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 اهلل حفظه العزيز والدي العطاء ومداد الكرم وينبوع الوقار شجرة إىل . 

 والدتي إىل االيثار وُحب الكلمة وصدق الوداد صفاء منحتين من إىل احلنان نبع إىل 

 . اهلل حفظها احلبيبة

 بعد ُمعني خري وكانت طموحي ساندت اليت وأحالمي آمالي وشريكة دربي رفيقة إىل 

 . اهلل حفظها الغالية زوجيت إىل البحث هذا إنهاء يف اهلل

 وأخواتي أخوتي االثر عظيم لتعزيزهم وكان دفعًا زواالجنا للتقدم دفعوني من إىل 

 . اهلل حفظهم

 مرح, ملك, جعفر, منار, مصطفى عيين ُقرة األحباب أبنائي إىل . 

 الصاحلني من اهلل جعلهم فخرًا احلاضر ويف دافعًا املستقبل يف هلم ليكون حبثي أهديهم

 .للمؤمنني الدعاء املصلحني

 أول من كان الذي" سهيل أبو"عمر عامر ستا األ املرحوم احلبيب خالي روح إىل 

 أخي الذكرب وأخص فلسطني شهداء مجيع وإىل دراسيت إكمال يف لي املشجعني

 .آمني اللهم جناتك فسيح أدخلهم اللهم الشافعي جعفر الشهيد احلبيب

 جبانيب ووقف وشجعين وشاركين ساعدني من كل إىل . 

 ضعاملتوا اجلهد هذا مثرة أهدي مجيعًا إليهم

 اإلهداء
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الحمد  هلل والصالة والسالم على رسول الرحمة أفضل خلق هللا دمحم الصادق األمين 
 ..أما بعد ,عليه صلوات ربي وأفضل التسليم 

" من ال يشكر الناس ال يشكر  هللا : "الفضل لذويه ونزواًل عند قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص بإقرارًا 
بعد هللا تعالى نبع المعرفة أستاذي  كرشفإن الواجب يدفعني إلى أن أخص بال

الذي تكرم باإلشراف على هذه  الدكتور نبيل عبد شعبان اللوحالمشرف على رسالتي 
رشادًا حتى خرجت الرسالة بهذه الصورة فجزاه هللا عني كل  الرسالة متابعة وتوجيهًا وا 

 .بارك هللا له في علمه وعمرهو خير 

لى .إبراهيم المدهون  دمحم:الدكتوروالشكر موصول كذلك إلى  جميل حسن : الدكتوروا 
أرجو هللا أن ينفعني وذلك لتفضلهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة فالطهراوي؛ 
متناني كري واالسديدة وأن يكتب لهم األجر والثواب وال يفوتني أن أقدم ش  بتوجيهاتهما 

ولقبه كما أتقدم بالشكر  باسمهكللألساتذة المحكمين الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة 
أسأل ,وساهم معي ولو بالدعاء ,والعرفان لكل من ساعدني وأعانني على هذا األمر 

هللا أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم وأخيرًا ال يفوتني أن أشكر جميع األصدقاء 
ومحبة  يد العون والمساعدة لي بكل صدق   إلى  جانبي ومدوا اوالزمالء الذين وقفو 

الدكتور صالح أخي الدكتور صخر الشافعي والدكتور أمين عمر و لذكر  وأخص با
 .    وابني مصطفى الذي قام بكتابة وتنسيق الدراسة،حمودة 

 إلى هؤالء جميعًا كل الشكر والتقدير,,

  الباحث  

 نضال مصطفى الشافعي

  وتقدير شكر
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  الدراسة ملخص

دور األنماط القيادية في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مديريات التربية  :عنوان الدراسة
 .والتعليم بمحافظات غزة 

 :إلى  الدراسةهدفت هذه 

 غزة بمحافظات والتعليم التربية مديريات فياالنماط القيادية  توفر نسبة تحديد. 
 غزة بمحافظات والتعليم التربية مديريات لدى االجتماعية وليةالمسؤ  مستوى  عن الكشف. 
 بمحافظـــات والتعلـــيم التربيـــة بمـــديريات االجتماعيـــة وليةبالمســـؤ االنمـــاط القياديـــة  عالقـــة دتحديـــ 

 .غزة
  ج بتوصيات قابلة للتطبيق يمكن االسـتفادة منهـا فـي مـديريات التربيـة والتعلـيم بمحافظـات الخرو

 . غزة
واعتمد الباحث إلجراء هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لإلجابة على أسئلة الدراسة 
غ واختبار فرضياتها وقد تم جمع البيانات من خالل استبانة تم تصميمها لهذا الغرض, حيث بل

تم أخذ يعملون في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة اداريًا  موظفا( 673)مجتمع الدراسة 
 .موظفًا ادارياً ( 263)عينة طبقية عشوائية من الموظفين االداريين بلغت 

 :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

 ـــــة وا ـــــي مـــــديريات التربي ـــــوفر ف ـــــديمقراطي يت ـــــد ال ـــــيم أن نمـــــط القائ غـــــزة بنســـــبة  بمحافظـــــاتلتعل
وحـاز , %54.16ط القائد األوتـوقراطي بنسـبة ميليه ن ,وحاز على المرتبة األولى, %73.22

 .وحاز على المرتبة الثالثة  ,%54.03يليه نمط القائد الترسلي بنسبة  ,على المرتبة الثانية
 ت التربيـــة والتعلـــيم أظهــرت نتـــائج الدراســـة أن مســتوى تـــوفر المســـؤولية اإلجتماعيـــة فــي مـــديريا

 % .79.31بمحافظات غزة كان بنسبة 
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين نمط القائد الديمقراطي والمسؤولية االجتماعية. 
 ــــد الترســــلي  ةال توجــــد عالقــــة ذات داللــــة احصــــائي ــــد االوتــــوقراطي ونمــــط القائ ــــين نمــــط القائ ب

 .والمسؤولية االجتماعية
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 :توصيات الدراسة 

  علـــى اتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة داخـــل مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم؛ لتعزيـــز نمـــط القائـــد العمـــل
الـديمقراطي, وتخفــيض مســتوى نمـط القائــد األوتــوقراطي, ونمــط القائـد الترســلي, حيــث ال يوجــد 

 .لهما عالقة, وال تأثير على تعزيز المسؤولية االجتماعية 
 تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة فــي مـــديريات  العمــل علــى اتخــاذ االجــراءات المناســبة مــن أجــل

, يعتبـر جيـد؛ ولكـن يحتـاج إلـى خطـوات عمليـة %79.31التربية والتعليم, حيث توفرها بنسـبة 
 .من أجل التحسين 

  تعزيــز مشــاركة المــديريات فــي مهرجانــات تكــريم أوائــل الطلبــة, وتشــجيع العــاملين علــى إكمــال
 .لخدمات التي تقدمها للمجتمع دراستهم العليا؛ حتى ترتقي المديريات با
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ABSTRACT 

in promoting social  Leadership Styles: The role of the  Study Title

responsibility in the  Directorates of Education in Gaza Governorates. 

This study aimed to: 

 Determine the availability of Leadership Styles in the directorates of Education in 

Gaza Governorates. 

 Disclose the level of social responsibility among Directorates of education in 

Gaza Governorates. 

 Identify the relationship of Leadership Styles with social responsibility  in  the 

Directorates of Education in Gaza Governorates . 

 Come up with applicable recommendations that could be used in the Directorates 

of Education in Gaza Governorates. 

This study aims to identify the role of the administrative leaders in enhancing the 

social responsibilities in Gaza strip's educational sectors.The researcher depended on 

the descriptive analysis method for answering , analyzing and describing the study 

results. Data collection depended on the questionnaire, which was designed especially 

for the study. The study society Was 673 employees from which a stratified random 

sample was chosen with total number of 263 administrative employees. 

The study concluded to several results, the most important are: 

1) The Democratic leader is still available on the Directorates of 

Education in Gaza regions  of 73.22% .It won the first rank. The second 

rank was the autocratic leader with a percentage of 54.16%.The third rank 

was the Laissez-Faire leader with percentage of 54.03 %. 

2) The study results showed that the level of social responsibility in the 

Directorates of Education of Gaza Governorates was 79.31%. 

3) There is a statistically significant relationship between the pattern of 

Democratic leader and social responsibility. 

4) There were no significant statistical relationship between the patterns  

of the autocratic  and  the Laissez-Faire leaders and social responsibility. 

The study recommendations : 
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1) There is a need to take the suitable measures inside the Directorates of 

Education in Gaza regions so as to enhance the role of Democratic leader 

and to decrease the roles  of both the autocratic and the Laissez-Faire 

leaders because they have no relationship between them and no impact on 

strengthening  the social responsibility as well.  

2) There is a necessity to take the suitable measures to enhance the social 

responsibility in the Directorates of Education and in which its 

availability with a percentage of 79.51% is  regarded as good, but it needs 

practical procedures to be improved.  

3) Enhancing the participation of the Directorates of Education in 

festivals that honor the top students and to encourage the employees to 

pursue their higher education in order for the Directorates to improve 

their social services  that they provide for the local community.  
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 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدم

 .وتساؤالتها ةـــــــــــــــــمشكلة الدراس: ثانياً 

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرضيات الدراس: ثالثاً 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهداف الدراس: رابعاً 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهمية الدراس: خامساً 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنموذج الدراس: سادساً 

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحدود الدراس: سابعاً 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــمصطلحات الدراس: ثامناً 

 .لخالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
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:مقدمةال   

في ظل التسارع العالمي نحو التطوير والتقدم التكنولوجي والتوسع العالمي, الـذي يسـوده المنافسـة 

احـــدة, وبـــرغم الشــديدة, وتنـــوع قـــوة العمـــل, واخـــتالط أجنـــاس وثقافـــات مختلفـــة ضـــمن المؤسســـة الو 

ــــى الــــرب , إال أن مفهــــوم المســــؤولية االجتماعيــــة أصــــب   تركيــــز أهــــداف المؤسســــات المختلفــــة عل

لمــــا لهــــذا  ؛أم حكوميــــة ,يســــيطر علــــى أذهــــان قــــادة المؤسســــات ســــواء أكانــــت مؤسســــات خاصــــة

 .المصطل  من إيجابيات على المجتمع والمؤسسة على حّد سواء

 .حيـــوي  ومهــم  فـــي تطبيــق أســـس المســؤولية االجتماعيـــة ويقــع علـــى عــاتق القيـــادات اإلداريــة دور  

ويعتبـر موضــوع القيـادة مــن أكثـر الموضــوعات أهميــة فـي عــالم اإلدارة, فالقيـادة اإلداريــة أصــبحت 

المعيار الذي يحدد نجاح أي تنظيم, فغالبًا ما يعـزى نجـاح, أو فشـل التنظـيم فـي تحقيـق األهـداف 

 (. 96: 2009كنعان, )إلى كفاءة قيادته, أو عدم كفاءتها 

تستمد القيادة اإلدارية أهميتها من قدرتها على االستغالل األمثـل لمقومـات المؤسسـة ومواردهـا فـي 

 رفع األداء, وذلك من خالل استخدام أنماط قيادية تتسم بالفاعلية واإلنتاج داخل المؤسسة

 (.15: 2012الحريري, )

عــة نشـاطها إلــى قيـادات يتحملــون المســؤولية لـذلك تحتــاج المنظمـات علــى اخـتالف أحجامهــا وطبي

ــــة, نجــــاز أعمالهــــا بكفــــاءة وفعالي ــــة  وبــــدون  الرئيســــية فــــي تحقيــــق أهــــدافها, وا  ــــادات الواعي ــــك القي تل

فإنــه يتعــذر علــى المؤسســات ممارســة نشــاطها بالشــكل المطلــوب, وتتخــبط فــي ســعيها  ,ولةؤ والمســ

 (. 2: 2004 الشريف,)نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها 

ب المسؤولية االجتماعية دوًرا مهًمـا فـي اسـتقرار الحيـاة لألفـراد والمجتمعـات, حيـث تعمـل علـى تلع

صيانة نظم المجتمع, وتحفظ قوانينه وحدوده من االعتداء, ويقوم كل فرد بواجبـه ومسـؤوليته نحـو 

نفســه ومجتمعــه, ويعمــل مــا عليــه فــي ســبيل النهــوض بأمانتــه الملقــاة علــى عاتقــه, حيــث أن الفــرد 
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بالنســـبة للمجتمـــع كالخليـــة بالنســــبة للبـــدن, فكمـــا أن البـــدن ال يكــــون ســـليًما إال إذا ســـلمت جميــــع 

وقامــت بــأداء وظائفهــا المنوطــة بهــا, فكــذلك المجتمــع ال يكــون ســليًما إال إذا ســلم جميــع  ,خاليــاه

 (. 2002 :291نجاتي, ) مأفراده, وقاموا بأداء جميع مسؤولياتهم وواجباته

أو ذكائــــه أعلــــى مـــــن  ,واًل اجتماعًيــــا قائــــدًا فــــي جماعــــةؤ ن يكــــون الفــــرد مســــولــــيس بالضــــروري أ

 ولكــن لديــه الشــعور بــااللتزام نحــو جماعيــة ا خــرين, ويمكــن االعتمــاد عليــه والثقــة بــه ؛المتوســط

 (. 357: 1987 موسى,)

ويرى البعض أن الشعور بالمسئولية االجتماعية لألفراد نحو مجتمعهم يتوقف على مـدى شـعورهم 

زاد الشــــعور بالمســـــئولية  ,الوالء واالنتمــــاء إلـــــى المجتمــــع, وكلمـــــا زاد الشــــعور بــــالوالء للمجتمـــــعبــــ

ولية االجتماعيــــة يــــدل علــــى مــــدى ؤ االجتماعيــــة نحــــو المجتمــــع, يــــرى آخــــرون أن الشــــعور بالمســــ

 (. 52: 1999أحمد, )استعداد الفرد للقيام بما يوكل إليه من مسئوليات في المواقف المختلفة 

وفيهـا  ,المدرسة هي البيئة الثانية للطفل, وهي مصانع الحياة االجتماعيـة, ومصـانع الـتعلم وتعتبر

كبًيـرا مـن حياتـه اليوميـة يتلقـى فيهـا صـنوف التربيـة, وألـوان العلـم, والمعرفـة,  ايقضى الطالب جزءً 

وهــي عامـــل جـــوهري فــي تكـــوين شخصـــية الفــرد, وتقـــدير اتجاهاتـــه, وســلوكه, وعالقتـــه بـــالمجتمع 

كبــر, وهــي المؤسســـة االجتماعيــة الرســمية التـــي تقــوم بوظيفــة التربيـــة, ونقــل الثقافــة المتطـــورة, األ

كذلك فان البرامج التي يتم تقديمها لكل األطفال والمراهقين في المدارس, وذلـك علـى نطـاق واسـع 

عيــة لهــا أهميتهــا فــي تــدعيم وتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة االيجابيــة, ومقاومــة الضــغوط االجتما

 (. 57:1987موسى, )

ونظًرا ألهمية المدرسة في المجتمع, وأهميـة تحقيـق المسـؤولية االجتماعيـة فيـه كـان البـد للقيـادات 

الـنمط القيـادي الـذي فـي تعزيـز المسـؤولية االجتماعيـة مـن خـالل  فاعل   اإلدارية أن يكون لها دور  

يــث إنهــا وحــدات إداريــة تنشــأ فــي مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي كــل محافظــات غــزة, حتنتهجــه فــي 
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( المـدارس)مراكز المحافظات, وتختص مسؤولياتها برفـع مسـتوى التعلـيم فـي المسـتويات التعليميـة 

التابعـــة لهـــا, والعمـــل علـــى تنفيـــذ السياســـات والخطـــط التربويـــة التـــي تضـــعها وزارة التربيـــة والتعلـــيم 

ـــذلك جـــاءت هـــذه الد االنمـــاط راســـة لتلقـــى الضـــوء علـــى ضـــمن القـــوانين واألنظمـــة والتعليمـــات, ول

 .في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة القيادية

 :الدراسة االستطالعية

ـــيم, وحتـــى  نظـــرا لشـــ  الدراســـات التـــي تناولـــت المســـئولية االجتماعيـــة فـــي مـــديريات التربيـــة والتعل

ود مشــكلة للبحــث قــام بــإجراء دراســة اســتطالعية يســتطيع الباحــث مــن ايجــاد مؤشــرات حقيقيــة بوجــ

وواقــــع  االنمــــاط القياديـــة علـــى ثالثـــين موظًفــــا مـــن مــــديريات التربيـــة والتعلــــيم للوقـــوف علــــى واقـــع

المســـئولية االجتماعيــــة فـــي المــــديريات, حيـــث قــــام بصــــياغة مجموعـــة مــــن األســـئلة لقيــــاس واقــــع 

 :ة االجتماعية وهي على النحو االتيومجموعة أسئلة لتقيس واقع المسؤولي االنماط القيادية

 (1)جدول رقم 

 األنماط القيادية

 المحاور .م
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

1-  

ــــــــــــــــــــــــــد اإلداري  يشــــــــــــــــــــــــــارك القائ
المرؤوســــــــــين فــــــــــي المناســــــــــبات 

 .االجتماعية

0.0 6.5 12.9 58.1 22.6 

6-  
يســـــــاعد العـــــــاملين فـــــــي تطـــــــوير 

 .قدراتهم
0.0 6.5 22.6 67.7 3.2 

3-  
يســـــــــــــــعى لتلبيـــــــــــــــة احتياجـــــــــــــــات 
 .المجموعة المتعلقة بالعمل

0.0 6.5 16.1 67.7 9.7 
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 25.8 29.0 29.0 16.1 0.0 .يعتبر المناقشة مضيعة للوقت  -4

5-  
يعتبــــــــــر نفســــــــــه مركــــــــــز اتخــــــــــاذ 

 9.7 48.4 12.9 25.8 3.2 .القرارات

2-  
ـــــــل أهميـــــــة ميـــــــول العـــــــاملين  ي غف

 6.5 51.6 16.1 9.7 16.1 .واتجاهاتهم

 3.2 32.3 25.8 32.3 6.5 .د في اتخاذ القراراتيترد  -7

8-  

يهــــــــــدر الوقـــــــــــت فــــــــــي أنشـــــــــــطة 
اجتماعيـــــة مختلفـــــة أثنـــــاء وقـــــت 

 .الدوام الرسمي

9.7 38.7 25.8 16.1 9.7 

 0.0 25.8 12.9 35.5 25.8 .يتسبب غيابه في إعاقة العمل  -9

 :تيض  من الجدول السابق ا تي

نماط القيادية رية مما يؤدي لوجود اختالف في األداتنوع التصرفات التي تقوم بها القيادات اإل -1
 .لهم
النمط  ىدارية بمشاركة المرؤوسين في المناسبات االجتماعية وهذا يغلب علتقوم القيادات اإل -6

, وكذلك تلبية احتياجات العاملين (%80)كثر من أحيث كانت نسبة الموافقة  ,الديمقراطي
 .(%70)ثر من كأنفسهم جاءت بنسبة أومساعدتهم على تطوير 

ن القيادات االدارية الموجودة بالمديرية تعتبر أ إلى من العينة المبحوثة تشير% 50كثر من أ -3
 .النقاش مضيعة للوقت, وتعتبر القيادات نفسها هي مركز اتخاذ القرار

دارية تغفل أهمية ميول العاملين ن القيادات اإلأمن العينة المبحوثة تشير  (%50)كثر من أ -4
ن أيرون  (%25)كثر من أول يعيق العمل و ؤ ن تغيب المسأترى  %(25.8) أناتهم, و واتجاه
 .وقاتهم في أنشطة اجتماعية مختلفة أثناء وقت الدوام الرسميأولين يهدرون ؤ المس
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 (:2)جدول رقم 
 ولية االجتماعيةؤ المس

 المحاور .م
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

1-  
ــــــات تشــــــارك المدير  ــــــة فــــــي مهرجان ي
 48.4 41.9 0.0 6.5 3.2 .تكريم أوائل الطلبة

6-  
ترعـــــــــــــى المديريـــــــــــــة الطلبـــــــــــــة ذوي 

 29.0 54.8 12.9 3.2 0.0 .االحتياجات الخاصة

3-  
ــــة الســــلوك األخالقــــي  تنمــــي المديري

 32.3 38.7 22.6 6.5 0.0 .للطلبة

4-  

تتعـــــــاون المديريـــــــة مـــــــع منظمــــــــات 
المجتمــــــــع المــــــــدني فــــــــي مكافحــــــــة 

 16.1 41.9 32.3 6.5 3.2 .التلوث

5-  

ــــــة للمــــــدارس بإقامــــــة  تــــــوعز المديري
دورات للطلبـــة فيمــــا يخـــص الــــدفاع 

 22.6 45.2 19.4 9.7 3.2 .المدني واإلخالء

2-  

تحـــــــــرص المديريـــــــــة علـــــــــى إقامـــــــــة 
النـــــــدوات التثقيفيـــــــة مثـــــــل التـــــــدخين 

 19.4 45.2 25.8 9.7 0.0 والمواد المخدرة

7-  

تتعـــــاون المديريـــــة مـــــع البلديـــــة فـــــي 
ــــــــــي حمــــــــــالت النظافــــــــــ ة العامــــــــــة ف

 25.8 48.4 16.1 6.5 3.2 .المجتمع
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8-  

تتواصـــــــــل المديريـــــــــة مـــــــــع وســـــــــائل 
اإلعـــــالم المختلفـــــة لتعزيـــــز مفهـــــوم 

 16.1 48.4 19.4 16.1 0.0 .المسؤولية االجتماعية

9-  
تســاهم المديريــة فــي تحقيــق التكافــل 
 12.9 41.9 32.3 9.7 3.2 .االجتماعي بين شرائ  المجتمع

11-  

ـــــة باإليعـــــا ز للمـــــدارس تقـــــوم المديري
بضــــرورة غــــرس القــــيم االجتماعيــــة 
لـــدى الطلبـــة مثــــل العـــدل والصــــدق 

 32.3 51.6 9.7 6.5 0.0 .واألمانة

 :تييتض  من الجدول السابق ا 

ولية االجتماعية من خالل ؤ ن مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة تطبق المسأ -1
 .كثرأنشطة التي تقوم بها لكنها تحتاج لتعزيز مجموعة من األ

ي لها فيما يتعلق بالمسئولية االجتماعية فتشير أوجود نسبة عالية من العينة المبحوثة ال ر  -6
ي له مما يعني هناك أال ر  %(22.6)ن أتنمي المديرية السلوك األخالقي للطلبة, ( 3)الفقرة 

تتعاون المديرية مع ( 4)ضعف في هذا الجانب ويحتاج لتعزيز وكذلك االمر في الفقرة رقم 
منظمات المجتمع المدني في مكافحة التلوث, ممايعني ان هناك ضعف في هذا الجانب, 

تحرص المديرية على إقامة الندوات التثقيفية مثل التدخين والمواد ( 6)وكذلك الفقرة رقم 
 .المخدرة

 ال رأي لها؛ ألن المديريات (%19.4) أنو  ,غير موافقة من المبحوثين( %16.1)يوجد  -3
وهذا يعني وجود  ,لتعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية ؛ئل اإلعالم المختلفةتتواصل مع وسا

سس أويحتاج لتعزيز حتى اليبقى هذا المفهوم مبهما ويطبق على  ,ضعف في هذا المجال
 .علمية
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 :الدراسة وتساؤالتها مشكلة: أوالً 

يات التربيــة والتعلــيم بنــاء علــى الدراســة االســتطالعية التــي أجراهــا الباحــث, التــي توصــلت أن مــدير 

دراسـة يوجد بها أنماط قيادية مختلفـة ووجـود ضـعف فـي تطبيـق المسـؤولية االجتماعيـة, وباإلشـارة ل

ولين فــي المشــاركة فــي الفعاليــات الثقافيــة ؤ هميــة توعيــة المســالتــي توصــلت إلــى أ ( 2014)الزينــاتي 

ن خــالل عمــل الباحــث فــي والتفاعــل معهــا, وضــرورة تفعيــل دورهــم فــي المجتمــع, ومــ ,واالجتماعيــة

يــــرى بأنــــه يوجــــد ضــــعف فــــي المســــؤولية االجتماعيــــة  ,شــــمال غــــزةمحافظــــة مــــدارس التعلــــيم فــــي 

االنمـاط لمديريات التربيـة والتعلـيم, وهـي بحاجـة إلـى تعزيـز, وتـأتي هـذه الدراسـة للتعـرف علـى دور 

افظــات غــزة, ومــن هــذا ولية االجتماعيــة فــي مــديريات التربيــة والتعلــيم بمحؤ فــي تعزيــز المســ القياديــة

 :المنطلق كان البد من التطرق إلى مشكلة الدراسة, التي تتمثل في السؤال الرئيس التالي

ولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات ؤ في تعزيز المس االنماط القياديةما دور 

 غزة؟
 :حيث يتفرع عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

 في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة؟ نماط القياديةاالما  .1

 ولية االجتماعية لدى مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة؟ؤ ما مستوى المس .6

ولية االجتماعية بمديريات التربية والتعليم ؤ والمس االنماط القياديةهل توجد عالقة بين  .3

 بمحافظات غزة؟

ولية االجتماعية بمديريات ؤ المس لالنماط القيادية في تعزيزهل يوجد اثر ذو داللة احصائية  .4

 التربية والتعليم بمحافظات غزة؟

االنماط حول دور بين متوسطات استجابات المبحوثين ذات دااللة احصائية هل توجد فروق  .5
تعزى في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة  القيادية

المنطقة التعليمية, ونوع الوظيفة, والجنس, والعمر, وسنوات الخدمة, والمؤهل ) راتلمتغي

 ؟(العلمي
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 :متغيرات الدراسة: ثانياً 

  التالية المتغيرات عنها وينبثق( االنماط القيادية:)المستقل المتغير
 .( 58: 2011المدهون, العجرمي,)

 القيادة الديمقراطية 

 القيادة األوتوقراطية 

  الترسليةالقيادة. 

تم اختيار هذه األنماط ألنها األكثر استخداًما في الدراسات السابقة فوجد الباحث إمكانية 

 .االعتماد عليها في هذه الدراسة

 ( المسئولية االجتماعية: )التابع المتغير

 : نموذج الدراسة: ثالثاً 

 (1)شكل رقم 

 نموذج مقترح للدراسة  

 

 

 

 

 

 

 ناء على األدبيات التي تناولها الباحثالنموذج من إعداد الباحث ب

 

 

 

 

 المتغير المستقل

 االنماط القيادية

 النمط الديمقراطي

 النمط األوتوقراطي

 النمط الترسلي

 المتغير التابع 

 المسؤولية االجتماعية
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 :فرضيات الدراسة: رابعاً 

 :الفرضية الرئيسة األولى
فــي  االنمــاط القياديــةمتوســطات تقــديرات العينــة حــول دور عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين  توجــد

 .مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة تعزيز المسئولية االجتماعية في

 :فرضيات الفرعية التاليةويتفرع عنها ال
, النمط الديمقراطيبين ( α≥ 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (1

 .مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة ولية االجتماعية فيؤ والمس

 النمط االوتوقراطي بين ( α≥ 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (2

 .مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة جتماعية فيولية االؤ والمس

 النمط الترسلي بين ( α≥ 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (3

 .مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة ولية االجتماعية فيؤ والمس

 :الفرضية الرئيسة الثانية

مـديريات  فـي المسـئولية االجتماعيـة فـي تعزيـز ياديـةاالنمـاط الق لدور إحصائية داللة أثر ذو وجدي

  .التربية والتعليم بمحافظات غزة

 :الفرضية الرئيسة الثالثة

فـي  االنمـاط القياديـة لـدوربـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين  إحصـائية داللـة ذات فـروق  توجـد

: ا تيـة للمتغيـرات تعـزى مديريات التربية والتعليم بمحافظـات غـزة  في ولية االجتماعيةؤ المس تعزيز

 (. , وسنوات الخدمةالعلمي المنطقة التعليمية, والجنس, ونوع الوظيفة, والعمر, والمؤهل)
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 :الدراسةأهداف : خامساً 

والمسـئولية االجتماعيـة  االنمـاط القياديـةفي ضوء مشـكلة الدراسـة, وقّلـة الدراسـات التـي تـربط بـين 

 :غزة, فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق األهداف التاليةبمديريات التربية والتعليم بمحافظات 

 في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة االنماط القيادية نسبة توفر تحديد. 
 ولية االجتماعية لدى مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزةؤ الكشف عن مستوى المس. 

 ة بمـــديريات التربيـــة والتعلـــيم بمحافظـــات ولية االجتماعيـــؤ بالمســـ االنمـــاط القياديـــة تحديـــد عالقـــة

 .غزة

  فـــي تعزيـــز المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي مـــديريات التربيـــة  االنمـــاط القياديـــةتحديـــد نســـبة تـــأثير

 .والتعليم بمحافظات غزة

  ــــة المبحوثــــة حــــول ــــة دورتحديــــد الفــــروق فــــي وجهــــات نظــــر العين ــــز االنمــــاط القيادي  فــــي تعزي

تعــــــزى للمتغيــــــرات  التربيــــــة والتعلــــــيم بمحافظــــــات غــــــزةمــــــديريات  فــــــي ولية االجتماعيــــــةؤ المســــــ

 .الشخصية
  الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق يمكن االسـتفادة منهـا فـي مـديريات التربيـة والتعلـيم بمحافظـات

 . غزة

 :الدراسةأهميــة : سادساً 
 :في النقاط التاليةتتمثل أهمية هذه الدراسة 

 : األهمية النظرية

  االنمـاط القياديـةالتـي تـدرس العالقـة بـين  -علـى حـد علـم الباحـث  -تعد هـذه الدراسـة األولـى 

 .ولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزةؤ والمس

 إضافة نتائج الدراسة للمكتبة الفلسطينية كمرجع نظري للمهتمين والمتخصصين. 

  (. ولية االجتماعيةؤ مس, والاالنماط القيادية)جمع إطار معرفي واض  عن متغيرات الدراسة 
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 ولية ؤ , والمســـــ االنمـــــاط القياديـــــةهـــــذه الدراســـــة فـــــي إثـــــراء معلومـــــات الباحـــــث حـــــول  ســـــاهمت

طـــالع علـــى أدبيـــات الدراســـة فـــي الكتـــب االجتماعيـــة, والعالقـــة بينهمـــا, وذلـــك مـــن خـــالل اال

 .والدراسات والمراجع والمقاالت ذات العالقة

 : األهمية العملية
  واالنمــاط القياديــةرئيســي وهــام للمجتمــع الفلســطيني وهــو قطــاع التعلــيم تناولــت الدراســة قطــاع 

 .ودورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية

  من المتوقع أن تساعد هذه الدراسـة فـي حـث القـادة اإلداريـين فـي تعزيـز المسـؤولية االجتماعيـة
نتــائج وتوصــيات وتفعيــل دور مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي خدمــة المجتمــع إذا مــا تــم األخــذ ب

 .الدراسة

  مــن الممكــن أن تكــون هــذه الدراســة مرجعــًا يسترشــد بــه القــادة اإلداريــين العــاملين فــي مــديريات

 .التربية والتعليم ومساعدتهم في تطوير أنفسهم وقدراتهم ومهاراتهم

 :حدود الدراسة: سابعاً 

 :الحد الموضوعي .أ 
ــ فــي مــديريات التربيــة  ولية االجتماعيــةؤ ســالمدور االنمــاط القياديــة فــي تعزيــز "الدراســة  تتناول

  ".والتعليم بمحافظات غزة

 :الحد المكاني .ب 
 .تم تطبيق الدراسة على مديرات التربية والتعليم بمحافظات غزة

  :الحد البشري  .ج 

بمحافظـــات  فـــي مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم المـــوظفين االداريـــين تـــم تطبيـــق هـــذه الدراســـة علـــى 
 .غزة

 :الحد الزماني .د 

   ( 2016-2015) يق هذه الدراسة على مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة خالل عامتم تطب
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  :مصطلحات الدراسة: ثامناً 

تعــّرف القيــادة بأنهــا عمليــة إلهــام األفــراد ليقــدموا أفضــل مــا لــديهم لتحقيــق النتــائج المرجــّوة  :القيــادة
إلقنـاعهم  ؛وم بـه القائـد فـي مرؤوسـيهبأنها التأثير الـذي يقـ -أيًضا–, وتعرف (2007:15عبودي,)

بأنهــا  -أيضــاً –, وتعــّرف (2007:224الســمادوني,)وحــثهم علــى المســاهمة للقيــام بنشــاط متعــاون 

صـدار القـرار باسـتخدام السـلطة الرسـمية, أو  النشاط الذي يمارسه القائد اإلداري في مجـال اتخـاذ وا 

 (. 45: 2001يوة, السيد, عل)عن طريق التأثير واالستمالة بقصد تحقيق هدف معين 

إلقنــاعهم حــول مــا يجــب القيــام بــه, وكيــف  ؛عمليــة التــأثير فــي ا خــرين اكمــا يمكــن تعريفهــا بأنهــ 

يمكـــن تحقيقـــه بفعاليـــة, وهـــي عمليـــة تـــوفير الجهـــود الفرديـــة, وتكـــاثف الجهـــود الجماعيـــة إلنجـــاز 

 .(Yukir, 2001: 3) األهداف المشتركة

 :ولية االجتماعيةؤ المس

المنجد في اللغة ) يكون به اإلنسان مسؤوال ومطالبا عن أمور أو أفعال أتاها ما: الغويً  

 .(1992واإلعالم, 

بأنهـا وعـي الفـرد المـرتبط بأسـاس معرفـي ( 2014) يعرفها قاموس الفلسفة وعلم النفس :ااصطالحً  

 . ةلضرورة سلوكه تطوعيا نحو الجماعة وله تأثير في تحديد مجرى األحداث التالي

يعرفها الباحث بأنها مسؤولية كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيـه وبـذل أقصـى طاقاتـه : اجرائيإ 
 . من اجل خدمة مجتمعة

من قبـل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية القائمـة  1994تم تأسيسها عام : وزارة التربية والتعليم العالي
ويتفاعـل , صـال  يعتـز بدينـه ووطنـهالتـي تسـعى لبنـاء انسـان فلسـطيني , بناًء علـى اتفاقيـات أوسـلو

ويسهم مبـدعًا فـي بنـاء مجتمـع القـيم والخلـق الرفيـع وتحقيـق , بإيجابية مع تطور العلوم والتكنولوجيا

 (.الموقع االلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي)الجودة في نظام التعليم والبحث العلمي 
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 برفع مسؤولياتها وتختص المحافظات مراكز في تنشأ إدارية وحدات "هي: مديرية التربية والتعليم
 السياسات تنفيذ على والعمل لها التابعة( المدارس) التعليمية المستويات في التعليم مستوى 

 إسترك) " والتعليمات واألنظمة القوانين ضمن والتعليم التربية وزارة تضعها التي والخطط التربوية

  (.2004:55,والخزاعلة

 وتتولى, الفنية وتقسيماتها اإلدارية تنظيماتها حيث من والتعليم التربية لوزارة غرمص نموذج "هي

 .(209: 2001, سليمان)" الجامعي التعليم قبل ما فيها العام التعليم مسؤوليات المديريات

بأنها جزء من السهل الساحلي, الواقع في "تعرفها وزارة التخطيط والتعاون الدولي : محافظات غزة
, ومع امربعً  اكيلو مترً ( 365)الجنوبي الشرقي للبحر األبيض المتوسط, تبلغ مساحتها  الركن

محافظة : الوطنية الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إدارًيا إلى خمس محافظات هي قيام السلطة
وزارة ) ومحافظة الوسطى, ومحافظة خان يونس, ومحافظة رف  الشمال, ومحافظة غزة,
 .(م1997لدولي, التخطيط والتعاون ا

 :مديريات هي سبعولقد قامت وزارة التربية والتعليم في ا ونة األخيرة بتقسيم المديريات إلى  
وزارة ) ", ورف , خانيونس الشرقيةشمال غزة, وشرق غزة, وغرب غزة, والوسطى, وخانيونس"

 (2015التربية والتعليم,
 .رض المطلوب للدراسةالعتقاده بأنه يفي بالغ ؛ويتبنى الباحث هذه التعريف

 : الخالصة

تناول الباحث في هذا الفصل اإلطار العام للدراسة, الذي اشتمل على مقدمة الدراسة, وتحديد 
مشكلة الدراسة, التي تمثلت في دراسة دور القيادات اإلدارية في تعزيز المسؤولية االجتماعية 

ف الواجب تحقيقها وأهمية هذه في مديريات التربية بمحافظات غزة, ووضع مجموعة من األهدا

الدراسة من الناحية النظرية والعملية ووضع مجموعة من الفرضيات, ليتم اختبارها عن طريق 

 .المنهج االحصائي التحليلي؛ لدراسة اتجاه العالقة بين متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة
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 .نظريات وانماط القيادة: المبحث األول

 .المسؤولية االجتماعية :لثانيالمبحث ا

 .مديريات التربية والتعليم :المبحث الثالث
 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

 للدراسة النظري اإلطار 
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 : المقدمة
- : يتناول هذا الفصل بالشرح والتحليل مباحث الدراسة الثالث الرئيسية وهي على النحو التالي

 : نظريات وانماط القيادة: المبحث األول

يتناول تعريف وس ,هميتهاأ و  ,وعناصرها ,لمختلفة لهايتناول هذا المبحث مفهوم القيادة والتعريفات ا
دراسة النظريات و  ومهاراته, دارة وخصائص القائد االداري هميتها والعالقة بين القيادة واإلأ اإلدارة و 

 .نماطها المختلفةأو  ,المختلفة للقيادة

 :المسؤولية االجتماعية: المبحث الثاني

, وشروط تحقيقها, سؤولية االجتماعية ومجاالتهايتناول هذا المبحث التعاريف المختلفة للم
سيتم التعرف على المؤسسات التربوية ودورها في و . وأبعادها ,وأهميتها ,وأركانها ,وعناصرها

 .المسؤولية االجتماعية ءنماإوأصول  ,المسؤولية االجتماعية

 : مديريات التربية والتعليم :المبحث الثالث
والمهام الملقاة على مدير التربية  ,ات التربية والتعليم ومهامهايتناول هذا المبحث تعريف مديري

, واالنشطة والفعاليات في مديريات التربية الذي يمثل رأس الهرم اإلداري في المديرية ,والتعليم
 .والتعليم
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 .مقدمة

 .تعريف القيادة: أوالً 

 .عناصر القيادة: ثانياً 

 .أهمية القيادة: ثالثاً 

 .تعريف اإلدارة: رابعاً 

 .أهمية اإلدارة: خامساً 

 .العالقة بين القيادة واإلدارة: سادساً 

 .خصائص ومهارات القائد اإلداري : سابعاً 

 .نظريات القيادة: ثامناً 

 النظريات التقليدية. 
 النظريات الحديثة. 

 .األنماط القيادية: تاسعاً 

 النمط الديمقراطي. 
 النمط األوتوقراطي. 
 النمط الترسلي. 

 المبحث األول 

 ات وانماط القيادةنظري
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 المبحث األول

 نظريات وانماط القيادة 

 :مقدمة

يحظى موضوع القيادة باهتمام كبير في أوساط األعمال, والقيادة الحديثة تتطلب أنماطًا قيادية 

قادرة على رسم المستقبل لجميع المنظمات, وقادرة على التعامل مع المتغيرات بشكل أكثر 

القيادة الناجحة لها القدرة على ضبط سلوك, في نجاح أية منظمة, و  فهي عنصر  مهم  . واقعية

 .والتزام العاملين, وتحقيق أهداف المنظمة

تعد القيادة جوهر العملية اإلدارية فهي محور العملية اإلدارية, بحيث تعد القيادة الكفء إحدى  

ادة المميزات الرئيسية التي يمكن بواسطتها التمييز بين المنظمات الناجحة وغير الناجحة, فالقي

بالنسبة للمنظمة يمكن تشبيهها بالدماغ بالنسبة لإلنسان فهي التي تقوم بتوجيه عمليات الفعل ورد 

 عياصرة,)الفعل, وتنسيقها وفقًا للظروف المحيطة, فهي متأثرة ومؤثرة بالبيئة التي تعمل فيها 

2006 :33.) 

أعضاء الجماعة يتبعه  وبدون شك يمثل القائد عنصرًا هامًا في عملية القيادة, فهو عضو من

ستطاع أن يفهم العالقات االجتماعية التي تسود بين أفراد الجماعة, ومن ثم اا خرون ألنه 

 (. 21: 2010 عبودي,)يدفعها للنشاط والعمل نحو تحقيق أهدافها 

 تعريف القيادة: أوالً 

 .يات القيادةتعددت تعريفات القيادة واختلفت كل منها على فلسفة ما, أو نظرية ما, من نظر 
وبالتالي فإن تحديد مفهوم القيادة تحكمه مجموعة من العوامل المتغيرة كالبيئة, والزمن, والعوامل 
السياسية, والثقافية, والنظام القيمي في المجتمع, واألهداف المراد تحقيقها, وال أحد ينكر الحاجة 
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عامل رئيسي لتحقيق األهداف الملحة إلى القيادة إلدارة أي منظمة, على اعتبار أن القيادة 
 :ومن هذه التعريفات ما يلي .المنشودة ألي منظمة

قدرة تأثير شخص في ا خرين بما يجعلهم يقبلون قيادته طواعية, دون إلزام قانوني إلقناعهم "
 (. 138: 2000 القريوتي," )بقدرته

حقيق األهداف هي العملية التي تمكن من اإلسهام بصورة فعالة في حركة الجماعة نحو ت"
 (.234: 2004زكار, ) "المنشودة

مرسي, )" قوم به الفرد حين يوجه نشاط جماعة نحو هدف مشتركيالقيادة هي سلوك "
2001:141) 

عملية التأثير التوجيهي في سلوك العاملين, وتنسيق جهودهم, وعالقاتهم, مما يجعل المرؤوسين "
 (.15: 2010قنديل, " )المنشودة  يقبلون توجيهات القائد بما يكفل تحقيق األهداف

لتوجيه جماعة من الناس نحو  ؛فن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير في السلوك البشري "
 (.30: 2008العجمي, )هدف معين بطريقة تضمن طاعتهم, ثقتهم, احترامهم, وتعاونهم 

د الجماعة وتنسيق إلى أن القيادة هي القدرة على التأثير في سلوك أفرا( الحريري )ويشير 
 (. 2012:99الحريري, )جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة 

مصطفى, " )مهارة التأثير في ا خرين طوعًا في أداء مثمر"أن القيادة ( مصطفى)ويعرفها 
2007 15: .) 

بأنها عملية التأثير في النشاطات والعمليات لمجموعة من األعضاء ( الطراونة)كما يعرفها 
 . 29): 2011الطراونة, )جيهها باتجاهات محددة وتو 

ويعرف الباحث القيادة بأنها القدرة على التأثير في سلوك ا خرين وتوجيههم واستمالتهم وتنسيق 
 .جهودهم من أجل تحقيق األهداف المرسومة للمنظمة
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لذي يمارسه بأنها النشاط ا( 18: 2010)أما فيما يتعلق بالقيادة اإلدارية فقد عرفها السكارنة 
صدار  واإلشراف اإلداري على ا خرين باستخدام  هاالقائد اإلداري في مجال اتخاذ القرارات وا 

 .السلطة الرسمية, وعن طريق التأثير, واالستمالة بقصد تحقيق هدف معين

وبذلك تختلف القيادة اإلدارية على القيادة بشكل عام, ذلك أن القيادة تستمد قوتها من السمات 
–ت الشخصية التي يتمتع بها القائد, بينما القيادة اإلدارية تعتمد على السلطة الرسمية والصفا
 .نشاطها, ثم على ما يتوفر لها من السمات, والصفات الشخصية في ممارسة - أوالً 

وباإلضافة إلى ذلك نجد أن القيادة اإلدارية تمثل العملية التي يتم من خاللها التأثير على األفراد 
ان تنظيمي محدد المعالم, واألنشطة, واالختصاصات, وأنها تتطلب إلمامًا لتخصص ضمن كي

 (. 7: 2001 القحطاني,)اإلدارية الذي يعتبر وسيلة القائد في التأثير على مرؤوسيه 

نما تمثل  (Cetroسيترو ) ويرى  أن القيادة اإلدارية ال تقتصر على أنها عملية إنسانية فحسب, وا 
 رسه القائد, ويؤدي فيه العاملون الواجبات بفاعلية إلى جانب األنشطة األخرى نشاطًا إداريا يما

 .Certo, 2000: 326)) "الرقابة و التنظيم, و كالتخطيط,  

القيادة االدارية بأنها النشاط اإلداري لتعظيم االبتكار وتنشيطه في حل ( Holt)ويعرف هولت 
 .(Holt, 1993: 44)ظيفي المشاكل, ورفع الروح المعنوية, وتحقيق الرضا الو 

قناعهم بقبول "القيادة اإلدارية ( وعبد المجيد ,فيله)ويعرف  بأنها القدرة على التأثير في األفراد وا 
فيله وعبد المجيد, " )العمل من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وفقًا لألسلوب الذي يحدده القائد 

2005: 254 .) 

شروط أساسية البد من توفيرها لوجود القيادة  ويتض  من التعريفات السابقة أن هناك ثالث
 ( 2010 :99السكارنة, : )وهي

 . وجود جماعة من الناس (1
 .وجود شخص من بين أعضاء الجماعة قادر على التأثير في سلوك األعضاء (6
أن تستهدف عملية التأثير توجيه نشاط الجماعة وتعاونها لتحقق الهدف المشترك الذي تسعى  (3

 .إلى تحقيقه
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 : ل التعريفات السابقة ير  الباحث أن القيادة تتميز باتآتيومن خال 

 .العملية التي تربط بين القائد والمرؤوسين (1
قناعهم بالعمل وتستمد قوتهم من الجماعة  (6  .تعتمد على التأثير في المرؤوسين وا 
رشاد األفراد وتحفيزهم لتحقيق األهداف المنشودة (3  . عملية توجيه وا 
أهداف  ؛شخصية للقائد وقدرته في التأثير في سلوكهم لتحقيقاالعتماد على السمات ال (4

 .المنظمة

 : عناصر القيادة: ثانياً 

أركـان )لفهم القيادة البد من فهم العالقة بين أربعة عناصر متداخلة في القيادة, وهي مـا تسـمى بــ 
  (78 :2012السعود, ) :, وهي(القيادة

مالئــه, ويتميــز بقدرتــه علــى التــأثير فــيهم وهــو الشــخص الــذي يتميــز عــن ز (: Leader)القائــد  (1
 .وقيادتهم

وهـــــم مجموعـــــة مـــــن األشـــــخاص العـــــاملين فـــــي (: Subordinates)المرؤوســـــين /الجماعـــــة  (6
 .ولديهم االستعداد التام لطاعة القائد ,المنظمة

وهــو المقصــد, أو الغايــة التــي يســعى األشــخاص جميعــًا بمــا فــيهم القائــد إلــى (: Goal)الهــدف  (3
 .ريق التأثير في سلوكهمتحقيقها عن ط

وهو بيئة الموقف الذي تمارس فيه القيادة, إذ ال بـد مـن وجـود (: Situation)الظرف /الموقف (4
دوره فــي قيــادة هــذه المجموعــة مــن األشــخاص, وفــي هــذا ( القائــد)أو مناســبة لممارســة  ,ظــرف

 . الظرف تحت عملية التأثير

فـي القيـادة, فـإن ذلـك يـؤدي إلـى تحقيـق أفضـل ويرى الباحث بأن هذه العناصر إذا توفرت جميعها 
 .وبالتالي إلى تحقيق األهداف ,إنتاجية للمنظمة
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 : أهمية القيادة: ثالثاً 

أنها حلقة الوصل المتمثلة في القوة  (السويدان, بشراحيل)تتمثل أهمية القيادة من وجهة نظر 
لتنفيذ خطط المنظمة  لتوجيه الطاقات بأسلوب متناسق يضمن عمل العاملين ؛التي تتدفق

ومواكبة  ,ووضع استراتيجيات راشدة في عملية تحريك محفزة لهدف سام وتصوراتها المستقبلية,
 (. 42 :2003السويدان, وبشراحيل, ) المتغيرات وتوظيفها لخدمة المنظمة

 : أن أهمية القيادة تكمن في ا تي( 66: 2008) ويرى العجمي

 . خطط المؤسسة, وتطوراتها المستقبليةحلقة الوصل بين العاملين, وبين  (1
 . السياساتو اإلستراتيجيات, و البوتقة التي تنصهر بداخلها كافة المفاهيم,  (6
 . قيادة المؤسسة من أجل تحقيق األهداف المرسومة (3
 . وتقليص الجوانب السلبية قدر االمكان ,تعمق الجوانب اإليجابية في المؤسسة (4
 . لخطط الالزمة لحلهاالسيطرة على مشكالت العمل, ورسم ا (5
 . الرأسمال األهم, المورد األعلى إذ انهمتنمية, وتدريب, ورعاية األفراد,  (2
 . مواكبة المتغيرات المحيطة, وتوظيفها لخدمة المؤسسة (7

ويرى الباحث أن أهمية القيادة تكمن في أنها تزيد من دافعية العاملين للعمل وتفجر طاقاتهم 
بداعاتهم في تحقيق أهداف ا وقدرتهم على حل المشكالت التي تعترض طريق العمل,  ,لمنظمةوا 

وعالقة الحب والتقدير  ,وكل ذلك يقع على عاتق القائد ومسؤولياته في مجال العالقات اإلنسانية
والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة أهداف المنظمة  ,والدعم الذي يقدمه هذا القائد للعاملين

 . هاوتحقيق

 : دارةتعريف اإل: رابعاً 

وبالتالي ال بد  ,نين والباحثيتعددت تعريفات اإلدارة واختلفت حسب وجهات نظر العلماء والمفكر 
 : من استعراض بعض هذه التعريفات على النحو التالي

وفنية, لبلوغ هدف محدد أو أكثر  ,ومعلوماتية ,ومادية ,ومالية ,علم وفن وتوظيف موارد بشرية"
 .(17: 2010مصطفى, " )تغيرةفي بيئة م خالل فترة معينة,
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لتحقيق أهداف  ؛"جماعي"وتنسيق نشاط بشري  ,هي تنظيم (113:2009) ويعرفها كنعان
  .معينة

والمادية المتاحة, واالستخدام  ,أنها عملية تنظيم الموارد البشرية (21: 2005) ويرى عابدين
: ل عمليات إدارية هيوأقل تكلفة من أجل تحقيق األهداف من خال ,األمثل لها بأعلى كفاءة

 .التخطيط, التنظيم, التوجيه, التقويم

عملية اجتماعية وتعني تيسير وحفز العناصر البشرية في "بأنها  9): 2005) ويعرفها مساد
وتوجيه جهودها بصورة منظمة نحو تحقيق أهداف اجتماعية ذات  ,فروع ومستويات اإلدارة كافة
 .قيمة بأكبر مردود ممكن

يرى الباحث بأن اإلدارة هي االستثمار  ,راض بعض التعريفات الخاصة باإلدارةومن خالل استع
لتحقيق  ؛وبأقل التكاليف ,والمعلوماتية بكفاءة عالية ,والمادية ,األمثل لموارد المنظمة البشرية

 . والتقويم ,والرقابة نوالتنظيم ,أهداف المنظمة من خالل عمليات التخطيط

 : أهمية اإلدارة :خامساً 

 : أهمية اإلدارة في النقاط التالية (20: 2002) شبير صخّ ل

 . ولة عن صالحية البيئة وصيانتهاؤ اإلدارة مس (1
 . ولة عن انعكاسات قراراتها على المستقبلؤ اإلدارة مس (6
 . التغيير االجتماعي, مسؤولية أساسية لإلدارة (3
 . التنبؤ باتجاهات النمو التكنولوجي مسئولية اإلدارة (4
 . ومصدر الطاقة األساسية للمؤسسة ,عنصر الدينامياإلدارة هي ال (5
 .اإلدارة كوظيفة اجتماعية يمكنها مواجهة مشاكل العاملين (2
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 :العالقة بين القيادة واإلدارة: سادساً 

إال أنها ال يعنيان نفس الشيء  ؛على الرغم من وجود ارتباط وثيق بين مفهوم القيادة واإلدارة
وبصفة عامة فإن القيادة  ,كما قد ال يكون أيا منهما ,أو كليهما ,ائداً أو ق ,فالفرد قد يكون مديراً 

من خاللهم لتحقيق  أو ,التي يتم ممارستها بالعمل مع األفراد, ليست سوى إحدى مكونات اإلدارة
 . األهداف التنظيمية

فهومين وليس أي منهما منفردة, غير أن الم ,تحتاج المنظمات الحديثة إلى القيادة واإلدارة معاً 
لكن ليس  ؛قادة جيدين ن يختلفان عن بعضهما في نواحي عديدة, وبعض المدراء قد يكونو 

 (.470: 2011 جالب,)ن مدراء و بالضرورة أن يكون القادة الجيد

 - إن المهمة األساسية لإلدارة هو جعل المنظمة 2008 :28))الغالبي  ويذكر العامري,
خالل استخدام أفضل للموارد البشرية والمادية, لقد  من منجزة ألداء عال   -بمختلف مكوناتها 

وتم تطوير العديد من التعريفات  ,تطور مفهوم اإلدارة بشكل كبير شأنه شأن جميع نواحي الحياة
من قبل باحثين وكتاب في علم اإلدارة في ضوء مداخل متعددة, فمنهم من يرى أن اإلدارة تمثل 

والرقابة التي تهدف إلى تحقيق أهداف  ,والقيادة ,لتنظيموا ,مجمل العمليات المرتبطة بالتخطيط
 .حددت مسبقاً 

وهي  ,أن الفرق األساسي بين القيادة واإلدارة يتمثل في مصدر القوة( 34: 2012)ويذكر نجم 
الخبرة  وأ ,أو القوة الشخصية ,القدرة المحتملة للتأثير على العاملين, فالقيادة تعتمد على الرؤية

 .في حين أن اإلدارة تعتمد على قوة المركز اإلداري  ,تجذب ا خرين إليهاالذاتية التي 

وخلق الجو  ,ما الفرق بين القيادة واإلدارة على الرغم من كونهما يشتركان في تحديد الهدفأ
ن نحصره أفيمكن  ,ثم التأكد من اختيار المطلوب وفق معايير وأسس معينة ,المناسب لتحقيقه
 .(5:2005)العساف ها كما حدد في عدة جوانب

 بينما الحديث عن اإلدارة لم يبدأ إال في العقود األخيرة ,الحديث عن القيادة قديم قدم التاريخ . 
  بينما ( التخطيط, التنظيم, التوجيه, اإلشراف, الرقابة)تركز اإلدارة على عدة عمليات رئيسية

 . ه الرؤية, التحفيز وشد الهممتحديد اإلتجاه والرؤية, حشد القوى تحت هذ)تركز القيادة على 
 القيادة تركز على العاطفة بينما اإلدارة تركز على المنطق . 
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 بينما تهتم اإلدارة بالجزئيات والتفاصيل ( إختيار العمل الصحي )بالكليات  تهتم القيادة
 (. ختيار الطريق الصحي  للعملا)

 :غالبي والعامري يوضح الفروق بين القائد والمدير من وجهة نظر ال(: 3)جدول 

 المدير القائد
 . مفكر ذو توجه عقالني واقعي . ملهم ذو توجه روحي وعاطفي

 . عقالني يركز على تحليل الواقع . رسالي ومستبصر يركز على المستقبل
 . مشاور لآلخرين ويقدم النص  . متحمس ذو عاطفة متقدة

 . اد في العمل ويركز على التطبيقمثابر وج . قادر على االبتكار وتوليد األفكار الجديدة
 . متجه لحل المشكالت بطريقة منهجية . مرن ويستجيب للتغيرات

ثارة الحماس  . واقعي المزاج ويحسب المواقف . قادر على اإليحاء وا 
 . تحليلي . مبدع

 . منظم على أساس إجراءات معينة وهيكل ثابت روتيني . يتميز بالجرأة واإلقدام
 . محترس في إتخاذ القرارات . عذو خيال واس
 . سلطوي ملتزم بالقوانين تجريبي

 . يحافظ على الوضع الراهن واالستقرار . مبادر للتغيير
 قوة موقع وظيفي . قوة شخصية ذاتية
 يمثل مصلحة المنظمة التي يعمل فيها . أو المجموعة التي يقودها ريمثل مصلحة الجمهو 

 (.459-2008:458)الغالبي، العامري : المصدر

 : القائد اإلداري  وسماتخصائص : سابعاً 

ال بد من وجود قيادة ناجحة يقف ورائها قائد ناج   ,حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها
فراد الجماعة تساعده في التأثير في أويمتلك مهارات تميزه عن غيره من  ,يتميز بصفات وسمات
 . سلوك التابعين

أن القائد الجيد هو الذي يستطيع أن يعزز والء العاملين  (103: 2000)ويرى العاني 
لتحقيق أهداف هذه المؤسسة ويمتلك القدرة  ؛لمؤسستهم ويبعث فيهم الرغبة في بذل الجهد المبدع

 .وتوافر فرص نجاحهم ,على تطوير األفراد
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ك من تل اكثرمية أهيمثل  (298: 1987) الخطيب من وجهة نظر فنجاح القائد في مهمته
إذ يتعين أن يكون رجل فكر صاحب قدرة  ,أو جعلته قائداً  ,الصفات التي ارتبطت في شخصيته
نجاز المهمات دون تأخير ,مبتكرة مبدعة قادر على التصور الجيد  .وا 

وقدرته  ,والعملية ,البد أن يتميز القائد اإلداري بخبرته العلمية (94: 2004) آل عروان ويقول
 ,والتنظيم ,وقدرته على التخطيط ا من معرفته العلمية اإلداريةقً على قيادة مؤسسته انطال

 : ويتمثل ذلك في األمور التالية ,والرقابة ,والقيادة

 . ليتمكن القائد من اتخاذ القرارات السليمة ؛تفهم معنى المسؤولية في المستويات اإلدارية كافة (1
 . ي صال  المؤسساتوما هو ف ,والحكم على السليم منها ,استطالع آراء ا خرين (6
 . معرفة سلوك األفراد والقدرة على التأثير فيهم لدفعهم إلى المزيد من الفاعلية واإلنتاج (3
ألن القائد اإلداري مسؤول ومطالب  ؛والنشاط ,والجد ,التمتع بنصيب وافر من الصبر (4

 . بإيصال مؤسسته إلى أهدافها
إلقناع ا خرين بأهمية قرارته من  ؛إجادته وقدرته على التعبير عن نفسه شفهيًا وكتابياً  (5

 . الناحية التطبيقية

 : صفات وخصائص أخرى للقيادة وهي (173 :2007) ولقد ذكر الفرا, آخرون 

 يتمتع بمستوى من الذكاء أعلى من مستوى أتباعه . 
 وسداد الرأي أكثر من أتباعه ,وامتداد التفكير ,يتمتع بسعة األفق . 
 تعبيريتمتع بطالقة اللسان وحسن ال . 
 نوالطموح لتسلم زمام قيادة ا خري ,يتمتع بقوة الشخصية. 

 :مهارات القائد االداري : ثامناً 

هناك عدة مهارات يجب توفرها في القائد حتى يكون فعااًل في ادارته وناجحًا في اداء عمله كما 
 .ومهارات ادراكية, ومهارات انسانية, وهي مهارات فنية( 2001: 27), حدده الطويل

 :وفيما يلي توضي  كل منها

 :المهارات الفنية  .1
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ويقصد بها المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم والكفاءة في استخدام هذه المعرفة افضل 
 (.105: 2006, ابو الكشك) استخدام بشكل يحقق الهدف بفاعلية

لعمله ومعالجته  وتتعلق المهارات الفنية بالطرق واالساليب التي يستخدمها المدير في ممارسته
للمواقف التي يصادفها اي انها ترتبط بالجانب العملي في االدارة وما تستند اليه من حقائق و 
مفاهيم واصول علمية ومن االعمال التي تتطلب المهارات الفنية في االدارة رسم السياسة العامة 

وتنظيم , ات العامةووضع نظام جيد لالتصاالت والعالق, وتقدير التكلفة, واعداد الميزانية
وتنظيم , وتحديد االختصاصات, وتوزيع العمل, واختيار العاملين, وكتابة التقارير, االجتماعات
, مرسي)وتطوير العملية التربوية في مجاالتها المختلفة , والتجديد التربوي , االشراف الفني

2001 :161.) 

القيام بدوره في متابعة سير العمل ويرى الباحث ان امتالك اي قائد لتلك المهارات سيمكنه من 
 .نحو التطوير واالبداع المستمر, وقيادة المؤسسة

 :المهارات االنسانية .6

وحفزهم للعمل وتحقيق , وفهم ودراسة سلوك االفراد, ويقصد بها القدرة على التعامل مع االخرين
 (.102: 2001, الصحن وآخرون )التعاون بين جماعات العمل وقيادتهم وتوجيههم ورقابتهم

 (:102: 2001, عريفج)هر هذه المهارات كما حددها ومن مظا

 .الموازنة بين دور القائد تجاه رؤسائه ودوره تجاه مرؤوسيه .1
 .مراعاة الدوافع والحاجات لدى المرؤوسين .6
 .احترام قيم ا خرين واتجاهاتهم .3
 .عدم تحدي العادات والتقاليد والعمل على تطويرها بطريقة غير مباشرة .4
 .ة االتصاالت مع ا خرين بالتفرغ لإلستماع اليهم وتجنب سرعة االستنتاج والحكماجاد .5
 .اختيار القنوات المناسبة لالتصال والوقت المالئم لذلك .2
 .جعل ا خرين يشعرون بانتماء القائد الى مؤسسته والى العاملين فيها .7
 .باتاعتماد نظام من الحوافز بدل التركيز على وسائل القمع واصناف العقو  .8
 .الصبر والترتيب في مواجهة التحديات  .9



                                                     

28 
 

 .االلتزام بمبدًا المشاركة واحترام الحريات .11
 .البساطة والوضوح في التعبير والتأني والتفهم في الردود .11

ويرى الباحث انه هذه المهارات االنسانية يجب ان تتوفر في القادة االداريين وخاصة في االدارات 
لى التعامل مع مرؤوسيهم بنجاح وتحفيزهم للعمل بكل تعاون التعليمية حتى يكونوا قادرين ع

 .واخالص لينتج عن ذلك الثقة واالحترام المتبادل ورفع الروح المعنوية لديهم

 :المهارات االدراكية. 3

والحكم , ويقصد بها قدرة المدير على النظرة الشاملة لألمور وتتضمن القدرة على تفسير االمور
ل والتعامل مع البيانات وتحليلها وتوافر مثل هذه القدرات ويساعد المديرين وتحليل المشاك, عليها

على التخطيط الشامل الهداف المنظمة وتوجهاتها في المستقبل واالدراك الشمولي لكيفية تحريك 
الصحن .)العناصر واالجزاء المكونة للنظام الذي يعمل فيه بطريقة تحقق اهداف المنظمة

 (.2001:101, وآخرون 

ن القائد التربوي الذي تتطور لديه هذه المهارات يكون قادرًا على االحساس بالمشكالت قبل ا
ويستطيع ان يقدر وقوع القرارات على , وقوعها وتقفز الى ذهنه الحلول قبل تفاقم المشكالت

 (.100: 2001, عريفج)كما يتنبأ بنتائج االجراءات قبل نفاذها, التابعين قبل اتخاذها

ث ان امتالك القادة االداريين لتلك المهارات تساعدهم في انجاز االعمال وتجعل من ويرى الباح
قراراتهم اكثر واقعية وقابلية للنجاح حيث تكسبهم نظرة شاملة متكاملة للمديرية واقسامها وتمكنهم 

 .من تحديد وتحليل المشاكل التي تعترض طريق العمل ليستطيع حلها

 :نظريات القيادة :تاسعاً 

واستخدمت هذه النظريات معايير مختلفة لقياس فاعلية  ,دت النظريات التي تناولت القيادةتعد
أن تعدد هذه النظريات أدى إلى تعدد وجهات النظر حول ( 11: 2010)ويرى الرقب  .القيادة

لى القيادة على أنها مجموعة من السمات فقط إذا إتفسير ظاهرة القيادة, حيث نظر البعض 
وهناك من يرى أنها ظروف خاصة إذا وجدت ظهر القائد  ,خص ما يصب  قائداً توافرت لدى ش

ذا تغيرت تغير القائد ونظر فريق ثالث إلى القيادة على أنها موقف معين لمجموعة من األفراد  ,وا 



                                                     

29 
 

وذهب فريق رابع إلى التأكيد على أن القائد يظهر نتيجة لظهور هدف  ,إذا تغيرت تغير القائد
وأنها محصلة  ,وهناك من أكد على الطبيعية التفاعلية للقيادة ,الهدف تغير القائدمعين فإذا تغير 
بما يتمتعون  وأفراد الجماعةبما يملكه من سمات ومعارف ومهارات,  القائدالعديد من العوامل, 

مكانيات واستعداد للعمل  بما يتضمنه من ظروف وعوامل بيئية  والموقفبه من قدرات وا 
 . و متداخلة وتنظيمية متشابكة

 : مانظريات القيادة إلى قسمين ه قسم الباحثفي هذا السياق 

 : ومن أهم هذه النظريات: النظريات التقليدية: أوالً 

 . نظرية الرجل العظيم (أ 
 . نظرية السمات (ب 

 : ومن أهم هذه النظريات: النظريات الحديثة: ثانياً  

 . النظرية الموقفية (أ 
 . النظرية التفاعلية (ب 
 . يفيةالنظرية الوظ (ج 
 ( روبرت هوز. )والهدف/نظرية المسار (د 
 . نظرية القيادة التحويلية (ه 
 .نظرية القيادة التبادلية (و 
 

 : النظريات التقليدية: أوالً 
 (: Great Man Theory)نظرية الرجل العظيم  - أ

تعد هذه النظرية من أقدم النظريات القائمة على فكرة أن القادة يولدون قادة, أي يمتلكون سمات 
والقائد هنا هو الشخص الذي يتميز (. 230: 2001ي,عبد الباق) فطرية وموروثة قيادية

على التأثير في ( الخارقة)المنفردة الذي تعطيه القوة والقدرة غير العادية  بالصفات أو السمات
يحدث تغييرات يراها وبأي شكل دون أي اعتراضات وضمن حماس  اإلتباع بحيث يستطيع أن

 (.79 :2005 ,مساد)وتأييد كبيرين 
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وتنطلق هذه النظرية من االفتراض القائل بأن القادة أشخاص يتمتعون بمواهب خارقة تمكنهم 
من إحداث تغييرات وتأثيرات في حياة أتباعهم ومجتمعاتهم إذا كان هؤالء األتباع وهذه 

 (. 81: 2010عطوي, )المجتمعات في ظروف مواتية لحدوث مثل هذه التغييرات غير العادية 
أن هذه النظرية من أولى وأقدم  (Spilke And Doerffer, 2011: 16) سبيلك ودورفر ويذكر

النظريات لتفسير القيادة وتركز على القيادات العسكرية وقيادات الدول حيث أنها تفترض بأن 
القائد هو إنسان عظيم وأن هذه العظمة هي موهبة وأن القادة يولدون قادة لديهم مجموعة من 

 . ت والخصائص المرغوبة من قبل أتباعهمالمميزا
أن  (Dennisor and Bolden, 2003:6) وتستند هذه النظرية كما تحدث بولدن ودنسون 

 . اإلعتقاد بأن القادة هم أناس إستثنائيون بصفات موروثة ومقدر له أن يكون قائداً 
أنها تفسر ( 465-464 :2008العامري, الغالبي, )ومن المأخذ على هذه النظرية كما يذكر 

جانبًا من ظاهرة إنسانية معقدة ومهمة جدًا خاصة في إطار تركيزها على أمثلة بارزة وواضحة 
لقادة عظام وكبار وسياسيون وعسكريون ورجال أعمال لكنها ال تساعد على تفسير ظاهرة القيادة 
 يمكن بشمولية من خالل وجود قادة صغار ناجحون ولكنهم غير معروفين, ومن جهة أخرى ال

القول أن القيادة هي خصائص وراثية محضة توهب للبعض وتحجب عن ا خرين إال إذا تحدثنا 
 . عن األنبياء لكن عامة الناس قد يطوروا مهاراتهم القيادية من خالل التجارب والدراسة واإلطالع
 مما سبق يتض  للباحث أن هذه النظرية ال يمكن اعتمادها كأساس لتوضي  وتفسير مفهوم
القيادة ألنها تعتمد على الصفات الوراثية التي يتمتع بها القائد وأهملت العديد من العوامل التي 

كما أن األفراد يمكن أن يصبحوا قادة إذا . وظيفة التنظيمو تؤثر في القيادة مثل ظروف المجتمع 
 . تم رعايتهم وتعليمهم وتدريبهم وبالتالي يصبحوا قادة ناجحين

 :نظرية السمات - ب
أن الفاعلية في القيادة تتوقف : قوم هذه النظرية في تفسيرها للقيادة على مفهوم أساسي مؤداهوت

على سمات وخصائص معينة تتسم بها شخصية القائد عن غيره, كما أن توافر هذه السمات في 
بأنهم أطول قامة من  - عادةً  –شخص ما يجعل منه قائدًا فعااًل, وقد وجدت أن القادة يتميزون 

رهم وأضخم حجمًا, وأص  جسمًا, وأحسن مظهرًا, وأذكى عقاًل, كما أنهم يتميزون بثقة أكبر غي
وأكثر طموحًا وسيطرة  ,كما أنهم أقدر على المثابرة والمبادأة ,وانغماس أكثر بالنشاط ,بالنفس
ولكن هذه النظرية بالرغم من احتاللها ( 2010 :34قنديل ) وأحسن توافقًا من غيرهم ومرحًا,
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أبو ناصر ) نها واجهت بعض االنتقادات والمآخذ منهافإ ,كانًا خاصة في نظريات القيادةم
2008 :24 :) 
 . السمات عادة ما تكون ضعيفة الترابط والتحديد (1
 . االختبارات الموضوعة لقياس هذه السمات غير واقعية, وذات مصداقية ضعيفة (6
ة للنجاح في ظروف معينة ال يستطيع أسلوب السمات التمييز بين السمات الضروري (3

  .والسمات المرغوبة لعمل متفوق 
 قائمة الصفات التي تم التوصل إليها باعتبارها تميز أن  (167: 2011) ديري  ويضيف

 .وغير عملية من ناحية أخرى  ,القادة الناجحين هي قائمة كبيرة من ناحية
  رًا مقبواًل لعدم لم تقدم تفسيأن هذه النظرية ( 466:2008)الغالبي –العامري ويضيف

استطاعة من يمتلكون هذه الصفات أن يصبحوا قادة معروفين وناجحين في حين برز 
 . آخرون يتمتعون بخصائص أو سمات أقل

ويرى الباحث أن السمات التي يجب أن يمتلكها القائد يمكن تقسيمها إلى قسمين صفات فطرية 
حتى تتالءم مع متطلبات قيادة  ؛يب والتعلموصفات مكتسبة يمكن اكتسابها وتنميتها من خالل التدر 

 . ومواجهة التحديات المستمرة والمتسارعة ,المنظمات الحديثة
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 : النظريات الحديثة: ثانياً 

 :النظرية الموقفية .1

أن  إال ,والموقف وسلوك مرؤوسيه, هي سلوك القائد, ,ركزت هذه النظرية على عناصر ثالثة مهمة
فالسلوك . 1994 :15) سالم,)وليس من الوظيفة أو غيرها  ,من المواقفالقيادة ت صب  قيادة نابعة 

وأن القادة يجب أن يغيروا سلوكياتهم لمقابلة أو  القيادي الفاعل هو رهن للموقف الذي يعايشه القائد,
أن القائد وليد  سوتقوم هذه النظرية على أسا(. 218 :2010مصطفى, )معالجة مواقف متنوعة 

وتكشف عن إمكانياتهم الحقيقية في القيادة, فالقيادة  ,اقف هي التي تبرز القياداتوأن المو  الموقف,
بل أن  وأن القيادة ال تتوقف على الصفات الشخصية التي يتمتع بها القائد, في نظرها وليدة الموقف,

 وعلى هذا يمكن(. 140 :2006حسين, )وتمتاز هذه النظرية بديمقراطيتها الشديدة  ,القيادة معنية
ن القائد الذي  بأنالقول  لكل موقف قيادي سمات محددة يتم في ضوئها إختيار القائد المناسب, وا 
ن يشغل منصبًا قياديًا في موقف معين قد ال يصل  لشغل منصب ثان في وقف مختلف ئيصل  ل
 (.59: 2001 البدري,)ومغاير 

ة التي لها تأثير على النمط إلى أهم المتغيرات الموقفي 2008 :469))ويشير العامري, الغالبي 
 : القيادي وسلوك القائد وهي

 حيث أن لهذه اإلدارة تأثيرًا كبيرًا على باقي المدراء : اإلدارة العليا وتوجهاتها وسلوكها
وسلوكياتهم في المستويات اإلدارية األخرى, فإذا ما كان توجه اإلدارة العليا إيجابيًا أوسلبيًا 

فإن هذا التوجه سينعكس بشكل أو بآخر على طبيعة سلوك  ,نحو مفردات مهمة في العمل
 . المدراء ا خرين

 على نمطه القيادي حيث يتحدد في ضوئها  -أيضاً –وهذه تؤثر : خبرة القائد وشخصيته
 . طبيعة عالقته ورؤيته للمرؤوسين ومدى الثقة التي يمنحها لهم

 وسلوكيات هؤالء حيث تؤثر خبرات ومهارات : المرؤوسون وخصائصهم وتطلعاتهم
فالمستويات اإلدارية  ,الذي يستخدمه القائد معهم ,المرؤوسين في اختيار النمط القيادي
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األعلى غالبًا ما تكون أقل تحديدًا وتوجهًا في التدخل بشؤون المرؤوسين قياسًا إلى 
 . المستويات اإلدارية األدنى

 ض األعمال يستلزم أداؤها فبع: طبيعة العمل ومتطلباته ونمط المهام وأسلوب تحديدها
تدخاًل وأوامر محددة تفرض نمطًا معينًا قياسًا ألعمال أخرى, ويدخل ضمن هذه المتغيرات 

 . ونوع التكنولوجيا المستخدمة وغيرها ,أيضًا هيكلة المنظمة
 عاماًل موقفيا يؤثر على سلوك ثقافة المنظمة تعتبر  حيث: إستراتيجيات وثقافة المنظمة

وفي إطاره تطلعات الرؤساء  ,هي المصدر المهم الذي تشتق منهي, و القائد االدار 
أما السياسات فإنها تعتبر دلياًل  ,والمرؤوسين وتأثرهم بطبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية

إرشاديًا يحدد نمط القرارات وسلوكيات اتخاذها وبالتالي تعتبر من العوامل الموقفية المؤثرة في 
 . السلوك

 : لتفاعليةالنظرية ا .6

 على فكرة المزج بين متغيرات النظريات السابقة, (206: 2010 العالق,)حسب  وتقوم هذه النظرية
ن نظرية أو  ,فإذا كانت نظرية السمات, وكذلك نظرية الرجل العظيم ترجع القيادة إلى شخصية القائد

أساس التكامل بين كل فإن النظرية التفاعلية تقوم على  ؛الموقف تفسر القيادة من خالل الجماعة
العوامل التي تؤثر في القيادة, فالقيادة عملية تفاعل مع جميع الظروف والعناصر المحيطة من 
دراك  بشرية واجتماعية, ومادية, ووظيفية, وتعطي النظرية أهمية كبيرة إلدراك القائد لنفسه, وا 

دراكه لآلخرين فاإلدراك مشترك بين القائد, والتابع  .والوظائف يين, والمواقف,ا خرين له, وا 

 العوامل المؤثرة في القيادة التفاعلية(: 2)شكل 

 

 

        

 التأثير                                                  

 

       

 (108 :2010حمود، : المصدر)

 القائد  

 الموقف الجماعة
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ثالثة أبعاد ويرى الباحث أن هذه النظرية ركزت على أن القيادة هي عملية تفاعل اجتماعي بين 
 ,السمات الشخصية للقائد, وعناصر الموقف اإلدارية, وخصائص الجماعة المقودة :رئيسية هي

حداث التكامل ا  و  ,الذي يكون قادرًا على التفاعل مع المجموعة :والقائد الناج  في مفهوم النظرية هو
 . أو سلوك معظمهم في موقف معين ,في سلوك أعضائها

 : النظرية الوظيفية .3

لتحقيق  ؛زت النظرية الوظيفية على دراسة المهام واألعمال التي يتعين على الجماعة القيام بهاترك
ودور القائد من الناحية التنظيمية في مساعدة  ودراسة دور كل عضو في هذه األعمال, أهدافها,

ويهتم أصحاب هذه (. 633 :2007 المصري,), وذلك من وجهة نظر الجماعة على بلوغ أهدافها
 .والمهام القيادية بين أفراد الجماعة ,نظرية بكيفية توزيع المسؤولياتال

القيادة في ضوء هذه النظرية تقوم بوظائف الجماعة, فتساعد  (54 :2013الختاتنة, )ويضيف 
وحفظ  وتحريك الجماعة, وتحسين العالقات القائمة بين األعضاء, الجماعة على تحقيق أهدافها,

 . ك فليس من الضروري أن يقوم بالقيادة شخص واحد بل عدة أشخاصوعلى ذل ,تماسك الجماعة

 : إلى أن األهداف الوظيفية متعددة ومنها( 97 :2004الشريف, )ويشير 

 . وتتمثل في قيام القائد بوضع السياسات العامة, التأثير في سلوك ا خرين: أهداف التنظيم

شباع  ,وتحقيق مطلب الجماعة ,ت الفرديةوتتمثل في قيام القائد بحل المشكال: أهداف العاملين وا 
مكانياتهم ,حاجاتهم  .ومعرفة قدرات األفراد وا 

وتنفيذ المهام  ,في إثبات قدرته على النجاح في القيادة -فحسب -وتتمثل: أهداف القائد الشخصية
 . المطلوبة لتعزيز مكانته وتحسين وضعه االجتماعي واالقتصادي والوظيفي
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 : دفاله/نظرية المسار .4
يستطيع رسم مسارات  يفضل هو الذن القائد األأوأساسها  (هوزروبرت )لقد طور هذه النظرية  

 اأهدافً  أملمنظمة ل اكانت أهدافً أرض الوصول الى األهداف سواء غل ؛واضحة للمرؤوسين
ن أوتشير النظرية الى  ,وذلك بتحفيزهم ومساعدتهم على سلوك هذا المسارات ,شخصية لهم
الغالبى, )هدافهم أ لى إوبالتالى يصلون  ,المسارات هن يزيلوا العقبات من هذأيمكن  المرؤوسين
 (. 474: 2008العامرى, 

هتمام بالعمل الى جانب االهتمام ينبثق من هذه النظرية أربعة أساليب قيادية كل منها يتطلب اال
 : وهي (84: 2004 حسن,)كما يرى نسانية بالنواحى اإل

وهو معرفة ما هو متوقع من المرؤوسين مع إعطائهم (: Directive)أسلوب الموجة  (1
 . توجيهات وتعليمات يطلب منهم اتباعها, فضاًل عن برمجة العمل وتنسيقه

واالهتمام بهم مع  ,يتضمن مراعاة حاجات المرؤوسين( Supportive)االسلوب المساند  (6
 . خلق جو من الصداقة ضمن جماعة العمل

ويتضمن األخذ بآراء المرؤوسين واقتراحاتهم عند اتخاذ ( Participative)األسلوب المشارك  (3
 . القرارات

داء ويتميز بالبحث عن طرق تحسين األ( ent-Oriented)االسلوب الموجة نحو اإلنجاز  (4
ظهار ثقة القائد بتحقيق المرؤوسين لمعدالت  ,مع التفوق فيه  . نجاز عاليةإوا 
 : لنظرية بعض االنتقادات مثلواجهت هذه ا (64: 2010قنديل )كما يشير 

 . ثر السلوك على العوامل األخرى أانها ال توض   (1
 . لم تتناول أنماط القيادة (6
 . نماط فى نمط واحدن تجمع بين األألم توض  المواقف التى يمكن  (3
  حاسمًا لبلوغ الفاعلية لم تقدم حاًل أن هذه النظرية  (288: 2010مصطفى, )ويضيف 

 . دارية ظاهرة معقدة ال يسهل التوصل الى نظرية عالميه لهاالقيادة اإل نأالحقيقة او القيادية, 
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 : نظرية القيادة التحويلية .5

بأنها عملية دفع وتحفيز التابعين لمشاركة القائد في القيم "  (117: 2012) يعرفها جاد الرب
 . م يمنحونه الثقةوالرؤية, ومن خالل االهتمام الحقيقي الذي يبذله القائد التحويلي لتابعية, فإنه

ن القائد االداري التحويلي هو القائد الذي يرفع من مستوى أ( 47: (1999 ويرى الهواري 
المرؤوسين لتحقيق االنجاز والتنمية ويهدف الى عملية تنمية وتطوير المجموعات بين المنظمات 

رئيسية, وفي الوقت حاطة والوعي بالقضايا العالمية الويستثير في المرؤوسين الهمم العالية, واإل
 . نفسه يعمل على زيادة الثقة بانفسهم

ن يعملون على إيجاد ظروف عمل منتجة يالقادة التحويليأن ( 22: 2002)العامري ويضيف 
 . مع تنمية مهارات موظفيهم على نحو مستمر وادارة العالقات بين الموظفين

ن يتبادلون الدوافع يليالقادة التحويأن ( Ivancerich and Etal, 1997: 353)ويضيف 
فهم يساعدون مرؤوسيهم على توضي  المسار الجيد  ,بين المرؤوسينو يجابية والمكافآت بينهم اإل

  .ومن ثم إعطاء المكافآت لهم

عن أربع مهام رئيسية للقائد التحويلي هي تحديد ( 108: (2003تحدث السويدان؛ باشراحيل 
لرؤية لألتباع, تطبيق الرؤية, رفع إلتزام األتباع إتجاه , إيصال ا"صورة المستقبل المنشود"الرؤية 
أن هناك أربع عناصر للقيادة التحويلية وهي الكاريزما ( (Covey, 2007: 5 ويضيف. الرؤية
 .االهتمام الفردي –التحفيز الفكري  –الدافع الملهم  –

: 2014) خرون درويش وآكما يرى  وللقائد التحويلي أهمية في تنمية المسؤولية المجتمعية
من خالل المحافظة على تماسك الجماعة واستمرارها, ووصولها إلى غايتها ( 188-189

حاجات أعضائها, معترفة بحقهم في لوأهدافها, وحرصه على أن تكون الجماعة مشبعة 
, وأن تهمالمشاركة في صياغة أهدافها, وفي تقويم كل نشاط تقوم به, وفي تقويه قوة شخصي

ينه وبين أعضاء الجماعة مفتوحًا ومستمرًا, وبين األعضاء بعضهم مع بعض, يكون التواصل ب
وكذلك الحرص على تحقيق العدل بين أعضاء الجماعة, والقائد الذي يؤمن هذه الخصائص 

  .للجماعة إنما يؤدي إلى نمو المسؤولية المجتمعية لدى أعضائها
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 : نظرية القيادة التبادلية .6

شكال التبادل الذي يمن  فيه أنها شكل من أى العملية القيادية على تنظر النظرية التبادلية إل
 وفرض التقدم في العمل لمرؤوسيهم في مقابل احترام وتقدير المرؤوسين لهم ,القادة العدالة

ن التفاعل االجتماعي تعبير عن التبادل أنصار هذه النظرية أويرى (. 46: 2000الكالبي )
م اأعضاء الجماعة بالتضحية بجهودهم لصال  االخرين ما دحيث يقوم . االجتماعي للمنفعة

وأن التفاعل . عضاءهناك آخرون يقومون في المقابل بالتضحية بجهودهم لصال  هؤالء األ
سهام القائد إاالجتماعي يستمر في الجماعة طالما تحققت منافع متبادلة لألعضاء وعلى قدر 

نه على قدر إترتفع مكانته لديهم, وفي المقابل  ,ةودوره المميز في معاينة وتنمية أعضاء الجماع
عضاء عطاء القائد ومعاونيه لهؤالء األا  سهام و إون يكعضاء الجماعة وتعاونهم مع القائد أ التزام 
 (. 24: 1996أبو الفضل )

خرين, وترجع أهمية النظرية التبادلية في القيادة إلى تشجيعها لزيادة الوعي بمعرفة حاجات ا 
ى التبادل العادل الذي يحدث عندما يؤدي القائد عمله بطريقة يستحق بموجبها وحرصها عل

حد ذاته يسهم في رفع فعالية القيادة بالمنافع التي يتحصل عليها بسبب مركزه القيادي وهذا 
 (. 46: 2000الكالبي, )

ى أدسين الذي ويرى الباحث برغم نجاح هذه النظرية في فهم العالقة التبادلية بين القائد والمرؤوو 
دى إلى أن عدم اشتمال النظرية على عدد من المتغيرات الموقفية أإال  ؛إلى فاعلية القيادة

 . قصورها

 :األنماط القيادية: عاشراً 

د تم تطويرها على مدى سنوات مضت, ويركز قو  ,هناك عدة مداخل تصف أنماط القيادة
مصطفى, )لقائد على مجموعة العمل معظمها على وصف قدرة السلطة والسيطرة التي يمارسها ا

2007: 47 .) 

 ؛أن أسلوب القيادة يعكس طريقة القائد في التعامل مع ا خرين( 64 :2012) نجم ويضيف
 . وهذا األسلوب يعكس اتجاهات وسلوكيات القائد بالعالقة مع ا خرين ,لتحقيق أهدافه
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دير هو السلوك المتكرر له عبر ونمط القائد أو الم ,كرر للشخصتالسلوك الم" بالنمط"ويقصد 
ويعرفه . (121: 2009أبو النصر, )فترة طويلة من الزمن من خالل خبراته, وتعليمه وتدريبه 

هو األسلوب الذي ينتهجه القائد للتأثير في سلوك الجماعة . (28: 2004) ستراك والشناق
دة كما يشير إلى ذلك وهناك تصنيفات متعددة ألنماط القا, والعاملين من أجل أهداف المؤسسة

 : ومنها ال الحصر( 2011 :52)المدهون, العجرمي 

والقائد  ,وهي تشمل القائد األوتوقراطي ,تصنيف القيادة على أساس طريقة ممارسة السلطة
النمط  :وتشمل ,وتصنف القيادة على أساس مصادر السلطة ,والقائد المتساهل ,الديمقراطي
 ,وتصنف القيادة على أساس الهيكل التنظيمي ,ط العقالنيوالنم ,والنمط الجذاب ,التقليدي
 :وتشمل ,والقيادة الغير رسمية, وتصنيف على أساس تفويض السلطة ,القيادة الرسمية :وتشمل

وهناك أنماط أخرى مثل نمط القيادة األبوية, نمط القيادة  ,وقيادة ال مركزية ,قيادة مركزية
  .القيادة البيروقراطي, نمط قائد الفريق المعاونة, ونمط القيادة الزئبقي, نمط

وفي ضوء ما تم استعراضه من مفاهيم متعددة للقيادة ونظريات القيادة سيتناول الباحث الحديث 
وطبقًا لنتائج  عن األنماط القيادية األكثر شيوعًا, التي تم االستناد إليها في منهج الدراسة,

 :الدراسات السابقة وهي

 النمط الديمقراطي . 
 النمط األوتوقراطي . 
 النمط الترسلي . 
 : نمط القيادة الديمقراطي  -1

القيادة التي تعتمد " (276 :2001) يتمثل أسلوب نمط القيادة الديمقراطية كما يقول عبد الباقي
  ."على العالقات اإلنسانية والمشاركة وتفويض السلطة

قرارات سليمة في معظم إلى أن النمط القيادي يتصف باتخاذ  (42: 2010) ويشير قنديل
  .األحوال حيث أن المشاركة يكون لها األثر الفعال في تنفيذ القرار

أن هذا النمط يبعث روح التعاون, ويؤدي إلى رفع الروح ( 110: 2013)ويؤكد الويشي 
والنمط الديمقراطي يقوم  ,المعنوية للعاملين ويدفع المنظمة إلى أقصى درجة من اإلنتاج والكفاية
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تباع حاجات العاملين ,وتفويض السلطة ,ساس المشاركةعلى أ  ,وخلق التعاون فيما بينهم ,وا 
 .وحل مشكالتهم

ويتميز ذلك النمط بسلوكه المتوازن, فهو يتبع أساليب اإلقناع, واالستشهاد بالحقائق, ويحترم 
يستعين أحاسيس األفراد, ومشاعرهم ويجعلهم يشعرون بكرامتهم وأهميتهم, فالقائد الديمقراطي 

طالق المرؤوسين و وتحقيق التعاون,  ,ويلعب دورًا فعااًل في تنمية االبتكار ,بآراء أتباعه ا 
 (. 136: 2012عباس, ) لطاقاتهم الكامنة

 : أن القيادة الديمقراطية تمتاز بأنها (226: 2009) ويرى كنعان

 خلق األجواء المناسبة والصالحة للتطوير والتغيير . 
 مرؤوس والقائدتبادل الثقة بين ال . 
 االستفادة من خبرات ومهارات المرؤوسين.  

 :(92: 2012 الخطيب, األسود,)خذ على القيادة الديمقراطية آومن الم

 . تشكل المشاركة مظهرًا لتنازل القائد عن بعض مهامه القيادية .1
ار تعلق بإصديقد يوجد بين المرؤوسين من ال يميل وال يحب تحمل المسؤولية, وبخاصة فيما  .6

 . القرار حيث يفضل أن تصدر له القرارات والتعليمات من قائده
 . تستلزم كثيرًا من الوقت والجهد والتنظيم من قبل القائد .3
عدم االنضباط في العمل بين  :مثل ,يترتب على هذا النمط بعض الظواهر السلبية .4

زمات, وصعوبة اتخاذ قرارات سريعة في أوقات األ ,وتأخرهم عن األداء ,المرؤوسين
 .وانخفاض كمية اإلنتاج في بعض الحاالت

فضل األنماط أويرى الباحث أن نمط القيادة الديمقراطي ومن خالل أدبيات الدراسة أنه من 
والعمل كفريق  ,القيادية التي تحقق مشاركة فعالة من قبل المرؤوسين في اتخاذ القرارات وتنفيذها

 . دها الحب والثقة والتقدير من الجميعالتي يسو , واحد من خالل العالقات اإلنسانية
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 :النمط األوتوقراطي  -2

ويستند هذا النمط من القيادة إلى فرضية أن االنسان كسول بطبعه يميل إلى قلة العمل والتهرب 
ا من الجزاء وتجعله متخوفً  ,وهذه الصفات تهيئه لالنقياد واالعتماد على الغير ,من المسؤولية
شراف مباشر من رئيسه للتأكد  ؛عملوليس حبا في ال ,والعقاب ولذا يحتاج إلى متابعة دقيقة وا 

ويعتبر القائد في هذا النمط من النوع ( 2004 :26 الريبق,)من القيام بمتطلبات وظيفته 
وأن القائد يتبع هذا النمط مع المرؤوسين عن  ,كثر منه إلى القائدأالمستبد األقرب إلى الرئيس 
ويتصف  ,وال تعطي اهتماما لغيره من العاملين ,مركز اتخاذ القراراتغير إرادتهم, يعتبر نفسه 

القائد األوتوقراطي بالصراحة والموضوعية ويتجه مباشرة نحو هدفه, يفاخر بعمله وقلما يعترف 
فكار تابعيه ومشاورتهم, تفيد القيادة األوتوقراطية على المدى القصير أوال يستمع إلى  ,بأخطائه
وتقل  ,وبالتالي تضعف معنوياتهم ,رضا العاملين على المدى البعيد تؤدي إلى عدم نولك
 (. 207: 2009غباين, )ويسلك العاملين سلوك معين إلرضاء القائد  ,ومن ثم إنتاجهم ,كفاءتهم

 (: 2010:41قنديل،) ومن مزايا النمط األوتوقراطي

 . يهولكنه يعد أقل قسوة في تعامله مع مرؤوس ؛يتفق مع القيادة المتسلطة .1
 .يحاول أن يشارك المرؤوسين معه في بعض القرارات حتى يخفف من معارضتهم له .6

 (: 2005 :10)عساف الويضيف 

 . وهو ما يسمى بالقائد المتفاني في العمل ,يكرس القائد فيه معظم وقته للعمل .1
أو في ظل الظروف الطارئة التي  ,خالل األزمات ا في التطبيققد يكون هذا النمط ناجحً  .6

 . لب الحزم والشدةتتط

 (: 168: 2009كنعان, ) المآخذ على النمط األوتوقراطي

 . إنعدام التعاون والوالء للقائد .1
 . عدم القيام بالعمل في حال غياب القائد .6
 . والتظلمات بين العاملين ى ارتفاع معدل الشكاو  .3
 . أو قد تكون أعذار مختلفة ,ارتفاع معدل الغياب عن العمل بدون عذر .4
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 .(أي ترك العمل)عدل دوران العمل ارتفاع م .5

 (:236:2012)ويضيف عواد 

 إضعاف الروح المعنوية للمرؤوسين وشعورهم باإلحباط والالمبااله. 

 (: 2005: 34)كما ويضيف ماهر 

 القضاء على روح المبادأة واالبتكار والنمو الشخصي. 

التي تركز على  ,ة الحديثةويرى الباحث أن هذا النمط من القيادة ال يتالءم مع متطلبات القياد
استخدام هذا النمط يؤدي  -أيضاً –واالحترام المتبادل  ,العالقات اإلنسانية بين القائد والمرؤوسين

 .إلى نتائج سلبية تنعكس على اداء العاملين وشعورهم بعدم الرضا

ن القائد األوتوقراطي يؤمن بأن اإلنسان ال يعمل إال بوجود الضغط والمراقبة الشدي  . دة عليهوا 
وبالتالي ينفي وجود أي مشاعر أو احتياجات للمرؤوسين وعدم ثقته بهم ويستخدم أسلوب التهديد 

 . بالعقاب

 : القيادة الترسلية  -3

وهي القيادة الفوضوية التي تنص على عدم تدخل القائد وتوصيل المعلومات إلى المرؤوسين 
 (. 18 :2004حسن, )وترك لهم حرية التصرف 

فهناك غياب ألي قيادة حقيقية وكل فرد حر  ,نمط معاكسًا تمامًا للنمط األوتوقراطييعد هذا ال
 (. 67: 2006عياصرة, حجازين, ) ضيهتفي أداء العمل كما ير 

يتميز هذا األسلوب القيادي بأن القائد يسم  لألعضاء بحرية التصرف, ويترك لمعاونيه العنان 
هداف ويختارون طرق الوصول إليها, ويعملون كل ما ليفعلوا ما يشاؤون, فهم الذين يحددون األ

القائد الفوضوي ال يشترك اشتراكا له أثره في شؤون الجماعة والتنسيق بين  كما ان يحلو لهم,
 (. 181: 2010عليان, )وحداتها 
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 : (263: 2009العميان, ) من المآخذ على القيادة الترسلية

يادة حيث يضعف االهتمام بالعمل ويساعد وهو غير عملي للق ,أنه أسلوب نادر التطبيق -1
 . على التهرب من المسؤولية

 . ود الفوضى والقلق ويفقد التوجيه السليم والرقابة الفعالةسيؤدي إلى إفساد مناخ العمل حيث ت -6
ألن القيادة هي النشاط اإليجابي الذي يقوم به  ؛أن هذا األسلوب ال يعد من األساليب القيادية -3

 ,لتحقيق هدف معين بوسيلة التأثير ؛األشراف اإلداري على ا خرين شخص معين في مجال
ولكن في ظل أسلوب عدم التدخل من قبل القائد فإن المجموعات العاملة تفتقر إلى الضبط 

 .والتنظيم

 (: 42: 2010)ويضيف قنديل 

شراف وتقويم مما يسبب  -1 ال يأخذ هذا النمط بعناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتنسيق وا 
 . االضطراب والفوضى

 .انعدام سيطرته على المرؤوسين وهنا تنعدم القيادة -6

 : على هذا النمط منهاأخر   مآخذ( 2010 :14)يضيف ربيع كما 

 . تدني درجة اإلنتاج إلى أقل مستوى لها في أي نمط آخر -1
 . عدم توفر حماسة كبيرة في العمل -6
 . اإلخفاق في تعبئة طاقة أفراد الجماعة -3
 . الجماعة من تحمل مسؤولية إضافيةتهرب أعضاء  -4
 . عدم اكتراث األعضاء لما تقوم به الجماعة -5

 (:2009:258،كنعان) من مزايا القيادة الترسلية

بعمل القائد التسيبي على فت  باب مكتبة لموظفيه, فهو يرى أن أسلوب الباب المفتوح مجدي  -1
 . التي ال يستطيعون فهمها للمرؤوسن ويسهل عملية االتصال بهم لتوضي  ا راء واألفكار

كتساب الخبرة في ظل مواجهة المشاكل ودراستها اتأهيل القيادات الصغرى وتمكينهم من  -6
يجاد الحلول المناسبة لها  . وا 

 .تشجيع روح المبادرة واالبتكار لدى العاملين -3
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 .هذا النمط يصل  عندما يحسن القائد اختيار من يفوضهم للسلطة من المرؤوسين -4

 (:2007:48)فى ويضيف مصط

  ويكون ( أنت حر مالم تضر)يعطي العاملين حريه ما لم ينتهكوا سياسة المؤسسة من منطلق
ويكونون قادرين على االعتماد  ,هذا النمط مفيدًا عندما يكون العاملين مدربين ومحفزين جيداً 
 .على النفس, دون حاجة لمساعدة أو دعم هذا القائد

 (:2011:71)كما يضيف المعايطة 

 الثقة بقدرة العاملين على أداء األعمال. 

إال أنه يعبر عن  ؛مما سبق يرى الباحث أن هذا النوع من القيادة بالرغم من وجود عدة مزايا له
 ,مما يؤدي إلى حدوث فوضى وعدم االنضباط ,انعدام القيادة وعدم وجود دور فعال للقائد

وبالتالي يرى الباحث أن هذا النمط غير  ,يةوالتهرب من المسؤول ,واإلتكالية في العمل ,والتسيب
عملي في القيادة الحديثة التي تتطلب وجود قائد محنك قادر على إصدار القرارات بالمشاركة 

سداء النص  والمشورة والتوجيه  . من العاملين وحل المشكالت وا 
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 .مقدمة

 .تعاريف المسؤولية االجتماعية: أوالً 

 .سؤولية االجتماعيةمجاالت الم: ثانياً 

 .الشروط التي تعمل على تحقيق المسؤولية االجتماعية: ثالثاً 

 .عناصر المسؤولية االجتماعية: رابعاً 

 .أركان المسؤولية االجتماعية: خامساً 

 .أهمية المسؤولية االجتماعية: سادساً 

 .صفات الشخص المسؤول اجتماعياً : سابعاً 

 .أبعاد المسؤولية االجتماعية: ثامناً 

 .المؤسسات التربوية ودورها في المسؤولية االجتماعية: تاسعاً 

 .تنمية المسؤولية االجتماعية: عاشراً 

 

 المبحث الثاني 

 المسؤولية االجتماعية 
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 : مقدمة

إال  ؛من استراتيجية المنظمات الحديثة اعلى الرغم من أن المسؤولية االجتماعية أصبحت جزءً 
ن مفهوم أحيث  ,يةأن الفكر االداري لم يقدم مفهوم واض  ومحدد لها يتسم بالقبول والعموم

حيث  ,المسؤولية االجتماعية لم يكن معروفًا بشكل واض  في النصف األول من القرن العشرين
رباح فقد لكن مع النقد المستمر لمفهوم األ ؛رباحها بكافة الوسائلأكانت المنظمات تحاول تعظيم 
صعوبة تحديد تعريف وبالرغم من  ,تجاه البيئة التي تعمل فيهاأكبر ظهرت دوافع تتبنى دورًا 

 . ال انه هناك عدة اتجاهات هادفة الى تعريفهاإ ؛دقيق لمفهوم المسؤولية االجتماعية

فعال واستعداده أقرار الفرد بما يصدر عنه من إن المسؤولية االجتماعية بمعناها العام تعني إ
ن يفي بعد ذلك أ ن يلزم الفرد نفسه أواًل, والقدرةألتحمل نتائج هذه االفعال فهي القدرة على 
وتقوم المسؤولية على الحرية, وال يكلف بها . بالتزاماته بواسطة جهوده الخاصة وبإرادته الحرة

 (. 93: 2002رزق, )رادة المسلوبة مجنون, وتسقط عن صاحب اإل

 : تعاريف المسؤولية االجتماعية: أوالً 

 : تجاهات مختلفة منهاحيث عرفت من زوايا وا, هناك عدة تعريفات للمسؤولية االجتماعية

عمال أ قرار بما يقوم به من نها التزام المرء نحو الغير, اإلأب( 2006:195) عرفها ناصرفقد 
 .وأقوال وما يترتب عليها من نتائج

سرته وأصدقائه أتجاه  همسؤولية الفرد عن نفسه ومسؤوليت"نها أعلى ( 2008:8) ويعرفها قاسم
هدافه واهتمامه با خرين معه خالل أ في تحقيق  هور من خالل فهمه لد ,وتجاه دينه ووطنه
 .هداف العامةوتحقيق األ ,يجابية ومشاركته في حل مشكالت المجتمععالقاته اإل

التزام ذاتي نحو الجماعة تشمل الشعور بالواجب والقيام به كما ( "2009:114)وتعرفها مشرف 
 .جماعةجل مصلحة الأوالتعاون معهم من  ,تشمل االهتمام با خرين

جبار المنظمات إنها أفقد عرف المسؤولية االجتماعية بSchermerhorn (2002:158 )ما أ
 .بالمنظمة طراف ذوي العالقةللعمل بطريقة لخدمة ذوي االهتمام الداخلية والخارجية واأل
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و أمجموعة الواجبات "بأن المسؤولية االجتماعية ( 2008:93) ويشير العامري, الغالبي
والعناية بمصال   ,تي تقوم بها المنظمة من خالل قراراتها بزيادة رفاهية المجتمعالتصرفات ال

 .ضافية لمصالحها الخاصةإ

الذي يأخذ , عمال تجاه المجتمعبأنها التزام منظمات األ (2010:38) ويعرفها طالب وآخرون 
بحيث يمثل والبيئة  ,بنظر االعتبار توقعات المجتمع من المنظمات في صور اهتمام بالعاملين

 .داء اللتزامات المنصوص عليها قانونياً أبعد من مجرد أهذا االلتزام ما هو 

من التعريفات السابقة بأن المسؤولية االجتماعية هي التزام المنظمات ومساهمتها الباحث ستنتج ي
 -على حد سواء-وتحقيق الرفاهية للمجتمع بما يحقق الفائدة للطرفين  ,في االنشطة االجتماعية

 . واعتبار المسؤولية االجتماعية هدفًا استراتيجيًا لها

ن المسؤولية االجتماعية هي مسؤولية كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش إما بخصوص الفرد فأ
 . جل خدمة مجتمعهأوبذل أقصى طاقاته من  ,فيه

 : مجاالت المسؤولية االجتماعية: ثانياً 

وع نشاط المؤسسات مع وجود انشطة وخدمات تكاد تتنوع مجاالت المسؤولية االجتماعية حسب تن
تكون مشتركة وهي تلك التي تقدم الخدمات المشتركة للمجتمع مثل دعم البرامج الخيرية 

 .واالنسانية ومنع التلوث بأنواعه ايضًا داخل المؤسسة يتم تنمية المهارات الفنية واالدارية للعاملين
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جاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات مJin & Drozdenko (341:2010)صنف و 
 : كالتالي

 مجاالت المسؤولية االجتماعية(: 4)جدول رقم 

المسؤولية 
االجتماعية للمؤسسة 
 : تجاه العاملين

المساهمة في التأمينات االجتماعية عن العاملين بنسبة معينة من 
رواتبهم وأجورهم, ووضع نظام تأمين خاص بالمشاركة مع العاملين, 

ع نظم للرعاية الصحية والعالج بالمستشفيات ولدى األطباء, توفير ووض
نفاق على العاملين الراغبين في برامج تدريبية بالداخل والخارج, اإل

 إلخ .. وذلك لتنمية مهاراتهم الفنية واإلدارية ؛كمال دراستهمإ
المسؤولية 

االجتماعية للمؤسسة 
 : تجاه المجتمع

 ؛والمنظمات غير الحكومية ,ات الخيريةوالجمعي ,التبرعات للمؤسسات
ضافة الى واألهالي المحتاجين, باإل ,لتمويل وتوفير احتياجات االعضاء

كإقامة معاهد تعليمية وفنية لرفع كفاءة الخريجين  ,مجاالت التعليم
الجدد وا عدادهم للدخول في سوق العمل, وكذلك التبرعات للطلبة 

 . تهم العليا في الداخل والخارجالمحتاجين وتشجيعهم على مواصلة دراس
المسؤولية 

االجتماعية للمؤسسة 
تجاه المحافظة على 

 : البيئة

ضرار بالبيئة الصادرة عن االشعاعات نتيجة منع التلوث ودرء األ
راضي بسبب مقالب أو تلوث المياه, وتجريف األ ,عمليات االنتاج

 . النفايات وغيرها من مصادر التلوث

 Jin & Drozdenko,2010:341 المصدر 

ما بالنسبة للفرد فقد تعددت مجاالت المسؤولية االجتماعية وتناولت جوانب مختلفة لدى أفراد أ
  :المجتمع ومن هذه المجاالت

وهي مسؤوليات الفرد تجاه أفراد المجتمع وتجاه الممتلكات : المسؤولية في مجال المجتمع (1
 . والمرافق العامة وقضايا المجتمع

 . وتعني مسؤوليات والتزامات المتعلم تجاه أفراد المدرسة: ي مجال المدرسةالمسؤولية ف (6
فراد أسرته وأقاربه أوتعني مسؤوليات والتزامات الفرد تجاه : المسؤولية في مجال األسرة (3

 (.2012:64 أبو كوش,)وجيرانه 
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 : (24: 2000عبد هللا,): الشروط التي تعمل على تحقيق المسؤولية االجتماعية: ثالثاً 

لكي تترتب  ؛أي ضرورة شعور الفرد بالحرية وهو يختار الفعل: المسؤولية تتطلب الحرية (1
 . ذ ال مجال للمسؤولية في عالم تسوده الجبرية والقهرإ ,عليه المسؤولية

أي ضرورة مالئمة القوى العقلية الختيار الفعل : المسؤولية تتطلب سالمة القوى العقلية (6
 . رادة عند االختيارفعالهم النعدام اإلأحملون مسؤولية فالمجانين ال يت ,ولؤ المس
 ,لهيةوالسلطة اإل ,وتعني السلطة اإلدارية في االعتبار القانوني: المسؤولية تتطلب مراقبة (3

 .والضمير في االعتبار األخالقي

 :شروط أخرى وهي (2006:201)ويضيف ناصر 

لإلنسان هوية شخصية محددة وتعني أن يكون : المسؤولية تتطلب ثبات الهوية الشخصية (1
ن كان فاقدا إوتحمله مسؤولية ذلك الفعل, فال يحاسب على أعماله  ,عند استخدام فعل ما
 . للهوية الشخصية

أي معرفة القواعد التي ينبغي السير عليها في السلوك بوجه : المسؤولية تقوم على المعرفة (6
 . عام حيث تزداد المسؤولية بتزايد المعرفة

 :نه لتحقيق المسؤولية االجتماعية ال بد أن تتوفر الشروط التاليةأث ويرى الباح

 شعور الفرد بالحرية . 
 سالمة القوى العقلية . 
 ان يكون الفرد قادرًا على تحمل المسؤولية ألفعاله . 
 تزداد المسؤولية بتزايد المعرفة . 
 المسؤولية تتطلب مراقبة . 

 : عناصر المسؤولية االجتماعية: رابعاً 

فيما ( 47-1986:44) كما وضحها عثمان ,المسؤولية االجتماعية تتكون من عدة عناصرن إ
 : يلي
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 الذي  كبيرًا, أوويقصد به االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي اليها الفرد صغيرًا : االهتمام
ن أهدافها, والخوف من أ يخالطه الحرص على استمرار تقدم الجماعة وتماسكها وبلوغها 

 . و تفككهاأضعافها إلى إي ظرف يؤدي تصاب بأ
 أي فهمه للجماعة في حالتها الحاضرة  ,فهم الفرد للجماعة: وتنقسم إلى شقين, األول: الفهم

وتاريخها, أما  ,ووضعها الثقافي ,وقيمها ,وعاداتها ,ومنظماتها ,من ناحية, وفهم لمؤسساتها
ن يدرك الفرد آثار أفالمقصود به  وهو فهم الفرد للمغزى االجتماعي ألفعاله, ,الشق الثاني

أو تصرف  ,فعاله وتصرفاته وقراراته على الجماعة, أي يفهم القيمة االجتماعية ألي فعلأ
 . اجتماعي يصدر عنه

 ويقصد بها اشتراك الفرد مع ا خرين في عمل ما يمليه االهتمام وما يتطلبه الفهم : المشاركة
ا, وحل مشكالتها, والوصول إلى أهدافها, شباع حاجاتهإعمال تساعد الجماعة في أ من 

 .وتحقيق رفاهيتها, والمحافظة على استمرارها

يؤكد على الترابط والتكامل بين عناصر المسؤولية  (سيد عثمان)ويتض  مما سبق أن 
ن كال منها ينمي ا خر ويدعمه, فاالهتمام كل ؛االهتمام, والفهم, والمشاركة: االجتماعية الثالثة
ن االهتمام والفهم ضروريان ألى فهم الجماعة, وكلما زاد فهمه زاد اهتمامه, كما إ يحرك الفرد

ن تتحقق المسؤولية أللمشاركة, والمشاركة نفسها تزيد من االهتمام, وتعمق من الفهم وال يمكن 
 .   االجتماعية عند الفرد إال بتوفر عناصرها الثالثة

 : أركان المسؤولية االجتماعية: خامساً 

بمثابة الدم  -وهي العناصر المكونة للمسؤولية االجتماعية-والمشاركة  ,والفهم ,كان االهتمامذا إ
واإلتقان تمثل البنية المتحركة والفاعلة  ,والهداية ,فإن الرعاية ؛الذي يمدها بالطاقة والقوة والتجدد

 . المؤثرة

عضائها نصيبه أ من ومسؤولية الرعاية موزعة في الجماعة بال استثناء كل عضو : الرعاية (أ 
ذا كانت المساواة في  ,منها مهما كان وضعه االجتماعي  ,عطاء الحقوق تكرمًا لإلنسانإ وا 

 . فإن المساواة في المسؤولية تكريم أكبر, ويرتبط ركن الرعاية في المسؤولية بعنصر االهتمام
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عية السليمة, ومسؤولية الهداية تتضمن الدعوة والنص  للجماعة نحو القيم االجتما: الهداية (ب 
وأمل, وليكن في هداية األنبياء  ,ومثابرة ,صبرو  ,صرارإوالمثل العليا في السلوك, وذلك في 

عن المنكر قال  ىهنوالرسل مثاًل يحتذى في حياتنا, فندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف ون
وِف  وَن ِباْلَمْعر  ة  أ ْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأم ر  ْنت ْم َخْيَر أ مَّ : آل عمران] َوَتْنَهْوَن َعِن اْلم ْنَكِر﴾ تعالى ﴿ك 

 . ويتبع ركن الهدايا عنصر الفهم. [110
ن أحدنا عماًل أذا عمل إن هللا سبحانه وتعالى يحب أتقان في وتتجلى مسؤولية اإل: االتقان (ج 

النظام  تقانكما يتطلب اإل ,نشطة الحياتية, تعلمًا وتعليماً ن يحسنه في جميع األأيتقنه و 
: 2007العمري,)تقان بعنصر المشاركة ام وبذل أقصى جهد ممكن ويتصل ركن اإلواالنتظ

57-58 .) 
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 : أهمية المسؤولية االجتماعية: سادساً 

ن تحرص المؤسسات التعليمية على أتعد قيمة المسؤولية االجتماعية من أهم القيم التي يجب 
واختالل  ,الفرد طوال حياته ن يسلكهاألما يترتب عليها من سلوكيات مرغوبة, ويجب  ؛غرسها

خطر ما يهدد حياة االفراد والمجتمع, ويعمل أفراد يعد من قيمة المسؤولية االجتماعية عند األ
و بمعزل أ ,والمسؤولية االجتماعية كقيمة ال تعمل منفردة ,فرادهاأنانية والسلبية بين على نشر األ

فراد أوالتعاون مع  ,والتضحية ,لعطاءا :خرى مثلأيجابية إعن القيم االخرى, بل ترتبط بقيم 
 (. 1996:9حميدة, )المجتمع 

إدريس, وائل,  الغالبي, طاهر؛) يمكن إيجاز أهمية المسؤولية االجتماعية في النقاط ا تية
2007:526 :) 

يجاد شعور باالنتماء من قبل األ ,زيادة التكافل االجتماعي بين شرائ  المجتمع -1 فراد والفئات وا 
 . المختلفة

 . تحقيق االستقرار االجتماعي نتيجة التوفر مستوى من العدالة االجتماعية -6
 . تحسين نوعية الحياة في المجتمع -3
تحسين التنمية السياسية انطالقًا من زيادة مستوى التثقيف بالوعي االجتماعي على مستوى  -4

 . األفراد والمجموعات والمنظمات
 . لتالي مردودات ايجابية لها وللعاملينتساهم في تعزيز صور المنظمة في المجتمع, وبا -5

ن الفرد ذو المسؤولية االجتماعية يضحي في سبيل الجماعة أ (29: 2002) ويذكر نجاتي
 .اذا تعارضت مع المصلحة العامة ,والصال  العام ببعض مصالحه الشخصية

نه إد سويًا ففإذا كان الفر  ,همية المسؤولية االجتماعية تكمن في الفرد السوي أ ن أويرى الباحث 
ثم نحو المؤسسة التي يعمل بها وزمالءه في العمل  -أوالً –سرته أيشعر بالمسؤولية نحو 

فهو يميل دائمًا إلى مساعدة ا خرين والتضحية من  ,وأصدقائه وجيرانه ونحو المجتمع ككل
 . ويعم الخير على جميع أفراد المجتمع ,أجلهم مما يؤدي الى رقي المجتمع وتقدمه
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 : صفات الشخص المسؤول اجتماعياً : سابعاً 

الى مجموعة من المحكات للشخص المسوؤل اجتماعيًا التي  (2010:46)أشار فحجان 
 : تتلخص با تي

 . موثوقًا به, ويعتمد عليه دائمًا ويوفي بوعده (1
أمين, ال يحاول الغش, وال يأخذ شيئًا على حساب ا خرين, وعندما يخطئ يكون مسؤواًل عن  (6

 .يلقى اللوم على ا خرين وال ,هئخط
خالص إلى الجماعة التي  (3 يفكر في الخير لآلخرين بغض النظر عما يجنيه, وعنده والء وا 

 . ينتمي اليها
نهاء األعمال التي توكل اليه بصورة صحيحة ودقيقة, وتدل على مسؤوليته عن إيستطيع  (4

لى مدى شعورهم بالوالء نتاج هذه األعمال الشعور بالمسؤولية لألفراد نحو مجتمعهم يتوقف ع
 .واالنتماء إلى المجتمع زاد شعورهم بالمسؤولية االجتماعية نحو مجتمعهم

 : يجازها كما يليإمما سبق يرى الباحث أن الشخص المسؤول اجتماعيًا يتميز بصفات يمكن 

 . الشعور بالوالء واالنتماء للجماعة ومجتمعه (1
 . االعتماد على النفس (6
 .  خرينالتفاعل والتعاون مع ا (3
 . األمانة والوفاء بالوعود وااللتزام نحو جماعته (4
 . يحب الخير لآلخرين والتضحية من أجلهم (5

 : أبعاد المسؤولية االجتماعية: ثامناً 

تختلف وجهات نظر الكتاب والباحثين في محاولة تحديد أبعاد المسؤولية االجتماعية فوضعوا 
 : (3: 2012) د وتمثلت كما أشار سليمانيلها مسميات متباينة, ولكن تحدد في أربع أبعا

أي ان تكون المنظمة صالحة, وان تعمل على االسهام في تنمية : المسؤولية االنسانية (1
 . وتطوير المجتمع وان تعمل على تحقيق نوعية الحياة
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بمعنى ان تكون المنظمة مبنية على اسس اخالقية وان تلتزم باألعمال : المسؤولية االخالقية (6
 . وان تمتنع عن إيذاء ا خرين الصحيحة,

أي ان المنظمة يجب ان تلتزم بإطاعة القوانين وان تكتسب ثقة ا خرين : المسؤولية القانونية (3
 . من خالل التزامها بتنفيذ االعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال المخلة بالقانون 

اقتصادية وان تحاول ويقصد بها ان تكون المنظمة نافعة ومجدية : المسؤولية االقتصادية (4
 .جاهدة توفير االمان لالخرين

 المؤسسات التربوية ودورها في المسؤولية االجتماعية: تاسعاً 

 : األسرة -1

يتأثر الفرد فيتقمص ادوار من يقتدي بهم في الحياة, فالوالدان واالخوة في االسرة هم اول 
ألولية, بإعطائها التقويم القائمين على رعاية وتربية جوانب شخصيته باالهتمام بالجماعة ا

الصحي  وااللتزام بنمط ثابت من النظم والقوانين, وتجنب تكرار السلوك غير المتوافق مع 
الجماعة, فهي بذلك تكون قد اشبعت حاجته للقيم المتصلة بالواجبات االجتماعية, واقامت له 

 درويش,)سلطة ضابطة سوية بعيدة عن التذبذب الذي ينتج شخصية غير سوية 
2005:444 .) 

بناءها, وفي حالة عدم أويقع على االسرة الدور األكبر في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى 
ساليب الرعاية الوالدية الخاطئة, التي تفقده السيطرة على أقيامها بذلك يتعرض الفرد لبعض 
 (. 2004:811سكران, )تحمل المسؤولية االجتماعية بعد ذلك 

ساليب الرعاية أن أفي تدعيم المسؤولية االجتماعية ورسم معالمها, حيث سرة دورًا وتلعب األ
بن بضرورة التفاني في خدمة الجماعة والوطن, بتقديمها على الوالدية قائمة على تبصر اإل

الحسن, )ع يثار لدى األبناء, والعمل وفق ما يرتضية المجتموزرع قيم اإل ,مصلحة الفرد واألسرة
1999:50 .) 

لتحملهم المسؤولية من خالل البرامج  ؛والدبالنسبة لأل همهمأ معلمين و أكبر ين هم ن الوالدإ
بناء حداث العالمية, كذلك مساهمة األالبرامج التلفزيونية, ومقاالت الصحف حول األ. التطوعية
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سرة من خالل االهتمام بالقضايا داء ما عليهم من واجبات تجاه األأسرة و في حل مشكالت األ
 (. 2001:42أبو زيد,)األخالقية, وتعزيز الدروس التي تتناول المسؤولية االجتماعية السياسية و 

فراد من خالل التربية سرة دور كبير في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى األن لألأويرى الباحث 
وحب مفاهيم  ,وحب الوطن ,وغرس مفاهيم االنتماء ,والتوجيه الصحي  ,والرعاية ,الصحيحة
بناء حترام وتعليم األمانة, واالخالص, واألواإل ,والتعاون  ,الصدق :مثل ها,سالمي وغرسالدين اال

 . وتكوين العالقات االجتماعية ,كيفية التعامل االجتماعي

 : المدرسة -2

والتربوية  ,الشباع الحاجات النفسية ؛ها المجتمعئنشاإلجأ إلى  ,تعتبر المدرسة ضرورة اجتماعية
صبحت المدرسة مجتمعًا صغيرًا أف ,ن تعقدت الحياةأباعها بعد شإسرة عن التي عجزت األ
 ,وتحمل المسؤولية ,ويتعلموا االعتماد على النفس ,ليتلقوا العلم والمعرفة ؛يعيش فيه الطالب
 والتضحية في سبيل الحق والعمل ,وادارة الواجبات ,والتمسك بالحقوق  ,واحترام القانون 

 (. 2000:288كازدرينيل, )

كمؤسسة اجتماعية وتربوية تتحدد أهدافها العامة باعتبارها نسقًا فرعيًا مرتبطًا ببقية  والمدرسة
دمحم, ) نساق المجتمعية الكبرى التي ترتبط جميعها باأل, االنساق التربوية والتعليمية االخرى 

1996:34 .) 

 :فيما يلي( 1997:38عفيفي,)وتتحدد أهداف المدرسة كما أجمع علماء التربية 

ة المجتمع في الحاضر يوالقادر على تنم ,واجتماعياً  ,المواطن الصال  الناضج نفسياً  عدادإ  -1
 . والمستقبل

 . واالحساس بالمسؤولية ,بداعواإل ,والتعاون  ت,نكار الذاا  تنمية الشعور باالنتماء و  -6
 . سؤولية االجتماعيةمونقص ال ,عزاليةننسانية في اإلمواجهة سلبيات النفس اإل -3
التي تعد من , ويمكن تنمية المسؤولية االجتماعية عند التلميذ ,تراث الثقافيالحفاظ على ال -4
 ,و السب والسخريةأ ,ب التهديد والوعيد للتلميذوذلك من خالل تجن ,هداف المدرسةأ هم أ 

نشطة التي من خاللها يتحمل المسؤولية االجتماعية شراك التلميذ في األا  و  ,والعقاب البدني
وكذلك العمل على حل مشاكله مع تنمية  ,باع حاجته للتقدير واالنتماءشا  و  ,ويحظى باالحترام
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ويرى الباحث الدور المهم الذي  ,والدينية لدى الفرد ,والنفسية ,والصحية ,الجوانب االجتماعية
التي تعتبر البيئة الثانية بعد , تلعبه المدرسة في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الطالب

واالعتماد  ,على تكوين شخصية الفرد وتغيير سلوكه في تحمل المسؤولية والتي تعمل ,سرةاأل
 .على النفس

 : المسجد  -3

المسجد هو تلك المؤسسة الدينية التي يجتمع فيها المسلمون لتأدية الصالة كإحدى العبادات 
ل بعاد االجتماعية, فهي تعني االمتثاولتأدية الصالة في جماعة الكثير من األ ,المفروضة عليهم

وامر هللا سبحانه وتعالى, وتوطيد العالقات االجتماعية بين جيران المسجد بالسؤال عن أل
ن كان  ,والسؤال عنه ,جدسبعضهم البعض ومعرفة الغائب عن الم فإن كان مريضًا ي زار, وا 

نما يتعداه الى كونه ا  م سافرًا ت رعى أسرته, والبعد االجتماعي للمسجد ال يقف عند هذا الحد, و 
 ,والندوات ,والتوجيهات في خطبة الجمعة ,واالرشادات ,قر الذي تقدم من خالله النصائ الم

 ,الذي يحاول من خاللها الخطيب الى التطرق الى قضايا المجتمع ومشاكله ,والمواعظ الدينية
سر متعددة أفراد من ذن فالمسجد هو ذلك المكان الذي يجتمع فيه األإ ,ويطرح الحلول المناسبة

 (.2009:134مشرف,)ون المجتمع وهمومه ؤ وتتدارس ش ,ا أسرة واحدة تؤدي واجبًا دينياً ليكونو 

 : (2008:28قاسم, ) ويمكن تركيز دور المسجد في المسؤولية االجتماعية في النقاط التالية

لتحقيق  ؛ساسيةأسالمي وهي تعليم الفرد والجماعة التعاليم الدينية المستمدة من الدين اإل. أ
 . لمجتمع وتقدمهوتماسك ا

 . كي معياري و طار سلإمداد الفرد بإ. ب

 . تنمية الضمير عند الفرد. ج

 .سهام الفعلي في النهوض بالمجتمعوحثه على اإل ,ربط الفرد بمجتمعه وتوعيته بمشكالته. د

التي تربي المسلم على االنضباط  ,تفعيل دور مكتبة المسجد ونشر المعارف الثقافية والدينية. ه
 .تسهم في تنمية المسؤولية االجتماعية والتي
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 : وسائل اإلعالم -4

عالمية هي المؤسسات التي تنشر الثقافة العامة للجماهير مع العناية بالنواحي الوسائل اإل
 التي ترتضيها الجماعة بهدف تكيف الفرد مع مجتمعه ,التي تنبع من ثقافة المجتمع ,التربوية
من الوسائل المهمة في تنمية المسؤولية االجتماعية  وهي ,( 1984:48 استيتيه, إبراهيم,)

حداث خصوصًا في الوقت الحالي حيث االعتماد على وسائل االتصال الحديث في نقل األ
كساب القيم االجتماعية والسلوكيات االخالقية   .( 2008:28قاسم, )المختلفة وا 

وتقديم  ,والمعتقدات ,القيم وتعزيز ,في دعم االتجاهات النفسية عظيم   عالم دور  ولوسائل اإل
وقد دلت البحوث ( 2003:299زهران, ) حسن صورهاأنماذج تحتذى للمسؤولية االجتماعية في 

 ن التلفزيون يزيد من شعور الفرد بتحمل المسؤولية, وفي تنمية الضمير والشعور بالواجبأ
ن يقدم للناس ما أحيان ا في بعض األقد يكون عاجزً  ,عالم, ورغم أهمية اإل(1989:29فراج, )

وذلك ألنه يعتمد على برامج مستوردة من مجتمعات  ,يثري حياتهم وفكرهم وينمي شخصيتهم
وبالتالي كل ذلك من أسباب انتشار الجرائم  ,تختلف عنها في عاداتها وطرق حياتها ومشكالتها

لى لذا أصب  لزامًا ع ؛وظهور السلوكيات غير المرغوبة ,واالنحرافات في سلوك الشباب
وما يحافظ على سلوك  ,ن ينتقوا ما يستوردونه بما يتفق مع الشريعة االسالميةأالمسؤولين 
تباع التعاليم النابعة من اويدعوهم إلى  ,ن يقدموا للشباب ما يربي فيهم الوازع الدينيأالشباب و 

لى مما يؤدي ا ؛العقيدة مما يساعد على غرس السلوك االجتماعي السليم لدى أفراد المجتمع
 (. 135 :1997هريدي, ) تنمية المسؤولية االجتماعية لديهم

 : تنمية المسؤولية االجتماعية: عاشراً 

والعمل على  ,عملية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمع" بأنها عرفها فت  الباب
وتبصرهم  ,وتعاونهم ,ودعم وحدتهم وتماسكهم ,إشباع حاجات ورغبات اإلفراد, وحل مشكالتهم

 (.  2003:667، فت  الباب) ليحققوا أهدافهم ؛ومكانتهم ,بأمور مجتمعهم

 : العوامل التي تساعد على تنمية المسؤولية االجتماعية فيما يلي (2001:126)ولخصت فهمي 

وتزويدهم بالخبرات الجماعية,  ,وتنمية شخصياتهم ,مساعدة أعضاء الجماعة على النضج -1
وممارسته الفعلية لألساليب  ,تنمية قدراتهم االبتكاريةالتي يحتاجونها وزيادة وعيهم, و 
 . الديمقراطية ألعضاء الجماعة

 . احترام الفروق الفردية, وهو أحد المفاهيم التي يقوم عليها مبدأ تكافؤ الفرص -6



                                                     

57 
 

واألمانة من خالل الممارسة العملية لحياة  ,والصدق ,االجتماعية كالعدل غرس القيم -3
 . الجماعة

ليقوم بدوره على أحسن  ؛ن يتخذ كل فرد مركزه االجتماعيأعلى القيادة والتبعية و تنمية القدرة  -4
 . وجه ممكن لصال  الفرد والجماعة

داء واجباتهم أو أفراد على التمسك بحقوقهم, والمطالبة بها دون تردد أو ذوق مساعدة األ -5
 .والقيام بمسؤولياتهم عن رغبة ذاتية

ية المسؤولية االجتماعية بين أعضاءها, وتساهم في تعديل كما تعتبر الجماعة وسط مناسب لتنم
فت  ) فراد نشأة اجتماعية سليمةالمعايير واالتجاهات عن طريق النشاط, وله دور في رعاية األ

 (. 2003:665الباب, 

ا في تنمية المسؤولية االجتماعية, وتتمثل العملية التربوية في توجيه وتلعب التربية دورًا هامً 
وسط تربوي, كما يمكن عن طريقها تعليم المسؤولية االجتماعية وتنميتها لدى النشء  النمو في

بالتكامل مع باقي عناصر الشخصية وتربيتها, وتنميتها حاجات فردية, واجتماعية, وهي عملية 
 (. 2006:290زهران, ) مقصورة

لدوام الجامعي, نجازات الشخصية, والعمل بعد اومن عوامل تنمية المسؤولية االجتماعية اإل
واألنشطة الالمنهجية, واألنشطة المدرسية, والمشاركة في المجتمع للحصول على شعور 

 .(Avery, 1998: 583)الهدف, الترابط والعمل التطوعي وخدمة المجتمع 

 : أصول عامة إلنماء المسؤولية االجتماعية وهي (62-1986:79)وقدم عثمان 

فهي ذات طبيعة  ,لقية اجتماعية دينيةاعية ذات طبيعة خ  ن المسؤولية االجتمأ: األصل األول (1
فهي رقيب داخلي, وهي ذات طبيعة  ,خالقي يصنعه الفرد من نفسه لنفسهألزام إألنها  ؛خلقية
 ؛لزام الذي يصنعه الفرد يكون نحو الجماعة, وهي ذات طبيعة دينيةألن هذا اإل ؛اجتماعية

 . لجماعة يكون بتقوى من هللالزام نحو اإألن ما يصنعه الفرد لنفسه من 
خالقي االجتماعي ن تنمية المسؤولية االجتماعية تنمية للجانب األإ :األصل الثاني (6

 . للشخصية
 ,ة المسؤولية االجتماعية حاجة اجتماعية بقدر ما هي حاجة فرديةين تنمأ :األصل الثالث (3

 ؛ا وهي حاجة فريةيً ألن المجتمع بحاجة الى الفرد المسؤول اجتماع ؛فهي حاجة اجتماعية
 . ألن شخصية الفرد تتكامل في الجماعة
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ألنها  ؛المؤسسة المسئولة عن تنمية المسؤولية االجتماعية هي المدرسة :األصل الرابع (4
 . المؤهلة علميًا وتعليميًا لبناء شخصيات أبناء المجتمع

لمجتمع ومؤسسات ا ,عالمقران ووسائل اإلسرة وجماعات األتساهم األ: األصل الخامس (5
 . فراد الجتمع الى جانب المدرسةأخرى في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى األ
لى الحاسة إيرتكز الجهد التربوي الموجه لتنمية السؤولية االجتماعية : األصل السادس (2

 . خالقيةأفراد فكل فرد لديه استعداد لحاسة خالقية لدى األاأل
ية تحدث عن طريق عمليات تتم في وسط تربوي تربية المسؤولية االجتماع: األصل السابع (7

 .مناسب

 : ن من العوامل التي تساعد على تنمية المسؤولية االجتماعيةأوير  الباحث 

  عضاء الجماعةأ استخدام النمط الديمقراطي بين . 
  عضاء الجماعةأ احترام الفروق الفردية بين . 
 كراهإر دون الرغبة في القيام بالمسؤوليات وأداء الواجب عن طيب خاط . 
 فراد للعمل لصال  الجماعةالقدرة على القيادة وتحفيز األ . 
 هم وبناء شخصياتهمئدور األسرة المهم في رعاية أبنا . 
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 :مقدمة

حيث تقوم ,تعد مديريات التربية والتعليم من المؤسسات التربوية األساسية في العملية التربوية
وانطالقًا من هذا  د التربوي,بالمساهمة ولعب القيادة في مختلف مراحل التطوير والتغيير والتجدي

ن تحرص على امتالك جهاز إداري يستطيع أالدور الريادي ينبغي لهذه المؤسسات التربوية 
ويكون قادرًا على التعامل الجيد على ما يطرأ من صراعات تساهم في  ,القيام بمهامه األساسية

وذلك لكون  ,األجهزة ن تؤدي هذه المديريات دورها بفاعلية من خالل إعادة الهيكلة لهذهأ
الذي يربط  ,مديريات التربية والتعليم من التنظيمات اإلدارية داخل النظام االجتماعي الشامل

 عوض,)فراد فيه والجماعات عالقة عمل وعالقات اجتماعية أخرى يحدث خاللها صراعاتاأل
2002:7  .) 

 : تعريف مديريات التربية والتعليم: أوالً 

والتعليم بأنها اإلدارة الوسطى من المستويات اإلدارية التربوية وهي  تعرف مديريات التربية
وفيها جهاز كامل من اإلداريين والفنيين تتولى  ,حلقة الوصل بين جهاز الوزارة والمدارس

وفي إدارة العالقة  ,واإلشراف المباشر على المدارس التابعة لها ,مسؤولية إدارة شؤونها الداخلية
واإلشراف على تنفيذ المخططات والبرامج التعليمية, والتربوية في إطار  ,مع المجتمع المحلي

وكذلك تتولى اإلشراف على سير األنشطة التعليمية في ضوء  ,األهداف, واللوائ  التنظيمية
التي تصدرها وزارة التربية والتعليم وتتسع هذه الصالحية  ,األهداف والسياسات واللوائ  التنظيمية

مًا مع توجه الوزارة في تدعيم الالمركزية في مديريات التربية والتعليم تدريجيا, انسجا
 (. 2001:219سليمان,)

 : العالي التربية والتعليم وزارةمهام : ثانياً 

تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بكثير من المهام الهامة التي تهدف الى االهتمام بالعملية 
 :هذه المهام التعليمية والعمل على تقويتها ومن 

وضع الخطط التربوية المتطورة بما يتالئم والخطة الوطنية للتنمية في ضوء االبحاث  .1
 .والدراسات التربوية التي تجريها الوزارة

 .وضع السياسات العامة لتطوير العمل التربوي واتحاد االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك .6
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واخالقيًا الدارة المؤسسات التربوية وتنظيم توفير الكوادر البشرية المؤهلة اكاديميًا ومهنيًا  .3
 .العملية التعليمية فيها بما ذلك االنشطة المرافقة

متابعة المؤسسات التعليمية الحكومية واالشراف عليها اداريًا وماليًا وفنيًا والتأكد من تنفيذ  .4
 .القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة

 .مية غير الحكومية ومراقبتها لتنفيذ احكام القانون االشراف التربوي على المؤسسات التعلي .5
تدريب موظفي الوزارة لتحسين مستواهم العلمي والمهني وتوجيه قدراتهم لتحقيق اهداف التربية  .2

 .وغاياتها
ايجاد ا ليات لالنفتاح على المؤسسات التربوية واالسالمية والدولية وتبادل الخبرات معها  .7

دارة العالقات -وزارة التربية والتعليم العالي)ثقافية والفنية فيما بينها وتقوية الرحالت العلمية وال
 (.2012, العامة

 : مهام مديريات التربية والتعليم: ثالثاً 

من دليل وصف مهام وتعليمات اإلدارات التربوية  (181/أ)أورد عابدين أنه قد جاء في المادة 
وصف ومهام  ,الباب الثالث/ة التربية والتعليموالتعليمية والمدرسية في فلسطين الصادر عن وزار 

إن المهمة األساسية لمديريات  ,مديريات التربية والتعليم/أجهزة اإلدارة في المنطقة التعليمية
ولها الصالحية بمتابعة أمور المدارس  التربية والتعليم هي متابعة الجهاز التعليمي في الميدان,

دارية, بويةونشاطات تر  اليومية من إرشاد تربوي, وتكون  وأمور شؤون الموظفين, ,وأمور مالية وا 
وعن  ومتابعة أمور المدرسة األخرى, مسؤولة عن إعداد التشكيالت المدرسية لكل مدرسة,

 (. 2001:279عابدين,) ةواإلحصاءات التربوية في المنطق التخطيط التربوي للمنطقة التعليمية,

 : مهام مدير التربية والتعليم: رابعاً 

يعتبر مدير التربية والتعليم ممثاًل لوزير التربية والتعلم في منطقتة وهو يمثل رأس الهرم اإلداري 
 (: 2005:68وزارة التربية والتعليم, ) في مديريته وتقع على عاتقه المهام والمسؤوليات التالية

 . وضع الخطة السنوية للمديرية -1
 . لوزارةتنفيذ التعليمات والقرارات والسياسات العامة ل -6
 . متابعة المدارس والمؤسسات التابعة لها في كافة النواحي -3
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 . اإلشراف الفني على عمل المعلمين والمديرين والموظفين -4
 . اإلشراف على تدريب وتأهيل المعلمين واإلداريين التابعيين للمديرية -5
 ,اومختبرات وغيره ,وأجهزة حاسوب ,وكتب ,وأثاث ,دراسة الحاجات المادية من لوازم -2

 . وتوفيرها بالتعاون مع المجتمع المحلي
 .إعداد الموازنة العامة للمديرية -7

 ( 3)شكل رقم : هيكلية مديرية التربية والتعليم

 
 .2015غرب غزة,–موقع مديرية التربية والتعليم : المصدر

 :االنشطة والفعاليات التي تقوم بها مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة : خامساً 

م مديريات التربية والتعليم بعدة نشاطات وفعاليات سواء أكانت داخل المديريات أم خارجها, تقو 
- : مما يعزز من موقعها في المجتمع, ومن هذه النشاطات والفعاليات ما يلي

مجلة : المصدر)بعض النشاطات والفعاليات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم غرب غزة 
 (:2014مديرية غرب غزة, التبيان الصادرة عن

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة لجنة التواصل الجماهيري ودائرة العمل النسائي  .1
التابعة لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين؛ وذلك في إطار التواصل مع مؤسسات المجتمع 

 .المدني وربط أواصر التعاون فيما بينهما
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كريم المعلمين المحالين على التقاعد وتقديم الدروع في ت( غرب غزة)مشاركة المديرية  .6
التكريمية وشهادات التقدير لهم, وكان من ضمن هذه الفعاليات تكريم المعلم عبد الفتاح 

 .طومان من مدرسة عبد الرحمن بن عوف

موقع : المصدر)بعض النشاطات والفعاليات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم خانيونس 
 (:2015انوينس,مديرية خ

: كرمت مديرية التربية والتعليم بخانيونس, وشرق خانيونس, ونقابة المعلمين بتاريخ .3
لجنة من المتقاعدين, والمعلمين, والمعلمات, ورؤساء االقسام, والمشرفين  17/12/2015

 .التربويين, والموظفين االداريين, وذلك بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني
خانيونس, وبلدية خانيونس في اقامة برنامج التوعية واالرشاد المدرسي, التعاون بين مديرية  .4

 .16/12/2015لطلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية بتاريخ 

وشمل البرنامج محاضرات نظرية, وعملية في كيفية الحفاظ على البيئة المحيطة والنظافة العامة 
 .خدمات البلدية المقدمة في كافة المجاالتوالشخصية وزراعة األشجار باإلضافة إلى التعريف ب

حفل تكريم الفائزين  13/12/2015: نس بتاريخيو شاركت مديرية التربية والتعليم بخان .5
, التي نظمتها وحدة األنشطة الالمنهجية بالجامعة (طفولتي تائهة)بالمسابقة الثقافية 

 .ركين بالمسابقات الثقافيةفرع الجنوب, حيث تم تكريم الطلبة الفائزين, والمشا -االسالمية
مدرسة خالد الحسن  10/12/2015: خانيونس, بتاريخ –شاركت مديرية التربية والتعليم  .2

 ".ذوي االعاقة بين التحدي وصناعة النجاح"الثانوية للبنين, في فعاليات يوم المعاق بعنوان 
لبنات, وبالتعاون س, ومدرسة ابن خلدون االساسية لنخانيو  –نظمت مديرية التربية والتعليم  .7

يهدف " وفاء األحرار لألقصى ثوار"مهرجان  21/10/2015: مع الكتلة اإلسالمية, بتاريخ
قامة  توعية الطلبة بقضية القدس والتأكيد على أنها قضية راسخة في قلوبنا ووجداننا, وا 

قامة المعارض لنصرة األقصى  .الفعاليات التضامنية, وتوظيف اإلذاعة المدرسية وا 
في إطار  7/9/2015: خانيونس يستقبل وفدًا من مديرية تعليم شرق خانيونس, بتاريخ تعليم .8

 .التعاون والتواصل بين المديريات
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موقع : المصد)شمال غزة  -بعض النشاطات والفعاليات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم 
 (:مديرية شمال غزة

شطة التربوية حول التوعية بمخاطر األن 16/4/2015: قامت مديرية شمال غزة, بتاريخ .9
المتفجرات لمشرفي الكشافة, والصحة في المدارس بمشاركة هندسة المتفجرات التابعة 

 .للشرطة الفلسطينية في محافظة الشمال
اختتم قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم في شمال  13/1/2015:بتاريخ .11

الفلسطيني دورة تدريبية في اإلسعافات األولية وذلك غزة, بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر 
في سياق العمل على تنمية قدرات ومهارات المعلمات, وطالبات اللجنة الصحية بمدرسة تل 

 .الربيع الثانوية للبنات

التي تقوم بها مديريات التربية والتعليم  ,نشطة المتنوعةه بهذه الفعاليات واألنويرى الباحث أ
, وورش قامة الدورات التدريبية للعاملينأكانت داخل المديريات من حيث إواء بمحافظات غزة س
خارج المديريات من  , والمسابقات المنهجية, والالمنهجية, أمقامة المهرجاناتالعمل المختلفة, وا  

 ,حمر الفلسطينيجمعية الهالل األ: مثل ,حيث التواصل واالتصال مع منظمات المجتمع المدني
والتعاون والتنسيق بين مختلف  ,ومختلف الفصائل الفلسطينية ,والبلديات ,سطينيةوالشرطة الفل

ن يعزز المسؤولية االجتماعية لمديريات التربية والتعليم في , من شأنه أالمديريات فيما بينهما
 .ظات غزةمحاف
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 مقدمة. 

 .الدراسات الســــــــــــابقة: أوالً 

 النماط القياديةالدراسات التي تناولت ا. 
 الدراسات التي تناولت المسؤولية االجتماعية. 

 .التعليق على الدراســات: ثانياً 

 .الفجـــوة البحـــــــــــــــــــثـية: ثالثاً 

 الخالصة. 

 

 

 

 

 الثالث الفصل 

 الدراســــــــات الســـــــــابقة 
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 :مقدمة

والمسؤولية  تناول الباحث في هذا الفصل الدراسات السابقة التي تتعلق باالنماط القيادية
تي اّطلع عليها الباحث سواء في الدوريات العلمية المختلفة, أم رسائل الماجستير االجتماعية, ال

 .المنشورة وغير المنشورة في المكتبات الجامعية

الفلسطينية, العربية,  وقام الباحث بالبداية بالتطرق للدراسات السابقة, التي تناولت االنماط القيادية
بقة المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية, الفلسطينية, العربية, األجنبية, ثم ينتقل البحث للدراسات السا

 .األجنبية وتعقيب الباحث عليها

 .واتبع الباحث التسلسل التاريخي لها من األحدث إلى األقدم

 : باالنماط القياديةالدراسات السابقة المتعلقة 

, والعربية عددها 7))الدراسات الفلسطينية عددها : تم تصنيف هذه الدراسات إلى ثالثة أقسام

 ., وتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم(4), واألجنبية (4)

 : الفلسطينيةالدراسات  :أوالً 
 (:2015)دراسة المدهون  -1

شبكة األقصى "االنماط القيادية السائدة في المؤسسات اإلعالمية وعالقتها بالرضا الوظيفي "
 ".اإلعالمية نموذجاً 

لى األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية ومستوى هدفت الدراسة إلى التعرف ع
 .الرضا الوظيفي لدى العاملين فيها, والعالقة بينهما من وجهة نظر العاملين في الشبكة

 .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي, واعتماد أداة االستبانة لجمع المعلومات

 (380)لين في شبكة األقصى اإلعالمية والمكون من وتكون مجتمع الدراسة من جميع العام
 .موظفًا, وتم تحديد العينة باستخدام أسلوب المس  الشامل
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 :أهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة

أظهرت النتائج أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد في شبكة األقصى اإلعالمية بدرجة  .1
ير متبع في الشبكة, أما النمط الترسلي فلم يثبت , وأن النمط األوتوقراطي غ78.46%

 .اتباعه من قبل المسؤولين أو نفي اتباعه بشكل قاطع
 .هناك عالقة ارتباط طردية قوية بين النمط الديمقراطي والرضا الوظيفي .6

 :أهم التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسة

صى اإلعالمية بما يتوافق مع العمل على تعزيز ممارسة النمط الديمقراطي في شبكة األق .1
 .خصائص العاملين في المجال االعالمي

العمل على معالجة صفات النمط الترسلي واألوتوقراطي السلبية التي تبين وجود بعضها لدى  .6
 .المسؤولين في الشبكة

 (:2013)دراسة الجمل  -2

في محافظة الخليل األنماط القيادية السائدة لد  المسؤولين في مديريات التربية والتعليم "
 ".وأثرها على تنمية التفكير اإلبداعي للمرؤوسين

هدفت الدراسة التعرف على األنماط القيادية السائدة لدى المسؤولين في مديريات التربية والتعليم 
في محافظة الخليل وأثرها على تنمية التفكير اإلبداعي لدى المرؤوسين العاملين في مديريات 

 .في المحافظةالتربية والتعليم 

مرؤوسًا يعملون ( 318)واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من 
واستخدم الباحث استبانتين األولى لقياس األنماط القيادية %( 22)في المديرية وبلغ حجم العينة 
 .والثانية للتفكير اإلبداعي

 :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

ن األنماط القيادية السائدة لدى المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل أ .1
 .كانت على الترتيب النمط الديمقراطي, النمط األوتوقراطي, أخيرًا النمط التسيبي
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وجود ارتباط ضعيف ما بين األنماط القيادية السائدة لدى المسؤولين ودرجة التفكير لدى  .6
 .املين في مديريات التربيات والعليم في محافظة الخليلالمرؤوسين الع

 :أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

 .العمل على التخلص من البيروقراطية والروتين الزائد في العمل .1
العمل على توضي  الوصف الوظيفي للمرؤوسين, وتفويض الصالحيات لهم لتعزيز انتمائهم  .6

 .للمؤسسة التي يعملون بها

 (:2013)دراسة الطيبي -3
 ."نمط القيادة اإلدارية وعالقته بالرضا الوظيفي لد  العاملين"

هدفت الدراسة التعرف على نمط القيادة اإلدارية لدى العاملين في مراكـز الرعايـة الصـحية األوليـة 
إلـــى تحديــد متغيـــرات كــل مـــن -أيضــاً –فــي محافظــة غـــزة وعالقتــه بالرضـــا الــوظيفي, كمـــا هــدفت 

علــى تقــديرات ( مكــان الســكن المســمى الــوظيفي, ســنوات الخبــرة, المؤهــل العلمــي, وع, العمــر,النــ)
العامين لنمط القيادة السائد وعالقته بالرضا الوظيفي لـدى العـاملين فـي مراكـز الرعايـة األولـى فـي 

 . محافظة غزة
تســـاؤالتها  لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة واإلجابـــة علـــى ؛واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي

ســتبانة مســتوى اســتبانة نمــط القيــادة اإلداريــة و اواختبــار صــحة فرضــيتها تــم اســتخدام أداتــين همــا 
 . الرضا الوظيفي باإلضافة إلى أسلوب المقابلة

ويتــألف مجتمـــع الدراســة مـــن جميــع العـــاملين فـــي مراكــز الرعايـــة األوليــة فـــي محافظــة غـــزة للعـــام 
 .موظفاً ( 445) وشملت عينة الدراسة موظفاً  482)) البالغ عددهم( 2012)

 : الدراسةهذه أهم النتائج التي توصلت إليها 
  أن مستوى الرضا الوظيفي العام لدى العاملين في مراكز الرعاية الصحية األولية في محافظة

غزة هو مستوى مقبول, كما تبين أن النمط للقيادي الديمقراطي هو النمط السائد لدى 
( جيد)الرعاية الصحية األولية في محافظة غزة, وكانت درجة ممارسته  العاملين لدى مراكز

 (. ضعيف)يليه النمط األوتوقراطي ثم النمط الترسلي ودرجة ممارستهما 
 : أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

  االهتمام بنمط القيادة الديمقراطي كمدخل من مداخل الرضا الوظيفي عن طريق تقدير
التي يبذلها المرؤوسون وتشجيعهم على التفكير اإلبداعي في حل المشكالت وتقدير الجهود 

 . ومكافأة القادة اإلداريين الذين يشجعون مرؤوسيهم يمدونهم باإللهام والتحفيز اإلبداعي
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 (:2012)دراسة الجخلب -4
لقيادية في درجة تقدير المديرين المساعدين لفاعلية اإلدارة المدرسية وعالقتها باألنماط ا"

 ."مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تقدير المديرين المساعدين لفاعلية اإلدارة المدرسة 
وعالقتها باألنماط القيادية في مدارس وكالة الغوث الدولية لمحافظات غزة, وأتبع الباحث المنهج 

األولى فاعلية اإلدارة  ,ستبانتيناالدراسة قام الباحث بإعداد  الوصفي التحليلي وتحقيقًا ألهداف
 . والثانية لألنماط القيادية ,المدرسية

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين المساعدين في مدارس وكالة الغوث لمحافظات غزة 
ة من أفراد مديرًا ومدير ( 230)مديرًا ومديرة حيث تكونت عينة الدراسة من ( 247)والبالغ عدهم 
 . مجتمع الدراسة

 : أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
أن درجة ممارسة المديرين المساعدين لألنماط القيادية بمدارس وكالة الغوث الدولة بمحافظات 
غزة كانت متوسطة, أما بالنسبة لترتيب المجاالت فقد حصل النمط الديمقراطي على المرتبة 

, يلي ذلك النمط األوتوقراطي حصل على المرتبة الثانية بوزن %(89)قدره األولى بوزن نسبي و 
سلي في المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبي قدره وقد جاء النمط التر  ,56.2%))نسبي وقدره 

 %(. 60), وهو أقل من الوزن النسبي المحايد %( 44.4)
 : أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

والمديرين المساعدين على كل ما يستجد من أمور في مجال اإلدارة  ,المدارس ي إطالع مدير 
وا عطائهم المزيد  ,المدرسية وعمل دورات تدريبية وورش عمل للمديرين في مجال اإلدارة التربوية

 .من الصالحيات التي تتناسب مع حجم المهام الملقاة عليهم
 : (2010)دراسة ناصر  -5
القتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهلية الفلسطينية من وجهة نظر األنماط القيادية وع"

 ."العاملين

هدفت هذه الدراسة التعرف على أنماط القيادة السائدة في المنظمات األهلية الفلسطينية, 
والتعرف إلى األداء الوظيفي في هذه المنظمات, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, 

 . من مديرين, ورؤساء أقسام340)), مطبقة على عينة عشوائية (اإلستبانة)بحثية  من خالل أداة

 : أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
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ا في منظمات األهلية الفلسطينية يليه النمط أن النمط القيادي الديمقراطي هو األكثر استخدامً  .1
 . القيادي األوتوقراطي وأخيرًا النمط القيادي الحر

 . المستوى العام لألداء الوظيفي كان جيداً  أن .2
تعزيز ممارسة النمط القيادي الديمقراطي في : أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

 . منظمات األهلية الفلسطينية وتحسين مستوى األداء الوظيفيال

 (: 2009)دراسة األسطل  -6

لد  مديري المدارس الثانوية لمحافظات غزة فاعلية إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القيادية "
 ."من وجهة نظرهم

ديري المدارس مهدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القيادية لدى 
, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, من مالثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظره

 . مديراً ( 241)قة على عينة عشوائية مكونة من مطب( االستبانة)خالل أداة بحثية 
 : الدراسةهذه أهم النتائج التي توصلت إليها 

إن درجة ممارسة األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة مختلفة,  .1
 . ولكنهم يعطون أولية للنمط الديمقراطي

ل المهام اإلدارية لصال  حي متوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى جنس المدير ف .6
 . اإلناث

 : الدراسةهذه أهم التوصيات التي توصلت إليها 

تعزيز التوجه الديمقراطي في قيادة مدير المدرسة لمدرسته من خالل تفعيل دور المعلمين في  .1
 . المشاركة في اتخاذ القرارات

ين من خالل تحفيزهم حث مديري المدارس على البعد عن المركزية وزيادة االهتمام بالمعلم .6
 . وتعزيز روح االنتماء لعملهم

 (: 2008)دراسة شحادة  -7
العالقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط االتصال لد  اإلداريين األكاديميين من وجهة نظر "

 ."أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية
 . ت الفلسطينيةاألكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعا
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أستخدم الباحث المنهج الوصفي ويتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في 
النجاح, بيرزيت, بيت لحم, الخليل, القدس, الجامعة العربية )الجامعات الفلسطينية ا تية 

 (. األمريكية

ئة التدريس عضو من أعضاء هي ((400وتكونت عينة الدراسة من  ,عضواً  (5141)وعددهم 
ستخدم الباحث لهذا او , من مجتمع الدراسة (% 26.4)في الجامعات المحددة للدراسة ما نسبته 

 .الغرض أداة االستبانة

 : الدراسةهذه أهم النتائج التي توصلت إليها 

في كل من أنماط ( α  =0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
داريين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية تعزى ط االتصال لدى اإلوأنما ,السلوك القيادي
 (. الجنس, المؤهل العلمي, والخبرة العملية)لمتغيرات 

في كل من أنماط السلوك ( α  =0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
لفلسطينية تعزى لمتغير القيادي وأنماط االتصال لدى اإلداريين األكاديميين في الجامعات ا

 .الجامعة
رتباطية دالة إحصائيًا بين أنماط السلوك القيادي وأنماط االتصال لدى اوجود عالقة  .3

وكان النمط الديمقراطي هو النمط األعلى  ,اإلداريين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية
 . ارتباطا بين األنماط القيادية

 : الدراسةه هذأهم التوصيات التي توصلت إليها 

 ,االهتمام بتطوير أعضاء الهيئة التدريسية علمًا وفنيًا من خالل زيادة تفويض السلطات لهم .1
 . واالهتمام بحاجياتهم وتوفير التغذية الراجعة

 .تعزيز نمط االتصال الشفهي من خالل حرية االتصال في جميع االتجاهات .2
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  : الدراسات العربية: ثانياً 

 : 2012))دراسة القحطاني -1

وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين من وجهة  ،األنماط القيادية لمديري المدارس"
 ."نظر معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة جدة

هدفت هذه الدراسة التعرف على األنماط القيادية األكثر شيوعًا في المدارس الثانوية بمحافظة 
والكشف عن العالقة بين  ,لوك المواطنة التنظيمية للمعلمينوالكشف عن درجة ممارسة س ,جدة

 . وسلوك المواطنة ,األنماط القيادية

 ستبانة مكونة مناحيث تم بناء  ,واستخدام الباحث المنهج الوصفي اإلرتباطي بالدراسة الحالية
ن مجتمع وتكوّ  ,عبارة تقيس سلوك المواطنة التنظيمية (38)عبارة تقيس األنماط القيادية, ( 33)

 (3669)الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة والبالغ عددهم 
 . معلماً  (420)معلمًا تم توزيع اإلستبانات على عينة عشوائية منتقاة تكونت من 

 : أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

ثم تبعه  ,حيث الممارسة وبدرجة عاليةالديمقراطي جاء بالمرتبة األولى من  يالنمط القياد .1
 . ثم النمط الفوضوي  ,النمط األوتوقراطي

كما تبين أن أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية ممارسة من قبل معلمي المرحلة الثانوية  .6
 ,حيث أن بعد الكياسة جاء بالمرتبة األولى من حيث الممارسة ,بمحافظة جدة بدرجة عالية
وأخيرًا باإليثار بدرجة  ,ثم السلوك الحضاري  ,الروح الرياضيةثم  ,ثم تبعه وعي الضمير
 . ممارسة متوسطة

موجبة بين درجات ممارسة كل بعد من أبعاد السلوك الموطنة  ةتبين وجود عالقة ارتباطي .3
باستثناء الكياسة واإليثار والنمط  ,ومع النمط األوتوقراطي ,التنظيمية مع النمط الديمقراطي

 . ء الكياسةباستثنا ,الفوضوي 
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 : أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

ضرورة المحافظة على الدرجة العالية لممارسة النمط الديمقراطي لدى مديري المدارس للمرحلة 
والحد من الممارسات اإلدارية التي تدل على النمط األوتوقراطي  ,الثانوية بمحافظة جدة

 .المواطنة التنظيميةوضرورة االلتزام بسلوك  ,والفوضوي 

 (:2012)دراسة عباس  - 2

 ."تأثير أنماط القيادة اإلدارية على عملية صنع قرارات التغيير" 

 ( ردنيةدراسة تطبيقية في شركة الكهرباء الوطنية األ)

األوتوقراطية, والديمقراطية )هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير أنماط القيادة اإلدارية 
ملية صنع القرار, ومدى مقاومة المرؤوسين للقرارات وتنفيذها ولتحقيق أهداف على ع( المتساهلة

موظفًا في ( 119)الدراسة استخدم الباحث أداة االستبانة التي تم توزيعها على عينة الدراسة 
 . شركة الكهرباء الوطنية واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتطبيقي

 : راسةالدهذه أهم النتائج التي توصلت إليها 

 . وجود أنماط مختلفة من القيادات اإلدارية في الشركة .1
ن النمط المتساهل له أيجابي هام على عملية صنع القرار و إإن النمط الديمقراطي له تأثير  .6

 . أما النمط األوتوقراطي فكان له تأثيرا سلبياً  ,أهمية قليلة

 : الدراسةهذه أهم التوصيات التي توصلت إليها 

وتوقراطي الديمقراطي واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لسلوك النمطين األتعزيز النمط  .1
 . والمتساهل

 . تفعيل مشاركة المرؤوسين في عملية صنع القرار واالهتمام بوجهات نظر المرؤوسين .6

 (:2011)دراسة العيباني 3-

 ةصة بمنطقدارة الخالفات التنظيمية في قوة الطوارئ الخاإاالنماط القيادية وعالقتها بأساليب "
 ".الرياض
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دارة الخالفات التنظيمية في قوة إنماط القيادية بأساليب هدفت الدراسة التعرف على عالقة األ
 . الطوارئ الخاصة بمنطقه الرياض

 . داة االستبانة لجمع المعلوماتأاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و 
وكان الحد  ,الرياض ةرئ الخاصة بمنطقوتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في قوة الطوا

 . فرداً  (110)األدنى من العينة 

 : الدراسةهذه أهم النتائج التي توصلت إليها 

أفراد عينة الدراسة موافقون على أن نمط القيادة الديمقراطي سائد لدى قادة الطوارئ الخاصة  .1
 . بمنطقة الرياض

 .القيادي الحر أفراد عينة الدراسة غير موافقة على سيادة النمط .6
 

 :أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة

زيادة تمكين القيادة في قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض من مهارات وأساليب النمط  .1
القيادي الديمقراطي في التعامل مع المرؤوسين؛ ليكونوا أكثر إنضباطًا ومرونة وأن يراعوا 

 .نسبالمواقف واإلجراءات في تحديد النمط األ

حيث أن القادة في قوة الطوارئ في الرياض على الحد من ا ثار السلبية للخالفات في  .6
 .وحداتهم بشفافية عالية

 :(2008)دراسة العتيبي  –4

نماط القيادية والسمات الشخصية لمديري المدارس وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين األ " 
 ."في محافظة الطائف التعليمية

نماط القيادية وتوزيع السمات الشخصية لمديري المدارس التعرف على األ هدفت الدراسة
والتحقق من  ,والتعرف على مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين. المتوسطة بمحافظة الطائف

وتوزيع السمات الشخصية التي يمارسها  ,نماط القياديةحصائية حول األإداللة ذات وجود فروق 
لتحقق من وجود عالقة ارتباطية دالة بين الروح ابمحافظة الطائف و  المتوسطة سمديرو المدار 

 . المعنوية لدى المعلمين في المرحلة المتوسطة بالطائف
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واستخدم مقياس . واستخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي المسحي والمنهج التحليلي
داة لقياس ا  صية و للسمات الشخ (جوردن)ومقياس  (هالبن)وصف السلوك القيادي الذي صممه 
وتم اختيار عينة  ,معلماً  (1167)وتكون مجتمع الدراسة من . مستوى الروح المعنوية للمعلمين

 . معلماً  (300)عشوائية بلغت 

 : الدراسةهذه ليها إأهم النتائج التي توصلت 

ادية نماط القينسانية من األواالهتمام بالعالقات اإل ,والعمل ,أن درجة ممارسة ب عدي المبادأة .1
 .لمديري المدارس من وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة عالية

 . ربعة بدرجة عاليةن مديري المدارس يتصفون بالسمات الشخصية األأ .6

 : الدراسةهذه أهم التوصيات التي توصلت إليها 

نماط القيادية والسمات لدى مديري ضرورة المحافظة على الدرجة العالية لممارسة األ .3
 . طة بالطائفالمدارس المتوس

والسمات الشخصية لمديري  ,نماط القياديةداة الدراسة الحالية في تقويم األأاالستفادة من  .4
 . داء المديرينأضافة للمعايير المستخدمة في تقويم إالمدارس, 

 : الدراسات األجنبية: ثالثاً 

 (:Arzi & Farahbod 2014)دراسة آرزي وآخرون -1

"The Impact Leadership Style On Job Srtisfachion a Study of Iranian 

Hotels " 

 ".دراسة على الفنادق اإليرانية –أثر النمط القيادي على الرضا الوظيفي "

هدفت الدراسة التعرف على تأثير النمط القيادي على الرضا الوظيفي لدى العاملين في الفنادق 
( 121)كانت عينة الدراسة عبارة عن اإليرانية, وقد تم استخدام الطريقة الكمية للقياس حيث 

 .فندقًا في إيران

 :أهم النتائج التي توصلت إليها هذا الدراسة
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 عنصران : أن هناك عالقة واضحة بين الرضا الوظيفي, ونمط القيادة المستخدم, وهما
أساسيان في التأثير في فاعلية المنظمة, كذلك القيادة بالمكافئة والثواب كان لهما األثر 

 .  على الرضا الوظيفيالواض

 :أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

العمل على تحسين الرؤية والتركيز على القيادة الداعمة لزيادة الرضا الوظيفي لدى العاملين  .1
 .في الفنادق اإليرانية

 .التركيز على نظام المكافأة والثواب كي تزيد من رضا العاملين .6

 (:Hamidi 2009) يدراسة حميد -2

"A Study of Relationship Between Leadership Styles and Empolyee 

Jop Satisfaction at Islamic Azad Univesity in Tahran "  

 "ين األنماط القيادية والرضا الوظيفي في جامعة أزاد بطهرانبدراسة العالقة "

بطهران والعالقة بين  (أزاد)تهدف الدراسة التعرف على األنماط القيادية السائدة في جامعة 
 . األنماط القيادية والرضا الوظيفي من وجهة نظر العاملين في الجامعة

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتمثلت عينة الدراسة من كامل مجتمع الدراسة والبالغ 
على عينة  , وتم توزيعهاوتم استخدام أداة االستبانة التي أعدها الباحث ,فرداً  (400)عددهم 

ودلت النتائج على أن نمط القيادة ( 96.5 %)استبانة بنسبة  (386)الدراسة وتم استرجاع 
 ن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين النمط التحويليأالتحويلية هو النمط السائد في الجامعة و 

 .والرضا الوظيفي للعاملين في جامعة أزاد والنمط القيادي الديمقراطي,

 (:2007)يل دراسة كونك -3

" Study patterns of leadership for school administrators and the 

effectiveness of the student in urban areas in the state of Ohio" 

 "دراسة أنماط القيادة لمديري المدارس وفعالية الطالب في المناطق الحضرية في والية أوهايو"
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اط القيادة لمديري المدارس الناشئة والمدارس الحضرية في والية هدفت الدراسة التعرف على أنم
إلى  -اأيًض –ذا كان بعض أنماط القيادة لها عالقة وفعالية المدرسة وهدفت إولتحديد  ,أوهايو

 . ن أنماط القيادة وفعالية المدرسةبيدراسة العالقة بين التدابير التنبؤية 

لمنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من ولتحقيق أهداف الدراسة استخدام الباحث ا
 . وألغراض الدراسة استخدم الباحث أداة االستبانة ا,ومدرسً  امديرً ( 81)

 : الدراسةهذه ليها إأهم النتائج التي توصلت 

إن العالقة بين القيادة في المدرسة والنمو لم تكن مهمة وكبيرة على الرغم من عدم وجود عالقة 
ن النمو حقق قيادات تحويلية وهو النمط الغالب في ممارسات مدراء أالنتائج  رتوأظه ,تنبؤية
 .المدارس

 (: sahin،2004)دراسة 4- 
" The relationship between the administrative leadership style، and 

the culture of the school، as perceived by school administrators and 

teachers" 
 المدارس مديرو يدركها ما حسب المدرسة، وثقافة اإلدارية، القيادة نمط بين عالقةال"

  ."والمعلمون 
 ما يدركها تركيا, حسب في المدرسة اإلدارية, وثقافة القيادة نمط بين العالقة تحديد إلى هدفت
 جالباحث المنه استخدم الدراسة أهداف , ولتحقيق(حالة دراسة)والمعلمون  المدارس مديرو

 جمع بيانات تركيا, وتم في مدرسة مدير (50)معلما, و (950)الدراسة  الوصفي, وشملت
النمط القيادي,  لقياس: األولى الباحث, االستبانة قبل من بناؤهما تم استبانتين باستخدام الدراسة
 . المدرسة في السائد الثقافة نمط لقياس :الثانية واالستبانة

 :ا هذه الدراسةأهم النتائج التي توصلت إليه
النمط  من أكثر التحويلية, القيادة نمط يظهرون  المدارس مديري  أن يدركون  المعلمين إن .1

 . التبادلي
نظر  وجهة من المدارس, وليس مديري  نظر وجهة من إيجابية أكثر المدرسة ثقافة تعتبر .6

 .المعلمين
 .عالية المدرسة في التعاون  ثقافة مستوى  بأن والمديرين المعلمين من كل يرى  .3
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القيادة  بين عالقة توجد ال المدرسة, بينما التحويلية, وثقافة القيادة بين إيجابية عالقة توجد .4
 .المدرسة التبادلية, وثقافة

 : الدراسات المتعلقة بالمسئولية االجتماعية

, (6), والعربيـــة (5)تـــم تصـــنيف هـــذه الدراســـات إلـــى ثالثـــة أقســـام الدراســـات الفلســـطينية عـــددها 
 .وتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم( 4)واألجنبية 

 : أواًل الدراسات الفلسطينية

 (: 2014)الزيناتي  دراسة1-

دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية االجتماعية في المستشفيات الحكومية الفلسطينية "
 ( مجمع الشفاء الطبي نموذجاً " )

ات المهنة في تعزيز المسئولية االجتماعية في هدفت هذه الدراسة التعرف على دور أخالقي
, وقد استخدمت للدراسة المنهج (مجمع الشفاء الطبي نموذجاً )المستشفيات الحكومية الفلسطينية 

هدفت إلى اختبار الفرضيات,  ةالوصفي, ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم إعداد وتوزيع استبان
رئيس شعبة, رئيس قسم, مشرف )افية وتكون مجتمع الدراسة من أصحاب المواقع اإلشر 

في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة, حيث يتم توزيع ( تمريض, نائب مدير دائرة, مدير عام
أي ما نسبته  ةاستبان( 152)وتم استرداد  على عينة الدراسة, ةاستبان (180)د عد
(84.44 .)% 

 : الدراسةهذه ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 

ولية ؤ ولية الدينية واألخالقية على المرتبة األولى من بين أبعاد المسؤ ع المسجاء ب عد واق .1
ولية ؤ ولية االجتماعية في المرتبة الثانية, تال ذلك واقع المسؤ االجتماعية, وجاء واقع المس

 . ولية االجتماعية الذاتية في المرتبة الرابعةؤ الوطنية في المرتبة الثالثة, وجاء واقع المس
بين متوسطات استجابة ( α ≤05. 0)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد فروق  .6

ولية االجتماعية في مجمع الشفاء ؤ نة في تعزيز المسهالمبحوثين حول دور أخالقيات الم
وال توجد فروق ذات داللة  ,(العلميالجنس, العمر, المؤهل )الطبي في غزة تعزى لمتغيرات 
 . الخدمة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات
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بين ( α ≤ 05. 0)توجد عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
وتعزيز المسئولية المجتمعية في مجمع الشفاء الطبي  ,ممارسة أخالقيات المهنة بأبعادها

 . بقطاع غزة

 : الدراسة التي توصلت إليها هذه من أهم توصياتو 

لربط المؤسسات الصحية بالمجتمع المحلي تختص  إنشاء وحدة متخصصة في المستشفيات .1
 . ولية االجتماعيةؤ بالمس
إنشاء لجان دعم ومساندة مكونة من المجتمع المحلي للقطاع الصحي يكون دورها توعية  .6

 . ولية االجتماعيةؤ وعمل أيام صحية تطوعية للعمل على تكامل المس ,أفراد المجتمع المحلي
الحكومي ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمة العمل على تكامل القطاع الصحي  .3

بحيث تقوم منظمات المجتمع المدني الصحية بسد النقص الذي تعانيه بعض  ,للمواطنين
 .مناطق قطاع غزة من حيث المراكز الصحية والمستشفيات

 (: 2014)دراسة مقداد -2

  طلبتهم، وسبل تطويرها في دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز المسؤولية االجتماعية لد"
 "ضوء المعايير االسالمية 

هدفت هذه الدراسة التعرف على دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز المسؤولية االجتماعية 
لدى طلبتهم, وسبل تطويرها في ضوء المعايير اإلسالمية من وجهة نظر الطلبة, والكشف عن 

على دور المعلم وقد ( صص, التحصيل الدراسيالمنطقة,الجنس,التخ)أثر متغيرات الدراسة 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للحصول على المعلومات واإلجابة على أسئلة 

طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة ( 406)الدراسة وقد بلغت عينة الدراسة 
طالبًا وطالبة, واستخدمت ( 10576)من المجتمع األصلي للدراسة البالغ %( 3.8)بنسبة 

 .الباحثة االستبانة لجمع البيانات والمقابلة مع مجموعة من معلمي المرحلة الثانوية

 :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
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من وجهة نظر أفراد %( 71.91)يقوم المعلم بتعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طلبته بنسبة  -
 .العينة وهي نسبة جيدة

 :م التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسةأه

ضرورة إلمام المعلمين بأساليب تربوية فاعلة تعزز من المسؤولية االجتماعية لدى الطالب  .1
 .وتشجعهم على ممارستها نحو أسرهم, ومدارسهم, ومجتمعهم, وأمتهم اإلسالمية بصورة أكبر

 .وأن تكون جزءًا من المناهج الدراسية االهتمام بالمسؤولية االجتماعية في برامجنا التعليمية, .6
 :(2012)دراسة أبو كوش -3
ولية االجتماعية لد  الطالب المشاركين وغير المشاركين في ؤ السمات القيادية والمس"

 ."جماعات النشاط الشبابي
ولية االجتماعية ودرجتها لدى عينة الدراسة, ؤ هدفت الدراسة التعرف على السمات القيادية والمس

والمسئولية االجتماعية لدى عينة  ,والسمات القيادية ,ة العالقة بين األنشطة الطالبيةومعرف
 . الدراسة

 :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
والمسئولية االجتماعية لدى  ,ن السمات القياديةيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية ب .1

بين السمات القيادية  (بيرسون )تباط المشاركين في جماعة النشاط الشبابي, وأن معامل ار 
وهو معامل ارتباط إيجابي قوي مما يعني أن  (0.533)ولية االجتماعية يساوي ؤ والمس

 ,العالقة طردية قوية, أي أنه كلما زادت السمات القيادية زادت المسئولية االجتماعية
 . والعكس صحي 

لدى المشاركين في النشاط ولية االجتماعية ؤ توجد فروق ذات داللة إحصائية في المس .6
 . الطالبي تبعًا لمتغير مكان السكن لجميع الحاالت

 :أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

لتوعيتهم بأهمية دورهم في عملية تربية  ؛توعية أولياء األمور من خالل دورات تثقيفية .1
 . أبنائهم تربية قيادية ومراعاة أهمية القدوة الحسنة في هذا الشأن
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وضرورة  ,ولين في التربية والتعليمؤ إعطاء مزيد من االهتمام للتربية القيادية من قبل المس .6
العمل على غرس القيم وتنميتها لدى النشء منذ الصغر من خالل المواد الدراسية الطالبية 

 . المختلفة
عمل على ولية االجتماعية خالل الؤ والمس ,ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بالتربية القيادية .3

 . تخصيص برامج تدريبية ودورات تهدف لتدريب النشء على القيادة الفاعلة

 (:2011)دراسة جابر، مهدي -4

 ".دور الجامعات في تعزيز مفاهيم المسؤولية االجتماعية لد  طلبتها"

 (.فلسطين)غزة  –وجامعة االزهر ( ع.م.ج)دراسة ميدانية مقارنة بين جامعة حلوان 

ة إلى بيان كيفية تعزيز مفاهيم المسؤولية االجتماعية عبر الجهات الفلسطينية هدفت هذه الدراس
 .والمصرية ووضع رؤية لتفعيل دور الجامعات؛ لتعزيز مفاهيم المسؤولية االجتماعية

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستعانة بالمنهج المقارن ولجمع البيانات 
طالبًا وطالبة من جامعة ( 445)اة االستبانة, وبلغت عينة الدراسة والمعلومات, تم استخدام أد

 .طالبًا وطالبة من جامعة حلوان( 549)األزهر و

 :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

أن هناك ارتفاع كبير وملحوظ في استجابات العينة على فقرات المسؤولية االجتماعية  .1
 .الوطن, والتعددية, واالنفتاح على ا خر والمسؤولية تجاه ا خرين, واتجاه

في طبيعة الوعي لدى الشباب الفلسطيني والمصري بمفهوم  -إلى حد ما -هناك تشابه .6
 .المسؤولية االجتماعية المجتمعية, واتجاه ا خرين

 :أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

ة ووطنية تتجاوز كل األطر, تأسيس عالقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس مدني .1
والعناوين الضيقة, بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات, والتغيرات, واألطياف هو 

 .المسؤولية االجتماعية
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التركيز على إبراز مفاهيم المسؤولية االجتماعية في فضائنا االجتماعي, وذلك بتوسيع رقعة  .6
ستعدادات حقيقية عند جميع الشرائ  المشاركة ومساحتها في الشأن العام, شريطة توفر ا
 .والفئات لتحمل مسؤولياتها ودورها في الحياة العامة

 (: 2009)دراسة مشرف -5
التفكير األخالقي وعالقته بالمسئولية االجتماعية وبعض المتغيرات لد  طلبة الجامعة "

 ."اإلسالمية بغزة 
كذلك الكشف  ,ولية االجتماعيةؤ سهدفت الدراسة إلى الكشف عن المستوى األخالقي ومستوى الم

 . عن العالقة بينهما
وكان مجتمع الدراسة هو طلبة  ,واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي في الدراسة

وقد  2009/2008المسجلين بالفصل الدراسي األول  ,البكالوريوس في الجامعة اإلسالمية بغزة
 . طالب وطالبة (600)بلغ حجم العينة 

 : الدراسةهذه ائج التي توصلت إليها أهم النت
 . ولية االجتماعيةؤ طلبة الجامعة اإلسالمية لديهم شعور مرتفع من المس .1
لدى ولية االجتماعية ؤ والمس ,رتباطية موجبة دالة بين مستوى التفكير األخالقياوجود عالقة  .6

 . طلبة الجامعة اإلسالمية
 : الدراسةهذه أهم التوصيات التي توصلت إليها 

ومراعاة أهمية القدوة  نوعيات أولياء األمور حول دورهم في توعية النمو األخالقي ألبنائهمن .1
 . الحسنة في هذا الشأن

وضرورة  ,ولين في التربية والتعليمؤ إعطاء المزيد من االهتمام للتربية األخالقية من قبل المس .2
واألنشطة  ,اد الدراسيةالعمل على غرس القيم وتنميتها لدى النشء منذ الصغر من خالل المو 

 . المدرسية المختلفة
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 : الدراسات العربية
 :(2015)دراسة صمادي ؛ البقعاوي  -1
الفروق في المسؤولية االجتماعية لد  طالب المرحلة الثانية في منطقة حائل بالمملكة " 

 ."العربية السعودية في ضوء عدد من المتغيرات
لمسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى ا

ومعدل دخل  ,الحالة االجتماعية لألسرة)منطقة حائل والتحقق من درجة اختالفها تبعًا الختالف 
 (. ومنطقة السكن ,والمستوى التعليمي لكل من األب واألم ,األسرة الشهري 
بمدارس التعليم العام ( الطبيعيالشرعي و )طالبا من طالب المرحلة الثانوية  (1026)شارك 

 . وقد استخدم الباحثان أداة االستبانة كوسيلة لجمع البيانات ,الحكومي للبنين بمنطقة حائل
 : الدراسةهذه ليها إأهم النتائج التي توصلت 

مستوى المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في منطقة حائل كان فوق  .1
 . المتوسط

ووجود فروق ذات داللة  ,ق ذات داللة إحصائية تعزى لمنطقة السكنعدم وجود فرو  .6
وتعليم األب  ,تعزى لمتغيرات معدل دخل األسرة الشهري ( 0.5= ألفا )إحصائية عند مستوى 

 . والوضع االجتماعي لألسرة ,وتعليم األم
ي مستوى المسؤولية االجتماعية لدى الطالب الذين مستوى تعليم أمهاتهم وآبائهم جامع .3

 . مما هو لدى الطالب الذين مستوى تعليم أمهاتهم وآبائهم أقل من ذلك ,أفضل

 : الدراسة هذه أهم التوصيات التي توصلت إليها

زيادة البرامج االجتماعية التي تتضمن األنشطة الالمنهجية التي تستهدف الحس بالمسؤولية  .1
 . االجتماعية لدى الطلبة

عليم ووزارة التعليم العالي لموضوعات تفي وزارة التربية وال االهتمام بتضمين المناهج الدراسية .6
 . اجتماعية ومجتمعية تزيد اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية

تشجيع الطالب على االشتراك في األنشطة المدرسية وتشجيعهم على العمل الجماعي وخلق  .3
 . روح التعاون الذي من شأنه أن ينمي المسؤولية االجتماعية
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 (:2014)لحواس دراسة ا-2

 ."لمسؤولية االجتماعية بالسلوك القيادي لمدير المدرسة االبتدائيةاعالقة "

هدفت الدراسة إلى تحديد ومعرفة عالقة المسؤولية االجتماعية بالسلوك القيادي لمدير المدرسة 
 .االبتدائية بوالية المسيلة في ضوء مبادئ الفعالية والدعوة إلى التغيير والتحسين

وسنوات  ,الجنس, المؤهل العلمي, المنطقة التعليمية)الكشف عن أثر كل من المتغيرات وكذلك 
 .في تقديرات المديرين لهذه المسؤولية للقيام بأدوارهم االجتماعية( الخبرة

داة الدراسة عبارة عن استبانة مكونة من أوكانت , واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
وهم يمثلون المديرين العاملين  ,مدير أو مديرة (114)على عينة قوامها  وتم توزيعها ,عبارة (48)

 .فردا (569)من مجتمع الدراسة  (%20)ـ بوالية المسيلة ب بالمدارس االبتدائية

 :الدراسة النتائج التي توصلت إليها هذههم أ

 لمدرسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المسؤولية االجتماعية والسلوك القيادي لمدير ا
االبتدائية, وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المديرين لهذه المسؤولية 

المنطقة التعليمية, المؤهل العلمي, الجنس, سنوات )داخل المدرسة تعزى الى المتغيرات 
 (.0.05 =α), (α= 0.01)ألنها غير دالة إحصائية في المستويين ( الخبرة

 :صلت إليها هذه الدراسةأهم التوصيات التي تو 

اعتماد مفهوم المسؤولية االجتماعية في اإلدارة المدرسية كفلسفة تعتمد على استثمار المدرسة  .1
 .ومواردها المادية والبشرية

تطوير وتنمية المهارات القيادية للمديرين من خالل التدريب واإلطالع على األساليب اإلدارية  .6
 .الحديثة في الدول المتقدمة

 :(2014)اسة الحسن در  -3
 ."دور المسئولية االجتماعية في تحسين أداء المنظمة"

 ."باتنة –دراسة حالة لمؤسسة نفطال وحدة 
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من بين األساليب التي  ةولية االجتماعية كأداة تقييميؤ تهدف الدراسة إلى معرفة أهمية المس
 . تعتمدها المنظمة في عملية التقييم
عاماًل  (50)باتنة وعينة الدراسة تتكون من  -مؤسسة نفطال ويتكون مجتمع الدراسة من عمال 

استبانة لنموذج  (42)وبالتالي تم اعتماد  ,استبانات (8) وتم استبعاد ,ثم توزع االستبانة عليهم
 . الدراسة

 : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 . ها في المجتمعولية االجتماعية من قبل الشركة يحسن أداءها وجودتؤ تبني فكرة المس .1
 . ولية االجتماعية ولكن بخطى متثاقلةؤ الشركة الجزائرية بدأت توجه نظرها نحو مفهوم المس .6
 . ولية االجتماعية بنسب متفاوتةؤ بعاد المسأالشركة الجزائرية تهتم ب .3

 : أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة
وليست  ,وهو في صالحها ,ال بد منهولية االجتماعية هي خيار ؤ إقناع المنظمة بأن المس .1

 . تكاليف مفروضة عليها كي ال تستطيع المضي بهذا المنهج
 . ولية االجتماعية لترسيخ هذا المفهومؤ بناء ثقافة تنظيمية تقوم على أساس ومبادئ المس .6
 . ولية االجتماعيةؤ سن قوانين صارمة من قبل الدولة على المنظمات لتبني مفهوم المس .3

 (:2013)تيبي دراسة الع4-
دراسة مسحية على رواد النشاط  -دور النشاط االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية "

 "وطالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض 
هدفت هذه الدراسة التعرف على دور األنشطة مثل المعسكرات والرحالت والنشرات الدورية 

 .عيةومجالت الحائط في تنمية المسؤولية االجتما
( 49035)وتكونت مجتمع الدراسة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض البالغ عددهم 

طالب واستخدم الباحث المنهج ( 256)و( 260)طالًبا, وجميع رواد النشاط العاملين وعددهم 
 .الوصفي التحليلي, وكانت أداة الدراسة عبارة عن االستبانة

 :الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها هذه
  أفراد عينة الدراسة من الطالب موافقون بشدة على دور الرحالت والمعسكرات والنشرات

 .الدورية ومجالت الحائط في تنمية المسؤولية االجتماعية
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 :أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

 .تسهيل اجراءات تسجيل ومشاركة طالب المرحلة الثانوية في االنشطة االجتماعية .1
 .االهتمام بزرع مفهوم التعاون والمشاركة وتنمية روح الفريق للطالب مع زمالئه .6
 .االهتمام بتوزيع األدوار والمسؤوليات القيادية واالشرافية على طالب المرحلة الثانوية .3

 (: 2012)دراسة عجيالت  5-
: سة حالةدرا)ولية االجتماعية في العالقات العامة في شركات االتصاالت األردنية ؤ المس"

 .("شركة االتصاالت األردنية
هدفت الدراسة التعرف على دور العالقات العامة لشركات االتصاالت األردنية في األنشطة 

 . والممارسات التي تجسد مفهوم المسئولية االجتماعية
حيث  ,واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي من خالل وجهة نظر جمهور زبائن الشركة

في  ,فردًا بين ذكر وأنثى( 432)ينة عشوائية من زبائن الشركة تبلع عدد أفراده جرى دراسة ع
  .(ربد, عمان, مأدباإ)ثالث في محافظات أردنية 

 .واستخدم الباحث أداة االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة
 : ها هذه الدراسةإليأهم النتائج التي توصلت 

طة في الهيكل اإلداري لشركة مجموعة ولية االجتماعية مكانة متوسؤ تحتل وظيفة المس .1
وهي شكل م ستحدث من أشكال العالقات العامة التي تدمج عدة " أورانج"االتصاالت األردنية 

 . مهمات اتصالية في آن واحد
 ,والتنموية ,والصحية ,والرياضية ,ولية االجتماعية في المجاالت الثقافيةؤ حققت أنشطة المس .6

 . متوسطةمتوسطات حسابية  ,والترفيهية
 : الدراسةهذه أهم التوصيات التي توصلت إليها 

ولية االجتماعية ؤ ضرورة إيالء المزيد من اهتمام الشركات األردنية ببرنامج وأنشطة المس .1
 . الميدانية التي ترتبط بحاجات المجتمع حسب األوليات الواقعية للمجتمعات المحلية

هتمام بالمناطق األقل حظًا واألكثر حاجة ضرورة أن تولي الشركات األردنية المزيد من اال .6
 . لمشاريع التنمية خصوصًا في األرياف والبوادي والمخيمات
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أهمية أن تخصص الشركات األردنية نسبة واضحة من األرباح لبرامج وأنشطة المسئولية  .3
 . االجتماعية في مجاالتها المختلفة

 (:2010)دراسة ضيافي -6
 ."ة والموارد البشريةالمسئولية االجتماعية للمؤسس"

هدفت هذه الدراسة إلى تأصيل المفاهيم األساسية للمسؤولية االجتماعية وتوعية المؤسسات 
 ,وأهمية االلتزام بها ,ولية االجتماعية تجاه العمالؤ بأهمية تبنيها وعرض عدد من أبعاد المس

ومدى  ,ية الخاصةوالتعرف على واقع تبني المسئولية االجتماعية من طرف المؤسسات الجزائر 
 . االلتزام بها

. (دراسة حالة)تطبيقي  :والثاني نمنهج وصفي تحليلي :األول كوأعتمد الباحث على منهجين
ستخدم الباحث أداة االستبانة او ( رؤساء ومرؤوسين)وشملت عينة الدراسة عمال المؤسسة 

 . كوسيلة لجمع البيانات
 : أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

 . تبني المؤسسات لمسؤوليتها االجتماعية تحقق فوائد عديدة للمجتمع .1
ولية االجتماعية يجب أن تحظى بالقدر الكافي من االهتمام وضرورة ؤ المحاسبة عن المس .6

 . اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية التي تقوم بها المؤسسة
املين فمن واجب المؤسسات ولية االجتماعية تجاه العؤ هناك العديد من األبعاد الخاصة بالمس .3

ألنها تحقق أهداف العاملين وتزيد من والئهم واهتمامهم بالمؤسسة التي  ؛أخذها بعين االعتبار
 . وتحقيق أهداف المؤسسة في ظل المنافسة وتحديات البيئة ,يعملون بها

 : أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة
والتشديد على ضرورة  ,ية االجتماعية للمؤسسةولؤ ي بدراسة موضوع المساالهتمام الجدّ  .1

 . خاصة من طرف المؤسسات العمومية ,تبنيها
والعمال  ,ضرورة التأكيد على الممارسات االجتماعية التي تحقق الرفاه للمجتمع عامة .6

 . خاصة
للتعرف على  ؛محاسبة المؤسسات عن مسؤوليتها االجتماعية وقياس أدائها االجتماعية .3

 . مساهماتها
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 : الدراسات األجنبية
 (: Choiet 2015)دراسة تشو وآخرون 1- 

"Ethical Leadership and Followers Atitudes Toward Corporate 
Social Responsibility: The Role of Perceived Ethical Work Climate" 

ؤولية القيادة األخالقية والمرؤوسين، ومالحظة دور مناخ العمل االخالقي اتجاه المس"
 ".االجتماعية

هدفت هذه الدراسة على التركيز في تأثير القادة على المرؤوسين ومالحظة أهمية األخالق 
شركات بنكية  (5)والمسؤولية االجتماعية في الكفاءة المؤسساتية, وكان مجتمع الدراسة عبارة عن

امرأة, ( 74)ل ومن الرجا( 239)من العاملين منهم ( 313)ومالية, وتكونت عينة الدراسة من 
 .وقد استخدم الباحثون االستبانة والمالحظة لجمع البيانات

 :أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

 .وجود عالقة إيجابية بين القيادة األخالقية والمسؤولية االجتماعية -

 :أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

 .رى المرتكزة على القيم األخالقيةاألخذ بعين االعتبار األنماط القيادية األخ .1
النظر بعين االعتبار إلى عوامل أخرى, التي يمكن أن تشكل مؤشرا للتعرف على  .6

تطبيقات إدارية يمكن من خاللها فهم أفضل لمواقف العاملين اتجاه المسؤولية 
 .االجتماعية

 (: Naziret 2014)دراسة نذير وآخرون  -2

" Exploring The Mediating Role of CSR Practices among Leadership 
Styles and Job Satisfaction" 

استكشاف دور ممارسات المسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط بين األنماط القيادية والرضا "
 ".الوظيفي
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والرضا ( التحويلية واالجرائية)هدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين أساليب القيادة 
دور ممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات كمتغير وسيط بينهما, وتم الوظيفي, وتحديد 
 .مؤسسة من مختلف المؤسسات الباكستانية( 240)تطبيق الدراسة على 

وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة التحويلية أثرت ايجابًا على إدراك الموظفين للمسؤولية 
 .أثير غير هام على المسؤولية االجتماعيةاالجتماعية للشركات, وأن القيادة التبادلية لها ت

 .ويوصي الباحثون إجراء المزيد من البحوث عن طريق استخدام تصاميم متعددة

 (: Duet 2013)دراسة دو وآخرون  -3

" The roles of leadership styles in corporate social responsibility" 

 "لشركات أدوار أنماط القيادة في المسؤولية االجتماعية ل"

ووممارسات ( التحويلية والتبادلية)هدفت هذه الدراسة التحقق من وجود تفاعل بين أنماط القيادة 
المسؤولية االجتماعية, وتكون مجتمع الدراسة من مديري الشركات في الواليات المتحدة األمريكية 

 .e-reword))تم التواصل معهم عن طريق شركة البحث التسويقي المستقلة 

لمديري المؤسسات والمالكين لها, تم ( اإليميل)استبانة تم إرسالها عن طريق ( 523)وزيع تم ت
 %(.84)استبانة بنسبة ( 440)استرجاع 

 :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

أن الشركات التي ترتكز على القيادة التحويلية لها عالقة أكبر مع تطبيقات المسؤولية  .1
 .ؤسسات بينما القيادة التبادلية ليس لها تأثيراالجتماعية في الم

ان اصحاب المصال  يعززون العالقة االيجابية بين القيادة التحويلية وممارسات المسؤولية  .6
 .االجتماعية

 (:Philpot، et 2005)دراسة فيلبوت وآخرين  -4
"Sources of the formation of the social responsibility of teachers in 
Colombia " 
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 "مصادر تشكيل المسؤولية االجتماعية لد  المعلمين في كولومبيا"
هدفت الدراسة التعرف على المصادر التي تعزز مفاهيم وقيم المسؤولية االجتماعية من وجهة 

 .معلمًا من تخصصات مختلفة( 11)نظر المعلمين بإجراء مقابالت مفتوحة مع 
 :اسةأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدر 

 .أن أهم مصادر المسؤولية االجتماعية هي األسرة, وهي أول مؤسسة تربوية .1
المدرسة تأتي في المرتبة الثانية من حيث أنها تدعم جميع األنشطة والقيم السلوكية التي  .6

 .تعزز من الشعور بالمسؤولية االجتماعية لدى جميع أفراد األسرة المدرسية
 :ه الدراسةأهم التوصيات التي توصلت إليها هذ

لتعزيز ( المدرسين, الطلبة, أولياء األمور)ضرورة التعاون والتواصل بين األطراف المختلفة 
 .المسؤولية االجتماعية

 
 : الدراسات السابقة ملخص: ثانياً 

 :بعد عرض الدراسات السابقة, تمكن الباحث من التعقيب عليها من عدة جوانب, كالتالي

 : من حيث الموضوع-1
وخصائصها, كما  ,وسماتها ,وأنماطها , االنماط القياديةلدراسات السابقة موضوع تناولت ا

 . ومعوقاتهاومجاالتها ولية االجتماعية من حيث أبعادها ؤ المس عوضو متناولت 

 : من حيث الزمان2-
 (. 2015 -2004)جميع الدراسات السابقة حديثة نسبيًا, فقد تم إجراؤها في الفترة من 

 : نمن حيث المكا-3
, (األردن والجزائر والسعودية)الفلسطينية, والعربية  تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة فمنها

 . ومنها األجنبية

 : من حيث المنهج-4
؛ مهدي جابر)جميع الدراسات السابقة اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي, وقد استخدمت دراسة 

 . ارن باالضافة بالمنهج المقالمنهج الوصفي ( م 2011

 :من حيث األدوات-5
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ودراسة  2014)مقداد )دراسة استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة للدراسة, إال أن 

 . والمالحظة المقابالت الشخصية استخدمت أسلوب 2005)فيلبوت )ودراسة ( 2013الطيبي )

 : من حيث العينات-6
وتنوعت طبيعة  ,هيئات المحلية والحكوميةتكونت عينات الدراسات السابقة من العاملين في ال

المس  ( 2009حميد فار )و 2015)المدهون ), وكانت العينة في دراسة هؤالء العاملون 

 .الشامل

 : من حيث إستفادة الباحث منها-7
 : إستفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل

 صياغة مشكلة وفرضيات الدراسة . 

 توضي  أهمية وأهداف البحث. 
 يد المنهج الذي سيتبع في استكمال البحثتحد. 

 تحديد متغيرات البحث التي سيتم تناولها أثناء استكماله. 

 (. اإلستبانة) هاإختبار أداة الدراسة وتصميم 

 تم االستفادة في مناقشة وتفسير النتائج . 

 مقارنة نتائج دراسة الباحث بنتائج الدراسات السابقة . 

 واض  الكشف عن الفجوة البحثية بشكل . 

 تم صياغة التوصيات والدراسات المقترحة . 

 : ما تتميز به الدراسة الحالية-8

 : تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقاط التالية

  ألنه يدرس دور  -على حد علم الباحث-تتناول موضوع لم يتطرق له أحد من الباحثين

 ,تماعية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزةولية االجؤ في تعزيز المس االنماط القيادية
 . وهو موضوع مهم قلت الدراسة فيه

  ولية االجتماعيةؤ في تعزيز المس االنماط القيادية ودورهاإبراز العالقة بين . 



                                                     

92 
 

 (5)جدول رقم 

 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

هـا, الرضـا الـوظيفي ودور ب ركزت على عالقـة القيـادة

, حــداث التغييــر التنظيمــي, وا  دارة المدرســةإوفاعليــة 

وأنمـــــــاط , دارة الوقـــــــتإفاعليـــــــة , و داء الـــــــوظيفياألو 
, ســــلوك المواطنـــــة, و الثقافــــة التنظيميـــــة, و االتصــــال

أســــاليب , و صــــنع قــــرارات التغييــــر, ز أداء العــــاملينو 

 .إدارة الخالفات التنظيمية

ركـزت علـى  قافـة المدرسـةالروح المعنوية للمعلمين ث

عالقـــــة المســـــؤولية االجتماعيـــــة بأخالقيـــــات المهنـــــة 

والسمات القيادية والضغوط النفسية والتوافق المهنـي 

ـــــــــر  والعالقـــــــــات العامـــــــــة والمـــــــــوارد البشـــــــــرية والتفكي

االخالقــــــــــــي وتحســــــــــــين أداء المنظمــــــــــــة واالبـــــــــــــداع 
 . التكنولوجي واستراتيجيات ادارة االزمات

ة مـن المؤسسـات كالصـحة تم التطبيق على مجموعـ

والبنــوك والمنظمـــات االهليــة ووكالـــة الغــوث الدوليـــة 

والمــــــدارس وشــــــركة االتصــــــاالت وشــــــركة الكهربــــــاء 

 . والمؤسسات االقتصادية

لـــــــــم تركـــــــــز الدراســـــــــات 

الســـــــابقة علـــــــى تحديـــــــد 

ـــــــةنمـــــــاط القياداالدور   ي
ـــــز المســـــؤولية  ـــــي تعزي ف

 .االجتماعية

 

 

ــــــم تتطــــــرق الدراســــــات  ل

الســـــــــابقة علـــــــــى ربــــــــــط 

متغيــرين فــي مــديريات ال

ــــــــــــــــــــة والتعلــــــــــــــــــــيم  التربي
 .الفلسطينية

 

تــم التركيــز خــالل هــذه الدراســة 

ـــــــة  ـــــــي علـــــــى االنمـــــــاط القيادي ف

ـــــــــــيم  ـــــــــــة والتعل مـــــــــــديريات التربي
 .الفلسطينية

 

تــــــم التركيــــــز علــــــى المســــــؤولية 

ــــــــــي مــــــــــديريات  ــــــــــة ف االجتماعي

 .التربية والتعليم الفلسطينية

 

 االنمـاط القياديـةتم تحديـد دور 

ــــــــــــــــز ا لمســــــــــــــــؤولية فــــــــــــــــي تعزي
االجتماعيـــة فـــي فـــي مــــديريات 

 .التربية والتعليم الفلسطينية

 

 

 الباحث بناء على الدراسات السابقة جرد بواسطة: المصدر
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 .مقدمة

 .منهج الدراسة: أوالً 

 .مجتمع وعينة الدراسة: ثانياً 

 .أداة الدراسة: ثالثاً 

 .صدق وثبات االستبانة: رابعاً 

 .اداة الدراسة إجراءات تطبيق: خامساً 

 .األساليب االحصائية: سادساً 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 

 الطريقة واإلجراءات 
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 :مقدمة

جراءاته محورًا رئيسيًا يتم من خاللها  نجاز الجانب التطبيقي من إتعتبر منهجية البحث وا 

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل  ,الدراسة

وء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة, وبالتالي تحقق التي يتم تفسيرها في ض ,إلى النتائج

 .األهداف التي تسعى إلى تحقيقها

وكـــذلك متغيــــرات البحــــث  ,ويتنـــاول هــــذا الفصـــل وصــــفًا لمـــنهج البحــــث ومجتمعـــه وعينتــــه

وأدواته, كما يتضمن اإلجراءات التي قام بهـا الباحـث إلعـداد أدوات البحـث وتطبيقهـا, والمعالجـات 

 .ية التي تم االعتماد عليها في تحليل البحثاإلحصائ

 :الدراسةمنهج : أوالً 

ـــ ,بنـــاًء علـــى طبيعـــة البحـــث واألهـــداف التـــي يســـعى إلـــى تحقيهـــا  ىفقـــد اعتمـــد الباحـــث عل

الــذي يعتمــد علــى دراســة الظــاهرة كمــا هــي فــي الواقــع, ويهــتم بوصــفها  ,المــنهج الوصــفي التحليلــي

ويوضــــ  ســــماتها  ,, فــــالتعبير الكيفــــي يصــــف لنــــا الظــــاهرة, ويعبــــر عنهــــا كمــــًا ونوعــــاً وصــــفًا دقيقــــاً 

وخصائصها, أما التعبير الكمي فيعطي وصـفًا رقميـًا ويوضـ  مقـدار هـذه الظـاهرة أو حجمهـا, كمـا 
ال يتوقــــف هــــذا المــــنهج عنــــد جمــــع المعلومــــات المتعلقــــة بالظــــاهرة مــــن أجــــل استقصــــاء مظاهرهــــا 

 .لربط والتفسيروعالقتها المختلفة, بل يتعداه إلى التحليل وا

ــز  االنمــاط القياديــةدور )ويــأتي اســتخدام الباحــث لهــذا المــنهج بهــدف دراســة  فــي تعزي

 .(المسؤولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة

 :ستخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلوماتاوقد 

لدراســـة إلـــى البيانـــات حيـــث اتجـــه الباحـــث فـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري ل: المصـــادر الثانويـــة -1
والمقـــاالت, والتقـــارير التـــي  ,والدراســـات الســـابقة ,والمراجـــع ,التـــي تتمثـــل فـــي الكتـــب ,الثانويـــة
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لكترونيـة نترنـت المختلفـة, والنسـخ اإلتناولت موضوع الدارسة, والبحث والمطالعة في مواقـع اإل

 .الموجودة على صفحاته

لجــــأ الباحـــث إلــــى جمــــع  ,لموضـــوع الدراســــةلمعالجـــة الجوانــــب التحليليــــة : المصــــادر األوليــــة -2
البيانــات األوليــة مــن خــالل االســتبانة كــأداة رئيســية للدراســة, صــممت خصيصــًا لهــذا الغــرض, 

 .مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزةووزعت على 

 :الدراسة وعينة مجتمع: ثانياً 

ث, وبـــذلك فـــإن جميـــع مفـــردات الظـــاهرة التـــي يدرســـها الباحـــ"مجتمـــع الدراســـة يعـــرف بأنـــه 

مجتمـع الدراسـة هـو جميـع األفـراد التـي تكــون موضـوع مشـكلة الدراسـة, وبنـاًء علـى مشـكلة الدراســة 

مـــــديريات التربيــــة والتعلـــــيم فــــي  المــــوظفين االداريـــــينفــــإن مجتمـــــع الدراســــة تكـــــون مــــن  ,وأهــــدافها

الموضـــ  و ( 6), وذلــك حســب الجــدول رقــم اداريــاً  موظفــاً ( 673)ـويقــدر عــددهم بــغــزة بمحافظــات 
 : أدناه

 (6)جدول رقم 

 الدراسةيوضح مجتمع 

 خان يونس خان يونس الوسطى شرق غزة غرب غزة شمال غزة المديرية

 الشرقية

 المجموع رف 

 673 76 63 104 108 104 112 106 المجموع

 .2015قسم التخطيط في مديريات التربية والتعليم / المصدر

قطــــاع غــــزة,  مــــديريات خــــاص بالبحــــث فــــيمجتمــــع الدراســــة ال( 6)يوضــــ  الجــــدول رقــــم 
عـدا األذنـة, والمراسـلين, والسـائقين, لعـدم الدرايـة الكافيـة  الموظفين االداريـين فيهـا,ويتضمن أعداد 

 .بمفهوم المسئولية االجتماعية
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 (7)جدول رقم 

 الدراسة عينةيوضح 

 خان يونس خان يونس الوسطى شرق غزة غرب غزة شمال غزة المديرية

 الشرقية

 المجموع ف ر 

 263 29 25 41 43 41 43 41 المجموع

 (2006:421)اوماسيكاران بناء على جدول%( 39) وذلك باخذ نسبة  تم استخراج عينة الدراسة

 .وهي عبارة عن عينة طبقية عشوائية

 (:االستبانة) الدراسةأداة : ثالثاً 

االجتماعيـــة فـــي  االنمـــاط القياديـــة فـــي تعزيـــز المســـئوليةدور "تـــم إعـــداد اســـتبانة حـــول 

حيـث تعتبـر االسـتبانة األداة الرئيسـية المالئمـة للدراسـة  ،"مديريات التربية والتعليم بمحافظـات غـزة
حيــث تــم  ,الميدانيــة للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات التــي يجــرى تعبئتهــا مــن قبــل المفحــوص

سـتبانة إلـى ثالثـة أقسـام وقـد قسـمت االالدراسات السـابقة واالطـار النظـري, إعدادها باالعتماد على 

 :رئيسية كالتالي

أسئلة, وهي عبارة عـن الخصـائص الشخصـية والوظيفيـة ألفـراد ( 6)ويتكون من  :القسم األول -

 (.ي, المؤهل العلمسنوات الخدمةالوظيفة, العمر,  ,الجنسالمنطقة التعليمية, )عينة الدارسة 

حيــث تكــون هــذا  باالنمــاط القياديــةة وهــو عبــارة عــن عــدد مــن العبــارات المتعلقــ :القســم الثــاني -
 :مجاالت, كما هي مبينة في الجدول التالي( 3)سؤااًل موزعة على ( 42)القسم من 
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 (8)جدول رقم 

 باالنماط القياديةيوضح عدد أسئلة االستبانة المتعلقة 

 عدد األسئلة المجال الرقم

 14 القيادة الديمقراطية .1

 14 القيادة األوتوقراطية .6

 14 القيادة الترسلية .3

 42 مجموع أسئلة المحور الثاني

 

, حيـث تكـون بالمسـؤولية االجتماعيـةوهو عبارة عن عدد من العبارات المتعلقـة : القسم الثالث -
 .سؤاالً ( 20)هذا القسم من 

 :صدق االستبانة وثباتها: رابعاً 

, وذلــك (االســتبانة)يقصــد بصــدق وثبــات االســتبانة التحقــق مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة 
 :على النحو التالي

 :صدق االستبانة: أوالً 

يقصـــد بالصـــدق شـــمول االســـتبانة لكـــل العناصـــر التـــي يجـــب أن تـــدخل فـــي التحليـــل مـــن 
ناحيـة, ووضـوح فقراتهـا ومفرداتهـا مـن ناحيـة ثانيـة, بحيـث تكـون مفهومـة لكـل مـن يسـتخدمها, كمـا 

وال تقـــيس شـــيئًا آخـــر, وت عـــد الدراســـة  ,اســـهيقصـــد بالصـــدق أن أداة القيـــاس تقـــيس مـــا وضـــعت لقي
 ى صـــادقة إذا حـــددت مـــدى صـــالحية درجاتهـــا, ومـــن أجـــل التحقـــق مـــن صـــدق أداة الدراســـة, أجـــر 

 :الباحث اختبارات الصدق التالية
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 :الصدق الظاهري  -1

حيــث قــام الباحــث بعــرض أداة الدراســة فــي صــورتها األوليــة علــى مجموعــة مــن المحكمــين 
ًا, مختصـين فـي مجـال إدارة األعمـال والتربيـة والجـودة واإلحصـاء, والـذين محكم( 12)بلغ عددهم 

 .وتعديل وحذف ما يلزم على فقرات االستبانة ,واإلرشاد ,قاموا بدورهم بتقديم النص 

وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبـارات لقيـاس مـا وضـعت 
دى مناسـبة كـل عبـارة للمحـور الـذي ينتمـي إليـه, ومـدى ألجله, ومدى وضـوح صـياغة العبـارات ومـ

كفايـــة العبـــارات لتغطيـــة كـــل محـــور مـــن محـــاور متغيـــرات الدراســـة األساســـية, هـــذا باإلضـــافة إلـــى 
اقتراح ما يرونه مناسبًا وضروريًا من تعديل صياغة العبـارات أو حـذفها, أو إضـافة عبـارات جديـدة 

الخصــائص الشخصــية والوظيفيــة )ا يتعلــق بالبيانــات األوليــة ألداة الدراسـة, وكــذلك إبــداء آرائهــم فيمــ
الخماسـي المسـتخدم فـي ( ليكـرت) (Likert-Scale), إلى جانب مقيـاس (المطلوبة من المبحوثين

وتركــزت توجيهــات المحكمــين علــى انتقــاد . االســتبانة, وبــذلك خــرج االســتبيان فــي صــورته النهائيــة
العبـــارات المتكـــررة, كمـــا أن بعـــض المحكمـــين  علـــى بعـــض ي طـــول االســـتبانة حيـــث كانـــت تحتـــو 

ضـافة بعـض العبـارات إلـى محـاور  نصحوا بضرورة تقليص بعض العبـارات مـن بعـض المحـاور, وا 
 .أخرى 

 :صدق المقياس -2

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة - أ

يقصــد بصــدق االتســاق الــداخلي, مــدى اتســاق كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة مــع المحــور 
تمي إليه هذه الفقرة, حيث تم حساب االتساق الـداخلي لفقـرات االسـتبانة علـى عينـة الدراسـة الذي تن

مفـردة, وذلـك بحســاب معـامالت االرتبـاط بــين كـل فقـرة والدرجــة ( 30)االسـتطالعية البـالغ حجمهــا 
 :الكلية للمحور التابعة له على النحو التالي
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 ر نمط القائد الديموقراطي في المديرية مد  توف: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول .1

 (:9)جدول رقم 
 مد  توفر نمط القائد الديموقراطي في المديرية: يوضح الصدق الداخلي لفقرات المحور األول

 المحاور .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 .يشارك القائد اإلداري المرؤوسين في المناسبات االجتماعية .1
0.649 

0.000 

 0.000 0.758 .ملين في تطوير قدراتهميساعد العا .6

 0.000 0.804 .يسعى لتلبية احتياجات المجموعة المتعلقة بالعمل .3

 0.000 0.778 .يتي  القائد مجااًل للتفكير والمبادأة لمرؤوسيه .4

 0.000 0.764 .يستعين بوجهات نظر العاملين في بعض القرارات .5

 0.000 0.764 .الواجبات عليهميراعي قدرات العاملين عند توزيع  .2

 0.000 0.512 .يشارك العاملين في التخطيط للعمل .7

 0.000 0.809 .يحرص على تنسيق جهود العاملين .8

 0.000 0.720 .يستخدم عبارات الثناء والمدح إلشباع الحاجات النفسية للعاملين .9

 0.000 0.768 .يشجع المنافسة وطرح أفكار لمناقشتها .11

 0.000 0.759 .يتبنى االقتراحات الهادفة التي يطرحها العاملون  .11

 0.000 0.764 .يتقبل التغيير الذي يقترحه العاملون في أسلوب العمل .16

 0.000 0.773 .ينمي لدى العاملين الدافعية للعمل .13

 0.000 0.780 .يرفع من الروح المعنوية والشعور بالثقة بين العاملين .14

 0.361تساوي " 28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستو  داللة ( r)قيمة 
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مـدى تـوفر )معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور األول ( 9)يبين جدول رقم 
والمعــدل الكلــي لفقراتــه, والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط ( نمــط القائــد الــديموقراطي فــي المديريــة

, (0.05), حيـث أن القيمـة االحتماليـة لكـل فقـرة أقـل مـن (0.05)اللـة المبينة دالة عنـد مسـتوى د
, وبــذلك تعتبــر فقــرات (0.361)الجدوليــة والتــي تســاوي ( r)المحســوبة أكبــر مــن قيمــة ( r)وقيمــة 

 .المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه

 ديريةمد  توفر نمط القائد األوتوقراطي في الم: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني .2

 (:10)جدول رقم 
 مد  توفر نمط القائد األوتوقراطي في المديرية: الثاني يوضح الصدق الداخلي لفقرات المحور

 المحاور .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 .يعتمد القائد أسلوب األمر والنهي في تعامله مع العاملين .1
0.661 

0.000 

 0.002 0.653 .يحرص أن يكون المتحدث الرسمي باسم العاملين .6

 0.000 0.716 .يعتبر المناقشة مضيعة للوقت .3

 0.000 0.731 .يعتبر نفسه مركز اتخاذ القرارات .4

 0.000 0.752 .يستخدم الشدة والحزم في معاملته مع العاملين .5

 0.000 0.744 .ينسب النجاح لجهوده .2

 0.000 0.758 .يستخدم أسلوب التهديد بالعقاب عند الخطأ .7

 0.000 0.762 .ي لزم العاملين بتطبيق تعليماته بحذافيرها .8

 0.000 0.721 .يتولى حل المشكالت ودراستها بنفسه للبت فيها .9

 0.000 0.729 .يوزع الواجبات على العاملين دون مراعاة لقدراتهم .11
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 0.004 0.539 .يضع خطة العمل وكيفية تنفيذها .11

 0.000 0.746 .وع من الحريات للعاملينيتردد في إعطاء أي ن .16

 0.000 0.737 .يتهم العاملين بالكسل والهروب من المسئولية .13

 0.000 0.737 .ي غفل أهمية ميول العاملين واتجاهاتهم .14

 0.361تساوي " 28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستو  داللة ( r)قيمة 

مــدى )ين كــل فقــرة مــن فقــرات المحــور الثــاني معــامالت االرتبــاط بــ( 10)يبــين جــدول رقــم 
والمعـــدل الكلـــي لفقراتـــه, والـــذي يبـــين أن معـــامالت ( تـــوفر نمـــط القائـــد الـــديموقراطي فـــي المديريـــة
, حيــث أن القيمــة االحتماليــة لكــل فقــرة أقــل مــن (0.05)االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة 

, وبـــذلك (0.361)الجدوليـــة والتـــي تســـاوي ( r)المحســـوبة أكبـــر مـــن قيمـــة ( r), وقيمـــة (0.05)
 .تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه

 مد  توفر نمط القائد الترسلي في المديرية: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث .3

 (:11)جدول رقم 

 مد  توفر نمط القائد الترسلي في المديرية: يوضح الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

معامل  المحاور .م
 االرتباط

 الداللة

 0.000 0.349 .يعطي القائد حرية التصرف للعاملين .1

 0.000 0.700 .يتردد في اتخاذ القرارات .6

 0.000 0.745 .يتساهل كثيرًا مع العاملين المقصرين في العمل .3

 0.000 0.703 .يتجنب التدخل في النزاعات التي تحدث بين العاملين .4

 0.000 0.716 .يتهرب من مواجهة مشكالت العمل .5

 0.000 0.507 .يوافق على األساليب التي يختارها العاملون إلنجاز أعمالهم .2



                                                     

112 
 

7. 
ــــاء وقــــت الــــدوام  ــــة مختلفــــة أثن يهــــدر الوقــــت فــــي أنشــــطة اجتماعي

 .الرسمي
0.722 0.000 

 0.000 0.777 .يتردد كثيرًا في ضبط سلوك العاملين وتصرفاتهم .8

 0.000 0.576 .يسم  للعاملين بتحديد مدى تقدمهم في إنجاز العمل .9

 0.000 0.566 .يتسبب غيابه في إعاقة العمل .11

 0.000 0.697 .يتأثر عادًة برغبات العاملين .11

 0.000 0.494 .يترك للعاملين الواجبات التي تناسب قدراتهم .16

 0.000 0.684 .ن فقطينحصر دوره في تقديم مصادر داعمة للعاملي .13

 0.000 0.758 .يعتمد على العاملين كليًا في تحقيق األهداف دون توجيه منه .14

 0.361تساوي " 28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستو  داللة ( r)قيمة 

مـدى تـوفر نمـط )معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المحـور الثالـث ( 11)يبين جدول رقم 
الــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة  المعــدل الكلــي لفقراتــه,( رســلي فــي المديريــةالقائــد الت

( r), وقيمــة (0.05), حيــث أن القيمــة االحتماليــة لكــل فقــرة أقــل مــن (0.05)عنــد مســتوى داللــة 
, وبـــذلك تعتبـــر فقـــرات المحـــور (0.361)والتـــي تســـاوي  ,الجدوليـــة( r)المحســوبة أكبـــر مـــن قيمـــة 

 .ادقة لما وضعت لقياسهالثاني ص
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 :المسئولية االجتماعية: الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع .4

 (:12)جدول رقم 
 المسئولية االجتماعية: يوضح الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع

 المحاور .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.048 0.535 .تشارك المديرية في مهرجانات تكريم أوائل الطلبة .1

 0.000 0.635 .ترعى المديرية الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .6

 0.000 0.573 .تحي المديرية المناسبات الوطنية المختلفة .3

 0.000 0.578 .ت قيم المديرية الرحالت الترفيهية للعاملين .4

 0.000 0.715 .تنمي المديرية السلوك األخالقي للطلبة .5

 0.000 0.714 .نظمات المجتمع المدني في مكافحة التلوثمو تتعاون المديرية  .2

7. 
تــــــوفر المديريــــــة المنشــــــورات والمجــــــالت الدوريــــــة للطلبــــــة لتعزيــــــز 

 .المواطنة وحب الوطن
0.671 0.000 

 0.000 0.633 .ت قيم المديرية دورات قيادية للطلبة .8

9. 
تــوعز المديريــة للمــدارس بإقامــة دورات للطلبــة فيمــا يخــص الــدفاع 

 .المدني واإلخالء
0.691 0.000 

11. 
تحرص المديرية على إقامة الندوات التثقيفية مثـل التـدخين والمـواد 

 المخدرة
0.719 0.000 

 0.000 0.723 .توفر المديرية االحتياجات الالزمة لمختبرات المدرسة المختلفة .11

 0.000 0.584 .تزود المديرية المدارس بالمياه الصالحة للشرب .16

 0.000 0.738تتعــــاون المديريــــة مـــــع البلديــــة فــــي حمـــــالت النظافــــة العامــــة فـــــي  .13
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 المحاور .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 .المجتمع

14. 
ــــز مفهــــوم  ــــة مــــع وســــائل اإلعــــالم المختلفــــة لتعزي تتواصــــل المديري

 .المسؤولية االجتماعية
0.724 0.000 

15. 
تعمـــــل المديريــــــة علــــــى التواصــــــل بــــــين العــــــاملين فــــــي المــــــديريات 

 .األخرى 
0.599 0.000 

 0.000 0.492 .شجع المديرية العاملين على إكمال دراستهم العليات .12

 0.000 0.538 .تقوم المديرية بإعفاء بعض الطلبة من الرسوم الدراسية .17

 0.000 0.436 .تعمل المديرية على المساواة في المعاملة بين العاملين .18

19. 
تســـــاهم المديريـــــة فـــــي تحقيــــــق التكافـــــل االجتمـــــاعي بـــــين شــــــرائ  

 .المجتمع
0.431 0.000 

61. 
تقــوم المديريــة باإليعــاز للمــدارس بضــرورة غــرس القــيم االجتماعيــة 

 .لدى الطلبة مثل العدل والصدق واألمانة
0.582 0.001 

 0.361تساوي " 28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستو  داللة ( r)قيمة 

ولية ؤ المسـ)رات المبـدأ الرابـع معامالت االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـ( 12)يبين جدول رقم 
والمعــدل الكلــي لفقراتــه, الــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســـتوى ( االجتماعيــة
المحسـوبة أكبـر ( r), وقيمة (0.05), حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (0.05)داللة 
ر فقــرات المحــور الثــاني صــادقة لمــا , وبــذلك تعتبــ(0.361)التــي تســاوي , الجدوليــة( r)مــن قيمــة 
 .وضعت لقياسه



                                                     

115 
 

 

 :صدق االتساق البنائي لمحاور االستبانة

 (:13)جدول رقم 
يوضح معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات 

 االستبانة

 
 0.361تساوي " 28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستو  داللة ( r)قيمة 

مالت االرتبـاط بـين كـل محـور مـن محـاور الدراسـة مـع المعـدل معـا( 13)يبين جـدول رقـم 
ــــد مســــتوى داللــــة  ــــة دالــــة عن ــــاط المبين ــــين أن معــــامالت االرتب ــــذي يب ــــي لفقــــرات االســــتبانة, وال الكل

المحسـوبة أكبـر مـن ( r), وقيمـة (0.05), حيـث أن القيمـة االحتماليـة لكـل فقـرة أقـل مـن (0.05)
 (.0.361)الجدولية والتي تساوي ( r)قيمة 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هـذه االسـتبانة نفـس النتيجـة لـو تـم إعـادة توزيـع االسـتبانة 
أكثـر مـن مـرة تحـت نفـس الظـروف والشـروط, أو بعبـارة أخـرى يعنـي االسـتقرار فـي نتـائج االســتبانة 

ى األفــراد عــدة مــرات خــالل فتــرات زمنيــة وعــدم تغييرهــا بشــكل كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا علــ
معينة, وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجريـت خطـوات الثبـات علـى العينـة االسـتطالعية نفسـها 

 .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ: بطريقتين هما

 

 الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات المحاور .م

 0.001 0.639 14 الديمقراطي مدى توفر نمط القائد .1

 0.001 0.675 14 مدى توفر نمط القائد األوتوقراطي .6

 0.001 0.679 14 مدى توفر نمط القائد الترسلي .3

 0.001 0.464 20 المسئولية االجتماعية .4
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 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

ومعـــدل األســـئلة  ,معـــدل األســـئلة الفرديـــة الرتبـــة بـــين (بيرســـون )تـــم إيجـــاد معامـــل ارتبـــاط 
وقـــد تــم تصـــحي  معــامالت االرتبـــاط باســتخدام معامـــل ارتبــاط ســـبيرمان  ,عــدالزوجيــة الرتبــة لكـــل ب  
 : حسب المعادلة التالية( Spearman-Brown Coefficient)براون للتصحي  

1= معامـــل الثبـــات 

2

ر

ر

يبـــين أن هنـــاك ( 14)معامـــل االرتبـــاط, وقـــد بـــين جـــدول رقـــم ( ر)حيـــث  
معامـــل ثبـــات كبيـــر نســـبيًا لفقـــرات االســـتبيان, ممـــا يطمـــئن الباحـــث علـــى اســـتخدام االســـتبانة بكـــل 

 .طمأنينة

 (:14)جدول رقم 
 (طريقة التجزئة النصفية)يوضح معامل الثبات 

 سبيرمان براون  المحاور
 0.713 مدى توفر نمط القائد الديمقراطي
 0.712 يمدى توفر نمط القائد األوتوقراط
 0.699 مدى توفر نمط القائد الترسلي

 0.768 ولية االجتماعيةؤ المس
 0.769 اإلجمالي

 0.361تساوي " 28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستو  داللة ( r)قيمة 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ 

انيـة لقيـاس الثبــات لقيــاس ثبـات االسـتبانة كطريقـة ث (ألفـا كرونبـاخ)اسـتخدم الباحـث طريقـة 
أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحـث علـى اسـتخدام االسـتبانة ( 14)وقد بين جدول رقم 
 . بكل طمأنينة
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 (:15)جدول رقم 
 (طريقة ألفا كرونباخ)يوضح معامل الثبات 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المحاور م

 0.671 14 مدى توفر نمط القائد الديمقراطي .1

 0.675 14 مدى توفر نمط القائد األوتوقراطي .6

 0.669 14 مدى توفر نمط القائد الترسلي .3

 0.750 20 المسئولية االجتماعية .4

 0.735 62 إجمالي الدراسة 

صـــادقة فـــي ( االســـتبانة)ويســتخلص الباحـــث مـــن نتــائج اختبـــاري الصـــدق والثبـــات أن أداة الدراســة 
وهــي درجـــة عاليــة مـــن الموثوقيـــة, ثابتــة بدرجـــة عاليــة جـــدًا,  قيــاس مـــا وضــعت لقياســـه, كمــا أنهـــا

فـإن أداة القيـاس أفضـل, وبـذلك  ,فإنه كلما كـان المعامـل أعلـى ,(Sekaran, 2006) وبحسب رأي
وبـذلك تكـون االسـتبانة فـي صــورتها يكـون النمـوذج قـد تـم اختبـاره والتحقـق مـن مـدى الموثوقيـة بـه, 

علـــى مـــديريات وزارة الخطـــوة التاليـــة, وهـــى التطبيـــق العملـــي وهـــو مـــا دفـــع الباحـــث نحـــو  ,النهائيـــة
 .التربية والتعليم

 :الدراسةإجراءات تطبيق أداة : خامساً 

وصــالحيتها لقيــاس مــا وضــعت ألجلــه, وتعــديلها  ,بعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات االســتبانة

خراجها في صورتها النهائية قام الباحث باإلجراءات التالية  :وا 

الدراســـة مـــن ذوي االختصـــاص فـــي  مجتمـــعافقـــة لتطبيـــق االســـتبانة علـــى الحصـــول علـــى المو  -1

 .غزة بمحافظاتمديريات التربية والتعليم 

( 254), حيث تم استرداد عدد على المديريات في محافظات غزةاستبانة ( 263)توزيع عدد  -2

 .لالستخدام وكانت صالحة, %(96.57)أي بما يعادل  ,استبانة
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 :ئيةاألساليب اإلحصا: سادساً 
لتفريـغ  (SPSS)إلنجاز اإلطار العملي للبحث استخدم الباحث برنـامج التحليـل اإلحصـائي 

البيانــات وتحليلهــا واختبــار الفــروض, ومــن االختبــارات واألســاليب اإلحصــائية التــي تــم اســتخدامها 

 :في عملية التحليل ما يلي

ويســتخدم هــذا األمــر بشــكل النســب المئويــة, والتكــرارات, والمتوســط الحســابي, والــوزن النســبي,  -1

 .أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما, وتفيد الباحث في وصف عينة الدراسة

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة( (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ  -2

لتحديــد نــوع البيانــات, هــل تتبــع ( K-S –kolmogorov-Smirnov Test)اســتخدام اختبــار  -3

 أو التوزيع غير الطبيعي؟ ,التوزيع الطبيعي

 ".3"لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي (One sample T. Test) اختبار -4

معامل ارتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط بـين األسـئلة والمجـال الرئيسـي لهـا والعالقـات بـين  -5

 .متغيرات الدراسة

, وهـو الثانيـة دامه فـي اختبـار الفرضـية, وتم اسـتخ(Enter)االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  -6

 .يستخدم لبيان دور المتغيرات المستقلة في تفسير المتغير التابع

لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة  (One Way ANOVA) تحليـل التبـاين األحـادي -7
 .إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر

ا كـان هنـاك فـروق ذات داللــة لمعرفــة مـا إذ( Independent samples T. test)اختبـار  -8

 .إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية
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 .مـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــة

 .التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: أوالً 

 .ـــــــــةتحليل فقرات ومحاور الدراسـ: ثانيا

 .تحـــــــــــليل فرضيـــات الدراســــــــــــــة: ثالثاً 

 .الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 تحليل الدراسة وتفسيرها
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 : مقدمة
رض تنـــاول هـــذا الفصـــل وصـــفًا لإلجـــراءات التـــي اتبعهــــا الباحـــث فـــي تنفيـــذ الدراســـة, حيـــث اســــتع

واختبـار فرضـيات هـا، الباحث التحليـل الوصـفي لمتغيـرات الدراسـة, وتحليـل فقـرات الدراسـة ومحـاور
الدراســة؛ تمهيــدًا لالجابــة علــى أســئلة الدراســة واســتعراض أبــرز نتــائج االســتبانة التــي تــم التوصــل 

فيمــا يلــي إليهــا مــن خــالل اإلجــراءات اإلحصــائية التحليليــة, التــي اســت خدمت فــي معالجــة النتــائج, و 

 .وصف لهذه االجراءات

 :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: أوالً 

 Sample -1سـمرنوف –كـولمجروف ) يركـز هـذا المبحـث علـى نتـائج اسـتخدام اختبـار

K-S) )) لمعرفــة أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه, باإلضــافة إلــى ذلــك ســيتم تحليــل

غيـــرات الدراســة المســتقلة والتابعـــة, وســيقوم الباحــث بعـــرض اســتجابات أفــراد عينـــة الدراســة نحــو مت

وتحليـل اإلجابــات عــن كــل متغيــر علــى حــدة, للوصـول إلــى اســتنتاجات تــرتبط بــه, ثــم ســيتم تفســير 

 .تلك النتائج, وذلك بعد عرض الجداول اإلحصائية التي توض  نتائج االختبارات

 ((:(Sample K-S -1سمرنوف–اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي  -1

لمعرفة هل تتبع البيانات  ((Sample K-S -1سمرنوف –كولمجروف )استخدم الباحث اختبار 
ألن معظم االختبارات  ؛التوزيع الطبيعي أم ال؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات

  .علمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً مال

 (16)جدول رقم 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) زيع الطبيعييوضح اختبار التو 

 القيمة االحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات المحاور

 0.200 0.167 62 أبعاد الدراسة
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محـاور أكبـر النتـائج االختبـار, حيـث أن القيمـة االحتماليـة لكـل  (16)ويوض  الجدول رقـم

.05.0) 0.05من sig)ويجـب اسـتخدام  ,, وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيـع الطبيعـي

 .االختبارات المعلمية

 :البيانات الشخصية: أوالً 

 (17)جدول رقم 

 البيانات الشخصية

 النسبة العدد البيان .م
 الجنس .1
 71.3 181 ذكر 
 28.7 73 أنثى 
 100.0 254 المجموع 
 العمر .2
 14.2 36 سنة 30أقل من  
 43.3 110 سنة 40الى  30من  
 30.3 77 سنة 50الى  41من  
 12.2 31 سنة 50أكثر من  
 100.0 254 المجموع 
 المؤهل العلمي .3
 18.9 48 دبلوم متوسط 
 72.4 184 بكالوريوس 

 8.7 22 دراسات عليا 
 100.0 254 المجموع 
   الوظيفـــــة .4
 19.7 50 رئيس قسم فما فوق  
 19.7 50 رئيس شعبة 
 37.8 96 محاسب /إداري  
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 النسبة العدد البيان .م
 22.8 58 مشرف 
 100.0 254 المجموع 
   سنوات الخدمة .5

 10.6 27 سنوات 5أقل من  

 44.1 112 سنوات 10الى أقل من 5من  
 18.5 47 سنة 15الى أقل من  10من  
 26.8 68 سنة 15أكثر من  

 100.0 254 المجموع 
   المنطقة التعليمية .2

 16.1 41 شمال غزة 
 15.0 38 غرب غزة 
 16.1 41 شرق غزة 
 16.9 43 الوسطى 
 16.1 41 خان يونس 
 9.8 25 خان يونس الشرقية 
 9.8 25 رف  
 100.0 254 المجموع 

 :األتييتضح من الجدول السابق 

 حيــث بلــغ نســبة الــذكور اإلنــاث,نســبة  نمــأكبــر ن نســبة العــاملين مــن الــذكور فــي المــديريات إ -1
 .(%28.7)واإلناث نسبة  (71.3%)

داريـة بعـد شـغال المواقـع اإلإل 2007))لى نسبة التوظيف التي تمت بعد سـنة إويعزو الباحث ذلك 
التــي تــم توظيفهــا مــن الــذكور حتــى يتحملـــوا كبـــر فكانــت النســبة األ ,امتنــاع المــوظفين عــن العمــل
 .س عملهم حتى حينهأن على ر و وبقي الموظف ,ضغط العمل في ذلك الوقت

ســنة  (40)تتــراوح أعمـارهم مـن  (% 57.5)ة ن النسـبة األكبـر مـن العــاملين فـي مـديريات غـز أ -6
 .سنة فأكثر 41))تراوحت أعمارهم  (%42.5)فاقل ونسبة 
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ممـا تطلـب ( (2007عـد سـنة ب لى نفس السـبب فيمـا يتعلـق بظـروف التوظيـفإويعزو الباحث ذلك 
االمــر اســتعانت المــديريات بالجيــل الشــاب حتــى يشــغل المواقــع االداريــة فــي المــديريات ويســد الفــراغ 

 .ذلك الوقت فياالداري 
النسبة األكبر للمؤهالت الحاصـل عليهـا العـاملين فـي المـديريات هـي درجـة البكـالوريوس حيـث  -3

, ودرجـة %(8.7)وباقي النسب توزعت للدراسات العليا بنسـبة  %(72.4)حصلت على نسبة 
 .%(18.9) الدبلوم بنسبة

درجـة العلميـة األولـى, ويعـزو ذلـك ويستنتج الباحث ممـا سـبق أن معظـم المـوظفين هـم مـن حملـة ال
إلــى أن طبيعــة العمــل اإلداري فــي المــديريات تحتــاج إلــى حملــة الدرجــة العلميــة األولــى, وال تحتــاج 

 .إلى حملة الدرجة العلمية العليا

ــــة المســــتجيبة فــــي المــــديريات هــــم مــــن الوظــــائف اإلشــــرافية ونســــبة %( 52)نســــبة   -4 مــــن العين
 .فيةهم من الوظائف غير اإلشرا%( (48

حيــث يوجــد بهــا الكثيــر مــن المواقــع  ,لــى طبيعــة الهيكــل التنظيمــي للمــديرياتإويعــزو الباحــث ذلــك 
كمـل وجـه, وهـذا يتفــق ألتقـوم بمهامهـا علـى  ((2007شـغال هـذه المواقـع بعـد سـنة إشـرافية, وتـم اإل
ام بهــا ضــافية ال تســتطيع القيــإعبــاء أحيــث يعتمــد عليهــا فــي القيــام ب ة,شــابكبــر ن النســبة األأمــع 
 .ناثاإل
ســنوات حيــث بلغــت نســبة  ((10قــل مــن أالنســبة األكبــر لخدمــة العــاملين فــي المــديريات هــي   -5

 .سنوات فأكثر ((10ممن لديهم سنوات خدمة من  %((45.3والنسبة المتبقية  (%(54.7

حيـث امتنــع  ((2007بعــد سـنة  تغلـب عينــة الدراسـة كانـن التوظيـف ألألــى إويعـزو الباحـث ذلـك 
ن الســابقين عــن العمــل لظــروف سياســية, مــع وجــود بعــض المــوظفين الســابقين الــذين لــم المــوظفي

يمتنعـوا عــن العمــل, ووجــود توافــق فيمــا بعــد علــى عــودة بعــض العــاملين فــي مجــال التعلــيم المــاكن 
 .عملهم
ــــة االســــتبانة فــــي المــــديريات فكانــــت أكثرهــــا مديريــــة  -2 تقــــارب نســــبة العــــاملين المســــتجيبين لتعبئ

 .(%(9.8قلها مديرية خانيونس الشرقية ورف  بنسبة أو  (%(16.9ة الوسطى بنسب
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شغال الهيكل إلى إمر مما تطلب األ ,لى وحدة الهيكل التنظيمي لكل المديرياتإويعزو الباحث 
ما أ ,كمل وجهأحتى يتم تقديم الخدمات على و  ,التنظيمي وتغطية جميع المواقع االشرافية فيه

لى عدد السكان إلى نسبة الخدمات التي تقدمها إقل فهذا يرجع أ المديريات التي يوجد بها عدد
 .في نفس المديرية

 :الدراسة ومحاورهاتحليل فقرات : ثانياً 

 :(Ozen et al,  2012) المحك المعتمد في الدراسة

الخماسي من  (ليكرت)لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس 
ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في ( 4=1-5)لمدى بين درجات المقياس خالل حساب ا

وذلك بعد إضافة هذه القيمة إلى أقل ( 0.08=4/5)المقياس للحصول على طول الخلية أي 
وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية, ( بداية المقياس وهي واحد صحي )قيمة في المقياس 

 :  في الجدول التاليوهكذا أصب  طول الخاليا كما هو موض

 (18) رقم جدول

 يوض  المحك المعتمد في الدراسة

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي النسبي المقابل له طول الخلية

 قليلة جدا %36-% 20من  1.80-1من 

 قليلة %52-% 36أكبر من  2.60-1.80أكبر من 

 متوسطة %68-% 52من أكبر  3.40-2.60أكبر من 

 كبيرة %84-% 68من أكبر  4.20-3.40من أكبر 

 كبيرة جدا %100-% 84أكبر من 5-4.20أكبر من 

 (Ozen et al,  2012) :المصدر
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ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة, اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات 
دد الباحث الحسابية على مستوى المجاالت لالستبانة ككل ومستوى الفقرات في كل مجال, وقد ح

 .درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة

 مد  توفر نمط القائد الديموقراطي في المديرية: تحليل فقرات المحور األول .1

 (:19)جدول رقم 
 مد  توفر نمط القائد الديموقراطي في المديرية: يوضح تحليل لفقرات المحور األول

 البيان .م
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

ف االنحرا
 المعياري 

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

يشــــــــارك القائـــــــــد اإلداري المرؤوســــــــين فـــــــــي   .1
 1 0.000 14.49 1.06 79.29 3.96 .المناسبات االجتماعية

 3 0.000 12.36 0.93 74.49 3.72 .يساعد العاملين في تطوير قدراتهم  .2

يســعى لتلبيــة احتياجــات المجموعــة المتعلقــة   .3
 .بالعمل

3.72 74.49 0.93 12.42 0.000 4 

ـــــــــي  القائـــــــــد مجـــــــــااًل للتفكيـــــــــر والمبـــــــــادأة   .4 يت
 .لمرؤوسيه

3.58 71.65 0.94 9.83 0.000 10 

يســتعين بوجهــات نظــر العــاملين فــي بعــض   .5
 .القرارات

3.66 73.23 0.96 11.04 0.000 7 

يراعــي قــدرات العــاملين عنــد توزيــع الواجبــات   .6
 .عليهم

3.69 73.86 0.97 11.39 0.000 5 

 2 0.000 4.58 2.78 75.98 3.80 .يشارك العاملين في التخطيط للعمل  .7

 6 0.000 11.04 0.97 73.39 3.67 .يحرص على تنسيق جهود العاملين  .8

يســــــتخدم عبــــــارات الثنــــــاء والمــــــدح إلشــــــباع   .9
 .الحاجات النفسية للعاملين

3.58 71.57 0.99 9.36 0.000 11 
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 :يمكن استنتاج ما يلي( 19)من الجدول رقم 

يشـــارك القائـــد اإلداري  "الـــذي حـــاز علـــى المرتبـــة األولـــى ( 1)المتوســـط الحســـابي للســـؤال رقـــم  -

, قيمــــة %(79.29)بــــوزن نســــبي  3.96))يســــاوي " .لمرؤوســــين فــــي المناســــبات االجتماعيــــةا

, لــذلك يعتبــر هــذا الســؤال (0.000)تســاوي  (sig), وأن القيمــة االحتماليــة T ((14.49اختبــار 
, ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة (α ≤(0.05دااًل إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة 

 .جة كبيرةبدر  لعينة الدراسة كانت

يتقبــل التغييـــر الـــذي  "الــذي حـــاز علـــى المرتبــة األخيـــرة ( 12)المتوســط الحســـابي للســؤال رقـــم  -

, قيمــة اختبــار %((70.08بــوزن نســبي ( 3.50)يســاوي " .يقترحــه العــاملون فــي أســلوب العمــل

T (7.99) وأن القيمـــــة االحتماليـــــة ,(sig)  لـــــذلك يعتبـــــر هـــــذا الســـــؤال دااًل 0.000))تســـــاوي ,

لعينــة , ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة (α ≤ (0.05يًا عنــد مســتوى داللــة إحصــائ

 .بدرجة كبيرة الدراسة كانت

 

 12 0.000 8.83 0.99 70.94 3.55 .يشجع المنافسة وطرح أفكار لمناقشتها  .11

ـــــي يطرحهـــــا   .11 ـــــى االقتراحـــــات الهادفـــــة الت يتبن
 .العاملون 

3.63 72.52 0.99 10.13 0.000 9 

يتقبــــل التغييــــر الــــذي يقترحــــه العــــاملون فــــي   .12
 .أسلوب العمل

3.50 70.08 1.00 7.99 0.000 14 

 13 0.000 8.93 0.96 70.71 3.54 .ينمي لدى العاملين الدافعية للعمل  .13

يرفع من الروح المعنوية والشـعور بالثقـة بـين   .14
 .العاملين

3.64 72.83 0.98 10.41 0.000 8 

  0.000 70.94 15.77 73.22 3.66 جميع الفقرات  
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بــوزن ( 3.66)يمكــن القــول بـأن المتوســط الحســابي لجميــع أسـئلة المجــال يســاوي  ,وبشـكل عــام -

ـــــــــار %(73.22)نســـــــــبي  ـــــــــة T (70.94), قيمـــــــــة اختب تســـــــــاوي  (sig), وأن القيمـــــــــة االحتمالي

, ممــا يـــدل (α≤(0.05, لــذلك يعتبــر هــذا المجــال دال إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة (0.000)

بدرجـة كبيـرة وهـذا يعنـي أن درجـة تـوفر  لعينـة الدراسـة كانـتعلى أن متوسط درجـة االسـتجابة 

 .نمط القيادة الديمقراطية في المديريات كان بنسبة كبيرة

ديمقراطي متـوفرة وتتحقـق فـي أسـلوب القيـادة يتض  من النتائج أن كافة خصائص النمط القيادي الـ

فـي مـديريات التربيــة والتعلـيم إال أن ذلــك يسـتلزم المزيــد مـن الجهـود فــي تعزيـز اســتخدام هـذا الــنمط 

بدرجـــة أكبـــر فـــي اســـتخدام عبـــارات الثنـــاء والمـــدح؛ الشـــباع حاجـــات العـــاملين النفســـية, وتشـــجيع 

للعمــل لــدى العــاملين, وتقبــل التغييــر الــذي يطرحــه المناقشـة, وطــرح أفكــار جديــدة, وتنميــة الدافعيــة 

 .العاملون في أسلوب العمل

 مد  توفر نمط القائد األوتوقراطي في المديرية: الثانيتحليل فقرات المحور  .2

 (:20)جدول رقم 
 مد  توفر نمط القائد األوتوقراطي في المديرية: لثانييوضح تحليل لفقرات المحور ا

 

 البيان .م
الوسط 
 يالحساب

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

يعتمــد القائــد أســلوب األمــر والنهــي فــي تعاملــه مــع  .1
 6 0.000 4.86- 1.09 53.39 2.67 .العاملين

يحـــــــــرص أن يكـــــــــون المتحـــــــــدث الرســـــــــمي باســـــــــم  .2
 3 0.317 1.00 1.06 61.34 3.07 .العاملين

3. 
 .للوقتيعتبر المناقشة مضيعة 

2.33 46.61 1.01 
-

10.52 0.000 14 

 2 0.324 0.99 1.21 61.50 3.07 .يعتبر نفسه مركز اتخاذ القرارات .4

 7 0.000 5.32- 1.10 52.68 2.63 .يستخدم الشدة والحزم في معاملته مع العاملين .5
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 :يمكن استنتاج ما يلي( 20)من الجدول رقم 

يضـــع خطـــة العمـــل  "الـــذي حـــاز علـــى المرتبـــة األولـــى ( 11)المتوســـط الحســـابي للســـؤال رقـــم  -

ــــذها ــــة تنفي , وأن T ((2.68, قيمــــة اختبــــار %(63.70)بــــوزن نســــبي  3.19)) يســــاوي " .وكيفي

, لـذلك يعتبـر هـذا السـؤال دااًل إحصـائيًا عنـد مسـتوى (0.000)تسـاوي  (sig)القيمة االحتمالية 

, ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لعينــة الدراســة كانــت بدرجــة (α ≤(0.05داللــة 

 .متوسطة

يعتبــر المناقشــة مضــيعة "الــذي حــاز علــى المرتبــة األخيــرة  (3)المتوســط الحســابي للســؤال رقــم  -

ــــار %((46.61بــــوزن نســــبي ( 2.33)يســــاوي " للوقــــت , وأن القيمــــة T (-10.52), قيمــــة اختب

, لـذلك يعتبــر هــذا السـؤال دااًل إحصــائيًا عنـد مســتوى داللــة 0.000))تســاوي  (sig)االحتماليـة 
0.05) ≥ α)ابة لعينة الدراسة كانت بدرجة قليلة, مما يدل على أن متوسط درجة االستج. 

 8 0.000 5.15- 1.16 52.52 2.63 .ينسب النجاح لجهوده .6

 12 0.000 7.48- 1.17 48.98 2.45 .هديد بالعقاب عند الخطأيستخدم أسلوب الت .7

 5 0.006 2.79- 1.12 56.06 2.80 .ي لزم العاملين بتطبيق تعليماته بحذافيرها .8

 4 0.130 1.52- 1.16 57.80 2.89 .يتولى حل المشكالت ودراستها بنفسه للبت فيها .9

 11 0.000 6.69- 1.12 50.63 2.53 .تهميوزع الواجبات على العاملين دون مراعاة لقدرا 11

 1 0.008 2.68 1.10 63.70 3.19 .يضع خطة العمل وكيفية تنفيذها 11

 9 0.000 5.57- 1.08 52.44 2.62 .يتردد في إعطاء أي نوع من الحريات للعاملين 12

 13 0.000 8.57- 1.10 48.19 2.41 .يتهم العاملين بالكسل والهروب من المسئولية 13

 10 0.000 5.52- 1.09 52.44 2.62 .ي غفل أهمية ميول العاملين واتجاهاتهم 14

  0.000 51.34 15.88 54.16 2.71 جميع الفقرات  
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بــوزن ( 2.71)وبشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع أســئلة المجــال يســاوي  -

تســـــــــاوي  (sig), وأن القيمـــــــــة االحتماليـــــــــة T (51.34), قيمـــــــــة اختبـــــــــار %(54.16)نســـــــــبي 

, ممــا يــدل (α≤(0.05, لــذلك يعتبــر هــذا المجــال دااًل إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة (0.000)

علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لعينــة الدراســة كانــت بدرجــة متوســطة وهــذا يعنــي أن درجــة 

 .توفر نمط القيادة األوتوقراطية في المديريات كان بنسبة متوسطة

وبـــالرغم مـــن النتيجـــة اإلحصـــائية العامـــة علـــى تـــوفر الـــنمط األوتقراطـــي فـــي المديريـــة كـــان بدرجـــة 

( (2,4,11خصــائص هــذا الــنمط كانــت موجــودة كمــا ورد بــالفقرة  متوســطة, يعنــي ذلــك أن بعــض

وبناًء عليـه, يمكـن القـول, أن القائـد اإلداري يضـع خطـة للعمـل وكيفيـة تنفيـذها ويعتبـر نفسـه مركـز 

اتخاذ القرار ويحـرص أن يكـون المتحـدث الرسـمي باسـم العـاملين أمـا بـاقي الفقـرات فكانـت أقـل مـن 

,ممــا يعنــي هنــاك رفضــًا احصــائيًا (0.05)صــائيًا عنــد مســتوى دالــة درجــة الحيــاد بدرجــة معنويــة إح

 .من قبل أفراد العينة لهذا النمط

 مد  توفر نمط القائد الترسلي في المديرية: الثالثتحليل فقرات المحور  .3

 (:21)جدول رقم 
 مد  توفر نمط القائد الترسلي في المديرية: الثالثيوضح تحليل لفقرات المحور 

 البيان .م
لوسط ا

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

 tقيمة 
القيمة 
االحتمالي
 ة

 الترتيب

 .يعطي القائد حرية التصرف للعاملين .1
3.22 

64.33 1.04 3.33 0.001 2 

 9 0.000 8.46- 1.04 48.98 2.45 .يتردد في اتخاذ القرارات .2

يتســــاهل كثيــــرًا مــــع العــــاملين المقصــــرين فــــي  .3
 12 0.000 8.52- 1.06 48.66 2.43 .العمل

يتجنب التدخل في النزاعات التـي تحـدث بـين  .4
 10 0.000 8.68- 1.02 48.90 2.44 .العاملين

 14 0.000 9.80- 1.08 46.77 2.34 .يتهرب من مواجهة مشكالت العمل .5
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 :يمكن استنتاج ما يلي( 21)من الجدول رقم 

يوافـق علـى األسـاليب التـي  "ى المرتبـة األولـى الـذي حـاز علـ( 6)المتوسط الحسابي للسؤال رقـم  -

 T, قيمـــة اختبـــار %(66.54)بـــوزن نســـبي  3.33))يســـاوي " .يختارهـــا العـــاملون إلنجـــاز أعمـــالهم

ــــــر هــــــذا الســــــؤال دااًل (0.000)تســــــاوي  (sig), وأن القيمــــــة االحتماليــــــة 4.93))  , لــــــذلك يعتب

يوافــق علــى األســاليب التــي يختارهــا العــاملون  .6
 1 0.000 4.93 1.06 66.54 3.33 .إلنجاز أعمالهم

يهـــدر الوقـــت فـــي أنشـــطة اجتماعيـــة مختلفـــة  .7
 13 0.000 9.17- 1.11 47.24 2.36 .أثناء وقت الدوام الرسمي

ــــــردد كثيــــــرًا فــــــي ضــــــبط ســــــلوك العــــــاملين  .8 يت
 11 0.000 8.71- 1.02 48.82 2.44 .وتصرفاتهم

يســــم  للعـــــاملين بتحديـــــد مـــــدى تقـــــدمهم فـــــي  .9
 4 0.125 1.54 1.02 61.97 3.10 .إنجاز العمل

 8 0.000 6.76- 1.12 50.47 2.52 .يتسبب غيابه في إعاقة العمل 11

 5 0.010 2.60- 0.99 56.77 2.84 .يتأثر عادًة برغبات العاملين 11

يتــــــــرك للعــــــــاملين الواجبــــــــات التــــــــي تناســــــــب  12
 3 0.096 1.67 1.01 62.13 3.11 .قدراتهم

ينحصــــــر دوره فــــــي تقــــــديم مصــــــادر داعمــــــة  13
 6 0.000 4.96- 1.00 53.78 2.69 .فقط للعاملين

ـــــــق  14 ـــــــي تحقي ـــــــى العـــــــاملين كليـــــــًا ف يعتمـــــــد عل
 7 0.000 6.24- 1.14 51.10 2.56 .األهداف دون توجيه منه

  0.000 60.23 13.50 54.03 2.70 جميع الفقرات  
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وســط درجــة االســتجابة لعينــة , ممــا يــدل علــى أن مت(α ≤(0.05إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة 

 .الدراسة كانت بدرجة متوسطة

يتهــــرب مـــن مواجهــــة  "الــــذي حـــاز علـــى المرتبــــة األخيـــرة ( 5)المتوســـط الحســـابي للســــؤال رقـــم  -

, وأن T (-9.80), قيمـــة اختبـــار %((48.90بـــوزن نســـبي ( 2.34)يســـاوي " .مشـــكالت العمـــل

إحصـائيًا عنـد مسـتوى  ذا السـؤال دااًل , لـذلك يعتبـر هـ0.000))تسـاوي  (sig)القيمة االحتمالية 
, ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لعينــة الدراســة كانــت بدرجــة (α ≤ (0.05داللــة 

 .قليلة

بـوزن ( 2.70)وبشكل عام, يمكن القـول, بـأن المتوسـط الحسـابي لجميـع أسـئلة المجـال يسـاوي  -

ـــــــــار %(54.03)نســـــــــبي  ـــــــــة , وأن القيمـــــــــة االحتمT (60.23), قيمـــــــــة اختب تســـــــــاوي  (sig)الي

, ممــا يــدل (α≤(0.05, لــذلك يعتبــر هــذا المجــال دااًل إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة (0.000)

على أن متوسط درجة االستجابة لعينة الدراسة كانـت بدرجـة قليلـة, وهـذا يعنـي أن درجـة تـوفر 

 .نمط القيادة الترسلية في المديريات كان بنسبة قليلة

ادة اإلداريـــين فـــي المـــديريات يوافقـــون علـــى األســـاليب التـــي يختارهـــا وعليـــه, يمكـــن القـــول, أن القـــ
العـــاملون؛ إلنجـــاز أعمـــالهم ويعطـــون حريـــة التصـــرف للعـــاملين ويتركـــون للعـــاملين الواجبـــات التـــي 

تناسب قدراتهم, وكل ذلك يعتبـر مـن صـفات الـنمط القيـادي الترسـلي, التـي تعتبـر سـلبية فـي العمـل 

عالجتهــا, مــن خــالل توعيــة وتــدريب المســؤولين فــي هــذا المجــال بمــا القيــادي ينبغــي العمــل علــى م

 .يتوافق ومصلحة العمل
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 المسئولية اإلجتماعية: تحليل فقرات المحور الثاني

 (:22)جدول رقم 
 االجتماعيةالمسئولية : يوضح تحليل لفقرات المحور الثاني

 

 البيان .م
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 ري المعيا

 tقيمة 
القيمة 
االحتمالي
 ة

 الترتيب

ــــــل  .1 ــــــي مهرجانــــــات تكــــــريم أوائ ــــــة ف تشــــــارك المديري
 .الطلبة

4.39 87.72 0.75 29.46 0.000 1 

 3 0.000 25.90 0.74 84.17 4.21 .ترعى المديرية الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .2
 5 0.000 23.67 0.74 82.05 4.10 .تحي المديرية المناسبات الوطنية المختلفة .3
 13 0.000 13.50 0.90 75.28 3.76 .ت قيم المديرية الرحالت الترفيهية للعاملين .4
 6 0.000 24.32 0.71 81.57 4.08 .تنمي المديرية السلوك األخالقي للطلبة .5
تتعاون المديرية مع منظمـات المجتمـع المـدني فـي  .6

 .مكافحة التلوث
3.76 75.28 0.86 14.13 0.000 14 

ــــــوفر المديريــــــة المنشــــــورات والمجــــــالت الدوريــــــة  .7 ت
 .للطلبة لتعزيز المواطنة وحب الوطن

3.72 74.49 0.83 13.89 0.000 15 

 17 0.000 10.89 0.91 72.44 3.62 .ت قيم المديرية دورات قيادية للطلبة .8
تـوعز المديريـة للمــدارس بإقامـة دورات للطلبـة فيمــا  .9

 .خالءيخص الدفاع المدني واإل
4.00 80.08 0.72 22.24 0.000 7 

تحرص المديرية علـى إقامـة النـدوات التثقيفيـة مثـل  11
 التدخين والمواد المخدرة

3.97 79.45 0.79 19.69 0.000 8 

تـــــوفر المديريـــــة االحتياجــــــات الالزمـــــة لمختبــــــرات  11
 .المدرسة المختلفة

3.97 79.37 0.76 20.20 0.000 9 

 2 0.000 25.55 0.80 85.59 4.28 .ارس بالمياه الصالحة للشربتزود المديرية المد 12
تتعــاون المديريـــة مـــع البلديـــة فـــي حمـــالت النظافـــة  13

 .العامة في المجتمع
3.85 76.93 0.83 16.22 0.000 11 

ــــة  14 ــــة مــــع وســــائل اإلعــــالم المختلف  12 0.000 14.35 0.88 75.91 3.80تتواصــــل المديري



                                                     

123 
 

 :يمكن استنتاج ما يلي( 22)من الجدول رقم 

تشــــارك المديريــــة فــــي  "الـــذي حــــاز علــــى المرتبــــة األولـــى ( 1)المتوســـط الحســــابي للســــؤال رقــــم  -

ــــات تكــــر  ــــةمهرجان  T, قيمــــة اختبــــار %(87.72)بــــوزن نســــبي  4.39))يســــاوي " .يم أوائــــل الطلب

ـــــر هـــــذا الســـــؤال دااًل (0.000)تســـــاوي  (sig), وأن القيمـــــة االحتماليـــــة 29.46)) , لـــــذلك يعتب

, ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لعينــة (α ≤(0.05إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة 

 .الدراسة كانت بدرجة كبيرة جدا

زو الباحث ذلك الى المنافسة الشديدة بين المديريات في الحصـول علـى أعلـى الـدرجات, وعلـى ويع

حصول طلبتها على المراكز األولى, وبالتالي قيام المـديريات بإقامـة المهرجانـات لتكـريمهم, ويكـون 

 .ذلك دافعًا لباقي الطلبة الجدد في التميز واإلبداع

 .لتعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية
ـــة علـــى التواصـــل بـــين العـــاملين فـــي  15 تعمـــل المديري

 .المديريات األخرى 
3.70 74.02 0.98 11.34 0.000 16 

تشــــجع المديريــــة العــــاملين علــــى إكمــــال دراســـــتهم  16
 .العليا

3.48 69.69 1.04 7.45 0.000 20 

ـــة بإعفـــاء بعـــض الطلبـــة مـــن الرســـوم  17 تقـــوم المديري
 .الدراسية

3.86 77.17 0.85 16.18 0.000 10 

تعمـــل المديريـــة علــــى المســـاواة فــــي المعاملـــة بــــين  18
 .العاملين

3.52 70.47 1.01 8.24 0.000 19 

تســــاهم المديريــــة فــــي تحقيــــق التكافــــل االجتمــــاعي  19
 .بين شرائ  المجتمع

3.57 71.34 0.88 10.26 0.000 18 

ـــة باإليعـــاز للمـــدارس بضـــرورة غـــرس  21 تقـــوم المديري
الجتماعيـة لـدى الطلبـة مثـل العـدل والصــدق القـيم ا
 .واألمانة

4.11 82.13 0.77 22.89 0.000 4 

  0.000 114.9 10.58 79.31 3.97 جميع الفقرات  
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تشـجع المديريـة العـاملين  "ذي حـاز علـى المرتبـة األخيـرة الـ( 16)المتوسط الحسابي للسـؤال رقـم  -

, T (7.45), قيمـة اختبـار %((69.69بـوزن نسـبي ( 3.48)يساوي " .على إكمال دراستهم العليا

, لـــذلك يعتبـــر هـــذا الســـؤال دااًل إحصـــائيًا عنـــد 0.000))تســـاوي  (sig)وأن القيمـــة االحتماليـــة 

متوســط درجــة االســتجابة لعينــة الدراســة كانــت  , ممــا يــدل علــى أن(α ≤ (0.05مسـتوى داللــة 

 .بدرجة كبيرة

ويعـزو الباحـث ذلـك الـى قلــة اإلمكانيـات الماديـة التـي تعـاني منهــا المـديريات والـوزارة بشـكل خــاص 

وأن العمــل اإلداري ال يحتــاج الــى الشــهادات العليــا حيــث أن الشــهادة العلميــة األولــى هــي المعتمــدة 

عـــاملين إكمـــال دراســـتهم يكـــون علـــى حســـابه الخـــاص نظـــرًا للتكلفـــة فـــي التوظيـــف ومـــن يريـــد مـــن ال

 .العالية للدراسات العليا

بـوزن ( 3.97)وبشكل عام, يمكن القـول, بـأن المتوسـط الحسـابي لجميـع أسـئلة المجـال يسـاوي  -

ـــــــــار %(79.31)نســـــــــبي  ـــــــــة T (114.9), قيمـــــــــة اختب تســـــــــاوي  (sig), وأن القيمـــــــــة االحتمالي

, ممــا يــدل (α≤(0.05المجــال دااًل إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة  , لــذلك يعتبــر هــذا(0.000)

على أن متوسط درجة االستجابة لعينة الدراسة كانت بدرجـة كبيـرة, وهـذا يعنـي أن درجـة تـوفر 
 .المسؤولية االجتماعية في المديريات كان بنسبة كبيرة

اخــــل المديريـــة, ونحــــو وهـــذا يـــدل علــــى وعـــي القيـــادات اإلداريــــة, وفهـــم واجباتهــــا تجـــاه العـــاملين د

 .المدارس, والطلبة التي تشرف عليهم, ونحو مجتمعهم, ومنظمات المجتمع المدني
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 (23)جدول رقم 

 :محاور الدراسةمتوسطات 

االنحراف  الوزن النسبي الحسابي الوسط المحاور م
 المعياري 

 الترتيب

مــــــــــدى تــــــــــوفر نمــــــــــط القائــــــــــد  .1
 الديمقراطي

3.66 73.22 15.77 1 

دى تــــــــــوفر نمــــــــــط القائــــــــــد مــــــــــ .6
 األوتوقراطي

2.71 54.16 15.88 
2 

مــــــــــدى تــــــــــوفر نمــــــــــط القائــــــــــد  .3
 الترسلي

2.70 54.03 13.50 
3 

  10.58 79.31 3.97 المسئولية االجتماعية .4

 :يتض  من الجدول السابق ا تي

وحاز على المرتبة %( 73.22)يتوفر في المديريات بنسبة  نمط القائد الديمقراطيأن   -1
 .ىاألول

وحاز على المرتبة %( 54.16)األوتوقراطي يتوفر في المديريات بنسبة نمط القائد أن  -6
 .الثانية

 .وحاز على المرتبة الثالثة%( 54.03)الترسلي يتوفر في المديريات بنسبة نمط القائد أن  -3

 (.79.31)مستوى توفر المسئولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم كان بنسبة  -4

من خالل مقارنة النسب لممارسة األنماط القيادية الثالثة في مديريات التربية والتعليم ويتض  
بمحافظات غزة, أن هناك وعيًا اداريًا وقياديًا لدى المسؤولين يتوافق مع النظرة الحديثة لإلدارة 
ت وطرق التعامل مع المرؤوسين, حيث يدركون أن توفر النمط القيادي الديمقراطي في المديريا

 .من شأنه تعزيز المسؤولية االجتماعية الذي كان بنسبة عالية

واتفقت الدراسة الحالية التي خلصت على أن النمط القيادي السائد في المديريات هو النمط 
المدهون )القيادي الديمقراطي يليه النمط األوتوقراطي ثم النمط الترسلي مع دراسة كل من دراسة 
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, وأن النمط %78.46لنمط الديمقراطي هو النمط السائد بدرجة التي توصلت إلى أن ا 2015)
األوتوقراطي غير متبع في المؤسسات اإلعالمية, أما النمط الترسلي فلم يثبت اتباعه من قبل 

لقيادي الديمقراطي هو النمط اأن النمط التي توصلت الى (2013الطيبي )المسؤولين, ودراسة 
رعاية الصحية األولية في محافظة غزة, وكانت درجة ممارسته السائد لدى العاملين لدى مراكز ال

ودراسة  ,(ضعيف)يليه النمط األوتوقراطي ثم النمط الترسلي ودرجة ممارستهما ( جيد)
التي توصلت الى أن األنماط القيادية السائدة لدى المسؤولين في مديريات التربية ( 2013الجمل)

رتيب النمط الديمقراطي يليه النمط األوتوقراطي وأخيًرا والتعليم بمحافظة الخليل كانت على الت
النمط الديمقراطي في مدارس التي توصلت الى أن ( 2012الجخلب )النمط التسيبي, ودراسة 

 هيليو , %(89)وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي وقدره 
وقد جاء النمط  ,56.2%))الثانية بوزن نسبي وقدره ذلك النمط األوتوقراطي حصل على المرتبة 

التي ( 2010ناصر )ودراسة  ,%( 44.4)التراسلي في المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبي قدره 
 ,النمط القيادي الديمقراطي هو األكثر استخداما في منظمات األهلية الفلسطينيةتوصلت الى أن 

التي ( 2009االسطل ), ودراسة رًا النمط القيادي الحروأخي ,يليه النمط القيادي األوتوقراطي
درجة ممارسة األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة  توصلت الى أن

التي توصلت الى أن ( 2008شحادة ), ودراسة ية للنمط الديمقراطيو مختلفة, ولكنهم يعطون أول
أنماط السلوك القيادي وأنماط االتصال لدى اإلداريين وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين 
وكان النمط الديمقراطي هو النمط األعلى ارتباطا بين  ,األكاديميين في الجامعات الفلسطينية

الديمقراطي جاء  يالنمط القيادالتي توصلت الى أن ( 2012القحطاني ), ودراسة األنماط القيادية
ثم النمط  ,ثم تبعه النمط األوتوقراطي ,وبدرجة عاليةبالمرتبة األولى من حيث الممارسة 

التي توصلت أن النمط ( 2012عباس)لدى مديري المدارس الثانوية ومع دراسة  الفوضوي 
الديمقراطي له تأثير إيجابي بينما اختلفت مع هذه الدراسة في ترتيب األنماط القيادية, حيث جاء 

 .قراطي في المرتبة الثالثةالنمط الترسلي في المرتبة الثانية, واالتو 

, ودراسة (Concail 2007), ودراسة (Hamidi 2009)واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
(Sahin 2004) ,التي اظهرت أن أنماط القيادة المستخدمة هي القيادة التحويلية والتبادلية ,

دة النمط الديمقراطي, الذي ويعزو الباحث هذه النتيجة الى النظرة الحديثة للقيادة واالدارة وسيا
يعتمد على المشاركة, وتفويض السلطات, وخلق التعاون, وتنمية االبتكار, واحترام أحاسيس 
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العاملين ومشاعرهم, ويرفع الروح المعنوية, ويشجع المنافسة وطرح االفكار لمناقشتها, ويراعي 
 .قدرات العاملين, ويشارك العاملين في المناسبات

رضيات الدراسةف تحليل: ثالثاً   

بين دور  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستو  : الفرضية الرئيسة األولى

 .وتعزيز المسؤولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة االنماط القيادية

موضحة في الختبار العالقة بين متغيرات الدراسة وهي ( بيرسون )استخدم الباحث معامل ارتباط 
 :الجدول األتي

 (24)جدول رقم 

 ولية االجتماعيةؤ والمس االنماط القياديةالعالقة بين 

 م
 المحاور

 قيمة ر
الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة

 يوجد عالقة 0.000 0.415 مدى توفر نمط القائد الديمقراطي .1

مــــــــــــــدى تـــــــــــــــوفر نمـــــــــــــــط القائـــــــــــــــد  .6
 األوتوقراطي

 ال يوجد عالقة 0.632 0.03-

 ال يوجد عالقة 0.579 0.035- دى توفر نمط القائد الترسليم .3

 -: يتض  من الجدول السابق األتي

, حيــث ولية االجتماعيــةؤ والمســ نمــط القائــد الــديمقراطيتوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين  -1

, وبنـــاء عليــه نقبــل الفرضـــية (000.)ومســتوى داللــة ( 0.415)كــان معامــل ارتبــاط بيرســـون 

 .من الفرض الرئيس( 1)رعية رقم البديلة الف

, نمـــط القائـــد األوتـــوقراطي والمســـئولية االجتماعيـــةال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -6

, وبنــاء عليــه نــرفض (0.632)ومســتوى داللــة ( 0.03-)حيــث كــان معامــل ارتبــاط بيرســون 
 .من الفرض الرئيس ونقبل الفرضية الصفرية( 2)الفرضية البديلة الفرعية رقم 
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, حيــث والمســئولية االجتماعيــة الترســلينمــط القائــد ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين  -3

ــــاًء عليــــه نــــرفض (0.579)ومســــتوى داللــــة ( 0.035-)كــــان معامــــل ارتبــــاط بيرســــون  , وبن

 .من الفرض الرئيس ونقبل الفرضية الصفرية( 3)الفرضية البديلة الفرعية رقم 

 :الفرضية الثانية

في تعزيز  االنماط القياديةلدور  α≤ 0.05اللة إحصائية عند مستو  يوجد أثر ذو د
 .المسؤولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة

نتيجة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة األوتوقراطية والقيادة الترسلية، قام 
 .ولية االجتماعيةؤ المس تعزيزفي  ةالديمقراطي القيادةأثر نمط الباحث بقياس 

تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل علــى المتغيــر التــابع, وقــد تبــين 
ـــة االنحـــدار جيـــدة ومقبولـــة المحســـوبة  Fحيـــث أن قيمـــة  ,مـــن خـــالل نتـــائج هـــذا التحليـــل أن معادل

أن القيمــة االحتماليــة حيــث ( 0.05)وهــي ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( 52.339)تســاوي 
ــــة (. 0.05)وهــــي أقــــل مــــن ( 0.000)تســــاوي  ــــة ذات دالل ــــى وجــــود عالقــــة معنوي وهــــذا يــــدل عل

 إحصائية بين نمط القائد الديمقراطي والمسئولية االجتماعية وأن نموذج االنحدار جيد
Y = 24.203 + 0.618 (x1)  
Y: نمط القائد الديمقراطي  
X1: المسئولية االجتماعية 
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 جدول رقم (25)
 ( المسؤولية االجتماعية: المتغير التابع)يوضح تحليل االنحدار الخطي 

 المتغيرات المستقلة
معامالت 
 االنحدار

الخطأ 
 المعيار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

sig. 
 النتيجة

 إحصائيا دال 0.000 3.541 - 6.835 24.203 الثابت
ولية االجتماعيةؤ سمال  إحصائيا دال 0.000 7.235 415. 085. 6181. 

 ANOVAتحليل التباين 

 0.000 القيمة االحتمالية F 52.339قيمة اختبار 

 R2 0.172قيمة معامل التفسير المعدل 
القيمة االحتمالية لمعامل 

 التفسير
0.000 

 

المســـــؤولية  علـــــى الديمقراطيـــــة للقيـــــادةومـــــن خـــــالل الداللـــــة اإلحصـــــائية يتضـــــ  أنـــــه يوجـــــد تـــــأثير 
ــــى  (%82.2), وأن نســــبة %(2.17)بنســــبة  االجتماعيــــة ــــأثير عل تعــــود لمتغيــــرات أخــــرى فــــي الت

وكــان  ,(0.05)وهــي أقــل مــن  ,(0.00)كانــت قيمــة الداللــة اإلحصــائية و  المســؤولية االجتماعيــة,
 المســـتقللمتغيـــر وهـــذا يعنـــي أنـــه كلمـــا تغيـــر ا ,(0.415)والتـــي تســـاوي  (β)مقـــدار التـــأثير قيمـــة 

( المســـــــئولية االجتماعيـــــــة) التـــــــابعبمقـــــــدار وحـــــــدة واحـــــــدة تغيـــــــر المتغيـــــــر ( القيـــــــادة الديمقراطيـــــــة)
 .(0.415)بمقدار

ولية االجتماعيــة الــى ؤ ثير مــن قبــل القيــادة الديمقراطيــة فــي تعزيــز المســأويعــزو الباحــث ضــعف التــ
وتقراطــــي والترســــلي فــــي تعزيــــز نمــــاط القيــــادة فــــي المـــديريات وعــــدم وجــــود عالقــــة للـــنمط األأتنـــوع 

مـر يوجـد العديــد , وكـذلك األ(%73) وتـوفر القيـادة الديمقراطيـة فقـط بنسـبة ,المسـؤولية االجتماعيـة
ولكنهــا تحتــاج الــى مــوارد بشــرية وماديــة  ؛ولية االجتماعيــةؤ مـن العوامــل التــي تــؤثر فــي تعزيــز المســ

 .مناسبة, وعالقات قوية مع مختلف المؤسسات
  :الثالثة سةالرئي الفرضية

بين متوسطات استجابات المبحوثين ( α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى  االنماط القياديةحول دور 
 (.جنسالمنطقة التعليمية, العمر, المؤهل العلمي, سنوات الخدمة, الوظيفة, ال)لمتغير 
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 :الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة الثالثة

بين متوسطات استجابات المبحوثين ( α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسئولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى  االنماط القياديةحول دور 

 .لمتغير المنطقة التعليمية

 (26)رقم  جدول
في تعزيز المسئولية  االنماط القياديةقياس الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

 .االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

 
 العدد البيان

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 8.533 19.43 60.42 41 شمال غزة قراطيمط القائد الديمن

 0.000 8.533 15.39 78.20 38 غرب غزة

 0.000 8.533 11.36 75.64 41 شرق غزة

 0.000 8.533 17.57 68.90 43 الوسطى

 0.000 8.533 11.20 79.27 41 خان يونس

 0.000 8.533 9.69 77.03 25 خان يونس الشرقية

 0.000 8.533 10.96 76.34 25 رف 

 المجموع
254 73.22 15.77 8.533 0.000 

 0.162 1.550 15.27 50.77 41 شمال غزة نمط القائد األوتوقراطي

 0.162 1.550 18.54 52.97 38 غرب غزة

 0.162 1.550 13.80 51.43 41 شرق غزة
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 0.162 1.550 17.09 58.37 43 الوسطى

 0.162 1.550 16.48 57.74 41 خان يونس

 0.162 1.550 11.88 51.66 25 خان يونس الشرقية

 0.162 1.550 14.87 55.43 25 رف 

 المجموع
254 54.16 15.88 1.550 0.162 

 0.041 2.228 13.96 50.24 41 شمال غزة نمط القائد الترسلي

 0.041 2.228 13.32 55.41 38 غرب غزة

 0.041 2.228 9.67 52.02 41 شرق غزة

 0.041 2.228 15.69 53.62 43 الوسطى

 0.041 2.228 15.77 55.89 41 خان يونس

 0.041 2.228 9.87 51.94 25 خان يونس الشرقية 

 0.041 2.228 11.26 61.20 25 رف  

 
 المجموع

254 54.03 13.50 2.228 0.041 

 
 :يتض  من الجدول السابق

بــــين متوســــطات اســــتجابات  (α ≥ 0.05)توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى   -1
المبحــوثين حــول دور الــنمط القيــادي الـــديمقراطي وتعزيــز المســئولية االجتماعيــة فــي مـــديريات 

وكانــت هــذه الفــروق لصــال  مديريــة  0.05التربيــة والتعلــيم حيــث كــان مســتوى الداللــة اقــل مــن 
ــــادة فــــي  ــــة التــــي تتمتــــع بهــــا القي ــــروح القيادي ــــى ال ــــك ال المديريــــة خــــانيونس, ويعــــزو الباحــــث ذل

ونشــــــاطاتهم المختلفــــــة مــــــع منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني, وانغماســــــهم فــــــي تعزيــــــز المســــــئولية 
 .االجتماعية
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بـــين متوســـطات اســـتجابات ( α ≥ 0.05)ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -6
المبحــوثين حــول دور الــنمط القيــادي األوتــوقراطي وتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة فــي مــديريات 

, ويعــزو الباحـــث ذلــك الـــى أن (0.05)يــة والتعلـــيم, حيــث كـــان مســتوى الداللـــة أكبــر مـــن الترب
قراطي لـــن يكـــون مجــدًيا فـــي تعزيـــز و عينــة الدراســـة فــي جميـــع المـــديريات تــرى أن الـــنمط األوتــ

قامــــة العالقــــات  المســــئولية االجتماعيــــة, التــــي تتطلــــب التعامــــل بالمشــــاركة, والتعــــاون التــــام, وا 
 .ين فيما بينهم وبين المجتمعالجيدة بين الموظف

بـــــين متوســـــطات اســـــتجابات ( α ≥ 0.05)توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  -3
المبحـــوثين حـــول دور الـــنمط القيـــادي الترســـلي, وتعزيـــز المســـئولية االجتماعيـــة فـــي مـــديريات 

ديريـة وكانت هـذه الفـروق لصـال  م( 0.05)التربية والتعليم, حيث كان مستوى الداللة اقل من 
رف , ويعزو الباحث ذلك الى أن المديرية تقـع فـي منطقـة بعيـدة عـن الـوزارة ممـا يتطلـب األمـر 
ضـــرورة تـــرك المجـــال للمـــوظفين التعامـــل بحريـــة أكثـــر مـــع المجتمـــع المـــدني إلمكانيـــة تعزيـــز 

 .المسئولية االجتماعية, وأن يتخدوا قراراتهم حسب ما يرونه مناسًبا

 :من الفرضية الرئيسة الثالثة الفرضية الفرعية الثانية 

بين متوسطات استجابات المبحوثين ( α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسئولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى  االنماط القياديةحول دور 
 .لمتغير العمر

 (27)جدول رقم 
في تعزيز المسؤولية  االنماط القياديةات المبحوثين حول دور قياس الفروق بين متوسطات استجاب

 .االجتماعية في مديريات التربية والتعليم تعزى لمتغير العمر

 
 العدد البيان

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 سنة 30أقل من  نمط القائد الديمقراطي
36 

74.60 11.16 0.318 0.813 

 0.813 0.318 17.26 73.83 110 سنة 40الى  30من 

 0.813 0.318 15.16 72.08 77 سنة 50الى  41من 
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 0.813 0.318 16.74 72.26 31 سنة 50أكثر من 

 0.813 0.318 15.77 73.22 254 المجموع

 0.252 1.371 14.48 59.05 36 سنة 30أقل من  نمط القائد األوتوقراطي

 0.252 1.371 16.37 53.57 110 سنة 40الى  30من 

 0.252 1.371 16.35 53.41 77 سنة 50الى  41من 

 0.252 1.371 14.05 52.44 31 سنة 50أكثر من 

 0.252 1.371 15.88 54.16 254 المجموع

 0.204 1.544 13.62 58.29 36 سنة 30أقل من  نمط القائد الترسلي

 0.204 1.544 13.64 53.05 110 سنة 40الى  30من 

 0.204 1.544 13.19 53.14 77 سنة 50الى  41من 

 0.204 1.544 13.31 54.79 31 سنة 50أكثر من 

 0.204 1.544 13.50 54.03 254 المجموع

بين ( α ≥ 0.05)يتض  من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسؤولية االجتماعية في  اط القياديةاالنممتوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

ويعزو ( 0.05)مديريات التربية والتعليم, تعزى لمتغير العمر حيث كان مستوى الداللة أكبر من 
عام وهي فئة ( 40-30)الباحث ذلك الى أن عينة الدراسة النسبة األكبر منها أعمارهم ما بين 

 .دة في تعزيز المسؤولية االجتماعيةشابه وتدرك تماما للدور الذي تلعبه القيا

 

 

 :الفرضية الفرعية الثالثة من الفرض الرئيس الثالث
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بين متوسطات استجابات المبحوثين ( α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى  االنماط القياديةحول دور 
 .غير المؤهل العلميلمت

 (28)جدول رقم 
في تعزيز المسؤولية  االنماط القياديةقياس الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

 .االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 
 العدد البيان

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري 

الداللة 
ةاإلحصائي  

 دبلوم متوسط نمط القائد الديمقراطي
48 

74.64 12.30 0.259 0.772 

 0.772 0.259 16.39 72.96 184 بكالوريوس 

 0.772 0.259 17.65 72.27 22 دراسات عليا 

 0.772 0.259 15.77 73.22 254 المجموع 

 0.317 1.153 14.79 53.54 48 دبلوم متوسط نمط القائد األوتوقراطي

 0.317 1.153 16.47 54.88 184 سبكالوريو  

 0.317 1.153 12.57 49.55 22 دراسات عليا 

 0.317 1.153 15.88 54.16 254 المجموع 

 0.513 0.669 12.06 52.23 48 دبلوم متوسط نمط القائد الترسلي

 0.513 0.669 13.95 54.63 184 بكالوريوس 

 0.513 0.669 12.83 52.99 22 دراسات عليا 

 0.513 0.669 13.50 54.03 254 وعالمجم 
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بين ( α ≥ 0.05)يتض  من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسئولية االجتماعية في  االنماط القياديةمتوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

كان مستوى الداللة أكبر من  مديريات التربية والتعليم , تعزى لمتغير المؤهل العلمي, حيث
ويعزو الباحث ذلك الى أن كل عينة الدراسة تحمل مؤهل من دبلوم متوسط فأعلى,  (0.05)

دور مهم في تعزيز المسئولية  لالنماط القياديةوهي تتفهم بنفس القدر أهمية أن يكون 
 .االجتماعية

 :الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الثالثة

بين متوسطات استجابات المبحوثين ( α ≥ 0.05)وق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد فر 
في تعزيز المسئولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى  االنماط القياديةحول دور 

 .لمتغير سنوات الخدمة

 (29)جدول رقم 

في تعزيز المسئولية  القياديةاالنماط قياس الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور 
 .االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى لمتغير سنوات الخدمة

 
 العدد البيان

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 سنوات 5أقل من  نمط القائد الديمقراطي
27 

74.76 14.40 0.205 0.893 

الــــى أقــــل مــــن  5مــــن  
 سنوات 10

112 73.46 16.21 0.205 0.893 

الــى أقــل مــن  10مــن  
 سنة 15

47 71.88 17.27 0.205 0.893 

 0.893 0.205 14.73 73.13 68 سنة 15أكثر من  

 0.893 0.205 15.77 73.22 254 المجموع 

 0.066 2.424 14.51 61.06 27 سنوات 5أقل من  نمط القائد األوتوقراطي
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الــــى أقــــل مــــن  5مــــن  
 سنوات 10

112 52.70 16.56 2.424 0.066 

الــى أقــل مــن  10مــن  
 سنة 15

47 52.10 15.45 2.424 0.066 

 0.066 2.424 15.01 55.25 68 سنة 15أكثر من  

 0.066 2.424 15.88 54.16 254 المجموع 

 0.201 1.554 13.97 56.88 27 سنوات 5أقل من  نمط القائد الترسلي

الــــى أقــــل مــــن  5مــــن  
 سنوات 10

112 54.45 13.02 1.554 0.201 

الــى أقــل مــن  10مــن  
 سنة 15

47 50.52 12.86 1.554 0.201 

 0.201 1.554 14.35 54.64 68 سنة 15أكثر من  

 0.201 1.554 13.50 54.03 254 المجموع 

بين ( α ≥ 0.05)يتض  من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسئولية االجتماعية في  االنماط القيادية بات المبحوثين حول دورمتوسطات استجا

مديريات التربية والتعليم, تعزى لمتغير سنوات الخدمة حيث كان مستوى الداللة أكبر من 
دورا مهما في تعزيز المسئولية  االنماط القياديةويعزو الباحث ذلك الى أهمية لعب  0.05))

 .ر عن سنوات الخدمة لهااالجتماعية بغض النظ

 :الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسة الثالثة

بين متوسطات استجابات المبحوثين ( α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسئولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى  االنماط القياديةحول دور 
 .لمتغير الجنس
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 (30)جدول رقم 

في تعزيز المسئولية  االنماط القياديةقياس الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور 
 .االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى لمتغير الجنس

 
 العدد البيان

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 ذكر ينمط القائد الديمقراط
181 

72.19 15.72 -1.633 0.104 

 0.104 1.633- 15.72 75.75 73 أنثى 

 0.298 1.044 15.63 54.82 181 ذكر نمط القائد األوتوقراطي

 0.298 1.044 16.49 52.52 73 أنثى

 0.103 1.634 13.93 54.91 181 ذكر نمط القائد الترسلي

 0.103 1.634 12.22 51.86 73 أنثى 

 

بين ( α ≥ 0.05)الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتض  من 
في تعزيز المسؤولية االجتماعية في  االنماط القياديةمتوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

ويعزو ( 0.05)مديريات التربية والتعليم تعزى لمتغير الجنس حيث كان مستوى الداللة أكبر من 
البد أن يكون لها دور  لالنماط القياديةالى أنه بغض النظر عن طبيعة الجنس, فإن الباحث ذلك 

 .في تعزيز المسئولية االجتماعية

 :الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسة الثالثة

بين متوسطات استجابات المبحوثين ( α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في تعزيز المسئولية االجتماعية في مديريات التربية والتعليم تعزى  لقياديةاالنماط احول دور 

 .لمتغير المسمى الوظيفي
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 (31)جدول رقم 

في تعزيز المسئولية  االنماط القياديةقياس الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور 
 الوظيفي االجتماعية في مديريات التربية والتعليم, تعزى لمتغير المسمى 

 
 العدد البيان

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 رئيس قسم فما فوق  نمط القائد الديمقراطي
50 

73.69 14.23 0.052 0.984 

 0.984 0.052 17.74 72.49 50 رئيس شعبة 

 0.984 0.052 15.42 73.27 96 إداري محاسب 

 0.984 0.052 16.21 73.35 58 مشرف 

 0.984 0.052 15.77 73.22 254 المجموع 

 0.334 1.138 13.96 50.66 50 رئيس قسم فما فوق  نمط القائد األوتوقراطي

 0.334 1.138 17.58 55.54 50 رئيس شعبة 

 0.334 1.138 15.88 55.40 96 إداري محاسب 

 0.334 1.138 15.84 53.94 58 مشرف 

 0.334 1.138 15.88 54.16 254 المجموع 

 0.286 1.267 12.45 52.43 50 رئيس قسم فما فوق  نمط القائد الترسلي

 0.286 1.267 14.03 57.26 50 رئيس شعبة 

 0.286 1.267 12.96 53.51 96 إداري محاسب 

 0.286 1.267 14.66 53.50 58 مشرف 
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 0.286 1.267 13.50 54.03 254 المجموع 

بين ( α ≥ 0.05)د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتض  من الجدول السابق أنه ال توج
في تعزيز المسئولية االجتماعية في  االنماط القياديةمتوسطات استجابات المبحوثين حول دور 

مديريات التربية والتعليم, تعزى لمتغير المسمى الوظيفي, حيث كان مستوى الداللة أكبر من 
لمسميات الوظيفية ستكون نظرتهم تتجهه نحو ضرورة ويعزو الباحث ذلك مهما اختلفت ا( 0.05)

 .دور في تعزيز المسئولية االجتماعية لالنماط القياديةأن يكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مقدمة

 .نتائج تتعلق بالمتغيرات الشخصية: أوالً 

 (.االنماط القيادية)نتائج متعلقة بالمتغير المستقل : ثانياً 

 (.المسؤولية االجتماعية)تغير التابع نتائج متعلقة بالم: ثالثاً 

 .نتائج متعلقة باختبار فرضيات الدراسة: رابعاً 

 .توصيات الدراسة: خامساً 

  (.االنماط القيادية)توصيات تتعلق بالمتغير المستقل 
  (.المسؤولية االجتماعية)توصيات تتعلق بالمتغير التابع 

 لسادساالفصل 

 نتائج وتوصيات الدراسة
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 : مقدمة

لتي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة, وأهم يتناول هذا الفصل ملخصًا ألهم النتائج ا
التوصيات المقترحة في ضوء النتائج التي تسعى لعالج نقاط الضعف من أجل تحقيق األهداف 

في تعزيز المسؤولية االجتماعية في  المرجوة من خالل التعرف على دور االنماط القيادية
 .مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة

 :ائج تتعلق بالمتغيرات الشخصية لعينة الدراسةنت: أوالً 

 حيــث بلــغ نســبة الــذكور اإلنــاثنســبة  نمــأكبــر ن نســبة العــاملين مــن الــذكور فــي المــديريات أ -1
 .(%28.7)واإلناث نسبة  (71.3%)

سـنة  (40)تتـراوح أعمـارهم مـن  (% 57.5)ن النسبة األكبر من العاملين فـي مـديريات غـزة أ  -6
 .سنة فأكثر (41)اوحت أعمارهم تر  (%42.5)فاقل ونسبة 

النسبة األكبر للمؤهالت الحاصل عليها العاملين في المديريات هـي درجـة البكـالوريوس حيـث   -3
, ودرجـة %(8.7)وباقي النسب توزعت للدراسات العليا بنسـبة  %(72.4)حصلت على نسبة 
 .%(18.9) الدبلوم بنسبة

ــــة المســــتجيبة فــــي المــــديريات %( 52)نســــبة   -4 هــــم مــــن الوظــــائف اإلشــــرافية ونســــبة مــــن العين
 .هم من الوظائف غير اإلشرافية (48%)

ســنوات حيــث بلغــت نســبة  (10)قــل مــن أالنســبة األكبــر لخدمــة العــاملين فــي المــديريات هــي   -5
 .سنوات فأكثر (10) ممن لديهم سنوات خدمة من %(45.3)والنسبة المتبقية  (54.7%)

االســــتبانة فــــي المــــديريات فكانــــت أكثرهــــا مديريــــة  تقــــارب نســــبة العــــاملين المســــتجيبين لتعبئــــة  -2
 .(%9.8)قلها مديرية خانيونس الشرقية ورف  بنسبة أو  (%16.9)الوسطى بنسبة 
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 (:االنماط القيادية) نتائج متعلقة بالمتغير المستقل: ثانياً 

ـــــديمقراطيأن  -1 ـــــد ال ـــــيم بمحافظـــــات غـــــزة بنســـــبة  نمـــــط القائ ـــــة والتعل ـــــي مـــــديريات التربي ـــــوفر ف يت
 .وحاز على المرتبة األولى%( 73.22)

األوتـــــوقراطي يتـــــوفر فـــــي مـــــديريات التربيـــــة والتعلـــــيم بمحافظـــــات غـــــزة بنســـــبة نمـــــط القائـــــد أن  -6
 .وحاز على المرتبة الثانية%( 54.16)

%( 54.03)الترسلي يتوفر في مديريات التربيـة والتعلـيم بمحافظـات غـزة بنسـبة نمط القائد أن  -3
 .وحاز على المرتبة الثالثة

 :(المسئولية االجتماعية)نتائج تتعلق بالمتغير التابع : الثاً ث

مســتوى تــوفر المســؤولية االجتماعيـــة فــي مــديريات التربيــة والتعلـــيم بجميــع فقراتهــا كــان بنســـبة  -1
ممـا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لعينـة الدراســة لهــذه الفقــرة كانــت بدرجــة ( 79.31)
 .كبيرة

بــوزن " .تشــارك المديريــة فــي مهرجانــات تكــريم أوائــل الطلبــة "قــرة حــازت علــى المرتبــة األولــى ف -6

مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لعينـة الدراسـة لهـذه الفقـرة كانـت %( 87.72)نسبي 

 .بدرجة كبيرة جًدا

بـوزن " .تشـجع المديريـة العـاملين علـى إكمـال دراسـتهم العليـا "حازت على المرتبة األخيـرة فقـرة  -3

, ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لعينــة الدراســة كانــت بدرجــة %((69.69نســبي 
 .كبيرة

 :نتائج متعلقة باختيار فرضيات الدراسة: رابعاً 

, حيــث ولية االجتماعيــةؤ والمســ نمــط القائــد الــديمقراطيتوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين  -1
 (.000.)ومستوى داللة ( 0.415)كان معامل ارتباط بيرسون 

, ولية االجتماعيـــةؤ نمـــط القائـــد األوتـــوقراطي والمســـوجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين ال ت -6

 (.0.632)ومستوى داللة ( 0.03-)حيث كان معامل ارتباط بيرسون 
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, حيــث ولية االجتماعيــةؤ والمســ الترســلينمــط القائــد ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين  -3

 (.0.579)ى داللة ومستو ( 0.035-)كان معامل ارتباط بيرسون 

ــــةيوجــــد تــــأثير  -4 ــــة علــــى للقيــــادة الديمقراطي وان نســــبة %( (17.2بنســــبة  المســــؤولية االجتماعي
و كـان مقـدار التـأثير  تعود لمتغيرات أخـرى فـي التـأثير علـى المسـؤولية االجتماعيـة,% 82.8
( اطيــةالقيــادة الديمقر ) المســتقلوهــذا يعنــي أنــه كلمــا تغيــر المتغيــر  (415.)تســاوي  (β)قيمــة 

 .((0.415بمقدار( المسئولية االجتماعية) التابعبمقدار وحدة واحدة تغير المتغير 
ــــد مســــتوى  -5 ــــة إحصــــائية عن ــــين متوســــطات اســــتجابات ( α ≥ 0.05)توجــــد فــــروق ذات دالل ب

المبحــوثين حــول دور الــنمط القيــادي الــديمقراطي وتعزيــز المســئولية االجتماعيــة فــي مــديريات 
وكـان هـذه الفـروق ( 0.05)ظات غزة, حيث كان مستوى الداللة اقل مـن التربية والتعليم بمحاف
 .لصال  مديرية خانيونس

بــين متوســطات اســـتجابات ( α ≥ 0.05)ال توجــد فــروق ذات داللـــة إحصــائية عنــد مســـتوى   -2
المبحوثين حـول دور الـنمط القيـادي األوتـوقراطي, وتعزيـز المسـئولية االجتماعيـة فـي مـديريات 

 .(0.05)م بمحافظات غزة, حيث كان مستوى الداللة أكبر من التربية والتعلي

ــــد مســــتوى  -7 ــــة إحصــــائية عن ــــين متوســــطات اســــتجابات ( α ≥ 0.05)توجــــد فــــروق ذات دالل ب
المبحـــوثين حـــول دور الـــنمط القيـــادي الترســـلي, وتعزيـــز المســـئولية االجتماعيـــة فـــي مـــديريات 

وكـان هـذه الفـروق ( 0.05)اقل مـن  التربية والتعليم بمحافظات غزة, حيث كان مستوى الداللة
 .لصال  مديرية رف 

بـــين متوســـطات اســـتجابات ( α ≥ 0.05)ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -8
المبحــوثين حــول دور االنمــاط القياديــة فــي تعزيــز المســئولية االجتماعيــة فــي مــديريات التربيــة 

 .(0.05)ستوى الداللة أكبر من والتعليم بمحافظات غزة تعزى لمتغير العمر, حيث كان م
بـــين متوســـطات اســـتجابات ( α ≥ 0.05)ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -9

المبحــوثين حــول دور االنمــاط القياديــة فــي تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة فــي مــديريات التربيــة 
أكبـــر مـــن والتعلــيم بمحافظـــات غــزة تعـــزى لمتغيــر المؤهـــل العلمــي حيـــث كــان مســـتوى الداللــة 

(0.05). 
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بـين متوسـطات اسـتجابات ( α ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  -11
المبحــوثين حــول دور االنمــاط القياديــة فــي تعزيــز المســئولية االجتماعيــة فــي مــديريات التربيــة 

تعــزى لمتغيــر ســنوات الخدمــة حيــث كــان مســتوى الداللــة أكبــر مــن  ,والتعلــيم بمحافظــات غــزة
(0.05). 
بـين متوسـطات اسـتجابات ( α ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  -11

المبحــوثين حــول دور االنمــاط القياديــة فــي تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة فــي مــديريات التربيــة 
 .(0.05)والتعليم بمحافظات غزة, تعزى لمتغير الجنس حيث كان مستوى الداللة أكبر من 

بـين متوسـطات اسـتجابات ( α ≥ 0.05)داللة إحصائية عنـد مسـتوى  ال توجد فروق ذات -16
المبحــوثين حــول دور االنمــاط القياديــة فــي تعزيــز المســئولية االجتماعيــة فــي مــديريات التربيــة 
والتعليم بمحافظـات غـزة, تعـزى لمتغيـر المسـمى الـوظيفي حيـث كـان مسـتوى الداللـة أكبـر مـن 

(0.05). 
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 :لدراسةتوصيات ا: خامساً 
  (:االنماط القيادية)توصيات تتعلق بالمتغير المستقل 

العمل على اتخاذ اإلجراءات المناسـبة داخـل مـديريات التربيـة والتعلـيم بمحافظـات غـزة؛ لتعزيـز  -1
وحــاز علــى المرتبــة األولــى ممــا %( 73.22)حيــث يتــوفر فيهــا بنســبة  نمــط القائــد الــديمقراطي

 .يادة في المديريات ويمكن أن يعزز بإجراءات معينةيعني وجود قبول لهذا النمط من الق

ــــة والتعلــــيم بمحافظــــات غــــزة؛  -6 ــــى اتخــــاذ اإلجــــراءات المناســــبة داخــــل مــــديريات التربي العمــــل عل
وحــاز علــى %( 54.16)األوتــوقراطي حيــث يتــوفر فيهــا بنســبة نمــط القائــد لتخفــيض مســتوى 

 .تعزيز المسئولية االجتماعية المرتبة الثانية خاصة أنه اليوجد له عالقة وال تاثير على

ــــة والتعلــــيم بمحافظــــات غــــزة؛  -3 ــــى اتخــــاذ اإلجــــراءات المناســــبة داخــــل مــــديريات التربي العمــــل عل
وحـاز علـى المرتبـة %( 54.03)الترسلي حيـث يتـوفر فيهـا بنسـبة نمط القائد لتخفيض مستوى 

 .تماعيةالثالثة خاصة أنه ال يوجد له عالقة, وال تأثير على تعزيز المسئولية االج

  (:المسؤولية االجتماعية)توصيات تتعلق بالمتغير التابع 

العمــل علــى اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة؛ مــن أجــل تعزيــز المســئولية االجتماعيــة فــي مــديريات  -1
يعتبــر جيــد؛ لكــن يحتــاج إلــى ( 79.31)التربيــة والتعلــيم بمحافظــات غــزة, حيــث توفرهــا بنســبة 

 .خطوات عملية من أجل التحسين

, حيـــث أن فـــي مهرجانـــات تكـــريم أوائـــل الطلبـــة المـــديريات فـــي محافظـــات غـــزة مشـــاركة تعزيـــز -6

 .يدل على تواجد المديريات بشكل قوي في المجتمع%( 87.72)وجودها بهذه النسبة العالية 

ع العـاملين علـى إكمـال دراسـتهم يتشـج أن تعمل مديريات التربيـة والتعلـيم بمحافظـات غـزة علـى -3

يعتبـــر جيـــد؛ لكـــن يحتـــاج لتعزيـــز حتـــى ترتقـــى %( (69.69زن نســـبي حيـــث توفرهـــا بـــو  العليـــا

 .المديريات بالخدمات التي تقدمها للمجتمع
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 (32)جدول رقم 

 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة

 (: االنماط القيادية)التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل  1))
التوصية 

 (الهدف)
 مؤشرات القياس مد  الزمنيال الجهة المخولة البرامج واالنشطة

العمل على 
اتخاذ 

االجراءات 
المناسبة 
داخل 

المديريات 
لتعزيز النمط 
الديمقراطي 
وتخفيض 

مستو  النمط 
االوتوقراطي 
 .والترسلي

  عقد دورات تدريبية
للقيادات اإلدارية للتعرف 
على األنماط القيادية 

كل ( مميزات وسلبيات)
 .منها

  تدريب القيادات اإلدارية
لى السلوك الديمقراطي ع

 .في العمل
  نشرات ومطويات عن

 .القيادة
 

  قسم العالقات
العامة 
واالعالم 
التربوي 

 .بالمديريات
  قسم التخطيط

 .التربوي 
 

خالل العام 
 .الدراسي

  زيادة نسبة
الوعي اإلداري 

بالنسبة 
للقيادات 
 .اإلدارية

  زيادة اتباع
السلوك 

الديمقراطي 
للقيادات 
 .اإلدارية
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 (:المسؤولية االجتماعية)التوصيات المتعلقة بالمتغير التابع  2)) 
 

التوصية 
 (الهدف)

المد   الجهة المخولة البرامج واألنشطة
 الزمني

 مؤشرات القياس

تعزيز 
المسؤولية 
االجتماعية 
في مديريات 

التربية 
والتعليم 

بمحافظات 
 .غزة

  عقد لقاءات بين
المديريات ومنظمات 
المجتمع المحلي 

البلديات، الشرطة )
الفلسطينية، الدفاع 

 (الخ... المدني، 
  إقامة زيارات تبادلية بين

 .المديريات
 عمل أيام تطوعية. 
  نشرات توعية وتثقيفية

للطلبة عن النظافة العامة 
 .ومكافحة التلوث

  إثراء المكتبات المدرسية
بكتب تتحدث عن 

 .المسؤولية االجتماعية
  حث وسائل اإلعالم

ى تقديم المختلفة عل
برامج ونشرات تعزز 
 .المسؤولية االجتماعية

  تفعيل دور المساجد
والمؤسسات التربوية 

 .األخر  

  قسم العالقات
العامة واالعالم 
التربوي في 
 .المديريات

  قسم التخطيط
 .التربوي 

  قسم الصحة
 . المدرسية

خالل العام 
 .الدراسي

  زيادة التعاون
بين المديريات 

ومنظمات 
المجتمع 
 .المحلي

  تعزيز التعاون
بين مديريات 
من أجل تبادل 

 .الخبرات
  زيادة الوعي

واإلحساس 
بالمسؤولية 
 .االجتماعية

  تعزيز ثقافة
العامين نحو 
المشكالت 

 .العامة

 مشاركة تعزيز
المديريات في 
 محافظات غزة
في مهرجانات 
 تكريم أوائل

 .الطلبة

  إقامة المسابقات
المنهجية والالمنهجية 

 .بين الطلبة
 قامة مسابقات ألوائل إ

الطلبة في الثانوية العامة 
 .في المديريات

  قسم العالقات
العامة واالعالم 

 .التربوي 
 

خالل العام 
 .الدراسي

  ارتفاع نسبة
الثانوية العامة 

 .ياتفي المدير 
  زيادة شدة

المنافسة في 
المديريات من 
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  تقديم الهدايا والجوائز
التشجيعية للطلبة 

 .الفائزين
  إقامة احتفاالت لتكريم

الطلبة بوجود أولياء 
 .أمورهم

أجل الحصول 
على المراكز 

 .األولى

ع يتشج
العاملين على 

إكمال 
دراستهم 
 .العليا

  إنشاء صندوق دعم مادي
في المديريات لمساعدة 

 .العاملين

  قسم العالقات
 .العامة

خالل العام 
 .الدراسي

زيادة نسبة 
العاملين الحاصلين 

على الدراسات 
 .العليا

 :دراسات مقترحة

 .واقع المسؤولية االجتماعية في وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة -
دور االنمـــاط القياديــــة فـــي تعزيــــز المســـؤولية االجتماعيــــة لـــدى مــــديري المـــدارس الثانويــــة فــــي  -

 .محافظات غزة
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 : المصادر

 القرآن الكريم. 

 : المراجع العربية

 :ة الكتب العربي:أواًل 

 جمعية عمال المطابع " علم االجتماع التربوي ( "1984)دالل , ماهر ؛ استيتية , براهيم إ
 .ردناأل, عمان  ,التعاونية

 المعهد العالمي للفكر , "القيادة االدارية في االسالم(: "1996)عبد الشافي دمحم , أبو الفضل
 .مصر, القاهرة, سالمياإل

 دار جرير للنشر والتوزيع, ارة المدرسية المعاصرةاالد(: 2006)دمحم نايف , ابو الكشك ,
 .االردن, عمان

 المجموعة العربية  ,القيادة المتميزة الجديدة"قادة المستقبل (: "2009)مدحت  ,بو النصرأ
 .القاهرة ,1ط ,للتدريب والنشر

 نعما ,دار المسيرة للنشر والتوزيع ,مدخل اإلدارة التربوية (:2008)فتحي دمحم  ,أبو ناصر, 
 .األردن

 مكتبة الملك فهد  ,اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات (:2004)هند  ,آل عروان
 .السعودية ,الرياض  ,الوطنية

  دار الفكر  ,األساليب القيادية واإلدارية في المؤسسات التعليمية (:2001)طارق  ,البدري
 .األردن ,عمان ,1ط ,للطباعة والنشر والتوزيع

 قائمة المراجع والمالحق 
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 مصر, مطابع الدارالقيادة االستراتيجية (: 2012)يد س, جاد الرب. 
 دار الصفاء  ,1ط ,إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير(: 2011)إحسان  ,جالب

 .األردن ,عمان ,للنشر والتوزيع
  األردن,عمان, دار البداية ناشرون وموزعون  .إدارة الموارد البشرية (:2012)دمحم  ,الحريري. 
 أساسيات ونظريات ومفاهيم دار الكندي للنشر والتوزيع  :القيادة2004):  )ماهر  ,حسن
 .األردن ,ربدإ

 اإلدارة المدرسية والصفية المتميزة الطريق إلى المدرسة الفعالة(: 2006)سالمة  ,حسين, 
 .األردن ,عمان ,1ط ,دار الفكر ناشرون وموزعون 

 األردن ,عمان ,والتوزيع دار الصفاء للنشر ,منظمة المعرفة (:2010)كاظم خضير  ,حمود. 
 عمان ,دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ,علم النفس العسكري  (:2013)سامي  ,الختاتنة, 

 .األردن
 دار األول  ,إتجاهات حديثة ,اإلدارة واإلشراف التربوي  (:1987)رداح وآخرون  ,الخطيب

 .األردن ,عمان ,للنشر والتوزيع
 فلسطين ,مكتبة القدس ,معامر ,فكر تربوي : (2012)فايز  ,عامر واألسود ,الخطيب. 
 جامعة القدس المفتوحة" المسؤولية المجتمعية(: "2014)مروان وآخرون , درويش. 
  األردن ,عمان ,دار المسيرة ,السلوك التنظيمي ( :2011)زاهد دمحم ,دير. 
 عمان ,مكتبة المجتمع العربي, 1 ط ,المدير المدرسي الناج (: 2006)هادي  ,ربيع, 

 .األردن
 مركز اإلشعاع الفكري للدراسات , أصول علم النفس اإلجتماعي: 2004)    )زاهر  ,زكار

 .فلسطين ,غزة ,والبحوث
 مصر, عالم الكتب القاهرة, "علم النفس االجتماعي(: "2003)حامد عبد السالم , زهران. 
 في األردن  تقويم أداء مديريات التربية والتعليم (:2004)كمال  ,رياض والشناق ,ستراك

 .األردن ,عمان ,دراسات في االدارة االستراتيجية دار وائل للنشر –مهامها االدارية والفنية 
 دار صفاء للنشر والتوزيع( مفاهيم وآفاق)القيادة التربوية  (:2012)راتب سالمة  ,السعود, 

 .األردن ,عمان
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 عمان ,1ط ,للنشر والتوزيع دار المسيرة ,القيادة اإلدارية الفعالة(: 2010)بالل  ,السكارنة, 
 .األردن

 1ط, دارة في التعليم مالم  من الواقع المعاصراستراتيجية اإل( 2001), عرفات ,سليمان ,
 .مصر, القاهرة ,نجلو المصريةمكتبة األ

  دار الفكر, 1, الذكاء الوجداني, أسسه وتطبيقاته وتنميته, ط(2007)السمادوني, السيد ,
 .القاهرة, مصر

 مكتبة جرير ,2ط, صناعة القائد (:2003)  ,فيصل ,بشراحيل, طارق  ,السويدان, 
 .السعودية

 طرق البحث في االدارة, مدخل لبناء المهارات البحثية, دار المريخ (: 2006)سيكاران, أوما
 .للنشر, القاهرة

 غزة ,الجامعة اإلسالمية ,إدارة المؤسسات اإلجتماعية (:2002)وليد شالش  ,شبير, 
 .فلسطين

 مصر, االسكندرية, مبادئ االدارة الدار الجامعية(: 2001)دمحم فريد وآخرون , صحنال. 
 دار صفاء للنشر والتوزيع ,خضرفلسفة التسويق األ (:2010)وآخرون  ,فرحان ,طالب, 

 .األردن ,عمان
 عمان ,ناشرون وموزعون  ,دار البداية ,اإلشراف العام للمدراء (:2011)عمر  ,الطراونة, 

 .األردن
 دار وائل للنشر , االدارة التربوية والسلوك المنظمي(: 2001)هاني عبد الرحمن, طويلال

 .عمان, والتوزيع
 األردن ,عمان ,دار الشروق للنشر ,اإلدارة المدرسية الحديثة (:2005)دمحم  ,عابدين. 
  عمان ,دار وائل للنشر ,2ط, اإلدارة واألعمال (:2008)طاهر  ,الغالبي ,صال  ,العامري, 

 .ردناأل
 دارة (:2000)أيمن , العاني  .األردن ,عمان ,المؤسسة العامة أسس وا 
  القاهرة ,الدار الجامعية ,السلوك التنظيمي (:2001)صالح الدين دمحم  ,عبد الباقي. 
 األسكندرية ,الدار الجامعية ,السلوك الفعال في المنظمات(: 2004)صالح  ,بد الباقيع. 
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 دار  ,1 ط  ,يادة التربوية في إتخاذ القرارات اإلداريةدور الق2010) :   )زيد  ,عبودي
 .األردن ,عمان ,الشروق للنشر والتوزيع

  دار البداية للنشر, 1, القيادة ودورها في العملية اإلدارية, ط(م2007)عبودي, زيد ,
 .عمان,األردن

 جلو مكتبة االن, المسؤولية االجتماعية والشخصية المسالمة(: "1986) سيد دمحم, عثمان
 .مصر, القاهرة, المصرية

 األردن ,عمان,دار المسيرة ,القيادة اإلدارية والتنمية البشرية(: 2008)دمحم حسنين  ,العجمي. 
 عمان,االدارة التربوية المعاصرة دار العكر(: 2001)سامي, عريفج. 
 النشر العلمي  ,مهارات القيادة وصفات القائد (:2005)أحمد عبد المحسن  ,العساف

 .السعودية ,الرياض, 1ط ,بعوالمطا
  دار  ,4ط ,اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي أصولها وتطبيقاتها (:2010)جودت  ,عطوي

 .األردن ,عمان ,الثقافة للنشر والتوزيع
 الخدمة االجتماعية في المجال التعليمي بين النظرة (: 1997 ) ,عبد الكريم, عفيفي

 .هرةالقا, مكتبة جامعة عين شمس, والتطبيق
 األردن ,عمان ,دار اليازوري  ,اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم :2010) )بشير  ,العالق. 
 األردن ,عمان ,دار صفاء للنشر والتوزيع ,1ط ,العمليات اإلدارية ,(2010)ربحي  ,عليان. 
  دار السماح للنشر, القاهرة, مصر1, تنمية المهارات القيادية, ط(2001)عليوه, السيد ,. 
 دار وائل للنشر  ,السلوك التنظيمي في منظمات األعمال(: 2009)محمود  ,انالعمي

 .األردن ,عمان ,والتوزيع
 ر صفاء اد ,إدارة األعمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرة (:2012)فتحي  ,عواد

 .األردن ,عمان ,للنشر
 دار الحامد , 1ط , ةالقيادة والدافعية في اإلدارة التربوي 2006)  :)  ,علي أحمد ,عياصرة

 .األردن ,عمان ,للنشر والتوزيع 
 دار , 1ط, دارة التربويةالقرارات القيادية في اإل(: 2006)هشام , حجازين, علي ,عياصرة

 .األردن, عمان, الحامد للنشر والتوزيع
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 عمان ,1ط ,أثر للنشر والتوزيع ,القيادة الفعالة والقائد الفعال (:2009)دمحم محمود  ,غباين, 
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 : الشبكة العنكبوتيةمواقع : سادساً 

 تم استرجاعه على الرابط التالي بتاريخ , موقع مديرية التربية والتعليم شمال غزة
15/1/2016  http://northgaza.edu.ps/. 

  موقع مديرية التربية والتعليم غرب غزة تم استالجاعه على الرابط التالي بتاريخ
1615/1/20 http://www.dirwest.sch.ps/. 

  15/1/2016موقع مديرية التربية والتعليم شرق غزة تم استرجاعه على الرابط التالي بتاريخ 
http://www.eastgaza.mohe.ps/website/. 

 15/1/2016يرية التربية والتعليم الوسطى تم استرجاعه على الرابط التالي بتاريخ موقع مد 
http://wosta.edu.ps/portal/. 

  15/1/2016موقع مديرية التربية والتعليم خانيونس تم استرجاعه على الرابط التالي بتاريخ 
http://www.khanyounis.mohe.ps/. 

 موقع مديرية التربية والتعليم خانيونس الشرقية تم استرجاعه على الرابط التالي 

 .  http://ekhan.mohe.ps/index.php 15/1/2016 بتاريخ  

 15/1/2016ليم رف  تم استرجاعه على الرابط التالي بتاريخ موقع مديرية التربية والتع 

http://rafah.mohe.ps/web2/. 

 

 

 

 

 

http://northgaza.edu.ps/
http://www.dirwest.sch.ps/
http://www.eastgaza.mohe.ps/website/
http://wosta.edu.ps/portal/
http://www.khanyounis.mohe.ps/
http://ekhan.mohe.ps/index.php
http://rafah.mohe.ps/web2/
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 :قائمة المالحق

 (1)ملحق رقم 

 قائمة بأسماء الّسادة الُمحكمين

 

 المؤسسة االسم الرقم 

 ة والسياسة للدراسات العلياأكاديمية اإلدار دمحم إبراهيم المدهون . د 1

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا دمحم عبد العزيز الجريسي . د 2

 الجامعة اإلسالمية يوسف عبد عطية بحر . د 3

 الجامعة اإلسالمية أيمن أبو سويرح . د 4

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية سامي أبو شمالة . د 5

 لكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةا دمحم سالم . د 6

 جامعة فلسطين ياسر أبو مصطفى . د 7

 وزارة التربية والتعليم صالح حمودة . د 8

 وزارة التربية والتعليم إسماعيل أبو جراد . د 9

 وزارة التربية والتعليم ماجد أبو سالمة . د 10

 جامعة األمة رأفت الهور . د 11

 تلفزيون فلسطين  أمين عمر خليل عمر. د 12
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 (:2)ملحق رقم 

  : االستبانة بصورتها النهائية

            

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 بالمشاركة مع جامعة األقصى

 برنامج الماجستير في القيادة واإلدارة 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ــة/المحترم......................................... .................خت الكريمةاأل/األخ الكريم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 تحية طيبة وبعد،

 

 تعبئة استبانة لبحث الماجستير : الموضوع

 : بإعداد دراسة بعنوان الباحث نضال مصطفى اسماعيل الشافعييقوم 

في مديريات التربية والتعليم دور االنماط القيادية في تعزيز المسؤولية االجتماعية "

  "بمحافظات غزة 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على  نبيل عبد شعبان اللوح/ الدكتوروالتي يشرف عليها 

درجة الماجستير في القيادة واإلدارة، لذا نرجو التكرم من سيادتكم المساعدة في إتمام هذه 

ها االستبانة المرفقة، علماً بأن نتائج هذه الدراسة عن طريق اإلجابة على األسئلة التي تتضمن

 .الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

 وتقبلوا بقبول فائق االحترام والتقدير والشكر على المساعدة ،،،

 

 الباحث

 نضال مصطفى الشافعي 
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 : على اإلجابة الصحيحة( √)ضع عالمة 

 : البيانات الشخصية: الجزء األول
 

 : االنماط القيادية: الجزء الثاني

 بدائل اإلجابة 

ـــ
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ـــ
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ـــ
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نمط القائد الديمقراطي في المديريةمدى توفر     
      .يشارك القائد اإلداري المرؤوسين في المناسبات االجتماعية  .1

      .يساعد العاملين في تطوير قدراتهم  .2

      .عة المتعلقة بالعمليسعى لتلبية احتياجات المجمو  .3

      .يتيح القائد مجاالً للتفكير والمبادأة لمرؤوسيه  .4

      .يستعين بوجهات نظر العاملين في بعض القرارات  .5

      .يراعي قدرات العاملين عند توزيع الواجبات عليهم  .6

      .يشارك العاملين في التخطيط للعمل  .7

      .يحرص على تنسيق جهود العاملين  .8

      . يستخدم عبارات الثناء والمدح إلشباع الحاجات النفسية العاملين  .9

      .يشجع المنافسة وطرح أفكار لمناقشتها  .11

      .يتبنى االقتراحات الهادفة التي يطرحها العاملون  .11

      .ير الذي يقترحه العاملون في أسلوب العملييتقبل التغ  .12

      .ة للعملالدافعي ينمي لدى العاملين  .13

      .يرفع من الروح المعنوية والشعور بالثقة بين العاملين  .14

 أنثى)(   ذكر)(  الجنس

 30أقل من )(  العمر

 .سنة

 .سنة فأكثر 51)(  سنة 41 – 50)(  سنة 30- 40)( 

المؤهل 
 العلمي

 ( ماجستير، دكتوراه)دراسات عليا )(   بكالوريوس)(   دبلوم متوسط)( 

المسمى 
 الوظيفي

مدير )( 
 تعليم

نائب مدير )( 
 تعليم

رئيس )( 
 قسم

 

رئيس )( 
 شعبة

إداري )( 
 محاسب /
 

)(  مرشد)( 
 مشرف 

عدد سنوات 
 الخدمة

أقل من )( 
 سنوات5

 سنة فأكثر 16)(  سنة 11 – 15)(  سنوات 5- 10)( 

المنطقة 
 التعليمية 

 غرب )(  شمال غزة)( 
 غزة 

 شرق)( 
 غزة 

 )(
 الوسطى

 خانيونس)(  خانيونس)( 
 الشرقية  

 رفح)( 
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نمط القائد األوتوقراطي في المديريةمدى توفر   

      .املينيعتمد القائد أسلوب األمر والنهي في تعامله مع الع  .1

      .يحرص أن يكون المتحدث الرسمي باسم العاملين  .2

      .يعتبر المناقشة مضيعة للوقت  .3

      .يعتبر نفسه مركز اتخاذ القرارات  .4

      .يستخدم الشدة والحزم في معاملته مع العاملين  .5

      .ينسب النجاح لجهوده  .6

      .يستخدم أسلوب التهديد بالعقاب عند الخطأ  .7

      .يُلزم العاملين بتطبيق تعليماته بحذافيرها  .8

      .يتولى حل المشكالت ودراستها بنفسه للبت فيها  .9

      .يوزع الواجبات على العاملين دون مراعاة لقدراتهم  .11

      .يضع خطة العمل وكيفية تنفيذها  .11

      .يتردد في إعطاء أي نوع من الحريات للعاملين  .12

      .عاملين بالكسل والهروب من المسئوليةيتهم ال  .13

      .يُغفل أهمية ميول العاملين واتجاهاتهم  .14

 مدى توفر نمط القائد الترسلي في المديرية 

      .يعطي القائد حرية التصرف للعاملين  .1

      .يتردد في اتخاذ القرارات  .2

      .يتساهل كثيراً مع العاملين المقصرين في العمل  .3

      .تجنب التدخل في النزاعات التي تحدث بين العامليني  .4

      .يتهرب من مواجهة مشكالت العمل  .5

      .يوافق على األساليب التي يختارها العاملون إلنجاز أعمالهم  .6

يهدر الوقت في أنشطة اجتماعية مختلفة أثناء وقت الدوام   .7
 .الرسمي

     

      .ن وتصرفاتهميتردد كثيراً في ضبط سلوك العاملي  .8

      .العمل يسمح للعاملين بتحديد مدى تقدمهم في انجاز  .9

      .يتسبب غيابه في إعاقة العمل  .11

      .يتأثر عادةً برغبات العاملين  .11

      .يترك للعاملين الواجبات التي تناسب قدراتهم  .12

      .ينحصر دوره في تقديم مصادر داعمة للعاملين فقط  .13

      .لى العاملين كلياً في تحقيق األهداف دون توجيه منهيعتمد ع  .14
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 : المسؤولية االجتماعية: الجزء الثالث

 بدائل اإلجابة 
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      .تشارك المديرية في مهرجانات تكريم أوائل الطلبة  .1

      .ى المديرية الطلبة ذوي االحتياجات الخاصةترع  .2

      .تحيي المديرية المناسبات الوطنية المختلفة  .3

      .تُقيم المديرية الرحالت الترفيهية للعاملين  .4

      .تنمي المديرية السلوك االخالقي للطلبة  .5

      .تتعاون المديرية مع منظمات المجتمع المدني في مكافحة التلوث  .6

توفر المديرية المنشورات والمجالت الدورية للطلبة لتعزيز   .7
  .المواطنة وحب الوطن

     

      .تُقيم المديرية دورات قيادية للطلبة  .8

توعز المديرية للمدارس بإقامة دورات للطلبة فيما يخص الدفاع   .9
 .المدني واالخالء

     

التدخين والمواد تحرص المديرية على اقامة الندوات التثقيفية مثل   .11
 .المخدرة

     

      .توفر المديرية االحتياجات الالزمة لمختبرات المدرسة المختلفة  .11

      .تزود المديرية المدارس بالمياه الصالحة للشرب  .12

      .تتعاون المديرية مع البلدية في حمالت النظافة العامة في المجتمع  .13

مختلفة لتعزيز مفهوم تتواصل المديرية مع وسائل االعالم ال  .14
 .المسؤولية االجتماعية

     

      .تعمل المديرية على التواصل بين العاملين في المديريات االخرى  .15

      .تشجع المديرية العاملين على إكمال دراستهم العليا  .16

      .تقوم المديرية بإعفاء بعض الطلبة من الرسوم المدرسية  .17

      .ة في المعاملة بين العاملينتعمل المديرية على المساوا  .18

      .تساهم المديرية في تحقيق التكافل االجتماعي بين شرائح المجتمع  .19

تقوم المديرية باإليعاز للمدارس بضرورة غرس القيم االجتماعية   .21
 .لدى الطلبة مثل العدل والصدق واالمانة
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 :كتاب تسهيل مهمة باحث(: 3)ملحق رقم 
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