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البحث الرابع

القيادة التفاعمية وأثرها في تحقيق معايير المنظمة المتعممة في المدارس الثانوية بغزة  ....د .سكر ،د .مغاري

القوادةىالتفاعلوةىوأثرهاىػيىتحقوقىمعاوورىالمنظمةىالمتعلمةىػيىالمدارسى
الثانووةىبمحاػظةىغزةىى ى
د .ناجي رجب سكر

الملخص

د .احمد محمد مغاري

*
**

ىدؼ ىذا البحث إىل فحص أثر تطبيق مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية
يف ربقيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة فيها ،يف ضوء متغَتات( :جنس اؼبعلم ،واؼبؤىل العلمي للمعلم ،وسنوات
خربة اؼبعلم ،واؼبديرية) .وقد اتبع البحث اؼبنهج الوصفي ،وقاـ الباحثاف بتصميم استبانتُت :القيادة
معلما ومعلمةً ،منهم
التفاعلية ،ومعايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة .وطبقت االستبانتاف على عينة مقدارىا (ً )803
ذكورا و( )568إناثًا يف العاـ الدراسي 9090/9054ـ.
(ً )541
وقد توصل البحث إىل أف تطبيق مديري اؼبدارس ألبعاد القيادة التفاعلية يف اؼبستوى اؼبتوسط .فيما
كاف ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبستوى الكبَت .كما تبُت وجود عبلقة ارتباطية موجبة وقوية بُت
درجة فبارسة القيادة التفاعلية ومستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة .وأف فبارسة كل أبعاد القيادة التفاعلية
تؤثر يف مستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية.
وقد أوصى البحث بازباذ اإلجراءات اؼبناسبة لتنمية اؼبهارات اؼبهنية اإلبداعية للقيادة التفاعلية لدى
مديري اؼبدارس الثانوية يف ؿبافظة غزة .وكذلك تنمية معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة لديهم :الرباعة الشخصية،
والنماذج الذىنية.
الكلمات المفتاحية :القيادة التفاعلية ،المنظمة المتعلمة ،المديرين ،المدارس الثانوية.

*
**

جامعة األقصى ،فلسطُت.
جامعة األقصى ،فلسطُت.
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Interactional leadership and its impact on achieving the
standards of the learning organization in secondary schools
in Gaza Governorate.
Dr. Naji Rajab Sukker
Dr. Ahmad Mohammed Meghari
Abstract
This study aimed to examine the impact of the application of
secondary school directors in Gaza Governorate to the
dimensions of interactive leadership in achieving the standards of
the learning organization in the light of the following variables:
(the gender, qualification, the years of service, the directorate).
The study followed the descriptive approach. The study was
conducted using two questionnaires: interactive leadership,
learning organization, on a sample of (308) secondary school
directors, (145) males, (163) females in the academic year
2019/2020.
The study found that: School directors applied the dimensions
of interactive leadership at an average level, while the standards
of the educated organization were achieved at the great level.
There was a strong positive direct correlation between the degree
of achieving the standards of the learning organization, and the
level of achievement of the learning organization's standards. In
addition, the practice of all dimensions of interactive leadership
affects the level of achievement of the learning organization's
standards in secondary schools.
Keywords: Interactive leadership, learning organization, leaders,
Secondary schools.
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المقدمة
تطورا وقفزات حضارية ،وارتفاع مستوى الطموح
شهدت اجملتمعات يف القرف اغبادي والعشرين ً
والتنافس فيما بينها .وال شك أف تطوير اؼبؤسسات يف كافة اجملاالت ،وربسُت نظمها ومكوناهتا اؼبتنوعة
وتطوير كوادرىا البشرية مطلب جوىري وملزـ ،إذا أرادت تلك اؼبؤسسات النهوض دبستوى األداء وتقدمي
منتجات تواكب التقدـ اغبادث يف اجملاالت كافة.
وإغباحا للمؤسسة التعليمية ،اليت
وإف كاف ىذا اؼبطلب مهما للمؤسسات كافة ،فإف األمر أكثر أنبية
ً
تستهدؼ بناء اإلنساف وتأىيلو للقياـ بدوره يف عمليات التنمية وبناء اجملتمع من خبلؿ االنتساب والعمل
يف كافة مؤسسات اجملتمع .ويف ىذا اؼبضمار يتجلى االذباه كبو بناء وقيادة اؼبدرسة باعتبارىا منظمة
متعلمة إذا أردنا مدرسة معاصرة تتصف بالتجديد والتطوير اؼبستمر الذي يبلحق التطورات اؼبتسارعة يف
كل ؾباالت اجملتمع ،فاؼبنظمة اؼبتعلمة تستهدؼ تنمية القدرة على التكيف مع التطورات اؼبتبلحقة،
ومواجهة التحديات وربقيق النجاح اؼبطلوب ،من خبلؿ استمرار أنشطة التعلم وتطوير القدرات الذاتية،
واالنفتاح للتزود باػبربة اؼبناسبة واكتساب اؼبعرفة وتبادؽبا ،والتحلي دبهارات وثقافة التعلم من خبلؿ العمل
اعبماعي ،واالستفادة من التكنولوجيا( .الدعيج.)834 ،9054 ،
جهودا وأعماالً نوعية ،واتباع أساليب تفكَت تتميز بالتكامل
وربتاج عمليات تكوين اؼبنظمة اؼبتعلمة ً
والشمولية ،وتعتمد على إنتاج أعضاء ىذه اؼبنظمات على اؼبعرفة ومدى قدرهتا على خدمة اجملتمع من
خبلؿ الرؤية والقيم( .الدسوقي .)8 ،9051 ،فاؼبؤسسات تتعلم كما يتعلم اإلنساف ،ومل تعد اؼبؤسسات
تكتفي بالتعلم فحسب ،بل بتحقيق مستويات عالية يف سرعة وعمق وجودة ىذا التعلم الذي يتحوؿ
بطبيعة اغباؿ إىل نواتج فبيزة للمتعاملُت معها .إف انتقاؿ اؼبؤسسات إىل مؤسسات متعلمة هبعلها ذات
دائما ،ووجو مهم الستمرار اؼبؤسسة
طابع نوعي يف أنشطة اؼبؤسسات واألعماؿ ،فالتعلم مورد متاح ً
وقدرهتا على التنافس( .العطار .)54 ،9090 ،وذلك يتطلب قيادة إدارية متميزة ومعاصرة تعي متطلبات
بناء وقيادة اؼبنظمة اؼبتعلمة ،والقيادة ىنا ال تنبع من منطلق الصبلحيات والتعليمات اليت تتعلق بالتحكم
والرقابة واؼبتابعة والتقييم فحسب ،فالقيادة ربتاج إىل قدر عاؿ من التفاعل والتشارؾ .وإذا أرادت اإلدارة
الًتبوية أف تصل يف مستوياهتا إىل العاؼبية ،فمن الضروري أف تكوف القيادات الًتبوية قيادات تفاعلية
تشارؾ اعبميع يف ربقيق أىدافها اؼبنشودة( .مسمح .)48 ،9054 ،لذا كانت اغباجة الضرورية لتوفَت
معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبؤسسات التعليمية ،وخباصة اؼبرحلة الثانوية ،اليت تؤىل الطالب لبللتحاؽ
بالدراسة اعبامعية دبختلف مستوياهتا .وفبا سبق يتبُت مدى أنبية دراسة مدى توافر معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة
يف اؼبدارس الثانوية ،وعبلقة توافر تلك اؼبعايَت بالقيادة التفاعلية.
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 .1اإلحساس بمشكلة البحث
إف السعي كبو تطوير التعليم ودور اؼبؤسسات التعليمية أمر ملزـ يف ضوء وجوب تطوير أدوار تلك
اؼبؤسسات وخباصة يف ضوء مواكبة التطور اغبضاري .توافر صبيع اإلمكانات البشرية واؼبكانية والفنية
للمدرسة ال يكفل ؽبا النجاح يف استخداـ تلك اإلمكانات إال من خبلؿ نظم إدارية فبيزة .وىنا يستشعر
الباحثاف أنبية وضرورة توافر معايَت اؼبنظمة التعليمية يف اؼبدرسة لتطوير أدائها وربسُت نتائجها .ويؤكد ىذا
الشعور أف أحباثاً عدة أكدت ضرورة توفر معايَت اؼبنظمة التعليمية يف اؼبدرسة ،مثل أحباث( :الوىيد
والنتوخ ،)9090 ،و(العيسى ،)9090 ،و(الكعيب ،والعمري .)9053 ،و(ؿبمد،)9052 ،
و ) ،(Erdem & Others, 2014و).(Erdem & Others, 2014
إف اتباع معايَت اؼبنظمة يتطلب قيادة مناسبة ،وطبيعة أدوار قيادية مواكبة ،لذا يرى الباحثاف أف
القيادة التفاعلية يبكنها ربقيق نتائج متقدمة على مستوى إدارة وقيادة اؼبدرسة كبو نتائج تتناسب وحجم
األىداؼ وربديات العصر ،وكانت ىناؾ بعض األحباث اليت أكدت أنبية اتباع القيادة التفاعلية يف إدارة
اؼبدرسة ،منها ،)Romero, 2018( :و(سليماف ،)9052 ،و(الصلييب ،)9051 ،و(صاغبة،
 .)9058وبناء على ما سبق هبد الباحثاف وجوب البحث يف ربديد مستوى القيادة التفاعلية يف اؼبدارس،
ومدى دورىا يف ربقيق معايَت اؼبنظمة التعليمية.
 .2تحديد مشكلة البحث

تدور مشكلة البحث حوؿ الكشف عن مدى توافر معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية ،ومدى
اتباع مديريها القيادة التفاعلية ،وأثر القيادة التفاعلية يف ربقيق تلك اؼبعايَت ،ويبكن تركيز مشكلة البحث
يف السؤاؿ الرئيس التايل :ما أثر القيادة التفاعلية يف ربقيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية
دبحافظة غزة؟
 .3تساؤالت البحث
 .8.5ما تقدير درجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية من وجهة
نظر اؼبعلمُت؟
 .8.9ما تقدير مستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة من وجهة نظر
اؼبعلمُت؟
 .8.8ما تقدير أفراد العينة من اؼبعلمُت لطبيعة العبلقة بُت درجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية
دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية ومستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف تلك اؼبدارس؟
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 .8.4ىل شبة أثر ؼبمارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية يف ربقيق
معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة؟

 .4أىداف البحث

 .4.5ربديد درجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية من وجهة
نظر اؼبعلمُت.
 .4.9ربديد مستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة من وجهة نظر
اؼبعلمُت.
 .4.8معرفة تقدير أفراد العينة من اؼبعلمُت لطبيعة العبلقة بُت درجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية
دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية ومستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف تلك اؼبدارس.
 .4.4تعرؼ مستوى تأثَت فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية يف
ربقيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة.

 .5فرضيات البحث

يسعى البحث اغبالية إىل التحقق من صحة الفرضيات اآلتية:
 .1.5ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بُت درجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ألبعاد
القيادة التفاعلية يف ربقيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة فيها.
 .1.9يتأثر مستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة بدرجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة
للقيادة التفاعلية بأبعادىا اؼبختلفة.

 .6أىمية البحث

 .6.1األىمية النظرية
تكمن أنبية ىذا البحث يف أهنا ال تقتصر على دراسة العبلقة بُت القيادة التفاعلية
.6.5.5
ومعايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة فحسب ،بل تتعمق يف دراسة األثر اؼبًتتب على فبارسة أبعاد القيادة
التفاعلية يف ربقيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف البيئة اؼبدرسية ،وىذا ما مل تقم بو أي دراسة سابقة يف
ؿبافظة غزة يف حدود علم الباحثُت.
تزداد أنبية ىذا البحث بسبب انبثاؽ فكرتو عن اغباجة اؼبستمرة لتطوير العملية
.6.5.9
التعليمية يف فلسطُت اليت ترتبط غالبًا بدراسة العوامل اؼبؤثرة.

133

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس  ....................المجمد التاسع عشر  -العدد الرابع – 2021

 .6.2األىمية التطبيقية
يسلط ىذا البحث الضوء على القيادة التفاعلية ،ما يسهم يف تبٍت مديري اؼبدارس
.6.9.5
أفضل فبارساهتا اليت تعد من اؼبوضوعات اغبديثة واؼبهمة يف اغبقل الًتبوي.
يساعد ىذا البحث على الكشف عن أثر فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة
.6.9.9
غزة ألبعاد القيادة التفاعلية يف ربقيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة فيها ،وقد يسهم يف االرتقاء باؼبستوى
اإلداري واؼبهٍت والتنظيمي للمدارس يف ؿبافظات غزة.
قد يفيد ىذا البحث اعبهات اؼبشرفة بإعداد ؾبموعة من الدورات التدريبية لتطوير
.6.9.8
أساليب ومهارات القيادة التفاعلية لدى مديري اؼبدارس الثانوية.

 .7حدود البحث

سبثلت حدود البحث دبا يأيت:

 .2.5حد الموضوع :اقتصر موضوع البحث على الكشف عن أثر فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية
دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية اليت تضمنت (اؼبهارات الشخصية ،ومهارات التواصل
التفاعلي ،واؼبهارات اؼبهنية االبداعية )،يف ربقيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة اؼبختلفة اليت اشتملت
على (االتقاف الشخصي ،والنماذج العقلية (الذىنية) ،والرؤية اؼبشًتكة ،والتعلم الفريقي/
اعبماعي).

 .2.9الحد المؤسساتي :اقتصر البحث على مدارس اؼبرحلة الثانوية اغبكومية دبديرييت شرؽ غزة
وغرب غزة.

 .2.8الحد البشري :اقتصر البحث على عينة من معلمي مدارس اؼبرحلة الثانوية التابعة ؼبديرييت
شرؽ غزة وغرب غزة.

 .2.4الحد المكاني :ؿبافظة غزة يف فلسطُت.

 .2.1الحد الزماني :طبق البحث خبلؿ الفصل األوؿ من العاـ الدراسي 9090-9054ـ.

 .8مصطلحات البحث

يشتمل البحث على اؼبصطلحات اآلتية:

.8.1

القيادة التفاعلية Interactive Leadership

 ىي عملية ديبقراطية اجتماعية تعتمد على السمات الشخصية للقائد اليت سبكنو من مراعاة ظروؼوميوؿ اؼبرؤوسُت والتأثَت فيهم ،من خبلؿ االتصاؿ والتواصل معهم ،وإدراؾ صبيع العوامل احمليطة
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واؼبؤثرة باؼبواقف الصفية اؼبختلفة ما يساعده على توظيف الوسائل واإلمكانات اؼبتاحة لتحقيق
األىداؼ اؼبنشودة ،وإهباد بيئة تفاعلية( .مسمح)3 ،9054 ،
 وىي القيادة اليت تتميز بالنمط الديبقراطي ،ويسعى القائد من خبلؽبا إىل تشجيع األفراد على اؼبشاركةوتعزيزىا لديهم ،وإتاحة موضوعية النقد ،وتشجيع العبلقات ،وتقدمي العوف الفٍت واؼبعنوي
للمرؤوسُت ،األمر الذي يهدؼ إىل ارتفاع مستوى كفاءة وفعالية العمل وارتفاع مستوى االلتزاـ
(عياصرة والفاضل.)56 ،9006 ،
 كذلك ىي مبط قيادي هبمع فيو القادة بُت ظباهتم الشخصية واػبصائص الوظيفية ،وطبيعة اؼبوقف،واؼبتغَتات احمليطة ،ويعملوف على التوازف بُت اغباجات ومتطلبات العمل ،ويسَت اعبميع كبو ربقيق
األىداؼ اؼبنشودة بفعالية وقباح (صاغبة.)3-2 ،9058 ،
ويُعرف الباحثان القيادة لتفاعلية بأنها :مبط قيادي هبمع فيو مديرو اؼبدارس الثانوية بُت ظباهتم
الشخصية وخصائصهم اؼبهنية وحاجات العاملُت يف مدارسهم؛ دبا وبقق متطلبات العمل عرب التواصل
اإلهبايب؛ دهدؼ تركيز اعبهود كبو ربقيق أىداؼ اؼبدرسة ،وتتمثل أبعادىا يف (اؼبهارات الشخصية،
ومهارات التواصل التفاعلي ،واؼبهارات اؼبهنية االبداعية ،)،وتقدر بالدرجة اليت وبصل عليها اؼببحوثوف
على استبانة أبعاد القيادة التفاعلية اؼبعدة لذلك.
ويُعرف الباحثان القيادة لتفاعلية إجرائيا بأنها :تقديرات معلمي اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة أفراد
عينة البحث على مفردات استبانة تطبيق مديري اؼبدارس ألبعاد القيادة التفاعلية.

.8.2

المنظمة المتعلمة learning organization

 ىي اؼبنظمة اليت تسعى إىل تعزيز قدرهتا على إنشاء واكتساب وتطوير اؼبعرفة بشكل مستمر ،وإعادةالنظر يف معارفها وأفكارىا ،واالستفادة من نتائج ذلك يف بناء مستقبلها ،من خبلؿ عناصر رئيسة،
وىي :االلتزاـ الشخصي ،والنماذج العقلية الذىنية ،وبناء الرؤية اؼبشًتكة ،والتعلم من خبلؿ الفريق،
وأنظمة التفكَت (الدعيج9054 ،ػ.)834 ،
 اؼبنظمة اليت يستطيع كل فرد من العاملُت فيها ربديد اؼبشكبلت وحلها؛ ما هبعلها قادرة على إجراءالتغيَت بشكل مستمر ،من أجل زيادة قدرهتا على النمو والتعلم (الكساسبة وآخروف،9050 ،
.)566
 اؼبنظمة اليت يعمل دها األفراد على زيادة قدرهتم باستمرار لتحقيق النتائج اليت يرغبوف فيها ،ويتم فيهامساندة وتشجيع وجود مباذج جديدة وشاملة للتفكَت (.)Senge, 1990, 8
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ويُعرف الباحثان المنظمة المتعلمة بأهنا اؼبدرسة الثانوية اليت يهدؼ مديرىا لتحويلها إىل منظمة أو
مؤسسة تصل بالعاملُت فيها إىل أفضل مستوى من األداء ،وربقيق أفض النتائج من خبلؿ ربقق معايَت
عدة ،تشمل( :اإلتقاف الشخصي ،والنماذج العقلية (الذىنية) ،والرؤية اؼبشًتكة ،والتعلم الفريقي/
اعبماعي ،والتفكَت النظمي) ،ويقدر مستوى ربقق تلك اؼبعايَت بالدرجة اليت وبصل عليها اؼببحوثوف على
مقياس معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة اؼبعد لذلك.

ويُعرف الباحثان المنظمة المتعلمة إجرائيا بأنها اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ،عينة البحث.

.8.3

مدير المدرسة School director

تعرفو وزارة الًتبية والتعليم بأنو "اؼبسؤوؿ األوؿ عن إدارة اؼبدرسة وتوفَت البيئة التعليمية اؼبناسبة فيها،
واؼبشرؼ الدائم فيها لسبلمة سَت العملية الًتبوية وتنسيق جهود العاملُت فيها وتوجيههم وتقومي أعماؽبم
من أجل ربقيق اؽبداؼ العامة للًتبية( .وزارة الًتبية والتعليم الفلسطينية -اإلدارة العامة للتخطيط،
.)5 ،5446

ويُعرف الباحثان مديرو المدرسة إجرائيا بأنهم مديرو اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة عينة البحث الذين
يستهدؼ معرفة مدى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة لديهم.

.8.4

معايير المنظمة المتعلمة

ىي مؤشرات أو خطوط مرشدة ،تصاغ يف شروط يتم االتفاؽ عليها من قبل خرباء الًتبية ؿبليًا
وعاؼبيًا ،وتعرب عن اؼبستوى النوعي الذي هبب أف تكوف عليو مكونات العملية التعليمية؛ للوصوؿ إىل رؤية
واضحة ؼبدخبلت النظاـ الًتبوي وـبرجاتو لغاية ربقيق أىدافو اؼبنشودة (الكعيب ،العمري،9053 ،
 .)991ىي النماذج اليت توافق عليها اؼبتخصصوف ،ومن خبلؽبا يبكن قياس درجة اكتماؿ وكفاءة اؼبنظمة
اؼبتعلمة ،ويتم التعبَت عنها بعبارات وصفية ربدد اؼبستوى الذي نسعى لتحقيقو .ويبكن قياسها يف اؼبدارس
الثانوية من خبلؿ استجابات اؼبعلمُت عليها ،وىي( :الرباعة الشخصية ،والنماذج الذىنية ،والرؤى
اؼبشًتكة ،والتعلم الفريقي /اعبماعي ،والتفكَت النظمي).
ويُعرف الباحثان معايير المنظمة المتعلمة إجرائيا بأنها تقديرات معلمي اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة
أفراد عينة البحث على مفردات استبانة مدى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف مدارسهم.
 .9اإلطار النظري

يسلط الباحثاف الضوء على تعريف كل من القيادة التفاعلية وأبعادىا ،واؼبنظمة اؼبتعلمة ومعايَتىا.
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.9.1

القيادة التفاعلية

تقوـ القيادة التفاعلية -أحد أمباط القيادة -على أساس الدمج والتوفيق بُت نظرية السمات والنظرية
اؼبوقفية باعتبار القيادة عملية تفاعلية اجتماعية ،وال يتوقف قباح القيادة على قدر تفاعل خصائص
شخصية للقائد ومعطيات اؼبوقف ،بل يبتد األمر إىل ضرورة التفاعل بُت مواصفات شخص القائد
واؼبتغَتات األخرى اليت ربيط باؼبوقف ،والسيما ما يتعلق منها باؼبرؤوسُت ،ويرتبط النجاح بقدرات القائد
على العمل والتعاوف مع اؼبرؤوسُت والسعي إىل ربقيق غاياهتم إضافة غبل مشكبلهتم وإشباع حاجاهتم،
حيث وبدث التكامل يف سلوؾ اعبماعة (القريويت.)940 ،9059 ،
وتنظر القيادة التفاعلية إىل اعبميع على أهنم مشاركوف يف ربقيق أىداؼ العملية الًتبوية ،وىي ليست
موجها للمعلمُت ،ويف بعض األحياف يكوف بعض اؼبعلمُت موجهُت
مسؤولية شخص بعينو ،ويكوف القائد ً
لبعضهم بعضا ،وال شك أف العصر اغبديث عصر التكنولوجيا ،حباجة للتفاعل أكثر من التقليد.
(مسمح)14 ،9054 ،
وتسعى القيادة التفاعلية إىل ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة دبشاركة فعالة من اؼبعلمُت ،ومشاركة اؼبعلمُت يف
القيادة إمبا ىو دليل واضح من اؼبؤسسات على قدرة العاملُت على اإلبداع ومنحهم الفرصة ليكونوا
أصحاب قرار؛ ما يساعد على رفع الروح اؼبعنوية لديهم ،وال شك أف اؼبعلم حُت يشعر أف قراره ورأيو يف
اؼبدرسة اليت يعمل فيها ذو أنبية ،فذلك يكتسب نشاطًا وإقباالً كبو العطاء والعمل واإلنتاجية ،ما وبقق
أىداؼ التعليم بأعلى جودة فبكنة( .مسمح)48 ،9054 ،
وحبددىا (البستاف )964 ،9050 ،بأهنا األسلوب القيادي الذي يتم فيو مراعاة التوازف الكامل بُت
االندماج واػبدمات من ناحية ،والعاملُت يف عبلقاهتم اإلنسانية من ناحية أخرى.
وىي عملية ،وليست منصبًا أو امتيازات ،وتقوـ على فكرة التفاعل بُت متغَتات عدة ،فالقيادة ىي
عملية تفاعل بُت صبيع الظروؼ والعناصر احمليطة البشرية واالجتماعية واؼبادية والوظيفية وغَتىا ،وتعطي
معيارا أساسيًا يتمحور حوؿ قدرة
أنبية كبَتة إلدراؾ القائد لنفسو ولآلخرين وإدراؾ اآلخرين لو ،وتطرح ً
القائد على التفاعل مع عناصر اؼبوقف واؼبهاـ احملددة وأعضاء اؼبنظمة وقيادة اعبميع كبو األىداؼ
اؼبنشودة بنجاح وفعالية (مركز إعداد القادة للقطاع اغبكومي ،د ت.)4 :

.9.2

النظرية التفاعلية

تؤكد النظرية أف قباح القيادة يرتكز بدرجة كبَتة على اؼبرؤوسُت ،وهتتم بقدرات وظبات شخصية
القائد ،ومدى وعيو وتفهمو لقدراتو وقدرات من حولو ،وكذلك مدى تفهم وإدراؾ األشخاص احمليطُت لو
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ولقدراتو ،ويف الوقت ذاتو مدى إدراؾ القائد واحمليطُت بو للعمل التفاعلي بينهما واؼبوقف( .معمري،
)585 ،9054
ويبكن النظر للقيادة التفاعلية على أهنا القيادة اليت تتميز بالنمط الديبقراطي ،ويسعى القائد من
خبلؽبا إىل تشجيع وتعزيز األفراد على اؼبشاركة ،وإتاحة موضوعية النقد ،وتشجيع العبلقات بينو وبُت
مرؤوسيو.

 .9.3أبعاد القيادة التفاعلية
عددا من القدرات واؼبهارات اليت
فبا ال شك فيو أف فبارسة القيادة التفاعلية الناجحة والفعالة تتطلب ً
هبب على القائد أف يوظفها ويبارسها لتحقيق التفاعل اؼبنشود ،وفيما يأيت عرض ألبعاد القيادة التفاعلية
اليت يتبناىا البحث.

.9.3.1المهارات الشخصية الذاتية
تشمل خصائص معرفية عدة ،نفسية ،وجسمية ،اليت على أساسها تتضح ظبات شخصية اؼبدير ،وتؤثر
تلك اػبصائص يف سلوكو وتعامبلتو مع األشخاص احمليطُت بو ،ويف شكل ودرجة تفاعلهم معو.
(عابدين ،)41 ،9054 ،وىي اؼبهارات اليت يقوـ دبوجبها اؼبدير الًتبوي باالىتماـ بقيم وأخبلؽ العمل،
ويكوف ؿبور التواصل مع احمليطُت ويزودىم باؼبعلومات اؼبطلوبة مع االىتماـ بالعبلقة والسلوؾ اإلنساين مع
مرؤوسيو ،وربديث سبل التأىيل النفسي اؼبناسب لتويل اؼبسؤوليات يف القيادة ،واالقتداء والتعلم من
صفات وخصائص األشخاص الذين تولوا مناصب إدارية ،والعمل على دعم شخصيات اؼبرؤوسُت وتعزيز
ثقتهم بأنفسهم؛ للتغلب على مواقف العمل اؼبتنوعة ،وتطوير خرباهتم وإكسادهم اؼبهارات اؼبطلوبة للعمل.
( .)Bass, 2006, 151
 .9.3.2مهارات االتصال والتواصل التفاعلي

وىي اؼبهارات اليت تتعلق بنقل اؼبعلومة والقرارات والتوجيهات من اؼبستوى اإلداري العايل إىل اؼبستوى
أيضا ،بغاية التأثَت يف سلوؾ العاملُت،
التنفيذي وبالعكس ،ويتم االتصاؿ كتابيًا ولفظيًا بشكل غَت لفظي ً
يف إطار ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة( .مصطفى)584 ،9004 ،
 .9.3.3المهارات المهنية اإلبداعية

وتتمثل ىذه اؼبهارات بقدرة القائد على ربمل اؼبسؤوليات وفهمو اؼبعمق والشامل لؤلمور ،إضافة إىل
اغبزـ واإليباف باؽبدؼ الذي يسعى إىل ربقيقو ،ولعل من أىم اؼبهارات اؼبهنية القدرة على اإلقباز والرغبة
يف أداء الواجبات ،وازباذ القرارات اؼبناسبة يف الوسائل التعليمية وطرؽ التدريس اؼبناسبة ،والسعي وراء
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األفكار االبداعية اعبديدة والتخطيط اعبيد للعملية التعليمية ،والقدرة على تقبل النقد وتقبل الطرؼ اآلخر
(.)Avolio & Bass, 2002, 5
ىذه اؼبهارات مىت توفرت يف القائد التفاعلي ووظفها بفعالية تنعكس على األداء اعبيد واإلنتاجية
وضوحا عند أداء القائد عملو وتتميز باؼبعرفة
داخل اؼبدرسة .واؼبهارات اؼبهنية اإلبداعية من أكثر اؼبهارات
ً
واؼبهارة يف ربليل وتبسيط اؼبواقف عند إقباز العمل وانتهاز الفرص اؼبناسبة ألطراؼ العملية التعليمية لتقدمي
اؼبعرفة ونقل اػبربات والتوجيو ،وإدارة اغبصص التعليمية وجلسات اغبوار واؼبناقشة بطريقة عملية تفاعلية
تعاونية للتخلص من الروتُت داخل اؼبدرسة عامة ،وتشجيع اؼبعلمُت والطبلب وميوؿ كل من اؼبعلمُت
والطلبة (.)Hoerr, 2005, 3
ويخلص الباحثان إىل أف قباح مديري اؼبدارس من خبلؿ فبارسات القيادة التفاعلية يرتبط دبدى

قدرهتم على سبثل أىداؼ معلميهم ،والعمل على إشباع حاجاهتم بشكل متوازف مع االىتماـ بالعمل
اؼبؤسسي ،والًتكيز على مشاركة اؼبعلمُت يف صنع القرار ،وتعزيز شعور معلميهم باالستقبللية واإلهبابية
والثقة اؼبتبادلة يؤدي إىل تطوير العمل.

.9.4

تعريف المنظمة المتعلمة

تسعى اؼبنظمة اؼبتعلمة إىل تعزيز قدرهتا على إنشاء واكتساب وتطوير اؼبعرفة بشكل مستمر ،وإعادة
النظر يف معارفها وأفكارىا واالستفادة من نتائج ذلك يف بناء مستقبل اؼبنظمة( .الدعيج،9054 ،
 .)846كما تسعى اؼبنظمة اؼبتعلمة إىل توفَت فرص التعلم اؼبستمر ،واستخدامو يف ربقيق األىداؼ وربط
مصدرا للطاقة والقدرات والتجديد،
أداء األفراد بأداء اؼبنظمة ،وتشجيع البحث واغبوار واؼبشاركة واإلبداع
ً
والتفاعل مع البيئة من أجل ربقيق ميزة تنافسية والتفوؽ على اؼبنافسُت( .العطار.)54 ،9090 ،
واؼبنظمة اؼبتعلمة ىي اليت تعتمد على اإلبداع واالبتكار واألفكار والتعلم اؼبستمر من كل الظروؼ
التنظيمية والبيئية احمليطة ،كما تقوـ بوضع اػبطط واألطر التنظيمية واإلسًتاتيجيات واآلليات؛ لزيادة قدرهتا
على التكيف مع اؼبتغَتات السريعة يف البيئة ومواجهة التحديات ،وربقيق أىدافها بنجاح( .مزىر،
)824 ،9054
وفيما يأيت بعض تعريفات اؼبنظمة اؼبتعلمة:
يعرفها (رفيع وآخروف )31 :9090 ،بأهنا اؼبنظمة الداعمة لفلسفة التعلم اعبماعي والفردي ،وفق
رؤية مستقبلية واضحة ومفهومة ،اليت سبتلك البنية األساسية لتطبيق ونشر التعلم التنظيمي لتعديل سلوؾ
أفرادىا دبا يتبلءـ مع اؼبتغَتات البيئية ،وبالشكل الذي يبكنها من ربقيق أىدافها بأكرب قدر من الكفاءة
والفاعلية ،ويعزز موقعها التنافسي.
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ويعرفها (مزىر )823 ،9054 ،بأهنا السلوؾ الذي ينتهجو العاملوف يف اؼبنظمة ويتضمن توليد طرائق
وأساليب وأفكار جديدة إلقباز األعماؿ ،واستحداث الطرائق واألساليب اليت من شأهنا ربويل ىذه
األفكار والطرؽ واألساليب إىل واقع مطبق وذي قيمة نافعة ،تسهم يف إهباد اغبلوؿ الفريدة للمشكبلت
التنظيمية وربسُت فاعلية ازباذ القرارات.
ويعرفها ( )Marquardt, 2002, 2بأهنا اؼبنظمة اليت يتم التعلم فيها بطريقة صباعية ،وتعمل
باستمرار على تطوير سبل إدارة اؼبعرفة واالستفادة منها ،وتأىيل العاملُت فيها بالتعلم الداخلي يف اؼبؤسسة
نفسها أو خارجها يف مؤسسات أخرى.
ويعرؼ سينج ( )Senge, 1990, 4اؼبنظمة اؼبتعلمة بأهنا اؼبنظمة اليت تسعى باستمرار لزيادة
قدراهتا وطاقاهتا لبناء وربقيق مستقبلها منطلقة من فلسفة تؤمن بالتغيَت وتتوقعو ،واالستعداد لو وتوفَت
متطلباتو ،باإلضافة إىل أهنا تعمل على امتبلؾ القدرة على مواجهة التعقيدات ،وذلك من خبلؿ دعم
طموحا كبو العمل وابتكار أساليب
قدرات العاملُت فيها ،وإتاحة حرية التفكَت ؽبم ،ما يشكل لديهم
ً
تفكَت متطورة.
ويستنتج الباحثان فبا سبق أف اؼبنظمة اؼبتعلمة سبثل مؤسسة تقوـ على االستجابة للتطورات اؼبستجدة يف

ؾباؿ عملها ،من خبلؿ العمل على تطوير العاملُت فيها وتوظيف العوامل اؼبؤثرة يف خدمة ذلك دبا فيها
االرتقاء بطبيعة البٌت العقلية للعاملُت ،وربسُت مستوى اإلتقاف لديهم ،وبناء رؤية مشًتكة بينهم والتعلم
الفريقي.

.9.5

أبعاد المنظمة المتعلمة

تفاوتت أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة من وجهة نظر العلماء والباحثُت ،إذ أشار ()Senge, 1990, 123
إىل طبسة أبعاد أساسية للمنظمة اؼبتعلمة ىي( :النماذج العقلية ،والرؤية اؼبشًتكة ،والتفكَت اؼبنظم ،وتعلم
الفريق ،والرباعة أو االبداع الشخصي) ،فيما حددىا ( )Moilanen, 2001, 11باألبعاد التالية:
(الدوافع احملركة ،وربديد األىداؼ ،واالستطبلع ،والتمكُت ،والتقييم) .أما ( & Marsick
مبوذجا للمنظمة اؼبتعلمة ضمت األبعاد التالية( :التعلم
 ،)Watkins, 2003, 139فقد بنيا
ً
اؼبستمر ،وسبكُت العاملُت ،وإنشاء أنظمة ؼبشاركة اؼبعرفة والتعلم ،واغبوار ،وتشجيع التعاوف وفرؽ التعلم،
وربط اؼبنظمة) .فيما يرى (العلي وقنديلجي )9006 ،أف أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة تتمثل بػ( :العاملوف
والزبائن ،والثقافة التنظيمية ،والعبلمة التجارية ،والعمليات ،والتكنولوجيا ،واالبتكار) .وقد أشار
(الكساسبة وآخروف )92-96 ،9004 ،إىل عدد من معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة:
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 -العاملون :يعد العاملوف أىم مقومات اؼبنظمة اؼبتعلمة؛ ودوهنم ال أفكار وال ابتكار.

 العمالء :على اؼبنظمة أف تويل أنبية كبية لعمبلئها ،وعليها تبٍت معرفتها عن العمبلء ،وتؤسس لذلكنظاـ عبلقات عمبلء مبنياً على قاعدة معرفية متكاملة عن العمبلء.
 -االبتكار :ىو وسيلة للريادة يتم من خبلؽبا اكتشاؼ التغَت كفرصة للعديد من األعماؿ.

 العالمات التجارية :وتشمل االسم التجاري والرموز واإلشارات ،ويتم الًتكيز عليها كموجودات غَتملموسة تقتضي من اؼبنظمة بناء اؼبعرفة حوؽبا من خبلؿ كيفية إدراكها من قبل العمبلء.
 العمليات :تعد العمليات معرفة متكاملة داخل اؼبنظمة ،تعكس سلسلة القيمة يف اؼبنظمة ،كيفعددا من العمليات واؼبمارسات.
يبكن إضافة القيمة يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج اليت تشمل ً
 الثقافة التنظيمية :تعد واحدة من اؼبوجودات غَت اؼبلموسة ،وتشمل طريقة أداء األعماؿ من حيثطريقة معاملة العاملُت وتشجيعهم وتدريبهم واحملافظة عليهم وطريقة معاملة العمبلء ومعرفة حاجاهتم
واغبرص على تلبيتها ،وطريقة معاملة شركاء األعماؿ والتعاوف معهم.
 التكنولوجيا :تعد براءات االخًتاع وحقوؽ الطبع موجودات غَت ملموسة عند ربويل اؼبعرفة إىل ملكيةفكرية على شكل اخًتاعات وعبلمات ذبارية هبب ضبايتها من خبلؿ قوانُت اؼبلكية الفكرية.
أما (ضبادي )38 ،9058 ،فيعتمد اؼبعايَت اآلتية للمنظمة اؼبتعلمة:
 اإليمان بالتعلم التنظيمي :من خبلؿ توفَت رؤية مشًتكة ألنبية وإيباف االدارة العليا بأف أغلبيةالعاملُت خرباء يف ؾباؽبم ،وتتم ترقيتهم بناء على معارفهم التخصصية.
 تكامل مصادر التعلم :يشَت ىذا البعد إىل اىتماـ اؼبنظمة بالتعلم من اؼبصادر اؼبختلفة كالعاملُت فيهاواؼبنافسُت واؼبوردين والزبائن وخربائها اؼبتقاعدين واػبرباء اػبارجيُت اآلخرين.

 التشارك المعرفي :يعٍت اىتماـ اؼبنظمة بتشجيع التشارؾ يف اؼبعرفة بُت األقساـ اؼبختلفة ،وتوفَتقاعدة بيانات حوؿ مهارات العاملُت ومعارفهم مع أخذىا يف االعتبار عند تقييم األداء.

 بناء ذاكرة تنظيمية :أي اىتماـ اؼبنظمات بتوثيق خربات العاملُت وقباحاهتم وأخطائهم وتوفَت البنيةالتحتية البلزمة لنمو اؼبعلومات.
منهجا فكريًا شامبلً متكامبلً عن التغَتات الداخلية واػبارجية
 التفكير النظمي :يتعلق بتبٍت اؼبنظمة ًللمنظمة ،سواء أتعلق بتبٍت أفكار جديدة مفيدة للزبائن ،أـ بإعطاء العاملُت فرصة ؼبناقشة أعماؽبم.
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وسيعتمد البحث أغلب معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة اليت اعتمدىا بيًت سينج ( )Sengeيف مبوذجو ،وىي
على النحو اآليت:

 البراعة الشخصية  :Personal Masteryوتعٍت توافر براعة شخصية تعزز الدوافع الذاتيةللتعلم اؼبستمر ،وإتاحة الفرصة للجميع لتقدمي حلوؿ إبداعية للمشكبلت اليت تواجههم وزيادة
معارفهم وقدراهتم .وىنا ىبلص البحث إىل أف الرباعة الشخصية سبثل اؼبهارة وتعكسها من خبلؿ إبراز
الرؤى اليت وبملها العاملوف يف اؼبدرسة.
 النماذج الذىنية  :Mental Modelsتعرب عن الصور الذىنية والتعميمات الراسخة اؼبؤثرة يففهم العاملُت للعامل ،وربليلهم لؤلحداث احمليطة دهم وطرؽ التعامل معها ،ويركز ىذا اجملاؿ على تبٍت
عوضا عن األفكار غَت الواقعية.
أساليب تفكَت مرنة قابلة للتغيَت ،تفاعبلً مع الظروؼ اؼبستجدة ً
وترتبط النماذج الذىنية بدقة وعمق التفكَت يف القضايا اؼبدرسية وتعرؼ مسبباهتا ووضح اغبلوؿ
اؼبناسبة يف ضوء التشخيص السليم ؽبا.
 بناء الرؤى المشتركة  :Building a shared Visionتعٍت قدرة األفراد على وضع صورةمشًتكة للمستقبل الذي يرغبوف يف ربقيقو ،والعمل اؼبشًتؾ لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة يف اؼبستقبل.
وىنا ىبلص البحث إىل أف الرؤى اؼبشًتكة تسهم يف التزاـ العاملُت يف اؼبدرسة برؤية اؼبدرسة ورسالتها
وأنظمتها.
 -التعلم الجماعي /الفريقي  :Team Learningويعٍت مستوى قدرات العاملُت على العمل يف

فريق واحد لتنمية مهاراهتم وقدراهتم من خبلؿ تبادؿ اػبربات بشكل صباعي لتطوير أدائهم .ويتم
التعلم اعبماعي عرب آليات اغبوار والزيارات اؼبتبادلة ،والندوات وورش العمل.

 التفكير النظمي  :Systems Thinkingويعٍت بناء رؤية واضحة وكاملة للعبلقات اؼبتداخلةبوجود التفكَت التنظيمي ،وتبقى اجملاالت األخرى ذات فعالية تتضمن ربقيق أىدافها ،والتفكَت اؼبنتظم
يبكن من ربط األحداث ،ما يكوف رؤية شاملة بدرجة كبَتة تتيح ازباذ قرارات واقعية.
ويأيت اختيار الباحثُت ألبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة لػ(( ))Sengeألهنا شاملة عبميع اؼبعاعبات اليت تتناوؿ

أية مؤسسة دبا فيها اؼبدرسة ،وتوافر ىذه األبعاد دبستوى جيد يعٍت ربوؽبا ؼبنظمة متعلمة ،وىذا مقياس
ومعيار للحكم على قباح اؼبدرسة يف التوجو كبو الفعالية بدؿ التقليدية واعبمود.
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 .11األبحاث سابقة

 .11.1األبحاث التي تناولت القيادة التفاعلية
يتقاطع مفهوـ القيادة التفاعلية مع بعض األمباط القيادية األخرى مثل القيادة التشاركية والقيادة
الفاعلة ،لذا تتنوع األحباث اليت ترتبط باؼبوضوع ،وفيما يأيت عرض لبعض تلك األحباث:
ريماوي ( .)2121البحث بعنواف" :فاعلية القيادة التشاركية يف ربسُت أداء اؼبدرسة
.50.5.5
اؼببٍت على معايَت اؼبدرسة الفلسطينية الفاعلة" .ىدفت إىل الكشف عن فاعلية القيادة التشاركية
لفرؽ التطوير اؼبدرسية التشاركية يف ربسُت أداء اؼبدرسة اؼببٍت على معايَت اؼبدرسة الفلسطينية
الفاعلة .واتبعت اؼبنهج الوصفي الكمي والنوعي ،واستخدمت استبانتُت وأداة مقابلة ،وربليل تقارير
الربامج السنوية .بتطبيق برنامج تطوير القيادة واؼبعلمُت على ( )408مدرسة .وأظهرت النتائج أف
فرؽ التطوير قام ت بإعداد رؤية اؼبدرسة ورسالتها ،والتقومي الذايت والتحليل البيئي للمدرسة ،وتقدير
احتياجاهتا ،وترتيب أولوياهتا ،وإعداد اػبطط اإلجرائية .ورضا اؼبديرين عن أعماؿ وفاعلية الفرؽ،
قائما على معايَت علمية ،وتشجيع اؼبعلمُت على استخداـ
حيث جعلت التخطيط اؼبدرسي ً
إسًتاتيجيات تعليمية تعلمية متنوعة ،ودفع اجملتمع احمللي للمشاركة يف أنشطة اؼبدرسة وصنع القرار
والتحلي باؼبسؤولية اؼبشًتكة .كما بينت النتائج التحديات اليت واجهت عمل الفرؽ ،وأنبها عدـ
وضوح مهاـ الفريق وصبلحيتو.
.50.5.9

الشمري واللوقان ( .)2118البحث بعنواف" :واقع القيادة التشاركية لقادة اؼبدارس

الثانوية دبدينة حائل وسبل تطويرىا من وجهة نظر اؼبعلمُت" .ىدؼ إىل تعرؼ واقع القيادة
التشاركية لدى قادة اؼبدارس الثانوية للبنُت دبدينة حائل من وجهة نظر اؼبعلمُت من خبلؿ أبعاد
التفويض وازباذ القرار والعبلقات اإلنسانية .استخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي من خبلؿ االستبانة
معلما ،وأظهر البحث درجة
أداة للدراسة مت توزيعها على عينة من اؼبعلمُت بلغ حجمها (ً )316
عددا من سبل تطوير القيادة التشاركية
عالية من فبارسة القادة للقيادة التشاركية ،كما اقًتح البحث ً
بوصفها قيادة تفاعلية.
.50.5.8

الحاج (2118م) .البحث بعنواف" :درجة فبارسة مديري مدارس وكالة الغوث

الدولية دبحافظات غزة للقيادة الفاعلة وعبلقتها دبستوى أداء معلميهم" .وىدؼ إىل ربديد درجة
فبارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية دبحافظات غزة القيادة الفاعلة ،وعبلقتها دبستوى أداء
معلميهم ،استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي ،وتكوف ؾبتمع البحث من صبيع معلمي
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معلما ومعلمةً ،تكونت عينتو
مدارس وكالة الغوث الدولية دبحافظات غزة البالغ عددىم (ً )3288
اليت مت اختيارىا بطريقة عشوائية من ( )400من ؾبتمع الدارسة ،واستخدمت االستبانة أداة
جدا وبوزف نسيب ( ،)%34.42وأهنا
للدراسة .وتبُت أف درجة القيادة الفاعلة جاءت بدرجة كبَتة ً
تؤثر يف مستوى أداء معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية دبحافظات غزة من وجهة نظرىم.
.50.5.4

روميرو ( .)Romero, 2018البحث بعنواف" :القيادة التفاعلية يف مناخات

اؼبدرسة اؼبضطربة :دراسة استكشافية ؼبديري اؼبدارس الثانوية من مدينة بوينس آيرس" .وىدؼ إىل
استكشاؼ كيفية فبارسة مديري اؼبدارس وعبلقتها دبناخ التعلم يف مدارسهم ،اتبع البحث اؼبنهج
الوصفي اؼبسحي ،وطبق باستخداـ استبانة على عينة تكونت من ( )39من مديري اؼبدارس الثانوية
يف مدينة بوينس آ يرس .وبينت النتائج أف مديري اؼبدارس يهتموف بالدرجة الدرجة األوىل يف جدوؿ
أعماؽبم باالجتماعات اإلدارية والقيادية اؼبستمرة .كما أف التفاعل ال يقتصر على االجتماعات
فقط ،فقد بينت النتائج أف اؼبديرين يهتموف بالقيادة التفاعلية بدرجة كبَتة ،إذ يقضوف كبو نصف
وقتهم يف التفاعل مع ؾبتمع اؼبدرسة خارج فئة اؼبعلمُت ،للتعامل اؼبباشر والتفاعلي مع بعض
الظروؼ اؼبضطربة يف اؼبدرسة .وأكد أف تطوير األداء التعليمي يف اؼبدرسة يتحقق بشكل فعاؿ من
خبلؿ الدور القيادي التعليمي للمديرين .وأكد أنبية اتباع سياسات تدريب للتطوير اؼبهٍت لتطوير
قياداهتم للعمل.
.50.5.1

سليمان ( .)2117البحث بعنواف" :تصور مقًتح لتنمية مهارات القيادة التشاركية

ؼبديري اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة" .وىدؼ إىل تعرؼ درجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية
مستخدما اؼبنهج
دبحافظات غزة للقيادة التشاركية ،ووضع تصور مقًتح لتنمية ىذه اؼبهارات،
ً
الوصفي التحليلي ،تكوف ؾبتمع الدارسة من صبيع معلمي اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة ،البالغ
معلما ومعلمةً ،وقد بلغت عينة البحث ( ،)420بنسبة ( )%50.94من ؾبتمع
عددىم (ً )4134
الدارسة ،وقاـ الباحث باستخداـ االستبانة أداة للدراسة .وتبُت من خبلؿ البحث أنو على الرغم
من االرتفاع النسيب لدرجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة القيادة التشاركية من وجهة
نظر اؼبعلمُت البالغة ( ،)%23إال أف ىناؾ حاجة ماسة لرفعها.
.50.5.6

ىانسين ( .)Hansen, 2016البحث بعنواف" :فبارسات القيادة اؼبدرسية يف

اؼبدارس ذات اؼبناخ اإلهبايب" .ىدؼ إىل تعرؼ فبارسات القيادة ،وخصائص قادة اؼبدارس يف
اؼبدارس ذات اؼبناخ اإلهبايب .استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحي – الكمي ،ومت ربديد ثبلث
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مدارس يف اؼبنطقة ،وإجراء مقابلة مع مدير اؼببٌت ،و( )4معلمُت من ىذه اؼبدارس الثبلث،
واستخدـ الباحث أداتُت ،نبا :اؼبقابلة ،واالستبانة .وقد أكد البحث ضرورة الثقة من قبل اؼبدير ،إذ
عنصرا أساسيًا يف العبلقة اليت تسود بُت اؼبدير والعاملُت داخل اؼبؤسسة ،وتأكيد ضرورة العمل
سبثل ً
اعبماعي والتفاعلي.
.50.5.2

الصليبي ( .)2115البحث بعنواف" :درجة فبارسة مديري مدارس وكالة الغوث

الدولية دبحافظات غزة القيادة الفاعلة وعبلقتها دبستوى أداء معلميهم" .وىدؼ إىل تعرؼ درجة
فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة القيادة التشاركية وعبلقتها دبستوى الفعالية الذاتية
لدى معلميهم ،ودراسة داللة الفروؽ يف متوسطات تقديراهتم وفق متغَتات الدارسة ،ولتحقيق
أىداؼ البحث استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي ،تكوف ؾبتمع البحث من ()4311
معلما ومعلمةً من اؼبدارس الثانوية بغزة ،واشتملت عينة الدارسة على ( )490من ؾبتمع البحث،
ً
واستخدـ الباحث االستبانة أداة للدراسة .وخلص البحث إىل أف درج ػػة فبارس ػػة م ػػديري اؼبدارس
الثانوي ػػة دبحافظػػات غ ػػزة للقي ػػادة التش ػػاركية من وجو نظر اؼبعلمُت بلغت ( )%22.40وىي درجة
فبارسة كبَتة .إال أهنا ربتاج إىل تعزيز وال سيما يف اذباه التفاعل مع اؼبعلمُت ،وإشراكهم بدرجة أكرب
يف ازباذ القرارات اػباصة باؼبدرسة.
.50.5.3

صالحة ( .)2113البحث بعنواف" :درجة فبارسة مديري الًتبية والتعليم للسلوؾ

القيادي التفاعلي وعبلقتها بتطوير األداء اإلداري ؼبديري اؼبدارس" .اتبع البحث اؼبنهج الوصفي
التحليلي ،وطبق من خبلؿ استبانتُت على عينة من مديري اؼبدارس اغبكومية يف ؿبافظات غزة
ذكورا وإناثًا :األوىل لقياس درجة فبارسة مديري الًتبية والتعليم للسلوؾ القيادي
قوامها (ً )588
التفاعلي ،والثانية لقياس درجة فبارسة مديري الًتبية والتعليم لتطوير األداء اإلداري ؼبديري اؼبدارس
الثانوية .وأظهرت النتائج أف مديري الًتبية والتعليم يبارسوف السلوؾ القيادي التفاعلي ويطوروف
األداء اإلداري ؼبديري اؼبدارس الثانوية بدرجة كبَتة .وال فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات
تبعا
درجات تقدير مديري اؼبدارس لدرجة فبارسة مديري الًتبية والتعليم للسلوؾ القيادي التفاعلي ً
ؼبتغَتات :اعبنس ،واؼبؤىل العلمي ،وسنوات اػبدمة ،واؼبنطقة التعليمية .وىناؾ عبلقة طردية موجبة
متوسطة بُت درجة فبارسة مديري الًتبية والتعليم للسلوؾ القيادي التفاعلي وبُت درجة تطويرىم
ألداء مديري اؼبدارس.
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 .11.2األبحاث التي تناولت المنظمة المتعلمة

( .50.9.5العيسى .)2121 ،البحث بعنواف" :تصورات معلمي اؼبرحلة الثانوية يف لواء بٍت
عبيد دبدينة إربد ؼبدارسهم كمنظمات متعلمة" .ىدؼ إىل تعرؼ مدى اعتبار اؼبدارس الثانوية يف
لواء بٍت عبيد دبدينة إربد منظمات متعلمة ،من وجهة نظر معلميها .اتبع البحث اؼبنهج الوصفي
معلما ومعلمةً .وبينت النتائج أف التقدير اإلصبايل
اؼبسحي ،باستخداـ استبانة طبقت على (ً )910
عبميع اجملاالت ؾبتمعة ومنفردة كاف يف اؼبستوى الكبَت .وىي :العمل بروح الفريق على أعلى،
والنماذج العقلية ،والتمكن الشخصي ،والرؤية اؼبشًتكة ،والتفكَت النظمي .كما بينت النتائج عدـ
تبعا ؼبتغَتي النوع وسنوات اػبربة .وبالنسبة جملايل التمكن
وجود فروقات يف تقدير أفراد العينة ً
تبعا ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي .وتوجد فروقات يف تقديرات أفراد العينة يف
الشخصي ،والتفكَت اؼبنطقيً ،
اجملاالت ؾبتمعة ،وؾباالت :العمل بروح الفريق على أعلى مستوى ،والنماذج العقلية ،والرؤية
تبعا ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي ،لصاحل درجة البكالوريوس.
اؼبشًتكةً .
.50.9.9

(الوىيد والنتوخ .)2121 ،البحث بعنواف" :شروط تطبيق اؼبنظمة التعليمية يف

اؼبدارس اؼبطبقة ؼبشروع اؼبلك عبد اهلل لتطوير التعليم العاـ دبدينة الرياض" .ىدؼ إىل ربديد
اؼبتطلبات اإلدارية والتنظيمية واؼبادية والفنية واؼبوارد البشرية البلزمة لتنفيذ التنظيم التعليمي يف
مدارس مشروع تطوير مدينة الرياض .اتبعت اؼبنهج الوصفي اؼبسحي ،باستخداـ االستبانة اليت
طبقت على عينة قوامها ( )40من قائدات اؼبدارس ،و( )806معلمة .وتبُت أف اؼبتطلبات ؾبتمعة
قدرىا أفراد العينة يف اؼبستوى الكبَت .وكانت ىناؾ فروؽ بُت تقديرات أفراد العينة يف ؾباالت:
تبعا ؼبتغَت طبيعة العمل ،لصاحل القائدات.
اؼبتطلبات اإلدارية والتنظيميةً ،

.50.9.8

(الكعبي ،والعمري .)2118 ،البحث بعنواف" :درجة توافر معايَت منظمة التعلم يف

اؼبدارس الثانوية العامة يف اإلمارات العربية اؼبتحدة من وجهة نظر اؼبديرين" .ىدؼ إىل ربديد مدى
توافر معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية اغبكومية يف دولة اإلمارات من وجهة نظر مديري
اؼبدارس .اتبع البحث اؼبنهج الوصفي ،وطبق باستخداـ االستبانة على ( )530من مديري مدارس
اؼبرحلة الثانوية .وبينت النتائج أف معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس ربققت دبستوى كبَت .وال فروؽ
تبعا ؼبتغَت النوع ،باستثناء معيار تشجيع اغبوار وكاف
ذات داللة إحصائية يف مدى ربقق اؼبعايَت ً
لصاحل اؼبديرات ،كما مل يكن ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تب ًعا ؼبتغَت اػبربة ،باستثناء ؾباؿ
التنظيم ،وكاف لصاحل أصحاب اػبربات اليت تعدت ( )50سنوات.
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.50.9.4

(محمد .)2117 ،البحث بعنواف" :متطلبات تطوير اؼبدرسة الثانوية دبنطقة

األحساء يف ضوء اؼبنظمة اؼبتعلمة .ؾبلة كلية الًتبية" .ىدؼ إىل ربديد متطلبات تطوير اؼبدرسة
الثانوية دبنطقة األحساء يف ضوء أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة من وجهة نظر العاملُت فيها ،واتبعت الدارسة
اؼبنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة أداة عبمع البيانات ،ومت بناؤىا باالعتماد على استبانة أبعاد
اؼبنظمة اؼبتعلمة اؼبطور لػ ػ( ،(Watkins & Marsick, 2003تكونت عينة البحث من
( )665من العاملُت يف اؼبدارس الثانوية دبنطقة األحساء ،وأظهرت نتائج الدارسة أف درجة توفر
أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة فيها بلغت ( ،)%38.05وكاف ترتيب األبعاد[ :القيادة اإلسًتاتيجية بوزف
نسيب ( ،)%39.3وسبكُت األفراد بوزف نسيب ( ،)%38.67وربط اؼبنظمة بالبيئة اػبارجية بوزف
نسيب ( ،)%38.47وتشجيع االستفهاـ بوزف نسيب ( ،)%37.81وتشجيع التعلم الذايت
والتعاوف اعبماعي بوزف نسيب ( ،)%37.4وإنشاء أنظمة ؼبشاركة اؼبعرفة والتعلم بوزف نسيب
أخَتا فرص التعلم اؼبستمر بوزف نسيب ( ،)])%36.56كما تبُت وجود فروؽ
( ،)%37.33و ً
ذات داللة وفق اعبنس بُت استجابات عينة البحث حوؿ توفر أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة ،فيما وجدت
فروؽ تعزى إىل الوظيفة بُت مرشد طبليب ومعلم من جهة وبُت مدير ووكيل من جهة أخرى لصاحل
مدير ووكيل.
.50.9.1

(النويري .)2116 ،البحث بعنواف" :درجة توافر أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس

الثانوية دبحافظات غزة وعبلقتها بأمباط الثقافة التنظيمية السائدة فيها" .ىدؼ إىل تعرؼ درجة توفر
أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة ،وعبلقتها بأمباط الثقافة التنموية السائدة
فيها من وجهة نظر مديريها يف ضوء متغَتات (اعبنس ،واؼبؤىل العلمي ،وسنوات اػبدمة) ،اتبع
مديرا ومديرةً من مديري اؼبدارس
البحث اؼبنهج الوصفي التحليلي ،وسبثلت عينة البحث بػ (ً )585
الثانوية .استخدمت الباحثة استبانة عبمع البيانات ،وقد توصل البحث إىل أف درجة توفر أبعاد
اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة جاءت بدرجة كبَتة بوزف نسيب (،)%79.8
فيما تبُت عدـ وجود فروؽ تعزى للمتغَتات( :اعبنس ،واؼبؤىل العلمي ،وسنوات اػبدمة).
.50.9.6

(أبو شعبان .)2116 ،البحث بعنواف " :تشخيص أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة حسب

إطار سينجي (دراسة حالة على مدارس القدس)" .وىدؼ إىل تشخيص أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة
حسب إطار سينج يف مدارس منطقة القدس من وجهة نظر اؼبعلمُت واإلداريُت ،وقد اتبع البحث
معلما وإداريًا من ( )6مدارس بالقدس ،ومثلت
اؼبنهج الوصفي ،وتكونت عينة البحث من (ً )595
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االستبانة أداة البحث ،وتوصل البحث إىل أف تشخيص أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة حسب إطار سينج
يف مدارس منطقة القدس من وجهة نظر اؼبعلمُت واإلداريُت كاف بدرجة ( ،)%76.6وكاف ترتيب
األبعاد حسب أوزاهنا النسبية[ :التمكُت الشخصي ( ،)%83.98والنماذج العقلية
( ،)%80.64والرؤية اؼبشًتكة ( ،)%78.23وتعلم الفريق ( ،)76.89والتفكَت النظمي
سباما لتدوين منظمات متعلمة يف القدس ،إذ تقوـ رؤيتو
( ،])%76.77وأف مبوذج سينج مناسب ً
على إنشاء عبلقات بيئية تربط بُت أجزاء اؼبنظمة اؼبتعلمة الواحدة ،وىذا يظهر مدى حاجة ىذه
قادرا على ذباوز احملن
اؼبدارس إىل مثل ىذا النظم ،فيكوف النظاـ التعليمي بذلك مًتابطًا و ً
متكامبل و ً
اليت يواجهها يف القدس؛ لينهض من العجز الذي يعًتيو إىل طاقة حيوية يبكن من خبلؽبا تشجيع
الطاقم اإلداري واؽبيئة التدريسية على االلتزاـ بعملية التعليم.
.50.9.2

(الحارثي والعياصرة .)2115 ،ىدؼ البحث إىل تعرؼ درجة فبارسة مديرات

اؼبدارس الثانوية دبدينة الطائف إلسًتاتيجيات اؼبنظمة اؼبتعلمة من وجهة نظر اؼبعلمات ،اتبع البحث
اؼبنهج الوصفي ،وتكونت عينة البحث من ( )625معلمةً سبثل نسبة ( )%30من اجملتمع األصلي،
ومثلت االستبانة األداة ،وتوصل البحث إىل أف درجة فبارسة مديرات اؼبدارس الثانوية دبدينة الطائف
إلسًتاتيجيات اؼبنظمة اؼبتعلمة كبَتة بوزف نسيب ( ،)%72كما تبُت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية يف درجة ىذه اؼبمارسة تعزى ؼبتغَتات( :اؼبؤىل العلمي ،والتخصص) ،فيما وجدت فروؽ
تعزى لسنوات اػبربة لصاحل اؼبعلمات ذوات اػبربة أكثر من ( )50سنوات.
.50.9.3

(عواد .)2115 ،البحث بعنواف" :درجة فبارسة اإلدارة اؼبدرسية إلسًتاتيجيات

اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظة الليث" ،واعتمد على اؼبنهج الوصفي اؼبسحي ،وطبق
باستخداـ استبانة على عينة تكونت من ( )800معلم ومعلمة ،وبينت النتائج أف اإلدارة اؼبدرسية
سبارس إسًتاتيجيات اؼبنظمة اؼبتعلمة دبستوى متوسط .وتبُت أف أبرز سبل تفعيل إسًتاتيجيات
اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية ىي :تنمية وعي وإدراؾ القيادات اإلدارية بأنبية اغباجة لتبٍت
مفهوـ اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس.
.50.9.4

( .)Erdem & et all, 2014البحث بعنواف" :العبلقة بُت منظمة التعلم

والرضا الوظيفي ؼبعلمي اؼبدارس االبتدائية" .وىدفت إىل حبث العبلقة بُت اؼبنظمة اؼبتعلمة والرضا
الوظيفي من وجهة نظر اؼبعلمُت ،وقد اتبع البحث اؼبنهج الكمي ،وسبثلت عينة البحث بػ ()410
معلما ابتدائيًا ،مت أخذىا بطريقة عنقودية ،واستخدمت االستبانة عبمع البيانات ،وتوصل البحث
ً
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إىل أنو ال توجد فروؽ ذات داللة يف درجة توافر أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة ككل ويف أبعاد (اتقاف
الشخصية ،والنماذج العقلية ،والتفكَت النظمي) تعزى ؼبتغَتي( :اعبنس ،والتخصص).

قائدا تعليميًا من
( .50.9.50جبران .)2111 ،البحث بعنواف" :اؼبدرسة منظمةً متعلمةً واؼبدير ً
وجهة نظر اؼبعلمُت" .وىدؼ إىل الكشف عن تصورات اؼبعلمُت كبو مدارسهم منظمات متعلمةً،
معلما عينةً مقصودة ،وكانت
وكبو مديريهم قاد ًة تعليميُت يف األردف ،وسبثلت العينة بػ(ً )484
تقديرا متوسطًا لوصف اؼبدرسة
االستبانة أداة صبع البيانات ،وتوصل البحث إىل أف العينة أعطت ً
منظمةً متعلمةً ،وقد حظي ؾباؿ اؼبناخ بأعلى اؼبتوسطات ،يليو ؾباؿ النمو اؼبهٍت ،كما تبُت وجود
تبعا ؼبتغَت اعبنس ،وكانت الفروؽ لصاحل الذكور.
فروؽ يف تقدير اؼبدرسة منظمةً متعلمةً ً

 .11.3التعقيب على األبحاث السابقة
أفادت نتائج األحباث السابقة أف ىناؾ نسبة عالية من اؼبديرين يبارسوف القيادة التفاعلية ،وىناؾ
دورا مهما يف ربسُت أداء اؼبدرسة .كما أفادت
حاجة لرفع درجة فبارستها ،كما أف للقيادة التفاعلية ً
األحباث السابقة أف مستوى توافر معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس حسب معظم الدراسات كاف يف
اؼبستوى الكبَت.
أوجو االختالف واالتفاق بين األبحاث السابقة والبحث الحالي
.50.8.5

من حيث المنهج :اتفق البحث اغبايل مع صبيع األحباث السابقة على استخداـ

اؼبنهج الوصفي ،ولكنها تباينت يف استخدامها جملاالت ىذا اؼبنهج العاـ ،فنجد دراسة (ريباوي،
 )9090اليت استخدمت النوعي جبانب الكمي .ودراسة ()Erdem, et all 2014
استخدمت اؼبنهج الكمي ،فيما استخدـ رومَتو ( ،)Romero, 2018و(عواد ،)9051 ،و
(الوىيد والنتوخ ،)9090 ،و(العيسى )9090 ،اؼبنهج الوصفي اؼبسحي ،أما دراسة (أبو شعباف،
 )9056ودراسة (اغبارثي والعياصرة ،)9051 ،ودراسة (ؿبمد )9052 ،فقد استخدمت اؼبنهج
الوصفي بشكل عاـ ،فيما استخدمت دراسة (النويري )9056 ،اؼبنهج الوصفي دبجالو التحليلي،
وقد اتفق البحث اغبايل مع دراسة النويري ( )9056يف استخدامها اؼبنهج الوصفي دبجالو
التحليلي.

 .50.8.9من حيث األداة :اتفق البحث اغبايل مع صبيع األحباث السابقة على االستبانة أداةً
للدراسة .باستثناء دراسيت :ريباوي ( )9090ىانسُت ( ،)Hansen, 2016فقد طبقتا
باستخداـ اؼبقابلة جبانب االستبانة.
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.50.8.8

من حيث العينة :تنوعت عينات األحباث من حيث طبيعتها ،فبعضها استهدؼ

معلمي اؼبدارس الثانوية كأحباث( :العيسى( )9090 ،ؿبمد ،)9052 ،و(عواد،)9051 ،
و(اغبارثي والعياصرة ،)9051 ،فيما استهدفت دراسة ( )Erdem, et all 2014معلمي
اؼبرحلة االبتدائية ،ومنها ما صبع بُت اؼبعلمُت واإلداريُت كدراسة (أبو شعباف ،)9056 ،ولكن
بعضها استهدؼ مديري اؼبدارس الثانوية عينة للدراسة مثل أحباث( :الوىيد والنتوخ،)9090 ،
و(الكعيب ،والعمري ،)9053 ،و( ،)Romero, 2018و(النويري.)9056 ،
.50.8.4

من حيث طريقة اختيار العينة :مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية يف أغلب األحباث

السابقة ما عدا دراسة ( )Erdem, et all 2014اليت مت اخيار عينتها بطريقة عنقودية ،أما
دراسة (عواد )9051 ،ودراسة (النويري )9056 ،فقد استخدمتا اؼبسح الشامل جملتمع البحث،
ويتميز البحث اغبايل باختيار عينة عشوائية طبقية من ؾبتمع البحث.

أوجو اإلفادة

وقد أفاد الباحثاف من األحباث السابقة ،يف االنتباه ؼبوضوع البحث ،وربديد مشكلتو ،وربديد أىدافو
وتساؤالتو ،وتناوؿ اإلطار اؼبعريف ،وتكوين وبناء أدايت البحث ،ومناقشة النتائج ،ومقارنتها.
منهج البحث:

.11

اتبع الباحثاف اؼبنهج الوصفي دبجالو التحليلي.
الطريقة واإلجراءات

.11

 .11.1مجتمع البحث والعينة :تكوف ؾبتمع البحث من صبيع معلمي اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة
معلما ومعلمةً ،موزعُت على مديرييت شرؽ غزة
للعاـ 9090/9054ـ ،وقد بلغ عددىم (ً )5442
وغرب غزة ،يعملوف يف ( )81مدرسة ثانوية ،منها ( )54مدرسة تتبع مديرية شرؽ غزة)96( ،
مدرسة تتبع مديرية غرب غزة .واعبدوؿ رقم ( )5يوضح ذلك.
جدول ( )1توزيع مجتمع البحث

المديرية

العدد

النسبة %

الجنس

العدد

النسبة %

شرق غزة

594

41

ذكور

661

45

غرب غزة

853

59

إناث

787

55

المجموع

1447

111

المجموع

1447

111
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اؼبصدر (الكتاب اإلحصائي السنوي للتعليم يف ؿبافظات غزة للعاـ الدراسي -96 ،9090-9054
)88
معلما ومعلمةً اختَتوا عينةً عشوائيةً طبقيةً ،ومت اسًتجاع ()803
وزعت أداة البحث على (ً )890
استبانات صاغبة سبثل العينة الفعلية ،ويشكل ذلك ما نسبتو ( )% 99.8من ؾبتمع البحث ،و()% 46
من العينة اؼبختارة .واعبدوؿ ( )9يوضح ذلك.
جدول ( )2توزيع أفراد العينة الفعلية

المديرية

العدد

النسبة %

الجنس

العدد

النسبة %

شرق غزة

126

47

ذكور

145

41

غرب غزة

182

53

إناث

163

59

المجموع

318

111

المجموع

318

111

 .11.2أداتا البحث
استخدـ البحث استبانتُت ،األوىل تضمنت ( )98فقرة موزعة على ثبلثة أبعاد للقيادة التفاعلية ىي:
"اؼبهارات الشخصية ،ومهارات التواصل التفاعلي ،واؼبهارات اؼبهنية االبداعية" ،أما الثانية ،فقد تضمنت
( )44فقرة موزعة على طبسة معايَت للمنظمة اؼبتعلمة ،ىي :الرباعة الشخصية ،والنماذج الذىنية ،والرؤى
جدا ،كبَتة،
اؼبشًتكة ،والتعلم اعبماعي /الفريقي ،والتفكَت النظمي" ،وأماـ كل صبلة ( )1بدائل (كبَتة ً
جدا).
متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة ً

 .11.3صدق وثبات أداتي البحث
.11.3.1

الصدق الظاىري :للتأكد من الصدؽ الظاىري لبلستبانتُت عرضتا على ؾبموعة من

احملكمُت اػبرباء فبن لديهم خربة كافية يف التعليم اإللكًتوين وتعليم التكنولوجيا ،بلغ عددىم ()6
ستة خرباء ،ل بياف رأيهم يف دقة الصياغة ،ووضوح الفقرات ،ومناسبة وارتباط الفقرات للمحور
الذي تتبعو ،وأية اقًتاحات للفقرات أو للمحاور ككل ،وبعد األخذ دبقًتحات السادة احملكمُت،
وملحوظاهتم سواء باغبذؼ أو اإلضافة ،أو بالتعديبلت ،أصبحت االستبانتاف بشكلهما النهائي،
األوىل (القيادة التفاعلية) مكونة من ( )98فقرة موزعة على ثبلثة ؿباور ،ىي :اؼبهارات الشخصية
الذاتية ،ومهارات االتصاؿ والتواصل التفاعلي ،واؼبهارات اؼبهنية اإلبداعية .واالستبانة الثانية
(اؼبنظمة اؼبتعلمة) مكونة من ( )44فقرة موزعة على طبسة ؿباور ،ىي :الرباعة الشخصية،
والنماذج الذىنية ،والرؤى اؼبشًتكة ،والتعلم الفريقي /اعبماعي ،والتفكَت النظمي.
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.11.3.2

صدق االتساق الداخلي :ويتم حساب االتساؽ الداخلي من خبلؿ حساب

معامل االرتباط لبَتسوف بُت درجة الفقرة الواحدة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي لو تلك
الفقرة ،ويبُت ذلك اعبدوؿ رقم ()8
جدول ( )3معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور لالستبانة األولى (القيادة التفاعلية)

أبعاد االستبانة
مهارات االتصال والتواصل

المهارات الشخصية الذاتية

التفاعلي

معامل

رقم الفقرة

المهارات المهنية اإلبداعية

معامل

رقم الفقرة

االرتباط

معامل

رقم الفقرة

االرتباط

االرتباط

5

**0.784

5

**0.784

5

**0.548

9

**0.854

9

**0.852

9

**0.856

8

**0.952

8

**0.884

8

**0.945

4

**0.657

4

**0.745

4

**0.756

1

**0.741

1

**0.753

1

**0.752

6

**0.654

6

**0.745

6

**0.455

2

**0.851

2

**0.658

2

**0.672

3

**0.698

3

**0.746

**معامل ارتباط عند مستوى داللة 0.05
يتضح من اعبدوؿ السابق رقم ( )8أف كل فقرة من فقرات البعد الواحد مرتبطة ارتباطًا ذا داللة
إحصائية مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو ،ويشَت ذلك إىل صدؽ االتساؽ الداخلي لبلستبانة.
جدول ( )4معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور لالستبانة الثانية (المنظمة المتعلمة)

البراعة الشخصية
رقم

الفقرة
5

معامل

االرتباط

النماذج الذىنية

الرؤى المشتركة

معامل

معامل

رقم

الفقرة

5 **0.758

االرتباط

رقم

الفقرة

5 **0.214

االرتباط

التعلم الفريقي/
الجماعي

رقم

الفقرة

5 **0.589
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التفكير النظمي

معامل

االرتباط

رقم

الفقرة

5 **0.319

معامل

االرتباط
**0.643
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9

9 **0.684

9 **0.643

9 **0.749

9 **0.241

**0.285

8

8 **0.782

8 **0.246

8 **0.723

8 **0.265

**0.613

4

4 **0.821

4 **0.395

4 **0.745

4 **0.319

**0.341

1

1 **0.851

1 **0.635

1 **0.716

1 **0.244

**0.243

6

6 **0.746

6 **0.354

6 **0.731

6 **0.613

**0.643

2

2 **0.798

2 **0.216

2 **0.904

2 **0.234

**0.643

3

3 **0.729

3 **0.245

3 **0.849

3 **0.341

**0.414

4

4 **0.349

4 **0.658

4 **0.289

**0.241

50 **0.846

50 **0.485

**0.231

55

55 **0.264

**0.215

50

**معامل ارتباط عند مستوى داللة 0.05
يتضح من اعبدوؿ السابق رقم ( )4أف كل فقرة من فقرات البعد الواحد مرتبطة ارتباطًا ذا داللة
إحصائية مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو ،ويشَت ذلك إىل صدؽ االتساؽ الداخلي لبلستبانة.
.11.3.3

الثبات :للتحقق من ثبات االستبانة طبقت على عينة قوامها ( )90مفردة ،خارج

عينة البحث ،ومت احتساب معامل الثبات من خبلؿ تطبيق معادلة كرونباخ .وبالنسبة لبلستبانة
األوىل (القيادة التفاعلية) ،بلغت القيمة الكلية ؼبعامل الثبات ( ،)0.442وبلغت قيم أبعاد
االستبانة األوىل كما يلي :اؼبهارات الشخصية الذاتية ( ،)0.342ومهارات االتصاؿ والتواصل
التفاعلي ( ،)0.445واؼبهارات اؼبهنية اإلبداعية ( .)0.452وبالنسبة لبلستبانة الثانية (اؼبنظمة
اؼبتعلمة) ،بلغت القيمة الكلية ؼبعامل الثبات ( ،)3.44وبلغت قيم أبعاد االستبانة الثانية كما يلي:
الرباعة الشخصية ( ،)0.452والنماذج الذىنية ( ،)0.354والرؤى اؼبشًتكة ( ،)0.396والتعلم
الفريقي /اعبماعي ( ،)0.458والتفكَت النظمي (.)2.43
جدول ( )4معامل ثبات االستبيان كرونباخ ألفا

البيان

معامل ألفا-

كرونباخ

االستبانة األولى (القيادة التفاعلية)
المهارات الشخصية الذاتية

البيان

معامل ألفا-

كرونباخ

االستبانة الثانية (المنظمة المتعلمة)
البراعة الشخصية

0.342
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مهارات االتصال والتواصل

0.445

النماذج الذىنية

0.819

المهارات المهنية اإلبداعية

0.342

الرؤى المشتركة

0.826

الثبات العام لالستبانة

0.442

التفاعلي

التعلم الفريقي/

0.458

الجماعي

التفكير النظمي

0.748

الثبات العام لالستبانة 0.894

 .11.4األساليب اإلحصائية المستخدمة :قاـ الباحثاف بتفريغ وربليل االستبانة من خبلؿ برنامج
التحليل اإلحصائي  Statistical Package for the Social Sciencesباستخداـ
أساليب إحصائية عدة ،بغرض إقباز البحث ،ىي:
 .55.4.5اؼبتوسطات اغبسابية لتحديد درجة ومستوى اؼبتغَتات وأنبيتها.
 .55.4.9معامل ألفا كرونباخ للكشف عن ثبات وصدؽ أداة البحث.
 .55.4.8معامل ارتباط بَتسوف للتعرؼ على طبيعة ودرجة العبلقة بُت متغَتات البحث.
متغَتا مستقبلً يف مستوى ربقق معايَت اؼبدرسة
 .55.4.4االكبدار البسيط لقياس أثر القيادة التفاعلية ً
تابعا.
متغَتا ً
اؼبتعلمة ً
.12

عرض نتائج البحث وتفسيرىا

فيما يأيت عرض للنتائج اليت مت اغبصوؿ عليها من خبلؿ استجابات اؼببحوثُت على أدايت البحث،
واللتُت خضعتا للمعاعبة اإلحصائية وفق أسئلة البحث ،واتباع احملك اؼبوضح يف اعبدوؿ اآليت رقم (،)1
وسيتم عرض النتائج اػباصة بتساؤالت البحث.
جدول ( )5يوضح المحك المعتمد في البحث

طول الخلية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

من 1.81 -1.11

%36 -%21

من 2.61-1.81

أكبر من %52 -%36

صغيرة

من 3.41-2.61

أكبر من %68 -%52

متوسطة

من 4.21 -3.41

أكبر من %84 -%68

كبيرة

من 5.11-4.21

أكبر من %111 -%84

كبيرة ج ًدا
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 .12.1النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرىا :ما متوسط تقدير المعلمين لدرجة تطبيق مديري
المدارس الثانوية بمحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية؟

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ ،قاـ الباحثاف حبساب اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية والوزف النسيب ألبعاد
استبانة القيادة التفاعلية ودرجتها الكلية ،والنتائج يوضحها اعبدوؿ ( )6اآليت:
جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد القيادة التفاعلية

البعد
المهارات الشخصية الذاتية
مهارات االتصال والتواصل
التفاعلي

المهارات المهنية االبداعية
الدرجة الكلية

عدد

الفقرات

الدرجة
الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي %

الترتيب

8

28

3.50

0.41

70.0

2

7

25

3.57

0.65

71.4

1

8

25

3.13

0.74

62.6

3

23

78

3.39

0.57

67.8

-

يتضح من اعبدوؿ أف تقدير أفراد العينة ؼبتوسطات القيادة التفاعلية بأبعادىا الثبلثة جاءت مرتفعة
نسبيًا ،ويشَت ذلك إىل اىتماـ وحرص اؼبديرين ألف يكونوا متفاعلُت مع اؼبعلمُت والعاملُت يف اؼبدرسة
مدخبلً لتحقيق أغراض العملية التعليمية ،ومن اؼببلحظ أف اؼبديرين يولوف االتصاؿ والتواصل أنبية خاصة،
وردبا يعود ذلك إىل أف التفاعل أكثر ما يظهر من خبلؿ التواصل بُت أفراد األسرة اؼبدرسية .وتتوافق تلك
النتائج بشكل عاـ مع دراسة ريباوي ( ،)9090والشمري واللوقاف ( ،)9053واغباج ( ،)9053ورومَتو
( ،)Romero, 2018والصلييب ( ،)9051كما زبتلف النتائج إىل حد ما مع نتائج أحباث :سليماف
( ،)9052و( ،)Hansen, 2016وصاغبة (.)9058
وؼبزيد من النتائج ،يعرض الباحثاف النتائج اؼبتعلقة بفقرات كل بعد من أبعاد استبانة القيادة التفاعلية:
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.12.1.1

النتائج المتعلقة بفقرات البعد األول" :المهارات الشخصية الذاتية" والتي

يوضحها الجدول ( )7اآلتي:

جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
بمحافظة غزة لفقرات بعد المهارات الشخصية الذاتية

م

المتوسط

الفقرة

المعياري

النسبي %

3.62

0.42

72.4

3

 2يسعى بإصرار إلى تحقيق النجاح والتميز

3.12

0.32

60.4

8

 3يوازن بين حاجات العاملين ومصالح العمل

3.72

0.64

74.4

2

3.51

0.65

70.2

4

3.41

0.72

68.2

6

3.15

0.51

63.0

7

3.45

0.32

69.0

5

3.88

0.58

77.6

1

3.50

0.46

70.0

-

1

4

الحسابي

االنحراف الوزن

الترتيب

يتحمل كامل المسؤولية عما يحدث داخل

مدرستو

يعمل على بناء الشخصية القوية القادرة على

مواجهة المواقف المختلفة في العمل

 5يبادر إلى طرح أفكار جديدة
6
7

يتحلى بالصبر في أثناء تعاملو مع المشكالت

المدرسية

يسعى بحزم وإيمان نحو تحقيق األىداف التي

رسمها

 8يتقبل النقد موظ ًفا إياه تغذيةً راجعةً ألدائو
الدرجة الكلية

ويتبُت من اعبدوؿ أف الفقرات اليت تشَت متوسطاهتا إىل درجات مرتفعة مثل تقبل النقد ،واؼبوازنة بُت
العاملُت وربمل اؼبسؤولية تؤكد أف اؼبديرين لديهم اػبربة الكافية للعمل اعبماعي ،ويبتلكوف مهارات
أيضا أف بعض اؼبديرين قد يفقدوف صربىم بسبب تعقد
تساعدىم يف تقدمي مصلحة العمل ،كما يتضح ً
اؼبشاكل وكثرهتا ،ما يفقدىم اغبرص على ربقيق التميز وهبعلهم وبجموف عن طرح أفكار جديدة ،ويظهر
ذلك من خبلؿ متوسط درجات الفقرات ( ،)3( ،)2( ،)6فقد بلغت أوزاهنا النسبية أقل من (،)%64
وال شك أف الظروؼ السياسية واالقتصادية اؼبتمثلة باغبصار االقتصادي على قطاع غزة والبفاض الرواتب
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اليت يتقاضاىا اؼبعلموف واؼبديروف ؽبا بالغ األثر يف ذلك .ووىناؾ توافق لتلك النتائج بشكل عاـ مع دراسة
ريباوي ( ،)9090ورومَتو ()Romero, 2018
.12.1.2

النتائج المتعلقة بفقرات البعد الثاني" :االتصال والتواصل التفاعلي" ،ويوضحها

الجدول ( )8اآلتي:

جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
بمحافظة غزة لفقرات بعد "االتصال والتواصل التفاعلي"

م
1
2

الفقرة
ينتهج الحوار أسلوبًا لتقريب وجهات النظر
بينو وبين المعلمين

يقف على درجة متساوية من جميع المعلمين

في المدرسة

 3يوظف خبراتو في بناء الفريق وقيادتو
4
5
6

المتوسط

يقوم بحل أي إشكال بين المعلمين فور

حدوثو

يستخدم وسائل اإلقناع المختلفة في التقريب
بين وجهات النظر

يستخدم قدرتو على التأثير في بناء أرضية

مشتركة مع جميع المعلمين

 7يشجع العمل التعاوني بين المعلمين
الدرجة الكلية

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

الترتيب

3.72

0.43

74.4

3

3.6

0.37

72.0

5

3.81

0.71

76.2

1

3.42

0.56

68.4

7

3.75

0.42

75.0

2

3.57

0.61

71.4

6

3.64

0.35

72.8

4

3.57

0.44

71.4

-

يتضح من اعبدوؿ أف الفقرتُت رقم ( ،)8ورقم ( )1جاءتا يف اؼبرتبة األوىل والثانية من حيث اؼبتوسط
والوزف النسيب ،ويبكن أف يعزى ذلك إىل امتبلؾ أغلب اؼبديرين -وىم عادة فبن لديهم سنوات خدمة
عدة -خربة كافية للتعامل مع فرؽ العمل ،ما يبكنهم من القدرة على اإلقناع ،أما العبارة رقم ( )4اليت
حازت أقل وزف نسيب ( )%63.4يبكن أف تفسر قدرة اؼبدير على حل اؼبشاكل ولكن ليس بالضرورة فور
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حدوثها ألف بعض اؼبشاكل يلزمها الًتوي يف إهباد حلوؿ ،وال يعٍت ذلك عيبًا يف أداء اؼبدير بقدر ارتباطو
بطبيعة اؼبشاكل .وىناؾ قدر من التوافق مع دراسة الشمري واللوقاف ( ،)9053ودراسة ريباوي

( ،)9090روميرو ( ،)Romero, 2018ىانسين ()Hansen, 2016
.12.1.3

النتائج المتعلقة بفقرات البعد الثالث :المهارات المهنية االبداعية " ،ويوضحها

الجدول ( )9اآلتي:

جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
بمحافظة غزة لفقرات بعد المهارات المهنية اإلبداعية

م
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

3.32

0.42

66.4

4

3.34

0.31

66.8

3

2.96

0.51

59.2

6

2.61

0.33

52.2

8

3.38

0.37

67.6

2

3.23

0.48

64.6

5

3.43

0.29

68.6

1

2.93

0.78

58.6

7

3.13

0.53

62.6

-

الحسابي

يوجو المعلمين نحو االستخدام األمثل
للوسائل التعليمية

يستثير قدرات معلميو إلنجاز المهام الموكلة

إليهم بسرعة واقتدار

يجيد التخطيط لكافة عناصر العملية التعليمية
يطور خبرة المعلمين في توظيف التقنية في

العملية التعليمية

يواكب األفكار اإلبداعية الجديدة في المجال

اإلداري التربوي

يدرس األمور المتعلقة بالعملية التعليمية بعمق

مع أصحاب االختصاص من المعلمين

يوجو المعلمين -وخاصة الجدد منهم -نحو

اتباع طرق التدريس المناسبة

يسعى لتوفير متطلبات التجديد واالبتكار في

مدرستو

الدرجة الكلية
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المعياري النسبي %

الترتيب
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يتبُت من اعبدوؿ أف كل فقرات ىذا البعد وأوزاهنا النسبية تشَت إىل أف اؼبعلمُت يروف مديريهم
يبتلكوف اؼبهارات اؼبهنية اإلبداعية بدرجة متوسطة ،وقد يعزى ذلك ألسباب عدة ،منها:
 عدـ قدرة بعض اؼبديرين وخاصة كبار السن على متابعة مستجدات العصر ،لذا ال يكونوف
حريصُت باؼبستوى اؼبطلوب على توفَت متطلبات التجديد واالبتكار.
 ال يبتلك معظم مديري اؼبدارس اػبربة التقنية البلزمة للعملية التعليمية.

 ليس بالضرورة أف يبتلك اؼبدير اؼبعرفة التامة بكل التخصصات اليت يتم تدريسها.
توجيها
ويتضح من خبلؿ اعبدوؿ أف أغلب اؼبديرين وباولوف جاىدين االىتماـ باؼبعلمُت اعبدد
ً
اىتماما خاصا ،كما يظهر
ومتابعةً ،وذلك أمر طبيعي لبلطمئناف إىل أف اؼبعلمُت اعبدد وبتاجوف رعاية و ً
من الوزف النسيب للفقرة رقم  2حيث حصلت على أعلى قيمة  .%63.8وىناؾ توافق للنتائج مع نتائج
دراسة ريباوي (.)9090

.13

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا :الذي ينص على" :ما مستوى تحقق معايير

المنظمة المتعلمة في المدارس الثانوية بمحافظة غزة من وجهة نظر معلميها؟

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ ،قاـ الباحثاف حبساب اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية والوزف النسيب لدرجة
ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة من وجهة نظر معلميها والدرجة الكلية،
والنتائج يوضحها اعبدوؿ ( )50اآليت:
جدول ()11

المتوسطات الحسابي ة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى تحقق معايير المنظمة المتعلمة في المدارس
الثانوية بمحافظة غزة من وجهة نظر معلميها
الدرجة

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

البراعة الشخصية

8

26

3.25

0.37

65.0

4

النماذج الذىنية

9

28

3.11

0.28

62.2

5

الرؤى المشتركة

11

34

3.40

0.56

68.0

3

التعلم الفريقي /الجماعي

11

41

3.73

0.64

74.6

1

التفكير النظمي

11

38

3.45

0.42

69.0

2

49

167

3.41

0.39

68.2

-

المعيار

الدرجة الكلية

عدد المؤشرات

الكلية
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الحسابي

المعياري

%

الترتيب
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أكثر ما يلفت النظر يف اعبدوؿ السابق أف معيار التعلم الفريقي /اعبماعي ىو اؼبعيار الوحيد تقريبًا
نوعا ما ،مقارنة باؼبعايَت األخرى،
الذي ذباوز وزنو النسيب ( ،)%20ويشَت ذلك إىل ربققو بدرجة كبَتة ً
وال شك أف ذلك يعزى ؼبهارات االتصاؿ والتواصل اعبماعي اليت تبُت ساب ًقا أف أغلب اؼبديرين يبتلكوهنا،
ىذا عبلوة على أف العمل الفريقي ال يبكن االستغناء عنو يف إقباز أغلب األنشطة التعليمية اليت تتصف
باعبماعية ،أما معيار النماذج الذىنية فقد ربقق من وجهة نظر اؼبعلمُت بدرجة متوسطة تقًتب من الدرجة
اؼبنخفضة ،إذ بلغ وزنو النسيب ( ،)%69.9وردبا يعود ذلك إىل:
 إحجاـ بعض اؼبعلمُت عن تقدمي واقًتاح األفكار اإلبداعية اليت يطلبها اؼبدير.
 تعدد وتنوع اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبدرسة هبهد اؼبديرين واؼبعلمُت ويدفعهم إىل البلمباالة.
 الظروؼ الصعبة اليت يعيشها الطلبة واؼبعلموف وقلة اإلمكانات اليت تنعكس على نفسياهتم،
فتزيد وتعقد اؼبشكبلت اليت يواجهوهنا.
 قلة اىتماـ بعض اؼبديرين دبناقشة اؼبعلمُت عند مواجهة اؼبشكبلت ،أو عدـ قبوؿ آرائهم.
وىناؾ توافق بُت تلك النتائج ونتائج دراسة (الوىيد والنتوخ ،)9090 ،و(العيسى،)9090 ،
و(الكعيب ،والعمري ،)9053 ،و(النويري ،)9056 ،وىناؾ اختبلؼ مع دراسة (ؿبمد،)9052 ،
و(النويري ،)9056 ،و(أبو شعباف ،)9056 ،و(اغبارثي والعياصرة .)9051 ،كما كاف ىناؾ اختبلؼ
مع نتائج دراسة (عواد ،)9051 ،و(جرباف.)9055 ،
وؼبزيد من النتائج ،يعرض الباحثاف النتائج اؼبتعلقة دبؤشرات كل معيار من معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف
اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة من وجهة نظر معلميها.

 .13.1النتائج المتعلقة بمؤشرات المعيار األول" :البراعة الشخصية" ،والجدول ( )11يوضح
ذلك

جدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة تحقق مؤشرات البراعة
الشخصية في المدارس الثانوية بمحافظة غزة

م
1
2

المتوسط

المؤشر

االنحراف

الوزن النسبي

3.52

1.42

70.4

2

3.31

0.29

66.2

3

الحسابي

تشجع المدرسة المعلمين على التعلم المستمر عادةً ذلك

أمرا حيويًا
ً
تعتمد المدرسة ثقافة االعتماد على الذات في تنفيذ
األعمال

160

المعياري

%

الترتيب
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3
4
5

تشجع المدرسة المعلمين على عرض أفكارىم دون النظر
لسنوات خدمتهم
توفر المدرسة البيانات والمعلومات الالزمة لتنمية الكفاءة

المهنية لدى المعلمين

تتيح المدرسة الفرصة لجميع المعلمين لتقديم حلول

إبداعية للمشكالت التي تواجههم

تدفع المدرسة المعلمين باتجاه مشاركة المعرفة محليًا
6
ودوليًا
7

توظف المدرسة الوسائل التقنية الحديثة خالل أداء

العاملين لمهامهم المطلوبة منهم

 8تثمن المدرسة اإلنجازات العلمية للمعلمين بشكل عملي
الدرجة الكلية

3.12

0.41

60.4

8

3.11

0.58

62.0

5

3.61

0.45

72.2

1

3.17

0.39

61.4

7

3.14

0.71

62.8

6

3.17

0.37

63.4

4

3.25

0.49

65.0

-

يتضح من اعبدوؿ أف الفقرة رقم ( )1حصلت على اؼبرتبة األوىل بالنسبة ؼبؤشرات معيار الرباعة
الشخصية؛ إال أهنا ال تشَت إىل مستوى عاؿ من التحقق ،فقد كاف الوزف النسيب ؽبا ( ،)%29.9وىو
عددا ال بأس بو من اؼبدارس ال تتيح فرصة اؼبناقشة
أقرب للمستوى اؼبتوسط ،ويبكن االستنتاج أف ً
للمشاكل اليت تواجهها ،وال سيما أف اؼبؤشر رقم ( )8يؤكد ذلك ،إذ حصل على وزف نسيب (،)%60.4
يكاد يقًتب من مستوى منخفض ،ويشَت ذلك إىل عدـ اىتماـ اؼبديرين بأفكار اؼبعلمُت اعبدد ،كما
تقصَتا من قبل نسبة ليست قليلة من اؼبدارس يف توظيف الوسائل التقنية اغبديثة،
يظهر بوضوح أف ىناؾ
ً
ردبا لعدـ توفرىا بالكم والكيف اؼبطلوب ،ما يقلل اىتمامها بتشجيع اؼبعلمُت ؼبشاركة اؼبعرفة ؿبليًا ودوليًا.
وىناؾ توافق مع نتائج دراسة (أبو شعباف.)9056 ،

 .13.2النتائج المتعلقة بفقرات البعد الثاني" :النماذج الذىنية" ،والجدول ( )12يوضح ذلك

جدول ( )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة تحقق مؤشرات النماذج الذىنية
في المدارس الثانوية بمحافظة غزة

م
1

المؤشر
تعتمد المدرسة على أسلوب التخطيط

العلمي إلنتاج خططها المطلوبة

المتوسط
الحسابي

3.53
161

االنحراف
المعياري

0.26

الوزن

النسبي %
70.6

الترتيب
1
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2
3
4

5

6

7
8
9

تحرص إدارة المدرسة على إشراك

المعلمين عند معالجة المشكالت التي 3.42

0.41

68.4

2

2.35

0.57

47.0

9

تواجهها وخاصة المعقدة

تتبنى المدرسة أساليب تفكير مرنة

تستجيب لما يستجد من ظروف
تساعد المدرسة المعلمين على

اكتساب المعلمين األساليب المتطورة
في أداء العمل

تعتمد المدرسة مبدأ تقبل اآلخر

أساسا لصياغة أىدافها
والحوار ً
المستقبلية

تمنح المدرسة المعلمين الفرصة

لتطبيق أفكارىم على أرض الواقع بما

ال يتعارض مع سياستها

تشجع المدرسة االستفسار من خالل
إجراء المحادثات وتقاسم الرؤى مع

اآلخرين

تحظى األفكار الجديدة التي يقدمها

األفراد بدعم إدارة المدرسة

تعتمد المدرسة بيئة االنفتاح في

مناخات العمل لمواجهة الصعوبات

الدرجة الكلية

3.11

2.95

3.24

0.67

0.43

0.49

60.2

59.0

64.8

7

8

5

3.25

0.58

65.0

4

3.17

0.34

63.4

6

3.34

0.37

66.8

3

3.11

0.31

62.2

-

يتضح من اعبدوؿ أف مستوى ربقق معيار النماذج الذىنية متوسط ،فقد بلغ الوزف النسيب للدرجة
الكلية للمعيار ( ،)%69.9وال شك أف ىذا اؼبستوى تأثر ببعض اؼبؤشرات اليت حصلت على تقدير
متدف من قبل اؼبعلمُت ،وخاصة تلك اؼبتعلقة بتبٍت اؼبدرسة أساليب تفكَت مرنة وعصرية تستجيب
للظروؼ اؼبستجدة ،إذ حصلت الفقرة رقم ( )8على أقل وزف نسيب بلغ ( ،)%42.0ويظهر من اعبدوؿ
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كثَتا باغبوار وال ربًتـ الرأي
أف ً
عددا ليس بالقليل من اؼبعلمُت يتهم اؼبدرسة اليت يعمل فيها بأهنا ال هتتم ً
اآلخر ،فقد حصلت الفقرة رقم ( )1على وزف نسيب مل يتجاوز ( ،)%14.0كما يبكن االستنتاج أف
أكثر من ( )%80من اؼبعلمُت غَت راضُت عن أسلوب التخطيط اؼبتبع يف مدارسهم ،فقد حصلت الفقرة
رقم ( )5على وزف نسيب ( .)%20.6ويبكن أف يعزى ذلك كلو إىل أف بعض اؼبديرين يفضلوف النمط
الديكتاتوري يف القيادة .وىناؾ توافق مع نتائج دراسة (أبو شعباف.)9056 ،

 .13.3النتائج المتعلقة بفقرات البعد الثالث " :الرؤى المشتركة " ،والجدول ( )13يوضح ذلك
جدول ()13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة تحقق مؤشرات الرؤى المشتركة في المدارس
الثانوية بمحافظة غزة

م

المعيار
تعمل المدرسة على توحيد جهود العاملين في

1

وضع خطة عمل مشتركة لتحقيق األىداف

2

أدورا واضحة للمعلمين تضمن
تسند المدرسة ً

3
4
5
6
7

المتوسط

المرجوة

من خاللها ممارستهم لتحقيق الرؤية المشتركة

تشرك المدرسة المعلمين في وضع خطتها

اإلستراتيجية

تركز المدرسة على الرؤية اإليجابية (األشياء
التي تود تحقيقها) مقابل الرؤية السلبية

الحسابي

االنحراف

الوزن

المعياري النسبي %

الترتيب

3.57

0.62

71.4

2

3.15

0.29

61.0

10

3.51

0.37

70.2

3

3.11

0.49

62.0

8

3.62

0.52

72.4

1

3.17

0.31

63.4

7

بناء على فهم 3.19
تضع المدرسة رؤياىا المستقبلية ً

0.75

61.8

9

(األشياء التي تود التخلص منها)

تسعى المدرسة إلى بناء رؤية واضحة يشارك

في بنائها معظم العاملين فيها

يتوفر في المدرسة أنظمة لقياس الفجوة بين

األداء الحالي واألداء المتوقع
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دقيق للواقع
8
9
1
1

تعد المدرسة زرع الثقة المتبادلة بين االدارة

والمعلمين مسؤولية الجميع

تعمل المدرسة على دمج الرؤى الشخصية
للمعلمين لتتكامل مع الرؤى العامة لها

تهتم إدارة المدرسة بإطالع العاملين على
الدروس والعبر من أجل االستفادة منها

الدرجة الكلية

3.41

0.41

68.2

5

3.26

0.66

65.2

6

3.48

0.45

69.6

4

3.40

0.57

68.0

-

تشَت الدرجة الكلية إىل أف مستوى ربقق معيار الرؤى اؼبشًتكة متوسط ،فقد حصل على وزف نسيب
كثَتا بإسناد أدوار واضحة للمعلمُت
( ،)%63.0ولكن بإمعاف النظر يف اعبدوؿ يتبُت أف اؼبدرسة ال هتتم ً
تضمن من خبلؽبا فبارستهم لتحقيق الرؤية اؼبشًتكة ،وردبا يعود ذلك لعدـ ثقة بعض مديري اؼبدارس بقدرة
اؼبعلمُت وخاصة اعبدد يف القياـ دبثل تلك األدوار ،باإلضافة إىل وجود معلمُت ال يرغبوف بالقياـ بتلك
األدوار ظنا منهم أهنا ال تعود عليهم بالنفع ،أما قدرة اؼبدرسة على ربليل وفهم الواقع بغرض وضع رؤية
شاملة ،فَتى ما يقرب من ( )%40من اؼبعلمُت أف مدارسهم ال تقوـ بذلك بالشكل اؼبطلوب ،ىذا
بالرغم من ؿباولة اؼبدارس إشراؾ اؼبعلمُت يف بناء رؤية اؼبدرسة وتوحيد جهودىم يف وضع اػبطط البلزمة
لتحقيقها ،ويلحظ حصوؿ الفقرة اػبامسة على أعلى وزف نسيب يبلغ ( ،)%29.4أما الفقرة الرابعة فقد
حصلت على ثاين أعلى وزف نسيب يبلغ ( .)%25.4وىناؾ توافق مع نتائج دراسة (أبو شعباف،
 .)9056وىناؾ قدر من االختبلؼ مع نتائج دراسة (ؿبمد.)9052 ،
 .13.4النتائج المتعلقة بفقرات البعد الرابع :التعلم الفريقي /الجماعي ،والجدول ( )14يوضح
ذلك

جدول ( )14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة تحقق مؤشرات التعلم الفريقي/
الجماعي في المدارس الثانوية بمحافظة غزة

م
1

المتوسط

الفقرة
يتم تبادل الخبرات بصورة جماعية تساعد

المعلمين على تحسين أدائهم

الحسابي

4.2
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االنحراف

الوزن

المعياري النسبي %

0.81

84.0

الترتيب
1
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2
3
4
5
6
7
8
9

تراجع فرق العمل في المدرسة أسلوب
التفكير من خالل النقاش الجماعي

والمعلومات المتوفرة

يتم التعامل مع أعضاء الفريق بعدالة بغض

النظر عن المكانة الوظيفية أو المتغير الثقافي
يتم تشكيل فرق العمل على أساس الرغبة

والتخصص والقدرات

تقدم المدرسة الدعم والمؤازرة والتوجيو

المهني للمعلم الجديد

تسعى المدرسة إلى تحقيق التكامل بين

قدرات األفراد ومهاراتهم عن طريق اعتماد

العمل الفريقي

تتمتع فرق العمل بالحرية في اختيار اآلليات

والوسائل لتحقيق األىداف المرسومة

تحرص المدرسة على اعتماد مبدأ التنوع عند

تشكيل فرق العمل

يتم مكافـأة فرق العمل على إنجازاتهم

وعملهم كفريق وليس كأفراد

 11تأخذ المدرسة بأفكار وتوصيات فرق العمل
11

تخول المدرسة فرق العمل الصالحيات
الكاملة لتنفيذ األعمال الموكلة لها

الدرجة الكلية

3.61

0.45

72.2

7

3.49

0.46

69.8

10

3.41

0.71

68.0

11

3.89

0.34

77.8

3

3.82

0.29

76.4

4

3.71

0.41

74.2

6

3.73

0.32

74.6

5

3.57

0.46

71.4

8

3.93

0.37

78.6

2

3.52

0.57

70.4

9

3.73

0.48

74.6

-

من البلفت للنظر أف مؤشر تبادؿ اػبربات بصورة صباعية يساعد اؼبعلمُت على ربسُت أدائهم،
اؼبنصوص عليو يف الفقرة رقم ( )5ىو اؼبؤشر الوحيد الذي حصل على مستوى عاؿ جدا ،فقد بلغ وزنو
النسيب ( ،)%34.0وىذا يشَت إىل أف أغلب اؼبدارس تسعى جبد لتبادؿ اػبربات ليستفيد منها اؼبعلموف،
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ولكن ليس من الضروري أف تتحقق الفائدة ،كما يلحظ أف مؤشر رقم ( )50الذي ينص على "تأخذ
اؼبدرسة بأفكار وتوصيات فرؽ العمل" حصل على ثاين أعلى وزف نسيب بلغ ( ،)%23.6يشَت إىل
مستوى عاؿ من التحقق ،وردبا يعزى ذلك إىل أف إدارة اؼبدرسة تؤمن بتوصيات فرؽ العمل أكثر من
إيباهنا بتوصيات األفراد ،كما يتبُت من اعبدوؿ أف اؼبؤشرين ( )4،8اللذين ينصاف على "يتم تشكيل فرؽ
العمل على أساس الرغبة والتخصص والقدرات" ،و"يتم التعامل مع أعضاء الفريق بعدالة بغض النظر عن
كثَتا من مديري
اؼبكانة الوظيفية أو اؼبتغَت الثقايف"؛ قد حصبل على الًتتيبُت األخَتين ،ما يشَت إىل أف ً
اؼبدارس ال يهتموف بالتنوع وال يسعوف لبلستفادة منو .وىناؾ توافق مع نتائج دراسة (أبو شعباف،
 .)9056وىناؾ قدر من االختبلؼ مع نتائج دراسة (ؿبمد.)9052 ،

 .13.5النتائج المتعلقة بفقرات البعد الخامس" :التفكير النظمي" ،والجدول ( )15يوضح ذلك
جدول ()15

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة تحقق مؤشرات التفكير النظمي في المدارس
الثانوية بمحافظة غزة

م
1
2
3
4
5
6

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تربط المدرسة األحداث بعضها ببعض لتكوين

نظرة شمولية واتخاذ قرارات أكثر واقعية

تشجع المدرسة المعلمين على اعتماد التفكير

المنظم في حل المشكالت

تعد المدرسة التغذية الراجعة منطل ًقا لتفكيرىا
المستقبلي

توجو المدرسة المعلمين إلى التعامل مع
فرصا للتعلم
المشكالت بعدىا ً

ترسخ المدرسة مبدأ التصور الكلي في التفكير

لحل المشكالت التي تواجو المعلمين

تشجع المدرسة المعلمين على البحث عن
طرق جديدة لتحسين أساليب العمل

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

الترتيب

3.68

0.77

73.6

4

3.17

0.32

63.4

11

3.64

0.46

72.8

5

3.41

0.58

68.0

8

3.51

0.39

70.2

7

3.81

0.27

76.2

1
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7
8
9
11

تحلل المدرسة أي موضوع أو مشكلة من

جميع الجوانب قبل اتخاذ أي قرار بخصوصو
تستند المدرسة في قراراتها على التفكير

اإليجابي نحو المستقبل

تفتح المدرسة مجال النقاش لالستفسار حول

المعلومات التي يتم جمعها

توجو المدرسة المعلمين لتجنب الحلول

العرضية واالبتعاد عن األسباب غير الواضحة
تعيد المرسة تصميم إجراءات العمل بصورة

 11تساعدىا على التكيف بمرونة مع المؤثرات
الداخلية والخارجية

الدرجة الكلية

3.61

0.71

72.2

6

3.78

.062

75.6

2

3.72

0.69

74.4

3

3.35

0.51

67.0

9

3.27

0.44

65.4

10

3.45

0.52

69.0

-

يتضح من اعبدوؿ أف أغلب اؼبدارس هتتم بتحسُت أساليب العمل من خبلؿ حث اؼبعلمُت على
ذلك ،فقد حصل اؼبؤشر رقم ( )6الذي ينص على "تشجع اؼبدرسة اؼبعلمُت على البحث عن طرؽ
جديدة لتحسُت أساليب العمل" على أعلى وزف نسيب بلغ ( ،)%26.9كما يتضح أف تفكَت اؼبدارس
كبو اؼبستقبل إهبايب بشكل كبَت ،فقد بلغ الوزف النسيب للمؤشر رقم ( )3الذي ينص على "تستند اؼبدرسة
يف قراراهتا على التفكَت اإلهبايب كبو اؼبستقبل"؛ ما يشَت إىل حرص اؼبدارس على االستعداد للمستقبل يف
ؿباولة جادة لبلرتقاء والتميز ،إال أف ىناؾ مدارس ال تشجع اؼبعلمُت على اعتماد التفكَت اؼبنظم يف حل
اؼبشكبلت ،فقد حصل ىذا اؼبؤشر على الًتتيب األخَت بوزف نسيب بلغ ( .)%68.4وىناؾ توافق مع
نتائج دراسة (أبو شعباف .)9056 ،وىناؾ قدر من االختبلؼ مع نتائج دراسة (ؿبمد.)9052 ،

.14

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا ،والذي ينص على "ىل يوجد عالقة ارتباطية

بين درجة ممارسة القيادة التفاعلية بأبعادىا المختلفة ومستوى تحقق معايير المنظمة المتعلمة

في المدارس الثانوية بمحافظة غزة؟"

ولئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت إهباد مصفوفة معامبلت االرتباط بُت درجات أبعاد القيادة التفاعلية
ومستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة باإلضافة ؼبعامل االرتباط بُت الدرجة الكلية للقيادة التفاعلية
والدرجة الكلية ؼبستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة ،واعبدوؿ رقم ( )56يوضح ذلك.
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جدول رقم ()16

مصفوف ة معامالت االرتباط بين درجات أبعاد القيادة التفاعلية ومستوى تحقق معايير المنظمة المتعلمة باإلضافة
لمعامل االرتباط بين الدرجة الكلية للقيادة التفاعلية والدرجة الكلية لمستوى تحقق معايير المنظمة المتعلمة

معايير المنظمة
المتعلمة

أبعاد القيادة

البراعة

الشخصية

النماذج

الرؤية

المشتركة

التعلم الفريقي

التفكير
النظمي

التفاعلية
المهارات

الشخصية
مهارات التواصل
التفاعلي

المهارات المهنية
اإلبداعية

الدرجة الكلية

للقيادة التفاعلية

الدرجة الكلية
لمعايير المنظمة
المتعلمة

**0.521

*0.322

**0.441

**0.548

*0.361

**0.498

**0.701

**0.412

**0.654

**0.795

**0.451

**0.781

**0.541

*0.311

**0.596

**0.692

**0.401

**0.674

**0.598

*0.368

**0.521

**0.785

**0.421

**0.721

* دالة عند  ** ،0.05دالة عند 0.005
ويتضح من اعبدوؿ أف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة وقوية بُت درجة فبارسة القيادة التفاعلية ومستوى
ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ،فقد بلغ معامل ارتباط بَتسوف بينهما
( ،)0.295وىي دالة عند مستوى (.)0.001
كما يتضح أف ىناؾ ارتباطًا موجبًا وقويا بُت درجة أبعاد القيادة التفاعلية ومستوى ربقق كل معايَت
اؼبنظمة اؼبتعلمة ،فقد بلغ أقل معامل ارتباط بينها ( )0.855وىو داؿ عند ( ،)0.01ويعد ىذا األمر
طبيعيًا ،فمهارات القيادة التفاعلية تتضمن عد ًدا من اؼبهارات اليت تسهم ربقيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف
اؼبدرسة ،كما أف اؼبدرسة اليت تسعى لبلستفادة من ذباردها البد أف تتصف قيادهتا بالتفاعل الدائم .وىناؾ
قدر من توافق ىذه النتيجة ودراسة صاغبة (.)9058
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.15

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرىا ،والذي ينص على" :ما تأثير درجة القيادة

التفاعلية بأبعادىا المختلفة في مستوى تحقق معايير المنظمة المتعلمة في المدارس الثانوية

بمحافظة غزة؟"

ولئلجابة عن ىذا السؤاؿ ،قاـ الباحثاف بصياغة الفرضية اآلتية:

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.15لتطبيق مديري المدارس الثانوية

بمحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية في تحقيق معايير المدرسة المتعلمة".

والختبار ىذه الفرضية؛ مت استخداـ االكبدار اػبطي اؼبتعدد ،واعبدوؿ ( )52اآليت يوضح ذلك
جدول ()17

تحليل االنحدار المتعدد للكشف عن أثر ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية في
تحقيق معايير المنظمة المتعلمة

المتغيرات المستقلة

معامالت

قيمة اختبار

القيمة

1.65

7.21

1.11

1.36

5.36

1.11

1.42

6.48

1.11

1.29

3.47

1.11

االنحدار

المقدار الثابت
البعد األول (المهارات
الشخصية الذاتية)

البعد الثاني (مهارات االتصال
والتواصل التفاعلي)

البعد الثالث (المهارات
المهنية اإلبداعية)

معامل االرتباط =0.721

T

االحتماليةSig.

المعدَّل= 0.513
معامل التحديد ُ
القيمة االحتمالية = 1.11

قيمة االختبار 149.89 = F
يتبُت من النتائج السابق ما يأيت:

 أف معامل االرتباط يساوي ( ،)0.295ومعامل التحديد اؼبعدَّؿ يساوي ( ،)0.158وىذا يعٍت أف( )%15.9من التغَت يف ربقيق معايَت اؼبدرسة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية مت تفسَته من خبلؿ
العبلقة اػبطية ،وىي نسبة ليست قليلة ،والنسبة اؼبتبقية قد ترجع إىل عوامل أخرى تؤثر يف ربقيق
معايَت اؼبدرسة اؼبتعلمة.
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 قيمة االختبار Fاحملسوبة بلغت ( ،)544.34كما أف القيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.00ما يعٍتوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت فبارسة أبعاد القيادة التفاعلية ومستوى ربقق معايَت اؼبنظمة
اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية.
 تبُت أف فبارسة كل أبعاد القيادة التفاعلية تؤثر يف مستوى ربقق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبارسثَتا يف ربقيق معايَت اؼبنظمة
الثانوية ،وتعد فبارسة مهارات االتصاؿ والتواصل من أكثر العوامل تأ ً
اؼبتعلمة ،وىذا األمر متوقع وغَت مستغرب ،فعملية التعلم ما ىي إال عملية اتصاؿ وتواصل .وىناؾ
قدر من توافق ىذه النتيجة ودراسة ريباوي ( ،)9090ورومَتو ( .)Romero, 2018واغباج
( .)9053وصاغبة (.)9058

.16

ملخص النتائج

 .16.1يرى اؼبعلموف أف مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة يبارسوف القيادة التفاعلية دبستوى كبَت.
 .16.2يرى اؼبعلموف أف معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة تتوفر يف مدارسهم الثانوية دبستوى كبَت.

 .16.3ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة وقوية بُت درجة فبارسة القيادة التفاعلية ومستوى ربقق معايَت
اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية.

 .16.4شبة أثر لتطبيق مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة ألبعاد القيادة التفاعلية يف ربقيق معايَت
اؼبدرسة اؼبتعلمة.
.17

مقترحات البحث

بناءً على نتائج البحث ،فإف الباحثُت يوصياف باآليت:

 .17.1تشجيع اإلدارات التعليمية واؼبديرين على اتباع مبط القيادة التفاعلية؛ ألثره الكبَت يف ربقيق
معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة.

 .17.2ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة لتنمية اؼبهارات اؼبهنية اإلبداعية للقيادة التفاعلية لدى مديري اؼبدارس
الثانوية يف ؿبافظة غزة.
 .17.3ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة لتنمية معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة وخباصة :الرباعة الشخصية ،والنماذج
الذىنية ،لدى مديري اؼبدارس الثانوية يف ؿبافظة غزة.

 .17.4دعوة اؼبعلمُت للمشاركة يف ازباذ القرارات والتخطيط لدعم اتباع اؼبدارس ؼبعايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة.
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.18

أبحاث مقترحة

 .18.1إجراء أحباث تتعلق دبوضوع البحث تشمل ؿبافظات الوطن ،مع االىتماـ باغبصوؿ على
استجابات ؾبتمعات حبث أخرى ،مثل اؼبديرين ومساعديهم ،والكوادر اإلدارية يف اؼبدارس.
 .18.2إجراء دراسة لتعرؼ أثر القيادة التفاعلية يف الكفاءة اإلنتاجية للمعلمُت.

 .18.3إجراء دراسة للكشف عن اؼبعيقات اليت ربوؿ دوف توافر معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس.
 .18.4إجراء أحباث عن عبلقة اؼبدارس بوصفها منظمات متعلمة ومتغَتات مهمة مثل ،الرضى
الوظيفي واإلنتاج اؼبعريف.
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أوالً :المراجع العربية

المراجع

 أبو شعباف ،انتصار فتحي .)9056( .تشخيص أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة حسب إطار سينجي (دراسة
حالة على مدارس القدس) .ماجستير ،زبصص بناء مؤسسات وموارد بشرية ،جامعة القدس،
فلسطُت.

 البستاف ،أضبد وعبد اعبواد ،عبد اهلل وبولس ،وصفي .)9050( .اإلدارة واإلشراف التربوي
النظرية ،البحث ،الممارسة .مكتبة دار الفبلح للنشر والتوزيع ،الكويت.
 جرباف ،علي ؿبمد .) 9055( .اؼبدرسة كمنظمة متعلمة واؼبدير كقائد تعليمي من وجهة نظر اؼبعلمُت
يف األردف .مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية.413-492 ،)5( 54 ،

 اغباج ،ؿبمد عبد اغبميد .)9053( .درجة فبارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية دبحافظات
غزة للقيادة الفاعلة وعبلقتها دبستوى أداء معلميهم .ماجستير .اعبامعة اإلسبلمية .فلسطُت.

 اغبارثي ،خلود والعياصرة ،معن .)9054( .درجة فبارسة مديرات اؼبدارس الثانوية دبدينة الطائف
إلسًتاتيجيات اؼبنظمة اؼبتعلمة .المجلة األردنية في العلوم التربوية.48-85 ،)5( 55 ،

 ضبادي ،عبلة .)9058( .دور إدارة اؼبعرفة يف بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة :دراسة حالة Enad-Sidet
بسور الغزالف .ماجستير ،كلية العلوـ االقتصادية ،جامعة أكلي ؿبند أوغباج ،البويرة ،اعبزائر.

 الدسوقي ،وردة عبد الكرمي .)9051( .درجة توافر معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة يف كليات الًتبية باعبامعات
الفلسطينية بغزة وعبلقتها باإلنتاج اؼبعريف ألعضاء ىيئة التدريس .ماجستير .جامعة األزىر .غزة.

 الدعيج ،نورة )9054( .تأصيل اؼبنظمة اؼبتعلمة وعبلقاهتا باإلدارة اإلسبلمية :مدخل لتطوير اإلدارة
يف اعبامعات السعودية ،ؾبلة كلية الًتبية ،جامعة أسيوط.451-836 ،)6( 81 ،
 رفيع ،ديبة وآخروف .)9090( .ربقيق التميز اؼبؤسسي باعبامعات اؼبصرية يف ضوء اؼبنظمة اؼبتعلمة،
ؾبلة البحث العلمي يف الًتبية ،جامعة عُت مشس ،ع ( )95خاص.508-35 ،
 ريباوي ،صوفيا .)9095( .فاعلية القيادة التشاركية يف ربسُت أداء اؼبدرسة اؼببٍت على معايَت اؼبدرسة
الفلسطينية الفاعلة ،ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية للدراسات الًتبوية والنفسية.986-969 ،)94( 5 ،
 الشمري ،سامي بن عواد واللوقاف ،ؿبمد فهد .)9053( .واقع القيادة التشاركية لقادة اؼبدارس
الثانوية دبدينة حائل وسبل تطويرىا من وجهة نظر اؼبعلمُت ،المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية،

اؼبؤسسة العربية للًتبية والعلوـ واآلداب.558-12 ،)4( 5 ،
172

القيادة التفاعمية وأثرها في تحقيق معايير المنظمة المتعممة في المدارس الثانوية بغزة  ....د .سكر ،د .مغاري

 صاغبة ،جواد عبد النور اضبد .)9058( .درجة فبارسة مديري الًتبية والتعليم للسلوؾ القيادي
التفاعلي وعبلقتها بتطوير األداء اإلداري ؼبديري اؼبدارس .ماجستير .اعبامعة اإلسبلمية .فلسطُت.

 الصلييب ،عائد مصطفى ذياب .)9051( .درجة فبارسة مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة

للقيادة التشاركية وعبلقتها بالفاعلية الذاتية ؼبعلميهم .ماجستير .اعبامعة اإلسبلمية .فلسطُت.
 عابدين ،ؿبمد عبد القادر .)9054( .اإلدارة المدرسية الحديثة .دار الشروؽ للنشر والتوزيع،
عماف.
 العطار ،دعاء .)9090( .أثر أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق ميزة تنافسية :دراسة تطبيقية على

أعضاء ىيئة التدريس جبامعة اؼبلك خالد باؼبملكة العربية السعودية .المجلة الدولية للعلوم التربوية
والنفسية ،المؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية.15-55 ،)86( ،
 العلي ،عبد الستار وقنديلجي ،إبراىيم والعمري ،غساف .)9006( .المدخل إلى إدارة المعرفة .دار
اؼبسَتة ،األردف.
 عواد ،ىبة ؿبمد ( .)9051درجة فبارسة اإلدارة اؼبدرسية إلسًتاتيجيات اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس

الثانوية دبحافظة الليث :دراسة ميدانية .مجلة كلية التربية -جامعة األزىر-163 ،)569( 84 ،
.605

 عياصرة ،علي والفاضل ،ؿبمد( .صاغبة) .االتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في
المؤسسات التربوية .دار اغبامد للنسر والتوزيع .عماف.
 العياصرة ،معن واغبارثي ،خلود .)9051( .درجة فبارسة مديرات اؼبدارس الثانوية دبدينة الطائف
إلسًتاتيجيات اؼبنظمة اؼبتعلمة .المجلة األردنية في العلوم التربوية.48-85 ،)5( 55 ،

 العيسى ،عاصم .)9090( .تصورات معلمي اؼبرحلة الثانوية يف لواء بٍت عبيد دبدينة إربد ؼبدارسهم
كمنظمات متعلمة ،مجلة العلوم التربوية والنفسية.83-53 ،)91( 4 ،

 القريويت ،ؿبمد قاسم .)9059( .السلوك التنظيمي؛ دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي
في منظمات األعمال ،ط .6دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع .األردف .معمري

 الكساسبة ،ؿبمد والفاعوري ،عبَت والعمياف ،ؿبمود .)9050( .دور وظائف إدارة اؼبوارد البشرية يف

اؼبنظمة اؼبتعلمة :دراسة حالة على ؾبموعة الشركات طبلؿ أبو غزالة يف األردف .المجلة األردنية في
إدارة األعمال.538-568 ،)568( 6 ،
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 الكعيب ،عبيد والعمري ،بساـ (" )9053درجة توافر معايَت منظمة التعلم يف اؼبدارس الثانوية العامة

يف اإلمارات العربية اؼبتحدة من وجهة نظر اؼبديرين .المجلة التربوية األردنية-954 ،)4( 8 ،

.982

 ؿبمد ،ظبَتة حسن .)9052( .متطلبات تطوير اؼبدرسة الثانوية دبنطقة األحساء يف ضوء اؼبنظمة
اؼبتعلمة .مجلة كلية التربية -جامعة األزىر.259-658 ،)529( 9 ،

 مركز إعداد القادة للقطاع اغبكومي( .د ت) .القيادة التفاعلية .اعبهاز اؼبركزي للتنظيم واإلدارة،
القاىرة ،مصر.
 مزىر ،رمزي .)9054( .أثر أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة يف السلوؾ اإلبداعي للعاملُت :جامعة فلسطُت
مبوذجا .مجلة كلية فلسطين التقنية لألبحاث والدراسات.400-861 .)6( ،
ً

 مسمح ،نبيل أضبد يوسف )9054( .دور اؼبشرؼ الًتبوي يف تنمية مهارات القيادة التفاعلية لدى
معلمي اللغة اإلقبليزية يف اؼبدارس الثانوية باحملافظات اعبنوبية بدولة فلسطُت ،ماجستير ،جامعة

األقصى ،غزة.

 مصطفى ،صبلح عبد اغبميد .)9004( .اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر.
دار اؼبريخ للنشر ،الرياض.

 معمري ،ؿبمد .)9054( .دور القيادة التشاركية يف ربسُت أداء العاملُت .دكتوراه ،جامعة ؿبمد
خيضر-بسكرة ،اعبزائر.
 النويري ،عبَت .)9056( .درجة توافر أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة
وعبلقتها بأمباط الثقافة التنظيمية السائدة فيها .ماجستير ،أصوؿ الًتبية ،اعبامعة اإلسبلمية ،غزة،

فلسطُت.
 اؽبمشي ،يوسف منصور .)9055( .دور القيادة التفاعلية يف ربسُت األداء لضباط اإلدارة العامة
للمرور .ماجستير ،جامعة نايف للعلوـ األمنية ،الرياض.

 وزارة الًتبية والتعليم الفلسطينية ( .)5446اإلدارة العامة للتخطيط التربوي .غزة ،فلسطُت.

 وزارة الًتبية والتعليم .)9052( .الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي .إحصائيات اإلدارة العامة
للتخطيط الًتبوي بوزارة الًتبية والتعليم العايل ،غزة ،فلسطُت.
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