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درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة سلفيت في فلسطني
من وجهة نظر املعلمني واملديرين أنفسهم

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على درجة توافر املهارات
القيادية لدي مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من
وجهة نظر املعلمني واملعلمات واملديرين �أنف�سهم .كما هدفت �إىل
الك�شف عما �إذا كان هناك فروق يف ا�ستجابات املبحوثني تعزى �إىل
متغريات (مكان العمل ،و�سنوات اخلدمة ،والعمر).
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )100معلم ًا ومعلم ًة بن�سبة % 25
من جمتمع الدرا�سة ،و 30مديراً بن�سبة  % 50من املديرين .و�أعد
الباحثان ا�ستبانتني :واحدة للمديرين و�أخرى للمعلمني واملعلمات
واللتني كانتا �صادقتني وثابتتني مبعامل ثبات  % 91ال�ستبانة
املديرين ،و  % 89ال�ستبانة املعلمني .ولفح�ص فر�ضيات الدرا�سة
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي وبرنامج الرزمة الإح�صائية
للعلوم االجتماعية ( .)Spssوبتحليل البيانات التي ُجمعت �أظهرت
الدرا�سة �أن درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري املدار�س
الثانوية يف حمافظة �سلفيت كانت مرتفعة جداً على جميع املحاور
من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم ،وبدرجة متدنية من وجهة املعلمني
واملعلمات با�ستثناء حمور املعيقات التي كانت متو�سطة .كما
مل تظهر الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات
املعلمني واملعلمات واملديرين �أنف�سهم تعزى �إىل متغريات (مكان
العمل ،و�سنوات اخلدمة ،والعمر) .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة فقد
�أو�صى الباحثان بتو�صيات عدة من �أهمها :عقد دورات تدريبية
لإمداد املديرين مبهارات الأمناط القيادية احلديثة كالقيادة
التفاعلية واملوقفية والتحويلية ،وتنظيم ور�شات عمل للمعلمني
ل�رشح �أهمية املهام القيادية وتفهمها ،و�إزالة املعوقات التي حتد
من امتالك املديرين للمهارات القيادية والإدارية.
الكلمات املفتاحية :توافر ،املهارات القيادية ،مديري
املدار�س ،حمافظة �سلفيت.
Leadership Skills Availablity Level among High
School Principals in Salfeet governorate from The
Point of view of the Teachers and Principals Themselves

Abstract
This study aims at investigating the level of
leadership skills availability among secondary school
principals in Salfeet governorate from the point of view
of teachers and principals. Moreover, this study aims
at finding out whether there are statistical differences
among the study sample according to the variables
of (Workplace, Years of Service, and Age). The study
sample consisted of 100 male and female teachers who
formed 25% of the study population, and 30 principals
with a 50% of the total number of principals. The
researchers prepared two questionnaires: one
for principals and the other for teachers. Both
questionnaires were real and consistent with a
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91% coefficient of stability for the questionnaire of
principals, and 89% for the questionnaire of teachers.
To examine the study hypothesis, the researchers used
the analytical descriptive methodology and statistical
package for the social sciences program (SPSS). The
study revealed that Leadership skills availability
among secondary school principals in Salfeet
governorate was very high for all dimensions from the
point of view of principals themselves but low from
the teachers’ point of view except for the obstacles
dimension, which was moderate. The study also found
that
there are no significant differences in the reponses
of teachers and principals due to (Workplace, Years
of Service, and Age) variables. In the light of the
study results, the researchers recommend holding
training courses to equip principals with modern
leadership skills such as transactional, situational
and transformational leadership, and organizing
workshops for teachers to explain and understand
the importance of leadership tasks and eliminate
the obstacles that prevent school principals from
possessing managerial and leadership skills.
Keywords: Availability, Leadership skills, school
Principals, Salfeet Governorate.

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
ت�سعى امل�ؤ�س�سات ومنظمات الأعمال لتحقيق �أهدافها
املخططة يف �إطار ال�سياق االجتماعي العام وب�أقل اجلهود والوقت
والتكلفة ،من خالل تنظيم ا�ستغاللها للموارد املتاحة ا�ستغال ًال �أمث ًال
وبكفاءة عالية.
جزء رئي�س ًا ومهم ًا يف العملية الإدارية،
لذلك تعد الإدارة ً
وقيادة امل�ؤ�س�سات ومنظمات الأعمال نحو �إجناز �أهدافها ،من
خالل مواكبتها للتطورات وامل�ستجدات يف البيئة املحيطة حملي ًا
ودولياً ،فالإدارة بهذا املعنى ن�شاط ي�سعى لتن�سيق جهود الأفراد
واملجموعات لتحقيق �أهداف حمددة و�ضمان بقائها وا�ستمرارها.
وت�ضطلع املدر�سة بدور رئي�س يف حتقيق الأهداف الرتبوية
العامة والتعليمية اخلا�صة ،فهي امل�ؤ�س�سة االجتماعية الثانية بعد
الأ�رسة ،كما �أنها امل�س�ؤولة عن تربية الن�شء و�إمدادهم باملعرفة
واملهارات ال�رضورية لهم ،بغية متكينهم من التكيف مع البيئة
املحيطة والو�سط االجتماعي الذي يعي�شون فيه ،ومواكبة التحديات
امل�ستقبلية غري القابلة للتنب�ؤ مبا ي�ضمن �إحداث تنمية �شاملة يف
املجتمع ،وحتقيق طموحاته يف النمو والرخاء.
وحتى حتقق املدر�سة �أهدافها املنوطة بها فال بد من توافر
قيادة م�ؤهلة قادرة على اال�ضطالع بوظائف الإدارة من تخطيط،
وتنظيم ،وتنفيذ ،ورقابة ،وتوجيه مبا ميكنها من ا�ستغالل املوارد
املتاحة �سواء كانت مادية �أم ب�رشية ،ومواكبة تطورات الع�رص
وحتدياته يف ظل ثورة املعلومات واالت�صاالت ،بغية حتقيق �أهدافها
بكفاءة وفعالية (العجمي.)2014 ،
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و ُيعد مدير املدر�سة حمور القيادة يف الإدارة املدر�سية� ،إذ يقوم
بتن�سيق جهود الأفراد يف جماالت التخطيط ،والتنظيم ،والرقابة،
والإ�رشاف ،واتخاذ القرارات ،وتفوي�ض ال�سلطات عند احلاجة،
والتقومي مبا ي�ضمن �أداء املدر�سة مهامها الرتبوية والتعليمية على
الوجه الأكمل ،وبجودة عالية.
ولتمكني مدير املدر�سة من اال�ضطالع بدوره املحوري ،فال
بد من امتالكه للمهارات القيادية والفنية الالزمة ،والتي متكنه من
ممار�سة دوره القيادي بفعالية ،و�إجناز املهام املوكلة �إليه بكفاءة
يف اجلانبني الإداري والفني ،وبخا�صة �أن مدير املدر�سة ُيعد م�رشف ًا
مقيماً ،وم�س�ؤو ًال عن �ضمان جودة التعليم يف املدر�سة ،كما �أن �أداء
مدير املدر�سة مهام القيادة فيها يتطلب توافر عدد من ال�سمات
ال�شخ�صية التي ت�شكل منط �شخ�صيته� ،إ�ضافة �إىل املهارات الإدارية
الالزمة له للنجاح يف عمله ،و�إجناز مهامه املنوطة به بفعالية ،مبا
ي�ضمن تنمية مر�ؤو�سيه والإ�رشاف عليهم ،ومتكينهم من اكت�ساب
اخلربات التي تتيح لهم �أداء �أدوارهم االجتماعية ،يف �إطار عملية
دينامية ثابتة وم�ستمرة (م�ساد.)2005 ،
ونظراً لأهمية دور مدير املدر�سة باعتباره م�س�ؤو ًال عن �إجناز
مهامها الرتبوية والتعليمية ،فال بد من ممار�سة املهارات القيادية
التي ميتلكها بفعالية ،وتوفري �إمكانية النمو املهني له با�ستمرار،
فهو امل�س�ؤول عن قيادة العاملني يف املدر�سة ،وت�شجيعهم ،وال�سعي
لتطوير مهارتهم ،وقدراتهم مبا يف�ضي �إىل تطوير قدراتهم وت�أهيلهم
فني ًا و�إدارياً ،وبخا�صة �أن وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني تعني
مديري املدار�س من املعلمني الذين ميتلكون خربة ع�رش �سنوات
ف�أكرث (وزارة الرتبية والتعليم.)2008 ،
لذلك ،ف�إن �أداء مدير املدر�سة دوره منوط مبدى اكت�سابه
للمهارات القيادية ،وحتليه بخ�صائ�ص �شخ�صية متكنه من
اال�ضطالع بدور القيادة ،و�إجناز املدر�سة �أهدافها املخططة
واملن�شودة .وبذلك ف�إن هذه الدرا�سة �ستحاول التعرف على درجة
توافر املهارات القيادية لدى مديري املدار�س الثانوية ومديراتها
يف حمافظة �سلفيت .فالقيادة املدر�سية متثل مفتاح جناح املدار�س
يف حتقيق �أهدافها والتي تت�ضمن عمليات التخطيط ،والتنظيم،
وتن�سيق جهود العاملني ،والرقابة ،والتقومي بغية �ضمان حتقيق
الأهداف الرتبوية والتعليمية داخلها ،مبا ين�سجم مع �أهداف املجتمع
ويتناغم معها ،و ُيف�ضي �إىل تربية الن�شء على �أ�س�س �سليمة وفعالة
يف �ضوء املنظومة القيمية لذلك املجتمع (العجمي وح�سان.)2010 ،
ويقوم مدير املدر�سة بعملية القيادة الإدارية بعنا�رصها
ووظائفها كافة� ،إذ تعرف القيادة ب�أنها فن التعامل مع العاملني
باعتبارهم ب�رشاً ،مبا ي�ؤثر يف �سلوكهم �إيجابي ًا ويوجههم نحو
حتقيق الأهداف املرغوبة من خالل ك�سب طاعتهم ،وثقتهم،
وتعاونهم ،ووالئهم للم�ؤ�س�سة �أو املنظمة التي يعملون فيها .وبذلك
ف�إنها تت�ضمن فن تعديل ال�سلوك وتوجيهه نحو االجتاه املرغوب،
وعليه ،ف�إن طبيعة القيادة وخ�صائ�ص القائد ،و�سماته ال�شخ�صية
ت�ؤثر ب�شكل وا�ضح يف املخرجات الإنتاجية وجودتها (العجمي،
.)2010
وتت�ضمن القيادة وجود �شخ�ص القائد الذي يتميز عن العاملني
الآخرين ب�سماته ال�شخ�صية ،وقدرته على الت�أثري يف جماعة الأفراد
العاملني يف امل�ؤ�س�سة ،ولديهم ا�ستعداد لتنفيذ تعليماته وطاعته،

مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف املرغوبة بفعالية وكفاءة ،يف �إطار بيئة
مادية وغري مادية منا�سبة ملمار�سة القيادة ( كنعان.)1985 ،
وبالإجمال ،ميكن التعرف على عنا�رص عملية القيادة التي
تت�ضمن وجود جماعة من النا�س لهم هدف م�شرتك وهم الأتباع �أو
املر�ؤو�سون� ،إ�ضافة �إىل وجود �شخ�ص يوجه هذه اجلماعة ،ويتعاون
معهم يف حتقيق ذلك الهدف امل�شرتك وهو القائد ،ف�ض ًال عن بيئة
العمل وظروفها التي يتفاعل فيها القائد مع اجلماعة� ،أي يف �إطار
املوقف الذي يعد العن�رص احلا�سم يف عملية القيادة ،فقد يكون
ال�شخ�ص قائداً يف موقف ،وتابع ًا يف موقف �آخر تبع ًا للدور املنوط
به ،وطبيعة املوقف الذي يعمل فيه ،وبخا�صة حجم اجلماعة،
وت�ضامنها ،وطبيعة العالقة بني �أفرادها ،ومرونتها ،و�ألفتها،
وم�ستوى ال�ضبط لديها ،ومعايريها التي ت�ضبط �سلوك �أفرادها،
وم�شاركتهم يف ن�شاطاتها ،ور�ضا الأفراد وحما�ستهم يف االنتماء
لهذه اجلماعة ،و�أهميتها بالن�سبة لهم� ،إ�ضافة �إىل درجة االعتمادية
املتبادلة بني �أفراد اجلماعة (الطويل.)2001،
وتربز �أهمية القيادة الرتبوية يف ت�أثري املهارة القيادية التي
ميتلكها وميار�سها القائد على م�ستوى الأداء العام للمنظمة ،فالقائد
هو الذي يوجه اجلهود وي�ستثري الطاقات لتحقيق �أعلى م�ستوى من
الإجناز والأهداف بكفاءة وفعالية وا�ستمرارية ،مما يحدد درجة ت�أثر
املر�ؤو�سني بالنمط القيادي الذي ميار�سه القائد ،وبخا�صة �أن القائد
يح�سن �أداءه وقرارته يف �ضوء تلك التغذية الراجعة التي يتلقاها من
املر�ؤو�سني ،وبذلك ف�إن �أهمية القيادة تتجلى يف �أنه ميكن للقيادة
الرتبوية حتويل الأهداف املخططة واملطلوبة �إىل نتائج حقيقية
(ق�شطة.)2009 ،
وتكون القيادة م�س�ؤولة عن التعامل مع متغريات البيئة
اخلارجية والتي ت�ؤثر بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف حتقيق
�أهداف املنظمة املخططة واملن�شودة .فالقائد الرتبوي ي�ضطلع ب�أدوار
متعددة ومتغرية ،لكنها متكاملة ومتداخلة ،فهو يت�صف ب�سمات
خا�صة جتعله يتما�شى مع هذه الأن�شطة املرتبطة بالأطر ال�سلوكية
التي تقوم بها لتحقيق ما يتوقع منه يف مواقف معينة ،وبذلك
ميكن �إجمال �أدوار القائد الرتبوي يف اختيار الأ�شخا�ص وفق قاعدة
و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب ،و�ضمان قنوات توا�صل
فعالة مع امل�ؤ�س�سة العاملة يف البيئة املحيطة باملنظمة بحكمة
وفعالية ،ورعاية املوظفني وتقدمي امل�شورة والن�صح لهم ،وكل ما
يتعلق برعاية البيئتني املادية وغري املادية للمدر�سة مبا ي�ضمن
تفعيل ا�ستخدام مرافق املدر�سة كافة ،ورعاية الطاقات الإبداعية
وت�شجيعها والإفادة منها ،وتوجيهها الوجه ال�سليمة� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستثمار الوقت و �إدارته بفعالية ،واملبادرة واملباد�أة بتقدمي الأفكار
اجلديدة والأ�ساليب احلديثة يف تناول امل�شكالت وحلها ،وتقدمي
الثناء واملكاف�أة للم�ستحقني من املوظفني والطلبة(عطيوي.)2001،
ويتفق ربيع ( ،)2008مع ال�سبيعي ( )2009بالإ�شارة �إىل
�رضورة �أن يت�صف القائد الرتبوي ب�سمات وخ�صائ�ص تتفق وطبيعة
العمل يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،والتي تتعلق باالتزان االنفعايل
لتحقيق املو�ضوعية واالتزان يف قراراته ،و�إبعاده عن القرارات
ال�سطحية والإرجتالية ،مما ميكن القائد من �إدراك عنا�رص املوقف
وحتديد الأهداف يف املواقف القيادية والإ�رشافية كافة.
لذلك ال بد و�أن ميتلك مدير املدر�سة املهارات الفينة ال�رضورية
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لتمكينه من �أداء دوره القيادي ،والتي تعني امتالكه للمعلومات
واملعرفة التي متكنه من حتقيق �أهداف املدر�سة بفعالية وكفاءة،
ومتكنه من �أداء مهامه املنوطه به ب�إتقان ودراية ،وبذلك فهي جملة
الأ�ساليب التي ي�ستخدمها مدير املدر�سة يف تنفيذ مهامه و�أداء
دوره ،ومعاجلة املواقف الطارئة من خالل مقدرته علي حتليلها،
وتقييم البدائل املتاحة واختيار �أف�ضلها ،وبذلك ميكن تعريفها
ب�أنها املعرفة املتخ�ص�صة يف الإدارة الرتبوية ،مبا فيها قدرته على
الإ�رشاف وتقييم البدائل املمكنة واختيار �أف�ضلها بو�صفه م�رشف ًا
مقيم ًا يف املدر�سة (عاي�ش.)2009 ،
ويتحلى مدير املدر�سة الناجح باملهارات الإن�سانية والتي
تتجلى يف �إدارة العالقات الإن�سانية داخل املدر�سة وخارجها من
خالل معرفته بخ�صائ�ص الب�رش وطباعهم ،مبا ميكنه من التوا�صل
ال�سل�س والإيجابي مع الآخرين ،ويجعلهم يتعاونون معه ويخل�صون
يف العمل ،ويزيد مقدرتهم على الإنتاج والعطاء والإخال�ص يف �إطار
تعزيز الوالء والإنتماء �إىل املدر�سة التي يعملون فيها ،وغريها من
املهارات مبا ي�ساعد على حتقيق املدر�سة املجتمعية ،وامل�شاركة يف
الأن�شطة املجتمعية (كنعان.)2009 ،
ويفرق �أبو ك�شك ( )2006بني القائد واملدير نظراً الختالف
ال�سمات ال�شخ�صية بني القائد واملدير ب�شكل وا�ضح ،واختالف
ممار�ستهم القيادية� ،إذ يعتمد القائد على قوة �شخ�صيته يف الت�أثري
على مر�ؤو�سيه و�إقناعهم ،والعالقات الودية والن�صح لهم يف �أداء
مهامهم بكفاءة وفعالية ،بينما يعتمد املدير على �سلطته امل�ستمدة من
مركزه الوظيفي ،فهو رجل تنفيذي يعمل بجد على تنفيذ التعليمات
والقرارات التي ت�أتيه من امل�ستويات الإدارية العليا .فالقائد يهتم
باحلا�رض وامل�ستقبل ،فهو يخطط وير�سم ال�سيا�سات ،ويحدد الأهداف
والغايات ،و ُيعنى بالتخطيط طويل املدى ،بعك�س املدير الذي يهتم
باحلا�رض يف غالب الأحيان .كما تتيح �شخ�صية القائد امليل �إىل
التطوير والتغيري والتجديد ،وبذلك يكون منطه ال�سلوكي والقيادي
دميقراطي ًا وفق متطلبات املوقف ،ويحفز مر�ؤو�سيه ،ويكيل لهم
املديح والثناء ويكافئهم مادي ًا و معنوياً ،فهو يثق مبر�ؤو�سيه
ويفو�ضهم ما يلزم من ال�صالحيات ،ويراعي العالقات الإن�سانية
املتوازنة معهم� ،إىل جانب تركيزه على النتائج وحتقيق الأهداف،
ولذلك يهتم بتطوير نف�سه ومر�ؤو�سيه وينميهم ويدربهم وي�شجعهم
على االبتكار والإبداع ،ويخلق بيئة منا�سبة لذلك� .أما املدير فيميل
�إىل املحافظة والتقليد واالهتمام بحد �أدنى من التغيري والتطوير،
وقد ال يهتم بالتغيري �أو التطوير مطلقاً� ،إذ يهدف �إىل ا�ستخدام العقاب
ب�أنواعه حتى ي�ضمن �سيطرته ،وتكون قراراته انفرادية لثقته املبالغ
فيها يف نف�سه وعدم الثقة مبر�ؤو�سيه ،كذلك يعمل على تنمية نف�سه
وتطويرها ،واليهتم بتطوير مر�ؤو�سيه ،كما يركز على الإنتاج ويهمل
العالقات الإن�سانية ،وال ي�شجع الإبداع واالبتكار ،فبيئة العمل لديه
ا�ستبدادية ولي�ست مالئمة للإبداع واالبتكار (�أبو زعيرت.)2009،
ولذلك فالأمناط القيادية متعددة نظراً الختالف نظريات
القيادة وتطورها عرب الزمن ملواكبة التحديات وامل�ستجدات يف
منظمات الأعمال وبخا�صة �أن التغريات االقت�صادية �رسيعة ،وقد
تكون مفاجئة �أحياناً .وبالإجمال ميكن ا�ستعرا�ض �أهم الأمناط
القيادية كما �أوردها املخاليف ( )2008على النحو الأتي:
1 .1النمط الأثوقراطي(اال�ستبدادي) :حيث يتخذ القائد فيه من
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�سلطته الر�سمية �أداة حتكم و�ضبط للمر�ؤو�سني بغية �إجبارهم على
تنفيذ مهماتهم الوظيفي .وبذلك يحتفظ القائد الأثوقراطي لنف�سه
ب�سلطة �إ�صدار الأوامر والتعليمات التي ت�شمل التفا�صيل كافة �سواء
كانت �صغرية �أم كبرية ،وعلى املر�ؤ�سني �إطاعة �أوامره .وتقوم فل�سفة
هذا النمط على مفهوم ونظرة تقليدية لطبيعة املر�ؤو�سني ب�أنهم
يكرهون العمل ،ويحاولون جتنبه ،و�أنهم ك�ساىل و�ضعيفي الطموح.
لذلك ال بد من �إجبارهم على العمل ،و�أن ا�ستخدام الثواب والعقاب
واحلوافز املادية يعد من �أهم الو�سائل لدفع االن�سان للعمل من �أجل
حتقيق �أهداف املنظمة(الأغربي.)2006 ،
2 .2النمط الدميوقراطي :ويقوم هذا النمط القيادي على
احرتام �شخ�صية الفرد وحرية االختيار واالقناع ،بحيث يكون القرار
النهائي بالت�شاور دائما دون ت�سلط� .إذ يناق�ش القائد القرارات مع
ذوي العالقة �أوالً ،ثم ي�صدر القرارات يف �إطار امل�شاركة يف اتخاذ
القرار با�ستخدام الرتغيب والرتهيب عند ال�رضورة .فالقائد �أو املدير
وفق هذا النمط يعمل على تعميق روح التعاون ،وتنمية العالقات
االن�سانية مع املر�ؤو�سني واالهتمام بهم ،واالعرتاف بدورهم
وا�سهاماتهم ،كما يوفر جواً من احلرية وال�شعور بالأمن والطم�أنينة،
مما يخلق مناخ ًا تنظيمي ًا �إيجابي ًا تدعيمياً ،ويقوي ثقة العاملني
ب�أنف�سهم .ولذلك ف�إن القائد الدميوقراطي ي�ستند �إىل مفاهيم �إيجابية
حول العاملني ،فاالن�سان عنده يحب العمل بالفطرة ،ويتحمل
امل�س�ؤولية ،و�أن احلوافز االجتماعية والنف�سية واملادية -على حد
�سواء -تدفعه للإنتاج ،كما �أن العقاب لي�س و�سيلة �إيجابية لرفع
دافعية العاملني للعمل (البدري.)2002 ،
3 .3النمط الت�سيبي �أو احلر :ويتمثل دور القائد يف هذا
النمط مبا يعرف (برتك احلبل على الغارب للعاملني) ،فهم يتخذون
القرارات وينفذون الن�شاطات والإجراءات التي يريدونها ويعدونها
مالئمة للعمل ،فدور القائد الت�سيبي �سلبي ،ودور العامل �إيجابي
ي�صل �إىل �أق�صى درجة من احلرية يف تنفيذه ملهامه الوظيفية .كما
�أن القائد الت�سيبي ي�سند الأعمال واملهام الوظيفية �إىل املر�ؤو�سني
ب�صورة عامة غري مف�صلة وغري حمددة ،نظراً الميانه ب�أن التعليمات
العامة للمر�ؤو�سني تولد الثقة بالنف�س ،ومتكنهم من االعتماد على
�أنف�سهم يف العمل وتقومي نتائج �أعمالهم لديهم .اال �أنه ي�ؤخذ على
هذا النمط �أنه يولد �شعوراً متنامي ًا لدى العاملني بعدم القدرة على
الت�رصف وال�ضياع ب�سبب غياب الرقابة والتوجيه ،وزيادة التذمر
لديهم من حتمل امل�س�ؤولية ،وعدم اهتمامهم بح�سن �سري العمل
والإنتاج (بانافع.)2003 ،
وتظهر الدرا�سات والبحوث ال�سابقة �أهمية امتالك مدير
املدر�سة للمهارات القيادية فقد تناول احلارثي( )2008يف درا�سته
درجة ممار�سة مديري مراكز الإ�رشاف الرتبوي للمهارات القيادية
من وجهة نظرهم وامل�رشفني الرتبويني لديهم ،وا�ستخدم اال�ستبانة
�أداة للدرا�سة التي وزعت على عينة الدرا�سة البالغة ( )1100مدير
مركز �إ�رشاف تربوي و ( )450م�رشف ًا تربوياً .وبتحليل البيانات
التي ُجمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي �أظهرت الدرا�سة وجود
درجة عالية من ممار�سة مديري مراكز الإ�رشاف الرتبوي للمهارات
القيادية من وجهة نظرهم ،ووجهة نظر امل�رشفني الرتبويني �أي�ضاً.
�إ�ضافة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري
�سنوات اخلربة ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغريي
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امل�ؤهل العلمي والعمل احلايل.
وهدف �أبو زعيرت (� )2009إىل التعرف على درجة ممار�سة
املهارات القيادية لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظات غزة
من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية ،وحتديد �سبل تطوير ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية يف حمافظات غزة للمهارات القيادية.
وا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة �أداة للدرا�سة والتي وزعت على عينة
الدرا�سة املكونة من ( )832معلم ًا ومعلمة .وبجمع البيانات وحتليلها
با�ستخدام املنهج الو�صفي �أظهرت الدرا�سة �أن درجة ممار�سة مديري
املدرا�س الثانوية يف حمافظات غزة للمهارات القيادية من وجهة
نظر املعلمني كانت عالية ،كما �أظهرت �أنه ال يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات تقديرات املعلمني يف املدار�س الثانوية يف
حمافظات غزة لدرجة ممار�سة مديريهم للمهارات القيادية تعزى
�إىل متغريات (اجلن�س ،و�سنوات اخلدمة يف جمال املهارات القيادية).
كما بينت وجود فروق يف املهارات الذاتية والإن�سانية والفكرية
والإدارية وكذلك وجود فروق تعزى ملتغري املنطقة التعليمية.
و�سعى كل من الزبون والزبون ومو�سى ( )2010يف درا�ستهم
�إىل تق�صي درجة ا�ستخدام مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة
جر�ش الأردنية لأ�سلوب العالقات الإن�سانية يف الإدارة املدر�سية
من وجهة نظر معلميهم� ،إ�ضافة �إىل عالقة بع�ض املتغريات
(اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة العملية) يف تقديرات املبحوثني.
وا�ستخدموا اال�ستبانة �أداة للدرا�سة التي وزعت على عينة الدرا�سة
البالغ عدد �أفرادها ( )264معلم ًا ومعلمة اختريوا ع�شوائياً .وبتحليل
البيانات التي ُجمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي املت�ضمن الأ�ساليب
الإح�صائية املنا�سبة �أظهرت الدرا�سة �أن درجة ا�ستخدام مديري
املدار�س الثانوية يف حمافظة جر�ش لإ�سلوب العالقات الإن�سانية
يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر املعلمني كانت متو�سطة بتقدير
( ، )3.37كما �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة العملية).
وحاول ال�رشيف والتنح ( )2010التعرف على درجة ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة يف الإمارات العربية املتحدة
للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم .ولتحقيق �أهداف الدار�سة
ا�ستخدمت ا�ستبانة القيادة متعددة العوامل ( )MLQلقيادة درجة
ممار�سة القيادة التحويلية بعد ترجمتها �إىل اللغة العربية وتكييفها
للبيئة الإمارتية والت�أكد من �صدقها وثباتها .وبتحليل البيانات
التي ُجمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي واملتو�سطات احل�سابية
والإنحرافات املعيارية و�إختبار ( )Tوحتليل التباين الأحادي
( ،)ANOVAو�إختبار �شيفيه �أظهرت الدرا�سة �أن درجة ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية يف الإمارات العربية املتحدة للقيادة
التحويلية كانت مرتفعة من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،كما
�أظهرت �أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا يف درجة ممار�سة مديري
املدار�س اخلا�صة يف الإمارات العربية املتحدة للقيادة التحويلية
تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح االناث ،وملتغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح
فئة حملة املاج�ستري ف�أعلى ،ومل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى
ملتغري اخلربة.
و�سعت �شاهني (� )2011إىل التعرف على درجة ممار�سة
املديرين اجلدد للمهارات القيادية يف املدار�س احلكومية مبحافظات
غزة من وجهة نظرهم و�سبل تنميتها ،وا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة

�أداة للدرا�سة حيث وزعت على عينتها البالغة  192مديراً ومدير ًة،
�أعاد منهم ( )155ا�ستبانة بن�سبة ( )% 80.72من العينة .وبتحليل
البيانات التي ُجمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي وبرنامج الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية �أظهرت الدرا�سة �أن املتو�سط احل�سابي
جلميع املهارات القيادية بلغ ( )4.39والوزن الن�سبي ()% 87.79
وكان بدرجة كبرية ،و�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات
درجات تقدير املديرين اجلدد حلاجاتهم لتنمية مهاراتهم القيادية
تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،املنطقة التعليمية ،املرحلة الدرا�سية).
وهدف فهد ( )2014يف درا�سته �إىل التعرف على العالقة
بني م�ستوى ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للأدوات الإدارية
والقيادية وم�ستوى العالقات الإن�سانية من وجهة نظر املعلمني يف
دولة الكويت .وا�ستخدم اال�ستبانة �أداة للدرا�سة التي وزعت على عينة
الدرا�سة البالغة ( )354معلم ًا من املجتمع الأ�صلي البالغ ()5643
معلماً .وبتحليل البيانات التي ُجمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي
والأ�ساليب الإح�صائية املت�ضمنة� ،أظهرت الدرا�سة �أن م�ستوى
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للأدوات الإدارية والقيادية
كان مرتفعاً ،وم�ستوى ممار�سة املديرين للعالقات الإن�سانية كان
متو�سطاً� ،إ�ضافة �إىل وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية موجبة
بني م�ستوى ممار�سة الأدوات الإدارية القيادية وم�ستوى ممار�سة
العالقات الإن�سانية .كما �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى ممار�سة الأدوار الإدارية والقيادية تعزى
ملتغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة.
وحاول العمري ( )2014يف درا�سته فح�ص درجة ممار�سة
مديري املدار�س يف حمافظة الزرقاء للمهارات القيادية امل�ستقبلية
وعالقتها مب�ستوى ال�صحة التنظيمية من وجهة نظر املعلمني يف
الأردن .وا�ستخدم اال�ستبانة �أداة للدرا�سة التي وزعت على عينتها
البالغة ( )300معلم ًا ومعلمة من املجتمع الأ�صلي البالغ ()1295
معلم ًا ومعلمة .وبتحليل البيانات التي ُجمعت با�ستخدام املنهج
الو�صفي وبرنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم الإجتماعية �أظهرت
الدرا�سة �أن درجة ممار�سة املديرين ملهارات القيادة امل�ستقبلية
كانت متو�سطة مبقدار ( )3.51على جميع املحاور ،ومل تظهر
الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستجابات املبحوثني
تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي  ،واخلربة ،والدورات
التدريبية) .كما بينت الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية موجبة بني
�أبعاد مهارات القيادة امل�ستقبلية وال�صحة التنظيمية .كما �أظهرت
�أن م�ستوى ال�صحة التنظيمية كان متو�سطاً ،ومل تظهر وجود فروق
يف ا�ستجابات املبحوثني نحو م�ستوى ال�صحة التنظيمية تعزى �إىل
متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،والدورات التدريبية).
وتناولت بو�ضياف ( )2014يف درا�ستها معوقات ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية للعالقات الإن�سانية مبدينة امل�سيلة
اجلزائرية من وجهة نظرهم .وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف على
املعوقات التي حتول دون ممار�سة مديري املدار�س الثانوية
للعالقات الإن�سانية من وجهة نظرهم ،و�أثر كل من متغريي اخلربة
وامل�ؤهل العلمي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة
للدرا�سة التي ُوزعت على عينة الدرا�سة البالغ عددها ( )35مديراً
ومديرة  .وبتحليل البيانات التي ُجمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي
وبرنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم الإجتماعية �أظهرت الدرا�سة �أن
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درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة سلفيت في فلسطني
من وجهة نظر املعلمني واملديرين أنفسهم

درجة تقدير مديري املدار�س الثانوية للمعوقات التي تعوقهم عن
ممار�سة العالقات الإن�سانية كانت متوافرة بدرجة متو�سطة .كما
�أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة
تقدير مديري املدار�س الثانوية للمعوقات التي تعوقهم عن ممار�سة
العالقات الإن�سانية تعزى ملتغريي اخلربة وامل�ؤهل العلمي.
وحاول �شنطاوي ( )2015الك�شف عن درجة �أداء مديري
املدار�س احلكومية واخلا�صة يف حمافظة �إربد ملهامهم الإدارية
والفنية ،كما هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر بع�ض املتغريات (اجلن�س،
وم�ستوى الدرا�سة ،ومكتبة الدرا�سة) يف درجة تقدير �أفراد عينة
الدرا�سة لأداء مديري املدار�س التي يعملون فيها .وا�ستخدم اال�ستبانة
�أداة للدرا�سة التي وزعت على عينتها البالغة ( )538معلم ًا ومعلمة.
وبتحليل البيانات التي ُجمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي وبرنامج
الرزمة الإح�صائية للعلوم الإجتماعية (� )SPSSأظهرت الدرا�سة �أن
درجة �أداء مديري املدار�س كانت متو�سطة ،كما �أظهرت عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستجابات املبحوثني تعزى �إىل متغريي
املرحلة التعليمية واجلن�س ،بينما بينت الدرا�سة وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف ا�ستجاباتهم تعزى �إىل متغري مليكة املدر�سة ل�صالح
املدار�س اخلا�صة.
وهدف الرمياوي و�آخرون ( )2016يف درا�ستهم �إىل تعرف
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف عمان للقيادة التحويلية
وعالقتها مب�ستوى ا�ستخدام مهارات التوا�صل لدى املعلمني ،من
وجهة نظرهم .ولتحقيق هدف الدرا�سة ،ا�ستخدم املنهج الو�صفي
االرتباطي .وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات
املدار�س الثانوية احلكومية يف مديرية الرتبية والتعليم للواء ماركا/
حمافظة العا�صمة عمان ،والبالغ عددهم ( )1991معلم ًا ومعلمة،
يتوزعون على ( )49مدر�سة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )300معلم
ومعلمة بن�سبة بلغت ( )% 15.07من �أفراد جمتمع الدرا�سة .كما
ا�ستخدم ا�ستبانتني :الأوىل لقيا�س درجة ممار�سة مديري املدار�س
الثانوية يف عمان للقيادة التحويلية من وجهة نظر املعلمني،
والثانية لقيا�س م�ستوى ا�ستخدام مهارات التوا�صل لدى املعلمني
من وجهة نظرهم .وبتحليل البيانات التي ُجمعت با�ستخدام برنامج
التحليل الإح�صائي( )SPSSخل�صت الدرا�سة �إىل �أن درجة ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية يف عمان للقيادة التحويلية من وجهة نظر
املعلمني كانت كبرية .كما �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة ممار�سة القيادة التحويلية لدى مديري املدار�س الثانوية
يف عمان من وجهة نظر املعلمني تبعا ملتغري اجلن�س ،وكان ل�صالح
الإناث ،ووفقا ملتغري اخلربة يف التعليم ،ل�صالح فئة (�أقل من 5
�سنوات) .كما كان م�ستوى ا�ستخدام مهارات التوا�صل لدى املعلمني
يف املدار�س الثانوية يف عمان من وجهة نظرهم كبرياً .وتبني �أن
هناك عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني درجة ممار�سة القيادة
التحويلية وجماالتها لدى مديري املدار�س الثانوية يف عمان
وم�ستوى ا�ستخدام مهارات التوا�صل وجماالته لدى املعلمني.
وقد تناول عديد من الباحثني الغربيني والأجانب �أهمية
توافر مهارات القيادة لدى مديري املدار�س ،فقد حاول �سانغتونغ
( )Sungtong,2007تق�صي حتديات القيادة ملديري املدار�س
الثانوية احلكومية يف فرتة الإ�صالح التعليمي واال�ضطراب
الثقايف يف املناطق احلدودية يف جنوب تايالند .وا�ستخدمت
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الدرا�سة املنهج الكيفي يف الك�شف عن التحديات التي تواجه
مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف فرتة الإ�صالح التعليمي
اال�ضطراب الثقايف يف املناطق احلدودية جنوب تايالند .بالإ�ضافة
�إىل الك�شف عن طبيعة قيادة املديرين املن�ضوية يف هذه الظاهرة.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )11مديراً وال�سجالت يف فرتة الإ�صالح
التعليمي ( ،)NEA,1999وتوقعات املديرين املطورة وفق نظريات
القيادة الغربية .وقد متحورت الدرا�سة حول حتديات ثالثة تواجه
املديرين� :أ -العمل على هيكل ونظام �إداري جديدين .ب -التعامل
مع الإدارة املالية .ج -التعامل مع التحديات املتعلقة بتوقعات
وعالقات �أولياء الأمور ويف عهداال�ضطراب الثقايف ت�ضمنت
الدرا�سة التعامل مع التحديات التي واجهت املديرين واحلفاظ على
�إدارة املدر�سة وتوفري الأمن حيث كانت بع�ض ا�ستجابات املديرين
مقبولة ،و�أخرى غري مقبولة .وبتحليل البيانات التي ُجمعت �أظهرت
الدرا�سة وجود ثالث خ�صائ�ص لطبيعة قيادة املديرين يف التعامل
مع الإ�صالح التعليمي واال�ضطراب الثقايف خالل زيادة امل�شاركة
هي :ر�ؤيا حتويلية ،و�إنتاج التغريات ،واعتبار �أ�س�س �أخالقية .كما
�أظهرت الدرا�سة �أن نظريات القيادة �ساعدت يف فح�ص طبيعة قيادة
املديرين يف جنوب تايالند ،لكن نظريات القيادة هذه لي�ست عالج ًا
�شافي ًا للك�شف عن ظاهرة قيادتهم .من جهة �أخرى ف�إن �إدراكات
الغربيني ف�شلت يف الك�شف عن طبيعة قيادة املديرين للمدار�س
الثانوية احلكومية ب�سبب �أنهم ال ُيعدون عوامل متعددة الوجوه
والتي تقع يف �صلب طبيعة قيادتهم وت�أثرت بالبيئات غري امل�ستقرة.
وهدفت تورن�سني ( )Tornsen, 2009يف درا�ستها �إىل تق�صي
متطلبات وعمليات وخمرجات قيادة مديري املدار�س الناجحة
يف ال�سويد .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )26مدر�سة ثانوية ،حيث
اعتربت خم�س م�ؤ�س�سات ناجحة فقط ،وبتحليل البيانات التي
ُجمعت من الدرا�سات ال�سابقة واملقابالت ،واال�ستبانة با�ستخدام
املنهج الو�صفي الكمي والكيفي� ،أظهرت الدار�سة �أن العوامل
املحيطة باملديرين ت�ؤثر يف جناحهم بدءاً بخ�صائ�صهم وظروفهم
اخلا�صة واملعلمني وم�ستوى املنطقة التي تقع فيه املدر�سة ،حيث
�أن حمدودية جمال امل�س�ؤولية والدعم من املتخ�ص�صني يف م�ستوى
املنطقة كمزودين للإمكانيات ت�ؤثر يف مدى جناحهم يف قيادة
املدر�سة ،و�أن املديرين قبلوا باحلوكمة الوطنية للمدر�سة واملديرين
على �أ�سا�س املنهاج الوطني �أو القومي ،و�أن املديرين يف املدار�س
اخلم�سة الناجحة ح�صلوا على درجة عالية من امل�س�ؤولية لتحديد
التوجيه نحو الأهداف الوطنية للعمليات داخل املدر�سة واملخرجات
املدر�سية �أكرث من املديرين يف املدار�س الأقل جناحاً .كذلك فقد �أكد
املديرون كقادة تربويني يف املدار�س الناجحة �أنهم ح�صلوا على
�شهادات علمية عالية للح�صول على متطلبات التدري�س والتعليم
وقيادة العملية الأ�سا�سية للتعلم والتعليم �أكرث من املديرين يف
املدار�س الأقل جناحاً .كما �أظهرت يف املدار�س �أن التطبيق الناجح
للأهداف الإجتماعية �أدى �إىل نتائج وخمرجات �إجتماعية ناجحة.
و�أن املديرين يف املدار�س الناجحة (وفق وجهة نظر املعلمني)
ي�أخذون امل�س�ؤولية الكاملة لتحقيق �أهدافهم الوطنية والتزاماتهم
لل�شهادة العليا �أكرث من املديرين يف املدار�س الأقل جناحاً.
وتناولت هرييرا ( )Herrera, 2010قيادة املديرين وفعالية
املدر�سة من وجهة نظر املعلمني واملديرين �أنف�سهم .وهدفت �إىل
الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة الأربعة املتعلقة مبدى �إنخراط املديرين
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يف �سبع ممار�سات قيادية واملحدودة كمعزز لتح�صيل الطلبة
الدرا�سي وفق الأدب الرتبوي� ،إ�ضافة �إىل كون م�ستوى الإنخراط
مرتبط بنجاح املدر�سة يف مواجهة معيار املحا�سبة .وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج املختلط الكيفي والكمي باال�ستناد �إىل �سجالت مركز
الإح�صاء الرتبوي الوطني ( )NCESلل�سنوات ( )2000 - 1999وم�سح
الطاقم واملدار�س ( ،)SASSحيث ُجمعت البيانات من ( )4842منطقة
واحتوت على ( )9893مديراً و( )56354معلماً .وت�ضمن امل�سح جمع
معلومات من املعلمني واملديرين حول ا�ستجاباتهم ملدى انخراط
املديرين يف ممار�سات قيادية متنوعة ،وفيما �إذا حققت املدار�س
معيار املحا�سبة .وبتحليل البيانات كمي ًا وكيفي ًا تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن لدى املديرين م�ستوى عالِ من االنخراط يف ممار�سات
قيادية مرتبطة بالرتتيب والنظام وامل�صادر واملدخالت� .إ�ضافة
�إىل م�ستوى منخف�ض من االنخراط يف الثقافة ،والرتكيز (الب�ؤرية)
والإ�ستثارة الفكرية ،و�أ�شارت ا�ستجابات املعلمني �إىل �أن املديرين
لديهم م�ستوى عالِ من االنخراط وامل�شاركة يف الإ�ستثارة واحلفر
الفكري ،واملدخالت .كما بينت م�ستوى منخف�ض من امل�شاركة
يف الثقافة والرتتيب والنظام وامل�صارد والرتكيز (الب�ؤرية) .كذلك
�أظهرت �أن معامل االنحدار املنطقي ميكنه التنب�ؤ فيما �إذا كانت
املدر�سة �ستحقق معيار املحا�سبة.
وهدف هوجن ( )Huang ،2013يف درا�سته �إىل تق�صي امللفات
ال�سيكومرتية (املحكية) ملديري املدار�س الثانوية التابعة للجمعية
الوطنية لأدوات املهارات الإدارية املدر�سية يف القرن الواحد
والع�رشين .وقد ا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب حتليل العنا�رص امل�ؤكدة
( )CFAلتحقيق الأبعاد املحددة للأدوات ومناذج العالقة العاملية،
وتقدير معامل الثبات وفح�ص �صدق الأداة وقدرتها على التمييز
بني املديرين وم�ساعديهم يف املدر�سة يف املنطقة اجلنوبية من
الواليات املتحدة الأمريكية .وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س ()CFA
�أداة للدرا�سة املكونة من ( )67فقرة والتي وزعت على عينة الدرا�سة
البالغ عددها ( )339معلم ًا تابعني ملديريهم و( )344معلم ًا تابعني
مل�ساعديهم .وبتحليل البيانات التي ُجمعت �أظهرت الدرا�سة جودة
مالئمة ومنا�سبة لنموذج العوامل الع�رشة املفرت�ضة ،وم�ستوى
ثبات و�صدق مالئمني .كذلك �أظهرت عجزاً يف �صدقها التميزي .كما
�أظهرت متابعة التحليل العاملي الإ�ستك�شايف ب�أن الأداة احلالية
تقي�س بعدين قياديني بد ًال من ع�رشة �أبعاد كما افرت�ض �أ�سا�س ًا
من قبل اجلمعية الوطنية ملديري املدار�س الثانوية ،وقد اقرتح
الباحثان �رضورة مراجعة �أداة اجلمعية الوطنية ملديري املدار�س
الثانوية امل�ستخدمة لقيا�س مهارات القيادة املدر�سية يف �إطار
مراجعة �شاملة للأدب التجريبي املو�سع  extantو�أدوات تقييم قيادة
املديرين ،وتقييم البنود املوجودة جنب ًا �إىل جنب مع �إ�ضافة بنود
جديدة ت�ستند �إىل الأدب النظري والتجريبي.
و�أجرى �سيامو ( )Siamoo ،2013درا�سة حول تطوير مهارات
القيادية التعليمية ملديري املدار�س الثانوية يف تنزانيا يف �ضوء
مدخل تعلم حل امل�شكالت ،وهدف فيها �إىل الك�شف عما �إذا كان قادة
املدار�س التنزانية قادرين على حت�سني نوعية التعليم ال�صفي من �أجل
تعزيز تعلم الطلبة و�أدائهم من خالل توظيف و�سائل تقومي منا�سبة
ونظامية وعادلة وثقافية للمعلمني .كما هدف معرفة مدى مالءمة
و�سائل تقومي املعلمني والتي طورت للنظام املدر�سي الأمريكي
خلدمة النظام املدر�سي التنزاين �أم يجب تكييفها ومالءمتها لل�سياق

الثقايف املحلي .وا�ستخدم �أ�سلوب التعلم امل�ستند �إىل حل امل�شكلة
من خالل �إخ�ضاع مديري املدار�س لور�شة عمل مكثقة ا�ستمرت ملدة
�ستة �أيام ،كما ا�ستخدم منهاج ًا منقح ًا لتدريب قياديي املدار�س
الثانوية يف تنزانيا ،حيث قدم �إر�شادات يف التقومي والإ�رشاف على
التعلم ال�صفي ملديري املدار�س التنزانية ومديراتها ،كما لو كانوا
مديرين يف الواليات املتحدة الأمريكية يف �إطار جهد لتطوير
ممار�ساتهم القيادية الرتبوية .وقد عمل مديرو املدار�س التنزانية
ومديراتها يف الور�شة على تنقية (تنقيح) �أدوات التقومي امل�صححة
للمدار�س الأمريكية وتكييفها وجعلها مالئمة لل�سياق التنزاين .ويف
نهاية الور�شة �أ�شار املديرون واملديرات من خالل الإجابة على
ا�ستبانة وزعت عليهم ب�أنهم �شعروا ب�أنهم قادرون على تقدمي الدعم
وامل�ساندة ملعلميهم ،و�أنهم قادرون على م�ساعدة املعلمني يف
جهودهم لتح�سني مهاراتهم الرتبوية .ونظم الباحثان ور�شة عمل
�إ�ضافية ملديري املدار�س ومديراتها واملعلمني يف مواقع تواجد
مدار�سهم لدعم الرتبويني يف تطبيق التقومي والإ�رشاف يف التعليم
ال�صفي ( .)ESCIوقد �أظهرت نتائج التحليل النوعي والتحليل الكيفي
�أن املبحوثني يف�ضلون ور�شة عمل �إ�ضافية حول �أ�ساليب التقومي
والإ�رشاف يف التعليم ال�صفي ،كما �أظهرت و�أكدت بقوة ب�أن مديري
املدار�س طوروا ثقة ب�أنف�سهم ومهارات وكفايات يف تطبيق �أ�سلوب
التقومي والإ�رشاف يف التعليم ال�صفي (.)ESCI
وهدف بياو و�آخرون (� ،)Piaw et al. 2014إىل التعرف على
عوامل املهارات القيادية ملديري املدار�س الثانوية ،كما هدف
�إىل التعرف على م�ستوى مهارات القيادة لدى مديري املدار�س
يف املدار�س الثانوية املاليزية ،وبتحليل البيانات التي ُجمعت
با�ستخدام اال�ستبانة �أداة للدرا�سة واملنهج الو�صفي �أظهرت الدرا�سة
ت�أثري عوامل �سنوات اخلربة وامل�ؤهل العلمي على ا�ستجابات
املبحوثني نحو درجة توافر مهارات القيادة لديهم ،و�أن العوامل
�أثرت بن�سبة ( )% 24.9من جمموع مهارات القيادة ومل تظهر
الدرا�سة وجود فروق يف ا�ستجابات املبحوثني تعزى ملتغري اجلن�س،
كما �أظهرت الدرا�سة �أن املديرين ميتلكون مهارات تعليمية وثقافية
عالية وم�ستوى متدن من املهارات الإدارية الرتبوية واملهارات
القيادية يف الإدارة التنظيمية.
وتناول جرادات والكيالين ( )Jaradat & AL Kilani, 2015يف
درا�ستهما املمار�سات الناجحة للقيادة يف حل امل�شكالت املدر�سية
من قبل مديري املدار�س الثانوية يف منطقة �إربد التعليمية ،وهدفا
�إىل حتديد املمار�سات للقيادة الناجحة يف حل امل�شكالت لدى مديري
املدار�س الثانوية يف منطقة �إربد التعليمية يف الأردن .كما هدفت �إىل
فح�ص ت�أثري متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة)
على ا�ستجابات املبحوثني .وا�ستخدما اال�ستبانة �أداة للدرا�سة التي
ُوزعت على عينتها البالغة ( )473مديراً ومديرة .وبتحليل البيانات
التي ُجمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي وبرنامج الرزمة الإح�صائية
للعلوم الإجتماعية والأ�ساليب الإح�صائية املت�ضمنة �أظهرت الدرا�سة
ب�أن املمار�سات الناجحة للقيادة املدر�سية يف حل امل�شكالت كانت
مرتفعة با�ستثناء جمال املجتمع املحلي و�أولياء الأمور حيث
كانت متو�سطة .كما �أظهرت الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
ا�ستجابات املديرين تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
و�سنوات اخلربة).
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درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة سلفيت في فلسطني
من وجهة نظر املعلمني واملديرين أنفسهم

أ.د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد شلش

وبذلك تبني مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة
�أهمية امتالك مديري املدار�س للمهارات القيادية ،فقد اتفقت
الدرا�سات ال�سابقة حول �أهمية مو�ضوع الدرا�سة وت�أثريه على
قدرة مديري املدار�س يف اال�ضطالع مب�سئولياتهم وتنفيذ مهامهم
القيادية والإدارية ،وتباينت يف نتائجها من حيث درجة امتالك
مديري املدار�س للمهارات القيادية .فقد �أفادت معظم الدرا�سات
بامتالك مديري املدار�س للمهارات القيادية بدرجة مرتفعة
كدرا�سة احلارثي( ،)2008و�أبو زعيرت ( ،)2009وال�رشيف والتنح
( ،)2010و�شاهني ( ،)2011وفهد( ،)2014و�شنطاوي (،)2015
والرمياوي و�آخرون( ،)2016و�سانغتونغ (،)Sungtong, 2007
وتورن�سني ( ،)Tornsen, 2009وهرييرا ( ،)Herrera, 2010وهوجن
( ،)Huang،2013و�سيامو ( ،)Siamoo ،2013و بياو (Piaw, 2014
 ،)et alوجرادات والكيالين ( ،)Jaradat & AL Kilani, 2015يف
حني �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أن درجة امتالك مديري املدار�س
للمهارات القيادية كانت متو�سطة كدرا�سة الزبون والزبون ومو�سى
( ،)2010والعمري ( ،)2014وبو�ضياف ( .)2014كما اختلفت تلك
الدرا�سات �أي�ض ًا يف ت�أثري العوامل الدميوغرافية على ا�ستجابات
املديرين واملعلمني على حد �سواء ،ففي درا�سة بياو (Piaw, 2014
 ،)et alوجرادات والكيالين ( )Jaradat & AL Kilani, 2015وجدت
فروق يف ا�ستجابات املبحوثني تعزى �إىل متغريا اجلن�س و�سنوات
اخلدمة وامل�ؤهل العلمي� ،أما يف درا�سة احلارثي ( )2008فقد وجدت
فروق تعزى �إىل امل�ؤهل العلمي ومكان العمل ،يف حني مل تظهر باقي
الدرا�سات وجود فروق يف ا�ستجابات املبحوثني تعزى �إىل املتغريات
الدميوغرافية ،كما �أن معظم الدرا�سات ا�ستخدمت املنهج الكمي
وبع�ضها ا�ستخدمت املنهج الكيفي كدرا�سة هوجن (،)Huang ،2013
و�سيامو ( )Siamoo ،2013وبع�ضها ا�ستخدم املنهج املختلط الكمي
والكيفي كدرا�سة تورن�سني ( .)Tornsen ,2009كذلك ف�إن الدرا�سات
العربية �أجريت يف املجتمع املحلي الفل�سطيني واملجتمعات العربية
يف حني �أجريت الدرا�سات الأجنبية يف جمتمعات �أوروبية و�أمريكية
و�أفريقية ،و�أن الدرا�سة احلالية الوحيدة -يف حدود علم الباحثني–
التي �أجريت على مدار�س حمافظ �سلفيت.

أهداف الدراسة:

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

1 .1الك�شف عن درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري
املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني.

متثل الإدارة املدر�سية الفاعلة مطلب ًا �أ�سا�ساً ،وحاجة
ملحة للمجتمعات االن�سانية عامة وفل�سطني خا�صة ،فنجاح هذه
املجتمعات يف حتقيق �أهدافها الرتبوية والتعليمية مرتبط ب�شكل
وثيق ب�أداء �إداراتها ،وبخا�صة مدير املدر�سة الذي ُيعد ر�أ�س الهرم
يف املدر�سة ،وامل�س�ؤول الأول عن حتقيق �أهدافها ،و�إجناز مهامها
يف �ضوء ر�ؤيتها ور�سالتها (بلواين.)2008 ،
لذلك ،ف�إن تقنني عملية اختيار مديري املدار�س يف فل�سطني
ُيعد �رضورة �أكيدة ل�ضمان جناح الإدارات املدر�سية يف مدار�س
فل�سطني ،خا�صة و�أن مدير املدر�سة ُيعد قائداً للعملية الرتبوية
والتعليمية يف املدرا�س ،فهو يتوىل العملية الإدارية داخل املدر�سة،
والتوا�صل مع املجتمع املحلي مب�ؤ�س�ساته كافة ،ف�ض ًال عن دوره
الفني ال�رضوري بو�صفه م�رشف ًا مقيماً ،ليتكامل دوره مع زيارات
امل�رشفني الرتبويني املتخ�ص�صني امليدانية ،يف �إطار الإ�رشاف
الرتبوي احلثيث على املعلمني يف مدار�س فل�سطني والذي ت�ضطلع
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به وزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها يف املحافظات.
وت�شري الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن بع�ض مديري املدار�س
يعانون من �ضعف يف خرباتهم الإدارية وبخا�صة اجلدد منهم
(الزبون والزبون ومو�سى ،)2010 ،و(�شاهني ،)2011،و(العمري،
 ،)2014و(بو�ضياف ،)2014 ،و(�شنطاوي )2015 ،الذين يلتحقون
بالعمل الإداري يف مدار�س فل�سطني بفعل خروج بع�ض املديرين من
املهنة نتيجة لتقاعدهم� ،أو �إق�صائهم عن الإدارات املدر�سية ،كنتيجة
لتقومي �أدائهم ال�سنوي ،والتنقالت الدورية بينهم.
◄◄وعليه ،ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتمثل يف الإجابة عن
ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري
املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني
واملديرين �أنف�سهم؟.
ويتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة الأ�سئلة الآتية:
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05يف ا�ستجابات مديري املدار�س الثانوية ومديراتها يف
حمافظة �سلفيت نحو درجة توافر املهارات القيادية لديهم تعزى �إىل
متغريات (مكان العمل ،و�سنوات اخلدمة)؟.
◄◄ما املعوقات التي حتد من توافر املهارات القيادية لدى
مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من ،وجهة نظر
املعلمني واملديرين �أنف�سهم ؟.

فرضيات الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05يف ا�ستجابات مديري املدار�س الثانوية ومديراتها يف
حمافظة �سلفيت نحو درجة توافر املهارات القيادية لديهم تعزى �إىل
متغريات (مكان العمل ،و�سنوات اخلدمة)؟.

2 .2الك�شف عن درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري
املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املديرين
�أنف�سهم.
3 .3الك�شف عما �إذا كان هناك فروق يف ا�ستجابات املديرين
واملديرات يف املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت عند م�ستوى
الداللة االح�صائية ( )α=0.05نحو درجة توافر املهارات القيادية
لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املديرين �أنف�سهم تعزى �إىل متغريات (مكان العمل ،و�سنوات
اخلدمة)؟.
4 .4الك�شف عن املعوقات التي حتد من توافر املهارات
القيادية لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من
وجهة نظر املعلمني واملديرين �أنف�سهم؟.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )24آب 2018

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية دور القيادة املدر�سية وت�أثريها
يف جممل العملية التعليمية التعلمية ،وحتقيق �أهدافها يف فل�سطني
عموما ً،وحمافظة �سلفيت خ�صو�صاً ،ف�ض ًال عن النتائج املرجوة
والتي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،واملقرتحات امل�أمول تقدميها �إىل
امل�س�ؤولني ،و�صانعي القرار يف وزارة الرتبية والتعليم ،واملديرين
�أنف�سهم ،والباحثني يف جمال الإدارة الرتبوية والتعليمية.

حدود الدراسة:
1 .1احلد الب�رشي :اقت�رصت الدرا�سة على املعلمني واملديرين
يف املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت يف فل�سطني.
2 .2احلد الزمني� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام الدرا�سي .2017/ 2016
3 .3احلد املكاين� :أجريت الدرا�سة يف املدار�س الثانوية يف
حمافظة �سلفيت.
4 .4احلد املو�ضوعي :اقت�رصت الدرا�سة على حتديد درجة
توافر املهارات القيادية للمديرين يف املدار�س الثانوية يف حمافظة
�سلفيت يف فل�سطني ،و�ستكون من وجهة نظر املعلمني واملديرين
�أنف�سهم.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
اتبع يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي نظراً ملالءمته طبيعتها
الكمية ،حيث ي�ستخدم فيه مفاهيم الإح�صاء اال�ستداليل و�أ�ساليبه
لتحليل البيانات وا�ستخراج النتائج.
عينة الدراسة:
�أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )30مديراً ومدير ًة بن�سبة
 % 50من جمموع املديرين واملديرات ،و( )100معلما ومعلمة من
حمموع املعلمني واملعلمات يف مدار�س حمافظة �سلفيت يف الف�صل
الثاين من العام الدرا�سي ( )2017/ 2016اختريوا بطريقة ع�شوائية
طبقية ،واجلدول ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها
امل�ستقلة.
الجدول رقم ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها

املتغري
العمر

مصطلحات الدراسة:
املهارات القيادية" :ويق�صد بها املهارات الرئي�سة للقيادة
والتي ت�شمل املهارات الذاتية ،واملهارات الفنية واملهارات
االن�سانية واملهارات الإدارية� ،إ�ضافة �إىل املهارات النوعية التي
تنظمها املهارات الرئي�سة" (كنعان� :1982 ،ص.)311.
ويعرف الباحثان املهارات القيادية �إجرائي ًا ب�أنها القدرات
والكفايات التي ت�ساعد مدير املدر�سة يف �أداء الدور املنوط به،
واملهارات املوكلة �إليه ،وت�شمل املهارات الإدارية ،والفنية،
والإن�سانية.
مدير املدر�سة" :هو امل�س�ؤول الأول يف املدر�سة والذي ي�رشف
على ت�سيري الأعمال الإدارية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية،
وهو امل�س�ؤول عن تنظيم جهود العاملني فيها وتن�سيقها ،والت�أثري
يف �سلوك املعلمني والعاملني فيها وتوجيهه بغية حتقيق �أهدافها
املخططة واملن�شودة "(وزارة الرتبية والتعليم� ،2008 :ص .)12

مدير

الن�سبة
املئوية

معلم

الن�سبة
املئوية

اقل من 30

1

%3

15

% 15

40 - 30

5

% 17

55

% 55

50 – 41

20

% 67

25

% 25

�أكرث من 50

4

% 13

5

%5

30

% 100

100

% 100

�أقل من بكالوريو�س

2

%6

9

%9

بكالوريو�س

17

% 57

74

% 74

ماج�ستري ف�أعلى

11

% 37

17

% 17

30

% 100

100

% 100

�أقل من � 5سنوات

0

0

18

% 18

� 10-5سنوات

1

%3

33

% 33

� 16-11سنة

8

% 27

28

% 28

اكرث من � 16سنة

21

% 70

21

% 21

30

% 100

م�ستوى املتغري

املجموع
امل�ؤهل
العلمي
املجموع
�سنوات
اخلربة

املجموع

% 100

ويعرف الباحثان مدير املدر�سة �إجرائي ًا ب�أنه ال�شخ�ص الذي التعريفات اإلجرائية:

ي�ضطلع بدوره الإداري ،والفني يف تطوير كفايات املعلمني،
وتنميتها با�ستخدام مهاراته القيادية املتمثلة باملهارات الإدارية،
والفنية ،والإن�سانية بغية حتقيق �أهداف العملية التعليمية التعلمية.
القيادة :ال�سلوك الذي يقوم به الفرد �أو ا�ستغالل املوارد املتاحة
املادية والب�رشية مبا يت�ضمن ا�ستخدام مهاراته كافة ،ويف�ضي �إىل
توجيه جهود العاملني نحو هدف م�شرتك (البدري.)2002،
املدار�س الثانوية" :ت�شمل ال�صفني احلادي ع�رش والثاين ع�رش"
(وزارة الرتبية والتعليم.)5 :2009 ،

صدق أداتي الدراسة وثباتهما:
صدق استبانة املديرين:
�أعد الباحثان �أداتي الدرا�سة بعد االطالع على �أدبيات الدرا�سة
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،فقد �أعدا ا�ستبانة املديرين بو�صفها
�إحدى �أداتي الدرا�سة بغر�ض جمع البيانات الالزمة لتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،كما ت�أكد الباحثان من �صدقها بعر�ضها على جمموعة من
املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة والكفاءة ،وهم من �أع�ضاء
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درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة سلفيت في فلسطني
من وجهة نظر املعلمني واملديرين أنفسهم

هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الفل�سطينية،
حيث �أكد املحكمون �أن الأداة �صادقة بعد �إدخال التعديالت التي
طلبوها عليها ،بحذف بع�ض فقراتها وتعديل �أخرى .كما جرى
احت�ساب معامـل الثبات لها با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفـا
( )Cronbach Alphaلالت�ساق الداخلي ،حيث كانت قيمة معامل
الثبات الكلي ( )0.91على املحاور كافة كما يبينها اجلدول (: )1
الرقم

املحور من وجهة نظر املديرين

معامل الثبات

1

املهارات الإن�سانية

0.90

2

املهارات الفنية

0.89

3

املهارات الإدارية

0.92

4

املعيقات

0.91

املجموع

أ.د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد شلش

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرج املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري ودرجة املمار�سة ال�ستجابات املعلمني
واملديرين على اال�ستبانتني واجلداول ( )14 - 4تو�ضح ذلك .وقد
اعتمد الباحثان الن�سب املئوية الآتية لدرجة توافر املهارات
القيادية لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من
وجهة نظرهم ،ومن وجهة نظر املعلمني واملعلمات Mckmimie,(.
)2011
جدول ()3
ميزان المتوسطات لالستجابات

0.91

صدق استبانة املعلمني واملعلمات:
وال�ستكمال جمع البيانات ال�رضورية لتحقيق �أهداف الدرا�سة،
�أعد الباحثان ا�ستبانة املعلمني واملعلمات بعد االطالع على �أدبيات
الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،بو�صفها �إحدى �أداتي
الدرا�سة ،كما ت�أكد الباحثان من �صدقها بعر�ضها �أي�ض ًا على جمموعة
من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة والكفاءة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الفل�سطينية،
حيث �أكد املحكمون �أن الأداة �صادقة بعد �إدخال التعديالت التي
طلبوها عليها ،بحذف بع�ض فقراتها وتعديل �أخرى .كما احت�سب
معامـل الثبات لها با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفـا (Cronbach
 )Alphaلالت�ساق الداخلي ،حيث كانت قيمة معامل الثبات الكلي
( )0.89على املحاور كافة كافة كما يبينها اجلدول (: )2
الرقم

املحور من وجهة نظر املعلمني

1

املهارات الإن�سانية

2

املهارات الفنية

0.90

3

املهارات الإدارية

0.88

4

املعيقات

0.86

املجموع

1.80 - 1

متدنية جداً

2.6 - 1.81

متدنية

3.4 - 2.61

متو�سطة

4.2 - 3.41

مرتفعة

5 - 4.21

مرتفعة جداً

ويبني اجلدول ( :)3ترتيب املحاور ،والدرجة الكلية ملحاور
املديرين
الجدول ()4
ترتيب المحاور ،والدرجة الكلية لمحاور المديرين

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

1

املهارات االدارية

4.31

0.65

مرتفعة جداً

2

املهارات الفنية

4.29

0.66

مرتفعة جداً

3

املهارات االن�سانية

4.23

0.68

مرتفعة جداً

4.28

0.69

مرتفعة جداً

الرقم

املحور

الدرجة الكلية جلميع املحاور

معامل الثبات
0.93

املتو�سط احل�سابي

درجة اال�ستجابات

0.89

املعاجلة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات �أدخلت بياناتها للحا�سوب لتعالج
بوا�سطة برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية(،)SPSS
وقد ا�ستخدمت الن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واختبار (ت)
وحتليل التباين الأحادي ( )ANOVAال�ستخراج النتائج.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرئي�س (ما درجة
توافر املهارات القيادية لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملديرين �أنف�سهم؟.
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يت�ضح من اجلدول (� )4أن درجة توافر املهارات القيادية
لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املديرين كانت مرتفعة جداً على املجاالت كافة ،وعلى الدرجة
الكلية ،حيث تراوحت متو�سطاتها ما بني ( ،)4.31 - 4.23واالنحراف
املعياري( .)0.68-0.65ويعزو الباحثان ذلك �إىل خربة مدير املدر�سة
ال�سابقة كمعلم متكنه من قيادة املعلمني نحو امتام واجباتهم
التعليمية ،وتنفيذها بكفاءة ،مما ي�ساعد يف �ضبط العمل املدر�سي،
وتنفيذ املهام التعليمية بفعالية ،وبخا�صة �أنه كان �أحد زمالئهم
قبل تعيينه مديراً ،ويعرفهم من قرب من حيث �أدائهم �أو اجتاهاتهم
نحو التعليم والإ�رشاف الرتبوي ،ف�ض ًال عن حاجتهم للتنمية املهنية،
وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة احلارثي ( ،)2008و�أبو
زعيرت ( ،)2009و�شنطاوي ( ،)2015والرمياوي و�آخرون (،)2016
و�سيامو ( ،)Siamoo ،2013وبياو ( ،)Piaw, et al 2014وجرادات
والكيالين ( ،)Jaradat & AL Kilani, 2015واختلفت مع نتيجة الزبون
والزبون ومو�سى ( ،)2010والعمري ( ،)2014وبو�ضياف (.)2014
وتبني اجلداول الآتية متو�سط ا�ستجابات املديرين على حماور
الدرا�سة كافة.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )24آب 2018

● ●املحور الفني من وجهة نظر املديرين:

● ●املحور الإداري من وجهة نظر املديرين:
الجدول ()5

الجدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية لفقرات
محور المهارات اإلدارية.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية لفقرات
المحور الفني.

درجة
املمار�سة

درجة
املمار�سة

الرقم

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

5

�أعزز فكرة العمل اجلماعي بني املعلمني

4.40

0.65

4.40

0.60

4.37

0.55

4.34

0.64

4.34

0.64

4.34

0.68

4.31

0.58

4.26

0.66

4.23

0.69

4.23

0.73

مرتفعة
جدا

4.20

0.72

مرتفعة

4.31

0.65

مرتفعة
جدا

9
1
11
10
2
3
8
7
4
6

�أحث املعلمني على االنخراط يف
الدورات التدريبية
�أحل اخلالفات بني املعلمني من خالل
عقد جل�سات للحوار
�أ�شجع التفاعل املتبادل بني املعلمني
والطلبة
�أ�شجع التفاعل املتبادل بني املعلمني
�أتوا�صل مع املعلمني با�ستمرار للتعرف
على اجتاهات املعلمني
�أ�ستخدم احلوافز املختلفة لتعزيز �سلوك
املعلمني االيجابي
�أعمل على رفع الروح املعنوية
للمعلمني
�أو�ضح طبيعة القرارات التي
يتخذها(�أهدافها و مربراتها)
�أعمل على تلبية احتياجات املعلمني
االجتماعية لتحقيق الر�ضا الوظيفي
لديهم.
�أ�رشك املعلمني يف حل امل�شكالت داخل
املدر�سة
الدرجة الكلية للمحور الإداري

مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا

رقم
الفقرة
12
18
20
13
19
21

17

14
16
15

الفقرة
�أدير الوقت بفعالية.
�أ�رشف على تنظيم الطاقات
الطالبية.
�أ�ستخدم التكنولوجيا يف تنظيم
امللفات املدر�سية كافة.
�أتبني نقاط ال�ضعف والقوة يف
جمريات العملية التعليمية يف
املدر�سة.
�أتابع تنفيذ اخلطط التعليمية مبا
فيها مناق�شتها مع املعلمني.
�أنظم دورات فنية للمعلمني فيما
يتعلق با�ستخدام احلا�سوب مبا فيها
االنرتنت.
�أحث املعلمني على �إجراء درا�سات
ميدانية لتطوير و�سائل التعليم
امل�ستخدمة يف املدر�سة.
�أحدد واجبات العاملني يف املدر�سة
بدقة وفق تخ�ص�صاتهم من خالل
تنظيم العمل بكفاءة.
�أعزز الإميان بالهدف لدى املعلمني
مبا فيه �إمكانية حتقيقه.
�أنظم دورات للمعلمني فيما يتعلق
يف �إدارة الأزمات مبا فيها حل
امل�شكالت.
الدرجة الكلية للمحور الفني

�أظهرت نتائج اجلدول (� )5أن درجة توافر املهارات القيادية
لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املديرين �أنف�سهم يف حمور املهارات الإدارية كانت مرتفعة جداً على
جميع الفقرات وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة (- 4.2
 ،)4.40واالنحراف املعياري بني(� .)0.73 - 0.55أما بالن�سبة للدرجة
الكلية لفقرات املجال الإداري فقد كانت مرتفعة جداً مبتو�سط
ح�سابي مقداره ( ،)4.31وانحراف معياري مقداره (.)0.65
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن طبيعة عمل مدير املدر�سة
بالدرجة الرئي�سة �إدارية ،و�أن وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني
بناء على قدراته وخرباته الإدارية ،و�أنها
تختار مدير املدر�سة ً
تخ�ضع املديرين لدورات ت�أهيلية لتمكينهم من �أداء �أدوارهم و�إمتام
واجباتهم الوظيفية بكفاءة ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع
نتيجة درا�سة احلارثي ( ،)2008وفهد ( ،)2014و�شنطاوي (،)2015
والرمياوي و�آخرون ( ،)2016و�سيامو ( ،)Siamoo ،2013وجرادات
والكيالين ( ،)Jaradat & AL Kilani, 2015واختلفت مع نتيجة الزبون
والزبون ومو�سى ( ،)2010والعمري( ،)2014وبو�ضياف(.)2014

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.46

0.61

4.43

0.56

4.37

0.77

4.34

0.59

مرتفعة
جدا

0.68

مرتفعة
جدا

4.29

0.57

مرتفعة
جدا

4.26

0.66

مرتفعة
جدا

4.31

4.23
4.20

مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا

0.65

مرتفعة
جدا

0.72

مرتفعة

4.03

0.75

مرتفعة

4.29

0.66

مرتفعة
جداً

�أظهرت نتائج اجلدول (� )6أن درجة توافر املهارات القيادية
لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املديرين يف املحور الفني كانت مرتفعة �إىل مرتفعة جداً على
جميع الفقرات ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة (4.03
  ،)4.46واالنحراف املعياري بني( )0.77 - 0.56وكانت الدرجةالكلية لفقرات املجال الفني مرتفعة جداً مبتو�سط ح�سابي مقداره
( )4.29وانحراف معياري مبقدار ( .)0.66ويعزى ذلك �إىل �أن تقديرات
املديرين واملديرات لعملهم الفني كانت يف �ضوء الوقت واجلهد
املخ�ص�ص للعمل الفني� ،إ�ضافة �إىل �إلتزامهم بالتعليمات والأنظمة
التي تطبقها وزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق بدور مدير املدر�سة
الإ�رشايف يف فل�سطني ،ف�ض ًال عن خربة املديرين التعليمية� ،إذ ت�شرتط
الوزارة يف مدير املدر�سة �أن يكون لديه خربة تعليمية ال تقل عن 10
�سنوات حتى يعني مديراً للمدر�سة ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة
مع نتيجة درا�سة احلارثي( ،)2008وفهد( ،)2014و�شنطاوي (،)2015
والرمياوي و�آخرون( ،)2016واختلفت مع نتيجة الزبون والزبون
ومو�سى ( ،)2010والعمري ( ،)2014وبو�ضياف (.)2014
34

درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة سلفيت في فلسطني
من وجهة نظر املعلمني واملديرين أنفسهم

● ●املحور االن�ساين من وجهة نظر املديرين:
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية لفقرات
المحور االنساني

رقم
الفقرة
32
27
29
30
31
35
34
28

33

الفقرة
�أ�شجع املعلمني على رعاية
املوهوبني مبا فيها توفري الظروف
املالئمة للإبداع يف املدر�سة.
�أعمل على تنمية املعلمني مهنيا
با�ستخدام التدريب.
�أمار�س التخطيط الزمني لتنفيذ
الربامج املدر�سية كافة (املهنية
واالدارية ) بفعالية.
�أ�رشك املعلمني يف الأعمال الإدارية
يف املدر�سة يف اطار العمل الفريقي.
�أناق�ش م�شكالت املعلمني ( مبا فيها
اال�ستماع لهموم وا�ستطالع احللول
املمكنة لها).
�أ�شخ�ص امل�شكالت الإدارية بدقة قبل
و�ضع احللول لها.
�أ�ستخدم العقاب وفقا للأنظمة
واللوائح الناظمة للعمل املدر�سي.
�أ�ستخدم احلوافز ( املادية وغري
املادية) بعدالة بني املعلمني.
�أفو�ض ال�سلطة للمعلمني مبوجب
الأنظمة واللوائح والتعليمات
ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم.
�أعقد دورات لتنمية مهارات االتزان
االنفعايل للمعلمني.
الدرجة الكلية للمحور االن�ساين

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف درجة
املعياري املمار�سة

أ.د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد شلش

ثانياً :املعيقات من وجهة نظر املديرين:
يبني اجلدول ( )8املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات مديري
املدار�س الثانوية يف مدار�س حمافظة �سلفيت نحو املعيقات التي
تواجههم:
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية لفقرات
المعيقات.

4.40

0.60

مرتفعة
جدا

4.34

0.59

مرتفعة
جدا

4.29

0.71

مرتفعة
جدا

4.26

0.70

مرتفعة
جدا

44

4.23

0.73

مرتفعة
جدا

32

4.23

0.65

مرتفعة
جدا

4.14

0.65

مرتفعة

4.14

0.77

مرتفعة

4.14

0.69

مرتفعة

4.09

0.70

مرتفعة

35

4.23

0.68

مرتفعة
جداً

49

رقم
الفقرة
51
48

42
43
45
46
38

�أظهرت نتائج اجلدول (� )7أن درجة توافر املهارات القيادية
لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املديرين يف املحور االن�ساين كانت مرتفعة �إىل مرتفعة جداً على
جميع الفقرات وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة (-4.09
 )4.40واالنحراف املعياري بني(� .)0.77-0.59أما بالن�سبة للدرجة
الكلية لفقرات املحور الإن�ساين فقد كانت مرتفعة جداً مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ،)4.23وانحراف معياري مبقدار( .)0.68ويعزو الباحثان
ذلك �إىل ت�شجيع وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني املديرين على
االنفتاح على املعلمني والتعامل معهم بو�صفهم زمالء و�رشكاء يف
العملية التعليمية ،وبخا�صة �أنهم معلمون �سابقون وزمالء �سابقون
لهم  ،ف�ضال عن الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للمديرين
لإعدادهم �إدارياً ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة
احلارثي( ،)2008و�أبو زعيرت ( ،)2009وال�رشيف والتنح (،)2010
و�شاهني ( ،)2011و�شنطاوي ( ،)2015و�سيامو (،)Siamoo ،2013
وبياو ( ،)Piaw, et al 2014واختلفت مع نتيجة الزبون والزبون
ومو�سى ( ،)2010والعمري ( ،)2014وبو�ضياف (.)2014
35

47
39
37
33
36
34
41
40
50

الفقرات
نق�ص الزيارات امليدانية للم�رشفني
الرتبويني.
غمو�ض اللوائح والقوانني التي تنظم
العمل املدر�سي.
�ضعف م�شاركة العاملني يف �صنع
القرارات التعليمية.
�ضعف احلوافز املقدمة للعاملني يف
املدر�سة.
كرثة امل�شكالت املدر�سية.
جمود اللوائح والأنظمة الناظمة
للعملية التعليمية يف املدر�سة.
�ضعف مهارات العاملني يف املدر�سة
يف التعامل مع امل�شكالت الطارئة.
�ضعف مهارات ادارة االجتماعات
املدر�سية.
�سيادة العوامل ال�شخ�صية يف اتخاذ
القرارات املدر�سية.
نق�ص كفايات العاملني يف املدر�سة.
�ضبابية االهداف التعليمية لدى
لعاملني يف املدر�سة (ادارة
وعاملني).
نق�ص مهارة التقومي للعاملني يف
املدر�سة.
نق�ص برامج التدريب للعاملني يف
املدر�سة.
غياب الثقة بني العاملني يف
املدر�سة.
انخفا�ض الروح املعنوية للعاملني
يف املدر�سة مما ي�ؤدي اىل تكرار
الغياب عن املدر�سة.
�صعوبة ا�ستخدام املتخ�ص�صني يف
معاجلة امل�شكالت املدر�سية.
�ضعف التنظيم املدر�سي.
تدين م�ستوى املهارات الفنية لدى
العاملني يف املدر�سة.
تدين م�ستوى املهارات الإدارية لدى
املعلمني يف املدر�سة.
�ضعف الإ�رشاف العام عن العمل
املدر�سي من قبل وزارة الرتبية
والتعليم.
الدرجة الكلية للمعيقات

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
4.14

0.81

مرتفعة

4.17

0.82

مرتفعة

4.14

0.81

مرتفعة

4.14

0.69

مرتفعة

4.11

0.75

مرتفعة

4.09

0.74

مرتفعة

4.09

0.65

مرتفعة

4.06

0.68

مرتفعة

4.06

0.76

مرتفعة

4.03

0.74

مرتفعة

4.03

0.74

مرتفعة

4.03

0.74

مرتفعة

4.03

0.74

مرتفعة

3.97

0.74

مرتفعة

3.97

0.74

مرتفعة

3.94

0.76

مرتفعة

3.89

0.75

مرتفعة

3.89

0.83

مرتفعة

3.89

0.79

مرتفعة

3.86

0.77

مرتفعة

4.02

0.75

مرتفعة
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�أظهرت نتائج اجلدول (� )8أن املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات مديري املدار�س الثانوية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
نحو املعيقات التي تواجههم كانت مرتفعة على جميع الفقرات،
وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة (،)4.02 - 3.86
واالنحراف املعياري( )0.83-0.65كما كانت الدرجة الكلية لفقرات
حمور املعيقات مرتفعة مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)4.02وانحراف
معياري( .)0.75ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن املديرين يلم�سون
املعيقات التي تواجههم لدى قيامهم مبهماتهم الوظيفية الفنية
والإدارية ،وبخا�صة روتينية الأنظمة وبريوقراطية �إجراءات العمل،
وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة احلارثي (،)2008
وبو�ضياف ( )2014التي اتفقت معها يف ت�أثري املعوقات لكنها
اختلفت مع نتيجة الدرا�سة احلالية يف درجة ت�أثريها� ،إذ كانت
متو�سطة ،و�شنطاوي ( ،)2015والرمياوي و�آخرون ( ،)2016و�سيامو
( ،)Siamoo ،2013وبياو ( ،)Piaw, et al 2014واختلفت مع نتيجة
الزبون والزبون ومو�سى ( ،)2010والعمري(.)2014
◄◄و�أما النتائج املتعلقة باجلزء الثاين من �س�ؤال الدرا�سة
الرئي�س والذي ن�صه (ما درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري
املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات؟.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرج املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري ودرجة املمار�سة ال�ستجابات املعلمني
واملعلمات على اال�ستبانة واجلداول ( )8،9،10،11،12تو�ضح ذلك:

وهوجن ( ،)Huang،2013وجرادات والكيالين (Jaradat & AL Kilani,

 ،)2015واختلفت مع نتيجة الزبون والزبون ومو�سى (،)2010
والعمري( ،)2014وبو�ضياف( .)2014ويف�رس الباحثان اختالف
م�ستوى ا�ستجابات املديرين واملعلمني حول درجة امتالك املديرين
للمهارات القيادية ب�أن املديرين يتمتعون بثقة عالية ب�أنف�سهم
ويرون �أن لديهم املهارات املطلوبة للقيادة ،بينما يرى املعلمون
غري ذلك ،خا�صة و�أن البريوقراطية حتدد عمل املديرين وت�ؤثر يف
مدى جناحهم يف مهامهم ،فهم يعرفون مديريهم جيداً  ،فقد كانوا
زمالءهم يف التدري�س ،ف�ض ًال عن ممار�سة املدير للدور الإ�رشايف
عليهم ،وتقييم م�ستوى �أداءهم املهني وتقوميهم ال�سنوي ،مما �أثر
على ا�ستجابات املعلمني.
● ● املحور الإداري من وجهة نظر املعلمني واملعلمات:
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للفقرات

رقم
الفقرة
3
6
7
8

الجدول ()9
ترتيب المحاور ،والدرجة الكلية لمحاور المعلمين

الرقم

املحور

4

الو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

1

املهارات االدارية

1.81

0.68

متدنية

2

املهارات الفنية

1.89

0.62

متدنية

3

املهارات االن�سانية

2.09

0.76

متدنية

الدرجة الكلية جلميع املحاور

1.93

0.69

متدنية

يت�ضح من اجلدول (� )9أن درجة توافر املهارات القيادية
لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املعلمني يف جميع املحاور متدنية ،وكانت متدنية على الدرجة
الكلية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)1.93وتراوحت متو�سطاتها
ما بني ( ،)2.09 - 1.81واالنحراف املعياري بني (.)0.76 - 0.62
ويعزو الباحثان ذلك �إىل طبيعة العالقة بني املعلمني واملديرين
والتناف�س للفوز مبركز مدير املدر�سة ،ف�ض ًال عن ت�أثر وجهة نظر
املعلمني بتقييم مدير املدر�سة ال�سنوي لهم ،لكنها ارتفعت قلي ًال
بفعل متو�سطات ا�ستجابات املعلمني واملعلمات نحو املعيقات
والذي قد يكون مبالحظة املعلمني واملعلمات للمعيقات التي تواجه
الإدارة املدر�سية �أثناء تنفيذهم ملهامهم الإدارية والفنية وعلى
املحاور كافة ب�سبب بريوقراطية النظام و�إجراءات العمل ومركزية
التعليمات وجمودها وتركيزها يف وزارة الرتبية والتعليم .وبذلك
اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة احلارثي ( ،)2008و�أبو
زعيرت ( ،)2009و�شنطاوي ( ،)2015والرمياوي و�آخرون(،)2016

1
2
11
10
9
5

الفقرة
ي�ستخدم املدير احلوافز املختلفة
لتعزيز �سلوك املعلمني االيجابي.
ي�رشك املدير املعلمني يف حل
امل�شكالت داخل املدر�سة.
يو�ضح املدير طبيعة القرارات التي
يتخذها ( اهدافها و مربراتها).
يعمل املدير على رفع الروح املعنوية
للمعلمني.
يعمل املدير على تلبية احتياجات
املعلمني االجتماعية لتحقيق الر�ضا
الوظيفي لديهم.
يحل مدير املدر�سة اخلالفات بني
املعلمني من خالل عقد جل�سات
للحوار.
يتوا�صل املدير مع املعلمني با�ستمرار
للتعرف على اجتاهات املعلمني.
ي�شجع املدير التفاعل املتبادل بني
املعلمني والطلبة.
ي�شجع املدير التفاعل املتبادل بني
املعلمني.
ي�شجع املدير املعلمني على االنخراط
يف الدورات التدريبية.
يعمل املدير على تعزيز فكرة العمل
اجلماعي بني املعلمني.
الدرجة الكلية للمحور الإداري

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
1.96

0.64

متدنية

1.95

0.69

متدنية

1.89

0.78

متدنية

1.82

0.76

متدنية

1.81

0.69

متدنية

1.79

0.59

1.75

0.68

1.75

0.60

1.74

0.63

1.73

0.62

1.68

0.77

1.81

0.68

متدنية
جدا
متدنية
جدا
متدنية
جدا
متدنية
جدا
متدنية
جدا
متدنية
جدا
متدنية

�أظهرت نتائج اجلدول (� )10أن درجة توافر املهارات القيادية
لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات يف املحور الإداري كانت متدنية �إىل متدنية
جداً ،وكانت متدنية على الدرجة الكلية على جميع الفقرات،
وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة (،)1.96 - 1.68
واالنحراف املعياري بني( .)0.78-0.59كما كانت الدرجة الكلية
لفقرات املحور الإداري متدنية كذلك ،مبتو�سط ح�سابي مقداره
( ،)1.81وانحراف معياري مبقدار( .)0.68ويعزو الباحثان ذلك
36

درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة سلفيت في فلسطني
من وجهة نظر املعلمني واملديرين أنفسهم

�إىل �أن املعلمني ال يطيقون الإجراءات الإدارية التي يطبقها مديرو
املدار�س وفق الأنظمة املعمول بها والتعليمات ال�صادرة عن وزارة
الرتبية والتعليم ،ف�ضال عن توا�ضع خربة املعلمني يف العمل الإداري.
وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة احلارثي(،)2008
و�شنطاوي ( ،)2015والرمياوي و�آخرون( ،)2016وبياو(Piaw, 2014
 ،)et alوجرادات واخليالين ( ،)Jaradat & AL Kilani, 2015واختلفت
مع نتيجة الزبون والزبون ومو�سى ( ،)2010والعمري (،)2014
وبو�ضياف (.)2014
● ●املحور الفني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات:
الجدول ()11

رقم
الفقرة
15

21

17

13
16
18
20
12
14
19

تنظيم دورات للمعلمني فيما يتعلق
يف �إدارة الأزمات مبا فيها حل
امل�شكالت.
تنظيم دورات فنية للمعلمني فيما
يتعلق با�ستخدام احلا�سوب مبا فيها
االنرتنت.
ي�شجع املعلمني على �إجراء درا�سات
ميدانية لتطوير و�سائل التعليم
امل�ستخدمة يف املدر�سة.
يك�شف عن نقاط ال�ضعف والقوة
يف جمريات العملية التعليمية يف
املدر�سة.
يعزز الإميان بالهدف لدى املعلمني
مبا فيه �إمكانية حتقيقه.
ي�رشف على تنظيم الطاقات الطالبية.
ي�ستخدم التكنولوجيا يف تنظيم
امللفات املدر�سية كافة.
يدير الوقت بفعالية.
يحدد واجبات العاملني يف املدر�سة
بدقة وفق تخ�ص�صاتهم من خالل
تنظيم العمل بكفاءة.
يتابع تنفيذ اخلطط التعليمية مبا
فيها مناق�شتها مع املعلمني.
الدرجة الكلية للمحور الفني

الدرا�سات امليدانية ،و�ضعف مهارات التكنولوجيا وعدم ا�ستخدامها
يف الأعمال الإدارية .وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة
درا�سة احلارثي( ،)2008و�أبو زعيرت ( ،)2009وجرادات والكيالين
( ،)Jaradat & AL Kilani, 2015واختلفت مع نتيجة الزبون والزبون
ومو�سى ( ،)2010والعمري ( ،)2014وبو�ضياف (.)2014
● ●حمور العالقات االن�سانية من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات:
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور العالقات االنسانية

رقم
الفقرة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الفني:

الفقرة

أ.د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد شلش

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
2.37

0.32

متدنية

1.97

0.80

متدنية

1.96

0.61

متدنية

1.87

0.66

متدنية

1.86

0.60

متدنية

1.84

0.64

متدنية

1.80

0.69

1.77

0.70

1.75

0.67

متدنية
جدا

1.73

0.55

متدنية
جدا

1.89

0.62

متدنية

23
24
22
27
25
28
29
30

متدنية
جدا
متدنية
جدا

26

31

الفقرة
يعقد دورات لتنمية مهارات االتزان
االنفعايل للمعلمني.
ي�ستخدم احلوافز (املادية وغري
املادية) بعدالة بني املعلمني.
يفو�ض ال�سلطة للمعلمني مبوجب
الأنظمة واللوائح والتعليمات
ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم.
ي�ستخدم العقاب وفقا للأنظمة
واللوائح الناظمة للعمل املدر�سي.
يعمل على تنمية املعلمني مهنيا
با�ستخدام التدريب.
ي�شخ�ص امل�شكالت الإدارية بدقة قبل
و�ضع احللول لها.
ي�رشك املعلمني يف الأعمال الإدارية
يف املدر�سة يف �إطار العمل الفريقي.
يناق�ش م�شكالت املعلمني (مبا فيها
اال�ستماع لهموم وا�ستطالع احللول
املمكنة لها).
ميار�س التخطيط الزمني لتنفيذ
الربامج املدر�سية كافة (املهنية
والإدارية) بفعالية.
ي�شجع املعلمني على رعاية
املوهوبني مبا فيها توفري الظروف
املالئمة للإبداع يف املدر�سة.

الدرجة الكلية ملحور العالقات الإن�سانية

�أظهرت نتائج اجلدول (� )11أن درجة توافر املهارات القيادية
لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات يف املحور الفني كانت متدنية �إىل متدنية جداً
على جميع الفقرات ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة
( ،)2.37 - 1.73واالنحراف املعياري (� .)0.80 - 0.32أما بالن�سبة
للدرجة الكلية لفقرات املحور الفني فقد كانت منخف�ضة �أي�ضاً،
مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)1.89وانحراف معياري مبقدار (.)0.62
ويعزو الباحثان ذلك �إىل حمدودية الدور الفني ملديري املدار�س نظراً
لكرثة �أعبائهم الإدارية وان�شغالهم بها ،ف�ضال عن متابعة امل�شكالت
الطالبية وم�شكالت االن�ضباط املدر�سي ،وعدم تفرغه لإجراء
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املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
2.39

0.87

متدنية

2.25

0.85

متدنية

2.23

0.93

متدنية

2.10

0.78

متدنية

2.06

0.73

متدنية

2.03

0.71

متدنية

2.01

0.76

متدنية

2.01

0.74

متدنية

1.92

0.62

متدنية

1.92
2.09

0.62
0.76

متدنية
متدنية

�أظهرت نتائج اجلدول (� )12أن �أن درجة توافر املهارات
القيادية لدى مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت من
وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف حمور العالقات االن�سانية
كانت متدنية على جميع الفقرات ,وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية
�ضمن الفرتة ( ،)1.92-2.39واالنحراف املعياري(� .)0.62-0.93أما
بالن�سبة للدرجة الكلية لفقرات حمور العالقات االن�سانية فقد كانت
متدنية مبتو�سط ح�سابي مقداره (� )2.09أي�ضا ،وانحراف معياري
مبقدار( .)0.76ويعزو الباحثان ذلك �إىل قلة احلوافز املادية التي
متنح للعاملني ،وبخا�صة �أنها من �صالحيات الوزارة ،ف�ضال عن
ا�شغالهم بالأعباء الإدارية والفنية ومتابعة م�شكالت العاملني
وبخا�صة املعلمني بغية حلها .وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة
مع نتيجة احلارثي ( ،)2008و�أبو زعيرت ( ،)2009و�سيامو (،2013
 ،)Siamooواختلفت مع نتيجة الزبون والزبون ومو�سى (،)2010
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والعمري ( ،)2014وبو�ضياف (.)2014
و�أما فيما يتعلق باملعيقات من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات:
الجدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعيقات

رقم
الفقرة

الفقرة
نق�ص الزيارات امليدانية للم�رشفني
الرتبويني.
تدين م�ستوى املهارات الإدارية لدى
املعلمني يف املدر�سة.
�ضعف الإ�رشاف العام عن العمل
املدر�سي من قبل وزارة الرتبية
والتعليم.
غمو�ض اللوائح والقوانني التي تنظم
العمل املدر�سي.
تدين م�ستوى املهارات الفنية لدى
العاملني يف املدر�سة.
�ضعف مهارات ادارة االجتماعات
املدر�سية.
غياب الثقة بني العاملني يف
املدر�سة.
نق�ص برامج التدريب للعاملني يف
املدر�سة.
�ضبابية االهداف التعليمية لدى
لعاملني يف املدر�سة (ادارة
وعاملني).
نق�ص مهارة التقومي للعاملني يف
املدر�سة.

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
3.72

1.12

مرتفعة

3.50

1.17

مرتفعة

3.47

1.19

مرتفعة

3.46

1.13

مرتفعة

3.42

1.20

مرتفعة

3.41

1.19

مرتفعة

3.41

1.23

مرتفعة

3.39

1.19

متو�سطة

3.38

1.22

متو�سطة

3.38

1.19

متو�سطة

35

نق�ص كفايات العاملني يف املدر�سة.

3.35

1.29

متو�سطة

42

كرثة امل�شكالت املدر�سية.

3.34

1.31

متو�سطة

34

�ضعف التنظيم املدر�سي.

3.30

1.24

متو�سطة

3.29

1.23

متو�سطة

3.29

1.19

متو�سطة

3.25

1.21

متو�سطة

3.17

1.25

متو�سطة

3.14

1.22

متو�سطة

3.14

1.21

متو�سطة

2.52

1.67

متدنية

3.32

1.23

متو�سطة

51
40
50
48
41
46
37
39
49
47

38
45
36
33
44
43
32

�سيادة العوامل ال�شخ�صية يف اتخاذ
القرارات املدر�سية.
�ضعف مهارات العاملني يف املدر�سة
يف التعامل مع امل�شكالت الطارئة.
�صعوبة ا�ستخدام املتخ�ص�صني يف
معاجلة امل�شكالت املدر�سية .
انخفا�ض الروح املعنوية للعاملني
يف املدر�سة مما ي�ؤدي �إىل تكرار
الغياب عن املدر�سة.
�ضعف م�شاركة العاملني يف �صنع
القرارات التعليمية.
جمود اللوائح والأنظمة الناظمة
للعملية التعليمية يف املدر�سة.
�ضعف احلوافز املقدمة للعاملني يف
املدر�سة كافة.
الدرجة الكلية للمعيقات

�أظهرت نتائج اجلدول (� )13أن املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات املعلمني واملعلمات يف مدار�س حمافظة �سلفيت
نحو املعيقات التي تواجه مديري املدار�س الثانوية تراوحت بني
متو�سطة �إىل مرتفعة ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة
( ،)3.72 - 2.52واالنحراف املعياري ( .)1.67 - 1.12كما كانت
الدرجة الكلية لفقرات حمور املعيقات متو�سطة مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ،)3.32وانحراف معياري مبقدار ( .)1.23ويعزو الباحثان
ذلك �إىل عدم م�شاركة املعلمني يف الأعمال الإدارية يف املدر�سة
وبخا�صة امل�شاركة يف اتخاذ القرارات ،مما ي�ؤدي �إىل تدين الروح
املعنوية للمعلمني ،ف�ضال عن �أن جمود الأنظمة واللوائح الناظمة
للعملية التعليمية يف املدار�س تقلل من فر�ص م�شاركة املعلمني يف
العمل الإداري املدر�سي ،كما يقلل من روح املبادرة لديهم .وبذلك
اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة احلارثي( ،)2008و�أبو
زعيرت ( ،)2009و�سيامو( ،)Siamoo ،2013واختلفت مع نتيجة
الزبون والزبون ومو�سى ( ،)2010والعمري ( .)2014وبذلك ميكن
الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من الأ�سئلة الفرعية يف الدرا�سة ب�إجمال
املعيقات التي تعوق توافر املهارات القيادية لدى مديري املدار�س
ومديراتها التي �أجمع عليها املعلمون واملديرين على النحو الآتي:
1 .1نق�ص الزيارات امليدانية للم�رشفني الرتبويني.
2 .2تدين م�ستوى املهارات الإدارية لدى املعلمني يف املدر�سة.
�3 .3ضعف الإ�رشاف العام عن العمل املدر�سي من قبل وزارة
الرتبية والتعليم.
4 .4غمو�ض اللوائح والقوانني التي تنظم العمل املدر�سي.
5 .5تدين م�ستوى املهارات الفنية لدى العاملني يف املدر�سة.
�6 .6ضعف مهارات ادارة االجتماعات املدر�سية.
7 .7غياب الثقة بني العاملني يف املدر�سة.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة ومناقشتها:
♦ ♦الفر�ضية الأوىل :الختبار هذه الفر�ضية التي تن�ص على �أنه
(ال يوجد فروق يف متو�سطات ا�ستجابات مديري املدار�س الثانوية
ومديراتها يف حمافظة �سلفيت عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (= a
 )0.05نحو درجة توافر املهارات القيادية لديهم تعزى اىل متغري
مكان العمل.
�أجري حتليل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAويبني
اجلدول ( )14واجلدول ( )15نتائج حتليل التباين.
الجدول ()14
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية
لدرجة توافر المهارات القيادية لديهم في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين
أنفسهم تعزى الى متغير مكان العمل.
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م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

0.015

1

0.015

0.065

0.800

داخل املجموعات

7.356

33

0.223

املجموع

7.371

34

درجة توافر املهارات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة سلفيت في فلسطني
من وجهة نظر املعلمني واملديرين أنفسهم

يت�ضح من اجلدول (� )14أنه ال يوجد فروق تذكر يف ا�ستجابات
مديري املدار�س الثانوية يف مدار�س حمافظة �سلفيت نحو درجة
توافر املهارات القيادية لديهم تبع ًا ملتغري مكان العمل .فالفروق
لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،فقد بلغت قيمة (ت) ( )0.065وكانت
(ف) ت�ساوي ( )0.80وهي لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،مما يعني
قبول الفر�ضية ال�صفرية .ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن تعيني مديري
املدار�س يخ�ضع ملعايري �إدارية وفنية مقننة ،منذ �أكرث من 10
�سنوات يف املدار�س كافة ،مبا فيها ال�شهادة اجلامعية الأوىل كحد
�أدنى ،ف�ض ًال عن �أن �أدوارهم الفنية والإدارية حمددة بالأنظمة
والتعليمات التي تقرها وزارة الرتبية والتعليم ،مما يقلل من التنوع
واالختالف يف الأ�ساليب الإدارية بني مديري املدار�س .وبذلك تتفق
نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة احلارثي ( )2008واختلفت مع
نتيجة درا�سة �أبو زعيرت ( ،)2009والزبون والزبون ومو�سى (،)2010
 ،)Huang،3و�سيامو( ،)Siamoo ،2013وبياو(.)Piaw, et al 2014
♦ ♦الفر�ضية الثانية :الختبار هذه الفر�ضية التي تن�ص
على �أنه (ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.0يف ا�ستجابات مديري املدار�س الثانوية ومديراتها يف
حمافظة �سلفيت تعزى �إىل متغري �سنوات اخلدمة.
�أجري حتليل التباين الأحادي ( .)One Way ANOVAويبني
اجلدول ( )15واجلدول ( )16نتائج حتليل التباين.
الجدول ()15
متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية في محافظة سلفيت نحو درجة توافر المهارات
القيادية لديهم تعزى الى متغير سنوات الخدمة

�سنوات اخلدمة

العدد

املتو�سط احل�سابي

�أقل من 5

4

4.00

10 – 5

1

4.78

16 – 11

8

4.41

�أكرث من 16

21

4.30

املجموع

30

4.34

أ.د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد شلش

ت�صبح بعد فرتة زمنية روتينية ،بحيث يهتمون بتطبيق الأنظمة
والتعليمات ،و�أن خربتهم ت�صبح خربة مكررة بعدد �سنوات اخلدمة،
�إ�ضافة �إىل �أن الت�شكيالت املدر�سية وتنقالت املعلمني واملعلمات
قليلة ،مما ي�سهل عمل مدير املدر�سة نتيجة ملعرفته مبعلمي
مدر�سته ،وبذلك تتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل من
درا�سة بياو( ،)Piaw, et al 2014وجرادات والكيالين (& Jaradat
 .)AL Kilani, 2015واختلفت مع نتيجة درا�سة احلارثي( ،)2008و�أبو
زعيرت ( ، ،)2009و�سيامو (.)Siamoo ،2013

التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة فقد �أو�صى الباحثان ب:
1 .1عقد دورات تدريبية لإمداد املديرين مبهارات الأمناط
القيادية احلديثة كالقيادة التفاعلية واملوقفية والتحويلية.
2 .2تنظيم ور�شات عمل للمعلمني ل�رشح �أهمية املهام القيادية
وتفهمها ،و�رضورة التعاون مع املديرين يف حتقيق املدر�سة
للأهداف التعليمية التعلمية والرتبوية.
3 .3العمل على جتاوز املعوقات التي حتد من امتالك املديرين
للمهارات القيادية والإدارية من خالل مرونة وحتديث الأنظمة
والتعليمات الناظمة لعملهم ،ومنحهم مزيداً من ال�صالحيات يف
تنفيذ مهامهم القيادية.
4 .4حث املديرين وتدريبهم على التعاون مع املعلمني
و�إ�رشاكهم يف اتخاذ القرارات ،وتنمية مهاراتهم االن�سانية ومهارات
التوا�صل وبخا�صة يف التعامل مع املعلمني بغية رفع روحهم
املعنوية ،وزيادة تقبلهم لقيادة الإدارات املدر�سية لهم يف العمل
املدر�سي ،و�إجراء مزيد من الدرا�سات يف هذا املجال.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املراجع العربية:
�1 .1أبو ك�شك ،حممد نايف ( .)2006الإدارة املدر�سية املعا�رصة .عمان :دار
جرير ،الأردن.

الجدول ()16
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية
في محافظة سلفيت نحو درجة توافر المهارات القيادية لديهم تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

0.681

3

0.227

1.052

0.383

داخل املجموعات

6.689

31

0.216

املجموع

7.371
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�2 .2أبو زعيرت ،منري ح�سن ( .)2009درجة ممار�سة املهارات القيادية لدى
مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة غزة من وجهة نظر معلمي املرحلة
الثانوية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .اجلامعة اال�سالمية .غزة ،فل�سطني.
3 .3بانافع� ،سيناء ح�سني ح�سن.)2003(.الأمناط القيادية ال�سائدة لدى ر�ؤ�ساء
الأق�سام الأكادميية يف كليات الرتبية بجامعتي �صنعاء وعدن .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة .جامعة �صنعاء ،اليمن.
4 .4البدري ،طارق( .)2002الأ�ساليب القيادية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية .عمان:
دار الفكر ،الأردن.

يت�ضح من اجلدول (� )16أن الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات
مديري املدار�س الثانوية ومديراته نحو درجة توافر املهارات
القيادية لديهم تعزى اىل متغري �سنوات اخلدمة عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.0لي�ست دالة �إح�صائياً .فقد كانت قيمة (ت) ( ،)0.383وقيمة
(ف) ت�ساوي ( )1.052وهي لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،مما يعني
قبول الفر�ضية ال�صفرية .ويعزى ذلك �إىل �أن �أدوار املديرين الفنية
39

5 .5بو�ضياف ،نوال ( .)2014معوقات ممار�سة املدار�س الثانوية للعالقات
االن�سانية مبدينة امل�سيلة اجلزائرية من وجهة نظرهم .جملة االكادميية
للدار�سات االجتماعية والإن�سانية.)71 - 64( ،)12( .
6 .6احلارثي�،سعد بن عائد بن �سعد( .)2008درجة ممار�سة مديري مراكز
اال�رشاف الرتبوي للمهارات القيادية من وجهة نظرهم وامل�رشفني
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