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 ملخص

األنماط القيادية الممارسةةةةة وها تأا بطنماط التاةةةةال اىدار  لد  تعرف هدفت الدراسةةةةة 

مدير  المدارس الحكومية في محافظة جرش، وكذلك معرفة أثر متغيرات )المرحلة التعليمية، 

ونم   القياد والجنس، وسةةةةةةنوات اليدمة في اىدارة( في تقديرات أفراد هينة الدراسةةةةةةة للنم  

( مديًرا ومديرة تم اختيارهم بالطريقة 150هينة الدراسةةةة م  )التاةةةال الممارس لديأمك تكونت 

ستبانتي ؛ األولى لقياس األنماط القيادية الممارسة، ك القادية سة تم تطوير ا ولتحقيق أهداف الدرا

( فقرة، موزهةةةة هلى أربعةةةة مجةةةالت، هي: النم  الةةةديمقراطي، والنم  35وتكونةةةت م  )

سيبي، والنم  اال الممارس، وتكونت  األتو راطي، والنم  الت الترسلي، والثانية لقياس نم  الت

( فقرة، موزهة هلى أربعة مجالت، هي: نم  التاال الأاب ، ونم  التاال الااهد، 23م  )

ونم  التاةةةةةةال األفقي، ونم  التاةةةةةةال متعدد التجاهات )اللةةةةةةبكي(، بعد التحقق م  دللت 

 األنماط القيادية الممارسةةةةةة لد  مدير  المدارس أن  صةةةةةد أما وثباتأماك أنأرت نتادر الدراسةةةةةة 

قراطي في المرتبةةة األولى  الحكوميةةة في محةةافظةةة جرش جةةا:ت كةةا تي: النم  القيةةاد  الةةديمت

بمستو  تقدير )مرتفع(، تاه النم  القياد  الترسلي في المرتبة الثانية بمستو  تقدير )متوس (، 

الثة بمسةةةةةةتو  تقدير )متوسةةةةةة (، وأخيًرا النم  القياد  ثم النم  القياد  التسةةةةةةيبي في المرتبة الث

كذلك أنأرت النتادر أن  أنماط التاال األتتتو راطي في المرتبة الرابعة بمستو  تقدير )متوس (ك 

ن ِّفَت جميعأا وفقًا ألوساطأا الحسابية ضم  مستو  الممارسة لد  مدير  المدارس الحكومية  صت

لتاةةةال األفقي في المرتبة األولى، تاه النم  اللةةةبكي، ثم ممارسةةةة )متوسةةة (؛ حين جا: نم  ا

وأنأرت النتادر أن   يم معامات ارتباط بيرسةةون  النم  الاةةاهد، وأخيًرا نم  التاةةال الأاب ك

لعا ة األنماط القيادية بطنماط التاةةةةةةال الممارسةةةةةةة لد  مدير  المدارس الحكومية كانت دالة 
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كما أنأرت النتادر وجود فرق دال إحاةةةةةةاديًا هند  (ك05كα≤0إحاةةةةةةاديًا هند مسةةةةةةتو  الدللة )

لد  مدير  المدارس في النم  القياد  ونم  التاةةةةةةال الممارس  (05كα≤0مسةةةةةةتو  الدللة )

وفي (ك الحكومية يتعز  لمتغيرات الدراسة )المرحلة التعليمية، الجنس، سنوات اليدمة في اىدارة

 مجموهة م  التوصياتكضو: نتادر الدراسة خلص الباحن إلى 

القيادة التربوية، النم  القياد ، التاال اىدار ، أنماط التاال اىدار ،  الكلمات الدالة:

 مدير  المدارس، محافظة جرشك

 

Abstract 

This study aimed at finding the practiced leadership styles and their 

Relation to administrative Communication Styles among public School 

Principals in Jerash Governorate, and find the difference between the 

responses of study samples due to their variables (teaching stage, gender, 

and experience in administration). The sample of the study consisted of 

(150) from both male and female Principals were chosen by using the 

intentional method.  In order to achieve the study objectives tow 

questionnaires were developed, the first one was to measure the practiced 

leadership styles and consisted of (35) items distributed among four  fields 

democratic style, laizes fair style, autocratic style, and disorder style, and 

the second one was to measure the practiced Communication Styles and 

consisted of (23) items distributed among four fields: low Communication 

style, ascending Communication style,  horizontal Communication style 

and multi-directional Communication style after verifying the construction 

validity and the realability. The results of the study showed that the 

practiced leadership styles among public school principals came as follows 

the democratic leadership style was rated in the first rank within high 

degree, followed by laizes fair style within a moderate degree was rated in 

the second rank then the disorder leadership style came in the third rank 

within a moderate degree finally the autocratic leadership style was rated 

in the fourth rank within a moderate degree. The results of the study also 

showed that the administrative Communication styles among public 

school principals were classified due to their means within practiced 

degree (moderate). And the results showed that the values of correlation 

coefficient between the leadership styles and the practiced Communication 

styles and their dimensions among the public school principals were a 
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statistical significant at the level of (α≤0.05). And also, there is a statistical 

significant difference at the level of (α≤0.05) between the leadership styles 

and the practiced Communication styles among public school principals 

due to the study variables (teaching stage, gender, and experience in 

administration). In the light of the study result the researcher 

recommended many recommendations. 

Keywords: Educational Leadership, Leadership Style, Administrative 

Communication, Administrative Communication Styles, School 

Principals, Jerash Governorate. 

 

 المقدمة واإلطار النظري

لقد اهتمت المجتمعات المعاصةةةرة بموضةةةوا القيادة نظًرا للدور الكبير الذ  تقوإل بر اىدارة 

لتحقيق أهداف المؤسسات وغايتأا، و د أطلق بعض المفكري  هلى هار اىدارة العلمية الحديثة 

حقق نجاحأا إل إذا  امت إدارتأا هلى أسةةةس بعاةةةر الثورة اىدارية، حين إن المؤسةةةسةةةات ل يت

 اىدارة العلمية الحديثةك

ويتعد موضةةوا القيادة م  المواضةةيع الأامة والمثيرة للجدل، فالقيادة مبنية هلى التطثير وهي 

إحد  ونادف اىدارة التي ترتب  مع بعضةةةةةأا البعض والتي م  خالأا يتم إهداد األفراد، وتقديم 

وإرشةةةةادهم وتوجيأأم، ودفعأم والتاةةةةال معأم بلةةةةكر يومي ومسةةةةتمر، وإثارة المسةةةةاهدة لأم، 

حماسةةةةأم للعمر ىنجاز أهداف المؤسةةةةسةةةةة، كما أن القيادة معنية بجميع المسةةةةتويات اىدارية في 

 -Alالمؤسةةةسةةةة )العليا والوسةةةطى والدنيا(؛ أ  في جميع الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسةةةسةةةة )

Ghazo, 2010ك) 

لقيادة يحقق ماالح الناس هلى المد  البعيد، فالقيادة ناهرة اجتماهية شطنأا شطن إن نجاح ا

غيرها م  نواهر المجتمع تنلةةةةةط تلقاديًا ه  طبيعة الجتماا البلةةةةةر  وتؤد  ونادف اجتماهية 

ضةةةةرورية، وهي تتناول أيضةةةةا ألوانًا م  النلةةةةاط الجتماهي وال تاةةةةاد  والديني واألخا ي، 

يادة مكانا بارًزا ومأًما في الدراسةةات النفسةةية والجتماهية واىدارية، فقد اهتم ويحتر ماةةطلح الق

اىساإل بالقيادة منذ البعثة المحمدية، حين إن أفضر  يادة شأدها التاريخ ول  يلأد مثيًا لأا هي 

ية  يادة الرسول محمد صلى هللا هلير وسلم، حين جمع فيأا بي  القوة العسكرية والجوانب اىنسان

 (كHassan & Al Ajami, 2010) والتربوية

وتيتلف المؤسسة التربوية ه  غيرها م  المؤسسات األخر ، فالمدرسة باهتبارها إحد  

المؤسسات التربوية تتعامر مع اىنسان، حين إن غايتأا وهدفأا أن تانع م  المتعلم إنسانًا يكون 

تر في توسةةةةةةيع مداركر لمواجأة العقبات  ادًرا هلى التعامر والتفاهر مع الحياة م  خال  در

والاةةةةعوبات التي تعتري طريق حياتر؛ فاىنسةةةةان ل يسةةةةتطيع أن يعيي بمعزل ه  غيره ول 

لذ  دفع بر للتعاون، فأو بأذا  فة مطالب الحياة، األمر ا يسةةةةةةتطيع أن يحقق بجأوده المنفردة كا
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ا يتمك  أن يطلق هليةةر بةةاىدارة، ووجود هةةذه اىدارة يعني أنأةةا تقوإل بتأي ةةة  التعةةاون يحقق هةةدفةةً

الظروف البي ية المحيطة بالجماهة بحين تكون صةةةةةةةالحة للعمر، ويعني أن اىدارة تقوإل بطوجر 

 (كAl-Ibrahim, 2002) النلاط الذ  يساهد هذه الجماهة هلى تحقيق أهدافأا

لمي ، ومدير المدرسةةة ينبغي أن يكون لر صةةفاتر الياصةةة والمميزة لر ه  بقية أهضةةا: المع

كونر  اددًا تربويًا لأم، وهو القادر هلى إحداث التغيير في المدرسةةةةة والتطثير في مجموا العاملي  

معر، بما فيأم المعلمي  والمتعلمي  كقدوة اهتبارية لأم، فالقادد التربو  يجعر م  إدارتر للمؤسسة 

طا:، كما أنر في الو ت نفسةةةر التربوية نموذًجا في توفير البي ة المادمة لتعزيز مسةةةيرة البذل والع

يعي طبيعة البي ة المحلية التي تتواجد فيأا المؤسسة التربوية، م  وهي لعادات وتقاليد هذه البي ة، 

واىحاطة بثقافة المجتمع و يمر، والعمر هلى اسةةةتلةةةعار العاملي  والمتعلمي  هلى تقدير المجتمع 

ة ألنر ل يعيي في فراغ، بر في بي ة لأا المحلي، والتعاون مع مؤسةةسةةاتر الرسةةمية وغير الرسةةمي

تطثيرها المباشر هلى مسيرة المؤسسة، ول بد م  توليد اليجابيات م  خال هملية التاال مع 

 (كFreejat, 2016مؤسسات المجتمع المدني )

ويتطلب دور مدير المدرسةةةة في ضةةةو: تطور المفاهيم التربوية السةةةعي نحو إ امة ها ات 

مجتمعأا المحلي وأوليا: أمور طلبتأا لما لذلك م  أهمية في توفير بي ة تربوية  وثيقة الاةةةةةةلة مع

مناسةةةةبة، ىحداث التغيير المنلةةةةود في هملية التعلم والتعليم، وجعر المدرسةةةةة تعيي مجتمعًا فنيًا 

وإداريًا وهلميًا، تتحسةةةس ملةةةكاتر وتعمر هلى حلأا وتقوده نحو التطوير والتغيير المرغو  فير 

ق األهداف التربوية المنلةةةةةةودة في نر اىمكانيات المادية والبلةةةةةةرية المتوفرة في المجتمع لتحقي

(Al Rashaydeh, 2007ك) 

ويمثر مدير المدرسةةةة العناةةةر األسةةةاس في تحقيق ما أنيطت بر م  أهداف وغايات، وهذا 

 ادرة  يفري هلى مدير المدرسةةةةة التزاًما بطن تتوافر لديأا  درات ومتطلبات خاصةةةةة حتى تكون

هلى مواجأةةة التطورات التربويةة، والتغيرات والتحولت المعةةاصةةةةةةرة، والتعةةامةر معأةةا بكفةةا:ة 

وا تدار، ول ريب في أن التاةةةةةةال اىدار  الفع ال يتعد م  أكثر الوسةةةةةةادر إسةةةةةةأاًما في تحقيق 

رة هلى األهداف التنظيمية؛ إذ ينبغي أن تتوافر لد  مدير  المدارس باهتبارهم  ادة تربويي  القد

تونيف وسةةةادر التاةةةال الحديثة واسةةةتيدامأا ىياةةةال التعليمات والتوجيأات للعاملي  بسةةةأولة 

 (كAyasrah & Al-Fadel, 2006ووضوح وبالسرهة المناسبة )

ويعد مدير المدرسة المسؤول األول ه  سير العمر في المدرسة، ولذا ينبغي هلير أن يدرك 

ول شك أن واجبات مدير المدرسة متعددة ومتنوهة ومتداخلة، حجم المسؤولية الملقاة هلى هاتقر، 

ويمك  تاةةةةنيفأا في مجالي : المجال اىدار  والمجال اىشةةةةرافي التربو ، والهتماإل في الو ت 

الحالي يناةةةب هلى الجانب اىشةةةرافي هلى اهتبار أن مدير المدرسةةةة ملةةةرفًا تربويًا مقيًما، ول 

نب اىدار  لعمر مدير المدرسة، حين إن للتنظيم اىدار  الفع ال يعني ذلك التقلير م  أهمية الجا

 (كAl- Amayreh 2002دوًرا أساسيًا في تحقيق أهداف المدرسة المنلودة )

وتيتلف األنماط القيادية الممارسةةةةةة م   بر مدير  المدارس باختاف القيم التي يتلةةةةةبعون 

ا ات اىنسةةةةانية، وتلةةةةرك العاملي  في اتياذ بأا، فمنأا القيادة الديمقراطية التي تحرص هلى الع
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القرارات، وتوفر لأم المناخ المناسةةةةب لبذل أ اةةةةى جأودهم لتحقيق األهداف المنلةةةةودة، وهناك 

القيادة األوتو راطية التي تأتم بإنجاز العمر والسةةةتبداد بالرأ  والمركزية في اتياذ القرار وتتبع 

هذا السةةلوك م  الفرد  اددا ديكتاتوريا، وهناك القيادة أسةةاليب توجير األهمال بواسةةطة األوامر، و

الفوضةةةوية التي تعطي العاملي   دًرا م  الحرية في ممارسةةةة أهمالأم وتترك جميع المسةةةؤوليات 

لأم، وهناك نم  القيادة الترسةةةةةلية الذ  يتيح للعاملي  فرصةةةةةة التعامر مع المو ف حسةةةةةب طبيعة 

-Ayasrah & Alللعاملي  كر حسةةةةةب  درتر ) المأمة المطلوبة، ويفوي بعض الاةةةةةاحيات

Fadel, 2006ك) 

إن هملية التاةةةال اىدار  بطنماطأا الميتلفة الاةةةاهد والأاب  واألفقي ومتعدد التجاهات 

)اللبكي( تتعد العاب الرديسي لعملية القيادة التربوية، فالمؤسسة التربوية كغيرها م  المؤسسات 

وجير وتنسةةةةةةيق ور ابة، وكر هذه الونادف ل تتم إل م  األخر  بحاجة إلى تيطي  وتنظيم وت

 (ك Baldoni, 2002خال هملية اتاال إذ ل تكون  يادة دون هملية اتاال )

لقد واجأت القيادة التربوية في العاةةةةةةر الحالي تغييًرا كبيًرا في دور القادد التربو  الذ  

بتابعير، و د أشةةةةةار جاسةةةةةمان  أصةةةةةبح يرتب  بلةةةةةكر كبير بقدرة القادد التربو  هلى التاةةةةةال

( إلى أن التكامر في التاةةةةال يتحسةةةة  م  أدا: Glassman & Margret, 2002وماركرت )

( إلى أن القادد Clutterbuck & Hirst, 2002القادد التربو ك وأشةةةةةار جلوتربك وهيرسةةةةةت )

لذ  يقوإل بعملية الذ  ل يتاةةةةةةر باألفراد بلةةةةةةكر جيد ليس  اددًا، ألن القادد الفع ال هو بالتطكيد ا

 التاال بلكر فع الك 

وم  خال همر الباحن مديًرا ىحد  المدارس الحكومية في محافظة جرش لحظ أن هناك 

تذمًرا م  المعلمي  نتيجة لألنماط القيادية الممارسةةةةةةةة، وكذلك نظاإل التاةةةةةةةال المعمول بر في 

ى األنماط القيادية الممارسة وها تأا المديرية، هذا األمر شكر دافعًا  ويًا لد  الباحن للتعرف هل

 بطنماط التاال اىدار  لد  مدير  المدارس الحكومية في محافظة جرشك 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

نظًرا للتطور العلمي والتكنولوجي، وألهمية الدور القياد  ونم  التاةةةةةةال الذ  يمارسةةةةةةر 

ا م  وزارة مدير  المدارس، وأثره هلى إنتاجية أهضةةةةةةا: الأي ة التد ريسةةةةةةية وأدادأم، وحرصةةةةةةً

يامأا  بر مدير المدرسةةةةةةةة و  لذ  يقوإل  ياد  ا لدور الق ية هلى أهمية هذا ا ية والتعليم األردن الترب

بتدريبيأم هلى برنامر القيادة التعليمية والتاةةةةةةال اىدار  إل أن الباحن لحظ م  خال هملر 

اك بعض الممارسات القيادية التي يقوإل مديًرا ىحد  المدارس الحكومية في محافظة جرش أن هن

بر مديرو المدارس دون المسةةتو  المطمول، وانطا ًا م  أهمية األنماط القيادية الممارسةةة وأنماط 

التاةةال اىدار  وأثرها هلى أدا: المعلمي  والعاملي  في المدرسةةة، جا:ت الحاجة إلى مثر هذه 

التي يمارسأا مدير  المدارس الحكومية وها تأا األنماط القيادية  استقاا: محاولة الدراسة في

بطنماط التاةةةةال اىدار  في محافظة جرش، وبلةةةةكر أكثر تحديدًا حاولت الدراسةةةةة اىجابة ه  

 األس لة ا تية:
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"ما مسةةةتو  األنماط القيادية الممارسةةةة لد  مدير  المدارس الحكومية في  السؤؤؤ ال األول:

 محافظة جرش م  وجأة نظرهم؟"

"ما مسةةتو  أنماط التاةةال الممارسةةة لد  مدير  المدارس الحكومية في  الثاني: السؤؤ ال

 محافظة جرش م  وجأة نظرهم؟

( 05كα≤0"هر توجد ها ة ارتباطية دالة إحاةةةاديًا هند مسةةةتو  الدللة ) السؤؤؤ ال الثال :

فظة بي  األنماط القيادية وأنماط التاةةةةةةال الممارسةةةةةةة لد  مدير  المدارس الحكومية في محا

 جرش؟"ك

( بي  05كα≤0"هر توجد فروق ذات دللر احاةةادية هند مسةةتو  الدللة ) السؤؤ ال الراب :

متوسةةطات تقديرات درجات أفراد هينة الدراسةةة لألنماط القيادية الممارسةةة لد  مدير  المدارس 

الحكومية في محافظة جرش تعز  لمتغيرات الدراسةةةةةةة )المرحلة التعليمية، والجنس، سةةةةةةنوات 

 اليدمة في اىدارة(؟"

( بي  05كα≤0"هر توجد فروق ذات دللر احاادية هند مستو  الدللة )الخامس: الس ال 

متوسةةةطات تقديرات درجات أفراد هينة الدراسةةةة لنم  التاةةةال الممارس لد  مدير  المدارس 

الحكومية في محافظة جرش يعز  لمتغيرات الدراسةةةةةةة )المرحلة التعليمية، والجنس، سةةةةةةنوات 

 اليدمة في اىدارة(؟"

 الدراسة أهداف

 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

  تعرف مستو  األنماط القيادية الممارسة لد  مدير  المدارس الحكومية في محافظة جرش

 م  وجأة نظر مدير  المدارس أنفسأمك

  تعرف مستو  أنماط التاال الممارسة لد  مدير  المدارس الحكومية في محافظة جرش

 دير  المدارس أنفسأمكم  وجأة نظر م

   الكلةةةف ه  طبيعة العا ة الرتباطية بي  األنماط القيادية وأنماط التاةةةال الممارسةةةة لد

 مدير  المدارس الحكومية في محافظة جرشك

   الكلةةةةف ه  الفرو ات بي  متوسةةةةطات تقديرات درجات أفراد هينة الدراسةةةةة للنم  القياد

س الحكومية في محافظة جرش في ضةةةةةةو: ونم  التاةةةةةةال الممارس لد  مدير  المدار

 متغيرات الدراسة )المرحلة التعليمية، والجنس، وسنوات اليدمة في اىدارة(ك

 أهمية الدراسة

تنبثق أهمية الدراسةةةة م  أهمية الموضةةةوا الذ  تناولتر، وفي كونأا م  الدراسةةةات القادر 

ه  األنماط القيادية بغري الكلةةةةةةف  -حسةةةةةةب هلم الباحن–التي يتم إجراؤها في محافظة جرش
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التي يمارسةةةةةأا مدير  المدارس في محافظة جرش وها تأا بطنماط التاةةةةةال اىدار ، ألهمية 

عاملي  في  تاجية ال ًيا هلى إن ثارهما ايجاب ما تنعكس   ياد ، والتاةةةةةةةال(، والتي رب النمطي  )الق

 المدرسة، وهلى سلوك الطلبةك وتظأر أهمية الدراسة فيما يطتي:

. األ  همية النظريةأوالا

  تلكر الدراسة الحالية مادًرا يدهم الجانب المعرفي م  خال ما  دمتر م  معلومات تتعلق

بالقيادة والتاةةةةال وأنماطأا الميتلفة، والتي  د يسةةةةتفيد منأا المأتمون في الميدان التربو  

 والباحثونك

   مستو  ممارسة مدير  يؤمر أن تقدإل هذه الدراسة لوزارة التربية والتعليم تغذية راجعة ه

المدارس الحكومية في محافظة جرش ألنماط القيادة والتاال اىدار  ومستو  أدادأم في 

 يادة مدارسةةةةةةأم؛ لمسةةةةةةاهدتأم في وضةةةةةةع اليط  التنموية واتياذ القرارات المرتبطة بأا 

 وتطوير نم  القيادة والتاال الممارس م   بر مدير  المدارس فيأاك لتحسي 

 همية العمليةثانياا. األ

  وتكم  األهمية العملية للدراسةةة الحالية م  خال ما توصةةلت إلير م  نتادر، والتي  د تسةةأم

في توجير أنظار أصةةةةةةحا  القرار في وزارة التربية والتعليم في حال األخذ بأذه النتادر م  

أجر تحسةةةي  الممارسةةةات المتعلقة بدور المؤسةةةسةةةات التربوية بلةةةكر خاص، ودور مدير  

 المدارس فيأا؛ لينعكس أثرها ايجابيًا هليأم، وهلى أدا: العاملي  معأمك

 المزيد م   ىجرا: الباحثي  إضةةةةةةافة إلى ذلك فإن الدراسةةةةةةة الحالية ربما تفتح ا فاق أماإل

سة الحالية لابأة للدرا هينات  هلى نتادجأا وتوصياتأا، هلى الطاا خال م  البحوث الم

 أخر ك  تربوية وفي مواضيع ميتلفة،

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 أو حركية أهمال القادة سوا: أكانت "السلوكيات القيادية الاادرة ه  هي األنماط القيادية:

 (ك  Maher, 2009: 19وإدراك" ) وانفعالت ملاهر أو لغوية سلوكيات أو تفكير

أا األهمال ًيا هلى أن مدير  ومديرات  يقوإل التي وتعرف إجراد أا  مديرية ب مدارس في  ال

التربية والتعليم لمحافظة جرش لتسةةةةةةأير مأاإل العاملي  فيأا، وتقاس بالدرجة التي حاةةةةةةر هليأا 

 مدير أو مديرة المدرسة هلى األداة المعدة في هذه الدراسةك

ويعرف إجراديًا هلى أنر األسةةلو  الذ  يتبعر مديرو المدارس الحكومية في  نمط االتصؤؤال:

المعلومات واألفكار إلى المعلمي  بغية تحقيق األهداف التربوية المنلةةةةةةودة، محافظة جرش لنقر 

 ويقاس بالدرجة التي حار هليأا مدير أو مديرة المدرسة هلى األداة المعدة في هذه الدراسةك
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مدير  ومديرات المدارس األسةةةةةةةاسةةةةةةية  إجرادًيا بطنأم أم الباحنويعرف مديرو المدارس:

ثانوية العامة العاملي  لدراسةةةةةةي  وال تابعة لمحافظة جرش، للعاإل ا في مديرية التربية والتعليم ال

 إلك 2017/2018

 حدود الدراسة ومحدداتها

 تتمثر حدود الدراسة ومحدداتأا فيما يطتي:و

  :وتتمثر باألنماط القيادية التي يمارسةةأا مدير  المدارس الحكومية في الحدود الموضؤؤوعية

محةةافظةةة جرش، وهي: )النم  الةةديمقراطي، النم  األتو راطي، النم  التسةةةةةةيبي، النم  

الاةةةاهد، والنم  األفقي، الأاب ، والنم  الترسةةةلي(، وكذلك أنماط التاةةةال، وهي: )النم  

 والنم  متعدد التجاهات(ك

 ا تارت هذه الدراسة هلى جميع مدير  ومديرات العاملي  في المدارس  رية:الحدود البش

 إلك2017/2018الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، للعاإل الدراسي 

 :تم تطبيق الدراسةةةةةةة الحالية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية  الحدود المكانية

 والتعليم في جرشك

 تم تطبيق هةةذه الةةدراسةةةةةةةةة خال الفاةةةةةةةةر الةةدراسةةةةةةي األول للعةةاإل  د الزمؤؤانيؤؤة:الحؤؤدو

 إلك2017/2018الدراسي

 محددات الدراسة

يعتمد تعميم نتادر هذه الدراسةةةةةة هلى هينة الدراسةةةةةة واألدوات المسةةةةةتيدمة لجمع البيانات، 

 ومقدار ما تتمتع بر م  خاادص سيكومترية مقبولة )الادق، والثبات(ك

 السابقةالدراسات 

يتناول هذا الجز: الدراسةةات السةةابقة ذات الاةةلة بموضةةوا الدراسةةة الحالية التي اسةةتطاا 

الباحن الوصةةةول إليأا؛ وفيما يلي هري لأذه الدراسةةةات وفقًا لتسةةةلسةةةلأا الزمني م  األ دإل إلى 

 األحدث هلى النحو ا تي:

العا ة  الكلةةةةةةف ه  طبيعة ( دراسةةةةةةةة هدفت إلىShehadeh, 2008أجر  شةةةةةةحاده )

 نظر وجأة م  اىداريي  األكاديميي  لد  التاال وأنماط القياد  السلوك أنماط بي  الرتباطية

( هضةةًوا م  400الفلسةةطينيةك وتكونت هينة الدراسةةة م  ) الجامعات في التدريس هي ة أهضةةا:

 وجامعةالوطنية،  النجاح أهضةةةةا: الأي ة التدريسةةةةية العاملي  في الجامعات الفلسةةةةطينية: جامعة

األمريكية تم  العربية والجامعة اليلير، وجامعة القدس، وجامعة بيت لحم، وجامعة بيرزيت،

 إحداهما استبانتي  الباحن اختيارهم بالطريقة الطبقية العلواديةك ولتحقيق أهداف الدارسة استيدإل

 النم : هي أنماط، ثاثة هلى ( فقرة موزهة39م  ) تكونت القياد  السةةةةةةلوك أنماط لقياس

م   وتكونت أنماط لقياس الثانية التسةةةيبي، والسةةةتبانة والنم  الديمقراطي، الديكتاتور ، والنم 
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 اللةةةفأي، ونم  التاةةةال الكتابي، التاةةةال نم  :هي مجالت أربعة هلى ( فقرة موزهة55)

 الرموز والحركات خال م  التاةةةةةةال اتجاهاتر )طر ر(، ونم  هلى بنا: التاةةةةةةال ونم 

 لد  شةةيوها القياد  األكثر النم  هو الديمقراطي النم  الدراسةةة أن يراتك أنأرت نتادروالتعب

 التسةيبي، وأما الديكتاتور ، ثم النم  الفلسةطينية، تاه النم  الجامعات في اىداريي  األكاديميي 

 في األكاديميي  لد  اىداريي  شةةةةةيوها األكثر نم  التاةةةةةال فإن التاةةةةةال ألنماط بالنسةةةةةبة

والتعبيرات، تاه في المرتبة  والحركات الرموز خال الفلسطينية هو نم  التاال م  الجامعات

اتجاهاترك  هلى بنا: التاال الكتابي، وأخيًرا نم  التاال التاال اللفأي، ثم نم  الثانية نم 

 مسةةةةةةتو  الدللة اىحاةةةةةةةادية هند إحاةةةةةةةادية دللة ذات فروق وأنأرت النتادر هدإل وجود

(0.05=αفي ) الجنس، ( لمتغيرات الدراسة تعز  التاال وأنماط القياد  السلوك أنماط م  كر

 هند إحاةةةادية دللة ذات وجود فروق أنأرت النتادر العملية(، بينما واليبرة العلمي والمؤهر

 لمتغير تعز  القياد  وأنماط السةةلوك أنماط م  كر ( فيα=0.05الدللة اىحاةةادية ) مسةةتو 

أنماط  بي  إحاةةةةاديا ايجابية دالة ارتباطير ها ة وجود الدراسةةةةة نتادر أنأرت )الجامعة(ك كما

 .الفلسطينية الجامعات في األكاديميي  اىداريي  لد  التاال وأنماط السلوك القياد 

( بدراسةةة هدفت إلى الكلةةف ه  طبيعة العا ة الرتباطية Bushra, 2011 امت بلةةر  )

القيةةادة وأنمةةاط التاةةةةةةةال لةةد  مةةدير  المةةدارس الثةةانويةةة م  وجأةةة نظر المعلمي  بي  أنمةةاط 

والمعلمات بمدينة تلمسةةةان الجزادرية، وكذلك معرفة أثر متغير  )الجنس واليبرة تدريسةةةية( في 

( معلًما ومعلمة م  معلمي المرحلة الثانوية تم 152طبيعة هذه العا ةك تكونت هينة الدراسة م  )

الطريقة العلةةةوادية المنتظمةك ولتحقيق أهداف الدراسةةةة اسةةةتيدمت الباحثة اسةةةتبياني ؛ اختيارهم ب

( فقرة، والسةةةةةتبيان الثاني لقياس 59أحدهما لقياس أنماط القيادة تكون في صةةةةةورتر النأادية م  )

( فقرة، واسةةةتيدإل المنأر الوصةةةفي 39أنماط التاةةةال اىدار  تكون في صةةةورتر النأادية م  )

أنأرت نتادر الدراسةةةةةةة وجود ها ة ارتباطية ايجابية دالة إحاةةةةةةاديًا بي  أنماط القيادة التحليليك 

وأنماط التاةةةةةال اىدار ، ولم تظأر النتادر وجود اختاف في العا ة الرتباطية بي  أسةةةةةاليب 

 القيادة وأنماط التاال اىدار  تعز  لمتغير  الدراسة )الجنس، واليبرة التدريسية(ك

( التعرف هلى أنماط القيادة الساددة لد  رؤسا: Arabiat, 2012ة هربيات )وهدفت دراس

ية، وأثرها هلى األدا: الونيفي ألهضةةةةةةةا: هي ة  قا: التطبيق األ سةةةةةةةاإل األكاديمية في جامعة البل

( هضةةو هي ة تدريس م  222التدريسك وتكونت هينة الدراسةةة م  جميع أفراد المجتمع والبال) )

لعاملي  في كلية الأندسة التكنولوجيةك ولتحقيق أهداف الدراسة  اإل الباحن أهضا: هي ة التدريس ا

بتاةةةةةةميم اسةةةةةةتبانتي ؛ إحداهما لقياس األنماط القيادية السةةةةةةاددة تكونت م  أربعة مجالت هي: 

( فقرة، واألخر  40)الديمقراطي، التقليد ، التسةةةلطي، والتسةةةاهلي "الترسةةةلي"(، وتكونت م  )

( فقرة، واسةةةةةتيدإل المنأر الوصةةةةةفي التحليليك 15لونيفي، وتكونت م  )لقياس مسةةةةةتو  األدا: ا

أنأرت نتةةادر الةةدراسةةةةةةةة أن مسةةةةةةتو  ممةةارسةةةةةةةة أهضةةةةةةةا: هي ةةة التةةدريس لألنمةةاط القيةةاديةةة 

األربعة:)الديمقراطي، التقليد ، التسةةةةةةلطي، والتسةةةةةةةاهلي( كان مرتفًعاك وأنأرت النتادر وجود 

هي ة التدريسك كذلك أنأرت نتادر الدراسة وجود  مستو  مرتفع م  األدا: الونيفي لد  أهضا:
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لديمقراطي والترسةةةةةةلي( هلى أدا: العاملي ، وهدإل وجود أثر لنمطي القيادة  أثر لنمطي القيادة )ا

 )التقليدية والتسلطية( هلى أدادأمك

 مدير  استيداإل درجة إلى التعرف ( بدراسة هدفAl- Maaytah, 2015و اإل المعايطة )

 وجأة م  اىدار  التاةال ألنماط همان بسةلطنة محافظة الداخلية في سةاسةيمابعد األ مدارس

 العمليةةة، واليبرة العلمي، والمؤهةةر ببعض المتغيرات: الجنس، ذلةةك المعلمي ، وها ةةة نظر

 مدارس م  العلةةوادية بالطريقة اختيارهم تم ( معلما ومعلمة،380م  ) الدراسةةة هينة وتكونت

في  تكونت الداخلية، ولتحقيق أهداف الدراسةةة اسةةتيدمت السةةتبانة في محافظة األسةةاسةةي مابعد

 الدراسةةة نتادر وأشةةارت المنأر الوصةةفي التحليلي، فقرة، واسةةتيدإل (20) صةةورتأا النأادية م 

 التاةةال ألنماط الداخلية محافظة في األسةةاسةةي بعد ما مدير  مدارس درجة اسةةتيداإل أن إلى

(ك 85ك3بل) ) حسةةةابي بمتوسةةة  الكبير السةةةتيداإل ضةةةم  المعلمي  كان وجأة نظر م  اىدار 

 لمتغيرات الدراسةةةةة )الجنس، تعز  إحاةةةةادية دللة فروق ذات وجود النتادر هدإل وأوضةةةةحت

 واليبرة العملية(ك العلمي، والمؤهر

كاراداج ) ما  اإل  أارات Karadag, 2015ك فت التعرف إلى م هد يا  بدراسةةةةةةةة في ترك  )

( 53األكاديميي  وها تأا بطنماط القيادةك تكونت هينة الدراسةةةة م  )التاةةةال السةةةاددة لد  القادة 

ستيداإل  سة، تم ا م  رؤسا: الجامعات وهمدا: الكليات تم اختيارهم هلواديَاك ولتحقيق هدف الدرا

مقياس مأارات التاال واستبانة أساليب القيادة  في هملية جمع البياناتك بينت نتادر الدراسة أن 

لتاةةةةال لد  القادة األكاديميي  تراوح بي  متوسةةةة  إلى مرتفعك وبينت النتادر مسةةةةتو  مأارات ا

سلو  القيادة التلاركي والتفويضي لد  القادة  وجود ها ة ارتباطية موجبة ودالة احااديَا بي  أ

 األكاديميي  وبي  ارتفاا مستو  مأارات التاال لديأمك

تعرف درجة ممارسةةةة الملةةةرفي  ( التي هدفت إلى Qashoo, 2016وفي دراسةةةة  لةةةوا )

مدارس الحكومية في محافظات  بالنمو المأني للمعلم في ال أا  يادية وها ت ماط الق التربويي  لألن

شةةةمال الضةةةفة الغربية م  وجأات نظر المعلمي  فيأا، وتعرف دور متغيرات الدراسةةةة المسةةةتقلة 

التعليمية، والتياةةةص(  )الجنس، ومكان السةةةك ، والمؤهر العلمي، وسةةةنوات اليدمة، والمرحلة

( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة 500في تلك الممارسةةةةةةاتك وتكونت هينة الدراسةةةةةةة م  )

العلةةةةوادية الطبقية، ولتحقيق أهداف الدراسةةةةة  اإل الباحن بتطوير اسةةةةتبانة تكونت في صةةةةورتأا 

و المأني، واتبع ( فقرات، موزهةة هلى مجةالي  همةا: األنمةاط القيةاديةة، والنم109النأةاديةة م  )

المنأر الوصةةةفي التحليلي، أنأرت نتادر الدراسةةةة بطن الدرجة الكلية لدرجة ممارسةةةة الملةةةرفي  

التربويي  لألنماط القيادية كانت )متوسةةةةةةطة(، وحاةةةةةةةر مجال النم  الديمقراطي هلى المرتبة 

تور  وبدرجة األولى وبدرجة )مرتفعة(، تاه النم  الترسلي وبدرجة )متوسطة(، ثم النم  الدكتا

)متوسطة( أيًضاك وأنأرت نتادر الدراسة أيضا وجود ها ة ارتباطية إيجابية دالة إحااديا هند 

( بي  ممارسةةةةة الملةةةةرفي  التربويي  لألنماط القيادية وها تأا بالنمو 05كα≤0مسةةةةتو  الدللة )

( 05كα≤0لة )المأني للمعلمك وكذلك أنأرت النتادر وجود فرق دال إحاةةةةاديًا هند مسةةةةتو  الدل

في الدرجة الكلية لألنماط القيادية الممارسة تعز  لمتغير الجنس، وكانت الفروق لاالح الذكورك 

( في الدرجة 05كα≤0ولم تظأر النتادر وجود فروق ذات دللة احاةةةةةادية هند مسةةةةةتو  الدللة )
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مي، وسةةةةةةنوات الكلية لألنماط القيادية الممارسةةةةةةة تعز  لمتغيرات )مكان السةةةةةةك ، والمؤهر العل

 اليدمة، والمرحلة التعليمية، والتياص(ك

( دراسةةةة Solaja,  Idowub & Jamesb, 2016أجر  سةةةولجا، وإبدوو  وجامبيس )

في نيجيريا هدفت إلى التعرف هلى أسةةةةاليب التاةةةةال السةةةةاددة لد  القادة األكاديميي  وها تأا 

ة األكاديميي  والعاملي  تم اختيارهم ( م  القاد112بطسةةةةةاليب القيادةك تكونت هينة الدراسةةةةةة م  )

هلوادياَك ولتحقيق هدف الدراسة، تم استيداإل الستبانة المطورة م   بر الباحثي  والماحظة في 

هملية جمع البياناتك أشارت نتادر الدراسة إلى أن أسلو  التاال السادد لد  القادة األكاديميي  

ر(ك وبينت النتادر وجود ها ة ارتباطية سةةالبة بي  كان األسةةلو  العمود  )م  األهلى إلى السةةف

أسلو  القيادة الديمقراطي والتلاركي لد  القادة األكاديميي  وبي  أسلو  التاال العمود  م  

  بر القادة األكاديميي ك 

تعرف النم  ( Al-Khateeb & Ashoor, 2017اليطيب وهاشةةةةةور )وهدفت دراسةةةةةة 

سةةةةاإل األكاديميي  في جامعتي اليرموك والتكنولوجيا األردنية، القياد  الممارس لد  رؤسةةةةا: األ 

كما هدفت التعرف هلى الفروق بي  اسةةةتجابات أفراد هينة الدراسةةةة وفقًا لمتغيراتأاك تكونت هينة 

( فردًا م  أفراد مجتمع الدراسةةةةة تم اختيارهم بالطريقة العلةةةةوادية البسةةةةيطة 586الدراسةةةةة م  )

ولتحقيق أهداف الدراسة تم بنا: أداة دراسة )الستبانة( تكونت م  %(ك 94ك29ملكلي  ما نسبتر )

لديمقراطي، والنم  األتو راطي، والنم  39) عة مجالت، هي: النم  ا ( فقرة، موزهة هلى أرب

التسةةةةيبي، والنم  الترسةةةةلي، بعد التطكد م  صةةةةد أا وثباتأاك أنأرت نتادر الدراسةةةةة أن  األنماط 

سةةةةا: األ سةةةةاإل األكاديميي  في جامعتي اليرموك والعلوإل والتكنولوجيا القيادية الممارسةةةةة لد  رؤ

قراطي في المرتبة األولى بمسةةةةةةتو  تقدير )مرتفع(،  األردنية جا:ت كا تي: النم  القياد  الديمت

%(، تاه النم  القياد  الترسلي في المرتبة الثانية بمستو  تقدير )متوس (، 2ك74وبوزن نسبي )

(، ثم النم  القياد  التسةةيبي في المرتبة الثالثة بمسةةتو  تقدير )متوسةة (، %2ك70وبوزن نسةةبي )

%(، وأخيًرا النم  القياد  األتتتو راطي في المرتبة الرابعة بمسةةةةتو  تقدير 6ك54وبوزن نسةةةةبي )

%(ك كما أنأرت النتادر وجود فرق دال إحاةةاديًا هند مسةةتو  0ك50)متوسةة (، وبوزن نسةةبي )

  لمتغير الجامعة؛ لاةةةالح جامعة العلوإل والتكنولوجيا األردنية،  ولمتغير ( يتعز05كα≤0الدللة )

الكلية؛ لاةةةةةةالح الكليات العلمية،  ولمتغير الجنس؛ لاةةةةةةالح الذكور، ولمتغير الرتبة األكاديمية، 

 لاالح م  هم برتبة أستاذك 

( دراسةةةةةة في أثيوبيا هدفت إلى تعرف مسةةةةةتو  ملةةةةةاركة Gobaw, 2017أجرت غوبو )

: في مؤسةةسةةات التعليم العالي في المناصةةب القيادية األكاديمية وأنماط القيادة السةةاددة لديأ ك النسةةا

( م  النسةةا: في المناصةةب القيادية األكاديمية تم اختياره  بالطريقة 6تكونت هينة الدراسةةة م  )

اللةةياةةية القاةةديةك ولتحقيق هدف الدراسةةة، تم اسةةتيداإل المنأجية النوهية المسةةتندة إلى المقابلة 

أداة لجمع المعلومات م  الملةةةاركاتك أنأرت نتادر الدراسةةةة أن مسةةةتو  ملةةةاركة النسةةةا: في 

اك وأنأرت النتادر أن النسةةةةا: في المناصةةةةب القيادية  المناصةةةةب القيادية األكاديمية كان منيفضةةةةَ

لقيادية األكاديمية العليا يسةةةتيدم  أسةةةلو  القيادة التحويلي، بينما تسةةةتيدإل النسةةةا: في المناصةةةب ا

 األكاديمية المتوسطة أسلو  القيادة المو فية والتحويليةك  
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 Saxena, Desanghere, Stobartوأجر  ساكسينا، وديسانغأير، وستوبارت ووولكر )

& Walker, 2017 دراسةةةةةةةة في كندا هدفت التعرف إلى أنماط القيادة السةةةةةةةاددة لد  القادة )

( م  القادة 42األكاديميي  حسةةةةةةةب نموذج غولمان ألنماط القيادةك تكونت هينة الدراسةةةةةةةة م  )

األكاديميي  )همدا:، ومسةةةاهدو همدا:، ورؤسةةةا: أ سةةةاإل( تم اختيارهم هلةةةواديَاك ولتحقيق هدف 

نة المطورة حسةةب نموذج غولمان ألنماط القيادة، إضةةافة إلى المقابلة الدراسةةة تم اسةةتيداإل السةةتبا

اللةةةياةةةية أداة لجمع المعلوماتك أنأرت نتادر الدراسةةةة أن  األنماط القيادية السةةةاددة لد  القادة 

األكاديميي  حسةةةب نموذج غولمان ألسةةةاليب القيادة جا:ت كا تي: القيادة الديمقراطية في المرتبة 

 سلو  القيادة القادم هلى تدريب األتباا، واخيراَ، اسلو  القيادة المو فيةك األولى، تاه أ

( دراسةةةةة في المملكة العربية السةةةةعودية هدفت Bin Jomah, 2017كما أجر  ب  جمعة )

ساددة لد  القادة األكاديميي  م  وجأة نظر العاملي  والقادة األكاديميي   إلى تعرف أنماط القيادة ال

معات وها تأا بالفاهلية التنظيمية وهمليات اتياذ القرارك تكونت هينة الدراسةةةةة أنفسةةةةأم في الجا

( م  العاملي  في جامعة الملك سةةعود تم اختيارهم هلةةواديَاك ولتحقيق هدف الدراسةةة، تم 80م  )

ستيداإل الستبانة المطورة م   بر الباحن، إضافة إلى المقابلة اللياية أداة لجمع المعلوماتك  ا

نتادر الدراسة إلى أن أسلو  القيادة الساددة لد  القادة األكاديميي  م  وجأة نظر العاملي  أشارت 

كان الجرادي، بينما كان أسةةةةةةلو  القيادة التحويلي هو السةةةةةةادد م  وجأة نظر القادة األكاديميي  

سلو  القيادة المستيدإل م  القادة  أنفسأمك وبينت النتادر وجود ها ة ارتباطية دالة احااديا بي  أ

 األكاديميي  وبي  الفاهلية التنظيمية وهمليات اتياذ القرار في الجامعةك 

( التي تم اجرادأا في كينيا إلى تعرف أنماط Kiplangat, 2017وهدفت دراسة كيبانغات )

القيادة السةةةاددة لد  القادة األكاديميي  وها تأا بمسةةةتو  الرضةةةى الونيفي لد  العاملي ك تكونت 

( م  همدا: الكليات ونوابأم ورؤسةةةةا: األ سةةةةاإل تم اختيارهم هلةةةةواديًاك 605لدراسةةةةة م  )هينة ا

ولتحقيق هدف الدراسةةة، تم اسةةتيداإل السةةتبانة المطورة م   بر الباحن في هملية جمع البياناتك 

أشةةارت نتادر الدراسةةة إلى أن أسةةلو  القيادة السةةاددة لد  القادة األكاديميي  جا:ت كا تي: النم  

التسةلطي، تاه الجراديك وبينت النتادر وجود ها ة ارتباطية سةالبة بي  أسةلو  القيادة التسةلطي 

 والجرادي وبي  مستو  الرضى الونيفي لد  العاملي  في الجامعةك 

 التعقيب على الدراسات السابقة

ذات صةةةلة بمطالعة الدراسةةةات السةةةابقة يتاَحظ أنأا تنوهت في أهدافأا، إل أنأا في معظمأا 

مباشةةةرة بالدراسةةةة الحالية فمنأا: ما هدف إلى الكلةةةف ه  طبيعة العا ة الرتباطية بي  األنماط 

 ,Bushra(؛ بلةةةر  )Shehadeh, 2008القيادية وأنماط التاةةةال كدراسةةةة كر م : شةةةحادة )

(؛ سةةةةةةولجةا، وإبةدوو  Karadag, 2015كةاراداج ) (؛Arabiat, 2012(؛ هربيةات )2011

 & Al-Khateebاليطيب وهاشةةور )(؛ Solaja, Idowub & Jamesb, 2016) وجامبيس

Ashoor, 2017 ) ك ومنأا ما هدف إلى تعرف العا ة الرتباطية بي  األنماط القيادية والنمو

 درجة عرففأدفت إلى ت( 2015(، أما دراسةةة المعايطة )2016المأني للمعلم كدراسةةة  لةةوا )

المعلمي ك أما  نظر وجأة م  اىدار  التاةةال ألنماط مابعد األسةةاسةةي مدارس مدير  اسةةتيداإل
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( فأدفت التعرف إلى مسةةةتو  ملةةةاركة النسةةةا: في مؤسةةةسةةةات Gobaw, 2017دراسةةةة غوبو )

التعليم العالي في المناصب القيادية األكاديمية وأنماط القيادة الساددة لديأ ، في حي  هدفت دراسة 

سانغأير، وستوبارت ووول سينا، ودي ساك  & Saxena, Desanghere, Stobartكر )كر م : 

Walker, 2017( ؛ ب  جمعة)Bin Jomah, 2017  التعرف إلى أنماط القيادة السةةةةةةاددة لد )

 القادة األكاديميي  حسب نموذج غولمان ألنماط القيادةك

ولوحظ م  خال اسةةتعراي الدراسةةات السةةابقة تباي  العينات المسةةتيدمة فيأا، إل أنأا في 

هلى القةةادة األكةةاديميي  العةةاملي  في الجةةامعةةات كةةدراسةةةةةةةة كةةر م : شةةةةةةحةةاده  معظمأةةا ركزت

(Shehadeh, 2008( ؛ هربيات)Arabiat, 2012( ؛ كاراداج)Karadag, 2015 ،؛ سولجا)

-Alاليطيةةب وهةةاشةةةةةةور )(؛ Solaja, Idowub & Jamesb, 2016) وإبةةدوو  وجةةامبيس

Khateeb & Ashoor, 2017 )( هينات م  المديري  2016) ك بينما تناولت دراسةةةةة  لةةةةوا

( Al- Maaytah, 2015(؛ المعايطة )Bushra, 2011والملرفي ك أما دراسة كر م : بلر  )

 هينات م  المعلمي  والمعلماتك

وشةةةكلت الدراسةةةات السةةةابقة للباحن الماةةةدر األسةةةاسةةةي لكثير م  المعلومات المأمة؛ التي 

ملةةةةكلتأا ومنأجيتأا واىجرا:ات المادمة  وجأتر في دراسةةةةتر الحالية م  حين اختيارها وتحديد

لتحقيق أهدافأاك هذا باىضةةةةةةافة إلى أن تلك الدراسةةةةةةات وجأت الباحن نحو العديد م  البحوث 

والدراسةةات والمراجع المناسةةبة ومكنتأا م  تكوي  تاةةور شةةامر ه  األطر النظرية التي ينبغي 

 أن تلملأا الدراسة الحاليةك

في مجتمعأا وفي كونأا م  الدراسةةات القليلة التي ركزت هلى  و د تميزت الدراسةةة الحالية

النم  القياد  الممارس م   بر مدير  المدارس في محافظة جرش وها تر بنم  التاةةةةةةةال 

اىدار ؛ وم  هذا المنطلق توجب هلى الباحن تحديد النم  القياد  الممارس ونم  التاةةةةةةال 

الباحن تتعد هذه الدراسةةة م  الدراسةةات العربية القليلة  والعا ة الرتباطية بينأما، وفي حدود هلم

التي تتناول العا ة الرتباطية بي  النم  القياد  م  ناحية ونم  التاةةةال الممارس لد  مدير  

 المدارس في محافظة جرشك

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

سة الحالية المنأجية الوصفية : منهجية الدراسة ستيدمت في الدرا سبتأا لأذه ا التحليلية لمنا

 الدراسةك

: تكون مجتمع الدراسة م  جميع مدير  ومديرات المدارس، والبال) هددهم مجتم  الدراسة

مديرة، وفق إحاةةةاديات  سةةةم التيطي  التربو   97مديًرا، و 82مديًرا ومديرة، منأم  179

إل، وذلك كما 2017/2018التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة جرش للعاإل الدراسةةةةي 

 ك1هو مبي  في الجدول 
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توزيع أفراد مجتمع الدراسة في جامعتي اليرموك والعلوإل والتكنولوجيا األردنية وفقًا (: 1جدول )

 كللجنس وللكلية

المرحلة 

 التعليمية
 الجنس

 سنوات الخدمة
 الكلي

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5 سنوات 5أقل من 

 أساسي

 58 24 21 13 ذكور

 67 21 29 17 إناث

 125 45 50 30 المجموا

 ثانو 

 24 11 7 6 ذكور

 30 12 11 7 إناث

 54 23 18 13 المجموا

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار العينة م  جميع أفراد مجتمع الدراسة بالطريقة المسحية، 

جد أن هناك  25واسةةةةةةتثني م  ذلك   4مديًرا ومديرة كعينة اسةةةةةةتطاهية، وهند تحلير البيانات وت

اسةةتبانات غير مسةةتوفاة لللةةروط نظًرا لوجود نقص في بياناتأا، إذ تم اسةةتبعادها، وبأذا أصةةبحت 

 يبي  ذلكك  2مديرة، والجدول  80مديًرا و  70مديًرا ومديرة، منأم  150لعينة مؤلفة م  ا

 كتوزيع أفراد هينة الدراسة وفقًا لمتغيراتأا(: 2جدول )

 التكرار المتغير مستويات المتغير
 النسبة

 المئوية

 المرحلة التعليمية

 70ك0 105 أساسي

 30ك0 45 ثانو 

 100.00 150 المجموع

 الجنس

 47ك0 70 ذكر

 53ك0 80 أنثى

 100.00 150 المجموع

 سنوات اليدمة في اىدارة

 24ك0 36 سنوات 5أ ر م  

 37ك0 56 سنوات 5-10

 39ك0 58 سنوات 10أكثر م  

 100.00 150 المجموع



 319ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسني سالم
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 أداتي الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسةةةةةةة  اإل الباحن بتطوير اسةةةةةةتبانتي  بعد الطاا هلى األد  التربو  

وتكونت في صةةورتأا األولية األولى لقياس األنماط القيادية الممارسةةة، والدراسةةات ذات العا ة؛ 

قراطي ولةر  39م   فقرة،  14فقرة؛ موزهةة إلى أربعةة أنمةاط  يةاديةة؛ هي: النم  القيةاد  الةديمت

فقرات، والنم  القياد   5فقرة، والنم  القياد  الترسةةلي ولر  12م  القياد  األتتتو راطي ولر والن

( فقرة، موزهة 25والثانية لقياس أنماط التاال الممارسة، وتكونت م  ) فقراتك 8التسيبي ولر 

ولر فقرات، ونم  التاال الااهد،  6هلى أربعة مجالت، هي: نم  التاال الأاب ، ولر فقرة 

فقرات، ونم  التاةال متعدد التجاهات )اللةبكي(، ولر  6فقرات، ونم  التاةال األفقي ولر  8

 فقراتك 6

 صدق أداتي الدراسة

لية  للتََحقُّق م  الاةةةدق الظاهر  ألداتي الدراسةةةة ومجالتأا؛ تم هرضةةةأما باةةةورتأما األو 

الت )اىدارة التربوية، م  ذو  اليبرة والختاةةةةةةاص في مج محكمي  10هلى لجنة مؤلفة م  

أصةةول التربية، القياس والتقويم التربو ، مناهر اللغة العربية وأسةةاليبأا( في جامعة اليرموك في 

األردن، حين طلب منأم إبدا:  رادأم حول األداة م  حين: درجة انتما: الفقرة للمجال، ووضوح 

، وحذف أو إضةةافة أو تعدير ما الفقرات، والاةةياغة اللغوية، ومناسةةبتأا لقياس ما وضةةعت ألجلر

ماحظات المحكمي  م  تعديات لغوية ومنطقية،  % م 80بما نسةةبتر يرونر مناسةةبًا، وتم األخذ 

( فقرة، موزهة هلى المجالت األربعةك 35لتاةةبح األداة األولى في صةةورتأا النأادية مؤلفة م  )

 فقرة، موزهة هلى المجالت األربعةك 23والثانية مؤلفة م  

 بات أداتي الدراسةث

ألغراي التحقق م  ثبات أداتي الدراسةةةة؛ تم  تطبيق أداتي الدراسةةةة هلى هينة اسةةةتطاهية 

مديًرا ومديرة بطريقة الختبار وإهادة الختبار، وبفارق زمني مقداره أسةةةةةةبوهان  25مؤلفة م  

سةةةةةةتبانة باسةةةةةةتيداإل بي  التطبيقي  )األول والثاني(، كما تم التحقق م  ثبات التسةةةةةةاق الداخلي لا

 ك3، وذلك كما هو مبي  في الجدول Cronbach’s αمعادلة كرونباخ ألفا 

 ك يم معامات ثبات التساق الداخلي واىهادة ألداة الدراسة ومجالتأا(: 3جدول )
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 83ك0أن   يم ثبات التسةةةةةةاق الداخلي لألنماط القيادية  د تراوحت م   3يتاحظ م  الجدول 

، في حي  تراوحت  يم ثبات 93ك0وحتى  78ك0وألنماط التاةةةال  د تراوحت م  ، 95ك0وحتى 

(، في حي  تراوحت  يم ثبات اىهادة ألنماط 89ك0( وحتى )81ك0اىهادة لألنماط القيادية م  )

(ك وهذه القيم تعتبر مقبولة ألغراي هذه الدراسةةةةةة الكياني 90ك0( وحتى )85ك0التاةةةةةال م  )

 (كAl- keelani & Al- Sharefein, 2011: 431واللريفي  )

 المعيار المعتمد للحكم على درجة التقدير

الدراسةةةةةةة والفقرات التي تتبع لأا،  حكاإل هلى األوسةةةةةةاط الحسةةةةةةابية ألداتيبأدف إطاق األ

؛ وذلك هلى النحو اسةةتيدإل الباحن المقياس الثاثي لتاةةحيح األداة للحكم هلى مسةةتو  الممارسةةة

 ا تي:

 الوزن النسبي فئة المتوسطات الحسابية الممارسةمستوى 

 (%100 – 3ك73) 00ك5-67ك3 مرتفع

 (%2ك73 – 7ك46) 66ك3-34ك2 متوس 

 %6ك46أ ر م   33ك2 -00ك1 متدني

 إجراءات الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة؛ فقد تم إتباا اىجرا:ات التالية:

 الالة بموضوا الدراسةك اىطاا هلى األد  النظر  والدراسات السابقة ذات 

  وتكونت األولى لقياس األنماط القيادية الممارسةةةة، بنا: أداتي الدراسةةةة باةةةورتأما األولية؛

ية م   أا األول ياد   39في صةةةةةةورت يادية؛ هي: النم  الق ماط   عة أن فقرة؛ موزهة إلى أرب

قراطي ولةةةر    القيةةةاد  فقرة، والنم 12فقرة، والنم  القيةةةاد  األتتتو راطي ولةةةر  14الةةةديمت

والثانية لقياس أنماط التاال  فقراتك 8فقرات، والنم  القياد  التسيبي ولر  5الترسلي ولر 

( فقرة، موزهة هلى أربعة مجالت، هي: نم  التاةةةةةةةال 26الممارسةةةةةةةة، وتكونت م  )

 5فقرات، ونم  التاال األفقي ولر  9فقرات، ونم  التاال الااهد، ولر  6الأاب ، ولر 

 فقراتك 6نم  التاال متعدد التجاهات )اللبكي(، ولر فقرات، و

 تحديد مجتمع وهينة الدراسة المستأدفةك 

  لية لليروج بالاةةةةةورة التََحقُّق م  دللت صةةةةةدق وثبات أداتي الدراسةةةةةة باةةةةةورتأما األو 

لية هلى لجنة مؤلفة م   محكًما ومحكمةً م   11النأادية، إذ تم هرضةةةةةأما باةةةةةورتأما األو 

( فقرة، 35رة والختااص لتابح األداة األولى في صورتأا النأادية مؤلفة م  )ذو  اليب

لديمقراطي، والنم  التو راطي،  عة، وهي: النم  ا لدراسةةةةةةةة األرب وزهت هلى مجالت ا

( فقرة، وزهت هلى المجالت 23والنم  التسةةةةةةيبي، والنم  الترسةةةةةةليك والثانية مؤلفة م  )

ب ، ونم  التاةةةةال الاةةةةاهد، ونم  التاةةةةال األفقي، األربعة، وهي: نم  التاةةةةال الأا

 ونم  التاال متعدد التجاهات )اللبكي(ك
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 توزيع أداتي الدراسة باورتأما النأادية هلى أفراد هينة الدراسةك 

   الطلب م  أفراد هينة الدراسةةةةةة اىجابة هلى فقرات أداتي الدراسةةةةةة كما يرونأا معبرةً ه

وذلك بعد أن تمت إحاطتأم بطن إجابتأم ل  تسةةتيدإل  وجأة نظرهم بكر صةةدق وموضةةوهيةك

 إل ألغراي البحن العلمي فق ك

  جة خالأةا إلى ذاكرة الحةاسةةةةةةو ، بأةدف المعةال نات وإد نات، ثم تفري) البيةا جمع السةةةةةةتبةا

 اىحاادية لأا، لإلجابة ه  أس لة الدراسةك

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة؛ وتشمل:

 ولأا ف تان )أساسي، ثانو (كالمرحلة التعليمية،  ك1

 الجنس، ولر ف تان )ذكر، أنثى(ك ك2

سنوات، أكثر م  10-5سنوات،  5سنوات اليدمة في اىدارة، ولأا ثاثة مستويات )أ ر م   ك3

 سنوات(ك 10

 المتغيرات التابعة؛ وهي:

 تقدير أفراد هينة الدراسة للنم  القياد  ونم  التاال الممارسك ك1

لإلجابة ه  أسةة لة الدراسةةة، تم اسةةتيداإل برنامر الحزإل اىحاةةادية  المعالجات اإلحصؤؤائية:

(SPSS ،حين اسةةتيدمت التكرارات والنسةةب الم وية لوصةةف هينة الدراسةةة بالاةةورة األولية ،)

ولإلجابة ه  السةةؤال األول والثاني اسةةتيدمت األوسةةاط الحسةةابية والنحرافات المعيارية لتقدير 

ستجابات أفراد العينة لألنما اال الممارسة والفقرات التابعة لكر ٍّ منأا، مع ا ط القيادية وأنماط الت

مراهاة ترتيبأا تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية، ولإلجابة ه  السؤال الثالن تم استيداإل معامات 

ارتباط بيرسةةةةةةون للكلةةةةةةف ه  طبيعة العا ة الرتباطية بي  أنماط القيادة وأنماط التاةةةةةةال، 

لسةةةةةةؤال الرابع واليامس تم اسةةةةةةتيداإل تحلير التباي  الثاثي دونما تفاهر، متبوها ولإلجابة ه  ا

لمعرفة الفروق ذات  Games-Howell( للمقارنات البعدية؛ واختبار Leveneباختبار ليفي  )

 الدللة في مستويات متغير)سنوات اليدمة في اىدارة(ك

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

. النتائج المتع سة أّوالا : "ما مستوى األنماط القيادية األول الذ  نص  هلىلقة بس ال الدرا

 الممارسة لدى مديري المدارس في محافظة جرش؟". 

تم حسةةةةا  األوسةةةةاط الحسةةةةابية والنحرافات المعيارية والوزن  لإلجابة عن هذا السؤؤؤؤ ال؛

كما هو مبي  في الجدول لألنماط القيادية الممارسةةةة، وذلك لتقدير اسةةةتجابات أفراد العينة  النسةةةبي

 ك4
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القيادية مرتبة تنازلًيا  فات المعيارية والوزن النسبي لألنماطاألوساط الحسابية والنحرا(: 4جدول )

 كوفقًا ألوساطأا الحسابية

 األنماط القيادية الرقم الرتبة
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 مستوى

 الممارسة

 مرتفع 0ك73 0.71 3.69 الديمقراطي 1 1

 متوس  3ك68 0.66 3.41 الترسلي 4 2

 متوس  53.8 0.62 2.69 التسيبي 3 3

 متوس  51ك50 0.64 2.53 األتتتو راطي 2 4

أن  األنماط القيادية الممارسةةةةةةةة لد  مدير  ومديرات المدارس في  4يتاحظ م  الجدول 

قراطي في المرتبةةة األولى،  ا للترتيةةب ا تي: النم  القيةةاد  الةةديمت محةةافظةةة جرش  ةةد جةةا:ت وفقةةً

%(، وضم  مستو  0ك73(، وبوزن نسبي )71ك0( وبانحراف معيار  )69ك3وبوس  حسابي )

( 41ك3النم  القياد  الترسةةةةةةلي في المرتبة الثانية، وبوسةةةةةة  حسةةةةةةابي ) ممارسةةةةةةة مرتفع، تاه

%(، وضةةم  مسةةتو  ممارسةةة )متوسةة (، ثم 3ك68(، وبوزن نسةةبي )66ك0وبانحراف معيار  )

(، 62ك0( وبانحراف معيار  )69ك2النم  القياد  التسةةيبي في المرتبة الثالثة، وبوسةة  حسةةابي )

سة )متوس (، وأخيًرا النم  القياد  األتتتو راطي، %(، وضم  مستو  ممار8ك53وبوزن نسبي )

ك%(، وضةةةةم  51ك50(، وبوزن نسةةةةبي )64ك0( وبانحراف معيار  )53ك2وبوسةةةة  حسةةةةابي )

أن النم  القياد  الديمو راطي سةةةادد هلى مسةةةتو  ممارسةةةة )متوسةةة (ك وهذه النتادر تلةةةير إلى 

يمقراطي والذ  يركز هلير صاحب األنماط األخر  وربما يعزو الباحن ذلك إلى توجر الدولة الد

الجالة الملك هبد هللا الثاني ب  الحسةةةي  في الموا ف واألوراق النقاشةةةية المتعددة، بحين تاةةةبح 

الديمقراطية نأر حياة هلى مستو  الفرد والمجتمع، وحتى تقوإل المؤسسات الحكومية هلى أساس 

سةةةات، وإل لحاةةةر اختاف بي  ديمقراطي ألن الفكر الديمقراطي يتطلب وجود مثر هذه المؤسةةة

اسة مع نتادر دراسة كر م : وتتفق نتيجة هذه الدرالفكر الذ  ندهي تبنير والسلوك الذ  نمارسرك 

-Al؛ اليطيةةب وهةةاشةةةةةةور )(Arabiat, 2012هربيةةات ) (؛Shehadeh, 2008شةةةةةةحةةادة )

Khateeb & Ashoor, 2017  سةةةاكسةةةينا، وديسةةةانغأير، وسةةةتوبارت ووولكر )(؛Saxena, 

Desanghere, Stobart, Walker, 2017)( ك واختلفت مع نتيجة دراسةةةة  لةةةواQashoo, 

( التي توصةةلت إلى أن النم  القياد  الديمقراطي يمارس بدرجة متوسةةطة، وكذلك اختلفت 2016

( التي أنأرت أن النم  السةةةةةةادد هو النم  Kiplangat, 2017)مع نتيجة دراسةةةةةةة كيبانغات 

 كلختاف إلى اختاف طبيعة المجتمعات واألداة المستيدمة فيأاالتسلطي، وربما يعود هذا ا

أما مجي األنماط األخر  بأذا الترتيب فأذا يعني أننا ما زلنا نمارس بعض م  تلك األنماط 

األخر ، وأننا بحاجة إلى زيادة وهي وتدريب حتى نتيلص م  العديد م  هذه األنماط التي  د 

ما يعود ذلك لعدإل  ناهة بعض المديري  بإهطا: مزيدًا م  الحرية يحتاجأا المدير أحياًنا، أو رب

قة مغلوطة فيطر هؤل:  هذه الحرية بطري للمعلمي  في هملأم، حين إن المعلمي   د يسةةةةةةتغلوا 

يات الظروف التي تواجر المديري  في  المديرون إلى ممارسةةةةةةةة األنماط األخر  وفًقا لمقتضةةةةةة
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

سة الحالمدارسأمك  شور )وتتفق نتيجة الدرا سة اليطيب وها  & Al-Khateebية مع نتيجة درا

Ashoor, 2017  : كاختلفت مع نتيجة دراسةةةة كر م)( شةةةحادةShehadeh, 2008 ؛) هربيات

(Arabiat, 2012) إذ توصلتا إلى مستو  ممارسة مرتفع لنمطي القيادة التسيبي والتو راطي ،

 كواألداة المستيدمة فيأاوربما يعود هذا الختاف إلى اختاف طبيعة المجتمعات 

والوزن ولمزيد م  المعلومات فقد تم حسةةةةةا  األوسةةةةةاط الحسةةةةةابية والنحرافات المعيارية 

قراطي لديأم، وذلك كما هو مبي  في الجدول  النسبي  ك5لفقرات النم  القياد  الديمت

القياد  األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات النم  (: 5(جدول 

قراطي مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية  كالديمت

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 نمط القيادة )الديمقراطي(

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

1 2 
يتعامر بلبا ة وكياسة مع 

 المعلمي 
 مرتفع 2ك80 0.81 01ك4

2 9 
يتيح الحرية للمعلمي  أثنا: 

 الجتماهات ىبدا:  رادأم
 مرتفع 0ك79 0.79 95ك3

 مرتفع 8ك77 0.85 89ك3 يعمر بروح الفريق 1 3

4 11 
يحرص هلى بنا: ها ات 

 إنسانية مع المعلمي 
 مرتفع 2ك77 0.87 86ك3

5 10 
يتعامر بمرونة مع العاملي  هند 

 تطبيقر للتلريعات اىدارية
 مرتفع 2ك76 0.88 81ك3

6 5 
بعدالة مع جميع العاملي  يتعامر 

 في المدرسة
 مرتفع 6ك75 0.91 78ك3

7 3 
يأتم با تراحات المعلمي  

 اىيجابية ويضعأا موضع التنفيذ
 مرتفع 0ك75 0.84 75ك3

8 4 
يحرص هلى تلبية احتياجات 

 المعلمي  والطلبة
 مرتفع 6ك73 0.82 68ك3

9 12 
ينمي روح المبادرة لد  

 المعلمي 
 مرتفع 4ك73 0.93 67ك3

10 8 
يوازن بي  مالحة المدرسة 

 واحتياجات المعلمي 
 متوس  8ك64 0.85 24ك3

 متوس  4ك62 0.91 12ك3 يلجع المعلمي  هلى النقد البنا: 7 11

 متوس  0ك61 0.93 05ك3 يطبق مبدأ الامركزية اىدارية 6 12
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ن ِّفت وفقًا ألوسةةاطأا الحسةةابية  5يبي  الجدول  قراطي لديأم صةةت أن  فقرات النم  القياد  الديمت

وبوزن نسةةةةبي ، 9وحتى  1ضةةةةم  مسةةةةتويي ممارسةةةةة؛ هما: )مرتفع( للفقرات ذوات الرتب م  

وبوزن نسبي ، 12وحتى  10(، و)متوس ( للفقرات ذوات الرتب م  %80.2 - 73.4%تراوح )

 ك %(8ك64-%0ك61تراوح )

" في المرتبة يتعامر بلبا ة وكياسةةةةةةةة مع المعلمي ( والتي تنص هلى "2إن مجي: الفقرة )

( وضةةم  مسةةتو  ممارسةةة مرتفع، 81ك0( وبانحراف معيار  )01ك4األولى بمتوسةة  حسةةابي )

يتيح الحريةةة ( التي تنص هلى "9%(، تلتأةةا في المرتبةةة الثةةانيةةة الفقرة )2ك80وبوزن نسةةةةةةبي )

(، 79ك0( وبانحراف معيار  )95ك3" بمتوس  حسابي ): الجتماهات ىبدا:  رادأمللمعلمي  أثنا

 %(ك 0ك79وبوزن نسبي )

ويمك  للباحن تفسةةةةةةير هذه النتيجة ربما إلى أن مدير  المدارس في محافظة جرش هم م  

بي ات محافظة وغالبيتأم يدينون بالدي  اىسةةةةةامي الحنيف الذ  أوصةةةةةى بضةةةةةرورة التعامر مع 

ي  في ضةةو: النأر اىسةةامي الذ  ير  أن التبسةةم في وجر ا خري  يتعد صةةد ة، وم  هنا ا خر

نجد أن هؤل: المديري  يتعاملون مع المعلمي  بلطف أو ربما لقناهة المديري  بطنر ل فرق بي  

المدير والمعلم م  الناحية الونيفية، فاختاف المسةةةةةمى الونيفي ل يعطي أفضةةةةةلية أحدهما هلى 

بر إن كليأما يعمر ضم  مسؤولياتر وصاحياتر، وأن مجموا هذه األهمال تاب لاالح  ا خر

العملية التعليمية التعلمية، وم  هذا المنطلق فإن مدير  المدارس يسةةةةةتمعون  را: زمادأم ألنأا 

جة  را: تثر  العمر فكريًا وسةةةياسةةةيًا وثقافيًا واجتماهيًا وا تاةةةاديًا و يميًا بحين تلةةةكر لديأم نتي

 الدراسة واليبرات الحياتية المعاشةك

" في المرتبة يطبق مبدأ الامركزية اىدارية" ( والتي تنص هلى6في حي  جا:ت الفقرة )

%(، سبقتأا 0ك61(، وبوزن نسبي )93ك0( وبانحراف معيار  )05ك3األخيرة بمتوس  حسابي )

( وبانحراف 12ك3توس  حسابي )" بميلجع المعلمي  هلى النقد البنا:( التي تنص هلى "7الفقرة )

ربما يمك  تفسير ذلك إلى أن هذا األمر يتماشى مع %(ك و4ك62(، وبوزن نسبي )91ك0معيار  )

النم  اىدار  السةةةةةةةادد في وزارة التربية والتعليم؛ إذ تعتمد الوزارة مبدأ مركزية التيطي  ول 

فإن المدير يسةةةةةةير وفق هذا التوجر م  حين لذلك  إنر هو ماةةةةةةةدر للتعليمات  مركزية التنفيذ 

 والتوجيأاتك  

لفقرات النم  والوزن النسةةةبي كذلك تم حسةةةا  األوسةةةاط الحسةةةابية والنحرافات المعيارية 

 ك6القياد  الترسلي لديأم، وذلك كما هو مبي  في الجدول 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات النم  القياد  : (6) جدول

 كالترسلي مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 نمط القيادة )الترسلي(
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 مرتفع 4ك76 0.83 3.82 يتعامر مع المعلمي  بإنسانية 35 1

2 33 
يتعامر مع المو ف حسب 

 طبيعة المأمة
 متوس  2ك72 0.85 3.61

3 31 
يحدد المأاإل المطلوبة م  

المعلمي  في ضو: األهداف 
 المحددة

 متوس  4ك70 0.87 3.52

4 34 
يلرك المعلمي  باتياذ 

 القرارات اىدارية
 متوس  2ك62 0.89 3.11

5 32 
يفوي  صاحيات للمعلمي  

 كر حسب  دراتر
 متوس  2ك60 0.91 3.01

ن ِّفت وفقًا ألوساطأا الحسابية أن  فقرات  6لوحظ م  الجدول  النم  القياد  الترسلي لديأم صت

%(، و)متوس ( 4ك76، وبوزن نسبي)1ضم  مستويي ممارسة؛ هما: )مرتفع( للفقرة ذات الرتبة 

 %(ك2ك72 -% 2ك60، وبوزن نسبي تراوح )5وحتى  2للفقرات ذوات الرتب م  

( في المرتبة األولى والتي تنص هلى "يتعامر مع المعلمي  بإنسةةةةةةانية" 35إن مجي الفقرة )

( ضةةةم  مسةةةتو  ممارسةةةة مرتفع، وبوزن 83ك0( وبانحراف معيار  )82ك3بمتوسةةة  حسةةةابي )

( والتي تنص هلى " يتعامر مع المو ف 33تلتأا في المرتبة الثانية الفقرة )%(، 4ك76نسةةةةةةبي )

(، وبوزن نسةةةةبي 85ك0( وبانحراف معيار  )61ك3بمتوسةةةة  حسةةةةابي )حسةةةةب طبيعة المأمة" 

مدارس 2ك72) ما يعود ذلك إلى إيمان مدير  ومديرات ال ية %(ك رب بطهمية العا ات اىنسةةةةةةةان

والملةةاركة في القرار كطسةةاس لإلدارة الناجحة، أو ربما يعود ذلك إلى أن معظم مدير  المدارس 

سةةةةةنوات وهذا يعني أنر  د تكون لديأم باليبرة  5ثر م  هم م  أصةةةةةحا  اليدمة في اىدارة األك

المأارات اىدارية الازمة للتعامر مع العاملي  حين إنأم يتعاملون مع ا خري  م  منطلق أن 

هناك فروق فردية بي  هؤل: العاملي  فبالتالي يتعاملون حسةةب مقتضةةيات المو ف وباهتدال وفق 

دير المدرسةة التعامر وفق الحالة ووفق خاةادص العاملي ، النظرية المو فية التي تر  أن هلى م

وأن هؤل: المةةديري  ينطلقون أثنةةا: تعةةاملأم مع ا خري  بقنةةاهةةات أن هؤل: هم زما: همةةر 

وينبغي التعامر معأم بمنطلق إنسةةةةةةةاني ألن اىنسةةةةةةةانية في العمر ترفع م  الدافعية لد  هؤل: 

وفيما يتعلق بمجي:  ومون بواجباتأم بمعنوية هاليةكالمعلمي  مما يحسةةةةةة  م  أدادأم ويجعلأم يق

بة 32الفقرة ) تر" في المرت ( والتي تنص هلى "يفوي صةةةةةةاحيات للمعلمي  كر حسةةةةةةةب  درا

( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة متوسةة ، 91ك0( وبانحراف معيار  )01ك3األخيرة بمتوسةة  حسةةابي )

المعلمي  باتياذ القرارات  ( والتي تنص هلى "يلرك34سبقتأا الفقرة )%(، 2ك60وبوزن نسبي )

( ضم  مستو  ممارسة متوس ، 89ك0( وبانحراف معيار  )11ك3اىدارية" بمتوس  حسابي )
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%(ك فأذا يؤكد للمديري  أن هؤل: المعلمي  ربما ل يمتلكون بعد المأارات 2ك62وبوزن نسةةةةبي )

يحاسةةةب هليأا الازمة لأم لكي يفوي إليأم الاةةةاحيات؛ حين إن هذه الاةةةاحيات المفوضةةةة 

لذ   تادر هذا التفويض األمر ا فة م  ن مديري  يتوجسةةةةةةون خي فإن هؤل: ال لذلك  مدير ونتيجة  ال

 يدفعأم إلى مباشرة هذه الااحيات بطنفسأم دون تفويض ا خري  بأاك

لفقرات النم   والوزن النسةةةةبيكما تم حسةةةةا  األوسةةةةاط الحسةةةةابية والنحرافات المعيارية 

 ك7لديأم، وذلك كما هو مبي  في الجدول القياد  التسيبي 

لفقرات النم  القياد   والوزن النسبياألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية (: 7جدول )

 كالتسيبي مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 نمط القيادة )التسيبي(
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 لنسبيا

 المستوى

 متوس  6ك62 0.93 3.13 تتطثر  رارتر بآرا: المعلمي  30 1

2 27 
يتيح الحرية للمعلمي  في تنفيذ 
المأمات الموكلة إليأم دون 

 ر ابة
 متوس  2ك62 0.96 3.11

3 29 
يتعامر بمرونة زاددة هند 
 تطبيقر للتلريعات اىدارية

 متوس  4ك55 0.96 2.77

4 26 
للمعلمي  يتجنب المسا:لة 

 المقاري  في أدا: واجباتأم
 متوس  2ك51 0.95 2.56

5 24 
يتجنب مواجأة الملكات التي 

 تواجر مدرستر
 متوس  6ك49 1.07 2.48

6 28 
ينقاد لطلبات المعلمي  م  غير 

 دراستأا
 متوس  8ك48 0.96 2.44

7 25 
يقوإل بإدارة اجتماهات المعلمي  

 دون هدف محدد
 متدني 8ك46 0.98 2.34

ن ِّفت وفقًا ألوساطأا الحسابية  7يظأر م  الجدول  أن  فقرات النم  القياد  التسيبي لديأم صت

وبوزن نسةةةبي ، 6وحتى  1ضةةةم  مسةةةتويي ممارسةةةة؛ هما: )متوسةةة ( للفقرات ذوات الرتب م  

 (ك8ك46، وبوزن نسبي )7و)متدني( للفقرة ذات الرتبة %(، 6ك62-%8ك48تراوح ما بي  )

بآرا: المعلمي " 30إن مجي الفقرة ) تر  تطثر  رارا بة األولى والتي تنص هلى "ت ( في المرت

( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة متوسةة ، وبوزن 93ك0( وبانحراف معيار  )13ك3بمتوسةة  حسةةابي )

( والتي تنص هلى "يتيح الحرية للمعلمي  27تلتأا في المرتبة الثانية الفقرة )%(، 6ك62نسةةةةةةبي )

( وبانحراف معيار  11ك3ات الموكولة إليأم دون ر ابة" بمتوسةةةةةة  حسةةةةةةةابي )في تنفيذ المأم

ربما يعود إلى أنر ل يحدد %(ك 2ك62( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة متوسةة ، وبوزن نسةةبي )96ك0)

لأؤل: المعلمي  األهداف ول طرادق العمر بلكر واضح فيعتمدون هلى أنفسأم في تنفيذ مأامأم 

بطن المدير يقبر بط   رارات م  المعلمي  حول تسيير مأامر اىدارية التعليمية التعلمية لذلك نر  
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

فتتطثر  رارتر بآرا: هؤل: المعلمي  حين إنر يعطيأم كافة الاةةةةةةاحيات والحرية في العمر دون 

أن يرا بأم حتى ل يؤثر هلى مجريات سةةةةةةير العملية التعليمية كونر هو المقاةةةةةةر في تحديد تلك 

 ط  نتادر م  هؤل: المعلمي كالمأاإل فبالتالي بقبر ب

( في المرتبةةة األخيرة والتي تنص هلى "يقوإل بةةإدارة اجتمةةاهةةات 25أمةةا مجي: الفقرة )

( ضم  مستو  98ك0( وبانحراف معيار  )34ك2المعلمي  دون هدف محدد" بمتوس  حسابي )

 مدير  ومديرات المدارس%(ك ربما يعود ذلك إلى أن 8ك46ممارسةةةةةةة متدني، وبوزن نسةةةةةةبي )

يتيذون هذا النم  القياد  لأم بإدارة المدرسةةة غير ميالي  لاجتماهات حتى ل يتواجأوا مباشةةرة 

وجًأا لوجر مع المعلمي  الذي  تكثر أسةةةةةة لتأم واسةةةةةةتفسةةةةةةاراتأم فيقللوا م  هذه الجتماهات وإن 

أا  مدير من ية ال غا أا تكون مجردة، وغير محددة األهداف  فإن هات  ما هذه الجت لت مثر  حاةةةةةة

وأخيًرا؛ فقد تم حسةةةا  األوسةةةاط الحسةةةابية والنحرافات المعيارية  يلأا في سةةةجلر الياصكتسةةةج

 ك8لفقرات النم  القياد  األتتتو راطي لديأم، وذلك كما هو موضح في الجدول  والوزن النسبي

لفقرات النم  القياد   والوزن النسةةةةةبياألوسةةةةةاط الحسةةةةةابية والنحرافات المعيارية (: 8جدول )

 مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية األتتتو راطي

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 نمط القيادة )األُتُوقراطي(
 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 16 
يطبق القواني  واألنظمة 

 بحرفيتأا
 متوس  2ك67 3.36 0.98

2 15 
يأتم بالعمر أكثر م  اهتمامر 

 بحاجات المعلمي 
 متوس  58.8 2.94 0.85

3 13 
يتيذ بعض  راراتر دون 

 استلارة المعلمي 
 متوس  57 2.85 0.97

4 14 
يتبع أسلو  الر ابة اللديدة 

 لمتابعة المعلمي 
 متوس  53.2 2.66 1.01

5 17 
يادر أحكاًما متسرهة في حر 

 الملكات
 متوس  51.8 2.59 1.04

6 19 
ىنجاز يتبع أسلو  الضغ  

 العمر
 متوس  50.2 2.51 0.9

7 21 
يرفض  بول األهذار في حالة 

 هدإل إنجاز العمر المطلو 
 متوس  47.2 2.36 1.03

 متوس  46.4 2.32 0.98 يرفض النقد بكافة أشكالر 20 8

 متدني 43.8 2.19 0.94 يأمر العا ات اىنسانية 18 9

10 22 
يترصد أخطا: المعلمي  مأما 

 كانت بسيطة
 متدني 40.2 2.01 1.01

11 23 
يعتمد أسلو  الفو ية في تعاملر 

 مع المعلمي 
 متدني 39.8 1.99 1.04
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ن ِّفت وفقًا ألوسةةاطأا الحسةةابية  8يبي  الجدول  أن  فقرات النم  القياد  األتتتو راطي لديأم صةةت

وبوزن نسةةةبي ، 8وحتى  1ضةةةم  مسةةةتويي ممارسةةةة؛ هما: )متوسةةة ( للفقرات ذوات الرتب م  

وبوزن نسةةةةةبي ، 11وحتى  9%(، و)منيفض( للفقرات ذوات الرتب م  2ك67-%4ك46)تراوح 

 (ك8ك43-%8ك39تراوح )

( في المرتبةةةة األولى والتي تنص هلى "يطبق القواني  واألنظمةةةة 16إن مجي الفقرة )

( ضم  مستو  ممارسة متوس ، 98ك0( وبانحراف معيار  )36ك3بحرفيتأا" بمتوس  حسابي )

( والتي تنص هلى "يأتم بالعمر 15تلتأا في المرتبة الثانية الفقرة )%(، 2ك67وبوزن نسةةةةةةبي )

( ضم  85ك0( وبانحراف معيار  )94ك2ات المعلمي " بمتوس  حسابي )أكثر م  اهتمامر بحاج

خاةةةةادص المدير %(ك فربما يعود ذلك إلى 8ك58مسةةةةتو  ممارسةةةةة متوسةةةة ، وبوزن نسةةةةبي )

األتو راطي فأو ير  بضةةةةرورة التقيد بالتعليمات واألنظمة بحرفية ألنأا تلةةةةكر لر الدرا الوا ي 

هذا السلوك يؤد  بر إلى اىهتماإل بالعمر نفسر واألدا: فيما يتيذ م   رارات أو يسلك م  سلوك و

بعيدًا ه  اىهتماإل بالمعلمي  أنفسةةأم ألنر ير  أن نجاح هذه المدرسةةة يكون بمقدار ما يؤدونر م  

، والتي ( في المرتبة األخيرة23أما مجي الفقرة ) أهمال ومأاإل ناةةةةةت هليأا اللوادح والتعليماتك

( وبانحراف 99ك1تنص هلى "يعتمد أسةةةلو  الفو ية في تعاملر مع المعلمي " بمتوسةةة  حسةةةابي )

يمك  تفسةةير ذلك أن %(ك 8ك39( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة متدني، وبوزن نسةةبي )04ك1معيار  )

المدير ل يعتمد في تعاملر مع الناس أسةةةلو  الفو ية ألنر يعي تماًما أن مناةةةبر اىدار  ل ييولر 

التعامر مع الناس بأذه الطريقة، وأن واجبر اىشةةةراف هليأم وتسةةةيير شةةةؤون العمر بعيدًا ه  أن 

ير  نفسةةةةر أهلى منأم مرتبر، فأو ير  أن المعلمي  هليأم تطدية واجبات ومأمات تتعلق بالعملية 

مأاإل التعليمية التعلمية، كما أن هلير أن يؤد  همليات إدارية معينة ومحددة وأن مجموا هذه ال

التي يؤديأا هو والمعلمون جميعًا تاةةةب في نجاح العملية التعليمية التعلمية داخر المدرسةةةة وهذا 

 كاللي: المطلو 

ما مسؤؤؤؤؤؤتوى أنماط االتصؤؤؤؤؤؤال الذ  نص  هلى: "النتائج المتعلقة بسؤؤؤؤؤؤ ال الدراسؤؤؤؤؤؤة  :ثانياا

 "ك ؟الممارسة لدى مديري المدارس في محافظة جرش من وجهة نظرهم

فقد تم حسا  األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية  س ال الدراسة الثاني؛ لإلجابة عن

، مع مراهاة الممارسةةة لد  مدير  المدارس في محافظة جرشوالوزن النسةةبي ألنماط التاةةال 

 كيبي  ذلك 9الجدول قًا ألوساطأا الحسابية، وترتيب األبعاد تنازليًا وف

والنحرافات المعيارية والوزن النسبي ألنماط التاال المتوسطات الحسابية (: 9جدول )

 كالممارسة مرتبة تنازليًا

 أنماط االتصال الرقم الرتبة
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 متوس  4ك72 0.74 3.62 األفقي 3 1
 متوس  0ك72 0.85 3.6 متعدد التجاهات ]اللبكي[ 4 2
 متوس  2ك71 0.76 3.56 الااهد 2 3
 متوس  4ك66 0.73 3.32 الأاب  1 4
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

أن  أنماط التاال الممارسة لد  مدير  المدارس في محافظة جرش  9يتاحظ م  الجدول 

(، 62ك3 د جا:ت وفقًا للترتيب ا تي: نم  التاال األفقي في المرتبة األولى، بمتوس  حسابي )

يار  ) هات 4ك72)(، وبوزن نسةةةةةةبي 74ك0وبانحراف مع جا عدد الت (، تاه نم  التاةةةةةةةال مت

(، وبوزن 85ك0(، وبانحراف معيار  )60ك3]اللةةةةبكي[ في المرتبة الثانية، بمتوسةةةة  حسةةةةابي )

(، وبانحراف 56ك3(، ثم نم  التاال الااهد في المرتبة الثالثة، بمتوس  حسابي )0ك72نسبي )

اةةةةةةةال الأاب  في المرتبة الرابعة، (، ثم تاه نم  الت2ك71(، وبوزن نسةةةةةةبي )76ك0معيار  )

  (ك4ك66(، وبوزن نسبي )73ك0(، وبانحراف معيار  )32ك3بمتوس  حسابي )

إن مجي: التوسةة  أو الوسةةطية في مسةةتو  ممارسةةة أنماط التاةةال الميتلفة يلةةير إلى أن 

المأارات هناك ما زال ضةةةةعفًا في مأارات التاةةةةال لد  هؤل: المديري ، وأن هليأم تنمية هذه 

ية والتعليم اىهتماإل بأذا الجانب نظًرا ألهمية التاةةةةةةةال  فة، وأن هلى وزارة الترب بطرق ميتل

والتواصةةةةر في العملية التعليمية، إذ يبنى هليأا كثيًرا  ضةةةةية ال ناا وال تناا والقدرة هلى القياإل 

و: احتياجات المديري  باألهمال، كما أن مجي: النم  األفقي بالمرتبة األولى يمك  تفسيره في ض

وربمةةا يعود مجي نم   إذ أنأم يقومون بتبةةادل المعرفةةة واليبرات اىداريةةة الميتلفةةة فيمةةا بينأمك

التاةةةةال األفقي في المرتبة األولى إلى تلةةةةابر المسةةةةتو  الونيفي لمدير  ومديرات المدارس، 

يات األمر الذ  جعر والظروف التي يعملون فيأا، وكذلك امتاكأم لنفس الاةةةاحيات والمسةةةؤول

ًبا لأمك وهذه النتيجة تعكس التجاهات الحديثة في اىدارة التربوية والتي اتبعتأا  هذا النم  محب

وزارة التربية والتعليم في مطلع القرن الحالي م  خال تطبيق مبدأ تقسةةةةةةيم العمر وهذا ما أكده 

اإل مدرا: ومديرات المدارس (، حين إن هذه التغيرات فتحت المجال أم2006) هياصرة والفاضر

اهتماد نم  التاةةةةةةال األفقي في نفس المسةةةةةةتو  اىدار ، حين سةةةةةةمحت للمعلمي  والمعلمات 

التاةةال مع بعضةةأم البعض بلةةكر أفقي م  خال لجان التنسةةيق للمباحن الميتلفة، وكذلك م  

بكي( بالمرتبة أما مجي: النم  متعدد التجاهات )اللةةةةخال لجان األنلةةةةطة المدرسةةةةية الميتلفةك 

الثانية ربما يفسر ذلك في ضو: المو ف التاالي نفسر حين يستيدمر المديرون في الجتماهات 

واللقةةا:ات المفتوحةةة مع المجتمع لةةذا يحرص المةةديرون هلى أن يظأروا لكخري  تمكنأم م  

بة مأارات التواصةةةةةر الجتماهي في هذه الموا فك ويمك  تفسةةةةةير مجي: النم  الاةةةةةاهد بالمرت

الثالثة وبمستو  متوس  ربما نتيجة لهتماد المديري  هلى التواصر مع المسؤولي  إما ور يًا أو 

باسةةةتيداإل اىنترنت بعيدًا ه  التواصةةةر وجًأا لوجر فيحرص المديرون ه  مواجأة المسةةةؤولي  

األخيرة  در المسةةةتطاا ابتعادًا ه  النقد أو تسةةةجير الماحظاتك أما مجي: النم  الأاب  بالمرتبة 

فربما يعود ذلك إلى أن المديري   د اهتادوا هلى التواصةةةةةةر اليومي مع هؤل: المعلمي  حسةةةةةةب 

طبيعة المأنة فبالتالي ل يكترثون كثيًرا بمأارات التواصةةةةةةةر معأم كون كر طرف يفأم الطرف 

 ا خرك 

 ( التي أنأرتAl- Maaytah, 2015واختلفت نتيجة هذه الدراسةةةة مع دراسةةةة المعايطة )

مستو مرتفعًا لممارسة أنماط التاال )األفقي، واللبكي، والااهد، والأاب (، وربما يعود ذلك 

لختاف خاةةةةةةادص المجتمعات التي أجريت هليأا تلك الدراسةةةةةةات، وربما كذلك إلى اختاف 

 المقاييس المستيدمة في هذه الدراسة وطريقة تاحيأاك
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لمعيارية والوزن النسةةةةةبي لفقرات نم  كما تم حسةةةةةا  األوسةةةةةاط الحسةةةةةابية والنحرافات ا

اال األفقي لديأم، مع مراهاة ترتيب الفقرات تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية، وذلك كما هو  الت

 ك10مبي  في الجدول 

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات نم  التاال (: 10جدول )

 كألوساطأا الحسابية األفقي مرتبةً تنازليًا وفقًا

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

االتصال  أنماط بعد
 )األفقي(

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 16 
يلارك زمادر بفاهلية 
في النلاطات الميتلفة 
 هلى مستو  المديرية

 مرتفع 0ك75 0.86 3.75

2 15 
يلارك في رأير في 

 القضايا المطروحة هلى
 مستو  المديرية

 مرتفع 2ك74 0.81 3.71

3 17 
يتبادل اليبرات مع 
 زما:ه في العمر

 متوس  6ك71 0.87 3.58

4 18 
ييط  لمدرستر 

بالتعاون مع زمادر 
 المديري  ا خري 

 متوس  0ك69 0.93 3.45

ن ِّفت وفقًا ألوسةةةةةاطأا 10يتاحظ م  الجدول   أن  فقرات نم  التاةةةةةال األفقي لديأم  د صةةةةةت

، وبوزن 2وحتى  1الحسةةابية ضةةم  مسةةتويي ممارسةةة؛ هما: )مرتفع( للفقرتي  ذواتي الرتب م  

، وبوزن نسةةةةبي 4وحتى  3(، و)متوسةةةة ( للفقرات ذوات الرتب م  0ك75-2ك74نسةةةةبي تراوح )

 (ك6ك71-0ك69تراوح )

ية في 16إن مجي الفقرة ) فاهل بة األولى والتي تنص هلى "يلةةةةةةةارك زمادر ب ( في المرت

( 86ك0( وبانحراف معيار  )75ك3لاطات الميتلفة هلى مستو  المديرية" بمتوس  حسابي )الن

( 15تلتأا في المرتبة الثانية الفقرة )%(، 0ك75ضةةةم  مسةةةتو  ممارسةةةة مرتفع، وبوزن نسةةةبي )

والتي تنص هلى "يلارك في تقديم رأير في القضايا المطروحة هلى مستو  المديرية" بمتوس  

( ضةةةةم  مسةةةةتو  ممارسةةةةة مرتفع، وبوزن نسةةةةبي 81ك0انحراف معيار  )( وب71ك3حسةةةةابي )

%(ك فربما يمك  تفسير هذه النتيجة في ضو: حرص مدير  المدارس هلى تطوير أنفسأم 2ك74)

والسةةةةةةتفادة م  خبرات الزما: المديري  ا خري  في المدارس األخر ، وتبادل المعرفة فيما 

ما  ييص العمليةة التعليميةة التعلميةةك ، والتي تنص هلى ( في المرتبةة األخيرة18مجيئ الفقرة )أ

( وبانحراف 45ك3"ييط  لمدرسةةةتر بالتعاون مع زمادر المديري  ا خري " بمتوسةةة  حسةةةابي )

فيمك  هزو ذلك أن %(ك 0ك69( ضم  مستو  ممارسة متوس ، وبوزن نسبي )93ك0معيار  )
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

  التي تجعلأم يعتمدون هلى أنفسةةةأم في مدير  المدارس لديأم اليبرات الكافية في مجال التيطي

 التيطي  لمدارسأم دون اللجو: للزما: ا خري  بالمدارس األخر ك 

كذلك تم حسةةةةا  األوسةةةةاط الحسةةةةابية والنحرافات المعيارية والوزن النسةةةةبي لفقرات نم  

وسةةةةاطأا التاةةةةال متعدد التجاهات ]اللةةةةبكي[ لديأم، مع مراهاة ترتيب الفقرات تنازليًا وفقًا أل

 ك11الحسابية، وذلك كما هو مبي  في الجدول 

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات نم  التاال (: 11جدول )

 كمرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية اللبكي

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 بعد أنماط االتصال 
 )متعدد االتجاهات ]الشبكي[(

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 22 
يلارك في المؤتمرات 
 والندوات العلمية بفاهلية

 مرتفع 4ك74 0.98 3.72

2 23 
يتحدث بلغة تتوافق مع 

 مستو  المستقبر
 مرتفع 6ك73 0.99 3.68

3 20 
يلارك مع مدير  المدارس 

ا خري  في اللقا:ات 
 المفتوحة مع مدير التربية

 متوس  4ك72 1.04 3.62

4 21 
يتبادل األفكار وا را: مع 

 الملرفي  التربويي 
 متوس  2ك71 0.98 3.56

5 19 
يلارك زما:ه في هقد 

 اللقا:ات الحوارية مع الطلبة
 متوس  4ك68 1.18 3.42

ن ِّفت  11يتاحظ م  الجدول  أن  فقرات نم  التاال متعدد التجاهات ]اللبكي[ لديأم  د صت

وفقًا ألوسةةةةةاطأا الحسةةةةةابية كما في المعيار المذكور في الطريقة واىجرا:ات ضةةةةةم  مسةةةةةتويي 

-6ك73، وبوزن نسةةةةةةبي تراوح )2وحتى  1ممارسةةةةةةة؛ هما: )مرتفع( للفقرتي  ذواتي الرتب م  

 (ك4ك72-4ك68، وبوزن نسبي تراوح )5وحتى  3(، و)متوس ( للفقرات ذوات الرتب م  4ك74

ي المرتبة األولى والتي تنص هلى "يلارك في المؤتمرات والندوات ( ف22إن مجي الفقرة )

( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة 98ك0( وبانحراف معيار  )72ك3العلمية بفاهلية" بمتوسةة  حسةةابي )

( والتي تنص هلى "يتحدث 23تلتأا في المرتبة الثانية الفقرة )%(، 4ك74مرتفع، وبوزن نسةةةبي )

( ضةةم  99ك0( وبانحراف معيار  )68ك3وسةة  حسةةابي )بلغة تتوافق مع مسةةتو  المسةةتقبر" بمت

%(ك ربما يمك  هزو هذه النتيجة في ضو: الحوافز 6ك73مستو  ممارسة مرتفع، وبوزن نسبي )

الممنوحة للمديري  وللتاةةةةنيفات فكر يسةةةةعى إلى أن يحوز هلى لقب خبير إدار  ول يتسةةةةنى لر 

يتلفة وحضةةةور المؤتمرات والملةةةاركة ذلك إل ه  طريق القياإل باألبحاث والنلةةةر في مجات م

فيأا، وأن هذه القضةةايا التي تناولأا هؤل: المديرون تتعلق بمسةةتقبر التربية وإيجاد حلول للعوادق 

( في 19أما مجيئ الفقرة ) المسةةةةةةتقبلية والتحديات التي تواجر هؤل: المديري  في مدارسةةةةةةأم ك
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هقةةد اللقةةا:ات الحواريةةة مع الطلبةةة" ، والتي تنص هلى "يلةةةةةةةارك زمادةةر في المرتبةةة األخيرة

( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة متوسةة ، وبوزن 18ك1( وبانحراف معيار  )42ك3بمتوسةة  حسةةابي )

فيمك  تفسةةةيرها في ضةةةو: انلةةةغال المدير وانأماكر في العمر حين أشةةةارت %(ك 4ك68نسةةةبي )

باةةةورة كافية الدراسةةةة الحالية إلى أن المديري  ل يقومون بتفويض الاةةةاحيات للعاملي  معأم 

األمر الذ  يعني أن يباشةةةر المدير هملر بنفسةةةر مما يلةةةكر هب ًا كبيًرا هلى هاتقر وم  هنا يكتفي 

المدير بعقد الجتماهات مع الطلبة بحضةةةور زمادر المعلمي  وتقديم تغذية راجعة لر ه  محتو  

 تلك الجتماهاتك

لوزن النسةةةةةبي لفقرات نم  كما تم حسةةةةةا  األوسةةةةةاط الحسةةةةةابية والنحرافات المعيارية وا

التاةةال الاةةاهد لديأم، مع مراهاة ترتيب الفقرات تنازليًا وفقًا ألوسةةاطأا الحسةةابية، وذلك كما 

 ك12هو مبي  في الجدول 

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات نم  التاال (: 12( جدول

 كالحسابيةالااهد مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطأا 

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 بعد أنماط االتصال )الصاعد(
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 14 
يقوإل بتحوير طلبات المعلمي  
إلى مديرية التربية والتعليم 

 للبت فيأا
 مرتفع 4ك76 0.96 3.82

2 13 
يسير بإجرا:ات التانيف 

 الرتبي للمعلمي 
 مرتفع 6ك75 0.95 3.78

3 7 
يتقبر  را: ومقترحات 

 المعلمي 
 متوس  8ك72 0.96 3.64

4 12 
يزود اىدارة العليا 

بالمعلومات التي تساهد في 
 اتياذ القرارات

 متوس  2ك72 0.85 3.61

5 9 

يطلب م  المعلمي  تزويده 
بالملكات التي تواجأأم 
شفوية أو مكتوبة لتياذ 

 القرار بلطنأا

 متوس  2ك71 1.05 3.56

 متوس  6ك69 0.95 3.48 يتقبر النقد البنا: م  المعلمي  11 6

7 8 
يسمح للمعلمي  بتقديم 

اللكاو  إلى الجأات اىدارية 
 العليا م  خالر

 متوس  8ك66 0.97 3.34

8 10 
يطلب م  المعلمي  تزويده 
 باألفكار الجديدة مكتوبة 

 متوس  6ك64 1.04 3.23
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

ن ِّفت وفقًا ألوسةةةاطأا  12يتاحظ م  الجدول  أن  فقرات نم  التاةةةال الاةةةاهد لديأم  د صةةةت

الحسةةةةةابية كما في المعيار المذكور في الطريقة واىجرا:ات ضةةةةةم  مسةةةةةتويي ممارسةةةةةة؛ هما: 

(، و)متوس ( 4ك76-6ك75، وبوزن نسبي تراوح )2وحتى  1)مرتفع( للفقرتي  ذواتي الرتب م  

 (ك8ك72-6ك64وبوزن نسبي )، 8وحتى  3للفقرات ذوات الرتب م  

( في المرتبةةة األولى والتي تنص هلى "يقوإل بتحويةر طلبةةات المعلمي  14إن مجي الفقرة )

( 96ك0( وبانحراف معيار  )82ك3إلى مديرية التربية والتعليم للبت فيأا" بمتوسةةةةةة  حسةةةةةةابي )

( 13الفقرة )تلتأا في المرتبة الثانية %(، 4ك76ضةةةم  مسةةةتو  ممارسةةةة مرتفع، وبوزن نسةةةبي )

( 78ك3والتي تنص هلى "يسةةةةةةير بإجرا:ات التاةةةةةةنيف الرتبي للمعلمي " بمتوسةةةةةة  حسةةةةةةابي )

%(ك يمك  6ك75( ضةةةةم  مسةةةةتو  ممارسةةةةة مرتفع، وبوزن نسةةةةبي )95ك0وبانحراف معيار  )

تفسةةةةةير هذه النتيجة في ضةةةةةو: مأاإل ومسةةةةةؤوليات المدير إذ يتوجب هلير في ضةةةةةو: التعليمات 

اةةةةةال طلبات المعلمي  المقدمة إلير إلى مديرية التربية والتعليم للبت فيأا بعد واللوادح أن يقوإل بإي

أن يكون  د شةةرح هليأا ما يناسةةب الوا ع، كما أنر يتوجب هلير السةةير بإجرا:ات تر ية المعلم في 

فة األوراق  تطكد م  كا عد ال ية ب ية والتعليم األردن بر بوزارة الترب ضةةةةةةو: نظاإل الرتب المعمول 

م  أبحاث ونلةةاطات في مؤتمرات، والتطكد م  صةةحة هذه األوراق ليرسةةلأا إلى مديرية المرفقة 

  التربية والتعليم بعد وضع التوصيات المناسبة هليأاك

ما مجيئ الفقرة ) بة األخيرة10أ ، والتي تنص هلى "يطلب م  المعلمي  تزويده ( في المرت

( ضةةم  مسةةتو  04ك1راف معيار  )( وبانح23ك3باألفكار الجديدة مكتوبة" بمتوسةة  حسةةابي )

فربما يعود ذلك إلى أن غالبية المديري  يتعاملون %(ك 6ك64ممارسةةةةة متوسةةةة ، وبوزن نسةةةةبي )

وفق سةةةةياسةةةةة البا  المفتوح وهذا يعني التواصةةةةر مع المعلمي  وجًأا لوجر وتبادل األفكار معأم 

ون الحاجة كما ير  دون حواجز أو رسةةةةةةميات األمر الذ  جعر هملية تبادل األفكار حاصةةةةةةلة د

 المعلمون إلى كتابتأا ور يًاك

وأخيًرا؛ فقد تم حسةةةا  األوسةةةاط الحسةةةابية والنحرافات المعيارية والوزن النسةةةبي لفقرات 

نم  التاال الأاب  لديأم، مع مراهاة ترتيب الفقرات تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية، وذلك كما 

 ك13هو مبي  في الجدول 
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األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات نم  التاال (: 13جدول )

 كالأاب  مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطأا الحسابية

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

بعد أنماط االتصال 
 )الهابط(

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 5 
يأتم بإياال التعليمات إلى 

 المعلمي  
 مرتفع 2ك74 0.93 3.71

2 4 
يستيدإل سجر الباغات 

الرسمية ىياال التعليمات 
 للمعلمي  

 مرتفع 6ك73 0.96 3.68

3 6 
يستعي  بالأاتف ىياال 
 التعليمات إلى المعلمي 

 متوس  0ك67 1.03 3.35

4 2 
يونف التكنولوجيا 

لاتاال بالمعلمي  هند 
 الضرورة

 متوس  0ك66 0.97 3.30

5 3 
يونف لوحة اىهانات 
في المدرسة لتوصير 
 التعليمات للمعلمي 

 متوس  4ك60 1.11 3.02

6 1 
يطالب المعلمي  بتقديم 
ماحظاتأم ه  طبيعة 

 العمر
 متوس  2ك57 0.99 2.86

ن ِّفت  13يتاحظ م  الجدول  وفقًا ألوسةةةةةاطأا أن  فقرات نم  التاةةةةةال الأاب  لديأم  د صةةةةةت

الحسابية كما في المعيار المذكور في الطريقة واىجرا:ات ضم  مستويي ممارسة هما: )مرتفع( 

(، ومتوسةةةةة  للفقرات 2ك74-6ك73، وبوزن نسةةةةةبي تراوح )2وحتى  1للفقرات ذوات الرتب م  

 (ك0ك67-2ك57، وبوزن نسبي تراوح )6وحتى  3ذوات الرتب م  

تبةةة األولى والتي تنص هلى "يأتم بةةإياةةةةةةةةال التعليمةةات إلى ( في المر5إن مجي الفقرة )

( ضم  مستو  ممارسة مرتفع، 93ك0( وبانحراف معيار  )71ك3المعلمي " بمتوس  حسابي )

( والتي تنص هلى "يسةةةةتيدإل سةةةةجر 4تلتأا في المرتبة الثانية الفقرة )%(، 2ك74وبوزن نسةةةةبي )

( وبانحراف معيار  68ك3متوسةةة  حسةةةابي )الباغات الرسةةةمية ىياةةةال التعليمات للمعلمي " ب

%(ك فيمك  تفسةةير هذه النتيجة في 6ك73( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة مرتفع، وبوزن نسةةبي )96ك0)

ضةةةةةةو: المسةةةةةةؤوليات المنوطة بمدير  المدارس حين هم مطالبون أماإل المسةةةةةةؤولي  بإياةةةةةةال 

اغات الرسمية الياصة التعليمات الواردة م  المديريات وتبلي) المعلمي  فيأا مستيدمي  سجر الب

لكي يقوإل المعلمون بتنفيذ ما ورد في هذه الباغات لييلي المدير مسةةةةةةؤوليتر ه  هذا التبلي)، كما 

، ( في المرتبة األخيرة1أما مجيئ الفقرة ) أنر يقوإل بمتابعة ما تحتوير هذه الباغات م  إجرا:اتك

( 86ك2عة العمر" بمتوس  حسابي )والتي تنص هلى "يطالب المعلمي  بتقديم ماحظاتأم ه  طبي
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

فربما %(ك 2ك57( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة متوسةة ، وبوزن نسةةبي )99ك0وبانحراف معيار  )

يعود ذلك إلى اهتماد المديري  هلى ذواتأم في تتبع وماحظة بي ة العمر دون الحاجة الماسةةةةةةةة 

ر هؤل: المعلمون م  لتةةدوينأةةا م   بةةر المعلمي  مع النتبةةاه إلى األخةةذ بعي  الهتبةةار مةةا يقةةدمةة

 ماحظات حول العمر كتغذية راجعة للمديرك

"هل توجد عالقة ارتباطية دالة الذ  نص  هلى: النتائج المتعلقة بسؤؤؤؤؤؤ ال الدراسؤؤؤؤؤؤة  :ثالثاا

( بين األنماط القيادية وأنماط االتصؤؤال الممارسؤؤة لدى α ≤0.05إحصؤؤائياا عند مسؤؤتوى الداللة )

  "كمديري المدارس في محافظة جرش؟

؛ فقد تم حسةةا  معامات ارتباط بيرسةةون لعا ة األنماط لإلجابة عن سؤؤ ال الدراسؤؤة الثال 

القيادية بطنماط التاةةةال الممارسةةةة لد  مدير  المدارس في محافظة جرش، وذلك كما هو مبي  

 ك14في الجدول 

  كل الممارسة يم معامات ارتباط بيرسون لعا ة األنماط القيادية بطنماط التاا(: 14جدول )

 اإلحصائي العالقة
 أنماط القيادة

 الترسلي التسيبي األُتُقراطي الديمقراطي

ل
اا
لت
 ا
ط
ما
أن

 

 الأاب 
Ρ 0.51 -0.15 -0.17 0.63 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الدللة اىحاادية

 الااهد
Ρ 0.63 -0.29 -0.19 0.70 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الدللة اىحاادية

 األفقي
Ρ 0.61 -0.27 -0.15 0.61 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الدللة اىحاادية

متعدد 

 التجاهات
Ρ 0.63 -0.29 -0.29 0.59 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الدللة اىحاادية ]اللبكي[

أن  معامات ارتباط بيرسةةون لعا ة األنماط القيادية بطنماط التاةةال  14احظ م  الجدول يت 

مدير  المدارس في محافظة جرش كانت دالة إحاةةةةةةاديًا هند مسةةةةةةتو  الدللة الممارسةةةةةةة لد  

(α≤0تأا 05ك : 2011وفقًا لمعيار )الكياني واللةةةةةريفي ، (، و د تم  تاةةةةةنيف اتجاهأا وم  ثم  و 

 ( هلى النحو ا تي:431

ة − : حين يبل) هددها ها ة ارتباطية واحدة م  أصةةةةر سةةةةت عالقة طردية االتجاه كبيرة القوَّ

 هلر ها ة ارتباطية لنم  التاال الااهد بالنم  القياد  الترسلي الممارسة لديأمك
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ة − : حين يبل) هددها سةةةبع ها ات ارتباطية م  أصةةةر عالقات طردية االتجاه متوسؤؤؤطة القوَّ

: أ( أنماط التاال )الأاب ، الااهد، األفقي، متعدد التجاهات ست هلرة ها ة ارتباطية لِّ 

قراطي،  ( أنمةةاط التاةةةةةةةال )الأةةاب ، األفقي، متعةةدد ]اللةةةةةةبكي[( بةةال نم  القيةةاد  الةةديمت

 التجاهات ]اللبكي[( بالنم  القياد  الترسلي؛ الممارسة لديأمك

ا − ة جدا : حين يبل) هددها ثماني ها ات ارتباطية م  عالقات عكسؤؤؤؤؤؤية االتجاه ضؤؤؤؤؤؤعيفة القوَّ

الاةةةةةاهد، األفقي، متعدد  أصةةةةةر سةةةةةت هلةةةةةرة ها ة ارتباطية ألنماط التاةةةةةال )الأاب ،

 التجاهات ]اللبكي[( بالنمطي  القياديي  )األتتتو راطي، التسيبي( الممارسة لديأمك

ويعزو الباحن هذه النتيجة ربما إلى التكامر األفقي بي  أنماط التاةةةةةةال وأنماط القيادة فأما 

 ,Glassman & Margertمكمان لبعضةةةةةةأما البعض وهذا ما أكده جاسةةةةةةمان وماركرت )

( إذ أشةةةةةةارا إلى أن العا ة التكاملية األفقية بي  أنماط التاةةةةةةال وأنماط القيادة تؤد  إلى 2002

 تحسي  األدا: الونيفي للمسؤولي  باهتبارهم  ادة تربويي ك 

( إلى أن األنماط القيادية تواجر تغيًرا كبيًرا في الدور الذ  Taboor, 2002وأشةةةةةار تابور )

 ؛ إذ أصةةةبح هذا الدور وثيق الاةةةلة بقدرة القادد التربو  هلى التاةةةال مع يقوإل بر القادد التربو

أفراد المؤسةةسةةة التي يعمر بأا؛ حين إن امتاك القادد التربو  لمأارات التاةةال اىدار  الفع ال 

 تؤثر بلكر فاهر في النم  القياد  الممارس م   بلرك 

(؛ بلةةةةةر  Shehadeh, 2008وتتفق نتيجة هذه الدراسةةةةةة مع دراسةةةةةة كر م : شةةةةةحادة )

(Bushra, 2011 ؛)( سولجا، وإبدوو  وجامبيسSolaja,  Idowub & Jamesb, 2016 )

يادة ونم  التاةةةةةةةال  ًيا بي  نم  الق لة احاةةةةةةةاد باطية دا تادجأا وجود ها ة ارت التي أنأرت ن

 الممارسك

فروق دالة إحصائياا هل توجد ك النتادر المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع الذ  نص  هلى: "رابعاا

( بين متوسؤؤؤطات تقديرات درجات أفراد عينة الدراسؤؤؤة لألنماط α≤0.05عند مسؤؤؤتوى الداللة )

القيادية الممارسة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش تُعزى لمتغيرات )المرحلة 

 "ك التعليمية، والجنس، وسنوات الخدمة في اإلدارة(؟

د تم حسةةةا  األوسةةةاط الحسةةةابية والنحرافات المعيارية لألنماط لإلجابة ه  هذا السةةةؤال؛ فق

 ك15القيادية الممارسة وفقًا للمتغيرات، الجدول 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

 كاألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لألنماط القيادية الممارسة وفقًا للمتغيرات(: 15جدول )

 المتغير
 مستويات

 اإلحصائي
 األنماط القيادية الممارسة

 الترسلي التسيبي األُتُوقراطي الديمقراطي المتغير

المرحلة 

 التعليمية

 أساسي
 3.13 2.67 2.71 4.12 س

 0.64 0.52 0.56 0.68 ا

 ثانو 
 3.12 2.66 2.72 4.11 س

 0.63 0.51 0.58 0.67 ا

 الجنس

 ذكر
 3.56 2.67 2.52 3.66 س

 0.63 0.62 0.64 0.58 ا

 أنثى
 3.78 2.83 2.74 3.86 س

 0.68 0.66 0.66 0.71 ا

سنوات 

اليدمة في 

 اىدارة

 5أ ر م  

 سنوات

 3.62 2.6 2.76 3.78 س

 0.63 0.77 0.6 0.68 ا

5-10 

 سنوات

 3.58 2.78 2.52 3.76 س

 0.57 0.51 0.58 0.64 ا

 10أكثر م  

 سنوات

 3.92 2.8 2.42 4.12 س

 0.69 0.75 0.56 0.73 ا

 ا: النحراف المعيار   *س: الوس  الحسابي 

وجود فروق ناهرية بي  األوساط الحسابية لألنماط القيادية الممارسة  15لوحظ م  الجدول 

ناتجة ه  اختاف مستويات المتغيرات؛ وبأدف التحقق م  جوهرية الفروق الظاهرية بي  

للمتغيرات، فقد تم إجرا: تحلير التباي  األوساط الحسابية لألنماط القيادية الممارسة لديأم وفقًا 

 ك16الثاثي دونما تفاهر لأا لديأم وفقًا للمتغيرات، وذلك كما هو مبي  في الجدول 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 كنتادر تحلير التباي  الثاثي دونما تفاهر لألنماط القيادية الممارسة وفقًا للمتغيرات: (16جدول )

 المتغير

 التاب 
 التباين مصدر

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 وسط

 مجموع

 المربعات

 ف
الداللة 

 االحصائية

 الديمقراطي

 0.22 2.46 2.34 1 2.34 المرحلة التعليمية

 0.00 55.09 52.36 1 52.36 الجنس

سنوات اليدمة 

 في اىدارة
 0.01 18.82 89ك17 2 35.78

   0.95 145 137.81 اليطط

    149 228.29 الكلي

 األتتتو راطي

 0.32 0.88 1.31 1 1.31 التعليمية المرحلة

 0.00 44ك2 15.46 1 15.46 الجنس

سنوات اليدمة 

 في اىدارة
 0.00 4.23 33ك6 2 12.65

   49ك1 145 216.65 اليطط

       149 246.07 الكلي

 التسيبي

 0.12 0.85 21ك1 1 1.21 المرحلة التعليمية

 0.00 54ك9 62ك13 1 13.62 الجنس

اليدمة سنوات 

 في اىدارة
 0.04 50ك4 43ك6 2 12.86

   43ك1 145 207.11 اليطط

       149 234.8 الكلي

 الترسلي

 0.06 54.41 23ك44 1 44.23 المرحلة التعليمية

 0.00 2.89 35ك2 1 2.35 الجنس

سنوات اليدمة 

 في اىدارة
 0.00 25.45 69ك20 2 41.38

   81ك0 145 117.87 اليطط

       149 205.83 الكلي

( بي  05كα≤0هدإل وجود فرق دال إحااديًا هند مستو  الدللة ) 16يتضح م  الجدول 

 الوسطي  الحسابيي  لألنماط القيادية الممارسة لديأم يتعز  للمرحلة التعليميةك

ويمك  تفسير هذه النتيجة ربما إلى أن مدير  ومديرات المدارس يتلقون نفس اىهداد هلى 

مستو  الجامعات في مرحلة الدبلوإل العالي ومرحلة الماجستير كما أنأم ييضعون لبرامر التدريب 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

ذاتأا، وم  هنا ينطلقون م  نفس الفكر اىدار  الذ  ينعكس هلى سلوكأم الونيفي فيمارسون 

 اط القيادية ذاتأا وفقًا لطبيعة المو ف الذ  يمرون بركاألنم

( بي  الوسطي  05كα≤0وجود فرق دال إحااديًا هند مستو  الدللة ) 16ويبي  الجدول 

 الحسابيي  لألنماط القيادية الممارسة لديأم يتعز  للجنس؛ لاالح اىناث مقارنة بالذكورك

المدارس م  التزاإل وتقيد بالتعليمات واللوادح  ويعزو هذه النتيجة ربما إلى ما تبدير مديرات

هذا األمر يجعلأا تنظر للنم  الدكتاتور  بطنر مناسب في بعض الموا ف، وأنأا تحتاج إلى التطثير 

في المعلمات وكسب ثقتأ  م  خال ممارستأا للنم  الديمقراطي والنم  الترسلي ألنأا تقدر ما 

وبيتية؛ فأي تحاول بذلك أيًضا أن تكون متساهلة في هلى هذه المعلمة م  مسؤوليات مدرسية 

موا ف أخر  نتيجة لمعرفتأا بطبيعة المعلمة المرأة ربة األسرة والمعلمة داخر المدرسةك وتتفق 

(ك واختلفت مع نتيجة دراسة كر م : Shehadeh, 2008نتيجة هذه الدراسة مع دراسة شحادة )

التي أنأر ( Al-Khateeb & Ashoor, 2017اليطيب وهاشور )(؛ Qashoo, 2016 لوا )

وجود فرق دال إحااديًا إل أن هذا الفرق جا: لاالح الذكور، وربما يعود هذا الختاف إلى 

 طبيعة المجتمعات والمقاييس المستيدمة في تلك الدراسات، وربما كذلك إلى طريقة تاحيحأاك

بي   (05كα≤0د مستو  الدللة )وجود فروق دالة إحااديًا هن 16وأخيًرا؛ يتبي  م  الجدول 

قراطي، األتتتو راطي، الترسلي، التسيبي( الممارسة لديأم األوساط الحسابية  لألنماط القيادية )الديمت

ولكون سنوات اليدمة في اىدارة متعدد المستويات؛ فقد تم تعز  لسنوات اليدمة في اىدارة؛ 

قراطي، اي  للتحقق م  انتأاك تجانس التب Leveneإجرا: اختبار  لألنماط القيادية )الديمت

 ك17لسنوات اليدمة في اىدارة، الجدول  األتتتو راطي، الترسلي، التسيبي( الممارسة لديأم وفقًا

قراطي، األتتتو راطي، الترسلي،  Leveneنتادر اختبار (: 17جدول ) لألنماط القيادية )الديمت

 التسيبي( الممارسة وفقًا لسنوات اليدمة في اىدارة

 ليفين ف القيادي النمط
 :   درجة الحرية ل

 االحصائية الداللة
 المقام البسط

 0.00 141 9 2.93 الديمقراطي

 0.00 141 9 2.43 األتتتو راطي

 0.00 141 9 2.57 الترسلي

 00ك0 141 9 46ك2 التسيبي

لألنماط  05كα≤0وجود انتأاك لتجانس التباي  هند مستو  الدللة  17يتضح م  الجدول 

قراطي، األتتتو راطي، الترسلي، التسيبي( الممارسة لديأم وفقًا لسنوات اليدمة في  القيادية )الديمت

للمقارنات البعدية المتعددة للكلف  Games-Howellاىدارة؛ بما يفيد ضرورة إجرا: اختبار 

قراطي، األتتتو راطي، الترسلي،  ه  جوهرية الفروق بي  األوساط الحسابية لألنماط القيادية )الديمت

 يبي  ذلكك 18التسيبي( الممارسة لديأم وفقًا لسنوات اليدمة في اىدارة، والجدول 
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للمقارنات البعدية المتعددة لألنماط القيادية  Games-Howellنتادر اختبار (: 18جدول )

قراطي، األتتتو راطي، الترسلي  ك( الممارسة وفقًا لسنوات اليدمة في اىدارة، التسيبي)الديمت
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 سنوات الخدمة في اإلدارة
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 سنوات

 5أقل من 

 سنوات

أكثر من 

 سنوات 10

Games-Howell 4.12 3.78 3.76 الوس  الحسابي 

   0.02 78ك3 سنوات 5أ ر م  

  0.34 0.36 12ك4 سنوات 10أكثر م  
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 سنوات الخدمة في اإلدارة
 10أكثر م  

 سنوات 
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 سنوات

 5أ ر م  

 سنوات

Games-Howell 2.56 2.51 2.33 الوس  الحسابي 

   0.18 51ك2 سنوات 5-10

  05ك0 0.23 56ك2 سنوات 5أ ر م  
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 سنوات الخدمة في اإلدارة
 5أ ر م  

 سنوات
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 سنوات

أكثر م  

 سنوات 10

Games-Howell 3.80 2.78 2.60 الوس  الحسابي 

   0.28 2.78 سنوات 5-10

  0.02 0.20 3.80 سنوات 10أكثر م  
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 سنوات
 5أقل من 

 سنوات 

أكثر من 

 سنوات 10

Games-Howell 3.92 3.62 58ك3 الوس  الحسابي 

   0.04 62ك3 سنوات 5أ ر م  

  0.30 0.34 92ك3 سنوات 10أكثر م  

قراطي الممارس لديأم  د  17يتضةةةةةةح م  الجدول  أن  الفروق الجوهرية للنم  القياد  الديمت

 10كانت هلى الترتيب لاةةةةةةالح: أ( أصةةةةةةحا  اليدمة في اىدارة مم  بلغت خدمتأم )أكثر م  

سةةةنوات(  5سةةةنوات(،  ( )أ ر م   10-5سةةةنوات، ثم  5سةةةنوات( مقارنةً بم  خدمتأم )أ ر م  

 سنوات(ك  10-5أم )مقارنةً بم  خدمت

ويتضةةةةةةح أن  الفروق الجوهريةة للنم  القيةاد  األتتتو راطي الممةارس لةديأم  ةد كةانةت هلى 

سةةةةنوات، ثم أكثر  10-5سةةةةنوات( مقارنةً بم  خدمتأم ) 5الترتيب لاةةةةالح م  خبرتأم )أ ر م  

 سنوات(ك  10سنوات( مقارنة بم  خدمتأم )أكثر م   10-5سنوات(،  ( ) 10م 

ح أن  الفروق الجوهرية للنم  القياد  التسةةةةةةيبي الممارس لديأم  د كانت هلى وكذلك يتضةةةةةة

سةةنوات،  5سةةنوات( مقارنةً بكر ٍّ م  )أ ر م   10الترتيب لاةةالح: أ( أصةةحا  اليدمة )أكثر م  

 سنوات(ك  5سنوات( مقارنةً )أ ر م   10-5سنوات(،  ( ) 10-5ثم 



 341ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسني سالم

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

القياد  الترسةةةةةةلي الممارس لديأم  د كانت هلى كما يتضةةةةةةح أن  الفروق الجوهرية للنم  

سةةنوات،  5سةةنوات( مقارنةً بكر ٍّ م  )أ ر م   10الترتيب لاةةالح: أ( أصةةحا  اليدمة )أكثر م  

 سنوات(ك 10-5سنوات مقارنةً ) 5سنوات(،  ( أ ر م   10-5ثم 

 10م  ويمك  تفسير ذلك إلى أن مدير  ومديرات المدارس م  ذو  اليبرات العالية )أكثر 

سنوات( يتعاملون بنوا م  التساهر مع العاملي  معأم م  مبدأ العا ات اىنسانية كون المديري  

أصبحوا في همر يجعلأم أكثر حكمة ودراية في  يادة العنار البلر  وما هي المتطلبات األساسية 

دير م  خال الضرورية الازإل توفيرها في المدرسة حتى ينقادوا بطواهية ويتطثروا بلياية الم

سنوات( فإنأم يحاولون إثبات ذواتأم التنظيمية  5القيادة العقانية، أما أصحا  اليبرات )أ ر م  

م  خال فري شيايتأم هلى الموا ف الميتلفة ويستيدمون بذلك في كثير م  األحيان اللوادح 

المسادلة الرسمية  والتعليمات واىجرا:ات المناوص هليأا في القواني  ليحموا أنفسأم أوًل م 

وحتى يتكونوا ألنفسأم شياية ونيفية بنظر العاملي  نظرة فيأا نوا م  الجدية في التعامر 

 والتعاطي مع الموا ف الميتلفةك  

(ك واختلفت مع نتيجة Bushra, 2011وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كر م : بلر  )

دإل وجود فروق دالة إحااديًا، وربما ( التي أنأرت هQashoo, 2016دراسة كر م :  لوا )

يعود هذا الختاف إلى طبيعة المجتمعات والمقاييس المستيدمة في تلك الدراسات، وربما كذلك 

 إلى طريقة تاحيحأاك

ا هل توجد فروق دالة إحصائياا عند ك النتادر المتعلقة بسؤال الدراسة الذ  نص  هلى: "خامسا

سؤؤؤؤاط الحسؤؤؤؤابية ألنماط االتصؤؤؤؤال الممارسؤؤؤؤة لدى مديري ( بين األوα≤0.05مسؤؤؤؤتوى الداللة )

المدارس في محافظة جرش تُعزى لمتغيرات )المرحلة التعليمية، والجنس، وسؤؤؤؤؤؤنوات الخدمة 

 "كفي اإلدارة(؟

لإلجابة ه  سؤال الدراسة اليامس؛ فقد تم حسا  األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية 

ألنماط التاال الممارسة لد  مدير  المدارس في محافظة جرش وفقًا للمتغيرات )المرحلة 

 ك19التعليمية، والجنس، وسنوات اليدمة في اىدارة(، وذلك كما هو مبي  في الجدول 
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وساط الحسابية والنحرافات المعيارية ألنماط التاال الممارسة لديأم وفقًا األ: (19جدول )

 كللمتغيرات

 اإلحصائي المتغير مستويات المتغير

 أنماط االتصال الممارسة

 األفقي الصاعد الهابط

 متعدد

 االتجاهات

 ]الشبكي[

المرحلة 

 التعليمية

 أساسي
 3.01 3.05 2.88 2.81 س

 0.63 0.53 0.55 0.47 ا

 ثانو 
 4.15 4.12 4.01 3.66 س

 0.59 0.54 0.46 0.57 ا

 الجنس

 ذكر
 3.64 3.62 3.54 3.28 س

 0.84 0.75 0.72 0.69 ا

 أنثى
 3.59 3.61 3.51 3.26 س

 0.81 0.73 0.71 0.68 ا

سنوات 

اليدمة 

في 

  اىدارة

 سنوات 5أ ر م  
 3.72 3.58 3.69 3.27 س

 0.58 0.51 0.68 0.62 ا

 سنوات 5-10
 2.95 3.13 3.05 2.97 س

 0.77 0.67 0.73 0.55 ا

 سنوات 10أكثر م  
 4.22 4.11 4.12 3.77 س

 0.75 0.76 0.51 0.71 ا

 كا: النحراف المعيار   س: الوس  الحسابي

وجود فروق ناهرية بي  األوساط الحسابية ألنماط التاال الممارسة  19يتاحظ م  الجدول 

لديأم ناتجة ه  اختاف مستويات المتغيرات؛ وبأدف التحقق م  جوهرية الفروق الظاهرية بي  

األوساط الحسابية ألنماط التاال الممارسة لديأم وفقًا للمتغيرات، فقد تم إجرا: تحلير التباي  

ر ألنماط التاال الممارسة لديأم وفقًا للمتغيرات، وذلك كما هو مبي  في الثاثي دونما تفاه

 ك20الجدول 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

نتادر تحلير التباي  الثاثي دونما تفاهر ألنماط التاال الممارسة لديأم كر ٍّ هلى : (20) جدول

 كحدةٍّ وفقًا للمتغيرات

 مصدر

 التباين

 المتغير

 التاب 

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 وسط

 مجموع

 المربعات

 ف
الداللة 

 اإلحصائية

المرحلة 

 التعليمية

 0.00 101.73 73.71 1 73.71 الأاب 

 0.00 257.95 100.05 1 100.05 الااهد

 0.00 159.54 100.62 1 100.62 األفقي

متعدد التجاهات 

 ]اللبكي[
126.58 1 126.58 181.69 0.00 

 الجنس

 0.00 4.17 3.02 1 3.02 الأاب 

 0.00 11.14 4.32 1 4.32 الااهد

 0.00 7.72 4.87 1 4.87 األفقي

متعدد التجاهات 

 ]اللبكي[
 0.23 34ك0 0.24 1 0.24

سنوات 

اليدمة في 

  اىدارة 

 0.00 32.08 24ك23 2 46.48 الأاب 

 0.00 98.39 16ك38 2 76.32 الااهد

 0.00 49.42 17ك31 2 62.34 األفقي

متعدد التجاهات 

 ]اللبكي[
 0.00 53.50 27ك37 2 74.54

 اليطط

   72ك0 145 105.06 الأاب 

   39ك0 145 56.24 الااهد

   63ك0 145 91.45 األفقي

متعدد التجاهات 

 ]اللبكي[
     70ك0 145 101.02

 الكلي

    149 27ك228 الأاب 

    149 93ك236 الااهد

    149 28ك259 األفقي

 متعدد التجاهات

 ]اللبكي[
       149 38ك302

( بي  05كα≤0وجود فرق دال إحاةةةةةةةادًيا هند مسةةةةةةتو  الدللة ) 20يتضةةةةةةح م  الجدول 

الوسةةةةطي  الحسةةةةابيي  ألبعاد أنماط التاةةةةال الممارسةةةةة لديأم يتعز  للمرحلة التعليمية؛ لاةةةةالح 
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م  مدير  مدير  مدارس المرحلة الثانوية المسةةةةةةتيدمي  ألنماط التاةةةةةةةال مقارنةً بنظرادأم 

مدارس المرحلة األساسيةك ويمك  تفسير هذه النتيجة في ضو: الياادص النمادية للطلبة ووهي 

المعلمي  بأةةذه الياةةةةةةةادص فينطلق المةةدير في تعةةاملةةر مع ا خري  م  أن الكةةر يمتلةةك حريةةة 

لك التاةةرف في الموا ف التعليمية الميتلفة متحملي  بذلك مسةةؤولياتأم الرسةةمية واألخا ية في ذ

وم  هنا  د نجد أن المديري  يتعاملون مع المعلمي  والطلبة ضةةةةةةم  سةةةةةةياسةةةةةةةة البا  المفتوح 

 والتواصر وجًأا لوجر دونما  يود أو محدداتك

( بي  05كα≤0وجود فرق دال إحاةةةاديًا هند مسةةةتو  الدللة ) 20كذلك يتضةةةح م  الجدول 

األفقي( الممارسةةةة لديأم يتعز   الوسةةةطي  الحسةةةابيي  ألبعاد أنماط التاةةةال )الأاب ، الاةةةاهد،

للجنس؛ لاالح مدير  المدارس الذكور المستيدمي  ألنماط التاال )الأاب ، الااهد، األفقي( 

مقارنةً بنظيراتأم مديرات المدارس اىناثك ويمك  تفسةةةةةةير مجي: هذه األنماط لاةةةةةةالح الذكور 

ط في ها اتأم غير الرسةةمية مع فيمك  تفسةةير ذلك إلى أن المديري  يحاولون اسةةتثمار هذه األنما

ا خري  الذ  يجعر منأم يبدون بطنأم لينوا الجانب حتى يسةةةةةةتفيدوا م  هذا النطباا في موا ف 

حياتية خراج نطاق العمر الرسةةةةةمي وتونيفر لينعكس إيجابيًا هليأم ويحققوا فاددة مضةةةةةافة جرا: 

نزهة فتكاد تكون حياتأم الجتماهية سةةةةةةلوكأم اىدار  هذا، أما اىناث فا يوجد لديأم مثر هذه ال

محاةةورة في بيتأا وها اتأا المحدودة كإمرأة تعيي في مجتمع شةةر ي يتاةةف بالذكورية وتقييد 

 -Alالمرأة تحت ذريعة العادات والتقاليدك واختلفت نتيجة هذه الدراسةةةةةةة مع دراسةةةةةةة المعايطة )

Maaytah, 2015 ز  لمتغير سةةةنوات اليدمة، هدإل وجود فرق دال إحاةةةاديًا يع( التي أنأرت

وربما يعود هذا الختاف إلى طبيعة المجتمعات والمقاييس المستيدمة في تلك الدراسات، وربما 

كذلك إلى طريقة تاةةةةةةحيحأاك في حي  لم يثبت وجود فرق دال إحاةةةةةةاديًا هند مسةةةةةةتو  الدللة 

(α≤0الممارسةة ( بي  الوسةطي  الحسةابيي  لبعد نم  التاةال )متعدد التجاهات ]05ك )]اللةبكي

لديأم يتعز  للجنسك ويمك  تفسير هذه النتيجة كون النم  اللبكي يستيدإل في الغالب في الموا ف 

المفتوحة كالجتماهات واللقا:ات العامة فيحرص كر مدير أو مديرة أن يبدوا باورة جميلة أماإل 

لد  جمأور ال هذا النطباا  قت ا خري  فيحرصةةةةةةون كر الحرص هلى أن يعطوا  متلقي ك واتف

هدإل وجود فرق ( التي أنأرت Al- Maaytah, 2015نتيجة هذه الدراسة مع دراسة المعايطة )

وربما يعود هذا الختاف إلى طبيعة المجتمعات دال إحاةةةةةةاديًا يعز  لمتغير سةةةةةةنوات اليدمة، 

 والمقاييس المستيدمة في تلك الدراسات، وربما كذلك إلى طريقة تاحيحأاك

( بي  05كα=0وجود فروق دالة إحااديًا هند مستو  الدللة ) 20وأخيًرا؛ يتبي  م  الجدول 

ولكون ألبعاد أنماط التاال الممارسة لديأم تعز  لسنوات اليدمة في اىدارة؛ األوساط الحسابية 

للتحقق م  انتأاك تجانس التباي   Leveneسنوات اليدمة متعدد المستويات؛ فقد تم إجرا: اختبار 

لسنوات اليدمة في اىدارة، وذلك كما هو مبي  في الجدول ألنماط التاال الممارسة لديأم وفقًا 

 ك21
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 2)33النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة ــــــــ

أنماط التاال الممارسة وفقًا لسنوات اليدمة في بعاد أل Leveneنتادر اختبار : (21جدول )

 كاىدارة

 ليفين ف االتصال نمط
 :   درجة الحرية ل

 اإلحصائية الداللة
 المقام البسط

 0.00 141 9 3.08 الأاب 
 0.00 141 9 2.14 الااهد
 0.00 141 9 4.22 األفقي

 0.00 141 9 5.72 متعدد التجاهات ]اللبكي[

( ألبعاد 05كα≤0وجود انتأاك لتجانس التباي  هند مسةةةةتو  الدللة ) 21يتضةةةةح م  الجدول 

أنماط التاةةال الممارسةةة لديأم وفقًا لسةةنوات اليدمة في اىدارة؛ بما يفيد ضةةرورة إجرا: اختبار 

Games-Howell  للمقارنات البعدية المتعددة للكلةةةةةةف ه  جوهرية الفروق بي  األوسةةةةةةةاط

ا هو مبي  في الحسابية ألنماط التاال الممارسة لديأم وفقًا لسنوات اليدمة في اىدارة، وذلك كم

 ك22الجدول 

للمقارنات البعدية المتعددة ألنماط التاال  Games-Howellنتادر اختبار : (22جدول )

 كالممارسة وفقًا لسنوات اليدمة في اىدارة

 
اب
لأ
ا

 

 سنوات الخدمة في اإلدارة
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 سنوات
 5أقل من 
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

Games-Howell 3.77 3.27 2.97 الوس  الحسابي 
   0.30 3.27 سنوات 5أ ر م  
  0.50 0.80 3.77 سنوات 10أكثر م  

هد
اا
ال
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 سنوات
 5أ ر م  
 سنوات

 10أكثر م  
 سنوات

Games-Howell 3.77 3.27 2.97 الوس  الحسابي 
   0.30 3.27 أتستاذ مساهد

  0.50 0.80 3.77 أتستاذ

ي
فق
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 سنوات
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أن  الفروق الجوهرية ألنماط التاةةةةال )الأاب ، الاةةةةاهد، األفقي،  22يتضةةةةح م  الجدول 

متعدد التجاهات( الممارسةةةةةةي  لديأم  د كانت هلى الترتيب لاةةةةةةالح: أ( مديرو المدارس ذو  

 10-5سةةنوات، ثم  5سةةنوات( مقارنةً بكر ٍّ م  )أ ر م   10سةةنوات اليدمة في اىدارة )أكثر م  

 سنوات(ك  10-5سنوات( مقارنةً بكر ٍّ م  ) 5م   سنوات(،  ( أصحا  اليدمة )أ ر

ويمك  تفسةةةةةير ذلك في ضةةةةةو: خاةةةةةادص النفس البلةةةةةرية في هذه المرحلة العمرية إذ إن 

سةةنوات( م  مدير  المدارس هم في الغالب م  أصةةحا   10أصةةحا  سةةنوات اليبرة )أكثر م  

الحسةةنى كون العديد منأم  د العمر الكبير فبالتالي يرون أن هليأم ضةةرورة التعامر مع ا خري  ب

لة في ذهنية م  يتعاملون معأم، وم  هذا  أوشةةةةةةةك هلى التقاهد فيريدوا أن يبقوا صةةةةةةورة جمي

المنطلق يضعون أية  يود أو شروط في وجر م  يود التواصر معأم سوا: هلى المستو  الرسمي 

 أو غير الرسمي كي يتركوا هذا األثر الطيب في نفوس المعلمي  والطلبةك 

( التي أنأرت Al- Maaytah, 2015اختلفت نتيجة هذه الدراسةةةة مع دراسةةةة المعايطة )و

وربما يعود هذا الختاف إلى طبيعة هدإل وجود فرق دال إحااديًا يعز  لمتغير سنوات اليدمة، 

 المجتمعات والمقاييس المستيدمة في تلك الدراسات، وربما كذلك إلى طريقة تاحيحأاك

 التوصيات

 توصلت إلير الدراسة م  نتادر، فإن الباحن يوصي با تي:في ضو: ما 

التطكيد هلى مدير  ومديرات المدارس في محافظة جرش السةةةةةتمرار في ممارسةةةةةة النم   −

 القياد  الديمقراطيك

دهوة الجأةةات المعنيةةة ممثلةةة بوزارة التربيةةة والتعليم بعقةةد المزيةةد م  الةةدورات التةةدريبيةةة  −

: مسةةةةةةتو  معرفة مدير  ومديرات المدارس بطنماط القيادة، والورش واللقا:ات بأدف إثرا

 وخاصة النم  الترسلي، والنم  التسيبي والتو راطيك

دهوة الجأات المعنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم بعقد المزيد الدورات التدريبية واللقا:ات  −

 الميتلفةكوالندوات لتمكي  مدير  ومديرات المدارس م  مأارات التاال والتواصر 

دهوة الباحثي  ىجرا: مزيدًا م  األبحاث في الموضوهات ذاتأا وم  جوانب أخر  ميتلفة  −

ا تناولتر الدراسة الحاليةك   هم 
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