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 فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظ غليظ القلب" 

النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 

  " األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب المتوكلين 
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  اإلهداء

ـــــى  ـــــال اهللا فيهمـــــا  إل ـــــذل مـــــن الرحمـــــة وقـــــل رب ارحمهمـــــا كمـــــا ربيـــــاني " مـــــن ق واخفـــــض لهمـــــا جنـــــاح ال

  " صغيرا 

م فــــــي واإلخــــــالص والعطــــــاء وزرعــــــا حــــــب الــــــتعلأمــــــي وأبــــــى العزيــــــزين اللــــــذان علمــــــاني الســــــلوك واألدب 

  .نفسي، أطال اهللا في عمرهما وأدامهما سندًا وعونًا لي في حياتي

ســـــتمراري اإلـــــى زوجتـــــي الغاليـــــة رفيقـــــة دربـــــي التـــــي أعطـــــت طعمـــــًا ولونـــــًا لحيـــــاتي وكانـــــت ســـــر  •

   .ونجاحي

  .أحمد –نغم  –محمد  –زكريا  –إلى من أعيش في هذه الدنيا ألجلهم أبنائي يحيى  •

  .إلى إخواني وأخواتي تقديرًا لما قدموه من تشجيع ودعم أثناء دراستي •

  .د العون ليإلى كل من علمني حرفًا أو مد ي •

  .إلى من ضحوا بحياتهم خلف الزنازين لنعيش بحرية وكرامة إلى أسرانا البواسل •

  .إلى أرواح الشهداء األكرم منا جميعاً  •

  .إلى كل أحبائي وأصدقائي •

  .إلى كل طالب علم •

  إليهم أهدى ثمرة هذا الجهد المتواضع

  بما علمنا وأن يزدنا علمان ينفعنا لى عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأراجيًا المو 
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  شكر وتقدير

" صلى اهللا عليه وسلم" الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد

  .ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين، وبعد

الذي  ، فإن الحمد والشكر هللا عز وجل)11الضحى،(" وأما بنعمة ربك فحدث" يقول الحق سبحانه وتعالى

وفقني إلنجاز هذا البحث المتواضع، وأرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يتم نعمته على بمواصلة 

  .تحصيلي العلمي

أكاديمية اإلدارة والسياسة  –إن هذا الجهد البسيط المتواضع ما كان له أن يتم لوال دعم هذه األكاديمية 

مج الماجستير، وأيضًا لوال وجود أناس مخلصين للدراسات العليا، التي منحتني فرصة التسجيل في برنا

  .ذللوا بجهودهم العظيمة العقبات التي واجهتني –أمدهم اهللا بالعمر المديد 

فإنني أتوجه إليهم " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا:" وانطالقًا من قول نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم

اء فياض كي ترى هذه الدراسة النور، فإنني أجد لزامًا بكل الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد دائب وعط

محمود العجرمي حفظه اهللا، الذي كان نعم / على أن أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي ومشرفي الدكتور

المرشد لي منذ قيامه بتدريسي في الدبلوم إلى أن واصل بتفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، الذي 

على رسالتي أدب البحث وسلوكيات العلماء، وعلى ما بذله من جهد وما أسداه  علمني من خالل إشرافه

إلى من نصح وتوجيه، والذي غمر البحث بتوجيهاته العلمية الصادقة القيمة واتسع صدره لمناقشات 

الباحث واستفساراته، فكان خير سند وعون لي، متواضعًا في إسداء النصيحة، حكيمًا في توجيهاته، 

ى أخطائي وهفواتي، وأسأل اهللا سبحانه أن يسدد على طريق الحق خطاه، وأن يحرصه بعينه صبورًا عل

الدكتور محمد المدهون والدكتور رائد الحجار  / والشكر موصول الى السادة المناقشين الكرام. التي ال تنام
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سيقدمانه من  لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما سيسديانه لي من نصح وٕارشاد، وعلى ما

  .مالحظات قيمة ستثري هذا البحث إن شاء اهللا

كما ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بوزير التربية والتعليم 

  .األستاذ الدكتور أسامة المزيني إلتاحة الفرصة لتطبيق أداة الدراسة في الوزارة وٕالى األخوة العاملين فيها

كما أتقدم بالشكر العميق إلى جميع األساتذة المحكمين لالستبانة لما قدموه من نصائح وتعديالت 

  .وٕاضافات هامة

والشكر والتقدير موصوًال إلى كافة األخوة واألخوات الزمالء الذين قضيت معهم فترة الدراسة، والتي كانت 

/ محمد أبو دوابه واألستاذ/ ألصدقائي األستاذ مفعمة بالتعاون والحيوية والعالقات الحسنة، والشكر أيضاً 

  .خالد الطيبي، اللذان ساهما بشكل مباشر في إنجاز هذا البحث

وأخيرًا أتقدم بالشكر الجزيل إلى زوجتي العزيزة التي مدت إلى يد العون وقامت بتذليل المصاعب التي 

ى الغاليين الذين لم يبخال على بالدعاء واجهتني في سبيل إنجاز هذا البحث، وال ينسى قلمي وال قلبي والد

والعطاء وتشجيعهم المستمر نحو إكمال دراستي وتحقيق الهدف المنشود، وأعتذر لكل من قصرت عن 

  .ذكره، أو سهوت عن اسمه، جزاهم اهللا تعالى عني كل خير وأثابهم بعلمهم الجنة

الصورة المتواضعة، فما كان فيها من صواب وختامًا الحمد هللا الذي وفقني إلخراج هذه الرسالة على هذه 

فبتوفيق اهللا وحده، وما كان من خطأ فمن عندي، وأدعوا اهللا سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الرسالة كل من 

  .قرأها واطلع عليها من طلبة العلم والمهتمين

  واهللا ولى التوفيق

  الباحث                                                                                 
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  ملخص الدراسة

األنماط القيادية التربوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم 

  .العالي بمحافظات غزة

  سفيان عطية يحيى الطيبي: الطالب

  محمود العجرمي/ الدكتور: مشرفال

  2013 – 2012: السنة

هدفت الدراسة إلى التعرف على األنماط القيادية التربوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر 

العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة، وكذلك إلى معرفة العالقة بين أنماط القيادة التربوية 

اتخاذ القرار، كما تهدف الدراسة أيضًا إلى تحديد تأثير متغيرات كل من الجنس، المسمى وعملية 

الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، على تقديرات العاملين لنمط القيادة وعملية اتخاذ القرار لدى 

في التحليلي، وذلك القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي، وقد استخدم الباحث المنهج الوص

لتحقيق أهداف الدراسة حيث قام الباحث بتصميم استبانتين، األولى لتحديد  األنماط القيادية، والثانية 

لقياس درجة فاعلية اتخاذ القرار، وتكونت عينة الدراسة من جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي 

ء األقسام ورؤساء الشعب واإلداريين، واستخدم الباحث من مديري الدوائر ورؤسا) 225(والبالغ عددهم 

  ).SPSS(المعالجات اإلحصائية من خالل برنامج 

أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى القيادات التربوية : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

بوزارة التربية والتعليم العالي، يليه النمط الترسلي، ثم النمط األوتوقراطي، وأن درجة ممارسة النمط 

عيف بوزن نسبى ، ودرجة ممارسة النمط الترسلي ض%)71.56(الديمقراطي جيد بوزن نسبى 



 و 

 

، وتبين نتائج الدراسة أن %)57.75(، ودرجة ممارسة النمط األوتوقراطي ضعيف بوزن نسبى %)58.7(

بوزن " جيد"مستوى ممارسة مديري وزارة التربية والتعليم العالي لعملية اتخاذ القرار وفق الطريقة العلمية 

ة موجبة بين نمط القيادة الديمقراطي ، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطي%)75(نسبى 

، ووجود عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بين نمط القيادي الترسلي وعملية )0.69= ر(وعملية اتخاذ القرار 

، في حين توجد عالقة ارتباطية سالبة بين نمط القيادة األوتوقراطي وعملية )0.175= ر (اتخاذ القرار 

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ، ووضحت)- 0.422= ر (اتخاذ القرار 

تقديرات العينة حول األنماط القيادية التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي تعزي للمتغيرات التصنيفية 

، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة )الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(للدراسة 

ن متوسطات تقديرات العينة حول فاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية إحصائية بي

الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات (والتعليم العالي تعزي للمتغيرات التصنيفية للدراسة 

ج الدراسات النظرية تزويد القادة التربويين بنتائ: ، وقد قام الباحث بتقديم عدة توصيات منها)الخدمة

والميدانية التي تؤكد على العالقة اإليجابية بين األنماط القيادية وفاعلية اتخاذ القرار، وضرورة إختيار 

  .القيادة التربوية من ذوى الكفاءات والقدرات القيادية المناسبة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب
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Abstract 

The educational leadership patterns and their relation with effectiveness to 

decision making according to employees at the Ministry of Education and 

High Education in Gaza governments 

Student: Sofyan A. Y. El Tibi 

Supervisor: Dr. Mahmoud El Ajrami 

Year: 2012 – 2013 

The study aims to recognize the educational and leadership patterns and 

their relation with effectiveness to decision making according to employees 

at the Ministry of Education and High Education in Gaza governments. It 

also aims. to recognize the relation between educational leadership and 

decision -making progress. In that the target is to identify the effect of 

variables: gender, job title, qualifications, years of employment on the 

evaluation of employers to leadership pattern and decision- making to 

process educational leadership at the Ministry of Education and Higher 

Education.                                                                .  

The researcher has used descriptive analytical methods, in order to achieve 

the goals of the study therefore researcher has designed two 

questionnaires: First, to identify leadership patterns, Second, to measure 

the effectiveness level of decision- making. The sample consisted of 225. 

Of the directors, managers, head departments and administrates at the 

Ministry of Education and Higher Education.                                               

The study concludes different important results: The Democratic Pattern is  

common amongst educational leadership at the Ministry of Education and 

Higher Education, followed by the Laiasez Faire pattern, then  the 

autocratic pattern, the level of practicing the democratic pattern is good, at 



 ح 

 

the average of (71.56%), and the level of practicing the Laiasez Faire 

pattern is week at the average of ( 58.7%), and practicing of autocratic 

pattern is week at the average of (57.75%).     

The result shows that the directors level of practicing the process of 

making decision at the Ministry of Education and Higher Education, 

according to the scientific method is "Good" at the average(75%), it also 

showed also, the existence of positive correlation relationship between the 

democratic leadership pattern and decision-making (0.69%), and positive 

weak correlation relationship between the Laiasez Faire leadership pattern 

and decision-making(0.175%), whereas there is a negative correlation 

relationship between autocratic leadership pattern and decision-making     

(-0.442%).                                                                                                     

The study explains the absence of differences with statistical indication 

among average of samples about leadership educational patterns at the 

Ministry of Education and Higher Education that is related to variable 

classification of study(gender, job title, qualifications and years of 

employment. Also the absence of differences with statistical indication 

among averages of sample about the effectiveness of decision-making 

among leaderships at the Ministry of Education and Higher Education 

related to variable classification of study(gender, job title, qualifications and 

years of employment. 

The researcher provids many recommendations: to provide educational 

leaders with the results of theoretical and field studies that ensures the 

positive relations between leadership patterns and the effectiveness of 

decision-making, and the importance of choosing educational leadership of 

those who have qualifications and leadership abilities, putting the right man 

at the right place.                                                                                         
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  المقدمة

وجود قادة من نوع جديد يحبون التغيير، قادرين على تغيير التكيف  المتغيرات العالمية المعاصرة تفرض

نفس الوقت  فيالمميت، فالعالم اإلنساني يبحث ال شعوريًا عن قيادات حقيقية قادرة على تحريك عوالمنا و 

محددة، فالقيادة  أهدافضبط تفاعالتنا مع هذا الحراك، قيادات تتحرك حسب رؤية واضحة المعالم ونحو 

منصب القيادي في الحروب والغزوات القديمًا وارتبطت ب تداولها قديمًا وحديثًا، ولكنها اشتهرتم كلمة ت

يادة، وتختلف القيادة باختالف والمعارك حيث كانت تلك هي المؤشر الرئيس على ما يعرف بالق

لوكه والتعلم طًا وثيقًا بشخصية القائد وسرتبالعصور، ولكنها في النهاية ترتبط إماكن وااألشخاص واأل

  .والثقافة والخبرة

صولها وكانت لها أ) نةالسكار (ذلك إلى  كما يشيرلقد وجد مفهوم القيادة في جميع الحضارات القديمة 

 فيوتقاليدها ومفاهيمها الخاصة بها، وتميزت مفاهيم القيادة بصفات وخصائص كل حضارة وكل عصر و 

 سستهوأ يادية التي بلورت الفكر القيادي الحديثكل مرحلة تاريخية ترسخت العديد من المفاهيم الق

  )18، 2010السكارنة،(

بدأ فيه التفاعل االجتماعي وتوزيع  الذيالعصر إلى للقيادة تمتد  األولىالجذور أن ) عبد الحميد( ويقول

والجماعات، فقد عرف الفراعنة في مصر القديمة نظام الحوافز وطبقوه، وذلك من خالل  األفرادالعمل بين 

اليونانية القديمة العديد من مبادئ القيادة مثل مبدأ دورية  اإلدارةتشجيع الملك موظفيه، كما عرفت 

غريق سفة اإليمة من خالل تعريفات الفالاليونانية القد اإلداراتالقيادة في  أهميةالوظيفة، وتظهر عامة 

قصر  لعديد من مبادئ القيادة، مثل مبدأالرومانية القديمة ا اإلدارةللقيادة واهتمامهم بها، كما عرفت أيضًا 

  )10، 1995عبد الحميد، (القدرات الذهنية والعملية في الدولة  غل الوظائف العليا على الرجال ذويش
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رين، وكانت تعتمد ن وضع حلول لمشكالت المديالصينية القديمة تمكنت م اإلدارةأن ") كنعان( ويضيف

كثر الوسائل وأوجدت أ اإلدارةساسية منها التخطيط والتوجيه والتخصص بالعمل وتنظيم على عدة مبادئ أ

منها  دراكاً عام إ فيلطبقته على مدى أ الذي لمناصب القيادية عن طريق نظام االمتحاناتلشغل ا تقدماً 

  )28، 2009كنعان، (  "القيادية ألهميته في الكشف عن المهارات

سالمية فقد عرفت على مر عهودها المختلفة العديد من العربية واإل اإلدارةعن ) عبد الحميد(  ويتحدث

 اإلداريةداية عهدها على حتمية القيادة سالمية منذ بدو ذلك من خالل تأكيد الشريعة اإلمبادئ القيادة ويب

سالمية مبدأ القيادية التي عرفتها الحضارة اإلهم المبادئ والسمات باعتبارها ضرورة اجتماعية ومن أ

سهمت في تحديد اإلدارية التي أالمنظمة  أهدافالشورى والسلوك السليم لكبار موظفي الدولة، وتحقيق 

  ). 11، 1995عبد الحميد، ( نماطها المختلفة في الوقت الحاضر اإلدارية وأمفهوم القيادة 

سهمت في القاء الضوء على ومارست كثيرًا من المبادئ التي أ القديمة عرفت داراتاإلأن ويرى الباحث 

دبي من ل يطبقها المدير حتى اليوم هي اإلرث األالكثير من هذه المبادئ التي ما زاأن مفهوم القيادة، و 

  .القديمة اإلداراتهذه العصور وهي نتيجة للتطور التاريخي في 

العلماء والمفكرين الذين وضعوا  بآراءتأثرت بصورة كبيرة ) كنعان( كما يرىث بينما القيادة في الفكر الحدي

نظرية الكالسيكية والتي ظهرت في أوائل القرن العشرين وسادت عدة نظريات لها ومن هذه النظريات ال

 واخر الثالثينات، ونظريات القيادة الحديثة التي ظهرت في الثالثينيات من هذا القرن وسادت حتىحتى أ

التي وجهت للنظريات الكالسيكية في  قدمته من أفكار تالقى العيوب واالنتقاداتالخمسينات، وحاولت بما 

كيفية نصار النظريات الحديثة في تحليلهم للتنظيم و ، وقد كان للجهود التي قدمها أاإلداريةمجال القيادة 

  )73- 56، 2009كنعان، (  اإلداريةثر هام في تنمية التنظيميات العمل فيه أ
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ن قد يضًا فوله وقواعده في القرن العشرين، فإنها أصعلمًا منظما له أ اإلدارةذا كانت أنه إ) صالحي(ويرى 

نها علم له جذوره التاريخية، فهو علم قد ولد بوالدة عرفته البشرية ومارسته منذ أقدم العصور، أي أ

في تاريخ الحضارة االنسانية، والقيادة الحضارات والدول وقد بدأ ظهور النشاط اإلداري ونموه مبكرًا 

كما عرفتها الحضارات  اإلدارةإلى لها جذور تعود  اإلداريةالحديثة والمرتبطة بموضوع القيادة  اإلدارية

  )6، 2008صالحي، ( القديمة

حيث يتفق على  ،عمالوساط األأ فيباهتمام كبير يحظى موضوع القيادة أن ) Chuangشيونج(ويرى 

للقيادة تأثيرًا ديناميكيًا ن وذلك أل ،موضوع القيادة هام جدًا للمنظمةأن علمًا  ،كاديميونذلك المهنيون واأل

دارة وتنمية الموارد إ عداد و إلقيادة التربوية من خالل عمليات وتبرز فعالية ا ،والمنظمات األفرادتفاعل  في

      ستراتيجية للمنظمة ومتطلبات تطويرهااإل اماتاالهتممنظومة متجانسة تعكس  فيالبشرية 

)Chuang, 2005, 3 (  

البشرى، وتؤدى وظائف اجتماعية  ظاهرة اجتماعية تنشأ من طبيعة االجتماعالقيادة أن ) العجمي( ويشير

 هيالخ، و .. ضرورية تتناول جميع ميادين النشاط االجتماعي، االقتصادي، الديني، الثقافي، والسياسي

كبرى في نجاح  أهميةبمثابة تفاعل اجتماعي نشط مؤثر وموجه نحو الهدف، وتمثل القيادة التربوية 

في آخر  في موقف وتابعاً  الفرد قد يكون قائداً أن القيادة نفسها عملية نسبية ذلك أن التعليمية، بيد  اإلدارة

يضًا بنمط الشخصية قا وترتبط القيادة أدة بمفهوم الدور والمسؤولية إرتباطا وثيومن هنا يرتبط مفهوم القيا

عمله ويرتبط بكل ذلك أيضا طريقة فعليه يتوقف مدى قيام الفرد بدور القيادي لإلدارة التعليمية للنجاح في 

  ). 171، 2008العجمي، ( ختيار القادة التربويين وتدريبهمإ

القيادة تمثل ضرورة اجتماعية من ضروريات الحياة من حيث أن ) عبد الهادي(ذكر يوفق هذا التصور 

من يقوم به له من القوة والقدرة على أن تؤديه، ويتسم هذا الدور ب الذيالتأثير في أعضاء الجماعة والدور 
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إلى التأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم في سبيل بلوغ هدف الجماعة، وعلى ذلك فالقيادة هي الوصول 

ستخدام هذه وارد والتسهيالت المتاحة مع حسن إحدود الم فيلوسائل وبأقل التكاليف و الهدف بأحسن ا

  ).140، 2002عبد الهادي، ( الموارد والتسهيالت

تشكل ألنها  هميةاألعلى درجة من ) فيالمخال(القيادية التربوية كما تحدث  األنماطدراسة إن لذا ف 

العامل الرئيس في نجاح النمط القيادي أن ؤوسيه، حيث والطريقة التي يتصل بها القائد مع مر  األسلوب

و فشلها بعامة، والمؤسسات التربوية بخاصة، لما للقائد التربوي من دور حاسم في سلوك المؤسسات أ

  )5، 2008، فيالمخال(يجاد الجو العلمي الفعال في المؤسسة التربوية إ فيالعاملين، و 

 األفرادنماطها المعروفة، منها النمط الديمقراطي حيث يشارك العديدة وأتها للقيادة نظرياأن  )مرسي( ويرى

مرؤوسيه، إلى نشطة وتقويمها ويفوض القائد بعضًا من سلطاته ، والتخطيط وتنفيذ األهداففي وضع األ

خوف ساسها الار، والعالقة بينه وبين مرؤوسيه أي واتخاذ القر وتوقراطي حيث ينفرد القائد بالرأوالنمط األ

ثر لوجوده وهو يترك الحبل على ال أ فالقائد يكون سلبياً  وٕاتباع التعليمات دون مناقشة، أما النمط الترسلي

  ).152- 146، 2001، مرسي( يفعلون ما يريدون دون تدخل قائدهم األفرادالغارب و 

خاذ القرار هناك عالقة بين النمط القيادي السائد في المؤسسة التربوية وعملية اتأن ) عباس( كما يفيد

تنمو وتدوم بدون سلسلة أن النابض ألنه ال يمكن للمؤسسة  اإلدارةعملية اتخاذ القرار تعد قلب أن حيث 

بكفاءة عالية وهي عملية تشاركية  هدافتحقيق األ الرئيسية والفرعية المتكاملة في اتجاهمن القرارات 

صبح وأ اإلداريةلقرار هي محور العملية تعاونية لها مشكالتها ومعوقاتها، ولقد أصبحت عملية اتخاذ ا

و مؤسسة يتوقف على قدرة وكفاءة قيادتها في اتخاذ القرار المناسب تحققه أية منظمة أ الذيمقدار النجاح 

  )103 ،2004، عباس(
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ستفادة الجيدة من حد كبير على التطبيق األمثل واإلإلى اتخاذ القرار المناسب يعتمد أن " )الفقي( ويوضح

المهارات والخبرات والمعلومات المكتسبة والمتاحة، كما يتطلب قدرًا من الثقافة والخبرة والدراسة التي تمكن 

  )47، 1992، الفقي( "أفضل الحلول للمشكالت التي تواجههإلى القائد من الوصول 

على اتخاذ القرارات  قدرته بمدىيتميز القائد التربوي الناجح في وقتنا الحاضر أن ) عباس(ويضيف 

تاج عمال التي يتم تنفيذها هي من ننحو تنفيذها بدقة، ولما كانت األ الصائبة والقدرة على توجيه المرؤوسين

شخصية إن ذن تعكس شخصيته التي تعتمد على عوامل ظرفية وبيئية لذلك فقرارات القائد التربوي، فهي إ

 الذياط القيادة كسلوك يعبر من خالله عن العقيدة والفكر اإلداري القائد بصفته يمارس نمطًا معينًا من أنم

  ).64، 2008عباس، ( يؤمن به

ثرها على فاعلية اتخاذ القرار في وزارة التربية والتعليم القيادية وأ األنماطالباحث بدراسة  وجاء اهتمام

رة، والكشف عن مدى ممارسة للتعرف من خاللها على نمط القيادة السائد لدى القيادات التربوية بالوزا

نماط موضوعي وفق الطريقة العلمية، ثم إيجاد العالقة الجدلية بين أقيادات الوزارة لعملية اتخاذ القرار ال

القيادة لدى القيادات التربوية وعملية اتخاذ القرار لديهم، وذلك بتطوير قدراتهم وتعزيزها وتعديل سلوكهم 

ات الموضوعة وربط الوزارة بقادة الفريق، قادة ديمقراطيين بعيدًا عن وتوحيد جهودهم وفق الرؤى والسياس

أنماط القيادة األخرى والتي سنفرد لها ما يسلط الضوء على سلبياتها، لعل هذا يسهم في المساعدة على 

داء وتحقيق ربوية وتعمل على تحسين وتطوير األالتخلص من العديد من المشكالت التي تواجه العملية الت

  .يجابي على فاعلية اتخاذ القرار لديهمية، وتؤثر بشكل إالمرجوة بكفاءة عال هدافاأل
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  مشكلة الدراسة 

دورا بنائيًا تأخذ من اهم الوزارات ذات التأثير المباشر في المجتمع و  وزارة التربية والتعليم العالي تعتبر

والحفاظ نشر ثقافته  أهم المؤسسات التي يعتمد عليها المجتمع في وهي من المجتمع، تشكيل في ومحورياً 

 األجيال المتعلمة وصانعة رأس المالهي مصنع الكوادر و وتحقيق آماله وتطلعاته المستقبلية، و عليها 

جوانب متفرقة لدور الوزارة العديد من الدراسات  تناولتوقد  للشعوبالحقيقي  البشري وهو راس المال

والتي اكدت على اثر نوع النمط القيادي على اداء العاملين وعلى االنتاجيه وان  نهاجها وم وادرهاوك

 تتناول هذه الدراسات هذالم  لكنطبيعة االنماط القيادية مؤشرا على طبيعة المؤسسة ومدى فاعليتها و 

، سار العملالمؤثرة في صناعة القرار وتحديد م العناصر اكثر وهم من الموضوع من وجهة نظر العاملين

من وحهة  هذه الدراسة الوقوف على معرفة االنماط القيادية السائدة التي يمارسها المدراء العامونوتحاول 

ذه األنماط وزارة التربية والتعليم وعالقة هم في نظر العاملين كمحدد للسلوك القيادي الذي يمارس عليه

  .بفاعلية اتخاذ القرار

  :الرئيس التالي تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال

بوزارة التربية والتعليم  العاملين من وجه نظرفاعلية اتخاذ القرار ب التربوية وعالقتهاالقيادية  األنماطما 

  .العالي في محافظات غزة

   :التالية الرئيس السابق التساؤالتالسؤال وينبثق من 

من وجهة نظر  التربية والتعليم العاليارة لدى القيادات التربوية بوز القيادية شيوعًا  األنماطكثر ما أ .1

 ؟العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة
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 من وجه نظر العاملين العالي لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليمفاعلية اتخاذ القرار ما  .2

 ؟بمحافظات غزة بوزارة التربية والتعليم العالي

لدى القيادات  فاعلية اتخاذ القرارالقيادية التي تتم ممارستها، و  األنماطهل توجد عالقة بين  .3

 ؟ة التربية والتعليم العاليالعاملين بوزار نظر  ةوجه منالتربوية بوزارة التربية والتعليم العالي 

 –الجنس (المتغيرات التصنيفية للدراسة القيادية باختالف  األنماطفي نوع  هل يوجد اختالف .4

 التربية والتعليم لدى القيادات التربوية بوزارة )سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي – المؤهل العلمي

 ؟من وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة  العالي

المؤهل  - الجنس(تالف المتغيرات التصنيفية للدراسة فاعلية اتخاذ القرار باخ يوجد اختالف في هل .5

لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي  )سنوات الخدمة - الوظيفيالمسمى  - العلمي

 ة التربية والتعليم؟من وجه نظر العاملين بوزار 

  فروض الدراسة 

  :فحص الفرضيات التاليةإلى راسة الد تسعى

األنماط القيادية شيوعًا لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم يعتبر النمط الديمقراطي أكثر  -1

 .بمحافظات غزةالعالي من وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي 

توجد فاعلية التخاذ القرار لدي القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي من وجهة نظر العاملين  -2

 .ة والتعليم العالي بمحافظات غزةبوزارة التربي
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ممارستها وفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر العاملين توجد عالقة بين األنماط القيادية التي تتم ال  -3

 .بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة

بوزارة  القيادية التربوية األنماطبين متوسطات تقديرات العينة حول  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -4

 )سنوات الخدمة –المسمى الوظيفي  –المؤهل العلمي  – جنسال(لمتغير  تعزي، التربية والتعليم العالي

بين متوسطات تقديرات العينة حول فاعلية اتخاذ القرار لدى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -5

المسمى  –المؤھل العلمي  –الجنس (تعزي لمتغير ، بوزارة التربية والتعليم العالي القيادات التربوية

  ).سنوات الخدمة –الوظيفي 

  الدراسة أهمية

  :الدراسة أهميةتكمن 

، ال سيما وأن الوزارة هي المجتمعوزارة التربية والتعليم العالي نفسها ودورها المرجعي في  أهميةمن  -1

 فيوتحقيق آماله وتطلعاته المستقبلية و أحد أهم المؤسسات التي يعتمد عليها المجتمع في نشر ثقافته 

 .كاديمية بوصفها بانية األجيال المتعلمة وصانعة رأس المال الحقيقي للشعوبالتأسيس للكادرات األ

نشطة المؤسسة التربوي على أ حكام القائدالعاملين من خالل المقارنة بين أ تساهم في تطوير هاأنفي  -2

  .التي يديرها

داء نموذجي للعاملين لرفع التربويون على رسم إستراتيجية تربوية تقوم على أتساعد القادة  هاأنفي  -3

  .كفاءتهم
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عداد كادرات الوزارة وتدريبهم في مجال اتخاذ القرارات وحل تطوير برامج إفي في أنها تساعد  -4

  .قيادة فاعلة وناجحةإلى المشكالت الموجودة وتحويلها 

  .ها بفاعليةأهدافتفيد راسمي السياسات العليا في المؤسسة لتحقيق  هاأنفي  -5

 .طلبة الدراسات العليا والباحثون في المجاالت المختلفة تفيد هاأنفي  -6

  :الدراسة أهداف

القيادية التربوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجه نظر  األنماطمعرفة إلى تهدف هذه الدراسة 

نسب ويتفرع من هذا يسهم في تبيان النمط القيادي األ الذي، و التربية والتعليم العاليي وزارة العاملين ف

  :اآلتية هدافالهدف الرئيس عدد من األ

  .بوزارة التربية والتعليم العالي القيادية التربوية السائدة األنماطالتعرف على  -1

  .بوزارة التربية والتعليم العالي فاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات التربويةالتعرف على  -2

التعرف على العالقة بين األنماط القيادية وفاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية  -3

 .والتعليم العالي

 –المسمى الوظيفي  –المؤهل العلمي  –الجنس ( ات التصنيفيةمتغير الثر كل من التعرف على أ -4

  .بوزارة التربية والتعليم العالي القيادية التربوية طاألنماعلى ) سنوات الخدمة

سنوات  - المسمى الوظيفي  –المؤهل العلمي  - سالجن(ثر كل من المتغيرات التصنيفية التعرف على أ -5

 .بوزارة التربية والتعليم العالي على فاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية )الخدمة
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  حدود الدراسة 

  :هيها المرجوة و أهدافتشمل هذه الدراسة على عدة حدود مختلفة كي يمكن توجيهها نحو 

 ) 2013 – 2012( العام الدراسي فيجراء هذه الدراسة تم إ: الزماني الحد -1

القيادية التربوية من وجه نظر  األنماطهذه الدراسة على معرفة  اقتصرت: الموضوعي الحد -2

النمط  –الديمقراطي  النمط( يم العالي وفقًا للمجاالت اآلتية العاملين بوزارة التربية والتعل

كما اقتصرت على قياس فاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات )  النمط الترسلي –األوتوقراطي 

الشعور (وفقًا للمجاالت اآلتية العالي التربوية من وجه نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم 

 – اتخاذ القرار – وضع الحلول والبدائل وتحديد أنسبها – والمعلوماتجمع البيانات  – بالمشكلة

 ) تنفيذ القرار متابعة

  مصطلحات الدراسة 

 :Leadership القيادة

     "المعرفة لما يجب عمله وجعل اآلخرين يعملونه برغبة منهم "  بأنهاالقيادة ) الطراونة(يعرف 

  ) 104 ، 2010الطراونة، (

فن التأثير في المرؤوسين إلنجاز المهام المحددة لهم بكل حماس  " القيادة هيأن ) الرحاحلة، وعزام(ويرى 

               "نجاز ما ترغب القيادة في تحقيقهعلى إ األفرادالقدرة على حث وحفز  هيوٕاخالص و 

  )333، 2011الرحالة ، وعزام، (
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 :  Typeالنمط

تهيئة فكرية ( مجموعة سلوك يتميز بتكراره فهو بالتالي يعبر عن"النمط بأنه ) الهواري(يعرف 

  ) 47: 1982، الهواري(" معينة قد تحقق النتائج المتوقعة من منصب المدير وقد ال تحققه) وسيكولوجية

  Leadership Type :النمط القيادي

 الذيطراف وعناصر الموقف تعبير عن سلوك القائد تجاه جميع أهو "النمط القيادي أن ) الطويل(يذكر 

  ) 249: 1997الطويل، (" يواجهه

السلوك الذي يميز القائد ويمارسه في العمل والذي يسعى من ( بعرف الباحث النمط القيادي إجرائيًا بأنه 

  )خالله إلى التأثير في مرؤوسيه من أجل تحقيق أهداف مؤسسته 

  .ة على المقياس المعد لهذا الغرضات التربويالقيادحصل عليها بالدرجة التي ت القيادية األنماطوتقاس 

 : Educational Leadership القيادة التربوية

على  يمتلك المعرفة والقدرة الذيالشخص التي تتمثل في ذلك هو "القيادة التربوية أن ) عبوي(يقول 

    "المهنة وآدابخالقيات أعدالة و بالعمل على أساس من النزاهة والية وتحقيق النجاح الدافع ستثارةا

  ) 77 ،2010 ،عبوي(

والتعريف اإلجرائي للقيادة التربوية هم األشخاص المعينون رسميًا في وزارة التربية والتعليم العالي سواء عن 

طريق المسابقات الرسمية، أو التسكين، أو التنسيب لشغل مركز مدير عام ونائب مدير عام، والذين يقع 

  .مسؤولياتهم إدارة العمل التربوي، والمهني في الوزارةعلى عاتقهم وضمن 
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  : Effectivenessالفاعلية

عضاء لنشاطات والعمليات لمجموعة من األعملية التأثير في ا"هي عن الفاعلية فيقول ) الطراونة(يتحدث 

  ) 12 ،2011 الطراونة،(" محددة تجاهاتباالتنفيذيين وتوجيهها 

  :  Decisionالقرار

رادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب وما ال البت النهائي واإل" بأنه) شاويش(من وجه نظر  تعنى

  ) 245: 1993شاويش، ( "نتيجة محددة ونهائيةإلى يجب فعله للوصول بوضع معين 

  ) 213 ، ب ت،الهواري"(تيار تصرف معين بعد دراسة وتفكيراخ"  القرار هوأن ب) الهواري(ويضيف 

  : Decision Makingالقراراتخاذ 

اختيار البديل األنسب للمشكلة إلى موضوعي يسعى  نشاط ذهني فكري" اتخاذ القرار بأنه ) تعلب( يعرف 

  )34، 2011تعلب، (  "ساس مجموعة من الخطواتعلى ا

يد من عملية يتم اتخاذها بواسطة قائد المؤسسة وبمشاركة العد( ويعرف الباحث اتخاذ القرار إجرائيًا بأنه 

األفراد من أجل اختيار أفضل البدائل بعد تحديد المشكلة وجمع البيانات والمعلومات ووضع البدائل 

  )وتقييمها ثم متابعة تنفيذ القرار 

  .المعد لهذا الغرضات التربوية على المقياس بالدرجة التي يحصل عليها القيادويقاس اتخاذ القرار 
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  Ministry of Education وزارة التربية والتعليم العالي

م من قبل السلطة الوطنية 1994طينية والتي تم تأسيسها عام وزارة التربية والتعليم العالي الفلس

بناء إنسان فلسطيني صالح يعتز بدينه إلى وسلو، والتي تسعى على اتفاقيات أ الفلسطينية القائمة بناءً 

ويسهم مبدعًا في بناء مجتمع القيم والخلق ، ياويتفاعل بإيجابية مع تطور العلوم والتكنولوج، ووطنه

  )وزارة التربية والتعليم العالي االلكتروني لموقع ال( وتحقيق الجودة في نظام التعليم والبحث العلمي الرفيع
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  القيادة : المبحث األول •

 اتخاذ القرار: المبحث الثاني •

  العالي الفلسطينية التربية والتعليموزارة : المبحث الثالث •
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  المبحث االول 

  القيادة

رين منذ العصور القديمة، وزاد الباحثين والمفك هتمامابيعتبر موضوع القيادة من الموضوعات التي حظيت 

التعامل قيادة فاعلة قادرة على إلى لزيادة حاجة المنظمات  هتمام بها في الفكر اإلداري المعاصر نظراً اإل

  .مع التطورات والتغيرات والتحديات والمشكالت التي تشهدها المنظمات بصفة مستمرة

بظهور الجماعة البشرية، فمنذ فجر البشرية عرفت القيادة  رتبطامفهوم القيادة  أن ) بو عيدةأ(يشير 

ات ال تكتمل هداف العظيمة لكل مجتمع من المجتمعأن األكمكون رئيس في حياة الجماعة البشرية، كما 

إلى الهدف، ومستقبل نجاز بدون قائد ينسق جهودها للوصول عة، والجماعة ال تنتظم بمسيرة اإلبدون جما

القيادة تعد إحدى المجددات المهمة التي تسهم في ن القادة، وذلك أل يالمجتمع يتركز في أيد حضارة

  )31، 2005أبو عيدة، (طبيعة التفاعالت داخل الجماعة 

فكار والشعوب ات والحضارات والمصالح وتختلط األالعالم اليوم تتداخل فيه الثقافن إ) " وبةمحب(ويذكر 

نشأ التكتالت على شبه بمؤسسات، وتأن دوًال، وتتضاءل دول بحيث تكون وتتوسع المؤسسات كي تكو 

وتأثيره يتضح بل ن مسؤولية القائد تتضاعف إنية، فو ديأقليمية إو أعسكرية  وأقتصادية إمختلف مذاهبها 

   " نسان والمؤسسات والشعوب والدول والحضارات غنى عنه في كافة مراحل دورة اإلإن وجوده ال

  )21، 2010محبوبة، (



17  

 

سبيل توجيههم نحو تحقيق  القيادة تمثل عملية التأثير في الفرد والجماعة فيأن ) "أبو زعيتر(ويؤكد 

             "بأهمية القيادة كعامل مهم في المؤسسة فعترااالإلى دى أوهذا  ت المؤسسة،هداف وغاياأ

  )63، 2009أبو زعيتر، (

بالتعرف  ذات العالقة بموضوع البحث، بدءاً  دبيات الدراسةأإلى بعض التطرق إلى  وتهدف هذه الدراسة

همية أنماط القيادة، وتكمن أالقيادية و هميتها كما ونتعرف من خالله على النظريات أادة و على مفهوم القي

ساسية المرتبطة بموضوع الدراسة والمساعدة احث بمختلف المفاهيم والمبادئ األهذا الفصل في تزويد الب

  داة الدراسة وتفسير النتائجأبناء  في

 مفهوم القيادة 

ن تفاق عليه، وذلك ألكن اإلمفاهيم القيادة من قبل الكتاب والباحثين، فليس هناك تعريفًا مثاليًا يم تتعدد

طرأ الذي الزوايا التي ينظر منها هؤالء الكتاب والباحثون، وبسبب التطور  ختالفباالتعريفات تختلف 

  موجز لبعض التعريفات التي تتناول موضوع القيادة ستعراضبامفهوم القيادة، وسيقوم الباحث  على

اد يقود قودًا وقيادة وقيادًا، ق"الذهن، إلى فيه تقريب للمعنى ) قاد( الجذر اللغوي للفعلأن ) الرازي(ذكر ي

قاد الدابة مشى أمامها آخذًا بقيادتها، والقيادة ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه، والقائد جمعه ُقّوادًا، والقيادة 

  ).123، 1908الرازي، "(هي مهنة القائد 

: لغة نقيض السْوْق يقال، والَقْود في ال"قاد"من مشتقة " القيادة"لفظة إلى أن ) المدهون، والعجرمي(ويشير 

 "يل والقدوة والمرشديقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها، وعليه فمكان القائد في المقدمة كالدل

  ).41، 2011العجرمي، المدهون، و (
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  :ويذكر العلماء والباحثون العديد من التعريفات لمفهوم القيادة منها

    "في اآلخرين ليعملوا طوعًا في أداء مثمرمهارة التأثير "بانها ) مصطفى(عرفها كما ي

 )15، 2007,مصطفى(

: مكونة من ثالثة عناصرهي القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف و "أن ) السويدان، وباشراحيل( وبضيف

وجود قائد يجعل ذلك في قوالب عملية تؤثر  –وجود مجموعة من األفراد  –وجود هدف يحرك الناس إليه 

 )40، 2003يدان، و باشراحيل، السو "(في الناس 

القيادة هي التي توجه األفراد وتفسر لهم مختلف المواقف التنظيمية التي "أن يرى ) جاد الرب(أن في حين 

    "تهمهم في مجال العمل، كما أنها تعمل على وضع البرامج الزمنية الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة

 )13، 2012جاد الرب، (

عملية التأثير على اآلخرين إلقناعهم حول ما يجب القيام به وكيف يمكن بأنها )  Yukiييوك(ويقول 

 لجماعية إلنجاز األهداف المشتركةعملية توفير الجهود الفردية وتكاتف الجهود اهي تحقيقه بفاعلية و 

)Yukl, 2001 ,3ييوك( 

عة من األفراد التأثير على مجمو العملية التي يتم بواسطتها القائد القيادة بأنها ) Rickettesرايكتس(ويذكر 

 )رايكتس Rickettes , 2009 , 1(لتحقيق هدف مشترك 

       "لهام األفراد ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج المرجوة إعملية "بأنها ) عبوى( كما يؤكد

 ).15، 2008، يعبو (
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المهام المحددة لهم بكل حماس فن التأثير في المرؤوسين إلنجاز "بأنها ) الرحالة، وعزام(ويعرفها 

               "نجاز ما ترغب القيادة في تحقيقهإهي القدرة على حث وحفز األفراد على وٕاخالص و 

  ).333، 2011عزام، الرحالة ، و (

عملية التأثير في النشاطات والعلميات لمجموعة من األعضاء وتوجيهها " القيادةأن ) الطراونة(ويقول 

 ).29، 2011الطراونة، (" باتجاهات محددة

 –القائد : القيادة ظاهرة مركبة ثالثية األبعاد حيث أنها تتشكل في عملياتها وتأثيراتها من أن ) نجم(ويشير

  )31، 2012نجم، . (الموقف –المرؤوسين 

إلى هناك ثالثة شروط أساسية البد من توافرها لوجود القيادة كما يشير أن ويتضح من التعريفات السابقة 

عضاء الجماعة قادر على أاعة من الناس، ووجود شخص من بين وجود جم: وهى) السكارنة(لك ذ

تستهدف عملية التأثير توجيه نشاط الجماعة وتعونها لتحقيق الهدف أن عضاء، و سلوك األ التأثير في

  )99، 2010السكارنة، (تسعى لتحقيقه الذي المشترك 

محدد ومخطط  تجاهباعملية تحريك مجموعة من الناس " القيادة هيأن ) المدهون، والعجرمي(ويقول 

  )37، 2011العجرمي، المدهون و "(على العمل باختيارهم وذلك بحثهم 

هي القدرة على التوقع والتصور والحفاظ على المرونة وتفويض اآلخرين " بأن القيادة ) الخفاجي(ويضيف 

  )178، 2008الخفاجي، " (وٕاحداث التغيير اإلستراتيجي عند الضرورة

في تناولها لمفهوم القيادة وذلك  ختلفتاأنها قد  فيرى الباحثعريفات السابقة لمفهوم القيادة التإلى وبالنظر 

العتبارات ترجع للباحثين وطبيعة المرحلة التي تم التعريف فيها، حيث ركزت على البعد االجتماعي 

يمثل الذي كز على البعد المستقبلي للقيادة للقيادة وبعضها على سمات القائد وسلوكه والبعض اآلخر ر 
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التعريفات السابقة تتفق بأن القيادة تشتمل على هدف معين يرغب القائد إال أن االتجاه الحديث في القيادة، 

قيادة في تحقيقه، وتنظيم وتنسيق مجهودات ونشاطات المجموعة بتوجيهها لتحقيق الهدف المشترك، وال

أن ينتج عنه التوفيق بين وجهات النظر السابقة يمكن أن قائد والجماعة، و تفاعل وتأثير بين العملية 

وسيه عن من أجل التأثير في مرؤ  يالذي يمارسه القائد عن قصد ووعنها السلوك أمفهوم للقيادة على 

  نجاز ومتابعتهم وتنظيم مجهوداتهم للوصول لألهداف المنشودة بكفاءة وفاعليةطريق حثهم على العمل واإل

 ية القيادة أهم

إن الناظر والمدقق في تاريخ المجتمعات البشرية وخاصة تلك التي تبوأت مكانة عالية بين األمم، يجد 

أنها كانت تمتلك قيادة تنظم شؤونها، فال بد للمجتمعات البشرية من قيادة تنظم شؤونها وتقيم العدل بينها، 

والسياسات،  ستراتيجياتوااللها كافة المفاهيم تنصهر بداخنها البوتقة التي أ فأهمية القيادة تكمن في

فراد، ومواكبة المتغيرات المحيطة وحلها، وتنمية وتدريب ورعاية األ والسيطرة على مشكالت العمل

     .وتوظيفها لخدمة المؤسسة

العالم يعيش اآلن عصر الواقعية والحقائق والتفكير العقالني والتنبؤات المبنية على أن ) يعبو ( ويذكر

الالزمة ألداء دوره بجانب  تجاهاتواالقائد الذي يملك حدود المعارف الإلى أسس علمية ولذلك فهو يحتاج 

أن تصدر فيها  النمط القيادي والقيادة األفضل كان طبيعياً إلى سبيل التوصل  فياالستعداد والموهبة، و 

  ).80، 2010 ،يعبو (يعتها وأبعادها ومقوماتها آراء كثيرة وأن تقدم حولها بحوث عديدة للوقوف على طب

هو الذي يحدد أهداف الجماعة ويعلنها ويفسرها، "القائد أن في ) المغربي(وتكمن أهمية القيادة كما يقول 

. م العالقات بين أفراد الجماعةوهو الذي ينظ  وهو الذي يخطط أساليب العمل ويسعى للتنسيق فيما بينها،

  )42، 2006المغربي، (" نشاط الجماعة بغيرها من الجماعاتالقائد هو الذي يربط وأن 
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همية القيادة بأنها حلقة الوصل المتمثلة في القوة التي تتدفق لتوجيه أإلى ) "السويدان، وباشراحيل(ويضيف 

ملين بين خطط المنظمة وتصوراتها المستقبلية، ووضع الطاقات بأسلوب متناسق يضمن عمل العا

ستراتيجية راشدة في عملية تحريك محفزة نحو هدف سام ومواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة إ

  ) 42، 2003السويدان، وباشراحيل، "(المنظمة 

التعليمية، بيد أن القيادة نفسها أن القيادة التربوية تمثل أهمية كبرى في نجاح اإلدارة ) العجمي(ويرى 

عملية نسبية ذلك أن الفرد قد يكون قائدًا في موقف وتابعًا في آخر ومن هنا يرتبط مفهوم القيادة بمفهوم 

الدور والمسؤولية إرتباطا وثيقا وترتبط القيادة أيضًا بنمط الشخصية فعليه يتوقف مدى قيام الفرد بدور 

جاح في عمله ويرتبط بكل ذلك أيضا طريقة إختيار القادة التربويين وتدريبهم القيادي لإلدارة التعليمية للن

 ).171، 2008العجمي، (

لقائد التربوي في تجميع الجهود ويؤكد الباحث على أهمية القيادة في وزارة التربية والتعليم وعلى أهمية ا

مل على حل المشكالت والخالفات اتخاذ القرارات الفاعلة بمشاركة العاملين والع فيالموارد و  ستثماروا

يجابيات والحد من السلبيات ومواكبة التطورات في دعم اإلوالصراعات التي تنشأ داخل المؤسسة، و 

  .والتقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة المؤسسة

 دارة والقيادةاإل

ن إف خيرة ومع ذلكقود األإال في العالحديث عن القيادة قديم قدم التاريخ، بينما الحديث عن االدارة لم يبدأ 

  .دارةت مكونًا من مكونات علم اإلالقيادة ال زال

بأنه كان للثورة الصناعية والصناعة بشكل عام األثر الهام في اإلدارة وتطويرها، ففي ) الهاشل(يشير 

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت محاوالت المؤسسات الصناعية في أوروبا وأمريكا تهدف 
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إيجاد وسائل متطورة لزيادة اإلنتاجية مع تخفيض التكلفة وكان لكبار مستشاري تلك المؤسسات من إلى 

الوسيلة التي  عتبارهابالوسائل التي كانت نواة اإلدارة المهندسين الدور الرئيسي في وضع أسس تلك ا

        لتكلفة تحقق الهدف األول للمؤسسة الصناعية ضمن معادلة زيادة اإلنتاجية مع تخفيض ا

  ).254الهاشل، ب ت، (

داة في توجيه الدول والشعوب نحو تحقيق أارة أصبحت في المجتمعات الحديثة دأن اإل") عابدين(ويتحدث 

عقد أغراضها، وأهدافها في حاضرها ومستقبلها، ويزداد التأكيد على أهميتها بفعل التفجر السكاني وت

             "التقنية المعقدة ستخدامواجاهها نحو التخصص مجاالتها وات تساعواالمناشط البشرية، 

  )19، 2001عابدين، (

ساسية لإلدارة هو جعل المنظمة بمختلف مكوناتها منجزة ألداء أن المهمة األ") العامري، والغالبى(ويذكر 

الواقع  ستخدام أفضل للموارد البشرية والمادية، فاإلدارة هي عمليات فكرية تنعكس فيإمن خالل  عالي

شرية والمادية العملي للمنظمات بشكل ممارسات في مجال التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للموارد الب

هداف ات تنتج بشكل فاعل وكفؤ محققة األو خدمأإلى سلع تحويل هذه الموارد إلى  يوالمعلوماتية وتؤد

  ).29، 2008العامري، والغالبى، ( "التي تم صياغتها مسبقاً 

هناك فرق بين القيادة واإلدارة، ولكنهما نظم عمل أن ) ناصر(دارة والقيادة يرى ديث عن الفرق بين اإلوللح

القيادة الفعالة تنتج تغيير مفيد في المنظمات أن نه يعتقد أة في المنظمات على وجه الخصوص، و متكامل

التخطيط ) 1: (بيئة عملها، إن عملية اإلدارة تشمل فيواإلدارة الجيدة تتحكم في التعقيدات في المنظمة و 

دارة تقلل من الرقابة وحل المشكالت، إذن عملية اإل) 3(التنظيم والتوظيف، ) 2(ووضع الميزانية، 

 تجاهاتاالتحديد ) 1: (ملية القيادة تشملن عإفي المقابل فالمنظمة، و  ستقراراالشكوك وتعمل على 

تحفيز ) 3(والتوظيف،  تصاالتاالعمل مع هذه االتجاهات من خالل حشد الموظفين لل) 2(للمنظمة، 
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                   الموظفين للعمل من خالل التمكين ومن ناحية أخرى إشباع حاجاتهم األساسية 

  ). 14- 13، 2010ناصر، (

ملة للتأثير القدرة المحتهي دارة يتمثل في مصدر القوة و أن الفرق األساسي بين القيادة واإل") نجم(ويذكر 

و القوة الشخصية أو الخبرة، الذاتية التي تجذب اآلخرين إليها ألين، فالقيادة تعتمد على الرؤية على العام

  )34، 2012نجم، ( "دارة تعتمد على قوة المركز اإلداريأن اإلفي حين 

عن المدير هناك أربع أعمال يمكن للقائد القيام بها وتميزه أن  )Maccoby ،2000 ،2يماكوب(ويقول 

التدريب و ختيار المواهب وتحفيز الناس و إ: ن للنهوض بالمؤسسة ونجاحها وهىوجعل فرق العمل يسعو 

  :الفرق بين القيادة واإلدارة في الجدول التالي Maccobyبناء الثقة، ولخص 

  )1(رقم جدول 

  القيادة  اإلدارة

  Selecting talent  ختيار المواهبإ  Planning  التخطيط •

   Motivating  التحفيز Budgeting  الميزانية •

   Coaching  التدريب Evaluating  التقييم •

   Building Trust  بناء الثقة Facilitating  التيسير •

نها تركز أية وحشد القوى تحت هذه الرؤية، و تجاه والرؤ أن القيادة تركز على تحديد اإل") العساف(وتحدث 

دارة تركز على التخطيط والتنظيم والرقابة، وتركز على المنطق، بينما اإلعاطفة، وتهتم بالكليات، على ال

  )5، 2002العساف، ( "وتهتم بالجزئيات والتفاصيل
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هدافا بعيدة المدى، أؤية جديدة للمنظمة فيحدد القائد تكمن مساهمة القيادة في خلق ر " )الدعيلج(ويضيف 

فيذ هذه الرؤية، وتثير دارة الحقيقة في تنتكمن اإلهداف، بينما لتحقيق هذه األ ستراتيجياتاالمع وضع 

مشاعر العاملين  ستنفارادارة منهج عرهم ووجدانهم، بينما ال تتبع اإلحماس العاملين ومشا ستمرارباالقيادة 

  )86، 2009الدعيلج، ( "هدافها عند تحديدهاأكثر تحفظًا لتحقيق أنها تتخذ مسلكًا أبل 

  بين القيادة واالدارة عبر اربع معايير رئيسية يجملها في الجدول التالي الفرق) احسان(حين يستعرض  فيو 

  )2(جدول 

  دارةختالف بين القيادة واإلاإل

  دارةوظائف اإل  وظائف القيادة  المعيار

ستراتيجية تحديد الرؤية اإل: تحديد التوجه  عمالجدول األ
 المناسبة إلنجاز ستراتيجياتاالوصياغة 

  هدافاأل

تحديد النشاطات : والموازناتالتخطيط 
والتوقيتات الزمنية لتنفيذها وتخصيص 

  الموارد

يصال الرؤية إ: فراداأل) تعبئة(حشد   فرادتطوير األ
ستراتيجية والتأثير في تشكيل فرق اإل

  هدافتقبل األ العمل التي

 تحديد الهيكل التنظيمي: التنظيم والتوظيف
فراد وتطوير السياسات وتخصيص األ

  جراءات والمراقبةواإل

فراد حث األ: فعية ورفح الروح المعنويةالدا  التنفيذ
شباع الحاجات إ العقبات و  يتخط على
  نسانيةاإل

مراقبة النتائج : الرقابة وحل المشكالت
ومقارنتها مع الخطط واتخاذ االجراءات 

  التصحيحية

 حياناً أيجابية و التغيرات اإل الشروع بإحداث  النتائج
  الجذرية

مام باإلمرة والتماسك والقدرة على هتاإل
  التنبؤ

  )471، 2011حسان،إ(
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من  دارة والقيادة تشتركان في تحديد الهدف وخلق الجو المناسب لتحقيقه، ثم التأكدأن اإل") بلبيسي(ويرى 

  )29، 2007بلبيسي، ( "نجاز المطلوب وفق معايير وأسس معينةإ

في بعض النواحي كون القيادة تهتم بجمع الناس ليعملوا  ن االدارة والقيادة تتشابهأ") يالفهيد(ويضيف 

 "المنظمة دارة توجه المنظمات وتخضع األفراد إلنجاز غاياتاعلية لتحقيق هدف مشترك، كذلك اإلسويًا بف

  )25، 2009، يالفهيد(

دارة تظهر ة تعد شكًال متقدمًا من أشكال اإلالقيادإال أن نه على الرغم من تكامل المفهومين أويرى الباحث 

شكل بفالعالم يحتاج و  هداف المؤسسة ، أير في اآلخرين وحفزهم نحو تحقيق فيه قدرات القائد على التأث

دارة في كثير من العناصر القيادة مع اإل تكامل، وتالقادة الجيدين والمديرين المتميزين أيضاً إلى فعال 

هداف معينة وخلق الجو المناسب أجل تحديد وتحقيق أجيه الجهود البشرية وتنسيقها من أهمها تو 

  .لتحقيقها

 مصادر قوة القيادة 

قدرة التأثير على اآلخرين للعمل على تتضمن عملية القيادة  استنادًا إلى ما تقدم فإن الباحث يجد أن

له القيادة تتطلب دائمًا وجود شخص في موقع قيادي يستطيع من خالأن  ينتحقيق أهداف معينة وهذا يع

موقف معين، وحتى يتمكن الشخص من القيام بعملية التأثير على  أثير على مجموعة من األفراد فيالت

  .، وباألخص شخصيته القوية وسعة أفقهو سلطة  تميزه عن اآلخرينأيتمتع بقوة أن اآلخرين يجب 

ف المؤسسة، يمارسها جل أهداأقوة التأثير على العاملين من عملية القيادة تتضمن أن ") آل رشيد(ويشير 

يتمتع بسلطة معينة ولديه مصادر قوة أن شخص في موقع قياٍد، وحتى يستطيع القيام بعملية التأثير يجب 

  )31، 2010آل رشيد، ( "ووسائل وأدوات التأثير
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يستمد القائد قوة السلطة أن بكيفية ممارسة عملية القيادة، و  هتماأن كثير من الباحثين ) حريم(ويرى 

حيث حددا خمسة مصادر يستمد ) فرنش وريفان(وتأثيرها، ومن الدراسات المشهورة ما قام بها كل من 

، قوة الخبرة، قوة اإلعجاب أو قوة المكافأة، قوة اإلكراه والعقاب، القوة المشروعةهي منها القائد قوة التأثير و 

  )265، 1997حريم، ( قتداءاال

  :ادة على النحو التاليمصادر قوة القيإلى ) العميان(ويشير 

الصالحيات المخولة للوظيفة حسب موقعها في الهيكل إلى القوة المستندة هي و : القوة الشرعية .1

 .التنظيمي الرسمي

مرتبطة بتوقعات الفرد من أن تقاعسه أو قصوره هي أساس هذه القوة هو الخوف و : القوة القسرية .2

 .سيعرضه للعقاب المادي أو المعنويألوامر رئيسه،  متثالهاو عدم في تأدية واجباته أ

تنتج هذه القوة نتيجة تمتع القائد بصالحية الوصول : مصادر المعلومات متالكاالقوة المبنية على  .3

 )259- 258، 2005العميان، ( مصادر المعلومات ومعرفتهم بالخطط وسياسات المنظمةإلى 

 :خرى منهاأدة روافع لقوة القيامصادر من إلى ما سبق ) العجرميالمدهون، و ( ويضيف

 على عالقات القائد مع شخصيات أخرى في المؤسسة لها مكانتها ولها أثرها  يمبن: قوة العالقات  - أ

 .على صفات في شخصية القائد يمبن: قوة الكاريزما  - ب

 و المكافئاتأالقائد تزويد العاملين بالجوائز على قدرة  يمبن: قوة المكافأة  - ت

على الخبرة والتخصص التي لدى القائد والتي يحتاجها العاملون ليتموا أعمالهم  يمبن: قوة الخبرة  - ث

 ). 43المدهون، والعجرمي، ( بشكل جيد
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خالقية و القوة المرجعية وقوة القدوة األقوة الرؤية : مصادر قوة القيادة تتمثل فيإلى  يضاً أ) نجم(ف ويضي

  )34، 2011نجم، (وقوة الثواب والقوة القسرية 

متصلة هي كراه ومصدرها الخوف و من مصادر قوة القيادة وهو قوة اإلمصدر آخر إلى ) األغا(ر ويشي

بتوقعات الفرد من أن قصوره في تأدية واجباته سيترتب عليه نوع من العقاب المادي أو المعنوي من قبل 

  )7، 2003األغا، (رئيسيه 

أثير في التابعين من خالل ع القائد التيستطي: قناعقوة اإلمصادر قوة القيادة إلى ) شحادة(ويضيف 

اجاتهم شباع حإثل أفضل الوسائل الهادفة لتحقيق السلوك المطلوب أداؤه يمأن قناعهم بإ و  استمالتهم

اع حاجات التابعين شبإيضاح سبل إالقدرة التي يمتلكها القائد في  سلوب علىوطموحاتهم، ويعتمد هذا األ

  )18، 2008شحادة، (قناع وقدرته على اإل

ومن مظاهرها قوة المكافأة ، قوة : القوة الرسمية: مصادر قوة القيادة على النحو التالي) يطو ع(ويصنف 

: مرتبطة بالشخص نفسه وليس بالمنصب ومن مظاهرهاهي و : الخوف، السلطة القانونية، وقوة التأثير

 )72، 2008، يعطو (، وقوة اإلعجاب )التخصص(نية القوة الف

القيادة هي حصيلة المزج بين عدد من العناصر، منها شخصية القائد، وما أن يرى  الباحثوعليه فإن 

يتعلق بمرؤوسيه، وطبيعة المؤسسة، والبيئة التي توجد بها المؤسسة، وحتى يكون للقائد تأثير في أتباعه 

عل يتمتع بسلطات قد تكون مستمدة من الوظيفة التي يشغلها أو من سمات يتحلى بها تجأن يجب عليه 

يجمع بين الوظيفة أن يكون القائد ناجحًا يجب عليه  يرًا على التأثير في اآلخرين، ولكمنه شخصًا قاد

   .يكون قائدًا فذاً  يتؤهله لك الرسيمة والصفات القيادية التي
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 نظريات القيادة

وعلم  دارةفي علم اإلكبير من الباحثين والعلماء والمتخصصين  هتمامباحظى موضوع دراسة القيادة  

وعلم النفس السياسي وعلم القيادة، ونتيجة لهذه  جتماعياالوعلم السياسة وعلم النفس  جتماعواال النفس

الدراسات ظهرت وجهات نظر متعددة تبلورت في العديد من النظريات التي تناولت موضوع القيادة 

  .بالدراسة والتحليل

أن منذ فترة طويلة من الزمن وكان طبيعيًا  ظاهرة القيادة شغلت الجنس البشرىأن ) "العجمي(ويشير 

عادها ومقوماتها، وقد أببحوث عديدة للوقوف على طبيعتها و تقدم حولها أن يصدر بصددها آراء كثيرة، و 

  ).30، 2008العجمي، " (سفرت هذه البحوث عن نتائج مفيدة وحقائق عن ظاهرة القيادة والقادةأ

هداف أظريات القيادة التي حاولت تحديد ساهم في تطور ن تطور الفكر اإلداريأن ") الشريف(ويذكر 

  ).57، 2004الشريف، ( "عمال التي يجب عليه القيام بهاصائص القائد اإلداري الناجح، واألالقيادة وخ

 دى إلى تعدد وجهات النظر حول تفسير ظاهرة القيادة، حيث نظرأأن تعدد هذه النظريات ) الرقب(ويرى 

توافرت لدى شخص ما يصبح قائدًا، وهناك إذا نها مجموعة من السمات فقط أإلى القيادة على البعض 

إلى القيادة تغيرت تغير القائد، ونظر فريق ثالث ٕاذا وجدت ظهر القائد و إذا من يرى أنها ظروف خاصة، 

أن التأكيد على  إلىتغيرت تغير القائد، وذهب فريق رابع إذا فراد نها موقف معين لمجموعة من األأعلى 

على الطبيعة التفاعلية كد أهناك من تغير الهدف تغير القائد، و إذا القائد يظهر نتيجة ظهور هدف معين ف

جماعة فراد الأيملكه من سمات ومعارف ومهارات، و نها محصلة العديد من العوامل، القائد بما أللقيادة و 

والموقف بما يتضمنه من ظروف وعوامل بيئية للعمل  ستعدادوامكانيات إ بما يتمتعون به من قدرات و 

  )11، 2010الرقب، (وتنظيمية متشابكة متداخلة 



29  

 

دارية الشبكة اإلهناك العديد من النظريات التي تفسر ظاهرة القيادة منها نظرية كما يالحظ الباحث أن 

 - التبادلية ونظرية المسارتباع ونظرية الخط المستمر في القيادة والنظرية ونظرية البعدين ونظرية األ

  .الهدف

نظرية الرجل [ بالقيادة ومنها ال الحصر هتمتاالنظريات التي  هذا السياق سيتناول الباحث بعض فيو 

ة وهناك نظريات متطور ] النظرية التفاعلية -ية الوظيفيةالنظر  -النظرية الموقفية -نظرية السمات - العظيم

ية التحويلية النظر [ ومنهاالقيادة وخصائص القائد  هدافأي تحديد همية فأفي الفكر اإلداري الحديث ولها 

  ]خالقيةاألنظرية القيادة  –ستراتيجية نظرية القيادة اإل –

 Great Man Theoryنظرية الرجل العظيم 

رومان، وتقوم هذه النظرية غريق والإلى عهد اإلولى لهذه النظرية تعود أن الجذور األ) "العرابيد( يقول 

ائص ما يعينهم على هذا، حيث القادة يولدون قادة، وأنهم قد وهبوا من السمات والخصأن ب عتقاداالعلى 

بسبب تمتعهم بقدرات غير مألوفة الرجال العظام يبرزون في المجتمع أن صحاب هذه النظرية أيرى 

دم قهونها، ولم تت المواقف التي يواجمواهب عظيمة، وسمات وراثية تجعل منهم قيادة أيًا كان متالكهموا

  )17، 2010العرابيد، " ( هذه النظرية سمات محددة للقائد

قدم النظريات لتفسير القيادة أولى و أأن هذه النظرية من ) Spilker & Doerfferسبلكر ودورفر(ويذكر

هذه أن نسان عظيم و إأن القائد هو نها تفترض بأات العسكرية وقيادات الدول، حيث وتركز على القياد

ميزات والخصائص المرغوبة من قبل القادة يولدون قادة لديهم مجموعة من المأن ة هي موهبة، و العظم

  )سبلكر ودورفر Spilker & Doerffer, 2011 , 16. (تباعهمأ
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صية كاريزمية القائد في هذه النظرية هو شخص عظيم يتمتع بشخأن ) "والغالبىالعامري، (ويضيف 

ضحيات راغبين غير مكرهين من الناس ينقادون طوعًا له ويقدمون التعداد كبيرة أساحرة، يحظى بوالء 

  )464، 2008، والغالبىالعامري، ( "نجازات عظيمةإلتحقيق 

التغيرات الجوهرية العميقة التي طرأت أن القائل ب فتراضاالأن هذه النظرية تقوم على ") العجمي(ويرى 

فراد ولدوا بمواهب وقدرات فذة غير عادية تشبه أ نما تحققت عن طريقإنسانية حياة المجتمعات اإل على

   "ناس كثيرين على مر التاريخأه المواهب والقدرات ال تتكرر في هذأن في مفعولها قوة السحر و 

  ).31، 2008العجمي، (

ناس أأن القادة هم ب عتقاداالإلى ) Bolden & Dennisonبولدن ودنسون(وتستند هذه النظرية كما تحدث

بولدن Bolden & Dennison,2003 , 6( يكون قائداً أن مولودون بصفات مورثة ومقدر له  ستثنائيونا

  ).و دينسون

نها ألمرؤوسين ومسؤولياتهم وحاجاتهم و همالها لسمات اإ") شهاب(ومن المآخذ على هذه النظرية كما يرى 

    "بأن الشخص يولد ومعه خصائص القيادة أو ال يولد بها عتقاداال ستمراتقدم سمات مثالية، وقد 

  )114، 2010شهاب، (

هميتها على أثرها و أنكار إا في موضوع القيادة حيث ال يمكن هميتهأأن هذه النظرية لها ويرى الباحث 

يق طر  تتحقق عن جتماعيةواالأن التغيرات في الحياة الجماعية كثير من الباحثين، وتفترض هذه النظرية 

قدرات ومواهب عظيمة وخصائص عبقرية تجعل منهم قادة أيًا كانت المواقف التي يواجهونها،  يأفراد ذو 

ياسر  - فيدل كاسترو - الخميني -ديغول - تشرشل - مثال هتلرأ - هناك قادة كارزميون في التاريخو 

د دون اآلخرين وٕانما فراأقيادة ليست صفة مطلقة يتمتع بها الأن الخ، ويالحظ على هذه النظرية ...عرفات
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مر منها الظروف المحيطة بالجماعة وكذلك نوعية الجماعة العوامل األخرى التي تدخل في األ هناك من

  .ذاتها، وأن هذه النظرية أخفقت في تفسير ظاهرة القيادة وتوصيف القائد

  Traits Theoryنظرية السمات 

وشكًال من أشكال تطور نظرية الرجل العظيم، حيث ظهرت  متداداً ا) "العرابيد( تعد هذه النظرية كما يشير

أن من حقيقة وراثية السمات، و  نطلقتاار حول نظرية الرجل العظيم التي دالذي هذه النظرية نتيجة الجدل 

نجاح القيادة يعتمد على توفر مجموعة أن صحاب هذه النظرية على ألقادة يولدون وال يصنعون، ويؤكد ا

  )18، 2010العرابيد، "( ص الفطرية في شخصية القائدمن السمات والخصائ

هي مجموعة الخصائص والصفات التي يمتلكها القائد ويتفرد بها " السمات) والغالبىالعامري، ( ويعرف 

  )464، 2008، والغالبىالعامري، " ( لاحو لجميع الظروف واأل بحيث تجعل منه قائدًا فذاً 

لعقلية والسمات على دراسة مميزات القادة من النواحي الجسمية وا) "ربيع(م هذه النظرية كما يذكر وتقو 

الجرأة، القدرة على : الشخص تتوفر فيه مجموعة من الصفات مثلأن نصارها أالشخصية حيث يرى 

التأثير على اآلخرين، المهارة في اتخاذ القرارات، التفكير المتعمق الواعي، درجة عالية من الذكاء، 

  ).  156، 2006ربيع، " (و مناقشةأاآلخرين يتصرفون دون تفكير  يجعلتحصيل علمي متميز، 

اهللا قد منح قلة من األشخاص بعض الخصائص أن صحاب هذه النظرية يرون أأن "  )الحريري(ويضيف 

والسمات والمميزات التي ال يتمتع بها غيرهم، وهذه السمات هي التي تؤهلهم لقيادة المجموعة والتأثير في 

يمان اإل - الثقة بالنفس - طالقة اللسان -الذكاء وسرعة البديهة: جمال هذه السماتإويمكن دها، سلوك أفرا

" ختيار البدائل المناسبةإالسرعة في  -الحزم - ة على التكيفالقدر  - داءالمهارة وحسن األ - بالقيم

  )151، 2012، يالحربر (
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تي جعلت منهم قادة فعالة في بعض الناس ولدوا مع بعض السمات الأن ) كيوكنج Kouqing(ويذكر 

الذات، قوة  حتراماالطول، المظهر، : ومن هذه السماتحين ولد اآلخرون دون السمات القيادية، 

  ).كيوكنج Kouqing,2009,12-13(الشخصية، الصبر، النقد اإليجابي، مراعاة الطبيعة، اليقظة

شخصية مثل الذكاء الصفات القوى لبعض أأن بعض القادة يتميزون بدرجة ") عباس(في حين يرى 

أن هذه النظرية ترتبط والمشاركة االجتماعية والمثابرة و  ستماعلالوتحمل المسؤولية والقابلية  ستقالليةواال

  ). 165- 164، 2004عباس، (" رتباطًا وثيقًا بنظرية الرجل العظيمإ

أن لشخصية تؤثر في السلوك و السمات اأن هذه النظرية تنطلق من المسلمة القائلة بأن ) "الشريف(ويشير 

ات شخصية تميزهم عن فراد بسبب ما لديهم من صفصرفون بشكل مختلف عن غيرهم من األالقادة يت

" الباحثون عن السمات القيادية بالكشف عن مجموعة السمات المشتركة للقادة الناجحين هتماغيرهم، لذلك 

  ).43، 2004الشريف، (

مات أفاضوا في تحليل السمات الالزمة للقيادة وتوصلوا من خالل أنصار هذه السأن ) المصري(ويضيف 

ما توافرت في إذا تكون ضرورية للقيادة، ويمكن أن مجموعة من السمات العامة التي يمكن إلى دراساتهم 

التي قيم فيها أكثر من خمس ) R. Stogill,1988(تجعل منه قائدًا ناجحًا، وكانت دراسة أن شخص ما 

دها في ست سمات نسان ما قائدًا وقد حدإلمعرفة السمات التي تجعل من  دانية، وذلكعشرة دراسة مي

القدرة على تفهم  –المكانة االجتماعية  –روح المشاركة  –تحمل المسؤولية  –نجاز اإل –المقدرة : هي

  )632، 2007المصري، (الموقف 

نه حتى اآلن لم ينجح العلماء في حصر أو قياس سمات يتميز أضوء فهم الباحث لنظرية السمات  فيو 

همية النسبية للسمات نه لم يحدد دعاة هذه النظرية األأو بها القائد الناجح والضرورية لفهم شخصيته، 
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ثبتت أوسين في نجاح عملية القيادة حيث هملت دور المرؤ أنها أفي التأثير على فعالية القائد، و المختلفة 

  . للمرؤوسين دورًا كبيرًا في نجاح عمل القائد أنالدراسات 

 Situational Theoryالنظرية الموقفية 

ة على فاعلية عمل القائد، ولذلك هذه النظرية تهتم بدراسة مدى تأثير المواقف المختلفأن ") يعطو (يقول 

ات المختلفة التي تحيط بكل القيادة الفعالة تعتمد على المتغير أن كد الباحثون الداعمون لهذه النظرية على أ

أساسي مؤداه  فتراضاللقائد، وتقوم هذه النظرية على  على السمات الشخصية عتمادهااكثر من أموقف 

مهاراته  دامستخالفي البيئة المحيطة ظروف مواتية تهيأت إال إذا يظهر كقائد أن قائد ال يمكن الأن 

  )80، 2004، يعطو ( "وتحقيق تطلعاته

هي التي تبرز المواقف أن القائد وليد الموقف و أن على أساس ) "قنديل(رية كما تحدث وتقوم هذه النظ

القائد ال يتوقف أن مكانياتهم الحقيقية في القيادة، فالقيادة في نظرها وليدة الموقف و إالقيادات وتكشف عن 

لناس في مواقف ن القيادة هي نتيجة مباشرة للتفاعل بين اأصفات الشخصية التي يتمتع بها بل على ال

  ).45، 2010قنديل، " (معينة

حد كبير على حسن إلى ما يصيب القائد من نجاح يعتمد أن ) "بو كوشأ(ى هذه النظرية كما يقول وتر 

مكانات الحقيقية تبرز القيادات، وتكشف عن اإل تصرفه حيال المواقف المحيطة، فالمواقف هنا هي التي

ن وبذلك ال الموقف ترتبط بسمات وخصائص نسبية بموقف قيادي معيالقيادة وليدة أن  أيفي القيادة، 

               " يتطلبهاالذي طار الموقف إفي همية السمات للقائد، ولكنها تقررها أتنكر هذه النظرية 

  )31، 2012بو كوش، أ(
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إال ر كقائد يظهأن قائد ال يمكن الأن أساسي مفاده  فتراضاأن هذه النظرية تقوم على ) "العجمي(ويرى 

ن ظهور إرته وتحقيق تطلعاته، بمعنى آخر فمها ستخدامالاتية تهيأت في البيئة المحيطة ظروف مو إذا 

ول على قوى خارجية نما يعتمد في المقام األإ لصفات الذاتية التي يستمتع بها و القائد ال يتوقف على ا

  ).33، 2008،يالعجم"(سيطرة عليها بالمرةيملك  و قد الأال يملك سوى سيطرة قليلة عليها  بالنسبة لذاته،

فاعلية نمط القيادة يتجدد بتطبيق الموقف المحيط بعملية أن هذه النظرية مؤداها أن ) "ماهر(وتحدث 

            " القيادة، وبالتالي فان عنصري النظرية يعتمدان على نمط القيادة وعلى الموقف القيادي

  )331، 2002ماهر، (

تجعل منه قائدًا، والموقف وحده ال أن مكانات الفرد فإنها وحدها غير كافية بإنه مهما تكن أويرى الباحث 

لم يتمتع بصفات وسمات خاصة، فالقيادة عملية تفاعلية بين النواحي الشخصية أن لظهور القائد  فييك

طبيعة المواقف أن بين القيادة والموقف و  رتباطاالنها تركز على فكرة أأي وعوامل الموقف القيادي نفسه، 

 . نها تتباين من تنظيم آلخر ومن وقت آلخرأئد، طالما والظروف هي التي تحدد نوعية القا

   The Functional Theoryالنظرية الوظيفية 

هي هدافها، و أد التي تساعد الجماعة على تحقيق هذه النظرية ترتبط باألعمال والجهو أن ) "العجمي(يرى 

ماعة نحو هذه عمال تسهم في تحديد وتحريك الجأعضاء الجماعة من أأن يقوم به تشمل ما يمكن 

  ).34، 2008العجمي، "(عضائها وحفظ التماسك بينهمأهداف وتحسين نوعية التفاعل بين األ

ة التي تساعد القيادة في ضوء هذه النظرية تتمثل في القيام بالوظائف الجماعيأن ") مصطفى(ويذكر 

      "نها وظيفة تنظيميةأفي جملتها على القيادة هنا و إلى هدافها، وينظر أيق الجماعة على تحق

  )2001مصطفى، (
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وتتمثل في قيام القائد بوضع : هداف التنظيمأ: هداف الوظيفية متعددة ومنهاإلى أن األ) الشريف(ويشير 

القائد بحل المشكالت  وتتمثل في قيام: هداف العاملينأ .خرينلعامة، والتأثير في سلوك اآلالسياسات ا

هداف القائد أ. مكانياتهمإ فراد و جاتهم، ومعرفة قدرات األشباع حاإ الفردية، وتحقيق مطالب الجماعة و 

كانته وتحسين ثبات قدرته على النجاح في القيادة وتنفيذ المهام المطلوبة لتعزيز مإوتتمثل في : الشخصية

  ).97، 2004الشريف، (والوظيفي  قتصاديواالوضعه االجتماعي 

تركزت النظرية الوظيفية على دراسة المهام واألعمال التي يتعين على الجماعة القيام ") المصري(ويضيف 

بها لتحقيق أهدافها، ودراسة دور كل عضو في هذه األعمال، ودور القائد من الناحية التنظيمية في 

حاب هذه النظرية بكيفية توزيع المسؤوليات والمهام القيادية مساعدة الجماعة على بلوغ أهدافها، ويهتم أص

  )633، 2007المصري، (  "بين أفراد الجماعة

القيادة بوصفها وظيفة تنظيمية فقط، كما تحصر كل إلى تنظر  هذه النظريةأن ومما تقدم يالحظ الباحث 

حكما في الصراع، وتتلخص يكون مصدر للخبرة و الذي الوظائف القيادية في يد شخص واحد هو القائد، 

  .أهم الوظائف في التخطيط ووضع السياسة واإلدارة والتنفيذ والثواب والعقاب

 The Interaction Theoryالنظرية التفاعلية 

غيرات التي نادت بها النظريات والتفاعل بين المت متزاجاالأن هذه النظرية تقوم على فكرة ) "العجمي(يرى 

، تأخذ في االعتبار السمات الشخصية والظروف الموقفية والعوامل الوظيفية معاً  خرى التي سبقتها، فهياأل

ذن إدراك القائد لآلخرين، والقيادة إ خرين له، و دراك اآلإ مية كبيرة إلدراك القائد لنفسه و هأالنظرية  يطوتع

" هما جميعافي مفهوم هذه النظرية تتوقف على الشخصية وعلى المواقف وعلى الوظائف وعلى التفاعل بين

  ).34، 2008العجمي، (
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فسر القيادة عملية تفاعل بين الشخص والموقف وتأن نصار هذه النظرية يرون أأن ) "القريوتي(ويضيف 

بداع وبين مهارات بتكار واإلمحصلة تفاعل بين مواقف تستدعى اإلنها أالقيادة من وجهة النظر هذه ب

  ).141، 1993القريوتي، " (نسانية قادرة على التفاعل مع هذه المواقفإ

والتفاعل بين المتغيرات التي نادى بها نظرية  متزاجاالأن هذه النظرية تقوم على فكرة ) "قنديل(وتحدث 

عتبار السمات الشخصية والظروف الموقفية والعوامل ة الوظيفية معًا، فهي تأخذ في اإلالسمات والنظري

  ).59، 2010قنديل، " ( الوظيفية معاً 

لقيادة يجابيًا في تحديد خصائص اإسهامًا إأن النظرية التفاعلية قد أسهمت يستنتج الباحث ومما تقدم 

لم تنكر النظرية أهمية نظريتي السمات والموقف ولكنها حاولت : سهام على الوجه اآلتيويظهر هذا اإل

أن كمعيار لتحديد خصائص القيادة، وترى هذه النظرية  الواحدة منهارى عدم كفاية الجمع بينهما ألنها ت

شباع حاجاتهم، كما يرتبط إ داف مرؤوسيه، و نجاح القائد يرتبط من ناحية أخرى بمدى قدرته على تمثيل أه

  .ربهذا الدو دراك المرؤوسين بأنه أصلح شخص للقيام إبمدى 

 Transformational Theoryالنظرية التحويلية 

تعني القيادة التي يشترك فيها الفرد مع اآلخرين، ويكون " )2012الزعيبر،( ية كما يذكرهاالقيادة التحويل 

روابط ترفع من مستوى الدافعية واألخالق عند كل من القائد والتابع وهذا النوع من القادة يلبي حاجات 

  )2012الزعيبر، ".( أقصى قدراتهمإلى ودوافع األتباع ويحاول مساعدة األتباع على الوصول 

د في القيم والرؤية، ومن خالل نها عملية دفع وتحفيز التابعين لمشاركة القائأب" )جاد الرب(ويعرفها 

  ). 117، 2012جاد الرب، ( "نهم يمنحونه الثقةإبديه القائد التحويلي لتابعيه، فيالذي هتمام الحقيقي اإل
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 فتراضاتوا اتجاهاتت الرئيسية المؤثرة في النظرية التحويلية هي عملية التغييراأن ) "السكارنة(ويضيف 

نها تتعلق بتأثير القائد في تابعيه أ أيورسالة المنظمة  ستراتيجياتواألهداف  لتزاماالفراد المنظمة وبناء أ

  ).419، 2009السكارنة، ( "لتمكينهم من المشاركة في عملية التغيير في المنظمة

صورة المستقبل "تحديد الرؤية : عن أربع مهام رئيسية للقائد التحويلي هي) السويدان، وباشراحيل(وتحدث 

                الرؤية  تجاهاتباع لتزام األتباع، تطبيق الرؤية، رفع ايصال الرؤية لألإ، "المنشود

 ). 108، 2003السويدان، وباشراحيل، ،(

 –فع الملهم الدا –الكاريزما : ع عناصر للقيادة التحويلية وهيهناك أربأن ) كوفي Covey(ويضيف 

  )كوفي Covey, 2007 , 5"(هتمام الفردي اإل –التحفيز الفكري 

يجاد رؤية متجددة لمستقبل إ: في) الطراونة(ساسية للقيادة التحويلية كما يرى الفعاليات األ ختصاراويمكن 

حداث التغيير إنهم قادرون على تجسيد تلك الرؤية وتمكينهم من ذلك، ألهام العاملين بإالمنظمة ككل، 

  )127، 2011الطراونة، (وقيادته بشكل منظم 

نظرية القيادة التحويلية تعتبر من النماذج البارزة في النظريات الحديثة، والتي تحتل أن ويرى الباحث 

التحويلي يقدر الطاقة الكامنة داخل  دائه، والقائدآفي عملية تطوير المرؤوس وتحسين  مكانة رئيسية

الحالية والمستقبلية المطلوبة منهم وذلك من خالل  لتزاماتاالد قدرتهم إلنجاز المرؤوسين، بحيث يزي

حداث إستخدامها بعد ذلك في إإلى حاجات متعلمة يتم تحويل الرغبات الكامنة وغير المعلنة لدى التابعين 

  .تباعلدى كل من القادة واأل كبرى هتماماتاتغيير ذي مغزى يمثل 
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 Strategic Leadershipستراتيجية نظرية القيادة اإل

التفكير االستراتيجي للقائد له أهمية كبيرة في مجال اإلدارة ، وٕان نجاح اإلدارة بصورة جوهرية يعتمد على 

  .ما يتمتع به قائدها من الخصائص الجيدة في هذا المجال

القيادة التي يكون لها السبق والقدرة على التخيل واالتصور "ستراتيجية هي اإلأن القيادة ) جاد الرب(يرى 

ستراتيجي الضروري والمطلوب في ودعم اآلخرين نحو خلق التغيير اإلالمستقبلي وأيضًا بناء المرونة 

  ).49، 2012جاد الرب، "(المنظمة 

هداف أالشركة البشرية والمادية لتحقيق د دارة موار إالقدرة على "ستراتيجية هي أن القيادة اإل) نجم(ويضيف 

  ).137، 2011نجم، "(مد الشركة بعيدة األ

على أنها القدرة على التوقع والتصور والحفاظ على " )الخفاجي(ستراتيجية كما يذكر وتعرف القيادة اإل

  ) .178، 2008، يالخفاج( "ستراتيجي عند الضرورةحداث التغيير اإلإ ين و المرونة وتفويض اآلخر 

اياتها ستراتيجية هي تصور الرؤى المستقبلية للمنظمة ورسم رسالتها وتحديد غأن القيادة اإل") عواد(ويرى 

بعاد العالقات المتوقعة بينها وبين بيئتها بما يسهم في بيان الفرص والمخاسر أعلى المدى البعيد وتحديد 

ستراتيجية المؤثرة على المدى القرارات اإللها وذلك بهدف اتخاذ المحيطة بها ونقاط القوة والضعف المميزة 

  ).202، 2012عواد، ( "البعيد ومراجعتها وتقويمها

الذي يتميز بالتفكير وهو  ستراتيجياً االذي يمتلك عقًال ستراتيجي هو القائد أن القائد اإل) نجم(ويضيف 

توظيف الجدارات . تيجيستراتحديد التوجه اإل: ستراتيجيولهذا حدد عدة خصائص للقائد اإل ستراتيجي،اإل
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. القدرة على تحقيق التوافق. الرؤية المتميزة. دارة العليافراد اإلأمداد إ. دامة ثقافة الشركة الفعالةإ. الجوهرية

 ).139، 2011نجم، (فراد ستراتيجي على األالتركيز اإل. بتكار اإلداريالقدرة على اإل

منظمة فالقادة هم المبدعون  أي زدهاراساس أستراتيجي هي أن هذه الخصائص للقائد اإلويرى الباحث 

ستراتيجي القائد اإلن أو . المبتكرون والقادرون على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات في أصعب الحاالت

دراك، التحليل، التشخيص والتركيب، قدرته على اإل: همهاأالذي يمتلك مجموعة من المواصفات من هو 

  .عالة داخلية وخارجيةوتكون له توجهات ف

  Ethical Leadershipخالقية نظرية القيادة األ

قادة المستقبل  ستقطابارًا أساسيًا تجب العناية به عند إن أهمية البعد األخالقي للقائد التربوي تشكل محو 

فيهم روح  يدة بمفاهيم أخالقية صحية وأن تنموتدريبهم، ومن المفروض أن يتم التأكد من تمتع هؤالء القا

  .بالسلوك األخالقي لتزاماال

مكانية إلصالح خالقية اإلإلى أنه لتدريب القيادة األ) ت.ماذا تعرف عن القيادة االخالقية، ب("إذ يشير 

نتاجية ويقدمون أكثر للمجتمع، ألنه إن القادة سيصبحون أكثر إالناس وسلوكهم، وبكونهم فعالين فمواقف 

صالح إخالقية سيصبحون قادرين على بهم على مهارات القيادة األوتدري عندما يتم إصالح الناس

  http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=241463. مجتمعهم ومؤسساتهم

ار األخالقي التي يتم من خاللها الدراسة المنهجية للخيخالص إخالقية هي أن القيادة األ) "نجم(ويشير 

إلى العقالنية على أساس القيم بين الوسائل المؤدية  ختياراتااليعالج الذي ختيار ما هو جيد، وهو العلم إ

  ).310، 2011نجم، ( "هدافاأل
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الميزة يام باألعمال، القدوة، القيادة كطريقة للق –القائد : إلى خالقيات القيادة تشير أأن ) نجم(و يرى 

 خالقيات في ممارسات الشركاتتزداد فيها المخاطرة جراء عدم األعمال أخالقية في بيئة التنافسية األ

 ) .126، 2012نجم، (

ال هو داعية أو و ) أو ديني(القائد األخالقي ليس بالضرورة نبيًا مبشرًا بمذهب أخالقيأن ) نجم(ويضيف 

نه مع ذلك لديه خصائص أخرين ، إال شيء مدير شأنه شأن المديرين اآلل نه وقبل كإفيلسوف أخالقي ، 

ألخالقي في نه يتمتع بالحس اأخالقية، و أنه ذو رؤية أ: في مقدمتها متميزة تجعله قائدًا في مجاله و 

في الحكم على خالقية واضحة سواء أنه ذو مقاييس أنشطة والمشكالت األخالقية، و التعامل اليومي مع األ

صحاب المصلحة سواء أخالقية مع في تقييم العاملين، والعالقات األو أو منافسيها أما تقوم به الشركة 

  ). 128، 2012نجم، ( و الموردين ومع المنافسينأئن الزبا

 –الثقة  :خالقية المطلوب توافرها في بيئة األعمال وهىهم الخصائص األأعن ) جاد الرب(وتحدث 

، المسئولية، حتراماالاء بالعهود وعدم قمع اآلخرين، الوف –خالص اإل –الجدارة  –مانة ألا –الصدق 

  )154، 2012جاد الرب، (العدالة، الرعاية، المواطنة 

  )  1( خالقية لخصها في الشكل أن هناك نتائج جمة للقيادة األ)  127، 2012( وذكر نجم 
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  خالقية ونتائجهاالقيادة األ)  1(  رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   127دار صفاء للنشر، : عمان. القيادة وٕادارة االبتكار). 2012 (.، نجمنجم: المصدر

 ختبارها يالذي ينبغ نسجاماال، وهو السلوكالتوجه و بين  اماً نسجاخالقية تتطلب ويرى الباحث أن القيادة األ

  .ة لآلخرين داخل المؤسسة وخارجهاوالقدو  نموذجالقائد األخالقي يلعب دور األيوميًا، و 

 ية ومعقدة وتباينت هذه النظريات فالقيادة والقائد بصورة مركز ي تناولت العديد من النظريات مفهوملقد 

   :لىإشارت أغلب النظريات قد أن أتعاملها مع هذين المصطلحين، ومن المالحظ 

   نتاج والبيئة التنظيميةاإلو القيادة ومنها القائد، والمرؤوس، والموقف، والمؤسسة،  يهمية العوامل المؤثرة فأ

  خ�قيةالقيادة ا�

 خ�قية القدوة ا� -

 خ�قية ريادية رؤية أ -

 جوائز مسؤولية اجتماعية  -

 خ�قية بالشركة موثوقية أ -

  نتائج الزبون

 زبائن راضون -

 زبائن ذوو و ء -

 سلوك أخ�قي -

 قيمة الزبون مدى الحياة -

  نتائج العاملين

 ا)نتاجية -

 الرضا -

 ا)ستقرار والمعاودة -

 ا�خ�قيالسلوك  -

  نتائج ا�عمال

 الربحية  -

 زيادة العوائد -

 الحصة السوقية -

 ع�قات بعيدة ا�مد  -
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نها أبصورة عامة  تعتبرهالقائد و ات االتركيز على سم تقللنها أ يسبق ف فيماض النظريات بع وتختلف

   .كثرأصفات وراثية ليس 

شاملة  داة الدراسةأن تكون أويستفيد الباحث من خالل هذا العرض لنظريات القيادة المساعدة في 

فهم  يظريات السابقة وتساعده فالن يتم استعراضها ف يغلب الجوانب التأوموضوعية بحيث تشتمل على 

  .وتفسير نتائج الدراسة 

 نماط القياديةاأل 

من الباحثين والدارسين في حقل اإلدارة، وقد تعددت هذه األنماط  نالت دراسة أنماط القيادة اهتمام الكثير

  .بتعدد المفكرين وتعدد النظريات القيادية التي حاولت تفسير حقيقة القيادة

أن البحث اإلداري أسفر عن وجود نماذج قيادية مختلفة بين القادة والتي تحددها ") عبد الرحيم(يقول 

خبراتهم وتجاربهم، باإلضافة إلى ذلك فهي تعتمد على نوع التابعين أو فلسفة القادة أنفسهم وشخصياتهم و 

  )35، 2009عبد الرحيم، ( "المرؤوسين وكذلك البيئة أو الجو السائد في تنظيم المشروعات ذاتها

أن هناك عدة مداخل تصف أنماط القيادة وقد تم تطويرها على مدى سنوات مضت، ") مصطفى(ويذكر 

      "ف قدرة السلطة والسيطرة التي يمارسها القائد على مجموعة العملويركز معظمها على وص

  )47، 2007مصطفى، (

أن أسلوب القيادة يعكس طريقة القائد في التعامل مع اآلخرين لتحقيق أهدافه، وهذا ) "نجم(ويضيف 

  )64، 2012نجم، " (األسلوب يعكس اتجاهات وسلوكيات القائد بالعالقة مع اآلخرين
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هو مجموعة من السلوكيات التي تبرز لدى القائد في تأثيره على ) "زيارة(لنمط القيادي كما يذكر ويقصد با

  )325، 2009زيارة، " (اآلخرين معه باتجاه أهداف معينة

األسلوب الذى ينتهجه القائد للتأثير في سلوك الجماعة والعاملين من أجل تحقيق "بأنه ) األسطل(ويذكر 

  )31، 2009طل، األس" (أهداف المؤسسة 

  :ومنها ال الحصر) المدهون، والعجرمي ( كما يشير إلى ذلك وهناك تصنيفات متعددة ألنماط القادة 

تصنيف القيادة على أساي طريقة ممارسة السلطة وهى تشمل القائد األوتوقراطي والقائد الديمقراطي والقائد 

لنمط التقليدي والنمط الجذاب والنمط المتساهل، وتصنيف القيادة على أساي مصادر السلطة وتشمل ا

العقالني، وتصنيف القيادة على أساس الهيكل التنظيمي وتشمل القيادة الرسمية والقيادة غير الرسمية، 

وتصنيف القيادة على أساس تفويض السلطة وتشمل قيادة مركزية وقيادة ال مركزية، وهناك أنماط أخرى 

ة البيروقراطي، نمط قائد المعاونة، نمط القيادة الزئبقي، نمط القياد مثل نمط القيادة األبوية، نمط القيادة

  )52، 2011المدهون، والعجرمي، ( الفريق 

وفي ضوء ما تم استعراضه من مفاهيم متعددة للقيادة وكذلك نظريات القيادة، سيتناول الباحث الحديث 

ي نموذج الدراسة، وطبقًا لنتائج الدراسات عن األنماط القيادية األكثر شيوعًا، والتي تم االستناد إليها ف

   .النمط الديمقراطي، والنمط األوتوقراطي، والنمط الترسلي: السابقة وهذه األنماط هي

  Democratic Style نمط القيادة الديمقراطية

اإلنسانية بالقيادة التي تعتمد على العالقات ) "عبد الباقي(يتمثل أسلوب نمط القيادة الديمقراطية كما يقول 

  )276، 2004عبد الباقي، " (والمشاركة وتفويض السلطة
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أن القيادة الديمقراطية تتبع أساليب اإلقناع واالستشهاد بالحقائق واعتبار ") المغربي، وآخرون(ويذكر 

أحاسيس األفراد ومشاعرهم وجعلهم يشعرون بكراماتهم وأهميتهم، وهذا النمط يلعب دورًا فعاًال في تنمية 

  )172، 1995المغربي، وآخرون، ( "كار وتحقيق التعاون وٕاطالق قدرات المرؤوسين وطاقاتهم الكامنةاإلبت

إلى مقترحاتهم بعين أن النمط الديمقراطي يناقش المشروعات مع مرؤوسيه وينظر " )العجمي(ويرى 

كلة لفريقه ويساعدهم ن القائد الديمقراطي يهتم بتوضيح المشأيتخذ القرار النهائي وفقًا لذلك عتبار ثم اإل

  ).174، 2008العجمي، "(نسانية وبالعمل بروح الفريقى حلها ويهتم كثيرا بالعالقات اإلعل

الجماعة حول القائد  لتفافانسانية وجماعية تضمن إن القيادة الديمقراطية هي قيادة أ )عياصرة( يضيفو 

خالص طار من الوالء واإلإالمشروعة بهم ويعبر عن طموحاتهم يمثلهم كنموذج في تحقيق ذواتالذي 

ة، ويعمل خالص والتفاني لمصالح الجماعمق لديهم صورة اإلعماله بما يعأوالتفاني، ويتصرف في جميع 

  ).66، 2006عياصرة، (عضاء المجموعة نفسهاأًا على خلق قيادات جديدة من ضمن هذه المبادئ جاهد

المعنويات  رتفاعبامنها توفير جو من الحرية يسمح  ن القيادة الديمقراطية ينتظرأ" )عريفج(ذكر يو 

   "والتواصل بين العاملين وتبادل المعلومات والتعاون، كما يسمح بالمرونة والتعلم بالقدوة من القائد

  ). 106، 2001عريفج، (

 :زاء تطبيق مبدأ المشاركة هيإطي أن هناك خمسة نماذج من سلوكيات القائد الديمقرا )كنعان( يضيفو

نموذج ، و لمرؤوسين لمشاركته في صنع القراريتيح قدرًا بسيطًا من الحرية لالذي موذج القائد الديمقراطي ن

نموذج ، و يه اتخاذ القرار ضمن هذه الحدوديضع حلوال معينة ويطلب من مرؤوسالذي القائد الديمقراطي 

نموذج القائد الديمقراطي ، و قراراتهيتيح لمرؤوسيه فرصة محددة لمشاركته في صنع الذي القائد الديمقراطي 

نموذج القائد الديمقراطي ، و كة في صنع القرارات في موقع معينكبر للمشار أالذي يتيح لمرؤوسيه فرصة 
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نه أالذي يوافقون عليه، و مر اتخاذ القرار أن يترك لهم أرؤوسيه المشاركة في صنع القرار بيتيح لمالذي 

 ).220- 219، 2009ان، كنع( ذا وافقوا عليهإبدوره سيقبله 

القيادة الديمقراطية من خالل النتائج التي كشفت عنها مجموعة من الدراسات التي تمت في صفات تتضح 

تحقيق الثقة المتبادلة بين إلى  يالمشاركة تؤد: )حسن(ذكرها يتية كما لجوانب اآلتتمثل في او هذا المجال 

المشاركة تخلق ، خرىأر الذي يتعامل معه من ناحية مهو القيادة والعاملين في التنظيم وبين التنظيم والج

م وتعمل على تيسير طار مصلحة المرؤوسين والتنظيإمالئم لتشجيع التغيير وتقبله في المناخ الصالح وال

مكانياته ويؤهلهم بتولي إطوير مهاراتهم ألقصى ما تسمح به فراد في تيساعد األ، لتصاوتحسين سبل اإل

 )76، 2004حسن، ( قبالهم على العمل برغبة ونشاطإ المعنوية للعاملين و رفع الروح ، القيادة

: وهى )عبد الحميد( يتحدثة الديمقراطية كما خرى ألسلوب القيادأ صفاتهناك  ما سبقإلى  باإلضافة

تساعد هذه القيادة على تشجيع المرؤوسين على المبادرة واإلبتكار وتنمية مهاراتهم اإلدارية ورفع معنوياتهم 

في القيام بأعمالهم وحبهم لها، إتاحة الفرصة للقائد الختيار الحل المناسب للمشكلة المعروضة أمامه من 

 )419، 1995عبد الحميد، (بين الحلول البديلة، تحقيق تماسك الجماعة ودفعها للعمل 

صفات للنمط الديمقراطي تتمثل في أن القائد يحرر نفسه من األعمال الروتينية ) الخواجا(ويضيف 

    التفصيلية ليحول جهده إلى قيادة مبدعة، ويهتم كثيرًا بنمو األفراد ضمن المؤسسة التي يديرها 

  )39، 2009الخواجا، (

ليمة في معظم األحوال حيث أن المشاركة إلى أن النمط القيادي يتصف باتخاذ قرارات س") قنديل(ويشير 

  )42، 2010قنديل، ( "يكون لها األثر الفعال في تنفيذ القرار
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ان هذا النمط يؤدي الى رفع معنويات المرؤوسين وخلق الثقة في نفوسهم وزيادة التعاون ) "هشام(ويقول 

فيتمسكون به ويعملون على تنفيذه ومضاعفة اإلنتاج، وفى هذا النمط يشعر أفراد التنظيم بأن القرار قرارهم 

 )60، 2010هشام، " (التنفيذ السليم الرتباطهم العضوي به

يقوم على أساس االحترام المتبادل بين القائد وتابعيه، واعتبار كل الباحث أن هذا النمط  ومما تقدم يرى

للجميع للتفوق  أفراد المجموعة ذوي أهمية بالغة في تسيير المؤسسة وتحقيق أهدافها، فتتاح الفرص

  .والتميز واإلبتكار، واإلسهام الفعال في رسم السياسة واتخاذ القرارات وتحديد األهداف وتنفيذها

   Autocratic Style طيةوتوقرانمط القيادة األ 

بجميع األمور اإلدارية دون أن يفوض أحدًا من العاملين ") الدعيلج(يتمسك القائد األوتوقراطي كما يشير 

الصالحيات اإلدارية، ويحاول جاهدًا أال يعارض سلوكه اإلداري أحد من العاملين، ويعمل دائمًا في بعض 

  )90، 2009الدعيلج، ( "على كسب والء العاملين لسلوكه اإلداري

ائد ألنه يتحكم في مرؤوسيه القإلى الرئيس منه إلى قرب أ" )عباس( يرىئد أو المتحكم كما يعتبر القاو 

كبيرا آلراء غيره من المرؤوسين، فهو يعرف  هتماماً ار مركز اتخاذ القرارات وال يعطى ويعتبرادتهم، إبغير 

  )161، 2004عباس، ( "ما يريد ويفعل في سبيل ذلك ما يشاء

عمالهم أين يؤدون أف و نه يجبر مرؤوسيه متى وكيأان القائد األوتوقراطي يتميز ب" )العجمي( يضيفو 

              "بصنع القرارات مت وهو يقو تساؤالأو  ستفساراتا يأمرؤوسيه تعليماته دون ويتبع 

  ).173، 2008العجمي، (
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نه يحاول تركيز كل السلطات في يده ويحتفظ أأو المتسلط يتميز بن القائد المتحكم أ" )حسن( يضيفو 

تتناول كافة التفاصيل ويصر على  وامره وتعليماته التيأبكل صغيرة وكبيرة بمفرده، ويصدر لنفسه بالقيام 

  ).71، 2004حسن، ( "طاعة مرؤوسيه لهاإ

"  أن هذا النمط  ينظر للعاملين بأن عليهم إتباع ما يطلب إليهم خدمة ألهداف الوحدة) "زيارة(ويرى 

  )332، 2009زيارة، (

: توقراطيةو قيادة األأشكال رئيسية من نمط ال دارة يميزون بين ثالثةأن بعض علماء اإل) السكارنة(ويشير 

نه يحاول أأو المتحكم بيتميز القائد األوتوقراطي المتسلط : التحكميةأو التسلطية  –وتوقراطية القيادة األ

 –وتوقراطية القيادة األ، و القيام بكل صغيرة وكبيرة بمفردهتركيز كل السلطات في يده، ويحتفظ لنفسه ب

دائه للعمل، ويتركز أفي طريقة طي الخير بكونه يثق في نفسه و يتصف القائد األوتوقرا: الصالحةأو رة يالخَ 

أو وتوقراطية المتعاملة القيادة األ، و جل القصير والطويلء مرتفع في األداأ اهتمامه على تحقيق مستوى

لباقته في التعامل نه يتميز بأال إمن هذا الطراز سلوك أوتوقراطي،  ن سلوك القائدأعلى الرغم من : اللبقة

 )151 – 145، 2010السكارنة، (الشخصية معهم إلنجاز العمل  تصاالتهاعلى  عتمادهوامع مرؤوسيه، 

القائد على السلطة الرسمية واتخاذها كأداة للتحكم  عتمادا :وهى )عواد(ذكرها يكما ومن صفات هذا النمط 

ثقة  ، وانخفاضوامربإصدار األ نفرادواالد كيز كل السلطات في يد القائتر ، و ؤوسينوالسيطرة على المر 

استخدام التهديد والعقاب وتوقيع ، و ضآلة االتصاالت من أسفل إلى أعلىضعف و ، القائد في مرؤوسيه

 ). 335، 2012عواد، ( الجزاءات
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بانفصال القائد عن الجماعة وتركز اهتمامه على ) "األغا، واألغا(ويتصف هذا النوع من القيادة كما يرى 

كسب والء المرؤوسين بأي شكل لضمان عدم وجود أي نوع من المعارضة لممارساته، ويقبض القائد هنا 

 )194، 1996األغا، واألغا، " (على جميع العمليات اإلدارية، فهو المهيمن على جميع األدوار اإلدارية 

ئرهم بغير إرادتهم ويضع أن القائد األوتوقراطي يتحكم في تابعيه ويتالعب بمصا) الشامي، ونينو(ويضيف 

خطته منفردًا وبعيدًا عنهم وال يشاركهم الرأي وال يستمع إليهم بل يملي عليهم أوامره ويطالبهم بتنفيذ األوامر 

االستبدادية دون نقاش بل إنه يفرض هذه األوامر عليهم بأساليب تحكمية مسيطرة                

  )236، 2001الشامي، ونينو، (

باالعتداد بالنفس والثقة المطلقة بالنفس والكبرياء وعدم ) عليان(األوتوقراطي كما يقول ويتصف القائد 

االعتراف بأخطائه والتفاخر بنفسه وانجازاته والقسوة والبحث الدائم عن القوة والجاه بأي ثمن ويحتفظ بنفسه 

على التقدير لشخصه في بأسراره وأسرار العمل لذاته ويلقي اللوم على معاونيه متى ما فشل لكنه يحصل 

  )189، 2007عليان، (حال النجاح 

مما  ضطراباالو حساس المرؤوسين بالسخط والقلق إ )السكارنة( ومن المآخذ على هذا النمط كما يذكر

رؤوسين بأي عمل ما لم يكن عدم قيام الم، و العالقات بين القادة والمرؤوسين على خلق المتاعب في ييؤد

تعطيل التغذية العكسية بسبب ، و للخطأ والتعرض للجزاء ئدهم تجنباً دة من قاوامر صريحة ومحدألديهم 

سفل من القائد للمرؤوسين، أإلى واحد االتصاالت  تجاهائد لنمط االتصاالت التي تسير في ستخدام القاإ

 ).181، 2010السكارنة، ( إلى عدم الفهم المتبادل بين الطرفين ييؤد

لوجود شعور بعدم الرضا عند المرؤوسين مما يعكس سلبًا على روحهم  ينها تؤدأيضًا أ )عواد(ويضيف 

ضعف كفاءة المرؤوسين في تحقيق و  ،عدائي لدى المرؤوسين نحو القائدتكوين شعور ، و المعنوية
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الذي دنى من العمل بالحد األ كتفاءواالتفشى السلبية في العمل و  ،عمالنشطة واألنجاز األإ هداف و ألا

  ).336، 2012عواد، ( ديجنبهم عقاب القائ

انخفاض الروح لألفراد وبالتالي عدم الرضى الوظيفي : إلى مآخذ على هذا النمط منها) العميان(ويشير 

لديهم، تولد الكراهية والعداء بين القائد والتابعين، يؤدى إلى عدم والء التابعين للقائد، قتل روح المبادأة 

الصاعد وبالتالي انعدام التفاهم المتبادل، يؤدى الى خلق واإلبداع لدى المرؤوسين، انعدام االتصال 

التنظيمات غير الرسمية للتخفيف من القلق النفسي والتوتر واإلحباط لدى المرؤوسين مما يؤثر على األداء 

  )260، 2005العميان، (بسبب الصراع بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي 

جميع القرارات ولكنه يستخدم العقاب والثواب في حمل  يتخذ القائد االوتوقراطي) نجم(وحسب ما يرى 

المرؤوسين على عمل ما يريد وما ال يريد، والقائد يكون سلبيًا إزاء مقترحات وآراء العاملين ألنه بقدر ما 

  )88، 2011نجم، " ( يثق بنفسه ويعتد بها ال يثق بالمرؤوسين

الجماعة الحصول على اهتمام خاص من القائد  أن من مآخذ هذا النمط محاولة بعض أفراد) ربيع(ويقول 

والتقرب إليه وٕارضاءه حتى ولو كان هذا األمر على حساب زمالئهم، وٕاشاعة الكراهية بين أفراد الجماعة 

  )116، 2008ربيع، (والنقد الالذع لزمالئه، وكثرة الدس والوشاية والتكتالت ما بين أفراد الجماعة 

م على االستبداد بالرأي والتعصب واتباع أساليب اإلكراه وتوجيه األعمال أن هذا النمط يقو ويرى الباحث 

عن طريق األوامر، والتدخل في تفاصيل أعمال اآلخرين، مما يشيع جوًا مشحونًا بالمشكالت، ويؤدي إلى 

  .أثار سلبية على المرؤوسين وعلى اإلنتاج

  

  



50  

 

 Laiasez Faire Style نمط القيادة الترسلية

القيادة التي تؤمن بالحرية المطلقة والكاملة ألعضاء المنظمة ومنهم حق تحديد "بأنها ) الحميدعبد (يعرفها 

"               كل شيء بإرادتهم المنفردة ودون أدنى تدخل من القائد الذي يتسم دوره بالطابع السلبي

  )426، 1995عبد الحميد، (

األفراد في الجماعة يعملون وفق ما يقررون ويرون أنه أن القائد الترسلي ال يقود وٕانما يترك ) "نجم(ويرى 

  )66، 2012نجم، " (مناسب

يفوض القائد معظم سلطاته ونفوذه ألعضاء جماعة العمل  يالترسل لقائدن نمط اأ" )مصطفى( ويضيف

ذا طلبت منه إال إلقرارات دون تدخل منه وال يتدخل صنع اأو ويتيح لهم التصرف في أداء العمل 

  ) .48، 2007مصطفى، (" المساعدة

يادة سلوب من القفي ظل هذا األالقيادة الحرة والمتساهلة والموجهة و : على هذا النمط بــ") العميان( طلقيو 

 "هدافهمأحرية كاملة للمرؤوسين في تحديد  للمنظمة ويترك نما يمثل رمزاً إ ال يملك القائد سلطة رسمة و 

  ).262، 2004العميان، (

أقل من الشدة في توجيه مرؤوسيهم بحيث يتركوا إلى ن سلوك القادة من هذا النوع يتسم أ" )السكارنة(ذكريو 

متابعة ألداء المرؤوسين وهذا الأو نوع من التقييم  أيالكاملة في اتخاذ القرارات دون  لمرؤوسيهم الحرية

   )77، 2010رنة، السكا( "يوجد في هذا النوع من القيادةالذي غياب القيادة الحقيقية في الموقف  ييعن

أن القائد الذي يستعمله ال يؤدي في حقيقة األمر أي عمل ) عباس(ومن صفات هذا النمط كما يذكر 

يذكر وسمى مجازًا بالقيادة حيث يقوم القائد بموجب هذا األسلوب بإخبار المجموعة بالهدف المطلوب 
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لوب اشتراكًا له أي أثر في تنظيم شؤون تحقيقه ثم يتركه تفعل ما تشاء، وال يشترك القائد بموجب هذا األس

الجماعة أو التنسيق بين أفرادها وال يتدخل في أي أمر أو يوجه أو يفصل في أي شيء، ويغلب على هذا 

النوع من القيادة عمومية التعليمات وعدم االستقرار وٕاهمال معظم جوانب النشاط هذا باإلضافة إلى 

  )188، 2011عباس، (إضاعة الكثير من الوقت وازدواج الجهد 

كبر قدر من الحرية أء عطاإإلى القائد  تجاها :منها )المغربي( يتحدثكما  هذا النمط  صفويت

عتماد على سياسة تزايد اإل، و وسع نطاقأالسلطة للمرؤوسين على  عتماد على تفويضاإل، و للمرؤوسين

  ).422، 2006المغربي، ( الباب المفتوح في االتصاالت

بأن القائد يسمح لألعضاء بحرية التصرف في مجال ) "فياض، وعليان(النمط كما يرى ومن صفات هذا 

  )161، 2010فياض، وعليان، " ( العمل ويفوضهم صالحيات واسعة

على أو تتركز حول اآلثار السلبية التي يرتبها سواء على التنظيم  ومن المآخذ التي وجهت لهذا النط

أنه أسلوب نادر التطبيق وهو غير عملي ): العميان( ذكرها يكما المرؤوسين ومن هذه اآلثار السلبية 

للقيادة حيث يضعف اإلهتمام بالعمل ويساعد على التهرب من المسؤولية، يؤدي إلى إفساد مناخ العمل 

  )262، 2004العميان، (حيث تسود الفوضى والقلق ويفقد التوجيه السليم والرقابة الفعالة 

ممارسته يؤدي إلى انعدام السيطرة على المرؤوسين وهنا تنعدم القيادة، ويترتب  أيضًا أن) قنديل( ويتحدث 

  ) 42، 2010قنديل، (عليها روح معنوية منخفضة وٕانتاج منخفض 

أن هذا النمط ال يوجه وغير قادر على إصدار األوامر يترك األشياء تسير، وال ) نوري، وكورتل(ويضيف 

ى هذا النوع خلق جو من الفوضى اإلدارية بفعل انعدام التوجيه يضع أهدافًا محددة واضحة ويترتب عل
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وتشعب اآلراء واالتجاهات ويؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية وعدم إستخدام كل الطاقات والكفاءات 

  )103، 2011نوري، وكورتل، (وبالتالي انخفاض اإلنتاجية 

اإلهمال ويضيع الوقت سدى وتكون أن هذا النمط تكثر فيه االزدواجية و ) "فياض، وعليان(ويقول 

  )161، 2010فياض، وعليان، " ( التعليمات فضفاضة وقد تتردد في القرارات

الجهود  ةزدواجيا :وهىبعض اآلثار المرتبة والمصاحبة لتطبيق هذا النمط  )العجمي(في حين يضيف 

د حماسة حقيقية وجو عدم ، و وجه النشاطأض الجوانب المهمة في همال بع، وإ ضاعة الكثير من الوقتإ و 

 ).82، 2008العجمي، ( همالهم لعملهمإ خفاق في تعبئة طاقة كبيرة و عند العاملين واإل

أن القائد يفقد السيطرة على أعضاء مجموعته، وعدم توفر : عيوب أخرى لهذا النمط منها) ربيع(ويذكر 

  )117، 2008بيع، ر (حماسة كبيرة للعمل، وتهرب أعضاء الجماعة عن تحمل أي مسؤوليات إضافية 

أن هذا النمط  يقوم على أساس عدم التدخل في مجريات األمور وال يلعب دورًا يذكر في ويرى الباحث 

تسيير شؤون المجموعة أو إقرار أساليبها وتحديد أهدافها ، فهو ال يصلح للعمل في معظم المؤسسات 

  .في مؤسسات العمل وذلك ألنه يؤدى إلى عدم اإلنجاز وقلة اإلنتاج والفوضى والضياع
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  ومما سبق يلخص الباحث األنماط القيادية في الجدول التالي 

  الثالثاالنماط القيادية  )1(جدول رقم 

  القيادة الترسلية  القيادة األوتوقراطية  القيادة الديمقراطية  أوجه المقارنة

  اتخاذ القرارات
المرؤوسين يشاركون القائد في 

  عملية اتخاذ القرارات
يتخذ القرارات وال يعطي أي نوع من 

  حرية التصرف للمرؤوسين
  يتخذون جميع القراراتالمرؤوسين 

  يقوم به القائد منفردًا بشكل محكم  يقوم به القائد بمشاركة األفراد  التخطيط

الحرية الكاملة لألفراد في وضع 
الخطط واتخاذ القرارات ومشاركة 

  ضئيلة من قبل القائد

  تركيز على األفراد  اإلنسانيةالعالقات 
منعدمة بين أفراد الجماعة فالقائد 

  عديم الثقة باألفراد

تفكك وفقدان روح التعاون بين 
األفراد ويحاول البعض السيطرة 

  على اآلخرين

  االتصاالت
االتصال بين القائد والمرؤوسين 

  قائم على التفاعل فيما بينهما
االتصال في اتجاه واحد من القائد 

  المفتوح تتبع سياسة الباب  للمرؤوسين

  يقوم القائد بتفويض الصالحيات  تفويض الصالحيات
ال يثق القائد باألفراد ويحتفظ 

  الصالحيات لنفسه
يمنح القائد الجميع الحرية في كل 

  األعمال

  فوضوي  متوتر وقلق  مريح  مناخ بيئة العمل

  التفاعل
تفاعل إيجابي بناء بين القائد 

  يصعب تميز القائد  القائد ينعزل عن المجموعة  والمرؤوسين

  مركزية النشاط
المجموعة ككل مركز للنشاط 

  المرؤوسين هم مركز النشاط  القائد هو مركز النشاط  القائد والمرؤوسين

  الباحثالجدول جرد بواسطة 

من خالل العرض السابق ألنماط القيادة، فإن الباحث يرى بأن نمط القيادة الذى يتمشى مع االنفجار 

المعرفي والتدفق المستمر للمعلومات، ويناسب أهداف التربية والتعليم، إنما هو النمط الديمقراطي، حيث 

خرى، ذلك ألنه يتميز بقيادة أنه النمط األقدر على تحقيق أهداف التعليم في مجتمعنا وكل المجتمعات األ

تربوية نابعة من المجموعة وتسوده روح الفريق، واإليمان بقدرة كل فرد على تقديم الخدمة، ضمن إطار 
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قدرته وٕامكانياته، ويهتم بعالقات جيدة مع المرؤوسين، ويعمل على المشاركة في اتخاذ القرارات، باإلضافة 

  .ف المنشودة للمؤسسةالى تفويض السلطات، من أجل تحقيق األهدا

يوضح رسمًا توضيحيًا ألنماط القيادة الثالث حيث توضح األسهم العالقات بين القادة ) 1(والشكل  
  .والمرؤوسين

  أنماط القيادة الثالثة) 2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  67 دار اليازوري،: عمان. القيادة وعالقتها بالرضي الوظيفي). 2010.( عادل هاشم،: المصدر
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  القيادة التربوية 

تتجه الجهود نحو التنمية اإلدارية للعاملين في ميدان التربية والتعليم، وتفرض القيادة التربوية نفسها في 

هذا الحقل الهام، وذلك ألهمية القائد التربوي، وهو في هذه الدراسة المدير العام ونائبه، في تهيئة الظروف 

والبشرية الالزمة للعملية اإلدارية، وللتأثير في نشاط األفراد والجماعات، ورفع المناسبة واالمكانات المادية 

  .كفاية أداء العاملين وزيادة انتاجهم

على أن موضوع القيادة التربوية من أهم مبادئ العلوم ") شاهين( يتفق خبراء اإلدارة كما يتحدث و 

     " العملية التربويةأهمية كبرى في نجاح  اإلنسانية ذات الطبيعة اإلدارية، فتمثل القيادة التربوية

  )69، 2011شاهين، (

أن القيادة التربوية هي مجموعة العمليات القيادية التنفيذية والفنية التي تتم عن طريق " )البدري(ويذكر 

ب العمل اإلنساني الجماعي التعاوني الساعي على الدوام إلى توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي المناس

الذي يحفز الهمم ويبعث الرغبة في العمل الفردي والجماعي النشط والمنظم من أجل تذليل الصعاب 

              "وتكييف المشكالت الموجودة، وتحقيق األهداف التربوية للجميع والمؤسسات التعليمية

  ) 69، 2001البدري، (

عليمية في مؤسسة تعليمية، توجهها نحو بأنها قيادة القوى العاملة في العملية الت) مطاوع( ويضيف 

تحقيق تعاونهم، ورفع مستوى أدائهم و األهداف التربوية، وتحسين التفاعل االجتماعي بينهم، بطريقة مؤثرة، 

  ) 74، 2003مطاوع، (إلى أقصى حد ممكن مع المحافظة على بناء الجماعة وتماسكها 

على تحويل السلطة الممنوحة له في إدارة األفراد إلى  أن القيادة التربوية هي قدرة الفرد) الحريري(ويري 

قوة جذب وٕاقناع من شأنها استمالة المرؤوسين ومساندتهم في إطالق قدراتهم، وتقديم مبادراتهم وٕابداعاتهم، 
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الحوار واكتشاف مواهبهم، والقدرة على إقناعهم في العمل نحو تحقيق األهداف المرجوة بأسلوب قائم على 

واحترام وجهات النظر المختلفة، وذلك لتحقيق حاجات المؤسسة التعليمية من جهة  الوضح،الموضوعي، و 

، فهي فن التعامل مع األفراد وحثهم على العمل المنتج مع المتابعة المستمرة وٕاشباع حاجاتهم الشخصية

   )16، 2007الحريري، (للتغيرات المتالحقة لالستفادة منها في التطوير والبناء التربوي 
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  المبحث الثاني

  القرار اتخاذ

حظيت عملية اتخاذ القرارات باهتمام علماء اإلدارة في العصر الحديث، وذلك ألنها تعتبر أهم العناصر 

وأكثرها أثرًا في حياة األفراد والجماعات، وحياة المنظمات اإلدارية باختالف أحجامها، فهي تعتبر نقطة 

 فيساسية عملية اتخاذ القرار من المهام األ حيث تعد. تتم داخل المنظماتالبداية لجميع النشاطات التي 

، ومن هذا المنطلق أصبح هدافها األساسيةأجهزة وتحقيق ويتوقف عليها نجاح األ ،عامةاألجهزة اإلدارية 

المؤثرة على عملية اتخاذ القرارات ومناهجها المتبعة والعوامل يركز إلى حد بعيد  داريالعمل اإل في فكيرالت

   .اإلداريةلذلك تعتبر عملية اتخاذ القرار جوهر العملية  ،عليها

أن اهللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان وترك له مهمه االختيار وذلك إلعمار األرض لذا كان ") الفقى(ويذكر

  ).8، 2008الفقى، " (على اإلنسان أن يقرر وأن يساعد نفسه بل واآلخرين على اتخاذ القرارات

أن اتخاذ القرار فن من أهم الفنون التي تلعب دورًا كبيرًا في حياة األمم والشعوب واألفراد، ") الفقى( ويعتبر

فثمة أحداث كثيرة تغيرت بفضلها مصائر دول وسير أشخاص كانت مرتبطة بقرار، وهناك قرارات اتخذها 

لحروب وقرارات السلم البعض تركت بصمات قوية ومؤثرة في تاريخ الحضارة اإلنسانية مثل قرارات ا

  ).47، 1992الفقي، " (والصلح وقرارات استكشاف المناطق المجهولة وغزو الفضاء

وبهدف الباحث من هذا اإلطار النظري لهذا المبحث إلى إلقاء الضوء على ما كتب عن عملية اتخاذ 

  .اذ القرارالقرار والعوامل المؤثرة فيه وأنواعه وخطواته وأساليبه ومميزات المشاركة في اتخ
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  اتخاذ القرار  مفهوم

" أن القرار يعنى اختيار بديل من عدة بدائل في سبيل تحقيق هدف معين) "الغامدي، والغالبى(يقول 

  ).301، 2008الغامدي، والغالبى، (

مامه إلنجاز أنسب وسيلة متاحة أهو مسار فعل يختاره متخذ القرار باعتباره "القرار أن ) كنعان(ويشير

   ).83، 2003كنعان، " (يبتغيها هداف التياألأو الهدف 

بأنه عبارة عن خط عام من الفعل تجسده إدارة عقالنية معينة بكل "القرار ) إبراهيم، وشهاب(ويعرف 

  ) .9، 2010ابراهيم، وشهاب، " (الوظائف والمهام

كما يرى : ومنها ولقد ذكر العلماء والباحثون العديد من التعريفات التي توضح مفهوم اتخاذ القرار

عبارة عن عملية المفاضلة بين عدد من الحلول البديلة لمواجهة مشكلة معينة، "أن اتخاذ القرار ) الشوابكة(

واختيار الحل األمثل ، وهي عملية االختيار الواعي القائمة على أسس بعض المعايير مثل توفير الوقت 

  ).23، 2011الشوابكة، " (وزيادة حجم الخدمات

أن عملية اتخاذ القرار هي نشاط ذهني فكرى موضوعي يسعى إلى اختيار البديل )" تعلب(ا يرى وحسب م

  )34، 2011تعلب، " (األنسب للمشكلة على أساس مجموعة من الخطوات

أن اتخاذ القرار هي عملية تقوم على االختيار المدرك للغايات )" كنعان(ويحدد برنارد كما يشير إلى ذلك 

  )83، 1998كنعان، " (الغالب استجابات أوتوماتيكية لرد فعل مباشر التي ال تكون في

"             أن عملية اتخاذ القرار هي عملية شاملة تقوم إليجاد حل لمشكلة معينة ) "زيارة(ويذكر

  )129، 2009زيارة، (
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ثر لتحقيق أن عملية اتخاذ القرار هي اختيار بديل واحد من بين بديلين محتملين أو أك) "حنفي(ويشير

هدف أو مجموعة من األهداف خالل فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية 

  )78، 2006حنفي، " (والخارجية من الموارد المتاحة للمنظمة

أن عملية اتخاذ القرار تمثل المرحلة المتعلقة بإنهاء عملية االختيار واالستقرار ) "عواد(وحسب ما يرى 

"          حد هو القرار ويصدر عن المسؤول الذي يملك السلطة والقدرة والرغبة والمعلوماتعلى بديل وا

  )221، 2012عواد، (

بأنها عملية إنهاء عدم التأكد اإلداري عن طريق اختيار أفضل ") مسعود(ويرى والتر كاست كما يشير

  )41، 2008مسعود، " (البدائل أو الوسائل المتاحة لتحقيق األهداف

أصحاب التعريفات السابقة لمفهوم اتخاذ القرار يتفقون على وجود موقف علماء اإلدارة ى الباحث أن وير 

تتم مواجهته، أو قضية يلزم حسمها، أو مشكلة تحتاج إلى حل، من خالل اتخاذ القرار بالمفاضلة بين 

اتخاذ القرار تعنى الطريقة البدائل الممكنة وذلك من خالل عملية عقالنية واعية مستنيرة، وعليه فإن عملية 

المنظمة لمواجهة المشكالت والمواقف أثناء العمل عن طريق توفير المعلومات الدقيقة والجيدة وايجاد 

البدائل المناسبة واختيار البديل األفضل من بينها في سبيل تحقيق الهدف، وهي اختيار أفضل البدائل 

  .تحليلية لجميع جوانب المشكلة وموضوع القرارالمتاحة، وهذا االختيار يتم بعد دراسة شاملة و 

  أهمية عملية اتخاذ القرارات 

تعتبر عملية اتخاذ القرارات أكثر األنشطة التي يمارسها القادة اإلداريون في المنظمات المختلفة ومنها 

  .التربوية على جميع المستويات اإلدارية، كما تعتبر النشاط الذي يميز القائد التربوي عن غيره
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من المهام الجوهرية في عمل القائد اإلداري، ومن هنا وصفت ") الجهني(ويعتبر اتخاذ القرار كما يشير 

عملية اتخاذ القرارات بأنها قلب اإلدارة ومحور العملية اإلدارية، وأصبح مقدار النجاح الذي تحققه 

  ) 45، 2010الجهني، ( "لمناسبةالمنظمات يتوقف إلى حد بعيد بقدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ القرارات ا

أن عملية اتخاذ القرارات لم تعد من األمور التقليدية التي تعبر عن أمزجة القادة ذاتهم، ") الفضل(ويرى 

بل أصبحت عملية مبنية على أسس علمية سليمة فرضها واقع الحال، وما آلت إليه التطورات في القرن 

ن العولمة، وغير ذلك من إفرازات هذا القرن، مما دعا الحادي والعشرين، والضغوطات التي تمخضت ع

  )9، 2004الفضل، " (مداخل جديدة ومتطورة لدراسة وتحليل عملية اتخاذ القرار

أن اتخاذ القرار هو محور العملية اإلدارية ذلك أنها عملية متداخلة في جميع وظائف ) "عبوى(ويضيف 

  )165، 2008عبوى، " (ع استمرار العملية اإلدارية نفسهااإلدارة ونشاطاتها وهي تجرى في دورة مستمرة م

عملية اتخاذ القرارات عملية مستمرة ومتغلغلة في الوظائف األساسية لإلدارة ) الشامي، ونينو(ويعتبر

، )1(كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وكذلك نشاطات التسويق واإلنتاج، ويظهر ذلك في شكل رقم

جميع المستويات اإلدارية ويقوم بها كل قائد أو مدير أو مشرف ويتعامل مع كل كما أنها تنتشر في 

  )287، 2001الشامي، ونينو، (موضوع محتمل في المنظمة 

بأنها عملية مرادفة لإلدارة وجوهر العملية اإلدارية حيث ") الشوابكة(وتعتبر عملية اتخاذ القرار كما يقول 

" دارية بدءًا من التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه وانتهاًء بالرقابةأنها عملية تتضمن جميع المراحل اإل

  )23، 2011الشوابكة، (

أن موضوع اتخاذ القرار من الموضوعات ذات األهمية الكبرى التي شغلت بال العلماء ) "عريفج(ويذكر

كون من أفراد واالجتماعيين، وخاصة المهتمين منهم بعلم ضبط وتوجيه العمل في التنظيمات التي تت
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يمارسون أنشطة هادفة مرتبطة بعضها ببعض وتكون مهمة اإلدارة األساسية في توجيهها ألنشطة من 

  )21، 2001عريفج، " (خالل تنظيم عملية اتخاذ القرار فيها بصورة رشيدة 

 ومما سبق يرى الباحث أن موضوع اتخاذ القرار من الموضوعات التي تلقى االهتمام الكبير من علماء

اإلدارة، فهو لب العملية اإلدارية وقلبها بصفة عامة، حيث أن عملية اتخاذ القرار ترتبط إرتباطًا وثيقًا 

بكافة العمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه وهي في غاية األهمية لكل العاملين في مجال 

  .القيادة واإلدارة

  همية اتخاذ القرارأ)3(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

   288المبادئ األساسية، عمان، : اإلدارة)2001(الشامي لبنان ونينو ماركو: المصدر

  

 التخطيط

 التنظيم

 التوجيه

اتخاذ  الرقابة
 القرار



62  

 

  العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار 

هناك عوامل عدة تؤثر في سلوك القائد أثناء إختياره بين البدائل المتاحة التخاذ القرار وتؤثر بالتالي في 

  : فاعلية القرار وتتمثل هذه العوامل بالتالي

إلى بعض العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار ومنها العوامل السياسية والتنظيمية والعوامل ) عياش(يشير 

في الدولة، والعوامل التكنلوجية المتعلقة بمدى التقدم التكنلوجي في الدولة من أجهزة  الثقافية السائدة

 )48، 2008عياش، (واتصاالت ومواصالت وغيرها 

أن عملية اتخاذ القرار تتأثر بالعوامل البيئية في المنظمة من حيث حجم المنظمة ومدى ) البدرى(ويضيف 

معها فيظهر هذا التأثير بنواح متعددة ترتبط الناحية األولى نموها وعدد العاملين فيها والمتعاملين 

بالظروف الداخلية المحيطة باتخاذ القرار وترتبط الناحية الثانية بتأثيره على مجموعة األفراد في المنظمة، 

 )108، 2001البدرى، (الناحية الثالثة فتتعلق بالموارد المالية والبشرية والفنية 

، وعوامل تنظيمية، و عوامل إنسانيةعوامل : ل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار إلىالعوام) العجمي(ويقسم 

 ). 262 – 261، 2008العجمي، ( بيئية، وضغوط متخذي القرارات

بالعديد من العوامل والمتغيرات منها ما يتعلق ) عواد(وتتأثر أيضا عملية اتخاذ القرار حسب ما يرى 

بالبيئة التي يتم فيها اتخاذ القرار هذا باإلضافة إلى العوامل الشخصية بالمشكلة ذاتها ومنها ما يتعلق 

 )241، 2012عواد، (المتعلقة بمتخذ القرار 
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مما سبق يرى الباحث أن عملية اتخاذ القرار ليست عملية حسابية أو منطقية، بل هي عملية إنسانية 

لقائد لهذه الجوانب وتلك العوامل المؤثرة على أيضًا لها جوانبها المنطقية والعاطفية وغيرها، وبدون إدراك ا

  .عملية اتخاذ القرار وتقديره لكل هذه المؤثرات ال يمكنه أن يضمن فاعلية ورشد القرار

   - :خطوات عملية اتخاذ القرار

إختلف كتاب اإلدارة فيما بينهم حول عدد الخطوات التي تمر بها عملية اتخاذ القرار، فمنهم من يحددها 

  .وات، ومنهم من يحددها بخمسة، وآخر يحددها بستة، ورابع يحددها بثمانية، وهكذابأربع خط

أن علماء اإلدارة يرون أن عملية اتخاذ القرار تمر بمراحل وخطوات متعددة البد لمتخذ ) "العجمي(ويذكر

هذه المراحل القرار من مراعاتها ولقد إستهدفت معظم الجهود النظرية التي قام بها هؤالء العلماء لتحليل 

  )235، 2008العجمي، " (والخطوات والعوامل المؤثرة فيها 

تنمية  -2تحديد المشكلة الرئيسية،  - 1: أن عملية اتخاذ القرار تتضمن أربع خطوات) ديسلر(ويفترض 

  ) 166، 1992ديسلر، " (اتخاذ القرار النهائي  -4تحليل البدائل،  -3البدائل، 

اتخاذ القرارات هو قلب اإلدارة وأن مفاهيم نظرية اإلدارة يجب أن تكون  أن) الجيوس، وجاداهللا(ويضيف 

تحديد المشكلة، وتطوير : مستمدة من منطق اإلختيار اإلنساني وحدد خمس خطوات التخاذ القرارات هي

  ) 76، 2001الجيوس، وجاداهللا، (البدائل، وتقييم أفضل بديل، واختيار البديل، ومتابعة القرار 

تحديد المشكلة، تحديد معايير القرار، : أن عملية اتخاذ القرار تضم ثمان مراحل هي) زيادة( في حين يرى

تحديد أوزان للمعايير، تحديد البدائل، تحليل البدائل، اختيار أحد البدائل، تنفيذ البديل المختار، تقييم 

  ).131، 2009زيادة، (فاعلية القرار 
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إدراك متطلبات القرار، تشخيص : لية اتخاذ القرار سبعة هيأن خطوات عم) العامري، والغالبى(ويذكر

وتحليل األسباب، تطوير البدائل، تقييم البديل، اختيار البديل المناسب، تنفيذ البديل المختار     

  )304، 2008العامري، والغالبى، (

ل عدة خطوات ويتضح مما تقدم أن خطوات عملية اتخاذ القرار من وجهة نظر واقعية فإنها تمر من خال

أساسية، حيث تتسم تلك العملية بالوضوح وبأنها ملزمة لكل من يمر بعملية اتخاذ القرار لدى القادة 

  . وعلماء اإلدارة والمختصين

بأن تحديد المشكلة هي الخطوة األولى والمهمة التخاذ القرار ) فياض، وآخرون(يرى  :تحديد المشكلة  -1

من خالل عدد من المؤشرات أو المتغيرات وبعد الشعور بالمشكلة وفيها يشعر متخذ القرار بالمشكلة 

يجب تحديد جوانبها وأبعادها المختلفة بشكل دقيق وواضح، ويمكن أن يتم ذلك من خالل طرح العديد 

من األسئلة التي تسهم في تحديد المشكلة وفهمها، ويجب أن يتم صياغة المشكلة بعبارات واضحة 

 )73، 2010فياض، وآخرون، . (ات العالقةومفهومه لجميع األطراف ذ

تعد عملية توفير المعلومات المناسبة من حيث الكم والكيف والوقت  :ومات والبياناتجمع المعل -2

قضية أساسية في تحديد المشكلة وبالتالي في اتخاذ القرار السليم ) عليان(المناسب كما يقول 

من بيانات أو معلومات بالطرق العديدة مثل والمناسب، ويمكن لمتخذ القرار أن يجمع ما يحتاجه 

المقابالت والمالحظات الشخصية والملفات والتقارير ومراكز المعلومات المختلفة وشبكات 

 )75، 2007عليان، (المعلومات كاإلنترنت وغيرها من األساليب 
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قدر ممكن  أن اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة المدير في الحصول على أكبر) "مصطفى( ويضيف

من البيانات الدقيقة والمعلومات المحايدة والمالئمة زمنيًا من مصادرها المختلفة، ومن ثم تحديد أحسن 

 )141، 2012مصطفى، " (الطرق للحصول عليها، ثم يقوم بتحليلها تحليًال دقيقاً 

ئم فإن أنه بمجرد أن يتم إدراك وتحديد موقف القرار بشكل مال) "محمود(يرى  :تحديد البدائل -3

الخطوة التالية تتمثل في أساليب التصرف البديلة التي يمكن أن تكون فعالة، وبصفة عامة كلما 

زادت أهمية القرار، زاد اإلهتمام الموجه نحو تحديد البدائل، والبدائل هي وسيلة الحل المقترحة 

"    إليهاأمام جهاز اإلدارة لحل المشكلة المطروحة وتحقيق األهداف التي تسعى المنظمة 

 )178، 2011محمود، (

حول تحديد وٕاقتراح الحلول البديلة الممكنة، وبقدر ما يستطيع ) النوري(هذه المرحلة كما يشير  وتدور

القائد اإلداري توسيع منظور البدائل بقدر ما تتوفر لديه أقرب الحلول السليمة لمواجهة المشكلة      

  )472، 1991النوري، (

أن في هذه المرحلة يتطلب المفاضلة بين البدائل ") عباس( يرى  :والمفاضلة بينهاتقييم البدائل  -4

المتوافرة أي تعيين ما يتمتع به كل بديل من مزايا وما يتصف به من عيوب ومن ثم اختيار 

 )117، 2011عباس، ( "البديل الذي يحقق الهدف ويحل المشكلة موضوع القرار

تعتمد على وسائل كثيرة منها الخبرة السابقة لمتخذ القرار مع األخذ أن هذه المفاضلة ") مصطفى(يضيف و 

في اإلعتبار اإلختالف أو التشابه في العوامل والظروف الجديدة والقديمة، ويمكن اإلعتماد على أسلوب 

 الخبرة عند اتخاذ القرارات الروتينية وهي القرارات التي تمس المشكالت المتكررة، أما القرارات الرئيسية
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وهي القرارات غير الروتينية التي تمس المشكالت غير المتكررة فيستخدم أسلوب البحث والتحليل لتقييم 

  ).160، 2002مصطفى، ( "واختيار البديل وفق معايير معينة

تحقيق البديل للهدف أو األهداف : أن عملية اختيار البديل تتم وفق معايير مختلفة منها) عياصرة(ويذكر 

فق البديل مع اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة، إتفاق البديل مع أهداف المنظمة وقيمها المحددة، توا

ونظمها، قبول أفراد المنظمة للحل البديل واستعدادهم لتنفيذه، درجة تأثير البديل على العالقات اإلنسانية 

لعائد الذي سيحققه   داخل المنظمة، درجة السرعة في تطبيق وتنفيذ البديل الحل، كفاءة البديل وا

 )36، 2006عياصرة، (

تعنى الشروع عمليًا في تطبيق البديل ") حمود، واللوزي(أن هذه الخطوة كما يذكر : اتخاذ القرار -5

األفضل الذي يتم إختياره وينبغي على متخذ القرار أن يحدد بوضوح الجهات واألقسام والدوائر 

تحديد الصالحيات والمسؤوليات وسبل اإلتصال ذات العالقة في عملية تطبيق القرار وأن يتم 

 )172، 2008حمود، واللوزي، ( "السليمة والعملية لتنفيذ القرار

الطريق الوحيد لمعرفة درجة فاعلية البديل والمحك الوحيد له هو وضعه أن " )الدوري، وآخرون(يعتبر و 

التخطيط  إعادةمن  اإلداريةموضع التنفيذ الفعلي ويشمل التطبيق كل التعديالت الضرورية في الوظائف 

والمتغيرات التنفيذية، وللتطبيق الفعال يجب وجود خطة تنفيذية تفصيلية  اإلجراءاتوالتنظيم وكذلك كل 

  )101، 2010الدوري، وآخرون ،" (فيذ دقائق العمل بفاعليةلتن

أن على متخذ القرار أن يحدد أهدافه بدقة من أجل اإلستفادة من ) Simon ,2000(ويضيف سيمون 

  )Simon ,2000 ,3(آليات التقييم والتحليالت التي تساعد على اتخاذ القرارات 
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على متخذ القرار اختيار الوقت المناسب إلى أنه يجب ) مصطفى(يشير : متابعة تنفيذ القرار -6

إلعالن القرار حتى يؤدى القرار أحسن النتائج، وعندما يطبق القرار المتخذ وتظهر نتائجه يقوم 

متخذ القرار بتقويم هذه النتائج ليرى درجة فاعليتها ومقدار نجاح القرار في تحقيق الهدف الذي 

ذي القرارات القدرة على تحرى الدقة والواقعية في أتخذ من أجله، وعملية المتابعة تنمى لدى متخ

التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على إكتشاف مواقع القصور ومعرفة أسبابها وٕاقتراح سبل 

 )143، 2012مصطفى، (عالجها 

أن تنفيذ القرار يتطلب اتخاذ الخطوات الالزمة لوضعه موضع التنفيذ ومسئولية كل ) "العجمي( ويضيف

م وطرق ووسائل تنفيذ القرار، وتحديد الموارد المادية والبشرية والمعدات الالزمة لتنفيذه وتحديد منه

اإلجراءات الوقائية لمنع حدوث إنحرافات في تنفيذ القرار، ومن المهام األساسية لمتخذ القرار في هذه 

"             المنظمة المرحلة العمل على التهيئة الداخلية داخل المنظمة والتهيئة الخارجة خارج

 )241، 2008العجمي، (

والباحثين في عدد خطوات اتخاذ  اإلدارةنه رغم اختالف علماء أالباحث يرى إن ف وباإلشارة إلى ما تقدم

بين  إجماعالسابقة الذكر، وأيضا يكاد يكون هناك م يجمعون على وجود هذه الخطوات نهإال أالقرار، 

 الذين ينطلق بداية من الفهم الواضح للهدف أن القرار لكى يكون رشيدًا ينبغى أعلى  اإلدارةعلماء 

فيما بينها وقد تتم  يخدمه هذا القرار ثم يعقب ذلك مرور القرار بعدة خطوات علمية متشابكة قد تتداخل

  .ي مؤسسة ادارية مهما كان نوعهاأمر على القرار الرشيد في وينطبق هذا األ خطوة قبل األخرى، 

ويستخلص الباحث مما سبق أن القائد الناجح الذي يسعى ألن يكون قراره فاعًال وناجحًا ومقبوًال يجب أن 

يكون قراره واضحًا في صيغته ومناسبًا في توقيت اإلعالن عنه، وأن يصدر تعليماته المناسبة والمحددة 
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توفير كل ما يلزم من الموارد لكل من المرؤوسين وأصحاب الشأن والمعنيين بالقرار المتخذ، إضافة إلى 

  المادية والبشرية التي تساهم في انجاح القرار وتنفيذه، وٕازالة العوائق والعقبات التي تقف عثرة في طريقه

  أساليب اتخاذ القرار

لقد نال موضوع اتخاذ القرارات مكانة مهمة في الدراسات اإلدارية والفكرية المختلفة ، حيث أن اتخاذ 

عملية وصف القائد، وأن القادة الناجحون يتميزون تاريخيًا بقدرة عالية على اتخاذ  القرار هو جوهر

القرارات السليمة ومرونة غير مسبوقة في تعدد أشكال وأساليب قراراتهم حسب المشكلة وطبيعة القرار، 

على اتخاذ  وصفحات التاريخ حافلة بمثل هؤالء القادة الناجحين، وأصبح القائد الناجح حديثًا هو القادر

القرارات في الوقت والوضع المناسب، وال تنجح المؤسسة إال بوجود قائد ملهم فذًا لديه القدرة والمرونة في 

اتخاذ القرارات المنجحة للمؤسسة، وهو قادر على اختيار األسلوب األفضل التخاذ القرار حسب وضع 

  .المؤسسة وطبيعة المشكلة

أن األساليب المساعدة التخاذ القرارات اإلدارية "عن أساليب القرار عندما تحدث ") العتيبي(ويؤكد ذلك 

تتعدد من األسهل إلى األصعب من حيث الجهد و الوقت و التكلفة، ويتوقف إستخدام أحد هذه األساليب 

  ) 65، 2004العتيبي، " (على طبيعة المشكلة وتقدير القائد والظروف المحيطة واإلمكانات المتوافرة 

  .األساليب التقليدية، واألساليب العلمية: األساليب المساعدة التخاذ القرارات وتم تصنيفها إلى وقد تعددت

  :ساليب التقليديةاأل :والأ

بأنها تلك التي تفتقر للتدقيق والتمحيص العلمي وال تتبع ) " كنعان(يقصد باألساليب التقليدية كما يذكر 

  )181، 2003كنعان، " (المنهج العلمي في اتخاذ القرارات
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أن هذه األساليب تعود جذورها إلى اإلدارة القديمة التي كانت تعتمد على أسلوب ) "الجديلي(ويتحدث 

التجربة والخطأ في حل المشاكل اإلدارية ويكون اتخاذ القرار مبنيًا على الخبرة السابقة والتقدير الشخصي 

الجديلي، " (بتفاصيل العمليات والمشاكل اإلدارية لمتخذ القرار، ويستند في ذلك على الفهم والمعرفة الثابتة

2004 ،13 (  

  :ليب التقليدية في اتخاذ القرارات وهياألساويستعرض الباحث 

  :الخبرة )1

أن القائد متخذ القرار يمر بالعديد من التجارب أثناء أدائه لمهامه اإلدارية يخرج منها ) "السبيعي(يذكر 

ذه الدروس المستفادة من التجارب الماضية غالبًا ما تكسب متخذ بدروس مستفادة من النجاح والفشل وه

  )39، 2003السبعي، " (القرار مزيدًا من الخبرة التي تساعده في الوصول إلى اتخاذ القرارات السلمية

أن الخبرة في هذا األسلوب ال تقتصر على خبرة متخذ القرار، ولكن يمكنه التعلم ) "كنعان(ويضيف 

برات اآلخرين من زمالئه وتجاربهم في حل المشاكل اإلدارية واتخاذ القرارات الصائبة واإلستفادة من خ

  )181، 2003كنعان، " (نحوها

 :و البديهيأالحكم الشخصي  )2

أن هذا األسلوب يعنى إستخدام متخذ القرار حكمه الشخصي واعتماده على سرعة ) "الجهينى(يذكر 

التي تعرض لها وٕادراك عناصرها وتحليل وتقييم البيانات البديهة والتقدير السليم ألبعاد المشكالت 

  )49، 2010الجهينى، " (والمعلومات المتاحة
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الوصول إلى قرار في أقصر وقت ممكن، والفعالية في اتخاذ ) "عالقي(ومن مزايا هذا األسلوب كما يقول 

"       والقدرة على التصرفالقرارات ذات التأثير المحدود، واستغالل المقدرة الشخصية وبعد النظر 

 )526، 2000عالقي، (

  :اآلراء )3

أن متخذ القرار يعتمد على البحث ودراسة اآلراء واإلقتراحات التي ) "الشوابكة(وفي هذا األسلوب يشير 

تقدم إليه حول المشكلة وتحليلها ليتمكن على ضوئها من اختيار البديل األفضل وتشمل هذه اآلراء 

تي يقدمها زمالء متخذ القرار أو التي يقدمها المستشارون والمتخصصون والتي تساعد واإلقتراحات تلك ال

"           في إلقاء الضوء على المشكلة محل القرار وتمكن متخذ القرار من أخذ البديل األفضل

 ). 160، 2011الشوابكة، (

  :الحقائق )4

رار، وحين تكون الحقائق متوافرة فإن القرارات أن الحقائق تعد قواعد ممتازة في اتخاذ الق )الرشيدي(يعتبر  

المتخذة ذات منطقية تصبح ذات منطقية قوية، غير أن المشكلة تكمن في أن هذه الحقائق قد ال تكون 

متوافرة عند متخذ القرار في كل وقت إزاء موقف معين، األمر الذي يدفع القائد أحيانًا إلى اتخاذ القرار 

هذا باإلضافة إلى أنه حتى لو توافرت الحقائق فإن اختيار . ألدلة المؤيدةرغم عدم توافر الحقائق وا

الصالح منها إلعتماده في اتخاذ القرارات ال ُيغني عن الحكم الشخصي و القدرة على التصرف من قبل 

  )40، 2000الرشيدي، (متخذ القرار 
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  :العلمية األساليب :ثانيا

نحو التكنولوجيا والتقدم والتطور السريع الذي مس جميع العلوم، بل  إن التقدم العلمي السريع واتجاه العالم

أحدث في بعضها انقالبات جذرية وأصبحت المؤسسات تسيطر علهيا التكنولوجيا المتقدمة، ولهذا تطلبت 

هذه المؤسسات قادة على مستوى عاٍل من المعرفة الحديثة والقدرة العالية على اتخاذ القرارات بصورة 

  .ازية للمستوى العلمي للعصر الذي نعيش فيهعلمية مو 

في وصفه عندما تحدث على أن التقنيات يمكن أن تساعد صانعي القرار وترفدهم ) حديد(ويؤكد ذلك 

أسلوب تحليل المنفعة، أسلوب تقييم ومراجعة البرامج، أسلوب بحوث العمليات : بأساليب حديثة وهي

  )160، 2000حديد، (

ليب في عملية اتخاذ القرار سيتناول الباحث توضيح مختصر لبعض األساليب ولتوضيح دور هذه األسا

  :العلمية ومنها

 بحوث العمليات - 1

مجموعة من األساليب العلمية المتكاملة بحيث تمثل "بأنها ) الدش(تعتبر بحوث العمليات كما يقول 

ليب العلمية المتكاملة صانع األساليب الرياضية العمود الفقري لهذه األساليب العلمية، وتمكن هذه األسا

القرار من اتخاذ القرارات المثلى في ظل االمكانيات المادية وغير المادية المتاحة، كذلك تمكن متخذ القرار 

  )19، 2012الدش، " (من متابعة تنفيذ القرارات وتقييم اآلثار المترتبة على تنفيذها

ة المشكالت العملية لتحقيق اإلستغالل األمثل عبارة عن دراس" أن بحوث العمليات هي)  العالق(ويضيف 

  )172، 2008العالقي، " (للموارد المتاحة لألهداف المحددة
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 اإلحتماالتنظرية  - 2

أن هذا األسلوب عبارة عن أداة من أدوات صنع القرار، تستعمل في ظروف المخاطرة ) "شاويش(يتحدث 

ل بالنسبة لنتائج البديل الذي يتم تنفيذه، ويشير الظروف التي ال يكون فيها صانع القرار في حالة تأكد كام

اإلحتمال إلى إمكانية أن حادثًا أو ناتجًا يمكن أن يحدث فعًال مما يتيح لصانعي القرار أن يحسبوا قيمة 

  )261، 1993شاويش، " (متوقعة لكل بديل

مؤكدة،  أن معظم القرارات واإلجراءات تحتوى على عنصر المخاطرة وظروف غير) "محمد(ويضيف 

 )285، 2001محمد، " (ويستفيد صانعوا القرار من نظرية اإلحتماالت في تخمين مقدار المخاطرة

 أسلوب شجرة القرارات - 3

أن أسلوب شجرة القرارات هو عبارة عن أسلوب كمي بياني وتصويري للعناصر والعالقات ) "طعمة(يقول 

  )273، 2008طعمة، " (خاطرة المختلفةالتي تتكون منها المشكلة المدروسة وذلك في ظل حاالت الم

على إتاحة الفرصة أمام متخذ القرار للتفكير في صناعة ) "راغب(ويعتمد أسلوب شجرة القرارات كما يرى 

القرارات بشكل شامل يبدأ من تحديد هدف محدود ثم التوصل إلى عدد من القرارات أو الحلول البديلة التي 

يتيح الفرصة أمامه الختيار أنسب القرارات وأفضلها وذلك باإلعتماد تساعد في تحقيق الهدف المحدد بما 

 )150، 2011راغب، " (على مقاييس كمية معينة

 سلوب التحليل الحدىأ - 4

هذا األسلوب من األساليب التي إستعان بها علماء اإلدارة من علوم أخرى لتطبيقها على ) العجمي(يعتبر 

اه باإلتجاه اإلقتصادي في اإلدارة والذي تبناه بعض علماء اإلدارة عملية اتخاذ القرار، وقد سمى هذا اإلتج
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واإلقتصاد، ويرى أنصار هذا اإلتجاه أن اإلدارة ما هي إال إقتصاد تطبيقي تحكمه قوانين وقواعد إقتصادية 

يتوجب على متخذ القرار تطبيقها في ممارسة مهامه، ومن بين هذه القواعد اإلقتصادية ما يسمى بأسلوب 

تحليل الحدى الذي ييسر لمتخذ القرار اإلختيار بين الحلول البديلة للمشكلة محل القرار          ال

  )250، 2008العجمي، (

على أساس تحليل العالقة بين اإليرادات والتكاليف الخاصة ) "ابو قحف(ويقوم هذا األسلوب كما يذكر 

خاذ العديد من القرارات مثل قرارات التسعير بكل بديل من البدائل، وهذا األسلوب يمكن إستخدامه في ات

 )151، 2003أبو قحف، " (وقرارات تخطيط األرباح وقرارات تحديد حجم اإلنتاج

 سلوب دراسة الحاالتأ - 5

من أجل  إفتراضيةعملية تحليل لممارسات إدارية واقعية أو "أسلوب دراسة الحاالت بأنها ) الصافي(يذكر 

ا من خالل أسئلة محددة ملحقة التي تتضمنه اإلداريةالتعرف على مواطن القوة والضعف فيها والمشكالت 

  )2012الصافي، " (، بهدف التعلم منها والّتدرب على حل المشكالت في المواقف المشابهةبها

القرارات، يتم تعريف عن هذا األسلوب بأنه أسلوب كأحد األساليب العلمية التخاذ ) إسماعيل(ويتحدث 

وتحديد المشكلة محل القرار والتفكير في أسبابها وأبعادها وجوانبها المختلفة وتصور الحلول المبدئية لها، 

إستنادًا إلى المعلومات المتاحة، ويتم حل المشكلة باإلستعانة بمجموعة من األسئلة، ومن الوسائل الهامة 

يب متخذ القرار على اتخاذ القرارات في مواقف مشابهة للواقع لتطبيق أسلوب دراسة الحاالت بفعالية تدر 

  )2010إسماعيل، (العملي 

 سلوب البرمجة الخطيةأ - 6
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أن البرمجة الخطية إحدى األدوات المساعدة في عملية اتخاذ القرارات والتي يمكن التعبير ) "حنفي(يعتبر 

ي تحليل األوضاع التي يمكن عنها في شكل بياني ورياضي حيث تستخدم هذه األداة بصفة خاصة ف

  )109، 2006حنفي، " (التعبير في شكل خطي أي عالقات خطية أو مستقيمة

أداة أو وسيلة تساهم في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ) "مشرقي( وتعتبر البرمجة الخطية كما يذكر 

سة سواء كان على صعيد بصدد توزيع الموارد المادية والبشرية المتاحة بين أفضل اإلستخدامات المتناف

"              المنشأة ، الصناعة، االقتصاد القومي ككل، بهدف تحديد أفضل عائد أو أقل تكلفة

 )155، 1997مشرقي، (

ومما تقدم يرى الباحث أن أساليب اتخاذ القرارات التقليدية والعلمية لها األثر الكبير الناجح في اتخاذ 

وب عن األخر ال يعني أنه أكثر أهمية عن اآلخر، فجميعها يمكن القرارات، وأن تقديم الباحث أسل

إستخدامها في مجال اتخاذ القرارات اإلدارية من أجل تحقيق األهداف والوصول إلى القرار الناجح 

والفعال، وأن إتباع أي أسلوب من هذه األساليب السابقة ذكرها قد يختلف من فرد آلخر أو من مؤسسة 

ة الموقف أو المشكلة التي نشأت في المؤسسة أو بين األفراد ونوعها ومدى ألخرى باختالف طبيع

خطورتها، وقد يتوصل متخذ القرار إلى نتائج مرضية إذا ما أحسن إستخدام هذه األساليب السابقة ودعم 

  .خبرته ومعرفته بآراء ومقترحات مرؤوسيه وزمالئه في العمل

   :نواع القراراتأ 

يتخذ فيها القرار وماهية المعايير التي تركز عليها هذه القرارات، حيث أنه ال يوجد تعددت المجاالت التي 

معيار ثابت يمكن من خالله تصنيف القرارات أو تقسيمها أو الحكم عليها، رغم أن األدبيات اإلدارية 

  .خاضت العديد من المحاوالت في تحديد وتصنيف القرارات
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لقرارات كثيرة ومتنوعة ولها خصوصية وأطر تحكم إصدارها تبعًا إن ا"حيث يقول ) السبيعي(ويؤكد ذلك 

      " ألهميتها وتكرارها وشمولها وطريقة إصدارها، كتابية أو شفوية، ودرجة وضوحها ومحتوياتها

  )41، 2003السبيعي، (

  :عدد من أبرز هذه التصنيفات وهي ونستعرض في هذا المقام

  :ا وتشملنواع القرارات طبقا إلمكانية برمجتهأ )1

التي تُبنى على حدوثها سابقة مماثلة أو سياسات "بأنها ) ستراوب(يعرفها : المبرمجة اتالقرار  - 

يتعلم منها متخذي القرارات كيفية التعامل مع المشاكل الروتينية، واتخاذ القرارات المبرمجة تلك 

المسائل مستمرة هي األسهل فهي تضمن قيام متخذي القرارات بحل المشاكل متكررة الحدوث أو 

 )75، 2001ستراوب، " (الظهور

بأنها القرارات المتعلقة بجوانب ) " الجيوس، وجاداهللا(وهي كما يرى : القرارات غير المبرمجة - 

" متعددة ومختلفة تتطلب اإلهتمام والدراسة والتفكير واإلبتكار وتحتاج إلى وقت طويل التخاذها

 )78، 2001الجيوس،و جاداهللا،(

  :رات طبقا ألهميتهانواع القراأ )2

  :اإلستراتيجيةالقرارات  -

بأنها قرارات غير تقليدية وهي تلك التي تتصل بمشكالت إستراتيجية ذات أبعاد متعددة ) "عبوي(يشير 

وعلى جانب كبير من التعقيد والعمق، وهذه النوعية من القرارات تتطلب البحث المتعمق والدراسة 
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"          التي تتناول جميع الفروض واإلحتماالت وتناقشهاالمتأنية والمستفيضة والمتخصصة 

  ) 161، 2008عبوى، (

أن القرارات اإلستراتيجية هي التي تتعلق بكيان التنظيم اإلداري ومستقبله ) Garthe(ويضيف جارث 

 والبيئة المحيطة، إذ تميز هذا النوع من القرارات بالثبات النسبي طويل األجل، وضخامة اإلستثمارات

أو اإلعتمادات المالية الالزمة للتنفيذ، ويتم اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات في قمة الهرم التنظيمي 

)112 ،2004،Garthe جارث(  

  :القرارات التكتيكية -

بأنها القرارات التي تتعلق بالبدائل أو األدوات التي تستخدم لتحقيق أهداف ) "جمال الدين(يقول عنها 

"              ت يغلب عليها طابع المرحلة في تنفيذ السياسة العامة للمؤسسةالمنظمة وهي قرارا

  )161، 2004جمال الدين، (

  :القرارات الروتينية -

بأنها قرارات متكررة، وتتعلق غالبا باألعمال الجارية والمعتادة فال تؤثر في التنظيم ) "كلوب(يذكر 

رب والخبرات السابقة، وهذه القرارات تصدر عادة بطريقة تأثيرا مباشرا ويمكن البت فيها بناًء على التجا

فورية وتلقائية فال تحتاج إلى دراسة أو بحث، وتظهر عادة في نطاق األعمال الكتابية وغير المقننة 

  )22: 2008، كلوب (
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  :نواع القرارات من حيث تكوينهاأ )3

بالمشكالت البسيطة المتكررة كتلك تتعلق  التي القرارات بأنها) "عبوي(يتحدث عنها  :قرارات بسيطة - 

المتعلقة بالحضور واإلنصراف وتوزيع العمل والغياب واإلجازات وكيفية معالجة الشكاوى، وهذا النوع 

من القرارات يمكن البت فيه على الفور نتيجة الخبرات والتجارب التي إكتسبها متخذ القرار والمعلومات 

 . ) 161، 2008عبوي، " (التي لديه

بأنها القرارات التي يدخل في تكوينها عملية قانونية متعددة الجوانب ) "الهذلي(يقول : ت مركبةقرارا - 

واألبعاد، أو يتم على مراحل متتابعة، كإرساء مزاد أو مناقصة عامة، وترتبط هذه القرارات بأعمال 

 )120: 2002، الهذلي " (ادارية سابقة أو الحقة

  :اتخاذهانواع القرارات وفقا لظروف أ )4

التأكد التام بحيث ال يوجد ) "الجيوس، وجاداهللا(يسود بهذا النوع من القرارات كما يرى  :حاالت التأكد - 

"   تأثير للعوامل البيئية الخارجية على النتائج، لذلك يكون متخذ القرار متأكد من نتيجة قراره

 ) 83- 2001،78الجيوس،و جاداهللا،(

ن ما سيجري في المستقبل ليس تحت أ إلى) "طعمة(كما يقول تشير هذه الحالة و  :حالة المخاطرة - 

إلى بيانات عن الماضي  إلىالبيانات غير كافية ولذا فمتخذ القرار يحتاج ، فالمعلومات و دالتأكسيطرة 

المتوقعة لحدوث كل حالة بناء  اإلحتماالت على اإلعتمادبالتالي ، و عجانب حاجته إلى التقدير والتوق

 )32 :2010، طعمة " (المختصينالخبراء و راء آ على
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العليا  اإلدارةالقرارات التي غالبا ما تقوم بها  بأنها) "مشرقي(يذكر  :القرارات في حالة عدم التأكد التام - 

و أتحديد الظروف المتوقع وجودها  اإلدارة علىسياسته ويصعب و هداف المشروع العامة أعندما ترسم 

هنا تستخدم ، و وبالتالي صعوبة التنبؤ بها، البيانات الكافيةفر المعلومات و وثها بسبب عدم تواحد

 )37 :1997، مشرقي " (عمال التجاريةمتعارف عليها في دنيا األو معايير خاصة 

  :اتخاذها ألسلوب وفقاً  القرارات )5

وهذا النوع من القرارات يتم اتخاذها باإلعتماد على األساليب التقليدية القائمة " :كيفيةالقرارات ال - 

" على التقدير الشخصي لمتخذ القرار وخبراته وتجاربه ودراسته لآلراء والحقائق المرتبطة بالمشكلة

 ) 51، 2010حمدان، (

الرشد والعقالنية لمتخذيها،  على اإلعتمادهذه القرارات يتم اتخاذها بو " :المعيارية"القرارات الكمية  - 

واإلعتماد كذلك على القواعد واألسس العلمية التي تساعد على إختيار القرار الذي يؤدي إلى تحقيق 

 )259، 2008العجمي، " (أفضل مخرج بأعلى كفاءة وأقصر وقت وأقل جهد مبذول

  :لقرارات من حيث المضمون و المحتوىا )6

يأخذه متخذ القرار من أمر أو قرار أثناء تأديته لوظيفته وهي تعني ما : "القرارات التنظيمية - 

       "الموافقة على خطة وتنفيذ هذه القرارات يتم عن طريق تفويضها إلى اآلخرين: الرسمية مثل

 ).83- 78، 2001الجيوس، وجاداهللا،(

فلها عالقة بمتخذ القرار كفرد وليس كعضو في المؤسسة، ومن أمثلتها قرار : القرارات الشخصية - 

متخذ القرار أخذ إجازة أو اإلستقالة من العمل، وهذه القرارات ال تفوض من قبل متخذ القرار بينما 
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يمكن تفويض القرارات التنظيمية، وفي الواقع تتأثر القرارات التنظيمية والشخصية وتؤثر في 

 )70: 2010، عليان (عض بعضها الب

  :القرارات وفقا للنمط القيادي لمتخذها و تشمل )7

حيث تلجأ القيادة األوتوقراطية إلى اتخاذ متخذ القرار قراراته منفردًا " :إنفراديه"األوتوقراطية القرارات  - 

 )91، 2001عريفج، " (ويصوغها ويعلنها بنفسه وما على المرؤوسين إال التنفيذ

وهي القرارات الجماعية حيث يشترك المرؤوسين في المناقشة : "تتم بالمشاركة"اطية القرارات الديمقر  - 

" وٕابداء اإلقتراحات مما يرفع من روحهم المعنوية ويزيد من إقتناعهم بضرورة التعاون في التنفيذ

 )48، 2011تعلب، (

"     يقوم متخذ القرار بتفويض سلطته لمرؤوسيه ويتنازل عن حقه في اتخاذ القرار" :القرارات الترسلية - 

 )116، 2003أحمد، وحافظ، (

  :نواع القرارات من حيث قابليتها لإللغاءأ )8

وهي التي يمكن معارضتها والطعن فيها والمطالبة بإلغائها وتعويض : "وليةت األ االقرار  - 

 )25، 2008، كلوب " (المتضررين من جراء تطبيقها

وهي القرارات النهائية الصادرة من الجهات العليا والتي ال يمكن الطعن فيها أو : "القرارات القطعية - 

 ) 56: 2002، الهذلي " (اإلعتراض على تنفيذها وغير القابلة للنقاش أو التعديل

، وبالتالي فإن القائد يكون قائدًا ناجحاً  قائد يتميز بصفات خاصة تؤهله بأن أن أييستطيع الباحث القول 

التربوي يجب أن يتميز بصفات خاصة تتعلق بتعامله مع األفراد بالحقل التربوي وتساعده هذه الصفات 
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على القدرة والمرونة في اتخاذ القرارات المختلفة حسب طبيعة المؤسسة التربوية وطبيعة األفراد العاملين 

د لنوع القرار الذي ينوي اتخاذه سواء لوحده أو بمشاركة فيها، وعليه يؤكد الباحث على أهمية تحديد القائ

العاملين وأصحاب الشأن، ويجب عليه أن يعطي لهذا القرار الفرصة الكافية من الدراسة والتمحيص، 

وبلورة البديل المناسب من بين البدائل المطروحة وذلك للوصول إلى قرار فاعل يحقق الهدف والغاية 

  .المرجوة

   :اتخاذ القرارالمشاركة في 

لقد تزامن التطور الذي شهدته اإلدارة الحديثة مع التطور السريع في الجانب التكنولوجي والمعرفي، وهذا 

بدوره أدى إلى تعقد وتراكب الدور الذي يقوم به القائد، وأصبح من الصعب أن تدار المؤسسات الحديثة 

ضمن فريق وٕاشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات من قبل رجل واحد، بل البد على القادة التعاون والعمل 

المتعلقة بدورهم ومهامهم في المؤسسة، حيث يعتبر االسترشاد برأي اآلخرين في مختلف المستويات 

  . اإلدارية من الضروريات الالزمة في عملية اتخاذ القرارات

المشاركة في اإلدارة بشكل  إذا كان هذا التطور الذي شهدته اإلدارة الحديثة قد فرض) العمري(ويتحدث 

عام، فإن ذلك يستتبع بالضرورة المشاركة في اتخاذ القرارات، ذلك ألن عملية اتخاذ القرارات هي بطبيعتها 

نتاج مجهودات مشتركة من اآلراء واألفكار واإلتصاالت والجدل والدراسة والتحليل والتقييم التي تتم على 

اص عديدين، األمر الذي يجعل هذه العملية نتاج مجهود جماعي مستويات مختلفة بالتنظيم وبمعرفة أشخ

  )19، 2007العمرى، (مشترك ال نتيجة لرأى فردى 
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إن المنظمات الديمقراطية تشرك كل من يتأثر بالقرار في عملية إعداده واتخاذه، وهنا ) "مرسي(ويذكر 

"        متزايدة في النظم اإلداريةتكمن الفلسفة الحقيقة لمبدأ القيادة الجماعية الذي يحظى بأهمية 

  )102، 2001مرسي، (

أن درجة المشاركة التي يراها القائد تختلف حسب القرار الذي سيتخذه وخبرة المرؤوسين ) "عواد(ويذكر

  )355، 2012عواد، " (ونتائج القرار وغيرها

رة القائد وخاصة القائد أن مفهوم المشاركة في اتخاذ القرار يتمثل في مباش) "عبد الحميد(فيما يضيف 

الديمقراطي مراحل اتخاذه لقراراته من خالل مساعديه أو معاونيه ومستشاريه ومرؤوسيهم وعدم إنفراده 

" وحده وذلك لما يترتب على هذه المشاركة من مزايا عديدة للقائد من ناحية وللمشاركين من ناحية أخرى

  )576، 1995عبد الحميد، (

أن مفهوم المشاركة في القيادة هو في تشجيع الموظفين على التأثير بنشاط ) "يالمدهون، والعجرم(ويذكر

  )44، 2011المدهون، والعجرمي، ( "في تطوير وتنفيذ القرارات المؤثرة في وظائفهم

أن القائد يمكنه خلق الجو النفسي والموقف المالئم الذي يحفز العاملين على ) "كنعان(وحسب ما يرى 

تحقيق أعلى مستوى لإلنتاج كما يمكنه التوفيق بين مصالح ورغبات العاملين بذل أقصى جهودهم ل

ومصالح التنظيم من خالل توسيع الدور الذي يقوم به المرؤوسين وٕان إمكانية تحقيق ذلك ال تأتي إال عن 

  )208، 2003كنعان، " (طريق المشاركة

تعمل على م مظاهر الديمقراطية التي هي من أهو يرى الباحث أن مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات 

. جابيةوبهذا يكون لديهم الشعور بأنهم يشاركون مشاركة حقيقية وٕاي، تحقيق مبدأ القيادة الجماعية الفعالة

  : فيما يلي، وسلبياتها، من إيجابيات المشاركة ويستطيع الباحث أن يوضح كالً 
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  :في اتخاذ القراروسلبياتها  يجابيات المشاركةإ

أن معظم القرارات التي تتخذ في المنظمات تتسم بأنها قرارات جماعية، مما يجعل ) "عبد الرحيم(يشير 

المدير طرفًا في جماعة، وينطبق هذا بصفة خاصة على القرارات األساسية والمهمة التي نادرًا ما ينفرد 

د المناسبين وبالطريقة شخص ما بصنعها، وتتوقف فاعلية صنع القرار على مدى قيام المدير بإشراك األفرا

  ) 370، 2007، عبد الرحيم" (المناسبة في مساعدته في حل المشاكل

  

  يجابيات المشاركة في اتخاذ القرار إ

جعل القرارات ): "عبد الحميد(ومنها كما يذكر ، هناك العديد من اإليجابيات في المشاركة التخاذ القرار

ين باإلطمئنان داخل المنظمة التي يعملون بها، وٕاتاحة الفرصة أكثر واقعية وقبوًال للتنفيذ، وشعور المرؤوس

للقيادات الدنيا لإلرتفاع لدرجة القيادات العليا، تحسين كفاية العمل، وتوفر الشعور لدى المرؤوسين بأهمية 

 )582، 1995عبد الحميد، " (وقيمة مقترحاتهم

تساعد على تحسين نوعية القرار وجعل : إلى ايجابيات المشاركة في اتخاذ القرار ومنها) عبوي(ويضيف 

القرار المتخذ أكثر ثباتًا وقبوًال لدى العاملين، وتؤدي إلى تحقيق الثقة المتبادلة بين المدير وبين أفراد 

التنظيم من ناحية وبين التنظيم والجمهور الذي يتعامل معه من ناحية أخرى، وتساعد على رفع الروح 

 ) 160، 2008عبوي، (باع حاجة اإلهتمام وتأكيد الذات المعنوية ألفراد التنظيم وٕاش

إثراء المعلومات حول المشكلة التي يتم التعامل : أن أهم ايجابيات المشاركة تتلخص في) السكارنة(ويرى 

معها، وٕاثراء المعلومات حول بدائل القرار، ووضع العقل الجماعي محل العقل الفردي مما يرشد القرار، 
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الذاتي وٕاحالل روح العمل الجماعي محل الفردية والميول األنانية، ويمكن إستخدام  د والنقدراء روح الموار إث

أسلوب المشاركة كمدخل إيجابي للتفاوض والحصول على تنازالت أو إتفاقات حول بعض القضايا محل 

 ) 370، 2009السكارنة، (الخالف 

أن يدرك الموظفون نتيجة للمشاركة أن لهم  :مزايا أخرى للمشاركة منها) المدهون، والعجرمي(فيما يرى 

تأثير أكبر على القرار، فالمشاركة في اتخاذ القرار تعني المشاركة في المسؤولية عن تنفيذ القرار، 

والمشاركة تقلل صعوبة عمل التغيير، والمشاركة تسمح بأخذ الكثير من وجهات النظر في اإلعتبار               

  )44المدهون، والعجرمي، (

تشكيل رؤية أوسع وأشمل عند تعريف المشكلة وتقييمها، : مزايا أخرى من بينها) "عبد الرحيم(ويذكر 

ومعرفة أكبر وحقائق أكثر عند حصر البدائل وتقييمها، فالمناقشة تزيل الغموض وتخفض درجة عدم 

               " ترحالتأكد، وتحقق المشاركة رضاء األفراد، وتوفر إلتزامهم وحماسهم لنجاح الحل المق

  )16، 2007عبد الرحيم، (

أن للمشاركة في عملية صنع القرارات أثرها في تنمية القيادات اإلدارية في ) "مصطفى(ويضيف 

المستويات الدنيا من التنظيم، وتزيد من إحساسهم بالمسؤولية وتفهمهم ألهداف التنظيم، وتجعلهم أكثر 

  )144، 2012مصطفى، " (وتنفيذ القرارات التي إشتركوا في صنعهاإستعدادًا لتقبل عالج المشكالت 

  المشاركة في اتخاذ القرارات  سلبيات

أنها تشكل مظهرًا لتنازل المدير عن بعض : عيوب للمشاركة في اتخاذ القرار منها) كنعان( كما يذكر

سيلة لتحقيق ديمقراطية مهامه القيادية التي يفرضها عليه منصبه، وقد تصبح غاية في حد ذاتها وليست و 

 )236، 2003كنعان، ( اإلدارة
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في أنها قد تحتاج إلى مزيد من الوقت : سلبيات أخرى للمشاركة في اتخاذ القرار ومنها) البدري(ويضيف 

في المناقشات والجدل وٕابداء اآلراء الذاتية واإلبتعاد عن ُصلب وُلب المواضيع، وقد يكون أعضاء القاعدة 

من العقلية القيادية، فإن اتخاذ القرارات بالمشاركة يعتمد بصورة واضحة على درجة  أقل كفاءة نسبياً 

 )203، 2001البدري، (التفاعل والتماسك بين األعضاء وقد ينتج عن ذلك زيادة حدة الصراع الداخلي 

رغبة  إستهالك الوقت، عدم: إن المشاركة تؤدى إلى سلبيات كثيرة منها) المدهون والعجرمي(فيما يقول 

بعض الموظفين بالمشاركة، تدنى المعنويات في حالة رفض المقترحات، وفي أن النتيجة النهائية قد ال 

  )44، 2011المدهون، والعجرمي، (تكون مرغوبة 

إلى بعض السلبيات في المشاركة وهي في أنها كثيرًا ) ت.ب(ويشير المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية 

ورية وبالتالي يشتم رائحتها المشاركين وقد تؤدي إلى نتائج عكسية، وألن بعض ما تكون المشاركة ص

المهام القيادية التي يفرضها الموقع تؤدي لبعض التنازالت مما يظهر القائد وكأنه ضعيف الشخصية، إذا 

                   .لم يكن هناك إخالص في الوصول إلى الهدف فإن المشاركة تؤدى لتعطيل األمور

 http://www.hrdiscussion.com/hr29585.html )ت.المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، ب( 

أن أسلوب المشاركة قد يتحول إلى وسيلة لضياع المسؤولية وخاصة عند وقوع أخطاء ) "البوهي(ويذكر 

المتخذة فال يكون من السهل محاسبة مجموعة من الناس قد تكون كبيرة وال يرد ذلك فادحة في القرارات 

 )67، 2001البوهي، " (في القرارات الفردية

ومن خالل ما تم عرضه من ايجابيات عملية مشاركة الجماعة في اتخاذ القرارات وسلبياتها يرى الباحث 

زانا دقيقًا، فال بد أن يكون لهم شخصيتهم القيادية أن على القيادات التربوية أن يقوموا بوزن األمور مي
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الخاصة بهم في تسيير أمور المؤسسة، واتخاذ القرارات التي ال تحتاج إلى مشاركة الجماعة فيها، كما 

  . ينبغي أن يلجأ إلى الجماعة عندما يحتاج إلى رأيها وأال تأخذه العزة والغرور بعدم مشاركة جماعته

بأن أسلوب المشاركة في اتخاذ القرار ال يقلل من قدرة وكفاءة القادة بل يسهم بشكل ويرى الباحث أيضًا 

ب الكثير من المعوقات فعال في تحقيق اإلدارة الديمقراطية والحصول على القرار الرشيد، وتجن

  .والصعوبات

  اتخاذ القرارات و القيادة 

تطويرها، كما ان لها دورًا مهمًا في إقرار أن للقيادة دور أساسي في تنمية المؤسسات و ) الجميلي(يتحدث 

وتشكيل وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج المناسبة لتنمية المنظمات وتحقيق أهدافها المختلفة 

  )74، 2008الجميلي،(

أم موضوع اتخاذ القرار من أهم العناصر وأكثرها أثرًا في حياة األفراد وحياة المنظمات )" العجمي(ويقول 

وحتى في حياة الدول، وتبرز أهمية اتخاذ القرار على مستوى المنظمات اإلدارية، إذ تعد القرارات اإلدارية 

اإلدارية جوهر عمل القيادة اإلدارية، وهي نقطة االنطالق بالنسبة لجميع النشاطات والتصرفات التي تتم 

  )225، 2008العجمي، " (داخل المنظمات، بل وفي عالقاتها مع بيئتها الخارجية 

ان اتخاذ القرارات اإلدارية من المهام الجوهرية للقائد اإلداري، وعليه فإن ) "عبد الناصر، ووسيلة(ويضيف 

نجاح أي مؤسسة يتوقف إلى حد كبير على قدرة قياداتها على اتخاذ قرارات ذات فاعلية، والمقصود 

األهداف التي وضعت من بفاعلية اتخاذ القرار مدى سالمة خطوات اتخاذ القرار ونجاحه في تحقيق 

  )7، 2003عبد الناصر، ووسيلة، " (أجلها
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اذ القرار إحدى المهام األساسية للقائد التربوي وهي تتناول عدة مسائل خاتأن ) "حافظ ، وحافظ( عتبروي

أو العاملين والمستفيدين في المجال  االستراتيجياتأو  الخططالسياسات التعليمية أو األهداف أو : منها

                 "مي، ويشكل القرار التعليمي روح العملية التعليمية في كل مرحلة من مراحلهاالتعلي

  ) 114، 2003أحمد، وحافظ، (

ن عملية اتخاذ القرارات ال تقتصر على مستوى دون آخر من مستويات القيادة أ) أحمد ( ويضيف 

موضوع كل قرار، وبعبارة أخرى إن التعليمية، وٕانما تتم على مستويات حسب المساحة التي يشملها 

التفكير في قضية اتخاذ القرارات ينبغي أال يقوم على أساس المفاضلة بين مستوى وآخر، أو استبدال 

مستوى بمستوى آخر، كما أن عملية اتخاذ القرارات وٕان شارك فيها أكبر عدد من األفراد الذين تهمهم هذه 

 ية أو جماعية في التنظيم اإلداريالنهاية في نقاط أساسية فرد القرارات البد أن تتركز سلطة إصدارها في

  ) 136، 2002أحمد، ( 

  ) كنعان( ويمكن إدراج مقومات القرار الفعال فيما يلي كما يذكر 

 .قدرة القائد على تحديد المشكلة - 

 .قدرة القائد على االختيار بين البدائل المتاحة للمشكلة موضوع القرار - 

 .ن المخاطر التي قد يسببها القرار والمزايا التي قد يجلبهاأن يوازن القائد بي - 

مدى تقدير القائد لوجهات النظر المختلفة والسماح للمرؤوسين بطرح البدائل المتعددة مما يساعد  - 

على التوصل إلى البديل األفضل الذي يحقق الهدف المطلوب، ومن جهة أخرى التزام المرؤوسين 

أن العاملين الذين يشاركون في اتخاذ القرار يدركون الحاجة إليه بتنفيذ هذا القرار باعتبار 

 )390، 2009كنعان، .( ويكونون أقل عرضة لرفضه
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  المبحث الثالث

  في فلسطين العاليوزارة التربية والتعليم 

 التيتشكلت مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التشريعية والقضائية والتنفيذية كنتاج لعملية السالم 

 الذاتي، واتفاق اعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم 1991تشرين األول عام  فيانطلقت من مؤتمر مدريد 

وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية  والتي، 13/9/1993 فيعرفت باتفاقية اوسلو  والتيالمؤقت 

رائيلية الى السلطة ، وما تمخض عنها من نقل الصالحيات المدنية من السلطة االساإلسرائيليواالحتالل 

        .مجال التعليم والصحة والثقافة والخدمات االجتماعية والسياحية والضرائب وغيرها  فيالوطنية الفلسطينية 

  )2012وزارة التربية والتعليم العالي، (

، تشكلت وزارة التربية 1994عام  فيفلسطين  فيومنذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مهام التعليم 

، العلميأنيطت صالحيات التعليم بوزارة جديدة حملت اسم وزارة التعليم والبحث  1996والتعليم، وفى عام 

على الحكومة الفلسطينية عام  وزاريفيما ظلت الوزارة االم تحمل اسم وزارة التربية والتعليم، وفى تعديل 

وزارة التربية والتعليم ( ملت اسم وزارة التربية والتعليموزارة واحدة ح فيتم اعادة دمج الوزارتين  2002

 ShowArticle.aspx?ID=180http://www.mohe.gov.ps/)29/9/2012العالي، تم استرجاعه فى،

 فيتديرها السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة  التيهذا ويعتبر قطاع التعليم من أكبر قطاعات الخدمات 

   وزارة التربية والتعليم العالي
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وتتولى الوزارة مسؤولية اإلشراف على التعليم الفلسطيني وتطويره، في مختلف مراحله في قطاعي التعليم 

سن التعليم ،  فيوتسعى وزارة التربية والتعليم الى توفير فرص االلتحاق لجميع من هم العام والتعليم، 

  )84، 2008طبش، (مع مستجدات العصر يتالءموكذلك تحسين نوعية وجودة التعليم والتعلم لالرتقاء بما 

إن المتتبع لألوضاع التعليمية في األراضي الفلسطينية يجد ان القطاع التعليمي عانى خالل السنوات 

فخالل االنتفاضة االولى كان القطاع السابقة من اجراءات مختلفة اثرت على نوعيته وكفاءة مخرجاته، 

التعليمي مستهدفًا بشكل واضح من خالل عمليات اقتحام واغالق المدارس التي كانت تمتد احيانا ألعوام 

دراسية كاملة، ومع بداية السلطة الوطنية الفلسطينية بدأ هذا القطاع يتعافى، اال ان التحدي األكبر في 

دمرته اجراءات االحتالل، وقد استطاعت وزارة التربية والتعليم خالل تلك  تلك المرحلة كان يتمثل بترميم ما

الفترة تحقيق انجازات عظيمة كبناء المدارس وتحسين نوعية التعليم ورفع معدالت االلتحاق وتحسين 

بية االنظمة االدارية والمالية المتبعة، ثم جاءت انتفاضة األقصى لتمثل تحديًا كبيرًا آخر أمام وزارة التر 

والتعليم من خالل ما شهدته من استهداف واضح للمنظومة التعليمية وقد كانت التركيز هذه المرة على 

  ).6، 2011االدارة العامة للتخطيط، . العالي وزارة التربية والتعليم(الموارد البشرية من معلمين وطلبة

  :لما تقدم ذكره ولألسباب التالية وبعزو الباحث اختيار وزارة التربية والتعليم العالي لتطبيق دراسته

تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي من الوزارات االولى التي تم انشاؤها منذ قدوم السلطة الوطنية  .1

 .وتتميز بالتنظيم واالستقرار 1994الفلسطينية في عام 

نظرًا الهتمامها تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي من اهم وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية  .2

 .بمجال التعليم والمعرفة لجميع فئات المجتمع
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تقوم وزارة التربية والتعليم العالي باإلشراف على عدد كبير من المدارس والمديريات واالفرع مما  .3

 .يتطلب وجود نظام فعال لالتصال والتنسيق ما بين الوزارة والتابع لها

 .راء تطبيق االستبانة في الوزارةسهولة الحصول على المعلومات والبيانات واج .4

  سياسات وزارة التربية والتعليم العالي

سياسات الوزارة والتي ) 47، 2011( في محافظات غزة وضعت الخطة التطويرية لوزارة التربية والتعليم

  :تتمثل في التالي

ع األطفال في سن وزارة التربية والتعليم العالي ملتزمة بتوفير التعليم الجيد لجمي: التعليم للجميع -1

المدرسة ذكورًا واناثًا وزيادة االلتحاق في التعليم الجيد لمختلف المستويات مثل التعليم العالي 

 .ومتضمنًا التعليم المهني وكذلك التعليم غير النظامي

تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي بسياسات تتواءم مع الدين اإلسالمي باعتباره : القيم االسالمية -2

دين الرسمي لدلولة بحسب بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، وبذلك فان الوزارة تنبذ كل ما يتنافى ال

 .مع االسالم من ممارسات تربوية او مناهج او فعاليات

على الرغم من االنجاز الملحوظ الذى احرزته الوزارة في هذا المجال فان : النوع االجتماعي -3

جب اتخاذها لجسر الفجوات المتبقية بين االناث والذكور في هناك حاجة لتدابير اضافية من الوا

معدالت انهاء المراحل على جميع المستويات ولجميع انواع التعلم وخاصة مشاركة االناث في 

 التعليم والتدريب المهني والتقني، 
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للتعليم تهتم الوزارة اهتمامًا خاصًا بالفقراء، وسيتم انشاء شعب ومدارس وبرامج : رالحد من الفق -4

غير النظامي في التجمعات والمواقع الجغرافية التي يرتفع معدل الفقر فيها أو ان سكانه معزولون 

بسبب االجراءات االسرائيلية وزيادة المنح الدراسية والقروض للطلبة وتوجيهها للطلبة الفقراء فى 

 .مؤسسات التعليم العالي

ربية والتعليم العالي بدمج الطلبة ذوى بدأت وزارة الت: الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة -5

االحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية على جميع المستويات، وبدأت بتجهيز االفضل 

لرياض االطفال والمدارس و مؤسسات التعليم العالي من اجل توفير هذه الخدمات على نحو 

 .افضل واالستجابة الحتياجات هؤالء الطلبة

على الرغم من االنجازات الكبرى التي تحققت في معدالت االلتحاق اال : التركيز على النوعية -6

ان نوعية التعليم على جميع المستويات ال تزال غير كافية، حيث سيتم التركيز على نوعية التعليم 

 .العام وكذلك الكتب المدرسية

  :غايات وزارة التربية والتعليم العالي

لتربية والتعليم وفق ما ذكرته الخطة التطويرية االستراتيجية للوزارة تم تحديد اربع غايات رئيسية لوزارة ا

  :وهى على النحو التالي

  )االلتحاق(زيادة فرص التحاق االطفال في سن التعليم وتحسين قدرة النظام على االحتفاظ بهم  )1(الغاية

  ) النوعية(تحسين نوعية التعليم والتعلم  )2(الغاية

  )االدارة(في التخطيط واالدارة وتحسين االنظمة االدارية والمالية واستخدامها  تطوير القدرات )3(الغاية
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تحقيق التحول التدريجي لقطاع التعليم العالي من التوجه نحو العرض الى التوجه نحو الطلب،  )4(الغاية

النسبة ، وخاصة ب)االرتباطية(والذى يضمن المزيد من االنسجام بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق 

االدارة العامة للتخطيط . وزارة التربية والتعليم العالي.(للتعليم العالي بما فيه التعليم المهني والتقني

.2011،46.( 

  :مهام وزارة التربية والتعليم العالي

تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بكثير من المهام الهامة التي تهدف الى االهتمام بالعملية التعليمية 

  :والعمل على تقويتها، ومن هذه المهام 

وضع الخطط التربوية المتطورة بما يتالءم والخطة الوطنية للتنمية في ضوء األبحاث والدراسات  .1

 .التربوية التي تجريها الوزارة

 وضع السياسات العامة لتطوير العمل التربوي واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك  .2

المؤهلة أكاديميا ومهنيًا وأخالقيًا إلدارة المؤسسات التربوية وتنظيم العملية توفير الكوادر البشرية  .3

 التعليمية فيها بما في ذلك األنشطة المرافقة

متابعة المؤسسات التعليمية الحكومية واإلشراف عليها إداريًا وماليًا وفنيًا والتأكد من تنفيذ القرارات  .4

 والتعليمات الصادرة عن الوزارة 

 .التربوي على المؤسسات التعليمية غير الحكومية ومراقبتها لتنفيذ أحكام القانوناإلشراف  .5

تدريب موظفي الوزارة لتحسين مستواهم العلمي والمهني وتوجيه قدراتهم لتحقيق أهداف التربية  .6

 .وغاياتها
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وتقوية  ايجاد اآلليات لالنفتاح على المؤسسات التربوية واإلسالمية والدولية وتبادل الخبرات معها .7

دائرة العالقات العامة،  - وزارة التربية والتعليم العالي. ( الصالت العلمية والثقافية والفنية فيما بينها

  )2012غزة، 
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  

  القيادية  األنماطبالدراسات المتعلقة : أوالً 

  الدراسات المتعلقة باتخاذ القرار : ثانياً 

  التعليق العام: ثالثاً 
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هناك العديد من الدراسات التي بحثت موضوع القيادة في الدول العربية واألجنبية، حيث حظى هذا 

الموضوع باهتمام الباحثين والمختصين في مجال اإلدارة التربوية، ومن خالل إطالع الباحث على العديد 

دراسة ) 30(ى عدد من الدراسات السابقة، اختار منها من الدراسات العربية واألجنبية، حصل الباحث عل

يتضمن هذا الفصل عرضًا ما بين عربية وأجنبية لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الدراسة، و 

الدراسات أو القيادة وعملية اتخاذ القرار، سواء الدراسات العربية  أنماطالدراسات التي تناولت هذه لبعض 

: قسمين إلىالنتائج التي توصلت اليها هذه الدراسات، وقد قسم الباحث الدراسات السابقة أهم ، و األجنبية

  .فهو الدراسات المتعلقة باتخاذ القرار: ، أما القسم الثانيأنماط القيادةالدراسات المتعلقة ب: القسم األول

  القيادية  باألنماط الدراسات المتعلقة: أوالً 

  :الدراسات العربية -1

المدرسية  اإلدارةدرجة تقدير المديرين المساعدين لفاعلية "بعنوان  غزة،  ،)2012خلب، الج(دراسة 

  ."القيادية في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة األنماطوعالقتها ب

الدراسة للتعرف إلى درجة تقدير المديرين المساعدين لفاعلية اإلدارة المدرسية وعالقتها باألنماط  تهدف

القيادية في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج 

األولى فاعلية اإلدارة المدرسية، الوصفي التحليلي، وتحقيقًا ألهداف الدراسة قام الباحث بأعداد استبانتين، 

فقرة موزعة على ثالث مجاالت ) 33(فقرة، والثانية لألنماط القيادية، مكونة من ) 64(والتي تكونت من 

، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين )، النمط الترسلي- النمط الديمقراطي، والنمط األوتوقراطي(هي 

مديرًا ومديرة، حيث تكونت ) 247(افظات غزة والبالغ عددهم المساعدين في مدارس وكالة الغوث بمح

  .مديرًا ومديرة من أفراد مجتمع الدراسة) 230(عينة الدراسة من 
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أن درجة ممارسة المديرين المساعدين لألنماط القيادية بمدارس : وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

بالنسبة لترتيب المجاالت فقد حصل النمط  وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة كانت متوسطة، أما

، يلي ذلك النمط األوتوقراطي حصل على %)89(الديمقراطي على المرتبة األولى بوزن نسبى قدره 

، وقد جاء النمط الترسلي في المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبى %)56.2(المرتبة الثانية بوزن نسبى قدره 

، وفي نهاية الدراسة وبناًء على نتائجها خرج %)60(لنسبي المحايد ل من الوزن اوهو أق%) 44.4(قدره 

إطالع مديري المدارس والمديرين المساعدين على كل ما يستجد من : الباحث بتوصيات كان من أهمها

أمور في مجال اإلدارة المدرسية وعمل دورات تدريبية وورش عمل للمديرين في مجال اإلدارة التربوية 

  .د من الصالحيات التي تتناسب مع حجم المهمات الملقاة عليهموٕاعطائهم المزي

درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في " بعنوانغزة، ، )2011، شاهين(دراسة 

  " المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها

تهدف الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس الحكومية 

بمحافظات غزة من وجهة نظرهم، وسبل تنميتها، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي 

ين الجدد في محافظات التحليلي لمالءمته لموضوع الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المدير 

مديرًا ومديرة، كما  192والبالغ عددهم )  2010 – 2008(غزة الذين تم تعيينهم في العامين الدراسيين 

أن المتوسط : وقام الباحث بتصميم االستبانة كأداة للدارسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

، ال توجد فروق دالة احصائيًا %87.79الوزن النسبي و  4.39الحسابي لجميع المهارات القيادية يساوي 

 –الجنس ( بين متوسطات درجات تقدير المديرين الجدد لحاجاتهم لتنمية مهاراتهم القيادية تعزي لمتغير 

المحافظة : ، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات منها)المرحلة الدراسية   –المنطقة التعليمية 



96  

 

ية لدرجة ممارسة المهارات القيادية الذاتية والفنية واإلدارية لدى المديرين الجدد، وٕاعطاء على الدرجة العال

  .أهمية للمهارات الفكرية واإلنسانية

دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعليم في حل : " ، غزة، بعنوان)2010العرابيد، (دراسة 

  " ةمشكالت مديري المدارس الثانوية بمحافظات غز 

تهدف الدراسة التعرف إلى دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعليم في حل مشكالت مديري 

المدارس الثانوية بمحافظات غزة، وذلك من خالل معرفة درجة ممارسة مديري التربية والتعليم القيادة 

 –الجنس (ت كل من التشاركية في حل مشكالت مديري المدارس بمحافظات غزة، وتحديد تأثير المتغيرا

على تلك الممارسة للقيادة التشاركية الثانوية الحكومية بمحافظات ) المنطقة التعليمية  –سنوات الخدمة 

مديرًا ومديرة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام ) 134(م والبالغ عددهم 2011 – 2010غزة للعام الدراسي 

أن ممارسات القيادة : الدراسة إلى عدة نتائج منها الباحث باستخدام االستبانة كأداة للدراسة، وقد توصلت

التشاركية لمديري التربية والتعليم في مديريات التربية والتعليم من وجهة نظر مديري المدارس حصلت على 

سنوات  –الجنس (، ال توجد فروق ذات داللة احصائية لكافة المتغيرات % )74.28( وزن نسبي قدره 

عقد دورات تدريبية لمديري : ، وقد قام الباحث بتقديم عدة توصيات منها)مية المنطقة التعلي –الخدمة 

التربية والتعليم ومديري المدارس الثانوية، وٕاجراء مراجعة القوانين والتشريعات في أنظمة وزارة التربية 

  .والتعليم، وتحسين شروط اختيار مديري المدارس وخاصة الثانوية منها
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فاعلية إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القيادية لدى مديري " بعنوانغزة، ، )2009، األسطل(دراسة 

  " المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

الدراسة التعرف إلى فاعلية إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية  تهدف

في ) الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(بمحافظات غزة من وجهة نظرهم، والكشف عن أثر كل من 

لسائدة لديهم بمحافظات غزة، تقديرات مديري المدارس الثانوية لدرجة فاعلية إدارة الوقت واألنماط القيادية ا

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع 

، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث )124(مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة والبالغ عددهم 

ة إلى عدة نتائج أهمها أن المتوسط الكلى لدرجة فاعلية بتصميم استبانتين كأداة للدراسة، وتوصلت الدراس

وبدرجة %) 79.67(وبوزن نسبى ) 3.98(إدارة الوقت لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة بلغ 

فاعلية كبيرة، وأن المتوسط الكلى لدرجة ممارسة األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات 

، وبدرجة ممارسة متوسطة، واحتل النمط الديمقراطي المرتبة %)62.94(بوزن نسبى و ) 3.15(غزة بلغ 

لنمط الترسلي وأخيرًا ا%) 51.39(، يليه النمط األوتوقراطي بوزن نسبى %)85.52(األولى بوزن نسبى 

: ، وفي نهاية الدراسة وبناًء على نتائجها خرج الباحث بتوصيات كان من أهمها%)45.63(بوزن نسبى 

يولي متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم األنماط القيادية وٕادارة الوقت ما تستحقه من أهمية عند  أن

اختيارهم لمديري المدارس، وتفعيل اإلدارة اإللكترونية للقيام بالمهام اإلدارية، وذلك الستثمار وقت مديري 

  .المدارس الثانوية قدر اإلمكان
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نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعليم بمحافظات " بعنوانغزة، ، )2009مغاري، (دراسة 

  . غزة وعالقته بصنع القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها

نمط القيادة السائد لدى مديري التربية والتعليم بمحافظات غزة من وجهة الدراسة إلى التعرف على تهدف 

ديري التربية والتعليم لمراحل صنع القرار التربوي، وفق الطريقة نظر العاملين بالمديريات، ومدى ممارسة م

العلمية، وكذلك معرفة العالقة بين أنماط القيادة وعملية صنع القرار التربوي لدى مديري التربية والتعليم، 

المسمى  –سنوات الخبرة  –المؤهل العلمي  –الجنس (كما وهدفت أيضًا إلى تحديد تأثير متغيرات كل من 

على تقديرات العاملين لنمط القيادة السائد ولصنع القرار، ولتحقيق أهداف ) مكان العمل –لوظيفي ا

فرد من نواب مديري  180وتكون مجتمع الدراسة من الدراسة قام الباحث باستخدام االستبانة كأداة للدراسة 

ة والتعليم بمحافظات غزة، واستخدم التربية والتعليم ورؤساء األقسام والمشرفين التربويين في مديريات التربي

أن نمط القيادة الديمقراطي : الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

كما كان مستوى  األوتوقراطيهو النمط السائد لدى مديري التربية والتعليم يليه النمط الترسلي ثم النمط 

لعملية صنع القرار التربوي وفق الطريقة العلمية جيد بوزن نسبي ممارسة مديري التربية والتعليم 

موجبة بين نمط القيادة الديمقراطي وعملية صنع  ارتباطيهوأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة % 73.13

موجبة ضعيفة بين نمط القيادة الترسلي وعملية صنع القرار، في حين توجد  ارتباطيهالقرار، ووجود عالقة 

  .سالبة بين نمط القيادة األوتوقراطي وعملية صنع القرار تباطيهار عالقة 

وية لنمط القيادة التربوية يري المدارس الثاندرجة ممارسة مد: " بعنوان. غزة). 2009قشطة، (دراسة 

  ". المعايير اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين وسبل تفعليها في ضوء
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تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم الممارسات التربوية لمدراء المدارس الثانوية في ضوء المعايير 

يجب على مدراء المدارس االلتزام بهذه الممارسات من وجهة نظر المعلمين، وقد استخدم اإلسالمية والتي 

بيق االستبانة على مجتمع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم االستبانة كأداة للدارسة، وتم تط

بلغ تقييم المعلمين لممارسة مدراء المدارس : معلم ومعلمة، وكان من نتائج الدراسة) 515(الدراسة البالغ 

وهي % ) 79.81 - % 79.58( الثانوية للقيادة التربوية للقيادة التربوية في ضوء المعايير االسالمية 

ية تعزي لمتغير الجنس ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث، نسبة جيدة جدًا، وجود فروق ذات داللة احصائ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لنمط القيادة 

علوم انسانية، (التربوية في ضوء المعايير اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين تعزي لمتغير التخصص 

ان : ات داللة إحصائية تعزي لمتغير سنوات الخدمة، وأوصت الدراسة بما يلي، وال توجد فروق ذ)علمي 

يقوم مدير المدرسة بدراسة التراث اإلسالمي التربوي واألخالقي خاصة في مجال القيادة اإلسالمية 

قوم واالقتداء بمبادئ الفكر التربوي اإلسالمي وبالنموذج القيادي لنبينا الكريم صلى اهللا عليه وسلم، وأن ي

مدير المدرسة الثانوية بمتابعة كل ما هو جديد في علم القيادة المدرسية وذلك باإلطالع على األدب 

العربي والكتب التربوية الحديثة والتى تتناول مدير المدرسة واستخدام التقنيات الحديثة في تسيير عمل 

  اإلدارة المدرسية 

السلوك القيادي السائدة لدى مديري إدارات التربية أنماط : " بعنوان. اليمن). 2009الفهيدي، (دراسة 

والتعليم بمحافظات تعز في الجمهورية اليمنية وعالقتها بالمناخ التنظيمي من وجهة نظر رؤساء 

  " األقسام العاملين معهم

ة تهدف الدراسة إلى التعرف على أنماط السلوك القيادي السائدة لدى مديري إدارات التربية والتعليم بمحافظ

تعز في الجمهورية اليمنية وعالقتها بالمناخ التنظيمي من وجهة نظر رؤساء األقسام العاملين معهم، 
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وتكونت عينة الدراسة من جميع رؤساء األقسام العاملين في إدارات التربية والتعليم في محافظة تعز 

ل األنماط القيادية سائدة إن ك: رئيس قسم، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها 250والبالغ عددهم 

في إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز وبدرجة متوسطة، وتوجد عالقة سالبة بين النمط األوتوقراطي 

والمناخ التنظيمي ككل، بينما ال توجد عالقة بين نمطي القيادة الديمقراطي والحر والمناخ التنظيمي في 

كان هناك عالقة بين األنماط القيادية وبعض مجاالت المناخ إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز، وٕان 

اعادة النظر في الهيكل التنظيمي في إدارات : التنظيمي، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها

التربية والتعليم بمحافظة تعز بما يضمن أن يوضح بدرجة مناسبة العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين في 

التابعة لها، وتطبيق اللوائح المتعلقة بالوصف الوظيفي، وأن تعمل وزارة التربية والتعليم اإلدارة واألقسام 

  .على جذب مزيد من الكوادر البشرية المؤهة لضمان قوتها العاملة

القيادية لدى مديري المدارس الثانوية  األنماط" بعنوان اليمن، ، )2008، فيالمخال(دراسة 

  " الحكومية والخاصة في مدينة صنعاء من وجهة نظر المعلمين وعالقتها برضاهم الوظيفي

تهدف الدراسة إلى التعرف إلى األنماط القيادية لدى المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة 

صنعاء وكذا التعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين العاملين في تلك المدارس وعالقة األنماط 

وصفي التحليلي، وتكونت القيادية بالرضا الوظيفي، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج ال

معلم ومعلمة من مجتمع الدراسة وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية من بين ) 500(عينة الدراسة من 

أفراد مجتمع الدراسة، وألغراض الدراسة استخدم الباحث أداة اإلستبانة، وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج 

متوسطة، وأن النمط القيادي السائد هو النمط الديمقراطي  أن األنماط القيادية الثالثة تمارس بدرجة: أهمها

( يليه النمط األوتوقراطي فالنمط القيادي الحر، وهناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

0.01  =α ( بين النمط الديمقراطي واألوتوقراطي لمديري المدارس والرضا الوظيفي للمعلمين تجاه
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لمختلفة، بينما لم تظهر النتائج اى عالقة بين النمط القيادي الحر ومجاالت مجاالت الرضا الوظيفي ا

: الرضى الوظيفي المختلفة، وفي نهاية الدراسة وبناًء على نتائجها خرج الباحث بتوصيات كان من أهمها

 تفعيل نمط السلوك القيادي الديمقراطي لدى مديري المدارس الثانوية عن طريق إعداد دورات تدريبية،

  .وورش عمل في مجال القيادة المدرسية قادرة على رفع مستواهم القيادي الفعال

أنماط القيادة التربوية السائدة في مدارس التعليم األساسي : " بعنوان. غزة). 2005أبو جبل، (دراسة 

  " .العلبا الحكومية في محافظة غزة وانعكاسها على أداء المعلمين

تهدف الدراسة إلى معرفة األنماط القيادية السائدة في مدارس التعليم األساسي العليا الحكومية في محافظة 

ومدي تأثير متغيرات الجنس والخدمة والمؤهل العلمي على آراء غزة وانعكاسها على أداء المعلمين، 

ميه، واستخدم الباحث المنهج المعلمين، وكذلك مدى انعكاس النمط القيادي لمدير المدرسة على أداء معل

من مديري المدارس األساسية العليا % 50الوصفي التحليلي وطبق دراسته على عينة قصدية مكونة من 

من المعلمين في تلك المدارس والبالغ % 50مدرسة، وعينة عشوائية مكونة من ) 56(والبالغ عددها 

شيوع : داة للدراسة وكان من أبرز نتائج الدراسةمعلمًا ومعلمه كما استخدم الباحث استبانة كأ 854عددهم 

النمط الديمقراطي ثم النمط الترسلي ثم األوتوقراطي كما توصلت الدراسة إلى وجود انعكاسات للنمط 

  .القيادي على أداء المعلمين

األنماط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري باستخدام : " بعنوان. السعودية). 2005جبرة، (دراسة 

  " ظرية الشبكة اإلدارية في المدارس االبتدائية بمدينة جدة التعليمية ن

تهدف الدراسة إلى التعرف على النمط القيادي السائد في المدارس االبتدائية بمدينة جدة التعليمية، 

والتعرف على العالقة بين األنماط القيادية في نظرية الشبكة اإلدارية واإلبداع اإلداري في المدارس 
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بتدائية في مدينة جدة التعليمية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع اال

مديرًا، واستخدم الباحث 288مديري مدارس المرحلة االبتدائية بمدينة جدة التعليمية والبالغ عددهم 

ادي السائد هو نمط قيادة النمط القي: االستبانة كأداة للدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

الفريق ثم نمط القيادة االجتماعية ثم نمط القيادة المتسلطة ثم نمط القيادة األبوية ثم نمط القيادة المتساهلة 

وأخيرًا نمط القيادة المتقلبة، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين االبداع اإلداري وكل من القيادة المعتدلة 

، وأوصت الدراسة على تدريب مديري المدارس على تنمية أنماط القيادة الفريق والقيادة االجتماعية وقيادة

االيجابية كالقيادة المعتدلة والقيادة االجتماعية وقيادة الفريق، وتشجيع االدارات التعليمية ومراكز اإلشراف 

حوافز مادية  التربوي للمديرين الذين يتبعون أنماط قيادية ايجابية تنمي اإلبداع في مدارسهم وتقديم

  .ومعنوية للمبدعين القياديين حتى يصبح اإلبداع مجاًال خصبًا للتنافس

قته بالقدرة على اتخاذ القرار في مواجهة السلوك القيادي وعال: " بعنوان. غزة). 2005ماضي، (دراسة 

  " .بعض المواقف الضاغطة لدي القياديين التربويين

تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى السلوك القيادي وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار في المواقف 

الضاغطة لدى مديري المدارس في محافظاتي غزة وشمالها، ومعرفة مدى تأثير كل من متغيرات الجنس 

على اتخاذ القرار لدى والمرحلة التعليمية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة على السلوك القيادي والقدرة 

مديري المدارس في مواجهة بعض المواقف الضاغطة، ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث المنهج 

الوصفي التحليلى، وتم تطبيق استبانة لقياس السلوك القيادي ومقياس سيف الدين عبود لقياس القدرة على 

ة، وهم عينة الدراسة التي هي كل مجتمع مديرًا ومدير  197اتخاذ القرار، هذا وقد تمت الدراسة على 

أن غالبية مديري محافظتى غزة وشمالها يملكون مستويات مرتفعة : الدراسة، وكان من أبرز نتائج الدراسة

من السلوك القيادي، والقدرة على اتخاذ القرار في المواقف الضاغطة وأنه ال يختلف السلوك القيادي وال 
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رس في محافظتى غزة وشمالها باختالف متغير الجنس أو المؤهل العلمي أو اتخاذ القرار لدى مديري المدا

المرحلة التعليمية أو سنوات الخبرة أو المحافظة، كما أنه ال يختلف مستوى السلوك القيادي في المواقف 

  .الضاغطة باختالف مستويات القدرة على اتخاذ القرار لدى مديري المدارس في محافظتي غزة والشمال

نمط القيادة السائد لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية : "بعنوان. غزة). 2002أبو حرب، (ة دراس

  :.بمحافظات غزة وعالقته بتفويض السلطة من وجهة نظر المعلمين

تهدف الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة السائد لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من 

ومعرفة أثر كل من متغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومدة الخدمة على وزظحعات وجهة نظر المعلمين، 

نظر المعلمين، والتعرف على مدى تفويض السلطة عند مديري المدارس الثانوية، وما العالقة بين أنماط 

القيادة وتفويض السلطة، هذا وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام بعمل استبانة كأداة 

فرد، وكان من أبرز نتائج  310للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات والبالغ عددهم 

أن النمط الديمقراطي قد حصل على أعلى وزن نسبي يليه النمط الترسلي ثم النمط األوتوقراطي، : الدراسة

ادي السائد وكذلك في كما أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في تصورات المعلمين للنمط القي

  .خبرة والمؤهل العلمية تعزي لمتغيرات الجنس واللطتفويض الس

  :الدراسات األجنبية -2

 Leadership Style and"بعنوان  ، الضفة الفلسطينية المحتلة، )Amer,2009(عمر دراسة

its impact on employees job satisfaction in the south of west Bank"  

القيادية السائدة لدى مدراء البنوك في جنوب الضفة الغربية وعالقتها بالرضا الوظيفي  األنماط" 

  "للموظفين
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الدراسة التعرف إلى األنماط القيادية السائدة لدى مدراء البنوك في جنوب الضفة الغربية، وهدفت تهدف 

أيضًا التعرف إلى العالقة بين األنماط القيادية والرضى الوظيفي، وللقيام بهذه الدراسة استخدم الباحث 

بنك من بنوك ) 20(في موظف يعملون ) 390(المنهج الوصفي التحليلي، ولقد تمثلت عينة الدراسة من 

الضفة الغربية، وقد تم ذلك من خالل استبانة أعدها الباحث لهذا الغرض، وقد دلت نتائج الدراسة على 

تفوق النمط الديمقراطي على باقي األنماط القيادية لدى مدراء البنوك في الضفة الغربية، وأن هناك عالقة 

وظيفي، ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين النمط الترسلي ارتباطية موجبة بين النمط الديمقراطي والرضى ال

  . والرضى الوظيفي، ووجود عالقة ارتباطية موجبة ولكن ضعيفة بين النمط األوتوقراطي والرضى الوظيفي

 Transformational Leadership and" بعنوان  ، غانا،) Colette .2009(دراسة كوليت 

Teacher job Satisfaction: A comparative study of private and public tertiary 

institutions in Ghana  

دراسة مقارنة للمؤسسات التعليمية للمستوى الثالث : ي عند المدرسينالقيادة التحويلية والرضا الوظيف "

  "العام والخاص في غانا

األقسام والرضا الوظيفي الدراسة الي التعرف على العالقة بين أسلوب القيادة التحويلية لمدراء تهدف 

للموظفين في المستوى الثالث في غانا، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي 

مدرس في اثنى عشر مؤسسة تعليمية من الخاص والعام،  74التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من 

اة المقابلة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج واستخدم الباحث أداتين للدراسة، األولى اإلستبانة والثانية أد

أهمها وجود عالقة إيجابية بين القيادة التحويلية والرضا الوظيفي عند المستخدمين، وعدم وجود فوارق بين 

الرضا الوظيفي للمدرسين في المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، وأوضحت الدراسة أن مدراء الدوائر 

  .القيادية التحويلية في كال النظامين الخاص والعام ال يختلفون في ممارساتهم
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 A Study of the Relationship" بعنوان  ، طهران، )Hamidifar ,2009(ار فدراسة حميد

between Leadership and Employee Job Satisfaction at Islamic Azad 

University Branches in Tehran, Iran  

  "القيادية والرضى الوظيفي في جامعة أزاد بطهران األنماطدراسة العالقة بين "

الدراسة التعرف على األنماط القيادية السائدة في جامعة أزاد بطهران والعالقة بين األنماط القيادية  تهدف

والرضى الوظيفي من وجهة نظر العاملين في جامعة أزاد، وللقيام بهذه الدراسة استخدم الباحث المنهج 

فردًا، وقد تم ) 400(ولقد تمثلت عينة الدراسة من كامل مجتمع الدارسة والبالغ عددهم  الوصفي التحليلي،

ذلك من خالل استبانة أعدها الباحث لهذا الغرض، وقد دلت نتائج الدراسة أن نمط القيادة التحويلية هو 

الوظيفي  النمط السائد في الجامعة، وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين النمط التحويلي والرضى

  .للعاملين في جامعة أزاد

 An Examination of leadership"بعنوان  ، أوهايو،)Konkle,2007(دراسة كونكيل 

Style of school Principals and Student Effectiveness in Urban Elementary 

School in the State of Ohio"  

  "القيادة لمديري المدارس وفعالية الطالب في المناطق الحضرية في والية أوهايو أنماطدراسة " 

الدراسة التعرف على أنماط القيادة لمديري المدارس الناشئة والمدارس الحضرية في والية أوهايو، تهدف 

القة بين ولتحديد إذا كان بعض أنماط القيادة لها عالقة وفعالية المدرسة، وهدفت أيضًا إلى دراسة الع

التدابير التنبؤية من أنماط القيادة وفاعلية المدرسة، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج 

مدير ومدرس، وألغراض الدراسة استخدم  الباحث أداة  81الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من 

بين القيادة في المدرسة والنمو لم تكن مهمة أن العالقة : اإلستبانة، وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها
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وكبيرة، على الرغم من عدم وجود عالقة تنبؤيه، وأظهرت النتائج أن النمو حقق قيادات تحويلية وهو 

  .النمط الغالب في ممارسات مدراء المدارس

  الدراسات المتعلقة باتخاذ القرار : ثانياً 

 :الدراسات العربية-1

فاعلية اتخاذ القرار وعالقتها باألنماط القيادية " ، بعنوان غزة). 2011النبيه، (دراسة 

  "السائدة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين فاعلية اتخاذ القرار وتوافر النمط التفاعلي 

والنمط التحويلي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلميهم، 

) المنطقة التعليمية –سنوات الخدمة  –المؤهل العلمي  –الجنس (وكذلك معرفة أثر متغيرات 

ديرات المعلمين على هذه العالقة ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث على متوسطات تق

معلمًا ) 670(المنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا اداة اإلستبانة، وتكونت عينة الدراسة من 

درجة فاعلية اتخاذ القرار لدى مديري : ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها

بدرجة كبيرة، ال توجد فروق ذات داللة %) 77.90(قدره  المدارس الثانوية على وزن نسبي

احصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعلية اتخاذ القرار تعزي لمتغير 

الجنس، توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعلية 

المؤهل العلمي األقل، ولمتغير سنوات اتخاذ القرار تعزي لمتغير المؤهل العلمي لصالح 
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مة األقل من خمس سنوات، ولمتغير المنطقة التعليمية لصالح شرق غزة الخدمة لصالح الخد

وغرب غزة والوسطى، وتوجد عالقة ارتباطية ايجابية بين درجة فاعلية اتخاذ القرار ودرجة 

احث إلى التوصيات التي من توافر أبعاد النمط التحويلي وأبعاد النمط التفاعلي، وتوصل الب

تبيان أهمية اتخاذ القرارات الهامة وفق الطريقة الصحيحة ومن خالل األسلوب : أهمها

العلمي في حل المشكالت، وذلك بالتواصل المستمر مع مديري المدارس ومعلميهم والطلبة 

رارات التى وأولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي ومؤسساته، وٕاشراكهم في عملية اتخاذ الق

  تخص كًال منهم وصوًال إلى فاعلية اتخاذ القرارات وتحقيق األهداف المدرسية المنشودة

بغزة  األونرواأثر الذكاء العاطفي على مقدرة مدراء مكتب "بعنوان غزة، ، )2011أبو عفش، (دراسة 

  " على اتخاذ القرار وحل المشكالت

الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده المختلفة وعالقة بعض المتغيرات تهدف 

الشخصية والوظيفية عند أفراد العينة، باإلضافة إلى التعرف على مراحل اتخاذ القرار، ومدى تأثير الذكاء 

مؤهل العلمي العاطفي على فاعليتها، كما شملت الدراسة التعرف على أثر كل من الجنس والعمر وال

والدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخبرة وعدد المشرف عليهم على مستويات الذكاء العاطفي، واعتمد 

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم إستخدام اإلستبانة كأداة الستطالع آراء عينة الدراسة والمكونة 

مديرًا، حيث مثل ) 94(الذي بلغ عددهم من المدراء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا و 

العدد مجتمع الدراسة، وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الذكاء العاطفي 

بشكل عام وفاعلية اتخاذ القرار وحل المشاكل للمدراء، باإلضافة إلى وجود عالقة ذات داللة بين الذكاء 

لى اتخاذ القرار وحل المشاكل تعزي للمؤهل العلمي وعدد المشرف عليهم العاطفي ومقدرة مدراء األونروا ع
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بالنسبة لمجال المهارة االجتماعية، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي ومقدرة 

مدراء األونروا على اتخاذ القرار وحل المشكالت تعزي للجنس والعمر والخبرة والمؤهل العلمي والدرجة 

م، وفي نهاية الدراسة وبناًء على نتائجها خرج الباحث بتوصيات كان من ظيفية وعدد المشرف عليهالو 

ضرورة اعتماد القيم اإلنسانية في اتخاذ القرار، وذلك من خالل فتح آفاق وفرص لزيادة استخدام : أهمها

  .األونروا للقدرات البشرية الكامنة

العالقة بين درجة ممارسة القرارات "بعنوان محتلة، الضفة الفلسطينية ال، )2009نزال، (دراسة 

التربوية ودرجة القدرة على حل المشكالت لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في 

  " نفسهممن وجهة نظر المديرين والمديرات أمحافظات شمال الضفة الغربية 

التربوية ودرجة القدرة على حل المشكالت  الدراسة التعرف إلى العالقة بين درجة ممارسة القراراتتهدف 

لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

النوع، المؤهل العلمي، الخدمة في اإلدارة (مديريها ومديراتها، وٕالى معرفة تأثير كل من متغيرات 

على درجة ممارسة القرارات التربوية ودرجة القدرة على ) اإلدارة المدرسية، موقع المدرسة، عدد الدورات في

حل المشكالت لدى المديرين من وجهات نظر مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في شمال 

الضفة الغربية، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم إستخدام اإلستبانة كأداة الستطالع آراء 

اسة والتي تتكون من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال عينة الدر 

مديرًا ) 188(مديرًا ومديرة، وقد ٌأجريت الدراسة على عينة قوامها ) 339(الضفة الغربية والبالغ عددهم 

ة نظر مدير أن درجة ممارسة القرارات التربوية من وجه: ومديرة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها

ومديرات المدارس الحكومية الثانوية كانت كبيرة جدًا حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة الكلية 

بين درجة ممارسة ) α=0.01( ، ووجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة %)81.2(إلى 



109  

 

ة في ومديرات المدارس الحكومية الثانوي القرارات التربوية ودرجة القدرة على حل المشكالت لدى مديري

محافظات شمال الضفة الغربية، وفي نهاية الدراسة وبناًء على نتائجها خرج الباحث بتوصيات كان من 

  .توسيع نطاق صالحيات المديرين بمجال المهام اإلدارية بأخذ توصياتهم: أهمها

درجة ممارسة القيادات التربوية في اإلدارة العامة للتربية " السعودية، بعنوان ). 2008عالم، (دراسة 

  " والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القرار

تهدف الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادات التربوية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين 

مة المقدسة لعلمية اتخاذ القرار، وعلى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول عملية بالعاص

اتخاذ القرار، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وصمم لذلك استبانة خاصة ، وتكونت عينة 

المقدسة، والبالغ عددهم  الدراسة من القادة التربويين في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة

درجة ممارسة عملية اتخاذ القرارات لدى : قائدًا تربويًا، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها) 108(

القادة التربويين كانت بدرجة كبيرة، توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة 

عدد سنوات الخبرة، الدورات (لتربويين وفقًا للمتغيرات التالية حول عملية اتخاذ القرارات لدى القادة ا

  )التدريبية 

مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ القرارات "بعنوان غزة،  ،)2007حرز اهللا، (دراسة 

  " وعالقته برضاهم الوظيفي

القرارات وعالقته  الدراسة إلى التعرف على مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذتهدف 

برضاهم الوظيفي في محافظات غزة، وقد قام الباحث لتحقيق أهداف الدراسة ببناء استبانة، وقد اتبع 

الباحث المنهج الوصفي التحليلي للدراسة، وقد طبق الباحث أداة الدراسة على عينة الدراسة البالغة 
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مدارس الثانوية يشاركون بدرجة متوسطة في معلمًا ومعلمة، وقد كانت نتائج الدراسة أن معلمي ال) 306(

اتخاذ القرارات، وأن أعلى درجة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات كانت في القرارات المتعلقة بالمنهاج، 

ثم القرارات المتعلقة بشؤون الطلبة، ثم القرارات المتعلقة بالمعلمين، ثم القرارات المتعلقة بالمجتمع المحلي، 

في درجة تقدير المعلمين لمشاركتھم في ) α ≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وأنه ال توجد

وفي نهاية علمي أو متغير المنطقة التعليمية، اتخاذ القرارات تعزي لمتغير الجنس أو متغير المؤھل ال

المدرسي التأكيد على أن النظام : الدراسة وبناًء على نتائجها خرج الباحث بتوصيات كان من أهمها

والعمليات التعليمية داخله ال يمكن أن تتحسن إال بالتعاون البناء والمثمر والمشاركة اإليجابية بين جميع 

عناصر النظام التعليمي وأنها ال تقتصر على مدير المدرسة وحده، وأن عمليات التفويض ال تنقص من 

ني قيادات جديدة ذات خبرة قادرة على حق مدير المدرسة أو من سلطاته ولكنها تخفف العبء اإلداري وتب

  .التغيير والتطوير

العالقة بين تفويض السلطة وفاعلية "بعنوان الضفة الفلسطينية المحتلة، ، )2006مهنا، (دراسة 

عضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األقسام األكاديمية من وجهة نظر أ اتخاذ القرارات في

  " الفلسطينية

الدراسة التعرف إلى العالقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في األقسام األكاديمية من تهدف 

وجهة نظر الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وذلك من خالل التعرف إلى درجة تفويض السلطة، 

في المجاالت المختلفة من وكذلك التعرف إلى درجة فاعلية اتخاذ القرارات في مجلس األقسام األكاديمية 

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء 

جامعة بيت لحم، جامعة بير زيت، جامعة (الهيئة التدريسية المتفرغين والعاملين في الجامعات الفلسطينية 

والبالغ عددهم ) س أبو ديس، وجامعة النجاح الوطنيةالخليل، الجامعة العربية األمريكية، جامعة القد
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عضوًا، واستخدم الباحث المنهج ) 370(أعضاء هيئة تدريسية، وتكونت عينة الدراسة من ) 1710(

الوصفي الميداني، ولجمع البيانات استخدم الباحث أداة اإلستبانة لهذا الغرض، وتوصلت الدراسة إلى أن 

األكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات  درجة تفويض السلطة في األقسام

، وأن %)82.2(الفلسطينية كانت كبيرة جدًا، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة الكلية إلى 

درجة فاعلية اتخاذ القرارات في األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 

، ووجود عالقة %)76(ية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة الكلية الفلسطين

ض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات، وفي بين تفوي) α  =0.05(إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

روعات البحوث االهتمام بمش: نهاية الدراسة وبناًء على نتائجها خرج الباحث بتوصيات كان من أهمها

  .العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية كونه وظيفة أساسية من وظائف الجامعة وخاصة األقسام األكاديمية

درجة فاعلية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية لدى " األردن، بعنوان ). 2006االبراهيم والقضاة، (دراسة 

  " مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظة عجلون

دراسة إلى التعرف إلى درجة فاعلية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية، لدى مديري ومديرات المدارس تهدف ال

) الخبرة –المؤهل العلمي  –الجنس (الثانوية الحكومية في محافظة عجلون، والتعرف على أثر المتغيرات 

لي، ومن أجل تحقيق أهداف على عملية اتخاذ القرارات اإلدارية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلي

بلغ المتوسط الحسابي : الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

ألداة قياس درجة فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في 

وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي ألثر الجنس وبدرجة فاعلية كبيرة، ) 3.52( محافظة عجلون 

وجاءت الفروق لصالح الذكور، وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي ألثر المؤهل العلمي وجاءت 

  الفروق لصالح المؤهل العلمي الدراسات العليا
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التربوية بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات القيادات " السعودية، بعنوان ). 2006الغامدي، (دراسة 

  " في حل المشكالت اإلدارية بأساليب ابداعية

تهدف الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات القيادات التربوية في حل المشكالت اإلدارية عن 

طريق تحديد عناصر خطة البرنامج ووضع الحقيبة التدريبية التي تحقق أهداف البرنامج، واعتمد الباحث 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واختار عينة قصدية، واستخدم االستبانة والمقابلة أـداتين لتحقيق أهداف 

لدراسته، ثم بنى على خطة البرنامج المحكمة الحقيبة التدريبية التى تحقق أهداف البرنامج، وتوصلت 

، وهي محتوى البرنامج تحديد أهداف البرنامج التدريبي، تحديد خطة البرنامج: الدراسة إلى نتائج من أهمها

وأساليب التدريب والمواد والوسائل التدريبية ونوعية المتدربين والحوافز ومدة البرنامج ومكانه وأساليب 

  .تقويمه، اعداد أدوات لتقويم البرنامج عبارة عن اختبار تحصيلي واستفتاء للمتدربين في نهاية البرنامج

حل المشكلة وصنع القرار التربوي في المدرسة الثانوية  مدخل: " غزة، بعنوان). 2004حمدان، (دراسة 

  " في فلسطين

سطين، وتحديد أثر تهدف الدراسة إلى التعرف على مدخل حل المشكلة وصنع القرار التربوي في فل

متغيرات كل من الجنس والمؤهل العلمي والخبرة والحالة االجتماعية وعدد دورات التدريب وموقع المدرسة 

لحل المشكلة وصنع القرار التربوي في فلسطين، ومن أجل ذلك استخدم الباحث المنهج على المدخل 

مديرًا ومديرة، وقد  328الوصفي المسحي، وتم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 

لة وصنع أن درجة واقع حل المشك: استخدم الباحث االستبانة كأداة للدارسة، وكان من أهم نتائج الدراسة

القرار التربوي في المدرسة الثانوية في فلسطين كبيرة جدًا، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة 

، ووجدت فروق ذات داللة احصائية بين مجاالت حل المشكلة وصنع القرار التربوي في %)81.41(

لة صنع القرار، وكان المدرسة الثانوية بين جميع المجاالت، باستثناء مجال تحديد البدائل ومجال مرح
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اإلصرار على القرار وعدم التراجع عنه من أكثر الخطوات التي يتبعها المديرون في حل المشكالت، كما 

كانت عملية تحديد األهداف من أكثر الخطوات التي يتبعها مدير المدرسة في صنع القرارات المتعلقة 

  .بحل المشكلة يلي ذلك اختيار البديل األفضل

  :األجنبيةالدراسات 

 Individual Differences In Decision" بعنوانأوهايو، ، )Wood ,2012(دراسة وود 

Making Styles As Predictors of Good Decision Making"  

  "اتخاذ القرار كمتغير مستقل التخاذ القرار الجيد أساليبالفروقات الفردية في " 

اتخاذ القرارات ونوعية اتخاذ القرارات، واستكشاف هذه  الدراسة التعرف إلى العالقة بين أساليبتهدف 

العالقة التخاذ القرار الجيد، وتفحص أيضًا أبعاد اتخاذ القرار المبدع وأساسه، باإلضافة إلى نوعية اتخاذ 

القرارات العامة، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم استخدام اإلستبانة كأداة الستطالع آراء 

سنة يدرسون في جامعة بولينج قرين ستيت في والية 20الدراسة والمكونة من شباب تتراوح أعمارهم  عينة

فرد، حيث مثل العدد مجتمع الدراسة، وقد أظهرت الدراسة أن ) 113(أوهايو األمريكية  والذي بلغ عددهم 

ة إلى أن االقرار بالتجنب اتخاذ القرار العقالني ذات عالقة إيجابية مع اتخاذ القرار المقارن، باإلضاف

واتخاذ القرار العفوي كان نتيجة سلبية ضمن المقارنة بأقرانه عند اتخاذ القرار، وأن القرار العقالني أو 

  .المنطقي يؤدي إلى نتائج إيجابية
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 Factors & Models of decision" بعنوان ، ليتوانيا،)Sarkute ,2010(دراسة ساركيوت 

making: analysis of governments in Lithuania"  

  "وتحليلها في الحكومات الليتوانيةالقرار دراسة عوامل ونماذج اتخاذ "

الهدف من الدراسة هو دراسة عوامل اتخاذ القرار وتعريف نماذج اتخاذ القرار في الحكومات الليتوانية، 

عضوًا في الحكومات  60والعوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات الحكومية، وشملت عينة الدراسة 

المنهج الوصفي، ، واعتمدت الدراسة )من بينهم رؤساء ووزراء  8(اإلحدى عشر لجمهورية ليتوانيا 

واستخدمت اإلستبانة والمقابالت، وكانت أهم نتائج الدراسة، عمليات اتخاذ القرارات الحكومية مقيدة 

بالتصنيفات في الحكومة، وبعض القرارات تعتمد على طبيعة القسم أو القطاع التي تتبع له السياسات، 

صفات  –الوضع الحالي ( عوامل داخلية  وهناك عوامل سياسة تؤثر في اتخاذ القرارات الحكومية، وهناك

الجهات الدولية  –وسائل االعالم  –األحزاب السياسية  –الرئيس ( وعوامل خارجية ) القيادة في الوزارات 

  تؤثر في اتخاذ القرارات ) الفاعلة

 The Effect of Shared" بعنوان  ، هونج جونج، )Chi Keung,2008(كيونج  يدراسة تش

Decision Making on the Improvement in Teachers Job Development"  

   "اتخاذ القرار على تنمية وتحسين المعلمين وظيفيًا  فيتأثير المشاركة " 

الدراسة التعرف على المجاالت التي من شأنها أن تساعد مديري المدارس على إشراك المعلمين في تهدف 

اتخاذ القرار، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم تطبيق إجراءات الدراسة في هونج جونج على 

، وتوصلت الدراسة معلمًا، واستخدم اإلستبانة كأداة لجمع البيانات 335مدرسة ثانوية، وشملت العينة  20

يفضل المعلمون إشراكهم في القرارات بمجال النموذج التعليمي ومجال المناهج : إلى النتائج التالية
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الدراسية ومجال اإلدارة، وأن إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات له نتائج إيجابية مؤثرة في الرضا الوظيفي 

  وااللتزام وٕادراك عبء العمل

 Children's participation in decision" بعنوان ، السويد، )Moonga ,2007(دراسة مونجا 

making: Perspectives from social workers in Gothenburg" 

 في االجتماعيصنع واتخاذ القرار من وجهة نظر الممارسين للعمل  فيمشاركة األطفال  ستكشافا" 

  " السويد فيغوتنبرغ 

طفال في صنع واتخاذ القرار من وجهة نظر الممارسين للعمل مشاركة األإلى استكشاف الدراسة تهدف 

اتخاذ  فيطفال مشاركة األ فيذا ما كان الجنس هو عامل إالسويد، ولمعرفة  االجتماعي في غوتنبرغ في

مستجيبًا  30منظمات رعاية الطفولة، وبلغ حجم العينة  فيختيار عينة عشوائية من األطفال إالقرار، وتم 

، وكانت اإلستبانة هيالدراسة  أداة، وكانت والكميمن منظمات الشباب واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

 –الثقافة (هي اتخاذ القرار و  فيطفال مشاركة األ فيهناك عوامل تلعب دور مهم أن نتائج الدراسة أهم 

اتخاذ القرار،  فيتعيق المشاركة أو ، وقد تسهل هذه المتغيرات )مستوى النضج –نين القوا –نوع القرار 

 فيليس فاعلة، ويعد الجنس عامل مهم هي تراكمية وتزيد مع نمو األطفال و  األطفالمشاركة أن و 

  .اتخاذ القرار بين الناس الصغار فيالمشاركة 

 Decision Making In School"بعنوانامريكا،  ،)Brown ,2006(دراسة بروان 

Dilemmas: Positive And Negative Payoff Structure And Affect"  

واإليجابي ومستوى المشكلة على اتخاذ  ياالجتماعية وتأثير التأطير السلباتخاذ القرار في المشكالت " 

  "القرارات في المشكالت االجتماعية
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رات على مستوى التعاون في التعامل مع الدراسة إلى اختبار تأثير شكل المعضالت والقراتهدف 

المشكالت االجتماعية المستمرة حسب استمراريتها أو مستواها، ومعرفة طبيعة المزاجات المؤثرة على شكل 

أو مستوى هذا التعاون، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق استبانة على مجموعة من 

طالبًا، وخلصت الدراسة أن هناك عالقة إيجابية قوية بين ) 199(طالب جامعة ميامي والبالغ عددهم 

العالقات االجتماعية الجيدة واتخاذ القرار، وأن هناك عالقة ضعيفة بين العالقات االجتماعية السيئة و 

  .الحالة النفسية السيئة مع اتخاذ القرار

  على الدراسات السابقةالعام  التعليق :ثالثاً 

 :الحالية من الدراسات السابقة أوجه استفادة الدراسة •

  :من خالل الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يلى

بناء فكرة الدراسة، حيث تم التعرف على األنماط القيادية المتبعة في البيئات المختلفة سواء محلية  - 

 .أو عربية أو أجنبية

 .على اإلطار النظري للدراسات السابقة االطالع - 

 .دراسة قضايا سبق وأن درسها غيره من الباحثينساعدت الباحث على تجنب  - 

 .زودت الباحث بأسماء العديد من الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة - 

 .إختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي - 

 .كما تم تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة - 
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 .التعرف على نوع المعالجات اإلحصائية المتبعة - 

 .ة الدراسة المستخدمة وهي اإلستبانة وتحديد مالمحها وتطويرهابناء أدا - 

سنوات  –المسمى الوظيفي  –المؤهل العلمي  –الجنس (تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة  - 

 ).الخدمة

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة •

أنها تتناول موضوع األنماط تتميز هذه الدراسة الحالية عن سابقاتها من الدراسات السابقة في  - 

 .يالقيادية التربوية وعالقتها بعملية اتخاذ القرار في وزارة التربية والتعليم العال

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مجال التطبيق، حيث أن مجتمع الدراسة من  - 

 .العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة

دراسات السابقة لها دور مهم في تعزيز الدراسة الحالية، وٕانضاج مساراتها، فبالرغم ومجمل القول فإن ال

من وجود بعض االختالفات في األهداف أو األدوات أو األساليب، إال أنها أكسبت الباحث سعة في 

ة كل جوانب موضوع الدراسة، ويأمل الباحث في أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة إلى المكتبل االطالع

العربية، تساعد في تعزيز دور القادة التربويين في المحافظة على مستوى عال من الممارسات التربوية في 

مؤسستهم، وعلى درجة ممارسة أوسع وأنجع للقرارات التربوية، وتساعد القادة التربويين ببيان أهم 

بعة تنفيذ هذه القرارات بعد المشكالت التي تواجههم، وفي اتخاذ القرارات المناسبة لحلها، ومن ثم متا

، التي تساعد القادة التربويين في كسب )الديمقراطي (انتهاج النمط القيادي المناسب اتخاذها، وكذلك 

  .قلوب العاملين حولهم، وفي المشاركة في تحقيق النجاح واألهداف التربوية المنشودة
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  منهجية الدراسة

في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك  الباحثيتناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي اتبعها 

، )اإلستبانة( تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وٕاعداد أداة الدراسة

في معالجة  ستخدمتااإلحصائية التي التأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب و 

   .النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  :منهج الدراسة: أوالً 

" يعرف بأنه  ذيالتحليلي ال المنهج الوصفيباستخدام  الباحثمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام    

يتناول دراسة احداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هو دون المنهج الذي 

  ).43، 2000األغا، (تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث ان يتفاعل معها فيصفها ويحللها 

بفاعلية اتخاذ القرار من  اوعالقته التربويةة يالقياد األنماط( دراسة واستخدم الباحث هذا المنهج من أجل

ويقيم  روهو بهذا يهدف إلى أن يفس) محافظات غزة –وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي 

  .نتائج الدراسة، آمًال في التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن هذا الموضوع

  :مجتمع الدراسة: ثانيا

مدراء الدوائر ونوابهم ورؤساء األقسام ورؤساء الشعب واإلداريين  جميعتألف مجتمع الدراسة من ي

، )225( البالغ عددهم، 2012 للعام غزة اتفي محافظبوزارة التربية والتعليم العالي الذين يعملون  ،وأخرى

يهم من وية لدلمعرفة األنماط القيادية الترب) 27(عددهم  لمدراء العامون ونوابهم البالغحيث تم استثناء ا
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 ، دائرة التخطيطوزارة التربية والتعليم( يوضح مجتمع الدراسة ) 7(وملحق رقم وجهة نظر العاملين 

  يوضح توزيع مجتمع الدراسة ) 1(والجدول ،  )2012، التربوي

  )1(جدول 

  الدراسة مجتمع

  العدد  القيادات التربوية  م  العدد  العاملين  م

 26 مدير دائرة  1
1  

 26 مدير عام

 1  نائب مدير دائرة 2
2  

 1 نائب مدير عام

 75  رئيس قسم  3
  

 27 المجموع

 35  شعبةرئيس  4
    

 88  وأخرىإداري  5
    

 225 المجموع 
    

 

   عينة الدراسة: ثالثا

  :العينة االستطالعية -ا

في وزارة التربية والتعليم العالي في موظف ) 20(على  االستطالعية عينة الدراسة شتملتا

  .تم اختيارهم بطريقة عشوائية من خارج عينة الدراسة األصلية 2012 للعام غزة اتمحافظ

  :األصلية عينة الدراسة - ب

جميع أفراد المجتمع األصلي بعد استثناء أفراد العينة على األصلية اشتملت عينة الدراسة 

فردًا من العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي ) 205(االستطالعية، حيث تم توزيع اداة الدراسة على 

استبانة صالحة للتحليل ) 170(، وهم العدد المتبقي من المجتمع األصلي، واسترجع الباحث 2012للعام 
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وضح توزيع ي) 2( والجدولفقط، ) 170(وبذلك يعتبر عدد أفراد عينة الدراسة  ،%83 اإلحصائي وبنسبة

  :عينة الدراسة أفراد

  )2( جدول

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة

 % العدد  المتغيرات

 النوع
 77.06 131  ذكر

 22.94 39 أنثى

المؤھل 
 العلمي

 20.00 34 دراسات عليا

 60.59 103 بكالوريوس

 19.41 33 دبلوم

 مسمىال
 الوظيفي

 15.29 26 مدير دائرة

 35.88 61 رئيس قسم

 15.29 26 رئيس شعبة

 33.53 57 وأخري إداري

عدد سنوات 
  دمةالخ

 31.18 53 سنة 15أكثر من 

 20.00 34 سنة 10-15

 19.41 33 سنوات 10- 5من 

 29.41 50 سنوات فأقل 5

 100 170 المجموع 

  :الدراسة  أدوات: رابعاً 

  :استبانة األنماط القيادية - 1

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي عينة 

 من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام الباحث ببناء االستبانة 

  :وفق الخطوات اآلتية المختصين،  يوضح كشف بأسماء هؤالء) 6(والملحق رقم 
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  .تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة -

  .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال -

يوضح اإلستبانة في ) 3(فقرة والملحق رقم ) 60(إعداد اإلستبانة في صورتها األولية والتي شملت 

 .صورتها األولية

 .مالئمتها لجمع البيانات ختيار مدىمن أجل إ 13/10/2012بتاريخ عرض اإلستبانة علي المشرف 

  .تعديل اإلستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف

من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة اإلسالمية، ) 11(عرض اإلستبانة على 

  .لجنة التحكيم يبين )2(رقم  وجامعة األقصى، وجامعة األزهر، وزارة التربية والتعليم العالي والملحق

فقرة من فقرات اإلستبانة، كذلك تم ) 15(وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف 

فقرة موزعة ) 45(تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات اإلستبانة بعد صياغتها بعد التعديل 

كبيرة جدًا، كبيرة، (فق سلم متدرج خماسي على ثالثة مجاالت، حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج و 

لمعرفة األنماط القيادية لدى ) 1،  2،  3،  4،  5(أعطيت األوزان التالية ) متوسطة، قليلة، قليلة جداً 

العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزة بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما 

  .يبين اإلستبانة في صورتها النهائية) 4(حق رقم درجة والمل) 225، 45(بين 

  :صدق االستبانة- 1

  :قام الباحث بتقنين فقرات اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقة كالتالي

  :صدق المحكمين: أوالً 

تم عرض اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في   

 يبين أسمائهم،) 2(وملحق رقم  جامعات الفلسطينية في محافظات غزة،علم اإلدارة ممن يعملون في ال
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حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات اإلستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال 

من األنماط الثالث لالستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض 

  ):3(فقرة موزعة كما في الجدول رقم ) 45(وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات االستبانة  الفقرات

  )3(جدول 

  المجا!تمن  مجالحسب كل  ا!ستبانةيبين عدد فقرات 

  
  

  

  

  

  

  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً 

صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق اإلستبانة على عينة استطالعية مكونة  جرى التحقق من  

موظفًا من خارج عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من ) 20(من 

، )SPSS(فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

ا فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمقياس فال معنى للدرجة الكلية للمقياس الحالي، إذ أن طريقة بناء هذا أم

  .المقياس تركز على ثالثة أنماط مختلفة لنمط القيادة وال يجوز الجمع بين درجاتها

  

  عدد الفقرات  النمط

 15  الديمقراطي 

 15   ياألوتوقراط

 15  الترسلى
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ه كما ھو والدرجة الكلية لفقرات) الديمقراطي: (معام+ت ا!تساق الداخلي لفقرات النمط ا#ول -1
  ):4(مبين بالجدول رقم 

  )4(جدول 
  للنمطمع الدرجة الكلية  "الديمقراطي " ا#ول النمطمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

رقم الفقرة في 
  االستبانة

  الفقرة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.793  يسعى للتعرف على مهارات وقدرات العاملين  1

 0.01دالة عند  0.690 العاملين الجدد على التوافق واالندماج في العمليساعد  4

 0.01دالة عند  0.756 يعمل على تنمية مهارات العاملين لرفع مستوى أدائهم  7

 0.01دالة عند  0.714 يتعاون مع المجتمع المدني لحل بعض المشكالت التي تواجه العمل  10

 0.01دالة عند  0.808 العاملين معهيعزو نجاح العمل لجهود  13

 0.01دالة عند  0.698 من تفويض بعض صالحياته  ال يمانع 16

 0.01دالة عند  0.696 ييسر للعاملين سبل االتصال به بطريقة سهلة 19

 0.01دالة عند  0.871 يجيد ادارة النقاشات بصورة سلسة  22

 0.01عند دالة  0.834 يشرك العاملين في تخطيط العمل  25

 0.01دالة عند  0.904 يضع آلية لتنسيق العمل  28

 غير دالة احصائيا 0.087 يشارك العاملين في المناسبات االجتماعية  31

 0.01دالة عند  0.879  يشجع العمل بروح الجماعة 34

 0.01دالة عند  0.910 ينمى لديهم الدافعية للعمل 37

 0.01دالة عند  0.869 يتعامل بمرونة مع العاملين 40

 0.01دالة عند  0.710 يوازن بين صالحيات وقدرات العاملين 43

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
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والدرجة  "ديمقراطيال"االول  النمطمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  الجدول السابق يبين

، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.05،0.01(دالة عند مستوى داللة  الكلية لفقراته،

 0.05الجدولية عند مستوى داللة  رمن قيمة  أكبرالمحسوبة  روكذلك قيمة  ،)0.910- 0.690(

ما وضعت وتقيس صادقة  األولوبذلك تعتبر فقرات النمط  ،0.444والتي تساوي  18ودرجة حرية 

  .فهي غير داله إحصائيًا وبذلك سيقوم الباحث بحذفها من المقياس) 31(، عدا الفقرة رقم لقياسه
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والدرجة الكلية لفقراته كما ھو ) ا#وتوقراطي: (ا!تساق الداخلي #داة الدراسة لفقرات النمط الثاني-2
  ):5(بين بالجدول رقم م

  )5(جدول 
  الكلية للنمطمع الدرجة  "األوتوقراطي " الثاني النمطمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

رقم الفقرة في 
  االستبانة

  الفقرة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 غير دالة إحصائيا 0.155 يوجه العاملين باألوامر المباشرة  2

 غير دالة إحصائيا 0.074 يقضى حيزا من وقته في مناقشة تفصيالت مشكالت العمل  5

 غير دالة إحصائيا 0.146 يتقيد حرفيا باألنظمة والتعليمات 8

 0.01دالة عند  0.559 يتخذ القرار النهائي في أي مشكلة 11

 0.05دالة عند  0.555 ينفرد في وضع خطط العمل  14

 0.05دالة عند  0.550 يتهاون في كسب ثقة العاملين والتأثير فيهم  17

 0.01دالة عند  0.585 يستخدم أساليب الترهيب في ادارة العمل 20

 0.01دالة عند  0.775 يهمل اقتراحات العاملين 23

 0.05دالة عند  0.488 بنفسه يتخذ القرارات 26

 0.01عند دالة  0.678 يعتبر المناقشة مضيعة للوقت 29

 0.01دالة عند  0.717 في تعامله مع العاملينهي يعتمد على اسلوب االمر والن 32

 0.01دالة عند  0.607 يحرص على أن يكون هو المتحدث الرسمي باسم العاملين 35

 0.01دالة عند  0.844 يقيد حريات العاملين 38

 0.01دالة عند  0.804 يتصرف دون استشارة العاملين 41

 0.01دالة عند  0.765 يهمل قدرات العاملين عند توزيع مهمات العمل 44

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
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 "وتوقراطياأل"الثاني  النمطمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  الجدول السابق يبين

، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.05،0.01(دالة عند مستوى داللة  والدرجة الكلية لفقراته،

 0.05الجدولية عند مستوى داللة  رمن قيمة  أكبرالمحسوبة  روكذلك قيمة  ،)0.705- 0.460(

ما وضعت وتقيس صادقة  نياالثوبذلك تعتبر فقرات النمط  ،0.444والتي تساوي  18ودرجة حرية 

  .فهي غير داله إحصائيًا وبذلك سيقوم الباحث بحذفها من المقياس) 8، 5، 2(، عدا الفقرة رقم لقياسه
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والدرجة الكلية لفقراته كما ھو مبين ) الترسلي: (ا!تساق الداخلي #داة الدراسة لفقرات النمط الثالث-3
  ):6(بالجدول رقم 

  )6(جدول 
  للنمط مع الدرجة الكلية " الترسلي "الثالث النمطمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

رقم الفقرة في 
  االستبانة

  الفقرة
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 غير دالة إحصائيا 0.061- غيابه ال يسبب اعاقة في العمل  3

 0.01دالة عند  0.584 يتساهل مع العاملين المقصرين في اعمالهم  6

 0.01دالة عند  0.561 ينحصر دوره في تقديم مصادر داعمة للعاملين 9

 0.01دالة عند  0.694 يتأثر عادة برغبات العاملين 12

 0.05دالة عند  0.550 يسمح باالجتهاد الشخصي للعاملين في حل المشكالت  15

 0.05دالة عند  0.523 يقترحه العاملين في اسلوب العمل الذييتقبل التغيير  18

 غير دالة إحصائيا 0.310 يتردد عادة في اتخاذ القرار 21

 0.01دالة عند  0.687 يفوض صالحياته االدارية للعاملين 24

 0.01دالة عند  0.690 يترك للعاملين الواجبات بغض النظر عن قدراتهم 27

 دالة إحصائيا غير 0.315 يوجه العاملين بطريقة غير مباشرة من خالل االدالء بالمالحظات  30

 غير دالة إحصائيا 0.161 يتجنب التدخل في حل النزاعات بين العاملين 33

 0.01دالة عند  0.705 يعطى العاملين استقاللية مفرطة في ممارسة مهامهم 36

 0.05دالة عند  0.460 يعتقد ان االدارة لديها حلول جاهزة  39

 0.01دالة عند  0.628 يشعر العاملين باالستقاللية التامة  42

 0.01دالة عند  0.678 يعتمد على العاملين كليًا في تحقيق االهداف دون توجيه  45

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
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والدرجة الكلية " الترسلي " النمط الثالث يبين الجدول السابق معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

- 0.460(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.05،0.01(لفقراته، دالة عند مستوى داللة 

 18ودرجة حرية  0.05، وكذلك قيمة ر المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة )0.705

، وبذلك تعتبر فقرات النمط الثالث صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه، عدا الفقرة رقم 0.444والتي تساوي 

  .فهي غير داله إحصائيًا وبذلك سيقوم الباحث بحذفها من المقياس) 33، 30، 21، 3(

  : Reliabilityثبات االستبانة - 2

ة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات اإلستبان

  . بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  : Split-Half method طريقة التجزئة النصفية

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث   

جال من مجاالت االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات احتسبت درجة النصف األول لكل م

وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل طول المجال باستخدام معادلة سبيرمان 

  :يوضح ذلك) 7(والجدول  (Spearman-Brown)براون

  )7(جدول 
  يوضح معام+ت ا!رتباط بين نصفي كل مجال من مجا!ت ا!ستبانة

  قبل التعديل ومعامل ا!رتباط بعد التعديل

 عدد الفقرات المجال

  االرتباطمعامل 

 قبل التعديل

  االرتباطمعامل 

 بعد التعديل

 0.955 0.914 14  النمط الديمقراطي

 0.818 0.693 12  يالنمط األوتوقراط

 0.840 0.834 11  النمط الترسلي
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وهي معامالت ثبات ) 0.818(أعلى من  يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات كلها

عالية وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة 

  .الدراسة

  :طريقة ألفا كرونباخ - ب 

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك إليجاد   

االستبانة، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك معامل ثبات 

  :يوضح ذلك) 8(لالستبانة ككل والجدول 

  )8(جدول 
  ا!ستبانة مجا!تمن  مجاليوضح معام+ت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.954 14  النمط الديمقراطي

 0.845 12  يالنمط األوتوقراط

 0.850 11  النمط الترسلي

وهذا يدل على أن االستبانة ) 0.845(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات أعلى من 

  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة

  استبانة اتخاذ القرار- 2

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي عينة 

 اإلستبانةمن المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام الباحث ببناء 

  .يوضح أسمائهم) 7(وفق الخطوات اآلتية، والملحق رقم 

  .شملتها اإلستبانةتحديد األنماط الرئيسية التي  -

  .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال -
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يوضح اإلستبانة ) 3(فقرة والملحق رقم ) 37(إعداد اإلستبانة في صورتها األولية والتي شملت 

 .في صورتها األولية

 .عرض اإلستبانة علي المشرف من أجل إختيار مدي مالئمتها لجمع البيانات

  .ما يراه المشرفتعديل اإلستبانة بشكل أولي حسب 

من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة ) 11(عرض اإلستبانة على  

اإلسالمية، وجامعة األقصى، وجامعة القدس ابو ديس، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووزارة الصحة 

  .يبين أعضاء لجنة التحكيم) 2(والملحق رقم 

تم حذف  ) 2(المبين أسمائهم في المحلق رقم  ي أوصى بها المحكمونوبعد إجراء التعديالت الت

فقرة من فقرات اإلستبانة ، كذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات اإلستبانة بعد ) 7(

فقرة موزعة على خمسة مجاالت، حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم ) 30(صياغتها النهائية 

،  2،  3،  4،  5(أعطيت األوزان التالية ) يرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً كب(متدرج خماسي 

درجة والملحق رقم ) 150، 30(لمعرفة اتخاذ القرار، بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ) 1

  .يبين اإلستبانة في صورتها النهائية) 4(

  :صدق اإلستبانة

  :اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقة كالتاليقام الباحث بتقنين فقرات 

  :صدق المحكمين: أوالً 

تم عرض اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين   

حيث قاموا يبين أسمائهم، ) 2(والملحق رقم ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، 

مناسبة فقرات اإلستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال من المجاالت  بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول
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الخمسة لالستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات 

  ):9(فقرة موزعة كما في الجدول رقم ) 30(وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات اإلستبانة 

  )9(جدول 
  المجا!تمن  مجالحسب كل  ا=ستبانةعدد فقرات يبين 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  :الداخلي صدق االتساق: ثانياً 

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق اإلستبانة على عينة استطالعية مكونة   

موظفًا من خارج عينة الدراسة، تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات ) 20(من 

ط بيرسون بين درجات كل االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وكذلك تم حساب معامل ارتبا

  ) .SPSS(مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  

  

  

  

  

  

  عدد الفقرات  النمط
  6 مجال الشعور بالمشكلة

 6 مجال جمع البيانات والمعلومات
 6 مجال وضع الحلول والبدائل وتحديد انسبها

 6 مجال مرحلة اتخاذ القرار
 6 تنفيذ القرار مجال متابعة

 30  المجموع
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والدرجة الكلية )  مجال الشعور بالمشكلة: (معامل ا!تساق الداخلي لفقرات المجال ا#ول - 1

  ):10(للمجال نفسه كما ھو مبين بالجدول رقم 

  
  )10(جدول 

  مع الدرجة الكلية للمجال"  مجال الشعور بالمشكلة" معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال ا#ول
 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة رقم الفقرة في االستبانة

 يتعامل مع المشاكل بصورة شاملة وموضوعية  1
 0.01دالة عند  0.889

 لديه قدرة على تلمس المشاكل في العمل  6
 0.01دالة عند  0.825

 يضع اهدافًا قابلة للتحقيق بعد قراراته  11
 0.01دالة عند  0.849

 يكون القرار حسب حجم المشكلة  16
 0.01دالة عند  0.866

 يواجه المشكالت بقرارات مناسبة  21
 0.01دالة عند  0.865

 يستطيع تصنيف المشاكل بصورة مناسبة  26
 0.01دالة عند  0.936

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18(الجدولية عند درجة حرية ر 

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجة الكلية المجال األول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  الجدول السابق يبين

 ،)0.936- 0.825(االرتباط محصورة بين المدى ، ومعامالت )0.01(دالة عند مستوى داللة  لفقراته،

والتي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  رمن قيمة  أكبرالمحسوبة  روكذلك قيمة 

  .ما وضعت لقياسهوتقيس صادقة  ولالمجال األ، وبذلك تعتبر فقرات 0.444تساوي 
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والدرجة الكلية لفقراته كما ) البيانات والمعلوماتمجال جمع ( :ا!تساق الداخلي لفقرات المجال الثاني -2

  ):11(ھو مبين بالجدول رقم 

  )11(جدول 
  مع الدرجة الكلية " مجال جمع البيانات والمعلومات" الثاني المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة رقم الفقرة في االستبانة

2 
من صحة البيانات والمعلومات الالزمة لحل يعمل على التأكد 

 المشكلة موضع القرار
 0.01دالة عند  0.906

 0.01دالة عند  0.877 يستخدم المعلومات ذات العالقة بصورة مناسبة 7

12 
يقوم بجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة موضع 

 القرار
 0.01دالة عند  0.939

 0.01دالة عند  0.870 تسهل استخدامها عند اتخاذ القراريحتفظ بالمعلومات بصورة  17

 0.01دالة عند  0.932 يبنى قاعدة بيانات صحيحة في حاالت الطوارئ 22

 0.01دالة عند  0.843 يحلل البيانات والمعلومات الصحيحة بأسلوب منظم 27

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(الجدولية عند درجة حرية ر 

والدرجة الكلية  المجال الثانيمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  الجدول السابق يبين

 ،)0.939- 0.870(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.01(دالة عند مستوى داللة  لفقراته،

والتي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  رمن قيمة  أكبرالمحسوبة  روكذلك قيمة 

  .ما وضعت لقياسهوتقيس صادقة  المجال الثاني، وبذلك تعتبر فقرات 0.444تساوي 
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والدرجة ) نسبهاجال وضع الحلول والبدائل وتحديد أم: (االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث - 3

  ):12(كما هو مبين بالجدول رقم الكلية لفقراته 

  )12(جدول 

 نسبهاأ مجال وضع الحلول والبدائل وتحديد" الثالث المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  مع الدرجة الكلية "
 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة  رقم الفقرة في االستبانة

 0.01دالة عند  0.702  يسعى لتحديد الجوانب السلبية للحلول موضع القرار 3

 0.01دالة عند  0.851 يواكب المعايير المعاصرة عند تحديد بدائل للقرارات  8

 0.01دالة عند  0.920 يميز بين االفكار المطروحة عليه عندما يواجه اى مشكلة  13

 0.01دالة عند  0.911 مرن في التعامل مع المشكالت  18

 0.01دالة عند  0.791  البدائل لتحقيق اهدافهيختار البديل المناسب من بين  23

 0.01دالة عند  0.842  يشرك العاملين ذوى العالقة بالمشكلة في اتخاذ القرار 28

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجة الكلية الثالث المجال معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  السابق الجدول يبين

 ،)0.920- 0.702(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.01(دالة عند مستوى داللة  لفقراته،

والتي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  رمن قيمة  أكبرالمحسوبة  روكذلك قيمة 

  .ما وضعت لقياسهوتقيس صادقة  المجال الثالثوبذلك تعتبر فقرات  ،0.444تساوي 
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والدرجة الكلية لفقراته كما ھو مبين ) مجال اتخاذ القرار( :ا!تساق الداخلي لفقرات المجال الرابع -4

  ):13(بالجدول رقم 

  )13(جدول 
  مع الدرجة الكلية " مجال اتخاذ القرار "الرابع المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة  رقم الفقرة في االستبانة

 0.01دالة عند  0.945  يتعامل مع قضايا العمل بموضوعية 4

 0.01دالة عند  0.920  يقدم اهداف المؤسسة عن االهداف والعالقات الشخصية 9

 0.01دالة عند  0.835 يراعى إمكانيات العاملين عند اتخاذ القرار  14

 0.01دالة عند  0.900 يمتلك العديد من البدائل المناسبة في قراراته  19

 0.01دالة عند  0.779  يحدد بعض الصعوبات المتوقعة ألهدافه 24

 0.05دالة عند  0.893 يشارك أصحاب االختصاص من العاملين في اتخاذ القرار  29

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجة الكلية  "المجال الرابع معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  الجدول السابق يبين

 ،)0.945- 0.779(ى ، ومعامالت االرتباط محصورة بين المد)0.01(دالة عند مستوى داللة  لفقراته،

والتي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  رمن قيمة  أكبرالمحسوبة  روكذلك قيمة 

  .ما وضعت لقياسهوتقيس صادقة  المجال الرابعوبذلك تعتبر فقرات  ،0.444تساوي 
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والدرجة الكلية لفقراته ) مجال متابعة اتخاذ تنفيذ القرار: (االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس - 5

  ):14(كما هو مبين بالجدول رقم 

  )14(جدول 
  والدرجة الكلية) تنفيذ القرار مجال متابعة: (لمجال الخامسامعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة  رقم الفقرة في االستبانة

 0.01دالة عند  0.912 يصوغ القرار بصورة لغوية وقانونية واضحة 5

 0.01دالة عند  0.938 يضع خطة لتنفيذ القرار 10

 0.01دالة عند  0.707 يحدد الجهات التي تقوم بعملية تنفيذ القرار 15

 0.01دالة عند  0.857 يتابع خطوات تنفيذ القرارات المتخذة 20

 0.01دالة عند  0.922 يراعى اختيار الوقت المناسب لتنفيذ القرار 25

 0.05دالة عند  0.917 يعمل على ان سير تنفيذ القرار ضمن الخطوات الصحيحة 30

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجة الكلية  "المجال الخامس معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  الجدول السابق يبين

 ،)0.938- 0.707(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.01(دالة عند مستوى داللة  لفقراته،

والتي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  رمن قيمة  أكبرالمحسوبة  روكذلك قيمة 

  .ما وضعت لقياسهوتقيس  صادقة المجال الخامسوبذلك تعتبر فقرات  ،0.444تساوي 

 مجالقام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل  االتساق الداخلي للمجاالت للتحقق من صدق

) 15(بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول  مجالاألخرى وكذلك كل  والمجاالتاالستبانة  مجاالتمن 

  .يوضح ذلك
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  )15(جدول 
األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة  والمجاالتاالستبانة  مجاالتمن  مجالمصفوفة معامالت ارتباط كل 

  الكلية

 المجا�ت
الدرجة 
 الكلية

مجال 

الشعور 

 بالمشكلة

مجال جمع 

البيانات 

 والمعلومات

مجال وضع 

الحلول 

والبدائل 

وتحديد 

 انسبها

مجال مرحلة 

 اتخاذ القرار

مجال متابعة 

اتخاذ تنفيذ 

 القرار

     1 0.988 مجال الشعور بالمشكلة

مجال جمع البيانات 

 والمعلومات
0.984 0.975 1    

مجال وضع الحلول 

 والبدائل وتحديد انسبها
0.963 0.933 0.917 1   

مجال مرحلة اتخاذ 

 القرار
0.984 0.965 0.961 0.939 1  

تنفيذ  ال متابعةمج

 القرار
0.992 0.980 0.979 0.946 0.967 1 

  0.561) = 0.01(وعند مستوى د8لة ) 18( ر الجدولية عند درجة حرية

   0.444 ) =0.05(وعند مستوى د8لة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

البعض وبالدرجة الكلية لDستبانة  يبعضھايتضح من الجدول السابق أن جميع المجا8ت ترتبط 

وھذا يؤكد أن ا8ستبانة تتمتع بدرجة عالية من ) 0.01(ارتباطاً ذو د8لة إحصائية عند مستوى د8لة 

  .ا8تساق الداخلي
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  : Reliabilityثبات االستبانة 

طالعية أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات اإلستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االست

  . بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  :Split-Half method طريقة التجزئة النصفية -أ 

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث   

النصف الثاني من الدرجات احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك درجة 

وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان 

  :يوضح ذلك)  16(والجدول  (Spermn-Brown)براون

  )16(جدول 
  يوضح معام+ت ا!رتباط بين نصفي كل مجال من مجا!ت ا!ستبانة

  الثبات بعد التعديل وكذلك ا!ستبانة ككل قبل التعديل ومعامل

 عدد الفقرات المجال

  االرتباطمعامل 

 قبل التعديل

  االرتباطمعامل 

  بعد التعديل

  مجال الشعور بالمشكلة
6 0.772 0.871 

 مجال جمع البيانات والمعلومات
6 0.852 0.920 

 مجال وضع الحلول والبدائل وتحديد انسبها
6 0.866 0.928 

 مجال مرحلة اتخاذ القرار
6 0.926 0.962 

 تنفيذ القرار مجال متابعة
6 0.916 0.956 

 اتخاذ القرار
30 0.952 0.975 

  .تم استخدام معامل جتمان Oن النصفين غير متساويين* 
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وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع ) 0.832( يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي

  .تطبيقها على عينة الدراسةبدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى 

  :طريقة ألفا كرونباخ - ب 

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك إليجاد   

معامل ثبات االستبانة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك 

  :يوضح ذلك)  17(لالستبانة ككل والجدول 

  )17(جدول 
  وكذلك ل+ستبانة ككل ا!ستبانة مجا!تمن  مجاليوضح معام+ت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.933 6 مجال الشعور بالمشكلة

 0.948 6 مجال جمع البيانات والمعلومات

 0.914 6 مجال وضع الحلول والبدائل وتحديد انسبها

 0.940 6 القرار مجال مرحلة اتخاذ

 0.937 6 تنفيذ القرار ل متابعةمجا

 0.987 30 اتخاذ القرار

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع ) 987.0(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 

  .بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة

  :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة

 .إعداد األداة بصورتها النهائية -1

حصل الباحث على كتاب موجه من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا؛ لتسهيل مهمة  -2

) 5(الباحث في توزيع االستبانات على موظفي وزارة التربية والتعليم في محافظة غزة وملحق رقم 

 .يوضح ذلك
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استبانة أولية؛ للتأكد ) 20(قام الباحث بتوزيع بعد حصول الباحث على التوجيهات والتسهيالت ،  -3

 .من صدق اإلستبانة وثباتها

استبانة صالحة )  170(استبانة واسترد ) 200(بعد إجراء الصدق والثبات قام الباحث بتوزيع  -4

 .للتحليل االحصائي

من تم ترقيم وترميز أداة الدراسة، كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجتها إحصائيًا،  -5

 خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: خامساً 

اإلحصائي وتم استخدام  (SPSS)لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج 

  :األساليب اإلحصائية التالية

  :لتقنين أدوات الدراسة استخدم الباحث: التقنين: أوال

 ".Person"معامل ارتباط بيرسون   -1

إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية،  -2

 .ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ

 :لتحليل نتائج الدراسة استخدم الباحث ما يلي : النتائج: ثانياً 

 .التكرارات والمتوسط الحسابي والنسب المئوية -1

 .للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين  T.Testاختبار  -2

 ".Person"معامل ارتباط بيرسون  -3

 .للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر one way anovaتحليل التباين األحادي -4
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  تحليل ونقاش الدراسة

سيقوم الباحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق 

أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة على 

تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها، وبناء على طبيعة تصميم المقاييس وٕاطالع الباحث على 

  :األوزان النسبية حسب المستويات اآلتية الباحث لتفسير النتائج تقييم دراسات السابقة اعتمدال

  مستوى ممتاز من األداء والممارسة % 90أكثر من 

  مستوى جيد جدًا من األداء والممارسة% 80 - % 90أقل من 

  مستوى جيد من األداء والممارسة % 70 - % 80أقل من 

  قبول من األداء والممارسةمستوى م% 60 - % 70أقل من 

  مستوى ضعيف من األداء والممارسة % 60أقل من 

  :السؤال األول عرض ومناقشة نتائج

لدى القيادات التربوية  اً شيوعالقيادية  األنماط أكثرما : سؤال األول من أسئلة الدراسة علىينص ال

  ؟من وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة بوزارة التربية والتعليم العالي

األنماط القيادية يعتبر النمط الديمقراطي أكثر : ق الباحث من الفرض التاليولإلجابة عن هذا السؤال تحق

  .ين بالوزارةشيوعًا لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي من وجهة نظر العامل

التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجداول  ستخدامباقام الباحث لتحقق من صحة هذا الفرض ول

  :ذلك التالية توضح
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  :النمط الديمقراطي :المجال األول

  )18(جدول 

  :المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول نحرافاتواالالتكرارات والمتوسطات 

  )170=ن (الديمقراطي وكذلك ترتيبها في المجال النمط 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 3 74.59 1.031 3.729 634 يسعى للتعرف على مهارات وقدرات العاملين 1

 6 73.41 1.092 3.671 624 يساعد العاملين الجدد على التوافق واالندماج في العمل 2

 9 71.18 1.146 3.559 605 يعمل على تنمية مهارات العاملين لرفع مستوى أدائهم  4

 14 62.47 1.274 3.124 531 يتعاون مع المجتمع المدني لحل بعض المشكالت التي تواجه العمل  6

 8 71.29 1.156 3.565 606 يعزو نجاح العمل لجهود العاملين معه 9

 12 68.00 1.223 3.400 578 ال يمانع من تفويض بعض صالحياته  12

 1 78.59 0.983 3.929 668 ييسر للعاملين سبل االتصال به بطريقة سهلة 15

 4 74.47 1.066 3.724 633 يجيد ادارة النقاشات بصورة سلسة  17

 10 70.71 1.137 3.535 601 يشرك العاملين في تخطيط العمل  20

 5 73.65 1.068 3.682 626 يضع آلية لتنسيق العمل  23

 2 77.53 1.084 3.876 659 يشجع العمل بروح الجماعة  26

 7 72.12 1.218 3.606 613 ينمى لديهم الدافعية للعمل 29

 13 63.29 1.195 3.165 538 يتعامل بمرونة مع العاملين 32

 11 70.59 1.116 3.529 600 يوازن بين صالحيات وقدرات العاملين 35

 8516 الدرجة الكلية للمجال 
50.09

4 
10.973 71.56  
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ربعة عشر فقرة توضح أالنمط الديموقراطي في المقياس يتكون من أن  يتضح من الجدول السابق

فقرة منها درجة جيد من التقدير حسب تصور العاملين في وزارة  11الممارسات الديمقراطية، وقد نالت 

وكان الوزن فقرات نالت درجة مقبول من التقدير،  3التربية والتعليم العالي، وباقي الممارسات وعددها 

وهو % 71.56في وزارة التربية والتعليم العالي  للنمط الديمقراطي من وجهة نظر العاملين النسبي الكلي

تقدير جيد، وبهذا تكون الممارسات العامة للقادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي هي ممارسات 

  .ديموقراطية حسب ما يراه العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي 

ييسر للعاملين سبل االتصال به  "والتي نصت على )15(الفقرة فقرتين في هذا المجال  أعلى اوكانت 

   %).78.59(بوزن نسبي قدره  األولىالمرتبة  حتلتا"  بطريقة سهلة

قناعة القادة إلى ضمن ممارسات النمط الديمقراطي  حصول هذه الفقرة على المرتبة األولى ويعزو الباحث

التواصل السهل يتيح أن ذ بأهمية التواصل مع العاملين، إ العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

حساس ين لهذه الفقرة وترجمت مدي إستجابة العامل، وكان ذلك واضحًا من اللعاملين التعبير عن آرائهم

 يجابي مع القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليا عبرت عنه هذه الفقرة من تفاعل إالعاملين بم

هم الوسائل التي يتخذها القائد للتعرف على مشاكل هولة في التواصل مع العاملين من ألسوتعتبر ا

  .العاملين واحتياجاتهم واحتياجات العمل مما يسمح للقائد الموازنة بين متطلبات العمل واحتياجات العاملين

بوزن نسبي قدره  الثانيةاحتلت المرتبة  "يشجع العمل بروح الجماعة  "نصت على والتي) 26(الفقرة 

ويعزو الباحث حصول هذه الفقرة على المرتبة الثانية ضمن ممارسات النمط الديمقراطي  %).77.53(

يمان القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بأسلوب العمل بروح الجماعة والذي بدوره إلى إ

ع طريقة العمل بروح الجماعة لها دور كبير في تباأن إيساعدهم على القيام بالمهام المناطة بهم بفاعلية، و 
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قابلية للتكيف مع الظروف  أكثروتزيد من تماسكهم وتجعلهم  دارية والتجمعات السلبيةاإل تقليل الصراعات

  .أي مشكله في العمل بروح الفريق المتغيرة وتعزز لديهم العمل الجماعي والتعامل مع

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أدنىأن و 

بوزن نسبي  الثالثة عشراحتلت المرتبة "  يتعامل بمرونة مع العاملين "نصت على والتي) 32(الفقرة - 

إلى مفهوم العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي ينظرون إلى أن ، ويعزو الباحث ذلك %)63.29(قدره 

بحثهم شخصيًا حول بعض بصورة نسبية وندرج تحتها أكثر من تفسير وهذا كان واضحًا عند المرونة 

  .المصطلحات الواردة في المقياس ومنها مصطلح المرونة

"  يتعاون مع المجتمع المدني لحل بعض المشكالت التي تواجه العمل "والتي نصت على )6(الفقرة - 

أن القادة العاملين في وزارة إلى ، ويعزو الباحث ذلك %)62.47(بوزن نسبي قدره  األخيرةاحتلت المرتبة 

طالع جميع العاملين عن طبيعة بدون إ لتربية والتعليم العالي يمارسون عملية التعاون مع المجتمع المدنيا

وماهية هذا التعاون وهذا كان جليًا في استجابات العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي لعدم درايتهم 

   .تعليم العالي مع المجتمع المدنيومعرفتهم بطبيعة عالقة القادة العاملين في وزارة التربية وال

القادة إلى أن العاملين ينظرون إلى أن تشير النسبة المئوية لجميع الفقرات السابقة للنمط الديمقراطي 

  .ميًال لممارسة النمط الديمقراطي أكثرالعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي 
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  :األوتوقراطيالنمط  :المجال الثاني

  )19(جدول 

النمط  :المجال الثانيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )170=ن (وكذلك ترتيبها في المجال  األوتوقراطي

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب

 1 71.18 1.130 3.559 605 مشكلةيتخذ القرار النهائي في أي  7

 5 57.18 1.261 2.859 486 ينفرد في وضع خطط العمل  10

 4 58.12 1.251 2.906 494 يتهاون في كسب ثقة العاملين والتأثير فيهم  13

 8 53.65 1.228 2.682 456 يستخدم أساليب الترهيب في ادارة العمل 16

 10 52.82 1.184 2.641 449 يهمل اقتراحات العاملين 18

 3 68.00 1.208 3.400 578 يتخذ القرارات بنفسه 21

 12 47.88 1.311 2.394 407 يعتبر المناقشة مضيعة للوقت 24

 9 53.06 1.369 2.653 451 يعتمد على اسلوب االمر والنهي في تعامله مع العاملين 25

 2 70.12 1.256 3.506 596 يحرص على أن يكون هو المتحدث الرسمي باسم العاملين 27

 11 51.29 1.393 2.565 436 يقيد حريات العاملين 30

 6 55.53 1.300 2.776 472 يتصرف دون استشارة العاملين 33

 7 54.12 1.215 2.706 460 يهمل قدرات العاملين عند توزيع مهمات العمل 36

  57.75 10.093 34.647 5890 الدرجة الكلية للمجال 

ألوتوقراطي في المقياس يتكون من اثني عشرة فقرة توضح النمط اأن  الجدول السابقيتضح من 

فقرة منها درجة جيد من التقدير حسب تصور العاملين في وزارة  2وتوقراطية، وقد نالت الممارسات األ
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 9ددها ممارسة من هذا المجال درجة مقبول، وباقي الممارسات وع 1التربية والتعليم العالي، بينما نالت 

للنمط األوتوقراطي من وجهة نظر  الكليفقرات نالت درجة ضعيف من التقدير، وكان الوزن النسبي 

  .وهو تقدير ضعيف% 57.75العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي 

  : فقرتين في هذا المجال أعلى اوكانت

بوزن نسبي قدره  األولىاحتلت المرتبة "  يتخذ القرار النهائي في أي مشكلة "والتي نصت على )7(الفقرة - 

إلى في مجال النمط األوتوقراطي  األولىويعزو الباحث حصول هذه الفقرة على المرتبة  %).71.18(

ستحواذ القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي على القرارات النهائية وكان ذلك واضحًا من ا

عتقاد القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم أن اوبصورة خاصة  ،استجابات العاملين على هذه الفقرة

  .لعاملينشراك حقيقي ليتخذ القرارات الهامة بعيدًا عن إالعالي بأن القائد هو الذى 

احتلت "  يكون هو المتحدث الرسمي باسم العاملينأن يحرص على  "والتي نصت على )27(الفقرة - 

عالمية المباشرة إلى عدم التغطية اإلويعزو الباحث ذلك  %).70.12(بوزن نسبي قدره  الثانيةالمرتبة 

ختصاص العالقات العامة بالوزارة هو من ا التحدث الرسميأن  الوزارة أي على جميع نشاطات العمل في

   .وليس القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

  :اانتك المجالفي هذا تين فقر  أدنىأن و 

بوزن نسبي قدره  الحادي عشراحتلت المرتبة "  يقيد حريات العاملين "والتي نصت على )30(الفقرة - 

ا هذن العاملين ال يتقبلون في األصل مفهوم تقيد الحريات، ألإلى أن ، ويعزو الباحث ذلك %)51.29(

ستسالم وهذا غير موجود في نفسيات العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي، المفهوم يدل على السلبية واال

  .حتالل اإلسرائيلي كمصطلح عام في المجتمع الفلسطينيأن مفهوم تقيد الحرية مرتبط باالحيث 
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بوزن نسبي قدره  األخيرةاحتلت المرتبة "  يعتبر المناقشة مضيعة للوقت "والتي نصت على )24(الفقرة - 

وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة بدراك العاملين إمستوى إلى أن ويعزو الباحث ذلك . %)47.88(

هناك أن المناقشة مضيعة للوقت و أن في استجاباتهم كرفض ب المناقشة في العمل عالي وهذا كان واضحاً 

   .تقدير بسيط للمناقشة من قبل القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

والتى تفسر غياب نسبة مئوية منخفضة والتي دلت على فقرات النمط األوتوقراطي % 57.75وتعتبر نسبة 

 من قبلإلخ .. السلوكيات التي تنم عن هذا النمط مثل ممارسة التخويف والقمع وفرض األوامر  وتدني

   .القادة في وزارة التربية والتعليم العالي
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  :النمط الترسلي :المجال الثالث

  )20(جدول 

النمط  :المجال الثالثالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )170=ن (وكذلك ترتيبها في المجال  الترسلي

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 

 النسبي
الترتي
 ب

 11 49.29 1.192 2.465 419 يتساهل مع العاملين المقصرين في اعمالهم  3

 8 55.29 1.084 2.765 470 ينحصر دوره في تقديم مصادر داعمة للعاملين 5

 7 56.47 1.090 2.824 480 يتأثر عادة برغبات العاملين 8

 2 68.59 1.156 3.429 583 يسمح باالجتهاد الشخصي للعاملين في حل المشكالت  11

 1 69.29 1.202 3.465 589 يتقبل التغيير الذى يقترحه العاملين في اسلوب العمل 14

 3 65.29 1.224 3.265 555 يفوض صالحياته االدارية للعاملين 19

 5 57.53 1.178 2.876 489 يترك للعاملين الواجبات بغض النظر عن قدراتهم 22

 9 53.76 1.213 2.688 457 ممارسة مهامهميعطى العاملين استقاللية مفرطة في  28

 6 56.59 1.332 2.829 481 يعتقد أن االدارة لديها حلول جاهزة  31

 4 60.82 1.122 3.041 517 يشعر العاملين باالستقاللية التامة  34

 10 52.71 1.129 2.635 448 يعتمد على العاملين كليًا في تحقيق االهداف دون توجيه  37

  58.70 7.274 32.282 5488 الكلية للمجالالدرجة  

فقرة توضح الممارسات  في المقياس يتكون من أحد عشرة الترسليالنمط أن  يتضح من الجدول السابق

فقرة منها درجة ضعيف من التقدير حسب تصور العاملين في وزارة التربية والتعليم  7، وقد نالت الترسلية

 الكليفقرات نالت درجة مقبول من التقدير، وكان الوزن النسبي  4العالي، وباقي الممارسات وعددها 

  .تقدير ضعيف وهو% 58.7للنمط الترسلي من وجهة نظر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي 
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  :فقرتين في هذا المجال أعلى اوكانت

احتلت المرتبة "  سلوب العمللتغيير الذى يقترحه العاملين في أيتقبل ا" والتي نصت على )14(الفقرة - 

  %).69.29(بوزن نسبي قدره  األولى

لمرتبة احتلت ا" جتهاد الشخصي للعاملين في حل المشكالت يسمح باال" والتي نصت على )11(الفقرة - 

  %).68.59(بوزن نسبي قدره  الثانية

والثانية ضمن ممارسات نمط القيادة  األولىعلى الرتب ) 11، 14(ويعزو الباحث حصول الفقرتين 

من غيرها  أكثرالقادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي يقومون بهذه الممارسات إلى أن  الترسلي

الممارسات، ، فهم ال يعتمدون هذه الترسليمنهم أنهم يمارسون النمط الديمقراطي وليس النمط  اعتقاداً 

مر فال يفرقون بين بعض الممارسات الترسلية والممارسات الديمقراطية، ويرجع هذا وٕانما يختلط عليهم األ

  .قلة الدراية والخبرة الكافية الالزمة للعمل القيادي الناجحإلى 

  :اكانت المجالفي هذا ين تفقر  أدنىأن 

احتلت المرتبة "  هداف دون توجيهعلى العاملين كليًا في تحقيق األ يعتمد "والتي نصت على )37(الفقرة 

يجابية للقادة العاملين في أكثر إهناك نظرة أن ويعزو الباحث ذلك  %).52.71(بوزن نسبي قدره  العاشرة

مطلقة وكأن النظرة الإلى عتماد يميل أن مفهوم اإلوزارة التربية والتعليم العالي من قبل العاملين حيث 

  .دور العاملين ليس لديهم أي

بوزن  األخيرةاحتلت المرتبة " عمالهم يتساهل مع العاملين المقصرين في أ "والتي نصت على )3(الفقرة 

القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي ال إلى أن ويعزو الباحث ذلك  %).49.29(نسبي قدره 
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داء واجباتهم بل يقومون بتفعيلهم وشحذ همهم وتوجيههم ومتابعتهم أ يتساهلون مع الذين يقصرون في

   أقل األداء ولذلك كانت هذه الدرجةيدل على قصور في  أن مصطلح التساهل مصطلح سلبيباستمرار و 

أن القادة العاملين في وزارة التربية إلى  ويشير انخفاض النسبة المئوية لمعظم فقرات النمط الترسلي

والتعليم العالي يميلون إلى عدم ممارسة اإلهمال وعدم المباالة والتفويض المفتوح وأن العاملين في وزارة 

  التربية والتعليم العالي يشعرون بمسؤولية القادة عليهم ومتابعتهم لهم واالهتمام بمناحي العمل اليومي لديهم 

  بالوزن النسبي لنمط القيادة السائدالنتائج المتعلقة 

قام الباحث بحساب  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليللتعرف على النمط القيادي السائد لدى 
  ستبانة والجدول التالي يوضح ذلكمجموع الدرجات والمتوسطات والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت اإل

  )21(جدول 

  المتوسط  مجموع االستجابات  عدد الفقرات  المجال
االنحراف 
  المعياري

  الترتيب  الوزن النسبي

  1  71.65  10.973  50.094  8516  14  النمط الديمقراطي

  3  57.75  .1093  34.647  5890  12  النمط األوتوقراطي

  2  58.7  7.274  32.282  5488  11  الترسليالنمط 

أي أن %) 71.65(يتضح من الجدول السابق أن النمط الديمقراطي حصل على أعلى وزن نسبى قدره 

من %) 71.65(يمارسون النمط الديمقراطي بنسبة  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

الترسلي بوزن قدره ممارساته وذلك حسب تصور العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، يلى ذلك النمط 

يمارسون النمط الترسلي  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليمن ممارساته، أي أن %) 58.7(

أي %) 57.75(من ممارساته، وحصل النمط األوتوقراطي على أدنى وزن نسبى قدره %) 58.7(بنسبة 
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من %) 57.75(يمارسون النمط األوتوقراطي بنسبة  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليأن 

  .ممارساته

ووفقًا للمقياس أو التقسيم الذى اتخذه الباحث لتفسير النتائج في بداية هذا الفصل فإن مستوى أداء 

هو مستوى جيد وهو بذلك لم  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليالممارسات الديمقراطية لدى 

الحد المرجو من وجهة نظر الباحث، ومستوى أداء الممارسات الترسلية هو مستوى قليل بدرجة يصل إلى 

  .ضعيف، بينما مستوى أداء الممارسات االوتوقراطية فهو مستوى بدرجة ضعيف

ويتضح من خالل مقارنة األوزان النسبية لألنماط القيادية سابقة الذكر أن النمط الديمقراطي هو النمط 

  .ه النمط الترسلي والنمط األوتوقراطي اللذان يمارسان بدرجة ضعيفالسائد يلي

إلى %) 71.65(ويعزو الباحث حصول النمط الديمقراطي على مستوى جيد من الممارسة وبوزن نسبى 

  :عدة عوامل أهمها

ميل العاملين للتعامل مع الشخصيات التي تتسم بالمرونة واإليجابية وهذا كان أثره واضحًا في  - 

  .باتهم على المقياساستجا

يتسمون بصفات تربوية ونفسية تم اكتسابها من هذا  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي - 

 لتعليم، فهؤالء القادة وفقًا لذلكحقل التربية وا تسامح والعطاء أهم مالمحه فهوالحقل الذى يعتمد ال

  . يدرسون ويعززون روح الديمقراطية بين الطالب

تعتمد برامج تدريبية متواصلة للعاملين في اإلدارات التربوية من أجل  وزارة التربية والتعليم العالي أن -

القادة العاملين في وزارة التربية تطوير األداء العام لهم وركزت العديد من هذه البرامج على إكساب 

ًا إيجابيًا واضحًا في سلوكيات صفات إدارية تتسم بالحداثة والفاعلية وكان ذلك له أثر  والتعليم العالي
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أثناء خدمتهم الطويلة في مجال التربية والتعليم حيث  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

األصول العلمية في اإلدارة والقيادة  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليأكسب هذا التدريب 

 .إلى حد ما

من خالل إال يتكلل بالنجاح ال العمل اإلداري أن  في وزارة التربية والتعليمالعاملين  القادة أن إدراك - 

 .ضفاء نوع من الجو اإلنساني على العملوالعمل بروح الفريق وإ  توفر المناخ الديمقراطي اإليجابي

 عامالً  كانحاجات العاملين بصفة عامة  على القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي تعرف - 

  .العاملينواضحًا في استجابات مؤثرًا و 

إن طبيعة النسيج السياسي واالجتماعي في وزارة التربية والتعليم أثر على سلوك القائد ودفعه لبناء  - 

 .عالقات جيدة مع العاملين

زارة القادة العاملين في و من سلوكيات  والنمط األوتوقراطي الترسليالنمط غياب يعزو الباحث عدم و كما 

القادة العاملين في وزارة التربية القيادي عند بعض و  العمل اإلداري إلى أن أسلوب التربية والتعليم العالي

مناصبهم  لم يمض على تعيينهم في اتسم بنوع من عدم الخبرة الميدانية حيث أن بعضهم والتعليم العالي

  .من الزمن وتنقصهم الخبرة الكافيةال فترة قليلة إ

القادة العاملين حث أن شيوع النمط الديمقراطي أكثر من غيره من األنماط األخرى في ممارسات ويرى البا

  .ينسجم مع التوجه العالمي نحو الديمقراطية وحقوق االنسان في وزارة التربية والتعليم العالي

  :نتائج الدراسات التالية هذه الدراسة معواتفقت 

ة أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى مديري مدارس حيث كشفت الدراس) 2012الجخلب، (دراسة 

  .وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة
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لدى % 87.79المتوسط الحسابي لجميع المهارات القيادية التي كشفت أن ) 2011، شاهين(دراسة 

  .المديرين الجدد في المدارس الحكومية بمحافظات غزة

لمديري % 74.28ممارسات القيادة التشاركية حصلت على وزن التي كشفت أن ) 2010، العرابيد(دراسة 

  .المدارس الثانوية بمحافظات غزة

التربية والتعليم التي كشفت أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى مديري ) 2009، مغاري(دراسة 

  .بمحافظات غزة

مقراطي هو النمط السائد لدى مديري المدارس الثانوية التي كشفت أن النمط الدي) 2009األسطل، (دراسة 

  . بمحافظات غزة

التي كشفت أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى مدراء البنوك في ) Amer ,2009(دراسة عمر 

  .الضفة الغربية جنوب

التي كشفت أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى مديري المدارس ) 2008المخالفي، (دراسة 

 . الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة صنعاء

مديري إدارات التربية التي كشفت أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى ) 2009، فهيديال(دراسة 

  .اليمنية والتعليم بحافظات تعز في الجمهورية

مديري المدارس العليا التي كشفت أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى ) 2005، أبو جبل(دراسة 

  بمحافظات غزة

التي كشفت أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى مديري المدارس )  2002أبو حرب، (دراسة 

  الثانوية بمحافظات غزة
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  :عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني

لدى القيادات التربوية بوزارة فاعلية اتخاذ القرار ما "  :السؤال الثاني من أسئلة الدراسة علىينص 

 غزة ؟وزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات من وجه نظر العاملين بالتربية والتعليم العالي 

القرار لدى القيادات  توجد فاعلية التخاذ: ولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي

  .التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي من وجهة نظر العاملين بالوزارة 

الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجداول  قام وللتحقق من صحة هذا الفرض

  :ذلك التالية توضح

  :الشعور بالمشكلة :المجال األول

  )22(جدول 

الشعور : المجال األولالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )170=ن (وكذلك ترتيبها في المجال بالمشكلة 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 

 النسبي
الترتي
 ب

 1 77.76 0.907 3.888 661 يتعامل مع المشاكل بصورة شاملة وموضوعية  1

 2 75.53 0.941 3.776 642 لديه قدرة على تلمس المشاكل في العمل  6

 4 74.59 0.869 3.729 634 يضع اهدافًا قابلة للتحقيق بعد قراراته  11

 2 75.53 0.909 3.776 642 يكون القرار حسب حجم المشكلة  16

 5 74.24 0.994 3.712 631 يواجه المشكالت بقرارات مناسبة  21

 6 73.76 0.925 3.688 627 يستطيع تصنيف المشاكل بصورة مناسبة  26

  75.24 4.429 22.571 3837 الدرجة الكلية للمجال 
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هذا المجال يتكون من ستة فقرات تحدد مرحلة الشعور بالمشكلة، وقد نالت أن  يتضح من الجدول السابق

والممارسة حسب تصور العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث بلغ  األداءكلها درجة جيد من 

مستوى ممارسة القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم أن ، وهذا يدل على %)75.24(وزنها النسبي 

  .عالي لمرحلة الشعور بالمشكلة ودراستها هو مستوى جيدال

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أعلىأن 

 األولىالمرتبة  حتلتا" يتعامل مع المشاكل بصورة شاملة وموضوعية  "نصت على والتي) 1(الفقرة - 

  %).77.76(بوزن نسبي قدره 

بوزن نسبي قدره  الثانيةاحتلت المرتبة " يكون القرار حسب حجم المشكلة " نصت على والتي) 16(الفقرة - 

)75.53.(%  

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أدنىأن 

بوزن نسبي  الخامسةاحتلت المرتبة " يواجه المشكالت بقرارات مناسبة  "والتي نصت على )21(الفقرة - 

  %).74.24(قدره 

بوزن  األخيرةاحتلت المرتبة "  يستطيع تصنيف المشاكل بصورة مناسبة "والتي نصت على )26(الفقرة - 

  %).73.76(نسبي قدره 

النسبية لفقرات مرحلة الشعور بالمشكلة متقاربة جدًا وجميعها بمستوى جيد،  أن األوزانويالحظ الباحث 

بجميع ممارسات مرحلة هتمام القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي إلى اويعزو الباحث هذا 

منها، ويعود هذا الشعور بالمسئولية لدى القادة العاملين في  ودون إهمال أي ستثناءدون اتحديد المشكلة 
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اتخاذ القرار إلى وزارة التربية والتعليم العالي وتحسسهم الجيد للمشاكل حين تواجههم والتي تحتاج 

  . المناسب

  :جمع البيانات والمعلومات :المجال الثاني

  )23(جدول 

جمع  :المجال الثانيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )170=ن (وكذلك ترتيبها في المجال  البيانات والمعلومات

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب

2 
يعمل على التأكد من صحة البيانات والمعلومات الالزمة لحل 

  المشكلة موضع القرار
671 3.947 0.830 78.94 1 

 2 76.12 0.886 3.806 647 يستخدم المعلومات ذات العالقة بصورة مناسبة  7

 3 75.41 0.864 3.771 641 يقوم بجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة موضع القرار  12

 4 74.12 0.965 3.706 630 يحتفظ بالمعلومات بصورة تسهل استخدامها عند اتخاذ القرار  17

 6 73.18 1.027 3.659 622  يبنى قاعدة بيانات صحيحة في حاالت الطوارئ 22

 5 73.41 1.013 3.671 624 يحلل البيانات والمعلومات الصحيحة بأسلوب منظم  27

  75.20 4.568 22.559 3835 الكلية للمجال الدرجة 

هذا المجال يتكون من ستة فقرات تحدد مرحلة جمع البيانات والمعلومات أن  يتضح من الجدول السابق

وهذا يدل على  ،%)75.20(والممارسة حيث بلغ وزنها النسبي  األداءوقد نالت جميعها درجة جيد من 

وزارة التربية والتعليم العالي لمرحلة جمع البيانات والمعلومات هو مستوى ممارسة القادة العاملين في 

   .مستوى جيد
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  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أعلىأن 

يعمل على التأكد من صحة البيانات والمعلومات الالزمة لحل المشكلة  "والتي نصت على )2(الفقرة - 

  %).78.94(بوزن نسبي قدره  األولىاحتلت المرتبة "  موضع القرار

 الثانيةاحتلت المرتبة "  يستخدم المعلومات ذات العالقة بصورة مناسبة "والتي نصت على )7(الفقرة - 

  %).76.12(بوزن نسبي قدره 

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أدنىأن 

احتلت المرتبة "  يحلل البيانات والمعلومات الصحيحة بأسلوب منظم "والتي نصت على )27(الفقرة - 

  %).73.41(بوزن نسبي قدره  الخامسة

 األخيرةاحتلت المرتبة "  يبنى قاعدة بيانات صحيحة في حاالت الطوارئ "والتي نصت على )22(الفقرة - 

  %).73.18(بوزن نسبي قدره 

النسبية لفقرات مجال مرحلة جمع البيانات والمعلومات متقاربة وجميعها ضمن  أن األوزانويالحظ الباحث 

ليم العالي القادة العاملين في وزارة التربية والتعواضح من اهتمام هناك أن المستوى جيد، مما يدل على 

 عملية جمع البيانات ويدركون أهمية، بممارسات هذا المجال، وأنهم يركزون على كل هذه الممارسات

  ،والمعلومات الالزمة التخاذ القرارات
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  :نسبهاوضع الحلول والبدائل وتحديد أ :المجال الثالث

  )24(جدول 

وضع  :المجال الثالثالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )170=ن (وكذلك ترتيبها في المجال  نسبهاالحلول والبدائل وتحديد أ

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب

 3 74.59 0.915 3.729 634  يسعى لتحديد الجوانب السلبية للحلول موضع القرار 3

 5 73.29 0.910 3.665 623 يواكب المعايير المعاصرة عند تحديد بدائل للقرارات  8

 4 74.47 0.910 3.724 633 يميز بين االفكار المطروحة عليه عندما يواجه اى مشكلة  13

 1 75.53 0.959 3.776 642 مرن في التعامل مع المشكالت  18

 2 75.29 0.899 3.765 640  يختار البديل المناسب من بين البدائل لتحقيق اهدافه 23

 6 72.35 1.072 3.618 615  اتخاذ القراريشرك العاملين ذوى العالقة بالمشكلة في  28

  74.25 4.319 22.276 3787 الدرجة الكلية للمجال 

حلة وضع الحلول والبدائل هذا المجال يتكون من ستة فقرات تحدد مر أن  يتضح من الجدول السابق

، %)74.25(والممارسة حيث بلغ وزنها النسبي  األداءنسبها وقد نالت جميعها درجة جيد من وتحديد أ

حلة وضع الحلول وهذا يدل على مستوى ممارسة القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي لمر 

   .نسبها هو مستوى جيدوالبدائل وتحديد أ

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أعلىأن 

بوزن نسبي قدره  األولىاحتلت المرتبة " مرن في التعامل مع المشكالت  "والتي نصت على )18(الفقرة - 

)75.53.(%  
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احتلت المرتبة "  هدافهالمناسب من بين البدائل لتحقيق أ يختار البديل "والتي نصت على )23(الفقرة - 

  %).75.29(بوزن نسبي قدره  الثانية

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أدنىأن 

احتلت المرتبة " يواكب المعايير المعاصرة عند تحديد بدائل للقرارات  "نصت على والتي )8(الفقرة - 

  %).73.29(بوزن نسبي قدره  الخامسة

احتلت المرتبة "  يشرك العاملين ذوى العالقة بالمشكلة في اتخاذ القرار "والتي نصت على )28(الفقرة - 

  %).72.35(بوزن نسبي قدره  األخيرة

متقاربة جدًا  نسبهاوضع الحلول والبدائل وتحديد أالنسبية لفقرات مرحلة  األوزانأن ويالحظ الباحث 

هتمام القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي إلى اوجميعها بمستوى جيد، ويعزو الباحث هذا 

منها، ويعود  مال أيهدون استثناء ودون إ نسبهاوضع الحلول والبدائل وتحديد أبجميع ممارسات مرحلة 

القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي وتحسسهم الجيد للحلول  على القدرة االنتقائية لدىهذا 

   .القرار الرشيدإلى جل الوصول والمفاضلة بينها من أوالبدائل 
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  :مرحلة اتخاذ القرار :المجال الرابع

  )25(جدول 

مرحلة  :المجال الرابعلمعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات ا
  )170=ن (وكذلك ترتيبها في المجال  اتخاذ القرار

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب

 1 76.47 0.912 3.824 650  يتعامل مع قضايا العمل بموضوعية 4

 4 74.71 1.006 3.735 635  اهداف المؤسسة عن االهداف والعالقات الشخصية يقدم 9

 5 73.76 0.968 3.688 627 يراعى إمكانيات العاملين عند اتخاذ القرار  14

 2 74.82 0.975 3.741 636 يمتلك العديد من البدائل المناسبة في قراراته  19

 5 73.76 0.879 3.688 627  يحدد بعض الصعوبات المتوقعة ألهدافه 24

 2 74.82 1.022 3.741 636 يشارك أصحاب االختصاص من العاملين في اتخاذ القرار  29

  74.73 4.589 22.418 3811 الدرجة الكلية للمجال 

هذا المجال يتكون من ستة فقرات تحدد مرحلة اتخاذ القرار وقد نالت أن  يتضح من الجدول السابق

، وهذا يدل على مستوى %)74.73(والممارسة حيث بلغ وزنها النسبي  األداءجميعها درجة جيد من 

   .ممارسة القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي لمرحلة اتخاذ القرار هو مستوى جيد

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أعلىأن 

بوزن نسبي  األولىاحتلت المرتبة "  يتعامل مع قضايا العمل بموضوعية "والتي نصت على )4(الفقرة - 

  %).76.47(قدره 
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بوزن  الثانيةاحتلت المرتبة " يمتلك العديد من البدائل المناسبة في قراراته " والتي نصت على )19(الفقرة - 

  %).74.82(نسبي قدره 

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أدنىأن 

 الخامسةاحتلت المرتبة " يراعى إمكانيات العاملين عند اتخاذ القرار  "والتي نصت على )14(الفقرة - 

  %).73.76(بوزن نسبي قدره 

بوزن  األخيرةاحتلت المرتبة "  يحدد بعض الصعوبات المتوقعة ألهدافه "والتي نصت على )24(الفقرة - 

  %).73.76(نسبي قدره 

مستوى ممارستها جيد، أن أوزانها النسبية و فقرات مرحلة اتخاذ القرار متقاربة في أن ويالحظ الباحث 

التزام القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بأن تكون قرارتهم محققة إلى ويعزو الباحث هذا 

، كما تؤكد العالي دارية المعمول بها في وزارة التربية والتعليمموضوعة، مع االلتزام باألنظمة اإللألهداف ال

  لى موضوعية القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي في اتخاذ القرارات وبدرجة جيدةهذه النتيجة ع
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  :تنفيذ القرار متابعة :المجال الخامس

  )26(جدول 

 متابعة  :المجال الخامسالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  )170=ن (وكذلك ترتيبها في المجال  تنفيذ القرار

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب

 6 74.12 0.946 3.706 630 يصوغ القرار بصورة لغوية وقانونية واضحة  5

 3 76.24 0.923 3.812 648 يضع خطة لتنفيذ القرار  10

 1 77.53 0.937 3.876 659 يحدد الجهات التي تقوم بعملية تنفيذ القرار  15

 2 76.82 0.951 3.841 653 يتابع خطوات تنفيذ القرارات المتخذة  20

 4 74.59 0.934 3.729 634 يراعى اختيار الوقت المناسب لتنفيذ القرار  25

 5 74.24 1.006 3.712 631  يعمل على أن سير تنفيذ القرار ضمن الخطوات الصحيحة 30

  75.59 4.452 22.676 3855 الدرجة الكلية للمجال 

تنفيذ القرار وقد نالت تة فقرات تحدد مرحلة متابعة هذا المجال يتكون من سأن  يتضح من الجدول السابق

، وهذا يدل على مستوى %)75.59(والممارسة حيث بلغ وزنها النسبي  األداءجميعها درجة جيد من 

  ممارسة القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي لمرحلة متابعة اتخاذ تنفيذ القرار هو مستوى جيد 

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أعلىأن 

بوزن  األولىاحتلت المرتبة " يحدد الجهات التي تقوم بعملية تنفيذ القرار  "والتي نصت على )15(الفقرة - 

  %).77.53(نسبي قدره 
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بوزن نسبي  الثانيةاحتلت المرتبة " يتابع خطوات تنفيذ القرارات المتخذة " والتي نصت على )20(الفقرة - 

  %).76.82(قدره 

  :اكانت المجالفي هذا تين فقر  أدنىأن 

احتلت "  سير تنفيذ القرار ضمن الخطوات الصحيحةأن يعمل على  "ي نصت علىوالت )30(الفقرة - 

  %).74.24(بوزن نسبي قدره  الخامسةالمرتبة 

بوزن  األخيرةاحتلت المرتبة " يصوغ القرار بصورة لغوية وقانونية واضحة  "والتي نصت على )5(الفقرة - 

  %).74.12(نسبي قدره 

فقرات مرحلة متابعة اتخاذ تنفيذ القرار متقاربة في أوزانها النسبية وأن مستوى ممارستها أن يالحظ الباحث 

 دراك القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي ألهمية متابعة تنفيذإلى إجيد، ويعزو الباحث ذلك 

بد من  خذ وال تنفذ، وأنه الارات تتال فائدة من قر أنه القرارات التربوية التي تتخذ، وأن خبرتهم السابقة تؤكد 

فراد المسئولين عن تنفيذ القرارات وتوفير التسهيالت مع متابعة عملية سير القرارات التي تم تحديد األ

  .اتخاذها

النتائج المتعلقة بالوزن النسبي لمدى ممارسة القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم 

  .لمقياسلدرجة الكلية لوا قراراتخاذ الألبعاد مقياس العالي 

وماهية ترتيب هذه المراحل والتعرف على مدى  مقياس اتخاذ القرار وللتعرف على النتائج المرتبطة بأبعاد

قام الباحث بحساب  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليإتباع هذه المراحل في ممارسة 
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تيب لكل مجال من مجاالت اإلستبانة وحسب الوزن النسبي التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والتر 

  : ككل والجدول التالي

  )27(جدول 

ستبانة وكذلك زن النسبي لكل مجال من مجاالت اإلالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والو 
  )170= ن (ترتيبها 

مجموع   عدد الفقرات  المجاالت

  االستجابات

الوزن   االنحراف المعياري  المتوسط

  النسبي

  الترتيب

  2  75.24  4.429  22.571  3837  6  مرحلة الشعور بالمشكلة

  3  75.20  4.568  22.559  3835  6  مرحلة جمع البيانات والمعلومات

مرحلة وضع الحلول والبدائل 

  وتحديد انسبها

6  3787  22.276  4.319  74.25  5  

  4  74.73  4.589  22.418  3811  6  مرحلة اتخاذ القرار

  1  75.59  4.452  22.676  3855  6  مرحلة متابعة اتخاذ تنفيذ القرار 

    75  22.357  112.5  19125  30  الدرجة الكلية

لمراحل  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليأن مستوى أداء وممارسة ) 26(يتضح من الجدول 

اتخاذ القرار من وجهة نظر العاملين في الوزارة هو مستوى جيد إجماًال، إذ بلغ الوزن النسبي الكلي لعملية 

وهو يقع ضمن المستوى الجيد حسب التقسيم الذى اعتمده الباحث  0%)75(اتخاذ القرار بمراحله الخمسة 

يصل إلى درجة جيد جدًا أو ممتاز، أي أن  لتفسير النتائج، ولكن مثله مثل ممارسة النمط الديمقراطي لم

  .مستوى ممارسة اتخاذ القرار وفق الطريقة العلمية لم يصل إلى الحد المرجو والمطلوب

  : ويالحظ أن أعلى ثالث مراحل في عملية اتخاذ القرار هي
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  %)75.59(مرحلة متابعة اتخاذ تنفيذ القرار التي احتلت المرتبة األولى بوزن نسبى 

  %)75.24(الشعور بالمشكلة التي احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبى مرحلة 

  %)75.20(مرحلة جمع البيانات والمعلومات التي احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبى 

مما سبق يتبين للباحث أنه رغم الترتيب السابق لمراحل اتخاذ القرار إال أن جميع المراحل بدرجة جيد في 

حسب التقسيم الذى اعتمده الباحث ومستوى  املين في وزارة التربية والتعليم العاليالقادة العأدائها لدى 

  . أدائها متقارب جداً 

جميع  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليالمرتفع نسبيًا إلى تطبيق مستوى الويعزو الباحث هذا 

وجيد، وأن عملية اتخاذ القرار واضحة  مراحل اتخاذ القرار وفق الطريقة العلمية هو مستوى متقارب

  .للعاملين بشكل جيد

هذا ولم تسفر النتائج عن أي ممارسة من ممارسات اتخاذ القرار أو أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار 

القادة العاملين في وزارة التربية بمستوى أداء أعلى من جيد، مما يدل على أن عملية اتخاذ القرار عند 

  .جيدة إال أنها لم تصل إلى غايتها المرجوة ليوالتعليم العا

ويعزو الباحث ذلك إلى أن عمليات اتخاذ القرار في وزارة التربية والتعليم العالي تمر بخطوات متداخلة و  

أن القرارات العامة بالوزارة تتسم باالندماج والتشارك لذلك لم يكن جليا الترتيب اإلداري النظري في 

حيث أن الحقل التربوي يتسم بقرارات متسلسلة  املين في وزارة التربية والتعليم العاليالقادة العممارسات 

متتابعة مثل قرارات عقد اللجان ومتابعة نتائجها وكيفية سير عملها هذا التداخل في طبيعة العمل أوجد 

القادة العاملين  أيضًا تداخًال في استجابات المفحوصين ورغم هذا التداخل كانت مراحل اتخاذ القرار لدى

تمر نظريًا بطريقة جيدة بخطوات اتخاذ القرار الرشيد، كما أن الظروف  في وزارة التربية والتعليم العالي
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السياسية غير المستقرة في المجتمع الفلسطيني لها تأثير بدرجة معينة على عملية اتخاذ القرار، إذ تعمل 

بتعلق بالمستقبل، ويجد القائد في وزارة التربية والتعليم  هذه الظروف السياسية على عدم وضوح الرؤية فيما

العالي نفسه مضطرًا التخاذ قرارات سريعة أحيانًا دون مشاركة العاملين ألنه يعيش في ظروف ضاغطة 

ومحاطًا بكثير من معوقات اتخاذ القرار، كما أن الحصار اإلسرائيلي يقلل من اإلمكانات المادية التي 

  .ذو القراريحتاج اليها متخ

ودراسة ) 2010العماج، (ودراسة ) Wood ,2012( وتتفق هذه التفسيرات مع ما توصلت اليه دراسة

حيث أظهرت أن أفراد العينة موافقين على أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات، ) 2007الحميضي،(

لمين في اتخاذ التي كشفت أن إشراك المع) Chi Keung ,2008(واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 

القرارات له نتائج إيجابية مؤثرة في الرضا الوظيفي وااللتزام وٕادراك عبء العمل، وكذلك تتفق هذه الدراسة 

التي أظهرت أن هناك عوامل تلعب دور مهم في المشاركة في اتخاذ ) Moonga ,2007(مع دراسة 

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  ،)مستوى النضج –القوانين  –نوع القرار  –الثقافة (القرار وهي 

، وتتفق هذه الدراسة مع %)76(حيث بلغت النسبة المئوية لدرجة فاعلية اتخاذ القرارات ) 2006مهنا، (

التي بينت أن هناك عالقة ايجابية قوية بين العالقات االجتماعية الجيدة واتخاذ ) Brown,2006(دراسة 

التي بينت أهمية المعلومات ) 2004العتيبي، (توصلت اليه دراسة  القرار، وتتفق هذه الدراسة مع ما

التي بينت أهمية االتصاالت اإلدارية ) 2003السبيعي، (التخاذ القرارات اإلدارية، وأيضًا تتفق مع دراسة 

  .في اتخاذ القرار

ة حيث أظهرت دراسة أبو عفش درج) 2011أبو عفش، ( نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة وتختلف

، %)83.28(ممارسة عملية اتخاذ القرار في مكتب األونروا بغزة كبيرة جدًا حيث بلغت النسبة المئوية لها 

القادة العاملين في وزارة بينما أظهرت الدراسة الحالية أن الوزن النسبي لدرجة ممارسة اتخاذ القرار عند 
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حيث ) 2009نزال، (راسة الحالية مع دراسة ، كما ولم تتفق أيضا نتيجة الد%)75( التربية والتعليم العالي

شمال الضفة  تكانت نسبة ممارسة القرارات التربوية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظا

، كذلك لم تتفق هذه الدراسة مع %)81.2(كبيرة جدًا حيث بلغت النسبة المئوية لها  الفلسطينية المحتلة

ت نسبة ممارسة عملية اتخاذ القرارات لمعلمي المدارس الثانوية في حيث كان) 2007، حرز اهللا(دراسة 

  .محافظات غزة بدرجة متوسطة

  :عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث

يادية التي تتم ممارستها، هل توجد عالقة بين األنماط الق :السؤال الثالث من أسئلة الدراسة علىينص 

 ؟من وجهة نظر العاملينلدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي فاعلية اتخاذ القرار و 

القيادية التي تتم  األنماطال توجد عالقة بين ":ولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي

  .العاليدرجة فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم ممارستها، و 

  .يوضح ذلكالتالي والجدول رتباط بيرسون معامل اوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام   

  )28(جدول 

القيادية التي تتم ممارستها، و درجة فاعلية اتخاذ القرار من وجهة  األنماط بينيبين معامل ارتباط بيرسون 
  غزة/ نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي 

  المجاالت
النمط 

 ديمقراطيال

النمط 
  ياألوتوقراط

النمط 
  ترسليال

 0.157* 0.398-** 0.669** مجال الشعور بالمشكلة

 0.135* 0.410-** 0.649** مجال جمع البيانات والمعلومات

 0.225** 0.396-** 0.667** مجال وضع الحلول والبدائل وتحديد انسبها

 0.180* 0.426-** 0.666** مجال مرحلة اتخاذ القرار
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 0.145 0.393-** 0.661** مجال متابعة اتخاذ تنفيذ القرار

 0.175* 0.422-** 0.690**  الدرجة الكلية التخاذ القرار

  0.159) =0.05(وعند مستوى د�لة  )168(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.208) =0.01(وعند مستوى د�لة ) 168(ر الجدولية عند درجة حرية 

 )α ≤ 0.05(عند مستوى  إحصائيةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة موجبة ذات داللة 

  .اتخاذ القرار ستبانةاديمقراطي والترسلي ودرجاتهم على بين درجات العاملين في النمط ال

بين درجات العاملين  )α ≤ 0.05(عند مستوى  إحصائيةويتضح وجود عالقة سالبة ذات داللة 

  . ودرجاتهم على استبانة اتخاذ القرار ياألوتوقراطفي النمط 

  : والباحث يفسر هذه النتائج كما يلى

بين نمط القيادة الديمقراطي وبين عملية اتخاذ القرار ككل ) 0.690= ر (توجد عالقة ارتباطية موجبة 

القادة كلما زادت نسبة الممارسات الديمقراطية لدى أنه وفق الطريقة العلمية، وهذه العالقة طردية إذ 

يزداد مستوى اتخاذ القرار وفق الطريقة العلمية الصحيحة، ويعزو  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

أن القائد الديمقراطي يشرك العاملين في جميع مراحل اتخاذ القرار مما يحسن من هذه إلى الباحث ذلك 

يجابيًا، وترجع هذه العالقة الطردية إيؤثر على استجابتهم العاملين نوعًا من الرضا بما  العملية ويكسب

نسانية التي تضمن التفاف الجماعة حول لديمقراطي يستند على العالقات اإلالنمط القيادي اإلى أن أيضًا 

املين صالحيات قائدهم ويعطونه قدرًا كبيرًا من والئهم، ويتضمن تفويضًا للسلطة من خالل منح الع

تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم العملية، هذا ويبين الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين النمط 

 .الديمقراطي وبين كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار

وعملية اتخاذ القرار وفق الطريقة العلمية،  الترسليبين النمط  )0.175= ر (توجد عالقة ارتباطية موجبة 

البسيطة مثل عملية الموافقة على يتخذ قرارات ولكنها تكون في األمور الروتينية  الترسليالقائد أن معنى ب
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و توزيع المهام على العاملين، هذا ويبين الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية بين أو قبول طلب أجازة إ

 .وبين كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الترسليالنمط 

بين النمط األوتوقراطي وعملية اتخاذ القرار وفق الطريقة  )0.422= ر (ارتباطية سالبة توجد عالقة 

أنه كلما ارتفعت  العلمية، ويفسر الباحث ذلك بأن معامل االرتباط السالب يعنى بأن العالقة عكسية، أي

انخفضت درجة ممارسته  كلما القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليوتوقراطية عند الممارسات األ

القادة وتوقراطية الممارسات األ نخفضتا لعملية اتخاذ القرار وفق الطريقة العلمية الصحيحة، وكلما

زادت درجة ممارسته لعملية اتخاذ القرار، وترجع هذه العالقة  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

األوتوقراطي يركز كل السلطات في يده، ويعتبر مركز اتخاذ القائد إلى أن العكسية كما يرى الباحث 

لغاية في اتخاذ القرارات وجود مشاركة محدودة لإلى  يهتمامًا آلراء العاملين وهذا يؤدالقرارات وال يعطى ا

مؤسسة وبالتالي انخفاض لل نتماءواالمستوى الدافعية  نخفاضاإلى مما يؤدى  ستراتيجياتاالووضع 

هذا ويبين الجدول السابق أيضًا  دارية ونفسية بين القيادة العليا والعاملين،إووجود فجوة  نجازمعدالت اإل

وجود عالقة ارتباطية عكسية سالبة بين النمط األوتوقراطي وبين كل مراحل اتخاذ القرار والعالقات السابقة 

  .كلها عالقات منطقية

  :السؤال الرابععرض ومناقشة نتائج 

هل يوجد اختالف في نوع األنماط القيادية باختالف : من أسئلة الدراسة علىينص السؤال الرابع 

لدى ) سنوات الخدمة -سمى الوظيفيالم - مؤهل العلميال -الجنس( المتغيرات التصنيفية للدراسة

  ؟العالي القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم

  :انت كما يليربعة فروض كأولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من    
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  : من فروض السؤال الرابع ولالفرض األ 

بين متوسطات تقديرات العينة حول  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : ينص الفرض األول على

  ).ذكر، أنثى(لمتغير الجنس  تعزيغزة،  –القيادية التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي  األنماط

  :يوضح ذلكالتالي  والجدول" T. test" ختباراالفرض قام الباحث باستخدام  وللتحقق من صحة هذا

  )29(جدول 

  )ذكور، إناث(لمتغير الجنس  تعزيل	ستبانة " ت"المتوسطات وا8نحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط العدد الجنس المجاالت
االنحراف 
  المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

 الديمقراطيالنمط 

 0.387 10.888 49.916 131 ذكر

 

0.699 

 

غير دالة 
 11.381  50.692  39 أنثى إحصائياً 

 النمط الترسلي

 0.329 10.274 34.786 131 ذكر

 

0.743 

 

غير دالة 
 9.575  34.179  39 أنثى إحصائياً 

 األوتوقراطيالنمط 

 1.741 7.778 32.809 131 ذكر

 

0.084 

 

غير دالة 
  4.920  30.513 39 أنثى إحصائياً 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى د�لة ) 168(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى د�لة ) 168(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

األنماط جميع  الجدولية في" ت"من قيمة  أقلالمحسوبة " ت"أن قيمة  السابقيتضح من الجدول 

  ).ذكور، إناث(لمتغير الجنس تعزي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة عدم ، وهذا يدل على اإلدارية

العاملين والعامالت في التأهيل وٕاجراءات العمل تكافؤ الجنسين من إلى ويعزو الباحث ذلك 

املها بين العاملين على ذ ال تفرق وزارة التربية والتعليم العالي في تعوظروفه واإلمكانات المتاحة لهما، إ

  .أساس الجنس، بل هناك مساواة واضحة بين الجنسين في الواجبات والحقوق
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  :وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية

في تصورات العاملين نحو  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةالتي بينت ) 2012الجخلب، (دراسة 

 تعزيالمساعدين في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة  النمط القيادي السائد لدى المديرين

  .لمتغير الجنس

في تصورات العاملين نحو  ينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةالتي ب) 2011، الشاهين(دراسة 

  .لمتغير الجنس تعزي مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزةنمط القيادة السائد لدى 

في تصورات العاملين نحو  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةالتي بينت ) 2010 ،العرابيد(دراسة 

  .لمتغير الجنس تعزي ط القيادة السائد لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة نم

في تصورات العاملين  التي كشفت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية) Amer ,2009(دراسة عمر 

  .لدى مدراء البنوك في جنوب الضفة الغربية تعزي لمتغير الجنس نحو نمط القيادة السائد

في تصورات العاملين نحو  بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التي) 2008، المخالفي(دراسة 

  لمتغير الجنس تعزيي مدينة صنعاء نمط القيادة السائد لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية والخاصة ف

  :واختلفت هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالية

في تصورات العاملين نحو نمط  التي بينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية) 2009األسطل، (دراسة 

  .لمتغير الجنس لصالح الذكور تعزيالقيادة السائد لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة 

املين نحو نمط في تصورات الع إحصائيةتوجد فروق ذات داللة أنه التي بينت ) 2005، أبو جبل(دراسة 

  .لمتغير الجنس لصالح الذكور تعزيمحافظات غزة القيادة السائد لدى مديري المدارس العليا ب
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  : من فروض السؤال الرابع الفرض الثاني

بين متوسطات تقديرات العينة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال: علىالفرض الثاني ينص 
دبلوم ( المؤهل العلمي لمتغير تعزيغزة،  –القيادية التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي  األنماطحول 

  )بكالوريوس، دراسات عليا ،أقلف

  )30(جدول 

 تعزيومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  المؤهل العلميلمتغير 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجا�ت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 مستوى الد�لة الد�لة

  النمط الديمقراطي

 117.312 2 234.625  بين المجموعات
0.974 

 

0.380 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 120.454 167 20115.869  داخل المجموعات

  169 20350.494  المجموع

  األوتوقراطيالنمط 

 167.193 2 334.387  بين المجموعات
1.654 

 

0.194 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 101.092 167 16882.437  داخل المجموعات

  169 17216.824  المجموع

 النمط الترسلي

 45.630 2 91.259  بين المجموعات
0.861 

 

0.425 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 53.001 167 8851.188  داخل المجموعات

  169 8942.447  المجموع

  4.71 ) =0.01(وعند مستوى د�لة ) 2،169(الجدولية عند درجة حرية  ف
   3.04) = 0.05(وعند مستوى د�لة  )2،169(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

في جميع األنماط اإلدارية ، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير المؤهل ) 0.05(

  .العلمي

ويعزو الباحث عدم تأثير المؤهل العلمي الذى يحمله العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي في 

استجاباتهم على أنماط القيادة بأن أصحاب المؤهالت األقل لديهم خبرة طويلة تجعلهم يتساوون مع أقرانهم 
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عاملين في وزارة التربية والتعليم ممن يحملون مؤهل ماجستير فأكثر في تصورهم لنمط القيادة لدى القادة ال

العالي، إذ أن عملية النظر إلى أنماط القيادة في وزارة التربية والتعليم العالي ال تحتاج إلى مؤهالت عليا 

  .فالخبرة كافية للحكم على ممارسات أنماط القيادة عند القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي

  :سة مع نتائج الدراسات التاليةوتتفق نتيجة هذه الدرا

التي كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات العاملين ) 2012الجخلب، (دراسة 

  .تعزي لمتغير المؤهل العلميكالة الغوث لنمط القيادة السائد لدى المديرين المساعدين في مدارس و 

داللة إحصائية في تصورات العاملين ألنماط  التي بينت أنه ال توجد فروق ذات) 2011، شاهين(دراسة 

  .تعزي لمتغير المؤهل العلمي المديرين الجدد في المدارس الحكومية بمحافظات غزة القيادة عند 

التي بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات العاملين ألنماط ) 2010، العرابيد(دراسة 

  .تعزي لمتغير المؤهل العلمي ة بمحافظات غزةمديري المدارس الثانويالقيادة عند 

التي كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات العاملين ) 2011، المغاري(دراسة 

  .بمحافظات غزة تعزي لمتغير المؤهل العلمي لدى مديري التربية والتعليملنمط القيادة السائد 

د فروق داللة إحصائية في تصورات العاملين ألنماط التي بينت أنه ال توج) 2009األسطل، (دراسة 

  .القيادة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة تعزي لمتغير المؤهل العلمي

التي كشفت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات العاملين ) 2008المخالفي، (دراسة 

  .ينة صنعاء تعزي لمتغير المؤهل العلميفي مدلمدارس الثانوية ألنماط القيادة لدى مديري ا

التي بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات العاملين ألنماط ) 2005، أبو جبل(دراسة 

  .محافظات غزة تعزي لمتغير المؤهل العلميب مديري المدارس العلياالقيادة لدى 

السابقة التي تم استعراضها في تأثير المؤهل  هذا ولم تختلف نتائج الدراسة الحالية مع أي من الدراسات

  .العلمي للمفحوصين على استجاباتهم تجاه نمط القيادة السائد
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  : من فروض السؤال الرابع الفرض الثالث

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة ال : علىالفرض الثالث ينص 
إداري، رئيس ( المسمى الوظيفي ، تعزي لمتغيربوزارة التربية والتعليم العالي حول األنماط القيادية التربوية
  )شعبة، رئيس قسم، مدير دائرة

  )31(جدول 

ومستوى الداللة تعزي " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  المسمى الوظيفيلمتغير 

درجات   المربعاتمجموع   مصدر التباين  المجا�ت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 مستوى الد�لة الد�لة

  النمط الديمقراطي

 38.191 3 114.572  بين المجموعات

0.313 

 

0.816 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 121.903 166 20235.922  داخل المجموعات

  169 20350.494  المجموع

  األوتوقراطيالنمط 

 25.097 3 75.290  المجموعاتبين 

0.243 

 

0.866 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 103.262 166 17141.534  داخل المجموعات

  169 17216.824  المجموع

 النمط الترسلي

 133.540 3 400.619  بين المجموعات
2.595 

 

0.054 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 51.457 166 8541.828  داخل المجموعات

  169 8942.447  المجموع

  3.88 ) =0.01(وعند مستوى د�لة ) 3،169(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.65) = 0.05(وعند مستوى د�لة  )3،169(الجدولية عند درجة حرية  ف

) 0.05(الجدولية عند مستوى د8لة " ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ

  .المسمى الوظيفيلمتغير  تعزي إحصائيةوجد فروق ذات د8لة � تأنه ، أي القياديةجميع اOنماط في 

بين متوسطات العاملين  إحصائيةويعزو الباحث نتيجة الفرض الثالث حيث ال توجد فروق ذات داللة 

التربية اقتناع جميع العاملين في وزارة إلى لمتغير المسمى الوظيفي للعاملين  تعزيلألنماط القيادية 

نماط القيادة لدى القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم أن النمط الديمقراطي هو أفضل أوالتعليم العالي ب
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ي للعاملين سواء كان مدير دائرة أو رئيس قسم أو رئيس شعبة أو العالي بغض النظر عن المسمى الوظيف

يادية التي يمارسها القادة العاملين في وزارة الق األنماطوضوح سلوك إلى يضًا إداري، ويعزو الباحث أ

ختالف مسمياتهم الوظيفية وانفتاح القادة العاملين في وزارة ملين على االتربية والتعليم العالي لجميع العا

   .التربية والتعليم العالي على جميع العاملين

  :وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالية

في تصورات العاملين للنمط  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  أظهرتالتي ) 2011، شاهين(دراسة 

  .لمتغير المسمى الوظيفي تعزي لدى المديرين الجدد في المدارس الحكومية بمحافظات غزةالسائد 

في تصورات العاملين  إحصائيةالتي كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة ) 2010، العرابيد(دراسة 

  .سمى الوظيفيلمتغير الم تعزيبمحافظات غزة  لمديري المدارس الثانويةدة السائد ط القيالنم

 في تصورات العاملين ألنماط إحصائيةال توجد فروق ذات داللة أنه التي بينت ) 2009، مغاري(دراسة 

  .المسمى الوظيفيلمتغير  تعزي لدى مديري التربية والتعليم بمحافظات غزةالقيادة 

في تصورات العاملين ألنماط  إحصائيةال توجد فروق داللة أنه التي بينت ) 2009األسطل، (دراسة 

  .المسمى الوظيفيلمتغير  تعزيالقيادة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة 

في تصورات العاملين  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة أنه التي بينت ) 2002، أبو حرب(دراسة 

  .سمى الوظيفيلمتغير الم تعزيفي محافظات غزة  مديري المدارس الثانويةلدى القيادة  ألنماط

سمى في تأثير الم ستعراضهاامن الدراسات السابقة التي تم  أيالدراسة الحالية مع هذا ولم تختلف نتائج 

  .للمفحوصين على استجاباتهم تجاه نمط القيادة السائد الوظيفي
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  : من فروض السؤال الرابع الفرض الرابع

بين متوسطات تقديرات العينة حول  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال : علىالفرض الرابع ينص 

 ،أقلسنوات ف5( عدد سنوات الخدمة لمتغير تعزي، بوزارة التربية والتعليم العالي القيادية التربوية األنماط

  )سنة 15من أكثرسنة،  15- 10سنوات،  10 - 5من 

  )32(جدول 

 تعزيومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  عدد سنوات الخدمةلمتغير 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجا�ت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 مستوى الد�لة الد�لة

  النمط الديمقراطي

 0.238 29.095 3 87.284  بين المجموعات

  

  

0.870 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 122.068 166 20263.210  داخل المجموعات

   169 20350.494  المجموع

  األوتوقراطيالنمط 

 0.236 24.390 3 73.171  بين المجموعات

  

  

0.871 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 103.275 166 17143.652  داخل المجموعات

   169 17216.824  المجموع

 النمط الترسلي

 2.543 130.964 3 392.891  بين المجموعات

  

  

0.058 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 51.503 166 8549.556  داخل المجموعات

   169 8942.447  المجموع

  3.88 ) =0.01(وعند مستوى د�لة ) 3،169(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.65) = 0.05(وعند مستوى د�لة  )3،169(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

في جميع األنماط اإلدارية ، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير عدد ) 0.05(

  .سنوات الخدمة
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الباحث نتيجة الفرض الرابع حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ويعزو 

العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي لنمط القيادة تعزي لمتغير سنوات الخدمة إلى اقتناع العاملين 

للقادة العاملين في وزارة  الجدد والقدامى ومتوسطي الخبرة بأن النمط الديمقراطي هو أفضل األنماط القيادية

التربية والتعليم العالي، ألن هذا النمط يتصف بالبعد اإلنساني واإلبتعاد عن التسلط ويحدد الواجبات 

والمسؤوليات، ويبتعد بالقادة عن النمطين الترسلي واألوتوقراطي قدر اإلمكان، ويعزو الباحث أيضًا ذلك 

يمارسها القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي لكثير إلى وضوح سلوكيات األنماط القيادية التي 

  .من العاملين على اختالف سنوات خدمتهم

  :وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالية

حيث كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصور العاملين ) 2012الجخلب، (دراسة 

متغير سنوات الخدمة للمديرين المساعدين في مدارس وكالة الغوث الدولية لألنماط القيادية تعزي ل

  .بمحافظات غزة

لعاملين للنمط التي بينت أن متغير سنوات الخدمة ليس له تأثير في تصور ا) 2011، شاهين(دراسة 

  .لدى المديرين الجدد في المدارس الحكومية بمحافظات غزةالقيادي السائد 

ت درجات حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا) 2010، العرابيد (دراسة 

  .في تصورهم للنمط القيادي السائد تعزي لمتغير سنوات الخدمةمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة 

للنمط  حيث بينت أن متغير سنوات الخدمة ليس له تأثير في تصور العاملين) 2009، مغاري(دراسة 

  .لدى مديري التربية والتعليم بمحافظات غزةالسائد  القيادي

حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ) 2009األسطل، (دراسة 

  .العاملين للنمط القيادي السائد لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة تعزي لمتغير سنوات الخدمة
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كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصور العاملين  حيث) 2008المخالفى، (دراسة 

لألنماط القيادية تعزي لمتغير سنوات الخدمة لمديري المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة 

  .صنعاء

حيث بينت أن متغير سنوات الخدمة ليس له تأثير في تصور العاملين للنمط ) 2009، فهيديال(دراسة 

  .إدارات التربية والتعليم بمحافظات تعز في الجمهورية اليمنيةالقيادي السائد في 

حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ) 2005، أبو جبل(دراسة 

  .تعزي لمتغير سنوات الخدمة لدى مديري المدارس العليا بمحافظات غزةلسائد يادي االعاملين للنمط الق

  :السؤال الخامسعرض ومناقشة نتائج 

فاعليــة اتخـاذ القــرار بــاختالف  هــل يوجـد اخــتالف فـي :يـنص الســؤال الخـامس مــن أسـئلة الدراســة علـى

ــوظيفيال -ؤهــل العلمــيالم -الجــنس(ة للدراســة المتغيــرات التصــنيفي ــدى ) ســنوات الخدمــة -مســمى ال ل

  ؟العاليمن وجه نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي 

  :عن هذا السؤال تحقق الباحث من أربع فروض كانت كما يليولإلجابة  

  : من فروض السؤال الخامس الفرض األول

بين متوسطات تقديرات العينة حول فاعلية  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : ينص الفرض األول على

  ).، أنثىرذك(تعزي لمتغير الجنس ، يم العالياتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعل

  :يوضح ذلك )33(والجدول  "T. test" ختباراالفرض قام الباحث باستخدام  للتحقق من صحة هذاو 
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  )33(جدول 

  )ذكور، إناث(لمتغير الجنس  تعزي ستبانةل	" ت"نحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات وا8

  المتوسط العدد الجنس المجاالت
االنحراف 
  المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

 مجال الشعور بالمشكلة
 0.545 4.383 22.672 131 ذكر

 

0.587 

 

غير دالة 
 4.625  22.231  39 أنثى إحصائياً 

مجال جمع البيانات 
 والمعلومات

 0.390 4.377 22.634 131 ذكر

 

0.697 

 

غير دالة 
 5.212  22.308  39 أنثى إحصائياً 

مجال وضع الحلول 

 والبدائل وتحديد انسبها

 1.132 4.111 22.481 131 ذكر

 

0.259 

 

غير دالة 
 4.951  21.590  39 أنثى إحصائياً 

 مجال مرحلة اتخاذ القرار
 0.925 4.552 22.595 131 ذكر

 

0.356 

 

غير دالة 
 4.723  21.821  39 أنثى إحصائياً 

مجال متابعة اتخاذ تنفيذ 

  القرار

 0.352 4.511 22.611 131 ذكر

 

0.725 

 

غير دالة 
 4.297  22.897  39 أنثى إحصائياً 

الدرجة الكلية التخاذ 

 القرار

 0.547 21.010 112.992 131 ذكر

 

0.585 

 

غير دالة 
  23.060  110.846 39 أنثى إحصائياً 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى د�لة ) 168(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى د�لة ) 168(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

في جميع المجاالت الجدولية " ت"من قيمة  أقلالمحسوبة " ت"قيمة أن  السابقيتضح من الجدول 

بين متوسطات استجابات العاملين  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة أنه والدرجة الكلية لالستبانة ، أي 

  ).ذكور، إناث(لمتغير الجنس تعزي  التخاذ القرار
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جراءات العمل في التأهيل وإ  الوزارة،ت في تكافؤ الجنسين من العاملين والعامالإلى ويعزو الباحث ذلك 

غلب القرارات في الوزارة تتعامل مع الجنسين بمساواة، فال أن أوظروفه واالمكانات المتاحة لهما، كما 

  .يوجد تمييز بين الجنسين في التعامل، بل هناك مساواة بين الجنسين في جميع ظروف العمل

  :التاليةوتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات 

في استجابات مدراء مكتب  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  أظهرتالتي ) 2011أبو عفش، (دراسة 

   .لمتغير الجنس تعزياألونروا بغزة نحو مدى مشاركتهم في اتخاذ القرارات 

في استجابات المعلمين نحو  إحصائيةالتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2007حرز اهللا، (دراسة 

  .لمتغير الجنس تعزيمدى مشاركتهم في اتخاذ القرارات في المدارس الثانوية بمحافظات غزة 

التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات اإلدارة العامة ) 2008عالم، (دراسة 

  للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القرار تعزي لمتغير الجنس

التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات مدراء المدارس ) 2004حمدان، (دراسة 

  الثانوية في فلسطين تعزي لمتغير الجنس

  :واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التالية

حيث أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات ) 2011النبيه، (دراسة 

  المفحوصين نحو درجة مشاركة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في اتخاذ القرار لصالح الذكور
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بين متوسطات استجابات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  أظهرتحيث ) 2009نزال، (دراسة 

 المفحوصين نحو درجة مشاركة مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة

   .ناثاإللصالح  الغربية في اتخاذ القرارات

عضاء الهيئة التدريسية في إحصائيًا بين أحيث بينت الدراسة وجود فروق دالة ) 2006مهنا، (دراسة 

  .الجامعات الفلسطينية نحو درجة مشاركتهم في اتخاذ القرارات لصالح الذكور

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات حيث أظهرت وجود فروق ذات ) 2006ابراهيم والقضاة، (دراسة 

  المفحوصين نحو درجة مشاركة مديري المدارس الثانوية بمحافظة عجلون في اتخاذ القرار لصالح الذكور

  : من فروض السؤال الخامس الفرض الثاني

بين متوسطات تقديرات العينة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال: علىالفرض الثاني ينص 
 لمتغير المؤهل العلمي تعزي، بوزارة التربية والتعليم العالي حول فاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية

  )بكالوريوس، دراسات عليا ،أقلدبلوم ف(
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  )34(جدول 

 تعزيومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  المؤهل العلميلمتغير 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجا�ت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 مستوى الد�لة الد�لة

 مجال الشعور بالمشكلة

 16.285 2 32.569  بين المجموعات
0.828 

 

0.439 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 19.659 167 3283.084  داخل المجموعات

  169 3315.653  المجموع

مجال جمع البيانات 

 والمعلومات

 40.248 2 80.495  بين المجموعات
1.951 

 

0.145 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 20.631 167 3445.416  داخل المجموعات

  169 3525.912  المجموع

مجال وضع الحلول 

 والبدائل وتحديد انسبها

 45.520 2 91.040  بين المجموعات
2.483 

 

0.087 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 18.329 167 3060.966  داخل المجموعات

  169 3152.006  المجموع

 مجال مرحلة اتخاذ القرار

 54.214 2 108.428  بين المجموعات
2.624 

 

0.076 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 20.664 167 3450.919  داخل المجموعات

  169 3559.347  المجموع

مجال متابعة اتخاذ تنفيذ 

 القرار

 49.583 2 99.166  بين المجموعات
2.548 

 

0.081 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 19.461 167 3250.039  داخل المجموعات

  169 3349.206  المجموع

 الكلية التخاذ القرارالدرجة 

 929.673 2 1859.346  بين المجموعات
2.046 

 

0.132 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 454.306 167 75869.154  داخل المجموعات

  169 77728.500  المجموع

  4.71 ) =0.01(وعند مستوى د�لة ) 2،169(الجدولية عند درجة حرية  ف
   3.04) = 0.05(وعند مستوى د�لة  )2،169(الجدولية عند درجة حرية  ف
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الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

في جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ) 0.05(

  .تغير المؤهل العلميمتوسطات استجابات العاملين التخاذ القرار تعزي لم

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العاملين باختالف مؤهالتهم العلمية يتبعون جهة رسمية واحدة ترسم لهم 

سياسات عامة يتم تنفيذها، وأيضًا تفهم العاملين ألهمية دورهم في المشاركة في اتخاذ القرار بغض النظر 

العملية التربوية وٕايمانهم بقدرتهم على التأثير فيها عن مؤهالتهم وايجابيتهم في ذلك كونهم مدخالت 

  .وحسن تسييرها

  :وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالية

في تصورات العاملين  إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة أنه التي بينت ) 2011عفش، أبو (دراسة 

  .لمتغير المؤهل العلمي تعزيبغزة  المشاركتهم في اتخاذ القرار في مكاتب األونرو 

في تصورات العاملين  إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة أنه التي بينت ) 2007حرز اهللا، (دراسة 

  .لمتغير المؤهل العلمي تعزيلمشاركتهم في اتخاذ القرار لدى المدارس الثانوية في محافظات غزة 

ئية في استجابات اإلدارة العامة التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصا) 2008عالم، (دراسة 

  للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القرار تعزي لمتغير المؤهل العلمي

التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات مدراء المدارس ) 2004حمدان، (دراسة 

  الثانوية في فلسطين تعزي لمتغير المؤهل العلمي

  : فت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التاليةواختل
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حيث أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات ) 2011النبيه، (دراسة 

المفحوصين نحو درجة مشاركة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في اتخاذ القرار لصالح المؤهل 

  .العلمي األقل

في تصورات مديري ومديرات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة أنه  ى أظهرتإل) 2009نزال، (دراسة 

لمتغير المؤهل العلمي لصالح  تعزيالمدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية 

  .البكالوريوس

عضاء الهيئة إحصائية في تصورات أتوجد فروق ذات داللة أنه بينت إلى ) 2006مهنا، (دراسة 

  .لمتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراه تعزي ةة في الجامعات الفلسطينيالتدريسي

حيث أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات ) 2006ابراهيم والقضاة، (دراسة 

المفحوصين نحو درجة مشاركة مديري المدارس الثانوية بمحافظة عجلون في اتخاذ القرار لصالح 

  العلياالدراسات 

  : من فروض السؤال الخامس الفرض الثالث

بين متوسطات تقديرات العينة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :علىالفرض الثالث ينص 

لمتغير المسمى  تعزي، بوزارة التربية والتعليم العالي حول فاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية

  )قسم، مدير دائرةإداري، رئيس شعبة، رئيس ( الوظيفي
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  )35(جدول 

 تعزيومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  المسمى الوظيفيلمتغير 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجا�ت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 مستوى الد�لة الد�لة

 بالمشكلةمجال الشعور 

 15.425 3 46.274  بين المجموعات
0.783 

 

0.505 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 19.695 166 3269.379  داخل المجموعات

  169 3315.653  المجموع

مجال جمع البيانات 

 والمعلومات

 24.897 3 74.692  بين المجموعات
1.198 

 

0.312 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 20.790 166 3451.220  داخل المجموعات

  169 3525.912  المجموع

مجال وضع الحلول 

 والبدائل وتحديد انسبها

 8.666 3 25.997  بين المجموعات
0.460 

 

0.710 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 18.831 166 3126.009  داخل المجموعات

  169 3152.006  المجموع

 مجال مرحلة اتخاذ القرار

 9.130 3 27.389  بين المجموعات
0.429 

 

0.732 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 21.277 166 3531.958  داخل المجموعات

  169 3559.347  المجموع

مجال متابعة اتخاذ تنفيذ 

 القرار

 31.916 3 95.749  بين المجموعات
1.628 

 

0.185 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 19.599 166 3253.457  داخل المجموعات

  169 3349.206  المجموع

 الدرجة الكلية التخاذ القرار

 407.556 3 1222.667  بين المجموعات
0.884 

 

0.451 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 460.879 166 76505.833  داخل المجموعات

  169 77728.500  المجموع

  3.88 ) =0.01(وعند مستوى د�لة ) 3،169(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.65) = 0.05(وعند مستوى د�لة  )3،169(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدولية عند مستوى د8لة " ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ

بين  إحصائيةوجد فروق ذات د8لة � تأنه ، أي جميع المجا8ت والدرجة الكلية لDستبانةفي ) 0.05(

  .المسمى الوظيفيلمتغير  تعزيالعاملين 8تخاذ القرار  متوسطات استجابات
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بين متوسطات تقديرات العاملين  إحصائيةويعزو نتيجة الفرض الثالث حيث ال توجد فروق ذات داللة 

وضوح عملية اتخاذ القرار وانفتاح القادة إلى لمتغير المسمى الوظيفي للعاملين  تعزيلعملية اتخاذ القرار 

شراكهم في يفية وإ وزارة التربية والتعليم العالي على جميع الموظفين بجميع مسمياتهم الوظالعاملين في 

شراك فئة معينة من على إ قتصارهم تفرده بعملية اتخاذ القرار أو اعملية اتخاذ القرار وفق قدراتهم وعد

  .العاملين

  :وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالية

في تصورات العاملين  إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة أنه التي بينت ) 2011أبو عفش، (دراسة 

  .لمتغير المسمى الوظيفي تعزيبغزة  المشاركتهم في اتخاذ القرار في مكاتب األونرو 

التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات اإلدارة العامة ) 2008عالم، (دراسة 

  ية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القرار تعزي لمتغير المسمى الوظيفيللترب

التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات مدراء المدارس ) 2004حمدان، (دراسة 

  الثانوية في فلسطين تعزي لمتغير المسكى الوظيفي

إحصائية في توجد فروق ذات داللة أنه بينت إلى ) 2006،مهنا(وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

 لمتغير المسمى الوظيفي لصالح تعزي ةعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينيتصورات أ

  .داريإكاديمي أ

المسمى من الدراسات السابقة التي تم استعراضها في تأثير  أيتختلف نتائج الدراسة الحالية مع هذا ولم 

  .اتخاذ القرارللمفحوصين على استجاباتهم تجاه  الوظيفي
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  : من فروض السؤال الخامس الفرض الرابع

بين متوسطات تقديرات العينة حول  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال : علىالفرض الرابع ينص 
 لمتغير عدد سنوات الخدمة تعزي، بوزارة التربية والتعليم العالي فاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية

  )سنة 15من أكثرسنة،  15- 10سنوات،  10 - 5من  ،أقلسنوات ف5(

  )36(جدول 

 تعزيومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  عدد سنوات الخدمةلمتغير 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجا�ت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 مستوى الد�لة الد�لة

 مجال الشعور بالمشكلة

 1.708 3 5.125  بين المجموعات
0.086 

 

0.968 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 19.943 166 3310.528  داخل المجموعات

  169 3315.653  المجموع

مجال جمع البيانات 
 والمعلومات

 3.470 3 10.410  بين المجموعات
0.164 

 

0.921 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 21.178 166 3515.501  داخل المجموعات

  169 3525.912  المجموع

مجال وضع الحلول 
 والبدائل وتحديد انسبها

 3.238 3 9.714  بين المجموعات
0.171 

 

0.916 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 18.929 166 3142.292  داخل المجموعات

  169 3152.006  المجموع

 مجال مرحلة اتخاذ القرار

 4.601 3 13.804  بين المجموعات
0.215 

 

0.886 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 21.359 166 3545.543  داخل المجموعات

  169 3559.347  المجموع

مجال متابعة اتخاذ تنفيذ 
 القرار

 2.030 3 6.090  بين المجموعات
0.101 

 

0.959 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 20.139 166 3343.116  داخل المجموعات

  169 3349.206  المجموع

غير دالة  0.955 0.109 50.965 3 152.895  بين المجموعات الدرجة الكلية التخاذ القرار
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 إحصائياً    467.323 166 77575.605  داخل المجموعات

  169 77728.500  المجموع

  3.88 ) =0.01(وعند مستوى د�لة ) 3،169(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.65) = 0.05(وعند مستوى د�لة  )3،169(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

لالستبانة ، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جميع المجاالت والدرجة الكلية ) 0.05(

   .متوسطات استجابات العاملين التخاذ القرار تعزي لمتغير عدد سنوات الخدمة

ويعزو الباحث نتيجة الفرض الرابع إلى انفتاح القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي على جميع 

خدمتهم، فالقادة بوزارة التربية والتعليم العالي يشركون العاملين في عملية العاملين بغض النظر عن مدة 

  .اتخاذ القرار وفق قدراتهم وليس وفق سنوات خدمتهم

  :وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالية

حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ) 2011أبو عفش، (دراسة 

العاملين للمشاركة في عملية اتخاذ القرار لدى مدراء مكتب األونروا بغزة تعزي لمتغير سنوات  درجات

  . الخدمة

حيث كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصور العاملين ) 2007حرز اهللا، (دراسة 

  .فظات غزةلعملية اتخاذ القرار تعزي لمتغير سنوات الخدمة لمديري المدارس الثانوية في محا

التي كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات العاملين نحو ) 2006مهنا، (دراسة 

  مشاركتهم في اتخاذ القرار ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزي لمتغير سنوات الخدمة 

في استجابات اإلدارة العامة التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ) 2008عالم، (دراسة 

  للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القرار تعزي لمتغير سنوات الخدمة
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التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات مدراء المدارس ) 2004حمدان، (دراسة 

  الثانوية في فلسطين تعزي لمتغير سنوات الخدمة

حيث كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة ) 2011النبيه، ( واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

احصائية في تصورات العاملين لعملية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة تعزي 

الدراسة عن حيث كشفت ) 2009نزال، (سنوات، و دراسة  5لمتغير سنوات الخدمة ولصالح ٌال من 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات العاملين لعملية اتخاذ القرار في المدارس الحكومية الثانوية 

  .سنوات 5في محافظات شمال الضفة الغربية تعزي لمتغير سنوات الخدمة ولصالح أقل من 
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  نتائج الدراسة

  : التاليعلى النحو  هيتوصلت الدراسة الحالية الى جملة من النتائج 

  نتائج األنماط القيادية : أوالً 

القادة العاملين في وزارة لدى  شيوعاً ظهرت نتائج الدراسة أن نمط القيادة الديمقراطي هو األكثر أ -1

كبيرة من قبل  وأن هناك موافقة%) 71.56(بمحافظات غزة بوزن نسبى  التربية والتعليم العالي

وأن  ،األوتوقراطي، ثم النمط الترسليأفراد العينة على فقرات نمط القيادة الديمقراطي، يليه النمط 

ونمط القيادة  الترسليهناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على فقرات نمط القيادة 

 .األوتوقراطي

 %) 58.7(سبي أظهرت نتائج الدراسة أن النمط الترسلي حصل على وزن ن -2

 % )57.75( أظهرت نتائج الدراسة أن النمط األوتوقراطي حصل على وزن نسبي  -3

وضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول  -4

 . األنماط القيادية التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى لمتغير الجنس

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول  وضحت الدراسة عدم وجود -5

 .األنماط القيادية التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي تعزي لمتغير المسمى الوظيفي

وضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول  -6

 .والتعليم العالي تعزي لمتغير المؤهل العلمي األنماط القيادية التربوية بوزارة التربية

وضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول  -7

 .األنماط القيادية التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي تعزي لمتغير سنوات الخدمة
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  خاذ القرارنتائج العالقة بين األنماط القيادية وفاعلية ات: ثانياً 

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين نمط القيادة الديمقراطي وعملية اتخاذ  -1

 ).0.69= ر(القرار 

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بين نمط القيادي الترسلي وعملية  -2

 )0.175= ر (اتخاذ القرار 

تباطية سالبة بين نمط القيادة األوتوقراطي وعملية اتخاذ أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ار  -3

 )- 0.422= ر (القرار 

 نتائج اتخاذ القرار: ثالثاً 

لعملية اتخاذ  القادة العاملين في وزارة التربية والتعليم العاليبينت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة  .1

لى ثالث ممارسات لمراحل ، وكانت أع%)75(بوزن نسبى " جيد"القرار وفق الطريقة العلمية 

، ومرحلة الشعور بالمشكلة %)75.59(مرحلة متابعة اتخاذ تنفيذ القرار بنسبة : اتخاذ القرار هي

 %).75.2(، ومرحلة جمع البيانات والمعلومات بنسبة %)75.24(بنسبة 

وبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول فاعلية  .2

 اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي تعزي لمتغير الجنس 

وبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول فاعلية  .3

 .اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي تعزي لمتغير المسمى الوظيفي

وبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول فاعلية  .4

 .المؤهل العلمياتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي تعزي لمتغير 
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وبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول فاعلية  .5

  .اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي تعزي لمتغير سنوات الخدمة
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  وصيات الدراسةت

 إلىبعض التوصيات التي تهدف  ييعرض الباحث فيما يل ها الدراسة،ضوء النتائج التي توصلت إلي يف

القيادية التربوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم  األنماطمعرفة 

  غزة  – العالي

  :التوصيات الخاصة باألنماط القيادية

 ين لوظائف القيادة التربويةوضع معايير ثابتة للكفاءة والمهنية عند إختيار المرشح -1

العمل على إطالع القادة التربويين بنتائج الدراسات النظرية والميدانية التي تؤكد على العالقة  -2

 .اإليجابية بين األنماط القيادية وفاعلية اتخاذ القرار

 .لى تعزيز نمط القيادة الديمقراطيالعمل ع -3

والنمط األوتوقراطي ما أمكن ذلك، ويتم هذا من ن للنمط الترسلي يالحد من ممارسة القادة التربوي -4

خالل التأكيد عليهم بالمضي قدمًا في ممارسة نمط القيادة الديمقراطي الرتباطه اإليجابي بعملية 

 .اتخاذ القرار الرشيد

 .التركيز على الحاق العاملين كقيادات تربويين ببرامج تدريب متقدمة -5

 . لالستفادة والتسهيل الميداني  قارير إداريةبحوث وت حث القادة التربويين على إجراء -6

زيادة درجة الفعالية رة قيام القادة بتشكيل فرق عمل وتبادل الخبرات والمعلومات، وذلك لضرو  -7

 والحد من البيروقراطية
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ضرورة أن تقوم القيادات التربوية بعمل استطالع دوري آلراء العالمين حول طريقة أداء المؤسسة  -8

 .يادة والعاملين والعالقة بين الق

اختيار الكفاءات القيادية المناسبة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويتم ذلك من  -9

خالل اتباع وزارة التربية والتعليم العالي لمستويات الكفاءة المهنية عند الترشيح لوظائف القيادة 

 .التربوية

يتم ذلك من خالل اتاحة الفرصة ب القادة التربويين مزيدًا من الخبرات القيادية و اكسا - 10

 .أمامهم لتبادل الخبرات مع نظرائهم في الدول المجاورة والدول المتقدمة

 اتخاذ القرار التوصيات الخاصة

التأكيد على أهمية اتخاذ القرار وفق الطريقة العلمية الصحيحة ويتم ذلك من خالل التواصل البناء  -1

 وٕاشراكهم في عملية اتخاذ القرارات والمستمر بين القادة التربويين والعاملين

ضرورة تفعيل المشاركة الوظيفية لدى العاملين بوزارة التربية والتعليم بعيدًا عن المركزية في اتخاذ  -2

 .القرار

نمية قدرات القادة التربويين الفنية، وخاصة في مجال اتخاذ القرار من خالل دورات متقدمة ت -3

 ك لتبادل الخبرات ونقل التجارب وصقل الكفاءة المهنية لهموورش عمل ولقاءات تربوية بينهم، وذل

تشجيع العمل بروح الفريق ودعم األنشطة التعاونية والتشاركية على مستوى الوزارة، وٕاعطاء القدوة  -4

الحسنة في التواضع واالحترام المتبادل والعالقات اإلنسانية الطيبة واالنتماء والمسؤولية الفردية 

 .لمستوياتوالجماعية في كل ا
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إعطاء مساحة أوسع من الالمركزية وتفويض الصالحيات للقادة والعاملين كل في مجال عمله مع  -5

 .توفير نظام متابعة ومحاسبة يقوم على الوضوح والعدالة والمهنية

تشجيع العاملين على اإلبداع واإلبتكار والتنافس في الخير ورفع الروح المعنوية لكافة العاملين في  -6

ربية والتعليم من خالل توفير نظام للحوافز والمكافآت التشجيعبة المادية والمعنوية مجال الت

 .ومسابقات الموظف المثالي وغيرها

  

  

  

  

  

  

  

  



199  

 

  مقترحات حول الدراسات المستقبلية

  :في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات فإن الباحث يقترح إجراء الدراسات اآلتية

 القيادة على العملية التعليميةتأثير نمط  .1

 المعوقات التي تؤثر على فاعلية اتخاذ القرار الرشيد .2

تصميم برامج تدريبية لتطوير أداء القادة التربويين في مجاالت أنماط القيادة التربوية الحديثة،  .3

 وكذلك دورات تدريبية لتنمية مهارة فن القيادة واتخاذ القرار

 أداء العاملين أثر القيادة الديمقراطية على .4

 .العوامل المؤثرة في أنماط السلوك القيادي لدى القيادات التربوية .5
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  .للطباعة والنشر

  

  .دار الفكر للطباعة والنشر: عمان. تطبيقات ومفاهيم في االشراف التربوي). 2001.(البدري، طارق

  .دار وائل للنشر: عمان. عمالدارة األإأساسيات : اإلدارة). 2001.(، سعاديبرنوط

 .دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة. التعليمية والمدرسية اإلدارة). 2001.(البوهي، فاروق

  .دار الفكر ناشرون وموزعون :عمان. اإلداريةنظم ودعم اتخاذ القرارات  ).2011.(تعلب، سيد

 .دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت. إدارة األعمال). 1986.(توفيق، جميل

  .مطابع الدار: مصر. ستراتيجيةالقيادة اإل). 2012.(جاد الرب، سيد

. األنماط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري باستخدام نظرية الشبكة اإلدارية). 2005.(جبرة، محمد
  .السعودية: كلية التربية، جامعة أم القرى. قسم اإلدارة التربويةوالتخطيط. رسالة ماجستير غير منشورة
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  .الراتب للنشر والتوزيعدار : لبنان. هل يولدون؟ أم يصنعون -القادة). 1999.(جعلوك، محمد

مؤسسة حورس الدولية للنشر : اإلسكندرية. والتنظيم اإلداري اإلدارة). 2004.(جمال الدين، سامي
  .والتوزيع

 

  المسيرة للنشر والتوزيعدار : عمان. 2ط. علم وتطبيق اإلدارة). 2001.(جاداهللا، جميلةو  ،جيوس، محمدال

مجلس  موظفيالقيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجه نظر  نماطاأل ). 2008.(جميلي، مطرال
جامعة نايف العربية  ،كلية الدراسات العليا ،داريةقسم العلوم اإل. جستير غير منشورةرسالة ما. الشورى
  .السعودية: األمنيةللعلوم 

 

وجهة نظر مديري زمات المدرسية من إدارة األ أساليب اتخاذ القرار في ). 2010.(جهني، عبد اهللال
جامعة الملك ، كلية التربية، قسم اإلدارة التربوية. ر منشورةرسالة ماجستير غي. المدارس بمحافظة ينبع

  .جدة: عبد العزيز
دار : عمان. هيكلة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية: العامة اإلدارة). 2000.(حديد، محمد

  .الشروق للنشر والتوزيع
  

  .دار البداية ناشرون وموزعون: عمان. دارة الموارد البشريةإ). 2012.(الحربري، محمد

  .دار المناهج: عمان. مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية). 2007.(الحريري، رافدة

  .للنشردار زهران : عمان. سلوك األفراد في المنظمات. السلوك التنظيمي). 1997.(حريم، حسين

دار قباء للطباعة : القاهرة. إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين). 2001.(حسن، أمين
  .والنشر والتوزيع

 

  .للنشر والتوزيع الكنديدار : عمان .أساسيات ونظريات ومفاهيم –القيادة ). 2004.(حسن، ماهر

  .مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية. العامة اإلدارةعلم ). 1982.(الحلو، ماجد

 .إثراء للنشر والتوزيع: عمان. دارة األعمالمبادئ إ). 2008.(حمود، خضير، واللوزي، موسى

. اإلداريةالوظائف والممارسات  –عمال دارة منظمات األإأساسيات ).2006.(حنفي، عبد الغفار
  .الدار الجامعية: سكندريةاإل

 المدارس الثانوية في اتخاذ القرارات وعالقتهم برضاهممدى مشاركة معلمي ).2007.(حرز اهللا، أشرف
   .غزة: اإلسالميةالجامعة  ،كلية التربية، التربية أصولقسم . رسالة ماجستير غير منشورة. الوظيفي
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رسالة . والقدرة على اتخاذ القرار لدى ضباط الشرطة الفلسطينية نفعالاال  اتزان).2010.(حمدان، محمد
  .غزة: اإلسالميةالجامعة  ،كلية التربية ،قسم علم النفس .ماجستير غير منشورة

  

. مدخل حل المشكلة وصنع القرار التربوي في المدرسة الثانوية في فلسطين). 2004.(حمدان، فيصل
  غزة: جامعة األقصى. رسالة دكتوراه

 

الفلسطينية في النمط القيادي السائد لدى المدراء في المنظمات الحكومية ).2004.(خطيب، مازنال
  .غزة: اإلسالميةالجامعة  ،كلية التجارة ،األعمال إدارةقسم . رسالة ماجستير غير منشورة. محافظات غزة

 

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. قراءات معاصرة. ستراتيجيالفكر اإل ).2008.(خفاجي، نعمةال

 .دار الثقافة للنشر: عمان. اإلداريةالمدرسية والقيادة  اإلدارةتطوير ). 2009.(الخواجا، عبد الفتاح

  .مركز بحوث شرطة الشارقة. ستراتيجيةخصائص القيادة اإل). 2006.(درويش، عبد الكريم

  .مكتبة عين شمس: القاهرة. بحوث العمليات واتخاذ القرارات). 2012.(الدش، عفاف

  .الرواد للنشر والتوزيع: عمان. التربوية اإلدارةالعامة و  اإلدارة). 2009.(الدعيلج، إبراهيم

دار : عمان. عمالاألوظائف وعمليات منظمات . عمالمبادئ إدارة األ). 2010.(الدوري، زكريا، وآخرون
  .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

 

 .والتوزيع ردار المسيرة للنش: عمان. السلوك التنظيمي ).2011.(ديري، زاهد

عبد القادر عبد القادر، . ترجمة. المبادئ والتطبيقات الحديثة: اإلدارةأساسيات ). 1992.(يديسلر، جار 
  .دار المريخ للنشر: الرياض. درويش. يومرع

  

  . المطبعة الكلية: مصر. مختار الصحاح). هــ1329.(الرازي، محمد

  .وموزعوندار البداية ناشرون : عمان. التربوية في القطاع المدرسي اإلدارة). 2011.(راغب، راغب

  .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع: عمان. المدرسية اإلدارةتطوير ). 2008.(ربيع، هادي

 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع: عمان. المدير المدرسي الناجح). 2006.(ربيع، هادي

مكتبة المجتمع  :عمان. السلوك التنظيمي في المنظمات).2011.(عزام، زكريالة، عبد الرازق، و حرحاال
  .العربي للنشر والتوزيع
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رسالة ماجستير . األمنيةنظم المعلومات الحاسوبية في عملية اتخاذ القرارات ). 2000.(رشيدي، علىال
  .الرياض: األمنيةدارية، معهد الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم العلوم اإلقسم . غير منشورة

 

. الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة فيعالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين ). 2010.(رقب، أحمدال
  .غزة: األزهرجامعة  ،داريةقتصاد والعلوم اإلاألعمال، كلية اال إدارةقسم . رسالة ماجستير غير منشورة

 

 .العلمية للنشر والتوزيع يدار اليازور : عمان. اإلدارةوظائف ). 2009.(زيارة، فريد

  .مؤسسة الحوار المتمدن: العراق. في جوهر العملية القيادية). 2007.(سالم، أحمد

 .دار نهضة الشرق: القاهرة. خالد ،الشقري. ترجمة. المدير المبتدئ). 2001.(ستراوب، جوزيف

  .دار صنعاء للنشر والتوزيع: عمان. مفاهيم وآفاق - ة التربويةدالقيا). 2012.(سعود، راتب

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان. الفعالة اإلداريةالقيادة ). 2010.(سكارنة، باللال

 .والتوزيع دار المسيرة للنشر: عمان .في تطوير الذات اإلدارية المهارات. )2009.(سكارنة، باللال

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان .التطوير التنظيمي واإلداري ).2009.(سكارنة، باللال

  .جرير مكتبة: السعودية. 2ط .صناعة القائد). 2003.(باشراحيل، فيصلسويدان، طارق، و ال

دارات خاذ القرار لدى عينة من مديري اإلأساليب التفكير وعالقتها بات ).2001.(السبيعي، علي
: القرىم أ، جامعة كلية التربية ،قسم علم النفس. رسالة ماجستير غير منشورة. الحكومية بمحافظة جدة

  .السعودية
 

رسالة . األمنيةجهزة في اتخاذ القرارات في األدارية دور نظم االتصاالت اإل). 2003.(سبيعي، هزاعال
: األمنيةدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم قسم العلوم اإل. جستير غير منشورةما

  .الرياض
 .المركز القومي للنشر: عمان. ساسيةاإلدارة المبادئ األ). 2001.(إبراهيمشامي، لبنان، ونينو، ال

  .دار الفرقان: عمان. التطبيقات - وظائف -مفاهيم -الحديثة اإلدارة). 1993.(شاويش، مصطفى
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درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس الحكومية ). 2011.(شاهين، عبير

كلية . قسم أصول التربية. رسالة ماجستير غير منشورة. يتهابمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنم

 فزة: التربية، الجامعة اإلسالمية

 يدار اليازور : عمان. دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات .)2011.(شوابكة، عدنانال
  .العلمية للنشر والتوزيع

  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. 6ط. كيف تكتب بحثًا أو رسالة). 1968.( شلبي، أحمد
  

كاديميين داريين األ أنماط االتصال لدى اإلالسلوك القيادي و  أنماطالعالقة بين ). 2008.(شحادة، رائف
قسم . غير منشورةماجستير رسالة . التدريس في الجامعات الفلسطينية أعضاء هيئةمن وجهة نظر 

  .نابلس: جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،التربية دارةاإل
 

مارة إالوظيفي من وجه نظر العاملين في  داءالقيادية وعالقتها باأل نماطاأل ). 2004.(شريف، طاللال
دارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم قسم العلوم اإل. شورةرسالة ماجستير غير من. مكة

  . الرياض: األمنية
  

رسالة . ثره على الفعالية االنتاجية للمرؤوسينأدارية و سلوب القيادة اإلأ ).2008.(سميرةصالحي، ال
  الجزائر: كلية العلوم االقتصادية، جامعة الحاج لخضر ،قسم تنظيم الموارد البشرية. ماجستير غير منشورة

 

على المناخ المدرسي أثر النمط القيادي لمديرة المدرسة الثانوية ومساعدتها ).1995.(صائغ، مواهبال
التربوية  دارةقسم اإل. رسالة ماجستير غير منشورة. من وجه نظر المعلمات بمدارس مكة للبنات

  .السعودية: م القرىأ، جامعة كلية التربية ،والتخطيط
  

 .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي: الواليات المتحدة. 2ط. دليل التدريب القيادي). 1995.(طالب، هشامال

 .منيةجامعة نايف العربية للعلوم األ: ضالريا. خالق القياديةاأل ).2010.(طراونة، تحسينال

 .دار البداية ناشرون وموزعون: عمان. شراف الفعال للمدراءاإل ).2011.(طراونة، عمرال

  .دار صفاء للنشر: عمان. سلوب كمي تحليليأنظرية اتخاذ القرارات ). 2010.(طعمة، حسن

 .دار صفاء للنشر: عمان .والتخطيط اإلدارةنماذج وأساليب كمية في ). 2008.(طعمة، حسن

  .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. 2ط. التربوية في السلوك التنظيمي اإلدارة). 1997.(طويل، هانيال
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. داريةبداعاتهم اإلإ دية للمديرين على رضى العاملين و القيا نماطثر األ أ ).2000.(طحان، عبد الرازقال
  ردناأل: ، جامعة اليرموكداريةاألعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإل إدارةقسم . رسالة ماجستير غير منشورة

  

 .دار الشروق: عمان. المدرسية الحديثة اإلدارة). 2010.(عابدين، محمد

  .ناشرون وموزعوندار الفكر : عمان. التطوير التنظيمي ).2010.(نديل ، عالءقعامر، سامح، و 

  .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. 2ط. عمالاإلدارة واأل). 2008.(العامري، صالح، والغالبي، طاهر

درجة ممارسة القيادات التربوية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين ). 2008.(عالم، خالد
كلية التربية، . قسم اإلدارة التربوية. منشورةرسالة ماجستير غير . بالعاصمة المقدسة لعلمية اتخاذ القرار

  .السعودية: جامعة أم القرى
  

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان .عمال وفق منظور معاصرإدارة األ). 2011.(عباس، أنس

  .والتوزيع دار وائل للنشر: عمان. داء المتميزبتكارية واألالقيادة اال ).2004.(عباس، سهيلة

  .ثراء للنشر والتوزيعإدار : عمان. عمالاإلدارية على المال واألالرقابة  ).2008.(يعباس، عل

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان .اإلدارة أساسيات علم). 2004.(يعباس، عل

 .الدار الجامعية: اإلسكندرية. السلوك الفعال في المنظمات). 2004.(عبد الباقي، صالح

دار النهضة : القاهرة. ودورها في صنع القرار اإلداريةالقيادة ). 1995.(عبد الحميد، عبد العظيم
  .العربية

مركز تطوير الدراسات العليا : جامعة القاهرة. حل المشاكل وصنع القرار). 2007.(عبد الرحيم، محمد
  .والبحوث في العلوم الهندسية

 

  .المريخ للنشر دار: الرياض. المبادئ والتطبيقات الحديثة-اإلدارةأساسيات ). 1992.(عبد القادر، محمد

: الجزائر. أنماط القيادة وفاعلية صنع القرار بالمؤسسة). 2003.(عبد الناصر، موسى، ووسيلة، واعر

  .جامعة بسكرة

  والتوزيعالدار العلمية للنشر : عمان. مفاهيمه وأساليبه-اإلشراف التربوي). 2002.(عبد الهادي، جودت
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دار الفكر : القاهرة. صول العامةاأل: ر اإلداري واإلسالمي المقارنالفك). 1983.(عبد الهادي، حمدي
  .العربي

  

 .دار الشروق للنشر: عمان. اإلداريةدور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات ). 2010.(عبوى، زيد

  .دار البداية ناشرون وموزعون: عمان. اإلداريةالقيادة ودورها في العملية ). 2008.(عبوى، زيد

 دار المسيرة: عمان .والتنمية البشرية اإلداريةالحديثة في القيادة  التجاهاتا). 2008(.عجمي، محمدال
  .والطباعة للنشر والتوزيع

  

دار المسيرة للنشر : عمان. النظرية والتطبيق. والتخطيط التربوي اإلدارة). 2008.(العجمي، محمد
  . والتوزيع والطباعة

 

 .والتوزيع ردار الفكر للطباعة والنش: عمان .التربوية المعاصرة اإلدارة .)2001.(يعريفج، سام

  .مهارات القيادة وصفات القائد .)2002.(أحمدعساف، ال

معهد اإلدارة : مسقط .بداع اإلداري في المنظمات المعاصرةمقومات اإل). 1981.(عساف، عبد المعطي
 .العامة
دار : عمان. 3ط. أصولها وتطبيقاتها: التربوي شرافاإلدارة التعليمية واإل). 2008.(، جودتيعطو 

  .الثقافة للنشر والتوزيع
  

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. المدرسية الحديثة اإلدارة). 2004.(عطوي، جودت
 

  .للنشر والتوزيعالعلمية  يدار اليازور : عمان. اإلداريةالقيادة  ).2010.(عالقي، بشيرال

  .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان. الحديثة نظريات ومفاهيم اإلدارة). 2008.(العالقي، بشير

مكتبة دار جدة : جدة. 9ط. اإلداريةدراسة تحليلية للوظائف والقرارات  اإلدارة). 2000.(عالقي، مدني
  .والتوزيعللنشر 

 

  .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان. اإلداريةالعمليات ). 2010.(عليان، ربحي

  .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان. المعاصرة اإلدارةأسس ). 2007.(عليان، ربحي

 .دار اليازوري للنشر والتوزيع: عمان .دارة مركز التعلمإ). 2002.(عليان، ربحي، و سالمة عبد الحافظ
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 .بتراك للنشر والتوزيعا: القاهرة .تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد). 2001.(عليوة، السيد

  .دار وائل للنشر: عمان. 3ط. عمالالسلوك التنظيمي في منظمات األ). 2005.(عميان، محمودال

 .للنشردار وائل : عمان. 2ط. عمالالسلوك التنظيمي في منظمات األ). 2004.(العميان، محمود

دار صفاء : عمان .عمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرةدارة األإ ).2012.(عواد، فتحي
  .للنشر

 

  .دار حامد: عمان. التربوية اإلدارةالقيادة والدافعية في ). 2006.(يعياصرة، عل

رسالة ماجستير غير . األمنيةجهزة عالقة الثقافة القيادية باتخاذ القرار في األ ).1999.(عتيبي، بشرال
  .السعودية: األمنيةأكاديمية نايف العربية للعلوم  ،معهد الدراسات العليا ،قسم العلوم الشرطية. منشورة
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  )1(ملحق رقم 

  طلب تحكيم استبانة

  حفظه  اهللا ........................................... :.الدكتورسعادة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،، 

   -:تحية طيبة وبعد

  الموضوع تحكيم استبانة

نماط القيادية التربوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار األ( بصدد تطبيق دراسة بعنوان  ىنأن بإفادتكمأتشرف 

، وذلك ضمن متطلبات الحصول على  ) غزة –وزارة التربية والتعليم العالي  من وجه نظر العاملين في

درجة الماجستير في إدارة الدولة من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بالمشاركة مع جامعة 

  بغزة  –األقصى 

لرغبة الباحث في لذا فإنه يسعدني أن أضع بين يدي سعادتكم هذه االستبانة لمشاركتكم في تحكيمها ، و 

االستنارة برأيكم ، فإنه يرجى التكرم بوضع مالحظاتكم وأفكاركم وتوجيهاتكم وفق استمارة التحكيم المرفقة ، 

  .كما يرجو التكرم بوضع أي تعديالت ترونها مناسبة على االستبانة

  شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

  سفيان عطية الطيبي / الباحث 

   0599424006/ جوال                                                                            
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  )2(ملحق رقم 

 قائمة بأسماء المحكمين

  فترة التحكيم  التخصص  مكان العمل  سماال  م

أكاديمية اإلدارة والسياسة   محمود العجرمي. د  1

  للدراسات العليا

عميد أكاديمية اإلدارة 

  والسياسة للدراسات العليا

  4/10/2012الى29/9/2012

أكاديمية اإلدارة والسياسة   المشهراويأحمد . د  2

  للدراسات العليا

  4/10/2012الى29/9/2012  إدارة أعمال

  4/10/2012الى29/9/2012  تربية وطرق تدريس  وزارة التربية والتعليم  خليفةعلى . د  3

  4/10/2012الى29/9/2012  العليارئيس قسم الدراسات   الجامعة االسالمية  محمود الرنتيسي. د  4

  4/10/2012الى29/9/2012  أصول تربية  زهرجامعة األ  أغا محمد. د  5

  4/10/2012الى29/9/2012  شريعة واصول دين  سالميةالجامعة اإل  عودةأحمد . د  6

  4/10/2012الى29/9/2012  صحة عامة  بو ديسجامعة القدس أ  عابديحبى . د  7

  4/10/2012الى29/9/2012  ستراتيجيتخطيط إ  نقاذ الطفل مؤسسة إ  وليد موسى. د  8

  4/10/2012الى29/9/2012  إدارة أعمال  وزارة الثقافة  الشريفمحمد . د  9

  4/10/2012الى29/9/2012  ماجستير علم نفس  زهرجامعة األ  بو دوابهمحمد أ. أ  10

  4/10/2012الى29/9/2012  ماجستير صحة عامة  وزارة الصحة  الطيبي خالد. أ  11
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  )3(ملحق رقم 

  اإلستبانة بصورتها األولية

  معلومات عامة : أوًال 

 المسمى الوظيفي  - 1

 مدير دائرة            رئيس قسم          رئيس شعبة            أخرى              

 المؤهل العلمي  - 2

 بكالوريوس          دبلوم                   ثانوية عامة واقل منها       دراسات عليا           

 سنوات الخبرة  - 3

  سنوات  10سنوات                أكثر من  10 –  6سنوات فأقل                        5
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   -:فقرات االستبانة : ثانيًا 

  االنماط القيادية : االستبانة االولى 

  -:النمط الديمقراطي   - أ

تقوم على مبدأ المشاركة وتفويض السلطات ، فالقائد الديمقراطي يتفاعل مع افراد الجماعة ويشركهم 

  في عملية اتخاذ القرارات 

  الفقرة  ت
  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة

  التعديل المناسب
  غير منتمية  منتمية  غير واضحة  واضحة

            وقدرات املرؤوسنييسعى للتعرف عىل �ارات   1

            ييرس للمرؤوسني سـبل االتصال به بطريقة سه�  2

            يد ادارة النقاشات بصورة سلسةجي   3

            ضع آلية لتنسـيق العملي  4

            يعمل عىل تمنية املرؤوسني لرفع مسـتوى ٔاداهئم  5

            منى  التفكري إالبداعي @ى املرؤوسنيي   6

            يف ختطيط العمل رؤوسنييرشك القائد امل  7

            يف املناسـبات PجNعية رؤوسنييشارك القائد امل  8

            ئد العمل بروح امجلاعةيشجع القا  9

            سمح القائد بتبادل Pفاكري   10

            توقع القائد مشYت العملي   11

            عزو جناح العمل جلهود املرؤوسني معهي  12

            تفويض بعض صالحياتهمن القائد ميانع  ال  13

            كثريا من التغذية الراجعة مرؤوسنييوفر القائد لل  14

بتعاون مع اiمتع املدين يف حل بعض املشYت اليت   15
            تواجه العمل
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16  lيدمع القائد املرؤوسني معنو            

            يل القائد oن يكون مرn مع املرؤوسنيمي   17

            القائد بني صالحيات وقدرات املرؤوسنيوازن ي  18

            @يه القدرة عىل تقيمي اقرتاحات العاملني  19

            يساعد املرؤوسني اجلدد عىل التوافق مع العمل  20

  - :النمط األوتوقراطي   -  ب

يتميز بمحاولة تركيز السلطات والصالحيات في يده وينفرد القائد في هذا النط بوظيفة اتخاذ القرارات 

  ووضع السياسات والخطط دون مشاركة من مرؤوسيه او حتى استشارتهم في ذلك 

  الفقرة  ت
  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة

  التعديل المناسب
  غير منتمية  منتمية  غير واضحة  واضحة

            يوجه املرؤوسني oٔالوامر املبارشة  1

            ال هيمت oقرتاحات املرؤوسني  2

            يتخذ القرارات الهامة بنفسه  3

            يترسع ىف احلمك عىل املشYت  4

            يسـتخدم ٔاساليب العقاب والرتهيب ىف ادارة العمل  5

            ال يسعى لكسب ثقة املرؤوسني والتأثري فهيم  6

            يباىل بروح العمل امجلاعى بني املرؤوسنيال   7

            يتخذ القائد القرار الهناىئ ىف ٔاى مشلكة  8

            يتقيد القائد حرفيا oالنظمة والتعل�ت  9

            ال يقدر فائدة املناقشة ويعتربها مضيعة للوقت  10

يفضل عدم اعطاء هامش كبري من احلرlت   11
            للمرؤوسني

            القائد من تطور اداء املرؤوسنيحيد   12

حيرص القائد عىل أن يكون هو املتحدث الرمسى oمس   13
            املرؤوسني
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يقىض القائد حزيا من وقته يف مناقشة تفصيالت   14
            مشYت العمل

يعمتد القائد عىل اسلوب Pمر والهنـى يف تعام� مع   15
            املرؤوسني

            استشارة املرؤوسنييترصف القائد دون   16

            ال يراعى قدرات املرؤوسني عند توزيع �امت العمل  17

            ينفرد القائد يف وضع خطط العمل  18

            ال هيمت القائد بتحقيق التعاون بني املرؤوسني  19

            ميارس همينة خشصية عىل املرؤوسني  20

   -:النمط الترسلى   -  ت

يقوم هذا النمط من القيادة على اعطاء الفرد الحرية الكاملة ليفعل ما يشاء وفيها يتنازل القائد 

لمرؤوسيه عن سلطة اتخاذ القرارات ، ويصبح القائد في حكم المستشار ال يمارس اية سلطة على 

  المرؤوسين وال يؤثر فيهم 

  الفقرة  ت
  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة

  التعديل المناسب
  غير منتمية  منتمية  غير واضحة  واضحة

            ال يتسبب غياب القائد يف اعاقة العمل   1

            يغفل القائد ميول املرؤوسني واجتاهاهتم  2

            يهترب القائد من مواجه مشYت العمل   3

يتجنب القائد التدخل يف حل الزناعات بني   4
  املرؤوسني

          

            Pدارية للمرؤوسنييفوض القائد لك صالحياته   5

يعطى القائد املرؤوسني اسـتقاللية مفرطة يف ممارسة   6
  �ا�م

          

يتقبل القائد اى تغيري يقرتحه املرؤوسني يف اسلوب   7
  العمل

          

يسمح القائد للمجموعة العام� بتحديد مدى تقد�ا يف   8
  اجناز العمل 
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يسمح القائد oالجهتاد الشخيص للمرؤوسني يف حل   9
  املشYت 

          

يرتك القائد للمرؤوسني الواجبات اليت تتناسب   10
  وقدراهتم

          

            يرتدد القائد عادة ىف اختاذ القرار  11

            يتساهل القائد مع املرؤوسـمي املقرصين ىف اعامهلم   12

            يعتقد القائد ان Pدارة @هيا حلول جاهزة   13

            يتأثر القائد عادة برغبات املرؤوسني  14

يوافق القائد عىل Pساليب اليت خيتارها املرؤوسني   15
  ٕالجناز اعامهلم 

          

            يشعر املرؤوسني oالسـتقاللية التامة   16

            للمرؤوسنيينحرص دوره ىف تقدمي مصادر دامعة فقط   17

يتبع سـياسة الباب املفتوح دون اسـتعداد لالسـNع   18
  للمشYت 

          

يعمتد عىل املرؤوسني لكيًا ىف حتقيق Pهداف دون   19
  توجيه منه

          

يوجه املرؤوسني بطريقة غري مبارشة من خالل   20
  Pدالء oملالحظات 
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  اتخاذ القرار : االستبانة الثانية 

استبانة لتحديد مدى ممارسة القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم لمراحل اتخاذ القرار من وجه نظر 
  العاملين في الوزارة 

  الفقرة  ت
  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة

  التعديل المناسب
  غير منتمية  منتمية  غير واضحة  واضحة

            مجال مرحلة اتخاذ القرار: أوًال 

            ميت¿ العديد من البدائل املناسـبة ىف قراراته  1

            يراعى اماكنبات العاملني عند اختاذ القرار  2

يشارك ٔاحصاب Pختصاص من العاملني ىف اختاذ   3
            القرار

يفرتض الصعوoت الىت ممكن ان حتد من حتقيق   4
            Pهداف

حتقيق اهداف املؤسسة عن العالقات يرحج   5
            الشخصية

            يتعامل مع قضاl العمل مبوضوعية  6

            يراعى القوانني وPنظمة عند اختاذ اى قرار  7

  الفقرة  ت
  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة

  التعديل المناسب
  غير منتمية  منتمية  غير واضحة  واضحة

            القرارمجال متابعة تنفيذ :  ثانيًا 

            يتابع خطوات تنفيذ القرارات املتخذة  1

يعمل عىل ان سري تنفيذ القرار مضن اخلطوات   2
            الصحيحة

            يراعى اختيار الوقت املناسب لتنفيذ القرار  3

            حيدد اجلهات اليت تقوم بعملية تنفيذ القرار  4

            خيتار انسب البدائل املقرتحة  5

            خطة لتنفيذ القراريضع   6

            يصوغ القرار بصورة واحضة  7
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  الفقرة  ت
  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة

  التعديل المناسب
  غير منتمية  منتمية  غير واضحة  واضحة

            مجال الشعور بالمشكلة: ثالثًا 

            @يه قدرة عىل تلمس املشالك يف العمل  1

            بعد قراراتهيضع اهداف قاب� للتحقيق   2

            يتعامل مع املشالك بصورة شام� ومنطقية  3

            يسـتطيع تصنيف املشالك بصورة مناسـبة  4

            يتعامل مع املشالك كنتاج للعمل  5

            يواجه املشYت بقرارات مناسـبة  6

            يعمل عىل معرفة جذور وتبعيات اى مشلكة  7

            املشلكةيكون جحم القرار حسب جحم   8

  

  

  

            

  الفقرة  ت
  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة

  التعديل المناسب
  غير منتمية  منتمية  غير واضحة  واضحة

            مجال جمع البيانات والمعلومات: رابعًا 

حيتفظ oملعلومات بصورة تسهل اسـتخدا�ا عند اختاذ   1
            القرار

            البياnت واملعلومات الالزمةيشجع العاملني عىل تقدمي   2

يعمل عىل التأكد من حصة البياnت واملعلومات   3
            الالزمة حلل املشلكة موضع القرار

يقوم جبمع البياnت واملعلومات ذات الص� oملشلكة   4
            موضع القرار

            يسـتخدم املعلومات ذات العالقة بصورة مناسـبة  5

            واملعلومات الصحيحة بأسلوب منظمحيلل البياnت   6

            يكون قاعدة بياnت الٔى طوارئ oلعمل  7
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  الفقرة  ت
  االنتماء للمجال  وضوح الفقرة

  التعديل المناسب
  غير منتمية  منتمية  غير واضحة  واضحة

مجال وضع الحلول والبدائل : خامسًا 
            وتحديد انسب الحلول والبدائل

املقرتحة من العاملني حلل املشلكة يتقبل احللول   1
            املطروحة

            @يه املرونة يف التعامل مع املشYت  2

            يرشك العاملني ذوى العالقة oملشلكة ىف اختاذ القرار  3

ميزي بني Pفاكر املطروحة عليه عندما يواجه اى   4
            مشلكة

            يفرتض اكرث من بديل ٔالى قرار  5

            لتحديد اجلوانب السلبية للحلول موضع القراريسعى   6

يواكب املعايري املعارصة عند حتديد بدائل للقرارات ىف   7
            املؤسسة

            يقارن بني البدائل لتحقيق Pهداف احملددة  8
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  )4(ملحق رقم 

  اإلستبانة بصورتها النهائية

  ستبانةا

نظر العاملين بوزارة  ةبفاعلية اتخاذ القرار من وجهنماط القيادية التربوية وعالقتها األ 

  محافظات غزة -التربية والتعليم العالي

  عزيزي المجيب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

   ... أما بعد

املين في وزارة التربية للع ، علمًا بأنها موجهه ستبانة بكل موضوعيةعن أسئلة اإل نرجو التكرم باإلجابة

بأن البيانات الواردة في  ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكركم، باستثناء المدراء العامون ونوابهم، والتعليم

تربوية  اط القيادية الستبانة ستستخدم فقط لغرض البحث العلمي ، وذلك لمحاولة التعرف على األنمهذه اإل

  .وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  الباحث                                                                                 

  الطيبي سفيان عطية 
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  البيانات الشخصية

  انثى                ذكر            الجنس  -1

      دبلوم      بكالوريوس           دراسات عليا     المؤهل العلمي  -2

     إداري          يس شعبةرئ     رئيس قسم           دائرة مدير   المسمى  الوظيفي  -3

    سنوات فأقل 5     سنوات 10-5  سنة 15- 10         سنة15اكثر من         سنوات الخدمة  -4

  ر عن مدى موافقتكم عليهافي الخانة التي تعب) x(يرجى منكم تعبئة البيانات ووضع عالمة 

  نماط القيادية األ : المجال األول

  الفقرة  م
  درجة الموافقة

  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 

            يسعى للتعرف على مهارات وقدرات العاملين  1

            ندماج في العملوااليساعد العاملين الجدد على التوافق   2

            عمالهم أيتساهل مع العاملين المقصرين في   3

            العاملين لرفع مستوى أدائهم مهارات يعمل على تنمية   4

            ينحصر دوره في تقديم مصادر داعمة للعاملين  5

            التي تواجه العمل حل بعض المشكالت لتعاون مع المجتمع المدني ي  6

            القرار النهائي في أي مشكلة يتخذ  7

            يتأثر عادة برغبات العاملين  8

            العاملين معه يعزو نجاح العمل لجهود  9

            ينفرد في وضع خطط العمل   10

            يسمح باالجتهاد الشخصي للعاملين في حل المشكالت   11

            ال يمانع  من تفويض بعض صالحياته   12

            كسب ثقة العاملين والتأثير فيهم يتهاون في   13

            سلوب العملأيقترحه العاملين في الذى تغيير ال يتقبل  14
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  الفقرة  م
  درجة الموافقة

  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 

            ييسر للعاملين سبل االتصال به بطريقة سهلة  15

            دارة العملإالترهيب في  يستخدم أساليب  16

            دارة النقاشات بصورة سلسة إيجيد   17

            العاملين قتراحاتايهمل   18

            دارية للعاملينصالحياته اإليفوض   19

            العاملين في تخطيط العمل  يشرك  20

            يتخذ القرارات بنفسه  21

            بغض النظر عن قدراتهميترك للعاملين الواجبات   22

            يضع آلية لتنسيق العمل   23

            مضيعة للوقتيعتبر المناقشة   24

            في تعامله مع العاملين يمر والنهسلوب األأيعتمد على   25

            يشجع العمل بروح الجماعة    26

            العاملين سمباعلى أن يكون هو المتحدث الرسمي  يحرص  27

            مفرطة في ممارسة مهامهم ستقالليةاالعاملين  ييعط  28

            لديهم الدافعية للعمل ينمي  29

            عاملينيقيد حريات ال  30

            دارة لديها حلول جاهزة ن اإلأيعتقد   31

            مع العاملين تعامل بمرونةي  32

            يتصرف دون استشارة العاملين  33

            يشعر العاملين باالستقاللية التامة   34

            يوازن بين صالحيات وقدرات العاملين  35

            قدرات العاملين عند توزيع مهمات العمليهمل   36

            هداف دون توجيه على العاملين كليًا في تحقيق األ يعتمد  37
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  اتخاذ القرار: المجال الثاني

  الفقرة  م
  درجة الموافقة

  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 

             وضوعيةيتعامل مع المشاكل بصورة شاملة وم  1

يعمل على التأكد من صحة البيانات والمعلومات الالزمة   2
   المشكلة موضع القرار لحل

          

             يسعى لتحديد الجوانب السلبية للحلول موضع القرار  3

             يتعامل مع قضايا العمل بموضوعية  4

            واضحة لغوية وقانونية يصوغ القرار بصورة   5

            لديه قدرة على تلمس المشاكل في العمل   6

            يستخدم المعلومات ذات العالقة بصورة مناسبة   7

            يواكب المعايير المعاصرة عند تحديد بدائل للقرارات   8

             هداف والعالقات الشخصيةيقدم أهداف المؤسسة عن األ  9

            يضع خطة لتنفيذ القرار    10

            قابلة للتحقيق بعد قراراته  اً هدافأيضع   11

            يقوم بجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة موضع القرار   12

            مشكلة  أيفكار المطروحة عليه عندما يواجه يميز بين األ  13

            إمكانيات العاملين عند اتخاذ القرار  ييراع  14

            يحدد الجهات التي تقوم بعملية تنفيذ القرار   15

            يكون القرار حسب حجم المشكلة   16

            يحتفظ بالمعلومات بصورة تسهل استخدامها عند اتخاذ القرار   17

            في التعامل مع المشكالت  مرن  18

            يمتلك العديد من البدائل المناسبة في قراراته   19

            يتابع خطوات تنفيذ القرارات المتخذة   20

            يواجه المشكالت بقرارات مناسبة   21

             قاعدة بيانات صحيحة في حاالت الطوارئ يبني  22
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  الفقرة  م
  درجة الموافقة

  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 

             هدافهالمناسب من بين البدائل لتحقيق أ يختار البديل  23

             يحدد بعض الصعوبات المتوقعة ألهدافه  24

            اختيار الوقت المناسب لتنفيذ القرار  ييراع  25

            يستطيع تصنيف المشاكل بصورة مناسبة   26

            يحلل البيانات والمعلومات الصحيحة بأسلوب منظم   27

             اتخاذ القرار فيالعالقة بالمشكلة  ييشرك العاملين ذو   28

            من العاملين في اتخاذ القرار  ختصاصااليشارك أصحاب   29

             ن سير تنفيذ القرار ضمن الخطوات الصحيحةأيعمل على   30

  

  شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم
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  )5(ملحق رقم 

  طلب تسهيل مهمة
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  )7(ملحق رقم 

  الدراسة مجتمع

  العدد  الوظيفة  م  العدد  الوظيفة  م

 1 اداري تدقيق شھادات 1
18  

 3 مراقب ابنية

 2 باحث قانوني 2
19  

 1 مرشد تربوي

 35 رئيس شعبة 3
20  

 5 مساعد اداري

 75  رئيس قسم 4
21  

 1 مشرف تربوي

 31 سكرتير 5
22  

 1 مشرف تربية خاصة

 1 سكرتير مدرسة وأمين عھدة 6
23  

 1 مشرف رياض اطفال

 4 فني 7
24  

 1 منتدب في الوزارةمعلم 

 2 فني حاسوب 8
25  

 1 معلم مھني

 3 فني صيانة 9
26  

 2 مھندس

 4 كاتب جامعي 10
27  

 2 مھندس حاسوب

 1 مبرمج 11
28  

 5 مھني

 1 مترجم 12
29  

 5 موظف اداري

 2 محاسب 13
30  

 5 موظف استع/مات

 1 مدقق إداري 14
31  

 1 نائب مدير دائرة

 26 مدير دائرة 16
32  

  21  عاممدير 

 2 مدير مدرسة 17
33  

  6 نائب مدير عام

 


