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 الحب أرضعتني من بعرق السنين، إلى من سكنت الجنة تحت أقدامها ، إلى

 .الحبيبة والدتي والحنان، إلى 

ليقدم لي  أنامله؛ كلّت من  إلى،حب قطرة ليسقيني فارغاً الكأس تجرع من     إلى
 القلب العلم، إلى طريق لي ليمهد دربي؛ عن األشواك من نزع إلى سعادة، لحظة
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   )إخوتي (اتيحي رياحين إلى البريئة، والنفوس الرقيقة، الطاهرة القلوب إلى
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  : إقرار 

لنيل درجة الماجستير، أنها نتيجة  ؛أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس
لم  ،أو أي جزء منها ،تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالةما باستثناء  ،أبحاثي

  .يقدم لنيل أية درجة ألي جامعة أو معهد 

  

  هناء سعيد سليم شاهين : االسم 

  

  : التوقيع 

  

  م 2013\ 6 \ 26:التاريخ 

  

  

  



 

 ب 
 

  : شكر وعرفان 

فلك ". شكرتم ألزيدنكم لئنوإذ تأذن ربكم "، دالحمد هللا، الذي بشكره تدوم النعم وتزدا
كما ، الشكر ربي، على هبة العلم، ومجالسة أصحابه، وحضور مجالسه، ولك الحمد

  وعظيم سلطانك، وبعد؛ ،ينبغي لجالل وجهك

ور محمد شعيبات، إلشرافه على هذه الرسالة، والذي واكب فأتقدم بجزيل الشكر للدكت
اء في تشجيعي، وتقديم ما يلزم من ارشادات نّعملها منذ اللحظة األولى، وكان له دور ب

  .على نحو أفضل ة  الرسالهة ونصائح، مما كان له أكبر األثر في خروج هذ

العمل، أساتذتي في   كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لكل من ذلل عقبة أمام هذا
  .الدراسات العليا قسم اإلدارة التربوية 

  .كما ال أنسى جامعة األولى التي انتهلت منها معارفي ، جامعة الخليل  

  

  

  الباحثة                                                                         

  هناء شاهين                                                                        

  

  

  

  



 

 ج 
 

  :الملخص

النمو درجة وعالقته ب ،ممارسة المدير للسلوك القيادي درجةالتعرف على هدفت الدراسة إلى 
للعام الدراسي  ،في محافظة الخليل ،من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية ،المهني للمعلمين

( البالغ عددهم  ،معلمي ومعلمات محافظة الخليلتكون مجتمع الدراسة من جميع  .م2013 \2012
هم تم اختيارمعلماً ومعلمة،   )399(في حين تكونت عينة الدراسة من معلماً ومعلمة، )  7962

 381( للتحليل االحصائي  امنه خضع من مجتمع الدراسة، %5بنسبة  بالطريقة الطبقية العشوائية،
لسلوك القيادي من ممارسة المدير ل ستبانة لقياس درجة ا بناءلتحقيق أهداف الدراسة، تم و .فقط ) 

الفني، واإلداري، ( موزعة على ثالثة مجاالت  فقرة، )33(وجهة نظر معلميه، مكونة من 
فقرة، موزعة على  )29(استبانة لقياس درجة النمو المهني للمعلم ، تكونت من بناء و ،)اإلنساني و

التحقق من صدق  في حين تم. )المادة العلميةوالتقويم، طرق وأساليب التدريس، ( ثالثة مجاالت 
حصائية للعلوم حصائية المناسبة، وتم استخدام الرزم اإلداة بالطرق التربوية واإلوثبات األ

وكانت نتائج الدراسة  ،لإلجابة عن اسئلة الدراسة وفحص الفرضيات ؛)SPSS( جتماعية اإل
  :تيكاآل

س ارالمد من وجهة نظر معلمية المدير للسلوك القيادي ممارسلدرجة  ،المعلمينأن تقديرات 
، كان )0,511 (وانحراف معياري ،)3,56(جاءت بدرجة متوسطه، بمتوسط حسابي  ،الحكومية

  .عالها المجال اإلداري، وأقلها المجال اإلنساني أ

لدرجة  ،المعلمينبين تقديرات ، )α ≥ 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  ال توجد فروق
، وعدد سنوات الخبرة ،تعزى لمتغير الجنس ،المدارس الحكومية فيلسلوك القيادي ممارسة المدير ل

اإلداري، لصالح أدنى من المجال لمتغير المؤهل العلمي، بالمجال الفني، و بينما وجدت فروق
  .فروق لمتغير المديرية، وكان لصالح الشمال بجميع المجاالت  توجد، كما بكالوريوس 

، عالية، جاءت بدرجة المعلمين حول درجة النمو المهني لمعلمي المدارس الحكوميةأن تقديرات 
، لمجال طرق وأساليب التدريسكان أعالها  ،)0,80( وانحراف معياري ،)3,87( بمتوسط حسابي 

  . التقويملمجال وأقلها 



 

 د 
 

لدرجة   المعلمين،قديرات ، بين ت)α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

والمؤهل ، في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس ،المدارس الحكوميةعلمي لم النمو المهني
فروق في متغير المديرية بمجال المادة العلمية،  توجد بينما ،متغير عدد سنوات الخبرةوالعلمي، 

  .لصالح الشمال 

      ، بين ),20(كان معامل ارتباط بيرسون حيث  ،وجود عالقة ارتباطية إيجابية ولكنها ضعيفة
ودرجة النمو المهني لمعلمي المدارس الحكومية في محافظة  للسلوك القيادي ممارسة المدير درجة

  . الخليل 

، مبنية على مهاراتهم القيادية، وضع معايير الختيار مديري المدارس :ومما أوصت به الباحثة
من خالل عقد دورات تدريبية للمعلم،  ،وضرورة استمرار عملية نمو المعلم، وخاصة بمجال التقويم

     . والمدير حول ذلك 
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Principals’ leadership behavior and its relationship to teachers' 
professional development at governmental schools from the point of view 
of teachers at Hebron governorate during the academic year 2012-2013. 

Researcher: Hana'  Shaheen 

Supervisor: Dr.Mohammad Shu'ibat 

Abstract 

This study aimed at identifying the degree of principals’ leadership behavior and its 
relationship to teachers' professional development at governmental schools from the point 
of view of teachers at Hebron governorate during the academic year  2012-2013. 

The population of the study consisted of all teachers in Hebron (7962); a stratified random 
sample of 5% was chosen (399). However, statistical analysis was applied on 381 teachers. 

To achieve the objectives of the study, a questionnaire consisted of (33) items was 
developed to measure the principals’ leadership behavior distributed on three domains 
namely: administrative, technical and humanitarian. Another questionnaire consisted of 
(29) items was developed to measure professional development of teachers distributed on 
three domains: methods of teaching, evaluation and scientific materials. Validity and 
reliability of the study were verified by appropriate statistical methods.  

The results revealed that the estimates of teachers about the degree of the principals’ 
leadership behavior is medium at a mean of (3.56) and of a standard deviation (0.511). The 
administrative domain was the highest while the humanitarian was the lowest, and there 
were no significant statistical differences due to the variables of gender and experience 
while there were significant statistical differences due to the variable of qualification in the 
domains of administrative and technical in favor of teachers holding a degree of less than 
BA and directorate in favor of the north Hebron. 

Also it revealed that the estimates of teachers about the degree of professional 
development for teachers in government schools, came with a high degree a mean of 3.87 
and a standard deviation of  0.80, and there were no significant statistical differences due 
to the variable of gender and qualification and experience, while there were differences due 
to the variable of directorate in the domain of scientific material in favor of the north 
Hebron.  

There was a weak positive correlation-i.e., Berson correlation coefficient (0.20) -between 
the variables of principals’ leadership behavior and the degree of their professional 
development.   

the researcher recommend that setting up criteria for choosing principals based on their 
leadership characteristics, and the necessity of continuing the process of development for 
teacher, especially in the field of teacher Evaluation by doing training courses for teachers 
and the school principal together. 
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  الفصل االول 

  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

، ها وأهميتها، وحدود، وأسئلتها وفرضياتها، وأهداف، هذا الفصل المقدمة، ومشكلة الدراسةتناول
  . هاومصطلحات

  

  : المقدمة  1. 1

ه دارته أكثر من مادتإوتكمن أهمية هذا القطاع في   بالتربية والتعليم، كبيراً اهتماماًةتولي الدول المتقدم
 والنظريات ،نسانية الطبيعية وفق المفاهيم اإل،دارة الحديثة المواكبة للعصرن اإلإوبرامجه، حيث 
حتى يقوم ؛ نساني وتكريمه واحترامه تؤكد أهمية العامل اإل،نساني من خالص الفكر اإلةالعلمية المستقا
   ) .1994 ،الفقي( ٍن وتفاتقاٍنإخالص وإبتأدية دوره ب

 أمة من ة للنهوض بأي،يحة العالمية بأن التعليم هو الحل والمشكلة في الوقت ذاته ومن هنا جاءت الص
 الحرإذ يرى . )2007الخوالده ،( الدروس  فيهاطرحت صفوفلذا لم تعد المدرسة مجرد ، األمم

قامة شكل إال من خالل إ ال يصلح المجتمع فإنه  ، ال يكونأو أن المجتمع تصنعه المدرسة ) 2003(
مة أ "إلى تقرير)   Learning Point Associate ،2004(قد أشار و .المدرسةفي التعليم جديد من 
  يكون القيادي المدرسيإلى أن االذي دع، 1983في الواليات المتحدة في العام  الصادر ،"في خطر

ي استثمار لى ضعف الكفاءة القيادية فإ وأشار . وليس مديراً فقطوالتقويم، والمناهج  ،التعليمفي  قيادياً
تعليم "  تقرير  )2001،المومني  (على الصعيد العربي كما ذكر، وكان مقابله مريكيألمدخالت النظام ا

  ." ملمة العربية في القرن الحادي والعشرين الكارثة أم األاأل
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 في ظل التركيز على  وتطوره،دارة المدرسية المفهوم الحديث للمدرسة واإلرظهولى إ كل ذلك أدى
 إذ يعد، اتنيفتحول دور المدير من مسؤول إداري الى قائد تعليمي في الثماني ، المدرسيصالحإلا

خالل استغالل كافة  فاعلية المدرسة من  لتحسين وساعياً ، للموارد البشرية مطوراً تعليمياًالمدير قائداً
ن تميز أثبتت البحوث قد أو ).Leithwood& Montgomery,1982 (االمكانات والطاقات للعاملين
لذا  ا؛عبائهأوتحمل  ،طالق لتوليه منصب مدير المدرسة على اإل ليس كافياً،المدير وخبرته داخل الصف

 بالد العالم كليات التربية التي في شتىنشأت الجامعات  فَأ؛كان االهتمام بدور المدير وسلوكه القيادي
 بعمق في نيفكروالمديرين  من كثيراًل  مما جع،دارة المدرسية بالقيادة التربوية واإلاً خاصتضم قسماً

   .)2002كاربنتر، (ماهية دورهم القيادي الذي يلحقهم بركب التطور والتقدم

 داعية ، مؤمنة بها،لقيادات تربوية عاشقة لمهنتها افتقارها، دارة المدرسيةمن التحديات التي تواجه اإلو
يحدث من  ن ماأجاء نتيجة قناعاتهم ،  بالقيادةفاهتمام الباحثين ،)2006،االغبري(تجديد واالبداع إلى ال
عياصره (هانم حسب نوع القيادة التي يمارسو وتباين سلوكه، يعود لقياداتها،ق في فاعلية المنظماتوفر
 والسلطة النابعة ، التأثير الفعال:مبادىء منهاالمدير متلك يعندما  ي فعاالً القياديكون السلوك و.)2003،

في جريت الدراسات التي ُأف . )2001،عابدين( والقدوة ،نسانيةوالعالقات اإل ، والمعرفة،من الخبرة
ة مدرسالرؤية ناجحة إلدارة توافر أكدت على أهمية قد  ، التربوية المتمثلة بمدير المدرسةةمجال القياد
الة وتحفزهم على المساهمة الفع، ثارة حماسهمإو خرين،، تحمل في كيانها عناصر الجذب لآللدى المدير

  ).2002،كاربنتر (بالتنفيذ  

وحدةًونشكلإذ ي، المدرسةفي  بما يضمه من مدير وعاملين  متكامالًاًدارة المدرسية طاقم جهاز اإليعد  
 العامل دالذي يع، س هذا الجهاز مدير المدرسةأ وعلى ر،وتحمل المسؤولية،  من المشاركةعضويةً

 متى صلح صلح الجسد كله ، لب من الجسدقفهو كال ،ديتها وظيفتهاأالحاسم في نجاح المدرسة وت
 أهمها على يعده كثيرونبل ، هم مدخالت العملية التعليميةأ  منهوفالمعلم  أما . )2001،عابدين(
 ، وتنمية قدراته، لصقل مهاراته،االهتمام بتنمية المعلم جاء ،من هناو .)2007،السعود(طالق اإل

لذا فقد ،  تثري العملية التعليميةمن شأنها أن  ألفكاروصوالً ءته؛فا بكتقاءرومن ثم اإل، وتطوير معارفه
لصف ادارته إو، ومهاراته التدريسية، تخصصهفي تنمية معارفه بكل ما هو جديد وجب على المعلم 
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 تنميته تعد إذ ،يبدأ وينتهي بالمعلم، عملية التربويةللصالح وتطوير إ فأي ،سلوب ديمقراطي وتربويأب
أن تنمية المعلم البد أن تشمل ) 1982(ويرى نشوان  .)2010،طاهر( أي نظام تعليمي صالحإجوهر 
   .ي والسلوكيف المعر:الجانبين

 بما يضطلع  به من أدوار -حسب التعبير التربوي البليغ والمحكم -فإذا كان المعلم يمثل أمة في واحد 
 ،ي يضمن للتعليم بلوغ أهدافه ومقاصده فإن نوعية هذا المعلم هي المفتاح الذ؛ووظائف في بناء االمة

 على من مستوى المعلمين فيهأيرتقي   يمكن ألي نظام تعليمي أنال:  على المقولة التربويةتأسيساً
Higginson,1996)(بالعملية  للنهوض؛  الضروري تطوير القاعدة المعرفية للمعلم منن لذا كا؛

التعليمية تبقى ذات عالقة كبيرة بالنهوض بالمدرسة التربوية وتحقيق أهدافها، فمعرفة المعلم وخبرته 
)Borko & Putnam,1995. (  

 كان ، ذاتهاحدفي ضحت المعرفة ليست مجرد وسيلة بل غاية أ ؛ على زمن جديدينننا االن  مقبلوأل
في ن يستزيد من العلم أعليه ؛ ن ينجح في تعليمهأن شاء إفالمعلم  . المعلمينفي واقع نظر الالبد من 

بداع  وغرس اإل، تنمية الفرد إلى تهدف، ثورةإلى  بحاجة فالتعليم . )2006،عبيد (ادته وتخصصه م
وكل له َأوالذي ،  الذي يمثل الدولة داخل المدرسة،ولدير المدرسة هو المسؤول األوم،  فيهواالبتكار
 دون أن يكون ،زةوجود لمدرسة متمي الفمور ثقتهم ولياء األأ وضعوفيه  ،دارتها وتطويرهاإالمجتمع 

أن أسلوب قيادة المدير للمدرسة ) 2012(وأشارت اللبدي  .)2002،كاربنتر(على رأسها مدير متميز 
 دارة المدرسةإن ترتقي ألذا البد   ؛ة الناجح بين المدرسة العادية والمدرسةهو ما يفرق  ،والعاملين فيها

 &Cowan,2004 ( وكواننظر موريسيي لذا .عمالأوليس مجرد تسيير ،  فعالًةمستوى القيادإلى 
Morrisse( وتشجيع  ،يجاد مجتمعات مهنية تعليميةإو ،بوابة لتطوير المدرسةعلى أنه لى المدير إ

   . دورهم القياديالمعلمين على 
 
  بحاث التيأل بحاجة ماسة للدراسات وافهي لذا ؛ها وماضيهايختلف عن حاضرن مستقبل الشعوب إ

 يضع  ، مشرقمستقبل لرسم  لتوظيفها جميعاً؛ ومن الحاضر ومعطياته،هبتستفيد من الماضي وتجار
  في تطويردوره  دركي،  إال من خالل قائد تربوي فعال ذلك لن يكون،بواب الحضارةأقدميها على 

  . لتطوير معارفه يسعى، لدوره في رسم حضارة أمته  ، ومعلم واٍعهيئته التدريسية للنهوض بمدرسته
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  :اسة مشكلة الدر 2. 1

  ،والنهوض بعمليتي التعلم والتعليم، في تطوير مدرستهالمدرسة مدير  يؤديهالذي   من الدورانطالقاً
حتى يتمكنوا من مواكبة عصر ؛ عمل على تطوير معلميه وتنميتهم ياً، قيادياًسلوك يمارسكان البد أن 

هداف ق األيالمدير تحق يستطيع هلمدرسة، ومن خاللساس قي بناء احجر األفالمعلم هو  ،المعرفة
وجود وجهات نظر  - التعليم فيخالل عملها معلمة -الباحثة  الحظت  قد.هايفالتربوية المرغوب 

المدير للسلوكيات القيادية، ومدى انعكاس ذلك على أداء ونمو المعلم، ممارسات مختلفة للمعلمين حول 
من هنا جاءت الدراسة ل علمي تربوي، تناول هذا الموضوع بشك هالباحث ت؛ لذا رأوقدرته على العطاء

  :لالجابة عن سؤالها الرئيس 

 للسلوك القيادي وعالقته بدرجة النمو المهني للمعلمين من المدير هل توجد عالقة بين درجة ممارسة 
   ؟ في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةمعلميوجهة نظر 

  

  : أسئلة الدراسة  3. 1

 في محافظة ،المدارس الحكومية  معلمينظرمن وجهة   القيادي،وكلسلل المدير ممارسة درجةما ) 1
   ؟  الخليل

وجهات نظر  متوسطات بين ) α ≥ 0.05(عند مستوى داللة ، وجد فروق ذات دالة إحصائيةتهل ) 2
  في المدارس الحكومية، في محافظة الخليل،،لسلوك القياديل مديرال  ممارسةدرجةالمعلمين حول 

   ؟) المديريةو الخبرة، عدد سنواتو المؤهل العلمي،والجنس،  (تامتغير إلى تعزى

   في محافظة الخليل ؟،المدارس الحكومية معلمي من وجهة نظر ، النمو المهني للمعلميندرجةما ) 3
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وجهات نظر بين متوسطات ) α ≥ 0.05(وجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة تهل ) 4
إلى تعزى  ، في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةن فيميمعلللمهني لنمو الا درجةالمعلمين حول 

  ؟ )المديريةو الخبرة، عدد سنوات و،المؤهل العلميو، الجنس( متغيرات 

هل توجد عالقة بين درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي وعالقته بدرجة النمو المهني للمعلمين ) 5
  محافظة الخليل؟من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية في 

  

  : فرضيات الدراسة  4. 1

   :اآلتية الفرضيات الثانيوقد انبثق من السؤال 

، بين متوسطات وجهة نظر )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال) 1
 ،الخليل محافظة في الحكومية المدارس في ،القيادي لسلوكلر مديال ممارسة درجة المعلمين، حول

  .الجنس متغيرإلى  عزىت

متوسطات وجهة نظر  بين ،)α ≥ 0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال) 2
  ،الخليل محافظة في الحكومية المدارس في،  القيادي لسلوكل مديرال ممارسة درجة حولالمعلمين، 

   .العلمي المؤهل متغيرإلى  عزىت

متوسطات وجهة نظر   بين،)α ≥ 0.05 (الداللة مستوى عند ائيةإحص دالله ذات فروق توجد ال) 3
 ،الخليل محافظة في الحكومية المدارس في ،القيادي لسلوكمدير لال ممارسة درجة حولالمعلمين، 

  .الخبرة سنوات عدد متغيرإلى  عزىت

 نظر متوسطات وجهة ، بين)α ≥ 0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال) 4
 ، الخليل محافظة في الحكومية المدارس في ،القيادي لسلوكل مديرال ممارسة درجة حولالمعلمين، 

  .المديرية متغير إلى عزىت
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   : اآلتية  الفرضيات رابعلوقد انبثق من السؤال ا

بين متوسطات وجهة نظر  ،)α ≥ 0.05 (حصائية عند مستوى داللةإال توجد فروق ذات دالة ) 5
لى إتعزى  ، في محافظة الخليل،المدارس الحكومية ن فيلمعلميللنمو المهني ادرجة   حولالمعلمين،
  . الجنسمتغير

 وجهة نظر  متوسطاتبين) α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة إال توجد فروق ذات دالة ) 6
إلى زى تع، محافظة الخليل الحكومية  في  المدارسن فيمعلميلللنمو المهني  ادرجة المعلمين، حول

  .لمؤهل العلمي متغير ا

وجهة نظر  متوسطات بين ، )α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة  إال توجد فروق ذات دالة ) 7
 تعزى إلى ، المدارس الحكومية في محافظة الخليلن فيمعلميلللنمو المهني درجة ا المعلمين، حول

  . عدد سنوات الخبرة متغير

وجهة نظر بين متوسطات  ،)α ≥ 0.05(ية عند مستوى داللة  حصائإال توجد فروق ذات دالة ) 8
إلى تعزى ،  المدارس الحكومية  في محافظة الخليلن فيمعلميلللنمو المهني درجة ا المعلمين، حول
   .متغير المديرية 

  :اآلتية ن السؤال الخامس الفرضية موقد انبثق 

دي ودرجة النمو المهني للمعلمين، من وجهة للسلوك القيا مديرالال توجد عالقة بين درجة ممارسة ) 9
   . في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةمعلمينظر 
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  : أهداف الدراسة 5. 1

هدفت الدراسة  إلى التعرف إلى وجهات نظر المعلمين حول درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي 
محافظة الخليل، من خالل ممارسة وعالقته بدرجة النمو المهني لمعلمي في المدارس الحكومية في 

  .المدير لألمور االدارية، والفنية، واالنسانية، وارتباط ذلك بنمو المعلم المهني

 كما هدفت للوقوف على أهم  الجوانب االيجابية الداعمة لعملية التعليم والتعلم، و بعض جوانب 
 في تقديرات المعلمين لدرجة القصور للتوصية لمعالجتها، كما هدفت الدراسة للكشف عن أي اختالف

لجنس المعلم ، ومؤهلة العلمي،  ممارسة المديرون للسلوك القيادي، ودرجة نموهم االمهني، تبعاً
  . وسنوات خبرته، والمديرية 

  

   : أهمية الدراسة6. 1

   :اكتسبت الدراسة أهميتها من جوانب عدة  فالدراسة

لوك القيادي، وضرورة االخذ  بها لتطوير سلوكياتهم فيها توجية ألنظار المديرون الهمية الس: أوال
  .  وارتباط ذلك بنمو معلميهم المهني،القيادية

فإن الدراسة تؤمل أن تكون معياراً يتم اعتماده للمفاضلة بين المديرين، أي أداة تقويم معيارية : وثانيا
  .المرجع، فيما يختص بسلوك المدير القيادي وارتباطه بنمو المعلم المهني

توفر بيانات لصانعي القرار في مديريتي التربية والتعليم سوف تفيد نتائج هذه الدراسة من خالل  :ثالثا
وعالقته  وجهات نظر المعلمين في المدارس الحكومية بسلوك المدير القيادي،حول  ،في محافظة الخليل

  .بنموهم المهني، مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة

  .ه الدراسة اسهاماً متواضعاً في ميدان الدراسات التربوية الفلسطينية وأخيرا فإن هذ
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  : حدود الدراسة 7. 1

   2013|2012لعام الدراسي  من الفصل الدراسي  الثانيفي ا الدراسة يتجرَأ  :حدود زمانية ال

   في محافظة الخليل  ، الحكوميةالمدارسعلى الدراسة  اقتصرت :حدود مكانية ال

    محافظة الخليل  في، ومعلماتهاةالحكومي المدارس  معلميعلى الدراسة اقتصرت  : ية الحدود البشر

ومجتمع الدراسة ومنهجها والمعالجة ، مستخدمة تحددت الدراسة باألداة ال: الحدود االجرائية 
  .االحصائية المناسبة لتحليل البيانات 

  

  : مصطلحات الدراسة  8. 1

لنشاطات التي يمارسها المدير واالستجابات الصادرة عنه بقصد الممارسات وا" :السلوك القيادي
التأثير في المرؤوسين، وخاصة المعلمين، سعياً لتحقيق أهداف المدرسة بكفاءة وفعالية، وهي 
سلوكيات تتفاعل فيها شخصيات المدير والمعلمين وخصائص المهمة والتنظيم المدرسي، والثقافة 

   )1440، ص 2012عابدين، "(التنظيمية

 لتحقيق أهداف ،على اآلخرين  للتأثير،سلوب الذي يتبعه القائدهو األ:عرفته الباحثة إجرائياً وقد 
  .المؤسسة

وبعبارة  رفع أداء المعلم ، ؛نشاط يجري داخل المدرسة أو خارجها بهدف"هو:النمو المهني للمعلم
بما يفيد في تحسين نوعية ، ينرتقاء بمهنة التعليم من خالل تدريب المعلم لال،عملية مخططة:أخرى 

  .)Wall,1993,p24( " المخرجات التعليمية بالمؤسسات

أنها تحسين أداء المعلم ، وزيادة خبرته شهو كل الممارسات التي من : عرفته الباحثة اجرائياًوقد 
  . بما يفيد العملية التعليمية ،ومعارفه
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 ،² كم997لضفة الغربية، وتبلغ مساحتها هي محافظة فلسطينية، واقعة في جنوب ا: محافظة الخليل 
 ،خرىبينما يحدها الخط االخضر والبحر الميت من الجهات األ وتحدها من الشمال محافظة بيت لحم،

من أراضي  % 16من ناحية المساحة والسكان ،حيث تبلغ مساحتها ، وهي اكبر محافظات الضفة
وكذلك قبر يعقوب ، خذت الخليل تسميتهاأ ومنه ،براهيم خليل اهللاإنبياء الضفة الغربية، وفيها قبور األ

 وتبعد عن مدينة القدس ،بعد القدسالثانية  المكانة الدينية تحتل و،_عليهم السالم _واسحق وأزواجهم 
 ،لسموعا ،يطا ،دورا ،  الخليل:برزهاأ ، وبلدة قرية ومدينة100تتكون المحافظة من و ، كم15قرابة 

  . )2000أبو صالح ، (  الفوار والعروب : الى مخيمين لالجئين هماضافة باإل،حلحول ،الظاهرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 :الفصل الثاني 

  طار النظري والدراسات السابقةاإل
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  الفصل الثاني

  

  طار النظري والدراسات السابقة اإل

 والدراسات السابقة ،لإلطار النظري المتعلق بالسلوك القيادي، والنمو المهنيتناول هذا الفصل عرضاً 
   .السابقةالعربيه واألجنبية، والتعقيب على الدراسات 

  

  : السلوك القيادي بالمتعلق طار النظري اإل 1. 2

تحقيق و وتطوير أداء المنظمة والعاملين فيها، ، في تحقيق أهداف المؤسسةمهم وللقيادة دور مؤثر
يمكن  ، يعتمد بدرجة كبيرة على شخصية القائد ونمط قيادته، طاعة المرؤوسين للقائدإذ إن ،الرضا لهم

 بين ، داخل المؤسسةتالحظرصد و ت ،ادة من خالل عدة مؤشرات ومظاهر القيالسلوكتحديد 
   .المستويات اإلدارية المختلفة

  

   : ة  القياد1. 1. 2

المجتمعات في خاصة ، لهامستمرة فراد والشعوب، وهناك حاجة حياة األفي  رئيساً اًتلعب القيادة دور
من فعالة اللقيادة اكون هناك قائد ناجح يمتلك  ولكي يمن جهة، لما تحتاجه من تطوير لالرتقاء،النامية

بدأت الدراسات النفسية واالجتماعية اإلهتمام بمصطلح القيادة في أعقاب  ).2010عبوي،(جهة أخرى 
الحرب العالمية الثانية، بعد أن أيقن المهتمون أن الفرق بين النجاح والفشل بكافة مجاالت الحيتة يعدو 

، وبقي مفهوم القيادة محيراً ال يعتمد فقط على منصب أو صفات القائد، لمدى فاعلية وتوفيق القيادة
 فيراها الطالب ،)2004الهزايمة، (ولكن أيضا على طبيعة الحالة أو الموقف؛ لذا تعددت تعاريف القيادة
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عملية يتم من خاللها تحريك مجموعة من الناس بإتجاه محدد ومخطط، وذلك من خالل تحفيزهم على "
 فالقيادة هي العملية التي من خاللها يتم التأثير على أفراد ،)14ص ،1994الطالب،"(تيارهمالعمل باخ

ويرى القريوتي القيادة  ،Shackleton,1995)( المجموعة تحو بلوغ أهداف المجموعة أو المؤسسة
 فيلزو("  وتحفيزهم إلى تحقيق أهداف معينة القدرة على التأثير باآلخرين":هي

 Cardona,2002)( و كاردوناD'Ambrosio,2002)( ويتفق امبروسيو ،)15ص،1994،والقريوتي
عالقة تبادلية للسلطة والصالح المشترك بين اولئك الذين اختارو أن يقودوا أولئك : على أن القيادة هي

  . الذين قرروا أن يتبعوهم

      بالعنصر البشريتصالها ال ،تفوق أهمية عن غيرها من المؤسسات، المؤسسات التربويةفي والقيادة 
 قد واجهت جملة ،فالجهود والمحاوالت الرامية إلى تطوير التعليم وتحسين جوانبه). 2000العاني ،(

 دور قيادي وأساسي في توجيه أدية وجود إدارة قادرة على أن ت:  من أهمها،من المتطلبات الرئيسة
 اإلداريين أن  منوقد اكتشف كثير). 1992الشمواني،( العملية التربوية، وتحقيق أهدافها المطلوبة 

األفراد والجماعات على ب يستعينون فهم ،عندما ال يقومون بالتوجيه فقط، القيادة تصبح أكثر فاعلية
 .)1993،  و طهخليل(  وتطوير الطرق واألساليب لحلها ، وتشخيص مشاكلها القيادة، تكوين أهداف

المهمة، والقائد، : ثر بعدد من المتغيرات هيأ يت سلوك القائد التربويأن) 2003(ويرى ويليامز 
شخصية :  سلوك القائد يتأثر بعدة عوامل هي أن)1999(البيئة، بينما يرى  العمايره والعاملون، و

 لذا يرى ؛طبيعة العملوالمجتمع الخارجي، وحجم المنظمة، والفروق الفردية بين المرؤوسين، و القائد،
  .إنجاز حضاري= امكانيات و موارد  + أهداف + قائد  ) + مؤسسة( جماعة: أن) 1993(يشوق

لم تعد ضرباً من ضروب الصفات التي يكتسبها المرء بالفطرة، ناجحة، إن القدرة على القيادة الوهكذا، ف
فال يوجد نمط فعال أو أسلوب فعال، وإنما لكل ، وأصوله،  وقواعده،له نظرياته، وإنما أصبحت علماً

 الخاص الذي يتفاعل معه، ويتناسب معه وكلما كان النمط أو األسلوب متناسبا مع وأسلوبه موقف نمطه
 يعتمد بالدرجة األولى على المدير ،فنجاح المدرسة). ،Fildler,1976(الموقف، كان أكثر فعالية 

ور  فإنها ستمسك بزمام قيادة التط،لك القيادة الفعالةتالتي تم،  لذا فالمؤسسة التربوية؛)1987مطاوع، (
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 واالقتصادية ،والثقافية، جتماعية به المؤسسات االيحتذ، ت وستكون رائداً وأنموذجاًها،في مجتمع
  ). 1994، العراق وزارة التربية (األخرى في المجتمع 

هي بذل الجهد للتأثير على ، أن المهمة األساسية للقائد ) 1997(يرى عباس ومن جهة أخرى، 
 ، وتشخيص مشاكلهم،األفرادب تعيناًمس،التوجيه القائد بدور ينما يقومح،  وتصبح أكثر فعالية ،خريناآل

أبو عيدة ( كما توصلت دراسة جامعة هارفرد الواردة في ).1993،  و طهخليل( وتطوير طرق حلها 
الذي يحرص على :   القائد الوجداني االجتماعي:األول: تحديد نوعين من القادة هماإلى )  2005،

حيث يصدر :    القائد الذي يصدر ضغوطاً: وحل مشكالته، والثاني،نفسية للعاملتقديم المساندة ال
 ليدفعهم إلى تحقيق ؛ ويمارس ضغوطاً على مرؤوسيه،القائد هنا المزيد من االقتراحات والتعليمات

 فضال عن ،شخاص أكثر من تركيزها على الجوانب المادية تركز على األوالقيادة الفاعلة .الهدف
 القيادة ليست أن هو الذي يفهم  الناجح فالمدير؛) 1984مرسي،( بالظروف المواتية للعمل اهتمامها 

يعمل على ؛ فمسألة تسلسل في النفوذ والسلطة بل هي مهارة إيجابية في إدارة العالقات االنسانية
  .  لتحسين تعليم الطلبة؛تحرير طاقات العاملين ومواهبهم

  

  : وكيات القياديةل  الس2.1. 2

 ومعارفهم ، وإجتهاداتهم  الفردية ، ،ختالف اتجاهاتهمإل اد في ممارساتهم اإلدارية ، نتيجةًختلف األفري
  عديدةتصنيفاتظهور إلى  مما يؤدي واالجتماعية ،،وخبراتهم الشخصية ، وطباعهم الشخصية 

   :هالألنماط القيادية ، ومن

  ) :  2002كنعان ،؛  2001،لبدري ا؛  2001،عابدين ؛ 2006، الحريري( كل منتصنيف : أوال

  .وفيه يكون للقائد الطاعة المطلقة ، ويغلب على القائد الصورة األبوية : النمط التقليدي ) 1

  .يغلب على القائد فيه الصورة المثالية ، ويتمتع بصفات إلهامية وجذابة : النمط الجذاب والملهم ) 2



 

 

 

13

  . وعلى الئحة القوانين،كزه الوظيفييعتمد فيه القائد على مر: النمط العقالني ) 3

هو نموذج مفرط للقيادة الديمقراطية ، يتصف فيه القائد  بضعف الشخصية ، والتذبذب : الفوضوي) 4
  .في اتخاذ القرارات 

تخاذ القرارات إ ويشاورهم ب،يتمتع القائد فيه بقوة الشخصية والتواضع ، يحترم العاملين: التشاوري ) 5
  . يتقبل النقد  و ،، ويحترم العاملين

  .ستخدم أسلوب  العقاب والتخويف يو يتصف القائد فيه بالتسلط ، واالنفراد بالرأي ، : التسلطي) 6

، حيث صنفها  وهي أكثر التصنيفات شيوعاً،تصنيف على أساس مدى تأثير القائد على العاملين:  ثانيا
 ؛ 2008،ربيع وعامر   ؛2009، فلية وعبد المجيد  ؛1995،ناجي والمغيدي آل ( :كل من
؛  Loundon&Loundon,1992   ؛Luenburg&Ornstein,2004  ؛2002كنعان،   ؛2010عبوي،
1982, Hoy& Miskal 1994,   ؛ Yukl.(  

التي تحرص على العالقات اإلنسانية السليمة، وتسعى إلى تهيئة المناخ  : القيادة الديمقراطية) 1
، تقوم على أساس احترام تحقيق األهداف المنشودة ل؛ جهودهمفز المعلمين لبذل أقصىيحت ل،المدرسي

شخصية الفرد، وتعتمد على الالمركزية بالسلطة، وعلى التشاور والمشاركة، ويهتم القائد في هذا النمط 
ويلجأ القائد إلى اقناع العاملين وإشاركهم بصنع القرار، وتكون مهمة القائد بالعاملين واشباع حاجاتهم، 

كثر منها رقابية، وتمتاز شخصية القائد فيه بقوة الشخصية الممزوجة بالتواضع، ويتقبل النقد، تطبيقية أ
يحترم الوقت والمواعيد، ويعترف بالفروق الفردية، وبالتالي يترتب على هذا النمط تعاون أفراد العمل، 

    .ييروزيادة القدرات، واتاحة مساحات واسعة لإلبداع واالبتكار والتجديد، وتقبل التغ

 والمركزية في اتخاذ القرار، ،ستبداد بالرأيإلوا بإنجاز العمل،  تهتم كثيراًقيادة :القيادة األوتوقراطية) 2
،وتحدد العالقات بين العاملين،وتتقلص فيه الحريات، طة األوامراواتباع أساليب توجيه األعمال بواس

ل فقط، ويرى القائد  في هذا النمط أن من ويكون االتصال بين القائد والجماعة رأسي من أعلى إلى أسف
يكون مكروه في أغلب األحيان من حقى التحكم، واإلنفراد بالرأي، والتدخل في أدق تفاصيل العمل، لذا 
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قبل أفراد الجماعة، ويمتاز القائد هنا بقوة الشخصية، وعدم تقبل النقد، وعدم التراجع في قراراته مهما 
، ويترتب على هذا النمط، تفكك الجماعة، وخلق جو مشحون بالخوف كانت، والتفرقة بين العاملين

والتوتر، وقتل االفكار واإلقتراحات البناءه، ومحاولة االفراد التقرب والتملق من القائد، وتكثر الوشاية 
  .والتكتالت والمشاحنات

ة الكاملة للعامين، يمنح في هذا النمط التحرر والحري) : الفوضوية أو الحرة ( القيادة الترسلية ) 3
ويتنازل القائد في هذا النمط للعاملين إلتخاذ القرارات، ويكون االتصال بين العاملين والقائد في أضيق 
نطاق ممكن، ويتخلى فيه القائد عن مسؤولياته، مما يقلب المرءوسين عليه، ويترك العداء بينهم، ويسود 

ة العمل، وال يحظى فيه القائد باحترام المرؤوسين، ففيه ، ويعتبر أقل أنواع القيادة من حيث انتاجيالتوتر
يمتاز القائد، بضعف الشخصية، والتذبذب بالقرارات، وعدم االهتمام بحل مشكالت العاملين والعمل، 
وقلة التوجيه، والتهرب من ابداء الرأي واالقتراحات، ويترب على هذا النوع من القيادة،غياب الحماسة 

بئة الطاقة، واهمال العمل، واهمال بعض الجوانب الهامة، مع ازدواجية الجهود، للعمل، واخفاق في تع
    .والطاقاتوهدر الوقت 

األوتوقراطي، والمنمي، والروتيني، : األنماط القيادية إلى ) 2003،سويدان وباشراحيل(  صنف :ثالثاً
طر، يالمسوالرئيس، وض، المفووالمساند، والموجه، والمتكامل، واالنسحابي، و المجامل،والموفق، و
المشارك، واالستشاري، والرسمي، والمتأرجح، واالجتماعي، والمحافظ، و، رالمستقو ،المؤثرو
  .المشغلو

 وبعد يهتم بالعالقات ،بعد يهتم بالعمل : السلوك القيادي إلى بعدين هما ) 2010(كما صنف حيدر  
 سيبقى ،حثون بوصف السلوك القيادينه مهما اختلف الباأ) 2007( ويرى  المنقاش. االنسانية 
 يركز على المشاركة آخر ونجاز العمل،إبعد يركز على السيطرة و: ساسيين هما إ ببعدين اًمحصور

  .حداث التأثيرإل

 القيادة الناجحة سأن أس  إلى)leithwood,1995( قد توصلت دراسة الحالة  التي قام بها ليثوود و
وقد بينت . إعادة تصميم المنظمة والتطوير ، والتوجيه ،  : ممارسات هي للمديرين انحصرت بثالث
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 التي هدفت للبحث عن أبرز التجديدات والممارسات العالمية -) 2000(  جرادات ومؤتمن ةدراس
الناجحة باالدارة التربوية ، التي تمتاز بالشمولية التكاملية، وإحداث التطوير والتغيير على العديد من 

من ،  إلى ضرورة  إعادة اختراع القيادة -ريكا واليابان وبريطانيا وكندا واستراليا  كأمةالدول المتقدم
القيادة الشاملة باعتبارها نموذجا يلخص كل ما كتب عن و  والتنمية البشرية الفاعلة ،،خالل التطوير
  .دائهم القيادي أ وتطوير ، لمساعدة القادة على تحليل ممارساتهم،القيادة التربوية

 األسلوب  أن)2009(يرى فليه وعبد المجيد ت االراء حول أفضل الممارسات القيادية، وتباين
 اًأفراد بوصفهم  يعامل المدير في هذا النمط  المدرسينإذساليب القيادة فعالية ،أ هو أكثر ،الديمقراطي

مساد،  ( منهاما هو مالئم  ويطبق، ويجرب الطرق المناسبة،لهم مكانتهم، ويتقبل النصح واإلرشاد
 الجو من ذوي أن المديرين  إلى)1998زيدان ، ( كما توصلت دراسة جيبون الواردة في ). 2005

بينما يرى .  الطابع التسلطي ذوي كانت عالماتهم أعلى من المديرين ، وقدالديمقراطي والمشاركة
فالقائد الفعال  ،الفعالب القائد الديمقراطي أو األوتوقراطي وصفأنه ليس بالضرورة ) 1995(إبراهيم 

في حين .  لمواجهة موقف معين ، التي تحدد السلوك القيادي األنسب،إنما هو من يقدر فاعلية القوى
هداف، وتحمل المخاطر  اإلدارة باأل: ستكون،أن الصفات المتوقعه لقائد المستقبل) 2010(يرى الزاملي 

 واستيعاب التطورات ،نتائجهتحديد و ،  وقياسهدارة أدائهإ كل عضو فيه يستطيع ،وتشكيل فريق عمل ،
  .االقتصادية والسياسية واالجتماعية

يؤدي إلى ظهور نوع كما أن وصول بعض األفراد في المؤسسات المختلفة، إلى المراكز القيادية، قد 
 فقد يصاب القائد التربوي ؛ وممارساتهم القياديةبعض جوانب الصحة المعنوية لديهمفي من التغير 

نماط واقع األ، ولو نظرنا إلى ةتالقصور الذاتية في شخصيالتي تترجم عوامل  السلطة، ببعض أمراض
نعدام او غياب فلسفة إدارة الجودة الشاملة،نجد  في ضوء االتجاهات العالمية ،القيادية في الوطن العربي

د ،والتمسك بحرفية  ومفاجأة األفرا،وكثرة العقوبات والتهديدات الثقة والمصارحة بين اإلدارة والعاملين،
 وقلة الصالحيات الممنوحة للمديرين ، والوساطة والمحسوبية إلى حد كبير وسيادةاللوائح والنشرات،

  : مراض ألتلك اإلى  التي تؤدي ، السلوكيات الخاطئةبين ومن  ).2009عبد الحميد، (
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ن أال إخرين ما على اآلو، نه وحده المسؤولأ ،يرى القائد نفسه، إذ التفكير البيروقراطي العتيق. 1
  . دون مناقشة،يتبعوه

 ،أن يفهم أنه ليس قائدا حربياواألجدر به سلطته ونفوذه،  القائد ماستخد، واسلوب الترهيب والقسرأ. 2
فتحوز رضاهم وتنال إعجابهم، ؛ خرينيقدمها لآل، مهندس يتقن ابتكار تصميمات بديعة جذابةبشبه أفهو 
 قوة مضاعفة فوق قوته ه مما يكسب كافة؛إمكاناتهم، وبحماسبالتنفيذ ينئذ يسارعون للمشاركة في حو
  ).2002كاربنتر، (

  بعضهم  تقربيؤدي إلى مما به؛  باهتمام العاملين المتزايد  القائدن شعورعينتج : التكبر والغرور. 3
   .آلخرينخبار اأونقل ، منه باساليب ملتوية

  .م بالمواعيد وعدم االلتزا ، والظلم، والمخادعة،الغش. 4

  . خرين الثقة الكاملة في أفراد غير أكفاء دون اآل. 5

  ).2006األغبري،(عدم مساندة العاملين وتأييدهم . 6

  

  : أهمية القيادة 3. 1. 2

 ، لما لها من أثر كبير في تحسين مستوى العمل؛ مؤسسةةهم ومحوري في عمل أيمتقوم القيادة بدور  
 المعيار الذي يحدد على ضوءه أي  القيادةقيق أهدافها، فقد أضحت وتمكين المؤسسة من تح،وتطوره

 لما فيها من تأثير مباشر على ؛ مؤسسة ة نجاح أيومن خاللها يتم تحديد ،)killian,1966( تنظيم إداري
 رأسمال مفه، تهم ورعايهموتدريباألفراد تنمية   تعمل علىإذ أنها ؛)2004الكردي، (العملية التعليمية 

ورسم الخطط الالزمة  ، على مشكالت العمل، كما يتم من خاللها السيطرةالمورد األعلىاألهم و
، حيث يتم التواصل )2008العجمي، (لخدمة المؤسسة ؛ مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها  ونجاحة،ل
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 اهيم البوتقة التي تنصهر بداخلها المففهيوبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية، ، بين العاملين
  ).2002سويدان، العدلوني، ( ، والسياسات واالستراتيجيات كافة

 مما ؛ من خالل مشاركة العاملين،، والمناسبة بالوقت المناسبالرشيدات  اتخاذ القرار فيوتسهم القيادة  
 التي ،تخفف من العقباتال، وا، وعدم معارضتهم بعد إصدارهات وتبنيهالى قبول العاملين للقرارإيؤدي 
 , وغاياتها،ق أهداف المدرسةتحقي يتم وبالتالي .)2003عياصرة ، (اقونها للحيلولة دون تنفيذهيخل
 ز األفراد، ودفعهم الى تحقيق أهداف المنظمةيتحف، حيث يتم سيير العملية التعليمية التعلميةوت
عالقي، ( ، في غياب القيادةعديمة الفعالية والتأثير العناصر اإلنتاجية تصبحف ، )1992العمري،(

 ،وحشد طاقاتهم، دترشيد سلوك األفراالقيادة تعمل على أن ) 2003(، لذا يرى أحمد وحافظ ) ه1420
 نحو تحقيق األهداف ،ههم الوجهة الصحيحةي وتوج، وتنظيم أمورهم،وتنسيق جهودهم، وتعبئة قدراتهم

  .والغايات المرجوة 

عملية التطوير في خ تعليمي أفضل، والمساهمة  توفير مناأنه البد للقيادة من) 1999(كما يجد نبراي 
دارية في طوير المهارات القيادية واإلتو، بما يواكب متغيرات العصر وتطوراته المتسارعة، التربوي
، لذا كان البد للقيادة من خطاء وتقليل األ،داء اإلداري، وتحسين األ وتنظيمهاعمال المدرسةأتوجيه 

  . خصائص تمكنها من تحقيق ذلك

 

  :   خصائص القيادة4. 1. 2

 تسيير من شأنهاالتي ،  فهي تتناول األنشطة؛عملية ديناميكية دائمة الحركة والتطورأنها بتميز القيادة ت
 ،وحتى يتحقق ذلك ،  وانتهاء بتقويم نتائجه،بدءاً من تخطيطه ورسم سياساته ته،وإدارشؤون التعليم 

امتالك ضرورة ) Rutherforg,1982 (جفيرى ريثرفور، متعددةكان البد من امتالك القيادة لخصائص 
التدخل ، وترتبط بالمعلمين والطلبة، هداف وتوقعاتإلى أ، وترجمة الرؤى رؤى واضحةل   القيادة 

 ويتم ذلك كما يراه .مراقبة التقدم داخل المدرسة بشكل مستمروبأسلوب داعم وموجه للمعلمين، 
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كانت أ سواء ،يسمح بظهور مبادرات قياديةوهداف، ق األخلق مناخ داعم يحقمن خالل ) 1999(نبراي
إعداد ووضع البرامج الدراسية المناسبة، ك ؛أو من جانب المعلمين  بصفته رئيسا للعمل القائدمن جانب
تنظيم الرحالت والزيارات وبالكتب والوسائل التعليمية األخرى،  هاوتزويد  المدرسيةالمكتبات
  . وما شاكل ذلك،المدرسية

 معيار لتحقيق أعلى همأ وهي ، الكفاءة والفاعلية خصائص القيادةأن من أهم) 2007( د الحريريويج
هداف المحددة بإستخدام  قدرتها على إنجاز األ:كفاءة القيادة تعنيفإنتاجية بأقل تكلفة مادية ممكنة، 

بإستخدام  ،اج ممكن تحقيق أقصى إنت:تعنيف أما  الفاعلية ، دون ضياع للوقت والجهد،الموارد المتاحة
 ،توصيل المعلوماتائد  الق الذي من خالله يستطيعاالتصال، وكذلك  أحسن إستخدام،الموارد المتاحة

، وضرورة توافر التقدير والفاعلية، التي توفر يتسم بالوضوح والدقة  بشكل فاعل،فراد المؤسسةأل
  .ردية لفروق الفل القيادة الناجحة ع مراعاة مالحوافز الدافعة للعمل 

  :ومن خصائص القيادة التي ال غنى عنها

فكار المساعدة في إرساء السياسة العامة وخطة العمل، تكون القيادة مضخة لأل أن أي: لمبادأة ا* 
كون ت ف،فكار الجديدة والمبدعةرؤوسين على طرح األممما يشجع ال؛  ودعم الجماعة،داءوالمبادأة باأل
   .القدوة لهم

بل تهدف ، والتي ال تخدم مصلحته الشخصية، عمال التي يصدرها القائداألفي ل تمثالم:  التكامل *
  . وتشجيع العمل بروح الفريق،جواء المحبةأشاعة إل

 مما يقوي العالقات بين أفراد ،والدفاع عنهم ،كل المواقعفي تمثيل القائد لمرؤوسيه أي :  التمثيل*
  ) . 2001البدري،. ( هفيوتفانيهم ،  ويشعرهم باالنتماء للعمل،الجماعة

، حيث يقف على نقاط  القوة والضعف للمدرسة والنظام ةقصى فائدة ممكنأوتوزيعه ب ، استثمار الوقت*
 ).1982نشوان ، ( وعدم هدر الوقت خلف السلبيات،  لالستفادة من نقاط القوة ؛التربوي

  ).2006أحمد ، (  التوفيق بين أهداف المؤسسة وأهداف العاملين *
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  :  مبادئ القيادة5 .1. 2

ز تماسك يعزت على هاحتى تكون قيادته فاعلة، يعمل من خالل البد من مبادئ للقيادة يراعيها القائد،
  . ، ومن هذه المبادئهداف مؤسستهأل اًوتحقيق، وصوالً بهم إلى الرضاالجماعة، 

  ).2009عبد الحميد ،.( تفويض السلطة . 1

  .وسينعلى المشاركة الواعية للمرؤالحرص .2

  .ةهتماماته الذاتيامن خالل تقديم االقتراحات البناءة، فال ينشغل ب، تحقيق أهداف الجماعة وغاياتها . 3

 يعتمد ، حيث يعتمد على مبدأ السلطة القيادية مقابل سلطة القائد ، أي،التأثير الفعال بكفاية وفاعلية. 4
  .ثيرأ مما يجعله أقدر على الت، يس المركزول، على السلطة النابعة من الخبرة والعالقات االنسانية 

مما يساعد ؛ شراف والتوجيه والتدريب إلويستخدم ا،  فيساعد المرؤوسين ،فهم المهمة والعمل. 5
  .المعلمين على النمو المهني والنجاح

 مما ؛ والعوامل المعينة ،حدد العوامل المعيقة ت، و تربوياًدرك القائد  أدواره ومهامه بوصفه قائداًإ.  6
  ).1986بلقيس، . ( يسهل التخطيط ويجعله أكثر واقعية

 القيام المتمثل فيتحريك المعلمين نحو الهدف، :  أن من مبادئ القيادة )2010(كما يرى شلدان والعاجز
. التأثير، وقوة اإلقناع، والتفاهم المشترك:  الرئيس وهو مصدرهانطالقاً منبدورهم على أحسن وجه، 

مل مع المخطئ على أنه جهاز اعتراه  الخراب والتلف، بل ِإنه إنسان من طبعه الخطأ عدم التعاوكذلك 
من واجبات القائد تعديل السلوك بالحسنى، وتعزيز التعلم من أخطاء الماضي، وتقدير فوالنسيان، 

بوي االتصال أو الخطاب المتبادل بين القائد التر ويرى أن من أهم مبادئ القيادة، .الخبرات المتراكمة
 االحترام فضالً عن ،قائم على االنفتاح في االتجاهين الصاعد والهابطال والمعلمين  ،في المدرسة

والتقدير لذوات اآلخرين، ويلهب فيهم المشاركة الفعالة، وتحمل المسئولية في تحقيق األهداف التربوية 
لضمير الداخلي، وغرس قيم تنمية ا و.النجاحات المأمولة القابلة للتحقيقومناقشتهم حول المنشودة، 
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 التي يعتني القائد التربوي في المدرسة ، الجهة الرقابيةتكون بمثابةداخلية ضابطة للسلوك وموجهة له، 
تخاذ القرارات الفعالة اأن من مبادئ لقيادة التي ال غنى عنها ) 1982(، كما يرى نشوانبإيجادها

   . فالمهم،همولويات األاألالقائد التربوي والرشيدة ، حيث يضع 

  

  :   صفات القائد التربوي6.1. 2

فالقيادة توجد حيث توجد الجماعة، والشخص الذي يقوم ؛ مع وجود الجماعة، لقد نشأت الحاجة للقيادة 
ومن هنا . حساساً بحاجتها، واألسلوب األمثل لتحقيق أهدافهاإأكثر أفراد الجماعة  هو ،بالدور القيادي

  .فيه  فراناجح بصفات محددة يجب أن تتوتضح أهمية تمتع القائد الت

 بالهيئة  واضحاًهتماماً، تبدي اشخصية قيادية تنظيمية واضحةالبد للقائد التربوي من امتالك 
أن ) 2003(، بينما يرى عماد الدين)1995المومني ، (  أهمية التعليم المستمرؤكد علىتو، التدرييسية

 يتكمن من التغير بالمؤسسة نحو االفضل، من خالل توفير   التغيير صفة البد للقائد من امتالكها، حتى
يتعلم و مثابر،وردود أفعاله، في لتزام، وال يبالغ اإلو يتصف بالحماسة والدافعية،و ،للعاملين معهالدعم 

لديه رؤية و فاهتماماته أوسع من العمل،ال يفرض رأيه بالقوة، وصالح والتغيير، يتقبل اإلو خطائه،أمن 
صاحب أن يكون القائد ) 1987(، كما يرى الخطيب قبلية يعمل على نشرها بين العاملين معهفاق مستآو

 . نجاز المهمات دون تأخيرإ و،على التصور الجيد لألشياءر قادفهو  ،قدرة مبتكرة مبدعة

يتمتع بالمقدرة على تنفيذ آرائه وخططه، ومواجهة ، صاحب رؤية والقائد الحقيقي البد أن يكون
 لتحقيق األهداف ،على ضوء مشاركة العاملين معه ،تحديد األولوياتب  يقوم لكي، المستقبليةالتحديات

،  يعمل على تحسين نمو المعلمين؛ ومطور،)Rex,2000(ها فيالتعليمية في المدرسة التي يعملون 
عبد (فاعلية   في إطار من ال،التكامل بين االهتمام بالعمل والعاملين، محققاً وتحسين الخدمة المقدمة لهم

وقدراتهم وميولهم ، كما يعرف ينتهج النمط الديمقراطي، ويعرف العاملين معه بدقة ).2009الحميد ،
  ) .1982مرعي وبلقيس، (
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 إلى  باإلضافة،الجوانب اإلدارية والفنية واإلنسانيةة، في يتمتع بالكفايات القيادية الفاعل ونجد القائد
 ؛تزان الوجدانياليقظة واال، كما يمتاز ب)2007بلبيسي، ( والمجتمع جتماعية بين المدرسة العالقات اال

القدرة ، و)2008بنتن، ( آلخرينالقدرة على إقناع اووالذكاء،  ، والمثابرة، والجد،يتمتع بالشجاعةإذ إنه 
 والتشخيص الواعي ، واالستماع لهمهم،واالتصال الجيد ب ، مستعينا بالعاملين،تخاذ القرارت اعلى
 ، اإلنابة في تفويض السلطة، وتنمية روح التعاون بين العاملين، والبد له من)2006أحمد، (الت  للمشك

يكون دائماً أكثر أعضاء المجموعة ، حيث )2003أحمد،( نسانية الطيبة ت اإلافي جو تسوده العالق
 المبادأة الً عنفض التي تساعد في إرساء السياسة العامة وخطة العمل، ،إسهاما وضخاً لألفكار السليمة

  ).2001البدري،.( نحو تحقيق األهداف،ودعم حركة الجماعة ،في األداء 

الزهراني،  ( ها يتمتع بخصائص ومهارات تميزه عن غيره ، قسم، فعاالًاً ناجحاًوالقيادة تحتاج قائد
  :ى إل) 2008

 .تواضعوال، والثقة ، والقوة ،  والكرم ،والشجاعة، كالذكاء : خصائص ذاتية فطرية. 1

 ،والنضج، والشعور بالمسئولية، وضبط النفس ،والعلم، كاإليمان: خصائص شخصية مكتسبة .2
 .والطموح، والجرأة 

 ،والشورى، والمساواة، والعدل، والرفق ،كاللطف: خصائص اجتماعية في تعامله مع اآلخرين. 3
 .والمشاركة

   :  تكمن فيحة خصائص القيادة الناجأن) 2010حسان والعجمي ،(بينما يرى 

تتبع سياسة واعث الذاتية والحوافز الداخلية، وتحاول اإلنتفاع من البوقيادة تحقق رغبات األفراد، 
 يسعى المدير ،وهدف حيوي، وتعاون ، وحركة، القيادة نشاطأنالمساواة والعدل وعدم التعالي، و
  .لتحقيقه من خالل تحفيز العاملين
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  : مهارات القائد7. 1.2

، وتتوافر في  الزمة للقائد الناجحالتي تعدساسية، اح القائد التربوي مجموعة من المهارات األيتطلب نج
  : ، ويمكن تصنيفها إلى )1988جراي،  ( ةبدرجات متفاوتالقادة 

كنعان ( واالنفعالية ، والعقلية،الصفات والخصائص الجسمية تشمل): الشخصية(المهارات الذاتية ) أ
  ) :2008(هارات كما يراها بنتن ومن هذه الم). 1985،

  .والمثابرة  ،والجد ،الذكاء) 1

  .واالتزان الوجداني  ،اليقظة) 2

  . تخاذ القراراوالقدرة على  ،الشجاعة) 3

 عبد( وتحفيزهم على العمل، القدرة على حسن التعامل مع األفرادىير إلتش :اإلنسانية المهارات) ب
ن امتالك هذه المهارة يمكن المدير من بناء عالقات طيبة أ )1976(ويرى الشناوي ). 2009 ،الحميد

  . ومساعدتهم للشعور باألمن، وإتاحة الفرصة لعرض مقترحاتهم ، مع العاملين

 ومعالجة المواقف التي ، التي يستخدمها القائد في عمله،تتعلق باألساليب والطرق: المهارات الفنية) ج
 الحصول على هذه كنويم). 1985(وكنعان  )1975سمعان ومرسي،(بأسلوب تربوي، يواجهها

  ).2001عابدين،(والتدريب  ،والتعلم ،والدراسة ،المعرفة: من خاللالمهارات 

  والربط بين أنشطة المنظمة، وتحقيق التكامل،وتشير إلى القدرة على التنسيق: المهارات اإلدراكية) د
  ). 2009عبد الحميد، (لى التنظيم ككل  باإلضافة إلى فهم مدى اعتماد نشاط على آخر، وعومصالحها،

  أما،هي مهارة تنظيم الوقت، مهارة أخرى يضيف )1996( بديرباإلضافة إلى هذه المهارات، فإنو
بداع مهارة اإل، ومهارة التأثير على اآلخرين :المهارات القيادية إلىفقد صنف ) 2004(المغاسي 
  .والتطوير
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  : مصادر قوة القيادة وتأثيرها8. 1. 2

  :مصادر السلطة الرسميةومنها. 1

   ، أو حجبها، من خالل منح المكافأة لهم ،حيث يستطيع القائد أن يؤثر على المرؤوسين: قوة المكافأة)   أ
  ).ه1426الصباب واخرون، (  بحيث يقوم بمكافأة السلوك المرغوب ، كانت مادية أو معنويةاًسواء

صير ق في حالة ت،ه نوع من العقاب المادي أو المعنويما يترتب عليم: قوة اإلكراه أو الضغط)  ب
  ).1998سالم واخرون، ( من واجبات تأدية ما عليه في الفرد  

  يستطيع من خاللها إصدار، بحيثممنوحة للقائداللطة التي تتمثل في الس: السلطة الشرعية النظامية) ج
  . تحقيق األهداف المنشودة ل؛ التي تعمل على إحداث التغيير، واتخاذ القرارات ،األوامر

  ) .2007بلبيسي، (  وليس بمنصبه ،قوة بالقائد نفسه هذه الترتبط : قوة التأثير.  2   

 : فيوتتمثل مظاهر قوة التأثير 

 .  في اآلخرين   مما يساعده في التأثير،وهي ما يتميز به الفرد عن غيره: الخبرة والمهارة. أ

بحيث ،نتيجة إعجاب المرؤوسين ببعض صفاته الشخصية يحصل عليها الفرد  :قوة اإلعجاب.ب
سالم واخرون، ( و )  ه1420عالقي ،(ويلتزمون بأوامره ، تربطهم وتشدهم إليه، مما يجعلهم يحبونه 

1998(.  
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  : طار النظري المتعلق بالنمو المهني للمعلم اإل 2. 2

 ، واالقتصادي،ر األول للبناء الحضاري المصدانطالقاً من كونه ،ينظر علماء التنمية البشرية للمعلم
 إلى مخزون هوالحجم الهائل الذى يضف واالجتماعي لألمم، من خالل إسهاماته الحقيقية في بناء البشر،

 على زيادة مستويات دخل  بدورهانعكست التي ، ومن ثم ترتفع مستويات اإلنتاج القومي العام،المعرفة
الوارد في " هولمز"ويشير تقرير مجموعة ). 1996غنيمة، ( اعية  وتحقيق الرفاهية االجتم،أبناء األمم

،  أننا لن نوفق، بكل تأكيد، في تطوير نوعية التعليم في مدارسناىإل)  1987مكتب التربية العربي، ( 
أن في تخطيط ب االدعاء الذين يعملون في تلك المدارس، وال نستطيع ، المعلمينىما لم نطور مستو

 ما يكفي ، أو اإلداريين القادة  األكفاء، أو توفير قاعات الدرس الفاخرة،اد التعليمية أو المو،المناهج
 ال تقارن بأثر المعلم ها إال أن، الرغم من أهمية هذه العواملى وعليء،مواجهة سلبيات التعليم الردل

  .ودوره في العملية التعليمية

 ، والمهارات،توى متجدد من المعلوماتيحافظ المعلم على مسوهكذا، فإنه من األهمية بمكان، أن 
 عملية نمو مستمرة فينظر إلى التعليم على أنهواالتجاهات الحديثة في طرائق التعليم وتقنياته، 

في مجتمع دائم التعلم والتطور، وليس ، يعيش رأبد الدههو طالب علم ،   فالمعلم المبدع؛ومتواصلة
وفضالً  . التي اكتسبها في مؤسسات اإلعداد،ارات يقتصر في حياته على المعارف والمهمنالمعلم 

 ومساعدة مستمرة  في تعلم أي ، كافياً ووقتاً،جهدا كبيراًتتطلب  عملية النمو المهني فإن  عن ذلك،
 أو يحل محل السلوك التعليمي شبه الثابت  الموجود عند ،أو يضيف،  يعدل،سلوك تعليمي جديد

التي يشهدها العالم في مختلف  ، فالتحوالت المتسارعة؛)2009ابو وردة و الناقة ،( المعلمين 
،  تحوالت في دور المعلمىإلكما أدت  تغيرات في غايات التربية وفي أهدافها، ى إل أدت،المجاالت

فوفق هذه التحوالت تحول دور المعلم إلي  الذي أصبح موجها ومنشطًا أكثر من كونه ملقنًا للمعرفة،
،  ومصحح ألخطاء التعليم ومقوم لنتائج التعلم،تعلم، ومنسق لعمليات التعلممرشد لمصادر المعرفة وال

 تستلزم معلما من طراز ذه التحوالت المتسارعة وه، ما يناسب قدرات كل متعلم وميولهىوموجه إل
 الجدائد التربوية ى مالئما لألهداف المحدثة، وتدريبا مستمرا له علإعداداًجديد، وإعدادا للمعلم

  ).  1998المنظمة العربية للتربية، (تطورة الم
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 أثناء ، يجب أن يكون بؤرة اهتمام التربويين، فإن تطوير المعلمين واستمرار نموهم المهنيوهكذا
 يتوقف على قدرات ، ذلك أن تعلم األبناء بصورة أفضل؛ في مجتمعاتهمهتجويد وسعيهم لتحسين التعليم

في  يتمثل ،ا يجعل النمو المهني للمعلمين أمرا ضروريا وملحاأن مال سيما ، هموإمكانيات  ومعلميهم
إلى  لذا يحتاج المعلم ؛)1996Sykes, (ه الذي يمارسه المعلم مع تالميذ،تحسين مخرجات التعليم

 وتشمل هذه المعرفة المعلوماتية النظرية الخاصة بتخطيط التعليم، وتحفيز ه،وسائل ومعرفة طرق التعليم
وكيفية توصيل المحتوى الدراسي باستعمال طرق فعالة ووسائل معينة تيسر ، م للتعليمالطلبة وتشويقه

 نحو مزيدتعلم الطلبة، وكذلك إلمامه بالمعرفة الخاصة بإدارة الصف ، وتقويم تعلم طلبته ، وتوجيههم 
عث ويب،  فهو الذي يخطط ؛ فالمعلم عنصر مهم في العملية التعليمية؛)2003الخميس، ( من التعلم 

، ويضفي على الكتاب والمحتوى واألنشطة والوسائل والتجهيزات ما يكمل نقصها ،النشاط في التعليم 
  ) .2000عبد السالم ،( لخدمة التلميذ ؛إذا كان ثمة نقص ، ويوظف هذه العوامل

  

  : مبررات االهتمام بالنمو المهني للمعلم   1. 2. 2

 التى تهدف إلى تحسين ، تبني اآلمال المستقبليةه وعلي،عليمييعد المعلم الركيزة األساسية في النظام الت
  نمو الطلبة وتطورهممع االهتمام والتطور الذي يلحق بمستوى المعلم ، يتناسبالعملية التعليمية و

 يؤثر تأثيرا كبيرا في طلبته، ألنة العنصر الفعال الرئيس فى عملية تنشئة الطلبة، ا فالمعلم قائدطردياً،
 ، وغيرهم من فئات المجتمع، يتأثرون في خلفياتهم المعرفية،ورجال األعمال،  والمهندسون،ءفاألطبا

ن جهد طوال سنوات م هؤالء المعلمون هم إلى حد كبير بسلوك معلميهم، وما بذل،وسلوكه،ومهاراتهم 
المعلم هو العنصر األساسي في أي تجديد أن ) 1972( فيرى عفيفي). 2003الخميس،(تعليمهم 

 ،مكان المعلم في النظام التعليميف ؛كبر مدخالت العملية التربوية وأخطرها بعد التالميذأ ألنه ،ربويت
 وبالتالي نوعية مستقبل ، في تحديد نوعية التعليم واتجاههاً رئيسياً مشارككونهتتحدد أهميته من حيث 
 الهتمام بالنمو المهني لباتوهمية ، غاية األفي لذا أضحى نمو المعلم أمراً ؛ األجيال وحياة األمة

   : ومن تلك المبررات،مبرارته
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 )2003الخميس ،  (  أصوله وقواعده ومهاراتهللتدريسأن . 1

 على  تزايدا في إنتاج المعرفة،منذ منتصف القرن العشرينالعالم  شهد قدف: االنفجار المعرفي. 2
,  المعرفة كل سبع سنواتتضاعف إلى ،اتيوقد أشارت الدراسات في أوائل الثمانين,  أنواعهااختالف 

, ات كان الحديث عن تضاعف حجم المعرفة العلمية كل عامين ونصف تقريبايوفي أواخر التسعين
كما ورد في أحد خطابات الرئيس ، هناك دراسات تشير إلى أن  تضاعفها كل ثمانية عشر شهرا،بل

يشهد العالم حيث رة المعلومات واالتصاالتثو كما أن ..)2005،المطهر( ل كلينتونياألمريكي األسبق ب
ثورة المعلومات حيث الكم الهائل من : ، إحداهماخطين متوازيين تسيران في ،اآلن ثورتين منفصلتين

 من خاللها نقل  يمكنالتي،  هي ثورة االتصاالت:المعلومات المتاحة عن كل شيء تقريبا، واألخرى
ستخدام وسائل ا أو حتى عبر العالم ب،قليم عبر اإل أو، على المستوى كلهاكل أنواع المعلومات
  . )2003باكارد وريس،  (إلكترونية أكثر تعقيدا

فالنظم التعليمية تعيش ثورة تعليمية جديدة، حيث يتعرض السياق الذي يعمل فيه : سرعة التغيير. 3
التي تسهم  ، العواملبأن يكون من، المعلم جوهرهويعول على التعليم و. المعلم إلى تحول وتغير متالحق

، من تطور المجتمعكما أن  ،)2001خوسيه، (ب التنمية الشخصية والمهنية والمجتمعية صلفي صميم و
 على المدرسة أن تساير الحياة خارجها في تطورها وجبوتغير مطالبها، ت، سرعة تطور الحياةخالل 
المعلم ال يعد األجيال في فراغ و.  بما تحتويه حتى تستطيع أن تحقق وظيفتها االجتماعية،وتغيرها

،  يكون األداة الفعالة،فالتطور المهني المستمر للمعلم؛  ومن ثم،وإنما في اطار مجتمع ينهض ويتغير،
الذي ،  في المجتمعصل ليساير التطور الحا،التي تساعد المعلم على تطوره وتنميته في شتى المجاالت

  ).1983لبيب،  ( يعيش فيه

 والتي ،ليته أمام نفسهو مسئو: االولى، التدريس من القيام بمسئولياته الثالثة تمكن عضو هيئة. 4 
 : والثانية. واالستمرار في التنمية والتحسين، وتحسين كفاءاته، في مجاله المعرفيمق تقديحقت تتطلب
ة وخدم ،واإلدارة ، والبحث، اإلجادة في مجاالت التدريسهوالتي تتطلب من، ليته أمام مؤسستهومسئو

المعلم  الذي ال ينمو ف ،)Speck & Knipe,2005(وحاجاته ليته أمام المجتمع و مسئو: الثالثة.المجتمع
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المعلم الذي ينمو ا  بينم،يعطي فكرة سيئة عن التدريس، في مهنته وال يطورها يعد مثالً سيئاً وعبئاً ثقيالً
 ويجرب ،ها والتغلب عليها ويحاول دراست،ويتحسس المشكالت والعقبات التي تعترضه، في مهنته

   .)1982،  وآخرونعدس(  يعطي فكرة حسنة عن التدريس  نموذجا يقدم أساليب جديدة،

من نظريات ، فالتطورات التي وصلت إليها العلوم التربوية والنفسية: تطور العلوم التربوية والنفسية .5
لم ضرورة االطالع على تلك  المعتطلب من والتفاعل مع الطلبة، ت،وطرق حديثة للتدريس، للتعلم

  ) .1994السعيد،  (وتطبيقها في الواقع الميداني، فادة منها لإل؛التغيرات

 فالعناية ،استمرارية التفعيل والتنشيط للمعلمين، و)2008علي، (ةلتوجه نحو تمهين الهيئة التدريسيا .6
 يقوم بها الفرد بنفسه، فيعلم نفسه  التي، تصب في إطار التنمية الذاتية،بعملية التنمية المهنية للمعلمين

 يجعل من مهنة التعليم ،بطريقة مستمرة طوال حياته، كما أن العمل على توجيه هذه العملية ونجاحها
ويحقق الرضا عن ،  ومجددا لنشاطه الذهني، ويتزايد إنتاجه كما وكيفًا ،عمال محببا إلى نفس المعلم

  ).1988السنبل، (نفسه وعن عمله

تحدي جودة النوعية : أن من أهم مبررات االهتمام بالنمو المهني للمعلم هو )2007( الديب كما يرى
، والرتباط   كافة أنحاء العالمفي اصبحت تشكل تحديا يواجه مسؤولي مؤسسات التعليم إذ ؛في التعليم

  : إن بأداء العاملين حيث النمو المهني 

 Χسياسة التحفيز المدرسي  Χشخصية الموظف  Χالقدرات المهنية للموظف  = معدل أداء الموظف
  .البيئة المدرسية
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  :  الفعالالنمو خصائص 2. 2.  2 

حتى يؤدي النمو المهني الدور المنشود، والهدف المرجو منه، البد وأن يمتلك خصائص تمكنه من ذلك 
   النمو المهني أن) 2012،عامر و ؛2008، ومصطفى؛ 2010،طاهر (فير كل من 

 اتاحة و،والتغذية العكسية ، والممارسة،تشتمل على التدريب،  مستمرة مدى حياة المعلم المهنيةةعملي *
تجعل من ف ؛ وأثناء عمل المعلمين، داخل المدرسةنفذت، حيث الفرص أمام المعلمين للتأمالت الفردية

عم دع يتشجو ،ونوإتاحة الفرص للتعا ،المشاركة، ويتم تحقيقها من خالل المدارس مجتمعات تعلم مهني
  .مبادرات المعلمين داخل المدرسة

 بناءة في  وأساليبطرق، شامل بذلك على أساس المعرفة العلمية للتدريسكما ان النمو المهني يقوم * 
  . واحد ومتعلم بالغ في آن ،مهني شخص على أنه، حيث ينظر إلى المعلم التدريس والتعليم 

متاحة للمعلمين ، وأن تكون وتقديم الدعم، ت منتظم للمتابعة قملك عملية النمو المهني وت والبد أن* 
  .  وترعاهاتحترم القدرات الذهنية والقيادية للمعلمين كلها، ووشاملة لجوانب التنمية المهنيةجميعهم ، 

االهتمام بالعمليات أكثر من النتائج ،  :  النمو المهنيأن من خصائص) 2002(ويرى مدبولي 
االرتكاز ، وومشاركة اآلخرين،در بقياس واحد، والنمو واالستمرارية، وتقبل الدعم  فال تق،والتفريدية

  . الى المدرسة 

  

  :خصائص المعلم في التربية المعاصرة  3. 2. 2

 ، زيادة الفاعلية العقلية للطلبة، ورفع مستوى كفايتهم االجتماعيةيتمثل فيإن الهدف األسمى للتعليم 
 تمكنه من معاونة طلبته على النمو العقلي، والسبيل ، قدرة عقلية المعلمىأن يكون لدويترتب على ذلك 

 المعرفة، وأن حق أن يعرف ما يعلمه ي،معلم بغزارة المادة العلمية، أتمتع ال إنما يكون في ،إلى ذلك
 تخصصه أفضل استيعاب، وأن يكون شديد الرغبة فى توسيع معارفه موضوعاتيكون مستوعبا 
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 وملما ، التى يقوم بتدريسها، يداوم على الدراسة والبحث فى فروع المعرفة،لتفكيروتجديدها، مرن ا
  : ولن يتحقق ذلك إال بمعلم يمتلك خصائص منها  ،)2001شوق وسعيد،( بالطرق الحديثة فى التربية 

 هوعسوف يقبل على طالبه وموض ، هذه الرغبةهفالمعلم الذي تتوافر لدي:  الرغبة الطبيعية في التعليم*
 على تكريس هذه الرغبةشجعهتو. وشعورا  ،وسلوكًا ،فى التعليم فكرافضالً عن انغماسه ، ةبحب ودافعي

يشبع من خاللها حاجات إنسانية واجتماعية ، رغبة ذاتية ب اختارها  التيمهنة، تلك الجل جهده للتعليم 
 ،ون واالبتكار لصالح المهنةلتعاا  نحوفيسعى،  ذاته االجتماعية والمهنيةالديه، ويحقق من خالله

وبذلك ينمو مهنيا ويتقدم علمي ، فادة منها في مجال عمله واإل، حضور الدورات التدريبيةىيحرص علو
  . )2009ابو ورد والتاقة، (

فعلى المعلم أن يكون شديد الرغبة فى توسيع معارفه وتجديدها، مرن :  الجانب العقلي والمعرفي*
وملما بالطرق الحديثة فى ،  التى يقوم بتدريسها،راسة والبحث فى فروع المعرفة يداوم على الد،التفكير
وتشمل هذه المعرفة   ووسائله،لتعليما كما يحتاج المعلم إلى معرفة طرق ،)2001شوق وسعيد،(التربية 

توى  وكيفية توصيل المح،المعلومات النظرية الخاصة بتخطيط التعليم، وتحفيز الطلبة وتشويقهم للتعليم
 وكذلك إلمامه بالمعرفة الخاصة ، ووسائل معينة تيسر تعلم الطلبة، الدراسي باستعمال طرق فعالة 

  ).2003الخميس، (مزيد من التعلم نحو بإدارة الصف، وتقويم تعلم طلبته وتوجيههم 

 ، الجسمية والحيوية، بذل جهد كبير، فالصحة المناسبةي التعليم مهنة شاقة تقتضيعد: الجانب التكويني.3
 ي وأن يغير ف، ناجح ومفيد، كذلك يتطلب من المعلم أن يكون واضح الصوتمعلمتمثل شروطًا هامة ل
 إلى يالتي تؤد،  وحتى يتجنب الرتابة، حتى يوفر االنتباه الدائم من المتعلمين؛نبراته ودرجة صوته

 لما له من دور كبير في ؛رجي مظهره الخاى أن يحافظ عل،الملل وتشتيت االنتباه، كما يجب على المعلم
   ).2009ابو ورد والتاقة، (له واحترامهم له ، تقليد الطلبة

هو الذى يتمتع بمجموعة من السمات االنفعالية  ،إن المعلم الكفء: الجانب النفسي واالجتماعي. 4
با محوذا شخصية بارزة، وأن يكون متزنًا فى انفعاالته و أحاسيسه، : هاواالجتماعية، ومن أبرز

حازما معهم، وأن و شخصية طلبته، ومحترماًملتزما بآداب المهنة، وأن يكون واثقًا بنفسه، ولطلبته، 
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 يقوم على التفاعل االجتماعى ، ألن المجتمع المدرسي مجتمع إنساني؛يتصف بالمهارات االجتماعية
هذا الواقع على  ويفرض ،وأولياء األمور، وموجهين،وإداريين  ، ومعلمينة،بين أعضائه من طلب

  ).2004طعيمة، (  والمحافظة على عالقات إيجابية فعالة ،المعلم التعاون معهم جميعا

  

   في السياق العربي والغربي النموسياسة  4. 2. 2

  :ربعة جوانب هيأنموذج لعملية النمو المهني  مبنية على ) 2006(اقترح األغبري

، تنظيم المناسبات، ونشطة المجتمعيةاألالمدرسية، وويشمل على كل من األنشطة : التطوير المباشر*
  .استضافة البرامج التدريبةو

مسح ، داءالمناقشة بعد األو ،ميدانية مخططة زياراتو ،المالحظات الصفية الموجهه :التطوير المباشر*
  .هلراء المتعلمين واألآ

  .التطوير الذاتي، والحلقات النقاشية، وقرانألمالحظة ا، والتخطيط الجماعي: التطوير التعاوني *

  .  التطوير التعاوني، والبحث اإلجرائي، والتعلم عن بعدو ،قراءة الذاتيةال :التطوير الذاتي*

 ، الحديث عن التجارب والتجديد في التعليمد عناً اعتبار،ن الختالف السياق الثقافي واالقتصاديأالشك 
(  و كلوفر )Harber &Davies,1997(س هاربر وبافيكل من لذا وجد ونمو المعلم، 
Glover,1996( النمو المهني أن ،  من خالل المقارنة بين النمو المهني بالوطن العربي والعالم الغربي 

  : عتمد علىيالسياق العربي في 

  . وتمتعها باالستقاللية،دوارها لحدود الزمان والمكان أتجاوز فاعلية المدرسة و. 1

  .جتمعية تحقيق الشراكة الم. 2

  .تجاوز الحدود الكمية ،وتعميق النظر لعمليات تقييم مخرجات التعليم. 3
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  .توافر المرونة في تنظيم التعليم . 4

  : على عتمدالنمو المهني بالسياق الغربي يبينما 

  .وبرامج تنميته مهنيا ،الثنائية بين برامج إعداد المعلم . 1

  .مو المهني وبرامج الن،داء الثنائية بين تقويم األ. 2

  .وبرامج النمو المهني ، الثنائية بين قوائم الكفايات . 3

  .القياسية . 4

االنشطة المهنية القائمة على في  أن انخراط المعلمين  ، تؤكد البحوث والمشاهدات الميدانيةهكذا فإنو
 نتلقين المعارف ع بدالً من ، من شأنها تلبية احتياجاتهم المهنية الحقيقية، والتفكير، والتعلم،التأمل

  ).Bridges,1992(الممارسات المهنية 

  

  :أهداف التنمية المهنية  5. 2. 2

 ،المهنية مهاراتهم تنمية وكذلك ،للمعلمين جديدة معارف إضافة إلى المهني اإلنماء أهداف تكمن
 ألن ؛هاأجل من والعمل ،المهنة حب خالل من،  لسلوكهم الداعمة واألخالق القيم على تنمية والتأكيد
 التربوية القيادات بناء ،فضالً عن ذلك، فإن االنماء المهني يهدف إلى سامية رسالة ،التعليم رسالة
  :أتي ي كما األهداف تلك تلخيص ويمكن ،المدارسفي  الواعية

  ) .2008، علي(  وكيفية تطبيقها ،والوسائل التعليمية،وقوف المعلم على أحدث طرق التدريس  .1
  .ن في المؤسسة التربوية يمهتنمية ثقافة الت .2
 . وسائر العاملين في الحقل التربوي ،االرتقاء بمستوى أداء المعلمين .3
 . واإلنجاز الدراسي للمتعلمين ،تحسين فرص التميز العلمي .4
 .بناء القدرات الوطنية القادرة على تلبية التنمية الشاملة في الدولة  .5
 ).2009 واخرون ، ضحاوي ،. ( تجويد العملية التعليمية التعلمية .6

  . لتطوير المهارات التعليمية ؛والتكنولوجية، قدرة المعلم على متابعة تطور المعارف العلمية . 7      
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  .   تالفي أوجه النقص في إعداد المعلم أثناء الخدمة . 8      
 نتائجه ةتابع وم، اهتمامه بالبحث التربويزيادةألهداف التربوية للمناهج ، وادراك المعلم إ. 9      

 عملهوتطبيقاته في 
  ).2012عامر، (غرس حب العمل لدى المعلم . 10      

  
  
  : أساليب التنمية المهنية  6. 2. 2

ن يكون له التأثير المباشر في أيمكن ،   ونموهن االهتمام بتعليم المعلم أ إلى والدراساتدلةتشير األ
نحاء العالم ، وبأهمية وجود أيع جمفي ور المهني تطعتُرف بالا لذا ؛ تعلم الطالب وتحصيله الدراسي

 و يسرها ( تزداد إمكانية حدوث تحسن في المدرسة والفصل، وبذلك ،  يشجعون األفكار الجديدهةقاد
:  وذلك من خالل ،للمدير دور بارز في توجيه المعلم نحو تحقيق النمو المهنيو ). 2007 ، موحبيس

توفير مصادر التعلم والمعرفة وطوير النمو المعرفي للمعلمين ، توفير الفرص التدريبية الممكنة لت
 يمكن كل ،وتنظيم برامج مدرسية   والمصادر االلكترونية ،، والتربوية، كالكتب العلمية،والثقافة

 واالحترام المتبادل بين ، والتفاهم،اإلسهام في بث روح التعاونوالمعلمين من االطالع عليها  ، 
 ، من خالل بطاقة يعدها المعلم بنفسه،منح المعلمين فرصة التقويم الذاتيو، كافةرسة المدفي االعاملين 

بما يسمح لكل معلم االطالع على النشرات ، وتنظيمه داخل المدرسة ، توفير الوقت ولتقويم أدائه ، 
ليب  ومن أسا ).2006الشقيفي،  ( من إدارة التعليم والجهات األخرى،والقراءات التي تصل للمدرسة 

  :تنمية المعلم

وتالفي ، تهدف إلى مساعدة المعلم على تنمية قدراته، وإكسابه مهارات جديدة : الزيارات الصفية* 
 أوجه

 على أن ، أو المشكالت الفنيةرلتغلب على أوجه القصو نحو ا المعلم هجويمن خالل الزيارة فالقصور، 
حتى يستفيد المعلم ؛يكون هناك تعاون .  
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 لالطالع ؛ين معلمي التخصص الواحد كافة، وبتكون بين المعلمين داخل المدرسة: يارات تبادل الز*
 لتدعيمها  بعد الزيارة،ناقش اإليجابياتت التي يتبعونها في األداء، على أن ،على الطرق واألساليب

ن، وتكون  مما يحقق الخبرة المتكاملة بين المعلمي،في جو تربوي يتسم بالمودة،  لتالفيها ؛والملحوظات
 إعداد ،من وسائل اإلنماء المهني للمعلم ، لالطالع على تجاربها وخبراتها،بين معلمي المدارس األخرى

  . أو على مستوى مدارس المنطقة التعليمية،على مستوى المدرسةوحضورها ، الدروس النموذجية 

 للوصول إلى ؛ء واألفكارحيث تتيح الفرص للمشاركين لتبادل اآلرا:  الحلقات النقاشية وورش العمل* 
 التي ، عن طريق األسئلة المتميزة،تحقيق األهداف المرجوة منها، كما توفر الفرصة لالبتكار واإلبداع

  .  يطرحها المشاركون

رئيس القسم المبدع هو الذي يكثف االجتماعات الفنية واإلدارية :  االجتماعات الفنية واإلدارية *
خلق جو تربوي في بعض المشكالت   فضالً عن ،ق بالعملية التربويةيتعل  لمناقشة كل ما؛للمعلمين
  للخروج بالحلول الناجحة ؛الميدانية 

 مدة ،يقوم على أساس تقسيم الموقف التعليمي على مواقف تدريبية صغيرة:  أسلوب التدريس المصغر*
 ،تخدام كاميرات الفيديو مع اس، يمثلون المتعلمين،كل منها ال تقل عن خمس دقائق، بوجود زمالء للمعلم

 ليعرف المعلم الذي يقوم بتدريس هذا الموقف ؛ حتى يمكن عرضها بعد ذلك؛لتسجيل العملية التعليمية
أنه يقوم بإثراء ، ومن أهم مميزات هذا األسلوب ، أخطاءه ويعدل من سلوكه،التعليمي الصغير

 ومعر ،ثم تحليل هذا األداء،وم باألداء مشاهدة المعلم نفسه وهو يق: مثل، لمعلومات من مصادر متعددة ا
  ).2008علي،(فة األخطاء 

 وذلك ،يساعد المعلم على النمو المستمر،االشتراك في المؤتمرات والندوات : مؤتمرات والندواتال* 
  . تتناول قضايا تعليمية مختلفة ،عرض له من موضوعاتيمن خالل ما 

 أو ،ات التكميلية التجديدية إلى استكمال دراسات المعلمتسعى الدراس:  الدراسات التكميلية التجديدية*
  . بعد تخرجه من مؤسسات إعداده ،الحصول على المزيد منها
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لإلسهام في ؛ أصحاب الخبرة ، مجموعة من التربويينتلتقيففي الندوة :   محاضرات و ندوات تربوية*
 ،فرصة للمناقشةلمشاركين على يحصل ا وفيها ، وإيجاد الحلول المناسبة لها،دراسة مشكلة تربوية

 قبل م وتنظتعدوإبداء اآلراء حول الموضوع ، وتقديم مجموعة من األفكار والمعلومات، التي تم 
 ) . 1994عوض ، ( . تقديمها

 والمختبرات ،والحاسوب،والفيديو،  واإلذاعة،والتلفزيون،نترنت والوسائط السمعية والبصرية اإل*
 تسجيل برامج فضالً عنواألجهزة واآلالت التعليمية المختلفة، ،  المصغر  ومختبرات التعليم،اللغوية

 ،أو بثها عبر القنوات الفضائية، أو أقراص مدمجة ،التدريب والدورات التدريبية على أشرطة الفيديو
  ) 1996 ، عنتر. ( لتصل إلى أكبر شريحة من المعلمين؛نترنتوشبكة اإلأ

ثارة هذه إ وهذا يتطلب ،لكي يطور ذاته مهنياً؛  دافعية المعلم داخلية يجب أن تكون: التنمية الذاتية * 
 أو منح ، أو زيادة الرواتب، الطرق كربطها بالترقي الوظيفيإستخدام شتىالدافعية للنمو المهني ب

 أو وسام تشريفي يمنحه مدير ،، أو منح ألقاب تشريفية أو من خالل شهادات تقديرية،العالوات 
مما ؛  إلى غير ذلك من الحوافز المادية والمعنوية، الذين يتابعون تنمية أنفسهم مهنيا،مينالمدرسة للمعل

 سواء من الكتب أو االنترنت، ،والمطالعة في مجال التخصص،  نفسه بالقراءة تطويرإلى يدفعه 
دوات المشاركة في النولالستفادة من خبرات اآلخرين، ؛شتراك في المنتديات التربوية المتخصصة واال

 تفيده في تطوير ، للتعرف على ما يستجد من معلومات؛ بمبادرة ذاتية،والمؤتمرات وورش العمل
المفرج (  والبث اإلذاعي والتلفزيونينترنت،مجاله من خالل اإلفي األداء، ومتابعة كل ما هو جديد 

   ). 2007واخرون ،
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  :  في تنمية المعلم قائد المدرسة دور   3 . 2

المتصدي ومدرسته ، في المدرسة شخصية مهمة في المدرسة ، فهو القائد الفاعل والمحرك مدير يمثل 
 فالقادة هم الطاقة ؛)Philips,1987( بتكار من خالل ممارساته القيادية بداع واالالداعم لإلوللصعاب ، 

بلوغ نحو عاملين  بالع التي تدف، من خالل ممارساتهم للمهارات القيادية المبدعة،أمام االبتكار والتطور
آل علي والموسوي ، (  هو من يهتم بتصميم األفكار الجديدة ،والقائد الناجح ) .2009سعود،( األهداف 

وية المؤسسة التربف ؛ )1987مطاوع ، (  بالدرجة األولى على المديرةجاح المدرسيعتمد نلذا ؛ )2001
 به من قبل يحتذت تكون أنموذجاً؛ وسعاتها بزمام قيادة التطور في مجتمأخذتس تملك قيادة فعالة ، التي

  ).1994وزارة التربية، ( واالقتصادية األخرى في المجتمع ، والثقافية،المؤسسات االجتماعية

  

وذلك عن طريق اقتناع اآلخرين ، يلعب مدير المدرسة دوراً مهماً في تطوير األداء المهني للمعلمين 
في التجديد في الفريق الذي يعمل معه، فإنه بذلك برؤيته وأفكاره، وعن طريق بث روح الرغبة 

ر وتطوير ي مما يؤدي تدريجياً إلى إحداث تغي؛يستطيع إحداث التطوير المطلوب في مؤسسته التعليمية
الذي يتسم ،، وهذا ما يتطلبه عصرنا الحالي  جميعها وفي المجاالت،نحو األفضل في أساليب التعليم

أن من مهامه تطوير المعلمين ) 1982( كما اعتبر نشوان ). 2002تر، كاربن(بالتحوالت السريعة جداً 
واالهتمام ، والبناء المدرسي، ةورعاية شؤون الطلب،  وتحسين تنفيذ المناهج الدراسية ،وتنميتهم مهنياً

 إذ  .هاتفرض عليه القيام بدوره القيادي في،  فطبيعة عمل المدير بالمدرسة ؛بالبيئة المحلية ومجتمعها
 أنه  علىمدير المدرسة إلى  ينظرون،باء والمجتمع والطالب واآلين المعلمأن )2009(ى الخطيب ير

المتمثلة  -لما كانت القيادة  ك أنه)Sergiovanni,1991(كما يرى سيرجوفاني  .قائد وعليه القيام بدوره
– وتحسين التعليم ، وتشجيع التطور المهني، واقناعهم بتحمل المسؤولية، وتشجيعهم،بمشاركة المعلمين

  . كانت المدرسة أكثر فاعلية أقوى ،

 ،وما يتصل بها من جوانب جميعها، يشرف على العمليات التدريسية ، فالمدير بوصفه مشرفاً مقيماً 
أو ما يتعلق بتحصيل ، أو ما يتعلق بتطوير المناهج وطرق التدريس ،تتعلق بالنمو المهني للمعلمين



 

 

 

36

أن يلعب دوراً فعاالً في تحفيز ، يمكن لمدير المدرسة كما ). 2006ربيع، ( التالميذ ونموهم الشامل 
بتشجيعهم لالشتراك في دورات تدريبية تقام داخل ،  لرفع كفاياتهم العلمية ؛المعلمين في المدرسة
 ،والجوانب السلوكية العامة،النمو المطلوب يشمل الجوانب المعرفية ، ال سيما أن المدرسة وخارجها

يمكننا وهكذا فإنه ) . 1999نبراي،( والعالقات اإلنسانية ،ب مهارات جديدة في طرق التدريسكاكتسا
،  المدير يقوم بتوجيه معلميه ىأن نحكم على سالمة العالقات بين مدير المدرسة والمعلمين، يوم نر

قوم ولكي ي). 1998يمان وضحاوي ، لس( بما فيهم هو نفسه ،ن كل فرد في المدرسة يمكّعلى نحٍو
 باستخدام أساليب ،عليه مساعدة المعلمين على النمو المهني، ويؤديها بفعالية ،المدير بأدواره خير قيام

   ).2003األسدي وإبراهيم، ( مختلفة 

 ونجاح التي تسهم في تطوير األداء المدرسي، لصفات القيادية من أهم العناصر ا المديرامتالكإن  
 تكون قادرة على وضع رؤية تعليمية مشتركة ،قيادة مدرسية فاعلة يحتاج ،صنع القرارالمشاركة في 

وصنع  القرار ويعملون ، يمتلكون مهارات في اإلدارة ، للمدرسة، وتحتاج هذه المدارس إلى  قادة 
والمشاركين  ،مديرين واسعي اإلطالعال ،الدراساتوقد أظهرت  ).Gray,1990(ضمن فرق عمل فاعلة

  تحصيل أعلى مني ذو، طالب، تتمتع مدارسهم بوجودتعليمي لمدارسهمبشكل نشط في البرنامج ال
  سكربنركما يرى). Steller,2004(التعليمية وحدها   الذين يديرون الجوانب غير،رينيالمدمدارس 

)Scribner,1999 ( التي هدفت لفحص العالقة بين بيئة المعلم والتطور المهني ، أن من ،في دراسته
صالح ؛ مما يدفع ية حفز المعلمين على التنمية المهنية ، وتطور المدرسة واإلمهام المدير القياد

  . األنشطة التطويرية في خراط نالمعلمين لال

 من خالل التفاعل مع اآلخرين،  ففي ،ن تطور المجتمعاتع ناجمةن القياده الواعية أ ،ومما ال شك فيه 
 يتمكن من ، من طراز خاصةقيادهإلى بحنا بحاجة ظل هذا اإلنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية ، أص

حيث يعمل على تحسين أداء المعلمين، وزيادة  ) . 2007الحريري، (مواكبة  التغيرات السريعة 
إنتاجهم ،وإتاحة الفرص الممكنة لنموهم المهني وتطورهم ، والتعرف على أساليب التدريس الفعالة ، 

شديفات، ( واستخدام الوسائل التعليمية  ،طيط للدروس كالتخ،ومساعدتهم على اكتساب المهارات
  وتحديد ، تنمية المعلم مهنياً مهام مدير المدرسة تشملأن) 1999العمايره ، (كما يرى ) .  1998



 

 

 

37

أساليب التدريب ، والنمو المهني بما يتناسب واإلمكانيات المدرسية ، والقدرات المتاحة ، وتزويد المعلم 
نما إفلم يعد  المعلم مجرد شخص مهني يؤدي نوعاً من المهارات ، و ، والمالحظاتبالمقترحات الالزمة

 للقيام بالبحث والتنقيب وكشف المجهول ، والتسلح بأساليب التعلم وطرق ،زمةعليه امتالك الشجاعة الال
  ). 2000عدس ،(التدريس 
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   : الدراسات السابقة 4 . 2

   :الدراسات العربية 1 .4. 2

  :)2012(دراسة اللبدي 

 كما ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة مدير المدرسة، لدوره قائداً تربوياً في مدينة القدس
) 3167( تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس مدينة القدس البالغ عددهم قد يراه المعلمون، و
معلماً ) 280(  وبلغ عددها ، العنقودية العشوائيةبالطريقة فتم اختيارها العينة أما .معلماً ومعلمةً
التحفيز، :  فقراتها على ثالثة مجاالت هيوزعتحيث ،  لجمع البياناتاستبانةاستخدمت قد ومعلمةً، و

 إلى أن أعلى المجاالت ممارسة الباحثةتوصلت أما النتائج فقد . العمل بروح الفريقووضوح الرؤيا، و
 ؛أوصت بضرورة ممارسة المدير للتحفيز بصورة أكبرفقد  لذا ؛حفيزهي وضوح الرؤيا، وأقلها الت

  . لتثبيت روح العمل للمعلمين وعطائهم الفعال

  

  : )2012(دراسة عابدين 

تناولت الدراسة درجة السلوك القيادي للمديرين كما يقدرها المعلمون في محافظات وسط لضفة الغربية 
، إذ تم اختيار عينة طبقية من كافة معلمي مدارس )ريحاالقدس، رام اهللا، بيت لحم، وأ(في فلسطين

فقرة ) 52(فرداً، وتم جمع البيانات من خالل استبانة تضم ) 362(المحافظات المذكروة، وبلغ عددهم 
أن درجة السلوك القيادي للمديرين كما يقدرها المعلمون : موزعة على خمسة مجاالت، وكانت النتائج

 كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دالة احصائية  الفرعية او الكلية،متوسطة، سواء في المجاالت
بين متوسطات استجابات المعلمين تعزى للجنس لصالح اإلناث، وبحسب الخبرة لصالح ذوي الخبرة 
القليلة، وبحسب المرجعية لصالح مدارس وكالة الغوث، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائية بحسب 

  . والتخصصالمؤهل العلمي، 
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  ) : 2011(دراسة الغامدي 

 من وجهة نظر مديري ،الدراسة للتعرف على متطلبات القيادة التربوية في عصر المعرفة جاءت
 وتكون مجتمع الدراسة من جميع ، المنهج الوصفي التحليلي وقد استخدم الباحث .مدارس التعليم العام 

وتكونت عينة . مديراً ومديرة ) 643(غ عددهم مديري مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف ، وبل
 فقد جمعها البياناتاما مديراً ومديرة ، ) 400(عشوائية من الطبقية الالتي اختيرت بالطريقة ،الدراسة 
، فقد توصل تائج الدراسةفيما يتصل بنو. باستخدام استبانة موزعة فقراتها على ستة مجاالت الباحث 

كان بدرجة عاليةً جداً،  ،لمديرين ألهمية متطلبات القيادة في عصر المعرفة أن بعد إدراك ا:الباحث إلى
كان بعد إدارة في حين   وتطبيق مبادئ الجودة الشاملة كان بدرجة متوسطة،،بينما تفويض السلطة

 الباحث بضرورة قد خرجو.  بدرجة ضعيفة، والشراكة المجتمعية، ودمج التقنية في التعليم،المعرفة
 ،تواكب التطور الحديث ،بحيث تتوفر فيهم خصائص قيادية، ر الختيار القادة التربويينوضع معايي

  .وعب المستجدات التربوية توتس

  

  : )2010(سة  نحيلي ادر

 إلى الكشف عن دور مديري المدرسة في رفع كفاية المعلمين، وذلك من خالل معرفةسعت الدراسة 
التي عقدتها  ، والملتحقين بالدورات التدريبية،والثانوية، والمتوسطة ، مديري المدارس االبتدائيةآراء

 مكونة فجاءت ،ةقصديطبقت الدراسة على عينة  و.بها للفصول الدراسية األول والثانيأكلية المعلمين ب
 ، استخدم استبانةكمامن مجتمع الدراسة، % 56,12بما يعادل ،ووكالئها  ، من مديري المدارس87من 

أهمية دور  فتوصلت إلى  النتائجأما . محاور6موزعة على ، فقرة 60 من تكون ت، وفدلجمع البيانات
 واإلدارية، ،واالجتماعية ،العلمية:  في مجاالت البحث المختلفة،مدير المدرسة في رفع كفاية المعلمين

 وغرس الثقة بالنفس، واالعتزاز واالفتخار بالمهنة، وإكساب المعلمين المهارات الالزمة في معالجة
ى وصقد أ و.والوسائل التعليمية الحديثة ،المشكالت التي تعترضهم، وفي مجال استخدام طرائق التدريس
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 لتتمكن من مواكبة التطورات ؛المدارس الصناعيةفي العاملة  ،رورة تنمية الموارد البشريةبضالباحث 
  .التكنولوجية

  

  ): 2011(دراسة حمارشة 

ت القيادية لمديري مدارس رام اهللا والبيرة، كما يراها المعلمون تناولت الدراسة العالقة بين الممارسا
 ) 406(نت عينة الدراسة من ومعلماً ومعلمة، وتك) 4024(بلغ عددهم وقد  ومستوى الدافعية لديهم،

، تيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وتم توزيع استبانة لقياس الممارسات القياديةخمعلماً ومعلمة، تم ا
ية لمديري وكانت تقديرات أفراد العينة للمارسات القياد. نجاز لدى المعلمينقياس دافعية اإلوأخرى ل

، وجاءت دافعية اإلنجاز لدى المعلمين بدرجة )3.36(المدارس بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي
ووجود عالقة ارتباطية ايجابية مرتفعة بين الممارسات القيادية ). 3.83( بمتوسط حسابي،مرتفعة

  .نجاز لدى المعلمينلمديرين  ودافعية اإلل

  

   ) :2010(  دراسة  شلدان و العاجز

 لدى معلمي مدارس المرحلة ، في تنمية اإلبداع،لى التعرف على  دور القيادة المدرسيةإ الدراسة تهدف
.  وقد استخدم الباحثان المنهج الوصف.من وجهة نظر المعلمين ،محافظات قطاع غزةفي الثانوية 

أما نتائج  ). 3416( من المجتمع األصلي البالغ  %) 11( بنسبة  ، )303( ت عينة الدراسةوبلغ
" توثق العالقة بين المعلمين على أساس من التسامح والجدية في العمل"  يءالدراسة فقد تمثلت في مج

اهيم وحقائق تشجع القيادة المدرسية على إثراء المقررات بأنشطة ومف" ، بينما جاءتفي المرتبة األولى
لتنمية اإلبداع لدى ؛ ة ومسابقات علمي،تنظم رحالت علمية ترفيهية " أما ،في المرتبة الثانية" إبداعية
 التي تنمي ،تخصص ميزانية لألنشطة الالصفية" ت بينما جاء،جاءت في المرتبة قبل األخيرة" المعلمين
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تيار قيادات مدرسية واعية، تؤمن بأهمية  بضرورة اخان الباحثىلذا أوص؛ في المرتبة األخيرة" اإلبداع
  . اإلبداع في البيئة المدرسية، وتسعى لتنميته لدى المعلمين والمتعلمين

  

  ):2009(دراسة سليم

تناولت الدراسة العالقة بين السلوك القيادي والمناخ التنظيمي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية 
علميهم، وتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية، في محافظات شمال الضفة، من وجهة نظر م

واستخدمة ).6564(من مجتمع الدرساة البالغ عدده% 10معلما ومعلمة أي بنسبة ) 656(وتكونت من 
الديمقراطي والدكتاتوري (استبانات االولى لقياس السلوك القيادي موزعة على ثالثة مجاالت هي 

االتصال والتواصل ( مجاالت هي 6اخ التنظيمي، موزعة على ،واستبانة لقياس المن)والترسلي
  ).والتنظيم واالدراة وظروف العمل واعباءه القوانين االدراية

 يلية ،%)780,(وكانت نتائج الدراسة أن السلوك الديمقراطي هو األكثر ممارسة
، يلية )85,4%(، بينما حصل مجال القوانين اإلدراية على أكثر تطبق بنسبة%)67,6(الدكتاتوري

 ، ودلت النتائج انه ال توجد فروق ذات دالة احصائية تعزى لمتغيرات %85,2)(مجال التنظيم 
الجنس والتخصص والمدرسة والمؤهل العلمي، بينما وجدت فروق لمتغير عدد سنوات الخبرة، كما 

وصت به الدراسة اظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين السلوك القيادي والمناخ التنظيمي، ومما ا
  . االهتمام بتطوير اإلدارات المدرسية

  

   ) :2008غنيمات ، ( دراسة 

في ضوء  ، لمديري المدارس الثانوية،لى بناء أنموذج للقيادة التربوية الفعالةإ الدراسة سعت هذه
 10(ة وشكلت عينة الدراس.  الكويتةبدول ، والثقافي،واالجتماعي ،والواقع السياسي ،التجارب العالمية
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اختيارهم بالطريقة الطبقية كان معلماً معلمةً،  ) 886(من مجتمع الدراسة، حيث تكونت من %) 
 .دولة الكويتفي لقياس خصائص القيادة التربوية ، فقرة ) 52( م استبانة مكونة من االعشوائية، واستخد

ة في ضوء التجارب العالمية تمثلت واقع القيادة التربوية الفعال: ، فيمكن إيجازها في أننتائج الدراسةأما 
بداعية، واالهتمام إلبالمشاركة في صنع القرار، والتفويض والتحفيز، والقيادة المؤثرة، والقدرة ا

 وأن ،وإدراك البيئة المحيطة ، والقيم والرؤية، وأخالقيات القيادة، واالتصال،بإحتياجات المرؤوسين
والرؤية ، وتعيينهم، وتدريبهم ،اختيار القادة التربويينفي ثل عناصر أنموذج القيادة الفعالة المقترح تتم

 والتحسين، وإدارته ،واالتصال والتطوير ، واالبداع،التربوية للقائد التربوي، واالنظمة والتعليمات
ل  توص، وفضال عن ذلك فقد واالهتمام بحاجات المجتمع، وتفويض الصالحيات،للموارد البشرية

،  في ضوء الواقع السياسي واالجتماعي والثقافي،دولة الكويتفي قيادة التربوية  إلى أن واقع الالباحث
ستثمار الموارد البشرية المتاحة ورفع ا، و والعادات العربية واالسالمية، على القيمفي التأكيد  تمثلقد

  .جتمع الكويتي  وتلبية حاجات الم،لتعامل مع تكنولوجيا المعلوماتمن خالل ا ،مستوى القيادات

  

   :  )2007 (رج واخرون فدراسة الم

 تقوم علي ،  في إعداد المعلم وتنميته مهنيا، وهي دراسة مكتبية،االتجاهات المعاصرةتناولت الدراسة 
 للوقوف على ، المتعلقة بموضوع الدراسة،)العربية واألجنبية(مسح جميع أدبيات الدراسات السابقة 

 وقد أظهرت الدراسة االهتمام. ياداد المعلم وتنميته مهن والنظم إلع،أحدث االتجاهات المعاصرة
 في مراحل ،باالتجاهات الحديثة في مجال إعداد المعلم وتنميته مهنيا،  للدول المتقدمة والنامية،المتزايد

،  تشمل اإلعداد قبل الخدمة،عملية مستمرة تمثل ، توصلت الدراسة إلى أن إعداد المعلمماالتعليم العام، ك
 وال تنتهي عند تخرج ، فإن التنمية المهنية للمعلم عملية تتصف بالديمومةه وعلي،ريب أثناء الخدمةوالتد

، وقد اختتمت الدراسة بتقديم تصور مقترح لتطوير نظام إعداد المعلم وتنميته مهنيا، الكلية فيالطالب 
: منها، صيات االجرائيةوقد طرح فريق البحث مجموعة من التو .بما يتناسب مع ااالتجاهات المعاصرة

و الوقوف بكل السبل على االتجاهات العالمية المعاصرة في البالد المتقدمة في مجال إعداد المعلم 
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في الكويت، وإعادة النظر في  هوإمكانياتواالستفادة منها بما يتناسب مع ظروف نظام التعليم  ه،تدريب
 تضمن اختيار أفضل المستويات ،تطبيق مقاييسمن خالل  ئهم،وانتقانظام اختيار طلبة كلية التربية 

  .وتطبيق التقنية الحديثة، لكتروني في إعداد المعلمالمتقدمة، االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم اإل

  

   ):2007بلبيسي ، ( دراسة 

انوية  لدى مديري ومديرات المدارس الث، درجة ممارسة المهام القيادية علىتعرفال الدراسة إلى تهدف
تكون  ، وقدمن وجهة نظر المعلمين فيها والمديرين أنفسهم،الحكومية في محافظات الضفة الغربية 

 مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية،
انوية الحكومية الثمعلمي ومعلمات المدارس كما شملت الدراسة  ،مديرا ومديرة) 627(عددهم بلغ  وقد

 الدراسة على عينة قوامها ت الباحثةوقد أجر.  ومعلمةمعلماً) 8280( وعددهم ،في محافظات الضفة
تقريبا %) 8(  معلما ومعلمة، بما نسبته )635(تقريبا، و  %) 20(  بما نسبته ، مديرا ومديرة) 107(

 : للمديرين والمديرات، والثانية، االولى:يغتينبص فقد طورتها الباحثة ستبانة اال ، أمامن مجتمع الدراسة
ولى لممارسات أن المرتبة األوقد توصلت الباحثة إلى . ةفقر) 62(مشتملة على ، للمعلمين والمعلمات

 لمجال العالقة مع المجتمع ،المرتبة الثانيةبينما كانت  ،%)88,8(المهام القيادية كانت للمجال اإلداري 
والخامسة ، %)78,2(، والرابعة للمجال الفني  %)79,2(ثة لمجال الطلبة ، والثال%)79,6 (المحلي

فضال عن .  %)73,8( السادسة لمجال العالقات االنسانية في حين كانت  ، %)74,2(لمجال المعلمين 
تحفيزهم وتشجيعهم على  من خالل ، تشجيع المعلمين على النمو المهني،أوصت الباحثةذلك، فقد 

 ومتابعة دراساتهم العليا، وتشجيع المديرين على مشاركة ،واألبحاث، رات العلميةشتراك بالمؤتماال
  .تخاذ القراراالمعلمين في 
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  ) : 2007نصر ، ( دراسة 

 في التنمية المهنية لمعلمي ،كوحدة تطوير، الدراسة للكشف عن دور برنامج المدرسة سعت هذه
معتمداً  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي،  .غزة  في مدارس وكالة الغوثفي ساسية المرحلة األ

من ،  ومعلمةمعلماً) 550(على عينة الدراسة المكونة من ، وزعها  فقرة)49( استابنة مكونة من على 
: لىإتوصلت الدراسة قد  .ساسية ومعلمة من جميع معلمي مدارس الغوث األمعلماً) 3887( بين 

كثر بالنمو المهني للمعلمين، أاالهتمام و، )علياالدراسات لا( تشجيع المعلمين على مواصلة التعليم 
االهتمام بتوفير مناخ تعليمي مناسب، وإعطاء المعلمين دورا مهما وفاعال في عمليات التعليم والتعلم و

  .والتقويم 

  

  ):2007( دراسة  أبو تينة و الروسان

 من وجهة نظر المعلمين الفائزين ،رسكشف عن األنماط القيادية المفضلة لمديري المدا الدراسة التهدف
 وقد تكونت عينة الدراسة من ،بجائزة الملكة رانيا  العبد اهللا للمعلم المتميز، وعالقتها بتميزهم التربوي

وجود عالقة :  نتائج الدراسة ثالث خالصات، هيما أ. 2006من المعلمين الفائزين لعام، معلماً) 62(
 بين نمط القيادة ،تَّحويلية والتميز التربوي، وجود عالقة متوسطةقوية، وموجبة بين نمط القيادة ال

كما ي،  والتميز التربوي،ين القيادة الترسلية ب والتميز التربوي، توجد عالقة ضعيفة، وسلبية،التبادلية
ة التبادلية،  تليها القياد،هي األفضل تنبؤاً بالتميز التربوي،  أن القيادة التَّحويلية،أظهرت نتائج الدراسة

  .أما القيادة الترسلية فكانت متنبئاً سلبياً للتميز التربوي 
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  ):2007 (حمدأدراسة 

في ، في المدارس الثانوية الحكومية ، التعرف على السلوك القيادي الممارس سعت الدراسة إلى 
 والمدير ،بتدئوالتعرف على مدى ممارسة المدير الم, محافظة رام اهللا والبيرة كما يراه المعلمون

،  والتعرف على الفرق في ممارسة أبعاد القيادة الفعالة ، ألبعاد القيادة الفعالة في هذه المدارس،الخبير
في هذه  ) اً وكيفياًكمي ( المنهج الوصفي  الباحثاستخدموقد .لدى المدير المبتدئ والمدير الخبير

 حيث بلغ عدد المدارس المختارة ،العشوائية يةر عينة الدراسة بالطريقة الطبق اختياكما أنهالدراسة ، 
مدرسة مديرها خبير، حيث بلغ عدد ) 22(و ، مدرسة مديرها مبتدئ ) 20(و,  مدرسة حكومية )42(

 )190( ، وفي مدارس المدير الخبير اًمعلم) 153 (المعلمين و المعلمات في مدارس المدير المبتدئ 
: التي تتمثل في ،مجاالت القيادة الفعالةدد  تح ،فقرة ) 58 (قام الباحث بإعداد استبانة شملت. معلماً

 النتائج  وجود فروق قد أظهرتو. وحل المشكالت , اتخاذ القرار و, التمكين و, االتصال والتواصل 
  المجاالتفيتعزى لصالح  المدير الخبير ، في متوسطات إجابات المعلمين ،ذات دالة احصائية

. ما يستخدم المدير الخبير أبعاد القيادة الفعالة) غالباً ( المعلمين  تتجه نحو جاباتإ؛ فقد كانت جميعها 
 ،إجراء دراسة لمقارنة مدى ممارسة المدير المبتدئ والمدير الخبيرب ة المديرين الباحثتوصأوقد 

ني  إلى تدتؤدي التي ، والمعلمين ، ومعرفة األسبابينريمن وجهه نظر المد، ألبعاد القيادة الفعالة 
  . الخبير قرينه للقيادة الفعالة عن،ممارسة المدير المبتدئ 

  

 : )2005 (دراسة  أبو جبل 

،  في محافظة غزة،في مدارس التعليم األساسي العليا الحكومية،  األنماط القيادية السائدةتناولت الدراسة
 من مديري %)50(كونة منم، قصديةال بالطريقة  العينة اختيارمت وقد. وانعكاساتها على أداء المعلمين

 كما عمد مدرسة، )56(البالغ عددها ومديرات المدارس األساسية العليا الحكومية في محافظة غزة،
(  البالغ عددهم ، من معلمي ومعلمات تلك المدارس %)50( مكونة من،عينة عشوائيةالباحث إلى اختيار 
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 ثم ،لديموقراطي، يليه النمط الترسليتوصلت الدراسة إلى شيوع النمط اقد  و. ومعلمةاًمعلم) 854
  .الذي يمارسه مدير المدرسة وأداء المعلمين، بين النمط القيادي وثيقة وجود عالقة واالوتوقراطي، 

  

   ) :2004  (دراسة عودة

 لبعض المهام ،في محافظة بيت لحم ،لى تقييم واقع ممارسة المدارس الحكوميةإ الدراسة  هذههدفت
 وقد تكون . من وجهة نظر المديرين والمعلمين،وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين، القيادية الفعالة

فقد اختارتها العينة أما محافظة بيت لحم، في  ومعلمي المدارس الحكومية يريمجتمع الدراسة من مد
، اً مدير)42(عددهم ، البالغ من مجتمع المديرين%) 50(إذ شكلت بالطريقة الطبقية العنقودية، الباحثة 

 استبانة للمهام ة الباحثتاستخدم وقد .معلماً ومعلمة) 294( وعددهم  ،من مجتمع المعلمين%) 20( و
لقياس الرضا الوظيفي ) مينسوتا( فقرة، واستبانة ) 65(مكونة من  ،القيادية الفعالة لمدير المدرسة

للمهام ،  في بيت لحم ،ميةة مديري المدارس الحكوس أن ممار:، فتمثلت في نتائج الدراسةأما .للمعلمين
   .يرينكانت عالية من وجهة نظر المعلمين والمد، قد القيادية الفعالة

  

  ) : 2003 (البهبهائيدراسة 

ساسية في ضوء لمعلمي المرحلة األ ، لالرتقاء بالمستوى المهنياً، مقترحاً الدراسة تصور هذهتناولت
جريت الدراسة على جميع مديريات التعليم وقد أ التي تواجههم في محافظات غزة،، المشكالت المهنية

 اًستخدمم ، ومعلمة معلماً)400( من ، مكونة عينة عشوائية الباحثاختياروقد  .محافظات غزة في 
 ، إدارية: هي، مجاالت)6( موزعة على ، فقرة)60(مكونة من ، استبانة ب مستعيناً ،المنهج الوصفي

توصلت الدراسة الى ضرورة تقديم دورات قد  و.نفسية، وةقتصاديوا ،جتماعيةوا ،مهنيةو ،مدرسيةو
 وتوفير ، وتخفيض نصاب المعلم من الحصص،قامة نواد اجتماعية في الفصولإ و،تدريبية  للمعلمين

  .والمخلصينكفاء  طالئع من المعلمين األ
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  ) :2003شاعر ، ( دراسة 

 في ضوء ،دور القيادي للمدير لل،ساسيةحول تصورات مديري المدارس األ،دراسة ميدانية  هي 
 في،  تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس االساسية، وقدمتغيرات العصر

ستبانة مكونة من أما أداة الدراسة، فهي اولى والثانية، أل اربد امديريتي الرتربية والتعليم في محافظة
الطلبة ، والمعلمين ، (ي لمدير المدرسة مع  الدور القياد:هي ،ربعةأموزعة على مجاالت ، فقرة) 61(
أن تصورات مديري ، النتائجوفيما يتصل ب .)االدارة الحديثة والمجتمع المحلي واولياء االمور  ، و

كما أكدت على عدم وجود  عالية، و، جاءتساسيةالمدرسة األ  لمدير،المدارس للدور القيادي المستقبلي
 أو ،تعزى للجنس ، للدور القيادي لمدير المدرسةيرين، المد في تصورات،حصائيةإفروق ذات دالة 

  .أو المؤهل العلمي، الخبرة

  

  ) : 2003 (الكدراوي دراسة

 في مديرية تربية ، لدى مديري المدارس، واقع القدرات القياديةى التعرف على الدراسة إل هذههدفتست
) 128(من  مكونة  عينةىالدراسة عاشتملت وقد . من وجهة نظرهم ،منطقة عمان الثالثة في األردن

 قدرة من القدرات 12إن : ، فتتمثل في النتائج أما .واستخدم الباحث المنهج الوصفي،مديرا ومديرة 
 )17(، بينما )%80(لدى أفراد العينة عن  ،زادت نسبة االمتالك لها، المقاسة بمقياس القدرات القيادية

، وكان مجال القدرات الموضوعية في )%30(ا أقل من كانت نسبة امتالكه ،قدرة من هذه القدرات
 ثم مجال العالقات )%71,65(  ثم مجال المرونة بنسبة)%74(22, بنسبة امتالك ،المرتبة األولى

حيث ، )%21,71(في حين كان مجال قدرات مبادئ االتصال بنسبة ) %2,444(اإلنسانية بنسبة 
  .احتلت المرتبة األخيرة
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   :)2002(دراسة الوتاري 

التي تتوفر لدى مديري المدارس ، داريةلى التعرف على الكفايات القيادية اإلإ الدراسة  هذهتهدف
تكونت وقد .  من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وما ينبغي أن يكون عليه، بما هو قائم فعالً،الثانوية

 تكونت كما.  ومعلمة فيهاماًمعل) 245( ومن ، في أمانة العاصمة،مدرسة ثانوية) 26(عينة الدراسة من 
االدراكية التصورية، والفنية المهنية، : (ربعة موزعة على المجاالت األ،فقرة) 180(االستبانة من 

 ، تقدير المعلمين والمعلمات،ومما توصلت اليه الدراسة ).الذاتية  الشخصيةوالعالقات االنسانية، و
كثر، ووجود أف %) 90( همية سة بدرجة عالية من األالدرافي دارية الواردة لجميع كفايات القيادة اإل

  . وما ينبغي أن تكون عليه ، ربعةأل بين ما هو قائم فعال  للممارسة الكفايات ا،حصائيةإفروق ذات دالة 

  

   ):2000دويكات، (دراسة  

ات في محافظ، عند مديري المدارس الثانوية الحكومية، الدارسة إلى معرفة النمط القياديهذه  تهدف
 العالقة بين نمط القيادة، وتفويض إلى معرفةهدف كما تمن وجهة نظر المعلمين، ، شمال فلسطين

 من مدارس محافظات شمال ،عشوائية عينة طبقيةالباحث اختيار . السلطة عند مديري المدارس
 النمط  وقام الباحث باستخدام مقياس النمط القيادي، ودمج،معلماً ومعلمةً) 312( تشكلت من ،فلسطين

 الدكتاتوري، والدبلوماسي، والسلبي، : هي، ليخرج بأربعة أنماط؛التشاركي في النمط الديمقراطي
،  الدراسةأما نتائج. والديمقراطي، كما استخدم الباحث مقياس تفويض السلطة الذي قام بتطويره بنفسه

في محافظات  ، ية الحكوميةعند مديري المدارس الثانو ، ظهور األنماط القيادية السائدةفقد تمثلت في
 في السلبي، ثم الديمقراطي،فالدبلوماسي، : وفق الترتيب اآلتي ، من وجهة نظر المعلمين،شمال فلسطين
  .  النمط الدكتاتوري من األنماط السائدة حين لم يظهر
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       : الدراسات االجنبية  2. 4. 2

 .(Antonio & Morales , 2011)ليز ردراسة أنطونيو ومو

 أجريت على معلمي  وقد على تطوير المعلمين مهنياً،، الدراسة مبررات اإلنفاق المالي هذهناولتت
 .  ومعلمةمعلماً) 50( بلغ عددهم وقد  كانت مدارسهم األقل تحصيال، ممنالفلبين، في الرياضيات 

 وقد ، مجموعة ضابطة، والنصف الثاني،ول مجموعة عشوائيةالنصف األ: نصفينوقسموا إلى 
 على زيادة معرفة المعلمين بالمحتوى، وتطوير أدائهم عمد الباحثان.  أسابيع5استمرت الدراسة مدة 

: ، فقد شملت نتائج الدراسةأما .طرق التدريسفي مجال الصفي ، وإطالعهم على كل ما هو جديد 
قد و. مين بأنفسهمزيادة ثقة المعلو ،مما رفع تحصيل الطلبة؛ زيادة فعالية التدريس للمعلمين المشاركين

 . أكثر من المعلم الخبير ، استفادة المعلم العاديالحظ الباحثان

      

 : ) 2010( الواردة في دراسة العرابيد )  Dunlap & Daresh(دراسة دنالب وداريش 

لكي يكون ؛  التي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة ، الدراسة إلى التعرف على أهم المميزاتسعت هذه
من مديري ،  على عينة عشوائية ، في مدرسته، وقد قام الباحثان بطرح أسئلة فعاالًاًبويقائدا تر
 :  إلى نتائج أهمها الباحثانوصلوقد ت. الواليات المتحدة األميركية في  ، في والية تكساس،المدارس
أن يتحلى ، و فعاال ويعزز ذلك ببرامج تدريبية لكي يكون مديرا ؛ مدير المدرسة فن القيادة أن يمتلك

قادرا على بناء عالقات إنسانية مع العاملين مدير المدرسة أن يكون  ، ومدير المدرسة بآداب المهنة
 .معه
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  : )  Crum& Sherman,2008(دراسة كرايم  

في والية ،  في المدارس العليا المتميزة بالنجاح ، القيادة التربويةعلىالتعرف سعت الدراسة إلى 
التي شملت ، المقابلة على  جمع البياناتوقد اعتمد الباحث فيمريكية، لواليات المتحدة األنيجيرسي في ا

ن، والتواصل يالتمكو والتفويض، ،تسهيل القيادة والمسؤوليةوتطوير الموظفين، : منمجاالت القيادة 
 بين ،تفعة النتائج وجود عالقة ارتباطية مر وقد أظهرت.إدارة التغييروتيسير التعليم، ووالوئام، 

  .والنجاح الذي تحققه المدرسة ،  التي يقوم بها مدير المدرسة،الممارسات القيادية

  

  :Archbold,2004)( دراسة ارشي بولد 

ن في المدارس المتوسطة، حيث تم ي من وجهة نظر المعلم،تناولت الدراسة خصائص المدرسة الفعالة
 ،لجمع البيانات  الباحثريكية مختلفة، واستخدمواليات أم) 3(مدارس، في ) 3(معلماً في ) 76( جمع 

 ضرورة أن يكون المدير :الدراسةوكانت نتائج . حول خصائص المدير الفعال،  واسئلة مفتوحةاستبانة،
يتخذ و، اًذكيو للمعلم، اًداعمويمتع باستقاللية، ولديه القدرة على اإلتصال والتواصل، وسريع البديهة، 

  .قدرة على حل المشكالت للديه اوالقرارت بالوقت المناسب، 

 

  :  ) (Epps, 2002 دراسة ايبس

 وتحسين ، من أجل تحسين الطالب، التي يتبعها مدير المدرسة، الدراسة إلي تحديد االستراتيجياتتهدف
 من خالل المقابالت مع  الدراسة، معلوماتت وقد جمع. وتحقيق رضاهم الوظيفي،إنتاجية المعلمين
 إذ ، والتقارير المدرسية،  والمالحظة ،انةاالستب فضالً عن ، وأولياء األمور،نالمديرين والمعلمي
 أن يبين أثر النمط  القيادي  من خاللها، والتي يستطيع الباحث، النظرية الموقفيةىاعتمدت الدراسة عل
حسين من أجل ت،  (ITBS) أداة  استخدام، كما اعتمدت الدراسة السياق االجتماعي ىلمدير المدرسة عل
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 خلصت الدراسة وقد .التحصيل األكاديمي) (SIPAAAواختبار المهارات  ،تطوير التخطيط المدرسي
 لتحسين إنتاجية المعلمين ؛ التي يمكن أن يتبعها مدير المدرسة الجديد، مجموعة من االستراتيجياتىإل

السماح للمعلمين ، ومينبناء الثقة مع المعل: منها  وبالتالي تحسين تحصيل التالميذ ،ورضاهم الوظيفي
تشجيع التعاون بين أعضاء مجموعة و ، التي يرغبون في استعمالها،في اختبار المواد التعليمية الالزمة

استخدام نمط االتصال و، تشجيع التغيير المنظمو، تحسين المناخ المدرسيو، احترام المعلمينو ،العمل
  .ةبلوالط ، وأولياء األمور ،المفتوح مع المعلمين

  

   : Cuellar,2002) (دراسة  كويللر  

دراسة لمعرفة أثر نمط القيادة الذي يمارسه مديرو المدارس على المعلمين في كاليفورنيا، الهذه جاءت 
 وأشارت النتائج إلى أن سلوك  وقد.معلماً ) 300( مديراً و ) 150( وتكونت عينة الدراسة من 

 إذ يعمل على رفع ؛ه تاثير إيجابي وكبير في المعلمين ل،العالقات اإلنسانية الذي يمارسه المديرون
  .أثناء قيامهم بأعمالهم، مستوى الرضا المهني عندهم، فيجعلهم يبذلون جهوداً إضافية

  

  ) :Hawkins,2002(   دراسة  هاوكنز 

لمناخ  وبين ا، كما يراها المعلمون، الدراسة العالقة بين النمط القيادي في المدارس الثانوية هذهتناولت
 .معلماً) 133( ، ومعلميهم البالغ عددهم مديري مدارس) 9( تم أخذ عينة من المدرسي في نيوجرسي،

على المناخ العام للمدرسة، حيث كان سلوك القيادي لمدير المدرسة يؤثر وتوصلت الدراسة إلى أن ال
 المدرسة أكثر انفتاحاً ، السلوك القيادي يميل إلى النمط الداعم منه إلى النمط الموجه، كما كان مناخ

  .وكان نمط القيادة التحويلية  أكثرها فاعلية على المناخ المدرسي
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  : )Mendel,2002( مندل  دراسة 

من  ،ا المدارس في والية سيتي بأمريكا الدراسة إلى اختبار أساليب القيادة التي يتبعها مديرو هذه هدفت
، ومعرفة أيها ) الموجه، وغير الموجه، التعاوني ( رسية، وهي األساليب التالية في القيادة المدأجل تحديد 

ومدى توافق مفاهيم المعلمين للسلوك القيادي لمدرائهم مقارنة مع أكثر مالئمة للمناخ والبيئة المدرسية، 
 استبانتينمدرسة، وتم استخدام ) 134(معلماً، في) 169 (تكونت العينة من. مفاهيمهم للمناخ لمدرسي

كانت النتائج أن أغلبية  . والثانية للمناخ المدرسيالثانوية،علق بالسلوك القيادي لمديري المدارس ولى تتاأل
ن يمارسون أسلوب القيادة التعاوني في مدارسهم، والذي ينعكس بشكل ايجابي على جو العمل يالمدير

  .للمدرسة 

  

  ) :Hiler,2002( دراسة هيلر 

في التعامل بلطف مع مرؤوسيه ؛ لخلق بيئات مدرسية انسانيه تناولت الدراسة قدرات القائد التربوي 
يستطيع من خاللها المعلم والطالب الوصول لغاياتهم، من خالل التعرف على أساليب القيادة المستخدمة، 
من حيث اإلصغاء لآلخرين، وعدم القسوة، واالهتمام بهم، والبحث القائم على العقل، واإلهتمام بمشاعر 

مكافئات بدل العقاب، وكانت النتائج أن القيادة االنسانية تؤدي إلى زيادة الفاعلين، وتزيل المعلمين، وال
 ، والتوتر في نفوس المعلمين، وتقبل المعلمين لقرارات القائد إن جاءت بطريقة إنسانية وإن فحاجز الخو

      . كانت قاسية 

   

 : Phyllis,2000  &(Medina (ان ميديدراسة  

 ،هموإبداع  و دافعية المعلمينىعل ،اسة إلي استكشاف مدى تأثير قوة القائد االجتماعية الدرهذه هدفت 
 ) 18(  تم اختيارهم من ،معلما ) 132( شملت عينة الدراسة قد و، في المدارس الثانوية واألساسية
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 ، االجتماعيةواستخدم الباحث أداة قوة القائد .من منطقة جنوب كارولينا ، مديريهمى باإلضافة إل،مدرسة
 وأداة الدافعية ،واستبيان الدعم واالستقالل،  وأداة اتجاهات األفراد نحو اإلبداع،واستبيان الدعم التقني

 من ،أن اإلبداع لدى المعلمين يخضع لعدة مؤثرات:  النتائج اآلتيةىتوصل الباحث إلقد  و. اإلبداعنحو
 ىحيث إن مستوى الدافعية لد؛ علم الشخصية ومستوى دافعية الم، التقني من المدرسة،أهمها الدعم

 ،قوة القائد االجتماعية،فضالً عن أن مع اإلبداع لدى المعلمين، يجابية مباشرةإرتبط بعالقة م ،المعلمين
  . والدعم التقني لهم، الدافعية للمعلمين، أو تعيق،يمكنها أن تزيد

  

   : )Schwahn &  ( Spady,1998شوانسو  دراسة سبيدي) 6

يحاول أن يجمع  ،لى إطار مقترحإلتوصل  سعت نحو ا،أمريكافي سة مسحية تحليلة ا بدرلباحثان قام ا
 وتحليل ، لالطالع على القيادات التربوية خاصة؛ القيادة عامة وقيادة التغييرحولكل ما كتب 

على خالصة  معتمدين ،والتخطيط لمزيد من التغيير المنظم والنمو المهني،  وأدائهم القيادي،ممارساتهمر
 تناول ، كتاب100استعرضوا وقد  ،خبرات الخبراء والقادة التربويين وتجاربهم وممارساتهم الناجحة

؛ من ظروف وحاالت صعبه،  ونقلهم نقلة نوعية،لتركيز على تحول مؤسساتهممع ا، دارةاإلبالقيادة و
 الى ةخلصت الدراسوقد .  غاياتها التطويرية بتفوق وتميزحققت من خاللها، تجارب ناجحةإلى 

 في الدراسات والكتب ،يجابي والتغيير اإل،فكار المطروحة حول القيادة الفعالة، تصنيف جميع األ
طلق عليها الباحثان مجاالت أو ميادين ، أمجموعات رئيسة) 5( ضمن ،والمقاالت والبرامج التدريبية

  :  وهين،األداء القيادي

   .هدافرسيخ القيم والغايات واأليعمل على ت: قيادة القيم التنظيمية. 1

 حيث ،ها المستقبليئ ورسم أدا، لتشكيل توجه المؤسسة؛تسعى لتهيئة إمكانات إبداعية: قيادة الرؤية. 2
 يحرص على دمج العاملين معه 
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داء وإنجاز األ، بداع لتحقيق اإل؛حيث تعمل على تطوير اتفاق جماعي: قيادة الثقافة المؤسسية. 3
 . وتعزيز المشاركة الجماعية، يدعو الى التطوير،يجابيإوتهيئة مناخ ، سة التربويةالنوعي في المؤس

جراءات  والتأكد من  اإل،ن لتنفيذ رسالة المؤسسةوحيث يساند العامل: قيادة الخدمات التربوية. 4
  .يجابية المثمرة لتحقيق النواتج اإل؛التنظيمية المتبعة فيها

 

 ) :   (Chimonye,1998دراسة شيموني  

 في والية  لها،مديري المدارس الثانويةة وكيفية ممارس،  كيفية فهم القيادة ىالدراسة التعرف علحاولت 
قد  السمعة الحسنة، وى عل،ايمو في نيجيريا، والتعرف علي كيفية استحقاق ثالث مدارس في الوالية

 ) ٣(غت عينة الدراسة  وتحليل الوثائق ذات الصلة، وبل، والمالحظات،استخدم الباحث المقابالت
 ،أن المديرين الثالثة قاموا بأدوار هامة: ىتوصلت الدراسة إلقد و . استحقت السمعة الحسنة،مدارس

 ،من خالل إظهار الممارسات المهنية،  تميزت عن غيرهم،ساعدت في إكسابهم السمعة الحسنة
 وهو األسلوب ،سلوب القيادة المختلفة وانتهاج أ، المسؤولية الجماعيةى والتأكيد عل، والشجاعة،وااللتزام
  . والمصادر اإلنسانية، والسياسي الرمزي،التركيبي

  

  Peterson,2003) :    ( دراسة بترسون

 معرفة دور مدير المدرسة في تطوير العاملين مهنيا، وشارك فيها معلمون حاولت هذه الدراسة
قد  و. في والية نيويورك،ة األمريكية في احد المناطق التعليمي،مدرسة أساسية) 16(ن  ميرون،ومد

 في تنمية العاملين مهنيا، وإلى ضرورة شمول خطة تطوير يرين الكبيرلمددور ا إلى  الدراسة،توصلت
  . لألخذ بحاجات المعلمين ومتطلبات المدرسة التربوية؛المدرسة المستقبلية
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 : )  Woodard,1994(  دراسة وودارد

 في ،والية جورجيا، في  لدى مديري المدارس الوسطى،ألنماط القيادية الدراسة إلى تحديد ا هذههدفت
والكشف عن العالقة بين األنماط . الواليات المتحدة األمريكية، وتحديد مستوى دافعية المعلم نحو العمل

 الباحث المنهج الوصفي قد وظف ودافعية المعلم نحو العمل، ،القيادية لدى مديري المدارس الوسطى
 . لقياس دافعية المعلم للعمل؛ والثانية، لوصف السلوك القيادي؛األولى ،نيانتب استاًستخدمم ،التحليلي

 وقد ، ودافعية المعلم للعمل،وجود عالقة بين النمط القيادي لمدير المدرسة: من أهم نتائج الدراسةو
ن لدى مدير له قدرة للعمل عندما يعملو  لدى المعلمين،د دافعيةووجتؤكد أعطت الدراسة داللة إحصائية 

  .عالية من مهارات السلوك القيادي

  

   ) : Smith,1994  (دراسة سميث 

 بتقبل خطواتهم القيادية ، خصائص القيادة المتعلقة بقدرة المديرين علي إقناع المعلمينتناولت الدراسة
ان المعلم، وهل يفيد الذي يوفر مناخ الثقة مع العاملين وإذع،  التعرف علي نوع السلوكاألولية، ومن ثم

 ويستمد الباحث معلوماته عن قيادة المدير من عدد من المعلمين، أما الثقة ،كل ذلك في فاعلية المدرسة
 ) 30( مدرسة بواقع ) 60( وبلغت عينة الدراسة  ، فقد جمعها من معلمين آخرين،والقبول والفاعلية

الل البناء غيستطيع المديرون است : آلتية النتائج اىوتوصلت الدراسة إل. ثانوي ) 30( ابتدائي و
 ، ذلك يحصل علي إذعان المعلمين في مدارسهمل والذين يفع،التربوي واإلداري بطرق غير سلطوية

يزود المعلمين إذ  ،لدى المديرين، سلوك القيادةلطة التأثير العاطفي امما يوفر مناخًا من الثقة بواس
  .هؤالء المديرون في إنجاز فاعلية المدرسة  يوظفها التي،بإدراكات عن الفاعلية التنظيمية
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  ) :  (Riggs,1993 دراسة ريجز

دراك المهارات الجوهرية للقائد التربوي، وهدفت الى تحديد إمن خالل ، الاستهدفت الدراسة المدير الفع
مريكية، ا األ في والية ديان،مستوى االنسجام والتطابق في المدركات الحسية لمدير المدارس االبتدائية

( تم اختيار عينة عشوائية مكونة من وقد ، االً التي تجعل المدير قائدا تربويا فع،بما يتعلق بالكفايات
 ليكون قائداً، كثر أهمية لمدير المدرسة تشمل عشرة مجاالت للكفايات األة اعداد استبان وتم،فرداً ) 475
دارة إواالتصال، والقيادة، ( وعات تسعة مجاالت صنفت المجم: كانت نتائج الدراسة.  فعاالًتربوياً

عتبارها اب) الوظائف االدارية وداء والتقييم، ألاو منهج المدرسي، وتنفيذ ال،تطويروعمليات المجموعة، 
تم تصنيف كفايات المجاالت كما  ، تربوياً كونه قائداً،لة فعالية مدير المدرسةأكفايات مهمة في حسم مس
 المستجيبون عامال مساعدا في دهاعأخيرة ، حيث ع السياسي في المرتبة األالخاصة بإدارة الصرا

 المعلمين نأدراكها بأهمية التقييم الجماعي، إال إجموعات متماثلة في مفعالية مدير المدرسة ، وكانت ال
  . المدارس و مثلما شعر بها مدير، لم يشعروا بأهمية العملية التقويمية،ورؤساء الهيئات التدريسية

  

    ):  Butler,1992( بتلر دراسة 

هدفت الدراسة إلى اكتشاف تجريبي لمشروع  عن النمو المهني، حيث سترالياأدراسة حالة في هي 
م الذاتي، من خالل عملية تأملية مزدوجة مع التعلّ،  الذي اشتمل على بحث النمو المهني،التطوير المهني

اتبع الباحث المنهج التجريبي، وقد و.  وتخيالته،ومعتقداته ه،قيم، ووالتركيز على معرفة المعلم الفردية
 25 -5من   معلماً خبرتهم التعليمية21 فما فوق، منهم 42على معلمين أعمارهم وكانت عينة الدراسة 

 بمحض إرادتهم كمجموعة تجريبية، ومثلهم من ، في المشروع،على المشاركة وافقوا، وقد سنة
على مدار السنة  نصف   أيام و9ن المشروع معداً لينفذ خالل المعلمين كمجموعة ضابطة، وكا

 أن يكونوا مشاهدين ،أن تصور المعلمين عند دخولهم المشروع: توصل الباحث إلىقد و. الدراسية
، وقد  نحو المعرفة العامة، ظهر اتجاة جديد واضح، والتوقعاتم،تهاسلبيين، وبعد مناقشة لمسؤولي
 ،المهارة والخبرة  والمتطلبات عندما اعتمدت، المفروضة من الخارجأظهرت الصراعات بين القواعد
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على تخطي القواعد وليس اتباعها، واستفاد المعلمون عند تدعيم الثقة بالنفس لديهم، عندما علموا أن 
 نحو الطالب وتحسين األداء ،لديهم قدرات كامنة أكثر من الظاهرة، وأن لدى المعلمين التزاماً عميقاً

 . استخدام أساليب جديدة،رة الصف، وأن أفضل الوسائل لتحقيق ذلكداخل حج

  

   ):Cilchrist,1989(كريست لدراسة سي 

عدادية، إ( خذت ثالث مدارس متميزة أسهمت بتميز المدارس، حيث أسباب التي تناولت الدراسة األ
، )ميسوريويا، كاليفورنو، اجورجي ( :مريكية هيأ، موزعة على ثالث واليات )ثانوية ومتوسطة، و

 هو مديرها بما يتمتع به من ،ولىز هذه المدارس بالدرجة األتميفي سهم ألى أن ما إوتوصلت الدراسة 
المجتمع فضالً عن ذلك فإن ، وم مالئ وتنظيمية واضحة، وبما يوفره من مناخ مدراسي،شخصية قيادية

 ويؤكد على ،م بالهيئة التدريسيةت ويه،ويجيد وسائل االتصال، رسم سياسة المدرسة يشارك في المحلي
 .أهمية التعليم المستمر 

  

   ) :Rechance,1989 ( دراسة ريشانسر

 الذي يمتاز به مديرو المدارس ،سلوب القيادي وفعالية األلقيادةساليب اأمعرفة إلى هدفت الدراسة 
صة بالمدركات الذاتية استخدم الباحث لجمع البيانات أداة تحليل السلوك الخاوقد الثانوية في تايالند، 

مديرا ) 178( تكونت عينة الدراسة من وقد  .يموغرافيةدضافة لجمع البيانات السلوب القيادة، باإلُأل
ول أن أسلوب القيادة األ : وكان من نتائج الدراسة.ناثذكور واإلال، توزعوا بالتساوي بين ومديرة
 إلى شارةلم يكن هناك الدليل الكافي لإلووجيه، سلوب الدعم والمساندة أكثر من التأ يتمثل في ،للمديرين

يموغرافية باستثناء دي من المتغييرات الأب) سلوب وفعاليتهمرونة اُأل( سلوب القيادة حصائية ُأللعالقة اإلا
خرى، على خالف المناطق األ ،سلوب غير المساند الشمال اُألويرمداستخدم  حيث ،الموقع الجغرافي
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ممن ، كثر فاعليةأ كانوا ، تطورهم المهنيا الذين واصلويرونكان المدفقد هني التطور المفيما يتصل بو
  . المهني م تطورهوالم يواصل

 

  )   Blank,1987(دراسة بالنك 

 وذلك في ، في مدارس عليا حضرية، تحليل منظم لنشاطات القيادة وسلوك المديرينىهدفت الدراسة إل
 وهي تطوير الهدف التربوي ،يادية للمدير كقائد تربوي ثالثة مجاالت ق: منها،ستة مجاالت قيادية

قيادة جهود تطوير الهيئة العامة في وقيادة التحسين التعليمي واالبتكار،  ،المتفق عليه في المدرسة
 أو ،أو الجهود،البحث عن دعم المنطقة :  وهي،المدارس،  وثالثة مجاالت قيادية أخرى للمدير كإداري

صنع القرارات كأهمية مركزية و ،التخطيطعملية المدرسة في في الهيئة العاملة خل  تد،مصادر التغيير
لعدة مدارس عليا في ) إناث / ذكور ( ولهذا الغرض قام الباحث بعدة مقابالت مع المديرين  . للمدرسة

ن  الذي، عينة من المعلمينىمديرا ومديرة، باإلضافة إل ) 32( مدينة نيويورك، وبلغت عينة الدراسة 
إن دور القيادة لمعظم مديري المدارس   :تيةآلا النتائج ى وتوصلت الدراسة إل.يعملون تحت إدارتهم

 مثل تطوير ،العليا محدود ، حيث إن أقلية من المديرين يقومون بالمبادأة في القيادة في المجاالت
 بين دور المدير القيادي ال توجد فروق، وتحسين التعليمو التخطيط،  عمليةتدخل العاملين فيوالمعلمين، 

  . كإداري ه ودور،رٍبدكم
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  : التعقيب على الدراسات السابقة  3. 4.2

  : أتيما ي، يمكن مالحظة  ليه الدراسات السابقةإفي ضوء ما أفضت 

لمنهج الوصفي ، لكن بعض  استخدم افقددراسات من حيث المنهج ، ال تتفق هذه الدراسة مع معظم  -
 1992,   (بتلرو ،)Cueller,2002( كويللر:  كل منكدراسة، ت المنهج التجريبياستخدم الدراسات
.(Butler   

األنماط القيادية السائدة ، و أدرجة ممارسته،  وأ،  السلوك القيادي واقع دراساتعدة تناولت   -
نه أبو تيو ،)2012(دراسة اللبدي كل من  :ومن هذه الدراسات،  لدى المعلمينوأكثرها تفضيالً

 Mendel)( وواتسون مندل، و)2000(دويكات، و)2004( ، وعوده)2007(، وأحمد)2007(والروسان
& Watson,2002، ريجز  )Riggs,1993(، ريشانس )(Rechance,1989، بالنك 

)(Blank,1987، شوانسي وسبيدو  

 Schwahn,1998) & Spady(  ،وداريشدنالبو  (Dunlap& Daresh)  (  الواردة في العرابيد
   .  )Woodard,1994( وودارد، )2010(

 من باب أننا نعيش عصر المعرفة، وكضرورة ، القياديلوكتناولت عدة دراسات موضوع السوقد 
، )2008( وغنيمات ،)2011(الغامدي  : منلدراسة ك ،من هذه الدراسات ، التجارب العالميةتوجدها

   .)2003(شاعر و

 لتميز التعليم  ومدخالًاً،باب، باعتباره  السلوك القيادياسةجنبية بدرعدة دراسات وخاصة األكما قامت  -
 ،Crum,2008)(كرايم :  منل، دراسة كمن هذه الدراساتو، ة لوجود مدرسة متميزة وفعالوشرطاً

 ، Cilchrist (سيلكريست ،)1998 ،  (Chimonyeشيموني، )Archbold,2004( ارشي بولد
1989(،  

     .الةفع على وجود قيادات ت جميعها أكدوقد
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 للعملية التعليمية والتربوية،أهمية النمو المهني  اكدت العديد من الدراسات على أما النمو المهني، فقد
، )2007( المفرج وآخرون :دراسة كل من ، من هذه الدراساتضرورة االستمرار فيه، دعت إلىو

 بترسون، )Antonio & Morales,2011(اليزرومو أنطونيو، )2003(البهبهائي ،)2007(رنص
)Peterson,1995(، بتلر (Butler,1992).  

 ، على كفاية المعلمينهاوانعكاس ،وكيات القيادية من حيث ارتباطهال تناولت بعض الدراسات الس-
بداع لديهم، ومدى انعكاس السلوك القيادي للمدير على أداء  العمل، وتنمية اإلنحووزيادة دافعيتهم 

، عياصرة )2010(، شلدان ولعاجز )2010( نحيلي راسة كل من د:المعلم، ومن هذه الدراسات
 ويشجعه ، من يدعم المعلم: هو،جنبية أن القائد الفعالراسات األد العديد من الأتحيث ر ؛)2005(

تحسين انتاجية المعلم، وخلق بيئة مدرسية مناسبة، داعمة للمعلم يعمل على وعلى التطور والنمو، 
 :، دراسة كل منجودة التعليم، من هذه الدراساتنحو العاملين، وتسعى تحقق رضا  بحيث بداعاته،إو

 ,Cueller( كويللر، )(Epps,2002 ايبس ،)(Archbold,2004 ، ارشيCrum,2008)(كرايم 
، )Woodard, 1994 (وودارد ،Hiler,2002 )( ، هيلر )Hawkins ,2002( هاوكنز ،)2002
وعالقته   دور السلوك القيادي للمديرجميعها ات الدراسوقد أكدت هذه ) . Smith,1994( سميث 

التي تناول ،  الدراساتدرغم تعدعلى حد علم الباحثة وجدت انه وبتنمية المعلم ، وتطوره وإبداعه، 
 وخاصة ،نرى عدم وجود دراسات,  من السلوك القيادي، والنمو المهني للمعلم من جوانب مختلفةكالً

  .  معاًن السلوك القيادي والنمو المهني، تتناول العالقة بي منهاالعربية
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  الفصل الثالث 

  

  

  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث
 للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمـي،       هذا الفصل من الدراسة بتناول عرضاً       في الباحثة قامت

 ومتغيـرات الدراسـة المـستقلة،       ،واألدوات المـستخدمة  الل تحديد مجتمع الدراسة وعينته،      من خ 

وإجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجـة البيانـات              

  .   واختبار فرضياتها،باستجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة، المتعلقة 

  
   منهج الدراسة1 . 3
 طبيعة  لمناسبته استخدام هذا المنهج     وة ،حيث ، لتحقيق األهداف المرج    المنهج الوصفي  الباحثة تاتبع

   .هاوأهدافالدراسة 

  

    مجتمع الدراسة2 . 3

 للعـام   ، في محافظة الخليـل     ، الحكومية المدارس    ومعلمات معلميجميع  تكون مجتمع الدراسة من     

 التـي حـصلت     ،ومعلمةً، وفق البيانات   معلماً) 7962( ، والبالغ عددهم      م 2013 |2012الدراسي  

توزيع أفراد   ) 1 .3(ويبين الجدول   .  الباحثة من مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل          عليها

  .مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس والمديرية 
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  . توزيع أفراد  مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس والمديرية 1 .3 جدول              
                  الجنس

              المديرية    
  المجموع  أنثى  ذكر

  1990  1010  980  شمال الخليل 
  2379  1380  999  الخليل 

  3593  1853  1740  جنوب الخليل 
  7962  4243  3719  المجموع

  

    عينة الدراسة3 . 3
 ومعلمات  معلمي عدد  جميع حصرت العشوائية، حيث تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية  

وجنوب الخليل، ومال الخليل، ش( محافظة الخليل بالمديريات الثالث في  ،ةالمدارس الحكومي
  وفيما بعد حسب متغيري المديرية  والجنس، تين مجتع الدراسة الى طبقمقس ومن ثم ،)الخليل 
 ،معلماً ومعلمة) 399( فكان عددهم ،%5بنسبة ،  عينة عشوائية من أفراد مجتمع الدراسةرتاختي

  .استبانة ) 381( استرجع منها وستبانة، ا) 399 (وزعت عليهم
  
  
  :  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة4 . 3

من عينة الدراسة   % 46.5 أن ويظهر   ،الجنسحسب  توزيع أفراد عينة الدراسة     ) 2.3 (يبين الجدول 

 أن نـسبة    ،يبين متغير المؤهل العلمي   كما   . منها %53.5ة  تنسببينما شكلت اإلناث ما     ،  الذكورمن  

ألعلـى مـن    % 13.6للبكـالوريوس، ونـسبة     % 69.6ألدنى من بكالوريوس، ونسبة     % 16.8

 ويظهر أن   عدد سنوات الخبرة   ويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير       . البكالوريوس

أكثر مـن   % 43.3، ونسبة    سنوات 10- 5من  % 32.5، ونسبة   سنوات 5 أقل من   % 24.1نسبة  

للخليل، ونسبة  % 31.2، ونسبة   %26.2 أن نسبة شمال الخليل      ،ديرية ويبين متغير الم   . سنوات 10

  .لجنوب الخليل% 42.5
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  .دراسةال ات حسب متغير أفراد عينة الدراسة توزيع:)2.3 (جدول

  النسبة المئوية  العدد  مستوىال  المتغير

  الجنس 46.5 177  ذآر

 53.5 204  أنثى

 16.8 64  أدنى من بكالوريوس 

 69.6 265  بكالوريوس فقط

  المؤهل العلمي

 13.6 52  أعلى من بكالوريوس

 24.1 92   سنوات5أقل من 
 32.5 124   سنوات10-5من

  عدد سنوات الخبرة

 43.3 165   سنوات10أآثر من 

 26.2 100  شمال الخليل 

 31.2 119  الخليل

  المديرية

 42.5 162  جنوب الخليل

  
  
  :   أداة الدراسة 5. 3

تكونت االستبانة من فباألدب التربوي والدراسات السابقة ، ، مستعينة إعداد استبانةقامت الباحثة ب
وتشمل المتغيرات  ،)المعلم(  يشمل المعلومات العامة عن المستجيبين :القسم األول : ثالثة أقسام 

  . المديريةو، عدد سنوات الخبرةو، المؤهل العلميوالجنس، :  اآلتيهالمستقلة 
 مدير للسلوك القياديال ممارسة درجةومجاالتها الدالة على  ،يشمل فقرات االستبانة:  القسم الثاني

 موزعة ،فقرة) 33( وتكون من .  في محافظة الخليل،المدارس الحكومية معلميمن وجهة نظر 
  :اآلتيعلى ثالثة مجاالت هي  ك

  .9فقرة  إلى ال1، من الفقرة اتفقر ) 9( المجال االداري،  ويشمل :  المجال االول
  .23 إلى الفقرة 10فقرة ، من الفقرة  ) 14(المجال الفني، ويشمل : المجال الثاني
  .33 الفقرة إلى 24 ، من الفقرة اتفقر) 10( المجال االنساني، ويشمل : المجال الثالث
 من وجهة ، ومجاالتها الدالة على درجة النمو المهني للمعلم،ويشمل فقرات االستبانة: القسم الثالث

 موزعة على ،فقرة ) 29( وتكون من ،  في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةن فيمعلميالنظر 
  :  ثالثة مجاالت هي

  . 12 إلى الفقرة 1فقرة، من الفقرة ) 12(  ويشمل ،طرق وأساليب التدريس: المجال األول 
  . 22 إلى الفقرة 13، من الفقرة اتفقر ) 10(ويشمل ، التقويم: المجال الثاني 
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  . 27 إلى الفقرة 23فقرة، من الفقرة  ) 7( ويشمل ، المادة العلمية: المجال الثالث 
  

  : وتتدرج إجابة أفراد العينة على فقرات االستبانة ، وفق مستوى ليكرت الخماسي

  

  قليلة جداً  قليلة  متوسطة   كبيرة  كبيراً جداً
5  4  3  2  1  

  
  

  : صدق األداة 6.3

 ، على مجموعة من المحكمين، من ذوي الخبرة واالختصاصدراسة أداة القامت الباحثة بعرض
،  كما )15( حيث بلغ عددهم ؛ للتحقق من صدق األداة،دارة التربويةفي المجال التربوي، واإل

، عطاء المالحظات إن باالطالع على االستبانة ، وو حيث قام المحكم،) 1(ملحق رقم في وضح 
انتماء الفقرات للمجاالت، وتعديل بعض الفقرات، أو إضافة من حيث مناسبة المجاالت للدراسة، و

بعد جمع االستبانات من المحكمين، و ،بما يرونه مناسبا لهدف الدراسة، فقرات، أو حذف بعضها
 وإخراج االستبانة بصورتها ، وإجراء التعديالت المناسبةهم،قامت الباحثة باالطالع على مالحظات

  ) . 2( في ملحق  يظهر النهائية، كما 
على القسم الثاني ما طرأ ها على توصيات المحكمين، ومنوقد قامت الباحثة بعدة تعديالت بناء 

يراعي ظروف المعلمين ورغباتهم ، لتصبح ): 24(تعديل الفقرة  : المتعلق بالسلوك القيادي
لى إداري يتابع الخطط العالجية ، من المجال اإل) : 22( الفقرة نقلتو . يراعي أحوال المعلمين

دراسات وقراءات تربوية حول طرق بيزود المعلمين ) : 23(  الفقرة وأضيفت. المجال الفني 
  .مجال الفني ل ل،تطوير التدريس

) : 10( تعديل فقـرة     ،القسم الثالث المتعلق بالنمو المهني    في   ومن التعديالت التي قامت بها الباحثة       

.  لتطوير أسـاليب التعلـيم     ؛قران بالمدرسة ألصل مع ا   أتوا ،تتواصل مع األقران بالمدرسة، لتصبح      

إلى مجـال  ، أصمم وسائل تعليمية تسهل المادة العلمية، من مجال المادة العلمية     ): 12( الفقرة   ونقلت

 ،أوفق بين المادة العلمية وأساليب التقويم، لتـصبح       ): 22( الفقرة   وعدلت. طرق وأساليب التدريس    

  .متها للمادة العلمية ء للتأكد من مال، مةأراجع أدوات التقويم المستخد
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   ستبانة مع  لفقرات اال  ، بحساب معامل االرتباط بيرسون    ً، التحقق من صدق األداة    من ناحية أخرى تم

 وجوديدل على   ، مما    فقرات االستبانة  جميع وجود داللة إحصائية في      واتضح لألداة،   الدرجة الكلية 

  :بين ذلك ي)3.3(ولوالجد، اق داخلي بين الفقراتسات

ممارسة درجة  استبانة فقراتل) Pearson Correlation coefficient(نتائج معامل ارتباط بيرسون  :)3.3( جدول
   القيادي في المدارس الحكومية في محافظة الخليل للسلوك المدير

الدالة  Rقيمة   الرقم الدالة Rقيمةالرقمالدالة Rقيمة   الرقم 
1 0.532** 0.000120.628**0.00023 0.497** 0.000 
2 0.510** 0.000130.555**0.00024 0.516** 0.000 
3 0.546** 0.000140.515**0.00025 0.546** 0.000 
4 0.452** 0.000150.594**0.00026 0.596** 0.000 
5 0.500** 0.000160.538**0.00027 0.506** 0.000 
6 0.472** 0.000170.491**0.00028 0.478** 0.000 
7 0.582** 0.000180.533**0.00029 0.498** 0.000 
8 0.636** 0.000190.602**0.00030 0.574** 0.000 
9 0.617** 0.000200.588**0.00031 0.512** 0.000 

10 0.583** 0.000210.517**0.00032 0.493** 0.000 
11 0.506** 0.000220.417**0.00033 0.498** 0.000 

  
  

النمو  تبانة درجة اسفقراتل) Pearson Correlation coefficien(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.4(جدول 
  المدارس الحكومية  في محافظة الخليل  لمعلميالمهني
الدالة  Rقيمة   الرقم

  اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم

  اإلحصائية
الدالة  Rقيمة   الرقم

  اإلحصائية
1 0.284** 0.000 11 0.571** 0.000 21 0.518** 0.000 
2 0.441** 0.000 12 0.425** 0.000 22 0.555** 0.000 
3 0.492** 0.000 13 0.390** 0.000 23 0.431** 0.000 
4 0.390** 0.000 14 0.535** 0.000 24 0.411** 0.000 
5 0.394** 0.000 15 0.522** 0.000 25 0.554** 0.000 
6 0.481** 0.000 16 0.498** 0.000 26 0.390** 0.000 
7 0.482** 0.000 17 0.576** 0.000 27 0.327** 0.000 
8 0.410** 0.000 18 0.554**0.000 28 0.397** 0.000 
9 0.427** 0.000 19 0.618**0.000 29 0.290** 0.000 
10 0.486** 0.000 20 0.519**0.000    
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  :الدراسة أداة ثبات   7. 3

  ،لدرجة الكليةل  كرونباخ الفاثباتمعامل التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ب الباحثة قامت

 للثبات للجزء المتعلق الدرجة الكليةحسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت  ، الدراسةلمجاالتو

، )0.86(و المهني للمعلمعلق بالنمللجزء المتو ،)0.92( لممارسة المدير للسلوك القيادي بدرجة

  . يبين ذلك)5.3(والجدول  . بأغراض الدراسةداة بثبات يفيأللى تمتع هذه اإ تشير ،وهذه النتيجة

  الدرجة الكليةمعامل الثبات للمجاالت و): 5.3(جدول      
 معامل الثبات  المجال  

 0.83 المجال اإلداري

 0.86 المجال الفني

 0.83 المجال اإلنساني

 للسلوك المديردرجة ممارسة 
    القيادي

  
 0.92 الدرجة الكلية  

 0.76 طرق وأساليب التدريس

 0.81 التقويم  

 0.72 المادة العلمية

  درجة النمو المهني للمعلم

 0.86  الدرجة الكلية

  
  
   متغيرات الدراسة 8. 3

  : المستقلة  المتغيرات 
   الجنس )1
أعلى من وبكالوريوس فقط ، وأقل من بكالوريوس ، : الثة مستويات وله ث:  المؤهل العلمي) 2

  .بكالوريوس
أكثر و سنوات ، 10 – 5من و سنوات ، 5أقل من : وله ثالثة مستويات: سنوات الخبرة عدد  ) 3

  .  سنوات 10من 
  .جنوب الخليلوالخليل ، وشمال الخليل ، : وله ثالثة مستويات : المديرية ) 4

  : ابعة الت المتغيرات 
  .للسلوك القيادي مديرالحول درجة ممارسة تقديرات أفراد العينة، ) 1
  .  النمو المهني للمعلمحول درجةتقديرات أفراد العينة، ) 2
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   :   إجراءات الدراسة9 . 3
على أفراد   داةاأل، بتطبيق     عينتها اختيار، و  هاوثبات بعد التأكد من صدق أداة الدراسة     قامت الباحثة   

 بعد إجابتهم عليهـا بطريقـة       ، من أفراد العينة   تاالستبانا استعادة عملية   انتهاءعد  دراسة، وب عينة ال 

قد :  والتي خضعت للتحليل اإلحصائي    ، المستردة الصالحة  تعدد االستبانا   أن ةصحيحة، تبين للباحث  

  .ة استبان)381(بلغ 

  

     المعالجة اإلحصائية8 . 3

 والتأكد من صالحيتها للتحليل،     ها، بعد جمع   ، ) معينة ئها أرقاماً إعطا(قامت الباحثة بترميز االستبانات   

إلجراء المعالجات اإلحـصائية المناسـبة،      ؛  وذلك تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي       

 وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات         .وتحليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسة    

  )ت(واختبار ،  وللدرجة الكلية االستبانةمن فقرات لكل فقرة ، نحرافات المعياريةواال، الحسابية

) t- test(، من مستوييناً التي تحمل متغير، للفرضيات  )(واختبار التباين األحـادي   .)جنسOne 

Way ANOVA(، من ثالثة مستوياتاًللفرضيات التي تحمل متغير ) المديريـة،  المؤهل العلمـي ،

ومعادلـة  ،  للمقارنات البعديـة  ،   )LSD(وإختبار   ومعامل ارتباط بيرسون،      .)الخبرةعدد سنوات   

وذلك باستخدام الرزم اإلحـصائية   ، لحساب ثبات األداة)Cronbach Alpha(الثبات كرونباخ ألفا 

)SPSS) (Statistical Package For Social Sciences( .   
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  :الفصل الرابع
  

  نتائج الدراسة

    تمهيد1 . 4
مدى ممارسة المدير  " عن الباحثة إليها تتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلي

 المدارس الحكومية في  معلمي بالنمو المهني للمعلمين من وجهة نظرهالقيادي وعالقتللسلوك 

درجة وحتى يتم تحديد .  التي تم الحصول عليها،يانات اإلحصائيةوتحليل الب "محافظة الخليل
  :آلتية تم اعتماد الدرجات ا،متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة

  
  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.33  منخفضة
  3.67- 2.34  متوسطة
   فأعلى3.68  عالية

  
  
  :أسئلة الدراسةنتائج   2 . 4

   :ة بالسؤال األول  النتائج المتعلق1.2.4

 في محافظة ،المدارس الحكوميةنظر معلمي  من وجهة  القيادي،سلوكلل  المديرما درجة ممارسة

  الخليل ؟  

 واالنحرافـات المعياريـة،     ،المتوسطات الحـسابية   بحساب الباحثة قامت ، عن هذا السؤال   لإلجابة

فـي المـدارس الحكوميـة فـي      وك القيادي،لللسالمدير درجة ممارسة  حول، الستجابات المعلمين 

  ).1.4( كما يبين بالجدول  محافظة الخليل،
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 للسلوك  المدير ممارسةدرجة   حول   ،المعلمينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات      ): 1.4(جدول  
    تنازلياً حسب المتوسطات مرتبة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.89 3.76 .يناقش شؤون المدرسة مع المعلمين   3
 عالية 0.98 3.76  يمنح للمعلمين  الحرية في عملهم  بما ال يتعارض مع القوانين المدرسية   8

 عالية 0.95 3.70  .يتابع مع المعلمين خططه العالجية   22
 عالية 0.87 3.69 .يسهل عملية تبادل الخبرات بين المعلمين   12
 عالية 0.90 3.69  .يشجع األفكار الجيدة التي يطرحها المعلمون   19
 عالية 0.91 3.69  . يشكر المعلمين على جهودهم  29

 متوسطة 0.95 3.67  .  يحرص على االتصال بين جميع العاملين داخل المدرسة  9
 متوسطة 0.91 3.65  .بتكار في أعمالهميشجع المعلمين على اإلبداع واال  15
 متوسطة 0.89 3.65  .د المعلمين على إدارة صفية ناجحة وفعالة يساع  18
 متوسطة 0.97 3.64  .يعمم الخبرات الناجحة لدى المعلم المبدع على اآلخرين لتعميم الفائدة   16
 متوسطة 0.91 3.64  .يعزز روح التعاون والعمل بروح الفريق لدى المعلمين   30
 متوسطة 0.87 3.61 .المختلفة يطلع المعلمين على أساليب التقويم   14
 متوسطة 0.90 3.61  . يستثمر طاقات جميع المعلمين في المدرسة  17

 متوسطة 1.04 3.59 . يوزع المهام بين المعلمين بصورة عادلة   2
 متوسطة 1.02 3.59 .يثير حماس المعلمين ألي مشروع تطويري  10
 متوسطة 0.92 3.58 .يعمل على حل خالفات المعلمين بعدل   26
 متوسطة 0.89 3.58  . يظهر مرونة في تعامله مع المعلمين   31

 متوسطة 0.93 3.57 .يقنع المعلمين بأن آراءه وقراراته في صالحهم   4
 متوسطة 0.94 3.57 .يوجه المعلمين الستخدام المعينات التربوية   13
 متوسطة 1.06 3.57   .يراعي أحوال المعلمين   25

 متوسطة 0.95 3.56 . المتنوعة مع المعلمين قبل إقرارها يناقش التقارير  5
 متوسطة 0.85 3.55  .يتجنب السرعة في اتخاذ القرارات   6

 متوسطة 0.94 3.55 . ينمي القيم واالتجاهات اإليجابية لدى المعلمين   27
 متوسطة 1.1 3.53 .يتقبل النقد بروح طيبة   24
 متوسطة 0.91 3.51 .يتهميقترح أنشطة تدريبية للمعلمين لتنم  11
 متوسطة 0.96 3.51  .ينمي الروح القيادية لدى المعلمين   20
 متوسطة 0.99 3.51  .يراعي التوازن في وضع البرنامج المدرسي   21
 متوسطة 0.99 3.51  . يتمتع بلباقة في حواره مع أفراد المجتمع المدرسي  33
 وسطةمت 1.03 3.44 . يتجنب التهديد او التلويح به  28

 متوسطة 0.98 3.42  .تخاذ القرارات ايشرك المعلمين  ب  7
 متوسطة 1.05 3.37 .يهتم بالمصلحة الشخصية للمعلمين  32

 متوسطة 1.05 3.28 .يشرك المعلمين في رسم سياسة المدرسة   1
 متوسطة 1.10 2.96  يزود المعلمين بدراسات وقراءات تربوية حول طرق تطوير التدريس  23

 متوسطة 0.511 3.56  الكليةالدرجة 

  



 

 
 

70

  
نحراف معياري  ال وا ،)3.56( للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي     أن ، )1.4(يالحظ من الجدول السابق   

 معلمـي من وجهـة نظـر       ،سلوك القيادي    لل  المدير ممارسة  درجة  أن  وهذا يدل على    ،  ) 0.511(

  .متوسطةجاءت بدرجة  ، في محافظة الخليل،المدارس الحكومية

 اتفقـر ) 6(  متوسطات استجابات المعلمـين فـي      إلى أن ) 1.4(تشير النتائج في الجدول رقم      كما  

ينـاقش شـؤون      "،حصلت الفقرة ، بينما    جاءت بدرجة متوسطة   ةفقر) 27(و،  عاليةجاءت بدرجة   

يمنح للمعلمين  الحرية في عملهم  بما ال يتعارض مع القـوانين             " والفقرة   ،  "المدرسة مع المعلمين  

 ،"يتابع مع المعلمين خططه العالجية       "، يليها فقرة     )3.76(على أعلى متوسط حسابي     ،   "يةالمدرس

يزود المعلمين بدراسات وقراءات تربويـة حـول         "حصلت الفقرة   كذلك  ). 3.70(بمتوسط حسابي   

يشرك المعلمين في رسـم     " ، يليها الفقرة    )2.96(على أقل متوسط حسابي     ،"طرق تطوير التدريس  

 ).3.28( بمتوسط حسابي "مدرسة سياسة ال

  علـى  ،أفراد العينة  واالنحرافات المعيارية الستجابات     ، بحساب المتوسطات الحسابية   الباحثة قامتو

، لسلوك القيـادي  المدير ل ممارسة  درجة   تقديرات المعلمين حول      عنر  عب التي تُ  ، االستبانة مجاالت

  .  )2.4(ن بالجدولكما يتبي في محافظة الخليل،  المدارس الحكومية في

ممارسـة  درجـة    المعلمين حول مجاالت  الستجابات  ،واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية   ): 2.4(جدول  
   .في محافظة الخليل ،المدارس الحكوميةمعلمي  من وجهة نظر لسلوك القياديمدير لال

 الرقم
المتوسط   المجال

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.62 3.57  اإلداريالمجال  1
 متوسطة 0.56 3.56 المجال الفني  2
 متوسطة 0.62 3.55 المجال اإلنساني  3

 متوسطة 0.511 3.56  الدرجة الكلية
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) 0.511(وانحراف معياري   ،) 3.56(للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي     أن ،)2.4(ويالحظ من الجدول  

 المـدارس   معلمـي من وجهـة نظـر       ،وك القيادي   لسل المدير ل  ممارسة  درجة  أن  وهذا يدل على    

  .متوسطةجاءت بدرجة  ،في محافظة الخليل ،الحكومية

، حيـث   متوسـطة   بدرجة تجاء جميع المجاالت  أن، إلى   ) 2.4(كما تشير النتائج في الجدول رقم       

 اإلنـساني المجال  ، يليه   الفنيمجال  العلى أعلى متوسط حسابي، يليه      ،  اإلداريالمجال  حصل مجال   

  . أقل متوسط حسابيب
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  : الثاني   النتائج المتعلقة بالسؤال 2.2.4

وجهات نظر بين متوسطات  ) α ≥ 0.05(عند مستوى داللة ، وجد فروق ذات دالة إحصائيةتهل 

، في المدارس الحكومية، في محافظة الخليل، لسلوك القياديل  المديردرجة ممارسةالمعلمين حول 

   ؟) المديريةو الخبرة،  وعدد سنواتالمؤهل العلمي،والجنس،  (اترمتغي إلى تعزى

  

   :آلتيةولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات ا

  :  الفرضية األولىنتيجة 1. 2. 2. 4

، بين متوسطات وجهة نظر )α ≥ 0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 الخليل، محافظة في الحكومية المدارس القيادي، في ارسة المدير للسلوكمم درجة المعلمين، حول

  ".الجنس إلى متغير تعزى
   .)3.4(يتبين بالجدول  كما ،"ت" اختبار استخدام تم ،األولى الصفريةلفحص الفرضية و

ير للـسلوك   مدال حول درجة ممارسة     المعلمين للفروق بين متوسطات استجابات      ،" ت" اختبار   يجة نت ):3.4(جدول  
  .القيادي بحسب متغير الجنس
المتوسط   العدد  الجنس  المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوى   "t"قيمة
  الداللة

 المجال اإلداري 0.65 3.57 177  ذكر
 0.60 3.58 204  أنثى

0.198  0.843 

 المجال الفني 0.56 3.51 177  ذكر
 0.59 3.61 204  أنثى

1.703  0.089 

 إلنسانيالمجال ا 0.59 3.53 177  ذكر
 0.64 3.56 204  أنثى

0.347  0.728 

  الدرجة الكلية 0.51 3.53 177  ذكر
0.511 3.58 204  أنثى

0.982  0.327 

  

 ، )0.327(، ومستوى الداللة )0.982( للدرجة الكلية" ت"أن قيمة ،يتبين من خالل الجدول السابق 

درجة   وجهات نظر المعلمين حول في توجد فروق نه ال أي أ ،وهذه القيمة غير دالة احصائياً
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 ،الجنس لمتغير عزىت ، في محافظة الخليل، في المدارس الحكومية،لسلوك القيادي المدير لممارسة

  . فرضية األولىقبول ال ، وبذلك تمجميع المجاالتفي و

  

  :  الفرضية الثانيةيجةنت 2 .2. 2. 4
بين متوسطات وجهة نظر  ،)α ≥ 0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 محافظة في ،الحكومية المدارس القيادي ، في ممارسة المدير للسلوك درجة المعلمين، حول

   ."العلمي المؤهل إلى متغير تعزى  الخليل،
  

واالنحرافــات  ، تــم حــساب المتوســطات الحــسابية،الثانيــة الــصفريةلفحــص الفرضــية و

 فـي المـدارس     ،لـسلوك القيـادي    المـدير ل   ممارسة  درجة    حول ،المعلمين اتستجابال،المعيارية

  .المؤهل العلمي لمتغير عزىت ، في محافظة الخليل،الحكومية

  المـدير  ممارسـة درجة   حول ،المعلمين ات الستجاب ،واالنحرافات المعيارية  ، المتوسطات الحسابية    ):4.4(جدول  
  ل العلميالمؤه بحسب متغير ،لسلوك القياديل

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال
 0.73 3.69 64  أدنى من بكالوريوس
 0.60 3.59 265  بكالوريوس فقط

  المجال اإلداري

 0.59 3.39 52  أعلى من بكالوريوس
 0.70 3.68 64  أدنى من بكالوريوس
 0.53 3.57 265  بكالوريوس فقط

  المجال الفني

 0.51 3.39 52  أعلى من بكالوريوس
 0.71 3.52 64  أدنى من بكالوريوس
 0.61 3.58 265  بكالوريوس فقط

  المجال اإلنساني

 0.50 3.39 52  أعلى من بكالوريوس
 0.63 3.63 64  أدنى من بكالوريوس
 0.49 3.58 265  بكالوريوس فقط

  الدرجة الكلية

 0.44 3.39 52  أعلى من بكالوريوس
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درجة    بين متوسطات تقديرات المعلمين حول      ةوجود فروق ظاهر   ، )4.4(حظ من الجدول رقم     يال

تم اسـتخدام   ،  ولمعرفة داللة الفروق  ،  المؤهل العلمي متغير  حسب   ،  لسلوك القيادي  المدير ل  ممارسة

  :تي اآل)5.4(  كما يظهر في الجدول)one- way ANOVA(األحادي تحليل التباين 

 بحـسب ي،  لسلوك القياد ل  المدير ممارسةدرجة    حول ،المعلمين الستجابة   األحادي تحليل التباين    ةيجنت: )5.4(لجدو
  .المؤهل العلميمتغير 

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات
درجات 

  الحرية
متوسط 

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  الداللة
 1.332 2 2.664  بين المجموعات

داخل 
 378 145.590  المجموعات

 المجال اإلداري

 380 148.254  المجموع

0.385 
 

3.459 

 

0.032 

 

 1.266 2 2.533  بين المجموعات

داخل 
 378 116.232  المجموعات

  المجال الفني

 380 118.764  المجموع

0.307 
 

4.118 

 

0.017 

 

 0.768 2 1.536  بين المجموعات

داخل 
 378 143.287  جموعاتالم

المجال 
  اإلنساني

 380 144.824  المجموع

0.379 
 

2.027 

 

0.133 

 

 0.979 2 1.958  بين المجموعات

داخل 
 378 97.290  المجموعات

  الدرجة الكلية

 380 99.248  المجموع

0.257 
 

3.803 

 

0.023 

 

  
 من مستوى قلأوهي  ،)0 .023( مستوى الداللةو، )3.803( للدرجة الكليةيالحظ أن قيمة ف  

 ممارسةدرجة  في تقديرات المعلمين حول، أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً، )α ≥ 0.05(لداللة ا

) LSD( ، ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدامالمؤهل العلميعزى لمتغير ، تسلوك القياديلل المدير

  . )6.4( كما يتبين بالجدول للمقارنات البعدية
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المعلمين، حول درجة    بين المتوسطات الحسابية الستجابات      ،قارنات البعدية للم) LSD( اختبار   يجةنت): 6.4(الجدول  
  المؤهل العلميحسب متغير ب  ممارسة المدير للسلوك القيادي

الفروق في   المتغيرات  المجال

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة
  أدنى من بكالوريوس 0.223 0.106  بكالوريوس فقط

 0.010 *0.301  أعلى من بكالوريوس
  بكالوريوس فقط 0.223 0.106-  أدنى من بكالوريوس
 0.039 *0.195  أعلى من بكالوريوس
 0.010 *0.301-  أدنى من بكالوريوس

  المجال اإلداري
  

  أعلى من بكالوريوس
 0.039 *0.195-  بكالوريوس فقط
  أدنى من بكالوريوس 0.155 0.110  بكالوريوس فقط

 0.005 *0.295  أعلى من بكالوريوس
  بكالوريوس فقط 0.155 0.110-  أدنى من بكالوريوس
 0.029 *0.185  أعلى من بكالوريوس
 0.005 *0.295-  أدنى من بكالوريوس

  المجال الفني

  أعلى من بكالوريوس
 0.029 *0.185-  بكالوريوس فقط
  أدنى من بكالوريوس 0.409 0.058  بكالوريوس فقط

 0.010 *0.246  أعلى من بكالوريوس
  بكالوريوس فقط 0.409 0.058-  أدنى من بكالوريوس
 0.015 *0.188  أعلى من بكالوريوس
 0.010 *0.246-  أدنى من بكالوريوس

  الدرجة الكلية

  أعلى من بكالوريوس
 0.015 *0.188-  بكالوريوس فقط

  
كانت الفروق والفني، المجال  و،اإلداري الجدول وجود فروق دالة في المجال      يتبـين    )6.4(من خالل 

بين بكالوريوس وأعلى من    كانت  وأعلى من بكالوريوس لصالح األول، و     ،  بين أدنى من بكالوريوس   
  .بكالوريوس لصالح األول ايضاً، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثانية
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  :   الفرضية الثالثةيجةنت 3. 2. 2. 4

، بين متوسطات وجهة نظر )α ≥ 0.05 (لةالدال مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال "

 الخليل، محافظة في الحكومية المدارس القيادي، في ممارسة المدير للسلوك درجة المعلمين، حول

  ."الخبرة سنوات عدد إلى متغير تعزى

  

 ، واالنحرافـات المعياريـة،     تم حساب المتوسـطات الحـسابية      ،لثةالثا الصفريةلفحص الفرضية   و

 فـي  ، في المـدارس الحكوميـة  ،لسلوك القيادي المدير لدرجة ممارسة   ، حول مينالمعل اتالستجاب

  .عدد سنوات الخبرةمتغير حسب  ،محافظة الخليل

 درجة ممارسة  حول ،المعلمين ات الستجاب ،واالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات الحسابية    المتوسطات   ):7.4(جدول  
  ت الخبرةعدد سنوا بحسب متغير ،لسلوك القياديل المدير

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال

 0.61 3.5 92   سنوات5أقل من 
 0.58 3.57 124   سنوات10-5من

  المجال اإلداري

 0.66 3.61 165   سنوات10أآثر من 
 0.58 3.49 92   سنوات5أقل من 

 0.49 3.58 124   سنوات10-5من

  المجال الفني

 0.59 3.60 165   سنوات10من أآثر 
 0.64 3.55 92   سنوات5أقل من 

 0.63 3.55 124   سنوات10-5من

  المجال اإلنساني

 0.60 3.54 165   سنوات10أآثر من 
 0.51 3.52 92   سنوات5أقل من 

 0.47 3.57 124   سنوات10-5من

  الدرجة الكلية

 0.54 3.58 165   سنوات10أآثر من 

  

درجـة   ة  بين متوسطات تقديرات المعلمين حولوجود فروق ظاهر  ،  )7.4(رقم  يالحظ من الجدول    

تـم  ،  ولمعرفة داللة الفـروق    ،   عدد سنوات الخبرة   متغيرحسب   ،  لسلوك القيادي  المدير ل  ممارسة

  :تي اآل)8.4(  كما يظهر في الجدول)one- way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 
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 بحـسب ي،  لسلوك القياد ل  المدير  درجة ممارسة  ، حول المعلمين الستجابة   األحاديتباين   تحليل ال  يجةنت: )8.4(لجدو
  عدد سنوات الخبرةمتغير 

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات
درجات 

  الحرية
متوسط 

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  الداللة
 0.228 2 0.456  بين المجموعات

 378 147.798  اخل المجموعاتد
  المجال اإلداري

 380 148.254  المجموع
0.391 

 

0.583 

 

0.559 

 

 0.345 2 0.690  بين المجموعات

 378 118.074  داخل المجموعات
  المجال الفني

 380 118.764  المجموع
0.312 

 

1.105 

 

0.332 

 

 0.007 2 0.015  بين المجموعات

 378 144.809  داخل المجموعات
  المجال اإلنساني

 380 144.824  المجموع
0.383 

 

0.019 

 

0.981 

 

 0.125 2 0.251  بين المجموعات

 378 98.998  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

 380 99.248  المجموع
0.262 

 

0.478 

 

0.620 

 

  
كبر من مستوى أوهي ،  )0.620( مستوى الداللةو، ) 0.478( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

 درجة تقديرات المعلمين حول في ،توجد فروق دالة إحصائياًال أي أنه ، )α ≥ 0.05( الداللة

، وبذلك تم بجميع المجاالتو،  دد سنوات الخبرةععزى لمتغير ت ،سلوك القياديلل  المديرممارسة

  . ةالثالث الفرضية الصفرية قبول
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   الفرضية الرابعةيجةنت 4. 2. 2. 4

، بين متوسطات وجهة نظر     )α ≥ 0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية لهدال ذات فروق توجد ال "

 الخليل،  محافظة في الحكومية المدارس القيادي، في  ممارسة المدير للسلوك   درجة المعلمين، حول 

  ".المديرية تعزى إلى متغير

ـ     تم حساب المتوسطات الحـسابية     ،بعةالرا الصفريةلفحص الفرضية   و ة، ، واالنحرافـات المعياري

 فـي  ، في المـدارس الحكوميـة  ،لسلوك القيادي المدير لدرجة ممارسة   ، حول المعلمين اتالستجاب

  .المديريةمتغير حسب  ،محافظة الخليل

 درجة ممارسة  حول ،المعلمين ات الستجاب ،واالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات المتوسطات الحسابية     ):9.4(جدول  
  المديرية ربحسب متغي ،لسلوك القياديل المدير

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المديرية  المجال
 0.57364 3.3167 100  شمال الخليل
 0.69002 3.5938 119  الخليل

  المجال اإلداري

 0.55480 3.7160 162  جنوب الخليل
 0.48286 3.4186 100  شمال الخليل
 0.66798 3.6789 119  الخليل

  المجال الفني

 0.49432 3.5692 162  لخليلجنوب ا
 0.51653 3.5080 100  شمال الخليل
 0.73523 3.6832 119  الخليل

  المجال اإلنساني

 0.56404 3.4667 162  جنوب الخليل
 0.42964 3.4179 100  شمال الخليل
 0.62066 3.6570 119  الخليل

  الدرجة الكلية

 0.44808 3.5782 162  جنوب الخليل

  

درجـة   ة  بين متوسطات تقديرات المعلمين حولوجود فروق ظاهر  ،  )9.4(ول رقم   يالحظ من الجد  

تم استخدام تحليـل    ،  ولمعرفة داللة الفروق  ،  المديرية متغيرحسب   ،  لسلوك القيادي  المدير ل  ممارسة

  :تي اآل)10.4(  كما يظهر في الجدول)one- way ANOVA(األحادي التباين 
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ي، لـسلوك القيـاد  ل  المـدير  درجة ممارسةحولات المعلمين،   الستجاب األحادياين   تحليل التب  يجةنت:  )10.4(لجدو
  المديرية متغير بحسب

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات
درجات 

  الحرية
متوسط 

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  الداللة
 4.969 2 9.937  بين المجموعات

 378 138.316  موعاتداخل المج
  المجال اإلداري

 380 148.254  المجموع
0.366 

 

13.579 

 

0.000 

 

 1.845 2 3.690  بين المجموعات

 378 115.075  داخل المجموعات
  المجال الفني

 380 118.764  المجموع
0.304 

 

6.060 

 

0.003 

 

 1.702 2 3.404  بين المجموعات

 378 141.420  داخل المجموعات
  المجال اإلنساني

 380 144.824  المجموع
0.374 

 

4.549 

 

0.011 

 

 1.596 2 3.193  بين المجموعات

 378 96.055  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

 380 99.248  المجموع
0.254 

 

6.282 

 

0.002 

 

  
 من مستوى الداللة قلأوهي  ،)0.002( مستوى الداللة و،)6.282( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05( ، ًالمدير درجة ممارسةتقديرات المعلمين حول في ،أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  

للمقارنات ) LSD(  ، ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام،المديريةزى لمتغير تع ،سلوك القياديلل

  . )11.4( كما يتبين بالجدول البعدية
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المعلمـين، حـول    ية بين المتوسطات الحسابية السـتجابات       للمقارنات البعد ) LSD( اختبار   يجةنت): 11.4(الجدول  
  المديرية حسب متغير درجة النمو المهني للمعلمين،

الفروق في   المتغيرات  المجال

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة
  شمال الخليل 0.001 *0.277-  الخليل

 0.000 *0.399-  جنوب الخليل
  الخليل 0.001 *0.277  شمال الخليل
 0.095 0.122-  جنوب الخليل
 0.000 *0.399  شمال الخليل

  المجال اإلداري

  جنوب الخليل
 0.095 0.122  الخليل
  شمال الخليل 0.001 *0.260-  الخليل

 0.032 *0.151-  جنوب الخليل
  الخليل 0.001 *0.260  شمال الخليل
 0.101 0.109  جنوب الخليل
 0.032 *0.151  شمال الخليل

  المجال الفني

  جنوب الخليل
 0.101 0.109-  الخليل
  شمال الخليل 0.035 *0.175-  الخليل

 0.595 0.041  جنوب الخليل
  الخليل 0.035 *0.175  شمال الخليل
 0.004 *0.217  جنوب الخليل
 0.595 0.041-  شمال الخليل

  المجال اإلنساني

  جنوب الخليل
 0.004 *0.217-  الخليل
  ل الخليلشما 0.001 *0.239-  الخليل

 0.013 *0.160-  جنوب الخليل
  الخليل 0.001 *0.239  شمال الخليل
 0.196 0.079  جنوب الخليل
 0.013 *0.160  شمال الخليل

  الدرجة الكلية

  جنوب الخليل
 0.196 0.079-  الخليل

  

شمال ية  وجود فروق في كافة المجاالت، وكانت الفروق لصالح مدير)11.4(من خالل الجدول

  . الخليل، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الرابعة
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  :  المتعلقة بالسؤال الثالثيجة  النت3.2.4

؟ من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية، في محافظة الخليل         ،ما درجة النمو المهني للمعلمين    

 ،ت المعياريـة  واالنحرافـا ،   عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحـسابية           لإلجابة

ـ  ،درجة النمو المهني  حول  ،الستجابات أفراد عينة الدراسة       فـي   ، المـدارس الحكوميـة      ي للمعلم

   .محافظة الخليل

 النمـو المهنـي   درجـة   حول   المعلمين،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات      :  أ   )12.4(جدول  
   متوسطات لمعلمي المدارس الحكومية، رتبت تنازلياً حسب ال

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.76 4.33 .درسها أأتمكن من المادة العلمية التي   23
 عالية 0.77 4.14 .أثري المادة التعليمية   24
 عالية 0.70 4.12  .أستخدم اسلوب التعزيز   6
 عالية 0.70 4.07 . أشجع حرية الفكر والتعبير  5
 عالية 0.71 4.07  .أثري المادة التعليمية   7
 عالية 0.71 4.07  .أنوع بطرق وأساليب التدريس   8
 عالية 0.75 4.07  .أراعي الفروق الفردية بين الطلبة   9
 عالية 0.67 4.00 .أستخدم  الوسائل التعليمية المناسبة   1

 عالية 0.78 3.96  .أسعى  لالبداع واالبتكار في عملي   11
 عالية 0.75 3.95 .وظف األنشطة المدرسية لخدمة المادة التعليمية َأ  4

 عالية 0.80 3.94 .أتابع المستجدات المتعلقة بمادتك التعليمية باستمرار   26
 عالية 0.75 3.89 .أشجع  التعلم التعاوني   3

 عالية 0.79 3.88  .  قران بالمدرسة لتطوير أساليب التعليم اتواصل مع األ  10
 عالية 0.66 3.87 .قدم مقترحات بديلة لتحسين طرق التدريس أ  2

 عالية 0.75 3.87  .أقوم ما تم تحقيقه من أهداف الخطة الفصلية   20
 عالية 0.83 3.84  أضع خطط عالجية للطلبة ذوي التحصيل المتدني   21
 عالية 0.88 3.83  .لى شمولية التقويم إأسعى   19
 عالية 0.80 3.83 .مع معلمي المواد المختلفه أعمل على الترابط األفقي   25
 عالية 0.86 3.81 .أجري االختبارات التشخيصية لتحديد مستوى الطلبة   15
 عالية 0.78 3.79.   متها للماده العلميةءأراجع أدوات التقويم المستخدمة للتأكد من مال  22
 عالية 0.81 3.78  .أصمم وسائل تعليمية تسهل المادة العلمية   12



 

 
 

82

النمـو  درجة  حول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة         :  ب   )12.4(جدول  
   لمعلمي المدارس الحكومية، رتبت تنازلياً حسب المتوسطات  المهني

  
  

معيـاري  النحـراف   ال وا ،)3.87( للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    أن ، )12.4(يالحظ من الجدول    

درجـة النمـو المهنـي لمعلمـي المـدارس          تقديرات المعلمين حول    أن  هذا يدل على    و ،) 0.37(

  . جاءت بدرجة عالية، في محافظة،الحكومية

عاليـة وفقـرتين    جاءت بدرجـة    ،   ةفقر) 27(أن  ، إلى   ) 12.4(كما تشير النتائج في الجدول رقم       

على أعلى متوسـط    " درسها  أأتمكن من المادة العلمية التي       " حصلت الفقرة    ، بينما بدرجة متوسطة 

حصلت الفقرة  كما  ). 4.14(بمتوسط حسابي   ، "أثري المادة التعليمية    " ، يليها فقرة    )4.33(حسابي  

 على أقل متوسط حـسابي       " لتحسين ممارساتك التعليمية   ؛ولقاءات تربوية ،أسعى لحضور دورات     "

 ).3.44( حسابي بمتوسط،  "أعد  تقارير حول وضع الطلبة " ، يليها الفقرة )3.42(

  علـى  المعلمـين  واالنحرافات المعيارية السـتجابات      ،قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية    و

  . في محافظة الخليل ،درجة النمو المهني لمعلمين المدارس الحكوميةحول  ، االستبانةمجاالت

  

 عالية 0.87 3.77 .أنوع بأساليب التقويم   14
 عالية 0.79 3.76 .لعلمية أضع معايير لتقييم تحصيل الطلبة بالمادة ا  17
 عالية 0.87 3.75 .أبدي مقترحاتك وارائك حول المنهاج   27
 عالية 0.75 3.74 .أقدم مقترحات جديدة لتقويم الطلبة   16
 عالية 0.87 3.69  .سرة المبحث أأجري نقاشات مستمرة مع   28
 عالية 0.97 3.68  .أقيم المنهاج والكتب المدرسية الجديدة   18
 متوسطة 1.05 3.44 . د  تقارير حول وضع الطلبة أع  13
 لتحسين ممارساتك ؛أسعى لحضور دورات ولقاءات تربوية  29

  .التعليمية 
 متوسطة 1.13 3.42

 عالية 0.37 3.87  الدرجة الكلية
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مجـاالت درجـة النمـو      المعلمين حول،    واالنحرافات المعيارية الستجابات     ،المتوسطات الحسابية ): 13.4(جدول  
   في محافظة الخليل،المدارس الحكومية  المهني لمعلمي

 الرقم
المتوسط   المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.39 3.98 .طرق وأساليب التدريس  1
 عالية 0.52 3.75  .التقويم   2
 عالية 0.47 3.87 .المادة العلمية  3

 عالية 0.37 3.87  الدرجة الكلية

  
معيـاري  النحـراف   الوا،) 3.87(للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    أن،   )13.4(ويالحظ من الجدول    

درجة النمـو المهنـي لمعلمـي المـدارس          تقديرات المعلمين حول     أن  وهذا يدل على    ،  ) 0.37(

  . جاءت بدرجة عالية، في محافظة الخليل،الحكومية 

 عالية، حيث حصل مجال طرق       بدرجة تجاء جميع المجاالت    أنإلى  ، كما تشير النتائج في الجدول    

 بأقـل   ،التقـويم على أعلى متوسط حسابي، يليه مجال المادة العلمية، يليه مجال           ،وأساليب التدريس   

  . متوسط حسابي
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  الرابع   النتائج المتعلقة بالسؤال 4.2.4

وجهات نظر بين متوسطات ) α ≥ 0.05(وجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة تهل 

 تعزى ، في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةمين فيمعلللالنمو المهني  درجةالمعلمين حول 

  ؟ )المديريةو الخبرة،  وعدد سنواتالمؤهل العلمي،والجنس، ( متغيرات إلى 

   :اآلتيةولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات 

  

  : الخامسة  الفرضية ةيجنت 1. 4. 2. 4

بين متوسطات وجهة نظر  ،)α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة إال توجد فروق ذات دالة  "

 تعزى ، في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةللمعلمين فيالنمو المهني درجة  المعلمين، حول

  ". الجنسلى متغيرإ
   

  ) 14.4(كما في الجدول ،" ت"اختبار استخدام تم  ،خامسةال الصفريةلفحص الفرضية و

 ن،معلمـي لدرجة النمو المهني ل   حول   المعلمين، اتاستجابللفروق بين متوسطات    " ت" اختبار   يجة نت ):14.4(جدول  
  الجنسمتغير بحسب 
المتوسط   العدد  الجنس  المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوى   "t"قيمة
  الداللة

 طرق وأساليب التدريس 0.385 3.95 177  ذكر
 0.384 4.00 204  أنثى

1.361  0.174 

 التقويم   0.531 3.75 177  ذكر
 0.506 3.76 204  أنثى

0.194  0.846 

 المادة العلمية 0.491 3.86 177  ذكر
 0.456 3.88 204  أنثى

0.441  0.660 

  الدرجة الكلية 0.384 3.86 177  ذكر
 0.357 3.89 204  أنثى

0.816  0.415 

  

، )0.415(، ومستوى الداللة )0.816( للدرجة الكلية" ت" أن قيمة ،)14.4( خالل الجدول يتبين من

درجة النمو   تقديرات المعلمين حول أي أنه ال توجد فروق فيوهي قيمة غير دالة احصائياً، 
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جميع في كذلك ، والجنسعزى لمتغير ت ،في محافظة الخليل ، المدارس الحكوميةلمعلميالمهني 

  . الخامسة، وبذلك تم قبول الفرضية  المجاالت

  

   السادسة الفرضية يجةنت  2. 4. 4.2

 وجهـة نظـر     بين متوسطات ) α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة     إال توجد فروق ذات دالة       "

، تعـزى    المدارس الحكومية  في محافظة الخليل      للمعلمين في  النمو المهني    درجة المعلمين، حول 

  " .ي إلى متغير المؤهل العلم

 واالنحرافـات المعياريـة     ،تم حساب المتوسطات الحـسابية     ،السادسة الصفريةلفحص الفرضية   و

 ، في محافظـة الخليـل     ،المدارس الحكومية معلمي  درجة النمو المهني ل    حول المعلمين، اتالستجاب

  .المؤهل العلميمتغير تعزى ل

النمـو المهنـي    درجـة    حول ،المعلمين اتستجاب ال ،واالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات الحسابية   ):15.4(جدول  
  المؤهل العلمي بحسب متغير لمعلمي المدارس الحكومية، 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال
 0.43 4.02 64  أدنى من بكالوريوس
 0.37 3.98 265  بكالوريوس فقط

طرق وأساليب 
  التدريس

 0.42 3.88 52  أعلى من بكالوريوس
 0.55 3.80 64  أدنى من بكالوريوس
 0.51 3.75 265  بكالوريوس فقط

  التقويم  

 0.55 3.72 52  أعلى من بكالوريوس
 0.54 3.86 64  أدنى من بكالوريوس
 0.44 3.88 265  بكالوريوس فقط

  المادة العلمية

 0.56 3.86 52  أعلى من بكالوريوس
 0.42 3.91 64  يوسأدنى من بكالور

 0.35 3.88 265  بكالوريوس فقط

  الدرجة الكلية

 0.41 3.82 52  أعلى من بكالوريوس

درجة النمو المهنـي لمعلمـي       تقديرات المعلمين حول    وجود فروق ظاهره في    ،يالحظ من الجدول    

 تـم   ، ولمعرفة داللة الفـروق    المؤهل العلمي عزى لمتغير   ، ت  في محافظة الخليل   ،المدارس الحكومية 

  :)16.4( كما يظهر في الجدول )one- way ANOVA(األحادي ام تحليل التباين استخد
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النمـو المهنـي لمعلمـي المـدارس         درجة   حول المعلمين، الستجابة   األحادي  تحليل التباين     يجةنت: )16.4(لجدو
  .المؤهل العلميعزى لمتغير تالحكومية  

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات
درجات 

  الحرية
 متوسط

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  الداللة
 0.301 2 0.601  بين المجموعات

طرق وأساليب  378 55.830  داخل المجموعات
 380 56.431  المجموع  التدريس

0.148 
 

2.036 

 

0.132 

 

 0.085 2 0.170  بين المجموعات

  التقويم 378 101.418  داخل المجموعات
 380 101.588  المجموع

0.268 
 

0.317 

 

0.729 

 

 0.011 2 0.023  بين المجموعات

  المادة العلمية 378 84.578  داخل المجموعات
 380 84.600  المجموع

0.224 
 

0.050 

 

0.951 

 

 0.100 2 0.200  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 378 51.718  داخل المجموعات
 380 51.918  المجموع

0.137 
 

0.731 

 

0.482 

 

  
اكبر من مستوى وهي  ،)0.482( مستوى الداللةو، ) 0.731( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

 درجة النمو  تقديرات المعلمين حولفي ،توجد فروق دالة إحصائياًال  أي أنه ،)α ≥ 0.05(الداللة 

جميع وفي  ،المؤهل العلميعزى لمتغير  ت،في محافظة الخليل  المدارس الحكوميةلمعلميالمهني 

  . السادسة الفرضية الصفرية قبول، وبذلك تم المجاالت
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  : السابعة الفرضية نتيجة 3. 4. 2. 4

وجهة نظر   بين متوسطات    ،  )α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة       إال توجد فروق ذات دالة       "

تعـزى   ،ة الخليل  المدارس الحكومية في محافظ    للمعلمين في  درجة النمو المهني     المعلمين، حول 

  ". إلى متغير عدد سنوات الخبرة 

درجة  ولح المعلمين، تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       ،السابعة الصفريةلفحص الفرضية   و

  .عدد سنوات الخبرة لمتغير عزى ت ،  في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةلمعلميالنمو المهني 

درجة النمو المهني لمعلمـي      حولالمعلمين،  نحرافات المعيارية الستجابة     المتوسطات الحسابية واال   ):17.4(جدول  
  عدد سنوات الخبرة بحسب متغيرالمدارس الحكومية 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال

 0.37 3.95 92   سنوات5أقل من 
 0.39 3.92 124   سنوات10-5من

طرق وأساليب 
  التدريس

 0.38 4.03 165   سنوات10آثر من أ
 0.52 3.70 92   سنوات5أقل من 

 0.52 3.73 124   سنوات10-5من

  التقويم  

 0.51 3.80 165   سنوات10أآثر من 
 0.46 3.81 92   سنوات5أقل من 

 0.47 3.88 124   سنوات10-5من

  المادة العلمية

 0.48 3.90 165   سنوات10أآثر من 
 0.34 3.83 92   سنوات5من أقل 
 0.38 3.84 124   سنوات10-5من

  الدرجة الكلية

 0.37 3.92 165   سنوات10أآثر من 

  

معلمـي  لدرجة النمو المهنـي       تقديرات المعلمين حول    في ةوجود فروق ظاهر  ،  يالحظ من الجدول  

 وقولمعرفة داللة الفر  ،  ،  عدد سنوات الخبرة  عزى لمتغير   ت ، في محافظة الخليل   ،المدارس الحكومية 

  :)18.4( الجدول كما يظهر في )one- way ANOVA(األحادي تم استخدام تحليل التباين 
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 درجة النمو المهنـي لمعلمـي المـدارس         حول ات المعلمين،  الستجاب األحادي  تحليل التباين     يجةنت: )18.4(لجدو
  عدد سنوات الخبرةعزى لمتغير ت  ،الحكومية

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات
رجات د

  الحرية
متوسط 

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة
 0.473 2 0.946  بين المجموعات

طرق وأساليب  378 55.485  داخل المجموعات
 380 56.431  المجموع  التدريس

0.147 
 

3.222 

 

0.041 

 

 0.379 2 0.758  بين المجموعات

  التقويم 378 100.830  داخل المجموعات
 380 101.588  المجموع

0.267 
 

1.421 

 

0.243 

 

 0.206 2 0.413  بين المجموعات

  المادة العلمية 378 84.188  داخل المجموعات
 380 84.600  المجموع

0.223 
 

0.926 

 

0.397 

 

 0.315 2 0.630  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 378 51.288  داخل المجموعات
 380 51.918  المجموع

0.136 
 

2.322 

 

0.099 

 

  
كبر من مستوى أوهي ،  )0.099( مستوى الداللة و،)2.322( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

درجة النمو  تقديرات المعلمين حول فيتوجد فروق دالة إحصائياً ال  أي أنه ،)α ≥ 0.05(الداللة 

، أأي تم .دد سنوات الخبرةعر عزى لمتغيت،  في محافظة الخليل،المدارس الحكومية المهني لمعلمي

  .قبول الفرضية السابعة

  

  :الثامنة نتائج الفرضية  4. 4. 2. 4

بين متوسطات وجهة نظر  ،)α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة  إال توجد فروق ذات دالة "

، تعزى  المدارس الحكومية  في محافظة الخليلللمعلمين في درجة النمو المهني المعلمين، حول

  ."متغير المديريةإلى 

واالنحرافـات المعياريـة    ،تم حساب المتوسـطات الحـسابية        ، الثامنة الصفريةلفحص الفرضية   و

 فـي محافظـة الخليـل       ، المدارس الحكومية  لمعلميدرجة النمو المهني     حول المعلمين، اتالستجاب

  .المديرية لمتغير عزىت
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 لمعلميدرجة النمو المهني     حول المعلمين، اتية الستجاب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار    ):19.4(جدول  
  المديريةمتغير  بحسب المدارس الحكومية،
المتوسط   العدد  المديرية  المجال

  الحسابي
  االنحراف المعياري

 0.39 3.95 100  شمال الخليل
 0.45 3.98 119  الخليل

طرق وأساليب 
  التدريس

 0.33 3.99 162  جنوب الخليل
 0.56 3.72 100  مال الخليلش

 0.61 3.77 119  الخليل

  التقويم  

 0.40 3.76 162  جنوب الخليل
 0.49 3.71 100  شمال الخليل
 0.50 4.09 119  الخليل

  المادة العلمية

 0.37 3.81 162  جنوب الخليل
 0.37 3.81 100  شمال الخليل
 0.45 3.93 119  الخليل

  الدرجة الكلية

 0.28 3.87 162  جنوب الخليل

درجة النمو المهنـي لمعلمـي        تقديرات المعلمين حول    في ة وجود فروق ظاهر   ،يالحظ من الجدول  

تـم   ، ، ولمعرفـة داللـة الفـروق      المديريةعزى لمتغير   ت ،المدارس الحكومية  في محافظة الخليل     

  :)20.4( كما يظهر في الجدول، )one- way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

 درجة النمو المهنـي لمعلمـي المـدارس         حول الملعلمين، ات الستجاب األحادي  تحليل التباين     يجةنت: )20.4(لجدو
  المديريةتغير بحسب مالحكومية  

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات
درجات 

  الحرية
متوسط 

  ربعاتمال
  "ف"قيمة 

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة
 0.074 2 0.148  بين المجموعات

طرق وأساليب  378 56.283  داخل المجموعات
 380 56.431  المجموع  التدريس

0.149 
 

0.498 

 

0.608 

 

 0.072 2 0.145  بين المجموعات

  التقويم 378 101.443  داخل المجموعات
 380 101.588  المجموع

0.268 
 

0.269 

 

0.764 

 

 4.471 2 8.942  بين المجموعات

  المادة العلمية 378 75.658  داخل المجموعات
 380 84.600  المجموع

0.200 
 

22.339 

 

0.000 

 

 0.415 2 0.831  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 378 51.088  داخل المجموعات
 380 51.918  المجموع

0.135 
 

3.074 

 

0.047 
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مستوى  من قلأوهي  ،)0.047( مستوى الداللةو، ) 3.074( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

درجة النمو  تقديرات المعلمي حول في  أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً ،)α ≥ 0.05(الداللة 

وبذلك تم رفض  ،المديريةعزى لمتغير ت ، في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةلمعلميالمهني 

، كما  البعديةللمقارنات) LSD(اختبار الثامنة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام الفرضية الصفرية 

    )21.4(بالجدول 

المعلمين،حول درجة  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات       ) LSD( اختبار   يجةنت): 21.4(الجدول  
  حسب متغير المديريةب النمو المعني للمعلمين،

الفروق في   المتغيرات  المجال

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة
  شمال الخليل 0.000 *0.38-  الخليل

 0.074 0.102-  جنوب الخليل
  الخليل 0.000 *0.38  شمال الخليل
 0.000 *0.279  جنوب الخليل
 0.074 0.102  شمال الخليل

  المادة العلمية
  

  جنوب الخليل
 0.000 *0.28-  الخليل
  شمال الخليل 0.014 *0.123-  الخليل

 0.206 0.059-  جنوب الخليل
  الخليل 0.014 *0.123  شمال الخليل
 0.150 0.064  جنوب الخليل
 0.206 0.059  شمال الخليل

  الدرجة الكلية

  جنوب الخليل
 0.150 0.064-  الخليل

 
، وكانت الفروق بين  مجال المادة العلمية فقط، وجود فروق في )21.4(من خالل نتائج الجدول

  . شمال الخليل والخليل لصالح األول
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  علقة بالسؤال الخامس  النتائج المت5.2.4

هل توجد عالقة بين درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي ودرجة النمو المهني للمعلمين، من 

   .وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية، في محافظة الخليل

  :التاسعة بتحويله إلى الفرضية  ة الباحثت قامسؤال الا عن هذلإلجابة

 المدير للسلوك القيادي ودرجة النمو المهني للمعلمين، من ال توجد عالقة بين درجة ممارسة

   . المدارس الحكومية، في محافظة الخليلمعلميوجهة نظر 

     

   )22.4(كما بالجدول،  )ر (بيرسون حساب قيمة معامل االرتباط تم، وبذلك 

 المدير  درجة ممارسة   حول ،المعلمين تقديرات    بين معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية    ): 22.4( جدول رقم   
   .للمعلمين  المهني ودرجة النمو،لسلوك القياديل

 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

  حول درجةالمعلمينتقديرات 

القياديلسلوك  المدير لممارسة 

 حول المعلمينتقديرات 

  المهني درجة النمو

 للمعلمين 

0.2 0.000 

  

مستوى الداللة ، وبلغ )0.2(للدرجة الكليةمعامل ارتباط بيرسون أن ) 22.4(ل يالحظ من الجدو

 أي أن هناك عالقة بين  ،الفرضيةرفض  لذا تم ؛ وهي قيمة دالة إحصائياً،)0.000 (اإلحصائية

لمعلمي  المهني درجة النمووتقديراتهم ل و،لسلوك القيادي المدير ل ممارسةلدرجةتقديرات المعلمين 

  . ، ولكن العالقة ضعيفة حسب نتيجة هذه الدراسةفي محافظة الخليل ،لحكوميةالمدراس ا
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  :الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

ي  القتة بالنمو المهنوع، للمديرين السلوك القياديهذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة، المتعلقة ب تناول
، ثم قدم عرضاً من في محافظة الخليل، من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية ،للمعلمين 

  .التوصيات المنبثقة من نتائج الدراسة 
  
   مناقشة النتائج  1 . 5

   مناقشة نتائج السؤال األول 1.1. 5
مدارس الحكومية، في ما درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي، من وجهة نظر معلمي ال 

  محافظة الخليل ؟  

أن متوسطات استجابات المعلمين حول درجة ممارسة المدير للسلوك ) 2 .4(يتبين من الجدول
القيادي في المدارس الحكومية، في محافظة الخليل، جاءت بدرجة متوسطة  للدرجة الكلية، حيث 

، يليه 3,57)(لغ متوسطه الحسابي ، وكان المجال اإلداري أعلى المجاالت ؛ حيث ب)3,56(بلغ 
  ).  (3,55، وأقلها المجال اإلنساني، بمتوسط حسابي (3,56)المجال الفني بوسط حسابي 

  : وتعزى هذه النتيجة لعدة عوامل منها
وجود معايير الختيار القادة التربويين ، مع غياب االلتزام بها ، فضالً عن غياب مجموعة من 

ة ، والتي غالباً ما تؤدي إلى اختيار أشخاص، ال يملكون مهارات قيادية، المعايير الشخصية والمهني
تؤهلهم للقيام بأدوارهم القيادية، وهذا ما بينته الدراسة، حيث كان أعلى المجاالت هو المجال 
اإلداري، فالتركيز على الجوانب اإلدارية في عملية اختيار القادة، أكثر من التركيز على الجوانب 

إلنسانية ، وتركيز الدورات، التي يتلقاها مديرو المدارس على الجوانب اإلدارية ، مع الفنية وا
ولعل تدني الجانب الفني، لدى القادة التربويين، ناجم عن تلك األعباء . تجاهل دور الجوانب األخرى

في المدرسة الكتابية واإلدارية الملقاه عليهم، مما حد من إبداعاتهم القيادية، وحولهم لمجرد أدوات 
تعمل على تنفيذ القوانين واألنظمة، وتسيير األعمال، بعيداً عن أي وإبداع وتطوير، كما كان افتقار 

الجامعات الفلسطينية، لكليات متخصصة في صنع القادة ، وتزويدهم بمنهجية علمية وتربوية،  
قبال هؤالء القادة عليها  تمكنهم من تنمية مهاراتهم القيادية وصقلها، وإن وجدت بعض الكليات نجد إ

  .قليالً، وذلك بسبب اطمئنان كل منهم إلى الوصول إلى منصب مدير 
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كما كان المجال اإلنساني أقل المجاالت لدى القادة، قد يعود ذلك إلى ثقافة بعض القادة، والتي ترى 
وامر فقط، نفسها أعلى من المرؤوسين، وأنها صاحبة المكان، مما يوجب على المرؤوسين تنفيذ األ

دون نقاش، ويخلق جواً مشحوناً بالتوتر، ويباعد المسافات بين المدير ومعلميه، كما يعتقد بعض 
القادة أن عملية التواصل، والتفويض، ومشاركة المعلمين في صنع القرار، قد يخلق قادة من بينهم، 

ل الملقاة على كال  المدير مما يهدد سيطرته ونفوذه ويوجد من ينافسه، كما ال ننسى، أن أعباء العم
والمعلم، قد قلصت من مساحات االلتقاء اإلنساني بينهما، إذ انشغل كل منهما بهموم عمله، ويصبح 
شغله الشاغل إنهاء ما عليه من أعمال، وال نجد دراسة من الدراسات، التي تناولت السلوكيات 

: تتفق هذه الدراسة، مع دراسة كل منالقيادية ال تؤكد أهميتها ودورها، رغم اختالف نتائجها؛ إذ 
، )2003(ودراسة الكدراوي  ،)2002(ودراسة الوتاري  ،)2007(، بلبيسي )2011(حمارشه 

والتي جاء فيها المجال اإلداري أعلى المجالت التي يمارسها القادة، فقد كانت درجة ممارسة 
دني السلوك القيادي لدى التي بينت ت) 2007(السلوك القيادي، بدرجة متوسطة، ودراسة أحمد 

، ) 2012(اللبدي : بينما اختلفت الدراسة مع دراسة كل من. المدير المبتدئ عن المدير الخبير 
، )2007(، ابو تينه والروسان)2008(، غنيمات)2010(، شلدان والعاجز)2011(الغامدي 
 &Dunlap(دراسة دنالب وداريش و) 2000( ، ودويكات)2004( ، عوده)2006(عياصره
Daresh،2010( كويللر ، ودراسة )2002, Cuellar(  هاوكنز، دراسة )Hawkins ،2002(، 

، )1998،(Chimonyeدراسة شيموني، )Mendel & Watson،2002(دراسة مندل وواتسون
  .    )Sammons, & Martimore ،1995(وموريامور دراسة سامونز

  
   مناقشة نتائج السؤال الثاني 2. 1. 5

بين متوسطات وجهات نظر  ) α ≥ 0.05(ات دالة إحصائية، عند مستوى داللة هل توجد فروق ذ

المعلمين حول درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي، في المدارس الحكومية، في محافظة الخليل، 

  ؟)الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والمديرية (تعزى إلى متغيرات 

  :ي من خالل الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه تمت مناقشة نتائج السؤال الثان
  
  
  : نتيجة الفرضية األولى  مناقشة 1 . 2 . 1. 5 

، بين متوسطات وجهة )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة " 

نظر المعلمين، حول درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي، في المدارس الحكومية في محافظة 

  ".يل، تعزى إلى متغير الجنسالخل
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 مستوى عند، عدم وجود فروق ذات دالة احصائية، )3. 4(فقد أظهرت النتائج كما في جدول 
 في ،لسلوك القيادي المدير لدرجة ممارسة وجهات نظر المعلمين حول في، )α ≥ 0.05( الداللة

لمجاالت، وبذلك تم قبول جميع افي ، والجنسعزى لمتغير ت ، في محافظة الخليل،المدارس الحكومية
  . الفرضية األولى

وتعزى النتيجة إلى أن أنظمة التربية والتعليم وقوانينها موحدة للجنسين؛ فكالهما يحمل المهام 
واألعباء ذاتها، والمسؤوليات نفسها، وكالهما يحيا في القوانين المدرسيه ذاتها، لذا ال نجد فروقاً في 

دير القيادي، ألن مدارس الذكور واإلناث كلتاهما تخضع لألنظمة تقدير الذكور واإلناث لسلوك لم
  ).2007( والقوانين نفسها، وتتفق هذه الدراسة، بذلك مع البلبيسي 

  
  
  : نتيجة الفرضية الثانية مناقشة 2 . 2 . 1. 5

، بين )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة " 

مين، حول درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي ، في متوسطات وجهة نظر المعل

  ".المدارس الحكومية، في محافظة الخليل،  تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
 الداللة مستوى عند، إحصائية ةدالل ذات، إلى وجود  فروق ) 5. 4( تشير النتائج كما في جدول 

)α ≥ 0.05(، عزى لمتغير ، تسلوك القياديلل ر المدي درجة ممارسةفي تقديرات المعلمين حول
) 6. 4(كما ظهرت في جدول  وكانت الفروق ، وبالتالي تم رفض الفرضية الثانية، المؤهل العلمي

بين أدنى من بكالوريوس وأعلى من بكالوريوس لصالح األول، وبين  والفنيفي المجال اإلداري 
  .بكالوريوس وأعلى من بكالوريوس لصالح األول

   
نتيجة إلى أن الشخص كلما إرتفع تحصيله العلمي، زادت لديه القدرة على انتقاد وتعزى هذه ال

الوضع، وتقييمه، بطريقة أكثر جدية وبإسلوب علمي ، كما يرتفع لديه سقف الرضا عن الوضع، 
فقد ال يرضيه ما يرضي غيره، وقد نرى لدى بعض القادة مشاعر سلبية تجاه الشخص كلما ارتفع 

بب شعوره بمنافسته له على القيادة من خالل مناقشاته، ومشاركته، وتفويض مؤهله العلمي، بس
بعض الصالحيات لديه مما يجعل بعض القادة يعزف عن القيام بذلك، وهذا من شأنه أن ينعكس 

  .على رؤية المعلم لدرجة ممارسة مديره للسلوك القيادي 
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   مناقشة الفرضية الثالثة 3 .2 . 1. 5
، بين متوسـطات وجهـة   )α ≥ 0.05(ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق " 

نظر المعلمين، حول درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي، في المدارس الحكومية في محافظـة              

  ".الخليل، تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

 مستوى عند ،إحصائية ةدالل ذات فروق ، إلى عدم وجود)8. 4( فقد أشارت النتائج كما في جدول 
عزى ت ،سلوك القياديلل  المدير درجة ممارسةتقديرات المعلمين حول في ،)α ≥ 0.05 (الداللة

  . ، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الثالثةوبجميع المجاالت،  دد سنوات الخبرةعلمتغير 
 ألنظمة المدرسة ولعل هذه النتيجة  منبثقة عن  أن المعلم مهما اختلفت سنوات عمله ، يخضع

نفسها،  وقوانينها ذاتها بلوائحها وواجباتها، فال يعطي المدير القائد امتيازات للمعلم القديم عن المعلم 
حديث العهد؛ فكالهما يعيش في البيئة المدرسية ذاتها، وذات القيادة ؛ لذا لم تختلف تقديرات 

  .سبة لعدد سنوات الخبرهالمعلمين حول درجة ممارسة المدير للسلوك  القيادي، بالن
  
  
   : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة4 .2 . 1. 5
، بين متوسـطات وجهـة      )α ≥ 0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال " 

 محافظـة  في الحكومية المدارس القيادي، في  ممارسة المدير للسلوك   درجة نظر المعلمين، حول  

  ".المديرية تعزى إلى متغير الخليل، 

   الداللة مستوى عند، إحصائية ةدالل ذات فروق، إلى وجود )10. 4( تشير النتائج حسب جدول 
)α ≥ 0.05 ( ،زى لمتغير تع ،سلوك القياديلل  المدير درجة ممارسةتقديرات المعلمين حول في

رية شمال ، في كافة المجاالت ولصالح مدي) 11. 4( وكانت الفروق  كما بينها جدول  ،المديرية
  .الخليل 

وتعزى هذه النتيجة إلى طبيعة المجتمع في منطقة الشمال، حيث تمتاز بالحرص على العالقات 
االجتماعية واإلنسانية، والتواصل داخل إطار العمل وخارجه، مما يخلق جواً ودياً تعاونياً داخل 

المعلمين حول درجة المدرسة، كما يبدو أن مدير المدرسة في الشمال، كما تبين من تقديرات 
السلوك القيادي، أنه يمارس التفويض، ويشرك المعلمين في صنع القرار، كما أنه يتقبل النقد؛ مما 
انعكس على رأي هؤالء المعلمين حول سلوكيات مديريهم القيادية، ولربما يكون التزام مديرية 

علهم يتمتعون بسلوكيات قيادية الشمال بمعايير اختيار القادة أكثر من غيرها، العامل األساسي في ج
  .أكثر من غيرهم
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   مناقشة السؤال الثالث 3. 1. 5
  ؟من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية، في محافظة الخليل ،ما درجة النمو المهني للمعلمين

درجة النمو المهني لمعلمي    تقديرات المعلمين حول    ، إلى أن      )13. 4(تشير النتائج ،كما في الجدول    

بمتوسـط حـسابي     للدرجة الكليـة،      جاءت بدرجة عالية   ، في محافظة الخليل   ،س الحكومية   المدار

  بدرجـة  تجـاء  جميـع المجـاالت      أن، كما يبين الجـدول      0,37)( ، وانحراف معياري    )3,87(

، يليـه مجـال     ) 3,98( حيث كان أعلى المجاالت لطرق وأساليب التدريس بمتوسط حسابي          عالية،

  .3,75)( ، وأقلها كان من نصيب مجال التقويم ) 3,87(  حسابيالمادة العلمية بمتوسط

تعزى هذه النتيجة المرتفعة، في درجة النمو المهني لمعلمي المدارس الحكومية، في محافظة الخليل 
، إلى أن طبيعة المعلم،وخاصة المعلم الفلسطيني، إذ ينظر إلى التعليم على أنه واجب وطني وديني 

ربة االمية ومقاومة اإلحتالل، مما يشكل دافعاً قوياً للعمل المستمر، ، ونضال وجهاد لمحا
واالخالص فيه، والسعي الدؤوب، نحو تنمية قدراته العلمية والمهنية، وتنويع طرق تدريسه 
وأساليبه، وكذلك تواصله مع غيره من المعلمين أفقياَ، وعمودياً، وتقبله لما يطرح عليه من أفكار 

وعي المعلم وإدراكه لمتطلبات عصر المعرفة، وتجدد المعلوماتيه المستمر، وتوجيهات، كما أن 
يجعله يدرك حجم مسؤولياته نحو طلبته، ويزيد لديه الرغبة، بإيجاد مخرج تربوي يليق بعصره ، 

  . ويليق بعلمه
 , Antonio( أنطونيو ومواليز، )2007(المفرج وآخرون :  اتفقت هذه الدراسة مع  دراسة كل من

Morale&2011 ( ، ساكاموتو)(Sakamoto, 2011 ، بتلر)Butler  ،1992(  واختلفت مع ،
  ).2002(، ودراسة عطوه ) 2003(دراسة البهبهائي 

  
   
   مناقشة السؤال الرابع 4. 1. 5

وجهات نظر بين متوسطات ) α ≥ 0.05(وجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة تهل 

 تعزى ، في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةمين فيمعلللمهني النمو ال درجةالمعلمين حول 

  ؟ )المديريةو الخبرة،  وعدد سنواتالمؤهل العلمي،والجنس، ( متغيرات إلى 

  :وقد تمت مناقشة نتائج السؤال الرابع من خالل مناقشة الفرضيات المنبثقة عنه
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   مناقشة الفرضية الخامسة 1 . 4 . 1. 5
بين متوسطات وجهة نظر  ،)α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة إت دالة ال توجد فروق ذا "

 تعزى ، في محافظة الخليل، المدارس الحكوميةللمعلمين فيالنمو المهني درجة  المعلمين، حول

  ". الجنسلى متغيرإ
   عند مستوى داللة ،حصائيةإفروق ذات دالة ، عدم وجود )14. 4(  حسب الجدولأظهرت النتائج

)α ≥ 0.05(، في ،  المدارس الحكوميةلمعلميدرجة النمو المهني   تقديرات المعلمين حولفي بين
، وبذلك تم قبول الفرضية  جميع المجاالتفي ، وكذلك الجنسعزى لمتغير ت ،محافظة الخليل

  .الخامسة
كما أن وتعزى هذه النتيجة، إلى أن متطلبات هذه المهنة ومقوماتها ،ال تختلف بين الذكور واإلناث، 

المهام الموكلة للمعلم، ال تفرق بين ذكر وأنثى، فكالهما يخضع للهيكل التنظيمي ذاته، لذا نرى كالً 
  . منهما يسعى نحو تمنية نفسه بالقوة والحماسة واإلصرار ذاتها

  
  
  :  مناقشة الفرضية السادسة 2. 4 . 1. 5
 وجهـة نظـر     بين متوسطات ) α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة     إال توجد فروق ذات دالة       "

، تعـزى    المدارس الحكومية  في محافظة الخليل      للمعلمين في  النمو المهني    درجة المعلمين، حول 

  " .إلى متغير المؤهل العلمي 

عند مستوى ، حصائيةإفروق ذات دالة ، عدم وجود )16. 4( كما في الجدولأظهرت النتائجوقد 
في   المدارس الحكوميةلمعلمي درجة النمو المهني ن حول تقديرات المعلميفي ،)α ≥ 0.05(داللة 

جميع المجاالت، وبذلك تم قبول الفرضية  وفي ،المؤهل العلميعزى لمتغير ، تمحافظة الخليل
  . السادسةالصفرية 

وتعزى هذه النتيجة، إلى أن المعلم يحمل الرسالة نفسها والهدف ذاته، والتي تتمثل في تحقيق 
وإيجاد طالب متميز، قادر على خوض حراك التقدم العلمي، السيما المعلم األهداف التربوية، 

الفلسطيني، وما يواجهه من تحديات، في خلق جيل متعلم، قادر على حمل قضيته، ومدرك أهيمة 
العلم، كونه سالحاً البد منه، في المراحل الجديده من مواجهة االحتالل؛ لذا لم نجد فروقاً بين المعلم 

دة العليا أو صاحب الشهادة المتوسطة، فجميعهم مدرك وواع لرسالته ودوره، كما أن حامل الشها
طبيعة عمل المعلم، وتداخل التخصصات، قد جعل من عملية تبادل الخبرات، واكتساب المهارات، 
في جو ودي، تذوب فيه الفروقات سواء مؤهل علمي أوغيره، مما ترك المجال أمام المعلم لتنمية 
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هاراته، مهما كانت شهاداته األكاديمية، فضالً عن ذلك طبيعة العملية التعليمية، عملية قدراته وم
متجدده، تتطلب معلماً ماهراً بأساليبه وطرقه وساعياً لتنمية قدراته ومهاراته باستمرار مهما اختلف 

العلمي، يبقى مؤهله العلمي، وليس فقط معلماً متمكناً في المادة العلمية، لذا فرغم اختالف المؤهل 
الجميع بحاجة إلى تطوير قدراته ومهاراته، في تحليل مادته العلمية، وتطوير وسائله، التي تساعده 

  .في إيصال تلك المادة العلمية إلى الطلبة 
  
   : السابعة  مناقشة الفرضية 3 . 4. 1. 5
وجهة نظر  ات   بين متوسط  ،  )α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة       إال توجد فروق ذات دالة       "

تعـزى   ، المدارس الحكومية في محافظة الخليل     للمعلمين في  درجة النمو المهني     المعلمين، حول 

  ". إلى متغير عدد سنوات الخبرة 

 α( عند مستوى داللةة،حصائيإذات دالة ، عدم وجود فروق )18. 4(تشير النتائج كما في الجدول
لمهني لمعلمي المدارس الحكومية، في محافظة في تقديرات المعلمين حول درجة النمو ا )0.05 ≤

  .، أي تم قبول الفرضية السابعة.الخليل، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
وتعزى النتيجة، إلى أن انتماء الفرد لمهنته شيء ينبع من داخله، فال يرتبط بعدد سنوات خبرته 

ى سنوات عمله بقدر ما يعتمد على وعمله بالتعليم، لذا نجد سعي المعلم لنموه المهني ال يعتمد عل
لذا ال نجد  فرق بين المعلم الجديد والقديم في سعيه للنمو المهني، وإنما . قناعته الذاتيه بأهمية ذلك

نجد معلم عاشق لمهنته، محباً لعملة يسعى لتطوير قدراته ومهاراته باستمرار وال يتوقف على 
  . سنوات عمله، وإنما على دوافعه الداخلية

  
  
     مناقشة الفرضية الثامنة4 . 4. 1. 5
بين متوسطات وجهة  ،)α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى داللة  إال توجد فروق ذات دالة "   

،  المدارس الحكومية  في محافظة الخليلللمعلمين في درجة النمو المهني نظر المعلمين، حول

  ."تعزى إلى متغير المديرية
عند مستوى داللة  ،حصائية إفروق ذات دالة ، إلى وجود  )20. 4 (ذتشير الننتائج كما في الجدول 

)α ≥ 0.05(،  في ، المدارس الحكوميةلمعلميدرجة النمو المهني  تقديرات المعلمي حول في 
 ويظهر الجدول الثامنة،وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية  ،المديريةعزى لمتغير ، تمحافظة الخليل
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 مجال المادة العلمية فقط، وكانت الفروق بين مديرية الشمال و ، أن الفروق تمثلت في)21. 4(
     .الخليل لصالح األولى

وتعزى النتيجة، إلى أن مديرية الشمال، تختلف بطبيعتها المجتمعية عن الخليل ، فهي مجتمعات 
مام أكثر يتخذ فيها المعلم التعليم مهنته األساسية، لذا ينصب جل إهتمامه عليها، مما يدفعه إلى االهت

بتنمية قدراته ومهاراته، كما أن النظرة إلى المعلم، في تلك المجتمعات بأنها أكثر قدسية وتقديراً، 
مما يجعل المعلم  يشعر بضرورة أن يكون أهالً لتلك النظرة الجليلة، بل إنه يعيش صراعاً مع 

 طرأ على المجتمعات وفضالً عن ذلك فإن التغير الكبير الذي. التطور للحفاظ على قدسية مهنته
القروية، من التوجه الكبير نحو التعليم، ومحاولة محو األمية التي كانت سائدة لفترة طويلة، يمثل 
الطابع السائد فيها؛ مما يجعل التعليم فيها هدفاً سامياً، ال يختلف عليه كثيرون؛ وبالتالي فإن ،حتى، 

أكبر من غيرها، وكل ذلك كفيل بأن يكون اإلقبال على الدورات التدريبية  في تلك المجتمعات 
  .نموهم المهني، أعلى من مديرية الخليل 

  
  
    مناقشة السؤال الخامس 5 . 1. 5
 في ، ودرجة النمو للمعلمين، لمدير المدرسة،وجد عالقة بين درجة ممارسة السلوك القياديتهل  

   فسهم ؟ من وجهة نظر المعلمين أن، في محافظة الخليل،المدراس الحكومية 
  سنناقش نتيجة السؤال من خالل الفرضية التاسعة  المنبثة عنه 

ال توجد عالقة بين درجة ممارسة المدير للسلوك القيادي ودرجة النمو المهني للمعلمين، من 

   . المدارس الحكومية، في محافظة الخليلمعلميوجهة نظر 
تقديرات  بين تباطية إيجابية ضعيفة، ، إلى وجود عالقة ار)22. 4(تشير النتائج  كما في الجدول 

لمعلمي المدراس  المهني درجة النمووتقديراتهم ل و،لسلوك القيادي المدير ل ممارسةلدرجةالمعلمين 
  .0,2 )(  حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون،في محافظة الخليل، الحكومية

 عن المهن األخرى كافة؛  وتعزى هذه النتيجة الموجبة المنخفضة، إلى اختالف طبيعة مهنة التعليم
فالمعلم يرى نفسه صانع الحضارة، وحجر بناء األمة، وحامل األمانة، حيث يقع على عاتقه مستقبل 
 شعب بأكمله، لذا نرى أنه رغم تقديره المنخفض لدرجة ممارسة المدير للسلوك القيادي، إلى أن

تنمية قدراته المهنية والعلمية؛ ذلك لم يثن المعلم عن مواصلة تطوره المهني، وتجديد خبراته، و
فالمعلم ينظر إلى الطالب، على أنه أمانة عليه أن يؤديها، كما ال يجب ان ننسى وجود جهات أخرى 

 مما يساعده تدعم، وتعمل على نمو المعلم، كالمشرف التربوي، والدورات، والجامعات وغيرها،
 وايمانه بقدسية مهنته، تجعله دائم ،الداخلية  دوافع المعلم ال ننسى  كذلكعلى مواصلة نموه المهني، 

السعي لتطوير مهاراته وخبراته، كما ال ننسى أن الدين اإلسالمي يحث على العلم والتعلم، كما 
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 على صتُعتبر مهنة التعليم من اشرف المهن وأقدسها، كل ذلك يجعل المعلم حريص كل الحر
ر المدير كقائد تربوي، في نمو المعلم وتطوره، ، وهذا ال يعني أن نغفل دوتطوير مهاراته وخبراته

غياب دور المدير القيادي قد ينعكس على عالقات المعلمين معه، ولكن  إال أن وسعيه نحو اإلبداع؛
 لذا اختلفت نتائج هذه الدراسة مع كثير من الدراسات، .ال يغير نظرة المعلم لهذه المهنة المقدسة

زاً في نمو المعلم ،وتطوره ،ودافعيته نحو العمل واإلبداع، ومن التي وجدت لسلوك المدير دوراً بار
، )2010(، دراسة شلدان والعاجز )2010(دراسة نحيلي : تلك الدراسات، دراسة كل من 

، دراسة )Peterson, 2003( ، دراسة بترسون،)2004(، عودة )2005(، أبو جبل)2007(نصر
 , 2002(   دراسة  كويللر،Medina)  ,2000( ، دراسة ميدينا )Hawkins,2002(هاوكنز

Cuellar( ، دراسة وودارد )Woodard,1994( ، دراسة سميث)Smith ،1994(  ، دراسة بالنك
)Blank   ،1987( ، دراسة رثيرفورد وويلم   

Rutherford& William,1982 ) (  .  
  
  
  :  التوصيات 2. 5
  .هم القيادية وضع معايير الختيار مديري المدارس، مبنية على مهارات. 1
  .عقد دورات بشكل مستمر لمديري المدارس، حول السلوك القيادي . 2
 لدى قيادات المدارس، من خالل نشرات تربوية، وورشات  والفنيتعزيز الجانب اإلنساني. 3

  .تدريبية 
 وجهات نظر المعلمين حول درجة ممارسة المدير القيام بدراسة تبحث وراء أسباب تدني. 4
  .ياديلسلوك القل

  ضرورة استمرار عملية نمو المعلم، وخاصة في مجال التقويم، من خالل عقد دورات تدريبية   . 5
  .     للمعلم والمدير حول ذلك 

  .  السلوك القيادي والنمو المهنيمجالبعمل مزيد من الدراسات واألبحاث . 6
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  .مستقبليات، مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة، مصر

، مؤسسة أم التطوير المهني في المؤسسات التعليمية الحديثة). 2007.(إبراهيم  الديب، 
  .مصر، المنصورة ،1القرى للترجمة والتوزيع، ط

 

النمط القيادي عند مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظات ). 2000.( دويكات، محمد

، جامعة النجاح الوطنية، منشورةرسالة ماجستير غير  ،شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين
  .فلسطين  ،نابلس

  

عمان،  ، مكتبة المجمع العربي للنشر،المدير المدرسي الناجح .) 2006( .ربيع، هادى مشعان
  .األردن

  

، دار اليازوردي العلمية للنشر 1، طالدمقراطية المدرسية. )2008.( ربيع، محمد وعامر، طارق
  .والتوزيع، عمان، االردن

 

السلوك القيادي لدى أعضاء هيئة التدريس العمانيين في جامعة السلطان ). 2011.(، عليالزاملي
   .، البحرين 149ص ، 2العدد  12المجلد مجلة الدراسات التربوية والنفسية،  ،قابوس

  

عالقة النمط القيادي لمديرات المدارس بالروح المعنوية لمعلمات ). 2008( .الزهراني، نوره

  .، جامعة ام القرى، السعودية، رسالة ماجستير غير منشورةالمرحلة االبتدائية بمحافظة جده
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، المكتبة المفاهيم الحديثة في اإلدارة والنظريات والوظائف).1994(زويلف، مهدي والقيوتي،محمد
  . االردن ، عمان،4العربية، ط

  

أنماط االتصال االداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  .)1998.(زيدان، ناريمان

رسالة ، ومديراتها في محافظة نابلس، طولكرم وقلقيلية وعالقتها باتجاهات الطلبة نحو المدرسة
  .ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 

  

، مركز الكتب األردني، عمان، ٦، ط المفاهيم اإلدارية الحديثة ).1998.(سالم، فؤاد وآخرون
  .األردن

  

أنماط السلوك اإلداري لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وفقاً ). 2009.(سعود، راتب
وعالقتها بمستوى الوالء التنظيمي لمعلمي مدارسهم، ) 4نظام  - 1نظام (لنظرية رنسس ليكرت 

  .، جامعة اليرموك ، االردن  249ص  3، عدد 5، مجلد المجلة األردنية في العلوم التربوية

  

 ،مركز طارق، عمانمفهومه ونظرياته وأساليبه، : اإلشراف التربوي). 2007.(السعود، راتب
   .االردن

 

وث مجلة البح. تقويم برامج تدريب المعلمين الزراعيين اثناء الخدمة). 1994.(السعيد، فوزي

  .، العدد الثالث، السنة العاشرة، الرياض، المملكة العربية السعوديةالنفسية والتربوية
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السلوك القيادي وعالقته بالمناخ التنظيمي لدى مديري المدارس ). 2009.(سليم،أشرف  

،رسالة ماجستير غير الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة من وجهة نظر معلميهم
  .النجاح، نابلس، فلسطينمنشورة، جامعة 

 

، مكتبة األنجلو المصرية، اإلدارة التربوية). 1998.(سليمان،عرفات وضحاوي، بيومي 
  .القاهرة،مصر

 

  .، عالم الكتب، القاهرة ، مصراإلدارة المدرسية الحديثة). 1975.(وهيب ومرسي ، منير سمعان،

  

 دراسات تربوية، كلية التربية. الخدمةتدريب معلمي الكبار أثناء ). 1988.( السنبل، عبد العزيز
  . جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

  

  .، مكتبة نهامة، جدة، السعودية 2، طصناعة قائد). 2003.(فيصل طارق وباشراحيل، سويدان،

  

  .لبنان ، بيروت،1، دار بن حزم للنشر، طإدارة الوقت). 2002.(محمد،العدلوني طارق و ،سويدان

   

تصورات مديري المدارس االساسية للدور القيادي للمدير في ضوء ) 2003.(شاعر، منى ابراهيم 

  .جامعة اليرموك، اربد، االردن ،رسالة ماجستير غير منشورة، متغيرات العصر
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درجة ممارسة مدير المدرسة الثانوية لدوره كقائد تربوي في مدارس  .)2001(.شديفات، يحيى
، 311البادية الشمالية الشرقية من وجهة نظر المعلمين في األردن، أبحاث  اليرموك سلسلة 

  .االردن، 289ص  ,2، العدد17، المجلد العلوم اإلنسانية واالجتماعية  مجلة، 2001حزيران 

 

، ير المدرسة في تنيمة النمو المهني للمعلم بمحافظة القنفذة دور مد). 2006.(الشقيفي، حمد
  .، جامعة ام القرى، مكة المكرمةرسالة ماجستير غير منشورة 

 

دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس ). 2010.(فؤاد شلدان، فايز والعاجز،
سلسلة ( مجلة الجامعة اإلسالميةين، المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلم

  . 37-1ص  1،المجلد الثامن عشر، العدد ) الدراسات اإلنسانية

 

، مدخل األهداف، اإلسكندرية، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية). 1992.( الشمواني، صالح
  .شهاب الجامعية، القاهرة، مصر مؤسسة

  

  .، دار المعرفة، القاهرة، مصر الحديثةالقيادة اإلدارية ). 1976.(أحمد الشناوي،

  

) تنميته -اختياره إعداده( معلم القرن الحادي والعشرين). 2001.(سعيد، محمدو شوق، محمود

  .، القاهرة ، مصر، دار الفكر العربيفي ضوء التوجهات اإلسالمية

 

  .مصر  ،، القاهرة، مكتبة غريبالسلوك القيادي وفعالية اإلدارة): 1993( شوقي، طريف
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، خوارزم العلمية للنشروالتوزيع، أساسيات اإلدارة الحديثة). ه 1426.(الصباب، أحمد وآخرون 
  .جدة، السعودية

 

، التنمية المهنية للمعلمين مدخل جديد نحو إصالح التعليم، ) 2009( ضحاوي، بيومي، وآخرون 
  .دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر

  

 .، الخليل، فلسطين3، دار المستقبل، طدليل التدريب القيادي). 1998.(الطالب،هشام

 

دار الجامعة  ،التنمية المهنية للمعلمين في ضوء االتجاهات العالمية، )2010.(طاهر، رشيده
  .  الجديدة، مصر

 

، الدليل المرجعي لتدريب المعلمين بالمدارس ذات الفصل الواحد). 2004.(طعيمة، رشدي أحمد
  .لعربية للتربيةالمنظمة ا ،تونس

 

  .دار الشروق،  رام اهللا، فلسطين  ،1،  طاالدارة المدرسية  الحديثه). 2001.(عابدين، محمد

  

درجة السلوك القيادي للمديرين كما يقدرها المعلمون في محافظات وسط ). 2012.(عابدين، محمد

،  )6(، العدد26، مجلد)العلوم االنسانية ( ، مجلة جامعة النجاح لالبحاثالضفة الغربية في فلسطين
  .، نابلس، فلسطين)1429(ص

  

  



111 
 

  .، طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصرالنمو والتنمية المهنية للمعلم). 2012. (عامر، طارق

  .، عمان، األردنالمؤسسات العامة أسس وإدارة ).2000( .العاني، أيمن

  

  .، دار النظم للنشر، عمان، األردنخل إلى علم اإلدارةمد). 1997.( عباس، علي وبركات، عبد اهللا

  

بناء مقترح ( األنماط القيادية ومقومات التغيير في المجتمع العربي). 2009.(سمير، عبد الحميد
إدارة التطوير  –، إمارة المنطقة الشرقية "القيادة ومسئولية الخدمة"للقائد اإلداري الفعال، ندوة 

  .المملكة العربية السعودية اإلداري،

  

، دار الفكر العربي، القاهرة، أساسيات التدريس والتطويرالمهني). 2000.(عبد السالم، مصطفى
  .مصر

 

، الشروق للنشر 1، طدور القيادة التربوية في اتخاذ القرارت االدارية). 2010.( عبوي، زيد
  .رام اهللا، فلسطين ،والتوزيع

 

، دار صفاء للنشر 1، طالمعلم اعادة، تدريبه، كفاياته). 2006.(عبيد، جمانه
  .االردن،عمان،والتوزيع

  

دار الجامعة  ،القيادة التربوية اإلشراف التربوي الفعال واإلدارة الحافزة). 2008.( محمد, العجمي
  .مصر, اإلسكندرية, الجديدة للنشر
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بمديريات التربية والتعليم في حل مشكالت  دراسة القيادة التشاركية ).2010.(العرابيد، نبيل

جامعة االزهر، غزة،  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
.فلسطين  

 

عمان،  ، دار الفكر للطباعة والنشر،1، طالمعلم الفاعل والتدريس الفعال). 2000(.عدس، محمد
  . االردن 

 

دار الفكر للنشروالتوزيع، عمان،  دارة واإلشراف التربوي،اإل .)1982.( عدس، محمد وآخرون
   .االردن

  

، مؤتمر إعداد وتدريب المعلم فلسفة إعداد المعلم في مجتمع عربي جديد ).1972(.عفيفي، محمد 
  .في الوطن العربي، القاهرة، مصر 

 

، ٩، ط اإلداريةاإلدارة دراسة تحليلة للوظائف والقرارات  .)ه1420( .عالقي، مدني عبد القادر
  .مكتبة دار جدة ،جدة

  

دورة تدريبية للوظائف اإلشرافية وزارة  ،أساليب التنمية المهنية للمعلمين). 2008.(علي، سكينة
 .التربية والتعليم، الكويت

  

النمط القيادي المنشود لتحقيق :إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير ). 2003.(عماد الدين، منى

  .األردن ،، مركز الكتاب األكاديمي، عمان1ط  ،21التعايش الفاعل في القرن
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، دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط. مبادئ اإلدارة المدرسية). 1999.(العمايرة، محمد
  .عمان ،االردن 

  

تصورات مديري التربية والتعليم ومساعديهم والمشرفين التربويين ). 1992. (عبد اهللا ,العمري

, جامعة اليرموك, غير منشورة رسالة ماجستير، في محافظة اربد لدور مدير المدرسة الثانوية
  .األردن, اربد

  

. المستقبلية التحديات ضوء في المعلم إعداد منظومة في التغير مالمح ).1996.(محمد ، عنتر
  .، فلسطين  56 العدد ،التربية كلية مجلة األزهر، جامعة

  

تدريب معلمي التعليم الثانوي العام أثناء الخدمة في جمهورية ). 1994.(عوض،محمد

، كلية رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة مقارنة. مصرالعربية والمملكة العربية السعودية
  . التربية بسوهاج، مصر

  

يالمدارس الثانوية وعالقتها بدافعية المعلمين  األنماط القيادية لمدير). 2003. (علي عياصرة،

  .جامعة عمان العربية، األردن ،أطروحة دكتوراه غير منشورة، نحو مهنتهم كمعلمين في األردن

  

متطلبات القيادة التربوية في عصر المعرفة من وجهة نظر مديري ). 2011.(الغامدي، تركي  

  .، جامعة أم القرى، السعوديةرسالة ماجستير غير منشورة، مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف
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بناء أنموذج مقترح للقيادة التربوية الفعالة لمديري المدارس الثانوية ). 2008.(غنيمات، محمد

رسالة ، وء التجارب العالمية وواقع الدولة السياسي واالجتماعي والثقافيفي دولة الكويت في ض
  .، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، االردن  ماجستير غير منشورة

  

سياسات وبرامج إعداد المعلم العربي وبنية العملية التعليمية  ).1996(غنيمة، محمد متولي

  .الدار المصرية اللبنانية ،  القاهرة، مصر ،١، ط التعلمية

 

، منشورات جامعة قاربونس،  1، ط االدارة المدرسية المعاصرة). 1994.(الفقي، عبد المؤمن
  .بنغازي،  ليبيا

  

، 2، طالسلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية). 2009.(فلية، فاروق وعبد المجيد السيد
  .دار المسيرة ، عمان، األردن

   

، ترجمة عبد اهللا أحمد شحاته،   مدير المدرسة ودوره في تطوير التعليم). 2002.( كاربنتر، جون   
  . القاهره، مصر  ايتراك  للنشر والتوزيع ،

  

القدرات القيادية لمديري المدارس في مديرية تربية منطقة عمان الثالثة ) . 2003.(الكدراوي، ختام

  .، الجامعة الهاشمية، األردن منشورة رسالة ماجستير غيرفي األردن، 

  

  .، القاهرة، مصر1، عالم الكتاب، طاإلدارة المدرسية الحديثة). 2004.(الكردي، أحمد
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، مطابع الفرزدق، الرياض،  اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق). 1985.(كنعان، نواف
  .  السعودية 

 

  .عمان، األردن ، دار الثقافة للنشر،6، االصدار 3ط ،القيادة اإلدارية). 2002.(كنعان،نواف

 

مدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائدا تربويا في مدينة القدس كما ). 2012.( اللبدي، روان 

  .، جامعة القدس ، فلسطينرسالة  ماجستير غير منشورةيراه المعلمون، 

  

مركز بحوث التنمية الدولي، القاهرة، . مستوى معلم المرحلة االولى بمصر).1983.(لبيب، رشدي
  .مصر

  

، دار الكتاب الجامعي، العين، االمارات العربية التنمية المهنية للمعلمين). 2002(. مدبولي، محمد
  . المتحده 

  

  .، عالم الكتب، القاهرة، مصراإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها). 1984.(مرسي، محمد 

 

  .، مطبعة دار الفرقان عمان، األردنعلم النفس الجتماعي). 1982(.مرعي، توفيق وبلقيس،أحمد

  

  .، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردناإلدارة المدرسية .)2005( .مساد، عمر
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، المجموعة "آليات التنمية لمديري مدارس التعليم قبل الجامعي "  .)2008(.مصطفى، عزة 
  .العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر

             

، دار المعارف، القاهرة، 1، ط األصول اإلدارية للتربية). 1987.(احمد ،مطاوع، إبراهيم وميض
  .مصر

  

التحديات التي تواجه التعليم العالي في الجمهورية اليمنية الواقع ). 2005( .مطهر، محمد

  . اليمن ،المركز الوطني للمعلومات ،والرؤية  المستقبلية

القيادة التربوية والمهارات القيادية الالزمة لقادة المؤسسات التربوية، ). 2004(سعيد  المغاسي،
  .128 – 99، صفحة  54، عدد 1، جامعة المنصورة ، جمجلة كلية التربية

 

، وحدة االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنيا).  2007.(المفرج، بدرية واخرون 
  . اليمن ،مركز الوطني للمعلومات.، الكويتبحوث  التجديد التربوي

   

 هولمز،ترجمة مجموعة تقرير ،الغد معلمو). 1987(.الخليج لدول العربي التربية مكتب 
   .الرياض الخليج لدول العربي التربية مكتب

   

التقرير الختامي الجتماع عمداء كليات التربية  ).1998( .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  
حول تطوير برامج إعداد المعلمين وتدريبهم للوفاء ، ومسئولي تدريب المعلمين في أثناء الخدمة

  .، الدوحةبمتطلبات الدور المتغير للمعلم في البالد العربية
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القيادة فوق الجماعى والقيادة مع الجماعة دراسة مقارنة بين نمطي  ).2007.( المنقاش، سارة 
بحث منشور في مجلة رسالة التربية وعلم  قيادة الذكور واالناث في جامعة الملك سعود بالرياض،

  .، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية )28(عدد النفس، 

  

، عمان 1، طري في المؤسسات التربويةاالصالح والتطوير االدا). 2001. (المومني، عبد الكريم
  .،االردن

دور مدير المدرسة الثانوية في التغيير االجتماعي في محافظات ). 1995.(المومني، فايزه 

  .، جامعة اليرموك، إربد، االردن ماجستيرغير منشورة رسالة  ،عجلون وجرش وإربد

  

  .العين  دار الكتاب الجامعي ومكتبة االمارات، اإلشراف التربوي، .)1999. (نبراني، يوسف

  

المجلد  ،مجلة جامعة دمشقدور مديري المدارس في رفع كفاية المعلمين، ). 2010.(نحيلي، علي   
  .، دمشق، سوريا  2+  1العدد  ، 26

  

دار الفرقان  ،1،ط.االدارة واالشراف التربوي بين النظرية والتطبيق. )1982.(يعقوب ،نشوان
  .للنشر والتوزيع، عمان، االردن

  

دور برنامج المدرسة كوحدة تطوير في التنمية المهنية لمعلمي المرحلة ). 2007.(نصر، سميحة 
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  : قائمة بأسماء محكمي االستبانة ) : 1( ملحق رقم 

  مقر العمل   االسم 

  جامعة القدس   الدكتور محمد عابدين 

  جامعة القدس  الدكتور ابراهيم عرمان 

  جامعة القدس  الدكتور محسن عدس

  جامعة القدس  الدكتور عفيف زيدان 

  جامعة القدس  الدكتور زياد قباجه

  عة القدسجام  الدكتور غسان سرحان

  جامعة االستقالل  الدكتور محمود أبو سمره

  جامعة الخليل  الدكتور كمال مخامره

  قسم االشراف  الدكتور شاكر الشاللفة 

  رئيس قسم االشراف بمديرية الخليل  خالد النجار. أ 

  جامعة الخليل  الدكتوره فاطمة عيده

  مديرية تربية الخليل   عبد الرحمن دروايش . أ 

   جامعة الخليل    التميمي ميسون.د

  مديرية شمال الخليل   ابو فارة محمد . أ

  مديرية الخليل   عزام أبو رجب . أ
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  ) : 2( ملحق 

  االستبانة بعد التحكيم 

  

جامعة القدس                                         االستبانة                                 
     

 آلية العلوم التربوية 

 قسم الدراسات العليا

 

  ة⁄ ة المحترم ⁄عزيزي المعلم 

:تحية طيبة وبعد  

 من للمعلمين المهني بالنمو وعالقته للمديرين القيادي السلوك "تقوم الباحثة بإجراء دراسة  بعنوان 
؛ وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على " الخليل محافظة في الحكومية المدارس معلمي نظر وجهة

.جستير، في اإلدارة التربوية بجامعة القدس درجة الما  

أرجو من حضرتكم التعاون واإلجابة عن فقرات اإلستبانة ، بما يتناسب مع وجهة نظرك ، علما أن 
.البيانات التي ستعطيها ستعامل بسرية تامة وألغراض بحثية فقط   

 مع شكري وتقديري

الدآتور :                                      المشرف هناء شاهين                               : الباحثة 
 محمد شعيبات

 

البيانات الشخصية : القسم االول   

: في المكان المناسب التي ينطبق على حالتك)  X( يرجى وضع عالمة   

أنثى    )  ب ذآر                         )   أ:           الجنس ) 1  

أعلى من بكالوريوس) ج  بكالوريوس فقط           )  ب أدنى من بكالوريوس         )  أ: المؤهل العلمي ) 2  

  سنوات10أآثر من )   سنوات         ج10 – 5من )  ب     سنوات        5أقل من )  أ: سنوات الخبرة )  3 

جنوب الخليل       )                 جالخليل       ) ب شمال الخليل                  )     أالمديرية      ) 4   
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: القسم الثاني   

أمام آل فقرة من الفقرات اآلتيه ، الدالة على درجة ممارسة المدير للسلوك  ) X( يرجى وضع إشارة 
: القيادي من وجهة نظرك    

الدرجة                    
قليلة 
 جدًا

 قليلة   متوسطة   آبيرة  آبيرة 
جدا

       
 السلوك القيادي لمدير درجة   الفقرات الدالة على 

رسة المد  
الرقم 

المجال اإلداري :  المجال االول   

        . المعلمين في رسم سياسة المدرسة ركيش   1 
          .يوزع المهام بين المعلمين بصورة عادلة  2 
        . ينيناقش شؤون المدرسة مع المعلم   3 
        . م وقراراته في صالحهءهراآ بأن ينيقنع المعلم   4 
         قبل إقرارها ين مع المعلم المتنوعةيناقش التقارير

. 
5 

        .تخاذ القرارات  ايتجنب السرعة في  6 
        .تخاذ القرارات ا بين  المعلمركيش  7 
         ال يتعارض  بمافي عملهم  الحرية  للمعلمين يمنح

.القوانين المدرسية مع   
8 

         االتصال بين جميع العاملين داخل  يحرص على
  .المدرسة

9 

المجال الفني : المجال الثاني   

        . تطويري ألي مشروعينيثير حماس المعلم   10 
        .يقترح أنشطة تدريبية للمعلمين لتنميتهم   11 
        .يسهل عملية تبادل الخبرات بين المعلمين    12 
        . التربوية ستخدام المعيناتال ينيوجه المعلم   13 
        .ساليب التقويم المختلفة أ على ينيطلع المعلم   14 
        .في أعمالهمبتكار ال على اإلبداع واينيشجع المعلم  15 
        يعمم الخبرات الناجحة لدى المعلم المبدع على 

.خرين لتعميم الفائدة آلا  
16 

         17  .يستثمر طاقات جميع المعلمين في المدرسة
        . على إدارة صفية ناجحة وفعالة ينيساعد المعلم  18 
        .التي يطرحها المعلمون  األفكار الجيدة يشجع  19 
        .ينمي الروح القيادية لدى المعلمين   20 
         21  .يراعي التوازن في وضع البرنامج المدرسي
         22  . العالجيةه خططينيتابع مع المعلم
         بدراسات وقراءات تربوية حول يزود المعلمين

 طرق تطوير التدريس
23 

المجال اإلنساني  : المجال الثالث   
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        .يتقبل النقد بروح طيبة    24 
        .أحوال المعلمين يراعي      25 
        .يعمل على حل خالفات المعلمين بعدل    26 
          .ين ينمي القيم واالتجاهات اإليجابية لدى المعلم 27 
          .يتجنب التهديد او التلويح به 28 
         29  .م على جهودهينشكر المعلمي
         روح التعاون والعمل بروح الفريق لدى يعزز

.المعلمين   
30 

         31  .ين  مع المعلمهتعامليظهر مرونة في 
        .للمعلمينيهتم بالمصلحة الشخصية    32 
        لمجتمع ه مع أفراد ايتمتع بلباقة في حوار

  .المدرسي
33 

          
 

 

: القسم الثالث   

أمام آل فقرة من الفقرات اآلتية ، الدالة على درجة النمو المهني للمعلم  من  ) X( يرجى وضع إشارة 
: وجهة نظرك   

الدرجة                   
قليلة 
 جدًا

يلة قل    متوسطة   آبيرة  آبيرة 
جدا

       
لمهني للمعلمادرجة النمو    الفقرات الدالة على    الرقم 

  طرق وأساليب التدريس:  المجال االول 

        .أستخدم  الوسائل التعليمية المناسبة    1 
        .أقدم مقترحات بديلة لتحسين طرق التدريس    2 
        .أشجع  التعلم التعاوني    3 
        .َأوظف األنشطة المدرسية لخدمة المادة التعليمية    4 
        . أشجع حرية الفكر والتعبير   5 
        .أستخدم اسلوب التعزيز   6 
        .أثري المادة التعليمية   7 
        .أنوع بطرق وأساليب التدريس   8 
        .أراعي الفروق الفردية بين الطلبة   9 
        قران بالمدرسة لتطوير أساليب ألاتواصل مع ا

.  التعليم   
10 

        .البتكار في عملي أسعى  لالبداع وا  11 
        .أصمم وسائل تعليمية تسهل المادة العلمية   12 

  التقويم  : المجال الثاني
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        . أعد  تقارير حول وضع الطلبة    13 
        .أنوع بأساليب التقويم    14 
        أجري االختبارات التشخيصية لتحديد مستوى 

.الطلبة   
15 

        .يم الطلبة أقدم مقترحات جديدة لتقو   16 
        .أضع معايير لتقييم تحصيل الطلبة بالمادة العلمية    17 
        .أقيم المنهاج والكتب المدرسية الجديدة   18 
        .لى شمولية التقويم إأسعى   19 
        .أقّوم ما تم تحقيقه من أهداف الخطة الفصلية   20 
         21  أضع خطط عالجية للطلبة ذوي التحصيل المتدني
        أراجع أدوات التقويم المستخدمة للتأآد من 

.     متها للماده العلميةءمال  
22 

   المادة العلمية: المجال الثالث 

        .درسها أأتمكن من المادة العلمية التي    23 
        .أثري المادة التعليمية    24 
        أعمل على الترابط األفقي مع معلمي المواد 

.المختلفه   
25 

        أتابع المستجدات المتعلقة بمادتك التعليمية 
.باستمرار   

26 

        .أبدي مقترحاتك وارائك حول المنهاج    27 
        .سرة المبحث أأجري نقاشات مستمرة مع   28 
         لتحسين ؛أسعى لحضور دورات ولقاءات تربوية

.ممارساتك التعليمية   
29 
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) 2(آتاب تسهيل المهمة ) : 4(ملحق   
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134
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عدد سنوات الخبرة بحسب متغير ،لسلوك القياديل  المديرممارسة  

4 .7  

ي، لسلوك القيادل  المدير درجة ممارسةالمعلمين، حول الستجابة األحادي تحليل التباين يجةنت 77
 يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةالمعلمين أنفسهم   عدد سنوات الخبرة متغير بحسب

4 .8  

درجة  حول المعلمين، ات الستجاب،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات المتوسطات الحسابية  78 4 .9 .  
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المديرية بحسب متغير ،لسلوك القياديل  المديرممارسة  
ي، لوك القيادلسل  المدير درجة ممارسةات المعلمين، حول الستجاباألحادي تحليل التباين يجةنت 79

المديرية متغير بحسب  

4 .10 

المعلمين، حول  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات  )DSL( اختباريجةنت 80
  حسب متغير المديريةدرجة النمو المهني للمعلمين،

4 .11 

 النمو المهنيدرجة حول  المعلمين،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  81
  لمعلمي المدارس الحكومية، رتبت تنازلياً حسب المتوسطات 

 أ 12. 4

 النمو المهنيدرجة حول  المعلمين،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  82
  لمعلمي المدارس الحكومية، رتبت تنازلياً حسب المتوسطات 

ب 12. 4

مجاالت درجة النمو المعلمين حول، حرافات المعيارية الستجابات  واالن،المتوسطات الحسابية 83
  في محافظة الخليل،المدارس الحكومية  المهني لمعلمي

4 .13

درجة النمو المهني حول  المعلمين، اتاستجابللفروق بين متوسطات " ت" اختبار يجةنت 84
الجنسمتغير بحسب  ن،معلميلل  

4 .14

النمو المهني درجة  حول المعلمين، ات الستجاب،النحرافات المعياريةوا ،المتوسطات الحسابية  85
 المؤهل العلمي بحسب متغير لمعلمي المدارس الحكومية، 

4 .15

 درجة النمو المهني لمعلمي المدارس حول المعلمين، الستجابة األحادي  تحليل التباين يجةنت 86
  .المؤهل العلميعزى لمتغير تالحكومية  

4 .16 

درجة النمو المهني  حولالمعلمين، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة  87
  عدد سنوات الخبرة بحسب متغيرلمعلمي المدارس الحكومية 

4 .17

 درجة النمو المهني لمعلمي المدارس حول ات المعلمين، الستجاباألحادي  تحليل التباين يجةنت 88
د سنوات الخبرةعدعزى لمتغير ت  ،الحكومية  

4 .18

درجة النمو المهني  حول المعلمين، اتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاب 89
 المديريةمتغير لمعلمي المدارس الحكومية، بحسب 

4 .19 

 درجة النمو المهني لمعلمي المدارس حول الملعلمين، ات الستجاباألحادي  تحليل التباين يجةنت 89
  المديريةتغير بحسب ممية  الحكو

4 .20

المعلمين،  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD)( نتائج اختبار  90
 حول درجة النمو المهني للمعلمين بحسب متغير المديرية

4 .21

مدير  الدرجة ممارسة  تقديرات المعلمين، حول بينمعامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية 91
  .للمعلمين  المهني ودرجة النمو،لسلوك القياديل

4 .22
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: فهرس المالحق   

 عنوان الملحق الصفحة رقم 
 الملحق

121   قائمة باسماء محكمي اإلستبانة  1 

122   اإلستبانة بعد التحكيم  2 

126    من جامعة القدس إلى مديرية الخليل )1(آتاب تسهيل مهمة  3 

127     من جامعة القدس إلى مديرية جنوب الخليل)2(ة آتاب تسهيل مهم  4 

128    من جامعة القدس إلى مديرية شمال الخليل)3(آتاب تسهيل مهمة   5 

129   6  مديرية الخليل إلى مدارس الخليل الحكومية)4(آتاب تسهيل مهمة 

130 
 من مديرية جنوب الخليل إلى ىمدارس مديرية )5(آتاب تسهيل مهمة 

 الجنوب
7 

131 
 من مديرية شمال الخليل إلى مدارس مديرية )6(آتاب تسهيل مهمة 

 الشمال الخليل
8 
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  :فهرس المحتويات 

  أ   اإلقرار

  ب  الشكر والتقدير

  ج  ملخص الدراسة بالعربي

  ه  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

    مشكلة الدراسة وأهميتها : الفصل االول

  1   المقدمة 1.1

  4  مشكلة الدراسة  2. 1

  4   أسئلة الدراسة 3. 1

  5   فرضيات الدراسة 4. 1

  7   أهداف الدراسة 5. 1

  7   أهمية الدراسة 6. 1

  8   حدود الدراسة 7. 1

  8   مصطلحات الدراسة  8. 1

    االطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 

  10   االطار النظري المتعلق بالسلوك القيادي 1. 2

  10   القيادة 1. 1. 2

  12   ة القيادييات السلوك2. 1. 2
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  16   أهمية القيادة3. 1. 2

  17   خصائص القيادة 4. 1. 2

  18   مبادئ القيادة 5. 1. 2

  20   صفات القائد التربوي 6. 1. 2

  22   مهارات القائد 7. 1. 2

  23   مصادر قوة القيادة وتأثيرها 8. 1. 2

  24  علق بالنمو المهني للمعلم  االطار النظري المت2. 2

  25   مبررات االهتمام بالنمو المهني للمعلم 1. 2. 2

  28   النمو المهني خصائص 2. 2. 2

  28   خصائص المعلم في التربية المعاصرة 3. 2. 2

  30   سياسة التنمية في السياق العربي والغربي 4. 2. 2

  31   أهداف التنمية المهنية 5. 2. 2

  32  ليب التنمية المهنية  أسا6. 2. 2

  35   دور قائد المدرسة في تنمية المعلم 3. 2

  38   الدراسات السابقة 4. 2

  38   الدراسات العربية 1. 4. 2

  49   الدراسات االجنبية 2 .4. 2

  59  السابقة الدراسات على التعقيب 3. 4.2
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     منهجية الدراسة وإجراءاتها : الفصل الثالث

  61  ة  منهج الدراس1. 3

  61    مجتمع الدراسة 2. 3

  62   عينة الدراسة 3. 3

  62   وصف متغيرات الدراسة4. 3

  63   أداة الدراسة 5. 3

  64  داة األ صدق 6. 3

  66   ثبات أداة الدراسة7. 3

  66   متغيرات الدراسة 8. 3

  67   إجراءات الدراسة 9. 3

  67   المعالجة االحصائية 10. 3

    ج الدراسة نتائ: الفصل الرابع 

  68  تمهيد 1 .4

  68   نتائج الدراسة 2. 4

  68  نتائج السؤال االول  1. 2. 4

  72   نتائج السؤال الثاني 2.2. 4

  72  الفرضية االولى  1. 2.2. 4

  73  الفرضية الثانية  2. 2. 2. 4
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  76  الفرضية الثالثة   3 .2. 2. 4

  78  الفرضية الرابعة  4. 2. 2. 4

  81   السؤال الثالث  نتائج3. 2. 4

  84   نتائج السؤال الرابع 4 .2 .4

  84   خامسةالفرضية ال1. 4. 2. 4

  85   لسادسةية اضالفر 2. 4. 2. 4

  87   سابعةالفرضية ال 3. 4. 2. 4

  88  ثامنةالفرضية ال 4. 4. 2. 4 

  91   )الفرضية التاسعة(  نتائج السؤال الخامس5 .2 .4

    تائج والتوصيات  مناقشة الن: الفصل الخامس

  92   مناقشة النتائج1. 5

  92   مناقشة نتائج السؤال االول 1.1. 5

  93   مناقشة نتائج السؤال الثاني 2 .1 .5

  93   مناقشة نتيجة الفرضية االولى 1.2.1. 5

  94   مناقشة نتيجة الفرضية الثانية 2.2. 1. 5

  94   مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة 3. 2. 1. 5

  95  مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة  4. 2 .1. 5

  96   مناقشة نتائج السؤال الثالث 3. 5
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  96   مناقشة نتائج السؤال الرابع 4. 5

  97  الخامسة مناقشة نتيجة الفرضية  1. 4. 1. 5

  97   لسادسة مناقشة نتيجة الفرضية ا2. 4. 1. 5

  98  سابعة مناقشة نتيجة الفرضية ال3. 4. 1. 5

  98   مناقشة نتيجة الفرضية 4 .4. 1. 5

  99   مناقشة السؤال الخامس5. 1. 5

  100   التوصيات 2. 5

    المراجع

  101  المراجع العربية 

  119  المراجع األجنبية

  124  المالحق

  136  فهرست الجداول

  138  فهرست المالحق 

  139  حتوياتفهرست الم

  

  

  

 




