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إقــــ

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان :

واقع ممارسة مديري املدارس اخلاصة للقيادة املوزعة وعالقته
جبودة حياة العمل من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات غزة
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة
إليه حيثما ورد ،وان هذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي
أو بحث لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

وأنــــــي أتحمــــــل المســــــكولية الكانونيــــــة األكااديميــــــة كاملــــــة حــــــال بــــــوت

ما يطالف ذلك.

اســــــم اليــــــــالبة:
التوقيـــــــــــــــــــــــــــع :
التــــــــــــــــــــــــــــاريخ :
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أ

اإلهداء
إلى حباً يحاكيه دعائي دائماً اللهم ال تحرمه من الجنة فهو لم يحرمني شيئاً في الدنيا ،إلى
صاحب القلب الكبير ،الوجه النضير ،تاج الزمان وصدر الحنان ،المثالي ،األمير ...
والدي العزيز

إلى حبيبتي ،سندي  ،عضيدتي ،أنا جزء من قلبها وهى كل القلب ،يا رب احفظها لي وأطل في
عمرها و ِأدم قلبها محباً راضياً نابضاً لي ،إلى من علمتني أن الحياة هي شيئان :راحة بين يديها،
وجنة تحت قدميها  ...والدتي الغالية

إلى سندى بعد هللا من اختارني من بين نساء األر

جميعهن ،اختارني أنا كي أكون أميرته

المدللة ،صغيرته ،جميلته ،حالله وزوجته  ...زوجي مراد
إلى من رآه قلبي وعشقه قبل أن تراه عيناي من حملته يداي واحتواه حضني وزرعته في عيناي
وحرسته في قلبي  ...ابنى عمر

إلى أحبة استوطنوا جنات روحي وتملكوا شغاف قلبي إلى أزهار النرجس التي تفي
 ...إخوتي وأخواتي

ونقاء
حباً
ً

إلى من حينما أتذكر أن مثله بجانبي أبتسم ،أفرح كثي اًر ،وأدعى هللا أن يبقيك لي أمداً ،ويشفيك
شفاء ال يغادر سقماً ...جدي الغالي
ً

إلى من لو كنت أملك أن أهديها عيناي لوضعتها بين يديها ،ولو كنت أملك أن أهديها قلبي
لنزعته من صدري وقدمته لها  ...خالتي ياسمين

إلى الذين تحملوا معي الصعاب ووقفوا بجانبي بكل معنى الكلمة دعماً ودعاه بالتوفيق والنجاح
 ...أهل زوجي

الباحثة


ب

شكر وتقدير
اس َ َٰيَ ِك َّن أ َ ْكث َ َ ُ ْم ََل
َّلل يَذُ فَ ْ
ض ٍ َع َى ينَّ ِ
الحمد هلل رب العالمين القائل في محكم التنزيل" :إِ َّن َّ َ
َ ْش ُك ُ نَ " ( نس)60 ,

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت
على ،شك اًر يليق بعظمتك وجاللك ،وأن أجمدك حمداً
ّ
كثي اًر مباركاً فيه ،على جزيل فضلك.
واعترافاً لكل ذي فضل بفضله ،أتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفان إلى جامعة األزهر العزاء،
وعمادة الدراسات العليا ،وعمادة كلية التربية ،وقسم أصول التربية والعاملين فيه ،والذين أتاحوا لي

فرصة اإلفادة من علم العلماء.
فعندما نرسم بريشة الوفاء لوحة ثناء يمتزج فيها ألوان الشكر والتقدير ،تكون لمشرفي القديرين،
الدكتور/محمد هاشم أغا والدكتور/محمود عبد المجيد عساف اللذان كان لهما الفضل بعد هللا

سبحانه وتعالى في إنجاز هذا العمل ،فلقد استأنست بهما وبتوجيهاتهما السديدة ،ونصائحهما
القيمة ،أطال هللا في عمرهما وجزاهما عنى خير الجزاء.
كما أتقدم بجزيل بالشكر والعرفان لعضو اللجنة الدكتور/فايز األسود ،والدكتور/فايز شلدان

اللذان تفضال بقبول مناقشة هذا العمل ،فإني محظوظة بهما ،وسيكون لمالحظتهما األثر الطيب

على إثراءهما.

كذلك أتقدم بالشكر إلى كافة المحكمين ألدوات الدراسة ،وأفراد العينة ،لما قدموه من مساعدة

وتعاون.

إن المقام ال يتسع لذكر كل من شاركوني هذا اإلنجاز ،فلهم مني كل التقدير والدعاء في ظهر

الغيب ،كل من أسدى إلى رأياً أو قدم لي نصيحة أو مشورة ،فجزاهم هللا عنى خير الجزاء.

إن كنت قد أصبت فهذا توفيق من هللا ونعمة ،وان كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان..
وهللا من وراء القصد..


ت

ملطص الادراسة
واقع ممارسة مادير المادارس الطاصة للكياادة الموزدة ودالقته بجوادة حياة العمل من وجهه
نظر المعلمين في محافظات غزة
إدادااد الباح ة /وفاء جمال أحماد الهور
إشراف:
اد .محمواد دباد المجياد دساف

اد .محماد هاشم آغا

هدفت الدراسة التعرف إلى درجات تقددير معلمدي المددارس الخاصدة لواقدع ممارسدة مدديريهم للقيدادة
الموزعدة وعالقتهددا بدددرجات تقددديرهم لجددودة حيدداة العمددل  ،ولتحقيددق ذلددك اسددتخدمت الباحثددة المددنه

الوصفي باألسلوب التحليلي.

وقامت الباحثة ببناء وتصميم استبانتين ،إحداها لقياس واقع ممارسة القيادة الموزعة وتتكون

من( )39فقرة موزعة على( )4مجاالت هي (:رؤية المدرسة ،المسئولية المشتركة ،الممارسات

القيادية  ،األعمال الفنية والبرنام التعليمي) ،والثانية لتحديد درجة تقدير أفراد العينة لجودة حياة

العمل وتتكون من( )42فقرة موزعة على ( )5مجاالت هي(:العالقات اإلنسانية في المدرسة،
البيئة المدرسية المادية اآلمنة ،الحوافز والمكافآت ،التحسين المستمر ،الميزة التنافسية).
ولقد تكونت عينة الدراسة من ( )378معلم ومعلمة من العاملين في المدارس الخاصة
ولكاد أظهرت الادراسة النتاكج التالية:
 -1الدرجددة الكليددة لممارسددة مددديري المدددارس الخاصددة للقيددادة الموزعددة مددن وجهدده نظددر المعلمددين
كانت عند وزن نسبي ( )%76.93أي بدرجة كبيرة.

 -2درجة التقدير الكلية لمستوي جودة حياة العمل من وجهه نظر المعلمين كانت عند وزن نسبي
()%70.96أي بدرجة كبيرة.

 -3توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوي داللددة (  )   0.05بددين متوسددطات درجددات
تقدددير أف دراد العينددة لواقددع ممارسددة مددديريهم للقيددادة الموزعددة توجددد فددي متغيددر الجددنس لصددال

(المعلم ددات) وس ددنوات الخدم ددة لص ددال الفئ ددة (أق ددل م ددن 5س ددنوات) بينم ددا ال توج ددد عن ددد نف ددس
المستوي تعزى لمتغير التخصص األكاديمي.


ث

 -4ال توجد فروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوي (  )   0.05بدين متوسدطات درجدات تقددير
أفراد العينة لجودة حياة العمل تعزى إلدى متغيدر الجدنس ومتغيدر التخصدص ،فدي حدين وجددت

فروق تبعاً لمتغير سنوات الخدمة لصال الفئة ( أقل من  5سنوات ) .

 -5وجددود عالقددة طرديددة موجبددة قويددة ذات داللددة إحصددائية بددين درجددة تقدددير أفدراد العينددة لممارسددة
مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة ودرجة تقديرهم لمستوى جدودة حيداة العمدل مدن وجهده
نظر المعلمين في محافظات غزة حيث بلغ معامل االرتباط (. )0.781

وفي ضوء تلك النتاكج اقترحت الباح ة مجمودة من التوصيات مرتبية بالنتاكج ومنها:
 -1نشر المفاهيم حول مضمون القيادة الموزعة ونشر ثقافتها بين المديرين للعمل على تطبيقها
في جميع المدارس.

 -2تعزيز المديرين والمعلمين الذين يقومون باستخدام نمط القيادة الموزعة ومقارنة أداءهم
األفضل على المستوي العام للمدارس باستخدام األسلوب المقارن باألفضل .
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مديري المدارس الخ اصة صالحيات أوسع تجعلهم يستطيعون من

وأعمال إدارية ومشاركتهم لها .


ج

المعلمين أدوار

Abstract
Practicing Distributed Leadership by the Principals of the Private
Schools and Its Relationship to Work Life Quality from Teachers'
Perspectives in Gaza Governorates
Preparing By: Wafaa Jamal Ahmed EL-hour
Supervision by:
Dr. Mohammed H. Agha

Dr. Mahmoud A.R Assaf

The study aims to identify the estimations of the private school teachers'
appreciations to the reality of their managers' practices and distributions
of their leadership as well as their correlations with the degrees of their
appreciations for the quality of work.
To achieve these objectives, the researcher used the descriptive analytical
method for the relevance of such studies to describe the phenomenon
which is the core of this analytical study and to analyze the data to come
up with the relationships among the variables.
The researcher built and designed two questionnaires. The first measures
the reality of the practice of distributed leadership which consisted of 39
items distributed on 4 areas: (the school's vision, shared responsibility,
leadership practices, artwork and tutorials). The second was used to
determine the degree of the respondents' appreciation to the quality of
working life and it consisted of 42 items distributed on 5 areas: (human
relations at the school, the school safety environmental material,
incentives and rewards, continuous improvement, and competitive
advantages).
The questionnaire sample of the researcher consisted of (378) male and
teachers on whom the study was conducted and their percentage
The study showed the following consequences:
1. The total degree of estimation for the private school managers' practice
of distributive leadership from the teachers' point of views were relatively
(76.93%), which was significantly great.


ح

2. The total degree of appreciation of the quality of work, from the
teachers' perspectives, was at a relative weight of (70.96%), which was
greatly significant.
3. There were significant differences at (   0.05 ) between the mean
scores of estimation respondents to the reality of the practices of their
managers of the distributed leadership due to the variable sex in favor of
the (female) managers , while there were no significant statistic
differences at (   0.05 ) among the mean scores of appreciation due to
the variable of specialization.
4. There were no significant differences at (   0.05 ) between the mean
scores of the respondents' sample estimation to the level of quality of
work in regard to the variables of sex and specialization, while some
significant differences were shown in regard to the variable of years of
service/experience (less than 5 years).
5. There was a strong positive correlation, which was statistically
significant, between the degree of the respondents' estimation for the
practices of the private school managers and their dispersed leadership
and the degree of appreciation for the quality of work from the teachers'
perspectives in the provinces of Gaza, where the correlation constant
level reached (0.781).
In light of these results, the researcher recommends the following specific
results:
1. Distribution of concepts about the validity of distributed leadership and
the dissemination of this significant and effective culture among school
managers to carry it out in all schools.
2. Promoting managers and teachers who are using the distributed
leadership style and to compare their performances with the best
performances in the overall schools, using the most possible and effective
comparative methods.
3. Backing up private school managers by giving them more power,
validity, and capacity to enable them grant roles to teachers and to share
them administrative workand other responsibilities and co-works.
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المكادمة
مشكلة الادراسة
فروض الادراسة
أهاداف الادراسة
أهمية الادراسة
حادواد الادراسة
مصيلحات الادراسة

الفصل األول
اإليار العام للادراسة
المكادمة :
يعد النظام التعليمي من األنظمة المهمة والحيوية للمجتمعات االنسانية ،كونه المسؤول عن اعداد

األجيال المتعلمة والمؤهلة لقيادة عملية التنمية واالرتقاء ،وكذلك المساهمة الفاعلة بشكل غير

مباشر في رقي االنسانية ،لذا فإن نجاح هذا النظام أو اخفاقه سوف يؤثر بشكل واض على

كافة القطاعات األخرى داخل المجتمع ،وكذلك على عالقة المجتمع بالمجتمعات األخرى ،على
اعتبار أن االستثمار في رأس المال البشري هو أعظم االستثمارات.
َولَ ّد تسارع الحياة وكثرة مشكالتها وتعقدها أشخاصاً مبدعين ال يستسلمون للواقع بسهولة ،جعلوا
معارك الحياة لذا فنحن
من المصطلحات العلمية الحديثة منجزات كبيرة تالئمهم في خو
بحاجة إلى أشخاص لهم تأثير بالغ في اآلخرين يرشدونهم و يوجهونهم إلى الطريق الصحي بما

يمكنهم من حل المشكالت ،ويؤثرون فيهم ليكونوا القدوة لهم وينتهجون طريقتهم في التعامل مع
المواقف التي تعترضهم ،وهذا ما أنت العديد من االجتهادات ذات األصول العلمية في قطاع
األعمال المختلفة كمحاولة للوصول إلى ما هو أفضل ،وعليه ظهرت أهمية القيادة في الحياة

وبوجه خاص في المجال التربوي واألكاديمي ،وأصبحت قلب العملية التربوية بحيث تعد أحد
المميزات الرئيسة التي يمكن من خاللها التمييز بين المؤسسات التربوية الناجحة وغير الناجحة،
وتحقيق ميزة تنافسية مختلفة.

فالقيادة هي عملية تأثير والهاب للحماس في األفراد ،للقيام بعملهم بطواعية بدون حاجة الي
استخدام السلطة الرسمية ،فالقيادة الحقيقية هي التي تستمد سلطتها الفعلية من شخصية القائد

وخبرته وقدرته على التعامل مع األفراد فتشكل الدافع الداخلي للقيام بالعمل من أجل تحقيق

أهداف المؤسسة (أبو العال.)72:2013،

كما أنها ليست مجرد نمط للتعامل مع األفراد ،وال مجرد طريقة للتصرف مع العاملين ،بل إنها
تعمل مع اآلخرين ومن خالل اآلخرين إلنجاز األهداف (دواني.)23:2013،
وعلى ذلك فإن هناك عالقة وثيقة بين النمط القيادي وفاعلية المؤسسات التربوية ونجاحها في
أداء رسالتها ،لذا فإن القائمين على تطوير التعليم وتحقيق االعتماد والجودة مطالبون بالبحث عن
القيادة أوالً وثم تطوير هذه القيادة بما يؤدي فعالية التعليم والعكس صحي (عبوي .)93:2010،
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ويوض جاميس وآخرون  )2007( James et alبأنه في اآلونة األخيرة تعددت أنماط القيادة

ومستوياتها ،ومن هذه األنماط القيادة الموزعة التي تعد اتجاهاً ونمطاً جديداً يحتوي على عنصر

جديد يتمثل في فهم من الذي يقوم بالقيادة وأين ومتى وذلك في ظل نظام قيادي ديناميكي يقوم
على الجماعة وليس القائد األوحد كما أنها تتضمن افتراضيات مختلفة بخصوص الطريقة التي
يستخدم بها القادة سلطتهم وبخصوص الطريقة التي ينبغي أن يرتبط بها أتباع القادة ،وبالطريقة

التي يرتبط بها القادة ببعضهم وبالعالم الخارجي) .(James et al , 2007:85

فهي ليست مجرد إعطاء اآلخرين مهام ومسؤوليات قيادية بل تعني التسليم واالعتراف بأن
الممارسات القيادية تتم من خالل التفاعل والتعاون المشترك بين العاملين.

(الزكي وحماد)470:2011 ،
ولكن وجهت العديد من االنتقادات للقيادة الموزعة باعتبارها مرادفة لمفهوم التفوي

 ،لكنها في

الحقيقة تحقق العديد من المزايا ،من أهمها :استكشاف الطاقات وحشدها باتجاه األهداف

المرسومة  ،وزيادة ثقة المعلمين بأنفسهم عند توليهم للمهام الموكلة اليهم  ،وتوفير مناخ مدرسي
يسوده الحب واأللفة بين المعلمين ،وأيضاً إفساح المجال للتنافس المحمود بين المعلمين من أجل

أداء أفضل  ،وكذلك زيادة التفاعل بين أهداف المعلم ،وأهداف المؤسسة التعليمية ،وزيادة الفاعلية
الذاتية لدى المعلمين تمكنهم من القيام بالمهام األخرى على أكمل وجه  ،وتعبئة المشاعر

واألحاسيس ورفع الفعالية الذاتية لدى المعلمين (أبو زر.)24:2015 ،

ويرى أنكونا وبوكمان  (2010( Ancona&Bockmanأن القيادة الموزعة قد أسهمت في تنمية

روح المبادرة لدى العاملين في المؤسسات ،األمر الذي ساهم في تحقيق الكثير من التطوير نتيجة
االهتمام بهم وبأفكارهم ومساهمتها في تحقيق الفهم والرؤية المشتركة لألهداف بين العاملين ،مما

أسهم في تعميق إحساسهم بأن لديهم حرية التصرف في طرح وتطبيق طرق جديدة تسهم في
تحقيق األهداف ).(Ancona & Beckmann ,2010:11

ولما كان نجاح المؤسسة في أداء رسالتها وتحقيق رؤيتها يعتمد كل االعتماد على مدى توفر

المناخ الداعم لذلك ،واعتدال الثقافة التنظيمية ،كانت جودة حياة العمل هي المحرك الرئيس في
دفع عجلة االبداع والتقدم.

ويرى جوبتا وشارما )2011( Gupta& Sharmaبأن جودة حياة العمل مفهوم واسع يغطى

مجموعة متنوعة من التقنيات ،النظريات ،وأنماط اإلدارة التي تصممها المؤسسة لجعل العاملين
3

أكثر مسئولية واستقاللية من المعتاد ،كما تعتبر كامل مهم للمؤسسات لالستمرار ،وجذب

العاملين واالحتفاظ بهم (.)Gupta&Sharma,2011:79

لقد بدأ االهتمام في الموارد البشرية بشكل واض في الثلث األخير من القرن السابق وذلك على
مستوي موقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي من جهة ومن جهة أخري بالمورد البشري
نفسه وتعددت الدراسات واألبحاث في مجال جودة حياة العمل للفصل بين الجدل القائم باالهتمام

بالمورد البشري أو االهتمام بالعملية االنتاجية وكيفية التوازن بينهما (شبات.)2:2011،

ونظ اًر لخصوصية الهيكل التنظيمي للمدارس الخاصة بشكل عام ،وفي محافظات غزة بشكل

خاص ،والتي لها نظام عمل ولوائ وقوانين تختلف عن المؤسسات التربوية األخرى .ذات التبعية
الحكومية أو التابعة لوكالة الغوث الدولية حيث يعتقد البع

بسبب طول فترة الدوام ،وانخفا

أن مساوئها أكثر من محاسنها

رواتب العاملين فيها مقارنة بالمدارس التابعة للحكومة أو

لوكالة الغوث ،إال أن توفر األساليب والتقنيات والحياة البيئية المريحة لهم تغطي بع
التي يمكن أن يشعر بها المعلمون .

الفروقات

فاإلحساس بجودة الحياة العملية من القضايا المهمة في حياة اإلنسان نظ اًر ألنها نقطة البداية،
فكثير من المشكالت التي يمكن أن يعانيها ويعيشها ويشكو منها العاملين ،مما يترتب على

إحساس الفرد بانخفا

مستواها ،ومشكالت عديدة في حياته كاإلكتئاب والعزلة االجتماعية

والوحدة النفسية (عراقي وآخرون.)33:2005،

وتعد جودة حياة العمل من القضايا اإلدارية التي احتلت مكاناً متمي اًز في أدبيات إدارة الموارد

البشرية والسلوك التنظيمي ،نظ اًر ألنها مفهوم يحتوي على العديد من العناصر التي تحمى أداء

المؤسسات مباشرة وتؤثر عليها ،وهذا المفهوم رغم أنه قد يبدو مقتص اًر على البيئة المباشرة

للعمل ،إال أنه يالمس الحياة الشخصية للعاملين والتي إن لم يتم مراعاتها فإنها بالقطع تلقى
بأثرها السيء على أداء العاملين ،ومن ثم على أداء المؤسسات التي يعملون بها.
وهذا ما أثبتته بع
ط ا

معن

الدراسات ،مثل دراسة دسوقي( )2015التي أظه

ب ن م ت ى يمها

(جاد الرب)240:2008،
ج ا عالق

تباط

ب ن م ت ى ج ا ح ا يعم  ،ودراسة نصار

إلا

( )2013التي أظهرت نتائجها وجود عالقة بين جودة حياة العمل وتنمية االستغراق الوظيفي في
المؤسسة.

وكون نجاح آية مؤسسة مرهوناً بمدى تحقيق األهداف المخطط لها ،فإن دور القادة اإلداريين

يتمثل في العمل على اتخاذ ق اررات ذات جودة لتبقي مؤسساتهم جديرة بحق التواجد مستقبالً  ،كما
أن هذا الدور مرهون باألنماط القيادية التي يمارسونها  ،فهناك من يستخدم القيادة الديمقراطية
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والتي تحرص كل الحرص على مشاركة المعلمين في اتخاذ القرار  ،وهناك القيادة األوتوقراطية

والتسلطية التي تهتم بإنجاز األعمال مع االستبداد بالرأي والمركزية في اتخاذ القرار  ،وهناك
أيضاً القيادة الترسلية والتي تحرص على إعطاء المدرسين قد اًر واسعاً من الحرية في ممارسة

أعمالهم وتترك جميع المسئوليات للمدرسين (آل ناجي .)79:1996 ،

ولنجاح برام جودة حياة العمل يجب من العاملين الفرصة للمساهمة في وضع األهداف واتخاذ

الق اررات وتشجيعهم علي المشاركة في حل المشكالت ،وكذلك اإلحساس باألمان الوظيفي والذي

ينعكس عليهم بصورة إيجابية ف ممارساتهم اإلدارية سواء داخل بيئة العمل أو خارجها .

(المغربي)13:2007،
وقد أثبتت العديد من الدراسات هذه العالقة ،ومنها على سبيل المثال ،ال الحصر دراسة (أبو

زر )2015،و(أبو حسب هللا )2014،و(خليفة )2013،و(الشتري )2010،و( Duif et

 )al,2013و ( )Abo Nayeem,2011وهذا على سبيل المثال ال الحصر ،التي أكدت على
أهمية القيادة الموزعة ودورها في تحقيق المهام الموكلة للعاملين وقدرتها على رفع روح المبادرة

والدافعية .

عطفاً على ما تفدم ،واستكماالً لجهود بع

الباحثين في هذا المجال المرتبط بدراسة العالقة بين

القيادة الموزعة وجودة حياة العمل ،ونظ اًر لحساسية النظرة المجتمعية لدور المدارس الخاصة،
باعتبارها بيئة تختلف من حيث المكونات ،كانت فكرة هذه الدراسة التي تبحث في العالقة بين

القيادة الموزعة وجودة حياة العمل في المدارس الخاصة.

مشكلة الادراسة وتساؤالتها :

تزايد اهتمام المجتمعات في اآلونة األخيرة بمستوي الفعالية للمؤسسات التعليمية بشكل عام

والمؤسسات الخاصة بشكل خاص ،نظ اًر لتعاظم دورها في تحديد مستقبل المجتمع .وقد أكدت

العديد من المؤسسات التي تعنى بالشأن التعليمي في مشروعاتها الداعمة للبنية التعليمية في دول
العالم الثالث على أهمية ابراز الجانب القيادي للعاملين ،وتحسين جودة حياة العمل ،وعليه تتحدد

مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :

ما واقع ممارسة مادير المادارس الطاصة للكياادة الموزدة ودالقته بجوادة حياة العمل من
وجهه نظر المعلمين في محافظات غزة ؟
وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية :
 -1ما درجة تقدير معلمي المدارس الخاصة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة ؟
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 -2هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوي داللة() α ≥0.05بين متوسطات درجات تقدير

أفراد العينة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة تعزى إلى المتغيرات (:الجنس ،سنوات الخدمة،

التخصص األكاديمي).

 -3ما درجة تقدير معلمي المدارس الخاصة لجودة حياة العمل في مدارسهم ؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوي داللة ( ) α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لجودة حياة العمل في مدارسهم تعزى إلى المتغيرات( :الجنس  ،عدد سنوات

الخدمة  ،التخصص األكاديمي) ؟

 -5هل توجد عالقة ارتباطية داللة احصائياً عند مستوي ( ) α ≥0.05بين درجة تقدير أفراد العينة
لواقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة ودرجة تقديرهم لجودة حياة العمل؟
فروض الادراسة :
ينبثق عن السؤال الثاني الفرضيات التالية:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α ≤ 0.05بينمتوسطاتدرجاتتقديرأفراد
العينةلواقعممارسةمديريهمللقيادةالموزعةتعزىإلىمتغيرالجنس(معلم,معلمة).

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي (  )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير
أفرادالعينةلواقعممارسةمديريهم للقيادةالموزعةتعزىإلىمتغير سنوات الخدمة (أقل من 5

سنوات  10-5 ،سنوات  ،أكثر من  10سنوات ) .

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α ≤ 0.05بينمتوسطاتدرجاتتقديرأفراد
العينةلواقعممارسةمديريهم للقيادةالموزعةتعزىإلىمتغير التخصص األكاديمي (علمي ،
إنساني  ،شرعي ).

وينبثق عن السؤال الرابع الفرضيات التالية :

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي (  )α ≤ 0.05بينمتوسطاتدرجاتتقدير
أفرادالعينةلجودةحياةالعملفيمدارسهمتعزىإلىمتغير الجنس (معلم ،معلمة).

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي (  )α ≤ 0.05بينمتوسطاتدرجاتتقدير
أفراد العينة لجودة حياة العمل في مدارسهم تعزى إلى متغير سنوات الخدمة (أقل من 5
سنوات  10-5 ،سنوات  ،أكثر من  10سنوات ) .

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α ≤ 0.05بينمتوسطاتدرجاتتقدير
أفرادالعينةلجودةحياةالعملفيمدارسهم تعزىإلىمتغيرالتخصص األكاديمي (علمي ،
إنساني  ،شرعي ).
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وينبثق عن السؤال الخامس الفرضية التالية:
 -1توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائياً عند مستوي ( ) α ≥ 0.05بين درجة تقدير أفراد
العينة لواقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة ودرجة تقديرهم لجودة حياة

العمل.
أهاداف الاد ارسة :
هدفت الدراسة إلى :
 -1التعرف إلى درجة تقدير معلمي المدارس الخاصة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة .

 -2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى (  )   0.05بين
متوسطات درجات تقدير معلمي المدارس الخاصة لممارسة مديريهم للقيادة الموزعة تعزى

للمتغيرات ( الجنس ،سنوات الخدمة ،التخصص األكاديمي).

 -3التعرف إلى درجة تقدير معلمي المدارس الخاصة لجودة حياة العمل في مدارسهم.
 -4الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تقدير معلمي

المدارس الخاصة لجودة حياة العمل في مدارسهم تبعاً لمتغير ( الجنس  ،سنوات الخدمة،
التخصص األكاديمي)

 -5تحديد العالقة بين درجة تقدير أفراد العينة لواقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة
الموزعة ودرجة تقدير أفراد العينة لجودة حياة العمل.

أهمية الادراسة :

تنبثق أهمية هذه الدراسة من :

 -1أهمية الموضوع :

 أهمي ة مدخل القيادة الموزعة من حيث كونها أحد أنماط القيادة التي تسم بالمشاركة الواسعةللمعلمين في اإلدارة المدرسية ،وأهمية جودة حياة العمل من حيث عالقتها بمستوي األداء

والفعالية للمعلمين واسهامها في تحقيق اإلنتاجية والوالء للمؤسسة التربوية وتقوية العالقات

بداخلها.

 رفد المكتبة بدراسة األولى من نوعها –في حدود علم الباحثة -نظ اًر لقلة الدراسات التربويةذات العالقة بالقيادة الموزعة وجودة حياة العمل.

 -2أهمية تطبيقية :

يمكن أن يستفيد من نتائ الدراسة كل من:

 طلبة الدراسات العليا في إجراء دراسات مشابهة وتطبيقها على فئات وبيئات مختلفة.7

وزرة التربية والتعليم العالي ،من حيث أنها تعتبر دراسة تقييمية
 مديرو المدارس الخاصة في اللعمل.

 الباحثون والمهتمون في مجال االدارة التربوية وتطبيقاتها العملية.حادواد الادراسة :
اقتصرت الدراسة على الحدود التالية :

 -1حاد الموضوع  :التعرف إلى واقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة المتمثل
في المجاالت ( :رؤية المدرسة ،المسئولية المشتركة ،الممارسات القيادية ،األعمال الفنية
والبرنام

التعليمي) وعالقته بجودة حياه العمل المتمثلة بالمجاالت (العالقات اإلنسانية في

المدرسة ،البيئة المدرسية المادية اآلمنة ،الحوافز والمكافآت ،التحسين المستمر ،الميزة التنافسية).

 -2الحاد المكاني  :محافظات غزة .

 -3الحاد المؤسسي  :المدارس الخاصة.

 -4الحاد البشر  :عينة ممثلة من المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة.

 -5الحاد الزماني  :تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي
األول(. )2017/2016

ساادساً  :مصيلحات الادراسة :

الكياادة الموزدة :

تعرفها اليعكوبية ( )2014بأنها ":مدخل قيادي إجرائي يقوم على توزيع عدد من األدوار
القيادية الرسمية وغير الرسمية على المعلمين  ،واإلداريين وذلك من خالل تفوي

السلطة

والمشاركة في صنع القرار واتخاذه وممارسه األنشطة المدرسية  ،وتفعيل الشراكة المجتمعية
بهدف تطوير األداء المدرسي" ( اليعقوبية.)5:2014،

وتعرفها طليفة ( )2013بأنها ":مدخل إجرائي يقوم على من

مديري المدارس عدداً من

األدوار الرسمية لمعلميهم ،وذلك من خالل المشاركة في تحقيق أهداف المدرسة وتحسين أدائها

وتطويرها" (خليفة. )9:2013،

تعريف المؤتمر الويني للمجالس التشريعية ()NCSL,2007
هي المشاركة في القيادة داخل المؤسسة ،ويمكن النظر إليها اعتبارها ايماناً بفكرة الفريق القيادي
واالعتقاد بأن السلطة أو القيادة ينبغي أال ترتكز في يد شخص واحد بل تصب متاحة للجميع ،

كما تقوم فكرة القيادة الموزعة على حاجة المؤسسات التربوية إلى المزيد من القيادة عن ذي قبل
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ألنها أصبحت أماكن أكثر تعقيداً في إدارتها وقيادتها بما يدعو إلى نبذ أساليب القيادة التقليدية
التي ترتكز على فكرة القائد األوحد  ،وتبنى أساليب قيادية أكثر ديمقراطية .

()NCSL,2007:16

وتعرفها الباح ة إجراكياً بأنها:

المشاركة في القيادة داخل المدارس الخاصة  ،ويمكن النظر إليها باعتبارها ايماناً بفكرة الفريق
القيادي واالعتقاد بأن السلطة أو القيادة ينبغي أال ترتكز في يد شخص واحد بل تصب متاحة
للجميع  ،بما يدعو إلى نبذ أساليب القيادة التقليدية التي ترتكز على فكرة القائد األوحد  ،وتبنى

أساليب قيادية أكثر ديمقراطية من وجهه نظر المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة في
محافظات غزة.

وتبنت الباح ة هذا التعريف كونه أكثر شموالً ومالئمة مع موضوع الدراسة ،وذلك في المجاالت
( :رؤية المدرسة ،المسئولية المشتركة ،الممارسات القيادية ،األعمال الفنية والبرنام التعليمي)

والتي تحدد من خالل استجابات أفراد العينة على االستبانة المصممة في هذه المجاالت إلى

الدرجة الكلية.

جوادة حياة العمل :

تعرفها حيران ( )2014بأنها ":السياسات واإلجراءات والعمليات التي تنفذها المؤسسة بهدف
تطوير وتحسين حياة العمل والشخصية للعاملين فيها الذي ينعكس بدوره على أداء المؤسسة

واألفراد إيجابياً وبذلك تحقق المؤسسة أهدافها وتطلعاتها وفي نفس الوقت تلبي وتشبع رغبات

عامليها  ،مما يضمن استم اررية نجاح المؤسسة وحصانتها ضد الكثير من المؤسسات".

(حيران)38:2014 ،
ويعرفها كال من اندمثي و كامالري  )2012( Indumathy&Kamalrayبأنها ":التوجه الذي
يعتبر الموظفين إحدى أصول المنظمة بدال من اعتبارهم تكلفة عليها ويفتر

هذا التوجه أن

أداء الموظفين يكون أفضل عند السماح لهم بإدارة عملهم بأنفسهم والمساهمة في اتخاذ القرار هذا

التوجه يحفز الموظفين بتلبيه احتياجاتهم الفسيولوجية إلي جانب احتياجاتهم االقتصادية" .

)(Indumathy&Kamalray,2012:265

وتعرفها الباح ة اجراكياً بأنها:

مجموعة العمليات التي تنفذها المدرسة بهدف تطوير وتحسين الحياة الوظيفية للمعلم في
المدارس الخاصة بمحافظات غزة  ،وتحديد العالقة بين المعلم وبيئته من خالل البعد االنساني
والتي تظهر بمجملها الرضا العام عن األداء والتي تم الحصول على درجة تقديرهم لها في
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المجاالت( :العالقات اإلنسانية في المدرسة ،البيئة المدرسية المادية اآلمنة ،الحوافز والمكافآت،

التحسين المستمر ،الميزة التنافسية).

المادارس الطاصة :

أية مؤسسة تعليمية أهلية أو أجنبية غير حكومية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو ينفق

عليها فرداً أو أفراداً أو جمعيات أو هيئات فلسطينية أو أجنبية.

(و ازرة التربية والتعليم العالي)2:2012،

محافظات غزة:

الجزء من السهل الساحلي الفلسطيني ،الذي تبلغ مساحته ()365كم 2ويمتد على الساحل الشرقي
للبحر األبي

المتوسط بطول ()45كم ،وبعر ()12-6كم ،والذي تم تقسيمه مع قيام السلطة

الوطنية  5محافظات ،وهي  (:شمال غزة ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رف ).

(و ازرة التخطيط والتعاون الدولي)14:1997،
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يفص يثاني
إلطا ينظ ي ي ا
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الفصل ال اني
اإليار النظر للادراسة
المحور األول  /الكياادة الموزدة
تمهياد :
يتسم العصر الذي نعيشه بسرعة التغير ،والتراكم المعرفي ،وانتشار وسائل االتصال ،وسهولة
الحصول على المعلومات ،حيث فرضت علينا الحياة بتسارعاتها العلمية والعملية أن يكون هناك

مجموعة من األشخاص يتسمون بالفكر المبدع ،واإلنتاج المبتكر ،وإلنتاج مثل هذا النوع من

األفراد نحتاج إلى مؤسسة عصرية تؤدي أدوارها التي يتوقعها المجتمع  ،وفي ظل ما يتعر

له

المجتمع الفلسطيني من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية  ،وتحديات وصعوبات تضفى
عليه الخصوصية  ،وتداخل المفاهيم وتضاربها  ،كانت الحاجة إلى القادة الملهمين القادرين على

التأثير في اآلخرين .
فمددن المشددهور أن القيددادة ( )Leadershipليسددت قدددرة خارقددة ،والقددادة ليس دوا سدداللة خاصددة مددن
البشددر قددادرة علددى تحقيددق مددالم يسددتطيع اآلخ درين مهمددا فعل دوا أن يددأتوا بدده ،ولكددن فددي المقابددل وفددى

نفد ددس الوق د ددت ف د ددإن القي د ددادة تمث د ددل توص د دديفاً وظيفيد د داً كال د ددذي نج د ددده ف د ددي نظ د ددام وص د ددف الوظ د ددائف،

فه ددي ذل ددك المد دزي الفري ددد م ددن الق دددرات الخاص ددة للقائ ددد وم ددن الظ ددروف الت ددي ت ددوفر ال دددور للقائ ددد
والعدداملين الددذين يعددززون القائددد بالقدددرة علددى القيددام باألشددياء الجديدددة أو تحقيددق مددالم يتحقددق فددي

السابق (نجم.)21:2011،

وعلى الرغم من أن كل فرد لديه القدرة على القيادة فإنه ليس بإمكان أي فرد أن يصب قائداً

جيداً ،فمن يريد أن يكون قائداً ،يعمل جاهداً على تحقيق ذلك دون اعتبار لعمره ،وال جنسه ،وال

عرقه ،وال جنسيته ،فالقيادة تعتمد على اإلدارة الحرة ومن يمتلك اإلرادة والطموح ألن يصب قائداً

متمي اًز فسوف يجد كل السبل التي توصله لتلك المنزلة ،وبالطبع ليس كل من يريد أن يكون
قائداً يكون قائداً متمي اًز ،فالقادة الجيدون يرتفعون إلى القمة رغم نقاط ضعفهم  ،بينما القادة
السيئين يعتمدون على بريق الشخصية وأيضاً على التهديد والعنف أو فر

آرائهم على

اآلخرين ،فهم الذين يفشلون في االفادة من نقاط ضعفهم كفرص للتعلم (رباح. )77:2005،

وللوفاء بمقتضيات الدراسة الحالية وجب تعريف القيادة من حيث المفهوم الصحي الذي يمكن
أن يسهم في تكوين فكرة عن من يمتلكون مهارات وقدرات تأهلهم لكي يكونوا قادة جيدين
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ومتميزين في المجتمع الذي يعيشون فيه ،ويحاولون الوصول به إلى أفضل المجتمعات وحل

المشكالت التي تواجهه .
مفهوم الكياادة

تعتبر القيادة محاولة التأثير في األفراد المحيطين بالقائد لتوجيههم إلنجاز وتحقيق األهداف التي
يسعون إليها ،بحيث يمتلك القائد القدرة على القيادة والتحلي بالشخصية القوية ،ويكون صاحب

آراء جيدة ،بارع ،صبور  ،حكيم  ،كون القيادة حلقة الوصل بين األفراد والتصورات التي يسعون
إليها مستقبالً.
في اللغة :
يرى ابن منظور ( )1976أنها مصدر من الفعل قاد يقود قوداً و قيادة و اسم الفاعل منها قائد
ويجمع على قادة والقود نقي

السوق  ،فالقود من األمام والسوق من الخلف  ،والقائد يطلق على

أنف الخيل إلى مقدمته (ابن منظور.)630:1976،

ويرى كنعان ( )1982بأن لفظة القيادة مشتقة من الفعل قاد أى قام بعمل للوصول بالجماعة
إلى الهدف المنشود  ،وبذلك فإن القيادة عالقة بين قائد ومقودين ،فالقائد هو الذي يصدر

األوامر ،والمقودون هم الذين ينفذون أمر قائدهم بالعمل الذي يوصلهم لتحقيق األهداف التي

يسعون إليها (كنعان.)86:1982،
اصيالحاً :
رحم ٍة ِمن هِ
ت فَظّاً َغلِيظَ اْل َقْل ِب َال ْنفَ ُّ
ف
اع ُ
ضوا ِم ْن َح ْوِل َك فَ ْ
ت لَهُ ْم َولَ ْو ُك ْن َ
اَّلل لِ ْن َ
ََْ َ
و َشا ِورهم ِفي ْاألَم ِر فَِإ َذا ع َزمت فَتَو هكل علَى هِ
ِ
ين"( .آل
اَّللَ ُي ِح ُّ
اَّلل إِ هن ه
َ ْ َ َ ْ َ
ب اْل ُمتََو ِّكل َ
ْ
َ ْ ُْ

يقول تعالى" :فَبِ َما
استَ ْغ ِف ْر لَهُ ْم
َع ْنهُ ْم َو ْ
عمران )159:وعطفاً على تفسير اآلية الكريمة

يعرف محماد( (1989القيادة بمفهومها

االسالمي بأنها ":تصرفات رشيدة مبنية على أسس وقواعد ايمانية ملزمة لمن يقوم بها أن يكون
قوياً ،أميناً ،مدركاً ،يقظاً ،بما يتفق والصال العام مستعيناً بمن حوله في تحقيق النجاح الموكل

إليه" (محمد.)61:1989،

أما في العلوم األخرى فقد تعددت التعريفات حسب الغر

التعريفات على سبيل المثال ال الحصر:

من التعريف ،ومجاله ،ومن هذه

يعرفها دويسات ( )2005بأنها ":فن استقطاب قدرات اآلخرين من أجل أداء األعمال المنوطة
بهم بحماس وثقة " (عويسات.)4:2005،
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ويعرفها العجمي ( )2010بأنها ":مجموعة سلوكيات أو تصرفات معينة تتوفر في شخص ما ،
ويقصد من ورائها حث األفراد على التعاون من أجل تحقيق األهداف المعنية للعمل وه وسيلة

لتحقيق األهداف " (العجمي.)57:2010 ،

ويرى ادواني ( )2013أن إحدى الدراسات المسحية كشفت عن وجود ( )350تعريفاً للقيادة إال
أنها لم تعثر على تعريف واحد قد يرضى جميع األطراف ،مع هذا فإن جميع هذه التعريفات تتفق

بصورة عامة على مبدأين للقيادة  ،األول :أن القيادة وظيفة تتم في عمليات تفاعلية بين فردين أو

أكثر وال اني :يسعى القادة بطريقة مقصودة للتأثير على سلوك المستخدمين في المؤسسة ،لهذا

فإن أي مفهوم للقيادة البد من أن تمارس فيه عملية التأثير على اآلخرين من خالل التفاعل
االجتماعي  ،ولكى نفهم القيادة على حقيقتها علينا أن نختبر طبيعة التفاعالت االجتماعية التي
تمارس فيها  ،ويمكن القول أن لب المسألة القيادية هي القوة (دواني. )21:2013،

ويعرفها أبو زر ( )2015بأنها عملية تفاعلية تعبر عن عالقة قائمة بين شخص واحد وهو
الرئيس وبين أفراد هم المرؤوسين يستطيع من خاللها هذا الشخص التأثير بشكل مباشر على

سلوك األفراد الذين يعملون معه  ،بغيه تحقيق الهدف المنشود (أبو زر. )30:2015،

وحيث أن هذه الدراسة تتحدد في مجال تطبيقات القيادة التربوية فقد تعددت التعريفات حوله،
ومنها تعريف دبو ( )2010القيادة التربوية بأنها ":دور اجتماعي تربوي يقوم به المعلمون
والتربويون أثناء تفاعلهم مع الطالب في جميع المراحل التعليمية ،وفى مختلف المواقف ،وهذا
الدور القيادي للمعلم يتعلمه ويكتسبه عن طريق الممارسة والتدريب والخبرة"(عبوي.)76:2010 ،
ويرى العجمي( )2010أن القيادة التربوية في مفهومها الحديث" :كل نشاط اجتماعي هادف يدرك
فيه القائد أنه عضو في جماعة يرعى مصالحها ،ويهتم بأمورها ،ويقدر أفرادها ،ويسعى الي

تحقيق مصالحها عن طريق التفكير ،والتعاون في رسم الخطط ،وتوزيع المسئوليات حسب

الكفايات واالستعدادات البشرية واالمكانيات المادية المتاحة" (العجمي.)176:2010،

وعطفاً على ما سبق ،يمكن أن نستخلص أن القيادة التربوية هي صورة من صور العمل المشترك

الذى تقوم به الجماعة بغية الوصول إلى أهداف محددة في جو تسوده المودة والتأثير ،كما أنها

تسعى إلى تطوير مهارات ،ومواهب العاملين ،ومشاركتهم في صنع واتخاذ الق اررات بما يحقق
طموحاتهم ونموهم المهني في اطار خدمة المؤسسة .
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طصاكص وسمات الكياادة :
إن حتمية التفاعالت بين األفراد والجماعات تولد مجموعة من الخصائص والسمات المميزة
للقيادة  ،والتي يتوالها شخص مناسب ،باعتباره مرشد ومخطط ألفراد المجتمع يمكن أن يعتمد

عليه األفراد ،حيث يكون مؤث اًر وملهماً لهم  ،وهذا التأثير يكون قد حصل عليه من قبلهم نظ اًر
للسمات والخصائص التي يتمتع بها ومن هنا جاء تحديد بع

النحو اآلتى .

خصائص وسمات القيادة على

فقد حدد دبو ( )2010سمات القيادة بأنها :
 -1الكادرة دلى اتطاذ الكرار /حيث إن اللجوء إلى العقل والمنطق ال يكفى للتوصل إلى تقييم
الموقف  ،فالعديد من األفراد يمكنهم ذلك ولكن قلة قليلة فقط هم من يستطيعون أن يتخذوا

الق ارر في التوقيت المناسب  ،ثم يعلنوا هذا القرار بال تردد.

 -2الحكمة في التطييي والتنظيم  /بمجرد أن يتخذ القرار سيكون على القائد أن يضع خطة
لتنفيذه كما ينبغي أن تجيب الخطة عن بع

األسئلة مثل  :ما الذي سيتم القيام به؟ ومن

سيقوم به؟ وأين ومتى وكيف سيتم ذلك؟ ولذا فإن الحكمة في التخطيط والتنظيم هي إحدى

السمات األساسية التي ستحتاج اليها لتكون قائدا لآلخرين .

 -3الشجادة في التصرف  /حتى وان كانت لدى القائد القدرة على اتخاذ ق اررات  ،ووضع خطط
مميزة  ،واصدار أوامر وتوجيهات ترتكز على ق ارراته تلك  ،فإنه سيظل بعيداً عن تحقيق

األهداف مالم تكن لديه الشجاعة للتصرف  ،إن المفكر األلمعي بال قلب شجاع لن يواجه إال
الكوارث والمآسي بسبب سلبيته أو تردده  ،ال بد إذن أن تكون شجاعا لتقوم بما يجب القيام
به  ،بصرف النظر عن التكاليف والصعوبات والمخاطر والتضحيات .

 -4الكادرة دلى اإلادارة  /القدرة على اإلدارة هي األسلوب المنظم الذي يمكن القائد من بلوغ
أهدافه المحددة  ،ويتطلب اكتساب هذه القدرة اكتساب مهارات اإلدارة واكتشاف خباياها
وأسرارها فاإلدارة أداة من أدوات القيادة الجيدة (عبوي.)22-21:2010،
ويشير الهواسي والبرزنجي ( )2014إلى أن سمات القيادة تتحدد في( الذكاء  ،سرعة البديهة
،الحزم والمهارات اإلدارية والفنية) (الهواسي،البرزنجي.)117:2014،
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واذا كانت القيادة نشاطاً وتأثي اًر وتعاوناً حيوياً ،فإنه يمكن حصر خصائصها فيما يلى عند

العجمي (: )2010

 القيادة نشاط وحركة ديناميكية ألن القائد يتعامل مع أشخاص لديهم قدرات جسمية وعقلية
بناء ال توجيهاً سلطوياً.
ووجدانية .فالقائد الناج هو الذي يوجه هذه القد ارت توجيهاً ً
 القيادة تؤثر في األفراد والجماعات ليسلكوا نحو هدف مشترك تسعى الجماعة لتحقيقه والتأثير
يأتي عادة عن طريق المناقشة واإلقناع ال عن طريق األمر والفر

.

 القيادة تعاون مشترك وعلى القائد أن يبث العمل بروح الفريق بين أفراد جماعته وال سيما عند
تنفيذ األهداف المشتركة.

 القيادة هدف حيوي ،ومن ثم فواجب القائد أن يحفز همم األفراد حتى ينشطوا ألجل تحقيق
األهداف (العجمي.)67:2010،

وعليه ،ينبغي أن يتصف القائد بمجموعة من السمات ليتقدم باألفراد نحو النجاح والتميز،
يمكن تلخيصها في ( :المرونة والتكيف مع المواقف المتعددة التي تعتر

المؤسسة التربوية،

وسعة األفق للقائد عند اتخاذ الق اررات ومقترحات اآلخرين ،للعمل من أجل المصلحة العامة
والمبادرة عند القائد ليكون العنصر الرئيس في تخطيط وتنفيذ أفكار ومشاريع وبرام جديدة ،

وأخي اًر التفوي
ويقوم بتفوي

حيث أن القائد الحقيقي هو الذي يعرف مهارات وقدرات األفراد من حوله،

وتوزيع األعمال المناسبة لكل فرد منهم ألدائها).

الكياادة التربوية وأنمايها :
زخر األدب التربوي ،وتعددت جهود الباحثين في تحديد مصطل القيادة التربوية بعد
االجماع على أنها تسهم في تطوير مهارات ومواهب العاملين في المؤسسة ،فهي قادرة على قيادة
التغيير ومساعدة اآلخرين من خالل عمليه التغيير ،كما تشارك في صنع الق اررات المشتركة في

المجتمع المدرسي ،بما في ذلك المعلمون والطلبة واآلباء ،كما والقيادة التربوية الفعالة تحدد

مسؤوليات المعلمين في جميع مستويات التعليم ،كما تعزز وتدعم المجتمع المحلي ،والتعلم

المستمر ،وتشجع النمو ،والتنمية من أجل الوصول إلى الهدف ،وهو ارتفاع التحصيل الدراسي
لجميع الطلبة (عبيد.)8:2011،
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أهمية الكياادة التربوية:
يرى العجمي ( )2010أن أهمية القيادة التربوية تتحدد في مجموعة النقاط  ،باعتبارها تشمل
القيادة المدرسية  ،تتمثل في:
 -1أنها حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية.
 -2إنها قيادة المؤسسة من أجل تحقيق األهداف المرسومة.

 -3السيطرة على مشكالت العمل ورسم الخطط الالزمة لعملها.

 -4تنمية وتدريب ورعاية األفراد ،إذ إنهم رأس المال األهم والمورد األعلى.
 -5مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة (العجمي.)66:2010،
لذا كان مدير المدرسة هو جوهر المؤسسة التربوية التي يعمل بها ،لما له من تأثير كبير داخل
المدرسة فقيادته وأسلوبه اإلداري يحدد نوعية التربية في المدرسة ،ومستوى المعلمين وامكانياتهم ،
فإذا كان أسلوبه تقليدي ،وغير واض  ،وال يجدد معارفه كانت انتاجية المدرسة منخفضة ،واذا

كان األسلوب متقدم وحديث جعل من األداء المدرسي ،واالنتاجية سمة غالبة ،ويجعل منها

مدرسة المستقبل .لذا وجب عليه توظيف أقصى قدراته ويشرك المعلمين في القيادة التربوية وفي
صياغة أهداف ورؤية المدرسة ووضع الخطط التي تناسب أوضاعهم ومستوياتهم وقدراتهم ،حيث

يحقق جودة حياة العمل ،وينقل المدرسة إلى المستويات العالية والمرموقة.
وخالصة القول فإن قيادة المؤسسة التربوية ال تقف على مدير المدرسة وحده فهي مسؤولية
مشتركة تتمثل في توزيع القيادة بين العاملين ،وتخلي المدير عن التفكير بأنه الرجل األوحد ،ألن
هذا يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة التربوية ،ويطور أداء العاملين ويحفظ جودة الحياة

الوظيفية داخلها.
أنماي الكياادة التربوية:
اهتمت العديد من دراسات المتخصصين في اإلدارة بالبحث في أنماط القيادة اإلدارية ،وقد

توصلت معظم تلك الدراسات إلى تحديد األنماط القيادية حسب التصنيفات التالية :
 التصنيف األول  /اديمكرايية –التسليية ( اديكتاتورية) – الترسلية .

حيث يرى دبو ( )2010بأن القيادة التربوية( المدرسية) الناجحة هي التي تتضمن مجاالً
واسعاً من الثقافات والممارسات بحيث تتنوع األنماط القيادية بما يتالءم مع مختلف المواقف
18

 ،وهناك العديد من األنماط القيادية التي يترتب عليها سيادة مناخ اجتماعي معين ،ويمكن إجمال

ذلك فيما يلي :

 أن نمط االتصال في القيادة الديمقراطية بين القائد واألتباع قائم على التفاعل فيما بينهما . -أن نمط االتصال في القيادة األوتوقراطية يكون في اتجاه واحد من القائد لألتباع فقط .

 أما النمط الثالث يتمثل في القيادة الحرة ،وبها تكون حرية االتباع قائمة على المسؤوليةوالمحاسبة مع اإلنجاز وليست حرية مطلقة  ،ويكون التفاعل قائم بين القائد ،واألتباع على

هذا األساس (عبوي.)93:2010 ،

ويتفق العجمي ( )2008مع عبوي ( )2010في أن هناك نمطاً ديكتاتورياً ونمطاً ديمقراطياً
حيث يختلف األفراد في ممارساتهم اإلدارية وتسيير شؤون المؤسسات نتيجة الختالف

اتجاهاتهم ،ومعارفهم حول المفاهيم اإلدارية ،وأساليبها ،وقد يرجع االختالف إلى اجتهاداتهم

الفردية ،وخبراتهم الشخصية ،وطباعهم االجتماعية .

وقدم كورت لوين ) )K.Lewinنقالً عن نجم( )2011نموذجاً متعدد للقيادة شمل على أربعة

أنماط أساسية هي:

 -1النمي الاديكتاتور  /ويقوم هذا األسلوب على استخدام القائد للتهديد والوعيد والتأثير بالخوف
لحمل العاملين على االلتزام ،والعمل بما يريد واالمتناع عما ال يريد ،وعدم معارضة الق اررات
التي يتخذها  ،وهذا األسلوب محفز للقائد الذي يتخذ جميع الق اررات ،ومحبط للعاملين الذين

ال يرون في الكثير من هذه الق اررات مبر اًر كافياً التخاذه .

 -2النمي التسليي /وهذا األسلوب صورة من صور األسلوب الديكتاتوري وقد يحمل نفس
المعنى  ،حيث أن القائد يتخذ جميع الق اررات ،ولكنه يستخدم العقاب والثواب في حمل

المرؤوسين على عمل ما يريد وما ال يريد  ،والقائد يكون سلبياً إزاء مقترحات ،وآراء العاملين
ألنه بقدر ما يثق بنفسه ويعتد بها ال يثق بالعاملين.

 -3النمي الاديموقرايي /ويشار لها عادة بالقيادة المتنورة وفى هذا األسلوب فإن القيادة تعمل
على أساس الثقة والنزاهة واالستقامة واالنفتاح  ،كما أن القائد يعمل على أساس التشاركي

ويشجع اتخاذ الق اررات على أساس جماعي  ،إن القائد في هذا األسلوب يكون أكثر فاعلية

من األسلوبين السابقين ألنه يتي المجال الستخدام أفكار وخبرات العاملين والتوصل إلى قرار

جماعي  ،وبهذا يضمن قد اًر جيداً من االستجابة االيجابية للعاملين مع الق اررات الصادرة
ألنهم شاركوا فيها .
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 -4النمي المتساهل /وهذا األسلوب هو أسلوب النادي االجتماعي والمؤسسات التطوعية ،حيث
القائد ال يقود وانما يترك األفراد في الجماعة يعملون وفق ما يقررون ويرون أنه مناسب،
وهذا األسلوب بقدر ما يفتر

العمل بطريقة حرة فإنه يمكن أن يتحول إلى ضرب من عدم

االتساق والتنسيق مما يجعله أقل فاعلية و كفاءة في العمل بصورة عامة (.نجم)87:2011،
ويوض أبو العال ( )2013خصائص النمط التسلطي (الديكتاتوري) بالشكل التالي:
شكل ()1
أهم طصاكص النمي التسليي (األوتوقرايي)

الزعامة

االستبداد بالرأي

خصائص
السلوك
التسلطي

الحزم والشدة

االنفراد
بالقرارات

استعجال النتائج

عدم تقبل النقد

استخدام التهديد

السيطرة على
مقاليد األمور
كلها

المصادر( /أبو العال)60:2013،

وهذا الشكل يظهر السلوك المميز للنمط التسلطي عن باقي األنماط القيادية األخرى حيث إن
القائد في هذا النمط يستخدم القوة والجبروت في إدارته للمدرسة وال يشارك المعلمين في وضع
الخطط واألهداف للمؤسسة وال ينظر إلى ظروفهم ،ويسيطر على األمور وال يسم لآلخرين
التدخل وال يتقبل النقد ولو كان نقد موجهاً .
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 التصنيف ال اني  /الكياادة وفق الادوافع – الكياادة وفق مصادر السلية .
تنقسم القيادة وفق الدوافع إلى قسمين هما:

 -1الكاكاد اإليجابي /وهو الذى يقوم بتوزيع األعمال والمهام على األفراد في المؤسسة لكى
يضمن التعاون والتفاعل بينهم ،ودفعهم إلى العمل بكل طاقاتهم ،وتحفيزهم لتحقيق أهداف
المؤسسة.

 -2الكاكاد السلبي  /هو ذاك النوع من القادة الذي ال يثق فيما يمكن أن يصدر عنه ،فيترك
المسؤولية بتفويضها إلى غيره ،ومعتمداً بدرجة كبيرة على مقترحات مستشاريه أو تعليمات
رؤسائه ،النمط االستغاللي أو العدواني :وهو أيضاً ال يثق فيما يصدر عنه ،ولكنه لكي
يخفي ذلك يقوم باستغالل آراء اآلخرين بقوة أو بالتحايل عليهم ،وذلك لمصلحته ،فيشعر

اآلخرين بالتنكر لجهودهم ،وذلك بإخضاعهم لرقابة صارمة وتقديم منجزاتهم على أنها
استجابة ألوامره (عبوي.)92:2010،
وتلخص الباحثة بأن القائد اإليجابي هو الذي يقوم بتوزيع األعمال والمهام في المؤسسة لكى
يضمن التعاون والتفاعل بينهم ،وفعهم إلى العمل بكل طاقاتهم ،وتحفيزهم لتحقيق أهداف

المؤسسة والقائد السلبي هو الذى يقوم بتوزيع األعمال والمهام على األفراد في المؤسسة ،ولكن

بالعنف والعقاب لمن ال يؤدها على أكمل وجه ،حيث إن هذا األسلوب سيؤدي إلى عدم الرضا

الوظيفي.

ويرى دليوة ( )2001أن القيادة وفق مصدر السلطة ،تنقسم إلى:
 -1الكياادة الرسمية /وهي القيادة التي تمارس مهامها وفقاً لمنه التنظيم (أي اللوائ والقوانين)
التي تنظم أعمال المؤسسة ،فالقائد الذي يمارس مهامه من هذا المنطلق تكون سلطاته

ومسؤولياته محددة من قبل مركزه الوظيفي والقوانين واللوائ المعمول بها.

 -2الكياادة غير الرسمية /وهي تلك القيادة التي يمارسها بع

األفراد في المؤسسة وفقاً لقدراتهم

ومواهبهم القيادية ،وليس من مركزهم ووضعهم الوظيفي ،فقد يكون البع

منهم في مستوي

اإلدارة التنفيذية أو اإلدارة المباشرة ،إال أن مواهبه القيادية وقوة شخصيته بين زمالئه ،وقدرته

على التصرف والحركة والمناقشة واإلقناع يجعل منه قائداً ناجحاً ،فهناك الكثير من العاملين
في بع

المؤسسات يملكون مواهب قيادية تشكل قوة ضاغطة على اإلدارة في تلك

المؤسسات (عليوة.)46:2001،

ومن ذلك نستخلص أن القيادة الرسمية هي التي يكون فيها القائد مستمد سلطته من المركز
الرسمي الذى يعتليه  ،والقيادة غير الرسمية هي التي يكون فيها القائد رأيه جزء من آراء الجماعة
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التي يعمل ضمنها ،ولكنه يمتلك قوة اإللزام والطاعة لرأيه إذا لزم األمر وال تكون سلطته مدعومة

من مركز رسمي مثل القيادة الرسمية.

ومن خالل االطالع على األدب التربوي وجد أن النمط الديمقراطي أسلم أنماط القيادة ،حيث
يكون في خط يسير في اتجاهين القائد والعاملين كون الفرد الواحد ال يستطيع أن يدير األعمال

كلها بمفرده ،مهما حاول لذلك فهو بحاجة إلى أفراد يقوم بتوزيع المهام واألعمال عليهم  ،فشعور

العاملين بأنهم مشاركون في العملية القيادية سيدفعهم إلى العمل بكل جد وطاقة يمتلكونها،
إلنجاح المؤسسة وايصالها إلى القمة بعكس األنماط األخرى ،وما تحمله من عيوب أكثر من

المميزات .

نظريات الكياادة اإلادارية والسلوك الكيااد :
أوالً  /نظرية السمات
تدور فلسفة هذه النظرية حول تمتع القادة بسمات تميزهم عن سواهم ،وأن هناك مجموعة من
الصفات والخصائص التي تفسر القدرات القيادية عند البع

الشماع وآطرون ( )2000ما يلي:

 ،ومن أهم هذه السمات عند

 الصفات البدنية أو الفيسيولوجية  /وتمثل مجموعة من الصفات مثل العمر ،الطول ،الوزن،
الصحة ،القوة ،الذكاء ،واللباقة وغيرها.

 الصفات النفسية أو السيكولوجية  /وتتمثل في :الثقة بالنفس والمهارة  ،وروح المبادرة ،والقدرة
على اتخاذ الق اررات ،وتحمل المسؤولية ،واألمانة ،واالستقامة ،والقدرة على اإلقناع ،وحسن

المعاشرة ،واالحترام ،والتقدير وغيرها.

 الصفات االجتماعية  /وتضم سمات كثيرة مثل المركز أو المكانة االجتماعية والطاقة
الحركية ،واالهتمام بفاعلية الجماعة  ،والتعاون والتماسك (الشماع وآخرون.)228:2000،

ويضيف حسين ( )2011أن نظرية السمات تفتر

أن يتوفر في القائد الكفء عدد من

السمات الشخصية والخصائص التي تميزه عن غيره ،تتمثل في :
 مجموعة السمات الشخصية والتي تتركز في الذكاء والطموح والقدرة على التنسيق بين
األعمال والفهم السريع وتحليل المواقف بدقة وعدم التسرع في الحكم على األمور .

 مجموعة السمات البدنية مثل الرجولة والنض والشجاعة وحسم األمور والثقة بالنفس .
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 مجموعة السمات االجتماعية وتتمثل في الموضوعية عند مناقشة المشكالت والقدرة على
التعامل مع اآلخرين واالستقرار العاطفي واالنتماء إلى األسرة والوطن  ....الخ .

 مجموعة السمات العملية وتظهر في المستوى العلمي والثقافي والقدرة على االطالع
وتحليل األحداث والمعرفة بشئون الحياة األخرى .

 مجموعة السمات األخرى مثل الحاجة إلى التفوق واثبات الذات ،والحاجة إلى ممارسة

السلطة واألمانة  ،وهكذا نرى أن نظرية السمات تعتمد على المنه الوصفي في بيان

السمات الواجب توافرها في القيادي (حسين.)24:2011،
انياً  /نظرية الموقف

تقوم هذه النظرية على أساس أن متطلبات القيادة تختلف بحسب المجتمعات ،والتنظيمات
اإلدارية داخل المجتمع الواحد (شريف . )67:2004،فالموقف الذي يوجد فيه الفرد هو الذي

يحدد إمكانيات القياديين ،والدليل على ذلك نجاح القادة في مواقف معينة نجاحاً باه اًر وفشلهم في

مواقف أخرى  ،وأصحاب هذه النظريات تعتبر القيادة موقف يتفاعل به القائد وجماعته والظروف
ال تعتبر القيادة موهبة "فالقائد الناج هو القائد الذي يستطيع تغيير سلوكه وتكيفه بما يالئم

الجماعة من خالل وقت محدد لمعالجة موقف معين (زويلف ،العضايلة.)249:1996،

ومن أشهر المداخل للنظرية الموقفية نظرية فدلر( )Fiedlerفي القيادة  ،والتي تعتبر أن

الموقف القيادي له األثر الكبير على قرار القائد  ،وأن الموقف يتأثر بالعوامل التالية :

 قوة مركز القائد (مساندة رؤسائه له وما لديه من صالحيات في محاسبة العاملين) .
 طبيعة العمل (األعمال الرتيبة تسهل عملية قيادة القائد) .
 عالقة القائد بعامليه (العالقة الشخصية تؤدي إلى االعتراف به كقائد وتسهل عملية القيادة) .
وجوهر هذه النظرية يشير إلى أن القائد المهتم بمهام العمل والذي ينزع إلى المركزية والتسلط
يكون فعال في تحقيق إنتاجية عالية للعاملين في الحاالت المتطرفة للمواقف (السهل جداً أو

الصعب جداً) كما أن القائد الذي يهتم بالعالقات والنواحي اإلنسانية فإنه يحقق إنتاجية عالية

للعاملين في الحاالت والمواقف المعتدلة (متوسطة الصعوبة)  .فمن وجهه نظر فدلو ليس هناك
أسلوب قيادي واحد ناج في كل المواقف أي القائد يجب أن يكون مرناً في استخدام أساليب

القيادة المختلفة لضمان نجاح فعالية القيادة (األغا.)255:2003،
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ال اً  /نظرية الكياادة الكاريزمية (الزدامية)
تؤكد هذه النظرية على أساس أن القائد يؤثر باألفراد من خالل شخصيته وجاذبيته وليس بسلطة
المركز ،فالقائد الكاريزمي هو القائد الذي لديه القدرة على تحفيز العاملين للحصول على أداء

يتجاوز أو يتفوق ما هو متوقع ،والقائد هنا لديه القدرة على اإلخاء واإللهام للعاملين بحيث

يستخدموا أقصى طاقة لديهم ،ويلتزمون تجاه المؤسسة التي يعملون فيها ،متجاوزين مصالحهم

الخاصة ومضحين من أجل صال هذه المؤسسة ويأتي األثر الكاريزمي للقائد من اآلتي:
 صياغة رؤية شاملة لمستقبل طموح يكون األفراد سعداء باالنتساب إليه .
 بناء نظام قيمي متكامل يعرف كل عضو في المؤسسة موقفه عليه .
 كسب ثقة الزبائن وودهم وبالتالي إخالصهم في العمل بشكل دائم.

(العامري ،الغالبي )478:2007،
ولطص الجارواد ( )2011القيادة الكاريزمية في المؤسسات بمميزات رئيسة للقائد هي:
 القائد يمتلك رؤية مستقبلية عالية.

 يتحمل درجة عالية من المخاطر لتحقيق هذه الرؤية.
 يستخدم لتحقيق السلوك الكاريزمي استراتيجيات غير تقليدية (الجارودي.)78:2011،
يشبه مفهوم القيادة الزعامية أو ذات الرؤية المستقبلية عند محبوب ( )2014نظريات القيادة التي
ركزت على السمات الشخصية ،حيث يفتر

أن الزعامة خاصية فريدة للقائد  ،وتمثل الزعامة

شكل من أشكال الجاذبية الفردية المتبادلة والتي تثير التدعيم والقبول واإلعجاب ،مما يزيد من

نجاح تأثير القائد على سلوك مرؤوسيه ،وقد تم تحديد مجموعة من الخصائص التي تزيد من
إسهام وزعامة القائد منها:
 ثقه العاملين في صحة معتقدات القائد.
 تشابه معتقدات العاملين مع معتقدات القائد.

 قبول العاملين للقائد بصورة مطلقة غير قابلة للنقاش.
 طاعة العاملين للقائد طاعة عمياء برغبة خالصة.

 شعور العاملين بقدرتهم على اإلسهام في نجاح رسالة الجماعة (محبوب.)25:2014،
ونظ اًر لتعدد أنماط القيادة ،ولمتطلبات الدراسة الحالية تطرقت الباحثة للحديث بشيء من التفصيل

عن القيادة الموزعة والتي تمثل نمطاً من أنماط القيادة التي يحتاجها مجتمعنا العربي ،وخاصة
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الفلسطيني للرقي والنهضة بالعملية التربوية ومواجهة المشكالت السياسية واالقتصادية التي
نتعر

لها من خالل التعليم ،وكونها نمط له أهميته ومميزاته وخصائصه وسماته ونظرياته التي

تميزه عن باقي األنماط القيادية.
الكياادة الموزدة :
تختلف أراء ومعتقدات الباحثين التربويين حول بع

األساسيات ،ولكنها تتوافق في أن تميز

ونجاح المؤسسة التربوية يتمثل في نجاح النظام اإلداري والقيادي وعمليات اإلصالح التي تتم في

المجال التربوي ،وكذلك تفعيل األنماط القيادية الديمقراطية والتشاركية والجماعية والموزعة التي
تسم بمشاركة أكبر عدد من العاملين في قيادة المؤسسة ،لذا فإن القيادة الموزعة من وجهه نظر

جامس وآخرون  )2007( James et alتعد نمطاً من أنماط القيادة ،التي تحتوي على عنصر
جديد اضافي وهو فهم من الذي يقوم بالقيادة وأين ومتى؟ وذلك في ظل نظام قيادي ديناميكي
يقوم على الجماعة وليس القائد االوحد فالقيادة الموزعة تتضمن افتراضيات مختلفة بخصوص

الطريقة التي يستخدم بها القادة سلطتهم وبخصوص الطريقة التي ينبغي أن يرتبط بها اتباع القادة
وبالطريقة التي يرتبط بها القادة ببعضهم وبالعالم الخارجي ) .(James et al,2007:85
وفيما يلي بع

التعريفات التي تناولت القيادة الموزعة:

يعرفها وودز وآخرون  )2004( Woods and Othersبأنها ":الديناميكية اإلضافية التي هي
نتاج للنشاط الموحد عندما يعمل األشخاص معاً في مثل هذه الطريقة التي تجمع مبادراتهم
وخبراتهم  ،والنات هنا المنت أو الطاقة التي هي أكبر من مجموع أعمالهم الفردية ".

()woods et al ,2004:441
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ويظهر سبيلين ( )Spillane,2006مفهوم القيادة الموزعة من خالل الشكل التالي:
شكل ()2
مفهوم القيادة الموزعة من وجهه نظر سبيلين
ما هي القيادة الموزعة ؟
هيئة ممارسة القيادة
القادة
المديرون  ,المختصون  ,المعلمون
ممارسة القيادة يكون في التفاعل
المواقف

التابعين

الفرق  ,األدوات  ,الهياكل

المديرون  ,المعلمون  ,المختصون

المصادر )Spillane,2006:20( /

حيث يشير سبيلن  )2006(Spillaneمن خالل الشكل السابق إلى أن المسألة الملحة في
القيادة الموزعة ال تكمن في مجرد توزيع األدوار القيادية ،بل في كيفية توزيعها بين القادة واألتباع
وتبعاً لطبيعة الموقف ،ومن منظور القيادة الموزعة فإن الممارسات القيادية تتشكل من خالل
التفاعالت التي تنشأ بين األفراد والمواقف وذلك بخالف تلك التي تنشأ من تصرفات القائد

األوحد(.)Spillane,2006:20
يعرفها المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية National Conference of State
 Legislaturesبأنها  ":المشاركة في القيادة داخل المؤسسة  ،ويمكن النظر إليها اعتبارها
ايماناً بفكرة الفريق القيادي واالعتقاد بأن السلطة أو القيادة ينبغي أال ترتكز في يد شخص واحد
بل تصب متاحة للجميع  ،كما وتقوم فكرة القيادة الموزعة على حاجة المؤسسات التربوية إلى

المزيد من القيادة عن ذي قبل ألنها أصبحت أماكن أكثر تعقيداً في إدارتها وقيادتها بما يدعو
إلى نبذ أساليب القيادة التقليدية التي ترتكز على فكرة القائد األوحد  ،وتبنى أساليب قيادية أكثر

ديمقراطية (.)NCSL,2007:16

26

ويعرفها الشهراني ( )2010بأنها  " :مشاركة المعلم في القيادة واالنتقال من الهرمية الفوقية إلي
القيادة

الجماعية

األفقية

الدائمة"(الشهراني.)6:2010،

بحيث

الصالحيات

تتوزع

في

ظل

شروط

ومن الناحية التربوية تعرفها طليفة ( )2013بأنها ":مدخل إجرائي يقوم على من

المساءلة
مديري

المدارس عدداً من األدوار الرسمية لمعلميهم وذلك من خالل المشاركة في تحقيق أهداف المدرسة
وتحسين أدائها وتطويرها" (خليفة .)9:2013 ،

وتعرفها اليعكوبية ( )2014بأنها ":مدخل قيادي إجرائي يقوم على توزيع عدد من األدوار
القيادية الرسمية وغير الرسمية على المعلمين و اإلداريين وذلك من خالل تفوي

السلطة

والمشاركة في صنع القرار واتخاذه و ممارسه األنشطة المدرسية وتفعيل الشراكة المجتمعية بهدف

تطوير األداء المدرسي" ( اليعقوبية.)5:2014،

ويعرفها أبو زر ( )2015بأنها ":مدخل إداري حديث تنتهجه بع

القيادات اإلدارية بالمدارس

الثانوية بمحافظات غزة متمثال في توزيع صالحيات إدارية علي العاملين بغية رفع فاعليتهم
الذاتية نحو العمل األمر الذى يؤدي إلى تحملهم لمسئولية صنع واتخاذ الق اررات وتنفيذ المهام
لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية في أقل وقت وجهد ممكنين" (أبو زر.)26:2015،

ومما سبق من تعريفات القيادة الموزعة يمكن القول أن هذه التعريفات تتفق في أن القيادة

الموزعة ،هي :

 -1القدرة على التأثير في اآلخرين.

 -2المشاركة الجماعية في إصدار وتنفيذ الق اررات ،باعتبارها نشاط جماعي من خالل تداخل
العالقات.

 -3تنمية روح الجماعة والفريق ودعم الديمقراطية .
 -4االعتماد على الخبرات المتنوعة إلكمال المهام التنظيمية .

وقد تبنت الباح ة تعريف المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية في الواليات ( )NCSLكتعريف

إجرائي الذي يعتبر القيادة الموزعة "مشاركة داخل المؤسسة ويؤمن بفكرة الفريق وعدم تركيز
السلطة في يد شخص واحد بل للجميع الحق بممارستها وعلي الجميع نبذ القيادة التقليدية التي

ترتكز علي فكرة القائد األوحد " كونه أكثر وضوحاً وشموالً .

ويرى ليثود وداك )1999( Leithwood&Dukeبأن القيادة الموزعة أكثر من مجرد تفوي

للمهام  ،فهي وجود أفراد داخل المجتمع المدرسي ،واتخاذ أدوار محددة واالنخراط في أعمال
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القيادة وتقاسمها مع اآلخرين ،كما أنها تنطوي على أكثر من مجرد أداء مهمة قيادية متعددة

لألفراد في المؤسسة المدرسية ،فهي وسيلة للتفكير في القيادة التعليمية على نطاق واسع و توفر
إطا اًر لفهم كيفية ممارسة القيادة (. )Leithwood&Duke,1999:250

وقد اتفق الباحثون على أن القيادة الموزعة هي وسيلة لتحليل ممارسة القيادة في المدارس ،بدالً

من أسلوب القيادة المحددة وتحويل التركيز في القيادة من الوحدوية إلى المشاركة.
تيور مفهوم الكياادة الموزدة في مجال التعليم :

ويوض ديف  )2013( Duifبأن مدير المدرسة كان في السابق هو الشخص الوحيد المسؤول
عن تسيير أمور المدرسة ،وكى يترقى لهذا المنصب كان البد من تميزه كمعلم ناج  ،واعتماد

سنوات الخدمة كأساس للترقية ،ولكن هذه األوضاع انتهت ،حيث شمل التطور في قطاع التعليم

تطو اًر وزيادة في األدوار والمهمات والمسؤوليات للعاملين في المدرسة ،مما دعا إلى ظهور أنماط
جديدة من أنماط القيادة التربوية منها نمط القيادة الموزعة (.)Duif,2013:3

ويرى سكربنر وآخرون  )2007( Scribner et alبأن أواسط التسعينات من القرن العشرين

شهدت تجديداً لمفهوم القيادة الذي ظهر في بدايته في الخمسينات والستينات ،حيث تؤكد على
النظر إلى ما يقوم بأدائه العاملون أكثر من التركيز على الشخص الذي يقوم بالعمل وبالتالي

فهي تتعار

مع المفهوم الذي كان سائداً حول تمحور العمل القيادي لشخص واحد أو مجموعة

أشخاص قالئل ،ومن هنا بدأ التركيز في دراسة وفهم القيادة التربوية فينتقل من مجرد مالحظه ما
يقوم به مدير المدرسة إلى محاولة استكشاف الطريقة التي يتم بها أداء األنشطة المختلفة داخل

المؤسسة (.)Scribner et al,2007:69

حيث يرى جرون  (2002) Gronnأنه وفي بداية القرن الحادي والعشرين حاولت المؤسسات
أن تنمي من قدراتها اإلبداعية والتجديدية والتدريبية من خالل استخدام مداخل وأساليب تعاونية،

وتزايد االهتمام بالتشارك في المعرفة والمعلومات وتوزيعها بين مختلف أفراد المؤسسة التعليمية
وفي إطار حدودها التنظيمية ،ومع بروز مداخل تنظيمية جديدة برزت أيضاً نماذج جديدة للقيادة
تنادي بضرورة وجود نمط مختلف للقيادة يتناسب مع وجود العديد من القادة داخل المؤسسة

الواحدة ،ومن هنا ظهر المنظور التوزيعي للقيادة والذي عرف بعد ذلك بالقيادة الموزعة.

()Gronn,2002:330

وبعد االنتشار الواسع لمفهوم القيادة الموزعة دعت هاريس  (2007( Harrisإلى زيادة االهتمام
بنماذج المعرفة الموقفية وأنماط التوزيع ،وقد أبرز هذا االهتمام صعوبة فصل العمل عن سابقه،
مبرزة أهمية الموقف من حيث جوهره في تشكيل القيادة واالستناد إلى العالقة ما بين الوكالة

والهيكل (.)Harris,2007:170
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وعليه يمكن القول أن هذا التطور جعل من القيادة الموزعة شكالً يجب االعتماد عليه في العمل

اإلداري بشكل عام واإلدارة المدرسية بشكل خاص ،لما لها من أهمية بالغة في تطوير وتحسين

أداء المؤسسة التربوية ،وتشجيع العالقات اإلنسانية ،والجماعية بين العاملين في المدرسة ،وكسر

حاجز الخوف بين اإلدارة والعاملين كونهم يشعرون بأنهم أعضاء مساهمين في اتخاذ الق اررات

ورفع مستوي المدرسة وتحقيق أهدافها .

دالقة مفهوم الكياادة الموزدة بالمفاهيم األطرى:
هناك بع

المصطلحات التي تستعمل أحياناً كمرادفات للقيادة الموزعة من بينها( :الكياادة

الجانبية) والتي توحى بأن األفراد المنتمين لمؤسسة ما يعملون جنباً إلى جنب ،ومرادفات أخرى

(كالتسيير الذاتي والكياادة الاديمكرايية) ،ثم (الكياادة التشاركية) ،ولعل القاسم المشترك بين كل

هذه المصطلحات التأكيد على ضرورة التعامل مع المستخدمين – يعني المدرسين في حالتنا –
كشركاء في الزعامة وليس كمجرد مرؤوسين دورهم الوحيد ينحصر في تنفيذ أوامر النخبة في

المجتمع ،وعلى هذا األساس فإن التخلص من الزعامة الهرمية والتي يصطل

عليها أيضاً

(بالزدامة العموادية) أو (الزدامة البيروقرايية) ،يعتبر اللبنة األولى من أجل رد االعتبار
لألساتذة ومن ثم دمقرطة التعليم (بلحياح. )11:2007،

ولو نظرنا للقيادة الموزعة باعتبارها القيادة الديمقراطية فهذا غير دقيق ،حيث إن هناك فرقاً
واضحاً بينهما ،فالقيادة الموزعة تعمل على توفير مناخ أخالقي ،وعادل من خالل تضافر الجهود
نحو تحمل عواقب الق اررات التي تتخذ والعمل على تصحيحها في حال اكتشاف بأنها كانت

خاطئة (. )Gronn,2002:657

بينما القيادة الديمقراطية تعتمد على إشراك العاملين في بع

المشكالت واتخاذ الق اررات ،وهي بالتالي تعتمد على تفوي

قادرون بكم كفاءتهم وخبرتهم على ممارستها ،مما يتي

المهام القيادية كحل بع

السلطة للمرؤوسين الذين نري أنهم
للقائد الديمقراطي الوقت والجهد

لالضطالع بالمهام القيادية المهمة ( عبدالباقي.)276:2004،

ويبين تيمبرلي  )2005(Timperleyبأن تركيز القيادة الموزعة على خبرات اآلخرين في

إكمال مهام المؤسسة كان فرقاً أساسياً بين القيادة الموزعة والقيادة الديمقراطية ولقد لخص

خصائص القيادة الديمقراطية في:

 تفاعل القائد وتشجيعه لآلخرين على المشاركة في المهام القيادية. مشاركة واسعة للمعلومات والسلطة. -تعزيز لقيمة الذات عند اآلخرين.
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وهذه الخصائص ال تفرق القيادة الديمقراطية عن القيادة الموزعة ،ولكن التركيز على خبرات

بناء على خبراتهم يشكل بالفعل فارقاً واضحاً بين
األفراد ومهامهم بخصوص مهام محددة ً
القيادتين (.)Timperley,2005:400
وقد ذهب البع

إلى أنها القيادة التشاركية (التعاونية) التي جاءت كنتيجة لحل إشكالية تشدد

القيادة االستبدادية  ،وتساهل القيادة المتساهلة وانفالتها ،بحيث يقوم القائد في القيادة التعاونية

بتوفير قنوات اتصال بينه وبين العاملين ،منهم الثقة واشراكهم في اتخاذ القرار ،وتشجيعهم على
إبداء الرأي (الطراونة.)73:2013،

حيث تقوم القيادة التشاركية على احترام شخصية الفرد ،كما تقوم على حرية االختيار واالقناع،
وأن القرار النهائي يكون دائماً لألغلبية من العاملين دون تسلط أو خوف(.العرابيد)36:2010،

ومن هنا يتض أن التداخل القوي بين مصطل القيادة الموزعة والقيادات األخرى ( ديمقراطية –

تشاركية – تعاوني ة ) إال أنه ال يمكننا القول بأن القيادة الموزعة هي نفسها القيادة الديمقراطية أو
غيرها فهي تختلف عنها ،ولو بجزء بسيط ،كون القيادة الموزعة تنظر إلى القيادة على أنها سلوك

مجمع عليه ،ومتزامن لعدة أشخاص أكثر من اعتبارها مجموعة من القوانين المسنة ،وتخلص إلى

أنه يمكن تحقيق أفضل إنجاز لألهداف التنظيمية من خالل مشاركات وأنماط متعددة ،وتقسيم
السلطة إلى قطاعات مختلفة ،واالستغناء عن التسلسالت الهرمية ،ويتميز المدير (القائد) في

المدرسة بأنه يقوم بتوزيع المهام بين العاملين ويشركهم في اتخاذ الق اررات التي تسهم في إنجاح
وتح قيق أهداف المدرسة دوت إغفال دوره في متابعتهم وتقييم أدائهم لألعمال التي وكلها إليهم
والمسؤولية في القيادة الموزعة تقع على الجميع ويتم محاسبة ومساءلة جميع األفراد المشاركين

في القيادة اإلدارية.
مباادئ وأسس الكياادة الموزدة :
القيادة الموزعة ليست مجرد تفوي

ومن صالحيات لألفراد في المؤسسة ،بل إنها تمثيل لجميع

األفراد في المؤسسة حيث يتعاونون في قيادة المؤسسة وتحقيق رسالتها ورؤيتها واستراتيجياتها

وأهدافها بحيث ينت عن ذلك فرص كبيرة إلعداد قادة المستقبل ،وعليه فإن هذا يوض المبادئ
واألسس األساسية للقيادة الموزعة :
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يشير والس  )2001( Wallaceإلى أن فكرة توزيع القيادة في المدرسة تقوم على عدد من
المبادئ واألسس ،وتتمثل في :
 -1أ ن المعلمين لهم الحق في المشاركة في اتخاذ الق اررات المتعلقة بتطوير المدرسة والتي لها تأثير
على عملهم كمعلمين وأن يتم تمكينهم من التعاون على توفير مؤسسة متميزة .

 -2لما كان المعلمون يهبون حياتهم العملية لمدارسهم لذا فمن حقهم أن يتمتعوا بشعور الزمالة الذي
يتولد من قيامهم بالعمل عن كثب مع زمالئهم في العمل .

 -3أن للمعلمين الحق في اكتساب خبرة المشاركة في القيادة من أجل تطوير قدراتهم وتحقيق
طموحاتهم المهنية ،فالمشاركة في القيادة تمن المعلمين الفرصة للتعلم العرضي في مكان العمل
وذلك من خالل قيامهم بالعمل معاً.

 -4إن عالقات العامل القائمة بين العاملين في المدرسة تؤدي دو ار رمزيا في تعزيز النمو االجتماعي

للتالميذ فالمعلمون يجب أن يكونوا قدوة لتالميذهم وعليهم أن يظهروا من خالل عالقات العمل

بينهم نفس أنماط السلوك التعاوني التي يرغبون في غرسها في نفوس الطلبة.

 -5إن القيادة عندما يتم تشاركها بين أعضاء المجتمع المدرسي سوف تكون أكثر فعالية من قيام
المدير بالعمل منفرداً ،فمن خالل توزيع المهام القيادية علي العاملين يكون لكل عضو إسهام
معين في إنجاز المهام بالتعاون مع األعضاء اآلخرين ،وينشأ عن ذلك شعور بااللتزام المتبادل

وتضافر للجهود يدي إلى إنجاز الكثير من األعمال (.)Wallace,2001:153,154

وقد أضاف الشتر ( )2010مجموعة من األسس ،تختلف عما ذكره  ،Wallaceوهي :
 -1في بيئة العمل بالقيادة الموزعة تؤدي األخطاء في الغالب إلى اكتشاف مداخل واتجاهات جديدة
ذات قيمة تعتبر فرصاً للتعلم .

 -2القيادة الموزعة تشجع على استخدام طرق جديدة غير تقليدية فهي تبحث عن أفضل الوسائل
للتعامل مع األشياء  ،وتختبر صحتها من خالل مراعاة المحسوبية لألخطاء .

 -3القيادة الموزعة تتي لكل فرد أن يجعل وظيفته ذات فعالية وكفاءة وأهمية أكثر .
 -4القيادة الموزعة ال تقوم على التفوي

 ،بل تقوم على اختيار أفضل الطرق لالستفادة من الخبرات

واألفكار والجهود التي يبذلها جميع األفراد المنخرطين في العمل (الشتري.)20:2010،

وعطفاً على ما سبق يمكن القول أن مبادئ ومنطلقات القيادة الموزعة تتمثل في حق المشاركة

باتخاذ الق اررات المتعلقة بتطوير المؤسسة  ،من خالل التمتع بشعور الزمالة  ،وكذلك حق األفراد

في اكتساب خبرة المشاركة في القيادة من أجل تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم  ،واظهار

أنماط السلوك التعاوني من قبل األفراد العاملين في المؤسسة ،على اعتبار أن واسهام كل عضو
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في المؤسسة بإنجاز المهام يؤدي إلي شعورهم بااللتزام المتبادل وتضافر للجهود إنجاز األعمال

وتحقيق األهداف العامة للمؤسسة تمهيداً لتوريث القيادة .
سمات الكياادة الموزدة :

تختلف سمات القائد حسب الدور الذى يقوم به ،وحسب الموقع الذي يشغله ،كما أن سمات
القيادة الموزعة معتمد على مالمحها العامة ،والتي أجمعت عليها الكتابات في:
من وجهه نظر هارتلي  )2009( Hartlyبأنها:
 -1الكياادة الموزدة طاصية ناشكة دن التفادل /والتي تشمل النشاط النات عن الديناميكية
الزائدة من جراء القيام بعمل جماعي.

 -2الكياادة الموزدة معترفة بالطبرة /حيث إن القيادة الموزعة تنطوي على طبيعة مرنة في
داخلها متالزمة مع خبرات األفراد في مختلف األوقات.

 -3الكياادة الموزدة وفتح الحادواد /وذلك على اعتبار أن القيادة الموزعة وجدت من خالل وجهه
نظر المدير والمعلمين ويمكن أن تشمل الطالب وأولياء األمور مما ينشئ ترابط فكري

وعملي يسهل تكوين العالقات االنسانية والتغيير المستمر بمرور الوقت.

()Hartly,2009:151
وعليه يمكن أن نبرز السمات التي يمكن أن تحقق الفاعلية وتبرز القائد الذي يعتمد القيادة

الموزعة ،فيما يلي:

يحددها أبو زر( )2015في خمس سمات وهي :
 -1تقوم القيادة الموزعة على توجيه العاملين للمشاركة في عمليات القيادة في مؤسساتهم مما
يؤدي إلى أداء مجموعة من العاملين الوظائف القيادية بشكل جماعي .

 -2تساهم القيادة الموزعة في تحقيق الفهم والرؤية المشتركة لألهداف بين العاملين .
 -3تحقق اإلشباع الوظيفي .

 -4تنمي روح المبادرة لدي العاملين .

 -5تنمي القدرات القيادية للعاملين (أبو زر.)26:2015،
ويشير وودز وآخرون  )2004( Woods and Othersبأن سمات القيادة الموزعة هي :
 -1تملكها الجماعة وليس الفرد وانها نتاج العمل الجماعي .

 -2الحدود مفتوحة فيما يتعلق بمن ينضم إلي الفريق القيادي للمؤسسة .
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 -3هناك تنوع في الخبرات داخل مجموعة القادة الذين يمارسون القيادة الموزعة .

()Woods et al ,2004:448

ونقالً عن دراسة الزكي وحمااد ( )2011فإن جامعة )West Chester University(2007

(جامعة غرب تشيستر) حددت بع

السمات للقيادة الموزعة في :

 -1القيادة الموزعة تجلب النجاح في التعامل مع المشكالت والتهديدات والتغيير وهي ال تشجع فقط

تبادل األفكار والتشارك فيها وانما تتطلب ذلك بشدة  ،فمن الممكن أن تثمر األفكار الجيدة عن
نتائ إيجابية حيث يكون فريق العمل مستعداً لتشجيع عملية االنتقال من المفهوم إلى الواقع .

 -2في ظل القيادة الموزعة ليس كل شخص صانع قرار بل يعد كل شخص خبي اًر يسهم بخبرته في
عملية صنع القرار .

 -3القيادة الموزعة ليست مخصصة لألفراد الخارجين على عرف الجماعة أو الذين يفضلون العمل
لوحدهم .

 -4القيادة الموزعة تهتم بالتعاون والثقة وليس بالمنافسة بين الوحدات واألقسام  ،فالجميع يتشاركون
نفس الرسالة و األهداف حتى وان اختلفت طريقة مساهمة كل فرد فيها .

 -5القيادة الموزعة تتي لكل فرد فيها أن يجعل وظيفته ذات فعالية و كفاءة وأهمية أكبر .
 -6في ظل القيادة الموزعة كل فرد له قيمة و تأثير و أهمية في إنجاز العمل.

(الزكي وحماد)469:2011،

وتتجسد أهمية سمات القيادة الموزعة في أنها تعمل على تشكيل الرؤية الواضحة للمؤسسة

التربوية وتفجر طاقات المعلمين وتستحوذ أقصى طاقة يملكون عندما يشعرون بأنهم مشاركون

اإلدارة المدرسية في وضع الخطط واألهداف وتفت مجال االتصال والتواصل بكال االتجاهين

اإلدارة والعاملين والعكس وتجعل كاريزما وقدرة المؤسسة التربوية والمدرسة فائقة المنافسة من بين
المؤسسات التربوية األخرى .
مادى الحاجة التربوية للكياادة الموزدة :
عند الحديث عن المؤسسات التربوية أول ما يخطر في بالنا السؤال :ما مستوي التميز الذى

وصلت إليه؟ ،وكيف يمارس القادة التربويون القيادة فيها؟  ،حيث إن ممارسات القادة بداخلها
ومدي التفاعل بينهم وبين العاملين له األثر البالغ في االرتقاء بمستوي أداء المؤسسة إلى أعلى

المستويات كون توزيع المهام واألعمال بين القادة والعاملين يرفع القدرة التنافسية للمؤسسة كونها
تشعر كل فرد بأنه عنصر فاعل بها ويصب حريص عليها ،ومن هنا جاءت الحاجة التربوية
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للقيادة الموزعة التي تنادي بضرورة توزيع المهام بين العاملين والقادة واشراكهم في العملية

التربوية وفق الخبرات وعلى أساس فت الحدود والتفاعل.

حيث أشار ديفالمينز  )2011( DeFlaminisإلى مدى الحاجة التربوية للقيادة الموزعة بالنقاط
التالية :
 -1إن النموذج القديم للقيادة الرسمية المتمثلة في الفرد الواحد ال تترك مواهب متميزة للمدرسين،

وهي غير مستثمرة إلى حد كبير  ،كما أن التحسن الذي يحقق من خالل هذا النموذج ال

يستطيع االستمرار بشكل سهل  ،فعندما يغادر المدير فإن البرام المقترحة بها غالباً ما
ستفقد الزخم وتتالشي  ،فهذا النموذج يعاني من ما يسمي بالمغالطة الفردية.

 -2إن ما نحن بحاجته ليس مجرد عدد محدود من القادة الجيدين بل بحاجة إلى أعداد كبيرة
ليقوموا بأداء الجهود االستثنائية المطلوبة  ،وفسرت مشاكل رفع مستوي التقدم سواء كان في
المدرسة أو في النظام التعليمي باعتماده على بناء القدرات واالختصاص بحيث يتم بناء
قاعدة عريضة من القدرات  ،وهذا لن يتحقق إذا كانت الرقابة تقتصر على عدد قليل من

األفراد وهو يضع حل لذلك بحيث يكمن في توزيع أوسع للقيادة .

 -3من خالل دراسة مجموعة واسعة من المبادرات اإلصالحية للمدرسة وجد أنها أجمعت على
شيء مشترك وهو تضمين القيادة الموزعة بين أفراد عدة في المدارس ،وسواء كانت القيادة

الموزعة في المدارس أو في مناطق أعمال أخرى فإنه ينت عنها نتائ جيدة تقاس بواسطة
التطوير المهني والمناه الدراسية وأدوات التقييم التي أنتجت  ،وتجنيد ناج للمعلمين في

التطوير المهني المكثف وظهور المجتمعات المهنية بقيادة المعلم داخل وخارج المدارس .

 -4إن الدراسات عن المدارس المتقدمة والفاعلة وجدت أن العامل الرئيس في مثل هذه المدارس
يتمثل في وجود مدير متمرس وماهر يستطيع توليد اإلحساس بالمشاركة في المهمات

واأل عمال التي تهدف إلى تحسين التعليم والتعلم  ،وتفوي

السلطة للمعلمين الذين يملكون

الثقة ،والدعم الالزم ألداء تلك المهام واالعمال ،وكما أظهرت أن المدارس التي رفعت

التحصيل العلمي للطلبة على الرغم من الخلفيات االجتماعية واالقتصادية لهم تنشط في كل
الحاالت مع التوجيهات التي يقدمها قائد فعال .

كما أن نظرية القيادة الموزعة تؤيد حاجة اإلدارة المدرسية لتبني أشكاالً قيادية أكثر جماعية
وديمقراطية  ،وهذا يعكس الرأي القائل بأن كل شخص بطريقة أو بأخرى يستطيع أن يتولى

القيادة (.)DeFlaminis,2011:1
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وبذلك فإن ،العمل اإلداري بشكل عام ال يحتاج إلى القيادة بمفهومها التقليدي التي تترأس اإلدارة
بمعزل عن اآلخرين وتلقي األوامر من غير استشارة للعاملين بل تحتاج إلى القيادة الموزعة التي

توزع المهام واألعمال على األفراد ،إلنجاح العمل والمؤسسة والوصول إلى أفضل النتائ ،

وتحقيق األهداف المرجوة منها .

حيث تدعو هاريس  )2005( Harrisإلى ضرورة تبني نماذج جديدة في ممارسة القيادة من
خالل توزيع القيادة ،وهي تؤكد أن الخطأ األكثر فظاعة هو البحث عن " الزعيم األعظم" فمعظم

المدارس وأنظمتها تتغير ،والمطلوب هنا أسلوب قيادة جديد (.)Harris,2005:1
النظريات المفسرة للكياادة الموزدة:

تعدد رواد القيادة الموزعة منذ نشأتها ،وتعددت نظرياتهم وآ ارؤهم حولها ،الذين حاولوا تحليل
المفهوم في ضوء االعتقاد بضرورة المساهمة والمعرفة وتحسين التعلم ،ومن هذه النظريات:
 -1نظرية سبيلين( /)James Spillaneحيث ينظر للقيادة الموزعة من خالل منظور يتجاوز
قدرة ومهارة وكاريزما أو ادراك الفرد الوظيفي  ،إن مفهوم سبيلين للقيادة الموزعة وسع القيادة
لما يتجاوز الفرد الواحد لتشمل ممارسة عدة أشخاص ،ولقد غير هذا المنظور الجديد االتجاه

للقيادة لتصب ممارسة بدالً من اعتبارها دراسة لدور القائد ،وسماته ،وقدرته ،وادراكه .ولقد
عرف سبيلين القيادة كنتاج لشبكة تفاعلية مكونة من عناصر المدرسة الفاعلة ،باستخدامهم

لألعمال الفنية وأوضاعهم (.)Spillans,2001:25

 -2نظرية جرون ( /)Peter Gronnيؤكد بأن دراسة القيادة التي تتألف من قائد فرد أو منفرد
تتناق

حقيقة مع ما يحصل فعالً في داخل المدرسة ،فقد اعتقد بأن هناك منهجاً قيادياً

إضافياً ،أو بديالً يعيد تعريف القيادة لتعني القيادة الجماعية لمؤسسة ما والموزعة بين جميع
األعضاء .ويرى أن االطار للقيادة الموزعة يستلزم تقسيم العمل والمهام والقدرات التكنولوجية

المستخدمة إلنجاز تلك المهام على العاملين ،مثل استخدام سبيلين األعمال الفنية ،فقد شمل
القدرة التكنولوجية عند جرون على المكونات المادية وغير المادية ،فتعتبر األدوات(:جداول

االجتماعات ،المناه الدراسة ،وغيرها) المستخدمة في العمل جنباً الى جنب ،مع المعرفة
التي يمتلكها الفرد هي جزء أساس من القدرة التكنولوجية للمؤسسة في حين يتضمن الجانب
غير المادي من القدرة التكنولوجية علي القيم ،والرؤية ،ومصال أعضاء المؤسسة وان دم

كال الجانبين في تقسيم العمل حدد األنماط التوزيعية للقيادة (.)Gronn,2002:230

 -3نظرية المور( /)Richard Elmoreحيث يعتبر المور مفهوم القيادة الموزعة لديه متقدم
عن سبيلين وجرون من خالل ربطه تحسين التعليم واألداء المدرسي ،باستخدام المعايير
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القائمة عليها حركة اإلصالح ،واقترح بأن نظرية القيادة يجب أن تتجاوز نظرية السمات إلى

مصطل أوسع حيث فسرها لتعنى التوجيه واالرشاد ،إن أساس تصوره يكمن في مبادئ كل من
سبيلين وجرون في استخدام مصادر متعددة للقيادة مع التركيز على الخبرات الفردية ،وكذلك
العمل بشكل متناغم لتحقيق هدف مشترك ،فقدم القيادة الموزعة على أنها مصادر متعددة

لإلرشاد والتوجيه تتبع معالم الخبرة في مؤسسة متماسكة بسبب ثقافة مشتركة لغر
التعليم واألداء المدرسي (.)Elmore,2000:15

تحسن

والنظريات الثالث كلها تؤكد على أهمية القيادة الموزعة ومدي فعاليتها في المؤسسة التربوية
وقدرتها الفعالة على تحسين عملية التعليم ،ودور القائد التربوي في قيادة المؤسسة وتحفيز
المعلمين للعمل بكل طاقاتهم إلنجاز األعمال الموكلة إليهم من قبل اإلدارة وباستخدام أفضل

الوسائل والمعينات التربوية التي تنجز الخطط التي تم رسمها وتحقيق األهداف التي تم وضعها

بالتعاون والمشاركة بين اإلدارة العليا والعاملين بالمؤسسة التربوية.

كما أن هذه النظريات تعظم من الخبرة الفردية والمهارة والمعرفة للعمل بشكل تعاوني من أجل

االنجاز واحراز التقدم ،وهذا ما يقودنا للحديث عن مزايا القيادة الموزعة.
مزايا الكياادة الموزدة:

تسهم القيادة الموزعة بفاعلية في التصدي لتحديات كثيرة يمكن أن تعتر

المديرين وتساهم في

تحسين وتطوير المؤسسة التربوية ،ويمكنها أن تعتبر تغير في رؤية وثقافة العاملين في

المؤسسات وتحسن من مهاراتهم وخبراتهم وتزيد فرص نجاح العالقات االجتماعية الحميمة
والمميزة بين األفراد بعضهم البع

 ،وهذا كله من خالل العمل الجماعي الذى يمكن تحقيقه من

خالل القيادة الموزعة وهذا ما بينته الدراسات واألبحاث التربوية من مزايا لها ،حيث إن ممارسة

مديري المدارس للقيادة الموزعة يضفي العديد من المزايا والفوائد على المنظومة التعليمية ككل

ومن هذه المزايا :

حيث يرى بينت وآخرون  (2003( Bennett and Othersبأن القيادة الموزعة تحقق أكبر
عائد ممكن للمؤسسة التي يتم فيها توزيع الصالحيات القيادية ،فهو من ناحية يوفر وقتاً على
المؤسسات اإلدارية ،من حيث أنه يحقق سرعة أداء العمل اإلداري ،وتحقيق في ذات الوقت

المرونة اإلدارية والتكيف مع الظروف المختلفة (.)Bennett et al,2003:10

ويرى جرانت  (2005) Grantبأن القيادة الموزعة تخفف من حدة الصدام بين اإلدارة العليا،
والمستويات اإلدارية األخرى (.)Grant,2005:512
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ويرى رابندانق وآخرون  (2014) Rabindarang and Othersبأن القيادة الموزعة قادرة
على الحد من ضغوط العمل (.)Rabindarang et al,2014:494
ويرى ديف وآخرون  (2013)Duif and Othersبأن القيادة الموزعة تفت المجال أمام
المعلمين للمشاركة في عملية اتخاذ الق اررات (.) Duif et al,2013:5
ويوض أبو حسب هللا( )2014مميزات ومحاسن القيادة الموزعة فيما يلي:
 توفر الوقت والجهد ،وتنفيذ المهام في وقتها المحدد ،وحسب ما هو مخطط له. -تجويد واتقان تنفيذ األعمال بدقة عالية.

 توفير مناخاً مدرسياً مريحاً يبعث على الدافعية في العمل ،ألن الكل يشعر أنه مسؤول عنالمؤسسة التي يعمل بها.

 إعداد القيادات التربوية ،وتهيئتها لريادة العمل التربوي في المستقبل.(أبو حسب هللا)21:2014،
ويضيف أبو زر( )2015بع

مميزات القيادة الموزعة من خالل :

 -1سهولة اكتشاف اإلدارة غير الناجحة.

 -2السعة في اتخاذ الق اررات في المستويات اإلدارية المختلفة.
 -3تقضي على العيوب التي تترتب على تركيز القيادة في أيدي الرؤساء فقط .
 -4الشعور بالعدالة من حيث تقدير العمل و المكافأة.

 -5تحقيق االنسجام وتوفر جو من العمل يوثق العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين.
 -6نشر ثقافة القيادة بين األفراد يتي للرئيس التفرغ للمهام القيادية الرئيسة بدالً من إضاعة
جهده في الشكليات.

 -7تعد وسيلة للتعبير عن الذات .

 -8المساهمة في تحقيق األهداف الالمركزية اإلدارية مع تفادي ما قد يترتب عليها من أخطاء

حيث إن تركيز القيادة في يد واحد أو أشخاص قليلين يوفر جواً أوتوقراطياً يعطل تنمية
القدرات المختلفة للعاملين ويدعم االنصياع والسلبية ،لذلك فإن توزيع القيادة هو العالج

للتخلص من عيوب التفرد بالقرار اإلداري (أبو زر.)41:2015،

وبناء على ما سبق يتض أن مزايا القيادة الموزعة كثيرة ،وتثمر في نجاح وتميز المؤسسة
التربوية لما لها من قدرة على تحقيق العدالة  ،وتوفير االنسجام بين اإلدارة والعاملين في

المدرسة ،حيث تسهم في تحسين وتطوير المؤسسة التربوية ويجعل منها مؤسسة مميزة ،ولها
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جودة خاصة تميزها عن باقي المؤسسات التي ما زالت تتعامل باألنواع التقليدية للقيادة  ،أضف

إلى أنها تحقق أكبر عائد ممكن للمؤسسة ،فالعمل االداري مع التوزيع االختياري الطوعي يتم

تحقيقه بأقل تكلفة ممكنة ،ويحقق المرونة االدارية ،والتكيف مع الظروف المختلفة ،وينمي روح

المبادرة لدى العاملين.

أبعااد الكياادة الموزدة :
يشير وودز وآخرون  (2004) Wood and Othersإلى أن أبعاد القيادة الموزعة محددة

في( :تنظيم المدرسة  -رؤية المدرسة  -قيادة مدير المدرسة) (. )Wood et al , 2004:49

بينما تيرل  (2010) Terrllفقد حدد أبعاد القيادة الموزعة في ( :الرؤية والرسالة واألهداف –

البيئة المدرسية– التشارك في المسئولية – ممارسات القيادة في المدرسة) ).(Terrll,2010:43

أما ديفز  (2009) Davisفقد حددها في ( :تنظيم المدرسة – رؤية المدرسة – ثقافة المدرسة
–

البرنام

التعليمي–

النتائ –

المعلمين

القادة–

قيادة

مدير

المدرسة)

)(Davis,2009:87

.

وحددت دراسة أبو زر ( )2015أبعاد القيادة الموزعة في  :اإللهام بالرؤية – الممارسات القيادية

– الثقافة المدرسية (أبو زر.)25:2015،

والعتبارات خصوصية الدراسة الحالية ،وارتباطها بالمدارس الخاصة ،وعطفاً على تقسيمات أبعاد

القيادة الموزعة السابقة ،اعتمدت الباحثة األبعاد التالية :

 .1رؤية المادرسة  /فهي صورة للمستقبل الذى يسعى أفراد المدرسة للوصول إليه كونه الطموح

لسعيهم للتخطيط والتطوير في المدرسة ،ووجودها يجعل من العاملين داخل المدرسة لديهم
هدف يسعون من أجله ويحفزهم للعمل في االتجاه الصحي حيث يكون لهم مشاركة في

صياغة الرؤية التي تتوافق مع مطالبهم وحاجاتهم.

 .2المسكولية المشتركة  /وتعني مشاركة مدير المدرسة المعلمين والطالب وأولياء األمور في
القيادة واتخاذ الق اررات ألنه حريص على أن تكون ضمن حاجاتهم ورغباتهم وميولهم ألن هذا

يعمل على رفع مستوى المدرسة والتحصيل عند الطلبة  ،ويحرص على التشجيع المستمر

للعاملين عندما يقيم األداء ويجد تحسن وتطور به.
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ويضيف دياصرة والفاضل ( )2006أن مشاركة العاملين في المؤسسة في عملية صنع الق اررات
تساعد على ترشيد عملية اتخاذ الق اررات حيث إن المشاركة تساعد القائد في التعرف على كافة

اآلراء التي يقدمها أصحاب العقول الناضجة ،والتجارب الواسعة ،والتي يمكن من خاللها اختبار

البديل المالئم المحقق للهدف ،وبالتالي اتخاذ الق اررات الرشيدة (عياصرة ،الفاضل.)121:2006،

 .3الممارسات الكياادية  /وتعنى بكيفية ممارسة مدير المدرسة للقيادة الموزعة ،وتكليف وتوزيع

األعمال على المدرسين ،ومدى شفافيته في إعطاء المهمة المناسبة للشخص المناسب الذي
يمتلك من المهارات والقدرات ما تؤهله للقيام بها ،وسعى المدير إلقامة العالقات االجتماعية

بين المدرسين ،واعطائهم مهام مشتركة تحتاج إلى العمل الفريقي المنت  ،ويوفر لهم كل

المواد الكافية لتحقيقها وانجازها في أقل وقت وجهد ممكن .

 .4األدمال الفنية والبرنامج التعليمي  /وهي األعمال التي يقوم بها المدير بجانب األعمال
اإلدارية لتحسين العملية التعليمية والوصول إلى األهداف المنشودة كونه يشارك المعلمين في
بناء الخطط والبرام المدرسية وتوضي خطوط السير الموحدة للجميع ،ويعطيهم التغذية

الراجعة الهادفة من خالل التقويم المستمر ويتابع اللجان المدرسية ،والكتب المقررة ،والوسائل
المعينة ،وتنفيذ ورش عمل ودراسات وأبحاث تربوية للمعلمين لتوجيههم وتطوير مهاراتهم

وقدراتهم.

ادور مادير المادرسة في الكياادة الموزدة:
لقد وجد أن في المدارس األكثر فعالية ،كانت القيادة مسئولية مشتركة فيها ،حيث إن هناك العديد

من المديرين الذين قد يتحملوا المسئولية الشخصية من القيادة ،وهو األمر الذي يتالزم مع إعادة

بناء النظام المدرسي ،لذا يجب أن يوفروا فرصاً للمعلمين لكي يشاركوا في عملية القيادة ،وذلك

من خالل ما ذكره سبيلين ): )Spillane,2006

 توزيع مسئولية وسلطة القيادة على نطاق واسع في أنحاء المدرسة. -اقتسام سلطة اتخاذ القرار مع العاملين.

 السماح للعاملين بإدارة لجان اتخاذ القرار الخاصة بهم -أخذ آراء العاملين في االعتبار.

 ضمان الحل الجماعي الفعال للمشاكل أثناء اجتماعات العاملين. -من المعلمين االستقالل الذاتي ).)Spillane,2006:171
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وعليه تدور القيادة الموزعة حول ثالثة عناصر تشكل الوظيفة اإلدارية لهذه العملية ،وذلك من

خالل:

 -1منح جزء من المهام الكياادية بصورة يودية /حيث يمن

المدير جزء من الصالحيات

بصورة تأخذ الطابع الرسمي ،بحيث تكون األطراف المعنية راضية عن العناصر الموزعة،
مظهر أساسياً تتلخص في الحق في اعطاء األوامر التي بها تنفذ
كما تتضمن القيادة الموزعة
اً
الق اررات ،وبالتالي يكون كل األعضاء يملكون سلطة تنفيذية على مساعديهم.

 -2تحادياد المسؤوليات والواجبات واالطتصاصات /حيث إن األصل لهذه المسميات هي األهداف
التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها ،فعندما تتم عملية القيادة الموزعة يمكن النظر إلى هذه
المهام والوظائف من زاويتين:
األولى  /تتمثل في المدير الذي ينقل النتائ المرغوبة ويوض الوسائل الالزمة لتحقيقها ،حيث إن
نقل النتائ يمكن أن يكون صف ثان من القياديين األكفاء.
ال انية /تتمثل في التوزيع القيادي على أساس النتائ التي تريد المدرسة تحقيقها وهذا يعني أن
األهداف قد حددت من قبل إال أن القيادة الموزعة تسم

بتعديلها أو االضافة إليها وفق

الصالحيات التي تؤكدها القيادة ،وأن األهداف والخطط تم ايصالها للمعنيين بتحقيقها

وقد

فهموها (حريم.)23:2003،
 -3المساءلة أو المسكولية /ويعرفها ماسبيث  )2005( MacBeathبأنها التزام شاغر الوظيفة
بإنجاز مهام وظيفته ،وهي بمثابة التزام أخالقي لمن فو

للقيام باألعمال ،وعلى اعتبار أن

المسؤولية توزع في ثنايا عملية القيادة الموزعة (.)MacBeath,2005:355

وعليه فإن عملية التوزيع تتطلب من القائد مهارة فائقة في ممارستها ،فهو حين يوزع السلطة

والمهام لمرؤوسيه ،يمنحهم حرية التصرف التي تكفل لهم تنفيذ األعمال ،واختيار الطريقة التي
يرون أنها مالئمة لتحقيق الهدف ،وفي نفس الوقت يجب أن يتأكد من أن من انتقلت لهم السلطة

أن يستخدموها االستخدام األمثل الذي يحقق الغر

من التوزيع القيادي ،كل ذلك مع ادراكه

للحدود التي يجب أن يلتزم بها في التنازل عن سلطاته ومهاراته في المحافظة على التوازن بين
جميع القوى والعالقات داخل تنظيم المدرسة.
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متيلبات التوزيع الفعال وطيواته:
من المشهور أنه كلما زادت حرية العاملين في الحركة كان التوزيع في نطاق أوسع ،ويقبل
العاملين تحمل المسؤولية ،وعليه فإنه يجب أن تتساوى الرغبة والقدرة لدى المدير مع االستعداد

والتدريب لدى العاملين ليكون التوزيع فاعالً ،لن يتم ذلك إال من خالل مجموعة من الشروط،

ذكرها الصيرفي ( )2003في:

 -1مراعاة القدرات واالستعدادات التي تضمن االستخدام األمثل والصحي للصالحيات الممنوحة.

 -2مراعاة توقيت التوزيع وفق فلسفة إدارية معينة وبناء على ما اكتسبه الشخص أو القائد الجديد
من خبرات.

 -3توافر الثقة بين الرئيس والمرؤوس.

 -4توافر نظام رقابي فاعل يمكن من التأكد فيه من حسن استخدام السلطة.
(الصيرفي)140:2003،
ومهما كانت درجة التوزيع  ،فإن هناك ثالث خطوات مترابطة لعملية توزيع القيادة ،عبر عنها

توفيق( )2002في:

 -1تحادياد االطتصاصات /أي تحديد لمجموعة األعمال واألنشطة والواجبات التي سيقوم بها
المعلم الحاصل على جزء من القيادة سواء عن طريق األنشطة المسندة له أو النظر إلى
المهام من خالل النتائ .

 -2اطتيار الشطص المناسب /وأفضل معيار في هذا المجال هو تحديد المجال القيادي الذى
يحتاج إليه العاملين حتى يمكن ألنشطته من المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة.

 -3وضع المعايير الالزمة لممارسة الكياادة /حيث يجب أن تكون هذه المعايير معروفة تماماً
للمنقول إليه جزء من القيادة ،كما يجب إعالمه باألخطاء التي يمكن أن تتم والصعوبات التي
يمكن أن تواجهه (توفيق.)54:2002،
معوقات ممارسة الكياادة الموزدة :
رغم األدلة البحثية المستقاة من مجالي القيادة واإلدارة المدرسة التي تبرز مزايا القيادة

الموزعة ،إال أنه توجد صعوبات متأصلة مرتبطة بتطبيقها ،ومن هذه الصعوبات والمعيقات ،ما
يلي:
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ما حدده الشتر ( )2010في:
 معوقات مؤسسية  /وهي التي تنبع من الثقافة السائدة في المؤسسة ،ومنها:
 -1آلية القيادة من أعلى إلى األسفل والهياكل الداخلية للمدارس فكلما كانت واضحة كانت
المعوقات أقل.

 -2إن المدارس باعتبارها هياكل هرمية تقليدية في المراكز الوظيفية  ،فإن السلطة تكون متمركزة
في فريق القيادة – أى عند الهرم المدرسي.

 معوقات نابعة من الماديرين أنفسهم  /وهي النابعة من الميل الطبيعي للمديرين  ،لالحتفاظ
بالسلطة والمسؤولية عن المدرسة ،وفى كثير من األحيان ما يشعرون بالخوف والريبة تجاه

الدعوى إلى تفوي

الصالحيات والمسؤوليات للمعلمين (الشتري. ) 23:2010،

وما حددته طليفة ( )2013في :
 -1زيادة األعباء مما ال يتي للمعلمين ممارسة أدوار قيادية ،وكذلك عزوفهم عن طرح أفكار
ومبادرات قيادية جديدة ،خوفاً من تحميلهم أعباء إدارية لتنفيذها .

 -2ضعف الرغبة في الخروج عن المألوف والخوف من التغيير .
 -3ضعف المهارات القيادية لدي بع

المعلمين وتخوفهم من ممارسة أدوار قيادية ألنها تعطي

لهم بطريقة شفهية وغير معترف بها رسمياً .

 -4الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة التي تميل أحياناً الي المركزية .

 -5االعتقاد بأن إعطاء ممارسة المعلمين لألدوار القيادية قد يسبب فوضى في المدرسة .
 -6ضعف عملية االتصال والتواصل بين اإلدارة المدرسية والمعلمين .

 -7ضيق الوقت المتاح للمعلمين بسبب تكدس األعمال اإلدارية المفروضة عليهم .
 -8ضعف الخبرة والثقة لدي المعلمين فقد اعتبرت الريبة وضعف الثقة عائقين يصعب التغلب
عليهما (خليفة.)51:2013 ،

وعليه فإن معوقات ممارسة القيادة الموزعة ليست من األفراد فقط وانما قد تعود إلى اإلمكانيات

والمهارات المتاحة لديهم ايضاً حيث إن اجتماع السببين أدى إلي ضعف ممارسة القيادة الموزعة

داخل المؤسسات فاألفراد العاملين في المؤسسة يخافون من زيادة األعباء عليهم واقتناعهم أنها
من مهام اإلداريين فقط ،واعطاءهم حق ممارسة القيادة سيؤدي إلى حدوث الفوضى داخل

المؤسسة ،وأن ليس لديهم الخبرة الكافية ،وال الثقة بأنفسهم بأنهم علي قدر المسؤولية وتحملها
ومن ناحية اإلداريين كونهم يميلون إلي المركزية في القيادة وأن الحق يعود لهم فقط في اتخاذ

الق اررات الحاسمة داخل المؤسسة  ،وعدم الرغبة في الخروج عن المألوف والخوف من التغيير،
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وضعف المهارات القيادية لألفراد كونها تعطي لهم بشكل شفهي وغير معترف به ،وضعف

االتصال والتواصل بين اإلدارة واألفراد العاملين داخل المؤسسة  ،وضيق الوقت المتاح ألفراد
وتكدس األعمال عليهم .

وتلخص الباحثة بناء على ما سبق معوقات تطبيق القيادة الموزعة في المؤسسات التربوية على

النحو التالي :

 -1صعوبات تعواد للمادير وتتمثل في :
 مركزية القيادة ،المتمركزة في يد المدير.

 ضعف الثقة والخوف من العاملين وقدرتهم على مشاركته في القيادة.
 الخلل في مفهوم مدير المدرسة للقيادة والسلطة .

 الخوف من أن تعم الفوضى بالمؤسسة ،باعتبار بع
ممارسون في الصف فقط .

المعلمين ينظرون ألنفسهم أنهم

 -2صعوبات تعواد للمادرسين وتتمثل في :
 الخوف من تحمل المسؤوليات اإلدارية و زيادة األعباء .
 ضعف المهارات والخبرات القيادية للمدرسين .

 ضيق الوقت المتاح للمعلمين وكثرة األعباء التدريسية.
 ضعف االتصال والتواصل بين المعلمين واإلداريين (شبكة العالقات ضعيفة) .
وعلى ذلك فإن تطبيق القيادة الموزعة ليس باألمر اليسير ،فهو يتطلب مجموعة من المتطلبات

التي قد تؤسس لتوزيع القيادة ،دون التعر

للصعوبات.

متيلبات تيبيق الكياادة الموزدة :
تختلف الوظائف والمهام من مؤسسة إلى أخرى اعتماداً على األهداف التي تريد أن تحققها ولكن

مهما كان فإن تطبيق القيادة الموزعة بالمؤسسات التعليمية يتطلب بع

الشتر ( )2010في:

المتطلبات ،حددها :

 متيلبات كافية :وذلك من خالل إحداث نقلة نوعية ،وتغيير جذري في الثقافة التنظيمية
السائدة بمختلف المؤسسات التعليمية ،بحيث يجب أن تتسم هذه الثقافة بالثقة المتبادلة،

واإليمان بقيمة العمل الفريقي  ،وتشجيع األفكار اإلبداعية ،وتهيئة المناخ الذي يسم بذلك،

بما يدعم ممارسات القيادة الموزعة.
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 متيلبات بشرية :وذلك من خالل تدريب القيادات التعليمية على مهارات استخدام مدخل
القيادة الموزعة ،وكذلك تدريب منسوبي المؤسسات التعليمية كافة على المهارات القيادية
المختلفة التي تجعلهم مؤهلين لمساعدة القادة في المستويات اإلدارية المختلفة واعانتهم على
تطبيق مدخل القيادة الموزعة ،وتشجيع المبادرات واألفكار الجديدة التي يقدمها منسوبوا
المؤسسات التعليمية.
 متيلبات إادارية :فتخفيف العبء التدريسي عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،والمعلمين
بالمدارس مطلب ضروري حتى يستطيعوا ممارسة األدوار القيادية المختلفة ،وطرح مبادرات
وأفكار جديدة لتطوير العمل وفقاً لمدخل القيادة الموزعة ،وتعديل اللوائ والقوانين بما يمن
منسوبي المؤسسة التعليمية ممارسات قيادية أكثر ،وتمنحهم القدرة على اإلبداع وتطوير
األداء دون الرجوع إلى رؤسائهم.
 متيلبات فنية :أن يتم توزيع المهام القيادية بين جميع منسوبي المؤسسة التعليمية وقادتهم
بما يضمن تطوير األداء المؤسسي ،حيث يكون فيه توسيع لدائرة المشاركة القيادية داخل
وتبني سياسة التفوي
المؤسسةّ ،

 ،وتحقيق التوازن بين المسؤوليات والسلطات ،وعمل

متابعات مستمرة لمدى تطبيق مدخل القيادة الموزعة داخل المؤسسات ،ويتم من خالل تحديد

نقاط الضعف التي تواجه عملية التطبيق ،والعمل على عالجها والتغلب عليها.
(الشتري) 7:2016،
وأضافت طليفة ( )2013نقالً عن ( )Martines et al,2005أن أهم المتطلبات التي يجب
توافرها لكى يستطيع القادة أن يمارسوا القيادة الموزعة وهى :
 -1تحادياد الرؤية والرسالة  :تكمن أهمية الرؤية والرسالة في أنهما تحددان الطريقة التي ينبغي
أن يعمل بها األشخاص وال بد أن يشارك الجميع في وضع رؤية المؤسسة ورسالتها .
 -2انتكاء المنهج  :أن المناه التي يتم اختيارها تؤثر على العملية التعليمية التي تتم في
المدرسة ،ألنها تتضمن المحتوي المعرفي واستراتيجيات التدريس الموجهة للطلبة  ،وتنطوي
عملية اختيار المنه على وضع خطة ورؤية واجراءات تنفيذ تلك الخطة .
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 -3توفير المصاادر والوساكل  :إن توفير المصادر والوسائل المختلفة الالزمة للتدريب لها تأثير
كبير على العملية التعليمية ألنها تتوسط عملية التفاعل بين المعلمين والطلبة .
 -4توفير فرص التعلم  :إن تنفيذ أي عملية تغيير فهم أسس وأفكار عملية اإلصالح وبالتالي
بأن توفير فرص التعلم يتطلب ترتيبات تنظيمية تدعم وتعين تلك الفرص وأنشطة توفر تعلم
جوانب معرفية معينة ومطلوبة .
 -5تادريب المعلمين  :القادة يمكنهم لعب دور مهم في عملية االصالح التعليمي من خالل
توفير التدريب الالزم لرفع كفاءة المعلمين وفق االتجاهات الحديثة ،وذلك عن طريق إكسابهم
الخبرات الالزمة والمعارف والمهارات الجديدة وطرق التدريس الحديثة .
 -6الرقابة  :إن من أهم مراقبة التقدم الذي يحصل أثناء عملية التغيير لجعل تلك العملية متوافقة
مع المعايير المؤسسية  ،كما تتض أهمية المراقبة في التنبؤ بالفرص الجديدة أو المشكالت
المتوقعة .
 -7تكاديم التشجيع  :تقدم القيادة الموزعة الدعم والمساندة للمعلمين سواء بشكل رسمي أو غير
رسمي من خالل اإلشادة بما يحققه المعلمون من انجازات بما يدفعهم لمواصلة العمل
باجتهاد (خليفة.)36:2013،
تعكيب دلى المحور:
بالنظر للتطور التربوي يدرك في السنوات األخيرة نرى تطو اًر ملموساً في استخدام األساليب
اإلدارية الحديثة التي تركز في المقام األول على الطرق التي تقود الي تحسين فعالية العمل
،والروح المعنوية لألفراد ورسم السياسات واتخاذ الق اررات والرقابة وتقييم األداء ،لذلك يجب أن يلم
اإلداريين بالعمل اإلداري لكي يستطيعوا االفادة منها في معالجة المشكالت اإلدارية وحلها من
خالل اتجاهات عالمية ومنه علمي متكامل ومنظم  ،يسهم في زيادة فعالية األفراد في المدارس
الخاصة التي يعملون فيها ،ويحقق لهم الرضا الوظيفي ويستطيع التأثير في األفراد ورفع الروح
المعنوية لديهم مما يسهم في تحقيق األهداف التي ترسمها المؤسسة التعليم وتحقق الميزة
التنافسية لها من بين المدارس الخاصة.
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فالمدير الناج الذي يقود المؤسسة التربوية عليه أن يعمل على توزيع األعمال والمهام بين
العاملين في المدرسة ومشاركتهم في اتخاذ الق اررات وعمل الخطط وتحديد األهداف التي يسعى
الي تحقيقها ألن هذا يعمل على توفير األجواء المريحة للمعلمين ويوطد العالقة بين المديرين
والمرؤوسين ويوفر الرضا الوظيفي لكل العاملين في المؤسسة التربوية ويحقق جودة حياة العمل
التي تتطلب من المديرين االهتمام واالعتناء بتوفيرها للعاملين ،وهذا يتحقق من خالل احترام
الحرية الفردية وتوفير الظروف األمنة والصحية للعمل ،وامداد العاملين بالتعويضات المالية
العادلة واتاحة الفرص للترقي واألمان الوظيفي.
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مفهوم جوادة حياة العمل.
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أبعااد تحكيق الجوادة في بيكة العمل.



دوامل جوادة حياة العمل.



دوامل تحكيق جوادة حياة العمل.



دواكق تيبيق جوادة حياة العمل.



مظاهر جوادة حياة العمل.



تعكيب دلى المحور.

المحور ال اني /جوادة حياة العمل
تمهياد:
تمثل جودة حياة العمل تصورات وادراكات العاملين لمستوى البيئة المادية والمعنوية للعمل

والمؤسسة  ،ولهذا سعى االنسان منذ القدم للبحث عن األمن واالستقرار  ،مدركاً أن جوهر خلل

استم ارره في هذه الحياة (العادية-العملية) يكمن في مستوى الرضا عنها .فبدأ التعامل مع جودة
حياة العمل وتحقيقها في المؤسسات التربوية التعليمية كونها أماكن مهمة لها قدرة كبيرة على

تغيير المجتمع والوصول به إلى أسمى المراتب .

فالمؤسسات التربوية من المؤسسات المؤثرة في نجاح المجتمعات ،وذلك فيما يتعلق بالوصول إلى
مستوى ٍ
عال من الخدمة التعليمية ،والتي يمثل فيها كل من المديرين والمعلمين حجر األساس
لتطوير المجتمعات من خالل المساهمة في مخرجات ونتاج تربوي فاعل يحقق الفاعلية التنظيمية

لتلك المؤسسات (منصور.)10:2016،
مفهوم جوادة حياة العمل:

وتمثل جودة الحياة الوظيفية (جودة حياة العمل) أم اًر نسبياً يختلف من شخص آلخر من
الناحيتين (النظرية والتطبيقية) ،ويعتمد ذلك على معيار الفرد نفسه لتقييم حياته ومتطلباتها
ونوعيتها .ولذلك فقد تعددت تعريفات الباحثين حول جودة حياة العمل ،ومن هذه التعريفات على

سبيل المثال ،ال الحصر ،ما يلي:

ويعرفها جااد الرب ( )2008بأنها ":فلسفة اإلدارة التي تؤكد على كرامة العاملين وتطور التغيرات
في ثقافة المؤسسة ،وتحسين الجوانب المعنوية والجسمانية للعاملين عن طريق إتاحة فرص النمو
والتطور" (جاد الرب.)7:2008،

ويعرفها راضي( )2008بأنها ":توافر العناصر األساسية المؤثرة في بناء التصورات االيجابية
لدى العاملين نحو متغيرات البيئة التنظيمية ،وتقاس من خالل الرضا الوظيفي ،وااللتزام
التنظيمي،

والضمان

واالستقاللية،

األداء"(راضي.)64:2008،

والمشاركة

في

اتخاذ

الق اررات

والقدرة

على

يرى شبات ( )2011أ ن جودة حياة العمل المرتفعة تتأتى عندما يمتلك األفراد الوظائف التي
تقدم االستقاللية والتنوع والشعور بتقديم مساهمة ذات معنى لزيادة فعالية المؤسسة .
(شبات)3:2011،
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ويعرفها البلبيسي( )2012بأنها ":السياسات واإلجراءات والعمليات التي تنفذها المؤسسة بهدف
تطوير وتحسين الحياة الوظيفية ،والشخصية للعاملين فيها ،الذي ينعكس بدوره على أداء

المؤسسة ،واألفراد إيجابياً ،وبذلك تحقق المؤسسة أهدافها وتطلعاتها ،وفي نفس الوقت تلبي
وتشبع رغبات عامليها ،مما يضمن استم اررية نجاح المؤسسة ،وحصانتها ضد الكثير من

األزمات" (البلبيسي.)7:2012،

وقد تناولت التعريفات جودة حياة العمل من زوايا مختلفة ،أهمها:
 الجوادة كهادف /حيث تهدف إلى تحسين األداء التنظيمي من خالل توفير نوع من التحدي،والرضا الوظيفي ،والوظائف الفعالة ،وبيئة العمل المناسبة.

 الجوادة كعملية /وتشمل كل الجهود الالزمة لتحقيق هذه األهداف من خالل المشاركة الفعالة،ومشاركة األفراد في العمل ،ومدى شعورهم بالرضا والفخر عن انجازات المؤسسة.

 الجوادة كفلسفة /والتي تؤكد على ضرورة النظر لألفراد العاملين كأصول يحاولون االلتزام،ولديهم المعرفة التامة والمهارات والخبرات ،وأنهم ليسوا أعضاء غير فاعلين يكلفون

المؤسسات مزيد من التكاليف (المليجي.)433:2011،
جوادة حياة العمل من منظور الشريعة اإلسالمية:

كرم هللا اإلنسان وجعله يتميز بالعقل عن باقي المخلوقات ،وجعل الدين اإلسالمي اإلنسانية
عنصر نشطاً بين األفراد .
أساس التعامل مع اآلخرين  ،فبالعقل يمكن له أن يتفاعل و يكون
اً
وعليه كان اإلنسان محور الفكر اإلداري في اإلسالم ،وهو الهدف من مبادئه ،وتعاليمه فهو
العنصر الذي بدونه ال يتحقق إنتاج أو فكر  ،وهو عنصر العمل الحيوي لكل من الفاعل

والمتفاعل ولعنصر العمل أهمية محورية خاصة تتجاوز بكثير غيره من عناصر اإلنتاج  ،فهو
مرتبط بالفرد والعامل الذي عليه أن يبدع إنتاجه  ،والفرد تحفزه الرغبة وتدعمه القدرة والرغبة ،

وقد اهتم الفكر اإلداري في اإلسالم باألداء وبالفرد العامل اهتماما كبي اًر  ،وحث على العمل الجاد

(البروي ،باشيوة.(126:2011،
ا
والهادف إلسعاد الفرد والجماعة

وقد رافق ذلك اهتمام الشريعة اإلسالمية بجودة حياة العمل كونها سبب في إسعاد األفراد إذا
تحققت داخل المؤسسة التي يعملون بها ومن األدلة التي تحفز وتعزز جودة حياة العمل في

اإلسالم ما يلي:
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 -1األجور :
فقد أمر اإلسالم صاحب العمل أن يحدد مقدار األجر والمرتب مسبقا وموافقة العامل عليه قبل
قيامه بالعمل وذلك لكي يعرف العامل ما سوف يجنيه من عمله  ،كما يجب عدم المماطلة في
دفع األجر لقوله صلى هللا عليه وسلم " :أ َ ْع ُ
ع َ قُهُ "
ط ْ َ ِج َ أَجْ َ هُ قَ ْب َ أ َ ْن َ ِج َّ
ف َ
(ابن ماجه1284 ،ه:رقم الحديث)2443
فيجب أن ال يكون فارق زمني كبير بين أداء العامل لعمله وبين حصوله على األجر ،لما له

األثر اإليجابي الكبير على نفسية العامل وبالتالي األثر في أداء عمله على أكمل وجه وبكل
مصداقية وأمانة (منصور.)32:2016،
كما يجب أن يكون األجر عادالً على قدر العمل الموكل إلى الشخص ،ويتفق مع حالته
ِ
ان َوَال تَْب َخ ُسوا
االجتماعية والظروف االقتصادية المحيطة به لقوله تعالى" :فَأ َْوفُوا اْل َكْي َل َواْلم َيز َ
اء ُه ْم" (االدراف( )85:البلبيسى. )30 :2012،
اس أ ْ
الهن َ
َش َي َ
 -2الشورى كأساس للمشاركة:
هللا

سورة

كاملة

اسمها

الشورى،

ونقتبس

منها

قوله

تعالي

جاء في كتاب
هِ
ِ
ِ ِِ
ون " (الشورى)38:
اموا ه
ورى َب ْي َنهُ ْم َو ِم هما َرَزْق َن ُ
اه ْم ُي ْنفقُ َ
َ ":والذ َ
ين ْ
الص َالةَ َوأ َْم ُرُه ْم ُش َ
استَ َج ُابوا ل َرّبه ْم َوأَقَ ُ
وهذا نص قطعي يحث على ضرورة المشاركة والتعاون في اتخاذ الق اررات ،وعدم حصرها على
فرد واحد فالعمل بالشورى والمشاركة داخل مؤسساتنا سيؤدي إلى شعور العاملين بالرضا والوالء،
وشحذ طاقاتهم لتطوير وتحسن المؤسسة .

 -3التعاون والتكامل والعالقات اإل نسانية :
حث الدين اإلسالمي على االحترام المتبادل بين الناس وأيضاً ضرورة التعاون والتكامل بين

األشخاص إلنجاز األعمال الموكلة إليهم وحيث إن العالقات بين األفراد قائمة على الحب
واإلخاء واإليثار فإن هذا سيحقق التفاهم واالنسجام بالعمل .

فقوله تعالىَ ":وتَ َع َاوُنوا َعلَى اْلبِِّر َوالته ْق َوى َوال تَ َع َاوُنوا َعلَى اإلثِْم َواْل ُع ْد َو ِ
ان " (الماكادة )2:تحث على
اَلل َج ِم عًا َ ََل تَفَ َّ قُ ۚ َ ْذ ُك ُ ِن ْع َم َ ََّّللِ
َص ُم ِب َح ْب ِ ّ ه
التعاون بين األفراد ،وقوله تعالىْ َ " :عت ِ
ع َ َٰى َ
ف َب ْنَ قُ ُ ِب ُك ْم فَأ َ ْ
ص َبحْ ت ُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه ِإ ْخ َ نًا َ ُك ْنت ُ ْم َ
َ
شفَا ُح ْف َ ٍ ِمنَ ينَّا ِ
ع َ ْ ُك ْم ِإ ْذ ُك ْنت ُ ْم أ َ ْعاَ ًء فَأَيَّ َ
َ
َفأ ْن َقذَ ُك ْم ِم ْن َها ۗ " (آل دمران )103:تحرص على التكامل و التعاون .
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حيث اهتم اإلسالم ببناء العالقات االنسانية اهتماماً بالغاً ،على أسس تتسم بالحق والمصداقية
والعدل ،وقد جاءت اآليات واألحاديث المتعددة لتنظم العالقات اإلنسانية ،كما وأمر اإلسالم بعد

ظلم الناس واحقاق الحق (الدحدوح.)31:2015،
وقوله تعالىْ " :اعُ إِيَ َٰى َ بِ ِ َ بِِّكَ بِ ْاي ِح ْك َم ِ َ ْي َم ْ ِع َ
ِي أ َ ْح َنُ ۚ ِإ َّن َ بَّكَ
ظ ِ ْي َح َ نَ ِ ۖ َ َجاا ِْي ُهم بِايَّتِي َ
ض َّ َعن َبِ ِ ِه ۖ َ ُ َ أ َ ْع َ ُم ِب ْاي ُم ْهت َ ِا نَ " (النحل )125:تحث على العالقات اإلنسانية
ُ َ أ َ ْع َ ُم ِب َمن َ

المبنية على حسن التعامل والرفق بين الناس  ،واجتماع هذه الصفات والعمل بها داخل
المؤسسات يوفر الجو المناسب والمري

والمالية .

لألفراد والمشبع لكل حاجاتهم النفسية واالجتماعية

 -4العادالة :
تعد العدالة صفة من صفات القيادة اإلسالمية السامية ألنها تجعل الميزان هو الحاكم بين الناس

واعطاء كل ذي حق حقه دون االنحياز ألشخاص معينين ألسباب ثانوية ،فقوله تعالىِ ":إ َّن ََّّللَ
اس أ َ ْن تَحْ ُك ُم بِ ْايعَ ْا ِ ِإ َّن ََّّللَ ِن ِع َّما َ ِع ُ
ظ ُك ْم بِ ِه
َأ ْ ُم ُ ُك ْم أ َ ْن ت ُ َؤاُّ ْ َ َمانَا ِ ِإيَى أ َ ْ ِ َها َ ِإذَ َح َك ْمت ُ ْم بَ ْنَ ينَّ ِ
ص ً " (النساء )58:أكبر برهان ودليل على أن التعامل بين الناس يكون
َّلل َكانَ َ ِم عا ً بَ ِ
إِ َّن َّ َ

بالعدل  ،واستخدام العدالة في المؤسسات سيضمن توزيع األعمال على األفراد كال حسب قدراته
وخبراته وهذا سوف يعمل على تحقيق رؤية وفلسفة وأهداف المؤسسة .

 -5الحوافز :
أكدت الشريعة اإلسالمية على الحوافز والتعزيز لكل عمل حسن يقوم به اإلنسان ،فقد جعل هللا
تعالى الجنة جزاء الصالحين أصحاب األعمال الحسنة في الدنيا ،والنار جزاء الكافرين المنافقين

أصحاب األعمال السيئةّ وهذا أكبر حافز لإلنسان لكى يرتقى إلى جنات الخلد فقوله تعالى" :إِ هن
الهِذين آمنوا وع ِملُوا ه ِ ِ
ِ
َح َس َن َع َم ًال" (الكهف )30:دليل على أن
َ َُ َ َ
َج َر َم ْن أ ْ
الصالحات إِهنا ال ُنضيعُ أ ْ
ان إِ هال ِْ
من يعمل بجد واتقان ال يضيع أجره وال عمله وقوله تعالىَ " :ه ْل َج َزاء ِْ
اإل ْح َس ِ
ان"
اإل ْح َس ُ
ُ
(الرحمن )60:دليل على أن الجزاء من جنس العمل ومحفز لعمل الصالحات لنيل الجنة .

كما اهتم اإلسالم بالحوافز لكونها تزيد من ثقة اإلنسان بنفسه وبعمله ،وترفع الروح المعنوية
للعامل ،وتشجعه على العمل بجد واجتهاد ،مما يحسن من نتائ العمل ،وقد تميزت الحوافز في

اإلسالم بكونها تشمل الحوافز الدنيوية واألخروية (نصار.)34:2013،
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إن تطبيق الحوافز والتعزيز داخل المؤسسات بمصداقية ،وبعيداً عن المحسوبية ويشعر العاملين

بأن قائد المؤسسة ذو أخالق رفيعة ويجعلهم أكثر ثقة به ،ويوطد االتصال والتواصل بينهم
ليقينهم أنه لن يضيع حق من يعمل بجد وجهد واتقان .
 -6الترقية والترفيع :
يعمل اإلنسان ويجتهد لكى يصل إلى أعلى المستويات كون تحقيق هذا الشيء يجعله مرتاح

البال والجسد ،وغاية الدين االسالمي الوصول باإلنسان إلى الراحة والطمأنينة ،فكلما تدرب وتعلم

االنسان أشياء أكثر كانت فرصة لتولي المناصب العليا أكبر من أي شخص آخر فقوله تعالى:
اَّلل الهِذين آمنوا ِمن ُكم والهِذين أُوتُوا اْل ِعْلم درج ٍ
ات " (المجاادلة )11:خير دليل وبرهان على ما
" َي ْرفَ ِع هُ َ َ ُ ْ ْ َ َ
َ ََ َ
سبق .فالترقية والترفيع في مؤسساتنا يجب أن تعتمد على الموضوعية والشفافية واختيار الشخص
المناسب في المكان المناسب للوصول إلى التقدم وانجاز األهداف ،فالعالقة بين االدارة والعاملين

مبنية على أساس الثقة وجعل العاملين يقومون بالوظائف الموكلة اليهم على أكمل وجه.

أضف إلى أن عملية الترقية تحتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب العامل على متطلبات واحتياجات

الوظيفة الجديدة التي سيتم ترقيته إليها واكسابه مهارات وقدرات خاصة تتفق واحتياجات الوظيفة

أو المنصب المرش إليه استرشاداً بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم" :فإذا كلفتموهم فأعينوهم"

(البخاري1422،ه، )5703:2407،وتتمثل اإلعانة في عدة جوانب أهمها التدريب الجيد على
العمل ،وتوفير األدوات والظروف المساعدة للعامل لكي يتسنى له القيام بمهام وظيفته على أكمل

وجه ،وللمحافظة على صحة العامل وعدم إحداث ضرر له (الخضيري.)211:2001،
وعليه يمكن القول أن أول ما ركز على جودة حياة العمل هو اإلسالم وتعاليمه ،وذلك قبل أن

يظهر في العصر الحديث ما يشير إلى ذلك.

التيور التاريطي لمفهوم جوادة حياة العمل :
بدأ االهتمام بمفهوم جودة حياة العمل في أواخر الستينات من القرن العشرين  ،كطريقة
تهتم بتأثير العمل علي الصحة واالحتياجات اإلنسانية ،وكطريقة تؤثر بشكل إيجابي على جودة

خبرة العمل الشخصية  ،وحتى منتصف السبعينات من القرن العشرين كان اهتمام أصحاب
األعمال يتركز على تصميم العمل وتحسن ظروف العمل  ،وفي الثمانينيات من القرن العشرين

بدأ مفهوم جودة حياة العمل يشتمل على جوانب أخرى تؤثر على الرضا الوظيفي واإلنتاجية وهذه
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األبعاد هي  :نظام المكافآت  ،بيئة العمل المادية  ،االستغراق الوظيفي  ،حاجات تحقيق

الذات(.)Sheel et al , 2012:291

ويرى بوديتش وبونو  (1994) Bowditch & Buonoأنه في أواخر السبعينات وأوائل
الثمانينيات تراجع االهتمام وانخفضت األنشطة التي تمارسها المؤسسات لتحقيق جودة حياة العمل
مما جعل برام

جودة حياة العمل تأتى في المرتبة الثانوية وان اختلف األمر على مختلف

المستويات المحلية والدولية ،وبالتالي على كفاءة األداء االقتصادي للمؤسسة وما تعتنقه من قيم
وأفكار تتعلق بالموارد البشرية .ومنذ منتصف الثمانينيات وحتى منتصف التسعينات تقريبا زاد

االهتمام مرة أخرى ببرام

جودة حياة العمل في الشركات والمؤسسات األمريكية للعديد من

األسباب بعضها داخلي يتعلق بحالة العاملين والقوانين الفيدرالية في أمريكا وبعضها خارجي يمثل

استجابة للنجاح الذى حققته بع

األنظمة اإلدارية في اليابان وبع

األوروبية(.)Booditch & Buono,1994:365

الدول

ويرى جودمان وفاندت  (1995) Goodman & Fandtنقالً عن جاد الرب ( )2008أنه ،
وفى التسعينات قامت شركات عالمية كثيرة منتشرة حول العالم بتطبيق شكل أو آخر من أشكال

جودة حياة العمل ،وتزايد االهتمام نتيجة التركيز على إشباع حاجات العميل الداخلي

برام

والخارجي وتطبيق أسلوب إعادة هندسة الموارد البشرية واكسابها مهارات متنوعة والنظر اليه

كأحد االستراتيجيات التنافسية.
أن جودة حياة العمل مرت بثالث مراحل زمنية منذ نشأتها ،هي :
ويلخص جااد الرب (ّ )2008



المرحلة األولى -نهاية الستينات وبداية السبعينات:

حيث اعتبر بع

الباحثين في تلك الفترة مفهوم جودة حياة العمل على أنه مفهوم فلسفي

ينصب على
أن هذا المفهوم كان
أما البع اآلخر فأشاروا إلى ّ
ّ
أكثر من كونه أسلوب ّ
معينّ .
التعرف على الطرق التي تزيد من جودة ونوعية أداء الفرد أثناء
أثر الوظيفة على صحة العامل و ّ
معدالت
أن المفهوم ظهر نتيجة لزيادة السلوكيات السالبة في بيئة العمل مثل زيادة ّ
العمل ،و ّ
الغياب وزيادة استياء العاملين تجاه المشرفين.



المرحلة ال انية -منتصف السبعينات وبداية الثمانينات:

حيث شهدت هذه المرحلة انخفا

لعدة
االهتمام ببرام تحسين الحياة الوظيفية ،وهذا نتيجة ّ

معدالت التضخم وأزمة الطاقة ،األمر الذي جعل المنظمات الصناعية بشكل
عوامل منها زيادة ّ
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خاص تقوم بتوجيه معظم خططها لمواجهة ارتفاع تكاليف الصناعة والطاقة ،هذا باإلضافة إلى

حدة المنافسة الخارجية للشركات األميركية .ولذلك زاد حجم االندماج بين الشركات خالل
زيادة ّ
االهتمام برضا العمال عن وظائفهم وحياتهم الوظيفية ،وكل ذلك
هذه الفترة ،وبالتالي انخف
جعل برام جودة وتحسين العمل تأتي في المرتبة الثانوية في تلك الفترة.



المرحلة ال ال ة -منتصف الثمانينات وحتى اآلن:

حيث شهدت هذه المرحلة االهتمام مرة أخرى ببرام جودة وتحسين حياة العمل ،ويرجع ذلك

إلى حاجة المنظمات  -وخاصةً األميركية -لمثل هذه البرام نتيجة ضعف الموقف التنافسي لها
أمام المنظمات اليابانية (جاد الرب.)18-14:2008،

أهاداف جوادة حياة العمل
من المشهور أن كفاءة المؤسسات التنظيمية وانتاجيتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة حياة العمل
فيها ،تلك التي تولد االنتماء وحب االستمرار في هذا العمل  ،حيث إن نجاح المؤسسة بتحقيق

جودة حياة العمل لألفراد يمكن أن يساعدها في إطالق طاقات أفرادها لتحقيق أهدافها،
فالمؤسسات التي بدأت بالتوجه نحو إجراء تغييرات في العمل من حيث المحتوي واألبعاد وليس
فقط االستثمار في رأس المال ،والتقنيات الحديثة حققت العديد من األهداف .وفي المؤسسات

التربوية تساعد جودة الحياة الوظيفية على تعديل استراتيجياتها وتحقيق الرؤى واألهداف التي
وضعتها ،لذلك اذا كان وجود األهداف ضرورياً فإن إظهار كيفية تحقيقها متطلب أساس لكي
تسهم في تحقيق رضا العاملين ،ورفع القوة التنافسية للمؤسسة وحل المشكالت التي يمكن أن
تواجه المجتمع فمن هنا يمكن ايجاز أهداف جودة حياة العمل من وجهه نظر الباحثين التربويين

متمثلة في :

تشير الهيتي (  )2005إلى أن الهدف األساس من محاوالت تحسين جودة حياة العمل يتمثل
في إعداد قوة عمل راضية ومندفعة ومحفزة ،وذات والء عال ألعمالها وعلى درجة عالية وقدرة
فائقة في اإلبداع واالبتكار (الهيتي.) 276:2005،

ويشير المغربي ( )2007إلى أن أهداف جودة حياة العمل تتمثل في :
 -1تعظيم قدرة المؤسسة التنافسية .
 -2توفير قوة عمل أكثر مرونة ووالء و دافعية .

 -3توفير ظروف عمل محسنة و مطورة من وجهه نظر العاملين .
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 -4التأثير االيجابي على ممارسات إدارة المدراء البشرية مثل التدريب وانتقاء فريق العمل
واستقطاب العاملين .

 -5التأثير االيجابي على األداء التسويقي للمؤسسة (المغربي.)266:2007 ،
ويضيف جااد الرب ( (2009في هذا الجانب :
 -1زيادة ثقة العاملين .

 -2االندماج في حل المشكالت .
 -3زيادة الفاعلية التنظيمية .

 -4زيادة الرضا الوظيفي (جاد الرب.)315:2009 ،
ومن وجهه نظر ريدي وريدي  )2010( Reddy & Reddyإلى أهم أهداف تحقيق جودة حياة
العمل تتمثل في :
 -1تحسين الصحة النفسية والجسدية للعاملين مما يعزز مشاعر إيجابية.
 -2تحسين إنتاجية العاملين.

 -3تعزيز التعلم في بيئة العمل .
 -4تكوين الصورة األفضل للمؤسسة في جذب و االحتفاظ بالعاملين وتحفيزهم .

()Reddy & Reddy,2010:832

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن جودة حياة العمل في تحقيق الرضا الوظيفي وتحقيق أهداف

األفراد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتحقيق القدرة التنافسية واالنتاجية للمؤسسة
التربوية كون المدرسة لها تأثير كبير في المجتمع يجعل منها محور اهتمام الباحثين التربويين،

فمنها يستطيع المعلمون التأثير في شخصيات المتعلمين وجعلها أكثر مرونة وتكيف مع
المشكالت التي يمكن أن تواجههم  ،فالمدرسة التي تطبق جودة حياة العمل تضمن والء العاملين

بها ،وتضمن أيضاً قدرتها التنافسية أمام المؤسسات التربوية المنافسة لها .
أهمية جوادة حياة العمل :
تتجلى أهمية جودة حياة العمل من خالل تأثيرها على الكثير من السلوكيات والوظائف

واألعمال واالتجاهات داخل المؤسسات ،وتأثيرها على مدى الحرص على أداء المهام وتحقيق
األهداف ،فقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية جودة حياة العمل ،في إحداث التوازن

المؤسسي .
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فمن حيث انعكاسها على العامل يرى البلبيسي ( )2012أن جودة حياة العمل توفر إمكانية
الترقي والتقدم كما توفر أجور وتعويضات عادلة وكافية وتوفر ظروف عمل صحية وآمنة وتدعم

التكامل االجتماعي وااللت ازم الدستوري (البلبيسي. ) 13:2012،

ويشير أدهيكر  )2011( Adhikarإلى أن جودة حياة العمل تؤدي إلي الشعور باألمان
الوظيفي وتزيد احترام العامل لنفسه من خالل الرضا الوظيفي والعمل اإلنساني وتعمل على زيادة

حرية التعبير عن الذات وتحسين ظروف العمل من وجهه نظر العاملين وزيادة الكفاءة التنظيمية

من وجهة نظر القائمين على العمل حيث إنها توفر قوة عمل محفزة منتمية

ومرنة(.)Adhikari,2011:61

أما مصيفى ( )1999فيرى أن أهمية جودة حياة العمل تبرز في أنها تعمل على توفير حياة
وظيفية أفضل للعاملين بما يسهم في رفع أداء المؤسسة ويحقق اإلشباع لحاجاتهم ورغباتهم فكلما

تميزت بيئة العمل بالقبول والرضا من العاملين ساهم ذلك في جعل العاملين أقل عرضة للمساءلة
من قبل مديرهم مما يؤدي ذلك في النهاية للحصول على أداء أفضل (مصطفى.)190:1999،
ويبين ماهر ( )2007أهم النواحي اإليجابية المنعكسة من جودة حياة العمل في النقاط التالية:

 -1تحقيق أهداف األفراد والمؤسسة ،إذا كان األفراد يهدفون إلى النمو في العمل والرضا عنه،
فإن المؤسسات تسعى إلى تحقيق اإلنتاجية والرب  ،وتخطيط المسار الوظيفي بما يحققه من
معا.
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يساعد على تحقيق الهدفين ً

 -2التقليل من تقادم العمالة :إن عدم االهتمام بتدريب العاملين ،ونقلهم ،أو حتى االستغناء
عنهم ،يعني بقاء بع

العاملين في أماكنهم ،حتى تتقادم مهاراتهم ،وتقلل دافعيتهم للعمل،

ووجود أنشطة تخطيط وتنمية المسار الوظيفي ( من خالل النقل والتدريب واالستغناء ) يعني

تنشيط مهارات العاملين ،وتجديدها ،واإلبقاء على ما يمكن االستفادة منها من مهارات

وقدرات.

 -3تقليل تكلفة العمالة ،المزايا السابقة تجعل ما ينفق على أنشطة تخطيط وتنمية المسار

الوظيفي ذا عائد يفوق التكلفة ،ففي منظمات ناجحة يمكن أن يكون المنفق على تخطيط

كبيرا ،لكن إنتاجية العمالة واألرباح تفوق بمراحل هذا اإلنفاق ،وفي
وتنمية المسار الوظيفي ً
منظمات فاشلة ال يوجد ما ينفق على األمر بينما تفوق تكلفة العمالة ( ممثلة في األجور
والحوافز ) العائد والرب  ،وتحقق بذلك خسائر فادحة.

 -4تحسين سمعة المؤسسة ،إذا أدرك العاملون ان منظماتهم تعتني بمستقبلهم الوظيفي ،فإنهم
سوف يكونون أداة جيدة للتروي

عن المنظمة في كافة المجتمعات واألماكن التي قد
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يتواجدون فيها ،األمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين صورة المنظمة والتعبير عنها

كمجال جذاب للعمل (ماهر.) 75:2007،

وقد أورد المغربي( )2004مجموعة من العوامل التي دعت إلى االهتمام بجودة حياة العمل،

منها:

 -1ارتفاع وتيرة المنافسة الشديدة بين المؤسسات (السلعية – الخدماتية) ،والحرص الشديد على
خلق عميل دائم.

 -2انسحاب العديد من العاملين بطرق رسمية وغير رسمية (جسمياً -نفسياً).
 -3التصميم التقليدي للوظائف لم يعد كافياً إلشباع حاجات األفراد.

 -4التغير في مستوى احتياجات وطموح األفراد (المغربي.)334:2004،

وعليه فإن أهمية جودة حياة العمل تكمن في إمكانيات الترقي وتوفر أجور وظروف عمل صحية،
والتزام دستوري وشعور باألمان الوظيفي وحرية التعبير عن الذات وقوة عمل محفزة ومرنة .

أبعااد تحكيق الجوادة في بيكة العمل :
تعتبر جودة حياة العمل من األساسيات المهمة التي يجب تحقيقها في المؤسسات أي كان

نشاطها كونها تجعل األفراد يشعرون بالرضا الوظيفي ،كما أنها تتعلق باالطار العام الذى يرسم
مستقبل المؤسسة في ضوء الوضع ال ارهن ،وهذا ما يحدد أبعادها.

فقد أشارت صالح ( )2013أن جودة حياة العمل يمكن أن تتحقق اعتمادا على  (:الثقة واالحترام
المتبادل ،الحصول على التقدير وتحقيق الذات ،واالتصاالت الفعالة ،واألهداف الواضحة،
والوظيفة ذات المعنى واألهمية التي تتميز بالتحدي والتنوع ،والسلوك القيادي واإلشراف الفعال،

المعاملة العادلة والمنصفة ،النجاح في مقابلة األهداف التنظيمية مع األهداف الشخصية ،وفرق

العمل الفعالة ،واألجور والمكافآت والمزايا والخدمات (صال .)67:2013،

ويبين كال من ادفارتزون وجاستافزون  )2003( Edvardsson & Gustavssonأن هناك
أبعاد أخرى لتحقيق جودة حياة العمل ،هي :
 -1القدرة علي السيطرة في موقف العمل .

 -2المشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار.
 -3بيئة عمل مادية آمنة .

 -4القدرة علي تطوير وتنمية العالقات االجتماعية عبر العمل .

() Edvardsson & Gustavsson,2003:38
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ويوض بوركن وآخرون  )2011( Porkini and Othersأن أبعاد جودة حياة العمل تتمثل
في :
 -1ظروف العمل المادية وغير المادية .

 -2الحالة العاطفية ويندرج تحتها التقدير ،االحترام ،الضغط ،التحفيز الذاتي ،الرضا الوظيفي
والسالمة المهنية .

 -3التعلم والتحسين وتشمل  :الفرص المهنية ،تحصيل مهارات ومعرفة جديدة .

 -4العالقات االجتماعية في المؤسسة وتشمل العالقات مع المشرف ،الزمالء واالتصاالت.
 -5تحقيق الذات من خالل الفرص المهنية ،المشاركة في اتخاذ القرار ،االكتفاء الذاتي في مكان
العمل .

 -6االلة البدنية وتشمل الضغط ،اإلجهاد ،االحتراق الوظيفي ،الحمل الوظيفي .
 -7األمان وبيئة العمل (.)Porkini et al,2011:688

والعتبارات خصوصية الدراسة الحالية  ،وارتباطها بالمدارس الخاصة ،وعطفاً على تقسيمات

أبعاد جودة حياة العمل  ،اعتمدت الباحثة األبعاد التالية:

 -1العالقات اإل نسانية في المادرسة  /يشير مفهوم العالقات اإلنسانية إلى حصيلة الصالت
واالتصاالت التي تحكم عالقة الفرد بغيره من الناس والمؤسسات التي يتعامل معها وفق

قوانين المجتمع ومعاييره االجتماعية  ،وذلك من خالل مؤسسات المجتمع المختلفة كاألسرة

وجماعات الرفاق ومؤسسات المجتمع األخددرى  ،ويرى العلماء أن العالقات اإلنسانية حصيلة

االتصال بين الفرد  ،والمجتمع ففي الجوانب النفسية واالجتماعية التي تعمل على تنظيم

عالقة الفرد باآلخرين والمجتمع  ،وتعمل على ضمان تكيف الفرد وتوازنه ليتمكن من أداء

مهامه

،

وأدواره

بطريقة

المختلفة(البغدادي.)302:2000،

منتظمة

ومنسجمة

مع

أنظمة

المجتمع

وقوانينه

ولكى تكون المدرسة مكاناً يسوده األمن والطمأنينة والمودة يجدر بمدير المدرسة أن يحترم جميع
العاملين معه ،واالهتمام بمشكالتهم وتقديم العون لهم ،ويشعر كل عامل بانه محور اهتمامه

ويبني عالقات ودية سليمة معهم ،ويتعامل مع الجميع بطريقة واحدة منطلقة من الود واالحترام
المتبادل ،ويراعى الظروف الخاصة لبعضهم ،وأن يتجاوز عن بع

الهفوات البسيطة مع

ضرورة توضيحها واقناع المعني بضرورة تجنب هذه المواقف (الفليت.)50:2013،

ولما للعالقات اإلنسانية أهمية كبيرة في إضفاء أجواء الرضا الوظيفي داخل المؤسسات التربوية

وتعمل على تسهيل االتصال والتواصل بين المدير والمعلمين فإن اختفاءها من المؤسسة فسوف
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يسودها االضطرابات والشقاء ولن تتمكن من تحقيق أهدافها التي تسعى إليها  ،فكون مدير

المدرسة يراعي ظروف المعلمين االقتصادية واالجتماعية ويتعامل معهم بمرونة عالية وبتواصل

مستمر ويشعرهم بثقته العالية بهم فإن هذا سوف يرفع مستوى العاملين بالمدرسة ويجعل منها

مؤسسة تربوية فاعلة في المجتمع .

 -2البيكة المادرسية الماادية اآلمنة /تعرف البيئة المدرسية التعليمية بأنها ":جملة من
الظروف المادية والتدريسية والتيسيرية وتتعلق الظروف المادية :بتصميم المكان الذي

يشغله الصف والمبنى المدرسي  ،ونوع المواد واألجهزة والتقنيات والمصادر التعليمية

المتوافرة  ،وبالمتغيرات الطبيعية التي يتصف بها الصف  :من درجة ح اررة واضاءة
ورطوبة وما إلى ذلك " ،أما الظروف التدريسية فتشمل أفعال المعلمين ونشاطهم
التعليمي داخل غرفة الصف ،سو ٍ
اء ما يتعلق منها في تحديد األهداف التدريسية ،أو
بأساليب التدريس أو بالتقويم ،وفي الغالب ثمة توافق إلى حد كبير بين تصميم المكان
وبين الظروف التدريسية السائدة فيه .فيما الظروف التيسيرية تتعلق بالقواعد والمعايير
التي يعمل بها في البيئة التعليمية لضبط سلوك المتعلمين ،أو للمحافظة على انتظامهم
في متابعة تعلمهم .ولذا يتوقف نجاح أي تعليم على البيئة التعليمية التي يحدث فيها

ذلك التعليم ،فالبيئة التعليمية تؤدي دو اًر مهماً في تحقيق أهداف التعليم جنباً إلى جنب
مع المنه والمعلم وطرق التدريس الحديثة التي تُفعل دور المتعلم وتجعله في قلب
العملية التعليمية ،ولكي تتحقق أهداف التعليم ،البد أن تكون البيئة التعليمية جاذبة
ومشوقة،

يشعر

فيها

المتعلمون

بالراحة

واألمن

والتحدي

وتحفزهم

على

التعلم(الحربي.)1:2014،

كبير في
ونجاح مدير المدرسة في توفير البيئة المادية الصحية للمعلمين يشكل نجاحاً اً

أسلوبه القيادي ،وتوفيره كل الوسائل المعينة من األثاث المدرسي والقوانين الحاكمة

للمدرسة إلى مشاركة المعلمين في اتخاذ الق اررات ،وتنفيذ الخطط كل هذا سيعمل على

سيادة األجواء األمنة بين المعلمين ويعزز حبهم ووالءهم الى هذه المؤسسة التعليمية،

ويبذلون أقصى جهد عندهم لالرتقاء بها .

 -3الحوافز والمكافآت  /لنظام الحوافز والتعويضات دو اًر رئيس في توفير بيئة العمل المناسبة،

وتحقيق هذا الدور في المؤسسة من خالل أمرين ،أولهما :بتحفيز األفراد لتقديم خدماتهم
وامكانياتهم للمؤسسة ،واألخر :بضمان تحفيزهم والتزامهم تجاه تحقيق أهداف

المؤسسة(.)Kiatt, et al,1985:9
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حيث تترك الحوافز بأنواعها إيجابية أو سلبية بال شك األثر على أداء معظم العاملين ،فيما لها
من أثار اقتصادية واجتماعية على متلقي الحوافز ،ويتمثل األثر الوظيفي في الجهود التي

سيبذلها العامل الذي تلقى الحوافز من أجل الحفاظ على المكانة والصورة المأخوذة عنه ،وتترجم

من خالل تقديم الجهود المساوية لمقدار الحافز الذي تم منه إياه  .إضافة لتوفير جو تنافسي بين

العاملين ،نظ اًر لتطلعهم للحصول على الحوافز أسوة بزمالئهم ،وهذا بدوره يؤدي بالنتيجة إلى
رفع كفاءة العمل ،أما األثار االجتماعية واالقتصادية التي تحققها الحوافز المادية التي يحصل

عليها العامل غالباً ما تساهم في حل المشكالت المادية التي يعاني منها العامل وأسرته ،فتكون

الحوافز أوجدت حلوالً لمشاكل اقتصادية واجتماعية تولد لدى العامل الشعور باالنتماء إلى

المؤسسة (الدروبي.)26:2006،

ومن ناحية أخرى إن االهتمام بطرق توزيع المكافآت بأسلوب يؤدي الغر

الذي تمن

تلك

بناء عليه ،والتي تعتمد على التعاون والعمل الجماعي واإلبداع والجهد المكثف من قبل
المكافآت ً
كافة أعضاء المؤسسة ،لتحقيق تحسين أداء المؤسسة ،وأال تقتصر المكافآت على اإلدارة العليا
أو المديرين ،وتتجاهل العاملين المرؤوسين ألن ذلك يؤدي النخفا

الوالء والثقة ،ويعتمد العمل

بشكل مستمر على تقدير األفراد وجهود الفريق بالمكافآت المالية المنسجمة مع التحسن في

تحقيق أهداف المؤسسة (الهندي.)216:2000،

ويحدد بارتن وجولد  (1999) Bartton&Goldثالثة أهداف إلدارة نظم الحوافز والمكافآت
كي تحقق األداء المنظور الذى وضعت من أجله وهي :
 االستقطاب واالحتفاظ بعاملين مناسبين للمؤسسة.
 تحسين وتطوير مستويات أداء العاملين.

 تطويع التشريعات والقوانين المتعلقة بالتوظيف أي ال يكون هناك تعار
.

مع حقوق العاملين

))Bartton&Gold, 1999:23

 -4التحسين المستمر  /ويهدف للوصول إلى مستوي تحسين معين من أداء العمليات وبغ

النظر عن مدي جهود التحسين المبدئية إال أن عمليات التحسين ال بد وأن تستمر والتحسين

المستمر يعنى عدم االكتفاء بأداء الوظيفة بطريقة جيدة ،ولكن بذل جهد أكبر لتحسين األداء

كون المؤسسات على اختالف أهدافها تبقى دائماً بحاجة إلى التحسين المستمر في عملها
كونها أحد الركائز األساسية إلدارة الجودة وتحتاج إلى دعم من اإلدارة العليا وتشجيعها عن

طريق الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية المناسبة ،وتوفير اإلدارة متطلبات التحسين

المستمر لنجاح الجهود المبذولة له .
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 -5الميزة التنافسية  /كونها خاصية أو مجموعة خصائص نسبية تتفرد بها المؤسسة ،ويمكنها
االحتفاظ بها لمدة طويلة نسبياً نتيجة صعوبة محاكاتها ،أو التي تحقق خالل تلك المدة
المنفعة لها وتمكنها من التفوق على المنافسين فيما تقدمه من خدمات أو

سلع(الزعبى.)138:2005،

ويعرفها بيتس ولي  (1996) Pitts &Leiعلى أنها استثمار المؤسسة األعمال لنقاط قوتها
الداخلية في أداء األنشطة الخاصة بها بحيث تتولد قيمة ال يستطيع المنافسون تحقيقها في

أدائهم ألنشطتهم (.) Pitts &Lei,1996:68

وفي اإلطار التربوي وداخل المدارس تتمثل الميزة التنافسية في الوصول إلى المراتب األولى
في التحصيل من بين المدارس المنافسة ولتحقيق هذا الشيء على المدير أن يتعاون مع
المدرسين ويبني معهم جسور المودة واالحترام والثقة المتبادلة ،ومحاولته كسب والء العاملين

بالمؤسسة عن طريق تحفيزهم والثناء عليهم وقت إنجازهم األعمال الموكلة إليهم ،ويعمل على
مشاركتهم في ظروفهم الخاصة وتفهم أوضاعهم التي يتعرضون لها ،ويشجع المعلمين الذين
يبدعون ويأتون باألفكار الجديدة ،وال يحبطهم فيحقق ذلك النجاح ،واالرتقاء للمؤسسة

التربوية ،ويجعلها تحافظ على موقفها التنافسي بين المؤسسات األخريات.
دوامل جوادة حياة العمل:
الغر

األساس من جودة حياة العمل هو تحقيق بع

العوامل األساسية التي تؤثر على نوعية

اإلنتاج في المؤسسة التربوية ،وتحقيق االبتكار واشباع رغبات العاملين التي تؤثر على استخدام

الوسائل الفعالة ،وفعالية جودة حياة العمل ويتوقف ذلك على عدد من العوامل التي بعضها يتعلق
بالفرد ،والبع

األخر يتعلق بالمؤسسة ،وتحقيق النتائ واألهداف للمؤسسة.

ويشير المغربي ( )2004إلى أن أهم عوامل جودة حياة العمل تتمثل في :
 -1الثقة واالحترام المتبادل

 -2فرص الحصول على التقدير وتحقيق الذات.
 -3االتصاالت الفعالة.
 -4األهداف الواضحة.

 -5الوظيفة ذات المعنى واألهمية والتي تتميز بالتحدي والتنوع.
 -6السلوك القيادي واإلشرافي الفعال .
 -7المعاملة العادلة والمنصفة.

 -8النجاح في مقابلة األهداف التنظيمية واألهداف الشخصية.
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 -9فرق العمل الفعالة.

 -11األجور والمكافآت والمزايا والخدمات (المغربي.)9:2004،
ويرى تابسام )2012(Tabssamأن عوامل جودة حياة العمل ،تتحدد في :
 -1نظام تعويضات عادل .
 -2بيئة عمل آمنة وصحية .

 -3إتاحة الفرص للنمو المهني .
 -4إتاحة الفرص للترقي واألمن الوظيفي .
 -5رؤية المهام الوظيفية وجداول العمل .

 -6االنتباه إلى تصميم الوظيفة ومخطط سير العمل .
 -7التعاون بين اتحادات العمال واإلدارة .

 -8فرق عمل فعالة (.)Tabssam , 2012:20
واستخالصاً لما عر

في:

من عوامل جودة حياة العمل يمكن للباحثة أن تحدد عوامل أخرى تتمثل

 -1رسالة ورؤية وأهداف واضحة.
 -2الدافعية والقدرة على التطوير.

 -3قدرة التعامل مع التغيرات الشخصية والبيئية.
 -4امكانيات بشرية ومادية ذات كفاءة عالية.

 -5األجور والحوافز والمكافأة والتعويضات العادلة.

 -6مجموعات العمل التشاركية والجماعية والموزعة الفعالة.
دوامل تحكيق جوادة حياة العمل :
لتحقيق جودة حياة العمل داخل المؤسسات ،هناك بع

العوامل التي تساعد في ذلك.

حيث ذكرها جااد الرب ( )2008في :
 -1اتخاذ الق اررات في أقل مستويات قدر اإلمكان .
 -2تنمية التقنين الذاتي لألفراد ومجموعات العمل .
 -3المسئولية الجماعية عن الوظيفية .

 -4تنمية المؤسسة ككل ( أفراد  ،مجموعات  ،تكنولوجيا ...الخ)
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 -5رفع الحوافز االصطناعية ،وتقليل التفاوت بين المراكز .
 -6بناء األمن والصحة في النظام ككل .
 -7تبني الجودة في نظام إنتاجي فعال .

 -8نظم فعالة للتغذية المرتدة وامداد العاملين بالمعلومات الالزمة.
 -9تحل المشاكل عن طريق فرق العمل واإلدارة الذاتية (جاد الرب.)103:2008،
دواكق تيبيق جوادة حياة العمل :
هناك العديد من األسباب التي تحكم نجاح أو فشل المؤسسات في تحقيق بع

األهداف

والغايات التي تضعها حيث تعرضت الباحثة لجملة من هذه األسباب وذلك حسب اختالف

األبحاث والدراسات التي تم االطالع عليها والتي تعيق تطبيق جودة حياة العمل في المؤسسات
ومنها :
 -1موقف اإلادارة :
كثير من المديرين يعتبرون التخلي عن جزء من صالحياتهم بمثابة التهديد لوجودهم ،ولذلك

يبدون معارضة في التخلي عن قوة اتخاذ الق اررات لصال عامليهم ،كما أن اإلدارة تعتقد بأن

جودة الحياة الوظيفية المتوفرة في المؤسسة مرضية وال حاجة للمزيد من إجراءات تسن جودة

الحياة الوظيفية نظ اًر لفشلهم في قياس أثر تطوير جودة الحياة الوظيفية على نفسية العاملين على
الرغم من أن الموظفين يطمحون للوصول لمرحلة الرضا الوظيفي (منصور.)32:2016،

 -2موقف االتحاادات والنكابات العمالية :
قد يتولد عند االتحادات والنقابات العمالية شعور بأن برام جودة الحياة الوظيفية تسعى إلى
تسريع أداء العمل وتحسين اإلنتاجية دون دفع أي عوائد كافية للعاملين  ،وإلزالة هذه المخاوف

يجب على المدراء تروي برام جودة الحياة الوظيفية لتفسير أهدافها والفوائد التي ستعود على

العاملين من جراء تطبيقها (.)Kaila,2006:439
 -3التكلفة المالية :
ترى اإلدارة بأن التكلفة الرأسمالية والمصاريف اليومية التشغيلية لبرم

جودة الحياة الوظيفية

ضخمة تفوق قدرة المؤسسات وعالوة على أنه ال يوجد ما يضمن فاعلية ونجاعة تطبيق هذه
البرام مما يدعو صاحب العمل الذي يعاني من ش في مصادر التمويل التفكير م ار اًر قبل

توفير ظروف عمل جيدة ،ومن أجور جيدة ،وتنفيذ برام جودة الحياة الوظيفية  ،وللرد على هذه
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المخاوف يجب تطبيق هذه البرام بعناية ،وحذر ضمن ميزانية محددة مسبقاً للوصول للنتائ

المرجوة (البلبيسي.)14-13:2012 ،

وبذلك يتض أن جودة حياة العمل أحد أهم الركائز األساسية التي يجب على المؤسسة التربوية
أن تعمل جاهدة على تحقيقها للمعلمين ،حيث من الضروري توفر األجواء المريحة والصحية

لهم ،ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يمرون بها ،والعمل على إشباع رغباتهم
وميولهم وتحقق العدالة الوظيفية بين المعلمين ،ألنها إذا وفرتها ضمنت المعلمين ووالءهم
للمؤسسة التربوية ،وكسب حبهم ومهاراتهم ومعارفهم التي سيستخدمونها لالرتقاء بالمؤسسة

وتحقيق أهدافها.

مظاهر جوادة حياة العمل:
تتوفر مظاهر جودة حياة العمل في المؤسسات المختلفة ،وفق عدة برام  ،قسمها

الهيتي( )2008إلى نوعين رئيسين ،هما:

 -1البرامج التكليادية /حيث يعود استخدام هذه البرام منذ الستينات ،والتي تأثرت باإلرث الفكري
للمدارس االدارية ،والمتمثلة في (تحسين ظروف العمل -برام الرفاهية االجتماعية -الرعاية
الصحية -برام األمن والسالمة -العالقات اإلنسانية).

 -2البرامج الحادي ة /وهي التي تمارسها المؤسسات بما يتالءم مع طبيعة التغيرات في شكل
األعمال وخصائص األفراد العاملين ،وخصائص البيئة ،والمتمثلة في:
 اعادة التصميم الوظيفي :والذي يحدد المهام الواجب تنفيذها ،وكيفية التنفيذ ،وترتيبها قبل
التنفيذ.

 ترتيبات العمل البديلة :من خالل إحداث المرونة في العمل ،واتاحة فرص اختيار متعددة
أمام العاملين وفق (جداول العمل المرنة – العمل عن بعد).

 االدارة بالمشاركة :والتي تمثل الطرق والوسائل التي تستخدمها المؤسسات لدم العاملين في
المؤسسة ،وتوزيع القيادة عليهم (الهيتي.)280:2008،
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تعكيب دلى المحور :
مشاركة العاملين في القيادة الموزعة تعنى السماح للمعلمين المشاركة في الق اررات التي تؤثر
عليهم ،وهذا ال يعنى تنازل اإلدارة والقيادة عن مسئولياتها وأدوارها ،ولكنها تعنى أن مسئوليات

اإلدارة في صنع القرار يكون بمشاركة المعلمين  ،فمن خالل مشاركتهم وتوزيع المهام واألعمال
عليهم سوف يحقق جودة حياة عمل ،وتحقيق جودة حياة العمل في المؤسسة التربوية يضمن

اإلنتاجية المميزة وتحقيق األهداف والرؤية التي تطم إليها.

ولضمان نجاح المؤسسة التربوية يجب عليها العمل بنظام القيادة الموزعة وبناء الفرق التعاونية
بين المعلمين ود وائر الجودة التي يتم من خاللها التعرف على مشكالت البيئة المدرسية ومحاولة

نقاشها وتحليلها للوصول إلى الحل المناسب لها.

حيث إ ن مدرسة المستقبل تتطلب قيادة مدرسية فاعلة مفتوحة تعتمد على المشاركة الفعلية لجميع
العاملين في المدرسة ،والذين يتحملون المسؤولية الكاملة لتحقيق األهداف التربوية ،ورفع األداء

وتحقيق الجودة التربوية الشاملة ،لذا ال بد من التركيز على كيفية اختيار مدير وقائد المدرسة،

فبناء قيادة تربوية في مدرسة المستقبل يقوم على متالزمة من السلوك ،المعرفة،
المهارة(البراهيم.)14:2007،
وهذا يتطلب من المدير القائد توفير األجواء المناسبة والحيوية للعاملين (المعلمين) ،ويعمل على
االتصال الدائم بينه وبين المعلمين ويكسر الحواجز الهرمية في القيادة ويشاركهم في األعمال

والمهام اإلدارية ويوزعها على األشخاص المناسبين لكى يحقق العدالة الوظيفية ومنها يضمن
جودة حياة العمل داخل المؤسسة التربوية (المدرسة) ويجعل منها مدرسة المستقبل التي تستطيع

أن تنافس باقي المؤسسات بكل مصداقية.
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يفص يثايث
يا ا ي ابق
أوالً  :الادراسات المتعلكة بالكياادة الموزدة:
 الادراسات العربية .
 الادراسات األجنبية .
انياً  :الادراسات المتعلكة بجوادة حياة العمل :
 الادراسات العربية .
 الادراسات األجنبية .
ال اً :التعكيب دلى الادراسات السابكة.

66

الفصل ال الث
الادراسات السابكة
مكادمة:
قامت الباحثة باالطالع على مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وقد
تم تقسيمها إلى محورين دراسات تناولت القيادة الموزعة ،ودراسات تناولت جودة حياة العمل وقد

تم ترتيبها من األحدث إلى األقدم  ،حيث تم توضي عنوان الدراسة  ،األهداف  ،المنه ،

األدوات  ،العينة ،وأهم النتائ ،وأهم التوصيات في كل دراسة سابقة وفيما يلي تفصيل ذلك :
أوالً  /الادراسات السابكة المتعلكة بالكياادة الموزدة :
 الادراسات العربية :

 -1ادراسة أبو زر ( )2015بعنوان ( :ادرجة ممارسة مادير المادارس ال انوية بمحافظات غزة
للكياادة الموزدة ودالقتها بمستوى الفادلية الذاتية لادى معلميهم )

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة
وعالقتها بمستوي الفاعلية الذاتية لدي معلميهم ،وقد تم استخدام المنه

الوصفي األسلوب

التحليلي وتكونت عينة الدراسة من ) (367معلماً ومعلمة ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة

مكونة من ثالثة مجاالت هي ( :االلهام بالرؤية  ،الممارسات القيادية  ،الثقافة المدرسية ) وكان

من أهم النتاكج:

 -1درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة من وجهه نظر المعلمين
( )%76.08وبدرجة كبيرة ،بينما بلغ مستوي الفاعلية الذاتية ( )%81.87وهي بدرجة كبيرة
ايضاً.

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة تعزى الى متغير الجنس وذلك لصال اإلناث .

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة تعزي إلى متغير المؤهل العلمي (بكالوريوس،

ماجستير فأعلى )وسنوات الخدمة (أقل من 5سنوات  ،من  10-5سنوات  ،أكثر من  10سنوات ).

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوي الفاعلية
الذاتية لدي معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة تعزي إلي متغير الجنس ،المؤهل العلمي ،

وسنوات الخدمة .
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 -5وجود عالقة طردية موجبة بلغت ( )0.468ذات داللة إحصائية بين ممارسة مديري المدارس
الثانوية بمحافظة غزة للقيادة الموزعة ومستوي الفاعلية الذاتية لمعلميهم .

ومن أهم توصيات الادراسة :

 عقد دورات وورشات تدريبية ومحاضرات للمديرين والمديرات حول مفاهيم القيادة الموزعة
وباألخص الممارسات القيادية المثالية للمدير الناج

وكيفيه توظيفها داخل المؤسسة التربوية

لزيادة الفاعلية الذاتية لدى معلميهم .

 -2ادراسة أبو حسب هللا ( )2014بعنوان ( :ادرجة ممارسة مادير المادارس االبتاداكية
بمحافظات غزة للكياادة الموزدة ودالقتها بالروح المعنوية ).

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة
وعالقتها بالروح المعنوية لدي المعلمين ،ولتحقيق أهدف الدراسة استخدم الباحث المنه الوصفي

األسلوب التحليلي ،وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية اشتملت على ( )460معلماً ومعلمة

،واستخدم الباحث لذلك استبانة مكونة من 3مجاالت هي ( :المناخ المدرسي ،المسؤولية

المشتركة ،الممارسات القيادية ) وكان من أهم النتاكج :

 -1درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة كانت كبيرة وبوزن نسبي
(.)%76.21

 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05لدرجة ممارسة القيادة الموزعة تعزي
لمتغير الجنس (ذكر  ،أنثى ) لصال

اإلناث ومتغير الجهة المشرفة (الحكومة  ،الوكالة )

لصال الوكالة  ،في حين أنه لم توجد فروق دالة احصائياً عند نفس المستوي تبعاً لمتغير سنوات

الخدمة  .ومن أهم توصيات الادراسة :

 نشر ثقافة توزيع القيادة بين مديري المدارس وبين المعلمين .

 -3ادراسة اليعكوبية ( )2014بعنوان ( :آليات مكترحة لتوظيف الكياادة المادرسية الموزدة في
تيوير األاداء المادرسي بمادارس التعليم األساسي بسلينة دمان ).

هدفت إلى وضع آليات مقترحة لتوظيف القيادة الموزعة بين المعلمين ومساعدي المديرين

والمعلمين األوائل  ،وذلك لتطوير األداء المدرسي بمدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان
واستخدمت الباحثة المنه الوصفي األسلوب التحليلي ،وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية

قوامها ( )645من معلمي ومساعدي المديرين والمعلمين األوائل  ،وقد تم استخدم االستبانة كأداة
موجهة مكونة من  4محاور هي ( :صنع الق اررات  ،تفوي

الشراكة المجتمعية ) لعينة الدراسة  ،وكانت النتاكج  ،كما يلي:

السلطة  ،األنشطة المدرسية ،

 -1درجة ممارسة القيادة المدرسية الموزعة بمدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان "متوسطة" .
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 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )α≥0.05بين واقع ممارسة القيادة

المدرسية الموزعة ومتغير الجنس (ذكور  ،إناث) لصال الذكور وتبعاً لمتغير المؤهل الدراسي

لصال المؤهل (بكالوريوس فأكثر) وتبعاً لمتغير المحافظة لصال (محافظة جنوب الباطنة) .

وقد تم وضع آليات مقترحة من عينة الدراسة لتوظيف القيادة الموزعة بالمدارس ،وتوصيات
لكيفية تفعيل تلك اآلليات مثل :إيجاد آلية واضحة من قبل الو ازرة لمتابعة المهام الموجودة بدليل
مهام أعضاء الهيئات التدريسية ،واإلدارية والفنية والمعاونة بالمدارس الحكومية الصادر من و ازرة

التربية والتعليم لمنع االزدواجية ،والتداخل في المهام ،ووضوح الرؤية في توزيع المهام ،وضرورة
توفير دورات وبرام تدريبية في آليات صنع القرار ،وتشكيل فرق عمل (غير رسمية) وتختلف

عن الموجودة حالياً بالمدارس لتوزيع المهام على جميع العاملين بالمدرسة ،ووضع إطار عام

للقيادة الموزعة كمدخل لتطوير األداء المدرسي بحيث يكون صالحاً لجميع الفئات وجميع

المحافظات التعليمية والفئات العاملة بها.

 -4ادراسة طليفة ( )2013بعنوان (:ادرجة ممارسة مادير وكالة الغوث الادولية بمحافظات غزة

للكياادة الموزدة وآليات تفعيلها ).

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولة بمحافظات غزة للقيادة

الموزعة من وجهه نظر المعلمين وآليات تفعيلها ،واستخدمت الباحثة المنه الوصفي األسلوب

التحليلي ،وتم اختيار عينتها بطريقة عشوائية طبقية اشتملت علي ( )450معلماً ومعلمة

،واالستبانة موجهة لعينة الدراسة تكونت من  4مجاالت هي( :الرؤية والرسالة واألهداف ،الثقافة
المدرسية ،الممارسات القيادية ،المسؤولية المشتركة) وكان من أهم النتاكج:

 -1درجة ممارسة القيادة الموزعة من قبل مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة كانت
كبيرة بوزن نسبي (.)%78.33

 -2وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوي ( )α≥0.05لدرجة ممارسة القيادة الموزعة تعزي

لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي ) لصال اإلناث ،بينما لم توجد فروق دالة عند نفس المستوي تبعاً
لمتغير المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة .

 -3توصلت الدراسة إلى بع

اآلليات التي يمكن من خاللها ممارسة القيادة الموزعة في مدارس

وكالة الغوث في غزة ومن أهمها :

 وضع المعلم المناسب في المكان المناسب وعدم محاباة بع

المعلمين علي حساب اآلخر.

 إجراء مس شامل لقدرات المعلمين القيادية ال شراكهم في اإلدارة والقيادة وتحفيز جهودهم
وابرازها  .واختيار المعلمين على أسس مهنية فاعلة بعيداً عن المحسوبية.
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وأوصت الادراسة بضرورة تدريب مديري المدارس على استخدام مدخل القيادة الموزعة ،وتدريب
المعلمين على المهارات القيادية المختلفة.
 -5ادراسة الشتر ( )2010بعنوان (:واقع ممارسة مادير المادارس ال انوية بمادينة الرياض
للكياادة الموزدة)

هدفت التعرف إلي وقع ممارسات القيادة الموزعة على مديرية المدارس الثانوية للبنين بمدينة

الريا

 ،واستخدم الباحث منه

الوصفي األسلوب التحليلي وتكونت عينة الدراسة من

)مدير ،و()39مشرفاً باإلدارة المدرسية بمدينة الريا
(83
اً

،استخدم الباحث استبانة وطبقها على

عينة الدراسة وتمثلت متغيرات الد ارسة بالتالي (:الوظيفة  ،الخدمة  ،المؤهل العلمي ) ،نتاكج

الادراسة :

 -1هناك تفاوت في موافقة افراد عينة الدراسة على تحقيق الممارسات القيادة الموزعة في مدارس
التعليم العام حيث تراوح ما بين موافقتهم بدرجة (عالية ومنخفضة ).

 -2عدم وجود فروق ذات دالله احصائية بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة تعزي لمتغير الوظيفة
الحالية (مدير  ،مشرف ) والمؤهل العلمي.

 -3هناك معوقات لممارسة القيادة الموزعة في المدارس الثانوية تمثلت في :
أ -قلة توفير الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين الذين يماسون ادوار قيادية في المدرسة .

ب -حجام المعلمين عن أدوار قيادية علي مستوي المدرسة خوفا من تحمل المسؤولية او غيرها .
ت -ضعف تدريب المعلمين علي ممارسة أدوار قيادية .

وأوصت الادراسة بضرورة إجراء عدد من البحوث الميدانية عن القيادة الموزعة في بع

المجاالت مثل :درجة تقدير مديري المدارس ألهمية تطبيق القيادة الموزعة في مدارسهم..

 -6ادراسة الشهراني ( )2010بعنوان (:تيوير األاداء اإلادار بالمادارس ال انوية للبنات في
مادينة جادة في ضوء مادطل الكياادة الموزدة تصور مكترح )

هدفت التعرف إلى واقع األداء االداري بالمدارس الثانوية الحكومية للبنات ،ووضع تصور مقترح
لتطوير األداء اإلداري في المدارس الثانوية للبنات من خالل استخدام مدخل قيادة موزعة ،ومن

أجل تحقيق هدف الدارسة استخدمت الباحثة المنه الوصفي األسلوب التحليلي ،حيث تم اختيار
العينة بطريقة عشوائية بلغ عددها ( )370من المديرات والوكيالت والمعلمات بالمدارس الثانية
الحكومية للبنات  ،استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات وانحصرت متغيرات الدراسة

في  (:سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ) ،وكان من أهم النتاكج:

 -1أ ن الممارسات القيادية للمعلمات في المدارس الثانوية للبنات في ضوء القيادة الموزعة جاءت
(متوسطة) حيث كان أهم العبارات التي حصلت على متوسط أقل هي( :ممارسة المعلمات أدوار
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قيادية  ،من المعلمات أدوار قيادية في عمليه التطوير في المدرسة  ،وتمكين المعلمات من

المشاركة في اتخاذ ق ار ارت حاسمة على مستوى المدرسة ).

 -2كانت معوقات القيادة الموزعة متواجدة بدرجه كبيرة كان أهمها يرجع إلى( :زيادة األعباء  ،قلة
الحوافز  ،ضعف الثقة  ،الخوف من اللوم عند االخفاق في عمل تطويري ما ).

 -3اتفاق معظم أفراد العينة على أهمية تواجد متطلبات القيادة الموزعة في المدرسة بدرجة كبيرة
وكان أهم المتطلبات (:الدعم والمساندة للمعلمات فيما يطرحن من أفكار ومبادرات تطويرية ،
التدريب علي القيادة  ،المشاركة في المؤتمرات داخل وخارج المدرسة ،المشاركة في اللجان ،

تبادل اآلراء فيما يخص أداء المدرسة ).

 -4كما أظهرت الدراسة فروقات ذات داللة إحصائية لدرجة األداء اإلداري وفق متغير الوظيفة وعدم
وجود فروق ذات دالالت إحصائية وفق متغير الخدمة  ،ومتغير المؤهل العلمي .

وأوصت الادراسة بضرورة العمل على تدريب مديري المدارس على ممارسة مدخل القيادة
الموزعة.

 الادراسات األجنبية :

 -1ادراسة رابينادارانج وآطرون ( )Rabindarang et al, 2014بعنوان (:أ ر الكياادة الموزدة
دلى ضغوي العمل في التعليم التكني والمهني )

The Influence of Distributed leadership on Job stress in Technical and
Vocational Education .

هد فت تحديد أثر القيادة الموزعة على ضغوط العمل  ،باعتماد المنه الوصفي الكمي في هذه

الدراسة  ،حيث طبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ()359معلماً من معلمي التعليم
التقني والمهني ،وتم جمع البيانات من خالل أداة عرفت بصك القيادة الموزعة ( )DLIوأظهرت

النتاكج أن:

 -1أن نمط القيادة الموزعة المستخدم وضغوط العمل يسيران في مستوي معتدل في التعليم الفني
والمهني .

 -2أن القيادة الموزعة لها تأثير كبير على التخفيف من ضغوط العمل وهذا يدل على أن القيادة
الموزعة قادرة علي الحد من ضغوط العمل .

وأوصت الادراسة بضرورة وجود قيادة داعمة في المؤسسة لتوزيع ومشاركة العمل بهدف مواكبة

التطورات ومختلف التغيرات والتحديات.

71

 -2ادراسة اديرونيتو ( )Dieronitou,2014بعنوان ( :الكشف دن االحتماالت المكيادة
والممتادة للكياادة الموزدة )

Unveiling the Restricted and Extended Possibilities of Distributed
)Leadership .( Cyprus

هدفت الكشف عن االحتماالت المفسرة للقيادة الموزعة ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثون

المنه الوصفي األسلوب التحليلي باستخدام بطاقة تحليل السلوك ،وبطاقة مالحظة ،وقد طبقت
الدراسة على ( )8مدارس ،وأظهرت الدراسة أن:

 -1تصورات المدارس محل الدراسة للقيادة الموزعة فيها جاءت بدرجة متوسطة.

 -2أهم العوامل المساعدة على تطبيق القيادة الموزعة هدفهم مدير المدرسة لطبيعة عمله.
 -3االلتزام التنظيمي جاء مرتفعاً في ( )4مدارس ،ومنخفضاً في ( )4مدارس لكن هذا لم يؤثر
على تطبيق القيادة الموزعة.

ومن توصيات الادراسة :اقترح دليل واض ومعتمد للممارسات المختلفة للقيادة الموزعة .

 -3ادراسة ليزوتي ()Lizott,2013
والكاادة )

بعنوان (:تحليل كيفي للكياادة الموزدة وفعالية المعلمين

A qualitative Analysis of Distributed Leadership and the Effectiveness of
)Teachers and Principal .(U.S.A

هدفت تحليل ممارسات المعلمين التي تؤثر في القيادة الموزعة سواء كان هذا التأثير إيجابياً أو

سلبياً  ،وتحديد مدي إدراك المعلمين لمزايا وسلبيات األداء ،حيث تم اختيار عينة مكونة من

( )57معلماً من معلمي المرحلة المتوسطة في المدارس الموجودة في األرياف والضواحي في
والية ماساشوستس باستخدام المنه الوصفي األسلوب التحليلي وقد استخدمت الدراسة االستبانة

والمقابلة كأدوات والتي أجريت مع ثالث مجموعات مختلفة اشتملت على (معلمين ومختصين
وشخصيات مرجعية وخبيرة) في القيادة الموزعة ومن ثم تم تحليل البيانات ،وكانت النتاكج كما

يلي:

 -1مديرو المدارس على وعي تام بإدراكات المعلمين لممارسات القيادة والتي لها أثر ايجابي أو
سلبي في القيادة الموزعة .

 ) %95( -2من أفراد العينة أجمعوا على فهم نمط القيادة السائد في المدرسة ،ودعمهم ألنشطة
القيادة الموزعة في المدرسة.

 -3المعلمون يدعمون بقوة فكرة الثقافة التنظيمية للمدرسة ووجوب اشتمالها على ممارسات لتنمية
القيادة الموزعة وسيرها جنباً إلى جنب مع رسالة المدرسة ورؤيتها .
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وأوصت الادراسة بضرورة وجود مذكرة تساعد في استرجاع وتبادل المعلومات الخاصة بالقيادة
الموزعة.

 -4ادراسة اديف وآطرون ( )Duif et al ,2013بعنوان (:الكياادة الموزدة دلى أرض الواقع
:تحليل وصفي في المادارس األوروبية ).
Distributed Leadership in Practice : A descriptive Analysis of Distributed
Leadership in European Schools.

هدفت التعرف إلى مسؤوليات وأدوار القيادة الموزعة في المدارس األوروبية واستكشاف بالتفاصيل

إلى أي مدى يتم توزيع القيادة في هذه المدارس ،حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من
( )1000مدير مدرسة من مجتمع دراسي بلغ ( )15000في ( )8دول أوروبية وكما طبقت

الدراسة على ( )132من المعلمين والمديرين ممن يعملون في المؤسسات الخاصة ،وذلك
باستخدام استبانة مسحية وزعت من خالل الشبكة العنكبوتية باعتماد المنه الوصفي األسلوب

التحليلي في الدراسة وكانت النتاكج كما يلي:

 -1ممارسة القيادة الموزعة في المدارس األوروبية جاء بنسبة مرتفعة بلغت (.)%75
 -2هناك تأثير واض لألزمة االقتصادية على تطبيق القيادة الموزعة في المدارس .

 -3دور التركيب الهيكلي في المدرسة في توفير أنشطة القيادة الموزعة كان ضئيالً .

 -4ممارسة القيادة الموزعة يفت المجال أمام المعلمين للمشاركة في عملية اتخاذ الق اررات .
من توصيات الادراسة :ضرورة التعاون مع العاملين في حل المشكالت ونقل النتائ والمشاركة
في اتخاذ الق اررات وتوزيع المهام.
 -5ادراسة برازرتراتانا وآطرون ( )Peasertratana et al, 2013بعنوان (:الكياادة الموزدة :
نموذج المعاادلة التركيبة ( )SEMفي تايلناد .

Distributed leadership : Structural Equation Model.
هدفت التحقق من مدى توفر القيادة الموزعة في المدارس األساسية من خالل نموذج المعادلة

التركيبية ( )SEMحيث تم اختيار عينة من مديري المدارس األساسية والتي بلغت ( )728مدي اًر،
األصلي وقد استخدم الباحث المنه

الوصفي األسلوب المسحي للحصول علي المعلومات

بتطبيق أداة بحثية وهي (سلم الرتب واستبانة) ،لتحليل البيانات احصائياً تم استخدام برنام

( )LISRELواستخراج معامل اإلرتباط حيث كانت النتاكج:

 -1ممارسة القيادة الموزعة من خالل نموذج المعادلة التركيبية ( )SEMفي المدارس األساسية جاء
بنسبة مرتفعة وعالية بلغت (.)%85
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 -2المجاالت الثالثة (التعاون ،اإلبداع ،الثقة ) كان لها تأثير إيجابي في ممارسة القيادة الموزعة من
قبل مديري المدارس األساسية .

من توصيات الادراسة :تطوير إدارة الجودة والتركيز على توزيع اإلدارة والسلطة وبناء نموذج
لتوجيه وتطوير أداء العاملين في المدرسة.

 -6ادراسة أبو نعيم ( )AboNayeem,2011بعنوان ( :الكياادة الفعالة في المادارس ال انوية في
بنغالاديش "اال نتكال نحو تيبيق الكياادة الموزدة "(.بنغالادش)

Perception of Effective Leadership in Bangladesh Secondary School
Moving Towards Distributed Leadership.

هدفت الكشف عن مدى فهم مديري المدارس في (بنغالديش) لنظرية القيادة ومدى استخدمهم
ألسلوب القيادة الموزعة ومدى إشراك المديرين لمعلميهم في األنشطة القيادية واشتملت عينة

الدراسة على مديري ( )4مدارس و( )21معلماً من مدارس الثانوية في مدينة دكا في بنغالديش
حيث تم اختيار المدارس ( )4من بين ( )11األوائل في مدينة دكا وفقاً لنتائ اختبار الثانوية

العامة للعام الدراسي ( )2010-2009وتم إجراء مقابالت شبة منظمة مع المديرين وتطبيق
مس على المعلمين واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة التي احتوت على ( )4مجاالت
وهي  (:الرؤية والرسالة واألهداف  ،ثقافة المدرسة ،المسؤولية المشتركة ،الممارسات القيادية)

وكان المنه المتبع الوصفي التحليلي وكانت أهم نتاكج :

 -1امتالك مديري المدارس للمعرفة التجريبية الكافية حول قيادتهم لمدارسهم حيث تم تطوير معظم
مهاراتهم القيادية من خالل الخبرة التي تركز على القيادة التربوية .

 -2قلة إدراك مديري المدارس إلى المعرفة النظرية واألساليب المختلفة ومفاهيم القيادة المدرسية
باعتبار أنه لم تت لديهم الفرصة للخضوع إلى برام تدريبية عن القيادة الموزعة .

 -3هناك بع

الممارسات للقيادة الموزعة في المدارس ،أي أن الممارسات القيادية كانت متوسطة

وكان لنتائ هذه الدراسة آثار علي تطوير القيادة المدرسية في بنغالديش حيث أشارت عينة

الد ارسة إلى أن البرام القيادية المهنية يجب توفيرها لمديري المدارس الثانوية  ،وعلى المديرين
مضاعفة اإلدارة الذاتية في إدارتهم لمدارسهم ،وكذلك كما أظهرت الدراسة حرص المعلمين علي

توسيع مشاركتهم في األنشطة القيادية .

وأوصت الادراسة بضرورة إجراء تدريب للمديرين لممارسة القيادة الموزعة في مدارسهم ،وربط
المدارس ببعضها.
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 -7ادراسة باوادركس ( )Boudereaux,2011بعنوان ":الكياادة الموزدة واطتبار الحصص
العالية ادراسة العالقة بين الكياادة الموزدة ونتاكج لويزيانا للتحصيل التربو .

Distributed Leadership and High – Stakes testing :Examining the
Relationship Between Distributed Leadership and LEAP Scores.

هدفت إلى دراسة العالقة بين القيادة الموزعة وتحصيل الطالب من خالل برنام لويزيانا للتقييم

التربوي( )LEABوقد تم تحليل البيانات باستخدام المنهجي الوصفي المسحي ،واستخدمت الباحثة
االستبانة كأداة للدراسة وتوصلت إلى دادة نتاكج :
 -1وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل مستويات األداء للتحصيل العلمي للطالب
(المستوي العالي ،مستوي االتقان ،المستوي غير المرضي ) وبين التأثيرات الجماعية للقيادة

الموزعة.

 -2وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األبعاد الثالثة للقيادة الموزعة ( ثقافة المدرسة  ،قيادة
المعلم  ،قيادة المدير) وبين مخرجات برنام لويزيانا للتقييم التربوي .

 -3يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األشكال الثالثة للقيادة الموزعة ونتائ برنام لويزيانا
للتقييم التربوي واشتملت هذه األشكال على ( :التعاون العفوي ،عالقات العمل البديهية
والممارسة المؤسساتية) .وقد وجدت هذه العالقات فقط في مستوي التحصيل العالي.

 -4عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين أي بعد أو شكل من أشكال القيادة الموزعة ونتائ
برنام لويزيانا للتقييم التربوي في مادة الرياضيات على أي مستوي من مستويات التحصيل .

ومن توصيات الادراسة :دعم النه

الحذر مع التوقعات المعقولة واالفادة من خالصة

استراتيجيات القيادة الموزعة على تحصيل الطالب.

 -8ادراسة ويليامز ) (Weilliams,2011بعنوان ":الكياادة الموزدة في مادارس جنوب افريكيا
:االمكانيات والمعوقات"
Distributed Leadership in South African Schools :Possibilities and
Constraints.

هدفت التعرف إلى مدى القدرة على مشاركة جميع المعلمين في اتخاد الق اررات واألسس النظرية
لمفهوم القيادة الموزعة ،ومن ثم التحقق أو االستفسار في العوامل العديدة والمتنوعة التي حالت

دون اإلدراك في توزيع القيادة المدرسية جنوب أفريقيا ،حيث افترضت الدراسة أن استخدام
التعاون كوسيلة للمساهمة في توزيع القيادة حيث استخدم الباحث المنه الوصفي للتعرف على

مفهوم القيادة الموزعة ومدي تطبيقها في مدارس جنوب أفريقيا والعوامل التي تؤدي إلى عدم
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تطبيقها ،وقام الباحث بتحليل عدة مفاهيم للقيادة الموزعة ،ومن النتاكج التي توصلت إليها
الادراسة:
 .1أن القيادة الموزعة شكل من أشكال القيادة التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار بجدية كوسيلة من
وسائل التصدي الزمة القيادة في جنوب

 .2يمكن تعزيز الجودة لدرجة عالية من التعاون إذا كان هناك مناخ عام من االنفتاح والثقة بين
المعلمين والمديرين وأن التعاون الفعال يتطلب اتصاالت متكررة ومفتوحة ما يكفي من الوقت
والموارد األخرى.

 -9ادراسة جرين (  (green,2010بعنوان ":الكياادة الموزدة في مادرسة هيلتوب من وجهة نظر
المعلمين الذين ال يتولون مسؤوليات قياادية رسمية في اداطل نياق المادرسة" في أمريكا.
Distributed Leadership in Hilltop School : Perspectives of Teachers
)without Formal Leadership Responsibility.( San Francisco

هدفت التحقق من مدي توفر وتطبيق القيادة الموزعة في مدرسة هيلتوب من وجهة نظر المعلمين

الذين ال يتولون مسؤوليات قيادية رسمية داخل نطاق المدرسة ،ثم مناقشة أهمية التمكين ،والى
أي مدى تطرح مدرسة هيلتوب هذه السمات ،كما هدفت إلى فهم المدى الذي يشعر به المعلمون

الذين ال يحملون مسؤوليات قيادية رسمية بالتمكين للتأثير على الق اررات القيادية في المدرسة ،

وذلك لتمييز درجة األهمية التي يضعها المعلمون الذين ليس لديهم مسؤوليات قيادية على مسألة
التمكين ،وكذلك معرفة الطرق التي يمكن أن تطورها القيادة الموزعة في مدرسة هيلتوب،
واستخدم الباحث المنه الوصفي األسلوب التحليلي من خالل دراسة الحالة والتي تم صياغتها

في اطار نموذج تفسيري واستخدم أسلوب المنه المختلط حيث اشتملت أدوات جمع البيانات
على االستبانات والمقابالت شبه الرسمية ومن أهم نتاكج الادراسة:
 .1أهم سمات القيادة الموزعة ( التفاعل والتعاون بين المديرين والمعلمين واالعتراف بالخبرة
التي يمتلكها كل من المدير والمعلم ،وكذلك الثقة المتبادلة بين العاملين بالمدرسة التي وجدت
في مدرسة هيلتوب من وجهة نظر المعلمين الذين ال يملكون مسؤوليات قيادية رسمية).

 .2هناك نقص واض في التعاون بين العاملين ،لذلك معظم المستطلعين يعتقدون أنه من المهم
للمعلمين أن يشعروا بالتمكين.

 .3تقوم المدرسة بجهود متضافرة لتعزيز القيادة الموزعة ،ومن العوامل التي تعيق القيادة الموزعة
عدم وجود قيم واضحة ،وأهداف موحدة ،وضعف التشجيع والدعم من مديري المدارس،
وضعف وجود رؤية مشتركة للموظفين وعدم االستقاللية.
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وأوصت الادراسة المدرسة بضرورة إنشاء وتطوير رؤية جماعية مشتركة والسماح للمعلمين
بالمشاركة في تشكيل تلك الرؤية والسماح لهم بالمشاركة في القيادة.

-10

دراسة همفرايز ) (Humpherys,2010بعنوان ":الكياادة الموزدة وتأ يرها دلى

دمليتي التعليم والتعلم في ايرلنادا".
)Distributed Leadership and Its Impact on Teaching and Learning"( Ireland

هدفت التعرف إلى درجة تأثير القيادة الموزعة على التعليم والتعلم ،وقد طبقت الدراسة على ()3
مدارس ابتدائية في ايرلندا ،واستخدم الباحث المقابالت كأداة للدراسة وصنفها إلى ( )3عينات ،

األولي من( مديري المدارس ونوابهم) والثانية من( المعلمين الذين يشغلون مناصب قيادية في

مدارسهم)  ،والثالثة من( المعلمين الذين ال يشغلون أي مناصب قيادية) ،كما واستخدم الباحث
استبانة قسمت إلى ( )4محاور هي  ) :األدوار القيادية الرسمية وغير الرسمية التي قد يشغلها
المعلمين  ،الصفات الشخصية وبخاصة المعلقة بالتأثيرات على اآلخرين ،والمسؤوليات التي تقع

على المعلمين ،وتطوير القدرات القيادية لدي افراد العينة) وتوصلت الادراسة إلى أن:
 .1توزيع المعلمين لألدوار القيادية في كل مدرسة من هذه المدارس الثالث ضروري وأن العالقة
بينهم وبين المدير والنائبين إيجابية إال أن هذا لم يترافق دائما مع الممارسات القيادية.

 .2اعتراف مديري المدراس بدور القيادة الموزعة في تطوير القدرات القيادية لدي المعلمين وأكدوا

على مجاالت رئيسة هي ( :زيادة التركيز على عمليتي التعليم والتعلم داخل المدرسة ،
وتطوير المهارات القيادية والمواهب الفردية بين المعلمين وتوفير فرص ممارسة القيادة في

االدوار الرسمية وغير الرسمية).

وأوصت الادراسة بضرورة تنمية المهارات القيادية في المدارس واإلشارة إلى أهمية القيادة

الموزعة على عمليتي التعليم والتعلم.
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ادراسة جاكوبس ) (Jacbos,2010بعنوان ":العالقة بين الكياادة الموزدة كما

تمارس من قبل مادير المادارس وااللتزام التنظيمي للمعلمين في جورجيا".
The Relationship Between Distributed Leadership as Practiced by
Principals and the Organizational Commitment of Teachers in
Georgia.
هدفت إلى قياس درجة العالقة بين القيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين وبين التزام المعلمين
الفاعل حيث قام الباحث باستخدام أداة مكونة من جزئين :األول /مقياس االلتزام الفاعل المعدل
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والثاني /كان مس

حجم الممارسة القيادية وتم استخدام مقياس االلتزام الفاعل المعدل لتقييم

مستوي االلتزام الفاعل للمعلمين  ،وتم استخدام مس حجم الكثافة القيادية لقياس ممارسة القيادة
الموزعة في مدارس المعلمين المشاركين وقد تم توزيع االستبيانين على المعلمين في ()15
مدرسة تقع في ( )4مديريات تعليمية في منطقة ريفية تتبع مقاطعة جنوب جورجيا ،وكان معدل

االستجابة لهذه األدوات ( )%84.2وأظهرت الادراسة أن:
 .1وجود عالقة إيجابية معتدلة بين ممارسة القيادة الموزعة والتزام المعلمين الفاعل  ،فقد ظهر
المعلمون درجة التزام كبيرة مع مدارسهم عندما تمت مشاركة القيادة بين جميع األطراف ذوي

المصلحة وخصوصاً المعلمين.

 .2هناك عالقة إيجابية بين القيادة الموزعة وااللتزام العاطفي للمعلمين في المدارس.
 .3وجود فروق بسيطة بين القيادة الموزعة وااللتزام العاطفي تعزي للمرحلة التعليمية لصال (المرحلة

االبتدائية)  ،حيث إن االلتزام العاطفي في المدارس االبتدائية أقوي من المدارس المتوسطة
والثانوية.

وأوصت الادراسة بضرورة تطبيق هذه الدراسة على المتغيرات الديمغرافية األخرى مثل (الجنس،
وسنوات الخدمة في التدريس ) لبيان أثر تلك المتغيرات على العالقة بين القيادة الموزعة وااللتزام

العاطفي للمعلمين.
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ادراسة بادرسن وآطرون ) (Pedersen et al ,2010بعنوان  ":تأ ير الكياادة

الموزدة دلى مباادرات التنمية  ،حوارات مع مانية معلمين".
Distributed Leadership Influence on Professional Development
Initiative: Conversation with Eight Teachers.
هدفت التعرف إلى تأثير القيادة الموزعة على مبادرات التنمية  ،وطبقت الدراسة على ( )4مدارس
لمعرفة تأثير هذه السمات التعاونية التي تخدم المدرسة وتزيد من فعاليتها على تنمية المعلمين

والمتعلمين فيها  ،وقد طبقت هذه الدراسة على عينة من ( )8معلمين فيما يتعلق بآرائهم في
القيادة الموزعة والتعاون مع اإلدارة وفريق العمل وتأثيره علي تطوير المدرسة وذلك عن طريق

إجراء مقابالت ،استخدم الباحثون استبانة طبقت على نفس العينة بعد عدة أسابيع من إجراء
المقابالت وقاد توصل الباح ون إلى أن:

 .1جميع المدارس األربعة يطبقون أسلوب القيادة الموزعة وهو أسلوب يعمل على التواصل مع
اآلخرين ومع اإلدارة في المدرسة.
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 .2يعمل المعلمون على تنفيذ مبادرات جديدة في النظام المدرسي وعلى نطاق واسع وتقديم
استراتيجية جديدة لتطوير المدرسة.

 .3من الواض من خالل المقابالت مع المعلمين أن من أهم عوامل نجاح تلك المبادرات هو
التزام المدير بالصبر والمرونة والفهم لمن يعملون معه.

 .4للثقة المتبادلة بين أعضاء المدرسة دور كبير في نجاح ورفاهية كل عمل وكما أنها تؤثر
بشكل كبير على كيفية تواصل المعلمين في المدرسة.

وأوصت الادراسة بضرورة زيادة مبادرات التنمية المهنية للمعلمين وتطبيق أسلوب القيادة

الموزعة في المدارس.
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دراسة اديفز ) (Davis,2009بعنوان ":الكياادة الموزدة واألاداء المادرسي في مكايعة

أتالنتيك".
Distributed Leadership and School Performance in Atlantic District.
هدفت التعرف إلى العالقة بين القيادة الموزعة واألداء المدرسي ،وقدمت هذه الدراسة اختبار
للعالقة بين كل واحد من األبعاد السبعة للقيادة الموزعة ( :رؤية المدرسة  ،التنظيم المدرسة ،
الثقافة المدرسية ،البرنام

التعليمي ،األدوات الفنية ،قيادة المعلم ،وقيادة المدير) واألداء

المدرسي ،واستخدام الباحث المنه الوصفي األسلوب المسحي حيث تم جمع البيانات من خالل

استخدام استبانة القيادة الموزعة المسحية) Distributed Leadership Survey (DLSعلى
معلمي ( )34مدرسة ابتدائية في المناطق الحضرية من منطقة أتالنتيك التعليمية الوسطي،

واستخدم الباحث متوسط درجات الصف الثالث في مادة الرياضيات وتحصيل الطالب في القراءة

في مدرسة ميريالند ،وقد تم تحليل البيانات باستخدام معامل تحليل االرتباط وتم حساب معامل

ارتباط بيرسون لتحديد قوة وشكل العالقة بين القيادة الموزعة واألداء المدرسي ،كانت النتاكج دلى

النحو التالي :
 .1وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين القيادة الموزعة واألداء المدرسي في مادة
الرياضيات حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون (.)0.76

 .2أظهرت النتائ أن للبعد الفني في القيادة الموزعة عالقة موجبة ذات داللة إحصائية على
األداء في مهارة القراءة لدي الصف الثالث.

 .3وجود عالقة ارتباطية بين كل من األبعاد ( :رؤية المدرسة ،والبرنام التعليمي ،والجانب
الفني وقيادة المعلم) وبين مستوي األداء في مادة الرياضيات للصف الثالث.
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 -14ادراسة جيمس ) (Jaimes,2009بعنوان ":ممارسات الكياادة الموزدة في المادارس:
تأ يرها دلى تيوير قياادة المعلم في كاليفورنيا " ادراسة حالة".
on

the

:Effect

School

in

Practices

Leadership

Distributed

Development of Teacher Leadership in California "Case Study".
هدفت الكشف عن اآل ثار الناتجة عن تنمية المهارات القيادية عند المعلمين باستخدام نموذج
القيادة الموزعة في مجال القيادة المدرسية من خالل البحث في أدوار المعلمين ،ومهامهم ،
وتفاعالتهم  ،وقدمت المعلومات حول كيفية تطويرها وذلك كدراسة حالة نوعية لمدرستين
ابتدائيتين من بين مدارس الضواحي التي تحقق إنجازات طالب ثابتة خالل السنوات الماضية

،باستخدام المنه الوصفي األسلوب التحليلي واستخدم الباحث المالحظة واالستبانة كأداة للدراسة

حيث تمتلك المدرستان أنماطاً قيادية مختلفة  ،وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من العمق والدقة

والتفسير البيانات التي تم جمعها أظهرت النتاكج:

 .1أن من خالل امتالك فرصة للمشاركة في هيئات القيادة المدرسية وأنظمتها عبر توزيع القيادة
يكون المعلمين قادرين على تبادل خبراتهم وتعميق معارفهم التي تنتقل بدورها إلى فصولهم

من خالل تحسين اإلبداع والتحفيز والفعالية على النحو المبين في برامجهم التعليمية.

 .2قدمت الدراسة نظرة جديدة حول كيفية التوزيع ومدي تأثيرها على الرضا المهني والتمكين
والملكية لدي المعلمين  ،وتعزيز المسؤولية في عملية اتخاد الق اررات عند تعاملهم مع إدارة

التعليم والمناه الدراسية.

وأوصت الادراسة بضرورة إجراء البحوث المستقبلية التي تشمل استخدام دراسات على المدى

الطويل الستكشاف وتطوير قيادة المعلم في جميع المراحل.

-15

دراسة ماسكول وآطرون ) (Mascall et al ,2009بعنوان ":العالقة بين الكياادة

الموزدة وتفاؤل المعلمين األكااديمي في أونتاريو".
Relationship between Distributed Leadership and Teachers Academic
Optimism in Ontario.
هدفت تحديد العالقة بين القيادة الموزعة والتفاؤل األكاديمي للمعلمين  ،وتقديم الدعم والبراهين
العديدة والموافقة للقيادة الموزعة  ،وتكوت عينة الدراسة من ( )1940معلماً ثانوياً وابتدائياً في

منطقة تعليمية من والية أونتاريو حيث طبقت استبيانين من خالل اإلنترنت وتم اختيار العينة من

(  )150مدرسة من مدارس التعليم األساسي و (  ) 30مدرسة من المدارس العليا وقد اعتمدت
80

الدراسة على اختالف في المستويات االقتصادية واالجتماعية بين األفراد  ،وتم استخدام نموذجين
لتخفي

مدة الرد المطلوب لتعبئة النموذج من جهة ،وقياس كل من المتغيرات المتداخلة

والمنفصلة من جهة أخري واستخدم الباحث استبانة معدلة والذي وصف التفاؤل األكاديمي

للمعلمين وتعكس أنماط القيادة الموزعة إلى أي مدي يتماشى أداء المهام القيادية بوعي عبر
مصادر القيادة ،والدرجة التي يكون فيها المنه موضوع بشكل منهجي أو عفوي واستخدم المنه

الوصفي األسلوب التحليلي وأظهرت النتاكج:

 .1وجود مستويات عالية من التفاؤل األكاديمي والمرتبطة بشكل إيجابي ومهم مع المناه المخططة
للقيادة الموزعة.

 .2وجود مستويات منخفضة من التفاؤل األكاديمي والتي كانت مرتبطة بشكل إيجابي ومهم مع
المناه غير المتوافقة مع القيادة الموزعة.

 .3أن أشكال التوزيع المخطط لها تحقق الشفافية وتؤدي إلى رفع مستوي الدوافع لدي اإلداريين عند

اتخاد الق اررات والتفاؤل األكاديمي قد يؤثر علي تطبيق النماذج األخرى للقيادة الموزعة وأن
المعلمين الذين يعلنون عن المستويات العليا للتفاؤل هم الدين لديهم االستعداد من أجل التعاون

مع الزمالء وتحسين األوضاع في المدارس.
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ادراسة مورفي وآطرون ) (Murphy et al 2009بعنوان ":ادور المادير في اددم

وتنمية الكياادة الموزدة في جليكو في أمريكا".

The Role of the Principle in Fostering the Development of Distributed
Leadership.

هدفت التعرف إلى الدور المطلوب من اإلداريين من أجل تحقيق النهضة في المدارس من خالل

القيادة اإلدارية التي تعتمد على أساليب مختلفة من أجل تحقيق القيادة الموزعة التي يمكن أن
تزدهر أو تفشل في المدارس ،وطبقت الدراسة التي استغرق إجراؤها ( )3سنوات في اثنتين من

الواليات في وسط منطقة (جليكوا) األمريكية باستخدام المنه الوصفي األسلوب التحليلي وقد

اعتمد الباحثون على الجمع بين المفاهيم ،والسياسية التعلمية في مجال القيادة اإلدارية من خالل

النتائ المبذولة من أجل بناء المؤسسات الناجحة حيث تم التطبيق الميداني لهذه الدراسة خالل

العام الدراسي  2004واستخدم الباحثون أسلوب المقابالت الشخصية مع (  )20من المسئولين

في هذه المدارس والذين يمثلون المديرين والمساعدين والمعلمين الذين شاركوا في مبادرات القادة

الموزعة  ،ومن أهم النتاكج التي توصلت إليها الادراسة:
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 -1أن القيادة الموزعة يمكن تطبيقها في العديد من المدارس إذا اعتمدت على الهياكل البيروقراطية
والتنظيمية في المدارس.

 -2أن نجاح القيادة الموزعة في تلك المدارس يعود إلى التخطيط المشترك خالل السنوات األخيرة.

 -3يمكن للهياكل التنظيمية واألشكال البيروقراطية أن تمنع من انتشار وتطبيق القيادة الموزعة
وعلى المديرين إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية من أجل تحقيق أهداف القيادة الموزعة كما

يجب عليهم استيعاب النماذج المختلفة واقتراح تطبيق السياسات والتطبيقات التي يمكن أن
تؤيد هذه الهياكل التنظيمية وتدريب المعلمين على القيادة الموزعة.

 -17ادراسة ستريك ( (Streck,2009بعنوان" :الكياادة الموزدة وتكاسم صنع الكرار:
الممارسات الكياادية التي تعمل دلى تعزيز التعاون في نيويورك".
Distributed Leadership and Shared Decision Making : Leadership
Practices that Promote Collaboration in New York.

هدفت تعم يق الفهم للممارسات القيادية التي تعزز تقاسم القرار في المناطق التعلمية وقد قام
مشاركا حول مسألة تقاسم
الباحث باستخدام المقابلة كأداة للدراسة باستطالع وجهات نظر ()18
ً
صنع القرار موزعين على ( ستة مديرين ،وستة معلمين ،وستة من أولياء األمور ) من منطقة

تعلمية متوسطة الحجم في والية نيويورك واستخدم المنه الوصفي األسلوب التحليلي  ،وأظهرت

النتاكج:
-1

أن المشاركين أعطوا أهمية كبيرة للثقة والممارسات االتصالية في دورها لتشكيل قادتهم

والرغبة الكبيرة في االستقاللية عن اإلدارة المركزية في عملية صنع القرار.

 -2أن قادة المنطقة التعليمية مع المشاركين من المستوي القيادي بحاجة إلى إعادة النظر
ومراجعة خطة المنطقة التعليمية حول تقاسم صنع الق اررات.

وأوصت الادراسة بضرورة استخدام الممارسات القيادية لتحسين عملية صنع القرار على

مستوى المنطقة التعليمية.

 -18دراسة غيرانت ) (Gerrant,2008بعنوان  ":لم نضع قيعنا جنباً الي جنب" ادراسة
مباادرة التيوير المهني من طالل الكياادة الموزدة في كوازوال ناتال".

We did not our Pieces Together Exploring Professional Development
Initiative through a Distributed Leadership Lens in Kwazulu – Natal.

هدفت الكشف بشكل خاص عن قيادة المعلم وعالقتها بمبادرة تطوير مهني بحضور معلمين من

اربع مدارس في منطقة كوازوال ناتال ،حيث قدمت الدراسة تقارير حول البيانات النوعية والتي تم
82

جمعها بعد ثمانية أشهر من إطالق المبادرة باستخدام االستبانات والمقابالت وتحليل البيانات ،

وتم استخدام المنه الوصفي األسلوب التحليلي ،وأظهرت النتاكج أن:

 .1قيادة المعلم فيما يتعلق بتطبيق التعليم التربوي كان مقتص اًر على فصول دراسية محدودة
وبدرجة قليلة ،هذا ما يشير إلى أن األوضاع في المدارس لم تكن دائماً معنية بالتعاون

البنائي والجوهري واعادة توزيع السلطة واإلدارة القيادية على المعلمين.

 .2وتشير أيضاً إلى الحاجة لمبادرات التطوير المهني لمعالجة المسائل القيادية بشكل واع،
وكذلك عمليات الدعم لهذه المبادرات عندما يتم وضع تصور لها.

وأوصت الادراسة بضرورة إعادة وضع تصور للقيادة التقليدية والتي تنظر إلى القيادة على
أنها نشاط مشترك ينطوي على مجموعة من العالقات االجتماعية مع المربين الذين يعملون
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كعوامل للتغير وهم في طريقهم لتحقيق هدف لتحسين التعلم والتعليم.

ادراسة سيتشل ) (Satchel,2008بعنوان ":كيفية تنفيذ ممارسات الكياادة المادرسية

الموزدة في مادرسة ابتاداكية ريفية في شمال شرق جورجيا".
How Distributed School Leadership Practices are Implemented in

Rural Northeast Georgia Elementary School.

هدفت الكشف عن توزيع القيادة في واحدة من المدراس االبتدائية الريفية في شمال شرق جورجيا

والتي نظر إليها على أنها جهود تعاونية من أجل تحسين التعليم والتعلم  ،وقد تم اجراء الدراسة

كدراسة حالة ،ورصد الممارسات القيادية  ،حيث تم جمع البيانات من خالل المقابالت الفردية ،
ومقابالت الفرق المركزة والمالحظات ومن خالل تحليل الوثائق وقد استخدمت الدراسة المنه

الوصفي األسلوب التحليلي ،وأشارت نتاكج الادراسة إلى:

 .1أن القيادة تصب موزعة بعدة طرق منها( :عمل اللجان القيادية القائمة على الخبرة  ،واشراك
القادة غير الرسميين في األعمال القيادية).

 .2تنت القيادة الموزعة عن اجتماعات اعضاء هيئة التدريس واجتماعات فرق العمل على المستوي
األفقي للفصول.

 .3هناك العديد من اآلثار المترتبة على ممارسة القيادة الموزعة لذا يجب أن يكون القائد الوظيفي
ملتزماً بتوزيع القيادة بين العديد من األفراد ،ويجب نشر الثقافة التعاونية في المؤسسة من أجل
تطبيق القيادة الموزعة  ،وكذلك عمل الجميع نحو نفس الرؤية واألهداف كما يجب أن تكون

الممارسات جزءاً ال يتج أز من ثقافة المدرسة للسماح بتطبيق القيادة الموزعة.
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 -20ادراسة أروسميث ) (Arrowsmith, 2007بعنوان ":الكياادة الموزدة في المادارس
ال انوية في إنجلت از ،وتأ يرها دلى مادير المادرسة وقضايا أطرى".
Distributed Leadership in Secondary School in England : the Impact
on the Role of the Head Teachers and other Issues.
هدفت التعرف إلى مدى ممارسة القيادة الموزعة في إنجلت ار  ،وتأثيرها على مدير المدرسة
وقضايا أخري  ،على اعتبار أن القيادة الموزعة مفهوم جديد دخل إلى ميدان اإلدارة المدرسية ،

حيث يخفف العبء عن كاهل مدير المدرسة ،ويحرره ليقوم فقط باألمور التي عليه أن يقوم بها،
وبالتالي يؤدي إلى تطوير قدرات المدرسة وكفاءتها ،ولذلك قامت الدراسة بتحليل مفهوم القيادة

الموزعة وأهميتها وأشكالها واألسس التي يقوم عليها ،وعالقتها بمفهوم المساءلة وسعت الدراسة
بشكل أساس لإلجابة عن سؤالين يدوران حول ما يقوم به مديري المدارس واتبعت الدراسة المنه

الوصفي األسلوب التحليلي  ،وأ بتت الادراسة أن:
 -1هناك أعماالً يقوم بها المديرون من شأنها تعزز القيادة الموزعة  ،مثل ( :التواصل الفعال في
المدرسة  ،والدفاع عن األفراد  ،واستخدام العبارات التشجيعية باستمرار والتحديد المنظم للنتائ

المرجوة  ،وبناء الثقة والرؤية المشتركة  ،وتحديد األدوار وتقديم الدعم والمساعدة بعد ارتكاب

األخطاء) .

 -21ادراسة تشن ) (Chen,2007بعنوان ":ممارسات مادير المادارس للكياادية الموزدة
وتأ يرها دلى تحصيل اليالب في بعض الماداس االبتاداكية المطتارة في تكساس".
Principals Distributed Leadership and Their Impact on Student
Achievement in Selected Elementary Schools in Texas.

هدفت التعرف إلى درجة الممارسات القيادية للقيادة الموزعة كما يراها القادة المعلمون وتأثيراتها
المتوقعة على تحصيل الطالب ،وقد تم استخدام المنه الوصفي األسلوب التحليلي ،تم جمع
البيانات باستخدام طريقة إحصاء الممارسات القيادية باستخدام بطاقة المالحظة لجميع القادة
المعلمين الراغبين في تحديد األدوار القيادية للمديرين في المنطقة التعليمية السادسة في والية

تكساس ،حيث تم جمع بيانات التقييم لعشر مدارس على مدار ثالث سنوات )(2006-2004
من تقرير برنام مؤشر التميز األكاديمي )Academic Excellence Indicator (AEIS

 System.ولإلجابة على االستبانة تم حساب اإلحصاءات الوصفية وأظهرت النتاكج:
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تأثير
 -1التنسيق التعاوني في العمل للمديرين مع المعلمين الذين يمارسون أدوا اًر قيادية أظهر أن لها
اً
إيجابياً على تحصيل الطلبة.

 -2تعكس تصورات المعلمين الذين يمارسون أدوا اًر قيادية في المدارس الحاجة ألن يقوم المدير
بمواجهة التحديات إلحداث التغيير والنمو.

 -3أ ن اإلقرار بمساهمات المعلمين الذين يمارسون األدوار القيادية وتمجيد إنجازات العمل كفريق
غالباً ما يترك إثر إيجابي على األداء األكاديمي في المدرسة.

 -4المدارس التي حققت درجة عالية على عملية االحصاء المباشر وعن طريق المالحظة لألدوار
القيادية للمديرين حصلت على درجات أفضل في برنام والية تكساس للتقييم المعرفي والمهارى.

 -5أن األثر اإليجابي النات عن إعطاء اآلخرين الفرصة للعمل ووضع رؤية مشتركة حول تحصيل
الطلبة تشير إلى أن القيادة الموزعة غالباً ما تسهم في عملية التحسين المدرسي وبناء قدرات
المدرسة من أجل التطوير.
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دراسة أاديرو ) (Oduro,2004بعنوان ":الكياادة الموزدة في المادارس :ماذا يكول

ماديرو المادارس دن دوامل الشاد والجذب في برييانيا؟"
Distributed Leadership in School :What English Head Teacher Say
?about the Pull and Push Factors in Britain

هدفت التعرف إلى تصورات مديري المدارس للقيادة الموزعة ،ومدى القيادة الموزعة بنفس الطريقة
التي اقترحها الخبراء في هذا المجال ،كما هدفت التعرف إلى القضايا والمشكالت التي تواجه

مديري المدارس في محاولة لفهم توزيع القيادة أو إيجاد بيانات تسم بممارسة القيادة الموزعة ،
وتمثل هذه الدراسة مشروع تتبناه الكلية الوطنية للقيادة المدرسية National Collage for

)  School Leadership ( NCSLعلى ( )4مدارس مختارة في اسكس وسوفولك ( Esxs
 ،)and Sofolekوقد استخدم المنه الوصفي األسلوب التحليلي وقد تم جمع البيانات عن

طريق (المقابالت شبه المنظمة) من مديري المدارس الذين لديهم فكرة عن مفهوم القيادة الموزعة،
حيث إن هذا المصطل

يشكل جزءاً ال يتج أز من أعمالهم اليومية والعملية التي من خاللها يتم

توزيع القيادة في المدارس ،حيث يفهم من ذلك أن مديري المدارس يتخذون مبادرة لتقاسم

المسؤولية القيادية مع المعلمين وتوفير بيئة يمكن فيها المعلمون من تحمل مسؤوليات القيادة ،
وتتناول هذه الدراسة أيضاً بع

العوامل التي تشجع على القيادة الموزعة مثل ( :الثقة

واالتصاالت والمخاطرة ،والدعم المالي)  ،وكذلك تناقش بع

العوامل التي تعيق القيادة الموزعة

مثل ( :انعدام األمن والتدخل الخارجي وفقدان الثقة) ومن النتاكج التي أكادتها الادراسة :
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-1

القيادة الموزعة ال تتطور في فراغ ويمكن تنميتها ومؤازرتها في المدرسة بناء على عدة

عوامل داخلية وخارجية .

 -2القيادة الموزعة تعمل على سحب مديري المدارس والمعلمين والتالميذ إلى تنفيذه ،والعوامل

المحبطة ال تجعل توزيع القيادة جذاب للمعلمين والتالميذ ،وبالتالي يدفع بهم بعيداً عن

المشاركة في القيادة.

 -3عوامل الجذب هي التي تؤدي إلى تعزيز القيادة في المدارس ،ومن أهمها الثقة والتي يجب
أن تكون بين المعلمين أنفسهم وبين المعلمين ،ومدير المدرسة وبين الطلبة والمعلمين وبين

الطلبة ومدير المدرسة وبين الطلبة أنفسهم.
وأوصت الادراسة بضرورة تشجيع المدارس لبحث سبل مواجهة العوامل التي تحول دون تنفيذ
توزيع القيادة بين المعلمين والمديرين.
 -23دراسة كامبيرون وآطرون ) (Camburn et al ,2002بعنوان  ":الكياادة الموزدة
في المادارس .ادراسة حالة دلى المادارس االبتاداكية للتيوير الشامل والنموذجي".
Distributed Leadership in School the Case of Elementary School
)Adopting Comprehensive School Reform Medals.(U.S

هدفت التعرف إلى مدى اعتماد المدارس االبتدائية للقيادة الموزعة ،حيث أجريت هذه الدراسة
على المدارس االبتدائية للتطوير الشامل النموذجي من خالل تحديد األدوار الرسمية وغير

الرسمية التي يمارسها المعلمون من تلك المدارس ،وتم استخدام المنه
التحليلي ،وافتر

الباحثون أن مثل هذه البرام

الوصفي األسلوب

تعمل على تفعيل دور المعلمين وتحديد

المسؤوليات االجتماعية من خالل التنمية المهنية عن طريق تقاسم األدوار وافترضوا أيضاً تأثير
ذلك العمل النشط على أداء المعلم القيادي في المدارس المشاركة في برنام التطوير الشامل

وتقديم الدعم الكامل لتنشيط البرنام على نطاق واسع .استخدم الباحثون االستبانة كأداة للدراسة

طبقت على عينة من مديري المدارس وبلغ عددها ( )503وقد استجاب (  ، )374وقاد توصلت
الادراسة إلى:

 -1وجود اختالف بين المدارس المشاركة في اعتماد البرنام حيث تأثرت المشاركة في تطوير

المدرسة باستخدام أساليب توزيع األدوار المشاركة في المهام اإلدارية والقيادية.

 -2تعاظم دور المسؤولية االجتماعية ودور المدير في توزيع المهام القيادية في المدارس
المشاركة ذات الصلة وعملت على تنمية أعداداً كبيرة من القيادات التربوية.
86

من خالل تنشيط العالقات

وأوصت الادراسة بضرورة تقديم المزيد من الدعم لهذا البرنام
اإليجابية بين خبرات القادة في التنمية المهنية.
انياً  :الادراسات السابكة المتعلكة بجوادة حياة العمل
 الادراسات العربية :

 -1دراسة منصور ( )2016بعنوان ( :جودة حياة العمل لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها
بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية ).
يتع ف إيى م ت ى ج ا ح ا يعم يما ي يما س يثان

اف

با ج مما
غ

تهم ي م اءي يذك  ,ب غ

 ,قا

 -1إن يا ج
حص

يك

عى

ن ن بى ) )%75.16أي با ج كب

ن بى ( – )%83.61ب ئ يعم
( – )%69.69يح ف
يمما

َلن ان
يماا

بمحافظا غ

 ,جاء

تجابا

ي م اءي يذك حص

عى

يما ن ح ب يت ت ب يتنا يي

اَلي إحصائ عنا م ت ي ( )α ≥ 0.05ب ن ا جا
ا ج مما

تقا

تهم يها تع ى ي متغ

يمبح ث ن
 ( :يجنس

يخام ).

تباط م جب ب ن ج ا ح ا يعم

ا ج تطب ق يم اءي يذك ياى ما ي

بمحافظا غ .

وأوصت الدراسة بضرورة منح يمع م ن صالح ا
فهذ جع

ب ن

يمهني ب ن ن بى (.)% 81.72

يع مي  ,مكان يعم  ,عاا ن

يما س يثان

يما ن ح ب

يتنظ م ( – )%78.12ي ضا ي ظ في ب ن ن بى

أث ج ا ح ا يعم ع ى يم اءي يذك

 -4ت جا عالق

غ

يثق ب ن ن بى (َ – )%86.85ليت م ب ن ن بى ( – )%85.90تق م

 -3عام ج ا ف ق ذ

 ,يمؤ

 ,جاء

تجابا

بمحافظا

ب ن ن بى ( – )%85.64تحق ق يذ

ما ي يما س يثان

إلنجا ( – )%85.50يتط

ح

ً بجم ع محافظا

يمكافآ ب ن ن بى (.))%58.72

ن ن بى ( )%84.99أي با ج كب
يتايي  :يشفاف

غ

ب يتح ي ,وكان من أهم النتائج :

يم ت ى ج ا ح ا يعم ياى ما ي يما س يثان

يت ت ب يتنا يي يتايي  (:يعالقا

 -2إن يا ج يك

( )141ما ً ما

ع ن يا

تخام يباحث يمنهج ي صفي

بمحافظا

عالقتها

يمع م شع بأن يه ق م في عم ه يه ا

ب اا أعباء ضغ ط ي ظ ف ع ه مما

كاف

تتالءم مع قا تهم مؤ التهم
فعا

في نفس ي ق

ا من إنتاج ته في يعم .
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َل ت بب

 -2دراسة دسوقي ( )2015بعنوان ( :تأثير جودة حياة العمل علي المهارات اإلدارية ألعضاء
هيئة التدريس) .
ا

اف

تأث

ج ا ح ا يعم ع ي يمها

َل تباط ب نهما قا أج
تا س في ك
بايمقاب

ي

يشخص

-1

يا

إلا

ئ يتا س يعالقا

عضاء

ع ي ع ن صاف عش ئ ب غ ق مها ( )100عض

ع بجامع

إل كنا

 ,ح ث تم تجم ع يب انا

تخام يمنهج ي صفي

با تخا م

ئ
تب انه

ب يتح ي كان أهم النتائج:

نخفاض ن ب يمبح ث ن ذ ي يم ت ي يم تفع من ج ا ح ا يعم ح ث ب غ %17

 -2نخفاض ن ب يمبح ث ن ذ ي يم ت ي يم تفع في يمها
 -3أظه

ينتائج ج ا عالق

ك من م ت ي ج ا ح
مت ط اخ

تباط ط ا معن

ب ن م ت ى يمها

بن

إلا

–

– يا ج ي ظ ف ) عنا م ت ي حتمايي (.)0.05
يمتغ

ع ى م ت ى يمها

يمؤث

بن ب (. )%10.3

وأوصت الدراسة بضرورة تنم
إلا

إلا

يعم عنا م ت ى حتما (( )0.0ما يح ا ي ج

 -4جا أن م ت ي ج ا ح ا يعم من أكث
إلا

ح ث ب غ . %16

عضاء يه ئ يتا

يقا

من خال عقا ا

في مجا

تا ب

يمها

.

 -3دراسة الدحدوح ( )2015بعنوان ( :جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية
بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى أدائهم ).
اف

يتع ف إيى م ت ي ج ا يح ا ي ظ ف ياى مع مي يم ح

م ت ى أا ء يمع م ن يكشف عن يعالق ب ن مت طا
ج ا يح ا ي ظ ف

م ت ي أا ئهم .يتحق ق أ ا ف يا

ب يتح ي ,ح ث طبق
( )140ما ً ما
 -1يا ج يك
غ

يتقا

ا جا

ا
تقا

بمحافظا

غ

أف ا يع ن يم ت ى

تخام يباحث يمنهج ي صفي

تبانت ن يهذ يغ ض ع ى ع نه يا

( )465مع ما ً مع م

 ,ح ث تم خت ا يع ن بط ق عش ئ طبق تنا ب  ,وكانت النتائج:
م ت ى ج ا يح ا ي ظ ف ياى مع مي يم ح

من جهه نظ م قا ب غ ( )%67.15ي ا ج مت ط .
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ا

بمحافظا

 -2ت جا ف ق ا ي إحصائ ا ً عنا م ت ى اَلي ( )α ≥ 0.05ب ن مت طا
تقا

أف ا ع ن يا

تع ى يمتغ
( يمؤ

يم ت ى ج ا يح ا ي ظ ف

ا جا
ا

ياى مع مي يم ح

يجنس (يصايح يمع ما )  ,ب نما َل ت جا ف ق ا ي تع ى يمتغ
ن

يع مي ,

:

يخام ).

وأوصت الدراسة بضرورة َل تمام ب فع م ت ى ج ا يح ا ي ظ ف في يما س يحك م
من خال نتظام في ص ف ي
-4

تب يت ك

عى

ي ظ في.

مان َل تق

دراسة النجار والطالع ( )2014بعنوان ( :التفكير اإليجابي وعالقته بجودة الحياة

لدي العاملين بالمؤسسات األهلية محافظات غزة).
اف

يتع ف إيى م ت ا
محافظا غ

تطب ق أا تي يا

يتفك

َل جابي عالقته بج ا يح ا ياي يعام ن بايمؤ

تخام يباحثان يمنهج ي صفي
ما :مق اس يتفك

من ( )100ف ا ً من يعام ن بايمؤ

ب يتح ي يتحق ق

إل جابي مق اس ج ا يح ا
ا

َل

ً

منهم ( )64ذك

تك ن

ا

ا ف تم

ع ن يا

( )36إناثا ً وأشارت

النتائج إلى أن:
 -1يتفك

إل جابي حص ع ي ا ج ( ) %73قا حظي مجا

يشع

باي ضا ع ي يم تب

يي با ج ).) %84.8
 -2ج ا عالق
 -3ناك ف ق ذ
يصايح يذك
يخب
ن

ا ي إحصائ
يمتغ

في مجاَل

مق اس يتفك

ياخ يصايح أصحاب ياخ

يصايح أصحاب يخام أكث من خمس ن

إل جابي تع ا يمتغ
كث من ( )1500ش ق

يخام
يمتغ

مقا ن بأصحاب أق من خمس

.

 _4ناك ف ق ذ
يذك

تباط ا يه إحصائ ب ن يتفك

إل جابي يشع

بج ا يح ا .

تبعا يمتغ

ا ي إحصائ ع ى مق اس يشع

بج ا يح ا تبعا يمتغ

ياخ يصايح أصحاب ياخ أكث من ()1500ش ق

يصايح يخام أكث من خمس ن

مقا ن بايخام أق من خمس ن

ومن توصيات الدراسة َل تمام بأبعاا مك نا
إ جاب ا ً ع ى تح ن ج ا يح ا .
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يجنس يصايح

تبعا يمتغ

يخام

.

ج ا يح ا باعتبا أن َل تمام بها ؤث

 -5دراسة حيران ( )2014بعنوان ( :جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري  -دراسة
ميدانية بمؤسسة نفطال GPLبسكرة) (.الجزائر)
اف

يكشف عن يعالق ب ن ج ا ح ا يعم
ب يتح ي تم تطب ق

يمؤ

تبان

إلبا ع إلا ي,

يمنهج ي صفي

عتما

ع ي ع ن تتك ن من ( )35عامالً إا ا ً في

يا

وكان من أهم النتائج :

 -1ج ا عالق

إلبا ع إلا ي ياي يعما بايمؤ

تباط مقب ي ب ن ج ا ح ا يعم

ب غ ف ها معام َل تباط (. )0.61
َ -2ل ت جا عالق ب ن خصائص ي ظ ف
 -3ناك عالق
بايمؤ

تباط

ق

إلبا ع إلا ي ياي يعام ن بايمؤ

ب ن نظام

يمكافآ

ج

إلبا ع إلا ي ياى يعام ن

.

وأوصت الدراسة بضرورة يتخط ط يج ا ح ا عم

خا

ت م عام ها بايحنك

يجم ا يتص ب يذ ني ,منحهم خ اَلً بح ث تق ا م إيى ح

خفق ن من ص
يتي

.

ع جع هم
ي مشكال

جه نها بأفكا مباع خالق .

 -6دراسة ماضي ( )2014بعنوان ( :جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء
الوظيفي للعاملين -دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية)".
يتع ف إيى ج ا يح ا ي ظ ف

اف
يجامعا

يف ط ن

يتح ي ,

أث ا ع ى م ت ى

 ,يتحق ق أ ا ف يا

تخام قائم َل تقصاء كأا

ا ء ي ظ في ي عام ن في

تخام يباحث يمنهج ي صفي
يجمع يب انا

ئ

بغ

ع ن يا

ب
()344من

يعام ن ,تم خت ا م بط ق عش ئ طبق  .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:
 -1ا ج يتقا

بعاا ج ا يح ا ي ظ ف

يك

 -2ت جا ف ق ذ
ح

اَلي إحصائ

ج ا يح ا ي ظ ف

تع ي إيى يمتغ
يمتغ
 -3أن م ت ي
ي ا ج كب

ب ن مت طا

أث ا ع ى م ت ي

( يشخص

 ( :يفئ يعم

ي عام ن كان كب

 ,يمؤ

تجابا

(.)%75.3

يمبح ث ن ف ما تع ق بآ ئهم

ا ء ي ظ في ي عام ن في يجامعا

ي ظ ف ) ب نما َل ت جا ف ق ذ
يع مي ,ن

ا ء ي ظ في ي عام ن في يجامعا
.
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اَلي تع ى إيى

يخام  ,ما يعم ).
يف ط ن كان ب ن ن بي ()%72.60

-4

جا تأث

بعاا ج ا يح ا ي ظ ف

مهم ذ اَلي إحصائ

ا ء ي ظ في  ( :يمشا ك في تخاذ يق
يح ا يشخص

بعاا تأث ً في

أن أ م

 ,ب مج يتا ب

يتع م  ,يت

ن بن

يح ا ي ظ ف ).

وأوصت الدراسة بضرورة تحق ق يشفاف في تخاذ يق
خال تأم ن ج ا عالق فعاي ب ن إلا

يع ا يم ؤ

يجامع من

ع ى كاف م ت ا
ن في يجامعا .

 -7دراسة أبو شقفة ( )2014بعنوان( :درجة ممارسة مديري اإلدارات التعليمية بمحافظات
غزة للتقييم والمتابعة وعالقتها بجودة حياة العمل من وجهة نظر المشرفين).
هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري اإلدارات التعليمية بمحافظات غزة للتقييم والمتابعة
وعالقتها بجودة حياة العمل من وجهة نظر المشرفين ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث
المنه الوصفي األسلوب التحليلي ،وكانت أداتها االستبانة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع
المشرفين التربويين في و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة لعام ( )2014والبالغ
عددهم ( )197مشرفاً ،استجاب منهم ( )153مشرفاً ،ومن نتائ الدراسة:
َ -1ل ت جا ف ق ذ

اَلي إحصائ عنا م ت ى اَلي ( )α ≥ 0.05بين متوسطات تقديرات

المشرفين لجودة العمل في اإلدارات التعليمية بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ومتغير
المؤهل العلمي ومتغير سنوات الخدمة.
 -2توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05موجبة وقوية بين
متوسطات تقديرات المشرفين للتقييم لدى مديري اإلدارات التعليمية بمحافظات غزة وبين
متوسطات تقديراتهم لجودة العمل في االدارات التعليمية.
ومن توصيات الدراسة تفع

حا يج ا إلا

متعاا ي قاب ع ى يج ا

يعم

يتح ن

اء .

يمع ما

يتناف

في إلا

ع ى تق م تح ن يعم ا
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يتع م
َلا

تخا م أا
باخت ا

تخا م

 -8دراسة نصار ( )2013بعنوان ( :جودة حياة العمل وأثرها على تنمية االستغراق الوظيفي
( دراسة مقارنة بين دائرة التعليم في وكالة الغوث ووزارة التربية والتعليم الحكومي)).
اف

يتع ف إيى م ت ى ج ا ح ا يعم في ك من ا ئ
يت ب

يت ب

يتع م في كاي يغ ث

يتع م ,تحا ا أث ع م ج ا ح ا يعم ع ى َل تغ ق ي ظ في ,
ب يتح ي ,قا تم خت ا يع ن يطبق

تخام يمنهج ي صفي
ما ً م اعا ً قا

تخام

 -1أبعاا ج ا ح ا

يعم

َل تبان كأا يجمع تح
في ك تا يمؤ

مت ف

يعش ئ بعاا ()406

يب انا  ,وأظهرت النتائج:
مقب ي

ت ن با ج مت ط

ا ج

َل تغ ق ي ظ في ف ها عاي .
 -2م ت ي ج ا ح ا يعم

ا ج َل تغ ق ي ظ في ياي يعام ن في ا ئ

في كاي يغ ث أفض منه ياى يعام ن في
 -3ج ا ف ق ب ن مت طا

تقا

يعم ( يصايح يفئ يعم

ح

ع نه يا

يتع م يك مي ,
يمجاَل

مجتمع معا ً تع ى إيى

 50ن فأكث )  ,مكان يعم ( يصايح كاي يغ ث ) ,

يم مى ي ظ في ( يصايح ما

يما

).

وقد أوصت الدراسة بضرورة فع م ت ي ي
تكفي إلشباع حاجا

يت ب

يت ب

يتع م

يعام ن مما

تب يتتالءم مع ي ضع َلقتصااي في يب ا
يم ظف با من ي ظ في

فع من شع

َل تق

يمااي نعكس بشك إ جابي ع ى معن اته إقبايه ع ى يعم .
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دراسة صالح ()2013بعنوان( :واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس

بكليات التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز )
اف

يتع ف إيى تأث

 ,ن

يخب

في يجامع ع ى م ت ى ج ا ح ا يعم  ,يتحق ق أ ا ف يا

يباحث يمنهج ي صفي
ع ى ع ن تك ن

بعض يمتغ

يا م غ ف

مث

يتخصص

يم قب

ب يتح ي ,كما قام

من ) )90عض ً من أعضاء

يباحث بتطب ق
ئ

يتا س بك ا

الدراسة:
 -1أن م ت ي يشع

بج ا ح ا يعم ياي أف ا يع ن مت ط.
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كاا م
تخام

تبان من ( )7أبعاا ,
يت ب

.ومن نتائج

 -2ي س ناك ف ق ا ي إحصائ ا ً ب ن أف ا يع ن تع ى إيى متغ
ع مي) يا ج يع م ( محاض  ,أ تاذ م اعا)  ,ن
 ,أق من  5ن

ن

يتخصص ( أابي-

يخام يجامع ( أكث من 5

).

وتوصلت الدراسة لضرورة َل تمام ب فع م ت ي ي ضا ي ظ في يشع

بج ا ح ا يعم

ياى أعضاء ئ يتا س.
دراسة عوض ((:)2012بعنوان تقييم جودة حياة العمل الوظيفية في بيئة العمل

-11

الجامعية دراسة ميدانية مقارنة)
إيى تحا ا يعالق ب ن يعم

اف

في ب ئ

يح ا ي ظ ف

يعم

يباحث يمنهج ي صفي
يشخص

يجامعي ج ا يح ا ي ظ ف  ,تقا م نم ذج يتق م ج ا

يجامع

يحك م

عتما

يخاص  .يتحق ق أ ا ف يا

ب يتح ي ,ح ث عتما ع ى ق ئم َل تقصاء

يمالحظ في جم ع يب انا

ي

يال م إلج ء يا

يمقابال
.وأظهرت

يم ا ن

النتائج:
أن من يمؤش

-1

ي حاَل

يتي تا ع ى أن ب ئ يعم

يجامع طا ا

إلحاي إيى يمعاش يمبك َ ,ل تقاي  ,إلعا

عضاء ئ يتا س
يخا ج ,

يا خ

يتح

إيى عم إا ي.
 -2أن حا يج ا ي س يها تأث

معن ي ع ى ب ئ يعم

يجامع

 ,بايتايي ي س يها تأث

ع ى تح ن ج ا يح ا ي ظ ف .
ومن توصيات الدراسة
عناص ه

تخا م ينم ذج يمقت ح يج ا يح ا ي ظ ف في ب ئ يعم

ي ( ب ئ يعم

يجامع  ,ج ا يح ا ي ظ ف  ,ا ك أعضاء

يج ا يح ا ي ظ ف  ,تح ن كفاء
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يجامع

ئ يتا س

ا ء يجامعي).

دراسة المغربي ( )2004بعنوان ( :جودة حياة العمل وأثرها في تنمية االستغراق

الوظيفي (دراسة ميدانية )).
اف

يا

ي عام ن بايم ك

يتع ف ع ى طب ع ج ا ح ا يعم
يطب

يمتخصص بجامع يمنص

ق ئم َل تقصاء يجمع يب انا

ي

أث ا في نم

َل تغ ق ي ظ في

قا تم َلعتماا ع ي أ

ب يمقابال

ب غ حجم يع ن ))350مف ا كان من أهم النتائج
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 -1أكث أبعاا ج ا ح اه يعم يتي ما ي في حاج يتاع م إلا
تمث

في (

يمكافآ

ج

 ,ظ ف ب ئ يعم

يمعن

من جهه نظ إلا

ن

 ,جماع يعم  ,أ

ب

ي ئ س في يعم ) .
 -2تضح أن ع م ج ا ح اه يعم مجتمع تؤث في َل تغ ق ي ظ في .
 -3ب غ

ق م معام

يتحا ا يج ا ح ا يعم ( )%71.2من يمتغ

يتي تحاث في

َل تغ ق ي ظ في .
ومن توصيات الدراسة إعا ا يا
يتفع

ا

يتفص

إلث ء ي ظ في تطب ق يمفا م ي

يال م يتح

ك

يتنظ م

ت ص ف ي ظائف بما ؤاي

يحا ث مث تمك ن يعام ن.

 الادراسات األجنبية :

 -1ادراسة تابسام ) (Tabassum,2012بعنوان :العالقة المتباادلة بين أبعااد جوادة حياة
العمل والرضا الوظيفي لادى أدضاء الكلية في الجامعات الطاصة في بنغالاديش.
Inter Relations Between Quality of Work Life Dimensions and Faculty
Member Job Satisfaction in the Private Universities of Bangladesh.
هدفت بحث العالقة المتبادلة بين أبعاد جودة حياة العمل والرضا الوظيفي لدي أعضاء الكلية في

الجامعات الخاصة في بنغالدش  ،واستخدم الباحث استبانة لجمع البيانات وطبقها علي ()72

موظف من العاملين في الكلية واستخدم المنه الوصفي ،وأظهرت النتاكج أن:
-1

وجود عالقة إيجابية بين أبعاد جودة حياة العمل والرضا الوظيفي ألعضاء الكلية .

 -2أن التعويضات العادلة والدستورية في تنظيم العمل تعتبر العوامل األكثر ارتباطاً بالرضا
الوظيفي .

 -3أن (فرصة تطوير قدرات الموظفين) هو العامل األقل ارتباطاً بالرضا الوظيفي .

 -2دراسة ستيفن و ادهنابيل ( )Stephen&Dhanapal,2012بعنوان ":جوادة حياة العمل
في الوحادات الصنادية الصغيرة حسب إادراكات ارباب العمل والعمال".

Quality of Work Life in Small Scale Industrial Units: Employers and
Employees Perspectives.

هدفت الدراسة التعرف الي مستوي جودة حياه العمل في وحدات النطاق الصناعي الصغيرة

من وجهه نظر الرؤساء والمرؤوسين ،والتعرف الي أهمية عوامل جودة حياة العمل  ،وقد

اعتمد الباحثان المنه الوصفي األسلوب التحليلي في الدراسة ،حيث قاما باستخدام استبانة
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كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من( )317رئيس ومرؤوس من مختلف وحدات
النطاق الصناعي الصغيرة في تشيناي ،كويمباتور ،ومادوراي في الهند ،وأظهرت نتاكج

الادراسة :

 -1أن من أهم عوامل جودة حياة العمل(الدعم االجتماعي ،العالقات الشخصية ،االستقاللية،

بيئة العمل ،العالقات مع الرئيس ،ساعات العمل  ،وضوح الدور  ،المزايا والتعويضات)
كما أظهرت الدراسة أن اهم العوامل هي ( الدعم االجتماعي والعالقات الشخصية)

،حيث أن وجود هذه العوامل يؤدي إلي زيادة الرضا الوظيفي الذي يؤثر بدوره على

األداء في العمل.

 -3دراسة كاملرج واناداك ي ) (Kamalraj& Inducathy,2012بعنوان :ادراسة دن جوادة
حياة العمل بين العمال بالتركيز دلى صنادة الغزل والنسيج في منيكة تيروبور.
A Study on Quality of Work Life among Workers With Special Reference
to Textile Industry in Tirupur District- A Textile Hub.

هدفت التعرف إلى العوامل المؤثرة علي جودة حياة العمل وتحليل االجراءات التي تم اعتمادها
لتحسين جودة حياة العمل لدي العاملين واستخدم الباحثان مقابلة منظمة لجمع البيانات وتم

تنفيذها على عينة حجمها ( )60موظف واعتمد فيها المنه الوصفي األسلوب التحليلي ومن أهم
النتاكج :
 -1وجود عالقة ذات دالة إحصائية بين خبرة العمل والرضا الوظيفي.

 -2عدم وجود عالقة ذات دالة إحصائية بين الجنس والرضا الوظيفي .
وأوصت الادراسة بضرورة تحسين عوامل األمان في المؤسسة مما يزيد من ثقة العاملين ويقلل
من حوادث العمل ،وضرورة تشجيع العاملين على تقديم االقتراحات لتحسين المؤسسة مما

يشعرهم بأهميتهم في المؤسسة ،وعقد برام

تدريبية مما يزيد من إنتاجية العاملين ،واتباع

سياسة دفع مناسبة لتقديم تعويضات وأجور عادلة للعاملين مما يؤدي لتحسين أداء العاملين،

وتوفير نفقات طبية للعاملين ،وضرورة تحسين تدفق المعلومات في المؤسسة.
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ادراسة ايمادزااده و آطرون ( )Emadzadeh, et al ,2012بعنوان ":تكييم جوادة حياة

العمل في المادارس االبتاداكية بمادينة أصفهان – إيران ".
Assessing the Quality of Work Life of Primary School Teachers in
Isfahan City.

هدفت إلى تقييم جودة حياة العمل ومكوناتها لدي معلمي المدارس االبتدائية في مدينة أصفهان ،

واستخدمت الدراسة المنه الوصفي األسلوب التحليلي ،وتكونت العينة من ( )120معلماً اختيرت
بالطريقة العشوائية البسيطة  ،وكانت األداة لجمع البيانات هي االستبانة  ،وقد تم دراسة جودة

حياة العمل ومكوناتها استناداً الي المتغيرات الديمغرافية ( :الجنس ،الحالة الزوجية  ،المؤهل

العلمي ،سنوات الخدمة) وتوصلت الادراسة إلى أن:

 -1جودة حياة العمل للمعلمين أقل من المتوسط عند مستوي داللة إحصائية وأنهم ال يتمتعون
بدرجة عالية من جودة حياة العمل .

 -2المعلمات تتمتع بجودة حياة أعلي من المعلمين عند مستوي داللة إحصائية(.)α≥0.05

 -3ال فرق بين آراء المعلمين لمتغير المؤهل العلمي عند مستوي داللة إحصائية ()α≥0.05
حول جودة حياة العمل ومكوناتها.

 -4توجد فروق بين آراء المعلمين لحياة عمل المعلمين لمتغير سنوات الخدمة لصال ( 4-2
سنوات ).

 -5ادراسة بولهار ( )Bolhari,2011بعنوان ":العالقة بين جوادة حياة العمل والطصاكص
الاديمغرافية لموظفي تكنولوجيا المعلومات"
The Relationship Between Quality of Work Life and Demographic
Characteristics of Information Technology Staffs.

هدفت إلى قياس مستوي جودة حياه العمل لدي العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ومن ثم
بحث العالقة بين جودة حياة العمل وبع

المتغيرات الديمغرافية لهؤالء العاملين ،واستخدم

الباحث المنه الوصفي األسلوب التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة من

( )292من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات  ،حيث استخدم الباحثون االستبانة لجمع
البيانات تكونت من ثمانية محاور ،وأظهرت النتاكج أن :
 -1مستوى جودة حياة العمل جاء متوسطاً بنسبة (.)%66.7

 -2عدم وجود عالقة ذات دالله احصائية بين الجنس وعوامل جودة حياة العمل .
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 -3يوجد عالقة إيجابية ذات داللة احصائية بين (الدخل والعمر وخبرة العمل) من جهة و (جودة
حياة العمل) من جهة أخري حيث بلغ معامل االرتباط (.)0.68

ومن توصيات الادراسة إجراء أبحاث للمقارنة بين جودة حياة العمل لدى العاملين في مجال
تكنولوجيا المعلومات والعاملين في المجاالت األخرى ،واجراء المزيد من األبحاث لدراسة التكامل
بين جودة حياة العمل والخصائص الديموغرافية.
 -6ادراسة آزمان وآطرون ( )Azman et al,2010بعنوان ":هل يمكن لجوادة حياة العمل أن
تؤ ر دلى أاداء العمل بين موظفي مكاتب االرشااد الزرادي -ماليزيا).
Can Quality of Work Life Affect Work Performance Among Government
Agriculture Extension Officer? A Case From Malaysia.

هدفت الكشف عن تأثير جودة حياة العمل علي األداء الوظيفي لموظفي االرشاد الزراعي
الحكومي في ماليزيا  ،استخدم الباحث المنه الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث
استخدم استبانة لجمع البيانات تشتمل علي عدة محاور مؤثرة علي األداء هي ( حياة الفرد

والعائلة ،األمن والحماية للمؤسسة  ،الرضا الوظيفي  ،أسلوب االدارة وسياسة المؤسسة ،

العالقات بين االفراد في الؤسسة  ،بيئة العمل ،الصحة الشخصية والرفاهية  ،التعويضات ودعم
المنظمة)  ،وتم توزيع االستبانة علي عينة عشوائية طبقية حجمها( )200موظف ،وقد تم

استبعاد()120استبانة قبل تحليل النتائ  ،وأظهرت الدراسة نتاكج من أهمها :

 -1أن جميع العوامل السابقة لجودة حياة العمل تؤثر على األداء الوظيفي  ،كما أن عوامل جودة
حياة العمل الخمسة (حياة الفرد والعائلة  ،الرضا الوظيفي  ،أسلوب االدارة وسياسة المنظمة
 ،بيئة العمل  ،التعويضات ) لها التأثير األكبر علي أداء الموظفين في االراد الزراعي وكان

اعالها تأثي اًر حياة الفرد والعائلة.
وأوصت الادراسة بضرورة تشجيع العاملين على االلتحاق بدورات تدريبية مرتبطة بإدارة الحياة
الشخصية والوظيفية نظ اًر للتأثير الكبير من هذا الجانب على األداء ،واالهتمام باألمور التي من
شأنها دعم الرضا الوظيفي ،والسياسة التنظيمية وأسلوب اإلدارة ،وبيئة العمل والمكافآت،

واألجور.
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 -7ادراسة سعاد وآطرون ( )Saad et al,2008بعنوان" :أ ر إادراك العاملين لجوادة حياة
العمل والرضا الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي".
Employees Perception on Quality Work Life and Job Satisfaction in a
Private Higher Learning Institution.
هدفت التعرف إلى مدى تأثير عوامل جودة حياة العمل علي الرضا الوظيفي للموظفين وذلك من
خالل دراسة تأثير المناخ التنظيمي الحالي على الرضا الوظيفي ،ومن ثم دراسة مصادر

الضغوط المهنية في بيئة مؤسسات التعليم العالي وأخي اًر دراسة أثر بع

الجوانب الوظيفية على

الرضا الوظيفي للعاملين ،واستخدم الباحث المنه الوصفي األسلوب التحليلي لتحقيق أهداف

الدراسة وذلك من خالل توزيع استبانة على( )251موظفاً من العاملين في الجامعات الخاصة في
ماليزيا من جميع المستويات تحتوي عشرة متغيرات لقياس جودة حياة العمل هي ( :دعم

المنظمة ،والصراع بين العمل واألسرة ،العالقة مع األقران ،والكفاءة الذاتية ،والتأثير على وظيفة،

المغزى من العمل ،والتفاؤل في التغيير التنظيمي ،واالستقالل الذاتي ،الوصول إلى الموارد،
والسيطرة على الوقت) وتوصلت الادراسة إلى أن:

 -1درجة التقدير الكلية لجودة حياة العمل جاءت بدرجة كبيرة عند وزن نسبي (.)%73.4

 -2ثالثة فقط من المتغيرات تؤثر مباشرة على الرضا الوظيفي وهي ( :قيمة الوظيفة ،التفاؤل في
التغيير التنظيمي ،االستقالل).

 -3نجحت العوامل الثالثة السابقة في تفسير ( )%28.9من التغيير في الرضا الوظيفي،

ويفسر هذا بأن هناك عوامل أخري غير تلك العوامل التي تمت دارستها تؤثر على الرضا

الوظيفي.

مصدر من مصادر الضغوط المهنية.
 -4أن العاملين يعتبرون أن ممارسات المؤسسة تمثل
اً
وأوصت الادراسة بضرورة دراسة أثر المكافآت ومعايير تقسيم األداء على الرضا الوظيفي في
الدراسات المستقبلية.
ال اً :التعكيب دلى الادراسات السابكة :
بعد العر

السابق لمجموعة الدراسات ذات العالقة بالقيادة بشكل عام والقيادة الموزعة بشكل

خاص  ،وجدت أن هناك دراسات عديدة تناولت الموضوع ،فتنوعت في الهدف والمنه واألداة

كما الحظت الباحثة أن عدداً من الدارسات قد تناولت متغيرات الدارسة إما بشكل منفرد أو من
خالل عالقتها ببع

المتغيرات التنظيمية واإلدارية األخرى ،وفي ضوء ما سبق تمكنت الباحثة
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من حصر أوجه االتفاق واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية وكذلك بيان أوجه االفادة من
الدراسات السابقة وأهم ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (الفجوة البحثية)

تستعرضها الباحثة على النحو التالي:


أوجه االتفاق :



من حيث الموضوع:

أ -الكياادة الموزدة :

مثل دراسة (أبو حسب هللا ) 2014،ودراسة (اليعقوبية ) 2014،ودراسة (خليفة) 2013،
ودراسة (الشتري )2010،ودراسة ( )Ngoc du,2013ودراسة( )williams ,2011ودراسة

( )Sired,2008ودراسة ( )Chen,2007التي ركزت على درجة تطبيق وممارسة القيادة
الموزعة في المدارس .

 من حيث المنهج:

مثل دراسة (أبو زر )2015،ودراسة (أبو حسب هللا ) 2014،ودراسة (اليعقوبية) 2014،

ودراسة (خليفة( ) 2013،الشتري )2010،ودراسة (الشهراني )2010،ودراسة ( Duif et
 )al,2013ودراسة ( )Harris,2002التي استخدمت جميعها المنه
التحليلي.

الوصفي األسلوب

 من حيث األادوات والعينة:
مثل دراسة (أبو زر )2015،ودراسة (أبو حسب هللا ) 2014،ودراسة (اليعقوبية) 2014،

ودراسة (خليفة ) 2013،و دراسة (الشتري )2010،ودراسة ( )Lizotte,2013ودراسة ( Duif et
 )al,2013ودراسة ( )Ngocdu,2013التي استخدمت جميعها االستبانة وكانت العينة

المعلمين.

ب -جوادة حياة العمل:

 من حيث الموضوع:
تشابهت الدراسة مع بع

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع جودة حياة العمل مثل

دراسة منصور( )2016ودراسة دسوقي ( )2015ودراسة Kamalraj.S. &Inducathy.R
(.)2012

 من حيث المنهج :
مثل دراسة(منصور )2016،ودراسة (ماضي )2014،ودراسة (نصار )2013،ودراسة

( )Emadzadeh,2012باستخدام المنه الوصفي األسلوب التحليلي.
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 من حيث األادوات والعينة:
اتفقت مع دراسة منصور ( )2016ودراسة نصار ( )2013ودراسة )2012( Tabassum
باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ودراسة  )2012( Emadzadehفي العينة المكونة

من المعلمين.

 أوجه االطتالف مع الادراسات السابكة :
أ -الكياادة الموزدة:

 من حيث الموضوع:

اختلفت الدراسة الحالية مع بع

الدراسات السابقة في الموضوع ،فقد تناولت بع

الدراسات السابقة واحدة أو أكثر من أبعاد القيادة الموزعة التي تم تناولها في الدراسة الحالية

مثل  :دراسة (أبو زر )2015،التي أكدت على ضرورة الممارسات القيادية في اإلدارة
لقدرتها على رفع معنويات وأداء العاملين وتحقيق الفاعلية الذاتية للمعلمين.

ومن أهم االختالفات التي تميزت بها الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو تتناولها القيادة

الموزعة لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتها بجودة حياة العمل ،في حين تناولت
الدراسات السابقة موضوع القيادة الموزعة من جوانب مختلفة مثل  :درجة ممارسة مديري
المدارس االبتدائية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة وعالقتها بالروح المعنوية دراسة أبو حسب

هللا ( )2014وأيضاً تطوير األداء اإلداري بالمدارس الثانوية للبنات في مدينة جدة في ضوء
مدخل القيادة الموزعة تصور مقترح دراسة الشهراني()2010

 من حيث المنهج:

اختلفت مع دراسة  )2014( Rabindarang et alا
 )2010( Angelleيتي
تخامتا يمنهج يكمي  ,ا
 من حيث األادوات والعينة:
دراسة

()AboNayeem,2011

فقد

كانت

العينة

ودراسة(الشهراني )2010،التي تناولت عينتها المعلمات فقط.

 ,)2010( Terrellح ث
تخام يمنهج يك في.
مديري

المدارس

فقط

ب -جوادة حياة العمل:

 من حيث الموضوع:

ومن أهم االختالفات التي تميزت بها الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو تتناولها القيادة
الموزعة لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتها بجودة حياة العمل ،في حين تناولت

الدراسات السابقة موضوع جودة حياة العمل من جوانب مختلفة مثل جودة حياة العمل لدى
مديري المدارس الثانوية وعالقتها بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية منصور ()2016
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 من حيث المنهج:
اختلفت مع دراسة البلبيسي ( )2012التي استخدمت المنه الوثائقي والمنه االستطالعي
ودراسة ( )Tabassum,2012التي استخدمت المنه الوصفي االرتباطي.

 من حيث األادوات والعينة:
اختلفت مع دراسة ماضي ( )2014التي استخدمت قائمة االستقصاء كأداة لجمع البيانات
والعينة من العاملين في الجامعات الفلسطينية  ،كما اختلفت مع دراسة البلبيسي ()2012
التي مجتمعها العاملين في المؤسسات غير الحكومية.

أوجه االستفاادة من الادراسات السابكة:
لعل ما يميز الدراسة الحالية أنها جمعت بين المتغيرين ،وهدفت لتحديد العالقة بينهما ،فقد
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ما يلي:
أ -الكياادة الموزدة:
 -1االطالع على االطار النظري المرتبط بالقيادة الموزعة  ،ومفهومها ،وخصائصها ،والمعيقات
التي تحد من تطبيقها في المدارس حيث اتفقت مع دراسة خليفة ( )2013ودراسة اليعقوبية

(.)2014

 -2اختيار منه مناسب للدراسة وهو المنه الوصفي األسلوب التحليلي حيث اتفق مع دراسة
(أبو زر )2015،ودراسة (أبو حسب هللا ) 2014،واختلف مع دراسة )2010( Terrell
يذي تخام يمنهج يكمي.
 -3بناء وتصميم أداة الدراسة االستبانة حيث قامت الباحثة بتطوير أداة دراسة خليفة (. )2013
ب -جوادة حياة العمل:

 -1تكوين ت صور عام للموضوع قيد الدراسة ،مما أسهم في تحديد أبعاد جودة حياة العمل
المناسبة للدراسة ،حيث اتفقت مع بع

أبعاد دراسة منصور ( )2016ودراسة الدحدوح

(.)2015

 -2اختيار منه الدراسة المناسب وهو المنه الوصفي األسلوب التحليلي حيث اتفق مع دراسة
ماضي ( )2014ودراسة نصار ( )2013واختلفت مع دراسة  )2012( Tabassumالتي
استخدمت المنه الوصفي االرتباطي.

 -3بناء وتصميم أداة الدراسة وهي االستبانة حيت قامت الباحثة بتطوير أداة دراسة منصور
( )2016ودراسة نصار (.)2013
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وفي المحصلة النهائية يمكننا القول بأن الباحثة استفادت من الدراسات السابقة أشياء كثيرة يمكن

حصرها في اآلتي:

 -1أعطت الباحثة نظرة عامة وشاملة حول موضوع الدراسة .
 -2ساعدت في صياغة األهداف والفرضيات ووضع أبعاد االستبانة.
 -3تحديد المنه المستخدم وهو الوصفي التحليلي.

 -4ساهمت في إعطاء الباحثة أسماء الكتب والمراجع ذات العالقة بموضوع البحث.
ما يميز الادراسة الحالية دن الادراسات السابكة :
 -1الدراسة األولي التي تناولت موضوع القيادة الموزعة مربوط بمتغير جودة حياة العمل في
حدود علم الباحثة.

 -2رغم تطرق الدراسات السابقة للقيادة الموزعة إال أنها استهدفت مؤسسات تعليمية من و ازرة
التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية ولم تستهدف المؤسسات الخاصة.

 -3العينة التي استخدمت كانت المعلمين في المدارس الخاصة اختلفت عن الدراسات السابقة
التي استخدمت المعلمين في مدارس وكالة الغوث والمدارس الحكومية.

 -4درست القيادة الموزعة من وجهه نظر المعلمين وليس المدراء في المدارس الخاصة .
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يفص ي بع
يط ق إلج ء
الفصل الرابع
اليريكةال:واإلجر
اءاتالادراسة.
منهجية
أو ً
مكادمة:
انياً :مجتمع ودينة الادراسة.
ال اً :صادق و بات األادوات.
رابعاً :األساليب

اإلحصاكية.

الفصل الرابع
اليريكة واإلجراءات
المكادمة:
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنه الدراسة  ،واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها  ،وكذلك أداة الدراسة
المستخدمة وطرق إعدادها  ،وصدقها وثباتها  ،كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي

قامت بها الباحثة في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها  ،وأخي ار األساليب اإلحصائية التي اعتمدت

الباحثة عليها في تحليل الدراسة .
أوالً /منهجية الادراسة

يمكن اعتبار منه البحث بأنه الطريقة التي يتتبعها الباحث ،ليصل في النهاية إلى نتائ تتعلق
بالموضوع محل الدراسة ،وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة الدراسة ،إضافة إلى أنه

المجال الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية.

وحيث إن الباحثة تعرف مسبقاً جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل اطالعها على
الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة " واقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة

الموزعة وعالقته بجودة حياة العمل من وجهه نظر المعلمين في محافظات غزة " ،لذا استخدمت
المنه الوصفي األسلوب التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع

الدراسة لتفسيرها والوقوف على دالالتها ،والذي يتم من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب
والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف

الدراسة .

يرق جمع البيانات:
اعتمدت الباحثة على نوعين من البيانات:
 -1البيانات األولية.
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع االستبيانات لدراسة بع

مفردات الدراسة وحصر

وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث ،ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنام
SPSS

)(Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي واستخدام االختبارات

اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة .
104

-2البيانات ال انوية
حيث قامت الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والدراسات المنشورة المتعلقة بالموضوع محل
الدراسة ،والتي تتعلق بواقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة وعالقته بجودة حياة

العمل من وجهة نظر المعلمين في محافظات غزة ،حيث لجأت الباحثة للمصادر الثانوية في
الدراسة ،للتعرف إلى األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام
عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة
انياً /مجتمع ودينة الادراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات العاملين بالمدارس الخاصة والبالغ عددهم

()1212معلماً يعملون في ( )52مدرسة خاصة بمحافظات غزة ،والجدول في الملحق ( )4
يوض بيانات هذه المدارس بالتفصيل ،وذلك حسب احصاءات و ازرة التربية والتعليم العالي للعام

. 2016-2017
دينة الادراسة:
.1

العينة االستيالدية:

تم اختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها ( )30معلماً ومعلمة من خارج العينة األصلية بهدف

تقنين أداتي الدراسة ( االستبانتين) والتأكد من مدى صدقها وثباتها.

.2

العينة الميادانية:

شملت عينة الدراسة على ()378معلم ومعلمة حيث استخدمت الباحثة العينة العشوائية الطبقية،
حيث تم مراعاة تمثيل كل من منطقة تعليمية .ونظ اًر لطبيعة الدراسة فقد تم حساب حجم العينة
z 2 pq
من القانون التالي (:)Bartlett, et al. 2001
e2

n0 

حيث  zقيمة التوزيع الطبيعي المعياري وتساوي 1.96عند مستوى داللة .0.05
 pهي نسبة النجاح في التجربة العشوائية.
 qهي نسبة الفشل في التجربة العشوائية ،حيث . q  1  p
 eهي مقدار الخطأ في التقدير.
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وحيث إن احتمال موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة غير معروف في أي من الدراسات

السابقة ،فإننا نفتر

أن قيمة  pتساوي  0.5وبالتالي تكون قيمة  qتساوي  .0.5وباعتبار أن

مقدار الخطأ في التقدير يساوي  0.05فإن التقدير المبدئي لحجم العينة من كل المناطق يحسب

كالتالي:

)(1.96) 2 (0.5)(0.5
 385
(0.05) 2

n0 

وحيث أن حجم مجتمع الدراسة الكلي )( 1212معلماً ومعلمة  ،فباإلمكان تخفي

منها قليالً باستخدام القانون التالي:

n0
)(n0  1
1
N

حجم العينة

n

حيث  n0الحجم المبدئي للعينة N ،حجم المجتمع.
وبالتالي فإن حجم العينة المخف
385
 292
)(385  1
1
1212

يحسب كالتالي:

n

وبذلك يكون العدد ( )292هو حجم العينة الممثل ،ولكن عند التوجه لو ازرة التربية والتعليم العالي
تم توجيه الباحثة إلى التطبيق على ( )16مدرسة من أصل ( )52مدرسة بنسبة ()30.7%

(أنظر الملحق رقم  )5الذي يوض أسماء هذه المدارس ،وعند حصر المعلمين في المدارس

محل الدراسة وجد أنها ( )400معلماً ومعلمة وهذا ال يتنافى مع التطبيق فهو أكثر من ()292
،وقد تم توزيع االستبانة

على جميع أفراد عينة الدراسة  ،وتم استرداد( )380استبانة من

االستبانات  ،وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد ( )2استبانة نظ اًر لعدم تحقق الشروط المطلوبة
لإلجابة على فقرات االستبانة ،وبذلك يكون عدد االستبانات الصالحة للتحليل( )378استبانة من

مجتمع أصلي ( )1212بنسبة (.)30.9%

وتجدر االشارة هنا إلى أن المدارس الخاصة (ذات االدارة المسيحية) المقترحة من قبل و ازرة

التربية والتعليم قد رفضت االستجابة للتطبيق ،وذلك نظ اًر لمرجعياتها الخارجية ،وضعف قدرتها
على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
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والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يلي:
أوالً  :البيانات األولية:
.1الجنس :يبين جدول رقم ( )1أن () %59.0من عينة الدراسة من المعلمات  ،والباقي
( )%41.0من المعلمين.
جادول رقم (: )1توزيع دينة الادراسة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المكوية

معلمة

223

59.0

معلم

155

41.0

المجموع

378

100.0

.2التطصص  :يبين جدول رقم ( )2أن ( )%39.4من عينة الدراسة متخصصين في
تدريس الجانب " العلمي (الرياضيات ،العلوم ،الفيزياء ، " ).....،و(  )%55.8متخصصين

في تدريس الجانب " اإلنساني( التاريخ ،الجغرافيا ،").....،و( ) %4.8متخصصين في
تدريس الجانب " الشرعي (العلوم االسالمية)" .
جادول رقم (:)2توزيع دينة الادراسة حسب متغير التطصص األكااديمي
التطصص

التكرار

النسبة المكوية

دلمي

149

39.4

إنساني

211

55.8

شردي

18

4.8

المجموع

378

100.0

 .3سنوات الطادمة :يبين جدول رقم ( )3أن( )%29.9من عينة الدراسة بلغت سنوات الخدمة
لهم " أقل من  5سنوات "  ،و( )%48.4من عينة الدراسة بلغت سنوات الخدمة لهم " من
( ) 10 -5سنوات "  ،و( )%21.7من عينة الدراسة بلغت سنوات الخدمة لهم " أكثر من

10سنوات " .
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جادول رقم (:)3توزيع دينة الادراسة حسب متغير سنوات الطادمة
سنوات الطادمة

التكرار

النسبة المكوية

أقل من  5سنوات

113

29.9

من ( ) 10 -5سنوات

183

48.4

أك ر من 10سنوات

82

21.7

المجموع

378

100.0

أاداة الادراسة :
وقد تم إعداد اداة الدراسة المكونة من استبانتين وفق الخطوات التالية ،حيث قامت الباحثة
باالطالع على أدوات كل من دراسة خليفة(  )2013للقيادة الموزعة ،ودراسة نصار(، )2013

ودراسة منصور ( )2016لجودة حياة العمل ومن ثم تطوير أداتهما:

 -1إعداد استبانتين أوليتين من أجل استخدامهما في جمع البيانات والمعلومات.
 -2عر

االستبانتين على المشرفين من أجل اختبار مدى مالئمتهما لجمع البيانات.

 -3تعديل االستبانتين بشكل أولي حسب ما يراه المشرفان.
 -4تم عر

االستبانتين على مجموعة من المحكمين والبالغ عددهم ( )11والموضحة أسماؤهم

في ملحق رقم ( ) 2والذين قاموا بدورهم بتقديم النص واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم.

 -5إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية لالستبانتين وتعديل حسب ما يناسب.

 -6توزيع االستبانتين على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة  ،ولقد تم تقسيم
االستبانتين كما يلي:
 الكسم األول  :يتكون من البيانات األولية لعينة الدراسة ويتكون من  3فقرات
 الكسم ال اني ( :االستبانة األولى) لقياس واقع ممارسة القيادة الموزعة وتتكون من ( )39فقرة
موزعة على ( )4مجاالت هي  ( :رؤية المدرسة ( )9فقرات ،المسئولية المشتركة ()8

فقرات ،الممارسات القيادية ( )13فقرة  ،األعمال الفنية والبرنام التعليمي ( )8فقرات ).

 الكسم ال الث ( :االستبانة الثانية) لتحديد درجة تقدير أفراد العينة لجودة حياة العمل وتتكون
من ( )42فقرة موزعة على ( )5مجاالت هي (:العالقات االنسانية في المدرسة ( )9فقرات ،
البيئة المدرسية المادية اآلمنة ( )9فقرات ،الحوافز والمكافآت ( )6فقرات ،التحسين المستمر

( )10فقرات  ،الميزة التنافسية ( )8فقرات).
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وقد كانت اإلجابات على كل فقرة من االستبانتين حسب مقياس ليكارت الخماسي كما هو

موض في جدول رقم ()4

جادول رقم(: )4مقياس ليكارت الطماسي
ادرجة الموافكة كبيرة جادا
الادرجة

5

كبيرة

متوسية

ضعيفة

ضعيفة جاداً

4

3

2

1

ال اً :صادق و بات فكرات االستبيان:
صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه  ،كما يقصد به  ":شمول
االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من

ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"(عبيدات وآخرون  ، )179 ،2001وقد
قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:



صادق فكرات االستبيان  :تم التأكد من صدق فقرات االستبانتين بالطرق التالية.

 )1الصادق الظاهر لألاداة ( صادق المحكمين)
قامت الباحثة بعر

أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من

( )11عضو من أعضاء الهيئة التدريسية من (جامعة االزهر ،والجامعة االسالمية ،وجامعة
األقصى ،وجامعة القدس المفتوحة) متخصصين في أصول التربية ،واإلحصاء التربوي( .انظر
الملحق رقم ( ))2الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة .حيث تم إبداء آرائهم في مدى

مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله ،ومدى وضوح صياغة الفقرات ومدى مناسبة كل فقرة

للمحور الذي ينتمي إليه ،ومدى كفاية الفقرات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة
األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضرورياً من تعديل صياغة الفقرات أو حذفها ،أو

إضافة فق رات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية ( الخصائص

الشخصية والوظيفية المطلوبة من أفراد العينة) ،وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول
االستبانة حيث كانت تحتوي على بع

المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بع

العبارات المتكررة من حيث المضمون ،كما أن بع

الفقرات من بع

محاور أخرى.
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المحاور واضافة بع

الفقرات إلى

واستناداً إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي
اتفق عليها معظم المحكين ،حيث تم تعديل صياغة الفقرات وحذف واضافة البع

اآلخر ومنها

على سبيل المثال :
 تعديل الفقرة ( )3من مجال المسؤولية المشتركة التي كانت تنص على " يحاداد
بالتشارك آلية التواصل بين المادرسة واألسرة بشكل واضح" إلى " يحاداد بمشاركة

المعلمين آلية التواصل بين المادرسة واألسرة بشكل واضح".

 إضافة الفقرة ( )14من مجال الممارسات القيادية التي تنص على " يستييع المعلمين العمل
ضمن الفرق التعاونية".

 )2صادق االتساق الاداطلي لفكرات االستبانة
حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة البحث االستطالعية البالغ حجمها
( )30معلماً ومعلمة  ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور
التابعة له ويبين جدولي رقم ( )6 ،5معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق ارت المحور والدرجة

الكلية لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 0.05حيث

إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ( )0.05وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية

والتي تساوي( )0.361وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
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جادول رقم (:)5الصادق الاداطلي لفكرات االستبانة االولى (الكياادة الموزدة)
المحور األول

المحور الثالث

المحور الثاني

المحور الرابع

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفكرة

معامل االرتباي

الكيمة االحتمالية

1

**0.005 0.502

1

**0.001 0.570

1

**1 0.000 0.706

**0.000 0.803

2

*0.457

0.011

2

**0.000 0.788

2

**2 0.001 0.554

**0.000 0.714

3

*0.442

0.014

3

**0.001 0.565

3

**3 0.000 0.829

**0.000 0.712

4

*0.446

0.013

4

**0.002 0.554

4

**4 0.000 0.653

**0.000 0.765

5

*0.417

0.022

5

**0.000 0.673

5

**5 0.000 0.671

**0.001 0.568

6

*0.393

0.032

6

**0.000 0.756

6

**6 0.000 0.730

**0.000 0.654

7

**0.000 0.597

7

**0.000 0.735

7

**7 0.001 0.593

**0.000 0.746

8

**0.002 0.532

8

**0.001 0.558

8

**8 0.001 0.596

**0.002 0.532

9

0.017

9

**0.000 0.737

10

**0.000 0.781

11

**0.001 0.712

*0.433

*العالقة دالة عند مستوى
0.05
**العالقة دالة عند مستوى
0.01

12

*0.494

13

**0.000 0.786

14

**0.000 0.357

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة
حرية""28تساوي 0.361
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0.037

جادول رقم (:)6الصادق الاداطلي لفكرات االستبانة ال انية (جوادة حياة العمل)
المجال

المجال ال اني

األول

المجال الرابع

المجال ال الث

المجال الطامس

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

3

**0.661

0.000

0.951** 3

0.000

3

**0.878

0.000

3

**0.958

0.000

3

**0.873

0.000

4

**0.791

0.000

0.785** 4

0.000

4

**0.677

0.000

4

**0.959

0.000

4

**0.673

0.000

5

**0.774

0.000

0.618** 5

0.000

5

**0.588

0.001

5

**0.738

0.000

5

**0.840

0.000

6

**0.670

0.000

0.668** 6

0.000

6

**1.754

0.000

6

**0.774

0.000

6

*0.366

0.047

7

**0.793

0.000

0.538** 7

0.002

7

**0.871

0.000

0.811** 7

0.000

8

**0.729

0.000

0.582** 8

0.001

8

**0.909

0.000

0.838** 8

0.000

**0.789

0.000

رقم الفقرة

2

**0.684

0.000

0.873** 2

0.000

2

**0.702

0.000

2

**0.879

0.000

2

**0.826

0.000

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

1

**0.895

0.000

0.811** 1

0.000

1

**0.922

0.000

1

**0.866

0.000

1

**0.836

0.000

العالقة دالة عند مستوى
*0.05
0.757** 9

9

9

0.000

**.907

0.000

**العالقة دالة عند مستوى
0.01

10
**0.863

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361
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صاد االتساق البناكي لمحاور االستبانة
يوض جدول رقم ( )7معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة مع الدرجة

الكلية لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
داللة(،)0.05حيث إن القيمة االحتمالية لكل محور أقل من( )0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من

قيمة  rالجدولية والتي تساوي(.)0.361

جادول رقم (  :)7معامل االرتباي بين معادل كل محور من محاور الادراسة مع المعادل الكلي
لفكرات االستبانة
االستبانة

القيادة الموزعة

جودة حياة العمل

المحور

دنوان المحور

معامل االرتباي

الكيمة االحتمالية

األول

رؤية المدرسة

**0.643

0.000

الثاني

المسئولية المشتركة

**0.910

0.000

الثالث

الممارسات القيادية

**0.750

0.000

الرابع

األعمال الفنية والبرنام التعليمي

**0.830

0.000

األول

العالقات االنسانية في المدرسة

**0.795

0.000

الثاني

البيئة المدرسية المادية اآلمنة

**0.640

0.000

الثالث

الحوافز والمكافآت

**0.857

0.000

الرابع

التحسين المستمر

**0.713

0.000

الخامس

**0.551

الميزة التنافسية

0.002

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي **0.361العالقة دالة عند مستوى 0.01

بات فكرات االستبانة :Reliability
يعني ثبات االستبانة التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقها على األشخاص

ذاتهم في أوقات (العساف .)430 :1995 ،وقد أجرت الباحثة خطوات الثبات بناء على
استجابات أفراد العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما :طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا

كرونباخ.
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 -1يريكة التجزكة النصفية :Split-Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرات فردية الرتبة ودرجة الفقرات زوجية الرتبة لكل

بعد ،وقد تم تصحي معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحي
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
2ر
معامل الثبات =
 1ر

حيث ر معامل االرتباط ،والجدول رقم ( )8يبين أن هناك معامل ثبات كبير نسبياً لفقرات

االستبانة ،حيث بلغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة األولى والثانية ()0.891( ،)0.883
على الترتيب وقد بلغ المعدل العام لالستبانتين معاً( )0.880مما يطمئن الباحثة على استخدام

االستبانة بكل طمأنينة.

جادول رقم ( : )8معامل ال بات ( يريكة التجزكة النصفية)
االستبانة

القيادة الموزعة

المحور

دنوان المحور

داداد

الفكرات

االرتباي

المصحح

األول

رؤية المدرسة

9

0.752

0.858

الثاني

المسئولية المشتركة

8

0.763

0.866

الثالث

الممارسات القيادية

14

0.741

0.851

8

0.815

0.898

39

0.791

0.883

األول

العالقات االنسانية في المدرسة

9

0.733

0.846

الثاني

البيئة المدرسية المادية اآلمنة

9

0.782

0.878

الثالث

الحوافز والمكافآت

6

0.724

0.840

الرابع

التحسين المستمر

10

0.812

0.896

الخامس

الميزة التنافسية

8

0.804

0.891

42

0.785

0.880

الرابع

األعمال الفنية والبرنام
التعليمي
جميع المحاور

جودة حياة
العمل

معامل

معامل االرتباي

جميع المحاور

114

 -2يريكة كرونباخ ألفا :Cronbach's Alpha
استخدمت الباحثة معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانتين كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد
يبين جدول رقم ( )9أن معامالت الثبات مرتفعة حيث بلغ معامل كرونباخ ألفا لجميع فقرات

االستبانة األولى والثانية()0.915(، )0.892على الترتيب حيث بلغ معامل الثبات العام
لالستبانتين معاً( )0.894مما يطمئن الباحثة على تطبيق االستبانتين.
جادول رقم ( :)9معامل ال بات ( يريكة كرونباخ ألفا)
االستبانة

القيادة الموزعة

المحور

عنوان المحور

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

األول

رؤية المدرسة

9

0.862

الثاني

المسئولية المشتركة

8

0.895

الثالث

الممارسات القيادية

14

0.869

الرابع

األعمال الفنية والبرنام التعليمي

8

0.904

39

0.892

العالقات االنسانية في المدرسة

9

0.857

يثاني

البيئة المدرسية المادية اآلمنة

9

0.889

يثايث

الحوافز والمكافآت

6

0.867

ي بع

التحسين المستمر

10

0.902

يخامس

الميزة التنافسية

8

0.915

42

0.894

جميع المحاور

جودة حياة العمل

جميع المحاور
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رابعاً :األساليب اإلحصاكية:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم استخدام العديد من األساليب
اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package for

) Social Science ( SPSSوفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل
البيانات:
 -1تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكرت الخماسي  ،ولتحديد

طول فترة مقياس ليكرت الخماسي ( الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة ،تم

حساب المدى(  ،)4=1-5ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول

الفقرة أي ( ، )0.8=5/4بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس،
وهي(:الواحد الصحي ) وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا.

 -2تم حساب التك ار ارت والنسب المئوية للتعرف إلى السمات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد
استجابات أفرادها تجاه فقرات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة.

 -3المتوسط الحسابي  Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفا

استجابات أفراد الدراسة

عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية ،مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات

حسب أعلى متوسط حسابي ( كشك  )89 :1996 ،علماً بأن تفسير مدى االستخدام أو

مدى الموافقة على الفقرات .

 -4تم استخدام االنحراف المعياري ) (Standard Deviationللتعرف إلى مدى انحراف
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور

الرئيسية عن متوسطها الحسابي ،ويالحظ أن االنحراف المعياري يوض

التشتت في

استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية،
فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخف

تشتتها بين المقياس ( إذا

كان االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها) .

 -5اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 -6معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات ،وكذلك العالقة بين متغيرى الدراسة الرئيسيين .
 -7معادلة سبيرمان براون للثبات.

 -8اختبار كولومجروف-سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ( 1-
.) Sample K-S

 -9اختبار  tلمتوسط عينة واحدة  One sample T testلمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة
والمتوسط الحيادي ". "3
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 -11اختبار  tللفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين ( جنس المعلم).
-11

تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر ( عدد سنوات الخدمة،

التخصص) .

 -12اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق.
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يفص يخامس
يم ا ن تف
نتائج يا
 مكادمة

 اطتبار التوزيع اليبيعي.
 االجابة دن أسكلة الادراسة
 النتاكج المتعلكة بالسؤال األول. النتاكج المتعلكة بالسؤال ال اني. النتاكج المتعلكة بالسؤال ال الث. النتاكج المتعلكة بالسؤال الرابع. النتاكج المتعلكة بالسؤال الطامس التوصيات والمكترحات.

ا

الفصل الطامس
نتاكج الادراسة الميادانية وتفسيراتها
مكادمة:
يتناول هذا الفصل عر

العالقة ،واستع ار

نتائ الدراسة الميدانية وتفسيراتها وربط النتائ بالدراسات السابقة ذات

أبرز نتائ االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،بهدف

التعرف إلى واقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة وعالقته بجودة حياة العمل.
جادول رقم ( :)10مكياس ليكرت الطماسي
-1.8أقل من

-2.6أقل من

 -3.4أقل من

الفترة(متوسي

التقدير

ضعيفة جداً

ضعيفة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جداً

الدرجة

1

2

3

4

5

-%20أقل من

-%36أقل من

-%52أقل

-%68أقل من

-%84

%36

%52

من%68

%84

%100

الفكرة)

الوزن النسبي

 -1أقل من1.8

3.4

2.6

4.2

4.2-5

أوالً /اطتبار التوزيع اليبيعي(اطتبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تم استخدام اختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو
اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون
توزيع البيانات طبيعيا .ويوض الجدول رقم ( )11نتائ االختبار حيث إن القيمة االحتمالية لكل

محور اكبر من ) ) α ‹ 0.05((0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب
استخدام االختبارات المعلمية.
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جادول رقم ( :)11اطتبار التوزيع اليبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
االستبانة

المحور

دنوان المحور

القيادة

األول

الموزعة

رؤية المدرسة

9

1.110

0.170

الثاني

المسئولية المشتركة

8

0.983

0.288

الثالث

الممارسات القيادية

14

1.310

0.064

الرابع

األعمال الفنية والبرنام التعليمي

8

0.901

0.392

39

1.259

0.084

األول

العالقات االنسانية في المدرسة

9

1.111

0.169

الثاني

البيئة المدرسية المادية اآلمنة

9

1.208

0.108

الثالث

الحوافز والمكافآت

6

0.875

0.428

الرابع

التحسين المستمر

10

0.686

0.735

الخامس

الميزة التنافسية

8

0.896

0.398

42

0.575

0.896

جميع المحاور
جودة حياة
العمل

داداد الفكرات قيمة  Zالكيمة االحتمالية

جميع المجاالت

انياً :االجابة دن أسكلة الادراسة:
تم استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة (  )One Sample T testلتحليل فقرات االستبانة ،

وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة

اكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي( ( (1.96أو القيمة االحتمالية أقل من( )0.05والوزن
النسبي أكبر من(  ،) % 60وبخالف ذلك تكون الفقرة غير ايجابية .
اإلجابة دن السؤال األول:
ينص السؤال دلى " :ما ادرجة تكادير معلمي المادارس الطاصة لواقع ممارسة ماديريهم للكياادة
الموزدة؟"
لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ،حيث يبين الجدول ( )12

استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت ممارسة القيادة الموزعة ( :رؤية المدرسة ،المسئولية
المشتركة ،الممارسات القيادية  ،األعمال الفنية والبرنام التعليمي )
120

جادول رقم ( :)12تحليل مجاالت االستبانة األولي (الكياادة الموزدة)
المتوسي الحسابي

االنحراف المعيار

الوزن النسبي

قيمة t

الكيمة االحتمالية

4

األعمال الفنية والبرنام

3.80

0.730

76.01

21.301

0.000

3

كبيرة

3.78

0.727

75.53

20.755

0.000

4

كبيرة

3.85

0.652

76.93

25.230

0.000

3

التعليمي
الممارسات القيادية
جميع أبعاد ممارسة القيادة
الموزعة

الترتيب

2

المسئولية المشتركة

3.91

0.651

78.13

27.050

0.000

2

كبيرة

ادرجة التكادير

1

رؤية المدرسة

3.94

0.728

78.86

25.166

0.000

1

كبيرة

م

المجاالت

كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "376تساوي 1.96
وتبين النتائ

أن المتوسط الحسابي لجميع المجاالت تساوي  ،3.85واالنحراف المعياري

يساوي ) ، )0.652و الوزن النسبي يساوي (  )%76.93وهي درجة كبيرة وقيمة  tالمحسوبة

تساوي (  ) 25.230وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي( )1.96والقيمة االحتمالية
تساوي ( )0.000وهي أقل من(  )0.05مما يدل على أن درجة تقدير معلمي المدارس الخاصة

لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة هي درجة تقدير كبيرة ويعزى السبب في هذه الدرجة إلى
قناعة أفراد العينة بد:

 وعي مديري المدارس الخاصة بأهمية القيادة الموزعة ودورها في تحفيز المعلمين نحو العمل
ودورها في زيادة دافعيتهم وفاعليتهم نحو المهام الموزعة عليهم.

 حرص مديري المدارس الخاصة على إشراك المعلمين في إدارة المدرسة واقامة عالقات طيبة
متبادلة بين المديرين والمعلمين.

 ثقة مديري المدارس الخاصة بالمعلمين والقدرات واإلمكانيات التي يمتلكونها.

وهذا ما يتفق مع دراسة أبو زر ( )2015ودراسة أبو حسب هللا ( )2014ودراسة Duif et al

( )2013والتي أكدت جميعها بأن درجة تقدير معلمي المدارس لواقع ممارسة مديريهم للقيادة

الموزعة جاءت بدرجة كبيرة  ،وتختلف مع دراسة اليعقوبية ( )2014ودراسة الشتري ()2010
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ودراسة  )2011(Abu Nayeemحيث أكدت على أن ممارسة مديري المدارس للقيادة الموزعة
تتراوح ما بين الدرجة (القليلة والمتوسطة) وأن هناك معوقات لتطبيق القيادة الموزعة.
وللتفصيل جاء ترتيب المجاالت على النحو التالي :
 -مجال ( رؤية المدرسة ) في المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%78.86بدرجة كبيرة.

 -مجال (المسئولية المشتركة ) في المرتبة الثانية بوزن نسبي ( )%78.13بدرجة كبيرة.

 مجال (الممارسات القيادية) في المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( )%75.53بدرجة كبيرة. مجال (األعمال الفنية والبرنام التعليمي) في المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( )%76.01بدرجةكبيرة.

ويعزى السبب في احتالل مجال ( رؤية المدرسة) على المرتبة األولى بوزن نسبي ()%78.86

بدرجة كبيرة إلى:

 معظم مديري المدارس الخاصة لديهم رؤية واضحة للمدرسة في المستقبل ومحاولتهم تطبيقها
على أر

الواقع ،وذلك بهدف تحقيق ميزة تنافسية خاصة بها.

 قناعة مديري المدارس الخاصة بأهمية توزيع المهام اإلدارية على المعلمين لتحقيق رؤية
المدرسة ،التي تجيب عن سؤال مهم (ماذا سنكون؟) ،فالمدرسة الخاصة تسعى إلى التنافس
المرتبط باإلقبال وتقديم خدمة تعليمية استثنائية ،على عكس المدارس التابعة للحكومة أو

وكالة الغوث.

ويتفق هذا مع ما جاءت به دراسة أبو زر( )2015ودراسة  )2007( Arrawsmithالتي
توصلت إلى أن هناك أعماالً يقوم بها المديرون من شأنها تعزيز القيادة الموزعة ،وتعزيز الموقع

التنافسي ،والتي أهمها رؤية المدرسة.

ويعزى حصول مجال (الممارسات القيادية) على األخيرة بوزن نسبي ( )%75.53بدرجة كبيرة

لألسباب التالية:

المديرين ،وغلبة الجانب الوظيفي على الجانب

 وجود بع

أنماط قيادية تسلطية لدى بع

 وجود بع

المعوقات التي تعوق ممارسة القيادة الموزعة ،حيث تحتاج الممارسات القيادية

اإلنساني لديهم ،وذلك للثقافة السائدة حول مفهوم القيادة المدرسية المرتبطة بتسيير األمور.

إلى تطوير وتحسين مستمر ،وهذا ما يكلف المدرسة المزيد من المصروفات في ظل تراجع
الوضع االقتصادي العام وانسحاب العديد من الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس

الحكومية.
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وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خليفة ( )2013ودراسة  )2013( Lizotteوالتي أكدت على تراجع

من

المعلمين أدوار قيادية في المدرسة نظ اًر لتداخل مجموعة من الظروف المرتبطة بمفهوم

السلطة ،وقلة اإلمكانات المتاحة.

وفيما يلي تفصيل درجات التقدير لكل مجال على حدة:

المجال األول :رؤية المادرسة

حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات

هذا المجال ،والجدول التالي يوض ذلك.

جادول رقم ( :)13تحليل فكرات المجال األول ( رؤية المادرسة)

5

يوض لنا طبيعة التكامل والتنسيق بين

واضحة للمدرسة.

المبادرات المرتبطة بالرؤية ومصلحة

المتوسي الحسابي

1

يحدد مدير المدرسة بالتشارك معنا رؤية

التربوية للمجتمع المحلي .

االنحراف المعيار

2

يربط رؤية وأهداف المدرسة بالمبادئ

4.10

82.01 0.996

21.477

0.000

1

كبيرة

4.10

81.96 0.943

22.631

0.000

2

كبيرة

4.03

80.63 0.797

25.161

0.000

3

كبيرة

4.01

80.21 0.927

21.196

0.000

4

كبيرة

3.94

الوزن النسبي

للمدرسة الخاصة.

قيمة t

6

يساعدنا في ادراك الوظيفة األساسية

لتحقيق رؤية المدرسة.

الكيمة االحتمالية

9

يتحدث بقناعة راسخة عن أولويات العمل

الترتيب

م

ادرجة التكادير

الفكرات

78.78 0.867

21.052

0.000

5

كبيرة

المدرسة الخاصة.
4

يقدم صورة مستقبلية واحدة لما ينبغي أن

3

لنا آليات بعيدة األجل للوصول

تكون عليه المدرسة في المستقبل.
يوض

إلى لتحقيق مصلحة المدرسة.
7

يوظف الفرص المتاحة لتحقيق رؤية
المدرسة الخاصة.

8

يقترح رؤية المدرسة بما يتوافق بين مطالب
وحاجات المعلمين .

جميع العبارات

3.93

78.68 0.867

20.943

0.000

6

كبيرة

3.90

78.04 0.897

19.552

0.000

7

كبيرة

3.87

77.35 0.938

17.994

0.000

8

كبيرة

3.60

72.06 1.059

11.078

0.000

9

كبيرة

3.94

78.86 0.729

25.166

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "377تساوي 1.96
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كبيرة

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ مبينة في جدول رقم ( )13والذي يبين آراء أفراد عينة

الدراسة في فقرات المجال األول (رؤية المدرسة ) بوزن نسبي ( )%78.86أي بدرجة كبيرة.
يوض

الجدول ( )13أن األوزان النسبية كانت كبيرة على فقرات المجال المتعلق بد (رؤية

المدرسة) وتراوحت ما بين ( )%82.01 – 72.06وهي درجات جميعها كبيرة.
وكانت أعلى فقرتين في هذا المجال:
 الفقرة رقم ( )9والتي نصت على " يتحادث بكنادة راسطة دن أولويات العمل لتحكيق رؤية

المادرسة " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )% 82.01وهي نسبة كبيرة ويعزى

السبب في ذلك إلى:
 أهمية تحديد رؤية المدرسة وقدرتها على زيادة مستوى االلتزام نحو المدرسة وأهدافها في
ظل التنافسية الشديدة.
 قناعة أفراد العينة بضرورة مشاركة جميع المعلمين في تحديد الرؤية المدرسية كل حسب
تخصصه وقدراته ،وذلك لما لها من أهمية في رسم خارطة المدرسة المستقبلية.
 أن مديري المدارس الخاصة يؤمنون بأهمية العمل من خالل تحديد أولويات العمل
كاستراتيجية مستدامة في تحقيق رؤية المدرسة ،وتحقيق سمعة سوقية تناسب دورها

االستثنائي.
وتتفق النتائ مع دراسة أبو زر ( )2015في أن المدير الذى يضع رؤية المدرسة وغايتها يكون
أمام تحدى لتحقيق هدفه حيث يتطلب هذا منه تذكير المعلمين بهذا الهدف في كل مناسبة لشحذ

هممهم نحو تحقيقه.

 الفقرة رقم (  ) 6والتي نصت على " يسادادنا في إادراك الوظيفة األساسية للمادرسة
الطاصة" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )% 81.96وهي بنسبة كبيرة وتعزو
الباحثة ذلك إلى:
 قناعة مدير المدرسة الخاصة بالهدف الذي يحاول أن يحققه من خالل وظيفته وايمانه بهدفه
الذي يتركز حول الوصول بمدرسته إلى الغايات المنشودة من تربية النشء بحيث يكونوا

مواطنين نافعين منتجين لديهم اتجاهات صحيحة نحو أنفسهم ونحو مجتمعهم وكذلك ايمانه
بدور المدرسة الخاصة في تقديم خدمة تعليمية استثنائية.
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 كذلك خصوصية وظيفة المدرسة الخاصة باعتبارها تقدم خدمات تعليمية تتميز عما تقدمه
مثيالتها في المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث الدولية.

 حرص مديري المدارس الخاصة على االلتزام قدر االمكان بالسياسة التعليمية التي تضعها
و ازرة التربية والتعليم والتي يكون لمجالس المدرسة وأولياء األمور دور بارز فيها ،ويتخذ كل
الوسائل الممكنة إلنجاح العمل داخل المدرسة.

واتفقت مع نتائ دراسة جيمس وآخرون  )2013( James et alحيث أكدت على ضرورة

مشاركة المعلمين في تحقيق طموح المدرسة وادراك وظيفتها.
وكانت أدني الفقرات في هذا المجال:

 الفقرة رقم (  ) 8والتي نصت على " :يكترح رؤية المادرسة بما يتوافق بين ميالب وحاجات

المعلمين " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%72.06ورغم أنها جاءت في المرتبة
األخيرة إال أنها جاءت بدرجة كبيرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 أن مدير المدرسة لديه قناعة كاملة بأنه ال يستطيع تحقيق األهداف المنشودة بمفردة فهو
بحاجة إلي مشاركة المعلمين للوصول إليها ،وجاءت بالمرتبة األخيرة كون المعلمين يفتقدون

كبير من مطالبهم وحاجاتهم وقلة الحوافز والمكافآت التي يحصلون عليها ،وهذا ما
اً
جزءاً
تنبهت له و ازرة التربية والتعليم والذى أقرت بعده الحد األدنى لألجور في المدارس الخاصة.

وبهذا تتفق مع دراسة  )2011( Bawdrcsالتي أكدت على عالقة القيادة الموزعة بتحسين
األداء المدرسي وتنفيذ الخطط المدرسية من خالل تبادل خبرات المعلمين وتعميق معارفهم والتي

تنتقل إلي صفوفهم من خالل التحفيز واإلبداع والفاعلية.
 الفقرة رقم (  ) 7والتي نصت على " :يوظف الفرص المتاحة لتحكيق رؤية المادرسة

الطاصة " احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%77.35وهي بنسبة كبيرة أيضاً
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 دراسة مدير المدرسة الجيدة لواقع البيئة الداخلية والخارجية لتحديد فرص المدرسة ونقاط
قوتها وما يواجهها من تحديات لتحقيق رؤية المدرسة.

 وكذلك ضبابية الوضع العام بمحافظات غزة ،نتيجة للظروف السياسية وانعكاسات االنقسام
على العملية التعليمية برمتها مما صعب عملية توظيف أو استثمار الفرص ،هذا إن وجدت

أصالً.

وتتفق مع دراسة خليفة ( )2013التي تأكد على ضرورة توفير فرص للتطوير المهني وتخفيف

األعباء عن المعلمين والتي تعتبر عائقاً من عوائق مشاركة المعلم في القيادة المدرسية .
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المجال ال اني  :المسكولية المشتركة
حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من

فقرات هذا المجال ،والجدول التالي يوض ذلك:

جادول رقم (:)14تحليل فكرات المجال ال اني( المسكولية المشتركة)

يسخر البيانات الالزمة بهدف تحسين
المستوي العام للمدرسة.

البرام التعليمية على نتائ التقييم

3.90

0.822

77.94

21.202

0.000

4

3.83

0.859

76.51

18.672

0.000

5

يترك المجال للمعلمين للمشاركة في
برام طوعية لها عالقة برؤية

3.80

0.840

76.03

18.549

0.000

6

يأخذ في االعتبار وجهات النظر

المختلفة عند حل المشكالت واتخاذ
الق اررات.

7

3.97

0.880

79.47

21.517

0.000

3

يستند عند اتخاذ ق اررات التغيير في

المدرسة.
5

المتوسي الحسابي

المرتبطة بالنمو المهني والتربوي

المدرسي.
1

االنحراف المعيار

4

4.06

0.885

81.22

23.293

0.000

2

يتابع باهتمام تحقيق األهداف
للمعلمين.

6

الوزن النسبي

بين المدرسة واألسرة بشكل واض .

قيمة t

8

يحدد بمشاركة المعلمين آلية التواصل

الكيمة االحتمالية

3

المدرسية المختلفة.

الترتيب

2

يشجع المعلمين على قيادة األنشطة

4.24

0.826

84.81

29.211

0.000

1

يطلب من المعلمين تبرير آرائهم
ومقترحاتهم بشكل منطقي.
جميع الفقرات

3.74

0.977

74.71

14.642

0.000

7

3.72

0.992

74.34

14.056

0.000

8

3.80

0.840

76.03

18.549

0.000
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ادرجة التكادير

م

الفكرات

كبيرة
جداً
كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ المبينة في جدول رقم (  )14وتبين استجابات أفراد

عينة الدراسة على

فقرات المجال الثاني (المسئولية المشتركة) حيث بلغت الدرجة الكلية

( )%76.03أي بدرجة كبيرة ،حيث تراوحت األوزان النسبية بين()%84.81- 74.34
وبدرجات جميعها كبيرة.
فقرت في المجال:
حيث كانت أعلى ال ا
 الفقرة رقم (  )2والتي نصت على" :يشجع المعلمين دلى قياادة األنشية المادرسية

المطتلفة" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%84.81بنسبة كبيرة وتعزو الباحثة
ذلك إلى :

 رغبة مديري المدارس الخاصة في استثمار طاقات المعلمين وخبراتهم في عمل األنشطة
المدرسية المميزة والخاصة ،أضف إلى طول اليوم الدراسي في المدرسة الخاصة وتعدد
الحصص المرتبطة باألنشطة المختلفة.

 حرص معظم مديري المدارس الخاصة على توفير اإلمكانات للمعلمين للوصول بالتشارك
معهم إلى مدرسة المستقبل المنافسة من بين المدارس األخرى ،ولضمان رضا أولياء األمور

عن أدائها .

يمع م ن جع ما ي
وهذا ما أكدته دراسة ليزوت  )2013(Lizotteمن أن يثق في قا
إيى يم قع
يما س ع ى عي تام بإا كا يمع م ن يمما تهم يق اا  ,ذ ب بايما
يمتقام .
يتناف
 الفقرة رقم (  ) 3والتي نصت على" :يحاداد بمشاركة المعلمين آلية التواصل بين المادرسة

واألسرة بشكل واضح " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%81.22وهي بنسبة كبيرة
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 اهتمام مدير المدرسة بمشاركة المعلمين وتعزيز االتصال والتواصل معهم ،وعالقتهم مع
أولياء األمور والتعرف إلى مدى تأثر أداء المدرسة بدور األسرة.

 وعي مدير المدرسة بضرورة الحفاظ على السمعة الجديدة للمدرسة لدي أولياء األمور،
لضمان االستم اررية.

 حرص مديري المدارس على العالقة الطيبة مع المجتمع المحلي بما يضمن رضا الجمهور
ويحقق االقبال على االلتحاق بالمدرسة.
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وهذا ما اتفق مع ما جاءت به دراسة أبو نعيم  )2011( Abu nayeemحيث أكد على ضرورة

التفاعل بين أولياء األمور وادارة المدرسة في تحقيق األهداف المدرسية ،كأساس مهم من أسس
القيادة الموزعة.
في حين كانت أدنى الفقرات:
 الفقرة رقم (  ) 7والتي نصت على" :ييلب من المعلمين تبرير آراكهم ومكترحاتهم بشكل
منيكي" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%74.34وهي بنسبة كبيرة وتعزو الباحثة

ذلك إلى:
 قناعة مديري المدارس بقيام المعلمين بدورهم المنوط بهم ،لعدة اعتبارات أهمها :خصوصية
حالة المدارس الخاصة ،وكذلك حرص المعلمين على االحتفاظ بوظائفهم.

وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراسة ميجس وهامس  )2003( Muijs & Hamisالتي أكدت
على تشجيع المعلمين على طرح أفكار جديدة والنقاش الحر واالهتمام بالتعاون وليس التنافس

بين المعلمين ،وتبرير مقترحاتهم.

 الفقرة رقم (  ) 5والتي نصت على" :يأطذ في االدتبار وجهات النظر المطتلفة دناد حل

المشكالت واتطاذ الك اررات" احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%74.71وبدرجة
كبيرة وتعزو الباحثة في درجة التقدير الكبيرة إلى:

 ايمان مديري المدارس الخاصة بوجود معلمين ذو خبرة وأصحاب رؤية ثاقبة يمكن االعتماد
عليهم عند اتخاذ الق اررات.
 قناعة مديري المدارس بأن مشاركة المعلمين في اتخاذ الق اررات وحل المشكالت يساعد على
بناء جسور الثقة والمودة وبناء العالقات الطيبة.

 في حين يعزى السبب في احتاللها المرتبة قبل األخيرة إلى التداخل في مفهوم السلطة عند
بع

مديري المدارس ،واعتبار أن األخذ برأي المعلمين ووجهات نظرهم انقاص من قدرهم

أو من قدراتهم في ادارة وقيادة المدرسة

وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراسة جرين  )2010( Greenيتي كان من أ م نتائجها أن من
خذ بع ن َلعتبا
ما يق اا يم ع َلعت ف بايخب يتي مت كها يمع م ن ,ض
.
ب جها نظ م في تخاذ يق
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المجال ال الث  :الممارسات الكياادية
حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات

هذا المجال ،والجدول التالي يوض ذلك.

جادول رقم (: )15تحليل فكرات المجال ال الث (الممارسات الكياادية)

إلنجاز العمل .

 11يحرص على العمل بروح الفريق الواحد.
 10يعمل على استقطاب المعلمين ذوى المواهب
والقدرات العالية.

9

يسم للمعلمين بتجريب أفكارهم الجديدة.

4

يوفر للمعلمين الجدد فرصاً لشغل بع

3

يوفر للمعلمين فرصاً للتطوير المهني الذي

8

يمن المعلمين حرية التعبير عن أفكارهم

6

يمن فرصاً كافية للمعلمين إلظهار

5

يوزع المهام اإلدارية على المعلمين بشفافية .

األدوار القيادية في المدرسة .

يتفق مع رؤية المدرسة وأهدافها .
ومبادراتهم االبداعية.

ابداعاتهم.

 14يستطيع المعلمين العمل ضمن الفرق
التعاونية.

 13يمن المعلمين مجاالً من االستقاللية والحرية
في طريقة إنجاز المهام الموكلة إليهم.

جميع الفقرات

المتوسي الحسابي

7

يعزز القدرات الفردية والجماعية للمعلمين

إحداث التغيير المنشود.

االنحراف المعيار

1

يتي الفرصة للمعلمين إلثبات قدراتهم في

الوزن النسبي

2

بناء على التغذية
ٌ
يعدل الممارسات القيادية ً
الراجعة لنتائ األنشطة.

قيمة t

قيادة المدرسة .

الكيمة االحتمالية

 12يفو

بع

من صالحياته للمعلمين في

الترتيب

م

4.01

0.000 18.229 80.21 1.078

1

3.91

0.000 19.502 78.25 0.910

2

3.91

0.000 27.050 78.13 0.651

3

3.90

0.000 18.553 77.94 0.940

4

3.83

0.000 15.798 76.67 1.026

5

3.81

0.000 16.538 76.24 0.955

6

3.80

0.000 17.313 76.08 0.903

7

3.79

0.000 16.142 75.71 0.946

8

3.78

0.000 16.948 75.66 0.898

9

3.77

0.000 15.381 75.40 0.973

10

3.74

0.000 13.855 74.71 1.032

11

3.68

0.000 12.369 73.65 1.073

12

3.59

0.000 13.045 71.80 0.879

13

3.42

68.41 1.051

0.000

14

3.83

0.000 16.900 76.67 0.959
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7.784

ادرجة التكادير

الفكرات

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

حيث تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ،والنتائ المبينة في الجدول رقم ( )15تبين استجابات

أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثالث (الممارسات القيادية) ،حيث بلغت درجة التقدير

الكلية ( )76.67وبدرجة كبيرة ،حيث تراوحت األوزان النسبية بين ()80.21%- 68.41%
وبدرجات جميعها كبيرة.

أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
 الفقرة رقم (  )12والتي نصت على" :يفوض بعض من صالحياته للمعلمين في قياادة
المادرسة" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%80.21وهي نسبة كبيرة وتعزو
الباحثة ذلك إلى :
 إدراك مدير المدرسة بأهمية االعتماد على المعلمين في قيادة المدرسة ،واالفادة من قدراتهم
وخبراتهم ،وذلك لضمان التنوع في الخبرات وتأهيل بعضهم للقيادة حال تغيب المدير

 أضف إلى ذلك ،هناك مساحة من المشاركة في القيادة داخل المدارس الخاصة أكثر من
غيرها ،نظ اًر الرتباط العمل باعتبارات ذات عالقة بالتنافسية.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائ دراسة جاميس  )2009( Jaimesيتي قام
آي

يت

في عم

ع ي مهام إلا
تخاذ يق

ماي تأث

ؤ جا ا ح
ح يم ؤ ي

ا ع ى ي ضا يمهني يتمك ن تع

 ,نتائ دراسة هامفريز  )2010( Humphreysيتي أكا

يق اا
ت ع يمع م ن يألا
ض
يف ا ي مع م ن تاح يف ص يهم بمما

في يما
يق اا .

تط

يمها

يق اا

عى
يم

ب

بناء دلى التغذية الراجعة
يعادل الممارسات الكياادية ً
 الفقرة رقم (  ) 2والتي نصت علىٌ " :
لنتاكج األنشية" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%78.25وهي بنسبة كبيرة أيضاً
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 مديري المدارس الخاصة يقومون بالتقويم المستمر للممارسات واألنشطة المدرسية ويتابعون
خطوط السير لها ،وبناء على النتيجة يقومون بتقديم التغذية الراجعة وتحديد نقاط القوة
وتعزيزها ونقاط الضعف وعالجها بهدف تقديم األفضل ،وتالفي المساءلة من قبل الو ازرة.
في حين كانت أدنى الفقرات:

 الفقرة رقم (  ) 13والتي نصت على" :يمنح المعلمين مجاالً من االستكاللية والحرية في
يريكة إنجاز المهام الموكلة إليهم" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ()%68.41

وهي بدرجة كبيرة وتعزو الباحثة ذلك إلى:
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 حرص المديرين الزائد وخوفهم من من الحرية واالستقاللية للمعلمين ،وذلك حتى ال يفهم
على أنه ضعف ،أو لضعف ثقتهم بهم نظ اًر لحساسية الموقع التنافسي للمدرسة الخاصة،
وتدني رواتب معلمي المدارس الخاصة مقارنة بغيرهم في المدارس الحكومية والمدارس

التابعة لوكالة الغوث الدولية.

ولعل هذا يتفق مع ما أوصت به دراسة أبو حسب هللا ( )2014التي أكدت على أنه يتوجب على

مديري المدارس إشراك المعلمين في كافة شؤون المدرسة وتوزيع المهام حسب القدرات

واإلمكانات.

 الفقرة رقم (  ) 14والتي نصت على" :يستييع المعلمين العمل ضمن الفرق التعاونية"
احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%71.80وهي بدرجة كبيرة وتعزو الباحثة
ذلك إلى:
 قناعة أفراد العينة بأهمية العمل الجماعي (الفرقي) ودوره في تحقيق االنجازات والحفاظ على

جودة حياة العمل ،في حين أنها جاءت في المرتبة قبل األخيرة نتيجة للتشوهات المعرفية

المرتبطة بالعمل الجماعي لدى مديري المدارس الخاصة ،باعتباره نوع من التحالفات ،وكذلك

ضعف وضوح المفهوم لدى المعلمين وتداخله ضمن اطار التنافس.

وتختلف هذه النتائ مع دراسة أروسميث  )2007( Arrowsmithيتي أكا نه من أ م
يعم يجماعي ( يف قي)
يت ص يفعا
يق اا يم ع في يما س
ع م تع
يمشت ك .
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المجال الرابع  :األدمال الفنية والبرنامج التعليمي
حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات
هذا المجال ،والجدول التالي يوض ذلك:
جادول رقم (: )16تحليل فكرات المجال الرابع (األدمال الفنية والبرنامج التعليمي)

القيادية.

 7يعزز الفعاليات واألنشطة التي تظهر
التنافس.

 5يجتهد في توفير اإلمكانات المادية لألنشطة
والبرام

واألعمال التي يحتاجها المعلمون.

 2يتابع خطوط السير العريضة المشتركة
والموحدة للمعلمين .

 1يشرك مدير المدرسة المعلمين في بناء
الخطط والبرام المدرسية .

 4ينفذ ورش عمل ودراسات وأبحاث تربوية
بهدف توجيه وتطوير موارد المدرسة.
جميع الفقرات

المتوسي الحسابي

 6يظهر حماساً حقيقياً أثناء القيام بالمهام

االنحراف المعيار

الراجعة من خالل التقويم المستمر.

الوزن النسبي

 3يتابع اللجان المدرسية ويقدم لها التغذية

قيمة t

لإلفادة منها.

القيمة االحتمالية

 8يعمم على المعلمين إنجازات المبدعين منهم

الترتيب

م

0.000 19.804 79.68 0.966 3.98

1

0.000 20.870 78.68 0.870 3.93

2

0.000 18.397 78.57 0.981 3.93

3

0.000 19.071 78.52 0.944 3.93

4

0.000 15.172 76.30 1.044 3.81

5

0.000 17.520 75.82 0.878 3.79

6

0.000 10.091 70.32 0.994 3.52

7

0.000

8

70.16 1.110 3.51

8.897

0.000 21.301 76.01 0.730 3.80

درجة التقدير

الفكرات

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
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تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ مبينة في جدول رقم (  )16يبين استجابات
أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الرابع (األعمال الفنية والبرنام التعليمي) بوزن نسبي

( )%76.01أي بدرجة كبيرة ،حيث تراوحت األوزان النسبية للفقرات بين()%79.68- 70.16
وبدرجات جميعها كبيرة.
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حيث كانت أعلى فقرتين في هذا المجال:
 الفقرة رقم ( )8والتي نصت على" :يعمم دلى المعلمين إنجازات المباددين منهم لإلفاادة

منها" حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%79.68وهي درجة كبيرة وتعزو

الباحثة ذلك إلى:
 قناعة أفراد العينة بأهمية دور المديرين في تعزيز مبدأ التنافسية وتشجيع المعلمين على
اإلبداع ،وتحفيزهم من خالل تجارب المبدعين كأساس للتعلم والتطور المهني ،وتحقيق رؤية

المدرسة ،باعتبارها حافز لمزيد من االبداعات.
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة الشتري ( )2010ودراسة ستريك  )2009( Streckاللتان
أكدتا على أن اإلدارة المدرسية تعمل على تطوير المعلمين وتقديم االبتكارات الجديدة كفرص

للتعلم ،وذلك من خالل تطبيق مبدأ المكافآت والترقيات لمن يقدم إسهامات وابتكارات جديدة .

 الفقرة رقم (  ) 3والتي نصت على" :يتابع اللجان المادرسية ويكادم لها التغذية الراجعة من

طالل التكويم المستمر" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%78.68وهي بدرجة

كبيرة حيث اتفقت مع الفقرة رقم ( )2من مجال (الممارسات القيادية) التي نصت على" :

بناء دلى التغذية الراجعة لنتاكج األنشية"
يعادل الممارسات الكياادية ً
ٌ
 ويعزى السبب في ذلك إلى حرص مديري المدارس على الحفاظ على تطوير أداء المدرسة
بما يضمن لها قبوالً في محيطها ،وسمعة تعليمية تفضلها عن مثيالتها ،وذلك من خالل
التقويم المستمر وعالج نقاط الضعف وهذا ما يتفق مع دراسة أبو حسب هللا ( )2014التي

أكدت على ضرورة الحفاظ على العالقات الطيبة مع المجتمع المحلي .
في حين كانت أدني الفقرات:

 الفقرة رقم (  ) 4والتي نصت على" :ينفذ ورش دمل وادراسات وأبحاث تربوية بهادف توجيه

وتيوير مواراد المادرسة" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%70.16وهي بدرجة

كبيرة حيث بدأ التوجه اآلن عند بع

المدارس الخاصة نحو اقامة المؤتمرات واأليام

الدراسية مثل مدرسة دار األرقم النموذجية كنوع من أنواع التسويق النتاجيتها التعليمية،

وتعزيز لمكانتها المجتمعية.
 ولعل ترتيبها األخير يعزى إلى أن مثل هذه الورش واألبحاث تحتاج إلى موارد مالية ونفقات
خارج نطاق الموازنة ،إضافة إلى أن هناك عزوف من قبل بع

هذه النشاطات نتيجة لعدم االكتراث لنتائجها.
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المعلمين للعمل في مثل

وهذا ما اتفق مع ما جاءت به النتائ مع دراسة الشتري ( )2010ودراسة الشهراني ()2010
التي أكدتا على أن من معوقات ممارسة القيادة الموزعة هو إحجام المعلمين عن القيام باألدوار

القيادية.
 الفقرة رقم (  ) 1والتي نصت على "يشرك مادير المادرسة المعلمين في بناء الطيي والبرامج

المادرسية " احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%70.32وهي بدرجة كبيرة،
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 أن بع

مديري المدارس الخاصة ما زالوا مؤمنين بمبدأ مركزية القرار وبالتالي يستأثرون

معظم الق اررات االدارية ألنفسهم ،كما أن الخطط والبرام في أغلب األحيان تكون مفروضة

من قبل الو ازرة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة خليفة ( )2014ودراسة أبو زر ( )2015حيث أكدتا
على ضرورة إشراك المعلمين في بناء الخطط والبرام المدرسية وسبب ذلك فهم مديري المدارس

إلى أن عملية اشراك المعلمين هي مجرد تفوي

في المدرسة وليس في اتخاذ الق اررات .
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للصالحيات واشراكهم باألمور التعليمية فقط

االجابة دن السؤال ال اني:
ينص دلى" :هل توجاد فروق ذات اداللة احصاكية دناد مستو

اداللة() α ≥ 0.05بين

متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة ماديريهم للكياادة الموزدة تبعاً

لمتغير(:الجنس ،داداد سنوات الطادمة ،التطصص األكااديمي)".

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتأكد من الفرضيات التالية:
ال توجاد فروق ذات اداللة احصاكية دناد مستو اداللة ( ) α ≥ 0.05بين متوسيات ادرجاتتكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة ماديريهم للكياادة الموزدة يعزى إلى متغير الجنس(معلم ،

معلمة).

جادول رقم ( )17نتاكج تحليل اطتبار  Tبين متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة
ماديريهم للكياادة الموزدة تبعاً لمتغير الجنس (  223معلمة  155 ،معلم)
قيمة T

المجال

الكيمة

االحتمالية

المتوسي

الحسابي
معلمة

معلم

رؤية المدرسة

4.179

0.000

4.07

3.76

المسئولية المشتركة

3.375

0.001

4.00

3.77

الممارسات القيادية

3.083

0.002

3.87

3.64

األعمال الفنية والبرنام التعليمي

1.584

0.114

3.85

3.73

جميع مجاالت( واقع ممارسة مديريهم للقيادة

3.365

0.001

3.94

3.71

الموزعة)

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية " "1498ومستوى داللة  0.05تساوي 1.96

تم استخدام اختبار  Tالختبار الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تبعاً لمتغير

الجنس ،والنتائ مبينة في جدول رقم ( )17يبين أن قيمة ) ) Tالمحسوبة لجميع المجاالت
مجتمعة تساوي

 3.365وهي أكبر من قيمة الجدولية والتي تساوي ( ، )1.96كما أن القيمة

االحتمالية لجميع المجاالت تساوي ) ( 0.001وهي أقل من( )0.05مما يدل على وجود فروق

بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة يعزى إلى متغير

الجنس(معلم  ،معلمة) .عند مستوى داللة إحصائية (  )   0.05والفروق لصال فئة المعلمات
وتعزز الباحثة ذلك إلى:
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 طبيعة اإلناث كونهن يملن إلى ترتيب العمل وحساسيتهن لمتابعة األمور والتدقيق فيها أكثر
من المعلمين الذكور.

 المعلمين الذكور أقل تحمالً ومسئولية في التعامل مع األطفال ،خاصة وأن معظم المدارس
الخاصة مدارس أساسية ،مما يفسد العالقة بين المعلمين واالدارة.
واتفقت هذه النتائ مع بع

الدراسات كدراسة أبو زر ( ،)2015ودراسة أبو حسب هللا

( )2014والتي كانت فيها الفروق لصال

المعلمات ،واختلفت مع دراسة اليعقوبية

( )2014والتي أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس.

الفرضية ال انية /ال توجاد فروق ذات اداللة احصاكية دناد مستو اداللة ( ) α ≥ 0.05بين

متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة ماديريهم للكياادة الموزدة تبعاً لمتغير

التطصص األكااديمي ( دلمي  ،إنساني  ،شردي ).

جادول رقم (: )18نتاكج تحليل اطتبار تحليل التباين األحااد الطتبار الفروق بين متوسيات
ادرجات تكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة ماديريهم للكياادة الموزدة يعزى إلى التطصص
األكااديمي ( دلمي  ،إنساني  ،شردي )

المجال

قيمة F

المتوسي الحسابي

الكيمة

االحتمالية

دلمي

إنساني

شردي

رؤية المدرسة

1.379

0.253

4.02

3.90

3.86

المسئولية المشتركة

0.991

0.372

3.96

3.87

3.85

الممارسات القيادية

3.154

0.044

3.89

3.70

3.72

األعمال الفنية والبرنام التعليمي

1.669

0.190

3.88

3.74

3.87

الدرجة الكلية( واقع ممارسة القيادة

2.220

0.110

3.93

3.79

3.81

الموزعة)

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية " "375 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.02

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAالختبار الفروق بين
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة يعزى إلى متغير

التخصص الذى يدرسه (علمي  ،إنساني  ،شرعي ) والنتائ المبينة في جدول رقم ( )18يبين أن
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قيمة ) )Fالمحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي (  ) 2.220وهي أقل من القيمة

الجدولية والتي تساوي ( ،) 3.02كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي ( ) 0.110
وهي أكبر من(  )0.05مما يدل على عدم وجود فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة يعزى إلى التخصص عند مستوى داللة

إحصائية ( . )   0.05وتعزو الباحثة ذلك إلى أن:

 جميع التخصصات لها نفس المستوى من االهتمام عند القيادة في المدرسة.

 أن جميع المعلمين باختالف تخصصاتهم على احتكاك مباشر بالعمل وتبادل الخبرات وبذلك
يتبادلون الخبرات من خالل عالقاتهم ،كما أن متغير التخصص قد يكون بعيداً نوعاً ما عن

التميز في مجال القيادة ،فجميعها له نشاطه.

وتعتبر هذه الدراسة األولي التي تتناول متغير التخصص الذي يدرسه المعلم على واقع تقدير

ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة في حدود علم الباحثة ووفق الدراسات التي تم
االطالع عليها.
الفرضية ال ال ة /ال توجاد فروق ذات اداللة احصاكية دناد مستو اداللة ( ) α ≥ 0.05بين
متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة ماديريهم للكياادة الموزدة يعزى إلى سنوات

الطادمة (أقل من  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أك ر من  10سنوات) .

جادول رقم (: )19نتاكج تحليل اطتبار تحليل التباين األحااد الطتبار الفروق بين متوسيات
ادرجات تكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة ماديريهم للكياادة الموزدة تبعاً لمتغير سنوات الطادمة
المجال

قيمة F

الكيمة

المتوسي الحسابي

االحتمالية

أقل من 5

من (10 -5

أك ر من

رؤية المدرسة

3.666

0.026

4.07

3.84

3.99

المسئولية المشتركة

2.292

0.102

4.01

3.85

3.89

الممارسات القيادية

5.057

0.007

3.89

3.65

3.89

األعمال الفنية والبرنام التعليمي

7.648

0.001

3.97

3.65

3.89

الدرجة الكلية( واقع ممارسة القيادة

5.214

0.006

3.97

3.74

3.91

الموزعة)

سنوات

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية " "299 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.03
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) سنوات

10سنوات

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد

العينة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة يعزى إلى سنوات الطادمة والنتائ مبينة في جدول
() 5.214

رقم ( )19والذي يبين أن قيمة  Fالمحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي

وهي أكبر من القيمة ،كما أن القيمة االحتمالية لجميع المجاالت تساوي (  ) 0.006وهي أقل

من ( ) 0.05مما يدل على وجود فروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع ممارسة
مديريهم للقيادة الموزعة يعزى إلى سنوات الطادمة عند مستوى داللة إحصائية ( )   0.05
جادول رقم (:)20اطتبار شفيه للفروق بين المتوسيات حسب متغير سنوات الطادمة
الفرق بين المتوسطات

أقل من  5سنوات

أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات

 10-5سنوات

أكثر من  10سنوات

*0.235

0.060
-0.176

*-0.235
0.176

-0.060

*توجد فروق بين المتوسطات دالة احصائية عند مستوى داللة 0.05

ويبين اختبار شفيه في جدول رقم ( )20أن الفروق بين الفئات " أقل من  5سنوات " و " -10
 5سنوات " و " 10سنوات فأكثر " لصال الفئة " أقل من  5سنوات " وتعزو الباحثة السبب
في ذلك إلى:

 حداثة مفهوم القيادة الموزعة في األدب التربوي.

 المناه والكتب الدراسية المتطورة للصفوف من ( )1-4األساسي تدعم فكرة القيادة الموزعة
وتوض أهميتها للعاملين في المجال التربوي اإلداري أكثر من المناه القديمة من خالل

األنشطة المتنوعة.

 تغير النظرة السلبية لدى المديرين حول النمط التسلطي في اإلدارة ووعيهم بأهمية توزيع
المهام اإلدارية مع المعلمين خالل الفترة الحديثة.
وقد اختلفت مع دراسة أبو زر ( )2015و دراسة أبو حسب هللا( )2014ودراسة خليفة (،)2014
حيث أكدت جميعها على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري

المدارس للقيادة الموزعة تعزي لمتغير سنوات الخدمة ،وذلك الختالف بيئة التطبيق.
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اإلجابة دن السؤال ال الث:
ينص السؤال دلى" :ما ادرجة تكادير معلمي المادارس الطاصة لجوادة حياة العمل في مادارسهم؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ مبينة في جدول رقم ()21
والذي يبين استجابات أفراد عينة الدراسة في مجاالت جودة حياة العمل (العالقات االنسانية في

المدرسة ،البيئة المدرسية المادية اآلمنة ،الحوافز والمكافآت ،التحسين المستمر ،الميزة التنافسية)
جادول رقم (: )21تحليل لمجاالت االستبانة ال انية ( :جوادة حياة العمل).

3

الحوافز والمكافآت
جميع المجاالت(جودة
حياة العمل)

3.68

0.762

73.63

17.380

0.000

3

3.59

0.720

71.84

15.985

0.000

4

2.65

1.047

53.06

-6.440

0.000

5

3.55

0.626

70.96

16.994

0.000

المتوسي الحسابي

اآلمنة

االنحراف المعيار

2

البيئة المدرسية المادية

الوزن النسبي

5

الميزة التنافسية

قيمة t

المدرسة

الكيمة االحتمالية

1

العالقات االنسانية في

3.73

0.803

74.68

17.763

0.000

2

الترتيب

4

التحسين المستمر

3.77

0.658

75.41

22.764

0.000

1

ادرجة التكادير

م

المجال

كبيرة
كبيرة

كبيرة
كبيرة

متوسطة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "377تساوي 1.96

تبين النتائ

أن المتوسط الحسابي لجميع مجاالت جودة حياة العمل تساوي ( ، )3.55

واالنحراف المعياري يساوي) ،) 0 .626والوزن النسبي يساوي ( )%70.96وبدرجة تقدير كبيرة

وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( (16.994وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي (، )1.96
والقيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من( )0.05مما يدل على أن درجة تقدير معلمي

المدارس الخاصة لجودة حياة العمل تصل إلى المستوى المطلوب (أعلى من  )%60عند مستوى
داللة ( )α ≤ 0.05جاءت بدرجة كبيرة ويعزى السبب في ذلك إلى :
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 -1ارتفاع مستوى اإلمكانات المرتبطة بالبيئة المادية في المدارس الخاصة أكثر من غيرها من
المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث.

 -2رضا أفراد العينة عن جودة الحياة الوظيفية في المدرسة الخاصة ،رغم وجود بع
المالحظات لديهم حول( الحوافز والمكافآت).

وهذا ما يتفق مع ما جاء مع دراسة منصور ( )2016ودراسة أبو شقفة ( )2014حيث كانت

درجة التقدير كبيرة لجودة حياة العمل.

واختلفت مع دراسة الدحدوح ( )2015ودراسة البلبيسي ( )2012التي أشارت إلى أن جودة حياة

العمل كانت بدرجة متوسطة ،نظ اًر الختالف بيئة التطبيق.
وللتفصيل جاء ترتيب المجاالت على النحو التالي :

 مجال (العالقات االنسانية في المدرسة) في المرتبة الثانية بوزن نسبي ( )%74.68وبدرجةكبيرة.

 مجال (البيئة المدرسية المادية اآلمنة) في المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( )%71.84وبدرجةكبيرة.

 مجال (الحوافز والمكافآت) في المرتبة الخامسة بوزن نسبي ( )%53.06وبدرجة متوسطةأقرب إلى الضعيفة.

 مجال ( التحسين المستمر ) في المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%75.41وبدرجة كبيرة. مجال ( الميزة التنافسية) في المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( )%73.63وبدرجة كبيرة.ويعزى السبب في أن جاء مجال (التحسين المستمر) في المرتبة األولى إلى:

 حرص مديري المدارس على تطوير وتحسين المؤسسة التربوية والوصول بها ألفضل
المستويات ،بما يحقق رضا الجمهور وتحقيق سمعة تنافسية تضمن لها االستمرار.

ومجال (الحوافز والمكافآت) في المرتبة األخيرة ويعزى ذلك إلى:

 ضعف المخصصات المالية لقطاع التعليم وعدم وجود نظام رسمي للحوافز والمكافآت مبني
على أسس متكافئة موازنه للعاملين في المدارس الخاصة ،رغم اقرار و ازرة التربية والتعليم
العالي لنظام الحد األدنى لألجور.

وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة منصور( )2016ودراسة Kamalraj.S. &Inducathy.R
( )2012التي أكدت على أهمية نظام المكافآت والحوافز في زيادة فاعلية الموظفين ودافعيتهم

إلنجاز أعمالهم وتحسين مستوي المؤسسة التعليمية.
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وتختلف مع دراسة صال ( )2013ودراسة سيد وآخرون  )2008( Saad et. alفي أن مجال

بيئة العمل المادية هو األهم ألنها تساعد العاملين في انجاز األعمال والمهام الموكلة إليهم في
بيئة مادية موفرة كل اإلمكانات واالحتياجات .
وفيما يلي تفصيل ذلك:

المجال األول  :العالقات االنسانية في المادرسة

حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات

هذا المجال ،والجدول التالي يوض ذلك:

جادول رقم (: )22تحليل فكرات المجال األول( العالقات االنسانية في المادرسة)

والتفاهم واالحترام المتبادل بين المعلمين .
 4يشعر المعلمين بأنهم محور اهتمامه
ويتعامل معهم بكل ود واحترام متبادل.
 5يعامل مدير المدرسة المعلمين بعدالة
وانصاف.

 6يراعي الظروف االقتصادية واالجتماعية
للمعلمين.
 3يبادر إلى اقتراح أنشطة ترفيهية جماعية
للمعلمين.
 9يحافظ على بناء جسور الثقة مع المدارس
الحكومية والتابعة لوكالة الغوث.
 8ينظم زيارات ميدانية برفقة المعلمين إلى
مؤسسات شريكة.
جميع الفقرات

المتوسي الحسابي

 1يجتهد مدير المدرسة ليسود جو من األلفة

االنحراف المعيار

(األفراح -األحزان) .

الوزن النسبي

 2يشارك المعلمين في المناسبات الخاصة لهم

قيمة t

األمور.

الكيمة االحتمالية

 7يحافظ على عالقات وطيدة مع أولياء

الترتيب

م

4.06

0.000 22.194 81.22 0.929

1

4.05

0.000 21.849 81.06 0.937

2

3.94

0.000 17.375 78.84 1.054

3

3.85

0.000 15.957 76.93 1.031

4

3.82

0.000 15.826 76.46 1.011

5

3.65

0.000 12.224 73.02 1.035

6

3.52

70.48 1.161

8.771

0.000

7

3.42

68.41 1.102

7.419

0.000

8

3.29

65.71 1.153

4.818

0.000

9

3.73

0.000 17.763 74.68 0.803

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "377تساوي 1.96
141

ادرجة التكادير

الفكرات

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسط
ة
كبيرة

حيث تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ المبينة في جدول رقم (  )22والذي يبين

استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال األول (العالقات االنسانية في المدرسة) حيث
تراوحت ما بين ( )%81.22- 65.71ما بين كبيرة ومتوسطة.
فجاءت أعلى فقرتين في هذا المجال:
 الفقرة رقم ( )7والتي نصت على" :يحافظ دلى دالقات وييادة مع أولياء األمور" احتلت
المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%81.22وبدرجة كبيرة وتعزو الباحثة ذلك إلى :
 حرص االدارة المدرسية على ارتباط المدرسة بمجتمعها المحلي والقيام بدورها في النهو
بهذا المجتمع ألن الهدف األساس للمدرسة هو التقدم والرقي بالمجتمع الحاضن لها.

 قناعة أفراد العينة بأن إعطاء أهمية كبيرة لدور أولياء األمور في التخطيط والتنفيذ والمتابعة
والتقويم يشعرهم بقيمتهم وأهميتهم وقناعة مديري المدارس بقدرتهم على تغيير بع

وحل المشكالت التي تواجه المدرسة.

األمور

هذا ما اتفق مع ما جاءت به دراسة منصور ( )2016التي أكدت على حرص مديري المدارس
على العالقات مع المجتمع المحلي ،وادراكهم ألهميتها في تسهيل أمور العمل وأداء المدرسة.
 الفقرة رقم (  ) 2والتي نصت على" :يشارك المعلمين في المناسبات الطاصة لهم (األفراح-
األحزان)" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%81.06وهي بدرجة كبيرة وتعزو

الباحثة ذلك إلى:
 قناعة أفراد العينة بأن بناء العالقات اإلنسانية السليمة سوف تجعل المعلمين في المدرسة
أكثر انتماء يعملون فيها بفريق واحد متعاون لتحقيق أهداف المدرسة.

 وعي مدير المدرسة بحاجة المعلمين إلى المزيد من االهتمام بالجوانب المادية والمعنوية التي
تساعدهم على القيام بدورهم الكبير اتجاه الطلبة والمدرسة والمجتمع ،واشعار العاملين بأنهم

محور اهتمام المدير ييسر التعامل معهم  ،ويوفر جواً مدرسياً يسوده العطاء والتفاهم والمودة.

وهذا ما اتفق مع ما جاءت به د ارسة أبو شقفة ( )2014وكذلك دراسة منصور ( )2016التي

أظهرت أهمية العالقات اإلنسانية في فعالية األداء المؤسسي.
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في حين كانت أدني الفقرات:
 الفقرة رقم ( )8والتي نصت على" :ينظم زيارات ميادانية برفكة المعلمين إلى مؤسسات
شريكة" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%65.71وهي بنسبة متوسطة وتعزو

الباحثة ذلك إلى:
 قلة وعي بع

مديري المدارس الخاصة بأهمية تنظيم برام االستفادة من إمكانات المجتمع

المحلي المادية والبشرية  ،حيث ال تعد قدرات المدرسة بمفردها قادرة على تحقيق أهدافها
المنشودة.

 الفقرة رقم ( )9والتي نصت على" :يحافظ على بناء جسور الثقة مع المدارس الحكومية
والتابعة لوكالة الغوث" احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%68.41وهي بدرجة

كبيرة وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 قناعة مديري المدارس الخاصة باختالف رسالتهم عن مدارس الحكومة ووكالة الغوث.
 انشغال مديري المدارس بالمشكالت والعقبات المتعددة التي تعتر

عملهم ،وكذلك

خصوصية حالة المدارس الخاصة باعتبارها من الناحية الجماهيرية تقدم خدمات تعليمية

أفضل .

143

المجال ال اني  :البيكة المادرسية الماادية اآلمنة
حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من

فقرات هذا المجال.

جادول رقم (: )23تحليل فكرات المجال ال اني( البيكة المادرسية الماادية اآلمنة)
المتوسي الحسابي

االنحراف المعيار

الوزن النسبي

قيمة t

الكيمة االحتمالية

الترتيب

م

 3توفر المدرسة عناصر األمن والحماية
من األخطار المهنية (إطفائيات،

ادرجة التكادير

الفكرات

كبيرة
0.000 16.910 75.87 0.912 3.79

1

إسعافات أولية).
 4موقع المدرسة بعيد عن مصادر التلوث
والروائ الكريهة .

 2يتسع المجال لتطوير أساليب مستحدثة
مرتبطة بالتطوير المهني .
 1تتوفر للمعلمين التقنيات والوسائل المعينة
الالزمة إلنجاز العمل.
 5هناك اهتمام واض

بصحة المعلمين

وسالمتهم.
 6تحرص المدرسة على إتباع المعلمين

إجراءات الوقاية و السالمة أثناء العمل .

 9تتوفر في المدرسة مساحات خضراء
ومالعب كافية لممارسة النشاطات

0.000 14.416 75.87 1.070 3.79

1

0.000 18.252 75.29 0.814 3.76

2

0.000 16.111 74.39 0.868 3.72

3

0.000 11.988 73.76 1.116 3.69

4

0.000 10.874 71.85 1.060 3.59

5

69.58 1.210 3.48

7.691

0.000

6

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

المختلفة.
 8يتوفر في المدرسة مختبر حاسوب مجهز
يمكن من خالله تنفيذ دروس نموذجية.

69.15 1.440 3.46

6.179

0.000

7

 7تتوفر في المدرسة خدمة ()Wi-Fi

متوسطة

يمكن استخدامها في التواصل االجتماعي 60.79 1.479 3.04

والتعلم .

جميع الفقرات

كبيرة

0.522

0.602

0.000 15.985 71.84 0.720 3.59
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8
كبيرة

حيث تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ

المبينة في جدول رقم ( )23والذي يبين

استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثاني (البيئة المدرسية المادية اآلمنة) ،فقد
تراوحت األوزان النسبية بين ( )%60.79 – 74.39بدرجات ما بين كبيرة ومتوسطة.
أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
 الفقرة رقم ( )3والتي نصت على" :توفر المادرسة دناصر األمن والحماية من األطيار

المهنية ( إيفاكيات ،إسعافات أولية )" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ()%75.87

وهي بدرجة كبيرة وتعزو الباحثة ذلك إلى :
 أن توفر مثل هذه العناصر يعتبر من مظاهر تميز المدرسة الخاصة في مرافقها عن
مثيالتها ،كما أنها ال تعتبر (خاصة) إال بتوفر مثل هذه العناصر التي تؤكد عليها جهات

من التراخيص .

وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة البلبيسي ( )2012التي أكدت على حرص اإلدارة على
توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتحرص على التزام العاملين باللوائ

واإلرشادات التي تكفل

سالمتهم.
 الفقرة رقم (  ) 4والتي نصت على" :موقع المادرسة بعياد دن مصاادر التلوث والرواكح
الكريهة " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%75.87وهي بدرجة كبيرة وتعزو
الباحثة ذلك إلى:
 اهتمام مدير المدرسة بمالءمة الظروف البيئية المحيطة بالمعلمين والطلبة وأثرها الكبير على
تحقيق األهداف التي يسعى إليها ،كما أن اختيار موقع المدرسة الخاصة عامل مهم في

نجاحها وتحقيق رسالتها.

وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراسة الدحدوح ( )2015حيث أظهرت وجود بع
في أماكن غير مناسبة بسبب ظروف طارئة لخدمة المنطقة المحيطة .

المدارس

في حين كانت أدنى الفقرات:
 الفقرة رقم (  )7والتي نصت على" :تتوفر في المادرسة طادمة ( )Wi-Fiيمكن استطادامها
في التواصل االجتمادي والتعلم " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%60.79وهي

درجة متوسطة حسب المحك المستخدم وتعزو الباحثة ذلك إلى:
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 قلة االستخدام األمثل للشبكة ( )Wi-Fiفي التعليم والتعلم ،فالسمة الغالبة عند األغلب هي
استخدام الشبكة في التواصل االجتماعي على مواقع التواصل ( الفيس بوك ،تويتر) .

 ضعف ثقة مديري المدارس بالمعلمين في استخدام الشبكة العنكبوتية ضمن المجال العلمي
والتعلمي واستخدامها في التسلية والتروي .

 الفقرة رقم (  ) 8والتي نصت على" :يتوفر في المادرسة مطتبر حاسوب مجهز يمكن من
طالله تنفيذ ادروس نموذجية" احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%69.15وهي

بدرجة كبيرة وتعزو الباحثة حصولها على درجة كبيرة إلى:


االهتمام بالوسائل والمباني العلمية مما يؤثر بشكل إيجابي على العملية التعليمية.

 رغم وجود مختبر للحاسوب في كل مدرسة خاصة إال أنه ال يستخدم في تنفيذ دروس
نموذجية في هذا المجال ،نظ اًر لنمطية التدريس في أغلب المدارس الخاصة ،وانحسار
مشاركتها في أنشطة الو ازرة أو المديرية المرتبطة بالموضوع ،وهذا ما يختلف مع ما جاءت

به دراسة نصار ( )2013ودراسة البلبيسي ( )2012التي أكدتا على حرص اإلدارة على
توفير كل اإلمكانات والتسهيالت لعامليها لضمان استم ارريتها ونجاحها ،فيما يتعلق بإجراء

التجارب العلمية وتوظيف تكنولوجيا التعليم.
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المجال ال الث :الحوافز والمكافآت
حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات

هذا المجال ،والجدول التالي يوض ذلك:

جادول رقم (: )24تحليل فكرات المجال ال الث (الحوافز والمكافآت)

وواجبات.
 4لدى المدرسة نظام واض مرتبط
بالحوافز والمكافآت.

 5يتالءم راتبي مع الوضع االقتصادي
ومستوى المعيشة في البلد.

المتوسي الحسابي

 1يتناسب الراتب مع ما أبذله من جهود

االنحراف المعيار

المعلمين.

3.246

0.001

1

متوسطة

0.000 -4.123 54.87 1.210 2.74

2

متوسطة

0.000 -4.884 53.60 1.274 2.68

3

متوسطة

0.000 -6.086 52.22 1.242 2.61

4

متوسطة

0.000

5

ضعيفة

الوزن النسبي

 3ترتبط المكافآت بكفاءة وأداء

قيمة t

ومبادراتي.

الكيمة االحتمالية

 2تقدم اإلدارة الشكر على إنجازاتي

الترتيب

م

64.07 1.220 3.20

47.04 1.175 2.35

10.728

ادرجة التكادير

الفكرات

 6تعتبر الحوافز والمكافآت مناسبة
مقارنة بالحوافز و المكافآت للمعلمين
في نفس المجال في المدارس

0.000 -9.924 46.56 1.316 2.33

6

ضعيفة

الحكومية والتابعة لوكالة الغوث.
جميع الفقرات

0.000 -6.440 53.06 1.048 2.65

متوسطة
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حيث تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ

المبينة في جدول رقم ( )24والذي يبين

استجابات أفراد العينة على فقرات المجال الثالث (الحوافز والمكافآت) بوزن نسبي ()%53.06
أي بدرجة متوسطة أقرب إلى الضعيفة مما يظهر أن الحوافز والمكافآت في المدارس الخاصة ال
تعطي للمعلمين حسب أدائهم وانجازاتهم وغير مرتبطة بنظام معين مما يقلل انتماء ووالء

المعلمين للمدرسة ،واتفقت هذه النتائ مع دراسة منصور ( )2016ودراسة المغربي ()2004
التي أكدت جميعها على أن مستوي التقدير لمجال (الحوافز والمكافآت) جاء بدرجة متوسطة.
أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
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 الفقرة رقم ( )2والتي نصت على" :تكادم اإلادارة الشكر دلى إنجازاتي ومباادراتي" احتلت
المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%64.07وهي بدرجة متوسطة وتعزو الباحثة ذلك إلى :
 وعى مديري المدارس الخاصة بأهمية التعزيز والشكر والتقدير للمعلمين على إنجازاتهم
ومبادراتهم وقدرتها العالية على تحقيق االستقرار واالنتماء للمدرسة ،وهذا أقل ما يقدم كنوع

من التشجيع والتحفيز في ظل تراجع التحفيز المادي.

 الفقرة رقم (  ) 3والتي نصت على" :ترتبي المكافآت بكفاءة وأاداء المعلمين" احتلت المرتبة
الثانية بوزن نسبي قدره ( )%54.87وهي بدرجة متوسطة:
 وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة أقرب إلى الضعيفة على ما نصت عليه الفقرة ،ويعزى

السبب في ذلك إلى ضعف رضا المعلمين عن نظام المكافآت ،وضعف ارتباط المكافآت –

إن وجدت -بكفاءة المعلمين نظ اًر لعدم وجود نظام يحدد مستوى الكفاءة أو نظام الحوافز
والمكافآت.

وكانت أادني الفكرات:
 الفقرة رقم ( )6والتي نصت على" :تعتبر الحوافز والمكافآت مناسبة مكارنة بالحوافز
والمكافآت للمعلمين في نفس المجال في المادارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث" احتلت
المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%46.56وهي بدرجة ضعيفة وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 أنه ال يوجد نظام معين للحوافز والمكافآت وعدم ربطها باألداء المميز للمعلمين في المدارس
الخاصة ،في ظل تدني األجور مقارنة بالمدارس األخرى.
 ضبابية نظام األمان الوظيفي للعاملين في المدرسة الخاصة والمرتبط بسنوات الخدمة
الطويلة.

 الفقرة رقم (  ) 5والتي نصت على" :يتالءم راتبي مع الوضع االقتصااد ومستوى المعيشة
في البلاد" احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%47.04وهي بدرجة ضعيفة
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 الراتب الذي يحصل عليه المعلمون بالمدارس الخاصة قليل جداً مقارنة براتب معلمي وكالة
الغوث الدولية وو ازرة التربية والتعليم ،رغم إلزام و ازرة التربية والتعليم لهذه المدارس بالحد
األدنى لألجور والذى ال يتالءم مع غالء المعيشة وارتفاع األسعار ،وتفشى ظاهرة البطالة.

وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراسة جوبتا وشارما  )2011( Sharma&Guptaالتي

أكدت على أن هناك رضا من قبل العاملين عن األجور والتعويضات.
148

المجال الرابع  :التحسين المستمر
حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات
هذا المجال ،والجدول التالي يوض ذلك:
جادول رقم (: )25تحليل فكرات المجال الرابع (التحسين المستمر)

 10يستطع المعلمون التكيف والتأقلم مع أي
تغيرات قد تط أر في المدرسة الخاصة.
4

تتعاون المدرسة مع المعلمين في وضع

2

تحافظ المدرسة على أسرار العمل المتعلقة

المعايير المستخدمة في تقويم إنجازاتهم.

بإخفاق بع
1

المعلمين.

المتوسي الحسابي

االجتماعية بشكل مستمر.

االنحراف المعيار

9

تحرص المدرسة على تحسين فاعليتها

الوزن النسبي

والمتبادل.

0.000 20.947 79.10 0.886 3.96

1

كبيرة

0.000 19.156 77.99 0.913 3.90

2

0.000 17.869 77.94 0.976 3.90

3

0.000 17.007 76.93 0.968 3.85

4

0.000 17.739 76.67 0.913 3.83

5

0.000 16.376 75.82 0.939 3.79

6

قيمة t

3

تساعد المدرسة المعلمين على التعلم الذاتي

الكيمة االحتمالية

6

تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية خاصة بها.

الترتيب

م

ادرجة التكادير

الفكرات

تشجع المدرسة المعلمين على توظيف
التكنولوجيا في العملية التعليمية قدر

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

0.000 12.671 73.86 1.064 3.69

7

اإلمكان .
7

تسعى المدرسة إلى تطوير أداء المعلمين من
خالل تنفيذ دورات وبرام تدريبية .

5

تسعى المدرسة إلى بناء شراكات استراتيجية

8

تزود المدرسة المعلمين بتقارير دورية توض

مع مؤسسات أخرى بهدف التطوير المستمر.
مستوى أدائهم.
جميع الفقرات

0.000 13.707 73.86 0.983 3.69

7

0.000 13.083 72.70 0.944 3.63

8

0.000

9

69.26 0.991 3.46

9.086

0.000 22.764 75.41 0.658 3.77
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كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

حيث تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ

المبينة في جدول رقم ( )25والذي يبين

استجابات أفراد العينة على فقرات المجال الرابع (التحسين المستمر) ،وقد تراوحت األوزان
النسبية بين ( )%79.10- 69.26بدرجات جميعها كبيرة.
حيث كانت أعلى فقرتين في هذا المجال:
 الفقرة رقم ( ) 6والتي نصت على "تسعى إلى تحكيق ميزة تنافسية طاصة بها" احتلت
المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%79.10وهي درجة كبيرة وتعزو الباحثة ذلك إلى :
 قناعة أفراد العينة بحرص االدارة المدرسية على الحفاظ على الموقع التنافسي للمدرسة وأن
الكفاءة واإلبداع من أهم العوامل المؤثرة على امتالكها للميزة التنافسية في ظل تزايد أعداد

المدارس الخاصة.

 الفقرة رقم (  ) 3والتي نصت على" :تساداد المادرسة المعلمين دلى التعلم الذاتي والمتباادل"
احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%77.99وهي بدرجة كبيرة وتعزو الباحثة ذلك

إلى:

 اهتمام االدارة المدرسية بالتعلم الذاتي والمتبادل بين المعلمين واعتباره األسلوب األنسب
بالتعلم لما يحقق من تعلم يناسب قدرة وسرعة ودافعية المعلم ،ويفس المجال للمعلمين على
تطبيق مبادراتهم وأفكارهم اإلبداعية لتصب في النهاية في مصلحة المدرسة وتميزها عن

غيرها.
وكانت أدنى الفقرات في هذا المجال:

 الفقرة رقم (  ) 8والتي نصت على" :تزواد المادرسة المعلمين بتكارير ادورية توضح مستوى

أاداكهم" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%69.26وهي بدرجة كبيرة أقرب إلى

المتوسطة ،ويعزى السبب في ذلك ،إلى:
 ضعف قناعة أفراد العينة

بالتقويم الذي يجريه المدير كونه ال يعطي التقدير المناسب

والمالئم ألعمالهم بصدق وموضوعية ،فقد ينتابها نوع من التمييز والتحيز العتبارات ليست

مهنية.
 وقد يعزى السبب إلى قلة إجراء اإلدارة المدرسية أصالً للتقارير الدورية إال في نهاية العام
الدراسي.

150

وهذا ما يتفق مع ما أوصت به دراسة المغربي ( )2004والتي كدت على أن أسلوب الرئيس

المباشر في اإلشراف والتقويم من أكثر أبعاد جودة حياة العمل التي مازالت في حاجة إلي تدعيم
اإلدارة.
وكانت أادنى الفكرات:
 الفقرة رقم (  ) 5والتي نصت على" :تسعى المدرسة إلى بناء شراكات استراتيجية مع

مؤسسات أخرى بهدف التطوير المستمر" احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره

( )%72.70وهي بدرجة كبيرة وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 تفكير إدارة المدرسة الخاصة بمستوى المدرسة مقارنة مع المدارس األخرى للوصول إلي
أفضل مستوي يجعلهم منشغلين عن الشراكة والتعاون مع المؤسسات األخرى.

 اهتمام إدارة المدرسة الخاصة بالتواصل مع المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة وتبادل
المصال

المشتركة معهم ،أو ضعف معرفة اإلدارة بجدوى الشراكات ودورها في تحقيق

التحسين المستمر.
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المجال الطامس  :الميزة التنافسية
حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات
هذا المجال ،والجدول التالي يوض ذلك:
جادول رقم (: )26تحليل فكرات المجال الطامس (الميزة التنافسية)

 1تهتم المدرسة بتحديد منافسيها
الحاليين والمحتملين.

 2تحرص المدرسة على معرفة إمكانيات
المنافسين وأهدافهم االستراتيجية.
 6تنفرد المدرسة بموارد يصعب تقليدها
من قبل مدارس خاصة أخرى
 4تدرك المدرسة األبعاد المحورية لكسب
المواقف التنافسية.
 3تجرى المدرسة مسحاً دورياً للبيئة
ومعرفة قدرات المنافسين.

جميع الفقرات

المتوسي الحسابي

المحلي من خالل التعليم المستمر.

االنحراف المعيار

 5تحرص المدرسة على رضا المجتمع

3.90

0.955

0.000 18.303 77.99

3

3.64

0.917

0.000 13.573 72.80

4

3.56

0.973

0.000 11.259 71.27

5

3.49

1.117

69.89

8.610

0.000

6

3.47

1.097

69.31

8.249

0.000

7

3.34

1.024

66.83

6.482

0.000

8

3.68

0.762

0.000 17.380 73.63

الوزن النسبي

التكيف والتوسع في خدماتها.

قيمة t

 8تتمتع المدرسة بقدرة عالية على

3.93

0.907

0.000 19.855 78.52

2
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الكيمة االحتمالية

إنجازاتها واالعتزاز بها.

الترتيب

 7تعمل المدرسة باستمرار للحفاظ على

4.12

0.878

0.000 24.848 82.43

1

ادرجة التكادير

م

الفكرات

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

متوسطة

كبيرة

حيث تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائ

المبينة في جدول رقم ( )26والذي يبين

استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الخامس (الميزة التنافسية) ،حيث تراوحت
األوزان النسبية بين ( )%66.83- 82.43%وهي بين الكبيرة والمتوسطة.
وقد كانت أعلى فقرتين في هذا المجال:
 الفقرة رقم (  )7والتي نصت على" :تعمل المادرسة باستمرار للحفاظ دلى إنجازاتها واالدتزاز
بها" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%82.43وهي درجة كبيرة وتعزو الباحثة

ذلك إلى :
 قناعة اإلدارة المدرسية بأن اإلنجازات التي تحققها المدرسة سبب رئيس من أسباب حصولها

علي الميزة التنافسية مقارنة بالمدارس األخرى ،نظ اًر الختالف نظرة الجمهور حول أداء

المدارس الخاصة.

 الفقرة رقم (  ) 8والتي نصت على" :تتمتع المادرسة بكادرة دالية دلى التكيف والتوسع في
طادماتها" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%78.52وهي بدرجة كبيرة وتعزو

الباحثة ذلك إلى:
 كون المدارس الخاصة تتميز عن المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية ومدارس و ازرة التربية
والتعليم فعليها التمتع بخدمات أفضل وقدرات أعلى.
 حرص مدير المدرسة على التوسع في الخدمات لما لها من القدرة على تحقيق االستقاللية
للمؤسسة التعليمية وتمتعها بالمرونة والتكيف العالية.

أادنى الفكرات

 الفقرة رقم (  ) 3والتي نصت على" :تجرى المادرسة مسحاً ادورياً للبيكة ومعرفة قادرات
المنافسين" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%66.83وهي بنسبة متوسطة وتعزو
الباحثة ذلك إلى:
 قلة خبرة مديري المدارس الخاصة بكيفية المس الدوري للبيئة وعدم اهتمامهم بالمنافسين
طالما أنهم يملكون سمعة طيبة للمدرسة ،أو ضعف معرفتهم بأساليب المقارنة المرجعية.

 قد ال تشمل المدرسة هيكالً تنظيمياً من المعلمين مسؤول عن تقييم المدرسة ومعرفة مستواها
بالنسبة للمدارس األخرى ومحاولتهم تقديم أفضل األساليب للتغلب عليها.
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 الفقرة رقم ( )4والتي نصت على" :تادرك المادرسة األبعااد المحورية لكسب المواقف
التنافسية" احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%69.31وهي بدرجة كبيرة وتعزو

الباحثة ذلك إلى:
 أن المفهوم السائد في المدارس الخاصة هو إدارة المواقف ،أكثر من دراسة األبعاد المؤثرة
على الموقع التنافسي.
 عدم اإلدراك لألبعاد الحرجة والمحورية في المؤسسة التعليمية ،واالفادة من مواردها النادرة
لتحقق التنافس مع المؤسسات التعليمية األخرى.
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اجابة السؤال الرابع:
ينص السؤال دلى " :هل توجاد هل توجاد فروق ذات اداللة احصاكية دناد مستو اداللة (0.05

≥  ) αبين متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لجوادة حياة العمل في مادارسهم تعزى إلى
المتغيرات( :الجنس  ،داداد سنوات الطادمة  ،التطصص األكااديمي) ؟"

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم التأكد من الفرضيات التالية:
الفرضية األولى /ال توجاد فروق ذات اداللة احصاكية دناد مستو اداللة ( ) α ≥ 0.05بين

متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لجوادة حياة العمل تعزى إلى متغير الجنس (معلم ،

معلمة).

جادول رقم (:)27نتاكج تحليل اطتبار  Tبين متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لجوادة حياة
العمل تبعاً لمتغير الجنس (  223معلمة  155 ،معلم)

المجال

قيمة T

الكيمة

االحتمالية

المتوسي
الحسابي
معلمة

معلم

العالقات االنسانية في المدرسة

3.145

0.002

3.84

3.58

البيئة المدرسية المادية اآلمنة

1.128

0.260

3.63

3.54

الحوافز والمكافآت

-0.244

0.807

2.64

2.67

التحسين المستمر

1.520

0.129

3.81

3.71

الميزة التنافسية

3.806

0.000

3.80

3.51

الدرجة الكلية (مستوي جودة حياة العمل)

2.332

0.020

3.61

3.46

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية " "1498ومستوى داللة  0.05تساوي 1.96

تم استخدام اختبار  Tالختبار الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجودة حياة
العمل يعزى إلى متغير الجنس والنتائ المبينة في جدول رقم ( )27والذي يبين أن قيمة T
المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي ( )2.332وهي أكبر من قيمة الجدولية والتي تساوي

( ،)1.96كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي ( )0.020وهي أقل من( )0.05مما
يدل على وجود فروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوي جودة حياة العمل يعزى
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إلى متغير الجنس(معلم  ،معلمة) .عند مستوى داللة إحصائية (  )   0.05والفروق لصال
فئة المعلمات وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 حساسية المعلمات اإلناث لطبيعة جودة الحياة العملية ،وممارستهن للترتيب واالحتياجات في
بيئة العمل أكثر من المعلمين الذكور ،واستشعارهن ألهمية األشياء التي قد تعتبر غير الزمة

عند بع

المعلمين.

 تركيز اإلناث على التواصل والعالقات االنسانية ،وتحقيق ذاتها عن طريق مشاركتها
االجتماعية ،وشعورها بالرضا عندما تقدم المساعدة في العمل أو تحقيق اإلنجاز مهما كان
نوعه أو حجمه .

وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراسة منصور ( )2016ودراسة الدحدوح ( )2015التي أكدت
جميعها على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وأيضاً تختلف مع ما

جاءت به دراسة البلبيسي ( )2012التي أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير الجنس لصال فئة الذكور.
الفرضية ال انية /ال توجاد فروق ذات اداللة احصاكية دناد مستو اداللة ( ) α ≥ 0.05بين

متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لجوادة حياة العمل تعزى لمتغير التطصص األكااديمي

(دلمي  ،إنساني  ،شردي )

جادول رقم (: )28نتاكج تحليل اطتبار تحليل التباين األحااد الطتبار الفروق بين متوسيات

ادرجات تكادير أفرااد العينة لمستو جوادة حياة العمل يعزى إلى التطصص األكااديمي ( دلمي ،
إنساني  ،شردي )

المتوسي الحسابي

الكيمة

المجال

قيمة F

العالقات االنسانية في المدرسة

1.690

0.186

البيئة المدرسية المادية اآلمنة

0.055

0.946

3.58

الحوافز والمكافآت

0.349

0.706

2.60

2.69

التحسين المستمر

0.622

0.537

3.72

3.80

3.82

الميزة التنافسية

1.203

0.301

3.61

3.73

3.76

الدرجة الكلية ( جودة حياة العمل)

0.075

0.928

3.53

3.56

3.57

االحتمالية

دلمي

إنساني

شردي

3.83

3.67

3.70

3.59

3.64
2.63

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية " "375 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.02

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد

العينة لجودة حياة العمل يعزى إلى متغير التخصص األكاديمي ( علمي  ،إنساني  ،شرعي )
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والنتائ المبينة في جدول رقم ( )28يظهر أن قيمة  Fالمحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة

تساوي ( ) 0.075وهي أقل من القيمة الجدولية والتي تساوي (  ،) 3.02كما أن القيمة
االحتمالية لجميع المجاالت تساوي (  )0.928وهي أكبر من( ) 0.05مما يدل على عدم

وجود فروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوي جودة حياة العمل يعزى لمتغير

التخصص األكاديمي الذي يدرسه المعلم ( علمي  ،إنساني  ،شرعي ) عند مستوى داللة
إحصائية (  )   0.05وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى.:

 مظاهر جودة حياة العمل ال تحتاج إلى تخصص معين للحكم على مدى توفرها من عدمه
رغم وجود بع

االحتياجات الخاصة ببع

التخصصات العلمية ،كالمختبرات العلمية .

وزرة التربية والتعليم ملزمة لجميع المدارس الخاصة واداراتها
 التعليمات اإلدارية الصادرة عن ا
وتعمم على الجميع وينفذها جميع المعلمين دون استثناء.

الفرضية ال ال ة /ال توجاد فروق ذات اداللة احصاكية دناد مستو اداللة ( ) α ≥ 0.05بين
متوسيات ادرجات تكادير أفرااد العينة لجوادة حياة العمل تعزى إلى داداد سنوات الطادمة( أقل من

 5سنوات  10-5 ،سنوات  ،أك ر من  10سنوات )

جادول رقم (: )29نتاكج تحليل اطتبار تحليل التباين األحااد الطتبار الفروق بين متوسيات
ادرجات تكادير أفرااد العينة لمستو جوادة حياة العمل تبعاً لمتغير سنوات الطادمة (أقل من 5
سنوات  10-5 ،سنوات  ،أك ر من  10سنوات )

المجال

قيمة F

الكيمة

المتوسي الحسابي
أقل من 5

من ()10 -5

أك ر من

سنوات

سنوات

10سنوات

3.440

0.033

3.89

3.64

3.72

البيئة المدرسية المادية اآلمنة

2.524

0.082

3.72

3.53

3.54

الحوافز والمكافآت

19.504

0.000

3.10

2.36

2.69

التحسين المستمر

1.740

0.177

3.86

3.74

3.70

الميزة التنافسية

2.447

0.088

3.75

3.59

3.78

6.143

0.002

3.71

3.45

3.54

العالقات االنسانية في
المدرسة

الدرجة الكلية (جودة حياة
العمل)

االحتمالية

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية " "375 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.02
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تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد

العينة لجودة حياة العمل يعزى إلى متغير سنوات الطادمة (أقل من  5سنوات  10-5 ،سنوات ،
أكثر من  10سنوات ) والنتائ المبينة في الجدول رقم ( )29والذي يبين أن قيمة  Fالمحسوبة

لجميع المجاالت مجتمعة تساوي (  ) 6.143وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي

( ،) 3.02كما أن القيمة االحتمالية لجميع المجاالت تساوي

(  ) 0.002وهي أقل من

( )0.05مما يدل على وجود فروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى جودة حياة
العمل يعزى إلى سنوات الخدمة (عند مستوى داللة إحصائية ( . )   0.05

جادول رقم (:)30اطتبار شفيه للفروق بين المتوسيات تبعاً لمتغير سنوات الطادمة

الفرق بين المتوسيات

أقل من  5سنوات

أقل من  5سنوات
 10-5سنوات

*-0.259

أكثر من  10سنوات

-0.166

 10-5سنوات

أك ر من  10سنوات

*0.259

0.166
-0.093

0.093

*توجد فروق بين المتوسطات دالة احصائية عند مستوى داللة 1.15

ويبين اختبار شفيه جدول رقم ( )30أن الفروق بين فئتي " أقل من  5سنوات " و "

 5-10سنوات " ولصال الفئة " أقل من  5سنوات " وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 بأن المعلمين ذوي سنوات الخدمة األقل ال ينتظرون من مدير المدرسة مستوى من األداء

والعالقات بنفس المستوى الذي ينتظره ويتوقعه ذوي سنوات الخدمة األعلى بحكم معايشتهم
للكثير من المديرين السابقين وخبرتهم بآليات العمل وكيف يجب أن تنجز ،وكذلك حداثة

تخرجهم ومواكبتهم لما هو جديد في مجال العمل ،وارتفاع مستوى دافعيتهم للعمل اكثر من
غيرهم.

وقد اختلف النتائ مع دراسة منصور ( )2016التي أثبتت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

لمستوي جودة حياة العمل يعزى إلى متغير سنوات الخدمة ،ويرجع هذا االختالف إلى اختالف
بيئة التطبيق.
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إجابة السؤال الطامس:
ينص السؤال دلى  " :هل توجاد دالقة ارتبايية اداللة احصاكياً دناد مستو () α ≥ 0.05

بين ادرجة تكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة مادير المادارس الطاصة للكياادة الموزدة وادرجة
تكاديرهم لجوادة حياة العمل؟"

ولإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من الفرضية التي تنص على :
" توجاد دالقة ارتبايية اداللة احصاكياً دناد مستو ( ) α ≥ 0.05بين ادرجة تكادير أفرااد
العينة لواقع ممارسة مادير المادارس الطاصة للكياادة الموزدة وادرجة تكاديرهم لجوادة حياة

العمل".

جادول رقم (:)31معامل االرتباي بين ادرجة تكادير أفرااد العينة لواقع ممارسة مادير المادارس
الطاصة للكياادة الموزدة وادرجة تكاديرهم لجوادة حياة العمل .حجم العينة = 378
األدمال
المتغيرات

رؤية المسكولية الممارسات الفنية

المادرسة المشتركة الكياادية والبرنامج
التعليمي

رؤية

معامل

المدرسة

االرتباط

المسئولية

معامل

المشتركة

االرتباط

الممارسات

معامل

القيادية
األعمال
الفنية
والبرنام

االرتباط

ممارسة
الكياادة

الموزدة

البيكة

العالقات

االنسانية المادرسية الحوافز التحسين
في

جوادة

الميزة

حياة

الماادية والمكافآت المستمر التنافسية

العمل

المادرسة اآلمنة

**0.634**0.613** 0.610** 0.281** 0.348** 0.680** 0.890**0.663** 0.785** 0.808

1
**

0.808

**

0.846 0.785

1

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0.708 0.638 0.691 0.351 0.445 0.706 0.922 0.742 0.846

1

معامل

االرتباط **0.784** 0.742** 0.663

0.734 0.619 0.666 0.372 0.470 0.798 0.956 0.784

1

**0.780**0.690** 0.689** 0.395** 0.595** 0.753** 0.867

التعليمي
ممارسة
القيادة

الموزعة

معامل
االرتباط

**

**

**

**

0.867 0.956 0.922 0.890

1

**

**

**

0.781 0.695 0.724 0.384 0.506 0.812

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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**

**

**

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجة تقدير أفراد العينة لواقع ممارسة

مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة ودرجة تقديرهم لجودة حياة العمل عند مستوى داللة (
 )   0.05والنتائ المبينة في الجدول ( )31يبين أن القيمة االحتمالية تساوي( )0.000وهي

أقل من(  ، )0.05مما يدل على وجود عالقة طردية موجبة قوية ذات داللة إحصائية بين
ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة وجودة حياة العمل من وجهه نظر المعلمين
حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون الكلي ( )0.781وتعزو الباحثة ذلك إلى :

 أن توزيع المهام اإلدارية من قبل مديري المدارس الخاصة مع المعلمين يزيد من جودة حياة
العمل ويدفعهم إلى اإلبداع واالبتكار .

 وجود األلفة والثقة بين مديري المدارس ومعلميهم ينشر أجواء الراحة والطمأنينة مما تزيد من
دافعيتهم للعمل وزيادة نسبة والئهم للمدرسة.

 توفر جودة حياة العمل في المدارس يعمل على تشجيع المعلمين على تطوير أدائهم بشكل
مستمر وتحمسهم لتحقيق أهداف المدرسة ورؤيتها.

 م ن المعلمين صالحيات كافية تتالءم مع قدراتهم ومؤهالتهم يشعر المعلمين بأن لهم قيمة
في العمل ودور فعال مما يزيد من إنتاجيتهم.

وتتفق نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة منصور ( )2016التي توصلت إلي وجود عالقة ارتباطية

موجبة ودالة احصائياً بين جودة حياة العمل لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بممارسة

المساءلة الذكية.

ولقد كان أقوي العالقات بين مجالي (العالقات االنسانية) و (الممارسات القيادية) حيث بلغ
معامل ارتباط بيرسون ( )0.798ويعزى السبب في ذلك إلى:
 حرص مديري المدارس على إنجاز األعمال القيادية واإلدارية بمشاركة العاملين مما يوطد
العالقات اإلنسانية الطيبة والمحفزة .

 اهتمام مديري المدارس لمشاركة العاملين وتوزيع المسؤولية بينهم ،لقدرتها على زيادة والئهم
للمؤسسة التعليمية التي يعملون بها  ،وحرصهم على تحقيق أهدافها ورسالتها على أكمل

وجه.

وكان أضعف العالقات بين مجالي (الحوافز والمكافآت) و (رؤية المدرسة) حيث بلغ معامل

االرتباط ( )0.281ويعزى السبب في ذلك إلى:
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 إجماع عينة الدراسة على عدم توفر رؤية واضحة للمدرسة ونظام للحوافز والمكافآت مما
يصعب على العاملين الشعور بالشفافية والمصداقية بينهم وبين المديرين.

 ضرورة االهتمام بنظام الحوافز والمكافآت في المدرسة وقدرتها على رفع معنويات العاملين،
وجعلهم أكثر حرصاً على تحقيق رؤية المدرسة.

النتاكج:
 -1درجة التقدير الكلية لممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة من وجهه نظر
المعلمين كانت عند وزن نسبي ( )%76.93أي بدرجة كبيرة ،وجاءت االستجابات على

المجاالت حسب الترتيب التنازلي على النحو التالي :رؤية المدرسة بوزن نسبي

( ،)%78.86المسئولية بوزن نسبي ( ،)%78.13األعمال الفنية والبرنام التعليمي بوزن
نسبي ( ،)%76.01الممارسات القيادية بوزن نسبي (.)%75.53

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي (  )   0.05بين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لمستوى جودة حياة العمل تعزى إلى متغير الجنس ومتغير التخصص األكاديمي،

في حين وجدت فروق تبعاً لمتغير سنوات الخدمة لصال الفئة ( أقل من  5سنوات ) .

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي (  )   0.05بين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة تعزي لمتغير الجنس وذلك لصال فئة

(المعلمات) ووفق متغير سنوات الخدمة لصال الفئة (أقل من  5سنوات) بينما لم توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي (  )   0.05بين متوسطات درجات التقدير تعزى

لمتغير التخصص األكاديمي .

 -4درجة التقدير الكلية لجودة حياة العمل من وجهه نظر المعلمين كانت عند وزن نسبي
( )%70.96أي بدرجة كبيرة  ،وجاءت االستجابات على المجاالت حسب الترتيب التنازلي
على النحو التالي  :التحسين المستمر بوزن نسبي (، )%75.41العالقات االنسانية في

المدرسة بوزن نسبي ( ،)%74.68مجال الميزة التنافسية بوزن نسبي ( ،)%73.63البيئة
المدرسية المادية اآلمنة بوزن نسبي ( ،)%71.84الحوافز والمكافآت بوزن نسبي

(.)%53.06

 -5وجود عالقة طردية موجبة قوية ذات داللة إحصائية بين درجة تقدير أفراد العينة لممارسة

مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة ودرجة تقديرهم مستوى جودة حياة العمل من وجهه
نظر المعلمين في محافظات غزة حيث بلغ معامل االرتباط (. )0.781
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التوصيات والمكترحات:
في ضوء نتاكج الادراسة ،وما توصلت إليه الادراسة من نتاكج ،توصى الباح ة بما يلي:
 -1تعميم نشرة علمية توض الخطوات اإلجرائية للقيادة الموزعة على جميع المدارس بغ
النظر عن مرحلتها أو جهات االشراف عليها ،بهدف نشر ثقافة القيادة الموزعة.

 -2اعادة النظر في نظام الحوافز والمكافآت في اتجاهي ( الو ازرة – المدير)( ،المدير – المعلم)
بحيث يتم التقدير لألعمال الريادية المستندة إلى الدليل العلمي لإلنجاز .

 -3تنظيم مجموعة من الدورات المشبعة بالتحفيز(مادياً – معنوياً) للمديرين بهدف توريث ما
تعلموه للمعلمين في المدارس في مجال القيادة الموزعة ،وتفعيل جودة حياة العمل.

 -4تشجيع مديري المدارس على إجراء مسوح ودراسات علمية توض معايير المنافسة والسمعة
السوقية .

 -5من المعلمين فرص كافية لممارسة أدوار قيادية تجعل منهم أشخاص مؤهلين وقادرين على
اإلدارة في المستقبل.

 -6مراعاة و ازرة التربية والتعليم لضرورة إشراك المديرين والمعلمين والطلبة وأولياء األمور
والمجتمع المحلي ،بوضع األهداف العامة للتعليم في محافظات غزة.

 -7عقد دورات تدريبية وورش عمل وأبحاث تربوية حول أهمية القيادة الموزعة وجودة حياة العمل
لمديري ومعلمي المدارس الخاصة.

 -8تفعيل وحدة االعتماد والجودة في و ازرة التربية والتعليم  ،لمتابعة وتقدير أداء مديري المدارس
الخاصة وتوضي

نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وتعديلها ،مع ضرورة نشر شروط

الجودة على موقعها االلكتروني .

تكترح الادراسة دلى الباح ين اجراء ادراسات ذات دالقة بموضوع الادراسة الحالية ،م ل :
 -1واقع ممارسة مديري المدارس الخاصة لإلدارة باالستثناء ،وعالقتها بجودة حياة العمل .
 -2درجة ممارسة االدارة المدرسية للمقارنة المرجعية وعالقتها بالميزة التنافسية.

 -3متطلبات استدامة الميزة التنافسية للمدارس الخاصة وعالقتها بالقيادة الموزعة.
 -4دراسة مماثلة في المدارس الخاصة في المحافظات الشمالية.
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يمصاا
 الكرآن الكريم.أوالً :المراجع العربية.
انياً :المراجع األجنبية.

يم جع

المصاادر والمراجع
-

الكرآن الكريم.

أوالً /المراجع العربية:
 -1إبن منظور ،جمال الدين( :)1976لسان العرب ،المطبعة األميرية ببوالق  ،القاهرة  ،مصر.
 -2أبو العال  ،ليلى (:)2013مفاهيم ورؤ في اإلادارة والكياادة التربوية  ،دار يافا العلمية
للنشر ،عمان  ،األردن.
 -3أبو حسب هللا  ،سامي( : )2014درجة ممارسة مديري مدارس وكاله الغوث الدولية للقيادة
الموزعة وعالقتها بمستوي الروح المعنوية لدي المعلمين ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.
 -4أبو زر ،أيمن ( :)2015درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة
الموزعة وعالقتها بمستوي الفاعلية الذاتية لدي معلميهم ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسالمية ،غزة.

 -5أبو شقفة ،كمال ( :)2014درجة ممارسة مديري اإلدارات التعليمية بمحافظات غزة للتقييم
والمتابعة وعالقتها بجودة العمل من وجهة نظر المشرفين ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -6األغا ،وفيق( :)2003دور القيادات اإلدارية في التطوير والتنمية اإلدارية ،المؤتمر السنو

العام الرابع في اإلادارة الكياادية اإلبادادية لتيوير وتنمية المؤسسات في الوين العربي

،دمشق  ،سوريا)16-13( ،أكتوبر.

 -7البراهيم ،سعاد ( :)2007القيادة التربوية الميدانية وأدوارها المأمولة في المدرسة ،ورقة دمل
مكادمة في اللكاء ال اني دشر لإلشراف التربو  ،جامعة تبوك  ،السعودية)14-12( ،مايو.

 -8البراوي ،نزار و باشيوة ،الحسن( :)2011إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة ،رسالة
ماجستير ،جامعة عمان ،األردن.

 -9البغدادي ،محمد ( :)2000العالقات االنسانية ودورها في تطوير األداء ،ورقة دمل مكادمة
إلى نادوة( اإلادارة المادرسية تجادياد وتجوياد) ،دائرة اإلشراف التربوي بو ازرة التربية والتعليم

المصرية ،القاهرة )12-13(،مايو.
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 -11البلبيسي ،أسامة ( :)2012جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين
في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 -11الجارودي ،ماجدة ( :)2011قياادة التحول في المنظمات مادطل إلى نظريات الكياادة ،
قرطبة للنشر والتوزيع ،الريا

 ،السعودية.

 -12الحربي ،محمد ( :)2014جوادة البيكة التعليمية في مشروع طاادم الحرمين الشريفين
لتيوير التعليم العام  ،الريا

 ،السعودية.

 -13الخضيري ،محسن( :)2001اإلادارة في اإلسالم ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
جدة ،السعودية.

 -14الدحدوح ،حسني ( :)2015جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية
بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى أدائهم ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 -15الدروبي  ،سليمان ( :)2006التحفيز دن يريق إادراك الذات ،دار عالم الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -16الزعبي ،حسن ( :)2005نظام المعلومات االستراتيجية ،دار وائل للطباعة والنشر،
عمان ،األردن.

 -17الزكي  ،أحمد عبد الفتاح وحماد  ،وحيد شاه بور (:)2011القيادة الموزعة أسسها

ومتطلبات تطبيقها في مدارس التعليم العام بمصر دراسة تحليلية ،مجلة كلية التربية ،جامعة

بور سعيد  ،العدد ،)2( 10ص .490-453
 -18الشتري  ،عبد العزيز (:)2010واقع ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة الريا
للقيادة الموزعة ،مجلة التربية ،العدد ( )28مايو ،جامعة الملك سعود ،الريا

 ،ص -53

.57

 -19الشماع ،خليل وآخرون ( :)2000نظرية المنظمة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
 -21الشهراني ،ندي(:)2010تطوير االداء بالمدارس الثانوية للبنات في ضوء مدخل القيادة
الموزعة تصور مقترح ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك خالد ،السعودية.

 -21الصيرفي ،محمد( :)2003إادارة المواراد البشرية -المفاهيم والمباادئ ،دار المناه
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 -22الطراونة ،هاني ( :)2013دلم المكتبات ومراكز المعلومات -الكياادة والمباادئ ،دار
يافا العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -23العامري ،صال

والغالبى ،طاهر ( :)2007اإلادارة الناجحة وتأ يرها دلى المناخ

المادرسي (بحث مياداني بشرقي الكادس ) ،القدس ،فلسطين.

 -24العجمي ،محمد ( :)2010الكياادة اإلادارية والتنمية البشرية ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -25العجمي ،محمد ( :)2008استراتيجيات اإلادارة الذاتية للمادرسة والصف  ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن.

 -26العرابيد ،نبيل ( :)2010دور القيادة التشاركية لمديريات التربية والتعليم في حل مشكالت
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 -27الفليت ،أالء( :)2013درجة ممارسة اإلدارة المدرسية للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر
معلمي المرحلة الثانوية في محافظات غزة وسبل تفعيلها ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -28المغربي ،عبد الحميد ( : )2007المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية المواراد البشرية،
المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،المنصورة  ،مصر.

 -29المغربي  ،عبد الحميد(:)2004جودة حياة العمل وأثرها في تنمية االستغراق الوظيفي
(دراسة ميدانية) ،مجلة جامعة الزقازيق ،العدد ، )2(11ص.9-37

 -31المليجي ،رضا ( :)2011معجم المصيلحات في اإلادارة التربوية والمادرسية ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،مصر،

 -31الهيتي ،خالد ( :)2008إادارة المواراد البشرية -االتجاهات الحادي ة في اادارة الجوادة،
دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -32آل ناجي  ،محمد ( : )1996التفاعل التنظيمي وأسلوب القيادة دراسة تجريبية على
عينة من طالب كلية التربية بجامعة الملك فيصل عن تأثير أساليب القيادة في جامعة العمل

 ،المجلة التربوية ،الكويت ،العدد  ،)10( 38مجلس النشر العلمي ،ص.52-1

 -33النجار ،يحيى و الطالع ،عبد الرؤوف (:)2015التفكير اإليجابي وعالقته بجودة الحياة
لدي العاملين بالمؤسسات األهلية بمحافظات غزة ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث(العلوم

االنسانية) ،مجلد.)2(29

 -34الهندي ،وحيد( :)2000تيوير المنظمات :تادطالت دلم السلوك لتحسين المنظمة،
معهد اإلدارة العامة ،الريا

 ،السعودية.
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 -35الهواسي  ،محمود ،البرزنجي  ،حيدر ( :)2014مباادئ دلم اإلادارة الحادي ة  ،دار
الكتب والوثائق  ،بغداد  ،العراق.

 -36الهيتي ،خالد ( :)2008إادارة المواراد البشرية االتجاهات الحادي ة في إادارة الجوادة ،دار
وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -37اليعقوبية  ،سوسن ( :)2014آليات مقترحة لتوظيف القيادة المدرسية الموزعة في تطوير

األداء المدرسي بمدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك

قابوس ،عمان ،األردن.

 -38بلحياح ،حسن ( :)2007نحو منظور جديد للقيادة التربوية بالمغرب القيادة الموزعة
كبديل جذري للقيادة الهرمية ،ضمن نادوة سنوية تنظمها الجمعية المغربية ألساتذة اللغة

االنجليزية ،جامعة األخوين بإفران ،المغرب)28( ،فبراير.

 -39توفيق ،عبد الرحمن ( :)2002إادارة المستكبل (الكياادة-التفكير –التسويق) ،مركز
الخبرات المهنية لإلدارة ،القاهرة ،مصر.

 -41جاد الرب ،سيد( :)2009موضودات إادارية متكادمة وتيبيكاتها في منظمات األدمال
الادولية  ،كلية التجارة اإلسماعيلية ،السويس ،مصر.

 -41جاد الرب ،سيد ( :)2008جوادة الحياة الوظيفية في منظمات األدمال العصرية ،دار
الفكر ،القاهرة ،مصر.

 -42حريم ،حسين( :)2003إادارة المنظمات -منظور كلي ،دار الحامد للنشر والتوزيع،
عمان،األردن.

 -43حسين ،عبد الفتاح ( :)2011برنامج الكياادة الفعالة ،المجموعة االستشارية العربية،
القاهرة ،مصر.
 -44حيران  ،عفاف ( :)2014جودة حياة العمل وعالقتها باإلبداع اإلداري دراسة ميدانية
بمؤسسة نفطال  GPLبسكرة ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر  ،الجزائر.

 -45خليفة  ،رندة ( :)2013درجة ممارسة مديري مدارس وكاله الغوث الدولية بمحافظات
غزة للقيادة الموزعة وآليات تفعيلها ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -46دسوقي ،نجالء( :)2015تأثير جودة حياة العمل على المهارات اإلدارية ألعضاء هيئة
التدريس ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلسكندرية ،مصر.

 -47دواني ،كمال ( :)2013الكياادة التربوية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -48راضي ،بهجت( :)2008العدالة التنظيمية وعالقتها بجودة حياة العمل في المجلس
القومي للرياضة ،مجلة البحوث االادارية ،المجلد ،)1(2ص .91-59
167

 -49رباح ،فايد ( :)2005الوظاكف الكياادية للتعليم  ،دار الكتاب الجامعي ،غزة  ،فلسطين.

 -51زويلف ،مهدي  ،العضايلة  ،علي ( :)1996إادارة المنظمة – نظريات وسلوك  ،دار
مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -51شبات ،جالل ( :)2011البرامج المعاصرة لجوادة حياة العمل في المؤسسات ،ندوة
لبرنام العلوم اإلدارية واالقتصادية ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة ،فلسطين)1( ،مارس.

 -52شريف ،طالل ( :)2004األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي  ،رسالة ماجستير،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الريا

 ،السعودية.

 -53شفيق ،محمد ( :)2009الكياادة تيبيكات العلوم السلوكية في مجال الكياادة ،نهضة
مصر للنشر ،القاهرة ،مصر.

 -54صال  ،أماني( :)2013واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

بجامعة سلمان بن عبد العزيز ،مجلة ادراسات دربية في التربية ودلم النفس(،)ASEP

المجلد،)2(39ص ،67-100اإلسكندرية.

 -55عبد الباقي ،صالح الدين ( :)2004السلوك الفعال في المنظمات ،الدار الجامعية،
االسكندرية ،مصر.

 -56عبوي ،زين ( :)2010ادور الكياادة التربوية وفي اتطاذ الك اررات االادارية ،دار الشروق،
عمان ،األردن .

 -57عبيد ،زيد( :)2011ادور الكياادة التربوية في اتطاذ الك اررات اإلادارية  ،دار الشروق
للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن.

-58

عبيدات ،ذوقان ،وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الخالق ،كايد( :)2001البحث العلمي،

مفهومه ،أادواته ،وأساليبه،دار الفكر ،عمان ،األردن.

 -59عراقي ،صالح ،مظلوم ،مصطفى ( :)2005فعالية برنام إرشادي لتحسين جودة الحياة
لدى الطالب المكتئبين ،مجلة كلية التربية ،جامعة طنطا ،العدد ،)2( 34مصر ،ص.33

 -61عليوة ،السيد(:)2001تحادياد االحتياجات التادريبية ،إيتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر.

 -61عياصرة ،الفاضل ،محمد( :)2006االتصال اإلادار وأساليب الكياادة اإلادارية ،دار
الحامد للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن.

 -62كشك ،محمد( :)1996مباادئ اإلحصاء واستطاداماتها في مجاالت الطادمة االجتمادية،
دار الطباعة الحرة ،اإلسكندرية ،مصر.

 -63كنعان ،نواف ( :)1982الكياادة اإلادارية  ،دار العلوم  ،الريا
168

 ،السعودية.

-64

لعويسات ،جمال الدين ( :)2005مباادئ اإلادارة ،دار همومة للطباعة والنشر والتوزيع،

أبو ظبي ،اإلمارات.

 -65ماضي ،خليل( :)2014جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي
للعاملين دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية ،رسالة ادكتوراه ،جامعة قناة السويس،

مصر.

 -66ماهر ،أحمد ( :)2007إادارة المواراد البشرية  ،الدار الجامعية اإلسكندرية  ،مصر.

 -67محمد ،طاهر ( :)1989مادى توافق السمات الكياادية مع المعايير اإلسالمية في
اطتيار الكاكاد التربو (ادراسة ميادانية) ،مكتبة جدة ،السعودية.

 -68مسعودان  ،أحمد ( :)2007اإلدارة المدرسية الرشيدة مجال من مجاالت الحكم الرشيد،
الملتكي الادور حول الحكم الراشاد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ،جامعة فرحان

عباس سطيف ،تنظيم قسم العلوم االجتماعية ،يومي ( )9-8أبريل ،الجزائر.

 -69مصطفي أحمد (  :) 1999إادارة الجوادة الشاملة واأليزو ادليل دمل كلية التجارة ،بنها،
الزقازيق ،مصر.

 -71منصور ،محمد ( :)2016جودة حياة العمل لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها
بدرجة ممارستهم للمساءلة الذكية ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 -71نجم ،نجم ( :)2011الكياادة اإلادارية في الكرن الواحاد والعشرين ،دار الصفاء للطباعة
والنشر ،عمان ،األردن.

 -72نصار  ،ايمان(:)2013جودة حياة العمل وأثرها على تنميه االستغراق الوظيفي (دراسة
مقارنة) ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -73محبوب ،راضية ( :)2014أثر القيادة الديمقراطية في أداء المورد البشري ،رسالة
ماجستير ،جامعة محمد خيضر-بسكرة ،الجزائر.

 -74و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ( :)1997اإلصادار األول ،السلطة الوطنية الفلسطينية،
فلسطين.

 -75و ازرة التربية والتعليم العالي ( :)2012تراطيص المؤسسات التعليمية الطاصة  :اللواكح،
و ازرة التربية والتعليم ،غزة ،فلسطين.
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مالحق الادراسة

ملحق رقم ()1
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعــــــة األزهــــــــــــر  /غــــــــــــــزة
دماادة الادراســـــــــــــــات العليــــــــــــا
كليــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــة
قســــــــــم أصـــــول التربيــــــــــــــــــــة

الموضوع  /تحكيم استبان
السيد/ة الدكتور/ة ......................................................:حفظه /ها هللا
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة

األزهر بعنوان  ":واقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة وعالقته بجودة حياة

العمل من وجهه نظر المعلمين في محافظات غزة" .بهدف تحديد العالقة بين درجة تقدير

أعضاء معلمي المدارس الخاصة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة الموزعة ،ودرجة تقديرهم لجودة
حياة العمل  .ولهذا الغر

أعدت الباحثة استبانتين.

األولي  /لقياس واقع ممارسة القيادة الموزعة وتتكون من ( )39فقرة موزعة على ( )4مجاالت
هي  ( :رؤية المدرسة ،المسئولية المشتركة ،الممارسات القيادية ،األعمال الفنية والبرنام

التعليمي ).

الثانية  /لتحديد درجة تقدير أفراد العينة لجودة حياة العمل وتتكون من ( )42فقرة موزعة على

( )5مجاالت هي ( :العالقات االنسانية ،البيئة المدرسية المادية اآلمنة ،الحوافز والمكافآت،
التحسين المستمر ،الميزة التنافسية).
ونظ اًر لما تتمتعون به من مكانة تربوية وخبرة في المجال يرجى التكرم بتحكيم األداة وابداء رأيكم

فيها من خالل:

 -مدي انتماء الفقرات للمجاالت المذكورة.

 وضوح الفقرات للمجاالت وسالمة صياغتها. -اضافة أو حذف ما ترونه مناسباً.

وتفضلوا بكبول فاكق االحترام
الباح ة
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أوالً  /البيانات األولية:
 .1الجنس :

 .2الادرجة العلمية :

ذكر

أنثى
بكالوريوس

 .3التطصص األ كااديمي :

علمي

 .4سنوات الطبرة  :أقل من  5سنوات

دراسات عليا
إنساني

شرعي

من ( ) 10 -5سنوات

أكثر من 10سنوات

انياً /استبانة الكياادة الموزدة
القيادة الموزعة هي " :المشاركة في القيادة داخل المؤسسة ويمكن النظر إليها اعتبارها ايماناً
بفكرة الفريق القيادي واالعتقاد بأن السلطة أو القيادة ينبغي أال ترتكز في يد شخص واحد بل

تصب متاحة للجميع  ،كما تقوم فكرة القيادة الموزعة على حاجة المؤسسات التربوية إلى المزيد

من القيادة عن ذي قبل ألنها أصبحت أماكن أكثر تعقيداً في إدارتها وقيادتها بما يدعو إلى نبذ
أساليب القيادة التقليدية التي ترتكز على فكرة القائد األوحد  ،وتبنى أساليب قيادية أكثر

ديمقراطية" .
م

منتمية

الفكرة

غير منتمية مناسبة غير مناسبة مالحظات

أوالً :رؤية المادرسة هي " :قادرة مادير المادرسة دلى تكاديم صورة للمستكبل يسعى للوصول إليها مع المعلمين من
طالل اليموح لسعيهم للتطييي والتيوير في المادرسة".

1

يحدد مدير المدرسة بالتشارك معنا رؤية واضحة

2

يربط رؤية وأهداف المدرسة بالمبادئ التربوية

3

يوض

لنا آليات بعيدة األجل للوصول إلى تحقيق

4

يقدم صورة مستقبلية واحدة لما ينبغي أن تكون

5

يوض لنا طبيعة التكامل والتنسيق بين المبادرات

6

يساعدنا في ادراك الوظيفة األساسية للمدرسة

للمدرسة.

للمجتمع المحلي .
مصلحة المدرسة.

عليه المدرسة في المستقبل.

المرتبطة بالرؤية ومصلحة المدرسة الخاصة.
الخاصة.
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7

يوظف الفرص المتاحة لتحقيق رؤية المدرسة
الخاصة.

8

يقترح رؤية المدرسة بما يتوافق مع مطالب و
حاجات المعلمين .

9

يتحدث بقناعة راسخة عن أولويات العمل لتحقيق
رؤية المدرسة.

انياً :المسكولية المشتركة هي  ":مشاركة مادير المادرسة العاملين في المؤسسة في دملية صنع واتطاذ الك اررات

وآليات العمل المشترك ".
1

يترك المجال للمعلمين للمشاركة في برام طوعية
لها عالقة برؤية المدرسة.

2

يشجع المعلمين على قيادة األنشطة المدرسية
المختلفة.

3

يحدد بالتشارك آلية التواصل بين المدرسة واألسرة
بشكل واض .

4

ارت التغيير في البرام
يستند عند اتخاذ قر ا

5

يأخذ في االعتبار وجهات النظر المختلفة عند حل

6

يسخر البيانات الالزمة بهدف تحسين المستوي

7

يطلب من المعلمين تبرير آراءهم ومقترحاتهم بشكل

8

يتابع باهتمام تحقيق األهداف المرتبطة بالنمو

التعليمية على نتائ التقييم المدرسي.

المشكالت واتخاذ الق اررات.
العام للمدرسة.
منطقي.

المهني والتربوي للمعلمين.

ال اً :الممارسات الكياادية هي  ":ادرجة ممارسة مادير المادرسة لمظاهر الكياادة مع معلميه".

1

يتي الفرصة للمعلمين إلثبات قدراتهم في احداث

2

بناء على
يعمل على تعديل الممارسات القيادية ً
التغذية الراجعة لنتائ األنشطة.

التغيير المنشود.
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3

يوفر للمعلمين فرص لتطوير المهني الذي يتفق مع
رؤية المدرسة وأهدافها .
األدوار

4

يوفر للمعلمين الجدد فرصاً لشغل بع

5

يوزع المهام اإلدارية على المعلمين بشفافية .

6

يمن فرصاً كافية للمعلمين إلظهار ابداعاتهم.

القيادية في المدرسة .

7

يعزز القدرات الفردية والجماعية للمعلمين إلنجاز

العمل .
8

ينم المعلمين حرية التعبير عن أفكارهم ومبادراتهم
االبداعية.

9

يسم للمعلمين بتجريب أفكارهم الجديدة.

 10يعمل على استقطاب المعلمين ذوى المواهب
والقدرات العالية.
 11يحرص على العمل بروح الفريق الواحد.
 12يفو

بع

المدرسة.

من صالحياته للمعلمين في قيادة

 13يمن المعلمين مجاالً من االستقاللية والحرية في
طريقه إنجاز المهام الموكلة إليهم.

رابعاً :األعمال الفنية والبرنام التعليمي ":هي األعمال االبداعية التي يقوم بها المدير بجانب األعمال اإلدارية لتحسين

العملية التعليمية بمشاركة المعلمين".

1

يشارك مدير المدرسة المعلمين في بناء الخطط

والبرام المدرسية .
2

يتابع خطوط السير العريضة المشتركة والموحدة
للمعلمين .

3

يتابع اللجان المدرسية ويقدم لها التغذية الراجعة من
خالل التقويم المستمر.

4

ينفذ ورش عمل ودراسات وأبحاث تربوية بهدف
توجيه وتطوير موارد المدرسة.

5

يوفر كل اإلمكانات المادية لألنشطة والبرام
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واألعمال الي يحتاجها المعلمين.
6
7

يظهر حماساً حقيقياً أثناء القيام بالمهام القيادية.

يعزز الفعاليات واألنشطة التي تظهر التنافس.

8

يعمم على المعلمين انجازات المبدعين منهم

لالستفادة.

ال اً /استبانة جوادة حياة العمل
جودة حياة العمل هي " :مجموعة األنظمة والعمليات التي تنفذها المدرسة بهدف تطوير وتحسين
الحياة الوظيفية للمعلم وتحديد العالقة بين المعلم وبيئته من خالل البعد االنساني والتي تظهر

بمجملها الرضا العام عن األداء"
م

الفكرة

مناسبة غير مناسبة منتمية غير منتمية مالحظات

أوالً :العالقات االنسانية في المادرسة هي " :قادرة مادير المادرسة دلى احترام جميع العاملين معه ،واالهتمام بمشكالتهم
وتكاديم العون لهم ،واشعار كل موظف بانه محور اهتمامه".

1

يجتهد ليسود جو من األلفة والتفاهم واالحترام
المتبادل بين المعلمين .

2

يشارك المعلمين في المناسبات الخاصة لهم(
األفراح -األحزان) .

3

يبادر إلى اقتراح أنشطة ترفيهية جماعية .

4

ُيشعر المعلمين بأنهم محور اهتمامه ويتعامل معهم
بكل ود واحترام متبادل.

5

يعامل مدير المدرسة المعلمين بعدالة وانصاف.

6

يراعي الظروف االقتصادية واالجتماعية للمعلمين.

7

يحافظ على عالقات وطيدة مع أولياء األمور.

8

ينظم زيارات ميدانية برفقة المعلمين إلى مؤسسات

9

يحافظ على بناء جسور الثقة مع المدارس

شريكة.

الحكومية والتابعة لوكالة الغوث.

انياً :البيكة المادرسية الماادية اآلمنة هي ":البيكة التي تتفادل فيها الظروف النفسية واالجتمادية والعوامل البيكية

المسانادة في المادرسة  ،وتشمل العالقات والمرافق واالمكانات والظروف المحيية".
181

1

تتوفر للمعلمين التقنيات والوسائل المعينة الالزمة
إلنجاز العمل.

2

يتسع المجال لتطوير أساليب مستحدثة مرتبطة
بالتطوير المهني .

3

توفر المدرسة

عناصر األمن والحماية من

األخطار المهنية ( اطفائيات ،اسعافات أولية ).
4

موقع المدرسة بعيد عن مصادر التلوث و الروائ

الكريهة .

بصحة وسالمة المعلمين.

5

هناك اهتمام واض

6

تحرص المدرسة على إتباع المعلمين إجراءات
الوقاية و السالمة أثناء العمل .

7

تتوفر في المدرسة خدمة ( )Wi-Fiيمكن
استخدامها في التواصل االجتماعي والتعلم .

8

في المدرسة مختبر حاسوب مجهز يمكن من
خالله تنفيذ دروس نموذجية.

9

في المدرسة مساحات خضراء ومالعب كافية
لممارسة النشاطات المختلفة.

ال اً :الحوافز والمكافآت هي ":مجمودة الكيم الماادية ،أو المعنوية ،التي تكادم إلى العاملين ،مكابل تحسين أاداكهم أو

سلوكهم في العمل أو زياادة إنتاجهم".
1

يتناسب الراتب مع ما أبذله من جهود وواجبات.

2

تقدم اإلدارة الشكر لي على انجازاتي ومبادراتي.

3

ترتبط المكافآت بكفاءة وأداء المعلمين.

4

لدى المدرسة نظام واض

5

يتالءم راتبي مع الوضع االقتصادي ومستوي

6

تعتبر الحوافز و المكافآت مناسبة مقارنة بالحوافز

والمكافآت.

مرتبط بالحوافز

المعيشة في البلد.

و المكافآت للمعلمين في نفس المجال في المدارس

الحكومية والتابعة لوكالة الغوث.
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رابعاً :التحسين المستمر هي ":قادرة مادير المادرسة دلى تحفيز العاملين والوصول إلى مستو تحسين معين من أاداء
بشكل مستمر ويموح".

1

تشجع المدرسة المعلمين على توظيف التكنولوجيا
في العملية التعليمية قدر االمكان .

2

تحافظ المدرسة على أسرار العمل المتعلقة بإخفاق
بع

3

المعلمين.

تساعد المدرسة المعلمين على التعلم الذاتي
والمتبادل.

4

تتعاون المدرسة مع المعلمين لوضع المعايير
المستخدمة في تقويم انجازاهم.

5

تسعى المدرسة إلى بناء شراكات استراتيجية مع
مؤسسات أخرى بهدف التطوير المستمر.

6

تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية خاصة بها.

7

تسعى المدرسة إلى تطوير أداء المعلمين من خالل
تنفيذ دورات وبرام تدريبية .

8

تزود المدرسة المعلمين بتقارير دورية توض
مستوى أدائهم.

9

تحرص المدرسة على تحسين فاعليتها االجتماعية
بشكل مستمر.

 10يستطع المعلمين التكيف والتأقلم مع أي تغيرات قد
تط أر في المدرسة الخاصة.
طامساً :الميزة التنافسية هي ":است مار المادرسة لنكاي قوتها الاداطلية في أاداء األ نشية الطاصة بحيث تتولاد قيمة ال
يستييع المنافسون تحكيكها في أاداكهم ألنشيتهم".

1

تهتم المدرسة بتحديد منافسيها الحاليين والمحتملين.

2

تحرص إدارة المدرسة على معرفة امكانيات
المنافسين وأهدافهم االستراتيجية.

3

تقوم المدرسة بمس

دوري للبيئة ومعرفة قدرات

المنافسين.
4

تدرك المدرسة األبعاد المحورية لكسب المواقف
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التنافسية.
5

تحرص المدرسة على رضا المجتمع المحلي من

6

تنفرد المدرسة بموارد يصعب تقليدها من قبل

7

تعمل المدرسة باستمرار للحفاظ على انجازاتها

8

لدى المدرسة قدرة عالية على التكيف والتوسع في

خالل التعليم المستمر.
مدارس خاصة أخرى
واالعتزاز بها.
خدماتها.

شك ارً لتعاونكم معنا
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ملحق رقم ()2
أسماء السادة المحكمين (أصول تربية – إحصاء )*
الرقم

االسم

مكان العمل

الرتبة العلمية

1

اد .فايز دلي األسواد

جامعة األ زهر -غزة

أستاذ مشارك /أصول التربية

2

اد .دلي حسن أبو زياد

جامعة األزهر -غزة

أستاذ مشارك /إحصاء

3

أاد .فؤااد دلي العاجز

الجامعة اإلسالمية

أستاذ /أصول التربية

4

أاد .محمواد طليل أبو ادف

الجامعة اإلسالمية

أستاذ /أصول التربية

5

أاد .فايز شلادان

الجامعة اإلسالمية

أستاذ مشارك /أصول التربية

6

اد .إيااد الادجني

الجامعة اإلسالمية

أستاذ مساداد /أصول التربية

7

اد .زيااد دلي الجرجاو

جامعة الكادس المفتوحة

أستاذ /أصول التربية

8

اد .محمواد ابراهيم طلف هللا

جامعة األقصى

أستاذ مشارك /أصول التربية

9

اد .رنادة شرير

جامعة األقصى

أستاذ مساداد /أصول التربية

10

اد .راكاد الحجار

جامعة األقصى

أستاذ مشارك /أصول التربية

11

اد .دباد الكريم إسماديل

جامعة غزة

أستاذ مساداد /أصول التربية

*تم ت ت ب أ ماء يمحكم ن ح ب مكان يعم .
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ملحق رقم ()3
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعــــــة األزهــــــــــــر  /غــــــــــــــزة
دماادة الادراســـــــــــــــات العليــــــــــــا
كليــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــة
قســــــــــم اصـــــول التربيــــــــــــــــــــة

الموضوع  /تيبيق استبانة
األخ/األخت المعلم/ة الفاضل/ة ...............................................:حفظه /ها هللا
السالم دليكم ورحمة هللا وبركاته
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في

التربية من جامعة األزهر بعنوان  ":واقع ممارسة مادير المادارس الطاصة للكياادة الموزدة
ودالقته بجوادة حياة العمل من وجهه نظر المعلمين في محافظات غزة" .بهدف تحديد

العالقة بين درجة تقدير أعضاء معلمي المدارس الخاصة لواقع ممارسة مديريهم للقيادة
الموزعة ،ودرجة تقديرهم لجودة حياة العمل  .ولهذا الغر

أعدت الباحثة استبانتين.

األولي  /لقياس واقع ممارسة القيادة الموزعة وتتكون من ( )39فقرة موزعة على ()4
مجاالت هي  ( :رؤية المدرسة ،المسئولية المشتركة ،الممارسات القيادية  ،األعمال الفنية

والبرنام التعليمي ).

الثاني  /لتحديد درجة تقدير أفراد العينة لجودة حياة العمل وتتكون من ( )42فقرة موزعة

على ( )5مجاالت هي:

( العالقات االنسانية في المدرسة  ،البيئة المدرسية المادية اآلمنة ،الحوافز والمكافآت

،التحسين المستمر  ،الميزة التنافسية).

 يرجى التكرم بتعبئة االستبانة في ضوء الواقع الفعلي لما ترونه مناسباً .علماً بأن هذهالبيانات والمعلومات لن تستخدم إال ألغ ار

البحث العلمي فقط.

وتفضلوا بكبول فاكق االحترام

الباح ة
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أوالً  /البيانات األولية:
 -1الجنس :

أنثى

 -2التطصص األكااديمي :

ذكر
علمي

 -3سنوات الطادمة  :أقل من  5سنوات

شرعي

إنساني
من ( ) 10 -5سنوات

أكثر من 10سنوات

انياً /استبانة الكياادة الموزدة
القيادة الموزعة هي " :المشاركة في القيادة داخل المؤسسة ،ويمكن النظر إليها باعتبارها ايماناً
بفكرة الفريق القيادي واالعتقاد بأن السلطة أو القيادة ينبغي أال ترتكز في يد شخص واحد بل
تصب متاحة للجميع  ،كما تقوم فكرة القيادة الموزعة على حاجة المؤسسات التربوية إلى المزيد

من القيادة عن ذي قبل ألنها أصبحت أماكن أكثر تعقيداً في إدارتها وقيادتها بما يدعو إلى نبذ

أسال يب القيادة التقليدية التي ترتكز على فكرة القائد األوحد  ،وتبنى أساليب قيادية أكثر
ديمقراطية" .
م

ادرجة التوافر

الفكرة

كبيرة جاداً كبيرة

متوسية ضعيفة

ضعيفة جاداً

أوالً :رؤية المادرسة هي " :قادرة مادير المادرسة دلى تكاديم صورة للمستكبل الذى يسعى للوصول إليه مع المعلمين
كونه اليموح لسعيهم للتطييي والتيوير في المادرسة".

1

يحدد مدير المدرسة بالتشارك معنا رؤية واضحة

2

يربط رؤية وأهداف المدرسة بالمبادئ التربوية

3

يوض

لنا آليات بعيدة األجل للوصول إلى

4

يقدم صورة مستقبلية واحدة لما ينبغي أن تكون

5

يوض لنا طبيعة التكامل والتنسيق بين المبادرات

6

يساعدنا في ادراك الوظيفة األساسية للمدرسة

7

يوظف الفرص المتاحة لتحقيق رؤية المدرسة

للمدرسة.

للمجتمع المحلي .

لتحقيق مصلحة المدرسة.

عليه المدرسة في المستقبل.

المرتبطة بالرؤية ومصلحة المدرسة الخاصة.
الخاصة.

187

الخاصة.
8

يقترح رؤية المدرسة بما يتوافق بين مطالب

9

يتحدث بقناعة راسخة عن أولويات العمل لتحقيق

وحاجات المعلمين .

رؤية المدرسة.

انياً :المسكولية المشتركة هي  ":مشاركة مادير المادرسة العاملين في المادرسة الطاصة في دملية صنع واتطاذ

الك اررات وآليات العمل المشترك ".
1

يترك المجال للمعلمين للمشاركة في برام طوعية

2

يشجع المعلمين على قيادة األنشطة المدرسية

3

يحدد بمشاركة المعلمين آلية التواصل بين المدرسة

4

ارت التغيير في البرام
يستند عند اتخاذ قر ا

5

يأخذ في االعتبار وجهات النظر المختلفة عند حل

6

يسخر البيانات الالزمة بهدف تحسين المستوي

7

يطلب من المعلمين تبرير آرائهم ومقترحاتهم بشكل

8

يتابع باهتمام تحقيق األهداف المرتبطة بالنمو

لها عالقة برؤية المدرسة.
المختلفة.

واألسرة بشكل واض .

التعليمية على نتائ التقييم المدرسي.

المشكالت واتخاذ الق اررات.
العام للمدرسة.
منطقي.

المهني والتربوي للمعلمين.

ال اً :الممارسات الكياادية هي  ":ادرجة ممارسة مادير المادرسة لمظاهر الكياادة مع معلميه".

1

يتي الفرصة للمعلمين إلثبات قدراتهم في إحداث

2

بناء على التغذية الراجعة
ٌ
يعدل الممارسات القيادية ً
لنتائ األنشطة.

3

يوفر للمعلمين فرصاً للتطوير المهني الذي يتفق

التغيير المنشود.
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مع رؤية المدرسة وأهدافها .
4

يوفر للمعلمين الجدد فرصاً لشغل بع

5

يوزع المهام اإلدارية على المعلمين بشفافية .

6

يمن فرصاً كافية للمعلمين إلظهار ابداعاتهم.

القيادية في المدرسة .

األدوار

7

يعزز القدرات الفردية والجماعية للمعلمين إلنجاز

8

يمن المعلمين حرية التعبير عن أفكارهم ومبادراتهم

9

يسم للمعلمين بتجريب أفكارهم الجديدة.

العمل .

االبداعية.

 10يعمل على استقطاب المعلمين ذوى المواهب
والقدرات العالية.

 11يحرص على العمل بروح الفريق الواحد.
 12يفو

بع

من صالحياته للمعلمين في قيادة

المدرسية .
 13يمن المعلمين مجاالً من االستقاللية والحرية في
طريقة إنجاز المهام الموكلة إليهم.

 14يستطيع المعلمين العمل ضمن الفرق التعاونية.
رابعاً :األدمال الفنية والبرنامج التعليمي ":هي األدمال االبادادية التي يكوم بها المادير بجانب األدمال اإلادارية

لتحسين العملية التعليمية بمشاركة المعلمين".

1

يشرك مدير المدرسة المعلمين في بناء الخطط
والبرام المدرسية .

2

يتابع خطوط السير العريضة المشتركة والموحدة
للمعلمين .

3

يتابع اللجان المدرسية ويقدم لها التغذية الراجعة من
خالل التقويم المستمر.

4

ينفذ ورش عمل ودراسات وأبحاث تربوية بهدف
توجيه وتطوير موارد المدرسة.

5

يجتهد في توفير اإلمكانات المادية لألنشطة
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واألعمال التي يحتاجها المعلمون.

والبرام
6
7

يظهر حماساً حقيقياً أثناء القيام بالمهام القيادية.
يعزز الفعاليات واألنشطة التي تظهر التنافس.

8

يعمم على المعلمين إنجازات المبدعين منهم لإلفادة

منها.

ال اً /استبانة جوادة حياة العمل
جودة حياة العمل هي " :مجموعة األنظمة والعمليات التي تنفذها المدرسة بهدف تطوير وتحسين
الحياة الوظيفية للمعلم وتحديد العالقة بين المعلم وبيئته من خالل البعد االنساني والتي تظهر

بمجملها الرضا العام عن األداء"
م

الفكرة

ادرجة التوافر
كبيرة جاداً

كبيرة

متوسية

ضعيفة

ضعيفة جاداً

أوالً :العالقات االنسانية في المادرسة هي " :قادرة مادير المادرسة دلى احترام جميع العاملين معه ،واالهتمام بمشكالتهم
وتكاديم العون لهم ،واشعار كل موظف بانه محور اهتمامه".

1

يجتهد مدير المدرسة ليسود جو من األلفة والتفاهم
واالحترام المتبادل بين المعلمين .

2

يشارك المعلمين في المناسبات الخاصة لهم

3

يبادر إلى اقتراح أنشطة ترفيهية جماعية للمعلمين.

4

يشعر المعلمين بأنهم محور اهتمامه ويتعامل معهم

(األفراح -األحزان) .

بكل ود واحترام متبادل.
5

يعامل مدير المدرسة المعلمين بعدالة وانصاف.

6

يراعي الظروف االقتصادية واالجتماعية للمعلمين.

7

يحافظ على عالقات وطيدة مع أولياء األمور.

8

ينظم زيارات ميدانية برفقة المعلمين إلى مؤسسات

9

يحافظ على بناء جسور الثقة مع المدارس الحكومية

شريكة.

والتابعة لوكالة الغوث.
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انياً :البيكة المادرسية الماادية اآلمنة هي ":البيكة التي تتفادل فيها الظروف النفسية واالجتمادية والعوامل البيكية

المستنادة في المادرسة  ،وتشمل العالقات والمرافق واالمكانات والظروف المحيية ".
1

تتوفر للمعلمين التقنيات والوسائل المعينة الالزمة
إلنجاز العمل.

2

يتسع المجال لتطوير أساليب مستحدثة مرتبطة
بالتطوير المهني .

3

توفر المدرسة عناصر األمن والحماية من
األخطار المهنية ( إطفائيات ،إسعافات أولية ).

4

موقع المدرسة بعيد عن مصادر التلوث والروائ
الكريهة .
بصحة المعلمين وسالمتهم.

5

هناك اهتمام واض

6

تحرص المدرسة على إتباع المعلمين إجراءات
الوقاية و السالمة أثناء العمل .

7

تتوفر في المدرسة خدمة ( )Wi-Fiيمكن
استخدامها في التواصل االجتماعي والتعلم .

8

يتوفر في المدرسة مختبر حاسوب مجهز يمكن
من خالله تنفيذ دروس نموذجية.

9

تتوفر في المدرسة مساحات خضراء ومالعب
كافية لممارسة النشاطات المختلفة.

ال اً :الحوافز والمكافآت هي ":مجمودة الكيم الماادية ،أو المعنوية ،التي تكادم إلى العاملين ،مكابل تحسين أاداكهم أو

سلوكهم في العمل أو زياادة إنتاجهم".
1

يتناسب الراتب مع ما أبذله من جهود وواجبات.

2

تقدم اإلدارة الشكر على إنجازاتي ومبادراتي.

3

ترتبط المكافآت بكفاءة وأداء المعلمين.

4

لدى المدرسة نظام واض

5

يتالءم راتبي مع الوضع االقتصادي ومستوى

6

تعتبر الحوافز والمكافآت مناسبة مقارنة بالحوافز

والمكافآت.

مرتبط بالحوافز

المعيشة في البلد.
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والمكافآت للمعلمين في نفس المجال في المدارس
الحكومية والتابعة لوكالة الغوث.
رابعاً :التحسين المستمر هي ":قادرة مادير المادرسة دلى تحفيز العاملين والوصول إلى مستو تحسين معين من أاداء
بشكل مستمر ويموح".

1

تشجع المدرسة المعلمين على توظيف التكنولوجيا
في العملية التعليمية قدر اإلمكان .

2

تحافظ المدرسة على أسرار العمل المتعلقة بإخفاق
بع

3

المعلمين.

تساعد المدرسة المعلمين على التعلم الذاتي
والمتبادل.

4

تتعاون المدرسة مع المعلمين في وضع المعايير
المستخدمة في تقويم إنجازاتهم.

5

تسعى المدرسة إلى بناء شراكات استراتيجية مع
مؤسسات أخرى بهدف التطوير المستمر.

6

تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية خاصة بها.

7

تسعى المدرسة إلى تطوير أداء المعلمين من
خالل تنفيذ دورات وبرام تدريبية .

8

تزود المدرسة المعلمين بتقارير دورية توض
مستوى أدائهم.

9

تحرص المدرسة على تحسين فاعليتها االجتماعية
بشكل مستمر.

 10يستطع المعلمون التكيف والتأقلم مع أي تغيرات قد
تط أر في المدرسة الخاصة.
طامساً :الميزة التنافسية هي ":است مار المادرسة لنكاي قوتها الاداطلية في أاداء األنشية الطاصة بحيث تتولاد قيمة ال
يستييع المنافسون تحكيكها في أاداكهم ألنشيتهم".

1

تهتم

المدرسة

بتحديد

منافسيها

الحاليين

والمحتملين.
2

تحرص المدرسة على معرفة إمكانيات المنافسين

وأهدافهم االستراتيجية.
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3

تجرى المدرسة مسحاً دورياً للبيئة ومعرفة قدرات

4

تدرك المدرسة األبعاد المحورية لكسب المواقف

المنافسين.
التنافسية.
5

تحرص المدرسة على رضا المجتمع المحلي من
خالل التعليم المستمر.

6

تنفرد المدرسة بموارد يصعب تقليدها من قبل

7

تعمل المدرسة باستمرار للحفاظ على إنجازاتها

8

تتمتع المدرسة بقدرة عالية على التكيف والتوسع

مدارس خاصة أخرى
واالعتزاز بها.
في خدماتها.
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بناء دلى موافكة وزارة التربية والتعليم
المادارس التي تم تيبيق االستبانة فيها ً
الرقم

المادرسة

الماديرية

داداد المعلمين

ذكور

اناث

1

نور المعارف النموذجية

شمال غزة

1

29

2

دار الهدى الخاصة "ب"

شمال غزة

0

11

3

الصحابة الشرعية

شمال غزة

12

0

4

عباد الرحمن النموذجية الخاصة

غرب غزة

2

37

5

األمريكية الدولية غزة

غرب غزة

11

33

6

المستقبل النموذجية الخاصة األساسية

غرب غزة

0

26

7

النصر االسالمية النموذجية

غرب غزة

21

57

8

المتميزون الحديثة

غرب غزة

1

12

9

الهدى الخاصة " أ "

شرق غزة

0

35

10

دار األرقم األساسية الفلسطينية التركية

شرق غزة

37

0

11

الزهراء النموذجية الخاصة

الوسطى

3

24

12

الصالح الخيرية الثانوية للبنين

الوسطى

29

0

13

السيدة خديجة الخيرية األساسية المشتركة

الوسطى

0

24

14

الهدى النموذجية

خان يونس

3

22

15

الصديق الخاصة

خان يونس

18

0

16

المهاجرين

خان يونس

18

0

17

دار الفضيلة الخاصة إناث

رف

0

23
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