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 الملخص

 رقاء فيفي محافظة الز لدى مديري المدارسدرجة ممارسة القياده الموزعه الكشف عن  ت الدراسة إلىهدف

لى ععتماد باإلالمنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسه ت الباحثة استخدم . لتحقيق أهداف الدراسةاألردن

تي تضم وال (Chen,2007استخدمت الدراسة استبانه جاهزه من دراسة شين) االستبانة كأداة للدراسة، حيث

 ،الموزعه لقيادهامجال استيعاب ممارسة ، والمجال التشاركيثالث مجاالت أساسية متعلقة بالقيادة الموزعة هي؛ 

ن أس عملهم رعلى  المدارس في محافظة الزرقاء والذين مجتمع الدراسه من كافة مديري والمجال التعاوني. تكوَّ

 20لعينة  من اتكونت ه فقد اختيرت  بالطريقة المتيسره، حيث . أما عينة الدراس2011/2012في العام الدراسي 

ء للمجال لمدراادرجة ممارسة . توصلت الدراسة إلى أنَّ لمين العاملين في مدارس محافظة الزرقاءعمعلم من الم

دى للموزعه اجميع مجاالت درجة ممارسة القياده ، حيث كانت جاءت مرتفعةاستيعاب ممارسة القياده الموزعه 

 عهاده الموزة القيمجال استيعاب ممارس. كما توصلت إلى أنَّ ينة الدراسه مرتفعه طبقا للمحك الذي تم اعتمادهع

صميم تإلى  أوصت الدراسة بالحاجةحصل على أعلى درجة ممارسة، يليه المجال التشاركي فالمجال التعاوني. 

كل لموزعه بشاده اعلومات الالزمة لممارسة القيانشطه ودورات تدريبية تهدف إلى تزويد المدراء بالمهارات والم

ية عرهم بأهمة تُشتعزيز التفاعل والتعاون بين المعلمين والمدراء من خالل منح المعلمين صالحيات معين، وافضل

 .دورهم في العملية التعليمية

 .: ممارسة، القيادة، الموزعة، مدراء المدارسالكلمات المفتاحية

 

 

 

 المقدمة

ساهم التقدم العلمي والتكنولوجي في زيادة حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات التعليمية لمواكبة التغيرات 

والتطورات المستمرة، فاستلزمت هذه التغييرات وجود إدارة مدرسية قوية قادرة على مواجهة هذه التحديات 

( 2010)العرابيد أجزاءها بكفاءة وفعالية. أشار بنجاح، وقادرة على إدارة المؤسسة التعليمية بمختلف أقسامها و

ح المجتمعات اإلنسانية، والتي يُمكن من خاللها تطبيق الخطط نجااإلدارة المدرسية تُعتبر من أهم مقومات إلى أنَّ 

نجاح المؤسسات التعليمية في تحقيق  أنَّ ( 2014)أبوحسب هللا االستراتيجية وترجمتها إلى واقع ملموس. كما بيَّن 
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الذي يضمن نجاح العملية التعليمية، والركيزة التي يُمكن التي تُعتبر األساس  بقيادتهاأهدافها مرتبط بشكل أساسي 

 من خاللها توجيه مختلف األقسام نحو تحقيق األهداف المطلوبة. 

ع األومن يُمعن النظر في التجربة األردنية في مجال القيادة التر موضوع نح هذا المردني بوية يستنتج أنَّ المشر ِّ

نه من أداء وظ المستوى بيفته اإلهتمام الكبير، حيث أعطى المدير المدرسي العديد من الصالحيات التي تُمك ِّ

الزكي وحماد أكد و(. 2012عجوة، مة التعليمية األردنية )ووالكفاءة المطلوبة، األمر الذي ساهم في تطوير المنظ

لتي هداف اودرجة قدرة المدرسة على تحقيق األ على وجود عالقة واضحة بين نمط القيادة المستخدم (2011)

ية اط القياداألنم اكساب مدراء المدارس علىتسعى لها، األمر الذي حفَّز صانعي القرار في المؤسسات التعليمية 

 (. 2012التي يُمكن من خاللها دفع المؤسسات التعليمية نحو أعلى درجات التفوق والتميز )عجوة، 

م ينتج عنها اآلثار أنَّ األنماط القيادية التقليدية ل( Leithwood et al., 2007) ليثوود من ناحية أخرى بيَّن

ة ماط قياديور أنأن تًسهم في تحسين المخرجات التعليمية، األمر الذي نتج عنه ظه فروضمااليجابية التي من ال

 نيبية والعاليعقوات ، حيث أشارمن شأنها أن تُحدث األثر االيجابي الملموس على مستوى العملية التعليميةجديدة 

 ( إلى أنَّ نمط القيادة الموزعة يُعتبر من أهم هذه األنماط القيادية.2015)

منحهم يلمين مما للمع يقوم مبدأ نمط القيادة الموزعة على قيام مدير المدرسة بتوزيع مجموعة من األدوار القيادية

 ليوزتلراسة وأشارت د(. 2010إمكانية المشاركة في صنع القرار وتحسين مستوى المؤسسة التعليمية )الشثري، 

(Lizottle, 2013إلى األهمية التي تكتسبها القيادة ال )حملها ء التي يتن األعباموزعة، حيث تُعتبر وسيلة للتقليل م

ق إلى تحقي يؤدي مدير المدرسة، كما أنها تُسهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين أعضاء الهيئة التدريسية مما

بية بين ( إلى وجود عالقة ايجاJacobs, 2010وتوصلت دراسة جاكوبس )األهداف المطلوب بأقل جهد ممكن. 

 مارسة القيادة الموزعة ومستوى التزام المعلمين.درجة م

مع  لياتلمسؤوإال أنَّ دراسات أخرى أكَّدت على ضعف مستوى مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات ومشاركة ا

لشثري، اد عليه )وتؤك اإلدارة المدرسية نتيجةً لغياب تطبيق األنماط القيادية الديمقراطية التي تعزز هذا الجانب

ار هذه انتش أنَّ ( 2015)أبو رز (، فقد بين 2017، العبادي ؛2015أبو رز، ؛ 2011الزكي وحماد، ؛ 2010

ُ  التي مشاركة أفكارهم االيجابيةاألنماط التقليدية يحد من حرية المعلمين في التعبير عن آرائهم و  رسم سهم فيت

 لوب إدارية كأسق نمط القيادة الموزعصورة ايجابية عن مستقبل المدرسة. وبالتالي؛ وانطالقاً من أهمية تطبي

تي لفعالة الايادة األنماط الق معاصر في المؤسسات التعليمية، وإستجابةً للتغيرات المستمرة التي تتطلب تطبيق

 ُ دراسة تي السهم في تطوير األداء المدرسي وتعزز مشاركة المعلمين في تحسين كفاءة مخرجات التعليم؛ تأت

 ردن. في األ في محافظة الزرقاء درجة ممارسة القياده الموزعه لدى مديري المدارسالحالية بهدف الكشف عن 

 مشكلة البحث 

لعديد اي ضخم المجتمعات وما صاحبها من انفجار معرف التي تشهدهالقد نتج عن التغيرات والتطورات الواسعة 

وآخرون  يعقوبيةالأكد  حيثطلوبة، لتحقيق األهداف الممن التحديات التي تستوجب التعامل معها بكفاءة ومهارة 

ايجابي  من أثر على ضرور انتهاج نمط القيادة الموزعة وتشجيع تطبيقه في المؤسسات التعليمية لما له( 2015)

من المديرين  إلى وجود عدد قليل( 2014أبوحسب هللا )تعزيز الروح المعنوية للمعلمين، وتوصل  علىال وفعَّ 

توصيات لجابةً ئده االيجابية والمتعددة. من هنا، واستالقيادي على الرغم من فواالذين يمارسون هذا النمط 

 ستوى درجةمحديد الدراسات السابقة في اجراء المزيد من الدراسات الحديثة المتعلقة بنمط القيادة الموزعة وت

حالية إلى اسة ال(؛ تسعى الدر2015؛ اليعقوبية وآخرون، 2015عبد هللا، تطبيقها من قبل مديري المدارس )

خص تتل ث. حيفي محافظة الزرقاء في األردن درجة ممارسة القياده الموزعه لدى مديري المدارسالكشف عن 

 ركي، مجالالتشا )المجال القياده الموزعهما درجة ممارسة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي التالي: 

 ؟ردني األففي محافظة الزرقاء  لدى مديري المدارس استيعاب ممارسة القيادة الموزعة، المجال التعاوني(

 أهمية البحث



 
. بصورة موزعةناقشته؛ وهو نمط القيادة التستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تسعى لم

ن ام واسع مة واهتمالمدرسية من أهم مواضيع العلوم اإلدارية التي تنال عناية كبير القيادةيُعتبر موضوع عامة 

جوهر مدرسية تُعتبر ال القيادة( أنَّ 2014) أبوحسب هللاقبل الباحثين واألكاديميين من مختلف الدول، فقد بيَّن 

العبادي د ة، كما أكَّ منشودق األهداف الالعملية التعليمية، فاإلدارة الفعالة والديناميكية تُعتبر وسيلة فعالة لتحقي

مات اح التنظيي يُمكن من خالله تحديد مدى مستوى نجالتربوية تُمثل المقياس الذ القيادةأنَّ على ( 2017)

ا النمط القيادي أنَّ هذ (2015) ت اليعقوبية والعانيوعلى مستوى القيادة الموزعة بشكل خاص؛ بيَّناإلدارية. 

ز مما يُعز ِّ  المهاموفي المسؤوليات ر أحد أهم األنماط القيادية الرتكازها بشكل أساسي على مبدأ المشاركة يُعتب

وأضاف  لوبة.والمدراء، ويُسهم بالضرورة في تحقيق األهداف المط والطالب التعاون والتفاعل بين المعلمين

م لمختلف العا2011الزكي وحماد ) بيق ساوية لتطفرصاً مت ملين في المؤسسات التعليمية( أنَّ القيادة الموزعة تُقد ِّ

 المهمات القيادية وبالتالي مضاعفة فرص تحقيق األهداف التعليمية المحددة. 

 من ناحية أخرى يُمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل ما يلي: 

 بشكل ألردنامن المأمول أن تفيد نتائج الدراسة الحالية مدراء المدراس وجميع العاملين في مدارس  .1

 موزعة. دة الخاص والمدارس العربية بشكل عام بحيث تُثير اهتمامهم بأهمية وفوائد تطبيق نمط القيا

طرق ب تعلقيفيما من المتوقع أن تُسهم نتائج الدراسة الحالية في رفع مستوى كفاءة مدراء المدارس  .2

 تطبيق مبادئ نمط القيادة الموزعة. 

تعليم في ة واللدراسة الحالية في تحفيز صانعي القرار في وزارة التربيمن المتوقع أن تُسهم نتائج ا .3

سس تهم بأتزويد مدراء المدارس بالدورات والبرامج التدريبية التي تزيد من مستوى معرفباألردن 

 ومبادئ تطبيق القيادة الموزعة وآثارها االيجابية على مستوى المنظمة التعليمية. 

فيد تا أن تُعتبر الدراسة الحالية اضافة علمية حديثة على موضوع القيادة الموزعة التي من شأنه .4

 الدراسات المستقبلية وتُشكل مرجع علمي حديث يُستدل به. 

تستهدف  موزعةمن المتوقع أن تمهد الدراسة الحالية الطريق إلجراء دراسات أخرى متعلقة بالقيادة ال .5

 تؤكد أو تنفي النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية.  فئة أخرى أو عينة أكبر

 إلطار النظريا

 القيادة الموزعة 

 مفهوم القيادة الموزعة -

أشكال القيادة مقارنة ب بيراً على الرغم من أنَّ مصطلح القيادة الموزعة ليس بالمفهوم الجديد؛ إال أنها تنال اهتماماً ك

ف تُ اضر. األخرى وخاصة في ظل التطورات والتغيرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع العربي في الوقت الح عرَّ

ُ المسؤوليات والمهام.  مشاركة أعضاء المنظمة فيالقيادة الموزعة بأنها  فها خليفة )وت ( بأنها أسلوب 2013عرَّ

ليها عترتب قيادي يستند على منح المعلمين مجموعة من األدورا التي تتناسب مع امكاناتهم ومؤهالتهم، وي

فها  ج التعاون ( بأنها نتا2010)الشثري مشاركة المعلمين في صنع القرار وتحقيق أهداف المدرسة. ويُعر ِّ

 ك بين موظفين المنظومة التعليمية. والتشار

( القيادة الموزعة بأنها تُمثل عامل أساسي مؤثر في العملية التعليمية وقادرة على 2012عجوة ) يصفكما 

أن   (2011الزكي وحماد ) بيَّنمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية وتطوير األداء بصورة ملحوظة. 

للقيادة الموزعة، حيث ترتكز على تعزيز العالقات وتبادل األفكار. وأضاف  السمة الممي ِّزةالعمل الجماعي يُعتبر 

فراد المتواجدين في داخل االستفادة من قدرات األأنَّ هدف القيادة الموزعة هو  (Gronn, 2008)جرون 

من األعضاء الذين المدرسة، فهي ال تقتصر على نمط واحد محدد، وإنما تحدث من خالل التفاعل بين مجموعة 

ن في تبادل األفكار وحل المشكالت، بالتالي نتاج القيادة الموزعة هو حصيلة التفاعل بين النقاش يتشاركو

( على أنَّ مفهوم القيادة الموزعة يتضمن ممارسة مختلف أعضاء الهيئة 2017) العبادي ويؤكدوالتحاور. 



 
ة التي توجه لهم بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية. التدريسية لمجموعة من األدوار الرسمية وغير الرسمي

 (. Spillane, 2006الشكل التالي يوضح مفهوم القيادة الموزعة بحسب وجهة نظر سبيلين )

 

 (Spillane, 2006: مفهوم القيادة الموزعة بحسب وجهة نظر سبيلين )1 رسم توضيحي

  القيادةى أنَّ على الرغم من تعدد التعريفات التي ُمنحت للقيادة الموزعة؛ إال أن هذه التعريفات أجمعت عل

مية دوار رسأاشراك المعلمين في صنع القرار وتنفيذ المهمات من خالل توجيه هي نمط قيادي يتضمن الموزعة 

المدرسة  مدير العبء على ويُسهم في تخفيفوغير رسمية لهم، وهذا يؤكد على مبدأ تقاسم المسؤوليات وتشاركها 

ز من مستوى انتماء المعلم للمؤسسة التعليمية باعتباره مشارك َّال ويُعز ِّ  . رفي صنع القرا فعا

 مبادئ القيادة الموزعة -

رتكز عليها مفهوم ( وجود العديد من المبادئ التي ي2011تتعدد مبادئ القيادة الموزعة، فقد بين الزكي وحماد )

 القيادة الموزعة، من أهمها: 

 مشاركة المعلمين في عملية صنع القرار.  .1

 التشارك بالمسؤوليات.  .2

 حق المعلمين في تطوير خبراتهم ومهاراتهم. .3

 توفير جو مناسب للتفاعل واالبداع.  .4

 العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد.  .5

 ( مجموعة أخرى من المبادئ، والتي تتضمن: Miller, 2016كما أضاف ميلر )

 تطوير قدرات ومهارات المعلمين.  .1

 من المهمات واألدوار لهم.  تعزيز المسؤولية لدى المعلمين من خالل توكيل مجموعة .2

 توى اتقان العمل. رفع مس .3

 اشراك العديد من الفئات في صنع القرار.  .4



 
التواصل بين  ( على أنَّ أحد أهم مبادئ القيادة الموزعة هي تعزيزGrenda, 2011من جانب آخر أكد جريندا )

ف . كما أضاطلويةالمدراء والمعلمين، األمر الذي يؤدي إلى تضافر الجهود وتعاونها من أجل تحقيق األهداف الم

ما يؤدي معمال، ونتائج األ ( أنَّ القيادة الموزعة تُسهم في اطالع الجميع على المعلوماتPickup, 2010بيكب )

 لتحسين األداء. إلى تحفيز المعلمين 

 أهمية القيادة الموزعة -

ة، يميمات التعل( أهمية القيادة الموزعة في التصدي للتحديات والصعوبات التي تواجه المنظ2012وضَّح عجوة )

تحسين وماعي فالقيادة الموزعة تسعى إلى توزيع المهام والتشارك بالمسؤوليات واألدوار لتعزيز العمل الج

وير األداء بأنَّ قدرة القيادة الموزعة على تحسين وتط( Grenda, 2011جريندا )مستوى األداء، حيث جادل 

 ة التعليمية. يعتمد بالضرورة على درجة ممارسة نمط القيادة الموزعة في المؤسس

تتجلى أهمية القيادة الموزعة في أنها تُعتبر بمثابة استجابة للضغوطات المتزايدة التي تشهدها المدارس، والتي 

 ,.Wenger et alاستلزمت البحث عن أدوار جديدة قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات المعلمين والطلبة )

والمرونة في التعامل  القيادة الموزعة تستند على التعاون والمشاركة( أنَّ Harris, 2007(. وبين هاريس )2002

 في أداء المعلمين والطلبة. ، وقد أثبتت فعاليتها في احداث تغييرات ايجابية وفعالة بين األطراف

 في طرق التدريس بأنَّ القيادة الموزعة تدفع المعلمين إلى التنويع( Moyo, 2010من ناحية أخرى بيَّن مويو )

ين عر المعلمة تُشمن أجل تحسين النتائج التعليمية وتحسين مستوى التحصيل األكاديمي للطلبة، فالقيادة الموزع

ما أنَّ كلحديثة. لبات اوتحف ِّزهم على تحسين وتطوير أدائهم ليتوافق مع المتط بأهمية أدوارهم في البيئة التعليمية

ز ثقة الطال تطبيق والب آراء الط ب بأنفسهم من خالل االستماع إلىهذا األثر االيجابي من شأنه أن يُعز ِّ

 واستثمار طاقاتهم اإلبداعية.  همحاترمقت

لمدرسة، دير اممختلف عناصر العملية التعليمية، فهي تخفف العبء على  ءلتالي القيادة الموزعة تؤثر بأدابا

ُ ديثة حوتحفز المعلم نحو العمل واالجتهاد، وتؤثر في مستوى الطلبة من خالل اتباع أساليب تعليمية  ناسب ت

 ستحقوني ية التاحتياجات الطلبة، فتُسهم القيادة الموزعة في احداث جو مناسب للتعليم، ومنح المعلمين الثق

 للمشاركة في صنع القرار وتحسين أداء المنظومة التعليمية. 

 الموزعة القيادةمجاالت  -

 ( إلى وجود أربعة مجاالت أساسية للقيادة الموزعة،والتي تتضمن: Gordon, 2010أشار جوردن )

، والذي حقيقهالرؤية والرسالة واألهداف: الرؤية تتضمن الطموح الذي تسعى المؤسسة التعليمية إلى ت .1

لرسالة .  وامن خالله يسهل على المدير تحديد األدوار والمسؤوليات المطلوب توزيعها على المعلمين

 ة. لمؤسسأهداف اتتضمن األسلوب الذي يجب انتهاجه لتحقيق األهداف المطلوبة، وعليها يتم تحديد 

ث أنَّ ن، حيالمسؤولية التشاركية: وهي تتمثل بشكل أساسي بالتشارك والتعاون بين المدير والمعلمي .2

علمين ك المنجاح القيادة الموزعة مستند بشكل أساسي على وضوح األدوار التي من المفترض أن يتشار

ن ودة بيفات والفروقات الموجتنفيذها. كما يجب على المدير أن يُدرك حجم االختال فيوالمدراء 

 التي تناسبهم.  المعلمين من أجل منحهم األدوار والمسؤوليات

افها ة وأهدتكتسب ثقافة المدرسة أهمية كبيرة كونها تؤثر في كل من رؤوية المدرسثقافة المدرسة:  .3

 ة المحيطةلبيئا حيث يجب أن تتناسب ثقافة المدرسة مع العادات والتقاليد السائدة فيالمرجو تحقيقها. 

 من أجل ضمان تكامل األعمال واألنشطة. 

ن مدير تطلب متوهي تعني األعمال التي ينفذها مدير المدرسة والمعلمين، والتي الممارسات القيادية:  .4

 المدرسة توجيه المعلمين وارشادهم نحو اهم الممارسات القيادية التي يجب معرفتها.

 مدير المدرسة والقيادة الموزعة 



 
القطاع  ضمنها في العديد من القطاعات، ومن -باعتبارها أحد أنواع القيادة الحديثة–تؤثر القيادة الموزعة 

معلم كة بين الالمشارتحسين كفاءة العملية التعليمية، وزادت من حجم التعاون والتعليمي، حيث أثبتت فعاليتها في 

 .التهممعلمين بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهوالمدير، فهي ترتكز على توزيع المهمات واألدوار على ال

هو فتعليمية؛ اف السؤول عن إدارة المؤسسة التعليمية، وهو المسؤول عن تحقيق األهدوباعتبار مدير المدرسة الم 

 ت ومهاراتقدرا المسؤول بالتأكيد عن توزيع هذه األدوار والمهمات بالصورة المناسبة، وهذا يتطلب منه معرفة

 (. 2006تلفة لتحقيق األهداف التعليمية بالصورة المطلوبة )ربيع،المعلمين المخ

زية تزيد من كرالقيادة الم بالتالي القيادة الموزعة ال تُقل ِّل من أهمية ودور المدير المدرسي؛ بل على العكس تماماً،

 تهمبين قدرا مييزلتأهمية دور المدير المدرسي، فهو المسؤول عن توزيع الـمهمات بين المعلمين، وهو المطالب با

ز نشاط وتركدف الفالقيادة المركزية تسته ومهاراتهم لمنح كل معلم المهارة التي تتناسب مع قدراته ومؤهالته،

 (. 2014أبوحسب هللا، ) عليه أكثر من تركيزها على األدوار

قيادة نمط الالتعرف على درجة ممارسة مديري المدارس لأجريت العديد من الدراسات السابقة التي هدفت إلى 

ارسة ( دارسه هدفت الى التعرف على درجة ممSpillane,2005)أجرى سبيلين  فقدالموزعة في المدارس، 

لموزعة اقيادة توصلت الدراسة إلى أنَّ مدراء المدارس يطبقون ممارسات ال. مديري المدارس للقياده الموزعه

 التابعين،ولقادة ممارسة القيادة الموزعة ليست شيء يقدم للتابعين فقط؛ بل هي تفاعل بين ابدرجة عالية، وان 

 وهي وظيفه تمارس بين طرفين او أكثر. 

سية الموزعة ( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة المدر2015كما أجرت اليعقوبية والعاني )

لدرجة، هذه ا حيث اعتمدت الدراسة على أربعة محاور أساسية لقياسفي مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، 

أنَّ  ة إلىوهي؛ صنع القرارات، وتفويض السلطة، واألنشطة المدرسية، والشراكة المجتمعية. توصلت الدراس

اكة الشر ت بالنسبة لألنشطة المدرسية، في حين كان أدناها في محورنأكثر ممارسات القيادة الموزعة كا

دى مديري ( التي هدفت إلى تحديد درجة ممارسة القيادة الموزعة ل2017أما دراسة العبادي )المجتمعية. 

ان توصلت إلى أنَّ نمط . متوسطة بدرجة القايدة الموزعة مطبق المدارس في المدارس الثانوية في العاصمة عمَّ

محافظة غزة ب( إلى أنَّ درجة ممارسة مدريري المدارس االبتدائية 2014في حين توصلت دراسة أبوحسب هللا )

ذي توصل بأنَّ ( ال2015نظر المعلمين كانت بدرجة كبيرة، حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو رز ) من وجهة

 بيرة. كدرجة وجهة نظر المعلمين جاءت ب درجة ممارسة مديرير المدارس الثانوي في غزة للقيادة الموزعة من

 

  منهجية الدراسة واجراءاتها

  منهج الدراسة 

تم  فقد الموزعه لدى مديري المدارس،لما كان الهدف من الدراسه هو التعرف على درجة ممارسة القياده 

الل خك من استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسه كونه المنهج المناسب في هذه الدراسه، وذل

نة أفراد عي جاباتاستخدام اإلحصاء التحليلي المتمثل في التوصل إلى النتائج المتعلقه بالفروق بين متوسطات إ

 الدراسه.

  مجتمع وعينة الدراسة 

لدراسي العام افة مديري  المدارس في محافظة الزرقاء والذين على رأس عملهم في يتكون مجتمع الدراسه من كا

لم من المهلمين مع 20. أما عينة الدراسه فقد اختيرت  بالطريقة المتيسره، حيث تكونت العينة  من 2011/2012

 ا. راته( يبين وصف لخصائص عينه الدراسه حسب متغي1العاملين في مدارس محافظة الزرقاء. الجدول )



 
 : وصف لخصائص عينه الدراسه حسب متغيراتها1جدول 

 النسبه المئويه التكرار الفئات المتغير

  - ذكر الجنس

 %100 20 أنثى

 %40 8 بكالوريوس المؤهل العلمي

 %30 6 دبلوم عالي

 %30 6 ماجستير

 

 سنوات الخبره

  100% 

 %30 6 سنوات5-1

 %25 5 سنوات10-5

 %45 9 فاكثر10

  100% 

  - أساسي نوع المدرسه

 %100 20 ثانوي

 %100 20 شارك ICDLدورات 

  - لم يشارك

 %5 1 30-25 العمر

35-30 10 50% 

 %45 9 فاكثر 40

  100% 

 %25 5 شريعه التخصص

 %75 15 معلم صف

   100% 

 

 اداة الدراسه 

راسة داالستبانة لتحقيق أهداف الدراسة، حيث استخدمت الدراسة استبانه جاهزه من تم االعتماد على 

 . تتألف االستبانه من االقسام التاليه:(Chen,2007شين)

 متغيرات الدراسة. يحتوي على  القسم االول: -

 يحتوي على ثالث مجاالت وهي: القسم الثاني: -

 فقره. 15ويتكون من  المجال التشاركي .أ

 فقره. 11ممارسة القياده الموزعه ويتكون من مجال استيعاب .ب

  فقره.13المجال التعاوني ويتكون من  .ت

ات، موافق درج 5تحددت االجابه على كل فقره من فقرات االستبانه وفق سلم ليكرت )موافق بشده وتقابلها 

قابلها درجه وتدرجات، غير موافق وتقابلها درجتان، غير موافق بشده  3درجات، محايد وتقابلها  4وتقابلها 

 واحده(. 

 نقاط القطع للفقرات:

طه، تم تصنيف درجة ممارسة القياده الموزعه لدى مديري المدارس إلى ثالث مستويات )منخفضه، متوس

 مرتفعه(، حيث تم حساب متوسط إجابات أفراد العينه لكل فقره على النحو التالي:

 للبدائل/عدد المستويات.الحد األدنى -طول الفئه = الحد األعلى للبدائل

 1.33=  1/3-5طول الفئه = 

 وعلى ذلك فقد تم تقسيم المستويات حسب االعتبارات التاليه:



 
 مستوى منخفض من الممارسه للقياده الموزعه. )1-2.33يعد الوسط الحسابي الذي يقع بين )-

 ياده الموزعه.( مستوى متوسط من الممارسه للق2.34-3.67يعد الوسط الحسابي الذي يقع بين)-

 ( مستوى مرتفع من الممارسه للقياده الموزعه.3.68-5يعد الوسط الحسابي والذي يقع بين )-

 

و  ( والتي اعتمدته من دراسة جيمسChen,2007أما صدق و ثبات االداه فقد جاء وفقا لدراسة شين )

خالل الحقائق  حيث جاء صدق األداة من ( .James M. Kouzes and Barry Z. Posner,2003باري)

 ها تم عرض، وفيالمبنيه التي دعمتها العديد من الدراسات والمواقف، فقد اعتمدت الدراسه طريقة صدق المحتوى

م لمعرفة مدى مناسبة11االداه على مجموعه من المحكمين من ذوي االختصاص بلغ عددهم ) الفقرات  ( محك ِّ

ت التي مالحظاوضوح وسالمة لغتها. تم االستفادة من اللموضوع البحث وانتماء كل فقره لمجالها، وكذلك مدى 

 تم الحصول عليها. 

عامل لى قيمة مصلت عحبالنسبه لثبات االداه فقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامل ثبات االداه، حيث 

( ما يدل على 0.60)فوقألفا لكل بعد من أبعاد االستبانه ولالستبانه ككل، وقد بلغ معامل الثبات لالستبانه ككل 

 (.Chen,2007ثبات واستقرار فقرات االداه بشكل جيد طبقا لدراسة شين )

 

 نتائج الدراسة

 ؟ما درجة ممارسة القياده الموزعه لدى مديري المدارس: نتائج سؤال الدراسة

لمتمثله اثالث اللالجابه عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحراف المعياري لمجاالت الدراسه 

لمدرسه. دير امبالمجال التشاركي، ومجال استيعاب ممارسة القياده الموزعه، والمجال التعاوني من وجهة نظر 

 .( يوضح ذلك2) والجدول رقم

القياده الموزعه : المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعياريه إلجابات افراد العينه عن درجة ممارسة 2جدول 

 لدى مديري المدارس من وجهة نظرهم

 المستوى حسب المتوسط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت

 متوسط 0,46 3.55 المجال التشاركي

المجال استيعاب ممارسة 

 القياده الموزعه

 مرتفع 1,28 3,91

 متوسط 1,40 3,41 المجال التعاوني

 

بقا طرتفعه مجميع مجاالت درجة ممارسة القياده الموزعه لدى عينة الدراسه حيث كانت يوضح الجدول السابق 

نه على العي للمحك الذي تم اعتماده. حصل المجال التشاركي على درجه متوسطه، فبلغ متوسط مجموع استجابات

وى المتوسط فئة المست .( وهي بذلك تضمن510، وانحراف معياري))3.55الفقرات المتعلقة بالمجال التشاركي )

القياده  مارسةمحسب المحك الذي تم اعتماده. وكذلك األمر بالنسبة لبقية المجاالت المتعلقة بمجال استيعاب 

انحراف ب )3.91الموزعه والمجال التعاوني، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمجال استيعاب القياده الموزعه)

( 3.41في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجال التعاوني) .( وبذلك يضمن اعلى متوسط حسابي،894معياري)

ي من (، مما يدل على أن درجة ممارسة القياده الموزعه لدى مديري المدارس ه0.46وبانحراف معياري)

 .بوييناألمور الضروريه والتي يحرص المدراء على القيام بها  ويدركون أهميتها  باعتبارهم قاده تر

يري ظر مدنل مجال من مجاالت القيادة الموزعة لتحديد الفقرة األهم من وجهة وفيما يلي ترتيب لفقرات ك

 المدارس. 

 : ترتيب الفقرات في المجال األول"المجال التشاركي" تنازليا حسب االهميه3جدول 

المتوسط  الفقره رقم الفقره

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

افراد 

 الدراسه

 المستوى

 القياده التشاركيه هي وظيفه، 1

 .مسؤولية أساس،

4.87 

 

 مرتفع 20 .344



 
دور المدير هو تشجيع كل فرد  6

للعمل مع بعض باتجاه الرؤيه 

 المشتركه

 مرتفع 20 .593 4.52

دعم المدير امر هام عندما يكون  3

 هناك تغيير في الماده الدراسيه.

 مرتفع 20 .783 4.39

تعاونيه مع يطور المدير عالقه  13

 العاملين معه.

 مرتفع 20 .765 4.30

جميع المعلمين يعطوا فرص  4

 لممارسة القياده بشكل تشاركي.

 مرتفع 20 .810 4.26

المدراء والمعلمون يتحملون    10

مسؤولية االتصال مع بعضهم 

 البعض.

 مرتفع 20 .878 4.04

ينخرط جميع المعلمين في اتخاذ  12

 المدرسه. القرارات التي تؤثر في

 مرتفع 20 .825 3.91

مهنيه  مسؤوليةكل معلم لديه  8

 لالرتقاء بالقيم

مثل:االحترام,االهتمام,التعاون 

 داخل الصفوف.

 مرتفع 20 .825 3.87

يعطى المعلمون مسئوليات اتخاذ  7

 القرار خارج إطار صفوفهم.

 مرتفع 20 .968 3.83

المقترحات الجماعية ضروره  9

 للتميز المدرسي.

 مرتفع 20 .458 3.78

يعطى المدراء المعلمون فرص   2

 لقيادة مبادرات جديده في المدرسه.

 متوسط 20 1.029 3.66

يعطى المدير المعلمون فرص الن  5

يخططوا ويراجعوا اعمالهم مع 

زمالئهم في نفس مجال 

 التخصص.

 متوسط 20 1,011 3.61

القرارات المتعلقة بسياسة المدرسه  11

 قبل المدير والمعلمين.,تشكل من 

 متوسط 20 1,033 3,53

يستمع المدير بشكل فعال لآلراء  15

 المختلفه

 منخفض 20 1,036 2,33

ء يتلقى المعلمون الثناء والتقدير لقا 14

 قيامهم بالمسئوليات الموكله لهم.

 منخفض 20 1,040 2,15

 

( قد ةمسؤوليأساس،  ( في المجال التشاركي )القياده التشاركيه هي وظيفه،1يتضح من الجدول السابق أنَّ الفقره )

لثناء )يتلقي المعلمين ا ( وهي14, في حين حصلت الفقره رقم ))4.87حصلت على أعلى متوسط وقد بلغ )

 .)2,15حيث بلغ )والتقدير لقاء قيامهم بالمسئوليات الموكله لهم( على أدنى متوسط 

 

 : ترتيب الفقرات في المجال الثاني) استيعاب ممارسة القياده الموزعه( تنازليا حسب االهميه4جدول 

المتوسط  الفقره رقم الفقره

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجه افراد الدراسه

ممارسة القياده الموزعه  6

تحتاج الساليب حديثه 

 لالداره.

 مرتفع 20 .662 4,57



 
فلسفة القياده الموزعه  10

واضحه لجميع العاملين 

 )المدير,المعلم(.

 مرتفع 20 ,510 4,55

اتخاذ القرارات البناءه   1-

تساعد على التطور 

 المدرسي.

 مرتفع 20 .730 4.48

ممارسة القياده الموزعه  5

تتطلب تبادل في الراي بين 

 المعلم والمدير.

 مرتفع 20 ,834 4,17

البحث عن طرق لالحتفال  8

 باالنجازات الجماعيه. 

 مرتفع 20 ,417 4,09

ممارسة القياده الموزعه  11

تساعد علي استحداث 

أنشطه تحسن مهارات 

 المعلمين.

 مرتفع 20 .706 3.96

المعلمون والمدراء يسالون  7

 انفسهم ماذا يمكننا أن نتعلم.

 متوسط 20 .887 3.67

المعلمون يستفسرون من  4

المدراء عن التغذيه 

الراجعه التي يمكن أن تؤثر 

 في أدائهم.

 متوسط 20 .887 3.67

ممارسة القياده الموزعه  3

التتحقق اال بوجود اكثر من 

 قائد.

 متوسط 20 ,931 3,66

اعطاء المعلمون قادة فريق  2

الطوارئ المدرسي الدعم 

 والتقدير نظير مساهماتهم.

 متوسط 20 ,909 3,64

المعلمون يؤدون اعمالهم  9

بحريه ويقررون االسلوب 

 االمثل الداء اعمالهم.

 متوسط 20 1,00 3,58

 

نالت  حيث، هعند افراد الدراس أهمية كبيرةيتضح من الجدول السابق أن مجال ممارسة القياده الموزعه نال 

 ( .4.57حسابي ) لالداره(على درجه عاليه وبمتوسط ( )ممارسة القياده الموزعه تحتاج الساليب حديثه6الفقره )

 

 : ترتيب الفقرات في المجال الثالث )المجال التعاوني( تنازليا حسب االهميه5جدول 

المتوسط  الفقره رقم الفقره

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجه افراد الدراسه

يعطي المعلمون فرص  8

باالجتماعات للمشاركه 

 المدرسيه.

 مرتفع 20 ,788 4,57

هناك فرص للمعلمين لقيادة  3

انشطه جماعيه تفيد 

الطالب)العروض,التعرف 

على طرق البحث العلمي(   

. 

 مرتفع 20 ,826 4,01



 
المناقشات عن اولويات  7

التطوير المدرسيه,تشكل من 

خالل اجتماعات االداره 

 والمعلمين.

 مرتفع 20 ,999 3,95

المعلمون يعملون في   1

جماعات )مراجعة 

ممارسه,تنفيذ خطط,تحليل 

 معلومات(.

 مرتفع 20 1,281 3,80

تشجيع المعلون على  5

االنخراط بالتطور المهني 

الخاص بقضايا 

المدرسه)تطوير خطه 

 الدراسيه,حاجات المعلمين(

 مرتفع 20 ,865 3,70

تحليل واستخدام المعلومات  13

تقدم الطالب يتم  كدليل على

 بين المدير والمعلمون.

 متوسط 20 ,759 3,55

السياسات المدرسيه تركز  9

على تحسين الديمقراطيه 

)الحريه في ابداء الراي,تبني 

 المقترحات الجديده(.

 متوسط 20 1,011 3,53

يشجع المدير المعلمون على  4

اكتساب مهارة ادارة 

 المخاطر.

 متوسط 20 1,002 3,52

المعلمون لديهم الفرصه  10

لمناقشة اعمالهم مع المدراء 

)تبادل الزيارات 

الصفيه,التقييمات الفصليه 

 والنهائيه( 

 متوسط 20 ,491 3,35

المدير يستمع الراء  2

المعلمون)التخطيط لدورات 

تقويه,تصميم خطة طوارئ 

 فعاله(.

 متوسط 20 1,46 3,11

يشجع المعلمون من قبل  11

لتجريب المشرف االداري 

افكار جديده ومتابعتها بشكل 

 جماعي.

 متوسط 20 1,62 2,72

توفير فرص لمناقشة  12

الممارسات القياديه الجديده 

 مع المعلمين االوائل.

 منخفض 20 .491 2.33

-المعلم-يعمل )المدير 6

العاملين( كمجتمع -الطالب

 مدرسي واحد. 

 منخفض 20 .703 2.31

 

افراد  قين من قبلالمجال التعاوني حصل على اهتمام اقل بالمقارنه مع المجالين الساب( إلى أن 5يشير الجدول )

ى درجه ( )يعطى المعلمون فرص للمشاركه في االجتماعات المدرسيه( حصلت على اعل8الدراسه، والفقره )

 . )4.74بمتوسط حسابي )

 



 
 مناقشة النتائج 

 ؟القياده الموزعه لدى مديري المدارسدرجة ممارسة  مامناقشة سؤال الدراسه الرئيس: 

ال استيعاب ( يتضح أنَّ النتيجة جاءت مرتفعه لدرجة ممارسة المدراء للمج2من خالل االطالع على الجدول)

ى لموزعه لداده اممارسة القياده الموزعه والذي يقع ضمن أولوياتهم. ولعل السبب في ارتفاع درجة ممارسة القي

ين وياً لتحسعمل سوضوعيه وتفهم ألراء المعلمين، مما يمكن المدراء والمعلمين من الالمدراء هو التعامل بكل م

 أكثر أنَّ ب (2015اني )العمليه التعليميه التعلميه. تختلف نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة اليعقوبية والع

 لمجتمعية.اكة اا في محور الشرممارسات القيادة الموزعة كانت بالنسبة لألنشطة المدرسية، في حين كان أدناه

درجة متوسطة. ب( التي توصلت إلى أنَّ نمط القيادة الموزعة مطبق 2017كما تختلف مع نتيجة دراسة العبادي )

يمية يئة التعلة البقد تعزي الباحثة االختالف في نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة إلى اختالف طبيع

سب ل من أبوحكراسة فيها الدراسات. بينما تتشابه نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة د وطبيعة الدولة التي أجريت

زة غئية بمحافظة ( اللتان توصلتا إلى أنَّ درجة ممارسة مدريري المدارس االبتدا2015( و أبو رز )2013هللا )

 من وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة كبيرة. 

ناًء على يه، وببالنسبه للمجال االول"المجال التشاركي" تنازليا حسب االهمأما فيما يتعلق بترتيب الفقرات 

، )4.87ط )( )القياده التشاركيه:وظيفه، أساس، مسؤولية( على اعلى متوس5( فقد حازت الفقره رقم)3جدول)

مبادئ د أهم ( اللتان أكدتا على أنَّ أحGordon, 2010(؛ جوردن )Miller, 2016ميلر )وهذا يتفق مع دراسة 

لى علعبء االقيادة الموزعة هي مشاركة المسؤوليات وتوزيع المهام على المعلمين بصورة تُسهم في تخفيف 

مون الثناء والقدير ( )يتلقي المعل14المدير وتزيد من حجم المسؤولية التي يحملها المعلم. في حين حصلت الفقره)

لتعزيز هذا  (، وهذا يؤكد على حاجة المدراء2,15)لقاء قيامهم بالمسؤوليات الموكله لهم(على ادنى متوسط 

 الجانب وتوجيه المدح والثناء للمعلمين لقاء توليهم أدوارهم الموكلة إليهم بنجاح. 

ه( لقياده الموزع( وفيه ترتيب الفقرات في المجال الثاني)المجال استيعاب ممارسة ا4اما بالنسبه للجدول رقم)

ع، لى االبداشجع عان ممارسة القياده الموزعه تتطلب اساليب حديثه لالداره ت تنازليا حسب االهميه؛ فيشير الى

على  ، وهذا يؤكد( )ممارسة القياده الموزعه تتطلب اساليب حديثه لالداره( على درجه عاليه6حيث نالت الفقره)

 ربيعراسة دائج نت أنَّ استخدام االساليب الحديثه في االداره ضروريه للنهوض بمستوى المدرسه، وهذا يتفق مع

ديثة حوتعليمية  ( اللذين توصال إلى أنَّ القيادة الموزعة تتطلب أساليب إداريةMoyo, 2010(، و مويو )2006)

 ُ ع المعلمين على االبداع وتحسين أدائهم، كما تُسهم في تحفيز المعلمين على تطبيق أسات يثة دريسية حدليب تشج ِّ

ن من مستوى الطلبة وترفع من ت ؤدون اعمالهم ي( )المعلمون 9حصيلهم األكاديمي. في حين حصلت الفقره )تُحس ِّ

ق مفهوم تطبي بحريه ويقررون االسلوب االمثل الداء اعمالهم( على ادنى درجه، وهذا يُشير إلى وجود خلل في

قيادة ق نمط ال( إلى أنَّ تطبي2017( والعبادي )2011القيادة الموزعة في المدارس، فقد أشار الزكي وحماد )

أكيد م يتم التلا ما ، وهذيُسهم في دعم حرية المعلمين في التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم االيجابيةالموزعة 

 عليه في الدراسة الحالية. 

( الذي يتضمن ترتيب الفقرات في المجال الثالث "المجال التعاوني" تنازليا حسب االهميه؛ 5وبالنسبه لجدول رقم)

( )تعطى للمعلمون الفرص للمشاركه في االجتماعات المدرسيه( على أعلى متوسط، 8رقم) فقد حازت الفقره

وهذا يؤكد على أهمية القيادة الموزعة في تعزيز التشارك بين جميع أعضاء العملية التعليمية. وهذا يتفق مع 

ح المعلمين امكانية المشاركة ( اللذين بيَّنا أنَّ القيادة الموزعة تمنLizottle, 2013( و ليوزتل )2012الشثري )

( بأنَّ هذا النمط القيادي 2015اليعقوبية والعاني )في صنع القرار وتحسين مستوى المؤسسة التعليمية، ويتفق مع 

ز  يُعتبر أحد أهم األنماط القيادية الرتكازها بشكل أساسي على مبدأ المشاركة في المسؤوليات والمهام مما يُعز ِّ

ن المعلمين والطالب والمدراء، ويُسهم بالضرورة في تحقيق األهداف المطلوب. كما يتفق مع التعاون والتفاعل بي

( الذي أشار إلى أنَّ القيادة الموزعة تستند على التعاون والمشاركة والمرونة في Harris, 2007هاريس )

في حين اء المعلمين والطلبة. التعامل بين األطراف، وقد أثبتت فعاليتها في احداث تغييرات ايجابية وفعالة في أد

العاملينكمجتمع مدرسي واحد(, وربما يعود -الطالب-المعلم-( على ادنى متوسط )يعمل المدير6حصلت الفقره )



 
السبب الى ان العديد من المدراء ال يبادرون إلى تشجيع العاملين في المدرسه والطالب على وضع ذلك االمر 

 موضع التنفيذ. 

 التوصيات 

 بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

اصب لى منضرورة قيام المدراء بتشجيع المعلمين على ممارسة مهام قياديه تؤهلهم مستقبال علي تو .1

 مهمه.

ة ممارسلتصميم انشطه ودورات تدريبية تهدف إلى تزويد المدراء بالمهارات والمعلومات الالزمة  .2

 موزعه بشكل افضل.القياده ال

رهم تُشع تعزيز التفاعل والتعاون بين المعلمين والمدراء من خالل منح المعلمين صالحيات معينة .3

 بأهمية دورهم في العملية التعليمية. 

 تطوير آلية واضحة لتوزيع المهام واألدوار على المعلمين.  .4

ز ع .5 لقيادة بيق نمط اجه تطلى العقبات التي تواإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالقيادة الموزعة تُرك ِّ

 الموزعة وأهم االستراتيجيات التي يُمكن من خاللها التغلب على هذه المعوقات. 

 

 المراجع

 المراجع العربية

 ( درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة2015أبو رز، أيمن .) وزعة للقيادة الم

 السالمية،معة اوعالقتها بمستوى الفاعلية الذاتية لدى معلميهم. رسالة ماجستير، أصول التربية، الجا

 غزة. 

 ( درجة ممارسة مديري المدارس اإلبتدائية بمحافظات غزة للق2014أبوحسب هللا، سامي .) يادة

 ، الجامعةتربيةالة ماجستير، قسم أصول الالموزعة وعالقتها بميتوى الروح المعنوية لدى المعلمين. رس

 اإلسالمية. 

 ( درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لل2013خليفة، رندة .) قيادة

 الموزعة وآليات تفعيلها. رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة. 

 ( القيادة الموزعة: أسسها و2011الزكي، أحمد وحماد، وحيد .)س التعليم متطلبات تطبيقها في مدار

 . 499-453، 10العام في مصر. مجلة كلية التربية، جامعة بور سعيد، 

 ( واقع ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض للق2010الشثري، عبد العزيز .)يادة الموزعة ،

 رسالة ماجستير، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، الرياض. 

 أبعاد  تها بتوافر(. القيادة الموزعة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية وعالق2017ي، محمد )العباد

لتربية، في ا المنظمة الساعية للتعلم من وجهة نظر المعلمين بمحافظة العاصمة عمان. رسالة ماجستير

 تخصص اإلدارة والقيادة التربوية، جامعة الشرق األوسط. 

 ( القيادة الموزعة لمديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظ2015عبد هللا، ايناس .) ة عمان

، ألوسطاوعالقتها بالتفاؤل األكاديمي للمعلمين من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير، جامعة الشرق 

 عمان، األردن. 

 ( القيادة2012عجوة، أحمد .) ة المصريةالموزعة: دراسة تطبيقية على المدارس االبتدائية، المجل 

 . 30(، 1) 36للدراسات التجارية، 

 ( دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعليم في حل مش2010العرابيد، نبيل .) كالت مديري

 المدارس الثانوية بمحافظات غزة. رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غزة. 



 
 دارس م(. درجة ممارسة القيادة المدرسية الموزعة في 2015وبية، سوسن والعاني، وجيهة )اليعق

بوية التر التعليم األساسي بسلطنة عمان وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية. المجلة الدولية

 . 3، العدد4المتخصصة، المجلد

 ( درج2015اليعقوبية، سوسن والعاني، وجيهة، والغنبوصي، سالم .)وزعة في ة ممارسة القيادة الم

ة لدوليامدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية. المجلة 

 . 99-78(، 3)4التربوية المتخصصة، 
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 المالحق

 أداة الدراسة )االستبانه(

 الزرقاء -الجامعه الهاشميه

 كلية التربيه

 أصول التربيه/االداره التربويه

 استبانه 

 

 موجهه للمدراء في مدارس الرصيفه في محافظة الزرقاء

 أخي المدير .............. أختي المديره 

 ,,,,,,,, السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.......... أما بعد 

اح تمام النجلك إلتقوم الطالبه باجراء دراسه بعنوان"درجة ممارسة القياده الموزعه لدي مديري المدارس" , وذ 

والتي  الدر اسه,لقه بماجستير, لذلك تم استخدام هذه االستبانه, كاداه لجمع البيانات المتع-في مساق مشروع البحث

 اده الموزعه.فقره تتعلق بالممارسات للقي 39تتكون من 

 لكل فقره أييدكلذا نرجو من سيادتكم التكرم بقراءة كل فقره من فقرات االستبانه,وتحديد درجة موافقتك أو ت

 ( في العمود المناسب امامها.xبوضع اشارة)

حيحه ائج صكلي أمل في أجابتكم عن جميع فقرات االستبانه بصراحه ودقه وموضوعيه, وذلك للوصول إلى النت

 مع العلم بان اجابتك سوف تستخدم الغراض البحث العلمي فقط.وصادقه, 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

 الطالبه:

 خوله الكردي  

 أوال: البيانات الشخصيه:

 أرجو تعبئة البيانات التاليه:

 الجنس: ذكر) (     أنثى) (-1

 سنوات فاكثر.  10سنوات,  5-10سنوات,  1-5سنوات الخبره:-2



 
 بكالوريوس) (   دبلوم عالي ) (   ماجستير ) (. المؤهل العلمي:-3

 

 

 

 

 

 

 

 ( في العمود المناسب مقابل الفقره.xثانيا:فقرات االستبانه: يرجى وضع اشارة )

 

 مديري المدارس ىدرجة ممارسة القياده الموزعه لد

 المجال األول:التشاركي الرقم

 موافق بشدهغير  غير موافق محايد موافق موافق بشده الفقرات ر   

القياده التشاركيه هي  -1

  .مسؤوليةوظيفه,أساس,

     

يقترح المعلمون علي المدير  -2

الجدول الزمني لالختبارات 

 المدرسيه

     

يدعم المدير المعلم على  -3

استخدام الحاسوب بجانب 

 الكتاب المدرسي

     

يقوم المعلم بمناقشة موعد  -4

تسليم كشوقات العالمات 

 الشهريه مع باقي زمالئه

     

يعطى المدير المعلمون  -5

فرص الن يخططوا 

ويراجعوا مجالت الحائط 

المدرسيه التي قاموا 

بتصميمها مع زمالئهم. في 

 نفس مجال التخصص

     

يشجع المدير المعلمون على  -6

 تبادل الزيارات الصفية

     

يعطي المدير المعلمون  -7

جماعيه مسئولية انجاز خطة 

للحصول على مساعده ماليه   

ألجل إصالح وشراء أجهزة 

 حاسوب.

     

المعلم يوجه الطالب للتقيد  -8

 بقواعد الجلوس في الصف

     

يعطى المدراء المعلمون  -9

فرص لتشكيل فريق من 

الطالب للحفاظ على المقاعد 

 واالدراج المدرسيه

     

المديريرسل كتابا للمعلمين  -10

اجتماع المدرسي مع بشان 

 اولياء االمور الطلبه.

     

يثني مساعد المدير على  -11

دفاتر وكشوفات المعلمين 

     



 
 المرتبه

المعلمون يتشاركون في  -12

قرار االنضباط المدرسي 

لكيفية التعامل مع المدير 

 والمعلم

     

اللجنة  المدير يوعز لمعلمين -13

االجتماعية لزيارة زميل لهم 

 مريض

     

قرار الحضور والغياب  -14

يشكل من قبل االداره 

 والمعلمين  

     

عندما ينهي المدير اجتماعه  -15

بالمعلمين يسالهم عن رايهم 

بمواعيد تسليم االختبارات 

 النهائية

     

 المجال الثاني:استيعاب ممارسة القياده الموزعه  

يعطي المدير المعلمون فتره  -1

كافيه النجاز اعمالهم 

 الكتابيه.

     

يستمع المدير لرأي المعلم  -2

بخصوص االجازات 

 الطارئه.

     

يوعز المدير مهمة ادارة  -3

الشؤون الماليه للمعلمين 

 األوائل.

     

يبدي المعلمون رايهم بشان  -4

موعد افتتاح البازار الخيري 

. 

     

المدير  لتشكيل فريق  يوعز -5

من المعلمين عند حدوث 

 طارئ في المدرسه.

     

يوافق المدير على قيام المعلم  -6

باجراء امتحان كتابي للطلبه 

 في التقويم الثالث األدائي.

     

المعلمون والمدراء يسالون  -7

 انفسهم ماذا يمكننا أن نتعلم؟.

     

تدقيق  يوزع المدير مهمة -8

العالمات والحضور والغياب 

 على المعلمين.

     

المدير يسمح للمعلمين  -9

باختيار األيام المناسبه  لهم 

 لمناوباتهم.

     

يشجع المدير المعلمين الذين  -10

لديهم مهارة فنيه لتصميم 

 لوحات جداريه في المدرسه.

     

.يتقبل المدير مقترح  -11

 المعلمون بتزويد المكتبه

المدرسيه بالكتب والمراجع 

     



 
 الالزمه

 المجال الثالث:التعاوني 

معلموا الماده الواحده  -1

يتعاونون لوضع نموذج 

لتحليل اختبار نهاية الفصل 

 الدراسي االول.

     

يطلب المديرراي المعلمون  -2

بشان وضع خطة تقوية 

للطلبه ضعيفي التحصيل 

 لمادة اللغه االنجليزيه.

     

يشجع المدير المعلمون علي  -3

االنتساب لدورة حاسوب 

 متقدمه تعقدها الوزاره.

     

يعطي المعلمون الفرصه  -4

للطلبه للتحدث عن موضوع 

معين باللغه االنجليزيه أمام 

 الطلبه.

     

يشجع المدير المعلمون على  -5

االنخراط بدورة المعلمين 

 الجدد.

     

-الطالب-المعلم-)المدير -6

العاملين( يتعاونون للحفاظ 

 علي البيئه المدرسيه.

     

يعرض المدير في االجتماع  -7

المدرسي األول في بداية 

العام الدراسي رسالة 

المدرسه المتمثله في بناء 

المواطن الصالح ويقترح 

المعلمون عرضها في مدخل 

 المدرسه .

 

     

المعلمون يناقشون في  -8

االجتماع المدرسي مع 

المدير عن موعد ادخال 

العالمات على منظومة 

 االيدي ويف.

     

يتناقش المدير والمعلم بعد  -9

الزياره الصفيه التي أجراها 

 المعلم .

     

يشكر المدير في االجتماع  -10

المدرسي جميع العاملين 

الذين حافظوا على انضباط 

الطالب في انتخابات مجالس 

 . البلديه

     

يقترح المعلمون على المدير  -11

 تغيير في مناوباتهم  .

     

يناقش المعلمون تقييمهم  -12

 النهائي مع المدير.

     



 
تحليل واستخدام المعلومات  -13

كدليل على تقدم الطالب يتم 

 بين المدير والمعلمون .

     

 

 


