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اإلهذاء
إلي ػ ال يطيػػب الليػػؿ إال بش ػ رؾ ،كال يطيػػب الني ػ ر إال بط عتػػؾ ،كال تطيػػب اللحظ ػ ت إال بػػذ رؾ كال
تطيب اآلخرة إال بعفكؾ ،كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ جؿ جاللؾ.
إلى مف بلغ الرس لة ،كأدل األم نة ،كنصح األمة ،إلى نب الرحمة كنكر الع لميف محمد صلى اهلل عليو
كسلـ.
إلػػى مػػف للػػو اهلل ب لييبػػة كالكق ػ ر ،إلػػى مػػف علمن ػ العط ػ بػػدكف انتظ ػ ر ،إلػػى مػػف أحم ػ يؿ اسػػمو ب ػػؿ
افتخ ر ،كأسأؿ اهلل اف يتغمدهي بكاسع رحمتو ،إلى كالدم العزيز...
إلى مال

ف الحي ة ،إلى معنى الحب كالحن ف ،إلى بسمة الحيػ ة كسػر الكجػكد ،إلػى مػف ػ ف دع ؤىػ

سر نج ت كحن ني بلسـ جراح  ،إلى أغلى الحب يب ،أم الحبيبة.
إلػػى مػػف أعطتن ػ المش ػ عر الجميلػػة كالحي ػ ة السػػعيدة ،إلػػى نبػػع الحػػب الص ػ ف -الػػذم ال ي ػػكف إال مػػع
شخص كاحد -زكجت الغ لية أم ن .
إلى القلكب الط ىرة الرقيقة كالنفكس البريئة ،إلى ري حيف حي ت  ،إلى ضي عين إخكت .
إلػػى الػػذيف أقسػػمكا بأنفسػػيـ أف يحرقػكا أكىػ ـ العن بػػكت ،إلػػى القلػػكب التػ رفضػػت يكمػ ن أف تمػػكت ،إلػػى
إخكانن كأخكاتن األسرل.
إلييـ جميع ن أىدم ىذا البحث

الباحث
رائد السهىر

ج

إقرار:
بأني ػ قيػدمت إلػػى ج معػػة الخليػػؿ لنيػػؿ درجػػة الم جسػػتير ،ك ٌأنيػ نتيجػػة أبح ػ
أيقػ ٌػر ٌأن ػ يمعػ ٌػد ىػػذه الرسػ لة ٌ
أف ىػذه الد ارسػة أك أم جػز منيػ  ،لػـ ييق ٌػدـ لنيػؿ درجػة
تـ اإلش رة إليػو حي مػ كرد ،ك ٌ
الخ ٌ
صة ،م عدا م ٌ
ألم ج معة أك معيد آخر.
علي أخرل ٌ
التوقيع...............................:
رائد الزىور
التاريخ:

د

شكر وتقذَر
الليـ لػؾ الحمػد حمػدان أبلػغي بػو رضػ ؾ ،أؤدم بػو شػ رؾ كأسػتكجب بػو المزيػد مػف فضػلؾ ،الليػـ

لػػؾ الحمػػد م ػ أنعمػػت علين ػ نعم ػ ن بعػػد نعػػـ ،كلػػؾ الحمػػد ف ػ الس ػ ار كالض ػ ار  ،كلػػؾ الحمػػد ف ػ الشػػدة
كالرخ  ،كلؾ الحمد حتى ترضى ،كلؾ الحمد على ؿ ح ؿ.
كصػػالةن كسػػالم ن علػػى محمػػد -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلـ -كصػػحبو كمػػف سػ ر علػػى دربػػو إلػػى يػػكـ

مف عل ٌ ب لصػبر كالع فيػة كرزقنػ التكفيػؽ إلتمػ ـ ىػذه الرسػ لة،
الديف ،فإنن أحمد اهلل –عز كجؿٍ -
أف ٌ
اعت ارف ػ ن ب لفضػػؿ كالجميػػؿ كرده إلػػى أىلػػو ،كاسػػتدالالن بحػػديث الرسػػكؿ -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلـ" -مػػف ال
يش ر الن س ال يش ر اهلل" ،فإنن أتقدـ بجزيػؿ الشػ ر كالتقػدير إلػى أحػد شػ رات العلػـ كأعالمػو ،يمشػرؼ

ىػػذه الرسػ لة الػػد تكر /ســامي عــدوان الػػذم حظيػػت بػػو مشػرف ن ،كمنحنػ جػػؿ كقتػػو كاىتم مػػو كلػػـ يػػدخر
جيدان ف التكجيو كاإلرش د ،ل

ترل ىذه الرس لة النكر بمستكل علم الئؽ.

كأتقدـ بخ لص الش ر ،كالتقدير ألعض لجنة المن قشة:
الد تكر م ؿ مخ مرة ممتحن ن داخلي ن
الد تكر أشرؼ الص يغ ممتحن ن خ رجي ن
لتفضػػليـ بقبػػكؿ من قشػػة ىػػذه الرس ػ لة ،كتقػػديـ مالحظ ػ تيـ القيمػػة الت ػ أسػػيمت ف ػ إ رائي ػ  ،فج ػزاىـ اهلل
عن خي انر.
كأقػػدـ ش ػ رم الجزيػػؿ لج معػػة الخليػػؿ ىػػذا الصػػرح العلم ػ العظػػيـ ،الػػذم منحن ػ فرصػػة الػػتعلـ
كالبحث العلم .
كأتقػػدـ بجزيػػؿ الشػ ر كالعرفػ ف إلػػى مػػدارس تربيػػة الخليػػؿ لمػ قػػدمكه مػػف تسػػييالت أ نػ تطبيػػؽ
األداة ،مػ ػ كأشػ ػ ر ػػؿ م ػػف ق ػػدـ لػ ػ ي ػػد العػ ػكف فػ ػ ى ػػذا البح ػػث سػ ػكا أ ػ ػ ف ب ل لم ػػة أك النص ػػيحة أك
التشجيع ،فجزاىـ اهلل جميع ن خير الج از .
كأخي ػ انر إف نػػت أحسػػنت فبتكفيػػؽ مػػف اهلل كحػػده ،كاف نػػت أخطػػأت فمن ػ كمػػف الشػػيط ف ،كم ػ
تكفيق ٌإال ب هلل.
الب حث
ق
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يهخص انذراضت
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػ ٌػرؼ إلػػى العالقػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة

مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع
تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ .كت ػ ٌػكف
ٌ
كمية كمعلم تي ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ ،كالب لغ عددىـ ()1657
معلٌم المدارس األس سية الح ٌ

معلٌ نم كمعلٌمةن ،منيـ ( )493معلمػ ن ك( )1164يمعلٌمػةن .اسػتخدمت الد ارسػة المػنيج الكصػف ٌ االرتبػ ط ٌ ،
كطكرت استب نةن م كنةن مف ال ة أقسػ ـ :القسػـ األكؿ يتعلٌػؽ ب لبي نػ ت ال ٌشخص ٌػية ،كالقسػـ ال ػ ن خػ ص

عينػة الد ارسػة مػف ()400
ب لقي دة التحكيلية ،كالقسـ ال لث خ ص ب لصالبة النفسية للمعلميف ،كت كنػت ٌ
و
كميػػة كمعلم تي ػ ف ػ تربيػػة الخليػػؿ ،جػػرل اختي ػ رىـ
معلٌػ وػـ كمعلٌم ػة مػػف معلٌم ػ المػػدارس األس سػػية الح ٌ
ب لطريقة الطبقية العشكائية.

كقد تكصلت الدراسة إلى أف مستكل مم رسة مديرم المدارس األس سػية فػ مديريػة تربيػة كتعلػيـ الخليػؿ
للقي دة التحكيلية ج بدرجة متكسطة ،بمتكسط حس ب بلغ ( ،)3.30كأف مستكل الصالبة النفسية لدل
معلم ػ المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ مػػف كجيػػة نظػػرىـ ج ػ بدرجػػة متكسػػطة،
بمتكسط حس ب بلغ (.)3.45
كتكصلت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتب طية طردية كدالة إحص ئيةن بيف القي دة التحكيلية كمج التي لدل
مديرم المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ كالصػالبة النفسػية كمج التيػ للمعلمػيف ،حيػث
بلغ مع مؿ االرتب ط للعالقة بينيم (.)0.666
مػ تكصػػلت إلػػى كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القيػ دة التحكيليػػة كمج التيػ لػػدل مػػديرم المػػدارس
األس سػ ػػية كالصػ ػػالبة النفسػ ػػية كمج التي ػ ػ للمعلمػ ػػيف مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػرىـ كبػ ػػيف فئ ػ ػ ت متغي ػ ػرات( :النػ ػػكع
االجتم ع للمعلـ ،سنكات الخبرة ف التدريس ،المؤىؿ العلم  ،كالتخصص).
كأظيػػرت النتػ ئج كجػػكد فػػركؽ فػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القيػ دة التحكيليػػة كمج التيػ لمػػديرم المػػدارس
األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت
متغيػػر النػػكع االجتم ػ ع للمعلػػـ ،كلص ػ لح الػػذ كر ،كفئ ػ ت متغيػػر سػػنكات الخبػػرة ف ػ التػػدريس ،لص ػ لح
الذيف سنكات خبرتيـ ف التدريس ( 10-5سنكات) ،ك(أ ػر مػف  10سػنكات) ،كمتغيػر المؤىػؿ العلمػ
لص لح الذيف مؤىليـ العلم (ب لكريكس) ،ك(ب لكريكس  +دبلكـ) ،ك(م جستير فأعلى).

ؾ

بينم ػ أظيػػرت النت ػ ئج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ف ػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس
األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت
متغير التخصص (علم  ،أدب ).
كفػ ضػػك النت ػ ئج الت ػ تكصػػلت إليي ػ الد ارسػػة ،أكصػػى الب حػػث مجمكعػػة مػػف التكصػػي ت أىمي ػ  :عقػػد
لقػ ات دكريػػة بػػيف المػػديريف كالمعلمػيف؛ لمػػنحيـ المزيػػد مػػف ال قػػة للتغلػػب علػػى معكقػ ت العمػػؿ ،ككضػػع
برامج إرش دية تيدؼ إلى رفع مستكل الصالبة النفسية لػدل المعلمػيف مػف أجػؿ رفػع درجػة قػدرتيـ علػى
التع مؿ مع المكاقؼ الض غطة.

الكممات المفتاحية :القي دة التحكيلية ،الصالبة النفسية ،عالقة ارتب طية ،مد ار المدارس ،مديرية تربية
كتعليـ الخليؿ ،فلسطيف.

ؿ

Abstract
The study aimed at identifying the correlation between the transformational leadership
style of the principals of basic public schools in the Directorate of Education in Hebron
and the psychological hardness of teachers from teachers’ point of view. The study
population consisted of all teachers working in

the basic public schools in Hebron. The

total number of teachers is 1657(493 male and 1164 female). A sample of 400(about 25%)
male and female teachers was selected using random-stratified sampling technique. The
study used quantitative correlation

descriptive research method. A closed-ended

questionnaire was used to collect the data from the selected sample after its validity
(referred) and reliability (Cronbach Alfa) were tested. The questionnaire consisted of three
parts: questions related to demographic data, questions related to transformational
leadership and questions related to teachers’ psychological hardness.
The study results indicate that both the practicing of transformational leadership style by
the principals and the teachers’ hardness were at medium levels with average (3.30) and
(3.45) respectively. Also, there is

a positive and statistically significant correlational

coefficient relationship between transformational leadership of the principals and its all
domains and the teachers’ psychological hardness in general and according to all its
domains where the positive correlation coefficient of the relationship was at )0.666(. The
results also indicate that there is significant positive correlation but different between the
transformational leadership style and the teachers’ psychological hardness and all its
domains according to teachers’ gender, years of

teaching experience, academic

qualifications, and their specialization. The differences were found in favor of male
teachers, of teachers with 5-10 and 10 years and more teaching experiences and finally
differences were in favor of teachers who hold bachelor, bachelor plus diploma and Master
degree and above. But, no significant differences in correlation were found between
principals transformative leadership style and teachers psychological hardness according to
teachers field of specialization( scientific, literary)
In light of the results of the study, the researcher recommended the following
recommendations : Holding periodical meetings between principals and teachers to give
them more confidence to overcome obstacles facing them in doing their work, develop
guidance

programs that aimed at raising the level of psychological hardness among

teachers in order to raise the degree of their ability to deal with stressful situations.

ـ

Key words: Transformational Leadership, Psychological hardness, relationship, School
Principals, Hebron directorate of Education, Palestine.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة الدراسة
يعد مكضكع القي دة مف أىـ المكاضػيع التػ تػـ تن كليػ بشػ ؿ كاسػع فػ مجػ ؿ اإلدارة كعلػـ
النفس ،كمع بدايػة األلفيػة ال ل ػة تػـ تطػكير رؤل فلس ػػفية جديػدة فػ األنمػ ط القي ديػة مػف أىميػ القيػ دة
التحكيلية؛ ألنيػ تم ػف المؤسسػ ت مػف مكاجيػة التحػدي ت كتحقيػؽ مسػتكل متميػز مػف األدا كالمن فسػة،
م ػ تعػػد القي ػ دة التحكيليػػة جكىريػػة لقي ػ ـ إدارة قكيػػة للتعلػػيـ كالبحػػث العلم ػ  ،م ػ أني ػ ضػػركرية للق ػ دة
التربػػكييف مػػف جميػػع المسػػتكي ت ،حيػػث إف القي ػ دة التحكيليػػة الملتزمػػة يم ػػف أف تيي ػ أفضػػؿ الشػػركط
للتعلـ كالخدمة المجتمعية ،كالمن خ اإلبداع (.)Renfu, et. al., 2011
كم ػػع ت ازي ػػد التح ػػدي ت التػ ػ تكاج ػػو المؤسسػ ػ ت عل ػػى اخ ػػتالؼ أنكاعيػ ػ يكمػ ػ ن بع ػػد ي ػػكـ ،بس ػػبب التط ػػكر
المضطرد ف ع لـ البحث كالتربية كع لـ المعلكم ت كالت أدت إلػى ظيػكر عػ لـ بػال حػدكد تالشػت فيػو
فعػػؿ قي داتي ػ لتحػ ٌػكؿ
الح ػكاجز كالقيػػكد ،مم ػ حػػتـ علػػى المؤسس ػ ت كخ صػػة التربكيػػة كاإلداريػػة مني ػ أف تي ٌ
الفرص كالتحدي ت المحيطة بي إلى إبداع ت ،كتتبلكر أىـ ىػذه التحػدي ت التػ تتعػرض ليػ المؤسسػ ت
الحدي ة ف عدد مف التغيرات الت تفرض عليي إم التجديد أك ال ب ت (العزايزة.)2020 ،
تعػػد اإلدارة الجيػػة المسػػؤكلة عػػف النج ػ ح أك اإلخف ػ ؽ الػػذم تكاجيػػو أم مؤسسػػة ،كاف نج ػ ح المؤسسػػة
مرىػػكف بم ػ يمتلػػؾ المػػدير مػػف سػػم ت قي ديػػة ،كأني ػ تنمػػك كتزدىػػر بقػػدر تع مػػؿ ذلػػؾ المػػدير الق ئػػد مػػع
اعي ػ الفػػركؽ
المكاقػػؼ اإلداريػػة ب ف ػ ة كف عليػػة ،مراعي ػ ن جكانػػب القػػكة كالضػػعؼ لٌي ػ ف ػ المكاقػػؼ ،كمر ن
الفردية بيف فريؽ العمؿ معو ،ق د انر على االستف دة مف مخزكف الع مليف بطريقػة محببػة تشػدىـ كتجػذبيـ
للتغييػػر كالعمػػؿ الج ػ د؛ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة ،كعػػدـ تج ىػػؿ مص ػ لح الع ػ مليف الشخصػػية،
2

كتلبية ح ج تيـ النفسية كالم دية،

ينع س ذلؾ لػو إيج بيػ ن علػى ركح العمػؿ الجمػ ع فػ المؤسسػة

التربكية (دراكشة ،الشع ر ،مس عده ،كاللكزم.)2016 ،
إف تبن القي دة التربكية للتغيير كالتطكير أسػلكب حيػ ة ،كالمػزج بينيمػ حتمػ ن سػتقكد إلػى تطػكير نكعيػة
التعليـ الدين مي  ،كالتخطيط اإلستراتيج  ،كتتيح مركنة أ بر لتتحػكؿ مػػف مجتمعػ ت بيركقراطيػة رتيبػة
إلػػى مجتمع ػ ت منتجػػة مبدعػػة ،ف لقي ػ دة التحكيليػػة ى ػ نػػكع مػػف القي ػ دات اإلداريػػة التربكي ػػة الت ػ تيحػػدث
التطػػكير ،كتش ػ ؿ المفت ػ ح األس ػ س ف ػ الت ػػكيف ،كالػػدفع بجػػكدة عمػػؿ ػػؿ م ػػف األقسػ ػ ـ التعليميػػة ،كمػػف
ن حية رسـ السي سػة المدرسػية التػ تع ػس قػػدرة الق ئػػد التربػػكم علػػى التغييػػر التربػكم ،دعػت العديػد مػف
دكؿ الع لـ إلى تخصيص المكارد السػخية فػ البحػث كالتطكير كاإلعداد المستمر للقي دات التربكية الت
ترنك إلػى التغييػر كالتطػكير المنشػكديف (عرار.(2010 ،
كمع التس رع ف عملي ت التغيير كتنكع مج التو كظيػكر العديػد مػف التػػداعي ت علػػى المؤسسػ ت ،تكجػو
البحػػث كالد ارس ػ ت العلميػػة نحػػك د ارسػػة التغييػػر ك يفيػػة إدارتػػو بم ػ يحق ػػؽ البقػ ػ كاالسػػتمرار كالمن فسػػة،
كبرزت العديد مف النظري ت كالنم ذج ف القي دة اإلدارية كمػف أىميػ نظرية القي دة التحكيلية الت تعتبر
الػنمط الجديد كالمستقبل ف المؤسس ت (اليكارم.)2014 ،
ظيػػر مفيػػكـ القيػ دة التحكيليػػة كالق ئػػد التحػػكيل أكؿ مػرة فػ

ت بػ ت المػػؤرخ السي س ػ بيرنػػز ()Burns

الػػذم ميػػز بػػيف نػػكعيف مػػف القيػ دة علػػى حسػػب اخػػتالؼ العالقػػة مػ بػػيف الق ئػػد كالعػ مليف معػػو ،فقػػد بػػيف
بيرنز ( )Burnsأف القي دة التحكيلية كالق ئد التحكيل يسعكف إلى النيكض ب لمؤسسة تج ه ىػدؼ أسمى
مكحد للجميع (.)Burns, 1978
أجريت العديد مف الدراس ت الت تبيف أىمية القيػ دة التحكيليػة فػ رفػع كتعزيػز أدا العػ مليف فػ مجػ ؿ
اإلدارة التربكي ػػة ،د ارس ػػة األخض ػػر ( ،)2018كد ارس ػػة م ػػركاف ( ،)2015مػ ػ أشػ ػ رت د ارس ػػة العتيبػ ػ
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( ،)2016كد ارسػػة غ ارب ػ ( ،)2017إلػػى الػػدكر الميػػـ للقي ػ دة التحكيليػػة ف ػ اإلب ػداع اإلدارم ،كالتم ػػيف
النفس  ،كرفع ف ية األدا لإلدارييف ،كادارة التغيير ،كالتميز التنظيم .
اإلدارات ليسػػت بح جػػة إلػػى مػػديريف ،بػػؿ لق ػ دة يعملػػكف علػػى إقن ػ ع الن ػ س كمػػف حػػكليـ بػػرؤل إداراتيػػـ
كرسػ لتي لتحقيػػؽ التغييػػر كالتحػػديث كالتطػػكير ،نظػ انر ألف اإلدارة ال تملػػؾ السػػيطرة علػػى البيئػػة الخ رجيػػة
المتغي ػرة مػػف حكلي ػ ؛ لػػذا فػػإف عليي ػ أف تت يػػؼ مػػع قػػكل بيئتي ػ الخ رجيػػة الت ػ تحػػدث أ رى ػ مػػف خػػالؿ
التغييرات الداخلية الت يتكقع أف تسيـ بزي دة ف عليتي (.)Masa'deh et al., 2015
يتضػػمف أسػػلكب القي ػ دة التحكيليػػة إيج ػ د ارتب ػ ط ع ػ طف بػػيف الق ئػػد كالت ػ بعيف ،إذ يس ػ ىـ ىػػذا االرتب ػ ط
الع ػ طف ف ػ تش ػ يؿ قػػيـ كأكلي ػ ت الت ػ بعيف لتحقيػػؽ االسػػتقاللية كال ف ػ ة الذاتيػػة ،كع ػ دة م ػ يفسػػر تػػأ ير
القيػ ػ دة التحكيلي ػػة فػ ػ أدا التػ ػ بعيف م ػػف خ ػػالؿ ق ػػدرة الق ئ ػػد عل ػػى تط ػػكير التػ ػ بعيف كتم ي ػػنيـ فػ ػ القيػ ػ ـ
بأعم ليـ ،كىك بدكره يؤدم إلى تحسيف مستكل قدراتيـ كتحفيزىـ (.)Bass, 1997
إف السػػم ت الشخصػػية تضػػمف للمػػدير كغي ػره مػػف الع ػ مليف الرض ػ عػػف عمليػػـ كالت ػ ي ػػكف لي ػ األ ػػر
اإليج ب على أدا أعم ليـ ،بحيث ت كف اإلدارة ق درة علػى تحكيػؿ المم رسػ ت القي ديػة مػف القيػ دة إلػى
التػ بعيف لجعليػػـ قػ دة قػ دريف علػػى القيػ ـ ب لػػدكر القيػ دم ،مػػف ىنػ فػػإف الصػػالبة النفسػػية قػػد ت ػػكف ىػ
الف رؽ بيف الرض كالسع دة مف عدميم (الشمرم.)2015 ،
كقد كضعت كب از ( )Kobazaالمش ر إليي ف عب س ( )2010األس س لمصطلح الصالبة النفسػية،
حيث الحظت أف بعض الن س يستطيعكف تحقيؽ ذكاتيـ كام ن تيـ ال منػة مػف خػالؿ تعرضػيـ لل يػر
مػف اإلحب طػ ت كالضػغكط؛ فيػ تػرل أف الصػالبة النفسػية ىػ نمػط مػف التع قػد النفسػ يلتػزـ بػو الفػرد
تجػ ه نفسػو كأىدافػو كقيمػو ،كاآلخػريف مػف حكلػو ،كاعتقػ د الفػرد أف بإم نػو أف ي ػكف لػو تح ػـ فيمػ يلقػ ه
مف أحداث ،كأف م يط أر علػى جكانػب حي تػو مػف تغييػر ىػك أمػر م يػر كضػركرم للنمػك أ ػر مػف كنػو

4

تيدي ػػدان كاع ق ػػة ل ػػو ،كأف األش ػػخ ص األ ػػر ص ػػالبة ى ػػـ أ ػػر ص ػػمكدان كمق كمػ ػةن لض ػػغكط العم ػػؿ ،كأف
الصالبة النفسية تعمؿ على تخفيؼ أ ر األحداث الض غطة على الصحة النفسية للفرد.
كتػػرل ارض ػ ( )2008أف شخصػػية اإلنس ػ ف كصػػحتو النفسػػية تتػػأ ر ب لعديػػد مػػف المكاقػػؼ كالظػػركؼ
االجتم عية كاالقتص دية كالسي سية كالظركؼ الض غطة فة الت يق بليػ فػ حي تػو ،كتختلػؼ اسػتج بة
األف ػراد لاحػػداث الض ػ غطة كالمؤلمػػة فمػػنيـ مػػف ينيػ ػ ر كال يقػػكل علػػى المكاجيػػة كب لت ػ ل يقػػع فريس ػػة
للمرض الجسم كالنفس  ،كاآلخركف يكاجيكف تلؾ الظركؼ الض غطة بقكة كصالبة.
كأشػ ر ػؿ مػف بػ رتكف ()Bartone, 2007؛ كنجػكيف كآخػركف ( )Nguyen et al., 2012إلػى أف
الصالبة النفسية تعد أسلكب ن ف الشخصية يرتبط ب لمركنة كالصحة الجيدة كاألدا .
مم سبؽ يستنتج الب حث أف القي دة التحكيلية ىػ تفػكيض للسػلطة ،لػذا فػإف مػدير المدرسػة كمػف خػالؿ
تفكيضػػو لػػبعض صػػالحي تو كمسػػؤكلي تو يتػػيح لػػو الكقػػت كالجيػػد للتفػػرغ للقيػ دة بػػدالن مػػف تبديػػد جيػػده فػ
اإلجػ ار ات الشػ لية اإلجرائيػػة ،كىػػذا يخفػػؼ مػػف ضػػغكط العمػػؿ الملقػػى علػػى ع تقػػو ،كيػػؤدم إلػػى شػػعكره
ب ل ارحػػة كالتمتػػع بػػركح معنكيػػة ع ليػػة ،كيكلػػد لديػػو صػػالبة نفسػػية تجعلػػو قػ د انر علػػى مكاجيػة الضػػغكط ت
الداخلية كالخ رجية.
مػ ػ يعتق ػػد الب ح ػػث أف اإلدارة المدرس ػػية ش ػػأني ش ػػأف أم عم ػػؿ يق ػػكـ ب ػػو اإلنسػ ػ ف ،ال يخل ػػك م ػػف كج ػػكد
صػػعكب ت تعترضػػو أ نػ مم رسػػتو أك القيػ ـ بػػو ،بػػؿ نجػػد أنيػ تعػ ن –أحي نػ ن -مػػف بعػػض األمػػكر التػ
تم ؿ صعكب ت ف طريؽ القي ـ بكظ ئفي على الكجػو األ مػؿ ،إال أف ىػذه الصػعكب ت تختلػؼ مػف إدارة
إلى أخرل كمف مرحلة تعليمية إلى أخرل تبع ن لظػركؼ المػدارس ،كطبيعػة القػ ئميف علييػ ؛ لػذلؾ أصػبح
م ػػدير المدرس ػػة بح ج ػػة م س ػػة إل ػػى رؤي ػػة إداري ػػة جدي ػػدة تح ػػرؾ كتنمػ ػ كتبنػ ػ كتج ػػدد كتب ػػدع كتض ػػيؼ
كتسػػت مر ،رؤيػػة تحقػػؽ للمدرسػػة مسػػتقبالن ازىػ انر ،كتعطػ الفػػرد تصػػك انر كاضػػح ن حػػكؿ مػ ينبغػ أف ت ػػكف
علي ػػو مدرس ػػتو فػ ػ المس ػػتقبؿ ،رؤي ػػة حقيقي ػػة تع ػػيش فػ ػ القل ػػكب كالعق ػػكؿ كالس ػػلكؾ كاألدا الي ػػكم فػ ػ
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المدرسػػة ،فػ إلدارة المدرسػػية الن جحػػة كالف علػػة يجػػب أف ت ػػكف إدارة ى دفػػة كاجتم عيػػة كانسػ نية ككاقعيػػة،
تتميز بكجكد نظ ـ جيد لالتص ؿ ب لعالق ت الداخلية للمدرسة كىػ التػ تػرتبط ب لسػلكؾ اإلنسػ ن الػذم
يس عد ف إنج ز أغراضي المتغيرة ب ستمرار.
فب ػ لرغـ مػػف كجػػكد العديػػد مػػف النظري ػ ت اإلداريػػة الحدي ػػة ،إال أف بعػػض اإلدارات المدرسػػية ف ػ تربيػػة
الخليػػؿ ال ازلػػت متمسػ ةن بػػبعض الفلسػػف ت اإلداريػػة التقليديػػة ،إال أف الظػػركؼ االقتصػ دية كاالجتم عيػػة
كالسي سية كاألمنيػة االسػت ن ئية التػ تمػر بيػ مدارسػن تحػتـ علػى اإلدارات المدرسػية اتبػ ع فلسػفة إداريػة
حدي ة كمبت رة مف أجؿ تج كز ىذه المرحلة الصعبة.
كبح ـ عمؿ الب حػث مدرسػ ن فػ إحػدل مػدارس التربيػة كالتعلػيـ كاطالعػو علػى الكاقػع اإلدارم للمػدارس،
ارتأل ضركرة القي ـ بيذه الدراسة مػف أجػؿ تخفيػؼ األعبػ الملقػ ة علػى عػ تؽ مػدير المدرسػة ،كتطػكير
األدا اإلدارم ف المدارس كذلؾ مف خالؿ تكجيو أنظ ر مديرم المدارس إلػى األنمػ ط القي ديػة الحدي ػة
كاالبتع د عف األنم ط التقليدية ،حيث يتكقع الب حث تحقيؽ إف دة علمية كعملية للعديد مف الجيػ ت ذات
الص ػػلة بمكض ػػكع الد ارس ػػة ،منيػ ػ ك ازرة التربي ػػة كالتعل ػػيـ ،كمديري ػػة التربي ػػة كالتعل ػػيـ ،كاإلدارات المدرس ػػية،
كالمشرفيف التربكييف ،كاإلدارييف اآلخريف ،كالمعلميف.
مم سبؽ كلاىمية ال برل الت تلعبي المدرسة مؤسسة تربكية ف المجتمػع ،كأنيػ بح جػة لمػف يػديرى
كيت بع أعم لي  ،كيت بع المعلميف كيشرؼ علييـ ،كينسؽ جيكدىـ ،كيعمػؿ علػى تحسػيف أدائيػـ ،لػذا يقػع
علػػى ع ػ تؽ مػػدير المدرسػػة اسػػتخداـ أحػػدث األنم ػ ط كاألس ػ ليب اإلداريػػة مػػف تفػػكيض للسػػلط ت كتبنيػػو
ألنمػ ط قي ديػػة تسػػمك ب لعمػػؿ اإلدارم نحػػك تحقيػػؽ أىدافػػو ،لػػذا فػػإف الد ارسػػة الح ليػػة تيػػدؼ إلػػى التعػػرؼ
على العالقة بيف القي دة التحكيلية كالصالبة النفسية لدل مديرم المدارس األس سية ف مح فظػة الخليػؿ
مف كجية نظر المعلميف.
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مشكمة الدراسة وأسئمتيا
إف التحكالت كالتغيرات الت يشيدى الع لـ ف المج الت جميعي فرضت على المؤسس ت اتب ع أس ليب
إدارية حدي ة مف أجؿ التأقلـ مع ىذه التغيرات ،كمف أجؿ تطكير البيئة الداخليػة للمؤسسػة للنمػك كالتقػدـ
كالبق  ،فقد استلزـ ذلؾ كجكد قي دة تمتلؾ صف ت خ صة ،بحيث ت كف ق درة على عمػؿ التغييػر النػ جح
كالمن سب داخؿ المؤسسة ،كىذا النكع مف القي دات الحدي ة يطلؽ علييػ "القيػ دة التحكيليػة" ،كمػف خػالؿ
عمؿ الب حث مدرس ن ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ كاطالعو على طبيعػة عمػؿ اإلدارات المدرسػية عػف
ق ػػرب ،فإن ػػو ال ػػتمس ض ػػركرة كج ػػكد قيػ ػ دة تحكيلي ػػة تعم ػػؿ عل ػػى قيػ ػ دة المدرس ػػة نح ػػك الكض ػػع األفض ػػؿ
كخصكصػ ػ ن فػ ػ ظ ػػؿ األكضػ ػ ع الص ػػعبة التػ ػ يعيش ػػي الش ػػعب الفلس ػػطين  .كأشػ ػ ر األس ػػطؿ ()2020
كالع ازي ػزة ( )2020إلػػى أف مم رسػػة القي ػ دة التحكيليػػة مػػف قبػػؿ المػػد ار تػػؤ ر علػػى دافعػػة الع ػ مليف نحػػك
العمؿ ،كتؤ ر على السلكؾ اإلبداع للعػ مليف ،كاألسػ س فػ ىػذا لػو يرت ػز علػى التطػكير الف عػؿ فػ
الػنظـ التربكيػة كادارتيػ بشػ ؿ خػ ص ،كألف مػدير المدرسػػة تقػع علػى ع تقػو ال يػر مػف المسػؤكلي ت فػ
إدارة المدرسة كتكزيػع الميػ ـ ،فػإف القيػ دة التحكيليػة تسػ عده علػى تفػكيض بعػض السػلط ت الملقػ ة علػى
ع تقو للمعلميف ،ممػ يتػيح لػو فرصػة فيػة للتفػرغ ألعمػ ؿ التخطػيط كالتف يػر اإلبػداع ككضػع الخطػط
االسػػتراتيجية ،كمػػف ىنػ ارتػػأل الب حػػث ضػػركرة ملحػػة للقيػ ـ بيػػذه الد ارسػػة حيػػث تمحػػكرت حػػكؿ فحػػص
العالقػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالص ػػالبة
النفسية للمعلميف مف كجية نظرىـ ،كالت ج ت لتجيب عف التس ؤؿ الرئيس اآلت :
ىل توجد عالقة ارتباطية بين القياد التحويمية لمديري المدارس األساسية في مديرية تربيـة وتعمـيم
الخميل والصالبة النفسية لممعممين من وجية نظرىم؟
وانبثق عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 -1م مستكل مم رسة مديرم المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ للقي دة التحكيلية؟
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 -2م مستكل الصالبة النفسية لدل معلم المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ؟
 -3ىؿ تكجد عالقة ارتب طية بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس األس سية كالصالبة النفسية للمعلميف
مف كجية نظرىـ تعزل لفئ ت متغيرات (النكع االجتم ع للمعلـ ،سنكات الخبرة ف التدريس ،المؤىؿ
العلم  ،التخصص)؟

أىداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 -1التعرؼ إًلػى قػكة كاتجػ ه العالقػة بػيف القيػ دة التحكيليػة لمػديرم المػدارس األس سػية كالصػالبة النفسػية
للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ تعػػزل لفئ ػ ت متغي ػرات (النػػكع االجتم ػ ع للمعلػػـ ،سػػنكات الخب ػرة ف ػ
التدريس ،المؤىؿ العلم  ،التخصص).
 -2التعػػرؼ إًلػػى مسػػتكل مم رسػػة مػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ للقي ػ دة
التحكيلية.
 -3التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل الصػػالبة النفسػػية لػػدل معلم ػ المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ
الخليؿ.

أىمية الدراسة
ت تسب ىذه الدراسة أىميتي مف خالؿ م يل :
األىمية النظرية:
إف الد ارسػػة الح ليػػة تتن ػ كؿ أحػػد المف ػ ىيـ التربكيػػة الحدي ػػة كىػػك القي ػ دة التحكيليػػة ،م ػ أني ػ تتن ػ كؿ أحػػد
مف ىيـ علـ النفس كىك الصالبة النفسية ،ذلؾ ت مف الح جة إلػى الد ارسػة الح ليػة نظػ انر لنػػدرة الد ارس ػ ت
المحليػة كالعربيػة التػ تن كلػت القي دة التحكيلية لػدل مػديرم المػدارس األس سػية فػ مديريػة تربيػة كتعلػيـ
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الخليؿ كعالقتي ب لصػػالبة النفسػية لػدل المعلمػيف مػف كجيػة نظػرىـ -علػى حػد علػـ الب حػث ،-مػ أف
ىذه الدراسة تربط بيف مفيكـ تربكم (القي دة التحكيلية) كمفيكـ نفس (الصالبة النفسية).
األىمية التطبيقية:
 ت مػػف أىميتي ػ مػػف الن حيػػة التطبيقيػػة ف ػ إم نيػػة االسػػتف دة مػػف تكصػػي تي كتعمػػيـ نت ئجي ػ علػػى
قط عػ ت التعلػيـ األخرل المش بية لمجتمع الدراسة (المدارس ال نكية كالمدارس الخ صة).
 يم ػػف أف يسػػتفيد مػػف ىػػذه الد ارسػػة ػػؿ مػػف مػػديري ت التربي ػػة كالتعل ػػيـ كم ػػديرم كم ػػديرات المػػدارس
كالمعلميف كالمشرفيف التربكييف ،ك ؿ مف لو عالقة بحقؿ التربية كالتعليـ ،مف خػالؿ تأىيػؿ كتػدريب
المد ار كتطكير برامج إدارية عالجية أك تأىيلية.
 تحفٌ ػز ىػػذه الد ارسػػة مػػديرم كمػػديري ت المػػدارس كق ػ دة المؤسس ػ ت التربكيػػة عل ػػى االىتمػ ػ ـ بػ ػ لنمط
القي دم التحكيل ب عتب ره مف المكاضيع المع صرة كالت يتزايد االىتم ـ بي نظ انر لػدكرى ال بيػر فػ
تطكير المؤسس ت.
 يستفيد مني الب ح كف ف مج ؿ اإلدارة التربكية.

فرضيات الدراسة
سعت الدراسة الح لية لفحص الفرضي ت اآلتية:
الفرضــية األولــى :ال تكجػػد عالقػػة ارتب طيػػة ذات داللػػة إحصػ ئية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف
القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم الم ػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربي ػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفس ػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ.
الفرضــية الثانيــة :ال تكجػػد عالقػػة ارتب طيػػة ذات داللػػة إحصػ ئية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف
القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم الم ػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربي ػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفس ػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير النكع االجتم ع للمعلـ.
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الفرضــية الثالثــة :ال تكجػػد عالقػػة ارتب طيػػة ذات داللػػة إحصػ ئية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف
القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم الم ػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربي ػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفس ػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير سنكات الخبرة ف التدريس.
الفرضــية الرابعــة :ال تكجػػد عالقػػة ارتب طيػػة ذات داللػػة إحصػ ئية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف
القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػ ػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربي ػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفس ػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير المؤىؿ العلم .
الفرضية الخامسة :ال تكجد عالقة ارتب طية ذات داللة إحصػ ئية عنػد مسػتكل الداللػة ( )α≤0.05بػيف
القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم الم ػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربي ػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفس ػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير التخصص.

حدود الدراسة
تتحدد الدراسة الح لية ب لحدكد اآلتية:
الحدكد البشرية :معلمك كمعلم ت المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ.
الحدكد الم نية :مديرية تربية كتعليـ الخليؿ.
الحدكد الزم نية :الفصؿ األكؿ مف الع ـ الدراس 2021-2020ـ
الحػػد اإلحص ػ ئ كاإلج ارئ ػ  :تتحػػدد نتػ ػ ئج الد ارسػػة بم ػ كفرتػػو مػػف ش ػػركط فيم ػ يتعلػػؽ ب ختي ػ ر العين ػػة
كحجمي ػ  ،كأدكات الد ارسػػة مػػف حيػػث صػػدقي ك ب تي ػ كف عليتي ػ كفقراتي ػ كمج التي ػ  ،كالطريقػػة الت ػ تػػـ
تطبيؽ أدكات الدراسة بمكجبي  ،كطبيعػة التحليػؿ اإلحصػ ئ المسػػتخدـ ف ػ تحليػؿ نت ئجيػ لإلج بػة عػف
تس ؤالتي .
الحدكد المف ىيمية :اقتصرت الد ارسػة الح ليػة البحػث فػ العالقػة بػيف القيػ دة التحكيليػة لمػديرم المػدارس
األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلميف مف كجية نظرىـ.
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مصطمحات الدراسة
القياد التحويمية:
عرفيـا كـل مـن بـاس وأفوليـو ( )Bass & Avolio, 2004: 56بأنيػ " :نمػط قيػ دم يتبنػى التغييػر
المستمر إلى األفضؿ كاالرتق ب ألفراد كالمنظمة إلى أفضؿ كضع كبأقصر كقت كأقؿ جيد ،مف خػالؿ
الفع ؿ ألبع د القي دة التحكيلية األربعة (الج ذبية كالتػأ ير ،التحفيػز كاإلليػ ـ ،االسػت رة الف ريػة،
التكظيؼ ٌ
االىتم ـ الفردم".
أمــا كــونجر ( )Conger, 2002: 47فيعرفيػ علػػى أنيػ " :تلػػؾ القيػ دة التػ تتجػ كز تقػػديـ الحػكافز
مق بؿ األدا المرغكب إلى تطكير كتشجيع المرؤكسيف ف ري ن كابداعي ن كتحكيؿ اىتم مػ تيـ الذاتيػة لت ػكف
جز ان أس سي ن مف الرس لة العلي للمنظمة".
القياد التحويمية إجرائياً :ى درجة استج ب ت المعلميف كالمعلم ت عف فقرات استب نة القي دة التحكيليػة
المستخدمة ف الدراسة الح لية.

الصالبة النفسية:
عرفــيا أبو مصطفى ( )40 :4102بأني " :إدراؾ الفػػرد للمتغيرات ،كالضػػغكط النفسػػية التػ ػ يتع ػػرض
يّ
لي ػ ػ  ،كاعتق ػ ده بقدرتػػو كفع ليتػػو علػػى اسػػتخداـ الخب ػرات البيئيػػة ،كالمصػ ػ در النفس ػػية؛ لمكاجي ػػة أح ػػداث
الحيػ ة الض غطة ،كتتضمف ال ة مج الت :االلتزاـ ،كالتح ـ ،كالتحدم".
عرفيـــا الســـيمي ( )93 :4102بأني ػ " :الق ػػدرة عل ػػى كض ػػع اسػػتراتيجي ت معين ػػة فػ ػ المكاق ػػؼ التػ ػ
و ّ
يتعػرض فييػ الفرد للضغكط النفسية ،كالت تس عده على حؿ المش الت الت سببتي ىذه الضػغكط".
وتعرف الصـالبة النفسـية إجرائيـاً :بأنيػ مجمػكع الػدرج ت التػ يحصػؿ علييػ أفػراد عينػة الد ارسػة علػى
ّ
مقي س الصالبة النفسية المستخدـ ف الدراسة الح لية.
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 مدير المدرسة:
يعرفو ربيع ( )90 :4112بأنو" :الشخص الذم يرأس اإلدارة المدرسية ،كيقكـ بعملية تكجيو أنشطتي ،
ّ
كاإلشراؼ عليي  ،كمت بعتي  ،كيتـ اختي ره ع دة مف ضمف أعضػ الييئػة التدريسػية فػ المدرسػة أك مػف
خ رجي ضمف شركط كمكاصف ت معينة".
وعرفتــو وزار التربيــة والتعمــيم العــالي ( )4103بأنػػو المسػػؤكؿ األكؿ عػػف إدارة المدرسػػة كتػػكفير البيئػػة
ّ
التعليمي ػػة المن س ػػبة فييػ ػ  ،كالمش ػػرؼ ال ػػدائـ لس ػػالمة س ػػير العملي ػػة التربكي ػػة ،كتنس ػػيؽ جي ػػكد العػ ػ مليف،
كتكجيييـ ،كتقكيـ أعم ليـ ،مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الع مة للتربية.
المرحمــة األساســية :ىػ المرحلػػة اإللزاميػػة فػ التعلػػيـ ،كتبػػدأ مػػف عمػػر ( )5سػػنكات ك( )8أشػػير لغ يػػة
عمر( )16ع م ن ،أم مف الصؼ األكؿ كلغ ية الصؼ الع شر (ك ازرة التربية كالتعليـ الع ل .)2019 ،
مديرية تربية وتعميم الخميل:
فعػ ؿ مػػف ك ازرة التربيػػة كالتعلػػيـ ،كتعنػػى بخدمػػة المػكاطف الفلسػػطين فػ مدينػػة الخليػػؿ ،كتقػػدـ
ىػ جػػز ٌ
خدم ت تعليميػة تربكيػة أ ديميػة منب قػة عػف خطػة الػك ازرة ،كمحققػة ألىػدافي التربكيػة كالتعليميػة ،كتضػـ
( )80مكظف ن كمكظفة ف م تب المديرية م بيف رؤس أقس ـ كع مليف ،كتضـ ( )158مدرسة بمد ارئي
كمعلميي كالع مليف فيي (ق عدة بي ن ت المديرية ،قسـ التخطيط اإلحص ئ .)2019 ،
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نموذج الدراسة
ق ـ الب حث ببن نمكذج الدراسة األت :
العالقة

القياد التحويمية

الصالبة النفسية

انتأحُر انًخبنٍ

انذافعُت اإلنهبيُت

االنتساو

العالقة

انتحكى

االضتخبرة انفكرَت

انتحذٌ

االعتببرَت انفردَت

انُىع االجتًبعٍ

انًؤهم انعهًٍ

ضُىاث انخبرة

(المصدر :الباحث)
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انتخصص

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوالً :اإلطار النظري
المحكر األكؿ :القي دة التحكيلية
المحكر ال ن  :الصالبة النفسية

ثانياً :الدراسات السابقة
الدراس ت المتعلقة ب لقي دة التحكيلية
الدراس ت المتعلقة ب لصالبة النفسية
تعقيب على الدراس ت الس بقة

الفصل الثاني
يشتمؿ ىذا الفصؿ على اإلط ر النظرم كالدراس ت الس بقة.

أوالً :اإلطار النظري
الدرس ػػة المتم ل ػػيف فػ ػ القيػ ػ دة
يتنػ ػ كؿ ى ػػذا الفص ػػؿ عرضػ ػ ن ل ػػادب النظ ػػرم ال ػػذم يػ ػرتبط بمتغي ػػرم ا
التحكيلية كالصالبة النفسية ،كم يرتبط بيم مف مكضكع ت فرعية:

المحور األول -اإلطار النظري المتعمق القياد التحويمية:
تم ػػؿ القي ػ دة عمليػػة التػػأ ير علػػى الفػػرد كالجم عػػة ف ػ سػػبيؿ تػػكجيييـ نحػػك تحقيػػؽ أىػػداؼ كغ ي ػ ت
االعترؼ بأىمية القي دة ع مؿ أس س كميـ فػ المؤسسػة ،كمػف أىػـ تطلعػ ت
ا
المؤسسة ،م أدل إلى
المتغيرت الي ئلة كجكد قي دات قػ درة علػى الت يػؼ مػع عكاصػؼ التغييػر
ا
المؤسس ت ف زمف التحكالت ك
أك صد آ رى السلبية.
م أف ىن ؾ دك انر ف عالن ييفترض أف تقكـ بو القي دة التربكية ،كتعنى بو ،كيتمحكر حكؿ تف عؿ متميز
بيف مختلؼ مدخالت النظ ـ التربكم بم فيي مف معلميف كتالميذ كمن ىج كأبنية كغيرىػ مػف مػدخالت،
كالت يفترض أف يتـ تفعيلي ؛ لتحقيؽ مخرج ت تربكية تنسجـ مع أىداؼ النظ ـ التربكم.
تعػػددت النظري ػ ت الت ػ تح ػ كؿ تفسػػير الظ ػ ىرة القي ديػػة بػػد ان مػػف نظري ػ ت السػػم ت ،نظريػػة الرجػػؿ
العظػػيـ كالنظريػ ت السػػلك ية كالمكقفيػػة ،حتػػى نظريػ ت القيػ دة الجديػػدة التػ ظيػػرت فػ القػػرف العشػريف،
نظرية القي دة اإللي مية ،كالقي دة التب دلية ،كالقي دة التحكيلية.
يعد مدخؿ القي دة التحكيلية مدخالن جديدان للقي دة اإلدارية مق بؿ القيػ دة التب دليػة؛ ففػ القيػ دة التب دليػة
يم رس الق ئد عملية تب دؿ بينو كبيف المرؤكسيف ،إذ يقدـ المرؤكسػكف إنجػ ز األعمػ ؿ ،بينمػ يقػدـ الق ئػد
ػرت إيج بيػػة ف ػ
الم ف ػ ت أك تطبيػػؽ العقكب ػ ت ،ل ػػف ف ػ القي ػ دة التحكيليػػة يسػػعى الق ئػػد إلحػػداث تغييػ ا
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طريقة العمؿ ،إذ يأخذ بمبدأ اإلدارة ب الست ن  ،فال يتػدخؿ فػ العمػؿ ط لمػ سػ ر بشػ ؿ طبيعػ  ،كدكف
انحرفػ ت
ا
أحداث است ن ئية غير ع دية تبرر تدخلو ،كل نػو يتػ بع أدا مرؤكسػيو كيصػحح مػ يحػدث مػف
ف األدا (الجين .)2018 ،
كيػػرل ن ػ ج ( )2016أنػػو مػػف أجػػؿ النيػػكض ب ألمػػة ،فػػنحف ف ػ ح جػػة إلػػى قي ػ دة رشػػيدة ترتق ػ إلػػى
الخطػػى نحػػك تغييػػر كتحكيػػؿ
المسػػتكل الم ػ ل الػػذم يعلػػك إلػػى عن ػ ف السػػم فيط ػ كؿ ال ري ػ  ،كتػػتلمس ي
ميميف.
ٌ
االلتزـ ب لرؤية كاألىداؼ ،أيضػ ن يصػنع ليػـ تحػدي ن مػف خػالؿ اعتمػ د
ا
كيليـ الق ئد التحكيل أتب عو إلى
التف يػػر اإلبػػداع ف ػ حػػؿ المش ػ الت ،كتقػػديـ المشػػكرة ،كتػػكجيييـ ،كدعميػػـ مػػف أجػػؿ تطػػكير مي ػ ارت
القي دة لدييـ (.)Zacharo et al., 2018
كأشػ ػ ر ج ػػالب ( )2011إل ػػى أف الق ئ ػػد التح ػػكيل يع ػػد ك ػػيالن للتغيي ػػر ،يحف ػػز التػ ػ بعيف كي ػػكجييـ نح ػػك
ػترتيجي ت المنظمػػة ك ق فتي ػ ػ تت ػكا ـ مػػع
السػػلك ت كالقػػيـ الجكىريػػة الجديػػدة ،م ػ أنػػو يغيػػر ف ػ اسػ ا
البيئة.
كيرل الب حث أف الق ئد التحكيل ىك األ ر قدرة على تطكير اآلخريف ،كتحفيزىـ على رؤية م يقكمكف
بو بأطر جديدة ،كدفعيـ لتفضيؿ مصلحة المنظمة على مص لحيـ الشخصية.

مفيوم القياد :
ال شؾ أف القي دات بأنكاعي

فػة تلعػب دك انر ميمػ ن فػ حيػ ة الشػعكب كتػ ريإل اإلنسػ نية ،كذلػؾ ألنيػ

يرد إنج زى .
تم ؿ عملية التأ ير الفع ؿ ف اآلخريف؛ لتأدية المي ـ الت ا
تعددت التعريف ت الت قدمي الب ح كف لتحديد معنى كمفيكـ القي دة على اختالؼ اتج ى تيـ.
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عرفي الشريؼ ( )13 :2015على أني " :الدكر المقصكد كاأل ر اإليج ب الذم يقكـ بو الق ئد فػ
فقد ٌ
تع ملو مع الع مليف معو بأسلكب محبب؛ مف أجؿ الكصكؿ لغ ي ت محددة".
األفرد؛ ليقدمكا أفضؿ مػ لػدييـ لتحقيػؽ النتػ ئج
ا
كأش ر عبكم ( )11 :2012أف القي دة ى عملية إلي ـ
المرجكة.
أم الص لح ( )21 :2011فيرل أف القي دة :ى عملية التأ ير ف الن س؛ لغ ية إنج ز ىدؼ معيف.
ػردان أـ
كيع ػػرؼ الب ح ػػث القيػ ػ دة اص ػػطالح ن أنيػ ػ  :عملي ػػة الت ػػأ ير عل ػػى س ػػلكؾ اآلخػ ػريف سػ ػكا أ ػ ػ نكا أف ػ ا
جم ع ت لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة.

نظريات القياد :
إف الق ػ دة التربػػكييف ال يكلػػدكف ق ػ دة ب ػ لفطرة كالسػػليقة ،كانم ػ يت كنػػكف مػػف خػػالؿ إعػػدادىـ كتػػدريبيـ،
ٌ
فسػػرت القي ػ دة بجكانبي ػ المتعػػددة؛ بػػدأت مش ػ ر ة المف ػريف
كيقػػكـ اختي ػ رىـ علػػى أس ػ س النظري ػ ت الت ػ ٌ
كال تٌ ب ف نظري ت القي دة مع بداية ظيكر الف ػر اإلدارم الػذم بػدكره أسػيـ فػ تطٌػكر ىػذه النظريػ ت،
مرت نظري ت القي دة بسلسلة مف التطكرات العديػدة تبعػ ن للتطػكرات الع مػة فػ الف ػر اإلدارم ،كفيمػ
كقد ٌ
يل سيتـ عرض أىـ نظري ت القي دة:

نظرية الرجل العظيم:
قدرت فردية كار يو ،كيتمتع بشخصية ريزمية ،تم نو مػف التػأ ير ال بيػر
الرجؿ العظيـ ىك إنس ف لديو ا
علػػى أعػػداد بي ػرة مػػف الن ػ س ،كاآلخػػركف ينق ػ دكف طكع ػ ن كيقػػدمكف التضػػحي ت مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ
كانج ازت بيرة ،ىذه النظرية تبيف أف الق ئد يكلد كال يصنع ،كب لت ل فػإف أسػ س ف عليتػو أمػر ال يصػبح
االفترضػ ت التػ تنػ دم بػأف
ا
درسػة طريقتػو فػ العمػؿ ،إف
درسػتو ىػك أك ا
ب إلم ف ا تشػ فو مػف خػالؿ ا

17

افترضػ ت
الق ئد أك سلك و أمر ال يم ف إخض عو للتحليؿ- ،كأف الق ئد يصبح ق ئدان؛ ألنػو يكلػد ػذلؾ -ا
درسة القي دة (عريق ت.)2011 ،
تتسؽ مع نظرية الرجؿ العظيـ ف ا

نظرية السمات:
الكر يػة ،فػ لملكؾ يكلػدكف عػ دة
تكضح ىذه النظرية أف القي دة تكلد مع الشخص أم أني تحمؿ خ صية ا
مف ساللة الملكؾ ،ػذلؾ الخلفػ كأصػح ب الشػر ت الضػخمة كالبنػكؾ ،كتؤ ػد ىػذه النظريػة بػأف الق ئػد
تميػزه سػػم ت معينػػة عػػف غيػره مػػف التػ بعيف ،ممػ يؤىلػػو للسػػي دة ،إضػ فة إلػػى صػػف ت شخصػػية لػػذ
ػرة كالقػػدرة علػػى التكجيػػو ،كلقػػد يكجػػو ليػػذه النظريػػة ال يػػر مػػف االنتق ػ دات ،مػػف حيػػث إف
كالشػػج عة كالجػ أ
السػم ت ال يم ػف تحديػد عػددى فػ الق ئػد بشػ ؿ دقيػؽ ،كأنػو لػيس مػف الضػركرم أف يتمتػع الق ئػد كحػده
افترض أف الفرد أ ر أىمية مف المكقؼ ،بمعنى أننػ
دكف غيره بيذه السم ت ،كتقكـ ىذه النظرية على ا
إذا اسػػتطعن أف نتعػػرؼ عل ػػى الخص ػ ئص الممي ػزة للق ئ ػػد الن ػ جح سػػي كف ل ػػدين حػػؿ للمش ػ لة ،كاذا ل ػػـ
نسػػتطع صػػنع ق ػ دة متمي ػزيف ،سػػن كف ق ػ دريف علػػى اختي ػ ر ق ػ دة جيػػديف ،كلػػـ يتفػػؽ العلم ػ علػػى أسػػس
محددة لتصنيؼ ىذه النظرية ،ف لبعض قسمي على أس س الصف ت الفسػيكلكجية ،م ػؿ :الج ذبيػة كنبػرة
يرت المدرسػػة
الصػػكت ،كظيػػرت ىػػذه النظريػػة نتيجػػة للجػػدؿ الػػذم أ يػػر حػػكؿ نظريػػة الرجػػؿ العظػػيـ كتػػأ ا
السلك ية ف علـ الػنفس ،كالتػ تؤ ػد علػى أىميػة الػتعلـ كالتجربػة ،كقػد نػت ىػذه النظريػة أ ػر كاقعيػة
ف ذلؾ الكقت مف نظرية الرجؿ العظػيـ ،كألنيػ افترضػت إم نيػة ا تسػ ب السػم ت القي ديػة عػف طريػؽ
التعلـ كالتجربة أطلؽ عليي نظرية السم ت (ليلكب.)2012 ،

نظرية سموك القائد:
تعػػد ىػػذه النظريػػة من ػ ظرة لنظريػػة (القي ػ دة الم تسػػبة) الت ػ تسػػتند إلػػى الخب ػرة كتمػػرس الق ئػػد ف ػ الحي ػ ة،
ف لق ئػػد النػ جح ىػػك الػػذم ي تسػػب صػػف ت القيػ دة مػػف عملػػو كمم رسػػتو القيػ دة فػ الجم عػػة ،كيشػػترط أف
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ػر لعػػدـ قػػدرة نظريػػة السػػم ت علػػى تحديػػد س ػم ت الق ئػػد الفع ػ ؿ
تت ػكافر فيػػو بعػػض السػػم ت القي ديػػة ،كنظػ ان
الدرسػ ػ ت إل ػػى س ػػلكؾ الف ػػرد الق ئ ػػد
كالق ئ ػػد غي ػػر الفعػ ػ ؿ ،أدل ى ػػذا إل ػػى انتقػ ػ ؿ التر ي ػػز فػ ػ األبحػ ػ ث ك ا
(الب ركدم.)2015 ،

النظرية الموقفية:
تفترض النظرية المكقفية أف المم رس ت اإلداريػة كمي ميػ كأدكارىػ المختلفػة تتطلػب مػف المػديريف األخػذ
كطرئػؽ
ا
بعيف االعتب ر متطلب ت المكقؼ الذم تم رس فيو ىذه األدكار كم تحتكيو مف مبػ دئ كأسػ ليب
تح ػػـ تطبيقيػ ػ أك مم رس ػػتي  ،كتعنػ ػ النظري ػػة المكقفي ػػة ب ختصػ ػ ر أف تطبي ػػؽ مبػ ػ دئ كنظريػ ػ ت اإلدارة
يتطلػػب أخػػذ طبيعػػة الظػػركؼ التػ تطبػػؽ فييػ بعػػيف االعتبػ ر ،كحيػػث تعطػ النظريػػة المكقفيػػة اىتم مػ ن
متغيرت األخرل المتضمنة ف أم مكقؼ قي دم ،كبخ صة الكاجب أك العمؿ الجمع أك مكقع الق ئػد
ا
بل
داخؿ العمؿ أك ىذه المتغيرات جميع ن (دكديف.)2011 ،

النظرية الوظيفية:
تنظػػر ىػػذه النظريػػة إلػػى القيػ دة علػػى أنيػ األعمػ ؿ كاألدكار التػ يقػػدمي الفػػرد؛ بغيػػة مسػ عدة الجم عػػة
على تحقيؽ أىػدافي  ،كقػدـ ميرتػكف ( )Mertonالمؤسػس ال ػ ن للبن ئيػة الكظيفيػة كأحػد ركادىػ إسػي م ن
ػز فػ النظريػػة الكظيفيػػة ،يختلػػؼ عػػف أغلػػب اإلسػػي م ت التػ قػػدمي علمػ االجتمػ ع ،ىػػذا كيرجػػع
متميػ ان
إلى أف ميرتكف لـ ينطؽ بش ؿ مب شر مف تلؾ المم لة العضكية الت تبن ى

ير مف أصح ب االتج ه

الكظيف ف علـ االجتم ع ،فقد ف ميرتػكف ميتمػ ن بتطػكير كتنقػيح مػ أطلػؽ عليػو ب لنظريػة المتكسػطة
المدل الت يم ف أف ت كف أقرب إلى الكاقع (الزيب رم.)2016 ،
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النظرية التفاعمية:
لقد أسيمت النظرية التف عليػة فػ تحديػد خصػ ئص القيػ دة اإلداريػة علػى أسػ س أبعػ د ال ػة ،تتم ػؿ فػ
الق ئد ،كالمكقؼ ،كالجم عة "المرؤكسيف" ،كىن يظير دكر المرؤكسيف ع مؿ ميـ فػ تحديػد الصػالحية
للقي دة ،م يظير دكر البيئة االجتم عية ف تحديد خصػ ئص القيػ دة فػ مكقػؼ معػيف ،ف لق ئػد النػ جح
در علػى التف عػؿ مػع خصػ ئص المجتمػع الػذم يعػيش فيػو ،كتعنػ قػدرة الق ئػد ىنػ أف
ىك الذم ي ػكف قػ ان
يجعػػؿ مػػف قي دتػػو انع سػ ن لالتج ىػ ت السي سػػية فػ الدكلػػة ،كانع سػ ن لعػ دات كتق ليػػد شػػعبي  ،كعليػػو أف
يستجيب للركح السي سية الع مة ،كأف يعمؿ علػى تحقيػؽ األىػداؼ االجتم عيػة كاالقتصػ دية التػ يطمػح
مزي النظريػة التف عليػة كدكرىػ اإليجػ ب فػ تحديػد خصػ ئص
المكاطنكف إلى تحقيقي  ،كعلى الرغـ مف ا
القيػ ػ دة ،إال أف التط ػػكرات الحدي ػػة التػ ػ تم ػػت فػ ػ مجػ ػ ؿ اإلدارة ،أ بت ػػت ع ػػدـ ف ي ػػة النظريػ ػ ت ال ال ػػة
الس بقة( :نظرية سلكؾ الق ئد ،كالنظرية المكقفية ،كالنظرية الكظيفيػة) لتحديػد خصػ ئص القيػ دة؛ مػ أدل
إلى تكجيو الجيكد ف الف ر اإلدارم الحديث للبحث عف الخص ئص الالزمة للقي دة الق درة على التالؤـ
مع متطلب ت اإلدارة الحدي ة كتحقيؽ الف علية اإلدارية (ى شـ.)2018 ،

نظرية القياد التبادلية:
تسػ عد القيػ دة التب دليػػة المنظم ػ ت فػ إنجػ ز أىػػدافي الح ليػػة ب ف يػػة أ ػػر ،مػػف خػػالؿ ربػػط أدا العمػػؿ
قيمػػة للع ػ مليف ،مػػع التأ يػػد علػػى ضػػركرة تػػكفير المص ػ در الضػػركرية إلنج ػ ز العمػػؿ (دكان ػ ،
بم ف ػ ت ٌ
.)2012
درس ت أ ر ال كاب كالعق ب على سلكؾ األتب ع ،يكضح فيي
نظرية القي دة التب دلية الت تأت ف إط ر ا
الق ئد المطلكب مػف األتبػ ع كيقػدـ ليػـ ال ػكاب مق بػؿ العمػؿ كاإلنتػ ج ،كي ػكف العقػ ب نتيجػة عػدـ العمػؿ
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كانخف ض اإلنت ج ،كيستمر العمؿ ط لم يحقؽ الق ئد كاألتب ع من فع متب دلة .كتتم ؿ القي دة التب دلية ف
عنصريف:
الم فأة المشركطة :كى السلكؾ القي دم الذم يرت ز على المب دلة بيف جيد األتب ع مق بؿ عكائد متفػؽ
عليي  ،ف لق ئد يعمد إلػى التفػ كض مػع األفػراد ألدا الميمػ ت كيمػنحيـ م فػ ت إذا أدكا متطلبػ ت العمػؿ
ببذؿ الجيكد الالزمة.
اإلدارة ب الس ػػت ن  :كىػ ػ تجن ػػب الق ئ ػػد إعطػ ػ تكجييػ ػ ت جدي ػػدة إذا ن ػػت تل ػػؾ المعطػ ػ ة تتن س ػػب م ػػع
ػر ات تقييميػػة
تقصػ األخطػ كالتػػدخؿ ب تخػ ذ إجػ ا
متطلبػ ت العمػػؿ ،حيػػث تقتصػػر ا
مرقبتػػو لػػادا علػػى ٌ
كتصحيحية ،فيك سلكؾ يظير عند الضركرة (قط م كأبك نعيـ.)2016 ،

القياد التحويمية:
شػيد عقػػد السػػبعين ت مػػف القػػرف الم ضػ تحػكالن جكىريػ ن فػ تطػػكر نظريػ ت القيػ دة ،إذ حػػدث تبػػدؿ ميػػـ
ػرؾ التػ بعيف فػ تسػييؿ بلػػكغ الف عليػة التنظيميػػة ،كيسػػتند
عنػدم انتقػػؿ التر يػز مػػف أىميػة الق ئػػد إلػى إشػ ا
ىػػذا التحػػكؿ فػ حقيقتػػو إلػػى إسػػي م ت بيرنػػز ( ،)Burns, 1978حيػػث بػ ٌػيف أف الق ئػػد التحػػكيل ىػػك
الق ئد الذم يميز كي تشؼ الح ج ت الح لية ،كالطلب ت الخ صة ب لت بعيف المحتمليف (جالب.)2011 ،
ظيػػرت النظريػ ت التحكيليػػة المع صػرة فػ ني يػػة ال م نينػ ت ،كمػػف أ ػػر المسػ ىم ت التػ أبػػرزت الف ػرة
التحكيلية التػ قػدمي الب ح ػ ف ىػ مبرؾ كميسػكف ( ،)Hamrich & Mason, 1993اللػذاف جػ دال بػأف
ػترتيجي ت المنظمي ػػة الفع ل ػػة يم ػػف أف تع ػػزل جزئيػ ػ ن إلػػى الس ػػلكؾ القيػ ػ دم التح ػػكيل  ،ل ػػف االتجػ ػ ه
االسػ ا
التحػػكيل قػػد تػػأ ر بصػػكرة أس سػػية بأعم ػ ؿ بيرنػػز ( ،)Burnsكىػػك أكؿ مػػف كصػػؼ خص ػ ئص القي ػ دة
التب دلية كخص ئص القي دة التحكيلية كأبرز الفركؽ الجكىرية بينيم  ،حيث أ ٌ د ف أف العالق ت ف ىػذا
السي ؽ بيف أغلبية الق دة كأتب عيـ ى تب دلية (دكان .)2013 ،
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مفيوم القياد التحويمية:
ال زاؿ الب ػ ح كف مختلفػػيف علػػى تعريػػؼ محػػدد للقي ػ دة التحكيليػػة؛ كيعػػكد ذلػػؾ الخػػتالؼ كجي ػ ت النظػػر،
كغمػػكض المصػػطلح كمػ يعنيػػو ب لنسػػبة ل ػػؿ ب حػػث أك مف ػػر ،كمػػف أىػػـ التعريفػ ت التػ تن كلػػت القيػ دة
التحكيلية:
تعريػػؼ الرشػػيدم ( )6 :2018الػػذم يقػػكؿ بأني ػ " :أسػػلكب قي ػ دم يم رسػػو الق ػ دة الج ػ معيكف مػػف أجػػؿ
تحفيز أعض ىيئة التدريس على العمؿ الج د كرفع قن ع تيـ ككالئيـ للج مع ت الت يعملكف بي ".
العمرن ػ ( )12 :2017بأني ػ " :نمػػط قي ػ دم يتف عػػؿ فيػػو ق ئػػد المدرسػػة مػػع معلميػػو ،أك
كعرفي ػ القبل ػ ك ا
ٌ
المشرؼ مع جميع الق دة مف خالؿ ت ػكيف رؤيػة مشػتر ة كزيػ دة الدافعيػة كاإلقنػ ع كاإل ػ رة كالعمػؿ بػركح
القدرت كالمي ارت؛ للكصكؿ إلى مستكل ع ؿ مف األىداؼ المنشكدة.
ا
الفريؽ كتطكير
ػرؼ الترب ػػكم
عرفتيػ ػ ( )627 :2017بأنيػ ػ  :س ػػلكؾ قيػ ػ دم يم رس ػػو رؤسػ ػ أقسػ ػ ـ اإلش ػ ا
أم ػ الت ػػكيجرم ف ٌ
قدرتيـ
بم تب التربية كالتعليـ مف أجؿ االرتق بقيـ المرؤكسيف كتحفيزىـ على العمؿ ،كتنمية كتطكير ا
اإلبداعية ،كالرفع مف درجة رض ىـ ،كقن ع تيـ ،ككالئيـ؛ مف أجؿ تكسيع اىتم م تيـ الفرديػة ،كتم يػنيـ
كقبكليـ لرؤية م تب التربية كالتعليـ كأىدافي .
كعرفتي العكاكدة ( )66 :2017على أني " :القي دة الت تعمؿ على تغيير دكر الطلبة مف مجرد متلقيف
ٌ
للمعلكمػ ػ ت إل ػػى طلب ػػة مب ػػدعيف كمنتج ػػيف ،كطم ػػكحيف بمس ػػتقبؿ مش ػػرؽ ،كعل ػػى ق ػػدر بي ػػر م ػػف تحم ػػؿ
جك تسكده ال قة المتب دلة بيف الطلبة كمعلمييـ ،كتقكـ على أسػ س أخالقػ  ،ي ػكف المعلػـ
المسؤكلية ف ٌ
مليم ػ ن ،كقػػدكة حسػػنة لطلبتػػو ،كيبػػث فػػييـ ركح التحػػدم ،كيشػػجعيـ علػػى التف يػػر االبت ػ رم التجديػػدم،
كملبي ن لح ج تيـ الفردية.
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عرفتي ن ج ( )34 :2016بأني " :مقدرة مدير المدرسة على التأ ير ف الع مليف معو عف طريؽ
فيم ٌ
ػرـ المتبػ دؿ ،بتصػػكر رؤيػػة مسػػتقبلية يسػػعى الجميػػع كتت ػ ؼ الجيػػكد لتبنييػ دكف التعػػرض لجػػرح
االحتػ ا
اآلخريف ،كذلؾ عف طريؽ تعديؿ السلكؾ الخ ط بغرس القن ع ت التحكيلية كاالرتق ب لمؤسسة؛ لنشػر
تغييرت جذرية؛ ليسكد فيي من خ مدرس ار و
ؽ.
ا
أىدافي التحكيلية كاقع ن فعلي ن كاحداث
كعرفيػ ألجػػر ( )Alger، 2008 :2بأنيػ " :أسػػلكب مرغػػكب فيػػو لقػ دة المػػدارس المشػ ر يف فػ تطػػكير
ٌ
ػترتيجي ت
الجيكد؛ ألنو يرفع مستكل كع المرؤكسيف؛ حتػى يتم نػكا مػف تقيػيـ األىػداؼ التنظيميػة ،كاس ا
تحقيؽ تلؾ األىداؼ.
كيعػػرؼ الب حػػث القي ػ دة التحكيليػػة بأني ػ  :إحػػدل أس ػ ليب القي ػ دة الحدي ػػة الت ػ تعمػػؿ علػػى تغييػػر الكاقػػع
الح ل ف مدارس التعليـ األس سػ فػ مدينػة الخليػؿ إلػى المسػتقبؿ المنشػكد ،حيػث يسػعى مػف خالليػ
مػدير المدرسػػة ق ئػػد إلػػى التػػأ ير علػى سػػلكؾ المرؤكسػػيف عػػف طريػػؽ إليػ ميـ بإنجػ ز ميػ ـ عظيمػػة مػػف
أجؿ تحقيؽ رؤيتو كرس لتو لالرتق ب لمدرسة.

أىداف القياد التحويمية:
ىن ؾ أىداؼ جكىرية للقي دة التحكيليػة علػى مػدير المدرسػة االلتػزاـ بيػ  ،أشػ ر إلييػ الشػريؼ )،)2015
كى على النحك اآلت :
 .1مس ػ عدة فريػػؽ العمػػؿ علػػى تطػػكير كتحقيػػؽ ق فػػة مينيػػة كمس ػ عدة مدرسػػية ،كيػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ
كضػع ىػػدؼ تعػ كن تسػعى المدرسػػة إلػػى تحقيقػو ،كتقليػػؿ عزلػػة المػدرس ،كاسػػتخداـ آلي ػ ت ركتينيػػة؛
التغيرت ال ق فية ،كاالتصػ ؿ بفع ليػة بػ لقيـ كالمعتقػدات كالمع ػ يير ال ق فيػػة ب لمدرسػة ،كمشػ ر ة
ا
لتأييد
القيػ ػ دة م ػػع اآلخػ ػريف ،كذل ػػؾ بتف ػػكيض الس ػػلطة لفريػ ػػؽ عمػ ػػؿ معػ ػػيف ب لمدرس ػػة قػ ػ د انر عل ػػى التحس ػػيف
كالتطكير.
23

 .2مس عدة المعلميف على حؿ مش ليـ بطريقة أ ر ف علية ،ف لمشػ ر ة بػيف العػ مليف كالمػديريف يم ػف
أف تؤدم إلى تفسير المش لة ،كمف كجي ت نظر عديػدة كرؤل مختلفػة ،ككضػػع الحلػكؿ البديلػة بنػ
االلتزـ بحلكؿ محددة مسبق ن ،كرؤل االعتبػ ارت كاالسػتم ع بطريقػة
ا
على من قش ت المجمكعة ،تجنب
فع لػػة ل ػ ار المختلفػػة كتكضػػيحي  ،كتكض ػػيح كتلخ ػػيص المعلكم ػ ت الرئيسػػة عػػف مكضػػكع المش ػ لة
أ ن االجتم ع ت.
 .3تعزيز تنمية المعلـ ،فدافعية المدرسيف لتنميتيـ يتـ تعزيزى مف خالؿ تبنييـ لمجمكعػة مػف األىداؼ
الداخليػػة للنمػػك المين ػ  ،كيػػتـ تسػػييؿ ىػػذه العمليػػة حينم ػ يرتبطػػكف ارتب طػ ػ ن ك يقػ ػ ن بأىػػداؼ كمػػنيج
المدرسة كيشعركف أنيـ ملتزمكف بي بش ؿ قكم.
كيػرل الب حػػث أف القيػ دة التحكيليػػة ىػ أفضػػؿ أنمػ ط القي ػ دة اإلداريػػة؛ ألني ػ تسػػعى إلػػى تنميػػة مي ػ ارت
المعلميف كتعزيزى  ،كالػتأ يد على كضع األىداؼ ككاقعيتي  ،ممػ يػنع س علػى مسػتكل اإلبػداع كالسػلكؾ
اإلبداع للكصكؿ إلى مدرسة متميزة.

أبعاد القياد التحويمية:
استط ع ب س ( )Bassأف يحكؿ مفيكـ بيرنز ( )Burnsالتحكيل إلى عمؿ أ ر كاقعيػة مػف خػالؿ
التر يز على المنظم ت كاصالحي  ،تقكـ نظريػة بػ س ( )Bassالتحكيليػة علػى بنػى أس سػية تػـ تعريفيػ
فػ

ت بػػو "منظػػكر القي ػ دة التحكيليػػة" ،كالم كنػػة مػػف أربعػػة عن صػػر أس سػػية ،تكصػػؿ إليي ػ مػػف خػػالؿ

درس تو البح ية الت استخدـ فيي مقي س ( ،)MLQكاستخرج مع مؿ ألفػ ل ػؿ مػف ىػذه العن صػر ،كىػ
ا
آلت :

24

 -2التأثير المثالي :Idealized Influence
يقصد بو تأ ير سلكؾ الق ئد الذم يقكـ بأدكار نمكذجية ألتب عو ،الذيف بدكرىـ يظيركف الرغبة ف القي ـ
مرت لتغيير م ىك مألكؼ ،م يظيركف ال ب ت بأعم ليـ كمبتدئيـ ،م ؿ ىػؤال التػ بعيف يم ػف أف
بمغ ا
يعتمػػد علػػييـ بػػأف يعمل ػكا الش ػ

الصػػحيح ،كأف يظيػػركا مسػػتكي ت ع ليػػة مػػف السػػلكؾ األخالق ػ  ،ػ ف

مفيػػكـ التػػأ ير الم ػ ل يعتمػػد أص ػالن علػػى سػػلكؾ القي ػ دة ال ريزمي ػة الت ػ اعتبػػرت مػػف قبػػؿ العديػػد مػػف
الب ح يف بأني سلكؾ تحكيل  ،إال أف األمر المتفؽ عليو مف قبػؿ البػ ح يف كمػف أبػرزىـ بػ س ()Bass
أف الن مف ال ريزمية كالتحكيلية تؤدم إلى تأ ير جكىرم ف األتب ع ،كيم ف أف ي كف الفػرؽ األس سػ
بينيم ىك أف القي دة التحكيلية ترفع أتب عي إلى مستكل أعلى مػف الػكع كالدافعيػة ،بينمػ ال ريزميػة ال
تيتـ ني انر بيذا الشأف ،م أني ال تم نع مف أف تستخدـ القكة لم سب شخصية ،ىذا إض فة إلى القدرة
الي ئلة الت يمتل ي الق دة ال ػ رزميكف فػ التػأ ير علػى المنظمػة ،مػع أف نتػ ئج ىػذا التػأ ير قػد ال ت ػكف
دائم ن مفيدة.
ىػػذه المف رقػ ػ ت تعػػد جكىري ػػة لمفيػػكـ القيػ ػ دة التحكيلي ػػة ،كى ػ م ػػف األسػػب ب الميم ػػة الت ػ جعل ػػت بػ ػ س
( )Bassيعزك ىذه الصف ت التأ يرية للق ئػد الم ػ ل أك النمػكذج ،بػدالن مػف أف يعزكىػ للق ئػد ال ػ ريزم ،
يرت الق ئػػد النمػػكذج علػػى النحػػك اآلت ػ  :يظيػػر الق ئػػد معتقػػدات ارسػػخة ،كيؤ ػػد علػػى ال قػػة،
كتظيػػر تػػأ ا
كيتخ ػػذ مكقفػ ػ ن فػ ػ القضػ ػ ي الص ػػعبة ،كيلت ػػزـ بق ػػيـ جكىري ػػة ،كيؤ ػػد عل ػػى أىمي ػػة الغ ػػرض كعل ػػى النتػ ػ ئج
ػرد نحػػك
ارت ،كيظيػػر سػػلكؾ ال بريػ كالػكال كال قػػة بػ لنفس ،كلديػػو القػدرة علػػى جػػذب األفػ ا
األخالقيػة للقػر ا
الغرض المشترؾ (داكن .)2013 ،
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 -0الدافعية اإلليامية Inspirational Motivation
يتصػػرؼ الق ػ دة كفػػؽ ىػػذه الخ صػػية بطػػرؽ تعمػػؿ علػػى تحفيػػز كالي ػ ـ الت ػ بعيف ،كخلػػؽ ركح الجم عػػة،
كدرسػػة بػػدائؿ مختلفػػة
كاظيػ ر الحم ػ س كالتفػ ؤؿ ف ػ إنج ػ ز العمػػؿ ،كالتشػػجيع علػػى طػػرح أف ػ ر جديػػدة ا
كمرغكبة ،ك ػذلؾ إت حػة الفرصػة للمرؤكسػيف ب لمشػ ر ة فػ تحقيػؽ األىػداؼ المشػتر ة ،كيسػتخدـ القػ دة
ػرض كالميم ػػة بطريق ػػة مبس ػػطة (محم ػػد ك مػ ػ ؿ كاليػ ػ س،
ػكز كش ػػع ارت لتكجي ػػو الجي ػػكد كش ػػرح األغ ػ ا
رم ػ ان
.)2019
عالكة على ذلؾ ،يم ف أف يتصؿ الدافع اإللي م ب ل ق فة المنظمية مف خالؿ خلؽ قيـ مشػتر ة ،إذ أف
القي دة التحكيلية تعد مر زية ف خلؽ ال ق فة المنظميػة كادارتيػ  ،ك ػذلؾ فػ تغييرىػ عنػدم تصػبح غيػر
مالئمة ألكض ع جديدة (داكن .)2013 ،
 -3االستثار الفكرية Intellectual stimulation
كيقصػػد بي ػ حفػػز جيػػكد المرؤكسػػيف لالبت ػ ر كاإلبػػداع ،كالتف يػػر ف ػ المش ػ الت القديمػػة بطػػرؽ جديػػدة،
كالسم ح ليـ بمن قشة ق ئدىـ دكف انتق دىـ ،كيتضمف ىذا البعد السلكؾ القي دم الذم يحفز الع مليف ف
المؤسسة (المدرسة) للتف ير الج د العمل ف

يفية أدائو بش ؿ أفضؿ ،كتنميػة ركح التنػ فس اإليجػ ب ،

البن فيم بينيـ؛ مم يسيـ ف ابت ر بػدائؿ كأسػ ليب جديػدة كمتطػكرة ألدا العمػؿ ،كيشػير
كاالختالؼ ٌ
ػترتيجي ت
ىػػذا البعػػد إلػػى أيػػة درجػػة يقػ ٌػدـ الق ئػػد التحػػكيل للعػ مليف تكجييػ ن يؤ ػػد علػػى تنميػػة أسػ ليب كاسػ ا
ػدرتيـ
ػررت منطقيػػة ،كالعمػػؿ علػػى تطػػكير قػ ا
آرئيػػـ كمقترحػ تيـ بمبػ ا
جديػػدة للػػتعلـ كالتعلػػيـ ،كحفػػزىـ لػػدعـ ا
درتيـ اإلبداعية كالتجديدية الي دفة (ن ج .)2016 ،
ك ف ي تيـ الخ صة كالسع لتكفير الدعـ لمب ا
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 -4االعتبار الذاتي : Self-Consideration
الق دة التحكيليكف ىـ ق دة اعتب ريكف مكجيكف نحك بنػ ال قػة المتب دلػة كالػدعـ ألعضػ المجمكعػة ،أمػ
الق دة غير االعتب رييف -ب لمق بؿ -فيظيركف عدـ الدعـ مف خالؿ النقد المكجو للت بعيف ،م يظيركف
عدـ قتيـ كعدـ تقديرىـ لمش عر الع مليف لدييـ (داكن .)2013 ،
إف االعتبػ ر لذاتيػػة الت ػ بعيف تعن ػ قيػ ـ الق ئػػد ب الىتم ػ ـ ب حتي ج ػ ت ػػؿ فػػرد مػػف األتب ػ ع ،بحيػػث ي ػػكف
مػػدرب كمحفػػز ليػػـ فػ آف كاحػػد ،كاألخػػذ بعػػيف االعتبػ ر الفػػركؽ الفرديػػة بيػػنيـ كمعرفػػة إم نػ ت النمػػك
كالتطكر لدييـ ،كتكفير المن خ المس عد ليـ على ذلؾ ،مف أجؿ الكصكؿ إلػى أدا ات تتجػ كز التكقعػ ت
اآلنية (عبد الع ؿ.)2016 ،
كيػ ػرل الب ح ػػث أف القيػ ػ دة عمكمػ ػ ن ترت ػػز بشػ ػ ؿ أس سػ ػ عل ػػى ق ػػة التػ ػ بعيف ب لق ئ ػػد ،كأف نم ػػط القيػ ػ دة
التحكيلية يقػكـ علػى العالقػة بػيف الق ئػد كالتػ بعيف ،كمػدل امػتالؾ الق ئػد للسػم ت التػ تم نػو مػف التػأ ير
القدرت كالمي ارت الت يمتل كني .
ا
ف الت بعيف كالعمؿ على االستف دة القصكل مف

أنماط القياد التحويمية:
يرل بيرنز ( )1978،Burnsأف ىنػ ؾ عػدة أنمػ ط للقيػ دة التحكيليػة تتضػمف :القيػ دة العقالنيػة ،كالقيػ دة
اإلصالحية ،كالقي دة ال كرية ،كالقي دة البطكلية ،كيكجد بيف ىػذه األنمػ ط تػداخؿ كانسػج ـ إلػى حػد بيػر،
يم ف تفسير بعضي بش

مف التفصيؿ على النحك اآلت :

 -2القياد العقالنية Intellectual Leadership
تقػػكـ علػػى المر ػػز الػػكظيف  ،حيػػث يسػػتمد الفػػرد دكره القي ػ دم علػػى أس ػ س المر ػػز الرسػػم ف ػ مج ػ ؿ
عملػػو ،كيعتمػػد علػػى الل ػكائح كالق ػكانيف كالتنظيم ػ ت الفرعيػػة ،كيسػػتعمؿ سػػلطتو ف ػ تكقيػػع العقكبػػة علػػى
المخػ لفيف ،كتقػػكـ علػػى سػػي دة الق ػكانيف كالل ػكائح ،كيتميػػز ىػػذا الػػنمط بأنػػو غيػػر شخص ػ  ،كال ػكال فيػػو ال
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المرعيػػة ال بتػػة (األغ ػ كعس ػ ؼ،
لالعتب ػ ارت الشخصػػية ،كانم ػ لمجمكعػػة األصػػكؿ كالمب ػ دئ كالقكاعػػد ا
.)2015
 -0القياد اإلصالحية Reform Leadership
تعد قي دة الحر ت اإلصالحية أ ر أنم ط القي دة تطلب ن لميػ ارت أس سػية اسػت ن ئية؛ بسػبب الح جػة إلػى
تأيي ػػد ق ػػكم م ػػف األتبػ ػ ع؛ إلح ػػداث تغيي ػػر ذم مغ ػػزل فػ ػ الكض ػػع القػ ػ ئـ ،كل ػ ػ ي ػػكف الش ػػخص ق ئ ػػدان
إصالحي ن حقيقي ن ،فإنو ال يحت ج فقط إلى السير ب لتدرج؛ كل نو يحتػ ج إلػى الرغبػة فػ إصػالح المجتمػع
أك علػػى األقػػؿ ج نػػب منػػو ،كعلػػى الػػرغـ مػػف أف القي ػ دة اإلصػػالحية تش ػ ؿ جػػز ان مػػف شخصػػية القي ػ دة
التحكيليػػة ،فقػػد ال يسػػتطيع الق ئػػد اإلصػػالح تحقيػػؽ تغييػػر اجتم ػ ع ملحػػكظ ،كغ لب ػ ن م ػ يحػػدث ذلػػؾ
بسبب تقبلو للبن االجتم ع الذم يعمؿ مف خاللو ،فضالن على أف اإلصالح عملية تقع بيف التحكيلية
إجر اتي ػ كنت ئجي ػ  ،م ػ أني ػ ال تسػػعى مػػف حيػػث
ا
جرئيػػة ف ػ
كاإلجرائيػػة ،في ػ تحكيليػػة ف ػ ركحي ػ كا ا
تغيير جكىري ن (خلؼ.)2010 ،
الجكىر إلى تغيير النظـ المكجكدة
ان
 -3القياد الثورية Revolutionary Leadership
يؤ ػػد ػػؿ مػػف رشػػيد كمزىػػر ( )2018أف ال ػػكرة ع ػػس اإلص ػالح ،حيػػث إف ال ػػكرة تعن ػ إحػػداث تحػػكؿ
ش ػ مؿ ف ػ النظ ػ ـ االجتم ػ ع بأ ملػػو ،كعلػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يحػػذر "بيرنػػز" مػػف أف م ػػؿ ىػػذا التحػػكؿ
در ،م أف القي دة ال كرية الن جحة غ لب ن مػ ت ػكف أ ػر نػدرة ،كيػدلؿ علػى ذلػؾ
ال مؿ غ لب ن م ي كف ن ان
"لينيف  "Linnالذم م ث ف السلطة لسػنكات قليلػة فقػط ،مػ أف "مػ ك " Maoك"فيػدؿ سػترك" كقليلػيف
جدان غيرىم ىـ الذيف يم ف أف ينظػر إلػييـ قػكل تحكيليػة ،كيؤ ػدكف أف أىػـ خطػكة يجػب تحقيقيػ قبػؿ
تحكؿ المجتمع تتم ؿ ف إيج د رؤية مشػتر ة ،كأف القيػ دة ال كريػة ال بػد كأف تتػكافر ليػ خصػ ئص ع ٌػدة
لت كف تحكيلية كن جحة مني :
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االلتزـ مف خالؿ المخ طرة كبذؿ الجيد كالكقت.
ا
أكالن -أف ت كف م رسة تم م ن لتحقيؽ اليدؼ كنشر
نيػ ػ ن −أف تخ ط ػػب رغبػ ػ ت الجمػ ػ ىير كح جػ ػ تيـ كطمكحػ ػ تيـ كدكافعي ػػـ التػ ػ ق ػػد ت ػػكف من ػػة ،كيم ػػف
تحري ي مف خالؿ كس ئؿ الدع ية كأحداث السي سة.
ل ػ ن -أف تتضػػمف عملي تي ػ رف ػػع مسػػتكل الػػكع السي سػ ػ كاالجتم ػ ع لػػدل ػػؿ مػػف الق ػ دة كاألتبػ ػ ع
(خلؼ.)2010 ،
 -4القياد البطولية أو الكاريزمية Charismatic Or Heroes Leadership
يػػرل السػػلط ( )2015أف القي ػ دة ال ريزميػػة ى ػ الشخصػػية اآلس ػرة لاتب ػ ع لفػػرط تػػأ رىـ بي ػ  ،كأفضػػؿ
م ؿ ذ ره بيرنز ليذه الشخصية ىك نب اهلل مكسى -عليو السال ـ -الذم كلد بمصر فػ فتػرة اسػتعب د
ػرئيؿ لينقػذىـ مػػف
ػرئيؿ فػ مصػر ،ككجػػو القيػ دة ال ريزميػػة فػ قي دتػو أنػػو قػ د بنػ إسػ ا
الفرعنػة لبنػ إسػ ا
ا
ظلـ االستعب د.
كذ ر عبكم ( )2012أف الق دة ال ريزم تييف لدييـ القدرة على إلي ـ كتحفيز المكظفيف للعمؿ أ ر مػف
المعت د رغـ العقب ت كالتضحي ت الشخصية ،كليـ أ ر ى ئؿ على الت بعيف؛ ألنيـ ين شدكف عقكؿ الن س
كقلكبيـ ،كيتحد كف بطريقة ع طفية عند تعرضيـ للخطػر مػف أجػؿ الميمػة المك لػة ليػـ ،ب إلضػ فة إلػى
أنيـ يستطيعكف إلي ـ اآلخريف لفعؿ الم ؿ.

تطبيق القياد التحويمية في التعميم:
ف ظؿ التن فس الذم يشيده الع لـ اليكـ ،يعد التغيير كالتحكيؿ الش

ال بت الكحيد ،كنتيجة لذلؾ فإف

التف يػػر ى ػػك المفتػ ػ ح لمكاجي ػػة متطلبػ ػ ت الحيػ ػ ة بنج ػ ح ،كأص ػػبح المكض ػػكع األ ػػر أىمي ػػة فػ ػ البيئػ ػ ت
التعليمية.
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حيػػث يػػرل السػػعكد ( )2012أف تحقيػػؽ التػػأ ير المطلػػكب للق ػ دة التربػػكييف التحػػكيلييف ف ػ مرؤكسػػييـ،
يتطلب امتال يـ لبعض المي ارت القي دية الضركرية ،كمني :
 .1القدرة على بن مجمكعة مف األىداؼ الكاقعية ،م يرة للتحدم ،كق بلة للتنفيذ.
افترض أنيـ أشخ ص ن جحكف.
لقدرت المرؤكسيف ،ك ا
 .2النظرة اإليج بية ا
 .3التمسؾ ب لتميز كاإلبداع لم يقكـ بو المرؤكسكف.
ػدرت ال منػػة لػػدل المرؤكسػػيف ،كمػػف ػػـ تقػػدير القػػدر المن سػػب مػػف التكجيػػو
 .4القػػدرة علػػى تطػػكير القػ ا
كالدعـ ليـ؛

قدرتيـ كيحققكا النج ح المتكقع منيـ.
يستخدمكا ا

اإلجرئيػػة كالمف ىيميػػة كالت نكلكجيػػة للعمػػؿ،
ا
 .5التر يػػز علػػى الجكانػػب اإلنس ػ نية ،فض ػالن عػػف الجكانػػب
انطالق ن مف أف الج نب اإلنس ن ىك الذم يؤدم إلى التطكير.

حاجة اإلدار المدرسية لمقياد التحويمية:
إف نج ح اإلدارة المدرسية فػ الكصػكؿ لاىػداؼ المنشػكدة يػرتبط بعكامػؿ عػدة ،كفػ مقػدمتي مػ يتمتػع
ػدرت كمي ػ ارت إداري ػة كقي ديػػة تم نػػو مػػف أدا العمػػؿ بدقػػة كف عليػػة،
بي ػ مػػدير المدرسػػة مػػف سػػم ت كقػ ا
تكفير من خ إيج ب لمم رسة العمؿ التربكم بنج ح كتميز ،ضركرة إعط الحؽ للع مليف ف المش ر ة
ارت داخػؿ المجتمػع المدرسػ  ،كال بػد أف ي ػكف مػدير المدرسػة مػؤىالن علػى الصػعيد العلمػ ،
ب تخ ذ القػر ا
كالخبرة العملية ،كالصف ت الشخصية مػ يجعلػو يقػكـ ب لميػ ـ المتكقػع منػو مم رسػتي فػ إدارتػو للمدرسػة
بدقة كف علية.
إف القي دة التحكيلية ف اإلدارة المدرسية قي دة ال بد مني  ،حيث إف ٍـ كنكع العمؿ الي ئػؿ لطػ قـ اإلدارة
المدرسػػية ف ػ مديريػػة م ػ يضػػعو أم ػ ـ تحػػدي ت يػرة كمعكق ػ ت متعػػددة ،كبػػذلؾ ف لمػػدير كحػػده يعجػػز أك
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ػرفية المتميػزة التػ تسػػد الح جػػة ،كتلبػ الطلبػ ت ،كىػػك مػ يكجػػب
ي ػ د يعجػػز عػػف تقػػديـ الخػػدم ت اإلشػ ا
تقص األسم الالمعة مف المعلميف ذكم األدا المتميز فيستقطبيـ
على مدير المدرسة أف يعمؿ على ٌ
بتأ يره القي دم ،كيرسـ ليـ الخطط ،كيقػدـ ليػـ التػدريب المن سػب ،ليجعػؿ مػنيـ قػ دة ميػدانييف ،يفكضػيـ
اإلشرؼ المحل ف مدارسيـ ،كي سركف الحػ جز
ا
إشرفييف يم رسكف
ا
بعض صالحي تو ،في كنكا كسط
بيف مدير المدرسة ،كبيف زمالئيـ مف المعلميف (عبد الع ؿ.)2016 ،

خصائص القائد التحويمي:
يجب أف يتميز الق ئػد بخصػ ئص ع ٌػدة؛ حتػى يسػتطيع تغييػر مدرسػتو كالسػير بيػ نحػك التميػز كاإلبػداع،
در علػى بنػ رؤيػة كرسػ لة للمؤسسػة ،ممتل ػ ن لميػ ارت التخطػػيط
(السػلط  )2015 ،فعليػو أف ي ػكف :قػ ان
االستراتيج  ،ص حب شخصية جذابة مؤ رة ف اآلخريف ،مقتنع ن بنيج التغيير ،ذا كظيفة حض رية ينقؿ
الن س مف حكلو نقلة حض رية ،ذا ج ذبيػة خ صػة فػ شخصػيتو ،أىدافػو ع ليػة كمعػ ييره مرتفعػة ،يتمتػع
حترـ اآلخػ ػريف مػ ػ ي ػػدفعيـ لتقلي ػػده ،ي ػػدير ب لمعػ ػ ن كالق ػػيـ كيطل ػػؽ ش ػػع ارت كمص ػػطلح ت ،كيتص ػػؼ
بػ ػ ا
لديمقرطية.
ا
ب
كيػرل الب حػث أف الق ئػد التحػكيل يجػب أف يمتلػؾ خصػ ئص ميمػة عػدة منيػ  :أف يقػدـ اىتم نمػ كرع يػة
حس سػ ػ ن
بيػ ػرة عل ػػى المس ػػتكل الف ػػردم ،كخ ص ػػة للتػ ػ بعيف ال ػػذيف يحتػ ػ جكف اىتم مػ ػ ن خ صػ ػ ن ،كأف ي ػػكف ٌ
لمش عر اآلخريف ،كيتصرؼ مف خالؿ منظكمة القيـ األخالقية؛ مم يؤدم إلى كجكد ق فة قيمية تح ػـ
أم إنجػ ز داخػػؿ المؤسسػػة ،كالقػػدرة علػػى مكاجيػػة المكاقػػؼ المتغيػرة ،كالقػػدرة علػػى تحديػػد ككضػػع أىػػداؼ
ع لية المستكل ،ـ تشجيع كحفز الت بعيف مف أجؿ إنجػ ز ىػذه األىػداؼ ،كالقػدرة علػى المبػ درة كاإلبػداع
كالمن فسة ،كدعػـ الرق بػة الذاتيػة ،كيجػب أف يتمتػع الق ئػد التحػكيل ب ل قػة بػ لنفس؛ ممػ يػؤدم إلػى كجػكد
بيئة مزركعة ب ل قة كاإلبداع كالتميز.

31

وظائف القائد التحويمي:
إجرئ ػ معػػزز كذك شخصػػية محبكبػػة،
يس ػعى الق ئػػد التحػػكيل لتحكيػػؿ المرؤكسػػيف إلػػى ق ػ دة ،فيػػك ق ئػػد ا
بش ؿ يحفز مرؤكسيو للعمؿ بأ ر مم ىك مطلكب منيـ ،كلديو القدرة علػى إليػ ـ العػ مليف إلػى مػ بعػد
م سبيـ الشخصية ،كالتر يػز علػى أىػداؼ المنظمػة؛ مػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى التميػز كاإلبػداع (السػعكد،
.)2012
كقد تعددت كظ ئؼ الق ئد التحكيل  ،كى

آلت ( :القبل كالعمران )2017 ،

 .1إدراؾ الح جػػة إلػػى التغييػػر ،ف لق ئػػد التحػػكيل يػػدعك إلػػى التغييػػر ،كيقػػكـ بإقنػ ع النػ س بحػ جتيـ إلػػى
التغييػػر مػػف خػػالؿ بن ػ شػػب ة ف ريػػة مػػع أشػػخ ص ف ػ عليف كمػػؤ ريف لػػدعـ التغييػػر ،كيتع مػػؿ مػػع
لافرد.
ا
المق كمة للتغيير على أس س فردم؛ ألف التغيير فيو تيديد
 .2تقػػديـ الرؤيػػة المسػػتقبلية ،فعلػػى الق ئػػد التحػػكيل

ت بػػة طمكحػػو كصػػي غة رسػ لتو ،كالتػ سػػيحقؽ مػػف

خاللي النقلة الحض رية للجميع.
 .3إع ػ دة تشػ ػ يؿ ق فػػة المنظم ػػة ،إذ ي يػػؼ األنمػ ػ ط كالسػػلكؾ كالعػ ػ دات كالقػػيـ السػ ػ ئدة بػػيف العػػ مليف؛
لي ػػتال ـ م ػػع البرنػ ػ مج الجدي ػػد؛ ألف التغيي ػػر ال ي ػػتـ فػ ػ ظ ػػؿ ال ق ف ػػة التنظيمي ػػة السػ ػ ئدة ميمػ ػ

ن ػػت

من سبة؛ ألف الكضع أصبح مختلف ن تم م ن.
 .4اختي ر نمكذج التغيير المالئـ لمنظمتو ،كالتػ يتكقػع أف ت بػت فع ليتػو تحػت ظػركؼ معينػة ،كي ػكف
مالئم ن للكاقع العمل .
 .5إدارة الفترة االنتق لية ،كى مف أصعب مي ـ الق ئد التحكيل ؛ ألني تتطلب التخلص مػف القػديـ ،كأف
سترتيجية من سبة.
يتع مؿ مع ؿ مش لة تظير بسبب التغيير ب ا
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 .6تنفيػػذ التغييػػر كمت بعتػػو ،كىػػذه الخطػػكة األخي ػرة ،أم كضػػع أجنػػدة التغييػػر مكضػػع التنفيػػذ ،كالعن يػػة
إلصرر ضركرم لتنفيذ التغيير ،فيك رحلة طكيلة كليس نقطة كصكؿ.
ا
ب لمتردد كالمتأرجح ،ف
ي ػرل الب حػػث مػػف خػػالؿ م ػ سػػبؽ أف نمػػط القي ػ دة التحكيليػػة مػػف األنم ػ ط القي ديػػة الت ػ أظيرى ػ التطػػكر
العلم كالتقدـ الت نكلكج  ،كىك مميز بقدرتو الخ صة على قي دة المؤسسة للتحكالت كالمتغيرات الحدي ة
مف خالؿ المقدرة على التأ ير ف سلك ي ت المرؤكسيف كجذبيـ نحكه ،كاالىتم ـ بيـ ،كتم ينيـ ،كتنميػة
قدرتيـ اإلبداعيػة عػف طريػؽ تييئػة المنػ خ المالئػـ ليػـ ،كتشػجيعيـ علػى مكاجيػة التحػدي ت التػ تكاجػو
ا
مؤسس تيـ.
م ػ أف القي ػ دة التحكيليػػة تم ٌ ػػف الق ئػػد مػػف صػػي غة رؤيػػة كاضػػحة للمؤسسػػة عػػف الكضػػع المسػػتقبل
المرغكب فيو ،كيعمؿ الق ئد التحكيل على دفع المرؤكسيف إلى التغيير كمكا بة التطػكرات الح صػلة فػ
كفعػ ؿ فػ
ىذا العصػر التػ تشػمؿ جميػع النػكاح  ،كبمػ ين سػب التجديػدات التػ تحػدث بشػ ؿ مسػتمر ٌ
بيئة المؤسس ت ،كىذا يحفزىـ على اإلبداع  ،كالتميز ،كخلؽ بيئة تن فسية إيج بية.

المحور الثاني :الصالبة النفسية:
نشأ مفيوم الصالبة النفسية:
تعد الصػػالبة مػػف أىػػـ عكامػػؿ تم سػػؾ الشخصػػية ف ػ مج ػ ؿ علػػـ الػػنفس ،كالت ػ تس ػ ىـ بش ػ ؿ أس سػ
ف تحسيف األدا النفسػ فػ مكاجيػػة الضػػغكط النفسػػية ،كالت ػ تػػؤدم إلػػى التكافػػؽ النفس ػ  ،كقػد اىػػتـ
العديػػد مػػف العلم ػ كالبػ ح يف ف ػ علػػـ الػػنفس بع مػػؿ الصػػالبة النفسػػية ،حيػػث ظيػػر بش ػ ؿ كاسػػع فػ
أعم ػ ؿ كب ػ زا (1979

 ،)Kobaza,فقػػد أ بتػػت أف الصػػالبة ع مػػؿ ميػػـ كمس ػ عد لمق كم ػػة بع ػػض

األفػراد لضػغكط الحي ة حتى ال مص بكا بأم اضطراب.
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كيعد مفيكـ الصالبة النفسية مف المف ىيـ الحدي ة ،حيث بدأت الدراس ت فػ السػنكات القليلػػة الم ضػػية
تتجػ كز دراسػة العالقػة بػيف إدراؾ األحػداث الضػ غطة كأشػ ؿ المع نػ ة النفسػية إلػى االىتمػ ـ كالتر يػز
علػ ػػى المتغي ػػرات المدعمػ ػػة لقػ ػػدرة الفػ ػػرد علػ ػػى المكاجيػ ػػة الف علػ ػػة ،أك عكامػ ػػؿ المق كمػ ػػة ،أم المتغي ػػرات
النفسػية أك البيئيػة المرتبطػة ب سػتمرار السػػالمة النفسػػية حتػػى ف ػ مكاجيػػة الظػػركؼ الض ػ غطة ،كالت ػ
مػف شػأني دعػـ قػدرة الفػرد علػى مكاجيػة المشػ الت كالتغلػب علييػ (أبك مصطفى.)2014 ،
كتعد سػكزاف كبػ زا ( )Kubasa, 1979أكؿ مػػف حػػدد مفيػػكـ الصػػالبة النفسػػية مػػف خػػالؿ دراسػػتي
لتحديػػد دكر ىػػذا المتغيػػر الكق ػ ئ  ،حيػػث تبنػػت ىػػذا االتج ػ ه نتيجػػة التػػأ ر ال بيػػر بػػبعض علمػ الػػنفس
الكجػ ػػكدييف ،أم ػ ػ ؿ :فرن ػ ػػؿ ،كرلكم ػ ػ م ،كى ػ ػ نز س ػ ػػيلي م ،مػ ػ ػ ت ػ ػػأ رت بػ ػ ػ لمنظكر المعرفػ ػ ػ لػ ػػالزاركس
( )Lazarus, 1966الػذم يػػرل أف الضػػغكط ظ ػ ىرة إنسػ نية تنػتج عػف خبػرة حػ دة أك ظػركؼ مؤلمػة
لي ػ تػػأ ير سػػلب علػػى االسػػتج بة الس ػػلك ية للمكق ػػؼ أك الظػػرؼ الض ػ غط ،كلي ػ أىميػػة ف ػ تحديػػد نمػػط
ت يؼ ال ئف اإلنس ن ( أبك حسيف.)2012 ،

مفيوم الصالبة النفسية:
يعػػد مفيػػكـ الصػػالبة النفس ػػية أحػػد خص ػ ئص الشخص ػػية الت ػ تعمػػؿ ع مػػؿ مي ػػـ ف ػ مق كمػػة أح ػػداث
الحي ػ ة الض ػ غطة كمكاجيتيػ  ،كلقػػد قػػدمت كب ػ زا ( )Kubasa, 1982ىػػذا المفيػػكـ نتيجػػة لػػدراسػػة
ق مػ ػػت بي ػ ػ تس ػ ػػتيدؼ التعػ ػػرؼ إلػ ػػى األسػ ػػب ب التػ ػ ػ ت مػ ػػف كرا أف بع ػ ػػض األفػ ػػراد ال يخض ػ ػػعكف كال
يستسلمكف للمرض تحت مستكي ت الضغكط المرتفعة.
عرف ػػت زىػ ػ ن ( )15 :2014الص ػػالبة النفس ػػية بأني ػ ػ " :خصػ ػػلة ع مػ ػػة ف ػ ػ الشخصػ ػػية تعمػ ػػؿ علػ ػػى
ت كيني كتنميتيػ للخبرات البيئية المتنكعة كالمعززة المحيطة ب لفرد منذ الصغر".
كعرفتي البيرقدار ( )32 :2011بأني " :قدرة الفرد على كضع استراتيجي ت معينة ف ػ المكاقػػؼ الت ػ
يتعػرض فييػ للضػغكط النفسػية ،كالتػ تسػ عده علػى حػؿ المشػ الت التػ سػببتي الضغكط".
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كعرفتيػ ػ أب ػػك حس ػػيف ( )14 :2012بأنيػ ػ " :مص ػػدر م ػػف مصػ ػ در الشخص ػػية الذاتي ػػة لمق كم ػػة اآل ػ ػ ر
الس ػػلبية لضػػغكط الحي ػ ة كالتخفيػػؼ مػػف آ رى ػ علػػى الصػػحة النفسػػية كالجسػػمية بم ػ يجعػػؿ الف ػػرد يتقب ػػؿ
التغيػ ػػرات كالمصػ ػ عب التػ ػ ق ػػد يتع ػػرض ليػ ػ م ػػف خ ػػالؿ مػ ػ لدي ػػو م ػػف ق ػػدرات عل ػػى االلت ػػزاـ كالتح ػػدم
كالتح ـ".
كتعرفيػ ػ الص ػػفدم ( )29 :2013أنيػ ػ " :ق ػػكة الف ػػرد كقدرت ػػو عل ػػى تحقي ػػؽ الت يػ ػػؼ الشخص ػ ػ كالنفس ػ ػ
كف عليتو إلػى أقصى حد مم ف ،كالقدرة على مكاجية الضػغكط بأنكاعيػ المختلفػة كاإلحب ط ػ ت اليكميػػة،
كاالحتفػ ظ بأكض ع جسمية كانفع لية متزنة ،كالتغلب على اإلنيػ ؾ النفسػ كاالنعزاليػة كالتمتػع ب لنضػج
الخلق ػ ػ كالت ػػديف للتكفي ػػؽ ب ػػيف ال ػػدكافع الداخليػ ػػة كالكاقػ ػػع الخ ػ ػ رج ؛ لتحقيػ ػػؽ درجػ ػػة ع ليػ ػػة مػ ػػف الرض ػ ػ
كالسػع دة".
أمػ المنػ ح ( )155 :2015فيعرفيػ بأنيػ " :فع ليػػة الفػػرد الشخصػية كالبيئيػػة كاد ار ػػو بػػذلؾ؛ ممػ يؤىلػػو
للمبػ درة كالدافعية ف التع مػؿ كالػتح ـ فػ المكاقػؼ الحي تيػة السػلبية ب نتقػ حلػكؿ من سػبة ليػ  ،لتغييرىػ
إيج بي لص لح تكافقو النفس كاالجتم ع ".
كيػػرل الب حػػث مػػف التعريف ػ ت الس ػ بقة لمفيػػكـ الصػػالبة النفسػػية أني ػ تضػػمنت علػػى اعتق ػ د ع ػ ـ للفػػرد
بفع لية ف مكاجية الضغكط ،كقدرتو على كضع استراتيجي ت معينة لمكاجية الضغكط ،كىػ مصػدر
إيجػ ب لمق كمػػة اآل ػ ر السػػلبية للضػػغكط ،كتكلٌػػد لػػدل الفػػرد القػػدرة علػػى حػػؿ مشػ التو كالت يػػؼ كالتكافػػؽ
النفسػ ػ ب ػػيف ال ػػدكافع الداخلي ػػة كالخ رجي ػػة ،كتش ػػتمؿ الص ػػالبة النفس ػػية عل ػػى ػػالث ق ػػدرات ػػالث ىػ ػ :
االلتزاـ ،كالتح ـ ،كالتحدم.
كاتفقػػت جمي ػػع التعريف ػ ت السػ ػ بقة ب عتبػ ػ ر الص ػػالبة النفس ػػية مص ػػد انر م ػػف مصػ ػ در الشخص ػػية المق كم ػػة
كعدكى مصػد انر مػف مصػ در التكافػؽ النفسػ كاالجتم ع .
للضػغكط النفسػية كالتخفيؼ مػف آ ػ رهاٌ ،
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أنواع الصالبة النفسية:
يكجد ال ة أنكاع مف الصالبة النفسية:
 -1تحمؿ اإلحب ط :كىػك إدراؾ الفػرد لعػ ئؽ يحػكؿ دكف إشػب ع ح ج تػػو أك رغب تػػو أك تحقيػػؽ ىػػدؼ أك
تكقػػع حػػدكث ىػذا فػ المسػػتقبؿ ،كىػ ح لػػة انفع ليػػة تظيػر حػػيف تتػدخؿ عقبػػة مػ فػ طريػػؽ إشػػب ع
رغبػة أك ح جة أك ىدؼ أك تكقع عمؿ مػ  ،ػذلؾ ىػ ح لػة غيػر مرغكبػة كمزعجػة تحػدث تغيػ انر فػ
السػلكؾ تتراكح بيف الغضب كالعدكاف إلى التراجع كاالنسح ب (الصفدم.)2013 ،
 -2تحم ػػؿ الغم ػػكض :كى ػػك قػ ػػدرة الفػ ػػرد علػ ػػى مكاجيػ ػػة مش ػ ػ عره المتن قضػ ػػة كاسػ ػػتج بتو ل ػ ػػؿ المكاقػ ػػؼ
االجتم عي ػػة كاإلدرا ي ػػة كاالنفع ليػػة ،كي ػرتبط ب لمج ػ ؿ المعرف ػ للفػػرد؛ ألنػػو ي ػرتبط بقػػدرة الف ػػرد عل ػػى
التميػػز بػػيف الخص ػ ئص اإليج بيػػة كالسػػلبية للمكضػػكع نفسػػو ،أك قػػدرة الفػػرد ليصػػمد أك يق ػ كـ الفش ػػؿ
المتكلػد عػف الم يػرات غيػر المنظمة أك غير الكاضحة (أبك حسيف.)2012 ،
 -3تحمؿ عدـ التط بؽ :كالتطػ بؽ مصػطلح جػ بػو ركجػرز كيعنػ االتسػ ؽ بػيف مػ يخب ػره الفػػرد نحػػك
الػداخؿ كبػيف مػ يعبػر عنو نحك الخ رج (زى ن .)2014 ،

أىمية الصالبة النفسية:
ت مػف أىميػة الصػالبة النفسػية ف أني مصدر مػف مصػ در الشخصػية المق كمػة للضػػغكط النفسػية التػ
تقػ اإلنسػ ف مػػف آ رى ػ  ،كتعطيػػو القػػدرة لمق كمتي ػ كالكق يػػة مػػف آ رى ػ الس ػػلبية المختلفػػة ،كالت ػ تجع ػػؿ
الفػرد قػ د انر علػى اتخػ ذ القرارات المن سػبة لمكاجيػة تلػؾ الضػغكط كحػػؿ مش ػ التي كالت يػؼ كالتكافػؽ مػع
مكاقؼ الحي ة الجديدة.
ق ػػدمت كبػ ػ زا ( )Kobaza, 1991تفس ػػيرات ع ػػدة تكض ػػح الس ػػبب ال ػػذم يجع ػػؿ الص ػػالبة النفس ػػية
تخفػؼ مػف حػدة الضػغكط التػ تكاجػو الفػرد ،كيم ػف فيػـ العالقػة مػف خػالؿ فحػص أ ػر الضػغكط علػػى

36

الفػرد ،كأف الصػالبة النفسػية كم كن تيػ تعمػؿ متغيػر سػي كلكج يخفػػؼ مػػف كقػػع األحػػداث الض ػ غطة
علػى الصػحة الجسػمية كالنفسػية للفػرد ،ف ألشػخ ص األ ػر صػالبة يتعرضػكف للضغكط كال يمرضػكف.
كقػػد كجػػد ػػؿ مػػف م ػ دم ك كب ػ زا ( )Maddi and Kobaza, 1985أف األشػخ ص ذكم الصػالبة
النفسية المرتفعة ي كنكف أ ر قػدرة علػى االسػتف دة مػف أس ػ ليب م ػكاجيتيـ للضػغكط ،بحيػث تفيػدىـ فػ
خفض تيديػد األحػداث الضػ غطة مػف خػالؿ رؤيتيػ مػف منظػكر كاسػػع كتحليليػ إلػى مر ب تيػ الجزئيػة،
ككضع الحلكؿ المن سبة لي .
كأ د اؿمػرد كسميث ( )Allerd and Smith, 1989أف األشخ ص األ ػر صػالبة ىػػـ أ ػػر مق كمػػة
لامػراض المدرجػة تحػت تػأ ير الضػغط بسػبب الطريقػة اإلدرا يػة الت يفيػة ،كمػ نػتج عنيػ مػػف انحػػدار
فػ مسػتكل التحفػز الفسيكلكج  ،كأف لدييـ مجمكعػة مػف الجمػؿ اإليج بيػة عػػف الػػذات أ ػػر مػػف أكلئػػؾ
األقػػؿ صػػالبة ،كى ػ سػػمة مػػف ش ػأنيػ أف تق ػ مػػف اآل ػ ر الجسػػدية المتعػػددة للضػػغط (أبػػك مصػػطفى،
.)2014

أبعاد الصالبة النفسية:
تػػرل كب ػ زا ( )Kobaza, 1979أف الصػػالبة النفسػػية مر ػػب يت ػػكف مػػف أبع ػ د ال ػػة مسػػتقلة ،ى ػ
االلت ازـ ،كالػتح ـ ،كالتحػدم ،كىػم أبعػ د ق بلػة للقيػ س ،كتػرتبط ب رتفػ ع قػدرة الفػرد عل ػى تحػػدم ضػػغكط
البيئ ػػة كأحػ ػػداث الحي ػ ػ ة ،كتحكيػ ػػؿ أحػ ػػداث الحي ػ ػ ة الض ػ ػ غطة لفػ ػػرص النمػ ػػك الشخصػ ػ  ،إف نق ػػص ى ػػذه
األبع د ال ال ة يكصؼ بأنو احتراؽ نفس  ،كال ي ف م ػكف كاحػػد مػػف م كن ػ ت الصػػالبة ال ال ػػة لتمػػدن
ب لشػج عة كالدافعيػة لتحكيػؿ الضػغكط كالقلػؽ ألمػكر أ ػر إيج بيػة (الزكاىرة.)2015 ،
كفيم يأت عرض ليذه األبع د ال ال ة:
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أوالً -االلتزام:
يم ؿ االلتزاـ الج نب الكق ئ للصالبة بكصفي مصدران لمق كمة الضغكط النفسية؛ عرفػو شػ ىيف كالسػيد
( )58 :2012بأنو" :تع قػد بػيف الفػرد كنفسػو ب لمح فظػة علػى أىدافػػو كمب دئػػو كقيمػػو ،كمػراع ػ ة شػػعكر
اآلخػريف مػف حكلػو ،كاعتقػ ده أف لحي تػو ىػدف ن كمعنػى يعػيش مػف أجلػو".
كعرفػػو مليب ػ رم ( )10 :2015بأن ػػو" :الس ػػلكؾ الصػ ػريح كالشػ ػ ئع ب ػػيف ال ػػدي ن ت الس ػػم كية ال ػػذم ي ش ػػؼ
عػف العبػ دات كالطقػكس كالمعػ مالت كاآلداب كاألخػالؽ التػ تتضػمف عددان مػف األنم ػ ط السػػلك ية م ػػؿ
التف عػؿ اؿإيجػ ب ـع اآلخػريف ،كالسػلكؾ التعبػدم كعددان مف المش عر اإليم نية"

أنواع االلتزام:
 -1االلتزام الشخصي
يكجد م كن ت عدة لاللتزاـ الشخص  ،كى

آلت :

أ -االلتػزاـ تجػ ػ ه ال ػػذات :ى ػػك اتجػ ػ ه الف ػػرد نح ػػك معرفػػة ذات ػػو كتحديػػده ألىداف ػػو كقيم ػػو الخ ص ػػة فػ ػ الحي ػ ة،
كتحديده التج ى تو اإليج بية على نحك تميزه عف اآلخريف.
ب -االلتزاـ تجػ ه العمػؿ :ىػك اعتقػ د الفػرد بقيمة العمػؿ كأىميتو لػو أك ل خريف ،كاعتقػ ده بضركرة االنػدم ج
فػ ػ مح ػػيط العم ػػؿ كب ف ت ػػو فػ ػ إنجػ ػ ز عمل ػػو ،كض ػػركرة تحمل ػػو مسػػؤكلي ت العم ػػؿ كااللتػػزاـ بنظمػػو
(راض .)2008 ،
 -2االلت ـزام الـــديني :ى ػػك الت ػػزاـ الف ػػرد الم ػػؤمف الػػت ازم ػ ن ينب ػػع م ػػف داخل ػػو متمػ ػ الن فػ ػ اإليم ػ ف العميػػؽ
كالصػ دؽ بمػ ج ػ فػ ػ لقرآف ال ػريـ كسػػنة الرسػػكؿ -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلـ -مػػف القػػيـ كالمب ػ دئ
كالقكاع ػػد كالم ػػؿ الدينيػػة كاألخالقيػػة ف ػ عالقتػػو بربػػو كمع مالتػػو مػػع اآلخ ػريف (عسػػلية كحمدكنػػة،
.)2015

38

 -3االلت ـزام االجتمــاعي :كيتم ػػؿ ف ػ شػػعكر الفػػرد ب لمسػػؤكلية تج ػ ه مجتمعػػو كمش ػ ر تو ف ػ األنشػػطة
االجتم عية مع أبن مجتمعو بسع دة كرض (راض .)2008 ،
 -4االلتـــزام األخالقــــي :إف الت ػػزاـ الف ػػرد بعالق ػػة مػ ػ يػ ػرتبط بكج ػػكد قيم ػػة أك ىػ ػػدؼ داخل ػ ػ تج ػ ػ ه ىػ ػػذه
العالقػػة ،كال ي ػرتبط ب لجكانػػب األخالقيػػة كاالجتم عيػػة ،ف ػ لفرد حػػيف يلتػػزـ بمجمكعػػة مػػف العالق ػ ت
االجتم عية الحميمة فإنو يلتزـ بي مف كاقع سع دتو كرض ه عني (أبك حسيف.)2012 ،
 -5االلتزام القانوني :ىػك اعتق ػ د األفػػراد بضػػركرة االنصػي ع لمجمكعػػة مػف القكاعػد كاألح ػ ـ الع مػة،
كتقبؿ تنفيذى إجب ري ن بكاسطة السلطة المختصة ف ح لة الخركج عني أك مخ لفتيػ لمػ تم لػو مػف
أسس منظمة للسلك ت الع مة داخؿ المجتمع (السيل .)2015 ،
كي ػػرل الب ح ػػث أف االلت ػػزاـ ىػ ػػك قػ ػػدرة الفػ ػػرد علػ ػػى االلت ػػزاـ الشخص ػ ػ كاالجتم ػ ػ ع كاألخالق ػ ػ كال ػػدين
كالق نكن كعدـ مخ لفتي  ،كذلؾ لم تتضمنو مف أىمية لو كللمجتمع.

ثانياً -التحكم:
عرفػػو ػػؿ مػػف شػ ىيف كالسػػيد ( )59 :2012بأنػػو" :شػػعكر الفػػرد ب لتػػأ ير ف ػ النتػ ئج الت ػ تحػػدث ع ػػف
طريػؽ ال فػ ح كالمح كلػة بدالن مػف الشػعكر ب لضػعؼ كانعػداـ القػكة ،كتحمػؿ المسؤكلية الشخصػية لػو".
كأشػ رت أبػػك حسػػيف ( )22 :2012إلػػى أف الػػتح ـ" :يتم ػػؿ فػ قػػدرة الفػػرد علػػى تكقػػع حػػدكث المكاقػػؼ
الص ػػعبة بنػ ػ علػػى اسػػتقرائػػو للكاقػػع ،ككضػػعو الخطػػط المن سػػبة لمكاجيتي ػ  ،كالتقليػػؿ مػػف آ رى ػ حػػيف
حدك ي  ،مسػت ـ انر ػؿ مػ يتػكفر لديػو مػػف إم نػ ت م ديػػة كمعنكيػة كاسػػتراتيجيػ ت عقليػة ،مسػػيط انر علػػى
نفسػو متح م ن ف انفع التو".
أم ػ أبػػك مصػػطفى ( )38 :2014فأش ػ رت إلػػى أف الػػتح ـ "يػػدؿ علػػى إيج ػ د الفػػرد فػ ػ مكاجي ػػة أح ػػداث
الحي ػ ة بف عليػػة؛ نظػ انر لم ػ يمتلػػؾ مػػف خص ػ ئص كسػػم ت تؤىلػػو لػػذلؾ ،حيػػث تحمػػؿ المسػػؤكلية كالقػػدرة
علػى اتخػ ذ القرارات المن سػبة التػ تسػ عده فػ الػتح ـ بأحػداث الحيػ ة الضػ غطة بجػدارة"
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يتضمف التح ـ خمس صكر رئيسة كفق ن للرف ع ( ،)2003ى :
 القدر عمـى اتخـاذ القـ اررات :حسػػـ ىػػذا الػػتح ـ المتصػػؿ ب تخ ػ ذ القػرار طريقػػة التع مػػؿ مػػع المكقػػؼ
بإني ئ ػػو أك تجنب ػػو أك مح كلػػة التع ػ يش معػػو؛ ألنػػو م ػرتبط بطبيعػػة المكقػػؼ نفسػػو ،كظػػركؼ حدك ػػو،
حيػػث يتضػػمف االختي ػ ر مػػػف ب ػػيف الب ػػدائؿ ،فػ ػ لمريض ى ػػك ال ػػذم يقػ ػػرر أم األطبػ ػ يػػزكر ،كمتػػػى
يزكرىـ ،كاإلجرا ات الت يتبعي ( ىينة.)2015 ،
 التحكم المعرفي :يعػد الػتح ـ المعرفػ أىػـ صػكر الػػتح ـ الت ػ تقلػػؿ مػػف اآل ػ ر السػػلبية للمشػػقة إذا
مػ ػ ت ػػـ عل ػػى نح ػػك إيج ػ ب  ،فيخػػتص ى ػػذا ال ػػتح ـ ب لق ػػدرة عل ػػى اس ػػتخداـ بع ػػض العملي ػ ت الف ريػػة
ب ف ػ ة عنػػد التعػػرض للمشػػقة ،ػ لتف ير ف ػ المكقػػؼ ،كإدرا ػػو بطريقػػة إيج بيػػة كمتف ئلػػة ،كتفسػػيره
بص ػػكرة منطقيػػة ككاقعيػػة ،كبمعن ػػى آخ ػػر يػػتح ـ الش ػػخص فػ ػ الح ػػدث الضػ ػ غط ب س ػػتخدامو بع ػػض
االسػتراتيجي ت العقليػة ،م ؿ :تشتيت االنتب ه ب لتر يز ف أمكر أخرل ،أك عمػؿ خطػة للتغلػب علػى
المش لة.
 الـــتحكم المعمومـــاتي :يخ ػػتص بق ػػدرة الف ػػرد عل ػػى اس ػػتخداـ المعلكمػ ػ ت المت ح ػػة ع ػػف المكق ػػؼ ف ػػة
لمح كل ػػة السػػيطرة علي ػػو كضػػبطو ،كيخػػتص بقػػدرة الف ػػرد عل ػػى البح ػػث ع ػػف المعلكمػ ػ ت المكض ػػحة
لطبيع ػػة المكق ػػؼ الشػ ػ ؽ ،أسػػب ب حدك ػػو ،كالكقػػت المتكقػػع لحدك ػػو ،كالعكاقػػب الن تجػػة عنػػو ،حيػػث
تسػ ػ عد ى ػػذه المعلكمػ ػ ت عل ػػى التنبػ ػػؤ ب ػ ػ لمكاقؼ قبػ ػػؿ كقكعي ػ ػ  ،فيتييػ ػػأ الفػ ػػرد لتن كلػ ػػو ،كيقػ ػػؿ القلػ ػػؽ
المصػ حب للتعػرض لػو ،كتسػيؿ السيطرة عليو (أبك حسيف.)2012 ،
 الـــتحكم الســـموكي :ى ػػك الق ػػدرة عل ػػى التع م ػػؿ م ػػع المكق ػػؼ بص ػػكرة علنيػػة كملمكس ػػة ،بمعن ػػى تح ػػـ
الشخص ف أ ر الحدث الض غط مف خالؿ القي ـ ببعض السلك ت لتعديلو أك تغييره.
 التحكم االسترجاعي :يػرتبط الػتح ـ االسػػترج ع بمعتقػػدات الفػػرد ،كاتج ى تػػو الس ػ بقة عػػف المكقػػؼ
كطبيعتو ،فيؤدم استرج ع الفرد لم ؿ ىذه المعتقدات إلى ت كيف انطب ع محدد عف المكقؼ ،كرؤيتػو
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على أنو مكقؼ ذك معنػى ،كق بػؿ للتنػ كؿ كالسيطرة عليػو ،كبمعنػى آخػر فيػك نظػرة الشػخص للحػدث
الض ػ غط ،كمح كلػػة إيجػ د معنػػى لػػو فػ حي تػػو؛ ممػ يػػؤدم لتخفيػػؼ أ ػػر الضػػغكط ،كمػػف يتسػػـ بقػػكة
الػػتح ـ سػػي كف لديػػو اعتق ػ د بأنػػو يم ػػف أف ي ػػتح ـ فػ ػ أح ػػداث حي ت ػػو ،كيحم ػػؿ نفس ػػو مسػػؤكلية م ػ
يحػدث لػو مػف أجػؿ التػأ ير فيمػ يحػدث حكلػػو ،حتػى لػك ػ ف فػ سػي ؽ صػػعب ،كيزعجػو اإلحسػ س
ب نعػداـ الحيلػػة كالسػلبية ،كيميػػؿ للتصػػرؼ بطريقػة تػػؤ ر فػ أحػداث الحيػ ة بػػدالن مػف الشػػعكر بػ لعجز
عندم تق بلو الشدائد كالمحف (العبدل .)2012 ،
كيػػرل الب حػػث أف ال ػػتح ـ ي ػػدؿ عل ػػى ام ػػتالؾ الفػ ػػرد ميػ ػ رات الق ػػدرة عل ػػى االختيػ ػ ر م ػػف ب ػػيف البػػػدائؿ
بكاسػ ػ ػػطة الػ ػ ػػتح ـ المعرف ػ ػ ػ كالسػ ػ ػػلك

كاالسػ ػ ػػترج ع  ،التخ ػ ػ ػ ذ ؽرارارت من سػ ػ ػػبة لحػ ػ ػػؿ المشػ ػ ػ الت

كاألحداث الض غطة الت تكاجيو ،كتحملو مسؤكلية اتخ ذ تلؾ القرارات.

ثالثا-التحدي:
إف م يطرأ مف تغيير على جكانػب حي ة الفرد ىػك أمر م ير كضػركرم أ ػر مػف كنػو تيديػدان لػو ،مم ػ
يسػ عده علػى المبػ دأة كاست شػ ؼ البيئة كمعرفػة المص در النفسية كاالجتم عية الت ػ تس ػ عد الفػػرد علػػى
مكاجيػة الضػغكط الفع لػة ،كىػذه الخصػ ئص مف شأني المح فظة علػى سػالمة األدا النفسػ للفػرد رغػـ
التعػرض ألحػداث سػلبية ضػ غطة (ىيبة.)2014 ،
كيم ػػؿ التحػػدم ف ػ ق ػػدرة الف ػػرد عل ػػى الت ي ػػؼ م ػػع مكاق ػػؼ الحيػ ػ ة الجدي ػػدة ،كتقبليػ ػ ب ػػؿ مػ ػ فييػ ػ مػػف
مسػتجدات سػ رة أك ضػ رة ،ب عتب رى ػ أمػػك انر طبيعيػػة ال بػػد مػػف حػػدك ي لنمػػكه كارتق ئػػو ،مػػع قدرتػػو علػػى
مكاجي ػػة المشػ ػ الت بف علي ػػة ،كى ػػذه الخ ص ػية تسػ ػ عد الف ػػرد عل ػػى الت ي ػػؼ السػ ػريع فػ ػ مكاجي ػػة أحػػداث
الحي ة الض غطة المؤلمة ،كتخلؽ مش عر التف ؤؿ ف تقبؿ الخبرات الجديدة (راض .)2008 ،
كيػػرل ش ػ ىيف كالسػػيد ( )2012بػػأف الرغب ػػة فػ ػ أدا المي ػ ـ الص ػػعبة كالمتحديػػة ،كاالسػػتم ارر فػ ػ النم ػػك
مػػف خػػالؿ م ػ يػػتـ تعلمػػو مػػف خبػرات إيج بيػػة كسػلبية بػػدالن مػػف البحػػث عػػف الػراحػػة كاألمػػف ،كالمبػ دأة
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كاست ش ؼ البيئة ،كالرغبة ف إحداث التغيير كالتع مؿ مع األنشطة الجديػدة التػ تم ػؿ أك ت كف بم بػة
كسيلة للنم .
ف حيف أف أبا مصطفى ( )2014تعد اؿتحدم بأنو استج بة الفرد للظركؼ ،كالتغيػرات التػ تحػدث
فػ ػ حي تػ ػػو ،كيعػػدى أمػػػك انر متكقع ػػة الحػػػدكث؛ لمػ ػ يمتل ػػػو م ػػف خص ػ ػ ئص نفس ػػية تؤىل ػػو كتعينػػو علػػػى
الت يػؼ مػع كاقؼ الحي ة الجديدة.
كيرل الب حث أف التحدم ىك امػتالؾ الفػرد خص ػ ئص نفسػػية تس ػ عده علػػى مكاجيػػة الضػػغكط بف عليػة،
كالت يؼ مع مكاقؼ الحي ة الجديدة ب عتب رى أـكران طبيعية متكقعة الحدكث.

النظريات المفسر لمصالبة النفسية:
نظرية كوبازا ()Kobaza, 1982
قدمت كب زا ( )Kobzaنظرية رائدة ف مج ؿ الكق ية مف اإلص بة ب الضػطرابػ ت النفسػية كالجسػمية،
كتن كلػػت خاللي ػ العالقػػة بػػيف الصػػالبة النفسػػية بكص ػػفي مفيكمػ ػ ن حػػدي ن فػ ػ ى ػػذا المجػ ػ ؿ ،كاحتمػ ػ الت
اإلص بة ب ألمراض (السيل .)2015 ،
كاعتمػػدت كب ػ زا ( )Kobazaف ػ صػػي غة نظريتي ػ علػػى عػػدد مػػف األسػػس النظريػػة ،تم لػػت فػ آ ار
بعػض العلمػ م ػ ؿ :م سػلك ،ركجػػرز ،فػران ػؿ ،التػ أشػ رت إلػػى كجػػكد ىػػدؼ للفػػرد ،أك معنػى لحي تػػو
يجعلػػو يتحمػػؿ إحب طػ ت الحيػ ة ،كيتقبليػ  ،كأف يتحمػػؿ اإلحبػ ط الن ػ تج عػػف الظػػركؼ الحي تيػػة الصػػعبة
معتمدان ف ػ ذلػػؾ علػػى قدرتػػو كاسػػتغالؿ إم ن تػػو الشخصػػية كاالجتم عيػػة بصػػكرة جيػدة (أبػك مصػطفى،
.)2014
كطرحت كب زا ( )Kobaza, 1979االفتراض األس س لنظريتي  ،بعد أف أجرت دراسػة علػى رجػ ؿ
األعمػ ؿ كالمحػ ميف كالعػ مليف ف ػ الدرجػػة المتكسػػطة كالعلي ػ ف ػ الصػػحة النفسػػية كالجسػػمية كاألحػػداث
الص دمة ،كقد خرجت ببعض النت ئج ،مني :
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أ -ال شػ ػػؼ عػ ػػف مصػ ػػدر إيجػ ػ ب جديػ ػػد ف ػ ػ مج ػ ػ ؿ الكق ي ػػة مػ ػػف اإلص ػ ػ بة ب الضػ ػػطرابػ ػ ت النفسػ ػػية
كالجسمية ،كىك الصالبة النفسية بأبع دى كى ( :االلتزاـ ،التح ـ ،التحدم).
ب -أف األفراد األ ػر صػػالبة حصػػلكا علػػى معػػدالت أقػػؿ ف ػ اإلص ػ بة ب الضػػطرابػ ت النفسػػية رغػػـ
تعرضيـ للضغكط الش قة.
ما ال بػد
لذا يعد ىذا االفتراض أف التعرض لاحداث الض غطة الحي تية الش قة أـهر ضركرم ،بػؿ حػتـ ن
منو الرتق الفرد ،كنضجو االنفع ل كاالجتم ع  ،كأف المص در النفسية كاالجتم عية الخ صة ب ؿ فرد
قػػد تقػػكل كتػػزداد عنػػد التعػػرض ليػػذه األحػػداث الص ػ دمة ،كمػػف أبػػرز ى ػػذه المصػ ػ در الص ػػالبة النفسػػية
(الصفدم.)2013 ،
كب ػػذلؾ يص ػػبح الف ػػرد أ ػػر ق ػػدرة عل ػػى تحم ػػؿ األح ػػداث الضػ ػ غطة كمكاجيتيػ ػ  ،كالح ػػد منيػ ػ  ،بحي ػػث ال
تعكد تش ؿ أم تيديد على صحة تكافقو النفس .
كقػػد فسػػرت كب ػ از ( )Kobazaاالرتب ػ ط الق ػ ئـ ب ػػيف الص ػػالبة كالكق ي ػػة م ػػف اإلصػ ػ بة بػ ػ ألمراض ،مػػف
خالؿ تحديدى للخص ؿ المميػزة لافػراد مرتفعػ الصػالبة ،كمػف خػالؿ تكضػيحي لػادكار الفع لػػة الت ػ
يؤديي ػ ىػػذا المفيػػكـ للتقليػػؿ مػػف آ ػ ر التعػػرض لاحػػداث الض ػ غطة ،كتػػرل أف األفػػراد الػػذيف يتسػػمكف
ب لصػالبة النفسػية ي كنكف أ ػر نشػ ط ن كمبػ دأة كاقتػدا انر كقي دة كضػبطن داخؿنيػ  ،كأ ػر صػـكدان كمق كمػة
ألعب الحي ة المجيكلة ،كأشد دافعية كافج زان كسػيطرة كقػدرة علػى تفسػير األحػػداث ،ع ػس األشػخ ص
األقػ ػػؿ صػ ػػالبة الػ ػػذيف ال يجػ ػػدكف معنػ ػػى ألنفسػ ػػيـ كالبيئػ ػػة مػ ػػف حػ ػػكليـ ،كيشػ ػػعركف ب لتيديػ ػػد المس ػ ػػتمر،
كالضػػعؼ ف ػ مكاجيػػة أحػػدا ي المتغيػرة ،كيعتقػػدكف أف الحي ػ ة ت ػػكف أفضػػؿ عنػػدم تتميػػز ب ل ب ػ ت ف ػ
أحػدا ي  ،أك عنػدم تخلػك مػف التجديد ،فيػـ سلبيكف فػ تفػ عليـ مػع البيئة (السيل .)2015 ،
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نظرية فينك  Venkالمعدل لنظرية كوبا از ()Kobaza, 1979
ظيػرت ىػذه النظريػة حػدي ن فػ مجػ ؿ الكق ية مػف اإلصػ بة ب الضػػطرابػ ت ،كتعػد أحػػد النم ػ ذج الحدي ػة
الت

أع دت النظر ف نظرية كب زا ( ،)Kobazaالذم حػ كؿ كضػع تعديؿ جديػد ليػ  ،كىػذا النمػكذج

ال ػػذم قدمػ ػػو "فينػػػؾ  " Venkم ػػف خػػػالؿ دراسػػػتو الت ػ ػ أجػػراى ػ ػ بي ػػدؼ بح ػػث العالقػػػة بػػػيف الصػ ػػالبة
النفسػية كاإلدراؾ المعرف كالتع يش الفع ؿ مف ن حيػة ،كالصػحة العقليػػة مػػف ن حيػػة أيخػػرل ،كذلػػؾ علػػى
عين ػػة قكاميػ ػ (  )167جن ػػدي ن ،حي ػػث اعتم ػػد عل ػػى المكاق ػػؼ الشػ ػ قة الكاقعيػػة فػ ػ تحدي ػػو ل ػػدكر الص ػػالبة،
كقػ ػ ـ بقيػ ػ س متغي ػػر الص ػػالبة كاإلدراؾ المعرفػ ػ للمكاق ػػؼ الشػ ػ قة كالتع ػ يش معيػ ػ قب ػػؿ الفتػ ػرة التدريبي ػػة
التػ أعط ى للمش ر يف ،كالت بلغت ستة أشير ،كبعد انتي الفترة التدريبيػة تكصػلت إلى نتػ ئج ميمػػة
كى :
 ارتب ط بعدم االلتزاـ كالتح ـ فقط ف الصحة العقلية الجيدة لافراد.
 ارتباط االلتزاـ جكهري ب لصحة العقلية مف خالؿ تخفيؼ الشعكر ب لتيديد.
 استخداـ الستراتيجية التع يش الفع ؿ خ صة استراتيجية ضبط االنفع ؿ.
 ارتب ط بعد التح ـ إيج نبي ب لصحة العقلية مف خالؿ إدراؾ المكقؼ على أنو أقؿ مشقة.
- استخداـ استراتيجية حؿ المش الت ب لتع يش (الي زج .)2011 ،
كيرل الب حث ممػ سػبؽ أف أىميػة الصػالبة النفسػية تتضح مػف خالؿ دكرى الف عػؿ فػ مس ػ عدة الفػػرد
علػػى مكاجيػػة الضػػغكط كالتخفيػػؼ مػػف آ رى ػ  ،م ػ أني ػ تنش ػ جػػدا انر دف عيػ ن كاقيػ ن للفػػرد يس ػ عده علػػى
الت ػػأقلـ كالتع ػ يش مػػع المش ػ الت كاؿأحػػداث الض ػ غطة ،كتنش ػ لػػدل الفػػرد سػػمةن صػػلبة ف ػ شخصػػيتو
شػػديدة االحتمػ ؿ لمشػ الت الحيػ ة التػ تقػ كـ الضػػغكط كتخفػػؼ مػػف آ رى ػ السػػلبية للفػػرد؛ ليصػػؿ إل ػػى
مرحلػة مػف التكافػؽ النفسػ كالصػحة النفسػية ،حيػث يصػبح لديػو أمػؿ كتفػ ؤؿ للح ضػر كالمسػتقبؿ ،بعيدان
عػف األمراض النفسػية مػف قلػؽ كا تئػ ب.
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ثانياً :الدراسات السابقة
عرضػ ػ لمجمكع ػػة م ػػف الد ارسػ ػ ت السػ ػ بقة ذات العالق ػػة ب لقيػ ػ دة التحكيلي ػػة كالص ػػالبة
يتنػ ػ كؿ ى ػػذا الج ػػز
ن
النفسػػية ،كقػػد ح ػ كؿ الب حػػث التر يػػز علػػى الد ارس ػ ت األقػػرب إلػػى مكضػػكع د ارسػػتو ،كى ػ مرتبػػة كفػػؽ
تسلسؿ زمن مف األحدث إلى األقػدـ ،كتػـ تقسػيمي إلػى محػكريف :المحػكر األكؿ يشػمؿ علػى الد ارسػ ت
ذات الصػػلة ب لقيػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس ،أمػ المحػػكر ال ػ ن فيشػػمؿ الد ارسػ ت ذات الصػػلة
ب لصالبة النفسية لدل المعلميف كالمعلم ت.

المحور األول :الدراسات التي تناولت القياد التحويمية:
ىــدفت دراســة العزايــز ( )4141التعػػرؼ إلػػى درجػػة مم رسػػة مػػديرم المػػدارس ال نكيػػة للقيػ دة التحكيليػػة
كعالقتي ب لسلكؾ اإلبداع للمعلميف ،ف ضك تأ ير متغيرات( :الجنس ،كالمؤىؿ العلم  ،كالتخصص
العلم ػ  ،كسػػنكات الخدمػػة) ،كقػػد اتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػف التحليل ػ  ،كت كنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
( )258معلمػ ػ ن م ػػف معلمػ ػ الم ػػدارس ال نكي ػػة فػ ػ المح فظ ػػة الكس ػػطى ،كت ػػـ اختيػ ػ ر العين ػػة ب لطريق ػػة
العشػكائية الطبقيػػة ،كاسػػتخدمت االسػػتب نة أداة لجمػػع البي ن ػ ت ،كتكصػػلت الد ارسػػة إلػػى أف الدرجػػة ال ليػػة
لتقػػدير عينػػة الد ارسػػة لدرجػػة مم رسػػة مػػديرم المػػدارس ال نكيػػة للقي ػ دة التحكيليػػة ج ػ ت بدرجػػة بي ػرة،
كتكصلت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحص ئية بيف متكسط ت تقديرات أفراد العينة لدرجة مم رسػة
مػػديرم المػػدارس ال نكيػػة للقي ػ دة التحكيليػػة ،تعػػزل لمتغي ػرات( :الجػػنس ،كالمؤىػػؿ العلم ػ  ،كالتخصػػص
العلم ػ  ،كسػػنكات الخدمػػة) .م ػ تكصػػلت الد ارسػػة إلػػى أف الدرجػػة ال ليػػة لتقػػدير عينػػة الد ارسػػة لمسػػتكل
السلكؾ اإلبداع لػدل معلمػ المػدارس ال نكيػة جػ ت بدرجػة بيػرة ،ػذلؾ أظيػرت النتػ ئج عػدـ كجػكد
فركؽ ذات داللة إحص ئية بيف متكسط ت تقديرات أفراد العينة لمسػتكل السػلكؾ اإلبػداع  ،لػدل معلمػ
المػػدارس ال نكيػػة تعػػزل لمتغيػرات( :الجػػنس ،كالمؤىػػؿ العلمػ  ،كسػػنكات الخدمػػة) ،كتكصػػلت إلػػى كجػػكد
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عالقة ارتب ط إيج بية طردية دالة إحص ئي ن ،بػيف متكسػط ت تقػديرات أفػراد العينػة لدرجػة مم رسػة مػديرم
المدارس ال نكية لمج الت للقي دة التحكيلية كدرجتي ال لية كمتكسط تقديراتيـ لمستكل السلكؾ اإلبػداع
بمج التو كدرجتو ال لية لدل معلميي .
وىــدفت دراســة األســطل ( )2020التعػػرؼ إلػػى أ ػػر ػػؿ مػػف القي ػ ً
دة التحكيليػ ًػة كالتم ػ ًػؿ التنظيمػ علػػى
ػدكر الكسػ ً
الدافعيػ ًػة نحػػك العمػ ًػؿ بمػػديري ًت التربيػ ًػة كالتعلػ ً
ػؽ مػػف الػ ً
ػيط للتم ػ ًػؿ
ػيـ فػ مح فظػ ًت غػزةى ،كالتحقػ ى
ى
ً
ً
ً
ً
مليف ب لمػديري ت ،كقػد اتبعػت
ػيف القيػ دة التحكيليػة كالدافعيػة نح ىػك العم ًػؿ لػدل العػ ى
التنظيم ف العالقػة ب ى
مال بمديري ًت التر ً
الدراسةي المنيج الكصف  ،كت كنت عينةي الدر ً
بية ك ً
التعليـ بمح فظ ًت
اسة مف ( )251ع ن
ى
غزةى ،كقػد تػـ اختي رىػ ب لطريق ًػة العشػك ً
ائية الطبقي ًػة ،كم لػت االسػتب نةي أداةى جم ًػع البي نػ ت ،ك ػ ف مػف أىػـ
ي
ػلت إلييػ ػ الد ارس ػةي أف درج ػةى مم رس ػ ًػة رؤس ػ ً األقس ػ ًـ بم ػػديري ًت التربيػ ًػة كالتعلػ ً
ػيـ فػ ػ
النت ػ ً
ئج الت ػ تكصػ ٍ
و
ً
ً
ً
أف مس ػػتكل التم ػ ًػؿ التنظيمػ ػ كمس ػػتكل
مح فظػ ػ ت غػ ػزةى للقيػ ػ دة التحكيلي ػػة جػ ػ ت بدرج ػػة مرتفع ػػة ،مػ ػ ٍ
ً
ػكد فػػرك و
ذات داللػ وػة
مليف ب لمػػديري ًت جػ ى بدرجػ وػة مرتفعػػة ،كقػد اتضػ ىػح كجػ ي
ؽ ى
الدافعيػة نحػ ىػك العمػ ًػؿ لػػدل العػ ى
إحصػ ئية بػػيف متكسػػط ًت تقػػدير ً
ات أف ػرًاد العينػ ًػة ف ػ درجػ ًػة مم رسػ ًػة رؤسػ ً األقس ػ ًـ ب لمػػديري ًت لمم رسػ ًػة
ً
القي ً
لمتغير النػكًع االجتمػ ع للمس ً
ً
ػذيف مسػؤكليييـ المب شػري ىف
لتحكيلية تيعزل
دة
ػؤكؿ المب ش ًػر ،كلصػ ً
لح ال ى
ً
شر ،كسنك ً
ً
ً
للمسؤكؿ المب ً
الخدمة ف
ات
(المؤىؿ العلم
لمتغيرم
فركؽ تيعزل
تكجد
ه
مف اإلن ًث ،بينم لـ ي
ى
ذات داللػ وػة إحصػ ئية بػيف متكسػػط ًت تقػػدير ً
العم ًػؿ للمسػ ً
ات أفػرًاد
ػؤكؿ المب شػ ًػر) ،فػ حػػيف ال تكجػ يػد ف ه
ػركؽ ي
العينػ ػ ًػة لمسػ ػػتكل الدافعيػ ػ ًػة نحػ ػػك العمػ ػ ًػؿ لػ ػػدل الع ػ ػ مليف تيعػ ػػزل لمتغي ػ ػر ً
ات (المديريػ ػ ًػة ،كالنػ ػػكًع االجتم ػ ػ ع
ى
ى
للمكظؼ ،كالمسمى الػكظيف للمكظ ً
ً
ً
للمكظؼ ،كسنك ً
ً
ً
ػركؽ تيعػزل
العمؿ
الخدمة ف
ات
ػؼ) ،فيمػ يك ًجػدت ف ه
ً
ً
ً
ً
ً
ير
المؤىؿ العلم
لمتغير
للمكظؼ ،ك نت لص ً
ئج أف ىن ؾ تأ ان
العلي  ،كقد بينت النت ي
حملة الدراس ت ي
لح ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مليف،
إيج بي ػ ن لمم رسػػة رؤس ػ األقس ػ ـ ب لمػػديرات للقي ػ دة التحكيليػػة علػػى الدافعيػػة نحػ ىػك العمػ ًػؿ لػػدل الع ػ ى
مليف علػػى دافعيػػتًيـ نحػ ىػك العمػ ًػؿ ،م ػ يكجػ يػد تػػأ هير
كتػػأ ان
ير إيج بي ػ ن لمسػػتكل التم ػ ًػؿ التنظيم ػ لػػدل الع ػ ى
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ػيـ للقي ػ ً
إيج ػ ب ج جزئ ػ م لمم رسػ ًػة رؤس ػ ً األقس ػ ًـ بمػػديري ًت التربيػ ًػة كالتعلػ ً
دة التحكيليػ ًػة علػػى الدافعيػ ًػة نحػ ىػك
ً
ً
كجكد التم ًؿ التنظيم
مليف فيي ف ظؿ
العمؿ لدل الع ى

و
متغير كسيط.

وىــدفت دراســـة عمــاير وعاشـــور ( )0202التعػػرؼ إلػػى درجػػة مم رسػػة القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم
المدارس كعالقتي بف علية اتخ ذ القرار مف كجية نظر المعلميف ف قصبة إربػد ،كت كنػت عينػة الد ارسػة
مػف ( )253معلمػ ن كمعلمػػة مػف معلمػ المرحلػػة األس سػية ،ك( )193معلمػ ن كمعلمػػة مػف معلمػ المرحلػػة
ال نكيػػة الع ػ مليف ف ػ المػػدارس الح كميػػة الت بعػػة لمديريػػة تربيػػة قصػػبة إربػػد اختيػػركا عش ػكائي ن ،كلتحقيػػؽ
ى ػػدؼ الد ارس ػػة؛ ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػنيج الكص ػػف االرتبػ ػ ط  ،حي ػػث اس ػػتخدمت اس ػػتب نة القيػ ػ دة التحكيلي ػػة
كاسػػتب نة ف عليػػة اتخػ ذ القػرار ،كأظيػػرت نتػ ئج الد ارسػػة أف درجػػة مم رسػػة القي ديػػة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم
المػدارس فػ مديريػػة تربيػة قصػػبة إربػد نػػت متكسػطة مػػف كجيػة نظػػر المعلمػيف ،مػ بينػت النتػ ئج أف
درجة ف علية اتخ ذ القػرار لػدل مػديرم المػدارس فػ مديريػة قصػبة إربػد نػت متكسػطة مػف كجيػة نظػر
المعلميف ،ك شفت النت ئج كجكد عالقة مكجبة كدالة إحصػ ئي ن بػيف مم رسػة مػديرم مػدارس تربيػة قصػبة
إربد للقي دية التحكيلية كف علية اتخ ذ القرار.
أجــرز زاخــارو وآخــرون ( )Zacharo et al., 2018د ارسػػة ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى القيػ دة كااللتػزاـ
التنظيم ػ  ،كعلػػى كجػػو التحديػػد القي ػ دة التحكيليػػة ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج التجريب ػ  ،ت ػػكف مجتمػػع
الدراسة مف المعلميف مف نكعيف مف المؤسس ت التعليمية( :المدارس ال نكيػة العليػ  ،كالعليػ المحليػة فػ
إدارة التعلػػيـ ال ػ نكم) فػ اليكنػ ف ،كأجريػػت الد ارسػػة علػػى عينػػة م كنػػة مػػف ( )171معلمػ ن كمعلمػةن ،كتػػـ
استخداـ االستب نة كالمق بلة ،كتكصلت الدراسة إلى أف المعلمػيف يشػعركف بػ لتزاـ بيػر بأىػداؼ المدرسػة
عندم ي ػكف المػدير ق ئػدان تحكيليػ ن ،مػ تكصػلت إلػى أف المتغيػرات الديمكغرافيػة ،نػكع المدرسػة ،كالخبػرة
العملية ال تؤ ر على آ ار المعلميف.
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وأجـرز بومـانز وآخـرون ( )Bouwmans et al., 2017د ارسػة ىػدفت التعػرؼ إلػى العالقػة بػيف
القي ػ دة التحكيليػػة كبػػيف ف عليػػة عمليػػة اتخ ػ ذ الق ػرار التش ػ ر ية مػػف كجيػػة نظػػر المعلمػػيف ف ػ الكالي ػ ت
المتح ػػدة األمري ي ػػة ،كت كن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )992معلمػ ػ ن كمعلمػ ػةن م ػػف معلمػ ػ المرحل ػػة ال نكي ػػة
اختيػػركا عش ػكائي ن ،كتػػـ اس ػػتخداـ المػػنيج الكصػػف االرتب ػ ط  ،حي ػػث اسػػتخدـ مقي ػ س القي ػ دة التحكيلي ػػة
كاستب نة خ صة بف علية اتخ ذ القػ اررات التشػ ر ية .كتكصػلت الد ارسػة إلػى كجػكد عالقػة ارتب طيػة مكجبػة
بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػدير المدرسػػة كف عليػػة اتخ ػ ذ الق ػرارات التش ػ ر ية مػػف كجيػػة نظػػر المعلمػػيف
كالمعلم ت.
قام الرشيدي ( )2018بدراسة ىدفت إلى تحديد مسػػتكل تطبيؽ القي ػ دة التحكيلية كتأ يرى على اإلبػداع
التنظيم ػ فػ ػ الج مع ػ ت الس ػ ػػعكدية كاألىليػػة ،كلتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارسػػة قػ ػ ـ الب حػػث بتص ػػميـ اس ػػتب نة
ش ػػملت ( )55فقػ ػرة ،كق ػػد أجري ػػت الد ارس ػػة عل ػػى عم ػػدا ال ليػ ػ ت كرؤسػ ػ األقسػ ػ ـ فػ ػ

مػ ػ ن ج معػ ػ ت

سعكدية ح كمية كأىلية بمدينة الري ض ،كبلغ عدد أفراد العينة ( ،)237كمف أىػـ النتػ ئج التػ تكصػلت
إلييػ الد ارسػػة أف جميػػع أبعػ د القيػ دة التحكيليػػة تمػ رس بمس ػػتكل مرتفػػع ،كأف مم رسػػة اإلبػػداع التنظيمػ
بجميػػع أبع ػ ده بمسػػتكل متكسػ ػػط ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة إع ػ ػ دة النظػػر ف ػ المع ػ يير الت ػ يػػتـ ف ػ
ض ػػكئي اختيػ ػ ر القػ ػ دة الجػ ػ معييف م ػػف رؤسػ ػ األقسػ ػ ـ كعم ػػدا ال ليػ ػ ت؛ لتص ػػبح أ ػػر انس ػػج م ن م ػػع
متطلب ت التغيرات المع صرة ،كتكافر من خ تنظيمػ يػدعـ القيػ دة التحكيليػة فػ الج معػ ت السػعكدية فػ
استقط ب المبدعيف كالحف ظ علييـ.
وىـدفت دراسـة الـداريمي ( )Aldarelli, 2017إلػى ال شػؼ عػف مم رسػ ت القيػ دة التحكيليػة مػف قبػؿ
مػػديرم المػػدارس الع مػػة ف ػ مق طعػػة مكنم ػ كث ف ػ نيػػك جيرس ػ  ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج ال مػ ػ
كالمػنيج النػػكع  ،حيػػث تػػـ تقسػػيـ الد ارسػػة إلػػى مػرحلتيف :فػ المرحلػػة األكلػػى القيػ دة متعػػددة العكامػػؿ تػػـ
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اسػػػتخداـ االسػػػتبي ف الػػػذات ( ،)MLQكطبػ ػػؽ علػ ػػى ( )66مػ ػػف مػ ػػديرم الم ػػدارس الع م ػػة ف ػ ػ مق طعػ ػػة
مكنمػ كث فػ نيكجرسػ  ،كتػػـ تحليػػؿ نتػ ئج المسػػح كاسػػتخدامي لتطػػكير مجمكعػػة مػػف ( )10مػػف مػػديرم
المدارس للمش ر ة ف المرحلة النكعية للدراسة ،ف المرحلة ال نيػة  ،شػمؿ الفػكج ( )10مػديريف شػ ر كا
ف مق بالت شبو منظمة كجي ن لكجو ،ك شفت المق بالت أف القي دة التحكيلية مطبقة ف المدارس الع مة
ف مق طعة مكنم كث ف نيك جيرس  ،كحددت نت ئج ىذه الدراسة سلك ت كطرؽ معينة لتطبيؽ يتكافؽ
مع المج الت األربعة للقي دة التحكيلية.
فيما قامت التـويجري ( )2017بد ارسػة التعػرؼ إلػى درجػة مم رسػة القيػ دة التحكيليػة بأبع دىػ الخمسػة:
(الت ػػأ ير الم ػ ػ ل (ال ريزمػ ػ ) ،كالحف ػػز اإلليػ ػ م  ،كاالعتبػ ػ رات الفردي ػػة ،كاالس ػػت رة الف ري ػػة ،كالتم ػػيف)
كعالقتي بفع لية اتخ ذ القرار ف منطقة القصيـ ،استخدمت الدراسة المنيج الكصف االرتب ط  ،كت كف
مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع المش ػرفيف التربػػكييف ذ ػػك انر كان ػ ن ف ػ م تػػب التربيػػة كالتعلػػيـ بمدينػػة بريػػده،
كالبػ ػ لغ ع ػػددىـ ( )318مشػ ػرف ن كمشػ ػرفةن ،كق ػػد أجري ػػت الد ارس ػػة عل ػػى عين ػػة م كن ػػة م ػػف ( )100مش ػػرؼ
كمش ػرفة ،كاسػػتخدمت االسػػتب نة ػػأداة لجمػػع البي ن ػ ت ،كتكصػػلت الد ارسػػة إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات
دالل ػػة إحصػ ػ ئية فيمػ ػ يتعل ػػؽ بأبعػ ػ د القيػ ػ دة التحكيلي ػػة كف علي ػػة اتخػ ػ ذ القػ ػرار كفقػ ػ ن لمتغيػ ػرات (الج ػػنس،
كالمؤىػؿ ،كالخبػرة) ،ك ػ ف مػػف نت ئجيػ كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة دالػػة إحصػ ئي ن بػػيف أبعػ د القيػ دة التحكيليػػة
كف علية اتخ ذ القرار.
وىـدفت دراســة أروكياســامي ( )Arokiasamy, 2017التعػػرؼ إلػى تػػأ ير القيػ دة التحكيليػػة كال ق فػػة
المدرس ػػية عل ػػى الص ػػحة التنظيمي ػػة لمعلمػ ػ الم ػػدارس ال نكي ػػة الكطني ػػة فػ ػ كالي ػػة بيػ ػراؾ فػ ػ م ليزيػ ػ ،
كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػف االرتبػ ط  ،حيػػث أجريػػت الد ارسػػة علػػى عينػػة م كنػػة مػػف ()445
معلم ن كمعلمةن يعملكف ف ( )28مدرسة نكية كطنية ف كالية بيراؾ ف م ليزي  ،كتكصلت الدراسة إلى
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أف ال ق فػػة المدرسػػية تعمػػؿ كسػػيط فػ العالقػػة بػػيف أسػػلكب القيػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس كالصػػحة
التنظيميػػة ل ػػمعلم المػػدارس ال نكيػػة فػ كاليػػة بي ػراؾ ف ػ م ليزي ػ  ،ك ػ ف مػػف نت ئجي ػ أف ق فػػة المدرسػػة
تلعب دكر المتغير الكسيط ف العالقة بيف القي دة التحكيلية كالصحة التنظيمية.
وىــدفت دراســة نــاجي ( )2016التعػػرؼ إلػػى درجػػة مم رسػػة مػػديرم مػػدارس ال نكيػػة بمح فظ ػ ت غ ػزة
للقيػ ػ دة التحكيلي ػػة فػ ػ ض ػػك الف ػػر الترب ػػكم اإلس ػػالم م ػػف كجي ػػة نظ ػػر معلم ػػييـ فػ ػ ض ػػك متغيػ ػرات:
(الجنس ،المؤىؿ العلم  ،سنكات الخدمة) .كاستخدمت الب ح ػة المػنيج االسػتنب ط  ،كالمػنيج الكصػف ،
كالمػػنيج البن ػ ئ  ،ك نػػت أدات ػ الد ارسػػة االسػػتب نة كبط قػػة التحليػػؿ لقي ػ س درجػػة مم رسػػة مػػديرم مػػدارس
ال نكيػػة بمح فظ ػ ت غ ػزة للقي ػ دة التحكيليػػة ف ػ ضػػك الف ػػر التربػػكم اإلسػػالم  ،كاعتمػػدت الب ح ػػة علػػى
المجمكعػػة البؤريػػة ػػأداة أس سػػية القت ػراح سػػبؿ تطػػكير القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس ال نكيػػة
بمح فظ ػ ت غ ػزة .كت كنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )330معلم ػ ن كمعلمػػة ف ػ المػػدارس ال نكيػػة ،كتكصػػلت
الد ارسػػة إلػػى أف درجػػة مم رسػػة مػػديرم المػػدارس ال نكيػػة بغػزة للقيػ دة التحكيليػػة فػ ضػػك الف ػػر التربػػكم
اإلس ػػالم جػ ػ ت بدرج ػػة (ع لي ػػة) ،كتكص ػػلت إل ػػى كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػ ػ ئية ب ػػيف متكس ػػط ت
درج ت تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة مم رسة القي دة التحكيلية لػدل مػديرم المػدارس فػ مح فظػ ت
غػزة فػ ضػػك الف ػػر التربػػكم اإلسػػالم تيعػػزل لمتغيػػر الجػػنس لصػ لح اإلنػ ث ،كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات
داللة إحص ئية بيف متكسط ت درج ت تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة مم رسػة القيػ دة التحكيليػة لػدل
مديرم المدارس ف مح فظ ت غزة ف ضك الف ر التربكم اإلسالم تيعػزل إلػى متغيػر المؤىػؿ العلمػ
كسنكات الخدمة.
ىـدفت دراسـة باسـيميوس ولوبـاتي وتامبـاجونج ( Basilius & Loupatty & Tambajong,
 )2016التعرؼ إلى أ ر القي دة التحكيلية على حي ة المدارس ف إندكنيسػي  ،حيػث تنػ قش ىػذه الد ارسػة
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بشػ ؿ أس سػ التػػأ ير المب شػػر لمػػديرم المػػدارس  -القيػ دة التحكيليػػة علػػى المنػ خ المدرسػ كالمعلمػػيف-
على الركح المعنكية ف المدارس االبتدائية ف منطقة ميراكؾ ب بكا فػ إندكنيسػي  ،كتػـ اسػتخداـ المػنيج
الكص ػػف  ،كق ػػد أجري ػػت الد ارس ػػة عل ػػى عين ػػة م كن ػػة م ػػف ( )258معلمػ ػ ن كمعلمػ ػةن ت ػػـ اختيػ ػ رىـ م ػػف ب ػػيف
( )1300معلػػـ ب لمػػدارس االبتدائيػػة ف ػ منطقػػة مي ػراكؾ ب ػ بكا ف ػ إندكنيسػػي  ،كتكصػػلت الد ارسػػة إلػػى أف
مم رسة المديريف للقي دة التحكيلية لو تػأ ير بيػر علػى منػ خ المدرسػة كمعنكيػ ت المعلمػيف فػ المػدارس
االبتدائية ف منطقة ميراكؾ ب بكا ف إندكنيسي .
وأجــرز دراوشــة وآخــرون ( )2016د ارسػة ىػػدفت إلػػى التعػرؼ علػػى درجػػة مم رسػة رؤسػ األقسػ ـ فػ
ج معة الدم ـ ف السعكدية لسلكؾ الق ئد التحكيل مف كجية نظر أعض ىيئة التدريس ،كلتحقيػؽ ىػذا
اليػػدؼ أج بػػت الد ارسػػة علػػى سػؤاليف ف ػرعييف مػػف الس ػؤاؿ الػرئيس للد ارسػػة ،ك ػ تحقػػؽ الد ارسػػة أىػػدافي
كتجي ػػب ع ػػف تسػ ػ ؤالتي اس ػػتخدـ البػ ػ ح كف الم ػػنيج الكص ػػف ال ػػذم يس ػػتخدـ لتش ػػخيص الكاق ػػع ،مػ ػ ت ػػـ
اسػػتخداـ أداة االسػػتب نة ،كت ػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف أعضػ ىيئػػة التػػدريس فػ ج معػػة الػػدم ـ "المر ػػز"
كالب ػ لغ عػػددىـ ( ،)2100كقػػد تػػـ اختي ػ ر عينػػة عش ػكائية بلػػغ عػػدد االسػػتب ن ت المسػػترجعة كالص ػ لحة
للتحليؿ ( ،)322كقد تكصػلت الد ارسػة إلػى أف درجػة مم رسػة رؤسػ األقسػ ـ فػ ج معػة الػدم ـ لسػلكؾ
الق دة التحكيل مف كجية نظر أعض ىيئة التدريس ع ليػة ،مػ تكصػلت إلػى كجػكد فػركؽ ذات داللػة
إحص ئية ف استج ب ت أعض ىيئة التدريس على جميع الفقرات تعزل لمتغير الجنس لص لح اإلن ث.
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحص ئية تعزل لمتغير الدرجػة العلميػة ،كفػ ضػك نتػ ئج الد ارسػة أكصػت
الدراسة بمجمكعة مف التكصي ت.
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المحور الثاني :الدراسات ذات الصمة بالصالبة النفسية:
ىدفت دراسة إسماعيل والرشيدي ( )0202التعرؼ إلى مستكل الصالبة النفسية كالرضػ الػكظيف لػدل
معلم ت التربية الخ صػة بدكلػة ال كيػت ،كال شػؼ عػف العالقػة بػيف الصػػالبة النفسػػية كالرض ػ الػكظيف ،
كالتعػرؼ علػػى إم نيػػة التنبػػؤ بدرجػػة الرضػ الػػكظيف لػدل معلمػ ت التربيػػة الخ صػػة مػػف خػػالؿ درجػػتيف
على مقيػ س الصػالبة النفسػية ،كتألفػت عينػة الد ارسػػة مػػف ( )165معلمػػة مػػف مػدارس التربيػة الخ صػة،
كتضمنت مستكي ت مختلفة مف حيث المرحلة الدراسية كسنكات الخبرة كالمؤىؿ العلم  ،كاشتملت أدكات
الد ارسػػة علػػى مقيػ س الصػػالبة النفسػػية (مخيمػػر ،)2002 ،كمقيػ س الرضػ الػػكظيف

إعػػداد ( Cooper,

 ،)1988كتكصلت الدراسة إلى أف مستكل الرض الكظيف مػنخفض لدل معلمػ ت التربيػة الخ صػة ،كأف
مستكل الصالبة النفسية

ػؿ كاألبعػ د (االلتزاـ -التح ـ -التحدم) وػؿ علػى حػده متكسطة لدييف ،م

تكصلت النت ئج إلى كجكد فركؽ دالة إحص ئي ن بيف معلم ت التربية الخ صة ف مستكل الرض الكظيف
كالصػػالبة النفسػػية تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخبػرة ،بينمػ لػػـ تكجػػد فػػركؽ تعػػزل للمرحلػػة التعليميػػة كالمؤىػػؿ
العلم  ،كأش رت النتػ ئج إلػى كجكد عالقة بدرجة متكسطة دالة إحص ئي ن بيف الرضػ الػكظيف كالصػالبة
النفسية

ؿ كبعدم التح ـ كالتحدم ،بينم لـ تكجد عالقة بيف الرض الكظيف كبعد االلتػزاـ  ،كأف بعد

التحدم يسيـ ف تفسير ( )%32.4مف التب يف ف الرض الػكظيف لػدل معلمػ ت التربيػة الخ صػة ،كلػـ
تسيـ األبع د األخرل كالدرجة ال لية للصالبة النفسية ف تفسيره.
وىدفت دراسة المطيـري ( )0229التعػرؼ إلػى مسػتكل الصػالبة النفسػية كدافعيػة اإلنجػ ز لػدل معلمػ ت
ري ػ ض األطف ػ ؿ ف ػ دكلػػة ال كيػػت ،كمعرفػػة العالقػػة بػػيف الصػػالبة النفسػػية كالدافعيػػة لإلنج ػ ز ،كلتحقيػػؽ
أىداؼ الدراسة استخدمت الب ح ة المنيج الكصف اإلرتبػ ط  ،كبلغػت عينػة الد ارسػة ( )318معلمػة مػف
جميػػػع مح فظ ػ ػ ت دكلػػػة ال كيػ ػػت ،كاسػػػتخدمت الب ح ػ ػػة خػ ػػالؿ ى ػػذه الد ارسػ ػػة مقي ػ ػ س الصػ ػػالبة النفسػ ػػية
ؿ(مخيمر ،)2002 ،كمقي س الدافعية لإلنج ز العتيب ( ،)2018كأش رت نت ئج الدراسة إلى أف مستكل
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الصػػالبة النفسػػية لػػدل معلم ػ ت ري ػ ض األطف ػ ؿ متكسػػط ،أم ػ مسػػتكل الدافعيػػة لإلنج ػ ز لػػدل معلم ػ ت
ريػ ػ ض األطفػ ػ ؿ ػ ػ ف مرتفعػ ػ ن ،كتكص ػػلت الد ارسػ ػة لكج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػ ػ ئية ب ػػيف متكس ػػط ت
الصػػالبة النفسػػية ببعػػدم الػػتح ـ كالتحػػدم كالدرجػػة ال ليػػة – عػػدا بعػػد االلت ػزاـ -تعػػزل لمتغيػػر المنطقػػة
التعليميػػة ،م ػ بينػػت الد ارسػػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحص ػ ئية بػػيف متكسػػط ت الدافعيػػة لإلنج ػ ز ببعػػد
الطمػػكح كالدرجػػة ال ليػػة – عػػدا بعػػدم الم ػ برة ككجػػكد ىػػدؼ – تعػػزل لمتغيػػر المنطقػػة التعليميػػة ،كبينػػت
الد ارسػة كجػػكد عالقػة ارتب طيػػة مكجبػة بػػيف مقي سػ الد ارسػػة ب لدرجػة ال ليػػة للمقي سػيف كداخػػؿ أبع دىمػ ،
عدا بعد الطمكح بمقي س الدافعية لإلنج ز ارتبط فقط ببعد الػتح ـ بمقيػ س الصػالبة النفسػية ،كلػـ تصػؿ
مع ب ق أبع د الصالبة النفسية كالدرجة ال لية لدرجة الداللة اإلحص ئية.
كما ىدفت دراسة الريف ( )0229التعرؼ إلى درجة الصالبة النفسية كعالقتي ب ل ف ة الذاتية المدر ة
لدل معلم المدارس األس سية الح كمية ف مح فظة الطفيلة جنكب األردف حسب متغيرات التخصص
كالخبػرة كالجػػنس ،كاسػػتخدـ الب حػػث المػػنيج الكصػػف االرتب ػ ط  ،كقػػد تػػـ اختي ػ ر العينػػة بش ػ ؿ عش ػكائ
كت كنػت مػػف ( )348معلمػ ن ،كاعتمػػد الب حػػث مقي سػيف :األكؿ للصػػالبة النفسػػية ،كال ػ ن للفع ليػػة الذاتيػػة
المدر ة ،كأظيرت النت ئج أف الصالبة النفسية ج ت بدرجػة متكسػطة ألفػراد العينػة علػى المقيػ س
ب إلض فة إلى األبع د الفرعية ،بينم

ػؿ

نت مسػتكي ت الصػالبة النفسػية بشػ ؿ عػ ـ أعلػى لصػ لح اإلنػ ث

ذكات الخبرة العشر سنكات كالتخصص العلم  ،كأش رت النت ئج إلى أف درجة ال ف ة الذاتية المحسكسة
ج ت ع لية بيف المعلميف لص لح اإلن ث الالت تزيد خبػرتيف عػف عشػر سػنكات كتخصصػ ت علميػة،
كأظيرت أف ىن ؾ عالقة ارتب ط مكجبة بيف درج ت أفراد العينة بن ن على مقي س ال ف ة الذاتية المدرؾ
كبيف درج تيـ بن ن على مقي س الصالبة النفسية (االلتزاـ كالسيطرة كالتحدم) كالمقي س
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ؿ.

ىــدفت دراســة الرجيبــي وحمــود ( )0228التعػرؼ إلػػى مسػػتكل الصػػالبة النفسػية لػػدل معلمػ التعلػػيـ مػ
بعػػد األس س ػ بمح فظػػة جنػػكب الب طنػػة بسػػلطنة عم ػ ف ،كاسػػتخدـ المػػنيج الكصػػف االرتب ػ ط لتحقيػػؽ
أىداؼ الدراسة ،حيث اسػتخدـ مقيػ س الصػالبة النفسػية الػذم تػـ تطبيقػو علػى عينػة م كنػة مػف ()306
مف المعلميف كالمعلم ت ،منيـ ( )178معلم ن ك( )128معلمةن ،تـ اختي رىـ ب لطريقة العشػكائية الطبقيػة،
كتكصػػلت الد ارسػػة إلػػى أف مسػػتكل الصػػالبة النفسػػية لػػدل معلم ػ مرحلػػة التعلػػيـ م ػ بعػػد األس س ػ ف ػ
مح فظػػة جنػػكب الب طنػػة ب لنسػػبة للمجمػػكع ال ل ػ للمقي ػ س ػ ف ع لي ػ ن ،كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة
إحصػ ئية بػػيف متكسػػط ت مسػػتكل الصػػالبة النفسػػية لػدل المعلمػػيف تعػػزل لمتغيػرات (النػػكع االجتم ػ ع ،
كالتخصص ،كسنكات الخبرة).
وىـــدفت دراســـة عبـــد المطمـــ ( )0228إل ػػى است ش ػ ؼ العالقػػة ب ػػيف الصػػالبة النفسػػية كاالض ػػطراب ت
الجسػػمية ،كبعػػض المتغيػ ارت الديمكغرافيػػة لػػدل عينػػة مػػف المعلمػػيف كالمعلمػ ت بدكلػػة ال كيػػت ،كت كنػػت
عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )240معلمػ ػ ن كمعلم ػػة م ػػف المعلم ػػيف كالمعلمػ ػ ت بمح فظ ػػة األحم ػػدم ،كاس ػػتخدمت
الد ارسػػة المقي سػػيف اآلتيػػيف :مقي ػ س الصػػالبة النفسػػية ،كق ئمػػة كرن ػ ؿ الجديػػدة لالضػػطراب ت الجسػػمية،
كبينػػت نتػ ئج الد ارسػػة كجػػكد فػػركؽ بػػيف المعلمػػيف كالمعلمػ ت فػ بعػػض م كنػ ت االضػػطراب ت الجسػػمية
لصػ لح المعلمػػيف ،ككجػكد فػػركؽ بػيف المتػػزكجيف كالعػزاب كالمنفصػػليف فػ اضػػطراب ت السػمع كاإلبصػ ر
لصػ لح العػزاب ،ككجػػكد فػػركؽ بيػػنيـ فػ اضػػطراب ت الجيػ زيف اليضػػم كالعظمػ لصػ لح المتػػزكجيف،
ككج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف ال ػػكيتييف كالكاف ػػديف فػ ػ معظ ػػـ م كنػ ػ ت االض ػػطراب ت الجس ػػمية لصػ ػ لح الكاف ػػديف،
كتكص ػػلت الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد عالق ػػة إيج بي ػػة ب ػػيف الص ػػالبة النفس ػػية كمعظ ػػـ م كنػ ػ ت االض ػػطراب ت
الجسمية ،كيعتبر ت رار المرض منبئ ن قكي ن للصالبة النفسية.
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قـــدم دحـــالن ( )4102د ارسػػة ى ػ ػػدفت إلػػى التحقػ ػػؽ مػ ػػف إم ني ػػة أف ت ػ ػػكف الصػ ػػالبة النفسػ ػػية متغيػ ػ ػ انر
كسػ ػػيطن ف ػ ػ عالقػ ػػة الضػػغكط النفسػػية ب ػ لتكافؽ النفس ػ  ،مػػع التحقػػؽ م ػػف ص ػػحة النم ػػكذج المقت ػػرح م ػػف
خػ ػػالؿ فحػ ػػص الت ػػأ ير المب شػ ػػر كغيػ ػػر المب شػ ػػر للضػ ػػغكط النفسػ ػػية علػ ػػى التكافػ ػػؽ النفس ػ ػ لػ ػػدل عينػ ػػة
الد ارس ػػة ،كتحديػػد طبيع ػػة مس ػ ػ ػ ر العالقػ ػ ػػة بينيم ػ ػ ػ  ،كت كنػ ػ ػػت عينػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة مػ ػ ػػف ( )417خريج ػ ن مػ ػ ػػف
خريج ػ ػ الج مع ػ ػ ت الفلسطينية للع ـ ( ،)2114كاستخدـ الب حث المنيج الكصف  ،كقد أظيرت النت ئج
كجػكد عالقػة ارتب طية بػيف ػؿ مػف الصػالبة النفسػػية كالضػػغكط النفسػػية كالتكافػػؽ النفس ػ لػػدل خريجػ
الج معػ ت الفلسػػطينية ،كذلػػؾ علػػى النحػػك اآلتػ  :كج ػػكد عالق ػػة ارتب طيػػة ع سػػية ذات دالل ػػة إحصػ ػ ئية
بػػيف الضػػغكط النفسػػية كأبع دى ػ كالصػػالبة النفسية كأبع دى لدم خريج الج مع ت الفلسطينية ،ككجػػكد
عالقػة ذات داللػة إحص ػ ئية مكجبػة بػيف الصػالبة النفسػػية كأبع دىػ كبػيف التكافػؽ النفسػ ػ كأبعػ ده ،كفػ
ضك النت ئج الت تكصلت إليي الدراسة ،خرج الب حث بمجمكعة مف التكصي ت كالمقترح ت.
أمـا بـوزرقي ودرويـش زاده ( )Bozorgi & Darvishzadeh, 2016فقػد أجريػ د ارسػة ىػدفت إلػى
الركحػ كبػيف نمػك الح ػـ األخالقػ للط لبػ ت فػ

تحديد العالقة بيف المركنة كالصػالبة النفسػية كالػذ

إيػ ػراف للعػ ػ ـ ( ،)2014كاس ػػتخدـ الب ح ػ ػ ف الم ػػنيج الكص ػػف التحليلػ ػ كاالرتبػ ػ ط  ،كق ػػد ت كن ػػت عين ػػة
الد ارسػػة مػػف ( )200ط لبػػة مػػف ط لب ػ ت المرحلػػة ال نكيػػة مػػف المق طعػػة ( )2ف ػ األى ػكاز بػػإيراف للع ػ ـ
الد ارس ػ ()2015-2014ـ ،كقػػد أظيػػرت النت ػ ئج كجػػكد عالقػػة إيج بيػػة كب ػ رزة بػػيف الصػػالبة النفسػػية
كالذ

الركح كبيف نمك الح ـ األخالق  ،كقد أكصى الب ح ف بمجمكعة مف التكصي ت.
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التعقي عمى الدراسات السابقة:
تعقيب ن على جملة الدراس ت الس بقة الت تـ استعراضي مف أدبي ت الدراس ت العربية كاألجنبية،
كالت تن كلت مكضكع القي دة التحكيلية كالصالبة النفسية ،يتضح أف ىذه الد ارسػ ت قػد تعػددت كاختلفػت
ب ختالؼ األىداؼ الت سعت إلى تحقيقي  ،كاختالؼ المكضػكع ت التػ تن كلتيػ كالبيئػ ت التػ أجريػت
فيي .
فقد تب ينت الدراس ت الس بقة حكؿ مستكل مم رسة القي دة التحكيليػة فقػد بينػت د ارسػة (الع ازيػزة)2121 ،
كد ارسػػة (األسػػطؿ ،)2020 ،كد ارسػػة (ن ػ ج  )2016 ،بػػأف مسػػتكل القي ػ دة التحكيليػػة كمم رس ػ تي ػ ف
بمسػػتكل ع ػ وؿ ،أم ػ د ارسػػة (عم ػ يرة كع شػػكر ،)2020 ،كد ارسػػة (الرشػػيدم )2017 ،فقػػد ػ ف مسػػتكل
مم رس ت القي دة التحكيلية فيي متكسط ن.
ر ػػزت الد ارسػ ت السػ بقة علػػى الصػػالبة النفسػػية ،حيػػث أ ػػدت د ارسػ ت عػ ٌػدة منيػ علػػى أىميػػة الصػػالبة
النفسية كمستكل تكافرى كعالقتي بػبعض المتغيػرات ،حيػث أظيػرت نتػ ئج د ارسػة (إسػم عيؿ،)2020 ،
ك(دح ػػالف ،)2017 ،كد ارس ػػة (المطي ػػرم )2019 ،كج ػػكد عالق ػػة طردي ػػة مكجب ػػة ب ػػيف الص ػػالبة النفس ػػية
كبعض المتغيرات األخرل.
كاسػػتخدمت جميػػع الد ارسػ ت السػ بقة المػػنيج الكصػػف التحليلػ االرتبػ ط  ،كاتفقػػت الد ارسػػة الح ليػػة مػػع
الدراس ت الس بقة مف حيث المنيج.
كقد استف دت الدراسة الح لية مف الدراس ت الس بقة ف

تطكير اإلط ر النظرم فيم يتعلؽ بمكضكع

الدراسة الح لية ،كتكجيو الب حث إلى المراجع كال تب ذات الصلة ،كتحديد منيج الدراسة كاختي ر
األدكات البح ية المالئمة ،كقد ا تسب الب حث مف ىذه الدراس ت دراية كتعمق ف
البح ية الت يتن كلي ف البحث.
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يفية مع لجة القضية

وتتفرد الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية في أنيا:
 .1تعمؿ على مكاجية االختالؼ ف نت ئج بعض الدراس ت حكؿ القي دة التحكيلية ،مم يضف مزيدان مف
التعرؼ على أىمية تكظيؼ ىذا النمط مف القي دة ف المؤسس ت التعليمية كالتربكية.
 .2تسعى للتعرؼ إلى مستكل مم رسة مديرم المدارس للقي دة التحكيلية كعالقة ذلؾ بمستكل الصالبة
النفسية لدل المعلميف.
 .3تعد مف الدراس ت الن درة -على حد علـ الب حث -الت ربطت متغي انر إداري ن (القي دة التحكيلية) بمتغير
نفس (الصالبة النفسية).
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تن ػ كؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػف ن ػ مالن كمفص ػالن لطريقػػة كاج ػ ار ات الد ارسػػة الت ػ ق ػ ـ بي ػ الب حػػث لتنفيػػذ ىػػذه
الدراسة كشمؿ كصؼ منيج الدراسة ،مجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ،أداة الد ارسػة ،صػدؽ األداة ،بػ ت
األداة ،كالتحليؿ اإلحص ئ .

أوالً :منيج الدراسة
اسػتخدـ الب حػث المػنيج الكصػف االرتبػ ط  ،إذ ييسػتخدـ ىػػذا المػنيج فػ قيػ س العالقػة االرتب طيػة بػػيف
متغي ػريف أك أ ػػر ،كىػػؿ ىػػذه العالق ػة يمكجبػػة أـ س ػ لبة؟ ىك ًمػ ٍػف ىػػـ التنبػػؤ بمسػػتكل معػػيف مػػف الداللػػة ف ػ
صػػكرة رقميػػة كاليػػدؼ مػػف اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػف االرتب ػ ط ف ػ الد ارسػػة الح ليػػة ىػػك التعػػرؼ علػػى
العالقة بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس األس سية كالصالبة النفسية للمعلميف مف كجية نظرىـ".

ثانياً :مجتمع الدراسة
ت كف مجتمع الدراسة مف معلم كمعلم ت المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ ،كالب لغ
عددىـ ( )1657معلم ن كمعلمةن ،منيـ ( )493معلم ن ،ك( )1164معلمةن للع ـ الدراس

(-2019

)2020ـ.

ثالثاً :عينة الدراسة
و
ت كنت عينة الدراسة مف ( )400و
كمعلمة ،تـ اختي رىـ ب لطريقة العشػكائية البسػيطة ،كالجػدكؿ ()1
معلـ
يكضح خص ئص العينة الديمكغرافية.
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جدول ( :)1خصائص أفراد عينة الدراسة الديموغرافية حسـ  :النـوع االجتمـاعي لممعمـم ،وسـنوات الخبـر فـي
التدريس ،والمؤىل العممي ،والتخصص
انًتغُر
انُىع االجتًبعٍ نهًعهى

ضُىاث انخبرة فٍ انتذرَص

انًؤهم انعهًٍ

انتخصص

يطتىَبث انًتغُر
روش
أٔضٝ
انًجًىع
ألً ِٓ  5عٕٛاد
ِٓ ( )01-5عٕٛاد
أوضش ِٓ  01عٕٛاد
انًجًىع
دثٍَٛ
ثىبٌٛسٛ٠ط
ثىبٌٛسٛ٠ط  +دثٍَٛ
ِبعغز١ش فأػٍٝ
انًجًىع
ػٍّٟ
أدثٟ
انًجًىع

انعذد
148
252
400
127
118
155
400
62
193
89
56
400
184
216
400

انُطبت %
37.0
63.0
100.0
31.8
29.4
38.8
100.0
15.5
48.3
22.2
14.0
100.0
46.0
54.0
100.0

رابعاً :أدوات الدراسة
تـ استخداـ المق ييس اآلتية:

 -2مقياس القياد التحويمية:
أ -وصف المقياس:
قػ ـ الب حػػث بمراجعػػة األدب النظػػرم المتصػػؿ بمفيػػكـ القيػ دة التحكيليػػة ألغػراض تطػػكير مقيػ س القيػ دة
التحكيلية ،كتـ تحديد مج التيػ مػف خػالؿ الرجػكع إلػى مقػ ييس ع ٌػدة اسػتخدمت فػ د ارسػ ت سػ بقة منيػ
دراسة العزايزة ( ،)2020كاألسطؿ ( ،)2020كعمرك ( ،)2018كالعكاكدة ( ،)2017حيث ق ـ الب حػث
بإعداد مقي س القي دة التحكيلية كالم كف ف صكرتو األكلية مف ( )20فقرة ،مكزعة على أربعػة مجػ الت
ىػ ػ  :الت ػػأ ير الم ػ ػ ل  ،ت ػػكف م ػػف ( )5فقػ ػرات ،كالدافعي ػػة اإللي مي ػػة ،ت ػػكف م ػػف ( )5فقػػرات ،كاالس ػػت رة
الف رية ،ت كف مف ( )5فقرات ،كاالعتب رية الفردية ،ت كف مف ( )5فقرات( ،انظر ملحؽ (.))1
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 صدق المقياس: صدق المحكمين:للتحقؽ مف الصدؽ الظ ىرم للمقي س ق ـ الب حث بعرض المقي س على ( )9مح ميف مػف العػ مليف فػ
الج معػ ػ ت الفلس ػػطينية كم ػػف ذكم االختصػ ػ ص كالخبػ ػرة (انظ ػػر ملح ػػؽ ( ،))2كت ػػـ إجػ ػ ار التع ػػديؿ عل ػػى
فقرات المقي س كفؽ إرش دات المح ميف ،حيث أصبح المقي س بصكرتو الني ئيػة م كنػ ن مػف ( )36فقػرة،
مكزعة على أربعة مج الت ى  :التأ ير الم ػ ل  ،ت ػكف مػف ( )9فقػرات ،كالدافعيػة اإللي ميػة ،ت ػكف مػف
( )9فقرات ،كاالست رة الف رية ،ت كف مف ( )9فقرات ،كاالعتب رية الفردية ،ت كف مف ( )9فقرات( ،انظر
ملحؽ (.))3

 العينة االستطالعية:ق ـ الب حث بإج ار عينة استطالعية خ رج العينة األس سية ،م كنة مف ( )20معلم ن كمعلمةن مف معلم
كمعلم ت المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ ،كذلؾ مف أجؿ التٌحقؽ مف صدؽ األدكات
ك ب تي  ،مف خالؿ إج ار ات التحقؽ مف الصدؽ كال ب ت اآلتية:

 صدق االتساق الداخمي لممقياستـ التحقػؽ مػف صػدؽ األداة بحسػ ب مع مػؿ االرتبػ ط بيرسػكف ( )Pearson Correlationلفقػرات ػؿ
مج ؿ مع الدرجة ال لية للمج ؿ ،كذلؾ م ىك مكضح ف الجدكؿ (.)2
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جدول ( :)2نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Person correlationلمصفوفة ارتباط كل فقـر مـن فقـرات
المجال مع الدرجة الكمية لممجال.
انرقى

يعبيم ارتببط
بُرضىٌ (ر)

انفقراث

أوالً :انتأحُر انًخبنٍ
٠ظٙش ِشبػشٖ اإل٠غبث١خ ثمٛح رغبٖ اٌّؼٍّ.ٓ١
.0
٠غشط ِف َٛٙاالٔزّبء ٌٍؼًّ فٔ ٟفٛط اٌّؼٍّ.ٓ١
.2
٠زصشف ِغ اٌّؼٍّ ٓ١ثطش٠مخ الئمخ.
.3
٠شذد ػٍ ٝضشٚسح شؼٛس اٌّؼٍّ ٓ١ثبٌٙذف.
.4
ٛ٠ظف اٌمٚ ُ١األخالق أصٕبء اٌزحذس ِغ اٌّؼٍّ.ٓ١
.5
٠حشص ػٍ ٝضشٚسح شؼٛس اٌّؼٍّ ٓ١ثبالٔغغبَ ف ٟاٌّّٙبد اٌ١ِٛ١خ.
.6
٠مذَ ِصٍحخ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍِ ٝصبٌحٗ اٌشخص١خ
.7
٠إوذ ضشٚسح ئحذاس رغ١شاد ئ٠غبث١خ ف ٟاٌّذسعخ
.8
٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌزٕ٠ٛغ ف ٟاعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ
.9
حبَُبً :انذافعُت اإلنهبيُت
٠زحذس ثحّبط حٛي ِب ّ٠ىٓ ئٔغبصٖ
.01
٠ششن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟص١بغخ سؤ٠خ اٌّذسعخ
.00
٠غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاِزالن ِٙبساد االرصبي ٚاٌزٛاصً
.02
ّ٠زٍه ئسادح ل٠ٛخ ٌٍؼًّ ف ٟوً اٌظشٚف
.03
٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرحم١ك األ٘ذاف اٌّذسع١خ
.04
ً
ثؼذ ٔفغٗ ّٔٛرعب ٌحّبعخ اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌؼًّ
.05
٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرطج١ك األفىبس اإلثذاػ١خ
.06
٠غبػذ اٌّؼٍّ١ٌ ٓ١ؼجشٚا ثصذق ػٓ ِؼزمذارُٙ
.07
٠زمجً ٚعٙبد ٔظش اٌّؼٍّ ٓ١اٌّخزٍفخ
.08
حبنخبً :االضتخبرة انفكرَت
٠جحش ػٓ ٚعٙبد ٔظش ِخزٍفخ ػٕذ حً اٌّشىالد
.09
٠شبسن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟص١بغخ األ٘ذاف
.21
٠جحش ػٓ ِصبدس ِزٕٛػخ ٌزط٠ٛش رارٗ
.20
٠شبسن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟرط٠ٛش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ
.22
٠جحش ػٓ ثشاِظ عذ٠ذح إلػذاد اٌّؼٍّٓ١
.23
٠مزشػ طشلب ً ٚأعبٌ١ت عذ٠ذح ٌزط٠ٛش ِٙبساد اٌّؼٍّ ٓ١اٌغذد
.24
٠حشص ػٍ ٝرٕظ ُ١فؼبٌ١بد ٌٍّٕ ٛاٌٌٍّّ ٟٕٙؼٍّٓ١
.25
٠ؼضص اٌؼًّ اٌزؼب ٟٔٚث ٓ١اٌّؼٍّٓ١
.26
٠زمجً آساء اٌّؼٌٍّ ٓ١زم ُ٠ٛػٍّٗ
.27
رابعبً :االعتببرَت انفردَت
٠ؼبًِ اٌّؼٍّ ٓ١ثىً احزشاَ ٚرمذ٠ش
.28
٠غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاعزضّبس ٔمبط اٌمٛح ٌذُٙ٠
.29
٠غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍِ ٝؼبٌغخ ٔمبط اٌضؼف ٌذُٙ٠
.31
٠ؼبًِ عّ١غ اٌّؼٍّ ٓ١ثأصبف
.30
ٕ٠بلش وً ِؼٍُ ػٍ ٝأفشاد
.32
٠ؼًّ ػٍ ٝرؼض٠ض صمخ اٌّؼٍّ ٓ١ثأٔفغُٙ
.33
٠ؼطِ ٟغبحخ وبف١خ ٌىً ِؼٍُ ٌٍم١بَ ثؼٍّٗ.
.34
٠حشص ػٍ ٝئػطبء وً ِؼٍُ دٚسٖ ف ٟإٌمبشبد.
.35
٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌزٛاصً ِغ صِالئ ُٙف ٟاٌّذاسط األخشٜ
.36
** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥0.01دالة إحصائياً عند ()α≥0.05
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انقًُت
االحتًبنُت
()SIG.

**0.81

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

**0.64
**0.89
**0.90
**0.73
**0.81
**0.77
**0.73
**0.90
**0.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

**0.904
**0.861
**0.749
**0.544
**0.778
**0.801
**0.902
**0.906
**0.721

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

**0.82
**0.86
**0.82
**0.84
**0.82
**0.87
**0.87
**0.78
**0.81

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

**0.87
**0.89
**0.81
**0.75
**0.85
**0.80
**0.57
**0.66

تشير المعطي ت الكاردة ف الجدكؿ ( )2إلى أف جميع قيـ مصفكفة ارتب ط فقرات ؿ مج ؿ مػع الدرجػة
ال لية للمج ؿ دالة إحص ئي ن ،مم يشير إلى قكة االتس ؽ الداخل لفقرات ؿ مجػ ؿ مػف مجػ الت القيػ دة
التحكيلية ،كىذا ب لت ل يعبر عف صدؽ فقرات األداة ف قي س م صيغت مف أجؿ قي سو.
كللتحقؽ مػف ذلػؾ قػ ـ الب حث بحػس ب مع مػؿ ارتبػ ط بيرسكف بيف الدرجة ال لية ل ؿ مج ؿ مػع الدرجػة
ال لية لمقي س القي دة التحكيلية كالجدكؿ ( )3يكضح ذلؾ.
جدول ( :)3نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصـفوفة ارتبـاط درجـة كـل مجـال
مع الدرجة الكمية لمقياس القياد التحويمية.
انرقى

انًجبل * انذرجت انكهُت

.0
.2
.3
.4

اٌزأص١ش اٌّضبٌ X ٟاٌذسعخ اٌىٍ١خ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ Xاٌذسعخ اٌىٍ١خ
االعزضبسح اٌفىش٠خ  Xاٌذسعخ اٌىٍ١خ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ  Xاٌذسعخ اٌىٍ١خ

يعبيم ارتببط
بُرضىٌ (ر)

انقًُت
االحتًبنُت
()SIG.

**0.84
**0.92
**0.91
**0.90

1.00
1.00
1.00
1.00

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥0.01دالة إحصائياً عند ()α≥0.05

تش ػػير المعطيػ ػ ت الػ ػكاردة فػ ػ الج ػػدكؿ ( )3إل ػػى أف جمي ػػع ق ػػيـ مص ػػفكفة ارتبػ ػ ط درج ػػة ػػؿ مجػ ػ ؿ م ػػف
مج الت القي دة التحكيلية مع الدرجة ال لية للمقي س دالة إحص ئي ن ،مم يشير إلػى قػكة االتسػ ؽ الػداخل
لفقرات المقي س كأني تشترؾ مع ن ف قي س القي دة التحكيليػة لػدل مػديرم المػدارس األس سػية فػ مديريػة
تربية كتعليـ الخليؿ ،على ضك المقي س الذم تـ اعتم ده.

ج -ثبات مقياس القياد التحويمية:
 الثبات بطريقة االتساق الداخميقػ ـ الب حػػث بحسػ ب ال ب ػ ت بطريقػػة االتسػ ؽ الػػداخل كبحسػ ب مع دلػػة ال ب ػ ت ركنبػ خ ألف ػ  ،كالجػػدكؿ
( )4يكضح ذلؾ:
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جدول ( :)4نتائج معامل ألفا كرونباخ لثبات مقياس القياد التحويمية

المجال

عدد الفقرات

قيمة ألفا

9
9
9
9

1992
1993
1993
1994

36

0.97

اٌزأص١ش اٌّضبٌٟ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ
االعزضبسح اٌفىش٠خ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ
الدرجة الكمية لمقياد التحويمية

تشير المعطي ت الكاردة ف

الجدكؿ ( )4أف جميع قيـ مع مالت ب ت ألف

ركنب خ لجميع مج الت

الدراسة ك ذلؾ للدرجة ال لية مرتفعة ،حيث تراكحت قيـ مع مالت ال ب ت لمج الت القي دة التحكيلية م
بيف ( ،)0.94-0.92كبلغت قيمة مع مؿ ال ب ت ألف

ركنب خ للدرجة ال لية لمقي س القي دة التحكيلية

( ،)0.97مم يشير إلى أف المقي س يتمتع بدرجة ع لية مف ال ب ت كق بؿ العتم ده لتحقيؽ أىداؼ
الدراسة.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:حيث تعمؿ ىذه الطريقة على حس ب مع مؿ االرتب ط بيف درج ت نصف المقي س ،كيتـ تجزئة المقي س
إلى نصفيف مت فئيف ،ـ يتـ إيج د مجمكع درج ت المبحك يف ل ؿ نصؼ مف المقي س ،ـ حس ب
مع مؿ االرتب ط بينيم  ،كتـ استخداـ مع دلة سبيرم ف براكف للتصحيح ،كمع دلة جتم ف ،كقد تكصؿ
الب حث إلى م يأت :
جدول ( )5طريقة التجزئة النصفية لمقياس القياد التحويمية
انًجبل
اٌزأص١ش اٌّضبٌٟ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ
االعزضبسح اٌفىش٠خ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ
انذرجت انكهُت نهقُبدة انتحىَهُت
(*)

عذد
انفقراث

يعبيم
االرتببط

9
9
9
9
36

1989
1989
1986
1986
1988

َتى اعتًبد يعبيم جتًبٌ فٍ حبل عذو تطبوٌ َصفٍ انًقُبش//

(**)

يعبيم االرتببط
انًصحح نطبُريبٌ
براوٌ
1994
1994
1993
1993
**1994

يعبيم جتًبٌ انًصحح
*1990
*1994
*1992
*1992
1993

َتى اعتًبد يعبيم ضبُريبٌ براوٌ فٍ حبل تطبوٌ َصفٍ انًقُبش
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يتضح مف الجدكؿ ( )5أف مع مالت االرتب ط كمع مالت ال ب ت لمج الت الدراسة لي كلجميع فقرات
األداة مرتفعة ،حيث بلغ مع مؿ االرتب ط المصحح للدرجة ال لية لمقي س القي دة التحكيلية (،)0.94
مم يشير إلى أف المقي س على درجة ع لية مف ال ب ت ،كىك يعط

درجة مف ال قة عند استخداـ

المقي س أداة للقي س ف البحث الح ل .

 -0مقياس الصالبة النفسية:
اعتمػػد الب حػػث فػ تطػػكير المقيػ س علػػى مقيػ س مخيمػػر للصػػالبة النفسػػية ( )2002كالػػذم يت ػػكف مػػف
( )47فقػرة مكزعػػة علػػى مجػ الت ال ػة ىػ ( :االلتػزاـ ،كالػػتح ـ ،كالتحػدم) ،حيػػث ت ػػكف المقيػ س الػػذم
أعػػده الب حػػث بصػػكرتو األكليػػة مػػف ( )33فق ػرة مكزعػػة علػػى مج ػ الت ال ػة ى ػ ( :االلت ػزاـ ،كالػػتح ـ،
كالتحدم) (انظر ملحؽ رقـ ،)1كبعد إج ار الدراسة االستطالعية ،تـ استبع د ( )3فقرات ليبقى المقي س
م كنػ ن مػػف ( )30فقػرة مكزعػػة علػػى مجػ الت ال ػة ىػ (االلتػزاـ ،كالػػتح ـ ،كالتحػػدم) ،حيػػث ت ػػكف ػػؿ
مج ؿ مف ( )10فقرات( .انظر ملحؽ رقـ.)3
كمف أجؿ التحقؽ مف صدؽ المقي س ك ب تو :أجرل الب حث عينة استطالعية خ رج العينة األس سية
م كنة مف ( )20معلم ن كمعلمةن مف معلم

كمعلم ت المدارس األس سية ف

مديرية تربية كتعليـ

الخليؿ ،كقد تـ التٌحقؽ مف صدؽ المقي س ك ب تو مف خالؿ إج ار ات التحقؽ مف الصدؽ كال ب ت
اآلتية:
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أ -صدق االتساق الداخمي لمقياس الصالبة النفسية:
جـدول ( :)6نتـائج معامـل االرتبـاط بيرسـون ( )Pearson Correlationلمصـفوفة ارتبـاط كـل فقـر مـن
فقرات كل مجال مع الدرجة الكمية لممجال.
انرقى

يعبيم ارتببط
بُرضىٌ (ر)

انفقراث

أوالً :االنتساو
أفزخش ثبٔزّبئٌّٕٙ ٟزٟ
.0
أٌزضَ ثبٌّشبسوخ ف ٟإٌّبعجبد اٌٛطٕ١خ
.2
أحشص ػٍ ٝاٌّشبسوخ ف ٟإٌشبطبد اٌالِٕٙغ١خ ٌٍّذسعخ وبفخ
.3
أضغ خططٗ اٌّغزمجٍ١خ ٚأو ْٛلبدساً ػٍ ٝرٕف١ز٘ب.
.4
أٌزضَ ثّغبػذح صِالئ ٟأصٕبء ٚلٛػ ُٙف ٟاٌّشىالد.
.5
ٌذ ٞاٌمذسح ػٍ ٝارخبر اٌمشاساد د ْٚاٌزأصش ثأطشاف خبسع١خ.
.6
أحبٚي رط٠ٛش ٔفغٚ ٟاٌجحش ػٓ وً عذ٠ذ.
.7
أٌزضَ ثبٌصذق ف ٟعّ١غ رؼبِالرِ ٟغ صِالئ.ٟ
.8
أػًّ ػٍ ٝرّٕ١خ سٚػ اٌفش٠ك ف ٟاٌؼًّ
.9
أٌزضَ ثبٌّٕبعجبد االعزّبػ١خ فِ ٟغزّغ ِذسعزٗ.
.01
حبَُبً :انتحكى
ً
أوِ ْٛغزؼذا ٌىً ِب ٠زٛلغ حذٚصٗ ِٓ ئشىبٌ١بد داخً اٌّذسعخ
.00
أرخز لشاسار ٟدِ ْٚغبػذح ا٢خشٓ٠
.02
ٌذ ّ
 ٞاالعزؼذاد ٌزحًّ ِغإ١ٌٚخ اٌمشاساد اٌز ٟأرخز٘ب
.03
أعزط١غ اٌغ١طشح ػٍ ٝاٌخٛف ٚاٌزٙذ٠ذاد ف ٟاٌؼًّ
.04
أثبدس ٌحً اٌّشىالد اٌز ٟرٛاعٗ صِالئٟ
.05
أحشص ػٍ ٝضجظ ِشبػشٚ ٞأفؼبالر ٟأصٕبء اٌزؼبًِ ِغ صِالئٟ
.06
أشؼش ثّغإ١ٌٚخ رغبٖ صِالئٟ
.07
أرّزغ ثؼاللخ ِزٛاصٔخ ِغ اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌطالة ٚاٌّغزّغ اٌّحٍٟ
.08
أ٘زُ ثغٛأت اٌؼًّ اٌزؼٍٚ ّٟ١اإلداس ٞوبفخ
.09
أؤِٓ ثأْ ٔغبح٠ ٟؼزّذ ػٍِ ٝب ٌذِ ِٓ ٞؼشفخ ِٙٚبسح
.21
حبنخبً :انتحذٌ
أسغت ثبٌّغبصفخ ف ٟاٌّّٙبد اٌصؼجخ
.20
أعزط١غ اوزشبف األِٛس اٌغبِضخ فِ ٟذسعزٟ
.22
أصش ػٍ ٝرحم١ك أ٘ذافِّٙ ٟب وبٔذ اٌصؼٛثبد
.23
أؤِٓ ثبٌزغ١١ش ٚاٌمذسح ػٍِٛ ٝاعٙزٗ ثٕغبػ
.24
أشؼش ثبٌخٛف ٚاٌمٍك ِٓ األحذاس اٌطبسئخ
.25
أرّزغ ثبٌزٕٛع ٚاالخزالف فِّ ٟبسعخ دٚس ٞاٌم١بدٞ
.26
أشغغ سٚػ إٌّبفغخ اٌشش٠فخ ِغ صِالئٟ
.27
أؤِٓ ثأْ ِٛاعٙخ اٌصؼٛثبد ٚاٌزغٍت ػٍٙ١ب رض٠ذٔ ٟلٛح
.28
أرّزغ ثبٌصجش ٚأرحًّ ضغٛط اٌؼًّ
.29
أرصف ثبٌضجبد ػٍِٛ ٝالفِّٙ ٟب وبٔذ إٌزبئظ
.31
** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥0.01دالة إحصائياً عند ()α≥0.05
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انقًُت
االحتًبنُت

**1.57
**1.57
**1.61
**1.56
**1.60
**1.59
*1.57
**1.58
**1.60
**1.57

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**1.56

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**1.76
**1.57
**1.67
**1.73
**1.54
**1.61
**1.69
**1.65
**1.62
**1.66

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**1.67

**1.54
**1.58
**1.79
**1.80
**1.81
**1.68
**1.72
**1.69

تشير المعطي ت الكاردة ف الجدكؿ ( )6إلى أف معظـ قيـ مصفكفة ارتب ط فقرات ؿ مج ؿ مع الدرجػة
ال ليػػة للمج ػ ؿ دالػػة إحص ػ ئي ن ،مم ػ يشػػير إلػػى قػػكة االتس ػ ؽ الػػداخل لفق ػرات ػػؿ مج ػ ؿ مػػف مج ػ الت
الصالبة النفسية ،كىذا ب لت ل يعبر عف صدؽ فقرات ؿ مج ؿ ف قي س م صيغ مف أجؿ قي سو.
للتحقؽ مػف ذلػؾ قػ ـ الب حث بحػس ب مع مػؿ ارتبػ ط بيرسكف بػيف الدرجػة ال ليػة ل ػؿ مجػ ؿ مػع الدرجػة
ال لية لمقي س الصالبة النفسية كالجدكؿ ( )7يكضح ذلؾ.
جدول ( :)7نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصـفوفة ارتبـاط درجـة كـل مجـال
مع الدرجة الكمية لمقياس الصالبة النفسية.
انرقى
.0
.2
.3

انًجبل * انذرجت انكهُت
االٌزضاَ  Xاٌذسعخ اٌىٍ١خ
اٌزحىُ  Xاٌذسعخ اٌىٍ١خ
اٌزحذ X ٞاٌذسعخ اٌىٍ١خ

يعبيم ارتببط
بُرضىٌ (ر)

انقًُت
االحتًبنُت
()SIG.

**1.87
**1.69
**1.65

1.00
1.00
1.00

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≤0.01دالة إحصائياً عند مستوز داللة ()α≤0.05

تش ػػير المعطيػ ػ ت الػ ػكاردة فػ ػ الج ػػدكؿ ( )7إل ػػى أف جمي ػػع ق ػػيـ مص ػػفكفة ارتبػ ػ ط درج ػػة ػػؿ مجػ ػ ؿ م ػػف
مج الت الصالبة النفسية مع الدرجة ال لية للمقي س دالة إحص ئي ن ،مم يشير إلى قكة االتسػ ؽ الػداخل
لفقرات المقي س كأني تشترؾ مع ن فػ قيػ س الصػالبة النفسػية لػدل المعلمػيف فػ المػدارس األس سػية فػ
الخليؿ مف كجية نظرىـ على ضك المقي س الذم تـ اعتم ده.

 ثبات مقياس الصالبة النفسية: الثبات بطريقة االتساق الداخمي:ق ـ الب حث بحس ب ال ب ت بطريقة االتس ؽ الداخل كبحس ب مع دلة ال ب ت ركنب خ ألف  ،كالجدكؿ
( )8يكضح ذلؾ:
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جدول ( :)8نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات مقياس الصالبة النفسية
انًجبل

عذد انفقراث
01
01
01
31

االٌزضاَ
اٌزحىُ
اٌزحذٞ
انذرجت انكهُت نًقُبش انصالبت انُفطُت

تشير المعطي ت الكاردة ف

قًُت أنفب
1977
1986
1978
1986

الجدكؿ ( )8أف جميع قيـ مع مالت ب ت ألف

ركنب خ لجميع مج الت

الدراسة كللدرجة ال لية جيدة ،حيث تراكحت قيـ مع مالت ال ب ت لمج الت مقي س الصالبة النفسية م
بيف ( ،)0.86-0.77كبلغت قيمة مع مؿ ال ب ت ألف ركنب خ للدرجة ال لية لمقي س الصالبة النفسية
( ،)0.86مم يشير إلى أف المقي س يتمتع بدرجة ع لية مف ال ب ت كق بؿ العتم ده لتحقيؽ أىداؼ
الدراسة.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:حيث تعمؿ ىذه الطريقة على حس ب مع مؿ االرتب ط بيف درج ت نصف المقي س ،كيتـ تجزئة المقي س
إلى نصفيف مت فئيف ،كايج د مجمكع درج ت المبحك يف ل ؿ نصؼ مف المقي س ،ـ حس ب مع مؿ
االرتب ط بينيم  ،كتـ استخداـ مع دلة سبيرم ف براكف للتصحيح ،كمع دلة جتم ف ،كقد تكصؿ الب حث
إلى م يأت :
جدول ( )9طريقة التجزئة النصفية لمقياس الصالبة النفسية
المجال

معامل االرتباط المصحح

عدد الفقرات

معامل

االرتباط

لسبيرمان براون

االلتزام

10

0.50

0.67

التحكم

10

0.77

0.87

التحدي

10

0.50

0.67

الدرجة الكمية لمقياس الصالبة النفسية

30

0.62

0.77

يتضح مف الجدكؿ ( )9أف مع مالت االرتب ط كمع مالت ال ب ت لمج الت الدراسة لي كلجميع فقرات
األداة جيدة ،حيث بلغ مع مؿ ارتب ط سبيرم ف المصحح للدرجة ال لية لمقي س الصالبة النفسية
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( ،) 0.77مم يشير إلى أف المقي س على درجة جيدة مف ال ب ت ،كىك يعطى درجة مف ال قة عند
استخدامو أداة للقي س ف البحث الح ل .

 -3تصحيح المقاييس:
كزعت درج ت اإلج بة على فقرات المق ييس بطريقػة لي ػرت  Likertالخم س  ،حيػث يحػصؿ
المػستجيب علػى ( )5درج ت عندم يجيػب (بدرجة بيرة جدان) )4( ،درجػ ت عنػدم يجيػب (بدرجة
بيرة) )3( ،درجػ ت عنػدم يجيػب (بدرجة متكسطة) ،كدرجتػيف عنػدم يجيػب (بدرجة قليلة) ،كدرجػة
كاحػدة عنػدم يجيػب (بدرجة قليلة جدان).
بعد إعط اتج ى ت أفراد العينة أرق م تم ؿ أكزان التج ى تيـ مف ( ،)1-5تـ حس ب فرؽ أدنى قيمة
كى ( )1مف أعلى قيمة كى  4 = 5كىك م يسمى المدل.
كتـ تقسيـ المدل إلى الث فئ ت.
طكؿ الفئة = 1.33 = 3 ÷ 4
بعد ىذا اإلج ار  ،تـ إض فة طكؿ الفئة إلى الحد األدنى للفئة كىك ( ،)1ليصبح:
الحد األعلى للفئة األكلى = الحد األعلى للفئة األكلى = 2.33 = 1.33 + 1
ن رر ىذه العملية ف الفئة ال نية كال ل ة لنحصؿ على البي ن ت المكضحة ف الجدكؿ ( )10الذم يكضح
فئ ت المتكسط ت الحس بية لتحديد درجة المكافقة لدل أفراد عينة الدراسة حكؿ الصالبة النفسية لدييـ.
جــدول ( :)11فئــات المتوســطات الحســابية لتحديــد درجــة الموافقــة أف ـراد عينــة الدراســة حــول مــدز ممارســة
مديري المدارس في تربية وتعميم الخميل لمقياد التحويمية ،ومستوز الصالبة النفسية لممعممين
فئبث انًتىضط انحطببٍ
2933-0911

درجت انًىافقت
ِٕخفضخ

3967-2934

ِزٛعطخ

5911-3968

ِشرفؼخ
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خامساً :إجراءات الدراسة
 تػػـ الرجػػكع إلػػى م ػ أتػػيح مػػف األدب التربػػكم المػ ػرتبط بمتغي ػرات الد ارسػػة -الػػذم س ػ عد الب حػػث علػػى
ت كيف خلفية علمية لمكضكع الدراسة.-
 ق ػ ـ الب حػػث بػػإج ار ات تطػػكير مق ػ ييس الد ارسػػة ف ػ صػػكرتي األكليػػة ،كتػػـ تح يمي ػ كتعػػديلي حتػػى
أصبحت مالئمة للدراسة الح لية كمتكافقة مع طبيعة مجتمع الدراسة.
 تػػـ عػػرض المق ػ ييس علػػى ( )9مح مػػيف مػػف الع ػ مليف ف ػ الج مع ػ ت الفلسػػطينية ذكم االختص ػ ص
كالخبرة؛ مف أجؿ تح يـ أدكات الدراسة للتأ د مف صالحيتي كصي غة فقراتي .
 قػ ـ الب حػػث بػػإج ار عينػػة اسػػتطالعية م كنػػة مػػف ( )20معلمػ ن كمعلمػةن مػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ
ك ب ت أدكات الدراسة.
 ق ـ الب حث بإج ار ات اختي ر لعينة الدراسة كفؽ األسس العلمية كاإلحص ئية الصحيحة.
 ق ػ ـ الب حػػث بػػإج ار ات تكزيػػع مق ػ ييس الد ارسػػة علػػى أف ػراد العينػػة كذلػػؾ عػػف طريػػؽ تكزيػػع مق ػ ييس
الد ارسػة إل تركنيػ ن مػف خػالؿ ( ،)google formsكمػف ػـ تػـ اسػتقب ؿ الػردكد كفرزىػ كتبكيبيػ ؛ ليػتـ
بعد ذلؾ البد بإج ار المع لج ت اإلحص ئية الالزمة.

سادساً :األسالي اإلحصائية
اعتمد الب حث ف تحليؿ بي ن ت دراستو -بعد تطبيؽ المق ييس على أفراد عينة الدراسة -حزمة البرامج
االحص ئية للعلكـ االجتم عية.
)SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (26

كاستخدمت االختب رات اإلحص ئية اآلتية:
 الت ػ ػ ػ اررات كاألكزاف النس ػ ػػبية ،تس ػ ػػتخدـ لمعرف ػ ػػة خصػ ػ ػ ئص العين ػ ػػة الديمكغرافي ػ ػػة ،كالنس ػ ػػب المئكي ػ ػػة
للمتكسط ت الحس بية.
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 المتكسػ ػػط ت الحس ػ ػ بية ،كاالنح ارف ػ ػ ت المعي ريػ ػػة ،تسػ ػػتخدـ لمعرفػ ػػة مػ ػػدل مم رسػ ػػة مػ ػػديرم المػ ػػدارس
األس سية ف تربية الخليؿ للقي دة التحكيلية ،كمعرفػة مسػتكل الصػالبة النفسػية لػدل معلمػ المػدارس
األس سية ف تربية الخليؿ.
 اختب ر ركنب خ ألف لمعرفة ب ت فقرات أدكات الدراسة.
 مع مؿ ارتب ط سبيرم ف براكف لمعرفة ال ب ت بطريقة التجزئة النصفية.
 مع مؿ االرتب ط بيرسكف ( )Pearson Correlationلمعرفة صدؽ فقرات األدكات ،كمعرفة العالقة
بػػيف القيػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية مػػف جيػػة كبػػيف الصػػالبة النفسػػية لػػدل معلمػ
المدارس األس سية مف جية أخرل.
 مع مػػؿ ارتب ػ ط نػػداؿ ت ػ ك (ب) ( )Kendall's tau-bلقي ػ س قػػكة العالقػػة كاتج ىي ػ بػػيف (القي ػ دة
التحكيلية كالصالبة النفسية) كبيف فئ ت المتغيرات الديمكغرافية ألفراد عينة الدراسة.
 اختب ر (ز) ( )Z-testإليج د الفركؽ ف قكة العالقة االرتب طية حسب فئ ت المتغيرات الديمكغرافية
ألفراد عينة الدراسة.
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة

الفصل الرابع
يتضمف ىذا الفصؿ عرض ن لنت ئج الدراسة ،حسب أسئلة كفرضي ت الدراسة.

النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
اإلجابــة عــن الس ـؤال الــرئيس :ىــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري المــدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممين من وجية نظرىم؟
لإلج بة على السؤاؿ الرئيس ،تـ تحكيلو إلى الفرضية اآلتية:
الفرضــية األولــى :ال تكجػػد عالقػػة ارتب طيػػة ذات داللػػة إحصػ ئية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف
القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم الم ػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربي ػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفس ػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ.
لفحص ىذه الفرضية ،استخدـ مع مؿ ارتب ط بيرسػكف ( )Pearson Correlationإليجػ د العالقػة بػيف
القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم الم ػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربي ػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفس ػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ ،م ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ (.)11
جـــدول ( :)11يبـــين نتـــائج معامـــل ارتبـــاط بيرســـون لمعالقـــة بـــين القيـــاد التحويميـــة لـــدز مـــديري المـــدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممين من وجية نظرىم
يجبالث انصالبت انُفطُت
انتحكى
االنتساو
يطتىي
يطتىي
(ر)
(ر)
انذالنت
انذالنت
**0.000 0.543** 0.000 0.577

انتحذٌ
يطتىي
(ر)
انذالنت
**0.000 0.550

انذرجت انكهُت
نهصالبت انُفطُت
يطتىي
(ر)
انذالنت
**0.000 0.618

انذافعُت اإلنهبيُت

**0.539

0.000

**0.510

0.000

**0.521

0.000

**0.581

0.000

االضتخبرة انفكرَت

**0.475

0.000

**0.442

0.000

**0.449

0.000

**0.505

0.000

االعتببرَت انفردَت

**0.529

0.000

**0.509

0.000

**0.491

0.000

**0.565

0.000

انذرجت انكهُت نهقُبدة
انتحىَهُت

**0.622

0.000

**0.589

0.000

**0.590

0.000

**0.666

0.000

يجبالث انقُبدة انتحىَهُت
انتأحُر انًخبنٍ

** دانت إحصبئُب عُذ يطتىي انذالنت () ≤1910
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تشير المعطي ت الكاردة ف الجدكؿ ( )11إلى كجكد عالقة ارتب طية طردية كدالة إحص ئي ن بيف الدرجـة
الكمية لمقياد التحويمية لدل مديرم المدارس األس سية ف مديرية تربيػة كتعلػيـ الخليػؿ والدرجـة الكميـة
لمصـــالبة النفســـية للمعلم ػػيف ،حي ػػث بل ػػغ مع م ػػؿ االرتبػ ػ ط للعالق ػػة ب ػػيف القيػ ػ دة التحكيلي ػػة ل ػػدل م ػػديرم
المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية لػػدل المعلمػػيف ( )0.666بداللػػة إحصػ ئية ( ،)0.000كىػػذا يػػدؿ
عل ػػى أن ػػو لمػ ػ زاد تطبي ػػؽ م ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية للقيػ ػ دة التحكيلي ػػة زادت الص ػػالبة النفس ػػية ل ػػدل
المعلميف ،كالع س صحيح.
كيتبيف مف البي ن ت الكاردة ف الجدكؿ ( )11م يأت :
 كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة طرديػػة بػػيف التــأثير المثــالي لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كبػػيف الصــالبة
النفسية بأبعادىا (االلتزام ،والتحدي ،والتحكم) لدل المعلميف ،حيث بلغت معػ مالت االرتبػ ط بيػنيـ
علػػى الترتيػػب ( )0.550 ،0.543 ،0.577 ،0.618بداللػػة إحصػ ئية ( ،)0.000كىػػذا يعنػ أنػػو
لمػ ػ زاد تطبي ػػؽ الت ػػأ ير الم ػ ػ ل ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية زادت الص ػػالبة النفس ػػية بأبع دىػ ػ
(االلتزاـ ،كالتحدم ،كالتح ـ) لدل المعلميف ،كالع س صحيح.
 كجكد عالقة ارتب طية طردية بػيف الدافعية اإللياميـة لػدل مػديرم المػدارس األس سػية كبػيف الصـالبة
النفسية بأبعادىا (االلتزام ،والتحدي ،والتحكم) لدل المعلميف ،حيث بلغت معػ مالت االرتبػ ط بيػنيـ
علػػى الترتيػػب ( )0.521 ،0.510 ،0.539 ،0.581بداللػػة إحصػ ئية ( ،)0.000كىػػذا يعنػ أنػػو
لم ػ زاد تطبيػػؽ الدافعيػػة اإللي ميػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية زادت الصػػالبة النفسػػية بأبع دى ػ
(االلتزاـ ،كالتحدم ،كالتح ـ) لدل المعلميف ،كالع س صحيح.
 كجكد عالقػة ارتب طيػة طرديػة بػيف االسـتثار الفكريـة لػدل مػديرم المػدارس األس سػية كبػيف الصـالبة
النفسية بأبعادىا (االلتزام ،والتحدي ،والتحكم) لدل المعلميف ،حيث بلغت معػ مالت االرتبػ ط بيػنيـ
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علػػى الترتيػػب ( )0.449 ،0.442 ،0.475 ،0.505بداللػػة إحصػ ئية ( ،)0.000كىػػذا يعنػ أنػػو
لم ػ زاد تطبيػػؽ االسػػت رة الف ريػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية زادت الصػػالبة النفسػػية بأبع دى ػ
(االلتزاـ ،كالتحدم ،كالتح ـ) لدل المعلميف ،كالع س صحيح.
 كجكد عالقة ارتب طية طردية بيف االعتبارية الفرديـة لػدل مػديرم المػدارس األس سػية كبػيف الصـالبة
النفسية بأبعادىا (االلتزام ،والتحدي ،والتحكم) لدل المعلميف ،حيث بلغت معػ مالت االرتبػ ط بيػنيـ
علػػى الترتيػػب ( )0.591 ،0.509 ،0.529 ،0.565بداللػػة إحصػ ئية ( ،)0.000كىػػذا يعنػ أنػػو
لمػ زاد تطبيػػؽ االعتب ريػػة الفرديػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية زادت الصػػالبة النفسػػية بأبع دى ػ
(االلتزاـ ،كالتحدم ،كالتح ـ) لدل المعلميف ،كالع س صحيح.
اإلجابة عن السؤال األول :ما مستوز ممارسـة مـديري المـدارس األساسـية فـي مديريـة تربيـة وتعمـيم
الخميل لمقياد التحويمية؟
لإلج بػػة عػػف الس ػؤاؿ األكؿ ،تػػـ حس ػ ب المتكسػػط ت الحس ػ بية كاالنح ارف ػ ت المعي ريػػة كاألكزاف النسػػبية
لمستكل مم رسة مديرم المدارس األس سية ف مديرية تربيػة كتعلػيـ الخليػؿ للقيػ دة التحكيليػة .كذلػؾ مػ
ىك مكضح ف الجدكؿ (:)12
جـــدول ( :)12المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة واألوزان النســـبية لمســـتوز ممارســـة مـــديري
المدارس األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل لمقياد التحويمية ،مرتبة تنازلياً حس األىمية
رقى
انفقرة
5
8
4
9
3
2
7
6

انفقرة
ٛ٠ظف اٌمٚ ُ١األخالق أصٕبء اٌزحذس ِغ اٌّؼٍّٓ١
٠إوذ ضشٚسح ئحذاس رغ١شاد ئ٠غبث١خ ف ٟاٌّذسعخ
٠شذد ػٍ ٝضشٚسح شؼٛس اٌّؼٍّ ٓ١ثبٌٙذف
٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌزٕ٠ٛغ ف ٟاعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ
٠زصشف ِغ اٌّؼٍّ ٓ١ثطش٠مخ الئمخ
٠غشط ِف َٛٙاالٔزّبء ٌٍؼًّ فٔ ٟفٛط اٌّؼٍّٓ١
٠مذَ ِصٍحخ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍِ ٝصبٌحٗ اٌشخص١خ
٠حرررشص ػٍررر ٝضرررشٚسح شرررؼٛس اٌّؼٍّررر ٓ١ثبالٔغرررغبَ فرررٟ
اٌّّٙبد اٌ١ِٛ١خ
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انًتىضط
انحطببٍ
3.49
3.46
3.37
3.35
3.29
3.28
3.26
3.26

االَحراف
انًعُبرٌ
1.33
1.34
1.29
1.31
1.38
1.35
1.30
1.33

انىزٌ
انُطبٍ %
69.8
69.2
67.4
67.0
65.8
65.6
65.2
65.2

انرتبت
0
2
3
4
5
6
7
7

درجت
انًىافقت
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ

رقى
انفقرة
٠ظٙش ِشبػشٖ اإل٠غبث١خ ثمٛح رغبٖ اٌّؼٍّٓ١
1
انذرجت انكهُت نهتأحُر انًخبنٍ
٠ 10زحذس ثحّبط حٛي ِب ّ٠ىٓ ئٔغبصٖ
٠ 14شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرحم١ك األ٘ذاف اٌّذسع١خ
٠ 12غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاِزالن ِٙبساد االرصبي ٚاٌزٛاصً
٠ 17غبػذ اٌّؼٍّ١ٌ ٓ١ؼجشٚا ثصذق ػٓ ِؼزمذارُٙ
ّ٠ 13زٍه ئسادح ل٠ٛخ ٌٍؼًّ ف ٟوً اٌظشٚف
٠ 16شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرطج١ك األفىبس اإلثذاػ١خ
٠ 11ششن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟص١بغخ سؤ٠خ اٌّذسعخ
٠ 15ؼذ ٔفغٗ ّٔٛرعب ً ٌحّبعخ اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌؼًّ
٠ 18زمجً ٚعٙبد ٔظش اٌّؼٍّ ٓ١اٌّخزٍفخ
انذرجت انكهُت نهذافعُت اإلنهبيُت
٠ 24مزشػ طشلب ً ٚأعبٌ١ت عذ٠ذح ٌزط٠ٛش ِٙبساد اٌّؼٍّ ٓ١اٌغذد
٠ 26ؼضص اٌؼًّ اٌزؼب ٟٔٚث ٓ١اٌّؼٍّٓ١
٠ 22شبسن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟرط٠ٛش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ
٠ 23جحش ػٓ ثشاِظ عذ٠ذح إلػذاد اٌّؼٍّٓ١
٠ 25حشص ػٍ ٝرٕظ ُ١فؼبٌ١بد ٌٍّٕ ٛاٌٌٍّّ ٟٕٙؼٍّٓ١
٠ 19جحش ػٓ ٚعٙبد ٔظش ِخزٍفخ ػٕذ حً اٌّشىالد
٠ 21جحش ػٓ ِصبدس ِزٕٛػخ ٌزط٠ٛش رارٗ
٠ 20شبسن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟص١بغخ األ٘ذاف
٠ 27زمجً آساء اٌّؼٌٍّ ٓ١زم ُ٠ٛػٍّٗ
انذرجت انكهُت نالضتخبرة انفكرَت
ٕ٠ 32بلش وً ِؼٍُ ػٍ ٝأفشاد
٠ 28ؼبًِ اٌّؼٍّ ٓ١ثىً احزشاَ ٚرمذ٠ش
٠ 33ؼًّ ػٍ ٝرؼض٠ض صمخ اٌّؼٍّ ٓ١ثأٔفغُٙ
٠ 29غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاعزضّبس ٔمبط اٌمٛح ٌذُٙ٠
٠ 30غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍِ ٝؼبٌغخ ٔمبط اٌضؼف ٌذُٙ٠
٠ 34ؼطِ ٟغبحخ وبف١خ ٌىً ِؼٍُ ٌٍم١بَ ثؼٍّٗ
٠ 36شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌزٛاصً ِغ صِالئ ُٙف ٟاٌّذاسط
األخشٜ
٠ 31ؼبًِ عّ١غ اٌّؼٍّ ٓ١ثأصبف
٠ 35حشص ػٍ ٝئػطبء وً ِؼٍُ دٚسٖ ف ٟإٌمبشبد.
انذرجت انكهُت نالعتببرَت انفردَت
انذرجت انكهُت نهقُبدة انتحىَهُت
انفقرة

انًتىضط
انحطببٍ
3.19
3.33
3.34
3.33
3.33
3.31
3.31
3.29
3.26
3.24
3.23
3.29
3.42
3.38
3.31
3.28
3.26
3.25
3.22
3.20
3.19
3.28
3.38
3.36
3.33
3.32
3.32
3.29
3.23

االَحراف
انًعُبرٌ
1.27
1.32
1.23
1.33
1.28
1.31
1.33
1.31
1.24
1.31
1.30
1.29
1.29
1.29
1.31
1.31
1.25
1.28
1.30
1.30
1.39
1.30
1.29
1.42
1.34
1.32
1.32
1.32
1.36

انىزٌ
انُطبٍ %
63.8
66.6
66.8
66.6
66.6
66.2
66.2
65.8
65.2
64.8
64.6
65.8
68.4
67.6
66.2
65.6
65.2
65.0
64.4
64.0
63.8
65.6
67.6
67.2
66.6
66.4
66.4
65.8
64.6

3.22
3.22
3.29
3.30

1.31
1.35
1.34
1.31

64.4
64.4
65.8
66.0

انرتبت
8
0
0
2
2
3
3
4
5
6
7
2
0
2
3
4
5
6
7
8
9
3
0
2
3
4
4
5
6

درجت
انًىافقت
ِزٛعطخ
يتىضطت
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
يتىضطت
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
يتىضطت
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ

ِزٛعطخ
7
ِزٛعطخ
7
يتىضطت
2
يتىضطت

تشػػير المعطي ػ ت ال ػكاردة ف ػ الجػػدكؿ ( )12أف مسػػتكل مم رسػػة مػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة
تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ للقي ػ دة التحكيليػػة ج ػ بدرجػػة متكسػػطة ،إذ بلػػغ المتكسػػط الحس ػ ب للدرجػػة ال ليػػة
للقيػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية فػ تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ ( )3.30بنسػػبة مئكيػػة بلغػػت
(.)66.0%
كيتضح مف الجدكؿ ( )12م يأت :
76

 حصػؿ مجػ ؿ التػأ ير الم ػ ل علػى المر ػػز األكؿ بمتكسػط حسػ ب بلػغ ( )3.33كنسػبة مئكيػة بلغػػت
( ،)%66.6كحص ػػلت الفقػ ػرة ( )5عل ػػى أعل ػػى درج ػػة مكافق ػػة ب لنس ػػبة للت ػػأ ير الم ػ ػ ل  ،التػ ػ نص ػػي
(يكظؼ القيـ كاألخالؽ أ ن التحدث مع المعلميف) ،بينم حصلت الفقرة ( )1على أقؿ درجة مكافقة
ب لنسبة للتأ ير الم ل  ،الت نصي (يظير مش عره اإليج بية بقكة تج ه المعلميف).
 ج ف المر ز ال ػ ن مجػ ؿ الدافعيػة اإللي ميػة ،بمتكسػط حسػ ب بلػغ ( )3.29كنسػبة مئكيػة بلغػت
( ،)%65.8كحصلت الفقػرة ( )10علػى أعلػى درجػة مكافقػة ب لنسػبة للدافعيػة اإللي ميػة ،التػ نصػي
(يتحدث بحم س حكؿ مػ يم ػف إنجػ زه) ،بينمػ حصػلت الفقػرة ( )18علػى أقػؿ درجػة مكافقػة ب لنسػبة
للدافعية اإللي مية ،الت نصي (يتقبؿ كجي ت نظر المعلميف المختلفة).
 احتؿ المر ز ال ن

ذلؾ مج ؿ االعتب رية الفردية بمتكسط حس ب بلغ ( )3.29كنسبة مئكية بلغت

( ،)%65.8كحصلت الفقرة ( )32على أعلػى درجػة مكافقػة ب لنسػبة لالعتب ريػة الفرديػة ،التػ نصػي
(ين قش ؿ معلـ على انفراد) ،بينم حصلت الفقػرة ( )35علػى أقػؿ درجػة مكافقػة ب لنسػبة لالعتب ريػة
الفردية ،الت نصي (يحرص على إعط

ؿ معلـ دكره ف النق ش ت).

 أم المر ز ال لث ف حتلو مج ؿ االست رة الف رية ،بمتكسط حس ب بلغ ( )3.28كنسػبة مئكيػة بلغػت
( ،)%65.6كحصػلت الفقػرة ( )24علػػى أعلػػى درجػػة مكافقػػة ب لنسػػبة لمجػ ؿ االسػػت رة الف ريػػة ،التػ
نصػػي (يقتػػرح طرق ػ ن كأس ػ ليب جديػػدة لتطػػكير مي ػ رات المعلمػػيف الجػػدد) ،بينم ػ حصػػلت الفق ػرة ()27
علػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة ب لنسػػبة لمج ػ ؿ االسػػت رة الف ريػػة ،الت ػ نصػػي (يتقبػػؿ آ ار المعلمػػيف لتقػػكيـ
عملو).

77

اإلجابة عن السؤال الثاني :ما مستوز الصالبة النفسية لدز معممي المـدارس األساسـية فـي مديريـة
تربية وتعميم الخميل من وجية نظرىم؟
لإلج بػػة عػػف الس ػؤاؿ ال ػ ن  ،تػػـ حس ػ ب المتكسػػط ت الحس ػ بية كاالنح ارف ػ ت المعي ريػػة كاألكزاف النسػػبية
لمسػػتكل الصػػالبة النفسػػية لػػدل معلم ػ المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ مػػف كجيػػة
نظرىـ .كذلؾ م ىك مكضح ف الجدكؿ (:)13
جدول ( :)13المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة واألوزان النسـبية لمسـتوز الصـالبة النفسـية لـدز
معممي المدارس األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل من وجية نظرىم ،مرتبة تنازلياً حس األىمية
رقن
الفقرة
1
8
7
9
2
10
6
5
4
3

الفقرة

أفرخش تاَرًائً نًُٓرً
أنرضو تانصذق فً جًٍع ذعايالذً يع صيالئً
أحأل ذغٌٕش َفسً ٔانثحس عٍ كم جذٌذ
أعًم عهى ذًٍُح سٔح انفشٌك فً انعًم
أنرضو تانًشاسكح فً انًُاسثاخ انٕعٍُح
أنرضو تانًُاسثاخ االجرًاعٍح فً يجرًع يذسسرً
نذي انمذسج عهى اذخار انمشاساخ دٌٔ انرأشش تأعشاف خاسجٍح
أنرضو تًساعذج صيالئً أشُاء ٔلٕعٓى فً انًشكالخ
أضع خغغاً يسرمثهٍح ٔأكٌٕ لادساً عهى ذُفٍزْا
أحررش عهررى انًشرراسكح فررً انُشرراعاخ اناليُٓجٍررح نهًذسسررح
كافح
الدرجت الكلٍت لاللتسام
 13نذيّ االسرعذاد نرحًم يسإٔنٍح انمشاساخ انرً أذخزْا
 20أؤيٍ تأٌ َجاحً ٌعرًذ عهى يا نذي يٍ يعشفح ٔيٓاسج
 16أحررش عهررى ضررثظ يشرراعشي ٔاَفعرراالذً أشُرراء انرعايررم يررع
صيالئً
 17أشعش تًسإٔنٍح ذجاِ صيالئً
 18أذًرع تعاللح يرٕاصَح يع انًعهًٍٍ ٔانغالب ٔانًجرًع انًحهً
 19أْرى تجٕاَة انعًم انرعهًًٍ ٔاإلداسي كافح
 12أذخز لشاساذً نٕحذي دٌٔ يساعذج اَخشٌٍ
 14أسرغٍع انسٍغشج عهى انخٕف ٔانرٓذٌذاخ فً انعًم
 15أتادس نحم انًشكالخ انرً ذٕاجّ صيالئً
 11أكرررٌٕ يسررررعذاً نكرررم يرررا ٌرٕلرررع حذٔشرررّ يرررٍ ئشررركانٍاخ داخرررم
انًذسسح
الدرجت الكلٍت للتحكن
 29أذًرع تانصثش ٔأذحًم ضغٕط انعًم
أذصف تانصثاخ عهى يٕالفً يًٓا كاَد انُرائج
30
 26أذًرع تانرُٕع ٔاالخرالف فً يًاسسح دٔسي انمٍادي
 28أؤيٍ تأٌ يٕاجٓح انصعٕتاخ ٔانرغهة عهٍٓا ذضٌذًَ لٕج
 24أؤيٍ تانرغٍٍش ٔانمذسج عهى يٕاجٓرّ تُجاح
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الوتىسط
الحسابً
3.66
3.54
3.53
3.52
3.52
3.52
3.45
3.44
3.42
3.35

االًحراف
الوعٍاري
1.35
1.42
1.35
1.33
1.35
1.35
1.34
1.35
1.31
1.36

الىزى
الٌسبً %
73.2
70.8
70.6
70.4
70.4
70.4
69.0
68.8
68.4
67.0

0
2
3
4
4
4
5
6
7
8

3.49
3.58
3.52
3.51

1.35
1.27
1.32
1.29

69.8
71.6
70.4
70.2

0
0
2
3

هتىسطت
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح

3.48
3.46
3.45
3.41
3.39
3.39
3.36

1.33
1.36
1.36
1.26
1.35
1.38
1.33

69.6
69.2
69.0
68.2
67.8
67.8
67.2

4
5
6
7
8
8
9

يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح

3.45
3.54
3.51
3.49
3.49
3.46

1.32
1.34
1.34
1.28
1.32
1.35

69.0
70.8
70.2
69.8
69.8
69.2

2
0
2
3
3
4

هتىسطت
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح

الرتبت

درجت
الوىافقت
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح
يرٕسغح

الوتىسط
الحسابً
3.42
3.39
3.36
3.28
3.25
3.42
3.45

رقن
الفقرة
 27أشجع سٔح انًُافسح انششٌفح يع صيالئً
 23أصش عهى ذحمٍك أْذافً يًٓا كاَد انصعٕتاخ
 22أسرغٍع اكرشاف األيٕس انغايضح فً يذسسرً
 25أشعش تانخٕف ٔانمهك يٍ األحذاز انغاسئح
 21أسغة انًجاصفح تانًًٓاخ انصعثح
الدرجت الكلٍت للتحدي
الدرجت الكلٍت للصالبت الٌفسٍت
الفقرة

االًحراف
الوعٍاري
1.34
1.39
1.36
1.31
1.27
1.33
1.34

الىزى
الٌسبً %
68.4
67.8
67.2
65.6
65.0
68.4
69.0

درجت
الرتبت
الوىافقت
يرٕسغح
5
يرٕسغح
6
يرٕسغح
7
يرٕسغح
8
يرٕسغح
9
هتىسطت
3
هتىسطت

تشير المعطي ت الكاردة ف الجدكؿ ( )13أف مسػتكل الصػالبة النفسػية لػدل معلمػ المػدارس األس سػية
ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ مف كجية نظرىـ ج بدرجة متكسطة ،إذ بلغ المتكسط الحس ب للدرجة
ال لية الصالبة النفسية لدل معلم المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ مف كجية نظرىـ
( )3.45بنسبة مئكية بلغت (.)69.0%
م يتضح مف الجدكؿ ( )3.4م يأت :
 حصػ ػػؿ مج ػ ػ ؿ االلت ػ ػزاـ علػ ػػى المر ػ ػػز األكؿ بمتكسػ ػػط حس ػ ػ ب بلػ ػػغ ( )3.49كنسػ ػػبة مئكيػ ػػة بلغػ ػػت
( ،)%69.8كحص ػػلت الفقػ ػرة ( )1عل ػػى أعل ػػى درج ػػة مكافق ػػة ب لنس ػػبة لمجػ ػ ؿ االلتػ ػزاـ ،التػ ػ نص ػػي
(أفتخر ب نتم ئ لمينتػ ) ،بينمػ حصػلت الفقػرة ( )3علػى أقػؿ درجػة مكافقػة ب لنسػبة لمجػ ؿ االلتػزاـ،
الت نصي (أحرص على المش ر ة ف

فة النش ط ت الالمنيجية للمدرسة).

 ج ف المر ز ال ن مج ؿ التح ـ ،بمتكسط حس ب بلغ ( )3.45كنسبة مئكية بلغت (،)%69.0
ػدم االسػػتعداد لتحمػػؿ
كحصػلت الفقػرة ( )13علػػى أعلػػى درجػػة مكافقػػة لمجػ ؿ الػػتح ـ ،التػ نصػػي (لػ ٌ
مسػػؤكلية القػ اررات التػ أتخػذى ) ،بينمػ حصػػلت الفقػرة ( )11علػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة ب لنسػػبة لمجػ ؿ
التح ـ ،الت نصي (أ كف مستعدان ل ؿ م يتكقع حدك و مف إش لي ت داخؿ المدرسة).
 أم ػ ػ المر ػ ػػز ال لػ ػػث ف حتلػ ػػو مج ػ ػ ؿ التحػ ػػدم ،بمتكسػ ػػط حس ػ ػ ب بلػ ػػغ ( )3.42كنسػ ػػبة مئكيػ ػػة بلغػ ػػت
( ،)%68.4كحصػػلت الفق ػرة ( )29علػػى أعلػػى درجػػة مكافقػػة ب لنسػػبة لمج ػ ؿ التحػػدم ،الت ػ نصػػي
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(أتمتع ب لصػبر كأتحمػؿ ضػغكط العمػؿ) ،بينمػ حصػلت الفقػرة ( )21علػى أقػؿ درجػة مكافقػة ب لنسػبة
لمج ؿ التحدم ،الت نصي (أرغب المج زفة ب لميم ت الصعبة).
اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث :ىــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري المــدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممـين مـن وجيـة نظـرىم وبـين فئـات
متغيرات( :النوع االجتماعي لممعمم ،سنوات الخبر في التدريس ،المؤىل العممي ،والتخصص)؟
لإلج بة عف السؤاؿ ال لث ،تـ تحكيلو إلى الفرضي ت اآلتية:
الفرضــية الثانيــة :ال توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري المــدارس األساســية فــي
مديرية تربية وتعميم الخميل والصـالبة النفسـية لممعممـين مـن وجيـة نظـرىم وبـين فئـات متغيـر النـوع
االجتماعي لممعمم.
الختب ر الفرضػية ال نيػة ،تػـ إيجػ د العالقػة االرتب طيػة بػيف القيػ دة التحكيليػة لمػديرم المػدارس األس سػية
ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلمػيف مػف كجيػة نظػرىـ ل ػؿ فئػة مػف فئػ ت متغيػر
النكع االجتم ع للمعلـ (ذ ر ،أن ى) ،م تـ استخداـ االختب ر الزائ ( )Z-testلبي ف الفركؽ فػ قػكة
العالقػػة االرتب طيػػة حسػػب فئ ػ ت متغيػػر النػػكع االجتم ػ ع للمعلػػـ ،كذلػػؾ م ػ ىػػك مكضػػح ف ػ الجػػدكؿ
(:)14
جدول ( :)14معامالت االرتباط بين القياد التحويمية والصالبة النفسية وبين فئات متغيـر النـوع االجتمـاعي،
واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ

انُىع االجتًبعٍ نهًعهى
انكهٍ ()422
إَبث ()050
ركىر ()248
P
R
P
R
P
R
0.000 0.374 0.000 0.321 0.000 0.446
0.000 0.376 0.000 0.306 0.000 0.467
0.000 0.370 0.000 0.303 0.000 0.462
0.000 0.394 0.000 0.323 0.000 0.487
0.000 0.362 0.000 0.293 0.000 0.457
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قًُت
()Z

انذالنت
اإلحصبئُت

-3.74
-3.19
-2.18
-3.37
-5.25

0.000
0.001
0.029
0.001
0.000

انعالقبث
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت

انُىع االجتًبعٍ نهًعهى
انكهٍ ()422
إَبث ()050
ركىر ()248
P
R
P
R
P
R
0.000
-4.40 0.000 0.353 0.000 0.281 0.000 0.449
0.001
-3.20 0.000 0.358 0.000 0.285 0.000 0.468
0.000
-4.65 0.000 0.379 0.000 0.299 0.000 0.497
0.000
-4.80 0.000 0.320 0.000 0.223 0.000 0.462
0.000
-4.10 0.000 0.302 0.000 0.202 0.000 0.442
0.002
-3.14 0.000 0.288 0.000 0.209 0.000 0.401
0.000
-4.34 0.000 0.316 0.000 0.208 0.000 0.476
0.000
-4.57 0.000 0.340 0.000 0.275 0.000 0.427
0.000
-4.19 0.000 0.362 0.000 0.262 0.000 0.506
0.004
-2.88 0.000 0.330 0.000 0.234 0.000 0.469
0.000
-4.17 0.000 0.357 0.000 0.260 0.000 0.499
0.000
-5.05 0.000 0.381 0.000 0.320 0.000 0.465
0.000
-4.66 0.000 0.385 0.000 0.300 0.000 0.500
0.001
-3.28 0.000 0.375 0.000 0.292 0.000 0.495
0.000
-4.93 0.000 0.398 0.000 0.308 0.000 0.528
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b
قًُت
()Z

انذالنت
اإلحصبئُت

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ (:)14
 كج ػػكد عالق ػػة ارتب طي ػػة مكجب ػػة ب ػػيف القيػ ػ دة التحكيلي ػػة كمج التيػ ػ ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية
كالصػػالبة النفسػػية كمج التي ػ للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ تعػػزل لمتغيػػر النػػكع االجتم ػ ع للمعلػػـ،
حيػػث يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ ( )14أف معػ مالت االرتبػ ط للمتغيػريف القيػ دة التحكيليػػة كمج التيػ لػػدل
م ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية كالص ػػالبة النفس ػػية كمج التيػ ػ للمعلم ػػيف قيميػ ػ متكس ػػطة عن ػػد ال ػػذ كر
كاإلن ػ ث ،كدالػػة إحص ػ ئي ن ،كىػػذا يػػدؿ علػػى كجػػكد عالقػػة طرديػػة بػػيف المتغي ػريف (القي ػ دة التحكيليػػة
كمج التيػ ػ كالص ػػالبة النفس ػػية كمج التيػ ػ ) عن ػػد ال ػػذ كر كاإلنػ ػ ث .كبي ػػذه النتيج ػػة تػ ػرفض الفرض ػػية
الصػػفرية الت ػ تػػنص علػػى أنػػو" :ال تكجػػد عالقػػة ارتب طي ػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس
األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليػؿ كالصػالبة النفسػية للمعلمػيف مػف كجيػة نظػرىـ كبػيف فئػ ت
متغيػػر النػػكع االجتمػ ع للمعلػػـ" ،كتقبػػؿ الفرضػػية البديلػػة التػ تػػنص علػػى" :كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة
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بيف القي دة التحكيليػة لمػديرم المػدارس األس سػية فػ مديريػة تربيػة كتعلػيـ الخليػؿ كالصػالبة النفسػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير النكع االجتم ع للمعلـ".
 كجكد فركؽ ف العالقة االرتب طيػة بػيف القيػ دة التحكيليػة كمج التيػ لمػديرم المػدارس األس سػية فػ
مديريػة تربيػة كتعلػيـ الخليػؿ كالصػالبة النفسػية للمعلمػػيف مػف كجيػة نظػرىـ كبػيف فئػ ت متغيػر النػػكع
االجتمػ ػ ع للمعل ػػـ ،كلصػ ػ لح ال ػػذ كر ،حي ػػث بل ػػغ مع م ػػؿ االرتبػ ػ ط للعالق ػػة ب ػػيف القيػ ػ دة التحكيلي ػػة
كالصالبة النفسية للذ كر ( ،)0.528كبلغ مع مػؿ االرتبػ ط للعالقػة بػيف القيػ دة التحكيليػة كالصػالبة
النفس ػ ػػية ل ػ ػػدل اإلنػ ػ ػ ث ( ،)0.308كبلغ ػ ػػت قيمػ ػ ػة اختبػ ػ ػ ر ( )4.93( )Zبدالل ػ ػػة إحصػ ػ ػ ئية بلغ ػ ػػت
( )0.000كى أصغر مف ( )0.05كدالة إحص ئي ن.
الفرضــية الثالثــة :ال توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري المــدارس األساســية فــي
مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممين من وجية نظـرىم وبـين فئـات متغيـر سـنوات
الخبر في التدريس.
الختب ر الفرضػية ال ل ػة ،تػـ إيجػ د العالقػة االرتب طيػة بػيف القيػ دة التحكيليػة لمػديرم المػدارس األس سػية
ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلمػيف مػف كجيػة نظػرىـ ل ػؿ فئػة مػف فئػ ت متغيػر
سنكات الخبرة ف التدريس (أقؿ مف  5سنكات 10-5 ،سنكات ،أ ر مف  10سنكات) ،م تـ استخداـ
االختبػ ر ال ازئػ ( )Z-testلبيػ ف الفػركؽ فػ قػػكة العالقػة االرتب طيػػة حسػب فئػ ت متغيػػر سػنكات الخبػرة
ف التدريس ،كذلؾ م ىك مكضح ف الجداكؿ ( )17 ،16 ،15اآلتية:
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جدول ( :)15معامالت االرتباط بين القياد التحويمية والصالبة النفسية وبين فئات متغير سـنوات الخبـر فـي
التدريس (أقل من  5سنوات ،و 11-5سنوات) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت

ضُىاث انخبرة فٍ انتذرَص
انذالنت
قًُت
يٍ ()22-5
أقم يٍ  5ضُىاث
انكهٍ ()045
( )Zاإلحصبئُت
ضُىاث ()228
()207
P
R
P
R
P
R
0.003
-3.02 0.000 0.309 0.000 0.389 0.000 0.223
0.009
-2.60 0.000 0.322 0.000 0.414 0.001 0.217
0.004
-2.86 0.000 0.311 0.000 0.384 0.000 0.233
0.002
-3.13 0.000 0.338 0.000 0.430 0.000 0.242
0.000
-3.92 0.000 0.260 0.000 0.343 0.012 0.165
0.001
-3.33 0.000 0.263 0.000 0.377 0.028 0.145
0.000
-3.54 0.000 0.265 0.000 0.362 0.016 0.154
0.000
-3.81 0.000 0.273 0.000 0.380 0.016 0.156
0.000
-3.80 0.000 0.197 0.000 0.338 0.473 0.050
0.000
-3.60 0.000 0.201 0.000 0.305 0.204 0.091
0.000
-3.82 0.000 0.207 0.000 0.299 0.126 0.102
0.000
-4.11 0.000 0.201 0.000 0.329 0.350 0.066
0.000
-3.78 0.000 0.220 0.000 0.405 0.679 0.027
0.000
-3.55 0.000 0.250 0.000 0.328 0.034 0.149
0.000
-3.55 0.000 0.239 0.000 0.311 0.022 0.159
0.000
-3.94 0.000 0.230 0.000 0.342 0.132 0.104
0.000
-4.05 0.000 0.261 0.000 0.389 0.049 0.129
0.000
-3.75 0.000 0.281 0.000 0.358 0.011 0.179
0.000
-3.98 0.000 0.281 0.000 0.361 0.006 0.190
0.000
-4.41 0.000 0.275 0.000 0.375 0.025 0.158
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )15م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفس ػية
للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت متغيػػر سػػنكات الخب ػرة ف ػ التػػدريس ،حيػػث يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ
( )15أف معػ ػ مالت االرتبػ ػ ط للمتغيػ ػريف القيػ ػ دة التحكيلي ػػة ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية كالص ػػالبة
النفسية للمعلميف ذات قيـ متكسطة عند جميع فئػ ت سػنكات الخبػرة فػ التػدريس ،كدالػة إحصػ ئي ن ،كىػذا
يػػدؿ علػػى كجػػكد عالقػػة طرديػػة بػػيف المتغي ػريف (القي ػ دة التحكيليػػة كالصػػالبة النفسػػية) عنػػد ىمػػف سػػنكات
خبػرتيـ فػ التػػدريس (أقػػؿ مػػف  5سػػنكات) 10-5( ،سػػنكات) ،كبيػػذه النتيجػػة تػرفض الفرضػػية الصػػفرية
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الت ػ تػػنص علػػى أنػػو" :ال تكجػػد عالقػػة ارتب طيػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ
مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت متغيػػر سػػنكات
الخبػ ػرة فػ ػ الت ػػدريس" ،كتقب ػػؿ الفرض ػػية البديل ػػة التػ ػ ت ػػنص عل ػػى" :كج ػػكد عالق ػػة ارتب طي ػػة ب ػػيف القيػ ػ دة
التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف مػػف
كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير سنكات الخبرة ف التدريس".
كجػػكد فػػركؽ فػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القيػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية فػ مديريػػة تربيػػة
كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلميف الذيف سنكات خبػرتيـ فػ التػدريس (أقػؿ مػف  5سػنكات) كبػيف
الذيف سنكات خبرتيـ ف التدريس ( 10-5سنكات) كلص لح الذيف سنكات خبرتيـ ف التدريس (10-5
سنكات) ،الذيف نت العالقة بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس كالصالبة النفسية لدييـ أعلى.
جدول ( :)16معامالت االرتباط بين القياد التحويمية والصالبة النفسية وبين فئات متغير سـنوات الخبـر فـي
التدريس (أقل من 5سنوات ،وأكثر من  11سنوات) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ

ضُىاث انخبرة فٍ انتذرَص
أكخر يٍ 22
أقم يٍ  5ضُىاث
انكهٍ ()080
ضُىاث ()255
()207
P
R
P
R
P
R
0.000 0.369 0.000 0.453 0.000 0.223
0.000 0.358 0.000 0.442 0.001 0.217
0.000 0.363 0.000 0.443 0.000 0.233
0.000 0.381 0.000 0.458 0.000 0.242
0.000 0.364 0.000 0.492 0.012 0.165
0.000 0.345 0.000 0.470 0.028 0.145
0.000 0.354 0.000 0.474 0.016 0.154
0.000 0.377 0.000 0.514 0.016 0.156
0.000 0.313 0.000 0.475 0.473 0.050
0.000 0.301 0.000 0.432 0.204 0.091
0.000 0.285 0.000 0.401 0.126 0.102
0.000 0.311 0.000 0.464 0.350 0.066
0.000 0.309 0.000 0.488 0.679 0.027
0.000 0.372 0.000 0.503 0.034 0.149
0.000 0.335 0.000 0.446 0.022 0.159
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قًُت
()Z

انذالنت
اإلحصبئُت

-3.38
-3.29
-2.09
-3.26
-4.59
-4.33
-2.64
-4.25
-4.15
-3.97
-2.62
-3.81
-4.11
-4.43
-2.89

0.001
0.001
0.037
0.001
0.000
0.000
0.008
0.000
0.000
0.000
0.009
0.000
0.000
0.000
0.004

0.000
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت -3.98 0.000 0.355 0.000 0.518 0.132 0.104
0.000
-4.37 0.000 0.376 0.000 0.533 0.049 0.129
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
0.000
-4.80 0.000 0.388 0.000 0.517 0.011 0.179
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
0.003
-2.95 0.000 0.378 0.000 0.495 0.006 0.190
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
0.000
-4.56 0.000 0.400 0.000 0.550 0.025 0.158
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )16م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت متغيػػر سػػنكات الخب ػرة ف ػ التػػدريس ،حيػػث يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ
( )16أف معػ ػ مالت االرتبػ ػ ط للمتغيػ ػريف القيػ ػ دة التحكيلي ػػة ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية كالص ػػالبة
النفسية للمعلميف قيمي متكسطة لفئ ت سػنكات الخبػرة فػ التػدريس (أقػؿ مػف  5سػنكات ،كأ ػر مػف 10
سنكات) ،كدالة إحص ئي ن ،كىذا يدؿ على كجكد عالقة طردية بيف المتغيريف (القي دة التحكيلية كمج التي
كالصالبة النفسية كمج التي ) عند الذيف سنكات خبرتيـ ف التػدريس (أقػؿ مػف  5سػنكات) ،ك(أ ػر مػف
 10سػنكات) .كبيػذه النتيجػػة تػرفض الفرضػية الصػػفرية التػ تػػنص علػى أنػو" :ال تكجػػد عالقػة ارتب طيػػة
بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغيػر سػنكات الخبػرة فػ التػدريس" ،كتقبػؿ الفرضػية البديلػة التػ
تػػنص علػػى" :كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة بػػيف القيػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية فػ مديريػػة تربيػػة
كتعل ػػيـ الخلي ػػؿ كالص ػػالبة النفس ػػية للمعلم ػػيف م ػػف كجي ػػة نظ ػػرىـ كب ػػيف فئػ ػ ت متغي ػػر س ػػنكات الخبػ ػرة فػ ػ
التدريس".
كجػػكد فػػركؽ فػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القيػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية فػ مديريػػة تربيػػة
كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلميف الذيف سنكات خبػرتيـ فػ التػدريس (أقػؿ مػف  5سػنكات) كبػيف
الذيف سػنكات خبػرتيـ فػ التػدريس (أ ػر مػف  10سػنكات) كلصػ لح الػذيف سػنكات خبػرتيـ فػ التػدريس
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(أ ػر مػػف  10سػػنكات) ،حيػػث نػػت العالقػػة بػيف القيػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس كالصػػالبة النفسػػية
لدييـ أعلى.
جدول ( :)17معامالت االرتباط بين القياد التحويمية والصالبة النفسية وبين فئات متغير سـنوات الخبـر فـي
التدريس ( 11-5سنوات ،وأكثر من  11سنوات) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت

ضُىاث انخبرة فٍ انتذرَص
انذالنت
قًُت
( )22-5ضُىاث أكخر يٍ  22ضُىاث
انكهٍ ()073
( )Zاإلحصبئُت
()255
()228
P
R
P
R
P
R
0.006
-2.74 0.000 0.427 0.000 0.453 0.000 0.389
0.063
-1.86 0.000 0.432 0.000 0.442 0.000 0.414
0.669
-0.43 0.000 0.421 0.000 0.443 0.000 0.384
0.069
-1.82 0.000 0.446 0.000 0.458 0.000 0.430
0.000
-4.33 0.000 0.437 0.000 0.492 0.000 0.343
0.002
-3.04 0.000 0.431 0.000 0.470 0.000 0.377
0.102
-1.63 0.000 0.431 0.000 0.474 0.000 0.362
0.001
-3.30 0.000 0.462 0.000 0.514 0.000 0.380
0.000
-3.80 0.000 0.422 0.000 0.475 0.000 0.338
0.014
-2.46 0.000 0.382 0.000 0.432 0.000 0.305
0.214
-1.24 0.000 0.355 0.000 0.401 0.000 0.299
0.007
-2.71 0.000 0.410 0.000 0.464 0.000 0.329
0.001
-3.34 0.000 0.461 0.000 0.488 0.000 0.405
0.026
-2.23 0.000 0.435 0.000 0.503 0.000 0.328
0.521
-0.64 0.000 0.394 0.000 0.446 0.000 0.311
0.022
-2.29 0.000 0.455 0.000 0.518 0.000 0.342
0.000
-3.95 0.000 0.480 0.000 0.533 0.000 0.389
0.005
-2.84 0.000 0.458 0.000 0.517 0.000 0.358
0.261
-2.84 0.000 0.443 0.000 0.495 0.000 0.361
0.002
-2.84 0.000 0.487 0.000 0.550 0.000 0.375
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )17م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت متغيػػر سػػنكات الخب ػرة ف ػ التػػدريس ،حيػػث يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ
( )17أف معػ ػ مالت االرتبػ ػ ط للمتغيػ ػريف القيػ ػ دة التحكيلي ػػة ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية كالص ػػالبة
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النفسػػية للمعلمػػيف قيمي ػ متكسػػطة لفئ ػ ت سػػنكات الخب ػرة ف ػ التػػدريس ( 10-5سػػنكات ،كأ ػػر مػػف 10
سنكات) ،كدالة إحص ئي ن ،كىذا يدؿ على كجكد عالقة طردية بيف المتغيريف (القي دة التحكيلية كمج التي
كالصالبة النفسية كمج التي ) عند الذيف سنكات خبرتيـ ف التدريس ( 10-5سنكات) ،ك(أ ر مف 10
سػنكات) .كبيػذه النتيجػة تػرفض الفرضػية الصػفرية التػ تػنص علػى أنػو" :ال تكجػد عالقػة ارتب طيػة بػػيف
القي دة التحكيلية لمديرم المدارس األس سية ف مديريػة تربيػة كتعلػيـ الخليػؿ كالصػالبة النفسػية للمعلمػيف
مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت متغيػػر سػػنكات الخب ػرة ف ػ التػػدريس" ،كتقبػػؿ الفرضػػية البديلػػة الت ػ تػػنص
على" :كجكد عالقػة ارتب طيػة بػيف القيػ دة التحكيليػة لمػديرم المػدارس األس سػية فػ مديريػة تربيػة كتعلػيـ
الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير سنكات الخبرة ف التدريس".
كجػػكد فػػركؽ فػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القيػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية فػ مديريػػة تربيػػة
كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف الػػذيف سػػنكات خب ػرتيـ ف ػ التػػدريس ( 10-5سػػنكات) كبػػيف
الذيف سػنكات خبػرتيـ فػ التػدريس (أ ػر مػف  10سػنكات) كلصػ لح الػذيف سػنكات خبػرتيـ فػ التػدريس
(أ ػر مػػف  10سػنكات) ،الػػذيف نػت العالقػػة بػيف القيػ دة التحكيليػة لمػػديرم المػدارس كالصػػالبة النفسػػية
لدييـ أعلى.
الفرضــية الرابعــة :ال توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري المــدارس األساســية فــي
مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممين من وجية نظـرىم وبـين فئـات متغيـر المؤىـل
العممي.
الختب ر الفرضية الرابعة ،تػـ إيجػ د العالقػة االرتب طيػة بػيف القيػ دة التحكيليػة لمػديرم المػدارس األس سػية
ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلمػيف مػف كجيػة نظػرىـ ل ػؿ فئػة مػف فئػ ت متغيػر
المؤىػػؿ العلم ػ (دبلػػكـ ،ب ػ لكريكس  ،ب ػ لكريكس  +دبلػػكـ ،م جسػػتير فػػأعلى) ،كتػػـ اسػػتخداـ االختب ػ ر
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ال ازئػ ( )Z-testلبيػ ف الفػػركؽ ف ػ قػػكة العالقػػة االرتب طيػػة حسػػب فئػ ت متغيػػر المؤىػػؿ العلمػ  ،كذلػػؾ
م ىك مكضح ف الجداكؿ ( )23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18اآلتية:
جدول ( :)18معامالت االرتبـاط بـين القيـاد التحويميـة والصـالبة النفسـية وبـين فئـات متغيـر المؤىـل العممـي
(دبموم ،وبكالوريوس) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت

انًؤهم انعهًٍ
انكهٍ ()252
بكبنىرَىش ()89
دبهىو ()60
P
R
P
R
P
R
0.011
-2.54 0.002 0.206 0.008 0.232 0.059 0.188
0.036
-2.10 0.000 0.286 0.000 0.297 0.001 0.310
0.142
-1.47 0.000 0.240 0.001 0.265 0.057 0.197
0.014
-2.45 0.000 0.277 0.000 0.305 0.008 0.262
0.004
-2.85 0.003 0.190 0.000 0.280 0.487 0.077
0.020
-2.32 0.001 0.203 0.002 0.253 0.097 0.156
0.088
-1.71 0.000 0.281 0.000 0.401 0.217 0.129
0.008
-2.63 0.000 0.245 0.000 0.361 0.284 0.110
0.057
-1.90 0.000 0.324 0.000 0.380 0.013 0.250
0.180
-1.34 0.000 0.237 0.001 0.261 0.045 0.219
0.341
-0.95 0.000 0.217 0.003 0.233 0.036 0.200
0.098
-1.65 0.000 0.302 0.000 0.335 0.011 0.269
0.000
-3.90 0.002 0.203 0.014 0.208 0.069 0.198
0.001
-3.43 0.000 0.231 0.003 0.250 0.050 0.205
0.005
-2.79 0.003 0.192 0.003 0.237 0.281 0.116
0.000
-3.83 0.000 0.230 0.002 0.252 0.095 0.187
0.001
-3.26 0.000 0.235 0.000 0.305 0.156 0.144
0.005
-2.81 0.000 0.255 0.000 0.296 0.032 0.211
0.029
-2.19 0.000 0.262 0.000 0.362 0.242 0.124
0.000
-3.69 0.000 0.291 0.000 0.393 0.115 0.164
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b
قًُت
()Z

انذالنت
اإلحصبئُت

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )18م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلميف مف كجيػة نظػرىـ كبػيف فئػ ت المؤىػؿ العلمػ (دبلػكـ ،ب ػ لكريكس) ،حيػث يالحػظ مػف الجػدكؿ
( )18أف معػ ػ مالت االرتبػ ػ ط للمتغيػ ػريف القيػ ػ دة التحكيلي ػػة كمج التيػ ػ ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية
كالصػالبة النفسػػية كمج التيػ للمعلمػيف قيميػ متكسػػطة عنػد فئػ ت المؤىػػؿ العلمػ (دبلػػكـ ،ب ػ لكريكس)،
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كدال ػػة إحصػ ػ ئي ن ،كى ػػذا ي ػػدؿ عل ػػى كج ػػكد عالق ػػة طردي ػػة ب ػػيف المتغيػ ػريف (القيػ ػ دة التحكيلي ػػة كمج التيػ ػ
كالصالبة النفسية كمج التي ) عند الذيف مؤىليـ العلم (دبلكـ)( ،ب لكريكس).
كجػػكد فػػركؽ ف ػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة كمج التي ػ لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ
مديريػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػالبة النفسػػية كمج التيػ للمعلمػػيف الػذيف مػػؤىليـ العلمػ (دبلػػكـ) كبػػيف
الػذيف مػؤىليـ العلمػ (ب ػ لكريكس) ،كلصػ لح الػذيف مػؤىليـ العلمػ (ب ػ لكريكس) ،الػػذيف نػت العالقػػة
بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس كالصالبة النفسية لدييـ أعلى.
جدول ( :)19معامالت االرتبـاط بـين القيـاد التحويميـة والصـالبة النفسـية وبـين فئـات متغيـر المؤىـل العممـي
(دبموم ،بكالوريوس  +دبموم) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت

انًؤهم انعهًٍ
انذالنت
قًُت
بكبنىرَىش  +دبهىو
انكهٍ ()055
دبهىو ()60
( )Zاإلحصبئُت
()293
P
R
P
R
P
R
0.000
-4.21 0.000 0.399 0.000 0.429 0.059 0.188
0.001
-3.38 0.000 0.406 0.000 0.411 0.001 0.310
0.029
-2.18 0.000 0.397 0.000 0.420 0.057 0.197
0.000
-3.55 0.000 0.424 0.000 0.442 0.008 0.262
0.000
-5.23 0.000 0.369 0.000 0.418 0.487 0.077
0.000
-4.43 0.000 0.365 0.000 0.401 0.097 0.156
0.002
-3.05 0.000 0.342 0.000 0.374 0.217 0.129
0.000
-4.65 0.000 0.374 0.000 0.419 0.284 0.110
0.000
-5.43 0.000 0.339 0.000 0.340 0.013 0.250
0.000
-4.90 0.000 0.327 0.000 0.338 0.045 0.219
0.000
-3.83 0.000 0.318 0.000 0.330 0.036 0.200
0.000
-5.13 0.000 0.344 0.000 0.346 0.011 0.269
0.000
-4.37 0.000 0.387 0.000 0.402 0.069 0.198
0.000
-3.88 0.000 0.392 0.000 0.415 0.050 0.205
0.008
-2.67 0.000 0.380 0.000 0.417 0.281 0.116
0.000
-3.90 0.000 0.408 0.000 0.438 0.095 0.187
0.000
-5.27 0.000 0.407 0.000 0.445 0.156 0.144
0.000
-4.80 0.000 0.408 0.000 0.442 0.032 0.211
0.001
-3.31 0.000 0.393 0.000 0.436 0.242 0.124
0.000
-4.96 0.000 0.420 0.000 0.462 0.115 0.164
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b
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يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )19م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئػ ت المؤىػؿ العلمػ (دبلػكـ ،ب ػ لكريكس  +دبلػكـ) ،حيػث يالحػظ مػف
الجػ ػػدكؿ ( )19أف مع ػ ػ مالت االرتب ػ ػ ط للمتغي ػ ػريف القي ػ ػ دة التحكيليػ ػػة كمج التي ػ ػ لػ ػػدل مػ ػػديرم المػ ػػدارس
األس سػػية كالص ػػالبة النفس ػػية كمج التيػ ػ للمعلمػػيف قيميػ ػ متكس ػػطة عن ػػد فئ ػ ت المؤى ػػؿ العلمػ ػ (دبل ػػكـ،
ب ػ ػ لكريكس  +دبل ػػكـ) ،كدال ػػة إحصػ ػ ئي ن ،كى ػػذا ي ػػدؿ عل ػػى كج ػػكد عالق ػػة طردي ػػة ب ػػيف المتغيػ ػريف (القيػ ػ دة
التحكيليػػة كمج التيػ كالصػػالبة النفسػػية كمج التيػ ) عنػػد الػػذيف مػػؤىليـ العلمػ (دبلػػكـ)( ،ب ػ لكريكس +
دبلكـ).
كجػػكد فػػركؽ ف ػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة كمج التي ػ لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ
مديريػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػالبة النفسػػية كمج التيػ للمعلمػػيف الػذيف مػػؤىليـ العلمػ (دبلػػكـ) كبػػيف
الػػذيف مػػؤىليـ العلم ػ (ب ػ لكريكس  +دبلػػكـ) ،كلص ػ لح الػػذيف مػػؤىليـ العلم ػ (ب ػ لكريكس  +دبلػػكـ)،
الذيف نت العالقة بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس كالصالبة النفسية لدييـ أعلى.
جدول ( :)21معامالت االرتبـاط بـين القيـاد التحويميـة والصـالبة النفسـية وبـين فئـات متغيـر المؤىـل العممـي
(دبموم ،ماجستير فأعمى) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ

دبهىو ()60
R
0.188
0.310
0.197
0.262
0.077
0.156
0.129
0.110
0.250
0.219

P
0.059
0.001
0.057
0.008
0.487
0.097
0.217
0.284
0.013
0.045

انًؤهم انعهًٍ
يبجطتُر فأعهً
()56
P
R
0.000 0.351
0.043 0.235
0.005 0.279
0.012 0.272
0.000 0.353
0.000 0.404
0.000 0.347
0.000 0.422
0.323 0.116
0.029 0.220
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انكهٍ ()228
R
0.248
0.269
0.241
0.256
0.210
0.259
0.233
0.242
0.176
0.213

P
0.000
0.000
0.001
0.000
0.004
0.000
0.001
0.001
0.022
0.004

قًُت
()Z
-1.73
-2.13
-1.50
-1.97
-2.70
-2.77
-2.15
-2.85
-1.90
-1.68

انذالنت
اإلحصبئُت
0.085
0.033
0.134
0.048
0.007
0.006
0.032
0.004
0.058
0.094

0.185
-1.33 0.005 0.198 0.057 0.204 0.036 0.200
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
0.076
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت -1.78 0.008 0.203 0.243 0.136 0.011 0.269
0.019
-2.36 0.004 0.211 0.011 0.249 0.069 0.198
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
0.015
-2.44 0.000 0.261 0.001 0.326 0.050 0.205
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
0.132
-1.51 0.044 0.153 0.079 0.189 0.281 0.116
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
0.025
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت -2.24 0.015 0.187 0.033 0.218 0.095 0.187
0.018
-2.37 0.004 0.206 0.001 0.311 0.156 0.144
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
0.008
-2.64 0.000 0.278 0.000 0.383 0.032 0.211
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
0.062
-1.86 0.003 0.218 0.002 0.305 0.242 0.124
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
0.006
-2.73 0.004 0.218 0.005 0.298 0.115 0.164
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )20م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت المؤىػػؿ العلم ػ (دبلػػكـ ،م جسػػتير فػػأعلى) ،حيػػث يالحػػظ مػػف
الجػػدكؿ ( )10.4أف مع ػ مالت االرتب ػ ط للمتغي ػريف القي ػ دة التحكيليػػة كمج التي ػ لػػدل مػػديرم الم ػػدارس
األس سػػية كالص ػػالبة النفس ػػية كمج التيػ ػ للمعلمػػيف قيميػ ػ متكس ػػطة عن ػػد فئ ػ ت المؤى ػػؿ العلمػ ػ (دبل ػػكـ،
م جستير فأعلى) ،كدالة إحص ئي ن ،كىذا يدؿ على كجكد عالقة طردية بػيف المتغيػريف (القيػ دة التحكيليػة
كمج التي كالصالبة النفسية كمج التي ) عند الذيف مؤىليـ العلم (دبلكـ)( ،م جستير فأعلى).
كجػػكد فػػركؽ ف ػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة كمج التي ػ لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ
مديريػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػالبة النفسػػية كمج التيػ للمعلمػػيف الػذيف مػػؤىليـ العلمػ (دبلػػكـ) كبػػيف
الذيف مؤىليـ العلم (م جستير فأعلى) ،كلص لح الذيف مؤىليـ العلم (م جستير فأعلى) ،الذيف نت
العالقة بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس كالصالبة النفسية لدييـ أعلى.
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جدول ( :)21معامالت االرتبـاط بـين القيـاد التحويميـة والصـالبة النفسـية وبـين فئـات متغيـر المؤىـل العممـي
(بكالوريوس ،بكالوريوس  +دبموم) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت

انًؤهم انعهًٍ
انذالنت
قًُت
بكبنىرَىش  +دبهىو
انكهٍ ()080
بكبنىرَىش ()89
( )Zاإلحصبئُت
()293
P
R
P
R
P
R
0.001
-3.38 0.000 0.413 0.000 0.429 0.008 0.232
0.015
-2.43 0.000 0.404 0.000 0.411 0.000 0.297
0.098
-1.66 0.000 0.405 0.000 0.420 0.001 0.265
0.007
-2.71 0.000 0.432 0.000 0.442 0.000 0.305
0.000
-4.52 0.000 0.408 0.000 0.418 0.000 0.280
0.001
-3.46 0.000 0.378 0.000 0.401 0.002 0.253
0.016
-2.42 0.000 0.391 0.000 0.374 0.000 0.401
0.000
-3.69 0.000 0.417 0.000 0.419 0.000 0.361
0.000
-4.51 0.000 0.353 0.000 0.340 0.000 0.380
0.000
-3.81 0.000 0.320 0.000 0.338 0.001 0.261
0.004
-2.91 0.000 0.311 0.000 0.330 0.003 0.233
0.000
-3.98 0.000 0.339 0.000 0.346 0.000 0.335
0.000
-3.91 0.000 0.374 0.000 0.402 0.014 0.208
0.001
-3.45 0.000 0.389 0.000 0.415 0.003 0.250
0.013
-2.48 0.000 0.385 0.000 0.417 0.003 0.237
0.000
-3.50 0.000 0.404 0.000 0.438 0.002 0.252
0.000
-4.49 0.000 0.430 0.000 0.445 0.000 0.305
0.000
-3.84 0.000 0.414 0.000 0.442 0.000 0.296
0.009
-2.63 0.000 0.423 0.000 0.436 0.000 0.362
0.000
-4.11 0.000 0.448 0.000 0.462 0.000 0.393
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )21م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت المؤىؿ العلم (ب لكريكس ،ب لكريكس  +دبلػكـ) ،حيػث يالحػظ
مػػف الجػػدكؿ ( )21أف مع ػ مالت االرتب ػ ط للمتغي ػريف القي ػ دة التحكيليػػة كمج التي ػ لػػدل مػػديرم المػػدارس
األس سية كالصالبة النفسية كمج التي للمعلميف قيمي متكسطة عنػد فئػ ت المؤىػؿ العلمػ (ب ػ لكريكس،
ب ػ ػ لكريكس  +دبل ػػكـ) ،كدال ػػة إحصػ ػ ئي ن ،كى ػػذا ي ػػدؿ عل ػػى كج ػػكد عالق ػػة طردي ػػة ب ػػيف المتغيػ ػريف (القيػ ػ دة
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التحكيلية كمج التي كالصالبة النفسية كمج التي ) عند الذيف مؤىليـ العلم (ب ػ لكريكس)( ،ب ػ لكريكس
 +دبلكـ).
كجػػكد فػػركؽ ف ػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة كمج التي ػ لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ
مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية كمج التيػ للمعلمػػيف الػػذيف مػػؤىليـ العلمػ (ب ػ لكريكس)
كبيف الذيف مؤىليـ العلم (ب لكريكس  +دبلكـ) ،كلص لح الذيف مؤىليـ العلم (ب لكريكس  +دبلكـ)،
الذيف نت العالقة بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس كالصالبة النفسية لدييـ أعلى.
جدول ( :)22معامالت االرتبـاط بـين القيـاد التحويميـة والصـالبة النفسـية وبـين فئـات متغيـر المؤىـل العممـي
(بكالوريوس ،ماجستير فأعمى) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت

انًؤهم انعهًٍ
انذالنت
قًُت
يبجطتُر فأعهً
انكهٍ ()245
بكبنىرَىش ()89
( )Zاإلحصبئُت
()56
P
R
P
R
P
R
0.609
-0.51 0.000 0.278 0.000 0.351 0.008 0.232
0.429
-0.79 0.000 0.277 0.043 0.235 0.000 0.297
0.496
-0.68 0.000 0.276 0.005 0.279 0.001 0.265
0.408
-0.83 0.000 0.292 0.012 0.272 0.000 0.305
0.075
-1.78 0.000 0.314 0.000 0.353 0.000 0.280
0.151
-1.44 0.000 0.306 0.000 0.404 0.002 0.253
0.234
-1.19 0.000 0.379 0.000 0.347 0.000 0.401
0.123
-1.54 0.000 0.382 0.000 0.422 0.000 0.361
0.503
-0.67 0.000 0.277 0.323 0.116 0.000 0.380
0.823
-0.22 0.000 0.246 0.029 0.220 0.001 0.261
0.959
-0.05 0.001 0.218 0.057 0.204 0.003 0.233
0.824
-0.22 0.000 0.260 0.243 0.136 0.000 0.335
0.070
-1.81 0.001 0.217 0.011 0.249 0.014 0.208
0.076
-1.77 0.000 0.274 0.001 0.326 0.003 0.250
0.215
-1.24 0.001 0.209 0.079 0.189 0.003 0.237
0.089
-1.70 0.000 0.226 0.033 0.218 0.002 0.252
0.194
-1.30 0.000 0.302 0.001 0.311 0.000 0.305
0.189
-1.31 0.000 0.326 0.000 0.383 0.000 0.296
0.315
-1.00 0.000 0.331 0.002 0.305 0.000 0.362
0.133
-1.50 0.000 0.349 0.005 0.298 0.000 0.393
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b
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يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )22م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت المؤىؿ العلم (ب لكريكس ،م جستير فأعلى) ،حيث يالحظ مف
الجػ ػػدكؿ ( )22أف مع ػ ػ مالت االرتب ػ ػ ط للمتغي ػ ػريف القي ػ ػ دة التحكيليػ ػػة كمج التي ػ ػ لػ ػػدل مػ ػػديرم المػ ػػدارس
األس سية كالصالبة النفسية كمج التي للمعلميف قيمي متكسطة عنػد فئػ ت المؤىػؿ العلمػ (ب ػ لكريكس،
م جستير فأعلى) ،كدالة إحص ئي ن ،كىذا يدؿ على كجكد عالقة طردية بػيف المتغيػريف (القيػ دة التحكيليػة
كمج التي كالصالبة النفسية كمج التي ) عند الذيف مؤىليـ العلم (ب لكريكس)( ،م جستير فأعلى).
عدـ كجكد فركؽ ف العالقة االرتب طية بيف القي دة التحكيليػة كمج التيػ لمػديرم المػدارس األس سػية فػ
مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية كمج التيػ للمعلمػػيف الػػذيف مػػؤىليـ العلمػ (ب ػ لكريكس)
كالذيف مؤىليـ العلم (م جستير فأعلى).
جدول ( :)23معامالت االرتبـاط بـين القيـاد التحويميـة والصـالبة النفسـية وبـين فئـات متغيـر المؤىـل العممـي
(بكالوريوس  +دبموم ،ماجستير فأعمى) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ

بكبنىرَىش +
دبهىو ()293
P
R
0.000 0.429
0.000 0.411
0.000 0.420
0.000 0.442
0.000 0.418
0.000 0.401
0.000 0.374
0.000 0.419
0.000 0.340
0.000 0.338
0.000 0.330
0.000 0.346
0.000 0.402

انًؤهم انعهًٍ
يبجطتُر فأعهً
()56
P
R
0.000 0.351
0.043 0.235
0.005 0.279
0.012 0.272
0.000 0.353
0.000 0.404
0.000 0.347
0.000 0.422
0.323 0.116
0.029 0.220
0.057 0.204
0.243 0.136
0.011 0.249
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انكهٍ ()049
R
0.424
0.398
0.407
0.428
0.419
0.415
0.382
0.429
0.313
0.330
0.314
0.324
0.380

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

قًُت
()Z
-2.76
-2.44
-1.64
-2.42
-4.43
-3.83
-2.73
-3.89
-4.56
-4.08
-3.21
-4.18
-2.80

انذالنت
اإلحصبئُت
0.006
0.015
0.101
0.016
0.000
0.000
0.006
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.005

0.009
-2.61 0.000 0.408 0.001 0.326 0.000 0.415
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
0.143
-1.47 0.000 0.377 0.079 0.189 0.000 0.417
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
0.022
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت -2.29 0.000 0.408 0.033 0.218 0.000 0.438
0.000
-3.88 0.000 0.432 0.001 0.311 0.000 0.445
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
0.000
-3.70 0.000 0.439 0.000 0.383 0.000 0.442
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
0.013
-2.48 0.000 0.416 0.002 0.305 0.000 0.436
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
0.000
-3.48 0.000 0.443 0.005 0.298 0.000 0.462
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )23م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلميف مػف كجيػة نظػرىـ كبػيف فئػ ت المؤىػؿ العلمػ (ب ػ لكريكس  +دبلػكـ ،م جسػتير فػأعلى) ،حيػث
يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ ( )23أف مع ػ مالت االرتب ػ ط للمتغي ػريف القي ػ دة التحكيليػػة كمج التي ػ لػػدل مػػديرم
المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية كمج التي ػ للمعلمػػيف قيمي ػ متكسػػطة عنػػد فئ ػ ت المؤىػػؿ العلم ػ
(ب ػ لكريكس  +دبلػػكـ ،م جسػػتير فػػأعلى) ،كدالػػة إحص ػ ئي ن ،كىػػذا يػػدؿ علػػى كجػػكد عالقػػة طرديػػة بػػيف
المتغي ػ ػريف (القي ػ ػ دة التحكيليػ ػػة كمج التي ػ ػ كالصػ ػػالبة النفسػ ػػية كمج التي ػ ػ ) عنػ ػػد الػ ػػذيف مػ ػػؤىليـ العلم ػ ػ
(ب لكريكس  +دبلكـ)( ،م جستير فأعلى).
كجػػكد فػػركؽ فػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القيػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية فػ مديريػػة تربيػػة
كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلميف مف كجية نظرىـ الذيف مؤىليـ العلمػ (ب ػ لكريكس  +دبلػكـ)
مف جية كبيف الذيف مؤىليـ العلم (م جستير فأعلى) مف جية أخػرل ،كلصػ لح الػذيف مػؤىليـ العلمػ
(ب ػ لكريكس  +دبلػػكـ) ،الػػذيف نػػت العالقػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس كالصػػالبة النفسػػية
لدييـ أعلى.
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الفرضـية الخامســة :ال توجـد عالقــة ارتباطيـة بــين القيــاد التحويميـة لمــديري المـدارس األساســية فــي
مديريـــة تربيـــة وتعمـــيم الخميـــل والصـــالبة النفســـية لممعممـــين مـــن وجيـــة نظـــرىم وبـــين فئـــات متغيـــر
التخصص.
الختب ر الفرضية الخ مسة ،تـ إيج د العالقة االرتب طية بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس األس سػية
ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلمػيف مػف كجيػة نظػرىـ ل ػؿ فئػة مػف فئػ ت متغيػر
التخصػػص (علمػ  ،أدبػ ) ،مػ تػػـ اسػػتخداـ االختبػ ر ال ازئػ ( )Z-testلبيػ ف الفػػركؽ فػ قػػكة العالقػػة
االرتب طية حسب فئ ت متغير التخصص ،كذلؾ م ىك مكضح ف الجدكؿ (:)24
جــدول ( :)24معــامالت االرتبــاط بـــين القيــاد التحويميــة والصــالبة النفســـية وبــين فئــات متغيــر التخصـــص
(عممي ،أدبي) ،واختبار ( )Zلمفروق بين معامالت االرتباط
انعالقبث
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاالٌزضاَ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحىُ
اٌزأص١ش اٌّضبٌ * ٟاٌزحذٞ
انتأحُر انًخبنٍ * انصالبت انُفطُت
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * االٌزضاَ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحىُ
اٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ * اٌزحذٞ
انذافعُت اإلنهبيُت * انصالبت انُفطُت
االعزضبسح اٌفىش٠خ * االٌزضاَ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحىُ
االعزضبسح اٌفىش٠خ * اٌزحذٞ
االضتخبرة انفكرَت * انصالبت انُفطُت
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * االٌزضاَ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحىُ
االػزجبس٠خ اٌفشد٠خ * اٌزحذٞ
االعتببرَت انفردَت * انصالبت انُفطُت
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * االٌزضاَ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحىُ
اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ * اٌزحذٞ
انقُبدة انتحىَهُت * انصالبت انُفطُت

انتخصص
انكهٍ ()422
أدبٍ ()026
عهًٍ ()284
P
R
P
R
P
R
0.427
-0.80 0.000 0.374 0.000 0.369 0.000 0.378
0.532
-0.63 0.000 0.376 0.000 0.321 0.000 0.433
0.949
0.06 0.000 0.370 0.000 0.333 0.000 0.394
0.535
-0.62 0.000 0.394 0.000 0.356 0.000 0.430
0.649
-0.46 0.000 0.362 0.000 0.362 0.000 0.363
0.536
0.62 0.000 0.353 0.000 0.316 0.000 0.388
0.357
0.92 0.000 0.358 0.000 0.338 0.000 0.369
0.362
0.91 0.000 0.379 0.000 0.366 0.000 0.383
0.342
-0.95 0.000 0.320 0.000 0.285 0.000 0.367
0.949
0.06 0.000 0.302 0.000 0.252 0.000 0.363
0.212
-1.25 0.000 0.288 0.000 0.254 0.000 0.330
0.650
-0.45 0.000 0.316 0.000 0.277 0.000 0.369
0.333
-0.97 0.000 0.340 0.000 0.318 0.000 0.373
0.341
-0.95 0.000 0.362 0.000 0.344 0.000 0.389
0.215
-1.24 0.000 0.330 0.000 0.315 0.000 0.343
0.143
-1.47 0.000 0.357 0.000 0.335 0.000 0.386
0.101
-1.64 0.000 0.381 0.000 0.344 0.000 0.421
0.334
-0.97 0.000 0.385 0.000 0.322 0.000 0.452
0.536
0.62 0.000 0.375 0.000 0.345 0.000 0.396
0.433
-0.78 0.000 0.398 0.000 0.350 0.000 0.441
انذالنت اإلحصبئُت = (, Pيعبيم ارتببط كُذال تبو ة) )R= (Kendall's Tau-b
قًُت
()Z
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انذالنت
اإلحصبئُت

يتبيف مف خالؿ البي ن ت الكاردة ف جدكؿ ( )24م يأت :
كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة مكجبػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة النفسػػية
للمعلميف مف كجيػة نظػرىـ كبػيف فئػ ت التخصػص (علمػ  ،أدبػ ) ،حيػث يالحػظ مػف الجػدكؿ ()14.4
أف معػ مالت االرتبػ ط للمتغيػريف القيػ دة التحكيليػػة كمج التيػ لػػدل مػػديرم المػػدارس األس سػػية كالصػػالبة
النفسية كمج التي للمعلميف قيمي متكسطة عند فئ ت التخصص (علم  ،أدب ) ،كدالة إحصػ ئي ن ،كىػذا
يدؿ على كجكد عالقة طردية بيف المتغيريف (القي دة التحكيلية كمج التيػ كالصػالبة النفسػية كمج التيػ )
عنػػد المعلمػػيف الػػذيف تخصصػػيـ (علم ػ ) ،كالػػذيف تخصصػػيـ (أدب ػ ) .كبيػػذه النتيجػػة ت ػرفض الفرضػػية
الصفرية الت تنص على أنو" :ال تكجد عالقة ارتب طية بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس األس سية
فػ ػ مديري ػػة تربي ػػة كتعل ػػيـ الخلي ػػؿ كالص ػػالبة النفس ػػية للمعلم ػػيف م ػػف كجي ػػة نظ ػػرىـ كب ػػيف فئػ ػ ت متغي ػػر
التخصػػص" ،كتقبػػؿ الفرضػػية البديلػػة الت ػ تػػنص علػػى" :كجػػكد عالقػػة ارتب طيػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة
لمديرم المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلميف مػف كجيػة نظػرىـ
كبيف فئ ت متغير التخصص".
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ف ػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة
تربية كتعليـ الخليؿ كالصالبة النفسية للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير التخصص (علمػ ،
أدب ).
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

الفصل الخامس
أوالً :مناقشة النتائج
مناقشة النتائج المتعمقة بالسـؤال الـرئيس :ىـل توجـد عالقـة ارتباطيـة بـين القيـاد التحويميـة لمـديري
المدارس األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممين من وجية نظرىم؟
لمن قشة النت ئج المتعلقة ب لسؤاؿ الرئيس ،تمت من قشة نت ئج الفرضية الرئيسة األكلى اآلتية:
الفرضــية األولــى :ال تكجػػد عالقػػة ارتب طيػػة ذات داللػػة إحصػ ئية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف
القي ػ دة التحكيليػػة لػػدل مػػديرم الم ػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربي ػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفس ػػية
للمعلميف مف كجية نظرىـ.
تبيف كجكد عالقة ارتب طية طردية كدالة إحص ئي ن بيف القي دة التحكيليػة كمج التيػ لػدل مػديرم المػدارس
األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية كمج التي ػ للمعلمػػيف ،حيػػث بلػػغ مع مػػؿ
االرتب ط للعالقػة بػيف القيػ دة التحكيليػة لػدل مػديرم المػدارس األس سػية كالصػالبة النفسػية لػدل المعلمػيف
( )0.666بداللة إحص ئية (.)0.000
ويفسر الباحث ىذه النتيجة أف المعلميف يركف أنو لم

ف مديرم المدارس لدييـ القدرة على اسػتخداـ

نمػػط القيػ دة التحكيليػػة فػ اإلدارة مػػف خػػالؿ تفػػكيض بعػػض الصػػالحي ت للمعلمػػيف ،لمػ أدل ذلػػؾ إلػػى
رفع أدا المعلميف كأصبح لدييـ شعكر ب لقدرة على المش ر ة ف األعم ؿ اإلداريػة ،كىػذا بػدكره يحفػزىـ
كيرفػع مػف قػتيـ بأنفسػيـ كيزيػد مػف صػالبتيـ النفسػية ،حيػث إف تفػكيض الصػالحي ت للمعلمػيف يسػ عد
المػػدير علػػى التفػػرغ ألعم ػ ؿ التخطػػيط اإلسػػتراتيج كالتف يػػر اإلبػػداع كىػػذا يس ػ عد علػػى رفػػع ف ي ػ ت
المعلميف كتحسيف المستكل التعليم ف المؤسسة.
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كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة الع ازي ػزة ( ،)2121كد ارسػػة عم ػ يرة كع شػػكر ( ،)2020كد ارسػػة بكم ػ نز
كآخريف (.)Bouwmans et al., 2017

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما مسـتوز ممارسـة مـديري المـدارس األساسـية فـي مديريـة
تربية وتعميم الخميل لمقياد التحويمية؟
تبيف أف مستكل مم رسة مديرم المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ للقي دة التحكيلية ج
بدرجػ ػػة متكسػػػطة ،إذ بلػ ػػغ المتكسػ ػػط الحس ػ ػ ب للدرجػ ػػة ال ليػػػة للقي ػ ػ دة التحكيلي ػػة لػ ػػدل مػ ػػديرم المػ ػػدارس
األس سية ف تربية كتعليـ الخليؿ ( )3.30بنسبة مئكية بلغت (.)66.0%
كحصػػؿ مج ػ ؿ التػػأ ير الم ػ ل علػػى المر ػػز األكؿ بمتكسػػط حس ػ ب بلػػغ ( ،)3.33كج ػ ف ػ المر ػػز
ال ن

ؿ مف مج ل الدافعية اإللي مية كاالعتب رية الفردية ،بمتكسط حس ب بلػغ ( ،)3.29أمػ المر ػز

ال لث ف حتلو مج ؿ االست رة الف رية ،بمتكسط حس ب بلغ (.)3.28
ويفسر الباحث ىذه النتيجة أف المعلميف يركف أف القي دة التحكيليػة تتطلػب ت يػؼ التػدريب ت علييػ مػف
قبؿ مديرم المدارس ،كتتطلب رؤس مليميف كيستخدمكف كس ئؿ غير اعتي دية ليرتقكا بػأدا المعلمػيف،
ترتبط بقدرات كمي رات كام ن ت المعلميف؛ ليذا ج مستكل أدا مديرم المدارس للقي دة التحكيليػة مػف
كجية نظر المعلميف متكسط ن.
كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عم يرة كع شكر ( )2020الت بينت أف درجػة مم رسػة القي ديػة التحكيليػة
لػػدل مػػديرم المػػدارس ف ػ مديريػػة تربيػػة قصػػبة إربػػد نػػت متكسػػطة ،كاختلفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة
الرشيدم ( )2017الت تكصلت إلى أف جميع أبع د القي دة التحكيلية تم رس بمسػػتكل مرتفع.
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مناقشـــة النتـــائج المتعمقـــة بالســـؤال الثـــاني :مـــا مســـتوز الصـــالبة النفســـية لـــدز معممـــي المـــدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل من وجية نظرىم؟
تبػػيف أف مسػػتكل الصػػالبة النفسػػية لػػدل معلمػ المػػدارس األس سػػية فػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ مػػف
كجيػػة نظػػرىـ ج ػ بدرجػػة متكسػػطة ،إذ بلػػغ المتكسػػط الحس ػ ب للدرجػػة ال ليػػة الصػػالبة النفسػػية ل ػػدل
معلم المدارس األس سية ف مديرية تربية كتعليـ الخليؿ مف كجية نظرىـ (.)3.45
كحصؿ مج ؿ االلتزاـ على المر ز األكؿ بمتكسط حس ب بلغ ( ،)3.49كج ف المر ز ال ن مج ؿ
التح ـ ،بمتكسط حس ب بلغ ( ،)3.45أمػ المر ػز ال لػث ف حتلػو مجػ ؿ التحػدم ،بمتكسػط حسػ ب بلػغ
(.)3.42
ويفسر الباحث ىذه النتيجة أف المعلمػيف فػ المػدارس الح كميػة فػ فلسػطيف ع مػة كفػ مدينػة الخليػؿ
خ صة يع نكف مف ظركؼ اقتص دية كأمنية كاجتم عية صعبة ،كذلؾ بسبب الكضع الم ل كعدـ انتظ ـ
الركاتب ،كىذا بدكره أدل إلى انخف ض الصالبة النفسية لدل المعلميف ،حيث ج ت بدرجة متكسطة.
كاتفق ػػت ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة إس ػػم عيؿ ( )2020التػ ػ تكص ػػلت إل ػػى أف مس ػػتكل الص ػػالبة النفس ػػية
متكسػ ػطة ،كد ارس ػػة المطي ػػرم ( )2019التػ ػ تكص ػػلت إل ػػى أف مس ػػتكل الص ػػالبة النفس ػػية ل ػػدل معلمػ ػ ت
ريػ ض األطف ػ ؿ متكسػػط ،كاختلفػػت مػػع د ارسػػة الرجيبػ كحمػػكد ( )2018التػ تكصػػلت إلػػى أف مسػػتكل
الصػػالبة النفسػػية لػػدل معلمػ ػ مرحلػػة التعلػػيـ مػ ػ بعػػد األس س ػ ف ػ مح فظ ػػة جنػػكب الب طنػػة ب لنس ػػبة
للمجمكع ال ل للمقي س ف ع لي ن.
مناقشـة النتــائج المتعمقــة بالسـؤال الثالــث :ىــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري
المدارس األساسـية فـي مديريـة تربيـة وتعمـيم الخميـل والصـالبة النفسـية لممعممـين مـن وجيـة نظـرىم
وبـــين فئـــات متغيـــرات( :النـــوع االجتمـــاعي لممعمـــم ،ســـنوات الخبـــر فـــي التـــدريس ،المؤىـــل العممـــي،
والتخصص)؟
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لمن قشة النت ئج المتعلقة ب لسؤاؿ ال لث ،تمت من قشة الفرضي ت مف ( )5-2المنب قة عنو:
كانب ؽ عني الفرضي ت الفرعية مف ( )5-2اآلتية:
مناقشــة نتــائج الفرضــية الثانيــة :ال توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري الم ـدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممـين مـن وجيـة نظـرىم وبـين فئـات
متغير النوع االجتماعي لممعمم.
تكصلت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتب طية مكجبة بيف القي دة التحكيلية كمج التي لدل مػديرم المػدارس
األس س ػػية كالص ػػالبة النفس ػػية كمج التيػ ػ للمعلم ػػيف م ػػف كجي ػػة نظ ػػرىـ تع ػػزل لمتغي ػػر الن ػػكع االجتمػ ػ ع
للمعلـ ،ككجكد فركؽ ف العالقة االرتب طية بيف القيػ دة التحكيليػة كمج التيػ لمػديرم المػدارس األس سػية
فػ مديريػػة تربيػػة كتعلػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػية للمعلمػػيف مػػف كجيػة نظػػرىـ كبػػيف فئػ ت متغيػػر النػػكع
االجتم ع للمعلـ ،كلص لح الذ كر.
ويفســر الباحــث ىػػذه النتيجػػة أف المعلمػػيف كالمعلمػ ت فػ المػػدارس األس سػػية فػ مدينػػة الخليػػؿ يعملػػكف
ف نفس الظركؼ اإلدارية كيخضعكف لنفس القكانيف كاألنظمة ،ب لت ل فإنيـ يركف أنو لم

ف مديرك

المػػدارس األس سػػية فػ تربيػػة الخليػػؿ علػػى د اريػػة بأنمػ ط القيػ دة الحدي ػػة كمنيػ القيػ دة التحكيليػػة ،بحيػػث
يم رسكني ف مدارسيـ فإف ذلؾ يؤدم إلى رفع مستكل الصالبة النفسية لدل المعلمػيف ،كل ػف تبػيف أف
الػػذ كر يعتقػػدكف أف مم رسػػة مػػديرم المػػدارس للقي ػ دة التحكيليػػة يػػؤ ر علػػى الصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف
بش ؿ إيج ب

ف أعلػى مػف اإلنػ ث؛ كذلػؾ ألف مػديرم المػدارس الػذ كر يفكضػكف بعػض الصػالحي ت

للمعلميف أ ر مف المديرات.
ذات داللػػة إحص ػ ئية بػػيف متكسػػط ًت
كاختلفػػت مػػع د ارسػػة األسػػطؿ ( )2020الت ػ بينػػت كجػػكد فػػركؽ ى
ات أف ػرًاد العينػ ًػة ف ػ درجػ ًػة مم رسػ ًػة رؤس ػ ً األقس ػ ًـ ب لمػػديري ًت لمم رسػ ًػة القي ػ ً
تقػػدير ً
دة التحكيليػ ًػة تيعػػزل
ً
للمسؤكؿ المب ً
ً
الذيف مسؤكليييـ المب شري ىف مف اإلن ًث.
لمتغير النكًع االجتم ع
شر ،كلص ً
لح ى
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مناقشــة نتــائج الفرضــية الثالثــة :ال توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري المــدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممـين مـن وجيـة نظـرىم وبـين فئـات
متغير سنوات الخبر في التدريس.
تكصلت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتب طية مكجبة بيف القيػ دة التحكيليػة لػدل مػديرم المػدارس األس سػية
كالصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت متغيػػر سػػنكات الخب ػرة ف ػ التػػدريس ،ككجػػكد
فػركؽ فػ العالقػػة االرتب طيػة بػػيف القيػ دة التحكيليػػة لمػديرم المػدارس األس سػػية فػ مديريػػة تربيػة كتعلػػيـ
الخلي ػػؿ كالص ػػالبة النفس ػػية للمعلم ػػيف كلصػ ػ لح ال ػػذيف س ػػنكات خبػ ػرتيـ فػ ػ الت ػػدريس ( 10-5س ػػنكات)،
ك(أ ر مف  10سنكات).
ويفســر الباحــث ىػػذه النتيجػػة أف المعلمػػيف أصػػح ب الخب ػرة ( )10-5سػػنكات كأ ػػر مػػف ( )10سػػنكات
ي كف لدييـ معرفة كالم ـ ب ألعم ؿ اإلدارية ،ب لت ل فإف مديرم المدراس يفكضكنيـ ببعض الصالحي ت
األمػػر الػػذم يجعػػؿ صػػالبتيـ النفسػػية أعلػػى مػػف المعلمػػيف حػػدي

العمػػؿ؛ لػػذا نػػت نظ ػرتيـ لمم رسػػة

مػػديرم المػػدارس األس سػػية فػ الخليػػؿ للقيػ دة التحكيليػػة أعلػػى مػػف المعلمػػيف الػػذيف خبػرتيـ أقػػؿ مػػف (5
سنكات) ،كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العزايزة ( )2121ف العالقة ،بينم اختلفت معو ف الفركؽ.
مناقشــة نتــائج الفرضــية الرابعــة :ال توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين القيــاد التحويميــة لمــديري المــدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممـين مـن وجيـة نظـرىم وبـين فئـات
متغير المؤىل العممي.
تكصلت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتب طية مكجبة بيف القيػ دة التحكيليػة لػدل مػديرم المػدارس األس سػية
كالصػػالبة النفسػػية للمعلمػػيف مػػف كجيػػة نظػػرىـ كبػػيف فئ ػ ت المؤىػػؿ العلم ػ  ،ككجػػكد فػػركؽ ف ػ العالقػػة
االرتب طيػة بػػيف القيػ دة التحكيليػة كمج التيػ لمػػديرم المػدارس األس سػػية فػ مديريػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ
كالصالبة النفسية كمج التي كفئػ ت متغيػر المؤىػؿ العلمػ لصػ لح الػذيف مػؤىليـ العلمػ (ب ػ لكريكس)،
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ك(ب ػ لكريكس  +دبلػػكـ) ،ك(م جسػػتير فػػأعلى) ،كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ف ػ العالقػػة االرتب طيػػة بػػيف القي ػ دة
التحكيلي ػػة كمج التيػ ػ لم ػػديرم الم ػػدارس األس س ػػية فػ ػ مديري ػػة تربي ػػة كتعل ػػيـ الخلي ػػؿ كالص ػػالبة النفس ػػية
كمج التي للمعلميف الذيف مؤىليـ العلم (ب لكريكس) ك(م جستير فأعلى).
ويفســــر الباحــــث ى ػػذه النتيج ػػة أف م ػػديرم الم ػػدارس يفكض ػػكف المعلم ػػيف أص ػػح ب الم ػػؤىالت العلمي ػػة
ب لكريكس فأعلى ب لصالحي ت الت يريدكف تفكيضيـ بي  ،فيػـ يعتقػدكف أنػو لمػ ػ ف المؤىػؿ العلمػ
للمعلػػـ أعلػػى ػ ف لديػػو د اريػػة كمعرفػػة أ ػػر ف ػ علػػكـ اإلدارة؛ لػػذا ج ػ ت العالقػػة بػػيف القي ػ دة التحكيليػػة
كمج التي ػ لمػػديرم المػػدارس األس سػػية ف ػ مديريػػة تربيػػة كتعلػػيـ الخليػػؿ كالصػػالبة النفسػػية كمج التي ػ
كفئ ػ ت متغي ػػر المؤىػػؿ العلمػ ػ لصػ ػ لح الػػذيف م ػػؤىليـ العلمػ ػ (ب ػ لكريكس) ،ك(ب ػ ػ لكريكس  +دبل ػػكـ)،
ك(م جستير فأعلى) ،كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة األسطؿ ( )2020الت ىكجػدت فركقػ ن تيعػزل لمتغي ًػر
ً
ً
ً
ً
العلي .
المؤىؿ العلم
للمكظؼ ،ك نت لص ً
حملة الدراس ت ي
لح ى
مناقشة نتـائج الفرضـية الخامسـة :ال توجـد عالقـة ارتباطيـة بـين القيـاد التحويميـة لمـديري المـدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل والصالبة النفسية لممعممـين مـن وجيـة نظـرىم وبـين فئـات
متغير التخصص.
تكصلت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتب طية مكجبة بيف القيػ دة التحكيليػة لػدل مػديرم المػدارس األس سػية
كالصالبة النفسية للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت التخصص (علمػ  ،أدبػ ) ،كعػدـ كجػكد فػركؽ
ف العالقة االرتب طية بيف القيػ دة التحكيليػة لمػديرم المػدارس األس سػية فػ مديريػة تربيػة كتعلػيـ الخليػؿ
كالصالبة النفسية للمعلميف مف كجية نظرىـ كبيف فئ ت متغير التخصص (علم  ،أدب ).
ويفسر الباحث ىذه النتيجة أف المعلميف كالمعلم ت بغض النظر عف تخصصيـ فيـ يعملكف فػ نفػس
الظركؼ اإلدارية كالق نكنية ،كيتع ملكف مع مديرم مدارسيـ الذيف تلػزميـ اللػكائح كالقػكانيف ب لتع مػؿ مػع
المعلميف بنفس الطريقة؛ لذا لـ تظير فركؽ ف العالقة بيف القي دة التحكيلية لمديرم المدارس األس سية
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فػ ػ مديري ػػة تربي ػػة كتعل ػػيـ الخلي ػػؿ كالص ػػالبة النفس ػػية للمعلم ػػيف م ػػف كجي ػػة نظ ػػرىـ كب ػػيف فئػ ػ ت متغي ػػر
التخصص (علم  ،أدب ).
كاتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة الع ازيػزة ( )2121التػ أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػ ئية
بػػيف متكسػػط ت تقػػديرات أف ػراد العينػػة لدرجػػة مم رسػػة مػػديرم المػػدارس ال نكيػػة للقي ػ دة التحكيليػػة ،تعػػزل
لمتغيػر التخصػػص العلمػ  ،كاتفقػػت مػع د ارسػػة الرجيبػ كحمػػكد ( )2018التػ تكصػػلت إلػػى عػػدـ كجػػكد
ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػ ػ ئية ب ػػيف متكس ػػط ت مس ػػتكل الص ػػالبة النفس ػػية ل ػػدل المعلم ػػيف تع ػػزل لمتغي ػػر
التخصص.

ثانياً التوصيات:
مف خالؿ النت ئج الت تكصلت إليي الدراسة الح لية ،يكص الب حث بم يأت :
 .1بن برامج تدريبية لمديرم المدارس ف

يفية بن الخطط اإلستراتيجية كاست م ر ال ف ات كالمػكارد

المت حة ف المؤسسة.
 .2عق ػػد لقػ ػ ات دكريػ ػػة ب ػػيف المػ ػػديريف كالمعلم ػػيف؛ لمػ ػػنحيـ المزي ػػد م ػػف ال ق ػػة للتغل ػػب عل ػػى معكق ػ ػ ت
العمؿ.
 .3إشػ ػ ػراؾ اإلدارات التربكي ػ ػػة كالتعليمي ػ ػػة كالمدرس ػ ػػية عل ػ ػػى المس ػ ػػتكي ت ف ػ ػػة للمعلم ػ ػػيف فػ ػ ػ ص ػ ػػي غة
األىداؼ التربكية كالتعليمية.
 .4عقد كرش عمؿ القتراح طرؽ جديدة كمبت رة للعمؿ تتن سب مع المتغيرات العصرية.
لمرع ػ ػ ة الفػ ػػركؽ الفرديػ ػػة بػ ػػيف المعلمػ ػػيف ،كاالسػ ػػتم ع
اإلدارت التربكيػ ػػة لمػ ػػديرم المػ ػػدارس ا
ا
 .5تكجيػ ػػو
إلى المعلميف كاالىتم ـ ب حتي ج تيـ.
 .6ح ػػث المشػ ػرفيف العػ ػ ميف لم ػػدير المدرس ػػة عل ػػى تطبي ػػؽ أف ػ ػ ر مس ػػتحد ة فػ ػ العم ػػؿ حت ػػى كاف ل ػػـ
تطبؽ مف قبؿ.
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 .7إشػ ػ ػارؾ م ػ ػػديرم الم ػ ػػدارس كالمعلم ػ ػػيف فػ ػ ػ دكرات مش ػ ػػتر ة؛ بي ػ ػػدؼ تط ػ ػػكير ق ػ ػػدراتيـ عل ػ ػػى التنب ػ ػػؤ
ب لمش الت قبؿ حدك ي .
 .8كض ػػع بػ ػرامج إرشػ ػ دية تيػ ػدؼ إل ػػى رف ػػع مس ػػتكل الص ػػالبة النفس ػػية ل ػػدل المعلم ػػيف م ػػف أج ػػؿ رف ػػع
درجة قدرتيـ على التع مؿ مع المكاقؼ الض غطة.
 .9ضػػركرة االىتم ػ ـ بتنميػػة الصػػالبة النفسػػية لػػدل المعلمػػيف بش ػ ؿ ع ػ ـ لم ػ لي ػ مػػف أ ػػر جيػػد عل ػى
أدائيـ.
.10

االىتمػ ـ الخػ ص بػ لمعلميف الجػػدد حػدي

العمػػؿ فػ التعلػػيـ ،كعقػد دكارت تدريبيػػة خ صػة بيػـ

لتبصيرىـ بطبيعة العمؿ كرفع مستكل الصالبة النفسية لدييـ.
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الرجيبػ ػ  ،يكس ػػؼ ،كحم ػػكد ،محم ػػد .)2018( .الص ػػالبة النفس ػػية ل ػػدل معلمػ ػ مرحل ػػة التعل ػػيـ مػ ػ بع ػػد
األس س ػ ػ بمح فظػ ػػة جنػ ػػكب الب طنػ ػػة كعالقتي ػ ػ بػ ػػبعض المتغي ػ ػرات الديمكغرافيػ ػػة ،مجمـــــة
الدراسات التربوية والنفسية.75-58 :)1(12 ،
رشػػػيد ،ص ػ ػ لح ،كمزىػ ػػر ،زينػ ػػب .)2118( .تكظيػػػؼ سػ ػػلك ي ت القي ػ ػ دة الب رعػ ػػة لتعزيػ ػػز سػ ػػلكؾ العمػ ػػؿ
اإلبػػداع  :د ارسػػة اسػػتطالعية آل ار عينػػة مػػف أعضػ الييئػػة التدريسػػية فػ

ليػ ت ج معػػة

الق دسية ،مجمة المثنى لمعموم اإلدارية والقتصادية.27-8 :)1(8 ،
الرشػيدم ،علػ  .)2018( .القيػ دة التحكيليػػة كعالقتيػ ب إلبػداع التنظيمػ لػػدل عمػػدا كرؤسػ األقسػ ـ
ب لج مع ػ ػ ت الح كميػ ػػة كاألىليػ ػػة بمدينػ ػػة الري ػ ػ ض ،المجمــــة العربيــــة لمدراســــات األمنيــــة،
.40-3 :)71(33

109

الري ػػؼ ،محمػػػد .)2019( .درج ػػة الصػ ػػالبة النفسػػػية كعالقتيػ ػ ب ل ف ػ ػ ة الذاتي ػػة المدر ػػة لػ ػػدل معلم ػ ػ
المػ ػػدارس األس سػ ػػية الح كميػ ػػة ف ػ ػ مح فظػ ػػة الطفيلػ ػػة جنػ ػػكب األردف ،دراســــات ،العمــــوم
التربوية.200-181 :)3(46 ،
زى ػ ن  ،أسػػم  .)2114( .الصـــالبة النفســـية وعالقتيـــا بأســـالي مواجيـــة الضـــغوط النفســـية لـــدز
معممات الطور المتوسط :دراسة ميدانية بالعالية الشمالية بسـكر  ،رسػ لة م جسػتير غيػػر
منش ػ ػػكرة ،ليػ ػػة العلػ ػػكـ اإلنس ػ ػ نية ،ج معػ ػػة محمػ ػػد خيضػ ػػر ،بس ػ ػ رة ،الجميكريػ ػػة الجزائريػ ػػة
الديمقراطية الشعبية.
الزكاىػ ػرة  ،محم ػػد .)2115( .العالق ػػة ب ػػيف الص ػػالبة النفس ػػية كقل ػػؽ المس ػػتقبؿ كمس ػػتكل الطمػػكح لػػدل
طلب ػػة ج مع ػػة ح ئ ػػؿ ب لسػػعكدية ،مجمـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة لابحـــاث والدراســـات
التربوية والنفسية.80-47 :)10(3 ،
الزيبػ رم ،طػ ىر .)2116( .النظريــة السوســيولوجية المعاصــر  ،عمػ ف ،األردف :دار البيركنػ للنشػػر
كالتكزيع.
السػ ػػعكد ،ارتػ ػػب .)2112( .القيــــاد التربويــــة :مفــــاىيم وآفــــاق ،عم ػ ػ ف ،األردف :دار صػ ػػف للنشػ ػػر
كالتكزيع.
السلط  ،محمد .)2115( .درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غز لمقيـاد التحويميـة
وعالقتيــا بــةدار التميــز لــدييم ،رسػ لة م جسػػتير غيػػر منشػػكرة ،الج معػػة اإلسػػالمية ،غػزة،
فلسطيف.
الس ػ ػػيل  ،عم ػ ػػر مص ػ ػػلح مس ػ ػػتكر .)2015( .مصـــــــادر الضـــــــغوط النفســـــــية وعالقتيـــــــا بالصـــــــالبة
النفســـــية لـــــدز طـــــال المرحمـــــة الثانويـــة بمحافظـــــة الجمـــــوم ،رسػ ػ لة م جسػ ػػتير غي ػػر
منشػػكرة ،ليػػة التربية ،ج معة أـ القرل ،الممل ة العربية السعكدية.
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ش ىيف ،جكدة ،كالسيد ،نبيؿ .)2112( .أسػ ليب التف ير كفقػ ن لنظرية السػيطرة الذاتيػة العقليػة كالصػالبة
النفسية لدل طالب لية التربية ج معة األزىر :د ارسػة ف رقػة تنبؤيػو ،مجمــة كميـة التربيـة،
ج معة األزىر ،مصر.95-43 :)149(1 ،
الشػ ػريؼ ،س ػػعكد .)2015( .درجـــة ممارســـة مـــديري المـــدارس الثانويـــة بمحافظـــة الطـــائف لمقيـــاد
التحويمية وعالقتيا بالرضا الـوظيفي لممعممـين ،رسػ لة م جسػتير غيػر منشػكرة ،ج معػة أـ
القرل ،الممل ة العربية السعكدية.
الشػػمرم ،غرب ػ  :)2015( .الصـــالبة النفســـية وعالقتيـــا بالرضـــا الـــوظيفي لـــدز المعممـــين بمـــدارس
التربيــة الخاصـــة بمنطقـــة حائــل ،رس ػ لة م جسػػتير غي ػر منشػػكرة ،ج معػػة أـ القػػرل ،م ػػة
الم رمة ،السعكدية.
الص ػ لح  ،خ لػػد .)2013( .القي ػ دة التحكيليػػة كالتع مليػػة لػػدل مػػديرم مػػدارس التعلػػيـ الع ػ ـ ف ػ منطقػػة
القصيـ التعليميػة كعالقتيػ بمسػتكل الػركح المعنكيػة للمعلمػيف ،مجمـة رسـالة التربيـة وعمـم
النفس.33-1 :)40(1 ،
الصػػفدم ،ركال .)2113( .المسـاند االجتماعيـة والصـالبة النفسـية وعالقتيمـا بقمـق المسـتقبل لـدز
زوجـات الشـيداء واألرامـل بمحافظـات غـز  ،رسػ لة م جسػتير غيػػر منشػػكرة ،ليػػة التربيػة،
ج معة األزىر ،غزة ،فلسطيف.
عب س ،شػريؼ .)2010( .سموكيات القياد التحويمية وأثرىا عمى اإلبداع التنظيمي -دراسـة تطبيقيـة
عمــى شــركات تصــنيع األدويــة البشــرية األردنيــة ،رس ػ لة م جسػػتير غيػػر منشػػكرة ،ج معػػة
الشرؽ األكسط للدراس ت العلي  ،األردف.
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عبػػد الع ػ ؿ ،خكلػػة .)2116( .درجــة ت ـوافر ســمات القيــاد التحويميــة لــدز مــديري المــدارس الثانويــة
بمحافظـــة غـــز وعالقتيـــا بمســـتوز االنتمـــاء المينـــي لمعممـــييم ،رس ػ لة م جسػػتير غيػػر
منشكرة ،الج معة اإلسالمية ،غزة ،فلسطيف.
عبػػػد المطلػػػب ،عبػػػد الق ػ ػ در .)2018( .الصػ ػػالبة النفسػػػية كعالقتي ػ ػ ب الضػ ػػطراب ت الجسػ ػػمية كبعػػػض
المتغيرات الديمكغرافية لدل عينة مف معلمػ كمعلمػ ت المرحلػة المتكسػطة بدكلػة ال كيػت،
مجمة الطفولة العربية.35-10 :)74(19 ،
العبدل  ،خ لػػد .)2112( .الصـالبة النفسـية وعالقتيـا بأسالي مواجيـة الضـغوط النفسية لدز عينة
مــن طــال المرحمــة الثانويــة المتفــوقين دراسـ ًـيا والعــاديين بمدينـــة مكـــة المكرمـــة .رسػ لة
م جستير غير منشكرة ،لية التربية ،ج معة أـ القرل ،الممل ة العربية السعكدية.
عبكم ،منير .)2012( .القياد ودورىا في العممية اإلدارية ،عم ف ،األردف :دار البداية.
العتيب  ،سعد .)2016( .أ ر القي دة التحكيلية على التم ػيف النفسػ لػدل العػ مليف فػ شػر ت القطػ ع
الخ ص بمدينة الري ض ،المجمة العربية لإلدار .238-213 :)1(36 ،
ع ػرار ،س ػ لـ محمػػكد .)2010( .درجــة ممارســة مــديري المـــدارس الثانويـــة العامـــة األردنيـــة لنمطــي
القيادتين التحويمية والتبادليـة وعالقتيـا بـاالحتراق النفسـي والعالقـات البينشخصـية عنـد
المعممـين ،أطركحػػة د تػكراه غيػر منشػػكرة ،ج معػة عمػ ف العربيػة للد ارس ػ ت العلي ػ  ،عمػ ف،
األردف.
عريقػ ػ ت ،أحم ػػد .)2111( .المفـــاىيم اإلداريـــة األساســـية :النظريـــة والتطبيـــق ،عمػ ػ ف ،األردف :دار
كم تبة ح مد للنشر كالتكزيع.
العزايزة ،شيد .)2020( .القياد التحويمية لدز مديري المدارس الثانوية وعالقتيا بالسـموك اإلبـداعي
لممعممين ،رس لة م جستير غير منشكرة ،ج معة األقصى ،غزة ،فلسطيف.
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عمػ ػ يرة ،رضػ ػ  ،كع ش ػػكر ،محم ػػد .)2020( .درج ػػة مم رس ػػة القيػ ػ دة التحكيلي ػػة ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس
كعالقتيػ بف عليػػة اتخػ ذ القػرار مػػف كجيػػة نظػػر المعلمػػيف فػ قصػػبة إربػػد ،مجمــة الجامعــة
اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية.409-386 :)3(28 ،
العػ ػ ػكاكدة ،انتصػ ػ ػ ر .)2117( .درج ػ ػػة مم رس ػ ػػة القيػ ػ ػ دة التحكيلي ػ ػػة فػ ػ ػ اإلدارة الص ػ ػػفية فػ ػ ػ م ػ ػػدارس
مدينػػة دك ار مػػف كجيػػة نظػػر طلبػػة الصػػفيف الع شػػر كالحػ دم عشػػر ،مجمــة جامعــة القــدس
المفتوحة لابحاث والدراسات التربوية والنفسية.75-63 :)20(6 ،
غراب  ،خكلة .)2017( .القيػ دة التحكيليػة كعالقتيػ ب إلبػداع اإلدارم ،دراسـة مسـحية عمـى المـوظفين
بكميــــة العمــــوم اإلنســــانية واالجتماعيــــة ،رسػ ػ لة م جس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة ،ج مع ػػة محم ػػد
بكضي ؼ ب لمسيلة ،الجزائر.
القبلػ  ،عن يػػة ،كالعم ارنػ  ،سػ ىرة .)2117( .القيــاد التحويميــة فــي الميــدان التربــوي ،تبػػكؾ ،الممل ػػة
العربية السعكدية :دار أم ف للنشر.
قط م  ،يكسؼ ،كأبك نعيـ ،منى .)2116( .تحقيق الذات والقياد المستقبمية ،عم ف ،األردف :مر ػز
ديبكنك لتعليـ الف ر.
ىينػػة ،بػػكراس .)2115( .الصـــالبة النفســـية وعالقتيــــا بــــالتوافق الدراســــي لــــدز تالميـــذ المرحمــــة
الثانوية يتيمي أحد األوالد ،رسػ لة م جسػتير غيػر منشػكرة ،قسػـ علػػـ الػػنفس ،ليػػة العلػػكـ
اإلنسػ نية كاالجتم عية ،ج معة مكلد معمر تيزم كاك ،الجزائر.
ليلػػكب ،ن ريمػ ػ ف .)2112( .ميـــارات القيـــاد التربويـــة الحديثـــة .عمػ ػ ف ،األردف :دار الخل ػػيج للنش ػػر
كالتكزيع.
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محم ػ ػ ػػد ،ح م ػ ػ ػػد ،مػ ػ ػ ػ ؿ ،بربػ ػ ػ ػ كم ،إليػ ػ ػ ػ س ،س ػ ػ ػػليم ن  .)2119( .عالق ػ ػ ػػة القيػ ػ ػ ػ دة التحكيلي ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػإدارة
الص ػراع التنظيم ػ  :د ارسػػة ح لػػة اتص ػ الت الج ازئػػر ،مجمــة العمــوم االقتصــادية والتســيير
والعموم التجارية.400-390 :)1(12 ،
مػػركاف ،زينػػب .)2015( .أثــر القيــاد التحويميــة عمــى إدار التغييــر التنظيمــي :دراســة حالــة مؤسســة
نفطال وحد  ،GPLرس لة م جستير غير منشكرة ،ج معة أـ البكاق  ،الجزائر.
المطي ػػرم ،ن ػػكؼ .)2019( .الصـــالبة النفســـية وعالقتيـــا بالدافعيـــة لإلنجـــاز لـــدز معممـــات ريـــاض
األطفال ،رس لة م جستير غير منشكرة ،ج معة ال كيت ،ال كيت.
مليب رم ،كحيد .)2115( .االلتـزام الـديني وعالقتـو بالسـعاد لـدز طـال وطالبــات جامعـة أم القـرز،
رس لة م جستير غير منشكرة ،لية التربية ،ج معة أـ القرل ،السعكدية.
المن ػ ح  ،عبػػد ااهلل .)2115( .ف علي ػػة برنػ ػ مج إرشػ ػ دم لتنميػػة الص ػػالبة النفس ػػية ل ػػدل الم تئبػػيف فػ ػ
ضػك نظريػة العػالج المعرفػ السػلك  ،مجمــة رســالة التربيــة وعمــم الــنفس ،السػعكدية،
.176-151 :)48(1
ن ج  ،نج ح .)2016( .القياد التحويمية لدز مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـات غـز فـي ضــــوء
الفــــــكر التربـــــوي اإلسالمــــــــي وســبل تطويرىـــــا ،رسػ لة م جسػػتير غيػػر منشػػكرة ،الج معػػة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطيف.
ى ش ػ ػػـ ،عػ ػ ػ دؿ .)2118( .القيــــــاد وعالقتيــــــا بالرضــــــا الــــــوظيفي ،عمػ ػ ػ ف ،األردف ،دار الي ػ ػ ػ زكرم
العلمية.
الي ػ ػكارم ،سػ ػػيد .)2014( .القائــــد التحــــويمي وتغييــــر المســــتقبل ،دار قرطبػ ػػة للنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع ،ط،1
الري ض -الممل ة العربية السعكدية.
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 مجمـة كميـة،  الزكاج المب ر كعالقتو ب لصػالبة النفسػية كاالغتػراب لػدل األبنػ.)2114( . حس ـ،ىيبة
.925-863 :)38(3 ، مصر، عيف شمس،التربية
. ك ازرة التربية كالتعليـ. النظام التعميمي في فمسطين.)2019( . ك ازرة التربية كالتعليـ الع ل
 االتجــــاه نحــــو المخــــاطر وعالقتــــو بالصــــالبة النفســــية دراســــة ميدانيــة.)2114( . محمػػد، الي ػ زج
 الج معػ ػػة، ليػ ػػة التربيػ ػػة، رس ػ ػ لة م جسػ ػػتير غيػ ػػر منشػ ػػكرة،عمـــــى الشـــــرطة الفمســـــطينية
. فلسطيف، غزة،اإلسػالمية
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المالحق

ممحق رقم ( :)2أدوات الدراسة بصورتيا األولية

جبيعت انخهُم
كهُت انذراضبث انعهُب
برَبيج اإلدارة انتعهًُُت

حضرة المعلـ/ة المحترـ/ة؛
تحية كبعد:
يقكـ الب حث بإج ار دراسة حكؿ (القياد التحويمية وعالقتيا بالصالبة النفسية لدز مديري المدارس
األساسية في مديرية تربية وتعميم الخميل من وجية نظر المعممين والمعممات)،حيث تـ تطكير
استب نتيف كاحدة للقي دة التحكيلية كاألخرل للصالبة النفسية ،لذا أرجك تع كن ـ ب إلج بة على ؿ فقرة
مف فقرات االستب نتيف ب ؿ دقة كمكضكعية م يعبر عف كجية نظرؾ ،لم ألجكبت ـ مف أىمية ب لغة
ف

نت ئج ىذه الدراسة كالت

ى

جز مف متطلب ت الحصكؿ على درجة الم جستير ف

اإلدارة

التعليمية ،علم ن أف إج ب ت ـ ستح ط ب لسرية الت مة ،كلف تستخدـ النت ئج إال ألغراض البحث العلم
فقط.
مع ف ئؽ االحتراـ كالتقدير،
الباحث :رائد الزىور.
إشراف :أ .د سامي عدوان.

119

الجزء األول :يتضمف ىذا الجز معلكم ت شخصية عف خلفية المستجيبيف ،لذا يرجى كضع إش رة ()x
ف الم ف الذم ينطبؽ كح لتؾ ،مع الش ر.
ب-أن ى

-1النوع االجتماعي :أ-ذ ر
-2سنوات الخبر  :أ-أقؿ مف  5سنكات

ب-مف  10-5سنكات

ج-أ ر مف  10سنكات
-3المؤىل العممي :أ-دبلكـ

ج-ب لكريكس  +دبلكـ

ب-ب لكريكس
د-م جستير فأعلى

-4التخصص :أ-علم 

ب-أدب 

-5عًر انًعهى :أ-ألً ِٓ 30عٕخ ة 40-30-عٕخ

ط 40-عٕخ فأوضش

انجسء انخبٍَ :فقراث يقُبش انقُبدة انتحىَهُتٚ ،رؼشف (ثأٔٙب ّٔظ ل١بد٠ ٞزجٕ ٝاٌزغ١١ش اٌّغزّش ئٌٝ
األفضً ٚاالسرمبء ثبألفشاد ٚإٌّظّخ ئٌ ٝأفضً ٚضغ ٚثألصش ٚلذ ٚألً عٙذ ِٓ ،خالي اٌزٛظ١ف
اٌفؼّبي ألثؼبد اٌم١بدح اٌزح١ٍ٠ٛخ األسثؼخ (اٌزأص١ش اٌّضبٌ ،ٟاٌذافؼ١خ اإلٌٙبِ١خ ،االعزضبسح اٌفىش٠خ ،االػزجبس٠خ
اٌفشد٠خ).
الرجاء وضع إشار ( )في عمود اإلجابة المناسبة لكل فقر :
دائًب ً

انعببرة
انرقى
انًجبل األول :انتأحُر انًخبنٍ
٠ .1ؼشض ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ِشبػشٖ ثمٛح ِغ اٌّؼٍّ.ٓ١
٠ .2ضغ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ حت اٌؼًّ فٔ ٟفٛط اٌّؼٍّ.ٓ١
٠ .3زصشف ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثطشق الئمخ وبالحزشاَ ِضالً.
٠ .4شذد ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ػٍ ٝشؼٛس اٌّؼٍّ ٓ١ثبٌٙذف.
ٛ٠ .5ظف ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌمٚ ُ١األخالق أصٕبء اٌزحذس ِغ
اٌّؼٍّ.ٓ١
٠ .6إوذ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ شؼٛس اٌّؼٍّ ٓ١ثبالٔغغبَ فٟ
اٌّّٙبد اٌ١ِٛ١خ.
٠ .7مذَ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ِصٍحخ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍِ ٝصبٌحٗ
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غبنبب ً

انًًبرضت
أحُبَب ً َبدراً

َبدراً
جذاً

دائًب ً

انعببرة
انرقى
اٌشخص١خ.
انًجبل انخبٍَ :انذافعُت اإلنهبيُت.
٠ .8زحذس ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثحّبط حٛي ِب ِٓ اٌّّىٓ
ئٔغبصٖ.
٠ .9ششن ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟص١بغخ سؤ٠خ
اٌّذسعخ.
٠ .10غبػذ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاِزالن ِٙبساد
االرصبي ٚاٌزٛاصً.
٠ .11ذفغ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّؼٍّ ٓ١ئٌ ٝص١بغخ األ٘ذاف.
٠ .12شغغ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّؼٌٍّ ٓ١زطج١ك األفىبس
اإلثذاػ١خ.
٠ .13غبػذ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّؼٍّ١ٌ ٓ١ىٛٔٛا لبدح عذد.
٠ .14زمجً ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ٚعٙبد إٌظش اٌّخزٍفخ ٌذٜ
اٌّؼٍّ.ٓ١
انًجبل انخبنج :االضتخبرة انفكرَت.
٠ .15جحش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ػٓ ٚعٙبد ٔظش ِخزٍفخ ػٕذ
حً اٌّشىالد.
٠ .16جحش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ػٓ ِصبدس ٌزط٠ٛش رارٗ.
٠ .17شبسن ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ف ٟئ٠غبد حٍٛي ِالئّخ ٌزط٠ٛش
اٌج١ئخ اٌّذسع١خ.
٠ .18جحش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ػٓ ثشاِظ عذ٠ذح إلػذاد
اٌّؼٍّ.ٓ١
٠ .19مزشػ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ طشق عذ٠ذح ٌزط٠ٛش ِٙبساد
اٌّؼٍّ ٓ١اٌغذد.
٠ .20جحش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ػٓ أّٔبط ئداس٠خ عذ٠ذح.
٠ .21غزضّش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ عٛٙد اٌّغزّغ اٌّحٍ.ٟ
٠ .22جحش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ػٓ ِصبدس عذ٠ذح ٌٍزغ١١ش.
٠ .23زمجً ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ أساء اٌّؼٌٍّ ٓ١زم ُ٠ٛػٍّٗ.
انًجبل انرابع :االعتببرَت انفردَت.
٠ .24ؼبًِ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّؼٍّ ٓ١ثأغبٔ١خ ١ٌٚظ وؼضٛ
ف ٟاٌّإعغخ.
٠ .25غبػذ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاعزضّبس ٔمبط
اٌمٛح ٌذ.ُٙ٠
٠ .26ؼبًِ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ عّ١غ اٌّؼٍّ ٓ١ثؼذي.
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غبنبب ً

انًًبرضت
أحُبَب ً َبدراً

َبدراً
جذاً

انعببرة

دائًب ً

غبنبب ً

انًًبرضت
أحُبَب ً َبدراً

َبدراً
جذاً

انرقى
ٕ٠ .27بلش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ وً ِؼٍُ ػٍ ٝأفشاد.
٠ .28ؼطِ ٟذ٠ش/ح اٌّذسعخ عضءاً ِٓ ٚلزٗ ٌٍغٍٛط ِغ
اٌّؼٍّ.ٓ١
٠ .29ؼطِ ٟذ٠ش/ح اٌّذسعخ ِغبحخ وبف١خ ٌىً ِؼٍُ ٌٍم١بَ
ثؼٍّٗ.
انجسء انخبنج :فقراث يقُبش انصالبت انُفطُتٚ ،رؼشف (ثأٔٙب ئدسان اٌفــشد ٌٍّزغ١شادٚ ،اٌضــغٛط
إٌفغ١خ اٌزــ٠ ٟزؼشض ٌٙــبٚ ،اػزمبدٖ ثمذسرٗ ٚفؼبٌ١زٗ ػٍ ٝاعزخذاَ اٌخجشاد اٌج١ئ١خٚ ،اٌّصـبدس
إٌفغ١خ؛ ٌّٛاعٙـخ أحـذاس اٌح١بح اٌضبغطخٚ ،رزضّٓ صالصخ ِغبالد :االٌزضاَ ،اٌزحىُٚ ،اٌزحذ.ٞ
الرجاء وضع إشار ( )في عمود اإلجابة المناسبة لكل فقر :
انعببرة
انرقى
انًجبل األول :االنتساو.
٠ .1فزخش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٔزّبئٗ ٌّٕٙزٗ.
ٍ٠ .2زضَ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌّشبسوخ ف ٟإٌّبعجبد اٌشؼج١خ.
٠ .3غزط١غ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّشبسوخ ف ٟإٌشبطبد
اٌالِٕٙغ١خ وبفخ.
٠ .4ضغ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ خططٗ اٌّغزمجٍ١خ ٠ٚى ْٛلبدساً
ػٍ ٝرٕف١ز٘ب.
ٍ٠ .5زضَ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثّغبػذح اٌّؼٍّ ٓ١أصٕبء ٚلٛػُٙ
ف ٟاٌّشىالد.
٠ .6غزط١غ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ أْ ٠زخز لشاسارٗ ثٕفغٗ دْٚ
اٌزأصش ثأطشاف خبسع١خ.
ٍ٠ .7زضَ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌصذق ف ٟاٌزؼبًِ ِغ اٌّؼٍّ.ٓ١
٠ .8حبٚي ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ رط٠ٛش ٔفغٗ ٚاٌجحش ػٓ وً
عذ٠ذ.
ٍ٠ .9زضَ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌصذق ف ٟعّ١غ رؼبِالرٗ ِغ
اٌّؼٍّ.ٓ١
٠ .10ؼزمذ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ أٔٗ ٠ؼًّ ضّٓ فش٠ك ١ٌٚظ
ثّمذٚسٖ االثزؼبد ػٕ.ُٙ
ٍ٠ .11زضَ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌّٕبعجبد االعزّبػ١خ فِ ٟغزّغ
اٌّذسعخ.
انًجبل انخبٍَ :انتحكى.
٠ .12ىِ ْٛذ٠ش/ح اٌّذسعخ ِغزؼذاً ٌىً ِب ٠حذس حِٓ ٌٗٛ
أحذاس ٚرغ١شاد.
٠ .13زخز ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ لشاسارٗ ٌٛحذٖ دِ ْٚغبػذح
األخش.ٓ٠
122

دائًب ً

درجت انتىافر
غبنبب ً أحُبَب ً َبدراً

َبدراً
جذاً

دائًب ً

انعببرة
انرقى
٠ .14زحًّ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ِغإ١ٌٚخ لشاسارٗ.
٠ .15غزط١غ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ئداسح ِشبػشٖ ٚأفؼبالرٗ.
٠ .16غزط١غ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌغ١طشح ػٍ ٝاٌخٛف
ٚاٌزٙذ٠ذاد ف ٟاٌؼًّ.
٠ .17جبدس ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ فٌ ٟحً اٌّشىالد اٌز ٟرٛاعٗ
اٌّؼٍّ.ٓ١
٠ .18ضجظ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ِشبػشٖ أصٕبء اٌزؼبًِ ِغ
اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌطٍجخ.
٠ .19زؼبًِ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثأغبٔ١خ ِغ اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌطٍجخ.
٠ .20زّزغ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثؼاللخ صبثزخ ِغ اٌّؼٍّٓ١
ٚاٌطالة ٚاٌّغزّغ اٌّحٍ.ٟ
٠ .21زحىُ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌّٕظ اإلداس ٞاٌز٠ ٞزجؼُٗ.
٠ .22إِٓ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثأْ ٔغبحٗ ٠ؼزّذ ػٍِ ٝب ٌذِٓ ٗ٠
ػٍُ ِٚؼشفخ.
انًجبل انخبنج :انتحذٌ.
٠ .23حت ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اٌّغبصفخ ثبٌّّٙبد اٌصؼجخ.
٠ .24غزط١غ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ اوزشبف األِٛس اٌغبِضخ
ح.ٌُٙٛ
٠ .25صش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ػٍ ٝرحم١ك أ٘ذافٗ ِّٙب وبٔذ
اٌصؼٛثبد.
٠ .26إِٓ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌزغ١١ش ٚاٌمذسح ػٍِٛ ٝاعٙزٗ
ثٕغبػ.
٠ .27شؼش ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌخٛف ِٓ األحذاس اٌطبسئخ.
٠ .28زّزغ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌزٕٛع ٚاالخزالف فِّ ٟبسعخ
دٚسٖ اٌم١بد.ٞ
٠ .29شغغ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ سٚػ إٌّبفغخ اٌشش٠فخ.
٠ .30إِٓ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثأْ ِٛاعٙخ اٌصؼٛثبد ٚاٌزغٍت
ػٍٙ١ب رض٠ذٖ لٛح.
٠ .31زّزغ ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ ثبٌصجش ٚاٌزحًّ ٌضغٛط اٌؼًّ.
ٕ٠ .32غض ِذ٠ش/ح اٌّذسعخ أ ٞػًّ ِّٙب وبْ صؼجبً.
٠ .33جمِ ٝذ٠ش/ح اٌّذسعخ صبثزب ً ػٍِٛ ٝالفٗ ِّٙب رغ١شد
اٌظشٚف.
شبكراً نكى حطٍ تعبوَكى
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درجت انتىافر
غبنبب ً أحُبَب ً َبدراً

َبدراً
جذاً

ممحق رقم ( :)0قائمة بأسماء المحكمين
 -1أ .د .محمد شاىين /جامعة القدس المفتوحة
 -2أ .د .نبيل الجندي /جامعة الخميل

 -3أ .د .جم ؿ أبك مرؽ /ج معة الخليؿ
 -4أ .د .رج العسيل  /ج معة القدس المفتكحة
 -5أ .د .ع دؿ ري ف /ج معة القدس المفتكحة
 -6د .خ لد تلك /ج معة القدس المفتكحة
 -7د .م ؿ مخ مرة /ج معة الخليؿ
 -8د .إبراىيـ أبك عقيؿ /ج معة الخليؿ
 -9د .محمد عجكة /ج معة الخليؿ
 -10د .من ؿ أبك منش ر /ج معة الخليؿ
 -11د .عبد الن صر السكيط  /ج معة الخليؿ
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ممحق رقم ( :)3أدوات الدراسة في صورتيا النيائية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
جبيعت انخهُم
كهُت انذراضبث انعهُب
برَبيج اإلدارة انتعهًُُت

حضرة المعلـ/ة المحترـ/ة؛
تحية كبعد:
يقكـ الب حث بإج ار دراسة حكؿ (القياد التحويمية لمديري المدارس األساسية في مديرية تربية
وتعميم الخميل وعالقتيا بالصالبة النفسية لممعممين من وجية نظرىم) ،حيث تـ تطكير استب نتيف
كاحدة للقي دة التحكيلية كاألخرل للصالبة النفسية ،لذا أرجك تع كن ـ ب إلج بة على ؿ فقرة مف فقرات
االستب نتيف ب ؿ دقة كمكضكعية ،كبم يعبر عف كجية نظرؾ ،لم ألجكبت ـ مف أىمية ب لغة ف نت ئج
ىذه الدراسة كالت ى جز مف متطلب ت الحصكؿ على درجة الم جستير ف اإلدارة التعليمية ،علم ن
أف إج ب ت ـ ستح ط ب لسرية الت مة ،كلف تستخدـ النت ئج إال ألغراض البحث العلم فقط.
مع ف ئؽ االحتراـ كالتقدير،
الباحث :رائد الزىور
إشراف :أ .د سامي عدوان
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الجزء األول :يتضمف ىذا الجز معلكم ت شخصية عف خلفية المستجيبيف ،لذا يرجى كضع إش رة
( )ف الم ف الذم ينطبؽ كح لتؾ ،مع الش ر.
ب-أن ى

-1النوع االجتماعي لممعمم :أ-ذ ر

ب-مف  10-5سنكات

-2سنوات الخبر في التدريس :أ-أقؿ مف  5سنكات
ج-أ ر مف  10سنكات
-3المؤىل العممي :أ-دبلكـ

ب-ب لكريكس

ج-ب لكريكس  +دبلكـ

د-م جستير فأعلى
-4التخصص :أ-علم 

ب-أدب 

الجزء الثاني :فقرات مقياس القياد التحويمية ،كتعرؼ (بأني نمط قي دم يتبنى التغيير المستمر إلى
األفضؿ كاالرتق

ب ألفراد كالمنظمة إلى أفضؿ كضع كبأقصر كقت كأقؿ جيد ،مف خالؿ التكظيؼ

الفع ؿ ألبع د القي دة التحكيلية األربعة (التأ ير الم ل  ،الدافعية اإللي مية ،االست رة الف رية ،االعتب رية
ٌ

الفردية).

الرجاء وضع إشار ( )في عمود اإلجابة المناسبة لكل فقر :

درجت انتىافر
انرقى

كبُرة
جذاً

انعببرة

كبُرة

يجبالث ويؤشراث انقُبدة انتحىَهُت نذي يذَرٌ انًذارش األضبضُت فٍ انخهُم
انًجبل األول :انتأحُر انًخبنٍ
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

٠ظٙش ِشبػشٖ اإل٠غبث١خ ثمٛح رغبٖ اٌّؼٍّ.ٓ١
٠غشط ِف َٛٙاالٔزّبء ٌٍؼًّ فٔ ٟفٛط اٌّؼٍّ.ٓ١
٠زصشف ِغ اٌّؼٍّ ٓ١ثطش٠مخ الئمخ.
٠شذد ػٍ ٝضشٚسح شؼٛس اٌّؼٍّ ٓ١ثبٌٙذف.
ٛ٠ظف اٌمٚ ُ١األخالق أصٕبء اٌزحذس ِغ اٌّؼٍّ.ٓ١
٠حشص ػٍ ٝضشٚسح شؼٛس اٌّؼٍّ ٓ١ثبالٔغغبَ ف ٟاٌّّٙبد
اٌ١ِٛ١خ.
٠مذَ ِصٍحخ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍِ ٝصبٌحٗ اٌشخص١خ
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يتىضطت

قهُهت

قهُهت جذاً

درجت انتىافر
انرقى

كبُرة
جذاً

انعببرة

٠ .37إوذ ضشٚسح ئحذاس رغ١شاد ئ٠غبث١خ ف ٟاٌّذسعخ
٠ .38شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌزٕ٠ٛغ ف ٟاعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ

انًجبل انخبٍَ :انذافعُت اإلنهبيُت
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47

٠زحذس ثحّبط حٛي ِب ّ٠ىٓ ئٔغبصٖ
٠ششن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟص١بغخ سؤ٠خ اٌّذسعخ
٠غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاِزالن ِٙبساد االرصبي ٚاٌزٛاصً
ّ٠زٍه ئسادح ل٠ٛخ ٌٍؼًّ ف ٟاٌظشٚف وٍٙب
٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرحم١ك األ٘ذاف اٌّذسع١خ
٠ؼذ ٔفغٗ ّٔٛرعبً ٌحّبعخ اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌؼًّ
٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرطج١ك األفىبس اإلثذاػ١خ
٠غبػذ اٌّؼٍّ١ٌ ٓ١ؼجشٚا ثصذق ػٓ ِؼزمذارُٙ
٠زمجً ٚعٙبد ٔظش اٌّؼٍّ ٓ١اٌّخزٍفخ

انًجبل انخبنج :االضتخبرة انفكرَت
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56

٠جحش ػٓ ٚعٙبد ٔظش ِخزٍفخ ػٕذ حً اٌّشىالد
٠شبسن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟص١بغخ األ٘ذاف
٠جحش ػٓ ِصبدس ِزٕٛػخ ٌزط٠ٛش رارٗ
٠شبسن اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟرط٠ٛش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ
٠جحش ػٓ ثشاِظ عذ٠ذح إلػذاد اٌّؼٍّٓ١
٠مزشػ طشلب ً ٚأعبٌ١ت عذ٠ذح ٌزط٠ٛش ِٙبساد اٌّؼٍّ ٓ١اٌغذد
٠حشص ػٍ ٝرٕظ ُ١فؼبٌ١بد ٌٍّٕ ٛاٌٌٍّّ ٟٕٙؼٍّٓ١
٠ؼضص اٌؼًّ اٌزؼب ٟٔٚث ٓ١اٌّؼٍّٓ١
٠زمجً آساء اٌّؼٌٍّ ٓ١زم ُ٠ٛػٍّٗ

انًجبل انرابع :االعتببرَت انفردَت
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65

٠ؼبًِ اٌّؼٍّ ٓ١ثىً احزشاَ ٚرمذ٠ش
٠غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاعزضّبس ٔمبط اٌمٛح ٌذُٙ٠
٠غبػذ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍِ ٝؼبٌغخ ٔمبط اٌضؼف ٌذُٙ٠
٠ؼبًِ عّ١غ اٌّؼٍّ ٓ١ثأصبف
ٕ٠بلش وً ِؼٍُ ػٍ ٝأفشاد
٠ؼًّ ػٍ ٝرؼض٠ض صمخ اٌّؼٍّ ٓ١ثأٔفغُٙ
٠ؼطِ ٟغبحخ وبف١خ ٌىً ِؼٍُ ٌٍم١بَ ثؼٍّٗ.
٠حشص ػٍ ٝئػطبء وً ِؼٍُ دٚسٖ ف ٟإٌمبشبد.
٠شغغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌزٛاصً ِغ صِالئ ُٙف ٟاٌّذاسط األخشٜ
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كبُرة

يتىضطت

قهُهت

قهُهت جذاً

الجزء الثاني :فقرات مقياس الصالبة النفسية ،كتعرؼ (بأني إدراؾ الفػػرد للمتغيرات ،كالضػػغكط
النفسة الت ػ يتعرض لي ػ  ،كاعتق ده بقدرتو كفع ليتو على استخداـ الخبرات البيئية ،كالمصػ در النفسية؛
لمكاجيػة أحػداث الحي ة الض غطة ،كتتضمف ال ة مج الت :االلتزاـ ،كالتح ـ ،كالتحدم.
الرجاء وضع إشار ( )في عمود اإلجابة المناسبة لكل فقر :

درجت انتىافر

انعببرة

انرقى

كبُرة
جذاً

كبُرة

يجبالث ويؤشراث انصالبت انُفطُت نهًعهًٍُ فٍ انًذارش األضبضُت فٍ انخهُم
انًجبل األول :االنتساو.
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43

أفزخش ثبٔزّبئٌّٕٙ ٟز.ٟ
أٌزضَ ثبٌّشبسوخ ف ٟإٌّبعجبد اٌٛطٕ١خ.
أحشص ػٍ ٝاٌّشبسوخ ف ٟوبفخ إٌشبطبد اٌالِٕٙغ١خ ٌٍّذسعخ.
أضغ خططب ً ِغزمجٍ١خ ٚأو ْٛلبدساً ػٍ ٝرٕف١ز٘ب.
أٌزضَ ثّغبػذح صِالئ ٟأصٕبء ٚلٛػ ُٙف ٟاٌّشىالد.
ٌذ ٞاٌمذسح ػٍ ٝارخبر اٌمشاساد د ْٚاٌزأصش ثأطشاف خبسع١خ.
أحبٚي رط٠ٛش ٔفغٚ ٟاٌجحش ػٓ وً عذ٠ذ.
أٌزضَ ثبٌصذق ف ٟعّ١غ رؼبِالرِ ٟغ صِالئ.ٟ
أػًّ ػٍ ٝرّٕ١خ سٚػ اٌفش٠ك ف ٟاٌؼًّ
أٌزضَ ثبٌّٕبعجبد االعزّبػ١خ فِ ٟغزّغ ِذسعز.ٟ

انًجبل انخبٍَ :انتحكى.
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53

أوِ ْٛغزؼذاً ٌىً ِب ٠زٛلغ حذٚصٗ ِٓ ئشىبٌ١بد داخً اٌّذسعخ
أرخز لشاسار ٟدِ ْٚغبػذح ا٢خشٓ٠
ٌذ ّ
 ٞاالعزؼذاد ٌزحًّ ِغإ١ٌٚخ اٌمشاساد اٌز ٟأرخز٘ب
أعزط١غ اٌغ١طشح ػٍ ٝاٌخٛف ٚاٌزٙذ٠ذاد ف ٟاٌؼًّ
أثبدس ٌحً اٌّشىالد اٌز ٟرٛاعٗ صِالئٟ
أحشص ػٍ ٝضجظ ِشبػشٚ ٞأفؼبالر ٟأصٕبء اٌزؼبًِ ِغ صِالئٟ
أشؼش ثّغإ١ٌٚخ رغبٖ صِالئٟ
أرّزغ ثؼاللخ ِزٛاصٔخ ِغ اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌطالة ٚاٌّغزّغ اٌّحٍٟ
أ٘زُ ثغٛأت اٌؼًّ اٌزؼٍٚ ّٟ١اإلداس ٞوبفخ
أؤِٓ ثأْ ٔغبح٠ ٟؼزّذ ػٍِ ٝب ٌذِ ِٓ ٞؼشفخ ِٙٚبسح

انًجبل انخبنج :انتحذٌ.
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63

أسغت ثبٌّغبصفخ ف ٟاٌّّٙبد اٌصؼجخ
أعزط١غ اوزشبف األِٛس اٌغبِضخ فِ ٟذسعزٟ
أصش ػٍ ٝرحم١ك أ٘ذافِّٙ ٟب وبٔذ اٌصؼٛثبد
أؤِٓ ثبٌزغ١١ش ٚاٌمذسح ػٍِٛ ٝاعٙزٗ ثٕغبػ
أشؼش ثبٌخٛف ٚاٌمٍك ِٓ األحذاس اٌطبسئخ
أرّزغ ثبٌزٕٛع ٚاالخزالف فِّ ٟبسعخ دٚس ٞاٌم١بدٞ
أشغغ سٚػ إٌّبفغخ اٌشش٠فخ ِغ صِالئٟ
أؤِٓ ثأْ ِٛاعٙخ اٌصؼٛثبد ٚاٌزغٍت ػٍٙ١ب رض٠ذٔ ٟلٛح
أرّزغ ثبٌصجش ٚأرحًّ ضغٛط اٌؼًّ
أرصف ثبٌضجبد ػٍِٛ ٝالفِّٙ ٟب وبٔذ إٌزبئظ

شبكراً نكى حطٍ تعبوَكى
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يتىضطت

قهُهت

قهُهت جذاً

ممحق رقم ( :)4كت تسييل ميمة
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