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)random cluster stratified sample consisted of (294
students. To achieve the study goal, the researcher
developed a questionnaire with adequate validity
and reliability. The research data were analyzed with
means, standard deviation, t-test, one-way analysis
variance (ANOVA), and Tukey test. Findings
revealed that: transformational leadership practiced
at classroom was moderate. There were statistical
differences among degrees to transformational
leadership practicing in the classroom in favor
of female students. There were no statistical
differences among degrees to transformational
leadership practicing in the classroom related to
grade. There were no statistical differences among
degrees of transformational leadership practicing
in the classroom related to specialization branch.
There were statistical differences among degrees
to transformational leadership practicing in the
classroom related to Dora secondary female school
compared to other schools. There were statistical
differences among degrees of transformational
leadership practicing in the classroom related to
Dar-AL Salam secondary female school compared
to Salah AL-Din secondary male school. The
researcher recommended using transformational
’teachers’ leadership at classroom to gain students
trust.
Key Words: classroom administration,
transformational leadership, teacher leadership

ملخص:
تعرف درجة ممار�سة القيادة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ّ
التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا الثانوية من
وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش�،إذ تكون جمتمع
الدرا�سة من طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش يف مدار�س
مدينة دورا والبالغ عددهم ( )1015طالب ًا يف الف�صل الثاين
للعام الدرا�سي ( ،)2016 /2015واختريت عينة ع�شوائية طبقية
طورت
عنقودية مقدارها ( )294طالبا ،لتحقيق هدف الدرا�سة ّ
الباحثة ا�ستبانة للقيادة التحويلية ذات �صدق وثبات منا�سبني،
وعوجلت البيانات با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،وتطبيق اختبار (ت) ( )T-testواختبار (ف) ()ANOVA
واختبار (توكي )Tukey :للمقارنات البعدية ،و�أظهرت النتائج� :أن
درجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س
مدينة دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش
بدرجة متو�سطة.وتوجد فروق دال ًة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات
احل�سابية لدرجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية
يف مدار�س مدينة دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش
واحلادي ع�رش ل�صالح الطالبات .وال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا
بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة ممار�سة القيادة التحويلية
يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة نظر طلبة
ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش تعزى لل�صف .والتوجد فروق
دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة ممار�سة القيادة
التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة
نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش تعزى للفرع .وتوجد
فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة ممار�سة
القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من
وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش ل�صالح مدر�سة
بنات دورا الثانوية مقارنة باملدار�س الأخرى ،ول�صالح مدر�سة
بنات دار ال�سالم الثانوية مقارنة مبدر�سة ذكور �صالح الدين
الثانوية.وقد �أو�صت الباحثة املعلّمني مبمار�سة القيادة التحويلية
بدرجة عالية ،و�أن يعملوا على ك�سب ثقة طلبتهم.
الكلمات املفتاحية :الإدارة ال�صفية ،القيادة التحويلية،
املعلم القائد.

مقدمة:
بالعلم تنه�ض الأمم ،ومهما حاولت النهو�ض بغريه باءت
املحاوالت بالف�شل ،هذه حقيقة يدركها كل ذي عقل وال ي�صعب
فهمها على �أحد ،وهذه احلقيقة دفعت الدول لالهتمام مبجال
التعليم و�إعطائه الأولوية من خالل دعمه باملوارد املادية
والب�رشية ،ورعايته ب�شتى الطرق ،وي�ضعه ال�سا�سة �ضمن �أولويات
براجمهم االنتخابية ،وبعد توليهم احلكم ي�ستخدم م�ستوى التعليم
يف بلدهم م�ؤ�رشا �ضمن م�ؤ�رشات جودة �أدائهم.وتويل البالد العربية
عامة ،وفل�سطني خا�صة التعليم اهتمام ًا كبريا �أ�سوة بغريها من
دول العامل� ،إذ ت�ضع ال�سيا�سات الرتبوية ,وتنفق الأموال لتنفيذها،
وتوظف الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة ،وترعاها باملتابعة والتدريب
من قمة الهرم �إىل �أدناه و�صوال ليدها العاملة على �أر�ض الواقع،
التي تقع عليها م�س�ؤولية عظيمة يف تنفيذ ال�سيا�سات الرتبوية،
وتعليم الأبناء� ،أال وهو املعلّم.
لقد ظهر االهتمام برتبية املعلّم الكفء القادر على �أداء
دوره يف غرفة ال�صف من خالل االهتمام بربامج تربية املعلّمني
وانتهاء بالدورات التدريبية
يف كليات الرتبية يف مرحلة الدرا�سة،
ً
واملتابعة من امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة ،مل�ساعدة املعلّم
يف �إتقان كل ما هو جديد ومنا�سب من خربات لعملية التعليم
والتعلّم .لكن ورغم تلك اجلهود ،وتلك التكاليف ،فقد تعجز الأنظمة
الرتبوية يف تعليم طالب ال يرغب بالتعلّم� ،أو لي�س لديه ثقة

The Degree of Practicing Transformational Leadership at Classroom Administration in Dora›s
Schools from 10th and 11th Grade perspectives

Abstract:
The purpose of this study is to find the degree
of practicing transformational leadership at
classroom administration in Dora’s schools from
10th and 11th grade perspectives. The population
of the study consists of 10th and 11th grade students
at Dora’s schools. Their total number was (1015) in
the second semester teaching year (2015 / 2016). A
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ب�أهمية ما يتعلّم� ،أو ال ميتلك الإح�سا�س الكايف بتحمل م�س�ؤولية
تعلّمه وم�ستقبله ،فمن هنا ي�أتي الدور امل�ؤثر للمعلّم يف الطالب،
الذي يعتمد على امل�ستوى القيادي للمعلّم ،فال بد للمعلّم �أن ال
يكتفي ب�إتقان طرق التدري�س املتنوعة فقط ،بل عليه �أن ميار�س
ال�سلوك القيادي امل�ؤثر الذي يجعل منه قدوة ح�سنة لطلبته ،ويثري
التحدي يف نفو�سهم ،وي�ساعدهم يف فهم الواقع الذي يعي�شونه
وفهم م�شكالته ،و�أن ي�صيغوا حلوال لتلك امل�شكالت ،و�أن يتحدوا
م�سلماتهم ومعتقداتهم التي تعيق تعلّمهم ،من خالل ممار�سة
املعلّمني لأبعاد القيادة التحويلية.
فاملعلّم القائد التحويلي (Transformational teacher
 )leadershipهو املعلّم املعا�رص ،ومعلّم امل�ستقبل� ،إذ ي�ستطيع
ت�أدية عمله ب�أف�ضل �صورة �ضمن البيئة املت�سارعة يف التغيري
والتجديد ،لأنه ميتلك من املهارات وال�صفات التي ت�ساعده
على ذلك ،فقد تو�صل (رودز) ( )Roads، 2011يف درا�سته �إىل
التحويليني؛معلّمون مت�أملون ،ومتعاونون،
� ّأن املعلّمني القادة
ّ
ومرنون ،ويتعلّمون طيلة حياتهم.و�أنهم ميلكون ح�س ًا �أخالقي ًا
عظيماً ،ويزرعون قيمهم يف نفو�س طلبتهم ،فهم القدوة احل�سنة،
تفجر
وهم من يولدون الدافعية امللهمة يف نفو�س الطلبة ،التي ّ
طاقاتهم �إىل �أق�صى امل�ستويات ويرف�ضون الثبات واجلمود،
والتقليد ،ويعززون التغيري والتجديد واالبتكار ،بعيدا عن التحيز
النمطي النمطي وال�ضيق يف التفكري ،وهذا ما انعك�س �إيجابا على
حت�صيل الطلبة عند(ريت�شارد و نوالند) (Richard and Noland،
)2014عندما بحثا العالقة بني �سلوك املعلّم القائد التحويلي
ودافعية الطلبة وحت�صيلهم الدرا�سي .و�أ�شارت نتائج درا�سة
(كيم) (� )Kim، 2012إىل �أن الطلبة يظهرون تعلّما �أكرث ،ور�ض ًا
�أكرث ،ويقدمون �أن�شطة �أكرث مع ممار�سة معلّميهم ل�سلوك القائد
التحويلي .وقد قام (بويد) ( )Boyd، 2009بدرا�سة حالة معلّمة
يف ال�سنة الأوىل للتدري�س يف مدر�سة (وورد ويل�سون) الثانوية
يف �أمريكا� ،إذ متكنت هذه املعلّمة باالعتماد على ال�سلوك القيادي
التحويلي بالت�أثري يف �سلوك التالميذ وحت�سني حت�صيلهم ،ب�أن
حتولوا من طلبة م�شاغبني ومهملني و�ضعيفي التح�صيل �إىل
مناذج لعلماء وك ّتاب مبدعني.
ونظرا لواقع كثري التناق�ضات والذي تعي�شه املدر�سة
الفل�سطينية،والظروف التي يفر�ضها االحتالل؛حيث �أب�سطها
تذبذب يف التمويل نتيجة حتكم االحتالل به و�أ�شدها خطراً
الإغالقات املفاجئة للمدار�س واملتكررة دون مربر ،و�إيذاء الطلبة
ج�سديا ونف�سيا ،وغريها من الظروف القا�سية ،التي تولد الإحباط
لدى الطلبة ،وت�ضعف العزمية يف نفو�سهم ،كان ال بد من التغيري
يف الآلية التي تدار بها �صفوفهم ،ويتعامل فيها املعلّم مع الطلبة
من خالل ا�ستخدام القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية ،التي
متحو تلك الآثار ال�سلبية ،وتنمي لديهم الثقة بالنف�س ،وال�شعور
التعرف �إىل درجة
بامل�س�ؤولية؛ لذلك جاءت هذه الدرا�سة بهدف
ّ
ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة
دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش.

ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية ،يف مدار�س مدينة
دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش؟

أسئلة الدراسة:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما هي درجة ممار�سة القيادة التحويلية
يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة نظر طلبة
ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف درجة ممار�سة القيادة
التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة
نظر طلبة ال�صفني العا�رش  واحلادي ع�رش  باختالف متغريات
الدرا�سة (جن�س الطلبة ،وال�صف ،والفرع ،واملدر�سة)؟

فرضيات الدراسة:
وهي:

انبثقت الفر�ضيات الأربعة الآتية من �س�ؤال الدرا�سة الثاين

♦ ♦الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني املتو�سطات احل�سابية
لدرجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س
مدينة دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش
تعزى جلن�س الطلبة.
♦ ♦الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني املتو�سطات احل�سابية
لدرجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س
مدينة دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش
تعزى لل�صف.
♦ ♦الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني املتو�سطات احل�سابية
لدرجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س
مدينة دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش
تعزى للفرع.
♦ ♦الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني املتو�سطات احل�سابية
لدرجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س
مدينة دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش
تعزى للمدر�سة.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
♦ ♦التعرف �إىل درجة ممار�سة القيادة التحويلية يف
الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة نظر طلبة
ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر متغريات الدرا�سة :جن�س الطلبة،
وال�صف ،والفرع ،واملدر�سة التي يدر�س فيها الطالب يف وجهة
نظرهم على درجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية
يف مدار�س مدينة دورا.

مشكلة الدراسة:
● ●تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال :ما هي درجة
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واال�ستبدادية ،والقائد التحويلي يعمل ال�صحيح والأ�صوب
ويعي�ش معايري �أخالقية رفيعة يطبقها يف �سلوكه بعيدا عن
ا�ستخدام �سلطته لكل ما فيه اخلري العام وامل�صلحة العامة.
2 .2الدافعية امللهمة (:)Inspirational Motivation
التحويليون �سب ًال ت�شجع من حولهم من
ميار�س القادة
ّ
معنيون ب�إثارة دافعية العاملني
وهم
وتلهمهم،
العاملني
ّ
معهم وبدميومة حتدي هذه الدافعية بهدف حتقيق بعد
اال�ستغراقية يف العمل وتعميق روح الفريق بينهم.
3 .3اال�ستثارة الفكرية ( :)Intellectual Stimulationالقادة
التحويليون حري�صون على حث العاملني وحتفيزهم معهم
ّ
إبتكارية جتديدية ،وي�شجعونهم على
�
دوما
جهودهم
لتكون
ّ
�إعادة تب�رص الأمور التي يتعاملون معها بهدف معاجلتها
بطرق مبتكرة جديدة.
4 .4االعتبار الفردي ( :)Individual Considerationيحر�ص
القائد التحويلي على العناية بحاجات العاملني معه
وتقديرهم واحرتامهم ،ويحر�ص على منوهم املهني ،وميكّن
ك ًال منهم من متطلبات �أداء دوره وفق �أق�صى مقدراته،
و�إمكاناته بهدف حتقيق بعد الإبتكارية يف �إجناز املهام
املناطة بكل منهم( .الطويل)2006 ،
ولأن جناح املعلّم يف �إدارة �صفه يتطلب الإملام بجوانب
معرفية ومهارية عديدة� ،أي�ضا يحتاج املعلّم �إىل تطوير اجلانب
القيادي لديه ،لي�صنع الت�أثري الذي يريد يف طلبته وتغيري �سلوكهم،
وبتطوير الدور القيادي للمعلّم ،ليكون املعلّم القائد(Teacher
 ،)Leadershipفقد بينّ (باوندر) (� )Pounder، 2006أن دور
املعلّم القائد تطور عرب �أربعة مراحل هي:
Ú Úاملرحلة الأوىل :يف هذه املرحلة مل يكن لدور املعلّم
القائد وجو ٌد� ،إذ كان املعلّم ميار�س التعليم فقط ،فقد كان حبي�س
البنى الهرمية للم�ؤ�س�سة التعليمية التي جعلت املعلّم جمرد منفذ
للقرارات التي ي�ضعها م�س�ؤول امل�ؤ�س�سة.
Ú Úاملرحلة الثانية� :أ�صبح املعلّم ميار�س التعليم مب�ستوى
حمدود من القيادة ،فاملعلّم القائد يف هذه املرحلة بقي دوره
يرتكز على عملية التعليم ،مع ممار�سة بع�ض الأدوار القيادية
التي ال زالت حمددة بحدود امل�ؤ�س�سة الهرمية ،فما زال املعلّم
مقيداً بتدري�س املواد بالطريقة التي ر�سمها له م�صممو التعليم
ومطورو املناهج.
Ú Úاملرحلة الثالثة :يف هذه املرحلة تطور دور املعلّم
القائد حتى �أ�صبح بحالة من التكامل ما بني التعليم والقيادة،
�إذ �أ�صبح �أمامه فر�صة ملمار�سة مهاراته القيادية �إىل جانب
مهاراته التعليمية ،وبرزت من خالل م�ساهمة املعلّم القائد
بتطوير املناخ التعليمي للمدر�سة ،وانعك�س �إيجابا على املناخ
املدر�سي التعليمي ،وتركيبة املدر�سة ،والعالقات يف املدر�سة،
وتطور النمو املهني للمعلّمني.
Ú Úاملرحلة الرابعة :هي مرحلة املعلّم القائد التحويلي
( ،)Transformational Teacher Leadershipيعد املعلّم التحويلي
معلّما مثاليا يف ال�صف من حيث فهمه لنظرية التعليم وممار�سته،
وامتالكه املعرفة القائمة على البحث والتعلّم والتعليم ،فهو معلّم

أهمية الدراسة ومربراتها:
♦ ♦ت�شكل هذه الدرا�سة درا�سة �سابقة لدرا�سات قادمة يف
جمال القيادة التحويلية ال�صفية.
♦ ♦اخلروج بتو�صيات ي�سهم تطبيقها يف تطوير الواقع
الرتبوي يف مدار�س مدينة دورا.

حدود الدراسة:
حتددت هذه الدرا�سة باحلد الزماين :الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي 2016 / 2015م ،واحلد املكاين :مدار�س مدينة
دورا ،واحلد الب�رشي :طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄مدينة دورا :مدينة فل�سطينية تقع يف اجلنوب الغربي
من مدينة اخلليل وتتبع حمافظتها .اخلليل ،وتقع.
◄◄مدار�س مدينة دورا :هي املدار�س التي تقع �ضمن حدود
بلدية مدينة دورا.
◄◄ال�صفان العا�رش  واحلادي ع�رش :ميثالن �صفني من
ال�صفوف املدر�سية وفق ال�سيا�سة الرتبوية لدولة فل�سطني� ،إذ ت�ضم
مرحلة الدرا�سة يف املدار�س اثني ع�رش �صفا تبد�أ بال�صف الأول
وتنتهي بال�صف الثاين ع�رش.
◄◄القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية :هي القيادة
التي تعمل على تغيري دور الطلبة من جمرد متلقني للمعلومات
�إىل طلبة مبدعني ومنتجني ،وطموحني مب�ستقبل م�رشق ،وعلى
قدر كبري من حتمل امل�س�ؤولية يف جو ت�سوده الثقة املتبادلة بني
الطلبة ومعلّميهم ،تقوم على �أ�سا�س �أخالقي ،يكون املعلّم ملهما،
وقدوة ح�سنة لطلبته ،ويبث فيهم روح التحدي ،وي�شجعهم على
التفكري االبتكاري التجديدي ،وملبيا حلاجاتهم الفردية.

اإلطار النظري للدراسة:
ناق�ش الإطار النظري مفهوم القيادة التحويلية و�أبعادها،
ومفهوم القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية و�إمكانية تطبيقها
يف ال�صف.
القيادة التحويلية (:)Transformational leadership
تعرف القيادة التحويلية ب�أنها تلك العملية التي تغيرّ
ّ
الأفراد واملنظمات وحتولهم من واقع الثبات واجلمود والإمعة،
فعال ملتطلبات الأدوار
�إىل واقع دينامكي متنام يرمي �إىل حتقيق ّ
عرب تو�سيع هام�ش حرية حركة امل�ستخدمني �آخذين بعني النظر
الن�سق �ألقيمي والأخالقي واملعايري والأهداف والغايات التي
تتعاي�ش معها النظم للأبد( .الطويل� ،2006 ،ص )201
وت�ضم القيادة التحويلية �أربعة �أبعاد هي:
1 .1الت�أثري املثايل (� :)Idealized Influenceإذ �إن القادة
التحويليني ميثلون قدوة ح�سنة للعاملني ،يك�سبون
ّ
ثقة العاملني عرب تقدمي االهتمام بحاجات الآخرين
على حاجاتهم ال�شخ�صية ،ف�سلوكهم بعيد عن الت�سلط
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�أخالقي فهي ال قيمة لها ،و�أن �أي تغيري ال ي�صاحبه تغيري يف
املنظومة القيمية للفرد لن يكون تغيرياً حقيقيا ،و�سيكون تغيريا
عر�ضي ًا يزول �رسيعا بزوال امل�ؤثر اخلارجي ،وهذه القاعدة ال ب ّد
الرتبويون عامة واملعلّمون خا�صة ،حتى ي�ساعدهم
�أن يدركها
ّ
يف �إحداث التغيري املطلوب يف �سلوك تالميذهم ،ليمار�سوا ال�سلوك
الناجم عن منظومة قيمية ي�ؤمن بها الطالب ،ولي�س ال�سلوك
العر�ضي الناجم عن ممار�سة املعلّم لل�سلطة داخل ال�صف� ،رسعان
ما ينتهي ال�سلوك بانتهاء ال�سلطة �أو غيابها ،بل ي�صبح الطالب
معلّم ًا لنف�سه بغياب معلّمه �أو بح�ضوره.
و�ضح (الطويل )2006 ،جمموعة من القيم التي
وقد ّ
تقوم عليها القيادة التحويلية ،والتي يقع على عاتق املعلّم
القائد التحويلي غر�سها يف نفو�س طلبته ،من خالل التزامه بها
ليكون القدوة احل�سنة لطلبته ،وي�ؤثر فيهم ،حتى ت�صبح مكون ًا
�أ�سا�س ًيا لديهم ومن هذه القيم :احلرية والعدالة وامل�ساواة واخلري
وامل�صلحة العامة والرتفع عن الدنايا والتخل�ص من اخلوف
واجلنب والغرية والكراهية ،فاملعلّم التحويلي مينح احلرية
امل�س�ؤولية لطلبته ،ويعاملهم بعدالة لي�أخذ كل منهم حقه يف
التعلّم ،ويعلّمهم التناف�س احلر الراقي البعيد عن الغرية والكراهية
وحب االنتقام.

منفتح على املعرفة ،يطور مهاراته با�ستمرار ،ميتاز بالأداء
الفعال ،وي�ؤثر ت�أثريا فعاال يف البيئة التعليمية واملخرجات،
فاملعلّم القائد التحويلي ي�ستطيع حت�سني حت�صيل طلبته ،وتطوير
�إبداعهم املعتمد على حت�سني ال�سلوك الأخالقي لهم الناجت عن
تطوير منظومة قيمية عالية لدى طلبته حتفزهم نحو العمل بجد
وحتدي الثبات والتغيري من �أجل الإبداع والتميز.
وبذلك برز منط القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية
( )Transformational Classroom Leadershipنتيجة لتطور
مفهوم املعلّم القائد ،وملا للقيادة التحويلية من �أثر ايجابي على
الطلبة لي�صبحوا على درجة عالية من حتمل امل�س�ؤولية وب�أخالق
و�ضح (بويد) ()Boyd، 2009
عالية ،وخمرجات �أف�ضل .لقد ّ
�إمكانية ا�ستخدام القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية من �أجل
حت�سني تعليم الطلبة ،وذلك من خالل املمار�سة العملية لأبعاد
القيادة التحويلية يف ال�صف على النحو الآتي:
 الت�أثري املثايل :من خالل الت�أثري املثايل للمعلّمني
الذين ميثلون القدوة احل�سنة لطلبتهم ،ميكن حت�سني نظرة الطلبة
نحو التعليم ،وم�ساعدتهم يف تكوين �صورة مل�ستقبلهم ،من خالل
الأن�شطة التي ميار�سونها ،الأن�شطة التي ت�ساعدهم يف فهم الواقع
الذي يعي�شونه ،ومناق�شة م�شكالته وطرح احللول املمكنة لتلك
امل�شكالت ،فينعك�س �إيجابا على تعلّم الطلبة� ،إذ تتجه �أنظار
الطلبة نحو حتقيق ما يريدون مب�ستوى عال من الأخالق.
 الدافعية امللهمة :ت�ستخدم الدافعية امللهمة بتوجيه
الطلبة نحو �إيجاد توقعات عالية لدى الطلبة وت�شجيعهم على
التفكري الناقد ،و�إنتاج امل�شاريع البحثية ومناق�شتها يف ال�صف،
حتى يتمكنوا من �إدراك م�سلماتهم وم�سلمات غريهم.
التحويليون
 اال�ستثارة الفكرية :املعلّمون القادة
ّ
ي�ستثريون تفكري طلبتهم مب�ساعدتهم يف حتدي م�سلماتهم
وم�سلمات جمتمعهم ،وم�ساعدتهم يف حتدي معتقداتهم التي حتد
من تفكريهم ،فينتقدون معتقداتهم ب�أنف�سهم ،ويالحظون حتيزهم
حتيزهم ،وتعري�ضهم لوجهات نظر خمتلفة ،و�أخرى مماثلة
لوجهات نظرهم ،وت�شجيعهم على التعبري عن �آرائهم ،وطرح
�أ�سباب مل�شكالت بارزة يف املجتمع ،مما يو�سع �آفاق الطلبة لر�ؤية
العامل من حولهم ب�شكل جيد.
التحويليون
 االعتبار الفردي :ي�ستخدم املعلّمون القادة
ّ
االعتبار الفردي من خالل ا�ستجابتهم الحتياجات التالميذ
وت�شجيعهم يف االعتماد على �أنف�سهم ،وتطوير عالقات وطيدة
مع التالميذ لإيجاد جو من الثقة يف غرفة ال�صف بعيدا عن
والتعرف �إىل م�شكالتهم ال�شخ�صية،
التقليل من مقدرات الطلبة،
ّ
مما ي�شعرهم باالرتياح ،وي�ساعدهم يف ابتكار حلول لها وحتقيق
�أهدافهم.
خال�صة القول يف القيادة التحويلية هو قوله تعاىل( :و�إ ّنك
لعلى خلق عظيم) �سورة القلم �آية رقم( ،)3قالها مادحا لنبيه
الكرمي ،مادحا �إياه ب�أخالقه ،رغم �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ميتلك �صفات ومهارات عديدة ت�ستحق املديح� ،إال �أن يف ذلك
حكمة عظيمة ،وهي �إن مل تكن بقية املهارات واملميزات التي
يتميز بها الر�سول� ،أو �أي �إن�سان من الب�رشية تقوم على �أ�سا�س

الدراسات السابقة:
مت مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة يف جمال ا�ستخدام القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية
و�ضمت الدرا�سات العربية والدرا�سات الأجنبية.
أوال :الدراسات العربية:
من خالل مراجعة الدرا�سات العربية ذات العالقة بالقيادة
التحويلية ،مت اختيار بع�ض الدرا�سات الأكرث قربا من مو�ضوع
تعرف
هذه الدرا�سة وهي :جاءت درا�سة كنعان ( )2014بهدف ّ
درجة توفر �سمات القيادة التحويلية لدى مديري املدار�س
احلكومية الثانوية وعالقتها باالنتماء املهني للمعلّمني من
وجهة نظر املعلّمني يف حمافظات �شمال فل�سطني،و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن درجة توفر �سمات القيادة التحويلية لدى مديري
املدار�س احلكومية الثانوية عالية ،ويوجد ارتباط �إيجابي دال
�إح�صائيا بني درجة توفر �سمات القيادة التحويلية لدى مديري
املدار�س واالنتماء املهني للمعلّم.ويف درا�سة حمدان ()2014
هدفت الدرا�سة �إىل تطوير �أمنوذج قيادي الكرتوين ملديريات
الرتبية والتعليم يف الأردن اعتمادا على �أ�س�س القيادة التحويلية،
وبعد تطبيق اال�ستبانة على جمتمع الدرا�سة ،ومراجعة الأدب
الرتبوي الالزم مت تطوير الأمنوذج املطلوب .وهدفت درا�سة
جيعان (� )2013إىل الك�شف عن واقع القيادة الرتبوية يف
�ضوء القيادة التحويلية كما يراها املعلّمون واملديرون يف
مدار�س القد�س ال�رشقية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن واقع القيادة
التحويلية يف مدار�س القد�س كما يراها املديرون واملعلّمون
متار�س بتقدير متو�سط .وقام ال�رصايرة ( )2012بدرا�سة هدفت
�إىل معرفة العالقة بني درجة ممار�سة مديري مدار�س حمافظة
الكرك للقيادة التحويلية وال�سلوك الإبداعي الفردي ملعلّمي
تلك املدار�س من وجهة نظر املعلّمني� ،أظهرت نتائج الدرا�سة
67

درجة ممارسة القيادة التحويلية في اإلدارة الصفية في مدارس مدينة دورا من وجهة نظر طلبة الصفني العاشر واحلادي عشر

د .انتصار طالب جبر العواودة

الك�شف عن العالقة بني منط القيادة التحويلية للمعلّمني و�سمات
ال�شخ�صية ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،والفعالية يف الإدارة
ال�صفية ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )153معلّما ومعلّمة للّغة
االجنليزية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف) كرمن�شاه (غرب �إيران،
وب�أعمار ترتاوح ما بني (� )21إىل (� )45سنة ومب�ؤهالت علمية
متنوعة :بكالوريو�س ،وماج�ستري ،ودكتوراه ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل النتائج:توجد عالقة �إيجابية بني منط القيادة التحويلية
والإدارة ال�صفية الفعالة .وتوجد عالقة �سلبية لكن متدنية بني
الفعالية يف الإدارة ال�صفية و�سمات ال�شخ�صية :االنب�ساط،
والع�صابية ،واالنفتاح.توجد عالقة ايجابية بني امل�ؤهل العلمي
للمعلّم والفعالية يف الإدارة ال�صفية.وقد �أو�صى الباحث ب�رضورة
تدريب املعلّمني على القيادة التحويلية �إ�ضافة ملعرفتهم يف
جمال تخ�ص�صهم.يف درا�سة قام بها كيم ( )Kim، 2012بعنوان
التعليم التحويلي :ربط نظرية القيادة باملمار�سات العملية يف
تدري�س طلبة الدرا�سات العليا ،طبقت هذه الدرا�سة على طلبة
الدرا�سات العليا يف ق�سم علم النف�س يف جامعة (�شيكاغو)،
هدفت �إىل قيا�س مدى فعالية املمار�سات التعليمية ،من خالل
درا�سة العالقة بني منط القيادة امل�ستخدمة واملخرجات املتوقعة
للتالميذ مثل :الأن�شطة الإ�ضافية التي ي�ؤديها الطلبة ،والتدريب
الفعال ،والر�ضا ،والتعليم املعريف ،والتعليم الفعال� ،أظهرت
نتائج الدرا�سة�:أن طلبة الدرا�سات العليا يظهرون تعلّما �أكرث،
ور�ضا �أكرث ،ويقدمون �أن�شطة �أكرث ،ويثقون مبدربيهم �أكرث عندما
ميار�سون القيادة التحويلية واخل�صائ�ص التحفيزية يف تدريبهم.
و�أظهر الطلبة ا�ستجابات �سلبية نحو :املمار�سات الإدارية ال�سلبية
التي ال تن�سجم مع القيادة التحويلية لدى مدر�سيهم.ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة املاج�ستري والدكتوراة
نحو النمط القيادي ملدر�سيهم�.أجرى بولكن وغودبوي وغريفني
( Griffinو  Goodboyو  )Bolkan، 2011درا�سة بعنوان املعلّم
القائد واال�ستثارة الفكرية لتح�سني حت�صيل الطلبة باالعتماد
على الدافعية الذاتية للتعلّم .هدفت �إىل اختبار �أثر اال�ستثارة
الفكرية �أحد �أبعاد القيادة التحويلية يف تطوير تعلّم التالميذ
من خالل دافعية الطالب للتعلّم ،طبقت هذه الدرا�سة على ()268
طالب ًا جامعيا يف جامعة (نيويورك) .بينت نتائج الدرا�سة �أن
ا�ستخدام بعد اال�ستثارة الفكرية يف القيادة التحويلية يف الإدارة
ال�صفية جعلت طرق الدرا�سة للطلبة �أكرث جدية وعمقا من ذي
قبل.هدفت درا�سة رودز (� )Rhoads، 2011إىل تطوير مفهوم
املعلّمني القادة التحويليني يف �صفوفهم ،من خالل الك�شف عن
خربات املعلّمني التحويليني الذين ميثلون عينة الدرا�سة ،تكونت
عينة الدرا�سة من �ستة معلّمني يعملون يف مدار�س تابعة ملنطقة
�شمال كاليفورنيا التعليمية ،حيث مت جمع البيانات من خالل
املقابالت ال�شخ�صية ،واملالحظات ال�صفية املبا�رشة ،وجملة
التحويليني
الباحثني� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أولئك املعلّمني
ّ
معلّمون مت�أملون ،ومتعاونون ،ومرنون ،ويتعلّمون ب�شكل م�ستمر
طيلة حياتهم�.أجرى بويد ( )Boyd، 2009درا�سة بعنوان ا�ستخدام
درا�سة احلالة يف تطوير نظرية التعليم التحويلي ،طبقت هذه

�أن املديرين ميار�سون القيادة التحويلية بدرجة متو�سطة ،و�أن
املعلّمني ميار�سون ال�سلوك الإبداعي الفردي بدرجة متو�سطة،
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إرتباطية موجبة بني
القيادة التحويلية وال�سلوك الإبداعي الفردي للمعلّمني .ويف
تعرف م�ستوى
درا�سة �أجراها دواين وال�رشيفي ( )2012هدفت �إىل ّ
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة عمان لعملية
�صنع القرار التحويلي وعالقته مب�ستوى دافعيتهم للعمل� ،أظهرت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى ممار�سة مديري املدار�س الثانوية
لعملية �صنع القرار التحويلي كان متو�سطا،وكانت هناك عالقة
ايجابية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ 0.001
بني ممار�سة املديرين لعملية �صنع القرار التحويلي وم�ستوى
تعرف عالقة
دافعيتهم للعمل .هدفت درا�سة ترعاين (� )2010إىل ّ
�سلوك القيادة التحويلية ملديري املدار�س الثانوية يف الأردن
بالتزام املعلّمني املهني وب�أدائهم الوظيفي،بينت النتائج �أن
درجة توفر خ�صائ�ص القيادة التحويلية يف �سلوك املديرين كانت
متو�سطة ،وتبني وجود عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني درجة توافر خ�صائ�ص القيادة
التحويلية يف �سلوك مديري املدار�س الثانوية يف الأردن ودرجة
التزام املعلّمني املهني ،وكذلك تبني وجود عالقة �إيجابية ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني درجة توافر
خ�صائ�ص القيادة التحويلية يف �سلوك مديري املدار�س الثانوية
يف الأردن ودرجة الأداء الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية.
تعرف درجة ممار�سة
�أجرى غرايبة ( )2009درا�سة بهدف ّ
امل�رشفني الرتبويني ل�سلوك القيادة التحويلية وعالقتها مب�ستوى
�أدائهم من وجهة نظر املعلّمني ،وبينت النتائج �أن درجة ممار�سة
امل�رشفني الرتبويني ل�سلوك القيادة التحويلية درجة متو�سطة،
ووجدت عالقة �إرتباطية دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05بني درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني ل�سلوك
القيادة التحويلية وبني �أداء امل�رشفني الرتبويني لها .قام العنزي
تعرف م�ستوى ال�سلوك القيادي
( )2006بتنفيذ درا�سة ،هدفت �إىل ّ
وتعرف عالقة هذا
التحويلي ملديري املدار�س الثانوية ال�سعوديةّ ،
ال�سلوك بالأداء الوظيفي للمعلّمني ،ك�شفت النتائج عن انخفا�ض
م�ستوى ال�سلوك القيادي التحويلي ملديري املدار�س الثانوية
ال�سعودية ،وك�شفت �أي�ضا عن انخفا�ض م�ستوى الأداء الوظيفي
للمعلّمني ،و�أ�شارت �إىل عدم وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا
بني م�ستوى الأداء الوظيفي للمعلمني وامل�ستوى العام لل�سلوك
القيادي التحويلي ملديري املدار�س الثانوية.
ثانيا :الدراسات األجنبية:
�أجرى نوالند و ريت�شارد ()Noland and Richard،2014
درا�سة بعنوان العالقة بني التعليم التحويلي ودافعية التالميذ
وحت�صيلهم الدرا�سي� ،إذ هدفت �إىل معرفة العالقة بني القيادة
التحويلية للمعلّمني ودافعية الطلبة وحت�صيلهم الدرا�سي ،طبقت
هذه الدرا�سة على ( )273طالبا من طلبة جامعة جنوب �أمريكا
من طلبة البكالوريو�س ،وتو�صل الباحثان �إىل نتائج �أهمها:
توجد عالقة ايجابية بني التعليم التحويلي ودافعية الطلبة،
وتوجد عالقة ايجابية بني التعليم التحويلي وحت�صيل الطلبة
الدرا�سي .قام الكباري ( )Aliakbari، 2013بدرا�سة هدفت �إىل
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الدرا�سة على معلّمة يف ال�سنة الأوىل للتدري�س يف مدر�سة (وورد
ويل�سون) الثانوية ،هدفت هذه الدرا�سة �إىل حت�سني حت�صيل الطلبة
بتطبيق القيادة التحويلية يف تعليمهم ،وكانت النتيجة التحول
الكبري يف �سلوك التالميذ وحت�صيلهم الدرا�سي ،ب�أن حتولوا من
طلبة م�شاغبني ومهملني و�ضعيفي التح�صيل �إىل مناذج لعلماء
وك ّتاب مبدعني .قام باوندر ( )Pounder، 2008بدرا�سة هدفت
�إىل معرفة العالقة بني منط القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية
ونوعية املخرجات لهذا ال�صف ،طبقت هذه الدرا�سة يف جامعة
(هونغ كونغ) على طلبة البكالوريو�س يف كلية �إدارة الأعمال،
�أثبتت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية بني ممار�سة القيادة
التحويلية يف غرفة ال�صف واملخرجات النهائية لل�صف الذي يدار
بالقيادة التحويلية.

املتغري

املدر�سة

النتائج وتفسريها:
وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:

جدول ()1

◄◄ال�س�ؤال الأول :ما هي درجة ممار�سة القيادة التحويلية
يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة نظر طلبة
ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش؟

العينة موزعة حسب خصائص طلبة الصفين العاشر والحادي عشر

اجلن�س

ال�صف

الفرع

ذكر

145

�أنثى

149

العا�رش الأ�سا�سي

168

احلادي ع�رش

126

العلمي

53

العلوم الإن�سانية

73

294

126

ذكور ماجد �أبو �رشار الثانوية

96

32.65

وت�ضم :املتغري التابع وهو :درجة ممار�سة القيادة
التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا.املتغريات
امل�ستقلة وهي:اجلن�س :جن�س الطلبة امل�ستجيبني مب�ستويني ذكر،
و�أنثى .وال�صف :وهو مب�ستويني هما ال�صف العا�رش وال�صف
احلادي ع�رش .والفرع :وهو مب�ستويني هما الفرع العلمي وفرع
العلوم الإن�سانية .واملدر�سة :وهو ب�أربع م�ستويات هي :مدر�سة
بنات دورا الثانوية ،وبنات دار ال�سالم الثانوية ،وذكور �صالح
الدين الثانوية ،وذكور ماجد �أبو �رشار الثانوية.

ا�ستخدم املنهج الو�صفي يف هذه الدرا�سة.وتكون من طلبة
ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش يف مدار�س مدينة دورا للف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  ،2016 /2015والبالغ
عددهم ( )1015طالب ًا وطالبة .واختريت عينة طبقية عنقودية
ع�شوائية عددها ( ،)306بلغ عدد �أفراد العينة التي اعتمدت
�إجاباتهم ( )294ومتثل ( )% 29من املجتمع فهي عينة ممثلة،
واجلدول رقم ( )1يبني خ�صائ�ص �أفراد العينة.

294

ذكور �صالح الدين الثانوية

49

16.67

متغريات الدراسة:

جمتمع الدراسة ،وعينتها ،ومنهجها ،واألداة:

املتغري

بنات دورا الثانوية

67

294

22.79

طورت الباحثة ا�ستبانة لقيا�س
لتحقيق هدف الدرا�سةّ ،
درجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية ،باال�ستعانة
بالأدب الرتبوي ،تكونت من ( )32فقرة موزعة على �أربعة
جماالت متثل �أبعاد القيادة التحويلية وهي :الت�أثري املثايل،
والدافعية امللهمة ،واال�ستثارة الفكرية ،واالعتبار الفردي ،بواقع
ثماين فقرات لكل جمال.مت التحقق من �صدق الأداة بعر�ضها على
املحكمني ،والأخذ بتو�صياتهم .ومت ح�ساب درجة الثبات الكلية
لال�ستبانة با�ستخدام اختبار (كرونباخ �ألفا)(  (�Cronbach′s Al
 )phaوكانت النتيجة �أن درجة الثبات الكلية لال�ستبانة ()0.93
وهي درجة تدل على منا�سبة اال�ستبانة للبحث.

من خالل مراجعة الدرا�سات العربية ال�سابقة عرثت الباحثة
على الدرا�سات التي تناولت القيادة التحويلية من حيث تو ّفر
�أبعادها لدى مديري الرتبية ،وامل�رشفني الرتبويني ،ومديري
املدار�س ،ودرا�سة �أثر بع�ض املتغريات على ممار�سة �أبعاد القيادة
التحويلية .ومل تعرث الباحثة على درا�سات عربية تناولت القيادة
التحويلية يف الإدارة ال�صفية .ومن خالل مراجعة الدرا�سات
الأجنبية التي تناولت القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية ،منها
ما در�س العالقة بني القيادة التحويلية ال�صفية ودافعية الطلبة
للتعلّم� ،أو درا�سة �أثر بع�ض املتغريات يف القيادة التحويلية .ومل
تعرث الباحثة على درا�سات �سابقة تت�شابه مع هذه الدرا�سة من
حيث املتغريات.

م�ستوى املتغري

بنات دار ال�سالم الثانوية

82

27.89

أداة الدراسة:

التعقيب على الدراسات السابقة:

العدد املجموع

م�ستوى املتغري

العدد املجموع

الن�سبة
املئوية

الن�سبة
املئوية
49.31

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على
جماالت اال�ستبانة التي متثل �أبعاد القيادة التحويلية ،والدرجة
الكلية لال�ستبانة ،وكانت درجة املمار�سة متو�سطة كما يت�ضح
يف اجلدول رقم (� )2أدناه.

50.68
57.14
42.29
18.02
24.30
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جدول ()2

املجال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ممارسة القيادة التحويلية في اإلدارة
الصفية حسب مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للممارسة مرتبة تنازليا

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

الدافعية امللهمة

3.38

0.90

متو�سطة

الت�أثري املثايل

3.11

0.84

متو�سطة

اال�ستثارة الفكرية

3.10

0.87

متو�سطة

االعتبار الفردي

2.87

0.88

متو�سطة

3.12

0.79

متو�سطة

املجال

الدرجة الكلية

ذكر

145

2.77

�أنثى

149

2.97

0.84

ذكر

145

3.04

0.88

�أنثى

149

3.72

0.78

ذكر

145

2.80

0.82

�أنثى

149

3.40

0.81

الدرجة
الكلية
لال�ستبانة �أنثى

145

2.87

0.79

149

3.36

0.73

االعتبار
الفردي
الدافعية
امللهمة
اال�ستثارة
الفكرية

ذكر

املجال
الت�أثري
املثايل

جن�س
الطلبة

العدد

ذكر

145

2.88

0.84

�أنثى

149

3.34

0.78

4.96

292

0.00

1.98

6.96

6.26

5.48

292

292

292

292

0.05

0.00

0.00

0.00

Ú Úالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة
ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة
دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش تعزى
لل�صف.
الختبار الفر�ضية الثانية ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مدار�س
مدينة دورا ملجاالت اال�ستبانة والدرجة الكلية ح�سب ال�صف،
وملعرفة �إن كانت املتو�سطات احل�سابية دالة �إح�صائيا مت ح�ساب
اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،وكانت النتيجة �أ ّنه ال توجد فروق
دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة ممار�سة القيادة
التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة
نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش تعزى لل�صف ،وبالتايل
قبلت الفر�ضية ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك:
جدول ()4

جدول ()3

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

قيمة
(ت)

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية

وقد تف�رس هذه النتيجة باالعتماد على طبيعة الثقافة
الذكورية يف املجتمع الفل�سطيني خا�صة واملجتمعات ال�رشقية
عموما ،اذ �إن املعلّمني الذكور مييلون لل�سلطوية يف القيادة بفعل
الرتبية االجتماعية التي تربوا عليها ،والتي متنحهم ال�سلطة منذ
نعومة �أظفارهم ،وهذا ما يتناق�ض مع حقيقة القيادة التحويلية
التي تنبذ ال�سلطوية وتركز على غر�س القيم ،والت�أثري ،وهذا ينا�سب
الطبيعة الأنثوية يف املجتمع الفل�سطيني �إذ َتربت املعلّمات
الإناث على االلتزام بالقيم وتقود من منطلق قيمي والت�أثري ،ال
من منطلق �سلطوي وهو ما ين�سجم مع حقيقة القيادة التحويلية.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة في مدارس
مدينة دورا لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية حسب الصف ،ونتائج اختبار (ت) للعينات
المستقلة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة في مدارس
مدينة دورا لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية حسب جنس الطلبة ،ونتائج اختبار (ت)
للعينات المستقلة.

قيمة
(ت)

جن�س
الطلبة

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
0.90

يت�ضح من اجلدول (� )2أن ممار�سة �أبعاد القيادة التحويلية
جميعها ممار�سة متو�سطة ،ويعد جمال الدافعية امللهمة الأعلى
ممار�سة ،وجمال االعتبار الفردي الأقل ممار�سة ،وهذا يف�رس
�أن �أكرث املمار�سات للقيادة التحويلية لدى املعلّمني تتمثل يف
تعزيز الدافعية امللهمة يف نفو�س الطلبة ،و�أن اهتمامات املعلّمني
بحاجات الطلبة الفردية �أقل ما يكون.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف درجة ممار�سة القيادة
التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة
نظر طلبة ال�صفني العا�رش  واحلادي ع�رش  باختالف متغريات
الدرا�سة (جن�س الطلبة ،وال�صف ،والفرع ،واملدر�سة)؟
متت الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من خالل اختبار الفر�ضيات
الأربعة التي انبثقت عنه ،وكانت النتائج على النحو الآتي:
Ú Úالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة
ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة
دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش تعزى
جلن�س الطلبة؟
الختبار الفر�ضية الأوىل ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مدار�س
مدينة دورا ملجاالت اال�ستبانة والدرجة الكلية ح�سب جن�س
الطلبة ،وملعرفة �إن كانت املتو�سطات احل�سابية دالة �إح�صائيا
فقد مت ح�ساب اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،وتبني وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف املتو�سطات احل�سابية لدرجة ممار�سة
القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من
وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش ل�صالح الإناث،
�أي �أن الفر�ضية رف�ضت،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك:

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية
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املجال
الت�أثري
املثايل

70

ال�صف

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

العا�رش

168

احلادي
ع�رش

126

3.08
3.15

قيمة
(ت)

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية

0.79
0.90

0.66

292

0.51
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املجال
االعتبار
الفردي
الدافعية
امللهمة
اال�ستثارة
الفكرية

ال�صف

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

العا�رش

168

2.83

0.90

احلادي
ع�رش

126

2.94

0.85

العا�رش

168

3.36

0.84

احلادي
ع�رش

126

3.42

0.96

العا�رش

168

3.03

0.82

احلادي
ع�رش

126

3.21

0.93

العا�رش

168

3.07

0.76

126

3.18

0.84

الدرجة
الكلية احلادي
لال�ستبانة ع�رش

قيمة
(ت)

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية

املجال

1.08

292

0.28

0.60

292

0.55

اال�ستثارة
الفكرية

1.78

292

0.08

الدرجة
الكلية العلوم
لال�ستبانة الإن�سانية

1.12

292

0.26

الت�أثري
املثايل
االعتبار
الفردي

العلمي

53

3.18

العلوم
الإن�سانية

73

3.13

0.93

العلمي

53

3.00

0.80

العلوم
الإن�سانية

73

2.89

0.88

0.72

124

73

3.39

0.92

العلمي

53

3.29

0.97

العلوم
الإن�سانية

73

3.15

0.90

العلمي

53

3.23

0.85

73

0.85

3.14

0.84

124

0.40

0.60

124

0.55

جدول ()6

0.86
0.31

العلوم
الإن�سانية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة في مدارس
مدينة دورا لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية حسب المدرسة

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية
124

3.46

للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مدار�س
مدينة دورا ملجاالت اال�ستبانة والدرجة الكلية ح�سب املدر�سة،
ولوحظ فروق بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة ممار�سة القيادة
التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة دورا من وجهة
نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش تعزى للمدر�سة
واجلدول( )6يو�ضح ذلك:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة في مدارس
مدينة دورا لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية حسب الفرع ونتائج اختبار (ت) للعينات
المستقلة.

املجال

53

1.03
0.37

124

0.72

Ú Úالفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة
ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة
دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش تعزى
للمدر�سة.

جدول ()5

قيمة
(ت)

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

وميكن تف�سري النتيجة ب�أن طلبة الفرعني:الفرع العلمي
وفرع العلوم الإن�سانية لديهم درجة التقدير متقاربة لدرجة
ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية ،و�أن الفروق يف
املتو�سطات احل�سابية مل ت�صل مل�ستوى الداللة الإح�صائية،
وبالتايل ف�إن معلّمي الفرع العلمي ومعلّمي فرع العلوم الإن�سانية
ميار�سون القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية بدرجة متقاربة
فمعلمو الفرعني يعملون حتت الظروف نف�سها ويت�أثرون بالإدارة
املدر�سية نف�سها.

الختبار الفر�ضية الثالثة ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مدار�س
مدينة دورا ملجاالت اال�ستبانة والدرجة الكلية ح�سب الفرع،
وملعرفة �إن كانت فروق فروق املتو�سطات احل�سابية دالة �إح�صائيا
مت ح�ساب اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،وكانت النتيجة �أنه
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة
ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س مدينة
دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش تعزى
للفرع� ،إذ قبلت الفر�ضية،واجلدول ( )5يو�ضح ذلك:

الفرع

العلمي

الدافعية
امللهمة

ميكن تف�سري هذه النتيجة �أن طلبة ال�صفني العا�رش
واحلادي ع�رش يدر�سون حتت الظروف نف�سها يف املدر�سة نف�سها،
و� ّأن املعلّمني الذين يعلمون هم لكال ال�صفني ،ودرجة الن�ضج
عند كال ال�صفني متقاربة ،وبذلك من الطبيعي �أن تكون درجة
تقديرهم للممار�سات التحويلية درجة متقاربة ،و�أن الفروق بني
املتو�سطات احل�سابية مل ت�صل لدرجة الداللة الإح�صائية.
Ú Úالفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني املتو�سطات احل�سابية
لدرجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س
مدينة دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش
تعزى للفرع.

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

الفرع

قيمة
(ت)

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية

املدر�سة

بنات دار
ال�سالم
الثانوية

0.76

0.48

71

املتو�سط
احل�سابي
العدد
االنحراف
املعياري

الت�أثري
املثايل

االعتبار
الفردي

3.05

2.59

الدرجة
الدافعية اال�ستثارة
الكلية
امللهمة الفكرية
لال�ستبانة
3.42

3.05

3.03

82

82

82

82

82

0.76

0.81

0.79

0.77

0.71
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املدر�سة

بنات دورا
الثانوية

ذكور
ماجد
�أبو �رشار
الثانوية
ذكور
�صالح
الدين
الثانوية

الدرجة
الكلية
للمدار�س

املتو�سط
احل�سابي

الت�أثري
املثايل

االعتبار
الفردي

الدرجة
الدافعية اال�ستثارة
الكلية
امللهمة الفكرية
لال�ستبانة

3.71

3.43

4.08

3.82

3.76

67

67

67

67

67

0.62

0.63

0.61

0.63

0.53

2.98

2.89

3.16

2.88

2.97

96

96

96

96

96

0.80

0.89

0.84

0.81

0.76

2.68

2.55

2.81

2.66

2.67

49

49

49

49

49

0.89

0.88

0.91

0.83

0.80

3.11

2.87

3.38

3.10

3.12

العدد

294

294

294

294

294

االنحراف
املعياري

0.84

0.88

0.90

0.87

0.79

العدد
االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
العدد
االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
العدد
االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي

املجال

الدافعية
امللهمة

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

اال�ستثارة
الفكرية

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

بني
املجموعات
الدرجة
الكلية داخل
لال�ستبانة املجموعات
املجموع
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درجة
متو�سط قيمة (ف)
الداللة
املربعات املح�سوبة
الإح�صائية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

53.23

3

17.74

182.15

290

0.63

235.38

293

49.94

3

16.65

170.54

290

220.48

293

40.04

3

13.35

145.01

290

0.50

185.05

293

28.25

28.31

0.00

0.00

0.59

26.69

0.00

وملعرفة اجتاه تلك الداللة الإح�صائية ل�صالح � ٍّأي من
مدار�س مدينة دورا ,طبق اختبار توكي للمقارنات البعدية،
ويت�ضح ذلك يف اجلدول (:)8
جدول ()8
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لتحديد اتجاه الداللة اإلحصائية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة في مدارس مدينة دورا لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية حسب المدرسة.

وملعرفة �إن كانت تلك الفروق يف املتو�سطات احل�سابية
دالة �إح�صائيا �أم ال ،طبق اختبار (ف) للعينات امل�ستقلة ،وكانت
النتيجة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية
لدرجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية يف مدار�س
مدينة دورا من وجهة نظر طلبة ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش
تعزى للمدر�سة� ،إذ قبلت الفر�ضية ،واجلدول ( )7يو�ضح ذلك:

املجال

املدر�سة

بنات دار ال�سالم
الثانوية

جدول ()7
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (ف) للعينات المستقلة لتقديرات أفراد عينة الدراسة
في مدارس مدينة دورا لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية حسب المدرسة

املجال

الت�أثري
املثايل

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

االعتبار
الفردي

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

درجة
متو�سط قيمة (ف)
الداللة
املربعات املح�سوبة
الإح�صائية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

34.98

3

11.66

171.21

290

0.59

206.19

293

32.76

3

10.92

192.01

290

0.66

224.76

293

19.75

بنات دورا
الثانوية

0.00

الت�أثري املثايل

16.49

ذكور ماجد
الثانوية

0.00

ذكور �صالح
الدين الثانوية
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املدر�سة
بنات دورا
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
بنات دورا
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
بنات دورا
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية

م�ستوى الداللة
الإح�صائية
0.00
0.93
0.05
0.00
0.00
0.00
0.93
0.00
0.13
0.05
0.00
0.13
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املجال

املدر�سة

بنات دار ال�سالم
الثانوية

بنات دورا
الثانوية
االعتبار الفردي
ذكور ماجد
الثانوية

ذكور �صالح
الدين الثانوية

بنات دار ال�سالم
الثانوية

بنات دورا
الثانوية
الدافعية امللهمة
ذكور ماجد
الثانوية

ذكور �صالح
الدين الثانوية

املدر�سة

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

بنات دورا
الثانوية

0.00

ذكور ماجد
الثانوية

0.08

ذكور �صالح
الدين الثانوية

0.99

بنات دار ال�سالم
الثانوية

0.00

ذكور ماجد
الثانوية

0.00

ذكور �صالح
الدين الثانوية

0.00

بنات دار ال�سالم
الثانوية

0.08

بنات دورا
الثانوية

0.00

ذكور �صالح
الدين الثانوية

0.08

بنات دار ال�سالم
الثانوية

0.99

بنات دورا
الثانوية

0.00

ذكور ماجد
الثانوية

0.08

بنات دورا
الثانوية

0.00

ذكور ماجد
الثانوية

0.13

ذكور �صالح
الدين الثانوية

0.00

بنات دار ال�سالم
الثانوية

0.00

ذكور ماجد
الثانوية

0.00

ذكور �صالح
الدين الثانوية

0.00

بنات دار ال�سالم
الثانوية

0.13

بنات دورا
الثانوية

0.00

ذكور �صالح
الدين الثانوية

0.06

بنات دار ال�سالم
الثانوية

0.00

بنات دورا
الثانوية

0.00

ذكور ماجد
الثانوية

0.06

املجال

املدر�سة

بنات دار ال�سالم
الثانوية

بنات دورا
الثانوية
اال�ستثارة الفكرية
ذكور ماجد
الثانوية

ذكور �صالح
الدين الثانوية

بنات دار ال�سالم
الثانوية

بنات دورا
الثانوية
الدرجة الكلية
لال�ستبانة
ذكور ماجد
الثانوية

ذكور �صالح
الدين الثانوية

املدر�سة
بنات دورا
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
بنات دورا
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
بنات دورا
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية
بنات دورا
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
بنات دورا
الثانوية
ذكور �صالح
الدين الثانوية
بنات دار ال�سالم
الثانوية
بنات دورا
الثانوية
ذكور ماجد
الثانوية

م�ستوى الداللة
الإح�صائية
0.00
0.44
0.03
0.00
0.00
0.00
0.44
0.00
0.36
0.03
0.00
0.36
0.00
0.96
0.03
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
0.07
0.03
0.00
0.07

يالحظ من اجلدول (� )8أن اجتاه الداللة الإح�صائية ل�صالح
مدر�سة بنات دورا الثانوية على جماالت الدرا�سة الأربعة (الت�أثري
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تغيريه وحتقيق امل�ستقبل اجلميل الذي يريدون.
6 .6تطبيق درا�سات �أخرى يف القيادة التحويلية يف الإدارة
ال�صفية ،مبجتمعات �أخرى غري جمتمع الدرا�سة هذه،
ومبتغريات �أخرى.

املثايل ،واالعتبار الفردي ،والدافعية امللهمة ،واال�ستثارة
الفكرية) وكذلك على الدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يعني �أن
درجة ممار�سة القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية من وجهة
نظر �أفراد عينة الدرا�سة يف مدر�سة بنات دورا الثانوية �أكرث من
ممار�ستها يف كل من بنات دار ال�سالم الثانوية ،وذكور ماجد �أبو
�رشار الثانوية ،وذكور �صالح الدين الثانوية .وميكن �أن تعزى
هذه النتيجة لطبيعة الإدارة يف مدر�سة بنات دورا الثانوية ،رمبا
ال�سلوك الإداري يف مدر�سة بنات دورا الثانوية �أقرب للقيادة
التحويلية فانعك�س �إيجابا على �سلوك معلّماتها مقارنة بغريها
من املدار�س� ،أو قد تكون الجتماع �أمرين معا يعززان القيادة
التحويلية وهما الطبيعة الأنثوية يف املعلّمات التي تعتمد القيم
يف الت�أثري يف الآخرين مقارنة بامليل نحو ا�ستخدام الأ�سلوب
ال�سلطوي ،واملهمة امللقاة على عاتق املعلّمات بتدري�س الثاين
ع�رش الذي ي�شكل الن�سبة الأكرب من جمموع الطالبات ،فكان ال بد
لتحمل
املدر�سات بغر�س قيم القيادة التحويلية وذلك
ِّ
من �أن تهتم ّ
الطالبات م�س�ؤولية التعلّم واالجتهاد من �أجل النجاح والتفوق يف
الثانوية العامة.
ويالحظ من اجلدول ( )8اجتاه الداللة الإح�صائية ل�صالح
مدر�سة بنات دار ال�سالم الثانوية مقارنة مبدر�سة �صالح الدين
الثانوية على ثالثة جماالت هي :الت�أثري املثايل ،والدافعية
امللهمة ،واال�ستثارة الفكرية ،وعلى الدرجة الكلية لال�ستبانة،
تت�شابه هاتان املدر�ستان يف نوعية فئة الطلبة مقارنة بغريهن
من املدار�س الأخرى ،وهو �أن طلبتهما جميعا من ال�صفني العا�رش
الأ�سا�سي واحلادي ع�رش للعلوم الإن�سانية ،فال يوجد فيهما ال�صف
الثاين ع�رش بفرعيه العلمي والعلوم الإن�سانية ،لذلك قد تعود �أ�سباب
الفروق الدالة �إح�صائي ًا ل�صالح مدر�سة بنات دار ال�سالم لطبيعة
�إدارة املدر�سة مقارنة ب�إدارة مدر�سة ذكور �صالح الدين الثانوية،
وقد يكون للفروق بني اجلن�سني من حيث ا�ستخدام ال�سلطة و القيم
يدر�س بها معلّمات� ،أما مدر�سة
يف الإدارة ،فمدر�سة دار ال�سالم ّ
فيدر�س بها معلّمون ،والإناث �أقرب ال�ستخدام
�صالح الثانوية ّ
القيم مقارنة بال�سلطة ،وهذا �أقرب للقيادة التحويلية ،ويت�ضح من
خالل املجاالت الثالثة� ،أما جمال االعتبار الفردي فال فروق دالة
بني املدر�ستني مما يعني �أن تلبية االحتياجات اخلا�صة للطلبة
والطالبات مت�ساوية عند املعلمني واملعلمات.
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يف ظل النتائج ال�سابقة �أو�صت الباحثة بالتو�صيات الآتية:
1تدريب املعلّمني يف مدار�س مدينة دورا على ممار�سات
القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية لت�صبح بدرجة عالية.
2الرتكيز على مدار�س الذكور يف التدريب على ممار�سات
القيادة التحويلية يف الإدارة ال�صفية.
�3أن يهتم املعلّمون بك�سب ثقة الطلبة و�أن يكونوا قدوة ح�سنة
لهم.
�4أن يتلم�س املعلّمون احتياجات طلبتهم الفردية ودعمهم
لتلبيتها.
�5أن يربط املعلّمون طلبتهم بواقعهم لينمو لديهم م�س�ؤولية
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