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 ملخص

هدفت الدراسة تعرف دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة في المدارس 

الثانوية الحكومية في األردن وفلسطين من وجهة نظر مديريها وعالقة ذلك بمتغيرات الدولة، 

( مدير ومديرة في المدارس 220تكونت عينة الدراسة من ) وسنوات الخبرة. ،يوالمؤهل العلم

، واستخدمت الدراسة العشوائية الثانوية في األردن وفلسطين، تم اختيارهم بالطريقة العنقودية

دور توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن والمنهج الوصفي واالستبانة لتحقيق الهدف، 

درسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة في المدارس الثانوية الحكومية في األردن اإلدارة الم

مديريها جاء بدرجة كبيرة، وال يوجد فروق في تقديرات العينة لدور  وفلسطين من وجهة نظر

اإلدارة  المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة في المدارس الثانوية الحكومية في األردن 

والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة، وفي ضوء النتائج تم تقديم عدة لسطين تبعا لمتغيرات الدولة وف

يجاد مناخ للتميز إ أجلتوصيات منها: ضرورة توفير بيئة مدرسية مناسبة للطلبة والمعلمين من 

 الثقافي في المدرسة.

 .ثانوية الحكوميةاإلدارة  المدرسية، التميز الثقافي، المدارس ال الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to define the role of school administration in 

achieving cultural excellence among students in public secondary schools 

in Jordan and Palestine from the point of view of their Principals. and its 

relationship to the variables of state, scientific qualifications and years of 

experience. The study sample consisted of (220) Principals in secondary 

schools in Jordan and Palestine, who were selected by cluster method. The 

study used the descriptive approach and the questionnaire to achieve the 

goal. The study reached several results: The role of school administration 

in achieving cultural excellence among students in schools Secondary 

school in Jordan and Palestine from the point of view of its principals came 

to a High, and there are no differences in the sample estimates of the role 

of school administration in achieving cultural excellence among students 

in public secondary schools in Jordan and Palestine according to the 

variables of the country and the scientific qualification In light of the 

results, several recommendations were made, including the need to 

provide an appropriate school environment for students and teachers in 

order to create an atmosphere of cultural excellence in the school.  

Keywords: School Management, Cultural Excellence, Government 

High Schools. 

 

 لمقدمةا

تعد المدارس إحدى مؤسسات النظام التربوي التي تعمل على ترجمة أهداف األنظمة التربوية 

، وهي مؤسسة تعد يتم تلقي المعارف فيهامن خالل عناصرها األساسية فهي البيئة الثانية التي 

وهي من العوامل األساسية التي تكون شخصية الفرد، ، لمهارات الحياتيةأفرادها للحياة، وإكسابهم ا

 .وتقدير اتجاهاته وميوله ومدى تفاعالته بالمجتمع المحيط به

يعود نجاح المؤسسات التربوية إلى تنامي دور المدرسة ومساهمتها في تحويل المؤسسة و

موارده  والتعرف إلى خدمة المجتمع، التعليمية إلى مؤسسة تعليمية ذات وظيفة اجتماعية قائمة على

يقتصر على تعلم دور المدرسة  فلم يعدمدرسة المجتمع" مفهوم " ظهروكافة احتياجاته، لذلك 

مارسه في تطوير المحيط والتفاعل معه، وتعليم الطلبة فحسب وإنما تعداه إلى الدور الحيوي الذي ت

)بدران،  المفتوح للتعايش وتبادل المنافعومفهوم مدرسة المجتمع المعتمد على النظام التفاعلي 

2000.) 
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 2020(، 5)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تفاعل مع القضايا نفتاح والرة التي أصبحت كينونتها تستمد اإلويؤكد واقع المدرسة المعاص

عملية  دوتع ،تدريب العقل في إعداد النشئ من ن المدرسة تنطلق في رؤيتهاأ، ووحاجات المجتمع

العمليات األساسية للتعلم  ساسيات وهيتعليم األة ذكائه، ولية للفرد للمتعلم وزيادتطوير القدرات العق

تعليم الطلبة على كيفية التكيف مع ل على الثقافة واالنتقال لألجيال، والتكيف مع المجتمع للبقاء

ألفراد ليكونوا وهو إعداد ا جتماعي داخل مجتمعاتهم، وحل المشكالت والتفكير الناقدلواقع اإلا

ويتطلب ، تواجه مجتمعاتهم بالطرق العلمية اءات لحل المشكالت التياإلجرقادرين على تطبيق 

جتماعي التغيير اإل أجلالتعليم من حث، وستكشاف والبستطالع واإلذلك التشجيع على الحب واال

اإلعداد  أجلالتربية من جتماعية وتحمل المسؤولية والت اإلفي تصحيح المشك األمر الذي يسهم

 .(2000)عابدين، على المهنة 

، ووسيلة من وسائل تنظيم أساسية لنجاح المؤسسة التعليمية المدرسية ركيزة اإلدارة دوتع

ً لقدراته تنمية شاملة ومتوازنة أجلذلك من ، وود الفردية والجماعية في المدرسةالجه ، وفقا

 )دياب، ، كما يحتاجها المعلمون لتنظيم أمورهميئة التي يعيش فيهاواستعداداته وظروف الب

ارف ن ممارستها تتطلب مع، فهي علم ألالمدرسية فن والتزام بأخالقيات المهنة اإلدارةف (،2011

، كي يكون ات إدارية ومسلكية تربوية متطورة، كما تتطلب مهارومعلومات علمية ومهنية دقيقة

د والمصادر الوقت والمواررسة والعاملين فيها، ومستثمرا ًمدير المدرسة قادرا ًعلى إدارة المد

على اتخاذ القرارات الرشيدة التي تؤثر في أداء المؤسسة والعاملين فيها بشكل المتوافرة، وقادرا ً 

 (.2003 شقر،)األ هداف المنشودة بنجاح وفعاليةيوجه جهود الجميع وامكاناتهم نحو تحقيق األ

فكر وتطور ال اإلدارةالمدرسية بتطور نظرية  اإلدارةالتعليمية و اإلدارةارتبط تطور  وقد

المدرسية من الميادين العلمية  اإلدارةميدان  دلذا يع مراحل في تطوره،اإلداري الذي مر بأربع 

، على الرغم أن ممارسة هذا العمل تم منذ فجر التاريخ، يثة والتي نشأت في القرن العشرينالحد

لتوضيح التعليمي وهذا ا بنائهم لمواجهة الحياة وصعوباتها،وذلك بقيام األبوين في األسرة بإعداد أ

وهذا التصور النظري العقلي لألسرة كإدارة مدرسية  ،التربوي اإلداري لطبيعة األسرة منذ القدم

التعليمية المدرسية تظهر كعلم مستقل عن  اإلدارةموجودة منذ القدم ولكن لم تبدأ  اإلدارةيؤكد أن 

العلمية تأثير  اإلدارةلظهور حركة  ولقد كان 1948الصناعية إال منذ  اإلدارةالعامة أو  اإلدارةعلم 

ا عرفت كبير على تطور الفكر اإلداري، وإلى جانب هذه الحركة تمت حركة أخرى تزامنت معه

، وقد أسهم في هذه المدرسة المديرون الممارسون باسم حركة المبادئ العامة، أو المدرسة الوظيفية

نشاط  اإلدارةف، عن غيرها الناجحة دارةاإلالذين حاولوا التوصل إلى المبادئ العامة التي تميز 

لكل مؤسسة عمليات ف ،والمؤسسات الحكوميةفي المنزل والعمل  يدخل في كل المجاالت اإلنسانية

 (.2009 )غنام، إدارية معينة مثل التخطيط والتنظيم والسيطرة والتنسيق والضبط

ين التي تصدر من اإلدارات المدرسية في سعيها لتطبيق األنظمة والقوان اإلدارةأهمية وتأتي 

إلى تنظيم كافة األعمال الفنية واإلدارية في المدرسة وتحسين العليا، كما تسعى في اإلطار الداخلي 

محور العملية  والتأكيد على، لعالقات بين العاملين في المدرسة، وإزالة الحواجز فيما بينهما

بناء شخصيته من كافة النواحي العلمية وهو الطالب الذي تقوم المدرسة على  األساسي التعليمية

على إيجاد العالقات وتفعيلها  اإلدارةتركز تربوية والثقافية واالجتماعية حيث والعقلية والجسمية وال
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أمور الطلبة في عملية  أولياء، وإشراك تمع المحلي من خالل مجالس اآلباءما بين المدرسة والمج

، قد الندوات والمحاضرات التثقيفية، وعا وحل المشكالتالجة مختلف القضاياتخاذ القرارات في مع

المدرسة قائمة على خدمة المدرسية يعتمد على درجة ارتباطها بالمجتمع المحلي، ف اإلدارةح نجاف

من خاصة في ظل ما تواجه المدرسة ، افها وتقع عليها كافة المسؤولياتالمجتمع وتحقيق أهد

متسارعة والتغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ال ،ات كمعايير الجودة في التعليمالتحدي

ي والعولمة ، وسرعة التغير واالنفتاح ومواجهة االنطالق الفكروكافة متطلبات سوق العمل

 اإلدارةوهذا يحتم أن تكون  دئ حقوق اإلنسان وثقافة التسامح،، وااللتزام بمبااالقتصادية والثقافية

 (. 2007 ،يرات التي يشهدها العالم )عقيالتت والتطورات والتغقادرة على مواجهة التحديا

 القدرة على تقديم الخدمات بصورهو ولمواجهة هذه التحديات تبرز أهمية التميز، فالتميز 

اك ثقافة سائدة ، حيث يكون من المتعذر تحقيق التميز مالم يكن هنمختلفة يتم ابتكارها عن اآلخرين

، لذلك ن ثقافة الكسل والتساهل والتواكلاختالف بين ثقافة التميز ع ، حيث نرىوهي ثقافة التميز

، تأكد من أنها مواتية لهذا التميز، حتى يتسنى لنا الالبد من إعادة النظر في الثقافة لتحقيق التميز

، )عباس أن يكون هناك تطور لثقافة التميزوعلى مستوى المؤسسة الواحدة لتحقيق التميز البد من 

2004.) 

ل هي مجموعة من طرائق التفكير والسلوكات وآلية التعامل مع اآلخرين داخقافة التميز فث

 لمستفيدين والمساهمين، وبالتالي، ومن جهة أخرى مع االمؤسسة مع بعضهم البعض من جهة

، وتتكون الثقافة من مجموعة من القيم واألهداف عالقات المؤسسة بالمجتمع المحلي تغطي معظم

بد من وجود منهجية لتقوم على تحقيق التميز المؤسسي  قوم على دعم التميز، لذلك اللتي توالنظم ا

الهيكلة، والعمليات، والتوجه )المسار(، وهم حسب مجموعة من العناصر التي تقوم على تفعيلها 

 (.2000إدارة األداء )السواط والعتيبي، و، القراراتوومات، تبادل المعلو، الثقافةوالقيادة، و

التوجه والتركيز على المستفيد  ( أن العناصر تشمل علىBhatt, 2009) باهات ذكرن في حي

 والقيادة وقيمة العمل وتطوير الجدارات األساسية واالبتكارات والتعلم والتحسين المستمر وتطوير

 مفهوم ثقافة التميز مفهوم حديث وأن هذا المصطلح طور د، ويعالمشاركة والمسؤولية االجتماعية

م فهوهي فهم الذات وفهم اآلخرين وفهم ثقافة المجتمع و يتمركز حول أربعة محاور مهمةحتى 

تعد ثقافة التميز إحدى الركائز األساسية في تحسين أداء و فهم ثقافة المنظمة.ثقافة المؤسسة و

ً في تعزيز القيم والمعتقدات والسلوكات لدى العاملين في  المؤسسات، وتؤدي دورا محوريا

ً للجودة،  المؤسسة، ً رئيسا للتوجه نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة. وتمثل ثقافة التميز محركا

وشريان المؤسسات الذي يقوم بنقل العادات والتقاليد والقيم واللغة التي يتفاهمون بها العاملون، 

ن ألذلك، وحتى ال يصطدم دعاة الجودة بمعوقات تحول دون تنفيذ برامجهم، عليهم االنتباه إلى 

لكثير من الدراسات هتمام والعناية الكافية؛ حيث أشارت نتائج اثقافة المؤسسة يجب أن تعطى اإل

 .فاق مؤسسات كثيرةهتمام بها أدى إلى إخإلى أن ضعف اإل

يجابي لثقافة ويمكن القول أن تحقيق التميز الثقافي في المنظمات يساعد على التوجيه اإل

، ويقومون على استخدام المعرفة في لذات وفهم اآلخرينلى تطوير فهم االمؤسسة حيث تقوم ع
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رة بكفاءة عالية وتوجيهات لسلوك العاملين نحو التكيف والقيام على إدا اإلدارةممارسة وظائف 

لثقافي تأسيس مفهوم التميز اف ،رتقاء بأدائهاداف المنظمة واإلتحقيق أه أجلاإلختالفات الثقافية من 

رين من حولهم سواء كانوا ، ألنفسهم ولآلخبفهم العاملين في اإلرتقاءفي المؤسسات العامة سيسهم 

 (.2010)العزاوي،  غير ذلك رؤساء أو زمالء أو

استراتيجية قيادة التكلفة:  :لتنافس وتميز أي مؤسسة إلى ثالثة أصنافا استراتيجية وقد صنّفت

واستراتيجية التميز  .لمنافسينوالتي تهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق تكلفة أقل بالمقارنة مع ا

واالختالف: غذ يمكن للمدرسة أن تميز مخرجاتها عن المدارس المنافسة من خالل تقديم خصائص 

خاصة لمجموعة  واستراتيجية التخصص: والتي تهدف إلى إشباع حاجات .وصفات مختلفة للطلبة

 .(2015 )مسعود، معينة من الطلبة وأولياء األمور

يات التنافسية. بل امتدت إلى ضرورة البحث تقتصر على وضع االستراتيج ولم تعد المنافسة

الموارد الملموسة: والتي تتمثل في  :والتطوير بصفة مستمرة باالعتماد على الموارد والتي تشمل

المواد التعليمية كالمعامل واألجهزة التعليمية، والموارد المالية، فكلما كان للمدرسة قدرة مالية 

صفية مما يعزز ذلك من تقديم خدمات تعليمية جديدة وزيادة األنشطة الصفية والالكبيرة مكن 

هدف المدرسة هو تزويد  ، حيث أنالجودةبتتمثل التي الموارد غير الملموسة وموقعها التنافسي، و

وأولياء  الطلبةبالمعارف والمهارات، وأيًضا تكوين عقول ابتكاريه، وذلك للوفاء بتوقعات  الطلبة

على المدرسة اختيار التكنولوجيا المناسبة لها والتي تجعلها فالتكنولوجيا: ، وتتمثل كذلك بوراألم

في موضع أسبقية على منافسيها؛ فالعامل التكنولوجي من أهم الموارد القادرة على إنشاء الميزة 

والتي  لوماتالمعوبالتالي تحقيق التميز الثقافي لها، ومن الموارد غير الملموسة كذلك  .التنافسية

 ،دوًرا مهًما ألنها تشكل مصدًرا الكتشاف خطط المنافسين من المدارس األخرى وتحركاتهم تؤدي

لقرارات الصائبة في الوقت المناسب، وتشكل المعرفة عامال مهما مما يسمح للمدرسة باتخاذ ا

علمية والمعارف تشمل كل ما يهم المدرسة من المعلومات التقنية واللتحقيق التميز الثقافي، فهي 

الخاصة بنشاط المدرسة، وتساهم المعرفة في إثراء القدرات اإلبداعية بشكل مستمر مما يسمح 

بخلق مزايا تنافسية حاسمة، وتبرز أهمية المعرفة في الميزة التنافسية في المجاالت اإلبداعية التي 

افة اإلتقان المتواجد ؤدي إلى ثقوهذه كلها مجتمعة ت .غالبًا ما تضيف قيمة للميزة التنافسية للمدرسة

في المدرسة مقارنة مع المنافسين في مجاالت التعليم والتنظيم والتسويق، وبالتالي اكتساب ميزة 

 (.Rostan & Vaira, 2011) أو مزايا تنافسية فريدة

أوالً: على المبادىء الثالثة األساسية اآلتية:  وتميزهاوتقوم فكرة تحسين جودة المدرسة 

البيت وتقوم فكرة ترتيب البيت على أن الجودة والتميز الثقافي ال يمكن أن تتحقق فى ظل ترتيب 

الفوضى وعدم النظام واالرتباك بالمدرسة ومن ثم يصبح الواجب األول والمنطقى أن تبدأ المدرسة 

وتتضمن هذه  ،األشياء الموجودة فى المدرسة تصنيف :بعملية ترتيب نفسها وفق الخطوات التالية

الخطوة فرز جميع األشياء الموجودة، والتخلص من األشياء التى ال نحتاج إليها، وتبقى فى المدرسة 

 وتنظيف وتلميع .األشياء الباقية بطريقة منظمة وفى مكان محدد وإعادة ترتيب .األشياء الضرورية

 .تنمية االلتزامالذاتية أى رقابة الفرد لنفسه و تعزيزو .المدرسة والمعدات والتجهيزات المستخدمة

منع إهدار الموارد وضبط حركة العمليات من أجل تحقيق المخرجات بمستويات  أي منع الفاقدثانياً: 
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الجودة المستهدفة وتعنى فكرة منع الفاقد فى األساس بتعميق األعمال ذات القيمة المضافة والتخلص 

تنظيم األعمال المختلفة فى األوقات وضع قواعد  ، أيالتنميطثالثاً:  .من األعمال التى تهدر القيمة

من خالل دراسة العمل أو النشاط وتحليله  العادية بما يحقق مستوى الجودة المستهدف ويتم التنميط

إلى مكوناته األساسية ورسم الطريق المناسب ألداء كل جزئية من النشاط بحيث تتكامل جميع 

ية المخططة من حيث التوقيت والسرعة األجزاء وتنتج الخدمة المطلوبة وفق المعايير الرئيس

 (.2016)معوض،  والكمية والتكلفة والتطابق مع احتياجات المستفيد

 وأسئلتهامشكلة الدراسة 

في األردن  الحكوميةالرغم من أهمية إدارة المدرسة لمدارس ن أنه وعلى والحظ الباحث

، الدراسة الحالية لتحقيقه سعىذي تا في تحقيق التميز الثقافي النه لم يتم قياس أثرهأوفلسطين إال 

، يجب أن يفي تساع دائرة العولمة والتكنولوجياومع هذا التطور العظيم الذي يشهده العالم من ا

ه لما تحقق . وفي الوقت الحالي وذلك نظراً لى إدارة المدرسة ودورهاحاجة كثير من المؤسسات إ

ثقافي ألهم عناصر المؤسسة التعليمية ومن هنا في تحقيق التميز ال ،إدارة المدرسة من فوائد متعددة

لدى طلبة  دور إدارة المدرسة في تحقيق التميز الثقافي ن الغرض من هذه الدراسة هو البحث فيإف

 . من وجهة نظر مديريها في األردن وفلسطين المدارس الثانوية الحكومية

 :السؤالين اآلتيينوينبثق من هذه المشكلة 

في المدارس حقيق التميز الثقافي لدى الطلبة المدرسية في ت اإلدارةر دوما السؤال األول: 

 ردن وفلسطين من وجهة نظر مديريها؟ة في األيالحكومالثانوية 

في تقديرات  (α=0,05) عند مستوى إحصائيةهل يوجد فروق ذات داللة السؤال الثاني: 

لدى الطلبة في المدارس الثانوية  المدرسية في تحقيق التميز الثقافي اإلدارةعينة الدراسة لدور 

الحكومية في األردن وفلسطين من وجهة نظر مديريها تبعا لمتغيرات: الدولة، والمؤهل العلمي 

 وسنوات الخبرة؟

 أهداف الدراسة

المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة في  اإلدارةدور تهدف الدراسة إلى تعرف 

األردن وفلسطين من وجهة نظر مديريها وعالقة ذلك بمتغيرات المدارس الثانوية الحكومية في 

 الدولة، والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 أهمية الدراسة

المسؤولون وأصحاب القرار في وزارة  تية:من المؤمل أن تستفيد من الدراسة الجهات اآل

الزمة التي تحقق التربية والتعليم في األردن وفلسطين من خالل وضعهم األنظمة والتعليمات ال

تستمد الدراسة أهميتها من طبيعة الدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية وتأثيرها و التميز الثقافي.

وتكمن أهميتها كذلك في طبيعة بحثها في دور  تحقيق التميز الثقافي داخل المدارس وخارجها. في
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دارس الثانوية الحكومية في األردن اإلدارة المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة في الم

 وفلسطين من وجهة نظر مديريها وعالقة ذلك بمتغيرات الدولة، والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 ومحدداتها حدود الدراسة

 :تتحدد الدراسة بالحدود االتية

 مديريومديرة من  مديراً  (220)قتصرت الدراسة على عينة مكونة من ا الحدود البشرية:

 العاملين في المدارس األردنية والفلسطينية. ة الثانويةالمرحل

 .في األردن وفلسطين الثانوية المدارس الحكوميةاقتصرت الدراسة على  الحدود المكانية:

 .2017/2018ولاسي األالفصل الدر تم إجراء الدراسة خالل الحدود الزمانية:

مترية لألداة وال يمكن تعميم : تتحدد الدراسة بأداتها والخصائص السيكومحددات الدراسة

 نتائج الدراسة إال على المجتمع الذي سحبت منه عينة الدراسة.

 واإلجرائية للدراسة االصطالحيةالتعريفات 

 تتبنى الدراسة المصطلحات االتية:

"مجموعة األنشطة المقصودة الهادفة المحددة في ضوء معايير  يعرف بأنه :صطالحا  االدور 

ها وقياسها، وهو مجموعة من األنشطة السلوكية التي يتوقع أن يقوم بها الفرد عملية يمكن مالحظت

 .(288، ص 2003الذي يشغل مكانة اجتماعية معينة من المجتمع" )حسام ومعبد، 

المدارس  مديريمجموعة من المعايير واألسس التي يمكن تحديدها من قبل  :الدور إجرائيا

من خالل األداة  تم قياسهاحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة والتي الحكومية األردنية والفلسطينية في ت

 المعدة لهذا الغرض.

مجموعة من طرائق التفكير والسلوكات وآلية التعامل مع "هي  :صطالحااالثقافي التميز 

اآلخرين داخل المؤسسة مع بعضهم البعض من جهة، ومن جهة أخرى مع المستفيدين والمساهمين، 

 .(20ص، 2000 )السواط والعتيبي، "ي معظم عالقات المؤسسة بالمجتمع المحليحيث نراها تغط

: هي مجموعة الطرق والسلوكات التي تنتهجها المؤسسة للتعامل مع ائيا  رالتميز الثقافي إج

دائها أرتقاء بالعاملين لديها والمجتمع المحلي لتحقيق اإلنسجام والتناغم بين مختلف عناصرها لال

 خالل األداة المعدة لهذا الغرض. من وتم قياسها

 الدراسات السابقة

 ً وعلى األقدم إلى األحدث من  فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة وقد تم ترتيبها زمنيا

 تي:النحو اآل

( دراسة هدفت تعرف دور مديري المدارس في إسالم Mawrdy, 2016) أجرى ماوردي

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة  اباد بتنمية التميز الثقافي لدى المعلمين،
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ً ومعلمة من كافة التخصصات، وتوصلت الدراسة إلى عدة 850طبقية عشوائية بلغت ) ( معلما

نتائج منها أن هناك دور كبير وفعال بصورة مباشرة  لدى مديري المدارس في إسالم آباد في تنمية 

بلغت نسبتها عالية جدا حسب المقياس المعد للدراسة، كما تبين التميز الثقافي لدى المعلمين حيث 

أنه ال يوجد  فروق ذات داللة إحصائية في دور مديري المدارس في إسالم آباد بتنمية التميز الثقافي 

لدى المعلمين حسب متغير )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوت الخبرة(، وجود فروق في دور 

د بتنمية التميز الثقافي لدى المعلمين حسب متغيري )التخصص، مديري المدارس في إسالم آبا

 وطبيعة الدوام(.

دراسة هدفت تعرف اثر اإلدارة المدرسية المبدعة على  (Najaad, 2015) أجرى نجاد

ً وطالبة تم اختيارهم 232تعزيز التميز الثقافي لدى الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من ) ( طالبا

، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن أثر من المدارس اإليرانية بسيطةبالطريقة العشوائية ال

اإلدارة المدرسية المبدعة على تعزيز التميز الثقافي لدى طلبة المدارس الثانوية في العاصمة 

كانت كبيرة حسب المقياس المعد لهذه الدراسة، كما تبين أنه ال توجد فروق ذات في إيران طهران 

ة في استجابات العينة نحو أثر اإلدارة المدرسية المبدعة على تعزيز التميز الثقافي داللة إحصائي

 لدى الطلبة  تعزى لمتغير )الجنس، والتخصص، والصف(. 

دراسة هدفت التعرف إلى أكثر معوقات التميز Shasgerd, 2014) ) أجرى شاسجيرد

، وتقديم مجموعة من السبل للحد من في أستراليا الثقافي لطلبة المعاهد المتوسطة من وجهة نظرهم

معوقات التميز الثقافي لتلك الطلبة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة 

( طالب من طلبة المعاهد، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن مجاالت معوقات 105من )

ي المعوقات المجتمعية، تليها المعوقات اللوجستية التميز الثقافي للطلبة الخريجين األكثر شيوعاً ه

ثم المعوقات الشخصية، وأن أكثر معوقات التميز الثقافي للطلبة الخريجين من وجهة نظرهم هي 

قلة تواصل الطلبة مع الحياة العملية اثناء دراستهم وقلة ورش العمل والمؤتمرات العلمية المتعلقة 

ادة التميز الثقافي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند بدعم األفكار اإلبداعية من أجل زي

( بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول معوقات التميز الثقافي α≤0.05مستوى داللة )

 لطلبة المعاهد المتوسطة تبعاً لمتغير الكلية والمعدل التراكمي والتخصص والجنس.

تعرف أثر استخدام برنامج قبعات التفكير  دراسة هدفت (Gameen, 2014) وأجرى جامين

خصائيين النفسيين في مركز روبورتو التركي وتم الست في تنمية التميز الثقافي لدى عينة من اال

، وتم استخدام المنهج في تركيا ( من األخصائيين70) اختيار عينة عشوائية واشتملت على

( أسئلة 10لتميز الثقافي، وتكون االختبار من )التجريبي، وتم تطبيق أداة الدراسة: اختبار لتنمية ا

( بين α≤0.05وبينت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

متوسط درجات المجموعة التجريبية في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي ومتوسط درجات أقرانهن 

التجريبية. وجود فروق ذات داللة  في المجموعة الضابطة لصالح االخصائي في المجموعة

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في اختبار التميز α≤0.05) إحصائية عند مستوى داللة

الثقافي البعدي ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة لصالح اخصائي المجموعة 

 التجريبية.
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مارسة اإلدارة المدرسية لدورها هدفت التعرف إلى درجة م ( دراسة2013) أجرى أبو شماله

في تنمية اإلبداع لدى معلمي التعليم العام بمحافظات غزة من وجهة نظرهم، وعالقته ببعض 

( فقرة، وتم 40المتغيرات، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بتطوير استبانة اشتملت على )

ً ف228تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من ) ً ومعلما ي مدارس التعليم العام، توصلت ( معلما

الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في تنمية اإلبداع 

%( وهو بدرجة 73.553لدى معلمي التعليم العام بمحافظات غزة من وجهة نظرهم بوزن نسبي )

ي درجة ممارسة اإلدارة ( فα≤0.05كبيرة، توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

المدرسية لدورها في تنمية اإلبداع لدى معلمي التعليم العام تعزى لمتغير الجهة المشرفة )وكالة، 

حكومة( لصالح الحكومية، الجنس )ذكر، أنثى( لصالح اإلناث، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

ا في تنمية اإلبداع لدى معلمي ( في درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورهα≤0.05عند مستوى )

 التعليم العام تعزى لمتغير المرحلة الدراسية، عدد سنوات الخدمة.

دور الرضا الوظيفي في  هدفت التعرف إلى دراسة(Swarteqm, 2013)  أجرى سوارتيم

تنمية التميز الثقافي لدى المدراء في مدارس والية اوهايو. وقد تم استخدام المنهج الوصفي 

( مدير ومديره تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقيه، 200ي، وبلغت عينة الدراسة )التحليل

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن هنالك دور للرضا الوظيفي في تنمية التميز الثقافي لدى 

المدراء في مدارس واليه اوهايو، كما تبين أنه ال يوجد فروق في استجابات عينة الدراسة لدور 

لرضا الوظيفي في تنمية التميز الثقافي لدى المدراء في مدارس والية اوهايو تعزى لمتغير ا

 )الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(.

دراسة هدفت تعرف كيفية تطوير اإلدارة المدرسية في المدرسة  (2008) جرى عزبوأ

ل الوقوف على أسـس فلـسفة االبتدائية فـي مصر في ضوء استخدام معايير الجودة الشاملة من خال

الجـودة الشاملة وأهم نظمها ومعاييرها والوصول إلى تصور مقترح لتطوير إدارة المدرسـة 

وتم استخدام منهج تحليل النظم منهجاً للدراسة، أما أداة الدراسة  .االبتدائيـة باستخدام معايير الجودة

ات ميدانية لبعض المدارس االبتدائية فتمثلت فـي المالحظـة المباشرة حيث قام الباحث بزيار

للتعرف على واقعها حيث تمت المقابالت الشخصية مع بعض القيادات التربوية المسئولة عن إدارة 

( 130التعليم االبتدائي وذلـك للتعرف على مشكالت المدرسة االبتدائية، تكونت عينة الدراسة من )

توصلت الدراسة إلى العديد  .ها بطريقة عشوائية( وكيالً تم اختيار321( ناظراً، )143مديراً، )

من النتائج منها أن إدراك نسبة من العاملين داخل المدرسة االبتدائيـة ألهميـة تجويد وتحسين طرق 

األداء والعمل داخل المدرسة من أجل تحقيق األهداف المنـاط بالمدرسـة االضطالع بتحقيقها كلما 

يل وتوفيـق األسـاليب والخطـط الخاصة بالعمل داخل المدرسة أمكن ذلك، والمدرسة تسعى إلى تعد

وفق المتغيرات التي قد تحدث لتحقيـق األهـداف التعليميـة، وانخفاض مستوى تشجيع إدارة 

المدرسة لألفكار الجديدة التي تدعو إلى التحسين في مجال العمل وربما يرجع ذلك إلى مركزية 

 وائح المنظمة للعمل داخل المدرسة وفي ضوء اإلمكانات المتاحة.اإلدارة والتزامها بالقوانين والل

( دراسة هدفت التعرف إلى درجة توافر مقومات اإلدارة المدرسية 2008) أجرى أبو خطاب

الفاعلة في المـدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر المديرين وسبل االرتقاء بها، تم 
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كون مجتمع الدراسة وعينتها من جميـع مـديري المـدارس استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وت

. 2007/2008( مديراً ومديرة للعام الدراسي 370الحكومية بمحافظات غزة والبالغ عددهم )

( مديراً ومديرة، 340وتكونت عينة الدراسة من جميع المديرين والمديرات والبالغ عددهم )

ت اإلدارة المدرسية الفاعلة في المدارس الحكومية وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن مقوما

، كما حصلت ( وهذه نسبة كبيرة3.85توافرها )%متوفرة بدرجة كبيرة حيث كانـت الدرجـة الكلية ل

(، والمناخ المدرسي 8.88القيادة التربوية )% :مجاالت االستبانة علـى األوزان النـسبية التالية

(، التحصيل 7.85التجهيزات المدرسية )% (،86)% أعضاء الهيئة التدريـسية ،(1.84)%

العالقة مع المجتمع المحلي  5.84%)األنـشطة التربويـة الالصـفية ) ،(5.83الدراسي )%

%(4.84 .) 

( دراسة هدفت تعرف واقع اإلدارة المدرسية في المدارس الثانويـة 2008) أجرى سرور

رسية في ضوء اإلدارة الذاتية للمدرسة، وتم بمحافظـات غزة، ومدى إمكانية تطوير اإلدارة المد

استخدام المنهج الوصفي التحليلي، أما أداة الدراسة فتمثلت في أداتين أحدهما استبانة تم توزيعها 

( مديراً ومديرة، وإجراء مقابلـة شخـصية مـع 116على جميـع أفراد مجتمع الدراسة المكون من )

توصلت الدراسة   ( مديراً ومديرة12فظات غزة وعددهم )مـديري المدارس المدارة ذاتياً في محا

إلى عدة نتائج منها أن يشارك مديرو المدارس الثانوية اإلدارة العليا والوسطى بدرجة قليلة في 

اتخاذ القرارات، وال يتم منح مدير المدرسة الصالحيات الكافية والالزمة لتسيير أمور مدرسته 

 دور المجتمع المحلى في اإلسهام لالرتقاء بمستوى المدرسة. وفقاً لما ترتئيه مناسباً، وضعف

( دراسة هدفت تعرف دور اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية 2007) أجرى المناعة

والخاصة في تحسين العملية التعليمية في محافظات غزة والكشف عن األنماط اإلداريـة الـسائدة 

( معلماً 400الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من ) وتم استخدام المنهج فـي هـذه المدارس،

ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية التابعة لمديريتي غزة وخان يونس، وتم اختيار عينة 

أما  ( أفراد من كل مدرس،10( مدرسة خاصة بواقع )20( مدرسة حكومية، )20) عشوائية مـن

ة موزعة على خمسة مجاالت هـي: مجـال الشئون ( فقر60أداة الدراسة فهي استبانة مكونة من )

اإلدارية والمالية، والمنهاج المدرسي، والنمو المهني للمعلمين، وشئون الطلبـة، وتقـويم العمل 

المدرسي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن معظم مديري المدارس الحكومية والخاصة 

سية، حيث حصل المجموع الكلي لفقرات االستبانة يتبعـون الـنمط الديمقراطي في اإلدارة المدر

(، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير المعلمـين 52.76علـى نـسبة كبيرة مقدارها )

لألنمـاط اإلدارية لمديري المدارس الحكومية والخاصة في محافظات غزة يعزى للمتغيرات 

د فروق ذات داللة إحصائية في تقدير المعلمين )الجـنس، ونوع المدرسة، والمنطقة التعليمية(، وجو

لألنماط اإلدارية لمديري المدارس الحكومية والخاصة في محافظات غزة يعزى لسنوات الخدمة 

سنوات فأكثر(، هناك اتفاق في بعض المجاالت التـي تتعلـق بـاإلدارة  10لصالح المعلمين القدامى )

مية في المدارس الحكومية والخاصة واخـتالف فـي المدرسية ودورها في تحسين العملية التعلي

بعض المجاالت، أما المجاالت التي اتفقت فيها فهي مجـال: )الـشئون اإلداريـة والماليـة، ومجال 
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شئون الطالب(، أما المجاالت التي اختلفت فيها فهي مجال النمـو المهنـي للمعلمـين وتقويم العمل 

 المدرسي، مجال المنهاج الدراسي.

الدور الذي يجب أن تقوم به إدارة المدرسة  تعرف( دراسة هدفت 2003) شقراألأجرى و

تكونت عينة الدراسة  الثانويـة غزة لتنمية المجتمع وتطوره، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،

 من جميع مديري ووكالء ومديرات ووكيالت المدارس الثانوية بمحافظات غزة والبالغ عددهم

( مجاالت: مجال خدمة 4) ( فقرة، موزعة على60) وتم إعداد استبانة مكونة من إداري، (170)

المدرسية للبيئة المحلية، وخدمة األسرة، وخدمة المؤسسات الحكومية وخدمة المؤسسات  اإلدارة

المدرسية في المرحلة  اإلدارةوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان اهمها أن مديري  األهلية.

 وية يودون ولديهم الرغبة فـي أن يكـون لهم دور كبير وفعال في خدمة وتنمية المجتمع.الثان

المدرسية في محافظات غزة  اإلدارةواقع  تعرف( دراسة هدفت 2003) الحسنات وأجرى

المدرسية في تحسين مخرجات التعليم الثانوي العام في محافظات  اإلدارةوالتعرف علـى دور 

معلماً ومـديراً وعـاملين فـي  (358) تكونت عينة الدراسة من نهج الوصفي،تم استخدام الم ،غزة

العليا، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن احتلت الصفات القيادية المرتبة األولى بين  اإلدارة

وجـاءت المتابعـة  المدرسية، تال ذلك في المرتبة الثانية المهام اإلدارية والفنية اإلدارةمراتب أنماط 

ً بين أنماط ووالتقـويم لتحتـل المرتبة الثالثة،  وجود عالقة إرتباطية طردية موجبة دالة إحصائيا

التربوية وبين مخرجات التعليم الثانوي العام، وجود فروق دالة إحصائيا في جميع مجاالت  اإلدارة

لتربوية تعزى لمتغير الجنس لصالح ا اإلدارةالمدرسـية والدرجـة الكليـة ألنماط  اإلدارةأنماط 

المدرسية فكانت  اإلدارةالذكور في الـصفات القيادية، أما في المهام اإلدارية والفنية ومجموع أنماط 

 لـصالح اإلنـاث.

 التعقيب على الدراسات السابقة

ن غالبية الدراسات تناولت مواضيع تتعلق السابقة أ يظهر من خالل استعراض الدراسات

وهذا ، 2003ى إل 2016، حيث انحصرت هذه الدراسات ما بين المدرسية والتميز الثقافي ةاإلدارب

المدرسية والتميز الثقافي من المواضيع المهمة والمعاصرة  اإلدارةب ن المواضيع المتعلقةيدل على أ

ن غالبية خالل استعراض الدراسات السابقة أ يضا من، وكما تبين أنووالتي اهتم بها الباحث

ن طبيعة هذه الظاهرة تتفق وطبيعة وهذ يدل على أ في التحليليصدراسات تناولت المنهج الوال

ن حجم العينات المستخدمة في هذه الدراسات كان مناسب لحجم مجتمع أيضا أ المنهج ومن المالحظ

من الدراسات السابقة في وضع تصور استفادت هذه الدراسة  ،الدراسة وهذا يتفق والمنهج الوصفي

الدراسة عن الدراسات كما تشابهت هذه  ،لى العديد من المراجعوالوصول إطار النظري ل اإلحو

كما  ،والمراجع حصائيةبناء أداة الدراسة والمعالجات اإلداة الدراسة وحجم العينات والسابقة في أ

ن ردني وفلسطيني حيث كاأنها تناولت مجتمع دراسي أتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

 المدارس الثانويةتحقيق التميز الثقافي لدى طلبة  المدرسية في اإلدارةدور عنوان الدراسة 

 .في األردن وفلسطين من وجهة نظر مديريها الحكومية
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 الدراسة منهج

  م استخدام المنهج الوصفي.تحقيق أهداف الدراسة ت أجلمن 

 الدراسة مجتمع

ردن الحكومية في فلسطين واأل الثانوية مدارستكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء في ال

( مديراً ومديرة حسب اإلحصائيات الصادرة من وزارة التربية والتعليم في 3120) والبالغ عددهم

 كال البلدين.

 عينة الدراسة

من المدارس الثانوية الحكومية في األردن وفلسطين وبلغ عشوائية  عنقودية عينة تم اختيار

 :( يبين توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتها1والجدول ) ،دير ومديرة( م220) حجم العينة

 .توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة :(1جدول )

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 54.5 120 فلسطين الدولة 

 45.5 100 ردناأل

 100.0 220 المجموع

 5.9 13 دبلوم ميالمؤهل العل

 52.3 115 بكالوريوس

 41.8 92 دراسات عليا

 100.0 220 المجموع

 6.4 14 5قل من أ الخبرة

 11.4 25 10الى  5من 

 26.4 58 15الى  11من 

 55.9 123 سنة 15كثر من أ

 100.0 220 المجموع

 أداة الدراسة

ستبانة( وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسة اإلوهي ن بإعداد أداة الدراسة )وقام الباحث

المدرسية  اإلدارة( دور 2013) دراسة ابو شمالهك ت السابقة ذات العالقة بالموضوع،لدراساوا

دراسة بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وإلبداع لدى معلمي التعليم العام في تنمية ا

Mawrdy,2016) تنمية التميز الثقافي لدى المعلمينفي باد آسالم إ( دور مديري المدارس في، 

ستبانه قسمين القسم األول البيانات التعريفية، أما القسم الثاني فتضمن بيانات وقد تضمنت اإل

( فقرة، وقد صممت استبانة الدراسة على 25) األداةمتغيرات الدراسة حيث بلغت عدد فقرات 
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تجاه اإليجابي، ي األبعاد، وقد بنيت الفقرات باإلخماس (Likert Scaleأساس مقياس ليكرت )

فقرات كما يأتي: موافق بشدة: خمس درجات، وموافق: أربع درجات، ومحايد: وأعطيت األوزان لل

 .: درجة واحدةغير موافق إطالقاثالث درجات وغير موافق: درجتان، و

 صدق األداة

الصدق الظاهري من خالل عرضها على مجموعة من التحقق من صدق األداة عن طريق  تم

وأصول التربية وطلب منهم  التربوية اإلدارةختصاص والخبرة في مجال المحكمين من ذوي اإل

إبداء الرأي حول فقرات االستبانة وذلك بالحذف والتعديل واقتراح فقرات جديدة ومناسبة األداة 

التي اقتصرت على حذف واو العطف من لموضوع الدراسة، وبناء على مالحظات المحكمين 

داة الدراسة فأصبحت بصورتها النهائية تم تعديل أو بعض الفقرات وضرورة أن تبدأ الفقرات بفعل

 ن األداة تتمتع بصدق المحتوى.إ( فقرة، وبناًء على ذلك ف25)ة منمكون

 ثبات األداة

بلغ معامل الثبات  استخراج معامل الثبات عن طريق استخدام معادلة الفا كرونباخ حيث تم

 وتفي بغرض الدراسة. وهذه القيم التي تم التوصل إليها لمعامالت الثبات مناسبة ،(0.93)

 حصائيةالمعالجة اإل

المناسااااابة،  وذلك باساااااتخدام  حصاااااائيةوبعد جمع البيانات وترميزها ومعالجتها بالطرق اإل

التكرارات والمتوساااطات   الباحثون، فقد اساااتخدم SPSSالبرنامج اإلحصاااائي للعلوم االجتماعية 

سااتقلتيين وتحليل واختبار )ت( لعينتين م لفا،أالحسااابية واالنحرافات المعيارية، ومعادلة كرونباخ 

 المعادلة االتية: الباحثون، ولتفسير نتائج الدراسة استخدم األحاديالتباين 

 أقل فقرة -أعلى فقرة

 عدد المستويات

5-1------3=4/3=1,33 

 درجة تطبيق قليلة 2,33-1من 

 درجة تطبيق متوسطة 3,67 – 2,34

سااااتخدام هذا التقساااايم بناء على اسااااتشااااارة المحلل وقد تم ا درجة تطبيق كبيرة. 5 – 3,68

 اإلحصائي.

  



 "......دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى ـــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 5)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 عرض النتائج ومناقشتها

 لي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتهافيما ي

سؤال االول:  المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة  في المدارس   اإلدارةدور ما ال

 ؟  ردن وفلسطين من وجهة نظر مديريهاة في األيالحكومالثانوية 

 ة والدرجةالمعياري اتتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافالسؤال هذا لإلجابة عن 

 لكل فقرة من فقرات األداة، والجداول التالية تبين ذلك :

دور والدرجة لتقديرات عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(2جدول )

ردن في األ الحكوميةالثانوية ز الثقافي لدى الطلبة في المدارس المدرسية في تحقيق التمي اإلدارة

 .وفلسطين من وجهة نظر مديريها

رقم 

 الفقرات
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التطبيق

13 

يشجع توافر مناخ تعليمي تعلمي 

اجتماعي على تنمية التميز الثقافي بين 

 .هالمعلم وطالب

 كبيرة 1 0,64 4,47

24 

األمور  أولياءراء آيزيد استطالع 

حول تحصيل أبنائهم من  فرص 

 التميز الثقافي.

 كبيرة 2 0,71 4,30

25 

المدرسية مع مراكز  اإلدارةتتعاون 

تنمية  أجلللبحوث والدراسات من 

 .التميز الثقافي

 كبيرة 2 0,77 4,30

23 
المدرسية حاجات  اإلدارةتلبي 

 كالها.المتعلمين بشتى أش
 كبيرة 4 0,78 4,23

12 
تسهم األنشطة المدرسية المساندة 

 للمنهاج على زيادة التميز الثقافي.
 كبيرة 5 0,86 4,16

11 
تنمي المرونة في التعامل مع المعلمين 

 والطلبة من التميز الثقافي.
 كبيرة 6 0,64 4,15

14 
توفير تعيق البيئة المدرسية السلبية 

 في المدرسة.مناخ للتميز الثقافي 
 كبيرة 6 0,77 4,15

15 
 اإلدارةيزيد نمط القيادة المتبع من قبل 

 .المدرسية من التميز الثقافي
 كبيرة 8 0,74 4,13

5 
األمور من  أولياءيؤدي وجود مجلس 

 .ة التميز الثقافي في المدرسةتنمي
 كبيرة 9 0,70 4,11
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 2020(، 5)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (2... تابع جدول رقم )

رقم 

 الفقرات
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التطبيق

10 

يؤدي مكافحة العادات والتقاليد 

الضارة  الى تنمية التميز الثقافي في 

 .المدرسة

 كبيرة 9 0,71 4,11

22 
نشطة التعليمية التميز ينمي عرض األ

 .الثقافي داخل المدرسة
 كبيرة 9 0,73 4,11

16 

في  دارة االزماتإتساعد القدرة على 

زيادة مستويات التميز الثقافي  في 

 .المدرسة

 كبيرة 12 0,80 4,10

4 
 أولياءتسهم عقد ندوات يحضرها 

 .االمور في التميز الثقافي
 كبيرة 13 0,78 4,09

6 
يتوفر في المدرسة مناخ يحفز الطلبة 

 .والمعلمين على التميز الثقافي
 كبيرة 14 0,88 4,08

3 
مور في اال أولياءيسهم التعاون مع 

 .حل مشكالت الطلبة في التميز الثقافي
 كبيرة 15 0,68 4,05

7 
يزيد الذكاء العاطفي للمدير من تنمية  

 .التميز الثقافي  في المدرسة
 كبيرة 16 0.80 4,04

9 
تساهم  الخطط الدراسية في المدرسة 

 .في تنمية التميز الثقافي
 كبيرة 17 0,70 4,03

2 
على التميز تساعد المناهج الدراسية 

 .الثقافي
 كبيرة 18 0,81 3,99

8 
المدرسية على التميز  اإلدارةتساعد 

 .الثقافي
 كبيرة 19 0,91 3,95

17 

يؤدي مشاركة المدرسة في نشاطات 

البيئة المحلية إلى تنمية التميز الثقافي 

 .في المدرسة

 كبيرة 19 0,98 3,95

19 
يوجد برامج لتعليم التميز الثقافي 

 .ممارسته بالمدرسةوالحث على 
 كبيرة 21 0.88 3,91

18 

يساعد التعاون بين المدير والمشرف 

في تنمية التميز الثقافي لدى المعلمين 

 .والمتعلمين

 كبيرة 22 0,84 3,90
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 (2... تابع جدول رقم )

رقم 

 الفقرات
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التطبيق

21 

مكانات اال قلةس من تعاني المدار

تساعد على التميز الثقافي التي مادية ال

 .فيها

 كبيرة 23 0,67 3,88

20 
المدرسية  اإلدارةيوجد اهتمام من قبل 

 .باستشراف المستقبل
 كبيرة 23 0,83 3,88

1 

يتعاون المدير مع المشرف في وضع 

هداف أاستراتيجيات مبتكرة لتحقيق 

 .المنهاج

 كبيرة 25 0,81 3,81

 كبيرة  0.48 4.07 لدرجة الكليةا

المدرسية في تحقيق التميز الثقافي   اإلدارةدور أن  (2ن خالل البيانات في الجدول )يتضح م

كانت  ردن وفلسطين من وجهة نظر مديريهاة في األيالحكومالثانوية  في المدارسلبة لدى الط

(، وفيما 3.81( إلى )4.47ين )جميع فقراتها كبيرة، فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما ب

المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة  في المدارس   اإلدارةدور يتعلق بالدرجة الكلية ل

كانت كبيرة وذلك بداللة  فقد، ردن وفلسطين من وجهة نظر مديريهافي األ الحكوميةالثانوية 

المدرسية في تحقيق  اإلدارةدور ى أن وتشير هذه النتيجة إل (،4.07) المتوسط الحسابي الذي بلغ

ردن وفلسطين من وجهة نظر في األ الحكوميةالثانوية التميز الثقافي لدى الطلبة في المدارس 

هتمام المؤسسات التعليمية بثقافة التميز كونها إحدى الطرق اذلك إلى  يعزىوقد  ة،كبير مديريها

 .لمواجهة تحديات عصر العولمة

خمس فقرات حصلت على أعلى متوسط حسابي وأقل خمس فقرات وقد تم مناقشة أعلى 

 حصلت على أدنى متوسط حسابي وعلى النحو اآلتي:

يشجع على توفير مناخ تعليمي تعلمي اجتماعي عالي والتي تنص على "حصلت الفقرة قد ف

ن طبيعة إلى أ يعزى ذلكقد ، واألولىعلى الرتبة  تنمية التميز الثقافي بين المعلم وطالبه" أجلمن 

توفير تميز ثقافي بين  أجلجهدهم من والفلسطينية يبذلون قصارى  ةردنيالمدراء في المدارس األ

 .المنشودةهداف ية وتحقيق جميع األستفادة العظمى من العملية التعليماإل أجلبة من المعلم والطل

حصي مور حول تاأل أولياءراء آاستطالع واللتان تنصان على "يزيد  انوحصلت الفقرت

المدرسية مع مراكز للبحوث والدراسات من  اإلدارة"، "تتعاون أبنائهم من فرص التميز الثقافي

ن جميع المدراء يهتمون إلى أ يعزى ذلكقد وعلى الرتبة الثانية، زيادة التميز الثقافي فيها"،  أجل

ميزهم الثقافي تفيد الطلبة بتالحصول على معلومات  أجلأمورهم من  أولياءبالطلبة ويرجعون إلى 

 أجلمع مراكز للبحوث والدراسات من  يتعاونونن المدراء ذلك إن كان فيه أي نقص، كما تبين أ

ن مراكز يهم اهتمام كبير بالطلبة وأن المدراء لدأإلى  يعزى ذلكقد زيادة التميز الثقافي فيها و
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الجة نقاط الضعف عالبحوث والدراسات هي التي تفحص التميز الثقافي لدى الطلبة وتعمل على م

 الطلبة.  عند

على الرتبة الرابعة، المدرسية حاجات المتعلمين بشتى أشكالها"  اإلدارة"تلبي وحصلت الفقرة 

المدرسية تلبي حاجات المتعلمين بشتى  اإلدارةن ن هناك اجماع من قبل المدراء على أأحيث تبين 

هداف التعليمية داخل أى تحقيق جميع سعون جاهدين علن المدراء يذلك إلى أ ىيعزقد و ،أشكالها

يتماشى مع  ينتجون جيل مثقف علمياطار المدرسي ويستخدمون العديد من الوسائل لكي اإل

 متطلبات العصر الحالي.

على  "تسهم األنشطة المدرسية المساندة للمنهاج على زيادة التميز الثقافي"وحصلت الفقرة 

ن األنشطة المدرسية المساندة للمنهاج من قبل المدراء بأ ماعهناك اج حيث تبين أنالرتبة الخامسة، 

راء يشجعون الطلبة على ممارسة ن جميع المدإلى أ يعزى ذلكقد تساعد على زيادة التميز الثقافي، و

تحقيق مجموعة  أجلاالنشطة المساندة للمنهاج حيث أن هذه األنشطة غالبيتها يكون مخطط لها من 

 .تحقق التميز الثقافي لدى الطلبةلي يهداف المعينة وبالتامن األ

"يتعاون المدير مع و "المدرسية على التميز الثقافي اإلدارةتساعد ": انالفقرتوحصلت 

قد وعلى الرتبة التاسعة عشر، هداف المنهاج" أالمشرف في وضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيق 

نهم يؤدون حلة انتقالية حيث أالمدراء هي مر ن طبيعة المرحلة التي يعمل بهاإلى أ يعزى ذلك

 .شراق المستقبلاست أجلفقط وليس لديهم امال أو تطلعات بعيدة من  واجباتهم

" على التميز الثقافي والحث على ممارسته بالمدرسة يوجد برامج لتعليم" وحصلت الفقرة

 أجلة من طائل لى وقت طويل ومبالغإلى أن هذا يحتاج إ يعزى ذلكقد ، والرتبة الحادية والعشرين

 توفير تلك البرامج.

"تعاني المدارس من عدم توفر امكانات مادية تساعد على التميز الثقافي"  ان:وحصلت الفقرت

، الثالثة والعشرين" على الرتبة المدرسية باستشراف المستقبل فيه اإلدارةو "يوجد اهتمام من قبل 

حيث ان المدراء يعملون  لمشرفينبين المدراء وا ه ال يوجد تعاون كافينإلى أ ذلك ىيعزقد و

 شراف.المشرفين يعملون في مجال اإلو اإلدارةبمجال 

وضع استراتيجيات  المدير مع المشرف يتعاونون بصورة بسيطة في يتعاون"وحصلت الفقرة 

هداف إلى أن أ يعزى ذلكقد على الرتبة الخامسة والعشرون، و ،"هداف المنهاجمبتكرة لتحقيق أ

بالتالي يتم بناء المنهاج وفق الخطوط فق عليها قبل تنفيذ وتصميم المنهاج والمنهاج يكون مت

 .هاقيهداف المراد تحقالعريضة واأل

( التي أظهرت أن Mawrdy, 2016) ماوردي وقد اتفقت نتيجة السؤال مع نتائج دراسة

ميز الثقافي هناك دور كبير وفعال بصورة مباشرة  لدى مديري المدارس في إسالم آباد في تنمية الت

 (Najaad, 2015) لدى المعلمين حيث بلغت نسبتها عالية جداً، وكذلك اتفقت مع نتيجة دراسة نجاد

في أن أثر اإلدارة المدرسية المبدعة على تعزيز التميز الثقافي لدى طلبة المدارس الثانوية في 

 ( في2013) شمالهأبو العاصمة طهران في إيران كانت كبيرة. وتشابهت كذلك مع نتيجة دراسة 
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أن درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في تنمية اإلبداع لدى معلمي التعليم العام بمحافظات 

%( وهو بدرجة كبيرة. واتفقت كذلك مع نتيجة 73.553غزة من وجهة نظرهم بوزن نسبي )

ارس ( التي أظهرت أن مقومات اإلدارة المدرسية الفاعلة في المد2008) أبو خطابدراسة 

 الحكومية متوفرة بدرجة كبيرة. 

عند مسااااتوى الداللة  إحصااااائيةتوجد فروق ذات داللة  ال: الثانيالمتعلقة بالسؤؤؤؤؤال النتائج 

(α=0.05 في ) الثانوية المدرساااااية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة في المدارس  اإلدارةدور

 الدولة والمؤهل العلمي :لمتغيرات تعزى ردن وفلساااطين من وجهة نظر مديريهافي األ الحكومية

 :وتنبثق عن هذا السؤال الفرضيات اآلتية ؟وسنوات الخبرة

دور ( في α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية األولى: 

ن اإلدارة  المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة في المدارس الثانوية الحكومية في األرد

  ؟لمتغير الدولة تعزىوفلسطين من وجهة نظر مديريها 

 وضح ذلك:( ي3)والجدول  تخدم اختبار )ت( اس للتحقق من صحة الفرضية تم

المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة  اإلدارةدور للعينات ل (نتائج اختبار)ت :(3جدول )

 .حسب متغير الدولةر المدراء في األردن وفلسطين من وجهة نظ الحكوميةفي المدارس 

 مستوى الداللة* قيمة)ت( اإلنحراف المتوسط العدد الدولة

 0.07 1.80- 54480. 4.0220 120 نفلسطي

 0.3958 4.140 100 االردن

  .(α=0.05)* دال إحصائيا عند مستوى الداللة

 إحصائيةداللة  نه ال توجد فروق ذاتأالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ي

في التميز الثقافي لدى الطلبة  المدرسية في تحقيق اإلدارةدور ( في α =0.05عند مستوى الداللة )

فقد بلغت  .الدولةحسب متغير في األردن وفلسطين من وجهة نظر المدراء  الحكوميةالمدارس 

وزارة التربية ى كون لإ وقد يعزى ذلك ،(0.05كبر من )أ( وهذه القيمة 0.07قيمة مستوى الداللة )

 اإلدارةنفس النظام المتبع داخل المدارس وممارسة  والتعليم سواء في األردن أو في فلسطين لهما

التعليم من أهم . وهما يريان أن المدرسية ينعكس على التميز الثقافي لدى الدولتين بنفس النتيجة

يمها وإنجازاتها، وذلك ألن المستوى ركائز النهضة الثقافية والفكرية للمحافظة على تراث األمة وق

القوة االقتصادية والسياسية للدولة ويقاس المستوى العلمي بعدد  التعليمي للسكان يساهم في بناء

المتخصصين في مجاالت العلوم المختلفة وبعدد أصحاب الكفاءات والخبرات وبعدد مراكز 

إلى المتعلم بل أيضا عملية تعنى بنمو البحوث فيها، وأن التعليم ليس مجرد نقل للمعرفة العلمية 

الطالب ومن في المدرسة بمختلف جوانب الشخصية، وهو وسيلة ضرورية لتحقيق جودة الحياة 

كما أنه أهم وسائل إعداد األفراد للعمل ومساندة التغيير والتكيف في عالم سريع التغير والتطور، 

ين نوعية الحياة؛ وذلك لتزويده األفراد بمجموعة فالتعليم المتميز يعتبر عاماًل مهًما وأساسيًا لتحس

من المعارف والقيم التي تؤهلهم لتحقيق الذات وبالتالي تحقيق جودة الحياة، ولمساعدته في نشر 
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 2020(، 5)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إكساب األفراد القدرة على التفاعل االجتماعي  أجلالوعي والثقافة والفهم للظروف المتغيرة من 

على الخرافات والجمود والتقاليد في المجتمع فيصبح الفرد وتحقيق الكينونة. وهو وسيلة للقضاء 

أكثر مرونة وإبداًعا وإحساًسا بالرضا عن الحياة، كما يساعد اإلنسان في ترشيد ممارسة الحياة 

بالمستوى الذي يحقق اإلشباع األمثل للحاجات األساسية من مأكل ومشرب وملبس وصحة، 

 افة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية.وبالتالي يتحقق االنتماء والتنمية في ك

 ولم تجد الدراسة أي دراسة سابقة تناولت متغير الدولة.

دور ( في α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية:

لحكومية في األردن اإلدارة  المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة  في المدارس الثانوية ا

 ؟لمتغير المؤهل العلمي تعزىوفلسطين من وجهة نظر مديريها 

( 4لداللة الفروق والجدول ) األحاديين استخدم تحليل التبا للتحقق من صحة الفرضية تم

 وضح ذلك:ي

المدرسية في تحقيق التميز   اإلدارةدور لداللة الفروق ل األحادينتائج تحليل التباين  :(4جدول )

 ردن وفلسطين من وجهة نظر مديريهافي األ الحكوميةالثانوية  ثقافي لدى الطلبة  في المدارسال

 .حسب متغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة)ف(

مستوى 

 الداللة

 4140. 8850. 2090. 2 4170. بين المجموعات

   2360. 217 51.161 داخل المجموعات

    219 51.579 المجموع

 .(α=0.05)* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 إحصائيةنه ال توجد فروق ذات داللة أمن خالل البيانات الواردة في الجدول السابق يتبين 

في الثقافي لدى الطلبة  المدرسية في تحقيق التميز اإلدارةدور ( في α =0.05عند مستوى الداللة )

فقد  .حسب متغير المؤهل العلميفي األردن وفلسطين من وجهة نظر المدراء  حكوميةالالمدارس 

فراد عينة الدراسة من أي أن أ(.0.05كبر من )أ( وهذه القيمة 0.41بلغت قيمة مستوى الداللة )

حمله شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لديهم نفس وجهات النظر حول دور اإلدارات 

ن إلى أ وقد يعزى ذلك ،الحكومية الثانوية حقيق التميز الثقافي لدى طلبة المدارسالمدرسية في ت

دة وهي وزارة التربية نها تسيطر عليها وزارة موحومية موحدة وأطبيعة البيئة المدرسية الحك

تالي الرشادات والتعليمات لجميع المديريات بصورة موحدة فبوالتعليم وأن هذه الوزارة تعطي اإل

ه ال يوجد فروق في مستويات المتغير المستقل في دور اإلدارات المدرسية في تحقيق التميز نأتبين 

 .الحكوميةالثقافي لدى طلبة المدارس 
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( في أنه ال يوجد  فروق Mawrdy, 2016) ماوردي واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

لتميز الثقافي لدى المعلمين ذات داللة إحصائية في دور مديري المدارس في إسالم آباد بتنمية ا

في (Swarteqm, 2013)  حسب متغير المؤهل العلمي. واتفقت كذلك مع نتيجة دراسة سوارتيم

أنه ال يوجد فروق في استجابات عينة الدراسة لدور الرضا الوظيفي في تنمية التميز الثقافي لدى 

 المدراء في مدارس والية اوهايو تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

دور ( في α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )رضية الثالثة: الف

اإلدارة المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى الطلبة  في المدارس الثانوية الحكومية في األردن 

 ؟متغير سنوات الخبرة تعزىوفلسطين من وجهة نظر مديريها 

لداللة الفروق والجدول  األحادياين اختبار تحليل التباستخدم  للتحقق من صحة الفرضية تم

 وضح ذلك:( ي5)

المدرسية في تحقيق  اإلدارةدور للداللة الفروق  األحادينتائج اختبار تحليل التباين  :(5جدول )

ردن وفلسطين من وجهة نظر في األ الحكوميةالثانوية التميز الثقافي لدى الطلبة في المدارس 

 .سنوات الخبرةر حسب متغي مديريها

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة)ف(

مستوى 

 الداللة

 سنوات الخبرة 

 0.114 2.007 4660. 3 1.399 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

50.180 216 .2320   

    219 51.579 المجموع

  .(α=0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

 إحصائيةنه ال توجد فروق ذات داللة أمن خالل البيانات الواردة في الجدول السابق  يتبين

حقيق التميز الثقافي لدى الطلبة المدرسية في ت  اإلدارةدور ( في α =0.05عند مستوى الداللة )

 .حسب متغير سنوات الخبرة في األردن وفلسطين من وجهة نظر المدراء الحكوميةفي المدارس 

ن استجابات المبحوثين أ، أي (0.05( وهذه القيمة اكبر من)0.114فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

نه كان هناك اتفاق الستجابات عينة أكانت موحدة وبغض النظر عن المستوى لسنوات الخبرة أي 

في  الحكوميةالدراسة حول دور اإلدارات المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى طلبة المدارس 

ن طبيعة المدارس الحكومية تتعامل أى إل وقد يعزى ذلكاألردن وفلسطين من وجهة نظر المدراء، 

ن المعلمون يطبقون المنهاج المقرر وال إمع طلبتها بنفس الطريقة وكون المنهاج موحد للجميع ف

تلف عن ن مستويات سنوات الخبرة ال تخأتالي تبين الال في حاالت نادرة فبإيخرجون عن المنهاج 

بعضها البعض في الحكم على دور اإلدارات المدرسية في تحقيق التميز الثقافي لدى طلبة المدارس 

 .الحكومية
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 2020(، 5)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( في أنه ال يوجد  فروق Mawrdy, 2016) ماوردي اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسةو

لدى المعلمين  ذات داللة إحصائية في دور مديري المدارس في إسالم آباد بتنمية التميز الثقافي

توجد  ( في أنه ال2013) أبو شماله حسب متغير سنوت الخبرة، واتفقت كذلك مع نتيجة دراسة

( في درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ذلك مع نتيجة واتفقت ك في تنمية اإلبداع لدى معلمي التعليم العام تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.

أنه ال يوجد فروق في استجابات عينة الدراسة لدور  في (Swarteqm, 2013) سوارتيمدراسة 

الرضا الوظيفي في تنمية التميز الثقافي لدى المدراء في مدارس والية اوهايو تعزى لمتغير سنوات 

 الخبرة.

 التوصيات

 النحو االتي:على وعدة توصيات ب الباحثونوصى وبناء على نتائج الدراسة أ

  يجاد مناخ للتميز الثقافي في إ أجلضرورة توفير بيئة مدرسية مناسبة للطلبة والمعلمين من

 المدرسة.

 تتسم معاملة المدير بالمرونة مع المعلمين والطالب كون هذا ينمي التميز الثقافي. أن ضرورة 

  ميز الثقافي.نشطة مدرسية مساندة للمنهاج كونها تساعد في زيادة التأضرورة توفير 

  زيادة   أجلمكانات مادية في المدارس الحكومية في االردن وفلسطين من إضرورة توفير

 التميز الثقافي.

  تنمية التميز  أجلالمدرسية ومراكز للبحوث والدراسات من  اإلدارةضرورة وجود تعاون بين

 الثقافي.
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