليلللشانٕاللللغفلللٙانرٕاصلللميلللغ

 انًؼهًٍٛ.
 يرٕعطح 5 62.7 1.15 3.13

01
ٚغرخذوانؼثاساخٔاألنفاظانًفٕٓيحفٙذٕاصهّيغ

 ٍ.انًؼهًٛ
 يرٕعطح 4 63.3 1.21 3.16

00
ٚرجُللللةاعللللرخذاوانغللللكشذٛشفللللٙانرٕاصللللميللللغ

 انًؼهًٍٛإالفٙاأليٕسانشٔذُٛٛح.
 يرٕعطح 9 60.8 1.23 3.04

 يتىسطح 62.7 1.19 3.13 انتىاصم انفاعم نًجالانذرجح انكهٍح 
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الحكوميدددة فددددي  درجدددة ممارسدددة مددددديري المددددارس( أن 4.4تشدددير المعطيدددات الددددواردة فدددي الجددددول رقددددم )

كاندت  التواصدل الفاعدل فدي مجدالمحافظة الخميل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة نظدر المعممدين 

ونسددبة ( 3.13) التواصددل الفاعددل لمجددال، حيددث بمددغ المتوسددط الحسددابي لمدرجددة الكميددة متوسددطةبدرجددة 

 (. 3.20 – 3.04تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) وقد، (%62.7) مئوية

بالنسدبة  متوسدط حسدابي( قد حصمت عمى أعمى 7، 4، 3( أن الفقرات )4.4)من الجدول رقم ويتضح 

حسددب وجيددة نظددر أفددراد مجتمددع الدراسددة )المعممددين والمعممددات(، وقددد تمحددورت  التواصددل الفاعددل لمجددال

، يتمتع المدير بموضوعية في التعامل مع االخرين، يتحدث المدير بأسموب متواضعىذه الفقرات حول: 

 .تقبل ويتفيم آراء اآلخريني

 التواصل الفاعل لمجالبالنسبة  متوسط حسابي( قد حصمت عمى أقل 8، 1، 11في حين أن الفقرات )

يتجندب حسب وجية نظر أفراد مجتمع الدراسة )المعممين والمعممات(، وقد تمحورت ىذه الفقرات حدول: 

يتجنددددب المدددددير مقاطعددددة ، لروتينيددددةاسددددتخدام السددددكرتير فددددي التواصددددل مددددع المعممددددين إال فددددي األمددددور ا

 يطمب من الطرف اآلخر توضيح ما قالو بداًل من تخمين المعنى.، المتحدث
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 أداء العمؿ الفائؽ مجاؿ -4
 

درجة ممارسة مديري المدارس لواألوزاف النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5.4) جدوؿ
 .أداء العمؿ الفائؽ في مجاؿير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف الحكومية في محافظة الخميؿ لمعاي

رلى 

 انفمرج
 انفمرج

انًتىسط 

 انحساتً

ايَحراف 

 انًعٍاري

انىزٌ 

 انُسثً %
 انًىافمح انتر ٍة

0 
ٚذذدانًذٚشأْذافانًذسعحيغانًؼهًلٍٛيلٍتذاٚلح

 انؼاو.
 كثٛشج 1 81.0 0.77 4.05

8
تللأطشصيُٛللحنرذمٛللكٚضللغانًللذٚشخطللظإجشائٛللح

 األْذاف.
 كثٛشج 2 79.4 0.68 3.97

3 
ُٚجللضانًللذٚشاألػًللالتانًٕاػٛللذانضيُٛللحانًذللذدج

 نزنك.
 يرٕعطح 8 63.2 1.18 3.16

2 
ُٚظللشانًللذٚشإنللٗانرغٛٛللشتطشٚمللحإٚجاتٛللحكٕعللٛهح

 نرذغٍٛاألداءاإلداس٘.
 يرٕعطح 8 63.2 1.18 3.16

 يرٕعطح 6 64.0 1.14 3.20 لدانًُاعة.ٚرخزانًذٚشانمشاساخفٙانٕ 5

 يرٕعطح 3 64.8 1.11 3.24 ٚركٛفانًذٚشيغانذمائكٔانظشٔفانجذٚذج. 2

 يرٕعطح 9 63.2 1.17 3.16 ٚؼًمانًذٚشػهٗذهثٛحيرطهثاخانًؼهًٍٛ.2

8
ٚغللؼٗانًللذٚشتصللفحيغللرًشجنرطللٕٚشراذللّػًهٛللاً

 ٔإداسٚاً.
 يرٕعطح 11 62.6 1.21 3.13

9
شكللضانًللذٚشػهللٗانمٛللاوتاألشللٛاءانصللذٛذحػهللٗٚ

 انُذٕانصذٛخيٍانًشجاألٔنٗألدائٓا.
 يرٕعطح 5 64.4 1.15 3.22

01

ُٚظلللشانًلللذٚشإنلللٗانًشلللكالخػهلللٗأَٓلللافلللشص

نهرذغللٍٛٔاألخطلللاءػهلللٗأَٓلللادسٔطلًٛلللحًٚكلللٍ

 اإلفادجيُٓا.

 يرٕعطح 6 64.0 1.12 3.20

 يرٕعطح 7 63.8 1.13 3.19 ٕلدٌٔٔلٕػٓا.ٚرذغظانًذٚشانًشكالخٔٚذ00

يرٕعطح 10 63.0 1.16 3.15 ٚؤد٘ػًهّتطشٚمحيرًٛضجتؼٛذاًػٍانرمهٛذ.08

يرٕعطح 4 64.6 1.11 3.23 ٚذذديؼاٚٛشلاتهحنهرذمٛكٔٔالؼٛحنألداء.03

02
ٚغلللرغمانًلللٕاسدانًرادلللحاعلللرغاللأيثلللمنًصلللهذح

 انًذسعح.
ٕعطحير 12 62.0 1.21 3.10

05
ٚللللٕصعانًللللذٚشانًٓللللاواإلداسٚللللحػهللللٗانًؼهًللللٍٛ

نهًغاػذجفٙإَجاصْا.
يرٕعطح 13 61.8 1.18 3.09

 يتىسطح 65.6 1.10 3.28 أداء انعًم انفائك نًجالانذرجح انكهٍح 

درجدددة ممارسدددة مددددديري المددددارس الحكوميدددة فددددي ( أن 5.4تشدددير المعطيدددات الددددواردة فدددي الجددددول رقددددم )

كاندت  أداء العمدل الفدائق فدي مجدالمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين محافظة الخميل ل

ونسدبة ( 3.28) أداء العمدل الفدائقلمعيدار ، حيدث بمدغ المتوسدط الحسدابي لمدرجدة الكميدة متوسطةبدرجة 

 (. 4.05 – 3.09تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) وقد، (%65.6) مئوية

بالنسدبة  متوسدط حسدابي( قد حصمت عمى أعمى 6، 2، 1ن الفقرات )( أ5.4)ويتضح من الجدول رقم 

حسب وجية نظدر أفدراد مجتمدع الدراسدة )المعممدين والمعممدات(، وقدد تمحدورت  أداء العمل الفائق لمجال
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يحدددد المدددير أىددداف المدرسددة مددع المعممددين مددن بدايددة العددام، يضددع المدددير خطددط ىددذه الفقددرات حددول: 

 .يتكيف المدير مع الحقائق والظروف الجديدة، حقيق األىدافإجرائية بأطر زمنية لت

أداء العمددل  لمجددالبالنسددبة  متوسددط حسددابي( قددد حصددمت عمددى أقددل 8، 14، 15فددي حددين أن الفقددرات )

حسب وجية نظر أفراد مجتمع الدراسة )المعممين والمعممدات(، وقدد تمحدورت ىدذه الفقدرات حدول:  الفائق

يستغل الموارد المتاحة اسدتغ ل أمثدل ، عمى المعممين لممساعدة في إنجازىايوزع المدير الميام اإلدارية 

داريا، لمصمحة المدرسة  .يسعى المدير بصفة مستمرة لتطوير ذاتو عمميًا وا 

مػػديري  مارسػػةدى ممػػلتقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  تختمػػؼسػػؤاؿ الدراسػػة الثػػاني: ىػػؿ ثانيػػًا 

تعػزى  ايير الجػودة الشخصػية مػف وجيػة نظػر المعممػيفالمدارس الحكوميػة فػي محافظػة الخميػؿ لمعػ

 .؟، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، المديرية، المرحمة()الجنس ات التالية:متغير مل

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى الفرضيات التالية:
 

 متوسطات ينب(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  الفرضية األولى:

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير الجودة  تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة

 الجنس.تعزى لمتغير  الشخصية من وجية نظر المعممين

( لمفدروق Independent-Sample T-Testتدم اسدتخدام اختبدار )ت( ) األولدىلإلجابدة عدن الفرضدية 

مدددديري المدددارس الحكوميدددة فددي محافظدددة الخميدددل د عينددة الدراسدددة لممارسددةتقددديرات أفدددرا متوسدددطات بددين

 .متغير الجنس حسب لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين
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متوسطات  بيف( لمتعرؼ عمى الفروؽ Independent- Sample T-Test( نتائج اختبار )ت( )7.5جدوؿ )
دارس الحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف مديري الم تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة

 (653)ف=       وجية نظر المعمميف تبعًا لمتغير الجنس.

 انعذد الجنس المجاؿ
انًتىسط 

 انحساتً

ايَحراف 

 انًعٍاري

لًٍح خ 

 انًحسىتح
 انذينح اإلحصائٍح

 0.61 3.86 205 ذكر الصفات الشخصية
-2.156

*
 0.54 3.97 337 أنثى دانح 0.032 

 0.83 2.97 205 ذكر العلقات اإلنسانية
-2.405

*
 0.80 3.15 337 أنثى دانح 0.017 

 0.86 3.05 205 ذكر التواصؿ الفاعؿ
-1.819 0.070 

غٛش

دانح  0.85 3.19 337 أنثى

 أداء العمؿ الفائؽ
 0.69 3.21 205 ذكر

-1.8460.065
غٛش

دانح  0.70 3.33 337 أنثى

الدرجة الكمية لمعايير 
 الجودة الشخصية

 0.58 3.28 205 ذكر

-2.772
**

 0.51 3.41 337 أنثى دانح 0.006 

 221(، درجات الحرية = 1012(، ** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )1010* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 50260 =( 1010قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )، 00945 =( 1012قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 مجال( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 6.4تشير النتائج كما ىو موضح في الجدول )
الع قات اإلنسانية وفي الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية  مجالالصفات الشخصية وفي 

ل من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير الجنس، لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخمي
حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة ليذه المعايير ولمدرجة الكمية أكبر من قيمة )ت( الجدولية 

الصفات الشخصية لصالح  مجال(. وقد كانت الفروق في 0.05( عند مستوى داللة )1.962)
الع قات اإلنسانية كانت  مجال ( لمذكور، وفي3.86( مقابل )3.97اإلناث بمتوسط حسابي )

( لمذكور، كذلك في الدرجة 2.97( مقابل )3.15الفروق أيضًا لصالح اإلناث بمتوسط حسابي )
( مقابل 3.41الكمية لمعايير الجودة الشخصية كانت الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي )

 ( لمذكور.3.28)

أداء  مجالتواصل الفاعل وفي ال مجالفي حين لم تظير فروق ذات داللة إحصائية في 

العمل الفائق، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة ليذين المعيارين أصغر من قيمة )ت( الجدولية 

 (.1.15( عند مستوى داللة )0.928)
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متوسطات  بين(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىي ال :الثانيةالفرضية 

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير الجودة ة لممارسةتقديرات أفراد عينة الدراس

 .تعزى لمتغير المؤىل العممي الشخصية من وجية نظر المعممين

( One Way Anovaتم استخدام اختبار تحميل التبداين األحدادي ) الثانية يةلمتحقق من صحة الفرض

مددديري المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة ارسددةتقددديرات أفددراد عينددة الدراسددة لممبددين متوسددطات لمفددروق 

، وذلك كمدا ىدو المؤىل العمميمتغير  حسب الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

 :التاليةول اموضح في الجد

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية (: يبيف األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2.4جدوؿ )
 المؤىؿ العمميلمتغير  تبعاً محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف  في

 انًتىسط انحساتً انعذد انًؤهم انعهًً انًجال
ايَحراف 

 انًعٍاري

 انصفاخ انشخصٍح

 

 0.75 4.01 51 دتهٕو

 0.54 3.93 452 تكانٕسٕٚط

 0.67 3.80 39 ياجغرٛشفأػهٗ

 0.57 3.93 542 انًجًىع

 

 انعاللاخ اإلَساٍَح

 0.82 2.63 51 دتهٕو

 0.80 3.14 452 تكانٕسٕٚط

 0.77 2.98 39 ياجغرٛشفأػهٗ

 0.81 3.08 542 انًجًىع

 انتىاصم انفاعم

 0.88 2.67 51 دتهٕو

 0.84 3.20 452 تكانٕسٕٚط

 0.76 2.97 39 ياجغرٛشفأػهٗ

 0.85 3.13 542 انًجًىع

 كأداء انعًم انفائ

 0.70 2.91 51 دتهٕو

 0.69 3.35 452 تكانٕسٕٚط

 0.64 3.06 39 ياجغرٛشفأػهٗ

 0.70 3.28 542 انًجًىع

انذرجح انكهٍح نًعاٌٍر 

 انجىدج انشخصٍح

 0.54 3.06 51 دتهىو

 0.53 3.41 452 تكانىرٌىس

 0.56 3.20 39 ياجستٍر فأعهى

 0.54 3.36 542 انًجًىع
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ممارسددة مددديري المدددارس لبددين المتوسددطات الحسددابية  ظاىريددة( وجددود فددروق 7.4يتضددح مددن الجدددول )

المؤىدل لمتغيدر  تبعداً  الحكومية في محافظة الخميل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة نظدر المعممدين

 One Way). ولمتحقق من داللة ىدذه الفدروق اسدتخدم الباحدث اختبدار تحميدل التبداين األحدادي العممي

Anova)  (8.4)موضح في الجدول كما ىو: 

بيف متوسطات لمتعرؼ عمى الفروؽ  (One Way Anova( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )9.5جدوؿ )
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف  تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة

 (653)ف=         ممي. وجية نظر المعمميف تبعًا لمتغير المؤىؿ الع
 يصذر انتثاٌٍ انًجال

يجًىع 

 انًرتعاخ

درجاخ 

 انحرٌح

يتىسط 

 انًرتعاخ

لًٍح ف 

 انًحسىتح

 انذينح

 اإلحصائٍح

انصفاخ 

 انشخصٍح

 0.496 2 0.991 تٍٛانًجًٕػاخ

غٛشدانح 0.217 1.531 3241. 174.432539 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 175.423541 انًجًٕع

نعاللاخ اإلَساٍَحا

 6.186 2 12.371 تٍٛانًجًٕػاخ

9.648
**

 0.000 
دانح عُذ 

1.12 
6411. 345.578539 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 357.950541 انًجًٕع

 انتىاصم انفاعم

 6.924 2 13.848 تٍٛانًجًٕػاخ

9.844
**

 0.000 
دانح عُذ 

1.12 
7031. 379.121539 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 392.970541 انًجًٕع

أداء انعًم انفائك

 5.458 2 10.917 تٍٛانًجًٕػاخ

11.633
**

 0.000 
دانح عُذ 

1.12 
 4691. 539 252.898 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 541 263.815 انًجًٕع

انذرجح انكهٍح 

نًعاٌٍر انجىدج 

 انشخصٍح

 3.326 2 6.651 تٍٍ انًجًىعاخ

11.871
**

 0.000 
دانح عُذ 

1.12  
 2801. 539 150.996 داخم انًجًىعاخ

 ------ 541 157.648 انًجًىع

 (239، 5(، درجات الحرية )1012** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.1010إحصائياً عند مستوى داللة )* دالة 
 2.43 =( 1010ولية عند مستوى داللة )الجد ، قيمة )ف(3.11 =( 1012( الجدولية عند مستوى داللة )فقيمة )

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 8.4الواردة في جدول) يتضح من خ ل النتائج

وأداء ، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانية) معايير الجودة الشخصية التالية:( في α≤0.05الداللة )

لمعايير الجودة الشخصية لدى مديري المدارس  ، وكذلك ظيرت فروق في الدرجة الكمية(العمل الفائق

قيم  بمغتحيث الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي، 

وأداء العمل الفائق، ولمدرجة الكمية( ، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانية)ف( المحسوبة لمعايير )
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ى الترتيب، وىذه القيم جميعيا أكبر من قيمة )ف( ( عم11.871، 11.633، 9.844، 9.648)

 (. 3.00( والتي تساوي )0.05( ومستوى داللة )539،  2الجدولية عند درجات حرية )

الصفات  مجالفي  (α≤0.05)في حين لم تظير فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

( 3.00يمة )ف( الجدولية )( وىي أصغر من ق1.531الشخصية، حيث بمغت قيمة )ف( المحسوبة )

 (.0.05( ومستوى داللة )539، 2عند درجات حرية )

 بينلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق  (Scheffeشيفيو )وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسةمتوسطات 

، وذلك كما ىو واضح من خ ل المؤىل العمميلمتغير  تبعاً  الشخصية من وجية نظر المعممينالجودة 

 (.9.4الجدول )

تقديرات متوسطات  بيفالثنائية البعدية لمفروؽ  ( لممقارناتScheffeشيفيو )نتائج اختبار  :(5.:جدوؿ )
ؿ لمعايير الجودة الشخصية مف مديري المدارس الحكومية في محافظة الخمي أفراد عينة الدراسة لممارسة

 العممي المؤىؿلمتغير  وجية نظر المعمميف تبعاً 

 المقارنات المجاؿ
المتوسط 
 تكانىرٌىس دتهىو الحسابي

ياجستٍر 

 فأعهى

انعاللاخ اإلَساٍَح

0.51051- 2.63 دبموـ
*

-0.35005
*



 ---------- 3.14 بكالوريوس

 ---------- 2.98 ماجستير فأعمى

 ىاصم انفاعمانت

0.52713-  2.67 دبموـ
*

 ----- 

 -----  ----- 3.20 بكالوريوس

  ----- ----- 2.97 ماجستير فأعمى

أداء انعًم انفائك

0.43693-  2.91 دبموـ
*

 ----- 

0.28902  ----- 3.35 بكالوريوس
*

 

  ----- ----- 3.06 ماجستير فأعمى

انذرجح انكهٍح نًعاٌٍر 

 انجىدج انشخصٍح

0.34945-  3.06 دبموـ
*

 ----- 

0.20616  ----- 3.41 بكالوريوس
*

 

  ----- ----- 3.20 ماجستير فأعمى

 (0.05* الفرؽ في المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى )
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تقديرات أفراد عينة متوسطات  بين( إلى أن الفروق 9.4تشير المقارنات الثنائية البعدية وفق الجدول )

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية الدراسة لممارسة

، حيث ظيرت الفروق الع قات اإلنسانية مجالظيرت في  المؤىل العمميلمتغير  تبعاً  نظر المعممين

بين الذين مؤىميم العممي دبموم من جية وبين الذين مؤىميم العممي بكالوريوس وماجستير فأعمى من 

 خرى وكانت الفروق لصالح الذين مؤىميم العممي بكالوريوس وماجستير فأعمى. جية أ

التواصل الفاعل حيث ظيرت الفروق بين الذين مؤىميم العممي دبموم  مجالكذلك ظيرت فروق في 

 .وبين الذين مؤىميم العممي بكالوريوس وكانت الفروق لصالح الذين مؤىميم العممي بكالوريوس

مل الفائق ظيرت الفروق بين الذين مؤىميم العممي دبموم وبين الذين مؤىميم العممي أداء الع مجالوفي 

بكالوريوس وكانت الفروق لصالح الذين مؤىميم العممي بكالوريوس، كذلك ظيرت فروق بين حممة 

 البكالوريوس وبين حممة الماجستير فأعمى وكانت لصالح حممة البكالوريوس.

معايير الجودة الشخصية فقد ظيرت الفروق بين الذين مؤىميم العممي دبموم أما بالنسبة لمدرجة الكمية ل

وبين الذين مؤىميم العممي بكالوريوس وكانت الفروق لصالح الذين مؤىميم العممي بكالوريوس، كذلك 

 ظيرت فروق بين حممة البكالوريوس وبين حممة الماجستير فأعمى وكانت لصالح حممة البكالوريوس.

متوسطات  بين(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىي ال :الثةالثالفرضية 

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير الجودة تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة الشخصية من وجية نظر المعممين

( One Way Anovaاستخدام اختبار تحميدل التبداين األحدادي )تم  الثالثة يةلمتحقق من صحة الفرض

درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن لمفروق في 

 :التاليةول ا، وذلك كما ىو موضح في الجدسنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  وجية نظر المعممين
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لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: يبيف األعداد والمتوس10.4جدوؿ )
 سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف 

 انًتىسط انحساتً انعذد سُىاخ انخثرج انًجال
ايَحراف 

 انًعٍاري

 انصفاخ انشخصٍح

 

 0.64 773.85 عُٕاخ5ألميٍ

 0.58 3.89 176 عُٕاخ 10-5

 0.54 2893.98 عُٕاخ01أكثشيٍ

 0.57 3.93 542 انًجًىع

 

 انعاللاخ اإلَساٍَح

 0.75 773.05 عُٕاخ5ألميٍ

 0.75 3.06 176 عُٕاخ 10-5

 0.87 2893.10 عُٕاخ01أكثشيٍ

 0.81 3.08 542 انًجًىع

 انتىاصم انفاعم

 0.82 773.01 عُٕاخ5ألميٍ

 0.80 3.09 176 عُٕاخ 10-5

 0.89 2893.19 عُٕاخ01أكثشيٍ

 انًجًىع انًجًىع انًجًىع انًجًىع

 أداء انعًم انفائك

 0.73 773.17 عُٕاخ5ألميٍ

 0.65 3.24 176 عُٕاخ 10-5

 0.72 2893.34 عُٕاخ01أكثشيٍ

 0.70 3.28 542 انًجًىع

ٌٍر انذرجح انكهٍح نًعا

 انجىدج انشخصٍح

 0.54 773.27 عُٕاخ5ألميٍ

 0.51 3.32 176 عُٕاخ 10-5

 0.55 2893.40 عُٕاخ01أكثشيٍ

 0.54 3.36 542 انًجًىع

تقددديرات أفددراد عينددة فددي المتوسددطات الحسددابية بددين  ظاىريددة( وجددود فددروق 10.4يتضددح مددن الجدددول )

ي محافظددة الخميددل لمعددايير الجددودة الشخصددية مددن وجيددة مددديري المدددارس الحكوميددة فددالدراسددة لممارسددة

. ولمتحقق من داللة ىذه الفروق استخدم الباحث اختبار تحميل تبعًا لمتغير سنوات الخبرةنظر المعممين 

 :(11.4)( كما ىو موضح في الجدول One Way Anova)التباين األحادي 
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بيف ( لمتعرؼ عمى الفروؽ  One Way Anova( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )22.5جدوؿ )
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير  تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة متوسطات

 (653)ف=     . سنوات الخبرةالجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف تبعًا لمتغير 
 يصذر انتثاٌٍ انًجال

يجًىع 

 انًرتعاخ

درجاخ 

 انحرٌح

 يتىسط

 انًرتعاخ

لًٍح ف 

 انًحسىتح

 انذينح

 اإلحصائٍح

 انصفاخ انشخصٍح

 6871. 2 1.374 تٍٛانًجًٕػاخ

غٛشدانح 1201. 2.128 3231. 174.049539 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 175.423541 انًجًٕع

انعاللاخ اإلَساٍَح

 1311. 26212. تٍٛانًجًٕػاخ

غٛشدانح 8211. 1971. 6641. 357.688539 نًجًٕػاخداخما

 ------ 357.950541 انًجًٕع

 انتىاصم انفاعم

 1.245 2 2.490 تٍٛانًجًٕػاخ

غٛشدانح 1801. 1.718 7241. 390.480539 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 392.970541 انًجًٕع

أداء انعًم انفائك

 1.081 2 2.162 تٍٛانًجًٕػاخ

غٛشدانح 1091. 2.227  4851. 539 261.653 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 541 263.815 انًجًٕع

انذرجح انكهٍح 

نًعاٌٍر انجىدج 

 انشخصٍح

 7031. 2 1.405 تٍٍ انًجًىعاخ

 2901. 539 156.242 داخم انًجًىعاخ غٍر دانح 0901. 2.424

 ------ 541 157.648 انًجًىع

 (239، 5(، درجات الحرية )1012** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.1010مستوى داللة ) إحصائياً عند* دالة 
 2.43 =( 1010الجدولية عند مستوى داللة ) ، قيمة )ف(3.11 =( 1012( الجدولية عند مستوى داللة )فقيمة )

عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية( عدم 11.4الواردة في جدول) يتضح من خ ل النتائج

، الع قات اإلنسانيةالصفات الشخصية، ) معايير الجودة الشخصية:( في α≤0.05مستوى الداللة )

، وكذلك لم تظير فروق في الدرجة الكمية لمعايير الجودة (وأداء العمل الفائق، التواصل الفاعل

لمتغير  الشخصية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المعممين تعزى

قيم )ف( المحسوبة لمعايير الجودة الشخصية )الصفات الشخصية،  بمغتحيث سنوات الخبرة، 

، 0.197، 2.128وأداء العمل الفائق، ولمدرجة الكمية( )، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانية

 ( عمى الترتيب، وىذه القيم جميعيا أصغر من قيمة )ف( الجدولية عند2.424، 2.227، 1.718

 (. 3.00( والتي تساوي )0.05( ومستوى داللة )539،  2درجات حرية )
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 بين(  ≥ 0.05) الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىي ال :الرابعةالفرضية  

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسةمتوسطات 

 .تعزى لمتغير المديرية ية نظر المعممينالجودة الشخصية من وج

( One Way Anovaتم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ) الرابعة يةلمتحقق من صحة الفرض

مددديري المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة  تقددديرات أفددراد عينددة الدراسددة لممارسددةبددين متوسددطات لمفددروق 

، وذلك كما ىدو موضدح المديريةلمتغير  تبعاً  عممينالخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر الم

 :التاليةول افي الجد

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية (: يبيف األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 12.4جدوؿ )
 المديريةلمتغير  تبعاً في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف 

 انًتىسط انحساتً انعذد انًذٌرٌح جالانً
ايَحراف 

 انًعٍاري

 انصفاخ انشخصٍح

 

 0.73 1033.88 شًالانخهٛم

 0.63 1303.97 انخهٛم

 0.42 2253.88 جُٕبانخهٛم

 0.57 844.08 ٚطا

 0.57 3.93 542 انًجًىع

 

 انعاللاخ اإلَساٍَح

 0.80 1032.81 شًالانخهٛم

 0.82 1302.88 انخهٛم

 0.69 2253.40 جُٕبانخهٛم

 0.86 842.87 ٚطا

 0.81 3.08 542 انًجًىع

 انتىاصم انفاعم

 0.85 1032.96 شًالانخهٛم

 0.92 1302.91 انخهٛم

 0.76 2253.38 جُٕبانخهٛم

 0.83 843.02 ٚطا

 0.85 3.13 542 انًجًىع

 أداء انعًم انفائك

 0.78 1033.09 شًالانخهٛم

 0.70 1303.14 انخهٛم

 0.57 2253.53 جُٕبانخهٛم

 0.71 843.07 ٚطا

 0.70 3.28 542 انًجًىع

انذرجح انكهٍح نًعاٌٍر 

 انجىدج انشخصٍح

 0.59 3.19 103 شًال انخهٍم

 0.52 3.23 130 انخهٍم

 0.48 3.55 225 جُىب انخهٍم

 0.50 3.25 84 ٌطا

 0.54 3.36 542 انًجًىع
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تقددديرات أفددراد عينددة فددي بددين المتوسددطات الحسددابية  ظاىريددة( وجددود فددروق 12.4ح مددن الجدددول )يتضدد

مددديري المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة الخميددل لمعددايير الجددودة الشخصددية مددن وجيددة الدراسددة لممارسددة

يددل . ولمتحقددق مددن داللددة ىددذه الفددروق اسددتخدم الباحددث اختبددار تحمتبعددًا لمتغيددر المديريددةنظددر المعممددين 

:(13.4)( كما ىو موضح في الجدول One Way Anova)التباين األحادي 

بيف ( لمتعرؼ عمى الفروؽ  One Way ANOVA( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )24.5جدوؿ )
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير  تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة متوسطات 

 (653)ف=      . المديريةة مف وجية نظر المعمميف تبعًا لمتغير الجودة الشخصي
 يصذر انتثاٌٍ انًجال

يجًىع 

 انًرتعاخ

درجاخ 

 انحرٌح

يتىسط 

 انًرتعاخ

لًٍح ف 

 انًحسىتح

 انذينح

 اإلحصائٍح

 انصفاخ انشخصٍح

 9521. 3 2.857 تٍٛانًجًٕػاخ

4.969 .0311 
عُذ  دانح

1.16 
3211. 172.567538 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 175.423541 انًجًٕع

انعاللاخ اإلَساٍَح

 12.918 3 38.753 تٍٛانًجًٕػاخ

21.772 .0001 
دانح عُذ 

1.12 
5931. 319.197538 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 357.950541 انًجًٕع

 انتىاصم انفاعم

 8.111 3 24.332 تٍٛانًجًٕػاخ

11.837 .0001 
دانح عُذ 

1.12 
6851. 368.638538 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 392.970541 انًجًٕع

أداء انعًم انفائك

 8.021 3 24.064 تٍٛانًجًٕػاخ

18.000 .0001 
دانح عُذ 

1.12 
 4461. 538 239.751 داخمانًجًٕػاخ

 ------ 541 263.815 انًجًٕع

انذرجح انكهٍح 

نًعاٌٍر انجىدج 

 انشخصٍح

 4.840 3 14.519 تٍٍ انًجًىعاخ

18.191 .0001 
دانح عُذ 

1.12 
 2661. 538 143.129 داخم انًجًىعاخ

 ------ 541 157.648 انًجًىع

 (239، 5(، درجات الحرية )1012** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.1010إحصائياً عند مستوى داللة )* دالة 
 2.43 =( 1010الجدولية عند مستوى داللة ) ، قيمة )ف(3.11 =( 1012توى داللة )( الجدولية عند مسفقيمة )

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 13.4الواردة في جدول) يتضح من خ ل النتائج

وأداء ، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانية) معايير الجودة الشخصية التالية:( في α≤0.05الداللة )

، وكذلك ظيرت فروق في الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية لدى مديري المدارس (فائقالعمل ال

قيم )ف(  بمغتحيث ، المديرية الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير

 وأداء العمل الفائق، ولمدرجة الكمية(، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانيةالمحسوبة لمعايير )
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( عمى الترتيب، وىذه القيم جميعيا أكبر من قيمة )ف( 11.871، 11.633، 9.844، 9.648)

 (. 3.00( والتي تساوي )0.05( ومستوى داللة )539،  2الجدولية عند درجات حرية )

 بينالثنائية البعدية لمفروق  لممقارنات(Scheffeشيفيو )وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير ات أفراد عينة الدراسة لممارسةتقدير متوسطات 

، وذلك كما ىو واضح من خ ل المديريةلمتغير  تبعاً  الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

 (.14.4الجدول )

درجة ممارسة متوسطات الثنائية البعدية لمفروؽ في  ( لممقارناتScheffeشيفيو )نتائج اختبار  :(25.5جدوؿ )
لمتغير  مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف تبعاً 

 المديرية
 انًمارَاخ انًجال

انًتىسط 

 انحساتً
 ٌطا جُىب انخهٍم انخهٍم

 انصفاخ انشخصٍح

0.19937------------- 3.88 شًالانخهٛم
*
 

 ------------ 3.97 انخهٛم

0.19824------- 3.88 جُٕبانخهٛم
*
 

  ------ ------ 4.08 ٚطا

 انعاللاخ اإلَساٍَح

0.58467- ------ 2.81 شًالانخهٛم
*
 ------ 

0.51444-  2.88 انخهٛم
*
 ------ 

0.52675 ------ 3.40 جُٕبانخهٛم
*
 

  ------ ------ 2.87 ٚطا

انتىاصم انفاعم

0.42098- ------ 2.96 مشًالانخهٛ
*
 ------ 

0.46974-  2.91 انخهٛم
*
 ------ 

0.35814 ------ 3.38 جُٕبانخهٛم
*
 

  ------ ------ 3.02 ٚطا

أداء انعًم انفائك

0.43959- ------ 3.09 شًالانخهٛم
*
 ------ 

0.39061-  3.14 انخهٛم
*
 ------ 

0.46072 ------ 3.53 جُٕبانخهٛم
*
 

  ------ ------ 3.07 طاٚ

انذرجح انكهٍح نًعاٌٍر 

 انجىدج انشخصٍح

0.36508- ------ 3.19 شًالانخهٛم
*
 ------ 

0.32306-  3.23 انخهٛم
*
 ------ 

0.29585  ------ 3.55 جُٕبانخهٛم
*
 

  ------ ------ 3.25 ٚطا

 (0.05* الفرؽ في المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى )

تقديرات أفراد متوسطات  بين( إلى أن الفروق 14.4قارنات الثنائية البعدية وفق الجدول )تشير الم
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مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من عينة الدراسة لممارسة

حيث ، جميع مجاالت الدراسة وفي الدرجة الكميةظيرت في  المديريةلمتغير  تبعاً  وجية نظر المعممين

مديرية جنوب الخميل من جية وبين المديريات الث ث )شمال الخميل، والخميل، ظيرت الفروق بين 

في مجال الصفات الشخصية بين مديرية شمال الخميل ومديرية جنوب الخميل ويطا( وكانت الفروق 

نسانية من جية ومديرية يطا من جية أخرى ولصالح مديرية يطا، أما بالنسبة لمجال الع قات اإل

والتواصل الفاعل وأداء العمل الفائق والدرجة الكمية فقد كانت الفروق بين مديرية جنوب الخميل من 

 لصالح مديرية جنوب الخميل. جية ومديريات شمال الخميل والخميل ويطا من جية أخرى و 

 

 بين(  ≥ 0.05)    الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتال  الفرضية الخامسة:

مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعايير تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة متوسطات

 المرحمة.تعزى لمتغير  الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

( لمفدروق Independent-Sample T-Testتم استخدام اختبار )ت( ) الخامسةلإلجابة عن الفرضية 

مدددديري المدددارس الحكوميدددة فددي محافظدددة الخميدددل ت أفدددراد عينددة الدراسدددة لممارسددةتقددديرا متوسدددطات بددين

 .المرحمةتعزى لمتغير  لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين
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متوسطات  بيف( لمتعرؼ عمى الفروؽ Independent- Sample T-Test( نتائج اختبار )ت( )26.5جدوؿ )
مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجودة  ةتقديرات أفراد عينة الدراسة لممارس

 (653)ف=     .المرحمةالشخصية مف وجية نظر المعمميف تبعًا لمتغير 
 انعذد انًرحهح انًتغٍر

انًتىسط 

 انحساتً

ايَحراف 

 انًعٍاري

لًٍح خ 

 انًحسىتح
 انذينح اإلحصائٍح

 انصفاخ انشخصٍح
 0.61 3.93 394 أعاعٙ

0.168 0.866 
غٛش

دانح  0.45 3.92 148 ثإَ٘

 انعاللاخ اإلَساٍَح

 0.80 2.98 394 أعاعٙ

-4.723 0.000 
 دانح

عُذ 

1.12 
 0.78 3.35 148 ثإَ٘

 انتىاصم انفاعم

 0.86 3.04 394 أعاعٙ

-4.342 0.000 
 دانح

عُذ 

1.12 
 0.78 3.39 148 ثإَ٘

 أداء انعًم انفائك

 0.70 3.18 394 أعاعٙ

-5.5450.000
 دانح

عُذ 

1.12 
 0.62 3.55 148 ثإَ٘

انذرجح انكهٍح نًعاٌٍر 

 انجىدج انشخصٍح

 0.53 3.28 394 أساسً
 دانح 0.000 5.343-

 0.51 3.55 148 حاَىي

 221(، درجات الحرية = 1012(، ** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )1010* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 50260 =( 1010، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )00945 =( 1012ة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )قيم

 مجال( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 15.4تشير النتائج كما ىو موضح في الجدول )
لكمية لمعايير وفي الدرجة ا ومعيار التواصل الفاعل ومعيار إداء العمل الفائق اإلنسانية الع قات

الجودة الشخصية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المعممين 
، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة ليذه المعايير ولمدرجة الكمية أكبر من المرحمةتعزى لمتغير 

قات الع (. وقد كانت الفروق في 0.05( عند مستوى داللة )1.962قيمة )ت( الجدولية )
، وفي لممرحمة األساسية( 2.98( مقابل )3.35بمتوسط حسابي ) المرحمة الثانويةلصالح اإلنسانية 

( مقابل 3.39بمتوسط حسابي ) المرحمة الثانويةكانت الفروق أيضًا لصالح  التواصل الفاعل مجال
ة الثانوية أداء العمل الفائق كانت الفروق لصالح المرحم مجالوفي ، لممرحمة االساسية( 3.04)

في الدرجة الكمية فإن الفروق كذلك ( لممرحمة األساسية، 3.18مقابل )( 3.55بمتوسط حسابي )
( مقابل 3.55بمتوسط حسابي ) المرحمة الثانويةلمعايير الجودة الشخصية كانت الفروق لصالح 

 .لممرحمة االساسية( 3.28)

الشخصية، حيث كانت قيمة  الصفات مجالفي حين لم تظير فروق ذات داللة إحصائية في 

 ( وغير دالة إحصائيًا.0.05الداللة اإلحصائية أكبر من )
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 الفصؿ الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج: 1.5

 أواًل: مناقشة النتائج المنبثقة عف السؤاؿ األوؿ
ايير الجودة : ما درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ لمعالسؤاؿ األوؿ

 مف وجية نظر المعمميف؟ الشخصية

أن درجة ممارسدة مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة 

جددداءت بدرجدددة متوسدددطة، حيدددث بمدددغ المتوسدددط الحسدددابي لمدرجدددة الكميدددة لمعدددايير الجدددودة  نظدددر المعممدددين

 3.08تراوحدت المتوسدطات الحسدابية بدين ) فقدد، %(67.15( وبنسبة مئويدة بمغدت )3.36الشخصية )

– 3.93 .) 

ويفسددر الباحددث ىددذه النتيجددة إلددى أن مددديري المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة الخميددل ينبثقددون مددن نفددس 

المجتمع حيث يوجد ع قات اجتماعية فيما بينيم وىذا يعزز ع قاتيم داخدل المجتمدع المدرسدي، كدذلك 

ارس الحكوميددة يخضددعون لدددورات تدريبيددة فددي كيفيددة اإلدارة األمددر الددذي فددإن المدددراء والمددديرات فددي المددد

يعدددزز ثقدددتيم بأنفسددديم وتقدددديرىم لدددذواتيم بالتدددالي يخمدددق عنددددىم جدددودة الشخصدددية المبنيدددة عمدددى معدددايير 

 الصفات الشخصية والتواصل الفعال، وأداء العمل الفائق والع قات اإلنسانية.

أألثدر اإليجدابي لمبرندامج فدي  يدانتائجالتدي أظيدرت  (2012ي )دراسػة المعشػنواتفقت ىدذه النتيجدة مدع 

تعزيددز الجددودة الشخصددية بأبعادىددا الث ثددة: السددمات الشخصددية اإليجابيددة، وتحسددين الع قددات اإلنسددانية 

أن أبعدددداد الجددددودة التددددي بينددددت  (5100) اليحيػػػػويدراسػػػػة و داخدددل المؤسسددددة واألداء الفددددائق فددددي العمددددل
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. الشخصدية والع قدات اإلنسدانية، والتواصدل الفاعدل بمغدت درجدة متوسدطةالشخصية المتعمقدة بالصدفات 

أن ممارسدددة معدددايير  أشدددارتالتدددي  (5102دراسػػػة السػػػممي )، و (5102دراسػػػة مخػػػامرة )مدددع  واختمفدددت

الجددودة الشخصددية بمجاالتيددا الصددفات الشخصددية اإليجابيددة، والع قددات اإلنسددانية، والفاعميددة فددي العمددل 

جدداءت ممارسددة المعددايير المتعمقددة بالسددمات الشخصددية اإليجابيددة فددي المرتبددة  كانددت بدرجددة عاليددة، كمددا

 .األولى، ثم الفاعمية بالعمل وأخيرًا بالمتعمقة بالع قات اإلنسانية

إمددا بخصددوص تحميددل نتددائج كددل مجددال مددن مجدداالت الجددودة الشخصددية عمددى حدددى أظيددرت النتددائج مددا 

 يمي:

 :الصفات الشخصية مجاؿ-1

مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة  أن درجة ممارسدة

كانت بدرجة كبيرة، حيث بمدغ المتوسدط الحسدابي لمدرجدة  نظر المعممين وفقًا لمعيار الصفات الشخصية

تراوحددددت المتوسددددطات  وقددددد، (78.59%( ونسددددبة مئويددددة )3.93الكميددددة لمعيددددار الصددددفات الشخصددددية )

 (. 4.15 – 3.74الحسابية بين )

ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أن مديري ومديرات المدارس الحكومية يتمتعون بصفات شخصية كبيرة 

بمينددة التعمدديم واالعتددزاز بيددا واإليمددان بقيمددة العمددل المدرسددي والفيددم الكامددل  إلمدداميم وذلددك مددن خدد ل

االجتماعيددة والعقميددة لمطدد ب  الكاممددة لخصددائص الشخصدديةوالمعرفددة ألىددداف التعمدديم ووسددائل تحقيقيددا 

، كدذلك مدن القدرة عمي العمل مدع اآلخدرين بطريقدة بنائدو والقددرة عمدى تنسديق جيدود العداممين، و والت ميذ

اإللمدددام بدددالنواحي ، و عدددرف عمدددى البيئدددة المحميدددة وتفيدددم مشدددك تيا ومحاولدددة اإلسددديام فدددي حميددداالت لخددد 

 .اإلدارية والعممية
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أن ممارسددددة معددددايير الجددددودة  إلددددىتوصددددمت التددددي  (5102ة السػػػػممي )دراسػػػػواتفقددددت ىددددذه النتيجددددة مددددع 

الشخصددية بمجاالتيددا الصددفات الشخصددية اإليجابيددة، والع قددات اإلنسددانية، والفاعميددة فددي العمددل كانددت 

أن معددددايير أداء الجددددودة  التددددي توصددددمت إلددددى (5100اليحيػػػػوي )دراسػػػػة  واختمفددددت مددددع، بدرجددددة عاليددددة

امعددات السددعودية بمددغ لدددى رؤسدداء األقسددام درجددة عاليددة وأن أبعدداد الشخصددية لدددى رؤسدداء األقسددام بالج

الجدددودة الشخصدددية المتعمقدددة بالصدددفات الشخصدددية والع قدددات اإلنسدددانية، والتواصدددل الفاعدددل بمغدددت درجدددة 

 .متوسطة

 :العلقات اإلنسانية مجاؿ-2

ة مدن وجيدة أن درجة ممارسدة مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدي

كانددت بدرجددة متوسددطة، حيددث بمددغ المتوسددط الحسددابي  الع قددات اإلنسددانيةنظددر المعممددين وفقددًا لمعيددار 

تراوحدت المتوسدطات  وقدد، (%61.63( ونسبة مئوية )3.08) الع قات اإلنسانيةلمدرجة الكمية لمعيار 

 (. 3.27 – 2.79الحسابية بين )

رات تدريبيدة مكثفدة لمدديري المددارس لتمتدين معدايير الجدودة إلى عدم عقد دو ويفسر الباحث ىذه النتيجة 

الشخصدددية التدددي تتعمدددق بالع قدددات اإلنسدددانية، وكدددذلك عددددم تقددددير مدددديري المددددارس ألىميدددة الع قدددات 

 .اإلنسانية في العمل

، أن الع قات اإلنسانية في المدارس جيدة التي أظيرت (2012دراسة حلوة )واتفقت ىذه النتيجة مع 

أن أبعدداد الجددودة الشخصددية المتعمقددة  التددي توصددمت إلددى ( 5100دراسػػة اليحيػػوي )ت أيضددًا مددع واتفقدد

 (2002) دراسة سيار، كذلك اتفقت مدع بمغت درجة متوسطة بالصفات الشخصية والع قات اإلنسانية

نتددائج الدراسددة إلددى أن مددديري المدددارس ومددديراتيا يمارسددون ميددارات الع قددات اإلنسددانية  توصددمتحيددث 

تبعددا بدرجددة متوسددطة  (5102دراسػػة السػػممي )وتختمددف ىددذه النتيجددة مددع  .لددرأي المددديرين المسدداعدين ًً
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توصددمت الدراسددة أن ممارسددة معددايير الجددودة الشخصددية بمجاالتيددا الصددفات الشخصددية اإليجابيددة،  حيددث

مرة دراسػػػة مخػػػاواختمفدددت أيضدددًا مدددع ، والع قدددات اإلنسدددانية، والفاعميدددة فدددي العمدددل كاندددت بدرجدددة عاليدددة

توصددمت الدراسددة أن مدددى التددزام رؤسداء األقسددام بمعددايير أداء الجددودة الشخصددية جدداءت حيدث  (5102)

 .بدرجة كبيرة لمدرجة الكمية

 :التواصؿ الفاعؿ مجاؿ-3

أن درجة ممارسدة مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة 

كانت بدرجة متوسطة، حيث بمدغ المتوسدط الحسدابي لمدرجدة  صل الفاعلالتوا لمجالنظر المعممين وفقًا 

تراوحدت المتوسدطات الحسدابية  وقدد، %(62.70( ونسبة مئويدة )3.13) التواصل الفاعلالكمية لمعيار 

 (. 3.20 – 3.04بين )

ى ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى عدم تدوافر ميدارات التواصدل الكدافي لددى مدديري المددارس، إضدافة إلد

اتكالية مديري المدارس عمدى سدكرتير المدرسدة ونائدب المددير فدي التواصدل مدع المعممدين ووضدع بعدض 

 المديرين حواجز بينيم وبين المعممين.

أبعددداد الجدددودة الشخصدددية  حيدددث بيندددت نتائجيدددا أن (5100دراسػػػة اليحيػػػوي )واتفقدددت ىدددذه النتيجدددة مدددع 

 .التواصل الفاعل بمغت درجة متوسطةبالمتعمقة 

 :أداء العمؿ الفائؽ ؿمجا-4

أن درجة ممارسدة مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة 

كاندددت بدرجدددة متوسدددطة، حيدددث بمدددغ المتوسدددط الحسدددابي  أداء العمدددل الفدددائق لمجدددالنظدددر المعممدددين وفقدددًا 

تراوحدت المتوسدطات  وقدد، %(65.67( ونسدبة مئويدة )3.28) أداء العمدل الفدائقلمدرجة الكمية لمعيدار 

 (. 4.05 – 3.09الحسابية بين )
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ويفسر الباحث ذلك إلى كثرة األعباء والميام التي يقوم بيا مدير المدرسة، ونقص خبرة بعض المديرين 

 والتركيز عمى العمل الروتيني اليومي وخاصًة الكتابي.

ثددر اإليجددابي لمبرنددامج فددي تعزيددز أظيددرت أأل التددي (2012دراسػػة المعشػػني )واتفقددت ىددذه النتيجددة مددع 

الجددودة الشخصددية بأبعادىددا الث ثددة: السددمات الشخصددية اإليجابيددة، وتحسددين الع قددات اإلنسددانية داخددل 

 .المؤسسة واألداء الفائق في العمل

تختمػؼ تقػػديرات أفػراد عينػػة ىػؿ ثانيػًا: مناقشػة الفرضػػيات المنبثقػة عػف السػػؤاؿ الثػاني الػذي يػػنص )

ارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ لمعايير الجػودة الشخصػية مػف مم الدراسة لمدى

وجيػة نظػػر المعممػػيف تعػزى لممتغيػػرات التاليػػة: )الجػنس، المؤىػػؿ العممػػي، سػنوات الخبػػرة، المديريػػة، 

 .؟المرحمة(

 بددين(  ≥ 0.05)   الداللددة وجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوىتال : الفرضػػية األولػػى-0

مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير  تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسدةتوسطات م

 تعزى لمتغير الجنس. الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

الع قات اإلنسانية وفي  مجالالصفات الشخصية وفي  مجالوجود فروق ذات داللة إحصائية في 

الشخصية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية  الدرجة الكمية لمعايير الجودة

نظر المعممين تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة ليذه المعايير ولمدرجة 

 مجال(. وقد كانت الفروق في 0.05( عند مستوى داللة )1.962الكمية أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

 مجال( لمذكور، وفي 3.86( مقابل )3.97اإلناث بمتوسط حسابي )الصفات الشخصية لصالح 

( 2.97( مقابل )3.15الع قات اإلنسانية كانت الفروق أيضًا لصالح اإلناث بمتوسط حسابي )
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لمذكور، كذلك في الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية كانت الفروق لصالح اإلناث بمتوسط 

 ر.( لمذكو 3.28( مقابل )3.41حسابي )

أداء العمل الفائق،  مجالالتواصل الفاعل وفي  مجالفي حين لم تظير فروق ذات داللة إحصائية في 

( عند 0.928حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة ليذين المعيارين أصغر من قيمة )ت( الجدولية )

 (.1.15مستوى داللة )

ود فروق ذات داللة توصمت إلى عدم وج التي (5102دراسة مخامرة )وتختمف ىذه النتيجة مع 

دراسة الزبوف كذلك تختمف مع  .إحصائية بين تقدير الجودة الشخصية تعزى إلى متغير الجنس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ا إلىحيث توصمت( 2001)الشرفات دراسة و  (2010) والزبوف

 .الجنس تعزى إلى متغير

واحددة فدي المددارس، ليسدت ع قات اإلنسدانية الويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أن الصفات الشخصية و 

 ولكددن ظيددور الفددروق يجعمنددا نعتقددد أن االحتددرام والثقددة المتبادلددة والمسدداواة بددين الجميددع، يسددود رغددم أنددو

 عمددى حسددابلصددالح اإلندداث وىددذا مددا جعددل الفددرق المدرسددين والمدرسددات،  فددي التعامددل بددينتميددز اإلدارة 

 .الذكور

 بددين(  ≥ 0.05)  الداللددة فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى وجدددي ال الفرضػػية الثانيػػة:-2

مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير  تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسدةمتوسطات 

 .تعزى لمتغير المؤىل العممي الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

 معايير الجودة الشخصية التالية:( في α≤0.05ة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

، وكذلك ظيرت فروق في الدرجة الكمية (وأداء العمل الفائق، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانية)

لمعايير الجودة الشخصية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المعممين 
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التواصل ، الع قات اإلنسانيةقيم )ف( المحسوبة لمعايير ) مغتبحيث تعزى لمتغير المؤىل العممي، 

( عمى الترتيب، 11.871، 11.633، 9.844، 9.648وأداء العمل الفائق، ولمدرجة الكمية( )، الفاعل

( ومستوى داللة 539،  2وىذه القيم جميعيا أكبر من قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية )

 انت الفروق لصالح البكالوريوس والماجستير فأعمى.( وك3.00( والتي تساوي )0.05)

الصفات  مجالفي  (α≤0.05)في حين لم تظير فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

( 3.00( وىي أصغر من قيمة )ف( الجدولية )1.531الشخصية، حيث بمغت قيمة )ف( المحسوبة )

 (.0.05( ومستوى داللة )539، 2عند درجات حرية )

فروق في متغير المؤىل العممي في  التي بينت وجود( 5102دراسة السممي )ت ىذه النتيجة مع واتفق

. واختمفت ىذه النتيجة مع جميع المحاور وفي الدرجة الكمية لصالح الحاص ت عمى مؤىل بكالوريوس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير الجودة التي توصمت إلى ( 5102دراسة مخامرة )

 (2010) دراسة الزبوف والزبوف، واختمفت أيضًا مع الشخصية تعزى إلى متغير المؤىل العممي

 .(2001)الشرفات دراسة و 

ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أن غالبية المعممين والمعممات من حممة البكالوريوس والماجستير 

بالتالي تزداد لدييم الخبرة والمعرفة يتمقون دورات تدريبية باستمرار ويتواصمون فيما بينيم وحيث أنيم 

في تعامميم مع مدرائيم وتوطيد الع قات فيما بينيم والعمل كفريق واحد من أجل النيوض بمدارسيم، 

 لذا كانت الفروق في أبعاد الجودة لصالح المعممين والمعممات حممة البكالوريوس والماجستير.

 بددين(  ≥ 0.05) الداللددة  حصددائية عنددد مسددتوىوجددد فددروق ذات داللددة إي ال :الثالثػػةالفرضػػية -3

مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير  تقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسدةمتوسطات 

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين
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 معايير الجودة الشخصية:( في α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم 

، وكذلك لم تظير (وأداء العمل الفائق، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانيةالصفات الشخصية، )

فروق في الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل 

قيم )ف( المحسوبة لمعايير الجودة  بمغتحيث من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة، 

وأداء العمل الفائق، ولمدرجة ، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانيةالشخصية )الصفات الشخصية، 

( عمى الترتيب، وىذه القيم جميعيا أصغر من 2.424، 2.227، 1.718، 0.197، 2.128الكمية( )

 (. 3.00( والتي تساوي )0.05لة )( ومستوى دال539،  2قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية )

 دراسة الزبوف والزبوفو  ،(2012دراسة حلوة )، و(2012دراسة المعشني )وتتفق ىذه النتيجة مع 

 .التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة( 2010)

ت داللة إحصائية تعزى التي توصمت إلى وجود فروق ذا، (5102دراسة السممي )وتختمف مع 

 .لمتغير سنوات الخبرة

ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أن المعممين والمعممات في المدارس الحكومية في محافظة الخميل 

وبالرغم من اخت ف سنوات خبرتيم فإنيم يعممون في نفس الظروف المدرسية من حيث القوانين 

 ء ليم في التدريس لذا فإن ىؤالء المدراء يتعاممون مع أصً  كانوا زمواألنظمة، ويتعاممون مع مدراء 

 أعضاء ىيئاتيم التدريسية بنفس الروح ودون تمييز بين معمم قديم أو معمم حديث التعيين.

 بددين(  ≥ 0.05)  الداللددة وجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوىي ال الفرضػػية الرابعػػة: -4

مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير  ممارسدةتقديرات أفراد عينة الدراسة لمتوسطات 

 .تعزى لمتغير المديرية الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين

 معايير الجودة الشخصية التالية:( في α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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، وكذلك ظيرت فروق في الدرجة الكمية (قوأداء العمل الفائ، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانية)

لمعايير الجودة الشخصية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل من وجية نظر المعممين 

، التواصل الفاعل، الع قات اإلنسانيةقيم )ف( المحسوبة لمعايير ) بمغتحيث ، المديرية تعزى لمتغير

( عمى الترتيب، وىذه 11.871، 11.633، 9.844، 9.648وأداء العمل الفائق، ولمدرجة الكمية( )

( 0.05( ومستوى داللة )539،  2القيم جميعيا أكبر من قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية )

وكانت الفروق في مجال الصفات الشخصية بين مديرية شمال الخميل ومديرية  (.3.00والتي تساوي )

أخرى ولصالح مديرية يطا، أما بالنسبة لمجال الع قات جنوب الخميل من جية ومديرية يطا من جية 

اإلنسانية والتواصل الفاعل وأداء العمل الفائق والدرجة الكمية فقد كانت الفروق بين مديرية جنوب 

 الخميل من جية ومديريات شمال الخميل والخميل ويطا من جية أخرى ولصالح مديرية جنوب الخميل. 

إلدى أن مديريدة الخميدل ىدي المديريدة األم فدي محافظدة الخميدل والتدي انبثقدت فسر الباحث ىذه النتيجدة يو 

عنيددا بقيددة المددديريات، وكانددت  ىددي األسدداس فددي تصدددير المددديرين والمعممددين إلددى بقيددة المددديريات فددي 

ممارسددة المدددراء والمددديرات لمعددايير الجددودة الشخصددية كانددت جيدددة وبحكددم أن تربيددة المحافظددة، لددذا فددإن 

يل ىي أولى المديريات التي انبثقت عن مديرية الخميل فيي أيضًا تعتبر من المديريات التي جنوب الخم

عمدى العكدس مدن ذلدك فدإن مديريدة ، يمارس فييا المدراء والمديرات معايير الجودة الشخصية بشدكل جيدد

م ولددو يطددا كونيددا أحدددث المددديريات فددإن المدددراء والمددديرات فددي ىددذه المديريددة يحدداولون إثبددات شخصدديتي

عمى حساب اإلجراءات الغيدر ديموقراطيدة مدع المعممدين والمعممدات، لدذا جداءت مديريدة يطدا فدي المركدز 

 .   األول من حيث الصفات الشخصية لممدير/ة

 بدين(  ≥ 0.05)    الداللدة وجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوىتال الفرضية الخامسة: -6

مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير  لممارسدة تقديرات أفراد عينة الدراسةمتوسطات 

 المرحمة.تعزى لمتغير  الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين
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الع قات اإلنسانية ومعيار التواصل الفاعل ومعيار إداء  مجالوجود فروق ذات داللة إحصائية في 

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة  العمل الفائق وفي الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية

الخميل من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المرحمة، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة ليذه 

(. وقد كانت 0.05( عند مستوى داللة )1.962المعايير ولمدرجة الكمية أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

( 2.98( مقابل )3.35الثانوية بمتوسط حسابي ) الفروق في الع قات اإلنسانية لصالح المرحمة

التواصل الفاعل كانت الفروق أيضًا لصالح المرحمة الثانوية بمتوسط  مجاللممرحمة األساسية، وفي 

أداء العمل الفائق كانت الفروق لصالح  مجال( لممرحمة االساسية، وفي 3.04( مقابل )3.39حسابي )

( لممرحمة األساسية، كذلك فإن الفروق في 3.18( مقابل )3.55المرحمة الثانوية بمتوسط حسابي )

الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية كانت الفروق لصالح المرحمة الثانوية بمتوسط حسابي 

 مجالفي حين لم تظير فروق ذات داللة إحصائية في  ( لممرحمة االساسية.3.28( مقابل )3.55)

 ( وغير دالة إحصائيًا.0.05لة اإلحصائية أكبر من )الصفات الشخصية، حيث كانت قيمة الدال

صددياغة أىددداف  المعممدددين فدددي يشددركون الثانويددة مددديري المدددارسويفسددر الباحددث ىددذه النتيجددة إلددى أن 

فريق التطوير الذي يضم  المدرسة وبناء رؤية ليا من خ ل ما يشكمو مديرو المدارس في مدارسيم مدن

حدددددول إدارة المدددددديرين  جعدددددل اسددددتجابات المعممدددددين -رى الباحدددددثيدددددا كمدددد –عددددددًا مدددددن المعممدددددين، فيدددددذا 

عمددى عكددس معممددو ومعممددات  ،أعمددىمددن وجيددة نظددر المعممددين  لمعددايير الجددودة الشخصدديةوممارسددتيم 

المرحمدددة األساسدددية، حيدددث يتعامدددل معيدددم المددددراء والمدددديرات مدددن خددد ل الواجبدددات التدريسدددية والتربويدددة 

 .تخاذ القراراتالمناطة بيم وقمما يشركوىم في ا
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 التوصيات: 2.5
 النتائج السابقة توصي الدراسة بما يمي:من خ ل 

 األكاديميدة فدي المجداالت المدراءومسددؤوليات  وشددداممة لتوصدددديف أدوار وأنظمددددة دقيقدددةوضدددع لدددوائح  -
 .واإلدارية واالجتماعية

 .واجباتيم، ووضعيا ضمن لوائح وأنظمةو  بحقدوق أعضداء ىيئدة التددريس المدراءزيادة وعي  -

 .مدراء ومديرات المدارسضرورة استخدام الحوافز المادية والمعنوية لتعزيز أداء  -

 .ضرورة استخدام نظام التدوير في العمل لسنوات محددة -

 وميددداراتيم وممارسدددتيم لمعدددايير الجدددودة الشخصدددية فدددي تنميدددةمددددراء المددددارس االسدددتفادة مدددن خبدددرات  -
 .رس وتدريبيممديري المدا

 بددددالرغم مددددن أن ممارسددددة معددددايير الجددددودة الشخصددددية فددددي مجددددال الع قددددات اإلنسددددانية كانددددت بدرجددددة -
 عمددددددى المدددددددراء تحفيددددددز عاليددددددة، إال أن ترتيبيددددددا مددددددن بددددددين المجدددددداالت كددددددان األخيددددددر، وىددددددذا يتطمددددددب

 .الع قات اإلنسانية لدييمتنمية 

 



 

63 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
 فالحديث النبوي الشري

 المراجع العربية
فاعميػة مػدير المدرسػة فػي وكالػة الغػوث الدوليػة بغػزة مػف (. 2008أبو حصيرة، نيفين محمد سدعد، )

رسددالة ماجسددتير غيددر وجيػػة نظػػر المشػػرفيف التربػػوييف فػػي ضػػوء معػػايير الجػػودة الشػػاممة، 

 .، فمسطينمنشورة، الجامعة اإلس مية، غزة

موكية لػدى المحرومػات مػف الرعايػة الوالديػة وغيػرىف مػف المشػكلت السػ(. 2000أبو سبعة، تغريدد )

، رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة، جامعدة أم القدرى، مكدة المرحمة االبتدائية بمدينػة جػدة طالبات

 .، السعوديةالمكرمة

، دار الوفددا لدددنيا الطباعددة الجػػودة الشػػاممة فػػي اإلدارة التعميميػػة والمدرسػػية(. 2003) أحمددد، إبددراىيم

 .، مصرسكندريةوالنشر، اإل

 .دراسددددة منشددددورة، : الواقػػػػع والعػػػػلجالقصػػػػور اإلداري فػػػػي المػػػػدارس (.2000أحمددددد، إبددددراىيم أحمددددد )

 .، مصردار الفكر العربي. القاىرة

آفػػاؽ التربيػػة والتعمػػيـ فػػي المجتمػػع النػػاىض جدليػػة التػػراكـ (. 2002الجبددوري، سددطام احمددد خمددف، )

 .، العراقبغدادمة، ، بيت الحكوثوابت القيـ الثقافية المعرفي

مدرسدو التعمديم الثدانوي،  الع قات اإلنسانية بين المديرين والمدرسين كما يراىا(. 2012ح وة، باسمة )

 .277-249(، ص ص4(، عدد )28، مجمد )، مجمة جامعة دمشؽ)دراسة ميدانية(

ر الحامدد، عمدان، ، دا1، طدليؿ المقاييس واالختبػارات النفسػية والتربويػة(. 2013الختاتنة، سامي، )

 األردن.
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سػنة عمػى مقيػػاس مطػور لمبيئػػة  12 -13معػايير تقػػدير الػذات لألعمػػار  .(2004الخطيدب، بد ل )

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.األردنية

 .دار الثقافة. عمان .تطوير اإلدارة المدرسية (.2004الخواجا، عبد الفتاح )

أسػػس (. 2002ر وياسددين، حسددين وعدددس، محمددد عبددد الددرحيم، والدددويك محمددد فيمددي )الدددويك، تيسددي

 .، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماناإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراؼ التربوي

(. درجدددة اسدددتخدام مدددديري المددددارس الثانويدددة فدددي محافظدددة جدددرش 2010زبدددون، سدددميم وزبدددون، محمدددد، )

مجمػػػة جامعػػػة اإلدارة المدرسدددية مدددن وجيدددة نظدددر معممدددييم، ألسدددموب الع قدددات اإلنسدددانية فدددي 

 .693-657(، ص ص3(، العدد)26، مجمد)دمشؽ

عدالم الكتدب لمنشدر ، دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي(. 2003زىران، حامد عبد الس م )

 .والتوزيع، مصر

، ؿ فػػي الػػوطف العربػػػيالجػػودة الشػػاممة فػػي التعمػػػيـ وأسػػواؽ العمػػ(. 2003الددزواوي، خالددد محمددد، )

 القاىرة، مجموعة النيل العربية.

درجة ممارسة معايير الجػودة الشخصػية لػدى مػديرات مػدارس المرحمػة (. 2014السممي، عواطدف، )

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمةالثانوية بمدينة مكة المكرمة

مددددديرات المدددددارس االبتدائيددددة لميددددارات الع قددددات (. مسددددتوى ممارسددددة مددددديري و 2007سدددديار، محمددددد، )

اإلنسانية في مممكة البحرين مدن وجيدة نظدر المدديرين المسداعدين والمعممدين وأسداليب تنميتيدا، 

 .267-246(، ص ص1(، العدد)8، مجمد)مجمة العمـو النفسية والتربوية

لدار المصدرية المبنانيدة، ، امعجـ المصطمحات التربوية النفسية(. 2003)شحاتة، حسن والنجار زينب 

 القاىرة.
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أىمية ممارسة العلقات اإلنسػانية مػع المعم مػيف عنػد مػديري المػدارس (. 2001الشرفات، عبد ااهلل )

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربدالحكومية في البادية الشمالية

، الطمػػوح لػػدى المعػػاقيف بصػػرياً  الخجػػؿ وعلقتػػو بتقػػدير الػػذات ومسػػتوى(. 2010شدعبان، عبددد ربددو )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلس مية، غزة.

السػػػموؾ العػػػدواني وعلقتػػػو بتقػػػدير الػػػذات وتوكيػػػد الػػػذات لػػػدى طمبػػػة (. 2008الشدديخ خميدددل، جدددواد )

، رسدالة دكتدوراه غيدر منشدرة، جامعدة الددول العربيدة، القداىرة، المرحمة الثانوية في محافظة غزة

 مصر.

سػػمات الشخصػػية لػػدى العػػاملت بمينػػة الشػػرطة وعلقتيػػا بالػػذكاء (. 2012اشددور، مددي محمددد، )ع

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلس مية، غزة، فمسطين.العاطفي وبعض المتغيرات

(. فاعميددة الددذات والمسدداندة االجتماعيددة وتقدددير الددذات لدددى عينددة مددن معممددي 2002عبددد العددال، السدديد )

، مجمة عمػـ الػنفس المعاصػر والعمػـو اإلنسػانيةرياض األطفال والمرحمة االبتدائيدة،  اتومعمم

 .352-291(، ص ص2(، ج)13مجمد )

، دار الثقافدددة لمنشدددر والتوزيدددع، عمدددان، 1، طعمػػػـ نفػػػس الشخصػػػية(. 2011العبيدددي، محمدددد جاسدددم، )

 األردن.

 .لفكر لمطباعة والنشر. عمانة. دار ااإلدارة التربوية المعاصر (.2001) عريفج، سامي سمطي

 .عمان، األردن: دار الفكر العربي .(. التقويـ التربوي المؤس س  2006ع م، ص ح الدين، )

 .عمان دار المدسيرة المدرسية،مبادئ اإلدارة  (.2000) العمايرة، محمد حسن

ارة الوقددددت (. الجددددودة الشخصددددية تحفيددددز الموظفددددة عمددددى ممارسددددة المسددددؤولية واد2007العيسددددي، داود، )

 .12، ص(5059) ، العددالصحيفة االقتصادية بنجاح،
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(، دور اإلدارة المدرسددية فددي الحددد مددن التسددرب الط بددي فددي 2017الغريددب، طددارق، والصددويمح، بدددر )

، مصدر، مجمة البحث العممي في التربيةمدارس التعميم الثانوي بدولة الكويت" دراسة ميدانية"، 

 .374 -349(، ص ص 18، عدد)1مجمد،

يونيدددددددددو عمدددددددددى  8منشدددددددددور بتددددددددداريخ  ،مقيػػػػػػػػػاس الجػػػػػػػػػودة الشخصػػػػػػػػػية(. 2011فدددددددددوزي، محمدددددددددود، )

-http://wwwmahmoudfawzy.blogspot.com/2011/06/blogالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرابط

post_08.html 

، دار الفكدر لمطباعدة والنشدر 2، طعمػـ الػنفس العػاـ(. 2005قطامي، يوسف، وعددس، عبدد الدرحمن )

 والتوزيع، عمان، األردن.

. األدوار الميمػػة لرؤسػػاء األقسػػاـ فػػي الكميػػات :قيػػادة التغييػػر فػػي الجامعػػات(. 2006آن )لدو كدداس، 

 .ترجمة: وليد شحادة(، الرياض: مكتبة العبيكان)

. تعزيز الجودة الشخصية: تقوية ذاتؾ مف أجؿ بموغ ذروة األداء في العمؿ(. 2006ماليي، رانجيت )

 .ترجمة مكتبة جرير، الرياض

الجديددددة،  ار الجامعدددة، داسػػػتراتيجيات الجػػػودة فػػػي التعمػػػيـ (.2011) اني، ىشدداممجاىددد، محمدددد، وعنددد

 .اإلسكندرية، مصر

، دار الصدفاء لمنشدر والتوزيدع، 1، طاضطرابات الشخصية أنماطيػا وقياسػيا(. 2008مجيد، سوسن، )

 عمان، األردن. 

فددي مددديريات تربيددة  (. درجددة ممارسددة إدارة الجددودة الشدداممة2011محافظددة، سددامح؛ وفريحددات، حنددان، )

دراسػػػات، العمػػػـو محافظدددة الزرقددداء مدددن وجيدددة نظدددر مدددديري التربيدددة والتعمددديم ورؤسددداء األقسدددام. 

 .2387-2367، ص ص7، ممحق38، مجّمدالتربوية
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معددايير أداء الجددودة الشخصددية وسددبل تعزيزىددا لدددى رؤسدداء األقسددام   (.2015مخددامرة، كمددال خميددل، )

، غدددزة، سمسدددمة العمدددوم مجمػػػة جامعػػػة األزىػػػردراسدددة حالدددة"، بمديريدددة تربيدددة وتعمددديم بيدددت لحدددم، "

 .146-125ب(، ص ص5 ) (، عدد17اإلنسانية، مجمد)

لمعمداء ورؤسػاء األقسػاـ العمميػة فػي ىيئػة  الكفايات اإلدارية اللزمة (.2008) مزعل، سعدية عويد

 .العراق غداد،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ب  .مجمس كمية التربية التعميـ التقني إلى

، مقدمػة فػي اإلدارة والتخطػيط التربػوي (.2003مصطفى، ص ح عبد الحميد، وعمدر، فددوى فداروق )

 .مكتبة الرشد، الرياض

وتعزيز الجودة الشخصدية )دراسدة  NLP(. البرمجة المغوية العصبية 2017المعشني، أحمد بن عمي، )

 . 303-277(، ص ص72، عدد)مجمة الفتحاستط عية(. 

، اإلدارة المدرسية في ضوء ميػاـ مػدير المدرسة السموكية والتربوية(. 2000يف، محمد صدالح )المن

 .، السعوديةالرياضمطابع البكيرية، 

، مؤسسددة شددباب الجامعددة، 1، طسػػيكولوجية المراىقػػة(. 2006المددي دي، عبددد المددنعم عبددد القددادر، )

 .االسكندرية، مصر

 .، دار الفرقان لمنشر والتوزيع، إربدواإلشػراؼ التربػوي اإلدارة (.2001)نشوان، يعقوب حسين، 

(. معدددايير أداء الجدددودة الشخصدددية لددددى رؤسددداء األقسدددام وأسددداليب تعزيزىدددا 2011اليحيدددوي، صدددبرية، )

(، ص 1(، العددددد )7، مجمدددد ). المجمػػػة األردنيػػػة فػػػي العمػػػـو التربويػػػةبالجامعدددات السدددعودية

 .58-35ص
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(: قائمة بأسماء المحكميف2ممحؽ رقـ )  

 مكاف العمؿ االسـ الرقـ

 جامعة القدس/أبو ديس أ.د. محمود أبو سمرة 2

 الخميؿ جامعة أ.د. نبيؿ الجندي 3

 جامعة القدس المفتوحة أ.د. عادؿ رياف 4

 جامعة الخميؿ د. محمد عجوة 5

 جامعة الخميؿ د. إبراىيـ المصري 6

 كمية الدعوة/الظاىرية د. موسى النجادة 7

 كمية الدعوة/ الظاىرية د. فادي شللده 8

 جامعة الخميؿ د. إبراىيـ أبو عقيؿ 9

 قدس/أبو ديسجامعة ال د. إبراىيـ الصميبي :

 كمية الدعوة/الظاىرية د. حناف سميرات 21

 جامعة القدس المفتوحة د. جماؿ بحيص 22

 جامعة القدس المفتوحة أ.سميـ أبو عقيؿ 23

 مديرية تربية يطا أ.كماؿ منسي 24
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 (: االستبانة بصورتيا النيائية3ممحؽ رقـ )
 عمادة الدراسات العميا

 أبو ديس -جامعة القدس
 لعمـو التربويةكمية ا

 

 

 

 
 

 أخي المعمـ، أختي المعممة
 تحية طيبة وبعد:

مػديري المػدارس الحكوميػة فػي درجػة ممارسػة يقوم الباحث بإجراء دراسدة تيددف إلدى التعدرف عمدى " 
"، وذلددك اسددتكمااًل لمتطمبددات معػػايير الجػػودة الشخصػػية مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيفمحافظػػة الخميػػؿ ل

ية، عممًا بدأن المعمومدات التدي سديتم الحصدول و الترباإلدارة ر في برنامج الحصول عمى درجة الماجستي
عمييدددا سدددرية وىدددي ألغدددراض البحدددث العممدددي فقدددط، ولددديس ليدددا ع قدددة بدددأي جيدددة رسدددمية سدددوى جامعدددة 

 .أبو ديس-القدس
 وشكرًا لحسف تعاونكـ

 
 إعداد الطالب: محمد النجار 

 
 القسـ األوؿ: معمومات عامة

 في داخؿ المربع الذي ينطبؽ عميكـ: (الرجاء وضع إشارة )
  أنثى    ذكر               الجنس: -1

  ماجستير فأعمى     بكالوريوس     دبموم      المؤىؿ العممي:  -2

 سنوات 01أكثر من         سنوات             5-01سنوات 5أقل من               :سنوات الخبرة   -3

  يطا                        جنوب الخميل       الخميل         شمال الخميل      المديرية:  -4

 ثانوي          أساسي            المرحمة:  -5
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 مقياس معايير الجودة الشخصيةالقسـ الثاني: 
ىي مجموع السمات التي تتمتع بيا الشخصية اإليجابية، وتتضح في التقدير العالي لمدذات، الجودة الشخصية: 

عمى ممارسة المسؤولية الشخصية والمثابرة، وتنفيذ ما يوكل لو من أعمال، واالحتفداظ بقددر مدن الصددق والقدرة 
دارة الوقدت  واألمانة بشكل عالي، باإلضافة إلى قبدول النقدد البنداء والمروندة والقددرة عمدى التكيدف مدع التغييدرات وا 

 .بنجاح
 مف الفقرات التالية:كؿ فقرة  ـ( في العمود المناسب أماالرجاء وضع إشارة )

 

 انفمرج انرلى

تذرجح 

كثٍرج 

 جذا  

تذرجح 

 كثٍرج

تذرجح 

 يتىسطح

تذرجح 

 ضعٍفح

تذرجح 

ضعٍفح 

 جذا  

تتسـ علقاتو مع زملئو  السمعة الطيبة واألمانة واألخلؽ الحسنة بحيثالمعيار األوؿ: الصفات الشخصية: 
 .والتعاوف ورؤسائو ومرؤوسيو بالكماؿ

در عددال مددن الصدددق واألمانددة فددي يحددتفظ المدددير بقدد  .1
 إدارة المدرسة.

     

      يتجنب المدير التباىي والتفاخر بذاتو.  .2
      لديو انتماء ورضى وظيفي عالي.   .3
يتمتددددع المدددددير بالمرونددددة والقدددددرة عمددددى التكيددددف مددددع   .4

 التغييرات في اإلدارة المدرسية.

     

      .يسيطر المدير عمى انفعاالتو ويوجييا ايجابياً   .5
لديددو الكفدداءة عمددى مواجيددة التحددديات األساسددية التددي   .6

 تواجيو في العمل.

     

      يتمتع المدير باالنضباط الذاتي لمعمل.   .7
      حكيم في استخدام السمطة.  .8
      موجيًا ومرشدا اكثر منو اداريًا.  .9

      يتقبل النقد البناء من االخرين.  .11
خولتيدا لدو الوظيفدة فد  يعرف حددود صد حيتو التدي   .11

 يتجاوزىا.

     

لديو القدرة عمى التأثير عمدى المعممدين لمدا يتمتدع بدو   .12
 من شخصية مؤثرة.

     

ىي اندماج المعمميف في موقؼ العمؿ بطريقة تحفزىـ إلى العمؿ معًا بأكثر المعيار الثاني: العلقات اإلنسانية: 
شباع حاج  اتيـ االقتصادية والنفسية واالجتماعية.إنتاجية مع تحقيؽ التعاوف بينيـ وا 

      يحافظ المدير عمى أسرار وخصوصية المعممين.  .13
      يتعامل المدير بمطف واحترام مع المعممين.   .14
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 انفمرج انرلى

تذرجح 

كثٍرج 

 جذا  

تذرجح 

 كثٍرج

تذرجح 

 يتىسطح

تذرجح 

 ضعٍفح

تذرجح 

ضعٍفح 

 جذا  

يركدددز المددددير فدددي تعاممدددو عمدددى الع قدددات ال عمدددى    .15
 البعد الذاتي لمفرد.

     

      يظير المدير اىتمام بالمعممين ومشاكميم.  .16
خدم المددددددددير الكممدددددددات الدالدددددددة عمدددددددى المطدددددددف يسدددددددت   .17

 والكياسة.

     

يعدددزز المددددير روح العمدددل الجمددداعي والتعددداوني بدددين   .18
 المعممين.

     

      يثني المدير عمى الجيود المميزة لممعممين.   .19
      يساعد المعممين عمى تطوير أدائيم.  .21
      يعطي المدير تقييم عادل ومحايد لممعممين.  .21
      المدير بأخطائو ويحاول تعديميا.يعترف   .22
      يتعامل المدير مع الكل بطريقة عادلة.  .23
      يوزع المدير العبء الدراسي بعدالة بين المعممين.   .24

ىو الفعؿ الذي يحقؽ أقصى درجات التواصؿ باستثمار كافة إمكانيات اإللقاء المعيار الثالث: التواصؿ الفاعؿ: 
 .سائؿ والوسائط التي تناسب الحاؿ في بعديو الزماني والمكانيوالتمقي باستخداـ الو 

      يتجنب المدير مقاطعة المتحدث.   .25
يمددنح المدددير المتحدددث كددل االىتمددام والتركيددز اثندداء   .26

 حديثو.

     

      يتمتع المدير بموضوعية في التعامل مع االخرين.  .27
      يتحدث المدير بأسموب متواضع.  .28
لمطددرف اآلخددر لكددي ينيددي ك مددو قبددل  يتدديح الفرصددة  .29

أن يتوصدددددل إلدددددى اسدددددتنتاجات او التعميدددددق عمدددددى مدددددا 
 يقول.

     

      يتجنب الجدل الذي ال حاجة لو مع المعممين.  .31
      يتقبل ويتفيم آراء اآلخرين.  .31
يطمدب مددن الطددرف اآلخددر توضدديح مددا قالددو بددداًل مددن   .32

 تخمين المعنى.

     

فدددددي التواصدددددل مدددددع  يتجندددددب أسدددددموب األمدددددر الواقدددددع  .33
 المعممين.

     

يستخدم العبارات واأللفاظ المفيومة في تواصمو مع    .34
 المعممين.
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 انفمرج انرلى

تذرجح 

كثٍرج 

 جذا  

تذرجح 

 كثٍرج

تذرجح 

 يتىسطح

تذرجح 

 ضعٍفح

تذرجح 

ضعٍفح 

 جذا  

يتجندددددددب اسدددددددتخدام السدددددددكرتير فدددددددي التواصدددددددل مدددددددع    .35
 المعممين إال في األمور الروتينية.

     

نه تُجاح وٌتىلف رنك  إَجاز انًهًح أو انهذف انًخصص عهىانفرد  لذرجالمعيار الرابع: أداء العمؿ الفائؽ: ىو 

 .يستخذاو انًعمىل نهًىارد انًتاححاعهى 
يحدد المدير أىداف المدرسة مع المعممين من بداية   .36

 العام.

     

يضددددع المدددددير خطددددط إجرائيددددة بددددأطر زمنيددددة لتحقيددددق   .37
 األىداف.

     

ينجدددز المددددير األعمدددال بالمواعيدددد الزمنيدددة المحدددددة    .38
 لذلك.

     

التغييدددر بطريقدددة إيجابيدددة كوسددديمة ينظدددر المددددير إلدددى   .39
 لتحسين األداء اإلداري.

     

      يتخذ المدير القرارات في الوقت المناسب.  .41
      يتكيف المدير مع الحقائق والظروف الجديدة.  .41
      يعمل المدير عمى تمبية متطمبات المعممين.  .42
يسددددعى المدددددير بصددددفة مسددددتمرة لتطددددوير ذاتددددو عمميددددًا   .43

داريًا.  وا 

     

يركددز المددددير عمدددى القيدددام باألشدددياء الصدددحيحة عمدددى   .44
 النحو الصحيح من المرة األولى ألدائيا.

     

ينظدددددر المددددددير إلدددددى المشدددددك ت عمدددددى أنيدددددا فدددددرص    .45
لمتحسددددين واألخطدددداء عمددددى أنيددددا دروس قيمددددة يمكددددن 

 اإلفادة منيا.

     

      يتحسس المدير المشك ت ويحول دون وقوعيا.  .46
      قة متميزة بعيدًا عن التقميد.يؤدي عممو بطري  .47
      يحدد معايير قابمة لمتحقيق وواقعية لقداء.  .48
يسدددددتغل المدددددوارد المتاحدددددة اسدددددتغ ل أمثدددددل لمصدددددمحة   .49

 المدرسة.

     

يددددددددوزع المدددددددددير الميددددددددام اإلداريددددددددة عمددددددددى المعممددددددددين   .51
 لممساعدة في إنجازىا.

     

 وشكرًا لتعاونكـ
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 ة موجو لممديريات التعميميةكتاب تسييؿ ميم(: 4ممحؽ رقـ )
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 لممدارس(: كتاب تسييؿ ميمة موجو 5ممحؽ رقـ )
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 فيرس الجداوؿ

 25 .................................................................. (: خصائص المجتمع الديموغرافية1.3دول )ج

 26 .................................................................... (: خصائص العينة الديموغرافية2.3جدول )

لمصدفوفة ارتبداط درجدة كدل مجدال مدن معدايير  (Person correlation(: نتدائج معامدل االرتبداط بيرسدون )3.3جددول )
 27 ......................................................... الجودة الشخصية مع الدرجة الكمية لقداة.

 لمصددفوفة ارتبدداط كددل فقددرة مددن فقددرات كددل (Pearson correlation(: نتددائج معامددل االرتبدداط بيرسددون )4.3جدددول )
 28 ................................................................... مجال مع الدرجة الكمية لممجال.

 30 .....................................................(: نتائج معامل كرو نباخ ألفا لثبات أداة الدراسة5.3جدول )

 31 .......................................................................... طريقة التجزئة النصفية :(6.3جدول )

 32 ...................................................................... (: قراءة المتوسطات الحسابية7.3جدول )

يري المدددارس الحكوميددة (: المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة واألوزان النسددبية لدرجددة ممارسددة مددد1.4جدددول )
 33 ............................. في محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين.

(: المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة واألوزان النسددبية لدرجددة ممارسددة مددديري المدددارس الحكوميددة 2.4جدددول )
 34 . في محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين في مجال الصفات الشخصية.

ة (: المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة واألوزان النسددبية لدرجددة ممارسددة مددديري المدددارس الحكوميدد3.4جدددول )
 35 . في محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين في مجال الع قات اإلنسانية.

لحكوميددة (: المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة واألوزان النسددبية لدرجددة ممارسددة مددديري المدددارس ا4.4جدددول )
 36 .... في محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين في مجال التواصل الفاعل.

الحكوميددة  (: المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة واألوزان النسددبية لدرجددة ممارسددة مددديري المدددارس5.4جدددول )
 38 .. في محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين في مجال أداء العمل الفائق.

رات ( لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات تقديIndependent- Sample T-Test( نتائج اختبار )ت( )6.4جدول )
أفراد عينة الدراسدة لممارسدة مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن 

 40 .......................................................... وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير الجنس.

ات المعياريدة لدرجدة ممارسدة مدديري المددارس الحكوميدة فدي (: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافد7.4جدول )
 41 ........ محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير المؤىل العممي
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لمتعددرف عمددى الفددروق بددين متوسددطات  (One Way Anovaنتددائج اختبددار تحميددل التبدداين األحددادي ) :(8.4جدددول )
تقدددديرات أفدددراد عينددددة الدراسدددة لممارسددددة مدددديري المدددددارس الحكوميدددة فددددي محافظدددة الخميددددل لمعدددايير الجددددودة 

 42 ..................................... الشخصية من وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير المؤىل العممي.

( لممقارنددات الثنائيددة البعديددة لمفددروق بددين متوسددطات تقددديرات أفددراد عينددة Scheffe(: نتددائج اختبددار شدديفيو )9.4دول )جدد
الدراسة لممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظدة الخميدل لمعدايير الجدودة الشخصدية مدن وجيدة نظدر 

 43 ............................................................... المعممين تبعًا لمتغير المؤىل العممي

(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية فدي 10.4جدول )
 45 ......... محافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

( لمتعدرف عمدى الفدروق بدين متوسدطات  One Way Anovaنتدائج اختبدار تحميدل التبداين األحدادي ) :(11.4جددول )
تقدددديرات أفدددراد عينددددة الدراسدددة لممارسددددة مدددديري المدددددارس الحكوميدددة فددددي محافظدددة الخميددددل لمعدددايير الجددددودة 

 46  ..................................... ين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.الشخصية من وجية نظر المعمم

(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية فدي 12.4جدول )
 47 .............. معممين تبعًا لمتغير المديريةمحافظة الخميل لمعايير الجودة الشخصية من وجية نظر ال

( لمتعدرف عمدى الفدروق بدين متوسدطات   One Way ANOVAنتدائج اختبدار تحميدل التبداين األحدادي ) :(13.4جددول )
فظدددة الخميددددل لمعدددايير الجددددودة تقدددديرات أفدددراد عينددددة الدراسدددة لممارسددددة مدددديري المدددددارس الحكوميدددة فددددي محا

 48 ........................................... الشخصية من وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير المديرية.

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق فدي متوسدطات درجدة ممارسدة مدديري Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )14.4جدول )
س الحكوميددة فددي محافظددة الخميددل لمعددايير الجددودة الشخصددية مددن وجيددة نظددر المعممددين تبعددًا لمتغيددر المدددار 

 49 .......................................................................................... المديرية

( لمتعددرف عمددى الفددروق بددين متوسددطات Independent- Sample T-Testنتددائج اختبددار )ت( ) :(15.4جدددول )
ت أفدددراد عينددددة الدراسدددة لممارسددددة مدددديري المدددددارس الحكوميدددة فددددي محافظدددة الخميددددل لمعدددايير الجددددودة تقدددديرا

 51 ............................................ الشخصية من وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير المرحمة.
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