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د.محمود أبو سمرة

القدس – فمسطين

د

التوقيع ........................

التوقيع ........................

التوقيع .........................

 1427هـ –  2006م

اإلهداء
أُىدي ىذا العمل المتواضع .......
إلى سيد الخمق  ...والمعمم األول  ...وشفيع البشر كافة  ...إلى ُمحمد ابن عبد اهلل  ...عميو أفضل
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2.5
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المراجع العربية واألجنبية

 المراجع بالمغة العربية
 المراجع بالمغة االنجميزية

م

إقرار:
أُقر أنا مقدم الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ،وأنيا نتيجة أبحاثي باستثناء ما تم
اإلشارة لو حيثما ورد ،وان ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية درجة عميا ألي جامعة أو معيد.

التوقيع......................... :
اإلسم :وليد عبد الرحمن صالح رضوان
التاريخ2006 / 6 / 11 :

ن

شكر وتقدير
سيدنا وموالنا محمد صادق الوعد األمين،
الحمد هلل الممك الحق المبين ،وصمى الميم عمى خير خمقكّ ،
صالة دائمة بدوامك باقية ببقائك بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين ....عمى إتمام ىذه الرسالة وبعد:
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان من الدكتور إبراىيم عرمان رئيس لجنة المناقشة ،المشرف عمى

الدراسة لجيوده المباركة التي بذليا ،وعرفانا مني بفضمو وتقدي ار إلرشاداتو السديدة ،إلخراج ىذه الدراسة
بأفضل صورة ممكنة فمو مني عظيم اإلمتنان.

وأتقدم بخالص الشكر لألستاذين الفاضمين عضوي لجنة المناقشة
الدكتور :محمود أبو سمرة والدكتورة :رجاء العسيمي .

كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الزميل واألستاذ الفاضل األخ عماد سميمان سالم المشرف في جامعة

القدس المفتوحة عمى جيده الكبير ،ووقتو الثمين ،الذي أمضاه في سبيل تقديم المشورة والدعم لي
ولمدراسة.

وال يفوتني إال أن أتوجو بالشكر والتقدير لوالدتي ولزوجتي وأطفالي ،الذين قدموا لي كل الدعم والتشجيع،

ولتحمميم عناء انشغالي عنيم وحفزىم لي لمواصمة الدرب وتذوق ثمار النجاح.

وخالص شكري لكل من عممني حرفاً حتى ىذه المحظة ،ولكل من أسيم في إخراج ىذه الدراسة إلى حيز

الوجود ،سائالً المولى عز وجل أن يثني عمييم بما ىم أىمو وأن يجزييم عني خير الجزاء.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

الباحث

س

تعريفات الدراسة
اإلدارة:
ىي ذلك النشاط الذي يعتمد عمى التفكير والعمل الذىني المرتبط بالشخصية اإلدارية ،وبالجوانب
واالتجاىات السموكية المؤثرة والمتعمق بتحفيز الجيود الجماعية نحو تحقيق ىدف مشترك باستخدام

الموارد المتاحة وفقا ألسس ومفاىيم عممية ،ووسيمتيا في ذلك ،إصدار الق اررات الخاصة بتحديد اليدف،

ورسم السياسات ،ووضع الخطط والبرامج وأشكال التنظيم الالزمة لتحقيق اليدف ،وتوجيو الجيود والتنسيق
فييا ،واثارة مواطن القوة في أفراد القوى العاممة ،وتنمية مواىبيم وقدراتيم ،ورفع روحيم المعنوية ،والرقابة
عمى األداء لضمان تحقيق اليدف وفقا لمخط والبرامج الموضوعة (ىاشم.)1981 ،

القيادة:
وىي مجموعة من المفاىيم المتكاممة ،والمتناغمة ،والميارات الفنية ،واإلنسانية ،واإلدراكية ،التي ال بد من
توافرىا ،إضافة إلى عوامل أخرى متعمقة بالبعد البنيوي لمفرد المتعمق بشخصيتو ،وقيمو ،واتجاىاتو ودوافعو

(الطويل.)1997 ،

وىي فن إستمالة األفراد لمتعاون في تحقيق ىدف مشترك (البنا.)1985 ،
المدرسة الثانوية:
ُيعرف الباحث المدرسة الثانوية مفاىيمياً كاآلتي:
ىي المدرسة التعميمية التابعة لو ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،والتي تضم الصفين الحادي عشر "
األول الثانوي" والثاني عشر " التوجييي " في مختمف الفروع األكاديمية.
المهارة:
ويقصد بيا القدرة عمى استخدام وتطبيق األصول والمعارف التي تحكم عمل الفرد (السممي.)1985 ،
ُ
ويميز إبراىيم أبو فروة الميارة عن القدرة بحيث تتجاوز الميارة مجرد إمكانية أداء العمل إلى كونيا تتم
ُ

بسرعة أكبر ودقة أكثر ،كما أنيا مكتسبة ونامية (عابدين.)2001 ،

مهارات القيادة التربوية:

ع

تبنت الدراسة التعريف اآلتي لميارات القيادة التربوية-:
ّ
ىي مجموعة من الميارات التي تعتبر ضرورية لنجاح وفاعمية القائد التربوي ،وتم إعتماد التصنيف اآلتي

لمميارات الضرورية لمدير المدرسة كقائد تربوي:
- 1الميارات الذاتية (الشخصية).
- 2الميارات الفنية.

- 3الميارات اإلنسانية.
- 4الميارات التصورية (اإلدراكية).
محافظة بيت لحم:
وىي إحدى محافظات فمسطين ،تقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من مدينة القدس المحتمة ،وتضم

مديرية واحدة لمتربية والتعميم تابعة لو ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية تشرف عمى (

 )100مدرسة

حكومية.
محافظة الخميل:
وىي إحدى محافظات فمسطين ،تقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من محافظة بيت لحم ،وتضم

مديريتين لمتربية والتعميم إحداىا شمال الخميل واألخرى جنوب الخميل ،تابعة لو ازرة التربية والتعميم العالي
الفمسطينية.

ف

الممخص
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى مدى إمتالك مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في

محافظتي بيت لحم والخميل من وجية نظر المعممين ،وذلك من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 -1ما مدى إمتالك مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في محافظتي بيت لحم والخمي ل من
وجية نظر المعممين؟

- 2ىل تختمف آراء المعممين حول مدى إمتالك مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في
محافظتي بيت لحم والخميل باختالف جنس المعمم ،ومؤىمو ،وخبرتو ،وموقع المدرسة ،وجنس المدير،
ومؤىمو ،وخبرتو كمعمم ،وخبرتو كمدير ،وجنس المدرسة ،والمديرية ؟

تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية والتعميم

(بيت لحم ،والخميل ،وجنوب الخميل) ،لمعام الدراسي  ،2006/2005وبمغ عددىم ( )2905معمماً ومعممةً
موزعين عمى (  )125مدرسة ثانوية ،بينما اشتممت عينة الدراسة عمى (  )640معمماً ومعممةً بما نسبتو

( )%22من مجتمع الدراسة ،وتم إختيار مدارس العينة بالطريقة الطبقية العشوائية بما نسبتو (  )%20من
كل مديرية وبمغ عددىا ( )26مدرسة ،وبمغ عدد اإلستبانات المتجمعة ( )550إستبانة.
ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث ببناء إستبانة لقياس مدى إمتالك مديري المدارس الثانوية لميارات
القيادة التربوية ،وتكونت من (  )57فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي (المجال الذاتي الشخصي،
والمجال الفني ،والمجال اإلنساني ،والمجال التصوري اإلدراكي) ،وتم إعتمادىا بعد التأكد من صدقيا

بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين ذو الخبرة واالختصاص ،وكذلك ثباتيا بفحص االتساق الداخمي

لفقرات االستبانة بحساب معادلة كرومباخ ألفا ،حيث بمغ معامل الثبات نحو (  ،)0.97واستخدم الباحث

برنامج الرزم اإلحصائية ( )SPSSلتحميل البيانات بإستخدام الحاسوب.

ولإلجابة عن السؤال األول ،تم إستخراج المتوسطات الحسابية لكل مجال ولكل فقرة من فقرات االستبانة،

واستخدم إختبار (ت) لمفرضيات ،كما استخدم الباحث تحميل التباين األحادي ( ،)One Way Anova
والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،واختبار شيفيو لممقارنات البعدية الثنائية.
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

ص

 .1إن مدى إمتالك مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في محافظتي بيت لحم والخمي ل
كما يراىا المعممون كانت مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية (

 ،)3.87وفق

مقياس ليكرت الخماسي ،وانحراف معياري قيمتو (  ،)0.59وذلك في مجاالت الدراسة األربعة

(ذاتية ،وفنية ،وانسانية ،وادراكية).

 .2جاء في مقدمة ىذه المجاالت ،المجال الخاص بالميارات الذاتية الشخصية بمتوسط حسابي
( ،)4.05تاله المجال الخاص بالميارات الفنية بمتوسط حسابي (

 ،)3.91ثم المجال الخاص

بالميارات اإلنسانية بمتوسط حسابي (  ،)3.80وفي الرتبة األخيرة المجال الخاص بالميارات

التصورية اإلدراكية بمتوسط حسابي (.)3.73

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس الثانوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى لمتغير جنس المعمم

لصالح الذكور.

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αبين متوسطات تقديرات

المعممين في المدارس الثانوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى لمتغير المؤىل
العممي لممعمم.

 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس الثانوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى لمتغير خبرة المعمم
لصالح أصحاب الخبرة اقل من ( )5سنوات.
 .6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس الثانوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى لمتغير موقع المدرسة
لصالح القرى.

 .7توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس الثانوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى لمتغير جنس المدير
لصالح المدراء الذكور.

 .8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس الثانوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى لمتغير المؤىل العممي
لممدير ،وقد كانت ىذه الفروق في المجال الخاص بالميارات التصورية اإلدراكية لصالح حممة

البكالوريوس فقط.

 .9توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس الثانوية لمدى امتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى لمتغير خبرة المدير

ق

كمعمم ،وقد كانت ىذه الفروق في المجال الخاص بالميارات اإلنسانية لصالح المدراء أصحاب

الخبرة أكثر من ( )10سنوات.

 .10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αبين متوسطات تقديرات

المعممين في المدارس الثانوية لمدى امتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى لمتغير خبرة
المدير كمدير ،وقد كانت ىذه الفروق في المجال الخاص بالميارات اإلنسانية لصالح المدراء

أصحاب الخبرة من ( )10-5سنوات.
وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات ،أىميا:

 -1إعداد برامج تدريبية لمديري المدارس ،تركز عمى مجاالت إمتالك ميارات القيادة التربوية لدييم،
خاصة في مجال الميارات التصورية اإلدراكية ،عن طريق عقد ندوات وورش عمل تدريبية ليم.
- 2تشجيع المديرين عمى مواكبة المستجدات التربوية في مجال ميارات القيادة التربوية.

- 3إعادة النظر في الشروط الخاصة بتعيين مديري المدارس الثانوية من قبل و ازرة التربية والتعميم
الفمسطينية ،بحيث تأخذ بعين اإلعتبار المؤىل العممي (بكالوريوس) ،وخبرتو كمعمم (  10سنوات

فأكثر).

- 4إجراء الدراسة عمى محافظات أخرى من محافظات الوطن ،ومقارنة نتائجيا بنتائج ىذه الدراسة.
- 5إجراء دراسات أكثر تخص عمل مديري المدارس ،كالكفاءة اإلدارية والفنية والشخصية.

- 6إجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة تُعنى بمديري مدارس المرحمة األساسية الدنيا والمرحمة
األساسية العميا.
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Abstract

The main purpose of this study was to investigate the secondary schools
principals degree of possessing the educational leadership skills in the
governorate of Hebron and Bethlehem due to the teachers' point of view,
through answering the following questions:
1- To what degree do the secondary schools principals possess the
educational leadership skills in the governorate of Hebron and Bethlehem
due to the teachers' point of view?
2- Do teachers' point of view about the secondary schools principals
degree of possessing the educational leadership skills in the governorate of
Hebron and Bethlehem differ due to teacher's gender, academic
qualification, experience, school location, principal gender and academic
qualification, principal experience as a teacher; as a principal, the type of
school (boys/ girls), the directorate?

The population of this study consisted of all the teachers (2905 teachers) at
the government secondary schools in Bethlehem and Hebron governorates for
the academic year (2005/2006), distributed at (125) secondary school. The
sample of this descriptive research consisted of (640) teachers of the total
population from secondary schools in the governorate of Bethlehem and
Hebron- Palestine for the academic year 2005/2006.
To carry out this research, the researcher developed a questionnaire
depending on available literature consists of four domains (personal,
technical, humanitarian and perceptual).
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The validity of the questionnaire was determined through experts and
specialists in education. The reliability was computed using Cronbach Alpha
Correlation coefficients, which was (0.97) respectively.
The major findings were as follows:
1-The degree of possessing the educational leadership skills by the
secondary schools principals in the governorate of Hebron and Bethlehem
was high due to the teachers' point of view and the mean for the total
degree in the four domains was (3.87).
2-The domains of the study were ordered as the following; the personal
skills came first; then the domain of the technical skills; the domain of the
humanitarian skills and the domain of perceptual skills came last.
3-There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the
means of the teachers estimation in the secondary schools to the degree of
possessing the skills of leadership by principals due to gender in favor of
males.
4-There were no statistically significant differences at (α = 0.05) between
the means of the teachers estimation in the secondary schools to the
degree of possessing the skills of leadership by principals due to the
teacher's academic qualification.
5-There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the
means of the teachers estimation in the secondary schools to the degree of
possessing the skills of leadership by principals due to teacher's
experience in favor of those whose experience less than (5) years .
6-There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the
means of the teachers estimation in the secondary schools to the degree of
possessing the skills of leadership by principals due to school location in
favor of rural schools.
7-There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the
means of the teachers estimation in the secondary schools to the degree of
ت

possessing the skills of the leadership by principals due to principals
gender in favor of males.
8-There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the
means of the teachers estimation in the secondary schools to the degree of
possessing the skills of leadership by principals due to the principal's
academic qualification in favor of BA.
9-There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the
means of the teachers estimation in the secondary schools to the degree of
possessing the skills of leadership by principals due to principal's
experience as a teacher in favor of those whose experience more than (10)
years.
10-There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the
means of the teachers estimation in the secondary schools to the degree
of possessing the skills of leadership by principals due to principal's
experience as a principal in favor of those whose experience between
(5-10) years.
Finally, this study came up with a number of recommendations:
1- Preparing training programmes focusing on the domains that help
principal's to possess the skills of leadership especially the domain of
perceptual skills.
2- Encouraging principals to keep up with the up to dates in the domain of
the educational leadership.
3- Reconsidering the conditions through which the principals are
appointed.
4- Making the same study on other governorates for the sake of comparing
the results.
5- Making other studies related to the principal's work.
6- Making similar studies related to the principals of basic schools.

ث

Variety of statistical methods were used to analyze the data, such as the mean,
standard deviation, t- test, One-Way Anova.
The results of the study have shown that the extent of possessing the skills of
leadership by principals in Bethlehem and Hebron districts was high due to
the teachers' point of view. Moreover, the four areas of the study were ordered
as the following; the personal skills came first, then the technical skills, the
humanitarian skills and finally the perceptual skills.
According to the results, the researcher suggested a number of recommendation:
- Holding training courses for principals focusing on possessing the
leadership skills especially the perceptual skills.
- Encouraging principals to cope with the up to date information about
leadership skills.
- Reconsidering the criteria that are used in choosing secondary school
principals.
- Making similar studies that deal with basic schools' principals.
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 .1الفصل األول
 1.1مقدمة الدراسة وخمفيتيا
ُوجدت اإلدارة في المجتمع منذ أف بدأ اإلنساف يعيش في جماعات ،وقد تطور المفيوـ العاـ لئلدارة
عبر العصور المختمفة تبعاً لتطور حياة الناس ،وتطور نظرتيـ لؤلمور .ولعؿ أعظـ ىدية قدمتيا

المشيئة اإلليية لمناس بعد القرآف الكريـ كانت ممثمة بمحمد صمى اهلل عميو وسمـ قائداً ومربياً ،ومدي اًر

مؤىبلً إلدارة أعظـ نواة لخير أمة أُخرجت لمناس .إذ سارت سي اًر تربوياً سميماً ،ذلؾ أف اإلدارة الناجحة

تمؾ التي تقدـ المدير الناجح بكؿ المواصفات المرغوبة ،محمد صمى اهلل عميو وسمـ الذي تولت العناية

اإلليية تربيتو حيث قاؿ عميو أفضؿ الصموات والتسميـ " أدبني ربي فأحسن تأديبي " وىو الذي قاؿ

عنو عز وجؿ في كتابو العزيزَ :و َّن َو َو َو َو ُخ ُخ ٍق َو ِظ ٍق
ِإ
َو َوق ْد َوَك َون
وسمـ يتبع ما كاف يوحى إليو مف كتاب وحكمة في آيات ّبينات ،قاؿ تعالى
ِظ َو ُخ ِظو َّن ِظا ُأ ْ َو ٌة َو َو َس َو ٌة ِظ َو ْ َوَك َون يَو ْر ُخج َّن َوا َو ْ َو ْ َو ْا ِظ َور َو َو َو َور َّن َوا

(القمـ ،)4 ،وكاف الرسوؿ صمى اهلل عميو

َو ُخ ُْك
َو ِظث ًري

(األحزاب )21،وقاؿ تعالى َّما أَفَاء اللَّه َعلَ ٰى رسولِ ِه ِمن أ َْه ِل الْ ُقر ٰى فَلِلَّ ِه ولِ َّ ِ ِ ِ
ساكِي ِن
َ ُ
ْ
َُ
َ
َ
لر ُسول َولذي الْ ُق ْربَ ٰى َوالْيَتَ َام ٰى َوال َْم َ
السبِ ِ
الر ُس ُ
يل َك ْي ََل يَ ُكو َن ُدولَةً بَ ْي َن ْاْلَ ْغنِيَ ِاء ِمن ُك ْم ۚ َوَما آَا ُك ُم َّ
َوابْ ِن َّ
ول فَ ُ ُذووُ َوَما َهَ ا ُك ْم َع ْنهُ فَا تَ ُهوا ۚ َواآَّ ُقوا اللَّهَ
ۖ ِ َّن اللَّهَ َ ِيي ُي الْ ِ َق ِ
َّللا َفا هت ِبعُونِي
اا (الحشر )7 ،وقاؿ أيضا في كتابو العزيز ( :قُ ْل إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِحب َ
ُّون ه َ
ُحْ ِب ْب ُك ُم ه
َّللاُ َو َ ْ ِ ْ َ ُك ْم ُ ُنو َب ُك ْم ( آؿ عمراف.)31،
الفعالة أىمية كبيرة في الفكر القيادي المعاصر؛ ألنيا تمثؿ إحدى المرتكزات الرئيسة
واحتمت القيادة ّ
وبينت الدراسات أف
لكفاية اإلدارة وانتاجيتيا ،لذلؾ ظيرت نظريات واتجاىات لتفسير مفيوـ القيادةّ .
وعيو لحاجات مؤسستو وخبراتو السابقة ،وقدرتو عمى التعامؿ مع
فعالية القائد تكمف في درجة ّ
المتغيرات المستجدة ،باإلضافة إلى نمط اإلتجاىات الفكرية التي يؤمف بيا ،ويطبقيا القائد في

مؤسستو.
ولقد جاء إىتماـ الباحث بالميارات القيادية ألنيا تعد أىـ األعمدة الرئيسة لفعالية اإلدارة ،فاإلدارة

المتسمطة غالبا ما تخفي وراءىا عدـ الكفاية عمى التوجيو السميـ ،مما ينعكس سمباً عمى العبلقات
العامة بيف اإلدارة والعامميف ،بينما تعمؿ اإلدارة الديمقراطية عمى إشاعة جو مف المحبة ،والثقة،

والرضا عف العمؿ (.) Miskel and Hoy, 1991
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وتُعد المؤسسات التربوية منظمات إجتماعية ضرورية لجمع وتركيز الطاقات البشرية البلزمة لبناء
اإلنساف ،وحيثما يقوـ الفرد بجمع األشخاص وتوجيييـ في نشاط معيف داخؿ تنظيـ إجتماعي يظير
دور القيادة ،والسمطة ،والقوة ،ويقود بالضرورة إلى المقاومة ،والتناقض ،والصراع ،وفي الوقت ذاتو

يؤدي إلى بروز الحاجة لقيادة تربوية قادرة عمى تدبر األمور بعناية وفاعمية.

ولمقيادة في المؤسسات التربوية ،بشكؿ خاص ،عبلقة دينامية تربطيا بباقي أعضاء الجماعة وتعمؿ
ضمف بيئة دائمة التغيير ،وىي تشير إلى الطريقة التي يمارس فييا القائد تأثيره في األفراد لتحقيؽ

األىداؼ المحددة لممؤسسة .ويتوقؼ نوع القيادة الفعالة في تمؾ المؤسسات عمى بعديف أساسييف ىما:

البعد اإلنساني الذي يمثمو األفراد ،والبعد الوظيفي الذي تمثمو متطمبات العمؿ فيو .ونظ اًر إلرتباط ىذيف

البعديف – اإلنساني والوظيفي – بعضيما ببعض ضمف إطار المؤسسة فانو لمف أىـ ما يترتب عمى
القيادة التربوية مف واجبات إيجاد الجو المساعد لؤلفراد لمعمؿ بفاعمية أكبر وتحقيؽ األىداؼ بحيث

يتحقؽ المجاؿ األوسع لئلنجاز الوظيفي وفي الوقت ذاتو يتـ الحفاظ عمى استمرار النمو اإلنساني فييا

(كبلرنس.)1993 ،

وميز كنعاف بيف اإلدارة والقيادة عمى إعتبار أف اإلدارة بالنسبة لرجؿ اإلدارة تعنى بما يتعمؽ بالجوانب

التنفيذية التي توفر الظروؼ المناسبة ،واإلمكانات المادية ،والبشرية البلزمة لمعممية التربوية .أما القيادة

فتتعمؽ بما ىو أكبر مف ىذا وتتطمب ممف يقوـ بدورىا أف يحمّؽ عمى مستوى أرفع يمكف مف خبللو أف
يدرؾ الغايات البعيدة واألىداؼ الكبرى ،كما نظر آخروف إلى اإلدارة عمى أنيا معنية بالحاضر ،أما

القيادة فتعنى بالتغيير والتطوير (كنعاف.)1995 ،

وأشار أونز (  ) Owens, 1970إلى أف المدير ييتـ بما يمي:
- 1الحفاظ عمى الوضع الراىف.

- 2الحفاظ عمى البني الموجودة في التنظيـ المؤسسي.

- 3إستقرار التنظيـ واستم ارريتو لممحافظة عمى األىداؼ المتوخاة لممنظمة.
- 4المحافظة عمى العبلقات الوظيفية.

- 5دور المدير تنفيذي ،يوزع األدوار ويستخدـ القوة التي تساعده عمى تحقيؽ األىداؼ
لمحفاظ عمى النظاـ واستم اررية المدرسة.

أما القائد فمعني بػ :

- 1محاولة التجديد والتغيير في األىداؼ.
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- 2محاولة التجديد لمطرؽ التي تمكف المنظمة مف تحقيؽ أىدافيا.
- 3التطوير.

والقيادة ليست مرتبطة بالضرورة بالمركز؛ إذ أف ىناؾ مف يمارس القيادة ألف مركزه يتطمب منو ذلؾ

وألنو مفوض رسمياً ألدائيا ،وىناؾ مف يمارس القيادة بدوف تفويض رسمي وألنو يعمؿ ضمف مجموعة

أثبتت عممياً قدرتو عمى أف يمعب دو اًر قيادياً فييا .فالقيادة عممياً مبلزمة لممجموعة ،إذ ال يمكف ألية
مجموعة أف تحقؽ أىدافيا بدوف قائد يقود فعالياتيا ويوجييا نحو تحقيؽ أىدافيا ،كما ال يمكف ألي

بفعالية دوف وجود المجموعة وتظافر جيودىا (الياس.)1984 ،
قائد أف يؤدي دوره ّ
والقيادة الجيدة تتطمب االىتماـ المتوازف بالتكتيؾ واإلستراتيجية .حيث ُيقصد باإلستراتيجية عمـ وفف
تجنيد واستخداـ الدعـ لسياسات وأغراض معينة ووضع الخطط المؤدية لؤلىداؼ ،كما يقصد بالتكتيؾ،

النشاطات والوسائؿ والفعاليات المحدودة التي تخدـ غرضا أوسع .فإذا ما انفصمت المتطمبات التكتيكية
عف اإلستراتيجية فإنيا تصبح ىدفا في حد ذاتيا وخالية مف الغرض والمعنى المطموب لمقيادة الجيدة.

حيث أف ما يمثمو القائد ويؤمف بو ىو أكثر أىمية مف األسموب القيادي الذي يتبعو (الياس.)1984 ،
إف أىـ مبادئ القيادة الجيدة والتي ىي تكتيكية واستراتيجية يمكف أف تُصنؼ إلى-:
 - 1ميارات القيادة التي مف مستمزماتيا األساسية المتطمبات التكتيكية كميارة القيادة لتطوير
وادامة كفاءتيا األساسية ،وميارة إستخداـ نظريات القيادة المختمفة .ومبادئ إدارة الفريؽ
وتكتيكات التغمب عمى الخبلفات ،ونماذج إتخاذ الق اررات بالمشاركة وأسموب العمؿ

الجماعي.

 - 2خمفيات القيادة والتي تمثؿ األوضاع ،والمشاعر ،والمسممات ،واإلتجاىات التي تقرر

حقيقة القائد وتوجو ق ارراتو وسموكو والتي تندرج تحتيا الرؤية ،واإلدراؾ ،والمبادئ التي

يؤمف بيا.

 - 3معاني القيادة التي تشمؿ تحديد األىداؼ التي تُعطى لمفعاليات اليومية لعمؿ المؤسسة
التربوية ومنتسبييا الحياة والمعنى ،والتخطيط الذي يحوؿ األىداؼ إلى برامج إجرائية
راسخة وطويمة األمد واألثر التي تعني ما يعطيو القائد مف إىتماـ لممبادئ الميمة

ولؤلىداؼ والنتائج.

 - 4القيادة كتعبير ثقافي حيث تطبؽ الميارات والخمفيات والمعاني كتعبير ثقافي وليس مجرد
أسموب إداري (الياس.)1984 ،
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ليذا مف الضروري أف يطور القادة التربويوف تفيماً واعياً لكيفية قيادة ىذا اإلنساف والتعامؿ معو،

بحيث يبذؿ كؿ ما في وسعو مف جيد عف قناعة ورضاً في أثناء ممارستو لدوره .فالقيادة نشاط دينامي
يؤثر في الجياز اإلداري ،حيث انو ينقمو مف الحالة اإلستاتيكية الراكدة ،إلى الحالة الدينامية المتحركة

(الطويؿ.)1997 ،

ويذكر (الدويؾ )1984 ،أف القيادة في نظر أوردي تيد ىي :النشاط المتخصص الذي يمارسو شخص
لمتأثير في اآلخريف ،وجعميـ يتعاونوف لتحقيؽ ىدؼ يرغبوف في تحقيقو .ويضيؼ أف القيادة في نظر

كونتؿ وأدونيؿ بأنيا :عممية التأثير التي يحدثيا المدير في مرؤوسيو إلقناعيـ وحثيـ عمى المساىمة

الفعالة بجيودىـ في أداء النشاط التعاوني.
ّ

والقيادة كذلؾ ىي نشاط إجتماعي ىادؼ لصالح الجماعة عف طريؽ التعاوف في رسـ الخطة وتوزيع

المسؤوليات حسب الكفايات ،واإلستعدادات البشرية ،واإلمكانات المادية المتاحة

(جرادات،

.)1985
والقيادة ىي فف التأثير في األشخاص وتوجيييـ بطريقة معينة ،يتسنى معيا كسب طاعتيـ واحتراميـ،
ووالئيـ ،وتعاونيـ في الوصوؿ إلى ىدؼ معيف ( البنا.) 1985 ،
وتيتـ القيادة بوسيمة التأثير في الجماعة أكثر مف إىتماميا بوسيمة إستخداـ السمطة .وىي عممية

التأثير في الجماعة أكثر مما ىي سمطة عمييـ .وىي فف إستمالة األفراد لمتعاوف في تحقيؽ ىدؼ

مشترؾ (الدايؿ.)1989 ،

فالقادة التربويوف ،والقادة اآلخريف في مختمؼ مواقعيـ القيادية اإلدارية ،يمثموف جوىر اإلدارة ،وبالتالي
فإف تبصير ىؤالء القادة التربوييف ،مف المديريف وغيرىـ بالميارات المطموبة ليـ في أداء أعماليـ

وتطويرىـ عمى ىذا األساس يجب أف ُينظر إليو عمى أنو مف أىـ اإلستثمارات التي تقوـ بيا المنظمات
في تحسينيا لنوعية خدماتيا ،وكفايتيا ،وانتاجيا (حجازي.)1985 ،
والقادة يميموف إلى تبني اإلتجاه الشخصي واإليجابي وتحقيؽ أىداؼ المنظمة التي يعمموف بيا ،لذا فيـ
َيتَ ِسموف دائماً باإلبداع ،وتَبني األساليب الجديدة في إدارتيـ ،بؿ واثارة قضايا جديدة بدالً مف اإلبقاء
عمى الوضع القائـ كما ُيفَضؿ المديروف (ىيجاف.)1993 ،
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وكذلؾ يستمزـ أف تكوف لدى كؿ ىذه القيادات التربوية الميارات األساسية ألداء أعماليـ والقياـ

بأدوارىـ المرغوب فييا .وتـ تقسيـ ىذه الميارات إلى:
أووً :الميارات الذاتية:

تُعد شخصية القائد عنص اًر ىاماً في القيادة التربوية؛ ألف صفاتو وخصائصو الشخصية ليا أثر كبير
ويقصد بالشخصية :مجموعة
في تحديد إتجاىات واستجابات المعمميف لنواحي النشاط اإلشرافيُ ،
الصفات الجسمية ،واإلنفعالية ،والعقمية لمفرد ،وتؤثر ىذه الخصائص ُمنفردة أو ُمجتمعة في سموؾ
الفرد ،كما يكوف لمظاىرىا المختمفة وقعٌ عمى اآلخريف ،وتؤثر عمى إستجاباتيـ لمفرد.
ومف السمات الشخصية التي يجب توافرىا في القائد التربوي :القوة الجسمية ،والعصبية ،والحيوية،
والطبلقة المفظية ،والصحة النفسية ،والخمؽ الطيب ،والقدوة الحسنة ،والعدالة التامة ،وحسف اإلصغاء
والتواضع مع اآلخريف ،والنزاىة واألمانة ،وروح العدؿ واإلنصاؼ ،والتجرد وعدـ التحيز(العمايرة،

.)1999
انياً :الميارات اإلنسانية:
تتعمؽ بالطرؽ التي يستطيع بيا رجؿ اإلدارة المدرسية التعامؿ بنجاح مع اآلخريف ،وتتضمف الميارات
اإلنسانية مدى كفاءة رجؿ اإلدارة في التعرؼ عمى متطمبات العمؿ مع الناس كأفراد ومجموعات،

والميارات اإلنسانية الجيدة تحترـ شخصية اآلخريف وتدفعيـ إلى العمؿ بحماس وقوة دوف قير أو

إجبار (الفريجات.)2000 ،
ال ا :الميارات الفنية:
ويقصد بيا تفيـ العمؿ وأداءه بإتقاف ،وتتطمب الميارة الفنية معرفة متخصصة وقدرة عمى التحميؿ في
ُ
نطاؽ ىذا التخصص ،ومف الطبيعي أف تكوف الميارة الفنية مألوفة لدينا أكثر مف الميارتيف (الذاتية

واإلنسانية) ،ألنيا ميارة ممموسة بشكؿ أكبر ،وألنيا في عصر التخصص الذي نعيش فيو ىي الميارة
التي يجب أف تتوفر في عدد مف الناس ،ومعظـ البرامج المينية وبرامج التدريب أثناء العمؿ تدور

حوؿ تنمية ىذه الميارة الفنية المتخصصة (حسيف وزيداف.)1977 ،
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وتتطمب الميارات الفنية التي تتعمؽ باألساليب والطرائؽ التي يستخدميا المدير في ممارستو لعممو

ومعالجتو لممواقؼ التي يصادفيا ،ميارات فنية وقدر مف المعمومات الضرورية التي يتطمبيا نجاح

العمؿ اإلداري (العمايرة.)1999 ،
رابعا :الميارات التصورية اإلدراكية:
تُعني الميارات التصورية لرجؿ اإلدارة التعميمية؛ ميارتو في التصور والنظرة إلى التربية في اإلطار
العاـ الذي يرتبط فيو النظاـ التعميمي ككؿ بالمجتمع ،وليس مجرد نظرة جزئية إلى التعميـ في نطاؽ
مرحمة تعميمية ،أو مادة دراسية ،أو ما شابو ذلؾ ،ورجؿ اإلدارة التعميمية الذي يتمتع بميارات تصورية
جيدة ىو الذي يحتفظ في ذىنو دائما بالصورة الكمية ،وىو الذي يربط بيف إجراء يتخذه وبيف األىداؼ

المنشودة في التربية ،سواء أكاف ىذا اإلجراء متعمقا باإلدارة ،أـ بالتنظيـ ،أـ بتطوير المنيج ،أو ىيئة

العامميف ،أو غيرىا (سمعاف ومرسي.)1975 ،

وفي در ٍ
اسة أعدىا (الرزوؽ )1985 ،توصؿ إلى أف القيادة اإلدارّية والتربوية الناجحة ىي التي تستحوذ
عمى الميارات والخصائص التالية-:
- 1القدرة عمى دفع أعضاء المؤسسة واثارتيـ وحثيـ عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة.
- 2القدرة العممية والفكرية ،والخبرة البلزمة لتقديـ الرأي والمشورة الصائبيف.
- 3النزاىة ،لما ليا مف أىمية في نجاح القيادة عمى كافة المستويات.
- 4النشاط والحيوية.

- 5العدالة ،والقدرة عمى تطبيؽ ىذا المبدأ بيف سائر أعضاء مجموعة العمؿ.
- 6بناء الصداقة القائمة عمى روح التعاوف واالحتراـ المتبادؿ مع العامميف.

- 7اإلتزاف لما لو مف تأثير يؤدي إلى كسب ثقة الموظفيف والمواطنيف عمى حد سواء.
- 8اإللماـ الكامؿ لما يدور في اإلدارة مف أنشطة ،وسموؾ وظيفي متبع.
- 9إظيار الثقة في العامميف وعدـ التشكيؾ في قدراتيـ وأماناتيـ.

- 10إتاحة الفرص لمعامميف لئلشتراؾ في برنامج التدريب والتنمية المتعمقة بطبيعة عمميـ.
- 11حسف توزيع المياـ والمسؤوليات والمراكز الوظيفية بيف العامميف.

- 12الوقوؼ عمى مواطف الضعؼ والقصور في األداء واإلنتاجية ومعالجتيا بحكمة ودراية.
- 13العمؿ عمى إشراؾ المعمميف في أنشطة اإلدارة ،في حدود إمكاناتيـ.

- 14العمؿ عمى تطبيؽ مبدأ تفويض السمطة في األمور التي تحقؽ مزيداً مف الكفاءة في األداء.
- 15تزويد العامميف دورياً بالمعارؼ والخبرات البلزمة ألداء أعماليـ.
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- 16بذؿ كؿ ُجيد ممكف لتحسيف بيئة العمؿ.
- 17التعامؿ مع كؿ موظؼ بإعتباره وحدة ذات تركيبة خاصة تختمؼ عف غيرىا.
ويتعيف عمى القائد أف يؤدي دوره بفعالية عالية؛ لتنعكس آثاره عمى المعمميف واإلدارييف والفنييف واف

تكوف لديو خمفية عممية واسعة بوسائؿ القياس والتقويـ وبدرجة اإلنجاز المدرسي ،وبتطوير القوى
البشرية والبرامج التعميمية واألسس التي تبنى عمييا العبلقات اإلنسانية ،واإلعتزاز بمينة التعميـ

(.)Pankake and Burrett, 1990

ويكوف القائد أكثر تأثي اًر عندما يستخدـ المعرفة والسموؾ المكتسب ،فضبل عف التبصر في تقدير

الحاجات وتوفير القيادة الفاعمة في الموقؼ المعيف ،فالقيادة كظاىرة ،عممية معقدة إال أنيا حيوية

لتحسيف الحياة التنظيمية وحياة المجتمع بأسره ،وتشكؿ تحدياً أساسياً ألكثر القادة قٌدرةً
.)1993

(كبلرنس،

فالقيادة التربوية ليست وظيفة ُينظر فييا القائد التربوي إلى الجياز التعميمي مف ٍ
عؿ ،وليست وظيفة
روتينية جؿ إىتماميا تسيير أمور المدرسة؛ بؿ ىي تجاوز لما سبؽ ،كونيا عممية تُركز عمى العبلقات
اإلنسانية وعمى زيادة اإلنتاجية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،وكونيا تتعمؽ بالتأثير في أعضاء

ىيئة التدريس ،واإلدارييف ،والفنييف ،والطمبة في المدرسة (فريجات.)2000 ،

ويحتؿ القائد التربوي دو اًر رئيسياً في مسؤوليتو عف أداء العامميف معو ،ويتعرض في سبيؿ ذلؾ إلى
َ
ضغوط مف جيات شتى .فيناؾ طمب مستمر عمى تحقيؽ أداء َيتسـ بالكفاءة والفاعمية ،وتعظيـ دور

العامميف معو مف :معمميف ،ومرشديف ،وادارييف وطمبة ،في العممية التربوية ،والتوفير في النفقات؛ مف
أجؿ إيجاد مخرجات متمثمة في الطمبة المتخرجيف قادرة عمى مواجية التحديات التي قد تعترضيا في

سوؽ العمؿ ،فالتحدي الذي قد يواجو القائد التربوي َيتمحور حوؿ ما يمكف أف يفعموُ ِ
لحفز العامميف معو
واثارة دافعيتيـ عمى األداء األفضؿ (الطويؿ.)1999 ،
فضبلً عف ذلؾ فإف المركز الذي يحتمو مدير المدرسة مف خبلؿ عبلقاتو المتعددة مع المعمميف

والطمبة ،والعامميف واإلدارييف داخؿ المدرسة يتطمب منو القياـ بدور أكثر فاعمية قد ينتج عنو سموؾ

متعدد يؤثر إما سمباً أو إيجاباً في إدارة العامميف معو وقيادتيـ بشكؿ يخمؽ جواً مف الود واإلنتماء

المؤسسي بيف أعضاء الييئة التدريسية ،والطمبة ،واإلدارييف ،والفنييف ،والمستخدميف أو العكس .وقد
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يمعب مدير المدرسة دو اًر إدارياً بيدؼ تسيير أُمور المدرسة الروتينية ،أو دو اًر قيادياً يتمثؿ في التجديد

والتطوير.

ويعد دور مدير المدرسة معقداً ،بسبب طبيعة األعماؿ التي يقوـ بيا مع مرؤوسيو؛ مما يتطمب أف
ُ
يتحمى بمزايا وميارات مينية وشخصية لمقياـ بتنفيذ أعماليـ بنجاح (.)Johnson, 1994
ومف ىذا المنطمؽ فإف معظـ النظريات التربوية والتعريفات المتعددة لمقيادة ،تضع سموؾ مدير المدرسة
في موقع القيادة ،فيو الرئيس المباشر لجميع المعمميف ،وىو المسؤوؿ األوؿ عف نجاح المدرسة في
تحقيؽ أىدافيا ،وتربية تبلميذىا ،وىو حمقة اإلتصاؿ بيف جميع العامميف مف معمميف ،وطبلب،

ومشرفيف ،وأولياء أمور .وعميو يقع عبء المسؤولية لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج الممكنة .لذلؾ نجد
أف إمتبلؾ الميارات القيادية البلزمة لمدير المدرسة ميماً جداً لزيادة فعالية المدرسة ،ومف ىذه الناحية
نرى أف السموؾ القيادي المتبع مف مدير المدرسة نتيجة إلمتبلكو ميارات القيادة التربوية ىو الذي

وينسؽ جيودىـ نحو تحقيؽ أىداؼ المدرسة ،ويبني عبلقات طيبة مع
يوجو المعمميف والطمبةُ ،
المعمميف والزمبلء.
ويأمؿ الباحث مف خبلؿ دراستو ىذه الكشؼ عف مدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لمثؿ تمؾ
َ
الميارات القيادية وميارات أخرى كثيرة الزمة وضرورية.

 2.1مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة حوؿ مدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية مف وجية
نظر المعمميف في محافظتي بيت لحـ والخميؿ ،حيث الحظ الباحث مف خبلؿ موقعو الوظيفي في قسـ

اإلشراؼ التربوي ،أف ىناؾ إىتماما بالغاً بمدير المدرسة بإعتباره ركيزة أساسية في رفع مستوى

التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ ،وأف ىناؾ إختبلفاً واضحاً في األداء بيف مديري المدارس الثانوية ،مما أدى
إلى توجو الباحث نحو دراسة مدى إمتبلكيـ لميارات القيادة التربوية.

ويعتبر التعميـ الدعامة األساسية في تقدـ المجتمعات وازدىارىا ،فيو ضرورة مف ضروريات الحياة،
والحياة التعميمية لكؿ أُمة تتضمف إلى جانب تنظيـ التعميـ كيفية إدارتو ،حيث تعتبر اإلدارة والقيادة

التربوية مرآة تعكس حياة المجتمع ،وتتوقؼ عمييا الكثير مف األمور التي يقوـ بيا القائد التربوي في
المدرسة ،فعند إمتبلؾ مدير المدرسة لميارات القيادة التربوية في مدرستو ،ينعكس ذلؾ عمى المعمميف
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والتبلميذ عمى حد سواء ،وبالتالي عمى العممية التعميمية التعمّمية ،وتنحصر مشكمة الدراسة في السؤاؿ

الرئيسي اآلتي:

"ما مدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية مف وجية نظر المعمميف في
محافظتي بيت لحـ والخميؿ ؟"

 3.1أسئمة الدراسة:
تُحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:
 - 1ما مدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في محافظتي بيت لحـ والخميؿ
مف وجية نظر المعمميف؟

- 2ىؿ تختمؼ آراء المعمميف حوؿ مدى امتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في
محافظتي بيت لحـ والخميؿ بإختبلؼ

جنس المعمـ ،والمؤىؿ العممي لممعمـ ،وخبرة المعمـ ،وموقع

المدرسة ،وجنس المدير ،والمؤىؿ العممي لممدير ،وخبرة المدير كمعمـ ،وخبرة المدير كمدير ،والمديرية،

وجنس المدرسة ؟

 4.1فرضيات الدراسة:
انبثقت الفرضيات الصفرية اآلتية مف السؤاؿ الثاني لمدراسة ،عند مستوى الداللة( :) 0.05 = α
- 1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى جنس المعمـ.

- 2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى المؤىؿ العممي لممعمـ.

- 3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى خبرة المعمـ.

- 4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى موقع المدرسة.

- 5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى جنس المدير.
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- 6ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى المؤىؿ العممي لممدير.

- 7ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى خبرة المدير كمعمـ.

- 8ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى خبرة المدير كمدير.

- 9ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى المديرية.

- 10ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى
إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية تعزى إلى جنس المدرسة.

 5.1أىمية الدراسة ومبرراتيا:
يتوقؼ نجاح المؤسسة التعميمية عمى درجة فعالية السموؾ القيادي لمدير المدرسة ،في تحقيؽ حاجاتيا
وآماليا وطموحاتيا ،لذلؾ فاف سموؾ المدير لو دور كبير في نمو ونضج العامميف معو مف معمميف،

وتبلميذ ،وموظفيف كافة.

وتكمف أىمية الدراسة مف حيث حداثة موضوعيا ،فكثير مف الدراسات التربوية تناولت أنماط اإلدارة

التربوية وأسس إختيار مدير المدرسة ،وبعضيا تناوؿ دور المدير كمشرؼ تربوي مقيـ ،وكذلؾ درجة

ممارسة مدير المدرسة لمكفايات المينية ،فتأتي أىمية ىذه الدراسة مف حيث معالجتيا لموضوع تربوي
ميـ وىو مدير المدرسة ومدى إمتبلكو لميارات القيادة التربوية الضرورية لبناء الفرد والمؤسسة

والمجتمع ،فمدير المدرسة ىو حمقة الوصؿ بيف جميع أطراؼ العممية التربوية في المدرسة ولو عبلقات
مع المجتمع المحمي ،وعميو فإف الميارات التي يتمتع بيا مدير المدرسة في إدارتو لمدرستو ليا األثر

الكبير في تحقيؽ األىداؼ المرجوة وعمى رأسيا رفع مستوى التحصيؿ الدراسي لدى التبلميذ.

ُوتعد ىذه الدراسة مرشداً لمديري المدارس بشكؿ خاص ،ولئلدارة التربوية بشكؿ عاـ ،إذ أنيا تفيد كبل
مف اإلدارييف ،والمعمميف ،والمشرفيف التربوييف .ومف المتوقع أف تَسيـ ىذه الدراسة كذلؾ في الكشؼ
عما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ يعزى لمجنس ،والمؤىؿ العممي ،وموقع المدرسة ،والخبرة لكؿ مف المدير

الفعالة.
والمعمـ في إمتبلؾ ميارات القيادة التربوية ّ

 6.1أىداف الدراسة:
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تَيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:
- 1التعرؼ إلى مدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية.
- 2التعرؼ إلى أىـ الميارات التي بحاجة إلى تدريب وتطوير.

- 3التعرؼ إلى مدى إختبلؼ درجة امتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية.

- 4تحديد واقع الميارات القيادية التربوية لمديري المدارس الثانوية في ظؿ المتغيرات ( جنس المعمـ،
والمؤىؿ العممي لممعمـ ،وخبرة المعمـ ،وموقع المدرسة ،وجنس المدير ،والمؤىؿ العممي لممدير ،وخبرة

المدير كمعمـ ،وخبرة المدير كمدير ،والمديرية ،وجنس المدرسة).

- 5وضع توصيات ومقترحات لمجيات المختصة ،تركز عمى ضرورة امتبلؾ مديري المدارس الثانوية
لمميارات المفقودة لدييـ ،لمعمؿ عمى تمبيتيا بالطرؽ واألساليب المتبعة.

 7.1حدود الدراسة:
الحدود المكانية :تقتصر نتائج ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية مف المدارس الثانوية الحكومية
في محافظتي بيت لحـ والخميؿ.

الحدود الزمانية :العاـ الدراسي .2006/2005

الفصل ال اني
الدراسات السابقة
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 1.2المقدمة:
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً لبعض الدراسات العربية واألجنبية السابقة ذات الصمة بموضوع البحث،

والتي أجريت عمى موضوع القيادة التربوية لمديري المدارس الثانوية مف حيث الميارات البلزمة والنمط

المستخدـ في قيادة المدرسة ،وفاعمية القيادة ،وكذلؾ بالممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس كقادة
تربوييف ،وقد تناوؿ الباحث ىذه الدراسات وفؽ التصنيؼ اآلتي:
أوال – الدراسات العربية.
ثانيا – الدراسات األجنبية.

 2.2الدراسات العربية:
تناولت دراسة (خصاونة )1985 ،أىـ الخصائص الشخصية والمينية لمديري المدارس الثانوية في
األردف ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري المدارس الثانوية في األردف وعددىـ (

 )412مدي اًر

ومديرةً ،وتكونت عينة الدراسة مف (  )62مدي اًر ومديرةً بطريقة العينة العشوائية بنسبة (  )%15حسب
مناطؽ ومكاتب التربية والتعميـ لمعاـ الدراسي .1985/1984
وتوصمت الدراسة إلى أف معظـ المديريف ما زالوا في منتصؼ عمرىـ الميني ،وأف رصيدىـ مف الخبرة
في المجاؿ اإلداري مقاساً بعدد السنوات مرتفعاً ،وأف فرصيـ لمنمو الميني والتقدـ في مجاالت القيادة

وبينت الدراسة أف غالبية مديري المدارس الثانوية في األردف ينقصيـ جزئياً اإلعداد
اإلدارية كبيرةّ ،
األكاديمي المناسب وكمياً اإلعداد المسمكي واإلداري الضروري ،وكشفت الدراسة عف أف أقؿ قضية ق أر
عنيا المديروف واستفادوا منيا مف بيف عدة قضايا تربوية وغير تربوية ُعرضت عمييـ ىي إستراتيجية
التطوير والتجديد التربوي بما يتفؽ وحاجات المجتمع ،والتي تعتبر مف أىـ ميارات القيادة التربوية.

وفي دراسة (أباظة )1990 ،بعنواف "تشخيص القدرات القيادية لمديري ومديرات المدارس األساسية
والثانوية في األردف" ،والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع القدرات القيادية لدى مديري ومديرات

المدارس في األردف ،وكذلؾ معرفة أثر المتغيرات المستقمة كالجنس ،والمرحمة الدراسية ،والخبرة

العممية ،والخبرة اإلدارية ،والمؤىؿ العممي ،والتأىيؿ المسمكي عمى المتغيرات التابعة لمدراسة وىي

الموضوعية ،واستخداـ السمطة ،والمرونة ،وفيـ اآلخريف ،واالتصاؿ .حيث قاـ الباحث بتطبيؽ إختبار
طوره محمد منير مرسي ،لقياس القدرة عمى القيادة لدى مديري ومديرات المدارس،
القيادة التربوية الذي ّ
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وتألفت عينة الدراسة مف ( )301مدي اًر ومديرةً تـ إختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية مف مجتمع الدراسة،
بحيث شكمت ىذه المجموعة ( )%60مف المجموع الكمي لمجتمع الدراسة ،وكاف مف نتائج الدراسة أف
( )%61مف أفراد العينة قد حصموا عمى تقدير مقبوؿ ،وبالمقابؿ حصؿ (  )%8مف أفراد العينة عمى

تقدير ضعيؼ حوؿ واقع القدرات القيادية لدى مديري ومديرات المدارس األساسية والثانوية في األردف،

ودلت نتائج الدراسة أيضاً عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في القدرات القيادية تعزى إلى الجنس
في ميارة المرونة ،وكاف ىذا الفارؽ لصالح الذكور ،وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

القدرات القيادية تُعزى إلى المرحمة ،حيث جاءت ىذه النتيجة لصالح مديري ومديرات المدارس
األساسية إذ أظيرت النتائج ميارة واضحة في جانب فيـ اآلخريف.

وىدفت دراسة (أبو كؼ )1990 ،التعرؼ إلى واقع السمات الشخصية لمدير المدرسة الثانوية العامة
في األردف ،وكيفية توزيعيا عند المديريف والمديرات وفؽ تصنيفيا عمى مقياس الشخصية لجوردوف

( ،) Gordon Personal Profileوقد إرتكزت ىذه الدراسة عمى أساس البحث في السمات
الشخصية المصنفة عمى مقياس الشخصية ليونارد جوردوف والتي تمثمت في أربع سمات ىي:

* سمة السيطرة ( ،)Ascendancyوالتي يمتمؾ حامميا ميارات السيطرة المغوية ،إتخذ دو اًر نشطاً بيف
أفراد المجموعة ،وثقتو بنفسو ،والحزـ واإلصرار في العبلقة مع اآلخريف ،وبالميؿ إلى إتخاذ الق اررات

مستقبلً عف غيره.

* سمة المسؤولية ( ،)Responsibilityويتصؼ حامميا بميارة القدرة عمى اإلستمرار فيما كمؼ بو
مف عمؿ ،والمثابرة ،والتصميـ ،وامكانية اإلعتماد عميو.

البعد
البعد عف القمؽ ،و ُ
* سمة اإلتزاف اإلنفعالي (  ،)Emotional Stabilityويتميز حامميا بميارة ُ
البعد عف الحساسية الزائدة.
عف التوتر العصبي ،و ُ
* سمة اإلجتماعية (  ،)Sociabilityويتصؼ حامميا بميارة حبو لئلختبلط بالناس ،ولمعمؿ معيـ،
وبميمو لمتجمعات.

وتكونت عينة الدراسة مف ( )136مدي اًر ومديرةً يمثموف ُمجتمع الدراسة بنسبة ( ،)%100وقاـ المديروف
ودلت نتائج الدراسة مف خبلؿ إستجابة المديريف
والمديرات باإلجابة عف فقرات اإلستبانة بعد تعريبياَ ،
والمديرات الذاتية عمى فقرات اإلستبانة ،عمى أف ىناؾ أربع سمات شخصية يتصؼ بيا المديروف

ودلت
والمديرات بشكؿ متفاوت ىي :سمات السيطرة ،والمسؤولية ،واإلتزاف اإلنفعالي ،واالجتماعيةَ .

النتائج أيضاً عمى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المديريف في السمات األربعة تُعزى لممؤىؿ أو
الخبرة اإلدارية ،وكذلؾ لممديرات .كما ّبينت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

المديريف والمديرات في السمات األربعة تُعزى لمجنس أو المؤىؿ أو الخبرة اإلدارية.
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وقاـ (العمري ،)1992 ،بدراسة عنوانيا "السموؾ القيادي لمدير المدرسة وعبلقتو بثقة المعمـ بالمدير،
وبفعالية المدير مف وجية نظر المعمميف" حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف السموؾ

القيادي لمدير المدرسة ومتغيري ثقة المعمـ بالمدير ،وفعالية المدير مف وجية نظر المعمميف ،والتعرؼ
عمى اثر بعض المتغيرات الذاتية لممعمـ (المؤىؿ العممي ،والخبرة التربوية ،والخبرة الحالية ،ومستوى

المدرسة) في ىذه العبلقة.

وتكونت عينة الدراسة مف (  )202معمماً ومعممةً ،تـ إختيارىـ عشوائياً مف المعمميف والمعممات في
مديرية التربية والتعميـ لمحافظة إربد ،وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة بيف الثقة بالمدير مف جية

ومتغيري سموكو القياديُ ،متجمعة مع متغيرات المعمـ الذاتية مف جية أخرى ،ودلت النتائج أيضا إلى
وجود اثر داؿ إحصائيا لمتغيرات السموؾ االعتباري لممدير ،وسموكو في وضع إطار لمعمؿ ومستوى
المدرسة ،في حيف لـ يظير أي أثر لجنس المعمـ أو مؤىمو وخبرتو التربوية في شرح ىذا التبايف.
كما وأجرى (قواسمة،

 ،)1992دراسة ىدفت إلى تحديد درجة رضا المعمميف والمعممات عف

الممارسات اإلدارية والفنية لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعميـ

لعماف األولى ،واستخدـ الباحث إستبانة تـ تطويرىا باإلستعانة باألدب التربوي والدراسات السابقة،

وتكونت عينة الدراسة مف جميع مجتمع الدراسة البالغ عددىـ (  )504معمميف ومعممات في مديرية

التربية والتعميـ لعماف الكبرى األولى ،واستخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادي واختبار (ت)

اإلحصائي .وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا :أف مستوى الرضا لممعمميف والمعممات عف

ممارسات مديري ومديرات المدارس الثانوية كاف في المجاؿ اإلداري أعمى منو في المجاؿ الفني.
وكذلؾ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية لرضا المعمميف والمعممات عف

ممارسات مديري ومديرات المدارس الثانوية في المجاؿ اإلداري لصالح الذكور ،والعؾ س (عدـ وجود

فروؽ ) في المجاؿ الفني صحيح.

وىدفت دراسة (الشبللفة )1993 ،إلى معرفة العبلقة بيف إدراؾ المدير لنمطو القيادي وادراؾ المعمميف
ليذا النمط ،واثر ىذه العبلقة في مستوى الروح المعنوية لدى المعمميف في مديريتي التربية والتعميـ
لعماف الكبرى األولى والثانية ،واستخدـ الباحث إستبانتيف :األولى لتحديد اإلدراؾ لنمط قيادة مدير

المدرسة والثانية لتحديد مستوى الروح المعنوية لدى المعمميف ،ولتحميؿ المعمومات استخدـ الباحث

اختبار (ت) .واشتممت عينة الدراسة عمى (  )95مدي اًر ومديرةً و( )630معمماً ومعممةً ،وأشارت النتائج
التي أسفرت عنيا الدراسة إلى ما يمي:

 -1الغالبية العظمى مف المديريف والمعمميف أدركوا السموؾ القيادي لمدير المدرسة.
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 -2ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى إدراؾ المعمميف لنمط القيادة لدى مديرييـ تُعزى إلى
جنس المعمـ والمؤىؿ العممي لممعمـ.
وأجرت (خضير )1994 ،دراسة بيدؼ قياس السمات القيادية لممديريف في العراؽ ومعرفة الفروؽ في
ىذه السمات بيف القادة في المستويات اإلدارية الثبلثة العميا والوسطى والدنيا .واستخدمت الباحثة

استبانة تـ توزيعيا عمى المديريف في المستويات اإلدارية الثبلثة ،واختيرت العينة بطريقة عشوائية،

حيث تضمنت االستبانة أسئمة عف السمات القيادية التي يجب توفرىا في المدير مف تمؾ السمات التي
حددىا غايسمي في نموذجو ،وأجري التحميؿ اإلحصائي المناسب الذي اظير نتائج مف أىميا:

 -1توصمت الدراسة إلى عدد مف السمات ىي :الذكاء ،والمبادأة ،والحسـ ،والحاجة لؤلمف ،واأللفة مع
الجماعة ،والحاجة لمقوة ،والنضوج.

 -2القيادة في مستوى اإلدارة العميا ،ترتفع في مستوى الذكاء والنضوج ،والحاجة لؤلمف واأللفة مع
الجماعة عف المستوييف اإلدارييف الوسطى والدنيا.

وىدفت دراسة (بطاح والسعود )1995 ،إلى إستكشاؼ قدرة مديري المدارس ومديراتيا في محافظة
الكرؾ عمى إتخاذ القرار ،وقد اشتممت عينة الدراسة عمى جميع المديريف والمديرات في المدارس

الحكومية األساسية والثانوية وعددىـ ( )215مدي اًر ومديرةً ،وطور الباحث إستبانة مؤلفة مف ( )20فقرة
رباعية التدرج .وأشار الباحث في خمفية دراستو إلى ما ذكره سايموف بأف إتخاذ القرار السميـ والرشيد
ىو مف صمب دور مدير المدرسة القيادي إذ أف إتخاذ القرار ىو قمب اإلدارة وجوىرىا .وبينت نتائج

الدراسة أف قدرة مديري المدارس ومديراتيا عمى اتخاذ القرار ال تختمؼ بإختبلؼ جنسيـ؛ أي أف
المديريف ال يختمفوف عف المديرات مف حيث قدرتيـ عمى إتخا

ذ القرار وقد يعود ىذا إلى أف ىناؾ

عوامؿ أخرى كالذكاء الشخصي والتنشئة االجتماعية والخبرات الحياتية أكثر تأثي ار مف جنس الشخص

في خمؽ وتطوير قدرتو عمى إتخاذ القرار .وبينت الدراسة إلى أف قدرة مديري المدارس ومديراتيا عمى
إتخاذ القرار ال تختمؼ بإختبلؼ مؤىبلتيـ العممية ،وكذلؾ خبراتيـ التعميمية واإلدارية.
مياس ،)1996 ،بدراسة عنوانيا "الكفايات القيادية لمدير المدرسة الثانوية كما يتصورىا القادة
وقاـ ( ّ
التربويوف ومديرو المدارس الثانوية في محافظة المفرؽ" ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى جميع
أعضاء المجتمع الدراسي البالغ عددىـ (  )200قائداً تربوياً ،وىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ
الكفايات القيادية التي يمتمكيا مديرو ومديرات المدارس الثانوية في محافظة المفرؽ ،وكاف مف أىـ

نتائج الدراسة أف مديري ومديرات المدارس الثانوية يمتمكوف الكفايات القيادية البلزمة لعمميـ ولكنيـ

يركزوف عمى الكفايات اإلدارية الضابطة لمعامميف وسير العمؿ ،أكثر مف تركيزىـ عمى الكفايات
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اإلنسانية والفنية ،وأظيرت الدراسة أيضا انو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا حوؿ امتبلؾ الكفايات تعزى

لمتغير الجنس ،والمؤىؿ العممي ،والخبرة ،وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ الكفايات تُعزى

لمموقع القيادي.

وأما دراسة (الشبوؿ ،)1996 ،فيدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
لمكفايات المينية في منطقة شماؿ األردف ،وبياف أثر كؿ مف الجنس ،والخبرة التعميمية ،والخبرة

اإلدارية ،والمؤىؿ العممي لممدير في تحديد درجة ممارستو لمكفايات المينية .وتكونت عينة الدراسة مف
( )181مدي اًر ومديرةً مف مجتمع الدراسة البالغ عددىـ (
.1996/1995

 )250مدي اًر ومديرةً لمعاـ الدراسي

وقد توصمت الدراسة إلى نتائج عديدة مف أبرزىا:

- 1إف تصورات مديري المدارس الثانوية في ممارساتيـ لمكفايات المينية فوؽ المتوسط وذلؾ يدؿ عمى
أف المديريف يمارسوف ىذه الكفايات بدرجة كبيرة.

- 2ال يوجد إختبلؼ بيف مديري المدارس الثانوية في درجة ممارستيـ لمكفايات المينية تعزى إلى
الجنس ،وخبراتيـ التعميمية واإلدارية ،ومؤىبلتيـ العممية.

ىدفت دراسة أعدىا (غيث ،)1996 ،بعنواف "اثر أنماط اإلتصاؿ اإلداري لدى القيادات التربوية في
القيادية لمديري المدارس ومديراتيا
فاعمية الممارسات اإلدارّية
مديريات التربية والتعميـ عمى درجة
ّ
ّ
عماف" إلى التعرؼ عمى درجة فاعمية الممارسات اإلدارية القيادية
الثانوية الحكومية في محافظة ّ

لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عماف ،وتكونت مجتمع الدراسة وعينتيا مف

( )152قيادياً وقياديةً في مديرات التربية والتعميـ ،ومف (  )134مدي اًر ومديرةً مف مديري المدارس
الثانوية  ،وقاـ الباحث ببناء أداة لقياس أنماط اإلتصاؿ اإلداري لدى القيادات التربوية في مديريات
التربية والتعميـ ،وبناء أداة أخرى لقياس درجة فاعمية الممارسات اإلدارية القيادية لمديري المدارس

الثانوية .وكاف مف أبرز نتائج الدراسة أف درجة فاعمية الممارسات اإلدارية القيادية لمديري ومديرات
المدارس الثانوية في مديريات التربية الثبلثة عالية.

وقاـ (المغيدي )1996 ،بدراسة حوؿ أثر األساليب القيادية في مستوى الرضا الوظيفي لممعمميف
بمحافظة اإلحساء التعميمية ،وذلؾ مف منظور النظرية الموقفية ليرسي وببلنشرد ونظرية الدوافع

ليرزبورغ ،حيث ىدفت الدراسة إلى تطبيؽ نموذج القيادة الموقفية ليرسي وببلنشرد ،ونظرية العامميف

ليرزبوغ ،عمى مدارس البنيف في التعميـ العاـ بمحافظة اإلحساء ،وىدفت كذلؾ إلى دراسة مدى توافؽ
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مفاىيميا مع المجتمع السعودي ومدى تكامؿ نموذج القيادة الموقفية مع نظرية العامميف ليرزوبوغ،

باإلضافة إلى التعرؼ عمى األساليب القيادية لمديري المدارس وأثرىا في مستوى الرضا الوظيفي

لمعممييـ في ضوء المتغيرات المختمفة كمستوياتيـ التعميمية ،سنوات الخبرة ،اختبلؼ التخصص،

ومستوى التدريب .وشممت عينة الدراسة (

 )79مدي اًر و(  )656معمماً في مختمؼ مدارس البنيف

بمحافظة اإلحساء التعميمية ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا أف المديروف في المرحمة االبتدائية
يمارسوف األسموب المشارؾ ( ٍ
ٍ
ومنخفض في التوجيو) ،وفي المرحمة المتوسطة
عاؿ في المساندة

أسموب التسويؽ ( سموؾ ٍ
عاؿ في التوجيو والمساندة ) ،وفي المرحمة الثانوية أسموب األمر ( سموؾ
ٍ
ٍ
ومنخفض في المساندة ) ،وأف المعمموف في المرحمة االبتدائية أكثر رضا عف بيئة
عاؿ في التوجيو

العمؿ ومحتوى العمؿ مف المعمميف في المرحمة المتوسطة والثانوية ،والمعمموف ذو الخبرة الطويمة أكثر
رضا عف بيئة العمؿ ومحتوى العمؿ مف المعمميف األقؿ خبرة ،وأظيرت الدراسة وجود تأثير لمعوامؿ

المكونة لبيئة العمؿ ومحتوى العمؿ في رضا المعمميف.
وىدفت دراسة (المحبوب-أ )1996 ،إلى معرفة رأي مديرات المدارس االبتدائية في منطقة اإلحساء
التعميمية عف أىـ الخصائص والصفات القيادية اإلدارية الفعالة في ضوء متغيرات العمر وسنوات

الخبرة ،ومف أجؿ جمع المعمومات الخاصة بيذه الدراسة ،قاـ الباحث ببناء إستبانة األبعاد القيادية في
ضوء الدراسات واألبحاث السابقة مكونة مف أربعيف فقرة تقيس األبعاد القيادية الخاصة باالتصاؿ،

واإلبداع ،والتنظيـ ،والتعاوف ،والنشاط ،وتقدير اآلخري ف ،والحزـ ،والعدؿ .وتكونت عينة الدراسة مف

( )33مديرة مدرسة مف منطقة اإلحساء التعميمية في المممكة العربية السعودية .وأشارت النتائج إلى
التشابو الكبير في رؤية عينة الدراسة مف المديرات األكبر عم اًر والمديرات األصغر عم اًر ،بأف مدير
المدرسة الفعاؿ ينبغي أف يمتمؾ الصفات القيادية التي حددتيا ىذه الدراسة (ذاتية ،وفنية ،وانسانية،

اؤىف مف المديرات األكثر خبرة ال
وذىنية ) ،وأشارت النتائج أيضاً إلى أف العينة التي أُستُطمعت آر ُ
تختمؼ رؤيتيف عف المديرات األقؿ خبرة فيما يتعمؽ باألبعاد القيادية ،حيث أف كبل النوعيف يرى أنو
ينبغي أف يتمتع القائد التربوي بالصفات القيادية السابقة الذكر .ومف الجدير ذكره بأف نتائج الدراسة لـ
تدعـ فرضيات الدراسة ،إال أنيا تكشؼ التجانس في وجيات النظر بيف المديرات ونظرتيف المتقاربة

إلى األبعاد القيادية ،وىذا يعود إلى البيئة الجغرافية والخمفية الثقافية الواحدة التي تنتمي إلييا المديرات
والييئة التدريسية ،وىو مؤشر إيجابي في تعاوف القيادة المدرسية ممثمة في المديرة وعضوات ىيئة

التدريس في العمؿ جنباً إلى جنب لرفع مستوى التعميـ في المؤسسات التعميمية وتحقيؽ أىدافيا.

وفي دراسة (األغبري ،)1997 ،بعنواف "تأثير اإلنجاز األكاديمي وبعض المتغيرات في األنماط القيادية
لدى عينة مف مديري مدارس التعميـ العاـ بالمنطقة الشرقية – المممكة العربية السعودية" ،حيث ىدفت
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ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة والفروؽ في األنماط القيادية الخاصة بالعناصر القيادية لمديري المدارس

وذلؾ في ضوء بعض المتغيرات كمستوى اإلنجاز األكاديمي ألفراد العينة أثناء التحاقيـ بدورات تدريبية

لمدة فصؿ دراسي ،باإلضافة إلى عامؿ السف ،ونوع الوظيفة التي يشغميا ،والمؤىؿ الدراسي ،والخبرة

العممية ،مف خبلؿ تطبيؽ أداة وصؼ فاعمية وتكيؼ القائد التي طورىا كؿ مف ىرسي وببلنشرد،

واشتممت عينة الدراسة عمى ( )143متدربا مف مديري ووكبلء مدارس التعميـ العاـ .وتوصمت الدراسة
في نتائجيا إلى أف مدراء المدارس الذيف شاركوا في ىذه الدراسة يمارسوف أنماط القيادة األربعة:

اإلببلغ ،واإلقناع ،والمشاركة ،والتفويض بشكؿ متقارب إلى حد ما ،حيث لـ تظير فروؽ جوىرية بينيـ

في ممارسة القيادة ومف متغيرات اإلنجاز األكاديمي ،والوظيفة ،والمؤىؿ الدراسي ،وسنوات الخبرة،
وظير في متغير العمر الزمني عمى مقياس اإلببلغ والتفويض لصالح المدراء الذيف في سف (

)43

سنة فأكثر في نمط التفويض وفي سف (  )36-31في نمط اإلببلغ ،وأشارت أيضا إلى وجود فروؽ
ذات داللة بيف المدراء وفؽ متغير العمر عمى نمط التفويض.
وىدفت دراسة (طبعوني ،)1997 ،إلى التعرؼ عمى أنماط القيادة التي يمارسيا مديرو المدارس

األساسية الدنيا ومشاركتيـ لممعمميف في اتخاذ الق اررات ،وبياف أثر كؿ مف الجنس ،والخدمة ،والمؤىؿ

العممي ،والتأىيؿ التربوي في النمط القيادي ،والمشاركة في عممية اتخاذ الق اررات .وشممت عينة الدراسة
عمى ( )41مدي اًر ومديرةً و( )178معمماً ومعممةً في محافظات شماؿ الضفة الغربية .وأظيرت النتائج
أف أكثر األنماط القيادية انتشا ار بيف أوساط المديريف ،ىو النمط القيادي الديمقراطي يميو النمط الذي

وبينت
يتوسط ما بيف النمط الديمقراطي والنمط األوتوقراطي ،ثـ في المرتبة األخيرة النمط األوتوقراطيّ ،

الدراسة أيضاً بأنو ال يوجد بيف المديريف مف يستخدـ النمط التسيبي في القيادة.

وقاـ (السعيدي ،)1998 ،بدراسة بعنواف "النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس الثانوية في سمطنة
ُعماف كما يتصوره المعمموف والمعممات العامموف معيـ" ،وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ىذه األنماط
السائدة لدى مديري المدارس ،وتكونت عينة الدراسة مف (  )394معمماً ومعممةً تـ إختيارىـ بطريقة
عشوائية مف أربع مناطؽ تعميمية مف أصؿ عشرة مناطؽ تعميمية في السمطنة ،وأظيرت الدراسة نتائج

مف أىميا أف األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية في سمطنة ُعماف كما يتصورىا
المعمموف والمعممات ىي النمط الديمقراطي ،النمط االتوقراطي ،وأخي ار النمط الترسمي.

وأجرى (الخطيب ،)1998 ،دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى إتجاىات القادة اإلدارييف في الجامعات
األردنية الحكومية نحو تعييف المرأة في مراكز قيادية في الجامعات وذلؾ مف خبلؿ درجة موافقتيـ

عمى إمتبلؾ المرأة لمخصائص والميارات القيادية ،وتألفت عينة الدراسة مف (  )45فرداً وتـ إستخداـ
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استبانة مف إعداد الباحثة ،وأشارت النتائج بأف اتجاىات القادة اإلدارييف إيجابية جداً نحو إمتبلؾ المرأة

لمخصائص القيادية ،وايجابية نحو إمتبلؾ المرأة لمميارات القيادية وذلؾ مف خبلؿ إستخداـ المتوسطات

الحسابية ،كما أشارت نتائج إختبار (ت) بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية تُعزى لمتخصص (
عممي  /أدبي ) بيف اتجاىات ىؤالء اإلدارييف نحو امتبلؾ المرأة لمميارات والخصائص القيادية والتي
تؤىميا الحتبلؿ مراكز قيادية في الجامعات.

وبينت (الجنيدي ،)1998 ،بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى النمط اإلداري السائد في المدارس
ّ
الحكومية التابعة لمكتب تربية جنوب الخميؿ .وتكونت عينة الدراسة مف (  )51معمماً ومعممةً مف بيف

( )1443معمماً ومعممةً في مدارس تربية جنوب الخميؿ .وتوصمت الدراسة إلى أف النمط الديمقراطي

ىو النمط السائد يميو النمط الديكتاتوري ثـ النمط المتضارب وأخي اًر النمط المنطمؽ ،وأظير ت الدراسة

أيضاً أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في نظرة المعمميف والمعممات لمنمط اإلداري لصالح مف

عمموا ( )5-3سنوات مع مديرىـ الحالي.

وفي دراسة (شقير )1999 ،والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى إدراؾ المعمميف لؤلنماط القيادية التي
يمارسيا مديرو ومديرات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحـ وعبلقتو باتجاىاتيـ نحو مينة

التدريس ،وتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ،وتكونت مف (  )211معمما ومعممة ،واستخدمت

الباحثة استبانتيف األولى :لقياس نمط القيادة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحـ،

حيث تمحورت اإلستبانة حوؿ األنماط اإلدارية الثبلث ( النمط الديكتاتوري ،والنمط الديمقراطي ،والنمط

التسيبي ) والثانية :فيي لقياس اتجاىات المعمميف نحو مينة التدريس .وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف

أىميا:

 -1إف أكثر األنماط القيادية إنتشا اًر بيف أوساط المديريف ىو النمط القيادي الديمقراطي ،يميو النمط
الديكتاتوري ،ثـ النمط التسيبي.

 -2عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إستجابات المعمميف عمى مقياس النمط
القيادي تُعزى إلى متغيرات ( الجنس ،والمؤه ؿ العممي ،والخبرة العممية لممعمـ ).
 -3ىناؾ عبلقة طردية بيف النمط القيادي الديمقراطي لمديري المدارس وبيف اإلتجاه نحو مينة

التدريس ،وعبلقة عكسية بيف كؿ مف النمطيف اآلخريف لمديري المدارس وبيف اإلتجاه نحو مينة

التدريس.
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وأجرى (عابديف )1999 ،دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أنماط سموكية مختارة ،ودرجة ممارسة مديري
المدارس الحكومية والخاصة في منطقتي القدس وراـ اهلل ليا ،وكذلؾ معرفة أثر متغيرات السمطة
المشرفة ،والمينة ،عمى تصورات المعمميف والمديريف نحو ذلؾ.
واشتممت عينة الدراسة عمى (  )207مدي اًر ومعمماً ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة
إحصائيا بيف تصورات المعمميف والمديريف لدرجة األنماط السموكية تعزى لمسمطة المشرفة سواء في

المجاالت أو في المقياس الكمي ،وكذلؾ ّبينت الدراسة إلى وجود فروؽ بيف تصورات المعمميف
والمديريف لدرجة ممارسة المديريف لؤلنماط السموكية تُعزى لمسمطة المشرفة في مجالي التخطيط والقيادة
والمقياس الكمي لصالح المدارس الخاصة.

وفي دراسة (المحبوب-ب ،)2000 ،بعنواف "كفاءة أداء مديري ومديرات المدارس الثانوية في المممكة
العربية السعودية مف وجية نظر المعمميف والمعممات" ،ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة كفاءة أداء

مديري ومديرات المدارس الثانوية وفقاً لمتغيري الجنس والخبرة في المجاؿ التدريسي .وتألفت عينة

الدراسة مف (  )296معمماً ومعممةً ممف يعمموف في السمؾ التدريسي في المرحمة الثانوية ،ومف أجؿ
جمع البيانات والمعمومات البلزمة لمدراسة ،قاـ الباحث ببناء إستبانة كفاءة أداء مديري ومديرات

المدارس الثانوية والتي تكونت مف (  )52فقرة تغطي ستة كفايات تدور حوؿ الممارسات اإلدارية،
الفنية ،االىتماـ بشؤوف المعمميف ،واإلىتماـ بشؤوف الطبلب ،والمبنى المدرسي ،والعبلقة مع أولياء

األمور.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
-1أف مديري ومديرات المدارس الثانوية يتسموف بكفايات إدارية متباينة في ممارساتيـ اإلدارية والفنية،

وعبلؽ المدير بأولياء األمور وذلؾ مف
ة
وجوافب اإلىتماـ بشؤوف المعمميف ،والطمبة ،والمبفى المدرسي،
وجية نظر المعمميف.

-2أف تقديرات المعمميف والمعممات لكفاءة أداء مديرييـ في الممارسات اإلدارية ،والفنية عالية إلى حد
ما ،لؾف تقديرات المعممات تفوؽ تقديرات المعمميف.

-3تصورات المعمميف والمعممات لمستوى كفاءة أداء مديرييـ في جوانب اإلىتماـ بالمعمميف ،والطمبة،
وعبلؽ المدير بأولياء األمور أقؿ مف تصوراتيـ تجاه الممارسات اإلدارية والفنية.
ة
والمبفى المدرسي،

-4إف تقديرات المعممات لكفاءة أداء مديراتيف في جوانب اإلىتماـ بالمعمميف ،الطمبة ،المبف
وعبلؽ المدير بأولياء األمور تفوؽ تقديرات المعمميف ليا.
ة
المدرسي،
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ى

-5يصؼ المعمموف والمعممات ذوو الخبرة الطويمة في المجاؿ التدريسي مديرييـ بإيجابية أكبر عند
ممارستيـ لمختمؼ مياميـ مقارنة بأولئؾ ذوي الخبرة القصيرة والمتوسطة.

وأجرى (أبو جمباف ،)2002 ،دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديري المدارس لمسموؾ
القيادي الفعاؿ في مديرية التربية والتعميـ لمحافظة جرش مف وجية نظر المعمميف ،وتكونت عينة

الدراسة مف ( )215معمماً ومعممةً تـ إختيارىـ بإستخداـ طريقة العينة العشوائية الطبقية ،وقاـ الباحث
بتطوير إستبانة لتحديد أىـ مجاالت السموؾ القيادي ،واحتوت اإلستبانة عمى أربعة مجاالت ىي:

المجاؿ اإلداري ،والمجاؿ الفني ،ومجاؿ العبلقات اإلنسانية ،ومجاؿ المدرسة والمجتمع المحمي.
ودلت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة السموؾ القيادي الفعاؿ مف وجية نظر المعمميف تعتبر جيد

ة،

وكا ف أكثر المجاالت ممارسة مف قبؿ مدير المدرسة مف وجية نظر المعمميف مرتبة تنازليا كاآلتي:

المجاؿ اإلداري ،ومجا ؿ المدرسة ،والمجتمع المحمي ،ومجا ؿ العبلقات اإلنسانية ،والمرتب ة األخيرة
المجاؿ الفني .وأظيرت النتائج أيضاً عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تُعزى لممؤىؿ العممي ،وعدـ
وجود تفاعبلت ثنائية أو ثبلثية بيف المتغيرات المستقمة ،بإستثناء التفاعؿ الثنائي بيف متغيري الجنس
والمؤىؿ العممي في مجاؿ المدرسة والمجتمع المحمي؛ حيث تبيف أف المتوسط الحسابي لمذكور الذيف

يحمموف اقؿ مف بكالوريوس ،أعمى مف المتوسط الحسابي لمذكور الذيف يحمموف بكالوريوس فما فوؽ،

وتبيف كذلؾ أف المتوسط الحسابي لئلناث ممف يحممف بكالوريوس فما فوؽ أعمى مف المتوسط الحسابي

لئلناث ممف يحممف بكالوريوس فما دوف.
وىدفت دراسة (الناصري ،) 2002 ،إلى تحديد الكفايات المينية لمديري المدارس الثانوية بإعتبارىـ
مشرفيف مقيميف في سمطنة ُعماف ،والتي ليا عبلقة بالمياـ واألدوار المنوطة بيـ ،وبياف كبلً مف
الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة اإلدارية والموقع القيادي ؼي تحديد ىذه الكفايات ،وقد إستخدـ الباحث
في ىذه الدراسة استبانو تكونت مف (

 ) 53كفاية مينية غطت ستة مجاالت ىي :ومجاؿ إدارة

األفراد ،ومجاؿ إدارة الموارد المالية ،والتسييبلت المدرسية ،ومجاؿ إدارة الطبلب ،ومجاؿ المناىج

المدرسية والنشاطات المرافقة ،ومجاؿ عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي ،ومجاؿ المتابعة والتقويـ ،وقد
توصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات أبرزىا:

 .1ال توج د فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتغير المؤىؿ والخبرة لدى مد ارء المدارس.
 .2كانت تقديرات أفراد العينة عمى المجاالت الستة بدرجة كبيرة جداً.
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الفعاؿ في
وبحثت دراسة (البداريف ،)2003 ،بدرجة ممارسة اإلدارييف التربوييف لمنمط القيادي ّ
مديريات التربية والتعميـ في محافظة المفرؽ مف وجية نظرىـ ،وتكونت عينة الدراسة مف جميع
اإلدارييف التربوييف في مديريات التربية والتعميـ في محافظة المفرؽ والبالغ عددىـ (  )58مدي اًر ورئيس
قسـ ،وعينة الدراسة ىي مجتمع الدراسة كامبل ،وتوصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة اإلدارييف

التربوييف لؤلنماط القيادية :اإلنساني ،الديمقراطي ،والموقفي في مديريات التربية والتعميـ في محافظة
المفرؽ كانت عالية ،بينما كانت درجة الممارسة بالنسبة لمنمط األُتوقراطي متوسطة.
وفي دراسة (دروزة )2003 ،وىي بعنواف "مدى قدرة مدير المدرسة عمى إتخاذ الق اررات التطويرية

واحداث التغيير" فقد ىدفت إلى التحقؽ مف مدى إتخاذ مدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية لمق اررات
التطويرية في أربعة مجاالت تتعمؽ بعناصر العممية التعميمية وىي:البيئة المدرسية ،والتمميذ ،والمعمـ،

والمنياج ،واستخدمت الباحثة إستبانة قاست قدرة المدير عمى إتخاذ الق اررات التطويرية في المجاالت

األربعة المذكورة ،وطبقت عمى عينة عشوائية مف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة نابمس

في فمسطيف بمغت ( )26مدي اًر ومديرةً مف أصؿ (.)40
وبينت نتائج الدراسة أف مديري المدارس يتخذوف الق اررات التطويرية بنسبة ال بأس بيا بمغت
ّ

( ،)%83.2في حيف بيف تحميؿ التبايف أف أعمى الق اررات التطويرية كانت تمؾ المتعمقة بمجاؿ التمميذ،
يميو عمى التوالي الق اررات المتعمقة بمجاؿ المعمـ ،ثـ مجاؿ البيئة المدرسية ،في حيف كانت أدنى

الق اررات التطويرية ىي التي تتعمؽ بمجاؿ المنياج المدرسي .وأظيرت النتائج أف سنوات الخبرة في
مجاؿ اإلدارة المدرسية أوالً ،ومجاؿ الخبرة في سمؾ التربية والتعميـ ثانياً ،ليا أثر في إتخاذ المدير

لمق اررات التطويرية ،وعند تحري األسباب التي قد تمنع مدير المدرسة مف إتخاذه لمق اررات التطويرية ،فقد

أجمع المستجيبوف عمى أف النظاـ البيروقراط ي ،والروتيف اإلداري في و ازرة التربية والتعميـ ،واستئثار
المسؤوليف بإتخاذ ىذه الق اررات ،وعدـ مشاركة مدير المدرسة بيا ،وفقر ميزانية المدرسة ،وضيؽ وقت

المدير ،والظروؼ السياسية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني ىي وراء ذلؾ.

وىدفت دراسة (القاسـ )2003 ،إلى التعرؼ عمى األنماط القيادية السائدة لدى مديري ومديرات

المدارس .واثر ىذه األنماط في الرضا الوظيفي لممعمميف في مديرية تربية نابمس ،كما ىدفت إلى بياف
أثر متغيرات الدراسة (الجنس ،والمؤىؿ العممي ،والخبرة) عمى األنماط القيادية والرضا الوظيفي مف
وجية نظر المعمميف والمعممات.

وقد أُجريت الدراسة عمى عينة عشوائية بمغت ( )250معمماً ومعممةً ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
المسحي ،واستخدـ كذلؾ أداتيف ،األولى لقياس الرضا الوظيفي عند المعمميف والمعممات واشتممت عمى
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( )30فقرة ،والثانية لقياس األنماط القيادية لمديري المدارس مف وجية نظر المعمميف والمعممات

العامميف في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابمس ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج كاف مف أىميا:

 -1أف درجة الرضا الوظيفي لدى المعمميف والمعممات الكمية كانت كبيرة ،حيث وصؿ متوسط
اإلستجابة إلى ( )3.88درجة مف أصؿ ( )5درجات.

 -2أف النمط الديمقراطي أكثر األنماط القيادية التي يفضميا المعمموف والمعممات لمديري المدارس.
 -3وجود عبلقة إرتباطيو إيجابية بيف النمط الديمقراطي والرضا الوظيفي.
وأجرت (عودة )2004 ،دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية في
محافظة بيت لحـ لبعض المياـ القيادية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لممعمميف ،حيث تكونت عينة

الدراسة مف (  )42مدي اًر ومديرةً وعمى (  )294معمماً ومعممةً ،وتـ إختيارىـ عشوائيا بالطريقة الطبقية

العنقودية ،ولمتوصؿ إلى أىداؼ الدراسة طورت الباحثة إستبانة المياـ القيادية الفعالة لمديري المدارس،

اس ما يمي:
واستخدمت الباحثة إستبانة (منيوسيتا) لقياس الرضا الوظيفي لممعمميف ،وأظيرت نتائج الدر ة
* أف ممارسة مديري المدارس الحكومية في بيت لحـ لممياـ القيادية الفعالة عالية مف وجية نظر كؿ
مف المعمميف والمديريف.

* يوجد فروؽ دالة إحصائيا نحو واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية لممياـ القيادية مف وجية
نظر المديريف والمعمميف تُعزى إلى الجنس لصالح الذكور.
* ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية نحو واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية لممياـ القيادية
الفعالة مف وجية نظر المديريف والمعمميف تُعزى إلى سنوات الخبرة.

 3.2الدراسات األجنبية:
أجرى لوبز (  )Lopez, 1981دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى آراء مديري المدارس االبتدائية عف

أنفسيـ ،وآراء المعمميف عف مديرييـ بشأف نمط القيادة الذي يتبعونو ،وأثر كؿ مف الجنس والخبرة عمى

ذلؾ النمط ،وأجريت الدراسة عمى مديري أربع مدارس ابتدائية متوسطة الحجـ في والية كاليفورنيا،

واستخدـ الباحث مقياس ىرسي وببلنشرد (  .)Hersay & Blanchardوأظيرت الدراسة في نتائجيا
إلى أف آراء المديريف عف أنفسيـ تختمؼ عف آراء المعمميف عنيـ ،وىناؾ إختبلؼ واضح بيف

الجنسيف ،وكذلؾ ّبينت الدراسة أف عدد سنوات الخبرة في الوظيفة كانت أىـ العوامؿ المؤثرة في التنبؤ
بسموؾ ونمط المدير الصحيح.
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وقاـ جيمكريست (  )Gilchrist,1989بدراسة استيدفت ثبلث مدارس ممتازة مف حيث األداء

والتحصيؿ األكاديمي لطمبتيا ،موزعة عمى ثبلث واليات أمريكية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أف

األسباب التي جعمت ىذه المدارس تحتؿ مرتبة مميزة ،ىو تميز مديرييا الذيف يمتمكوف ميارات قيادية

فعالة ،ويعمموف عمى توفير مناخ تنظيمي مبلئـ ،ويتحموف بشخصية قيادية فاعمة ،ويشركوف أولياء
ّ
األمور في التخطيط لسياسة المدرسة ،ويسيموف في تحسيف البيئة المحمية ،ولدييـ مجموعة مف وسائؿ
ويبدوف إىتماماً واضحاً بالمعمميف في المدرسة.
االتصاؿ اليادفةُ ،
كما أجرى بيستا ( )Besta, 1994دراسة عمى مدارس والية كاليفورنيا ،ىدفت لمعرفة مدى توفر أربعة
أنماط قيادية إدارية ىي :التنظيمي واإلنساني ،واإلداري ،والسياسي ،والرمزي ،لدى مديري المدارس،

وقد تركزت ىذه الدراسة حوؿ العوامؿ الشخصية والتنظيمية التي تدفع بالمدير إلى إستخداـ واحد مف

األنماط التي ذكرت ،ومدى تأثير تمؾ األنماط عمى أداء المدرسة .واشتممت عينة الدراسة عمى ( )300

مدي اًر مف مدارس الوالية .وكاف مف أىـ ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج ،أف النمط اإلنساني ىو أكثر
وبينت الدراسة
األنماط شيوعا ،وأف أغمب الوظائؼ اإلدارية في المدرسة تتطمب اإلىتماـ باإلنسافّ ،
كذلؾ أف النمط السياسي اإلداري منتش ار في المدارس الكبيرة أكثر مف المدارس الصغيرة ،ويعيد الباحث
السبب في ذلؾ إلى تزايد الصراع مع زيادة عدد الموظفيف.

وأجرى بيننكتوف (  )Pennington, 1998دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف العبلقة بيف آراء المعمميف
ألسموب المدير القيادي ودافعية المعمميف نحو عمميـ كمعمميف ،وتكونت عينة الدراسة مف معممي

خمس مدارس ثانوية تـ إختيارىـ عشوائيا وذلؾ في مدارس (تينيسيي) ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج

كاف مف أبرزىا ما يمي:

 -1يوجد عبلقة ىامة وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.01 = αبيف السموؾ القيادي
لمدير المدرسة وبيف دافعية المعمميف مف وجية نظرىـ.

 -2ىناؾ إرتباط سمبي بيف المدير المنخفض في اإلىتماـ بالعامميف ،واإلىتماـ بتركيب الميمة وبيف
دافعية المعمميف.

وقاـ داريش (  )Daresh, 1998بدراسة ىدفت إلى معرفة خصائص القيادة التربوية الفعالة لممدارس

مف وجية نظر مدراء المدارس .واشتممت عينة الدراسة عمى (  )226مدي اًر ومديرةً في ثبلث مقاطعات
مسحية
في والية الباسو في أمريكا ،واستخدـ الباحث طريقة دلفي (  ،)Delphiباإلضافة إلى أداة
ّ

الفعاؿ .وأظير العامؿ
مكونة مف (  )28فقرة تتعمؽ بالعناصر األساسية لمبرنامج التحضيري لمقائد ّ
التحميمي ستة تصنيفات لمميارات الخاصة بمديري المدارس وىي :ميارات فنية تتأثر بالعبلقات
24

اإلنسانية ،ميارات فنية تتأثر بقوة القوانيف ،وايجاد عناصر ثقافية جذابة ،وبناء المجتمع ،وأخبلقيات
الممارسة ،وفيـ العبلقات .وأظيرت النتائج كذلؾ إلى أف القيادة ىي فف اإلدارة في جو تسوده

الفوضى ،وأف البرامج التحضيرية تمعب دو اًر ميما في الميارات الفنية.
وأجرى فيمد ( )Field, 1998دراسة ىدفت إلى معرفة دور وعمؿ مديري المدارس الخاصة والحكومية
وأثر كؿ مف البيئة الثقافية واإلجتماعية عمى تشكيؿ ىذا الدور ،في مناطؽ مختمفة في لبناف .وتكونت

عينة الدراسة مف (  )33مدي اًر ومديرةً ،واستخدـ الباحث استبانة باإلضافة إلى أسموب المقابمة
والمبلحظة ،مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات حوؿ عمؿ ودور المدير وكيفية تشكيمو حسب البيئة

الثقافية ،واإلجتماعية في المناطؽ الريفية ،والحضرية ،والبمدات الصغيرة .وأظيرت نتائج الدراسة أف

دور المدير ومسؤولياتو تتشكؿ تبعاً لمبيئة الثقافية واإلجتماعية ،وقاـ الباحث بمقارنة ىذا الدور في
مدارس لبناف مع مدارس أخرى في دوؿ مجاورة وأمريكا وكندا.

أما أنفا ار ( )Anfara, 2000فقد قاـ بدراسة حوؿ وجية نظر مديري المدارس في الميارات الضرورية
لمنجاح ،وىدفت الدراسة إلى معرفة الميارات األدائية الضرورية لمقيادة الناجحة .وقد استخدـ الباحث

أسموب المقابمة مع الفئة المستيدفة مف مديري المدارس حوؿ صفاتيـ الشخصية وأدوارىـ في العمؿ،
ومعتقداتيـ المينية المتعمقة بفمسفة المدارس المتوسطة.

واشتممت عينة الدراسة عمى (  )125مدي ار في المدارس المتوسطة في والية بنسمفانيا ونيوجرسي.
الفعاليف في المدارس المتوسطة يتميزوف بالسمات التالية:
وأظيرت نتائج الدراسة أف المدراء القيادييف ّ
لدييـ نظرة إيجابية حوؿ عمميـ وخبراتيـ ورضاىـ الوظيفي ،ىؤالء المديروف ييتموف بشكؿ كبير
بالمعمميف ،داعموف لممجتمع المحمي ولمجالس أولياء األمور ،متسامحوف مع الحاالت اإلنسانية،

ويبذلوف جيودىا ممحوظة لتطوير مستوى مدارسيـ ومعممييـ .وأظيرت نتائج الدراسة كذلؾ أف التعميـ

الرسمي في اإلدارة التعميمية لـ يؤثر سمبا عمى فعالية مدراء المدارس المتوسطة.

وىدفت دراسة ىاوكنز (  )Hawkins, 2002إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف النمط القيادي لمديري
المدارس الثانوية كما يدركو المعمموف وبيف المناخ المدرسي في نيوجيرسي ،واشتممت عينة الدراسة

عمى (  )9مديري مدارس ومعممييـ البالغ عددىـ (  )133معمما ،وتوصمت الدراسة إلى أف السموؾ

القيادي لمدير المدرسة يؤثر عمى المناخ العاـ لممدرسة؛ حيث كمما كاف السموؾ القيادي يميؿ أكثر إلى

النمط الداعـ وأقؿ إلى النمط الموجو كمما كاف مناخ المدرسة أكثر إنفتاحاً ،وأف نمط القيادة التحويمية
يكوف أكثر فاعمية في المناخ المدرسي المفتوح.
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وأجرى كؿ مف مندؿ وواتسوف (  )Mendel & Watson, 2002دراسة في والية كنساس سيتي في
أمريكا ،ىدفت إلى إختيار أساليب القيادة التي يتبعيا مدراء المدارس ،مف اجؿ تحديد نسبة كؿ مف

األساليب التالية في القيادة المدرسية ،وىذه األساليب ىي :األسموب الموجو ،واألسموب غير الموجو،

واألسموب التعاوني .وىدفت الدراسة كذلؾ إلى معرفة أي مف ىذه األساليب أكثر مبلءمة لممناخ والبيئة
المدرسية ،ومعرفة مدى توافؽ مفاىيـ المعمميف لمسموؾ القيادي لمدرائيـ مقارنة مع مفاىيميـ لممناخ

المدرسي.

وتكونت عينة الدراسة مف (  )169معمماً ومعممةً في (  )134مدرسة ،واستخدـ الباحث إستبانة مكونة
مف جزأيف؛ األوؿ يتعمؽ باألسموب القيادي لمديري المدارس ،والثاني يتعمؽ بالمناخ العاـ لممدرسة.

وأظيرت نتائج الدراسة أف أغمبية مدراء المدارس يمارسوف أسموب القيادة التعاوني في مدارسيـ .واف

أسموب القيادة التعاونية إنعكس بشكؿ إيجابي عمى جو المدرسة العاـ.

وقاـ ىيمر (  )Hiler, 2002بدراسة ىدفت إلى معرفة قدرات القائد التربوي في التعامؿ بمطؼ مع

مرؤوسيو ،لخمؽ بيئات مدرسية إنسانية يستطيع مف خبلليا الطبلب والمعمموف الوصوؿ إلى غاياتيـ

الكامنة لدييـ بدرجة عالية ،مف خبلؿ التعرؼ عمى أساليب القيادة المستخدمة ،مف حيث اإلصغاء

لآلخريف ،وعدـ القسوة معيـ ،واإلىتماـ بيـ ،والبحث القائـ عمى العقؿ ،واإلىتماـ بمشاعر المعمميف،

ونظاـ المكافآت ليـ مقابؿ العقاب ،وبإستخداـ التحاليؿ اإلحصائية المناسبة وفحص بعض األساليب،

فقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أف القيادة اإلنسانية تؤدي إلى زيادة الفاعمية ،وتزيؿ حاجز الخوؼ

والتوتر مف نفوس العامميف ،وأف إصدار الق اررات مف القائد إلى مرؤوسيو بطريقة إنسانية حتى ولو
كانت قاسية ،فاف األفراد يتقبمونيا بدرجة عالية ،وأف نظاـ الحوافز مقابؿ العقاب يعطي نتيجة أفضؿ.

وأجرى ( )Kuzma, 2004دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى خصائص مديري المدارس مف وجية نظر
المعمميف في المدارس المتوسطة ،وتـ إستخداـ إستبانة باإلضافة إلى أسئمة مفتوحة حوؿ خصائص

وجمعت المعمومات مف (  )76معمماً في ثبلث مدارس ،تمثؿ ثبلث واليات أمريكية
الفعاؿُ ،
المدير ّ
مختمفة ،وأظيرت النتائج ضرورة أف يكوف المدير لديو سرعة بديية ،ويتمتع بإستقبللية التفكير ،وداعـ

لممعمميف ،وذكي ،ولديو القدرة عمى اإلتصاؿ والتواصؿ ،وغير متقمب ،ويمثؿ القدوة الحسنة لمرؤوسيو،

ويتخذ الق اررات المناسبة في الوقت المناسب ،وكذلؾ لديو القدرة عمى حؿ المشكبلت.

وقاـ دنياـ (  )Dinham, 2005بدراسة ىدفت إلى معرفة دور مدير المدرسة في تحسيف التحصيؿ
التعميمي في المدارس الحكومية جنوب مقاطعة ويمز .واشتممت عينة الدراسة عمى الطمبة الذيف يتراوح

أعمارىـ مابيف (  )10-7سنوات في (  )38مدرسة حكومية .وقد تـ دراسة مجاؿ أو مجاليف في كؿ
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مدرسة لمعرفة مدى دور مدير المدرسة كقائد تربوي في المدرسة في تحسيف ىذا المجاؿ .واستخدـ

الباحث إختبارات أدائية واختبارات عامة لجمع المعمومات مف أفراد العينة .

وأظيرت نتائج الدراسة أف الدور القيادي لمدير المدرسة كقائد تربوي ىو المفتاح الرئيسي في تحسيف

أداء الطمبة في المجاالت التي تـ إختيارىا في كؿ مدرسة ،كما أف أداء مديري المدارس وقيادتيـ
أثر إيجابي ومباشر عمى الطمبة ومستوى تحصيميـ.
لمدرستيـ ٌ

وبحثت دراسة (  )Pridgen, 2005في العبلقة بيف الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس في األرياؼ

وأىداؼ ومخرجات التعميـ .وأظيرت النتائج أف مديرو المدارس مطالبوف بأخذ دور قيادي فاعؿ في
قيادة التعميـ ،والمنياج ،وتقييـ مدارسيـ ،والتأكد مف أف المعمميف يظيروف مسؤولية مف اجؿ تغيير

فعاليات أنشطة التعميـ ،ورفع مستوى تحصيؿ الطمبة .وعمى مديري المدارس تحديد األعماؿ المطموبة
منيـ لتيسير تحوؿ المدارس إلى مجتمع تعميمي ميني.

 4.2الخالصة:
مف خبلؿ الدراسات السابقة ،نبلحظ أنيا ركزت عمى األنماط اإلدارية ،والقيادية لمدير المدرسة،
وممارستو الفاعمة لقيادتو في المؤسسة التربوية التي ينتمي إلييا ،نظ اًر ألىمية الدور الذي يناط بمدير
المدرسة كقائد تربوي ،في قيادة وتطوير العممية التربوية بجميع أبعادىا ،وتناولت بعض الدراسات

السابقة قياس مجاالت مختمفة منيا :اإلداري ،والفني ،والعبلقات اإلنسانية مع الطمبة ،والعامميف في
المدرسة ،والمجتمع المحمي ،والتنظيـ ،والسموؾ ،والبناء المدرسي ،وغيرىا مف المجاالت اإلدارية

األخرى.

وكذلؾ نبلحظ أف الدراسات السابقة العربية واألجنبية ،لـ تتناوؿ موضوع إمتبلؾ مديري ومديرات

المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية بشكؿ مباشر ،ولكنيا تناولت بعض ىذه الميارات ،عف طريؽ
قياس ممارسة مدير المدرسة لمقيادة الناجحة في مدرستو ،ودراسة األنماط القيادية المختمفة والمقارنة

بينيا.

وجاءت ىذه الدراسة لتبحث في مدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية،
بمتغير ٍ
ات ليا عبلقة بالمعمـ ،ومدير المدرسة ،والمدرسة ،ومف ىنا برزت أىمية ىذه الدراسة ،التي

جانب ٍ
ٍ
ىاـ مف جوانب عمؿ مدير المدرسة ،ومعرفة مدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية
بحثت في
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لميارات القيادة التربوية ضمف مجاالت الدراسة األربعة (الذاتية الشخصية ،والفنية ،واإلنسانية،
والتصورية اإلدراكية).

الفصل ال الث
 .3اإلطار النظري لمدراسة
مقدمة
تمثؿ اإلدارة التربوية بيئة إدارية مفتوحة عمى ما حوليا ،وتمتاز بديناميكيتو

ا التي تجعميا تواكب

التغيرات البيئية ،وتحاوؿ أف توائـ وتوازف ما بيف متطمباتيا واحتياجات المجتمع الذي تعيش فيو.

والقيادة المدرسية المأمولة ال بد أف تكوف مييأة ومعدة لمقياـ بدورىا القيادي بكفاءة وفعالية .فيي بحاجة
إلى أف تقضي وقتا أطوؿ في تطوير البيئة التربوية في المدرسة ،وأف تبني عبلقات إنسانية سواء داخؿ

فعاؿ عف طريؽ بناء شبكة اتصاؿ تسيؿ عممية إنتقاؿ
المدرسة أو خارجيا ،لتمكنيا مف تحقيؽ أداء ّ
المعمومات وتكويف فريؽ عمؿ يحقؽ األىداؼ التربوية الموضوعة (.)Thomas, 2001
إف توجيات غالبية الدراسات واألبحاث في مجاؿ اإلدارة التربوية ،تدعو إلى تطوير اإلدارة المدرسية
بما يتمشى مع التطورات التكنولوجية ومنح صبلحيات أكبر لمديري المدارس

.)1998

(الخطيب-أ،

وييدؼ ىذا الفصؿ إلى إستعراض األدب النظري المتعمؽ باإلدارة التربوية واإلدارة المدرسية ،والقيادة

التربوية بشكؿ عاـ ،وميارات القيادة التربوية لمدير المدرسة.
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 .1اإلدارة التربوية
 1.3مفيوم اإلدارة
حد كبير
إف مستقبؿ الحضارة اإلنسانية كما يؤكده الباحثوف التربويوف المتخصصوف ،يتأثر إلى ّ
بإداريييا؛ ألف الق اررات اإلدارية التي يتخذونيا تؤثر سمباً وايجاباً عمى حياة المجتمعات اإلنسانية ،وفي

السمـ والحرب ،والتقميد والتطوير ،والتغيير اإليجابي
مختمؼ مجاالت الحياة؛ مف حيث النجاح والفشؿ ،و ّ
لصالح المؤسسة ،وغيرىا مف القضايا المصيرية لحيا ة األفراد في المجتمعات ،فاإلداريوف في مختمؼ
مواقعيـ اإلدارية العميا والوسطى والتنفيذية يمارسوف أدوا اًر إيجابية فاعمة أو سمبية في مؤسسات

المجتمعات اإلنسانية .فاإلدارة ىي توجيو نشاط مجموعة مف األفراد نحو تحقيؽ ىدؼ مشترؾ مف
خبلؿ تنظيـ ىذه الجيود وتنسيقيا( .حجازي)1985 ،
ويرى ىودج  Hodgeفي (كماؿ )1991 ،إف اإلدارة ىي عممية توجيو الجيود البشرية لتحقيؽ

األىداؼ العامة لمجياز اإلداري وفؽ أساليب تشبع أغراضاً تربوية إجتماعية ،محددة تنبثؽ مف تمؾ

األىداؼ.

ويعرفيا ىارتز  Hartisبأنيا تنسيؽ الجيود البشرية المختمفة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف.

(الشمعوط)1994 ،

ويقصد باإلدارة أيضا بأنيا النشاط الذي يعتمد عمى التفكير والعمؿ الذىني المرتبط بالشخصية

اإلدارية ،وبالجوانب واإلتجاىات السموكية المؤثرة والمتعمؽ بتحفيز الجيود الجماعية نحو تحقيؽ ىدؼ

مشترؾ بإستخداـ الموارد المتاحة( .ىاشـ)1981 ،
واإلدارة ىي القدرة عمى اإلنجاز ،وىي بيذا تعني إستخداـ اإلمكانات المتاحة مف أجؿ تحقيؽ إنجاز

معيف يخدـ أىدافاً معينة( .النوري)1989 ،
ّ
أما (جرادات )1985 ،فيرى أف اإلدارة ىي تنظيـ وتوجيو الموارد البشرية والمادية لتحقيؽ أىداؼ

مرغوبة ،وىي عممية تكامؿ الجيود اإلنسانية في الوصوؿ إلى ىدؼ مشترؾ ،وىي كذلؾ تنظيـ معيف
لتيسير األعماؿ المختمفة وتنفيذىا لتحقيؽ ىدؼ معيف بأقؿ جيد ،وأسرع وقت ،وأفضؿ نتيجة.
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وورد في (عابديف )2001 ،أف فريدريؾ تايمر عرؼ اإلدارة بأنيا المعرفة الدقيقة لما تريد مف الرجاؿ
أف يعمموه ثـ التأكد مف أنيـ يقوموف بالعمؿ بأحسف طريقة وأرخصيا .بينما ىنري فايوؿ عرفيا بأنيا

عمؿ يتضمف التنبؤ ،والتخطيط ،والتنظيـ ،واصدار األوامر ،والتنسيؽ ،والرقابة.
فاإلدارة عممية تشتمؿ عمى تخطيط ،وتنظيـ ،وقيادة ،وتقويـ ،وبإستخداـ أسموب التفكير القائـ عمى
النماذج ،فاف اإلدارييف يستقبموف المدخبلت لتحويميا إلى مخرجات عبر عمميات متعددة ىي التخطيط،
والتنظيـ ،والقيادة ،والتقويـ ،كما ىو مبيف في الشكؿ (:)1.3
المدخبلت

العمميات

المخرجات

تخطيط ،تنظيـ ،قيادة ،تقويـ
التغذية الراجعة
شكؿ  : 1.3العممية اإلدارية (الطويؿ ،1997 ،ص)44

 2.3مفيوم اإلدارة التربوية
لقد تعددت التعريفات بشأف مفيوـ اإلدارة التربوية ،حيث انو تطور مع تطور ،ونمو ،وتعقد ،وتعدد

مسؤوليات العامميف في المؤسسات والتنظيمات اإلدارية والتربوية التي توجو المدرسة وتتعامؿ معيا.
فاإلدارة التربوية ىي وسيمة وليست غاية ،وىي مجموعة مف العمميات المتشابكة المتكاممة فيما بيتيا

سواء داخؿ المؤسسة التربوية أو خارجيا ،لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة( .الياس)1984 ،

وقديماً ُع ّرفت اإلدارة التربوية بأنيا إختيار موظفي المدرسة كافة ،وتنسيؽ أعماؿ منتسبي المدرسة
اآلخريف كالطبلب وأعضاء مجالس اآلباء والمعمميف وتوجيييا نحو تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التربوية.
()Pittinger, 1951
ويعرفيا (مرسي )1984 ،بأنيا مجموعة مف العمميات المتشابكة التي تتكامؿ فيما بينيا ،سواء داخؿ
ُ
المنظمات التربوية أو بينيا وبيف نفسيا ،لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف التربية.
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ويرى (الغناـ )1981 ،أف اإلدارة التربوية ىي العممية التي يتـ بمقتضاىا تعبئة الموارد البشرية

والمادية ،وتوجيييا لخدمة أغراض المؤسسة التي تقوـ مف أجميا ،وليا وظائؼ متعددة كالتخطيط،
والتنظيـ ،والحفز ،والتنسيؽ ،والمتابعة ،والمفروض في اإلدارة التربوية أكثر مف غيرىا مف إدارات

الدولة أف تقوـ بدور رئيس وواع في تحسيف نمط العبلقات التي تقوـ داخميا وتمتد إلى الخارج مع

الناس.

البعد اإلنساني؛ فيناؾ عمؿ المؤسسة الذي يجب أف يتـ إذا
واإلدارة التربوية تشتمؿ عمى ُبعد العمؿ و ُ
ما أريد ليا أف تنجح ،كما أف ىناؾ الناس الذيف توفر ليـ المؤسسة درجات متفاوتة مف الرضا ،والذيف

البعديف وتنمية الكفاية
الفعاؿ بحاجة إلدراؾ كبل ُ
يجب أف تعتمد عمييـ في إنجاز عمميـ ،واإلداري ّ
البلزمة ليما ،فالكفاية في ُبعد العمؿ ال تكفي ،واذا ما أراد اإلداريوف توفير برامج تربوية تتجاوب مع

الحاجات ،واذا ما أراد مساعدة العامميف معيـ ورغبوا في ممارسة دور قيادي قوي لمجميع وممثمة في
مجالس التربية ،فاف عمييـ أف يتفيموا السموؾ اإلنساني مع ما يتطمبو مف كفاية في العبلقات

اإلنسانية( .الياس ،وخميؿ)1988 ،
ويشير األدب التربوي المتصؿ إلى وجود فروؽ بيف مفيومي كؿ مف اإلدارة التربوية واإلدارة المدرسية،
فاإلدارة التربوية ىي مجموعة مف العمميات ،واإلجراءات ،والوسائؿ المصممة وفؽ تنظيـ معيف

وتنسيؽ ،وانسجاـ بيف عناصر العممية التربوية لبلتجاه بالطاقات ،واإلمكانات البشرية ،والمادية نحو

أىداؼ موضوعة ،وتعمؿ عمى تحقيقيا في إطار النظاـ التربوي الشامؿ وعبلقاتو في المجتمع المحمي.

(جرادات)1985 ،

أما اإلدارة المدرسية أو التعميمية ،فيي مجموعة مف العمميات المتشابكة التي تتكامؿ فيما بينيا ،سواء

داخؿ المؤسسات التعميمية أو بينيا وبيف نفسيا ،لتحقيؽ األغراض العامة المنشودة مف التربية .فاإلدارة
التربوية أعـ وأشمؿ مف اإلدارة المدرسية( .جرادات)1985 ،
واإلدارة المدرسية ىي ِوحدة مف اإلدارة التربوية ولكف عمى المستوى اإلجرائي والتنفيذي وىو المدرسة.
(الدايؿ)1989 ،
واإلدارة المدرسية كذلؾ ىي مجموعة مف العمميات واإلجراءات التي تعنى بتنفيذ العممية التربوية في

إطار التشريعات التربوية ،مستخدمة اإلمكانات البشرية ،والمادية ،والوسائؿ التقنية التعميمية لتحقيؽ

األىداؼ المحددة لمتربية( .جرادات)1985،
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 3.3القيادة التربوية
 1.3.3مفيوم القيادة والقائد التربوي
لقد تناوؿ الخالؽ عز وجؿ في قرآنو الكريـ ،القيادة بعدة ٍ
معاف في مختمؼ المواقع في المصحؼ
الشريؼ ،فقد أشار إلييا بمعنى الخبلفة ،واإلمامة ،فضبل عف إشارتو إلييا بمعنى الوالية.

قاؿ تعالى   :
   
   
  
:
(    ص ،)26:وقاؿ تعالى
  
  
 
  

 ،)24وقاؿ ج ّؿ شأنو
(السجدة،

  
  
  
   
   
  
  
  
(النساء .)59،ومف ىنا يمكف القوؿ بأف القيادة في اإلسبلـ تشير إلى تحمؿ المسؤولية
في األمور العامة لممسمميف لتدبير أُمورىـ الدنيوية واآلخروية(.الوكيؿ)1986،

والقيادة التربوية تتمثؿ في التأثير في نشاط األفراد وسموكيـ وتوجيو جيودىـ ،لتحقيؽ أىداؼ محددة،

حيث تختمؼ القيادة بإختبلؼ النشاط الذي تمارسو المنظمة ،وعمى سبيؿ المثاؿ ،فقد يوصؼ القائد

الذي يمارس نشاطاً سياسياً بالقائد السياسي ،أو الذي يمارس نشاطا عسكرياً بالقائد العسكري ،أو الذي
يمارس نشاطاً تربوياً بالقائد التربوي(.القريوتي ،2000 ،ص)181
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وليس ىناؾ إتفاؽ عاـ بيف الباحثيف والمتخصصيف التربوييف ،عمى تحديد تعريؼ موحد لمفيوـ القيادة،

بؿ ىناؾ عدة تعريفات متعمقة بالقيادة ،يتناوؿ كؿ منيا بعض جوانب القيادة.

فقد عرفيا تيد ( ،)Teadعمى أنيا انعكاسات لقوى شخصية يستفرد بيا شخص دوف غيره ،في توجيو

ورقابة اآلخريف وتحقيؽ إمكانية توافقيـ مع توجيياتو لتحقيؽ اليدؼ المرسوـ(.الشماع وحمود،1989 ،

ص)237
فبيف أنيا ظاىرة إجتماعية معقدة يصعب التعامؿ معيا بطريقة ىادفة بمعزؿ
أما ىالبف ( ّ ،)Halpin
وصورىا روبرت ليفنجستوف (  )Robert Livingstonبأنيا
عف العوامؿ الموقفية المتصمة بيا.
ّ
الوصوؿ إلى اليدؼ بأحسف الوسائؿ ،وبأقؿ التكاليؼ ،وفي حدود الموارد والتسييبلت المتاحة مع

حسف إستخداـ ىذه الموارد والتسييبلت(.الطويؿ ،1999 ،ص)171
والقيادة ىي فف التأثير في اآلخريف إلنجاز المياـ المحددة ليـ بكؿ حماس واخبلص(.حنفي وآخروف،

)2002

وتعتبر القيادة كذلؾ مجموعة مف المفاىيـ المتكاممة المتناغمة ،والميارات الفنية ،واإلنسانية ،واإلدراكية

بشخصيتو
البنيوي لمفرد المتعمؽ
التي ال بد مف توافرىا ،إضافة إلى عوامؿ أخرى متداخمة تتصؿ بالبعد
ّ
ّ
وقيمو واتجاىاتو التي تسيـ في مجمميا في بناء القائد التربوي(.حجازي ،1985 ،ص)140-116
ويمكف تطوير تعريؼ القيادة عمى أنيا دالة تفاعؿ الموقؼ ومتطمباتو ،واألتباع وتوقعاتيـ ،والقائد

وخصالو ،ويمكف توضيحيا في المعادلة الرياضية التالية:

القيادة = دالة تفاعؿ (الموقؼ ومتطمباتو×األتباع وتوقعاتيـ×القائد وخصالو)
ؽ

= د.ت ( ـ.ـ × أ.ت × ؽ.خ ) (الطويؿ ،1999 ،ص)174

 2.3.3العالقة بين القيادة التربوية واإلدارة التربوية
يقرف البعض مفيوـ اإلدارة بمفيوـ القيادة ،ويعتبروف أف كؿ إداري ىو في الحقيقة قائد لمؤسستو .إال
أف واقع الحاؿ ىو غير ذلؾ؛ فقد يفقد اإلداري دوره القيادي إذا ىو لـ يستطع أف يؤدي واجباتو

المفروضة عميو مف الدور القيادي مف التزامات وظيفية واجتماعية وشخصية ،وال تتوفر فيو الكفاءات
والميارات القيادية البلزمة ،ولـ يحقؽ عبلقات إنسانية مع العامميف معو والتي تعتمد عمى اإلحتراـ

المتبادؿ والتقدير لكفاءتو وقدراتو .فيو قد يفقد القيادة ولكنو يبقى محتفظاً بمركزه اإلداري .والقائد الذي
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ويقدر إنجازات العامميف معو ،ويتيح ليـ فرصة القيادة لبعض المجاالت التي
يدرؾ حدوده وامكاناتوّ ،
يعمموف بيا ،فيذا القائد يكوف قد إحتفظ بمركزه القيادي والذي سيؤدي إلى التطوير والتغيير لؤلفضؿ
في مؤسستو(.الياس)1984 ،
وليذا فيناؾ إختبلؼ واضح بيف اإلداري ( المدير ) والقائد التربوي تتجمى فيما يمي:
-1يشعر أعضاء الفريؽ أو المؤسسة التربوية إلى حاجتيـ إلى قيادة بينما في اإلدارة (المدير) فإنيـ
يقبموف بسمطاتيا خوفا مف العقاب.

-2اإلداري التربوي تنبع سمطاتو مف قرار تكميؼ مف المؤسسة التربوية العميا (الو ازرة) ،أي أنو يستمد

سمطاتو مف خارج الجماعة ،بينما القيادة تنبع مف الجماعة وتستمد سمطاتيا منيا ،حيث ال يشترط أف

ُيعيف القائد بقرار رسمي ،بؿ قد يظير نتيجة لقبوؿ العامميف معو بو إما إقتناعاً منيـ بشخصيتو أو
لحاجتيـ لنوع مف المعرفة أو الخبرة التي يمتمكيا القائد.

-3إىتماـ المدير يتركز عمى الجوانب التنفيذية ،التي تسعى إلى توفر الظروؼ المناسبة واإلمكانات
البلزمة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة ،بينما ال يقتصر إىتماـ القائد بالجوانب التنفيذية فقط ،بؿ يحاوؿ أف

يكيؼ أىداؼ الجماعة بما يتفؽ مع ميوؿ ورغبات أعضائيا عف طريؽ المشاركة في تحديد األىداؼ
ّ
والتخطيط لتنفيذىا.
-4ييتـ القائد أيضا بالتغيير والتطور بينما اإلداري معني بالحاضر والمشكبلت اآلنية فقط.

-5سمطة اإلداري تأتي مف مركزه الوظيفي الرسمي ،بينما سمطة القائد تأتي مف مكانتو بيف مرؤوسيف،
وعميو فأنو ليس كؿ إداري قائدا بينما يمكف أف يكوف كؿ قائد إداري(.البدري)2001،

 4.3أنماط القيادة التربوية
 1.4.3القيادة األوتوقراطية:
يقوـ ىذا النوع مف القيادات عمى أساس مبدأ اإلستبداد بالرأي والتصرؼ والتعصب لمق اررات الفردية،
مستخدمة أسموب اإلجبار واإلكراه والتخويؼ لآلخريف لمقياـ باألعماؿ وتنفيذىا ،وال تؤخذ آراء الجماعة

في التخطيط والتنظيـ وادارة األعماؿ ،بؿ يتفرد بيا القائد وحده(.البدري)2001 ،
واف ىذا السموؾ القيادي يأخذ عدة أشكاؿ ىي:
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-1األوتوقراطي أو التسمطي أو التحكمي :حيث يستخدـ القائد ىنا التأثيرات السمبية والعقابية بدرجة
كبيرة ،وال يعتمد عمى أي نوع مف المشاركة مستخدما التخويؼ واإلرىاب لتحقيؽ األىداؼ.

الخير أو الصالح :حيث يستخدـ القائد ىنا وسائؿ ترغيبية كالثناء والمديح ،متجنباً
-2األوتوقراطي ّ
الخير واف
األساليب العقابية ،ويشرؾ أحيانا كثيرة المرؤوسيف في عممية صنع القرار .واألوتوقراطي ّ

كاف يبدو عادالً وطيباً أحياناً في تعاممو مع المرؤوسيف ،إال أف اتجاىاتو وميولو إستبدادية بشكؿ عاـ.
حيث يمجأ أحياناً إلى وسيمة اإلقناع بتعاممو مع المرؤوسيف إال أنيـ عمى عمـ بأف ىذا القائد إنما يقوـ
الخير إلى قائد أكثر مف
بيذا العمؿ ما ىو إال مناورة منو لتحقيؽ أىدافو ،وأف أي فشؿ ينقمب القائد ّ
التسمطي مما يترتب عميو رد فعؿ عنيؼ مف قبؿ المرؤوسيف لمواجية ىذا السموؾ.

ويظير نوعاً مف الود
-3األوتوقراطية أو المناورة أو المبقة :حيث ُيشعر القائد المرؤوسيف باإلىتماـ بيـ ُ
ليـ ،ويعطي قيمة كبيرة آلرائيـ واشراكيـ في الق اررات ،أي أف القائد يسحب المرؤوسيف لما يريد ىو
دوف أف يشعروا ويكوف القائد ىنا قد توصؿ لما يريد(.كنعاف)1995 ،

 2.4.3القيادة الديمقراطية:
يتمثؿ أسموب القيادة الديمقراطية بالقيادة التي تعتمد عمى العبلقات اإلنسانية والمشاركة ،وتفويض

السمطة .كما وتعتمد عمى إشراؾ المرؤوسيف في بعض المياـ القيادية كحؿ بعض المشكبلت واتخاذ

الق اررات.

ينطمؽ القائد الديمقراطي في سموكو مع المرؤوسيف مف مناقشة األمور محؿ البحث بالترغيب واحتراـ
شخصية المرؤوسيف ،وذلؾ مف خبلؿ إفساح المجاؿ ليـ إلبداء آرائيـ واعطائيـ قد اًر مف الحرية

والتفكير ،عف طريؽ المشاركة وعدـ التفرد في اتخاذ الق اررات ،كما ييتـ القائد الديمقراطي باإلنتاجية وال

ييمؿ العبلقات اإلنسانية ،فمف خبلؿ تحقيقو لرغبات المرؤوسيف واشباع حاجاتيـ ،واشاعة جو مف الود
بينيـ ويعمؿ مف خبلليـ وليس بإجبارىـ يحقؽ اإلنتاجية(.القبابعة)2003 ،
وترتكز القيادة الديمقراطية بشكؿ عاـ عمى ثبلثة مرتكزات رئيسة كما ورد في (كنعاف )1995 ،تتمثؿ

فيما يمي:
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أوو :إقامة العالقات اإلنسانية بين القائد ومرؤوسيو:
وذلؾ عف طريؽ :تحقيؽ التآلؼ واالندماج بيف العامميف ،تفيـ القائد لمشاعر مرؤوسيو ،تفيـ القائد

لمشاكؿ المرؤوسيف ومعالجتيا ،واشباع الحاجات اإلنسانية لممرؤوسيف (اقتصادية ،ونفسية ،واجتماعية،
الفعاؿ).
والتحفيز ّ

انيا :إشراك المرؤوسين في بعض الميام القيادية:
حيث تختمؼ درجة المشاركة بإختبلؼ نمط السموؾ الديمقراطي لمقائد وىناؾ عدة نماذج نذكر منيا ما

يمي:

-1نموذج القائد الديمقراطي الذي يضع المشكمة أماـ مرؤوسيو لممشاركة في عممية صنع القرار وايجاد
الحموؿ المناسبة.

 -2نموذج القائد الديمقراطي الذي يضع المشكمة أماـ مرؤوسيو لممشاركة في عممية صنع القرار
وايجاد الحموؿ المناسبة ضمف حدود معينة.

 -3نموذج القائد الديمقراطي الذي يتخذ القرار عندما ال تساعد الظروؼ في مشاركة المرؤوسيف في
صنع القرار عمى أف يبمغيـ بذلؾ بعد إتخاذ القرار ،حيث يحرص عمى أف يكوف القرار مقبوال لدييـ
بقدر اإلمكاف ،فيو بذلؾ يتيح لمرؤوسيو فرصة محدودة لمشاركتو في صنع القرار.

 -4نموذج القائد الديمقراطي الذي يتخذ القرار ويشارؾ مرؤوسيو بفرصة أكبر لمشاركتو الرأي في
طريقة تنفيذ القرار.

-5نموذج القائد الديمقراطي الذي يترؾ األمر لمرؤوسيو إلتخاذ القرار دوف تدخؿ منو ،كأف يقوؿ

سأقبؿ أي قرار يكوف مقبوال مف قبمكـ وتتفقوف عميو ،وىذا النمط قريبا مف سموؾ القائد في نمط القيادة

المنطمقة أو غير الموجية.

ال ا :تفويض السمطة:
حيث يعيد القائد إلى بعض مرؤوسيو بواجبات أو مياـ معينة مبينا ليـ حدود ىذه الواجبات والنتائج

المطموب منيـ تحقيقيا ،وىناؾ متطمبات ضرورية ال بد مف توافرىا لنجاح عممية التفويض وتحقيؽ

األىداؼ المقصودة منو ،وىي كما يمي:

-1أف تكوف الواجبات أو المياـ المفوضة ،محددة وواضحة وليست عامة أو غامضة.
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-2شجاعة القائد وثقتو بنفسو ليتمكف مف التفويض ومتابعتو.

-3االختيار السميـ لممرؤوسيف الذيف يفوضيـ القائد السمطة وثقتو بيـ.
-4فاعمية وسائؿ االتصاالت بيف القائد ومرؤوسيو.

-5نطاؽ اإلشراؼ الذي يكوف لمقائد عمى مرؤوسيو ،لضبط نشاطات المرؤوسيف وتوجيييـ نحو تحقيؽ
اليدؼ المطموب.

 3.4.3القيادة المتساىمة أو المتسيبة أو الحرة:
يتميز ىذا النمط مف القيادة بتذبذب السموؾ وتنوعو ،ويغمب عميو طابع التسيب والفوضى؛ نتيجة لعدـ

تدخؿ القائد في مجريات األمور ،ألف التساىؿ وعدـ الحسـ يعطي لممرؤوسيف قد اًر عالياً مف عدـ

اإلىتماـ والبلمباالة ،والذي يؤدي إلى الركوف والكسؿ ،مما يؤدي إلى عدـ إنصياع المرؤوسيف لؤلوامر

والتيرب مف المسؤولية ،األمر الذي يؤدي القائد أف يمارس قد اًر مف السمطة كي ال يفقد القدرة عمى
توجيو المرؤوسيف والتأثير فييـ(.القبابعة)2003 ،

ولقد كشفت نتائج بعض الدراسات التي تمت في ىذا المجاؿ أف الفرد الذي يعمؿ بحرية مطمقة ال

يكوف مسرو ار في عممو ،عبلوة أف الحرية المطمقة في العمؿ تؤدي إلى نتائج سمبية تنعكس عمى أداء

اآلخريف ويؤدي بالتالي إلى تفكؾ مجموعة العمؿ وفقداف روح التعاوف فيما بينيا؛ مما يؤدي بأعضاء

المؤسسة في ظؿ القيادة التسيبية إلى التقاعس عف عمميـ(.كنعاف ،1995 ،ص)256

 5.3نظريات القيادة التربوية
تمعب القيادة دو اًر بار اًز في تقدـ المؤسسات عمى إختبلفيا ،األمر الذي دفع الباحثيف والمختصيف إلى

تقصي األبعاد التي تحتوي ظاىرة القيادة وتفسيرىا وتحميميا وتحديد عوامؿ نجاحيا أو فشميا ،وتوصؿ

الباحثوف إلى عدد مف النظريات التربوية نورد منيا ما يمي:

 1.5.3نظرية الرجل العظيمThe Great Man Theory :
وىي مف أقدـ نظريات القيادة التقميدية ،تركز عمى دراسة شخصيات الرجاؿ العظاـ في التاريخ

واعتبارىـ أنيـ يولدوف قادة ،وأنيـ يمتازوف بخصائص وراثية تجعؿ منيـ قادة ،وليـ قدرات طبيعية
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وراثية تؤىميـ لمقيادة وأف السمات القيادية موروثة وليست مكتسبة ،إال انو مع تقدـ العمـ والبحوث

التربوية في مجاؿ القيادة واإلدارة جاءت نتائج األبحاث لتؤكد عدـ صحة ىذه النظرية وعدـ قدرتيا
الفعاؿ(.البدري)2001،
عمى التنبؤ بالسموؾ القيادي ّ

 2.5.3نظرية السماتTraits Theory :
حيث تركز ىذه النظرية عمى أساس أف النجاح في القيادة يتوقؼ عمى سمات معينة تمتاز بيا

شخصية القائد عف غيره ،وأف توافرىا في شخص ما يجعؿ منو قائداً ناجحاً(.كنعاف)1995 ،
ويرى البعض أف الصفات التالية ىي مجمؿ ما يتوفر في الرجؿ القائد كسمات ليكوف قائداً:

رواد ىذه
الذكاء ،والمبادأة ،والقدرة اإلشرافية ،والثقة بالنفس ،والمستوى االجتماعي واالقتصادي ،وحدد ّ
النظرية السمات الضرورية لمرجؿ لكي يكوف قائداً بما يمي :المظير الشخصي كالصفات البيولوجية
مثؿ طوؿ القامة ،واعتداؿ الجسـ ،وتناسؽ األعضاء ،والمظير الخارجي كالممبس ،وطريقة الحركة،

والكبلـ ،والحيوية ،والذكاء ،والثقة بالنفس ،والسيطرة( .البدري .)2001 ،وتعرضت ىذه النظرية لمكثير

مف اإلنتقادات وأىميا :لـ تحدد األوزاف أو األىمية النسبية لسمات القائد ،تجاىمت أىمية وتأثير

المرؤوسيف عمى أداء القيادة ،لـ تحدد ىذه النظرية السمات المطموبة لموصوؿ لميدؼ وتمؾ البلزمة

لمحفاظ عمى مركز القيادة ،تقوؿ النظرية بأف العوامؿ البيئية تؤثر عمى تنمية واستم اررية القيادة ،ولكنيا
لـ تحدد درجة تأثيرىا( .حنفي ،2002 ،ص)107-105

 3.5.3نظرية ماكجريجور ) Mc Gregorنظرية  Xو :) Y
 )Xفي القيادة،

مف اإلتجاىات الكبلسيكية التي برزت في مطمع القرف الماضي ما ُيعرؼ بنظرية (
وكذلؾ المدرسة السموكية تبنت قيادة المشاركة (  ،)Yوفيما يمي وصفا لنظرية  Y,Xفي القيادة كما

أورده ماكجريجور في (كبللدة ،1997 ،ص:)142

اووً :نظرية X-Theory :X

نظرية  Xفي القيادة تشير إلى ما يمي:

-1إف اإلدارة مسؤولة عف تنظيـ عناصر اإلنتاج.

-2يجب السيطرة عمى أفعاؿ الناس ،وتعديؿ سموكيـ ،وخمؽ الحوافز لدييـ.

-3األفراد الذيف يقاوموف حاجات التنظيـ ،يجب معاقبتيـ والسيطرة عمى نشاطيـ وتوجيييـ.
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-4الفرد ينقصو الطموح ،وكسوؿ بطبعو ،وال يرغب بتحمؿ المسؤولية ،ويفضؿ اإلنقياد ،ولديو أنانية
متأصمة ،وغير المع.

-5الفرد يمزمو توجيو وسيطرة ،ويجب أف يكوف ىناؾ إختبار لؤلفراد وبشكؿ مستمر ،والعمؿ عمى إفياـ
الفرد حاجات وأىداؼ التنظيـ ،ليمتزـ بيا حتى لو كاف ذلؾ عف طريؽ اإلجبار والتيديد بالعقاب

واإلكراه(.كبللدة ،1997 ،ص)142

وتتفؽ نظرية  Xمع ما جاء بو تايمور

 Taylorفي اإلتجاه الكبلسيكي لئلدارة ،مف خبلؿ دراسة

الحركة والزمف ،واف اإلنساف بطبعو إقتصادي يعمؿ مف خبلؿ الحوافز المادية في العمؿ ،ويعتقد

أصحاب ىذا االتجاه أف المكافآت المالية ىي أىـ حافز لمعمؿ ،وحسب ىذا النمط مف القيادة تتجاىؿ

اإلدارة العبلقات اإلنسانية ،وتعتبر المرؤوسيف مجرد أدوات إنتاج ،ويسود المدرسة شعور عدـ الثقة بيف

اإلدارة والمرؤوسيف ،ويشعر المرؤوسيف بعدـ القدرة عمى اإلبداع وتدني الروح المعنوية
لدييـ)Tanner, 1982(.

انياً :نظرية Y-Theory :Y

جاءت ىذه النظرية بشكؿ يغاير نظرية  Xفي القيادة ،وقد طرح  Douglas Mcgregorمجموعة مف

اإلفتراضات التي وردت في (كبللدة ،1997 ،ص )144بنيت عمييا ىذه النظرية والتي تتمخص فيما
يمي:

-1الجيود العقمية والجسمية في العمؿ شيء طبيعي ،بينما نظرية  Xالميـ ىو الجيد الجسمي.
-2الضغوطات النفسية والتيديد في العقاب ليست ىي األساليب الوحيدة لتوجيو الجيود باتجاه األىداؼ
التنظيمية ،فاألفراد قد يدربوا عمى التوجيو الذاتي والسيطرة الذاتية لتحقيؽ األىداؼ التي تعيدوا القياـ

بيا ،بينما يختمؼ الوضع في نظرية  ،Xحيث أف اإلكراه واإلجبار والعقاب ىو األسموب الوحيد لتحقيؽ
ىدؼ التنظيـ.

-3تحقيؽ األىداؼ مرتبطة بالمكافآ ت والتي ليا عبلقة مباشرة باإلنجاز والتحصيؿ ،بينما نظرية

X

ليس ىناؾ نظاـ حوافز بؿ ىناؾ أجر.

-4إف اإلنساف يطمب الحرية في العمؿ والتحرر مف الرقابة الشديدة وىو يفضؿ أف يكوف قائدا وليس
تابعا ،حيث أف النقد الذاتي يساعد المرؤوسيف عمى تقييـ أنفسيـ.

-5اإلنساف العادي يتعمـ تحت ظروؼ مناسبة وليس فقط ليتقبؿ المسؤولية ،وانما ليبحث عنيا ،بينما
في نظرية  Xالفرد يتجنب تحمؿ المسؤولية وليس لديو الطموح(.كبللدة ،1997 ،ص)144

ويرى ىوي ومسكؿ (  )Hoy and Miskel, 1978أف المرؤوسيف في المدرسة مثؿ غيرىـ في

المؤسسات األخرى ليـ حاجات ولدييـ الرغبة في إنجاز ما يكمفوف بو مف أعماؿ ،وأنيـ قادروف عمى
تحمؿ ما يناط بيـ مف مسؤوليات ويتوقعوف أف اإلدارة قادرة عمى تحقيؽ ما يصبوف إليو.
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 4.5.3نظرية الشبكة اإلدارية لبميك وموتونBlake & Mouton :
أوضح كؿ مف بميؾ وموتوف ،حسب نظرية الشبكة اإلدارية ،أف سموؾ القائد التربوي يندرج أو يتحرؾ
حوؿ خمسة أنماط سموكية قيادية ىي:

-1النمط القيادي ( :)1-1وفيو القائد المبالي ،والجيد المبذوؿ لمحصوؿ عمى الناتج في أدنى صورة؛
لممحافظة عمى بقاء واستم اررية المؤسسة.

-2النمط القيادي (  :)5-5وفيو القائد معتدؿ ،وىناؾ إمكانية الحصوؿ عمى أداء مناسب مع إبقاء
الروح المعنوية لمموظفيف عمى مستوى مرض.

-3النمط القيادي ( :)1-9وفيو القائد إنساني ،وييتـ بحاجات األفراد ،ويقيـ عبلقات طيبة ومرضية مع
العامميف وجو مف العمؿ ممئ بالصداقة واإلطمئناف.

-4النمط القيادي ( :)9-1وفيو القائد إنتاجي ،وييتـ بالعمؿ وكفايتو بحيث تكوف اإلعتبارات اإلنسانية
في أدنى صورىا.

-5النمط القيادي (  :)9-9وفيو القائد مشارؾ ،حيث يعمؿ بروح الفريؽ مف خبلؿ إنجاز العمؿ مع
أعضاء الجماعة بحيث يكوف الجميع ممتزميف متعاضديف مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وىذا يؤدي

ويعد ىذا النمط مف أفضؿ األساليب القيادية حيث تكوف
إلى عبلقات ثقة واحتراـ بيف القائد ومرؤوسيوُ .
فيو المشاركة في إتخاذ الق اررات أساسا لمعبلقات بيف القائد ومرؤوسيو (ياغي .)1994 ،والشكؿ ()2.3
يبيف نظرية الشبكة اإلدارية:

اٌمبئذ اإلٔغبٔ)1:9 ( ٟ

اٌمبئذ اٌّشبسن ( )9:9

9
8
7

اٌمبئذ اٌّؼزذي ( )5:5

5
4
3
2
اٌمبئذ اٌالِجبٌ)1:1 ( ٟ

اٌمبئذ اإلٔزبع)9:1 ( ٟ
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1

اال٘زّبَ ثبٌّشإٚعٓ١

6

9

8

7

6

4

5

3

2

1

اال٘زّبَ ثبإلٔزبط
شكؿ  : 2.3نظرية الشبكة اإلدارية في أنماط السموؾ ( Blake and Moutonالطويؿ،1997 ،

ص)44

 5.5.3نظرية رنسيس ليكرت في القيادة:

Rensis Likert

قدـ ليكرت أنموذجا في أبعاد السموؾ القيادي ُسمي المنظمة رقـ (  ،)4حيث قسـ المنظمة إلى أربعة
ُنظـ متداخمة مع بعضيا بعضا وىي:

-1نظاـ (  :)1وىو النمط المتسمط المستقؿ ،الذي يمثؿ اإلدارة التقميدية التي تتميز بتركيزىا عمى
إنتاجية العامؿ مف خبلؿ التيديد واإلجبار والمقاومة ،ويتصؼ القائد فييا بالتسمط.

-2نظاـ ( :)2وىو النمط المتسمط النافع ،وفيو تمنح اإلدارة المرؤوسيف بعض الثقة مع إحتفاظيا بنظرة
متعالية عمييـ ،ونمط القيادة ىنا مركزي نفعي يستحوذ عمى السمطة ،ولكف بدرجة أقؿ مف نظاـ رقـ

( ،)1ويستخدـ القائد المكافأة المالية والتيديد بالعقاب كوسيمة لدفع المرؤوسيف لمعمؿ ،مع تفويض
بعض الصبلحيات بشكؿ أوامر.

-3نظاـ رقـ ( :)3وىو النمط اإلستشاري ،وفيو يمنح المرؤوسيف ثقة كبيرة ولكف غير كاممة ،ويتميز
ىذا النمط باإلستشارية؛ ألنو ينطوي عمى إحتراـ وثقة متبادلة ،ويستخدـ القائد الحوافز المادية

والمعنوية ،وال يستخدـ العقاب إال في أحواؿ قميمة.

-4نظاـ رقـ (  :)4وىو النمط التشاركي الديمقراطي ،وىو أفضؿ األنواع وأكثرىا فاعمية مف جميع

الجوانب ،فيو يسمؾ سموؾ القائد المشارؾ تماما كنمط القيادة (  )9:9في نظرية الشبكة اإلدارية لبميؾ

وموتوف(.الطويؿ)1999 ،

 6.5.3نظرية البعدين في القيادة:
يرى أندرو ىالبف (  ،)Andrew Halpinأف السموؾ القيادي يتحدد في ُبعديف ىماُ :بعد البدء بالبناء
وبعد تفيـ مشاعر العامميف والعمؿ عمى إشباع حاجاتيـ.
حيث يركز القائد عمى اإلنتاجُ ،
البعد األوؿ في المدرسة إلى أف القائد يحدد مسار العمؿ ويخطط لو ،ويوزع األدوار
حيث يشير ُ
ويشرؼ مباشرة عمى التنفيذ لضماف اإلنتاجية بالدرجة األولى دوف إعتبارات لمعبلقات اإلنسانية

البعد الثاني إلى وجود جو
ولحاجات العامميف ،ويتصؼ ىذا القائد باإلستبداد في رأيو ،في حيف يشير ُ
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مف الود والصداقة بيف القائد والمرؤوسيف ويكوف ىمو إشباع حاجات العامميف وتحقيؽ رغباتيـ.

(الياس)1984 ،

 7.5.3نظرية الخط المستمر في القيادةRange of Behavior :
وضع تانينبوـ وشميدت ( )Tannen baum & Schmidtىذه النظرية في السموؾ القيادي ،وأساسيا
سبعة بدائؿ سموكية ضمف قطبيف ،األوؿ يمثؿ القيادة المتمركزة في الرئيس (تسمطية) ،والقطب الثاني

يمثؿ القيادة المتمركزة في المرؤوسيف (متساىمة) ،ووفقا ليذه النظرية فاف المتغيرات السموكية مف ( -1

 )7تمثؿ أنماط سموكية لمقائد كما أشار إلييا (ياغي )1994 ،حيث:

المتغير رقـ (  :)1تمثؿ مجموعة اإلمبلءات التي يضعيا القائد وينفذىا المرؤوسوف دوف أف يعطي
فرصة ليـ لممناقشة ،وال يأبو القائد برد فعؿ المرؤوسيف نحو القرار المتخذ مف قبمو.

المتغير رقـ (  :)2تمثؿ مجموعة محاوالت القائد في إقناع مرؤوسيو بقبوؿ ق ارره ،إذ يدرؾ القائد أف
كسب رضا الجماعة أفضؿ مف الضغط في تنفيذ القرار.

المتغير رقـ (  :)3يعرض القائد أفكاره عمى مرؤوسيو ،ويسمح ليـ بطرح األسئمة ،فيو يتخذ القرار
ويحاوؿ الحصوؿ عمى مؤازرتيـ.

المتغير رقـ (  :)4يتيح القائد لممرؤوسيف في تعديؿ أفكاره بعد المناقشة؛ حيث يحدد القائد الخطوط
العريضة لممشكمة ويضع الحموؿ ليا ،ويعرضيا مع حموليا لممناقشة عمى مرؤوسيو بيدؼ الوصوؿ إلى

قرار.

المتغير رقـ (  :)5يعرض القائد المشكمة ،ويطمب مف المرؤوسيف وضع إقتراحات إلتخاذ القرار
المناسب ،فيو يتيح لممرؤوس المشاركة الفعمية في تقديـ إقتراحات الحموؿ المتعددة لممشكمة ويختار

منيا الحؿ المناسب.

المتغير رقـ (  :)6يحدد القائد المشكمة وحده واإلمكانية المتاحة لحميا ،ويطمب مف مرؤوسيو اتخاذ

القرار ،وىنا ينتقؿ المدير إلى مرحمة ميمة وىي تفويض الصبلحيات؛ فيو يمنحيـ حرية في مشاركتيـ

لو في اتخاذ القرار.

المتغير رقـ ( :)7يترؾ القائد لمجماعة تحديد المشكمة واقتراح الحموؿ البديمة واتخاذ الحؿ المناسب في
إطار اإلمكانيات المادية التي يحددىا القائد.

 8.5.3النظرية الموقفية لفيدلرFreds Fiedler :
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ويطمؽ عمى نظرية فيدلر الموقفية أيضاً النظرية الظرفية أو النظرية اإلحتمالية ،وتقوـ ىذه النظرية

عمى مبدأيف ىما :ال يوجد حؿ واحد بؿ مجموعة مف الحموؿ ،وال يوجد بديؿ واحد بؿ مجموعة مف
البدائؿ.

إف التغيير واإلختبلؼ يؤدي إلى عدـ ثبات المتغيرات البيئية المحيطة بالمؤسسة ،مما يتطمب أنماطا

مختمفة مف التركيب الوظيفي لممؤسسة ومرونة في تصميـ العمميات اإلدارية وذلؾ لتحقيؽ مستوى
ٍ
كاؼ مف الفعاليات اإلدارية ،ووفقاً ليذه النظرية فيناؾ ثبلثة عوامؿ تؤثر في بعضيا بعضاً ،والتي
تحدد اإلختيارات السموكية البديمة

وىي :خصائص القائد،

التي يمكف إتباعيا في المؤسسة

ثُؼذ اٌفبػٍُخ

وخصائص المرؤوسيف ،وطبيعة

الموقؼ.

حيث يتحدد سموؾ وميارات القائد التعميمي في المؤسسة مف حيث درجة التأثير في مرؤوسيو مف

خبلؿ ثبلثة عوامؿ لفعالية قيادة مدير المدرسة وىي:
- 1عبلقة القائد في المؤسسة بالمرؤوسيف.

- 2درجة القوة الوظيفية ومدى السمطات والصبلحيات التي يمتمكيا.

- 3مدى تحديد الوظيفة ووضوح المياـ والواجبات؛ حيث كمما إزداد وضوحيا وتحديدىا كاف تأثير
القائد في تابعيو لئلنجاز أكبر وأكثر فاعمية.

وتخضع ىذه النظرية إلى مجموعة مف المؤثرات كالقوى الكامنة في القائد ،والمرؤوسيف ،والقوى الكامنة

في الموقؼ( .كبللدة)1997 ،

 9.5.3نظرية األبعاد ال ال ة لوليم ردن:

W.Reddin

البعديف في بناء أنموذجو في أنماط القيادة ،مف حيث اإلىتماـ ببعد الميمة
إعتمد ردف عمى نظرية ُ
وبعد العبلقات ،إال أنو أضاؼ ُبعداً ثالثاً وىو ُبعد الفاعمية؛ الذي ُيعنى بما ينجزه مف أىداؼ مطموب
ُ
منو تحقيقيا ،بإعتبار أف ما يتحقؽ مف األىداؼ تُعد أفضؿ معيار لمفاعمية ،والشكؿ (
مفيوـ األبعاد الثبلثة في القيادة:
ثُؼذ اٌؼاللبد

ثُؼذ اٌّهّخ

شكؿ  : 3.3األبعاد الثبلث في القيادة
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 )3.3يوضح

وكؿ مف ىذه األبعاد الثبلثة ينقسـ إلى قسميف :مرتفع ومنخفض ،وينتج عف التفاعؿ بينيا أربعة أنماط

قيادية كما في شكؿ رقـ (:)4.3

 Hػ  TOػL

اٌزىخه ٔسى اٌؼاللبد

اٌزىخه ٔسى اٌّهّخ
 Hػ ػ ػ ػTOػ ػ ػ ػ ػ L

شكؿ  : 4.3أساليب القيادة األساسية كما حددىا ردف (الطويؿ)1997 ،
وىذه األربعة أساليب في القيادة ىي:
- 1األوؿ :منفصؿ  :Separatedإىتماـ قميؿ بالميمة ،واىتماـ قميؿ بالعبلقات.
- 2الثاني :متصؿ  :Relatedإىتماـ قميؿ بالميمة ،واىتماـ ٍ
عاؿ بالعبلقات.
- 3الثالث :متفاف  :Dedlcatedإىتماـ ٍ
عاؿ بالميمة ،واىتماـ قميؿ بالعبلقات.
:Integrated
- 4الرابع :متكامؿ
بالميمة ،واىتماـ ٍ
عاؿ بالعبلقات.
الفعاؿ يجب أف
وأوضح ردف بأف القائد ّ
مف أساليب سموكو تمكنو مف أف يكوف

متكامؿ

متصؿ

متفاف

منفصؿ

المتنوعة ،وىذا يتطمب إعداداً منظماً لمقائد ييدؼ إلى:

إىتماـ ٍ
عاؿ

يمتمؾ حصيمة كبيرة
فعاالً في المواقؼ

- 1تنمية مياراتو لتشخيص بدائؿ الموقؼ واحتماالتو.
- 2تنمية مياراتو التي تمكنو مف ممارسة سموكات خاصة بمدى واسع مف أساليب القيادة.
(الطويؿ)1997 ،

 10.5.3نظرية دورة الحياة (النضج الوظيفي):

Life Cycle Theory of

 Leadershipلييرسي وبالنشرد : Hersey & Kenneth Blanchard
أشار (كبللدة )1997 ،إلى أف ىيرسي وببلنشرد إىتما في ىذه النظرية بالبعديف السابقيف؛ ُبعد الميمة
وبعد العبلقات ،وأضافا ليما ُبعد النضج ،واعتبراه ُبعداً متداخبلً معيما وليس منفصبل عنيما .وىذه
ُ
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الفعاؿ لمقيادة ومستوى النضج لممرؤوسيف بحيث تجعؿ المرؤوسيف
النظرية تحاوؿ الربط بيف األنموذج ّ
عناصر حيوية في أي موقؼ قيادي ،وحسب نظرية دورة الحياة فاف القائد يتحرؾ وفقا لمترتيب اآلتي:
- 1النمط المخبر :إىتماـ ٍ
عاؿ بالميمة ،واىتماـ منخفض بالعبلقات (المربع .)1
عاؿ بالميمة ،واىتماـ ٍ
- 2النمط البائع :إىتماـ ٍ
عاؿ بالعبلقات (المربع .)2
- 3النمط المشارؾ :إىتماـ منخفض بالميمة ،واىتماـ ٍ
عاؿ بالعبلقات (المربع .)3

- 4النمط المفوض :إىتماـ منخفض بالميمة ،واىتماـ منخفض بالعبلقات (المربع .)4

والشكؿ ( )5.3يوضح ذلؾ:

عالية ػ عبلقات ػ منخفضة

نضج1

نضج 2

نضج 3

نضج4

عالية ػ ػ ميمة ػ ػ منخفضة

شكؿ  : 5.3نموذج دورة الحياة (المحبوب ،1998 ،ص)12

 6.3مدير المدرسة كقائد تربوي
 1.6.3العالقات العامة لمدير المدرسة
تربوي:
لقد ورد في (البدري،

كقائد
المربع الثاني

 )2001بعض

الجماعات والجيات واألجيزة التي تحتاج

المربع األوؿ

المربع الثالث

المربع الرابع

 -ممثمة في مديرىا – إلى بناء عبلقات طيبة

المدرسة
معيا

لمنيوض بالعمميات التعميمية فييا ،ومف ىذه الجيات والجماعات واألجيزة بإختصار ما يمي:

أووً :عالقة اإلدارة المدرسية بالمديريات األعمى (التربية والتعميم ،والمناىج ،واإلشراف،
والرقابة):
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إف دور مدير المدرسة كقائد تربوي في ىذا المجاؿ يتمثؿ في تنمية روح العمؿ الجماعي ،خمؽ الرضا
لدى العامميف مف خبلؿ التحفيز المعنوي والمادي ،وزيادة دافعية العامميف لزيادة اإلنتاج مف أجؿ

تحسيف العمؿ نوعاً وكماً؛ وذلؾ ألف الغاية مف تمكيف المدرسة مف بناء عبلقات إنسانية خارج وداخؿ
المدرسة ىي معرفة طبائع العامميف ،وسموكيـ ،وميوليـ ،ورغباتيـ ،مف أجؿ تييئة األجواء وتوفير

عوامؿ التعاوف لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

انياً :عالقة المدير بالمعممين:
وكما ورد في (البدري )2001 ،فإف الدكتور صالح عبد العزيز ذكر بعض األمور اليامة لمدير

المدرسة في ىذا المجاؿ وىي:

- 1عقد إجتماعات دورية لمييئة التدريسية ولمعممي الصؼ الواحد.
- 2مساعدة المعمميف في التغمب عمى مشكبلتيـ الشخصية التي تصادفيـ.

- 3مشاركة المعمميف في مختمؼ المواقؼ والظروؼ لتعزيز الروح المعنوية بينيـ.
- 4تقديـ اإلرشاد لممعمميف الجدد والمستجديف.
- 5مراعاة الفروؽ الفردية بيف المعمميف.

- 6اإلىتماـ بتكويف عبلقات صداقة خارج إطار العمؿ في المدرسة معيـ.
- 7مراعاة الكفاءات عند توزيع المسؤوليات عمييـ.

- 8تشجيع روح اإلبتكار ،واإلبداع ،والتجريب ،وتقدير أعماليـ.

ال اً :عالقة المدير بالطمبة:
يمكف إجماؿ أدوار مدير المدرسة في ىذا المجاؿ بما يمي:

- 1اإلىتماـ بالمشاكؿ والصعوبات التي تواجو الطمبة في المدرسة.
- 2تنمية اإلتجاىات اإليجابية في نفوس الطمبة.
- 3العدؿ والمساواة في التعامؿ مع الطمبة.

- 4عبلقة المدير بالطمبة عبلقة حب واحتراـ وتقدير.
- 5إشراؾ الطمبة ولو بشكؿ مبسط في تنظيـ المدرسة والتخطيط لبعض أنشطتيا.

- 6توثيؽ العبلقة بيف الطمبة والمعمميف ،مما يزيد مف حب المعمميف لطمبتيـ واخبلصيـ في
العمؿ.
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رابعاً :عالقة المدير بمجمس اآلباء (أولياء أمور الطمبة):
ورد في (البدري )2001 ،بأف العالـ التربوي ثورندايؾ قاؿ بأف المدير يمكف أف يستعيف في تحقيؽ
ميمتو ىذه بالوسائؿ التالية:

- 1الرسائؿ الدورية التي يوجييا المدير إلى أولياء األمور حوؿ مدى تقدـ أبنائيـ في النواحي
العممية والتربوية واالجتماعية.

- 2دعوة اآلباء بصورة إنفرادية أو جماعية.

- 3إشراؾ أولياء األمور في أنشطة المدرسة المختمفة.

- 4إشراؾ أولياء األمور في إيجاد مصادر الدعـ المادي لممدرسة.
- 5اإلستفادة مف خبرات أولياء األمور في تحسيف مستوى المدرسة التعميمي والثقافي.
- 6مشاركة أولياء األمور في مناسباتيـ المختمفة.

خامساً :عالقة مدير المدرسة بالمنظمات الطالبية في المدرسة:
وذلؾ مف خبلؿ:

- 1معرفة السياقات السياسية في الدولة مف حيث أىدافيا ووسائميا وأساليب عمميا.
- 2بناء عبلقات طيبة مع كؿ تشكيؿ نقابي أو تنظيمي لمطمبة في المدرسة.

- 3قيادة ىذه الواجيات التنظيمية الطبلبية مف خبلؿ كسب ثقتيـ لما فيو مصمحة وخدمة المدرسة
وأىدافيا.

- 4إتاحة الفرصة لممنظمات الطبلبية تنفيذ وممارسة أنشطتيا بما يخدـ أىداؼ المدرسة التربوية.
- 5دفع المنظمات الطبلبية ليكونوا خير ُر ُسؿ لمتعريؼ بأىداؼ وانجازات مدرستيـ بيف أولياء
أمورىـ والمجتمع بشكؿ عاـ.

 2.6.3الميارات األساسية لمدير المدرسة كقائد تربوي:
لقد قاـ (  )Argyris,1953بتصنيؼ السمات والميارات القيادية البلزمة لمدير المدرسة كقائد تربوي،
وفؽ اآلتي:

أوالً :الميارات الذاتية

Indrvidualistic Skills
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ثانياً :الميارات الفنية

Technical Skills

ثالثاً :الميارات اإلنسانية

Human Skills

رابعاً :الميارات التصورية Conceptional Skills

 1.2.6.3الميارات الذاتيةIndrvidualistic Skills :
تتمثؿ الميارات الذاتية لمدير المدرسة كقائد تربوي في بعض السمات والقدرات الضرورية لبناء

الشخصية ليصبحوا قادة وىي كاآلتي:

أووً :السمات الجسميةPhysical Traits :

وتتمثؿ في القوة البدنية والعصبية ،والقدرة عمى التحمؿ ،والنشاط والحيوية.

انياً :القدرات العقميةMental Abilities :

ويعتبر الذكاء  Intelligenceمف أىـ القدرات
وىي مجموعة اإلستعدادات الفكرية والعادات الذىنيةُ ،
العقمية البلزمة لمقيادة .وىناؾ سمتاف مميزتاف لمذكاء ىما:
- 1القدرة عمى التصور :والتي تشمؿ سرعة البديية ،ومدى تقبمو لؤلفكار ،والمرونة الذىنية.

- 2التمتع بروح المرح والدعابة :فيذه ميارة تجعؿ القائد بعيداً عف الصرامة وتساعده عمى إقامة

ودية مع مرؤوسيو ،تمكنو مف إجتذابيـ في اإلتجاه الذي يجعميـ متأثريف بو ،ويكسر الحواجز
عبلقات ّ
اإلجتماعية فيما بينيـ( .السممي)1970 ،

ال اً :المبادأة واإلبتكارInitiation :

ابتداء وسبقاً لمغير ،فالقائد الذي ال يتصؼ بالمبادأة
وىو الميؿ الذي يدفع الفرد إلى اإلقتراح أو العمؿ
ً
يكوف قائداً متسمطاً ،يضجر مف النقد والنقاش ،غير مخمص في أفكاره التي يجير بيا .وترتبط بيذه

السمة ثبلث سمات أخرى ىي:

- 1الشجاعة :في مواجية المواقؼ الصعبة بعزـ وبدوف تيور واندفاع ،ومف أىـ األسباب التي

تحوؿ دوف شجاعة القائد؛ شعوره بأنو غير كؼء ،والخوؼ مف فقد مركزىـ إف ىـ أقدموا عمى

البت في موضوع معيف.

- 2القدرة عمى حسـ األمور :مف خبلؿ سرعة إختيار البدائؿ وسرعة التصرؼ.
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- 3القدرة عمى التوقع :أي لديو القدرة ليس فقط عمى تفيـ الموقؼ أو المشكمة ،بؿ يضع خطة

لمواجية الموقؼ الذي يمكف وقوعو في المستقبؿ .وذلؾ ألف األعماؿ تتطور ،وىذا يتطمب مف

القائد توقع اإلحتماالت المستقبمية .ولزيادة قدرة القائد عمى إبتكار وابتداع الوسائؿ المناسبة

لمواجية المشاكؿ اإلدارية واتخاذ الق اررات ،فبل بد مف دراسة الواقع مف جميع األبعاد والمرونة
التي تقتضي النظر لؤلشياء في ضوء جديد ومف زوايا متعددة ،وأف تكوف األفكار التي

الجدة واألصالة.
يتوصؿ إلييا القائد فييا نوع مف ّ

رابعاً :ضبط النفس:

Self – Control

وىي القدرة عمى ضبط الحساسية وقابمية اإلنفعاؿ ،والقائد الناجح ىو الذي لديو القدرة عمى إدارة نفسو

قبؿ إدارة اآلخريف .وترتبط ىذه السمة بسمة اإلتزاف العاطفي أو اإلنفعالي ومف المؤشرات عمى توفرىا

عند القائد ،قدرتو عمى مواجية حشد مف الناس ،والثبات في مواجية القوى المتصارعة ،وعدـ الخضوع

لمضغوط)Koontz, 1959( .
فالقائد الناجح ال يضيع الجيود التي بذليا خبلؿ سنوات ببعض األلفاظ ال معنى ليا يتفوه بيا في
لحظة تعب ،وال يسمح لميوى أو التكبر األعمى بأف يؤثر في قرار يزمع إتخاذه.

 2.2.6.3الميارات الفنية:
وىي قدرة القائد عمى إستخداـ معرفتو المتخصصة ،ومياراتو في إستخداـ الطرؽ العممية البلزمة

والوسائؿ الفنية إلنجاز العمؿ .ومف أبرز القدرات التي ترتبط بميارة القائد الفنية ىي:

أوو :مقدرة القائد عمى تحمل المسؤوليةAbility To Assume Responsibility :

وىي تتمثؿ في ثقتو في نفسو وفي إنجاز مختمؼ األعماؿ التي يقررىا ،والرغبة لديو في أداء واجبات

وظيفتو ،وتظير مؤشرات ىذه المقدرة مف خبلؿ سعيو وراء أفكار جديدة ،والقدرة عمى التنفيذ ،وتقبؿ

النقد مف المسؤوليف والمرؤوسيف واإلصرار وعدـ اإلحباط ،واإللتزاـ بالعموميات ،ومقدرتو عمى إتخاذ
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بعض اإلجراءات غير محببة ولكنيا ضرورية ،والقدرة عمى توصيؿ أفكاره لآلخريف ،واإلعتماد عمى

النفس( .اليواري)1972 ،

انيا :الفيم الشامل لألمورThoroughness :
ويقصد بيا أف القائد يكوف ممماً بالمعارؼ اإلنسانية ،ألف دوره يتطمب معرفة شاممة لما يدور حولو،
ُ
ويوصؼ القائد الذي لديو ىذه الميارة بأنو شخص عاـ مقابؿ الشخص المتخصص ،إال أف اإلحاطة

الشاممة ال تعني بأف القائد يكوف خبي اًر أو متخصصاً في جميع العموـ اإلنسانية ،ولكف المطموب أف

يعرؼ شيئا مف ىذه العموـ وفوائدىا .ومف المؤشرات عمى وجود ىذه الميارة لدى القائد التربوي ،ثقتو
بنفسو ،والسمعة الحسنة وثقة اآلخريف بو ،وىما مف المستمزمات األساسية لمقيادة الناجحة ،وليس

بالضرورة أف طوؿ مدة خبرة القائد دليؿ عمى توافرىا ،فقد تكوف خبرة قائد لمدة خمسة عشرة سنة ىي
حقيقة عبارة عف سنة واحدة مكررة خمس عشرة مرة( .اليواري)1972 ،

ال ا :الحزمDecisiveness :
وتعني أف يكوف القائد حازماً وأوامره قاطعة مع ميارة التوفيؽ بيف الحزـ ومراعاة مشاعر المرؤوسيف،
ومف المؤشرات التي تدؿ عمى وجود الميارة لدى القائد ،مقدرتو عمى تمييز الجوانب اليامة وغير

اليامة لممشكمة ،واإلختيار مف البدائؿ لحميا ،تحمؿ نتيجة إتخاذه قرار معيف والدفاع عنو ،ومقدرتو

عمى الحكـ السميـ لبعض المواقؼ خارج تخصصو( .كنعاف)1995 ،

رابعا :اإليمان باألىداف وامكانية تحقيقيا:
فإيماف القائد باليدؼ مف السمات الضرورية لنجاحو؛ ذلؾ ألف توفر ىذه السمة ،يزيد مف قدرتو عمى

يكرس حياتو لمعمؿ ويقدـ كؿ التضحيات في سبيمو.
إقناع مرؤوسيو بضرورة تحقيؽ اليدؼ ،ويجعمو ّ
(النوري)1989 ،

 3.2.6.3الميارات اإلنسانية:
لقد ذكرنا سابقاً بأف الميارة الفنية ىي قدرة القائد عمى التعامؿ مع األشياء ،بينما الميارة اإلنسانية مقدرة
القائد عمى التعامؿ مع األفراد وتنسيؽ جيودىـ ،وخمؽ روح العمؿ الجماعي بينيـ .ومف الجدير ذكره
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بأف إكتساب القائد لمميارة اإلنسانية أكثر صعوبة مف إكتسابو لمميارة الفنية ،ألف المجاالت اإلنسانية

أكثر تعقيداً وتغي اًر وتنوعاً مف المجاالت الفنية ،وأف التعامؿ مع األفراد أكثر صعوبة مف التعامؿ مع

األشياء( .كنعاف)1995 ،

ولعؿ اإلستقاـ ة وتكامؿ الشخصية مف أىـ السمات التي ترتبط بالميارات اإلنسانية لدى القائد التربوي،
ومف أىـ المؤش ارت التي تدؿ عمى توافؽ الميارات اإلنسانية لدى القائد ،قدرتو عمى التعامؿ مع األفراد،
وبناء عبلقات طيبة مع الجميع ،وادراكو الواعي لميوؿ واتجاىات مرؤوسيو،وفيمو لمشاعرىـ وثقتو

فييـ ،وتقبؿ النقد البناء مف المرؤوسيف ،واعطاء الفرصة ليـ لئلبتكار ،وخمؽ جو مف اإلطمئناف لدييـ
في العمؿ ،والعمؿ عمى تمبية إحتياجاتيـ ورغباتيـ(.كنعاف)1995 ،

 4.2.6.3الميارات الذىنية (اإلدراكية التصورية):
وتعني قدرة القائد عمى رؤية التنظيـ الذي يقوده ،وفيمو لمترابط بيف أجزائو ونشاطاتو ،وأثر التغيرات
التي قد تحدث في أي جزء منو عمى بقية أجزائو ،وقدرتو عمى تصور وفيـ عبلقات الموظؼ

بالمؤسسة وعبلقة المؤسسة بالمجتمع ككؿ .والميارة الذىنية ينبثؽ منيا نوعاف آخراف مف الميارات

ىما:

أوو :الميارة السياسية Political Skills :

وىي قدرة القائد عمى النظر لممؤسسة التي يقودىا كجزء مف المجتمع الكبير الذي يعيش فيو ،وميارتو

في تبصر الصالح العاـ واألىداؼ العامة ،واإلرتباطات بالنظاـ العاـ ،وما يتطمبو مف ربط بيف أىداؼ
المؤسسة وسياستيا وأىداؼ وسياسة النظاـ القائـ ،وكذلؾ التوافؽ بيف اإلتجاىات والضغوط الموجودة

في المجتمع وبيف نشاط المؤسسة(.كنعاف)1995 ،

انيا :الميارة اإلداريةAdministrative Skills :
وىي تتمثؿ في قدرة القائد عمى فيـ عممو وممارسة نشاطو بما يتبلءـ وتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،ومف
المؤشرات اليامة التي تدؿ عمى وجود ىذه الميارة لدى القادة ،كفاءتو في التخطيط ،وتوزيع العمؿ

داخؿ المؤسسة بشكؿ عادؿ ،وابراز وتطوير القدرات الكامنة لدى مرؤوسيو ،ورؤيتو في اإلستفادة مف
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كافة اإلمكانات المتاحة ،ويستفيد مف كفاءات وسموؾ األفراد عف طريؽ توجييـ بجيد تعاوني منسؽ،
وتفويض السمطة والواجبات إلييـ ،وكفاءتو في ممارسة الرقابة لمتحقؽ مف سير العمؿ(.كنعاف،

)1995
ويضيؼ (كنعاف )1995 ،أف الميارات القيادية السابقة ليا أىمية كبرى في نجاح القائد في مؤسستو.
إال انو ىناؾ مبلحظتيف عمى مدخؿ الميارات القيادية ىي :األولى :تختمؼ توافر ىذه الميارات األربعة
باختبلؼ الظروؼ والمؤسسات وبإختبلؼ المستويات القيادية في المؤسسة الواحدة .والثانية :تؤكد ىذه

الميارات القيادية بأف القادة األكفاء ال يولدوف متمتعيف بيذه الميارات ،إنما يكوف بعضيا فطري تظير

عند والدة الفرد أو أثناء نموه كالميارات الذاتية ،بينما الميارات األخرى الفنية واإلنسانية والذىنية قدرات

مكتسبة عف طريؽ التدريب والتعميـ ،كما أكد عمى ضرورة تطبيقيا في اإلدارة الحديثة ،حيث يساعد
عمى إختيار القادة األكفاء.

 7.3ميارات عامة لمدير المدرسة كقائد تربوي:
 -1إعداد الخطة السنوية لممدرسة واإلشراؼ عمى تنفيذىا.
 -2اإلشراؼ عمى سير التدريس في المدرسة.
 -3تنظيـ اإلمتحانات واإلشراؼ عمى سيرىا.

 -4اإلشراؼ عمى تنظيـ جدوؿ توزيع الحصص األسبوعي.
 -5تنظيـ النشاطات البلصفية واإلشراؼ عمى تنفيذىا.

 -6متابعة تنفيذ المناىج المقررة والمساىمة في تطويرىا.
 -7توطيد العبلقات اإلنسانية في المدرسة.

 -8مساعدة الييئة التدريسية واإلدارية عمى فيـ أدوارىـ المينية.

 -9تشجيع المدرسيف والعامميف اآلخريف عمى التدريب والنمو الميني.
 -10مساعدة المدرسيف في حؿ مشاكميـ.
 -11تقويـ أداء العامميف في المدرسة.

 -12متابعة مستوى الطمبة العممي ومدى تقدميـ.
 -13إرشاد الطمبة وتوجيييـ.

 -14توفير الخدمات الصحية لممدرسة.
 -15توثيؽ صمة المدرسة بالبيئة المحمية.

 -16تنظيـ اجتماعات مجمس أولياء األمور.
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 -17التعاوف مع االتحادات والمنظمات الجماىيرية.
 -18نشر الوعي الوطني والقومي في المدرسة.
 -19المحافظة عمى الضبط والنظاـ المدرسي.

 -20اإلشراؼ عمى السجبلت المدرسية بكافة أنواعيا.
 -21الرد عمى البريد واالتصاالت والمراسبلت.

 -22تنظيـ ميزانية المدرسة وخطتيا المالية السنوية.
 -23التعاوف مع المشرفيف التربوييف.

 -24تخطيط وادارة اجتماعات المعمميف ولجاف المباحث في المدرسة.
 -25النمو الذاتي لمعمؿ اإلداري في المدرسة.

 -26تفقد بناية المدرسة والعناية بيا وصيانتيا.
 -27الجرد السنوي لممدرسة.

 -28توفير األثاث والوسائؿ التعميمية والموازـ المدرسية والعناية بيا( .البدري)2001 ،

الفصل الرابع
 .4الطريقة واإلجراءات
 1.4المقدمة:
قاـ الباحث بإتباع بعض اإلجراءات تمثمت في تحديد مجتمع الدراسة ،واختيار عينة الدراسة مف معممي
ومعممات المدارس الثانوية في بعض مديريات التربية والتعميـ في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية،

وكذلؾ قاـ الباحث بتطوير أداة لمدراسة بالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة ،مف أجؿ جمع

المعمومات البلزمة والتي تقيس مدى إمتبلؾ مديري ومديرات المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية،
وقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ األداة وثباتيا.
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وفيما يمي وصفا لمنيجية الدراسة واستعراض الوسائؿ اإلحصائية التي إستخدميا الباحث لتحميؿ

النتائج ،وكذلؾ كؿ ما يتعمؽ في إجراءات الدراسة.

 2.4تصميم البحث
أُستخدـ المنيج الوصفي في الدراسة والذي ُيعتبر مناسباً لطبيعة ىذه الدراسة الميداني ة  ،وىو المنيج
ويعبر عنيا
الذي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما ىي في الواقع ،وييتـ بوصفيا وصفاً دقيقاً ُ
تعبي اًر كمياً بإعطاء وصفاً رقمياً يوضح مقدارىا أو حجميا ،ودرجات إرتباطيا مع الظواىر األخرى

المختمفة ،أو يعبر عنيا تعبي اًر كيفياً بأف يضعيا ويوضح خصائصيا( .داليف وبولدب)1985 ،

 3.4مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية
ّ
 ،2006/2005وبمغ عددىـ ( )2905
والتعميـ بيت لحـ ،والخميؿ ،وجنوب الخميؿ ،لمعاـ الدراسي

معمماً ومعممةً موزعيف عمى (  )125مدرسة ثانوية في المديريات التربوية الثبلث وفؽ الجدوؿ ( )1.4

التالي:

جدوؿ  :1.4خصائص المجتمع الديمغرافي.
المديرية

بيت لحـ

الخميؿ

جنوب الخميؿ

المجموع

عدد مدارس الذكور

16

19

18

53

عدد مدارس اإلناث

17

24

20

61

عدد المدارس المختمطة

9

00

2

11

المجموع

42

43

40

125

الفئات

كما يوضح الجدوؿ ( )2.4التالي أعداد المعمميف والمعممات حسب الجنس في المديريات الثبلث :
جدوؿ  :2.4أعداد المعمميف/ات في كؿ مديرية حسب الجنس.
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المديرية

بيت لحـ

الخميؿ

جنوب الخميؿ

المجموع

عدد المعمميف الذكور

436

540

377

1353

عدد المعممات اإلناث

485

634

433

1552

المجموع

921

1174

810

2905

الفئات

 4.4عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة مف (  )640معمماً ومعممةً مف المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية

والتعميـ لمحافظتي بيت لحـ والخميؿ لمعاـ الدراسي  ،2006/2005وتشكؿ العينة ما نسبتو ( )%22
مف مجتمع الدراسة ،وتمثؿ مختمؼ شرائح مجتمع الدراسة مف حيث الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة،

ومختمؼ المواقع الجغرافية مف مدينة وقرية في فمسطيف ،حيث تـ إختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية،

وتـ إختيار أعداد مدارس العينة بما نسبتو ( )%20مف كؿ مديرية مف المديريات الثبلث وظيرت كما
في الجدوؿ ( )3.4التالي:

جدوؿ  :3.4طريقة إختيار أعداد المدارس لعينة الدراسة.
المديرية

بيت لحـ

الخميؿ

جنوب الخميؿ

المجموع

مدارس ذكور

3

4

4

11

مدارس إناث

3

5

4

12

مدارس مختمطة

2

00

1

3

المجموع

8

9

9

26

الجفس

أما أعداد المعمميف ومدارس العينة بعد أف تـ إختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية فيي كما في الممحؽ

(.)5
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وبمغ عدد اإلستبانات المتجمعة مف المديريات الثبلث بعد توزيعيا واسترجاعيا (
بنسبة إسترجاع بمغت حوالي (  ،)%86عمما بأف تاريخ توزيع اإلستبانة تـ في

 )550إستبانة ،أي
 ،2006/3/1وتـ

جمعيا خبلؿ شيري آذار ونيساف مف العاـ  ،2006ويبيف الممحؽ ( )6خصائص العينة الديمغرافية.

 5.4أداة الدراسة
قاـ الباحث ببناء إستبانة لقياس مدى إمتبلؾ مديري/ات المدارس الثانوية في محافظتي بيت لحـ

والخميؿ لميارات القيادة التربوية مف وجية نظر المعمميف ،حيث إشتممت اإلستبانة عمى المجاالت

القيادية التالية :مجاؿ الميارات الذاتية (الشخصية) ،ومجاؿ الميارات الفنية ،ومجاؿ الميا ار

اإلنسانية ،ومجاؿ الميارات التصورية (اإلدراكية) .وتـ بناء فقراتيا مف خبلؿ اإلطبلع عمى البحوث

ت

التربوية والدراسات السابقة التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة ،حيث إشتممت إستبانة الدراسة بصورتيا

األولية عمى ( )100فقرة.

 1.5.4صدق األداة:
قاـ الباحث لمتأكد مف صدؽ األداة بعرضيا عمى لجنة مف المحكميف تكونت مف (

ُ )15عضواً مف

ذوي اإلختصاص في مجاؿ التربية واإلدارة التربوية ،كما ىو وارد في ممحؽ (  .)2وبناء عمى النتائج

المعدلة والمؤلفة مف
التي توصؿ إلييا الباحث مف تحميؿ آراء المحكميف ،تـ إعتماد اإلستبانة بصورتيا
ّ

( )57فقرة موزعة عمى مجاالت الدراسة األربعة ،تقيس جميع جوانب الميارات القيادية لمدير المدرسة

الثانوية كقائد تربوي .واستخدـ الباحث مقياس ليكرت الخماسي ،وطُمب اإلجابة عمييا مف خبلؿ أحكاـ
تتراوح بيف( :أوافؽ بشدة 5درجات ،أوافؽ 4درجات ،محايد 3درجات ،أعارض درجتاف ،أعارض بشدة

درجة واحدة ).

 2.5.4بات األداة:
تـ حساب الثبات بطريقة اإلتساؽ الداخمي ،باستخداـ معادلة الثبات كرونباخ ألفا ،وذلؾ كما ىو

موضح في الجدوؿ (.)4.4

جدوؿ  :4.4نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا ألداة الدراسة.
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عدد الفقرات

قيمة الثبات

المجاؿ
الميارات الذاتية (الشخصية)

13

0.91

الميارات الفنية

16

0.93

الميارات اإلنسانية

15

0.91

الميارات التصويرية

13

0.93

57

0.97

الدرجة الكمية

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف جميع مجاالت الدراسة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات ،وقد بمغت
قيمة الثبات لمدرجة الكمية لممقياس (.)0.97

 6.4طرق جمع المعمومات
بعد حصوؿ الباحث عمى الموافقة الرسمية مف مديريات التربية والتعميـ في بيت لحـ ،والخميؿ ،وجنوب
الخميؿ ،مف أجؿ توزيع اإلستبانة ،عمى مدارس العينة ،تـ توزيع ىذه اإلستبانة مف خبلؿ بريد الوارد

والصادر في كؿ مديرية عمى معممي ومعممات مدارس المرحمة الثانوية في المديريات الثبلثة.

 7.4طرق تحميل المعمومات
بعد مراجعة بيانات الدراسة ،قاـ الباحث بإدخاليا لمحاسوب وذلؾ إلجراء العمميات اإلحصائية ليا ،وقد
تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات بإستخراج األعداد ،النسب المئوية ،المتوسطات الحسابية،

واإلنحرافات المعيارية ،واختبار ت (  ،)t-testواختبار تحميؿ التبايف األحادي (

Way

One

 ،)Analysis Of Variance- ANOVAواختبار توكي (  ،)Tukey testومعادلة الثبات كرونباخ
ألفا (  ،)Cronbach Alphaوذلؾ باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( SPSS
.)Statistical Package for the Social Sciences
واعتمد الباحث المعيار التالي لتحديد درجة إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية مف
قيـ المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة وىو:

درجة مرتفعة :إذا كاف المتوسط الحسابي لمفقرة أو المجاؿ أعمى مف ( +3انحراؼ معياري).
درجة متوسطة :إذا كاف المتوسط الحسابي محصو ار بيف ( +3انحراؼ معياري).
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درجة منخفضة :إذا كاف المتوسط الحسابي اقؿ مف ( -3انحراؼ معياري).

الفصل الخامس
 .5نتائج الدراسة

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لنتائج الدراسة ،مف أجؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة وفرضياتيا بإستخداـ

الطرؽ اإلحصائية الحديثة المناسبة.
 1.5نتائج سؤال الدراسة األول:

ما مدى إمتالك مديري المدارس ال انوية لميارات القيادة التربوية في محافظتي بيت لحم والخميل من

وجية نظر المعممين؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة السابؽ تـ إستخراج المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية لمدى
إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في محافظتي بيت لحـ والخميؿ مف وجية نظر

المعمميف في مجاالت الدراسة ،وكانت نتيجتيا أف مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديريات
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التربية والتعميـ بيت لحـ ،والخميؿ ،وجنوب الخميؿ ،يمتمكوف ميارات القيادة التربوية في جميع مجاالت

الدراسة األربعة بدرجة مرتفعة ،وفؽ المعيار الذي إعتمده الباحث ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة
الكمية ( ،)3.87وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ ( )1.5اآلتي:
جدوؿ  : 1.5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية
لميارات القيادة التربوية كما يراىا المعمموف.
المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

المجاؿ
الميارات الذاتية

4.05

0.59

الميارات الفنية

3.91

0.61

الميارات اإلنسانية

3.80

0.61

الميارات التصورية

3.73

0.74

3.87

0.59

الدرجة الكمية

وفي الجداوؿ (  )5-2سيتـ عرض نتائج المجاالت األربعة لمدى امتبلؾ المديريف لميارات القيادة
التربوية مف وجية نظر المعمميف كما يمي:
مجال الميارات الذاتية (الشخصية):

جدوؿ  :2.5المتوسطات الحسابية لمدى إمتبلؾ الميارات القيادة التربوية في المجاؿ الخاص
بالميارات الذاتية (الشخصية) لممدير/ة ،مرتبة حسب األىمية.
الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

4.24
4.19
4.14
4.08
4.07
4.06
4.05
4.04
4.04

0.80
0.86
0.79
0.90
0.84
0.81
0.91
0.77
1.04

يمتزـ بمعايير الئقة في مظيره وسموكو .
ُيعتبر قدوة حسنة في األدب واألخبلؽ .
يتصؼ بالمرونة في المواقؼ التربوية المختمفة.
ُيشعر المعمميف باالرتياح لدى التعامؿ معو.
يتكمـ بطريقة تسمح لمنقاش والحوار.
يستطيع ضبط نفسو في مواقؼ العنؼ .
يتميز بشخصية محببة.
يتقبؿ األفكار الجديدة مف المسؤوليف .
عيؽ لعممي كمعمـ .
ُيعتبر
عنصر ُم اً
اً
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فعاؿ .
يوصؼ بأنو متحدث جيد ومستمع ّ
يستخدـ التفكير المنظـ في عممو .
يتقبؿ النقد البناء.
لديو المقدرة عمى إقناع اآلخريف برأيو.

الدرجة الكمية لممجاؿ

4.00
4.00
3.93
3.88

0.80
0.80
0.86
0.83

4.05

0.59

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف درجة إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في

محافظتي بيت لحـ والخميؿ مف وجية نظر المعمميف وذلؾ في المجاؿ الخاص بالميارات الذاتية

(الشخصية) لممدير/ة كانت مرتفعة حيث بمغت الدرجة الكمية لممجاؿ (.)4.05

وقد كانت أكثر الميارات الشخصية لمدير/ة المدرسة مف وجية نظر المعمميف ىي اإللتزاـ بمعايير

الئقة في مظيره وسموكو حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ( ،)4.24تبعيا إعتباره قدوة حسنة في األدب

واألخبلؽ بمتوسط حسابي (  ،)4.19ثـ اإلتصاؼ بالمرونة في المواقؼ التربوية المختمفة بمتوسط

حسابي (.)4.14

في المقابؿ فقد كانت أقؿ الميارات الشخصية لمدير/ة المدرسة ىي المقدرة عمى إقناع اآلخريف برأيو

حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا (  ،)3.88ثـ تقبؿ النقد البناء بمتوسط حسابي (  ،)3.93ثـ استخداـ

التفكير المنظـ في عممو (.)4.00
مجال الميارات الفنية:

جدوؿ  :3.5مدى إمتبلؾ الميارات القيادة التربوية في المجاؿ الخاص بالميارات الفنية لممدير/ة،

مرتبة حسب األىمية.

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

َمىَ ثضَبساد إششافُخ ٌٍّؼٍُّٓ داخً غشفخ اٌظف .
َُؼ ّشف اٌّؼٍُ اٌدذَذ ػًٍ اٌّهّبد واٌّغؤوٌُبد إٌّىطخ ثه .
َُىصع اٌؼًّ ػًٍ اٌّؼٍُّٓ زغت اٌّؤهالد اٌؼٍُّخ .
َُزُر ٌٍّؼٍُّٓ اٌّشبسوخ فٍ رٕظُُ ثشاِح األٔشطخ اٌّذسعُخ .
َهزُ ثآساء اٌّؼٍُّٓ زىي إٌّهبج .
َؼًّ ػًٍ رسغُٓ ٔىػُخ اٌزؼٍُُ فٍ ِذسعزه .
َُٕظُ اخزّبػبد ٌّؼٍٍّ اٌّجبزث اٌّزشبثهخ ِٓ خالي ٌدٕخ اٌّجسث فٍ
اٌّذسعخ .
َسشص ػًٍ رٕفُز اٌّؼٍُّٓ ٌزىطُبد اٌّششفُٓ اٌزشثىَُٓ .
َؼًّ ػًٍ رٍجُخ اززُبخبد إٌّهبج ِٓ وعبئً رؼٍُُّخ وغُشهب .
َُضود اٌّؼٍُّٓ ثبٌّؼٍىِبد اٌزٍ رضَذ ِٓ ّٔىهُ اٌّهٍٕ .
َؼًّ ػًٍ رطىَش أعبٌُت اٌزذسَظ فٍ ِدبي اعزخذاَ رمُٕبد اٌزؼٍُُ .
َُٕىّع فٍ أعبٌُجه اإلششافُخ ( صَبسح طفُخ ،اخزّبػب د فشدَخ ،وسشبد

4.20
4.10
4.06
4.05
3.99
3.98

0.80
0.80
0.74
0.82
0.83
0.89

3.95

0.79

3.94
3.91
3.88
3.86
3.85

0.85
0.83
0.86
0.80
0.95
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رشثىَخٔ ،ششاد ،دسوط رىخُهُخ) .
َُشدغ اٌّؼٍُّٓ ػًٍ االثزىبس واٌزدذَذ ثّب َسمك أهذاف اٌّذسعخ .
َسشص ػًٍ اٌزؼشف إًٌ إٌّبهح اٌذساعُخ ٌٍّشازً اٌزؼٍُُّخ وبفخ .
َُطٍغ اٌّؼٍُّٓ ػًٍ خظبئض وأٔىاع االخزجبساد اٌدُذح وِذي
ِشاػبرهب ٌٍفشوق اٌفشدَخ.
َُفىع اٌغٍطخ إًٌ اٌّؼٍُّٓ.
الكمي لممجاؿ
ة
الدرجة

3.83
3.71

0.94
0.87

3.68

0.97

3.65

0.91

3.91

0.61

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف درجة إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية في

محافظتي بيت لحـ والخميؿ مف وجية نظر المعمميف وذلؾ في المجاؿ الخاص بالميارات الفنية

لممدير/ة كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ (.)3.91

كما ويبيف الجدوؿ السابؽ الميارات الفنية لمدير المدرسة مرتبة حسب األىمية حيث جاءت في

مقدمتيا القياـ بزيارات إشرافية لممعمميف داخؿ غرفة الصؼ (  ،)4.20ثـ تعريؼ المعمـ الجديد عمى
الميمات والمسؤوليات المنوطة بو (.)4.10
في المقابؿ فقد كانت أقؿ الميارات الفنية لمدير/ة المدرسة ىي تفويض السمطة لممعمميف (  ،)3.65ثـ
إطبلع المعمميف عمى خصائص وأنواع اإلختبارات الجيدة ومدى مراعاتيا لمفروؽ الفردية (.)3.68
مجال الميارات اإلنسانية:
جدوؿ  :4.5مدى إمتبلؾ الميارات القيادة التربوية في المجاؿ الخاص بالميارات اإلنسانية لممدير/ة،

مرتبة حسب األىمية.

الفقرات
َؤخز ثؤَذٌ اٌّؼٍُّٓ اٌدذد وَشدؼهُ .
َُىفش أخىاء و ّدَخ ثُٓ اٌّؼٍُّٓ وَسزفع ثؼاللبد طُجخ ِؼهُ .
َغؼً إًٌ رُّٕخ االردبهبد االَدبثُخ ٌذي اٌّؼٍُّٓ واٌطٍجخ ٔسى
اٌّذسعخ .
َزمجً آساء اٌّؼٍُّٓ وَسزشِهب .
َسشص ػًٍ اٌؼًّ ثشوذ اٌفشَك اٌىازذ .
َُغبػذ ِؼٍُّه ػًٍ زً ِشبوٍهُ .
َُمذَ اٌثٕبء واٌزشدُغ إٌّبعت ٌٍّؼٍُ اٌّجذع .
َغزخذَ اٌسضَ واٌد ّذَخ فٍ اٌّىالف اٌزٍ رزطٍت رٌه .
َّٕر اٌّؼٍُّٓ اٌثمخ ثبٌٕفظ فٍ األداء .
َضَذ ِٓ دافؼُخ اٌّؼٍُّٓ ٔسى اٌؼًّ .
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المتوسط الحسابي
4.03
4.02

االنحراؼ المعياري
0.88
0.87

4.01

0.83

4.00
3.98
3.95
3.94
3.93
3.93
3.93

0.93
0.90
0.82
0.94
0.91
0.92
0.85

َُشاػٍ اٌؼذاٌخ فٍ رمُُُ اٌّؼٍُّٓ .
َسزشَ ِشبػش وآساء اٌطٍجخ .
َُششن اٌّؼٍُّٓ فٍ ارخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثشؤوْ اٌّذسعخ .
َسشص ػًٍ رشىًُ ِدّىػخ خبطخ ثه ِٓ اٌّؼٍُّٓ .
َُشوض ػًٍ اٌؼاللبد اٌشعُّخ فٍ اٌؼًّ .

الدرجة الكمية لممجاؿ

3.91
3.91
3.82
3.33
2.35
3.80

0.90
0.91
0.97
1.18
0.97
0.61

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف درجة إمتبلؾ المدير/ة لمميارات اإلنسانية كانت مرتفعة حيث بمغ

المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ(  .)3.80كما أنو جاء في مقدمة الميارات اإلنسانية لمدير/ة

ودية بيف المعمميف
المدرسة األخذ بأيدي المعمميف الجدد وتشجيعيـ (  ،)4.03ثـ توفير أجواء ّ
واإلحتفاظ بعبلقات طيبة معيـ (  .)4.02في حيف كانت أقؿ الميارات اإلنسانية لمدير/ة المدرسة ىي

التركيز عمى العبلقات الرسمية في العمؿ (  ،)2.35والحرص عمى تشكيؿ مجموعات خاصة بو مف
المعمميف (.)3.33

مجال الميارات التصورية (اإلدراكية):
جدوؿ  :5.5مدى إمتبلؾ الميارات القيادة التربوية في المجاؿ الخاص بالميارات التصورية لممدير/ة،
مرتبة حسب األىمية.
الفقرات
َضغ خطخ عٕىَخ ٌّىاصٔخ اٌّذسعخ وَىصػهب ػًٍ األٔشطخ اٌّخزٍفخ
فٍ ضىء اززُبخبد اٌّذسعخ
َُٕظُ اٌزشىُالد اٌّذسعُخ اٌغٕىَخ ضّٓ اززُبخبد اٌّذسعخ .
َُسذد األهذاف اٌزشثىَخ اٌؼبِخ واٌخبطخ واٌزٍ رغزطُغ اٌّذسعخ
رسمُمهب خالي ػبَ
َضغ خطخ ٌزىفُش اٌّىاسد اٌّبٌُخ ٌّششوػبد ِذسعُخ ِغزمجٍُخ
َزٍّظ اززُبخبد اٌّؼٍُّٓ وَؼًّ ػًٍ رىفُش اٌجشاِح اٌزذسَجُخ ٌزٌه.
َزٕجؤ ثبٌّشىالد اٌّزىلغ زذوثهب وَضغ إعزشارُدُخ ٌسٍهب .
َُسذد إِىبٔبد اٌجُئخ اٌّسٍُخ ِٓ اخً خذِخ اٌّذسعخ .
َُىاصْ ثُٓ ػٍّه اإلداسٌ واٌفٍٕ .
َزخز اٌمشاس إٌّبعت فٍ اٌىلذ إٌّبعت .
َؼًّ ػًٍ رطجُك األفىبس واٌزدبسة اٌزؼٍُُّخ اٌدذَذح ٌزُّٕخ ِهبساد
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المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

4.08

0.82

4.05

0.75

3.98

0.77

3.91
3.81
3.67
3.63
3.61
3.61
3.61

0.77
0.89
0.87
1.06
1.12
1.20
1.01

اٌّؼٍُّٓ ثطشَمخ إثذاػُخ
ٌذَه اٌّمذسح ػًٍ لشاءح أفىبس اٌّؼٍُّٓ وَغزخذِهب فٍ رهُئزهُ ٌٍزغُُش .
ٌذَه اٌجذائً إٌّبعجخ ٌّىاخهخ اٌّىالف اإلداسَخ واٌفُٕخ اٌطبسئخ .

3.59
3.56
3.47
3.73

َزبثغ اٌّغزدذاد اٌؼٍُّخ وَىظفهب فٍ ُِذاْ إداسره اٌزشثىَخ .

الدرجة الكمية لممجاؿ

0.93
1.19
1.20
0.74

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف درجة إمتبلؾ الميارات التصويرية (اإلدراكية) لمدير/ة المدرسة

كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا (  .)3.73وقد جاء في مقدمة ىذه الميارات وضع خطة
سنوية لموازنة المدرسة وتوزيعيا عمى األنشطة المختمفة في ضوء إحتياجات المدرسة (

 ،)4.08ثـ

إلتماس حاجات المعمميف والعمؿ عمى توفير البرامج التدريبية لذلؾ (  .)4.05في المقابؿ فقد كانت أقؿ
الميارات ىي متابعة المستجدات العممية وتوظيفيا في ميداف إدارتو التربوية (  ،)3.47ووجود البدائؿ

المناسبة لمواجية المواقؼ اإلدارية والفنية الطارئة.

 2.5نتائج سؤال الدراسة ال اني:

ىل تختمف آراء المعممين حول مدى إمتالك مديري المدارس ال انوية لميارات القيادة التربوية في

محافظتي بيت لحم والخميل بإختالف

جنس المعمم ،ومؤىمو ،وخبرتو ،وموقع المدرسة ،وجنس

المدير ،ومؤىمو ،وخبرتو كمعمم ،وخبرتو كمدير ،والمديرية ،وجنس المدرسة؟
تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ الفرضيات اآلتية:

 1.2.5نتائج الفرضية األولى:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين

في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى جنس المعمم.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخراج إختبار (ت) (  )t-testلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات
المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير جنس

المعمـ ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ (.)6.5

جدوؿ  :6.5نتائج إختبار (ت) بيف متوسطات تقديرات المعمميف حسب متغير جنس المعمـ.

المجاؿ
الميارات الذاتية

الجنس العدد
ذكر

30
6

المتوسط االنحراؼ

درجات

قيمة ت

الداللة

الحسابي المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

2.265

0.024

4.10

0.54
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548

أنثى
ذكر
الميارات الفنية
أنثى
ذكر
الميارات اإلنسانية
أنثى
ذكر
الميارات التصورية

أنثى
ذكر
الدرجة الكمية
أنثى

24
4

30
6

24
4

30
6

24
4

30
6

24
4

30
6

24
4

3.99

0.65

3.94

0.57
548

3.88

0.66

3.88

0.54
548

3.70

0.68

3.80

0.71
548

3.85

0.77

3.93

0.54
548

3.80

1.104

3.358

2.278

2.435

0.270

0.001

0.023

0.015

0.64

يتبيف مف الجدوؿ (  )6.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 0.05 =αبيف

متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية

حسب متغير جنس المعمـ .حيث كانت متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ
المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير الجنس أعمى لدى الذكور حيث بمغ المتوسط الحسابي

لمدرجة الكمية ( ،)3.93بينما كانت لدى اإلناث (  .)3.80وقد كانت ىذه الفروؽ في مجاؿ الميارات
الشخصية لصالح الذكور بمتوسط حسابي (  ،)4.10مقابؿ اإلناث (  .)3.99وفي مجاؿ الميارات
اإلنسانية كانت الفروؽ لصالح الذكور (

 ،)3.88مقابؿ اإلناث (  .)3.70بينما مجاؿ الميارات

التصويرية (اإلدراكية) كانت الفروؽ لصالح اإلناث بمتوسط حسابي ( ،)3.85مقابؿ الذكور (.)3.80

 2.2.5نتائج الفرضية ال انية:
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 0.05 =αبين متوسطات تقديرات

و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة

المعممين في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى المؤىل
العممي لممعمم.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخداـ تحميؿ التبايف األحادي (

one way analysis of

 )variance-ANOVAلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية حسب متغير
المؤىؿ العممي لممعمـ ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ (.)7.5
جدوؿ  :7.5نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

حسب متغير

المؤىؿ العممي لممعمـ.
المجاؿ

الميارات الذاتية

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الدرجة الكمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

0.033

2

0.017

داخؿ المجموعات

195.827

547

0.358

المجموع

195.861

549

بيف المجموعات

0.155

2

0.078

داخؿ المجموعات

207.487

547

0.379

المجموع

207.642

549

بيف المجموعات

0.031

2

0.016

داخؿ المجموعات

207.895

547

0.380

المجموع

207.927

549

بيف المجموعات

0.247

2

0.124

داخؿ المجموعات

304.316

547

0.556

المجموع

304.563

549

بيف المجموعات

0.004

2

0.002

داخؿ المجموعات

192.695

547

0.352

المجموع

192.699

549

مصدر التبايف

مجموع

المربعات

قيمة ؼ

المحسوبة
0.046

0.205

0.041

0.222

0.006

الداللة

اإلحصائية
0.955

0.815

0.959

0.801

0.994

تشير البيانات الواردة في الجدوؿ (  )7.5أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 0.05 =αبيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات

القيادة التربوية حسب متغير المؤىؿ العممي لممعمـ  ،وذلؾ كما ىو موضح مف خبلؿ المتوسطات
الحسابية واإلنحرافات المعيارية في الجدوؿ (.)8.5
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جدوؿ  :8.5األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية لتقديرات المعمميف حسب متغير

المؤىؿ العممي لممعمـ.
المجاؿ

الميارات الذاتية

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الدرجة الكمية

االنحراؼ

المؤىؿ العممي

العدد

المتوسط الحسابي

أقؿ مف بكالوريوس

67

4.04

0.60

بكالوريوس فقط

401

4.05

0.62

أكثر مف بكالوريوس

82

4.07

0.48

أقؿ مف بكالوريوس

67

3.87

0.62

بكالوريوس فقط

401

3.92

0.61

أكثر مف بكالوريوس

82

3.93

0.65

أقؿ مف بكالوريوس

67

3.78

0.68

بكالوريوس فقط

401

3.81

0.61

أكثر مف بكالوريوس

82

3.80

0.58

أقؿ مف بكالوريوس

67

3.79

0.70

بكالوريوس فقط

401

3.73

0.74

أكثر مف بكالوريوس

82

3.71

0.79

أقؿ مف بكالوريوس

67

3.87

0.60

بكالوريوس فقط

401

3.88

0.60

أكثر مف بكالوريوس

82

3.88

0.58

المعياري

 3.2.5نتائج الفرضية ال ال ة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين

في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرينمميارات القيادة التربوية تُعزى إلى خبرة المعمم.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخداـ تحميؿ التبايف األحادي ( one way analysis of

 )variance-ANOVAلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى امتبلؾ

المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير خبرة المعمـ ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ (.)9.5
جدوؿ  :9.5نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف حسب متغير خبرة
المعمـ.
المجاؿ

مصدر التبايف

درجات

مجموع
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متوسط

قيمة ؼ

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

2.183

2

1.091

داخؿ المجموعات 193.678

547

0.354

المجموع

195.861

549

بيف المجموعات

2.971

2

1.486

داخؿ المجموعات 204.670

547

0.374

المجموع

207.642

549

بيف المجموعات

1.664

2

0.832

داخؿ المجموعات 206.263

547

0.377

المجموع

207.927

549

بيف المجموعات

6.790

2

3.395

داخؿ المجموعات 297.773

547

0.544

المجموع

304.563

549

بيف المجموعات

2.928

2

1.464

داخؿ المجموعات

547 189.771

0.347

المجموع

549 192.699

بيف المجموعات
الميارات الذاتية

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصويرية

الدرجة الكمية

المحسوبة

3.082

3.971

2.207

6.236

4.220

اإلحصائية

0.047

0.019

0.111

0.002

0.015

تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ (  )9.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 0.05 =αبيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات

القيادة التربوية حسب متغير خبرة المعمـ .حيث كانت الفروؽ في الدرجة الكمية لصالح أصحاب الخبرة

أقؿ مف  5سنوات بمتوسط حسابي (  ،)4.01تبعيـ أصحاب الخبرة أكثر مف  10سنوات بمتوسط
حسابي ( ،)3.87ثـ أصحاب الخبرة مف  10-5سنوات (.)3.81

وإليجاد مصدر ىذه الفروؽ تـ إستخداـ إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية ،كما

ىو موضح في الجدوؿ (.)10.5
جدوؿ  :10.5إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير خبرة المعمـ في
مجاالت الميارات الذاتية ،والميارات الفنية ،والميارات التصورية.
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المجاؿ

أقؿ مف 5

المقارنات

سنوات

أقؿ مف  5سنوات
الميارات الذاتية

مف ()10-5

أكثر مف 10

*0.1706

0.0875

سنوات

مف ( )10-5سنوات

سنوات

0.830

أكثر مف  10سنوات
أقؿ مف  5سنوات
الميارات الفنية

*0.1981

مف ( )10-5سنوات

0.0980
0.1001

أكثر مف  10سنوات
أقؿ مف  5سنوات
الميارات التصورية

*0.2953

مف ( )10-5سنوات

*0.2478
0.0476

أكثر مف  10سنوات
تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدوؿ السابؽ ،إلى أف الفروؽ في مجاؿ الميارات الذاتية
كانت بيف أصحاب الخبرة أقؿ مف  5سنوات ،وأصحاب الخبرة مف  10-5سنوات ،ولصالح أصحاب

الخبرة  10-5سنوات ،والذيف كاف لدييـ ميارات القيادة التربوية أعمى .وفي مجاؿ الميارات الفنية
كانت الفروؽ أيضاً بيف أصحاب الخبرة أقؿ مف

 5سنوات ،وأصحاب الخبرة مف  10-5سنوات،

ولصالح أصحاب الخبرة  10-5سنوات ،والذيف كاف لدييـ ميارات القيادة التربوية أعمى .وفي مجاؿ

الميارات التصورية كانت الفروؽ بيف أصحاب الخبرة أقؿ مف  5سنوات ،وأصحاب الخبرة مف 10-5

سنوات ،ولصالح أصحاب الخبرة  10-5سنوات ،والذيف كاف عندىـ ميارات القيادة التربوية أعمى،
وأيضاً بيف أصحاب الخبرة أقؿ مف

 5سنوات ،والذيف لدييـ خبرة أكثر مف

 10سنوات ،ولصالح

أصحاب الخبرة أكثر مف  10سنوات ،والذيف كانت درجة إمتبلؾ ميارات القيادة التربوية أعمى شيء.
وذلؾ كما ىو واضح مف خبلؿ المتوسطات الحسابية في الجدوؿ (.)11.5

جدوؿ  :11.5األعداد ،المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات
المعمميف حسب متغير خبرة المعمـ.

المجاؿ

سنوات الخبرة

العدد

الميارات الذاتية

أقؿ مف  5سنوات

113
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المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

4.16

0.56

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الدرجة الكمية

مف ( )10-5سنوات

204

3.99

0.62

أكثر مف  10سنوات

233

4.07

0.59

أقؿ مف  5سنوات

113

4.03

0.53

مف ( )10-5سنوات

204

3.83

0.63

أكثر مف  10سنوات

233

3.93

0.63

أقؿ مف  5سنوات

113

3.91

0.58

مف ( )10-5سنوات

204

3.76

0.62

أكثر مف  10سنوات

233

3.79

0.62

أقؿ مف  5سنوات

113

3.95

0.58

مف ( )10-5سنوات

204

3.65

0.76

أكثر مف  10سنوات

233

3.70

0.78

أقؿ مف  5سنوات

113

4.01

0.51

مف ( )10-5سنوات

204

3.81

0.61

أكثر مف  10سنوات

233

3.87

0.60

 4.2.5نتائج الفرضية الرابعة:
و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين

في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى موقع المدرسة.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخداـ إختبار ت (  )t-testلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات

المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير موقع
المدرسة ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ (.)12.5

جدوؿ  :12.5نتائج إختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

المدرسة.

المجاؿ
الميارات الذاتية

حسب متغير موقع

المتوسط االنحراؼ درجات

قيمة ت

الداللة

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

548

-3.762

0.000

الجنس

العدد

مدينة

213

3.93

قرية

337

4.13

الحسابي

المعياري
0.63
0.55
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الميارات الفنية
الميارات اإلنسانية
الميارات التصورية
الدرجة الكمية

مدينة

213

3.81

0.65

قرية

337

3.97

0.57

مدينة

213

3.62

0.63

قرية

337

3.91

0.58

مدينة

213

3.62

0.76

قرية

337

3.80

0.72

مدينة

213

3.75

0.61

قرية

337

3.95

0.56

548

-3.002

0.003

548

-5.377

0.000

548

0.128

0.008

548

-4.000

0.000

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ ( )12.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05 =α
بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية

حسب متغير موقع المدرسة.

وقد كانت ىذه الفروؽ لصالح القُرى حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات
القيادة التربوية فييا (  ،)3.95مقابؿ المدف بمتوسط حسابي (  .)3.75وكذلؾ عمى مستوى المجاالت

الفرعية.

،)4.13

ففي مجاؿ الميارات الذاتية (الشخصية) فقد كانت الفروؽ لصالح القُرى بمتوسط حسابي (
مقابؿ المدف (  .)3.93وفي مجاؿ الميارات الفنية فقد كانت الفروؽ لصالح القُرى (  ،)3.97مقابؿ

المدف (.)3.81

 ،)3.91مقابؿ (  )3.62لممدف .كذلؾ

وفي مجاؿ الميارات اإلنسانية كانت الفروؽ لصالح القُرى (
األمر بالنسبة لمجاؿ الميارات التصويرية (اإلدراكية) فقد كانت الفروؽ لصالح القُرى (  ،)3.80مقابؿ
( )3.62لممدف.
 5.2.5نتائج الفرضية الخامسة:
و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين

في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى جنس المدير.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ استخراج اختبار ت (  )t-testلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات

المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية

المدير ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ (.)13.5
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حسب متغير جنس

جدوؿ  :13.5نتائج اختبار (ت) بيف متوسطات تقديرات المعمميف حسب متغير جنس المدير.

المجاؿ
الميارات الذاتية
الميارات الفنية
الميارات اإلنسانية
الميارات التصورية

الدرجة الكمية

الجنس

المتوسط االنحراؼ
الحسابي

المعياري

ذكر

4.11

0.56

أنثى

3.97

0.62

ذكر

3.95

0.59

أنثى

3.86

0.64

ذكر

3.88

0.56

أنثى

3.69

0.65

ذكر

3.80

0.72

أنثى

3.64

0.75

ذكر

3.93

0.56

أنثى

3.79

0.61

قيمة ت

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

548

2.659

0.008

548

1.580

0.115

548

3.711

0.000

548

2.653

0.008

548

2.845

0.005

درجات الحرية

تشير النتائج الواردة في الجدوؿ (  )13.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة =α
 0.05بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة
التربوية حسب متغير جنس المدير  .وقد كانت النتائج لصالح المديريف الذكور حيث بمغ المتوسط

الحسابي لمدى امتبلكيـ لميارات القيادة التربوية (  ،)3.93مقابؿ ( )3.79لممديرات ،وىذا بشكؿ عاـ.

ففي مجاؿ الميارات الذاتية (الشخصية) كانت الفروؽ لصالح المدراء الذكور بمتوسط حسابي

( ،)4.11مقابؿ (  )3.97لئلناث .وفي مجاؿ الميارات الفنية كانت الفروؽ لصالح الذكور بمتوسط
حسابي ( ،)3.95مقابؿ ( )3.86لئلناث .وفي مجاؿ الميارات اإلنسانية كانت الفروؽ لصالح الذكور

( ،)3.88مقابؿ (  )3.69لئلناث .وفي مجاؿ الميارات التصويرية (اإلدراكية) كانت الفروؽ لصالح
الذكور ( ،)3.80مقابؿ ( )3.64لئلناث.
 6.2.5نتائج الفرضية السادسة:
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و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس ال انوية لمدى امتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تعزى إلى المؤىل العممي

لممدير.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخداـ تحميؿ التبايف األحادي (

one way analysis of

 )variance-ANOVAلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ
المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير اؿ مؤىؿ العممي لممدير ،وذلؾ كما ىو موضح في

الجدوؿ (.)14.5

جدوؿ  :14.5نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

المؤىؿ العممي لممدير.
المجاؿ
الميارات الذاتية

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الدرجة الكمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

.775

2

0.387

داخؿ المجموعات

195.086

547

0.357

المجموع

195.861

549

بيف المجموعات

1.655

2

0.827

داخؿ المجموعات

205.987

547

0.377

المجموع

207.642

549

بيف المجموعات

1.163

2

0.582

داخؿ المجموعات

206.764

547

0.378

المجموع

207.927

549

بيف المجموعات

4.111

2

2.056

داخؿ المجموعات

300.452

547

0.549

المجموع

304.563

549

بيف المجموعات

1.632

2

0.816

داخؿ المجموعات

191.067

547

0.349

المجموع

192.699

549

مصدر التبايف

مجموع

المربعات

قيمة ؼ

المحسوبة
1.086

2.197

1.539

3.743

2.336

حسب متغير

الداللة

اإلحصائية
0.338

0.112

0.216

0.024

0.098

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ ( )14.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05 =α
بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية

حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير ،في مجاؿ الميارات التصورية (اإلدراكية) فقط.

وإليجاد مصدر ىذه الفروؽ تـ إستخداـ إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية ،كما
ىو موضح في الجدوؿ (.)16.5
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جدوؿ  :15.5األعداد ،المتوسطات ،واإلنحرافات المعيارية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة
التربوية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير في مجاؿ الميارات التصورية (اإلدراكية).

المجاؿ

اكي)
الميارات التصورية (اإلدر ة

المتوسط

االنحراؼ

المؤىؿ العممي لممدير

العدد

أقؿ مف بكالوريوس

31

3.38

بكالوريوس فقط

411

3.75

0.73

أكثر مف بكالوريوس

108

3.75

0.65

الحسابي

المعياري
1.00

جدوؿ  :16.5إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير المؤىؿ العممي
لممدير في المجاؿ الخاص بالميارات التصورية (اإلدراكية).
المقارنات

أقؿ مف بكالوريوس

أقؿ مف بكالوريوس
بكالوريوس فقط

بكالوريوس فقط

أكثر مف بكالوريوس

* -0.3759

* -0.3707
0.0052

أكثر مف بكالوريوس
تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدوؿ (  )16.5أف الفروؽ في مدى إمتبلؾ المديريف لميارات

القيادة التربوية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير في مجاؿ الميارات التصورية (اإلدراكية) ،كانت

بيف األقؿ مف بكالوريوس والبكالوريوس فقط ،ولصالح البكالوريوس ،كذلؾ كاف ىناؾ فُروؽ بيف األقؿ
مف البكالوريوس واألكثر مف بكالوريوس ،ولصالح األكثر مف بكالوريوس.

 7.2.5نتائج الفرضية السابعة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين

في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى خبرة المدير كمعمم.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخداـ تحميؿ التبايف األحادي ( one way analysis of
 )variance-ANOVAلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ
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المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير خبرة المدير كمعمـ ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ

(.)17.5

جدوؿ  :17.5نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

حسب متغير

خبرة المدير كمعمـ.
المجاؿ

الميارات الذاتية

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

ي
الميارات التصور ة

الدرجة الكمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

1.798

2

0.899

داخؿ المجموعات

194.063

547

0.355

المجموع

195.861

549

بيف المجموعات

1.087

2

0.543

داخؿ المجموعات

206.555

547

0.378

المجموع

207.642

549

بيف المجموعات

5.207

2

2.604

داخؿ المجموعات

202.720

547

0.371

المجموع

207.927

549

بيف المجموعات

0.790

2

0.395

داخؿ المجموعات

303.773

547

0.555

المجموع

304.563

549

بيف المجموعات

1.713

2

0.856

داخؿ المجموعات

190.987

547

0.349

المجموع

192.699

549

مصدر التبايف

مجموع

المربعات

قيمة ؼ

المحسوبة
2.534

1.439

7.025

.711

2.452

الداللة

اإلحصائية
0.080

0.238

0.001

0.492

0.087

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ ( )17.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05 =α
بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية

حسب متغير خبرة المدير كمعمـ في مجاؿ الميارات اإلنسانية.

وإليجاد مصدر ىذه الفروؽ أُستخدـ إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية ،كما ىو

موضح في الجدوؿ (.)19.5

جدوؿ  :18.5األعداد ،المتوسطات ،واإلنحرافات المعيارية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة

التربوية حسب متغير خبرة المدير كمعمـ في مجاؿ الميارات اإلنسانية.
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المجاؿ

الميارات اإلنسانية

المتوسط

االنحراؼ

خبرة المدير

العدد

أقؿ مف  5سنوات

33

3.60

مف ) (10-5سنوات

113

3.65

0.62

أكثر مف  10سنوات

404

3.86

0.59

الحسابي

المعياري
0.76

جدوؿ  :19.5إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير خبرة المدير
كمعمـ في المجاؿ الخاص بالميارات اإلنسانية.
المقارنات

أقؿ مف  5سنوات

مف ( )10-5سنوات

أكثر مف  10سنوات

-0.0505

-0.2580

أقؿ مف  5سنوات

* -0.2076

مف ( )10-5سنوات
أكثر مف  10سنوات

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدوؿ (  )18.5أف الفروؽ في مدى إمتبلؾ المديريف لميارات
القيادة التربوية حسب متغير خبرة المدير كمعمـ في مجاؿ الميارات اإلنسانية كانت بيف أصحاب

الخبرة مف ( )10-5سنوات ،واألكثر مف  10سنوات ولصالح األكثر مف عشر سنوات ،وذلؾ كما ىو
موضح مف خبلؿ المتوسطات الحسابية في الجدوؿ (.)19.5

 8.2.5نتائج الفرضية ال امنة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين

في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى خبرة المدير كمدير.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخداـ تحميؿ التبايف األحادي ( one way analysis of

 )variance-ANOVAلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ
المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير خبرة المدير كمدير  ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ

(.)20.5

جدوؿ  :20.5تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

المدير كمدير.
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حسب متغير خبرة

المجاؿ
الميارات الذاتية

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ؼ

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بيف المجموعات

2.091

2

1.045

داخؿ المجموعات

193.770

547

0.354

2.951

0.053

المجموع

195.861

549

بيف المجموعات

1.703

2

0.851

داخؿ المجموعات

205.939

547

0.376

المجموع

207.642

549

بيف المجموعات

3.698

2

1.849

داخؿ المجموعات

204.229

547

0.373

المجموع

207.927

549

بيف المجموعات

2.442

2

1.221

داخؿ المجموعات

302.121

547

0.552

المجموع

304.563

549

بيف المجموعات

1.858

2

0.929

داخؿ المجموعات

190.841

547

0.349

المجموع

192.699

549

مصدر التبايف

2.261

4.952

2.211

2.663

0.105

0.007

0.111

0.071

يتبيف مف الجدوؿ (  )20.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05 =αبيف
متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية

حسب متغير خبرة المدير كمدير في مجاؿ الميارات اإلنسانية.

وإليجاد مصدر ىذه الفروؽ تـ إستخداـ إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية ،كما

ىو موضح في الجدوؿ (.)21.5

جدوؿ  :21.5إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير خبرة المدير
كمدير في مجاؿ الميارات اإلنسانية.
المجاؿ

المقارنات

الميارات اإلنسانية

أقؿ مف  5سنوات

أقؿ مف 5

مف ()10-5

أكثر مف 10

سنوات

سنوات

سنوات

-0.0697

0.1305
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*0.2002

مف ( )10-5سنوات
أكثر مف  10سنوات
تشير المقارنات الثنائية البعدية أف الفروؽ كانت بيف مف لدييـ خبرة

 10-5سنوات وأكثر مف 10

سنوات ولصالح أصحاب الخبرة  10-5سنوات ،والذيف كاف مدى إمتبلؾ مديرييـ لميارات القيادة
التربوية أعمى شيء ،كما ىو واضح مف خبلؿ المتوسطات الحسابية في الجدوؿ (.)22.5

جدوؿ  :22.5األعداد ،المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية حسب متغير خبرة المدير كمدير في مجاؿ
الميارات اإلنسانية.
المجاؿ
الميارات اإلنسانية

خبرة المدير كمدير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

أقؿ مف  5سنوات

182

3.81

0.62

مف ) (5-10سنوات

203

3.88

0.57

أكثر مف  10سنوات

165

3.68

0.64

 9.2.5نتائج الفرضية التاسعة:
و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تعزى إلى المديرية.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخداـ تحميؿ التبايف األحادي (

one way analysis of

 )variance-ANOVAلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ
المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير المديرية ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ (.)23.5

جدوؿ  :23.5تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

في المدارس الثانوية

لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير المديرية.

المجاؿ
الميارات الذاتية

درجات

متوسط

المربعات

المحسوبة

بيف المجموعات
4.898
داخؿ المجموعات 190.963

2
547

2.449
0.349

7.015

195.861

549

مصدر التبايف

المجموع

مجموع

المربعات

الحرية
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قيمة ؼ

الداللة

اإلحصائية
0.001

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الكمية الدرجة

بيف المجموعات
7.593
داخؿ المجموعات 200.049

2
547

207.642

549

بيف المجموعات
5.898
داخؿ المجموعات 202.029

2
547

207.927

549

بيف المجموعات
16.225
داخؿ المجموعات 288.338

2
547

304.563

549

بيف المجموعات
7.930
داخؿ المجموعات 184.769

2
547

192.699

549

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

3.796
0.366

10.381

2.949
0.369
8.113
0.527
3.965
0.338

7.984

0.000

0.000

15.390

11.739

0.000

0.000

يتبيف مف الجدوؿ (  )23.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05 =αبيف
متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية

حسب متغير المديرية .حيث كانت الفروؽ لصالح مديرية بيت لحـ والتي كاف مديروىا يمتمكوف
ميارات قيادة تربوية مرتفعة بمتوسط حسابي ( ،)4.00تبلىا مديرية جنوب الخميؿ ( ،)3.94ثـ مديرية

شماؿ الخميؿ ( ،)3.74وىذا بشكؿ عاـ.

وإليجاد مصدر ىذه الفروؽ تـ إستخداـ إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية ،كما

ىو موضح في الجدوؿ (.)24.5

جدوؿ رقـ  :24.5إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير المديرية في

المجاالت األربعة.

المجاؿ
الميارات الذاتية

المقارنات

بيت لحـ

بيت لحـ
شماؿ الخميؿ

شماؿ الخميؿ

جنوب الخميؿ

*0.1967

0.0141
*-0.1826
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جنوب الخميؿ
بيت لحـ
الميارات الفنية

*0.2471

شماؿ الخميؿ

0.0912
*-0.1829

جنوب الخميؿ
بيت لحـ
الميارات اإلنسانية

*0.2044

شماؿ الخميؿ

-0.006
*-0.2110

جنوب الخميؿ
بيت لحـ
الميارات التصورية

*0.3837

شماؿ الخميؿ

0.0844
*-0.2993

جنوب الخميؿ
تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدوؿ السابؽ أف الفروؽ في مجاؿ الميارات الفنية كانت بيف

مديرية بيت لحـ والخميؿ ،ولصالح مديرية بيت لحـ ،وأيضاً بيف مديرية شماؿ الخميؿ وجنوب الخميؿ
ولصالح جنوب الخميؿ ،والذيف كاف مدى إمتبلؾ مديرييـ لميارات القيادة التربوية أعمى.

وفي مجاؿ الميارات الفنية كانت الفروؽ بيف مديرية بيت لحـ والخميؿ ،ولصالح مديرية بيت لحـ،

وأيضاً بيف مديرية شماؿ الخميؿ وجنوب الخميؿ ولصالح جنوب الخميؿ ،والذيف كاف مدى إمتبلؾ

مديرييـ لميارات القيادة التربوية أعمى.

وفي مجاؿ الميارات اإلنسانية كانت الفروؽ بيف مديرية بيت لحـ والخميؿ ،ولصالح مديرية بيت لحـ،

وأيضاً بيف مديرية شماؿ الخميؿ وجنوب الخميؿ ولصالح جنوب الخميؿ ،والذيف كاف مدى إمتبلؾ

مديرييـ لميارات القيادة التربوية أعمى.

وكذلؾ األمر في مجاؿ الميارات التصورية فقد كانت الفروؽ بيف مديرية بيت لحـ والخميؿ ،ولصالح

مديرية بيت لحـ ،وأيضاً بيف مديرية شماؿ الخميؿ وجنوب الخميؿ ولصالح جنوب الخميؿ ،والذيف كاف
مدى إمتبلؾ مديرييـ لميارات القيادة التربوية أعمى .وذلؾ كما ىو واضح مف خبلؿ المتوسطات

الحسابية في الجدوؿ رقـ (.)25.5
جدوؿ  :25.5األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات

القيادة التربوية حسب متغير المديرية.
المجاؿ

المديرية

العدد

المتوسط الحسابي
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االنحراؼ المعياري

الميارات الذاتية

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الدرجة الكمية

بيت لحـ

142

4.14

0.57

شماؿ الخميؿ

250

3.95

0.63

جنوب الخميؿ

158

4.13

0.52

بيت لحـ

142

4.06

0.59

شماؿ الخميؿ

250

3.79

0.63

جنوب الخميؿ

158

3.97

0.56

بيت لحـ

142

3.89

0.64

شماؿ الخميؿ

250

3.68

0.61

جنوب الخميؿ

158

3.89

0.55

بيت لحـ

142

3.93

0.67

شماؿ الخميؿ

250

3.55

0.79

جنوب الخميؿ

158

3.85

0.65

بيت لحـ

142

4.00

0.58

شماؿ الخميؿ

250

3.74

0.61

جنوب الخميؿ

158

3.96

0.52

 10.2.5نتائج الفرضية العاشرة:
و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين
في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تعزى إلى جنس المدرسة.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ إستخداـ تحميؿ التبايف األحادي (

one way analysis of

 )variance-ANOVAلمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ
المديريف لميارات القيادة التربوية حسب متغير

(.)26.5

جنس المدرسة ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ

جدوؿ  :26.5تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف لمدى إمتبلؾ المديريف

لميارات القيادة التربوية حسب متغير جنس المدرسة.
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المجاؿ
الميارات الذاتية

الميارات الفنية

الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الدرجة الكمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

3.691

2

1.845

داخؿ المجموعات

192.17

547

0.351

المجموع

195.861

549

بيف المجموعات

1.552

2

0.776

داخؿ المجموعات

206.090

547

0.377

المجموع

207.642

549

بيف المجموعات

6.538

2

3.269

داخؿ المجموعات

201.389

547

0.368

المجموع

207.927

549

بيف المجموعات

5.569

2

2.784

داخؿ المجموعات

298.994

547

0.547

المجموع

304.563

549

بيف المجموعات

3.977

2

1.989

داخؿ المجموعات

188.722

547

0.345

المجموع

192.699

549

مصدر التبايف

مجموع

المربعات

قيمة ؼ

الداللة

المحسوبة اإلحصائية
5.253

2.060

8.879

5.094

5.764

0.005

0.128

0.000

0.006

0.003

يتبيف مف الجدوؿ (  )26.5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05 =αبيف
متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات القيادة التربوية

حسب متغير جنس المدرسة .وقد كانت ىذه الفروؽ في مجاؿ الميارات الذاتية ،ومجاؿ الميارات
اإلنسانية ،والميارات التصويرية ،والدرجة الكمية.
وإليجاد مصدر ىذه الفروؽ تـ إستخداـ إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية ،كما

ىو موضح في الجدوؿ (.)27.5

جدوؿ  :27.5إختبار توكي (  )Tukey-testلممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير جنس المدرسة
وذلؾ في مجاالت الميارات الذاتية ،والميارات اإلنسانية ،والميارات التصورية.
المجاؿ

المقارنات

ذكور

بنات
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مختمطة

بنات
الميارات الذاتية

-0.1094

ذكور

*-0.2826
-0.1732

مختمطة
بنات
الميارات اإلنسانية

*-0.1651

ذكور

*-0.3553
-0.1902

مختمطة
بنات
الميارات التصورية

-0.1374

ذكور

*-0.3444
0.2069

مختمطة
يشير الجدوؿ (  )27.5أف الفروؽ في مجاؿ الميارات الذاتية كانت بيف مدارس البنات والمدارس
المختمطة ولصالح المدارس المختمطة ،والذيف كاف مدى إمتبلؾ مديرييـ لميارات القيادة التربوية أعمى.
وفي مجاؿ الميارات اإلنسانية كانت الفروؽ بيف مدارس البنات والذكور ولصالح الذكور والذيف كاف

مدى إمتبلؾ مديرييـ لميارات القيادة التربوية أعمى.

وفي مجاؿ الميارات التصورية كانت الفروؽ بيف مدارس البنات والمدارس المختمطة ولصالح المدارس

المختمطة ،والذيف كاف مدى إمتبلؾ مديرييا لميارات القيادة التربوية أعمى ،وذلؾ كما ىو موضح مف
خبلؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في الجدوؿ رقـ (.)28.5

جدوؿ  :28.5األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية لمدى إمتبلؾ المديريف لميارات
القيادة التربوية حسب متغير جنس المدرسة.
المجاؿ
الميارات الذاتية

الميارات الفنية

جنس المدرسة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

بنات

241

3.97

0.62

ذكور

262

4.08

0.56

مختمطة

47

4.26

0.56

بنات

241

3.86

0.64

ذكور

262

3.93

0.58
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الميارات اإلنسانية

الميارات التصورية

الكمية الدرجة

مختمطة

47

4.05

0.63

بنات

241

3.69

0.65

ذكور

262

3.85

0.55

مختمطة

47

4.04

0.62

بنات

241

3.64

0.75

ذكور

262

3.77

0.73

مختمطة

47

3.98

0.68

بنات

241

3.79

0.61

ذكور

262

3.91

0.55

مختمطة

47

4.08

0.59

الفصل السادس
 .6مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة التي بحثت في مدى إمتبلؾ مديري المدارس الثانوية
لميارات القيادة التربوية في محافظتي بيت لحـ والخميؿ مف وجية نظر المعمميف ،كما ويتضمف
مجموعة مف التوصيات والمقترحات المنبثقة عف نتائج الدراسة.
 1.6مناقشة سؤال الدراسة األول:
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ما مدى إمتالك مديري المدارس ال انوية لميارات القيادة التربوية في محافظتي بيت لحم والخميل من

وجية نظر المعممين؟

يظير مف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف درجة مجاؿ الميارات الذاتية الشخصية لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظتي بيت لحـ والخميؿ حسب تقديرات المعمميف كانت مرتفعة ،حسب المعيار

الذي حدده الباحث لمدراسة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المجاؿ (  ،)4.05وفؽ مقياس ليكرت

الخماسي.

ويعزى ذلؾ إلى أف شخصية مديري المدارس الثانوية تسيُـ بطريقة ما عمى تنظيـ سير العمؿ في
ُ
المدرسة ،إضافة إلى أف قوة الشخصية تساعد عمى إيصاؿ المفاىيـ اإلدارية لممعمميف ،والتواصؿ

بشكؿ مستمر إلنجاح العممية التعميمية.

وكذلؾ أظيرت النتائج المتعمقة في ىذا السؤاؿ أف أعمى الفقرات (الميارات) في مجاؿ الميارات الذاتية

الشخصية لمدير المدرسة كقائد تربوي ىي الفقرة (الميارة) رقـ (

 )5وىي ( يمتزـ بمعايير الئقة في

مظيره وسموكو ) ،حيث حصمت عمى متوسط حسابي قدره (  )4.24وىي تعكس مدى إمتبلؾ مديري

المدارس لميارة المظير وىي مرتفعة ،ويمكف أف ُيعزى ذلؾ إلى أف المظير العاـ يعكس صورة إيجابية
عف سموؾ المدير كقائد تربوي ،وبالتالي تكوف النتيجة إيجابية.
وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة (الميارة) رقـ (

 )12وىي (يعتبر قدوة حسنة في األدب واألخبلؽ)

بمتوسط حسابي بمغ (  ،)4.19وىي درجة مرتفعة أيضاً ،ويمكف أف ُيعزى ذلؾ إلى أف المدير يعتبر
مف وجية نظر المعمميف ىو الصورة الحسنة بسموكيـ وأخبلقيـ.
وفي الرتبة الثالثة حصمت الفقرة (الميارة) رقـ (

 )1وىي (يتصؼ بالمرونة في المواقؼ التربوية

المختمفة) بمتوسط حسابي بمغ (  ،)4.14وىي درجة مرتفعة أيضا ،ويمكف أف ُيعزى ذلؾ إلى إمتبلؾ
التكيؼ بكافة المواقؼ التربوية المختمفة ،والذي يدؿ عمى
المدير ليذه الميارة ُيعبر عف قدرتو عمى ّ
نجاح ىذا المدير كقائد تربوي.

وفي الرتبة الرابعة حصمت الفقرة (الميارة) رقـ(  )6وىي ( ُيشعر المعمميف باالرتياح لدى التعامؿ معو)،
وحصمت عمى متوسط حسابي قدره (  ،)4.08وىي مرتفعة ،ويمكف أف يكوف سبب ذلؾ إلى مدى
إمتبلؾ المدير لميارة فيـ اآلخريف والتعامؿ معيـ ،والذي يسيـ في زيادة إنتاجية المعمميف في العممية

التعميمية التعممية ،وشعور نفسي إيجابي لدى المعمـ في العمؿ.
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وفي الرتبة األخيرة ،كانت الفقرة (الميارة) رقـ (

 )9وىي (لديو المقدرة عمى إقناع اآلخريف برأيو)

وحصمت عمى متوسط حسابي قدره (  ، )3.88وتعتبر ىذه الدرجة مرتفعة حسب المعيار الذي اعتمده

الباحث لمقياس.
وقد إتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (العمري،

 ،)1992و(خضير )1994 ،والتي أشارت

إلى إرتفاع تقدير السمات التربوية لدى القادة التربوييف وىي الذكاء ،والمبادأة ،والحسـ ،والحاجة،
واأللفة مع الجماعة ،ولـ تتفؽ مع نتائج الدراسات األخرى المستعرضة في الدراسة ،لعدـ تناوؿ

حد عمـ الباحث.
معظميا لمجاؿ الميارات الشخصية الذاتية عمى ّ
وأظيرت النتائج أيضاً في المجاؿ الخاص بالميارات الفنية لمدير المدرسة ،وبمغ المتوسط الحسابي

ليذا لممجاؿ (  )3.91وتعتبر درجة مرتفعة بشكؿ عاـ ليذا المجاؿ ،حسب المعيار الذي اعتمده

الباحث لمدراسة وفؽ الجدوؿ رقـ (  ،)4ويمكف أف ُيعزى ذلؾ إلى مدى إلتزاـ المدير الفعاؿ والناجح
بتنفيذ القوانيف واألنظمة والتعميمات الصادرة مف و ازرة التربية والتعميـ ،والذي يؤدي إلى تنظيـ سير

العمؿ في مدرستو ،وبالتالي تكوف النتيجة إيجابية عمى المدرسة ،حيث يحرص المدير عمى اإلىتماـ

بعممية اإلتصاؿ والتواصؿ مع المعمميف ،األمر الذي يؤدي إلى النجاح في العمؿ وزيادة النمو الميني

لدييـ.
فقد أظيرت النتائج المتعمقة في ىذا السؤاؿ (المجاؿ) ،أف أعمى الفقرات (الميارات) مف قبؿ مديري

المدارس الثانوية في محافظتي بيت لحـ والخميؿ ىي الفقرة رقـ (

 )3وىي (يقوـ بزيارات إشرافية

لممعمميف داخؿ غرفة الصؼ) ،حيث حصمت عمى متوسط حسابي قدره (  ،)4.20وىي درجة مرتفعة
حسب المعيار ،وقد يعزى ذلؾ إلى حرص مدير المدرسة عمى متابعة وتقييـ عمؿ المعمـ داخؿ غرفة

الصؼ ،وتقديـ التغذية الراجعة لو ،والنصيحة والمشورة التربوية لمعممية التعميمية ،مما يسيـ في تحسيف

مستوى التعميـ والممارسات التعميمية لممعمـ.
في حيف حصمت الفقرة (الميارة) رقـ (  )2وىي (يفوض السمطة إلى المعمميف) عمى متوسط حسابي
بمغ ( ،)3.65وىي درجة مرتفعة حسب المعيار ،ولكنيا أقؿ متوسط حسابي مف بيف الفقرات في تقدير

المعمميف لمميارات ،وقد ُيعزى ىذا الترتيب حسب رأي الباحث ،إلى إنتشار النمط التسمطي ،وكذلؾ
مركزية العمؿ لدى مديري المدارس ،إلعتبار أف تفويض السمطة ميارة أساسية في نمط القيادة

الديمقراطي.
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واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة (أبو كؼ،

 ،)1990والتي أشارت إلى أف ىناؾ أربع سمات

شخصية يتصؼ بيا المديروف والمديرات بشكؿ متفاوت ،مف بينيا سمة السيطرة ،واتفقت كذلؾ مع
نتائج دراسة (  )Daresh, 1998والتي أشارت إلى إىتماـ ٍ
عاؿ في مجاؿ الميارات الفنية .واتفقت

أيضا مع نتائج دراسة (المحبوب-ب )2000 ،والتي أشارت في إحدى نتائجيا إلى أف مديري المدارس
الثانوية يتسموف بكفاءات إدارية متباينة في ممارساتيـ الفنية واإلدارية.

واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف (األغبري،

 ،)1997والتي أشارت إلى أف مديري

المدارس يمارسوف أنماط القيادة األربعة :اإلببلغ ،اإلقناع ،المشاركة ،والتفويض ،بشكؿ متقارب إلى

حد ما .كما واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف (طبعوني،

( ،)1997السعيدي،)1998 ،

(الجنيدي( ،)1998 ،شقير( ،)1990 ،البداريف( ،)2003 ،القاسـ،)Besta, 1994( ،)2003 ،
والتي أشارت نتائجيا إلى إنتشار النمط الديمقراطي لدى مديري المدارس ،وعمى رأي الباحث فإف ىذه

النتيجة ال تعبر عف الدرجة الكمية لمميارات الفنية لمديري المدارس الثانوية ،إنما تعبر عف فقرة (ميارة)
مياس،
واحدة مف الفقرات الخاصة في ىذا المجاؿ .وكذلؾ اختمفت مع نتائج دراسة ( ّ

 )1996والتي

أشارت إلى أف مديري ومديرات المدارس الثانوية يركزوف عمى الكفايات اإلدارية الضابطة أكثر مف

تركيزىـ عمى الكفايات اإلنسانية والفنية.

وأظيرت النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف درجة المجاؿ الخاص بالميارات اإلنسانية لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظتي بيت لحـ والخميؿ ،حسب تقديرات المعمميف كانت مرتفعة حسب المعيار

الذي حدده الباحث لمدراسة ،وبمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة الكمية (.)3.80

وقد ُيعزى ذلؾ إلى إنتشار التعامؿ السموكي اإلنساني واإليجابي لدى مديري المدارس الثانوية ،والذي
مف خبللو يؤدي إلى جو مف اإلرتياح وتشجيع المعمميف عمى العمؿ بيدؼ زيادة اإلقباؿ عمى العمؿ
والذي بدوره يسيـ في تعزيز العبلقة اإلنسانية بيف المديريف والمعمميف وتفيـ المديريف لحاجات وآراء

طبلبيـ واشراكيـ في عممية اتخاذ القرار .وكذلؾ أظيرت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ أف أعمى
الميارات في المجاؿ اإلنساني لمدير المدرسة كقائد تربوي ىي الميارة رقـ (

 )7وىي (يأخذ بأيدي

المعمميف الجدد ويشجعيـ) ،حيث حصمت عمى متوسط حسابي مقداره (  )4.03وىي بدرجة مرتفعة،
ويمكف أف ُيعزى ذلؾ إلى مدى اىتماـ المديريف بالمعمميف الجدد وتشجيعيـ لمعمؿ وتعريفيـ بالميمات
المناطة بيـ ،ويعود ذلؾ إلى التوصيات واإلىتمامات الصادرة مف و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية.

وجاءت الفقرة (الميارة) رقـ (  )9في الرتبة األخيرة لتقديرات المعمميف وىي (يركز عمى العبلقات

الرسمية في العمؿ) ،وقد حصمت عمى متوسط حسابي بمغ (
86

 ،)2.35وىي درجة منخفضة حسب

المعيار ،وبما أنيا فقرة سمبية فقد ُيعزى ذلؾ إلى مدى إىتماـ المدير بالجوانب اإلنسانية ،وعدـ إىتمامو
بالعمؿ الروتيني ،وىذا ما أكدتو تقديرات المعمميف في ىذا المجاؿ.
واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (أبو جمباف،

 ،)2002التي أشارت إلى أف درجة ممارسة

المديريف لمسموؾ القيادي الفعاؿ بمياراتو المختمفة كانت مرتفعة .واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة

(الناصري ،)2002 ،والتي أشارت إلى تقديرات أفراد العينة في المجاالت الستة مف بينيا المجاؿ

اإلنساني مرتفعة .واتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة (  )Gilchrist, 1989والتي أشارت في نتائجيا إلى
إىتماـ المديريف بالمعمميف بشكؿ مرتفع .وكذلؾ إتفقت مع نتائج دراسة (  )Anfara, 2000ودراسة

(2002

 ،)Hiller,والتي أشارت إلى اىتماـ المديريف بالجانب اإلنساني لممعمميف ،واف القيادة

اإلنسانية لمديري المدارس تؤدي إلى زيادة الفاعمية عند المعمميف.

واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (  ،)Besta, 1994التي أظيرت في نتائجيا أف النمط

اإلنساني لمديري المدارس الثانوية أكثر األنماط شيوعا واىتماما.

وكذلؾ يظير مف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،أف درجة مجاؿ الميارات التصورية (اإلدراكية)

لمدير المدرسة كانت مرتفعة أيضاً حسب المعيار المحدد في الدراسة ،وبمغ المتوسط الحسابي ليا في
ىذا المجاؿ ( ،)3.73ويعتبر ىذا المتوسط أقؿ المتوسطات الحسابية تقدي اًر مف قبؿ المعمميف بالنسبة

لممجاالت األخرى (الذاتية ،واإلنسانية ،والفنية) ،وقد ُيعزى ذلؾ إلى إىتماـ المديريف باإللتزاـ بأنظمة
وتعميمات المديريات والو ازرة بالميمات األساسية لطبيعة عمؿ مدير المدرسة ،والى كثرة الدورات
التدريبية الخاصة بيـ في ىذا المجاؿ لتنمية قدراتيـ وامكاناتيـ لمعمؿ اإلداري والفني.
وكذلؾ أظيرت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ ،أف أعمى الميارات ىي الميارة رقـ (

 ،)3وىي (يضع

خطة سنوية لموازنة المدرسة ويوزعيا عمى األنشطة المختمفة في ضوء احتياجات المدرسة) ،حيث

حصمت عمى متوسط حسابي بمغ (  )4.08وىي مرتفعة ،ويمكف أف ُيعزى ذلؾ إلى أنو منذ أف تسممت
السمطة الوطنية الفمسطينية ممثمة بو ازرة التربية والتعميـ العالي مياـ اإلشراؼ والمتابعة الميدانية لواقع
التعميـ في فمسطيف قدمت برامج تدريبية مكثفة لمديري المدارس في مجاؿ إعداد الخطط التطويرية
واإلستراتيجية والتنظيمية لعمؿ المؤسسة التربوية.

في حيف أظيرت النتائج أف أقؿ الفقرات (الميارات) في المجاؿ الخاص بالميارات التصورية اإلدراكية

ىي ميارة رقـ (  )13وىي (يتابع المستجدات العممية ويوظفيا في ميداف إدارتو التربوية) ،حيث

حصمت عمى متوسط حسابي بمغ (  )3.47وىي درجة متوسطة حسب المعيار الذي إعتمده الباحث

ويعزى ذلؾ إلى نمطية عمؿ بعض مديري المدارس واتصافيـ بالتقميدية الزائدة ،وعدـ
في الدراسةُ ،
القدرة عمى التجدد واإلبداع في العمؿ المدرسي.
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واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (غيث،

 ،)1996والتي أشارت إلى أف درجة فاعمية

الممارسات اإلدارية القيادية لمديري ومديرات المدارس الثانوية مرتفعة .واتفقت كذلؾ مع دراسة

(الناصري ،)2002 ،والتي أشارت إلى تقديرات أفراد العينة في المجاالت الستة مف بينيا المجاؿ
التصوري اإلدراكي والمتمثمة بإدارة الموارد المالية ،والتسييبلت المدرسية مرتفعة.

واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (  ،)Kuzma, 2004والتي أشارت إلى ضرورة أف يكوف
لدى المدير سرعة بديية واستقبللية التفكير.
 2.6مناقشة نتائج سؤال الدراسة ال اني:

ىل تختمف آراء المعممين حول مدى إمتالك مديري المدارس ال انوية لميارات القيادة التربوية في

محافظتي بيت لحم والخميل بإختالف

جنس المعمم ،المؤىل العممي لممعمم ،خبرة المعمم ،موقع

المدرسة ،جنس المدير ،المؤىل العممي لممدير ،خبرة المدير كمعمم ،خبرة المدير كمدير ،المديرية،

وجنس المدرسة).

قاـ الباحث بمناقشة السؤاؿ الثاني مف خبلؿ الفرضيات التالية التي إنبثقت عنو:

 1.2.6مناقشة نتائج الفرضية األولى:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين في المدارس ال انوية لمدى

إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى جنس المعمم.
أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف متوسطات
تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما يراىا
المعمموف تُعزى إلى متغير جنس المعمـ ،وقد كانت ىذه الفروؽ لصالح الذكور بشكؿ عاـ ،حيث كانت

الدرجة الكمية لتقديرات المعمميف لمذكور (  )3.93ولئلناث (  )3.80في المجاالت األربعة (الذاتية،
والفنية ،واإلنسانية ،والتصورية) ،وقد ُيعزى ذلؾ إلى أف المعمميف أكثر إنتباىاً ومبلحظةً لمجوانب
اإلدارية والقيادية لمدير المدرسة مف اإلناث.

واتفقت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كؿ مف (أباظة )1990 ،ودراسة (قواسمة ،)1992 ،واختمفت مع
نتائج دراسة كؿ مف (أبو كؼ )1990 ،ودراسة (الشبللفة.)1993 ،

 2.2.6مناقشة نتائج الفرضية ال انية:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين في المدارس ال انوية لمدى

امتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تعزى إلى المؤىل العممي لممعمم.
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أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف

متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما
يراىا المعمموف تُعزى إلى ُمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف معممي المدارس

الثانوية يتـ إختيارىـ بعناية ،فيـ بشكؿ عاـ مف المعمميف المتميزيف ،والمعروفيف بقدرتيـ عمى العطاء،

والتي أسيمت ىذه المميزات إلى إلغاء تأثير المؤىؿ العممي لممعمـ في تقديره لمدى إمتبلؾ المديريف
لميارات القيادة التربوية.

مياس )1996 ،ودراسة (الشبوؿ )1996 ،ودراسة (عودة،
واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ( ّ
.)2004
 3.2.6مناقشة نتائج الفرضية ال ال ة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين في المدارس ال انوية لمدى

امتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تعزى إلى خبرة المعمم.

وأظيرت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف متوسطات
تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما يراىا
المعمموف تُعزى إلى متغير خبرة المعمـ ،وقد كانت ىذه الفروؽ لصالح المعمميف ذوي الخبرة أقؿ مف

( )5سنوات .وقد ُيعزى ذلؾ إلى أف المعمميف مف تمؾ الفئة يكوف لدييـ القدرة عمى المتابعة واإلىتماـ
بأدؽ التفاصيؿ ،والتي مف شأنيا أف تبرز ذاتيـ في مجاالت العمؿ المختمفة ،وىذا يؤكد عكس المقولة
بأف ذوي الخبرة العالية لدييـ القدرة عمى التقييـ أكثر مف غيرىـ ،عمى إعتبار أف ذوي الخبرة العالية

يكوف لدييـ إىتماـ أعمى بالعمؿ التقميدي والعمؿ الروتيني والغير متجدد.

واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (دروزة ،)2003 ،بينما إختمفت مع نتائج دراسة كؿ مف (أبو
مياس.)1996 ،
كؼ )1990 ،ودراسة (بطاح والسعود )1995،ودراسة ( ّ
 4.2.6مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين في المدارس ال انوية لمدى

إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تعزى إلى موقع المدرسة.

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αبيف

متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما
يراىا المعمموف تُعزى إلى متغير موقع المدرسة ،لصالح القُرى ،وقد ُيعزى ذلؾ إلى النسيج اإلجتماعي

المترابط في القُرى ،األمر الذي يسيـ إلى زيادة اإلنضباط في العممية التعميمية مف قبؿ مديري
المدارس وامتبلكيـ لميارات القيادة التربوية ،وكذلؾ يرى الباحث انو قد ُيعزى إلى كوف مدارس القُرى
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تتميز بعدد طبلب أقؿ مف مدارس المدف ،مما يساعد مديري ىذه المدارس إلى التفرغ لتطوير وامتبلؾ

الميارات القيادية الناجحة لدييـ.

واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (  )Field, 1998والتي أشارت إلى أف دور المدير القيادي

يتشكؿ تبعاً لمبيئة اإلجتماعية لممدير.

 5.2.6مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين في المدارس ال انوية لمدى

إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تعزى إلى جنس المدير.

أظيرت نتائج الدراسة انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αبيف

متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما
يراىا المعمموف تُعزى إلى متغير جنس المدير ،لصالح المديريف الذكور ،وقد ُيعزى ذلؾ إلى قوة
شخصية الذكور والسرعة في تطبيؽ الصبلحيات الممنوحة مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ ،بالرغـ مف
تشابو ىذه الصبلحيات في عممية اإلعداد والتأىيؿ والتدريب وفي المحتوى وبنفس المستوى ،األمر

الذي يترتب عميو أف تكوف درجة إمتبلكيـ ليذه الميارات بدرجة متماثمة ،ويمكف أف ُيعزى ذلؾ إلى
وجود متسع مف الوقت لدى المديريف الذكور ،لممارسة وامتبلؾ ىذه الميارات ،ليس في الدواـ الرسمي
فحسب ،بؿ خارج الدواـ والعمؿ التربوي أيضاً ،عمى العكس بالنسبة لممديرات اإلناث التي قد تكوف
لدييف إرتباطات عديدة وكثيرة.

واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (أباظة،

 ،)1990واختمفت مع نتائج دراسة (الشبوؿ،

.)1996
 6.2.6مناقشة نتائج الفرضية السادسة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين في المدارس ال انوية لمدى

إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى المؤىل العممي لممدير.
أظيرت النتائج انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف متوسطات
تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما يراىا
المعمموف تُعزى إلى متغير المؤىؿ العممي لممدير ،وكانت ىذه الفروؽ في مجاؿ الميارات التصورية

اإلدراكية ،لصالح حممة البكالوريوس فأكثر ،وقد ُيعزى ذلؾ إلى أف المؤىؿ العممي لديو عبلقة مباشرة
في امتبلؾ مديري المدارس لميارات القيادة التربوية ،حيث أف إمتبلؾ حممة مؤىؿ البكالوريوس
والبكالوريوس فأكثر ،الكثير مف الجوانب القيادية في عممية التعميـ ،والذي يدؿ عمى ذلؾ أف العدد

األكبر مف تقديرات المعمميف ،كانت لصالح البكالوريوس فقط بأنيـ يمتمكوف ميارات قيادة تربوية.
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مياس )1996 ،و(الشبللفة.)1993 ،
واختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف ( ّ
 7.2.6مناقشة نتائج الفرضية السابعة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين في المدارس ال انوية لمدى

امتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تعزى إلى خبرة المدير كمعمم.

أظيرت النتائج انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف متوسطات

تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما يراىا
المعمموف تُعزى إلى متغير خبرة المدير كمعمـ ،وقد كانت ىذه الفروؽ في المجاؿ الخاص بالميارات

ويعزى ذلؾ إلى أف مرور المدير بخبرة
اإلنسانية ،لصالح أصحاب الخبرة أكثر مف (  )10سنواتُ ،
العممية التعميمية التعممية كمعمـ ،يسيؿ عميو إمتبلكو لمميارات اإلنسانية ،ومعرفتو الكاممة بمتطمبات

القيادة التربوية وعبلقاتو اإلجتماعية واإلنسانية مع المعمميف ،مما ُيعزز إلى التطور الحاصؿ لدى
المديريف أصحاب الخبرة العالية كعمميـ كمعمميف.

مياس )1996 ،ودراسة
واختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة (بطاح والسعود )1995 ،ونتائج دراسة ( ّ
(الشبوؿ ،)1996 ،ولـ تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات المستعرضة ،عمى إعتبار حداثة
حد عمـ الباحث.
متغير خبرة المدير كمعمـ ليذه الدراسة عمى ّ

 8.2.6مناقشة نتائج الفرضية ال امنة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعممين في المدارس ال انوية لمدى

إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى خبرة المدير كمدير.
أظيرت النتائج انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف متوسطات
تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما يراىا
المعمموف تُعزى إلى متغير خبرة المدير كمدير ،وكانت ىذه الفروؽ في مجاؿ الميارات اإلنسانية

ويعزى ذلؾ إلى تمتع المدير ذوي الخبرة مف
لصالح المديريف أصحاب الخبرة مف (  )10-5سنواتُ ،
( )10-5سنوات ،والتي تعتبر فترة تجدد ،وعطاء مستمر ،وتواصؿ ،وجاىزية عالية لممارسة وامتبلؾ
الميارات القيادية التربوية ،فيو يتمتع بصفات وقدرات متجددة منيا إستخدامو لمتفكير بشكؿ مستمر

وقدرتو عمى تقبؿ األفكار ،وكؿ ما ىو جديد ،والتركيز عمى العبلقات اإلنسانية اإليجابية مع المعمميف.

واختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف (أبو كؼ )1990 ،و(بطاح والسعود.)1995 ،

 9.2.6مناقشة نتائج الفرضية التاسعة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين

في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى المديرية.
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أظيرت النتائج انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف متوسطات

تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما يراىا
المعمموف تُعزى إلى متغير المديرية ،وكانت الفروؽ في جميع مجاالت الدراسة لصالح مديرية التربية
والتعميـ في بيت لحـ ،ثـ مديرية تربية جنوب الخميؿ وفي الرتبة األخيرة مديرية تربية شماؿ الخميؿ،

وقد ُيعزى ذلؾ إلى القيادة التربوية الحكيمة والرائدة والمتمثمة بمدير وفريؽ مديرية التربية والتعميـ في
محافظة بيت لحـ قديماً وحديثاً ،في إدارة وتنظيـ العممية التعميمية التعممية ،وقد يعزو الباحث السبب

في ذلؾ أيضاً إلى كفاءة فريؽ تدريب المديريف ،وكوف مديري مدارس مديرية تربية بيت لحـ حديثي
التعييف ،وخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة في اإلدارة المدرسية ،األمر الذي شجعيـ عمى المثابرة

واإلجتياد وبالتالي إكتساب وممارسة ميارات القيادة التربوية بشكؿ عاـ.
 10.2.6مناقشة نتائج الفرضية العاشرة:

و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى الدولة  0.05 =αبين متوسطات تقديرات المعممين

في المدارس ال انوية لمدى إمتالك المديرين لميارات القيادة التربوية تُعزى إلى جنس المدرسة.
 )0.05=αبيف
أشارت نتائج الدراسة انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

متوسطات تقديرات المعمميف في المدارس الثانوية لمدى إمتبلؾ ُمديرييـ لميارات القيادة التربوية كما
يراىا المعمموف تُعزى إلى متغير جنس المدرسة ،وكانت الفروؽ في جميع المجاالت لصالح مديري
المدارس المختمطة ،تبعتيا مديري مدارس الذكور والرتبة األخيرة مديري مدارس اإلناث ،ويمكف أف
يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف مدير المدرسة المختمطة يجمع بيف ميارات مدير الذكور ومديرة

اإلناث بحكـ تعاممو مع الجنسيف مف ىيئة تدريسية وطمبة ،وكوف اإلدارة والقيادة بحاجة إلى اإلستشارة
والعمؿ بروح الفريؽ ،واف المدارس المختمطة تتكوف مف الجنسيف ،فاف مديرىا قد يتميز بنوعي التفكير

مف الجنسيف (الذكور واإلناث) ،ويمكف أف يكوف لديو صبلحيات أكثر مف مديري المدارس الذكور
واإلناث ،وتوفير اإلمكانات المادية والمعنوية ولديو حرية في إتخاذ الق اررات عمى حد عمـ الباحث.

 3.6التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا يوصي الباحث بما يمي:

 إعداد برامج تدريبية لمديري المدارس ،تركز عمى مجاالت

إمتبلؾ ميارات القيادة التربوية لدييـ،

خاصة في مجاؿ الميارات التصورية اإلدراكية ،عف طريؽ عقد ندوات وورش عمؿ تدريبية ليـ.

 تشجيع المديريف عمى مواكبة المستجدات التربوية في مجاؿ ميارات القيادة التربوية.
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 إعادة النظر في الشروط الخاصة بتعييف مديري المدارس الثانوية مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ
الفمسطينية ،بحيث تأخذ بعيف االعتبار المؤىؿ العممي (بكالوريوس) ،وخبرتو كمعمـ (

 10سنوات

فأكثر).

 إجراء الدراسة عمى محافظات أخرى مف محافظات الوطف ،ومقارنة نتائجيا بنتائج ىذه الدراسة.
 إجراء دراسات أكثر تخص عمؿ مديري المدارس ،كالكفاءة اإلدارية والفنية والشخصية.

 إجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة تُعنى بمديري مدارس المرحمة األساسية الدنيا والمرحمة األساسية
العميا.
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ممحق رقم ( ) 1
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رؾىُ١
استبانو لقياس مدى امتالك مديري المدارس ال انوية لميارات القيادة التربوية
في محافظتي بيت لحم والخميل من وجية نظر المعممين

حضرة  .......................................................... :المحترم/ة
تحية طيبة وبعد ،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان :
" مدى امتالك مديري المدارس ال انوية لميارات القيادة التربوية في
محافظتي بيت لحم والخميل من وجية نظر المعممين "
األمر الذي يتطمب بناء أداة لقياس مدى امتالك ميارات القيادة  ،وقد قام الباحث بتطوير أداة مقترحة
باوستعانة باألدب التربوي لقياس السمة  ،مع العمم أن متغيرات الدراسة تتمحور حول جنس المعمم ،المؤىل العممي
لممعمم ،خبرة المعمم ،موقع المدرسة ،جنس المدير ،المؤىل العممي لممدير ،خبرة المدير كمعمم وخبرة المدير كمدير .
لذا يرجى من حضرتكم التكرم بتو يق المالحظات والتعديالت الالزمة من وجية نظركم أمام ما يناسب كل
فقرة من فقرات األداة ضمن المجاوت المحددة أو عمى يسار الفقرة  ،والتكرم بوضع اقتراح فقرات جديدة ترونيا
مناسبة لقياس غرض األداة في كل مجال يتضمنو المقياس  ،مع العمم بأن الباحث ييدف من وراء ذلك استخراج
معامالت صدق المحكمين حتى يتمكن من استخدام األداة بعد تعديميا في ضوء مالحظاتكم الكريمة لقياس غرضيا.
وأرفق طيو نسخة من أداة القياس المقترحة لوضع اوقتراحات والمالحظات .
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وتفضموا بقبول فائق اوحترام ،،،
الباحث

وليد عبد الرحمن رضوان

القسم األول  :المعمومات العامة :
أوو  :لمدير/ة المدرسة ال انوية :
:

الجنس
المؤىل العممي :

ذكر
دبموم

أن ى
دبموم عالي

بكالوريوس

ماجستير فأك ر

ماجستير
سنوات الخدمة كمعمم/ة :

اقل من  5سنوات

 10-5سنوات

أك ر من  10سنوات

سنوات الخدمة كمدير/ة :

اقل من  5سنوات

 10- 5سنوات

أك ر من  10سنوات

جنس المدرسة

:

موقع المدرسة

:

المديرية

بنات

ذكور

مدينة
:

مختمطة

قرية
شمال الخميل

بيت لحم

جنوب الخميل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انيا  :لممعمم/ة :
:

الجنس
المؤىل العممي :

أن ى

ذكر

بكالوريوس

دبموم
ماجستير

سنوات الخدمة

:

اقل من  5سنوات

دبموم عالي

ماجستير فأك ر
 10- 5سنوات
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أك ر من  10سنوات

القسم ال اني  :فقرات اوستبانة :
أوو  :مجال الميارات الذاتية ( الشخصية ) لمدير/ة المدرسة كقائد تربوي :
اٌفمشح

اٌشلُ
-1

٠زظف ثبٌّشٔٚخ ف ٟاٌّٛالف اٌّخزٍفخ ( ِزغ١ش ) .

-2

٠غزط١غ ػجؾ ٔفغٗ فِٛ ٟالف اٌؼٕف .

-3

٠زمجً إٌمذ اٌجٕبء .

-4

٠زىٍُ ثطش٠مخ غ١ش لبثٍخ ٌٍٕمبػ .

-5

غبِغ ف ٟعٍٛوٗ .

-6

ٍ٠زضَ ةِؼب١٠ش ِؾذدح فِ ٟظٙشٖ ٚعٍٛوٗ ( سعّ. ) ٟ

-7

ُ٠شؼش اٌّؼٍّ ٓ١ثبٌشاؽخ ٌذ ٜاٌزؼبًِ ِؼٗ .

-8

ُ٠ؼزجش وفئ فِ ٟشوضٖ .

-9

ُ٠ؼزجش ػٕظش ُِؼ١ك ٌؼٍّ ٟوّؼٍُ .

-10

ٛ٠طف ثؤٔٗ ِزؾذس ع١ذ ِٚغزّغ ف ّؼبي .

-11

ُ٠ظ ّش ػٍ ٝرؾم١ك سغجبرٗ ِّٙب وبٔذ .

-12

٠زغٕت رؤٔ١ت ِؼٍُ أِبَ صِالئٗ .

-13

٠زخز ِٓ أعٍٛة اٌزٙذ٠ذ ثبٌؼمٛثخ ٚعٍ١خ ٌٍؼجؾ .

-14

٠ؼزجش سأ ٗ٠اٌشخظِّ ٟضال ٌشأ ٞاٌغّبػخ .

-15

٠زظف ثبألِبٔخ ٚإٌضا٘خ .

-16

٠زظف ثبالرضاْ ػٕذ ِٛاعٙخ اٌّٛالف اٌطبسئخ .

-17

ٌذ ٗ٠اٌّمذسح ػٍ ٝالٕبع ا٢خش ٓ٠ثشأ. ٗ٠

-18

٠غزخذَ اٌزفى١ش إٌّظُ ف ٟػٍّٗ .

-19

٠زىّ١ف ِغ اٌظشٚف اٌزشث٠ٛخ ٚاٌج١ئ١خ اٌّخزٍفخ .

-20

٠زمجً األفىبس اٌغذ٠ذح ِٓ اٌّغئٕ٠ٚ ٓ١ٌٚبلشٙب .

-21

٠ؼزجش لذٚح ؽغٕخ ف ٟاألدة ٚاألخالق .

-22

ِٕبعجخ

٠غؼً اٌّشإٚع٠ ٓ١ضم ْٛثمذسرٗ ف ٟاٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼمجبد
اٌز ٟرٛاع. ُٙٙ
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-23

٠ؼبًِ عّ١غ اٌّشإٚع ٓ١ثبٌّغبٚاح د ْٚاظٙبس اٌّؾبثبح
أل ٞفشد أ ٚعّبػخ .

-24

٠زؼبًِ ِغ وً فشد ثطش٠مخ رٕبعجٗ .

-25

٠زّ١ض ثشخظ١خ ِؾججخ ٌذ ٜعّ١غ اٌّؼٍّ. ٓ١

انيا  :مجال الميارات الفنية لمدير/ة المدرسة كقائد تربوي :
اٌفمشح

اٌشلُ
-1

ٛ٠صع اٌؼًّ ػٍ ٝاٌّؼٍّ ٓ١ؽغت اٌّئ٘الد ٚاٌشغجبد .

-2

٠ضٚد اٌّؼٍّ ٓ١ثبٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرض٠ذ ِٓ ّٔ ُ٘ٛاٌّ. ٟٕٙ

-3

٠فٛع ِؼظُ عٍطبرٗ اٌ ٝاٌّؼٍّ ٓ١ثؼذاٌخ .

-4

٠ضٚس اٌظفٛف ٌّزبثؼخ أػّبي اٌّؼٍّٚ ٓ١رم. ُّٙ٠ٛ

-5

٠ز١ؼ ٌٍّؼٍّ ٓ١ثبٌّشبسوخ ف ٟرٕظ ُ١ثشاِظ األٔشطخ ف ٟاٌّذسعخ .

-6

ٙ٠زُ ثآساء اٌّؼٍّ ٓ١ؽٛي إٌّٙبط ٠ٚشفؼٙب اٌ ٝاٌغٙبد اٌّغئٌٚخ

-7

ٙ٠زُ ثبٌض٠بساد اٌزجبدٌ١خ ث ٓ١اٌّؼٌٍّ ٓ١زجبدي اٌخجشاد .

-8

٠ىزغت عٍطبرٗ ِٓ وفب٠زٗ ِٚىبٔزٗ ث ٓ١اٌّؼٍّ ٓ١ال ِٓ اٌمٛأٓ١
ٚاٌزؼٍّ١بد .

-9

٠ؼ ّشف اٌّؼٍُ اٌغذ٠ذ ػٍ ٝاٌّّٙبد ٚاٌّغئ١ٌٚبد إٌّٛؽخ ثٗ .

-10

٠ؾشص ػٍ ٝاٌزؼشف اٌ ٝإٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٌٍّشاؽً اٌزؼٍ١ّ١خ وبفخ

-11

٠ؼًّ ػٍ ٝرٍج١خ اؽز١بعبد إٌّٙبط ِٓ ٚعبئً رؼٍ١ّ١خ ٚغ١ش٘ب .

-12

٠ؾشص ػٍ ٝرٕف١ز اٌّؼٌٍّ ٓ١زٛط١بد اٌّششف ٓ١اٌزشث. ٓ١٠ٛ

-13

٠ؾشص ػٍ ٝرؾغٛٔ ٓ١ػ١خ اٌزؼٍ ُ١فِ ٟذسعزٗ .

-14
-15

٠ؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش أعبٌ١ت اٌزذس٠ظ فِ ٟغبي اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرمٕ١بد
اٌزؼٍ. ُ١
ّٛ ٕ٠ع ف ٟأعبٌ١جٗ اإلششاف١خ ( ص٠بسح طف١خ ،اعزّبػبد فشد٠خٚ ،سشبد
رشث٠ٛخ ٔ،ششاد  ،دسٚط رٛع١ٙ١خ)

-16

٠ؼًّ ػٍ ٝرفؼ ً١دٚس اٌّخزجش ٚاٌّىزجخ اٌّذسع١خ .

-17

٠زبثغ ِغ اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خ فئخ اٌطٍجخ ِٓ ر ٞٚاألداء اٌّزذٔ. ٟ

-18
-19
-20

٠طٍغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝخظبئض ٚأٔٛاع االخزجبساد اٌغ١ذح ِٚذِ ٜشاػبرٙب
ٌٍفشٚق اٌفشد٠خ .
٠غزخذَ أ٘ٛاءٖ  ٌٗٛ١ِٚاٌشخظ١خ ف ٟرم ُ١١أداء اٌّؼٍّ. ٓ١
ٕ٠ظُ اعزّبػبد ٌّؼٍّ ٟاٌّجبؽش اٌّزشبثٙخ ِٓ خالي ٌغٕخ اٌّجؾش فٟ
اٌّذسعخ
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-21
-22

ٕ٠ظُ ثشاِظ خبطخ ٌٍطٍجخ اٌّجذػ ٓ١ف ٟاٌّذسعخ .
٠ؾشص ػٍ ٝاالعزّبع ألفشاد اٌّغزّغ اٌّؾٍ ٟفّ١ب ٠زؼٍك ثغ١ش اٌؼٍّ١خ
اٌزؼٍ١ّ١خ اٌزؼٍّ١خ .

-23

٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاالثزىبس ٚاٌزغذ٠ذ ثّب ٠ؾمك أ٘ذاف اٌّذسعخ .

-24

ٙ٠زُ ثزؾٍٔ ً١زبئظ االخزجبساد ألٔٙب ِطٍٛثخ ِٓ اٌغٙبد اٌشعّ١خ

-25

٠ؾشص ػٍ ٝرٛف١ش اٌظشٚف اٌظؾ١خ إٌّبعجخ ٌج١ئخ اٌّذسعخ .

-26

ٙ٠زُ ثزذس٠ت اٌّؼٍّ ٓ١إلٔزبط اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ .

-27

ٕ٠فز اٌزؼٍّ١بد اإلداس٠خ ٚاٌزشث٠ٛخ ثّشٔٚخ .

ال ا  :مجال الميارات اإلنسانية لمدير/ة المدرسة كقائد تربوي :
اٌفمشح

اٌشلُ
-1

٠شاػ ٟاٌّٛػٛػ١خ ٚاٌؼذاٌخ ف ٟرم ُ١١اٌّؼٍّ. ٓ١

-2

٠غزخذَ اٌؾضَ ٚاٌغذّ٠خ ف ٟاٌّٛالف اٌز ٟرزطٍت رٌه .

-3

٠ؼًّ ػٍ ٝرشى ً١فش٠ك خبص ثٗ ِٓ اٌّؼٍِّ ٓ١مشث. ٌٗ ٓ١

-4

ٛ٠فش أعٛاء ٚدّ٠خ ث ٓ١اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١ؾزفع ثؼاللبد ؽ١جخ ِؼ. ُٙ

-5

٠غؼ ٝاٌ ٝرّٕ١خ اٌمٚ ُ١االرغب٘بد اال٠غبث١خ ٌذ ٜاٌّؼٍّٓ١
ٚاٌطٍجخ .

-6

٠غبػذ ِؼٍّ ٗ١ػٍ ٝؽً ِشبوٍ٠ٚ ُٙزف ُٙظشٚف. ُٙ

-7

٠غزمجً اٌطٍجخ فِ ٟىزجٗ ٌٍغّبع اٌ ٝشىبٚاُ٘ .

-8

٠مذَ اٌّغبػذح اٌفٛس٠خ ٌّٓ ٠طٍجٙب ِٓ اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌطٍجخ
ٚأ١ٌٚبء األِٛس .

-9

٠ؤخز ثؤ٠ذ ٞاٌّؼٍّ ٓ١اٌغذد ٠ٚشغؼ. ُٙ

-10

٠زمجً آساء اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١ؾزشِٙب .

-11

٠شوض ػٍ ٝاٌؼاللبد اٌشعّ١خ ف ٟاٌؼًّ .

-12

ٛ٠فش اٌذافؼ١خ ٌٍؼًّ ػٕذ اٌّؼٍّ. ٓ١

-13

ّٕ٠ؼ اٌّؼٍّ ٓ١اٌضمخ ثبٌٕفظ ف ٟاألداء .

-14

٠ؾشص ػٍ ٝاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك اٌٛاؽذ .

-15

٠مذَ اٌضٕبء ٚاٌزشغ١غ إٌّبعت ٌٍّؼٍُ اٌّجذع .

-16

٠ؤخز ثشأ ٞاٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاألِٛس اٌّّٙخ لجً اٌجذء ثزٕف١ز٘ب .

-17

ٙ٠زُ ثؾبعبد اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١ؼًّ ػٍ ٝرٍج١زٙب .

-18

ال ٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝالبِخ ػاللبد اعزّبػ١خ فّ١ب ث. ُٕٙ١

-19
-20

ِٕبعجخ

٠غجش اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرٕف١ز وً ِب ٠ظذس ػٓ اٌغٙبد اٌشعّ١خ
اٌّغئٌٚخ
٠ؾشص ػٍ ٝعش٠خ اٌّشىالد اٌخبطخ ٌٍطٍجخ ٠ٚؼًّ ػٍٝ

104

غ١ش
ِٕبعجخ

ِالؽظبد

ؽٍٙب .
-21

٠ؾزشَ ِشبػش ٚآساء اٌطٍجخ .
٠ؼًّ ثب٠٢خ اٌىشّ٠خ ٠ ( :ب أٙ٠ب اٌز ٓ٠إِٓٛا ارا عبءوُ فبعك

-22

ثٕجؤ فزجٕٛ١ا أْ رظ١جٛا لِٛب ثغٙبٌخ فزظجؾٛا ػٍِ ٝب فؼٍزُ
ٔبدِ) ٓ١

-23

٠ششن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟارخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثشئ ْٚاٌّذسعخ

-24

ٍ٠غؤ أٌ ٝض اٌمبٔ ْٛف ٟؽً اٌخالفبد ث ٓ١اٌّؼٍّ. ٓ١

-25

ال ٠شاػ ٟإٌٛاؽ ٟاإلٔغبٔ١خ ٌٍطٍجخ ٚاٌّؼٍّ. ٓ١

رابعا  :مجال الميارات التصورية ( اإلدراكية ) لمدير/ة المدرسة كقائد تربوي :
اٌشلُ

-1
-2
-3

ِٕبعجخ

اٌفمشح
٠زٕجؤ ِذ٠ش اٌّذسعخ ثبٌّشىالد اٌّزٛلغ ؽذٚصٙب ٠ٚؼغ
اعزشار١غ١خ ٌؾٍٙب .
٠ؾذد ِذ٠ش اٌّذسعخ األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ٚاٌزٟ
رغزط١غ اٌّذسعخ رؾم١مٙب خالي ػبَ .
٠ؼغ خطخ عٕ٠ٛخ ٌّٛاصٔخ اٌّذسعخ ٛ٠ٚصػٙب ػٍ ٝاألٔشطخ
اٌّخزٍفخ ف ٟػٛء اؽز١بعبد اٌّذسعخ .

-4

٠ؼغ خطخ ٌزذث١ش إٌفمبد اٌّبٌ١خ ٌّششٚػبد ِذسع١خ ِغزمجٍ١خ

-5

٠ؾشص ِذ٠ش اٌّذسعخ ػٍ ٝرم ُ٠ٛاٌجٕبء اٌّذسع. ٟ

-6

ٛ٠صع إٌّبٚثخ ٚرشث١خ اٌظفٛف ث ٓ١اٌّؼٍّ ٓ١ثشىً ػبدي .

-7

٠ؼغ عذٚي أػّبي ٌىً اعزّبع ٛ٠ٚصػٗ ػٍ ٝاٌّؼٍِّ ٓ١غجمب .

-8
-9
-10
-11
-12
-13

ٕ٠ظُ ِذ٠ش اٌّذسعخ اٌزشى١الد اٌّذسع١خ اٌغٕ٠ٛخ ػّٓ
اؽز١بعبد اٌّذسعخ .
٠غزششق اٌّغزمجً ػٕذ ٚػغ اٌخطؾ اٌّذسع١خ .
٠زٍّظ ِذ٠ش اٌّذسعخ اؽز١بعبد اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١ؼًّ ػٍ ٝرٛف١ش
اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌزٌه .
ٌذ ٗ٠اٌّمذسح ػٍ ٝلشاءح أفىبس اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١غزخذِٙب ف ٟر١ٙئزُٙ
ٌٍزغ١١ش .
٠زظف ثبٌؾىّخ ٚثُؼذ إٌظش ػٕذ رمٌٍّ ّٗ٠ٛؼٍِّٚ ٓ١ىبفؤر. ُٙ
٠ؼًّ ػٍ ٝرطج١ك األفىبس ٚاٌزغبسة اٌزؼٍ١ّ١خ اٌغذ٠ذح ٌزّٕ١خ
ِٙبساد اٌّؼٍّ ٓ١ثطش٠مخ اثذاػ١خ .

-14

٠ؾذد اِىبٔبد اٌج١ئخ اٌّؾٍ١خ ِٓ اعً خذِخ اٌّذسعخ .

-15

ٛ٠اصْ ِذ٠ش اٌّذسعخ ث ٓ١ػٍّٗ اإلداسٚ ٞاٌفٕ. ٟ

-16

٠شرت ِذ٠ش اٌّذسعخ األ٠ٌٛٚبد اٌّّٙخ ف ٟخطزٗ .

-17

٠زخز ِذ٠ش اٌّذسعخ اٌمشاس إٌّبعت ف ٟاٌٛلذ إٌّبعت .

-18

٠زٛفش ٌذ ٗ٠اٌجذائً إٌّبعجخ ٌّٛاعٙخ اٌّٛالف اإلداس٠خ ٚاٌفٕ١خ
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غ١ش
ِٕبعجخ

ِالؽظبد

اٌطبسئخ .
-19

ٙ٠زُ ٠ٚزبثغ اٌزغذ٠ذاد ف١ِ ٟذاْ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ .

-20

ٕ٠ظُ ٚلزٗ ٌٍم١بَ ثبٌّٙبَ اإلداس٠خ ٚاٌفٕ١خ اٌّزٕٛػخ .

-21

٠مذَ ِذ٠ش اٌّذسعخ الزشاؽبد ٠ٚؤخز ثٙب ػٕذ اٌزٕف١ز .

-22

٠زىٍُ دائّب ثٍغبْ ِذسعزٗ .

-23

٠ؼزجش اٌٛالء ٌٍّغئٚي ِم١بعب ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاالِز١بصاد .

مع فائق التقدير اوحترام،،
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ممحؽ رقـ ( ) 2
أسماء المحكمين
الرقم

اوسم

مكان العمل

-1

أ.د .احمد فييـ جبر

جامعة القدس

-2

د .إبراىيـ عرماف

جامعة القدس

-3

د .محمود أبو سمرة

جامعة القدس

-4

د .محمد عبد القادر عابديف

جامعة القدس

-5

د .محسف عدس

جامعة القدس

-6

د .عفيؼ زيداف

جامعة القدس

-7

د .محمد العممة

جامعة القدس

-8

د .غساف سرحاف

جامعة القدس

-9

د .تيسير عبد اهلل

جامعة القدس

-10
-11

الدراس
د .ماجد ّ

جامعة القدس المفتوحة

د .سامي عدواف

جامعة بيت لحـ

-12

د .نائؿ عبد الرحمف

جامعة القدس المفتوحة

-13

د .شاكر الشبللفة

مديرية التربية والتعميـ /الخميؿ

-14

أ .عبد اهلل شكارنة

مدير التربية والتعميـ  /بيت لحـ

-15

أ .عماد سالـ

جامعة القدس المفتوحة
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ممحؽ رقـ ( ) 3
اوستبانة النيائية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أخي المعمم  /أختي المعممة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

اوستبانة المرفقة جزء من دراسة تيدف لمعرفة مدى امتالك مديري ومديرات المدارس ال انوية لميارات القيادة

التربوية في مديريات التربية والتعميم في محافظتي بيت لحم والخميل ،مما سيكون لو األ ر الكبير في تحسين ىذه

الميارات مستقبال ،والتي ىي مطمب ضروري لمتطوير التربوي في مجال اإلدارات المدرسية ،والتي تعمل وزارة التربية
والتعميم العالي الفمسطينية عمى تحقيقو لموصول إلى الغايات واألىداف التربوية المنشودة.

أرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات ىذه اوستبانة بموضوعية  ،وذلك بوضع إشارة (

 )Xفي المكان

المخصص لذلك من وجية نظرك .مؤكدا لكم بأن ىذه المعمومات سوف تستخدم ألغراض البحث العممي فقط

وستعامل بالسرية التامة.

مع الشكر والتقدير عمى حسن تعاونكم،،،،،،

الباحث

وليد عبد الرحمن رضوان

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
القسم األول  :المعمومات العامة :

يرجى وضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة فيما يمي:

أوو :لمدير/ة المدرسة ال انوية:
الجنس

المؤىل العممي :

 -1ذكر

:

 -2أن ى

سنوات الخدمة كمعمم/ة :

-1اقل من بكالوريوس
-1اقل من  5سنوات

 -2بكالوريوس فقط

 -3أك ر من بكالوريوس

سنوات الخدمة كمدير/ة :

-1اقل من  5سنوات

) 10- 5( -2سنوات

-3أك ر من  10سنوات

جنس المدرسة

 -1 :بنات

المديرية

 -1 :بيت لحم

موقع المدرسة

انيا :لممعمم/ة:

الجنس

 -1 :مدينة

) 10- 5( -2سنوات
 -2ذكور

 -2قرية

 -2شمال الخميل

-3أك ر من  10سنوات
 -3مختمطة

 -3جنوب الخميل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:

المؤىل العممي :

سنوات الخدمة :

 -1ذكر

 -2أن ى

 -1اقل من بكالوريوس

 -2بكالوريوس فقط

 -1اقل من  5سنوات

) 10- 5( -2سنوات

عدد سنوات خدمتك تحت إدارة مدير/ة المدرسة الحالية . ) ................. ( :
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 -3أك ر من بكالوريوس

-3أك ر من  10سنوات

القسم ال اني  :فقرات اوستبانة  :يرجى اإلجابة بوضع إشارة ( )xفي المكان المناسب من وجية نظرك:

أوو  :مجال الميارات الذاتية ( الشخصية ) لمدير/ة المدرسة كقائد تربوي :
اٌشلُ

أٚافك

اٌفمشح

-1

٠زظف ثبٌّشٔٚخ ف ٟاٌّٛالف اٌزشث٠ٛخ اٌّخزٍفخ .

-2

٠غزط١غ ػجؾ ٔفغٗ فِٛ ٟالف اٌؼٕف .

-3

٠زمجً إٌمذ اٌجٕبء .

-4

٠زىٍُ ثطش٠مخ رغّؼ ٌٍٕمبػ ٚاٌؾٛاس .

-5

ٍ٠زضَ ةِؼب١٠ش الئمخ فِ ٟظٙشٖ ٚعٍٛوٗ .

-6

ُ٠شؼش اٌّؼٍّ ٓ١ثبالسر١بػ ٌذ ٜاٌزؼبًِ ِؼٗ .

-7

ُ٠ؼزجش ػٕظشاًا ُِ اًا
ؼ١ك ٌؼٍّ ٟوّؼٍُ .

-8

ٛ٠طف ثؤٔٗ ِزؾذس ع١ذ ِٚغزّغ ف ّؼبي .

-9

ٌذ ٗ٠اٌّمذسح ػٍ ٝالٕبع ا٢خش ٓ٠ثشأ. ٗ٠

-10

٠غزخذَ اٌزفى١ش إٌّظُ ف ٟػٍّٗ .

-11

٠زمجً األفىبس اٌغذ٠ذح ِٓ اٌّغئ. ٓ١ٌٚ

-12

ُ٠ؼزجش لذٚح ؽغٕخ ف ٟاألدة ٚاألخالق .

-13

٠زّ١ض ثشخظ١خ ِؾججخ .

ثشذح

أٚافك

ِؾب٠ذ

أػبسع

أػبسع
ثشذح

انيا  :مجال الميارات الفنية لمدير/ة المدرسة كقائد تربوي :
اٌشلُ

أٚافك

اٌفمشح

ثشذح

-1

ُٛ٠صع اٌؼًّ ػٍ ٝاٌّؼٍّ ٓ١ؽغت اٌّئ٘الد اٌؼٍّ١خ .

-2

ُ٠فٛع اٌغٍطخ اٌ ٝاٌّؼٍّ. ٓ١

-3

٠م َٛثض٠بساد اششاف١خ ٌٍّؼٍّ ٓ١داخً غشفخ اٌظف .

-4

ُ٠ضٚد اٌّؼٍّ ٓ١ثبٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرض٠ذ ِٓ ّٔ ُ٘ٛاٌّ. ٟٕٙ

-5

ُ٠ز١ؼ ٌٍّؼٍّ ٓ١اٌّشبسوخ ف ٟرٕظ ُ١ثشاِظ األٔشطخ اٌّذسع١خ .

-6

ٙ٠زُ ثآساء اٌّؼٍّ ٓ١ؽٛي إٌّٙبط .

-7

ُ٠ؼ ّشف اٌّؼٍُ اٌغذ٠ذ ػٍ ٝاٌّّٙبد ٚاٌّغئ١ٌٚبد إٌّٛؽخ ثٗ .

-8

٠ؼًّ ػٍ ٝرٍج١خ اؽز١بعبد إٌّٙبط ِٓ ٚعبئً رؼٍ١ّ١خ ٚغ١ش٘ب .

-9
-10
-11

ّٛ ُٕ٠ع ف ٟأعبٌ١جٗ اإلششاف١خ ( ص٠بسح طف١خ ،اعزّبػب

د فشد٠خٚ ،سشبد

رشث٠ٛخٔ ،ششاد ،دسٚط رٛع١ٙ١خ) .
ُ٠طٍغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝخظبئض ٚأٔٛاع االخزجبساد اٌغ١ذح ِٚذِ ٜشاػبرٙب
ٌٍفشٚق اٌفشد٠خ .
ُ٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاالثزىبس ٚاٌزغذ٠ذ ثّب ٠ؾمك أ٘ذاف اٌّذسعخ .
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أٚافك

ِؾب٠ذ

أػبسع

أػبسع
ثشذح

أٚافك

اٌشلُ

اٌفمشح

-12

ُٕ٠ظُ اعزّبػبد ٌّؼٍّ ٟاٌّجبؽش اٌّزشبثٙخ ِٓ خالي ٌغٕخ اٌّجؾش ف ٟاٌّذسعخ .

-13

٠ؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش أعبٌ١ت اٌزذس٠ظ فِ ٟغبي اعزخذاَ رمٕ١بد اٌزؼٍ. ُ١

-14

٠ؾشص ػٍ ٝاٌزؼشف اٌ ٝإٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٌٍّشاؽً اٌزؼٍ١ّ١خ وبفخ .

-15

٠ؾشص ػٍ ٝرٕف١ز اٌّؼٌٍّ ٓ١زٛط١بد اٌّششف ٓ١اٌزشث. ٓ١٠ٛ

-16

٠ؼًّ ػٍ ٝرؾغٛٔ ٓ١ػ١خ اٌزؼٍ ُ١فِ ٟذسعزٗ .

ثشذح

أٚافك

ِؾب٠ذ

أػبسع

أػبسع
ثشذح

ال ا  :مجال الميارات اإلنسانية لمدير/ة المدرسة كقائد تربوي :
اٌشلُ

أٚافك

اٌفمشح

ثشذح

-1

ُ٠شاػ ٟاٌؼذاٌخ ف ٟرم ُ١١اٌّؼٍّ. ٓ١

-2

٠غزخذَ اٌؾضَ ٚاٌغذّ٠خ ف ٟاٌّٛالف اٌز ٟرزطٍت رٌه .

-3

٠ؾشص ػٍ ٝرشىِ ً١غّٛػخ خبطخ ثٗ ِٓ اٌّؼٍّ. ٓ١

-4

ُٛ٠فش أعٛاء ٚدّ٠خ ث ٓ١اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١ؾزفع ثؼاللبد ؽ١جخ ِؼ. ُٙ

-5

٠غؼ ٝاٌ ٝرّٕ١خ االرغب٘بد اال٠غبث١خ ٌذ ٜاٌّؼٍّٚ ٓ١اٌطٍجخ ٔؾ ٛاٌّذسعخ .

-6

ُ٠غبػذ ِؼٍّ ٗ١ػٍ ٝؽً ِشبوٍ. ُٙ

-7

٠ؤخز ثؤ٠ذ ٞاٌّؼٍّ ٓ١اٌغذد ٠ٚشغؼ. ُٙ

-8

٠زمجً آساء اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١ؾزشِٙب .

-9

ُ٠شوض ػٍ ٝاٌؼاللبد اٌشعّ١خ ف ٟاٌؼًّ .

-10

٠ض٠ذ ِٓ دافؼ١خ اٌّؼٍّٔ ٓ١ؾ ٛاٌؼًّ .

-11

ّٕ٠ؼ اٌّؼٍّ ٓ١اٌضمخ ثبٌٕفظ ف ٟاألداء .

-12

٠ؾشص ػٍ ٝاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك اٌٛاؽذ .

-13

ُ٠مذَ اٌضٕبء ٚاٌزشغ١غ إٌّبعت ٌٍّؼٍُ اٌّجذع .

-14

٠ؾزشَ ِشبػش ٚآساء اٌطٍجخ .

-15

ُ٠ششن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟارخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثشئ ْٚاٌّذسعخ .

أٚافك

ِؾب٠ذ

أػبسع

أػبسع
ثشذح

رابعا  :مجال الميارات التصورية ( اإلدراكية ) لمدير/ة المدرسة كقائد تربوي :
اٌشلُ

أٚافك

اٌفمشح

ثشذح

-1

٠زٕجؤ ثبٌّشىالد اٌّزٛلغ ؽذٚصٙب ٠ٚؼغ اعزشار١غ١خ ٌؾٍٙب .

-2

ُ٠ؾذد األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ٚاٌز ٟرغزط١غ اٌّذسعخ رؾم١مٙب خالي ػبَ .

-3

٠ؼغ خطخ عٕ٠ٛخ ٌّٛاصٔخ اٌّذسعخ ٛ٠ٚصػٙب ػٍ ٝاألٔشطخ اٌّخزٍفخ ف ٟػٛء
اؽز١بعبد اٌّذسعخ .
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أٚافك

ِؾب٠ذ

أػبسع

أػبسع
ثشذح

اٌشلُ

أٚافك

اٌفمشح

ثشذح

-4

٠ؼغ خطخ ٌزٛف١ش اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ ٌّششٚػبد ِذسع١خ ِغزمجٍ١خ.

-5

ُٕ٠ظُ اٌزشى١الد اٌّذسع١خ اٌغٕ٠ٛخ ػّٓ اؽز١بعبد اٌّذسعخ .

-6

٠زٍّظ اؽز١بعبد اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١ؼًّ ػٍ ٝرٛف١ش اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌزٌه.

-7

ٌذ ٗ٠اٌّمذسح ػٍ ٝلشاءح أفىبس اٌّؼٍّ٠ٚ ٓ١غزخذِٙب ف ٟر١ٙئزٌٍ ُٙزغ١١ش .

-8

أٚافك

ِؾب٠ذ

أػبسع

أػبسع
ثشذح

٠ؼًّ ػٍ ٝرطج١ك األفىبس ٚاٌزغبسة اٌزؼٍ١ّ١خ اٌغذ٠ذح ٌزّٕ١خ ِٙبساد
اٌّؼٍّ ٓ١ثطش٠مخ اثذاػ١خ .

-9

ُ٠ؾذد اِىبٔبد اٌج١ئخ اٌّؾٍ١خ ِٓ اعً خذِخ اٌّذسعخ .

-10

ُٛ٠اصْ ث ٓ١ػٍّٗ اإلداسٚ ٞاٌفٕ. ٟ

-11

٠زخز اٌمشاس إٌّبعت ف ٟاٌٛلذ إٌّبعت .

-12

ٌذ ٗ٠اٌجذائً إٌّبعجخ ٌّٛاعٙخ اٌّٛالف اإلداس٠خ ٚاٌفٕ١خ اٌطبسئخ .

-13

٠زبثغ اٌّغزغذاد اٌؼٍّ١خ ٛ٠ٚظفٙب ف١ِ ٟذاْ اداسرٗ اٌزشث٠ٛخ .

ِغ االؽزشاَ ٚاٌزمذ٠ش،،،،

اٌجبؽش
١ٌٚذ سػٛاْ
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ممحؽ رقـ ()4

مدارس العينة وأعداد المعمميف والمعممات فييا
المديرية

بيت لحـ

الخميؿ

جنوب الخميؿ

اسـ المدرسة

عدد

المعمميف/ات

بنات الخضر الثانوية

26

بنات العودة الثانوية

23

بنات حوساف الثانوية

21

ذكور بيت لحـ الثانوية

24

ذكور الزير الثانوية

19

ذكور دار صبلح الثانوية

19

أبو نجيـ الثانوية المختمطة

18

واد فوكيف الثانوية المختمطة

17

بنات وداد ناصر الديف الثانوية

36

بنات بركات الثانوية

26

بنات بني نعيـ الثانوية

34

بنات صوريؼ الثانوية

23

ذكور الحسيف الثانوية

35

ذكور طارؽ الثانوية

33

ذكور ابف رشد الثانوية

23

ذكور بيت أمر الثانوية

31

ذكور سعير الثانوية

34

بنات دو ار الثانوية

22

بنات المجد الثانوية

20

بنات إذنا الثانوية

28

بنات السموع الثانوية

26

ذكور ماجد أبو شرار الثانوية

21

ذكور الصرة الثانوية

17

ذكور الظاىرية الثانوية

23

ذكور رقعة الثانوية

26

الصرايعة الثانوية المختمطة

15
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المجموع

المجموع
العاـ

70

62

167

35

119

275
156

96

198
87

15

ممحؽ رقـ ()5

خصائص العينة الديمغرافية
المتغيرات
جنس المدير

المؤىؿ العممي لممدير

سنوات الخدمة لممدير كمعمـ/ة

سنوات الخدمة كمدير/ة

جنس المدرسة

موقع المدرسة

المديرية

جنس المعمـ

المؤىؿ العممي لممعمـ

سنوات الخدمة لممعمـ

العدد

النسبة المئوية

ذكر

309

56.2

أنثى

241

43.8

أقؿ مف بكالوريوس

31

5.6

بكالوريوس فقط

411

74.7

أكثر مف بكالوريوس

108

19.6

أقؿ مف  5سنوات

33

6.0

مف ( )10-5سنوات

113

20.5

أكثر مف  10سنوات

404

73.5

أقؿ مف  5سنوات

182

33.1

مف ( )10-5سنوات

203

36.9

أكثر مف  10سنوات

165

30.0

بنات

241

43.8

ذكور

262

47.6

مختمطة

47

8.5

مدينة

213

38.7

قرية

337

61.3

بيت لحـ

142

25.8

شماؿ الخميؿ

250

45.5

جنوب الخميؿ

158

28.7

ذكر

306

55.6

أنثى

244

44.4

أقؿ مف بكالوريوس

67

12.2

بكالوريوس فقط

401

72.9

أكثر مف بكالوريوس

82

14.9

أقؿ مف  5سنوات

113

20.5

مف ( )10-5سنوات

204

37.1

أكثر مف  10سنوات

233

42.4
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ممحؽ رقـ ()6

تسييؿ ميمة لمجامعات األردنية

114

ممحؽ رقـ ()7

تسييؿ ميمة لمديريات التربية والتعميـ

115

ممحؽ رقـ ()8

كتب التكميؼ لتطبيؽ االستبانة في مدارس العينة

116

فيرس الجداول
عنوان الجدول

رقم الجدول

الصفحة

1.4

خصائص المجتمع الديمغرافي

55

2.4

أعداد المعمميف في كؿ مديرية حسب الجنس

55

3.4

طريقة اختيار المدارس لعينة الدراسة

56

4.4

نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا ألداة الدراسة

57

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى إمتبلؾ مديري
المدارس الثانوية لميارات القيادة التربوية كما يراىا المعمموف

مدى إمتبلؾ الميارات القيادية التربوية في مجاؿ الميارات الذاتية لمدير

المدرسة مرتبة حسب األىمية

مدى إمتبلؾ الميارات القيادية التربوية في مجاؿ الميارات الفنية لمدير

المدرسة مرتبة حسب األىمية

مدى إمتبلؾ الميارات القيادية التربوية في مجاؿ الميارات اإلنسانية

لمدير المدرسة مرتبة حسب األىمية

مدى إمتبلؾ الميارات القيادية التربوية في مجاؿ الميارات التصورية

لمدير المدرسة مرتبة حسب األىمية

نتائج اختبار ت بيف متوسطات تقديرات المعمميف حسب متغير جنس

المعمـ

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات

المعمميف حسب متغير المؤىؿ العممي لممعمـ

األعداد ،المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعمميف حسب

متغير المؤىؿ العممي لممعمـ

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات
المعمميف حسب متغير خبرة المعمـ
اختبار توكي لممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير خبرة المعمـ في
المجاالت الذاتية ،الفنية ،التصورية
األعداد ،المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعمميف حسب
متغير خبرة المعمـ
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

رقم الجدول
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5

عنوان الجدول
نتائج اختبار ت بيف متوسطات تقديرات المعمميف حسب متغير موقع

المدرسة

نتائج اختبار ت بيف متوسطات تقديرات المعمميف حسب متغير جنس

المدير

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير

األعداد ،المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية حسب متغير المؤىؿ

العممي لممدير في المجاؿ الخاص بالميارات التصورية

اختبار توكي لممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير المؤىؿ العممي

لممدير في المجاؿ الخاص بالميارات التصورية

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

حسب متغير خبرة المدير كمعمـ

األعداد ،المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية حسب متغير خبرة المدير

كمعمـ في المجاؿ الخاص بالميارات اإلنسانية

اختبار توكي لممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير المؤىؿ العممي

لممدير في المجاؿ الخاص بالميارات اإلنسانية

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف

حسب متغير خبرة المدير كمدير

اختبار توكي لممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير خبرة المدير كمدير

في المجاؿ الخاص بالميارات اإلنسانية

األعداد ،المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية حسب متغير خبرة المدير
كمدير في المجاؿ الخاص بالميارات الذاتية واإلنسانية
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف
حسب متغير المديرية
اختبار توكي لممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير المديرية في
المجاالت األربعة
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الصفحة
70
71
72
73
73
74
75
75
76
77
77
78
79

رقم الجدول
25.5
26.5
27.5
28.5

عنوان الجدول
األعداد ،المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية لمدى امتبلؾ المديريف
لميارات القيادة التربوية حسب متغير المديرية
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات المعمميف
حسب متغير جنس المدرسة
اختبار توكي لممقارنات البعدية الثنائية حسب متغير جنس المدرسة في

المجاالت الذاتية ،واإلنسانية ،والتصورية

األعداد ،المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية لمدى امتبلؾ المديريف لميارات القيادة
التربوية حسب متغير جنس المدرسة
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الصفحة
80
81
82
83

فيرس األشكال
عنوان الشكل

رقم الشكل

الصفحة

1.3

العممية اإلدارية

31

2.3

نظرية الشبكة اإلدارية في أنماط السموؾ

41

3.3

األبعاد الثبلث في القيادة

44

4.3

أساليب القيادة األساسية كما حددىا ردف

44

5.3

نموذج دورة الحياة

45
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فيرس المالحق
رقـ

عنواف الممحؽ

الممحؽ

الصفحة

1

اإلستبانة األولية لمتحكيـ

101

2

أسماء المحكميف

107

3

اإلستبانة بصورتيا النيائية

108

4

مدارس العينة وأعداد المعمميف/ات فييا

112

5

خصائص العينة الديمغرافية

113

6
7

ُكتب تسييؿ ميمة لمجامعات األردنية

114

كتاب تسييؿ ميمة لمديريات التربية والتعميـ

115

8

ُكتب التكميؼ مف المديريات لتطبيؽ اإلستبانة في مدارس العينة

116
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فيرس المحتويات
الصفحات

الموضوع
اإلقرار

أ

الشكر

ب

التعريفات

ج

ممخص الدراسة بالمغة العربية

ىـ

ممخص الدراسة بالمغة اونجميزية ()Abstract

ح

الفصل األول :مقدمة الدراسة وخمفيتيا

1

المقدمة

1

مشكمة الدراسة

8

أسئمة الدراسة

9

فرضيات الدراسة

9

أىمية الدراسة ومبرراتيا

10

أىداؼ الدراسة

11

حدود الدراسة

11

الفصل ال اني :الدراسات السابقة

12

مقدمة

12

الدراسات العربية

12

الدراسات األجنبية

24

الخبلصة

28

الفصل ال الث :اإلطار النظري لمدراسة

29

مقدمة

29

مفيوـ اإلدارة

29

مفيوـ اإلدارة التربوية

31

القيادة التربوية

32

مفيوـ القيادة والقائد التربوي

32

العبلقة بيف القيادة التربوية واإلدارة التربوية

34

أنماط القيادة التربوية

35
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الصفحات

الموضوع
القيادة األوتوقراطية

35

القيادة الديمقراطية

36

القيادة المتساىمة أو المتسيبة أو الحرة

37

نظرية الرجؿ العظيـ

38

38

نظريات القيادة التربوية

38

نظرية السمات

نظرية  Xو  Yفي القيادة

39

نظرية الشبكة اإلدارية

40
41

نظرية ليكرت في القيادة

نظرية البعديف في القيادة

42

نظرية الخط المستمر

42

نظرية وليـ ردف

44
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النظرية الموقفية
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46
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46
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