
لدى مديري مدارس المتميزين من وجهة نظر معلميها في  اإلداريةدرجة توافر الكفايات 
 األردن

  د. عونية طالب أبو اسنينة 

 الملخص:
هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةة تلا ر رل درية راافر ال لدىدت ارداردة لدا مدمرز مدار  المرممرد  م  اي ة   ر 

  لميدل االالا رئىسةةةم   ميدلم  م  ر ا ت اسةةةربد ة بدعداد البدحثة قدمت ال دل م لمم د في األرد . الرحقمق هذا

  ال لدىدت فرراا درية ىقى  الثد ي االميدلمدمرز مدار  المرممرد   لدا الر  ىمىة ال لدىدت راافر درية ىقى 

يرمع الدراسةةةةةة م  يمىع م لمي ام لمدت مدار  المرممرد  االمرا ر الردددىة  المدمرد . ار ا   لدا ار سةةةةةد ىة
 (902) م لمد ام لمة, ارم اخرىدر عم ة طبقىة ع قادىة عشةةاائىة رفللت م  (184)في األرد  اقد بلغ عددهم 

ردئج الدراسةةة ا  درية راافر ال لدىدت ارداردة لدا مدمرز مدار  المرممرد  م  اي ة م  الم لمم . أ  رت  
ة ل ل كمد كد ت مراسةةطة بدل سةةب الدراسةةة لميدلي ال لىة   ر م لمم د في األرد  كد ت مراسةةطة بدل سةةبة للدرية

( في  α≤ 0.05ميدل علا حدة. كمد ا  رت ال ردئج عدم اياد فراق ذات داللة احصةةةةةةةةةدئىة ع د مسةةةةةةةةةراا )
درية راافر ال لدىدت االداردة لدا المدمرد  م  اي ة   ر الم لمم  بدل سةةةةةةةةةةةةةةبة لمرتمر عدد الدارات الردردبىة 
الري حضةةراهد, كمد الرايد فراق ذات داللة احصةةدئىة بدل سةةبة لمرتمر االقلىم الذز ر رمي الىر المدرسةةة, ال   

  د طالب المدرسة اذلك لصدلح المدار  الري عدد طالب دبدل سبة لمرتمر عد رايد فراق ذات داللة احصدئىة 

 الدرية في فد ثر طدلب 100 للئة ع د مقدر ة مراسةةةةةةةط م مع المراب الحسةةةةةةةدبي طدلب ففقل  900ا 922-904

 الر  ىمىة اال لدىدت اال سد ىة.  ال لدىدت لميدلي ال لىة
ضةةاا ال ردئج رضةةم ت الدراسةةة ميماعة م  الراصةةىدت االري ردمل البدحثة م  الي ة المسةةئالة في  افي

 ارارة الرربىة االر لىم االرد ىة رل مل د ااالسرلددة م  د. 
 

                                           
  ،األردن ،عمان ،وزارة التربية والتعليم، جامعة الشرق االوسطأستاذ مشارك إدارة تعليمية  .  


