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 ملخص

تها بأنماط االتصةةةةال ايدارى لد  األنماط القيادية الممارسةةةةة و   تعرف هدفت الدراسةةةةة 

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

ونم   القيادىوالجنس، وسةةةةةةنوات اليدمة في ايدارة( في تقديرات أفراد  ينة الدراسةةةةةةة للنم  

ديرة تم اختيارهم بالطريقة ( مديًرا وم150االتصةةةال الممارس لديهمك تكونت  ينة الدراسةةةة م  )

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

( فقرة، موز ةةةة  لى أربعةةةة مجةةةاالت، هي: النم  الةةةديمقراطي، والنم  35وتكونةةةت م  )

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

( فقرة، موز ة  لى أربعة مجاالت، هي: نم  االتصال الهاب ، ونم  االتصال الصا د، 23م  )

ونم  االتصةةةةةةال األفقي، ونم  االتصةةةةةةال متعدد االتجاهات )اللةةةةةةبكي(، بعد التحقق م  دالالت 

  مديرى المدارس أنَّ األنماط القيادية الممارسةةةةةة لدصةةةةةد هما وثباتهماك أنهرت نتادر الدراسةةةةةة 

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

بمستو  تقدير )مرتفع(، ت ه النم  القيادى الترسلي في المرتبة الثانية بمستو  تقدير )متوس (، 

ًرا النم  القيادى ثم النم  القيادى التسةةةةةةيبي في المرتبة الثالثة بمسةةةةةةتو  تقدير )متوسةةةةةة (، وأخي

كذلك أنهرت النتادر أنَّ أنماط االتصال األتتتو راطي في المرتبة الرابعة بمستو  تقدير )متوس (ك 

نِّفَت جميعها وفقًا ألوساطها الحسابية ضم  مستو  الممارسة لد  مديرى المدارس الحكومية  صت

، ت ه النم  اللةةةبكي، ثم ممارسةةةة )متوسةةة (؛ حين جا: نم  االتصةةةال األفقي في المرتبة األولى

وأنهرت النتادر أنَّ  يم معام ت ارتباط بيرسةةون  النم  الصةةا د، وأخيًرا نم  االتصةةال الهاب ك

لع  ة األنماط القيادية بأنماط االتصةةةةةةال الممارسةةةةةةة لد  مديرى المدارس الحكومية كانت دالة 

mailto:husni_salem@yahoo.com
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فرق دال إحصةةةةةةاديًا  ند  كما أنهرت النتادر وجود (ك05كα≤0إحصةةةةةةاديًا  ند مسةةةةةةتو  الداللة )

لد  مديرى المدارس في النم  القيادى ونم  االتصةةةةةةال الممارس  (05كα≤0مسةةةةةةتو  الداللة )

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

 ضو: نتادر الدراسة خلص الباحن إلى مجمو ة م  التوصياتك

القيادة التربوية، النم  القيادى، االتصال ايدارى، أنماط االتصال ايدارى،  ة:الكلمات الدال

 مديرى 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. 

 

 طار النظريالمقدمة واإل

لقد اهتمت المجتمعات المعاصةةةرة بموضةةةوا القيادة نظًرا للدور الكبير الذى تقوإل بر ايدارة 

لتحقيق أهداف المؤسسات وغايتها، و د أطلق بعض المفكري   لى  صر ايدارة العلمية الحديثة 

لى أسةةةس بعصةةةر الثورة ايدارية، حين إن المؤسةةةسةةةات ال يتحقق نجاحها إال إدا  امت إدارتها  

 ايدارة العلمية الحديثةك

ويتعد موضةةوا القيادة م  المواضةةيع الهامة والمثيرة للجدل، فالقيادة مبنية  لى التأثير وهي 

إحد  ونادف ايدارة التي ترتب  مع بعضةةةةةها البعض والتي م  خ لها يتم إ داد األفراد، وتقديم 

هم بلةةةةكم يومي ومسةةةةتمر، وإثارة المسةةةةا دة لهم، وإرمةةةةادهم وتوجيههم، ودفعهم واالتصةةةةال مع

حماسةةةةهم للعمم ينجاز أهداف المؤسةةةةسةةةةة، كما أن القيادة معنية بجميع المسةةةةتويات ايدارية في 

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

Ghazo, 2010ك) 

عيد، فالقيادة ناهرة اجتما ية مأنها مأن إن نجاح القيادة يحقق مصالح الناس  لى المد  الب

غيرها م  نواهر المجتمع تنلةةةةةأ تلقاديًا    طبيعة االجتماا البلةةةةةرى وتؤدى ونادف اجتما ية 

ضةةةةرورية، وهي تتناول أيضةةةةا ألوانًا م  النلةةةةاط االجتما ي واال تصةةةةادى والديني واألخ  ي، 

النفسةةية واالجتما ية وايدارية، فقد اهتم ويحتم مصةةطلح القيادة مكانا بارًزا ومهًما في الدراسةةات 

ايس إل بالقيادة منذ البعثة المحمدية، حين إن أفضم  يادة مهدها التاريخ ول  يلهد مثيً  لها هي 

 يادة الرسول محمد صلى هللا  لير وسلم، حين جمع فيها بي  القوة العسكرية والجوانب اينسانية 

 (كHassan & Al Ajami, 2010) والتربوية

وتيتلف المؤسسة التربوية    غيرها م  المؤسسات األخر ، فالمدرسة با تبارها إحد  

المؤسسات التربوية تتعامم مع اينسان، حين إن غايتها وهدفها أن تصنع م  المتعلم إنسانًا يكون 

 ادًرا  لى التعامم والتفا م مع الحياة م  خ ل  درتر في توسةةةةةةيع مداركر لمواجهة العقبات 

لصةةةةعوبات التي تعتري طريق حياتر؛ فاينسةةةةان ال يسةةةةتطيع أن يعيي بمعزل    غيره وال وا

لذى دفع بر للتعاون، فهو بهذا  فة مطالب الحياة، األمر ا يسةةةةةةتطيع أن يحقق بجهوده المنفردة كا
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ا يتمك  أن يطلق  ليةةر بةةايدارة، ووجود هةةذه ايدارة يعني أنهةةا تقوإل بتهي ةةة  التعةةاون يحقق هةةدفةةً

البي ية المحيطة بالجما ة بحين تكون صةةةةةةةالحة للعمم، ويعني أن ايدارة تقوإل بأوجر  الظروف

 (كAl-Ibrahim, 2002) النلاط الذى يسا د هذه الجما ة  لى تحقيق أهدافها

ومدير المدرسةةة ينبغي أن يكون لر صةةفاتر الياصةةة والمميزة لر    بقية أ ضةةا: المعلمي ، 

قادر  لى إحداث التغيير في المدرسةةةةة والتأثير في مجموا العاملي  كونر  ادًدا تربويًا لهم، وهو ال

معر، بما فيهم المعلمي  والمتعلمي  كقدوة ا تبارية لهم، فالقادد التربوى يجعم م  إدارتر للمؤسسة 

التربوية نمودًجا في توفير البي ة الم دمة لتعزيز مسةةةيرة البذل والعطا:، كما أنر في الو ت نفسةةةر 

البي ة المحلية التي تتواجد فيها المؤسسة التربوية، م  و ي لعادات وتقاليد هذه البي ة، يعي طبيعة 

وايحاطة بثقافة المجتمع و يمر، والعمم  لى اسةةةتلةةةعار العاملي  والمتعلمي   لى تقدير المجتمع 

ا المحلي، والتعاون مع مؤسةةسةةاتر الرسةةمية وغير الرسةةمية ألنر ال يعيي في فرا ، بم في بي ة له

تأثيرها المبامر  لى مسيرة المؤسسة، وال بد م  توليد االيجابيات م  خ ل  ملية االتصال مع 

 (كFreejat, 2016مؤسسات المجتمع المدني )

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

ما لذلك م  أهمية في توفير بي ة تربوية وثيقة الصةةةةةةلة مع مجتمعها المحلي وأوليا: أمور طلبتها ل

مناسةةةةبة، يحداث التغيير المنلةةةةود في  ملية التعلم والتعليم، وجعم المدرسةةةةة تعيي مجتمًعا فنيًا 

وإداريًا و لميًا، تتحسةةةس ملةةةك تر وتعمم  لى حلها وتقوده نحو التطوير والتغيير المرغو  فير 

مكانيات المادية والبلةةةةةةرية المتوفرة في المجتمع لتحقيق األهداف التربوية المنلةةةةةةودة في نم اي

(Al Rashaydeh, 2007ك) 

ويمثم مدير المدرسةةةة العنصةةةر األسةةةاس في تحقيق ما أنيطت بر م  أهداف وغايات، وهذا 

يفري  لى مدير المدرسةةةةة التزاًما بأن تتوافر لديها  درات ومتطلبات خاصةةةةة حتى تكون  ادرة 

والتغيرات والتحوالت المعةةاصةةةةةةرة، والتعةةامةم معهةةا بكفةةا:ة  لى مواجهةةة التطورات التربويةة، 

ال يتعد م  أكثر الوسةةةةةةادم إسةةةةةةهاًما في تحقيق  وا تدار، وال ريب في أن االتصةةةةةةال ايدارى الفعع

األهداف التنظيمية؛ إد ينبغي أن تتوافر لد  مديرى المدارس با تبارهم  ادة تربويي  القدرة  لى 

سةةةتيدامها ييصةةةال التعليمات والتوجيهات للعاملي  بسةةةهولة تونيف وسةةةادم االتصةةةال الحديثة وا

 (كAyasrah & Al-Fadel, 2006ووضوح وبالسر ة المناسبة )

ويعد مدير المدرسة المسؤول األول    سير العمم في المدرسة، ولذا ينبغي  لير أن يدرك 

ومتنو ة ومتداخلة، حجم المسؤولية الملقاة  لى  اتقر، وال مك أن واجبات مدير المدرسة متعددة 

ويمك  تصةةةةنيفها في مجالي : المجال ايدارى والمجال ايمةةةةرافي التربوى، واالهتماإل في الو ت 

الحالي ينصةةةب  لى الجانب ايمةةةرافي  لى ا تبار أن مدير المدرسةةةة ملةةةرفًا تربويًا مقيًما، وال 

ال يعني دلك التقليم م  أهمية الجانب ايدارى لعمم مدير المدرسة، حين إن  للتنظيم ايدارى الفعع

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

وتيتلف األنماط القيادية الممارسةةةةةة م   بم مديرى المدارس باخت ف القيم التي يتلةةةةةبعون 

ياد بها، فمنها القيادة الديمقراطية التي تحرص  لى الع  ات اينسةةةةانية، وتلةةةةرك العاملي  في ات
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القرارات، وتوفر لهم المناخ المناسةةةةب لبذل أ صةةةةى جهودهم لتحقيق األهداف المنلةةةةودة، وهناك 

القيادة األوتو راطية التي تهتم بإنجاز العمم واالسةةةتبداد بالرأى والمركزية في اتياد القرار وتتبع 

وهناك القيادة  أسةةاليب توجير األ مال بواسةةطة األوامر، وهذا السةةلوك م  الفرد  اددا ديكتاتوريا،

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

لهم، وهناك نم  القيادة الترسةةةةةلية الذى يتيح للعاملي  فرصةةةةةة التعامم مع المو ف حسةةةةةب طبيعة 

-Ayasrah & Alالمهمة المطلوبة، ويفوي بعض الصةةةةة حيات للعاملي  كم حسةةةةةب  درتر )

Fadel, 2006ك) 

إن  ملية االتصةةةال ايدارى بأنماطها الميتلفة الصةةةا د والهاب  واألفقي ومتعدد االتجاهات 

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

 تتم إال م  األخر  بحاجة إلى تيطي  وتنظيم وتوجير وتنسةةةةةةيق ور ابة، وكم هذه الونادف ال

 (ك Baldoni, 2002خ ل  ملية اتصال إد ال تكون  يادة دون  ملية اتصال )

لقد واجهت القيادة التربوية في العصةةةةةةر الحالي تغييًرا كبيًرا في دور القادد التربوى الذى 

أصةةةةةبح يرتب  بلةةةةةكم كبير بقدرة القادد التربوى  لى االتصةةةةةال بتابعير، و د أمةةةةةار ج سةةةةةمان 

( إلى أن التكامم في االتصةةةةال يتحسةةةة  م  أدا: Glassman & Margret, 2002وماركرت )

( إلى أن القادد Clutterbuck & Hirst, 2002القادد التربوىك وأمةةةةةار جلوتربك وهيرسةةةةةت )

ال هو بالتأكيد الذى يقوإل بعملية  الذى ال يتصةةةةةةم باألفراد بلةةةةةةكم جيد ليس  ادًدا، ألن القادد الفعع

الك   االتصال بلكم فعع

وم  خ ل  مم الباحن مديًرا يحد  المدارس الحكومية في محافظة جرش الحظ أن هناك 

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

المديرية، هذا األمر مكم دافًعا  ويًا لد  الباحن للتعرف  لى األنماط القيادية الممارسة و   تها 

 بأنماط االتصال ايدارى لد  مديرى المدارس الحكومية في محافظة جرشك 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

نظًرا للتطور العلمي والتكنولوجي، وألهمية الدور القيادى ونم  االتصةةةةةةال الذى يمارسةةةةةةر 

ا م  وزارة  مديرى المدارس، وأثره  لى إنتاجية أ ضةةةةةةا: الهي ة التدريسةةةةةةية وأدادهم، وحرصةةةةةةً

ي يامها الترب بر مدير المدرسةةةةةةةة و  لذى يقوإل  يادى ا لدور الق ية  لى أهمية هذا ا ة والتعليم األردن

بتدريبيهم  لى برنامر القيادة التعليمية واالتصةةةةةةال ايدارى إال أن الباحن الحظ م  خ ل  ملر 

مديًرا يحد  المدارس الحكومية في محافظة جرش أن هناك بعض الممارسات القيادية التي يقوإل 

ر مديرو المدارس دون المسةةتو  المأمول، وانط  ًا م  أهمية األنماط القيادية الممارسةةة وأنماط ب

االتصةةال ايدارى وأثرها  لى أدا: المعلمي  والعاملي  في المدرسةةة، جا:ت الحاجة إلى مثم هذه 

   تها األنماط القيادية التي يمارسها مديرى المدارس الحكومية و استقصا: محاولة الدراسة في

بأنماط االتصةةةةال ايدارى في محافظة جرش، وبلةةةةكم أكثر تحديًدا حاولت الدراسةةةةة ايجابة    

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

 محافظة جرش م  وجهة نظرهم؟"

ارسةةة لد  مديرى المدارس الحكومية في "ما مسةةتو  أنماط االتصةةال المم السؤؤ ال الناني:

 محافظة جرش م  وجهة نظرهم؟

( 05كα≤0"هم توجد    ة ارتباطية دالة إحصةةةاديًا  ند مسةةةتو  الداللة ) السؤؤؤ ال النال :

بي  األنماط القيادية وأنماط االتصةةةةةةال الممارسةةةةةةة لد  مديرى المدارس الحكومية في محافظة 

 جرش؟"ك

( بي  05كα≤0وق دات داللر احصةةادية  ند مسةةتو  الداللة )"هم توجد فر السؤؤ ال الراب :

متوسةةطات تقديرات درجات أفراد  ينة الدراسةةة لألنماط القيادية الممارسةةة لد  مديرى المدارس 

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

 اليدمة في ايدارة(؟"

( بي  05كα≤0توجد فروق دات داللر احصادية  ند مستو  الداللة )"هم الس ال الخامس: 

متوسةةةطات تقديرات درجات أفراد  ينة الدراسةةةة لنم  االتصةةةال الممارس لد  مديرى المدارس 

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

 اليدمة في ايدارة(؟"

 أهداف الدراسة

 الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: سعت

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

 م  وجهة نظر مديرى المدارس أنفسهمك

  تعرف مستو  أنماط االتصال الممارسة لد  مديرى المدارس الحكومية في محافظة جرش

 أنفسهمك م  وجهة نظر مديرى المدارس

   الكلةةةف    طبيعة الع  ة االرتباطية بي  األنماط القيادية وأنماط االتصةةةال الممارسةةةة لد

 مديرى المدارس الحكومية في محافظة جرشك

  الكلةةةةف    الفرو ات بي  متوسةةةةطات تقديرات درجات أفراد  ينة الدراسةةةةة للنم  القيادى

ي محافظة جرش في ضةةةةةةو: ونم  االتصةةةةةةال الممارس لد  مديرى المدارس الحكومية ف

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

 أهمية الدراسة

تنبثق أهمية الدراسةةةة م  أهمية الموضةةةوا الذى تناولتر، وفي كونها م  الدراسةةةات الق دم 

لقيادية بغري الكلةةةةةةف    األنماط ا -حسةةةةةةب  لم الباحن–التي يتم إجراؤها في محافظة جرش
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التي يمارسةةةةةها مديرى المدارس في محافظة جرش و   تها بأنماط االتصةةةةةال ايدارى، ألهمية 

عاملي  في  تاجية ال ًيا  لى إن ثارهما ايجاب ما تنعكس   يادى، واالتصةةةةةةةال(، والتي رب النمطي  )الق

 المدرسة، و لى سلوك الطلبةك وتظهر أهمية الدراسة فيما يأتي:

. األهمية النظرية  أوالا

  تلكم الدراسة الحالية مصدًرا يد م الجانب المعرفي م  خ ل ما  دمتر م  معلومات تتعلق

بالقيادة واالتصةةةةال وأنماطها الميتلفة، والتي  د يسةةةةتفيد منها المهتمون في الميدان التربوى 

 والباحثونك

 مديرى  يؤمم أن تقدإل هذه الدراسة لوزارة التربية والتعليم تغذية راجعة    مستو  ممارسة

المدارس الحكومية في محافظة جرش ألنماط القيادة واالتصال ايدارى ومستو  أدادهم في 

 يادة مدارسةةةةةةهم؛ لمسةةةةةةا دتهم في وضةةةةةةع اليط  التنموية واتياد القرارات المرتبطة بها 

 وتطوير نم  القيادة واالتصال الممارس م   بم مديرى المدارس فيهاك لتحسي 

 ثانياا. األهمية العملية

  وتكم  األهمية العملية للدراسةةة الحالية م  خ ل ما توصةةلت إلير م  نتادر، والتي  د تسةةهم

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

أجم تحسةةةي  الممارسةةةات المتعلقة بدور المؤسةةةسةةةات التربوية بلةةةكم خاص، ودور مديرى 

 ينعكس أثرها ايجابيًا  ليهم، و لى أدا: العاملي  معهمكالمدارس فيها؛ ل

 المزيد م   يجرا: الباحثي  إضةةةةةةافة إلى دلك فإن الدراسةةةةةةة الحالية ربما تفتح ا فاق أماإل

سة الحالية لابهة للدرا  ينات   لى نتادجها وتوصياتها،  لى االط ا خ ل م  البحوث الم

 أخر ك  تربوية وفي مواضيع ميتلفة،

 ات االصطالحية واإلجرائيةالتعريف

 أو حركية أ مال القادة سوا: أكانت "السلوكيات القيادية الصادرة    هي األنماط القيادية:

 (ك  Maher, 2009: 19وإدراك" ) وانفعاالت ملا ر أو لغوية سلوكيات أو تفكير

ها األ مال ًيا  لى أن مدير يقوإل التي وتعرف إجراد مدارس في  مديرى ومديرات ال ها  ية ب

التربية والتعليم لمحافظة جرش لتسةةةةةةهيم مهاإل العاملي  فيها، وتقاس بالدرجة التي حصةةةةةةم  ليها 

 مدير أو مديرة المدرسة  لى األداة المعدة في هذه الدراسةك

ويعرف إجراديًا  لى أنر األسةةلو  الذى يتبعر مديرو المدارس الحكومية في  نمط االتصؤؤال:

كار إلى المعلمي  بغية تحقيق األهداف التربوية المنلةةةةةةودة، محافظة جرش لنقم المعلومات واألف

 ويقاس بالدرجة التي حصم  ليها مدير أو مديرة المدرسة  لى األداة المعدة في هذه الدراسةك
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مديرى ومديرات المدارس األسةةةةةةةاسةةةةةةية  إجرادًيا بأنهم هم الباحنويعرف مديرو المدارس:

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

 إلك 2017/2018

 حدود الدراسة ومحدداتها

 تتمثم حدود الدراسة ومحدداتها فيما يأتي:و

  :وتتمثم باألنماط القيادية التي يمارسةةها مديرى المدارس الحكومية في الحدود الموضؤؤوعية

اطي، النم  التسةةةةةةيبي، النم  محةةافظةةة جرش، وهي: )النم  الةةديمقراطي، النم  األتو ر

الصةةةا د، والنم  األفقي، الهاب ، والنم  الترسةةةلي(، وكذلك أنماط االتصةةةال، وهي: )النم  

 والنم  متعدد االتجاهات(ك

 :ا تصرت هذه الدراسة  لى جميع مديرى ومديرات العاملي  في المدارس  الحدود البشرية

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

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

 والتعليم في جرشك

 :تم تطبيق هةةذه الةةدراسةةةةةةةةة خ ل الفصةةةةةةةةم الةةدراسةةةةةةي األول للعةةاإل  الحؤؤدود الامؤؤانيؤؤة

 إلك2017/2018الدراسي

 محددات الدراسة

در هذه الدراسةةةةةة  لى  ينة الدراسةةةةةة واألدوات المسةةةةةتيدمة لجمع البيانات، يعتمد تعميم نتا

 ومقدار ما تتمتع بر م  خصادص سيكومترية مقبولة )الصدق، والثبات(ك

 الدراسات السابقة

يتناول هذا الجز: الدراسةةات السةةابقة دات الصةةلة بموضةةوا الدراسةةة الحالية التي اسةةتطاا 

 ري لهذه الدراسةةةات وفقًا لتسةةةلسةةةلها الزمني م  األ دإل إلى الباحن الوصةةةول إليها؛ وفيما يلي 

 األحدث  لى النحو ا تي:

الع  ة  الكلةةةةةةف    طبيعة ( دراسةةةةةةةة هدفت إلىShehadeh, 2008أجر  مةةةةةةحاده )

 نظر وجهة م  ايداريي  األكاديميي  لد  االتصال وأنماط القيادى السلوك أنماط بي  االرتباطية

(  ضةةًوا م  400الفلسةةطينيةك وتكونت  ينة الدراسةةة م  ) لجامعاتا في التدريس هي ة أ ضةةا:

 الوطنية، وجامعة النجاح أ ضةةةةا: الهي ة التدريسةةةةية العاملي  في الجامعات الفلسةةةةطينية: جامعة

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

 إحداهما استبانتي  الباحن واديةك ولتحقيق أهداف الدارسة استيدإلاختيارهم بالطريقة الطبقية العل

 : النم هي أنماط، ث ثة  لى ( فقرة موز ة39م  ) تكونت القيادى السةةةةةةلوك أنماط لقياس

م   وتكونت أنماط لقياس الثانية التسةةةيبي، واالسةةةتبانة والنم  الديمقراطي، الديكتاتورى، والنم 
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 اللةةةفهي، ونم  االتصةةةال الكتابي، االتصةةةال نم  :هي جاالتم أربعة  لى ( فقرة موز ة55)

 الرموز والحركات خ ل م  االتصةةةةةةال اتجاهاتر )طر ر(، ونم   لى بنا: االتصةةةةةةال ونم 

 لد  مةةيو ا القيادى األكثر النم  هو الديمقراطي النم  الدراسةةة أن والتعبيراتك أنهرت نتادر

 التسةيبي، وأما الديكتاتورى، ثم النم  ية، ت ه النم الفلسةطين الجامعات في ايداريي  األكاديميي 

 في األكاديميي  لد  ايداريي  مةةةةةيو ا األكثر نم  االتصةةةةةال فإن االتصةةةةةال ألنماط بالنسةةةةةبة

والتعبيرات، ت ه في المرتبة  والحركات الرموز خ ل الفلسطينية هو نم  االتصال م  الجامعات

اتجاهاترك   لى بنا: االتصال الكتابي، وأخيًرا نم  تصالاال االتصال اللفهي، ثم نم  الثانية نم 

 مسةةةةةةتو  الداللة ايحصةةةةةةةادية  ند إحصةةةةةةةادية داللة دات فروق وأنهرت النتادر  دإل وجود

(0.05=αفي ) الجنس، ( لمتغيرات الدراسة تعز  االتصال وأنماط القيادى السلوك أنماط م  كم

  ند إحصةةةادية داللة دات وجود فروق ت النتادرأنهر العملية(، بينما واليبرة العلمي والمؤهم

 لمتغير تعز  القيادى وأنماط السةةلوك أنماط م  كم ( فيα=0.05الداللة ايحصةةادية ) مسةةتو 

أنماط  بي  إحصةةةةاديا ايجابية دالة ارتباطير    ة وجود الدراسةةةةة نتادر أنهرت )الجامعة(ك كما

 .الفلسطينية الجامعات في كاديميي األ ايداريي  لد  االتصال وأنماط السلوك القيادى

( بدراسةةة هدفت إلى الكلةةف    طبيعة الع  ة االرتباطية Bushra, 2011 امت بلةةر  )

بي  أنمةةاط القيةةادة وأنمةةاط االتصةةةةةةةال لةةد  مةةديرى المةةدارس الثةةانويةةة م  وجهةةة نظر المعلمي  

اليبرة تدريسةةةية( في والمعلمات بمدينة تلمسةةةان الجزادرية، وكذلك معرفة أثر متغيرى )الجنس و

( معلًما ومعلمة م  معلمي المرحلة الثانوية تم 152طبيعة هذه الع  ةك تكونت  ينة الدراسة م  )

اختيارهم بالطريقة العلةةةوادية المنتظمةك ولتحقيق أهداف الدراسةةةة اسةةةتيدمت الباحثة اسةةةتبياني ؛ 

رة، واالسةةةةةتبيان الثاني لقياس ( فق59أحدهما لقياس أنماط القيادة تكون في صةةةةةورتر النهادية م  )

( فقرة، واسةةةتيدإل المنهر الوصةةةفي 39أنماط االتصةةةال ايدارى تكون في صةةةورتر النهادية م  )

التحليليك أنهرت نتادر الدراسةةةةةةة وجود    ة ارتباطية ايجابية دالة إحصةةةةةةاديًا بي  أنماط القيادة 

لع  ة االرتباطية بي  أسةةةةةاليب وأنماط االتصةةةةةال ايدارى، ولم تظهر النتادر وجود اخت ف في ا

 القيادة وأنماط االتصال ايدارى تعز  لمتغيرى الدراسة )الجنس، واليبرة التدريسية(ك

( التعرف  لى أنماط القيادة الساددة لد  رؤسا: Arabiat, 2012وهدفت دراسة  ربيات )

ية، وأثرها  لى األدا: الون قا: التطبيق يفي أل ضةةةةةةةا: هي ة األ سةةةةةةةاإل األكاديمية في جامعة البل

(  ضةةو هي ة تدريس م  222التدريسك وتكونت  ينة الدراسةةة م  جميع أفراد المجتمع والبال) )

أ ضا: هي ة التدريس العاملي  في كلية الهندسة التكنولوجيةك ولتحقيق أهداف الدراسة  اإل الباحن 

ربعة مجاالت هي: بتصةةةةةةميم اسةةةةةةتبانتي ؛ إحداهما لقياس األنماط القيادية السةةةةةةاددة تكونت م  أ

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

( فقرة، واسةةةةةتيدإل المنهر الوصةةةةةفي التحليليك 15لقياس مسةةةةةتو  األدا: الونيفي، وتكونت م  )

أنهرت نتةةادر الةةدراسةةةةةةةة أن مسةةةةةةتو  ممةةارسةةةةةةةة أ ضةةةةةةةا: هي ةةة التةةدريس لألنمةةاط القيةةاديةةة 

بعة:)الديمقراطي، التقليدى، التسةةةةةةلطي، والتسةةةةةةةاهلي( كان مرتفًعاك وأنهرت النتادر وجود األر

مستو  مرتفع م  األدا: الونيفي لد  أ ضا: هي ة التدريسك كذلك أنهرت نتادر الدراسة وجود 
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لديمقراطي والترسةةةةةةلي(  لى أدا: العاملي ، و دإل وجود أثر لنمطي القيادة  أثر لنمطي القيادة )ا

 ليدية والتسلطية(  لى أدادهمك)التق

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

 وجهة م  ايدارى االتصةال ألنماط  مان بسةلطنة محافظة الداخلية في مابعد األسةاسةي مدارس

 العمليةةة، ةواليبر العلمي، والمؤهةةم ببعض المتغيرات: الجنس، دلةةك المعلمي ، و   ةةة نظر

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

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

 اسةةةالدر نتادر وأمةةارت المنهر الوصةةفي التحليلي، فقرة، واسةةتيدإل (20) صةةورتها النهادية م 

 االتصةةال ألنماط الداخلية محافظة في األسةةاسةةي بعد ما مديرى مدارس درجة اسةةتيداإل أن إلى

(ك 85ك3بل) ) حسةةةابي بمتوسةةة  الكبير االسةةةتيداإل ضةةةم  المعلمي  كان وجهة نظر م  ايدارى

 لمتغيرات الدراسةةةةة )الجنس، تعز  إحصةةةةادية داللة فروق دات وجود النتادر  دإل وأوضةةةةحت

 واليبرة العملية(ك العلمي، والمؤهم

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

( 53االتصةةةال السةةةاددة لد  القادة األكاديميي  و   تها بأنماط القيادةك تكونت  ينة الدراسةةةة م  )

سة، ستيداإل  م  رؤسا: الجامعات و مدا: الكليات تم اختيارهم  لواديَاك ولتحقيق هدف الدرا تم ا

مقياس مهارات االتصال واستبانة أساليب القيادة  في  ملية جمع البياناتك بينت نتادر الدراسة أن 

مسةةةةتو  مهارات االتصةةةةال لد  القادة األكاديميي  تراوح بي  متوسةةةة  إلى مرتفعك وبينت النتادر 

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

 األكاديميي  وبي  ارتفاا مستو  مهارات االتصال لديهمك

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

مدارس الحكومية في محافظات  بالنمو المهني للمعلم في ال ها  يادية و   ت ماط الق التربويي  لألن

ات نظر المعلمي  فيها، وتعرف دور متغيرات الدراسةةةة المسةةةتقلة مةةةمال الضةةةفة الغربية م  وجه

)الجنس، ومكان السةةةك ، والمؤهم العلمي، وسةةةنوات اليدمة، والمرحلة التعليمية، والتيصةةةص( 

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

راسةةةةة  اإل الباحن بتطوير اسةةةةتبانة تكونت في صةةةةورتها العلةةةةوادية الطبقية، ولتحقيق أهداف الد

( فقرات، موز ةة  لى مجةالي  همةا: األنمةاط القيةاديةة، والنمو المهني، واتبع 109النهةاديةة م  )

المنهر الوصةةةفي التحليلي، أنهرت نتادر الدراسةةةة بأن الدرجة الكلية لدرجة ممارسةةةة الملةةةرفي  

(، وحصةةةةةةةم مجال النم  الديمقراطي  لى المرتبة التربويي  لألنماط القيادية كانت )متوسةةةةةةطة

األولى وبدرجة )مرتفعة(، ت ه النم  الترسلي وبدرجة )متوسطة(، ثم النم  الدكتاتورى وبدرجة 

)متوسطة( أيًضاك وأنهرت نتادر الدراسة أيضا وجود    ة ارتباطية إيجابية دالة إحصاديا  ند 

ي  التربويي  لألنماط القيادية و   تها بالنمو ( بي  ممارسةةةةة الملةةةةرف05كα≤0مسةةةةتو  الداللة )

( 05كα≤0المهني للمعلمك وكذلك أنهرت النتادر وجود فرق دال إحصةةةةاديًا  ند مسةةةةتو  الداللة )

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

( في الدرجة 05كα≤0احصةةةةةادية  ند مسةةةةةتو  الداللة )ولم تظهر النتادر وجود فروق دات داللة 
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الكلية لألنماط القيادية الممارسةةةةةةة تعز  لمتغيرات )مكان السةةةةةةك ، والمؤهم العلمي، وسةةةةةةنوات 

 اليدمة، والمرحلة التعليمية، والتيصص(ك

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

تعرف  لى أسةةةةاليب االتصةةةةال السةةةةاددة لد  القادة األكاديميي  و   تها في نيجيريا هدفت إلى ال

( م  القادة األكاديميي  والعاملي  تم اختيارهم 112بأسةةةةةاليب القيادةك تكونت  ينة الدراسةةةةةة م  )

 لوادياَك ولتحقيق هدف الدراسة، تم استيداإل االستبانة المطورة م   بم الباحثي  والم حظة في 

اناتك أمارت نتادر الدراسة إلى أن أسلو  االتصال السادد لد  القادة األكاديميي   ملية جمع البي

كان األسةةلو  العمودى )م  األ لى إلى االسةةفم(ك وبينت النتادر وجود    ة ارتباطية سةةالبة بي  

أسلو  القيادة الديمقراطي والتلاركي لد  القادة األكاديميي  وبي  أسلو  االتصال العمودى م  

 القادة األكاديميي ك   بم

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

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

 ينة  كما هدفت التعرف  لى الفروق بي  اسةةةتجابات أفراد  ينة الدراسةةةة وفقًا لمتغيراتهاك تكونت

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

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

لديمقراطي، والنم  األتو راطي، و39) عة مجاالت، هي: النم  ا النم  ( فقرة، موز ة  لى أرب

التسةةةةيبي، والنم  الترسةةةةلي، بعد التأكد م  صةةةةد ها وثباتهاك أنهرت نتادر الدراسةةةةة أنَّ األنماط 

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

قراطي في المرتبة األولى بمسةةةةةةتو  تقد ير )مرتفع(، األردنية جا:ت كا تي: النم  القيادى الديمت

(، ت ه النم  القيادى الترسلي في المرتبة الثانية بمستو  تقدير )متوس (، %2ك74وبوزن نسبي )

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

بعة بمسةةةةتو  تقدير (، وأخيًرا النم  القيادى األتتتو راطي في المرتبة الرا%6ك54وبوزن نسةةةةبي )

(ك كما أنهرت النتادر وجود فرق دال إحصةةاديًا  ند مسةةتو  %0ك50)متوسةة (، وبوزن نسةةبي )

( يتعز  لمتغير الجامعة؛ لصةةةالح جامعة العلوإل والتكنولوجيا األردنية،  ولمتغير 05كα≤0الداللة )

لرتبة األكاديمية، الكلية؛ لصةةةةةةالح الكليات العلمية،  ولمتغير الجنس؛ لصةةةةةةالح الذكور، ولمتغير ا

 لصالح م  هم برتبة أستادك 

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

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

ادية األكاديمية تم اختياره  بالطريقة ( م  النسةةا: في المناصةةب القي6تكونت  ينة الدراسةةة م  )

القصةةديةك ولتحقيق هدف الدراسةةة، تم اسةةتيداإل المنهجية النو ية المسةةتندة إلى المقابلة اللةةيصةةية 

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

اك وأنهرت الن تادر أن النسةةةةا: في المناصةةةةب القيادية المناصةةةةب القيادية األكاديمية كان منيفضةةةةَ

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

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

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

( م  القادة 42األكاديميي  حسةةةةةةةب نمودج غولمان ألنماط القيادةك تكونت  ينة الدراسةةةةةةةة م  )

األكاديميي  ) مدا:، ومسةةةا دو  مدا:، ورؤسةةةا: أ سةةةاإل( تم اختيارهم  لةةةواديَاك ولتحقيق هدف 

يداإل االسةةتبانة المطورة حسةةب نمودج غولمان ألنماط القيادة، إضةةافة إلى المقابلة الدراسةةة تم اسةةت

اللةةةيصةةةية أداة لجمع المعلوماتك أنهرت نتادر الدراسةةةة أنَّ األنماط القيادية السةةةاددة لد  القادة 

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

 ولى، ت ه أسلو  القيادة القادم  لى تدريب األتباا، واخيراَ، اسلو  القيادة المو فيةك األ

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

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

فسةةةةهم في الجامعات و   تها بالفا لية التنظيمية و مليات اتياد القرارك تكونت  ينة الدراسةةةةة أن

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

ستيداإل االستبانة المطورة م   بم الباحن، إضافة إلى المقابلة الليصية أداة لجمع المعل وماتك ا

أمارت نتادر الدراسة إلى أن أسلو  القيادة الساددة لد  القادة األكاديميي  م  وجهة نظر العاملي  

كان االجرادي، بينما كان أسةةةةةةلو  القيادة التحويلي هو السةةةةةةادد م  وجهة نظر القادة األكاديميي  

سلو  القي ادة المستيدإل م  القادة أنفسهمك وبينت النتادر وجود    ة ارتباطية دالة احصاديا بي  أ

 األكاديميي  وبي  الفا لية التنظيمية و مليات اتياد القرار في الجامعةك 

( التي تم اجرادها في كينيا إلى تعرف أنماط Kiplangat, 2017وهدفت دراسة كيب نغات )

تكونت القيادة السةةةاددة لد  القادة األكاديميي  و   تها بمسةةةتو  الرضةةةى الونيفي لد  العاملي ك 

( م   مدا: الكليات ونوابهم ورؤسةةةةا: األ سةةةةاإل تم اختيارهم  لةةةةواديًاك 605 ينة الدراسةةةةة م  )

ولتحقيق هدف الدراسةةة، تم اسةةتيداإل االسةةتبانة المطورة م   بم الباحن في  ملية جمع البياناتك 

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

التسةلطي، ت ه االجراديك وبينت النتادر وجود    ة ارتباطية سةالبة بي  أسةلو  القيادة التسةلطي 

 واالجرادي وبي  مستو  الرضى الونيفي لد  العاملي  في الجامعةك 

 التعقيب على الدراسات السابقة

في معظمها دات صةةةلة  بمطالعة الدراسةةةات السةةةابقة يت َحظ أنها تنو ت في أهدافها، إال أنها

مبامةةةرة بالدراسةةةة الحالية فمنها: ما هدف إلى الكلةةةف    طبيعة الع  ة االرتباطية بي  األنماط 

 ,Bushra(؛ بلةةةر  )Shehadeh, 2008القيادية وأنماط االتصةةةال كدراسةةةة كم م : مةةةحادة )

(؛ سةةةةةةوالجةا، وإبةدوو  Karadag, 2015كةاراداج ) (؛Arabiat, 2012(؛  ربيةات )2011

 & Al-Khateebاليطيب و امةةور )(؛ Solaja, Idowub & Jamesb, 2016) جامبيسو

Ashoor, 2017 ) ك ومنها ما هدف إلى تعرف الع  ة االرتباطية بي  األنماط القيادية والنمو

 درجة عرففهدفت إلى ت( 2015(، أما دراسةةة المعايطة )2016المهني للمعلم كدراسةةة  لةةوا )

المعلمي ك أما  نظر وجهة م  ايدارى االتصةةال ألنماط بعد األسةةاسةةيما مدارس مديرى اسةةتيداإل



 317ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمحسني 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــ

( فهدفت التعرف إلى مسةةةتو  ملةةةاركة النسةةةا: في مؤسةةةسةةةات Gobaw, 2017دراسةةةة غوبو )

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

سانغهير، و سينا، ودي ساك  & Saxena, Desanghere, Stobartستوبارت ووولكر )كم م : 

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

 القادة األكاديميي  حسب نمودج غولمان ألنماط القيادةك

 ولوحظ م  خ ل اسةةتعراي الدراسةةات السةةابقة تباي  العينات المسةةتيدمة فيها، إال أنها في

معظمهةةا ركزت  لى القةةادة األكةةاديميي  العةةاملي  في الجةةامعةةات كةةدراسةةةةةةةة كةةم م : مةةةةةةحةةاده 

(Shehadeh, 2008( ؛  ربيات)Arabiat, 2012( ؛ كاراداج)Karadag, 2015 ،؛ سوالجا)

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

Khateeb & Ashoor, 2017 )(  ينات م  المديري  2016ت دراسةةةةة  لةةةةوا )ك بينما تناول

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

  ينات م  المعلمي  والمعلماتك

ومةةةكلت الدراسةةةات السةةةابقة للباحن المصةةةدر األسةةةاسةةةي لكثير م  المعلومات المهمة؛ التي 

يارها وتحديد ملةةةةكلتها ومنهجيتها وايجرا:ات الم دمة وجهتر في دراسةةةةتر الحالية م  حين اخت

لتحقيق أهدافهاك هذا بايضةةةةةةافة إلى أن تلك الدراسةةةةةةات وجهت الباحن نحو العديد م  البحوث 

والدراسةةات والمراجع المناسةةبة ومكنتها م  تكوي  تصةةور مةةامم    األطر النظرية التي ينبغي 

 أن تلملها الدراسة الحاليةك

راسةةة الحالية في مجتمعها وفي كونها م  الدراسةةات القليلة التي ركزت  لى و د تميزت الد

النم  القيادى الممارس م   بم مديرى المدارس في محافظة جرش و   تر بنم  االتصةةةةةةةال 

ايدارى؛ وم  هذا المنطلق توجب  لى الباحن تحديد النم  القيادى الممارس ونم  االتصةةةةةةال 

وفي حدود  لم الباحن تتعد هذه الدراسةةة م  الدراسةةات العربية القليلة والع  ة االرتباطية بينهما، 

التي تتناول الع  ة االرتباطية بي  النم  القيادى م  ناحية ونم  االتصةةةال الممارس لد  مديرى 

 المدارس في محافظة جرشك

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

سة الحالية المنهجية ا: منهجية الدراسة ستيدمت في الدرا سبتها لهذه ا لوصفية التحليلية لمنا

 الدراسةك

: تكون مجتمع الدراسة م  جميع مديرى ومديرات المدارس، والبال)  ددهم مجتم  الدراسة

مديرة، وفق إحصةةةاديات  سةةةم التيطي  التربوى  97مديًرا، و 82مديًرا ومديرة، منهم  179

إل، ودلك كما 2017/2018سةةةةي التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة جرش للعاإل الدرا

 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 10أكنر من  سنوات 10-5 سنوات 5أقل من 

 أساسي

 58 24 21 13 دكور

 67 21 29 17 إناث

 125 45 50 30 المجموا

 ثانوى

 24 11 7 6 دكور

 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 مديًرا ومديرة كعينة اسةةةةةةتط  ية، و ند تحلي 25واسةةةةةةتثني م  دلك   4م البيانات وت

اسةةتبانات غير مسةةتوفاة لللةةروط نظًرا لوجود نقص في بياناتها، إد تم اسةةتبعادها، وبهذا أصةةبحت 

 يبي  دلكك  2مديرة، والجدول  80مديًرا و  70مديًرا ومديرة، منهم  150العينة مؤلفة م  

 كتوزيع أفراد  ينة الدراسة وفقًا لمتغيراتها(: 2جدول )

 التكرار المتغير مستويات المتغير
 النسبة

 المئوية

 المرحلة التعليمية

 70ك0 105 أساسي

 30ك0 45 ثانوى

 100.00 150 المجموع

 الجنس

 47ك0 70 دكر

 53ك0 80 أنثى

 100.00 150 المجموع

 سنوات اليدمة في ايدارة

 24ك0 36 سنوات 5أ م م  

 37ك0 56 سنوات 5-10

 39ك0 58 سنوات 10أكثر م  

 100.00 150 المجموع
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 أداتي الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسةةةةةةة  اإل الباحن بتطوير اسةةةةةةتبانتي  بعد االط ا  لى األد  التربوى 

وتكونت في صةةورتها األولية األولى لقياس األنماط القيادية الممارسةةة، والدراسةةات دات الع  ة؛ 

قراطي ولةر فقرة؛ موز ةة إلى أربعةة أنمةاط  يةاديةة؛ هي: ال 39م   فقرة،  14نم  القيةادى الةديمت

فقرات، والنم  القيادى  5فقرة، والنم  القيادى الترسةةلي ولر  12والنم  القيادى األتتتو راطي ولر 

( فقرة، موز ة 25والثانية لقياس أنماط االتصال الممارسة، وتكونت م  ) فقراتك 8التسيبي ولر 

فقرات، ونم  االتصال الصا د، ولر  6، ولر فقرة  لى أربعة مجاالت، هي: نم  االتصال الهاب 

فقرات، ونم  االتصةال متعدد االتجاهات )اللةبكي(، ولر  6فقرات، ونم  االتصةال األفقي ولر  8

 فقراتك 6

 صدق أداتي الدراسة

لية  للتََحقُّق م  الصةةةدق الظاهرى ألداتي الدراسةةةة ومجاالتها؛ تم  رضةةةهما بصةةةورتهما األوَّ

م  دوى اليبرة واالختصةةةةةةاص في مجاالت )ايدارة التربوية،  محكمي  10   لى لجنة مؤلفة م

أصةةول التربية، القياس والتقويم التربوى، مناهر اللغة العربية وأسةةاليبها( في جامعة اليرموك في 

األردن، حين طلب منهم إبدا:  رادهم حول األداة م  حين: درجة انتما: الفقرة للمجال، ووضوح 

غة اللغوية، ومناسةةبتها لقياس ما وضةةعت ألجلر، وحذف أو إضةةافة أو تعديم ما الفقرات، والصةةيا

م حظات المحكمي  م  تعدي ت لغوية ومنطقية،  % م 80بما نسةةبتر يرونر مناسةةبًا، وتم األخذ 

( فقرة، موز ة  لى المجاالت األربعةك 35لتصةةبح األداة األولى في صةةورتها النهادية مؤلفة م  )

 فقرة، موز ة  لى المجاالت األربعةك 23م  والثانية مؤلفة 

 ثبات أداتي الدراسة

ألغراي التحقق م  ثبات أداتي الدراسةةةة؛ تمع تطبيق أداتي الدراسةةةة  لى  ينة اسةةةتط  ية 

مديًرا ومديرة بطريقة االختبار وإ ادة االختبار، وبفارق زمني مقداره أسةةةةةةبو ان  25مؤلفة م  

كما تم التحقق م  ثبات االتسةةةةةةاق الداخلي ل سةةةةةةتبانة باسةةةةةةتيداإل بي  التطبيقي  )األول والثاني(، 

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

 ك يم معام ت ثبات االتساق الداخلي واي ادة ألداة الدراسة ومجاالتها(: 3جدول )

 



 ......"ـ األنماط القيادية الممارسة وعالقتها بـــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 320

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 83ك0القيادية  د تراوحت م   أنَّ  يم ثبات االتسةةةةةةاق الداخلي لألنماط 3يت حظ م  الجدول 

، في حي  تراوحت  يم ثبات 93ك0وحتى  78ك0، وألنماط االتصةةةال  د تراوحت م  95ك0وحتى 

(، في حي  تراوحت  يم ثبات اي ادة ألنماط 89ك0( وحتى )81ك0اي ادة لألنماط القيادية م  )

ذه الدراسةةةةةة الكي ني (ك وهذه القيم تعتبر مقبولة ألغراي ه90ك0( وحتى )85ك0االتصةةةةةال م  )

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

 المعيار المعتمد للحكم على درجة التقدير

الدراسةةةةةةة والفقرات التي تتبع لها،  حكاإل  لى األوسةةةةةةاط الحسةةةةةةابية ألداتيبهدف إط ق األ

؛ ودلك  لى النحو سةةةاسةةتيدإل الباحن المقياس الث ثي لتصةةحيح األداة للحكم  لى مسةةتو  الممار

 ا تي:

 الوزن النسبي فئة المتوسطات الحسابية مستوى الممارسة

 (%100 – 3ك73) 00ك5-67ك3 مرتفع

 (%2ك73 – 7ك46) 66ك3-34ك2 متوس 

 %6ك46أ م م   33ك2 -00ك1 متدني

 إجراءات الدراسة

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

 د  النظرى والدراسات السابقة دات الصلة بموضوا الدراسةكايط ا  لى األ 

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

ية م   ها األول يادى  39في صةةةةةةورت يادية؛ هي: النم  الق ماط   عة أن فقرة؛ موز ة إلى أرب

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

والثانية لقياس أنماط االتصال  فقراتك 8فقرات، والنم  القيادى التسيبي ولر  5الترسلي ولر 

( فقرة، موز ة  لى أربعة مجاالت، هي: نم  االتصةةةةةةةال 26الممارسةةةةةةةة، وتكونت م  )

 5م  االتصال األفقي ولر فقرات، ون 9فقرات، ونم  االتصال الصا د، ولر  6الهاب ، ولر 

 فقراتك 6فقرات، ونم  االتصال متعدد االتجاهات )اللبكي(، ولر 

 تحديد مجتمع و ينة الدراسة المستهدفةك 

  لية لليروج بالصةةةةةورة التََحقُّق م  دالالت صةةةةةدق وثبات أداتي الدراسةةةةةة بصةةةةةورتهما األوَّ

لية  لى لجنة مؤلفة  محكًما ومحكمةً م   11م  النهادية، إد تم  رضةةةةةهما بصةةةةةورتهما األوَّ

( فقرة، 35دوى اليبرة واالختصاص لتصبح األداة األولى في صورتها النهادية مؤلفة م  )

لديمقراطي، والنم  االتو راطي،  عة، وهي: النم  ا لدراسةةةةةةةة األرب وز ت  لى مجاالت ا

ت ( فقرة، وز ت  لى المجاال23والنم  التسةةةةةةيبي، والنم  الترسةةةةةةليك والثانية مؤلفة م  )

األربعة، وهي: نم  االتصةةةةال الهاب ، ونم  االتصةةةةال الصةةةةا د، ونم  االتصةةةةال األفقي، 

 ونم  االتصال متعدد االتجاهات )اللبكي(ك



 321ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمحسني 
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 توزيع أداتي الدراسة بصورتهما النهادية  لى أفراد  ينة الدراسةك 

  ًالطلب م  أفراد  ينة الدراسةةةةةة ايجابة  لى فقرات أداتي الدراسةةةةةة كما يرونها معبرة    

وجهة نظرهم بكم صةةدق وموضةةو يةك ودلك بعد أن تمت إحاطتهم بأن إجابتهم ل  تسةةتيدإل 

 إال ألغراي البحن العلمي فق ك

  جة خالهةا إلى داكرة الحةاسةةةةةةو ، بهةدف المعةال نات وإد نات، ثم تفري) البيةا جمع االسةةةةةةتبةا

 ايحصادية لها، لإلجابة    أس لة الدراسةك

 متغيرات الدراسة

 قلة؛ وتشمل:المتغيرات المست

 المرحلة التعليمية، ولها ف تان )أساسي، ثانوى(ك ك1

 الجنس، ولر ف تان )دكر، أنثى(ك ك2

سنوات، أكثر م  10-5سنوات،  5سنوات اليدمة في ايدارة، ولها ث ثة مستويات )أ م م   ك3

 سنوات(ك 10

 المتغيرات التابعة؛ وهي:

 لممارسكتقدير أفراد  ينة الدراسة للنم  القيادى ونم  االتصال ا ك1

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

(SPSS ،حين اسةةتيدمت التكرارات والنسةةب الم وية لوصةةف  ينة الدراسةةة بالصةةورة األولية ،)

ولإلجابة    السةةؤال األول والثاني اسةةتيدمت األوسةةاط الحسةةابية واالنحرافات المعيارية لتقدير 

صال الممارسة والفقرات التابعة لكمٍّ منها، مع  ستجابات أفراد العينة لألنماط القيادية وأنماط االت ا

مرا اة ترتيبها تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية، ولإلجابة    السؤال الثالن تم استيداإل معام ت 

أنماط االتصةةةةةةال، ارتباط بيرسةةةةةةون للكلةةةةةةف    طبيعة الع  ة االرتباطية بي  أنماط القيادة و

ولإلجابة    السةةةةةةؤال الرابع واليامس تم اسةةةةةةتيداإل تحليم التباي  الث ثي دونما تفا م، متبو ا 

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

 الداللة في مستويات متغير)سنوات اليدمة في ايدارة(ك

 قشتها عرض نتائج الدراسة ومنا

سة  . النتائج المتعلقة بس ال الدرا : "ما مستوى األنماط القيادية األول الذى نصَّ  لىأّوالا

 الممارسة لدى مديري المدارس في محافظة جرش؟". 

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

ماط القيادية الممارسةةةة، ودلك كما هو مبي  في الجدول لألنلتقدير اسةةةتجابات أفراد العينة  النسةةةبي

 ك4
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القيادية مرتبة تنازليًا  فات المعيارية والوزن النسبي لألنماطاألوساط الحسابية واالنحرا(: 4جدول )

 كوفقًا ألوساطها الحسابية

 األنماط القيادية الرقم الرتبة
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 مستوى

 ممارسةال

 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

أنَّ األنماط القيادية الممارسةةةةةةةة لد  مديرى ومديرات المدارس في  4يت حظ م  الجدول 

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

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

( 41ك3ممارسةةةةةةة مرتفع، ت ه النم  القيادى الترسةةةةةةلي في المرتبة الثانية، وبوسةةةةةة  حسةةةةةةابي )

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

(، 62ك0( وبانحراف معيارى )69ك2النم  القيادى التسةةيبي في المرتبة الثالثة، وبوسةة  حسةةابي )

(، وضم  مستو  ممارسة )متوس (، وأخيًرا النم  القيادى األتتتو راطي، %8ك53وبوزن نسبي )

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

أن النم  القيادى الديمو راطي سةةةادد  لى مسةةةتو  ممارسةةةة )متوسةةة (ك وهذه النتادر تلةةةير إلى 

األنماط األخر  وربما يعزو الباحن دلك إلى توجر الدولة الديمقراطي والذى يركز  لير صاحب 

ددة، بحين تصةةةبح الج لة الملك  بد هللا الثاني ب  الحسةةةي  في الموا ف واألوراق النقامةةةية المتع

الديمقراطية نهر حياة  لى مستو  الفرد والمجتمع، وحتى تقوإل المؤسسات الحكومية  لى أساس 

ديمقراطي ألن الفكر الديمقراطي يتطلب وجود مثم هذه المؤسةةةسةةةات، وإال لحصةةةم اخت ف بي  

راسة كم م : اسة مع نتادر دوتتفق نتيجة هذه الدرالفكر الذى ند ي تبنير والسلوك الذى نمارسرك 

-Al؛ اليطيةةب و ةةامةةةةةةور )(Arabiat, 2012 ربيةةات ) (؛Shehadeh, 2008مةةةةةةحةةادة )

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

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

يادى الديمقراطي يمارس بدرجة متوسةةطة، وكذلك اختلفت ( التي توصةةلت إلى أن النم  الق2016

( التي أنهرت أن النم  السةةةةةةادد هو النم  Kiplangat, 2017)مع نتيجة دراسةةةةةةة كيب نغات 

 كالتسلطي، وربما يعود هذا االخت ف إلى اخت ف طبيعة المجتمعات واألداة المستيدمة فيها

ي أننا ما زلنا نمارس بعض م  تلك األنماط أما مجي األنماط األخر  بهذا الترتيب فهذا يعن

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

يحتاجها المدير أحياًنا، أو ربما يعود دلك لعدإل  نا ة بعض المديري  بإ طا: مزيًدا م  الحرية 

قة مغلوطة فيطر هؤال: للمعلمي  في  ملهم، حين إن المعلمي   د يسةةةةةةتغل هذه الحرية بطري وا 

يات الظروف التي تواجر المديري  في  المديرون إلى ممارسةةةةةةةة األنماط األخر  وفًقا لمقتضةةةةةة
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــ

مور )مدارسهمك  سة اليطيب و ا سة الحالية مع نتيجة درا  & Al-Khateebوتتفق نتيجة الدرا

Ashoor, 2017  : كاختلفت مع نتيجة دراسةةةة كم م)( مةةةحادةShehadeh, 2008 ؛) ربيات 

(Arabiat, 2012) إد توصلتا إلى مستو  ممارسة مرتفع لنمطي القيادة التسيبي واالتو راطي ،

 كوربما يعود هذا االخت ف إلى اخت ف طبيعة المجتمعات واألداة المستيدمة فيها

والوزن ولمزيد م  المعلومات فقد تم حسةةةةةا  األوسةةةةةاط الحسةةةةةابية واالنحرافات المعيارية 

قراطي لديهم، ودلك كما هو مبي  في الجدول  لنسبيا  ك5لفقرات النم  القيادى الديمت

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات النم  القيادى (: 5(جدول 

قراطي مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية  كالديمت

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 قراطي(نمط القيادة )الديم

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

1 2 
يتعامم بلبا ة وكياسة مع 

 المعلمي 
 مرتفع 2ك80 0.81 01ك4

2 9 
يتيح الحرية للمعلمي  أثنا: 

 االجتما ات يبدا:  رادهم
 مرتفع 0ك79 0.79 95ك3

 مرتفع 8ك77 0.85 89ك3 يعمم بروح الفريق 1 3

4 11 
نا:    ات يحرص  لى ب

 إنسانية مع المعلمي 
 مرتفع 2ك77 0.87 86ك3

5 10 
يتعامم بمرونة مع العاملي   ند 

 تطبيقر للتلريعات ايدارية
 مرتفع 2ك76 0.88 81ك3

6 5 
يتعامم بعدالة مع جميع العاملي  

 في المدرسة
 مرتفع 6ك75 0.91 78ك3

7 3 
يهتم با تراحات المعلمي  

 تنفيذاييجابية ويضعها موضع ال
 مرتفع 0ك75 0.84 75ك3

8 4 
يحرص  لى 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  مصلحة المدرسة 

 واحتياجات المعلمي 
 متوس  8ك64 0.85 24ك3

 متوس  4ك62 0.91 12ك3 ا:يلجع المعلمي   لى النقد البن 7 11

 متوس  0ك61 0.93 05ك3 يطبق مبدأ ال مركزية ايدارية 6 12
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نِّفت وفقًا ألوسةةاطها الحسةةابية  5يبي  الجدول  قراطي لديهم صةةت أنَّ فقرات النم  القيادى الديمت

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

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

 ك (%8ك64-%0ك61تراوح )

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

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

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

(، 79ك0( وبانحراف معيارى )95ك3" بمتوس  حسابي )للمعلمي  أثنا: االجتما ات يبدا:  رادهم

 (ك %0ك79وبوزن نسبي )

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

ت محافظة وغالبيتهم يدينون بالدي  ايسةةةةة مي الحنيف الذى أوصةةةةةى بضةةةةةرورة التعامم مع بي ا

ا خري  في ضةةو: النهر ايسةة مي الذى ير  أن التبسةةم في وجر ا خري  يتعد صةةد ة، وم  هنا 

نجد أن هؤال: المديري  يتعاملون مع المعلمي  بلطف أو ربما لقنا ة المديري  بأنر ال فرق بي  

المعلم م  الناحية الونيفية، فاخت ف المسةةةةةمى الونيفي ال يعطي أفضةةةةةلية أحدهما  لى المدير و

ا خر بم إن كليهما يعمم ضم  مسؤولياتر وص حياتر، وأن مجموا هذه األ مال تصب لصالح 

العملية التعليمية التعلمية، وم  هذا المنطلق فإن مديرى المدارس يسةةةةةتمعون  را: زم دهم ألنها 

ى العمم فكريًا وسةةةياسةةةيًا وثقافيًا واجتما يًا وا تصةةةاديًا و يميًا بحين تلةةةكم لديهم نتيجة  را: تثر

 الدراسة واليبرات الحياتية المعامةك

" في المرتبة يطبق مبدأ ال مركزية ايدارية" ( والتي تنص  لى6في حي  جا:ت الفقرة )

(، سبقتها %0ك61ن نسبي )(، وبوز93ك0( وبانحراف معيارى )05ك3األخيرة بمتوس  حسابي )

( وبانحراف 12ك3" بمتوس  حسابي )يلجع المعلمي   لى النقد البنا:( التي تنص  لى "7الفقرة )

ربما يمك  تفسير دلك إلى أن هذا األمر يتمامى مع (ك و%4ك62(، وبوزن نسبي )91ك0معيارى )

مبدأ مركزية التيطي  وال  النم  ايدارى السةةةةةةةادد في وزارة التربية والتعليم؛ إد تعتمد الوزارة

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

 والتوجيهاتك  

لفقرات النم  والوزن النسةةةبي كذلك تم حسةةةا  األوسةةةاط الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية 

 ك6القيادى الترسلي لديهم، ودلك كما هو مبي  في الجدول 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــ

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات النم  القيادى : (6) جدول

 كالترسلي مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 نمط القيادة )الترسلي(
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 مرتفع 4ك76 0.83 3.82 سانيةيتعامم مع المعلمي  بإن 35 1

2 33 
يتعامم مع المو ف حسب 

 طبيعة المهمة
 متوس  2ك72 0.85 3.61

3 31 
يحدد المهاإل المطلوبة م  

المعلمي  في ضو: األهداف 
 المحددة

 متوس  4ك70 0.87 3.52

4 34 
يلرك المعلمي  باتياد 

 القرارات ايدارية
 متوس  2ك62 0.89 3.11

5 32 
للمعلمي   يفوي  ص حيات
 كم حسب  دراتر

 متوس  2ك60 0.91 3.01

نِّفت وفقًا ألوساطها الحسابية  6لوحظ م  الجدول  أنَّ فقرات النم  القيادى الترسلي لديهم صت

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

 (ك%2ك72 - %2ك60ي تراوح )، وبوزن نسب5وحتى  2للفقرات دوات الرتب م  

( في المرتبة األولى والتي تنص  لى "يتعامم مع المعلمي  بإنسةةةةةةانية" 35إن مجي الفقرة )

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

المو ف ( والتي تنص  لى " يتعامم مع 33تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )(، %4ك76نسةةةةةةبي )

(، وبوزن نسةةةةبي 85ك0( وبانحراف معيارى )61ك3حسةةةةب طبيعة المهمة" بمتوسةةةة  حسةةةةابي )

مدارس 2ك72) ما يعود دلك إلى إيمان مديرى ومديرات ال ية %(ك رب بأهمية الع  ات اينسةةةةةةةان

والملةةاركة في القرار كأسةةاس لإلدارة الناجحة، أو ربما يعود دلك إلى أن معظم مديرى المدارس 

سةةةةةنوات وهذا يعني أنر  د تكون لديهم باليبرة  5ا  اليدمة في ايدارة األكثر م  هم م  أصةةةةةح

المهارات ايدارية ال زمة للتعامم مع العاملي  حين إنهم يتعاملون مع ا خري  م  منطلق أن 

هناك فروق فردية بي  هؤال: العاملي  فبالتالي يتعاملون حسةةب مقتضةةيات المو ف وبا تدال وفق 

لمو فية التي تر  أن  لى مدير المدرسةة التعامم وفق الحالة ووفق خصةادص العاملي ، النظرية ا

وأن هؤال: المةةديري  ينطلقون أثنةةا: تعةةاملهم مع ا خري  بقنةةا ةةات أن هؤال: هم زم :  مةةم 

وينبغي التعامم معهم بمنطلق إنسةةةةةةةاني ألن اينسةةةةةةةانية في العمم ترفع م  الدافعية لد  هؤال: 

وفيما يتعلق بمجي:  يحسةةةةةة  م  أدادهم ويجعلهم يقومون بواجباتهم بمعنوية  اليةكالمعلمي  مما 

بة 32الفقرة ) تر" في المرت ( والتي تنص  لى "يفوي صةةةةةة حيات للمعلمي  كم حسةةةةةةةب  درا

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

( والتي تنص  لى "يلرك المعلمي  باتياد القرارات 34سبقتها الفقرة )(، %2ك60وبوزن نسبي )

( ضم  مستو  ممارسة متوس ، 89ك0( وبانحراف معيارى )11ك3ايدارية" بمتوس  حسابي )
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(ك فهذا يؤكد للمديري  أن هؤال: المعلمي  ربما ال يمتلكون بعد المهارات %2ك62وبوزن نسةةةةبي )

صةةة حيات؛ حين إن هذه الصةةة حيات المفوضةةةة يحاسةةةب  ليها ال زمة لهم لكي يفوي إليهم ال

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

 يدفعهم إلى مبامرة هذه الص حيات بأنفسهم دون تفويض ا خري  بهاك

لفقرات النم   نسةةةةبيوالوزن الكما تم حسةةةةا  األوسةةةةاط الحسةةةةابية واالنحرافات المعيارية 

 ك7القيادى التسيبي لديهم، ودلك كما هو مبي  في الجدول 

لفقرات النم  القيادى  والوزن النسبياألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 7جدول )

 كالتسيبي مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 نمط القيادة )التسيبي(
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

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

2 27 
يتيح الحرية للمعلمي  في تنفيذ 
المهمات الموكلة إليهم دون 

 ر ابة
 متوس  2ك62 0.96 3.11

3 29 
يتعامم بمرونة زاددة  ند 
 تطبيقر للتلريعات ايدارية

 متوس  4ك55 0.96 2.77

4 26 
يتجنب المسا:لة للمعلمي  

 المقصري  في أدا: واجباتهم
 متوس  2ك51 0.95 2.56

5 24 
يتجنب مواجهة الملك ت التي 

 تواجر مدرستر
 متوس  6ك49 1.07 2.48

6 28 
ينقاد لطلبات المعلمي  م  غير 

 دراستها
 متوس  8ك48 0.96 2.44

7 25 
 يقوإل بإدارة اجتما ات المعلمي 

 دون هدف محدد
 متدني 8ك46 0.98 2.34

نِّفت وفقًا ألوساطها الحسابية  7يظهر م  الجدول  أنَّ فقرات النم  القيادى التسيبي لديهم صت

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

 (ك8ك46وبوزن نسبي ) ،7و)متدني( للفقرة دات الرتبة (، %6ك62-%8ك48تراوح ما بي  )

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

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

علمي  ( والتي تنص  لى "يتيح الحرية للم27تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )(، %6ك62نسةةةةةةبي )

( وبانحراف معيارى 11ك3في تنفيذ المهمات الموكولة إليهم دون ر ابة" بمتوسةةةةةة  حسةةةةةةةابي )

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

لهؤال: المعلمي  األهداف وال طرادق العمم بلكم واضح فيعتمدون  لى أنفسهم في تنفيذ مهامهم 

ة التعلمية لذلك نر  بأن المدير يقبم بأى  رارات م  المعلمي  حول تسيير مهامر ايدارية التعليمي
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــ

فتتأثر  رارتر بآرا: هؤال: المعلمي  حين إنر يعطيهم كافة الصةةةةةة حيات والحرية في العمم دون 

أن يرا بهم حتى ال يؤثر  لى مجريات سةةةةةةير العملية التعليمية كونر هو المقصةةةةةةر في تحديد تلك 

 مهاإل فبالتالي بقبم بأى نتادر م  هؤال: المعلمي كال

( في المرتبةةة األخيرة والتي تنص  لى "يقوإل بةةإدارة اجتمةةا ةةات 25أمةةا مجي: الفقرة )

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

 ديرى ومديرات المدارسم(ك ربما يعود دلك إلى أن %8ك46ممارسةةةةةةة متدني، وبوزن نسةةةةةةبي )

يتيذون هذا النم  القيادى لهم بإدارة المدرسةةة غير ميالي  ل جتما ات حتى ال يتواجهوا مبامةةرة 

وجهًا لوجر مع المعلمي  الذي  تكثر أسةةةةةة لتهم واسةةةةةةتفسةةةةةةاراتهم فيقللوا م  هذه االجتما ات وإن 

ها تكون مجردة، وغير محددة األهداف  فإن ما ات  هذه االجت لت مثم  ها حصةةةةةة مدير من ية ال غا

وأخيًرا؛ فقد تم حسةةةا  األوسةةةاط الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية  تسةةةجيلها في سةةةجلر الياصك

 ك8لفقرات النم  القيادى األتتتو راطي لديهم، ودلك كما هو موضح في الجدول  والوزن النسبي

لنم  القيادى لفقرات ا والوزن النسةةةةةبياألوسةةةةةاط الحسةةةةةابية واالنحرافات المعيارية (: 8جدول )

 مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية األتتتو راطي

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 نمط القيادة )األُتُوقراطي(
 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 16 
يطبق القواني  واألنظمة 

 بحرفيتها
 متوس  2ك67 3.36 0.98

2 15 
اهتمامر يهتم بالعمم أكثر م  
 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 
يصدر أحكاًما متسر ة في حم 

 الملك ت
 متوس  51.8 2.59 1.04

6 19 
  الضغ  ينجاز يتبع أسلو
 العمم

 متوس  50.2 2.51 0.9

7 21 
يرفض  بول األ ذار في حالة 

  دإل إنجاز العمم المطلو 
 متوس  47.2 2.36 1.03

 متوس  46.4 2.32 0.98 يرفض النقد بكافة أمكالر 20 8

 متدني 43.8 2.19 0.94 يهمم الع  ات اينسانية 18 9

10 22 
يترصد أخطا: المعلمي  مهما 

 ت بسيطةكان
 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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نِّفت وفقًا ألوسةةاطها الحسةةابية  8يبي  الجدول  أنَّ فقرات النم  القيادى األتتتو راطي لديهم صةةت

وزن نسةةةبي وب، 8وحتى  1ضةةةم  مسةةةتويي ممارسةةةة؛ هما: )متوسةةة ( للفقرات دوات الرتب م  

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

 (ك8ك43-%8ك39تراوح )

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

( ضم  مستو  ممارسة متوس ، 98ك0( وبانحراف معيارى )36ك3بحرفيتها" بمتوس  حسابي )

( والتي تنص  لى "يهتم بالعمم 15تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )(، %2ك67بوزن نسةةةةةةبي )و

( ضم  85ك0( وبانحراف معيارى )94ك2أكثر م  اهتمامر بحاجات المعلمي " بمتوس  حسابي )

خصةةةةادص المدير (ك فربما يعود دلك إلى %8ك58مسةةةةتو  ممارسةةةةة متوسةةةة ، وبوزن نسةةةةبي )

رورة التقيد بالتعليمات واألنظمة بحرفية ألنها تلةةةةكم لر الدرا الوا ي األتو راطي فهو ير  بضةةةة

فيما يتيذ م   رارات أو يسلك م  سلوك وهذا السلوك يؤدى بر إلى ايهتماإل بالعمم نفسر واألدا: 

بعيًدا    ايهتماإل بالمعلمي  أنفسةةهم ألنر ير  أن نجاح هذه المدرسةةة يكون بمقدار ما يؤدونر م  

، والتي ( في المرتبة األخيرة23أما مجي الفقرة ) نصةةةةةت  ليها اللوادح والتعليماتك أ مال ومهاإل

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

يمك  تفسةةير دلك أن (ك %8ك39( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة متدني، وبوزن نسةةبي )04ك1معيارى )

ملر مع الناس أسةةةلو  الفو ية ألنر يعي تماًما أن منصةةةبر ايدارى ال ييولر المدير ال يعتمد في تعا

التعامم مع الناس بهذه الطريقة، وأن واجبر ايمةةةراف  ليهم وتسةةةيير مةةةؤون العمم بعيًدا    أن 

ير  نفسةةةةر أ لى منهم مرتبر، فهو ير  أن المعلمي   ليهم تأدية واجبات ومهمات تتعلق بالعملية 

لمية، كما أن  لير أن يؤدى  مليات إدارية معينة ومحددة وأن مجموا هذه المهاإل التعليمية التع

التي يؤديها هو والمعلمون جميًعا تصةةةب في نجاح العملية التعليمية التعلمية داخم المدرسةةةة وهذا 

 كاللي: المطلو 

ما مسؤؤؤؤؤؤتوى أنماط االتصؤؤؤؤؤؤال الذى نصَّ  لى: "النتائج المتعلقة بسؤؤؤؤؤؤ ال الدراسؤؤؤؤؤؤة  :ثانياا

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

فقد تم حسا  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن س ال الدراسة الناني؛

، مع مرا اة الممارسةةة لد  مديرى المدارس في محافظة جرشوالوزن النسةةبي ألنماط االتصةةال 

 كيبي  دلك 9الجدول اطها الحسابية، وقًا ألوسترتيب األبعاد تنازليًا وف

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ألنماط االتصال (: 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 االتجاهات ]اللبكي[ 4 2
 متوس  2ك71 0.76 3.56 الصا د 2 3
 متوس  4ك66 0.73 3.32 الهاب  1 4
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــ

أنَّ أنماط االتصال الممارسة لد  مديرى المدارس في محافظة جرش  9يت حظ م  الجدول 

(، 62ك3ولى، بمتوس  حسابي ) د جا:ت وفقًا للترتيب ا تي: نم  االتصال األفقي في المرتبة األ

يارى ) هات 4ك72(، وبوزن نسةةةةةةبي )74ك0وبانحراف مع جا عدد االت (، ت ه نم  االتصةةةةةةةال مت

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

، وبانحراف (56ك3(، ثم نم  االتصال الصا د في المرتبة الثالثة، بمتوس  حسابي )0ك72نسبي )

(، ثم ت ه نم  االتصةةةةةةةال الهاب  في المرتبة الرابعة، 2ك71(، وبوزن نسةةةةةةبي )76ك0معيارى )

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

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

هارات االتصةةةةال لد  هؤال: المديري ، وأن  ليهم تنمية هذه المهارات هناك ما زال ضةةةةعفًا في م

ية والتعليم ايهتماإل بهذا الجانب نظًرا ألهمية االتصةةةةةةةال  فة، وأن  لى وزارة الترب بطرق ميتل

والتواصةةةةم في العملية التعليمية، إد يبنى  ليها كثيًرا  ضةةةةية اال ناا واال تناا والقدرة  لى القياإل 

أن مجي: النم  األفقي بالمرتبة األولى يمك  تفسيره في ضو: احتياجات المديري   باأل مال، كما

وربمةةا يعود مجي نم   إد أنهم يقومون بتبةةادل المعرفةةة واليبرات ايداريةةة الميتلفةةة فيمةةا بينهمك

االتصةةةةال األفقي في المرتبة األولى إلى تلةةةةابر المسةةةةتو  الونيفي لمديرى ومديرات المدارس، 

تي يعملون فيها، وكذلك امت كهم لنفس الصةةة حيات والمسةةةؤوليات األمر الذى جعم والظروف ال

ًبا لهمك وهذه النتيجة تعكس االتجاهات الحديثة في ايدارة التربوية والتي اتبعتها  هذا النم  محب

وزارة التربية والتعليم في مطلع القرن الحالي م  خ ل تطبيق مبدأ تقسةةةةةةيم العمم وهذا ما أكده 

(، حين إن هذه التغيرات فتحت المجال أماإل مدرا: ومديرات المدارس 2006) صرة والفاضم يا

ا تماد نم  االتصةةةةةةال األفقي في نفس المسةةةةةةتو  ايدارى، حين سةةةةةةمحت للمعلمي  والمعلمات 

االتصةةال مع بعضةةهم البعض بلةةكم أفقي م  خ ل لجان التنسةةيق للمباحن الميتلفة، وكذلك م  

أما مجي: النم  متعدد االتجاهات )اللةةةةبكي( بالمرتبة المدرسةةةةية الميتلفةك خ ل لجان األنلةةةةطة 

الثانية ربما يفسر دلك في ضو: المو ف االتصالي نفسر حين يستيدمر المديرون في االجتما ات 

واللقةةا:ات المفتوحةةة مع المجتمع لةةذا يحرص المةةديرون  لى أن يظهروا لكخري  تمكنهم م  

ي في هذه الموا فك ويمك  تفسةةةةةير مجي: النم  الصةةةةةا د بالمرتبة مهارات التواصةةةةةم االجتما 

الثالثة وبمستو  متوس  ربما نتيجة ال تماد المديري   لى التواصم مع المسؤولي  إما ور يًا أو 

باسةةةتيداإل اينترنت بعيًدا    التواصةةةم وجهًا لوجر فيحرص المديرون    مواجهة المسةةةؤولي  

قد أو تسةةةجيم الم حظاتك أما مجي: النم  الهاب  بالمرتبة األخيرة  در المسةةةتطاا ابتعاًدا    الن

فربما يعود دلك إلى أن المديري   د ا تادوا  لى التواصةةةةةةم اليومي مع هؤال: المعلمي  حسةةةةةةب 

طبيعة المهنة فبالتالي ال يكترثون كثيًرا بمهارات التواصةةةةةةةم معهم كون كم طرف يفهم الطرف 

 ا خرك 

( التي أنهرت Al- Maaytah, 2015دراسةةةة مع دراسةةةة المعايطة )واختلفت نتيجة هذه ال

مستو مرتفًعا لممارسة أنماط االتصال )األفقي، واللبكي، والصا د، والهاب (، وربما يعود دلك 

الخت ف خصةةةةةةادص المجتمعات التي أجريت  ليها تلك الدراسةةةةةةات، وربما كذلك إلى اخت ف 

 يقة تصحيهاكالمقاييس المستيدمة في هذه الدراسة وطر
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كما تم حسةةةةةا  األوسةةةةةاط الحسةةةةةابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسةةةةةبي لفقرات نم  

صال األفقي لديهم، مع مرا اة ترتيب الفقرات تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية، ودلك كما هو  االت

 ك10مبي  في الجدول 

النسبي لفقرات نم  االتصال األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن (: 10جدول )

 كاألفقي مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

االتصال  أنماط بعد
 )األفقي(

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 16 
يلارك زم در بفا لية 
في النلاطات الميتلفة 
  لى مستو  المديرية

 مرتفع 0ك75 0.86 3.75

2 15 
رأير في يلارك في 

القضايا المطروحة  لى 
 مستو  المديرية

 مرتفع 2ك74 0.81 3.71

3 17 
يتبادل اليبرات مع 
 زم :ه في العمم

 متوس  6ك71 0.87 3.58

4 18 
ييط  لمدرستر 

بالتعاون مع زم در 
 المديري  ا خري 

 متوس  0ك69 0.93 3.45

نِّفت وفقًا ألوسةةةةةاطها أنَّ ف 10يت حظ م  الجدول  قرات نم  االتصةةةةةال األفقي لديهم  د صةةةةةت

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

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

 (ك6ك71-0ك69تراوح )

ية في ( في ال16إن مجي الفقرة ) فا ل بة األولى والتي تنص  لى "يلةةةةةةةارك زم در ب مرت

( 86ك0( وبانحراف معيارى )75ك3النلاطات الميتلفة  لى مستو  المديرية" بمتوس  حسابي )

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

ايا المطروحة  لى مستو  المديرية" بمتوس  والتي تنص  لى "يلارك في تقديم رأير في القض

( ضةةةةم  مسةةةةتو  ممارسةةةةة مرتفع، وبوزن نسةةةةبي 81ك0( وبانحراف معيارى )71ك3حسةةةةابي )

%(ك فربما يمك  تفسير هذه النتيجة في ضو: حرص مديرى المدارس  لى تطوير أنفسهم 2ك74)

تبادل المعرفة فيما واالسةةةةةةتفادة م  خبرات الزم : المديري  ا خري  في المدارس األخر ، و

ما مجيئ الفقرة ) ييص العمليةة التعليميةة التعلميةةك ، والتي تنص  لى ( في المرتبةة األخيرة18أ

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

ك أن فيمك   زو دل(ك %0ك69( ضم  مستو  ممارسة متوس ، وبوزن نسبي )93ك0معيارى )
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــ

مديرى المدارس لديهم اليبرات الكافية في مجال التيطي  التي تجعلهم يعتمدون  لى أنفسةةةهم في 

 التيطي  لمدارسهم دون اللجو: للزم : ا خري  بالمدارس األخر ك 

كذلك تم حسةةةةا  األوسةةةةاط الحسةةةةابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسةةةةبي لفقرات نم  

للةةةةبكي[ لديهم، مع مرا اة ترتيب الفقرات تنازليًا وفقًا ألوسةةةةاطها االتصةةةةال متعدد االتجاهات ]ا

 ك11الحسابية، ودلك كما هو مبي  في الجدول 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات نم  االتصال (: 11جدول )

 كمرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية اللبكي

 الرقم الرتبة
 اتمضمون فقر

 بعد أنماط االتصال 
 )متعدد االتجاهات ]الشبكي[(

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 22 
يلارك في المؤتمرات 
 والندوات العلمية بفا لية

 مرتفع 4ك74 0.98 3.72

2 23 
يتحدث بلغة تتوافق مع 

 مستو  المستقبم
 مرتفع 6ك73 0.99 3.68

3 20 
المدارس  يلارك مع مديرى

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 زم :ه في  قد 

 اللقا:ات الحوارية مع الطلبة
 متوس  4ك68 1.18 3.42

نِّفت أنَّ فقرات نم 11يت حظ م  الجدول    االتصال متعدد االتجاهات ]اللبكي[ لديهم  د صت

وفقًا ألوسةةةةةاطها الحسةةةةةابية كما في المعيار المذكور في الطريقة وايجرا:ات ضةةةةةم  مسةةةةةتويي 

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

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

( في المرتبة األولى والتي تنص  لى "يلارك في المؤتمرات والندوات 22إن مجي الفقرة )

( ضةةم  مسةةتو  ممارسةةة 98ك0( وبانحراف معيارى )72ك3العلمية بفا لية" بمتوسةة  حسةةابي )

تي تنص  لى "يتحدث ( وال23تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )(، %4ك74مرتفع، وبوزن نسةةةبي )

( ضةةم  99ك0( وبانحراف معيارى )68ك3بلغة تتوافق مع مسةةتو  المسةةتقبم" بمتوسةة  حسةةابي )

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

لر الممنوحة للمديري  وللتصةةةةنيفات فكم يسةةةةعى إلى أن يحوز  لى لقب خبير إدارى وال يتسةةةةنى 

دلك إال    طريق القياإل باألبحاث والنلةةةر في مج ت ميتلفة وحضةةةور المؤتمرات والملةةةاركة 

فيها، وأن هذه القضةةايا التي تناولها هؤال: المديرون تتعلق بمسةةتقبم التربية وإيجاد حلول للعوادق 

في  (19أما مجيئ الفقرة ) المسةةةةةةتقبلية والتحديات التي تواجر هؤال: المديري  في مدارسةةةةةةهم ك
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، والتي تنص  لى "يلةةةةةةةارك زم دةةر في  قةةد اللقةةا:ات الحواريةةة مع الطلبةةة" المرتبةةة األخيرة

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

فيمك  تفسةةةيرها في ضةةةو: انلةةةغال المدير وانهماكر في العمم حين أمةةةارت (ك %4ك68نسةةةبي )

ن المديري  ال يقومون بتفويض الصةةة حيات للعاملي  معهم بصةةةورة كافية الدراسةةةة الحالية إلى أ

األمر الذى يعني أن يبامةةةر المدير  ملر بنفسةةةر مما يلةةةكم  ب ًا كبيًرا  لى  اتقر وم  هنا يكتفي 

المدير بعقد االجتما ات مع الطلبة بحضةةةور زم در المعلمي  وتقديم تغذية راجعة لر    محتو  

 تلك االجتما اتك

ما تم حسةةةةةا  األوسةةةةةاط الحسةةةةةابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسةةةةةبي لفقرات نم  ك

االتصةةال الصةةا د لديهم، مع مرا اة ترتيب الفقرات تنازليًا وفقًا ألوسةةاطها الحسةةابية، ودلك كما 

 ك12هو مبي  في الجدول 

نم  االتصال  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات(: 12( جدول

 كالصا د مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

 بعد أنماط االتصال )الصاعد(
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

1 14 
يقوإل بتحويم طلبات المعلمي  
إلى مديرية التربية والتعليم 

 للبت فيها
 عمرتف 4ك76 0.96 3.82

2 13 
يسير بإجرا:ات التصنيف 

 الرتبي للمعلمي 
 مرتفع 6ك75 0.95 3.78

3 7 
يتقبم  را: ومقترحات 

 المعلمي 
 متوس  8ك72 0.96 3.64

4 12 
يزود ايدارة العليا 

بالمعلومات التي تسا د في 
 اتياد القرارات

 متوس  2ك72 0.85 3.61

5 9 

يطلب م  المعلمي  تزويده 
جههم بالملك ت التي توا

مفوية أو مكتوبة التياد 
 القرار بلأنها

 متوس  2ك71 1.05 3.56

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

7 8 
يسمح للمعلمي  بتقديم 

اللكاو  إلى الجهات ايدارية 
 العليا م  خ لر

 متوس  8ك66 0.97 3.34

8 10 
يطلب م  المعلمي  تزويده 

 دة مكتوبة باألفكار الجدي
 متوس  6ك64 1.04 3.23



 333ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمحسني 

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــ

نِّفت وفقًا ألوسةةةاطها  12يت حظ م  الجدول  أنَّ فقرات نم  االتصةةةال الصةةةا د لديهم  د صةةةت

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

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

 (ك8ك72-6ك64، وبوزن نسبي )8وحتى  3للفقرات دوات الرتب م  

( في المرتبةةة األولى والتي تنص  لى "يقوإل بتحويةم طلبةةات المعلمي  14إن مجي الفقرة )

( 96ك0( وبانحراف معيارى )82ك3إلى مديرية التربية والتعليم للبت فيها" بمتوسةةةةةة  حسةةةةةةابي )

( 13تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )(، %4ك76ع، وبوزن نسةةةبي )ضةةةم  مسةةةتو  ممارسةةةة مرتف

( 78ك3والتي تنص  لى "يسةةةةةةير بإجرا:ات التصةةةةةةنيف الرتبي للمعلمي " بمتوسةةةةةة  حسةةةةةةابي )

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

يتوجب  لير في ضةةةةةو: التعليمات تفسةةةةةير هذه النتيجة في ضةةةةةو: مهاإل ومسةةةةةؤوليات المدير إد 

واللوادح أن يقوإل بإيصةةةةةال طلبات المعلمي  المقدمة إلير إلى مديرية التربية والتعليم للبت فيها بعد 

أن يكون  د مةةرح  ليها ما يناسةةب الوا ع، كما أنر يتوجب  لير السةةير بإجرا:ات تر ية المعلم في 

ية والتع بر بوزارة الترب فة األوراق ضةةةةةةو: نظاإل الرتب المعمول  تأكد م  كا عد ال ية ب ليم األردن

المرفقة م  أبحاث ونلةةاطات في مؤتمرات، والتأكد م  صةةحة هذه األوراق ليرسةةلها إلى مديرية 

  التربية والتعليم بعد وضع التوصيات المناسبة  ليهاك

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

( ضةةم  مسةةتو  04ك1( وبانحراف معيارى )23ك3فكار الجديدة مكتوبة" بمتوسةة  حسةةابي )باأل

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

وفق سةةةةياسةةةةة البا  المفتوح وهذا يعني التواصةةةةم مع المعلمي  وجهًا لوجر وتبادل األفكار معهم 

ميات األمر الذى جعم  ملية تبادل األفكار حاصةةةةةةلة دون الحاجة كما ير  دون حواجز أو رسةةةةةة

 المعلمون إلى كتابتها ور يًاك

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

ة، ودلك كما نم  االتصال الهاب  لديهم، مع مرا اة ترتيب الفقرات تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابي

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

 كالهاب  مرتبةً تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية

 الرقم الرتبة
 مضمون فقرات

بعد أنماط االتصال 
 )الهابط(

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 المستوى

1 5 
يهتم بإيصال التعليمات إلى 

 المعلمي  
 مرتفع 2ك74 0.93 3.71

2 4 
يستيدإل سجم الب غات 

الرسمية ييصال التعليمات 
 للمعلمي  

 مرتفع 6ك73 0.96 3.68

3 6 
يستعي  بالهاتف ييصال 
 التعليمات إلى المعلمي 

 متوس  0ك67 1.03 3.35

4 2 
يونف التكنولوجيا 

صال بالمعلمي   ند ل ت
 الضرورة

 متوس  0ك66 0.97 3.30

5 3 
يونف لوحة اي  نات 
في المدرسة لتوصيم 
 التعليمات للمعلمي 

 متوس  4ك60 1.11 3.02

6 1 
يطالب المعلمي  بتقديم 
م حظاتهم    طبيعة 

 العمم
 متوس  2ك57 0.99 2.86

نِّفت وفقًا ألوسةةةةةاطها أنَّ فقرات نم  االتصةةةةةال الهاب  لد 13يت حظ م  الجدول  يهم  د صةةةةةت

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

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

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

( في المرتبةةة األولى والتي تنص  لى "يهتم بةةإيصةةةةةةةةال التعليمةةات إلى 5قرة )إن مجي الف

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

( والتي تنص  لى "يسةةةةتيدإل سةةةةجم 4تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )(، %2ك74وبوزن نسةةةةبي )

( وبانحراف معيارى 68ك3مات للمعلمي " بمتوسةةة  حسةةةابي )الب غات الرسةةةمية ييصةةةال التعلي

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

ضةةةةةةو: المسةةةةةةؤوليات المنوطة بمديرى المدارس حين هم مطالبون أماإل المسةةةةةةؤولي  بإيصةةةةةةال 

ستيدمي  سجم الب غات الرسمية الياصة التعليمات الواردة م  المديريات وتبلي) المعلمي  فيها م

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

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

( 86ك2 حظاتهم    طبيعة العمم" بمتوس  حسابي )والتي تنص  لى "يطالب المعلمي  بتقديم م
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــ

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

يعود دلك إلى ا تماد المديري   لى دواتهم في تتبع وم حظة بي ة العمم دون الحاجة الماسةةةةةةةة 

ال تبةةار مةةا يقةةدمةةر هؤال: المعلمون م  لتةةدوينهةةا م   بةةم المعلمي  مع االنتبةةاه إلى األخةةذ بعي  ا

 م حظات حول العمم كتغذية راجعة للمديرك

"هل توجد عالقة ارتباطية دالة الذى نصَّ  لى: النتائج المتعلقة بسؤؤؤؤؤؤ ال الدراسؤؤؤؤؤؤة  :ثالناا

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

  "كفي محافظة جرش؟ مديري المدارس

؛ فقد تم حسةةا  معام ت ارتباط بيرسةةون لع  ة األنماط لإلجابة عن سؤؤ ال الدراسؤؤة النال 

القيادية بأنماط االتصةةةال الممارسةةةة لد  مديرى المدارس في محافظة جرش، ودلك كما هو مبي  

 ك14في الجدول 

  كة بأنماط االتصال الممارسة يم معام ت ارتباط بيرسون لع  ة األنماط القيادي(: 14جدول )

 اإلحصائي العالقة
 أنماط القيادة

 الترسلي التسيبي األُتُقراطي الديمقراطي

ل
صا
الت
 ا
ط
ما
أن

 

 الهاب 
Ρ 0.51 -0.15 -0.17 0.63 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة ايحصادية

 الصا د
Ρ 0.63 -0.29 -0.19 0.70 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة ايحصادية

 األفقي
Ρ 0.61 -0.27 -0.15 0.61 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة ايحصادية

متعدد 

 االتجاهات
Ρ 0.63 -0.29 -0.29 0.59 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة ايحصادية ]اللبكي[

ل أنَّ معام ت ارتباط بيرسةةون لع  ة األنماط القيادية بأنماط االتصةةا 14 حظ م  الجدول يت 

الممارسةةةةةةة لد  مديرى المدارس في محافظة جرش كانت دالة إحصةةةةةةاديًا  ند مسةةةةةةتو  الداللة 

(α≤0تها 05ك : 2011وفقًا لمعيار )الكي ني واللةةةةةريفي ، (، و د تمَّ تصةةةةةنيف اتجاهها وم  ثم  وَّ

 (  لى النحو ا تي:431

ة − احدة م  أصةةةةم سةةةةت : حين يبل)  ددها    ة ارتباطية وعالقة طردية االتجاه كبيرة القوَّ

  لر    ة ارتباطية لنم  االتصال الصا د بالنم  القيادى الترسلي الممارسة لديهمك
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ة − : حين يبل)  ددها سةةةبع    ات ارتباطية م  أصةةةم عالقات طردية االتجاه متوسؤؤؤطة القوَّ

ت : أ( أنماط االتصال )الهاب ، الصا د، األفقي، متعدد االتجاهاست  لرة    ة ارتباطية ل  

قراطي،  ( أنمةةاط االتصةةةةةةةال )الهةةاب ، األفقي، متعةةدد  ]اللةةةةةةبكي[( بةةالنم  القيةةادى الةةديمت

 االتجاهات ]اللبكي[( بالنم  القيادى الترسلي؛ الممارسة لديهمك

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

التصةةةةةال )الهاب ، الصةةةةةا د، األفقي، متعدد أصةةةةةم سةةةةةت  لةةةةةرة    ة ارتباطية ألنماط ا

 االتجاهات ]اللبكي[( بالنمطي  القياديي  )األتتتو راطي، التسيبي( الممارسة لديهمك

ويعزو الباحن هذه النتيجة ربما إلى التكامم األفقي بي  أنماط االتصةةةةةةال وأنماط القيادة فهما 

 ,Glassman & Margertمكم ن لبعضةةةةةةهما البعض وهذا ما أكده ج سةةةةةةمان وماركرت )

( إد أمةةةةةةارا إلى أن الع  ة التكاملية األفقية بي  أنماط االتصةةةةةةال وأنماط القيادة تؤدى إلى 2002

 تحسي  األدا: الونيفي للمسؤولي  با تبارهم  ادة تربويي ك 

( إلى أن األنماط القيادية تواجر تغيًرا كبيًرا في الدور الذى Taboor, 2002وأمةةةةةار تابور )

القادد التربوى؛ إد أصةةةبح هذا الدور وثيق الصةةةلة بقدرة القادد التربوى  لى االتصةةةال مع  يقوإل بر

ال  أفراد المؤسةةسةةة التي يعمم بها؛ حين إن امت ك القادد التربوى لمهارات االتصةةال ايدارى الفعع

 تؤثر بلكم فا م في النم  القيادى الممارس م   بلرك 

(؛ بلةةةةةر  Shehadeh, 2008م : مةةةةةحادة ) وتتفق نتيجة هذه الدراسةةةةةة مع دراسةةةةةة كم

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

يادة ونم  االتصةةةةةةةال  ًيا بي  نم  الق لة احصةةةةةةةاد باطية دا تادجها وجود    ة ارت التي أنهرت ن

 الممارسك

هل توجد فروق دالة إحصائياا ى: "ك النتادر المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع الذى نصَّ  لرابعاا

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

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

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

ا السةةةؤال؛ فقد تم حسةةةا  األوسةةةاط الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية لألنماط لإلجابة    هذ

 ك15القيادية الممارسة وفقًا للمتغيرات، الجدول 
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 كاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية الممارسة وفقًا للمتغيرات(: 15جدول )

 المتغير
 مستويات

 اإلحصائي
 سةاألنماط القيادية الممار

 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

 ثانوى
 3.12 2.66 2.72 4.11 س

 0.63 0.51 0.58 0.67 ا

 الجنس

 دكر
 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 

 ايدارة

 5أ م م  

 سنوات

 3.62 2.6 2.76 3.78 س

 0.63 0.77 0.6 0.68 ا
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 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: االنحراف المعيارى    الحسابي *س: الوس

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

ناتجة    اخت ف مستويات المتغيرات؛ وبهدف التحقق م  جوهرية الفروق الظاهرية بي  

ت، فقد تم إجرا: تحليم التباي  األوساط الحسابية لألنماط القيادية الممارسة لديهم وفقًا للمتغيرا

 ك16الث ثي دونما تفا م لها لديهم وفقًا للمتغيرات، ودلك كما هو مبي  في الجدول 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 كنتادر تحليم التباي  الث ثي دونما تفا م 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 ايدارة
 0.01 18.82 89ك17 2 35.78

   0.95 145 137.81 اليطأ

    149 228.29 الكلي

 األتتتو راطي

 0.32 0.88 1.31 1 1.31 المرحلة التعليمية

 0.00 44ك2 15.46 1 15.46 الجنس

سنوات اليدمة 

 في ايدارة
 0.00 4.23 33ك6 2 12.65

   49ك1 145 216.65 اليطأ

       149 246.07 الكلي

 التسيبي

 0.12 0.85 21ك1 1 1.21 المرحلة التعليمية

 0.00 54ك9 62ك13 1 13.62 الجنس

سنوات اليدمة 

 دارةفي اي
 0.04 50ك4 43ك6 2 12.86

   43ك1 145 207.11 اليطأ

       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 ايدارة
 0.00 25.45 69ك20 2 41.38

   81ك0 145 117.87 اليطأ

       149 205.83 الكلي

( بي  05كα≤0 دإل وجود فرق دال إحصاديًا  ند مستو  الداللة ) 16يتضح م  الجدول 

 الوسطي  الحسابيي  لألنماط القيادية الممارسة لديهم يتعز  للمرحلة التعليميةك

ويمك  تفسير هذه النتيجة ربما إلى أن مديرى ومديرات المدارس يتلقون نفس اي داد  لى 

مرحلة الدبلوإل العالي ومرحلة الماجستير كما أنهم ييضعون لبرامر التدريب مستو  الجامعات في 
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داتها، وم  هنا ينطلقون م  نفس الفكر ايدارى الذى ينعكس  لى سلوكهم الونيفي فيمارسون 

 األنماط القيادية داتها وفقًا لطبيعة المو ف الذى يمرون برك

( بي  الوسطي  05كα≤0  الداللة )وجود فرق دال إحصاديًا  ند مستو 16ويبي  الجدول 

 الحسابيي  لألنماط القيادية الممارسة لديهم يتعز  للجنس؛ لصالح ايناث مقارنة بالذكورك

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

عض الموا ف، وأنها تحتاج إلى التأثير هذا األمر يجعلها تنظر للنم  الدكتاتورى بأنر مناسب في ب

في المعلمات وكسب ثقته  م  خ ل ممارستها للنم  الديمقراطي والنم  الترسلي ألنها تقدر ما 

 لى هذه المعلمة م  مسؤوليات مدرسية وبيتية؛ فهي تحاول بذلك أيًضا أن تكون متساهلة في 

األسرة والمعلمة داخم المدرسةك وتتفق  موا ف أخر  نتيجة لمعرفتها بطبيعة المعلمة المرأة ربة

(ك واختلفت مع نتيجة دراسة كم م : Shehadeh, 2008نتيجة هذه الدراسة مع دراسة محادة )

التي أنهر ( Al-Khateeb & Ashoor, 2017اليطيب و امور )(؛ Qashoo, 2016 لوا )

ود هذا االخت ف إلى وجود فرق دال إحصاديًا إال أن هذا الفرق جا: لصالح الذكور، وربما يع

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

بي   (05كα≤0وجود فروق دالة إحصاديًا  ند مستو  الداللة ) 16وأخيًرا؛ يتبي  م  الجدول 

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

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

قراطي، للتحقق م  انتهاك تجانس التباي   Leveneإجرا: اختبار  لألنماط القيادية )الديمت

 ك17مة في ايدارة، الجدول لسنوات اليد األتتتو راطي، الترسلي، التسيبي( الممارسة لديهم وفقًا

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

 التسيبي( الممارسة وفقًا لسنوات اليدمة في ايدارة

 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 انتهاك لتجانس التباي   ند مستو  الداللة  17يتضح م  الجدول 

قراطي، األتتتو راطي، الترسلي، التسيبي( الممارسة لديهم وفقًا لسنوات اليدمة ف ي القيادية )الديمت

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

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

 يبي  دلكك 18التسيبي( الممارسة لديهم وفقًا لسنوات اليدمة في ايدارة، والجدول 
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للمقارنات البعدية المتعددة لألنماط القيادية  Games-Howellنتادر اختبار (: 18ول )جد

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

 5أقل من 

 سنوات

أكنر من 

 سنوات 10

Games-Howell 4.12 3.78 3.76 الوس  الحسابي 

   0.02 78ك3 سنوات 5أ م 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 م م  

 سنوات

Games-Howell 2.56 2.51 2.33 الوس  الحسابي 

   0.18 51ك2 سنوات 5-10

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

ي
سل
ر
الت

 

 سنوات الخدمة في اإلدارة
5-10 

 سنوات
 5أقل من 

 سنوات 

أكنر من 

 سنوات 10

Games-Howell 3.92 3.62 58ك3 الوس  الحسابي 

   0.04 62ك3 سنوات 5أ م م  

  0.30 0.34 92ك3 سنوات 10أكثر م  

قراطي الممارس لديهم  د  17يتضةةةةةةح م  الجدول  أنَّ الفروق الجوهرية للنم  القيادى الديمت

 10في ايدارة مم  بلغت خدمتهم )أكثر م  كانت  لى الترتيب لصةةةةةةالح: أ( أصةةةةةةحا  اليدمة 

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

 سنوات(ك  10-5مقارنةً بم  خدمتهم )

ويتضةةةةةةح أنَّ الفروق الجوهريةة للنم  القيةادى األتتتو راطي الممةارس لةديهم  ةد كةانةت  لى 

سةةةةنوات، ثم أكثر  10-5سةةةةنوات( مقارنةً بم  خدمتهم ) 5أ م م  الترتيب لصةةةةالح م  خبرتهم )

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

وكذلك يتضةةةةةةح أنَّ الفروق الجوهرية للنم  القيادى التسةةةةةةيبي الممارس لديهم  د كانت  لى 

سةةنوات،  5رنةً بكمٍّ م  )أ م م  سةةنوات( مقا 10الترتيب لصةةالح: أ( أصةةحا  اليدمة )أكثر م  

 سنوات(ك  5سنوات( مقارنةً )أ م م   10-5سنوات(،  ( ) 10-5ثم 
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كما يتضةةةةةةح أنَّ الفروق الجوهرية للنم  القيادى الترسةةةةةةلي الممارس لديهم  د كانت  لى 

سةةنوات،  5سةةنوات( مقارنةً بكمٍّ م  )أ م م   10الترتيب لصةةالح: أ( أصةةحا  اليدمة )أكثر م  

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

 10ويمك  تفسير دلك إلى أن مديرى ومديرات المدارس م  دوى اليبرات العالية )أكثر م  

سنوات( يتعاملون بنوا م  التساهم مع العاملي  معهم م  مبدأ الع  ات اينسانية كون المديري  

ة في  يادة العنصر البلرى وما هي المتطلبات األساسية أصبحوا في  مر يجعلهم أكثر حكمة ودراي

الضرورية ال زإل توفيرها في المدرسة حتى ينقادوا بطوا ية ويتأثروا بليصية المدير م  خ ل 

سنوات( فإنهم يحاولون إثبات دواتهم التنظيمية  5القيادة العق نية، أما أصحا  اليبرات )أ م م  

ا ف الميتلفة ويستيدمون بذلك في كثير م  األحيان اللوادح م  خ ل فري ميصيتهم  لى المو

والتعليمات وايجرا:ات المنصوص  ليها في القواني  ليحموا أنفسهم أواًل م  المسادلة الرسمية 

وحتى يتكونوا ألنفسهم ميصية ونيفية بنظر العاملي  نظرة فيها نوا م  الجدية في التعامم 

  والتعاطي مع الموا ف الميتلفةك 

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

( التي أنهرت  دإل وجود فروق دالة إحصاديًا، وربما Qashoo, 2016دراسة كم م :  لوا )

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

 حيحهاكإلى طريقة تص

ا هل توجد فروق دالة إحصائياا عند ك النتادر المتعلقة بسؤال الدراسة الذى نصَّ  لى: "خامسا

( بين األوسؤؤؤؤاط الحسؤؤؤؤابية ألنماط االتصؤؤؤؤال الممارسؤؤؤؤة لدى مديري α≤0.05مسؤؤؤؤتوى الداللة )

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

 "كدارة(؟في اإل

لإلجابة    سؤال الدراسة اليامس؛ فقد تم حسا  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ألنماط االتصال الممارسة لد  مديرى المدارس في محافظة جرش وفقًا للمتغيرات )المرحلة 

 ك19التعليمية، والجنس، وسنوات اليدمة في ايدارة(، ودلك كما هو مبي  في الجدول 
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط االتصال الممارسة لديهم وفقًا : (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

 ثانوى
 4.15 4.12 4.01 3.66 س

 0.59 0.54 0.46 0.57 ا

 الجنس

 دكر
 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 

  ايدارة

 سنوات 5أ م 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: االنحراف المعيارى  س: الوس  الحسابي

ارسة وجود فروق ناهرية بي  األوساط الحسابية ألنماط االتصال المم 19يت حظ م  الجدول 

لديهم ناتجة    اخت ف مستويات المتغيرات؛ وبهدف التحقق م  جوهرية الفروق الظاهرية بي  

األوساط الحسابية ألنماط االتصال الممارسة لديهم وفقًا للمتغيرات، فقد تم إجرا: تحليم التباي  

هو مبي  في الث ثي دونما تفا م ألنماط االتصال الممارسة لديهم وفقًا للمتغيرات، ودلك كما 

 ك20الجدول 
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نتادر تحليم التباي  الث ثي دونما تفا م ألنماط االتصال الممارسة لديهم كمٍّ  لى : (20) جدول

 كحدٍة 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 الهاب 

 0.00 257.95 100.05 1 100.05 الصا د

 0.00 159.54 100.62 1 100.62 األفقي

متعدد االتجاهات 

 ]اللبكي[
126.58 1 126.58 181.69 0.00 

 الجنس

 0.00 4.17 3.02 1 3.02 الهاب 

 0.00 11.14 4.32 1 4.32 الصا د

 0.00 7.72 4.87 1 4.87 األفقي

عدد االتجاهات مت

 ]اللبكي[
 0.23 34ك0 0.24 1 0.24

سنوات 

اليدمة في 

  ايدارة 

 0.00 32.08 24ك23 2 46.48 الهاب 

 0.00 98.39 16ك38 2 76.32 الصا د

 0.00 49.42 17ك31 2 62.34 األفقي

متعدد االتجاهات 

 ]اللبكي[
 0.00 53.50 27ك37 2 74.54

 اليطأ

   72ك0 145 105.06 الهاب 

   39ك0 145 56.24 الصا د

   63ك0 145 91.45 األفقي

متعدد االتجاهات 

 ]اللبكي[
     70ك0 145 101.02

 الكلي

    149 27ك228 الهاب 

    149 93ك236 الصا د

    149 28ك259 األفقي

متعدد االتجاهات 

 ]اللبكي[
       149 38ك302

( بي  05كα≤0ا  ند مسةةةةةةتو  الداللة )وجود فرق دال إحصةةةةةةةاديً  20يتضةةةةةةح م  الجدول 

الوسةةةةطي  الحسةةةةابيي  ألبعاد أنماط االتصةةةةال الممارسةةةةة لديهم يتعز  للمرحلة التعليمية؛ لصةةةةالح 
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مديرى مدارس المرحلة الثانوية المسةةةةةةتيدمي  ألنماط االتصةةةةةةةال مقارنةً بنظرادهم م  مديرى 

يصادص النمادية للطلبة وو ي مدارس المرحلة األساسيةك ويمك  تفسير هذه النتيجة في ضو: ال

المعلمي  بهةةذه اليصةةةةةةةادص فينطلق المةةدير في تعةةاملةةر مع ا خري  م  أن الكةةم يمتلةةك حريةةة 

التصةةرف في الموا ف التعليمية الميتلفة متحملي  بذلك مسةةؤولياتهم الرسةةمية واألخ  ية في دلك 

يا سةةةةةةةة البا  المفتوح وم  هنا  د نجد أن المديري  يتعاملون مع المعلمي  والطلبة ضةةةةةةم  سةةةةةة

 والتواصم وجهًا لوجر دونما  يود أو محدداتك

( بي  05كα≤0وجود فرق دال إحصةةةاديًا  ند مسةةةتو  الداللة ) 20كذلك يتضةةةح م  الجدول 

الوسةةةطي  الحسةةةابيي  ألبعاد أنماط االتصةةةال )الهاب ، الصةةةا د، األفقي( الممارسةةةة لديهم يتعز  

مستيدمي  ألنماط االتصال )الهاب ، الصا د، األفقي( للجنس؛ لصالح مديرى المدارس الذكور ال

مقارنةً بنظيراتهم مديرات المدارس ايناثك ويمك  تفسةةةةةةير مجي: هذه األنماط لصةةةةةةالح الذكور 

فيمك  تفسةةير دلك إلى أن المديري  يحاولون اسةةتثمار هذه األنماط في    اتهم غير الرسةةمية مع 

نوا الجانب حتى يسةةةةةةتفيدوا م  هذا االنطباا في موا ف ا خري  الذى يجعم منهم يبدون بأنهم لي

حياتية خراج نطاق العمم الرسةةةةةمي وتونيفر لينعكس إيجابيًا  ليهم ويحققوا فاددة مضةةةةةافة جرا: 

سةةةةةةلوكهم ايدارى هذا، أما ايناث ف  يوجد لديهم مثم هذه النز ة فتكاد تكون حياتهم االجتما ية 

دة كإمرأة تعيي في مجتمع مةةر ي يتصةةف بالذكورية وتقييد محصةةورة في بيتها و   اتها المحدو

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

Maaytah, 2015 دإل وجود فرق دال إحصةةةاديًا يعز  لمتغير سةةةنوات اليدمة، ( التي أنهرت 

ت والمقاييس المستيدمة في تلك الدراسات، وربما وربما يعود هذا االخت ف إلى طبيعة المجتمعا

كذلك إلى طريقة تصةةةةةةحيحهاك في حي  لم يثبت وجود فرق دال إحصةةةةةةاديًا  ند مسةةةةةةتو  الداللة 

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

لنم  اللبكي يستيدإل في الغالب في الموا ف لديهم يتعز  للجنسك ويمك  تفسير هذه النتيجة كون ا

المفتوحة كاالجتما ات واللقا:ات العامة فيحرص كم مدير أو مديرة أن يبدوا بصورة جميلة أماإل 

قت  لد  جمهور المتلقي ك واتف هذا االنطباا  ا خري  فيحرصةةةةةةون كم الحرص  لى أن يعطوا 

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

وربما يعود هذا االخت ف إلى طبيعة المجتمعات دال إحصةةةةةةاديًا يعز  لمتغير سةةةةةةنوات اليدمة، 

 والمقاييس المستيدمة في تلك الدراسات، وربما كذلك إلى طريقة تصحيحهاك

( بي  05كα=0وجود فروق دالة إحصاديًا  ند مستو  الداللة ) 20وأخيًرا؛ يتبي  م  الجدول 

ولكون ألبعاد أنماط االتصال الممارسة لديهم تعز  لسنوات اليدمة في ايدارة؛ األوساط الحسابية 

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

و مبي  في الجدول لسنوات اليدمة في ايدارة، ودلك كما هألنماط االتصال الممارسة لديهم وفقًا 

 ك21
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أنماط االتصال الممارسة وفقًا لسنوات اليدمة في بعاد أل Leveneنتادر اختبار : (21جدول )

 كايدارة

 ليفين ف االتصال نمط
 :   درجة الحرية ل

 اإلحصائية الداللة
 المقام البسط

 0.00 141 9 3.08 الهاب 
 0.00 141 9 2.14 الصا د
 0.00 141 9 4.22 األفقي

 0.00 141 9 5.72 متعدد االتجاهات ]اللبكي[

( ألبعاد 05كα≤0وجود انتهاك لتجانس التباي   ند مسةةةةتو  الداللة ) 21يتضةةةةح م  الجدول 

أنماط االتصةةال الممارسةةة لديهم وفقًا لسةةنوات اليدمة في ايدارة؛ بما يفيد ضةةرورة إجرا: اختبار 

Games-Howell لةةةةةةف    جوهرية الفروق بي  األوسةةةةةةةاط للمقارنات البعدية المتعددة للك

الحسابية ألنماط االتصال الممارسة لديهم وفقًا لسنوات اليدمة في ايدارة، ودلك كما هو مبي  في 

 ك22الجدول 

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

 كالممارسة وفقًا لسنوات اليدمة في ايدارة

ال
 
اب
ه

 

 سنوات الخدمة في اإلدارة
5-10 

 سنوات
 5أقل من 
 سنوات

 10أكنر من 
 سنوات

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

 د
صا
ال

 

 سنوات الخدمة في اإلدارة
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 سنوات
 5أ م م  
 سنوات

 10أكثر م  
 سنوات

Games-Howell 3.77 3.27 2.97 الوس  الحسابي 
   0.30 3.27 أتستاد مسا د

  0.50 0.80 3.77 أتستاد

ي
فق
أل
ا
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 سنوات
 5أ م م  
 سنوات

 10أكثر م  
 سنوات

Games-Howell 3.77 3.27 2.97 الوس  الحسابي 
   0.30 3.27 سنوات 5أ م م  
  0.50 0.80 3.77 سنوات 10أكثر م  
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ت
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جا
الت
ا

ي[ 
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ل
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 سنوات
 5أ م م  
 سنوات

 10أكثر م  
 سنوات

Games-Howell 3.77 3.27 2.97 الوس  الحسابي 
   0.30 3.27 سنوات 5أ م م  
  0.50 0.80 3.77 سنوات 10أكثر م  
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جوهرية ألنماط االتصةةةةال )الهاب ، الصةةةةا د، األفقي، أنَّ الفروق ال 22يتضةةةةح م  الجدول 

متعدد االتجاهات( الممارسةةةةةةي  لديهم  د كانت  لى الترتيب لصةةةةةةالح: أ( مديرو المدارس دوى 

 10-5سةةنوات، ثم  5سةةنوات( مقارنةً بكمٍّ م  )أ م م   10سةةنوات اليدمة في ايدارة )أكثر م  

 سنوات(ك  10-5ارنةً بكمٍّ م  )سنوات( مق 5سنوات(،  ( أصحا  اليدمة )أ م م  

ويمك  تفسةةةةةير دلك في ضةةةةةو: خصةةةةةادص النفس البلةةةةةرية في هذه المرحلة العمرية إد إن 

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

د منهم  د العمر الكبير فبالتالي يرون أن  ليهم ضةةرورة التعامم مع ا خري  بالحسةةنى كون العدي

لة في دهنية م  يتعاملون معهم، وم  هذا  أومةةةةةةةك  لى التقا د فيريدوا أن يبقوا صةةةةةةورة جمي

المنطلق يضعون أية  يود أو مروط في وجر م  يود التواصم معهم سوا:  لى المستو  الرسمي 

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

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

وربما يعود هذا االخت ف إلى طبيعة  دإل وجود فرق دال إحصاديًا يعز  لمتغير سنوات اليدمة، 

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

 التوصيات

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

التأكيد  لى مديرى ومديرات المدارس في محافظة جرش االسةةةةةتمرار في ممارسةةةةةة النم   −

 القيادى الديمقراطيك

د وة الجهةةات المعنيةةة ممثلةةة بوزارة التربيةةة والتعليم بعقةةد المزيةةد م  الةةدورات التةةدريبيةةة  −

رى ومديرات المدارس بأنماط القيادة، والورش واللقا:ات بهدف إثرا: مسةةةةةةتو  معرفة مدي

 وخاصة النم  الترسلي، والنم  التسيبي واالتو راطيك

د وة الجهات المعنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم بعقد المزيد الدورات التدريبية واللقا:ات  −

 والندوات لتمكي  مديرى ومديرات المدارس م  مهارات االتصال والتواصم الميتلفةك

باحثي  يجرا: مزيًدا م  األبحاث في الموضو ات داتها وم  جوانب أخر  ميتلفة د وة ال −

ا تناولتر الدراسة الحاليةك    مع
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