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 ملخص

دفت الدراسة الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي ه

للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين، ومعرفة أثر كل من المتغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة، 

والمؤهل العلمي( في تقدير المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار 

( معلماً ومعلمةً تم اختيارهم بالطريقة 317الي للقيادة الموزعة. وتكونت عينة الدراسة من )الشم

( فقرة، وزعت 32العشوائية. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة مكونة من )الطبقية 

مدرسية، على ثالثة مجاالت تُمثل أبعاد القيادة الموزعة وهي: )الممارسات القيادية، والثقافة ال

درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في واإللهام بالرؤية(. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 

كما وأظهرت ، لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين قد جاءت بدرجة كبيرة

ممارسة مديري  نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لدرجة

 المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة تعزى لمتغيرات الدراسة. 

لواء المزار  ،المدارس الحكومية ،مديري المدارس ،القيادة الموزعة الكلمات المفتاحية:

 المعلمين. ،الشمالي

 

Abstract 

The purpose of this study is to show the practicing degree of 

governmental school principals in Al-Mazar Al-Shamali district for 
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distributed leadership from the perspectives of teachers, and to show the 

impact of the variables (Gender, Years of Experience and Qualification). 

The sample of the study consisted of (317) teachers. To achieve the above, 

a questionnaire consisted of (32) items was designed and distributed in 

three dimensions: (Leadership practices, School culture, Inspiration of 

vision). The results showed that the practicing degree of governmental 

school principals in Al-Mazar Al-Shamali district for distributed 

leadership from the perspectives of teachers was high. And also showed 

that there were no significant statistical differences in teachers' estimations 

due to the variables of the study.  

Keywords: Distributed Leadership, Principals, Governmental 

Schools, Al-Mazar Al-Shamali District, Teachers. 

 

 مقدمة الدراسة

يُعد موضوع القيادة من أبرز الموضوعات إثارة في علم اإلدارة، فالقيادة اإلدارية أصبحت 

أكانت هذه المؤسسة تربوية أو غير تربوية، من أبرز المعايير التي تُحدد نجاح أي مؤسسة سواء 

وتُعد القيادة التربوية نبض العمل اإلداري ألنها تُمثل عامالً هاماً في نجاح أو فشل اإلدارة التعليمية 

من كونها تقوم  القيادةعلى جميع أطراف العملية التعليمية، وتنبع أهمية  لما فيها من تأثير ُمباشر

بدور أساس يؤثر في عناصر العملية اإلدارية فتجعل اإلدارة أكثر ديناميكية وفاعلية، وتعمل كأداة 

 ُمحركة لتحقيق أهدافها.

وأصبحت تُشكل التطورات المتسارعة التي تواجهها المؤسسات التربوية في هذا العصر 

والمالئمة للقيام بالمهام التعليمية التعلمية تحديات للقيادة التربوية في اختيار القيادة المناسبة 

المطلوبة على أكمل وجه؛ إذ أن النمط المتمركز حول المدير أو اقتصار اإلدارة على أفراد ُمحددين 

في ميادين  ةالسريع ات، بما يتناسب والتطورداخل المدرسة لم يعد مناسباً لتسيير العمل اإلداري

ة هذا العصر، عث عن أنماط أُخرى جديدة ومتطورة تتناسب وطبيالمعرفة المختلفة، مما يتطلب البح

 (.Al-Khuzairi, 2010) الية في األداءلتحقيق كفاءة ع

القيادة الناجحة هي التي تُساعد األفراد والجماعات ( أن Ayasrah, 2006) ويرى عياصرة

على إدراك احتياجاتهم ومواجهتها، والعاملون في المؤسسة كأفراد يحتاجون إلى التقدير والتقبل، 

والقائد الكفء هو الذي يشعر باآلخرين من خالل ممارسته للسلوك القيادي المناسب، فيستجيبون 

ن خوف وإنما عن احترام، وتُساعد ُمشاركة العاملين في المنظمة لتوجيهاته ويُنفذون تعليماته ال ع

تُساعد المشاركة القائد في التعرف كما وفي عملية ُصنع القرار على ترشيد عملية اتخاذ القرارات، 

على كافة اآلراء التي يُقدمها أصحاب العقول الناضجة والتجارب الواسعة، والتي يُمكن من خاللها 

ديل الُمالئم للهدف، وهذا يُساعد على اتخاذ القرار الرشيد، باإلضافة إلى أن ُمشاركة تقييم اختيار الب
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العاملين للقائد في ُصنع القرار تُساعد على قبول العاملين للقرار وعدم معارضتهم له بعد إصداره، 

 .حيلولة دون تنفيذهوتخفف من العقبات التي يخلقونها لل

تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، على نمط القيادة والذي يُعد  ويتوقف نجاح اإلدارة المدرسية في

، ومع (Al-Shathry, 2010) من أهم عناصرها، بل وتُعد الركيزة األساسية في العملية اإلدارية

بروز مداخل تنظيمية جديدة برزت أيضاً نماذج جديدة للقيادة تُنادي بضرورة وجود نمط مختلف 

يد من القادة داخل المؤسسة الواحدة، ومن بين هذه األنماط القيادية للقيادة يتناسب مع وجود العد

الحديثة ما يُعرف بالقيادة الموزعة والذي ينطوي على قدر كبير من الثقة المتبادلة، والدعم، 

 (.Gronn, 2000المدرسة )ء، والتعاون بين مختلف العاملين في واالستقصا

المفاهيم الحديثة في المنطقة العربية، إال أن هذا المفهوم بدأ ويُعد مفهوم القيادة الموزعة أحد 

(، وبالتالي فإن القيادة الموزعة هي 1950تداوله في خمسينات القرن الماضي وبالتحديد في عام )

واحدة من أقدم مفاهيم القيادة الموصى بها لتحقيق األهداف التنظيمية من خالل العاملين. حيث كان 

لسابق هو الشخص الوحيد المسؤول عن المدرسة، ولكي يصل لهذا المنصب مدير المدرسة في ا

كان ال بُد أن يتميز كُمعلم ناجح، واعتماد سنوات الخدمة أساساً لترقيته، ثم جاءت التطورات في 

قطاع التعليم لتضيف أدواراً ومهمات ومسؤوليات للعاملين بالمدرسة، مما أدى إلى ظهور أنماط 

 (. Duif, 2013قيادة التربوية منها نمط القيادة الموزعة )جديدة من أنماط ال

 وتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم القيادة الموزعة وتنوعت تنوعاً كبيراً شأنها في 

ذلك شأن جميع المفاهيم المتعلقة بمجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ حيث يرى ماسكول 

(Mascall, 2009: 220أن القيادة الموز ) ،عة هي: "إشراك العديد من األفراد في النشاط القيادي

حيث توجد القيادة الموزعة عندما يقوم العديد من األفراد بالتبادل، أو الُمشاركة في المسؤوليات 

التبادلية، والتي تقع عادة في يد فرد واحد". كما وتُعرف القيادة الموزعة بأنها: "صيغة جديدة نشأت 

في المدارس وذلك من أجل توسيع دائرة النفوذ والسلطة والتأثير إلى جماعات  حديثاً لتوزيع السلطة

وأفراد ليوظفوا قُدراتهم، ومهاراتهم، وإمكانياتهم بطريقة تختلف عن التسلسل الهرمي للقيادة 

  عرف الشهراني(. كما وتُ Arrowsmith, 2007: 22واإلدارة داخل المؤسسات" )

(Al-Shahrani, 2010: 6 )ة الموزعة بأنها: "القيادة التي تعتمد على ُمشاركة الُمعلم في القياد

القيادة واالنتقال من الهرمية الفوقية إلى القيادة الجماعية األفقية، بحيث تتنوع الصالحيات في ظل 

 شرط الُمساءلة الدائمة".

النظر إليها وتُعنى القيادة الموزعة عموماً بفكرة الُمشاركة في القيادة داخل المؤسسة، ويُمكن 

باعتبارها إيماناً بفكرة الفريق القيادي، واالعتقاد بأن السلطة أو القيادة ينبغي أال ترتكز في يد 

شخص واحد بل تُصبح متاحة للجميع، كما تقوم فكرة القيادة الموزعة على حاجة المؤسسات 

في إدارتها وقيادتها،  التربوية إلى المزيد من القادة عن ذي قبل ألنها أصبحت أماكن أكثر تعقيداً 

بما يدعو إلى نبذ أساليب القيادة التقليدية التي ترتكز على فكرة القائد األوحد، َوتَبني أساليب قيادية 

 (.NCSL, 2007أكثر ديمقراطية )
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( أن فكرة القيادة الموزعة تعني أنه ليس James, & et al. 2007ويؤكد جيمس وآخرون )

عليا هو الذي يقود، ولكن تُعني أن القيادة يُمكن أن يُمارسها أي فقط من يُشغل مناصب قيادية 

شخص في أي موقع بالمنظمة، ولذلك يُمكن النظر إليها على أنها سمات شخصية أو أسلوب أو 

ممارسة يقوم بها أشخاص في مستويات ُمختلفة داخل المنظمة، ومن هّنا فإن مفهوم القيادة الموزعة 

من أساليب القيادة األُخرى التي تتبع التنظيم الهرمي للُسلطة والقيادة، حيث يُعد على النقيض تماماً 

( االنتباه إلى أنه على Harris, 2003: 317تسير القيادة من أعلى إلى أسفل. وتلفت هاريس )

الرغم من أن القيادة الموزعة تتطلب الحد من مركزية القائد حتى يعطي الفرصة آلخرين ليقوموا 

دية داخل المدرسة، إال أن ذلك ال يُعني بالضرورة أن يكون ُكل شخص قائداً، فالفكرة بممارسات قيا

في القيادة الموزعة هي أنها فقط تفتح الباب أمام إمكانية وجود صيغة قيادية تتسم بقدر أكبر من 

 الديمقراطية والجماعية.

من سمات ( مجموعة West Chester University, 2007وتورد جامعة ويست تشيستر )

ناجحة إلدارة المؤسسات التربوية،  وخصائص القيادة الموزعة والتي تُبرر األخذ بها كاستراتيجية

 وتتمثل هذه الخصائص بما يأتي:

القيادة الموزعة تجلب النجاح في التعامل مع الُمشكالت والتهديدات والتغيير، وهي ال تُشجع  .1

ذلك بشدة؛ فمن الممكن أن تُثمر األفكار الجيدة  تبادل األفكار والتشارك فيها فقط، وإنما تتطلب

عن نتائج إيجابية حيث يكون فريق العمل ُمستعداً لتشجيع عملية االنتقال من المفهوم إلى 

 الواقع.

القيادة الموزعة تُشجع على استخدام طرق جديدة غير تقليدية؛ فباستخدام القيادة الموزعة  .2

خالل المراعاة مع األشياء واختبار صحتها من  نستطيع أن نبحث عن وسائل أفضل للتعامل

 المحسوبة للمخاطر.

تؤدي األخطاء في الغالب إلى اكتشاف مداخل واتجاهات  ،في بيئة العمل بالقيادة الموزعة .3

 جديدة قيمة.

في ظل القيادة الموزعة ليس ُكل شخص صانع قرار، بل يُعد ُكل شخص خبيراً يُسهم بخبرته  .4

 في عملية صنع القرار.

ة أو الذين يفضلون القيادة الموزعة ليست مخصصة لألفراد الخارجين على عرف الجماع .5

 العمل لوحدهم.

بالتعاون والثقة وليس بالمنافسة بين الوحدات واألقسام؛ فالجميع القيادة الموزعة تهتم  .6

 يتشاركون نفس الرسالة واألهداف حتى وإن اختلفت طريقة ُمساهمة ُكل فرد فيها.

 ذات فعالية وكفاءة وأهمية أكثر. دة الموزعة لكل فرد أن يجعل وظيفتهتُتيح القيا .7

 في ظل القيادة الموزعة كل فرد له قيمة وتأثير وأهمية في إنجاز العمل. .8
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وتناولت العديد من الدراسات األبعاد األساسية التي تقوم عليها القيادة الموزعة، حيث حددت 

 .Scribner, & et alبُعد واحد وهو المعلمين القادة ) إحدى الدراسات أبعاد القيادة الموزعة في

( في ثالثة أبعاد ُمختلفة وهي الرؤية Elmore, 2000: 8(؛ وحددتها دراسة إلمور )88 :2007

والرسالة واألهداف، ثم ثقافة الُمنظمة، وأخيراً التشارك في المسؤولية؛ وحددتها دراسة ليثوود 

( بتنظيم المدرسة، ورؤية المدرسة، وقيادة مدير Leithwood, & et al. 2007: 49وآخرون )

المدرسة؛ بينما حددتها دراسات أُخرى في أربعة أبعاد وهي: رؤية المدرسة، وقيادة مدير المدرسة، 

دراسة كامبورن  حددت(؛ كما Storey, 2004: 255والبرنامج التعليمي، والمعلمين القادة )

( أبعاد القيادة الموزعة في ستة أبعاد وهي: تنظيم Camburn, & et al. 2003: 350وآخرون )

، والنتائج، والمعلمين القادة، وقيادة مدير المدرسة؛ التعليمي والبرنامجالمدرسة، وثقافة المدرسة، 

( أبعاد القيادة الموزعة في سبعة أبعاد مختلفة تتمثل Davis, 2009: 87وحددت دراسة ديفز ) اكم

لمدرسة، وثقافة المدرسة، والبرنامج التعليمي، والنتائج، والمعلمين في: تنظيم المدرسة، ورؤية ا

 القادة، وقيادة مدير المدرسة.

واستناداً إلى ذلك اعتمد الباحث في دراسته الحالية على ثالثة أبعاد يرى أنها تفي بالمطلوب 

زعة وهي: لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة المو

 )الممارسات القيادية، والثقافة المدرسية، واإللهام بالرؤية(.

( أن القيادة الموزعة ليست نمط من أنماط القيادة، Anderson, 2007يعتقد أندرسون )و

عام لفهم مختلف األنماط اإلدارية والقيادية، ففي حين كانت البحوث في مجال القيادة  ولكنه إطار

 ،سلوكيات وسمات من يتولون وظائف قيادية مثل المديرين ومساعديهمفي السابق تركز على 

وعلى السياق التنظيمي والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها القيادة، تركز القيادة الموزعة على كيفية 

والمعلمين والمواقف التي  من خالل التفاعالت الناشئة بين القادة ،تشكيل الممارسات القيادية

 يتفاعلون فيها.

( أن دور القيادة الموزعة يكمن في عملية تحويل Harris, 2003: 321وترى هاريس )

المدارس إلى مجتمعات للتعلم، حيث تعرف هاريس هذه المجتمعات بأنها تلك التي يقوم فيها 

ويكون لديهم شعور مشترك بالهدف  ،المعلمون بالمشاركة في عملية صنع القرار واتخاذه

ويتقبلون المسؤولية المشتركة عن نتائج أعمالهم، ومن أجل بناء  ،عاونيوينخرطون في العمل الت

هذه المجتمعات ترى هاريس أنه ينبغي على المدارس أن تؤسس مناخاً من التعاون قائماً على 

التواصل والتشارك وخلق فرص للمعلمين لكي يعملوا معاً، وال يُمكن أن يتأتى ذلك إال عن طريق 

يادة التي تعوق العمل التطويري الذي يتم تحت قيادة المعلمين داخل المدرسة، التخلي عن أساليب الق

ومن هُنا فإن مبدأ قيادة المعلم كأحد أشكال القيادة الموزعة يُعد أساساً لبناء ُمجتمعات التعلم في 

المدارس، وذلك ألنه ببساطة يقوم على العمل التعاوني الذي يُنجزه المعلمون معاً من أجل أن 

 لموا من بعضهم البعض. يتع

إن تبني مدخل القيادة الموزعة، الذي يُركز على منح ( Al-Hariri, 2007وترى الحريري )

وبشكل منتظم لممارسة أدوار قيادية بالمدرسة، وإشراكهم في عملية صنع  للمعلمينفرصة أكبر 
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غير متوقعة منهم، القرار واتخاذه، وتوسيع دورهم ليتجاوز حدود حجرة الدراسة، وممارسة أدوار 

كل ذلك سيعود بالعديد من الفوائد اإليجابية والتي تنعكس على المناخ التنظيمي في المدرسة، فعلى 

الديمقراطية في ممارسة العمل اإلداري داخل المدرسة، عن طريق ما  سبيل المثال: تعزيز مبادئ

جيع نشر ثقافة التغيير يحدث من مشاركة فعالة، وزيادة شعور المعلمين باحتراف المهنة، وتش

 التنظيمي، وإضفاء الحيوية على عمل المعلمين عن طريق تفاعلهم مع زمالئهم.

إن القيادة الموزعة في المدرسة تُعد عامالً هاماً وأساسياً يؤثر وبشكل فاعل ويرى الباحث 

سمات القيادة في انتماء المعلمين للمدرسة، فعندما يقود المعلمين مديراً تتوافر فيه جميع خصائص و

الموزعة، فإنه بذلك يوفر لهم دعماً مهنياً، ويراعي حقوقهم ومشاعرهم، ويُسهم في خلق ثقافة 

مدرسية تساهم في جعلهم معلمين مشاركين وصانعين لكافة القرارات المتعلقة بالمدرسة، كما 

اد بيئة ويعمل على تسهيل سبل االتصال والتواصل، وتجاوز أنماط العمل البيروقراطي، وإيج

 الجادة في تطوير المدرسة وتحقيق أهدافها. ةمدرسية فاعلة يستطيع المعلمون من خاللها المساهم

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

قيادية انبثقت فكرة الدراسة من واقع عمل الباحث في مدارس ترى أن إدارتها تتبع أنماطاً 

صارمة في التعامل مع المعلمين، وهناك  أنماطاً مختلفة خالل إدارتها لمدارسها، فمنهم من يتبع 

المتساهلون، ومنهم من يتشاور مع المعلمين ويأخذ بآرائهم، كما الحظ الباحث األثر الكبير الذي 

درجة ممارسة ومن هُنا جاءت الدراسة الحالية للكشف عن  تتركه معاملة مدير المدرسة لمعلميه،

 ي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين فيها.مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمال

 إلى اإلجابة عن السؤالين اآلتيينوتحديداً سعت الدراسة 

ما درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة من  .1

 وجهة نظر المعلمين؟

بين متوسطات استجابات ( α=0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

أفراد العينة حول درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة 

 الموزعة تعزى لمتغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي(؟

 أهداف الدراسة

زار هدفت الدراسة الحالية الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء الم

الشمالي للقيادة الموزعة، وتعرف أثر كل من المتغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل 

العلمي( في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي 

 للقيادة الموزعة.
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 أهمية الدراسة

تناولت الكشف عن درجة ممارسة مديري تكمن األهمية النظرية للدراسة الحالية في كونها قد 

المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة، كما أنها تشكل مصدراً يدعم الجانب 

المعرفي من خالل ما قدمته من معلومات تتعلق بالقيادة الموزعة ومجاالتها المختلفة؛ والتي قد 

ن، كما وتكمن األهمية العملية للدراسة الحالية من يستفيد منها المهتمون ومديرو المدارس والباحثو

خالل ما توصلت إليه من نتائج، والتي قد تسهم في توجيه أنظار أصحاب القرار في وزارة التربية 

والتعليم ومديري المدارس في حال األخذ بهذه النتائج من أجل تحسين الواقع المفروض بتخطيط 

الواقع وتحفيزه نحو األفضل، ووضع الخطط لتحسين  البرامج المالئمة وتصميمها، أو تعزيز

الظروف التي يعمل فيها مدراء المدارس والمعلمون، لينعكس هذا إيجابياً على روحهم المعنوية 

ومن ثم على أدائهم، مما يكون دافعاً لهم إلى االبتكار واإلبداع والعطاء وبالعملية التعليمية إلى 

 األفضل.

 حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على تحديد درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية  وضوعية:الحدود الم −

 للقيادة الموزعة.

 طبقت هذه الدراسة على عينة من معلمي المدارس الحكومية.  الحدود البشرية: −

 اقتصرت هذه الدراسة على مديرية التربية والتعليم في لواء المزار الشمالي. الحدود المكانية: −

 .2017 /2016طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الزمانية:الحدود  −

تتحدد نتائج الدراسة الحالية باألداة التي استخدمت فيها لجمع البيانات،  المحددات اإلجرائية: −

من حيث صدقها ومؤشرات ثباتها، وكل ما وفرته من شروط تتعلق باختيار أفراد العينة، 

 ج المستخدم فيها، وبطبيعة التحليل اإلحصائي.وبطبيعة المنه

 مصطلحات الدراسة

على أنها: "قدرة ( Al-Qahtani, 2008: 81) ويُعرفها القحطاني القيادة الموزعة:

المدرسة على ترك قنوات االتصال مفتوحة تماماً مع العاملين، ومنحهم الثقة التامة وُمشاركتهم في 

ويُعرفها الباحث إجرائياً  إبداء الرأي بما يخدم ويفيد الجماعة".اتخاذ القرارات، وتشجيعهم على 

بأنها مدخل قيادي إجرائي يقوم على توزيع عدد من المهام والمسؤوليات واألدوار القيادية على 

المعلمين، وذلك من خالل تفويض السلطة والُمشاركة في صنع القرارات المختلفة واتخاذها، 

وتفعيل الشراكة المجتمعية، بهدف تطوير األداء المدرسي واالرتقاء  وممارسة األنشطة المدرسية،

 به.
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وتُعرف إجرائياً بأنها مؤسسة تعليمية خاضعة إلشراف وزارة التربية  المدرسة الحكومية:

والتعليم في األردن، يتعلم بها الطالب الدروس بمختلف العلوم وتكون الدراسة فيها ضمن مرحلتين 

 ية، والمرحلة الثانوية.وهي: المرحلة األساس

ويُعرف إجرائياً بأنهم األشخاص الذين يعينون أو يكلفون بخطاب رسمي  مديرو المدارس:

من مدير التربية والتعليم في لواء المزار الشمالي بإدارة المدارس وفق ما يمتلكونه من سمات 

من خالل سلوكهم، معينة وكفايات تؤهلهم للقيادة التربوية وقدرة في التأثير على اآلخرين 

 وممارستهم المتميزة التي تنعكس على من يعملون معه.

ويُعرف إجرائياً بأنهم األشخاص الذين يتم تعيينهم ليقوموا بتعليم الطالب  معلمو المدارس:

في إحدى مدارس لواء المزار الشمالي، من خالل قيامهم بتوجيه خبراتهم ومعارفهم إليهم باستخدام 

 الوسائل واألساليب المبسطة والتي تجعل الطالب يتقبل ذلك بسهولة.مجموعة من الطرق و

 الدراسات السابقة

لقد أجرى الباحث مسحاً للدراسات التي تناولت القيادة الموزعة ومجاالتها ذات العالقة 

بموضوع الدراسة الحالية عربياً وعالمياً، حيث تم ترتيبها وفقاً لتسلسلها الزمني من األقدم إلى 

 ث، كما يأتي:األحد

( دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين القيادة الموزعة Davis, 2009أجرى ديفيس )

واألداء المدرسي، حيث قدمت هذه الدراسة اختباراً للعالقة بين كل واحد من األبعاد السبعة للقيادة 

التعليمي، األدوات الفنية، الموزعة )رؤية المدرسة، التنظيم المدرسي، الثقافة المدرسية، البرنامج 

قيادة المعلم، قيادة المدير(، واألداء المدرسي، واستخدم الباحث المنهج الكمي والذي يُعد االختبار 

األنسب للدراسات التي تهدف إلى اختبار النظرية، وتم جمع البيانات من خالل استخدام استبيان 

( مدرسة في 34الدراسة المؤلفة من معلمي ) القيادة الموزعة المسحية والذي طُبق على أفراد عينة

المناطق الحضرية من منطقة أتالنتك التعليمية الوسطى. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن هُناك 

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين القيادة الموزعة واألداء المدرسي، وأظهرت النتائج أن 

ت داللة إحصائية على األداء في مهارة القراءة، كما البعد الفني في القيادة الموزعة يملك عالقة ذا

واظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين كل من األبعاد التالية )رؤية المدرسة، البرنامج 

 التعليمي، الجانب الفني، قيادة المعلم(، وبين مستوى األداء.

مارسات دراسة هدفت إلى التعرف على واقع م (Al-Shathry, 2010)وأجرى الشثري 

( مديراً، 83القيادة الموزعة لدى مديري المدارس الثانوية في مدينة الرياض والبالغ عددهم )

( ُمشرفاً، ولتحقيق هدف الدراسة 39ومشرفي اإلدارة المدرسية في مدينة الرياض وعددهم )

البيانات، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، معتمداً على االستبانة كأداة رئيسية في الجمع 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن هُناك تفاوت في موافقة أفراد عينة 

الدراسة على تحقيق الممارسات القيادية الموزعة في مدارس التعليم العام، حيث تتراوح ما بين 

درجة منخفضة. موافقتهم بدرجة عالية على تحقيق الممارسات القيادية الموزعة وما بين موافقتهم ب
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وخلصت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة تُعزى 

لمتغير الوظيفة الحالية، وأيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة 

 الدراسة طبقاً لمتغير المؤهل العلمي.

دراسة هدفت الكشف عن فهم مديري المدارس ( Abu Nayeem, 2011وأجرى أبو نعيم )

في بنغالديش لنظرية القيادة ومدى استخدامهم ألسلوب القيادة الموزعة، ومدى اشراك المديرين 

( معلماً من 20( مدارس، و)4لمعلميهم في األنشطة القيادية، واشتملت عينة الدراسة على مديري )

يث تم اختيار  المدارس األربعة من بين العشر المدارس الثانوية في مدينة دكا في بنغالديش، ح

األوائل في مدينة دكا وفقاً لنتائج اختبار الثانوية العامة، وتم اجراء مقابالت شبه منظمة مع المديرين 

وتطبيق مسح على المعلمين، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث تم 

نات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: امتالك استخدام االستبانة كأداة لجمع البيا

مديري المدارس للمعرفة التجريبية الكافية حول قيادتهم لمدارسهم، حيث تم تطوير معظم مهاراتهم 

القيادية من خالل الخبرة والتي تُركز على القيادة التربوية. باإلضافة إلى قلة إدراك مديري المدارس 

رية واألساليب المختلفة ومفاهيم القيادة المدرسية باعتبار أنهم لم تتح لديهم الفرصة إلى المعرفة النظ

 للخضوع إلى برامج تدريبية عن القيادة. 

دراسة هدفت إلى وضع أنموذج مقترح باستخدام مدخل  (Al-Ani, 2013) وأجرى العاني

خالل توظيف فرق عمل يتم  القيادة الموزعة في إدارة مدارس التعليم األساسي بسلطنة ُعمان، من

تشكيلها من المعلمين الذين يمتلكون األدوات والدوافع والكفايات القيادية، التي يحتاجون إليها في 

إدارة المدرسة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وذلك من خالل تحليل البيانات الكمية والنوعية 

( مديراً في 22يري المدارس بلغ عددهم )التي جمعت باستخدام مقابلة شبه مقننة من عينة من مد

مدارس محافظتي مسقط والباطنة، وتوصلت الدراسة إلى أنه باإلمكان توظيف مدخل القيادة 

الموزعة في إدارة مدارس التعليم األساسي، عن طريق تشكيل فرق عمل في ظل ثقافة تنظيمية 

تالحم ونكران الذات، والشعور يقودها مجلس إدارة المدرسة، يُشاع فيها التعاون والتآلف وال

المتبادل باالنتماء والوالء وااللتزام، كما وتوصلت نتائج الدراسة إلى وضع أنموذج إلدارة المدرسة 

 ومتطلبات تنفيذه باستخدام مدخل القيادة الموزعة. 

( دراسة هدفت إلى تحليل ممارسات المعلمين والتي تؤثر Lizotte, 2013وأجرى ليزوتي )

في القيادة الموزعة سواء كان هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً، وتحديد مدى إدراك المعلمين لمزايا 

وسلبيات األداء، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث تم اختيار عينة 

ي المرحلة المتوسطة في المدارس الموجودة في األرياف ( معلماً من معلم57مكونة من )

والضواحي في والية ماساشوستس، واستخدام الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، كما استخدم 

المقابلة أيضاً كأداة أُخرى لجمع البيانات، حيث أُجريت مع ثالث مجموعات مختلفة اشتملت على: 

وخبيرة في القيادة الموزعة، وخلصت الدراسة إلى  معلمين، ومختصين، وشخصيات مرجعية

مجموعة من النتائج من أهمها: كان مديرو المدارس على وعي تام بإدراكات المعلمين لممارساتهم 

% من المعلمين أجمعوا 95القيادية والتي لها أثر إيجابي أو سلبي في القيادة الموزعة، وأن نسبة 

مدرسة، ودعمهم ألنشطة القيادة الموزعة في المدرسة، كما على فهم نمط القيادة السائدة في ال
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أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين يدعمون بقوة فكرة الثقافة التنظيمية للمدرسة، ووجوب 

اشتمالها على ممارسات لتنمية القيادة الموزعة، وسيرها جنباً إلى جنب مع رسالة المدرسة 

 ورؤيتها. 

دراسة هدفت التعرف إلى درجة  (Abu Hasab Allah, 2014وأجرى أبو حسب هللا )

ممارسة مديري المدارس االبتدائية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة وعالقتها بالروح المعنوية لدى 

المعلمين، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام 

التأكد من صدقها وثباتها، وتكون مجتمع الدراسة من جميع  االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم

( معلماً ومعلمة، وتكونت عينة 8783معلمي المدارس االبتدائية في محافظات غزة والبالغ عددهم )

( معلماً ومعلمة، حيث تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وأظهرت نتيجة 460الدراسة من )

غزة للقيادة الموزعة كانت ة مديري المدارس االبتدائية بمحافظات الدراسة إلى أن درجة ممارس

كبيرة، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة الموزعة تُعزى 

لمتغير الدراسة )الجنس( ولصالح اإلناث، ومتغير الدراسة )الجهة الُمشرفة( ولصالح الوكالة، كما 

فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة الموزعة تُعزى لمتغير  أظهرت النتائج عدم وجود

 الدراسة )سنوات الخدمة(.

 ,Al-Yaqoobi, Al-Ani & Al-Ghanboosiوالعاني والغنبوصي ) وأجرت اليعقوبية

دراسة هدفت إلى وضع آليات ُمقترحة لتوظيف القيادة الموزعة بين المعلمين ومساعدي ( 2015

األوائل، وذلك لتطوير األداء المدرسي بمدارس التعليم األساسي بسلطنة  علمينالمديرين والم

ُعمان، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، حيث تم تصميم استبانة وجهت 

لعينة الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التعليم األساسي بسلطنة ُعمان، وتكونت 

( من معلمي ومساعدي المديرين والمعلمين األوائل، وخلصت الدراسة 645عينة الدراسة من )

إلى أن درجة ممارسة القيادة المدرسية الموزعة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة ُعمان قد 

كانت متوسطة، وأظهرت نتيجة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين واقع القيادة 

)الجنس( ولصالح الذكور، ومتغير الدراسة )المؤهل العلمي(  ومتغير الدراسةالمدرسية الموزعة 

 ولصالح المؤهل بكالوريوس، ومتغير الدراسة )المحافظة( ولصالح محافظة جنوب الباطنة.

( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مديري  ,2015Abu-Zerوأجرى أبو زر )

قتها بمستوى الفاعلية الذاتية لدى معلميهم، المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة وعال

ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي )التحليلي(، مستخدماً استبانة لقياس درجة 

ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين، 

جاالت هي: اإللهام بالرؤية، الممارسات القيادية، ( فقرة تم تقسيمها إلى ثالثة م30واشتملت على )

( 19الثقافة المدرسية، واستبانة أُخرى لقياس مستوى الفاعلية الذاتية لدى المعلمين مشتملة على )

فقرة، وتم التأكد من صدق وثبات األداتين، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في المرحلة 

( 400( معلماً ومعلمة، وتكونت عينة الدراسة من )4857عددهم )الثانوية بمحافظات غزة والبالغ 

معلماً ومعلمة حيث تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة 

مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين قد جاءت بدرجة 
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة كبيرة، باإلضافة إلى وجود فرو

لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة تُعزى لمتغير الجنس 

ولصالح اإلناث، وأشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة متوسطات درجات تقدير أفراد العينة 

 للقيادة الموزعة تُعزى لمتغيري الدراسة )المؤهل العلمي وسنوات الدراسة(.

ويالحظ من الدراسات السابقة أنها تنوعت في موضوعاتها، وأهدافها، وأدواتها، وأساليبها. 

في تعزيز الدراسة الحالية وإنضاج وعليه يُمكن القول أن الدراسات السابقة كان لها دور مهم 

مساراتها، رغم وجود بعض االختالفات في األهداف أو األدوات أو األساليب، وإن لتنوع الدراسات 

السابقة وتناولها جوانب كثيرة من العمليات اإلدارية أكسب الباحث سعة في االطالع بكل جوانب 

ها، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في العمل اإلداري فيما يتعلق بالقيادة الموزعة ومجاالت

تطوير أداة جمع البيانات، والتعرف على نتائجها، ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية، واستخدام 

المعالجات اإلحصائية المناسبة، وفي تدعيم بعض اآلراء المتعلقة باإلطار النظري. وبالنظر إلى 

ت السابقة، ياُلحظ أن الدراسة الحالية تميزت عن الدراسات الدراسة الحالية وما يُميزها عن الدراسا

والتي درست درجة ممارسة  –في حدود علم الباحث –السابقة في كونها تُعد الدراسة األُولى 

 مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين.

 الطريقة واإلجراءات

الطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث لتحقيق أهداف الدراسة، حيث تضمن هذا الجزء 

تضمن وصفاً لمنهج الدراسة، ولمجتمعها، ولعينتها، وأداتها، وطرق التحقق من صدق هذه األداة 

وثباتها، وإجراءاتها، ومتغيراتها، والمعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها لإلجابة عن سؤالي 

 الدراسة.

 الدراسةمنهج 

تم استخدام المنهج الوصفي للكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء 

 لجمع أساسية فيه أداة االستبانة حيث تُعدالمزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين، 

 مناسباً وطبيعة هذه الدراسة وأهدافها. وتحليلها نظراً لكونه المطلوبة البيانات

 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع ُمعلمي المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي. وقد بلغ 

في  2016/2017عدد المعلمين حسب احصائيات وزارة التربية والتعليم األردنية للعام الدراسي 

 .( معلماً ومعلمةً 942مديرية تربية لواء المزار الشمالي )

 عينة الدراسة

العشوائية، بحيث كان العدد اإلجمالي ألفراد العينة الطبقية تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 

( استبانة 13( من أفراد مجتمع الدراسة، تم االستغناء عن )%35( معلماً ومعلمةً بنسبة )330)
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صبح حجم منها كونها غير مستوفية للمعلومات الديموغرافية الخاصة بأفراد عينة الدراسة، وبهذا أ

 ( يبين توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة.1( معلماً ومعلمة؛ والجدول )317العينة )

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة: (1جدول )

 النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 44.2 % 140 ذكر

 %55.8  177 أنثى

 %100.0  317 الكلي

 سنوات الخبرة

 % 54.89 174 سنوات 10أقل من 

 % 45.11 143 سنوات فأكثر 10من 

 100.0 % 317 الكلي

 المؤهل العلمي

 66.9 % 212 بكالوريوس فما دون

 33.1 % 105 دراسات عليا

 100.0 % 317 الكلي

 أداة الدراسة

لتقيس درجة ممارسة مديري المدارس بناء أداة الدراسة َّ لغايات تحقيق أهداف الدراسة، تم

الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين، وذلك بعد الرجوع 

أبو زر  كدراسة إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة البحثية

(2015Abu-Zer, ) اليعقوبية والعاني والغنبوصي )ودراسة ؛Al-Yaqoobi, Al-Ani & 

Al-Ghanboosi, 2015) ودراسة ؛( أبو حسب هللاAbu Hasab Allah, 2014) ؛ حيث تم

مجاالت؛  ثالثة( فقرة في صورته النهائية، وقد تم توزيعهن على 32التوصل إلى مقياس مكون من )

اإللهام مجال فقرة، و 12وله  الممارسات القياديةفقرة، ومجال  14وله  الثقافة المدرسيةهي: مجال 

وقد تّم تبني تدريج ليكرت الخماسي، وعلى النحو اآلتي: )كبيرة جداً وتأخذ  ،اتفقر 6وله  بالرؤية

درجات، قليلة وتأخذ درجتين، قليلة جداً  3درجات، متوسطة وتأخذ  4درجات، كبيرة وتأخذ  5

 وتأخذ درجة واحدة(.

 صدق أداة الدراسة

الدراسة؛ تم عرضها بصورتها األولية على مجموعة من للتحقق من صدق المحتوى ألداة 

المحكمين من أعضاء هيئة تدريس من المتخصصين في مجاالت: اإلدارة التربوية، وأصول 

التربية، والقياس والتقويم في جامعات اليرموك، واألردنية، وجدارا، والبلقاء التطبيقية، وذلك 

من الناحية اللغوية، ومدى مناسبتها من الناحية  بغرض إبداء مالحظاتهم حول مدى مناسبة البنود

المنطقية للمجاالت التي أدرجت ضمنها، وأي مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة. وقد تم األخذ 

 بكافة مالحظات المحكمين التي تمثلت في مجملها في إعادة الصياغة اللغوية لبعض البنود.
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 ثبات أداة الدراسة

راسة تم حساب معامالت ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة للتحقق من ثبات أداة الد

كرونباخ ألفا من خالل بيانات العينة االستطالعية التي اختيرت من خارج عينة الدراسة، حيث 

( معلماً ومعلمةً، وألغراض حساب ثبات اإلعادة باستخدام معامل ارتباط بيرسون 35تكونت من )

العينة االستطالعية بفاصل زمني مدته أسبوعان، وذلك كما هو تمت إعادة التطبيق على أفراد 

 (.2موضح في الجدول )

 .قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة لألداة ومجاالتها: (2جدول )

 عدد الفقرات ثبات اإلعادة ثبات االتساق الداخلي األداة ومجاالتها

 14 0.86 0.93 الثقافة المدرسية

 12 0.87 0.95 القياديةالممارسات 

 6 0.84 0.91 اإللهام بالرؤية

 32 0.86 0.93 الكلي للمقياس

( ولمجاالتها 0.93(، أن ثبات االتساق الداخلي لألداة قد بلغت قيمتها )2يالحظ من الجدول )

( 0.86(، في حين أن ثبات اإلعادة ألداة الدراسة قد بلغت قيمته )0.95-0.91تراوحت بين )

كما يتضح من خالل دالالت الصدق والثبات السابقة أنها (. 0.87-0.84ولمجاالتها تراوحت بين )

األداة في التطبيق النهائي على عينة  ء أداة الدراسة؛ مما جعل الباحث يتبنىمؤشر على جودة بنا

 .الدراسة

 معيار تصحيح أداة الدراسة

تم اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدريج المطلق؛ بهدف إطالق األحكام على األوساط 

والفقرات التي تتبع لكلٍّ منها، وذلك على النحو اآلتي: درجة  اومجاالتهللقيادة الموزعة الحسابية 

ة ممارسة القيادة الموزع(، درجة 2.33 –1يقابلها متوسط حسابي ) ممارسة القيادة الموزعة قليلة

يقابلها  كبيرة ممارسة القيادة الموزعة (، درجة3.66 -2.34متوسطة يقابلها متوسط حسابي )

 (.5.00 -3.67متوسط حسابي )

 متغيرات الدراسة

 سة على المتغيرات اآلتيةاشتملت الدرا

 المتغيرات المستقلة، وهي الً:أو

 الجنس، وله فئتان: )ذكر، أنثى(. −

 سنوات فأكثر(. 10سنوات، من  10من  سنوات الخبرة، وله مستويان: )أقل −

 المؤهل العلمي، وله مستويان: )بكالوريوس فما دون، دراسات عليا(. −
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 :المتغير التابع وهوثانياً: 

ية لواء  مديرية ترب ية في  مدارس الحكوم عاملين في ال مات ال وجهات نظر المعلمين والمعل

 .ممارسة مديري المدارس فيها للقيادة الموزعة حول درجة المزار الشمالي

 المعالجة اإلحصائية

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة؛ تم إجراء المعالجات اإلحصائية اآلتية:

فقد تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ؛ لإلجابة عن سؤال الدراسة األول .1

للمجاالت، مع مراعاة ترتيب المجاالت لكل مجال من مجاالت الدراسة والفقرات التي تتبع 

 ثم الفقرات في ضوء المجاالت التي تتبع لها تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية.

 فقد تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني؛ .2

 وتحليل التباين الثالثي المتعدد.

 نتائج الدراسة

عرضاً مفصالً، للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي هدفت إلى يتضمن هذا الجزء 

التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة 

 من وجهة نظر المعلمين، واختالف ذلك تبعاً لعدد من المتغيرات.

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول عرض ومناقشة

"ما درجة ممارسة مديري المدارس  ة عن سؤال الدراسة األول الذي نصَّ على:لإلجاب

"، فقد تم حساب ؟الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقيادة الموزعة ومجاالتها لدى مديري المدارس 

زار الشمالي من وجهة نظر المعلمين، مع مراعاة ترتيب األبعاد تنازلياً وفقاً الحكومية في لواء الم

 (.3ألوساطها الحسابية، وذلك كما في الجدول )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقيادة الموزعة ومجاالتها لدى مديري : (3جدول )

المعلمين مرتبة تنازلياً وفقاً ألوساطها المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي من وجهة نظر 

 .الحسابية

 الرتبة
رقم 

 المجال
 المجال

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 الممارسة

 كبيرة 0.37 4.22 الممارسات القيادية 2 1

 كبيرة 0.38 4.13 الثقافة المدرسية 3 2

 متوسطة 0.56 3.14 اإللهام بالرؤية 1 3

 كبيرة 0.35 3.83 الكلي
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المزار الشمالي مديري المدارس الحكومية في لواء ممارسة ( أن درجة 3يالحظ من الجدول )

(، حيث بلغ الوسط الحسابي الكلي للمقياس كبيرةمن وجهة نظر المعلمين قد كانت )للقيادة الموزعة 

لديهم وفقاً للترتيب  القيادة الموزعة(. وجاءت مجاالت 0.35(، وبانحراف معياري بلغ )3.83)

(، 4.22في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي مقداره ) الممارسات القياديةاآلتي: مجال 

في المرتبة  الثقافة المدرسية(؛ تاله مجال كبيرة) ممارسة(، وبدرجة 0.37وبانحراف معياري )

 ممارسةة (، وضمن درج0.38(، وبانحراف معياري )4.13الثانية بمتوسط حسابي مقداره )

(، 3.14بمتوسط حسابي مقداره ) واألخيرة في المرتبة الثالثة اإللهام بالرؤية(؛ تاله مجال كبيرة)

ويفسر الباحث السبب في ذلك  .()متوسطة ممارسة(، وضمن درجة 0.56وبانحراف معياري )

قدرات الثقة الكافية لدى مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي بربما يعود إلى 

والمعلمين في  المدرسة ابية الطيبة والمتبادلة بين مديرمعلميهم، باإلضافة إلى توافر العالقات اإليج

المدرسة والتي تنعكس بشكل إيجابي وفاعل على تقديرات المعلمين بممارسة مديريهم للقيادة 

الموزعة وبدرجة كبيرة. ويعزو الباحث أيضاً السبب في ذلك ربما يعود إلى وعي وإدراك العديد 

ما لها من دور من مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي بأهمية القيادة الموزعة و

فاعل وكبير في زيادة دافعية المعلمين في المدرسة نحو المهام الموكلة إليهم، األمر الذي يؤدي إلى 

تخفيف األعباء اإلدارية عن كاهل المديرين لذلك كانت درجة ممارستهم للقيادة الموزعة كبيرة 

ام العديد من مديري حسب وجهة نظر معلميهم في مدارسهم. وربما يعود السبب في ذلك إلى قي

ثقة والتعاون والتنافس والعمل الجماعي بين المدارس في لواء المزار الشمالي بتعزيز روح ال

المعلمين عند تطبيقهم لألعمال اإلدارية الموكلة إليهم. كما ويُفسر الباحث السبب في ذلك ربما يعود 

س الحكومية في لواء المزار الشمالي إلى أن كثرة األعباء اإلدارية الملقاة على عاتق مديري المدار

إشراك معلميهم بالمهام اإلدارية تبني مفهوم القيادة الموزعة ورسخت لديهم قناعة وميل بضرورة 

 لتهيئة قيادات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية. 

( Abu Hasab Allah, 2014أبو حسب هللا )اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

نتائجها إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الموزعة قد جاءت بدرجة والتي خلصت 

والتي خلصت نتائجها إلى أن درجة (  ,2015Abu-Zerأبو زر )تقدير كبيرة، ومع نتيجة دراسة 

ممارسة مديري المدارس للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين قد جاءت بدرجة كبيرة أيضاً. 

 ,Al-Yaqoobiاليعقوبية والعاني والغنبوصي )ة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة بينما اختلفت نتيج

Al-Ani & Al-Ghanboosi, 2015 ) والتي خلصت نتائجها إلى أن درجة ممارسة مديري

 المدارس للقيادة الموزعة من وجهة نظر معلميهم في مدارسهم قد جاءت بدرجة تقدير متوسطة.

االنحرافات المعيارية لفقرات القيادة الموزعة لدى مديري كما تم حساب األوساط الحسابية و

المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي المقترنة بمجال الممارسات القيادية من وجهة نظر 

المعلمين، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن المجال الذي تتبع له تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية، 

 (.4) وذلك كما في الجدول
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات القيادة الموزعة لدى مديري : (4جدول )

المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي المقترنة بمجال الممارسات القيادية من وجهة نظر 

 .المعلمين  مرتبةً تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 الفقرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

1 9 
يشرك المدير المعلمين في وضع الخطط 

 االستراتيجية للمدرسة.
 كبيرة 0.46 4.80

2 8 
يكلف المدير بعضاً من المعلمين في 

 المدرسة بإدارة االجتماعات العامة.
 كبيرة 0.50 4.76

3 3 
يشرك المدير معلميه في المدرسة بعملية 

 المختلفة.اتخاذ القرارات 
 كبيرة 0.56 4.57

4 6 
يُفعل المدير دور المعلمين في حل 

 المشكالت التعليمية واإلدارية.
 كبيرة 0.57 4.44

5 1 
يقدم المدير التغذية الراجعة التطويرية 

 لقادة األنشطة.
 كبيرة 0.59 4.31

6 10 
يمنح المدير فرصاً كافية للمعلمين 

 لإلبداع.
 كبيرة 0.65 4.18

7 4 
المدير المهام اإلدارية على  يوزع

 معلميه بشفافية كالً حسب قدراته.

4.08 0.73 
 كبيرة

8 11 
يوفر المدير لقادة األنشطة موارد كافية 

 لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

4.00 0.68 
 كبيرة

9 2 
يعمل المدير على تنسيق وتوجيه 

 األعمال بشكل فاعل.

3.94 0.66 
 كبيرة

10 7 
القدرات الفردية والجماعية يعزز المدير 

 إلنجاز العمل على نحو فعال

3.94 0.66 
 كبيرة

11 12 
يُنسب المدير المعلمين لدورات المهام 

 القيادية.
 كبيرة 0.77 3.87

12 5 
يوفر المدير للمعلمين الجدد فرصاً لشغل 

 بعض األدوار القيادية في المدرسة.
 كبيرة 0.69 3.71

 كبيرة 0.37 4.22 المجموع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي ( أن 4يتبين من الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية للقيادة  المزار الشماليالمدارس الحكومية في لواء 

(، 3.71الموزعة على بنود المجال األول )الممارسات القيادية( محصورة بين متوسط حسابي )
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والتي تنص على: "يشرك المدير المعلمين 9(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.80ي )ومتوسط حساب

(، 4.80في وضع الخطط االستراتيجية للمدرسة" في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي بلغ )

( والتي تنص 8(، وبدرجة ممارسة كبيرة؛ وجاءت الفقرة رقم )0.46وبانحراف معياري بلغ )

المعلمين في المدرسة بإدارة االجتماعات العامة" في المرتبة الثانية،  على "يكلف المدير بعضاً من

  (، وبدرجة ممارسة كبيرة.0.50(، وبانحراف معياري بلغ )4.76وبمتوسط حسابي بلغ )

شعور مديري المدارس الحكومية بحجم  ويُفسر الباحث السبب في ذلك ربما يعود إلى أن

دارس األمر الذي يدفعهم إلشراك معلميهم بوضع الخطط المسؤولية الملقاة عليهم بإدارتهم للم

االستراتيجية للمدرسة وتقييمها باستمرار، باإلضافة إلى تكليفهم بإدارة االجتماعات العامة إيماناً 

منهم بأن هذه المهام تؤدي إلى تطوير األداء المهني واألكاديمي للمعلمين وتعزز من مهاراتهم 

( والتي تنص على: "يوفر المدير للمعلمين الجدد فرصاً لشغل 5رقم ) بينما جاءت الفقرة المهنية.

(، وبانحراف 3.71بعض األدوار القيادية في المدرسة" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )

 (، وبدرجة ممارسة كبيرة. 0.69معياري بلغ )

مديري المدارس الحكومية ويُفسر الباحث السبب في ذلك ربما يعود إلى أنه وبالرغم من قناعة 

بأن إبداعات معلميهم تنعكس باإليجاب على مكانة المدرسة وتميزها عن المدارس األُخرى، إال أن 

اعتقادهم بأن العمل اإلداري هو حق أصيل لهم وال يجوز أن يقوم به المعلمين الجدد ألسباب عدة 

ة كافية في هذا المجال، باإلضافة منها عدم تقبل المعلمين أنفسهم أن يرأسهم معلم ليس لديه خبر

وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع  يجة ذلك.إلى تخوف المديرين من تحمل العواقب التي قد تحدث نت

والتي أشارت نتائجها إلى مجيء مجال الممارسات  ( ,2015Abu-Zerأبو زر )نتيجة دراسة 

 .القيادية في المرتبة الثالثة

واالنحرافات المعيارية لفقرات القيادة الموزعة لدى مديري كما تم حساب األوساط الحسابية 

المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي المقترنة بمجال الثقافة المدرسية من وجهة نظر 

المعلمين، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن المجال الذي تتبع له تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية، 

 (.5) وذلك كما في الجدول
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019(، 1)33لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات القيادة الموزعة لدى مديري : (5جدول )

المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي المقترنة بمجال الثقافة المدرسية من وجهة نظر 

 .المعلمين  مرتبةً تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 الفقرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 0.57 4.62 يثق المدير بقدرات المعلمين ثقة كاملة. 9 1

2 6 
يؤمن المدير بقدرات معلميه في تحسيين 

 مستوى أداء الطلبة.
 كبيرة 0.63 4.50

3 14 
يشيييييجع المدير المعلمين في المسييييياهمة 

 بالقضايا التعليمية.
 كبيرة 0.55 4.44

4 2 
المييدير الثقيية واالحترام المتبييادل يعزز 

 بين المعلمين في المدرسة.
 كبيرة 0.60 4.42

5 13 
يوفر الميييدير الوقيييت الكيييافي للمعلمين 
لتحقيق إنجيييازات ذات قيمييية للمعلمين 

 والمدرسة.
 كبيرة 0.64 4.41

6 7 
مدير مفهوم العمل الجماعي  يرسييييييخ ال

 لدى المعلمين لتحقيق أهداف المدرسة.
 كبيرة 0.66 4.41

7 3 
يا  مدير بمعرفة كبيرة بالقضيييييييا يتمتع ال

 التعليمية الحالية.
 كبيرة 0.62 4.37

8 10 
يعقد المدير االجتماعات المختلفة تضييييم 
جميع المعلمين للتشيييييياور وتبادل اآلراء 

 فيما يخص أداء المدرسة. 
 كبيرة 0.56 4.32

9 11 
يييعييزز الييميييدييير روح الييمييبيييادرة ليييدى 

 المعلمين في المدرسة.
 كبيرة 0.70 4.19

10 8 
يهتم المدير باألنشيييييطة المدرسيييييية التي 

 تخدم المجتمع المحلي.
 كبيرة 0.68 4.02

11 1 
يهيئ المدير مناخاً تعاونياً يسيييهل عملية 
االتصيييييال والتواصيييييل بين جميع أفراد 

 المدرسة.
 كبيرة 0.81 3.72

12 5 
يحفز المييدير الطيياقييات اإلبييداعييية لييدى 

 العاملين في المدرسة.
 كبيرة 0.80 3.70

13 4 
يعزز المدير قيم المشييييييياركة لتشييييييجيع 
المعلمين على المشيييييييياركيية في تطوير 

 المدرسة.
 متوسطة 0.92 3.50

14 12 
يلتزم المدير بالموضيييييوعية والشيييييفافية 

 عند توزيع الجداول المدرسية.
 متوسطة 1.07 3.15

 كبيرة 0.38 4.13 المجموع



 19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُسامة المصاروة

 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي ( أن 5يتبين من الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية للقيادة  المزار الشماليالمدارس الحكومية في لواء 

(، 3.15الموزعة على بنود المجال الثاني )الثقافة المدرسية( محصورة بين متوسط حسابي )

يثق المدير بقدرات ( والتي تنص على: "9ة رقم )(، حيث جاءت الفقر4.62ومتوسط حسابي )

(، وبانحراف معياري بلغ 4.62" في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي بلغ )المعلمين ثقة كاملة

يؤمن المدير بقدرات ( والتي تنص على "6(، وبدرجة ممارسة كبيرة؛ وجاءت الفقرة رقم )0.57)

(، 4.50المرتبة الثانية، وبمتوسط حسابي بلغ )" في معلميه في تحسين مستوى أداء الطلبة

  (، وبدرجة ممارسة كبيرة.0.63وبانحراف معياري بلغ )

ويُفسر الباحث السبب في ذلك ربما يعود إلى الثقة العالية لدى مديري المدارس الحكومية  

عليم من بمعلميهم وبقدراتهم من خالل الترحيب بإسهامات المعلمين في القضايا ذات العالقة بالت

( والتي تنص 12بينما جاءت الفقرة رقم )جانب وتحسين مستوى أداء الطلبة من جانب آخر أيضاً. 

" في المرتبة األخيرة، يلتزم المدير بالموضوعية والشفافية عند توزيع الجداول المدرسية على: "

  .متوسطة، وبدرجة ممارسة 1.07(، وبانحراف معياري بلغ )3.15بمتوسط حسابي بلغ )

ن السبب في ذلك ربما يعود إلى أنه وبالرغم من توخي معظم مديري المدارس ويُفسر الباحث أ

الحكومية في لواء المزار الشمالي للعدل والمساواة في توزيع الجداول المدرسية والتي يُسهم بشكل 

ين في األداء فاعل في توفير مناخاً إيجابياً لإلبداع داخل المدرسة، إال أن وجود تفاوت لدى المعلم

الصفي يُفرض على مديري المدارس التفاوت في توزيع الحصص والجداول المدرسية أحياناً. كما 

أنه ربما يعود السبب في ذلك إلى العالقات الشخصية بين بعض مديري المدارس ومعلميهم والتي 

نتيجة هذه الدراسة  وتختلف تؤدي دوراً غير نزيهاً في توزيع الجداول الدراسية بين المعلمين أيضاً.

والتي أشارت نتائجها إلى مجيء مجال الثقافة  ( ,2015Abu-Zerأبو زر )مع نتيجة دراسة 

 المدرسية في المرتبة األولى.

كما تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات القيادة الموزعة لدى مديري 

المقترنة بمجال اإللهام بالرؤية من وجهة نظر المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي 

المعلمين، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن المجال الذي تتبع له تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية، 

 (.6) وذلك كما في الجدول
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات القيادة الموزعة لدى مديري : (6جدول )

الحكومية في لواء المزار الشمالي المقترنة بمجال اإللهام بالرؤية من وجهة نظر المعلمين  المدارس 

 .مرتبةً تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 الفقرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

1 4 

يُناشييييييد المدير المعلمين في المدرسيييييية 

المدرسيييية للمشيييياركة في تحقيق أهداف 

 الُمشتركة.

 كبيرة 0.59 4.13

2 1 
يتحدث المدير عن التوجهات المستقبلية 

 التي توجه العمل داخل المدرسة.
 كبيرة 0.72 3.78

3 6 

يوضييح المدير للمعلمين كيفية الوصييول 

لتحقيق مصيييييييييالحهم من خالل تحقيق 

 الرؤيا الُمشتركة.

 كبيرة 0.73 3.74

4 2 
واعدة لما يقدم المدير صييورة مسييتقبلية 

 ينبغي أن تكون عليه المدرسة مستقبالً.
 متوسطة 0.93 2.78

5 5 
يتحييدث المييدير بقنيياعيية راسييييييخيية عن 

 الهدف األسمى لعملنا الذي نقوم به.
 قليلة 0.97 2.27

6 3 
يرسييييم المدير صييييورة كبيرة لما نطمح 

 لتحقيقه.
 قليلة 1.01 2.14

 متوسطة 0.56 3.14 المجموع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي ( أن 6يتبين من الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية للقيادة  المزار الشماليالمدارس الحكومية في لواء 

(، 2.14الموزعة على بنود المجال الثالث )اإللهام بالرؤية( محصورة بين متوسط حسابي )

يُناشد المدير المعلمين " ( والتي تنص على:4(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.13ومتوسط حسابي )

" في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي شتركةفي المدرسة للمشاركة في تحقيق أهداف المدرسة المُ 

. ويُفسر الباحث السبب في (، وبدرجة ممارسة كبيرة0.59(، وبانحراف معياري بلغ )4.13بلغ )

ذلك إلى أن مدير المدرسة ال يستطيع تحقيق طموحات وآمال المدرسة بمفرده وبمعزل عن المعلمين 

شاركته في حل القضايا التربوية المختلفة سعياً في مدرسته، فيحتاج إلى دعم ومؤازرة المعلمين وم

( والتي تنص 1وجاءت الفقرة رقم ) للوصول إلى حلم وطموحات المدرسة المخطط لها ُمسبقاً؛

على "يتحدث المدير عن التوجهات المستقبلية التي توجه العمل داخل المدرسة" في المرتبة الثانية، 

ويفسر  (، وبدرجة ممارسة كبيرة.0.72اري بلغ )(، وبانحراف معي3.78وبمتوسط حسابي بلغ )

، الباحث السبب في ذلك ربما يعود إلى أن مدير المدرسة يضع رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها

يتطلب أن يُذكر المعلمين بهذه األهداف في كل مناسبة، لشحذ  وهذامما يجعله أمام تحٍد لتحقيقها، 
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ( والتي تنص على: "3بينما جاءت الفقرة رقم ) مة.هممهم نحو تحقيقها بصورة ُمستمرة ودائ

(، 2.14" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )المدير صورة كبيرة لما نطمح لتحقيقه

السبب في ذلك ربما يعود  ، وبدرجة ممارسة قليلة. ويُفسر الباحث1.01)وبانحراف معياري بلغ )

ي لواء المزار الشمالي على رسم صورة كبيرة قدرة معظم مديري المدارس الحكومية ف إلى

الرؤية وواضحة للطموحات واآلمال التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها بشكل فاعل من خالل 

والرسالة واألهداف التي تضعها المدرسة، إال أن طبيعة طلبة المدارس الحكومية تجعل مديري 

وتختلف نتيجة  التربوية التي تتعلق بهم.المدارس في انشغال دائم ومستمر بالقضايا والمشكالت 

والتي أشارت نتائجها إلى مجيء مجال  ( ,2015Abu-Zerأبو زر )هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

 اإللهام بالرؤية في المرتبة الثانية.

 لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيعرض ومناقشة ا

فروق ذات داللة إحصائية عند  "هل هناك لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي نصَّ على:

( بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة مديري α =0.05مستوى الداللة )

المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة تعزى لمتغيرات )الجنس، وسنوات 

افات المعيارية للقيادة ؛ فقد تم حساب األوساط الحسابية واالنحرالخبرة، والمؤهل العلمي(؟"

الموزعة لدى مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي من وجهة نظر المعلمين وفقاً 

 (.8لمتغيراتهم، وذلك كما في الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (8جدول )

 .قيادة الموزعة حسب متغيرات الدراسةالحكومية في لواء المزار الشمالي لل

 المتغير مستويات المتغير
 المتوسط الحسابي

واالنحراف 
 المعياري

 مجاالت القيادة الموزعة
الممارسات 

 القيادية
الثقافة 
 المدرسية

اإللهام 
 بالرؤية

 الجنس

 ذكر
 3.09 4.06 4.14 المتوسط الحسابي

 800. 7350. 620. االنحراف المعياري

 أنثى
 3.19 4.20 4.30 المتوسط الحسابي 

 580. 6410. 560. االنحراف المعياري

سنوات 

 الخبرة

 سنوات 10أقل من 
 3.15 3.96 4.17 المتوسط الحسابي 

 930. 8320. 730. االنحراف المعياري 

 سنوات 10أكثر من 
 3.13 4.30 4.27 المتوسط الحسابي 

المؤهل 

 العلمي

 680. 650. 570. االنحراف المعياري 

 بكالوريوس فما دون
 3.04 4.03 4.15 المتوسط الحسابي

 780. 780. 610. االنحراف المعياري

 دراسات عليا
 3.24 4.23 4.29 المتوسط الحسابي

 770. 710. 610. االنحراف المعياري
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الحسابية لتقديرات المعلمين (، وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات 8يالحظ من الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة ناتجة عن 

اختالف مستويات متغيرات الدراسة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ تم إجراء تحليل 

المزار الشمالي للقيادة  التباين الثالثي )بدون تفاعل( لدرجة ممارسة مديري المدارس في لواء

الموزعة من وجهة نظر المعلمين وفقاً لمتغيرات الدراسة، وقد أشارت النتائج المتعلقة بهذا السؤال 

( تعزى ألي من متغيرات α =0.05عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المعلمين لدرجة ممارسة مديري الدراسة )الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي( في تقديرات 

 (.9المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة، وذلك كما هو مبين في الجدول )

وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي على  الجنسمتغيرات  ألثرالثالثي  تحليل التباين:  (9جدول )

درجة تقدير المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة 

 .الموزعة

 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات 
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 1410. 3.853 0.771 1 7710. الجنس

 5690. 1.980 0.396 1 3960. الخبرةسنوات 

 1890. 5.862 1.173 1 1.173 المؤهل العلمي

   0.2001 313 62.692 الخطأ

    316 65.032 الكلي

( ألثر 5.862(، )1.980(، )3.853( أن قيم )ف( المحسييوبة بلغت )9يتضييح من الجدول )

 تقديرات المعلمين لدرجة متغيرات الدراسييييية )الجنس، وسييييينوات الخبرة، والمؤهل العلمي( على

، وهي قيم غير دالة المزار الشييمالي للقيادة الموزعةمديري المدارس الحكومية في لواء  ممارسيية

(، مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى α =0.05إحصائياً عند مستوى الداللة )

مديري  ممارسييةارس لدرجة ( بين المتوسييطات الحسييابية لتقديرات معلمي المدα =0.05الداللة )

على مجاالت الدراسييية كافة، وعلى  المزار الشيييمالي للقيادة الموزعةالمدارس الحكومية في لواء 

  المقياس )ككل( تعزى ألي متغير من متغيرات الدراسة.

ويُفسيييييير الباحث السييييييبب في عدم وجود فروق ذات داللة إحصييييييائية في تقديرات المعلمين 

المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة تعزى لمتغير لدرجة ممارسة مديري 

الدراسيييييية )الجنس(، أن المعلمين الذكور واالناث قد يكون لديهم وجهة نظر واحدة في أن مديري 

المدارس الحكومية في لواء المزار الشييييييمالي يُمارسييييييون القيادة الموزعة بكفاءة وفاعلية وبنفس 

تفاوت كبير، اعتقاداً منهم بأن معظم المدراء والمديرات ُمتشابهون من حيث المستوى دون وجود 

التأهيل التربوي واألكاديمي، كما وأن المدراء والمديرات يخضعون لنفس ورش العمل والدورات 

واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة  التربوية واإلدارية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.

والتي أشيييارت نتائجها إلى وجود فروق ( Abu Hasab Allah, 2014أبو حسيييب هللا )دراسييية 
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الموزعة تُعزى 

-Al-Yaqoobi, Alاليعقوبية والعاني والغنبوصييييي )لمتغير الدراسيييية الجنس؛ ونتيجة دراسيييية 

Ani & Al-Ghanboosi, 2015) ة إحصائية لوالتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات دال

في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسييييييية مديريهم للقيادة الموزعة تعزى لمتغير الجنس؛ ونتيجة 

والتي أشيييييارت نتائجها أيضييييياً إلى وجود فروق ذات داللة  (,2015Abu-Zerأبو زر )دراسييييية 

إحصييييائية في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسيييية مديري المدارس للقيادة الموزعة تُعزى لمتغير 

 الدراسة الجنس.

ويُفسيييييير الباحث السييييييبب في عدم وجود فروق ذات داللة إحصييييييائية في تقديرات المعلمين 

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة تعزى لمتغير 

الدراسيية )سيينوات الخبرة(، أن مديري المدارس يُعاملون جميع المعلمين في مدارسييهم وفق نظام 

بوصيييفهم أشيييخاصييياً مختلفين في مييز بين ُمعلم صييياحب خبرة طويلة ومعلم ُمسيييتجد، واحد دون ت

، كما ويمكن تفسيييير تخصيييصييياتهم ومشيييتركين في أهداف واحدة أال وهي أهداف العملية التربوية

ذلك بأن زيادة سيييينوات الخبرة ال تُعني مزيداً من االلتزام لتطبيق القيادة الموزعة، وهذا يدل على 

ات وأهداف اإلدارة المدرسيييية في توزيع القيادة ال يعتمد بالضيييرورة على سييينوات أن تحقيق غاي

اتفقت  والتدريب الشيخصيي على ممارسية القيادة. ،واالسيتعداد ،الخبرة بقدر ما يعتمد على الرغبة

والتي أشيييييارت ( Abu Hasab Allah, 2014أبو حسيييييب هللا )هذه النتيجة مع نتيجة دراسييييية 

نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصيييائية في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسييية مديري 

أبو زر المدارس للقيادة الموزعة تُعزى لمتغير الدراسية سينوات الخدمة )الخبرة(؛ ونتيجة دراسية 

(2015Abu-Zer, ) ائية في والتي أشييارت نتائجها أيضيياً إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصيي

تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الموزعة تُعزى لمتغير الدراسة سنوات 

 الخبرة.

كما ويُفسيير الباحث السييبب في عدم وجود فروق ذات داللة إحصييائية في تقديرات المعلمين 

تعزى لمتغير  لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة

شمالي يتعاملون  سة )المؤهل العلمي(، على أن مديري المدارس الحكومية في لواء المزار ال الدرا

مع جميع المعلمين على اختالف درجاتهم العلمية بنفس المعاملة، ودون النظر إلى المؤهل العلمي 

هذه النتيجة مع نتيجة اتفقت  عند إشييييييراك المعلمين بالمهام القيادية واإلدارية وتوزيعها عليهم.

والتي أشييارت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات داللة  (Al-Shathry, 2010الشييثري )دراسيية 

إحصييييائية في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسيييية مديري المدارس للقيادة الموزعة تُعزى لمتغير 

والتي أشارت نتيجتها أيضاً  ( ,2015Abu-Zerأبو زر )الدراسة المؤهل العلمي؛ ونتيجة دراسة 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس 

للقيادة الموزعة في مدارسييهم تُعزى لمتغير الدراسيية المؤهل العلمي. بينما اختلفت هذه النتيجة مع 

سة  ,Al-Yaqoobi, Al-Ani & Al-Ghanboosiاليعقوبية والعاني والغنبوصي ) نتيجة درا

شارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لدرجة  (2015 والتي أ

 ممارسة مديري المدارس للقيادة الموزعة تُعزى لمتغير الدراسة المؤهل العلمي.



 ......"درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في ـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019(، 1)33لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح 

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث، فإنه يوصي بما يلي:

 التي تؤيد تطبيق مفهوم القيادة الموزعة بين المديرين والمعلمين. نشر الثقافة −

مدارس الحكومية لمواكبة كل جديد في علم اإلدارة  − مديري ال فة ل ية مكث تدريب عقد دورات 

 التربوية والتعرف على أنماط القيادة وكيفية تطبيق نمط القيادة الموزعة في مدارسهم.

الموزعة في تنمية اإلبداع اإلداري لدى المديرين  إجراء دراسيييييية للتعرف على دور القيادة −

 والمعلمين.
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