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 الشكر والعرفاف
 

 .. كخضع كؿٌ شيء لعزتوكؿ  .. كٌذؿٌ كؿ شيء لقدرتو "الحمد هلل الذم تكاضع كؿ شيء لعظمتو.. كاستسمـ
 شيء لممكو".

 
قسـ دائرة التربية  -كمية الدراسات العميا –جامعة القدس إلى  يؿإال أف أتقدـ بالشكر الجز  ،ال يسعني ىناك 

    التي احتضنتني طيمة ىذه الفترة.

      

 الصعابكتحممكا  ،جميع المعمميف األفاضؿ الذيف قطعكا مسافات بعيدةإلى  كما كأتقدـ بالتقدير الخاص
    كأخص بالذكر الدكتكرة الفاضمة: ،ىذه المحظة إلى لمكصكؿ

 (عطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر نيػػػػػػػػػػػػػػػػػىكرة الدكت)
كاإلرشاد في كؿ كقت، كالدكتكر عفيؼ زيداف، كالدكتكر محمكد أبك سمرة  بالعكف عميٌ تبخؿ التي لـ 

     خيراف.أبك كالدكتكر غساف سرحاف، الدكتكر أشرؼ 
  

أداة  تكزيعفي  ياس الدراسة، ككؿ مف ساعدى مقعم استجابكالمديرم المدارس الذيف الجزيؿ بالشكر أتقدـ ك 
 الدراسة. 

لى أخي يكسؼ الذم لـ يتكاف عف مساعدتي، ك  أداة الدراسة، حكمكاالذيف السادة األفاضؿ  كاشكر لى ك ا  كؿ ا 
خراجو ،مف ساىـ في انجاز ىذا العمؿ   حيز الكجكد.إلى  كا 

 
 

 كالحمد هلل رب العالميف
 
 

  الباحثة: انشراح عمراف
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 ممخص
 

القيادية لدل مديرم المدارس  األطرالسيادة الدماغية كعبلقتيا ب الكشؼ عفإلى  ىذه الدراسة تىدف
كتككف مجتمع الدراسة  الكصفي،المنيج  الدراسةفي تطبيؽ كاستخدمت الباحثة الحككمية في محافظة جنيف، 

كتـ اختيار عينة  رة.مديرا كمدي 244)عددىـ ) كقد بمغ ،مف جميع مديرم كمديرات مدارس محافظة جنيف
مف جميع المدارس الحككمية في محافظة ، ك %( مف حجـ المجتمع اإلحصائي70عنقكدية مركبة تمثؿ )

 ،( مديران كمديرة152حيث كاف حجـ العينة الكمي حسب عدد االستبانات التي تـ استعادتيا ىك ) .جنيف
تحقيؽ اىداؼ الدراسة، قامت الباحثة كل .%( مف حجـ المجتمع الكمي62.3) تمثؿ ىذه العينة ما نسبتوك 

 ة أنماطأربعإلى  فقرة مقسمة (32) تككنت مفالسيادة الدماغية ك  استبانة الدراسة كالتي تمثمت في أداةببناء 
القيادية  األطر كأداة .العقبلني، كالمتأكد، كالعاطفي، كالتجريبي :فرعية )أنماط السيادة الدماغية( كىي

تـ ك  .)الرمزم، كالسياسي، كالبنيكم، كاإلنساني( :كىي ة أنماطأربعإلى  مةفقرة مقس ((32كتككنت مف 
مع  الستبانةكحساب معامؿ االرتباط بيرسكف لفقرات ا ،عرضيا عمى المحكميفالدراسة عبر  اةالتحقؽ مف أد
ت حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات لمجاال عبراألداة ، كتـ التحقؽ مف ثبات ياالدرجة الكمية ل

 %(.69.2الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ ألفا، ككانت الدرجة الكمية )
 

بيف أنماط السيادة الدماغية كأطر القيادة لدل مديرم طردية عبلقة  الى كجكدنتائج الدراسة كقد أشارت 
 كأفٌ  في،العاط النمط ىك السائد الدماغية السيادة نمط أفب اتضحكما  ،المدارس الحككمية في محافظة جنيف

 .جنيف محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل ممارسة األكثر القيادم اإلطاركاف  اإلنساني اإلطار
 

يرم المدارس الحككمية في استجابات مدفركؽ في متكسطات  كجكد عدـ إلىالدراسة نتائج كقد أشارت 
 المؤىؿ متغيرك نكات الخبرة، سك ات )الجنس، متغير إلى  الدماغية تعزلالسيادة عمى مقياس محافظة جنيف 

يرم المدارس استجابة مدمتكسطات فركؽ في  كجكد اتضحكما  .(المدرسة مستكلك التخصص، ك العممي، 
السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف عمى مقياس الحككمية في محافظة جنيف 

 (10)سنكات، كلصالح أكثر مف  5لح أقؿ مف لصا العاطفي متغير سنكات الخبرة عمى المجاؿإلى  تعزل
عمى يرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف استجابات مدفي متكسطات فركؽ  كجكد اتضحك سنكات.  

لصالح المؤىؿ العممي  متغير المؤىؿ العممي كذلؾ عمى المجاؿ التجريبيإلى  السيادة الدماغية تعزل مقياس
 أعمى مف بكالكريكس
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يرم المدارس الحككمية في محافظة استجابات مدال تكجد فركؽ في متكسطات  الدراسة أنوكما بينت نتائج 

كاتضح (. المدرسة مستكلك  سنكات الخبرة،ك ، الجنس)متغيرات إلى  القيادية تعزل األطرعمى مقياس جنيف 
، انياإلنس متغير المؤىؿ العممي كذلؾ عمى المجاؿإلى  القيادية تعزل األطرفركؽ في ممارسة  كجكد

 متغير التخصص كذلؾ عمى المجاؿإلى  تعزلالقيادية  األطرفركؽ في ممارسة  كجكدالنتائج  أظيرتك 
إلى  فركؽ ذات داللة إحصائية عمى اإلطار )الرمزم( تعزل كجكدإلى  نتائج الدراسة كاشارت (.)السياسي

 متغير مستكل المدرسة ككانت النتائج لصالح المدارس الثانكية. 
 

دكرات حكؿ  عقد كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينيةضركرة تبني لنتائج السابقة، أكصت الباحثة بكعمى ضكء ا
السيادة الدماغية، كأطر القيادة تضميف ك  .اكتفيمي ،تطكيرىاك ككيفية الكشؼ عنيا  ،أنماط السيادة الدماغية

 مديرم المدارس.القيادة المدرسية إلفادة  لبرامجالمدرسية 
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Abstract: 

 

The study aimed at revealing the brain sovereignty and its relation to the leadership frameworks 

of the principals of the public schools in Jenin governorate. The researcher used the descriptive 

approach in this study, and the study society consisted of all directors and principals of Jenin 

governorate schools. (70%) of the total population of the population, and of all public schools 

in Jenin Governorate, where the total sample size was 152 managers and managers, 

representing 62.3% To achieve the objectives of the study, the researcher constructed tools (32) 

divided into four sub-areas (brain dominance patterns): rational, assertive, emotional, empirical, 

and the measure of leadership frameworks represented by 32 (a paragraph divided into four 

areas: symbolic, political , And structural, human). The measure of the stability of the 

instrument was calculated by calculating the stability of the total degree of stability coefficient 

for the study domains according to the stability equation of the alpha Kronbach, and the total 

score was (69.2%). 

 

The results of the study indicate that there is a positive relationship between the patterns of 

brain sovereignty and the leadership frameworks of the principals of the public schools in Jenin 

governorate. 

 

The results of the study indicate that there are no differences in the responses of the principals 

of the public schools in Jenin Governorate on the measure of brain sovereignty due to the 

variables (gender, years of experience, variable qualification, specialization and school level). 

There was also a difference in the average response of the principals of the public schools in 

Jenin governorate to the scale of the brain sovereignty of the principals of the public schools in 

Jenin governorate due to the variable years of experience in the emotional field for less than 5 

years and for more than 10 years. There were differences in the average responses of the 

principals of the public schools in Jenin governorate on the measure of brain sovereignty due to 

the variable of scientific qualification on the experimental field in favor of higher education 

than Bachelor 

 

The results of the study showed that there were no differences in the responses of the principals 

of the public schools in Jenin governorate on the scale of leadership frameworks due to the 

variables (gender, years of experience, school level). There were differences in the practice of 

leadership frameworks due to the variable of scientific qualification on the humanitarian field, 

and the results showed differences in the practice of leadership frameworks attributed to the 



 

 ك 

variable of specialization on the field (political). The results of the study indicated that there 

were statistically significant differences in the (symbolic) frame attributed to the school level 

variable and the results were in favor of secondary schools. 

 

In the light of the previous results, the researcher recommended that the Palestinian Ministry of 

Education should adopt courses on patterns of brain sovereignty, how to detect, develop and 

understand them. Including brain sovereignty, and school leadership frameworks for school 

leadership programs to benefit school principals 
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 الفصؿ األوؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وخمفيتيا مقدمة الدراسة 
 

 مقدمة 0.0
 

العممية التعميمية التعممية، حيث يعيش العالـ عصران  مف محاكرتيمثؿ اإلدارة كالقيادة التربكية محكران ىامان 
كتتقارب فيو المسافات، كتبذؿ الدكؿ الصناعية الجيكد، كتكرس  ،كالتقنية ،تتسارع فيو العمكـ المعرفية

تتفاعؿ مع متغيرات العصر، كتتأىب لمكاجية  ،راقيةك  ،حضاريةبناء مجتمعات لت، كالثركا اتياإلمكان
براز دكر الدكلة في تنمية دكر مدير المدرسة كالمعمـ  تخريج طالب قادر عمى  ألجؿتحديات المستقبؿ، كا 

مع  لمتنافسكالتربكية  ،كاإلدارية ،تطكير ككادرىا التعميميةإلى  تسعى الدكؿك التعامؿ مع تحديات العصر، 
 خرل.الدكؿ األ

 
طبلبو كمجتمعو، كالقادر عمى تجاكز العقبات التي  حاجات ، كتمبيةالمدير القادر عمى قيادة مدرستوف

ال بد أف يككف عمى درجة عالية مف الكفاءة كالخبرة كالفاعمية  ،يذا المديرفتعترض سير العممية التعميمية، 
كمدركان  ،مب مف المدير أف يككف عارفان لدكرهفي تنظيـ كتنسيؽ جيكد العامميف في المدرسة، كىذه القدرة تتط

 لحجـ المسؤكلية التي تقع عمى عاتقو في تحقيؽ أىداؼ كمخرجات المدرسة.
 
أدركت الدكؿ المتقدمة المكانة المتميزة لمتربية كالتعميـ، لذلؾ أكلتيا الػصدارة فػي منظكمػة االستراتيجيات قد ك 

، ككذلؾ الرتباطيا بجميع األساسية مف أىـ عناصر التنمية م ييعىدٌ التنمكية؛ الرتباطيا بالعنصر البشرم، الذ
مجاالت الحياة المختمفة؛ لذا نجد أف ىذه الػدكؿ قػد عممت كأكلت كؿ جيدىا في إصبلح التعميـ، كمف أىـ 

 (.2012تمؾ الدكؿ: سنغافكرة، كماليزيػا، كككريا الجنكبية، كأمريكا، كغيرىا مف بمداف العالـ، )مكسى، 
 
كعمى  ،اتفقت الكثير مف الدراسات التربكية عمى أف عممية اصبلح النظاـ التعميمي تنصب عمى المعمـ أكالن ك 

 تبدأالمراحؿ الدراسية، فكانت عمميات اإلصبلح التربكم  عبر، كصمتيما بالعممية التعميمية المناىج ثانيان 
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دماجيا في الحيا ىذه الخطكات تعد ك ة اليكمية لمطالب، بإعادة تأىيؿ المعمـ مف حيث أساليب التدريس، كا 
(. 2012فيـ أعمؽ لمعممية التربكية )مكسى، لإلى  اإلصبلحية جزءان رئيسان إلنتاج عمؿ أفضؿ، كلمكصكؿ

ىناؾ فجكة تتعمؽ بتقصي دكر كمياـ المدير المدرسي، فكظيفة مدير المدرسة تعد مف أىـ كظائؼ  كلكف
بمدرستو التعميمية كالتربكية  السمطاتيتحمؿ المسؤكلية كاممة أماـ  ذمالاإلدارة المدرسية، فيك اإلدارم األكؿ 

(Clark, 2009). 
 
كىك خاضع لممساءلة بشأف تعمـ الطمبة،  ،يتحمؿ مدير المدرسة المسؤكلية الكاممة تجاه المجتمع المدرسيف

ـ المدرسي الذاتي كاستفادتيـ مف تعميـ عالي الجكدة، كعمى أف يككنكا قادريف عمى المزاكجة بيف التقيي
تطكير المدرسة، كممتزمان بالمساءلة الفردية كالجماعية عمى مستكل المدرسة عف لعمميات التقييـ الخارجية ك 

كمقٌدمي الٌرعاية عمى دعـ تعمـ  ،تشجع ذكم الطمبة استراتيجيات عمى  كمطمعان المخرجات التعميمية لمطمبة 
كزارة التربية كالتعميـ العالي، بيا ) كأىدافيا كالقدرات التي تتمتع ،أبنائيـ، كمدركان لنقاط قكة المدارس األخرل

2013.) 
 
كباختبلؼ مجتمع المدرسة كظركفيا،  ،تكاجو اإلدارة المدرسية صعكبات تختمؼ باختبلؼ المرحمة التعميميةك 
كتعطي الفرد تحقؽ لممدرسة مستقببلن زاىران،  ،رؤية إدارية جديدةإلى  أصبح مدير المدرسة بحاجة ماسة لذا

رؤية حقيقية تعيش في القمكب كالعقكؿ ك رؤية كاضحة حكؿ ما ينبغي أف تككف عميو المدرسة في المستقبؿ، 
كتعتبر اإلدارة المدرسية في النظاـ التربكم اإلدارة  (.2005)عساؼ،  كالسمكؾ كاألداء اليكمي في المدرسة

الخطط، فيي المسؤكلة المباشرة عف مساعدة كتنظيـ التنفيذية في التطبيؽ الفعاؿ لؤلىداؼ كاالستراتيجيات ك 
دارييف كمعمميف كطمبة كمستخدميف بيدؼ تحقيؽ األىداؼ العامة  ،العناصر البشرية مف مكظفيف كا 

  .(2007كالخاصة لعمميتي التعمـ كالتعميـ )حمداف،
 
ت تنفيذىا كفؽ كمتطمبا ،نكعية خاصة مف مديرم المدارس ليتعاممكا مع المستجداتإلى  برزت الحاجةك 

مما يفرض عمى مدير المدرسة إرساء جكدة عالية لمتعميـ كبناء ثقافة تشجع عمى  ،األىداؼ المرسكمة
 (. 2005كالتكقعات العالية مف جميع الطمبة )أسعد،  ،التميز

 
 & Bolmanأكرده بكلماف كديؿ ) فيما تاألكثر حداثة في القيادة كتمثم األطردراسة لكقد ظير تكجو 

Deal, 1991البنيكم، كاإلنساني،  :( كالتي كصفت سمكؾ القائد التربكم ضمف أربعة أطر أساسية كىي



 

3 

ككيفية عمميا  ،المؤسسة التعميميةإلى  المستقمة كؿ إطار تصكره في النظرةلكالسياسي، كالرمزم، حيث أف 
(Thompson, 2000 .) 
 

لقيادم الذم يتبناه، فمثبلن في اإلطار البنيكم، المؤسسة التربكية تختمؼ باختبلؼ اإلطار اإلى  فنظرة المدير
المدرسة مف خبلؿ أىدافيا، كتطكير بنية مناسبة لؤلىداؼ كالمياـ كالبيئة، كيركز عمى إلى  ينظر المدير

في حيف أف المنطؽ كالتفكير العقبلني، فيك مدرؾ ألىمية التسمسؿ اإلدارم كالمنسجـ مع ىيكمية المؤسسة. 
تي تقع ضمف اإلطار السياسي تككف مدركة لحقيقة العمميات السياسية في داخؿ المؤسسة اإلدارة المدرسية ال

عمى استخداـ  كتككف قادرةببناء العبلقات مع التابعيف، كتطكير العبلقات مع الجميع،  فتيتـالتعميمية، 
قناع األفراد   ،طار الرمزمأما في حالة اإل ،المؤسسة التعميمية بأىداؼأساليب التفاكض، كالتحالفات كا 

عمى ارتباط  فتركز اإلدارة المدرسيةكشعائر المجتمع كقيمو،  ،اإلدارة المدرسية تركز عمى العادات كالتقاليدف
كيمتمؾ  ،كالمرح ،ثقافة المدرسة بالمجتمع المحيط، فالمدير الرمزم يحمؿ في شخصيتو سمات القائد الجٌذاب

ة التربكية قائمة المدير بأف المؤسسيفترض ف ،اإلطار اإلنساني ما فيأ. كاالحتراـ مف قبؿ اآلخريف ،الكاريزما
بعضيـ البعض، إلى  يفترض بأف الجميع بحاجة كأيضان  ،كالمعمميف ،يتـ بحاجات الطمبةيفلخدمة المجتمع، 

بصفات ييتـ كعميو فاإلطار الذم يتبناه المدير المدرسي يسيـ في تقكية كدعـ المعمـ كمينتو، كأيضا 
كحسف أدائيـ )حرحش،  ،كأيضا عمى التزاـ الطمبة في المدرسة ،ظيمية، كالركح المعنكيةالمدرسة التن

2003 .) 
 

 ،كنظران ألىمية إعداد كتأىيؿ المدير المدرسي، فبل بد مف االىتماـ بدراسة المكاضيع التي يبنى عمييا التعمـ
ة، كبيئة التدريب، كطرؽ التدريب كذلؾ فيما يتعمؽ بتدريب المدير كالمادة التدريبي ،كالتدريب ،كالتعميـ

بعمـ األعصاب،  المرتبطةكأساليبو، كمف المكاضيع الحيكية البلزمة إلعداد المدير المدرسي تمؾ 
الدماغية كالسيادة  .عبلقة بالدماغ البشرمكالعمكـ األخرل التي ليا  النفس،، كالتشريح، كعمـ اكالفسيكلكجي

Brain Dominance مة الحديثة، كالتي شغمت العامميف في المجاؿ التربكم بيدؼ تعد مف المكاضيع القدي
االستخداـ األمثؿ لمدماغ في مجاالت التعمـ كالتعميـ كالتدريب، كالتي نحف في أمس الحاجة لمتدريب في 
ضكئيا لتحقيؽ األىداؼ المرجكة كالفكرة الرئيسية ليا تتمحكر حكؿ استخداـ أحد نصفي الدماغ )أيسر، 

 "النصؼ القائد" كذلؾ ألنو يكجو سمكؾ األفراد،أك  اآلخر، كيطمؽ عميو "النصؼ المسيطر"أيمف( أكثر مف 
 (.Dennis, 2007) استخداـ كمييما، كيككف النمط التكاممي ىك السائدأك 
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فكرتو في تعبيره عف   (Jackson, 1886) ألكؿ مرة مف قبؿ جاكسكف مصطمح السيادة الدماغيةخدـ استي 
حيث قاؿ: "إف نصفي الدماغ ال يككناف  (The Leading Hemispheres)ي الدماغ عف الجانب القائد ف

مجرد تكرار لبعضيما بعضان، كأف التمؼ الذم يحدث ألحد نصفي الدماغ يفقد الفرد القدرة عمى الكبلـ، كىي 
ىذا ك   ."الكظيفة األرقى في اإلنساف، فبل بد أف يككف أحد نصفي الدماغ ىك الذم يتكلى أرقى ىذه الكظائؼ

 .(Springer & Deutsch, 2003)النصؼ ىك النصؼ "القائد"" 
 

أف النصؼ األيسر مف الدماغ أكثر كفاءة مف إلى  (Helene, et al., 2015)كأشارت ىيميف كآخريف 
الكبلـ، كفيما يتعمؽ باألسباب الفسيكلكجية ذات العبلقة لغاية بالنصؼ األيمف في معظـ المياـ التي ترتبط 

 .,.Elena, et al) (2015تحدد بعد، كما أف الجانب األيسر مف الدماغ يختص بالمغة اآلف لـ 
 
 كألستر مكرمافاختبلفات بيف النصفيف الكركييف لمدماغ في الذاكرة، حيث أشارت دراسة ىناؾ ك 
(Alister,2015  &Moorman)  كالجكانب المكانية،  ،أف الجانب األيمف يختص بتذكر المكسيقىإلى

تص الجانب األيسر في تذكر الجكانب المتعمقة بالمغة، مف ىنا، فعممية تعمـ المغة المصحكبة بينما يخ
لتنمية السيادة يسعى تسيـ في تنمية النمط التكاممي مف السيادة الدماغية. كاالتجاه الحديث  ،المكسيقىب

 الدماغية الكمية عمى أساس التدريب لمنمط في جانب الضعؼ لذلؾ النمط.
  

ما سبؽ فإف السيادة الدماغية تؤثر في سمكؾ األفراد بغض النظر عف المياـ التي يقكمكف بيا، في ضكء 
. قياسياطرؽ عمى أنماط السيادة الدماغية ك  ،نصفي الدماغعف  وتنظريفي  (Herman) ىيرماف تعٌرؼكقد 

 ،كالتعميـ ،كالتعمـ ،رالبعد العاطفي كاالنفعاالت، كالتفكيبارتباطيا  بسببكتنبع أىمية السيادة الدماغية 
فيما يتعمؽ بالبعد العاطفي لدل األفراد، فإنو حاليان كفي ظؿ تطكر  . مختمؼ الميف كاألعمارعند  ،كالتدريب

Functional (FMRI)  تقنيات القياس في مجاؿ عمـ الدماغ باستخداـ الرنيف المغناطيسي الكظيفي

Imaging Resonance Magnetic تـ دراسة البعد القيادم كعبلقتو بالدماغ. 
 
النصؼ  أكثر مفالنصؼ األيمف  ينشطالحزف أف إلى  (Elsa, et al., 2015) كأشارت دراسة إلسا كآخريف 

مع  عبلقتياأما  .كانفعاالت األفراد مستقببلن  ياتدراسات دكر في دراسة سمككال كليذهاأليسر مف الدماغ. 
يظير ذلؾ مف خبلؿ المقاييس التي استخدمت لقياس أساليب التفكير في ضكء أنماط السيادة ف ،التفكير

( ألنماط التفكير. كتسعى ىذه Torans(، كمقياس تكرانس )Dennis, 2007مقياس ىيرماف )كالدماغية 

http://www.sciencedirect.com.ezlibrary.ju.edu.jo/science/article/pii/S016643281500248X#200018125
http://www.sciencedirect.com.ezlibrary.ju.edu.jo/science/article/pii/S016643281500248X#200018125
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ترل الباحثة أف  إذالقيادية لدل مديرم المدارس،  األطرعبلقة السيادة الدماغية بالكشؼ عف إلى  ةالدراس
المدير القائد ىك المسؤكؿ عف قيادة المدرسة، كالقادر عمى التعامؿ مع المشكبلت التي تعترض عممو، مما 

كالتعامؿ مع مجتمع المدرسة  ،توالقيادية التي تمكنو مف تطكير ذا األطرك  طر التفكيرأيترتب عميو استثمار 
ككنيا تعرفيـ بتأثير النمط  ،كيتكقع أف تفيد ىذه الدراسة مديرم المدارس بالدرجة األكلى ،بشكؿ فاعؿ

 القيادية داخؿ المدرسة. الممارساتالدماغي السائد عمى 
 

 مشكمة الدراسة: 8.0
 

، كالعبلقات بينيا كبيف المدرسة قيادةطر أ في التفاكتالحظت  ،مف خبلؿ عمؿ الباحثة في أكثر مف مدرسة
لممدير  نمط السيادة الدماغيةعبلقة بيف ال الكشؼ عفأثار في ذىنيا  ما كىك ،المدير لتغٌيرتبعان  المعمميف

، كمف خبلؿ دراسة الباحثة لمساؽ عمـ النفس التربكم أدركت أف األسس القيادية التي يستخدميا األطرك 
بد مف كجكد عبلقة بيف عمؿ الدماغ كسمكؾ القائد التربكم، كالذم  ال ، كأنوكوالنفسية لئلنساف تؤثر في سمك 

التي تربط  -عمى حد عمـ الباحثة – يتمثؿ في أنماط كأطر قيادية مختمفة، كىناؾ عدد قميؿ مف الدراسات
اسة الدر تسعى ك بعمـ النفس كالدماغ البشرم،  ترتبطكمفاىيـ أخرل  ،القيادية لمدير المدرسة األطربيف 

 اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس اآلتي: إلى  الحالية 
 القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة جنيف؟ األطرما عالقة السيادة الدماغية ب

 
 الدراسة: أىداؼ 1.0
 

 اآلتية: ألىداؼاتحقيؽ إلى  تسعى الدراسة
 
 .جنيف محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل الدماغية السيادة مستكل الكشؼ عف .2
 .جنيف محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل القيادية األطر ممارسة درجة التعرؼ إلى .3
 الجنس،) باختبلؼ جنيف محافظة في المدارس مديرم لدل الدماغية السيادة أنماط الكشؼ عف اختبلؼ .4

 .(المدرسة كمستكل كالتخصص، العممي، كالمؤىؿ الخبرة، كسنكات
 الجنس،) باختبلؼ جنيف محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل القيادية األطر بلؼالتعرؼ إلى اخت .5

 .(المدرسة كمستكل كالتخصص، العممي، كالمؤىؿ الخبرة، كسنكات
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 الدماغية السيادة بيف ما( α ≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات عبلقة الكشؼ عف كجكد .6
 .جنيف محافظة في الحككمية رسالمدا مديرم لدل القيادية األطرك 

 

 :الدراسة أسئمة 4.0
 

 اآلتية: اإلجابة عمى األسئمةإلى  تسعى الدراسة
 
 ؟جنيف محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل الدماغية السيادة مستكل ما .2
 ؟يفجن محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل القيادية األطر ممارسة درجة ما .3
 جنيف محافظة في المدارس مديرم لدل الدماغية السيادة نماطالدراسة أل عينةراد فتقديرات أ ىؿ تختمؼ .4

 ؟(المدرسة كمستكل كالتخصص، العممي، كالمؤىؿ الخبرة، كسنكات الجنس،) باختبلؼ
 جنيف محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل القيادية ألطرتقديرات أفراد عينة الدراسة  ىؿ تختمؼ .5

 ؟(المدرسة كمستكل كالتخصص، العممي، كالمؤىؿ الخبرة، سنكاتك  الجنس،) باختبلؼ
 األطرك  الدماغية السيادة بيف ما( α ≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات عبلقةىؿ تكجد  .6

 ؟جنيف محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل القيادية
 

 فرضيات الدراسة: 1.0
 

 يات اآلتية:فحص الفرضإلى  تسعى الدراسة الحالية

تقديرات أفراد  متكسطات بيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .2
إلى  السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلعينة الدراسة ألنماط 

 متغير الجنس. 

 أفراد تقديرات متكسطات  بيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .3
إلى  السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل ألنماط الدراسة عينة

 متغير سنكات الخبرة. 
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 أفراد تقديراتمتكسطات  بيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .4
إلى  حافظة جنيف تعزلدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في مالسيادة ال ألنماط الدراسة عينة

 العممي.  مؤىؿمتغير ال

 أفراد تقديرات ت متكسطا بيف( α ≤ 0.05)الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .5
إلى  حافظة جنيف تعزلالسيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في م ألنماط الدراسة عينة
 العممي.  تخصصتغير الم

 أفراد تقديراتسطات متك  بيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .6
إلى  السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل ألنماط الدراسة عينة

 متغير مستكل المدرسة. 

تقديرات أفراد متكسطات  بيف( α ≤ 0.05ل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك  .7
متغير إلى  افظة جنيف تعزلالقيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في مح ؤلطرلعينة الدراسة 

  .الجنس

 أفراد تقديراتسطات متك  بيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .8
متغير إلى  ل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلالقيادية لد ؤلطرل الدراسة عينة

 سنكات الخبرة. 

 أفراد تقديراتمتكسطات  بيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .9
متغير إلى  حافظة جنيف تعزلالقيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في م ؤلطرل الدراسة عينة
 العممي. مؤىؿال

 أفراد تقديراتمتكسطات  بيف (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .:
متغير إلى  حافظة جنيف تعزلالقيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في م ؤلطرل الدراسة عينة
 العممي. تخصصال

 أفراد تقديراتت سطامتك  بيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .21
متغير إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل ألطر الدراسة عينة

 مستكل المدرسة.

( بيف السيادة الدماغية α ≤ 0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .22
 القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. األطرك 
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 أىمية الدراسة: 1.0
 

 تعدٌ ، المدارسرأسيا كعمى إف المؤسسات التربكية، تنبع أىمية الدراسة الحالية مف أىمية مكضكعيا، إذ 
سكاء، يشكمكف فئة  مف المجتمعيف التربكم كالمحمي، فالطمبة كالمعممكف كالمديركف عمى حدٌ  ان أساسي ان جزء

ف البحث كالدراسة في مكا في المجتمع،كبيرة  ضيع تتعمؽ بيذه الفئة يكسب الدراسة أىميتيا، فيي تتناكؿ كا 
شريحة يعتمد عمييا المجتمع المحمي لقيادتو كتطكيره مف خبلؿ التعٌمـ كالتعميـ، كتعمؿ عمى تنميتو مف نكاحو 

يمثمكف المستقبؿ.  الذيفعديدة فكمما تحٌسف األداء المدرسي تحٌسنت مخرجات التعميـ، كعمى رأسيا الطمبة، 
شخصية المدير الناجح في إدارتو، تنعكس عمى طمبتو كمعمميو، في المستقبؿ القريب كفي المستقبؿ  إفٌ 

 البعيد، إذ يككف المدير القدكة في المدرسة.
 

تناكليا األدبيات الحديثة، كالدراسات التي تيعنى بالمكاضيع التربكية لتظير األىمية النظرية ليذه الدراسة كما 
كنظريات القيادة الحديثة مف جية  ،ؿ نظرية السمات الشخصية في القيادة مف جيةالمتنكعة، فيي تتناك 

أخرل. أما األىمية التطبيقية، جاءت مف خبلؿ فحصيا لمعبلقة بيف مكضكع في عمـ النفس كآخر في عمـ 
ي القرار، ، كصانعكاألكاديمييفف، اإلدارة التربكية ككف مدير المدرسة إنساف، كتفيد الدراسة الحالية الباحثي

 .مدراء المدارس مف خبلؿ التكصيات كالنتائج التي تتمخض عنياإلى  باإلضافة
يعتبر تحديد السيادة الدماغية بيف مديرم كمديرات المدارس الخطكة األكلى نحك تنمية التفكير المتكامؿ ك 

في القيادة كالسيادة  الدراسة العكامؿ المؤثرةتقترح ىذه ؤثر في فعالية قيادتيـ لمؤسساتيـ، ك ت فيي ،لدييـ
 ،كاألدكات ،كاإلجراءات، كالممارسات ،كاإلدارية ،كالتي تساعد في تطكير الطرائؽ التربكية ،الدماغية

كاالستراتيجيات البلزمة لمتعامؿ مع النظاـ التربكم ليستفيد منيا المدير كالمعمـ كالمتعمـ. كتكفر نتائج ىذه 
لى التركيز عمى ممارسات بناء الميارات الدراسة المعمكمات البلزمة لتحسيف اإلعد اد التربكم لممديريف، كا 

 المحددة لمقادة.
مف عبلمات  يعدٌ  ، ككيفية استخدامو لمنمط المتكامؿالدماغ لطرؽ عمؿمدير المدرسة كتدريب معرفة  إفٌ 

يؿ أنماط السيادة دراسة أساليب القيادة لمديرم المدارس مف خبلؿ تحم تيسٌيؿالحالية الدراسة  كما أفٌ  ،التكازف
المدير معالجة  فيكأطر القيادة التربكية، كما أنيا تساعد في التركيز عمى العكامؿ اإليجابية  ،الدماغية
مبادئ نظرية القيادة عمى  قائـتربكم نمكذج أكما أف ىذه الدراسة تمكنت مف عرض  لممعمكمات،المدرسي 

 كنظرية السيادة الدماغية.
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 حدود الدراسة: 1.0
 
 اقتصرت الدراسة عمى مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. الحدود البشرية:: أكالن 
 اقتصرت الدراسة عمى المدارس الحككمية في محافظة جنيف.لحدود المكانية: : اثانيان 
 .2017-2018: تمت الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية: ثالثان 

 : تتأثر الدراسة بصدؽ كثبات األداة كطبيعة استجابة المبحكثيف.جيةالحدود المنيرابعان: 
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 :المصطمحات
 

  :Brain Dominanceالسيادة الدماغية 
( أن كل نمط من األنماط األربعة، ٌتمٌز بسمات وخصائص تمٌزه Hermanعرفيا ىيرماف)اصطبلحان، 

ل الدماغ، وأن هناك منطقة واحدة عن غٌره من األنماط األخرى، وأن كل نمط ٌختص بطرٌقة معٌنة لعم

 .2015)أو أكثر ٌكون فٌها نمط السٌادة الدماغٌة هو الغالب فٌها )عبد الحسٌن، 

 

غير مباشر أك  أحد جانبي الدماغ الذم يؤثر بشكؿ مباشرأك  بأنيا: سيطرة الدماغ اجرائيان كتعرفيا الباحثة 
 في سمكؾ مدير المدرسة كقائد تربكم.

 

سمكؾ القائد التربكم ضمف أربعة  تصنؼ اصطبلحان، ىي أطر :Leadership Frames القيادية األطر
إلى  كؿ إطار تصكره المستقؿ عف النظرةكلكالرمزم،  ،البنيكم، كاإلنساني، كالسياسي :أطر أساسية كىي

 (. Thompson, 2000) المؤسسة التعميمية ككيفية عمميا
 

 ة،مدرسمكتظير رؤيتو ل ،مدير المدرسة كقائد تربكملالقيادية  تاالممارس اعمى أني ،كتعرفو الباحثة إجرائيان 
البنيكم، كالرمزم، كالسياسي، كاإلنساني، كسيتـ قياسيا  في أربعة أشكاؿ ىي: كتصنؼككيفية تحقيقيا، 

 باستخداـ االستبانة التي طكرتيا الباحثة.
 

كتشكؿ ما  2كـ583مساحتيا  كتبمغ ،جنيف مدينة فمسطينية تقع في الشماؿاصطبلحان،  محافظة جنيف:
كتضـ محافظة جنيف مديرتيف لمتربية كالتعميـ العالي  ،% مف مساحة الضفة الغربية اإلجمالية9.7نسبتو 
مدرسة  91قباطية كفييا لكمديرية التربية كالتعميـ  ،مدرسة حككمية153كفييا مديرية تربية جنيف  :ىما

 .(3127باركد كصالحة، ) حككمية
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 انيالفصؿ الث
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ت السابقة ذات الصمةاإلطار النظري والدراسا
 

 األطركالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع السيادة الدماغية ك  ،يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لؤلدب النظرم
الضكء عمى القيادة  كيمقياألدب النظرم، ب يتعمؽ األكؿ : قسميفإلى  الباحثة ىذا الفصؿقسمت القيادية، ك 
سية كمدير المدرسة، كالسيادة الدماغية، كأطر القيادة التربكية كنظريات القيادة، كاإلدارة المدر  ،التربكية
 كرتبتإلى دراسات عربية، كدراسات أجنبية،  قسمتالدراسات السابقة كالتي  يستعرض كالثاني ؛ كأنماطيا

مكقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة، كذلؾ كقد تـ تكضيح األقدـ تسييبلن لعرضيا، ك إلى  مف األحدث
  النحك التالي:عمى 

 
 األدب النظري

 
إلى  انتقاالن ك األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع الدراسة بدءان بالقيادة التربكية ما تيسر لمباحثة مف تـ مراجعة 

 محكرم الدراسة كىما السيادة الدماغية، كأطر القيادة التربكية.
 

 القيادة التربوية1.2 
 

القادة يمارسكف قكة منحت ليـ برغبة فادة لمتعامؿ مع األفراد، القيادة ليست مجرد نمط قيادم يستخدمو الق
مف التابعيف الذيف تأثركا بأفكار قادتيـ كانجذبكا ليا، كالقيادة منحت طكعان مف التابعيف، كشارككىـ بقيميـ 

مع اآلخريف كمف خبلليـ  القيادة تعمؿبؿ مجرد طريقة لمتصرؼ مع العامميف،  فيي ليستكمعتقداتيـ، 
التصرفات أك  ؼ القيادة بأنيا مجمكعة مف السمككيات(. كتعرٌ 2013ز أىداؼ المنظمة )دكاني، إلنجا

المعينة التي تتكافر في شخص ما، كيقصد مف كرائيا حث األفراد مف أجؿ تحقيؽ أىدافو مف العمؿ، كمف 
يا دكر رئيس كتعرؼ عمى أنكما (. 2008ىنا تصبح القيادة كسيمة لتحقيؽ األىداؼ التطبيقية )العجمي، 
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يقـك بو الفرد )القائد( أثناء تفاعمو مع غيره مف أفراد الجماعة )األتباع(، كيتسـ ىذا الدكر بأف مف يقكـ بو 
ينبغي أف تككف لديو القكة كالقدرة عمى التأيثير في اآلخريف، كتكجيو سمككيـ في سبيؿ بمكغ ىذه الجماعة 

 (.2013بيف القائد كاألتباع )خميؿ، أىدافيا، فيي شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي 
 

مجمكعة مف العمميات القيادية التنفيذية كالفنية التي تتـ عف طريؽ "كتعرؼ القيادة اإلدارية التربكية بأنيا كما 
تكفير المناخ الفكرم كالنفسي كالمادم المناسب إلى  العمؿ اإلنساني الجماعي التعاكني، كالساعي عمى الدكاـ

كيبعث الرغبة في العمؿ الفردم كالجماعي النشط كالمنظـ، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ  الذم يحفز اليمـ
 (. 227، ص2006)عياصرة كالفاضؿ،  "التربكية المحددة لممجتمع كلممؤسسات التعميمية

 
الفشؿ،  في كقكعالأك  تمثؿ القيادة محكران في العممية اإلدارية تعتمد عميو المنظمات في تحقيؽ النجاحك 

كمثابرة في  ،تأثير في اآلخريف لجعميـ يعممكف بالتزاـ عاؿو أك  إف القيادة ىي عممية إيحاءإلى  فةباإلضا
كتأدية المياـ المطمكبة منيـ، فالقيادة تيتـ بكيفية بناء االلتزاـ كتحفيز اآلخريف لدفعيـ الستخداـ  ،انجاز

ى ارتباط القيادة بالمكارد البشرية التي مياراتيـ في تنفيذ األنشطة كتحقيؽ األىداؼ، كيؤكد ىذا التعريؼ عم
 .(2013دكاني، )األعماؿ يتكقؼ عمى أدائيا نجاح منظمات 

 
ميمة كدكر القيادة سابقان كانت تركز عمى تحقيؽ نجاح  أفٌ إلى ( Prince, 2008كيشير برنس ) 

نمكذج جديد  دال يجاالضركرة ممحة أصبح  ،المنظمة، كمع التطكرات الميمة في بيئة األعماؿ الحديثة
لمقيادة يتبلءـ مع ىذه التطكرات العالمية، ما حدا بمؤسسات األعماؿ، كبخاصة في االقتصاديات الناشئة 

العمؿ عمى التخمص مف أساليب القيادة التقميدية بفعؿ عكامؿ ثقافية كمجتمعية مختمفة، كالتي عمى كالنامية، 
عريفات تتفؽ بصكرة عامة عمى مفيكميف لمقيادة، أصبحت غير قادرة عمى مكاكبة التحكالت العالمية. الت

أكثر، كالثاني يسعى القادة بصكرة أك  القيادة كظيفة تتـ في عمميات تفاعمية بيف فرديف أفٌ إلى  األكؿ يشير
مقصكدة لتغيير سمكؾ المستخدميف في المنظمة، ليذا فإف أم مفيكـ لمقيادة ال بد مف أف تمارس فيو عممية 

ريف مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي، كلكي نفيـ القيادة عمى حقيقتيا عمينا أف نختبر طبيعة التأثير عمى اآلخ
التفاعبلت االجتماعية التي تمارس فييا، كيمكف القكؿ بأف لب كجكىر مسألة القيادة ىي القكة )دكاني، 

2013.) 
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فسيا عممية نسبية، ألف الفرد قد لمقيادة التربكية أىمية كبرل في نجاح اإلدارة التعميمية، بيد أف القيادة نك 
يككف قائدان في مكقؼ كتابعان في آخر، كمف ىنا يرتبط مفيكـ القيادة بمفيـك الدكر كالمسؤكلية ارتباطان كثيقان، 

(. فأىمية القيادة كما أشار إلييا الشيخ 2008كعميو يتكقؼ مدل قياـ الفرد بدكره القيادم )العجمي، 
خطط المؤسسة كتصكراتيا مصدر ك  ،ركز التكاصؿ بيف العامميفم ككنيا تمثؿ( تكمف في 2010)

يي البكتقة التي تنصير بداخميا طاقة المفاىيـ كالسياسات كاالستراتيجيات، كتحقيؽ أىداؼ فالمستقبمية، 
المؤسسة المرسكمة بدقة كسيكلة، كتدعيـ القكل اإليجابية في المؤسسة، كتقميص الجكانب السمبية قدر 

يا، كحسـ الخبلفات، كالترجيح بيف اآلراء، كتنمية األفراد طرة عمى مشكبلت العمؿ كحمٌ اإلمكاف، كالسي
كمف ميامو لمؤسسة، كما أف األفراد يتخذكف مف القائد قدكة ليـ، ارد امك  حدأكتدريبيـ كرعايتيـ باعتبارىـ 

ظيفيا لخدمة المؤسسة. استثمار المكارد المادية كالبشرية بكفاءة كفاعمية، كمكاكبة التغيرات المحيطة كتك 
 ،كيتضح مما سبؽ أف عممية القيادة أمر ضركرم تحتمو التفاعبلت بيف األفراد كالجماعات، فالقائد رقيب

تحقيقيا، دكف إخبلؿ إلى  ييدفكف ،كمكجو لؤلفراد في سمككيـ كمكاقفيـ نحك أىداؼ معينة مشتركة ،كمنظـ
تحقيؽ ما إلى  لتقاليد، كغاية ذلؾ كمو الكصكؿ بالجماعةالعادات كاأك  العرؼأك  القانكفأك  بالنظاـ العاـ

إخبلؿ بأمف اآلخريف، كىذا يعني أف لمقيادة نشاطان كتأثيران كتعاكنان كىدفان أك  تصبك إليو، دكف العبث بالنظاـ
 (.2010حيكيان )حساف كالعجمي، 

 
 نظريات القيادة: 2.2
 

جاءت  ،عمـ اإلدارةفي ك  ،عمـ االجتماعفي ك  ،النفسعمـ في كبسبب كجكد نظريات  ،كنظران ألىمية القيادة
مجمكعة مف النظريات التي تناكلت مكضكع القيادة كفقان لممنحى الذم تـ االعتماد عمى مبادئو في بناء 

 النظرية، مف ىذه النظريات ما يأتي:
 

 :(Gordon Allport)البورت لجوردوف  نظرية السمات 1.2.2
 
: "إٌف الفعالية في القيادة تتكقؼ عمى يتمثؿ فيا لمقيادة عمى مفيكـ أساسي تقكـ ىذه النظرية في تفسيرىك 

ي شخص ما يجعؿ سمات كخصائص معينة تتسـ بيا شخصية القائد عف غيره، كما أف تكافر ىذه السمات ف
( كصفان لتركيب الشخصية في مصطمح السمات، مثؿ: الصداقة، 2012)  شكشؾكيعرض  ،منو قائدان فعاالن 

، كغيرىا، حيث قدر عدد ىذه  الطمكح، النقاء، الغيرة، االلتزاـ، الخجؿ، المباقة، السيطرة، الخضكع، الكـر
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تركز ىذه النظرية عمى شخصية القائد كسماتو كخصائصو كطباعو  ،السمات بما يتراكح خمسة آالؼ سمة
درة الفائقة عمى المتابعة، التي تميزه في الحياة كتؤكد عمى كجكد سمات أساسية يجب أف يتمتع بيا القائد كالق

)أبك  أة في اتخاذ القرار، كحسـ األمكركالطمكح العالي، كالثقة العالية بالنفس، كالذكاء العالي، كالجر 
 .( 2012طاحكف،

 
صكرة طبؽ األصؿ مف سمكؾ شخص آخر، بسبب ظركؼ البيئة أك  أف سمكؾ أم فرد ال يككف مماثبلن 

السمات ىي تركيبات نفس عصبية فكالصراعات الداخمية،  ضغكط مف األشخاص اآلخريفأك  الخارجية
السمات تمعب دكران ميـ في  كأفٌ  ،لدييا القدرة عمى استدعاء العديد مف صكر السمكؾ التكيفي كالتعبيرم

تقكـ ىذه النظرية عمى افتراض مفاده بأف ىنالؾ مجمكعة مف الخصائص كالصفات ك عممية التكافؽ. 
سير القدرات القيادية عند شخص ما، فيي بذلؾ ترتبط ارتباطان كثيقان بنظرية الشخصية كالتي تعمؿ عمى تف

الرجؿ العظيـ، كىذه الصفات تتراكح ما بيف خصائص كصفات جسمية فسيكلكجية يندرج في إطارىا الشكؿ، 
كالحجـ، كنبرة الصكت، كالكسامة، كىنالؾ صفات أخرل نفسية تتمثؿ في الحماس، كالثقة بالنفس، كالقدرة 

ىناؾ صفات ذىنية تتعمؽ بالذكاء كالقدرة عمى  عمى المبادأة، كالنضج االجتماعي، كالخمؽ الجيد، كما أفٌ 
ذلؾ كمو فإف نظرية السمات تعتبر أف القادة يكلدكف قادة، كأف إلى  التفكير كالتحميؿ، كالشجاعة، باإلضافة

ممؾ ىذه الصفات ال يمكف أف يصبح ىذه الصفات القيادية التي يتمتعكف بيا ىي صفات مكركثة، كمف ال ي
قائدان، كترل ىذه النظرية أف القادة يبذلكف القكة ألف لدييـ صفات تميزىـ عف اآلخريف الذيف يعجبكف بتمؾ 

 (. Aladwani, 2001) يالعدكانالصفات 
 

 النظرية الموقفية: 2.2.2
 
كركزت عمى مستكل  ،ضؿتركز ىذه النظرية عمى خصائص العامميف في تحديد سمككيـ القيادم األفك 

يتطمب  ،مستكل االستعداد المنخفض بسبب القدرة كالتدريب حيث أفٌ  ،االستعداد الذم يختمؼ بيف العامميف
 ،أصحاب االستعداد العالي الذيف لدييـ ميارات كقدرة عالية في العمؿمف نمط قيادم مختمؼ عف العامميف 

يمكف استخداميا في تحديد أربعة  ،ات المكجية لمميمةحيث تفترض ىذه النظرية أف الظيكر النسبي لمسمككي

  (.2012، كالقضاة أساليب مميزة لمقيادة )الطراكنة
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عمى العامؿ، أك  يركز نمط القيادة عمى العمؿ )et al., 2001)Hersey ,كاخركف كطبقان لييرسي 
لعامميف )النفسي، خبرات(، كعمى نضج اكالمؤىبلت، الحيث يعتمد عمى حاالت النضج الخاصة بالعمؿ )

كالدافعية، كالثقة بنفسو، كالرغبة في انجاز العمؿ بكفاءة( مما يعكس أف أداء المكظؼ يككف عاليان في حاؿ 
كاخركف كقد صاغ ىيرسي  (.2001اتساؽ النمط القيادم مع مستكل النضج النفسي كالعممي )الكبلبي،

, et al., 2001)Hersey( كر الحياة في القيادة حيث تتبنى النظرية المكقفية بمسمى نظرية د
السمكؾ المعني بالميمة كالسمكؾ المعني بالعبلمات كالتفاعؿ بينما يحدد الكفاءة في أسمكب القائد مف خبلؿ 

 (.2010 ،العجميحساف ك مبلءمتو لنكعية المرؤكسيف المكجكديف في المكقؼ )
 

 النظرية التحويمية: 3.2.2
 

كمعارفيـ حكؿ  ،كتسيير شؤكف المؤسسات نتيجة الختبلؼ اتجاىاتيـ ،يةاإلدار  في ممارستيـ األفراد يختمؼ
كطباعيـ  ،كخبراتيـ الشخصية ،اجتياداتيـ الفرديةإلى  المفاىيـ اإلدارية كأساليبيا، كقد يرجع االختبلؼ

اختبلؼ االجتماعية، فإذا كانت القيادة تقـك في جكىرىا عمى التفاعؿ الذم يتـ بيف القائد كأفراد الجماعة فإف 
كسائؿ ىذا التفاعؿ بيف القائد كمرؤكسيو بغرض إرشادىـ كتكجيييـ، يعكس التبايف في أساليب القيادة 
كأنماطيا، إذ ترتبط القيادة بالسمكؾ، فيي مجمكعة مف األنماط السمككية كالتصرفات التي يقكـ بيا العاممكف 

 (.2008في اإلدارة التربكية)العجمي، 
 

 شاممة:نظرية الجودة ال4.2.2 
 

طريقة لتطكير   Total Quality Management(T,Q,Mأصبحت إدارة الجكدة الشاممة )
كتحسيف المنتجات كالخدمات عف طريؽ شراكة جميع العامميف، كتحديد دكر كؿ منيـ بالتنسيؽ مع أدكار 

ات ضمف اإلدارة التي تعنى بكؿ ما تتجو المؤسسة لتحقيقو بمكاصفات معينة، كتقديـ خدمأك  اآلخريف،
دارة الجكدة الشاممة ما ىي إال فمسفة إدارية حديثة، تأخذ شكؿ نيج .تحسيف األداء أىداؼ نظاـ إدارم أك  كا 
جذرية لكؿ شيء داخؿ المؤسسة، بحيث تشمؿ ىذه ك قائـ عمى أساس إحداث تغييرات إيجابية  ،شامؿ

اإلدارية، كنمط القيادة اإلدارية، كنظـ  التغييرات: الفكر، كالسمكؾ، كالقيـ كالمعتقدات التنظيمية، كالمفاىيـ
جراءات العمؿ، كاألداء كغيرىا أعمى إلى  كذلؾ مف أجؿ تحسيف كتطكير كؿ مككنات المؤسسة، لمكصكؿ ،كا 
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جكدة في مخرجاتيا كبأقؿ تكمفة، بيدؼ تحقيؽ أعمى درجة مف الرضا، لدل زبائنيا، عف طريؽ إشباع 
كتخطي ىذا التكقع، تماشيان مع إستراتيجية تدرؾ أف رضا العميؿ حاجاتيـ كرغباتيـ كفؽ ما يتكقعكنو، بؿ 

كىدؼ المؤسسة ىما ىدؼ كاحد، كبقاء المؤسسة كنجاحيا كاستمراريتيا يعتمد عمى ىذا الرضا، ككذلؾ عمى 
 (.2002رضا كؿ مف يتعامؿ معيا )السعكد، 

 
 مفيـو األنماط القيادية وأبعادىا: 3.2
 

يك رئيس الجياز اإلدارم كقائده، كعميو تقع ف ،القائدأك  عمى شخصية المشرؼيتكقؼ نمط القيادة التربكية 
مسؤكلية تسيير كؿ التنظيمات كاألجيزة، كما أف فكره كمعتقداتو كميكلو تنعكس غالبان عمى جميع مككنات 
ـ التنظيـ اإلدارم، كمف ذلؾ يمكف إدراؾ أف نمط سير العمؿ كسمككياتو يختمؼ مف قائد آلخر كفؽ النظا

يسير كفؽ النمط القيادم الذم يتصؼ بو قائد ىذا  ،السمبية في العمؿأك  التشددأك  اإلدارم لو، فالمركنة
 (.2013العمؿ )أبك العبل، 

ما  -عمى أساس اف المدير ىك مشرؼ مقيـ- كمف األنماط القيادية التي تظير في عممية اإلشراؼ التربكم
 يمي:
 

 نمط المشارؾ(:نمط القيادة الديمقراطية )ال 1.3.2
 

خمؽ نكع إلى  ييدؼ فيك أسمكبالعبلقات اإلنسانية كالمشاركة، بركز يتمثؿ أسمكب القيادة الديمقراطية في 
كمحاكلة مشاركتيـ في اتخاذ القرارات، فالقائد الديمقراطي يشارؾ السمطة مع  ،مف المسؤكلية لدل المرؤكسيف

رفع الركح المعنكية في   المشاركة بيف القائد كمرؤكسيو يـ تسالجماعة، كيأخذ بآرائيـ في معظـ قراراتو، إذ 
)عبد المجيد  كقيمتو في المؤسسة التي يعمؿ فييا ،شعر الفرد بأىميتوتلؤلفراد، كزيادة كالئيـ كالتزاميـ، كما 

 (.2005كفميو، 
 

 نمط القيادة األوتوقراطية )التسمطية( 2.3.2
 

عمى كضع الصبلحيات  لتحقيؽ طمكحاتو فقط، كتركز إدارتوحسب أىكاءه القائد يتصرؼ ، ىذا النمط كفي
بيده، إذ تنتيي عنده كؿ العمميات اإلدارية، كيحدد بنفسو السياسة تحديدان كميان، كيممؾ خطكات العمؿ كأكجو 
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النشاط، كيعطي لنفسو حؽ اتخاذ القرارات، كيحجبيا عف مرؤكسيو، كيفرض عمييـ تطبيؽ قراراتو دكف 
عمييـ إنجاز أعماليـ بطكاعية تامة، مع تنفيذ األكامر  مف تعارضيا مع رغباتيـ، كأفٌ  عمى الرغـ ،نقاش

 (.2011)الدكرم،  عمى الرغـ مما يتخمميا مف أخطاء ،كالتعميمات التي يصدرىا
 

 :نمط القيادة الترسمي )التسيبي( 3.3.2
 

تفكيض إلى  في ىذا النمط يميؿ كىك نمط فكضكم، كيككف قرار القائد إىداران لكرامة المرؤكسيف، كالمشرؼ
األعضاء العامميف في المدرسة، فيك ال يتخذ قراران إال بعد مكافقتيـ عميو جميعان، كىك أمر إلى  صبلحياتو

ىنا ال يستطيع مكاجية اآلخريف في أخطائيـ، ألنو ال يريد إثارة  القائدك يصعب تحقيقو في أغمب األكقات، 
مكقفان صعبان حتى يبعد أك  بأم فرد عندما يكاجو مشكمة يستعيف  غضبيـ كنفكرىـ مف العمؿ، لذا فيك

 ليا، نادران، ألنو يبرز عندما يتكلى القيادة مف ليس أىبلن أك  المسؤكلية عف نفسو، كىذا النمط قد يككف قميبلن 
 .(2013)البنا،  مف تككف لديو مشاكؿ أخرل تشغمو عف القياـ بميامياأك 

 المدرسة: اإلدارة المدرسية ومدير 4.2
 
إلى  النظريات كالفمسفات مف يترجـفيي  ،ركنان أساسيان في العممية التربكية التعميمية اإلدارة المدرسية تعدٌ ك 

ٌددى كقد كاقع، كتساعد في التكجيو نحك التغيرات االجتماعية المرغكب فييا.  ( أربع 2003) الخمٍسًحى
 ترجمة ىذه الكظائؼ كتستند كالمتابعة. ،كاإلشراؼ ،ظيـكالتن ،التخطيط :كظائؼ لئلدارة المدرسية تتمٌثؿ في

ممارسة ال فييحاجات حقيقية تيقرِّب المسافات بيف الكاقع كالمتكقع،  عمىخطة إجرائية  إلىعمميات إلى 
 بتطبيؽمطالب كالفنية، كعميو فإف مدير المدرسة  ،لميامو القيادية بجكانبيا اإلدارية فعمية لمدير المدرسةال

تنطكم ميمة اإلدارة المدرسية عمى جكانب إدارية كأخرل ك ائؼ مجتمعة في ممارسة دكره القيادم. الكظ ىذه
 .بل بد مف تكامؿ ىذيف الجانبيف دكف أف يطغى أحدىما عمى اآلخرففنية، 

في إنجاح العممية التربكية،  بارزكيحظى مدير المدرسة بأىمية كبيرة في الدراسات التربكية لما لو مف دكر 
 ،المستكل الذم يمكػٌػنو مف القياـ بمسؤكلياتوإلى  زيادة االىتماـ بتنمية قدراتو حتى ترتفعإلى  اجةكالح

بما يحقؽ أىداؼ العممية التربكية بشكؿ أفضؿ، كيتعزز نجاح  ،كميامو بكفاءة كفعالية عاليتيف ،ككاجباتو
ألمكر الضركرية في عممو مدير المدرسة في بمكغ األىداؼ المخططة كالنيكض بمسؤكلياتو بعدد مف ا

مسؤكالن عف سير كتسيير العمؿ في المدرسة، كتقكية الركابط بيف المدرسة كأيسر التبلميذ مف خبلؿ االىتماـ 
شراؾ اآلباء في برامج المدرسة  عمى رسالتيا كرؤيتيا كأىدافيا،  كاطبلعيـبمجالس اآلباء كالمعمميف كا 
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ميذ كالكعي التاـ لخطكرة كحساسية الميمة الممقاة عمى عاتؽ كاالىتماـ بمكاجية التحديات السمككية لمتبل
مدير المدرسة؛ باعتبار أف المدرسة عامؿ حيكم كميـ في بناء األفراد؛ ليككنكا مكاطنيف صالحيف يعممكف 
في خدمة المجتمع كخدمة أنفسيـ، كالقدرة عمى المتابعة كالمثابرة؛ لمتمكف مف تنفيذ الخطة اإلجرائية 

ثـ القدرة عمى إقامة عبلقات سميمة مع اآلخريف، كالقدرة عمى اإلقناع بالحجة كالمنطؽ ال المرسكمة، 
 (.2010بالضغط كاإلكراه )عايش، 

ستراتيجي اعظميا تضع مدير المدرسة في مكقع كالمتفحص لمٌنظريات المتعمقة باإلدارة المدرسية يجد أف م
أىدافيا كتربية أبنائيا، إلى  ح المدرسة في الكصكؿلكؿ ما يدكر في المدرسة، فيك المسؤكؿ األكؿ عف نجا

إف المكقع كما كىك المينىٌظـ لعبلقات كؿ العناصر التي ترتبط بالمدرسة كنظاـ، مف مكارد بشرية كمادية. 
، كالعامميف ،كأعضاء ىيئة التدريس ،بالتبلميذ يرتبطالذم يحتمو مدير المدرسة بجكانبو المختمفة 

المحيط بالمدرسة تتطمب أف يقكـ بأدكار كثيرة كمتعددة، فيك  ،كأفراد المجتمع ،األمكركأكلياء  ،فكالمستخدمي
المدرسة مسؤكؿ عف قيادة فريؽ العمؿ المدرسي في  فمدير ،ىؤالء جميعان  مختمفة نحك يتحمؿ مسؤكليات

ضكء الكظائؼ اتجاه تحقيؽ أىداؼ النظاـ التعميمي في مدرستو، كيتكقع مف المدير القياـ بيذه الكظائؼ في 
 (. 2010األساسية لئلدارة المدرسية مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كمتابعة كتقكيـ )عايش، 

عمى مدير المدرسة أف يككف أىبلن لمقيادة، كأف يتمتع بميارات تمٌكنو مف تأدية مسؤكلياتو  يجبمف ىنا ك 
رة المدرسية الحديثة الناجحة تقكـ عمى اإلدارية كالفنية، كتمٌكنو مف تكٌلي القيادة الجماعية في مدرستو، فاإلدا

اإلدارة المدرسية أف يمتمؾ مدير المدرسة  أصكؿ عممية تحدد العمؿ كتكجيو، كمف معايير النجاح في
تتفرع ك كالتنفيًذ الناجح ألم عمؿ يطكر العممية التعميمية كييثرييا،  ،كالثقةً  ،ميارات قيادية قائمة عمى الحكمةً 

نسانية )كاربنتر،  ،ةكتصكري فنية :ثبلث ميارات إلىالقيادية ات الميار  (. كلكي يتحقؽ تطكير 2002كا 
نكعية التعميـ كتحسيف ميارات التعميـ ال بد مف تكفر كفاءة القيادة التربكية الناجحة لدل مديرم المدارس 

ب أف جكلكي يككف متميزان ي ،الذيف يؤثركف بدكرىـ عمى المدرسيف كالطبلب كجميع العامميف في المدرسة
 يمتمؾ مجمكعة مف الميارات: 

أف شخصية المدير عنصران ىامان في القيادة التربكية ألف صفاتو كخصائصو أواًل: الميارات الذاتية: 
 (.2001الشخصية ليا كقع عمى اآلخريف كتؤثر في استجاباتيـ لمفرد )العمايرة، 

ية كالمرتبطة بمياـ المدير كمسؤكلياتو اإلدارية اإلدارة كالترب المعرفة المتخصصة في ثانيًا: الميارات الفنية:
 (.2012كاإلشرافية )عابديف، 

كتعرؼ بأنيا مقدرة المسؤكؿ عمى التعامؿ الفٌعاؿ كالسمكؾ كعضك في جماعة ثالثًا: الميارات اإلنسانية: 
  .(2001ككعنصر فاعؿ في تنمية الجيكد التشاركية ضمف الفريؽ الذم يتكلي قيادتو )الطكيؿ، 
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كىي الكفاءات التي يحتاجيا مدير المدرسة مف معرفة مدخبلت (: الميارات التصّورية )اإلدراكية بعًا:را
كمخرجات العممية التعميمية كالتربكية كعبلقتيا مع بعضيا البعض، اإلدراؾ الجيد لمنظريات التربكية 

 .(2009)ذياب،  اإلدارية )تخطيط، تنظيـ، رقابة، كمتابعة، تقكيـ( كعبلقتيا بعناصر العممية
 

 السيادة الدماغية: 5.2
 

يشتمؿ عمى مائة مميكف مف الخبليا الدماغية،  فيكمف أعقد ما يكجد في جسـ اإلنساف، يعٌد الدماغ إٌف 
كعدد الخبليا الدماغية ثابت  ،كتحيط بيا خبليا التكثيؽ العصبي التي تبمغ عشرات أضعاؼ الخبليا الدماغية

تنقص بفعؿ البيئة التي تستثير أك  ة اإلنساف، بينما الخبليا التكثيقية قد تزيدال يزيد كال ينقص طكاؿ حيا
 مف خصائصيـ اإلنساف، كينتج عف ذلؾ أنماط تفكير أسرع كأكثر تقدمان، األمر الذم يميز المكىكبيف كييعدٌ 

ف أشارت التجارب التي أجريت حكؿ التركيب التشريحي لمدماغ بأنو يتككف مقد ك (. 2010)مطاكع، 
مختمفيف في كظائفيما، حيث يعمؿ النصؼ األيسر عمى تحكيؿ ك  ،نصفيف متحديف في التركيب كالبنية

 الدماغ عمى شكؿ رمكز، بينما يعمؿ النصؼ األيمف عمى استرجاع المعمكمات كقتإلى  المعمكمات الداخمة
 .2000) الحاجة )إبراىيـ،

مسؤكليات التي تؤثر كثيران في نجاحيـ كنجاح القادة في المؤسسات التربكية الكثير مف اللدم كيكجد 
 ،كتحسينيا لممستقبؿ، كتسمح أساليب القيادة بالتعامؿ بشكؿ فاعؿ مع البيئة متعددة المجاالت ،مؤسساتيـ

كالمتغيرة باستمرار، كيكفر تشخيص ىذه األنماط معمكمات قيمة تيفيد في تطكير برامج تدريب المدير الجديد 
(Reiss, 2006 .)كفي م( جاؿ القيادة يقكؿ بكزافBuzan, 1991 )" : ٌرسـ الخرائط الذىنية يسمح  إف

لمقادة بتطكير المياقة العقمية، ال سيما في مجاؿ القيادة مثؿ الرؤية الكاضحة لممؤسسة كالطاقة عمى العمؿ 
 اغر الشمكلي ينتج عف تكامؿ نصفي الدميفكتيعتبر أف الف Hooper, 1992)أما ىكبر )، "كالمثابرة

 لينتج أداء متميز لدل القادة.
الدماغ البشرم  كىذه مف المعجزات المذىمة، كييعدٌ  ،يتككف دماغ اإلنساف مف مجمكعة كبيرة مف الخبلياك 

كاألمكر الخفية التي  ،كيانان مثيران لمدىشة، فيك عالـ خاص مميء بعدد غير محدكد مف القدرات اليائمة
مفيـك السيادة الدماغية، كيشير  ساعدت في الكشؼ عفث التي كا يجركف البحك دأأشغمت العمماء، حيث ب
، كىذه األنماط سميت بأنماط السيادة الدماغية، كما أف بو الخاص  التفكير  نمط فردىذا المفيكـ أف لكؿ 

يك مف أعظـ فالدماغ البشرم الذم يزف ثبلثة باكندات مف الخبليا العصبية المتشابكة كيضبط نشاطنا، 
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 ،كالضابط لحركتنا ،كالمفسر ألحاسيسنا ،أساس الذكاء البشرم فيك ،اهلل كأكثرىا غمكضان  كأعجب ما خمؽ
 (.2013)اليمبلف،  كىذا العضك المعجز ما زاؿ يتحدل العمماء كالعامة عمى حد سكاء

 
 التطور التاريخي لمفيـو السيادة الدماغية:  1.5.2

 
كقد أشارت العديد مف الدراسات التي  ؛خر أيسركاآل ،أحدىما أيمف :يتككف الدماغ البشرم مف جانبيفك 

الدماغ يعمؿ  أفٌ إلى  the two  Hemispheres of brain نظرية النصفييف الكركييف لمدماغإلى  استندت
فاإلنساف  ،كال يمكف فصؿ الجانب األيمف عف الجانب األيسر في التعامؿ مع المكاقؼ الحياتية ،بكميتو

فالنصؼ األيمف  ،و يتككف مف نصفي كرة لمعالجة المعمكمات بأسمكبيف مختمفيفإال أنٌ  ،كاحدان  يمتمؾ دماغان 
كما أنو يتعرؼ عمى العبلقات  ،مف الدماغ يتخصص في إعادة بناء كتركيب األجزاء لتككيف كؿ متكامؿ

نما يعمؿ بشكؿ متكافؽ كمتكاز بينما يبدم النصؼ  ،بيف األجزاء المنفصمة كىك ال ينتقؿ بصكرة خطية كا 
يسر لمكرة الدماغية فاعمية في عمميات المعالجة البصرية كالمكانية، كنحف ال نفكر بنصؼ كاحد دكف األ

  ).3114 اآلخر فكبلىما يشترؾ في العمميات العقمية العميا )عبيد كعفانة،
( بفكرتو عف الجانب John Jacksonعالـ األعصاب جكف جاكسكف )إلى  يرجع مفيكـ السيادة الدماغيةك 

يذا المفيكـ نتيجة تطكر بحكث عمـ لإإلى  كتكصؿ ،(The Leading Hemisphereمف الدماغ ) القائد
 ،بدأ العالـ الفيزيائي 1974التي قدمت إضاءات أكلية عف عمؿ الدماغ كمككناتو. كفي عاـ  ،األعصاب
في الدماغ، ( بدراسة نظرية جديدة عف آلية التفكير Ned Hermanالمشيكر نيد ىيرماف )األمريكي كالرساـ 

عامان، ككضع نظريتو الجديدة كأطمؽ عمييا )نظرية ىيرماف  15كقد نجح فيما كاف يصبك إليو بعد مركر 
 (..(Hermann Theory Brain Dominance)) Bawaneh, et al , 2011لمسيادة الدماغية
ىذه عند الدراسات إيجابية، كلـ تتكقؼ يا دراسات لمتأكد مف صحة النظرية، ككانت نتائجالكتكالت بعدىا 

النظرية بؿ استمرت مف خبلؿ )كرش العمؿ، كرسائؿ الدكتكراه كالبحكث العممية( التي أكدت نجاح فكرة 
كفرؽ العمؿ. كليذا فإف  ،كالمؤسسات ،لتحديد النمط السائد لمتفكير لدل األفراد Hermanنظرية ىيرماف 

أمريكا، كبريطانيا، كفرنسا، كألمانيا، كتركيا، كؿ )الكثير مف الدك  -الكقت الحالي في-نظرية تستعمميا ىذه ال
مجمكعة ىيرماف الدكلية،  شركة  [تأسيس Herman ( كبعد ىذا النجاح قرر ىيرمافكاألرجنتيف،كاستراليا، 

 (. 2013الطريحي ككاظـ، )] 1989عاـ 
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يؤدم دكران ميمان  القسـ السائد مف الدماغ الذم"( السيادة الدماغية بأنيا 41، ص2001ؼ المخزكـ )كيعرٌ 
. كيعرؼ "في سمكؾ الفرد لمعالجة المياـ كمعرفة النصؼ السائد مف الدماغ يساعد عمى تفسير سمكؾ االفراد

تتركز في نصؼ عف آخر  لمدماغ بعض الكظائؼ" يانأالسيادة الدماغية ب( 184، ص2001عبد القكم )
 ."كمع ذلؾ ال يكجد سيادة مطمقة بؿ نسبية كتتـ مف خبللو، كأف ىذا النصؼ ىك الذم يقكد السمكؾ كيكجيو،

 
 نظرية ىيرماف لمسيادة الدماغية: 2.5.2

 
(، كبكؿ Roger Sperryفي نظريتو عمى اكتشاؼ العالميف ركجر سبرم ) Herman استند ىيرماف

 أف الدماغ يتككف مف نصفيف )األيسر، Sperry( حيث اكتشؼ سبرم Paul Macleanماكميف )
نيما خصكصيتيما كمياميما الخاصة التي يقكماف بيا، كأثبت أف نصفي الدماغ كاأليمف( كأف لكؿ م

 ،متماثبلف تقريبان بالشكؿ كفي الكظائؼ الحيكية الخاصة بالحكاس، أما مف ناحية الكظائؼ النفسية كالتفكير
 أفٌ  ،في نظريتو (Paul Maclean)أكضح العالـ بكؿ ماكميف  قدك . البعض فيما مختمفاف عف بعضيما

كىك مسؤكؿ عف الحاجات  ،ماغ اإلنساف يتككف مف ثبلثة أدمغة بعضيا فكؽ بعض ىي: دماغ الزكاحؼد
كىك المسؤكؿ عف )الشعكر،  ،كدماغ الثدييات ؛البيكلكجية )كالطعاـ، كالشراب، كاألمف، كالجنس(

ر كالتعمـ. كاعتمد كىك المسؤكؿ عف التفكير كالتصك  ،كالدماغ اإلنساني العاقؿ ؛كاالنفعاالت، كالشـ، كالذكؽ(
، كلكف استبعد (Paul Maclean)كماكميف في نظريتو عمى دمج اكتشافي سبرم  Herman ىيرماف

، فأصبح لديو نمكذج رباعي دائرم رمزم يمثؿ الدماغ يتككف (Maclean)ماكميف دماغ الزكاحؼ لنظرية 
الجانب األيمف مف ( في C,D( في الجانب األيسر ك)A,Bقطاعات لمدماغ البشرم كىي: ) أربعمف 

لكؿ قسـ رمزان كلكنان خاصان يميزه عف باقي األقساـ، كسبب  Herman الدماغ، كقد أعطى ىيرماف
األلكاف في نظريتو أنو كاف رسامان مشيكران. إذ أف لكؿ لكف مف األلكاف  Herman استخداـ نيد ىيرماف

كىذا ىك سبب اختياره لو في ربع الدائرة األربعة دالالت خاصة بو، فالمكف األزرؽ يدؿ عمى الحكمة كالعمـ 
(A( ليدؿ عمى العقمية التحميمية المنطقية، كيمثؿ المكف األخضر ربع الدائرة )B كيدؿ عمى القيادة كاإلدارة )

التنظيمية، أما المكف األحمر  لؤلكضاع فيك المكف السائد عمى اليابسة لذلؾ أطمؽ عمييا العقمية التنفيذية
( كيرتبط ىذا المكف بالنار كالحرارة كالدؼء كىك لذلؾ يثير المشاعر كاألحاسيس C) فيمثؿ ربع الدائرة

( Dكالتعاطؼ كالتكاصؿ، لذلؾ فإنو يدؿ عمى العقمية اإلنسانية العاطفية، كالمكف األصفر يمثؿ ربع الدائرة )
لمتفكير كاإلبداع،  كييعد المكف األصفر مف األلكاف الدافئة كيرتبط بالشمس، فيك يتفؽ مع الرؤية الكاسعة
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كعميو فإف األنماط األربعة تعمؿ سكيان لتشكؿ "الدماغ الكمي"، كىناؾ ، فالفكرة اإلبداعية تأتي كممعة الضياء
 .(29، ص2015، الحسٍهعبد مييمنة )أك  أكثر تككف غالبةأك  منطقة كاحدة

 
 

تطبيقات ألبحاث الدماغ في (، التعمـ المتناغـ مع الدماغ )2015) عبد الحسيف، كساـ صبلحالمصدر: 
 التعمـ(، دار الكتب العممية، بغداد، العراؽ.

 
يتميز بسمات كخصائص تميزه عف  ،كؿ ربع مف األنماط األربعة لمدماغ أف Hermanأكد نيد ىيرماف 

األنماط األخرل، كأف كؿ نمط يختص بطريقة معينة لعمؿ الدماغ، كىذه األنماط تعمؿ سكيان لتشكؿ الدماغ 
 Brainأكثر يككف فييا نمط السيادة الدماغية )أك  (، كأف ىناؾ منطقة كاحدةWhole Brain) الكمي

Dominance(2015حسيف، عبد ال) ( ىك الغالب فييا 
 فان لؤلنماط الدماغية كمؤشراتيا:كفيما يأتي كص

 (: العقبلني، كيقاؿ عنو أيضان بأنو النمط المكضكعي، كتختص بالتحميؿ، كالحقائؽAالنمط ) .2
 الجدكل، كالتقييـ كالنتائج.عمى كالبيانات كاألرقاـ، كالتركيز 



 

23 

(: المتأكد كيقاؿ عنو أيضان بأنو النمط التنفيذم حيث يختص بالتخطيط، كالتنظيـ Bالنمط ) .3
 كاالنضباط، كالتنفيذ كاإلجراءات، كييتـ بالتفاصيؿ، كيستخدـ طرؽ كأساليب دقيقة.

نو النمط اإلنساني حيث يختص بالعبلقات مع اآلخريف، : العاطفي كيقاؿ عنو أيضان بأC)النمط ) .4
رشادات. جراءات بسيطة، كا   كييتـ بمشاعر كعكاطؼ كاىتماـ تجاه اإلنساف، كا 

(: التجريبي كيقاؿ عنو أيضان بأنو النمط اإلبداعي حيث يختص بالتفكير االستراتيجي، Dالنمط ) .5
 ستقبمية، كلديو خيارات متعددة كتجارب.كاالبتكار كاإلبداع كالتغيير، كلديو نظرة كمية كرؤية م

( C( التنفيذم الجانب األيسر مف الدماغ، بينما يمثؿ النمطيف )Bالعقبلني مع النمط ) A)يمثؿ النمط )
 ( التجريبي الجانب األيمف مف الدماغ.Dاإلنساني ك )

 
 أطر القيادة التربوية وأنماطيا: 6.2

 
مف  تحدد أف المطمكب التياإلدارة العممية نمط ، فمف (1911)ـ ت القيادة كأنماطيا بعدة مراحؿ منذ عامرٌ 

المنحى السمككي الذم حدد سمكؾ القائد نحك  نمطإلى  القائد تحديد الميمة كالكقت البلـز ليحقؽ األىداؼ،
العبلقات اإلنسانية التي تيتـ باالحتياجات التي اعتمد فييا القائد عمى دراسة  نمطإلى  المياـ كالعبلقات،

لسمكؾ اإلنساني كاالعتبارات النفسية، ثـ النظرية المكقفية في القيادة في أكاخر الستينات حيث اعتبرت أف ا
نظرية االحتماؿ التي تعتمد عمى مدل تفاعؿ القائد مع  كنمط ىناؾ عبلقة بيف القائد كالمكقؼ كاألتباع، 

ميسر كمساعد لمتابعيف لتحقيؽ أىداؼ  أتباعو كدرجة التأثير بيـ، كنظرية الطريؽ التي يككف فييا القائد
لتحديد نمط السمكؾ المبلئـ  )et al., 2001)Hersey ,كاخركف المنظمة، ثـ ظير تكجو ىيرسي 

لمكاقؼ التابعيف، ثـ ظيرت نظريتا القيادة التبادلية كالتحكيمية في السبعينيات، كأخيران ظير تكجو أطر 
 ,Bolman & Deal) كديؿ ) ياسي، كالرمزم( لبكلمافالمنظمة األربعة )البنيكم، كاإلنساني، كالس

المكاقؼ مف خبلؿ أطر جديدة لمقيادة إضافة ألنكاع السمكؾ إلى  في الثمانينات. فنظر المدراء  2008
 .(3114حرحش، )األطر كفي الصفحات التالية تفصيبلن ليذه  السابقة في نظريات القيادة،

ج الذم يستخدمو مختمؼ القادة لتكجيو الناس، كيتـ استخداميا : ىي األسمكب كالنيأطر القيادة التربوية
لمحصكؿ عمى العديد مف الخطط كالمياـ التي أنجزت بنجاح. إطار القيادة: ىك الطريقة التي يفسر بيا 
 سمكؾ الفرد في مكقؼ قيادم ما، كيبيف كيؼ يحدد اإلجراء المناسب لكؿ حالة بكلماف 

أك  تسمككياالقيادية عمى أنيا  األطرإلى  ا أنيما أشارا. كمBolman & Deal, 2008))كديؿ 
إلى Bolman & Deal, 2008))بكلماف كديؿ منظكرات مختمفة لمقائد حكؿ مكقؼ معيف، كنبو 
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ضركرة استخداـ األربعة أطر عند قيادة المؤسسة التعميمية، ألنيا تقمؿ مف خطر تحديد إطار كاحد لقيادة 
( يجب عمى القادة الجدد بناء العبلقات، كفيـ Boggs, et al., 2003) كاخركف مدرستو. كحسب بكجز

 لظركؼ المتغيرة، كميارات التحكؿ.المسؤكلية المالية، كامتبلؾ ميارات اتصاالت ممتازة، كالتكيؼ مع ا
األربعة منظكرات مختمفة ىي: البنيكية، كاإلنسانية، كالسياسية، كالرمزية عند صياغة  األطرتستخدـ نظرية 

عدسة تمكنؾ مف فيـ أك  ارات. ككؿ إطار عبارة عف مجمكعة متماسكة مف األفكار التي تشكؿ منظارالقر 
األكثر استخدامان مف  األطرأكثر كضكحان لمقرارات التي يجب اتخاذىا، كقد استخدـ البحث النكعي لتحديد 

لدراسية مف أجؿ تحديد ًقبؿ المديريف، حيث تضمنت ىذه الدراسات البحثية مقاببلت كاستجابات لمحاالت ا
المفضمة التي استخدميا المديركف في عممية صنع القرار، أيضان تـ إجراء مسح كمي حكؿ  األطرأك  اإلطار

األربعة  األطرالمفضمة المستخدمة مف قبؿ القادة، فتبيف أف  األطرأك  تكجيو القيادة )الذاتية( لتحديد اإلطار
 (. Bolman & Deal, 2008ـ لمكاقع التنظيمي )كيجب استخداميا كمنظكر فريد كحاس ،ميمة

كقد تـ اختيار ىذا التصنيؼ ألنو يصؼ أساليب القيادة في المدارس، كيتـ مف خبللو فيـ عمؿ البيئة 
 المدرسية، كيساعد عمى اختيار أسمكب القيادة األفضؿ لتحسيف األداء المدرسي. 

اإلطار العقبلني عمى األىداؼ التنظيمية، ظيرت العديد مف النظريات لتحميؿ المنظمة بحيث يركز ك 
كاألدكار، كالتكنكلكجيا، كالتكافؽ بيف الييكؿ التنظيمي كالبيئة، كيركز اإلطار اإلنساني عمى العبلقة بيف 
الناس كالمنظمات كينصب تركيزىـ الرئيسي عمى التكافؽ بيف ميارات كاحتياجات األشخاص كقيـ المنظمة، 

السمطة، كالصراع، كتكزيع المكارد الشحيحة كيعتبركنيا القضايا المركزية في  إلى كينظر اإلطار السياسي
بمثابة طرؽ لرؤية  األطركتعتبر ىذه  ،المنظمات، أما اإلطار الرمزم فيركز عمى المعنى كالمعتقد كاإليماف

الفٌعاؿ،  العالـ بمنظكرات مختمفة. كالنظاـ االجتماعي يركز عمى الراحة، كالحقيقة، كيركز عمى التنظيـ
مف ىنا تعكس افتراضات اإلطار السياسي التي  ،كالحفاظ عمى النظاـ كالتكازف، كمراقبة الشؤكف االجتماعية

تدعي أف الصراع متأصؿ في المنظمات، كالقضية الرئيسية ىي بناء المفاكضات كتشكيؿ االئتبلفات لمحفاظ 
عالـ االجتماعي مف خبلؿ الكعي الفردم عمى الكضع الراىف. يحاكؿ النمكذج التفسيرم تفسير طبيعة ال

كيركز اإلطار الرمزم عمى  كالذاتية، كيتـ تشكيميا مف خبلؿ شبكة مف االفتراضات كالمعاني المشتركة
يركز النمكذج البنيكم الراديكالي عمى البنية الييكمية، كيحاكؿ تقديـ تفسيرات ك المعنى كالمعتقد كاإليماف، 
ييركز اإلطار الييكمي عمى القكاعد ك  في سياؽ التككينات االجتماعية الكمية لمعبلقات المتبادلة األساسية

جراءات التشغيؿ القياسية اختيارىما  (Bolman & Deal, 2008) ؿيبرر بكلماف كديك  كالسياسات كا 
تساعدنا عمى اتخاذ القرار، كمف المحتمؿ أف  األطرىي نكافذ العالـ، كما أف  األطر( بأف األطرلعبلمة )

المؤسسة إلى  فنظرة المدير المدرسي (.Chibani, 2010ـ المديركف عمؽ كتعقيد الحياة التنظيمية )يفي
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إلى  التربكية تختمؼ باختبلؼ اإلطار القيادم الذم يتناكلو، فمثبلن في اإلطار البنيكم، ينظر المدير المدرسي
كالبيئة، كيركز عمى التفكير المدرسة مف حيث تكضيح أىدافيا، كتطكير بنية مناسبة لؤلىداؼ كالمياـ 

 العقبلني كالمنطقية، فيك مدرؾ ألىمية التسمسؿ اإلدارم كالمنسجـ مف ىيكمية المؤسسة. 
 ؿ إطار مف أطر القيادة التربكية:كفيما يأتي عرضان مفصبلن لك

 اإلطار البنيوي )القيادة الييكمية(: 1.6.2
طريقة منظمة، كتعتبر سمة السيطرة ميمة جدان في يتـ استخداميا لمحصكؿ عمى كظائؼ التدريس كاإلدارة ب

ىذا األسمكب، كنظران ألف البنيكيكف يكظفكف التحميؿ كالبيانات، ركزكا عمى المستكيات الدنيا، كحٌددكا 
اتجاىات كاضحة، كيحٌممكف األشخاص المنفذيف نتائج العمؿ، كمحاكلة حؿ المشاكؿ التنظيمية مع 

أف إلى  McCabe, 2003((حيث يشير مكابي (.2010ibani, Chالسياسات كالقكاعد الجديدة )
القيادة ضمف ىذا اإلطار تعتمد عمى طريقة مركبة تتضمف تكضيحان لؤلدكار، كالقكاعد، كاإلجراءات 
كالمعايير، كنظـ المعمكمات كأيضان عمى العبلقات، حيث أف سمة التحكـ كالسيطرة تعتبر الميزة األكبر ليذا 

( عمى أف تبني نمط قيادم معيف يعتمد بشكؿ كبير عمى الثقافة 2003) اليكنسككة دراس اإلطار. كتؤكد
كالبيئة الحضارية التي تقع فييا المؤسسة التعميمية كالمدرسة. كتؤكد عمى أىمية العقبلنية كالتحميؿ كالمنطؽ 

م يفكر بشكؿ كاضح، كالحقائؽ كالبيانات كالبنية الكاضحة كاإلدارة المتطكرة، كالقائد الجيد: ىك الشخص الذ
 .كيمتمؾ الميارات التحميمية، كيستطيع تصميـ اليياكؿ كاألنظمة التي تنجز الميمة

إلى  يعتمد اإلطار الييكمي عمى طرؽ التفكير الكبلسيكية كالشائعة حكؿ المنظمات، كيرجع ىذا اإلطار
األعماؿ المبكرة لفريدريؾ  االعتقاد بأنو يجب تصميـ المنظمات لتحقيؽ أقصى قدر مف الكفاءة، كتركز عمى

 (. Bolman & Deal, 2008تايمكر كالنيج الذم أطمؽ عميو "اإلدارة العممية" حسب )
سعى تايمكر إلحداث تغيير مف خبلؿ كضع مبادئ تكجييية لئلدارة كالعامميف لتحسيف الكفاءة كاإلنتاجية ك 
(2004, et al. Robbins,يكمف ىذا اإلطار في عمؿ ماكس كيبر ،) (olman & Deal, B

(. ركز كيبر عمى مفيكـ البيركقراطية كظاىرة جديدة عندما ابتعدت المنظمات عف المنظمات 2008
سمات رئيسية: التخصص الكظيفي / تقسيـ العمؿ الثابت، كالسمطة  ستاألبكية. كلمبيركقراطية المثالية 

لمكائح الرسمية، كعدـ الشخصية، كالتكجيو اليرمية لمسمطة، كاالختيار الرسمي / المؤىبلت الفنية، كالقكاعد كا
عمى العبلقة داخؿ  Weberك Taylor(، ركز عمؿ كؿ مف ,et al. Robbins ,2004الكظيفي )

بنية المنظمات، كفعالية داخؿ المنظمة كتأثير الييكؿ التنظيمي عمى اإلنتاجية. اإلطار البنيكم، كما حدده 
ياكؿ داخؿ المؤسسة، كيستخدـ أصحاب اإلطار البنيكم بنية بكلماف كديؿ، ىك اإلطار الذم يركز عمى الي

المنظمة لتخصيص العمؿ كفقان لمجاالت المسؤكلية التي يمكف أف تخمؽ مشاكؿ في التنسيؽ كالتحكـ. لقد 
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خمقت بيركقراطية التنظيـ مناطؽ لمتنسيؽ الرأسي تحد مف مقدار التنسيؽ الجانبي الذم قد يككف ضركريان 
رة الطبيعية لممنظمات، إف تأسيس ىيكؿ تنظيمي يمبي طبيعة البيئة كالنتائج المرجكة مف خارج نطاؽ السيط

المنظمة أمر ضركرم لمنظمة ناجحة. مف المفيكـ أنو يجب عمى المنظمات كضع الييكؿ عمى أساس ستة 
ىػ( تكنكلكجيا أبعاد: )أ( الحجـ كالعمر، )ب( العممية األساسية، )ج( البيئة، )د( االستراتيجية كاألىداؼ، )

المعمكمات، )ك( الطبيعة. القكل العاممة كيتـ تحميؿ كؿ بيعد كما يتـ إنشاء اليياكؿ التنظيمية. يجب أف يككف 
 ,Bolman & Dealمفيكمان أف المزيج الصحيح مف التنسيؽ الرأسي كاألفقي ضركرياف في المنظمة )

2008.) 
 اإلطار اإلنساني )القيادة اإلنسانية(:  2.6.2

 

المكارد األكثر أىمية لممنظمة ميارات األفراد كرؤاىـ كأفكارىـ كالطاقة كااللتزاـ، كيعتمد ىذا اإلطار عمى  إف
إف  المنظمات التي تخدـ الحاجات اإلنسانية )الفسيكلكجية، االجتماعية، احتراـ الٌذات، تحقيؽ الٌذات(.

 ة كالطاقة كاألفكار، ككذلؾ يحتاج األفرادالميار إلى  بعضيـ البعض، كبحاجةإلى  المنظمات كاألفراد بحاجة
فرص عمؿ كركاتب كميف، يقٌدر القائد اإلنساني مف خبلؿ التيسير كالتمكيف العبلقات كمشاعر األفراد إلى 
(Chibani, 2010 .) كيفترض المدير المدرسي بأف المؤسسة التربكية ىي قائمة لخدمة المجتمع، فيك

 (.3114)حرحش،  بعضيـ البعضإلى  ضان يفترض بأف الجميع بحاجةميتـ بحاجات الطمبة كالمعمميف كأي
( فإف القيادة في اإلطار اإلنساني تسعى ,et al. McCabe ,2003( كاخركف كبحسب مكابي

لممحافظة عمى العناصر األساسية كالجكىرية التي تؤثر في عمؿ المؤسسة مثؿ: ميارات األفراد، كأفكارىـ 
تخدـ حاجات اإلنساف كالتي تنقسـ  إطار يعتمد عمى مبادئ تتمثؿ في المنظمةكطاقاتيـ كالتزاماتيـ، فيك 

حاجات نفسية، كاجتماعية، كحاجات تحقيؽ الذات. كالمبدأ الثاني الذم يقكـ عميو إطار القيادة إلى  بطبيعتيا
طار عمى كيحث ىذا اإل العبلقة بيف المنظمة كالمجتمع تتمثؿ في تبادؿ الحاجات، اإلنسانية يتمثؿ في أف

كما يؤكد ىذا حاجات المنظمة مف الكفاءات كالميارات كالتي يمكف تمبيتيا مف خبلؿ تحفيز المكظفيف، 
اإلطار عمى أىمية األفراد، كميمة اإلدارة ىي لمتطكير كالتدريب كالمشاركة كالعمؿ الجماعي، كالقائد الجيد: 

 ميٌسر كمدير مشارؾ يدعـ اآلخريف.ىك 
ساني حكؿ عمؿ أكلئؾ الذيف شٌكككا في فمسفة أف المكظفيف كانكا محفزيف كليـ الحؽ لقد تطكر اإلطار اإلن

(. كرأت فكليت Deal, & Bolman 2008) في الحصكؿ عمى راتب كما كرد في نظرية فكليت كمايك
كرأكا أىمية الجكانب االجتماعية  أنفسيـ كشركاء ركبنز،إلى  أنو ينبغي عمى المدراء كالعامميف النظر

مع مجمكعات لترل أف سمكؾ المجمكعة كالشعكر  Mayoعممت   ) ,2004Robbins.(ظماتلممن
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كاف ليما تأثير كبير عمى السمكؾ الفردم، حفز ىؤالء الركاد األكائؿ في حركة العبلقات اإلنسانية عمى 
إلى  . كينظرالباحثيف اآلخريف الذيف يظيركف أىمية فيـ احتياجات اإلنساف كتأثيرىا عمى الفعالية التنظيمية

 ؼجريف لي. حددت نظرية كككلنز ؼجريف ليالمصادر الحديثة لئلطار اإلنساني في أعماؿ 
(Greenleaf, 1997 لمقيادة الخادمة القائد كشخص مستعد لخدمة احتياجات أتباعو. ككصؼ القادة )

 لنظر عف المكقؼ. بغض ا بيـ ضركرة العنايةك  أتباعيـ ـايف اىتمكا بتنظيـ كاحتر الخداـ بأنيـ أكلئؾ الذ
كل األكؿ معالجة اإلطار اإلنساني لمقيادة في المستإلى  (Collins 2001&  Collins) ككلنزيسعى 

دارتيا  (Collins 2001&  Collins) ككلنزتقكؿ ، مف قيادتو إف "مشكمة كيفية تحفيز الناس كا 
 فيف كعبلقتيـ داخؿ المنظمة. المنظمة مف منظكر المكظإلى  اإلنساني . ينظر اإلطارحد بعيدإلى  تتبلشى

افتراضات  أربع، فإف ىذا اإلطار مبني عمى (،Deal   &Bolman,3119كديؿ، )ككفقان لبكلماف 
 أساسية: )أ( تكجد المنظمات لخدمة االحتياجات البشرية بدالن مف العكس، )ب( يحتاج األفراد كالمنظمات

كظائؼ كركاتب إلى  ة كمكىبة، كيحتاج الناسأفكار كطاقإلى  بعضيـ البعض، حيث تحتاج المنظماتإلى 
كمييما، )د( عندما تتكفر فكائد أك  كفرص، )ج( عندما يككف التكافؽ بيف الفرد كالنظاـ ضعيفنا، يعاني أحدىما

جيدة تناسب المنظمة كالفرد. المبدأ الرئيس ىك أف اإلطار اإلنساني يسمط الضكء عمى العبلقات بيف 
يجب أف يككف مفيكمان أف االحتياجات اإلنسانية ال تتماشى دائمان مع المنظمة. المنظمة كالمكظفيف، كلكف 

( ىناؾ تركيز أقؿ عمى السمطة االفتراضية كالتسمسؿ 2008Greenwood ,)كما ذكر غرينككد 
 اليرمي، مع مزيد مف التركيز عمى احتراـ المشاعر كالمكاقؼ كالميارات كالقدرات التي يقكدىا.

 
 سياسي )القيادة السياسية(اإلطار ال 3.6.2

 
ترتبط السياسة بالعممية الكاقعية التخاذ القرارات في بيئة ذات اىتمامات متباينة كمكارد محدكدة بكلماف كديؿ  
(Bolman & Deal, 2008 المنظمات )(، يحتكم ىذا اإلطار عمى خمسة افتراضات أساسية: )أ

عة، )ب( لدل أعضاء التحالؼ اختبلفات دائمة عبارة عف تحالفات مف مجمكعات فردية كمجمكعات متنك 
)ج( تشمؿ القرارات األكثر أىمية  قع،في القيـ كالمعتقدات كالمعمكمات كالمصالح كتصكراتيـ عف الكا

تخصيص المكارد النادرة، )د( ندرة المكارد كاالختبلفات الدائمة تضع الصراع في صميـ الديناميكيات اليكمية 
مكر، )ىػ( تنشأ األىداؼ كالقرارات مف المساكمة كالتفاكض بيف أصحاب كتجعؿ مف السمطة أىـ األ

 ,Bolman & Dealلػ ً المصمحة المتنافسيف الذيف ينافسكف مف أجؿ مصالحيـ الخاصة. كفقان 

كشدة خبلؿ األكقات الصعبة.  ان حي بأف السياسة ستككف أكثر كضكحفإف مفيكـ المكارد النادرة يك ( (2008
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لئلطار السياسي ىما القكة كالصراع المذيف يحدثاف أثناء عممية صنع القرار. القكة ىي  ىناؾ جانباف ميماف
مفيكـ ميـ عند مناقشة القيادة ألنيا تعني القدرة عمى التأثير في سمكؾ اآلخريف. يحتكم ىذا المفيكـ عمى 

. كحدد (Bolman & Deal, 2008داللتيف بناءة كمدمرة تعتمد عمى كيفية استخداـ ىذه الطاقة )
السمطة، )ب( أك  بحاث عمماء االجتماع: )أ( المنصببكلماف كديؿ تسعة مصادر لمسمطة تـ تحديدىا في أ

الخبرة، )ىػ( السمعة، )ك( الشخصية، )ز( أك  السيطرة عمى المكافآت، )ج( القكة القسرية، )د( المعمكمات
ئد أف يفيـ السمطة التي يحمميا الشبكة، )ح( جدكؿ األعماؿ، ك )ط( تأطير. إف عمى القاأك  التحالؼ

كيستخدميا بشكؿ صحيح ألف المنصب يعطي القائد قكة فردية. قد يعطي ىذا المنصب قكة فردية، كلكف 
(، فإف (Bolman & Deal, 2008القكة المكضعية نادران ما تككف كافية إلنجاز الميمة، ككما ذكر 

سيككنكف فائزيف مما يجعؿ مف الميـ لمقادة فيـ أكلئؾ الذيف يحصمكف عمى السمطة كيستخدمكنيا لصالحيـ 
 سياسي.اإلطار ال

المدارس عمى أنيا ساحات سياسية لدييا مجمكعة متنكعة مف المصالح إلى  ينظركف أصحاب ىذا اإلطار
الفردية كالجماعية، كأف ىناؾ اختبلفات بيف األفراد كالمجمكعات في قيميـ كتفضيبلتيـ كمعتقداتيـ 

أف السمطة ىي أىـ مكرد، كأف الصراع حتمي، ألف المكارد نادرة كأف ىناؾ تنافس عمى  كمعمكماتيـ. كترل
المناصب مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ، كأف ىناؾ ديناميكيات كيفية التعامؿ مع الصراعات مف قبؿ مديرم 

ة كالتنازالت تشجيع التناقض كالتركيز عمى التشبيؾ كبناء التحالفات كقكاعد السمطإلى  المدارس الذيف يميمكف
(Chibani, 2010) كتككف مدركة لحقيقة العمميات السياسية في داخؿ المؤسسة التعميمية، فيك ميتـ .

ببناء العبلقات مع التابعيف، كتطكير العبلقات مع الجميع، كقادر عمى استخداـ أساليب التفاكض، 
قناع األفراد بيدؼ المؤسسة التعميمية. كيشير مكابي ,et al. McCabe , خركفكا كالتحالفات كا 

كم عمى تالمدرسة كساحة سياسية تحإلى  أف القيادة التي تتبنى اإلطار السياسي تنظرإلى  (2003(
كم عمى اليـر الكظيفي، كعمى الدكائر كاألقساـ تعناصر كمجمكعات متباينة في المصالح، فيي تح

ية المختمفة، كىذه االختبلفات كالتفاكتات المختمفة، كتحتكم المجمكعات الخبيرة، كالمجمكعات العرقية كالطبق
أك  ف القكةأالسياسية المتفاكتة. كيرل أيضان تخمؽ بيئة سياسية تحكميا قيـ كميكالت كمعتقدات ىذه القكل 

أدكات القيادة ضمف اإلطار السياسي، كىي بذلؾ تؤمف بمفيكـ الصراع الذم ال بد لو مف  السمطة تمثؿ أىـ
صالح لمطبقات كالمجمكعات المختمفة، كىذه الصراعات تأخذ الطابع الفردم أف يظير في ظؿ تضارب الم

الصراع بيف المجمكعات، كتستخدـ القيادة ضمف اإلطار السياسي مفاىيـ كأدكات تميزىا عف غيرىا  كأيضان 
، فيي تركز عمى أدكات مختمفة مثؿ المفاكضات، كالصفقات، كعمى تحفيز األفراد مف خبلؿ األطرمف 

عمى المنصب كالمصادر، كتعتقد أف المديريف كالقادة يعيشكف في عالـ مف المصالح المتنافسة  التنافس
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بسبب ندرة المكارد، كالميمة األساسية لئلدارة ىي تعبئة المكارد البلزمة لمدعكة كالكفاح مف أجؿ الكحدة 
ات، كالقائد الجيد: مؤيد كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، كتؤكد عمى بناء قاعدة سمطة لمحمفاء كالشبكات كالتحالف

 كمفاكض يفيـ السياسة ألنيا مريحة لمصراع.
 

  )القيادة الرمزية(: اإلطار الرمزي 4.6.2
تكمف أىمية األحداث في معانييا كتخضع لتفسيرات مختمفة مف قبؿ المدراء كالمعمميف، كيصعب تفسير 

ة لمتحميؿ كحؿ المشكبلت كاتخاذ األحداث كالعمميات الميمة في المدارس، كيصعب استخداـ طرؽ عقبلني
القرارات عندما تككف غامضة، كتيتـ باألساطير كالطقكس كاالحتفاالت التي تساعد األفراد عمى إيجاد 

كما أف قادة ىذا اإلطار يتبنكف ثمانية أدكار رمزية رئيسية: المؤرخ:  المعنى كالنظاـ في تجارب حياتيـ.
: لفيـ المعايير كالقيـ كالمعتقدات، القائد الرؤيكم: يتعاكف اركبكلكجياألنثيحاكؿ فيـ ماضي المدرسة، النظرية 

مع القادة اآلخريف كالمجتمع لتحديد صكرة مركزة ذات قيمة عالية لمستقبؿ المدرسة، القائد الرمز: ينقؿ القيـ 
تقاليد مف خبلؿ المبلبس كالسمكؾ كالركتيف، القائد الشكؿ: كيتشكؿ مف قبؿ أبطاؿ المدرسة كالطقكس كال

مف القمب ليعكس  ةالمستحدثكاالحتفاالت كالرمكز كالشعراء: فيتكاصمكف مف خبلؿ الكممات القكية كالصكر 
الجيات الفاعمة: تعمؿ في الدراما االجتماعية مف خبلؿ المسرحيات كيستغؿ المدير ذلؾ شاعر المؤثرة، ك الم

ة التحكالت كتخطيط األحداث التي لحؿ المشكبلت كتكجيو المدرسة، أما المعالجكف: تعرؼ عمى صعكب
(. كتركز القيادة الرمزية عمى مفيـك Chibani, 2010) تجعؿ مف االنتقاؿ تجربة جماعية تجمع األفراد

العادات كالتقاليد كشعائر المجتمع كقيمو، كعمى ارتباط ثقافة المدرسة بالمجتمع المحيط، فالمدير الرمزم 
كالمرح كيمتمؾ الكاريزما كاالحتراـ مف قبؿ اآلخريف )حرحش، يحمؿ في سماتو شخصية القائد الجٌذاب 

لياـة غير المشركعة ك (. كيعتقد أف الميمة األساسية لئلدارة ىي الرؤي2003 ، كيعتمدكف عمى الكاريزما ا 
كالبصيرة، الذم يستخدـ الرمكز،  لياـاألفراد، كالقائد الجيد: ىك اإلالشخصية، كيميمكف لمدراما إلثارة حماس 

 .بطرؽ تعطي األفراد األمؿ كالمعنى األطركي القصص، كتجربة كيح
فإف القيادة في اإلطار الرمزم تعتمد ( ,et al.,  McCabe (2003 كاخركفكبحسب ما يرل مككابي 

عمى تفسير المعاني كالمعتقدات التي تشكؿ بدكرىا تجربة اإلنساف الرمزية، كىي تشتمؿ عمى تجربة المدير 
كتسييرىا، كاإلطار الرمزم يعتمد بشكؿ أساسي عمى التجارب المكتسبة مف خبلؿ في تنظيـ المدرسة، 

كعميو فإف اإلطار الذم يتبناه المدير األحداث كالتي تتفاكت في طريقة تفسيرىا مف قبؿ القائد المدرسي، 
عمى ة ك لتنظيمية، كالركح المعنكيالمدرسي يسيـ في تقكية كدعـ المعمـ كمينتو، كأيضان بصفات المدرسة ا

 (. 2003التزاـ الطمبة في المدرسة كحسف أدائيـ )حرحش، 
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لمعتقدات يستكشؼ اإلطار الرمزم مدل إدراؾ المكاقؼ الفكضكية التي يتـ تقديميا باستخداـ المعاني كا
تكفر األسطكرة كالرؤية كقيمة المنظمات  ربنا السابقة. ضمف اإلطار الرمزمه مف تجاءكاإليماف الذم يتـ إنشا

كعزيمة ألعضاء المنظمة، تنقؿ القيـ إحساسان باليكية كتساعد الناس عمى الشعكر بالخصكصية غرض 
  (.Bolman & Deal, 2008حكؿ ما يفعمكنو )

اإلطار الرمزم عميؽ الجذكر في التجربة اإلنسانية كالقصص ىي طريقة التكاصؿ التي تنقؿ المعنى  
 جتماعيةفي مجاؿ الحياة اال ان مكجكد ان كترتيب ان ثقافة أنماطاء الثقافة. تكفر المنظمة لبنالالرمزم ألعضاء 
( الثقافة كنمط مف االفتراضات (Schein, 2010يعٌرؼ تشيف  (.Scott, 2003) كداخؿ المنظمات

األساسية المشتركة التي تعممتيا المجمكعة ألنيا حمت مشاكؿ التكيؼ كالتكامؿ الخارجي الذم عمؿ بشكؿ 
يحان، كمف ثـ يتـ تدريسو لؤلعضاء الجدد كطريقة صحيحة لئلدراؾ، يفكر كيشعر جيد بما يكفي ليعتبر صح
 بالعبلقة مع تمؾ المشاكؿ.

أف تأثير القيمة كالثقافة أكثر أىمية في عقد الشركة معان، ثـ اإلجراءات كأنظمة التحكـ. لقد كاف سمكؾ 
 شريف. لقد تـ إنشاء العديد مف النماذج القيادة كأنماطيا محط تركيز الدراسات المكثفة منذ أكائؿ القرف الع

 ، الذم ابتكره بكلماف الية القيادة. كيركز أحد النماذجلدراسة القيادة كفع
(، عمى الطرؽ األربع لتأطير البيئة كالتحديات التي يتـ مكاجيتيا Bolman& Deal, 1991) كديؿ

ىذا النمكذج أف القائد األكثر فعالية ىك  رد اإلطار المفضؿ لمقائد، كقد قر أثناء اتخاذ القرارات. يمكف تحدي
 األربعة التخاذ القرارات. األطرالشخص الذم لديو القدرة عمى استخداـ 

كنظران ألىمية إعداد كتأىيؿ المدير المدرسي، فإنو ال بد مف االىتماـ بدراسة المكاضيع التي يبنى عمييا 
كالمادة التدريبية، كبيئة التدريب، كطرؽ  دير المدرسيالتعمـ كالتعميـ كالتدريب كذلؾ فيما يتعمؽ بتدريب الم

التدريب كأساليبو، كمف المكاضيع الحيكية البلزمة إلعداد المدير المدرسي تمؾ التي ترتبط بعمـ األعصاب، 
 كالفسيكلكجي، كالتشريح، كعمـ النفس كليا عبلقة بالدماغ البشرم، السيادة الدماغية

(Brain Dominance) ف المكاضيع القديمة الحديثة، كالتي شغمت العامميف في المجاؿ كالتي تعد م
التربكم بيدؼ االستخداـ األمثؿ لمدماغ في مجاالت التعمـ كالتعميـ كالتدريب، كالتي نحف في أمس الحاجة 
لمتدريب في ضكئيا لتحقيؽ األىداؼ المرجكة كالفكرة الرئيسية ليا تتمحكر حكؿ استخداـ أحد نصفي الدماغ 

"النصؼ القائد" كذلؾ ألنو يكجو أك  ، أيمف( أكثر مف اآلخر، كبالتالي يطمؽ عميو "النصؼ المسيطر")أيسر
إلى  استخداـ كمييما، كيككف النمط التكاممي ىك السائد، كتعكد الجذكر التاريخية لئلشارةأك  راد،سمكؾ األف

أف لممتمؼ في الجزء إلى  شارؽ.ـ( عندما أ 400المكضكع ألكؿ مرة مف قبؿ الطبيب اإلغريقي ىبكقراط )
 (. Dennis, 2007)في عمؿ الجزء األيمف مف الدماغ  األيسر مف الدماغ أثران 
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 تفسير العمليات التنظيمية داخل المدرسة4 

 
 البنيوي اإلنساني السياسي الرمزي العمميات التنظيمية

طقكس لمنح مسؤكلية   تخطيط استراتيجي
اإلنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج لمرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكز 

 نى.كالتفاكض ذك المع

سػػػػػػػػػاحات لجػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف 
عػػػػػػػػػادة  الصػػػػػػػػػراعات، كا 

 القكل. تنظيـ

اسػتراتيجيات لتعيػػيف  تعزيز المشاركة.
األىػػػػػداؼ، كتنسػػػػػيؽ 

 مصادر.

شػػػػػػعائر لمتأكيػػػػػػد عمػػػػػػى  صنع قرار
القػػػػػػػيـ كتػػػػػػػكفير فػػػػػػػرص 

 الترابط.

فرصػػػػػػػػػػػػػػػة الكتسػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 كممارسة القكة.

عمميػػػػػػة مفتكحػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ 
 االلتزاـ.

تسمسػػػػػػػػػؿ منطقػػػػػػػػػي  
إلنتػػػػػػػػػػػػػػػػاج القػػػػػػػػػػػػػػػػرار 

 الصائب.
الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى صػػػػػػكرة  دة التنظيـإعا

المسػػػػػػاءلة كالمسػػػػػػؤكلية 
كالتفػػػػػػػػػػػػػػػػػاكض عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 األدكار االجتماعية.

إعػػػػػػػادة تكزيػػػػػػػع القػػػػػػػكل 
نتػػػػػػػػػػػػػػػػػاج تحالفػػػػػػػػػػػػػػػػػات  كا 

 جديدة.

المحافظػػػػػة عمػػػػػى التػػػػػكازف 
بػػػػيف احتياجػػػػات العػػػػامميف 

 كالعمؿ.

إعادة تنظيـ األدكار 
كالمسػػؤكليات لتمتقػػي 
مػػػػػػع الميػػػػػػاـ كبنيػػػػػػة 

 العمؿ.
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 لمصراع
لمعػػػػػػب األدكار  فرصػػػػػػة

 كمشاركة الشعائر.
عمميػػػات مسػػػاعدة لؤلفػػػراد  فرصة لممارسة القكة.

 عمى النمك كالتحسف.
طػػرؽ إلعػػادة تكزيػػع 
المكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآت 

 كالعقكبات.
تطػػػػكير الرمػػػػكز كالقػػػػيـ  تحديد األىداؼ.

 المشتركة.
تػػػػػكفير فػػػػػرص لؤلفػػػػػراد 
كالمجمكعػػػػػػػػات لجعػػػػػػػػػؿ 
 االىتمامات معركفة.

الحفػػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػػى انخػػػػػػػػػراط 
االتصػػاالت  بقػػاءاألفػػراد كا  

مفتكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ 
 المعمكمات.

االحتفػػػػػػػػاظ برئاسػػػػػػػػة 
المنظمة في االتجاه 

 الصحيح.

التػػػػػػػػػػػػػػػػأثير كمعالجػػػػػػػػػػػػػػػػة  سرد القصص. االتصاالت.
 اآلخريف.

الحقػػػػػػػػػػػػػػػػػائؽ نقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  احتياجات كمشاعر.
 .كالمعمكمات

االحتفػػػػػػػػػػػػػاؿ بمناسػػػػػػػػػػػػػبة  اجتماعات
مقدسػػػػػة لنقػػػػػؿ الثقافػػػػػة. 

 كتحكيؿ حضارة.

يمتػػػػػػػػػػػػػػـز بالمناسػػػػػػػػػػػػػػبات 
لنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط لكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ا
 كالمكاقؼ.

يسػػػتخدـ المناسػػػبات غيػػػر 
الرسػػػػػػػػػػػػػمية مػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػؿ 
االنخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراط كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ 

 المشاعر.

يجػػػػػػػػػػػد المناسػػػػػػػػػػػبات 
 فرصة.

تصػػػػػػػػػػػػحيح كمعالجػػػػػػػػػػػػة  الرمكز كاالحتفاالت. التحفيز
 اإلكراه كاإلغكاء.

 تحفيز اقتصادم. النمك كتحقيؽ الذات.

  
 (Bolman& Terrence. 1997المصدر: )
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 األربعة األطرمقارنة بيف 
 

 البنيوي اإلنساني السياسي الرمزي المقارنة

 ميندس محفز محامي إلياـ/ مميـ صكرة القيادة

خمؽ االيماف،  قيادة التحدم األساسية
 جماؿ المعنى

طٌكر جدكؿ األعماؿ 
 كقاعدة السمطة.

احتياجات اإلنساف، 
 كمحاذاة تنظيمية.

ىيكؿ المحمكؿ 
 لميمة تقنية بيئية

، طقكس، مراسـ كسط المفاىيـ
 قصص، أبطاؿ.

السمطة، الصراع، 
منافسة، حضارة، سياسة 

 تنظيمية.

االحتياجات، 
 الميارات، العبلقات.

القكاعد، األدكار، 
األىداؼ 

كالسياسات تقنية 
 بيئية.

 آلة.أك  مصنع األسرة الغابة المعبد كالمسرح تشابو مستعار لممنظمة.

 
 (Bolman& Terrence. 1997المصدر: )

 
العضك األكثر تعقيدان في –تعتمداف بشكؿ كامؿ عمى الدماغ  إلدارة كالقيادة عمى حدو سكاءمف الكاضح أف ا

الجسـ البشرم كالذم ال يزاؿ غير مفيكـ تمامان حتى اليكـ، كمع ذلؾ يفيـ القادة كالمديركف أفضؿ أعماليـ 
بشكؿ جميؿ تعقيد كتحسيف نتائجيـ، القياس الذم يصؼ  -إال أنو مف األفضؿ ليـ استخداـ ىذا التعقيد

الدماغ: ىك تخييؿ غابة ضخمة تغطي ما يقرب مف مميكف ميؿ مربع، أم ما ييعادؿ نصؼ الكاليات المتحدة، 
كرقة،  100000شجرة، كسيككف لكؿ شجرة حكالي  10000في كؿ ميؿ مربع، سيككف ىناؾ ما يقريب مف 

 مالي لؤلكراؽ في عدد التكصيبلت الكيربائية في الدماغ ييعادؿ تقريبان العدد اإلج
 .(Schofield, et al.,  2007) الغابة

 
 ,Bolman & Deal) حسب نمكذج بكلماف كديؿ القيادية األطرفيما يأتي كصفان لكؿ إطار مف 

2008): 
 

اإلطار البنيكم: يركز ىذا اإلطار عمى كيفية التعبير، كيعتبر إطار قائـ عمى المياـ، يركز عمى  .2
ؼ، كتكضيح المياـ، كالمسؤكليات، كالتقارير، كييتـ بتكاريخ إنياء االستراتيجية، ككضع األىدا

 العمؿ، كايجاد النظـ كاإلجراءات.
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اإلطار اإلنساني: يركز ىذا اإلطار عمى احتياجات الناس، كيؤكد عمى إعطاء المكظفيف الفرص  .3
اتيـ لمتكاصؿ كالقكل ألداء كظائفيـ بشكؿ جيد، كالقادة في ىذا اإلطار يأخذكف بعيف االعتبار حاج

 اإلنساني، كالنمك الشخصي، كالرضا الكظيفي.

نجذاب لممجمكعات يد المشاكؿ كالصراعات كاالاإلطار السياسي: يركز ىذا اإلطار عمى تحد .4
كاألفراد، بالذات عندما تككف الميزانية محدكدة، كالمنظمة لدييا خيارات صعبة. كفي ىذا اإلطار 

 تككيف القائـ عمى السمطة لدعـ مبادرات القائد.نشاىد تحالفات، كمصادر الصراع، كال

 

اإلطار الرمزم: يركز عمى احتياجات الناس لؤلغراض ذات القيمة كالمعنى في العمؿ، كيركز عمى  .5
إلياـ الناس مف خبلؿ جعؿ المؤسسة مكجية نحك المشاعر كالتميز. يتضمف الرؤية المحفزة 

 لمؤسسة كاالحتفاالت. كالخبٌلقة، كيميز األداءات المثالية مف خبلؿ ا

 
 الدراسات السابقة 1.8
 

 دراسات ذات صمة بالسيادة الدماغية 1.7.2
 

 الدراسات العربية:
 

 (2015الحؽ والعجيمي ) عبد
ألردف كالتفكير اإلبداعي لدل طمبة الجامعات في ا تحديد العبلقة بيف السيادة الدماغيةإلى  ىدفت الدراسة

استخدمت  تخصص األكاديمي، كالمستكل الجامعي، كلتحقيؽ ذلؾ، كالفي ضكء متغيرات جنس الطمبة
( طبلب تـ اختيارىـ 303أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا ) الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات،

بالطريقة العنقكدية، كأظيرت نتائج الدراسة سيطرة النصؼ األيسر عند الطمبة، يميو النمط المتكامؿ كأخيران 
 مف، كما أظيرت الدراسة ارتباط اإلبداع في النصؼ األيمف مف الدماغ كالنمط التكاممي، إضافةالنصؼ األي

تبعان لمتغير التخصص كلصالح طمبة الكميات اإلنسانية، بينما لـ تككف  كجكد فركؽ في السيادة الدماغيةإلى 
أكصت الدراسة بإجراء مزيد  كقد متغيرم جنس الطمبة، كالمستكل الجامعي.إلى  الفركؽ دالة إحصائيان تبعان 

 مف الدراسات حكؿ مكضكع السيادة الدماغية كالتفكير اإلبداعي. 
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  (2015حمودة )
كمستكل  في مصر، لدل طمبة جامعة األزىر العبلقة بيف أنماط السيادة الدماغيةإلى  ىدفت الدراسة التعرؼ

أجريت الدراسة ك  نة كأداة لجمع البيانات،استخدمت الدراسة االستباالتفكير ما كراء المعرفي، كلتحقيؽ ذلؾ 
أف نمط السيادة إلى  سةكطالبة مف الكميات العممية كاألدبية، كتكصمت الدرا ( طالبان 549عمى عينة قكاميا )

، كعدـ كجكد فركؽ دالة السائد ىك النمط األيمف، كمستكل التفكير ما كراء المعرفي كاف عاليان الدماغية 
متغيرم الجنس كالتخصص، ككجكد فركؽ في التفكير ما كراء إلى  تبعان ة الدماغية صائيان في نمط السيادإح

كالتفكير ما  كجكد عبلقة إيجابية دالة إحصائيان بيف السيادة الدماغيةإلى  المعرفي كلصالح اإلناث، إضافة
لى إ كراء المعرفي، حيث كصمت قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف معالجة المعرفي كالنمط األيمف

 كاكصت الدراسة بضركرة تعزيز نمط الدماغ التكاممي لدل طمبة الجامعات. (.37.0)
 

  (2014والينداسي ) نوافمو
 ضكء في سمطنة عماف في الفيزياء لمادة العاـ الدبمـك شيادة امتحانات أسئمة تحميؿإلى  ىدفت الدراسة

معان  لمجانبيف كالعمميات العقمية فصؿ،من بشكؿ كاأليسر األيمف الدماغ جانبي مف لكؿ العقمية العمميات
 أبعاد تحميؿ تضمنت ثبلثة بطاقة الدراسة كاستخدمت التحميمي، الكصفي المنيج كاستخدـ )التكاممي(،

 األيسر، في الجانب العقمية كالعمميات لمدماغ، األيمف الجانب في العقمية العمميات :ىي العقمية لمعمميات
 كشممت عمميات عقمية، ثماني مف الثبلثة األبعاد مف بعد كؿ كتككف. معان  الجانبيف في العقمية كالعمميات

 نسبة أف النتائج كأظيرت عماف. سمطنة في الفيزياء لمادة العاـ الدبمـك شيادة امتحانات أسئمة الدراسات عينة

الجانب  في كانت يةالدراس األعكاـ لجميع الفيزياء العاـ لمادة الدبمـك امتحانات في المفعمة العقمية العمميات
 العمميات العقمية نسبة كانت بينما معان، الجانبيف في المفعمة العقمية العمميات نسبة تمتيا األعمى، ىي األيسر

 ىناؾ اىتمامان  العقمية، كأف العمميات بعض تفعيؿ عدـ عف ككشفت األقؿ. ىي األيمف في الجانب المفعمة

 .أخرل عقمية عمميات بتفعيؿ جيدان 
  (2013جودة )

مقارنة ميارات اإلدراؾ البصرم في ضكء نمط السيطرة المخية كالجنس كالتخصص لدل إلى  ىدفت الدراسة
( مف طمبة جامعة حائؿ 108عينة مف طبلب الجامعة، كلتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا )

دراؾ البصرم لصالح كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في خصائص اإلإلى  بالسعكدية، كتكصمت الدراسة
أنو ال تكجد إلى  طبلب الكميات العممية لمختمؼ أنماط السيطرة المخية مقارنة بطمبة الكميات األدبية، إضافة
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اث بغض النظر عف سيطرتيـ ؽ ذات داللة إحصائية في ميارات اإلدراؾ البصرم بيف الذككر كاإلنك فر 
 المخية.

 (2012عزرائيؿ )

عبلقة بيف السيادة الدماغية كمستكل االيجابية لدل العبي كرة الطائرة في الإلى  ىدفت الدراسة التعرؼ
ديد الفركؽ في السيادة تحإلى  )أيسر، أيمف، تكاممي(، إضافةبة شيكع أنماط السيادة الدماغية فمسطيف، كنس

ركز متغيرات درجة النادم، كمإلى  كمستكل االيجابية لدل العبي كرة القدـ في فمسطيف تبعان الدماغية 
المعب، كالخبرة في المعب، كالمؤىؿ العممي، كالمشاركات الدكلية لدل البلعبيف. كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ، 

( العبان مف 113تـ إجراء الدراسة عمى عينة قكاميا )ك  استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات،
السائد أف نمط السيادة الدماغية إلى  سةامختمؼ أندية الدرجتيف الممتازة كاألكلى في فمسطيف. كتكصمت الدر 

%(، يميو النمط األيسر 67.3لدل العبي كرة الطائرة في فمسطيف ىك النمط التكاممي كبنسبة مئكية )
طية مكجبة بيف السيادة %(. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتبا15%(، كأخيرا النمط األيمف )17.7)

، (0.73)إلى  عبي كرة الطائرة في فمسطيف، حيث كصؿ معامؿ االرتباطكمستكل اإليجابية لدل الالدماغية 
 كقد اكصت الدراسة باف يتـ اعداد المدربيف عمى طرؽ كأساليب تدريب البلعبيف كفؽ أنماط السيادة الدماغية

 
  (2010بشارة )

مف طمبة جامعة الكشؼ عف العبلقة بيف السيادة الدماغية كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة إلى  ىدفت الدراسة
( طالبان كطالبة مف طمبة البكالكريكس 269الحسيف بف طبلؿ في األردف، كتككنت عينة الدراسة مف )

المسجميف في التخصصات اإلنسانية كالعممية خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 غلمدما ـ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ مقياس سيطرة النصفيف الكركييف2007/2008

.Hemispheres Dominance Inventory)(  كأظيرت النتائج شيكع السيادة الدماغية اليسرل
 في نمط السيادة الدماغية α (0.05≤( لدل طمبة جامعة الحسيف بف طبلؿ، كأنو ال فركؽ دالة إحصائيان 

في نمط  (α≤ 0.05) متغيرم الجنس كالتحصيؿ الدراسي، في حيف كانت الفركؽ دالة إحصائيان إلى  تعزل
 تبعان لمتخصص األكاديمي.  السيادة الدماغية

 (2009) الطيراوي وآخروف
القدرة عمى حؿ المشكبلت، كالعبلقة  كاستراتيجيةالسائد، تحديد نمط السيادة الدماغية إلى  ىدفت الدراسة

ذلؾ  بينيما لدل طبلب الدبمـك األمني التخصصي في األكاديمية الفمسطينية لمعمـك األمنية، كلتحقيؽ
أجريت الدراسة عمى جميع الطبلب كالبالغ عددىـ ك  البيانات، لجمع كأداة االستبانة الدراسة استخدمت
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( طالبا. كأظيرت نتائج الدراسة أف نمط السيطرة السائد لدل طبلب الدبمـك األمني في األكاديمية 135)
ظيرت ف لمسيطرة الدماغية، كما أالفمسطينية لمعمكـ األمنية كاف النمط التكاممي كفؽ معايير مقياس ديا

القدرة عمى حؿ المشكبلت لدل طبلب الدبمكـ األمني في األكاديمية  الستراتيجيةالنتائج أف الدرجة الكمية 
ذلؾ أظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية ايجابية إلى  الفمسطينية لمعمكـ األمنية كانت كبيرة جدان، إضافة

القدرة عمى حؿ المشكبلت  كاستراتيجية ( بيف السيادة الدماغيةα ≥0.05لة )دالة إحصائيان عند مستكل الدال
كاكصت الدراسة بإجراء مزيد مف  ،لدل طبلب الدبمكـ األمني في األكاديمية الفمسطينية لمعمكـ األمنية

 الدراسات التي تتعمؽ بأنماط السيادة الدماغية في المؤسسات األمنية الفمسطينية. 
 

 ية: الدراسات األجنب

 
 :(,Reddy 8101) ريدي

 استخدمتبيف السيادة الدماغية كفاعمية مديرم المدارس العامة،  العبلقةفي كىدفت الدراسة في البحث 
( مدير مدرسة ثانكية 150مف خبلؿ فحص عينة عشكائية قكاميا ) البيانات، لجمع كأداة االستبانة الدراسة

( أظيرت نتائج الدراسة أف أنماط التفكير Missouri) ( مدرسة ثانكية في كاليتو ميزكرم345مف أصؿ )
لمديرم المدارس الثانكية العميا في الغالب تككف لمجانب األيسر كالتكاممي كيقابمو استخداـ منخفض جدان 
ألنماط التفكير في الجانب األيمف. كتبحث نظريات اإلدارة التنظيمية الحالية عف طرؽ جديدة لمتعامؿ مع 

ر، كحسب طبيعة النمط القيادم تككف العمميات المعرفية مثؿ معالجة المعمكمات، كفحص التغيير المستم
الخيارات، كصنع القرارات، تؤكد البحكث المعاصرة عمى عمؿ الدماغ لتحديد ىذه العمميات المعرفية، كتعتبر 

كتؤكد أف كؿ جزءان نظرية السيادة الدماغية مف النظريات التي تمعب دكران ميمان في تكضيح كظائؼ الدماغ، 
 كما اكصت الدراسة بضركرة تبني انماطفي الدماغ مسؤكؿ عف نكع مختمؼ مف المعمكمات المعرفية، 

التفكير التجديدم كاالبتكارم كاإلبداعي مف المتطمبات الميمة إلحداث التغيير في عصر سريع الخطى، كقد 
 (.Reiss, 2006الدماغ ) يككف ناتج عف االستخداـ المتكامؿ لنصفي

 )Kumar   & Sharma, 2016( كومر وشارما 
دارة الجكدة الشاممة لقادة الشركات، كطكرت إلى  ىدفت الدراسة فحص العبلقة بيف أنماط السيادة الدماغية كا 

 ( مديران لشركات اإلقراض اليندية، كتكصمت ىذه الدراسة111ىذه الدراسة أنمكذجان طبقتو عمى عينة قكاميا)
يف كظائؼ جانبي الدماغ ككظائؼ المديريف في شركاتيـ، مف ىذه النتائج أف القادة الذيف كجكد عبلقة بإلى 

كما أنيا  يستخدمكف جانبي الدماغ فاعمكف في عمميات التحسيف المستمر كاإلبداع كالتخطيط، كاتخاذ القرار،
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لتحسيف أبرز كظائؼ جانبي الدماغ حيث تبيف أف الجانب األيسر لمدماغ مسؤكؿ عف اإلى  تكصمت
المستمر كالتخطيط بينما األيمف يؤكد عمى اإلبداع كاإلدارة، كعبلقة ىذه الكظائؼ بأدكار القادة في 
مؤسساتيـ كالتي اعتبرىا النمكذج المطكر ميمة ليـ ككنيـ في مؤسسات تحتاج لمتحسيف المستمر كاإلبداع 

  بسبب التغيرات السريعة في عالـ التسكيؽ.
 (2012Lawrence ,) لورينس
 المدارس في المعمميف لدل القيادة أنماط كمستكل الدماغية السيادة مستكل عف الكشؼإلى  الدراسة ىدفت
 السيادة بيف العبلقة فحص ثـ كمف( Tenkasi Educational Distrc) تينكاسي مقاطعة في العميا

 الدراسة أجريت لبيانات،ا لجمع كأداة االستبانة الدراسة استخدمت لدييـ، القيادة أنماط كمستكل الدماغية
 األكلى أداتيف عمى كمعتمدان  االرتباطي المسحي المنيج مستخدمان  كمعممة معممان ( 207) قكاميا عينة عمى
 استخدمت التربكية، القيادة أنماط لقياس كالثانية الدماغية، السيادة عمى القائـ المعرفي التفكير لقياس

 لمستكل إحصائيان  دالة فركؽ تكجد الصمت الدراسة إلى أنو ت، كتك الفرضيا لفحص اإلحصائية االختبارات
 تكجد ال، كأنو (المدرسة كنكع كالعمر، كالمؤىؿ، الجنس،) لمتغيرات تبعان  المبحكثيف بيف الدماغية السيادة
 كنكع كالعمر، كالمؤىؿ، الجنس،) لمتغيرات تبعان  المبحكثيف بيف القيادة أنماط لمستكل إحصائيان  دالة فركؽ
 كنمط المعمميف لدل الدماغية السيادة مستكل بيف مكجبة ارتباطية عبلقة ىناؾ، كما تبيف بأف (رسةالمد

 (.كالديمكقراطي ،ياألكتكقراط) القيادة
 

  (Oflaz, 2011)  أوفالز
في الجانب األيمف كاأليسر عمى التحصيؿ  تحديد اآلثار المترتبة عف السيادة الدماغيةإلى  ىدفت الدراسة

، تتككف الفصكؿ الدراسية عادة مف طبلب ذكم اإلنجميزية في االرجنتيفدل الطبلب في تعمـ المغة الدراسي ل
األيسر( مما ليذا أك  )األيمف أنماط تعمـ مختمفة، حيث أف ىذه األنماط ذات صمة عالية بالسيادة الدماغية

مطبلب، كذلؾ إذا كاف المعمـ يعرؼ عممية التعمـ، كبالتالي تحتؿ ىذه الفكرة أىمية كبيرة ل مف أثر كبير أثناء
الطبلب بشكؿ جيد، فإنو قادر عمى استخداـ الطرؽ، كالتقنيات، كالمكاد عمى نحك كاؼ. كأجريت الدراسة 

لتحديد  (Education World, 2000)كاستخدـ الباحث اختبار  .( طالبان 43عمى عينة قكاميا )
عمى الجانب األيمف لدييـ القدرة لدييـ السيادة الدماغية ب الذيف السيادة الدماغية، كأظيرت النتائج أف الطبل

الطبلب أصحاب السيادة  المرئيات كحسف األداء في تعمـ المفردات كالكتابة، أماإلى  عمى االستجابة
عمى الجانب األيسر فكانكا أكثر قدرة عمى حؿ المشكبلت بالمنطؽ كالقراءة كاستخداـ المغة الدماغية 

تكثر بشكؿ مباشر في األداء في المغة تائج أيضان أف السيادة الدماغية غة(، كبينت الن)الجانب الكظيفي لمٌ 
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إلى  اإلنجميزية، لذلؾ أكصت الدراسة بضركرة اختيار المعمميف لؤلنشطة التي تنمي الجانب الذم بحاجة
  تفعيؿ أكثر مف الدماغ.

 ( Reiss, 2006) ريس
يب الشخصية المييمنة عمى الدماغ كأساليب القيادة القائمة ىدفت الدراسة لمكشؼ عف العبلقات بيف األسال

عمى فكرة أف التركيز عمى ىيمنة الدماغ يمكف أف يككف ليا القدرة عمى فرض كظائؼ أقؿ أىمية، كيككف 
ميمان في تطكير القيادة ، كقد تساعد المعرفة المكتسبة عمى تركيز الطاقات كتحسيف العمميات كمساعدة 

ي كضع معايير كاقعية كفٌعالة كاستخداـ النتائج كأداة، مما يساعد عمى التركيز عمى مديرم التمريض ف
العكامؿ اإليجابية المكصى بيا لغرض زيادة رضا المكظفيف كااللتزاـ التنظيمي، كزيادة التبصر في العبلقات 

العكامؿ  ةدمتعدالتحسينات في تعميـ التمريض، ككانت أداة الدراسة استبانة القيادة إلى  قد يؤدم
(5*MLQ كأداة ىيرماف )Herman (HBDI أجريت الدراسة في مستشفى تعميمي كبير في )

( مديران، ككانت مف نتائج ىذه الدراسة، أنيا تقكم العبلقة 80)إلى  ، كتـ تسميـ االستبانات(2:59أراضي )
زت عينة الدراسة كنتائجيا، تمي بيف ىيمنة الدماغ كأنماط القيادة، قد يككف مف الممكف التنبؤ بأساليب القيادة

( C,Bيستخدمكف الدماغ األيسر، كأف المديريف التنفيذييف مييمنيف بشدة عمى الربعيف ) يريفبأف أغمب المد
 (.Dكمعظـ الباقي يقع في الربع )

 (Norris, 2005دراسة نوريز )
(، طبقت الدراسة Tennesseeىدفت الدراسة لفحص أنماط السيادة الدماغية لدل اإلدارييف في تينسي )

( مدير مدرسة، كمشرؼ تربكم، كمراقب مف المحافظة معظميـ تـ ترشيحيـ مف 115عمى عينة قكاميا )
الييمنة إلى  أظيرت النتائج كجكد أنماط مف التفكير المعرفي المستند فريؽ الخبراء في القيادة المتميزة،

(، كما أف نتائج المقارنات أعطت ترتيب Hermanالدماغية كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى مقياس ىيرماف )
أم أف  كالميارات المفاىيمية، لممكضكعات حسب الفرد كعمى أساس الميارات التقنية كالميارات اإلنسانية

 ىناؾ تأثير لمتفكير المعرفي القائـ عمى الييمنة الدماغية في ترتيبيـ كترشيحيـ كقادة متميزيف.
 

 ياديةالق األطردراسات ذات صمة ب 2.7.2
 الدراسات العربية:

 ( 2017الشمبي )
أنماط القيادة السائدة كعبلقتيا بمستكل صنع القرار لدل مديرم المدارس إلى  ىدفت الدراسة لمتعرؼ

مف كجية نظر المعمميف كفقان لممتغيرات في فمسطيف الحككمية الثانكية في محافظات شماؿ الضفة الغربية 
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كالخبرة العممية، كالتخصص، كالمديرية(. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع  اآلتية: )الجنس، كالمؤىؿ العممي،
(، كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية عمى 6828المعمميف في المدارس الحككمية الثانكية البالغ عددىـ )

( معممان، أظيرت نتائج 370متغير المديرية ممثمة لعدد المعمميف في المحافظات. كقد بمغ حجـ العينة )
دراسة أف ممارسة أنماط القيادة السائدة لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية كانت بدرجة عالية في ال

كالترسمية، كأف مستكل  ةاألكتكقراطيمجاؿ نمط القيادة الديمكقراطي، كبدرجة متكسطة في مجالي القيادة 
أظيرت النتائج أف ىناؾ تأثير  صنع القرار لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية جاء بدرجة عالية، كما

عمى مستكل صنع القرار لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية،  يكاألكتكقراطلنمطي القيادة الديمكقراطي 
بينما متغيرات جنس المعمـ، كمؤىمو العممي، كخبرتو، كتخصصو، كالمديرية التي يعمؿ بيا، ككذلؾ النمط 

أثر ليا عمى مستكل صنع القرار لدل مديرم المدارس الحككمية  الترسمي فقد دلت النتائج عمى عدـ كجكد
 الثانكية.

  
 ( 2010حداد، )

الكشؼ عف األنماط القيادية السائدة لدل مديرم المدارس األساسية في محافظة عجمكف إلى  ىدفت الدراسة
تككف مجتمع الدراسة كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لمعامميف فييا مف كجية نظر العامميف أنفسيـ، يفي األردف، 

( معممان كمعممة يعممكف في المدراس األساسية الحككمية كالخاصة، 2267مديران كمديرة ك ) (79مف )
( معمـ كمعممة عف طريؽ العينة العشكائية البسيطة، كقاـ 400)مدير كمديرة ك (27كتمثمت عينة الدراسة )

أىـ ما جاء في النتائج أف  الكصفي التحميمي. مف خبلؿ المنيجالباحث باستخداـ اإلستبانة كأداة دراسة 
جميع أفراد العينة حصمكا عمى درجة رضا كظيفي مرتفعة كأنو ال يكجد عبلقة بيف أثر النمط القيادم في 

مي، كسنكات الخبرة، الرضا الكظيفي لدل العامميف في محافظة عجمكف تعزل لمتغير الجنس، كالمؤىؿ العم
راسة بضركرة تعزيز الرضا الكظيفي لدل مديرم المدارس مف خبلؿ تعزيز ، كقد اكصت الدكنكع المدرسة

 البيئة المدرسة اإلدارية
 

 ( (2009دراسة سميـ 
السمكؾ القيادم كعبلقتو بالمناخ المنظمي لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية إلى  ىدفت الدراسة التعرؼ

 استخدمتك ظر المعمميف كالمعممات فييا. مف كجية نفي فمسطيف في محافظات شماؿ الضفة الغربية 
 (10%)( معممان أم ما نسبتو656أجريت عمى عينة مككنة مف )ك  البيانات، لجمع كأداة االستبانة الدراسة

( معممان كقد تـ اختيارىا بالطريقة الطبقية العشكائية، كمف أىـ 6564مف مجتمع الدراسة البالغ عددىـ )
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اسة أف السمكؾ الديمكقراطي ىك السمكؾ األكثر ممارسةن كاستخدامان لدل مديرم النتائج التي تكصمت إلييا الدر 
نظمي فإف مجاؿ القكانيف اإلدارية ىك المجاؿ األكثر تطبيقان مالمدارس، أما بالنسبة لمجاالت المناخ ال

لدل مديرم كاىتمامان في المدارس الحككمية، كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ القيادم 
المدارس الحككمية تيعزل لمتغيرم )التخصص، كالمؤىؿ العممي( بينما دلت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات 
داللة إحصائية في المناخ المنظمي لدل المدارس الحككمية الثانكية تيعزل لمتغيرات )الجنس، كالتخصص، 

لة إحصائية تيعزل لمتغير سنكات الخبرة، دلت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات دالك كالمؤىؿ العممي، كالمدرسة( 
كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان بيف السمكؾ القيادم كالمناخ المنظمي لدل مديرم 

 المدارس الحككمية الثانكية. 
 ( 2003العياصرة )

العامة كدافعية المعمميف نحك  معرفة العبلقة بيف األنماط القيادية لمديرم المدارس الثانكيةإلى  ىدفت الدراسة
 البيانات، لجمع كأداة االستبانة الدراسة استخدمتك مينتيـ كمعمميف في كزارة التربية كالتعميـ في األردف، 

تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية الطبقية، ككاف  ،( معممان كمعممة1441عينة تككنت مف ) كأجريت عمى
ا الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت األنماط مف أىـ النتائج التي تكصمت إليي

متغير الجنس كلصالح الذككر، كبينت إلى  لمتغير المؤىؿ العممي، بينما تكجد فركؽ تعزل القيادية تعزل
ي الدراسة أف ىناؾ ارتباطان بيف النمط القيادم المتبع مف قبؿ مديرم كمديرات المدارس الثانكية الحككمية ف

 ـ، كاكصت الدراسة بضركرة تعزيز دافعية المعمميف نحك مينتياألردف كمستكل دافعية المعمميف نحك مينتيـ
  .قيادية تعاكنية كتشاركية ألنماطمف خبلؿ تبني المدير المدرسي 

 
 ( 2003حرحش )

التي يستخدميا  (،البنيكم، كاإلنساني، كالسياسي، كالرمزم)تحديد أطر القيادة التربكية: إلى  ىدفت الدراسة
مف كجية نظر المعمميف كالمديريف، في فمسطيف، مديرم المدارس الفمسطينية في منطقة القدس كضكاحييا 

دراسة كجكد أثر ذك داللة إحصائية لمتغيرم الجنس كالجية المشرفة عمى درجة تقييـ إلى  كما ىدفت
 ((2715مديران كمديرةن ك (153) مف ، تككف مجتمع الدراسةاألطرالمعمميف لمديرييـ في استخداـ ىذه 

 ((272، كمديران كمديرة (76)، كاختيرت عينة الدراسة بطريقة طبقية عشكائية تككنت مف معممان كمعممة
، استخدمت أداتيف لمدراسة: (2003 -2002) يعممكف في ىذه المدارس لمعاـ الدراسي معممان كمعممة

(، ككانت األداة الثانية مقابمة 1990ٌكرىا "بكلماف" ك"ديؿ" )األكلى استبانة أطر القيادة التربكية التي ط
مف عينة الدراسة، بينت نتائج الدراسة أف درجة تقييـ معممي المدارس  مديران كمديرة 18منظمة مع 
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الفمسطينية لمديرييـ كتقييـ المديريف ألنفسيـ في استخداـ اإلطاريف البنيكم كاإلنساني متكسطة، في حيف 
في استخداـ اإلطاريف السياسي كالرمزم، ككذلؾ بينت أف تقييـ المديريف ألنفسيـ في  كانت منخفضة
عدا في اإلطار السياسي، كأف المديريف قيمكا ا مى مما يقيـ المعممكف مديرييـ مكاف أع األطراستخداـ ىذه 

معممييـ، كأظيرت استخداميـ لئلطار البنيكم أعمى مف اإلنساني ثـ الرمزم كأخيران السياسي ككذلؾ قيميـ 
النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقييـ المعمميف لمديرييـ في استخداـ أطر القيادة 

كجكد فركؽ ذات إلى  التفاعؿ بيف الجنس كالجية المشرفة، كما أشارتإلى  أك الجنسإلى  التربكية تيعزل
ية لمديرييـ في استخداـ أطر القيادة التربكية داللة إحصائية في تقييـ معممي المدارس الخاصة كالحككم

 فة، لصالح معممي المدارس الخاصة.متغير الجية المشر إلى  تيعزل
 ( 2001الشناؽ )

األنماط القيادية التي يمارسيا مديرك كمديرات المدارس المينية الحككمية في األردف في إلى  ىدفيا التعرؼ
نظر المعمميف كالمعممات كعبلقتيا برضاىـ الكظيفي، كأما عينة  بيعدم العمؿ كالعبلقات اإلنسانية مف كجية

( معممان كمعممة، كاستخدـ الباحث استبانة كصؼ األنماط القيادية لمديرم 455الدراسة فقد تككنت مف )
المدارس، كاستبانة لكصؼ الرضا الكظيفي لممعمميف كالمعممات، كقد استخدـ الباحث كسائؿ إحصائية 

(، كالكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم، كتحميؿ التبايف الثبلثي، t- testتبار )ت( )مختمفة مثؿ: )اخ
كمعامؿ ارتباط بيرسكف(، كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف مستكل الرضا الكظيفي لمعممي 

دارس كمعممات المدارس الثانكية المينية في الغالب أعمى مف المتكسط، كبينت أف مديرم كمديرات الم
الثانكية المينية ييتمكف ببعدم النمط القيادم )العمؿ كالعبلقات اإلنسانية( مع اىتماـ كبير في مجاؿ العمؿ، 
كمف جية أخرل فقد أظيرت النتائج أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف النمط القيادم الذم يمارسو 

، كأظيرت النتائج أيضان أنو ال تكجد فركؽ ذات مديرك كمديرات المدارس المينية الثانكية كرضا المعمميف
متغيرات الجنس، إلى  داللة إحصائية في النمط القيادم لمديرم كمديرات المدارس الثانكية المينية تعزل

 كالخبرة، كالمؤىؿ العممي. 
 

 ( 2000دويكات )
الحككمية كتكصمت  ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف نمط القيادة كتفكيض السمطة عند مدراء المدارس

يـ مرتبة كما األنماط القيادية السائدة عند مدراء المدارس الحككمية مف كجية نظر معممي إلى أفٌ  الدراسة
كالدبمكماسي، كالسمبي. أما النمط الدكتاتكرم فمـ يظير مف األنماط السائدة، كظير يمي: الديمكقراطي، 

لكاجبات التربكية كالكاجبات االجتماعية بصكرة مستكل تفكيض السمطة عمى مجاؿ الكاجبات الفنية كا
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متكسطة، أما مجاؿ الكاجبات اإلدارية كالدرجة الكمية لمتفكيض فقد كاف مستكل التفكيض فييا قميبلن، كما 
المدارس تيعزل لمتغير الجنس  يرمييف الدبمكماسي كالسمبي عند مدأظيرت أنو ال تكجد عمى النمطيف القياد

كانت الفركؽ دالة إحصائيان عمى النمطيف الديكتاتكرم لصالح الذككر كالديمكقراطي  عند المعمميف، بينما
لصالح اإلناث، كتكجد فركؽ عند مديرم المدارس عمى جميع مجاالت تفكيض السمطة كالدرجة الكمية 

ا كال تكجد فركؽ في النمط القيادم السمبي عند مديرم المدارس تيعزل لمتغير المحافظة، بينم لمتفكيض.
مط الدكتاتكرم كالدبمكماسي كالديمكقراطي، كتكجد فركؽ في تفكيض السمطة عمى نكانت الفركؽ عمى ال

جميع المجاالت كالدرجة الكمية لمتفكيض تيعزل لمتغير المحافظة عند المعمميف، كال تكجد فركؽ في النمط 
ظيرت فركؽ ذات داللة  طي، بينماالقيادم تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي عمى النمطيف الدبمكماسي كالديمكقرا

 النمطيف الدكتاتكرم كالسمبي.  مىإحصائية ع
 

 الدراسات األجنبية:
 

  ( 2013Gedikoglu ,,)جيد كوغمو،
لصبلحياتيـ في ضكء مسؤكلياتيـ،  ،تحميؿ ممارسات مديرم المدارس الثانكية في تركياإلى  ىدفت الدراسة

كاشتممت عينة  البيانات، لجمع كأداة االستبانة الدراسة استخدمتك كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، 
الدراسة عمى جميع مديرم المدارس الثانكية في المناطؽ التعميمية الكسطى، كقد أظيرت نتائج التحميؿ 

%(، كأف أعمى 72اإلحصائي أف مديرم المدارس الثانكية يدرككف مسؤكلياتيـ بدرجة مرتفعة أم ما نسبتو )
ذه المسؤكليات كاف في الكظائؼ الركتينية، بينما كاف أدنى متكسط في تطكير المدرسة، ككاف مف متكسط لي

أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف المياـ الركتينية ىذه تحـر المدير المدرسي مف تحقيؽ التميز في 
 المدرسة كتحقيؽ أىدافيا األساسية بطرؽ ابتكارية.

 
 ( Omari, 2013-Al(العمري 

مف كجية نظر في األردف  الحككمية المدارس يرممد لدلة المفضمة يالقياد األطرىدفت الدراسة لتحديد 
مجنس كخبرة المشاركيف تأثير ظاىر عمى إطار للتحديد ما إذا كاف  القيادية األطر، تمت مقارنة معممييـ

كضعو بكلماف كمسح ديمكغرافي  القيادة في العينة، استخدمت ىذه الدراسة استطبلع تكجيو القيادة الذم
تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف الذيف يعممكف في أحياء الزرقاء التعميمية لمعاـ الدراسي  .إضافي

(. تـ اختيار 2454، ذكر = 3483( )أنثى = 5937مع إجمالي عدد المعمميف ) 2011-2010))
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كبينت النتائج أف (. 250، ذككر = 360 )أنثى = معممان  (610عينة عشكائية طبقية لغرض الدراسة )
القيادية المفضمة تمثمت في اإلطار البنيكم، كيميو السياسي، ثـ اإلنساني، كجاء اإلطار الرمزم في  األطر

القيادية المفضمة؛ حيث  األطرالمرتبة األخيرة، كما بينت النتائج بأف ىناؾ فركؽ ما بيف الذككر كاإلناث في 
  القيادية المفضمة تبعان لسنكات الخبرة. األطرناث، ككاف ىناؾ فركؽ أيضان في كانت النتائج لصالح اإل

 

  (et al., 2011 Myers مايرز،)
فحص تأثير االتخاذ الجماعي لمقرار في تعزيز صبلحية المدرسيف كتحديد األنماط إلى  ىدفت الدراسة

 اإلدارة المدرسية،  يب الديمقراطية فياألسال القيادية التي يستخدمكنيا، كتعزيز التدريس، باعتباره أحد
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كأجريت الدراسة في كالية اكىايك في الكاليات المتحدة االمريكية، 

( مدرسيف مف خبلؿ خبراتيـ في انتخاب مدير المدرسة مف قبؿ المعمميف 7التحميمي، كقد استقصت آراء )
ي المدرسة، ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف كالطمبة كأكلياء األمكر، كباقي مكظف

االنتخابات أعادت تشكيؿ السمطة داخؿ المدرسة، كساىمت في إعطاء المعمميف حرية أكبر في استخداـ 
أساليب تدريس متنكعة، كأنيا ساىمت في تحديد األنماط القيادية التي يرغب بيا المعممكف في المدرسة، كما 

كقد اكصت الدراسة المدرسة بطابع ديمقراطي، عمى أساس أف المعمميف مكاطنكف فييا،  أنيا صبغت
 القدرة عمى تحقيؽ التميز كاإلبداع، كتحقيؽ أىدافيا بشكؿ أكثر سرعة كدقة. بضركرة تحسيف 

 
 (Chibani, 2010)ىاجؿ شيباف 
ث اعتمدت الدراسة عمى مقياس البحث في أطر القيادة المتبعة لدل مديرم المدارس، حيإلى  الدراسةىدفت 
 االستبانة الدراسة استخدمت، اإلنساني، كالبنيكم، ك القيادية، كالذم يقيس اإلطار السياسي، كالرمزم األطر
تكصمت ك  ( مدارس في لبناف،8مقسميف عمى ) ( مديران 158أجريت عمى عينة مف )ك  البيانات، لجمع كأداة

تمؾ التي تتعمؽ باإلطار الرمزم المتعمؽ  ةبعة مف قبؿ مدير المدرسالقيادية المت األطرأف أبرز إلى  الدراسة
في  ديريفالىتماـ بتعريؼ المعمميف كالمكأكصت الدراسة بضركرة ا بالعبلقات اإلنسانية، كاإلطار البنيكم.

يئة مية التعميمية كالبالمؤسسات التعميمية بمفاىيـ أطر القيادة كدكرىا في تحسيف مخرجات التعميـ كسير العم
 المدرسية.

 ( Ross, 2007) Sasnett &ساسنيت وروس 
كالعبلقة  ،، كعدد أطر القيادة التي يستخدميا المخرجكفاألطرأك  أساليب القيادة معرفةإلى  الدراسة ىدفت

بيف أطر القيادة كتصكراتيـ حكؿ فعاليتيـ كمدير ككقائد، تيظير الدراسة أف مديرم البرامج كاثقكف مف 
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راتيـ البنيكية كأقؿ ثقة بالميارات السياسية كالرمزية المطمكبة مف القادة، كترتبط ىذه الميارات إنسانيتيـ كميا
مديرم البرامج في تطكيرىـ الميني كتكسيع  د تساعد نتائج الدراسةبدكرىا بفعاليتيا الذاتية كمدراء كقادة، ق

مف خبلؿ مسح مديرم  مع بياناتبرامج إدارة المعمكمات الصحية كتنظيـ في مجاؿ العمكـ الصحية، تـ ج
البرامج مف برامج إدارة المعمكمات الصحية لمدة سنتيف كأربعة في جميع أنحاء الكاليات المتحدة. كقد أدرجت 
دارة  قائمة بمديرم البرامج لمدة سنتيف كأربعة أعكاـ في لجنة االعتماد لتدريس المعمكماتية الصحية كا 

يف عبر البريد اإللكتركني بخصكص الدراسة كمشاركتيـ. كافؽ المعمكمات، تـ إرساؿ قائمة المشارك
الذاتي. يقيس االستبياف أسمكب  LOIالمشارككف الميتمكف طكاعية كأكممكا إلكتركنيان استبياف بكلماف ك

)أنماط( القيادة المتصكرة لممشاركيف كالفعالية المدركة كقادة كمدراء. تـ البحث في مائتيف كأربعيف دراسة 
. تـ استخداـ بيانات مف (40.4%)بمعدؿ استجابة  -استقصاء  (97)ية، كتـ االنتياء مف استقصائ

 فستبيااإكماؿ في ف لـ يتـ استخدامو بسبب األخطاء ستبياا ((33في الحسابات اإلحصائية،  ان مجيب (64)
ؿ في كالفش ،تعقيد المسحإلى  كممو، كيرجع معدؿ الفاقد المرتفع في جزء منوبأء الستقصاعدـ إكماؿ اأك 

، االختبلؼ الرئيسي بيف ىذه المجمكعة بيف الفعالية اإلدارية كالقيادة تالتعميماب تكقع عدـ يقيف المستجيبيف
ىك إدراكيـ بأف فاعمية القيادة ترتبط بكافة اإلطارات بينما تتطمب اإلدارة الفعالة مجمكعة أصغر مف 

الفعالة عمى أنيا تتطمب ميارات بنيكية كسياسية كرمزية  اإلدارةإلى  الميارات مف القيادة الفعالة، كاف ينظر
اإلنسانية في تصكر  ةالثبلثة األخرل، إف إدراؾ القياد األطرإلى  في حيف تتطمب القيادة اإلنسانية باإلضافة

 ما ىك مطمكب ليككف قائدان جيدان أمر مفيكـ، فمفتاح القيادة القكية ىك القدرة عمى تحفيز اآلخريف كالتأكد مف
 أف تصرفاتيـ تتكافؽ مع األىداؼ المنشكدة.

 
  ((Reiss, 2006رايس 

الكشؼ عف العبلقات بيف أنماط السيادة الدماغية كأساليب القيادة القائمة عمى فكرة إلى  ىدفت ىذه الدراسة
أف التركيز عمى سيادة الدماغ يمكف أف يككف لو القدرة عمى فرض كظائؼ أقؿ أىمية. قد يككف ىذا ميمان 

ي تطكير القيادة التمريضية، كالتي ستشمؿ كظائؼ الدماغ التي تؤثر عمى معرفة الممرضات كتصرفاتيف ف
في أساليب اإلدارة، قد تساعد المعرفة المكتسبة عمى تركيز الطاقات كتحسيف العمميات كمساعدة مديرم 

تساعد عمى التركيز  داةلدراسة، أف تستخدـ النتائج كأالتمريض في كضع معايير كاقعية كفعالة، كأكصت ا
زيادة التبصر في ك عمى العكامؿ اإليجابية المكصى بيا لغرض زيادة رضا المكظفيف كااللتزاـ التنظيمي، 

األجيزة: مجمكعة كاممة مف أساليب القيادة التي ك تحسينات في تعميـ التمريض، إلى  العبلقات قد يؤدم
يادة التحكيمية كقيادة المعامبلت كالنتائج كأداة (، القX MLQ)تطبؽ استبياف القيادة متعدد العكامؿ 
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(Herrmann Brain Dominance HBDI كما يراىا الممرضات )- First Line 

Mangers .  تابع لمدرسة طبية كبرل  ( 2:59أراضي )أجريت الدراسة في مستشفى تعميمي كبير في
 يرممف مد( 80)إلى  االستبيانات ذات تاريخ طكيؿ مف التعميـ الطبي كالتمريضي. اإلجراء: تـ تسميـ

First Line Nurse  تحميؿ البيانات: كانت إجراءات يستخدمكف تقنية التقييـ الذاتي. الذيف شغبلىـ
لتبايف، كاالرتباطات ، كتحميؿ اtالتحميؿ اإلحصائي تختبر الفرضية باستخداـ اإلحصاء الكصفي، كاختبارات 

. قد يككف مف الممكف التنبؤ 2ىيمنة الدماغ كأنماط القيادة.  . تقكم النتائج العبلقة بيف1كاالنحدار. 
التي تعتبر  الفرعية ألنماط القيادة . استخدمت عينة الدراسة جزءان مف المقاييس3بأساليب القيادة كنتائجيا. 

يز . تتم4األنماط النشطة في المقاييس الفرعية ألسمكب القيادة في المعامبلت كأساليب القيادة التحكيمية. 
عينة الدراسة بأنيا تحديد عدد صحيح مف الدماغ كمجمكعة سائدة عف مستخدمي الدماغ األيسر. كيكشؼ 

ستخدمكف أسمكب قيادة فحص مجمكعة أنماط القيادة الرئيسية كالنتائج أف مستخدمي الدماغ المناسبيف، ي
بشكؿ كبير في الربعيف باء  فالمديرك كيييمف  .5كيحققكف كميات أكبر مف مقاييس النتائج.  أكثر تحكيبلن 

 كجيـ كيقترباف مف تمؾ األرباع، كمعظـ الباقي يقعكف في الربع داؿ.
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 2.8
 

تناكلت الباحثة مجمكعة مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية كالتي تناكلت مفاىيـ الدراسة، حيث تناكلت 
(، كدراسة 2015الحؽ كالعجيمي ) لسيادة الدماغية مثؿ دراسة عبدمجمكعة مف الدراسات التي تتعمؽ با

(. كقد استفادت الباحثة مف ىذه الدراسات في بناء 2014(، كدراسة نكافمو كالينداسي )2015حمكدة )
التعرؼ عمى المقاييس المستخدمة في تحديد نمط السيادة إلى  النظرم كالمفاىيمي لمدراسة، باإلضافة اإلطار

( 2009) الكراد في دراسة الطيراكم كآخركف (Diane, 2005) السائد مثؿ مقياس ديافالدماغية 
أجريت الدراسات السابقة المتعمقة  كقد، (Klier, 2009كمقياس ) ،Herman كمقياس ىيرماف

الطبلب، كالمعمميف، كالرياضييف، حيث كجدت الباحثة ندرة في كمختمفة  مجتمعات عمىبالسيادة الدماغية 
 .عمى حد عمـ الباحثة مديرم المدارس مجتمعت السابقة التي تناكلت أنماط السيادة الدماغية في الدراسا

كاألنماط القيادية،  األطركالتي تناكلت  ،كما تناكلت الباحثة مجمكعة مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية
كفي تعريؼ  ،كالمفاىيمي ،اإلطار النظرم كتطكير كقد استفادت الباحثة مف ىذه الدراسات في بناء

كالعياصرة  ،(2010) كحداد ،(2017مصطمحات الدراسة كربطيا بالنظريات العممية مثؿ دراسة الشمبي )
القيادية لدل مديرم  األطر(، كالحظت الباحثة أف ىناؾ ندرة في الدراسات العربية التي تناكلت 2003)
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-Al( كدراسة العمرم )2003عدا دراسة حرحش ) كأف أغمبيا كاف يتناكؿ األنماط القيادية ما ،المدارس

Omari, 2013 القيادية مثؿ دراسة مايزر  األطر تناكلت (، في حيف أف الدراسات السابقة األجنبية قد
(Myers, 2011كدراسة ساسنيت ) ( كركسSasnett & Ross, 2007 كدراسة جيدككغمك )
(Gedikoglu, 2013). 

كالتي تناكلت  -حسب عمـ الباحثة–السابقة بأنيا الدراسة األكلى  راساتكقد تميزت الدراسة الحالية عف الد
 ،في سياؽ المدارس الحككمية أجريتالقيادية، كما أنيا تتميز ككنيا  األطرالعبلقة بيف السيادة الدماغية ك 

 في كاحدة مف المحافظات الفمسطينية.ك 



 

47 

 
 
 

 الفصؿ الثالث
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 الطريقة واإلجراءات 

 
ت التي اتبعتيا الباحثة في دراستيا، بدءان مف منيج الدراسة، يتناكؿ ىذا الفصؿ تكضيحان لمطريقة كاإلجراءا

ككذلؾ األداة المستخدمة في جمع البيانات المتعمقة بالسيادة الدماغية  ،كعينتيا ،ككصؼ مجتمع الدراسة
القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية، كما  األطركعبلقتيا ب
صفان لكيفية إعداد أداة الدراسة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كتحديد متغيرات الدراسة، كتضمف كذلؾ تتضمف ك 

 إجراءات تطبيؽ الدراسة كالمعالجات اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ النتائج.
 

 منيج الدراسة: 0.1
 
مراجعة  مف خبلؿ البيانات جمع في االرتباطي الكصفي المنيج ىذه الدراسة فيالباحثة  استخدمت لقد

 خاصة بالدراسة أداة عمى االعتماد كتـ كما الصمة، ذات كالمقاالت العممية كالرسائؿ ،كاألبحاث ،األدبيات

 .البيانات كلجمع
 

  مجتمع الدراسة: 8.1
 

مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف في الضفة الغربية حيث بمغ عدد  عمى الدراسة مجتمع اشتمؿ
 ( حسب المديرية. 1( مدرسة مكزعة كما في الجدكؿ رقـ )(244ارس في محافظة جنيف المد
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 : تكزيع المدارس الحككمية في محافظة جنيف حسب المديرية(1.3)جدكؿ رقـ  
 

 %النسبة العدد المديرية
 %62.7 153 جنيف

 %37.3 91 قباطية
 %100 244 المجمكع

 
 يكضح ذلؾ: (1.3) المدرسة كالجدكؿ رقـكما تـ تكزيع مجتمع الدراسة حسب جنس 

 
 تكزيع المدارس الحككمية في محافظة جنيف حسب جنس المدرسة (2.3) جدكؿ رقـ

 

 %النسبة العدد جنس المدرسة
 %53.7 131 ذككر 

 %46.3 113 اناث
 %100 244 المجمكع

 
 عينة الدراسة:  1.1

 

صائي مف جميع المدارس الحككمية في محافظة مف حجـ المجتمع اإلح   عنقكدية مركبة تـ اختيار عينة
جنيف حيث كاف حجـ العينة الكمي حسب عدد االستبانات التي تـ استعادتيا كتـ إجراء الدراسة عمييا ىك 

( مف حجـ المجتمع الكمي كالجدكؿ رقـ (%62.3( مديران كمديرة حيث تمثؿ ىذه العينة ما نسبتو 152)
 راتيا األساسية.( يكضح عينة الدراسة حسب متغي3.3)
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 .: كصؼ عينة الدراسة حسب متغيراتيا األساسية(3.3)جدكؿ رقـ 
 

 النسبة المئكية العدد الفئة المتغير

 الجنس
 49.3 75 ذكر

 50.7 77 أنثى
 100.0 152 المجمكع

 عدد سنكات الخبرة في اإلدارة

 19.7 30 سنكات 6أقؿ مف 
 22.4 34 سنكات 6-21

 57.9 88 سنكات 21أكثر مف 
 100.0 152 المجمكع

 التخصص

 66.4 101 عمـك انسانية
 28.9 44 عممية
 4.6 7 أخرل

 100.0 152 المجمكع

 المؤىؿ العممي

 9.2 14 دبمـك
 66.4 101 بكالكريكس

 24.3 37 أعمى مف بكالكريكس
 100.0 152 المجمكع

 مستكل المدرسة

 50.7 77 أساسي
 49.3 75 ثانكم
 100.0 152 كعالمجم

 
 أداة الدراسة: 4.1

 

 :لجمع المعمكمات، كتككنت مف ثبلثة أقساـ، كفيما يأتي عرضان لياقامت الباحثة باستخداـ االستبانة كأداة 
 

 القسـ األكؿ: احتكل معمكمات عامة لمتعريؼ بمدير المدرسة كىي:
 ل المدرسة.الجنس، كسنكات الخبرة في اإلدارة، كالمؤىؿ العممي، كالتخصص، كمستك 
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 السيادة الدماغية الثاني: أداةالقسـ 
 theلتحديد الدماغ المسيطر ) Herman ىيرماف ، أداةاعتمدت الباحثة عمى الجانب السائد مف الدماغ

Herman brain dominance instrument (HBDI ) ىك نظاـ لقياس ككصؼ ك
أثناء تكليو قيادة التعميـ  Hermanاف تفضيبلت التفكير لدل األفراد، قاـ بتصميمو كلياـ "نيد" ىيرم

حاكر تمثؿ أنماط م ةأربع ( فقرة مكزعة عمى43) مفيره كتككف اإلدارم، حيث قامت الباحثة بترجمتو كتطك 
 كزعت عمييا الفقرات كما يأتي:      (،)العقبلني، كالمتأكد، كالعاطفي، كالتجريبي السيادة الدماغية

 .( 3126الييبلت، )
 .(1-8مف )( فقرات 8لعقبلني كتككف مف )األكؿ: ا النمط
 .9-16)مف )( فقرات 8الثاني: المتأكد كتككف مف ) النمط

 .(17-24مف )( فقرات 8الثالث: العاطفي كتككف مف ) النمط
 .(25-32مف ) ( فقرات8الرابع: التجريبي كتككف مف ) النمط

 
 القيادية:  األطر أداةالقسـ الثالث: 

 
، تككف القيادية األطرمف خبلؿ مراجعة األدب التربكم ذك العبلقة في مجاؿ  األداة ىذه ببناءقامت الباحثة 

 ،كاإلطار السياسي ،اإلطار الرمزم)ة محاكر تمثؿ األطر القيادية لممدير أربع( فقرة مكزعة عمى (32 مف
 كزعت عمييا الفقرات كما يأتي: ، (كاإلطار اإلنساني ،كاإلطار البنيكم

 .(1-8مف )( فقرات 8ار الرمزم كتككف مف )اإلطار األكؿ: اإلط
 .9-16)مف )( فقرات 8اإلطار الثاني: السياسي كتككف مف )
 .(17-24مف )( فقرات 8اإلطار الثالث: البنيكم كتككف مف )
 .(25-32مف ) ( فقرات8اإلطار الرابع: اإلنساني كتككف مف )

 
لجميع فقرات  األكزاف كأعطت الفقرات تبني كقد الخماسي ليكرت مقياس حسب االستبانة تصميـ تـ كقد

: أبدان ) ،(درجتاف: نادران ) ،(درجات 4: أحيانان ) ،(درجات 5: غالبان ) ،(درجات 6: دائمان : )يأتي كمااالستبانة 
 (.درجة
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 صدؽ أدوات الدراسة: 1.1
 

ثة بعرضيا (، قامت الباح3)بعد تصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية ممحؽ رقـ ك لمتحقؽ مف صدؽ األداة، 
جامعة القدس، كجامعة ة كالتعميـ مف أساتذة الجامعات )عمى مجمكعة مف المختصيف في مجاؿ التربي

، كمجمكعة مف (ستقبلؿ، كجامعة بير زيت، كجامعة اال(خضكرم)التقنية فمسطيف امعة جكطنية، ك النجاح ال
 في( √المحكميف كضع إشارة ) (. حيث طمبت الباحثة مف2ذكم الخبرة في المؤسسات التربكية ممحؽ رقـ )

 في( √) إشارة ككضع تقيسو، الذم لممجاؿ مبلئمة الفقرات كانت إذا الفقرة مبلئمة مدل يمثؿ الذم العمكد
عطاء التعديبلت المناسبة إذا لـ تكف إ لغكيان، الفقرة كضكح يمثؿ الذم العمكد ذا كانت الفقرة كاضحة لغكيان. كا 

مف المحكميف قامت الباحثة بتفريغ نتائج التحكيـ، فتـ تعديؿ الفقرات التي  كذلؾ، كبعد استرجاع االستبانات
أجمع عمى تعديميا معظـ المحكميف، كاستبعاد بعض الفقرات التي تقيس العنصر ذاتو بأكثر مف صيغة، 

ثـ أخرجت االستبانة بصكرتيا النيائية  كذلؾ لمحد مف البنكد المكررة، ككذلؾ إعادة صياغة بعض الفقرات
   (.3ممحؽ رقـ )

 
 صدؽ االتساؽ الداخمي: 

 
يقصد باالتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبياف مع المجاؿ الذم تنتمي إليو الفقرة 

مدل اتساؽ كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة مع الدرجة الكمية لبلستبياف كقد قامت الباحثة إلى  باإلضافة
ستبياف مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط لكؿ فقرة مف الفقرات مع بحساب االتساؽ الداخمي لفقرات اال

حساب معامبلت االرتباط لكؿ مجاؿ مف المجاالت مع الدرجة إلى  المجاؿ الذم تنتمي إليو الفقرة باإلضافة
 الكمية لممجاؿ. 

 
 نتائج االتساؽ الداخمي الستبانة السيادة الدماغية: .1

 
اؿ مف مجاالت السيادة الدماغية كالدرجة الكمية لممجاؿ كالتي جاءت معامبلت االرتباط بيف كؿ مج تبيف اف

 متكسطة كمناسبة ألغراض الدراسة، كالذم يدؿ عمى أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية
(α ≤ 0.05) (4.4، كىذا ما جاء في الجدكؿ )كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع مف أجمو. 
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تساؽ الداخمي بيف فقرات السيادة الدماغية كالدرجة الكمية تـ حساب معامؿ ارتباط مف أجؿ قياس االك 
 تكضح ذلؾ  (4.3)بيرسكف كالنتائج في الجدكؿ رقـ 

حصائية بيف كؿ فقرة مف فقرات عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إ( أنو يكجد 4.3تشير نتائج جدكؿ )و
  قيمة مستكل الداللة المحسكب أقؿ مف مستكل الداللة السيادة الدماغية كالدرجة الكمية لممجاؿ حيث

(α ≤ 0.05)  مف الداللة المحسكب ليا أقؿ ( أما باقي الفقرات فإف مستكل23، 18، 25)لمفقرات  
(α ≤ 0.01 )( فالعبلقة بيف ىاتيف الفقرتيف كالدرجة الكمية لممجاؿ غير دالة 10، 3باستثناء كؿ مف الفقرات )

 ≥ α)كىاتيف القيمتيف أكبر مف  (0.593)، (0.349)ستكل الداللة عمى ىاتيف الفقرتيف إحصائيان حيث بمغ م
0.05) 
 

 القيادية األطرنتائج االتساؽ الداخمي الستبانة  .1
 

 القيادية عمى الدرجة الكمية لممجاؿ. األطرالداخمي لكؿ مجاؿ مف مجاالت  االتساؽ (1.1) يكضح الجدكؿ
 األطر( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت 4.3ـ )أظيرت النتائج في الجدكؿ رقحيث 

يدؿ عمى أف معامبلت طة كمناسبة ألغراض الدراسة كما ك ت متكسقيادية كالدرجة الكمية لممجاؿ جاءال
( كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ كيقيس ما كضع α ≤ 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستكل الداللة المعنكية )

 مف أجمو.

باط بيرسكف القيادية كالدرجة الكمية تـ حساب معامؿ االرت األطرجؿ قياس االتساؽ الداخمي بيف فقرات مف أ
 .(5.3)ت النتائج كما في الجدكؿ رقـ عمى مستكل الفقرة كجاء

ادية القي األطر( أنو يكجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف كؿ فقرة مف فقرات 5.3تشير نتائج جدكؿ )
لجميع  (α ≤ 0.05) قيمة مستكل الداللة المحسكب أقؿ مف مستكل الداللةلكمية لممجاؿ حيث كالدرجة ا

 (. 17( باستثناء الفقرة )α ≤ 0.01) مفمستكل الداللة المحسكب ليا أقؿ الفقرات، كىناؾ فقرات جاء 
 ثبات األداة:  1.1
 

ؿ تحديد االتساؽ الداخمي لفقرات مف أجؿ قياس ثبات أداة الدراسة استخدمت معادلة كركنباخ ألفا مف أج
% كتشير ىذه القيمة أف األداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة كتفي بأغراض ىذه 69.2االستبانة فبمغت 

 الدراسة. 
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 : معامبلت كركنباخ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت أدكات الدراسة كمعامؿ الثبات الكمي.(6.3)جدكؿ رقـ 
 

 معامؿ كركنباخ ألفا المجاؿ القسـ 
 0.71 العقبلني السيادة الدماغية أداة

 0.76 المتأكد

 0.78 العاطفي

 0.77 التجريبي

 0.82 اإلطار الرمزم القيادية األطر أداة

 0.79 اإلطار السياسي

 0.75 اإلطار البنيكم

 0.77 اإلطار االنساني

 
 

 متغيرات الدراسة: 1.1
 

القيادية كالعبلقة بينيما لدل مديرم المدارس  األطراغية ك تـ في ىذه الدراسة قياس أنماط السيادة الدم
الحككمية في محافظة جنيف في الضفة الغربية باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي مف أجؿ اختبار العبلقات 

 االرتباطية كالسببية بيف ىذه المتغيرات.
 جاءت متغيرات الدراسة كما يأتي: 
 :المتغيرات الديمغرافية: )المستقمة(

 (انثى ذكر،) مستكياف كلو: جنسال

 (سنكات 11 مف أكثر سنكات، 5-11)) سنكات، 5 مف أقؿ) مستكيات ثبلثة كلو: الخبرة سنكات عدد

 (أخرل عممية، إنسانية، عمكـ) مستكيات ثبلثة كلو: التخصص

،) كىي مستكيات ثبلثة كلو: العممي المؤىؿ  (بكالكريكس مف أعمى بكالكريكس، دبمـك

 (ثانكم أساسي،) مستكياف كلو: المدرسة مستكل
 المتغيرات التابعة: 

 لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف أنماط السيادة الدماغية

 المدارس الحككمية في محافظة جنيفالقيادية لدل مديرم  األطر
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 القيادية. األطرالعبلقة االرتباطية كىي متغيرم أنماط السيادة الدماغية ك 
 

 دراسة:جراءات الإ 2.1
 

تـ حصر مجتمع الدراسة كالمتمثؿ في مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف، كتـ بناء كتطكير أداة 
 )تكرانسالدراسة بعد اطبلع الباحثة عمى مجمكعة مف األدكات المستخدمة في مثؿ ىذه الدراسة مثؿ أداتي 

دب التربكم الذم بحث في مكضكعي الدماغية ك)حرحش( لؤلطر القيادية كاأل لمسيادة Hermanكىيرماف( 
 القيادية. األطرالسيادة الدماغية ك 

 
 كتـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف.

تـ التنسيؽ بيف جامعة القدس ككزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، كمديريات التربية كالتعميـ في محافظة جنيف 
 ك المدارس الحككمية في محافظة جنيف لتسييؿ ميمة الباحثة بتكزيع االستبانات كجمعيا.التابعة ليا، كمدير 

كتابان لممدراء، ككضعت  كتسميـمكاتب التربية كالتعميـ في مديرتي جنيف كقباطية لمتنسيؽ معيا إلى  تـ التكجو
الباحثة االستبانات ككزعت الباحثة االستبانات الخاصة بكؿ مدرسة داخؿ مغمؼ كتب عميو رقـ المدرسة، 

كشرحت عمى المدارس، كاستعانت بمكاتب التربية كالتعميـ لمكصكؿ إلى المدارس داخؿ الخط األخضر، 
، ككاف ذلؾ في الفصؿ مدراء المدارساإلجابة عف تساؤالت إلى  الغاية األساسية مف الدراسة باإلضافة

ديريف إلرشادات الكافية لمساعدة المتعميمات كا(. ككانت األداة مزكدة بال2017-2018الثاني لمعاـ الدراسي )
 جابة عف الفقرات.عمى كيفية اإل

كزعت االستبانات عمى أفراد عينة الدراسة في المدارس التابعة لمديرتي التربية كالتعميـ في جنيف كقباطية، ك 
ة المسترجعة كاستغرقت عممية جمع البيانات أربعيف يكمان، كبمغ عدد استبانات مديرم المدارس الحككمي

( مف االستبانات المرسمة، كبعد مراجعتيا كتدقيقيا كانت جميعيا صالحة، %62.3( استبانة بنسبة )152)
 Theكعكلجت باستخداـ  (%100استبانة بنسبة ) (152)كبيذا كاف مجمكع االستبانات الصالحة لمتحميؿ 

 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS.) 
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 لمعالجات اإلحصائية:ا 3.1
 

 :استخدمت الباحثة األساليب المناسبة كمنيا
 المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية. -2
 معامؿ االرتباط بيرسكف. -3
 اختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف. -4
 .(One Wa ANOVAتحميؿ التبايف األحادم ) -5
 .ية( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابScheffel Testاختبار شيفيو ) -6
 الحرجة كمعامؿ ارتباط بيرسكف،  tتحميؿ االنحدار الخطي البسيط الحتساب قيـ   -7
Rكمعامؿ التفسير )التحديد(  Fتحميؿ االنحدار الخطي المتعدد الحتساب قيـ  -8

2 
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 الفصؿ الرابع:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة:
 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:  0.4
 

القيادية لدل مديرم المدارس  األطراغية كعبلقتيا بدراسة أنماط السيادة الدمإلى  تيدؼ ىذه الدراسة
ىما: مقياس السيادة الدماغية كيمثمو  بأداتيفالحككمية في محافظة جنيف، كاستخدمت أداتي الدراسة الممثمة 

 األطرمجاالت فرعية كىي العقبلني، كالمتأكد، كالعاطفي كالتجريبي، كمقياس  أربعإلى  فقرة مقسمة (32)
 .مجاالت كىي )الرمزم، كالسياسي، كالبنيكم، كاإلنساني( أربعإلى  فقرة مقسمة( 32) يمثموالقيادية ك 

 
  ككانت نتائج الدراسة عمى النحك االتي:

 
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس األوؿ لمدراسة والذي نصو:أواًل: 

 
 ما مستوى السيادة الدماغية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة جنيف؟ .0

 
نمط مف مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ 

 .أنماط السيادة الدماغية
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 يظير متكسطات األنماط األربعة:  :(1.4) الجدكؿ رقـ
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي النمط رقـ الفقرة
 0.32883 4.1372 العقبلني 2

 0.26489 4.4207 كدالمتأ 3
 0.32411 4.5619 العاطفي 4
 0.54109 3.6086 التجريبي 5

 0.23586 4.1821 الدرجة الكمية 

 
( أف نمط السيادة الدماغية السائد لدل مديرم المدارس الحككمية في 1.4جدكؿ )اليتضح مف نتائج 

يو نمط السيادة الدماغية يم(، 4.5619محافظة جنيف ىك النمط العاطفي حيث حصؿ عمى أعمى متكسط )
المتأكد، في حيف كاف أقؿ أنماط السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف ىك 

( يكضح التمثيؿ البياني باستخداـ القطاعات الدائرية ألنماط 1.4(. كالشكؿ )3.6086النمط التجريبي )
 محافظة جنيف.السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في 

 
 : يظير النمط الدماغي السائد(8.4)الجدكؿ رقـ 

  
 النسبة المئكية  التكرار نماط السيادة الدماغيةأ

 D 8 5.3)التجريبي(

 A 9 5.9)العقبلني(

 B 44 28.9)المتأكد(

 C 91 59.9)العاطفي(

 100.0 152 المجمكع

 
ك نمط تابع لمشؽ األيسر مف الدماغ ىك النمط ( كىC( بأف النمط العاطفي )2.4) كيتضح مف الجدكؿ رقـ
مف مديرم المدارس الحككمية في عينة الدراسة، كجاء نمط السيادة  (% (59.9السائد في الدماغ لدل 

مف مديرم المدارس كىك أيضان نمط تابع لمشؽ األيسر  (% (28.9الدماغية المتأكد في المرتبة الثانية لدل 
الدماغية التجريبي كالعقبلني كىي خاصة بالشؽ األيمف فقد شكمت نسبة  مف الدماغ، أما نمطي السيادة
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عمى التكالي. كلتكضيح درجة شيكع النمط الدماغي السائد قامت الباحثة بحساب  (% (5.9ك (% (5.3
( يكضح 2.4) التكرارات كالنسب المئكية ألنماط السيادة الدماغية لدل مدارس محافظة جنيف كالشكؿ رقـ

 ذلؾ.

  
كضيح العبلقة بيف أنماط السيادة الدماغية األربعة سابقة الذكر كبيف جانبي الدماغ األيسر األيمف قامت كلت

الباحثة باستخراج التكرارات كالنسب المئكية ألنماط السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في 
  :(3.4) محافظة جنيف كما في الجدكؿ رقـ

 
 النسبة المئكية لتكرارا نماط السيادة الدماغيةأ

 27.6 42 يمفاأل

 72.4 110 يسراأل

 100.0 152 المجمكع

 

أف الشؽ األيسر مف الدماغ قد كاف الشؽ السائد لدل مديرم المدارس الحككمية  (4.5)كيتضح مف الجدكؿ 
مف عينة الدراسة، في حيف شكؿ الشؽ األيمف نسبة  (% (72.4في محافظة جنيف كقد شكؿ نسبة 

( يكضح الشكؿ البياني لتكزيع عينة الدراسة حسب الجانب السائد مف 2.4، كالشكؿ رقـ )(% (27.6
 جانبي الدماغ لعينة الدراسة.

 
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس الثاني لمدراسة والذي نصو:ثانيًا: 

 

 القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة جنيف؟ األطرما درجة ممارسة  .8
 

جؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ إطار مف مف أ
 القيادية. األطر
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: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لؤلطر القيادية التي يمارسيا مديرم المدارس (4.4)جدكؿ رقـ 
 الحككمية في محافظة جنيف. 

 
 

 االنحراؼ المعيارم تكسط الحسابيالم اإلطار رقـ الفقرة
 0.49758 4.4440 الرمزم 2

 0.92517 4.4930 السياسي 3
 0.60537 4.5145 البنيكم 4
 0.74203 4.6612 االنساني 5

 0.45911 4.5281 الدرجة الكمية 

 

( أف اإلطار القيادم األكثر ممارسة لدل مديرم المدارس الحككمية في 4.4يتضح مف نتائج جدكؿ )
( يميو اإلطار البنيكم في 4.6612حيث حصؿ عمى أعمى متكسط ) ،حافظة جنيف ىك اإلطار اإلنسانيم

القيادية ممارسة لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف في الضفة الغربية  األطرحيف كاف أقؿ 
( يكضح 4.5ؿ ). كالشكاألطر( بالمقارنة مع درجة ممارسة المدراء لباقي 4.4440ىك اإلطار الرمزم )

التمثيؿ البياني باستخداـ القطاعات الدائرية لؤلطر القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة 
 جنيف.

 
 النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثالث:ثالثًا: 

 
 نماط السيادة الدماغية لدى مديري المدارس في محافظةأل  تقديرات أفراد عينة الدراسة ىؿ تختمؼ .3

 ومستوى المدرسة(.  الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤىؿ العممي، والتخصص،باختالؼ )جنيف 
 

 الفرضيات التالية:إلى  كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو
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 :االولى ةفرضيلنتائج ا
 

 عينة أفراد تقديرات سطاتفي متك  (α ≤ 0.05داللة )المستكل  ندؽ ذات داللة إحصائية عال تكجد فرك 
 متغير الجنس.إلى  السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلنماط أل الدراسة

 
( تكضح 5.4لمعينات المستقمة كنتائج الجدكؿ رقـ ) -مف أجؿ اختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت

 ذلؾ.
 

ة لمعرفة داللة الفركؽ في ( لمعينات المستقمindependent t-test): نتائج اختبار "ت" (5.4)جدكؿ رقـ 
متغير إلى  متكسطات مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

 الجنس.
 

 -ت 77انثى ف =  75ذكر ف=  المجاؿ 
 المحسكبة

مستكل 
الداللة 
 المحسكب

الكسط  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

لسػػػػػػػػػػػػػػيادة ا
 الدماغية

 1.41 2.13 0.32 4.11 0.32 4.16 العقبلني
 1.476 1:.1 0.245 4.40 0.283 4.44 المتأكد

 1.644 1.73 0.356 4.54 0.28 4.57 العاطفي

 1.586 -1.827 0.519 3.63 0.56 3.57 التجريبي

 
قبكؿ إلى  لنتائج( نتائج اختبار )ت( لفحص الفرضية حسب الجنس، حيث تشير ا5.4يبيف الجدكؿ )

(، كفي 0.365(، كفي مجاؿ المتأكد )0.3الفرضية الصفرية، فقد بمغ مستكل الداللة في المجاؿ العقبلني )
يبلحظ مف النتائج قبكؿ الفرضية، حيث ال ك (. 0.475(، كفي المجاؿ التجريبي )0.533) المجاؿ العاطفي
ي متكسطات مستكل السيادة الدماغية لدل ف (α ≤ 0.05إحصائيا عند مستكل الداللة )تكجد فركؽ دالة 

 متغير الجنس.إلى  مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
 

 نتائج الفرضية الثانية:
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 عينة أفراد تقديرات ( في متكسطاتα ≤ 0.05داللة )الداللة إحصائية عند مستكل ال تكجد فركؽ ذات 
سنكات متغير إلى  مدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلالسيادة الدماغية لدل مديرم الألنماط  الدراسة
 الخبرة.

 

لمستكل السيادة الدماغية أجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمف 
إلى  متغير سنكات الخبرة، حيث بينت النتائجإلى  تعزلجنيف لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة 

لمستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في فركقان في المتكسطات الحسابية  أف ىناؾ
الختبار فيما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية ك ، متغير سنكات الخبرةإلى  محافظة جنيف تبعان 

  ( تبيف ذلؾ.6.4استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كنتائج جدكؿ )
 

مستكل السيادة نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية (: 6.4جدكؿ )
 .متغير سنكات الخبرةإلى  مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل الدماغية لدل

 
 

 المتغير     

 
 المجاالت

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
مربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 االنحرافات

متكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 االنحرافات

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكل  محسكبة ال -ؼ
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المحسكب
 0.840 0.174 0.019 2 0.038 بيف المجمكعات العقبلني

 0.109 149 16.289 داخؿ المجمكعات

  151 16.327 المجمكع

 0.427 0.856 0.060 2 0.120 بيف المجمكعات المتأكد

   0.070 149 10.474 داخؿ المجمكعات

    151 10.595 المجمكع

 يالعاطف

 *0.011 4.679 0.469 2 0.937 بيف المجمكعات

   0.100 149 14.925 داخؿ المجمكعات

    151 15.862 المجمكع

 التجريبي

 0.675 0.394 0.116 2 0.232 بيف المجمكعات

   0.295 149 43.976 داخؿ المجمكعات

    151 44.209 المجمكع
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في  (α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )( أنو ال تكجد فركؽ 6.4يتضح مف خبلؿ جدكؿ )ك 
متغير سنكات الخبرة إلى  مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

)العقبلني، كالمتأكد، كالتجريبي( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المجاؿ  كذلؾ عمى مجاالت
مما يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلؼ في استجابات المبحكثيف  (.α ≤ 0.05)أعمى مف مستكل الداللة 
 باختبلؼ سنكات الخبرة ليـ.

 
في مستكل  (α ≤ 0.05( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )6.4يتضح مف جدكؿ )

كذلؾ الخبرة متغير سنكات إلى  السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
 ≥ α)عمى المجاؿ)العاطفي( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المجاؿ أقؿ مف مستكل الداللة 

مما يدؿ عمى كجكد اختبلؼ في استجابات المبحكثيف باختبلؼ سنكات الخبرة لممبحكث، إذ بمغت  (.0.05
(، كلمعرفة α ≤ 0.05) د مستكل( كىذه القيمة ذات داللة عن(4.679، 151.2)قيمة )ؼ( بدرجات حرية )

(  مصدر ىذا الفرؽ فبل بد مف إجراء مقارنات بعدية باستخداـ اختبار شيفيو )ألف حجـ العينات غير متساكو
   عمى النحك اآلتي:

      
في مستكل  : نتائج اختبار المقارنات البعدية باستخداـ اختبار شيفيو لمعرفة مصدر الفرؽ(7.4) جدكؿ رقـ
عمى متغير سنكات الخبرة إلى  ماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلالسيادة الد

 المجاؿ العاطفي.
 

 مستوى الداللة الفرؽ في المتكسطات الخبرة الخبرة

 سنكات 5 قؿ مفأ
0.22920 سنكات 10-5

* 0.004 

 0.299 0.06976 سنكات 10كثر مف أ

 سنكات  5-10
-0.22920- سنكات 5قؿ مف أ

*
 0.004 

-0.15944- سنكات 10كثر مف أ
*

 0.014 

 سنكات 10كثر مف أ
 0.299 -0.06976- سنكات 5قؿ مف أ

0.15944 سنكات 10-5
* 0.014 
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( بيف مديرم α ≤ 0.05بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )( 8.5الجدكؿ ) مفيتضح حيث 
، كبيف (سنكات 5أقؿ مف )، كلصالح (سنكات 5-10)ك (سنكات 5أقؿ مف )المدارس مف فئة سنكات الخبرة 

 . (سنكات 10أكثر مف )كلصالح  (سنكات 5-10)ك (سنكات 10أكثر مف )
 

 نتيجة الفرضية الثالثة: 
 
 عينة أفراد تقديرات( في متكسطات α ≤ 0.05داللة )المستكل  عندتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ال

المؤىؿ متغير إلى  دماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلالسيادة ال ألنماط الدراسة
 .العممي

مستكل السيادة كمف أجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في 
نت ، حيث بيمتغير المؤىؿ العمميإلى  الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في النتائج أف ىناؾ فركقا في المتكسطات الحسابية 
الختبار فيما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية  .متغير المؤىؿ العمميإلى  محافظة جنيف تعزل
 ( تبيف ذلؾ.8.4التبايف األحادم كنتائج جدكؿ ) استخدـ اختبار تحميؿ
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مستكل السيادة : نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية (8.4)جدكؿ 
 المؤىؿ العممي.متغير إلى  الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

 
 المتغير
 

 المجاالت
 

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
مربعات 
 االنحرافات

متكسط 
 االنحرافات

مستكل  المحسكبة –ؼ 
الداللة 
 المحسكب

 0.412 0.892 0.097 2 0.193 بيف المجمكعات العقبلني

 0.108 149 16.134 داخؿ المجمكعات

  151 16.327 المجمكع

 0.972 0.028 0.002 2 0.004 بيف المجمكعات المتأكد

   0.071 149 10.591 داخؿ المجمكعات

    151 10.595 عالمجمك 

 العاطفي

 0.880 0.128 0.014 2 0.027 بيف المجمكعات

   0.106 149 15.835 داخؿ المجمكعات

    151 15.862 المجمكع

 التجريبي

 *0.014 4.432 1.241 2 2.482 بيف المجمكعات

   0.280 149 41.727 داخؿ المجمكعات

    151 44.209 المجمكع

 
( α ≤ 0.05) ( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة8.4)يتضح مف خبلؿ جدكؿ 

متغير المؤىؿ العممي إلى  مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
)العقبلني، كالمتأكد، كالعاطفي( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المجاؿ  كذلؾ عمى مجاالت

مما يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلؼ في كجيات النظر بيف المبحكثيف  (.α ≤ 0.05)مى مف مستكل الداللة أع
 باختبلؼ التخصص لممبحكث.

مستكل ( α ≤ 0.05) ( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة8.4يتضح مف خبلؿ جدكؿ )
كذلؾ متغير المؤىؿ العممي إلى  جنيف تعزلالسيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة 

 ≥ α)عمى المجاؿ )التجريبي( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المجاؿ أقؿ مف مستكل الداللة 

مما يدؿ عمى كجكد اختبلؼ في كجيات النظر بيف المبحكثيف باختبلؼ المؤىؿ العممي لممبحكث،  (.0.05
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(، α ≤ 0.05) كىذه القيمة ذات داللة عند مستكل 4.432(، 151.2إذ بمغت قيمة )ؼ( بدرجات حرية )
)ألف حجـ العينات غير  كلمعرفة مصدر ىذا الفرؽ فبل بد مف إجراء مقارنات بعدية باستخداـ اختبار شيفيو

     ( عمى النحك التالي:متساكو 
    

في مستكل  عرفة مصدر الفرؽ: نتائج اختبار المقارنات البعدية باستخداـ اختبار شيفيو لم(9.4)جدكؿ رقـ 
عمى متغير المؤىؿ العممي إلى  السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

 المجاؿ )التجريبي(
 

 مستكل الداللة الفرؽ في المتكسطات المؤىؿ العممي المؤىؿ العممي

 دبمـك
 0.092 -0.33239- بكالكريكس

-0.49228- أعمى مف بكالكريكس
*

 0.014* 

 بكالكريكس
 0.092 0.33239 دبمـك

 0.294 -0.15989- أعمى مف بكالكريكس

 أعمى مف بكالكريكس
0.49228 دبمـك

*
 0.014* 

 0.294 0.15989 بكالكريكس

 

( بيف مديرم α ≥ 0.05بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ) (9.4)مف الجدكؿ حيث يتضح 
 كلصالح المؤىؿ العممي أعمى مف بكالكريكس. الدبمـك كاعمى مف البكالكريكس المدارس مف

 
 نتيجة الفرضية الرابعة: 

 
 عينة أفراد تقديرات( في متكسطات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )

متغير إلى  يف تعزلالسيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جن ألنماط الدراسة
 .التخصص

مستكل السيادة كمف أجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في  
، حيث بينت متغير المؤىؿ العمميإلى  الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

ستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في مالنتائج أف ىناؾ فركقان في المتكسطات الحسابية 
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. الختبار فيما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية متغير التخصصإلى  في محافظة جنيف تعزل
  ( تبيف ذلؾ.10.4استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كنتائج جدكؿ )

 
مستكل السيادة ركؽ بيف المتكسطات الحسابية : نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الف(10.4)جدكؿ 

 .التخصصمتغير إلى  الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
 

 المتغير
 

 المجاالت

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
مربعات 
 االنحرافات

متكسط 
 االنحرافات

مستكل  المحسكبة –ؼ 
الداللة 
 المحسكب

 0.231 1.478 0.159 2 0.318 عاتبيف المجمك  العقبلني
 0.107 149 16.010 داخؿ المجمكعات

  151 16.327 المجمكع
 0.837 0.178 0.013 2 0.025 بيف المجمكعات المتأكد

   0.071 149 10.570 داخؿ المجمكعات
    151 10.595 المجمكع

 العاطفي
 *0.029 3.639 0.369 2 0.739 بيف المجمكعات

   0.101 149 15.123 المجمكعاتداخؿ 
    151 15.862 المجمكع

 التجريبي
 0.557 0.588 0.173 2 0.346 بيف المجمكعات
   0.294 149 43.863  داخؿ المجمكعات

    151 44.209 المجمكع

  ( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة10.4جدكؿ )اليتضح مف 
 السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلفي مستكل  (α ≤ 0.05) مستكل
)العقبلني، كالمتأكد، كالتجريبي( حيث كاف مستكل الداللة  كذلؾ عمى مجاالتمتغير التخصص إلى 

مما يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلؼ في  (،α ≤ 0.05)المحسكب عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 
 المبحكثيف باختبلؼ التخصص لممبحكث. استجابات

( في α ≤ 0.05) ( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة10.4يتضح مف خبلؿ جدكؿ )
متغير التخصص إلى  مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

المحسكب عمى ىذا المجاؿ أقؿ مف مستكل الداللة  )العاطفي( حيث كاف مستكل الداللة كذلؾ عمى المجاؿ
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(α ≤ 0.05 ) مما يدؿ عمى كجكد اختبلؼ في استجابات المبحكثيف باختبلؼ التخصص لممبحكث، إذ ،
(، α ≤ 0.05)ىذه القيمة ذات داللة عند مستكل ك  (3.639،)(151.2بمغت قيمة )ؼ( بدرجات حرية )

)ألف حجـ العينات غير  مقارنات بعدية باستخداـ اختبار شيفيوكلمعرفة مصدر ىذا الفرؽ فبل بد مف إجراء 
( عمى النحك اآلتي:     متساكو

في  : نتائج اختبار المقارنات البعدية باستخداـ اختبار شيفيو لمعرفة مصدر الفرؽ(11.4)جدكؿ رقـ    
عمى ير التخصص متغإلى  مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

 .)العاطفي( المجاؿ
 

 مستكل الداللة الفرؽ في المتكسطات التخصص التخصص

 العمـك اإلنسانية
 0.539 -06414.- التخصصات العممية

 0.078 28344. أخرل

 التخصصات العممية
 0.539 06414. العمـك اإلنسانية

 0.030 *34758. أخرل

 أخرل
 0.078 -28344.- العمـك اإلنسانية

 0.030 *-34758.- التخصصات العممية

 
 ( بيف مديرم المدارس مفα ≤ 0.05حيث يتضح بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

 التخصصات العممية. التخصصات العممية كالتخصصات األخرل كلصالح
 

 نتيجة الفرضية الخامسة: 
 

 عينة أفراد تقديرات ( في متكسطاتα ≤ 0.05داللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
متغير مستكل إلى  السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل ألنماط الدراسة

 المدرسة.
( تكضح 12.4لمعينات المستقمة كنتائج الجدكؿ رقـ ) -مف أجؿ اختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت

 .ذلؾ
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( لمعينات المستقمة عمى كافة مجاالت independent t-test): نتائج اختبار "ت" (12.4)قـ جدكؿ ر 
 .الدراسة تبعان لمتغير مستكل المدرسة

 
 -ت 75ثانكم ف =  77أساسي ف=  المجاؿ 

 المحسكبة
مستكل 
الداللة 

 المحسكب
الكسط  

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

السيادة 
 الدماغية

 0.100 -1.654- 0.33660 4.1817 0.31728 4.0939 العقبلني
 0.810 -0.241- 0.26036 4.4260 0.27083 4.4156 المتأكد
 0.146 -1.462- 0.61234 3.6733 0.45654 3.5455 العاطفي
 0.146 -1.462- 0.61234 3.6733 0.45654 3.5455 التجريبي

 
( بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت السيادة الدماغية لدل 12.4جدكؿ )التشير نتائج 

الفرضية الصفرية،  قبكؿمتغير مستكل المدرسة، أم إلى  مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
  ( α ≤ 0.05)حيث كاف مستكل الداللة عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 

  (.α ≤ 0.05الصفرية )
 

 النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الرابع:رابعًا: 
 

القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف  ؤلطرل تقديرات أفراد عينة الدراسة ىؿ تختمؼ
 ؟باختبلؼ )الجنس، كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي، كالتخصص، كمستكل المدرسة(

 فرضيات اآلتية:الإلى  كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو
 
 نتيجة فحص الفرضية السادسة كالتي نصيا:  .4

تقديرات أفراد عينة في متكسطات  (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 .متغير الجنسإلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل ؤلطرل الدراسة

( تكضح 13.4لمعينات المستقمة كنتائج الجدكؿ رقـ ) -ة تـ استخداـ اختبار تمف أجؿ اختبار ىذه الفرضي
 ذلؾ.



 

69 

( لمعينات المستقمة لمعرفة داللة الفركؽ independent t-test: نتائج اختبار "ت" )(13.4)جدكؿ رقـ 
إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرفي متكسطات درجة ممارسة 

 متغير الجنس.
 

مستكل الداللة  المحسكبة -ت 77أنثى ف =  75ذكر ف=  المجاؿ 
الكسط   المحسكب

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

ممارسة 
 األطر
 القيادية

 0.087 1.724 0.37053 4.5501 0.98075 4.7564 الرمزم
 0.641 0.467 0.33397 4.4253 0.62444 4.4631 السياسي
 0.140 1.483 0.77753 4.5860 0.34074 4.4410 البنيكم
 0.576 0.561 0.91680 4.4513 0.93792 4.5357 اإلنساني

 
 األطر( بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت درجة ممارسة 13.4تشير نتائج جدكؿ رقـ )

الفرضية  قبكؿمتغير الجنس، أم إلى  فظة جنيف تعزلالقيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محا
 ≥ α) الصفرية( α ≤ 0.05)الصفرية، حيث كاف مستكل الداللة عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 

0.05.) 
 

  :نتيجة الفرضية السابعة
 

 عينة أفراد تقديرات( في متكسطات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 سنكات الخبرة.متغير إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل لؤلطر الدراسة
 األطرلمستكل ممارسة أجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمف 

ير سنكات الخبرة. حيث بينت متغإلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
القيادية لدل مديرم المدارس  األطرلمستكل ممارسة  أف ىناؾ فركقان في المتكسطات الحسابيةإلى  النتائج

، الختبار فيما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة متغير سنكات الخبرةإلى  الحككمية في محافظة جنيف تعزل
 ( تبيف ذلؾ.14.4حادم كنتائج جدكؿ )إحصائية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األ
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مستكل ممارسة : نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية (14.4)جدكؿ 
 متغير سنكات الخبرة.إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطر

 
 المتغير
 

 المجاالت

درجات  مصدر التبايف
 ةالحري

مجمكع مربعات 
 االنحرافات

متكسط 
 االنحرافات

مستكل  المحسكبة –ؼ 
الداللة 
 المحسكب

 0.216 1.550 0.848 2 1.696 بيف المجمكعات الرمزم
 0.547 149 81.534 داخؿ المجمكعات

  151 83.230 المجمكع
 0.233 1.472 0.362 2 0.724 بيف المجمكعات السياسي

   0.246 149 36.661 داخؿ المجمكعات
    151 37.386 المجمكع

 البنيكم
 0.348 1.062 0.389 2 0.778 بيف المجمكعات
   0.366 149 54.559 داخؿ المجمكعات

    151 55.337 المجمكع

 اإلنساني
 0.415 0.886 0.759 2 1.519 بيف المجمكعات
   857. 149 127.729 داخؿ المجمكعات

    151 129.248 المجمكع

 
( α ≤ 0.05) ( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة14.4جدكؿ )اليتضح مف خبلؿ 

متغير إلى  تعزل القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف األطرمستكل ممارسة في 
كاف مستكل الداللة  )الرمزم، كالسياسي، كالبنيكم، كاإلنساني( حيث كذلؾ عمى مجاالتسنكات الخبرة 

مما يدؿ عمى أنو ال يكجد اختبلؼ في  (.α ≤ 0.05)المحسكب عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 
 استجابات المبحكثيف باختبلؼ سنكات الخبرة لممبحكث.

  
 نتيجة الفرضية الثامنة: 

 عينة أفراد تقديرات( في متكسطات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 .المؤىؿ العمميمتغير إلى  تعزل القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف لؤلطر الدراسة
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مستكل ممارسة  كمف أجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في
، حيث متغير التخصص العمميإلى  تعزل جنيفالقيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة  األطر

لمدارس القيادية لدل مديرم ا األطرمستكل ممارسة بينت النتائج أف ىناؾ فركقان في المتكسطات الحسابية 
الختبار فيما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة . متغير المؤىؿ العمميإلى  تعزلالحككمية في محافظة جنيف 
  ( تبيف ذلؾ.15.4يؿ التبايف األحادم كنتائج جدكؿ )مإحصائية استخدـ اختبار تح

 
مستكل ممارسة  : نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية(15.4)جدكؿ 
 المؤىؿ العممي.متغير إلى  تعزل القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف األطر

 
 المتغير

 
 المجاالت

درجات  بايفمصدر الت
 الحرية

مجمكع 
مربعات 

 االنحرافات

متكسط 
 االنحرافات

مستكل  المحسكبة –ؼ 
الداللة 

 المحسكب
 569. 566. 314. 2 627. بيف المجمكعات الرمزم

 554. 149 82.603 داخؿ المجمكعات
  151 83.230 المجمكع

 165. 1.822 446. 2 893. بيف المجمكعات السياسي
   245. 149 36.493 عاتداخؿ المجمك 

    151 37.386 المجمكع

 البنيكم
 562. 578. 213. 2 426. بيف المجمكعات

   369. 149 54.911 داخؿ المجمكعات
    151 55.337 المجمكع

 اإلنساني
 *0.022 3.913 3.225 2 6.450 بيف المجمكعات

   0.824 149 122.797 داخؿ المجمكعات
    151 129.248 المجمكع

 
( α ≤ 0.05) ( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة15.4يتضح مف خبلؿ جدكؿ )

متغير إلى  تعزللمدارس الحككمية في محافظة جنيف القيادية لدل مديرم ا األطرفي مستكل ممارسة 
الداللة المحسكب عمى  كذلؾ عمى مجاالت )الرمزم، كالسياسي، كالبنيكم( حيث كاف مستكلالمؤىؿ العممي 
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مما يدؿ عمى أنو ال يكجد اختبلؼ في استجابات  (.α ≤ 0.05)ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 
 باختبلؼ المؤىؿ العممي لممبحكث. المبحكثيف

في ( α≤ 0.05 ) ( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة15.4كيتضح مف خبلؿ جدكؿ )
متغير المؤىؿ إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرمستكل ممارسة 

كذلؾ عمى المجاؿ)اإلنساني( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المجاؿ أقؿ مف مستكل العممي 
، مما يدؿ عمى كجكد اختبلؼ في استجابات المبحكثيف باختبلؼ المؤىؿ العممي ( α ≤ 0.05)الداللة 

 كىذه القيمة ذات داللة عند  ((3.913(، 151.2مبحكث، إذ بمغت قيمة )ؼ( بدرجات حرية )لم
ات بعدية باستخداـ اختبار شيفيو (، كلمعرفة مصدر ىذا الفرؽ فبل بد مف إجراء مقارنα ≤ 0.05مستكل )

   )ألف حجـ العينات غير متساك( عمى النحك اآلتي:
 

 في المقارنات البعدية باستخداـ اختبار شيفيو لمعرفة مصدر الفرؽ: نتائج اختبار (16.4)جدكؿ رقـ      
متغير المؤىؿ إلى  تعزل القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف األطرمستكل ممارسة 

 .عمى المجاؿ)اإلنساني(العممي 
 

 مستكل الداللة الفرؽ في المتكسطات المؤىؿ العممي المؤىؿ العممي

 دبمـك
 0.025 *0.71278 بكالكريكس

 0.169 0.54078 أعمى مف بكالكريكس

 بكالكريكس
 0.025 *-0.71278- دبمـك

 0.616 -0.17200- أعمى مف بكالكريكس

 أعمى مف بكالكريكس
 0.169 -0.54078- دبمـك

 0.616 0.17200 بكالكريكس

 
( بيف مديرم المدارس مف α ≤ 0.05حيث يتضح بأف ىناؾ فركؽ دالة احصائيان عند مستكل الداللة )

 الدبمكـ كالبكالكريكس كلصالح المؤىؿ العممي بدرجة الدبمكـ عمى المجاؿ اإلنساني.
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 نتيجة الفرضية التاسعة:  .5
 

 عينة أفراد تقديرات ( في متكسطاتα ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 .التخصصمتغير إلى  تعزل المدارس الحككمية في محافظة جنيف القيادية لدل مديرم لؤلطر الدراسة

مستكل ممارسة  كمف أجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في 
، حيث بينت متغير التخصصإلى  تعزللمدارس الحككمية في محافظة جنيف القيادية لدل مديرم ا األطر

القيادية لدل مديرم المدارس  األطرفي مستكل ممارسة في المتكسطات الحسابية  النتائج أف ىناؾ فركقان 
الختبار فيما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة  متغير التخصص،إلى  الحككمية في محافظة جنيف تعزل

  ( تبيف ذلؾ.17.4إحصائية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كنتائج جدكؿ )
 

مستكل ممارسة  تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية : نتائج(17.4)جدكؿ 
 التخصص.متغير إلى  تعزل القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف األطر

 
 المتغير
 

 المجاالت

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
مربعات 
 االنحرافات

متكسط 
 االنحرافات

ل مستك  المحسكبة –ؼ 
الداللة 
 المحسكب

 0.220 1.531 0.838 2 1.676 بيف المجمكعات الرمزم
 0.547 149 81.555 داخؿ المجمكعات

  151 83.230 المجمكع
 *0.033 3.492 0.837 2 1.674 بيف المجمكعات السياسي

   0.240 149 35.712 داخؿ المجمكعات
    151 37.386 المجمكع

 البنيكم
 0.759 0.276 0.102 2 0.204 اتبيف المجمكع

   0.370 149 55.133 داخؿ المجمكعات
    151 55.337 المجمكع

 اإلنساني
 0.410 0.896 0.768 2 1.536 بيف المجمكعات
   0.857 149 127.712 داخؿ المجمكعات

    151 129.248 المجمكع
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  حصائية عند مستكل داللة( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إ17.4يتضح مف خبلؿ جدكؿ )
 تعزل القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف األطرممارسة ( في α ≤ 0.05مستكل )

كذلؾ عمى مجاالت )الرمزم، البنيكم، كاإلنساني( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب متغير التخصص إلى 
ا يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلؼ في كجيات مم (.α ≤ 0.05)عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 

 النظر بيف المبحكثيف باختبلؼ التخصص لممبحكث.
 

( في α≤ 0.05 ) ( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة17.4يتضح مف خبلؿ جدكؿ )
متغير إلى  تعزل القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف األطرمستكل ممارسة 

كذلؾ عمى المجاؿ)السياسي( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المجاؿ أقؿ مف صص التخ
المبحكثيف باختبلؼ التخصص  ، مما يدؿ عمى كجكد اختبلؼ في استجابات( α ≤ 0.05)مستكل الداللة 

 كىذه القيمة ذات داللة عند  ،((3.492(، 151.2لممبحكث، إذ بمغت قيمة )ؼ( بدرجات حرية )
ات بعدية باستخداـ اختبار شيفيو كلمعرفة مصدر ىذا الفرؽ فبل بد مف إجراء مقارن ،(α ≤ 0.05) مستكل

( عمى النحك اآلتي:      )ألف حجـ العينات غير متساكو
    

 في : نتائج اختبار المقارنات البعدية باستخداـ اختبار شيفيو لمعرفة مصدر الفرؽ(18.4) جدكؿ رقـ
متغير إلى  تعزل ادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيفالقي األطرمستكل ممارسة 

 عمى المجاؿ )السياسي(التخصص 
 

 مستكل الداللة الفرؽ في المتكسطات التخصص التخصص

 العمـك اإلنسانية
 0.044 *-0.22338- التخصصات العممية

 0.918 0.07938 أخرل

 التخصصات العممية
 0.044 *0.22338 العمـك اإلنسانية

 0.318 0.30276 أخرل

 أخرل
 0.918 -0.07938- العمـك اإلنسانية

 0.318 -0.30276- التخصصات العممية
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 ( بيف مديرم المدارس مفα ≤ 0.05دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ) ان حيث يتضح بأف ىناؾ فركق
 صات العممية.التخص كلصالح ،التخصصات في العمـك اإلنسانية كالتخصصات العممية

 
 نتيجة الفرضية العاشرة: 

 
 عينة أفراد تقديرات( في متكسطات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل داللة )

 متغير مستكل المدرسة.إلى  تعزللمدارس الحككمية في محافظة جنيف القيادية لدل مديرم ا لؤلطر الدراسة
( تكضح 19.4لمعينات المستقمة كنتائج الجدكؿ رقـ ) -داـ اختبار تتـ استخ ،مف أجؿ اختبار ىذه الفرضية

 .ذلؾ
  

( لمعينات المستقمة عمى كافة مجاالت independent t-test): نتائج اختبار "ت" (19.4)جدكؿ رقـ 
 .الدراسة تبعان لمتغير مستكل المدرسة

 
مستكل  المحسكبة -ت 75ثانكم ف =  77ساسي ف= أ المجاؿ 

الداللة 
 سكبالمح

الكسط  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

السيادة 
 الدماغية

-1.978- 0.99814 4.7714 0.31183 4.5355 الرمزم
  

0.050*  

-1.009- 0.64067 4.4852 0.29823 4.4038 السياسي
  

0.314  

  0.922  0.099 0.30998 4.5095 0.79656 4.5192 البنيكم
 0.799 0.255 90368. 4.5124 95118. 4.4740 اإلنساني

 
( بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت السيادة الدماغية 19.4تشير نتائج جدكؿ رقـ )

متغير مستكل إلى  )السياسي، كالبنيكم، كاإلنساني( لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
فرضية الصفرية، حيث كاف مستكل الداللة عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة ال قبكؿالمدرسة، أم 

(α ≤ 0.05 )الصفرية (α ≤ 0.05 .) 
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( بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت السيادة الدماغية 19.4كتشير نتائج جدكؿ رقـ )
متغير مستكل المدرسة، أم رفض إلى  )الرمزم( لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

( α ≤ 0.05)الفرضية الصفرية، حيث كاف مستكل الداللة عمى ىذا المجاؿ أقؿ مف مستكل الداللة 
 (. ككانت النتائج لصالح المدارس الثانكية.α ≤ 0.05) الصفرية

 
 النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الخامس:خامسًا: 

 
 األطر( ما بيف السيادة الدماغية ك α ≤ 0.05مستكل الداللة ) ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند

 لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. القيادية
القيادية لدل  األطرلفحص العبلقة بيف السيادة الدماغية ك  تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي البسيط 

 .( تكضح ذلؾ22.4-20.4) مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. كنتائج الجداكؿ
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 .القيادية األطراختبار االنحدار المتعدد بيف متغير السيادة الدماغية ك  :(20.4)جدكؿ 
 

 R2التحديد معامؿ  R االرتباطمعامؿ  الخطأ المعيارم

0.42679 0.376 0.142 

 
 .القيادية األطرك  االنحدار المتعدد بيف السيادة الدماغية نتائج تحميؿ التبايف لتحميؿ :(21.4)جدكؿ 

  

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
 المربعات

 Fقيمة 
مستكل الداللة 
 المحسكب

 4.506 1 4.506 (Regression) االنحدار
 27.322 150 0.182 (Residualالبكاقي ) 0.000 24.739

  151 31.828 المجمكع
 

 .القيادية األطرعدد بيف السيادة الدماغية ك نتائج تحميؿ االنحدار المت :(22.4)جدكؿ 
 

القيمة الغير معيارية لمعامبلت  النمكذج
 معادلة خط االنحدار

القيمة المعيارية 
 لممعامبلت

 مستكل الداللة المحسكب t-قيمة 
β الخطأ المعيارم 

 0.019 2.375 بيتا 1.465 0.617 (constantالثابت )
 0.000 4.974 0.376 0.147 0.732 السيادة الدماغية

 

القيادية حيث بمغت قيمة  األطر( كجكد ارتباط طردم بيف السيادة الدماغية ك 20.4) يتضح مف الجدكؿ رقـ
مف  (% (14.2إف إلى  كالتي تشير ((0.142( كبمغت قيمة معامؿ التحديد (0.376معامؿ االرتباط 

إلى  (21.4) ماغية. كما تشير نتائج جدكؿ رقـالقيادية تفسرىا السيادة الد األطرالتغيرات التي تحصؿ في 
كىذه القيمة أقؿ مف  (0.000)كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية 

 مستكل أنو عندإلى  رفض الفرضية الصفرية مما يشيرأم ( α ≤ 0.05)( α ≤ 0.05)مستكل الداللة 
د عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السيادة الدماغية كبيف ( يكجد دليؿ كاؼ عمى كجك α ≤ 0.05داللة )ال

 القيادية.  األطر
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 األطر( نجد أنو يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السيادة الدماغية كبيف 22.4جدكؿ رقـ )إلى  بالنظر

مف  (.α ≤ 0.05)القيادية حيث نجد أف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المتغير أقؿ مف مستكل الداللة 
 :نستطيع كتابة معادلة خط االنحدار عمى النحك التالي (22.4خبلؿ نتائج جدكؿ رقـ )

 .السيادة الدماغية ((0.732+  1.465القيادية =  األطر
 

مف خبلؿ المعادلة أعبله نستطيع القكؿ بأنو كمما زادت أنماط السيادة الدماغية بمقدار كحدة كاحدة فإف 
 . كحدة  0.732 بمقدارالقيادية تزداد  األطر

 

استخداـ تحميؿ االنحدار ، تـ كلمكقكؼ عمى طبيعة العبلقة بيف أنماط السيادة الدماغية كالقيادة المدرسية
القيادية لدل مديرم المدارس  األطرلفحص العبلقة بيف السيادة الدماغية ك كمصفكفة بيرسكف ، الخطي

 الحككمية في محافظة جنيف؟ 
 

 :ضح ذلؾكنتائج الجداكؿ التالية تك 
لدل القيادية  األطركاالنحرافات المعيارية لمجاالت السيادة الدماغية ك  ة: المتكسطات الحسابي(23.4) جدكؿ

 مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف.
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي  
 0.32883 4.1372 العقبلني السيادة الدماغية

 0.26489 4.4207 المتأكد
 0.32411 4.5619 طفيالعا

 0.54109 3.6086 التجريبي
 0.49758 4.4440 الرمزم القيادية األطر

 0.92517 4.4930 السياسي
 0.60537 4.5145 البنيكم
 0.74203 4.6612 اإلنساني
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ية( القياد األطر( كالمتغير )المتغير )السيادة الدماغية بيفلمعبلقة : معامؿ ارتباط بيرسكف (24.4) جدكؿ
 .لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف

 القيادية األطر 
أنماط السيادة 

 الدماغية
 اإلنساني البنيكم السياسي الرمزم

معامؿ  
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 0.030 *0.176 0.000 **0.333 0.011 *0.206 0.004 **0.233 العقبلني
 0.000 **0.292 0.000 **0.430 0.000 **0.406 0.006 **0.221 المتأكد
 0.000 **0.400 0.000 **0.441 0.000 **0.513 0.000 **0.520 العاطفي
 0.067 0.149 0.018 *0.191 0.048 *0.161 0.588 0.044 التجريبي

  كجكد عبلقة طردية مكجبة دالة إحصائيان بيف نمط السيادة  ىإل (24.4)تشير نتائج الجدكؿ
  الدماغية العقبلني ككؿ كمف أطر القيادية الرمزم، كالسياسي، كالبنيكم، كاإلنساني.

 كجكد عبلقة طردية مكجبة دالة إحصائيان بيف نمط السيادة الدماغية المتأكد إلى  تشير نتائج الجدكؿ
 رمزم، كالسياسي، كالبنيكم، كاإلنساني. ككؿ كمف أطر القيادية ال

 كجكد عبلقة طردية مكجبة دالة إحصائيان بيف نمط السيادة الدماغية إلى  تشير نتائج الجدكؿ
 العاطفي ككؿ كمف أطر القيادية الرمزم، كالسياسي، كالبنيكم، كاإلنساني.

 السيادة الدماغية  كجكد عبلقة طردية مكجبة دالة إحصائيان بيف نمطإلى  تشير نتائج الجدكؿ
 التجريبي ككؿ كمف أطر القيادية السياسي، كالبنيكم.
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( Stepwise( بطريقة )Multiple Linear Regressio: نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد )(25.4)جدكؿ 

طار القيادة )الرمك  (العقبلني، المتأكد، العاطفي، التجريبيالسيادة الدماغية )الختبار أثر نمط  زم( لدل ا 
 مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. 

 
 مستكل الداللة قيمة ت المحسكبة معامبلت بيتا المتغيرات
 0.002 3.177 1.381 الثابت

 D 0.011 0.153 0.878 (التجريبي)
 B -0.021- -0.262- 0.793 (المتأكد)

 *A 0.161 2.096 0.038 (العقبلني)
 *C 0.550 7.052 0.000 (العاطفي)
 0.291 (R2معامؿ التفسير )

 0.282 (Adjusted R2) معامؿ التفسير المعدؿ
 30.589 قيمة )ؼ(

 0.000 مستكل الداللة

 
مدل صبلحية النمكذج الستخداـ نمكذج االنحدار الخطي، حيث يبلحظ  ىإل (25.4)تشير نتائج الجدكؿ 

(، A( ألنماط السيادة الدماغية )العقبلني)α ≤ 0.05بأف ىناؾ أثر إيجابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )
)نمط القيادة الرمزم( لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة القيادية عمى مجاؿ  األطر( ك Cكالعاطفي)

القيادة الرمزم لدل مديرم  %( مف نمط28) نسبتوجنيف. كقد استطاع نمكذج االنحدار أف يفسر ما 
( دكر قكم Cكالعاطفي) (،A، أم أف أنماط السيادة الدماغية )العقبلني)في محافظة جنيف المدارس الحككمية

 القيادية عمى إطار القيادة الرمزم لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. األطرفي تحديد 
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( Stepwise( بطريقة )Multiple Linear Regressio: نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد )(26.4)جدكؿ  
طار القيادة ) (العقبلني، المتأكد، العاطفي، التجريبيالسيادة الدماغية )نمط  ر أثرالختبا السياسي( لدل كا 

 مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. 
 

 مستكل الداللة قيمة ت المحسكبة معامبلت بيتا المتغيرات
 0.020 2.342 0.998 الثابت

A (العقبلني) 0.600 0.525 0.039 
D ( بيالتجري ) 0.117 1.697 0.092 
B (المتأكد) 0.001 3.493 0.321* 

C (العاطفي) 0.000 5.807 0.436* 
 0.319 (R2معامؿ التفسير )

 0.310 (Adjusted R2) معامؿ التفسير المعدؿ
 34.943 قيمة )ؼ(

 0.000 مستكل الداللة

 
االنحدار الخطي، حيث يبلحظ  مدل صبلحية النمكذج الستخداـ نمكذجإلى  (26.4)تشير نتائج الجدكؿ 

، (B)( ألنماط السيادة الدماغية المتأكدα ≤ 0.05بأف ىناؾ أثر إيجابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )
)نمط القيادة السياسي( لدل مديرم المدارس الحككمية في القيادية عمى مجاؿ  األطر( ك Cكالعاطفي)

%( مف نمط القيادة السياسي لدل 31) نسبتوسر ما محافظة جنيف، كقد استطاع نمكذج االنحدار أف يف
( C، كالعاطفي)(B)في محافظة جنيف، أم أف ألنماط السيادة الدماغية المتأكد مديرم المدارس الحككمية

القيادية عمى أطار القيادة السياسي لدل مديرم المدارس الحككمية لدل مديرم  األطردكر قكم في تحديد 
 ظة جنيف.المدارس الحككمية في محاف
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( Stepwise( بطريقة )Multiple Linear Regressio: نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد )(27.4)جدكؿ 
طار القيادة )البنيكم( لدل ( ك العقبلني، المتأكد، العاطفي، التجريبيالسيادة الدماغية )نمط الختبار أثر  ا 

 مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. 
 

 مستكل الداللة قيمة ت المحسكبة امبلت بيتامع المتغيرات
 0.059 1.903 0.859 الثابت

D (التجريبي) 0.135 1.503 0.107 
A (العقبلني) 0.016 2.439 0.184* 
B (المتأكد) 0.002 3.076 0.304* 

C (العاطفي) 0.000 4.371 0.330* 
 0.306 (R2معامؿ التفسير )

 0.292 (Adjusted R2) معامؿ التفسير المعدؿ
 21.786 قيمة )ؼ(

 0.000 مستكل الداللة

 
مدل صبلحية النمكذج الستخداـ نمكذج االنحدار الخطي، حيث يبلحظ إلى  (27.4)تشير نتائج الجدكؿ 

، (B)المتأكد ( ألنماط السيادة الدماغيةα ≤ 0.05بأف ىناؾ أثر إيجابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )
)نمط القيادة البنيكم( لدل مديرم المدارس القيادية عمى مجاؿ  األطر( ك A( كالعقبلني)Cكالعاطفي)

%( مف أنماط القيادة 29) نسبتوأف يفسر ما جنيف، كقد استطاع نمكذج االنحدار الحككمية في محافظة 
(، Bفي محافظة جنيف، أم أف ألنماط السيادة الدماغية المتأكد) السائدة لدل مديرم المدارس الحككمية

)القيادة البنيكم( لدل مديرم  القيادية عمى مجاؿ األطر( دكر قكم في تحديد A(، كالعقبلني )Cطفي)كالعا
 المدارس الحككمية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف.
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( Stepwise( بطريقة )Multiple Linear Regressio: نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد )(28.4)جدكؿ 
( كأطر القيادية عمى اإلنساني( العقبلني، كالمتأكد، كالعاطفي، كالتجريبيالسيادة الدماغية )مط ن الختبار أثر

 لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف. 
 

 مستكل الداللة قيمة ت المحسكبة معامبلت بيتا المتغيرات
 0.087 1.722 1.052 الثابت

A (العقبلني) 0.845 0.061 0.060 
D ( بيالتجري ) 0.122 0.132 0.950 
B (المتأكد) 0.035 2.127 0.280* 

C (العاطفي) 0.000 4.264 0.459* 
 0.185 (R2معامؿ التفسير )

 0.174 (Adjusted R2) معامؿ التفسير المعدؿ
 16.872 قيمة )ؼ(

 0.005 مستكل الداللة

 
االنحدار الخطي، حيث يبلحظ  مدل صبلحية النمكذج الستخداـ نمكذجإلى  (28.4)تشير نتائج الجدكؿ 

(، B( ألنماط السيادة الدماغية المتأكد )α ≤ 0.05بأف ىناؾ أثر إيجابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )
)نمط القيادة اإلنساني( لدل مديرم المدارس الحككمية في القيادية عمى مجاؿ  األطر( ك Cكالعاطفي)

%( مف أنماط القيادة السائدة لدل 17) نسبتويفسر ما محافظة جنيف، كقد استطاع نمكذج االنحدار أف 
( دكر C(، كالعاطفي)Bفي محافظة جنيف، أم أف أنماط السيادة الدماغية المتأكد) مديرم المدارس الحككمية

القيادية عمى إطار )القيادة اإلنساني( لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة  األطر قكم في تحديد
 جنيف.



 

84 

 
 
 

 خامسالفصؿ ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ياتمناقشة النتائج والتوص

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كفقان ألسئمة الدراسة كيفسرىا، ككذلؾ مجمكعة 

 التكصيات التي تقترحيا الباحثة في ضكء ىذه النتائج. كذلؾ عمى النحك اآلتي: 
 

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ مناقشة 0.1

 دل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف؟كالذم نصو: ما مستكل السيادة الدماغية ل
يتضح مف نتائج الدراسة أف نمط السيادة الدماغية السائد لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف 

( مف المبحكثيف عف سيادة 59.9%ىك النمط العاطفي حيث حصؿ عمى أعمى درجة استجابة فقد عبر )
 .ىذا النمط بيف المديريف

حثة أف سيادة النمط العاطفي يعكد الىتماـ مديرم مدارس محافظة جنيف بالعبلقات اإلنسانية، كترل البا 
كبمشاعر كعكاطؼ مرؤكسييـ، ظنان منيـ بأف ىذا االىتماـ، يجعميـ أكثر دافعية في تنفيذ األعماؿ المنكطة 

 بيـ. 
يث كانت درجة سيادة ىذا كيميو مف حيث درجة السيادة لدل مديرم مدارس محافظة جنيف نمط المتأكد، ح

ىذه النتيجة عمى اعتبار أف  الباحثة( مف المديريف، كتفسر %28.9النمط متكسطة، فقد عبر عف ذلؾ )
خصائص ىذا النمط تقكـ عمى التخطيط كالتنظيـ في إدارة المدرسة، كفي ممارسة المدير مع المرؤكسيف 

 ضباط أثناء تنفيذ اإلجراءات كالتعميمات.أف مديرم ىذا النمط يتسمكف باالنإلى  تعزك الباحثة ذلؾ
 

نمطي السيادة الدماغية )التجريبي كالعقبلني( حيث كانت نسبة شيكع  ضعؼ شيكع المفحكصيفبينما يرل 
%( عمى التكالي. كتعزك الباحثة ضعؼ شيكع ىذيف النمطيف ككنيما 5.9%( ك)5.3ىذيف النمطيف )

ية كالتجارب، كييتماف بتحميؿ البيانات كالتركيز كالتأكيد عمى ييتماف بالتفكير كاإلبداع كالنظرة المستقبم
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الجدكل، كمتطمبات ىذيف النمطيف متطمبات مرتبطة بالشخصية أحيانا يصعب تعمميا فيي تعتمد عمى 
أف إلى  ميارات التجريب كاإلبداع كاالبتكار كالتفكير الناقد كحؿ المشكبلت، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة

باألعماؿ الركتينية التي مختص مف الدماغ، يسيطر بشكؿ فعمي عمى الجانب األيمف ألنو  الجانب األيسر
اعتاد اإلنساف القياـ بيا كالبحث عف المسكف كالمأكؿ كالمشرب، كما أنيا مرتبطة بطريقة عمؿ األشياء، 

كلى ميمة كشؼ حيث يستخدـ المنطؽ كالمغة في انجاز ميامو. بينما أبقى المدير الجانب األيمف حران ليت
التحديات غير المتكقعة في البيئة كالتصرؼ بسرعة إزاءىا كلمتعامؿ مع المشكبلت بطرؽ إبداعية تستثمرىا 
في بناء قدرات المعمميف كتحسيف الممارسات داخؿ المدرسة، فسيطرة الجانب األيسر مف الدماغ لدل أغمبية 

أف عمميات اإلدارة مف تخطيط، كتنظيـ، كتنسيؽ،  مديرم المدارس في عينة الدراسة تعكسو ىذه النتيجة ككف
كبناء عبلقات داخمية كخارجية، كمتابعة، كضبط، كتحكـ، أصبحت عممية اعتيادية ال بد منيا لمتعامؿ مع 

 تجريب. أك  القضايا اليكمية في المدرسة بصكرة أكتكماتيكية دكف أف يككف فييا إبداع
(، كدراسة 2014ب الدراسات مثؿ دراسة نكافمو كالينداسي )كىذه النتيجة تتفؽ مع ما أشارت إليو أغم

براىيـ )(Helene, et al., 2015) (، كدراسة ىيميف كآخريف2015عبدالحؽ، كالعجيمي ) (، 2000، كا 
معظـ المياـ ب يتعمؽأف النصؼ األيسر مف الدماغ سبب االتفاؽ الى  كقد يككف( 2010كدراسة مطاكع )

م مثؿ المحفزات عمى الكبلـ، كاألعماؿ االعتيادية اليكمية، كفيما يتعمؽ التي ترتبط في العمؿ اإلدار 
كيكجد اختبلفات  ,et al., (Elena  2015) ذات العبلقة لغاية اآلف لـ تحدد بعد باألسباب الفسيكلكجية

 ,Moorman & Alisterكألستر )  مكرمافبيف النصفيف الكركييف لمدماغ في الذاكرة، كما أشارت دراسة 
( كدراسة الطيراكم كآخركف 2012(. كما تختمؼ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة عزرائيؿ )2015

كجدت بأف النمط الدماغي السائد لدل المبحكثيف في ىذه الدراسات ىك النمط كقد يككف سبب ( 2009)
ط حسب الحالة التكاممي بيف الجانبيف األيسر كاأليمف )أم األنماط األربعة( حيث تستخدـ كفاءة كؿ نم

 المطمكب التعامؿ معيا.
 

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.5
 القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف؟ األطركالذم نصو: ما درجة ممارسة 

يتضح مف نتائج الدراسة أف اإلطار القيادم األكثر ممارسة لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة 
في حيف  4.51)يميو اإلطار البنيكم ) 4.66)نيف ىك اإلطار اإلنساني حيث حصؿ عمى أعمى متكسط )ج

القيادية ممارسة لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف ىك اإلطار الرمزم الذم  األطركاف أقؿ 
 . األطربالمقارنة مع درجة ممارسة مديرم المدارس لباقي  4.44)حصؿ عمى متكسط )
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 (.Chibani, 2010كدراسة )(، 2003) تتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة كؿ مف حرحشك 
أف ممارسة اإلطار اإلنساني  كقد يككف سبب االتفاؽ الى(، (McCabe, et al.,2003 كاخركف كمكابى

دمة المدرسة عمى أنيا مؤسسة تربكية قائمة لخإلى  حقيقة رؤيتيـإلى  مف قبؿ مديرم المدارس يرجع
 .بعضيـ البعضإلى  المجتمع، فيك ميتـ بحاجات الطمبة كالمعمميف أيضان يفترض بأف الجميع بحاجة

كعميو فإف اإلطار الذم يتبناه مدير المدرسة يسيـ في تقكية كدعـ المعمـ كمينتو، كصكرة المدرسة  
تابعة حسف أدائيـ، كما أف التنظيمية. كما يساعد في زيادة الركح المعنكية كالتزاـ الطمبة في المدرسة كم

اإلطار اإلنساني يقكم العبلقة بيف الناس كالمنظمات حيث ينصب تركيزىـ الرئيسي عمى التكافؽ بيف 
ميارات كاحتياجات األشخاص كقيـ المنظمة، فالقائد الذم يمارس اإلطار اإلنساني يسعى لممحافظة عمى 

سة مثؿ: ميارات األفراد، كأفكارىـ، كطاقاتيـ، العناصر األساسية كالجكىرية التي تؤثر في عمؿ المؤس
كالتزاماتيـ، كانتماؤىـ، فيك إطار يعتمد عمى مبادئ تتمثؿ في المنظمة، كتخدـ حاجات اإلنساف النفسية 

 كاالجتماعية كحاجات تحقيؽ الذات. 
ظمة كالمجتمع قائمة أما المبدأ الثاني الذم يقكـ عميو إطار القيادة اإلنسانية يتمثؿ في أف العبلقة بيف المن

عمى تبادؿ الحاجات، كما أف ىذا اإلطار يمبي حاجات المنظمة مف الكفاءات كالميارات التي يمكف تمبيتيا 
مف خبلؿ تحفيز المكظفيف، كيؤكد ىذا اإلطار عمى أىمية األفراد، كدكر اإلدارة في النمك الميني كتطكرىـ 

 اإلطار: ىك ميٌسر كمدير مشارؾ يدعـ اآلخريف. كمشاركتيـ في العمؿ الجماعي، كالقائد كفؽ ىذا 
إلى  أف مدير المدرسة ينظرإلى  البنيكم كالرمزم يعكد نمطي  انخفاض استخداـ  كترل الباحثة بأف سبب

المدرسة مف خبلؿ أىدافيا، كتطكير بنية مناسبة لؤلىداؼ كالمياـ كالبيئة، كيركز عمى المنطؽ كالتفكير 
أف الباحثة ترل إلى  ة التسمسؿ اإلدارم كالمنسجـ مع ىيكمية المؤسسة، باإلضافةالعقبلني، فيك مدرؾ ألىمي

محاكلة حؿ المشاكؿ التنظيمية مع إلى  بأف أغمب مديرم المدارس ال يكظفكف التحميؿ كالبيانات، كال يسعكف
مذجة كالقيـ في السياسات كالقكاعد الجديدة، كىك ما يتميز بو اإلطار البنيكم، كال يركزكف عمى الخياؿ كالن

اإليماف كالقناعة التامة في تطبيؽ القكاعد كالتعميمات التي إلى  إثارة حماس المعمميف كالطمبة ألف ىذا يحتاج
 حماسو لتنفيذىا. أك  تككف غالبان مفركضة عمى المدير بغض النظر عف درجة إيمانو بيا

في ضكء ما تكصمت إليو ىذه الدراسة ىي أف عممية اإلدارة المدرسية إلى  كأخيران فإف ىذه النتيجة تشير
عممية ركتينية أكثر مف ككنيا عممية إبداعية، كىي أشبو ما تككف بالعمميات المبرمجة التي يطبقيا المدير 

غياب الدافعية الحقيقية إلى  المدرسي بشكؿ يكمي في إطار عممو، كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ يعكد
أجؿ النيكض بو، فغياب المحفزات الحقيقية لدل مدير المدرسة ال تدفعو نحك العمؿ اإلدارم المدرسي مف 

أف السبب الثاني يتمثؿ في غياب الرقابة الذاتية إلى  نحك بذؿ أفضؿ ما عنده في عمميات اإلدارة، باإلضافة
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ير كالرقابة الخارجية عمى عمؿ اإلدارة المدرسية كمخرجاتيا، كالتي أىدافيا بشكؿ عاـ ليس التقصي عف س
نما البحث عف النتائج فيما إذا كانت ناجحة أـ فاشمةأك  العمؿ  .المياـ اليكمية كا 

ضعؼ القدرات العقمية إلى  كما أف الباحثة كبعد اطبلعيا عمى طريقة عمؿ الدماغ تعزك ىذه النتائج 
مية التي حدت مف المرتبطة بالتجريب كالرعاية كالتخيؿ كالنمذجة كاستثمار التحالفات كغيرىا مف الممكات العق

أننو إذا تحكلت عممية التعميـ كالتعمـ عمى  الباحثةالتجريبية كالرمزية كالسياسية، كتفترض  األطرممارسة 
عمؿ إبداعي ذك طابع تنافسي قائـ عمى الدراسة إلى  عممية ربحية تنافسية لتحكلتإلى  سبيؿ المثاؿ

مت اإلدارة المدرسية أماـ المساءلة عف المخرجات الحقيقية لمكاقع كمحاكلة النيكض بو بأفضؿ السبؿ، كلجع
 .األطرممارسة ىذه إلى  كالنتاجات كأثر المدرسة في المجتمع بشكؿ عاـ، مما يجعؿ المدير في عكز

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثالث: 3.5

 
بلؼ متغيرات )الجنس، ىؿ تختمؼ أنماط السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس في محافظة جنيف باخت

ىذا السؤاؿ مف  كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي، كالتخصص، كمستكل المدرسة(؟ جاءت مناقشة نتائج
 بلؿ مناقشة نتائج فرضياتو.خ
 

 مناقشة الفرضية األولى: 1.3.5 
 

في ( α ≤ 0.05) نٌصت الفرضية األكلى عمى أنو، ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة
متغير إلى  متكسطات مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

 الجنس.
 قبكؿ الفرضية الصفرية، حيث ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل إلى  تشير النتائج

في محافظة في متكسطات مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية ( α ≤ 0.05)الداللة 
 متغير الجنس.إلى  جنيف تعزل

 
(، كحمكدة  2015(، كعبد الحؽ كالعجيمي )2013كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة جكدة )

إلى  (، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة Arul Luwrence, 2012، كآركؿ لكرينس )2010)، كبشارة )2015))
ؿ مف الذككر كاإلناث حيث أف الكاقع كالمناخ التنظيمي القائـ في التقارب في أنماط السيادة الدماغية لدل ك
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حدو كبير بيف مدارس الذككر كاإلناث مف حيث الكاجبات كالميمات إلى  المدارس الحككمية متشابو
كالكظائؼ، كمع تقدـ الخبرة في العمؿ االدارم تتشابو الممارسات في تنفيذ التعميمات اإلدارية ضمف المكائح 

المنصكص عمييا مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ، كما أف المديريف يتمقكف دكرات كبرامج اإلدارة  كاألنظمة
 قيادة مدرسية.أك  تمكيفأك  المدرسية نفسيا سكاء تييئة

 
 مناقشة الفرضية الثانية:  2.3.5

 
في ( α ≤ 0.05) نٌصت الفرضية الثانية عمى أنو، ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة

متغير إلى  متكسطات مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
 سنكات الخبرة.

في  (α ≤ 0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة إلى  نتائج الدراسة كاشارت
متغير سنكات الخبرة إلى  فظة جنيف تعزلمستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محا

كذلؾ عمى مجاالت )العقبلني، كالمتأكد، كالتجريبي( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المجاؿ 
مما يدؿ أنو ال يكجد اختبلؼ في استجابات المبحكثيف باختبلؼ  ،(α ≤ 0.05)أعمى مف مستكل الداللة 

في  (α ≤ 0.05) ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةسنكات الخبرة. بينما يتضح أنو تكجد ف
متغير سنكات الخبرة، إلى  مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

 (α ≤ 0.05)كذلؾ عمى المجاؿ)العاطفي( حيث يتضح بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
 5سنكات(، كلصالح )أقؿ مف 10-5سنكات(، ك ) 5مف فئة سنكات الخبرة )أقؿ مف  بيف مديرم المدارس

 سنكات(.  10سنكات(، كلصالح )أكثر مف 10-5سنكات(، ك ) 10سنكات(، كبيف )أكثر مف 
أف المجاؿ العاطفي يرتبط بالخبرة كأيضان بالعمر، حيث أف التطكر العاطفي إلى  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة

نفعالي لدل الفرد يتطكر مع تطكر العمر كزيادة الخبرة، كلذلؾ كانت الفركؽ عمى المجاؿ كالثبات اال
العاطفي تتعمؽ بالفئات ذكات الخبرة المرتفعة، كما أف مديرم المدارس قميمي الخبرة يككف اعتمادىـ عمى 

 االىتماـ بالعامميف عالي مف أجؿ تيسير العمؿ بأقؿ قدر مف استخداـ التعميمات.
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 مناقشة الفرضية الثالثة  3.3.5
 

في  (α ≤ 0.05)نٌصت الفرضية الثالثة عمى أنو، ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
متغير إلى  متكسطات مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

 المؤىؿ العممي.
في متكسطات مستكل السيادة الدماغية  (α ≤ 0.05)مستكل داللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى

متغير المؤىؿ العممي. كما كيتضح مف نتائج إلى  لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
عمى مستكل السيادة  (α ≤ 0.05)الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

متغير المؤىؿ العممي كذلؾ عمى إلى  م المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلالدماغية لدل مدير 
مجاالت )العقبلني، كالمتأكد، كالعاطفي( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذا المجاؿ أعمى مف 

مما يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلؼ في كجيات النظر بيف المبحكثيف باختبلؼ  (.α ≤ 0.05)مستكل الداللة 
 .مؤىؿ العممي لممبحكثال
(. كما يتضح أنو تكجد  Arul Luwrence, 2012) كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة آركؿ لكرينس 

في مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم  (α ≤ 0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
ي كذلؾ عمى المجاؿ )التجريبي(، حيث متغير المؤىؿ العممإلى  المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

بيف مديرم المدارس مف الدبمـك  (α ≤ 0.05) يتضح بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة
 .كأعمى مف البكالكريكس كلصالح المؤىؿ العممي أعمى مف بكالكريكس

ارتفاعان في استخداـ األساليب  حقيقة ككف المجاؿ التجريبي يحمؿ في طياتوإلى  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة 
أفضؿ تطبيؽ لنظـ اإلدارة، كلذا تبيف بأف ىذا المجاؿ إلى  العممية ككسائؿ البحث العممي مف أجؿ الكصكؿ

مرتفع لدل المؤىبلت العممية األعمى مف درجة البكالكريكس كالتي يككف فييا المدير المدرسي ذك المؤىؿ 
كالبحث العممي بدقة أعمى مف حممة المؤىبلت العممية األقؿ ككنو  األعمى قادر عمى تطبيؽ أدكات التجريب

 يعرؼ في أسس البحث العممي كفي الريادة. 
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 الفرضية الرابعة مناقشة  4.3.5
 

في ( α ≤ 0.05) نٌصت الفرضية الرابعة عمى أنو، ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة
متغير إلى  دل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلمتكسطات مستكل السيادة الدماغية ل

 التخصص.
 (α ≤ 0.05)   يتضح مف خبلؿ نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

متغير التخصص إلى  في مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
مجاالت )العقبلني، كالمتأكد، كالتجريبي(، حيث يتضح بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند كذلؾ عمى 

في مستكل السيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف  (α ≤ 0.05)مستكل الداللة 
عمى ىذا  متغير التخصص كذلؾ عمى المجاؿ )العاطفي( حيث كاف مستكل الداللة المحسكبإلى  تعزل

، مما يدؿ عمى كجكد اختبلؼ في استجابات المبحكثيف ( α ≤ 0.05)المجاؿ أقؿ مف مستكل الداللة 
 باختبلؼ التخصص لممبحكث، حيث يتضح بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

التخصصات العممية كالتخصصات األخرل كلصالح  بيف مديرم المدارس مف (α ≤ 0.05) الداللة
 .ت العمميةالتخصصا

حقيقة ككف التخصصات العممية  ( كقد يككف سبب االتفاؽ2010دراسة بشارة ) نتائج الدراسة معكتتفؽ  
أكثر حساسية اتجاه المشكبلت كما أنيـ أكثر قدرة عمى استخداـ المنيج العممي في حميا كفي تطبيؽ 

فة لممشكبلت التربكية كالتقنية، كما المبادرات التربكية كفي تكظيؼ التكنكلكجيا كفي تجريب الحمكؿ المختم
 ، كالعبلقات مع اآلخريف. تكاإلرشاداأنيـ أكثر قدرة عمى التحديد ألنيـ ييتمكف بالتكاصؿ، 

 
 مناقشة الفرضية الخامسة 5.3.5 

 
في  (α ≤ 0.05) نٌصت الفرضية الخامسة عمى أنو، ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة

متغير إلى  لسيادة الدماغية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلمتكسطات مستكل ا
 مستكل المدرسة.
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حيث تشير نتائج الدراسة بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت السيادة الدماغية لدل 
 مستكل متغير مستكل المدرسة، حيث كاف إلى  مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

 .الصفرية( α ≤ 0.05)الداللة عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 
كقد يككف سبب  ( Arul Luwrence, 2012لكرينس ) كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة آركؿ 

 فككف مستكل المدرسة ال يتعمؽ بشكؿ مباشر بأنماط السيادة الدماغية، فبل يكجد فركؽ حقيقية بياالتفاؽ 
المدارس األساسية كالثانكية مف حيث الكظائؼ كالميمات الممقاة عمى عاتؽ اإلدارة المدرسية، ألف سمكؾ 
 المدير في المدرسة األساسية ال يظير اختبلفان بسبب الفئة العمرية لمطمبة فيك يمارس النمط السائد لديو

 بغض النظر عف طبيعة التابعيف.
 

 اؿ الدراسة الرابع:مناقشة النتائج المتعمقة بسؤ  4.5
 

القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف باختبلؼ )الجنس، كسنكات  األطرىؿ تختمؼ 
الخبرة، كالمؤىؿ العممي، كالتخصص، كمستكل المدرسة(. جاءت مناقشة نتائج ىذا السؤاؿ مف خبلؿ مناقشة 

 فرضاتو.
 

 مناقشة الفرضية السادسة 1.4.5 
 

( في α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )السادسة عمى أنو، نٌصت الفرضية 
متغير إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرمتكسطات درجة ممارسة 

 لجنس.ا
القيادية  األطرة تشير نتائج الدراسة بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت درجة ممارس 

الفرضية الصفرية،  قبكؿمتغير الجنس، أم إلى  لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل
 (.α ≤ 0.05)حيث كاف مستكل الداللة عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 

 كدراسة حرحش، 2010)(، كدراسة حداد )2017حيث تتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة الشمبي )
بأنو ال تكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث مف حيث تفضيؿ اإلطار القيادم لدل  2001)، كالشناؽ )2003))

حد إلى  ككف الظركؼ كالمناخ الكظيفي السائد متشابواالتفاؽ ب سبب يككف كقد .مديرم المدارس الحككمية
ذ التعميمات االدارية تتشابو ألف الكزارة تحكـ كبير بيف مدارس الذككر كاإلناث، كممارساتيـ االدارية في تنفي
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، كدراسة 2009)التنفيذ كاختمفت مع دراسة سميـ )إلى  عمى نتائج التنفيذ كليس عمى العمميات التي أدت
، كقد يككف سبب االختبلؼ عائد الختبلؼ (Al- Omari, 2013(، كدراسة العمرم )2003العياصرة )

 لدراسات.المجتمع الذم أجريت فيو مثؿ ىذه ا
 

 الفرضية السابعة مناقشة  .2.4
 

( في α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) نٌصت الفرضية السابعة عمى أنو،
متغير إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرمتكسطات درجة ممارسة 

 سنكات الخبرة.
في  (α ≤ 0.05) ج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةيتضح مف خبلؿ نتائ

متغير سنكات إلى  تعزل القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف األطرمستكل ممارسة 
حسكب الخبرة كذلؾ عمى مجاالت )الرمزم، كالسياسي، كالبنيكم، كاإلنساني( حيث كاف مستكل الداللة الم

مما يدؿ عمى أنو ال يكجد اختبلؼ في استجابات  (.α ≤ 0.05)عمى ىذا المجاؿ أعمى مف مستكل الداللة 
 ف باختبلؼ سنكات الخبرة لممبحكث.المبحكثي

  سبب يككف كقد(، 2001(، كدراسة )الشٌناؽ، 2010كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة )حداد، 
ـ يكف ذك تأثير في استجابات المبحكثيف باختبلؼ سنكات الخبرة، كتعزك الباحثة بأف متغير الخبرة لاالتفاؽ 

المؤسسة التعميمية بشكؿ عاـ كىذه إلى  ككف اإلطار القيادم يمثؿ نظرة مدير المدرسةإلى  ىذه النتيجة
كأكضحت النظرة عادة ما تتبمكر في السنكات األكلى لمعمؿ كتسير مع الفرد كيبدك فركقات تطكرىا قميبلن، 

الباحثة أف مديرم المدارس يتمقكف معظـ التدريبات عمى العمؿ اإلدارم )تييئة كتمكيف كقيادة مدرسية( في 
 (Al- Omari, 2013كاخمفت ىذه الدراسة مع دراسة العمرم ) السنكات الخمس األكلى مف تعيينو مديران.

 أجريت فيو الدراسة. االختبلؼ بسبب اختبلؼ طبيعة المجتمع كالسياؽ الذم سبب يككف كقد
 

 مناقشة الفرضية الثامنة  3.4.5
 

( في α ≤ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة نٌصت الفرضية الثامنة عمى أنو
متغير إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرمتكسطات درجة ممارسة 

 المؤىؿ العممي.
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 تضح مف خبلؿ نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة حيث ي
(α ≤ 0.05)  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرفي مستكل ممارسة 

 متغير المؤىؿ العممي كذلؾ عمى مجاالت )الرمزم، كالسياسي، كالبنيكم(. إلى 
(، كدراسة سميـ 2010(، كدراسة حداد )2017ة مع ما أشارت إليو دراسة الشمبي )كتتفؽ ىذه النتيج

في مستكل  (α ≤ 0.05) (. كيتضح بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة2009)
متغير المؤىؿ العممي إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرممارسة 
 (α ≤ 0.05)مى المجاؿ)اإلنساني(، حيث يتضح بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة كذلؾ ع

 بيف مديرم المدارس مف الدبمـك كالبكالكريكس كلصالح المؤىؿ العممي بدرجة الدبمكـ عمى المجاؿ اإلنساني.
العبلقات اإلنسانية ىك ككف المجاؿ اإلنساني كالذم يعتمد بشكؿ كبير عمى  االتفاؽ إلى سبب يككف كقد

النمط السائد بداية كأف ىذا النمط ال يعتمد كثيران عمى األنماط القيادية األخرل، كبالتالي فإف شيكع ىذا النمط 
لدل حممة الدرجات العممية األكلى يحمؿ في طياتو البعد اإلنساني كالعبلقات االجتماعية ليذه الفئة مف 

 إعطائيا. أك  أكثر قربان مف التابعيف تكاضعان سكاء في تقبؿ التعميمات حممة درجات الدبمكـ، الذيف يككنكف
 

 مناقشة الفرضية التاسعة  4.4.5
 

( في α ≤ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة نٌصت الفرضية التاسعة عمى أنو،
متغير إلى  ي محافظة جنيف تعزلالقيادية لدل مديرم المدارس الحككمية ف األطرمتكسطات درجة ممارسة 

 التخصص.
 حيث يتضح مف خبلؿ نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

(α ≤ 0.05)  متغير إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرفي ممارسة
كاإلنساني( حيث كاف مستكل الداللة المحسكب عمى ىذه التخصص كذلؾ عمى مجاالت )الرمزم، البنيكم، 

مما يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلؼ في مستكل ممارسة  ،(α ≤ 0.05)األنماط أعمى مف مستكل الداللة 
القيادية لدم مديرم المدارس باختبلؼ تخصص المبحكث، في حيف أظيرت النتائج بأنو تكجد فركؽ  األطر

القيادية لدل مديرم  األطرفي مستكل ممارسة  (α ≤ 0.05)داللة ذات داللة إحصائية عند مستكل ال
متغير التخصص كذلؾ عمى المجاؿ)السياسي( حيث يتضح إلى  تعزل المدارس الحككمية في محافظة جنيف

بيف مديرم المدارس مف التخصصات في  (α ≤ 0.05)بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
 التخصصات العممية. تخصصات العممية كلصالحالعمـك اإلنسانية كال



 

94 

 
إلى  ككف النمط السياسي الذم يمارسو القائد ييظير نظرة مدير المدرسةإلى  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة

كبالتالي فإف استخداـ  المدرسة ككنيا مكاف لمصراع كالتنافس بيف المعمميف كالييئتيف اإلدارية كالتدريسية،
ي ىك الشائع لدل حممة التخصصات العممية الذيف يدرككف أكثر مف غيرىـ طبيعة النمط القيادم السياس

تطكيرىا كتبنييا في عممية القيادة الخاصة بيـ، كما أنيـ إلى  العبلقات القائمة، ككيفية استثمارىا، كيسعكف
  يتمتعكف بالقدرة عمى التأثير في سمكؾ اآلخريف، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ.

 
 فرضية العاشرة: مناقشة ال 5.4.5

 
( في α ≤ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة نٌصت الفرضية العاشرة عمى أنو،

متغير إلى  القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل األطرمتكسطات درجة ممارسة 
 مستكل المدرسة.

القيادية )البنيكم كاإلنساني  األطرت داللة إحصائية عمى مجاالت تشير نتائج الدراسة بأنو ال تكجد فركؽ ذا
متغير مستكل المدرسة، كتتفؽ ىذه إلى  كالسياسي( لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزل

(. كتشير نتائج الدراسة بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 2010النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة حداد )
متغير مستكل المدرسة إلى  طار )الرمزم( لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف تعزلعمى اإل
 لنتائج لصالح المدارس الثانكية. ككانت ا

أف المجاؿ الرمزم ىك الشائع في المدارس الثانكية لككف ىذه المدارس تتعامؿ  االتفاؽ إلىسبب  يككف كقد
مجتمع المدرسة تتسـ بتناكؿ كسائؿ إلى  فإف نظرة مدير المدرسة مع فئات عمرية أعمى مف غيرىا كبالتالي

دكر المدرسة كطبيعة كظيفتيا في المجتمع كالكظائؼ العامة ليا، إلى  القيادة الرمزية مف حيث النظرة
كتركيزه عمى األنمكذج في شخصياتيـ ككنيـ يدرككف أف الطمبة في ىذه األعمار يتبنكف شخصيات مف 

 حاكلكف تمثميا كاالقتداء بيا ما أمكف.يتعاممكف معيـ كي
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الخامس: 5.5
 

القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في  األطرنص السؤاؿ عمى، ما العبلقة بيف السيادة الدماغية ك 
أنو، ال تكجد ي نصت كالت كتـ مناقشة نتائج ىذا السؤاؿ مف خبلؿ مناقشة نتائج فرضيتو:محافظة جنيف؟ 
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القيادية لدل  األطر( بيف السيادة الدماغية ك α ≤ 0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف.

تشير نتائج الدراسة بأف ىناؾ عبلقة بيف أنماط السيادة الدماغية كأطر القيادة لدل مديرم المدارس الحككمية 
محافظة جنيف، كأف ىذه العبلقة طردية كذات داللة إحصائية، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تشير إليو في 

(، كما تتفؽ مع ما تشير Bolman & Deal, 1991(، كدراسة )Thompson, 2000) دراسات كؿ مف
  مكابي(، كدراسة Chibani, 2013كؿ مف ) ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسةإليو دراسة كما كتتفؽ 

 ,Robbins( كدراسة )Greenwood, 2008، كدراسة كؿ مف ) ((McCabe, et al.,  2003 كاخركف
كالتي تبيف بأف ىناؾ عبلقة بيف نمط السيادة الدماغية السائد (، Dennis, 2007)      كدراسة(، 2004

طار القيادة المتبع لدل مدير المدرسة تبع الفكر كالعقؿ، فالعقؿ أف الجسد يإلى  االتفاؽ  سبب يككف كقد .كا 
، فالعقؿ مناط التكميؼ كالتفكير كما نصت أك  البشرم ىك مصدر السمكؾ سكاء كاف السمكؾ كاعيان  غير كاعو

 تبديموأك  العقيدة الربانية، كلكف نظرة العقؿ كاستيعابو لمبيئة المحيطة بو ىي ما تدفعو نحك تبني سمكؾ معيف
ني لمبيئة المحيطة بو خصكصان في المجاؿ التربكم ىك ما يفرض عمى سمكؾ آخر، فتفسير العقؿ اإلنساإلى 

مدير المدرسة تبني إطار قيادم معيف دكف آخر، كلكف في خبلصة األمر فإف طبيعة العممية اإلدارية ككنيا 
عممية ال تحتمؿ المد كالجزر تجعؿ مف الضركرم عمى المدير بأف يستخدـ نمط الدماغ المختص بالتعامؿ 

ايا االدارية، كاألعماؿ اليكمية، كىك ما يطغى عمى الجانب اإلبداعي كالتجريبي في عمؿ اإلدارة مع القض
 .المدرسية

خبرات إلى  البيئة المدرسية كما تممكو مف خصكصية يعكد بالدرجة األكلىإلى  أف النظرةإلى  ترل الباحثةك 
ناؾ قدرة عمى تدريب كتأىيؿ مدير مكتسبة مف المدير المدرسي كليس تبعان لنمط كراثي معيف، أم أف ى

القيادية  األطرالمدرسة بحيث يككف قادران عمى استخداـ نمط سيادة دماغية متكامؿ يدمج بو أفضؿ ما في 
مخرجات إدارية أفضؿ، فاإلدارة ككنيا فف كعمـ في ذات الكقت، إال أنيا ال تعدك عف ككنيا إلى  لمكصكؿ

 ة التعميمية كدكرىا في المجتمع. أىداؼ المؤسس أداة بيد مدير المدرسة يحقؽ مف خبلليا
% في 28بنسبة  ( دكر قكمC(، كالعاطفي)A)نماط السيادة الدماغية العقبلنيتشير نتائج الدراسة بأف أل

ىذه النتيجة مع ما  ؽكتتف [إطار القيادة الرمزم لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف.  تحديد
  .] (Boolman & Deal, 1991( كدراسة )Thompson, 2000)تشير إليو دراسات كؿ مف 
أف المدير الذم يركز عمى المنطؽ كالتفكير العقبلني، فيك مدرؾ ألىمية إلى  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة

فالنمط العقبلني، كيقاؿ عنو أيضان أنو النمط المكضكعي،  التسمسؿ اإلدارم كالمنسجـ مع ىيكمية المؤسسة،
النتائج. إلى  ؿ، كجمع الحقائؽ كالبيانات كاألرقاـ، كالتركيز عمى الجدكل، كالتقييـ كالكصكؿيختص بالتحمي
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كما أف النمط العاطفي كيقاؿ عنو بأنو النمط اإلنساني حيث يختص بالعبلقات مع اآلخريف، كييتـ بمشاعر 
 كعكاطؼ كاىتماـ اإلنساف، كبتقديـ اإلرشادات. 

اإلدارة المدرسية ضمف ىذا اإلطار تركز عمى مفيكـ العادات كالتقاليد أما في حالة اإلطار الرمزم فإف 
كشعائر المجتمع كقيمو، فيك عنصر يركز عمى ارتباط ثقافة المدرسة بالمجتمع المحيط، فالمدير الرمزم 
يحمؿ في شخصيتو سمات القائد الجٌذاب كالمرح كيمتمؾ الكاريزما كاالحتراـ مف قبؿ اآلخريف. كفي حالة 

ار اإلنساني فإف المدير يفترض بأف المؤسسة التربكية قائمة لخدمة المجتمع، فيك ميتـ بحاجات الطمبة اإلط
بعضيـ البعض، كعميو فإف اإلطار الذم يتبناه المدير إلى  كالمعمميف كأيضان يفترض بأف الجميع بحاجة

 لركح المعنكية، كعمى التزاـالمدرسي يسيـ في تقكية كدعـ المعمـ كمينتو، كصفات المدرسة التنظيمية، كا
 الطمبة في المدرسة كحسف أدائيـ.

%( 31( يفسر ما نسبتو )C، كالعاطفي )Bتشير نتائج الدراسة أيضان بأف ألنماط السيادة الدماغية )المتأكد(
 لمدارس الحككمية في محافظة جنيف.القيادية عمى أطار القيادة السياسي لدل مديرم ا األطرتحديد  مف

كقد (، Chibani, 2010)دراسة ( ك Thompson, 2000دراسة )ه النتيجة مع ما أشارت إليو كتتفؽ ىذ
 اإلطار السياسي ينسجـ بشكؿ كبير مع أنماط السيادة الدماغية المتأكدحقيقة أف إلى  يككف سبب االتفاؽ

التي تقع عمى الذم يركز عمى االنضباط كتنفيذ الخطط بطرؽ كأساليب دقيقة، فإنو مدرؾ ألىمية المسؤكلية 
 عاتقو، كييتـ بتنفيذ القكانيف بطرؽ كأساليب دقيقة. 

كالنمط العاطفي كيقاؿ عنو بأنو النمط اإلنساني، حيث يختص بالعبلقات مع اآلخريف، كييتـ بمشاعر 
كعكاطؼ كاىتمامات اإلنساف كبتقديـ اإلرشادات، بحيث يككف مدير المدرسة مدركان لحقيقة العمميات 

اخؿ المؤسسة التعميمية، فيك ميتـ ببناء العبلقات مع التابعيف، كتطكير العبلقات مع الجميع، السياسية في د
قناع األفراد لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية ، كىذا ما كقادر عمى استخداـ أساليب التفاكض، كالتحالفات كا 

سمكؾ القائد ضمف عمى  يجعؿ الباحثة تعزك ىذا االرتباط لسيادة نمطي المتأكد كالعاطفي كسيطرتيما
 اإلطار السياسي.

كما تشير نتائج الدراسة مف أنماط القيادة السائدة لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة جنيف، أم أف  
%( مف تطبيؽ دكر 29( تفسر ما نسبتو )A(، كالعقبلني )C(، كالعاطفي)Bألنماط السيادة الدماغية المتأكد)

ية عمى مجاؿ )القيادة البنيكم( لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة القياد األطرقكم في تحديد 
 جنيف.
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 ( كدراسة Chibani, 2013كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تشير إليو دراسات كؿ مف )
عمى أف اإلطار القيادم البنيكم يتطمب تكافر أنماط سيادة   ((McCabe, et al.,  2003واخرون مكابً 

مة فيك يتطمب كجكد أنماط سيادة دماغية تتمتع بخصائص المتأكد كالعاطفي كالعقبلني دماغية متكاممة كشام
كيغمب عمييا سيادة الشؽ األيمف مف الدماغ، كلعؿ ىذه النتيجة تعتبر عمى درجة كبيرة مف األىمية كالتي 

عتبر سمة دكر مدير المدرسة أف يتمثؿ في تحقيؽ كظائؼ التدريس كاإلدارة بطريقة منظمة، كتإلى  تنظر
السيادة ميمة جدان في ىذا اإلطار، كنظران ألف البنيكيكف يكظفكف التحميؿ كالبيانات، كيركزكا عمى المستكيات 
الدنيا، كيحٌددكا اتجاىات كاضحة، كيحٌممكف األشخاص المنفذيف نتائج العمؿ، فإنيـ يحاكلكف حؿ المشاكؿ 

االعتماد عمى إلى  ىذا المدير الممارس ليذا االطار التنظيمية مع السياسات كالقكاعد الجديدة، كما كيميؿ
طريقة مركبة تتضمف تكضيحان لؤلدكار، كالقكاعد، كاإلجراءات، كالمعايير، كنظـ المعمكمات، كالعبلقات، 
كتعتبر سمة التحكـ كالسيادة السمة المميزة ليذا اإلطار بشكؿ كاضح. كتؤكد نتائج الدراسة عمى أف تبني 

يعتمد بشكؿ كبير عمى الثقافة كالعادات كالتنشئة االجتماعية، كبيئة العمؿ التي تنتمي ليا إطار قيادم معيف 
دارتيا، كما يؤثر في ىذه الممارسات نمط السيادة الدماغية الذم يتبناه مدير  المؤسسة التعميمية كالمدرسة كا 

 المدرسة.
 %( 17( تفسر ما نسبة )Cكالعاطفي)(، Bأف أنماط السيادة الدماغية المتأكد)إلى  تشير نتائج الدراسة

 القيادية لدل مديرم المدارس الحككمية في  األطرمف دكر إطار )القيادة اإلنساني( في تحديد 
( كدراسة Greenwood, 2008محافظة جنيف، حيث تتفؽ ىذه النتيجة مع ما تشير إليو دراسة كؿ مف )

(Chibani, 2013)  2003 , كاخركفككذلؾ تتفؽ مع دراسة)et al.McCabe, ) كدراسة ( & Bolman
Deal, 2008( كدراسة )Robbins, 2004.)  

أف اإلطار اإلنساني يعتمد عمى إدراؾ أىمية المنظمة لميارات األفراد كآرائيـ إلى  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة
الحاجات  كأفكارىـ كالتزاميـ كالطاقة التي يعممكف بيا، كيعتمد ىذا اإلطار عمى المنظمات التي تخدـ

إلى  ف المنظمات كاألفراد بحاجةأذ إاإلنسانية )الفسيكلكجية، كاالجتماعية، كاحتراـ الٌذات، كتحقيؽ الٌذات(. 
فرص عمؿ كركاتب إلى  الميارة كالطاقة كاألفكار، ككذلؾ يحتاج األفرادإلى  بعضيـ البعض، كبحاجة

 ةمدرساللعبلقات كمشاعر األفراد كيفترض مدير يقٌدر القائد اإلنساني مف خبلؿ التيسير كالتمكيف اك كميف، 
بأف المؤسسة التربكية قائمة لخدمة المجتمع، فيك ميتـ بحاجات الطمبة كالمعمميف كأيضان يفترض بأف الجميع 

بعضيـ البعض، ىذه االفتراضات تشجع نمط السيادة الدماغية العاطفي كيقاؿ عنو بأنو النمط إلى  بحاجة
عبلقات مع اآلخريف، كييتـ بمشاعر كعكاطؼ كاىتماـ اإلنساف كبتقديـ اإلرشادات، اإلنساني حيث يختص بال

أف المجتمع الفمسطيني بطبيعتو ىك مجتمع صغير كمتجانس، فالفركقات إلى  كما تعزك الباحثة ىذه النتيجة
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كالطبيعي، شكميا اإلنساني األساسي إلى  معمـ تختفي مع الكقت كتعكد العبلقةأك  المينية كأف يعمؿ كمدير
 ف ىك السائد في مثؿ ىذا المناخ. كأيضان االىتماـ بالعبلقات االجتماعية يكك 

كالنمط المتأكد يقاؿ عنو بأنو النمط التنفيذم حيث يختص بالتخطيط كالتنظيـ كاالنضباط كاإلجراءات، كييتـ 
القكانيف، كالمتأكد ينفذ  بالتفاصيؿ، كيستخدـ طرؽ كأساليب دقيقة، فمدير المدرسة في اإلطار اإلنساني يطبؽ

الخطط، كيحقؽ االنضباط كيتكامؿ اإلطاريف في تحقيؽ أىداؼ المدرسة مف خبلؿ تحفيز كتشجيع األفراد 
 تماـ بأدؽ التفاصيؿ.ىاالنتماء لمؤسستيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ بحيكية كنشاط كمف خبلؿ االبكالشعكر 
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 : التوصيات6.5
 

 بية والتعميـأواًل: توصيات خاصة بوزارة التر 
 

تبني الكزارة عمؿ دكرات تكعية حكؿ أنماط السيادة الدماغية ككيفية الكشؼ عنيا مف أجؿ ضركرة  .1
 تطكيرىا كتفيميـ ليا.

 .عمؿ دراسات لمبناء عمى نتائج ىذه الدراسة .2
تضميف برنامج القيادة المدرسية لمكضكعي السيادة الدماغية، كأطر القيادة المدرسية مف قبؿ كزارة  .3

 .األطرتربية كالتعميـ لئلفادة مف خصائص المديريف ضمف ىذه األنماط ك ال
 استثمار نتائج الدراسة عند بناء أدكات كمعايير اختيار مديرم المدارس الجدد .4

 
 ثانيًا: توصيات خاصة بمديري المدارس:

 
ككنيا  االستزادة في التعرؼ عمى السمات الشخصية لمدير المدرسة مثؿ )أنماط السيادة الدماغية( .1

 تؤثر في ممارستيـ القيادية.
القيادية  وسمككياتاستخداـ مقياس السيادة الدماغية لمكقكؼ عمى نكع النمط الدماغي المسيطر عمى  .2

 في إدارة مدرستو.
 يتعمؽ بالسيادة الدماغية. فيماضركرة تدريب مديرم المدارس عمى استخداـ النمط المتكامؿ  .3
القيادية كدمجيا بحيث يستفيد  األطرما تقدمو  أفضؿاكؿ ضركرة تدريب مديرم المدارس عمى تن .4

  خصائصيا كنقاط قكتيا، كاالبتعاد عف النقاط السمبية.  أفضؿمف 
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 ثالثًا: توصيات خاصة بالباحثيف:
 

إجراء دراسات أخرل حكؿ مكضكع الدراسة عمى مستكل أكسع يشمؿ جميع مديريات التربية كالتعميـ  .1
 في الضفة الغربية.

القيادة التربكية  انماطمؿ دراسة تقيس العبلقة بيف أنماط السيادة الدماغية كمتغيرات أخرل مف ع .2
 كاإلدارة التربكية.

عمؿ دراسة تقيس تأثير اإلطار القيادم الذم يمارسو مدير المدرسة في كؿ مف: تكظيؼ  .3
 التربكم. التكنكلكجيا، التخطيط
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 قائمة المصادر والمراجع

 
 بية: المراجع العر 

 
دراسة الفركؽ الكظيفية بيف النصفيف الكركييف عند أداء عدد مف المياـ المفظية  :(2000إبراىيـ، لطفي، )

 .43ع. ، بنيامجمة كمية التربيةكالمكانية لدل طبلب المرحمة الثانكية، 
 

- ، دار ياؼةمفاىيـ ورؤى في اإلدارة والقياد التربوية بيف االصالة والحداث :(2013العبل، ليمى. )أبك 
 دار الجنادرية، عماف، األردف.

 
 ، أمكاج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.1ط .القيادة التربوية الفاعمة :(2012) طاحكف، أمؿ.أبك 
 

 ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.1طاإلدارة المدرسية.  :(2005أسعد، كليد. )
 

 https://goo.gl/YxmCqt :(3200). ، اليكنسككالمتحدةاألمـ 
 

 ، غزة، فمسطيف. اإلسبلمية، منشكرات الجامعة جغرافية فمسطيف(: 2116)باركد، نعيـ؛ صالحة، رائد 
 

العبلقة بيف السيطرة الدماغية كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف الطمبة الجامعييف،  :(2010بشارة، مكفؽ. )
 .2010، فبراير 1ع، 7. مجة جامعة الشارقة لمعمـو اإلنسانية واإلجتماعيةمجم

 
 . دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.اإلدارة المدرسية المعاصرة: (2013البنا، ىالو. )

 
دراسة مقارنة لميارات اإلدراؾ البصرم في ضكء نمط السيطرة المخية كالجنس  :(2013) .مجكدة، يسر 

 .(1)152 ، جامعة األزىر،مجمة كمية التربيةل عينة مف طبلب الجامعة. كالتخصص لد
 

https://goo.gl/YxmCqt
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األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس األساسية في محافظة عجموف  :(2010) حداد، ربى.
رسالة ماجستير غير ، وعالقتيا بالرضا الوظيفي لمعامميف فييا مف وجية نظر العامميف أنفسيـ

 .ياشمية، الزرقاء، الجامعة المنشكرة
 

اطر القيادة التربوية لدى مدراء المدارس الفمسطينية في منطقة القدس  :(2003) حرحش، ريما.
 جامعة بيرزيت، فمسطيف. ، رسالة ماجستير غير منشكرة، وضواحييا مف وجية نظر المعمميف

 
 فة، عماف، األردف. دار كنكز المعر  مشاكؿ اإلدارة المدرسية وطرؽ معالجتيا. :(2007حمداف، محمد )

 
أنماط السيطرة الدماغية وعالقتيا بالتفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة جامعة  :(2015حمكدة، أالء )

 .(رسالة ماجستير غير منشكرة، )، جامعة األزىر، فمسطيفاألزىر
 

وتطوير  االشراؼ االداري الحديث: الماىية واألىداؼ واألنواع واألساليب وتدريب :(2013) خميؿ محمد.
 ، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.وتوجيو وتقويـ

 
. دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، قراءات في اإلدارة المدرسية :(2003، السيد. )الخميسي

 مصر.
 

 ف.. دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، األرداالدارة المؤسسية :(2013) دكاني، كماؿ.
 

 . دار إثراء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.اإلدارة التربوية وديمقراطية التعميـ :(2011الدكرم، عمي. )
 

نمط القيادة وتفويض السمطة عند مدراء المدارس الثانوية الحكومية في  :(2000) دكيكات، فيصؿ.
جامعة النجاح ، رسالة ماجستير غير منشكرة، محافظات شماؿ فمسطيف مف وجية نظر المعمميف

 ، فمسطيف.الكطنية
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 ،أثر التحفيز عمى مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت الفمسطينية :(2009ذياب، مازف. )
 ، فمسطيف.جامعة النجاح الكطنيةرسالة ماجستير غير منشكرة، 

 
مجمة ، "ية فػي األردفنمكذج مقترح لتطكير اإلدارة المدرسػ" إدارة الجكدة الشاممة. :(2002السعكد، راتب. )

 .2ع ،18مج ،جامعة دمشؽ
 

السموؾ القيادي وعالقتو بالمناخ المنظمي لدى مديري المدارس الحكومية  :(2009) .أشرؼسميـ، 
رسالة ، الثانوية في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف وجية نظر المعمميف والمعممات فييا

 سطيف.، فمجامعة النجاح الكطنيةماجستير غير منشكرة، 
 دار شعاع لمنشر كالعمكـ، حمب، سكريا.  اإلرشاد السموكي لمطفؿ،: (2008أنس. )، شكشؾ

 
أنماط القيادة السائدة وعالقتيا بمستوى صنع القرار لدى مديري المدارس  :(2017) عمي. ،الشمبي

 الجامعةرسالة ماجستير غير منشكرة، ، الحكومية الثانوية في محافظات شماؿ الضفة الغربية
 ، فمسطيف.اإلسبلمية

 
األنماط القيادية لمػديري المػدارس الثانويػة المينيػة الحكومية في األردف مف  :(2001) الشناؽ، معف.

، جامعة بغداد، بغدادرسالة دكتكراه غير منشكرة،  .وجية نظر المعممػيف وعالقتيػا بالرضػا الػوظيفي
 العراؽ.

 
 . دار البداية لمنشر، عماف، األردف.في التعميـ وأثرىاة الحديثة اإلدارة التربوي :(2010الشيخ، معتصـ. )

 
كاقع التمكيف اإلدارم لممرأة في الجامعات األردنية العامة  :(2012) .القضاة، محمد نجاة؛الطراكنة، 

 .26األردف، ع ،جامعة مؤتةمجمة كالمعكقات المؤثرة فيو مف كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس، 
 

نصفي الدماغ، عادات العقؿ إلى  السموكيات الذكية المستندة :(2013) كاظـ، حيدر. ؛فاىـالطريحي، 
 ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.والسيادة الدماغية
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 . دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف.اإلدارة التربوية والسموؾ التنظيمي: (2001). الطكيؿ، ىاني
 

العبلقة بيف السيطرة الدماغية  :(2009) كماؿ. ،ناصر، كسبلمةال الطيراكم، تكفيؽ، القدكمي عبد
كاستراتيجية القدرة عمى حؿ المشكبلت لدل طبلب الدبمكـ األمني التخصصي في األكاديمية 

 .10ع مصر، ، جامعة عيف شمس،مجمة البحث العممي في التربيةالفمسطينية لمعمـك األمنية. 
 

 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.سية الحديثةاإلدارة المدر  :(2012عابديف، محمد. )
  

. الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع تطبيقات في اإلشراؼ التربوي :(2010) عايش، احمد.
 كالطباعة، عماف، األردف.

 
، دار (التعمـ المتناغـ مع الدماغ )تطبيقات ألبحاث الدماغ في التعمـ :(2015) عبد الحسيف، كساـ.

 .الكتب العممية، بغداد، العراؽ
 .: جامعة االمارات العربيهةـالتقييعمـ النفس العصبي واألسس وطرؽ  :(2001) عبد القكم، سامني.

 
. دار المسيرة السموؾ التنظيمي في ادارة المؤسسات التعميمية :(2005عبد المجيد، السيد؛ فميو، فاركؽ. )

 ألردف.لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، ا
 

 ، دار الفبلح لمنشر كالتكزيع.التفكير والمنياج المدرسي" الكويت(: "2003عبيد، كليـ؛ عفانة، عزك )
 

. الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، اإلدارة التربوية :(2010) محمد. ،حساف ؛حسف ،العجمي
 عماف، األردف.

 
. دار المؤسسة واإلدارة الحافزية راؼ االداري الفعاؿاالدارة المؤسسية واالش :(2008) العجمي، محمد.

 الجديدة، القاىرة، مصر.
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السيطرة الدماغية كعبلقتيا بالتفكير اإلبداعي لدل طمبة  :(2015) العجيمي، صباح؛ عبد الحؽ، زىرية.
 .254-239 ،2ع ،11، مجمدالمجمة األردنية في العمـو التربويةالجامعات في األردف، 

 
العالقة بيف السيطرة الدماغية مستوى االيجابية لدى العبي الكرة الطائرة في  :(2012) ـ.عزرائيؿ، ري

 فمسطيف.، جامعة النجاح الكطنيةرسالة ماجستير غير منشكرة، ، كمية الدراسات العميا، فمسطيف
 

، تيجيةواقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير اإلدارة االسترا :(2005عٌساؼ، محمكد )
 فمسطيف.، الجامعة اإلسبلمية، غزةرسالة ماجستير غير منشكرة، 

 
 كالتكزيع كالطباعة. عماف: دار المسيرة لمنشر، 3ط ،اإلدارة المدرسية مبادئ: (2001) محمد. العمايرة،

 
اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات  االتصاؿ :(2006كالفاضؿ، محمد. ) عمىعياصرة، 
 . دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.يةالتربو 

 
العالقة بيف األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية العامة ودافعية  :(2003) العياصرة، عمي.

رسالة دكتكراة غير منشكرة، ، المعمميف نحو مينتيـ كمعمميف في وزارة التربية والتعميـ في األردف
  .ردفالجامعة األردنية، األ

 
، 2. ترجمة: عبد اهلل احمد شحاتو، طمدير المدرسة ودوره في تطوير التعميـ(. 2002كاربنتر، جكف. )

 أيترؾ لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر.
 

، نمو نموذج شامؿ في القيادة ودراسة نقدية لنظريات ومداخؿ القيادة اإلدارية :(2001). الكبلبي، سعيد
 معة الممؾ سعكد، الرياض. مطابع جامعة الممؾ سعكد، جا

 
 .ريفبرا ،(286)ع ، المجمة العربية اطبللة عمى المخ البشرم ككظائفو:(: 2001) .امؿالمخزكـ، 
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، دراسة نظرية حوؿ الدماغ وجانباه األيسر واأليمف :(2010) مطاكع، بساـ.
https://goo.gl/ryTEm2. 

 
تقويـ محتوى كتب العمـو الفمسطينية واإلسرائيمية لمصؼ الرابع األساسي في  :(2012)مكسى، عطية. 

 الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشكرة، ، (. دراسة مقارنةTIMSSضوء معايير )
 

 فيزياء فيال لمادة العاـ شيادة الدبمـك امتحانات أسئمة تحميؿ :(2014) كالينداسي، الفيصؿ. ؛محمد، نكافمو
والنفسية )كمية  التربوية مجمة العمـو الدماغ.إلى  المستند التعمـ نظرية ضكء في عماف سمطنة

 .(1)15جامعة البحريف،  التربية(
 

، ايتراؾ لمطبعة كالنشر فسيولوجيا المخ البشرى فيالييمنة الدماغية: دراسة (. 2013) اليمبلف، امؿ.
 .كالتكزيع

 
 ، مركز ديكنك لتعميـ التفكير، عماف، األردف. التفكير ألنماطمقياس ىيرماف  (.3126)مصطفى. الييبلت، 

 .https://goo.gl/HzPkKC: (2013) كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.
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 المالحؽ
 

  السادة الُمَحكِّميف(: أسماء 1الممحؽ رقـ )
 

الر
 قـ

 التخصص المؤسسة اإلسـ

 أدارة تربكية جامعة القدس أبك ديس أ. د. محمكد أبك سمرة 1
 أساليب تدريس جامعة القدس أبك ديس دافأ. د. عفيؼ زي 2
 إدارة تربكية جامعة القدس أبك ديس د. أشرؼ أبك خيراف 3
 عمـ نفس  القدس أبك ديسجامعة  د. سيير صباح 4
 إدارة تربكية أبك ديسجامعة القدس  محمد شعيباتد.  5
 إدارة تربكية جامعة بير زيت د. رفاء الرمحي 6
 إدارة تربكية ستقبلؿجامعة اال فيصؿ سباعنة 7
 مناىج تدريس جامعة النجاح الكطنية عساليياء د. عم 8
 إدارة تربكية جامعة القدس المفتكحة د. رجاء العسيمي 9

 لغة عربية الجامعة العربية األمريكية د. حناف عبلكنة 10
 إدارة تربكية خضكرم -جامعة فمسطيف التقنية عد. جعفر أبك صا 11
 لغة عربية قباطية -مديرية التربية كالتعميـ أ. محمد كميؿ 12
 إحصاء تطبيقي خضكرم -جامعة فمسطيف التقنية نصكح صكص 13
 عمـ نفس خضكرم -جامعة فمسطيف التقنية الجيكسي جدمم 14
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 (: االستبانة قبؿ التحكيـ2الممحؽ رقـ )
 

                                 جامعػػة القػػدس                        قبؿ التحكيـ           
 كمية الدراسات العميا 

 اإلدارة التربػويػػة 
 

 حضرة األستاذ الدكتور/ الدكتور........................................... حفظو اهلل           
 جامعة/مؤسسة:....................................................

 تحية طيبة وبعد: 
دـ لحضرتكـ بأحر التحيات كأتمنى لكـ مكفكر الصحة كالعافية، كأدامكـ اهلل ذخران لمعمـ كأىمو. نظران لمخبػرة أتق

البيانػات الشخصػية، ) التي تتمتعكف بيا، أرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االستبانة المككنة مف ثبلثة أقساـ
السػػيادة الدماغيػػة داميا كػػأداة رئيسػة لمكشػػؼ عػف (، التػي سػػيتـ اسػتخلسػيادة الدماغيػػةأطػر القيػادة التربكيػػة، ا

 .  في محافظة جنيف في الضفة الغربيةالقيادية لدى مديري المدارس الحكومية  األطروعالقتيا ب
كذلػػػؾ اسػػػتكماالن لمتطمبػػػات الحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي جامعػػػة القػػػدس )أبػػػك ديس(/كميػػػة الدراسػػػات 

 العميا/قسـ اإلدارة التربكية.
 لتحكيـ:محاور ا

 مدل مبلءمة الفقرات مف حيث: اإليجاز، كالطكؿ، كالكضكح، كالغمكض.  .1
 تقيسو. مالنمط( الذ)مدل انتماء الفقرة لمبعد  .2
 مف حيث احتماؿ الفقرة الكاحدة ألكثر مف معنى. .3
 مف حيث سبلمة المغة المستخدمة في الفقرات. .4
 الفقرات التي تركف ضركرة إضافتيا. .5
 الفقرات المقترح حذفيا. .6
 . ألنماطمبلحظة: سيتـ تطبيؽ االستبانة متضمنة الفقرات متسمسمة رقميان دكف التعريؼ با .7
 5العبػارة كتعطػى عنػدما ال تنطبػؽ  1، حيػث 5إلػى  1القيادية مقياس متصؿ مػف  األطرمقياس استبانة  .8

 عندما تنطبؽ العبارة تمامان 
 

 

 

  ال(بانة السيادة الدماغية مقياسان منفصبلن )نعـ /مقياس است .9

1 
 أبداً 

2 
 نادراً 

3 
 أحياناً 

4 
 غالباً 

5 
 دائماً 
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 تقديري لجيودكـ وتعاونكـمع جزيؿ شكري و 
  الباحثة: إنشراح عمراف                                                                      

 

لدى مديري ومديرات  التربوية وأنماط السيادة الدماغية قيادةال أطراستبانة 

 ارس الحكومية في محافظة جنين المد

 

 القسم األول: البيانات الشخصية

 ( تشٌرXفٌما ٌأتً مجموعة من الفقرات حول البٌانات الشخصٌة، ٌرجى تكرم حضرتكم بوضع إشارة )

 واقتراحات التعدٌل فً الجدول اآلتً:رة درجة وضوح الفقإلى 

 

رقم 

 الفقرة

 التعدٌل المقترح وضوح الفقرة

 ال نعم 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 جنس:ال .1

 أنثى   ذكر                                     

 

 :عدد سنوات الخبرة فً اإلدارة .2

 سنوات  5سنوات                 أكثر من  5 -2                        أقل من سنتٌن 

 

 الفرع: .3

 أخرى                   العلمً                العلوم اإلنسانٌة          

 

 

  المؤهل العلمً:  .4

 

 أعلى من بكالورٌوس   بكالورٌوس                 دبلوم                    

 

1-  
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 القيادية األطراستبانة القسم الثاني: 

 

لدى مدٌري ومدٌرات المدارس التً تكشف القٌادٌة  األطردالالت إلى  تشٌر الفقرات فً هذا القسم     

، لذا ٌرجى تكرم حضرتكم بوضع لإلدارةممارسته  المدٌر خاللالقٌادي السائد فً عمل  طارعن اإل

، ومالءمتها ،ودرجة وضوحها اللغوي ،نتماء الفقرة للنمطادرجة إلى  ( فً المكان الذي ٌشٌرXاشارة )

 واقتراحات التعدٌل التً تسهم فً تجوٌد األداة وتحسٌنها.

 

 الرقـ المجاؿ
 
 الفقرة

التعديؿ  الكضكح  الفقرةانتماء 
 المقترح

 ال نعـ ال  نعـ
 

ي
ز
رم
ر ال

طا
إل
ا

 

       لدييـ. ماأحفز اآلخريف لعمؿ أفضؿ   .1
      أمارس دكر األب الركحي لممعمميف كالطمبة.  .2
رسالة في المدرسة برؤية ك المعمميف كالطبلب كبقكة شرؾ أ  .3

 تمنحيـ إحساسان بالتبني
     

      يف لممدرسة.معمملأثير حماس ا  .4
      أظير شخصية قكية كمحببة لممعمميف كالطمبة.  .5
       .أتمتع بسعة الخياؿ كاإللياـ  .6
      أركز عمى معنى األمكر كدالالتيا كدرجة اإليماف بيا.  .7
      .في المدرسةالتعميـ  أكظؼ الدراما كالمسرح في تفعيؿ  .8
سة كالسمطة اإلدارية عتماد عمى القكاعد كالسياأتحاشى اال  .9

 في تفعيؿ المدرسة
     

      أعكؿ عمى إخبلص المعمميف في إنجاح عمؿ المدرسة.  .10

اإلطار السياسي
 

أشجع العامميف عمى نيؿ الفرص مف مجريات األمكر داخؿ   .11
 المدرسة.

     

نمكذجان مؤثران لمتطمعات كالقيـ الخاصة أأقدـ لمعامميف   .12
 بالمدرسة 

     

      المكارد داخؿ المدرسة لتنفيذ المياـ.ر كافة أستثم  .13
      يتأثركف بي بشكؿ غير اعتيادم.أجعؿ المعمميف   .14
أحصؿ عمى الدعـ ممف لدييـ التأثير داخؿ كخارج   .15

 المدرسة. 
     

     لدعـ القرارات المتعمقة  ةأطكر تحالفات لبناء مراكز قك   .16
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 بالعممية التربكية كالتعميمية.
      اكض اآلخريف ببراعة كبيرة. أف  .17
      أتعامؿ مع النزاعات داخؿ المدرسة بميارة.  .18
جراءات منطقية.  .19       أنفذ سياسات كا 
      أتعامؿ بطريقة دبمكماسية بارعة مع جميع العامميف.  .20

اإلطار البنيكم
 

      أكاجو المشاكؿ داخؿ المدرسة بدقة كحذر.  .21
      كر حكلي في المدرسة.أفكر بمنطؽ بكؿ ما يد  .22
      أعتمد عمى الحقائؽ المتكفرة لدم لمكاجية المشاكؿ.    .23
       العمؿ المدرسي في التفاصيؿإلى  أنتبو  .24
      أحدد المكاعيد لتنفيذ الخطط كاألعماؿ المدرسية.  .25
      أضع اىدافان محددة لممدرسة أستطيع قياسيا.  .26
      األىداؼ. ؽحقعمى نتائج تنفسي أحاسب   .27
      ألتـز باألنظمة كالقكانيف.  .28
      .التعميماتأراعي التسمسؿ اإلدارم في إعطاء   .29
      أتكقع نتائج األعماؿ المنفذة في ضكء المقدمات.  .30

اإلطار اإلنساني
 

      .الدعـ لممعمميفأظير مستكيات عالية مف   .31
      اخؿ المدرسة.أتعامؿ باىتماـ مع احتياجات المعمميف د  .32
      أساعد اآلخريف باستمرار.  .33
      أقدر العامميف عندما يقكمكف بعمؿ جيد.  .34
      .داخؿ المدرسةعبلقات منفتحة  أسمح ببناء  .35
      تحسيف المدرسة.لأتقبؿ أفكار العامميف   .36
      القرارات. اتخاذ أشرؾ المعمميف في  .37
      تطكير المدرسة.أدعـ المعمميف المبادريف ل  .38
      أنفذ أنشطة ترعى النمك الميني لممعمميف  .39
      أشجع العبلقات اإلنسانية بيف أفراد مجتمع المدرسة   .40
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  القسـ الثالث: استبانة أنماط السيادة الدماغية

 

التً دٌراتها وملدى مدٌري المدارس أنماط السٌادة الدماغٌة دالالت إلى  تشٌر الفقرات فً هذا القسم

، لذا ٌرجى تكرم لإلدارةممارسته  خالل السائد فً عمل القٌادة المدرسٌة عن نمط السٌادةتكشف 

وضوحها اللغوي  مدىو ،نتماء الفقرة للنمطا مدىإلى  ( فً المكان الذي ٌشٌرXشارة )إحضرتكم بوضع 

 ومالءمتها واقتراحات التعدٌل التً تسهم فً تجوٌد األداة وتحسٌنها.

 

التعدٌل  الوضوح  انتماء الفقرة الفقرة الرقـ لمجالا

 ال نعم ال نعم المقترح

ً
الن
العق

 

      أحرص عمى معرفة الحقائؽ بدقة عالية.   .1

أجد الحؿ المناسب لممشكمة عند معرفة سبب   .2
 حدكثيا.

     

      ىدفي الذم قررتو.إلى  أسير بكضكح  .3

      نية. أصرؼ مالي بعد تحميؿ كدراسة متأ  .4

      أستنتج اآلثار المنطقية لؤلحداث.  .5

      أمتمؾ معرفة مميزة بالمكاضيع العممية.  .6

      أعتقد أف العمؿ أىـ مف المشاعر اإلنسانية.  .7

      .أتكلى زماـ القيادة بناءن عمى رغبة اآلخريف  .8

      مجامبلت.أك  أنفذ القكانيف بحـز كبدكف عاطفة  .9

       األشياء التي نتائجيا غير متكقعة.أتجنب   .10

المتأكد
 

      أىتـ بعكاقب أم عمؿ أقـك بو بشكؿ كبير.  .11

أحافظ عمى الممتمكات الخاصة كالعامة بشكؿ   .12
 منظـ. 

     

      أنجز أعمالي خطكة بخطكة.  .13

      أميؿ لتنفيذ العمؿ أكثر مف ميمي لمتفكير بو.  .14
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يف كالطمبة نظير كسب ثقة المعمم عمىأحرص   .15
خبلصي.  إنجازم كا 

     

       أكاصؿ العمؿ حتى أنجزه.  .16

      أشعر بارتياح أثناء أدائي لؤلعماؿ بشكؿ منظـ.  .17

      أدكف التزاماتي االجتماعية في مفكرتي الخاصة.  .18

أفضؿ معرفة التعميمات الكاضحة قبؿ القياـ بأم   .19
 عمؿ.

     

       عمؿ سأقكـ بو. أخطط بالتفصيؿ لخطكات أم  .20

ي
طف

العا
 

أعمؿ مع المعمميف كالطمبة عف طيب نفس مف   .21
 أجؿ أىداؼ المدرسة.

     

      أراعي احتياجات المعمميف كالطمبة.  .22

      أشعر بسعادة عندما أسعد المعمميف كالطمبة.  .23

      أقدـ خدماتي لآلخريف متى احتاجكا لذلؾ.  .24

      ف مشاعرم.أحب التحدث مع اآلخريف ع  .25

      أثير الحماس في ىمـ المعمميف كالطمبة.  .26

      أراقب كجكه اآلخريف ال إراديان عندما يتحدثكف إلي.  .27

الشعر، كالقصة، )مثؿ أحب األعماؿ األدبية   .28
 (خكالركاية، ال

     

      أعمؿ جاىدان لحؿ مشاكؿ المعمميف كالطمبة.  .29

طمبة عندما يتحدثكف أصغي باىتماـ لممعمميف كال  .30
 عف أنفسيـ

     

ي
جريب

 الت

أدرؾ الكثير مف األشياء بالحدس كالبديية دكف   .31
 التفكير العميؽ فييا.
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      أتحمس لؤلىداؼ كأكرس ليا كقتي كجيدم كمو.  .32

      أنفؽ األمكاؿ أكثر مما أجمعيا.  .33

      أكره الركتيف، كأحب التغيير دائمان   .34
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 (: االستبانة بعد التحكيـ3رقـ ) الممحؽ

 جامعػػة القػػدس                                                                   
 كمية الدراسات العميا 

 اإلدارة التربػويػػة 
 ة في محافظة جنين المحترمونالسادة/مديري/ات المدارس الحكومي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الموضوع: استبانة

القيادية لدى مديري المدارس الحكومية فيي  األطرلسيادة الدماغية وعالقتها بأقوم بدراسة عنوانها: ا    

لرئٌساة ، الستكمال متطلباات الحصاول علاى درجاة الماجساتٌر، واألداة امحافظة جنين في الضفة الغربية

لدراستً هذه االستبانة التً أضعها بٌن أٌدٌكم وتتكاون مان ثالثاة أقساام: األول بٌاناات شخصاٌة، والثاانً 

عن أنماط السٌادة الدماغٌة، والثالث عن أطر القٌاادة المدرساٌة، أرجاو تعااونكم فاً تعبئتهاا بدقاة، لماا فاً 

المدرساٌة، علمااب باأن المعلوماات التاً نتاائ  تخادم مجاال اإلدارة إلاى  ذلك مان أهمٌاة كبٌارة فاً الوصاول

 ستقدمونها ستعامل بسرٌة تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمً والتربوي.

 

 االحتراموتفضلوا بقبول فائق                                           

 الباحثة                                                                                                          

 

 إنشراح عمران       

 :        الجنس .1

 أنثى -ب                                      ذكر -أ        
 

 :عدد سنوات الخبرة فً اإلدارة .2

 سنوات  10أكثر من  -ج               سنوات10- 5-ب               سنوات 5أقل من  - أ

 

   : تخصصال .3

 أخرى  -ج                           ةالعلمٌالتخصصات  -ب  العلوم اإلنسانٌة                -أ

 

 المؤهل العلمً:   .4
 

 أعلى من بكالورٌوس  -ج بكالورٌوس  -بدبلوم                        -أ      

 

 :  مستوى المدرسة .5
 

    ثانوي -ب                      أساسً -أ      

2-  
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 القسـ الثاني: أنماط السيادة الدماغية 
دالالت أنماط السيادة الدماغية لدل مديرم كمديرات المدارس التي إلى  تشير الفقرات في ىذا القسـ     

تكشؼ عف النمط الدماغي السائد لدل مدير المدرسة أثناء ممارستو لئلدارة، لذا يرجى التكـر حضرتكـ 
 أسفؿ الخيار الذم ينطبؽ عمى حالتكـ. ( أماـ الفقرةXبكضع إشارة )

 

 الفقرة الرقـ
 أمارس األداء

 أبدان  نادران  أحيانان  غالبان  دائمان 
      أحرص عمى معرفة الحقائؽ بدقة   .1

      أجد الحؿ المناسب لممشكمة عند معرفة سبب حدكثيا  .2

      أصرؼ الميزانية بعد دراسة متأنية   .3

      لمدخبلتأتكقع نتائج األحداث مف ا  .4

      اإلنسانية أعتبر أف العمؿ أىـ مف المشاعر  .5

      أتكلى زماـ القيادة بناءن عمى رغبة اآلخريف  .6

      أنفذ القكانيف بحـز بعيدان عف المجامبلت  .7

      أتجنب األمكر ذات النتائج غير المدركسة   .8

      أىتـ بعكاقب أم عمؿ أقـك بو   .9

      ت الخاصة كالعامة  أحافظ عمى الممتمكا  .10

      أميؿ لتنفيذ العمؿ أكثر مف ميمي لمتفكير بو  .11

كسب ثقة المعمميف كالطمبة نظير إنجازم  عمىأحرص   .12
خبلصي  كا 

     

      أكاصؿ العمؿ حتى أنجزه   .13

      أشعر بارتياح خبلؿ أدائي لؤلعماؿ   .14

      أدكف التزاماتي في سجؿ خاص  .15
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      تعميمات الكاضحة قبؿ القياـ بأم عمؿأحرص عمى معرفة ال  .16

      أعمؿ مع المعمميف كالطمبة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة  .17

      أراعي احتياجات المعمميف كالطمبة  .18

      أشعر بسعادة عندما أسعد مف حكلي  .19

      أقدـ مساعدتي كدعمي لآلخريف متى احتاجكا لذلؾ  .20

      أحٌفز دافعية العامميف كالطمبة  .21

      أراقب كجكه اآلخريف عندما يتحدثكف إلي    .22

      (خكالركاية، الالشعر، القصة، )مثؿ أحب األعماؿ األدبية   .23

      أصغي باىتماـ لممعمميف كالطمبة عندما يتحدثكف   .24

      أدرؾ الكثير مف األشياء بالحدس دكف التفكير العميؽ فييا  .25

      أبذؿ قصارل جيدم لتحقيؽ األىداؼ  .26

      أحب التغيير مبتعدان عف الركتيف الممؿ  .27

       االعتياديةأستيكم تطبيؽ األفكار غير   .28

      أنفذ ميمات متعددة في كقت كاحد  .29

      أىتـ عادةن بالصكرة العامة كال أدقؽ في التفاصيؿ  .30

      أبتعد عف التعميمات التي تقيدني  .31

تعميمات إلى  الرجكعأقدـ عمى تشغيؿ الجياز الجديد دكف   .32
 التشغيؿ
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 أطر القيادة المدرسية: لثالقسم الثا

مجموعة من األداءات التً ٌمارسها مدٌر المدرسة فً ضوء مهاراته القٌادٌة، أرجو التكرم  ٌأتًفٌما      

 على حالتكمأمام الفقرة أسفل الخٌار الذي ٌنطبق  (X)بتحدٌد مستوى الممارسة لهذا األداء بوضع إشارة 

 الرقـ
 أمارس األداء الفقرة

 أبدان  نادران  أحيانان  غالبان  دائمان 
      الدعـ لممعمميفأظير مستكيات عالية مف   .1

      أشجع العبلقات اإلنسانية بيف أفراد مجتمع المدرسة  .2

أتعامؿ باىتماـ مع احتياجات المعمميف داخؿ المدرسة   .3
 كخارجيا

     

      جتمع المدرسة باستمرارأساعد األىالي كم  .4

      أظير احترامان كتقديران لمعامميف  .5

      أرحب بأفكار العامميف لتحسيف المدرسة  .6

      أتخذ القرارات بشكؿ تشاركي ديمقراطي  .7

      أدعـ أنشطة ترعى النمك الميني لممعمميف  .8

      أحٌفز اآلخريف لعمؿ أفضؿ ما لدييـ   .9

      فراد مجتمع المدرسةأمارس دكر األب أل  .10

      أحٌفز دافعية المعمميف  .11

      أظير شخصية قكية كمحببة لممعمميف كالطمبة  .12

      أتمتع بسعة الخياؿ كالبديية  .13

      أركز عمى معاني األمكر كالقناعة بيا  .14

      أدعـ استخداـ الدراما كالمسرح في تفعيؿ التعميـ كالتعمـ  .15

      لمعمميف في إنجاح عمؿ المدرسةأعتمد عمى إخبلص ا  .16

      أتعامؿ بحذر مع المشكبلت داخؿ المدرسة  .17

      أعتمد عمى المعمكمات المتكفرة لدم لمكاجية المشكبلت   .18
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      تفاصيؿ العمؿ المدرسي إلى  أنتبو  .19

      أضع جدكؿ زمني لتنفيذ الخطط كاألعماؿ المدرسية  .20

      محددةن قابمةن لمقياس أضع مع طاقـ المدرسة أىدافان   .21

      أحاسب نفسي عمى درجات تحقؽ األىداؼ  .22

      أراعي التسمسؿ اإلدارم في إعطاء التعميمات  .23

      أتكقع نتائج المياـ المنفذة في ضكء المدخبلت  .24

أشجع العامميف عمى نيؿ الفرص مف مجريات األمكر داخؿ   .25
 المدرسة

     

      مؤثران لمقيـ الخاصة بالمدرسة أقدـ لمعامميف أنمكذجان   .26

      كافة داخؿ المدرسة لتنفيذ المياـ أستثمر المكارد  .27

      أحصؿ عمى الدعـ ممف لدييـ التأثير داخؿ المدرسة كخارجيا   .28

أطكر تحالفات لدعـ القرارات المتعمقة بالعممية التربكية   .29
 كالتعميمية

     

      المدرسية  أفاكض اآلخريف ببراعة حكؿ األمكر  .30

      أحسف التعامؿ مع النزاعات داخؿ المدرسة   .31

      أنفذ السياسات المدرسية بطريقة عقبلنية  .32
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 (: تسييؿ ميمة الباحث4الممحؽ رقـ )
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 ممحؽ الجداوؿ اإلحصائية واالشكاؿ
 .ادة الدماغية والدرجة الكمية( معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت السي3.3جدوؿ )

 

 مستوى الداللة المحسوب معامؿ بيرسوف لالرتباط الفقرة الرقـ
 0.000 **0.662 العقالني 1

 0.000 **0.66 المتأكد 2
 0.000 **0.504 العاطفي 3

 0.000 **0.717 التجريبي 4

 
 الكمية(: معامؿ ارتباط بيرسوف لفقرات السيادة الدماغية مع الدرجة 4.3جدوؿ )

  

رقػػػـ الفقػػػرة فػػػي 
 االستبانة 

معامػػػػػػػػػػػػؿ بيرسػػػػػػػػػػػػػكف 
 لبلرتباط

مسػػػػػػػػػػػػػػتكل الداللػػػػػػػػػػػػػػة 
 المحسكب

رقػػػػػػػػػػػـ الفقػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػي 
 االستبانة 

معامػػػػػػػػؿ بيرسػػػػػػػػكف 
 لبلرتباط

مسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة 
 المحسكب

1 0.239
**

 0.003 17 0.347
**

 0.000 

2 0.411
**

 0.000 18 0.195
*

 0.017 

3 0.077 0.349 19 0.355
**

 0.000 

4 0.415
**

 0.000 20 0.281
**

 0.000 

5 0.283
**

 0.000 21 0.495
**

 0.000 

6 0.321
**

 0.000 22 0.237
**

 0.003 

7 0.352
**

 0.000 23 0.191
*

 0.018 

8 0.252
**

 0.000 24 0.337
**

 0.000 

9 0.314
**

 0.000 25 0.524
**

 0.000 

10 0.044 0.593 26 0.377
**

 0.000 

11 0.399
**

 0.000 27 0.364
**

 0.000 

12 0.224
**

 0.006 28 0.454
**

 0.000 

13 0.129 0.113 29 0.424
**

 0.000 

14 0.162
*

 0.046 30 0.410
**

 0.000 

15 0.258
**

 0.001 31 0.521
**

 0.000 

16 0.302
**

 0.000 32 0.420
**

 0.000 

  تعني داؿ عمى مستوى داللةα ≤ 0.05  ،  تعني داؿ عمى مستوى داللةα ≤ 0.01 
 

 القيادية والدرجة الكمية األطر( معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت 5.3وؿ )جد
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 مستكل الداللة المحسكب معامؿ بيرسكف لبلرتباط الفقرة الرقـ
 0.000 **0.707 اإلطار الرمزي 1

 0.000 **0.698 اإلطار السياسي 2
 0.000 **0.53 اإلطار البنيوي 3
 0.000 **0.699 اإلطار اإلنساني 4

 
 

 القيادية مع الدرجة الكمية  األطر( معامؿ ارتباط بيرسوف لفقرات 5.3جدوؿ )
 

رقـ الفقرة في 
 االستبانة

معامػػػػػػػؿ بيرسػػػػػػػوف 
 لالرتباط

مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة 
 المحسوب

رقػػػػػػػـ الفقػػػػػػػرة فػػػػػػػي 
 االستبانة 

معامػػػػؿ بيرسػػػػوف 
 لالرتباط

مسػػػتوى الداللػػػة 
 المحسوب

1 0.364
**

 0.000 17 0.154 0.061 

2 0.277
**

 0.001 18 0.251
**

 0.002 

3 0.434
**

 0.000 19 0.344
**

 0.000 

4 0.499
**

 0.000 20 0.183
*

 0.024 

5 0.337
**

 0.000 21 0.270
**

 0.001 

6 0.365
**

 0.000 22 0.431
**

 0.000 

7 0.428
**

 0.000 23 0.431
**

 0.000 

8 0.442
**

 0.000 24 0.321
**

 0.000 

9 0.390
** 0.000 25 0.405

**
 0.000 

10 0.353
**

 0.000 26 0.430
**

 0.000 

11 0.459
**

 0.000 27 0.375
**

 0.000 

12 0.414
**

 0.000 28 0.428
**

 0.000 

13 0.253
**

 0.000 29 0.303
**

 0.000 

14 0.260
**

 0.001 30 0.476
**

 0.000 

15 0.274
**

 0.001 31 0.405
**

 0.000 

16 0.214
**

 0.008 32 0.350
**

 0.000 

  تعني داؿ عمى مستوى داللة(α ≤ 0.05)  ،  تعني داؿ عمى مستوى داللة(α ≤ 0.01) 
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( التمثيؿ البياني ألنماط السيادة الدماغية مديري المدارس الحكومية في محافظة جنيف في 1.4شكؿ )
 .الضفة الغربية

 

 
.التمثيؿ البياني لمتكرارات والنسب المئوية    الشكؿ رقـ )2.4):  

 
 

 

 
 

 (: التمثيؿ البياني لألطر القيادية التي يمارسيا مديري المدارس الحكومية في محافظة جنيف. 3.4شكؿ )
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