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ب  

  شكر وعرفان
  
  

  ".ملئن شكرتم ألزيدنك:" قال تعالى في محكم تنزيله العزيز

فله الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه وله الحمد والشكر على نعمه التي ال تعد وتحصى 
  ...وبعد

  
أتقدم ببالغ الشكر ووافر االمتنان للدكتور محمود أبو سمرة الذي أشرف على هذه الرسالة، بداية 

 في كل  فقد كان حاضراًورعى هذا العمل من البداية باشرافه وتقديم الكثير من النصح واالرشاد،
أشكر عضوي لجنة المناقشة  كما .ثر في إتمام هذا الجهد المتواضعألاالوقات مما كان له بالغ ا

وإبداء ضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة،لتف رجاء العسيلي ةوالدكتور محمد شعيباتالدكتور
  .المالحظات القيمة التي تثري هذه الرسالة موضوعاً ومنهجية

  
 لما قام به من جهد ودعم ومساندة ،"رشيد حواش" بالشكر والعرفان زوجي العزيز كما أخص

 في  مهما كان أثرهام مساعدةيتقدفي الى كل من ساهم  وشكري أيضاً . التمام هذا الدراسةةمستمر
 وجزاهم اهللا عني خير ،هم اعترافي بفضلهم وتقديري لجهودهملإنجاز هذه الرسالة وإتمامها، ف

  .جزاء
  
  
  

  لباحثة ا

  روان اللبدي
 
  

   

 
  

  
 



ج  

 
   : اإلجرائيةمصطلحات الدراسة

  
الجزء من مدينة القدس الذي بقي تحت السيادة العربية بعد نكبة عام :  مدينة القدس )1

، ومازال  خارج السيادة العربية الرسمية ، ويمتد من 1967 عام إسرائيل، ثم احتلته 1948
 جبع ومخماس إلى ا ومن صور باهر جنوباًرب قطنة وبيت اكسا غإلى قرى العيزرية شرقاً

  ).                    ، ص ث2008أبوشعبان، (شماالً
  

هي المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي  :مدارس السلطة الفلسطينية )2
  . والمالية اإلداريةالفلسطينية من جميع الجوانب 

  
  

هي المدارس التي تشرف عليها وزارة ): دية المعارف والبل ( مدارس سلطة االحتالل )3
  .  والماليةاإلدارية من جميع الجوانب اإلسرائيليةالمعارف 

  
  
  
  
 
 
 
  
  
 

  

  

  

  

   



د  

  ملخص الدراسة
   

مدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً في مدينة القدس كما إلى هدفت هذه الدراسة التعرف 
الواقعة ضمن منطقة   جميع معلمي مدارس مدينة القدسمنوتكون مجتمع الدراسة . يراه المعلمون

 سلطة إلى المدارس التابعة لمي معإلى باإلضافةالقدس الشريف، / نفوذ مديرية التربية والتعليم 
، 2011_2010، وتشمل ما يعرف بمدارس المعارف والبلدية، للعام الدراسي اإلسرائيلياالحتالل 

تم اختيار عينة الدراسة على مدرسة، ) 72(ة، موزعين على  ومعلماً معلم) 3167(والبالغ عددهم 
واستخدمت الباحثة في . اًمعلم) 280( بلغ عدد أفرادها ،)المدرسة(العشوائية أساس العينة العنقودية

االستبانة، لقياس تقديرات معلمي مدارس القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً  دراستها
التحفيز، ووضوح : فقرة، موزعة على مجاالت الدراسة الثالثة) 35(ها تربوياً، بلغ عدد فقرات

الرؤية، والعمل بروح الفريق، وتم التحقق من صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية 
  .المناسبة

، )SPSS(  باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاإلحصائيةوتمت معالجة البيانات 
 مدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً في مدينة القدس كما يراه ج الدراسة أنوأظهرت نتائ

، )4.09(، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ألداة الدراسة مرتفعةبدرجة  جاءت المعلمون
كما أشارت النتائج أن أعلى ). 0.75( وفق مقياس ليكرت الخماسي، وانحراف معياري قدره

مجال وضوح الرؤيا، بمتوسط رسة لدوره قائداً تربوياً كانت ممارسة مدير المدمجاالت 
بدرجة ، و)4.07(، بدرجة مرتفعة، في حين كانت أقل المتوسطات لمجال التحفيز، )4.11(حسابي

وأشارت النتائج الى وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزي لمتغير . مرتفعة أيضاً
الجهة المشرفة على : اث، في حين لم تظهر النتائج فروقاً تعزى لمتغيراتالجنس لصالح اإلن

  . المدرسة، والمرحلة الدراسية، والخبرة، والمؤهل العلمي

 من وياً ترب ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداًوفي
  .مل لدى المعلمين وعطائهم الفعال  لتثبيت روح العوأفضلكبر خالل مجال التحفيز بصورة أ

 
  
  
  
  
  
  
  



ه  

  
  

ABSTRACT  
 

 
This study aims at measuring teacher’s perception regarding the leadership educational 
role of the school principals in public schools and Jerusalem municipal schools.  And the 
population under study consisted of all teachers in schools in the city of Jerusalem under 
the control of the Directorate of education/Al-Quds Al-Sharif, as well as school teachers of 
the Israeli occupying authority, and includes what is known as the municipal schools, for 
the academic year 2010-2011, (3167) instructor and teachers, distributed along (72) 
schools, the study sample was selected based on the sample cluster (school), the total 
number of cases studied reached (280) teachers. The researcher used on research tool being 
the questionnaire to measure the perception of teachers regarding the leadership 
educational role of school principles, the questionnaire included 35 research questions 
distributed along three researched areas: motivation, clarity of vision, and teamwork.  The 
questionnaire’s sincerity and consistency was verified using appropriate statistical and 
educational methods. 
The processed statistical data was analyzed using statistical software packages for Social 
Sciences (SPSS), the study results showed that estimates of teacher’s perception of the role 
of schools principals as educational leaders scored high.  The overall average of the study 
reached (4.09), on the Likert Quint and a standard deviation of (0.75).  Results also 
indicated that the top practice areas of principles’ role cycle as educational leader is in the 
field of clarity of vision with an average of (4.11), the least average was for the motivation 
area (4.07).  The study also indicated differences among the research study sample 
perception results due to gender differences in favor of females.  Results on the other hand 
showed no differences in the variables: The body supervising the school, educational 
levels, expertise and educational qualification.  
In light of the results of the study the researcher recommended that headmasters and 
principles better practice their role as educational leaders through better motivation 
schemes to stimulate better team work and high spirits to have more efficient and  effective 
teachers. 
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  األولالفصل 

 ______________________________________________________  

  
   مشكلة الدراسة وإطارها النظري

  
   المقدمة 1.1

  
هي مفردة تحبها  البشرية منذ قديم الزمان وال زالت، فأنظارتعتبر القيادة من المفردات التي لفتت 

وفي جميع األحوال يدور . النفس البشرية وتتمنى ممارستها حيناً، وتكرهها وتخشى منها حيناً آخر
كيف يمكن أن تكون قائداً ناجحاً؟ ما هي : الحديث كثيراً حول هذا المصطلح من خالل جوانب عدة

 هذا القائد وال لمرؤوسونامهارات القيادة؟ لماذا ينجح هذا في القيادة ويفشل غيره؟ لماذا يحب 
  .يحبون قائداً غيره؟ أسئلة كثيرة وإجابات متنوعة يجدها القارئ في األدب التربوي في هذا المجال

  
 أهدافها، وهي ق تحقيخاللها التي تستطيع المؤسسات من  األداة الرئيسةأنهاوينظر للقيادة على 

 مدخالتسة إلى التكامل المنشود بين  لتصل بالمؤسلى التنسيق بين العناصر المختلفةالقادرة ع
المادية منها والبشرية، من أجل تحقيق أهداف المجتمع، فالقيادة من أهم مظاهر : العملية اإلدارية
الشخص الذي يؤثر في اآلخرين ويعمل على إشباع اعي، وتقوم على أساس أن القائد التفاعل االجتم

  . قهاقي المراد تحاألهدافحاجاتهم، وذلك من اجل إنجاز 
 قيادة، وقيادة من نوع إلىوالعملية التربوية ليست بمنأى عن القيادة، فهي من باب أولى بحاجة 

خاص، فالميدان التربوي هو مصنع األجيال، وهو المسؤول األول عن تشكيل شخصيات أبناء 
: ت الحياةالمجتمع، وهو القادر على بناء قيادات مستقبلية متتابعة تقود المجتمعات في جميع مجاال

  . والتربوية، والثقافية، والفكرية، واالجتماعية، واالقتصادية،السياسية
 والعملية التربوية بجملتها عملية إنسانية تتسم بنشاط إنساني، وتتميز بغايات إنسانية، وتنفذها 

ذه ليه فقيادة همؤسسة إنسانية، ويتعامل قادة هذه المؤسسة مع مختلف أبعاد العملية التربوية، وع
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كون قيادة ن تأن تجتهد لتكون قيادة قادرة على القيام بأعباء الدور المناط بها، والمؤسسة عليها أ
   ).2008، العياصرة.(تغيير ال إدارة تسيير

 ما تحتله العملية التربوية من أهمية كبيرة في إلىبهذا الخصوص، ونظراً ) 2001(ويرى عليمات 
ن تأثير في إحداث التغيير والتقدم، فال بد أن تكون لها قيادة  والمجتمعات، وما لها ماإلنسانحياة 

تعنى بشؤون التعليم وقطاعاته المختلفة، لتحقيق األهداف المطلوبة، وذلك بتوجيه جهود األفراد 
 المستقبل دوماً من خالل وضوح إلى قيادة تنظر أنهاأي . الذين يعملون بشكل متعاون ومنسجم

  .قالرؤية، والعمل بروح الفري
  

ومما ال شك فيه أن القيادة الواعية، المدركة لحاضر المجتمعات ومستقبلها، هي القادرة على تقدم 
وتطور هذه المجتمعات، حيث أنها تسعى إلى تحقيق األهداف المرسومة من خالل التفاعل مع 

 أن وبما .اآلخرين، وهي القادرة على توجيه األفراد وحفزهم نحو األهداف التي يسعون إلى تحقيقها
العالم أصبح اليوم يشهد تغيرات وتطورات متالحقة ومتتالية، لذا فإن ثقافة التغيير أصبحت هي 
السائدة، السيما وإن عالمنا المعاصر يعيش تحديات كبيرة نتيجة للثورة المعلوماتية، واالنفجار 

 أفرز هذا العصر لقد.  ملحاًالمعرفي والتقني، مما يجعل الحاجة إلى قيادة من طراز خاص أمراً
العديد من آليات تصنيع المعرفة والكثير من الوسائل الحديثة في مجال العلوم التقنية مما جعل من 
العالم قرية كونية صغيرة يتفاعل أهلها من مختلف أنحاء العالم وكأنهم يقطنون في بلد واحد، وهذا 

 قيادة رشيدة، حتى تتمكن من أو يتطلب هذه القيادة التي هي من نوع خاص، قد تكون قيادة فاعلة،
وتحاول الموائمة بين متطلبات وحاجات ، مواكبة التغيرات السريعة في مختلف ميادين الحياة

 وبين هذه التغيرات المتالحقة، لترتقي بالمؤسسات والمجتمعات نحو األفضل دائماً، وال ،المجتمع
  ).2007الحريري ، ( تقبل بالقليل من االنجازات 

الحلقات األهم في الميدان  من أنها على إليهالبنة أساسية في البناء التربوي، وينظر والمدرسة 
ن تكون قيادة مدرسية فعالً،  مستوى القيادة، وأإلى ترتقي إدارتها المدرسية أنالتربوي، وعليه ال بد 

جاتها  تجعل من مخرأنوان ال تكتفي بدور إدارة تسيير العمل في المدرسة، بل قيادة قادرة على 
لهذا كان . يقادة من بناة المجتمع، فاعلة في مجتمعها، وتمارس دورها التعليمي والتربوي والمجتمع

 المدارس بسمات قيادية، وان يمتلكوا مهارات قيادية، وأن يمارسوا عملهم ال بد أن يمتاز مديرو
ي مدى يمارس مدير  أإلىوفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة للتعرف .  قادة ال مدراء قطأنهمعلى 

 تقديرات معلمي مدارس مدينة القدس على هذا إلىالمدرسة دوره كقائد تربوي، من خالل التعرف 
  . الدور
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   مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1
  

ساخنة على مدى التاريخ، وهي بما أن القدس قلب فلسطين، ومحط أنظار العالم، وهي البقعة ال
 ،م1967ستكمال احتالل القسم الشرقي من المدينة سنة االحتالل، ومنذ ا مع عجوهرا لصرا
 لهدم الحياة المقدسية بشكل عام، والمسيرة اً شرساً المتعاقبة تنفذ مخططاإلسرائيليةوالحكومات 

ه  ليالمدير القياد لركيزة األساسية لرقي األمم، وكذلك دورالتعليمية بشكل خاص، كون التعليم هو ا
شعر الشعب الفلسطيني دوراً قيادياً، كلما  لما كان دورهوك. بويأهمية في تطوير العمل التر

 .باالطمئنان نحو المسيرة التعليمية في مدارس مدينة القدس، من خالل هذا الجانب على األقل

ومعلمي ) الفلسطينية( وتحددت مشكلة الدراسة في التعرف إلى  تقديرات معلمي المدارس الحكومية
ة القدس، لدور مدير المدرسة ، في مديناإلسرائيليسلطات االحتالل المدارس التي تشرف عليها 

العمل ووضوح الرؤيا، : ، بحيث ترتبط ممارسة دور المدير بمجاالت القيادة التالية تربوياًاًقائد
  .التحفيز وبروح الفريق، 

  :وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤالين اآلتين
ي مدينة القدس كما يراه دوره قائداً تربوياً فمدى ممارسة مدير المدرسة لما  :السؤال األول

  المعلمون؟

ير المدرسة لدوره قائداً هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مد: السؤال الثاني

السلطة المشرفة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والجنس، (باختالف متغيرات الدراسة تربوياً 

  ).المرحلة الدراسيةو

   
  ت الدراسة  فرضيا3.1

  
  :  انبثقت الفرضيات الصفرية اآلتية عن سؤال الدراسة الثاني

بين ) α ≥  0.05 (الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية األولى
 متغير إلىتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى 

  .الجنس
بين ) α ≥  0.05 (الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : انيةالفرضية الث

 متغير إلىتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى 
  .سنوات الخبرة
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بين ) α ≥  0.05 (الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثالثة
 متغير إلىقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى ت

  .المؤهل العلمي 
بين ) α ≥  0.05 (الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الرابعة

 متغير إلى تعزى تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً
  .السلطة المشرفة

بين ) α ≥  0.05 (الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الخامسة
 متغير إلىتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى 

  .المرحلة الدراسية
  

   أهداف الدراسة 4.1
  

سة التعرف إلى تقديرات معلمي المدارس الحكومية الفلسطينية والمعارف هذه الدراهدفت 
لى وره قائدا تربويا، كذلك التعرف إ القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لد في مدينةاإلسرائيلية

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لهذا الدور في ضوء تقاالفرو
  .س، والخبرة، والمؤهل العلمي، السلطة المشرفة، والمرحلة الدراسيةمتغيرات الدراسة الجن

  
   أهمية الدراسة 5.1

  
 بالدولة، وبرغم تقاسم وانتهاء من األسرة تعتبر القيادة الناجحة أساس ضروري ألي تنظيم ابتداءاً

  ،س للتطور من أسلوب الفردية في القيادة واالتجاه نحو المؤسسية كأساواالنتقالاألدوار الوظيفية 
  ).2004 الكردي،(إال أنه يبقى هناك دور مهم للقائد في حياة أية مؤسسة واستمراريتها ونجاحها 

 كقائد تربوي ر المديدور التي تناولت لدراسات النادرة من ا على حد علم الباحثةوتعد هذه الدراسة
ن في  أهميتها تكمأن كما. في فلسطين في مجاالت وضوح الرؤيا، والعمل بروح الفريق، والتحفيز

المدارس التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية، وتلك التي : ال وهي مدارس مدينة القدسمجتمعها،أ
   .اإلسرائيلي االحتالل تسلطاتشرف عليها 
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   الخلفية النظرية 6.1
  : مفهوم اإلدارة واإلدارة التربوية والمدرسية1.6.1

  

 اإلفراد وتنسيقها واستثمارها بأقصى طاقة ممكنة، للحصول تنظيم جهود"تُعرف اإلدارة على أنها 
( ، وعرفها العمايرة )21، ص2000الخطيب، ( "على أفضل النتائج بأقل جهد ووقت ممكنين

حصيلة العمليات التي يتم بواسطتها وضع اإلمكانيات البشرية والمادية في "بأنها ) 18، ص2002
   ."خدمة أهداف عمل من األعمال

، ويعرفها إلياس ال معين، أال وهو المجال التربوي التربوية هي إدارة ولكنها تختص بمجواإلدارة 
وسيلة ال غاية، وهي مجموعة من العمليات المتشابكة المتكاملة فيما بينها "بأنها ) 12، ص1984(

، وجاء عند  "المتفق عليهاسواء داخل المنظمات التربوية أو خارجها لتحقيق األهداف التربوية 
بأن اإلدارة توفر نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من أجل ") 1997(كاللدة 

الوصول إلى الهدف "أن اإلدارة هي ) 16، ص2007(كما بين الحريري . "قيق هدف معينتح
 وبأحسن ، والموارد والتسهيالت المتاحةاإلمكانياتفي حدود لوسائل، وأقل التكاليف، بأحسن ا

عملية تنظيم موظفي المؤسسة التربوية كافة "بأنها ) 23، ص2002(وعرفها عمايرة . "خداماتهااست
وتنسيق أعمال العاملين فيها وتوجيهم، وذلك لتكوين السياسة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف صحيحة 

  ."وفعاله، وتنفيذها وتطويرها
الميدان التربوي، ولكنها إدارة لدائرة واإلدارة المدرسية هي إدارة تربوية من حيث كونها إدارة في 

 التربوية، ويعرفها اإلدارة أو التربوية، فهي تمثل جزئية من الميدان التربوي، اإلدارةمن دوائر 
بأنها الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في المدرسة، من إداريين ) 2001(أحمد 

لما يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة مية داخل المدرسة األهداف التعليوفنيين ومعلمين، بغية تحقيق 
  .من تربية أبنائها تربية صحيحة على أسس علمية 

  
 عنه اإلدارة التربوية والمدرسية، وتتفق ت اإلدارة العامة على أنها األصل الذي انبثقإلىلذلك ينظر 

مل في كل منهما، ولكنها اإلدارة التربوية مع اإلدارة العامة في الخطوات الرئيسية ألسلوب الع
  ) .2001أحمد، ( تختلف عنها في التفاصيل التي تشتقها من طبيعة التربية والتعليم 
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  : مفهوم القيادة2.6.1

تصدى العديد من الباحثين والمفكرين لموضوع القيادة في محاولة منهم لبيان أسرارها ومجاالتها 
 قيادة من خالل خلفيات متنوعة للباحثين، واختلفت تبعاًالنظرية والتطبيقية، وجاءت تعريفات عديدة لل

القيادة ) 26، ص1988(فقد عرف عدس . فق على خطوط عريضة تتأنهالذلك هذه التعريفات، مع 
النشاط المتخصص الذي يمارسه شخص للتأثير في اآلخرين وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف "بأنها 

عملية التأثير في اآلخرين بشكل "بأنها ) 123، ص1985( ، وعرفها القريوتي"يرغبون في تحقيقه
. "لقناعتهم بسداد رأيه وقوة حجته ومنطقهيجعلهم يسلكون سلوكا يتفق مع توقعات الشخص المؤثر 

االرتفاع ببصيرة اإلنسان ومستوى أدائه إلى "أن القيادة هي ) 6، ص2008(وأوضحت أبو شعبان  
فيعتبرون  ) 2002( أما حنفي وزمالؤه . "دوده العاديةمستويات أعلى وبناء شخصيته بحيث يتعدى ح

أما .م المحددة لهم بكل حماسة وإخالصالقيادة فن التأثير في المرؤوسين النجاز المها
 نشاط التأثير في اآلخرين ليتعاونوا على تحقيق أنها"فعرف القيادة على ) (Loeb,1999, p33لوب

 ."هدف ما، اتفقوا على انه مرغوب فيه

القيادة التربوية، فشأنها شأن اإلدارة التربوية، قيادة في الميدان التربوي، ويعرفها البدري  أما 
مجموعة العمليات القيادية التنفيذية والفنية التي تتم عن طريق العمل "بأنها ) 105، ص2001(

ادي  والم، والنفسي،اإلنساني الجماعي التعاوني الساعي على الدوام إلى توفير المناخ الفكري
جل فردي والجماعي النشط والمنظم من أالمناسب الذي يحفز الهمم ويبعث الرغبة في العمل ال

 والقيادة التربوية عند الحريري. "تحقيق األهداف التربوية المحددة للمجتمع وللمؤسسات التعليمية
ك واتجاهات  قدرة القائد التربوي، مدير المدرسة مثالً، على التأثير في سلو"تعني) 70، ص 2007(

وأولياء أمور، وتحفيزهم وكسب ثقتهم نحو تحقيق أهداف  مرؤوسيه، من إداريين ومعلمين وتالميذ
  ."المدرسة

  
 أن القيادة هي العنصر األساس والفاعل والمؤثر في المنظمة )Nahavandi، 2003(ويرى 

تكمن و.  المنشودةالتربوية الذي يربط أفراد الجماعة بعضهم البعض ويشجعهم على تحقيق األهداف
" بينس"على لسان ) 2006( أهمية القيادة في حياتنا اليومية في تلك العبارة التي أوردها حسين

Bennisفكذلك المجتمع ال يمكن أن يعمل ،يستطيع أن يعمل دون عقل مثلما أن الفرد ال:  وهي 
 .ة قياددون 
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التأثير في سلوك العاملين في الميدان والقيادة التربوية، كما يالحظ من التعريفات الواردة تعني 
القناعة واالقتناع، وهذا يتأتى عندما ب إذا كان مقروناً إالالتربوي، وهذا التأثير ال يكون على حقيقته 

 يرى المرؤوسون من قائدهم الثقة، والمبادأة، أنيقتنع المرؤسون بقدرة القائد على القيادة، بمعنى 
  . ضوح الرؤية، والتحفيز، وغيرها من سمات القيادةوالتعاون للعمل بروح الفريق، وو

  
القيادة تعني ممارسة التأثير على "أن ) 22، ص2004( ي هذا السياق جاء عند عماد الدين وف

األفراد، بحيث يتعاونون معا في سبيل تحقيق هدف مشترك، وينبغي أن يكون الهدف أساسياً 
ديراً بالسعي وراءه ويمكن تحقيقه، كما تتطلب وجوهرياً لكل األفراد العاملين في المؤسسة، وج

القيادة توافر القدرة لدى القائد على رؤية الهدف الجماعي وبلورته، مما يوصي لآلخرين بإتباع 
رؤيته حتى ولو كان غائباً، وهذا يستدعي مهارة فائقة في التعبير عن األفكار وصياغتها، وإقناع 

ائد لبناء الثقة المتبادلة وتعزيزها بينه وبين العاملين معه، اآلخرين بها، إضافة إلى أهمية سعي الق
  ."وهذا مما يتطلب وجود األلفة والعالقة االيجابية بين مختلف العاملين في المؤسسة

  
 من المفردات المرافقة لمفهوم القيادة، فلم تكن القيادة في مفهومها قديماً كما هي  وقد تطورت العديد

احل كما مرت اإلدارة، وكان للقيادة نظرياتها كما كان لإلدارة مدارسها، عليه اآلن، فقد مرت بمر
ليكرت، والبعدين، والخط المستقيم، والشبكة االدارية، : فكانت نظرية السمات، والنظريات السلوكية

، ثم جاءت النظرية الموقفية ليفدلر، وكل من هيرسي وبالنشرد، وطرحت في )Y(و) X(ونظريتي
كالقيادة التحويلية، والقيادة التعاملية، :  القرن العشرين العديد من المسميات للقيادةالنصف الثاني من

  هل اشرحهم. وقيادة التحفيز وغيرها
وسيبقى مفهوم القيادة، والقيادة التربوية، في تطور مستمر، ولن تتوقف الدراسات الراغبة في 

 المهارات التي أو الراشدة، أولفاعلة،  مواصفات القيادة اأو النمط القيادي األفضل، ىغالالتعرف 
 غيرها من الجوانب ذات العالقة أو المخرجات، وأفضلتمكن القائد من تحقيق أفضل النتائج، 

 ).2004عماد الدين، ( في الحصول على أفضل النتائجساناإلنبالقيادة، ما دامت الرغبة باقية عند 
 

  : األنماط القيادية3.6.1

، (Yukl, 1994)،  (Luenburg & Ornstein, 2004)ند كل منع في األدب التربويورد 
(Loudon & Loudon, 1992) ،)Hoy and Miskel, 1982 ( يمكن األنماط القايديةأن 

  : التالي تصنيفها الى األنماط
  

  :القيادة األوتوقراطية -1
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ستبداد بالرأي، وتعرف أيضاً بالقيادة االستبدادية أو التسلطية، وتقوم هذه القيادة على أساس اال
 تستخدم أساليب الفرض واإلرهاب والتخويف، واتباع 3والغموض بالتعليمات واألوامر، حيث

التعليمات دون مناقشة، كما أن االتصال بين القائد والعاملين هو اتصال رأسي من أعلى على أسفل، 
  . إلى القيادة، إال في حال الرد على رؤسائههإذ ليس من حق العامل إيصال آرائ

ملين معه يتصلون به مباشرة، وينعدم والقائد األوتوقراطي ال يفوض سلطاته ألي فرد، ويجعل العا
كما يتميز مثل . الود بين العاملين والقائد، كما أن جميع العاملين يدينون بالوالء لهذا النوع من القيادة

، وذلك من خالل محاولته هذا القائد بتركيز اهتمامه على إنجاز العمل، وعلى المحافظة على مركزه
تحسين مركزه، والحصول على ترقية على حساب مرؤوسيه دون االهتمام بحاجات العاملين أو 

  .وضعهم، وأيضا يتصف بحب المظهرية في جميع المواقف، وفي كل مكان
ورغم أن هذا النمط قد يؤدي إلى إحكام السلطة وانتظام العمل وزيادة اإلنتاجية، إال أن تماسك 

ل يبقى موقوفا على وجود القائد، فإذا غاب القائد انفرط عقد المجموعة، واضطرب العمل العم
كما أن إتباع مثل هذا النمط يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية لدى العاملين . وضعفت اإلنتاجية

وسيادة الشعور باإلحباط والالمباالة، وتفكك روح الجماعة، وسيادة روح العداء ومشاعر البغض 
 القائد والعاملين من جهة أخرى، وذلك نتيجة ظهور اتجاهات سلبية بين العاملين كالمنافسة غير بين

  .الشريفة
 الحازم لبعض القادة يكون ناجحا في بعض المواقف، يهذا وقد لوحظ أن األسلوب األوتوقراط

لموظفين وخاصة خالل فترة األزمات أو في ظل الظروف الطارئة التي تهدد سالمة التنظيم، أو ا
أكثر من أساليب القيادة األخرى، وال سيما تلك األساليب التي تبدو ديمقراطية في مظهرها ال في 

ومع وجود بعض المزايا لهذا األسلوب القيادي، ال يعني إيجابياته كأسلوب قيادي في كل . جوهرها
 للمرؤوسين األحوال، حيث يترتب وجود آثار سلبية كثيرة على تطبيقه، تكون واضحة بالنسبة

  .العاملين في ظله من خالل انخفاض روحهم المعنوية وانخفاض أدائهم
  
  : القيادة الديمقراطية-2

وهي القيادة التي تقم على أساس احترام شخصيات األفراد، والمساواة بينهم وتنميته، وتقوم على 
كما تعتمد القيادة . و خوفحرية االختيار واإلقناع، والقرار النهائي يكون دائما لألغلبية دون تسلط أ

الديمقراطية على العالقات اإلنسانية بين القائد والمرؤوسين، وإشراكهم في حل المشكالت، واتخاذ 
فالقائد الديمقراطي يعتمد على ما يملكه من قدرات وإمكانات أهلته لقيادة المجموعة، . القرارات

شاطها، وأهدافها، ورسم بحيث يؤمن بضرورة مشاركة كل عضو من أعضاء الجماعة في ن
  .خططها، فهو ال يميل إلى تركيز السلطة في يده، وإنما يعمد إلى توزيع المسؤوليات على األعضاء
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ويتميز القائد الديمقراطي بقوة الشخصية مع التواضع، وتقبل النقد، واالهتمام بالوقت والمواعيد مع 
قراطي بحب الجماعة، حيث ينطلق القائد في ويتمتع القائد الديم.  على االلتزام بهاصاآلخرين والحر

الدائمة مع العاملين، ورعاية مصالح تسيير أموره على التفكير الجماعي، وفتح قنوات االتصال 
الجماعة والعاملين، والعمل على حل مشكالت العاملين الشخصية والمهنية، وإتباع الموضوعية عند 

ع المناقشات الجماعية التي تساهم في توضيح سياسة توجيه المالحظات للعاملين، كما يعمد إلى تشجي
  .المؤسسة

، إلى أن األسلوب الديمقراطي في ةنتائج العديد من التجارب الميدانية والدراسات اإلداريوأشارت 
القيادة المؤسسية هو أفضل األساليب التي يمكن أن تساعد في تحقيق ما تصبو إليه من أهداف 

عة الديمقراطية قد يبدو في أول األمر أقل من الجماعة الديكتاتورية، غير إنتاجية، فاإلنتاج في الجما
 حتى في حالة غياب القائد، وذلك نتيجة لتكوين أنه ال يلبث أن يزيد نتيجة التعاون بين األفراد

  . صداقات إنسانية طيبة بين األعضاء والقائد
  
   : القيادة الترسلية -3

تركز اهتمامها على الفرد العامل في أداء العمل، ية، وهي قيادة وتعرف بالقيادة التساهلية والفوضو
فالقائد في هذا النمط يقوم بنشاط ألداء المهام القيادية المنوطة به على طريقته، فالقائد متساهل، 
ويفتقد في سلوكه لصفة القائد، وذلك لرغبة القائد منح الحرية لألعضاء العاملين، وعدم التدخل في 

في أداء عمله دون نقد أو   عن نفسهمسئولباتهم،  ألنه يحب أن يرى أن كل فرد أعمالهم وواج
  .توجيه

إن المؤسسة في ظل هذا النمط تتسم بالفوضى والتسيب، وال يتحقق فيها الضبط وال المسؤولية، مما 
و يكون له آثار سلبية على العمل، وعلى عالقة الجماعة بالقائد، حيث إنه ال يوجد هناك سياسات، أ

، مما يؤدي إلى هدر الوقت، وتبديد الجهد، كما يؤدي إلى عدم المباالة، وتفكك وحدة أهداف واضحة
  .العمل بين الجماعة، وغياب الثقة في شخصية القائد وانعدام االحترام له

 أن هذا النمط من القيادة هو ليس قيادة ، في ظل ظروف هذا النمط ومواصفاته،وهناك من يرى
 ظل القيادة حيث أنه في، )2007أبوسمرة وغنيم، ( و أقرب إلى اإلدارة منه إلى القيادةفعالً، وإنما ه

 ويعتبر كل من  وينعدم التأثير والتوجيه،المتساهلة تنعدم صفة القيادة،
)(Loudon&Loudon,1992 أن القيادة خالل هذا النمط غائبة.  
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  : الفرق بين القائد والمدير4.6.1

   
أن القيادة صفة يتحلى بها القائد، فالمؤسسة يمكن أن تجد فيها أكثر من ) 1997 (العقيلييرى 

رئيس، أو مدير، ولكن ليس بالضرورة أن يكون جميعهم قادة، فاإلداري الذي ال تتوفر فيه صفة 
  . من خاللهااإلداري يتمتع بالسلطة الرسمية التي منحت لها، ويمارس عمله المدير يبقى مديراً

بين القيادة واإلدارة من حيث أن اإلدارة بالنسبة لرجل ) 1996 (زمالؤها الخطيب ووقد ميزت 
 تتطلب ،اإلدارة التعليمية تعني ما يتعلق بالجوانب التنفيذية، أما القيادة فتتعلق بما هو أكبر من ذلك

عيدة  عن األمور التنفيذية والتطبيقية، وأن يرى الغايات البممن يقوم بدورها أن يكون مسئوالً
واألهداف الكبرى ويسعى إلى تنفيذها، كذلك يرون أن اإلدارة معنية بالحاضر، أما القيادة فتعني 

كما نظروا إلى الفرق بين القيادة . ث تغييرات في البناء والتقييمحِدن يأبالتغيير، فالقائد عليه 
مد قوته ويمارس سلطته  من منظور السلطة والنفوذ أو التأثير، بمعنى أن رجل اإلدارة يستواإلدارة

بحكم ما يخوله به القانون، أما القيادة فهي مستمدة من رغبة اآلخرين في رئاستك، واستجابتهم 
 القيادة تمنح من المرؤوسين، في حين تمنح االدارة من أنبمعنى . طواعية ألفكارك وطروحاتك

  .الرؤساء
  

ق بالجوانب التنفيذية، واإلمكانات المادية أن اإلدارة التربوية تُعنى بما يتعل) 2007 (ويرى الحريري
خطط والبشرية الالزمة للعملية التربوية، أما القيادة فتتطلب لمن يقوم بدورها أن يبدع ويبتكر وي

.  دراك األهداف واالستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة التي يقودهاويتصور، ليتمكن من خالل ذلك إ
 فيسأل ماذا ولماذا ؟ فالمدير يسال كيف ومتى ؟ أما القائد 

 
 في تحديد  أساسياًأن القيادة واإلدارة تعدان من األمور التي تؤدي دوراً) 2002( يوجاء عند الهالل

لقيادة فاعلية المدرسة، ومن ثم فكل منهما يجب أن يكون موجودا، إال إنهما تختلفان بالمعنى، إذ أن ا
  .رة باإلجراءات الضرورية لعمل وتسيير المدرسةمام، بينما تتعلق اإلداتعنى بدفع المدرسة إلى األ

  
  : صفات مدير المدرسة القائد5.6.1

  
، املين معه كي يحذوا حذوه ويتبعوه صفات المدير القائد وسلوكه، يتمثل في كونه مثاالً حيا للعإن

أن ) 1997(بحيث يعكس هذا المثال القيم والصفات التي يتبناها القائد ويناصرها، ويرى كاللده 
 ليستطيع بواسطتها إليها عوامل ذات قيمة يجب على القائد أن يلتفت إلىهنالك دراسات كثيرة تشير 
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ومن هذه الصفات، والتي جاءت ) المرؤوسين(أن يحقق المهمة، ويحقق ذاته، ويحقق ذات اآلخرين 
  :بصيغة النصيحة

  .خطط بحرص  -1
 .أعط من وقتك لمرؤوسيك واجتمع معهم  -2

 . تتوقع منهم ودعهم يقومون بعملهم أخبر مرؤوسيك ماذا -3

 . مع مرؤوسيك اإلطراءاستعمل  -4

 .اً وواقعياًمينكن أ -5

 . لرؤسائك ومرؤوسيك كن مخلصاً -6

 . يعاملوك أن وكما تحب عامل اآلخرين -7

 . وصاحب قرار كن مرناً -8

  .كن مستمعاً جيداً -9

 .انتقد بشكل بناء - 10

  من مسؤولياتك لمرؤوسيك فوض بعض- 11

 .نة واستخدام العنف والقوة تجنب الهيم- 12

 . أظهر الثقة باآلخرين- 13

 .اجعل رغباتك تظهر على شكل اقتراحات- 14

 . علل سبب االقتراح- 15

 . اعترف بخطئك- 16

 . كن مؤدباًعند استماعك آلراء المرؤوسين- 17

 . كن حرصاًعلى ما تقول وكيف تقول- 18

 . أشعر اآلخرين بأهمية ما يفعلون- 19

 .ن الفرصة للمشاركة في صنع القرار أعط المرؤوسي- 20

 . كافئ على النتائج- 21

 . شجع االختالف في وجهات النظر كظاهرة صحية- 22

 .أبعد العالقات الشخصية في تقييمك لآلخرين  - 23

  
تع بها القائد ومن هذه ولقد أقيمت مؤتمرات عديدة وأجريت دراسات مختلفة حول الصفات التي يتم

حيث تم تحديد صفات القائد التربوي وكما أوردها ) 1971( عام )دلتا كابافاي (، مؤتمر المؤتمرات
  ):2008(عياصرة 
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 : مع الجماعةأن يكون متعاطفاً -1

 ينبغي أن ته المختلفة واالستجابة لها، كما على تحديد حاجات جماععلى القائد أن يكون قادراً
لمجموعة القدرة الكافية في يرى من قبل أفراد المجموعة أنه الشخص الذي يهتم بهم، فلدى ا

 مع القضايا التي تطرأ من  كان متجاوباًإذاالتعرف على شخصيته وقبولها أو عدم قبولها، وما 
   الجماعة شخصياً فلن تقبله قائآن آلخر أو غير متجاوب، ومن هذا المنطلق إن لم تقبله

  
  : به بين أفراد المجموعةأن يكون معترفاً -2

، وذلك بالعمل وفق مبادئ ومعايير الجماعة، أي أنه ال  متميزاًاًينبغي أن يكون القائد شخص
  . بتفكير غالبيتهم عند القضايا الحاسمةيختلف كل االختالف معهم، وأن يكون تفكيره شبيهاً

  
  : ألفراد المجموعة أن يكون مساعداً -3

خرى ، عليه أن يحرص دائما على مساعدة الذين يقودهم حين يواجهون مشاكل بين الفنية واال
وعادةُ ما تُقَيم الجماعة قائدها بمدى اهتمامه بقضاياهم ومشاكلهم، سواء بتوفير المساعدة 

  .المباشرة أو بترتيب االتصاالت التي قد تؤدي إلى تحقيق الحاجات الشخصية 
  

  : في انفعاالته أن يكون متحكماً -4
راد الذين يبدون عند مواجهة األفوي أن يتصف بالهدوء ورباطة الجأش على القائد الترب

الالمباالة والسلوك االستفزازي، والواقع أن القائد الثابت والمستقر وغير المنفعل، والذي يقف 
  .موقف الشخص المعتدل في األزمات والمشكالت يحظى باحترام الجماعة دائما

  
  :فقد حدد بعض الصفات، التي يجب أن يتحلى بها القائد، وهذه الصفات هي) 2006( أما حسين

ويقصد بذلك وعي القائد لمدى تأثيره على مرؤوسيه، واألسلوب المالئم لممارسة : الوعي -1
مثل هذا التأثير، كما يتضمن وعي القائد للعوامل والمتغيرات التي تزيد من فعاليته، وهذا 
يتضمن اإللمام بالنظريات واألبحاث المتعلقة بالقيادة ونظريات التحفيز واالتصال، وهنا ال 

  .فة هذه النظريات فقط وإنما محاولة تطبيقها يكفي معر
أي القدرة على فهم ومعرفة حاجات ورغبات وشعور اآلخرين، : اإلحساس والتعاطف -2

فالقدرة على معرفة حاجات األفراد ورغباتهم تؤدي إلى فهم المثيرات والسلوك الصحيح 
 فعالية أكثر إلى  مما يؤدي، ومعرفة ردود اآلخرين تجاهها، التعامل معهاإلىالذي يؤدي 

 . أفضلوإنتاج
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 على فعالية القيادة، فالقائد الذي تنقصه  ايجابياًإن ثقة القائد بنفسه وبقدراته تؤثر تأثيراً: الثقة -3
مثل هذه الثقة يصعب عليه تشخيص المشكلة بشكل جيد، كما تؤثر على قناعته بعدم قدرة 

 عليهم بشكل مباشر شرافواإل الرقابة إلىمرؤوسيه على تنفيذ األعمال مما يضطره 
 اتخاذ إلى تعطيل األعمال وتأخيرها، كما أن نقص الثقة يؤدي إلىودقيق، مما يؤدي 

 .قرارات غير كاملة أو متأخرة، ويترتب على ذلك آثار سيئة للمؤسسة 

أي قدرة القائد على توضيح مايريده لمرؤوسيه، وخاصة : القدرة على الحوار واالتصال -4
اف وتوقعات المرؤوسين، فالقائد الذي يفشل في مخاطبة مرؤوسيه فيما يتعلق باألهد

 الفوضى إلىوالتحدث إليهم وتوضيح ما يريده منهم يفشل في التأثير عليهم، وهذا يؤدي 
 .وفشل عملية القيادة نفسها

  
اللياقة والفعالية، : ن تميزان السلوك القيادي وهمايأن هنالك خاصيت) 2006( نويذكر حسي
قيادي الالئق يساعد على وضع أهداف المؤسسة وقواعدها، ويكون فعاالً عندما يساعد فالسلوك ال

  . في تحقيق أهداف المؤسسة المنشودة
  

  : وظائف مدير المدرسة كقائد تربوي6.6.1

  

تقتضي النظرة الشاملة إلى وظيفة مدير المدرسة وواجباته إدراك جوانبها الحقيقية في ارتباطها 
 جوانب ثالثة تمثل اإلطار العام لوظيفة هنالك أن) 1998( ويرى العاجز  الكلي بعضها ببعض،

  : ليقوم بعمله كقائد تربويمدير المدرسة
يتعلق بالهدف الذي يحاول أن يحققه من خالل وظيفته وإيمانه بهدفه الذي : الجانب األول )1

النشء  من تربية ،يتركز حول الوصول بمدرسته إلى تحقيق األهداف والغايات المنشودة
 لديهم اتجاهات صحيحة نحو أنفسهم ونحو ،حتى يكونوا مواطنين نافعين بنائين منتجين

  .مجتمعهم
يتعلق بالواجبات التي ينبغي أن يؤديها مدير المدرسة من أجل الوصول إلى : الجانب الثاني )2

  .الهدف
 .متعلق بالطريقة التي تؤدي بها هذه الواجبات: الجانب الثالث )3
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   : التربوي في اآلتيوظائف القائد) 2007(وبين حسان   
 
  .التخطيط لألهداف التربوية -1

  . إطار علميا يدعمه وإبداعحيث يكون للقائد فكراً : ة األيديولوجي  -2

 االتصال بين  وطرق، والتعاون، والتجاذب،صيانة بناء الجماعة من حيث عالقة الود   -3
 .ي األعضاء وإمكانات الحراك الرأسي واألفق

  .توزيعها   ووظائف الجماعة األعضاء في الجماعة وحسن،تنسيق األدوار االجتماعية -4

   .)التقاليد و، والعرف، والقوانين، اللوائح(حارس معايير السلوك التربوي في ضوء تعاليم الدين  -5
في الثواب والعقاب في حال الصواب والخطأ، بما يكفل المحافظة على النظام واالنضباط   -7

  .الجماعة
  

ن وظائف القائد التربوي حددت بمؤتمر إدارة التعليم في الوطن أ إلى) 2009( زيد أبووأشار 
  : كما يلي1995العربي في عالم متغير عام 

  
  .التخطيط لترجمة األهداف التربوية البعيدة المدى إلى أهداف واقعية ممكنة التحقيق . 1
  .اسة العامة للتعليم مكيفة لمطالب وظروف الجماعة وضع سياسة تعليمية لمؤسسة تعكس السي. 2
  .إدارة عمليات التفاعل االجتماعي المحققة لألهداف في إطار المناهج المقررة . 3
  .التنسيق بين األدوار لتجنب صراع األدوار والقيام بالدور ضمن معايير مشتقة من أهداف . 4
  .اك الرأسي واألفقي وطرق االتصال المنتظمصيانة بناء الجماعة من حيث توفير إمكانات الحر. 5
  .تهيئة المناخ الصحي لعمل جماعي يمارس بروح الفريق . 6
  .أن يكون القائد حكماً ووسيطاً وقدوة لمرؤوسيه . 7
  .الثواب والعقاب في حالة الصواب والخطأ . 8
  

لي ودوره واجبات ومسؤوليات مدير المدرسة في ضوء االتجاه الشمو) 1993( ويورد الحبيب 
كقائد تربوي، وهذا االتجاه يتسم بالتوازن في اتجاهات مدير المدرسة نحو الجوانب الثالثة 

 ، حيث وضعت خمس اً واحدلتصبح اتجاهاً)  واالجتماعية ، واإلدارية،الفنية( لمسؤولياته وواجباته 
ل معها، ومن مسؤوليات عامة لمدير المدرسة تتضمن المدى العام للواجبات التي يجب أن يتعام

  : خاللها يمكن االرتقاء إلى القيادة التربوية، وهي
 
  :  تنظيم المدرسة وإعدادها للتعليم والتدريس وتشمل-1
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  . تطوير المنهج، من حيث وضع األهداف والتخطيط الكتساب التلميذ الخبرات العلمية) أ(
  .تقييم البرنامج) ب(
ن خالل االختيار، والتوجيه، والتقييم، والتدريب  تنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وذلك م-2 

  . أثناء العمل
  
، وذلك من خالل )مجتمع المدرسة (  إقامة وتقوية العالقات مع المجتمع الذي فيه المدرسة -3

  . التالميذ وأولياء األمور الذين يهتمون بأمور المدرسة
ل الخدمات الخاصة التي تقدم  مساندة وتعزيز الخدمات التي تقدمها المدرسة، وهذا من خال-4

للعاملين وللطالب، وذوي الحاجات، خدمات المواصالت، الصحة، التغذية، المحافظة على منشآت 
  . المدرسة

ل على  عالقة المدرسة بالنظام التعليمي، وذلك من حيث فهم وتفسير السياسة التعليمية والعم-5
  .تنفيذ خطواتها واإلجراءات

  
  :ئد تربوي مدير المدرسة قا7.6.1

  

 التنفيذي، اإلداريحتى يؤدي مدير المدرسة دوره القيادي في المدرسة، وحتى ال يقتصر على الدور 
  في هذا الميدان، دت لدى الباحثينكان ال بد من يمتلك مجموعة من المهارات والخصائص، تعد

 المضامين  خصائص ثالث، حوت منأووسوف تقتصر الباحثة في دراستها هذه على جوانب ثالثة، 
 يقوم بدوره قائداً تربوياً، إن هي تجسدت في شخصيته أنواألفكار ما يساعد مدير المدرسة على 

وضوح الرؤية، :  جزءاً من أدائه الوظيفي في المدرسة، وهذه الجوانب هيوأصبحتالقيادية، 

  : بشيء من التفصيلإليها، وسيتم التطرق والتحفيز، والعمل بروح الفريق
  

  :وح الرؤية وض1.7.6.1

معرفة اتجاه أو طريق القائد ومدى التزامه بتحقيق " بأنها  (p101 ,1989)  الرؤيةNanusعرف 
 هويته الشخصية ومقوماته هدافه، رغباته،وبين أن الرؤيا تفسح المجال للقائد ليحقق أ. "أهدافه

الرؤيا وضوح  بأن) 1991(وضح جمجوم وأ. الشخصية، ويطورها بما يتناسب وأهداف المؤسسة
  .تعني إحساس وتصور لشيء ما يتحقق على أرض الواقع، فهي صورة عقلية عن حقيقة ممكنة

والقائد بذلك يعرف ماذا يريد . لألمور واضحة ةان يكون له رؤي  للقائدةالعناصر المهممن وبين أن 
 لها  المجموعة تسير باالتجاه الصحيحأن الواضحة هي التي تحدد ة الرؤي وأضاف أن  .بالضبط
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 قبطان تكون لديه رؤية إلى فقط، بل تحتاج  قبطانإلىتحتاج ال السفينة ف. ومحدد لهدف معين
 القائد عدم معرفةمن بمثل أسوأ ليس ف ي جميع األحوال،واضحة للكيفية التي سيسير من خاللها ف

لم واالتجاهات تغيير هذه المعا كثرةإذ أن التجاه، االمنشود من المهمة وال الهدف وال الهدف ما هو ب
 الرؤية الواضحة تعطى االنطباع بالثبات ف .واإلحباط ، الرضا وعدم ، نوع من الفوضىإلىيؤدي 

  . والوضوح، والمصداقية

بين القائد والمدير من منطلق الرؤية ووضوحها، فقد اعتبر أن القائد ) 1994(   وقد ميز الجابري
مجموعة بمنطلقاتها الروحية واستعداداتها يوجه األنظار إلى رؤية، ويعمل على مستوى قوى ال

  .القيمية،  بينما المدير يعمل على مستوى الموارد المالية، ورأس المال، والموارد األولية والبشرية

  :أن أبعاد الرؤية عند القائد التربوي تعتمد على ثالثة أركان)  1991(وأعتبر جمجوم 
 .فهم الواقع وسبر المستقبل   - أ 

 .أعضاء الفريق الحصول على تأييد   - ب 

 .االلتزام بتنفيذ الرؤية   - ج 

  
، أنه يتحتم على من يريد بناء رؤية معينة أن تكون هذه الرؤية مستجيبة )1991 (ويرى جمجوم

لتاريخ المنظمة واحتياجاتها، ومركزة على تغييرات محدودة قابلة لالرتباط بأهداف معتدلة، وتنشد 
  : ليمية، وتساعد أفراد المؤسسة على ما يليللرؤية المستقبلية للمؤسسة التع قيماً أعلى

 . وجود رؤية مشتركه يتقاسمها الجميع  -1

 .وضوح مسار واتجاه المنظمة المستقبلي  -2

 .ترشيد استخدام الموارد وتحسين توظيف الطاقات -3

 .شعور أفراد المنظمة بصناعة المستقبل من قبل القائد  -4

 لمؤسسةنتماء والفخر با زيادة الشعور باإل-5

  
أن على مدير المدرسة القائد، تحديد األسئلة التي تساعد في بلورة رؤيته ) 2001(وبين الحر
  .وقد حاول أن يحدد ثمانية أسئلة مهمة في بلورة الرؤية. للمدرسة

    من نحن ؟ -1  
  إلى أين نحن ذاهبون ؟ -2 
  ما هي الصورة الكلية المستقبلية للمدرسة ؟ -3
  ن غيرنا من خالل الرؤية ؟بماذا سنتميز ع -4 
  ما المجاالت التي سنعمل بها ؟ -5 
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  ما مدى التزامنا بالجودة ؟ -6 
  ما مدى التزامنا بالتطوير والنمو المستمر؟ -7 
  كيف نصل إلى تحقيق رؤيتنا ؟ -8 
 

، أن أول مسؤوليات مدير المدرسة وأهمها أن يكون )2008(، الوارد عند  أمين كاربنترواعتبر 
فيذها من كل  للمشاركة في تن واستعداداًإلى خلق أو وضع رؤية واضحة، تلقى استحساناًسباقا 

يكون التركيز في هذه الرؤية على ما يجب .  مدرسين أم إداريينا، سواء كانوالعاملين في المدرسة
 ،أن تكون عليه المدرسة كمؤسسة تعليمية تراعي في عملها كل ما يحيط بها من ظروف اجتماعية

، وخلق الدافعية لديهم من ة كل العاملين في المدرسةس، مع استثارة حماة وسياسي، واقتصادية،يةوبيئ
  . أجل المشاركة في تنفيذ هذه الرؤية عن قناعة تامة

  
  : التحفيز2.7.6.1

  
، فخلقت هذه الفطرة وهي تستجيب للتحفيز بكيفيات اإلنساناستجابة طبيعية لفطرة  والتحفيز ه

أن ) 2006( ويرى ابو الكشك. وهو مستحب لدى الصغير والكبير على حد سواء. مختلفة ومتفاوتة
الحوافز تتمثل في العوامل والمؤثرات والمغريات الخارجية التي تشجع الفرد على زيادة أدائه وتقدم 

 زيادة أدائه إلى زيادة رضائه ووالئه للمؤسسة، وبالتالي إلىنتيجة ألدائه المتفوق والمتميز، وتؤدي 
  .إنتاجيته مرة أخرىو
  

 لديه دوافع وبواعث ذاتية داخلية  شخص محفز ذاتياًإال القائد ما هو أن)2006( حيسن ويرى
 ترى عماد الدين في حين .للتحرك والسعي نحو األهداف وهو يفهم ضرورة التحفيز ومدى قوته

يتحدى العاملين في ستثارة الفكرية تتضمن البعد السلوكي الذي أن التحفيز الذهني أو اإل) 2004(
، والتفكير الجاد العملي في كيفيه أدائه وتقويمهالمؤسسة التعليمية إلعادة النظر في عملهم ومراجعته 

 بدائل بتكاراينهم مما يساهم في يجابي واالختالف البناء فيما بشكل أفضل، وتنمية روح التنافس اإلب
ائهم  تزويد العاملين بالتغذية الراجعة حول أدويشمل هذا البعد. وأساليب جديدة ومتطورة ألداء العمل

الحالي والممارسات المنشودة ة اهتمامهم للمقارنة بين أدائهم ، وإثارإلقناعهم بمراجعة ممارساتهم
 واألدوار المتغيرة ، التربويواإلصالحوالمرتبطة بطبيعة التحدي الذي تتضمنه برامج التطوير 

  . وعالمية المعرفة ، والعولمة،وي في عصر ثورة المعلوماتوالمتجددة للعاملين في الميدان الترب
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نمية  يؤكد على ت أي درجة يقدم المدير القائد للعاملين في مؤسسته توجيهاًإلىويشير هذا البعد 
 حل المشكالت لديهم، وحفزهم للتفكير في أساليب واستراتيجيات أسلوب التفكير العلمي ومنهجه
م يعهم على التساؤل ومراجعة الفرضيات والقيم والمعتقدات الخاصة بهجديدة للتعلم والتعليم، وتشج

وحفزهم لدعم آرائهم ومقترحاتهم بمبررات وجيهة ومنطقية، والعمل وباآلخرين، وبعملهم ومناقشتها،
، والسعي لتوفير الدعم لمبادراتهم اإلبداعية والتجديدية الهادفة  الخاصةهموكفايتعلى تطوير قدراتهم 

  .)2004(عماد الدين مؤسسة التعليمية بفعاليتها المختلفة لتطوير ال
على دور القائد كداعم ومحفز ومسهل لألداء واالنجاز، فقادة المؤسسات ) 2003(وتؤكد مؤتمن 

الذين يتسمون بالفعالية ال يحكمون مؤسساتهم من خالل إصدار األوامر والتعليمات وباستخدام سلطة 
يز على ما يمكن أن يحققه العاملون معهم من نجاح فيدعمون جهودهم، الثواب والعقاب، وإنما بالترك

ويوفرون لهم المناخ المناسب لالنجاز والتميز، وهذا ما يعكس وجهة نظر إيجابية إلستخدام السلطة 
  .وتوظيفها في المسار الصحيح

هم القائد، في عدد القادة الذين يصنع ،)2007(سونالقيادة البارزة كما يذكر، فيرجوتكمن عالمة 
 يتحقق أن يمكن ال وذلك من خالل مساندة اآلخرين وحفزهم على المشاركة بأعلى معدل ممكن، وهذا

 أصحاب ليسوا العظام القادة ألن ،متا بشكل عن أفكارهم بالتعبير لآلخرين السماح خالل من إالً

 فريق لخلق ظفيهممو لدى التواصل مهارات تنمية في يساعدون فحسب، ولكنهم رائعة تواصل مهارات

 الموظفين بحرية تحفيز في القيادة دور يرتبط كما المرجوة، النتائج تحقيق على رائع، يعمل عمل

 وجهات عن الخاصة، والتعبير قراراتهم على للحصول الفرصة إعطائهم خالل من وذلك الموظفين،

 راجعة بتغذية ويدهموتز المعلومات الصحيحة، إلى للوصول للتفكير الكافي الوقت ومنحهم نظرهم،

أن هنالك مجموعة من الخطوات التي يمكن ) 2004(وترى عباس . يقدمون ما كل عن إيجابية
  : لدفع العاملين ألعلى مستويات األداء، وهي إتباعها

 . المستمرين والتحسين التطور على العاملين  مساعدة -1

 . للعمل واضحة ومستويات قياسات وضع -2

 . العاملين مسؤولية حد تعيين -3

 . باألداء الخاصة المعلومات توثيق -4

 . العمل أداء طريق تحديد -5

 . لألداء الدورية المتابعة -6

  .العاملين وخصائص األداء مستوى وفق المكافآت نظام استخدام -7
فالتحفيز ضرورة أساسية من ضروريات العمل القيادي، وجزء ال يتجزأ منه، وتكمن فعالية القيادة 

  .سواء من خالل أشكالها، أو توقيتها، أو تحديد معايير منحها لمستحقيها: فية استخدام الحوافزفي كي
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  : العمل بروح الفريق3.7.6.1

 فرع خاص من المجموعات، يتميز بعالقة قوية وتصميم (Team)أن الفريق ) 2005(يرى سليمان 
كانت المجموعة تميل إلى العمل بين أفراد تختلف قدراتهم، ولكنها مكملة لبعضها البعض، وكلما 

نه ال يمكن تسمية كل مجموعه عاً لنجاحها، ويجب أن يالحظ هنا أبروح الفريق كلما كان ذلك داف
. ة الصغيرة عن المجموعصغيره بالفريق، لما للفريق من ميزات وخصائص تختلف اختالفا كبيراً

قراطية أنها تعتمد على العالقات ألسلوب القيادة الديم من أهم الخصائصأن ) Wood, 1977( وبين
اإلنسانية السليمة، والمشاركة، وتفويض الصالحيات، والتعاون مع اآلخرين ومشاركتهم في صنع 

 ويرى .القرار وتنفيذه، والقائد ال ينفرد بأي قرار بنفسه بل يطلب إسهام اآلخرين في ذلك
)Scott,1997 ( لك ليس بتحديد الهدف بدقة ذطرق  لتحقيق العمل بروح الفريق، أن هناك عدة

وال شك أنه إذا اعتقد أعضاء . فقط، ولكن أن يكون الهدف مهماً بالنسبة لكل عضو من األعضاء
المجموعة أن الهدف ال يستحق العناء وليس مهماً فإن مساهمتهم ستكون في أضيق الحدود وبدون 

سة أعضاء المجموعة، وقد وكذلك إذا حدد الهدف بشكل غامض فإن ذلك يقلل من حما. روح الفريق
  يوفر القائد مناخاً أننه يجب  أ Seiler,2005)(وقد اعتبر . ال يعرفون ما الذي يؤدي إلى تحقيقه

. مناسباً ومفتوحاً للمساهمة في االستثارة الجماعية للعقول، وأن يكون متحمساً إلبداء هذه اآلراء
اض من أي فكرة سواء عن طريق اللفظ أو وعلى جميع األعضاء بمن فيهم القائد عدم إظهار االمتع

اهتمام أعضاء الفريق، وهو  القائد هو محورأن) 2005(  ويرى سليمان .التعبير غير اللفظي
تهم، ويجب على القائد التعامل الشخص الذي يوجه له األعضاء اآلخرون رسائلهم واتصاال

  :جات إلى فئتين هماويمكن تقسيم هذه االحتيا. احتياجات المجموعة لتحقيق األهدافمع

وهي االحتياجات الضرورية والمهمة إلكمال المهمة، : احتياجات المهمة الموكلة للمجموعة   - أ
  .ودراسة المشكلة وحل المشكلة وجمع المعلوماتموكلة للمجموعة تحديد وتقييم المهمة ال: ومنها

 في المجموعة ولتحقيق مثل توزيع األدوار، والرضا بالعمل كٍل بدوره: االحتياجات األخرى - ب
  : هذه االحتياجات فإن القائد يجب أن يقوم ببعض األعمال، منها

  . تجهيز األعضاء للمناقشة :   المبادرة-1
  . إبقاء األعضاء في المهمة الموكلة بهم :   التنظيم -2
  . تشجيع المشاركة :   التفاعل الفعال -3
  .   تشجيع االتصال بين أفراد المجموعة -4
  . تشجيع االتصال الفعال   -5
  .   تشجيع التقييم والمبادرات -6
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ضرورة أن ) Wood, 1997( في أداء مهمته وتحقيق أهدافه يرى ولكي يكون الفريق ناجحا 

يشـارك جميع األعضاء بفاعلية، وكلما كان كل عضو في المجموعة على معرفة بدور قائد 
  . ر كلما كان أداؤهم أفضل ، ودور كل عضو آخالمجموعة، ودوره هو شخصياً

، بنَّاءةً وتصب في مصلحة المجموعةويجب أن تكون األدوار التي يقوم بها أعضاء المجموعة 
غير أنه في كثير من األحيان قد يكون هناك أعضاء في المجموعة يقومون بأدوار غير بناءة وعادة 

ومن .  مجدية ومضيعة للوقتيقوم هؤالء األعضاء بالتقليل من شأن أهداف المجموعة بأنها غير
. مصلحة المجموعة معرفة هؤالء األعضاء ومحاولة التعامل معهم بما يخدم مصلحة المجموعة

  : وبشكل عام هناك ثالثة أدوار يمكن أن يلعبها العضو

  ) . دور إيجابي ( دور التركيز على المهمة  -1

 ).بي دور إيجا( دور بناء في تشجيع األعضاء وخلق روح التواؤم بينهم  -2

 ).دور سلبي ( دور ممارسة األنانية والتقليل من شأن األعضاء اآلخرين  -3

  

بين اإلدارة واألقسام التابعة لها، وبين  التالحمفي بروح الفريق يتجلَّى   العمل أن)Scott)1997وبين 
ون بروح  هي التي تستطيع أن تجعل موظَّفيها يعملوالقيادة العاملين ورؤسائهم، وبين العاملين أنفسهم،

 وتبثُّ فيهم روح المحبة، والنظام، والتفاعل اإليجابي، كما تشجع التنافس الشريف الفريق الواحد،

   .احتياجاتهم واإلبداع، وتستفيد دائما من اقِتراحاتهم، وتُصِغي إلى طلباتهم، وتلبي

  

الموظفين، وال  ات عند هو الذي يعزز اإليجابيالقائدالمدير   هذا القول بأن )Wood)1997وقد عزز
في  و،يعمل معه بأنه عون له على النَّجاح والتَّقدم كما يشعر من تصيد األخطاء،ي يتتبع العورات، أو
الذي يتحلَّى باإلخالص وإتقان العمل، وينضبط بضوابط السلوك  الموظَّف الناجح هونفس الوقت فإن 
  .الوظيفي المتميز

  
بأن تكون هناك رؤية  العمل بروح الفريق يهدف أن) 2000( لغفار  أبو سعدة وعبد ايرى كل منو

 للتنظيم يتحاشى التكرار والتضاد، ويكون هناك تحديد دقيق  توجيها موحداًلواحدة ومشتركة تمث
للمسئوليات، والمهام الموكلة لكل فرد مع توفير السلطات والصالحيات المناسبة، فالتركيز على 

يح الفرصة إلظهار المواهب والطاقات االبتكارية، إضافة إلى اكتساب التعاون وجماعات العمل يت
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ويعتبر العمل بروح الفريق . المهارات السلوكية الالزمة مع الغير، وتبادل المعلومات والخبرات
أفضل وسيلة لتحقيق التحسين المستمر في طريقة أداء العمليات، وهي عملية تتطلب تدعيم االتصال 

  .بين األفراد
  

 إطار هذا المبدأ تتخذ اإلدارة المدرسية مجموعة من اإلجراءات التي ترسخ العمل بروح الفريق وفي
  :في المدرسة منها

قيادة حمالت توعية بأهمية العمل الجماعي، وذلك من خالل اللقاءات والنشرات والدورات،  -1
  .ليوال يقتصر هذا على المعلمين فقط وإنما يتعداه ليشمل الطالب، والمجتمع المح

إنشاء كيانات للعمل الجماعي وعلى عدة مستويات، مثل لجنة المادة الواحدة، المجالس  -2
 .المدرسية، وغير ذلك

 .تفويض السلطات للجان المواد المدرسية وفرق العمل المختلفة -3

 .عقد ورشات العمل والدورات واأليام الدراسية والمعارض والدروس التوضيحية -4

5-   

والقيادة التربوية  نلخص أن القائد التربوي يتعامل مع أكثر المهن في من خالل ما ذكر عن اإلدارة 
العالم أهمية وأكثرها حاجة للتطوير والتجديد والتجويد، لذا ينبغي عليه أن يحقق أكبر استفادة ممكنه 
من كل ما يمكن أن يعرفه عن ماهية القيادة والتغيير المنظم، إن واجبه يحتم عليه أن يتعلم ويطبق في 

ؤسسته التعليمية كل ماهو مفيد وعملي حول وسائط االتصال والمعلوماتية، وآليات اإلبداع م
  .واالبتكار، وتحقيق الجودة في النواتج، وإنجاز الخدمات التربوية النوعية

  

كما . إن الرسالة التي تسعى مهنة التعليم إلى تحقيقها تجعلها من أسمى المهن في العالم وأكثرها رقيا
 المتسارع التغيير الذي نعيش فيه، والتحديات الحالية والمستقبلية التي تفرض نفسها علينا، أن العصر

تحتم على النظام التعليمي وعلى االدارة التربوية القائمة عليه، ضرورة التجديد والتحسين المستمر، 
جديدة في األداء عن طريق تبني طرائق جديدة في التفكير، والتفكير الناقد االبداعي، وتوظيف أساليب 

والعمل، بحيث تستفيد من كل المعارف المتصلة بمهنة التعليم، وباألدوار المهنية للقادة التربويين، 
  .بحيث يصبح كل قائد تربوي قائداً شامالً 
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  التعليم في مدينة القدس. 7.1

النظام المدني، فقد م اهتمت الحكومة األردنية بالتعليم العام في القدس، وباإلضافة إلى 1967حتى عام 
حية، إلى جانب مدارس وكالة توفر التعليم في المؤسسات الخاصة التابعة لألوقاف اإلسالمية والمسي

 العدوانية ضمت إسرائيل القدس بقانون خاص يقضي بتعليم 1967غوث الالجئين، بعد حرب حزيران
 باالستجابة لاللتزام القانوني المنهاج اإلسرائيلي تحت اإلشراف اإلسرائيلي الكامل، وفشلت في حينه

  .الذي يقضي بتوفير التعليم المجاني للجميع

وقد قاوم المقدسيين قرار الضم، وسحبوا أبنائهم من المدارس العامة، وتوجه معظمهم إلى المدارس 
 من  والقطاع الخاص، ومدارس وكالة غوث الالجئين، وقاوم األحرارةالتابعة لدائرة األوقاف اإلسالمي

بويين الوضع، وأبقوا على تعليم المنهاج األردني حفاظا على عروبة التعليم في القدس،  مما أجبر التر
. يالسلطات اإلسرائيلية على إعادة تدريس المنهاج األردني تحسبا من انهيار النظام التعليمي المدن

لسيطرة على قطاع وبهذا تم تطبيق المنهاج العربي األردني بالكامل نتيجة لفشل سياسة االحتالل با
التعليم وتهويده، وذلك أمام إصرار ومقاومة المقدسيين ومقاطعتهم للمدارس الرسمية التي تسيطر 

  .عليها سلطات االحتالل

 والذي يتيح ، جاء اتفاق أسلو بإقامة السلطة الفلسطينية، ضمن الحكم الذاتي المحدود1993في عام 
تفاقية تسلمت السلطة الوطنية اإلشراف على التعليم إلسرائيل التحكم في كل شيء، وبموجب هذه اال

، حيث أبقت السلطة على النظام التربوي األردني إلى حين المشروع بوضع 1994اعتباراً من عام 
  .منهاج تعليم فلسطيني جديد مستند في ذلك على الحائق الجديدة على األرض

مة التعليم في المدينة، وفي ظل غياب إن الواقع التعليمي في القدس الشريف، هو حصيلة تعدد أنظ
مرجعية واحدة تعبر عن هوية التعليم الوطنية في مدينة عانى مواطنوها من سرقة هويتهم ألكثر من 

هذه التعددية في ظل غياب المرجعية الملزمة أدت إلى ظهور سلبيات في .  عاماً وال يزالون60
فشي ظاهرة التسرب، وعدم تطبيق قانون التعليم تدني نوعية التعليم، وت: العملية التعليمية، منها

  .)2010األشهب،( اإللزامي الذي أدى إلى وجود أعداد هائلة خارج إطار التعليم

يضم مجموعة من الجهات المشرفة على ) داخل الجدار(فالنظام التعليمي العربي في مدينة القدس 
  :التعليم، تتمثل في

لى المدارس الحكومية بشكل مباشر، وهي المدارس التي وتشرف ع: السلطة الوطنية الفلسطينية.أ
  .كانت تعرف بمدارس حسني األشهب، او مدارس االوقاف

وهي مدارس تديرها جهات غير حكومية، وتخضع إلشراف غير مباشر من : المدارس الخاصة. ب
 ).سلطة فلسطينية، او سلطة االحتالل( جهات حكومية
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 ).االونروا( ي تتبع وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيوهي المدارس الت: مدارس الوكالة. ج

، وتعرف بمدارس المعارف ومدارس اإلسرائيليالمدارس التي تشرف عليها سلطة االحتالل . ح
البلدية، حسب المرحلة الدراسية، وهذه المدارس يطبق فيها المنهاج الفلسطيني، ولكنها تتبع دائرة 

 .اإلسرائيليةالمعارف 

القدس / معلمي مدارس مدينة القدس الواقعة ضمن منطقة نفوذ مديرية التربية والتعليم د بلغ عد
الشريف، باإلضافة إلى معلمي المدارس التابعة إلى سلطة االحتالل اإلسرائيلي، وتشمل ما يعرف 

 ومعلمة، موزعين على معلما ) 3167( ،2011- 2010بمدارس المعارف والبلدية، للعام الدراسي 
 وفقا للبيانات التي حصلت عليها الباحثة من مديريات التربية والتعليم في القدس، .مدرسة) 72( 

   .ووزارة المعارف والبلدية اإلسرائيلية
 

  حدود الدراسة .  8.1

 اقتصرت هذه الدراسة على مجاالت القيادة التربوية لمدير المدرسة، والتي تبرز دوره قائداً تربوياً 
  .وضوح الرؤيا، العمل بروح الفريق، التحفيز: التاليةفي مجاالت القيادة 

للعام ) صل العنصريداخل جدار الف(  تحددت هذه الدراسة باستجابة معلمي مدارس مدينة القدس- 
   ).2011 -2010(يالدراس

  . وتحددت هذه الدراسة باألداة المستخدمة واستجابة أفراد العينة عنها - 

  .لوب اإلحصائي المستخدم كما تحددت نتائج الدراسة باألس- 

نفوذ  اقتصرت على األماكن الواقعة ضمن منطقة نفوذ مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس و- 
المعارف والبلدية، حيث تم استثناء المدارس الواقعة ضمن منطقة نفوذ وزارة المعارف االسرائيلية، 

  . ومدارس الوكالةمديرية التربية والتعليم لضواحي القدس، والمدارس الخاصة
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  الفصل الثاني

_____________________________________________________  

  

  الدراسات السابقة
 مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع دراستها، إلىحاولت الباحثة الرجوع     

 لهذا الموضوع، ولكنها ، فلم تعثر على دراسات مباشرةيد حول دور المدير قائداً تربوياًوبالتحد
 آخر من دراستها، وخاصة دراسات في مجال القيادة أوالدراسات التي عنيت بجانب وجدت بعض 

.  محاور القيادة التحويلية تتقاطع مع دراسة الباحثة في بعض الجوانبأنالتحويلية، على اعتبار 
  . رض الباحثة هنا مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية، وتعرضها وفق تسلسلها الزمنيوتع
  
   الدراسات العربية1.2 
  

 العالقة بين درجة ممارسة مديري مدارس إلى تعرفال) 2011( وسعاده خاليلة  دراسةتهدف
 لمي تلك المدارسومديراتها للقيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية لمع محافظة الزرقاء

الدراسة من خالل   ومعلمة شاركوا في هذهاًمعلم) 256(كونت عينة الدراسة من ت. ومعلماتها
عالقة ارتباطية موجبة، ومتوسطة، ودالة  وقد توصلت الدراسة إلى وجود. اإلجابة عن أسئلة أداتها

االعتبارية و ،دافع اإللهاميالو ،التأثير المثالي(بأنماطها األربعة إحصائياً بين القيادة التحويلية
عاون، الت: أبعاد منها وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين وأربعة)الفردية، واالستثارة الفكرية
ارتبطت القيادة التحويلية وأبعادها بسلوك  الحضاري، والكياسة، بينما والوعي واالهتمام، والسلوك

  . احصائيةوسالبة، وذات داللة  الروح الرياضية بعالقة ضعيفة،
  

 في والتعليم التربية لمديري القيادية األدوار أهمية درجة تحديد  )2009(دراسة السبيعي  وحاولت

 نظر وجهة من ذلك دون تحول التي المعوقات وأهم ممارسته، ودرجة إدارة التغيير،  متطلبات ضوء

 إدارات في ومساعديهم ليموالتع مديري التربية جميع من الدراسة مجتمع وتكون ،ةالدراس مجتمع أفراد

 كأداة االستبانة تفردا، واستخدم )100( عددهم البالغ السعودية العربية بالمملكة للبنين والتعليم التربية

 متطلبات ضوء في والتعليم التربية لمديري القيادية األدوار أنإلى أشارت النتائج . المعلومات لجمع

 ممارسة إمكانية  وأن،مجتمع الدراسة أفراد نظر وجهة من جداً كبيرة بدرجة مهمة التغيير إدارة

 مجموعة هناك كبيرة، وأن التغيير إدارة متطلبات ضوء في القيادية ألدوارهم والتعليم التربية مديري

 فروق وجود وعدم. القيادية ألدوارهم والتعليم التربية مديري ممارسة دون تحول التي المعوقات من
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 تعزى القيادية األدوار ألهمية الكلية للدرجة الدراسة مجتمع أفراد قديراتت إحصائية بين  داللة ذات

 إدارة مجال في التدريبية الدورات و،ةالخبر و،العلمي المؤهل والوظيفة، واإلدارة، نوع (للمتغيرات

  .)التغيير
  

. التعرف الى تأثير عامل الجنس على نمط قيادة الذكور واإلناث )2008(دراسة المنقاش وسعت
وقد طُبقت الدراسة على عينة من رؤساء ووكيالت األقسام األكاديمية في جامعة الملك سعود 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث : نت أبرز نتائج الدراسة ما يأتي وكا.بالرياض
 كبير  أي أن نوع الجنس له تأثير،في ممارستهم لنمطي القيادة فوق الجماعة والقيادة مع الجماعة
يمارسون ) رؤساء األقسام األكاديمية(على النمط القيادي الممارس، وإن الغالبية العظمى من الذكور 

فوق يمارسن نمطي القيادة ) وكيالت األقسام األكاديمية(وأن اإلناث . نمط القيادة مع الجماعة
 فوق الجماعة كانت  ولكن نسبة اإلناث الالتي يمارسن نمط القيادة.الجماعة والقيادة مع الجماعة

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نمط . أكبر من نسبة الذكور الذين يمارسون هذا النمط
  . أو سنوات الخبرة ، أو الرتبة األكاديمية،قيادة الذكور واإلناث تُعزى الختالف التخصص

  
ماط القيادة معرفة عالقة بعض سمات الشخصية بأنبهدف  )2008( دراسة عبد الرحمن  وجاءت 

 القياديةالمختلفة، وكذلك عالقة هذه السمات بمدى فاعلية القرار اإلداري، والكشف عن األنماط 
 مديراً )140(السائدة لدى أفراد عينة البحث، وتكونت عينة البحث من اإلداريين التربويين قوامها 

ئد في العينة بمدارس أن التوجه الساالى وتوصلت الدراسة . في مدينة الزقازيق بمصر ووكيالً
، في حين بلغت %78.33 حيث بلغت نسبته ،المرحلة الثانية من التعليم األساسي هو التوجه بالمهمة

كما أظهرت أن النمط المتفاني يأتي في الترتيب األول، ثم يأتي  ،%14.17نسبة التوجه بالعالقات 
  .ب الثالث وأخيرا نمط المرتبط   ويليه المنفصل في الترتي،النمط المتكامل في الترتيب الثاني

  
 الى بناء أنموذج للقيادة التربوية الفعالة لمديري المدارس التي هدفت )2008( غنيمان وفي دراسة

الثانوية العامة في ضوء التجارب العالمية والواقع السياسي واالجتماعي والثقافي بدولة الكويت، 
من مجتمع الدراسة تم اختيارهم % 10نسبة  وب، ومعلمةمعلماً) 886(من تكونت عينة الدراسة 

 فقرة )52( استبانة اشتملت على مت تم استخد،بالطريقة الطبقية العشوائية، ولتحقيق أهداف الدراسة
 : النتائج اآلتية إلى وتوصلت الدراسة ،تقيس خصائص القيادة التربوية بدولة الكويت

 والثقافي بدولة الكويت ،جتماعي واال، السياسي واقع القيادة التربوية الفعالة في ضوء الواقعنإ -1
، وتعزيز المواطنة، واحترام العادات والتقاليد واإلسالميةتمثلت بالتاكيد على القيم والعادات العربية 

ورفع مستوى مهارات ، والموروثات االجتماعية، واستثمار كافة الموارد البشرية والمادية المتاحة
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، وتحقيق االندماج رمل مع تكنولوجيا المعلومات، والتمثل لقيم الحواالقيادات التربوية في التعا
  .االجتماعي بين أطياف المجتمع في الكويت وتلبية احتياجات المجتمع الكويتي 

 واقع القيادة التربوية الحالية لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر أن -2
 للمدير واألخالقيةالتها، وقد شكل مجال السمات الشخصية  وفي جميع مجاالمعلمين كان مرتفعاً

   .األخيرة، في حين شكل مجال توزيع الصالحيات المرتبة األولىالمرتبة 
 واقع القيادة التربوية الفعالة في ضوء التجارب العالمية تمثلت بالمشاركة في صنع أن -3

 واالهتمام اإلبداعية المؤثر، والقدرة القرارات، وتفويض الصالحيات، والقيادة المؤثرة، والتحفيز
 البيئة المحيطة بالمؤسسة، واتخاذ القرارات، واالتصاالت ، وإدراكباحتياجات المرؤوسين، والرؤية 

  .، وأخالقيات القيادة ، والذكاء والقيماإلشرافونطاق 
دة التربويين، المقترح تتمثل باختيار وتعيين القا نموذج القيادة التربوية الفعالة عناصر أأن -4

 والتعليمات التربوية، وتفويض واألنظمةوتدريب القادة التربويين، والرؤية التربوية للقائد التربوي، 
 الموارد البشرية، وإدارة، واالتصال، أخالقيات القائد واإلبداعالصالحيات، واتخاذ القرارات 

لمحلية والدولية، واالهتمام بحاجات والتكنولوجيا والمعلومات، وقيم المواطنة، واالهتمام بالقضايا ا
 . الوظيفي، والرضا الوظيفي، والتطوير والتحسينواألداءالمجتمع ورغباته، 

  
 درجة ممارسة القيادة التربوية  لدى مديري ومديرات إلىفهدفت التعرف ) 2008(أما دراسة علي 
 والبالغ 2004- 2003 في مدينتي دمشق وحمص خالل العام الدراسي األساسيمدارس التعليم 

، األساسي ومديرة من مدارس التعليم  مديراً)350(، أما عينة الدراسة فقد بلغت مديرا594ًعددهم 
  :ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها .  والثانيةاألولىبمرحلتية 

 بلغ مستوى ممارسة القيادة التربوية وفق مجاالت االختبار ككل لدى جميع أفراد العينة مستوى -1
  .مقبوالً

بين مستوى ممارسة القيادة التربوية   ) 0.05 (عند مستوى الداللة هناك فروق دالة إحصائيا -2
  .الجنس لصالح المديرين، والمدينة، لصالح مدينة دمشق: تعزى لمتغيري

  
 درجة ممارسة مجاالت القيادية التحويلية إلىهدفت التعرف  فقد ) 2008 (  شعبانأبودراسة أما  

ري مدارس مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع لدى مدي
 مدرسة في 133 ومعلمة، موزعين على معلماً) 2264(معلمي مدارس مدينة القدس والبالغ عددهم 

 ومعلمة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية، واستخدمت معلماً) 368(حين تكونت عينة الدراسة من 
اة بحث واحدة هي االستبانة لقياس مجاالت القيادة التحويلية لدى مديري مدارس مدينة الباحثة أد

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مجاالت القيادة . فقرة) 52(القدس واشتملت على 
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التحويلية لدى مديري مدارس مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، حيث بلغ 
، وفق مقياس ليكرت الخماسي، وانحراف )3.80(لدرجة الكلية ألداء الدراسة المتوسط الحسابي ل

 أعلى مجاالت القيادة التحويلية لدى مديري أن إلى النتائج أشارتكما .). 85(معياري قدره 
، بدرجة )3.93(المدارس من وجهة نظر المعلمين كانت في مجال السلوك القدوة ، بمتوسط حسابي 

، بدرجة )3.70( اقل هذه السمات في مجال الرؤية بمتوسط حسابي مرتفعة، في حين كانت
  .متوسطة

  
 النمط القيادي الذي يمارسه مديرو المدارس إلىالتعرف ) 2008( دراسة الحراحشة كما هدفت

وعالقته بالرضا الوظيفي للمعلمين في مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة، وتكونت عينة 
 ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وقد استخدمت الباحثة استبانتين معلماً) 235(الدراسة من 

لقياس درجة ممارسة النمط القيادي، وقياس مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين، وقد أظهرت نتائج 
 القيادية لدى مديري المدارس جاءت بدرجة ممارسة متوسطة، كما األنماطالدراسة أن جميع 
دراسة بأن مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين جاء بمستوى متوسط أيضا، وقد أظهرت نتائج ال

 في مستوى الرضى الوظيفي لدى إحصائية فروق ذات داللة وجود عدم إلىأشارت نتائج الدراسة 
التخصص، والجنس، :  متغيراتإلىمعلمي مدارس التربية والتعليم في محافظة الطفيلة تعزى 

 هناك عالقة ايجابية بين النمط القيادي أن إلىقد توصلت الدراسة المؤهل العلمي، ووالخبرة، و
  .ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمين

  
دراسة ميدانية حول تصورات مديري المدارس ) 2008(في علي الواردة  بطاينة وقد أجرت
ة  للدور القيادي للمدير في ضوء متغيرات العصر، وطبقت الدراسة من خالل استبانة مكوناألساسية

 الحديثة، اإلدارةالدور القيادي لمدير المدرسة في ضوء :  مجاالتأربعةفقرة موزعة على ) 61(من 
وقامت . األمور وأولياءودور المدير القيادي مع المعلمين، ومع الطالب، ومع المجتمع المحلي 

ي اربد  في مديرتاألساسيةالباحثة بتوزيع استبانة الدراسة على جميع مديري ومديرات المدارس 
 إلى والثانية باعتبارهم قادة تربويين محليين، وبعد جمع المعلومات وتحليلها أشارت النتائج األولى

أن  تصورات مديري المدارس للدور القيادي المستقبلي لمدير المدرسة األساسية كانت عالية، وعدم 
المدرسة تعزى  في تصورات المديرين للدور القيادي لمدير إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

  . والمؤهل العلمي ، والخبرة،الجنس: لمتغيرات
  

 السلوك القيادي الممارس في المدارس الثانوية الحكومية إلى التعرف ) 2007( دراسة أحمد وهدفت
 مدى ممارسة المدير المبتدىء والمدير إلىفي محافظة رام اهللا والبيرة كما يراه المعلمون، والتعرف 
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 عينة الدراسة بالطريقة  العشوائية حيث لفعالة في هذه المدارس، ثم اختيرتادة االخبير ألبعاد القي
 مدرسة مديرها 22 مدرسة مديرها مبتدىء و20: مدرسة حكومية) 42(بلغ عدد المدارس المختارة 

 معلماً، وفي مدارس المدير 153خبير، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات في مدارس المدير المبتدىء 
 ألربعة فقرة )58( استبانة شملت بإعداد معلماً، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة 190الخبير 
 للجنس فيما يتعلق بممارسة إحصائيةدلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة . مجاالت

وسط حيث أن مت. دئ ولسنوات الخبرة للمدير المبتاإلناثالمدير المبتدئ ألبعاد القيادة الفعالة لصالح 
يستخدم المدير المبتدئ أبعاد القيادة  ) أحياناً( إجابات المعلمين لدى المدير المبتدئ كانت تتجه نحو 

ما يستخدم المدير ) غالبا ( الفعالة، أما متوسط إجابات المعلمين لدى المدير الخبير فكانت تتجه نحو 
  .الخبير أبعاد القيادة الفعالة

  
 واقع ممارسة مديري المدارس الرائدة في إلىفت التعرف فهد )2007(اما دراسة آل الشيخ 

المملكة العربية السعودية لمهامهم القيادية وفق منظور برنامج المدرسة الرائدة من وجهة نظر 
ولتحقيق . مديري المدارس ومعلميها ومشرفي البرنامج بالمناطق التعليمية السبع المطبقة للبرنامج

االستبانة أداة لجمع المعلومات، وتضمنت االستبانه ستة محاور أهداف الدراسة استخدم الباحث 
مهمة  قيادية، وطبق الباحث دراسته على أربع )111(للمهام القيادية لمدير المدرسة، ضمت
 نتائج الدراسة أن أعلى المهام ممارسة من قبل أظهرت. وعشرين مدرسة في سبع مناطق تعليمية
لدراسة إشراف المدير على البرامج واألنشطة الطالبية، مديري المدارس من وجهة نظر أفراد ا

  . تفعيل برامج النظافة المدرسيةمتابعتهو

 مدى ممارسة مدير المدرسة الثانوية لدوره إلى التعرف ) 2007( العاجز وعساف وهدفت دراسة
 عن االجتماعي في محافظة غزة وعالقته بالثقافة التنظيمية في ضوء مبادئ الجودة، وكذلك الكشف

في ) التخصص األولوسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي، والجنس، ( أثر كل من المتغيرات 
تقديرات المدراء لمدى ممارستهم لدورهم االجتماعي في ضوء مبادئ الجودة، وكذلك الكشف عما 
إذا كان هناك ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى ممارسة المدير لدوره االجتماعي، وبين الثقافة 

  .لتنظيمية السائدة في المدرسة في ضوء مبادئ الجودةا
 ومديرة اًمدير) 39(وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغت عينة الدراسة 

الدور : ( أبعاد هي) 3(فقرة ، موزعة على  ) 50(وية، واستخدم الباحث استبانه منللمدارس الثان
  ). الثقافة التنظيميةو االجتماعي في البيئة الخارجية، الدورواالجتماعي في البيئة الداخلية، 

وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مدير المدرسة الثانوية لدوره االجتماعي في البيئة 
ن الثقافة السائدة بالمرتبة نفس الدور في البيئة الخارجية، وأالداخلية أعلى من درجة ممارسته ل
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ساني، يليه ثقافة االنجاز، كما بينت الدراسة عدم وجود فروق دالة األولى هي ثقافة التعاطف اإلن
رتباطيه بين دور إلى جميع متغيرا ت الدراسة، كما أنه يوجد عالقة إ بين المدراء تعزى إحصائياً

مدير المدرسة االجتماعي والثقافة التنظيمية السائدة، وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة وعي 
  . الدور االجتماعي خارج المدرسةمديري المدارس بأهمية

 واقع القيادات اإلدارية في منظمات االتصاالت إلىهدفت التعرف  فقد) 2006(دراسة الشرفي أما 
، اإلبداع لدى الموظفينات في تطبيق ممارسات قيادية تحفزبالجمهورية اليمنية، ودور هذه القياد

منظمات تمثل جميع المنظمات العاملة في  يعملون في ثالث اًموظف) 864(تكون مجتمع الدراسة من 
من ) %25( بنسبة اًموظف) 220(منقطاع االتصاالت بالجمهورية اليمنية، وتكونت عينة الدراسة 

 انه إلى وتوصلت النتائج ا لهذه الغاية،اعدت بيانات من خالل استبانة  التجمع. مجتمع الدراسة

وجود  كما بينت الدراسة. فز والمكافآتكانت هناك ممارسة ضعيفة لكل من المشاركة، والحوا
 بين متغير الجنس وبين اعتقاد أفراد العينة ) α ≤ .05(عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .األناث والتي جاءت نتائجها لصالح ) الحوافز والمكافآت (االعتقاد بتوفر الممارسة القيادية و

ديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لتقييم واقع ممارسة م)  2004( دراسة عودة وجاءت
المديرين ضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرلحم لبعض المهام القيادية الفعالة وعالقتها بالر

 ومديرة من مدارس محافظة بيت لحم الحكومية مديراً) 42(والمعلمين، وتكونت عينة الدراسة من 
من مجتمع المعلمين، %) 20(علمة بنسبة  وممعلماً) 294(من مجتمع المديرين، و %) 50(بنسبة 

ولتحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير . ئيا بالطريقة الطبقية العنقوديةوقد تم اختيارهم عشوا
    أيضاًفقرة، واستخدمت ) 65( وتكونت االستبانة من استبانة المهام القيادية الفعالة لمدير المدرسة

 ممارسة مديري المدارس أن النتائج أظهرتلوظيفي للمعلمين، وقد لقياس الرضا ا) امنيسوتاستبانة (
 .الحكومية في بيت لحم للمهام القيادية الفعالة كانت عالية من وجهة نظر المديرين والمعلمين 

 
، واإلنسانيالبنيوي، :  تحديد أطر القيادة التربويةإلىفقد أجرت دراسة هدفت ) 2003( حرحش أما

تي يستخدمها مدراء المدارس الفلسطينية في منطقة القدس وضواحيها من  والرمزي ال،والسياسي
 معلماً) 2715( ومديرة ومديراً) 153(وجهة نظر المعلمين والمدراء، تكون مجتمع الدراسة من 

) 272( ومديرة ومديراً) 76( ومعلمة، واختيرت عينة الدراسة بطريقة طبقية عشوائية تكونت من
القيادة التربوية التي طورها بولمان  استبانة أطراألولىأداتين للدراسة معلما ومعلمة، استخدمت 

 الثانية مقابلة األداة بندا، وكانت 32وديل بشكليها الموجه نحو المدراء ونحو المعلمين، والمكونة من 
.  ومديرة من عينة الدراسة دارت المقابلة فيها حول آليات استخدام هذه األطر مديرا18ًمنظمة مع 

ينت النتائج العامة لهذه الدراسة أن درجة تقييم معلمي المدارس الفلسطينية لمدرائهم وتقييم وب
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 متوسطة، في حين كانت منخفضة في واإلنساني البنيوي اإلطاريين في استخدام ألنفسهمالمدراء 
 األطر  في استخدام هذهألنفسهم السياسي والرمزي، وكذلك بينت أن تقييم المدراء اإلطاريناستخدام 

 ما عدا في االطار السياسي، وأن المدراء قيموا استخدامهم ،كان أعلى مما تقييم المعلمين لمدرائهم
  . السياسي وكذلك قيمهم معلموهم  وأخيراً، ثم الرمزياإلنسانيلالطار البنيوي أعلى من 

  
يم العام في تجاهات مديري المدارس في مراحل التعلإ إلى التعرف  )2002(دراسة العبدلي وهدفت 

 )209(شملت عينة الدراسة . مدينتي مكة المكرمة والقنفدة نحو استخدام الحوافز المادية والمعنوية
وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه .  في مراحل التعليم العاممديراً) 570( من مجموع مديراً

 بالجوانب المعنوية أكثر من اًوبينت نتائج الدراسة أن المديرين أولوا اهتمام. فقرة) 46(مكونة من 
  .الجوانب المادية

  
مديري دى  معرفة مستوى القدرة على القيادة التربوية لإلىهدفت فقد ) 2001( أما دراسة عليمات

مدرسة مدير ) 241( ومديراتها في محافظة المفرق، وتكون مجتمع الدراسة من األساسيةالمدارس 
 اًمدير )150 ( عدد أفرادهايقة الطبقية العشوائية حيث بلغأساسية، وتم اختيار عينة الدراسة بالطر

تكون االختبار من وي ،للدكتور محمد منير مرسي) اختبار القيادة التربوية (ومديرة، واستخدم الباحث
لقيادة ا  علىمستوى القدرةأن  إلىأسئلة لكل مجال، وقد أشارت النتائج ) 10(مجاالت تضم ) 5(

فروق النتائج وجود ظهرت أ  كما.مستوى مقبوالًب جاءارس ومديراتها مديري المددى التربوية ل
استخدام السلطة، والمرونة، و الموضوعية، :ذات داللة معنوية لصالح المديرين في مجاالت

   .واالتصال
   الدراسات األجنبية2.2

  

 معرفة دور  في دراستهما) Meyer and Macmillan, 2009( ماير وماكميالن هدف كل من
ري المدارس كقادة تغيير، وأثر هذه القيادة على المناهج وطرق التدريس واألنشطة الالصفية، مدي

وقد أجريت هذه الدراسة في ثالث عشرة مدرسة من مدارس كندا، وكانت أداة الدراسة المقابلة، 
، المناهج ودور المديرين في أثرها، وطرق التدريس وكيفية متابعتها: وتناولت المجاالت التالية

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن دور . واألنشطة الالصفية ودور مديري المدارس بها كقادة تغيير
مديري المدارس في هذه المجاالت عاٍل، كما أشارت إلى أن األنشطة المدرسية تساعد في التخفيف 

  .من مشكالت الطالب االجتماعية والسلوكية
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 أثر القيادة المدرسية على ثقافة إلىالتعرف )  ,Oluremi 2008(   دراسة اولرمي وحاولت
  اديو اكيتي التعليم في المدرسة، وأجريت الدراسة على مجموعة مختارة من المدارس الثانوية في 

)Ado-Ekiti ( من جميع تشكل مجتمع البحث.  بنيجيريا، من خالل بحث وصفيأكيتيفي والية 
مدرسة من هذه المدارس عن ) 65(ث تم اختيار  مدرسة، حي161المدارس الثانوية والبالغ عددها 

وزعت على معلمي ومعلمات  وقد تم جمع المعلومات من خالل استبانة. طريق العينة العشوائية
أشارت . عينة الدراسة لمعرفة آرائهم حول القيادة التربوية وارتباطها بموضوع التعليم في المدرسة

سية وسلوكها وممارساتها تؤثر بشكل كبيير على ثقافة نتائج الدراسة الى أن تصرفات القيادة المدر
  .التعليم في المدرسة

  
لمدارس القيادة التربوية في اللتعرف إلى )  (Crum et al, 2008وجاءت دراسة كروم  وزمالؤه 

 الدراسة من أجريتوقد . األمريكيةفي والية فرجينيا في الواليات المتحدة العليا المتميزة بالنجاح 
تطوير الموظفين، وتسهيل القيادة : ة المقابلة، وشملت مجاالت القيادة، التي شملتها المقابلة،خالل أدا

وأظهرت . والمسؤولية، وتفويض وتمكين الفريق، والتواصل والوئام، وتيسير التعليم، وإدارة التغيير
ودالة احصائيا بين نتائج الدراسة، بعد تفريغ نتائج المقابلة وتحليلها، وجود عالقة ارتباطية مرتفعة 

  .الممارسات القيادية التي يقوم بها مديرو المدارس والنجاح الذي تحققه هذه المدارس
  

.  تأثير القيادة على العمل الجماعيإلىهدفت التعرف  فقد) Ricarda et al, 2007(أما دراسة  
المديرين، حيث ينة من مجموعة من وتم اختيار الع. وقد استخدم الباحث استبانة لجمع البيانات

 مديراً ) 97(  و عادياًمديراً ) 187( وزعت االستبانه على مجموعة من المديرين بلغ عددهم
وتبين من نتائج الدراسة ان . يتسمون بسمات قيادية، ولهم دراية وخبرة في مجال العمل بالفريق

يب القيادة تكون لها أسالهناك أثراً كبيراً للقيادة على العمل الجماعي، كما أشارت النتائج أن  
  .تأثيرات مختلفة على جودة األداء والعمل الجماعي

  
 أثر النمط القيادي إلى تعرفال(Chen & Chung, 2007)   تشن وتشانغدراسةوهدفت  

 المدارس في سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين ومستوى اإلنجاز التنظيمي، التحويلي لمديري

الباحث استبانه القيادة  استعمل. ة التنظيمية والثقة في تلك العالقةوتعرف الدور الذي تلعبه العدال
 درجة ممارسة  الىلتعرفلللقيادة التحويلية، وأداة أخرى   درجة ممارسة المديرينإلى لتعرفل

 )58( يعملون في  معلماً)748(تكونت عينة الدراسة من و.التنظيمية المعلمين لسلوك المواطنة
إيجابية للنمط  وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة. نوية المهنية في تايوانالمدارس الثا مدرسة من

  .اإلنجاز التنظيمي القيادي التحويلي بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين ومستوى
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معرفة أثر قيادة )   Enueme and  Egwunyenga, 2007( وحاولت دراسة انيوم واقنيغا 

وقد أجريت الدراسة في جميع المدارس الثانوية .  داخل المدرسةمدير المدرسة على أداء المعلمين
معلماً شكلوا ) 240(وسابا ميتروبلس في نيجيريا من خالل إستبانه وزعت على أالحكومية في 

ومن خالل تحليل النتائج تبين أن المديرين الذين يمارسون دورهم القيادي . مجتمع البحث بالكامل
  . على معلميهم، وبالتالي حسنوا من أدائهم التعليميبشكل فعال استطاعوا التأثير

  
 أثر القيادة إلى تعرفال (Piccolo & Colquitt, 2006)  بسكولو وكولكويتوسعت دراسة

 من )238( من ة الدراسةتكونت عينو. التحويلية على مستوى إنجاز العاملين في مؤسساتهم
 . يةوجيا المعلومات في والية فلوريدا األمريكفي المؤسسات التعليمية، وتكنول المشرفين والعاملين

المديرين للقيادة التحويلية في تلك  وقد استخدم الباحث مقياس القيادة لقياس درجة ممارسة 
والدافع   التأثير المثالي،:لكل منالقادة األكثر ممارسة  أظهرت نتائج الدراسة أن. المؤسسات

على تكوين عالقة مبنية على   هم أكثر مقدرة،ة الفكريةاإللهامي، واالعتبارية الفردية، واالستثار
جعة، ابالتنوع، واألهمية، واالستقاللية، والتغذية الر االنفتاح والمشاركة، وتوفير بيئة عمل تمتاز

  . العاملين بأهداف مؤسساتهم وأكثر مقدرة على ربط
  

  :منها األسئلة  مجموعة مناإلجابة عن )Bridges, 2003(دراسة بريدج وحاولت 
  ؟ المدير لدوره كقائد تعليمي في استخدام التقنية التربويةما توقعات) 1
  ؟ما تصورات المعلمين لدور المدير) 2

واستخدمت المقابلة كأداة   بالواليات المتحدةجودييسانت  في مقاطعة ةمدرس ) 30( وشملت عينة الدراسة 
  :أننتائج الدراسة  أظهرتو .للبحث في جمع البيانات من المديرين والمعلمين

 يمتاز باإليجابيه أن حيث يعتقدون ان دورهم يجب توقعات المديرين بالنسبة ألدوارهم كانت عالية) 1
  . ، ودعم المعلمين خصوصا الجدد منهمخاصة في مجال التزويد بالتقنية التربويةوالدعم 

التقنيات  تخطيط التعلم باستعمال على مدير المدرسة إتاحة الوقت الكافي لهم في  أن نوالمعلم يتصور ) 2
  . بمصادر التقنية التربويةتزويد المدرسة في  مدير المدرسة له دور كبير أنيرون كما أنهم , التربوية

 هدفت إلى التأكد من وجود عالقة بين سلوك القيادة التحويلية  بدراسة )Layton, 2003( وقام اليتون
وبين تعلم الطلبة، وهل أن نمط القيادة )   Indiana(نا لمديري المدارس المتوسطة في والية انديا

مديراً، ) 125(وقد تكونت عينة الدراسة من.  للرضا الوظيفي للمعلمينأعلىالتحويلية يقود إلى درجات 
عدم وجود عالقة : ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة. واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانات
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 بين نمط القيادة التحويلية وتحصيل الطلبة في الصفين  )a  ≥0.05  (ئية عند مستوى ذات داللة احصا
بالرضا  (a ≤ 0.05)  السابع والثامن، وارتبط نمط القيادة التحويلية ايجابيا وبداللة احصائية عند مستوى 

  .الوظيفي للمعلمين

 العالقة بين مدى امتالك معرفة) Lucas &Vollentine ,2002(  وحاولت دراسة لوكاس وفولنتين 
 أجريتوقد . مدير المدرسة لعناصر القيادة التحويلية وقدرته على تحسين عملية التعليم في المدرسة

مدرسة مختارة من مدارس الواليات المتحدة األمريكية، وتم جمع البيانات الالزمة ) 12(الدراسة على 
وأظهرت نتائج الدراسة أن القائد . س ومعلميهاللدراسة من خالل استبانة وزعت على مديري هذه المدار

التحويلي قائد قادر على قيادة الفريق، وهذا يحقق تعاوناً أكبر بين المعلمين أنفسهم وبينهم وبين المتعلمين، 
  . وبالتالي يؤثر تأثيراً إيجابياً في تحسين العملية التعليمة

  
 المعلمين دافعية على القائد قوة تأثير مدى لىإالتعرف  هدفت  فقد( Medina, 2000) دراسة مدينا أما 

 مديريهم، من إلى باإلضافة مدرسة، ( 18 ) من اختيارهم تم معلماً ( 132) الدراسة عينة وشملت. وإبداعهم

 األفراد واتجاهات  القائد، قوة :لقياس تاالستبياناالباحث مجموعة من   واستخدم. كارولينا جنوب منطقة

 . اإلبداع إلى فعية، والدا نحو اإلبداع

 تعيق أو تزيد أن ويمكنها القائد لها عالقة مباشرة مع دافعية المعلمين، قوة وأظهرت نتائج الدراسة أن

 الدعم أهمها من مؤثرات لعدة يخضع المعلمين لدى اإلبداع أن إلىكما أشارت النتائج . للمعلمين الدافعية

 بعالقة رتبطإ المعلمين لدى الدافعية مستوى حيث أن صية، الشخ المعلم المدرسة، ومستوى دافعية من التقني

  . المعلمين لدى اإلبداع مباشرة مع ايجابية
 دور اإلدارة المدرسية كقيادة في األداء إلىالتعرف ) Cheng 1994,( وسعت دراسة  تشنج 

يراً من مد) 231(وقد أجريت الدراسة في السويد على عينة عددها . المدرسي والعالقات اإلنسانية
: ولتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث باستبانة، شملت عدة مجاالت هي. مختلف مدارس السويد

وبينت نتائج الدراسة أن القيادة . الخصائص التنظيمية، والمعلمين، واألفراد والجماعات، والطالب
كما بينت . مدرسةالمدرسية يجب أن تتسم بأنها داعمة ومعززة للعالقات اإلنسانية داخل وخارج ال

ن القيادة القوية يمكنها أالنتائج أن من ادوار القائد التربوي تشجيع التطوير المهني وتحسين التعليم، و
  .لتزام الوظيفية عالية، وبالتالي تحقق الرضا واإلأن تخلق عالقات تنظيمي

  
 لالبتكارات داعماً وياًالمدرسة قائداً ترب مدير دور الى للتعرف) Lieblich,1993(وجاءت دراسة لبلتش 

 المستمر المدرسي التغيير مجال في المدرسة لمدير المهم  الدور على والتأكيد المدرسة، في التربوية

 ,بلجيكا في الثانوية المدارس إحدى في العاملين مع المقابلة الوصفي، من خالل أداة المنهج الباحث واستخدم.
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خمس  خالل الدراسة عينة عليه ركزت الذي التربوي باالبتكار المتعلقة الوثائق بمراجعة قام الباحث كما
 داعماً لالبتكارات بدوره قائداً تربوياً يقوم المدرسة مدير أن إلى الدراسة نتائج وأشارت. سابقة سنوات

  .التربوي لالبتكار داعمة كانت المدرسة ثقافة أن التربوية في المدرسة، كما أشارت النتائج الى
  
  

   الدراسات السابقة التعليق على

  
توضح الدراسات السابقة والتي جاءت أغلبيتها في القيادة التحويلية والتي تعتبر من نظريات القيادة 

  .الحديثة والتي تحدد ممارسات القيادة ودور القائد المدير في ممارساته
ميع العديد من أفادت في تحديد مجاالت الدراسة وتجلذا فإن اطالع الباحثة على الدراسات السابقة 

الفقرات االولية التي تطلبتها االداة ، واستفادت منها الباحثة في مقارنة نتائج دراستها بنتائج تلك 
  .الدراسة ، ومدى االتفاق أو االختالف معها مما يزيد من مصداقيتها 

اط كما تبين الدراسات السابقة أن هنالك العديد من الدراسات التي تطرقت إلى الكشف عن االنم
القيادية والقيادة التحويلية من جميع الجوانب بشكل عام دون التطرق للمجاالت القيادية التي تم 

  .تحديدها في دراستنا
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  الفصل الثالث

____________________________________________________  

  

  منهج الدراسة وإجراءاتها
  

 أداة الدراسة، وصدقها  على منهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، كما شمل علىمل هذا الفصلتشا
وثباتها، إضافة إلى إجراءات تطبيق الدراسة، وبيان المعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها لتحليل 

  .البيانات
  

   الدراسة منهج. 1.3
  

  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة هذه الدراسةلدراسة من أجل تحقيق هدف ا
  
  مجتمع الدراسة. 2.3 
  

   تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس مدينة القدس الواقعة ضمن منطقة نفوذ مديرية 
ل القدس الشريف، باالضافة الى معلمي المدارس التابعة الى سلطة االحتال/ التربية والتعليم 

، والبالغ 2011- 2010، وتشمل ما يعرف بمدارس المعارف والبلدية، للعام الدراسي اإلسرائيلي
مدرسة، وفقا للبيانات التي حصلت عليها ) 72( معلما ومعلمة، موزعين على  ) 3167( عددهم 

ين ، ويباإلسرائيليةالباحثة من مديريات التربية والتعليم في القدس، ووزارة المعارف والبلدية 
  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس والمديرية)  1.3(الجدول

 
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري السلطة المشرفة والجنس: 1.3جدول 

عدد  السلطة المشرفة       المعلمون
 اناث ذكور  المدارس

 المجموع

 497 403 94 27 السلطة الفلسطينية

 2670 1512 1158 45 )ارف وبلديةمع( سلطة االحتالل

 3167 1915 1252 72 المجموع 
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  عينة الدراسة .3.3
 فقد تم معلمي وضع عدد المدارس من ، العشوائية عينة الدراسة على أساس العينة العنقوديةاختيرت

، بعد أن )1(المدارس، ملحق رقم حصر عدد المدارس وأسمائها، ومن ثم تم اختيار العينة من هذه 
السلطة المشرفة، والجنس، والمرحلة الدراسية، :  مجتمع الدراسات إلى طبقات حسب متغيراتقسم

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة ) 2.3( من أفراد مجتمع الدراسة، والجدولفرداً) 280( وتم اختيار
  .حسب المتغيرات المستقلة

        
 ها متغيراتحسبعينة الدراسة أفراد توزيع : 2.3جدول 

    العدد              المتغير   
 الجنس 51 ذكر

 229 أنثى

 59  سنوات5اقل من 

 95  سنوات10- 5من 
 الخبرة

 126  سنوات10أكثر من

المرحلة 122 ثانوية
 158 أساسية الدراسية

 37 أقل من بكالوريوس

 176 بكالوريوس فقط
 المؤهل العلمي

 67 أعلى من بكالوريوس

 ةالسطة المشرف 101 فلسطينية

 179 )وبلدية معارف(احتالل

  
   أداة الدراسة. 4.3

  
 بإعداد استبانة، لقياس تقديرات معلمي مدارس القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة ةقامت الباحث

 كما استعانت الباحثة بذوي ألدب التربوي والدراسات السابقة،لدوره قائداً تربوياً، وذلك باالستعانة با
.  ورؤساء أقسام اإلدارات التربوية، ومعلمين،االختصاص في الميدان التربوي من مديرينالخبرة و

وضوح الرؤيا، والعمل : فقرة موزعة على مجالي) 32(وتكونت االستبانة في صورتها األولية من 
  .بروح الفريق
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   صدق أداة الدراسة. 5.3
  

وعة من المحكمين، من ذوي للتحقق من صدق أداة الدراسة، قامت الباحث بعرضها على مجم
محكماً، ملحق رقم ) 17(إلدارة التربوية، بلغ عددهم الخبرة واالختصاص في المجال التربوي وا

ء حيث توجهت الباحثة للمحكمين بالرجاء لإلطالع على فقرات االستبانه ومجاالتها، وإبدا). 2(
دى ارتباطها بأهداف الدراسة، نتماء الفقرات إلى مجاالتها، ومالرأي في هذه الفقرات، من حيث إ

وبعد جمع االستبيانات من . ويخدم أهداف الدراسة وتعديل وحذف وإضافة ما يرونه مناسباً
المحكمين، قامت الباحثة باإلطالع على المالحظات التي أبداها المحكمون، وقامت بإجراء التعديالت 

وتكونت االستبانة في صورتها ). 3( االستبانه في صورتها النهائية، ملحق رقمالمطلوبة، وإخراج
  :النهائية من قسمين

  
  . المعلومات العامة عن المستجيب، وتشمل متغيرات الدراسة المستقلة علىشملتي: القسم األول
عينة الدراسة من  الدالة على تقديرات أفراد  على، فقرات االستبانة ومجاالتهاشملت ي:القسم الثاني

فقرة، موزعة ) 35(، وبلغ عدد فقرات االستبانة  تربوياًلدوره قائداًمدير المدرسة المعلمين ألداء 
  :على ثالثة مجاالت كالتالي

  .فقرة) 14(، وبشمل وضوح الرؤية: المجال األول
  .فقرات) 9(، ويشمل العمل بروح الفريق: المجال الثاني
  .فقرة) 12(، ويشمل التحفيز: المجال الثالث

  
ى فقرات القسم الثاني من االستبانه، وفق مقياس ليكرت الخماسي وتم تدريج استجابة المستجيب عل

 وأعطيت خمس درجات، كبيرة وأعطيت أربع درجات، متوسطة، وأعطيت كبيرة جداً: كالتالي
 أما عالمة المجال فيتم . قليلة جدا وأعطيت درجة واحدةالث درجات، قليلة وأعطيت درجتان،ث

على فقرات المجال، ويتم حساب الدرجة الكلية من خالل حسابها من خالل جمع عالمات المستجيب 
  .جمع عالمات المستجيب على جميع فقرات االستبانة

  
ة الكلية كما تم التحقق من صدق أداة الدراسة أيضاً بحساب مصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرج

ذلك كما ، و )Pearson Correlation Coefficient( رتباط بيرسون لألداة، من خالل معامل إ
  ).3.3(هو موضح في الجدول 
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    ستبانة مع إرتباط فقرات اإلقيم معامل ارتباط بيرسون وداللتها اإلحصائية لمصفوفة : 3.3جدول 

  .الدرجة الكلية

           الفقرة
قيمة معامل 

إرتباط بيرسون

مستوى 

  الداللة

 000. (**)697.  يعرف مدير المدرسة رسالة التربية والتعليم 

 000. (**)666. الحالي للمدرسة قبل التفكير بالرؤيةعرف إلى الواقع يت

 000. (**)655. يؤمن المدير بضرورة وجود رؤية تربوية خاصة للمدرسة

 000. (**)707.   تربوية قابلة للتحقيقيضع المدير للمدرسة أهدافاً

 000. (**)446.  يحرص مدير المدرسة على أن تكون مدرسته متميزة

 000. (**)799.  المعلمين في صياغة رؤية المدرسةيشرك 

 000. (**)651.  يشرك المجتمع المحلي في صياغة رؤية المدرسة

 000. (**)756.  يوظف إمكانيات المدرسة لتحقيق رؤيتها

 000. (**)718. يضع المدير حدوداً زمنية لتحقيق رؤية المدرسة

 000. (**)762.  لمية رؤيته التربوية على أسٍس عةيبني مدير المدرس

 000. (**)776.  يتابع مدير المدرسة المستجدات في الميدان التربوي

 000. (**)781. تتضمن رؤية مدير المدرسة خططاً بديلة

 000. (**)807. يقيم مدير المدرسة الرؤية التربوية للمدرسة

يعمل على التخلص من المعوقات التي قد تحول دون تحقيق رؤية 
 التربويةالمدرسة 

.770(**) .000 

 000. (**)839. لدى المعلمين" العمل بروح الفريق"يرسخ المدير ثقافة 

 000. (**)862.  يأخذ بعين االعتبار آراء المعلمين عند اتخاذ القرار

 000. (**)838.  يقيم المدير عالقاته مع المعلمين على الثقة واالحترام

 000. (**)835.  يتقبل النقد الهادف من المعلمين

 000. (**)593. يشارك المعلمين في مناسباتهم االجتماعية

 000. (**)749. يكلف المعلمين بمهام يرغبون فيها

 000. (**)795. يتمتع مدير المدرسة بمهارة اإلصغاء الجيد

 000. (**)822. يعمل للحد من معوقات العمل ضمن الفريق الواحد

 000. (**)736.  لمينيراعي الفروق الفردية بين المع

 000. (**)835.  يربط مدير المدرسة بين الحوافز واإلنجاز الجيد للمعلمين

 000. (**)862.  يعمل على تنمية القيادات الواعدة من بين المعلمين

 000. (**)836.  يحفز المبادرات الهادفة لتحسين العملية التعليمية
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           الفقرة
قيمة معامل 

إرتباط بيرسون

مستوى 

  الداللة

 000. (**)754.  يتجنب احراج المعلمين عند معالجة خطأ ما

 000. (**)812.  يسعى لتوفير ما يلزم لتنمية المعلمين مهنياً

 000. (**)844.  يعامل المعلمين بالعدل واإلنصاف

 000. (**)797.  ينسب نجاحات المدرسة لهيئتها التدريسية

 000. (**)809.  يعمل على حل مشكالت المعلمين المهنية

 000. (**)797.  يفَِوض السلطة وفق معايير تربوية

 000. (**)814.  يعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين

 000. (**)799.  يحرص على توفير وسائل اتصال مناسبة مع المعلمين

 000. (**)739.  يحرص على االحتفاظ بذوي الكفاءات من المعلمين

  ).α≤0.05( دالة عند مستوى الداللة ** 

ي الجدول السابق، أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية  الواردة فاإلحصائية تشير القيم 
مدير داة، وأنها تشترك في تقييم أداء لألداة داله إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األ

  . في ضوء اإلطار النظري الذي بنيت األداة على أساسه تربوياًالمدرسة لدوره قائداً
  

  اسةثبات أداة الدر. 6.3
   

  تم حساب معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، من خالل معادلة كرونباخ ألفا 
 )(Cronbach Alpha كما هو مبين في الجدول  )4.3   .(  
  

  معامالت ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ارتباط كرونباخ ألفا: 4.3جدول           

 Alphaقيمة  اتعدد الفقر المجال           الرقم
 0.95 14 وضوح الرؤية 1

 0.93 9 العمل بروح الفريق 2

 0.94 12 التحفيز 3

 0.95 35 الدرجة الكلية 
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 بمجاالتها المختلفة، تتمتع  الجدول السابق، أن أداة الدراسة تشير قيم معامالت الثبات الواردة في
نت أقل قيمة لمعامل ، وكا)0.95(ة  قيمة معامل الثبات لإلستبانبدرجة ثبات مرتفعة، حيث بلغت

  .لمجال العمل بروح الفريق، وهذه القيم جميعها مقبولة ألغراض البحث العلمي) 0.93(الثبات هي 

  متغيرات الدراسة . 7.3

  :المتغيرات المستقلة

  .جنس المستجيب )1
أقل من بكالوريوس، بكالوريوس فقط، وأعلى من : وله ثالثة مستويات: المؤهل العلمي  )2

 .لوريوسبكا

 سنوات، وأكثر 10- 5 سنوات، ومن 5أقل من: (وله ثالثة مستويات: الخبرة في الوظيفة الحالية )2
 ).  سنوات10من 

 ).المعارف والبلدية(  السلطة الفلسطينية، سلطة االحتالل :وله مستويان: السلطة المشرفة )3

  .ثانوية وأساسية: وله مستويان: المرحلة الدراسية )4

 :المتغير التابع

  .يرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياًتقد

  إجراءات الدراسة . 8.3

  :قامت الباحثة بالخطوات التالية

  .إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها -1

  . حصر مجتمع الدراسة واختيار العينة -2
افقة الجهات ذات العالقة بتطبيق استكمال اإلجراءات الرسمية المتعلقة بالحصول على مو -3

 . الدراسة

توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة خالل شهر نيسان وأيار من العام الدراسي  -4
1010 /2011. 
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التعاون مع مديري المدارس بمتابعة إجراءات استجابات أفراد عينة الدراسة على األداة،  -5
 .واستالم االستبانات الجاهزة

 .نات للتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائيمراجعة االستبا -6

تم إعطاء االستبانات أرقاما متسلسلة، ومن ثم تفريغ بياناتها على الحاسوب، وذلك إلجراء  -7
 .التحليل اإلحصائي المناسب ألسئلة الدراسة وفرضياتها

   المعالجة اإلحصائية. 9.3

 الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخدام برنامج 
حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة ، SPSSتفصيل 

في حين تم التحقق من صدق .  خالل فقرات أداة الدراسة، ومجاالتها، والدرجة الكليةالدراسة، من
، والتحقق من  )Coefficient Correlation Pearson( األداة بحساب معامل ارتباط بيرسون 

، كما تم فحص فرضيات  ) Cronbach alpha(ثبات األداة بحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا 
(  وتحليل التباين األحادي) t-test( عن طريق اختبار  ) α≤0.05( الدراسة عند مستوى الداللة 

 One - Way Analysis of Variance .(  

 تقدير أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير درجةاس الوزني اآلتي لتحديد وقد تم اعتماد المقي
  :)2007ابوسمرة، غنيم ( الحسابية المدرسة لدوره قائداً تربوياً من خالل قيم المتوسطات

 3-( إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية أقل من : درجة منخفضة )1
 ).انحراف معياري واحد 

  ).  انحراف معياري واحد 3 ±(إذا كان المتوسط الحسابي محصورا بين : درجة متوسطة )2
 ). انحراف معياري واحد 3+( إذا كان المتوسط الحسابي أكبر من : درجة مرتفعة )3
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 الدراسة نتائج
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  الرابع الفصل

______________________________________________________________  
 

 الدراسة نتائج

  

عن  لإلجابة استخدامها تم التي اإلحصائية التقنيات وفق الدراسة، لنتائج عرضاً الفصل هذا يتضمن

 .وفرضياتها أسئلتها تسلسل حسب النتائج هذه عرض تم وقد فرضياتها، وفحص الدراسة أسئلة

 
  سؤال الدراسة األول نتائج1.4 

  
  دى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً في مدينة القدس كما يراه المعلمون؟ما م

 
واالنحرافات  الحسابية، المتوسطات باستخراج الباحثة قامت األول، الدراسة سؤال عن لإلجابة

 خالل لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً، من الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية

المتوسطات الحسابية لمجاالت أداة الدراسة ) 1.4( جدول ويعرض ومجاالتها، االستبانة فقرات
  .والدرجة الكلية

  
  

       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة : 1.4جدول رقم           

   تربوياً ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً الدراسة لمدى               

رقم 

  المجال
 

 المجال الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.72 4.11 وضوح الرؤية 1 1

2 2 
العمل بروح 

 الفريق
 مرتفعة 0.81 4.10

 مرتفعة 0.83 4.07 التحفيز 3 3

  مرتفعة 0.75 4.09 الدرجة الكلية
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لمجاالت أداة الدراسة الدالة ) 1.4(وارد في الجدول لحسابية المن خالل مالحظة قيم المتوسطات ا
على تقديرات معلمي المدارس في القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً، يتبين ما 

  : يلي
بدرجة عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً جاءت تقديرات أفراد  .1

 ).00.75(، وانحراف معياري)4.09( جة الكلية قدره، وبمتوسط حسابي للدرمرتفعة

  ).4.11 – 4.07(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية للمجاالت بين  .2
جاءت كافة مجاالت الدراسة ضمن الدرجة المرتفعة، ولم يحصل أي من مجاالت الدراسة على  .3

  . الدرجة المتوسطة أو المنخفضة
بالمرتبة األولى، بمتوسط حسابي " وح الرؤية مجال وض")األول( المتوسط الحسابي للمجال جاء .4

مجال العمل بروح الفريق ) " الثاني(، وتاله المجال )0.72(وبانحراف معياري ) 4.11(مقداره 
أما المجال ). 0.81(وبانحراف معياري ) 4.10(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقداره " 
بين مجاالت الدراسة، بأقل متوسط ) األخيرة(ثة ، فقد احتل المرتبة الثال"مجال التحفيز) "الثالث(

 ).0.83(وبانحراف معياري ) 4.07(حسابي وقدره 
 

أما بخصوص تقديرات معلمي مدارس القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً من 
  :خالل فقرات مجاالت أداة الدراسة، فكانت كالتالي

  

   مجال وضوح الرؤية: المجال االول 
  

 الدراسة عينة أفراد لتقديرات واالنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات باستخراج الباحثة امتق

االستبانة  فقرات خالل  منوضوح الرؤية تربويا في مجال اًلمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائد
  .2.4 ) (جدول لهذا المجال، ويبينها
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افات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى المتوسطات الحسابية واالنحر. 2.4جدول 

   تربوياً على فقرات مجال وضوح الرؤية مرتبة تنازلياممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً
 

رقم 
            الفقرةالترتيبالفقرة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.64 4.58 ةيحرص مدير المدرسة على أن تكون مدرسته متميز 1 5

 مرتفعة 0.72 4.43 يعرف مدير المدرسة رسالة التربية والتعليم 2 1

3 3 
يؤمن المدير بضرورة وجود رؤية تربوية خاصة 

 للمدرسة
 مرتفعة 0.81 4.32

 مرتفعة 0.82 4.24 .يضع المدير للمدرسة أهدافا تربوية قابلة للتحقيق 4 4

2 5 
درسة قبل التفكير يتعرف الى الواقع  الحالي للم

 بالرؤية
 مرتفعة 0.75 4.20

 مرتفعة 0.87 4.20 يتابع مدير المدرسة المستجدات في الميدان التربوي 6 11

 مرتفعة 0.88 4.08 يبني مدير المدرسة رؤيته التربوية على أسٍس علمية 7 10

 مرتفعة 0.86 4.08 يقيم مدير المدرسة الرؤية التربوية للمدرسة 8 13

 مرتفعة 0.85 4.07 وظف إمكانيات المدرسة لتحقيق رؤيتهاي 9 8

14 10 
يعمل على التخلص من المعوقات التي قد تحول دون 

 تحقيق رؤية المدرسة التربوية
 مرتفعة 0.90 4.01

 مرتفعة 0.98 3.98 تتضمن رؤية مدير المدرسة خططاً بديلة 11 12

 مرتفعة 0.93 3.93 سةيضع المدير حدوداً زمنية لتحقيق رؤية المدر 12 9

 مرتفعة 1.06 3.92 يشرك المعلمين في صياغة رؤية المدرسة 13 6

متوسطة 1.08 3.64 يشرك المجتمع المحلي في صياغة رؤية المدرسة 14 7
 مرتفعة 0.72 4.11 الدرجة الكلية

  
وضوح من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال 

 :  يتضح ما يلي) 2.4(جدول  الواردة في الرؤية

 بين وضوح الرؤيةتراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال  -1
)4.58 – 3.64.(  
كان هناك ثالثة عشرة فقرة بدرجة مرتفعة من ضمن أربعة عشرة فقرة، وفقرة واحدة بدرجة  -2

  .  على درجة منخفضةوضوح الرؤيةت مجال متوسطة، ولم تحصل أي من فقرا
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  "يحرص مدير المدرسة على أن تكون مدرسته متميزة" ) 5(جاء المتوسط الحسابي لفقرة  .1
) 1(، وتلتها الفقرة )0.64(وبانحراف معياري ) 4.58(بالمرتبة األولى، بمتوسط حسابي مقداره 

لثانية، بمتوسط حسابي مقداره بالمرتبة ا"  يعرف مدير المدرسة رسالة التربية والتعليم" 
يشرك "التي تنص على ) 7(، في حين حصلت الفقرة )0.72(وبانحراف معياري ) 4.43(

) 3.64(على أدنى متوسط حسابي بمقدار  "المجتمع المحلي في صياغة رؤية المدرسة
 ).0.72(وبانحراف معياري 

 
  العمل بروح الفريق: المجال الثاني

لمدى ممارسة  الدراسة عينة أفراد لتقديرات واالنحرافات المعيارية بيةالحسا المتوسطاتاستخرجت  
  :يوضح ذلك) 3.4(رقم  مدير المدرسة لدوره قائداً تربويا لفقرات مجال العمل بروح الفريق، جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العمل بروح الفريق : 3.4جدول رقم

  مرتبة تنازليا

 رقم

الفقرة
 الفقرةالترتيب

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.80 4.35 يشارك المعلمين في مناسباتهم االجتماعية 1 5

 مرتفعة 0.89 4.32 يقيم المدير عالقاته مع المعلمين على الثقة واالحترام 2 3

 تفعةمر 0.87 4.25 يتمتع مدير المدرسة بمهارة اإلصغاء الجيد 3 7

 مرتفعة 1.01 4.21 لدى المعلمين" العمل بروح الفريق"يرسخ المدير ثقافة  4 1

 مرتفعة 0.91 4.07 يعمل للحد من معوقات العمل ضمن الفريق الواحد 5 8

 مرتفعة 0.92 3.99 يكلف المعلمين بمهام يرغبون فيها 6 6

 مرتفعة 0.93 3.97 يراعي الفروق الفردية بين المعلمين 7 9

 مرتفعة 1.07 3.96 يتقبل النقد الهادف من المعلمين 8 4

 مرتفعة 1.12 3.89 يأخذ بعين االعتبار آراء المعلمين عند اتخاذ القرار 9 2

 مرتفعة 0.81 4.10                      الدرجة الكلية 

العمل بروح من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال 

  : يتضح ما يلي) 3.4( الواردة في الجدول الفريق
  العمل بروح الفريقتراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال  .1

  ).3.89 – 4.35(بين 
 .جاءت كافة فقرات المجال التسعة ضمن الدرجة المرتفعة .2
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 بالمرتبة األولى، " مناسباتهم االجتماعيةيشارك المعلمين في") 5(جاء المتوسط الحسابي لفقرة  .3
يقيم المدير ") 3(، وتلتها الفقرة )0.80(وبانحراف معياري ) 4.35(بمتوسط حسابي مقداره 

) 4.32(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقداره " عالقاته مع المعلمين على الثقة واالحترام
يأخذ بعين االعتبار  "لتي تنص على ا) 2(، في حين حصلت الفقرة )0.89(وبانحراف معياري 

وبانحراف معياري ) 3.89(على أدنى متوسط حسابي بمقدار " آراء المعلمين عند اتخاذ القرار
)1.12.( 

 مجال  التحفيز : ثالثاً

 الدراسة عينة أفراد لتقديرات واالنحرافات المعيارية الحسابية، المتوسطات باستخراج الباحثة قامت

 يشير لذلك المدرسة لدوره قائداً تربويا لفقرات مجال العمل بروح الفريق، كمالمدى ممارسة مدير 

  ).4.4 (جدول
  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التحفيز مرتبة تنازلياً: 4.4جدول رقم 

رقم 

الفقرة

المتوسط  الفقرةالترتيب

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الدرجة

مرتفعة 0.84 4.37 ى االحتفاظ بذوي الكفاءات من المعلمينيحرص عل 1 12
مرتفعة 0.93 4.22 ينسب نجاحات المدرسة لهيئتها التدريسية 2 7
مرتفعة 0.88 4.15 يحفز المبادرات الهادفة لتحسين العملية التعليمية 3 3
مرتفعة 0.92 4.09 يعمل على حل مشكالت المعلمين المهنية 4 8
مرتفعة 0.94 4.08 ير ما يلزم لتنمية المعلمين مهنياًيسعى لتوف 5 5
مرتفعة 0.91 4.08 يفَِوض السلطة وفق معايير تربوية 6 9

مرتفعة 0.91 4.08 يعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين 7 10
يحرص على توفير وسائل اتصال مناسبة مع  8 11

 المعلمين

مرتفعة 0.93 4.01

مرتفعة 1.03 3.99 لمعلمين عند معالجة خطأ مايتجنب احراج ا 9 4
مرتفعة 1.02 3.98 يعمل على تنمية القيادات الواعدة من بين المعلمين 10 2
مرتفعة 1.09 3.98 يعامل المعلمين بالعدل واإلنصاف 11 6
يربط مدير المدرسة بين الحوافز واإلنجاز الجيد  12 1

 للمعلمين

مرتفعة 0.99 3.94

مرتفعة 0.83 4.07 ليةالدرجة الك
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 التحفيزمن خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال 
  : يتضح ما يلي) 4.4(جدول الواردة في 

بين  عينة الدراسة على مجال التحفيز تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد -1
)4.37 – 3.94.(  
   .ضمن الدرجة المرتفعة تقرات المجاالجاءت كافة ف -2
 " يحرص على االحتفاظ بذوي الكفاءات من المعلمين) " 12(جاء المتوسط الحسابي لفقرة  -3

) 7(، وتلتها الفقرة )0.84(وبانحراف معياري ) 4.37(بالمرتبة األولى، بمتوسط حسابي مقداره 
) 4.22(انية، بمتوسط حسابي مقداره بالمرتبة الث" ينسب نجاحات المدرسة لهيئتها التدريسية"

يربط مدير المدرسة  "التي تنص على ) 1(، في حين حصلت الفقرة )0.93(وبانحراف معياري 

وبانحراف ) 3.94(على أدنى متوسط حسابي بمقدار " بين الحوافز واإلنجاز الجيد للمعلمين
 ).0.83(معياري 

  نتائج السؤال الثاني.  2.4
  

اد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً باختالف هل تختلف تقديرات أفر

الجنس، والجهة المشرفة، والمرحلة الدراسية، والخبرة في التدريس، والمؤهل : متغيرات الدراسة

  العلمي ؟

ة لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني قامت الباحثة بايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الوارد ذكرها في السؤال الثاني، ومن ثم تم 

بفحصها من خالل ) α≤0.05(التحقق من داللة الفروق بين قيم هذه المتوسطات عند مستوى الداللة 
  :الفرضيات الصفرية التالية

  
  :الفرضية األولى .1 2.4

بين تقديرات أفراد عينة ) α≥ 0.05(ئية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصا 

  .لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى متغير الجنسالدراسة 

  

يبين نتائج ) 5.4(جدول ، و)ت ( باحثة باستخدام اختبار لفحص الفرضية الصفرية األولى قامت ال
  .غير الجنسالفروق على مجاالت االستبانة وفقاً لمت
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، الختبار داللة الفروق على مجاالت االستبانة وفقاً لمتغير t- test، )ت(نتائج اختبار: 5.4جدول 

  الجنس

العددالجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

  درجات

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 278 3.49- 0.85 3.79 51 ذكر
 وضوح الرؤية

   0.67 2294.18 انثى
0.001 

العمل بروح  278 3.22- 0.98 3.77 51 ذكر

   0.76 2294.17 انثى الفريق
0.001 

 278 3.17- 0.97 3.74 51 ذكر
   0.78 2294.14 انثى التحفيز

0.002 

 278 3.44- 0.90 3.77 51 ذكر
 الدرجة الكلية

   0.70 2294.16 انثى
0.001 

  

 الفروق أن، أي 0.05 يتبين أنها أقل من  )5.4( ي الجدول رقم استناد الى قيم مستوى الداللة ف
 دالة إحصائياً عند مستوى الداللة المحدد، وبذلك فإننا نرفض واإلناثبين متوسطات الذكور 
ويتبين أن الفروق بين المتوسطات كانت لصالح اإلناث، حيث كان . الفرضية الصفرية األولى

، في حين كان المتوسط الحسابي ) 4.16(لدرجة الكليةالمتوسط الحسابي لتقديراتهن على ا
  ).3.77(لتقديرات الذكور

  
  :  الفرضية الثانية .2 2.4

  
)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α  بين تقديرات ≥

 تعزى إلى متغير الجهة أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً

  .ة على المدرسةالمشرف
  

يبين نتائج ) 6.4(، والجدول )ت ( لفحص الفرضية الصفرية الثانية قامت الباحثة باستخدام اختبار 
  .الفروق على مجاالت االستبانة وفقاً لمتغير الجهة المشرفة
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  السلطة المشرفةب متغير لتقديرات أفراد عينة الدراسة حس) ت(نتائج اختبار ) 6.4(     جدول 

 العدد السلطة المشرفة المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة ت

درجات 

الحرية

مستوى

 الداللة

 1.00278- 0.60 4.05 101 الفلسطينية
وضوح الرؤية

   0.78 4.14 179 )معارف وبلدية(االحتالل 
0.317

العمل بروح  278 0.06 0.79 4.10 101 الفلسطينية

   0.83 4.10 179 )معارف وبلدية( االحتالل الفريق
0.956

0.957 0.05278- 0.81 4.06 101 الفلسطينية
    0.85 4.07 179 )معارف وبلدية( االحتالل التحفيز

 0.32278- 0.70 4.07 101 الفلسطينية
الدرجة الكلية

   0.79 4.10 179 )معارف وبلدية( االحتالل
0.750

  

، وبذلك فإننا نقبل الفرضية 0.05يتبين أنها أكبر من ) 6.4( قيم مستوى الداللة في جدول إلى اًستنادإ
  . الصفرية الثانية

  
  

  :ضية الثالثةالفر  .3 2.4

  

)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α  بين تقديرات أفراد ≥

  . ى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى متغير المرحلة الدراسيةعينة الدراسة لمد
  

يبين نتائج ) 7.4(جدول، و)ت(امت الباحثة باستخدام اختبارلفحص الفرضية الصفرية الثالثة ق
  .ستبانة وفقاً لمتغير المرحلة الدراسيةالفروق على مجاالت اإل
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تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره ل) ت(نتائج اختبار ) 7.4(جدول 

  قائداً تربوياً حسب متغير المرحلة الدراسية

  

 العدد المرحلة الدراسية المجال
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة 

 ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 1.50278- 0.78 4.05 158 أساسية
 وضوح الرؤية

   0.63 4.18 122 ةثانوي
0.134 

 1.22278- 0.86 4.05 158 أساسية
 العمل بروح الفريق

   0.75 4.16 122 ثانوية
0.225 

 1.76278- 0.90 3.99 158 أساسية
 التحفيز

   0.73 4.16 122 ثانوية
0.080 

 1.56278- 0.81 4.03 158 أساسية
 الدرجة الكلية

   0.67 4.17 122 ثانوية
0.119 

  
 وهي بذلك غير دالة 0.05يتبين أنها أكبر من )  7.4( قيم مستوى الداللة في جدول إلى اًناداست

  . ، وبذلك فإننا نقبل الفرضية الصفرية الثالثةإحصائياً
  

  :  الفرضية الرابعة.2.44

  

)عند مستوى الداللة اإلحصائيةذات داللة احصائية ال توجد فروق  0.05)α   بين تقديرات≥

أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى متغير سنوات 

  .الخبرة

األحادي، وجدول عة قامت الباحثة باستخدام اختبارتحليل التباين لفحص الفرضية الصفرية الراب
  .يبين نتائج الفروق على مجاالت االستبانة وفقاً سنوات الخبرة) 8.4(
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة ختبار تحليل التباين األحادي نتائج إ) 8.4 (جدول

  مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تبعا لمتغير سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى قيمة ف المربعات

 الداللة
 1.10 0.57 2 1.15 بين المجموعات

 وضوح الرؤية  0.52 277 143.93 داخل المجموعات

   279 145.08 المجموع

0.333 

 0.86 0.57 2 1.14 بين المجموعات

 العمل بروح الفريق  0.66 277 183.35 داخل المجموعات

   279 184.49 المجموع

0.423 

 1.81 1.25 2 2.49 بين المجموعات

 التحفيز  0.69 277 190.52 داخل المجموعات

   279 193.01 المجموع

0.165 

 1.30 0.74 2 1.48 بين المجموعات
 الدرجة الكلية  0.57 277 157.16 داخل المجموعات

   279 158.64 المجموع
0.273 

  
 وهي بذلك غير دالة 0.05يتبين أنها أكبر من ) 8.4( قيم مستوى الداللة في جدول إلى اًاستناد

وجود فروق دالة احصائياً عند نقبل الفرضية الصفرية الرابعة، القائلة بعدم  ذلك وعلى، احصائياًً
)مستوى الداللة اإلحصائية  0.05)α  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة ≥

 .لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى متغير سنوات الخبرة
 

  :  الفرضية الخامسة.2.45
 

) عند مستوى الداللة اإلحصائيةذات داللة إحصائية توجد فروقال 0.05)α  بين تقديرات أفراد ≥

عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى متغير المؤهل 

  .العلمي

  

ين األحادي، وجدول قامت الباحثة باستخدام اختبار تحليل التباة الصفرية الخامسة لفحص الفرضي
  .يبين نتائج الفروق على مجاالت االستبانة وفقاً متغير المؤهل العلمي) 9.4(
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    لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) 9.4(جدول  

 ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تبعا لمتغير المؤهل العلمي 

 مصدر التباين رالمتغي
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 0.07 0.04 2 0.07 بين المجموعات

 وضوح الرؤية  0.52 277 145.01 داخل المجموعات

   279 145.08 المجموع

0.934 

 0.15 0.10 2 0.20 بين المجموعات

  0.67 277 184.29 عاتداخل المجمو
العمل بروح 

 الفريق
   279 184.49 المجموع

0.860 

 0.63 0.44 2 0.88 بين المجموعات

 التحفيز  0.69 277 192.13 داخل المجموعات

   279 193.01 المجموع

0.532 

 0.21 0.12 2 0.24 بين المجموعات

 الدرجة الكلية  0.57 277 158.39 داخل المجموعات

   279 158.64 المجموع

0.807 

  

 وهي بذلك غير ، 0.05يتبين أنها أكبر من )  9.4( قيم مستوى الداللة في جدول إلى اًستنادإ
 إحصائياوجود فروق دالة ، وبذلك نقبل الفرضية الصفرية الخامسة، القائلة بعدم إحصائيادالة 

)عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.05)α اسة لمدى ممارسة مدير  بين تقديرات أفراد عينة الدر≥
  .المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
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  الخامس الفصل
 

 والتوصيات النتائج مناقشة
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  الخامس الفصل

________________________________________________________  
 

 والتوصيات النتائج مناقشة

 مدى ممارسة مدير المدرسة لدورة قائداً الدراسة التي بحثت في نتائج مناقشة الفصل هذا تضمن

 أسئلتها تسلسل الدراسة حسب وتأتي مناقشة نتائج تربوياً في مدينة القدس كما يراه المعلمون

 .الدراسة نتائج عن المنبثقة التوصيات مجموعة من يتضمن هذا الفصل كما  وفرضياتها،

  
  األول الدراسة سؤال نتائج شةمناق.  1.5

 
  ما تقديرات معلمي المدارس في مدينة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً؟ 

  

  مدينةتقديرات أفراد عينة الدراسة من معلمي المدارس في أن األول الدراسة سؤال نتائج أظهرت
، جاءت بدرجة مرتفعة للدرجة الكلية القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً

  .  ولمجاالت أداة الدراسة
 ذلك لكون مديري المدارس في القدس يعيشون تحدياً واضحاً مع الواقع الذيوقد تعزو الباحثة 
عليمية،  والت، والثقافية،حتالل طمس هوية القدس السياسيةحيث حاول اإل. تعيشه مدينة القدس

المسؤولية، فحرصوا على أن  وتمسكوا بها، ويكونوا على قدر التحدين يفجاءت ردة الفعل منهم، بأ
  .يكونوا قادة تربويين، يصارعوا االحتالل، ويبنوا ما يقدرون عليه من التربية والتعليم

 كما يمكن تفسير ذلك كون هؤالء المديرين قد خضعوا لدورات تدريبية في القيادة من قبل وزارة 
، جعلتهم يدركون دورهم القيادي في قيادة اإلسرائيليةة ووزارة المعارف التربية والتعليم الفلسطيني
  .  الدكتاتورية التي كانت سائدة سابقاًاإلدارية عن الممارسات المسيرة التعليمية بعيداً

 معظم مديري المدارس في القدس يعملون من منطلق المنافسة إنكما يمكن تفسير ذلك في ضوء 
 يسعى كل مدير فيهم لجعل إذ، اإلسرائيليةسعي نحو الصمود ضد السياسات الشريفة فيما بينهم، وال

  .  النشاطات الالصفيةأو التعليمية اإلبداعات سواء عن طريق األخرىمدرسته مميزه عن المدارس 
  

وعودة ) 2008(وغنيمان ) 2009(يالسبيع وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من
  ). 2008(شعبان أبو، و)2008(عليئج دراسة وتختلف مع  نتا ).2004(
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  الثاني السؤال نتائج مناقشة 2.5

  

قائداً تربوياً باختالف هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره 

والجهة المشرفة على المدرسة، والمرحلة الدراسية، والخبرة، والمؤهل الجنس،:متغيرات الدراسة

 العلمي؟

  :التالية الدراسة فرضيات خالل من الثاني الدراسة سؤال نتائج بمناقشة الباحثة قامت
  

 :األولى الفرضية نتيجة مناقشة  1.2.5

  

بين تقديرات ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

 .متغير الجنسئداً تربوياً تعزى لسة لدوره قالمدى ممارسة مدير المدرأفراد عينة الدراسة 

) فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائيةالفرضية االولى بوجود نتائج أشارت 0.05)α ≤ 
عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً وفق متغير الجنس، بين تقديرات أفراد

  .  اإلناثلصالح 
  

 المعلمين أنقلة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات حيث  منطلقذلك من ويمكن تفسير 
 إلى النصرافهم آو دون االكتراث لما يقوم به المديرون، أعمالهمميالين لالنصراف وراء 

بعكس المعلمات بل الرجل،  من قأسرة كون أجر المعلم ال يكفي إلعالة ،أخرى أعمال
 في اتخاذ القرار، وبالتالي قربها واقتناعها بما تقوم به  ميال للمشاركةأكثراللواتي يعتبرن 

كما قد ترجع المعاناة إلى البيئة العامة للعمل وما تتمتع به مدارس المديرات من ممارسات قيادية، 
 من بيئة غالبا ما تكون صحية وراقية تعكس الروح االيجابية لدى المعلمات وتزيد من اإلناث

 إلى أن نسبة عدد المعلمات أعلى بكثير  ذلكأيضاًوتعزو الباحثة . ياديتقديرهن لدور مديراتهن الق
 أمامعلماً، ) 94( الذكور أما ،معلمة) 403(من المعلمين حيث بلغ عدد المعلمات بمدارس الحكومة 

 ).1512(والمعلمين ) 1158(مدارس المعارف والبلدية فبلغ عدد المعلمات

 سلبية نحو دور مديرهم القيادي نتيجة أفكارار يحملون  قد يعزى السبب كون الذكوأخرىومن جهة 
نفعاالت عبة والمحبطة والتي قد تسبب لهم إما يرونه عند تعرض المديرين لبعض المواقف الص

أو لمعلمين وابعض الممارسات الخاطئة من الطالب شديدة مثل الغضب، خاصة عندما يواجهوا 
 بعيده إداريةلي فإن تلك العوامل تمهد لتصرفات عندما يعجز عن مواجهة أي موقف محبط، وبالتا

 األعصاببعكس المعلمات اللواتي غالبا ما يمتزن بالرويه وضبط . عن القيادة قد يلجأ لها المديرون
 على تحمل الضغوط بحكم ازدواجية دورهن اإلناثعند المواقف الصعبة، وهذا نابع من قدرة 
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   .  االجتماعي والتربوي
، وال تتفق نتائج هذه الدراسة مع )2006( والشرفي ،)2007(حمد جة مع دراسة أ وتتفق هذه النتي
   ).2001(وعليمات ) 2008( دراسة المنقاش

  
  :الثانية الفرضية نتيجة مناقشة. 2.2.5

  

) عند مستوى الداللة اإلحصائيةذات داللة إحصائيةال توجد فروق  0.05)α  بين تقديرات أفراد ≥

ة على متغير الجهة المشرفلاسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى عينة الدر

 . المدرسة

 عند مستوى الداللة اإلحصائية بين ذات داللة إحصائية فروق أشارت النتائج إلى انه ال توجد
 متغير تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى

  . السلطة المشرفة
  

أكانوا خاضعين لسلطة االحتالل أو لقوانين وأنظمة  ويمكن تفسير ذلك إلى أن المعلمين سواء 
السلطة الفلسطينية فإنهم يشعرون أن المديرين يعطون مرونة وحرية كبيرة في موضوع اتخاذ 

ورة  ن أنظمة قيادية وإدارية متطكما أن سلطة االحتالل والسلطة الوطنية الفلسطينية تطبقا. القرارات
دوراً ملحوظاً لمدير المدرسة يباشر فيه الدور القيادي، وتبرز من األمر الذي ساعد على إعطاء 

خالله مالمح القائد التربوي بالدرجة التي تمكن معلمي هذه المدارس المالحظة والرضا عن الدور 
وترى ). 2008(دراسة مع دراسة أبو شعبانواتفقت نتائج هذه ال. القيادي الذي يقوم به مدراؤهم

توجد دراسات سابقة لهذا الموضوع تهم القدس وخصوصيتها وتبين درجة ممارسة  الباحثة أنه ال
  . تربوياًالمدير لدورة قائداً

  
  
  
  
  
  :الثالثة الفرضية نتيجة  مناقشة. 3 .5.2

  

) عند مستوى الداللة اإلحصائيةذات داللة إحصائيةال توجد فروق  0.05)α  بين تقديرات أفراد ≥

 .الى المرحلة الدراسيةعينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى 
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) عدم وجود فروق عند مستوى الداللة اإلحصائيةإلى النتائج أشارت  0.05)α  بين تقديرات أفراد ≥
  .لمدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى متغير المرحلة الدراسيةعينة الدراسة لمدى ممارسة مدير ا
ية في موضوع  الثانوأو األساسية المدرسة ه ال فرق بين مديريويمكن تفسير ذلك في ضوء ان

 في  المدارس ونوا  قد عملوا في وقت ما كمديري قد يكاألساسية المدارس  مديريأن إذالقيادة، 
 إلى يتسمون بنفس الصفات ويعيشون ظروف متشابهه  المديرينأنكما . وية والعكس صحيحالثان

 خالل ودور المدير قائداً تربوياً يظهر من. أساسية مدرسة أوحد ما سواء كانوا في مدرسة ثانوية 
 أساسية، فكالهما أو وهذه في مجملها ال تختلف بين مدرسة ثانوية .ممارسات قيادية في المدرسة

ن خالل قناعات وسمات قيادية ال تعتمد كثيرا على مستوى المدرسة، لهذا يمارس الدور المناط به م
  . إحصائياجاءت تقديرات المعلمين دون فروق دالة 

 أو هنالك ظروف متشابهه بين المدارس ال تختلف عن بعضها كونها ثانوية أنويمكن تفسير ذلك 
 ، صف واحدإالرس الثانوية  العليا التي ال يفصلها عن المدااألساسية خصوصا المدارس أساسية

والسبيعي ) 2004(ويتفق هذا مع نتائج دراسة الكردي . واغلب المرات تكون متداخلة فيما بينها
  ).2008(واختلفت مع نتائج دراسة أبو شعبان ). 2008(
  

  :الفرضية الرابعة نتيجة  مناقشة.4.2.5

  

)ة عند مستوى الداللة اإلحصائيذات داللة إحصائيةال توجد فروق  0.05)α  بين تقديرات أفراد ≥

 . الى سنوات الخبرةعينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى 

  
 عند مستوى الداللة إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة إلى اشارت النتائج 

)اإلحصائية 0.05)α ة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً  بين تقديرات أفراد عينة الدراس≥
  .تربوياً تعزى سنوات الخبرة 

  
 جاءت بدرجة مرتفعة، وهذا قد  تربوياًلكون درجة تقدير المعلمين لدور المدير قائداًوقد يعزى ذلك 

 المعلمين من ذوي  كانت ممارسات مالحظة من قبل تربوياً ممارسات المدير لدوره قائداًأنيعني 
كذلك أيضاً تعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة السمات الشخصية القيادية  .الخبرة المرتفعةلقليلة أوالخبرة ا

تتفق هذه النتيجة دراسة و.  التي يتمتع بها المدراء بغض النظر عن سنوات الخبرة التي يمارسونها
  .)2008(وتتفق هذه النتيجة دراسة البطاينة. )2008( والحراحشة ،)2008(البطاينة
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  :الفرضية الخامسة نتيجة  مناقشة5.2.5

  

) عند مستوى الداللة اإلحصائيةإحصائيةال توجد فروق ذات داللة  0.05)α  بين تقديرات أفراد ≥

 .عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
) عند مستوى الداللة اإلحصائيةإحصائياالة  عدم وجود فروق دإلى النتائج أشارت 0.05)α ≤ 

متغير لبين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تعزى 
   .المؤهل العلمي

  
. وقد يعزى ذلك كون المعلمين يلمسون األثر القيادي لمديري المدارس بعيداً عن مؤهلهم العلمي

ممارسة مديري المدارس تظهر جليه أمام معلميه ويمكن للمعلم تفسيرها سواء أكان يحمل شهادة ف
تضيف )  الدكتوراهأوماجستير ( الدكتوراه بنفس الطريقة، حيث أن المؤهل العلمي األعلى أوالدبلوم 

 أو ما تضيف جوانب في مجاالت القيادة في مجال التخصص ونادراًخبرات ومعلومات علمية 
فالقيادة لها عالقة أيضاً بالسمات .  التربويةاإلدارة كانت مؤهالت في مجال إذا إال ،إلدارةا

 يعرفون التعليميةفالمعلمين بمختلف مستوياتهم ومؤهالتهم . الشخصية والنمط القيادي الشخصي
ها الممارسات القيادية من حيث خصائصها ومتطلباتها، والخطوات والمهارات التي يجب ان يتحلى ب

  .   تربوياًمدير المدرسة كي يصبح قائداً
  

  نتائج، واختلفت مع)2008(واتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا الجانب مع نتائج دراسة حراحشة 
  ).2008( دراسة أبوشعبان
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  التوصيات3.5
 

ربوي، ممارسة مدير المدرسة لدوره كقائد ت لمدى، في ضوء النتائج التي ظهرت في هذه الدراسة
  :توصي الباحثة بما يلي

  
 من قبل الجهات المشرفة على التعليم بالقدس لمدراء المدارس في واإلمكانيات توفير الدعم -1

  . نجاز الجيد للمعلمينلإلأعداد برامج فعال لنظام التحفيز، العمل على 
  
دا لفئة المدراء العمل على تطوير وتعزيز المفاهيم التربوية والقيادية لمدراء المدارس، تحدي-2

  . الذكور
  
، على وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن تعمل على  مع نظام وزارة المعارف والبلدية أسوة-3

 الموجودين بالحقل التربوي االلتحاق بمواد تعليمية في مجال القيادة التربوية وذلك ءإجبار المدرا
  .بالتنسيق مع الجامعات الوطنية 

  
 صالحيات لممارسة دورهم كقائدين تربويين لتطوير مجاالت القيادة خاصة  إعطاء المدراء-4

وضوح الرؤيا، والعمل بروح الفريق والتحفيز، وتخفيف نظام المركزية الموجودة في وزارة التربية 
  .والتعليم الفلسطينية 

  
  .تعكس ممارسة المدير لدوره قائدا تربويا من خالل مجاالت أخرى  إجراء دراسات أخرى-5
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  :قائمة بأسماء عينة المدارس  ): 1( ملحق رقم 

  
 المدرسة الجهة المشرفة المرحلة

 مدرسة الميلوية معارف أساسي

 اإلعداديةمدرسة الطور  معارف  أساسي

 اإلعداديةمدرسة شعفاط  معارف أساسي

 ساسةمدرسة شعفاط األ معارف أساسي

مدرسة ذكور العيسوية  معارف أساسي
 األساسية

 مدرسة المأمونية بلدية ثانوي

 مدرسة القدس بلدية ثانوي

 مدرسة الطور الشاملة للبنين بلدية ثانوي

 خلدونمدرسة ابن  بلدية ثانوي

 مدرسة النظامية أوقاف ثانوي

 مدرسة الفتاه ج أوقاف اساسي

 مدرسة الشابات المسلمات أوقاف ثانوي

 مدرسة الفتاه الثانوية أوقاف ثانوي

 مدرسة االيتام أوقاف ثانوي

 )أ(مدرسة االيتام  أوقاف اساسي
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  : محكمين االستبانةبأسماءقائمة   :)2( ملحق رقم 

 االسم مقر العمل

 الدكتور محمد عابدين  جامعة القدس

 الدكتور ابراهيم عرمان جامعة القدس

 الدكتور محسن عدس جامعة القدس

 الدكتور عفيف زيدان  جامعة القدس

 الدكتور احمد فهيم جبر جامعة القدس

 الدكتور حسن تيم جامعة النجاح

 الدكتور علي أبو حمدان جامعة النجاح

 ينيالحل فاخر جامعة النجاح

 الدكتور يحيى حجازي جامعة ديفد يلين

 الدكتور عنان سرور مركز االرشاد الفلسطيني

 الدكتور نادر وهبه مركز القطان للبحث والتطوير التربوي

 الدكتورة منى شعت جامعة بيرزيت

 ريما كيالني وزارة التربية والتعليم العالي

 فضيلة يوسف وزارة التربية والتعليم العالي

 ختام سكر رة التربية والتعليم العاليوزا

 شفا شيخة وزارة التربية والتعليم

 ناريمان الشراونة وزارة التربية والتعليم
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  )3(ملحق رقم 

  االستبانة بعد التحكيم

  ة/المحترم............... ة/المعلم الزميل

  ،،،حية طيبة وبعدت
مدارس الحكومية ومدارس المعارف تقديرات معلمي ال(  بدراسة ميدانية حول ةقوم الباحثت

 وذلك استكماال لمتطلبات  ،)االسرائيلية في محافظة القدس لدور مدير المدرسة قائداً تربويا
  .ماجستير في اإلدارة التربوية في جامعة القدسالحصول على درجة ال

 من ،نظرك عن فقرات االستبانه المرفقة بما يتناسب مع وجهة ة واإلجابالتعاونأرجو من حضرتكم 
أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، علما أن البيانات التي ستعطيها ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم 

  إال ألغراض البحث العلمي 
  مع شكري وتقديري

  ة                                                                  المشرفالباحث
                            الدكتور محمود أبوسمرة حواش                     –روان لبدي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   معلومات عامة: القسم األول

     في المكان المناسب   X  )(يرجى وضع عالمة 

  انثى (   ) - بذكر                 (   )  -أ:                 الجنس  -1

  معارف وبلدية           : احتالل(   ) - بحكومة               (   ) -أ:         فةالسلطة المشر -2

  ثانوية(   ) - ب       أساسية        (   ) -أ:        المرحلة الدراسية -3
(  ) - ج سنوات   10 - 5(   ) -ب سنوات          5أقل من (  ) -أ:     سنوات الخبرة -4

   سنوات 10  أكثر من                

أعلى من (   ) - جبكالوريوس فقط      (   ) -بدبلوم       (   ) -أ:   الموهل العلمي  -5
 بكالوريوس
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 وفقراتها االستبانة مجاالت: الثاني القسم 

أمام كل فقرة من الفقرات التالية، وذلك بناء على درجة تقييمك لدور مدير  ) X(  يرجى وضع إشارة 

  :  تربويالمدرسة كقائد

  الفقرات الدالة على دور مدير المدرسة قائداُ تربوياً  الرقم  بـــدرجة           

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا  

  وضوح الرؤية:         المجال األول

       يعرف مدير المدرسة رسالة التربية والتعليم   1

      تفكير بالرؤيةيتعرف الى الواقع  الحالي للمدرسة قبل ال  2

يؤمن المدير بضرورة وجود رؤية تربوية خاصة  3

 للمدرسة

     

       . أهدافا تربوية قابلة للتحقيق للمدرسةيضع المدير  4

       يحرص مدير المدرسة على أن تكون مدرسته متميزة  5

       يشرك المعلمين في صياغة رؤية المدرسة  6

       اغة رؤية المدرسةيشرك المجتمع المحلي في صي  7

       يوظف امكانيات المدرسة لتحقيق رؤيتها  8

      يضع المدير حدوداً زمنية لتحقيق رؤية المدرسة 9

       يبني مديرالمدرسة رؤيته التربوية على أسٍس علمية  10

       يتابع مدير المدرسة المستجدات  في الميدان التربوي  11

      رسة خططاً بديلةتتضمن رؤية مدير المد 12

      يقيم مدير المدرسة الرؤية التربوية للمدرسة 13

يعمل على التخلص من المعوقات التي قد تحول دون  14

 تحقيق رؤية المدرسة التربوية

     

  العمل بروح الفريق:           المجال الثاني
      لدى المعلمين" العمل بروح الفريق"يرسخ المدير ثقافة  1

       يأخذ بعين االعتبار آراء المعلمين عند اتخاذ القرار  2

       يقيم المدير عالقاته مع المعلمين على الثقة واالحترام  3

       يتقبل النقد الهادف من المعلمين  4

      يشارك المعلمين في مناسباتهم االجتماعية 5

      يكلف المعلمين بمهام يرغبون فيها  6
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  الفقرات الدالة على دور مدير المدرسة قائداُ تربوياً  الرقم  بـــدرجة           

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا  

       مدير المدرسة بمهارة اإلصغاء الجيديتمتع  7

      يعمل للحد من معوقات العمل ضمن الفريق الواحد 8

       يراعي الفروق الفردية بين المعلمين  9

 التحفيز:        المجال الثالث
       يربط مدير المدرسة بين الحوافز واإلنجاز الجيد للمعلمين  1

       واعدة من بين المعلمينيعمل على تنمية القيادات ال  2

       يحفز المبادرات الهادفة لتحسين العملية التعليمية  3

       يتجنب احراج المعلمين عند معالجة خطأ ما  4

       يسعى لتوفير ما يلزم لتنمية المعلمين مهنياً  5

       يعامل المعلمين بالعدل واإلنصاف  6

       يسيةينسب نجاحات المدرسة لهيئتها التدر  7

       يعمل على حل مشكالت المعلمين المهنية  8

       يفَِوض السلطة وفق معايير تربوية  9

       يعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين  10

       يحرص على توفير وسائل اتصال مناسبة مع المعلمين  11

       يحرص على االحتفاظ بذوي الكفاءات من المعلمين  12
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  )1(تسهيل مهمةكتاب : )4(ملحق رقم 
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  )2(تسهيل مهمةكتاب :  )5( ملحق رقم 
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  : )6(ملحق رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير 

  زلياالمدرسة لدوره قائدا تربوياً على فقرات مجال وضوح الرؤية مرتبة تنا
  

رقم 

 الفقرة
  الفقرة  الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

 مرتفعة 0.64 4.58  يحرص مدير المدرسة على أن تكون مدرسته متميزة 1 5

 مرتفعة 0.72 4.43  يعرف مدير المدرسة رسالة التربية والتعليم  2 1

 مرتفعة 0.81 4.32 يؤمن المدير بضرورة وجود رؤية تربوية خاصة للمدرسة 3 3

 مرتفعة 0.82 4.24  .يضع المدير للمدرسة أهدافا تربوية قابلة للتحقيق 4 4

 مرتفعة 0.75 4.20 يتعرف الى الواقع  الحالي للمدرسة قبل التفكير بالرؤية 5 2

 مرتفعة 0.87 4.20  يتابع مدير المدرسة المستجدات في الميدان التربوي 6 11

 مرتفعة 0.88 4.08   رؤيته التربوية على أسٍس علميةةيبني مدير المدرس 7 10

 مرتفعة 0.86 4.08 يقيم مدير المدرسة الرؤية التربوية للمدرسة 8 13

 مرتفعة 0.85 4.07  يوظف إمكانيات المدرسة لتحقيق رؤيتها 9 8

14 10 
يعمل على التخلص من المعوقات التي قد تحول دون 

 تحقيق رؤية المدرسة التربوية
 مرتفعة 0.90 4.01

 مرتفعة 0.98 3.98 تتضمن رؤية مدير المدرسة خططاً بديلة 11 12

 مرتفعة 0.93 3.93 يضع المدير حدوداً زمنية لتحقيق رؤية المدرسة 12 9

 مرتفعة 1.06 3.92  يشرك المعلمين في صياغة رؤية المدرسة 13 6

متوسطة 1.08 3.64  يشرك المجتمع المحلي في صياغة رؤية المدرسة 14 7
 مرتفعة 0.72 4.11                الدرجة الكلية
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العمل بروح الفريق مرتبة تنازليا

رقم 

  الفقرة
  الفقرة الترتيب

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

 مرتفعة 0.80 4.35 االجتماعيةيشارك المعلمين في مناسباتهم  1 5

 مرتفعة 0.89 4.32  يقيم المدير عالقاته مع المعلمين على الثقة واالحترام 2 3

 مرتفعة 0.87 4.25 يتمتع مدير المدرسة بمهارة اإلصغاء الجيد 3 7

 مرتفعة 1.01 4.21 لدى المعلمين" العمل بروح الفريق"يرسخ المدير ثقافة  4 1

 مرتفعة 0.91 4.07 عوقات العمل ضمن الفريق الواحديعمل للحد من م 5 8

 مرتفعة 0.92 3.99 يكلف المعلمين بمهام يرغبون فيها 6 6

 مرتفعة 0.93 3.97  يراعي الفروق الفردية بين المعلمين 7 9

 مرتفعة 1.07 3.96  يتقبل النقد الهادف من المعلمين 8 4

 مرتفعة 1.12 3.89  ذ القراريأخذ بعين االعتبار آراء المعلمين عند اتخا 9 2

 مرتفعة 0.81 4.10                       الدرجة الكلية

  
   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التحفيز مرتبة تنازليا

رقم 

 الفقرة
  الفقرة الترتيب

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

 مرتفعة 0.84 4.37  كفاءات من المعلمينيحرص على االحتفاظ بذوي ال 1 12

 مرتفعة 0.93 4.22  ينسب نجاحات المدرسة لهيئتها التدريسية 2 7

 مرتفعة 0.88 4.15  يحفز المبادرات الهادفة لتحسين العملية التعليمية 3 3

 مرتفعة 0.92 4.09  يعمل على حل مشكالت المعلمين المهنية 4 8

 مرتفعة 0.94 4.08  المعلمين مهنياًيسعى لتوفير ما يلزم لتنمية  5 5

 مرتفعة 0.91 4.08  يفَِوض السلطة وفق معايير تربوية 6 9

 مرتفعة 0.91 4.08  يعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين 7 10

 مرتفعة 0.93 4.01  يحرص على توفير وسائل اتصال مناسبة مع المعلمين 8 11

 مرتفعة 1.03 3.99   خطأ مايتجنب احراج المعلمين عند معالجة 9 4

 مرتفعة 1.02 3.98  يعمل على تنمية القيادات الواعدة من بين المعلمين 10 2

 مرتفعة 1.09 3.98  يعامل المعلمين بالعدل واإلنصاف 11 6

 مرتفعة 0.99 3.94  يربط مدير المدرسة بين الحوافز واإلنجاز الجيد للمعلمين 12 1

مرتفعة 0.83 4.07        الدرجة الكلية                            
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  فهرس الجداول
  

 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  39   توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري السطة المشرفة والجنس  1.3

  39   يبين توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة  2.3

وفة ارتباط فقرات االستبانة مع  قيم معامل ارتباط بيرسون وداللتها اإلحصائية لمصف  3.3
  .الدرجة الكلية

41  

  43  معامالت ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ارتباط كرونباخ ألفا  4.3

                     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة   1.4

  اً ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوي الدراسة لمدى 
46  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى   2.4
ممارسة مدير المدرسة لدوره قائدا تربوياً على فقرات مجال وضوح الرؤية مرتبة 

  .تنازليا

48  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العمل بروح الفريق مرتبة   3.4
  .لياتناز

49  

  50  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التحفيز مرتبة تنازليا  4.4

، الختبار داللة الفروق على مجاالت االستبانة وفقاً لمتغير t- test، )ت(نتائج اختبار  5.4
  .الجنس

52  

  52  لمشرفةالسلطة التقديرات أفراد عينة الدراسة حسب متغير ) ت(نتائج اختبار   6.4

لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره ) ت(نتائج اختبار   7.4
  .قائداً تربوياً حسب متغير المرحلة الدراسية

53  

لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة مدير نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   8.4
  .لمتغير سنوات الخبرةالمدرسة لدوره قائداً تربوياً تبعا 

54  

ممارسة      لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   9.4
  .مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً تبعا لمتغير المؤهل العلمي

55  
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  : فهرس المالحق

  
  

 الصفحة  الملحقعنوان   الرقم

  72  قائمة بأسماء عينة المدارس  1

  73  ائمة بأسماء محكمين االستبانةق   2

  75  االستبانة بعد التحكيم  3
  78  )1(كتاب تسهيل مهمة  4

  79  )2(كتاب تسهيل مهمة  5

  80  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  6

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 83

  :فهرس المحتويات
 

 أ ....................................................................................................................:إقرار
 ب .........................................................................................................شكر وعرفان

 ج ...................................................................................:مصطلحات الدراسة اإلجرائية 
 د ........................................................................................................ملخص الدراسة

ABSTRACT....................................................................................................... ه 
 1...........................................................................................................الفصل األول

 2..................................................................................ة وإطارها النظريمشكلة الدراس

 2............................................................................................................ المقدمة1.1

 4....................................................................................... مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1

 4............................................................................................... فرضيات الدراسة3.1

 5.................................................................................................. أهداف الدراسة4.1

 5................................................................................................... أهمية الدراسة5.1

 6..................................................................................................لخلفية النظرية ا6.1

 6...........................................................: مفهوم اإلدارة واإلدارة التربوية والمدرسية1.6.1

 7.................................................................................................: مفهوم القيادة2.6.1

 8..............................................................................................: األنماط القيادية3.6.1

 11................................................................................: الفرق بين القائد والمدير4.6.1

 11............................................................................: صفات مدير المدرسة القائد5.6.1
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 24...............................................................................................حدود الدراسة.  8.1

 25.........................................................................................................الفصل الثاني
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