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 شكر وتقدير
 

 :أما  عد  ،األمين الهاشمي   العربي   الم على النبي  الة والس  حيم والص  حمن الر   سم هللا الر  
 . امهاتم  إعداد هذ  الرسالة وأعانني على إ فيقني وف   أن  هلل مد حالف
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 .فجزا  هللا خير الجزا  م اعوجاَج الر سالة،ات  ومالحظات  ال ي تقو  د ألفيَد من إرشا
 
رر، أسراتذتي فري وكلمرا  مرن دُ  ا مرن ههرب  منري حرفرً ن عل  مرَ  إلرى كرل  مرًا أي  كر الجزيرل أتقدم  الشر  و 

 أ نا  الدراسة.   فير   م  وتشجيع مس جامعة اليليل، لما قدمو  لي من توجيها   
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ا إلرى أعمرا  لجنرة تحكريم ااسر بانة الرذ ن ًم أي  كر موصول ، والش  وتدقيق  قرا ة طيا  هذا البحث 
  . لوا مشكورين في تحكيمهاتفم  

 
وأسرال هللا   الجميرع خيرر جرزا  ،ن سراعدني فري إنجراز هرذا البحرث ، فجرزى هللامرَ  ا أشكر كل  وأخيرً 

 .العالمين الحمد هلل رب   أن  امنا  وم نلقا  ، وآخر دعوانا أي  أعمالنا خواتيمها ، وخير   خيرَ   يجعلَ  أن  
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 ملخص الدراسة

ةالقيرررادة  درجرررة ممارسرررةإلرررى  ال عرررر ف  ة الحاليررر  الدراسرررة هرررذ  هررردفت  لررردى مرررد ري  ااب كاريررر 
ةالمرردارس  ةلا الاانويرر  مررن وجهررة نظررر  المعل مررينفرري محافظررة اليليررل وعالق هررا  جررودة أدا   حكوميرر 
ةالمرررردارس    معل مرررريجميررررع ع الدراسررررة مررررن  مرررر  ن مج. وتكررررو  فسررررهمأن   المعل مررررين ة الاانويرررر   الحكوميرررر 
ا ومعل مرررةً  (2637والبرررالد عرررددهم ) ،حافظرررة اليليرررلفررري م ومعلماتهررا ( معلمرررًا 1179، مرررنهم )معل مرررً

 مررن مكونررة   اسرر بانة   وطررور   ، اارتبرراطي   اسرر يدمت الدراسررة المررنهج الوصررفي  . مررةً عل  ( مُ 1458و)
، ااب كاري ةقيادة ل ا خاص  ة، والقسم الاانييصي  ق  البيانا  الش  القسم األول   عل  :  ال ة أقسام هي

مررن  مررةً مررًا ومعل  معل  ( 274نررة الدراسررة مررن )وتكونررت عي  ، مجررودة أدا  المعلرر   خرراص القسررم الاالررث و 
ةالمررردارس  ل مررريعم ة الاانويررر   الطريقرررة  ماخ يرررارهجررررى  فررري محافظرررة اليليرررل،  ومعلماتهرررا الحكوميررر 

 . الطبقية العشوائية
ةمرررد ري المررردارس  درجرررة ممارسرررة أن  تبررري ن  ة الاانويرررر  فررري محافظرررة اليليرررل للقيررررادة  الحكوميررر 

ة م درجررررة جررررودة أدا  أن   كمررررا تبررررين، بدرجررررة كبيرررررةجررررا    ااب كاريرررر  ةس لمرررردار افرررري  المعلرررر   الاانويرررر 
 . في محافظة اليليل كان كبيراً  الحكومي ة

طا  جود فروق ها  دالرة إحصرائية و عدم إلى  الدراسة َتوصل ت و  مسر وى القيرادة برين م وسر 
، الجرنس م غير رإلرى  ُتعرزى فري محافظرة اليليرل  الحكومير ة الاانوير ةلدى مرد ري المردارس  ااب كاري ة

فرري  الحكومير ة الاانوير ةفري المردارس  المعل مرينجررودة أدا   طا  سر  م و وكرذل  عردم وجرود فرروق برين 
 .الجنس م غي رإلى  ُتعزى محافظة اليليل 

طا  الن ائج وجود فرروق ها  دالرة إحصرائية  وأظهر    ااب كارير ةمسر وى القيرادة برين م وسر 
ةلرردى مررد ري المرردارس  ة الاانويرر  رإلررى  ُتعررزى فرري محافظررة اليليررل  الحكوميرر   ،العلمرري  ل هرر المؤ  م غيرر 

طا  بر ة  كالوريوس فما دون. ووجود فروق العلمي   مؤه التهمالذ ن  المعل مينلصالح  درجرة ين م وسر 
م جررودة أدا  ةفرري المرردارس  المعلرر  ة الاانويرر  رإلررى  ُتعررزى  فرري محافظررة اليليررل الحكوميرر  المؤهررل  م غيرر 

 س فما دون.لوريو اة  كالعلمي   مؤه التهمالذ ن  المعل مينوكانت الفروق لصالح ، العلمي  
طا  وجررود فررروق ها  دالررة إحصررائية بررين م و  إلررى مرراً أي   الدراسررة َتوصررل ت كمررا  مسرر وى سرر 

ةالقيررادة  ةلرردى مررد ري المرردارس  ااب كاريرر  ة الاانويرر  رإلررى  ُتعررزى فرري محافظررة اليليررل  الحكوميرر   م غيرر 
إحصرائية برين  فرروق ها  دالرةسرنة فرأكار(. ووجرود  11لصالح أصحاب اليبررة )، سنوا  اليبرة
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طا  م و  إلرى  ُتعرزى فظرة اليليرل فري محا الحكومير ة الاانوير ةفري المردارس  المعل م درجة جودة أدا س 
 سنة فأكار(. 11وكانت الفروق لصالح أصحاب اليبرة )، سنوا  اليبرة م غي ر

طا   الدراسرررة إلرررى َتوصرررل ت و  القيرررادة مسررر وى وجرررود فرررروق ها  دالرررة إحصرررائية برررين م وسررر 
، يرةالمد ر  م غير رإلرى  ُتعرزى فري محافظرة اليليرل  الحكومي ة الاانوي ةلدى مد ري المدارس  ةي  ااب كار 

طا  و  لصرالح مد ريررة تربيرة وتعلرريم يطررا. درجررة جررودة وجرود فررروق ها  دالرة إحصررائية بررين م وسر 
لصرالح  ،المد ريرة م غير رإلرى  ُتعزى في محافظة اليليل  الحكومي ة الاانوي ةفي المدارس  المعل م أدا 

 مد ريا  تربية وتعليم شمال اليليل ويطا.
ةالقيررادة  درجررة ممارسررةبررين  موجبررة   طرديررة   الدراسررة إلررى وجررود عالقررة   َتوصررل ت ا كمرر   ااب كاريرر 

موبررين جررودة أدا   ، مجااتهررا مررن جهررة ةفرري المرردارس  المعلرر  ة الاانويرر  فرري محافظررة اليليررل  الحكوميرر 
ةالقيرادة برين للعالقرة  بلرد معامرل اارتبراو من جهرة أخررى، حيرث  مرن  المعلر موجرودة أدا   ااب كارير 

  .(0.00إحصائية ) ( بدالة  0.70) المعل مينوجهة نظر 

 ، محافظة اليليل. المعل مجودة أدا  ، ري ةااب كاالقيادة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

This study aims at evaluating the level of innovative leadership that the school 

principles of the secondary public schools at Hebron district and it is relation with the 

quality of teaching from the teachers’ perspective. The study population constituted of 

all the secondary schools’ public teachers with a total number of 2637 (1179 males 

and 1458 females). 

The descriptive linking method was used in this research. The researcher developed a 

survey that consists of three main part. The first part is related to the personal 

information of the respondents.  The second studied the innovative leadership and the 

third part addressed the quality of teaching of 274 teachers of the secondary public 

schools that where selected randomly. 

The study showed that there were no discrepancies with statistical significance 

between the average levels of the innovative leadership of the principle of public 

secondary schools depending on the gender. Likewise, there was no discrepancies 

with statistical significance between the average of these levels of the teachers at the 

public secondary schools depending on the averages. 

The results also showed that there were discrepancies with statistical significance 

between the average levels of the innovative leadership of the principles of the public 

schools in Hebron district depending on the qualification in favor of the teachers who 

has a bachelor’s degree or bellow. In addition, it showed that there is a discrepancy 

between the average of the level of the quality of teaching in the public schools 

depending on the qualification with higher levels among the teachers with bachelor’s 

degree or bellow.  

In addition, it showed that there were discrepancies with statistical significance 

between the average levels of the innovative leadership of the principles of the public 

schools in Hebron district depending on the years of experience in favor of the school 

principals with an experience. In addition, it showed that there is a discrepancy 

between the average of the level of the quality of teaching in the public schools 

depending on the years of experience among the teachers with 11 years of experience 

or more.  



 

  ش

 

The study also showed that there were discrepancies with statistical significance 

between the average levels of the innovative leadership of the principles of the public 

schools in Hebron district depending on the directorate in favor of the Yatta 

directorate.  There is also discrepancies with statistical significance between the 

average levels of the quality of teaching in the public secondary schools in Hebron 

district depending on the directorate in favor to the Yatta and north of Hebron 

directorates. 

The study showed that there is a positive relation between applying the innovative 

leadership in the different fields and the quality of teaching of the teachers at the 

public secondary schools. The correlation rate between these two factors from the 

teachers’ perspective was 0.7 with statistical significance that equals (0.00). 

 

Key words: Innovative leadership, quality of teaching of the teacher, Hebron district.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة

 ة ال  جد رد ير   م  ة تفرر  علرى القرائمين عليهرا حبيئير   اواج  المنظ ما  في الوقت الحالي ظروفً تُ 

وااب كار وال  غيير لمساعدتها على مواجهة هذ  الظ روف وال  ماشي معها، وهذا يساعد المنظ مة أو 

ع حرُ  علرى حرل    شركل أفمرل، وتكرون قرادرةً  سة على العطرا مؤس  ال  وُنشروبهادو ها المشركال  الم وقر 

تايرر اب كرار  جيردة   ة  إدارير   ضررور ية، مرع تروفير بيئرة   مسألةً ال  طور وااب كار  فأصبحت الحاجة إلى

 .د فيهاااألفر 

العراملين  ا  لر ق  سرلوكي  ر فيمرا   عااألسراس فري تحسرين القردرة علرى اتيراه القرر  ااب كار وُيعد 

كلة إومدى  ،فاتهموتصر    ،ييمرع لعمل يرة تقيريم داخرل المنظ مرةأنر   ، كمرا إليهمنجازهم لألعمال المو 

 .(2002)اليطيب،  لوكيا  واألعمال في العملل  إصدار الحكم على هذ  الس  ا   م     حيث 

  رررا أ رررًا  رقمرري  العصررر الفرري هررذا  وال كنولرروجي   العلمرري  م ال قررد   أن  ( 2016) أورد العبررادي  و 

ع وحاجررا   مرر  فرري مجرراا  المج شررامل   فرري تغييررر   ُيسررهم إه  .الحيرراة جميعهررا فرري مجرراا  واضررحًا 

يررة فرري دول العررالمالس   لاو وتحرر ، أفررراد  إلررى مسررا رة هررذا ال  طررور، وااسرر جا ة  جاهرردةً  ياسررا  ال  ربو 

 ربوي ة. ال ربية عماد هذ  القيادة ال    وُتعد  لم طل بات  الجد دة، 

 ررررال  غيير  سررررا  فرررري عصرررررنا الحررررد ث مطررررالبون قررررادة المؤس   أن  ( 2018ويرررررى أبررررو عجرررروة )

 وطررق عمرل   أمرام العراملين للمشراركة فري مواكبرة ال  طرور واب كرار أسراليبَ  وف ح المجرال ،وااب كار

 .قهررراوالعمررل علررى رعايرررة األفكررار المب كررررة وم ا عررة تطبي ،المنظ مرررة ري ةار  م  تعمررل علررى ضرررمان اسرر 

دة،  أشررركالها الم عررررد  ال  غييرررر  مرررةاو مقمررررن  ة والحرررد  المرجرررو   وهلررر  لمرررمان نجررراح عمل يررررا  ال  غييرررر

 . وضمان ااس فادة القصوى من الموارد الم احة
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علرى عراتق يقرع  ااب كارير ةل حقيرق القيرادة  ور األساسي  الد   أن  ( فيع قد 2017هراني )ا الش  أم  

 أهمير ةإدراا  وكرل إلير  إه  .  سرم  المارابرة ًا ومبردًعايكرون مب كرر  أنئد ين، فعلى القاالقادة األكاديمي  

 أسراليب ال  فكيرر الجد ردة، ويعمرل علرى  ّ   م  ويهر  ،مرا هرو جد رد  ل  وينظر إلى كُ  ،ب كار في العملاا

معر  مرن إداريرين وأعمرا  هيئرة تردريس،  توظيفها ح  ى   سن ى ل  رفع الكفا ا  اإلن اجي ة للعاملين

مرن مواكبرة  نك   م  دارة األزمرا  ح ر ى  ر إوي الفرى المشركال  و  الكامنرة فري دواخلهرم، األفكرار ويحر ا

  .ير مع ال  طور والس  

 مررن خررالل  م  ترر ع إلررى فكررر  مرر  عمليررة ترجمررة فلسررفة المج أن  ( 2006ويرررى جمررال والرامينرري )

سرررا  المسررر قبل فررري  َلبنرررا ِ تقرررديم   ع مررر  س واقرررع المجعكررر ت لرررة  مؤه   مرررن خرررالل كررروادرَ  ةال  عليميررر   المؤس 

وامدول لرر ، فقررد اج هررد  اوتطل عاترر  وطموحاترر   ى حد اررة  علررى إيجرراد اتجاهررا  ور ً   العمررل علررى الررد 

ب رردريب الفرررد علررى إدارة  اتجاهررا  تقررومهرري سرراتها، ل طل عاتهررا مررن أجررل تطبيقهررا فرري مؤس   مناسرربة  

ة ةالحررد ث فرري تطرروير المنظومرر  مررن ال قرردم ال كنولرروجي   المعرفررة وااسرر فادة ب   طلرر   وهررذا ،ال  عليميرر 

سرا  مرن أجرل إنشرا   ر    م  ومس دائم   القيام  جهد      اتسر جيب لهرذ  الم طل برا  والم غ يرر  تعليمير ة   مؤس 

سررا  ع  رراليير، ف مرر  يعررود علررى المج وايجررابي    عملرري     شرركل   ة ها  أهررداف   المؤس  ى ومح ررو  ال  عليميرر 

مررن خررالل تحقيررق أهررداف  اوطموحاتهرر دولررة لعررا  ا  ناسررب مررع تطل د  وم جررد   حررد ث   وتنظرريم   دارة  إو 

سا    .ال  عليم ية وطاقمها ال  عليمي واإلداري  المؤس 

ال  رري  ااب كاريرر ة  االمهررار  امرر الاالقائررد  ب علررى    وجرر  أنرر  ترررى الباحاررة سرربق،  مررن خررالل مررا

سررها، أ ر  ال رريمررة سررة أو المنظ  منشررودة، والنهررو   المؤس  علررى تحقيررق األهررداف ال برردورها تسرراعد 

فررري  فيهرررا ن و ى  بقرررى هرررو ومنظ م ررر  والعرررامل ررر  طرررور مرررن حولررر ، ح وال فيهرررا طررروير وعليررر  مواكبرررة ال
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دريب وال  شرررجيع أنا، وعليررر  مررة دائمرررً المقد   حولرر  للمارررابرة فررري طررررح األفكرررار  نْ مرررَ ل  واظرررب علررى ال ررر 

 .ةالمنظ مااب كار واإلبداع في من  ، ليسود جو  ةِ قال  واليَ  والجد دةِ  ااب كاري ةِ 

 النهررررائيه  كانررررت  اع بررررار  النرررراتجَ  ُمنظ مررررة أي  داخررررل  ةً خاصرررر   مكانررررةً  الرررروظيفي  ويح ررررل األدا  

تكرون  المنظ مرة أن  والدولرة، هلر   المنظ مةشطة بها، وهل  على مس وى الفرد و ن  لة جميع األلمحص  

قرول  شركل عرام ن اليمكر  م  ومرن  رَ  ،زاً ير   م  م كون أدا  العراملين أدا ً حين ي أكار اس قرارًا وأطول  قا ً 

وعلرى هلر   ،ام العراملين بهرا مر  عادة ما يفوق اه ،وقيادتها  مس وى األدا  المنظ مةام إدارة  م  اه ن  إ

 عرد  جرز  منهرا ا يُ  أي  وفري  ،المنظ مرةداخل  مس وى تنظيمي   أي  األدا  على  إن   :فإن  يمكن القول

 ودوافعهررم ا  والقرادةلقردرا  الر سرر  بررل هرو انعكرراس ،فحسرب  ودوافعهررم ًا لقرردرا  المر وسرينانعكاسر 

 (.2010مًا )أبو شرخ، أي

ما  ل حقيق فين في المنظ  سلوا الموظ  ر عن عب  يُ  الوظيفي  األدا   أن  ( 2015يرى حسنين )و 

ةأهردافها، وبال ررالي تبرررز  جباترر  اف معرفررة و موظرر  ى للتحد ررد الواجبررا  والمسررؤوليا  كرري   سررن   أهميرر 

 دة لوظيف  .الحيا  وااخ صاصا  المحد  رسة الص  مم ا م  وحقوق ، ومن  ُ 

 لوا اإلداري  من الس   مجموعة   عبارة عن  الوظيفي  األدا    أن  ( 2011في حين  رى الصرا رة )

، مسررؤوليات ، ويمررمن جررودة األدا  ل ، وتحمرر  ف  ررأدا  مهامرر  رة عررن قيررام الموظرر  العالقررة المعبرر   يه 

برول ، وقَ المنظ مرة راقي أعمرا   ظيفة، وال واصل مرعة المطلوبة في الو وكفا ة ال نفيذ، واليبرة الفني  

 ال فاعل معها.و ة في العمل، مهام جد دة، واال زام  النواحي اإلداري  

ةالقيرررادة الباحارررة ضرررورة دراسرررة  ارترررأ  دم قررر ت مررن خرررالل مرررا لررردى مرررد ري المررردارس  ااب كاريررر 

ة ةال الاانويرر   المعل مررينمررن وجهررة نظررر  نيل مرر المعفرري محافظررة اليليررل وعالق هررا  جررودة أدا   حكوميرر 
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ةل حقيررق القيررادة  الرردور األساسررري   ن  ، وهلرر  ألفسررهمأن   ين، ال ربررروي  يقرررع علررى عرراتق القررادة  ااب كاريرر 

ة  سرررم  المارررابرة وإدراا  ًا ومبررردعاً يكرررون مب كرررر  أن  فالقائرررد يجرررب    م  يهررر ، و ااب كرررار فررري العمرررل أهميررر 

 .ا  العاملينأد  رفعي إلى ؤد   األساليب اإلدارية الحد اة ال ي تُ 

 :مشكلة الدراسة

 ا، مم   شكل  ومي   الاانوي ةمد ري المدارس  يا  والمشكال  ال  ي تواج لكاير من ال  حد  ل  نظراً 

ة، وعلررى هررذا يجررب  ت رروافر فرريهم سررما   أن    طلررب مررنهم القرردرة علررى ال  صرردي لهررا  كفررا ة وفعاليرر 

 هرررذ لمواجهرررة  الم برررع ديال قليررر  سرررلوب األمرررن المواقرررف بررردًا   للقررردرة علرررى ااب كرررار فررري هرررذ  معينرررة

سرا  للقادة فري  ااب كاري ةالمهارا   أهمي ة. وقد زاد ااع راف  يا  ال  حد   ة  شركل عرام ال ربوير   المؤس 

 المعل مرينو  الط لبرةالرة بزيرادة أعرداد  م  والمدارس  شكل خاص، وال ي تشهد الكايرر مرن ال حرديا  الم

المرردارس مهررارا  اب كاريررة مررن أجررل مواجهررة  مررد ري مرر الا ب ا طلرر اعيررة، وهررذا   م  وال غيرررا  ااج

وتطرررروير  وتحقيررررق األهررررداف المنشررررودة  كفررررا ة  المعل مررررينهررررذ  ال حررررديا   مررررا يكفررررل تحسررررين أدا  

ةأوصرررت  عرررا الدراسرررا   حيرررث  وفاعليرررة، ةدراسرررة القيرررادة  أهميررر  رسررر ها مم ا، وضررررورة ااب كاريررر 

(، ودراسرة )حررز هللا، 2018: دراسة )الشهراني، سا  دراال ، ومن هذ ال ربوي  ة في الميدان وخاص  

دراسررة فرري ال سررا ل مررا سرربق ت حرردد مشرركلة ال و ِ وفرري ضررَ  (. 2006الشررمري، (، ودراسررة )2015

 اآلتي: ي  الرئيس

ةرسااة مااديري الماادارس مّما درجااةمااا  ة الثانويااّ ةالخلياال للقيااادة فااي محافظااة  الحكوميااّ  االبتكاريااّ

 من وجهة نظرهم؟ مينعلّ الم وعالقتها بجودة أداء
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 أسئلة الدراسة

ؤالانباق عن   األسئلة اآلتية: ي  الرئيس الس 

ةالمرردارس  درجررة ممارسررة مررد ري مررا  -1 ة الاانويرر  للقيررادة فرري محافظررة اليليررل  ومررد راتها الحكوميرر 

 ؟المعل مينمن وجهة نظر  ااب كاري ة

ةس مرردار ي الرسررة مررد ر مم ا لدرجررة لررف تقررد را  أفررراد عينررة الدراسررة هررل تي -2 ة الاانويرر   الحكوميرر 

ةللقيادة في محافظة اليليل  ومد راتها سرنوا  و ، العلمري  المؤهرل و  راخ الف )الجرنس،  ااب كارير 

 المد رية(.و اليبرة، 

ةالمرردارس  معل مرريجررودة أدا   درجررةمررا  -3 ة الاانويرر  مررن محافظررة اليليررل فرري  ومعلماتهررا الحكوميرر 

 ؟هموجهة نظر 

ةالمردارس  معل مريجرودة أدا   لدرجرةاسرة الدر ينرة هل تي لرف تقرد را  أفرراد ع -4  الحكومير ة الاانوير 

 ، سنوا  اليبرة، المد رية(.العلمي   اخ الف )الجنس، المؤهل في محافظة اليليل 

فري  ومرد راتها الحكومير ة ةالاانوير  رسة مد ري المردارس مم ا درجةعالقة ارتباطية بين  ُتوجد هل  -5

 من وجهة نظرهم؟ المعل مين درجة جودة أدا و  ي ةااب كار محافظة اليليل للقيادة 

 الدراسة فرضيّات

 اآلتية:( 4-1من ) فرضّياتال ة الثانيانبثق عن سؤال الدراس

طا  ( بررين α≤0.05د مسرر وى الدالررة )فررروق ها  دالررة إحصررائية عنرر  ُتوجررد ا  -1 تقررد را   م وسرر 

ةمررد ري المرردارس رسررة مم ا لدرجررةأفررراد عينررة الدراسررة  ةالحكو  الاانويرر  فرري محافظررة ومررد راتها  ميرر 

 الجنس. م غي رإلى  ُتعزى  ااب كاري ةللقيادة اليليل 
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طا  ( بررين α≤0.05فررروق ها  دالررة إحصررائية عنررد مسرر وى الدالررة ) ُتوجررد ا  -2 تقررد را   م وسرر 

ةمررد ري المرردارس رسررة مم ا لدرجررةأفررراد عينررة الدراسررة  ة الاانويرر  فرري محافظررة  ومررد راتها الحكوميرر 

 .العلمي  المؤهل  م غي رإلى  ُتعزى  ااب كاري ةدة للقيااليليل 

طا  ( بررين α≤0.05ائية عنررد مسرر وى الدالررة )فررروق ها  دالررة إحصرر  ُتوجررد ا  -3 تقررد را   م وسرر 

ةمررد ري المرردارس رسررة مم ا لدرجررةأفررراد عينررة الدراسررة  ة الاانويرر  فرري محافظررة  ومررد راتها الحكوميرر 

 سنوا  اليبرة. ي رم غإلى  ُتعزى  ااب كاري ةللقيادة اليليل 

طا  ( بررين α≤0.05فررروق ها  دالررة إحصررائية عنررد مسرر وى الدالررة ) ُتوجررد ا  -4 تقررد را   م وسرر 

ةلامررد ري المرردارس رسررة مم ا لدرجررةأفررراد عينررة الدراسررة  ة اانويرر  فرري محافظررة ومررد راتها  الحكوميرر 

 المد رية. م غي رإلى  ُتعزى  ااب كاري ةللقيادة اليليل 

 ( اآلتية:8-5من ) فرضّياتدراسة الرابع الانبثق عن سؤال ال

طا  ( بررين α≤0.05نررد مسرر وى الدالررة )فررروق ها  دالررة إحصررائية ع ُتوجررد ا  -5 تقررد را   م وسرر 

فري محافظرة  ومد راتها الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل ميدة أدا  و ج لدرجةأفراد عينة الدراسة 

 الجنس. م غي رإلى  ُتعزى اليليل 

طا  ( بررين α≤0.05لررة إحصررائية عنررد مسرر وى الدالررة )ها  دافررروق  ُتوجررد ا  -6 تقررد را   م وسرر 

فري محافظرة  ومد راتها الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل ميجودة أدا   لدرجةعينة الدراسة أفراد 

 .العلمي  المؤهل  م غي رإلى  ُتعزى اليليل 

طا  بررين ( α≤0.05فررروق ها  دالررة إحصررائية عنررد مسرر وى الدالررة ) ُتوجررد ا  -7 تقررد را   م وسرر 

فري محافظرة  ومد راتها الحكومي ة الاانوي ةس المدار  معل ميجودة أدا   لدرجةأفراد عينة الدراسة 

 ة.سنوا  اليبر  م غي رإلى  ُتعزى اليليل 
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طا  ( بررين α≤0.05فررروق ها  دالررة إحصررائية عنررد مسرر وى الدالررة ) ُتوجررد ا  -8 تقررد را   م وسرر 

فري محافظرة ومد راتها  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل ميجودة أدا   لدرجةأفراد عينة الدراسة 

 المد رية. م غي رإلى  ُتعزى يل اليل

 تية:( اآل9رقم ) الفرضّيةانبثق عن سؤال الدراسة الخامس 

 درج ررري( برررين α≤0.05عالقرررة ارتباطيرررة ها  دالرررة إحصرررائية عنرررد مسررر وى الدالرررة ) ُتوجرررد ا  -9

ةلارسررة مررد ري المرردارس مم ا ةلقيررادة فرري محافظررة اليليررل ل ومررد راتها ةميرر  و الحك اانويرر    ااب كاريرر 

 .هممن وجهة نظر  المعل مينجودة أدا  و 

 أهداف الدراسة

 :إلى الدراسةهدفت 

ةللقيرادة  الحكوميرة ومرد راتها الاانوير ةرسة مد ري المدارس مم ا درجة ال عر ف إلى -1 مرن  ااب كارير 

 .أنفسهم المعل مينوجهة نظر 

في محافظة اليليل ومد راتها  مي ةالحكو  الاانوي ةالمدارس  معل ميجودة أدا   درجة  عر ف إلىلا -2

 فسهم.أن   المعل مينمن وجهة نظر 

على  ، سنوا  اليبرة، المد رية(العلمي  ا  )الجنس، المؤهل م غي ر  كل من مس وى  ال عر ف إلى -3

ةمررررد ري المرررردارس  درجررررة ممارسررررة ة الاانويرررر  للقيررررادة  فرررري محافظررررة اليليررررل اتهاد ر ومرررر  الحكوميرررر 

 .المعل مينن وجهة نظر م المعل مين درجة جودة أدا و  ااب كاري ة

ي -4 ةالقيررادة رسررة مم ا درجررةالعالقررة بررين  تقصرر  ةلرردى مررد ري المرردارس  ااب كاريرر  ة الاانويرر   الحكوميرر 

  أنفسهم. مينالمعل  من وجهة نظر  المعل مين درجة جودة أدا و ل في محافظة اليلي ومد راتها
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 الدراسة أهميّة

 :اآلتيفيما  ةوال  طبيقي   ةالنظري   اجوانبهفي  الدراسة أهمي ةا ل  م  ت

العالقرة برين  تناولرت فري البيئرة الفلسرطينية ال ري  علرم الباحارةِ  هذ  الدراسة األولى على حد   عد  تُ  -1

 .المعل مينوجودة أدا   ااب كاري ةرسة القيادة مم ا

  القيادة ااب كارية وجودة األدا . مهمة م صلةدة معرفية توفر قاع -2

ةتكمرررن  -3 القيرررادة المهمرررة أا وهرررو  اإلداريرررةأحرررد المفرررا يم  ت نررراولفررري كونهرررا دراسرررة ال هرررذ  أهميررر 

سا  على األدا  وطريقة تنفيذ  داخل   شكل  واضح رؤ     فااب كار ،ااب كاري ة  .المؤس 

خاصررررة  تدريبيررررةمج اإعررررداد بررررر  فرررري وال علرررريم ةربيرررر ال  وزارة سررررةادر لهررررذ  ان ررررائج فيررررد تُ  أن  ع  وقرررر   ُ  -4

 .يةر العملية اإلدامس وى نهو   ل المد رين ل

دراسا  م شابهة في هذا المجال في قطاعا  مي لفرة  على إجرا ز هذ  الدراسة الباحاين حف  تُ  -5

 للمد رين.

وضررورتها فري  ب كارير ةاارسرة القيرادة مم ا أهمير ةأفكرار المرد رين إلرى   ن ائج هرذ  الدراسرة توج   -6

 .الميدان ال عليمي  

   مرررن حيرررثُ امرررن مرررد رين ومرررد ر  ةال ربويررر  ادة فررري مجرررال القيررر سرررة العررراملين ادر لقرررد تفيرررد هرررذ  ا -7

ةرسررة القيررادة مم ا تعررريفهم بدرجررة  المعل مرررينمررن وجهررة نظررر   جررودة األدا وعالق هررا  ااب كاريرر 

 ا .المعل مو 

 حدود الدراسة

 تية:ود اآلد الدراسة الحالية  الحد ت حد  
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ةالقيرررادة الحررردود الموضررروعي ة:  ةلررردى مرررد ري المررردارس  ااب كاريررر  ة الاانويررر  فررري  ومرررد راتها الحكوميررر 

د ن ررائج فسررهمأن   المعل مررينمررن وجهررة نظررر  المعل مررينمحافظررة اليليررل وعالق هررا  جررودة أدا   ، وت حررد 

 الدراسة من خالل األداة المس يدمة.

 في محافظة اليليل. الحكومي ة ي ةاانو لاالمدارس  ومعل مالحدود البشرية: 

 في محافظة اليليل. الحكومي ة الاانوي ةالحدود المكانية: المدارس 

 م(.2020-2019الااني من العام األكاديمي ) الدراسيالحدود الزمانية: الفصل 

ة لحالية سيكون مقيدًا بداا  صدق، و با  المقا يس المس يدمكما أن تعميم ن ائج الدراسة ا

حصائية  والمعالجا  اإل، ومقياس جودة أداة المعلمين، ممارسة القيادة ااب كاريةمقياس : وهي

هة،  المس يدمة، ومدى ااس جا ة الموضوعية ألفراد عينة الدراسة على هذ  المقا يس من ج

 وعلى مج معا  مشابهة لمج مع الدراسة من جهة أخرى. 

 

 مصطلحات الدراسة

 :االبتكارّيةالقيادة 

مها د  قررر رسرررا  ال  ررري يمم امجموعرررة مرررن األفكرررار وال" :هررراأن    (9، ص 2018الدهشررران ) افهررر عر  

ة فررري أكارررر فعاليرر   وأسرراليبَ  وطرررق   ة  يررر  ر إدا يررا   لمرري إلررى إيجررراد عمفتُ  وال ررري المررد رون والعرراملون،

سا  و  ركا  نجاز أهداف الش  إ  ."الحكومي ة والدوائر المؤس 

تقررروم علرررى إيجررراد عالقرررا  و يقرررة  ال ررري العمليرررة" :هررراأن    (8، ص 2018)أبرررو عجررروة وع رفهرررا 

ياسرا  ع تقروم علرى تطروير أسراليب العمرل وتطرو  كرذل  ، المنظ مرةفري  بين العراملين وم بادلة ما  الس 

ز م  ظمررة فرري المنظ مررة، وتن  واأل جميررع  حيررث  ؛جانررب ااب كررار ظمررة والقواعررد، وتحررث  ن   مرونررة األ يرر 

 ."اتجا   كل   قنوا  اات صال مف وحةً 
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 مجمررروع الررردرجا  ال ررري يحصرررل عليهرررا المبحررروث علرررى مقيررراس القيرررادة  اً فهاااا الباحثاااة إجرائياااّ عرّ وت

 المس يدم في الدراسة الحالية. ااب كاري ة

 :يّ الّتدريس جودة األداء

ال ري  ال عليمير ةمجموعة العمليا  " :هاأن  ودة األدا   ج (Rashid, 2007, p5رشيد )عرف 

، وزيرادة معرارفهم الط لبرة واتجاهراتهم وُميرولهمي قردرا   مرا  نمر   الر عل مة ن عملير ل حسري المعل م ها  ؤد  

ة؛ق أفمرررل الميرجرررا   مرررا يحقررر   دريسمرررن إجررررا ا   م كاملرررة   وهلررر   اتبررراع مجموعرررة   ال عليميررر   ال ررر 

صررف  إشررباعها دة ت   غيررة تحقيررق أهررداف محررد   ُ  ي  ال  دريسرر ل نفيررذ الموقررف  هررةسررلفًا والموج   الميط طررة

 ."لبةالط    لحاجا

 مجموع الدرجا  ال ي يحصل عليهرا المبحروث علرى مقيراس جرودة األدا   إجرائيا وتعرفها الباحثة

 المس يدم في الدراسة الحالية.

 محافظة الخليل: 

ها ، وتحد  ²( كم997وتبلد مساح ها ) ة الغربيةف  الم  ب في جنو واقعة  فلسطينيةهي محافظة 

 ،مرن الجهرا  األخررى  ت والبحرر المير   األخمرر الير   ها بينمرا يحرد  ، محافظة بيرت لحرممال من الش  

مررن ( % 16)حيررث تبلررد مسرراح ها  ؛كانمررن ناحيررة المسرراحة والسرر   ةف  المرر  ر محافظررا  وهرري أكبرر 

 إبرررا يمنبيررا  بررور األ. وفيهررا قُ 2016نسررمة سررنة  (729,193)وتعرردادها  ة الغربيررةف  المرر  أراضرري 

 ،وأزواجهررم علرريهم السررالم حقسرر إو  يعقرروب ر وكررذل  قبرر  ،خررذ  اليليررل تسررمي هاأومنرر   ،خليررل هللا

 القردسوتبعرد عرن مد نرة ، ةواليهودير   ةي  اإلسرالم :لردى الرديان ين القردسوأخذ  المكانة الد نيرة  عرد 

 موعوالس   اويط   ودورا اليليل  ةن برزها مد أ  (قرية ومد نة  100)وت كون المحافظة من    كم(15)قرا ة  

ةوال )الجهرراز المركررزي  وب والعررر   ارالفررو  : همررا مررين لالجئررينميي  إلضررافة إلررى  ا، وحلحررول ظاهريرر 

 (.2017، لإلحصا  الفلسطيني  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8
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 الفصل الثاني

وجودة أدا    كاري ةااب ق  القيادة الم عل   ال ربوي   هدف هذا الفصل إلى اس عرا  األدب 

 وضوع الدراسة.لقة  مالم ع ، وكذل  الدراسا  السا قة العربية واألجنبيةالمعل مين

 النظريّ اإلطار : أولً 

 البتكاريّةالقيادة 

 األهرداف المنشرودة والمطلوبرة، لهرذا   طلرب مرن المرد ر اب كرار مهمًة ل حقيق اإلدارة أداةً  ُتعد  

 .تواجههم خالل تحقيق األهداف أن  ممكن من ال مشكلة أي  لمواجهة  جد دة   طرق  

 البتكار

 وبرز  أهمي   عندما أدرا قد بدأ ال فكير  ااب كار أن  إلى  (Horng, 2005أشار هورنج )

ة على مجمل حيات ، كما أدى ال عقيد عد   وتأ يرها من جوانب  ،جد فيهاالبيئة ال ي وُ  أهمي ةاانسان 

ةاأل وتجلررت   ومشرركال  طارئررة، ظهررور حرراا البيئرري وتنررامي لالب كررار فرري الحلررول  القصرروى  هميرر 

شررركاًا أوهرررو   يرررذ  سرررة،المؤس   اليطررروة األولرررى فررري نمرررو   ااب كرررار عرررد  يُ لرررذا  ؛ةنطقيررر  الصرررحيحة والم

وفهرم  ،القيرام  رال قييم الشرامل يمكنر  م يرذ القررار الرذي   صرف  ااب كرارف ،تنفيذ م نوعرة ومجاا  

  عررر  غالبررًا إلررى  المررد ر الررذي ا يم رراز  ااب كررار ن  أهررا اآلخرررون، كمررا ال رري ا  را  المشرركال  

 ا نحرو كسرب تهر في مسير من دون اب كار ت عا   المنظ مة ن  ، إد د نعقيد الش  اا وال ا  من اإلربحا

  . هائرين في بي م  راع المسحاا  ال غيير والص  

 وهلررر  مرررن ،مفهررروم ااب كرررار كايرررر مرررن البررراحاين والك ررراب فررري مجرررال اإلدارة تعريررر  لاو تنررر 

 ككرررل، المنظ مررةملين و ع كفررا ة العرراى دور  فرري رفرر ولكنهررا جميعهررا اتفقررت  النهايررة علرر  ،زوايررا مي لفررة

ر innovation) ااب كرار هرو ترجمرة لكلمرة ) أن  إلرى ( 2003حيرث يشرير نجرم ) رد   رجمر رذي قر  والر
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رداعالمفهوم  مفا يم أخرى مارل ا  ل بسوعادة ما  ،البعا  ال جد د  رين اخ رراع واإلبر  إن   إه  ؛وال حسر

 .أو كبيرةت صغيرة سوا  كانرا  تغي أو ال حسين يعني إدخال تعد ال   

رررد  م    أن  ااب كرررار هرررو مرررن أهرررم السرررما  ال ررري يجرررب  أن  ( 2012ويرررذكر العجارمرررة )   رررع بهرررا القائر

 خلرق األفكرار الجد ردة ال ريو  ااب كرار، وال ي تساعد القائد على ااب كاري ة، ويصفها  القدرة ال ربوي  

 عن القدرة على ال قييم وال حليرل زي   م  ت، وهي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الصعبة

ةتنميررررررررة القرررررررردرا  ن إلمرحلررررررررة ااب كررررررررار،  حقررررررررةامرحلررررررررة  تعررررررررد  ال رررررررري   لرررررررردى القررررررررادة ااب كاريرررررررر 

رار وكذل انطالق األفكار الجد دة، وال ي تسمح   ،من خالل تنشي  مس وى األفكار  م     تعنري اب كر

 .لحلها  االقرار اتياه الوسائل الكفيلة  مواجهة المشاكل اإلدارية و 

 ،جد رد  على ال وصل إلى ما هرو ال ربوي  ااب كار يعني قدرة القائد  أن   ترى الباحاةسبق  امم  

رررىطبررر  ذ وتُ نفررر  فهرررو مجموعرررة مرررن النشررراطا  ال ررري تُ  ،كبرررر وأسررررع مرررن غيرررر أفيمررري  قيمرررة   رق علر

رى  ،العاملين رينالوال ري تسراعد العراملين علر أ نرا  فري هم مرو  تعلريمهم ونتردريبهم و  فري  طرويرالو   حسر

 .مزيد من المعلوما  واليبرا  الاقافية ا يمكنهم من ال قدم في المهنة  الحصول علىاليدمة، مم  

 :البتكاريّةالقيادة 

ةااالقيررادة إلررى أن ( 2004القسرروس ) يشررير رسررا  مم امجموعررة األفكررار والت مررمن  ب كاريرر 

رد رون والعراملون، وال ر ال ري يقرد   وطررق وأسراليب أكاررر  ،ريرةد عمليرا  إدافمري إلرى إيجراي تُ مها المر

سا  و  ،نجاز أهداف المنظما  إفاعلية في   .ع م  وأكار خدمة للمج الحكومي ةوالدوائر  ،المؤس 

رررا   ة ااب كاريرررةأن القيررراد ( 2003نجرررم )فررري نفرررس السرررياق  وضرررح و  ررراد عالقر تقررروم علرررى إيجر

ع يرررر سرررراليب العمررررل، وتطو أ، وتقرررروم علررررى تطرررروير المنظ مررررةو يقررررة وم بادلررررة مررررا بررررين العرررراملين فرررري 
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ياسرررا   ز م  ت، و المنظ مرررةظمرررة فررري ن  واأل الس  ظمرررة والقواعرررد وتحرررث الجانرررب ااب كررراري ن   مرونرررة األ يررر 

 .وجميع قنوا  ااتصال، وتكون مف وحة  كل اتجا 

والاقة  ااب كاري ة البصيرة    صرفنم  القيرادي الرذي     ال  هاأن     (2003) د نعماد ال  بينما  رى 

الى ال جريرب وال جد رد والجررأة  رة على ال عامل مع مق ميا  ال غير والميرلين، والقد خر واآل النفس 

 .وال فكير في العمرل وميالفة النم  ال قليدي   ،في إبدا  اآلرا  والمق رحا  

 ،ح الفررد لألفكرار الجد ردةدرجة تفر    هاأن   ( Ishaak, 2005, p11سحق )إ في حين يع برها

ررار دون فرري درجررة تقب    وكررذلوغيررر المألوفررة،   لرر  اتيرراه القرررارا  غيررر العاديررة ال رري ت سررم  ااب كر

 .ر  يبرا  اآلخرين وتجاربهمال أ   

ر ،ولرم  ،مرا هرو جد رد وحرد ث  كل   عبارة عن ااب كاري ةالقيادة  أن  وترى الباحاة  ربق تجرب ر  يسر

 فري بيئرررة أو أو قيررادي    اري   إد ع ى ااب كررار مرن مبررادرة فرديرة هاتيررة  برد ها أحررد األفرراد فرري موقر وي رأت  

 إلى اآلخرين.يكون فيها فاعاًل ونشطًا  حيث يعمل على تجرب ها ونقلها 

  البتكارّيةة مكونات العمليّ 

 ( في اآلتي:2002) مكونا  ومفا يم هكرها األلوسي   ااب كاري ةة للعملي  

 :هي ،واعأن  : وتشمل أربعة الطالقة -1

ررررا  ها  د قرررر  هرررراقصررررد ب: ويُ ةالطالقااااة اللفظيااااّ   ررررن الكلمر رررردد مر  رة الفرررررد علررررى سرررررعة إن رررراج أكبررررر عر

 ي هررذ  المجموعررة مررن الكلمررا  إلررىد  ؤ  حيررث تررُ  ،نق  مجررال معرري  ت علرر   ،شررروو أو مواصررفا  معينررة

ز م  تصررريغة معينرررة  رررردا عررررن الصررريغة األخررررى لم يررر  رررال اب ر  جموعررررة مرررن األفرررراد، فعلررررى سررربيل المار

 ذا ما يسمى في علم البالغة )السجع(.هو  ، حرف معين وان ها ها الكلما  جميعها
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إطارها  فري قصد بها إن اج فكرة أو حد ث م صل  شكل عبارا  وجمل تدل  ويُ : الطالقة التعبيرية 

 .واإلجمالي عن غير  في ال سلسل ال عبيري  ي ز م    ب  أسلوب ان قائي  ن مرت  على معنى معي   العامِ 

فيهررا توليررد أكبررر عررردد مرررن وحررردا  المعرراني   م  ي  رر ل رر ا وهرري السررهولة والسرررعة: الطالقااة االرتباطيااة

 .ها  العالقة ال را طية بين األشيا  المي لفة ل عبر عن عالقة جد دة

ررردةوتعنررري توليرررد أفكرررار أو وحررردا  مرررن المعلومرررا  حرررول : الطالقاااة الفكرياااة  مشررركلة معينرررة فررري مر

 .زمنية محددة

رارميو  قدرة الفرد علرى إن راج أفكرار م عرددة أي  : المرونة -2 رة أفكر رةإلرى   لفرة، واان قرال مرن فئر  فئر

أخررى،  معنرى تغييرر الحالرة العقليرة عنرد الفررد عنردما   غيرر الموقرف إلرى حالرة جد ردة تي لررف 

ر  الفرد الرذي يسر طيع تغي ي ز م  يعرن الحالة السا قة، و  يرر اسر جا ات  كلمرا تغيرر الموقرف  مرون ر

 .ر وااس جا ةكي فتلقائيرا وتحرر  من الجمود والنمطية في ال

 معروفرة تكرن: وتعني إن راج أكبرر عردد ممكرن مرن األفكرار الغريبرة وغيرر المألوفرة لرم األصالة  -3

 .من هي قبل

حالرة اليرروج عرن المرألوف مرن  (  أنر 2016كمرا عر فر  جبرينري ) ااب كار أن  وترى الباحاة 

رروم ،ال قليررد ة و النمطيرر   مرحلررة مررن ال جد ررد المرررن  لررىإ بهررا أحررد األفررراد العرراملين فرري بيئررة معينررة يقر

مال السررعة والسرهولة وعردم الجمرود وااب عراد عرن الرروتين والرتا رة فري  لمميرزا  امن  عدد  ي ز م   

 .هذ  البيئة

 البتكارّيةمهارات القيادة 

 ااب كارير ةد رد سرت مهرارا  ضررورية للقيرادة وال واصرل، تح ااب كارير ةاس طاع مركز القيرادة 

 ( وهي:2016  ي،ار لحكما أوردها )ا
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 تررنم  ام: إن اانطباعررا  األوليررة وااف راضررا  ليسررت هرري الصررورة الكاملررة، لررذا فهرري ا  مرر  ااه -1

  م  ام هرو القردرة علرى مالحظرة األشريا  ال ري لرم  ر  مر  األمارل، وااه ال قييم الردقيق أو الحرل عن

ا اإدر و  دةجيرر قبررة الاطريررق المر  عررن الموضرروعا  ى مررا هررو البحررث  عمررق فرري شرر   مالحظ هررا ك

ية اح ى تكون أكار در   شكل مؤقت ام ب باطؤ   م  ماو الجد دة، ويبدأ ااهن  ال فاصيل، ور ية األ

عن فررري وجهرررا  النظرررر المي لفرررة، والمررردخال  الم عرررددة،  م  اسررر يعاب وفهرررم األحررروال والررر  فررري

 .منظور جد د  اع منم   وبعبارة أخرى النظر وااس

فهرررم ، و لواسرررع مرررن المعرفرررة واليبررررةنطاقنرررا ا قرررعمو ااسررر فادة مرررن  :إضرررفا  الطرررا ع الشيصررري -2

 .عمالئنا  طريقة شيصية وعميقة

الكلمرا  فري حرد هاتهرا غيرر  ُتعرد  ر: هو أداة تساعدا على إكمال المعلوما ، عادة ما ال صو   -3

 .معلوما  أو كميا  واسعة من ال كافية لصنع إحساس ال عقيد،

تفريرد الرنفس أو أخرذ قسر  مرن الراحرة و  د،المرح الجراد:   طلرب ااب كرار انحنرا   عرا القواعر  -4

ال جريرب، و من خالل الطرق ال قليدية كااس كشاف الحر،  والمرح عند توالد المعرفة والبصيرة

 .جادة الن ائج هي أعمال يشعرا  المرح، ولكن  الذي  العلمي  الحد من ااخ بار و 

و عمليررة ألحاديررة، وهرر ا يررةعررن طريررق العبقر  تك شررفمررا  اً   نررادر ا: ااب كررار ني  و اق ال عرر ال حقيرر  -5

اد علررى مجموعررة  مرر  ااعو  ،مصررلحة فرري هررذا الوضررع ر والفاعررل مررع مررن لررد هم م  الحرروار المسرر 

ما مصدر أي  ولكن   تسهم في ال قيد   أن  م نوعة من أصحاب المصلحة واآلرا  المي لفة يمكن  

 .الكاير من الفرص 

النقررد وال وليرر  وال ركيررب  هرراكنيمالمهررارا  ال رري   اع بارهررا مررن أهررمياغة: تررأتي الصررياغة صر  ال -6

ااب كار من أجل صياغة تسهم في تحقيرق ااب كرار  وال نسيق واس يعاب اآلرا  وتقييم جوانب 
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أسرراليب تلرر  ال وليفررة  أحررد ق ر اليررال  الررذي يقررود إلررى ال غييررر  شرركل م نرراغم وقررد يكررون ال رروت  

 .غةياوالص  

 البتكاريّة القيادة اتأساسيّ 

ل كمرا أوردهرا ار   م  على مجموعة من األسس لمواجهة عوامرل ال غييرر ت ةي  ااب كار تقوم القيادة 

 :( فيما  لي2009غبا ن )

 .أهداف واضحة ومعقولة ومرنة وقابلة لل عد ل •

 .سياسا  واضحة ومناسبة للواقع •

واع العمرل وعلرى اسر عداد لقبرول نر  را  المناسربة أل عرون  الصرفا  والقرد  م  اخ يار األفراد الذ ن   •

 .ال غيير

رررا يرالصررر  • ررروح معر  حيا  محرررددة جررردا وموزعرررة برررين األفرررراد  مرررا   ناسرررب ومسرررؤولياتهم مرررع وضر

 .ل قويم اتياه القرار

المشركال  وت طرور مرع تغييرر األوضاع،  أهمي ةإجرا ا  ومعا ير اتياه القرارا  ت ناسب مع  •

 .نوا  اتصال كذل ومعلوما  ونظم وق

ررري ة ايررر تررروفير ال جهيرررزا  والمعررردا  وتوظيفهرررا  عن • رررا فر رررن منهر رررل ل حقيرررق أقصرررى عائرررد ممكر ظر

 .الظروف السائدة

 حساسية فائقة وقدرة عالية على اس شعار المس قبل وتغيرات . •
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 البتكاريّةمهام القيادة 

عمرل علرى إيجراد ر يرة في اس شراق المس قبل من جوانرب م عرددة، وت ااب كاري ةتسهم القيادة 

ةالقيررادة  ( مهررام  2010د قنررد ل )، وقررد حررد   هررايئوب ُمنظ مررةمسرر قبلية للصررورة األماررل لل فرري  ااب كاريرر 

 اآلتي:

 .ال نظيمي ةبر مس وياتها وأقسامها سة عَ لرسالة المؤس   مش را   بنا  إدراا   -1

سرررةغررررس ااب كرررار قيمرررا واتجاهرررا  وسرررلوكيا  ضرررمن  قافرررة  -2 فرررز وال عزيرررز ، وتررروفير الحالمؤس 

 .والمب كرين ، وتشجيع المبدعيناإليجابي  

 .ةاد على القيادة الرسمي   م  العاملين على المبادرة وعدم ااع يعتشج -3

على بلوغ المس ويا  العليا من  ومساعداً  ومم عاً  اً ز ومحف   اً وماير  يكون مفيداً  أن  تصميم العمل   -4

 .ااب كار وجودة اإلن اج

عي دا بررر مرررن مر وسررري  وإ رررارة دوافعهرررم لل نرررافس اإليجرررابي وال فكيرررر اإلة تررر  اإلبداعيررر  اتطررروير قدر  -5

 .جد دة في أدا  أعمالهم، وتنمية مهاراتهم الفكرية وااب كار، واس حداث طرق ووسائل

 .تنفيذ برامج ال غيير وال طوير من خالل ااب كار -6

 البتكاري القائد سمات

ةالقيررادة  أن  ن فيمررا تقرردم تبرري   ز م  ت ااب كاريرر   دها علمررا  الررنفس العد ررد مررن الصررفا  كمررا حررد   يرر 

 (:2009) غبا نكما أوردها  ومن هذ  الصفا   ،راسا  اإلدارية الحد اةد الن و و واإلداري

ررراليب  • رررداع األسر رررى اب ر اإلبرررداع وال بصرررر: فالقيرررادة الفاعلرررة تكرررون م بصررررة للمسررر قبل وقرررادرة علر

 ادرة علررى الر ال م مرع المسررر قبلالمنظرورة إليجراد ظرروف أفمررل للنجراح إن لرم تكررن خططهرا قر 

 .الماضيي ف  الحسبان انجازاتها خذةً آ
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رري أنرر  القرردرة علررى اإلبررداع  إحاطررة نفسررها   • ررا فر  أي  اس قررادرين علررى مررد  ررد العررون والمسرراعدة لهر

ام اليطرر  ال رري وضررع ها وهررؤا  النرراس هررم الفرررق ال رري تحقررق النجرراح والد ناميكيررة تمرر  وقررت إل

 تحقيق أهداف ال نظيمرة في  م  والفاعلية المس

 تكمن في: ااب كاري ةة اد صفا  القي أن  ( 2005يرفي )هكر الص  و 

 اآلخر. أي  اانف اح على الر  -

 ة في ال عامل مع المشكال .العلمي  العقلية  -

 اإليمان  مواهب اآلخرين. -

النراجح القردرة علرى ااب كرار، وي طلرب  ال ربوي  من سما  القائد  أن  (  2007ويرى الحربي )

اهررذ  األفكررار خ يررار مررن بررين اوادة بررين العررراملين القائررد النرراجح البحررث عررن األفكررار الجيرر   مررن  ممرر 

القائررد يكررون دائمررا أكاررر أعمررا  المجموعررة  ن  أ ر  :ويمكررن القررولوتطرروير ،  رؤدي إلررى تحسررين عملرر  

 رأ ير إسهاما واضحا لألفكار السليمة ال ي تساعد في إرسرا  السياسة العامة وخطة العمرل ودعرم ال

 .على الجماعة نحو تطبيق األهداف

 البتكار معوقات

ةالرررغم مررن  ىلرر ع ررها أهميرر  ررا  ليصر ررن المعوقر ررد مر ، القريرروتي) عمليررة ااب كررار إا إنهررا تواجرر  العد ر

الجهررررا  اإلداريررررة وعرررردم رغب هررررا فرررري ال غييررررر، واال ررررزام الحرفرررري  ررررالقوانين  مررررةاو مقفرررري ( 2000

فسرررهم، وسرررو  المنررراخ أن  ن الفشرررل، وعررردم  قرررة  عرررا المرررد رين  وال عليمررا  واإلجررررا ا  واليررروف مررر 

اعيررة  م  المبكررر لألفكررار الجد رردة، وعرردم وجررود قيررادة إداريررة مؤهلررة، والقرريم ااجيمرري، واان قرراد نظل ا

 .السائدة، والظروف ااق صادية، وازدواجية المعا ير الم بعة في ال نظيم

 :منهاو اإلبداع وااب كار،  هناا معوقا  لظاهرة أن  ( 2004) طافش كما هكر
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رنهرا القائرد  ن  إحور حول الذا ، حيرث  م  لما يرالمعوقا  الشيصية: وهو ال فك • رث عر را  بحر  هنر

ررا  وامرر الامصررالح  الشيصررية ورغباترر  الياصررة،   نظرررة بنررا  اآلرا  المسرربقة عررن غيررر ، وبنر

رالنفسلر  ألفكرار اآلخررينالقائد انطباعا  خاطئة دون أسس علميرة، وعردم تقب    ، وعردم الاقرة بر

 تجعل تفكير الفرد نمطياً ليموع للعادا  وال قاليد ال ي ل فةوتقليد القائد لما هو موجود  اإلضا

 .وغير قابل لل غيير

االمعوقرررا  األسررررية: وهررري ال ررري تنشرررأ مرررع الفررررد،  • رررول ممررر  رررع حلر رررى وضر رررادر علر  يجعلررر  غيرررر قر

ررليمة تفكيريررة، فمررااًل ترردني مسرر وى العائلررة ااق صررادي ا   نمرري شيصررية هلرر  القائرررد تنميرررة سر

 .وم زنة

سرررا  ة: تعررراني سررري  ؤس  لما المعوقرررا   • ، حيرررث تهررردر حقيقيرررة   فررري العرررالم العربررري مرررن أزمرررة   المؤس 

 يرزهم  سربب عردم وجرود اسر راتيجية   م  المبدعين والمب كرين الرذ ن ا يجردون مرن  ن بر  ل طاقا  

يم ومبراد  يم أكار مرن تربيرة المر علم علرى القرِ ام  ال عل م  للكشف عن الموهوبين، وااه واضحةً 

ررر   ة الحد ارررة ال ررري ال ربويررر  ر ال قنيرررا  تررروف   وعررردمة الحررروافز وال شرررجيع، ة، وقلررر  يمقراطيررر  لد وا ةالحرير

 .العمل ااب كاري واخ صار الوقت  تساعد على

را  مم اكانرت هرذ  الأ  سروا  من خالل قمع الحريا  وال سرل    م  عية وال ي ت م  المعوقا  المج •  رسر

قُ  يق رررل روح اإلبرررداع وااب كرررار فررري  امررر  م مرررن قبرررل الر سرررا  علرررى المر وسرررين، أو اآل رررا  ُتطبررره

اررى، و يمنررة المجموعررة ن  ييررز غيررر القررائم علررى أسررس منطقيررة بررين الررذكر واأل م  كررذل  ال بدا  ررر ،

 .على الفرد 

قلرة و  ،دعم المراديقلة الحروافز والر معوقا  ااب كار م عددة وم داخلة منها:  أن  وترى الباحاة 

قلررررة ترررروفر ، و الجمررررود واإلجرررررا ا  المعقرررردة، و لقرررررارا  ا اه المركزيررررة فرررري اتيرررر ، و  ااب كررررار ام مرررر  ااه

 لألدا . وبن ا  شفاف وعدم وجود تقييم ،ال كنولوجيا الالزمة



 

22 

 

 :المعلّم جودة أداء

م موضرروع األدا  مررن الموضرروعا  األساسررية فرري نظريررا  السررلوا  شرركل عررام، وال نظرري ُيعررد  

ةاإلداري  شرركل خررراص، لمرررا يمالررر  مرررن  سرررا  اف المرجررروة للهرررد ألإلرررى اللوصررول  أهميررر   كفرررا ة  مؤس 

وفعاليرة، حيرث تنطروي وظيفرة إدارة العنصرر البشررري علرى تلر  النشراطا  المصرممة ل روفير القرروى 

سررةفرري  المطلوبررةالعاملررة حسررب ال يصصررا   ، وكررذل  المحافظررة علررى الكفررا ا  وتنمي هررا المؤس 

البشررررري ا يمكررررن ر نصرررر سررررة مررررن بلرررروغ أهرررردافها  كفايررررة وفعاليررررة، فالعلمؤس  ا مررررا يمكررررن وتحفيزهررررا 

مرحلرررة سرروا  كررران العمررل  ررردويًا أو آليرررًا أو  أي  ي الوجرررود فرري  مررر  ال شرر  حااسرر غنا  عنررر ، وهررو بررر 

 (.2003محوسبًا )رضا 

ارة، ام علمرررا  اإلد  مررر  األدا  يمارررل القاسرررم المشررر را اه أن  ( 2007يررررى الغرررالبي وإدريرررس )و 

ل المعرفررة اإلداريررة، فمرراًل عررن كونرر  قررو ح ويكرراد يكررون الظرراهرة الشررمولية وعنصرررًا محوريررًا لجميررع

سا  لمي لف  أهمي ةالبعد األكار  سةحور حول وجود  م  الذي   المؤس   من عدم . المؤس 

لوظيفررة  امهرراتم  وإ درجررة تحقيررق المهررام المكونررةاألدا  يعبررر عررن  أن  ( 2014يع قررد خمررر )

الوظيفة، وغالبًا مرا يحردث   باهو يعكس الكي ية ال ي   حقق بها، أو يشبع الفرد بها م طلالفرد، و 

جهد، فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة، أما األدا  فيقراس علرى أسراس لبس وتداخل بين األدا  وال

ولكنررر  جهررردًا كبيررررًا فررري ااسررر عداد لالم حررران، الطالرررب الن رررائج ال ررري حققهرررا الفررررد، فمرررااًل قرررد  برررذل 

بينمررا األدا   ا،المبررذول عاليررً  هررد لجيحصررل علررى درجررا  منيفمررة، وفرري ماررل هررذ  الحالررة يكررون ا

 منيفا.

 مفهوم األداء

بهررا   تنفيررذ الموظررف ألعمالرر  ومسررؤوليات  ال رري تكلفرر " : أنرر    (15، ص 2009)فرر  هررالل عر  

سة  ."أو الجهة ال ي ترتب  وظيف   بها المؤس 
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سرلوا الموظرف، وإن هلر  السرلوا   حردد تفاعرل ل" : أن   ( 232، ص 2010ف  شاهين )ويعر  

لوظيفرة الفررد، وهرو امهرا تم  وإ حقيرق المهرام المكونرةهرد  وقدرتر  ويشرير األدا  إلرى درجرة تج علب فا

 ."ما يعكس الكي ية ال ي يحقق أو يشبع بها الفرد م طلبا  الوظيفة

فرررد، النرراتج الفعلرري للجهررود المبذولررة مررن قبررل ال" : أنرر  فيعرفرر    (23، ص 2009العجلررة )أمررا 

ب رأ ر  مقردار الرغبرة   نفسر  ، وفري الوقرت مار الفررد لطاقاتر  وإمكاناتر  ااسوي أ ر هذا األدا   مقدار 

 ."لدى األفراد في األدا 

د ب فاعرل الجهررد وي حرد   ، األعمرال الم علقرة  الوظيفرة  علرق  (األدا )مفهروم  أن  وتررى الباحارة 

 .على أكمل وج  ام األعمالتم  والقدرة وإ

 المعّلمء مفهوم أدا

م  ( أدا2002عرررف وهبرري ) ميشررير إلررى سررلوا   أنرر    المعلرر   ،ال رر دريسأ نررا  مواقررف فرري  المعلرر 

مهررذا األدا  هررو ال رجمررة اإلجرائيررة لمررا يقرروم  رر   أن  سرروا  داخررل الفصررل أو خارجرر ، ويالحرر    المعلرر 

طة المدرسرية، شر ن  فري األ إسرهام ، أو فري إدارتر  للفصرل، أو ال ر دريسمن أفعال، واس راتيجيا  في 

 .م ال الميذ يقدم في تعل   السهم في تحقيق يُ  أن  أو األفعال ال ي يمكن ل ماأو غيرها من األع

ترجمررررة المفررررا يم وال عميمررررا  والمبرررراد  ها  العالقررررة   أنرررر  (  2002عرفرررر  األغررررا والررررد ب )و 

 .شودةإلى سلوا عملي موج  يحقق األهداف المن المعل مال ي  ناو بها  ال عليمي ة المهام 

م  اد أ)( فعرررررف 2014أمررررا موسررررى ) رسررررا  ال رررري  بررررذلها مم ا  كافررررة الجهررررود والأنرررر    (المعلرررر 

ون فررري المررردارس، وال ررري ت مرررح  صرررورة ملموسرررة فررري المجرررال المعرفررري، والمجرررال المهنررري المعل مررر 

األدائرري، والمجررال اإلنسرراني الوجررداني،  حيررث يمكررن مالحظ هررا مررن خررالل  شررواهد وأدلررة محررددة 

شرررطة والمهرررام والمسرررؤوليا  ن  يرررع األقرررة ب نفيرررذ جمعالالرسرررا  الفعليرررة ها  مم اكافرررة ال وواقعيرررة فررري
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 األسرراليب والطرررق والوسررائل المناسرربة، والم فررق عليهررا، وفرري الوقررت المناسررب، وبالنوعيررة والكفررا ة 

رارية تحقيرق  م  والفعالية المناسبة، وفق معا ير ومؤشرا  وقواعرد تقرد ر م فرق عليهرا مرع ضرمان اسر 

 ل .ه 

 أن  ( 2008) وعبرررررد البررررراقي والبنررررردري  وسرررررعيد  والنقيرررررب  نوسرررررليماوطعيمرررررة ي و البررررريالويررررررى 

 ، هي:حور في خمسة مجاا   م  ت اً مهني  اع بار  ممارساً  المعل ممسؤوليا  

 عن تالميذ  وعن تعلمهم: لكون  مسؤوًا عن تكريس الجهود ل يسير حصول المعل ممسؤوليا   .1

ال الميرررذ  فررري ضرررو  ميرررول هاوتعرررد لرسررر   مم اجميرررع ال الميرررذ علرررى المعرفرررة، ومرررن  رررم توجيررر  

 .نمو ال الميذ وكي ية تعلمهم كي ية ااس ناد الى  وخل ياتهم،ومهاراتهم  وقدراتهم

ممعرفرررة  .2  المعل مللموضررروعا  والمرررواد الدراسرررية ال ررري يعلمهرررا وكي يرررة تعليمهرررا لل الميرررذ: فررر  المعلررر 

الكشرف عرن ًا أيمر وبمقردور    در سرها،  روافر لر  فهرم خصرب للموضروعا  والمرواد ال ري  الفعال

  الميذ معهم مرن معرارف ومردركا  ذ كما ان  يعي ما يحمل  الالموضوعا  والمواد لل المي هذ 

واخر الفهم،  ومفا يم سا قة، وباس طاع   إبداع مسارا  معرفية م عددة ت ناسب وتبا ن تالميرذ 

 .ناجحة لها ويسعى ل عليمهم كي  يحددون مشكالتهم ويطرحونها ويبحاون عن حلول

المهنررري مسرررؤول عرررن اب كرررار  المعل مفررر : مقب هعرررن إدارة تعلرررم ال الميرررذ ومررررا مالمعلررر  ا  وليمسرررؤ  .3

 تعليميررة تحرراف  علررى ميررول تالميررذ ، وانررر   رر قن مرردى واسررعًا وم نوعررًا مررن األسررراليب  أوضرراع

ةوااسررر راتيجيا   المناسررربة، ولديررر  مرررن المعرفرررة والمهرررارا  مرررا يمكنررر  مرررن ال وظيررر   ال عليميررر 

 علم ودمجهررم فرررادى وجماعررا  فرري سررب اسرر اارة دوافررع ال الميررذ للرر المنا الوقررت  لهررا فرري الفعررال

وأسرراليب عد رردة لمراقبررة تعلررم ال الميررذ وقيرراس  اً ويسرر يدم طرقرر  ،وخبرررا  تعليميررة  ريررة شررطةأن  

 .نموهم
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مرررن خرررالل اليبررررة:  المهنررري   والنمرررو   ميال علررر رسررر   مم افررري  ُمنظ مرررةالقررردرة علرررى ال فكيرررر  طريقرررة  .4

طريقرة هاتيرة ويسرعى للحصرول علرى    رسر مم االقدرة والرغبة في فحرص المهني يمل   المعل مف

رس    ما مم ال عميق معرف  ، وتطوير  ال ربوي  واإلفادة من البحث  ،اآلخرين من ونصح مشورة

ة يسرررر جد مررررن أفكررررار تربويررررة وسرررريكولوجية ومررررا يظهررررر مررررن مك شررررفا  علميرررر    رررر ال م مررررع مررررا

 .وتكنولوجية

ال اانيررراو  شرركل .5  ني  و ايمررارس عملرر  علررى نحررو تعرر  نرريالمه المعل مفرر : الرر عل معررا   م  فرري مج فعرر 

ع  م  إمكانا  المدرسة والمج  ويسعى اس امار ،ويشركهم في العمل المدرسي   ،مع آ ا  ال الميذ 

 .م ال الميذ تعل   ُ غية المحلي  

 المعلّمأهداف تقويم أداء 

سرين ا  نر ج عنر  تح تقرويم   أي   إن  ة ال قويم، فالهدف األهم من عملي المعل متحسين أدا   ُيعد  

 (.2014ناقصًا إن لم يكن بال هدف )موسى،  عد  يُ  المعل مألدا  

دريسمرررن أهرررداف عمليرررة ال قرررويم تحسرررين أن  ( 2009ويرررذكر هرررالل )  تعرررد لمرررن خرررالل  ال ررر 

بية لمن يح اج مرن يشطة المنهجية، وإعداد البرامج ال در ن  والمعرفة واأل أو تجد دها ال عليمي ةالطرق 

 هل .. المعلمين

 :ال في اآلتي م  ت المعل مل قويم أدا  ة الرئيساألهداف  أن  ( إلى 2017ي )لنمروطيشير او 

قرري  الطلبررة المعل مررينتزويررد المشرررفين و  • وتحسررين  ،معررًا  طرائررق ال  علرريم الحد اررة الهادفررة إلررى الر 

 .مس واهم

الة  وبنا ة  لمساعدة ال طريقة   إيجاد  •  .معل مين محدودي األدا فع 
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أو  المعل مينا  منطقيرررة حرررول قمرررايا ااح فرررا   ررر مرررن أجرررل اتيررراه قررررار  ترررأمين قاعررردة أساسرررية •

 تحويلهم أو نقلهم أو فصلهم.

تررأمين قاعرردة أساسررية مررن أجررل إصرردار أحكررام أكاررر تأكرردًا حررول قاضرريا اخرر الف مسرر ويا    •

 .الوظيفي  لسلم األدا  في البرامج ال عويمية مال ميصصا  الرواتب أو ا

ا  ال رري اك سرربت مررن خررالل مرردى تطبيررق المعررارف والمهررار  تررأمين معلومررا  مررن أجررل تحد ررد  •

 رارية اس يدام هذ  المعارف والمهارا . م  شطة العاملين، من أجل تقديم مس وى واسأن  تطوير 

 :المعلّمأداء مراحل عملية تقييم  

لرب مررن القرائمين علررى تنفيرذها تيطيطررًا ت ط ،ومعقرردة ،عمليررة تقيريم األدا  عمليررة صرعبة ُتعرد  

تنشررردها اتررري  غيرررة تحقيرررق األهرررداف  ؛ومبنيرررًا علرررى أسرررس منطقيرررة ها  خطررروا  م سلسرررلة ،سرررليماً 

سة  (.2003)الهي ي،  المؤس 

، تأسررريس المعرررا يرهررري:  عررردةمراحرررل  يمرررر  الررروظيفي  تقيررريم األدا   أن  ( 2017يررررى مزيرررد )و 

 .تحد د الحركة الصحيحة، و ل المعا يرفي ظ ألدا مراجعة ا، و تسجيل األدا  الفعليو 

 اآلتي: ( فحدد مراحل تقييم األدا  في2013ا البنا )مأ

تسررر ند إلرررى األفرررراد هوي  الررروظيفي  مرحلرررة اإلرشررراد وال وجيررر : لمرررا كانرررت عمليرررة تقرررويم األدا   .1

ةالمراكررز اإلشرررافية داخررل األجهررزة  وسررهم ، فررإن هررؤا  الر سررا  ملزمررون  إرشرراد مر  الحكوميرر 

هام ومسرؤوليا  وظرائفهم وتأد  هرا  أكمرل وجر  ههم  صورة تكفل لهم القيام بواجبا  وموتوجي

 ممكن.
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هررا ترررتب  ن  مرحلررة اإلشررراف والمراقبررة: وهرري مررن المراحررل الحساسررة فرري عمليررة تقيرريم األدا  أل .2

ن ر وسي قدرة الرئيس المباشرة القيادية ووعي   أهداف عملية ال قييم، ومرون   ال ي تجعل الم

 زيادة اإلن اج. الغر  هو تحسين األدا  من أجل أن  كون  در 

نها تق رن  عنصر إف ؛ال قييم: لكي ت صف هذ  المرحلة  الفاعلية واإلنصاف والعدالة والكفا ة .3

 الزمن، ومح وى تقرير الكفاية، وتعبئة ال قرير.

  رترب علير  لهردف حردد ااتياه القرار اإلداري: وهري المرحلرة األخيررة ال ري   يرذ فيهرا قررار م .4

 آ ار للموظف.

 :في اآلتي المعل ميناحل تقييم أدا  مر ( فحدد 2008أما عكاشة )و 

  م  حررث  رر  ، المعل مررينوضررع توقعررا  األدا : تعررد هررذ  اليطرروة أولررى خطرروا  عمليررة تقيرريم أدا   •

م بيرنه علرى وضرع توقعرا  األدا ، وبال رالي ااتفراق فيمرا المعل مرينفيها برين المدرسرة و  ن او ال ع

 نبغي تحقيقها.وصف المهام المطلوبة والن ائج ال ي   حول

مرحلررة مراقبررة ال قرردم فرري األدا : تررأتي هررذ  المرحلررة ضررمن إطررار ال عريرر  علررى الكي يررة ال رري  •

وقياسرًا إلرى المعرا ير الموضروعة مسربقًا، مرن خرالل هلر  يمكرن اتيراه  ،يعمل بهرا الفررد العامرل

تنفيرذ   لومرا  عرن كي يرة إنجراز العمرل، وإمكانيرةالمع تروفير  م  اإلجرا ا  ال صحيحية، حيث  

وبال رالي  ،رة م  عمليرة مسر  هري تحد رد إن عمليرة تقيريم األدا  -هنراها-  م  سري أي   شكل أفمرل، 

لمرا لهرا مرن أ رر  ، نر ج عنهرا لرزوم المراقبرة ،فهي ليست وليدة ظروف زمانية أو مكانيرة معينرة

وبال ررالي تفررادي الوقرروع  ،حرردث فرري العمررلقررد ت ال رري فعررال ودور  ررارز فرري تصررحيح اانحرافررا  

 انحرافا  مس قباًل.في مال هذ  األخطا  أو ا
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سرة مق مى هرذ  المرحلرة تقيريم أدا  جميرع العراملين فري   م   تقييم األدا :  •  إلرى ال عرر فو  المؤس 

 مس ويا  األدا ، ال ي يمكن ااس فادة منها في عملية اتياه القرارا  المي لفة.

 لر او  ز ومسر وى العمرل الرذي أدائر ،  ح اج كل فرد عامل إلى معرفرة مسر وى لعكسية: يال غذية ا •

كن مررن معرفررة درجررة تقدمرر  فرري أدائرر  لعملرر  وبلوغرر  المعررا ير المطلرروب بلوغهررا منرر ،  م  لكرري  رر 

هررا تنفررع الفرررد فرري ن  ال غذيررة العكسررية ضرررورية أل أن  وبموجررب مررا تحرردد  اإلدارة مررن معررا ير، و 

يفهمها الفرد  أن  فعة ومفيدة ا بد ي، ولكي تكون ال غذية العكسية نا  المس قبلكي ية أدائمعرفة 

 اس يعاب المعلوما  ال ي تحملها إليها ال غذية العكسية. أي  العامل 

 ،القرررارا  اإلداريررة كايرررة وم عررددة فمنهررا مررا  رررتب   ال رقيررةمعلرروم أن  اتيرراه القرررارا  اإلداريررة:  •

 فصل. عيين والالنقل وال منها ما  رتب  و 

 ؛ايل المرحلة األخيرة من مراحل تقيريم األدا  م  هذ  اليطوة لوضع خط  تطوير األدا : تأتي  •

ترنعكس وبشركل إيجرابي علرى  أن  ها أن  وضع اليطر  ال طويريرة ال ري مرن شر   م   موجبها    م  إه  

 رري يحملهررا والقرريم ال جميررع المهررارا  والقرردرا  والمعررارف ال عررر ف إلررىتقيرريم األدا  مررن خررالل 

 الفرد.

 معايير تقييم األداء

ان  ر  للحكرم علير ، قرر  وبال رالي يُ  ،ها األساس الرذي  نسرب إلير  الفررد أن    ،ف معا ير األدا تعر  

تحد ررد هررذ  المعررا ير أمررر ضررروري  أن  فيهررا األدا  جيرردًا ومرضرريًا، و  عررد  أو هرري المسرر ويا  ال رري يُ 

ا ؛ا ير  مشرراركة العرراملينذ  المعرر تصرراغ هرر  أن  ابررد و لنجرراح عمليررة تقررويم األدا ،  رفررع  يفرر  يسررهم ممرر 

 (.2014وإخالصهم للمؤسسة )البيطار،  ،درجة أدائهم للعمل
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يكرون دقيقرًا فري ال عبيرر عرن األدا  المرراد قياسر ،  أن  نوعي ر   ت يش رو في المعيار مهما كان

 (:2009يد، )عب  اآلتيةيز  اليصائص تم  ويكون المعيار هكذا إها 

تعبرررر تلرررر  اليصررررائص ال رررري  أن  العوامررررل الداخلرررة فرررري القيرررراس يجررررب  أي  س: صررردق المقيررررا  •

   طلبها أدا  العمل بدون زيادة أو نقصان.

الفرد من خالل المقياس  اب ة عنردما يكرون أدا    اب رًا، ال مأعتكون ن ائج  أي   با  المقياس:  •

هلر  لريس عيبرًا فير   ن  إفر   ؛أو مس ويات أدا  أما عندما تي لف ن ائج القياس  اخ الف درجا  

 وإنما حالة طبيعية.

درجرررة حساسرررية المقيرراس  إظهرررار ااخ الفرررا  فرري مسررر ويا  األدا  مهمرررا كانرررت  أي  ييررز:  م  لا •

  سيطة فيميز بين أدا  الفرد أو مجموعة من األفراد.

لر سرررا  فررري وضررروح المقيررراس وإمكانيرررة اسررر يدام  مرررن قبرررل ا أي  سرررهولة اسررر يدام المقيررراس:  •

 العمل.

دق ، وقرد يكرون المقيراس   حلرى  الدقة قمية  ارزة فري مقرا يس األدا ُتعد  ة: الدق • والابرا   الصر 

 .ل أو تساه ولكن  غير دقيق  سبب تشدد المقيم

 المعلّممستوى أداء 

 وهي كما  لي: ،اإللمام بها المعل ممجموعة من اليصائص والمهام ال ي يجب على  َ م ة

حمرير ع فري دف رر ال تدوين الموضو  ا يعني ال يطي  ن  إ: يةيسدر ال   للعملية  الجيد  طي أوًا: ال ي

، ت مرمن مجموعرة مرن القررارا  واإلجررا ا  فري ةوهادفر  ُمنظ مةكيفما اتفق علي ، وإنما هو عملية 

سبيل تحقيق األهداف المنشودة على مراحل معينة وخالل ف رة زمنية محددة،  اس يدام اإلمكانا  

 .(2011ب، لطي)ا م احة على أفمل وج ال
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 ال يطي  لل دريس في اآلتي: أهمي ة (2011) ي او الطنولي ص 

 كن.تم  باقة و  ال عليمي ةعلى مواجهة المواقف  المعل ميساعد  •

اها  عناصرر مرتبطرة واضرحة،  ُمنظ مرةعمليرة  ال ر دريسيجعل عمليرة  • كايررًا  المعلر ميجنرب  ممر 

 .يسدر ال    عر  لها في أ نا  من المواقف المحرجة ال ي قد  

ميسرررراعد  • ةشررررطة ن  داف اإلجرائيررررة، واألعلررررى تحد ررررد كررررل مررررن األهرررر  المعلرررر  ، والوسررررائل ال عليميرررر 

 ، وأساليب ال قويم.وأنماط  ال  دريسق ائ، وطر ال عليمي ة

 رة. م  ة والمهنية  صفة دورية مسالعلمي   المعل ميسهم في نمو خبرا   •

 لمين وتعليمهم.على تحسين تعلم الم ع المعل م وفر تغذية راجعة تساعد  •

 من  م اإلسهام في تحسين  وتطوير .يوب المنهج، و على اك شاف ع المعل ميساعد  •

ة:  انيرررًا: مسررر ويا  ال يطررري  لل ررردريس مسررر ويان لل يطررري  همرررا: ال يطررري   عيرررد المررردى: مارررل  َ مررر 

اسرررية أو ألسررربوع ال يطررري  قصرررير المررردى: مارررل ال يطررري  لحصرررة در ، و اليطرررة السرررنوية والفصرررلية

 .(2008، لة والطي وأبو غزا وعبديا  ) جرادا   أو لوحدة دراسيةدراسي 

مإن اخ يرررار : الررردرس الارررًا: تنفيرررذ  ر فررري ضرررو  أهرررداف الررردرس، و   م  لطريقرررة تررردريس تررر  المعلررر  ا  م غيررر 

س هنرراا طريقررة واحرردة مالررى تصررلح لل رردريس فرري كررل ي  لرر أنرر  الموقررف ال عليمرري، وتؤكررد الدراسررا   

المي لفررة تح رراج إلررى  الرر عل مجوانررب  أن  هلرر  إلررى  وُيعررزى  ،ظررروفال كررل فرري الط لبررة ل  المررواد، ولكرر 

 (.2011طرائق م با نة وأساليب م نوعة، )الطيب، 

دريستنفيرررد عمليرررة  أن  ( 2011ويررررى الحريرررري ) هررري مرررن أهرررم العمليرررا  ال ررري يقررروم بهرررا  ال ررر 

 إتقانهرا وهري: لر ممعال ، ف شمل عملية ال نفيذ مجموعة من المهارا  الرئيسية ال ي يجب علرىالمعل م

مهارة ااس يدام المناسب لألسئلة، ، و عل اللفظي وغير اللفظيعرض  وال فاهيد للدرس و  م  مهارة ال
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مهرررارة ااسررر يدام األمارررل للسررربورة، ومهرررارة اسررر يدام اآلا  ، و ومهرررارة ااسررر يدام الصرررحيح للغرررة

ةوالمرررواد  مهرررارة ، و رسرررةمم اام  ال ررردريب وال مررر  اه، ومهرررارة االط لبرررةمهرررارة اسررر اارة دافعيرررة ، و ال عليميررر 

 الررر عل ممهرررارة تهيئرررة فررررص ، و  وضررربط يرررز الم نوعرررة، ومهرررارة إدارة الصرررفأسررراليب ال عز  اسررر يدام

 الذاتي.

مرا عررًا: تقررويم  ال قررويم وسرريلة  أن   أي  هررو تحد ررد مرردى قيمررة شرري ، معررين أو حرردث معررين، : المعلرر 

والوقرررروف علررررى نررررواحي المررررعف لعالجهررررا أو  ،هرررراوااسرررر زادة من ،إلدراا نررررواحي القرررروى ل أكيرررردها

  العمليرة ال ري يقروم بهرا الفررد أو الجماعرة لمعرفرة مرا أن  ها، وعلي  يمكن تحد د معنى ال قويم  تعد ل

عمل من األعمال من نقاو القوة والمعف، ومن عوامل النجاح أو الفشل في تحقيرق  أي    ممن  

 (.2013، بناغايات  المنشودة من  في أحسن وج  ممكن )ال

متقررويم   م  فيرر   مررن خررالل الن ررائج ال رري يحققهررا طلب رر  فرري  مباشرررة، وهلرر  طريقررة غيررر  المعلرر 

مالمجررراا  المعرفيرررة والمهاريرررة والنفسرررحركية، ويمكرررن تقيررريم  مرررن خرررالل ن رررائج ااخ بررررارا   المعلررر 

 (.2011)الحريري،  الط لبة حق قهاالمي لفة ال ي 

 :المعلّمجودة أداء 

يبررة فرري بلررداننا العربيررة. فمررن مغن  قافررة الجررودة فرري ال علرريم لررم تررزل ح ررى اآل إن  يمكررن القررول 

سا  الاقافة جد دة في العد د من البلدان العربية ومن ناحية  انية قلة  ناحية تعد هذ  العربية  المؤس 

ل لعمرر اإلجررازة ل أوام حانررا  لل رررخيص  ُتوجررد كمررا ا  ،المعل مررينلكليررا  إعررداد  اد  مرر  نح ااعتمرر  ال رري 

حاياة في هذا ااتجا ، من خالل تطوير برامج وخطر   في اآلونة األخيرة جهودٌ  بذلت ، ي المهنةف

 إن  يمكرن القرول  إه  وتردريبهم؛ المعل مرينفري ضرو  المعرا ير العالميرة ل أهيرل  المعل م وسياسا  إعداد 
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مرسررا  مم اتسرر هدف الوصررول   هررذا العمررل يماررل نقلررة نوعيررة وكي يررة رسررة مم اال  يرإلررى معررا المعلرر 

 (.2010ي، مي م  )ال المهنية من منظور عالمي

م( جرررودة أدا  2007كرررذل  عرررر ف سرررعيد ) والمهنررري مرررن  العلمررري  دا  األهرررا: "إتقررران أن    المعلررر 

ة  صررورة جذا ررة، مررن خررالل تطبيقرر  ألسرراليب العلميرر  ، وعرضرر  للمررادة العلمرري  خررالل تطرروير أدائرر  

 يب ال قويم المي لفة".سالأل الحد اة،  م تطوير  وتنويع  ال  دريس

م  فقرررد عررررف جرررودة أدا( 2009أمرررا عطيرررة ) والمهنررري  العلمررري  هرررا: "جرررودة تأهيلررر  أن    المعلررر 

والاقرافي، وتزويرد  باقافررة الجرودة الشرراملة، وإيمانر   الفلسررفة ال ري   بناهررا المرنهج القررائم علرى مفهرروم 

ومع قداترر  وأسرراليب  فرري ال علرريم:  ي  شيصرر يرر ز   ررالجودة والنوعيررة فرري أدائرر  و تم  الجررودة، وال رري تعنرري 

جررودة طرائررق و ام  ررال طوير،  مرر  ااهو الدقررة والموضرروعية فرري العمررل، و ال جد ررد، و  ل والمرونررة، )ال فررا

 توظي  ال قنيا  الحد اة واس امارها في ال عليم  طريقة ت سم  الجودة(.و ، ال  دريس

 ي:يأتفيما  المعل م( مجاا  جودة أدا  2005وقد حدد منسي )

 .المعل مجودة إعداد  -

 ي والمهني.يسال  در جودة األدا   -

 اعي. م  جودة األدا  الشيصي وااج -

 جودة األدا  المهاري. -

 جودة الصحة النفسية للمعلم -

 جودة إدارة الذا . -

 جودة إدارة الوقت. -

 .ال عليمي ةجودة إدارة المغوو المهنية واألزما   -
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ا ي ال ررري  نبغررر اررل فررري مجموعرررة مررن المعرررا ير  م  ت ممعلررر  الجرررودة أدا   أن  سررربق تررررى الباحاررة  ممرر 

مفررري  توافرهرررا ة، ال ربويررر  المهرررارا  و الجيرررد فررري ال يصرررص،  العلمررري  منهرررا: )ال حصررريل و  ،المعلررر 

 حيررررث تعمررررل علررررى إيفررررا   ؛الاقافيررررة، والسررررما  الشيصررررية(، وهررررذ  المعررررا ير قابلررررة لل طررررويرو 

ةاح ياجرررا  المسررر فيد ن مرررن اليدمرررة  وتواكرررب ال قرررردم  ،الجودةف  ررر ت صررر ،  ميرجرررا  ال عليميرررر 

 .العلمي  
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 لسابقة:سات االدرا

ةالقيررادة   الم علقررةالباحاررة الدراسررا   لررت او تن موجررودة أدا   ااب كاريرر  وهرري مرتبررة مررن األحرردث  المعلرر 

 .إلى األقدم

 البتكاريّة بالقيادة المتعلقة الدراسات: أولً 

ة لررردى ة رسررر امم  درجرررة  علرررىال  عررررف إلرررى  (2019اد )دراساااة  ياااّ  هااادفت القيرررادة ااب كاريررر 

ية الياصةمد ري المدارس ا وعالق ها  القيم ال  نظيم ية لد هم من  عم انفي محافظة العاصمة  لا انو 

ت م اس يدام المنهج الوصرفي اارتبراطي،  الدراسةأهداف  وجهة نظر المشرفين والمعل مين. ول حقيق

ونرررة مرررن  معل مرررين العلرررى كافرررة  الد راسرررة أداة عرررت ز  فقررررة، ووُ ( 59)عرررن طريرررق تطررروير اسررر بانة مك 

ية الياصة فيلين رفمشالو   معل مراً ( 380) والبالد عرددهم ،عم انمحافظة العاصمة  لمدارس الا انو 

رسرة القيرادة ااب كارير ة لردى مم ادرجرة  أن  سرة اأظهر  ن رائج الدر و  مشرًفا ومشرفة،( 111)ومعل مة و

معل مين من وجهة نظر المشرفين وال  عم انالعاصمة  ظة  حاففي م مد ري المدارس الا انوي ة الياصة

ية الياصة للقيم ال  نظيم ية مرن وجهرة نظرر  أن  كان م وسًطا، و  درجة ام الا مد ري المدارس الا انو 

رسرة مم ابرين درجرة  إحصرائي ةووجود عالقرة إيجاب يرة ها  دالرة  ،والمعل مين كان م وسًطا المشرفين

دالة إحصائية  م وجود فروق ها  الدراسة إلى عد  َتوصل ت ، كما ل  نظيمي ةم القيالقيادة ااب كاري ة وا

من  عم انفي محافظة العاصمة  الاانوي ةلدى مد ري المدارس  ااب كاري ةرسة القيادة مم افي درجة 

 ا  )الجنس، سنوا  اليدمة، والوظيفة(.م غي ر إلى  ُتعزى  وجهة نظر المشرفين والمعل مين

القررادة  ة لرردىقيررادة ااب كاريرر  ال رسررةمم ادرجررة  إلررىال  عرررف    (2018شااهراني )لاة ساا اهاادفت در و 

دريس.  الوصرررفي  المرررنهج واسررر يدماألكررراديميين  جامعرررة بيشرررة مرررن وجهرررة نظرررر أعمرررا  هيئرررة ال ررر 

 ونررة مررنيدمت اسرر بانة مك  هيئررة ترردريس، واسرر ُ  أعمررا  مررن( 209) المسررحي، وتك ونررت العينررة مررن

 قيررادةجامعررة بيشررة يمارسررون الالقررادة األكرراديميين   أن   الد راسررةن ررائج  فقرررة. وكانررت مررن أهررم  ( 42)
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ة ام  مررر  بدرجرررة م وسرررطة، وأوصرررت الباحارررة  عررردد مرررن ال  وصررريا  منهرررا العمرررل علرررى ااه ااب كاريررر 

 .من قبلهم ل حسين طريقة العمل والقيام  المهام المطلوبة  ااب كار

ةة يررراد الق إلرررى ال عرررر ف  ( 2018) محسااان هااادفت دراساااةو  لررردى مرررد ري المررردارس  ااب كاريررر 

الصرباحية  الاانوير ةع الدراسرة مرن جميرع مرد ري المردارس  مر  في محافظة  غداد، وتكرون مج ي ةالاانو 

( مد رًا ومد رة للعام 117الذ ن يعملون في مد ريا  تربية محافظة  غداد الرصافة والبالد عددهم )

ت ع الدراسة تكون م  عينة عشوائية طبقية من مجم(، وقد اخ ار  الباحاة  2018-2017راسي )الد 

ًا ومرررد رة، واسررر يدمت الدراسرررة المرررنهج الوصرررفي ال حليلررري عرررن طريرررق ااسررر بانة، ( مرررد ر 97مرررن )

ةرسررة مررد ري المرردارس مم ا أن  الدراسررة إلررى  َتوصررل ت و  ةفرري محافظررة  غررداد للقيررادة  الاانويرر   ااب كاريرر 

طا  إحصررائية بررين ، وعرردم وجررود فررروق ها  دالررة كرران م وسررطاً  س رسررة مررد ري المرردار مم ا م وسرر 

 الجنس. م غي رإلى  ُتعزى  ااب كاري ةللقيادة  الاانوي ة

يرة الياصرةمم اإلرى معرفرة درجرة  (2015) هدفت دراسة خليفاة  رسرة مرد ري المردارس الا انو 

 الدراسرةع  مر  جن مان. حيرث تكرو  ة اإلنجراز لردى معل مريهم فري عمر  وعالق ها بدافعير   ااب كاري ةللقيادة 

( 3181) لبالد عرددهموا عم اني محافظة دارس الا انوي ة الياصة فجميع معل مي ومعل ما  الم من

ة ة عشرروائي  لجمررع البيانررا ، وترر م أخررذ عينررة طبقيرر   اسررةومعل مررة، واسرر يدمت ااسرر بانة أداة لل در  معل مرراً 

 يدم المنهج الوصفي اارتباطي، اسو  ،معلًّما( 346) دهااوبلد عدد أفر  ،الد راسةع  م  مج ة مننسبي  

يررة الياصررة للقيررادة رسررة مررد ري المرر مم ادرجررة  أن   الدراسررةن ررائج  وكانررت أهررم ةدارس الا انو   ااب كاريرر 

 .م وسطة عم اناإلنجاز لدى معل ميهم في  وعالق ها بدافعي ة

لردي  ةااب كارير  رسرة القيرادة مم ادرجرة  إلرىهردفت لل عررف دراسرة ( 2015)وأجرى حارز   

انصررمة العا مرد ري المردارس الياصرة فري محافظرة لل غييررر  مرينالمعل   مرةاو مقوعالق هرا بدرجرة  عمر 
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اخ يرارهم  الطريقرة الطبقيرة  ترم  معلمَا ومعلمة ( 375) وتكونت عينة الدراسة من ،من وجهة نظرهم

اسرر بان ان اسرر يدام المررنهج الوصررفي اارتبرراطي، ولجمررع بيانررا  الدراسررة اسرر يدمت  تررم  العشرروائية و 

للقيرررادة  انعمررر  الياصرررة فررري محافظرررة العاصرررمة المررردارس  رسرررة مرررد ري مم القيررراس درجرررة  األولرررى

رسرة مم ادرجرة  أن   الدراسرة إلرى َتوصل ت و  ،لل غيير المعل مين مةاو مقوالاانية لقياس درجة  ااب كاري ة

ةللقيادة  عم انمد ري المدارس الياصة في محافظة العاصمة   المعل مرينة نظرر مرن وجهر  ااب كارير 

صرة فري محافظرة العاصرمة لل غييرر فري المردارس اليا المعل مرين مرةو امقكانت م وسطة. وان درجة 

وجرود عالقرة ارتباطيرة سرالبة  إلرىالدراسرة  َتوصرل ت ، كمرا كانرت م وسرطة المعل مريننظرر  وجهةمن 

انة مررد ري المرردارس الياصررة فرري محافظررة العاصررم رسررةمم اها  دالررة إحصررائية بررين درجررة   عمرر 

رسرة مرد ري المردارس مم ا  درجرة اصرائية فري تقرد ر ا  دالرة إحوجرود فرروق ه و . ااب كاري ةللقيادة 

انالياصرررة فررري محافظرررة العاصرررمة  ةللقيرررادة  عمررر  ر إلرررى  ُتعرررزى  ااب كاريررر  الجرررنس والمؤهرررل    ام غيررر 

 .سيةاواليبرة والمرحلة الدر  العلمي  

دور القيرادة  إلرى  ال عرر ف  هردفت ( دراسرة Soemartono, 2014) ساومارتونووأجررى 

ع واليدما  ال ي تقردمها الدولرة  م  مشارك   في دعم المج في تطوير جودة ال عليم ومدى ةااب كاري  

ررري ، حيرررث اسررر يدمت الدراسرررة األسررراليب فررري مجرررال ال علررريم، وقرررد اسررر يدمت الدراسرررة المرررنهج الكيفر

( مرد رًا مدرسريًا، وبينرت 85ة مرن )علرى عينر  ، وأجريرت ةااس رشادية ال ي تطرحها القيادة ااب كاري  

ةفررري دعرررم جهرررود القيرررادة  دوراً  دي رررؤ اإلطرررار المؤسسررري  أن  لدراسرررة ا المجرررالس  أن  ، كمرررا ااب كاريررر 

وااح ياجررا  ال رري تشررير  هاوتسرررهيلة ال ربويرر  ويررل المشرراريع تم  المحليررة تحمررل دورا فرري مسررالة تبنرري 

ةإليهررا القيررادة  ررة إلررى  َتوصررل ت ، وقررد ااب كاريرر  ةالدراسر ةالقيررادة  أهميرر  تحسررين مشرراركة ي فرر  ااب كاريرر 

 .ال عليمي ةية و عم البرامج ال نمع في د  م  المج
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 لفهم تأ ير إعرداد  (Orr & Orphanos, 2013) وهدفت دراسة كل من أوور وأوفانوس

دام المعل مررين فري العمررل مرع القيرادة ومرردى رضراهم، وقررد تر م اسرر ي ن او وتعر رسررا  مماالقيرادة علرى ال

 ،معلمرراً ( 175) مقابلرة ت ي المقابلرة، حيرث ت مر هر  الد راسرة ، وكانرت أداة  الوصرفي ال  حليلري  المرنهج

م إعرررداد ر سرررائهم فررري برنرررامج قيرررادة نمررروهجي، وكررران مرررن أهرررم ن رررائج هرررذ   القيرررادة  ن  أ الد راسرررةتررر 

ية للمد مماتؤ ر  شكل مباشر على ال ااب كاري ة  ن او تعر علرى  وبشكل غيرر مباشرر  رين،رسا  القياد 

لررى تهيئررة ظررروف عمررل إيجاب يررة للمعل مررين، وبال رر الي ع قررادة يعمررلإعررداد ال وأن المعل مررين ورضرراهم،

 .كما أن هذا اإلعداد يقوم بدور  مهم في تطوير المدرسة ،الط الب  يعمل على تحسين تعل م

القيررادة  إلررى ال عرررف  هرردفت دراسررة  (Huang & Cheng, 2008) أجاارى هوانااي وشااينيو 

ةباا ةى القيرررادة علررر  يرررزة م  للفرررائز  جرررائزة القيرررادة الم  كاريررر  وتمرررمينها فررري المدرسرررة لقيررراس  ااب كاريررر 

ةمسرر وى القيررادة  عينررة سررة علررى اوهلرر  ب طبيررق الدر  ،يررز م   حين  جررائزة القائررد الماعنررد الررر  ااب كاريرر 

( 495) عررن طريررق المقررابال  وعلررى( 2005( و)2004)فرري العررامين  را حرراً  (24)مكونررة مررن 

وقررد أظهررر   ، الجرائزة عررن طريررق تعبئرة اسرر بانة ين حايعملررون فرري مردارس مررد روها مررن الررر  معلمراً 

ةالمفررا يم  أن  الن ررائج  المررد رون  المررد رين تسرر ند إلررى وجهررا  نظررر علميررة ويفمررل ىلررد  ااب كاريرر 

ياسررا  األسررلوب ال شرراركي لرسررم  لنرروع مررن يميلررون إلررى فهررم هررذا ا المعل مررين أن  كمررا  ،المب كرررة الس 

 .اابيً إيج يماً يتق وإعطائ  القيادة ودعم 

ةالقيرادة  رسةمم ادرجة  إلى ال عر ف  ( 2006الشمري ) وهدفت دراسة لردى القرادة  ااب كارير 

، ول حقيررق تربويرراً  قائررداً ( 465) رع الدراسرررة مرر  ين فرري المملكررة العربيررة السررعودية، وقررد بلررد مجال ربرروي  

رررراا  ة مكونررررة مررررن  بنررررا  اسرررر بان تررررم  أهررررداف الدراسررررة  رررري ،ال ررررة مجر والفنرررري  لمجررررال اإلداري ا :وهر

رررون  أن  الدراسرررة إلرررى  َتوصرررل ت وري، وقرررد وال صررر  رررويين يمارسر ةالقيرررادة  القرررادة ال ربر بدرجرررة  ااب كاريررر 
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رسة مرتفعة، وقرد بينرت مم اال م وسطة في المجاا  اإلدارية والفنية، وفي المجال ال صوري كانرت 

ين للقيررررادة  ربرررروي  لارسررررة القررررادة امم  ا  دالررررة إحصررررائية فرررري درجررررة روق ه وجررررد فرررر ت  ا أنرررر  الدراسررررة 

راسرة ج الد  ئ، وقرد أشرار  ن راالعلمري  اعي، واليبررة، والمؤهرل  مر  النوع ااج م غي رإلى وفقا  ااب كاري ة

اعي والمؤهل العلمري، حيث كانت الفروق لصالح  م  النوع ااج م غي رإلى  ُتعزى فروق  إلى أن  م ة

ة  مرورة إدخرال ال قنيرا  أوصرت الدراس والدبلوم، وقد ر والحاصلين على درجة البكالوريوس الذكو 

سا  الحد اة والم طورة في   .ال عليميرة وال وسرع فري البرامج ال دريبية المؤس 

رسرة مرد ريهم مم ارين لدرجرة المعل متقد را   إلى ال عر ف  ( 2004هدفت دراسة القسوس )و 

 المعل مرينع الدراسرة مرن كافرة  مر  وعالق ها بدرجة رضاهم عن هل ، وقد تكرون مج ةااب كاري  للقيادة 

( والبالد 2004)لعام ررا لال ا عة لمحافظة الك الحكومي ة  الاانوي ةا  والعاملين في المدارس المعل مو 

 وألغررا  الدراسرة معل مرًا ومعل مرةً ( 86( معلما ومعلمرة، وقرد بلغرت عينرة الدراسرة )2149عددهم )

ةرسرررة القيرررادة مم القيررراس درجرررة ال همررراوتطوير بنرررا  مقياسرررين  ترررم   رررر لقيررراس الرضرررا ااب كاريررر  ، واألخر

راث، ولرم تكرن  غير رم إلرى فرروق  ُتوجرد   أنر  قرد بينرت ن رائج الدراسرة و ، الوظيفي   الجرنس، لصرالح اإلنر

ر هنرراا فررروق فرري  ورة ترردريب وسررنوا  اليبررررة، وقرررد أوصرررت الدراسرررة  مررر  العلمرري  ا  المؤهررل م غيرر 

ةوأكرد  ضررورة م ا عررة ال ردريب للبررامج المي لفرة وتعزيررز العالقرة برين المردارس  ،المعل مرين  الاانويرر 

 .منها لالس فادة من اليبرا  المي لفة وتعميم المبدع

 المعّلمينثانياً: الدراسات المتعلقة بجودة أداء 

ن علرى وفرق معل مريي لليسر ال  در  لدرجرةدا  اأإلرى تقرويم  هردفت ( دراسة 2019أجرى سلمان )

 حيررث تعررد   ؛القرروة والمررعف فرري أدائهررم وكي يررة إيجرراد الحلررول المالئمررة نقرراو الجررودة ل حد ررد  مفهرروم

معمليررة قيرراس مسرر وى أدا   للمهنررة مررن اليطرروا  المرررورية ل حد ررد  ل رر او مز مرردة   نررا أفرري  المعلرر 

لجمررررع بيانررررا   سرررر بانة أداة المهررررارا  والكفايررررا  الالزمررررة لالرتقررررا   مسرررر وى األدا ، واسرررر عملت اا
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 للدراسررة، عرراً  م  دارس ااب دائيررة فرري مد ريررة تربيررة )الرصررافة الاالاررة( مجمررد رو المرر ، واخ يررر دراسررةال

 أن  الدراسررة إلررى  َتوصررل ت و ، ( مرد راً 150وتكونرت عينررة الدراسررة مررن )، مررد راً ( 320) عررددهم وبلرد

 ما مررر  لم نوعرررة، وكرررذل  عررردم ااههنررراا وجرررود ضرررعف كبيرررر فررري مجرررال اسررر يدام أسررراليب ال قرررويم ا

ة فررري مجرررال العلميررر  ، فمررراًل عرررن هلررر  قلرررة م ا عرررة ال طرررورا  الررر عل مليرررة يرررة وتحفيرررز عم مبررردأ الدافع

 .المعل مينتيصص 

المداخل أو النماهج المعاصررة ال ري تسرعى  بياندراسة هدفت إلى ( 2015أجرى المطلق )و 

ممعالتقررديم معررا ير يمكررن مررن خاللهررا تقررويم أدا  إلررى  علررم عررا ير لجررودة أدا  م، واق ررراح منظومررة ملرر 

ين المشرررفين ال ربرروي  ى مررن ال علرريم األساسرري واإلفررادة مررن آرا  المرروجهين فرري الحلقررة األولرر  الصررف

رامليالمعل مو  المعل مين على رد  ،ا  في مد نرة دمشرق فري إغنرا  معرا ير الجرودة وفرق المردخل ال كر  وقر

فرري  را  المعل مرر و  المعل مررينعلررى  بويررة يشرررفون ًا وموجهررة تر موجهررًا تربويرر ( 41) علررى الدراسررة ت ُطبقرر 

بنردًا ( 37) ى من ال عليم األساسي في مد نة دمشق، وهل  من خالل اس بانة ترممنت الحلقة األول

رة المعلر م، منهرا امر الا راو محر موزعة على سربعة  الم علمرين وإتقران  أخالقيرا  المهنرة وفهمر  طبيعر

ةالمرررادة  رررةر، وحرصررر  علررر رسررر   لل فكيررر مم ا علررريم، و وإدارتررر  لل ال عليميررر  ع،  مررر  شرررراكة مرررع المج ى إقامر

عدم وجود فروق ها  دالة إحصائية بين  الدراسة، وبينت ن ائج نكي م  هين ييدم ال م  ال أن  راك  وإد 

طا   والموجهرا  فري معرا ير جرودة األدا  وفرق المردخل ال كراملي، وكرذل   إجا را  المروجهين م وس 

طا  برررين  ر م وسررر  ترتيرررب البنرررود الفرعيرررة ضرررمن    او وتفررر ال نفسررر ، أفرررراد العينرررة فررري المجررر  ا  إجابررر

 .أهمي ةواألقل  أهمي ةاألكار  الرسبعة برين راو لمحا

 الاانوير ةرسة مرد ري المردراس مم ادرجة  إلى تحد د  ال عر ف   (2014دراسة الز يم )هدفت و 

هج ، حيرررث اتبرررع الباحرررث المرررنمهمعل مررري  وعالق هرررا  مسررر وى أدا كين م   محافظرررا  غرررزة لرررإلدارة  رررال

، ةً ومعل مررر ( معلمرررًا 335ت الدراسرررة علرررى عينرررة مكونرررة مرررن )طبقررر و ، اارتبررراطي الوصرررفي ال حليلررري
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 محافظرا  غرزة  الاانوير ةرسرة مرد ري المردارس مم اواس يدم الباحث اس بان ين األولى لقياس درجرة 

درجرة  أن  إلرى الدراسرة  َتوصرل ت ، و مرينالمعل  كين، وااس بانة الاانية لقياس مس وى أدا   م  لإلدارة  ال

ة رسرررة مرررد ري المررردارسمم ا  أن  كين كانرررت بدرجرررة مرتفعرررة، و  م   محافظرررا  غرررزة لرررإلدارة  رررال الاانويررر 

مس وى أدا  المعملين  محافظ ي غزة وشمال غزة كانت بدرجة مرتفعة، كما أظهر  الن ائج وجرود 

طا  عالقة ارتباطية دالرة إحصرائية برين  رسرة مرد ري مم اجرة ينرة الدراسرة لدر أفرراد ع تقرد را   م وسر 

طا   محافظ ي غرزة وشرمال غرزة و  الاانوي ةالمدارس  أدا   لدرجرةتقرد را  أفرراد عينرة الدراسرة  م وسر 

 .المعل مين

درجرررة فعاليرررة نظرررام تقيررريم األدا  السرررنوي  إلرررى ال عرررر ف   (2013دراساااة مرتجااا  )هااادفت و 

ةالمرحلرة  معل مريل أ ررر جهرة نظررهم، وكررذل  بيران ن و ن مرر معل مريلل الرروظيفي  ا  وعالق هرا  راألد  الاانويرر 

طا  ( على المعل ما : )الجنس، والعمر، وسنوا  اليبرة، ون يجة آخر تقييم ألدا  م غي ر إلى ا  م وس 

مسرر يدمة  واارتبرراطي لهررذ  العالقررة. اتبعررت الباحاررة المررنهج الوصررفي ال حليلرري المعل مررينتقررد را  

ةلرة المرح معل مريدا  السرنوي لجة فعالية نظام تقييم األاس بان ين األولى لقياس در   محافظرة  الاانوير 

ن وتكونررت مررن معل مرريلل الرروظيفي  األدا   س( فقرررة، وااسرر بانة الاانيررة لقيررا31لت علررى ) م  غررزة واشرر 

ةالمررردارس  معل مررريع الدراسرررة مرررن جميرررع  مررر  ( فقررررة. وتكرررون مج43)  محافظرررة غرررزة للعرررام  الحكوميررر 

 ترم  نرت عينرة الدراسرة ال ري ، وتكو معل مًا ومعل مةً ( 1384والبالد عددهم )  2012 -2011الدراسي 

ةالمرحلررررة  معل مرررري( معلررررم ومعلمررررة مررررن 325اخ يارهررررا  طريقررررة عشرررروائية  سرررريطة مررررن )  ، الاانويرررر 

المرحلررة  معل مرريالدراسررة إلررى عرردة ن ررائج منهررا درجررة فعاليررة نظررام تقيرريم األدا  السررنوي ل َتوصررل ت و 

ة م وسررطة،  كمررا أظهررر  %( وبدرجررة 63.5رجررة ) لغررت د قررد ب المعل مرريننظررر  وجهررةمررن  الاانويرر 

طا  الدراسة عدم وجود فروق ها  دالرة إحصرائية برين  تقرد را  أفرراد عينرة الدراسرة لفعاليرة  م وسر 

الجرنس، والعمرر، وسرنوا  اليدمرة، ون يجرة آخرر تقيريم  م غير رإلرى  ُتعرزى نظام تقييم األدا  السنوي 
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كانرت كبيررة جردًا، وبينرت  الوظيفي   راد العينة ألدائهمقد ر أفدرجة ت أن  ي، كما أظهر  لألدا  السنو 

لدرجرة فعاليرة نظرام تقيريم األدا   الاانوير ةالمرحلة  معل ميوجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقد را  

 .الوظيفي  أدائهم  لدرجةن وتقد راتهم معل ميالسنوية لل

فرري ضررو   مررادة األحيررا إلررى تقررويم أدا  مدرسرري ت دراسررة هرردف (2013) الجبااوري وطبااق 

اد علررى المررنهج  مرر  ااع تررم   ،البيولوجيررةطلبرر هم و قرراف هم  معررا ير الجررودة الشرراملة وعالق رر  ب حصرريل

مرد رًا أمرا مدرسرو ( 32) تمرمنت  مدرسرة( 32مرن ) الدراسرةع  مر  مجوتكرون ، واارتباطي الوصفي

 ا تقرلًا الرذ ن ن تربوير و هلر مؤ الو  ة األحيرا ،درسرة لمراد مدرسًا وم( 35) مادة األحيا  فقد بلد عددهم

عدد طالب هرؤا   الذ ن  درسون طالب الصف األول م وس  وبلدهم خدم هم عن  الث سنوا  

الررررت تم   إعررررداد أداتررررين األولررررى تررررم  طالبررررًا. ( 3125( )2012/2013) المدرسررررين للعررررام الدراسرررري

( 14) عررة بررين موز ِفقرررةً ( 69) ف تمررمنت ل الصرر ي داخرر ال  دريسرر ارة المالحظررة لقيرراس األدا   م   اسر 

ي ال  دريسر لقيراس األدا   ةإعرداد اسر بان  م  فر  ،الاانيرة فكانت ضرمن سربعة مجراا ، أمرا األداة  معياراً 

 معا ير في ضرمن  ال رة مجراا ، وقرد ( 8) ِفقرة موزعة بين( 69) في خارج الصف وقد تممنت 

لرررى  طاقرررة ي بنررراً  عريسررر ال  د جرررودة األدا    لكرررون ا يم األحيرررا  يمدرسررر  أن  الدراسرررة إلرررى  َتوصرررل ت 

ررررالجانب )الشيصرررري و  ون يم لكرررر هررررم أن  بينمررررا تبررررين  .المالحظررررة  ال ربرررروي  الجررررودة الشرررراملة الم علقررررة بر

ي لمدرسرري األحيررا  ال  دريسرر العالقررة ضررعيفة بررين األدا   أن  الدراسررة إلررى  َتوصررل ت ، و (اعي مرر  وااج

 والاقافرررررةألحيررررا  رسررررري اي لمد ال  دريسرررر ين األدا  العالقرررررة م وسررررطة بررررر ، وكانررررت وتحصرررريل طلبررررر هم

 .لطلب هم البيولوجية

قدراسررة هرردفت إلررى ( 2012السااهلي ) واجاارى   معل مرريي لال  دريسرر مررن مسرر وى األدا   ال حقرر 

ةال ربيررة اإلسررالمية فرري المرحلررة  بدولررة الكويررت فرري ضررو  معررا ير الجررودة مررن وجهررة نظررر  الاانويرر 

( مرد رًا ومرد رًة، 82مرنهم )ًا ومدرسرًا، ( مرد ر 164ة الدراسرة مرن )المد رين والمدرسين، وتكونت عين
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 ترررم  (، و 2012/2013( مدرسرررًا مرررن جميرررع المحافظرررا  بدولرررة الكويرررت فررري العرررام الدراسررري )82و )

( فقررة 49ال ربيرة اإلسرالمية تكونرت مرن ) معل مريي لال  دريسر إعداد أداة تقيس ضمان الجودة لألدا  

مسرر وى  أن  الدراسررة إلررى  صررل ت َتو ل قررويم، و : ال يطرري ، وال نفيررذ، واموزعررة علررى  ال ررة مجرراا  هرري

ةال ربيررة اإلسررالمية فرري المرحلررة  معل مرريي لال  دريسرر األدا   بدولررة الكويررت فرري ضررو  معررا ير  الاانويرر 

إلررى  أيمرراً  الدراسررة َتوصررل ت ضررمن الجررودة مررن وجهررة نظررر المررد رين والمدرسررين كرران مرتفعررًا، كمررا 

ال ربيرة اإلسرالمية فري  معل مريي لريسر ال  د األدا  دالرة إحصرائية فري مسر وى عدم وجود فروق ها  

بدولة الكويت في ضو  معا ير ضمن الجودة من وجهة نظر المد رين والمدرسين  الاانوي ةالمرحلة 

 .الوظيفة )مد ر، مدرس( م غي رإلى جنس المد ر و  م غي رإلى تبعًا 

 إلررى ر فال عرر   هرردفت دراسررة ( Maqsood et al., 2012) مقصااود ورخاارون وأجاارى 

فرري ال علرريم العررالي  مقاطعررة خيبررر  ررإقليم  ي ررون خرروا  الرروظيفي   المعل مررينأدا   فرريالعوامررل المررؤ رة 

( مررد رًا 50بباكسرر ان، واسرر يدم المررنهج الوصررفي ال حليلرري  الدراسررة، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )

  رالث اسر يدام  ترم  ان و  إقليم البنجاب بباكس  الاانوي ة( طالبًا من المدراس 250، و )( معلم  100و)

ماسرر بانا  للمررد ر و  كن وااتقرران كرران مررن  م  عامررل الرر  أن  أظهررر  ن ررائج الدراسررة و  ، وللطالررب.المعلرر 

مررن  الط لبرةو  المعل مرينمرن وجهررة نظرر كرل مرن المرد رين و  المعل مرينأعلرى العوامرل المرؤ رة فري أدا  

مبررين أربعررة عوامررل، وعامررل موقررف  األخيررر المررؤ ر علررى أدا  امررل كرران هررو الع الط لبررةمررن  المعلرر 

دريس، وعامررررل منهجيرررة الرررروظيفي   المعل مرررين ون، وخصائصررررهم الشيصررررية المعل مرررر ال رررري   بعهرررا  ال رررر 

 حصلت على المركز الم وس  في تقد را  أفراد العينة.

( Uche, Fiberesima, & Christiana, 2011) وفايبرسايما وكريساتينا أوشايأجارى و 

 إه   ؛فرري المهنررة مررينالمعل  العالقررة بررين العوامررل المحفررزة وأدا   إلررى تقصرري ال عررر ف  هرردفت  دراسررة

مردارس  انويرة  (10) ( معلمًا، سرحبت هرذ  العينرة مرن150أجريت الدراسة على عينة مكونة من )
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 أن  ، و المعل مرررينالدراسرررة إلرررى وجرررود عالقرررة كبيررررة برررين العوامرررل المحفرررزة وأدا   َتوصرررل ت ، و بنيجيريرررا

هنالرر   أن  ، و الرروظيفي  سررين أدائهرم وتح المعل مرينالحروافز والمكافررم  مرن المررد رين تسرهم فرري تحفيررز 

 .الوظيفي  هم   وأدا ن و المعل معالقة إيجابية بين مس وى ال دريب الذي   لقا  

 الررروظيفي  تحسرررين األدا  إلرررى  ال عرررر ف  هررردفت  دراسرررةً  ( Akram, 2010) أكااارم وقاااّدم

ةافررري المرحلرررة  المعل مرررينؤ رة علرررى أدا  س العوامرررل المررر ن عرررن طريرررق قيرررامعل مررريلل ، وقرررد قرررام لاانويررر 

فسرررهم والطرررالب للعوامرررل المرررؤ رة علرررى أن   المعل مرررينوتليررريص تصرررورا  المرررد رين و  لباحرررث  قيررراسا

 (1200)معلمرررًا و (600)مرررد رًا، و (120)ن، وتكونرررت عينرررة الدراسررة مرررن معل مررريلل الرروظيفي  األدا  

ةااالطالبررًا مررن المرردراس  كن  م  عامررل الرر  أن  راسررة أظهررر  ن ررائج الد ، و  ررإقليم البنجرراب بباكسرر ان نويرر 

مرررن وجهرررة نظرررر كرررل مرررن المرررد رين  المعل مرررينواإلتقررران  كررران مرررن أعلرررى العوامرررل المرررؤ رة فررري أدا  

كان هرو العامرل األخيرر  الط لبةمن  المعل ممن بين أربعة عوامل، وعامل موقف  الط لبةو  المعل مينو 

وخصائصرهم ، ون المعل م ي   بعها ال ال  دريس، وعامل منهجية الوظيفي   المعل مينأدا  المؤ ر على 

 الشيصية حصلت على المركز الم وس  في تقد را  أفراد العينة.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

رررت أن      مرررحمرررن خرررالل اسررر عرا  الدراسرررا  السرررا قة   هرررا تبا نرررت مرررن حيرررث الهررردف، وتنوعر

رةعرا  عرب م  فمنهرا مج عرا  ال ري أجريرت فيهرا، م  وعرت مرن حيرث المجاية، كمرا تناماتها البح م  اه  ير

 .وأخرى أجنبية

ة القيرررادة أظهرررر  الدراسرررا  السرررا قة الم علقرررة  رسرررة مرررد ري المررردارس مم ا درجرررة أن   ااب كاريررر 

ةللقيرررادة  ودراسرررة  ،(2018محمرررد )، ودراسرررة (2018الشرررهراني )كدراسرررة كررران م وسرررطًا  ااب كاريررر 

 جرررة ممارسرررةر د  أن  إلرررى  َتوصرررل ت   وهنررراا دراسرررا (  2015)حررررز هللا ، ودراسرررة (2015) ةيفررر خل

    .(2006الشمري )كان مرتفعًا كدراسة  ااب كاري ةالقيادة 
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  برين مررن الدراسررا  السررا قة ال نرروع فري طرررح موضرروع األدا ، ومرردى ارتباطهرررا ب حسررين أدا  

رررن  ،الحاليرررة العررراملين  صرررفة عامرررة، وهرررذا مرررا  ارررري الدراسرررة حيرررث ان هرررى اآلخررررون. واانطرررالق مر

ررن خرررالل درا ي  مررحو  ، (2013مرتجررى )و ، (2014الررزعيم )، ودراسررة (2016سررلمان )سررة هلرر  مر

 .(2012السهلي )و 

ةالقيررادة علرررى مفهرروم  ال عررر فاسر فاد  الدراسررة الحاليررة مررن الدراسررا  السررا قة فري  ، ااب كاريرر 

ًا لقيراس ، واس يدمت مقياسااب كاري ة القيادة نظرري الم علقة العناصرر اإلطرار  ال عر ف إلىكذل  

. كما اس فاد  الدراسة ااب كاري ةفي محافظة اليليل للقيادة    الاانوي ةرسة مد ري المدارس ام  ممدى 

ررى مفهرروم األدا ،  ال عررر ففرري  نمعل مرريللاألدا  جررودة الحاليررة مررن الدراسررا  السررا قة فرري مجررال  علر

  السررا قة اترر ، وتقييمرر ، والعوامررل المررؤ رة  رر ، كمررا اسرر فاد  الباحاررة مررن الدراسررادد وعناصررر ، ومح

 .ا  الدراسةم غي ر في تطوير أداة الدراسة الم علقة  األدا ، وتحد د 

المسررر يدمة.. مرررا برررين  واألداة فقررررة توضرررحي بهرررا ااخررر الف وال شرررا   فررري المنهجيرررة  إضرررافة

 الدراسة الحالية والدراسا  السا قة.

ها   على دراسا  خالل اس عرا  الدراسا  السا قة العربية واألجنبية لم تعار الباحاة   نمو 

ةالقيررادة صررلة مباشرررة  موضرروع  فرري حرردود علررم -وهلرر   ،المعل مررينأدا   جررودة وعالق هررا  ااب كاريرر 

فري فلسرطين دراسرا   تطرُف علرى السرطح، ولرم َتناُرر الغبرار عرن هلر  إلرى اآلنلرم حيرث  -الباحارة

 ها  صلة مباشرة أو م قاربة من موضوع الدراسة الحالية.ة حد ا

موضوعين هامين بين  ربطت  عن  اقي الدراسا  السا قة في كونهراالحالية اسة الدر ز  ي  تم  و 

ةالقيرادة )همرا  ،نييوأساس  المعل مرينمرن وجهرة نظرر  فري محافظرة (المعل مرينوجرودة أدا   ،ااب كارير 

ررةتز هررذ  الدراسررة  أن  ، كمررا فسررهمأن   ررر الحد ار ررا  العصر ررع م طلبر وال رري ا  راعررى  ،والسررريعة امنررت مر
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تحسرين األدا  ومعلومرا  تيردم بردورها  عا  من معرارف م   ما يقدم للمج بها الدقة والم ا عة أحياناً 

العالقرة فيمرا برين  ، لذل  يمكن اع بار هذ  الدراسة نقطة بد  أو انطالق نحو تحد د طبيعةوتطور 

فعرال بي و إيجرا من أجل الوقوف على مرا هرو -إن وجد   -المعل مينجودة أدا  و  ي ةار ااب كالقيادة 

رل وتقويم ومعالجة دمًا لألمام، وتعد ل ما هو سلبي   قُ  وتطوير  والممي النهرو   ر  مرن  من أجر

 .م من جد د مرًة أخرى وإعادة وضع  على الطريق القي   ،جد د 
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات
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 صل الثالثفلا

تنفيذ  لغايا   الباحاةبها  ت امصفًا لطريقة الد راسة وإجرا اتها ال ي قالفصل و هذا  لاو تن

و باتها،   ،وصدقها ،وأدواتها ، هاوعين ،ع الد راسة م  ومج  ،المس يدممنهج الشمل وصف تو  ،الدراسة

 والن ائج وال وصيا .واألسلوب اإلحصائي، ، هاإجرا اتو 

 منهج الّدراسة:

رو  ،المرنهج الوصرفي اارتبراطيهذ  الدراسة  دمس يت كمرا هري الرذي يع مرد علرى دراسرة الظراهرة وهر

المررررنهج الوصررررفي كمررررا أن ، اً كميرررر  اً عنهررررا تعبيرررر  ، ويعبررررراً دقيقرررر  اً ، ويهرررر م بوصررررفها وصرررففررري الواقررررع

 ،كميراً  الم غيررا  وصرفاً هرذ   غيررا ، ويصرف درجرة العالقرة برين  درس العالقرة برين الماارتباطي 

هرررو األنسرررب لهرررذ   رتبررراطيالمرررنهج الوصرررفي اااع برررر لهرررذا فقرررد  يرررة،سررر يدام مقرررا يس كم   اوهلررر 

  .ويحقق أهدافها  الشكل الذي يممن الدقة والموضوعية الدراسة،

 ع الّدراسة: تمّ جم

في محافظة اليليل  الاانوي ةالمدارس العاملين في  المعل مينع الد راسة من جميع  م   كون مج 

 . ع الدراسة م  (  وضح خصائص أفراد مج1، والجدول )معل ًما ومعل مةً ( 2637) والبالد عددهم 

 ع الدراسة حسب الجنس والمديريةتمّ (: خصائص أفراد مج1جدول )

 المديرية

 المجموع الجنس

 إناث ذكور

 ة %النسب العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 13.45 354 %13.24 193 %13.66 161 مديرية شمال الخليل

 34.69 927 39.09% 570 %30.28 357 مديرية الخليل

 36.17 948 %34.09 497 %38.25 451 مديرية جنوب الخليل

 15.70 408 %13.58 198 17.81% 210 مديرية يطا

 100.00 2637 100.00% 1458 %100.00 1179 المجموع

 %55.3 ع الكليتمّ نسبة اإلناث من المج %44.7 ع الكليتمّ جور من المنسبة الذك
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 عينة الّدراسة:

 العينة االستطال ية:  -أ

  معل مي من  معل مًا ومعل مةً ( 30على عينة مكونة من ) ةً اس طالعي   الباحاة دراسةً  أجر  

لد راسة أدوا  ا ق من صدقحق  في محافظة اليليل، وهل  من أجل ال    ومعلماتها  الاانوي ةالمدارس 

 الكل يةمع الدرجة  ااب كاري ةفقرا  أداة القيادة ل ن بيرسو  ومعامال  ارتبا تراوحت وقد  و باتها،

  ااب كاري ة ألداة القيادة  كرونباخ ألفا  با  (، وبلغت قيمة معامل 0.85-0.65لألداة ما بين )

داة ألل الكل يةمع الدرجة  المعل مفقرا  أداة جودة أدا  ل سون بير  معامال  ارتباو ت وتراوح، (0.97)

  (0.98) جودة أدا  المعلمألداة  كرونباخ ألفا  با  (، وبلغت قيمة معامل 0.85-0.71ما بين )

دق والا با   ع  م  األدوا  ت أن  حيث تبي ن  رًا على  أعطى الباحاة مؤش   ما، بدرجة عالية من الص 

 .ن أجل تحقيق أهداف الد راسةاس يدام األدوا  م

 العينة األساسية:  -ب

فري ومعلماتها  الاانوي ةالمرحلة    معل ميمن  ةً ومعل م معل ًما( 274ن )تكونت عينة الدراسة م

%( مرررن 10عرررن طريرررق أخرررذ نسررربة ) م،2019/2020للعرررام الدراسررري  مررردارس محافظرررة اليليرررل

( اسر بانة 280) ةالباحار  وز عرت  وقرد ، طبقيرةعشروائية  اخ يرارهم  طريقرة ترم   ،ع الدراسة الكلي م  مج

لمررمان اسرر رداد العرردد المطلرروب  ؛حافظررة اليليررلم فرري ومعل ماتهررا ةالاانويرر  المرردارس  معل مرريعلررى 

وبعد فرز ااس بانا  وتجهيزها مرن أجرل إدخالهرا  ( اس بانة،276اس رداد ) تم  ، وقد لعينة الدراسة

الهرا، لي بقرى  م  اس بعاد اس بان ين لعدم اك تم  الجا  اإلحصائية الالزمة، لحاسوب إلجرا  المعإلى ا

 أفراد عينة الدراسة(  وضح خصائص 2والجدول )  اإلحصائية،صالحة للمعالجة   ( اس بانة274)

 الديموغرافية:
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 وسنوات الخبرة، والمديرية العلميّ (: خصائص أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، والمؤهل 2الجدول )

 النسبة % العدد متغيّرإلى مستويات ا متغيّرإلى ا

 الجنس

 46.0 126 ذكر

 54.0 148 ثىأن  

 100.0 274 المجموع

 العلميّ المؤهل 

 71.2 195 بكالوريوس فما دون

 28.8 79 دراسات عليا 

 100.0 274 المجموع

 سنوات الخبرة

 23.4 64 فأقل  سنوات  5

 15.0 41 سنوات (10-6)

 61.6 169 فأكثر سنة 11

 100.0 274 المجموع

 المديرية

 13.4 37 شمال الخليل 

 35.8 98 الخليل 

 34.7 95 جنوب الخليل

 16.1 44 يطا

 100.0 274 المجموع

 الّدراسة: أداة

 البتكاريّةالقيادة أولً: مقياس 

 وصف المقياس: -1

ةالقيررررادة مقيرررراس فقرررررا  بنررررا   جرررررى  دراسررررة )الشررررهراني، إلررررى ع مررررن خررررالل الرجررررو  ااب كاريرررر 

ةللقيرادة ( 2018، محمرد ؛ و)(2018  ( فقررة،27مرن ) وليرةت  األ صرور  ، وتكرون المقيراسااب كارير 

 :على النحو اآلتي)تصني  ليكر (، وفق  خماسي ااس جا ة وهو مقياس

غيررر ، درج ررين غيررر موافررق( درجررا ، 3) محا ررد ( درجررا ، 4) موافررق( درجررا ، 5) موافررق  شرردة

 ( درجة.1) دةموافق  ش
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 صدق المقياس: -1

 صدق المحتوى )المحكمين(  -أ

دقمن  لل  حق ق من العاملين في  محكماً ( 11لى )، ُعر  المقياس عالظاهري للمقياس الص 

دقوهلرررر  مرررن أجرررل ال وصرررل إلرررى  الجامعرررا  الفلسرررطينية ومرررن هوي ااخ صررراص واليبررررة،  الصرررر 

إجرررا   عررا  تررم  ( فقرررة، حيررث 27ن )وقررد تكررون المقيرراس  صررورت  األوليررة مرر الظرراهري للمقيرراس، 

  س فري صرورتوبقري المقيراة، فقر  أيولم تحذف أو تماف ال عد ال  في صياغة  عا الفقرا ، 

 (.2ظر ملحق رقم )نا( فقرة 27النهائية مكونًا من )

 صدق االتساق الداخلي: -ب

معامل عن طريق صدق ااتساق الداخلي وهل   حساب من صدق المقياس الباحاة    تحق قت 

مررع الدرجررة  المجررالفقرررة مررن فقرررا   كررلبررين درجررة ( Pearson Correlationارتبرراو بيرسررون )

 (3الجدول ) فيمبين  كما هو، للمجال الكل ية

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson Correlation(: نتائج معامل الرتباط بيرسون )3جدول )

 للمجال الكلّيةالمجال مع الدرجة 

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 ون )ر(بيرس

القيمة 

الية تمّ الح

(Sig.) 

 ةالمدرسي ف  المعلّمينالمجال األول: تعامل المدير مع 

 0.00 760.** على القيام بـأداء مهـامهم بأسلوب متجدد المعل مين يُش جع  .1

 0.00 740.** االبتكاري ة المعل مينبأفكار  تم  يه  .2

 0.00 830.** عدم تقليـد األخرينب المعل مينيوجه   .3

 0.00 840.** في طـرح أفكـارهم لحـل المشكالت التي تواجه المدرسة المعل مين ش جعيُ   .4

 0.00 810.**  علـى التخطـيط لمواجهـة المشكالت التي يتوقع حدوثها المعل مين جعيُش    .5

 0.00 780.** بالثقـة الكبيـرة فـي قدراتهم المعل مين يُشعر  .6

 0.00 780.**  أثنـاء أدائهم لعملهم المعل مينيقلل الرقابة المباشرة على   .7

 0.00 650.**  االبتكاري ةت دراالقـ ن ذويمعل مييقدم حوافز مادية ومعنوية لل  .8

 0.00 710.**  المدرسة وأنظمتهان في تطوير إجـراءات معل مييتيح الفرصة لل  .9

 المجال الثاني: بيئة العمل

 0.00 710.**  في صياغة رؤية واضحة للمدرسة المعل مينيشارك   .10

 0.00 850.** في تحديد أهداف المدرسة  المعل مينيشارك   .11

 0.00 780.** تحديد أساليب الشرح في حصصهم الصفية ن م مينعل  الميمكن   .12

 0.00 820.** ون فـي أدائهم على العمل الجماعي المعل ميحرص على ان يرتكز   .13
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 ون )ر(بيرس

القيمة 

الية تمّ الح

(Sig.) 

 0.00 830.** االبتكاري ةيادة تطور الق المعل مين باعتباره أحدالتنافس بـين  يُش جع  .14

ا ينالمعل موالعالقات اإلنسانية بين إدارة المدرسة  يُش جع  .15 ع العملي ة االبتكاري ة   مم   0.00 830.**  يُشج 

 0.00 800.**  لتوفير مناخ مشجع لإلبداع المعل مينجو من المرح والتسـلية بين  يعمل على خلق  .16

 0.00 700.** ييم أدائهم ن نظاماً لتقمعل مييوفر المدير لل  .17

 0.00 670.**  بتقييم أدائهم المعل مينيربط حوافز   .18

 لسلوك البتكاريلثالث: االمجال ا

 0.00 740.**  يقدم المدير اقتراحات وأساليب جديدة تساعد فـي أداء العمل  .19

 0.00 800.**  بنجاح األفكار واألساليب الجديدة فـي العمل تم  يه  .20

 0.00 830.**  والكفاءة على اتخاذ القـرارات الهامة والحيوية وتحمل مسؤولياتهايمتلك القدرة   .21

 0.00 820.**  المساعدة ألصـحاب األفكـار والمقترحات الجديدة في العمللعون ويقدم ا  .22

 0.00 840.**  يعبر عن المقترحات واألفكار الجديدة بثقة  .23

 0.00 830.**  بسرعة يتيح المجال للحصـول علـى المعلومـات الالزمة  .24

 0.00 820.**  رارتم  ن المعلومات الالزمـة ألداء العمل باسمعل مييوفر لل  .25

 0.00 810.**  أثناء العمل كن المعل مين من اتخاذ القراراتتم  الكافية التي يفوض الصالحيات   .26

 0.00 800.**  المعل مينلدى  االبتكاري ةالمبادرات الفردية واألفكـار  يُش جع  .27

 ( α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

جميرع قرريم مصرفوفة ارتبرراو فقررا  المجررال  أن  ( إلرى 3فري الجرردول ) تشرير المعطيرا  الررواردة

اللمجررال دالررة إحصررائيًا،  الكل يررةمررع الدرجررة  يشررير إلررى قرروة ااتسرراق الررداخلي لفقرررا  المقيرراس،  ممرر 

 فقرا  األداة في قياس ما صيغت من أجل قياس . وهذا  ال الي يعبر عن صدق

قو  امرررال  اارتبرراو اب معبحرررس ةا  قرررامت الباحارر مرررن صرردق ااتسرراق الررداخلي للمجررا لل  حقر 

 وضرررح  (4)للمقيررراس والجررردول  الكل يرررةبرررين درجرررة كرررل مجرررال مرررن مجررراا  المقيررراس مرررع الدرجرررة 

دق  .البنائي للمقياس الص 

 للمقياس. الكلّيةباط درجة كل مجال من مجالت المقياس مع الدرجة (: مصفوفة معامالت ارت4جدول )

 
 الكلّيةالدرجة 

البتكاريّةدة للقيا  

ع لمدير متعامل ا

في  المعلّمين

 المدرسة

 بيئة العمل
السلوك 

 البتكاري

   1 **0.93 في المدرسة المعلّمينتعامل المدير مع 

  1 **0.84 **0.95 بيئة العمل

 1 **0.84 **0.79 **0.94 ريالسلوك البتكا

 (α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )
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 الكل يرةجميع المجاا  تررتب   الدرجرة  أن  ( 4من خالل البيانا  الواردة في الجدول )    مح

ون معامرل ارتبراو بيرسر  ن  إه إ ،(α≤0.01دالرة إحصرائية عنرد مسر وى دالرة ) هاللمقياس ارتباطرًا 

ا، دااً للمقيررراس كررران  الكل يرررةللعالقرررة برررين درجرررة كرررل مجرررال والدرجرررة  تسررراق يشرررير إلرررى قررروة اا ممررر 

ةمسررر وى القيرررادة س هرررا تشررر را معرررا فررري قيررراأن  قررررا  المقيررراس و الرررداخلي لف مرررد ري لررردى  ااب كاريررر 

 .ا  المعل مو  المعل مينفي محافظة اليليل من وجهة نظر  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس 

 :ييزيّ تمّ ال لّصدقا -ج
دقحسرراب  جرررى ييزيررة لفقرررا  المقيرراس،  م  فحررص القرروة ال مررن أجررل بدالررة  ييررزي  م   ال الصرر 
مجموعررة مررا  ل كررل  ارر  تم  عررد ترروزيعهم علررى مجمرروع ين الرردرجا  وأعلررى الرردرجا    الفررروق بررين أقررل  

ا م( 148حيررررث بلررررد مجمرررروع المجمرررروع ين الم طرررررف ين ) ،الكل يررررة%( مررررن العينررررة 27نسررررب   ) عل مررررً
 (Independent Sample t-testوقررد اسرر يدم اخ برررار ) ( لعين ررين مسرر قل ين ) ،ومعل مررةً 

عليرا والردنيا( فري درجررا  كرل فقررة مررن لل عررف علرى دالرة الفررروق برين المجمروع ين الم طرررف ين )ال
حكما هو فقرا  المقياس، وهل    (.5في جدول ) موض 

 البتكاريّةالقيادة  ييزية لفقرات مقياستمّ (: القوة ال5جدول )

رقم 

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة )ت( 

 المحسوبة
المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابيّ 

نحراف لا

 المعياري

1.  4.86 0.34 3.38 1.21 **10.14- 

2.  4.80 0.40 3.18 1.23 **10.76- 

3.  4.58 0.55 2.53 1.22 **13.22- 

4.  4.76 0.43 3.00 1.25 **11.43- 

5.  4.76 0.46 3.04 1.28 **10.88- 

6.  4.74 0.44 2.99 1.20 **11.83- 

7.  4.35 0.75 3.04 1.20 **7.98- 

8.  4.31 0.72 2.55 1.23 **10.61- 

9.  4.65 0.58 2.91 1.10 **12.04- 

10.  4.58 0.60 3.08 1.19 **9.69- 

11.  4.46 0.67 2.74 1.09 **11.59- 

12.  4.38 0.75 2.89 1.07 **9.79- 

13.  4.42 0.79 2.93 1.02 **9.86- 

14.  4.39 0.76 2.80 1.11 **10.22- 

15.  4.68 0.50 3.09 1.14 **10.95- 

16.  4.59 0.49 2.78 1.36 **10.78- 

17.  4.51 0.73 3.22 1.14 **8.27- 
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رقم 

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة )ت( 

 المحسوبة
المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابيّ 

نحراف لا

 المعياري

18.  4.19 0.77 3.15 1.21 **6.23- 

19.  4.47 0.67 3.09 1.16 **8.86- 

20.  4.57 0.60 3.05 1.36 **8.74- 

21.  4.59 0.62 3.16 1.16 **9.38- 

22.  4.72 0.61 3.20 1.09 **10.46- 

23.  4.58 0.62 3.16 1.07 **9.85- 

24.  4.61 0.59 3.20 1.13 **9.45- 

25.  4.50 0.73 2.92 1.19 **9.75- 

26.  4.39 0.84 2.99 1.08 **8.84- 

27.  4.57 0.64 3.22 1.17 **8.69- 

( 0.01(/ وقيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 1.96( هي ) 146ة حرية ) ( ودرج0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 (.2.58( هي ) 146ودرجة حرية ) 

(، 0.05قيرراس مميررزة عنررد مسرر وى دالررة )مجميررع فقرررا  ال أن  ( 5ن مررن خررالل جرردول )برريه تَ 

 (. 146( عند درجة حرية )1.96قيمة ) ( المحسوبة أكبر من قيمة ) ( الجدولية ) ن  أل

 :الثبات -2

كمررا  طريقررة ال جزئررة النصرر ية، وهلرر  وكررذل  معادلررة الابررا  كرونبرراخ ألفررا،  ة طريقرر الابررا   ُحسرربَ 

 (.6الجدول )  بين

  البتكاريّةاس القيادة يلمق(: معامالت الثبات 6جدول )ال

 المقياس
عدد 

 الفقرات

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا

معامل 

 الثبات

معامل 

 الرتباط

ان مّ تمعامل ارتباط ج

 المصحح

في   المعلّمينتعامل المدير مع 

 المدرسة 
9 0.90 0.69 *0.80 

 0.87* 0.79 0.92 9 بيئة العمل 

 0.90* 0.83 0.93 9 السلوك البتكاري 

 0.92* 0.86 0.97 27 للمقياس الكلّيةدرجة لا

 نصفي المقياس ي اوتسان في حال عدم تم  اد معامل جتم  اع تم  ي )*(
 ع بدرجا   با  تسمح  اس يدام  في الد راسة، حيث  م  المقياس   أن  ( 6من الجدول )    مح

ن ال  حقق من  ك(، كما أم0.97للمقياس ) الكل يةبلغت قيمة معامل  با  كرونباخ ألفا للدرجة 
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ان( العامة   م   با  المقياس  طريقة ال جزئة النص ية، وبلد معامل الابا  وفق معادلة )ج

المقياس   أن   ع بدرجة مرتفعة من الابا ، وهذا يشير إلى  م  األداة ت أن  يشير إلى  مم ا(، 0.92)

 . .صالح لل طبيق وتحقيق أهداف الدراسة

 تصحيح المقياس:

ا  طريقة ليكر  )مُ اسًا يمق ةالباحا ت اس يدم  حيرث المقيراس تصرحيح  ّ  ترم  ، وقد (خماسيعد 

غيرر )( درجرا ، 3) (محا رد ) ( درجرا ،4) (موافرق)( درجرا ، 5) (موافرق  شردة)عطيرت اإلجا رة أُ 

 .واحدة درجة (غير موافق  شدة)، درج ين (موافق

راد عينررة الدراسررة فرر إلررى  ررالث فئررا  لمعرفررة درجررة موافقررة أ م اليماسرري  ل  تقسرريم طررول السرر   تررم  و 

 ترم  ، و ااب كارير ةفري محافظرة اليليرل للقيرادة  الحكومير ة الاانوي ةمد ري المدارس  درجة ممارسةعلى 

   المقياس اليماسي كما  لي:ئاحساب ف

 4( = 1-5األدنى للمقياس = ) الحد  -األعلى للمقياس  مدى المقياس = الحد  

 3عدد الفئا  = 

 د الفئا  د طول الفئة = مدى المقياس ÷ ع

    =4  ÷3  =1.33 

طا  ( للحررد األدنررى لكررل فئرة نحصررل علررى فئررا  ال1.33 إضرافة طررول الفئررة ) ة كمررا الحسررابي   م وسرر 
 (:7)في الجدول  حموض  هو 

 البتكاريّةة لتحديد درجة الموافقة على مقياس القيادة الحسابيّ  متوّسطات(: فئات ال7)جدول 

 كاريّةتالبالقيادة  الحسابيّ فئات المتوسط 

 درجة الموافقة

 قليلة فأقلّ  2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 كبيرة فأكثر 3.68
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 المعلّمجودة أداء ثانياً: مقياس 

 ياس:مق وصف ال

مقامرررت الباحارررة ب طررروير مقيررراس جرررودة أدا   مرررن خرررالل الرجررروع إلرررى دراسرررة )مرتجرررى،  المعلررر 

 اً مقياسررر  وكررران، ( فقررررة25) وتكرررون فررري صرررورت  األوليرررة مرررن(، 2014(، ودراسرررة )الرررزعيم، 2013

( درجرررا ، 5) (موافرررق  شررردة)، علرررى الن حرررو اآلتررري: (ليكرررر  )تصرررني   فرررقَ وَ  ااسررر جا ة خماسررري  

 درجرررةغيرررر موافرررق  شررردة ، درج رررين (غيرررر موافرررق)( درجرررا ، 3) (محا رررد )جرررا ، در ( 4) (موافرررق)

 .واحدة

 صدق المقياس: -1

 صدق المحتوى )المحكمين(  -أ

دقمن  لل  حق ق من العاملين في   محكماً ( 11ياس، ُعر  المقياس على ) قالظاهري للم الص 

دق  لىوهل  من أجل ال وصل إ الجامعا  الفلسطينية ومن هوي ااخ صاص واليبرة،   الص 

تصحيح وتعد ل   تم  ( فقرة، حيث 25الظاهري للمقياس، وقد تكون المقياس  صورت  األولية من )

ظر أن  ، ( فقرة25ت  النهائية مكونًا من )ر ، وبقي المقياس في صو وتعد لها صياغة  عا الفقرا  

 .(2ملحق رقم )

 صدق االتساق الداخلي: -ب

حسررررراب معامرررررل ارتبررررراو بيرسرررررون ق ااتسررررراق الرررررداخلي عرررررن طريررررر ال  حقرررررق مرررررن صررررردق  ترررررم  

(Pearson Correlation ) وهلر  كمرا للمقيراس الكل يرةمرع الدرجرة  المقيراسفقرة من فقرا  لكل ،

 (.8هو واضح في الجدول )
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 للمقياس. الكلّيةارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة (: نتائج معامل 8) لجدوال

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

باط رتمعامل ا

 بيرسون )ر(

القيمة 

الية تمّ الح

(Sig.) 

 0.00 **0.71  أختار أساليب وطرقًا بحيث تتناسب مع التقدم التقني وعصر المعرفة.  .1

 0.00 **0.77 . ية التعلّم التعليمّيةفي المواقف   الّطلبةوالتقنية التي يمتلكها  يمّيةلالتعأوظف الخبرات   .2

 0.00 **0.75 .يةالتعلّم التعليمّيةالستنتاج في المواقف ا  على استخدام مهارات الّطلبة أدرب   .3

 0.00 **0.76 . التّدريسأثناء  نياوالتع التعلّمأوظف استراتيجية   .4

 0.00 **0.81 . ة العصف الذهني لدى الطالبرأطرح قضايا تثير مها  .5

 0.00 **0.81 . في إدارة الموقف التعليمي الصفي  الّطلبةأشارك   .6

 0.00 **0.75 .الحديثة التعليمّيةاستخدام التقنيات   لىع الّطلبة أدرب   .7

 0.00 **0.81 .تثير تفكيرهم وإبداعاتهم أسئلة إلى الطلبةأوجه   .8

 0.00 **0.81 .التعليمّيةط تفكيرهم في التعامل مع النشاطات ا مأّن و الّطلبة أراعي قدرات   .9

 0.00 **0.81 . الّطلبةمي مهارات التواصل واالتصال بين أّن   .10

 0.00 **0.78 . واالتّصال الالزمة للتدريسبالبيئة الصفية المجهزة بأدوات تقنية المعلومات  تمّ هأ  .11

 0.00 **0.85 .وأفكارهم البناءة  الّطلبةأحترم آراء   .12

 0.00 **0.83 . أمتلك القدرة على إدارة قيادة الغرفة الصفية  .13

 0.00 **0.83 .التعلّمأعزز القيم واالتجاهات اإليجابية في التعليم و  .14

 0.00 **0.82 .يز واإلبداع لدى المتعلمينتمّ أكشف عن مواطن ال  .15

 0.00 **0.82 . للمعرفة العلمّية  أمارس دوري باعتباري مبتكراً   .16

ً دوري باعتباري  سأمار  .17  0.00 **0.80 .ناقداً وباحثاً وموجها

 0.00 **0.81 . أسعى نحو النمو المهني ومتابعة كل جديد  .18

 0.00 **0.80 .التعليمّيةوحاجاتهم  الّطلبة القبلي عند  التعلّمويم التشخيصي لتحديد ستخدم التقأ  .19

 0.00 **0.79 . الّطلبةأستخدم التقويم البنائي في تقويم أداء   .20

 0.00 **0.81 . الّطلبةأستخدم التقويم الختامي في تقويم أداء   .21

 0.00 **0.82 .مفي ضوء معايير التقوي  الّطلبةأحلل نتائج تعلم   .22

 0.00 **0.81 . أقدم تغذية راجعة مناسبة للطلبة عن مستوى تعلمهم في الوقت المناسب  .23

 0.00 **0.84 .في التقويم  الّطلبةأراعي الفروق الفردية بين   .24

 0.00 **0.81 . ُمنّظمةفي سجالت  الّطلبة أوثق تقويم   .25
 ( α≤ 0.01** دال ة إحصائي ا  عند )  

مررع الدرجررة  المقيرراسفقرررا  معررامال  اارتبرراو بررين يم يررع قررِ جم أن   (8)مررن الجرردول  سرر دل  يُ 

ة إحصررائي ًا،  للمقيرراس الكل يررة ادالرر  يرراس قيشررير إلررى قرروة ااتسرراق الررداخلي لفقرررا  المقيرراس فرري  ممرر 

 .في محافظة اليليل الحكومي ة الاانوي ةفي المدارس  المعل مجودة أدا  

 :ييزيّ تمّ ال الّصدق -ج
دقحساب  تم  زية لفقرا  المقياس، يي م  وة الفحص الق من أجل بدالة الفرروق  ييزي   م  ال الص 

ب   سررر مجموعررة مررا ن اررل كررل  تم  الرردرجا  وأعلررى الرردرجا   عررد تررروزيعهم علررى مجمرروع ين  بررين أقررل  

ا ومعل مرةً ( 148حيث بلد مجموع المجموع ين الم طرف ين ) ،الكل ية%( من العينة 27) وقرد  ،معل مرً
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لل عررف علرى دالرة  (Independent Sample t-testين مس قل ين )) ( لعين  يدم اخ باراس ُ 

س، وهل  االفروق بين المجموع ين الم طرف ين )العليا والدنيا( في درجا  كل فقرة من فقرا  المقي

حكما هو   (.9في جدول ) موض 

 المعلّمييزية لفقرات مقياس جودة أداء تمّ (: القوة ال9جدول )

رقم 

 الفقرة

 المجموعة الدنيا اموعة العليالمج
قيمة )ت( 

 المحسوبة
المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

1.  4.62 0.66 3.59 0.81 **8.48- 

2.  4.66 0.58 3.54 1.01 **8.29- 

3.  4.57 0.62 3.45 0.98 **8.31- 

4.  4.49 0.65 3.39 1.07 **7.53- 

5.  4.70 0.46 3.28 1.29 **8.93- 

6.  4.61 0.49 3.51 0.83 **9.75- 

7.  4.55 0.60 3.43 0.95 **8.57- 

8.  4.70 0.54 3.30 1.07 **10.08- 

9.  4.68 0.50 3.39 1.13 **8.92- 

10.  4.64 0.48 3.28 1.04 **10.13- 

11.  4.58 0.68 3.24 1.00 **9.48- 

12.  4.84 0.44 3.41 1.07 **10.64- 

13.  4.80 0.40 3.53 1.23 **8.44- 

14.  4.81 0.39 3.50 1.16 **9.19- 

15.  4.70 0.49 3.49 0.90 **10.26- 

16.  4.58 0.64 3.38 1.02 **8.61- 

17.  4.57 0.53 3.20 1.03 **10.13- 

18.  4.61 0.57 3.49 0.83 **89.5- 

19.  4.55 0.53 3.35 1.09 **8.54- 

20.  4.61 0.52 3.41 0.89 **10.04- 

21.  4.70 0.49 3.51 1.09 **8.57- 

22.  4.61 0.57 3.38 1.18 **8.08- 

23.  4.72 0.48 3.51 0.98 **9.45- 

24.  4.80 0.40 3.46 1.09 **9.92- 

25.  4.76 0.49 3.39 1.18 **9.19- 

( 0.01(/ وقيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 1.96( هي ) 146ودرجة حرية )  ( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 (.2.58( هي ) 146ودرجة حرية ) 

(، 0.05زة عنررد مسرر وى دالررة )جميررع فقرررا  المقيرراس مميرر   أن  ( 9) خررالل جرردول ن مررنبرري  تَ 

 (. 146ة )( عند درجة حري  1.96قيمة ) ( المحسوبة أكبر من قيمة ) ( الجدولية ) ن  أل
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 الثبات: -2

معادلة الابا  كرونباخ ألفا، كما عن طريق اس يدام ابا  من معامال  ال ال حق قأمكن 

حص ية، وهل  كما هو ل جزئة النحسب الابا   طريقة ا  (. 10في الجدول ) موض 

  المعلّممعامالت الثبات لمقياس جودة أداء (: 10جدول )

 عدد الفقرات المقياس
 ةيالتجزئة النصف كرونباخ ألفا

  انتمّ جمعامل  معامل الرتباط معامل الثبات

 0.95* 0.90 0.98 25 للمقياس الكلّيةالدرجة 

 نصفي المقياس ي اوتسان في حال عدم تم  معامل ج ادتم  اع تم  ي )*(
إه مرتفعة، للمقياس  الكل يةقيمة معامل  با  كرونباخ ألفا للدرجة  أن  الباحاة إلى  َتوصل ت 

ال  حقق من  با   تم  (، كذل  0.98للمقياس ) الكل يةنباخ ألفا للدرجة و بلد معامل  با  كر 

للمقياس   الكل يةللدرجة ان  م  جد معامل ية، حيث بلالمقياس  حساب الابا   طريقة ال جزئة النص  

 . ع بدرجة مرتفعة من الابا   م  المقياس    أن  يشير إلى  مم ا(. 0.95)

 تصحيح المقياس:

ا  طريقرة ليكرر  )مُ ًا سر مقيا ةالباحار  ت اس يدم  حيرث المقيراس تصرحيح  ترم  ، وقرد (خماسريعرد 

غيرر )( درجرا ، 3) (محا رد )( درجرا ، 4) (موافرق)( درجرا ، 5) (موافرق  شردة)أعطيرت اإلجا رة 

 .واحدة درجة (غير موافق  شدة)، درج ين (موافق

نررة الدراسررة يإلررى  ررالث فئررا  لمعرفررة درجررة موافقررة أفررراد ع لم اليماسرري  تقسرريم طررول السرر   تررم  و 

مجررودة أدا  علررى  ةفرري المرردارس  المعلرر  ة الاانويرر  حسرراب فئررا   تررم  ، و فرري محافظررة اليليررل الحكوميرر 

  لي:يماسي كما المقياس ال

 4( = 1-5الحد األدنى للمقياس = )-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس 

 3عدد الفئا  = 
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 طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئا  

    =4  ÷3  =1.33 

طا  األدنررى لكررل فئرة نحصررل علررى فئررا  ال ( للحررد  1.33 إضرافة طررول الفئررة ) ة كمررا الحسررابي   م وسرر 
حهو   (:11)في الجدول  موض 

 المعلّمة لتحديد درجة الموافقة على مقياس جودة أداء الحسابيّ  متوّسطات(: فئات ال11)جدول 

 المعلّمجودة أداء  الحسابيّ فئات المتوسط 

 درجة الموافقة

 قليلة فأقلّ  2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 كبيرة فأكثر 3.68

 ات الّدراسة: متغّير 

 : الثانويةات تغّير ملا

 الجنس

 .(فما دون، ودراسا  عليا  كالوريوس)س ويان: مول   ي  العلممؤهل ال

 (سنة فأكار 11، وسنوا   (6-10)، فأقل  سنوا   5ول   الث مس ويا : ) سنوا  اليبرة 

 ليليل، ويطا(.مس ويا : )شمال اليليل، اليليل، جنوب ا عول  أرب المد رية

 ااب كاري ةالقيادة  :المستقل متغّيرال

 المعل مجودة أدا   المتغير التابع:

 إجراءات الدراسة:

ر ، المررررتب   ال ربرروي  الرجرروع إلررى مررا أترريح مررن األدب  تررم   • ا  الدراسررة، الررذي سرراعد الباحاررة م غيرر 

 .ع الدراسةو على تكوين خل ية علمية لموض

ةالالمردارس  معل مري( معلرم ومعلمرة مرن 30أجر  الباحاة عينة اس طالعية مكونرة مرن ) •  اانوير 

 .هاو بات من صدق أدوا  الدراسة ال حق قمن أجل  ؛في محافظة اليليل ومعلماتها الحكومي ة
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 ال رري اسرر يدم ها لجمررع البيانررا . وهلرر   عررد الحصررول علررىالمقررا يس قامررت الباحاررة ب جهيررز  •

علرررى  مقياسررراً ( 280) ةالباحاررر  وز غرررت حيرررث ، الموافقرررا  الياصرررة ببرررد  تنفيرررذ توزيرررع المقرررا يس

في محافظة اليليل لممان اس رداد العردد المطلروب لعينرة  ومعل ماتها الاانوي ةالمدارس  يمعل م

وبعررد فرررز ااسرر بانا  وتجهيزهررا مررن أجررل إدخالهررا  ،مقياسرراً ( 276اسرر رداد ) تررم  ، وقررد الدراسررة

ا، مرر اله م  لعرردم اك مقياسرريناسرر بعاد  تررم  لحاسرروب إلجرررا  المعالجررا  اإلحصررائية الالزمررة، اإلررى 

 . صالحة للمعالجة اإلحصائية مقياساً ( 274ى )بق  لي 

 األساليب اإلحصائية:

  اعية  م  ااحصائية للعلوم ااج    على الرزمة  افي تحليل بيانا  دراس ه ةالباحا   د  م  اع

(SPSS)،  

, Version (26)ocial Sciencesal Package for the ScStatisti :SPSS 

 : اآلتيةاس يدام ااخ بارا  اإلحصائية  تم  و 

 ال كرارا  واألوزان النسبية لمعرفة خصائص أفراد العينة الديموغرافية.  •

طا  ال • لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كل   اانحرافا  المعياريةو ة، الحسابي   م وس 

في المدارس  المعل م، وجودة أدا  ااب كاري ةللقيادة  الاانوي ة رسة مد ري المدارسم اممن مدى 

 في محافظة اليليل.  لاانوي ةا

  .؛ لفحص الابا  (Cronbach's Alpha)معادلة "كرونباخ ألفا"  •

 ان لمعرفة الابا   طريقة ال جزئة النص ية.  م  معامل ارتباو ج  •

  المقياس، ولمعرفة لمعرفة صدق فقرا (Pearson Correlationمعامل اارتباو بيرسون ) •

 . من جهة أخرى  المعل مجودة أدا  من جهة وبين  ااب كاري ة القيادة العالقة بين 



 

61 

 

(، لمعرفة الفروق بين  Independent samples T-Test) لعين ين مس قل ين اخ بار ) ( •

طا     ين. عين ين مس قل   م وس 

طا  ( للمقارنة بين الOne-Way ANOVAاخ بار تحليل ال با ن األحادي ) • ل أو ال وص   م وس 

طا  الق بوجود فروق بين إلى قرار   عل    .هاعدم وجود  أو   م وس 

 إليجاد مصدر الفروق. ؛( للمقارنا  الانائية البعديةScheffeاخ بار شي ي  ) •
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 الفصل الرابع 

 نتائج الّدراسة
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 الفصل الرابع

ا  الناتجة عن الد راسة، وهل  من أجل اإلجا ة   للبيان اً تحلياًل إحصائي    الفصل  ممن هذا 

 ها.فرضي اتأسئلة الد راسة و  عن

ؤال ةرسااة مااديري الماادارس مّما درجااةمااا : ألولا السااّ ة الثانويااّ فااي محافظااة ومااديراتها  الحكوميااّ

 ؟المعّلمينمن وجهة نظر  االبتكارّيةالخليل للقيادة 

ؤاللإلجا ة عن  واألوزان  ،واانحرافرا  المعياريرة ،ةالحسابي  طا  الم وس   جاس يرا جرى ، األول الس 

ة الاانويرر ةس رسررة مررد ري المرردار مم ا لدرجررةالنسرربية  ةفرري محافظررة اليليررل للقيررادة  الحكوميرر   ااب كاريرر 

 (.12في الجدول )    محوهل  كما ، المعل مينمن وجهة نظر 

رسة مديري المدارس مّما لدرجةوزان النسبية واأل ،ةيوالنحرافات المعيار ،الحسابيّة(: المتوّسطات 12) جدول

 ، مرتبة تنازلياً المعلّمينمن وجهة نظر  البتكاريّةخليل للقيادة في محافظة ال ومديراتها الحكوميّة الثانويّة

رقم 

 المجال 
 المجال

المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

 كبيرة 1 78.2 0.75 3.91 في المدرسة  المعل ميندير مع متعامل ال 1

 بيرةك  1 78.2 0.80 3.91 السلوك االبتكاري 3

 كبيرة 2 76.0 0.78 3.80 بيئة العمل 2

 كبيرة 77.4 0.78 3.87 البتكاريّةللقيادة  الكلّيةالدرجة 

حتشرررير البيانرررا  ال  رجرررة ممارسرررةد ى درجرررة الموافقرررة علررر  أن  إلرررى (، 12ة فررري الجررردول )موضررر 

ةمرد ري المرردارس  ة الاانويرر  ، إه جررة كبيرررةبدر جررا    ااب كارير ةفري محافظررة اليليررل للقيررادة  الحكوميرر 

ةللقيررادة  الكل يررةللدرجررة  الحسررابي  بلررد الم وسرر   %(، 77.4( بنسرربة مئويررة بلغررت )3.87) ااب كاريرر 

طا   حررت او تر وقررد  تعامررل المررد ر ) مررن ل   كرر ا  جرر ، وقررد (3.91 – 3.80مررا بررين ) الحسررابي ةالم وسرر 

 ،(3.91ابي بلرد )في المركز األول  م وس  حسر  و)السلوا ااب كاري( (في المدرسة المعل مينمع 

(  م وسر  حسرابي بيئرة العمرل، تال  في المركرز الاراني )لكل منهما %(78.2ونسبة مئوية بلغت )

 .%(76.0( ونسبة مئوية بلغت )3.80بلد )
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ةمرررررد ري المررررردارس  ةرسررررر م ام بدرجرررررةأماااااا ييماااااا يتعلاااااق  ة الاانويررررر  فررررري محافظرررررة  الحكوميررررر 

ةاليليررررررل للقيررررررادة  ة  القيررررررادة ، لكررررررل مجررررررال مررررررن مجررررررااااب كاريرررررر  ، فقررررررد اسرررررر يرجت ااب كاريرررررر 

طا   واانحرافرررررررا  المعياريرررررررة واألوزان النسررررررربية لكرررررررل مجرررررررال علرررررررى النحرررررررو  الحسرررررررابي ةالم وسررررررر 

 :اآلتي

 :(13ويبينها الجدول ) ،مدرسةفي ال المعّلمينتعامل المدير مع  مجال -أ

 المعلّمينتعامل المدير مع  لمجالبية واألوزان النس والنحرافات المعيارية الحسابيّة(: المتوّسطات 13) جدول

 ، مرتبة تنازلياً.في المدرسة

رقم 

 الفقرة

في المدرسة مرتبة حسب   المعلّمينمجال تعامل المدير مع 

 أهميتها

المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 رياالمعي

الوزن 

 النسبي %
 الرتبة

درجة 

 الموافقة

 كبيرة 1 83.8 0.91 4.19 وب متجددعلى القيام بـأداء مهـامهم بأسل المعل مين يُش جع 1

 كبيرة 2 82.0 0.99 4.10 االبتكاري ة المعل مينبأفكار  تم  يه 2

علـى التخطـيط لمواجهـة المشكالت التي يتوقع  المعل مين يُش جع 5

 احدوثه
 كبيرة 3 80.4 1.01 4.02

في طـرح أفكـارهم لحـل المشكالت التي  المعل مين يُش جع 4

 تواجه المدرسة 
 كبيرة 4 79.8 1.00 3.99

م4 79.8 1.00 3.99 بالثقـة الكبيـرة فـي قدراتهم المعل مين يُشعر 6  كبيرة 

 كبيرة 5 76.4 0.98 3.82 المدرسة وأنظمتهان في تطوير إجـراءات معل مييتيح الفرصة لل 9

 كبيرة 6 75.2 1.11 3.76 تقليـد األخرين المعل مين بعدميوجه  3

 كبيرة 7 74.4 1.04 3.72 أثنـاء أدائهم لعملهم المعل مينلمباشرة على يقلل الرقابة ا  7

 متوسطة 8 71.8 1.09 3.59 االبتكاري ةن ذوي القـدرات معل مييقدم حوافز مادية ومعنوية لل 8

 كبيرة 78.2 1.02 3.91 في المدرسة  المعلّمينتعامل المدير مع  لمجال ةيالكلّ الدرجة 

تعامرل المرد ر مس وى درجة الموافقة على  أن   إلى (13في الجدول )تشير المعطيا  الواردة 

ةفرري المرردارس  المعل مررينمررع  ة الاانويرر  ، إه بلررد الم وسرر  كبيرررة ت كانرر  فرري محافظررة اليليررل الحكوميرر 

( وبنسرربة مئويررة 3.91) فرري المدرسررة المعل مررينتعامررل المررد ر مررع  لدرجررة ل يررةكالجررة للدر  الحسررابي  

طا  ال حت و اتر %(. وقد 78.2بلغت )  (.4.19-3.59ة بين )الحسابي   م وس 

 لدرجرة( قرد حصرلت علرى أعلرى درجرة موافقرة  النسربة 1الفقرة ) أن  ( 13من الجدول )    مح

حرور  هرذ  تم  ، وقرد في محافظة اليليل الحكومي ة ةلاانوي  افي المدارس  المعل مينتعامل المد ر مع 
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جع: )الفقررة حول رأ المعل مرين ُيشر  رامهم  أسرلوب م جردد علرى القيرام بر (، وجرا   بدرجرة موافقرة دا  مهر

 كبيرة.

تعامرل المرد ر مرع  لدرجة( قد حصلت على أقل درجة الموافقة  النسبة 8) ةالفقر  أن  في حين 

يقدم ) حور  هذ  الفقرة حول:تم  ، وقد في محافظة اليليل لحكومي ةا اانوي ةالفي المدارس  المعل مين

 .م وسطة( وجا   بدرجة موافقة ااب كاري ةن هوي القردرا  معل ميحوافز مادية ومعنوية لل

 :(14، ويبينها الجدول )بيئة العمل مجال -ب

 ، مرتبة تنازلياً.بيئة العمل لمجال النسبية واألوزان والنحرافات المعيارية الحسابيّة(: المتوّسطات 14) جدول

رقم 

 الفقرة
 مجال بيئة العمل مرتبة حسب أهميتها

المتوسط 

 حسابيّ ال

النحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الرتبة

درجة 

 الموافقة

 كبيرة 1 79.4 0.96 3.97 ن نظاماً لتقييم أدائهممعل مييوفر المدير لل 17

ا المعل مينارة المدرسة ودية بين إالعالقات اإلنسان يُش جع 15  مم 

ع العملي ة االبتكاري ة  يُشج 
 كبيرة 2 78.0 0.98 3.90

 كبيرة 3 77.8 1.01 3.89 في صياغة رؤية واضحة للمدرسة  المعل مينيشارك  10

لتوفير  المعل مينجو من المرح والتسـلية بين  يعمل على خلق 16

 مناخ مشجع لإلبداع
 يرةكب 4 77.2 1.11 3.86

ون فـي أدائهم على العمل  المعل محرص على ان يرتكز ي 13

 الجماعي 
 كبيرة 5 75.2 1.00 3.76

 كبيرة 6 75.0 0.93 3.75 بتقييم أدائهم المعل مينوافز يربط ح 18

 كبيرة 7 74.4 1.01 3.72 من تحديد أساليب الشرح في حصصهم الصفية  المعل مينيمكن  12

م7 74.4 1.04 3.72 المدرسة  يد أهداففي تحد المعل مينيشارك  11  كبيرة 

دة تطور القيا المعل مين باعتباره أحدالتنافس بـين  يُش جع 14

 االبتكاري ة
 متوسطة 8 73.4 1.03 3.67

 كبيرة 76.0 1.01 3.80 بيئة العمل لمجال الكلّيةالدرجة 

العمررل  ةبيئرر سرر وى مدرجررة الموافقررة علررى  أن  إلررى ( 14تشررير المعطيررا  الررواردة فرري الجرردول )

للدرجرة  الحسرابي  ، إه بلرد الم وسر  كبيررة ت كانر  في محافظة اليليل الحكومي ة الاانوي ةفي المدارس 

طا  ال حرررت او تر %(. وقرررد 76.0( وبنسررربة مئويرررة بلغرررت )3.80) بيئرررة العمرررل لدرجرررة الكل يرررة  م وسررر 

 (.3.97-3.67ة بين )الحسابي  



 

66 

 

 لدرجةعلى درجة موافقة  النسبة أ حصلت على ( قد 17الفقرة ) أن  ( 14من الجدول )    مح

ةفرري المرردارس بيئررة العمررل  ة الاانويرر  حررور  هررذ  الفقرررة حررول: تم  وقررد  ،فرري محافظررة اليليررل الحكوميرر 

 (، وجا   بدرجة موافقة كبيرة.ن نظامًا ل قييم أدائهممعل مي وفر المد ر لل)

فري بيئرة العمرل  ةلدرجر لنسربة ( قد حصلت على أقرل درجرة الموافقرة  ا14الفقرة ) أن  في حين 

ةالمردارس  ة الاانويرر  جع) حررور  هررذ  الفقرررة حررول:تم  ، وقررد فرري محافظررة اليليررل الحكوميرر  ال نررافس  ُيشرر 

 ( وجا   بدرجة موافقة م وسطة.ااب كاري ةتطور القيادة  المعل مين  اع بار  أحد برين 

 :(15، ويبينها الجدول )السلوك االبتكاري  مجال -ج

، مرتبة السلوك البتكاري لمجالواألوزان النسبية  والنحرافات المعيارية لحسابيّةاالمتوّسطات (: 15) جدول

 تنازلياً.

قم ر

 الفقرة
 مجال السلوك البتكاري مرتبة حسب أهميتها

المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الرتبة

درجة 

 الموافقة

الهامة والحيوية  ذ القـراراتيمتلك القدرة والكفاءة على اتخا 21

 وتحمل مسؤولياتها
 كبيرة 1 80.0 0.98 4.00

األفكـار والمقترحات الجديدة يقدم العون والمساعدة ألصـحاب   22

 في العمل 
 كبيرة 2 79.8 0.97 3.99

 كبيرة 3 79.2 1.05 3.96 بنجاح األفكار واألساليب الجديدة فـي العمل  تم  يه 20

 كبيرة 4 79.0 0.93 3.95 لجديدة بثقةات واألفكار يعبر عن المقترحا 23

 كبيرة 5 78.6 0.93 3.93 يتيح المجال للحصـول علـى المعلومـات الالزمة بسرعة  24

 كبيرة 6 78.2 1.00 3.91 المعل مينلدى  االبتكاري ةالمبادرات الفردية واألفكـار  يُش جع 27

 كبيرة 7 77.8 0.96 3.89 عمللفـي أداء ا يقدم المدير اقتراحات وأساليب جديدة تساعد 19

 كبيرة 8 76.2 1.03 3.81 رارتم  ن المعلومات الالزمـة ألداء العمل باسمعل مييوفر لل 25

كن المعل مين من اتخاذ تم  الكافية التي يفوض الصالحيات  26

 أثناء العمل في  القرارات
 كبيرة 9 75.4 1.01 3.77

 كبيرة 78.2 0.99 3.91 لبتكاريالسلوك ا لمجال الكلّيةالدرجة 

لسرررلوا امسررر وى درجرررة الموافقرررة علرررى  أن  إلرررى ( 15تشرررير المعطيرررا  الرررواردة فررري الجررردول )

ةااب كرراري لمررد ري المرردارس  ة الاانويرر  ، إه بلررد الم وسرر  كبيرررة ت كانرر  فرري محافظررة اليليررل الحكوميرر 

%(. وقررد 78.2) ة مئويررة بلغررت ( وبنسررب3.91) السررلوا ااب كرراري  لدرجررة الكل يررةللدرجررة  الحسررابي  

طا  ال حت او تر   (.4.00-3.77ة بين )الحسابي   م وس 
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 لدرجة( قد حصلت على أعلى درجة موافقة  النسبة 21) الفقرة أن  ( 15من الجدول )    مح

حور  هذ  الفقرة تم  ، وقد في محافظة اليليل الحكومي ة الاانوي ةالسلوا ااب كاري لمد ري المدارس 

(، وجررا    ة علررى اتيرراه القررررارا  الهامررة والحيويررة وتحمررل مسررؤولياتهااالقرردرة والكفرر  يم لرر حررول: )

 بدرجة موافقة كبيرة.

السررررلوا  لدرجررررة( قررررد حصررررلت علررررى أقررررل درجررررة الموافقررررة  النسرررربة 26الفقرررررة ) أن  ن فرررري حرررري

 رة حرول:حرور  هرذ  الفقر تم  ، وقرد في محافظة اليليرل الحكومي ة الاانوي ةااب كاري لمد ري المدارس 

( وجررا   أ نررا  العمررلفرري  كررن المعل مررين مررن اتيرراه القرررارا  تم  الكافيررة ال رري لصررالحيا  ايفررو  )

 ة كبيرة.بدرجة موافق

ةماديري المادارس  درجاة ممارساةهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة ل: الثاني الّسؤال  الثانوياّ

ة ةفااي محافظااة الخلياال للقيااادة  الحكوميااّ ، ساانوات العلماايّ  لف )الجاانس، المؤهاا باااختال االبتكاريااّ

 ؟الخبرة، المديرية(

 ( على الن حو اآلتي:4-1من ) فرضي ا  انباق عن  ال وقد 

( بااين α≤0.05فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ) ت وجاادال : (1رقاام ) رضااّيةالف

طات ةالثانو رسااة مااديري الماادارس مّما لدرجااةتقااديرات أفااراد عينااة الدراسااة  متوسااّ ة يااّ  الحكوميااّ

 الجنس. متغّيرإل   ت عزى  االبتكارّيةفي محافظة الخليل للقيادة  راتهايومد

-Independent-Sample tاس يدم اخ بار ) ( للعينا  المس قلة )، األولى الفرضي ة لفحص 

test طا  ( إليجاد الفروق رسة مد ري المدارس مم ا لدرجةتقد را  أفراد عينة الدراسة بين م وس 

 . الجنس م غي رإلى  ُتعزى  ،ااب كاري ةفي محافظة اليليل للقيادة  مد راتهاو  الحكومي ة اانوي ةال
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بين لفروق للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test))ت( تبار ( نتائج اخ16جدول )

محافظة الخليل في  الحكوميّة الثانويّةمديري المدارس  درجة ممارسةتقديرات أفراد عينة الدراسة لمتوّسطات 

 (.274)ن =  الجنس متغّيرإلى  تُعزى البتكاريّة ةللقياد

 العدد الجنس متغيّرإلى ا
المتوسط 

 الحسابيّ 

لنحراف ا

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الّدللة اإلحصائيّة

 المعل مينتعامل المدير مع 

 في المدرسة 

 0.76 3.90 126 ذكر
-0.23 0.81 

 0.75 3.92 148 ثىأن  

 يئة العملب
 0.72 3.86 126 ذكر

1.14 0.26 
 0.83 3.75 148 ثىأن  

 السلوك االبتكاري
 0.73 3.92 126 ذكر

0.07 0.94 
 0.85 3.91 148 ثىأن  

للقيادة  الكل يةالدرجة  

 االبتكاري ة

 0.67 3.89 126 ذكر
0.35 0.73 

 0.78 3.86 148 ثىأن  
 1.96 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )272 =(، درجات الحرية 0.05* دال ة إحصائي ا  عند مستوى داللة )

ئية عنرررد وجرررود فرررروق ها  دالرررة إحصررراعررردم ( إلرررى 16تشرررير الن رررائج الرررواردة فررري الجررردول )

الرة  طا   ≥ 0.05)مسر وى الد  رسرة مرد ري مم ا لدرجرةتقرد را  أفرراد عينرة الدراسرة ( برين م وسر 

ة ةالاانويررر  المرردارس  ةي محافظرررة اليليرررل للقيرررادة فرر  ومرررد راتها الحكوميررر  رإلرررى  ُتعرررزى  ،ااب كاريرر   م غيررر 

 أصررغر( وهرري 0.35) ةااب كاريرر  للقيررادة  الكل يررة، حيررث بلغررت قيمررة ) ( المحسرروبة للدرجررة الجررنس

 الفرضرررري ةوبهررررذ  الن يجررررة تقبررررل  (.0.05( عنررررد مسرررر وى دالررررة )1.96مررررن قيمررررة ) ( الجدوليررررة )

 األولى.

( بااين α≤0.05وق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة )ر فاا  ت وجاادال : (2رقاام ) ّيةالفرضاا 

ةالثاماديري المادارس  درجاة ممارساةتقاديرات أفاراد عيناة الدراساة ل متوّسطات ة نوياّ فاي  الحكومياّ

 .العلميّ المؤهل  متغّيرإل   ت عزى  االبتكارّيةمحافظة الخليل للقيادة 

-Independentمس قلة )لدم اخ بار ) ( للعينا  ا، اس يالاانية الفرضي ة لفحص 

Sample t-test طا  ( إليجاد الفروق  درجة ممارسةتقد را  أفراد عينة الدراسة لبين م وس 

المؤهل   م غي رإلى  ُتعزى  ااب كاري ةفي محافظة اليليل للقيادة  الحكومي ة لاانوي ةامد ري المدارس 

 .العلمي  
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بين لفروق للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test) )ت(( نتائج اختبار 17جدول )

حافظة الخليل في م الحكوميّة الثانويّةمديري المدارس  درجة ممارسةتقديرات أفراد عينة الدراسة لمتوّسطات 

 (.274)ن =  العلميّ المؤهل  متغّيرإلى  تُعزى البتكاريّةللقيادة 

 العدد العلميّ المؤهل  متغيّرإلى ا
المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 رياالمعي

قيمة ت 

 المحسوبة

الّدللة 

 اإلحصائيّة

 المعل مينتعامل المدير مع 

 في المدرسة 

 0.60 4.03 195 بكالوريوس فما دون
4.18 *0.00 

 0.98 3.62 79 دراسات عليا 

 بيئة العمل
 3.70 0.67 3.91 195 بكالوريوس فما دون

 
*0.00 

 0.95 3.53 79 دراسات عليا 

 السلوك االبتكاري
 4.10 0.70 4.03 195 وريوس فما دونلبكا

 
*0.00 

 0.93 3.61 79 دراسات عليا 

للقيادة  الكل يةالدرجة  

 االبتكاري ة

 4.26 0.61 3.99 195 وس فما دونبكالوري

 
*0.00 

 0.91 3.59 79 دراسات عليا 
 1.96 =( 0.05ية عند مستوى داللة )ل/ قيمة )ت( الجدو272لحرية = (، درجات ا0.05* دال ة إحصائي ا  عند مستوى داللة )

( إلررى وجررود فررروق ها  دالررة إحصررائية عنررد مسرر وى 17تشررير الن ررائج الررواردة فرري الجرردول )

طا   ≥ 0.05)الة الد   مرد ري المردارس  درجرة ممارسرةتقرد را  أفرراد عينرة الدراسرة ل( بين م وسر 

ة ة الاانويرر  رإلررى  عررزى تُ  ةااب كاريرر  فرري محافظررة اليليررل للقيررادة  الحكوميرر  حيررث ، العلمرري  المؤهررل  م غيرر 

ةللقيررادة  الكل يررةبلغررت قيمررة ) ( المحسرروبة للدرجررة  مررة ) ( مررن قي أكبررر( وهرري 4.26) ااب كاريرر 

لمقيرراس  الكل يررةحيررث ظهررر  الفررروق فرري الدرجررة  (.0.05( عنررد مسرر وى دالررة )1.96الجدوليررة )

ةالقيرررادة  ة العلميرررر   مرررؤه التهمالررررذ ن  المعل مرررين حصررررالوجميررررع مجااتررر ، وكانررررت الفرررروق ل ااب كاريررر 

 ممرررؤه التهن الرررذ ن معل مررري( لل3.59( مقابرررل )3.99 كرررالوريوس فمرررا دون  م وسررر  حسرررابي بلرررد )

 الاانية. الفرضي ةة دراسا  عليا، وبهذ  الن يجة ترفا العلمي  

 نبااي (α≤0.05فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ) ت وجاادال : (3رقاام ) الفرضااّية

طات ةرسااة ماااديري الماادارس مّما لدرجااةتقااديرات أفااراد عيناااة الدراسااة  متوسااّ ة الثانويااّ  الحكومياااّ

 .سنوات الخبرة متغّيرإل   ت عزى  االبتكارّيةقيادة في محافظة الخليل لل ومديراتها

طا  حسررراب ال ترررم  ، الاالارررة الفرضررري ةلفحرررص  درجرررة لة واانحرافرررا  المعياريرررة الحسرررابي   م وسررر 

 م غير رإلرى  ُتعرزى  ااب كاري ةفي محافظة اليليل للقيادة  الحكومي ة الاانوي ةي المدارس ر مد  ممارسة

ح، وهل  كما هو سنوا  اليبرة  :(18في الجدول ) موض 
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مديري المدارس  درجة ممارسةلوالنحرافات المعيارية  الحسابيّة(: يبين األعداد والمتوّسطات 18جدول )

 سنوات الخبرة متغيّرإلى  تُعزى البتكاريّةة الخليل للقيادة ظفي محاف الحكوميّة الثانويّة

 الحسابيّ المتوسط  العدد سنوات الخبرة متغيّرإلى ا
 النحراف

 المعياري

تعامل المدير مع 

 في المدرسة  المعل مين

 0.92 3.68 64 فأقل  سنوات  5

 0.93 3.69 41 سنوات (10-6)

 0.59 4.04 169 سنة فأكثر 11

 0.75 3.91 274 عالمجمو

 بيئة العمل

 1.00 3.49 64 فأقل  سنوات  5

 0.91 3.65 41 سنوات (10-6)

 0.60 3.96 169 سنة فأكثر 11

 0.78 3.80 274 مجموعال

 السلوك االبتكاري

 1.03 3.57 64 فأقل  سنوات  5

 0.92 3.73 41 سنوات (10-6)

 0.59 4.08 169 سنة فأكثر 11

 0.80 3.91 274 المجموع

للقيادة  الكل يةالدرجة  

 االبتكاري ة

 0.93 3.58 64 فأقل  سنوات  5

 0.89 3.69 41 سنوات (10-6)

 0.54 4.03 169 سنة فأكثر 11

 0.73 3.87 274 المجموع

ة( وجررود فررروق 18مررن الجرردول )    مررح طا   ظاهريرر   درجررة ممارسررةل الحسررابي ةبررين الم وسرر 

سرنوا   م غير رإلرى  ُتعرزى  ااب كارير ةفي محافظة اليليرل للقيرادة  مي ةو الحك نوي ةالاامد ري المدارس 

ق. و اليبررررة  One Way)ليرررل ال  برررا ن األحرررادي مرررن دالرررة الفرررروق اسررر يدم اخ برررار تح لل  حقررر 

Anova ح(، كما هو  (:19في الجدول ) موض 

بين متوّسطات لفروق ا إلىلتعرف ل (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي )19جدول )

 متغيّر إلى تُعزىفي محافظة الخليل  الحكوميّة الثانويّةلدى مديري المدارس  البتكاريّةالقيادة  درجة ممارسة

 ( 274)ن=  سنوات الخبرة

 مصدر التّباين متغيّرإلى ا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّدللة

صائيّةاإلح  

المدير مع  لتعام

في  المعلّمين

 المدرسة

 4.15 2 8.30 بين المجموعات

 0.54 271 146.74 داخل المجموعات **0.00 7.66

 ----- 273 155.04 المجموع

 بيئة العمل

 5.74 2 11.47 بين المجموعات

 0.58 271 155.87 داخل المجموعات **0.00 9.97

 ----- 273 167.34 المجموع

 كالسلو

 البتكاري

 6.93 2 13.85 بين المجموعات
11.79 0.00** 

 0.59 271 159.16 داخل المجموعات
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 مصدر التّباين متغيّرإلى ا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّدللة

صائيّةاإلح  

 ----- 273 173.02 المجموع

 الكلّيةالدرجة 

 البتكاريّةللقيادة 

 5.49 2 10.98 بين المجموعات

 0.50 271 134.73 داخل المجموعات **0.00 11.04

 ----- 273 145.71 المجموع

 ( 0.05* دال ة إحصائي ا  عند مستوى داللة ) *

نررد ( وجررود فررروق ها  دالررة إحصررائية ع19مررن خررالل الن ررائج الررواردة فرري الجرردول )    مررح

الررة ) طا  α≤0.05مسرر وى الد  مرررد ري  درجرررة ممارسررةتقرررد را  أفررراد عينرررة الدراسررة ل( برررين م وسرر 

، سرنوا  اليبررة م غير رإلرى  ُتعرزى  اب كاري ةايليل للقيادة في محافظة ال الحكومي ة الاانوي ةالمدارس 

الررة اإلحصررائي ة للدرجررة  ةللقيررادة حيررث كانررت قيمررة الد  مررن مسرر وى  غرأصرر  ( وهرري0.00) ااب كاريرر 

الررة ) ة إحصررائي ًا. و ( 0.05الد  كررذل  ظهررر  فررروق دالررة إحصررائيًا فرري مجرراا  مقيرراس القيررادة دالرر 

 المدرسة، بيئة العمل، والسلوا ااب كاري(. يف المعل مينع )تعامل المد ر م ااب كاري ة

ديرررة الانائيرررة البع للمقارنرررا  (Scheffeشررري ي  )اسررر يدم اخ برررار  ،وإليجررراد مصررردر الفرررروق 

طا   برررينللفرررروق  ةرسرررة مرررد ري المررردارس مم ا لدرجرررةتقرررد را  أفرررراد عينرررة الدراسرررة  م وسررر   الاانويررر 

حكمرا هرو  ،سرنوا  اليبررة م غير رإلرى  زى عر تُ  ااب كارير ةفي محافظة اليليل للقيادة  الحكومي ة  موضر 

 (.20من خالل الجدول )

مستوى القيادة  متوّسطاتائية البعدية للفروق بين ( للمقارنات الثنScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )20جدول )

 برةخسنوات ال تغيّرمإلى  تُعزىفي محافظة الخليل  الحكوميّة الثانويّةلدى مديري المدارس  البتكاريّة

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابيّ 
 سنة فأكثر 11 ( سنوات6-10)

تعامل المدير 

  المعلّمينمع 

 في المدرسة

 *0.36- ------ 3.68 فأقل  سنوات  5

 *0.35-  3.69 سنوات (10-6)

  ------ 4.04 سنة فأكثر 11

 بيئة العمل

 *0.47- ------ 3.49 فأقل  سنوات  5

 *0.31-  3.65 سنوات (10-6)

  ------ 3.96 سنة فأكثر 11

السلوك 

 البتكاري

 *0.51- ------ 3.57 فأقل  سنوات  5

 *0.35-  3.73 سنوات (10-6)

  ------ 4.08 سنة فأكثر 11

 *0.45- ------ 3.58 فأقل  سنوات  5 الكلّيةالدرجة 
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 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابيّ 
 سنة فأكثر 11 ( سنوات6-10)

للقيادة 

 البتكاريّة

 *0.34-  3.69 سنوات (10-6)

  ------ 4.03 سنة فأكثر 11

طا  الفروق في  أن  إلى  (20وفق الجدول ) تشير المقارنا  الانائية البعدية تقد را    م وس 

في محافظة اليليل للقيادة   الحكومي ة الاانوي ةرسة مد ري المدارس مم ا درجةلأفراد عينة الدراسة 

  ااب كاري ة مقياس القيادة ل الكل يةالدرجة ، ظهر  في سنوا  اليبرة م غي ر إلى  ُتعزى  ااب كاري ة

( فأقل  سنوا   5ا  أصحاب اليبرة )المعل مو  المعل مينوجميع مجاات ، وقد كانت الفروق بين 

سنة فأكار( من جهة أخرى، وكانت   11( سنوا  من جهة وبين أصحاب اليبرة )10-6و)

دارس ممد ري ال درجة ممارسةسنة فأكار( الذ ن كان  11الفروق لصالح أصحاب اليبرة )

 من وجهة نظرهم أعلى. ااب كاري ةفي محافظة اليليل للقيادة  الحكومي ة الاانوي ة

( بااين α≤0.05ت داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة )فااروق تا ت وجاادال : (4رقاام ) الفرضااّية

طات ةرسااة ماااديري الماادارس مّما لدرجااةتقااديرات أفااراد عيناااة الدراسااة  متوسااّ ة الثانويااّ  الحكومياااّ

 .المديرية متغّيرإل   ت عزى  ،االبتكارّيةفي محافظة الخليل للقيادة  اهومديرات

طا  حسرراب ال تررم  ، الرا عرة الفرضرري ةلفحرص   لدرجررة  ،واانحرافرا  المعياريررة ،ةي  الحسرراب م وسر 

ةالقيررادة رسررة مم ا ةلرردى مررد ري المرردارس  ااب كاريرر  ة الاانويرر  محافظررة اليليررل فرري  ومررد راتها الحكوميرر 

ح، كما هو المد رية غي ر مإلى  ُتعزى   :(21في الجدول ) موض 

لدى  البتكاريّةالقيادة  ة ممارسةدرجوالنحرافات المعيارية ل الحسابيّة(: يبين األعداد والمتوّسطات 21جدول )

 المديرية متغيّرإلى  تُعزىفي محافظة الخليل  الحكوميّة الثانويّةمديري المدارس 

 الحسابيّ توسط مال العدد المديرية متغيّرلى إا
النحراف 

 المعياري

تعامل المدير مع 

 في المدرسة  المعل مين

 0.54 3.77 37 شمال الخليل 

 0.91 3.84 98 الخليل 

 0.74 3.89 95 جنوب الخليل

 0.40 4.20 44 يطا

 0.75 3.91 274 المجموع

 0.44 3.71 37 شمال الخليل  بيئة العمل
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 الحسابيّ توسط مال العدد المديرية متغيّرلى إا
النحراف 

 المعياري

 0.95 3.72 98 خليل ال

 0.77 3.76 95 ليلخجنوب ال

 0.47 4.17 44 يطا

 0.78 3.80 274 المجموع

 السلوك االبتكاري

 0.42 3.91 37 شمال الخليل 

 0.94 3.88 98 الخليل 

 0.82 3.80 95 جنوب الخليل

 0.51 4.23 44 يطا

 0.80 3.91 274 المجموع

للقيادة  الكل يةالدرجة  

 ةاالبتكاري  

 0.42 3.80 37 شمال الخليل 

 0.89 3.81 98 الخليل 

 0.73 3.82 95 جنوب الخليل

 0.40 4.20 44 يطا

 0.73 3.87 274 المجموع

ةود فررروق ( وجررر 21مرررن الجرردول )    مررح طا   ظاهريررر  ل قرررد را  أفرررراد  الحسررابي ةبررين الم وسررر 

في محافظة  الحكومي ة الاانوي ةي المدارس لدى مد ر  ااب كاري ةالقيادة  درجة ممارسةلعينة الدراسة 

رإلرررى  ُتعرررزى اليليرررل  ق. و المد ريرررة م غيررر  مرررن دالرررة الفرررروق اسررر يدم اخ برررار تحليرررل ال  برررا ن  لل  حقررر 

ح(، كما هو One Way Anova)األحادي   (:22في الجدول ) موض 

بين متوّسطات الفروق  إلىللتعرف  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي )22جدول )

 متغيّرإلى  تُعزىفي محافظة الخليل  الحكوميّة الثانويّةلدى مديري المدارس  البتكاريّةالقيادة  ةسدرجة ممار

 ( 274)ن=  المديرية

 مصدر التّباين متغيّر إلىا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّدللة

 اإلحصائيّة

المدير مع تعامل 

في  المعلّمين

 المدرسة

 1.67 3 5.00 ين المجموعاتب

 0.56 270 150.04 داخل المجموعات *0.03 3.00

 ----- 273 155.04 المجموع

 بيئة العمل

 2.44 3 7.32 المجموعاتبين 

 0.59 270 160.02 داخل المجموعات *0.01 4.12

 ----- 273 167.34 المجموع

السلوك 

 بتكاريال

 1.90 3 5.70 بين المجموعات

 0.62 270 167.32 داخل المجموعات *0.03 3.07

 ----- 273 173.02 المجموع

 الكلّيةالدرجة 

 البتكاريّةللقيادة 

 1.88 3 5.64 المجموعات بين

 0.52 270 140.07 داخل المجموعات *0.01 3.63

 ----- 273 145.71 المجموع

 ( 0.05إحصائي ا  عند مستوى داللة ) * دال ة 

( وجود فروق ها  دالة إحصائية عند  22من خالل الن ائج الواردة في الجدول )   مح 
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طا  α≤0.05مس وى الد الة ) مد ري  درجة ممارسةقد را  أفراد عينة الدراسة لت ( بين م وس 

حيث  ، المد رية م غي رإلى  ُتعزى  ي ةااب كار في محافظة اليليل للقيادة  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس 

من مس وى الد الة   أصغر ( وهي0.01) ااب كاري ةللقيادة انت قيمة الد الة اإلحصائي ة للدرجة ك

  ااب كاري ة كذل  ظهر  فروق دالة إحصائيًا في مجاا  مقياس القيادة  دال ة إحصائي ًا.و ( 0.05)

الن يجة ترفا   يئة العمل، والسلوا ااب كاري(، وبهذ في المدرسة، ب المعل مين )تعامل المد ر مع 

 الرا عة.  الفرضي ة

الانائية البعدية   للمقارنا  (Scheffeشي ي  )اس يدم اخ بار  ،وإليجاد مصدر الفروق 

طا   بينوق للفر    الاانوي ةمد ري المدارس  درجة ممارسةتقد را  أفراد عينة الدراسة ل  م وس 

حكما هو  ،المد رية رم غي  إلى  ُتعزى  ااب كاري ةيل للقيادة في محافظة اليل الحكومي ة من   موض 

 (.23خالل الجدول )

  درجة ممارسة متوّسطاتلفروق بين ( للمقارنات الثنائية البعدية لScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )23جدول )

 المديرية متغيّرإلى  تُعزىليل في محافظة الخ الحكوميّة الثانويّةلدى مديري المدارس  البتكاريّةالقيادة 

 قارناتمال المجال
المتوسط 

 الحسابيّ 
 يطا جنوب الخليل الخليل

تعامل المدير 

  المعلّمينمع 

 في المدرسة

------- ------- 3.77 شمال الخليل   0.43* 

 *0.36 -------  3.84 الخليل 

 *0.31  ------- 3.89 جنوب الخليل

  ------- ------- 4.20 يطا

 بيئة العمل

------- ------- 3.71 شمال الخليل   0.46* 

 *0.45 -------  3.72 الخليل 

 *0.41  ------- 3.76 جنوب الخليل

  ------- ------- 4.17 يطا

السلوك 

 كاريالبت

 *0.32 ------- ------- 3.91 شمال الخليل 

 *0.35 -------  3.88 الخليل 

 *0.43  ------- 3.80 جنوب الخليل

  ------- ------- 4.23 يطا

 الكلّية ةالدرج

للقيادة 

 البتكاريّة

 *0.40 ------- ------- 3.80 شمال الخليل 

 *0.39 -------  3.81 الخليل 

 *0.38  ------- 3.82 جنوب الخليل

  ------- ------- 4.20 يطا
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طا  الفروق في  أن  إلى  (23وفق الجدول ) تشير المقارنا  الانائية البعدية مس وى   م وس 

  م غي ر إلى  ُتعزى في محافظة اليليل  الحكومي ة الاانوي ةلدى مد ري المدارس  ري ةاااب ك القيادة 

وجميع مجاات ، وقد كانت الفروق   ااب كاري ةاس القيادة لمقي الكل ية، ظهر  في الدرجة المد رية

جنوب اليليل من جهة وبين مد رية تربية  بين مد ريا  تربية وتعليم شمال اليليل، واليليل، و 

  درجة ممارسة ليم يطا من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح تربية وتعليم يطا الذ ن كان عوت

 من وجهة نظرهم أعلى.  ااب كاري ةي محافظة اليليل للقيادة ف الحكومي ة الاانوي ةمد ري المدارس 

فظاة افاي مح ومعلماتها الحكومّية الثانوّيةالمدارس  يمعّلمجودة أداء  درجةما : لثالثا الّسؤال

 ؟من وجهة نظرهم الخليل

ؤاللإلجا ة عن  طا  حساب  تم  ، الاالث  الس  زان واانحرافرا  المعياريرة واألو  الحسابي ةالم وس 

ةالمردارس  معل مريجودة أدا   لدرجةالنسبية  مرن  فري محافظرة اليليرل ومعلماتهاا الحكومير ة الاانوير 

 (.24الجدول )يشير كما ، نظرهموجهة 

المدارس   معلّميجودة أداء  لدرجةواألوزان النسبية  والنحرافات المعيارية الحسابيّةطات (: المتوسّ 24) جدول

 في محافظة الخليل، مرتبة تنازلياً  اتهاومعلم الحكوميّة الثانويّة

رقم 

 الفقرة

في  كوميّةالح الثانويّةفي المدارس  المعلّممؤشرات جودة أداء 

 محافظة الخليل مرتبة حسب أهميتها

ط سالمتو

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

 كبيرة 1 84.0 0.98 4.20 ة أمتلك القدرة على إدارة قيادة الغرفة الصفي 13

 كبيرة 2 83.8 0.99 4.19 التعل مأعزز القيم واالتجاهات اإليجابية في التعليم و 14

 كبيرة 3 83.6 0.95 4.18 وأفكارهم البناءة الط لبةأحترم آراء  12

م3 83.6 0.98 4.18 في التقويم الط لبة أراعي الفروق الفردية بين  24  كبيرة 

طرقًا بحيث تتناسب مع التقدم التقني وعصر أختار أساليب و 1

 المعرفة. 
 كبيرة 4 82.8 0.81 4.14

 كبيرة 5 82.6 0.87 4.13 واإلبداع لدى المتعلمينيز تم  أكشف عن مواطن ال 15

في المواقف  الط لبةوالتقنية التي يمتلكها  التعليمي ةأوظف الخبرات  2

 يةالتعل م التعليمي ة
 كبيرة 6 82.4 0.87 4.12

أقدم تغذية راجعة مناسبة للطلبة عن مستوى تعلمهم في الوقت  23

 المناسب
م6 82.4 0.92 4.12  كبيرة 

 كبيرة 7 82.2 0.95 4.11 الط لبة تخدم التقويم الختامي في تقويم أداء أس 21

 كبيرة 8 81.8 0.79 4.09 في إدارة الموقف التعليمي الصفي الط لبةأشارك  6

ماط تفكيرهم في التعامل مع النشاطات أن  و ةالط لبأراعي قدرات  9

 التعليمي ة
م8 81.8 0.95 4.09  كبيرة 
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رقم 

 الفقرة

في  كوميّةالح الثانويّةفي المدارس  المعلّممؤشرات جودة أداء 

 محافظة الخليل مرتبة حسب أهميتها

ط سالمتو

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

م8 81.8 1.02 4.09 رة العصف الذهني لدى الطالبأطرح قضايا تثير مها 5  رةيكب 

م8 81.8 1.04 4.09 ُمنظ مةفي سجالت  الط لبةأوثق تقويم  25  كبيرة 

 كبيرة 9 81.6 0.95 4.08 عاتهمتثير تفكيرهم وإبدا أسئلة إلى الطلبةأوجه  8

 كبيرة 10 81.4 0.84 4.07 أسعى نحو النمو المهني ومتابعة كل جديد 18

 كبيرة 11 80.8 0.99 4.04 في ضوء معايير التقويم الط لبةأحلل نتائج تعلم  22

 كبيرة 12 80.4 0.85 4.02 الحديثة  التعليمي ةعلى استخدام التقنيات   الط لبةأدرب  7

 التعليمي ةعلى استخدام مهارات االستنتاج في المواقف   الط لبة أدرب 3

 يةالتعل م
م12 80.4 0.85 4.02  كبيرة 

م12 80.4 0.95 4.02 الط لبة مي مهارات التواصل واالتصال بين أن   10  كبيرة 

 كبيرة 13 80.2 0.91 4.01 الط لبة أستخدم التقويم البنائي في تقويم أداء  20

وحاجاتهم  الط لبةالقبلي عند  التعل مم التشخيصي لتحديد أستخدم التقوي 19

 التعليمي ة
 كبيرة 14 80.0 0.95 4.00

االت صال وبالبيئة الصفية المجهزة بأدوات تقنية المعلومات  تم  أه 11

 الالزمة للتدريس 
 كبيرة 15 79.8 0.96 3.99

 كبيرة 16 79.6 0.95 3.98 للمعرفة العلمي ةأمارس دوري باعتباري مبتكراً ومطوراً  16

 كبيرة 17 79.4 0.90 3.97 الت دريسأثناء  نياوالتع التعل مأوظف استراتيجية  4

م17 79.4 0.95 3.97 أمارس دوري باعتباري ناقداً وباحثاً وموجهاً  17  كبيرة 

 كبيرة 81.6 0.93 4.08 المعلّملجودة أداء  الكلّيةالدرجة 

جرا  الموافقرة للمبحرو ين علرى فقررا  مقيراس جرودة مرن خرالل در ( و 24من الجدول )    مح

فري محافظرة اليليرل  الحكومير ة الاانوير ةارس فري المرد  المعلر م درجرة جرودة أدا  أن   ، تبينالمعل مأدا  

مالكلرررري لجررررودة أدا   الحسررررابي  بلررررد الم وسرررر   إه ، اً ر كرررران كبيرررر  ( بنسرررربة مئويررررة بلغررررت 4.08) المعلرررر 

طا   حت او تر %(، وقد 81.6)  (. 4.20 – 3.97ما بين ) حسابي ةالالم وس 

دة أدا  جرررو ( علرررى أعلرررى درجرررة موافقرررة  النسررربة ل24، 12، 14، 13وقرررد حصرررلت الفقررررا  )

م ةفررري المررردارس  المعلررر  ة الاانويررر   حرررور  هرررذ  الفقررررا  حرررول:تم  ، وقرررد محافظرررة اليليرررل يفررر  الحكوميررر 

اهررا  اإليجابيررة فرري ال علرريم أعررزز القرريم وااتج، و)(أم لرر  القرردرة علررى إدارة قيررادة الغرفررة الصرر ية)

 (.في ال قويم الط لبةية بين أراعي الفروق الفرد (، و)وأفكارهم البنا ة الط لبةأح رم آرا  (، و)ال عل مو 

 المعلر مجرودة أدا  ( علرى أقرل درجرة موافقرة  النسربة ل11، 16، 4، 17)في حين حصرلت الفقررا  

ةفرري المرردارس  ة الاانويرر  أمررارس ) حررور  هررذ  الفقرررا  حررول:تم  وقررد  ،فرري محافظررة اليليررل الحكوميرر 

دريسأ نرررا   نياو ال عررر  عل مالررر أوظرررف اسررر راتيجية (، و)دوري  اع بررراري ناقررردًا وباحارررًا وموجهررراً  (، ال ررر 
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 البيئرة الصر ية المجهرزة  رأدوا    م  أه، و)(للمعرفة العلمي ةاري مب كرًا ومطورًا بأمارس دوري  اع و)

 (.لل دريس واات صال الالزمةتقنية المعلوما  

ؤال الماادارس  معّلماايجااودة أداء  لدرجااةتختلااف تقااديرات أفااراد عينااة الدراسااة هاال : الرابااع السااّ

ةال ة ثانويااّ ساانوات الخباارة، و ، العلماايّ المؤهاال و  ،)الجاانس باااختالففااي محافظااة الخلياال  الحكوميااّ

 (؟والمديرية

 ( على الن حو اآلتي:8-5من ) فرضي ا  حيُث انباق عن  ال

( بااين α≤0.05فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ) ت وجاادال : (5)رقاام  الفرضااّية

طات ةالماادارس  معّلماايجااودة أداء  لدرجااةالدراسااة تقااديرات أفااراد عينااة  متوسااّ ة الثانويااّ  الحكوميااّ

 .الجنس متغّيرإل   ت عزى في محافظة الخليل  ومعلماتها

-Independentالمس قلة )، اس يدم اخ بار ) ( للعينا  اليامسة الفرضي ة  لفحص 

Sample t-test طا  ( إليجاد الفروق جودة أدا   لدرجةتقد را  أفراد عينة الدراسة بين م وس 

 . الجنس م غي رإلى  ُتعزى حافظة اليليل مفي  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل مي

بين  لفروقللتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 25جدول )

في  ومعلماتها الحكوميّة الثانويّةالمدارس  معلّميجودة أداء  لدرجةتقديرات أفراد عينة الدراسة متوّسطات 

 (.274=  )ن الجنس متغيّرإلى  تُعزىمحافظة الخليل 

 العدد الجنس متغيّرإلى ا
المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الّدللة اإلحصائيّة

لجودة أداء  الكلّية الدرجة

 المعلّم

 0.58 4.11 126 ذكر
0.68 0.50 

 0.86 4.05 148 ثىأن  
 1.96 =( 0.05ة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )م/ قي272(، درجات الحرية = 0.05ئي ا  عند مستوى داللة )* دال ة إحصا

جرررود فرررروق ها  دالرررة إحصرررائية عنرررد و عررردم ( إلرررى 25تشرررير الن رررائج الرررواردة فررري الجررردول )

طا   ≥ 0.05)مس وى الد الة   معل مريجرودة أدا   لدرجرةتقد را  أفراد عينة الدراسة ( بين م وس 

، حيرث بلغرت قيمرة ) ( الجرنس م غير رإلرى  عرزى تُ ل في محافظرة اليلير  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس 
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( 1.96من قيمة ) ( الجدولية ) اصغر( وهي 0.68) المعل ملجودة أدا   الكل يةالمحسوبة للدرجة 

 .اليامسة الفرضي ة، وغير دالة إحصائيًا، وبهذ  الن يجة ترفا (0.05عند مس وى دالة )

( بااين α≤0.05ية عنااد مسااتوى الداللااة )ئصااافااروق تات داللااة إح ت وجاادال : (6رقاام ) الفرضااّية

طات ةالماادارس  عّلماايمجااودة أداء  لدرجااةتقااديرات أفااراد عينااة الدراسااة  متوسااّ ة الثانويااّ  الحكوميااّ

 .العلميّ المؤهل  متغّيرإل   ت عزى في محافظة الخليل  ومعلماتها

-Independent، اس يدم اخ بار ) ( للعينا  المس قلة )السادسة الفرضي ة لفحص 

Sample t-test طا  ( إليجاد الفروق جودة أدا   لدرجةتقد را  أفراد عينة الدراسة بين م وس 

 .العلمي  المؤهل  م غي رإلى  ُتعزى في محافظة اليليل  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  يمعل م

بين لفروق للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 26جدول )

في  ومعلماتها الحكوميّة الثانويّةالمدارس  معلّميجودة أداء  لدرجةديرات أفراد عينة الدراسة قت متوّسطات

 (.274)ن =  العلميّ المؤهل  متغيّرإلى  تُعزىمحافظة الخليل 

 العدد العلميّ المؤهل  متغيّرإلى ا
المتوسط 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الّدللة 

 اإلحصائيّة

للقيادة  الكل يةجة  رلدا

 االبتكاري ة

 0.59 4.22 195 بكالوريوس فما دون
5.07 *0.00 

 0.95 3.73 79 يا دراسات عل
 1.96 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )272(، درجات الحرية = 0.05* دال ة إحصائي ا  عند مستوى داللة )

ود فررروق ها  دالررة إحصررائية عنررد مسرر وى جرر ( إلررى و 26لررواردة فرري الجرردول )تشررير الن ررائج ا

الررة  طا   ≥ 0.05)الد   معل مرريجررودة أدا   لدرجررةتقررد را  أفررراد عينررة الدراسررة ( بررين م وسرر 

بلغت قيمة حيث ، العلمي  المؤهل  م غي رإلى  ُتعزى في محافظة اليليل  حكومي ةال  الاانوي ةالمدارس 

مررررن قيمررررة ) ( الجدوليررررة  أكبررررر( وهرررري 5.07) المعل مررررينلجررررودة  الكل يررررةرجررررة ) ( المحسرررروبة للد 

ة العلميرر   مررؤه التهمالررذ ن  المعل مررينوكانررت الفررروق لصررالح  (.0.05( عنررد مسرر وى دالررة )1.96)

 مرررؤه التهمن الرررذ ن معل مررري( لل3.73( مقابرررل )4.22 م وسررر  حسرررابي بلرررد ) كرررالوريوس فمرررا دون 

 رية السادسة.فالص الفرضي ةذ  الن يجة ترفا ة دراسا  عليا، وبهالعلمي  
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( بااين α≤0.05فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ) ت وجاادال : (7رقاام ) الفرضااّية

ةالمدارس  معّلمية أداء جود لدرجةتقديرات أفراد عينة الدراسة  متوّسطات ة الثانوياّ فاي  الحكومياّ

 .ةسنوات الخبر  متغّيرإل   ت عزى محافظة الخليل 

طا  حسراب ال ترم  ، السرا عة الفرضري ةلفحص   قرد را  لة واانحرافرا  المعياريرة الحسرابي   م وسر 

 ُتعرزى يليرل فري محافظرة ال الحكومير ة الاانوي ةالمدارس  معل ميجودة أدا   لدرجةأفراد عينة الدراسة 

ح، كما هو سنوا  اليبرة م غي رإلى   :(27في الجدول ) موض 

المدارس  معلّميجودة أداء  لدرجةرافات المعيارية حوالن الحسابيّةاد والمتوّسطات (: يبين األعد27جدول )

 سنوات الخبرة متغيّرإلى  تُعزىفي محافظة الخليل  الحكوميّة الثانويّة

 الحسابيّ المتوسط  العدد سنوات الخبرة متغيّرإلى ا
النحراف 

 المعياري

لجودة   الكل يةالدرجة  

 المعل م أداء 

 0.94 3.83 64 أقل  فسنوات  5

 0.96 3.83 41 تسنوا (10-6)

 0.53 4.23 169 سنة فأكثر 11

 0.74 4.08 274 المجموع

طا   ظاهرير ة( وجرود فرروق 27من الجدول )    مح ودة أدا  جر  لدرجرة الحسرابي ةبرين الم وسر 

ق. و اليبررةسرنوا   م غير رإلرى  ُتعرزى فري محافظرة اليليرل  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل مي  لل  حقر 

(، كمررا هررو One Way Anova)اسرر يدم اخ بررار تحليررل ال  بررا ن األحررادي  ق مررن دالررة الفرررو 

ح  (:28في الجدول ) موض 

بين متوّسطات الفروق  إلىللتعرف  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي )28جدول )

سنوات  متغيّرإلى  عزىتُ  في محافظة الخليل ومعلماتها وميّةالحك الثانويّةالمدارس  معلّميجودة أداء  درجة

 ( 274)ن=  الخبرة

 مصدر التّباين متغيّرإلى ا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّدللة

ئيّةاإلحصا  

 الكلّيةالدرجة 

لجودة أداء 

 المعلّم

 5.28 2 10.56 بين المجموعات

 0.52 271 139.86 خل المجموعاتدا **0.00 10.23

 ----- 273 150.42 لمجموعا

 ( 0.05دال ة إحصائي ا  عند مستوى داللة )   **

ية عند  ( وجود فروق ها  دالة إحصائ28من خالل الن ائج الواردة في الجدول )    مح

طا  α≤0.05مس وى الد الة )  معل مي دا  جودة أ لدرجةتقد را  أفراد عينة الدراسة ( بين م وس 
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حيث كانت قيمة ، سنوا  اليبرة م غي رإلى  ُتعزى في محافظة اليليل  مي ةو الحك الاانوي ةالمدارس 

(  0.05الد الة ) من مس وى  أصغر ( وهي0.00) المعل مينلجودة أدا  الد الة اإلحصائي ة للدرجة 

 الصفرية السا عة.  الفرضي ةوبهذ  الن يجة ترفا دال ة إحصائي ًا. و 

الانائية البعدية   للمقارنا  (Scheffe ي  )ي شاس يدم اخ بار  ،يجاد مصدر الفروق وإل

طا   بينللفروق  في محافظة اليليل   الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل مي درجة جودة أدا  م وس 

حكما هو  ،سنوا  اليبرة  غي رم إلى  ُتعزى   (.29من خالل الجدول ) موض 

درجة جودة  متوّسطاتدية للفروق بين ع( للمقارنات الثنائية البScheffeه )(: نتائج اختبار شيفي29جدول )

 سنوات الخبرة متغيّرإلى  تُعزىفي محافظة الخليل  الحكوميّة الثانويّةالمدارس   معلّمي أداء

 المقارنات المجال
لمتوسط ا

 الحسابيّ 
 سنة فأكثر 11 ( سنوات6-10)

 الكلّيةالدرجة 

لجودة أداء 

 المعلّم

 *0.40- ------ 3.83 فأقل  وات سن 5

 *0.40-  3.83 سنوات (10-6)

  ------ 4.23 سنة فأكثر 11

 

طا الفروق في  أن  إلى  (29وفق الجدول ) تشير المقارنا  الانائية البعدية درجة  م وس 

، برةسنوا  الي م غي رإلى  ُتعزى في محافظة اليليل  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل مي  جودة أدا

( سنوا  من جهة 10-6( و)فأقل  سنوا   5حاب اليبرة )صا  أالمعل مو  المعل مينظهر  بين 

سنة فأكار( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح أصحاب اليبرة   11وبين أصحاب اليبرة )

في محافظة  الحكومي ة  الاانوي ةفي المدارس  المعل م درجة جودة أدا ( الذ ن كان سنة فأكار 11)

 من وجهة نظرهم أعلى.ليل الي

( بااين α≤0.05فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ) ت وجاادال : (8)رقاام  الفرضااّية

طات ةالثاالماادارس  معّلماايجااودة أداء  لدرجااةتقااديرات أفااراد عينااة الدراسااة  متوسااّ ة نويااّ  الحكوميااّ

 .المديرية متغّيرإل   ت عزى في محافظة الخليل  ومعلماتها
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طا  حسرراب ال تررم  ، الاامنررة رضرري ةالفلفحررص   قررد را  لة واانحرافررا  المعياريررة ابي  سرر الح م وسرر 

ةالمرردارس  معل مرريجررودة أدا   لدرجررةأفررراد عينررة الدراسررة  ة الاانويرر  فرري محافظررة  ومعلماتهااا الحكوميرر 

ح، كما هو المد رية م غي رإلى  ى ُتعز اليليل   :(30في الجدول ) موض 

المدارس  معلّميجودة أداء  لدرجةية روالنحرافات المعيا الحسابيّةالمتوّسطات (: يبين األعداد و30جدول )

 المديرية متغيّرإلى  تُعزىفي محافظة الخليل  الحكوميّة الثانويّة

 الحسابيّ المتوسط  العدد المديرية متغيّرإلى ا
النحراف 

 المعياري

لجودة   الكل يةالدرجة  

 المعل م أداء 

 0.55 4.24 37 شمال الخليل 

 0.93 3.91 98 الخليل 

 0.68 4.09 95 جنوب الخليل

 0.42 4.28 44 يطا

 0.74 4.08 274 المجموع

طا   ظاهرير ة( وجرود فرروق 30من الجدول )    مح جرودة أدا   لدرجرة الحسرابي ةبرين الم وسر 

ةالمرردارس  ل مرريمع ة الاانويرر  . المد ريرررة رم غيرر  إلررى  ُتعررزى فرري محافظررة اليليررل  ومعلماتهااا الحكوميرر 

(، كمرا One Way Anova)دم اخ برار تحليرل ال  برا ن األحرادي يمرن دالرة الفرروق اسر  لل  حق قو 

حهو   (:31في الجدول ) موض 

بين متوّسطات الفروق  إلىللتعرف  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي )31جدول )

 المديرية متغيّرإلى  تُعزىفي محافظة الخليل  ومعلماتها الحكوميّة الثانويّةالمدارس  معلّميجودة أداء  درجة

 ( 274)ن= 

 مصدر التّباين متغيّرإلى ا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّدللة

 اإلحصائيّة

 الكلّيةرجة الد

لجودة أداء 

 المعلّم

 1.91 3 5.74 بين المجموعات

 0.54 270 144.68 المجموعات داخل **0.01 3.57

  273 150.42 المجموع

 ( 0.05* دال ة إحصائي ا  عند مستوى داللة ) 

( وجود فروق ها  دالة إحصائية عند  31من خالل الن ائج الواردة في الجدول )    مح

طا  α≤0.05الة )مس وى الد     ي ة الحكوم الاانوي ةالمدارس  معل مي درجة جودة أدا ( بين م وس 

لجودة حيث كانت قيمة الد الة اإلحصائي ة للدرجة ، يةر المد  م غي رإلى  ُتعزى في محافظة اليليل 

، وبهذ  الن يجة  دال ة إحصائي اً و ( 0.05من مس وى الد الة ) أصغر ( وهي0.01) المعل مأدا  
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 الصفرية الاامنة.  الفرضي ةرفا ت

الانائية البعدية   للمقارنا  (Scheffeشي ي  )اس يدم اخ بار  ،وإليجاد مصدر الفروق 

طا   نبيللفروق  في محافظة  ومعلماتها  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل ميجودة أدا   درجة م وس 

حكما هو  ،المد رية م غي رإلى  ُتعزى اليليل   (.32لجدول )من خالل ا موض 

درجة جودة  متوّسطاتعدية للفروق بين ( للمقارنات الثنائية البScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )32جدول )

 المديرية متغيّرإلى  تُعزىفي محافظة الخليل  الحكوميّة الثانويّةفي المدارس  ملّ المع أداء

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابيّ 
 يطا جنوب الخليل الخليل

 الكلّيةدرجة ال

لجودة أداء 

 المعلّم

 *0.33 ------- ------- 4.24 شمال الخليل 

 *0.37 -------  3.91 الخليل 

 ------  ------- 4.09 جنوب الخليل

  ------- ------- 4.28 يطا

طا الفروق في  أن  إلى  (32وفق الجدول ) تشير المقارنا  الانائية البعدية درجة  م وس 

، ريةالمد  م غي رإلى  ُتعزى في محافظة اليليل  الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  ل ميمع جودة أدا 

ويطا من جهة وبين مد رية تربية وتعليم اليليل   ظهر  بين مد ريا  تربية وتعليم شمال اليليل

درجة  من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح مد ريا  تربية وتعليم شمال اليليل ويطا الذ ن كان 

 أعلى.  من وجهة نظرهم في محافظة اليليل الحكومي ة الاانوي ةفي المدارس  المعل م  جودة أدا

 الثانوّية رسة مديري المدارس مّما درجة ينبعالقة ارتباطية  ت وجدل الخامس: ه الّسؤال

من وجهة   المعّلمينجودة أداء و  االبتكارّيةلقيادة ل في محافظة الخليل ومديراتها الحكومّية 

 ؟ نظرهم

ؤالباق عن ان  اآلتية: الفرضي ةاليامس،  الس 
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( α≤0.05عالقة ارتباطية تات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) جدت و ال : (9رقم ) الفرضّية

ةرسة مديري المادارس مّما درجتيبين  ة الثانوياّ فاي محافظاة الخليال للقياادة  وماديراتها الحكومياّ

 . نظرهممن وجهة  المعّلمينجودة أداء و   االبتكارّية

 ل ارتبررراو بيرسرررون إليجررراد العالقرررة برررينمعامررر  ةالباحاررر  ت اسررر يدم ال اسرررعة، الفرضررري ةلفحرررص 

 الحكومي ة الاانوي ةالمدارس  معل مي درجة جودة أدا وبين جهة  نم  ااب كاري ةالقيادة   درجة ممارسة

  بين قيم معامال  اارتباو.  (33الجدول )و ، من جهة أخرى  في محافظة اليليل

درجة وبين من جهة  البتكاريّةالقيادة  درجة ممارسة بين(: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة 33) جدول

 في محافظة الخليل من جهة أخرى الحكوميّة لثانويّةاالمدارس  معلّمي جودة أداء

 الّدللة اإلحصائيّة قيمة )ر( اتمتغيّرإلى ا

 0.00 **0.59 المعلّملجودة أداء  الكلّية * الدرجةفي المدرسة المعلّمينتعامل المدير مع 

 0.00 **0.65 المعلّملجودة أداء  الكلّية* الدرجة العمل بيئة

 0.00 **0.71 المعلّملجودة أداء  الكلّيةدرجة لالسلوك البتكاري* ا

 0.00 **0.70 المعلّملجودة أداء  الكلّية* الدرجة  البتكاريّةللقيادة  الكلّيةالدرجة 

 ( ≥ 0.05ال ة إحصائي ا  عند مستوى الد اللة )(، * د≥ 0.01ة إحصائي ا  عند مستوى الد اللة )** دال  

حمُ أشار  الن ائج ال معامل اارتباو للعالقة بين  قيمة  أن   ( إلى 33ول )د ة في الجوض 

( 0.59) ت بلغ قد  المعّلمينفي المدرسة وبين جودة أداء  المعّلمينتعامل المدير مع مس وى 

طردية  ، وهذا  دل على وجود عالقة (0.01) عند مس وى أقل من دالة إحصائية يمة ها  وهي ق

  أي  ، المعل مين درجة جودة أدا ي المدرسة وبين ف المعل مين تعامل المد ر مع مس وى بين موجبة 

رجة جودة د  في المدرسة  شكل إيجابي تحسن  المعل مينتعامل المد ر مع مس وى   كلما زاد أن  

 .  ، والعكس صحيحالمدارس ل ميمع أدا 

( بدالة  0.65) المعّلمجودة أداء وبين  بيئة العمل عامل اارتباو للعالقة بين مقيمة  ت بلغكما 

  بيئة العملدال ة إحصائي ًا بين طردية موجبة (، وهذا  دل على وجود عالقة 0.00ائية )صإح
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في المدرسة،  المعل ماد  جودة أدا    كلما كانت بيئة العمل أفمل ز أن   أي  ، المعل موجودة أدا  

 .  يحوالعكس صح

( بدالة  0.71) المعّلمجودة أداء وبين  السلوك االبتكاري بلد معامل اارتباو للعالقة بين و 

السلوا دال ة إحصائي ًا بين و  طردية موجبة(، وهذا  دل على وجود عالقة 0.00إحصائية )

أدا  جودة  زاد   السلوا ااب كاري   كلما زاد أن       محإه ، المعل مجودة أدا  وبين  ااب كاري 

 والعكس صحيح.  ،في المدرسة المعل م

ةالقياادة ين بر بلد معامل اارتبراو للعالقرة  وبشكل عام موجاودة أداء  االبتكارياّ فري المردارس  المعلاّ

ة ة الاانويرررر  ( بدالررررة إحصررررائية 0.70) المعل مررررينفرررري محافظررررة اليليررررل مررررن وجهررررة نظررررر  الحكوميرررر 

ةالقيرادة الر ة إحصرائي ًا برين د  طرديرة موجبرة(، وهذا  دل علرى وجرود عالقرة 0.00) وجرودة  ااب كارير 

مأدا   ة ةالاانويرر  فرري المرردارس  المعلرر  مسرر وى  مررا زاد   كل  أنرر      مررحإه ، فرري محافظررة اليليررل الحكوميرر 

ةللقيرادة  الاانوير ةرسرة مرد ري المردارس مما  الاانويرر ةي المردارس فر  المعلر م، زاد  جرودة أدا  ااب كارير 

  .، والعكس صحيحليلفي محافظة الي الحكومي ة
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

ومن  م اليروج  مجموعة  ، الحالية الد راسة إليها َتوصل ت ال ي  مناقشة للن ائج الفصل  ممن هذا 

 . من ال وصيا  وااق راحا  

 لدراسةأولً: مناقشة نتائج ا

ةرساة ماديري المادارس مّما درجةما : ولاأل الّسؤالمناقشة النتائج المتعلقة ب ة الثانوياّ  الحكومياّ

 ؟من وجهة نظرهم االبتكارّيةخليل للقيادة لفي محافظة ا ومديراتها

ةرسرررة مررد ري المرردارس مم ا درجررة أن  تبرري ن  ة الاانويررر  فررري محافظررة اليليرررل ومررد راتها  الحكوميرر 

ةاللقيررادة  ةللقيررادة  الكل يررةللدرجررة  الحسررابي   ، إه بلررد الم وسرر بدرجررة كبيرررةجررا    اب كاريرر   ااب كاريرر 

فررري  المعل مرررينتعامرررل المرررد ر مرررع )مرررن  كرررل  جرررا  قرررد و %(، 77.4( بنسررربة مئويرررة بلغرررت )3.87)

( ونسررربة مئويرررة 3.91فررري المركرررز األول  م وسررر  حسرررابي بلرررد ) و)السرررلوا ااب كررراري( (المدرسرررة

 .(العملبيئة ، تال  في المركز الااني )لكل منهما %(78.2بلغت )

 :اآلتي، عل  النحو االبتكارّيةت مناقشة مجاالت القيادة تمّ و 

 في المدرسة: المعّلمينتائج المتعلقة بمستوى تعامل المدير مع نمناقشة ال -أ

ةالاافررري المررردارس  المعل مرررينتعامرررل المرررد ر مرررع مسررر وى درجرررة الموافقرررة علرررى  أن  تبررري ن   نويررر 

تعامرل  لدرجرة الكل يرةللدرجرة  الحسرابي  ، إه بلرد الم وسر  كبيررة ت كانر  في محافظة اليليرل الحكومي ة

 %(.78.2( وبنسبة مئوية بلغت )3.91) درسةمفي ال المعل مينالمد ر مع 

 مناقشة النتائج المتعلقة بمستوى بيئة العمل: -ب
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فري محافظرة  الحكومير ة الاانوير ةالمدارس  بيئة العمل فيمس وى درجة الموافقة على  أن  تبي ن 

سرربة ن( وب3.80) بيئررة العمررل لدرجررة الكل يررةللدرجررة  الحسررابي  ، إه بلررد الم وسرر  كبيرررة ت كانرر  ليررلالي

 %(.76.0مئوية بلغت )

 مناقشة النتائج المتعلقة بمستوى السلوك االبتكاري: -ج

ة الاانويرر ةي المرردارس السررلوا ااب كرراري لمررد ر مسرر وى درجررة الموافقررة علررى  أن  تبرري ن   الحكوميرر 

 السرلوا ااب كراري  لدرجرة الكل يرةللدرجة  الحسابي  ، إه بلد الم وس  كبيرة ت كان ليليلفي محافظة ا

 %(. 78.2( وبنسبة مئوية بلغت )3.91)

رسررة القيررادة مم ا مرررورة  ومررد راتها وتعررزو الباحاررة هررذ  الن يجررة إلررى وعرري مررد ري المرردارس

ة ن، وكررذل  إلررى حرصررهم معل مرريهررم قرردوة للأن  مررن منطلررق  المعل مررينتطرروير أدا  مررن أجررل  ااب كاريرر 

ة رسررررة القيررررادةمم اعلررررى الظهررررور  مظهررررر القائررررد المب كررررر مررررن خررررالل  القررررادر علررررى حررررل  ااب كاريرررر 

 الشرررهراني اخ لفرررت مرررع ن يجرررة دراسرررة كرررل مرررن و المشررركال  واسررر يدام أسررراليب جد ررردة فررري العمرررل. 

 (.2015)  حرز هللا (، ودراسة 2012)  خليفة (، ودراسة 2018)  محمد ، ودراسة (2019)

طاتدراساة فاي لتختلف تقديرات أفراد عيناة اهل : الثاني الّسؤالمناقشة النتائج المتعلقة ب  متوساّ

ةلادى ماديري المادارس  االبتكارّيةالقيادة  درجة ة الثانوياّ الخليال فاي محافظاة وماديراتها  الحكومياّ

 (؟سنوات الخبرة، والمديريةو ، العلميّ ل المؤهو )الجنس،  باختالف

ؤاللمناقشة ن ائج   :المنباقة عن  فرضي ا  ال ت مناقشة ن ائجتم  الااني،  الس 

 

 (:1رقم ) لفرضّيةامناقشة نتائج 
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طا  وجود فروق ها  دالة إحصائية عدم إلى  الدراسة َتوصل ت  تقد را  أفراد بين م وس 

في   ومد راتها الحكومي ة الاانوي ةلدى مد ري المدارس  ي ةااب كار القيادة لدرجة لدراسة عينة ا

 . الجنس م غي رإلى  ُتعزى محافظة اليليل 

 المعل مريناتجرا   ااب كارير ةرسرا  مرد ري المردارس مم اا   شر وتعزو الباحاة هذ  الن يجة إلرى ت

المررردارس  مررريمعل  اخررر الف الجرررنس لرررم  رررؤ ر كرررون  أن  لرررى وكرررذل  إييرررز بيرررنهم، تم  هكرررورًا وإنا رررًا دون 

ة فرري المدرسررة. واتفقررت  نفسررها الظررروف العمليررة ويعيشررون ،  عررون  قرردر كبيررر مررن الاقافررة م    الاانويرر 

رإلررى  ُتعررزى ( ال رري أشررار  إلررى عرردم وجررود فررروق 2018)  مررد حم هررذ  الن يجررة مررع دراسررة   م غيرر 

)  حرز هللا ة دراسة . واخ لفت هذ  الن يجة مع ن يجاب كاري ةارسة المد رين للقيادة مم االجنس في 

ةرسررة القيررادة مم ا(  ال رري أشررار  إلررى وجررود فررروق فرري 2015 رإلررى تبعررًا  ااب كاريرر  الجررنس،  م غيرر 

رإلررى ( ال رري أشررار  إلررى وجررود فررروق تبعررًا 2004)  القسرروسودراسررة  رسررة مم االجررنس فرري  م غيرر 

ةالقيررادة  رسررة القيررادة مم افرري شررار  إلررى وجررود فررروق أ( ال رري 2006)  الشررمري راسررة ، ود ااب كاريرر 

 الجنس. م غي رإلى تبعًا  ااب كاري ة

 (:2رقم ) الفرضّيةمناقشة نتائج 

طا  ية ئالن ررائج وجررود فررروق ها  دالررة إحصررا أظهررر   ةمسرر وى القيررادة بررين م وسرر   ااب كاريرر 

ةلرردى مررد ري المرردارس  ة الاانويرر  رإلررى  ُتعررزى فرري محافظررة اليليررل  راتها ومررد  الحكوميرر  المؤهررل  م غيرر 

 .( كالوريوس فما دون )ة العلمي   مؤه التهمالذ ن  المعل مينوكانت الفروق لصالح ، العلمي  

يرة وال علريم دورا  ال دريبية ال ري تنظمهرا وزارة ال ربلالبرامج واوتعزو الباحاة هذ  الن يجة إلى 

لمرد ري المرردارس والياصررة  القيررادة ال عليميررة، والمفرا يم وااسرر راتيجيا  المعاصرررة ال رري ت مررمنها 

كفايرا  هذ  البرامج.. وال ي تسر هدف مرد ري المردارس وخاصرة ممرن تنقصرهم  عرا المرؤهال  وال

إلى أشار  إلى وجود فروق تبعًا ال ي  (2004) القسوس اسة ر . واتفقت هذ  الن يجة مع د ال ربوية
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 م غير رإلرى ود فرروق تبعرًا ( ال ي أشار  إلى وجر 2006)  الشمري  ، ودراسة العلمي  ل المؤه م غي ر

 .العلمي  المؤهل 

 (:3رقم ) الفرضّيةمناقشة نتائج 

طا   الدراسة إلى َتوصل ت  لقيادة  ا  درجةوجود فروق ها  دالة إحصائية بين م وس 

 م غي ر إلى  ُتعزى في محافظة اليليل  راتهاومد  الحكومي ة  الاانوي ة لدى مد ري المدارس  ااب كاري ة

 درجة ممارسةسنة فأكار( الذ ن كان  11وكانت الفروق لصالح أصحاب اليبرة ) ، سنوا  اليبرة

 ن وجهة نظرهم أعلى. م  ااب كاري ةفي محافظة اليليل للقيادة  الحكومي ة الاانوي ةمد ري المدارس 

أصحاب اليبرة العالية لد هم نظرة أدق وأشمل أل عراد  مينالمعل   أن  وتعزو الباحاة هذ  الن يجة إلى 

ةيررادة الق يمررا  حكررم الرردورا  ال دريبيررة ال رري أو ،  حكررم اليبرررا  الطويلررة فرري مجررال عملهررم ااب كاريرر 

 حررز هللا تفقرت هرذ  الن يجرة مرع دراسرة وا .ي مجال ادارة المدرسة وقيادتهااس هدف هم منذ عملهم ف

 (.2004)  القسوس (، ودراسة 2015)

 (:4رقم ) الفرضّيةناقشة نتائج م

طا   ة إلىالدراس َتوصل ت  القيادة  مس وى وجود فروق ها  دالة إحصائية بين م وس 

،  المد رية رغي  م  إلى  ُتعزى في محافظة اليليل  الحكومي ة الاانوي ةارس لدى مد ري المد  ااب كاري ة

  الاانوي ة مد ري المدارس  درجة ممارسةكان  ال يوكانت الفروق لصالح تربية وتعليم يطا 

 من وجهة نظرهم أعلى.  ااب كاري ةة اليليل للقيادة في محافظ الحكومي ة

إنشا ها حد اًا   تم  و  تربية وتعليم يطا وليدة العهد  مد رية أن  وتعزو الباحاة هذ  الن يجة إلى 

يعطي   مم امشاكلها أقل فإن  دارسها وطلب ها أقل مقارنة مع مد ريا  محافظة اليليل، لذا د موعد 

  (. 2016)   سلمان واخ لفت هذ  الن يجة مع دراسة  ،ااب كاري ةدة رسة القيامم االمد رين فرصة ل
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ؤالامناقشاااة النتاااائج المتعلقاااة ب  ةنوياااّ الثاالمااادارس  معّلمااايجاااودة أداء  درجاااةماااا : لاااثالثا لساااّ

 ؟من وجهة نظرهم في محافظة الخليل ومعلماتها الحكومّية

مجررودة أدا   درجررة أن   تبررين ةالافرري المرردارس  المعلرر  ة انويرر  فرري محافظررة اليليررل كرران  الحكوميرر 

 %(. 81.6( بنسبة مئوية بلغت )4.08) المعل مالكلي لجودة أدا   الحسابي  بلد الم وس   إه ، كبيراً 

ن يجة   المعل مينلدى  ال ربوي  لى ارتفاع مس وى ال دريب وال أهيل  جة إوتعزو الباحاة هذ  الن ي

ا الاانوير ةالمرحلرة  معل مريوخاصرة  ،ام وزارة ال ربية وال عليم بذل  م  اه انعكرس علرى جرودة أدا   ممر 

ضافة الى اه مام معلم الاانويرة العامرة ب طروير نفسر ، مرن خرالل البررامج الم احرة عبرر إ، المعل مين

 (، ودراسررة 2013) مرتجررى (، ودراسررة 2014) لررزعيما دراسررة واتفقررت هررذ  الن يجررة مررع  .نررت اان ر 

 (.2012) السهلي

طاتعيناة الدراساة فاي  تختلف تقاديرات أفارادهل : الرابع الّسؤالمناقشة النتائج المتعلقة ب  متوساّ

ةالماادارس  معّلماايجااودة أداء  درجااة ة الثانويااّ  اختالفلياال باا فااي محافظااة الخ ومعلماتهااا الحكوميااّ

 (؟سنوات الخبرة، والمديريةو ، العلميّ المؤهل و )الجنس، 

ؤاللمناقشة الن ائج الم علقة    :ن المنباقة عاآلتية  فرضي ا  ت مناقشة ن ائج التم  الرا ع،  الس 

 (:5رقم ) الفرضّيةمناقشة نتائج 

طا  وجود فروق ها  دالة إحصائية عدم إلى  الدراسة َتوصل ت  أدا  جودة  درجةبين م وس 

 . الجنس م غي رإلى  ُتعزى  في محافظة اليليل الحكومي ة ي ةالاانو في المدارس  المعل م

ًا وإنا رررًا، فهرررم يعيشرررون فررري بيئرررة هكرررور  المعل مرررينوتعرررزو الباحارررة هرررذ  الن يجرررة إلرررى تشرررا   ظرررروف 

لرى ضرافة اإ، المعلر مم شابهة، ويمارسون مهامهم بدرجة عالية من الجودة  غا النظر عن جرنس 

واتفقرت  ،مرد ري المردارس مرن كرال الجنسرين فتس هد ال عليم البرامج ال ي تنظمها وزارة ال ربية و  ان

 (.2012)  السهلي ، ودراسة (2013)  مرتجىالن يجة مع دراسة   هذ 
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 (:6رقم ) الفرضّيةمناقشة نتائج 

طا  لى وجود فروق ها  دالة إحصائية إ الدراسة َتوصل ت   دة أدا جو  درجةبين م وس 

، العلمي  المؤهل  م غي رإلى  ُتعزى  في محافظة اليليل الحكومي ة الاانوي ة في المدارس  المعل م

 . ( كالوريوس فما دون ) ة العلمي   مؤه التهملذ ن ا المعل مينوكانت الفروق لصالح 

 كالوريوس   العلمي  أصحاب المؤهل  المعل مينإحساس  ن  أوتعزو الباحاة هذ  الن يجة إلى 

نظرًا لوجود أصحاب المؤهل  إليهم، وضرورة إتقان المهام ال  دريسرورة بذل جهد في دون لم فما

لبذل مزيد من الجهد  العلمي  من يفوقهم في المؤهل مع  األعلى في المدرسة، فهم في تحد    العلمي  

، العلمي سد الفجوة تبعا للمؤهلها لال ي   لقون ال دريبية لبرامجمن خالل ا يماً أ، إل با  الذا  

 . ساليب فاعلةأ ضافة الى حرص هذ  الفئة على تطبيق اس راتيجيا  و إ

 (:7رقم ) لفرضّيةامناقشة نتائج 

طا   الدراسة إلى َتوصل ت   درجة جودة أدا وجود فروق ها  دالة إحصائية بين م وس 

وكانت  ،اليبرة سنوا   م غي رإلى  ُتعزى في محافظة اليليل  الحكومي ة الاانوي ةفي المدارس  المعل م

في المدارس  معل مال درجة جودة أدا سنة فأكار( الذ ن كان  11الفروق لصالح أصحاب اليبرة )

 من وجهة نظرهم أعلى. في محافظة اليليل  الحكومي ة الاانوي ة

أصحاب اليبرة الطويلة أكار جودة في أدائهم  المعل مين أن  وتعزو الباحاة هذ  الن يجة إلى 

هم خمعوا أن  إضافة إلى ، دة من الواقع الفعلي   م  م وخبراتهم الطويلة المس ه ل جاربنظراً ي ال  دريس

 (.2013) مرتجى واخ لفت مع دراسة ريب أكار  سبب مس ويا  خبرتهم الطويلة. لل د 
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 (:8رقم ) الفرضّيةمناقشة نتائج 

طا   الدراسة إلى َتوصل ت  أدا  جودة  درجةوجود فروق ها  دالة إحصائية بين م وس 

وكانت ، المد رية م غي رإلى  ُتعزى في محافظة اليليل  حكومي ةال الاانوي ة في المدارس  ل معالم

في  المعل مجودة أدا   درجةكان  ال يالفروق لصالح مد ريا  تربية وتعليم شمال اليليل ويطا 

 من وجهة نظرهم أعلى.  في محافظة اليليل الحكومي ة الاانوي ةالمدارس 

وتدريبهم   المعل مينشمال اليليل ويطا   ام مد ري ي م  ن يجة إلى اهال حاة هذ وتعزو البا

 المعل مين، وكذل  إلى م ا عة المشرفين ألدا  القيام  أدا  تدريسي أفملمرورة  وتحفيزهم 

 وتزويدهم ب غذية راجعة حول أدائهم كون هاتين المد ري ين حد ا ي اإلنشا . 

رسة  مّما درجتيبين  عالقة ارتباطية ت وجدل : هامسالخ ؤالالسّ مناقشة النتائج المتعلقة ب 

من وجهة   المعّلمينأداء  وجودة االبتكارّيةلقيادة ل ومديراتها الحكومّية الثانوّيةمديري المدارس 

 ؟ نظرهم

 المنبثقة عنه: (9رقم ) الفرضّيةمناقشة نتائج 

  مجااتهرا مرن جهرة رير ةااب كاالدراسة إلرى وجرود عالقرة طرديرة موجبرة برين القيرادة  َتوصل ت 

 في محافظة اليليرل مرن جهرة أخررى، حيرث  الحكومي ة الاانوي ةفي المدارس  المعل موبين جودة أدا  

ةالقيررررادة بررررين بلررررد معامررررل اارتبرررراو للعالقررررة  موجررررودة أدا   ااب كاريرررر  ةفرررري المرررردارس  المعلرررر   الاانويرررر 

  .(0.00لة إحصائية )بدا (0.70) المعل مينفي محافظة اليليل من وجهة نظر  الحكومي ة

ةرسررة المررد رين للقيررادة مم ا أن  وتعررزو الباحاررة هررذ  الن يجررة إلررى  أ نررا  فرري وااب كررار  ااب كاريرر 

ومواجهة ال حديا  والبحث  المشكال  في حل  ااب كاري ةالقيادة  أهمي ةقيادتهم لمدارسهم وإيمانهم  
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بة للقيررام  أعمررالهم ن بيئررة مناسر معل مررير للفررز ويروفكرل هررذا يح ،فري أسرراليب جيرردة مب كررة فرري العمررل

 .أيماً  ن مب كرينمعل ميو  ااب كاريً  ابدرجة عالية من الجودة واإلتقان، فالمد ر المب كر ييلق مناخً 

 ثانياً: التوصيات

 : اآلتيتوصي الباحاة فإن إليها الدراسة الحالية،  َتوصل ت من خالل الن ائج ال ي 

 . ااب كاري ةن هوي القدرا  ميمعل  لنوية لتقديم حوافز مادية ومع .1

زيرادة و  للعمرل علرى تحسرين بيئرة العمرل محافظرة اليليرلفري  الاانوي ةمد ري المدارس تشجيع  .2

 .ال عليمي ةام  الميرجا   م  ااه

 ل طوير أدائهم نحو الجودة واإلتقان. المعل مينتشجيع ال نافس بين  .3

كهم فررري ااب كرررار وإشررررا المعل مرررين مرررع ةلاانويررر  المرررد ري المررردارس ال فاعرررل اإليجرررابي  تعزيرررز .4

 . من أفكار اب كاريةفي جعب هم ما  ال عر ف إلىو 

القيرادة  تعزيرز مفهروممرن أجرل  ل بادل اليبرا   الاانوي ةمد ري المدارس ال واصل بين  تشجيع .5

 .المعل مينوإيجابياتها على جودة أدا   ااب كاري ة

ةفرري القيررادة تطرروير مهرراراتهم  ن أجررلريين مرر إعررداد دورا  تدريبيررة للقررادة ااب كررا .6 فرري  ااب كاريرر 

 جميع المجاا .

 في اتياه القرارا . المعل مينزيادة تفويا الصالحيا  وزيادة مشاركة  .7

ب نسررريق مرررن مد ريرررة ال ربيرررة وال علررريم  المعل مرررينعقرررد لقرررا ا  ونررردوا  برررين مرررد ري المررردارس و  .8

 .ااب كاري ة قيادةيها الوالحد ث عن األساليب اإلدارية الحد اة  ما ف

 قتراحات:ال

 ، القيام  الدراسا  اآلتية:هاوتوصيات تق رح الباحاة في ضو  ن ائج الدراسة الحالية

سا  في  الوظيفي  وعالق ها  جودة األدا   ااب كاري ةالقيادة  •  ال عليم العالي. مؤس 

 .الحكومي ةس لمدار في ا نالمعل ميال غيير لدى  مةاو مقفي الحد من  ااب كاري ةدور القيادة  •
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 في المدارس. ااب كاري ةسة دور ال كنولوجيا الحد اة في تعزيز دور القيادة درا •
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 المصادر والمراجع

 أول: المراجع العربية

مدور المشررررف فررري فلسرررطين فررري تطررروير أدا  (. 2002اآلغرررا، إحسررران؛ والرررد ب، ماجرررد. ) ، المعلررر 

ج فاي ضاوء ) منااه الّتدريس وطرق  لمناهجر الرابع عشر للجمعية المصرية لتمّ المؤ 

 ، المجلد األول.2002 وليو،  25-24، مفهوم األداء(

  دار المنهل(، عمان: 1و )، تنمية التفكير االبتكاري  (.2002. )األلوسي، صائب 

دريسألعمررا  هيئررة ي ال  دريسرر مسرر وى جررودة األدا   (.2018برردرخان، سوسررن سررعد الررد ن. )  ال رر 

ان جامعررة  ، البلقاااء للبحااول والدراسااات،  طلبررا  الجررودة الشرراملة لماً يررة وفقرر األهل عمرر 

21(2 :)169-193. 

  دار صفا  للنشرعمان: ، 1، واإلدارة المدرسية المعاصرة(. 2013البنا، هالة. )

كين تمّ دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى ال(. 2014البيطار، شيرين. )

ةالحكو غيااار  تاالمؤّسسااا فاااي  الاااوييفيّ  ، )رسرررالة ماجسررر ير غيرررر فاااي قطاااا  غااازة مياااّ

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

؛ وطعيمرررة، رشررردي؛ وسرررليمان، سرررعيد؛ والنقيرررب، عبرررد الررررحمن؛ وسرررعيد، محسرررن؛ حسرررن ،ي و اليالبررر 

لجاودة الشااملة فاي التعلايم باين (. ا2008والبندري، محمد؛ وعبد الباقي، مصطفى. )

رسيرة عمران: ، 1و، األساس والتطبيقاات  -اد تماّ عر االومعايي يزتمّ مؤشرات ال دار المر

 .والطباعة للنرشر وال وزيرع

دار عمران:  ،9001،زو ياّ إدارة الجودة الشااملة ومتطلباات التيهيال لأ (.2010.)فواز ،يمي م  ال

 .الك ب الحد ث  عالم
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ةرسااة القيااادة اممّ درجااة  (.2016. )جبرينري، سررماح حسررن علري الّتربااويين  لقااادةلاادى ا االبتكاريااّ

ر من وجهة نظر عماداء الكّلياات وراسااء األقساام األكااد ميين اباتخات القر  وعالقتها

ة، الفلسااطيّنية فااي الجامعااات ، )رسررالة ماجسرر ير غيررر منشررورة(، جامعررة الن جرراح الوطنيرر 

 .نابلس، فلسطين

لجاودة يير اوء معااء مدرسي مادة األحياء في ضا تقويم أدا(. 2013الجبوري، قحطان محمرود. )

، )رسرررالة ماجسررر ير غيرررر البيولوجياااةطلباااتهم وفقاااافتهم  الشااااملة وعالقتاااه بتحصااايل

 منشورة(، كلية ال ربية األساسية، الجامعة المس نصرية،  غداد، العراق.

 دريسالتاّ (. 2008جرادا ، عز ؛ وعبيدا ، هوقان؛ وأبو غزالة،  يفا ؛ وعبرد الطير ، خيرري. )

 . ال وزيعنشر و فا  للدار صعمان: ، الفعال

( . مرررد جهررراد؛ والرامينررري، فرررواز فررر ح َّللا  مجموعاااة راى  ،المااادير اإللكتروناااي(. 2016جمرررال، مح 

 .، دار الك اب الجامعي، غ زة، فلسطينودراسات معاصرة وأفكار

التجمعات السكانية في محافظة الخليل حسا  (. 2017الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني. )

 ، دولة فلسطين.نو  التجمع، وتقديرات أعداد السكان

ة ودورهاا فاي الّتغييار الّتنظيماي (.2016. )الحار ي، هاجر بن سعد  أطروحرة )، القيادة االبتكارياّ

 .  ياالر  عة ناي  العرب ية للعلوم األمنية، جام ،غير منشورة( دك ورا  

ادة (.2007. )حربي، قاسم بن عائرلال اداخل جديا  اإلدارة المدرساية الفاعلاة لمدرساة المساتقبل ما

 . مك بة المل  فهد الوطنية.الريا : ، لعالم جديد في القرن الحادي والعشرين

ةقياادة رساة المّمادرجاة (. 2015حرز هللا، ماجرد عبرد الكرريم. ) لادي ماديري المادارس  االبتكارياّ

للتغييار مان  المعّلماين ماةاو مقوعالقتها بدرجاة  عّمانالعاصمة  ةمحافظصة في الخا

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebroa.htm
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ة، جامعررة الشرررق ال ربويرر  ، )رسررالة ماجسرر ير غيررر منشررورة(، كليررة العلرروم وجهااة نظاارهم

 .عم اناألوس ، 

 .دار الفكرعمان: ، المدرسيةالشامل للمؤسسة  التربويّ التقييم (. 2011الحريري، رافد . )

 ين إلدارة التغييار وعالقتهاا بمساتوى الترباويّ رسة المشارفين مّماة درج. (2015)حسنين، محمد. 

رسررررالة ماجسرررر ير غيررررر ) ،ت غاااازةظاااااهم فااااي الماااادارس اإلعداد ااااة بمحافمعّلماااايأداء 

 ، فلسطين.الجامعة اإلسالمية، غزة (.منشورة

 يفيّ الاويالمعلومات اإلدارية المحوسبة فاي تحساين األداء دور نظم (. 2014خمر،  وسرف. )

هجرًا، )رسرالة ماجسر ير الجامعية للعلوم التطبيقية نماو الكّلية -ليات المتوسطةي الكف

غير منشورة(، البرنامج المش را بين أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى، غزة، 

 فلسطين.

سا  أربد: ، ارّيةالحقائ  االبتك (.2002اليطيب، أحمد. ) شرر حمادة للدراسرا  الجامعيرة للن مؤس 

 .ع  وزيوال

ة الخاصاااة للقياااادة رساااة ماااديري المااادارس الّثانوياااّ مّمادرجاااة (. 2015. )ي او عرررد خليفرررة، محمرررد 

انوعالقتها بدافعّية اإلنجاز لدى معّلميهم فاي  االبتكارّية ، )رسرالة ماجسر ير غيرر عماّ

 .العرب ية، األردن عم ان، جامعة والنفسي ةة ال  ربوي   ممنشورة،( كلية العلو 

القياااادة متعاااددة العوامااال لااادى ماااديري المااادارس  (.2018. )ي او البرررر  صرررالح اب سرررام ،الدهشررران

فاي مدارساهم مان وجهاة  التنظيمّيةوعالقتها بتوافر القيم  عّمانبالعاصمة  األساسية

يررة، جامعررة الشرررق  )رسررالة ماجسرر ير غيررر منشررورة،( كليررة ،المعّلماايننظاار  العلرروم ال  ربو 

 .، األردنعم اناألوس ، 
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دراسة تطبيقية علا  األجهازة  -الوييفيّ اإلبدا  اإلداري وعالقته باألداء  (.2003. )م  ترضا، حا

، )رسرررالة ماجسرر ير غيررر منشرررورة(، األمنيااة بمطااار الملاااك عبااد العزياااز الاادولي بجاادة

 ة العربية السعودية.جامعة ناي  للعلوم األمنية، الريا ، المملك

 بمحافظااات غاازة لاا دارة ةثانويااّ الارس رسااة مااديري ماادمّمادرجااة (. 2014) الررزعيم، محمررد.

)رسررررالة ماجسررر ير غيررررر منشررررورة،( . هممعّلماااايكين وعالقتهااااا بمسااااتوى أداء تمّ بااااال

 ، فلسطين.اإلسالمية، غزة الجامعة

 .دار الك اب الجامعين: العي ،3و ،التربويّ مبادئ علم النفس  (.2004. )الزغلول، عماد 

اااوبينين واياااز تمّ ممااادخل إلااا  تربياااة ال (.2003. )السررررور، ناديرررا ررررعمررران: ، 4و، لموها  دار الفكر

 .للطباعة والنشر وال وزيع

مفعاليااة جااودة أداء (. 2007سررعيد، فيصررل محمررد عبررد الوهرراب. ) مشااكلة  فااي الحااد ماان المعلااّ

تسااارب الطاااالب كماااا يراهاااا مشااارفو ومعلماااو المرحلاااة االبتدائياااة بمنطقاااة الباحثاااة 

ة ال ربوير  معيرة السرعودية للعلروم ر للجا ع عشر ،  حث مقدم في اللقا  السنوي الر التعليمّية

( 25-20والنفسررية، الجرررودة فررري ال علررريم العرررام، بريرررد : مركرررز الملررر  خالرررد الحمررراري، )

 .2007ار، أي  

ة، ن علرى وفرق مفهروم الجرودةمعل مريي للال  دريسر تقويم األدا  (. 2019مان. )سلمان، سل أهال  مجلاّ

 .517-494(: 24)1، البيت

التربياااة اإلساااالمية فاااي  معّلمااايي لالّتدريسااا مساااتوى األداء (. 2012) منيرر . السررهلي، عبرررد هللا

ةالمرحلااة   بدولااة الكوياات فااي ضااوء معااايير الجااودة ماان وجهااة نظاار المااديرين الثانويااّ
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. )رسررالة ماجسرر ير غيررر منشررورة(. كليررة العلرروم والمدرسااين األوائاال )راساااء األقسااام(

 .عم انة، جامعة الشرق األوس ، ال ربوي  

مااادى فاعليااااة وعدالاااة نظاااام تقياااايم أداء العااااملين فاااي الجامعااااات (. 2010جرررد. )ين، ماشررراه

ةوالاوالء والثقاة  الاوييفيّ الفلسطينية وأفره علا  األداء  اساة مقارناة باين ، در التنظيمياّ

، )رسالة ماجس ير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، الجامعة اإلسالمية واألزهر

 فلسطين.

فاي  الوييفيتقييم أفر الحوافز عل  مستوى األداء (. 2010. )ازق د الرر امد عبنادر ح ،أبو شرخ

. )رسرررالة ماجسررر ير غيرررر مااان وجناااة نظااار العااااملين الفلساااطينية شاااركة االتصااااالت

  شورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.من

ة لادى القاادة التّ مّمادرجة . (2006. )الشمري، سعد بن د بران ن فاي رباوييرساة القياادة االبتكارياّ

 .عم ان، )رسالة ماجس ير غير منشورة(، جامعة مؤت ة، العربّية السعودّ ةالمملكة 

كااااد ميين بجامعاااة بيشاااة للقياااادة رساااة القاااادة األمّمادرجاااة  (.2017) هراني، نرررورة صرررالح.الشررر  

ة دريس االبتكاريااّ ، )رسررالة ماجسرر ير غيررر منشررورة،( ماان وجهااة نظاار أعئاااء هيئااة التااّ

 .رب ية السعودي ةة العالمملكجامعة الباحة، 

 ية في الجامعرا  األردنيرةال  دريسا  ئلدى أعما  الهي الوظيفي  األدا   .(2011الصرا رة، خالد. )

ة،  سرا  األقسرام فيهرار  نظررالرسمية من وجهة  -601: (1)27، جامعاة دمشاق مجلاّ

652. 

رس سرررة حرررو مؤسن: عمرررا، أصاااول التنظااايم واإلدارة للمااادير المباااد  (.2005يرفي، محمرررد. )الصررر  

 .الدولية للنشر وال وزيع
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ان: 1و، واإلدارة المدرسااية التربااويّ اإلباادا  فااي اإلشااراف  (.2004. )طررافش، محمررود  دار ، عمرر 

 .الفرقران

عمران: ، تقويماه -استراتيجياته -مهاراته -الفعال تخطيطه الّتدريس(. 2011، عفت. )ي او الطن

 .دار المسيرة للنشر وال وزيع والطباعة

 ،مااوديالت تعليميااة( -ة للمعلاام )فااي التعلاايم الااذاتيالتربويااّ الكفاااءة (. 2011. )، برردوي الطيررب 

 ..للنشردار الجامعة الجد دة  :اإلسكندرية

 (. مشكال  ال  ريبة العمل ية كما  راها الط لبة المعل مون في تيصص معل م2016العبادي، حامد. )

، جامعرة لكّلياة الّتربياة ةلمياّ الع ةمجلاّ الصف وعالق ها  اتجاهاتهم نحو مهنة ال  دريس، 

 .81-58(: 1)5مصرات ، ليبيا، 

ياااار وأفرهااااا علاااا  أداء العاااااملين فااااي وزارة الصااااحة واقااااع إدارة التغي(. 2009عبيررررد، عرررروني. )

، )رسررالة ماجسرر ير غيررر منشرررورة(، الفلسااطينية، دراسااة حالاااة مجمااع الشاافاء الطباااي

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

ماااال القياد اااة الساااائدة لااادى ماااديري المااادارس نّ األ. (2012. )دةد شرررحافرررق أحمررر العجارمرررة، مو 

فااي محافظااة  المعّلمااينلاايم ماان وجهااة نظاار وعالقتهااا بمسااتوى جااودة التع الخاصااة

 .عم ان، ، جامعة الشرق األوس (ماجس ير غير منشورة )رسالة .العاصمة عماان

لمديري القطا  العام، دراسة  وييفيّ الداء اإلبدا  اإلداري وعالقته باأل(. 2009العجلة، توفيق. )

جامعرة اإلسرالمية، ، )رسالة ماجس ير غيرر منشرورة(، التطبيقية عل  وزارات قطا  غزة

 غزة، فلسطين.

ةالقيااادة  (.2018). أبررو عجرروة، عبرردهللا حسررين أحمررد  د ماان  االبتكاريااّ  مااةاو مقودورهااا فااي الحااّ

 .اإلسالم ية، غ زة، فلسطين جامعةة(، ال، )رسالة ماجس ير غير منشور الّتنظيمي الّتغيير



 

101 

 

دريسالجااودة الشااااملة والجدياااد فاااي (. 2009عطيررة، محسرررن. ) ان. التاااّ دار صرررفا  للنشرررر : عمرر 

 .وال وزيع

ةأفاار الثقافااة (. 2008عكاشررة، أسررعد. ) ، الااوييفيّ علاا  مسااتوى أداء مسااتوى األداء  التنظيميااّ

اجسر ير غيرر الة م، )رسر نفاي فلساطي Paltelدراسة تطبيقية عل  شاركة االتصااالت 

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

ان:  ،1و ،إعااداد ماادير المدرسااة لقيااادة الّتغيياار (.2003. )نتم   ن، منررى مررؤ عمراد الررد   مركررز عمرر 

 .الك اب األكاديمي

اد، ميسررم حسررن أحمررد. ةرسااة القيااادة مّمادرجااة (. 2019) عيرر  لاادى مااديري الماادارس  االبتكاريااّ

انمحافظة العاصامة ة في الخاص الثانوّية ةوعالقتهاا باالقيم  عماّ لاديهم مان  التنظيمياّ

، )رسرررالة ماجسررر ير غيرررر منشرررورة(، جامعرررة الشررررق المعّلماااينمشااارفين و وجهاااة نظااار ال

 ان.األوس ، عم  

ان: ،اإلدارة االستراتيجية، منظور منهجي متكامل(. 2007الغالبي، طاهر؛ وإدريس، وائل. )  عمر 

 .ل وزيعدار وائل للنشر وا

 .  للنشر وال وزيعإئرا عم ان: ،القيادة الفاعلة والقائد الفعال (.2009. ) ن، عمرغبا

ان، 1ووالتنظااايم  المنّظماااةنظرياااة (. 2000. )القريررروتي، محمرررد قاسرررم رررة : عمررر  دار وائرررل للطباعر

 .والنشرر

ااديري مدامّمالدرجااة  المعّلمااينتقااديرات  (.2004. )القسرروس، نبيلررة  سررام موسررى ااة ما ااهمرسا  رسا

ةدة للقياااا رسرررالة )، رسااااتمّماعااان تلاااك ال معّلماااينالوعالقتهاااا بدرجاااة رضاااا  االبتكارياااّ

 .ردن، جامعة مؤتة، األ(غير منشورة ماجسر ير

 .عم ان، . دار الفكر ناشرون وموزعون القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار(. 2010. )قند ل، عال 
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في محافظة  الاانوي ةمد ري المدارس لدى  كاري ةااب القيادة (.  2018محسن، من هى عبد الزهرة. )

 .49-34(: 7)29، كلية التربية للبنات مجّلةداد،  غ

المرحلااة  معّلماايدرجااة فعاليااة نظااام تقياايم األداء الساانوي ل(. 2013مرتجررى، نسرررين فرحررا . )

. )رسالة ماجسر ير غيرر ن من وجهة نظرهممعّلميلل الوييفيّ وعالقتها باألداء  الثانوّية

 معة اإلسالمية، غزة، فلسطين.الجا شورة(،من

ةرسة مشرفي المرحلة مّمادرجة (. 2017. )برين سلمان أحمد صا ،مزيد  بمحافظاات غازة  الثانوياّ

، )رسررررالة ماجسرررر ير غيررررر هممعّلماااايل الااااوييفيّ وعالقتهااااا بمسااااتوى األداء  لمهااااامهم

  منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

  كاملي من وجهةر جودة أدا  معل م الصف وفق المدخل المعا ي(. 2015المطلق، فرح سليمان. )

دراسة ميدانية في الحلقة األولى من مرحلرة ال علريم األساسري : ينال ربوي  نظر الموجهين 

 .142-91(: 1)31، جامعة دمشق مجّلة، مد نة دمشق في

مدور كليات التربية في تحقيق جاودة (. 2005منسي، محمرود. ) ر تم  مرؤ فري المقردم  ،  حرث المعلاّ

 .2005( نيسان، 14-10وادي، )الاالث، جامعة جنوب ال العلمي  

في تحساين  التربويّ استراتيجية مقترحة لالرتقاء بدور مركز التطوير (. 2014موسى،  اسرمة. )

 ، )رسالة ماجس ير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.المعّلمينأداء 

ود   ، 1، وحديثااااةبتكااااار المفاااااصيم والخصااااائا والّتجااااارب الة االإدار  .(2003. )نجررررم، نجررررم عبرررر 

 .دار وائل لل نشر وال  وزععم ان: 
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ةالقيادة التشاركية لادى ماديري المادراس (. 2017النمروطي،  وسرف. ) بمحافظاات غازة  الثانوياّ

، )رسرررررالة ماجسررررر ير غيرررررر منشرررررورة(، الجامعرررررة المعّلماااااينوعالقتهاااااا بمساااااتوى أداء 

 طين.ة، فلساإلسالمية، غز 

مركررز تطرروير األدا  لل نميررة القرراهرة: ، والتخطاايط االسااتراتيجيالتفكياار (. 2009هررالل، محمررد. )

 .والنشر

ان، إدارة الماااوارد البشااارية: مااادخل اساااتراتيجي(. 2003الهي ررري، خالرررد. )  للنشرررر  دار وائرررل: عمررر 

 .وال وزيع

 لمرري  العر تم  لمررؤ ، امالمعلااّ  اتجاهااات معاصاارة فااي تقااويم أداء(. 2002وهبرري،  السرريد إسررماعيل. )

دريسالرا رررع عشرررر للجمعيرررة المصررررية للمنررراهج وطررررق  ، 2002 وليرررو،  25 -24، ال ررر 

 المجلد الااني.
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 بصورتها األولية األدوات(: 1ملحق رقم )

  سم هللا الرحمن الرحيم 

                                                          

 كلية التربية

 الدراسات العليا

 خطاب التحكيم

 ..............................................حمرة األس اه/ الدك ور: .................

سة  :........................................................................المؤس 

 تحية طيبة وبعد:

لكم موفور الصحة، راجية من حمررتكم ال كررم  م مني ةً حر ال حيا  أحمرتكم  إلى أتقدم 
 :الموسومة برس ي الحالية ة  حث في دراأدا   يدامهاب حكيم ااس بانة المرفقة  غر  اس

ةالقياااادة  " ةلااادى ماااديري المااادارس  االبتكارياااّ ة الثانوياااّ فاااي محافظاااة الخليااال  الحكومياااّ
" وهلرر  اسرر كماًا لم طلبررا  فسااهم أنّ  المعّلمااينماان وجهااة نظاار  المعّلمااينوعالقتهااا بجااودة أداء 

 .ال عليمي ةدارة ليا / قسم اإلالع لدراسا  الحصول على درجة الماجس ير من جامعة اليليل / ا

 التحكيم: راو مح

 ا  الفقرا  للمجال. م  مدى ان •
 سالمة اللغة ووضوح المعنى. •
 إضافة فقرا  ترونها مناسبة. •
 الفقرا  المق رح حذفها. •

 نكم او لتعمع شكري وتقديري 
 الباحثة: شهد غسان الدويك
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 القسم األول: البيانات العامة:

 يأتي:  مم الذي   فق وحال   لكل بع اإلجا ة ال مر )×( داخ  رجى وضع إشارة  

 اى أن             الجنس:           هكر -1

 

 دراسا  عليا          فما دون   كالوريوس      :  العلمي  المؤهل -3
 

 سنة فأكار             11سنوا           6-10 فأقل  سنوا   5سنوا  اليبرة:     -4
 
 يطا      جنوب اليليل        وس  اليليل        ل اليليل شما :      المد رية -5
 

 االبتكارّية فانيا: القيادة 

مها المرد رون والعراملون، وال  ري رسرا  ال  ري يقرد  مم ا: هي مجموعرة مرن األفكرار والااب كاري ةالقيادة 
ركا ، الشررر  ز أهررردافمررري إلرررى ايجررراد عمليرررا  إداريرررة وطررررق وأسررراليب أكارررر فعاليرررة فررري إنجرررافتُ 
 (2004ع". )القسوس، م  ة وأكار خدمة للمجوال دوائر الحكومي   سا  المؤس  و 

 في المكان الذي ترا  مناسبًا:x)  رجى وضع إشارة )

  الرقم
 الفقرة

بدرجة 
 كبيرة
 جدا

بدرجة 
 كبيرة
 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة
 جدا

      سة لمدر في ا ينالمعّلمالمجال األول: تعامل المدير مع   
جعيُ   -1       .على القيام برأدا  مهرامهم  أسلوب م جدد المعل مين ش 

       .ااب كاري ة المعل مين أفكار   م   ه  -2

      لالب عاد عن تقليرد األخرين. المعل مين وج    -3

جع  -4 في طررح أفكرارهم لحرل المشكال  ال ي تواج    المعل مين ُيش 
 المدرسة. 

     

جعيُ   -5  يطري  لمواجهرة المشكال  ال ي  علرى ال مينلمعل  ا ش 
  .  وقع حدو ها
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  الرقم
 الفقرة

بدرجة 
 كبيرة
 جدا

بدرجة 
 كبيرة
 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة
 جدا

      . الاقرة الكبيررة فري قدراتهم المعل مين ُيشعر  -6

       .أ نرا  أدائهم لعملهم المعل مينيقلل الرقا ة المباشرة على   -7

       .ااب كاري ةن هوي القردرا  معل مييقدم حوافز مادية ومعنوية لل  -8

المدرسة  ن في تطوير إجررا ا  ل ميمعالفرصة لل   يح  -9
  .وأنظم ها

     

      المجال الثاني: بيئة العمل 
       .في صياغة ر ية واضحة للمدرسة المعل مينيشارا   -10

      في تحد د أهداف المدرسة.  المعل مينيشارا   -11

من تحد د أساليب الشرح في حصصهم   المعل مينيمكن   -12
  ية. الص

     

ون فري أدائهم على العمل  المعل م رتكز  يحرص على ان  -13
 الجماعي. 

     

جع  -14 تطور القيادة  المعل مين  اع بار  أحدال نافس برين  ُيش 
 .ااب كاري ة

     

جع  -15  مم ا المعل مينالعالقا  اإلنسانية بين إدارة المدرسة و  ُيش 
ع العملي ة ااب كاري ة   .ُيشج 

     

ل وفير  المعل مينسرلية بين ن المرح وال جو م لى خلقيعمل ع  -16
  .مناخ مشجع لإلبداع

     

      ن نظامًا ل قييم أدائهم.  معل مي وفر المد ر لل  -17

       .ب قييم أدائهم المعل مين رب  حوافز   -18

      المجال الثالث: السلوك االبتكاري  
       .لعملأدا  ا  يقدم المد ر اق راحا  وأساليب جد دة تساعد فري  -19

       .بنجاح األفكار واألساليب الجد دة فري العمل  م   ه  -20

يم ل  القدرة والكفا ة على اتياه القررارا  الهامة والحيوية    -21
  .وتحمل مسؤولياتها

     

يقدم العون والمساعدة ألصرحاب األفكرار والمق رحا  الجد دة   -22
  .في العمل
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  الرقم
 الفقرة

بدرجة 
 كبيرة
 جدا

بدرجة 
 كبيرة
 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة
 جدا

       .جد دة باقةر الواألفكايعبر عن المق رحا    -23

       .  يح المجال للحصرول علرى المعلومرا  الالزمة  سرعة  -24

       .رار م  ن المعلوما  الالزمرة ألدا  العمل  اسمعل مي وفر لل  -25

كن المعل مين من اتياه تم  الكافية ال ي  يفو  الصالحيا    -26
  .أ نا  العمل القرارا 

     

جع  -27        .المعل مينلدى  اري ةااب كفكرار واأللفردية المبادرا  ا ُيش 
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 المعّلمأداء جودة  الاا: 

مال ي  ؤد هرا  ال عليمي ةمجموعة العمليا  هي جودة األدا :   مرا  نمري  الر عل مل حسرين عمليرة  المعلر 
ةوزيررادة معررارفهم  مررا يحقررق أفمررل الميرجررا   هموميررول همواتجاهررات الط لبررةقرردرا   هلرر  ، و ال عليميرر 

ي ال  دريسر سرلفًا والموجهرة ل نفيرذ الموقرف  الميط طرة ال ر دريسملة من إجررا ا  مجموعة م كا باعت  ا 
 )راشرد،  ع. مر  وتلبي هرا لمطالرب المج الط لبة غية تحقيق أهداف محددة ت صف  إشباعها لحاجا  

(2007  

 الفقرة  
 بدرجة كبيرة 

 جدا 

بدرجة 
 كبيرة

 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة 

بدرجة 
 قليلة 

 دا ج

 
      المعلّم استراتيجيات التعليم لدى : لاألو المجال 

       .أختار أساليب وطرقًا بحيث تتناسب مع التقدم التقني وعصر المعرفة.  .1

 التعليمي ةفي المواقف  الط لبةوالتقنية التي يمتلكها  التعليمي ةأوظف الخبرات   .2

 ية. التعل م
     

      ية.ال عل م ال عليمي ةمواقف س ن اج في الاا مهارا  على اس يدام الط لبةأدرب   .3

      .ال  دريسأس يدم مهارا  ااس قرا  أ نا    .4

      .ال  دريسأ نا   نياو ال ع ال عل مأوظف اس راتيجية   .5

      أطرح قمايا تاير مهارة العصف الذهني لدى الطالب.   .6

      اراعي الفروق الفردية بين الم علمين.   .7

        الطال : لثانياال المج 

      في إدارة الموقف ال عليمي الصفي الط لبةأشارا   .8

      الحد اة. ال عليمي ةعلى اس يدام ال قنيا    الط لبةأدرب   .9

      تاير تفكيرهم وإبداعاتهم. أسئلة إلى الطلبةأوج    .10

      .ةيمي  ال عل  ماو تفكيرهم في ال عامل مع النشاطاأن  و  الط لبةأراعي قدرا    .11

      .الط لبةمي مهارا  ال واصل وااتصال بين أن    .12

      . واات صال الالزمة لل دريس البيئة الص ية المجهزة  أدوا  تقنية المعلوما    م  أه  .13

      وأفكارهم البنا ة. الط لبةأح رم آرا    .14
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      المعّلم : الثالثالمجال  

      الص ية.  غرفةيادة الأم ل  القدرة على إدارة ق  .15

      .ال عل مأعزز القيم وااتجاها  اإليجابية في ال عليم و   .16

      يز واإلبداع لدى الم علمين. م  أكشف عن مواطن ال  .17

      أشجع الم علمين على صناعة وإن اج المعرفة.  .18

      .للمعرفة العلمي ةأمارس دوري  اع باري مب كرًا ومطورًا   .19

      .حاًا وموجهاً ي ناقدًا وبا بار وري  اعأمارس د  .20

      أسعى نحو النمو المهني وم ا عة كل جد د.   .21

      التقويم : الرابعالمجال  

      .ال عليمي ةوحاجاتهم  الط لبةالقبلي عند  ال عل مأس يدم ال قويم ال شييصي ل حد د   .22

      . الط لبةأس يدم ال قويم البنائي في تقويم أدا    .23

      . الط لبةامي في تقويم أدا  ال قويم الي  يدم أس    .24

      في ضو  معا ير ال قويم. الط لبةأحلل ن ائج تعلم   .25

      أقدم تغذية راجعة مناسبة للطلبة عن مس وى تعلمهم في الوقت المناسب.  .26

      في ال قويم. الط لبةأراعي الفروق الفردية بين   .27

      .مةُمنظ  سجال   في الط لبةأو ق تقويم   .28

 

ؤالرا عا:   المف وح  الس 

 ؟ ااب كاري ةهنال  معوقا  للقيادة   أن  هل ترى 
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 (: األدوات بصورتها النهائية2ملحق رقم )

  سم هللا الرحمن الرحيم  

                                                          

 كلية التربية

 الدراسات العليا

 :  ة المح رمينممعل  ال /ل مالمعحمرة 

 تحية طيبة وبعد: 

ةالقيااادة   عنرروان: " الباحاررة دراسررةً  تجررري  ةلاادى مااديري الماادارس  االبتكاريااّ ة الثانويااّ فااي  الحكوميااّ

للحصـول "، فساهمأنّ  المعّلماينمان وجهاة نظار  المعّلماينمحافظة الخليال وعالقتهاا بجاودة أداء 

ةاإلدارة على درجـة الماجسـتير فـي  واإلجا رة  ،فقررة  عنايرة تامرة رم  قررا ة كرلال كر أرجرو  ،التعليميـ 

( فري المكران Xوهلر  بوضرع إشرارة ) ، كل صرراحة مكأي  وال عبير عن ر  ، كل دقة وموضوعية عنها

 ،بهررا ضررمن سررياق هررذا المقيرراس سرر عامل  سرررية تامررة ون معلومررا  سرر دل أي   أن  المناسررب. علمررًا 

  .فق العلمي  اس يدامها ألغرا  البحث   م  وسي

 ونكم لتعا وتقديري كري مع ش

 الباحثة: شهد غسان الدويك  
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 القسم األول: البيانات العامة:

 يأتي:  مم ا رجى وضع إشارة )×( داخل مربع اإلجا ة الذي   فق وحال   لكل  

 اى أن             الجنس:           هكر -1

 اسا  عليدرا          فما دون   كالوريوس      :  العلمي  المؤهل -3

 سنة فأكار          11سنوا            6-10فأقل  سنوا   5رة:        سنوا  اليب -4
 يطا     جنوب اليليل         وس  اليليل           المد رية:         شمال اليليل -5
 

 االبتكارّية فانيا: القيادة 

آلخرين، والقدرة قة  النفس واوالا، اري ةااب ك نم  قيادي   صف  البصيرة  هي :ااب كاري ةالقيادة 
على ال عامل مع مق ميا  ال غيير، والميل إلى ال جريب وال جد د والجرأة في إبدا  اآلرا  

 2006).)الشمري، والمق رحا  وميالفة النم  ال قليدي في العمل وال فكير

 في المكان الذي ترا  مناسبًا: x)  رجى وضع إشارة )

  الرقم
 المعّلمينمن وجهه نظر  المديرينلدى  ةاالبتكاريّ ة قيادعلق بالالفقرات تت

موافق 
 بشدة

 موافق
 

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      في المدرسة  المعّلمينالمدير مع المجال األول: تعامل  
جع  -1       على القيام برأدا  مهرامهم  أسلوب م جدد المعل مين ُيش 

      ي ةاب كار ا المعل مين أفكار   م   ه  -2

      األخرينتقليرد  المعل مين  عدم  وج   -3

جع  -4       المدرسة  في طررح أفكرارهم لحرل المشكال  ال ي تواج  المعل مين ُيش 

جع  -5         هاعلرى ال يطري  لمواجهرة المشكال  ال ي   وقع حدو  المعل مين ُيش 

       الاقرة الكبيررة فري قدراتهم المعل مين ُيشعر  -6

       أ نرا  أدائهم لعملهم المعل ميناشرة على الرقا ة المب  قللي   -7

       ااب كاري ةهوي القردرا   نمعل مي لل ومعنوية حوافز مادية يقدم  -8

       المدرسة وأنظم هافي تطوير إجررا ا   نمعل مي للالفرصة    يح  -9
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  الرقم
 المعّلمينمن وجهه نظر  المديرينلدى  ةاالبتكاريّ ة قيادعلق بالالفقرات تت

موافق 
 بشدة

 موافق
 

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      المجال الثاني: بيئة العمل  
       ةواضحة للمدرس  ية صياغة ر في  المعل مينيشارا   -10

      المدرسة في تحد د أهداف  المعل مينيشارا   -11

      الشرح في حصصهم الص ية  من تحد د أساليب المعل مينيمكن   -12

      على العمل الجماعيئهم فري أدا ون المعل معلى ان  رتكز يحرص   -13

جع  -14       ري ةب كاااادة تطور القي  المعل مين  اع بار  أحدال نافس برين  ُيش 

جع  -15 ع العملي ة  مم ا المعل مينو  المدرسةالعالقا  اإلنسانية بين إدارة  ُيش  ُيشج 
  ااب كاري ة

     

ل وفير مناخ مشجع  المعل مينجو من المرح وال سرلية بين  يعمل على خلق  -16
  لإلبداع

     

      ل قييم أدائهم  اً نظام نمعل مي لل  وفر المد ر  -17

       أدائهم ب قييم ل مينالمعحوافز   رب   -18

      المجال الثالث: السلوك االبتكاري  
       اق راحا  وأساليب جد دة تساعد فري أدا  العمل يقدم المد ر  -19

       بنجاح األفكار واألساليب الجد دة فري العمل  م   ه  -20

وتحمل   القدرة والكفا ة على اتياه القررارا  الهامة والحيويةيم ل    -21
  لياتهامسؤو 

     

       العون والمساعدة ألصرحاب األفكرار والمق رحا  الجد دة في العمليقدم   -22

       عن المق رحا  واألفكار الجد دة باقةيعبر   -23

       المجال للحصرول علرى المعلومرا  الالزمة  سرعة   يح   -24

       رارم    المعلوما  الالزمرة ألدا  العمل  اس نمعل مي  وفر لل  -25

أ نا   كن المعل مين من اتياه القرارا تم  الكافية ال ي حيا  الصال يفو   -26
  العمل

     

جع  -27        المعل مينلدى  ااب كاري ةالمبادرا  الفردية واألفكرار  ُيش 
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 المعّلمأداء جودة  الاا: 

مال ي  ؤد هرا  ال عليمي ةمجموعة العمليا  هي جودة األدا :   نمري  مرا  الر عل مليرة حسرين عمل  المعلر 
ةوزيررادة معررارفهم  مررا يحقررق أفمررل الميرجررا   هموميررول همواتجاهررات الط لبررةقرردرا   ، وهلرر  ال عليميرر 

ي ال  دريسر سرلفًا والموجهرة ل نفيرذ الموقرف  الميط طرة ال ر دريسباع مجموعة م كاملة من إجررا ا  ت  ا 
 )راشرد،  ع. مر  لمطالرب المج ي هراوتلب بةالط ل غية تحقيق أهداف محددة ت صف  إشباعها لحاجا  

(2007  

 فسهمأنّ  المعّلمينمن وجهه نظر  المعلّمينالفقرات تتعلق بجودة أداء  

موافق 
 بشدة

 موافق

 
غير  محايد

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

       أختار أساليب وطرقًا بحيث تتناسب مع التقدم التقني وعصر المعرفة.  .1

 التعليمي ةفي المواقف  لط لبةاتي يمتلكها ة الوالتقني  التعليمي ةأوظف الخبرات   .2

 ية التعل م
     

      يةال عل م ال عليمي ةعلى اس يدام مهارا  ااس ن اج في المواقف  الط لبةأدرب   .3

      ال  دريسأ نا   نياو ال ع ال عل مأوظف اس راتيجية   .4

      أطرح قمايا تاير مهارة العصف الذهني لدى الطالب   .5

      رة الموقف ال عليمي الصفيفي إدا  ط لبةالا أشار   .6

      الحد اة ال عليمي ةعلى اس يدام ال قنيا    الط لبةأدرب   .7

      تاير تفكيرهم وإبداعاتهم أسئلة إلى الطلبةأوج    .8

      ال عليمي ةماو تفكيرهم في ال عامل مع النشاطا  أن  و  الط لبةأراعي قدرا    .9

      الط لبة ااتصال بين صل و   ال وامي مهاراأن    .10

      واات صال الالزمة لل دريس البيئة الص ية المجهزة  أدوا  تقنية المعلوما    م  أه  .11

      وأفكارهم البنا ة الط لبةأح رم آرا    .12

      أم ل  القدرة على إدارة قيادة الغرفة الص ية   .13

      عل مال  يم و أعزز القيم وااتجاها  اإليجابية في ال عل  .14

      يز واإلبداع لدى الم علمين م  عن مواطن ال أكشف  .15

      للمعرفة العلمي ةأمارس دوري  اع باري مب كرًا ومطورًا   .16

      أمارس دوري  اع باري ناقدًا وباحاًا وموجهاً   .17
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 فسهمأنّ  المعّلمينمن وجهه نظر  المعلّمينالفقرات تتعلق بجودة أداء  

موافق 
 بشدة

 موافق

 
غير  محايد

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      أسعى نحو النمو المهني وم ا عة كل جد د   .18

      ال عليمي ةوحاجاتهم  لبةالط  قبلي عند ال مال عل   أس يدم ال قويم ال شييصي ل حد د  .19

      الط لبة أس يدم ال قويم البنائي في تقويم أدا    .20

      الط لبة أس يدم ال قويم الي امي في تقويم أدا    .21

      في ضو  معا ير ال قويم الط لبةأحلل ن ائج تعلم   .22

      المناسب  لوقتهم في اأقدم تغذية راجعة مناسبة للطلبة عن مس وى تعلم  .23

      في ال قويم الط لبةأراعي الفروق الفردية بين   .24

      ُمنظ مة في سجال   الط لبةأو ق تقويم   .25

 

 نكماو تعشاكرًة لكم 

 الباحثة: شهد غسان الدويك
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 مينادة المحكّ (: قائمة بأسماء السّ 3ملحق رقم )

 الجامعة االسم الرقم

 وحة القدس المف  امعةج شاهين أ.د. محمد عبد الف اح  1

 جامعة القدس المف وحة  أ.د. تيسير أبو ساكور  2

 جامعة القدس المف وحة  د. رجا  العسيلي 3

 جامعة اليليل  د. إبرا يم أبو عقيل  4

 جامعة اليليل  د. منال أبو منشار  5

 جامعة بولي كني  فلسطين  د. خالد قطوف 6

 جامعة اليليل  عابد ن   تم  د. حا 7

 وري جامعة خم  مرة ميا د. بالل 8

 جامعة بيت لحم  د. محمد زغارنة  9

 الجامعة األردنية  د. هاني الممور  10

 جامعة القدس  د. محمد سالم محمد عبد الرحمن  11
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 (: كتب تسهيل المهمة4ملحق رقم )
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 (: شهادة تدقيق الرسالة5ملحق رقم )

 


