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لدراسا   متواضعة إضافة يمث  أن أرجو الذد العلم  الجهد  هذا ثمرة أهدد ...... جميعاً  إليهم
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الحمد هلل على توفيق   والصمة والسمم على خير األنام سيدنا محمد  وعلى آل  وصحب  أجمعيل   
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ثرائها بممحظاتهم الايمة  إعلى ما قدمو  مل جهود طيبة ف  قراءة هذ  الرسالة  و فجزاهم هللا خيرًا  

مل جهد   بذلو ولما     للسادة المحكميل على تعاونهمكما أتقدم بالشكر  اء.  الجز   خير  فجزاهم هللا عن 

تحكيم ف   ل.  ا ستبانة  ووق   ا متنان  عظيم  أقدم  المدار كما  تط يق  س  معلم   ف    ستجاباتهم 
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ا ن ماس الوفيف   بالنما الايادد لمدمرد المدارس الحكومية  معرفة عمقة    إلىهدف  الدراسة       

مل وجهة    ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةلمدمريا  التربية والتعليم ف     دارس التابعة لدى معلم  الم

المعلميل متوسطا      نظر  بيل  الفروق  تبعا وتقص   الوفيف   ا ن ماس  وأبعاد  الايادة    أنماط 

.   للمت يرا  الديموغرافية )النوع ا جتماع   والمؤه  العلم   والعمر  وعدد سنوا  الص رة التعليمية(

الدر  العشوائية  اعتمد   الطباية  بالطريقة  الدراسة  عينة  واختير   اإلرتباط    الوصف   المنهج  اسة 

(  1200القدس البالغ عددهم )  المت يرا  الديموغرافية ف  المدارس التابعة لمدمريا  ضواح حس   

( عددهم  البالغ  وال يرة  هللا  ورام  ومعلمة   ومعلمة4020معلمًا  معلمًا  ا   (  مد لعدد  وإجمال   ارس  ف  

وال يرةمدمريا    هللا  ورام  القدس   ومعلمة 5220)  البالغ  ضواح   معلمًا  الدراسة    (  عينة  وضم  

ومعلمة(  520) )    معلمًا  نس ت   ما  العينة  األصل .  %10وقد شكل   المجتم   مل  عليهم  و (  طبق  

 استبانة ألغرا  الدراسة. 

س الحكومية التابعة  ة لدى مدمرد المدار الاياد أنماط    نتائج الدراسة التفاو  ف  تط يقأفهر        

التربية والتعليم ف       حيث بل   مل وجهة نظر المعلميل  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة لوزارة 

  وتساو  النسبة المئوية لنمط  الايادة األوتوقراط   مرتف مستوى  وب  (%78)  نسبة النما الديمقراط 

جة   كما أفهر  نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لدر منصفض   وبمستوى   (%39)  وبل     والديكتاتورد 

التربية والتعليم ف    التابعة لمدمرية  ضواح  القدس  ورام  ا ن ماس الوفيف  لدى معلم  المدارس 
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وال يرة بل     جاء    هللا  حيث  المئوية  مرتفعة   مل    النسبة  )   ن ماسالك   (  %77.6العاطف  

  وجود  إلىأشار  نتائج الدراسة  وقد  (   %77.4اس السلوك  ) ن م(  وا%77.2وا ن ماس المعرف  )

اي الحكوميةعمقة  المدارس  لمدمرد  الايادد  النما  بيل  لدى    جابية  الوفيف   ا ن ماس  ودرجة 

ف    والتعليم  التربية  لمدمريا   التابعة  الحكومية  المدارس  وال يرةمعلم   ورام هللا  القدس      ضواح  

دال وجود  عدم  و  ذا   عنفروق  إحصائية  الد لة  ة  مستوى  استجابا     (α≤0.05)د  متوسطا   بيل 

المد  ف مدمرد  والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  وال يرة  ارس  ورام هللا  القدس   نحو    ضواح  

   (سنوا  الص رة التعليميةو المؤه  العلم    و    )النوع ا جتماع   ا  لمت ير   تبعاً النما الايادد لدمهم  

عدم وجود فروق ذا  د لة إحصائية    إلىباإلضافة    العمر   تعزى لمت يروق  فر   حصل  حيل  ف   

المستوى  ع لمدمريا    (α≤0.05)ند  التابعة  الحكومية  المدارس  معلم   استجابا   متوسطا   بيل 

  ا  تعزى لمت ير نحو درجة ا ن ماس الوفيف     ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة  التربية والتعليم ف 

   والمؤه  العلم   والعمر  وسنوا  الص رة التعليمية(.)النوع ا جتماع 

قيادد   كنمالنما الديمقراط   مدمرو المدارس ا   اعتماد   ةوص  الباحثتنتائج الدراسة  وف  ضوء       

الحكومية     ف  مراعاةالمدارس  ف     م   مدمر تنفيذ  المرونة  يضعها  الت   المدارس    والتعليما  

المدارس الحكومية احتمالية تعدد الحلوا المطروحة مل    مدمرد تق    هذا با ضافة إلى  للمعلميل   

 على الحوار.   ةالم ني ميلق   المعل

مديريات    المدارس الحكومية، المديرون،  الكلمات المفتاحية: النمط القيادي، اإلنغماس الوظيفي، 

 ضواحي القدس، ورام هللا والبيرة التربية والتعليم في 
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Abstract 

The study aimed to find out the relationship between the leadership style of public 

school principals and job immersion among school teachers affiliated with the 

directorates of education in the suburbs of Jerusalem, and Ramallah and Al-Bireh. It also 

aims to explore the differences in the averages of leadership styles and dimensions of job 

immersion according to the demographic variables (gender, educational qualification, 

age, and years of educational experience), the study adopted the descriptive correlation 

approach ; the sample was chosen by a stratified random method, the population includes 

(1200) teachers in Jerusalem suburbs, and (4020) in Ramallah and Al-Bireh 

directorates, the study sample includes (520) male and female teachers, the sample 

consists of (10%) of the population size. A questionnaire was applied for the purposes of 

the study. 

    The results show that the total average of the leadership styles among the principals 

of public schools affiliated in the governorates of the Suburbs of Jerusalem, and 

Ramallah and Al-Bireh from the teachers’ point of view is medium, while the 

percentage of the democratic style is )78 (% with a high level, and the percentage of the 

autocratic and dictatorial leadership styles are )39%(withalowlevel.Theresultofthe

study shows that the total average of job immersion for school teachers affiliated with 

the directorate of education in the suburbs of Jerusalem, and Ramallah and Al-Bireh 

was high, as the total percentage of emotional immersion equals )77.6%(, cognitive

immersion )77.2%(, and behavioral immersion )77.4%(.Theresultshowsthattherewas

a positive correlation between the leadership style of the public-school principals and 

the job immersion among public school teachers, moreover, there are no statistically 

significant differences at the significance level (α≤0.05) between the average responses 

of public school principals in the directorates of education in the suburbs of Jerusalem, 

and Ramallah and Al-Bireh governorates towards the leadership styles, due to the 
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variables (gender, educational qualification, years of educational experience), while 

there was differences attributed to the variable age, in addition there was no statistically 

significant differences at the level of (α≤0.05) between the average responses of 

teachers of public schools affiliated with the directorates of education in the suburbs of 

Jerusalem, and Ramallah and Al-Bireh towards the degree of immersion job due to the 

variables (gender, educational qualification, age, and years of educational experience). 

     In the light of the results, the researcher suggested a set of recommendations, 

including the adoption of democratic style leadership style by the principals of 

government schools affiliated with the directorates of education, taking into account 

flexibility in the instructions that set by school principals for teachers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words:  Leadership Style, job Immersion, Public-Schools, Principals, Suburbs 
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 الفصل األول 
 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة  1.1
ألن  "  التربوية  العملية"الركيزة األساسية الت  يعتمد عليها مستوى تقدم    الايادة التربوية  تعت ر 

وحثهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم مل أج  التوص     على الموففيل  مهارة الت ثير  ُتعت ر  الايادة

ظمة التعليمية بشك   ترتبا الايادة ف  قدرة المدمر على إدارة المنو النتائج المتوقعة والموضوعة     إلى

د  ف   عالية  وبمهارة  الموففيل  مدروس  و   إلىف   ب   القدوة ا قتداء  تجعل   الت   اإلدارية   بمهارات  

 (.84  :2015أبو الحاج  )ف  تنفيذ مهامهم الوفيفية المثلى 

التربويةتطور  األبحاث   الايادة  الكثير مل     ف  موضوع  بها  فهناك  المتعلقة  والمت يرا  

   ا ن ماس الوفيف وبعض المت يرا  منها     عمقة بيل الايادةالأدبيا  الايادة بين     األبحاث ف 

التعليمية   بالنسبة للمنظما   رئيس  هو مؤثر    حيث أن مدمر المدرسةالمدارس     مث وكذلك الحاا 

 . على المعلميل

الدراسا   و  كثير مل  التربويةحوا  تحدث   الايادة  لمرتقاء      نما  بالنسبة  بالتعليم  وأهميتها 

الايادد  (  2018)  طيار   كدراسة النما  بيل  إيجابية  ارتباطية  عمقة  وجود  أفهر     د مدمر لالت  

األنماط    ون المدارس يمارس  مدمرد دافعية المعلميل نحو العم   وذلك ألن  المدارس وبيل مجا    

بشك  مرتف  نتيجة     الايادية  المعلميل  انعكس على  الذد  اإليجاب   األثر  يكون  النما  تي اخ  وقد  ار 

وتنفيذ كافة مهامهم بوجود مستوى     ا ن ماس ف  العم   إلىالعامليل    دف الذد  المناس     الايادد

 . رضا مرتف 

الباحث و    ذلك  (2019)  دراسة صالح    وأكد       النما  فيها  الت  ربا  المستصدم  بيل     الايادد 

  إلى العالمان الايادة    قسم  حيث  "وليوباس وأف"حس  ما فسر  العالمان     وعمقت  بالدافعية لإلنجاز
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نوعيل تحويلية وأخرى تبادلية  وأكد  دراسة الصالح  على أن أكثر أنماط الايادة المستصدمة مل  

   ".النما التحويل "هو ف  المدارس  لمدمريلق   ا

ف   وترتبا فاعلية القائد بالعدمد مل المؤثرا  الت  تجعل  قائدًا ناجحا  ومنها ا ن ماس الوفي     

الوفيفة  ا مل  أهمية  أكثر  الحياة  ف   أخرى  أشياء  هناك  أن  يشعر  حيث  المعلم   حياة  ف   لمهم 

القرارا   على  الت ثير  مل  المعلميل  تمكل  عم   بيئة  خلق  على  العم   ف   ا ن ماس      ويعتمد 

واإلجراءا  الت  تؤثر على وفائفهم  وتسهم إدارة المدرسة ف  تمكيل المعلميل مل المساهمة ف   

 . ةوتحقيق األهدا  التربوي  المستمر تحسيلال

المعلم   عم   ف   األساس  الوفيف  حجر  ا ن ماس  حيث  ب  لايام لويعت ر  المهنية   واجبات  

ونجاح  ف  مهنت  بمستوى تقدمر  لذات  "كالنجاح ف  الحياة كك "  ومل ناحية     يايس مستوى تقدم 

على أمور أخرى بعيدًا عل مهنت    مات   اهتما   بمستوى منصفض   علم الذد "من مس"الم  مركزأخرى  

ت ثير ف  القرارا  واإلجراءا   البحيث مرتكز ا ن ماس الوفيف  على تنمية قدرا  المعلميل بهد  "

 (. 180 :2018  مؤنس)وفائفهم" الت  تؤثر ف  

المصرد  أن    (2015)  وأكد  اعلى  لبحث  وسيلة  خما  أنس   مل  تتم  الوفيف    ن ماس 

عمل  على أن  أهم    إلىمنظر  را  ا جتماعية؛ ألن اإلنسان المن مس ف  عمل   التركيز على المت ي 

 . وينهمك في  على أن  غاية ف  حد ذات   جزء ف  حيات 

مصدر على أن ا ن ماس الوفيف  ,Abu aleinein  (2016)  أبو العينيل  أفهر  دراسةكما  

ف  تعزيز التحفيز لدمهم لتنفيذ   والمؤسسة الت  يعملون فيها  ويساهم   ساس  مربا بيل الموففيل أ

مما يصلق لدمهم    ؛أو المدرسة الت  يعملون فيها   م  أهدا  المنظمةمهم الوفيفية حيث منسجم  مها

 والجودة.وتحقيق النتائج المطلوبة بمستوى مرتف  مل الكفاءة   داف  لتنفيذ العم 
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 ون   المدرسة الت  يعملاط المعلميل سيكولوجيًا متب"ار   على أن ا ن ماس الوفيف   عر   ويُ 

     .(69  :2019" )الش    وإحساسهم با ندماج التام ف  العم   وإيمانهم بايمها  وو ءهم لها  فيها

ف   و  أداءهم  مستوى  على  المعلميل  لدى  الوفيف   ا ن ماس  مستوى  حيث التعليم يؤثر    

 (.2019  م )الش ر  جزءًا مل حياتهمتصبح فمعظم أوقاتهم ف  المدرسة  المعلمون يمض  

وما مرافق  مل     بشك  ك ير بالمستوى الثقاف  للمعلميل  يجاب  ا ا ن ماس الوفيف   مرتبا  

 (.2019وتنمية لك  ما متعلق بالمدرسة )الياسرد والسعيدد    وت يير  ابتكار

بك المتعلقة  المت يرا   مل  مجموعة  الدراسة  هذ   الايادةوتعكس  أنماط  مل  وا ن ماس       

مدرسة لمنماط الايادية المناسبة لل يئة التعليمية  والت  تسهم  يسهم ف  اختيار مدمر ال الوفيف   مما

ايجاب   التعليم  بشك   أدائهم  مؤثر على  المعلميل ف  وفيفتهم بشك   ان ماس  ذلك    ف   ويعكس 

 على العملية التعليمية. 

 : وأسئلتها  مشكلة الدراسة 2.1

الدراسا   الأشار    مل  الن  إلىكثير  الاياددأهمية  لدى    ما  المدارس    مدمرد المستصدم 

الوفيف    لمن ماس  الش رم لبالنسبة  كدراسة  و (2019)  لمعلميل   العينيلأ    Abu  (2016)  بو 

Aleinein،  لية صن  القرار ف  مدمريا  التربية  النما الايادد المستصدم لعمهمية  أ على    االت  أكدت

تمءم وط يعة العم   م  ومية بماائدة ف  المدارس الحكاألنماط الايادية الس  ف   معرفةال  وف    والتعليم

 .  وبالتال  منعكس ذلك على مستوى ا ن ماس الوفيف  لدى المعلميل المدارسداخ  

ما  :  الرئيس اآلتي  السؤال  اإلجابة عل  ف تتمث   مشكلة الدراسة    وبناًء على ما س ق فإن

الحكومية  عالقة   المدارس  لمديري  القيادي  المدارس    الوظيفي  االنغماسبالنمط  معلمي  لدى 

 ؟ من وجهة نظر المعلمين ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةالتابعة لمديريات التربية والتعليم في 
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 : الدراسة عل األسئلة الفرعية اآلتيةتجي  وبناًء علي   

ليم ف   ف  مدمريا  التربية والتعالمدارس الحكومية    لمدمرد   السائد   الايادد  النما  ما  :ال االولالسؤ 

 ؟مل وجهة نظر المعلميل  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة

الثاني ا ن ماس    :السؤال  درجة  معلم     الوفيف  ما  التربية  لدى  مدمريا   ف   الحكومية  المدارس 

 ؟  مل وجهة نظر المعلميل ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة والتعليم ف 

عمقة     ه  :الثالثالسؤال   النمارتباط  توجد  الاياد بيل  الحكومية  السائد   دا  المدارس     لمدمرد 

معلم     الوفيف ا ن ماس  و  ف   لدى  والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  ضواح   المدارس 

 ؟  مل وجهة نظر المعلميل القدس  ورام هللا وال يرة

ا بيل متوسطا  استجابا     :لرابعالسؤال  المدارس الحكومية ف  مدمريا     معلم ه  توجد فروق 

تعزى    لدى المدمريل  السائد   نحو النما الايادد  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةالتربية والتعليم ف   

 ؟( التعليميةعدد سنوا  الص رة و المؤه  العلم   و  النوع ا جتماع  و العمر  )لمت يرا  

   ف  مدمريا  المدارس الحكوميةه  توجد فروق بيل متوسطا  استجابا  معلم     :الخامسالسؤال  

ف التربية   ورا  والتعليم  القدس   وال يرةضواح   هللا  ا ن ماس    م  درجة  تعزى    الوفيف نحو  لدمهم 

 ؟  ( التعليميةعدد سنوا  الص رة و المؤه  العلم   و  النوع ا جتماع  و العمر  )لمت يرا  

 : الدراسة  فرضيات 3.1

 : تسعى الدراسة  ختبار الفرضيا  الصفرية اآلتية

بيل (  α≤  0.05) توجد عمقة ارتباط ذا  د لة إحصائية عند مستوى الد لة       :الفرضية األولى

الحكومية المدارس  لمدمرد  الايادد  ا ن ماس   النما  معلم     الوفيف   ودرحة  المدارس  لدى 

 . مل وجهة نظر المعلميل ورام هللا وال يرة  ضواح  القدس ف    التربية والتعليمالحكومية ف  مدمريا
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الد لة       :نيةالثاالفرضية   مستوى  عند  إحصائية  د لة  ذا   فروق  بيل  (  α≤  0.05)توجد 

التربية والتعليم ف   المدارس الحكومية    معلم  متوسطا  استجابا      ضواح  القدسف  مدمريا  

 (.العمر)تعزى لمت ير   لدى المدمريل السائد  نحو النما الايادد ورام هللا وال يرة

الثالثة فر   :الفرضية  توجد  د    ذا   الد لة  وق  مستوى  عند  إحصائية  بيل  (  α≤  0.05)لة 

التربية والتعليم ف   المدارس الحكومية    معلم  متوسطا  استجابا      ضواح  القدسف  مدمريا  

 (.النوع ا جتماع )ر تعزى لمت ي  لدى المدمريل السائد  نحو النما الايادد ورام هللا وال يرة

الرابعة ذا  :الفرضية  فروق  توجد  إحصائية   د لة  الد لة       مستوى  بيل  (  α≤  0.05) عند 

التربية والتعليم ف   المدارس الحكومية  معلم  متوسطا  استجابا      ضواح  القدس  ف  مدمريا  

 (. لم المؤه  الع) لمت يرتعزى   لدى المدمريل السائد  نحو النما الايادد ورام هللا وال يرة

الخامسة د ل  :الفرضية  ذا   فروق  توجد  ا   مستوى  عند  إحصائية  بيل  (  α≤  0.05)لد لة  ة 

التربية والتعليم ف   المدارس الحكومية    معلم  متوسطا  استجابا      ضواح  القدسف  مدمريا  

وال يرة هللا  الايادد  ورام  النما  المدمريل  السائد   نحو  لمت ير    لدى  الص رة )تعزى  سنوا   عدد 

 (.  يةالتعليم

السادسة ذ   :الفرضية  فروق  توجد  إحصائ   د لة  الد لة  ا   مستوى  عند  بيل  (  α≤  0.05)ية 

ورام     ضواح  القدسمتوسطا  استجابا  معلم  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم  

 (. العمر)لدمهم تعزى لمت ير ا ن ماس الوفيف  درجةنحو   هللا وال يرة

السابعة توجد :  الفرضية  مست     عند  إحصائية  د لة  ذا   الد لة  فروق  بيل  (  α≤  0.05) وى 

ورام     ضواح  القدسمتوسطا  استجابا  معلم  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم  

 (. النوع ا جتماع )عنما ا ن ماس الوفيف  لدمهم تعزى ل درجةنحو   هللا وال يرة
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الثامنة إحصا   :الفرضية  د لة  ذا   فروق  توجد  الد لة     مستوى  عند  بيل  (  α≤  0.05) ئية 

ورام     ضواح  القدسمتوسطا  استجابا  معلم  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم  

 (. المؤه  العلم ) الايادةنما ا ن ماس الوفيف  لدمهم تعزى ل درجة نحو  هللا وال يرة

التاسعة ا  :الفرضية  مستوى  عند  إحصائية  د لة  ذا   فروق  توجد  ل  بي (  α≤  0.05) لد لة    

ورام     ضواح  القدسمتوسطا  استجابا  معلم  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم  

 .  (التعليميةعدد سنوا  الص رة ) لنما الايادةا ن ماس الوفيف  لدمهم تعزى  درجة نحو  هللا وال يرة

 : أهداف الدراسة 4.1

 :  تيةتحقيق األهدا  اآل إلىتسعى الدراسة الحالية 

ا -1 المعرفة  مدمريا  السائد  ايادد  لنما  ف   الحكومية  المدارس  ف  لمدمرد  والتعليم     التربية 

   .ورام هللا وال يرة  ضواح  القدس

ا ن ماس   -2 درجة  مدمريا    الوفيف معرفة  ف   المدارس  معلم   والتعليم  لدى  ف     التربية 

 . ورام هللا وال يرة  ضواح  القدس

لمدمرد المدارس الحكومية ودرحة ا ن ماس    السائد   ياددفحص وجود عمقة بيل النما الا -3

  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم ف  ضواح  القدسلدى معلم     الوفيف 

 . مل وجهة نظر المعلميل ورام هللا وال يرة

الايادد -4 النما  متوسطا   بيل  إحصائية  د لة  ذا   فروق  وجود  لمدمرد   السائد   فحص 

الحكومية   مدمريالمدارس  اف   ف   ا   والتعليم  القدسلتربية  وال يرة   ضواح   مل    ورام هللا 

المؤه  العلم   و   ا جتماع  النوع  و العمر   )تعزى لمت يرا  الدراسة    وجهة نظر المعلميل

  .(التعليمية عدد سنوا  الص رة و 
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ا ن ماس   -5 درجة  متوسطا   بيل  إحصائية  د لة  ذا   فروق  وجود  لدى   الوفيف فحص 

  ورام هللا وال يرة    ضواح  القدسف  مدمريا  التربية والتعليم ف   ة  حكوميالمدارس المعلم   

المعلميل نظر  وجهة  الدراسة    مل  لمت يرا   المؤه  و   ا جتماع  النوع  و العمر   )تعزى 

 . (التعليميةعدد سنوا  الص رة و العلم   

 : أهمية الدراسة 5.1

 األهمية النظرية  1.5.1

الم أهمية  مل  الدراسة  أهمية  القطاعا     الذد   وضوعتكمل  بإحدى  وحجر     المهمةمتعلق 

والسياسية  والثقافية    وا قتصادية  األساس لعملية التنمية المجتمعية على كافة جوان ها ا جتماعية

  وألن أساس التعليم الجيد إدارة تتمت  بقدرا  عالية مل الكفاءة ف  اختيار النما الايادد المناس  

عملية المعلميل  القرارا  اتصا  ومشاركة  ف      ذ  المتعلقة  وإشراكهم  التعليمية    بالعمليةاإلجراءا  

فإن المعلميل  منعكس  ذلك    والتنظيمية   لدى  الوفيف   ا ن ماس  مستوى  المدرسة  على  الت  ف  

 .دائهمأومستوى   ويحاولون بذا المزيد مل الجهود لتحسيل مستوى التعليم لدمهم  يعملون بها

أهمية   تتمث   كالدراسكما  ف   الش ة  بعض  حدمثًا  الدراسة  الدراسة    ءون موضوع  وتعت ر 

تناول  موضوع الت   فلسطيل  ف   بيلالعمق  األولى  الحكوميةنال  ة  المدارس  لمدمرد  الايادد    ما 

 . ا ن ماس الوفيف  لدى معلم  المدارس ف  مدمريا  التربية والتعليم ف  فلسطيلو 

 األهمية التطبيقية  2.5.1

بمزيد مل الدراسا  حوا النما    الفلسطينيةمكتبة  الف  إمداد    التعليميةاسة  ر د ال  أهمية تمث   ت

وعمقت  با ن ماس الوفيف  لدى معلم  المدارس ف     لمدمرد المدارس الحكومية  السائد   الايادد

والجها     مام المسؤوليلهذ  الدراسة أنتائج  جان  وض     إلىمدمريا  التربية والتعليم ف  فلسطيل   

الايادية  اختيار  حوا    المدمريل ومساعدة     دعملوالمعنية     المصتصة دعم  األنماط  ف   تسهم  الت  
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 .ف  المدارس ا ن ماس الوفيف  إلىالمعلميل ودفعهم 

ية اختيار النما  همأ المدارس حوا    مدمرد تسهم نتائج هذ  الدراسة وتوصياتها ف  توعية  كما و      

 مدارس.ف  ال التعليميةالايادد المناس  للعملية 

 :ومحدداتها حدود الدراسة 6.1

 :  تتمث  حدود الدراسة الحالية ف  اآلت      

 . ورام هللا وال يرة  ضواح  القدس الحكومية ف  مدارسال: الحدود المكانية 1.6.1

 . 2020/2021م الجامع  مل العا  الثان  الدراس  الفص : الحدود الزمنية 2.6.1

 . ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة ف لحكومية ارس االمد  ومعلم: الحدود البشرية 3.6.1

الموضوعية  4.6.1 الحكومية:  الحدود  المدارس  لمدمرد  الايادد  با ن ماس     النما  وعمقت  

ضواح  القدس    ف  مدمريا  التربية والتعليم ف   المدارس الحكوميةالوفيف  لدى معلم   

 .ورام هللا وال يرة

 لمتغيرات الدراسة  جرائيةالتعريفات االصطالحية واإل 7.1

القيادي للت ثير  "  :النمط  المدرسة  مدمر  يمارس   الذد  بهد   السلوك  مدرست    معلم   سلوك  ف  

 (.345 : 2017" )اشتيا   واإلنتاج ف  المدرسة  تحسيل نوعية العم 

أو طريقة يصتارها المدمر بعد دراسة الظرو      ن  أسلوب ب  إجرائياً   عرف النمط القياديوي  

وتصتلف أنماط الايادة وك  نما ل  نوع مل     والفروقا  الفردية بيل المعلميل  حيث تتعدد    ليةالداخ

 . اإلدارة متعلق ب 
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 : ماس الوظيفياالنغ

يصدم  " بما  أنفسهم  المدرسة  أفراد  بعمل تسصير  نفسيًا  القائد  التصاق  درجة  أد  أهمية     عملهم   أو 

 (. 574 :2019     رمالش" )العم  بالنسبة لتصور  الذات  عل نفس 

ونجاحها  أد القدرة على    والفكرد تجا  منظمت    ماياس الموفف العاطق "كما ُيعر  ب ن         

 (.115 :2019السعدد  و  الياسرد " )عملهمالشصص  للعامليل ف   تسصير الحماس 

ة   وفيفالف     أن  الداف  الذد متولد لدى المعلميل لمستمرار  االنغماس الوظيفي إجرائياً عر   ويُ      

 ف  العم .وبمستوى مرتف  مل الرضا   وجودة عالية  وفاعلية  بكفاءة  هموتنفيذ مهامه

 



 

 الفصل الثاني 

 ر النظري والدراسات السابقةاإلطا

 
 

 اإلطار النظري  1.2

 النمط القيادي 1.1.2   

 االنغماس الوظيفي 2.1.2   

 الدراسات السابقة  2.2

 باالنغماس الوظيفيالدراسات المتعلقة  1.2.2    

 الدراسات المتعلقة باألنماط القيادية  2.2.2    
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري  1.2

 تمهيد 

ف   المصتلفة  المؤسسا   جمي   ف   مؤثرًا  مركزًا  اإلدارية  عملياتها  بمصتلف  اإلدارة  تحت  

فه  الوسيلة الت  تق  على كاهلها إدارة عجلة      ونوعيت   المجتم   ب ض النظر عل ط يعة العم 

مل األسالي     وعةمجمتحقيق األهدا   مل خما    إلىلوصوا  اسير ف  طريق  والتقدم لل   التطور

العامليل سلوك  أو  اإلدارد   التنظيم  ف   الضرورية  التحسينا   واألسالي      كإدخاا  الوسائ   أو 

 .    على مسيرة المنظمةاإلدارية  مما منعكس ذلك بشكٍ  سل   أو إيجاب 

المعلم ف  عمل      فمل خما إنصراط ا ن ماس الوفيف  عنصرًا مهمًا لدى المعلميل    عد ويُ 

ذلك   حيات   يعكس  ف   نجاح   مستوى  بشك   الوفيفيةعلى  مؤثر  الوفيف   ا ن ماس  ألن  وذلك    

 .(180  :2018مؤنس  )ودة خدمة التعليم الت  يقدمها وكفاءة المعلم جمباشر على مستوى 

  وا ن ماس الوفيف     النما الاياددمل ك   إلىوف  هذا الفص  مل الدراسة سيتم التعر   

باإلضاف بينهما   إلىوالعمقة  المت يريل  ة  هذمل  تناول   الت   السابقة  التعقي      الدراسا   ثم  ومل 

 . عليها
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 القيادي  النمط 1.1.2

 مفهوم النمط القيادي: 1.1.12

ومتشابكة ف  وحدا      والمصرج   لعمليا  المتكافئة عند المدخ مل ا  جموعةم"  وُيعر  ب ن 

األدائية الممارسا   ف   تتكام   األساسية  التربوية     العم   ال ايا   لتحقيق  اإلجرائية  والمرتكزا  

 (. 43  :2012العجارمة  ) "باستصدام طرق التصطيا  والتنظيم والتوجي  والتموي 

أيضاً وعُ  الايادد  النما  المدمر "ب ن     ر   ق    مل  المستصدمة  الممارسا   مل  مجموعة 

أو أكثر  وتنص  الوفيفة الايادية     جماعة تتكون مل عضو  علىف  نطاق عمقة معينة   للت ثير  

 (.104 : 2015بارود )" ف  األساس على توجي  األنشطة الجماعية نحو أهدا  الجماعة

 إلىف  اآلخريل للوصوا  لت ثير  عملية ا"  ن   با الايادد  لنما(  11  :2012)  العجارمة  وعر 

تسهي      فهم فهو عملية  بفاعلية   إنجازها  تنفيذها  وكيفية  المطلوب  األعماا  واتفاق مشترك حوا 

 ". للجهود الفردية والجماعية لتحقيق أهدا  مشتركة

 :األنماط القيادية 2.1.1.2

 يادة وه  على النحو اآلت : عدة أنماط للا وف  هذا ال ند تطرق البحث إلى 

وأن      الايادة التقليدية: يقوم هذا الم دأ على التقاليد بحيث يعت ر الفرد الك ير ف  السل القدوة  أواًل:

وعدم     والفهم الكثير عل أمور الحياة  ويترت  على ذلك طاعة األفراد المحيطيل ب    يمتلك المعرفة

القائد  حي هذا  أمر يصدر مل  أد  اا عترا  على  النوع مل  متميز هذا  تق   أد ث  بعدم  لايادة 

 (.24 :2008فإن  يقاب  بالرفض مل ق   القائد نفس  )الحريرد  وإذا حدث   يير ليواك  التطورت 

القائد    ةالاياد   ثانيًا: ب ن  الايادة  أنماط  النما مل  هذا  متميز  بتط يق العقمنية:  فقا     األنظمة  يقوم 

المؤسسةوالتعليم   والقوانيل ق    مل  تشريعها  تم  الت   المرونةا   مل  نوع  أد  فيها  موجد  و         

يتم معاقبة ك  فرد   ملتزم بالتعليما  و    ويتطل  على المرؤوسيل ا لتزام بما يملي  عليهم قائدهم
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القائد  التعليما  مل ق    بنود هذ   بند مل  ت يير أد  ل   و  يمكل  اإلدارة    الموكلة  إذا قام   إ  

 (.21 :2010  والفاض   عياصرة)أخرى ادة صياغتها مرة رئيسية الت  صاغ  هذ  التعليما  بإعال

التسلطية:    ثالثًا: أو  األوتوقراطية  المرؤوسيل  القائد  يقوم  الايادة  إشراك  دون  بنفس   القرارا   باتصاذ 

مر  ويتب  صي ة األ   المرؤوسيل  إلىموكلة  مع   ويتب  األسلوب التسلط  المست د ف  تنفيذ المهام ال

جان  إتباع أسلوب الترهي  فقا ف  التعام  م  مرؤوسي     إلىو التفاو    قابلة للنقاش أ الغير  

يمنع بحيث  الموففيل  تصر   حرية  مل وتقييد  إستشارت      التصر   هم  ق    عم   ب د  الايام  أو 

 (. 106 :2013وآخرون   حافظوإخبار  بذلك )

ق الايا  رابعًا: مل  مح وب  أن   على  القادة  مل  النوع  هذا  متميز  الجذابة:  المرؤوسيلدة  ويعت ر       

بتل ية     القدوة والمث  األعلى لهم أوامر  وتعليمات   ويتميز العم  مهما كان ط يعت   بحيث يقومون 

لرسمية بوجود هذا القائد أو بغياب  "ويصلح هذا النوع مل الايادة لايادة المنظما  غير ا   بالنشاط

 (. 24  :2008والمصالح ا جتماعية" )الحريرد  

أو اياال  خامسًا: التسي ية  يقوم    دة  الايادة  مل  النوع  هذا  ألن  الجذابة  الايادة  عكس  ه   التراسلية: 

القرارا   إتصاذ  ف   المرؤوسيل  على  فيهم      با عتماد  المؤسسة   أهدا   صياغة  القائد وف  

للمرؤوسيل      المؤسسة تابعًا  هذ   تميز  ويويكون  ف   والفوضى   المؤسسة  العم   والتوتر  بالقلق 

ه الايادة  ويفتقر  مل  النوع  الموففيل     التصطيا  إلىذا  تنفيذ  على  الرقابة  وعدم  ال رامج   ووض  

 (.22 :2010الفاض   و  عياصرةألعمالهم )

ضرورة مشاركة المرؤوسيل ف  كافة    إلىالايادة الديمقراطية: مدعو هذا النما مل الايادة    سادسًا:

باألفراد األ المتعلقة  القرار    مور  إتصاذ  ف   بحيث     ا  والمؤسسة  راضيل عل  والت ييرا   المرؤوسيل 

ويتق لون أد ت يير دون اإلعتقاد ب ن  مؤثر على عملهم     القرارا  والتعليما  والمهام الموكلة إليهم

 (.112 :2013وآخرون   حافظ)
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 : نظريات القيادة 3.1.1.2

 : ل أهم النظريا  الت  فسر  الايادة التربويةوم

 : النظرية التقليدية

 :عيل مل النظريا  لنظرية نو تضم هذ  ا

بهذا اإلسم ألن القائد   يصتلف عل باق  األفراد    وسمي  "  نظرية الرج  العظيم"  :األولى  النظرية-

مصتلفة  إ ا  بصفا   متميز  مرؤوسي    أن   مل  غير   عل  تميز   رو و    وإضافية  النظرية  مل  هذ   اد 

عليها لتهي ت  ليصبح ف    التدرب يمكل و    معصفة القائد وتوماس كارلي   وتولد   فرنسيس جالتون 

  الشهرة"ه  غير مكتسبة  ب  ه  وراثية متناقلة مل العائلة  حيث متميز القائد ف   و المستق   قائد   

   قائدًا رسمياً "  ويمكل للقائد أن يكون    "التكييف ا جتماع و سهولة اإلنجاز   و والذكاء  وا ستقملية   

 . (2010خلف  )" وغير رسم  ف  آن واحد 

النظرية ب ن    فائدة مل تنمية المهارة الايادية  ألن القائد    مل خما دراسةوترى الباحثة  

يُ    مولد  أكد     والت    ما توصل  إلي  الدراسا    خماولكل ف  المقاب  هناك د ئ  مل    صن و  

ن يصبحوا  مكنهم فيما بعد أتوالايم بحيث     اكتساب األفراد العادميل بعض العادا    على أن  يمكل

 . جحيلقادة نا

ومرتبطة بنظرية الرج  العظيم     تعت ر هذ  النظرية مكملة"  نظرية السما  "وه     :النظرية الثانية-

    وهو ليس بقائد    ئد ويتميز بها الشصص القا    والمميزا  الت  تتوافر   ألنها تحاوا اكتشا  الصفا  

وبهذا األسلوب أو الطريقة     تعام  مع ا المجتم  الذد مأو تم اكتسابها مل خم   وقد تكون موروثة

"  ةوالتن ؤ ب  مل خما تعريف السما  الت  متميز بها القاد "اا المتميز  التعر  على القائد الفعا   متم

 . (2010خلف  )
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المحاورة  و التشجي   على ا تصاا واإلقناع   الحفز و "ومل صفا  القائد الناجح القدرة على  

اآلخريو واإلنصا     ف   الثقة  السلطةو ل   غرس  اتصاذ    تفويض  على  والقدرة  باآلخريل   والثقة 

 (. 2011ال امدد  " )القرارا  

دراسة   مل خما  الباحثة  بتحدمد  النظرية  وترى  تقم  لم  النس ية"أنها  األوزان     "األهمية  أو 

للمميزا   القائد والسم   المصتلفة  بها  متمت   الت   ف   ا   المرؤوسيل  دور  السما   نظرية  وأهمل     

الهد      إلىالمطلوبة للوصوا  "لم تقم بتحدمد الصفا     أنها   إلى  إضافة  "نتائج الايادة"ير على  الت ث

 .  تعت ر العوام  ال يئية ذا  ت ثير على استمرارية الايادةو   "للحفاظ على مركز الايادة

 : النظريات التربوية 

ب ُيعلم ا بل  ن األفكا   ويتناقلها مل شصص آلخر   قديمًا كان اإلنسان متعلم أمور الحياة

وا بل ُيعلم العام  الذد يعم  لدي  دون أن ي عل م األب أن  ُيعلم ابن  أو ي عل م ا بل أن  ُيعلم العام  

اإلنسان بط يعت  لدي  الفضوا للوصوا هو أن    ؛حيث كان التفسير الوحيد لس   هذ  الظاهرة   لدي 

حيث تعت ر المعرفة سلسلة    معرفةكتس  تلك اللذلك كان ي   المعرفة الت  تعت ر بنظر  مجهولة  إلى

أن لف  ذلك انتبا     إلى ومتصلة بيل بعضها البعض  واستمر اإلنسان على هذ  الوتيرة     متواصلة

والباحثيل الضرورد    لذلكونتيجة    ؛العلماء  مل  الظاهر أصبح  لهذ   تفسير  عل  وصياغة     ةالبحث 

 .( 2012الشرقاود  ) عمليا  التعلم  نظرية مناسبة تتوافق م  ما يحدث بيل األفراد مل

 االنغماس الوظيفي  2.1.2

 :مفهوم االنغماس الوظيفي ونشأته 1.2.1.2

"  ويليام خان"قيام    منذ (  1990)عام    إلىعد مفهوم ا ن ماس الوفيف  قديم جدًا تعود نش ت   يُ 

تحسينا إدخاا  ذلك  بعد  بدأ  ثم  ومل  الوفيف    ا ن ماس  وتوضيح مصطلح  مفهوم  على  بتقديم    
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مرتبطة    الذد   التعريف كثيرة  جوان   الوفيف   يشم   ا ن ماس  عر   حيث  أن   بالمعلميل  على 

لتحقيق  "ف  طريقة وأسلوب القائد  مما مؤثر     عمل   وا نسجام م  العم  نفسياً   ف انصهار القائد  

القائد  للعم    "ذاتية  مؤثر     والو ء  والمعرف   ووفيفت  حيث  والسلوك   العاطف   للقائد على  الوض  

 (. 575  :2019الش رم   )ط يعة وجودة عمل  

 : أبعاد االنغماس الوظيفي 2.2.1.2

الوفيف    األبعاد    مجموعة لمن ماس  تحقيق  مل  عليها  بعمل انمرتكز  القائد  وتحقيق       ماس 

صياغتها تم  الت   اآلت      األهدا   النحو  على  جاء   األبعاد    : 2019السعيدد   و   الياسرد )وهذ  

116 :) 

متكون :  اسحمال .1 نفس   وض   الحيوية  وه   والهمة"و   مل  مل     التفان   العال   والمستوى 

العم    الطاقة أداء  أثناء  العقلية  عم      والمرونة  ف   الجهد  دائمًا  ستثمار  وا ستعداد 

الصعوبا     واحد  كافة  للعم ".  ومواجهة  الحماس  القائد  يمتلك  أهداف     فعندما  وتحقيق 

هزي مل  متمكل  التع  الوفيفية  المهنية    على  واإلصرار   واإلرهاق   مة  الواجبا   تنفيذ 

 . وجودة  وفاعلية  المترتبة علي  بكفاءة

ويعم  فيها مما يجعل  يسصر كافة    وتعن  و ء القائد للمؤسسة الت  منتم  إليها:  التفان  .2

المؤسسة     جهود  لتحقيق أهدا   التوجيها    إلى وطاقات   تق   كافة     وا نتقادا     جان  

  وحلوا للمشاك  الت  تظهر أمام  ف  العم    وتقديم مقترحا     واآلراء   وتبادا األفكار

حلها بروح معنوية عالية  كما أن  مذل  كافة المعيقا  الت  قد   إلىوالمبادرة     والمشاركة

 .تظهر أمام  أثناء تنفيذ عمل  

أداء العم  حيث يكون  هو ا ن ماس الكل  ف  العم  أو الشعور بالرضا أثناء  :  ا ستيعاب  .3

و  مرغ  ف     و  يشعر بمرور الوق     وسعيد ف  العم    ام بشك  ك  فيها الفرد مركز
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أيضاً  المن مس     ترك   الموفف  الجان  مل  بمعنى    للعم   مستمت  ف  عمل ويعت ر هذا 

أن  متمت  حيل مؤدد عمل   وأن هذا النوع مل ا ن ماس متعلق بالكفاءة الفردية مل خما  

 .وا ستيعاب والتكييف ف  العم   ود الثقةوج

بد مل أن مرتبا بالجان  النفس  الذد       متحققن ا ن ماس الوفيف  حتى  متضح مما تقدم أ 

أداء على  مهام   القائد   منعكس  تنفيذ  ف   المحركة  الت    وطريقت   القوة  لتحقيق     تعت ر  والدافعة 

ا ستراتيجيا  الت  تساهم ف    إلى وفيما مل  نتعر ي   والمهام الموكلة إل  وا نتماء لوفيفت   الو ء

 . ز ا ن ماس الوفيف  لدى القائد تعزي

 .االستراتيجيات الداعمة لزيادة االنغماس الوظيفي لدى القائد 3.2.1.2

 : من ماس الوفيف  لدى القائد مل خما اآلت ل داعمةال ستراتيجيا   تتمث  ا      

القائ .1 بها  يعم   الت   عم و :  د الوفيفة  جودة  لمستوى  تقييم  تقديم  خما  مل  ة وكفاء   ذلك 

بهد  تحقيق    ؛والص را     توفيف كافة الجهود   إلى ن  يحتاج  ب ن  و ى العاملحيث مر   القائد 

األداء والجودة ف   والفعالية  الكفاءة  بدرجة عالية مل  مل خما مشاركة وذلك     المطلوب 

يعزز لدمهم   مما  مؤسسةا  الصاصة بالوصياغة األهد    الموففيل ف  عملية اتصاذ القرار

أك ر بشك   الوفيف   ل   ا ن ماس  با نتماءويدفعهم  الت      لشعور  للمؤسسة  أكثر  والو ء 

 . يعملون فيها

والقائد بشك      ا ن ماس الوفيف  لدى األفراد بشك  خا    ُيعزز: الظرو  المحيطة بالقائد  .2

وبشك  خا     ن  ف  المؤسسةمل خما إدخاا بعض التحسينا  على بعض الجوا   عام

  ة توازن األمث  بيل ثمثة جوان  رئيسجان  تحقيق ال  إلى   "والتواص   با تصاا" فيما متعلق  
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القائد  أداء  على  مباشر  بشك   الوفيف      تؤثر  ان ماس   والحياة   "  وه ودرجة  العم   

 ". وفرو  العم 

قدراتهمف     يساهم:  الايادة .3 تنمية  المعرفة ف   األفراد  الت     اكتساب  الطريقة  استيعاب  على 

لتسصيرها لتحقيق    ؛تتطل  توفرها في والص را  الت      دائ  لمهام أوكيفية     ئد يفكر بها القا

 . ما تقدم  وذلك مل خما تنفيذ دورا  تدري ية للموففيل

نفس  .4 تطوير  على  القائد  التعلم  فرصة  على  تشجيع   خما  مل    مل  المزيد  واكتساب 

 . وتنميتها  مهارا  الت  تساعد  على تطوير ذات الو   والص را    المعار 

األفكار  ةفرص .5 تبادا  القرارا       اآلراءو    المشاركة ف   ا ستماع  "  مل خماواتصاذ بعض 

 . (13  :2015المصرد  ) "وا ستجابة ألية مساهما  يقدمها األفراد 

 :  نظريات االنغماس الوظيفي 4.2.1.2

  وه  اآلت : ن ماس الوفيف الت  فسر  ا بعض النظريا   (73  :2019الش    )ذكر 

 :  نظرية التوقع: أوالً 

القائد يمتلك درجة مل المرونة أن    :وتنص على   (Vroom)  فروم  عالمرائد هذ  النظرية ال

وكفاءاتهم  وتنمية اإلبداع لدمهم     وخ راتهم   والبحث عل س   تعزيز قدراتهم    ف  تق   العامليل لدي 

ويرتكزا بتكارو التجدمد  على   ذلك       قائدهم  علىتحقيق  لتوجيها   الموففيل  ف      تق    ورغ تهم 

متمكل القائد مل التعر  على درجة ان ماس  بحيث  ت  يسعى القائد للوصوا إليها   تحقيق النتائج ال

لدي    تقدمر  العامليل  خما  دافعيته مل  النظرية    وتفسرللعم      ممستوى  ا ن بهذ   نسبة  اس  م ن 

العا لدى  مبالوفيف   بشك   مرتبطة  المنظمةمليل  عل  الصادر  التحفيز  توقعا   بسقف  فإذا     اشر 
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فإن درجة ا ن ماس الوفيف  لدي  تكون    مل مستوى توقعا  الفرد   ىأو أعل   اود كان التحفيز مس

 .ا ن ماس الوفيف  ودافعية العم  بيل العمقة طرديةوبالتال  فإن   والعكس صحيح  مرتفعة

 مل:  ثانيًا: نظرية التكا

النظرية هما الوفيف    و (Hall & Rabinowitz)  هوا ورابنوتس  روااد هذ     قسم  ا ن ماس 

 ثمثة أقسام وه  كاآلت :  إلى

"العمر          ف   المتمثلة  الشصصية  العام   بصفا   رئيس   بشك   مرتبا  "بالميوا":  متعلق  فيما 

ا جتماعية   و الجنس   و  الداخليةو الحالة  السكل  واألقدمية    والصارجية    الرقابة  وموق   الوفيفية  

يا  العم   الت  تكف  اختم  الموففيل ف   والمسؤولية  وأخمق   ومتطلبا  العم  المتعلقة بالوق  

 ". وا ن ماس الوفيف   سلوكياتهم كالرضا

ترى هذ  النظرية أن ا ن ماس الوفيف  بالنسبة للموفف هو ردة و "فيما متعلق بالمواقف":   

الشصصي ألن  فعل   وذلك  عمل    نحو  الايادد  القائد ة  النما  مرونت    يعكس  مشاركة     ودرجة  ف  

 .لية اتصاذ القرارالموففيل ف  عم

بيل   "بالتفاع   متعلق  فيما  الفرد مأما  الميوا    يوا  أن  على  النظرية  ترى  هنا  والموقف": 

بعمل   ويعتمد   وتحدد درجة ان ماس الموفف   ودرجت  لدى الموففيل   والمواقف تحدد نوع التفاع 

 والمميزا  الشصصية للموفف م  الموقف.  جة انسجام الصفا  ذلك على در 

 المدخل التحفيزي:   ثالثًا:

العامليل منظرون    (Kanungo)   كانونجا  حيث مرى  العم  مل حيث مدى   إلىأن  ط يعة 

لى "احتياجا   وتوقعاتهم المستق لية  لذلك مرتكز ا ن ماس الوفيف  ع   قدرت  على تحقيق متطلباتهم 

 ا .الوفيفية لتل ية هذ  ا حتياج جان  تصوراتهم  إلىوالصارجية   الموففيل الداخلية
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 رابعًا: المدخل السببي: 

وتنتقد ما نص     كردة فع  على نظرية التوق جاء    (Brown)  براون   صاح  هذا المدخ 

 اآلت :  إلىحيث قسم  النظرية محددا  ا ن ماس الوفيف     علي 

الوفيفةالذات  الصفا  - ف   تبامل  وجود  على  يقينًا  يمتلك  فالشصص  للفرد:  وتقدم   ية  ر والحوافز  

  يستطي  أن "يميز الموفف المن مس وفيفيًا مل خما القائد  الذا   ولكل ف  المقاب  مرى أن  

 الصصائص الديموغرافية". 

عماا المركبة الت   وسلوكيا  اإلشرا : يفض  الموفف المن مس تنفيذ "األ    الصصائص الوفيفية-

 مهارا  متنوعة". إلىتحتاج 

بالنسبة "لمتجاها  الوفيفية":- رضا داخل  عل عمل   حتى وإن كان على    الموفف  يمتلك  أما 

 دراية بتقصير القائد تجا  العامليل لدي . 

الباحثة        تمحظ  س ق  ما  خما  لدى مل  الوفيف   ا ن ماس  درجة  مربا  الس     المدخ   أن 

الفرد  األفرا تدف   الت   باألسباب  لدي   إلىد  ا ن ماس  درجة  العم    تحدمد  عل  ورضا     وتفاعل  

بمستوى  تناقض  و  األفراد  لدى  الوفيف   ا ن ماس  مستوى  ربط   الت   التوق   نظرية  النظرية  هذ  

 .توقعاتهم وأملهم
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 : الدراسات السابقة  2.2

هذا   الدراس  الجزءف   على  التعر   سيتم  الدراسة  موضوعمل  تناول   الت   السابقة      ا  

النما الايادد وا ن ماس الوفيف     إلىت  تطرق   الوالدراسا   النما الايادد   و    ا ن ماس الوفيف 

 :قدماأل إلىمرتبة مل األحدث  معاً 

 باالنغماس الوظيفي   المتعلقةالدراسات  1.2.2

التنظيم  المدرك ف  تحدمد الدور الذد مؤدي  الدعم    ،( 2020)  وآخرون   دراسة جالبهدف        

عينة على  ال  واشتمل   ف  العراق  ليةعماس الوفيف  لدى عينة مل مدرس  الكليا  األهتعزيز ا ن

ك داة   (  248) ا ستبانة  استصدام  وتم  التحليل    الوصف   المنهج  واعتمد   النتائج معلمًا     أفهر  

حوا   المعلميل  لدى  واضح  إدراك  ال   مفاهيمالوجود  الدعم  زيادة  د وأن  ل   المدرك    ت   تنظيم  

 . الجيدة ف  تعزيز ا ن ماس الوفيف 

مستوى ا ن ماس الوفيف  لدى معلما  المدارس    إلىالتعر     ،(2019) الشبل    سةوسع  درا     

مجتم  مل جمي  معلما   الاعتمد  المنهج الوصف  المسح   تكون  و الثانوية ف  محافظة عنيزة   

عني  محافظة  ف   الثانوية  واشتمل   المدارس  على  الزة   ا ستبانة    واستصدم  لمة   عم(  207)عينة 

أن مستوى ا ن ماس الوفيف  لدى أفراد العينة جاء بدرجة متوسطة  وت يل  ئج  نتاالأفهر   ك داة   

لمستوى   تقدمرهم  حوا  العينة  أفراد  استجابا   متوسطا   بيل  إحصائية  د لة  ذا   فروق  وجود 

الص لسنوا   تعزى  الوفيف   لمت ير  ا ن ماس  تعزى  إحصائية  د لة  ذا   فروق  وجود  وعدم   رة  

 .يةالتصصص والحالة ا جتماع 

أثر ا ن ماس الوفيف  على    إلىالتعر     ،Abualeinein  (2019)العينين    أبودراسة  هدف   و      

تكون   التحليل    الوصف   المنهج  اعتمد   غزة   ف   لألنروا  اإلقليم   المكت   ف   الوفيف   األداء 

ة  موفف وموفف  (183)عينة على  الوففيل اإلدارييل ف  كافة الدوائر  واشتمل   مل الممجتم   ال
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ك داة       استصدمو  ا نعماس  نتائج  الأفهر   ا ستبانة  مل  عاٍا  مستوى  لدمهم  األنروا  موفف   أن 

وجود عمقة ذا  د لة إحصائية بيل ا ن ماس الوفيف  ب بعاد  واألداء  كما بين  واألداء الوفيف    

د و لوفيف    ا ذا   فروق  ووجود  الوفيف    واألداء  بيل  إحصائية  د لة  ذا   فروق   لة وجود 

الوفيف     لمستوى   إحصائية لمت ير ا ن ماس  التعليم     العمر)  ا  تعزى  وجود  (والمستوى  وعدم    

لمت ير  تعزى  إحصائية  د لة  ذا   ا جتماعية   و الجنس   )  ا  فروق  السكل   و الحالة  عدد و مكان 

 . (الرات  الشهرد و نوع العقد  و الدرجة الوفيفية  و سنوا  الصدمة  و ا طفاا  

أثر التوج  الثقاف  ف  تعزيز    إلىالتعر     هد  ب  ،( 2019)الياسري والسعيدي  اسة  در     وجاء     

تكون   التحليل    الوصف   المنهج  واعتمد   كربمء   جامعة  ف   الوفيف   مل  الا ن ماس  مجتم  

داة    ك  ا ستبانة  واستصدم  عامًم وعاملة   (  72)عينة على  الاشتمل   العامليل ف  جامعة كربمء  و 

 . وجود عمقة إيجابية بيل التوج  الثقاف  وا ن ماس الوفيف  ئجأفهر  النتا

قائدا     إلى التعر     ،(2019)الشبرمي  دراسة    سع  و       لدى  الوفيف   ا ن ماس  مستوى 

بريدة    بمدمنة  الوصف   و المدارس  المنهج  ميدنة  التكون    اعتمد   مدارس  ف   القائدا   مل  مجتم  

واشتمل    على  البريدة   وخلص   قائ(  178)عينة  ك داة   ا ستبانة  واستصدم   مل   إلىدة   عدد 

أهمها بدرجة  :  النتائج  متحقق  بريدة  بمدمنة  المدارس  قائدا   لدى  الوفيف   ا ن ماس  مستوى  أن 

مستو  ف   إحصائية  د لة  ذا   فروق  وجود  وت يل  لمت ير  ك يرة   تعزى  الوفيف   ا ن ماس  ى 

 .ت ير الدورا  التدري يةالتصصص  وسنوا  الص رة  وعدم وجود فروق تعزى لم

ا حتراق    إلىالتعر     ،(2018)مؤنس  دراسة  وهدف         ومستوى  الوفيف   ا ن ماس  مستوى 

تكون   التحليل    الوصف   المنهج  ية األولى  المرحلة األساس   مجتم  مل معلمالالنفس   واعتمد  

مح واشتمل   ف   عنيزة   على  الافظة  وتوصل   (  256)عينة  ومعلمة   النتائج    إلىمعلمًا  مل  عدد 

النفس  جاء بدرجة متوسطة  وت يل وجود عمقة  :  أهمها أن مستوى ا ن ماس الوفيف  وا حتراق 
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الوفيف ا ن ماس  مستوى  ف   فروق  وجود  وعدم  النفس    وا حتراق  الوفيف   ا ن ماس     بيل 

 .وا حتراق النفس  تعزى لمت ير الجنس والص رة لدى معلم  المرحلة األساس  األولى

المدارس    إلىالتعر     ،(2018)طياره    دراسة  بينما سع        مدمرد  ممارسة  درجة  بيل  العمقة 

عما العاصمة  محافظة  ف   الصاصة  التربويةلأل  ناألساسية  الايادية  نحو     نماط  المعلميل  ودافعية 

ا رت   العم   الوصف   المنهج  الايادة  ا استبانت  واستصدم  باط    واعتمد   ألنماط  ا ولى    ثانية والن 

تكون   واشتمل   الللدافعية   عمان   مدمنة  ف   الصاصة  المدارس  معلم   مل  على  المجتم   عينة 

ومعلمة   (  420) ف     وأفهر  معلمًا  الصاصة  األساسية  المدارس  مدمرد  ممارسة  درجة  أن  النتائج 

عما محافظة   د لة  نالعاصمة  ذا   ارتباطية  عمقة  وجود  وت يل  مرتفعة   كان   الايادية   لألنماط 

مجا     جمي   بيل  فروق  اإحصائية  ووجود  العم    نحو  المعلميل  دافعية  ومستوى  الايادد  لنما 

العاصمة   الصاصة ف  محافظة  األساسية  المدارس  د لة إحصائية ف  درجة ممارسة مدمرد  ذا  

الايادية تعزى لمت يرا  الجنس والتصصص  ووجود فروق ذا  د لة إحصائية تعزى  عمان لألنماط  

 .عدد سنوا  الص رة  والجنس  لمت ير

مستوى ا ن ماس الوفيف  لدى مدمرد   إلىالتعر     ،(2018)عموش  دراسة  هدف   ف  حيل       

ن      ( مدمرًا ومدمرة130عينة مل )الالمدارس ف  مدمرية تربية قصبة المفرق مل وجهة نظرهم  تكوا

المسح     الوصف   المنهج  )  واستصدم  واستصدم  مل  مكونة  ثمثة  (  40استبانة  على  موزعة  فقرة 

وا ن ماس العاطف   وتم التحقق مل صدقها     وا ن ماس السلوك    مجا   ه  ا ن ماس المعرف 

مدمرية تربية قصبة   النتائج أن مستوى ا ن ماس الوفيف  لدى مدمرد المدارس ف  وأفهر  وثباتها. 

وج  عام   بشك   مرتف   بمستوى  كان  االمفرق  على  مرتبة  المجا    )المعرف اء   اآلت :     لنحو 

عينة الوجود فروق ذا  د لة إحصائية ف  متوسا استجابا  أفراد    (  كما ت يلوالعاطف    والسلوك 

وعدم    ء المجاا العاطفوالكل  باستثنا  ُتعزى لمت ير الجنس ولصالح اإلناث على جمي  المجا   
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  المؤه  العلم )نة تعزى لمت يرا  عيالوجود فروق ذا  د لة إحصائية ف  متوسا استجابا  أفراد 

   (.وسنوا  الص رة اإلدارية  والمرحلة التعليمية

مستوى ا ن ماس الوفيف   ومستوى ا حتراق  إلى  التعر     هدف  ف  ،(2017)خليل  دراسة  ما  أ     

والعم ومعرفة  النفس    األولى   األساسية  المرحلة  معلم   لدى  بينهما  مستوى  قة  اختم   مدى 

لوفيف  عل ا حتراق  النفس  لدى أفراد العينة باختم  مت يرا  الدراسة  ولتحقيق ذلك ا ن ماس ا

( معلما  256جرى تط يق ماياس ا ن ماس الوفيف   وماياس ا حتراق النفس  على عينة قوامها )

تم بالطريقة  ومعلمة   التحليل      اختيارها  الوصف   المنهج  واستصدم  الطباية     أفهر  و العشوائية 

أن  الن وت يل  متوسطة   بدرجة  كان  النفس   ا حتراق  ومستوى  الوفيف   ا ن ماس  مستوى  أن  تائج 

ا ن ماس   مستوى  ف   فروق  وجود  وعدم  النفس    وا حتراق  الوفيف   ا ن ماس  بيل  هناك عمقة 

وا  المرحلةالوفيف   معلم   لدى  الجنس  لمت يرا   تعزى  النفس   ف     حتراق  األولى  األساسية 

 . غز   –سطى محافظة الو 

الوفيف   إلى التعر     ،( 2015)  المصري دراسة   وسع        ا ن ماس  بيل  وسلوك    العمقة 

اعتمد  غزة   بقطاع  الحكومية  المستشفيا   ف   العامليل  األطباء  لدى  التنظيمية  المنهج    المواطنة 

وتكون  الوصف    بقطالالتحليل    الحكومية  المستشفيا   العامليل ف   األطباء  اع مجتم  مل جمي  

وجود أفهر  النتائج  ا ستبانة ك داة     واستصدم  ط يبًا وط يبة   (  285) عينة على  الغزة  واشتمل   

التنظيمية  وت يل أيضًا وجود  المواطنة  الوفيف  وسلوك  أبعاد ا ن ماس  بيل  ارتفاع    عمقة طردية 

ف  المستشفيا     وسلوك المواطنة التنظيمية لألطباء العامليل   ف  درجة ممارسة ا ن ماس الوفيف 

 . "العمر واسم المستشفى"الحكومية  كما ت يل وجود فروق ذا  د لة إحصائية تعزى لمت ير 
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   باالنماط القيادية المتعلقةالدراسات  2.2.2

دراسة        وفوهراهدف   الايادد    ،Dash & Vohra  (2019)  داش  النما  ف معرفة   السائد 

وفيفة صياغة  على  والت ثير  مل    المدرسة   الت   اآلليا   ومعرفة  وا لتزام   وا غتراب  المعلميل  

تؤثر للرؤساء  على  خملها  الايادة  للمرؤوسيل     أنماط  الداخل   الفعل   لواإلدراك  لألنماط  لسلوك 

باعتبار  (  PLS-SEMجزئية للمعادلة الهيكلية )ال  الص رى  ربعاالم  نموذجم  استصد    الايادية السائدة

التمكيل النفس   واعت ر  الصفو  ا بتدائية ف  المدارس الصاصة الهندية     مل  اً معلم  (624)العينة  

يظهرون  لمدمريل الذمل  وقد أفهر  النتائج أن ابيل تمكيل الايادة وصياغة الوفائف    وسيطاً   مت يراً 

وأق     يشعرون بمزيد مل التمكيلبحيث     صبحوا أكثر نشاًطا لي المعلميل    يحفزون   الايادة التمكينية

وبالتال      ف  التطوير المهن  مل المرجح أن يشارك المعلمون األكثر نشاًطاو وأكثر التزاًما      عزلة

 .م ي م والتعلتحسيل عملية التعل 

قادة كما مدركها أعضاء  الكشف عل أنماط سلوك ال  (،2019)بني عيسى    دراسةبينما هدف        

العاملون ه التدريس  شم  يئة  ف   وا هلية  الحكومية  الجامعا   المملكة ف   وعمقتها     ا ردنية  اا 

وتم    وقطاع الجامعة  ونوع الكلية    ببعض المت يرا  كالجنس  وسنوا  الص رة  والرتبة ا كاديمية

الوصف  المنهج  كاداة    التحليل   استصدام  ا ستبانة  )الواشتمل      واستصدم   على  مل    )304عينة 

أكثر أن  النتائج  وأفهر   التدريس   هيئة  س  أعضاء  القادةأنماط  المرتبة    التمكين   ه   لوك  ف  

كما     ط وف  المرتبة الثالثة واألخيرة النما ا وتوقرا   ا ولى  وف  المرتبة الثانية النما الديمقراط 

النتائج   إحصائية    وجود أفهر   د لة  ذا   القادة  تم خفروق  سلوك  أنماط  لمت يرا      تعزى 

  (.ة ا كاديمية  وقطاع الجامعةالجنس  والرتبو    سنوا  الص رة  ونوع الكلية)

آثار أنماط الايادة التحويلية    إلىالتعر     ،Fransico  (2019)  فرانسسكودراسة  هدف   بينما       

بمنطقة    ( معلماً 260)ونة مل  ة مكعين  اختير  على الكفاءة الذاتية للمعلميل  ولتحقيق هذا الهد   
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ط الايادة التحويلية لمدمرد المدارس ومستوى  م "است يان متعدد العوام  لوصف أنمااستصد و    بمردم 

 أفهر     استصدم المنهج الوصف  التحليل   ستصراج النتائجالكفاءة الذاتية للمعلميل على التوال    

جمي    أن  ا نحدار  تحلي   التحويلية  ب    صةالصا  المجا   نتائج  الايادة  الكفاءة   أثر  سالي   على 

أن الفعالية والمكاف ة الطارئة تؤثران بشك  ك ير على    ثير واتضحوتبامل هذا الت   للمعلميل   الذاتية  

   باستصدام هذمل المجاليلالكفاءة الذاتية للمعلميل  حيث يمكل توق  زيادة الكفاءة الذاتية للمعلميل  

 بنس  متفاوتة. كفاءة المعلميل الذاتية ولكل  تؤثر علىباية المت يرا    كما أفهر  النتائج أن

فحص العمقة بيل أنماط قيادة    ،Kaya & Selvitopu  (2017)  كيا وسيلفيتوبواسة  وهدف  در      

للمعلم التعليم   وا لتزام  المت يرا     المدمريل  ببعض  السياق    وعمقت   ف   العمقة  تلك  وتقييم 

أفهر  المنهج  استصدم  الترك .   الدراسة   بموضوع  عمقة  لها  دراسا   بتحلي   النوع   الوصف  

أنماط  ا يجابية  عمقةال  النتائج للمعلم  الايادة  بيل  التعليم   النتائج   وا لتزام  بين   ر  ي ت ث   أن  كما 

التنظيم   الت ثير  مل  أكثر  المعلم  والتزام  الايادة  بيل  العمقة  على  الفردد  السلوك    مستويا  

 لوك.ا  السلمستوي

ف   إلىالتعر     ،(2016)ومحمد    يونسدراسة    وسع        الايادد  النما  الرضا    أثر  تحقيق 

مجتم   التكون  التحليل      الوفيف  بمدمرية أممك الدولة لو ية بومرداس  واعتمد  المنهج الوصف 

واشتمل    بومرداس   لو ية  الدولة  أممك  مدمرية  موفف   على  المل   وموففة  موففًا  (  50)عينة 

والتحويل  هما النمطان  أن نمط  الايادة الميموقراط     وأفهر  النتائج   ا ستبانة ك داة   واستصدم  

المدمرية    توافرًا ف   نما    وأناألكثر  بفارق طفيف عل  ولكل  السائد  الديموقراط  هو  الايادة  نما 

 . بنسبة قليلة ةادة األوتوقراطي ملي  الايادة الحرة بنسبة متوسطة  وأخيرًا نما الاي  الايادة التحويلية

لنما الايادد الشائ  لمدمرد مدارس المرحلة  ا  إلىالتعر     ، (2015)بارود  دراسة  هدف   بينما       

التحليل     المنهج الوصف   اعتمد و األساسية الحكومية ف  التعام  م  األزما  المدرسية بقطاع غزة   
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المدارس األساسية بقطاع    معلم مجتم  مل  الن  تكو ا ستبانة ك داة       ماستصد و     ستصراج النتائج

واشتمل    على  الغزة   وأفهر     معلماً   (66)عينة  النماالومعلمة   أن   ف  الشائ     الايادد  نتائج 

 . المدارس الحكومية األساسية ف  قطاع غزة هو النما الديموقراط 

الايادة الرئيس   العمقة بيل أسلوب      علMarshall  (2015مارشال )دراسة    كشف    ف  حيل     

( مدمرًا مل  11مًا ومعلمة و )( معل90عينة على )الاشتمل   و   يل ف  عملهم الوفيف  لتزام المعلموا

ثانوية.   النتائج   المنهج الوصف   واستصدمإحدى عشرة مدرسة  النتائج   التحليل   ستصراج    أفهر  

المعل عن   أبلغ  الذد  ا لتزام  مستوى  ف   إحصائية  د لة  ذو  فرق  الثانوية  وجود  المدارس  ف   مون 

الثانوية األ النتائج  قدم. كما أشار الحدمثة والمعلميل ف  المدارس  أن مت يرا  السيرة الذاتية    إلى  

باإلضافة   المعلم.  والتزام  الرئيس   الايادة  أسلوب  بيل  العمقة  ط   نموذج   إلىوسا أشار  ذلك  

الرئ  إلىا نحدار   الايادة  ألسلوب  الفرعية  المت يرا   ف   أن  التبامل  بعض  تمث   مجتمعة   يسية 

 الذد أفهر  المعلمون. ا لتزام

بيل  ،Pennington(  2016)  بينجتون   دراسة  وسع        العمقة  مل  المعلميل    التحقق  تصورا  

الثانوية العامة    وذلك ف  المدارس   ودافعية المعلميل نحو مهنتهم كمعلميل   ألسلوب المدمر الايادد

استصدم  و   مس مدارس ثانوية.ينيس   وقد شمل  عينة الدراسة معلم  خف  مدارس منطقة وسا ت 

استبا الدارسة  )ف   الدراسة  عينة  وبل    الوفيف    للرضا  مينيسوتا  واستبانة  الايادة  معلم  200نة   )

وأفهر  نتائج    التحليل   ستصراج النتائج   المنهج الوصف   واستصدم  ومعلمة تم اختيارهم عشوائيًا 

وجود   المعلميلالدراسة:  دافعية  بيل  نظر     عمقة  وجهة  مل  المدرسة  لمدمر  الايادد  والسلوك 

 . ودافعية المعلميل  جود ارتباط سل   بيل المدمر المنصفض ف  ا هتمام بالمعلميلو و  المعلميل 

هدف         الشصصية    Leigh(2015)  ليهدراسة  بينما  الصفا   بيل  العمقة    والنما    اختبار 

مجموعة مل طلبة    مل  (61بل   العينة )ف  حيل  حو تحقيق األهدا    األفراد نودافعية     الايادد
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فلورداالدكتورا    جامعة  الوصف    واستصدم    ف   النتائج   المنهج  نتائج    التحليل   ستصراج  وأكد  

الايادة نما  بيل  إحصائية  د لة  ذا   عمقة  وجود  األهدا     التحويلية  الدراسة  لتحقيق  والدافعية 

العم هداوأ    الصاصة المنظمة  ووجود      فريق  بيل    وبالتال  أهدا   د لة إحصائية  ذا   عمقة 

 وأهدا  المنظمة.   وأهدا  فريق العم   ودافعية األفراد لتحقيق أهدافهم الصاصة  ايادةنما ال

بيل أنماط    العمقة  إلى  التعر دراسة هدف     ،,.Hariri et al  (2018)  وآخرون   وأجرى حريرد      

ف  حيل    التحليل  استصدم المنهج الوصف و   اإلندونيسيةوأسالي  صن  القرار ف  المدارس   الايادة

للدارسةستبانة  ااستصدم    ووزع  ك داة      ( مل  مكونة  عينة  مدمريا     (475على  ف  س   معلمًا 

النتائج وجود     للتربية والتعليم ف   م ونج اذ  وأسالي  اتص   قوية بيل أنماط الايادة  عمقةوأفهر  

لد  التحويل القرار  الايادة  نما  أن  النتائج  أفهر   كما  المدارس   مدمرد  القرار     ى  وأسلوب صن  

 اإلندونيسية.ف  المدارس  األكثر استصداماً هما ن  العقم

الايادد ف  جامعة    بيل دواف  العم  والنما   العمقة تحدمد    ،Aung(  2018)دراسة أونج  وسع        

الكليا  الثمانية الك رى ف     دراسة مل جمي  أعضاء هيئة التدريس ف اسامبشون. وتكون مجتم  ال

ا   ABACمدرسة   واستصإل للشؤون  ال يانا    ا ست ياندم  دارية.  و لجم   الوصف     المنهج    استصدم 

هناك   وتوصل  الدراسة إلى أن  س أعضاء هيئة التدري( مل  40)ختبار على  إلوأجرد االتحليل    

 والنما   بيل دواف  العم   عمقةاف  العم   وم  ذلك لم يكل هناك  دو و    بيل أنماط الايادة  عمقة

ا ال يئية  العوام   أزيل   إذا  وكانالايادد  مل  انصفا     لمؤثرة   تجع    األسباب الروات   الت  

 . متركون العم   المحاضريل

هاوكنز  وهدف          الايادد  العمقةإلى  التعر     ،Hawkins(  2019)دراسة  النما  لمدمر   بيل 

المعلمون لمدرسة  ا مدرك   نيوجرس    كما  ف   العامة  الثانوية  المدارس  ف   المدرس   المناخ    وبيل 

عينة شمل   )  حيث  )  (5الدراسة  عددهم  البالغ  ومعلميهم  معلمًا   133مدارس  المنهج  و (  استصدم 
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عام  نتائج أن السلوك الايادد لمدمر المدرسة ذو أثر هام على المناخ الالأفهر   التحليل      الوصف 

أكثرف  ؛للمدرسة يمي   الايادد  السلوك  الداعم  كلما كان  النما  الموج    إلى  النما  إلى  كان    وأق  

نما الايادة التحويلية أكثر فاعلية ف  المناخ  كما أفهر  النتائج أن     أكثر انفتاحاً   المدرس   المناخ

 المدرس  المفتوح.

تشيل  صمم   و  نموذج هيرس   ،Chen(  2015)دراسة  الايادة نشرد  وبال    وفق    فعالية    ختبار  ف  

الممئم   الممئم  دالاياد   السلوك توغير  الايادد  السلوك  فعالية  قياس  وتم  الرضا  بعاً    لمت يرا  

واستصدم المنهج    .ف  جامعة نوفا ف  فلوريدا للعامليل  الوفيف   اإلجهاد و الوفيف      األداءو    الوفيف 

ة نوفا ف  فلوريدا  وأفهر  نتائج الدراسة  ف  جامع  ( عاممً 150)عينة  ال الوصف  التحليل   وبل    

هيرس   أن الديمقراط النما    تدعموبالنشرد     نظرية  إلى  والذد   الايادد  الوفيف   مؤدد      الرضا 

النتائج    اإلجهاد الوفيف   مما يصفض مل أداء العامليل     ويعكس ايجابًا على ف  العم   وأفهر  

بصورة إيجابية    واستعدادهم مرتبا   ن قدرة العامليلأ  و تعداد وا س   إيجابية بيل القدرة  عمقةوجود  

 بالرضا الوفيف .

السا      الدراسا   على  ا طمع  عمقة بعد  لها  جميعها  أن  ت يل  نتائج  مل  ب   جاء   وما  بقة  

وعمقت     اإلن ماس الوفيف أو فروفها  فالمحور األوا مل هذ  الدراسا  تناوا   بمت يرا  الدراسة

المت يرا    بالعدمد  الدعم  ل   (2020)  وآخرون   جمب دراسة  فجاء      مل  مؤدي   الذد  الدور  تحدمد 

مستوى    إلىالتعر      (2019)الش      وسع  دراسة   الوفيف   التنظيم  المدرك ف  تعزيز ا نعماس 

أبو  دراسة  و    معلما  المدارس الثانوية ف  محافظة عنيزة  لدى عينة الدراسة مل  ا ن ماس الوفيف 

أثر  ،Abualeinein(  2019)يل  العين الوفيف   لمعرفة  األداء  على  الوفيف   ودراسة  ا ن ماس    

الوفيف   إلىلتعر   ل    (2019)الياسرد والسعيدد   الثقاف  ف  تعزيز ا ن ماس  التوج   بينما     أثر 

.ومستوى ا حتراق النفس   مستوى ا ن ماس الوفيف  إلىالتعر    ( 2018)مؤنس دراسة هدف  
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   (2019داش وفوهرا )كدراسة  األنماط الاياديةناوا المحور الثان  مل هذ  الدراسا  مت ير  تو 

Dash & Vohra  المدرسة  والت ثير على صياغة    السائد ف فة النما الايادد  معر   والت  هدف  إلى

لمدمريل  ل  وفيفة المعلميل  وا غتراب وا لتزام  ومعرفة اآلليا  الت  مل خملها تؤثر أنماط الايادة

لمدمر   بيل النما الايادد  لمعرفة العمقة  ،Hawkins(2019)هاوكنز  دراسة  جاء   و   على المعلميل 

ا مدرك   كما  المدرس    لمعلمون المدرسة  المناخ  هدف      وبيل  عيسى    دراسةبينما    (  2019)بن  

التدريس هيئة  مدركها أعضاء  القادة كما  أنماط سلوك  أما  الكشف عل  فرانسسك    (2019)  ودراسة 

Fransico،     للمعلميل  إلىالتعر   فسع الذاتية  الكفاءة  على  التحويلية  الايادة  أنماط  بينما     آثار 

لأل  إلىالتعر      (2018)طيار     دراسة  سع   المدارس  مدمرد  ممارسة  درجة  بيل  نماط العمقة 

التربوية العم    الايادية  نحو  المعلميل  دراسة   ودافعية  ،,.Hariri et al(2018)حريرد    وهدف  

الايادة  العمقة  إلى التعر  أنماط  القرار   بيل  صن   أما  وأسالي   أونج      ،Aung(2018)دراسة 

 .   الايادد والنما  بيل دواف  العم  العمقةتحدمد فسع  إلى 

موضوع        وتعالج  الضوء   تسلا  كونها  ف   السابقة؛  الدراسا   م   الحالية  الدراسة  وتتشاب  

الوفي ااإلن ماس  واألنماط  على    لاياديةف    التركيز  م   مصتلفة   مت يرا   ف     دورهماوفق  ف  

( لدى ن ماس الوفيف   واألنماط الاياديةاإلوالتعام  م  هذمل المت يريل )  الظرو  الصحية الراهنة

بحدود –ف  كونها األولى  السابقة   تصتلف عل الدراسا    الحالية  الدراسةأن    المدمريل والمعلميل  إ ا 

الباحثع تعالج موضوع    -ة لم  الحكوميةالت   المدارس  لمدمرد  الايادد  با ن ماس     النما  وعمقت  

ضواح  القدس  ورام هللا  تابعة لمدمريا  التربية والتعليم ف   المدارس الف     المعلميلالوفيف  لدى  

فادة مل  ست اإل  يمكلكما و    تربا الدراسة بيل هذمل المت يريل م  المدمريل والمعلميل  بحيث وال يرة

الذكر سالفة  السابقة  بناء   الدراسا   للدراسة  ف   النظرد  على     اإلطار  ا طمع  خما  مل 
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تتضمل   الت   الدراسة  أداة  بناء  ف   وكذلك  الباحثون   استصدمها  الت   والمراج   محورد المصادر  

 (.اإلن ماس الوفيف   واألنماط الايادية )

 
 



 

 

 الفصل الثالث 
 الطريقة واإلجراءات

 
 

 منهجية الدراسة   1.3

 مجتمع الدراسة  2.3

 لدراسةعينة ا 3.3

 الدراسة اةأد 4.3

 الدراسة اةأدصدق  1.4.3

 الدراسة اةأدثبات  2.4.3

 متغيرات الدراسة  5.3

 إجراءات تنفيذ الدراسة  6.3

 المعالجات اإلحصائية 7.3
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 الفصل الثالث 
 الطريقة واإلجراءات

 

الدر       منهجية  الفص   هذا  وأسموضح  وعينتها   ومجتمعها  ال يانا  اسة   جم   وأداة     لوب 

 . والمعالجة اإلحصائية الت  استصدم  ف  تحلي  بيانا  الدراسة

 الدراسة يةمنهج 1.3

الدراسة  إلى  ستناداً إ      استصد    ط يعة  الوصف     موأهدافها  لمما رتباط المنهج  وذلك  مة  ء  

واق  مشك وتحلي   الدراسة  مل حيث رصد  الحاضرأغرا   الوق   الدراسة ف   وكما ه  ف       لة 

 لمث  هذ  الدراسا . والتن ؤ بها  وهو المنهج المناس    وتفسيرها  ما وصفهاالواق  مل خ
 

 مجتمع الدراسة   2.3

    في  والتعليم  التربية   لمديريتي  التابعة  الحكومية  المدارس  معلمي جمي   تكون مجتم  الدراسة مل       

  مدمريا  التربية والتعليم   وفقًا لمصادر   (5220)والبالغ عددهم     البيرةو   للا   ورام   القدس،   ضواحي 

 .2020/2021للعام األكاديم  
 

 عينة الدراسة 3.3

ويوضعح الجعدوا   بالطريقعة العشعوائية اختيعر   ومعلمعة   معلمعاً   (520تكون  عينة الدراسة معل )     

 خصائص العينة الديم رافية. اً ي( بيان1.3)
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 خصائص العينة الديمغرافية.  اً ي( بيان1.3) جدول
 القيم الناقصة النسبة المئوية %  العدد  المتغيرات 

  النوع االجتماعي
 

43 
 23.9 114 ذكر

 76.1 363 نثىأ
 100.0 477 المجموع

  المؤهل العلمي
 
 

11 

 25.9 132 دبلوم
 44.0 224 بكالوريوس 
 28.9 147 ماجستير 
 1.2 6 دكتورا  

 100.0 509 وعالمجم
  العمر

 
6 

 

 10.7 55 سنة  30  مل أق 
 65.6 337 سنة  45-30 مل

 23.7 122 سنة  45أكثر مل 
 100.0 514 المجموع

  التعليمية  الخبرة سنوات
 

3 
 19.9 103    سنوا  خمس مل أق 

 17.6 91              عشرة سنوا   إلىمل خمس سنوا  
 62.5 323 أكثر مل عشرة سنوا 

 100.0 517 المجموع

 أداة الدراســـة  4.3

  أألداة     طور    بموضوع البحث   والدراسا  السابقة المتعلقة   بعد ا طمع على األدب التربود      

الفلسطينية   بما متمءم م  أهدا  الدراسة اإليجاب   وقد    وصي   جمي  الفقرا  با تجا وال يئة 

لنحو  وتم تصحيح الفقرا  على ا األداة فقرا   ياس مستوى الصماس  لا  (Likert)استصدم ماياس  

قليلة جدًا  و نقطة   (2)  قليلة و نقاط   (3)متوسطةو نقاط     (4)  ك يرةو نقاط   (5)ك يرة جداً : )اآلت 
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عدد   بلغ  وقد  واحدة(   )النقطة  إلى  .فقرة(60فقرا   األداة  القسم    وقسم   اشتم   رئيسيل:  قسميل 

لنوع ا جتماع   ا  مت يرا  الدراسة المستقلة وه :  وضم   صصيةا  الشال ياناألوا على معلوما   

 سنوا  الص رة التعليمية. و العمر  و المؤه  العلم   و 

 مقاب  ذلك ضم القسم الثان :      

النمط - األول:  )المدرسة    لمدير  القيادي  المحور  من  فقرة30تكونت  على   تتوزع  ( 

 مجموعة المجاالت اآلتية: 

 فقرا . ( 10)مل  الديمقراط  تكون  النما ذو المدرسة رمدم: األوا المجاا

 فقرا . ( 10)مل  األوتوقراط  تكون  النما وذ  المدرسة المجاا الثان : مدمر

 فقرا . ( 10)مل  تكون  مدير المدرسة ذو النمط الديكتاتوري المجاا الثالث:

لمجاالت على مجموعة ا  تتوزع  ( فقرة30من )  تكون   الوظيفي  المحور الثاني: االنغماس -

 ة: اآلتي

 فقرا .( 10)مل  ا ن ماس العاطف  تكون : األوا المجاا

 فقرا .( 10)  مل ا ن ماس المعرف  تكون المجاا الثان : 

 فقرا .( 10)مل  ا ن ماس السلوك  تكون  المجاا الثالث:

 الدراسة   أداةصدق  1.4.3

لذمل  عة مل المحكميل ابعرضها على مجمو   بطريقتيل   تم التحقق مل صدق ماياس الدراسة     

الممحظا  حولها بعيل ا عتبار    أبدوا بعض  تم أخذها  النه  والت   ائ    عند إخراج األداة بشكلها 

  باستصراج   بطريقة ا تساق الداخل   األداة هذا مل ناحية  ومل ناحية أخرى  تم التحقق مل صدق  

 (.2.3واضح ف  الجدوا ) ( لفقرا  األداة  وذلك كما هوFactor Analysisالتحلي  العامل  )
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 (Factor Analysis(. نتائج التحليل العاملي )2.3جدول )
 الرقم

 الفقرات
درجة 
 التشبع

المدرسة  لمدير القيادي لمحور األول: النمطا  
الديمقراطي  النمط ذو المدرسة  مدير: األول المجال  

 733.  آرائهم. للتع ير عل يعط  الفرصة للمعلميل  . 1

 818. ة قيم التعاون يحر  على تنمي  . 2

 822.  يستشير المعلميل ق   اتصاذ القرار.  . 3

 826.  العم .قضايا  المعلميل ف يحترم طروحا    . 4

 750.  تحدمد أولويا  العم . المعلميل ف يساعد   . 5

 932. متفهم مشكم  المعلميل العامليل مع   . 6

 725.  يعزو نجاح الصطا المدرسية لجهود المعلميل.  . 7

 750.  العم  المدرس  وحاجا  المعلميل.متطلبا   موازن بيل  . 8

 932.  متعاون م  المعلميل إلنجاز العم .  . 9

 932. المعلميل  ف  تقييم موضوع   .10

األوتوقراطي  النمط ذو المدرسة المجال الثاني: مدير  
 943.  المعلميل. يقل  مل أهمية اقتراحا   . 1

 884. متجن  ق وا اقتراحا  الزممء ف  العم    . 2

 890.  المعلميل.الثقة بقدرا   أسلوب ضعفيمارس   . 3

 899. التوجيهية للمعلميل ف  العم .  ريكثر مل األوام  . 4

 958. دارة العليا. حرفيًا بالتعليما  الواردة مل اإل متقيد  . 5

 886. بصي ة األمر. المعلميل يصاط   . 6

 854. بقوانيل العم . يكثر الحدمث عل صرامة ا لتزام   . 7

 905.  تصدامها ضدهم.المعلميل  سمتصيد أخطاء   . 8

 954.  متجن  مشاركة العامليل مع  ف  المناسبا  ا جتماعية.  . 9

 877.  يل مل حقهم ف  ا متيازا  الت  يستحقونها.يحرم المعلم  .10

 المجال الثالث: مدير المدرسة ذو النمط الديكتاتوري 
 943. ء.األدا الجهد لزيادة مسعتوى وامر ل ذا المزيد مل  موج  األ  . 1

 884. شراك العامليل إمتععولى حعع  المشكم  بنفس  دون   . 2

 890.  يحث العامليل على تط يق ك  تعليمات  بدقة.  . 3
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 الرقم
 الفقرات

درجة 
 التشبع

 899.  لرأي .م  المصالفيل القيمارس سياسة   . 4

 958.  يفر  رأي  بقوة أثناء ا جتماع م  المعلميل.  . 5

 886. س  على العامليل مع . يمارس اسلوب الض ا النف  . 6

 854. . استصدام العامليل لألسالي  اإلبداعية مرفض لجوء  . 7

 905.  را  العامليل مع .م دد انزعاج  مل استفسا  . 8

 954.  مع .نهم يعملون عند    أمهام العامليل إمتعمد   . 9

 . مرفض الحوار الم ن  على احتمالية تعدد الحلوا المطروحة مل ق   العامليل  .10
 .880 

الوظيفي المحور الثاني: االنغماس  

االنغماس العاطفي: األول المجال  
 733.  ف  عمل . نن  ارتك   أخطاءأأندم حيل اكتشف    . 1

 818.  طابور الصباح. مبكرا وق   العم  إلى مكانأص     . 2

 822.  بح  عل الوصوا للكماا اإلنسان  ف  عمل .أ  . 3

 826. .   لحاجات  الماديةأنتم  لعمل  ب ض النظر عل عدم توفير   . 4

 748. .مزودن  عمل  بالطاقة ا يجابية  . 5

 720.  يساعدن  عمل  على تحدمد أهداف  بدقة.  . 6

 766. . مزودن  عمل  الشعور بالحيوية  . 7

 777. مبق  عمل  دافعيت  مثارة.   . 8

 754. مزودن  عمل  بمشاعر الرضى عل ذات .  . 9

 659.  عم  بها.أ ت  تحقيق النجاح للمؤسسة ال إلىمدفعن  عمل    .10

االنغماس المعرفي    الثاني:المجال   
 714.  أوفف نظريا  التعلم ف  عملية التعليم.  . 1

 764.  .سالي   التعليمية وفق متطلبا  مادة الدرسأع مل نو أ  . 2

 771. . استصدم طرائق التدريس المناسبة لموضوع الدرس  . 3

 854.  الحصة الصفية.  كثر مل استصدام الوسائ  التعليمة المناسبة لدرسأ  . 4

 683.  نوع ف  استصدام الوسائ  المساعدة على الفهم.أ  . 5

 803. . مواقي  الفص  الدراس  عد الصطا الفصلية المنسجمة م أ   . 6

 681.  .الضبا الذات  ف  اذهان الطلبة أغرس م د  . 7
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 الرقم
 الفقرات

درجة 
 التشبع

 759.  .حصة الصفيةن يكون المتعلم هو محور عملية التعليم ف  الأحر  أ  . 8

 849.  .قيس السلوك المدخل  عند المتعلميل ق   ال دء ف  عملية التعليم للمادة التعليميةأ  . 9

 643. .نق  ما لدد مل خ را  لزممئ  ف  العم  لمستفادة منهاأ  .10

االنغماس السلوكي    الثالث:المجال   
 763. . أقدم مصلحة العم  على مصالح  الشصصية   . 1

 699. .لضرورة إلنجاز المطلوب من  ف  العم دد عند اضاعف جهو أ  . 2

 739. . نسان خاط  المحيطيل ب  ف  العم  بالصطاب اإلأ  . 3

 804. هداف  الحياتية الضرورية بدون تضارب. أ هدا  العم  و أ وفق بيل أ  . 4

 800.  بحث عل الجدية أثناء ممارست  لط يعة عمل .أ  . 5

 606. بالنجاح.  الشعور اتشج  لتقديم المزيد مل الصدما  ف  حاا   . 6

 714.  استمر حتى النهاية ف  تقديم الصدما  المهنية إلنهائها.  . 7

 738. مشكلة الت  تواجهن  ف  العم .أبحث عل بدائ  ح  لل  . 8

 752. العم .   تجن  التقصير ف  اداء المهما  الموكلة ال  ف أ  . 9

 840. . ا ولويإلنجاز ك  ما هو مطلوب من  حس  األ  التعليميةض  الصطا أ  .10

إحصائيًا     داا  الدراسة   فقرا  ل  صراجمعام  ا ست( أن  2.3تشير المعطيا  الواردة ف  الجدوا )     

  وأنها تشترك ( 606.على األق  حيث بل   أق  قيمة لمعام  ا ستصراج )  متوسطة تمت  بدرجة  يو 

  معلم    لدى  يف وفال  ا ن ماسو    الحكومية  المدارس  لمدمرد   الايادد  قياس موضوع النمامعًا ف   

  ضوء فهللا وال يرة     ورام  القدس   ضواح   ف   والتعليم  التربية  لمدمريت   التابعة  الحكومية  المدارس

 اإلطار النظرد الذد بن  الماياس على أساس .
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 ثبات أداة الدراسة 2.4.3

لداخل  بحساب المصتلفة بطريقة ا تساق ا   بمحاورها ومجا تها  تم حساب الثبا  ألداة الدراسة     

(  وقد جاء  النتائج كما ه  واضحة ف  الجدوا  Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )  معادلة الثبا  

(3.3.) 

 الدراسة  ( ألداةCronbach Alpha(. نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا )3.3جدول )
 عدد  البيان 

 الحاالت 
 عدد 

 الفقرات  
 قيمة 

Alpha 
 0.90 30 520 المدرسة  لمدير القيادي المحور األول : النمط

100.95 520 المجاا األوا  

100.85 520 المجاا الثان  

100.85 520 المجاا الثالث 

 0.81 30 520 الوظيفي  ور الثاني: االنغماسالمح

100.77 520 المجاا األوا 

100.86 520 المجاا الثان  

100.79 520 المجاا الثالث 

 0.88 60 520 الدرجة الكلية

ثبا         التحقق مل  الداخل   أداة تم  ا تساق  الثبا  كرونباخ     الدراسة بطريقة  وبحساب معام  

بل       ( Cronbach Alpha)  الفا الثبا  حيث  النما  قيمة   المدرسة  لمدمر  الايادد  للمحور األوا 

ثبا   لمعام       أما بالنسبة90.))الوفيف     للمحور الثان  ا ن ماس   قيمة الثبا  فيما بل    ،(90.)

 الد لة   وجمي  قيم معام  الثبا  دالة إحصائيًا عند مستوى   88.))لدرجة الكلية لألداة ف ل   قيمت   ا

 والفهم لمضمون الفقرا .   (  وهو ما مؤكد وضوح الفقرا  01.)

  متغيرات الدراسة: 5.3

 على المت يرا  التالية:  ود الدراسة الحالية تتح

 السلوك (.و المعرف   و   )العاطف فيف  ا ن ماس الو  تابع:متغير 
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 النماو األوتوقراط      النماو النما الايادد لمدمر المدرسة )النما الديمقراط      :مستقلمتغير  

 (.الديكتاتورد 

الديمغرافية: ا جتماع      المتغيرات  التعليمية   و العمر   و النوع  الص رة  سنوا   المؤه   و عدد 

 العلم .

  :الدراسة  تنفيذ اجراءات 6.3

:ُنفذ  الدراسة وفق الصطوا  اآلتية      

موضوع  والنشرا  الت  تتعلق ب   جمع  ال يانا  الثانوية مل خما مراجعة الدراسا  السابقة.  1

 الدراسة.

ا على مجموعة مل  وذلك بعرضها الدراسة  والت كد مل صدقه  اة أد بعد ا نتهاء مل مراجعة  .2

بوية وا جتماعية  قام المحكمون بإضافة وتعدم   المحكميل مل المتصصصيل ف  العلوم التر 

 الدراسة. أداة  وأسئلة موعة مل فقرا  وحذ  مج

 النهائية بعد تعدملها بناًء على ممحظا  المحكميل. الدراسة بالصورة  اة أُعد  أد  .3

نية  صمم  استبانة الكترو و الدراسة على العينة     اة أد أخذ  موافقة وزارة التربية والتعليم لتوزي     .4

فقرا    المعلميل   اة أد تمث   على  الرابا  ووزع  الدراسة  الدراسة   مدارس    عينة  مدمريت   ف  

 ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة. 

جميعاً    لكترونياً إاستبانة    (520)  د استرد .5 تدقيقهاواعتمد   جميع   بعد  أنها  قابلة  اً وت يل 

.للتحلي 

حوا  .  6 بحيث  إلكترونيًا  المستلم  الملف  ) عولج  ملف  (Excel sheetمل   ليكون (   SPSS)إلى 

 وفحص فرضياتها.   واإلجابة على أسئلة الدراسة  جاهزًا للتحلي 

.وفسر  وصوً  إلى التوصيا      النتائجنوقش. 7
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 االحصائية  اتالمعالج 7.3

 :(SPSS25)الرزمة اإلحصائية للعلوم ا جتماعية منخاللاإلحصائية التحليم    استصدم     

للمت يرا  تكال .1 المئوية  والنس   رارا   وا نحرافا   الحسابية   والمتوسطا   الديم رافية  

 .المعيارية لك  فقرة مل فقرا  األداة 

 لمعرفة ثبا  األداة.   (Cronbach Alpha)  معام  الثبا  كرونباخ ألفا .2

3.   ( )اختبار  )Independent Sample t-test)      المتوسطا بيل  المعنوية  الفروق   ختبار 

 .  النوع ا جتماع ذد المستوييل مث   الحسابية  وذلك حس  المت ير المستق 

 ختبار الفروق المعنوية بيل المتوسطا   ،(One Way Anova)اختبار تحلي  التبامل األحادد  .4

ذد المستق   المت ير  حس   ف كثر ثمث الحسابية  ذلك  المستويا   الص رةمثاا    سنوا  

.التعليمية

للمقارنا   داا فرق  أق  اختبار .5 شيفي   اختبار  الفروق   ؛البعدية  إحصائ   د لة  لمعرفة 

 للمت يرا  المستقلة الت  تزيد مستويا  مت يراتها عل مت يريل. 

بيرسون   .6 ارتباط  العمقة  ،Person Correlation))معام   د لة  الايادد   بيل  لمعرفة  النما 

المدار  الحكوميةلمدمرد  لمدمريا   و    س  التابعة  المدارس  معلم   لدى  الوفيف   ا ن ماس 

 . ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةتربية والتعليم ف  ال

ا تساق الداخل  ما بيل الفقرا  والمجا    لمعرفة    ،Factor Analysis))  التحلي  العامل  .7

 التابعة لها. 

المتوسطا        اعتمد   النتائج  تفسير  أج   إحصائياً   ومل  المعتمدة  اآلتية  الموزونة    الحسابية 

 لفقرا  كاآلت : والصاصة با ستجابة على ا

 .( مستوى منصفض  2.34أقل من ) -
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 .متوسا( مستوى 3.67أق  مل -2.34)مل -

 .ف على( مستوى مرتف  3.67)-

اج طوا  تم استصر  (3)على عدد الفترا     ،(4=1-5)عل طريق قسمة المدى= وُحس   الفترا       

األولى(1.33)لفئة  ا الفئة  أن  نجد  لذلك  األدنى    (1.33)بإضافة  (ف دنى2.33)   الحد   (1)الى 

 ويمكل استصراج باق  الفئا  بنفس الطريقة. 

 

 

 



 

 

 لفصل الرابع ا
 نتائج الدراسة

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  1.4

 نتائج السؤال األول  1.1.4

 نتائج السؤال الثاني 2.1.4

 المتعلقة بفرضيات الدراسة النتائج  2.4

 نتائج الفرضية االولى 1.2.4

 نتائج الفرضية الثانية  2.2.4

 نتائج الفرضية الثالثة  3.2.4

 نتائج الفرضية الرابعة  4.2.4

 نتائج الفرضية الخامسة  5.2.4

 نتائج الفرضية السادسة  6.2.4

 نتائج الفرضية السابعة  7.2.4

 نتائج الفرضية الثامنة  8.2.4

 ائج الفرضية التاسعة نت 9.2.4
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 الفصل الرابع 
 عرض نتائج الدراسة 

متضمل هذا الفص  عرضا كامًم ألهم النتائج الت  توصل  لها الدراسة  وذلك لإلجابة عل       

 والتحقق مل صحة فرضياتها  باستصدام التقنيا  اإلحصائية المناسبة.  تساؤ تها 

 الدراسة  النتائج المتعلقة بأسئلة 1.4

ماائج  نت  1.1.4 األول:  مديريات    لمديري   السائد  القيادي  النمط  السؤال  في  الحكومية  المدارس 

 من وجهة نظر المعلمين؟  ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةالتربية والتعليم في  

استصرج        األوا  السؤاا  عل  الحسابية     لإلجابة  لفقرا   المعيارية     وا نحرافا  المتوسطا  

األ  السائدةياديالا   نماطومجا    ف      لمدمرد   ة  والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  المدارس 

 (.1.4وذلك كما هو واضح ف  الجدوا ) ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة

  لمديري  ة السائدةالقياديفقرات ومجاالت األنماط لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 1.4جدول )
 ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةريات التربية والتعليم في  مية في مديالمدارس الحكو 

 قرة فال                             
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 الديمقراطي  النمط ذو المدرسة  مدير: األول المجال
 مرتف   885. 3.85  آرائهم. للتع ير عل يعط  الفرصة للمعلميل  .1
 مرتف   805. 4.07 ة قيم التعاون ر  على تنمييح  .2
 متوسا  930. 3.66  يستشير المعلميل ق   اتصاذ القرار.  .3
 مرتف   846. 3.88  العم .قضايا  المعلميل ف يحترم طروحا    .4

 مرتف   847. 3.88  تحدمد أولويا  العم . المعلميل ف يساعد   .5

 مرتف   852. 3.96 متفهم مشكم  المعلميل العامليل مع   .6

 مرتف   768. 3.96  و نجاح الصطا المدرسية لجهود المعلميل.يعز   .7

 مرتف   847. 3.88  موازن بيل متطلبا  العم  المدرس  وحاجا  المعلميل.  .8
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 قرة فال                             
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 مرتف   852. 3.96  متعاون م  المعلميل إلنجاز العم .  .9
 مرتف   852. 3.96 مراع  الموضوعية ف  تقييم المعلميل  .10

 مرتفع 70. 3.90 الدرجة الكلية للمجال األول 
 األوتوقراطي  النمط ذو المدرسة المجال الثاني: مدير

 منصفض  800. 1.48  المعلميل. يقل  مل أهمية اقتراحا   .1
 منصفض  1.073 1.88 متجن  ق وا اقتراحا  الزممء ف  العم    .2

 منصفض  1.080 1.75  المعلميل.الثقة بقدرا   أسلوب ضعفرس يما  .3

 منصفض  1.163 2.03 التوجيهية للمعلميل ف  العم .  ريكثر مل األوام  .4

 منصفض  1.065 1.79 دارة العليا. متقيد حرفيًا بالتعليما  الواردة مل اإل  .5

 منصفض  1.248 1.98 بصي ة األمر. المعلميل يصاط   .6

 منصفض  1.240 2.28 بقوانيل العم . ة ا لتزام دمث عل صراميكثر الح  .7

 منصفض  1.254 2.17  متصيد أخطاء المعلميل  ستصدامها ضدهم.  .8

 منصفض  1.288 2.03  متجن  مشاركة العامليل مع  ف  المناسبا  ا جتماعية.  .9

 منصفض  1.246 2.25  يحرم المعلميل مل حقهم ف  ا متيازا  الت  يستحقونها.  .10

 منخفض  78. 1.96 ية للمجال الثانيالدرجة الكل
 المجال الثالث: مدير المدرسة ذو النمط الديكتاتوري 

 منصفض  800. 1.48 األداء. الجهد لزيادة مسعتوى وامر ل ذا المزيد مل  موج  األ  .1
 منصفض  1.073 1.88 شراك العامليل إمتععولى حعع  المشكم  بنفس  دون   .2
 منصفض  1.080 1.75  ت  بدقة.ق ك  تعليمايحث العامليل على تط ي  .3
 منصفض  1.163 2.03  لرأي .م  المصالفيل القيمارس سياسة    .4
 منصفض  1.065 1.79  يفر  رأي  بقوة أثناء ا جتماع م  المعلميل.  .5
 منصفض  1.248 1.98 يمارس اسلوب الض ا النفس  على العامليل مع .   .6
 منصفض  1.240 2.28 . اإلبداعية استصدام العامليل لألسالي  مرفض لجوء  .7
 منصفض  1.254 2.17  م دد انزعاج  مل استفسارا  العامليل مع .  .8
 منصفض  1.288 2.03  مع .نهم يعملون عند    أمهام العامليل إمتعمد   .9

 منصفض  1.298 2.12 . مرفض الحوار الم ن  على احتمالية تعدد الحلوا المطروحة مل ق   العامليل  .10
 منصفض  78. 1.95 لثالث ية للمجال االدرجة الكل
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الجدواتش      ف   الواردة  المعطيا   السائد   النماأن    إلىالسابق    ير  المدارس    لمدمرد   الايادد 

ف  والتعليم  التربية  وال يرة  الحكومية ف  مدمريا   القدس  ورام هللا  النما  ضواح     الديمقراط   هو 

  النما تمها  ومستوى مرتف .  (70.) حرا  معيارد انو (  3.90متوسا حساب  بلغ )حيث حاز على 

خيرًا  أو   وبمستوى منصفض   (78.انحرا  معيارد )  و (1.96)  بلغ  وبمتوسا حساب    األوتوقراط 

 (.78.انحرا  معيارد )  و (1.95) بلغ  وبمتوسا حساب  النما الديكتاتورد 

( قد  التعاون   قيم  تنمية  لىع  يحر  متضح مل الجدوا السابق أن الفقرة الت  تنص على )كما       

الحسابية المتوسطا   أعلى  على  مرتف  (4.07)  وبلغ   حاز   ومستوى  الفقرة      حيل حصل   ف  

( تنص على  متوسا حساب    المعلميل  اقتراحا    أهمية  مل   يقل الت   أدنى     (1.48)  وبلغ( على 

 ومستوى منصفض. 

الثانينتائج    2.1.4 االنغماس    :السؤال  درجة  في  المدار معلمي    لدى  الوظيفيما  الحكومية  س 

   من وجهة نظر المعلمين؟ م هللا والبيرةضواحي القدس، ورامديريات التربية والتعليم في 

السؤاا        الحسابية     استصرج    الثان لإلجابة عل     فقرا  لالمعيارية     وا نحرافا  المتوسطا  

مدم  معلم   لدى  الوفيف   ا ن ماسومجا     ف   الحكومية  واالمدارس  التربية  ف   ريا   لتعليم 

 (.2.4وذلك كما هو واضح ف  الجدوا ) ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة

االنغماس الوظيفي لدى معلمي  فقرات ومجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل( 2.4جدول )
 والبيرة ضواحي القدس، ورام هللاالمدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  

 الفقرة                    
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 االنغماس العاطفي: األول المجال
 مرتف   885. 3.85  نن  ارتك   أخطاء ف  عمل .أأندم حيل اكتشف    .1
 مرتف   805. 4.07  مبكرا  وق   طابور الصباح. أص  إلى  مكان العم   .2
 متوسا  930. 3.66  عمل .كماا اإلنسان  ف  بح  عل الوصوا للأ  .3
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 الفقرة                    
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 مرتف   846. 3.88 . أنتم  لعمل  ب ض النظر عل عدم توفير  لحاجات  المادية  .4

 مرتف   833. 3.85 .مزودن  عمل  بالطاقة ا يجابية  .5

 مرتف   827. 4.02  هداف  بدقة.يساعدن  عمل  على تحدمد أ   .6

 مرتف   900. 3.77 . مزودن  عمل  الشعور بالحيوية  .7

 مرتف   869. 3.93 مبق  عمل  دافعيت  مثارة.   .8

 مرتف   813. 3.94 .مزودن  عمل  بمشاعر الرضى عل ذات   .9

 مرتف   901. 3.83  عم  بها.أ تحقيق النجاح للمؤسسة الت   إلىمدفعن  عمل    .10
83.8 للمجال األول  الدرجة الكلية  مرتف   47. 

 المجال الثاني : االنغماس المعرفي
 مرتف   865. 3.92  أوفف نظريا  التعلم ف  عملية التعليم.  .1
 مرتف   865. 3.94  .سالي   التعليمية وفق متطلبا  مادة الدرسأنوع مل أ  .2
 مرتف   899. 3.80 . استصدم طرائق التدريس المناسبة لموضوع الدرس  .3
 مرتف   886. 3.77  ئ  التعليمة المناسبة لدرس الحصة الصفية.مل استصدام الوسا كثرأ  .4
 مرتف   884. 3.85  نوع ف  استصدام الوسائ  المساعدة على الفهم.أ  .5
 مرتف   876. 3.86 . عد الصطا الفصلية المنسجمة م  مواقي  الفص  الدراس أ   .6
 مرتف   845. 3.98  .الضبا الذات  ف  اذهان الطلبة أغرس م د  .7
 مرتف   917. 3.81  .ن يكون المتعلم هو محور عملية التعليم ف  الحصة الصفيةأحر  أ  .8

9.  
قيس السلوك المدخل  عند المتعلميل ق   ال دء ف  عملية التعليم للمادة أ

 مرتف   910. 3.87  .التعليمية

   مرتف 886. 3.82 .نق  ما لدد مل خ را  لزممئ  ف  العم  لمستفادة منهاأ  .10
 مرتفع 57. 3.86 للمجال الثانيالدرجة الكلية 

 المجال الثالث: االنغماس السلوكي
 مرتف   834. 3.85 . أقدم مصلحة العم  على مصالح  الشصصية   .1
 مرتف   829. 4.01 .ضاعف جهودد عند الضرورة إلنجاز المطلوب من  ف  العم أ  .2
 مرتف   900. 3.77 . نسان خاط  المحيطيل ب  ف  العم  بالصطاب اإلأ  .3
 مرتف   869. 3.93 هداف  الحياتية الضرورية بدون تضارب. أ هدا  العم  و أ ق بيل وفأ  .4
 مرتف   814. 3.94  بحث عل الجدية أثناء ممارست  لط يعة عمل .أ  .5
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 الفقرة                    
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 مرتف   899. 3.83 ح. بالنجا حاا الشعوراتشج  لتقديم المزيد مل الصدما  ف    .6
 مرتف   865. 3.92  استمر حتى النهاية ف  تقديم الصدما  المهنية إلنهائها.  .7
 مرتف   866. 3.94 أبحث عل بدائ  ح  للمشكلة الت  تواجهن  ف  العم .  .8
 مرتف   898. 3.79 العم .   تجن  التقصير ف  اداء المهما  الموكلة ال  ف أ  .9

 مرتف   887. 3.76 . ولويا ك  ما هو مطلوب من  حس  األ إلنجاز  التعليميةض  الصطا أ  .10
 مرتفع 49. 3.87 الدرجة الكلية للمجال الثالث 

 مرتفع 31. 3.87 الدرجة الكلية
 

الجدواتش     ف   الواردة  المعطيا   المتعلق    ير  األوا  المجاا  ب ن  ا ن ماس  بد السابق  رجة 

ضواح  القدس  ورام هللا  لتربية والتعليم ف    ومية ف  مدمريا  الدى معلم  المدارس الحك  العاطف 

 (. 3.88) بلغ  مل وجهة نظر المعلميل جاء مرتفعًا  بمتوسا حساب  وال يرة

    ( على  تنص  الت   الفقرة  أن  السابق  الجدوا  مل  وق     العم   مكان  إلى  أص ويتضح    مبكرا 

الحساب    (الصباح  طابور  المتوسطا   أعلى  على  حاز   حساب   ب   يةقد     (4.07)  بلغمتوسا 

  ف    اإلنسان   للكماا  الوصوا  عل  أبح  ف  حيل حصل  الفقرة الت  تنص على )  ومستوى مرتف  

   وبمستوى متوسا. (3.66) وبلغعلى أدنى متوسا حساب     (عمل 

ة  لدى معلم  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربي  المعرف رجة ا ن ماس  بد أما فيما متعلق         

 . (3.86) بمتوسا حساب  بلغ ، مرتفعاً  جاءفقد   ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةوالتعليم ف  

 ف    الذات   الضبا  م دأ  غرس)  مل الجدوا السابق أن الفقرة الت  تنص على  ويتضح أيضاً        

  ف  حيل   وبمستوى مرتف    (3.98)  وبلغ   حاز  على أعلى المتوسطا  الحسابية    (الطلبة  ذهانأ

( على  تنص  الت   الفقرة   الحصة   لدرس  المناسبة   التعليمة  الوسائ   استصدام   مل   أكثر حصل  

   ومستوى مرتف . (.773) وبلغعلى أدنى متوسا حساب     (الصفية
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لدى معلم  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم    السلوك ا ن ماس  رجة  د وجاء       

 مستوى مرتف . و   (3.87)بلغ حساب    بمتوسا ة مرتفع  رةضواح  القدس  ورام هللا وال يف  

  الضرورة   عند   جهودد  أضاعفمل الجدوا السابق أن الفقرة الت  تنص على )  ويتضح أيضاً      

  ومستوى  (4.01)  وبلغ    حاز  على أعلى المتوسطا  الحسابية   (العم   ف    من   المطلوب   إلنجاز 

 مطلوب   هو  ما  ك   إلنجاز  التعليمية  الصطا  أض ف  حيل حصل  الفقرة الت  تنص على )مرتف    

   وبمستوى مرتف . (.763على أدنى متوسا حساب   حيث كان يساود )  (األولويا   حس   من 

المعطيا   تشو       السابق  ير  الجدوا  معلم     الوفيف من ماس  ل  الكلية  درجةالأن    إلىف   لدى 

 رتفعةم  جاء    اح  القدس  ورام هللا وال يرةضو المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم ف   

 .( 3.87)بلغ بمتوسا حساب   

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  2.4

 نتائج الفرضية االولى 1.2.4

الداللة    القيادي  (  α≤0.05)ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  النمط  بين 

الحكومية  المدارس  ا  ،لمديري  االنغماس  في ودرجة  الحكومية  المدارس  معلمي  لدى    لوظيفي 

 . من وجهة نظر المعلمين ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةمديريات التربية والتعليم في  

   ستصراج العمقة   Person correlation)لإلجابة عل السؤاا أستصدم معام  ارتباط بيرسون )     

المدارس    معلم   لدى  الوفيف   ا ن ماس  ودرجة   الحكومية  المدارس  لمدمرد   الايادد  النما  بيل

ف     م يلوذلك كما هو    .ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم ف    الح

  (.3.4الجدوا )
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  المدارس لمديري   القيادي النمط بينPerson correlation) نتائج معامل االرتباط بيرسون ) (3.4جدول )
 للمعلمين  الوظيفي نغماساال  ودرجة ،الحكومية

الداللة   يمة )ر( ق العدد  المتغيرات 
 اإلحصائية

 0.00 153.** 520 درجة ا ن ماس الوفيف  للمعلميل*  النما الايادد لمدمرد المدارس الحكومية
      
ذا  د لة إحصائية عند مستوى  طردية  ارتباط  وجود عمقة    إلى(  3.4)تشير النتائج  ف  الجدوا       

لدى معلم     الوفيف ة ا ن ماس جودر    المدارس الحكوميةالنما الايادد لمدمرد    بيل  (α≤0.05لة )الد 

ف    والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  وال يرةضو المدارس  هللا  ورام  القدس   تحسل    .اح   كلما  أد 

زاد  الحكومية  المدارس  لمدمرد  الايادد  وا  النما  المعلم  لدى  الوفيف   صحيحا ن ماس  بذلك  و    لعكس 

 . رفض   تكون الفرضية قد 

 الثانية نتائج الفرضية  2.2.4

الداللة   ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق  توجد  بين متوسطات استجابات (  α≤  0.05)ال 

نحو   ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةالمدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  معلمي  

 (.عيالنوع االجتما)تعزى لمتغير مديرين لدى الالنمط القيادي 

  بيل   للتعر  على د لة الفروق (  t-testللتحقق مل صحة هذ  الفرضية تم إستصدام اختبار   )     

التربية والتعليم ف     معلم    استجابا    متوسطا   ضواح  القدس  المدارس الحكومية ف  مدمريا  

وذلك كما هو   (  ا جتماع   النوع)  لمت ير  تعزى   يللدى المدمر   الايادد  النما  نحو  ورام هللا وال يرة

 (4.4واضح ف  الجدوا )

لدى  القيادي النمط نحوالمدارس الحكومية  معلمي استجابات متوسطات بين( نتائج اختبار ت 4.4جدول )
 (.االجتماعي النوع) لمتغير تعزى  المديرين

 العدد  النوع االجتماعي
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

 رجةد

 الحرية 

 قيمة 

"T " 

 قيمة 

Sig. 

 89. 1.38 475 49 2.60 114 ذكر
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 59 2.60 363 أنثى

      
)  تشير      الجدوا  المستوى    إلى(  4.4بيانا   عند  إحصائية  د لة  ذا   فروق  وجود  عدم 

(α≤0.05)  ف     معلم   استجابا    متوسطا    بيل والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  المدارس 

  (. ا جتماع   النوع)  لمت ير  تعزى   لدى المدمريل  الايادد  لنما ا  نحو  القدس  ورام هللا وال يرة  ضواح 

 . متم ق وا الفرضيةوبذلك 

 الثالثة نتائج الفرضية  3.2.4

الداللة       مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  استجابات  (  α≤0.05)ال  متوسطات  بين 

نحو   ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةالتربية والتعليم في     المدارس الحكومية في مديريات   معلمي 

 (. المؤهل العلمي)تعزى لمتغير لدى المديرين النمط القيادي 

تم        الفرضية  هذ   صحة  مل  )  استصدامللتحقق  األحادد  التبامل  تحلي    One Wayاختبار 

ANOVAلحكومية ف  مدمريا  المدارس ا  معلم   استجابا    متوسطا    بيللفروق  معرفة د لة ا( ل

 لمت ير  تعزى   لدى المدمريل  الايادد  النما  نحو   ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةليم ف   التربية والتع

 .(5.4)وذلك كما هو واضح ف  الجدوا   العلم ( المؤه )

كومية  المدارس الح معلمي استجابات متوسطات بين للفروق (. نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 5.4جدول )
 (العلمي المؤهل) لمتغير تعزى  لمديرينلدى ا القيادي النمط نحو

مجموع   مصدر التباين 

 المربعات 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط 

 المربعات 

 قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة 

 اإلحصائية

 425. 3 1.275 بيل المجموعا 

 326. 505 164.477 داخ  المجموعا   272. 1.305

 - 508 165.752 المجموع
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الو       المعطيا   )تشير  الجدوا  ف   إحصائية    عدم  إلى(  5.4اردة  د لة  ذا   فروق   ف  وجود 

(α≤0.05)  ف      معلم   استجابا    متوسطا    بيل والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  المدارس 

وال يرة ورام هللا  القدس   المدمريل  الايادد  النما  نحو  ضواح    .لعلم ا  المؤه   لمت ير  تعزى   لدى 

 . الصفريةمتم ق وا الفرضية وبذلك 

 الرابعة نتائج الفرضية  4.2.4

الداللة       مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  استجابات   ( α≤0.05)ال  متوسطات  بين 

نحو   ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةالمدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في   معلمي  

 . العمرتعزى لمتغير ى المديرين لدالنمط القيادي 

تم  ل       الفرضية  هذ   صحة  مل  األحادد    استصداملتحقق  التبامل  تحلي    One Way)اختبار 

ANOVA)  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم   معلم  استجابا   متوسطا   بيلللفروق

  وذلك  العمر  لمت ير  تعزى   مدمريللدى ال  الايادد  النما  نحو  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةف    

 ( 6.4)واضح ف  الجدوا كما هو 

المدارس الحكومية   معلمي استجابات متوسطات بين للفروق (. نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 6.4جدول )
 العمر لمتغير تعزى  لدى المديرين القيادي النمط نحو

مجموع   مصدر التباين 

 المربعات 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط 

 لمربعات ا

 قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة 

 حصائيةاإل

 1.444 2 2.888 بيل المجموعا 

4.452 

 

.012 

 
 324. 511 165.743 داخ  المجموعا  

 513 168.631 المجموع
- 

       
الجدوا      ف   الواردة  المعطيا   إحصائية    إلى(  6.4)  تشير  د لة  ذا   فروق    ف  وجود 

(α≤0.05)  مدمري  معلم   ابا  استج  متوسطا    بيل ف   الحكومية  ف    المدارس  والتعليم  التربية  ا  
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متم  وبذلك     العمر  لمت ير  تعزى   لدى المدمريل  الايادد  النما  نحو  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة

 . رفض الفرضية

  ف  ( للمقارنا  الثنائية البعدية  test-Tukeyوإليجاد مصدر هذ  الفروق استصرج إختبار توك  )     

 (. 7.4وذلك كما هو واضح ف  الجدوا )العمر  مت ير

 ( للمقارنات الثنائية البعدية Tukey test(. نتائج اختبار توكي )7.4جدول )
 سنة  45أكثر مل  سنة  45-30 مل سنة  30  مل أق  المقارنات 

208. 0399. سنة  30  مل أق 

 *168. سنة  45-30 مل

  معلم    جابا  است  متوسطا    الفروق بيلف  الجدوا السابق أن  عدية  بتشير المقارنا  الثنائية ال     

ف    والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  وال يرةالمدارس  هللا  ورام  القدس     النما   نحو  ضواح  

  45( سنة وأكثر مل  45-30)  الفئة العمرية مل العمر  كان  بيل    لمت ير  تعزى   لدى المدمريل  الايادد

 ( سنة. 45-30) الفئة العمرية ملسنة وجاء  الفروق لصالح  

 الخامسة الفرضية نتائج  5.2.4

الداللة   مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  استجابات   (α≤0.05)ال  متوسطات  بين 

نحو   ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةالمدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في   معلمي  

 .سنوات الخبرة التعليميةزى لمتغير تعلدى المديرين النمط القيادي 

مل      األحادد    للتحقق  التبامل  تحلي   اختبار  إستصدام  تم  الفرضية  هذ    One Way)صحة 

ANOVA)  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم   معلم  استجابا   متوسطا   بيلللفروق

سنوا  الص رة    لمت ير  تعزى   المدمريل  لدى  الايادد  النما  نحو  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةف    

 (. 8.4)ك كما هو واضح ف  الجدوا وذل التعليمية 
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المدارس الحكومية   معلمي استجابات متوسطات بين  للفروق (. نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  8.4جدول )
 (التعليمية الخبرة سنوات) لمتغير تعزى  لدى المديرين القيادي النمط نحو

مجموع   اين مصدر التب

 المربعات 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط 

 المربعات 

 قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة 

 اإلحصائية

 540. 2 1.080 بيل المجموعا 

1.657 

 

.192 

 
 326. 514 167.489 داخ  المجموعا  

 - 516 168.569 المجموع

 
     ( الجدوا  ف   الواردة  المعطيا   د ل  عدم  إلى(  8.4تشير  ذا   فروق  إحصائية  وجود   ف  ة 

(α≤0.05)  ف      معلم   استجابا    متوسطا    بيل والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  المدارس 

وال يرة هللا  ورام  القدس   المدمريل  الايادد  النما  نحو  ضواح     الص رة  سنوا    لمت ير   تعزى   لدى 

 .متم ق وا الفرضيةوبذلك   التعليمية

 السادسة نتائج الفرضية   6.2.4

الداللة    ال      مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  استجابات    (α≤0.05)توجد  متوسطات  بين 

 نحو  ضواحي القدس، ورام هللا والبيرة  المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  معلمي

 . تعزى لمتغير النوع االجتماعي الوظيفي لديهم االنغماس درجة

تم      الفرضية  هذ   صحة  مل  )  للتحقق  اختبار    للفروق t-testإستصدام    متوسطا    بيل  ( 

ف     معلم   تجابا  اس والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  هللا  المدارس  ورام  القدس   ضواح  

وذلك كما هو واضح ف    ا جتماع  النوع  لمت ير تعزى  لدمهم الوفيف  ا ن ماس درجة نحو وال يرة

 (9.4الجدوا )
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  االنغماس درجة نحوحكومية المدارس ال معلمي  استجابات متوسطات بين للفروق  بار ت( نتائج اخت9.4جدول )
 االجتماعي  النوع لمتغير تعزى  الوظيفي لديهم

 العدد  النوع االجتماعي
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الحرية 

 قيمة 

"T " 

 قيمة 

Sig. 

 29 3.87 114 ذكر

475 .023 .982 
 33 3.87 363 أنثى

  
  ( α≤0.05)ذا  د لة إحصائية عند المستوى  عدم وجود فروق    إلى(  9.4تشير بيانا  الجدوا )   

ف     معلم   استجابا    متوسطا    بيل والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  ضواح   المدارس 

وبذلك    ا جتماع   النوع  لمت ير  تعزى   لدمهم  الوفيف   ا ن ماس  درجة  نحو   م هللا وال يرةالقدس  ورا

 . متم ق وا الفرضية

 سابعة النتائج الفرضية   7.2.4

الداللة       مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  استجابات   (α≤0.05)ال  متوسطات  بين 

  نحو  ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةالمدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في     معلمي

 . المؤهل العلميزى لمتغير تعلديهم  الوظيفي االنغماس درجة

هذ         صحة  مل  األحادد  للتحقق  التبامل  تحلي   اختبار  إستصدام  تم   One Way)الفرضية 

ANOVA)  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم   معلم  استجابا   متوسطا   بيلللفروق

وال يرة ف     هللا  ورام  القدس   لدمه   ا ن ماس  درجة   نحو  ضواح   تعزى الوفيف     المؤه    لمت ير   م 

 (. 10.4)الجدوا وذلك كما هو واضح ف    العلم 
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المدارس الحكومية   معلمي استجابات متوسطات بين  للفروق نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  (10.4جدول )
 العلمي المؤهل لمتغير لديهم تعزى  الوظيفي االنغماس درجة نحو

مجموع   مصدر التباين 

 المربعات 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط 

 المربعات 

 قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة 

 حصائيةاإل

 094. 3 282. بيل المجموعا 

.928 

 

.427 

 
 101. 505 51.211 داخ  المجموعا  

 - 508 51.494 المجموع

     
  ف  وجود فروق ذا  د لة إحصائية    عدم  إلى(  10.4تشير المعطيا  الواردة ف  الجدوا )      

(α≤0.05)  مدمري  معلم   استجابا    متوسطا    يلب ف   الحكومية  ف    المدارس  والتعليم  التربية  ا  

   العلم   المؤه   لمت ير  لدمهم تعزى   الوفيف   ا ن ماس  درجة  نحو  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة

 . متم ق وا الفرضيةوبذلك 

 الثامنة نتائج الفرضية   8.2.4

مس  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الداللة  ال  استجابات    (α≤0.05)توى  متوسطات  بين 

  نحو ضواحي القدس، ورام هللا والبيرةمدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في   المعلمي  

 (. العمر)تعزى لمتغير لديهم  الوظيفي االنغماس درجة

األحادد        التبامل  تحلي   اختبار  إستصدام  تم  الفرضية  هذ   صحة  مل   One Way)للتحقق 

ANOVA)   رس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم  المدا  معلم   استجابا    متوسطا    بيلللفروق

وال يرةف     هللا  ورام  القدس   تعزى   ا ن ماس  درجة  نحو  ضواح   لدمهم    العمر   لمت ير  الوفيف  

 .(11.4)وذلك كما هو واضح ف  الجدوا 
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المدارس   معلمي استجابات متوسطات بين للفروق حادي (. نتائج اختبار تحليل التباين األ11.4جدول )
 (.العمر) لمتغير لديهم  تعزى  الوظيفي االنغماس درجة نحوة الحكومي

مجموع   مصدر التباين 

 المربعات 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط 

 المربعات 

 قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة 

 اإلحصائية

 004. 2 008. بيل المجموعا 

.039 

 

.961 

 

 102. 511 52.238 ا  داخ  المجموع

 513 52.246 المجموع
-  

      
  ف  وجود فروق ذا  د لة إحصائية    عدم  إلى(  11.4تشير المعطيا  الواردة ف  الجدوا رقم )     

(α≤0.05)  ف      معلم   استجابا    متوسطا    بيل والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  المدارس 

تم  موبذلك     العمر  لمت ير  لدمهم تعزى   الوفيف    ا ن ماس  درجة  ونح  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة

 . ق وا الفرضية

 التاسعة نتائج الفرضية   9.2.4

الداللة    مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  استجابات    (α≤0.05)ال  متوسطات  بين 

  نحو   والبيرةضواحي القدس، ورام هللاالمدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في   معلمي  

 . سنوات الخبرة التعليمية تعزى لمتغيرلديهم  الوظيفي االنغماس درجة

األحادد      التبامل  تحلي   اختبار  إستصدام  تم  الفرضية  هذ   صحة  مل   One Way)للتحقق 

ANOVA)  المدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية والتعليم   معلم  استجابا   متوسطا   بيلللفروق

اف     وال يرةضواح   هللا  ورام  لدمهم    ا ن ماس  درجة  نحو  لقدس   سنوا    لمت ير  تعزى الوفيف  

 . (12.4)  وذلك كما هو واضح ف  الجدوا رقم الص رة التعليمية
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 نحوالمدارس  معلمي استجابات متوسطات بين للفروق (. نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 12.4جدول )
 . التعليمية الخبرة سنوات لمتغير تعزى لديهم   الوظيفي االنغماس درجة

مجموع   مصدر التباين 

 بعات المر 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط 

 المربعات 

 قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة 

 اإلحصائية

 032. 2 064. بيل المجموعا 

.313 

 

.731 

 
 103. 514 52.730 داخ  المجموعا  

 - 516 52.794 المجموع

     
  ف  وجود فروق ذا  د لة إحصائية    عدم  إلى(  12.4ردة ف  الجدوا )تشير المعطيا  الوا      

(α≤0.05)  ف      معلم   استجابا    متوسطا    بيل والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  المدارس 

القدس  ورام هللا وال يرةضو   الص رة  سنوا    لمت ير   لدمهم تعزى   الوفيف   ا ن ماس  درجة  نحو  اح  

 .وا الفرضيةمتم ق وبذلك   التعليمية
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 الفصل الخامس 

 ومناقشتها   النتائج  تفسير

 المقدمة 

ان ثق   الدراسة  مل خما أسئلتها وما  إليها  الت  توصل   النتائج  الفص  مناقشة       تضمل هذا 

الواردة ف  هذ    السابقة  الدراسا   إليها  توصل   الت   بالنتائج  بمقارنتها  وذلك  عنها مل  فرضيا   

 الدراسة  إضافة إلى تفسير النتائج  وصو ً  إلى التوصيا  الت  يمكل طرحها ف  ضوء هذ  النتائج. 

 ألسئلة ومناقشتها تفسير نتائج ا 1.5

 : تفسير نتائج السؤال األول ومناقشته 1.1.5

ضواحي  المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في    مديري دى  ل  السائد  القيادي  ما النمط

 من وجهة نظر المعلمين؟  القدس، ورام هللا والبيرة

النتائج      لدىالايادد    النماأن    أشار   الح  مدمرد   السائد  التربية  المدارس  مدمريا   ف   كومية 

 . الديمقراط  هو النما مل وجهة نظر المعلميل ةضواح  القدس  ورام هللا وال ير والتعليم ف  

ليم ف   المدارس الحكومية التابعة لمدمريا  التربية والتع  مدمرد وتفسر الباحثة هذ  النتيجة أن       

وال يرة  ورام هللا  القدس   الديمقراط      ضواح   الايادد  النما  المعلميل  م   تعاملهم  ف   يستصدمون 

يعت ر ا  والذد  األنماط  أفض   استصداماً مل  بيل      لايادية  العمقة  تنظيم  ف     المدمريل وتوفيفًا 

تحقيقوالمعلميل    مل  المدمر  يمكل  وضعها  والذد  الت   الو     األهدا   مل  عاٍا  كفاءة بمستوى 

 والجودة. 

دراسة        م   النتيجة  هذ   كشف   2016)ومحمد    مونستتفق  حيث  الايادة أ (   أنماط  أفض   ن 

تو  الاوأكثرها  مكان  ف   همافرًا  دراسة    :عم   وكشف   التحويل .  والنما  الديمقراط    بارود  النما 
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األساسية ف  قطاع غزة2015) الحكومية  المدارس  السائد ف   النما  أن  أيضًا على  النما   (   هو 

 الديمقراط . 

 : ومناقشته الثاني تفسير نتائج السؤال 2.1.5

االنغماس   درجة  معلمي    الوظيفيما  ملدى  في  الحكومية  في  المدارس  والتعليم  التربية  ديريات 

  من وجهة نظر المعلمين؟ ضواحي القدس، ورام هللا والبيرة

مدارس الحكومية ف  مدمريا  التربية  ال  مدمرد لدى  الوفيف      ن ماس ا  درجة   أشار  النتائج أن     

 .مرتفعة  جاء  مل وجهة نظر المعلميل  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةوالتعليم ف  

فقرا   وج       أعلى    طابور   وق     مبكرا  العم   مكان  إلى  أص ):  (العاطف   )ا ن ماساء  

وأدناها  (الصباح فقرا   أما     (عمل    ف  اإلنسان   للكماا  الوصوا  عل  ث أبح)     )ا ن ماس أعلى 

الفقرة     (المعرف    مل   أكثر)أدناها  و    (الطلبة  ذهانأ  ف   الذات   الضبا  م دأ  غرس) حصل  عليها 

 .(الصفية  الحصة لدرس المناسبة التعليمة ئ الوسا استصدام

الوفيف   ويعزى        ا ن ماس  نسبة  ف   لمدمريا     مدمرد كون    إلىا رتفاع  التابعة  المدارس 

والذد يشج  المعلميل على     متبعون النما الديمقراط  ف  الايادة  ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة

وبالتال  مزيد مل نسبة ان ماسهم    ؛ة الت  يعملون فيهاوزيادة و ئهم للمدرس   تحسيل مستوى أدائهم

 الوفيف . 

   Abualeinein(2019)  أبو العينيل  وتتفق هذ  النتيجة م  النتيجة الت  توصل  إليها دراسة     

ودراسة  2019)الش رم   ودراسة   ا ن ماس  2018)  عموش(   مستوى  أن  على  كشف   والت     )

   .اً مرتفع جاء الوفيف 

دراسة  وتصت      م   النتيجة  هذا  ودراسة  2019)الش    لف  ودراسة  2018)مؤنس  (   خلي   (  

 . اً متوسط جاء كشف  عل أن مستوى ا ن ماس الوفيف  لدى أفراد العينة (  الت 2017)
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 تفسير نتائج فرضيات الدراسة ومناقشتها  2.5

 تفسير نتائج الفرضية األولى ومناقشتها  1.2.5

ذا   ارتباط  عمقة  توجد  الد لة       مستوى  عند  إحصائية  الايادد (  α≤0.05)د لة  النما  بيل 

ودرجة ا ن ماس الوفيف  لدى معلم  المدارس الحكومية ف  مدمريا      لمدمرد المدارس الحكومية

 . مل وجهة نظر المعلميل هللا وال يرةضواح  القدس  ورام  التربية والتعليم ف 

ودرجة ا ن ماس الوفيف  لدى    مدمرد المدارس الحكوميةعمقة النما الايادد لنتيجة      جاء     

)األنماط الايادية(    ذا  د لة إحصائية بيل فقرا  محورو معلم  المدارس الحكومية طردية موجبة  

ال لحكوميةلمدمرد  معلم      مدارس  لدى  الوفيف (  ا ن ماس  ف   و)محور  الحكومية  المدارس 

ف    والتعليم  التربية  القد مدمريا   وال يرةضواح   هللا  ورام  كلما     س   مدمرو  ااستصد زاد  بمعنى  م 

س الوفيف   ا ن ما  كلما زاد   ضواح  القدس  ورام هللا وال يرة ف   لنما الايادد  ل  ارس الحكوميةالمد 

 لدى المعلميل. 

لظرو       مناسبًا  المستصدم  الايادد  النما  كان  كلما  أن   الثالث  السؤاا  نتيجة  الباحثة    وتفسر 

والمدرسة    والو ء للوفيفة   المعلميل كلما زاد  رغبة المعلميل ف  ا ن ماس الوفيف   وط يعة عم 

المعلميل  فإذا    أداء  حكومية تؤثر علىالمدارس ال  مدمرونماط الايادة الت  يستصدمها  أألن    ؛أكثر

مناسباً  المدرسة  مدمر  اختار   الذد  الايادد  النما  الوف   كان  ا ن ماس  نسبة  لدى  يارتفع   ف  

  ى المعلميلالدافعية للعم  ه  الت  تحفز ا ن ماس الوفيف  لد   كون والعكس صحيح      المعلميل

الدراسة   هذ   المعلدافعيفإن  وف   جاءة  للعم   خما  ميل  مل  النما   المدارس  مدمرو   اختيار  

 .الايادد

نماط  الت  كشف  عل وجود عمقة ارتباطية بيل األ   ( 2019)  صالح دراسة  وتتفق م  نتيجة       

التحويلية الثانود    الايادية  التعليم  معلم   لدى  لإلنجاز  والدافعية  والتس يبة   دراسة  والتبادلية  وم     
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الايادة  Frasico  (2019و) فرانسسك ألسالي   عشر  األحدى  المت يرا   جمي   أن  أفهر   الت     

وم  نتيجة دراسة     حد مصتلف  إلىالتحويلية لمدمرد المدارس تؤثر على الكفاءة الذاتية للمدرسيل  

العنيل   بيل    ،Abualeinein  (2019)أبو  إحصائية  د لة  ذا   عمقة  وجود  عل  كشف   الت  

الوفيف  دراسة      ب بعاد   ا ن ماس  الوفيف   وم   الت  كشف  عل وجود    (2018)طيار   واألداء 

ومستوى     ددللنما الايامدمرد المدارس األساسية    اختيارعمقة ارتباطية ذا  د لة إحصائية بيل  

 . دافعية المعلميل نحو العم 

 : ومناقشتها  الثانيةتفسير نتائج الفرضية  2.2.5

ذا   ال   فروق  الد لة  توجد  مستوى  عند  إحصائية  استجابا   (  α≤  0.05)د لة  متوسطا   بيل 

والتعلمعلم    التربية  مدمريا   ف   الحكومية  ف المدارس  وال يرة  يم  ورام هللا  القدس   نحو   ضواح  

 (. النوع ا جتماع )لدى المدمريل تعزى لمت ير  السائد  ا الاياددالنم

بيل متوسطا  استجابا    (α≤0.05)لمستوى  ت يل عدم وجود فروق ذا  د لة إحصائية عند ا     

القدسمدمرد   ف  ضواح   والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  وال يرة   المدارس  نحو    ورام هللا 

 تعزى لمت ير )النوع ا جتماع (.  دمهمل السائد  النما الايادد

  نوع اإلجتماع  ال النتيجة ألن اختيار النما الايادد المناس    يعتمد على  وتعزو الباحثة هذ        

ذكراً ل المدرسة  أنثى   مدمر  المدمر   أم  كفاءة  درجة  على  يعتمد  النما     وإنما  اختيار  على  وقدرت  

 الايادد المناس  لمدرست .

فروق ذا     عل وجود (  الت  كشف   2019)   عيسى  بن   النتيجة م  نتائج دراسة  هذ   تصتلف     

 لوك القادة باختم  الجنس.أنماط س  ختم  (α≤0.05)د لة إحصائية عند مستوى  
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 :ومناقشتها الثالثةتفسير نتائج الفرضية  3.2.5

الد لة  ال   مستوى  عند  إحصائية  د لة  ذا   فروق  متو (  α≤  0.05)توجد  استجابا   بيل  سطا  

الحكوميةمعلم    والتعليم ف   المدارس  التربية  مدمريا   وال يرة  ف   ورام هللا  القدس   نحو   ضواح  

 (.المؤه  العلم )تعزى لمت ير المدمريل   النما الايادد لدى

بيل متوسطا  استجابا    (α≤0.05)ت يل عدم وجود فروق ذا  د لة إحصائية عند المستوى       

المدارس التر الحكومية    معلم   مدمريا   والتعليم ف ف   وال يرة  بية  ورام هللا  القدس   نحو    ضواح  

 .لدمهم تعزى لمت ير المؤه  العلم  السائد  النما الايادد

فروق         وجود  عدم  الباحثة  الحكومية  وتفسر  المدارس  معلم   استجابا   ضواح  ف   بيل 

وال يرة هللا  ورام  آرائهم  إلى   القدس   العلم   أ   مل   غمر بال    تقارب  المؤه   مدمر همية  يحمل   الذد 

مدرسة مدمر الف  اختيار    اً هام  تلع  دوراً   أن الص رة الكافية   إ ا المدرسة مل وجهة نظر المعلميل   

زيادة ا ن ماس    إلى ودف  المعلميل     وإ  لل متمكل مل ا رتقاء بمدرست    لنما الايادد المناس  ل

 ليمية. التع  العمليةصدم ي الذدالوفيف  

 :ومناقشتها الرابعةتفسير نتائج الفرضية  4.2.5

جابا  معلم  بيل متوسطا  است  (α≤0.05)توجد فروق ذا  د لة إحصائية عند مستوى الد لة  ال  

ف    والتعليم  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  وال يرةالمدارس  هللا  ورام  القدس   النما   ضواح   نحو 

 (.العمر)زى لمت ير تعلدى المدمريل  السائد  الايادد

النتائج         خما  ف ت يل  مل  إحصائية  د لة  ذا   فروق  متوسطا     (α≤0.05)  وجود  بيل 

معلم    ف   استجابا   الحكومية  ف   المدارس  والتعليم  التربية  هللا  مدمريا   ورام  القدس   ضواح  

الايادد  وال يرة النما  )العمر(  لدى  السائد   نحو  لمت ير  تعزى  الذمل    المعلميل  لصالح   المدمريل 

 .  سنة (45 – 30)تراوح  أعمارهم ما بيل 
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الباحثة        للمعلميل    نأوتعزو  العمرية  بيل  الفئة  النما    تحدمد   على  ادرةق  سنة  (45  –  30)ما 

المناس   المدرسة  الايادد  مدمر  يمارس   السل  المعلميلمل    أك ربشك     الذد  والمعلميل     ص ار 

( أعمارهم  تتجاوز  والتعليمحيث     سنة(  45الذمل  التربية  وزارة  أن  أكس     متضح  اإلشرا   وقسم 

بيل األنماط الايادية    المعلميل أصحاب هذ  الفئة دورا  خاصة عزز  لدمهم القدرة على التمييز ما

  هذا باإلضافة إلى  الت  يمكل للمعلم أن يحسل مل أدائ  التعليم  ف  حاا طبقها مدمر المدرسة

رة على اإلنصراط ف  ال يئة المدرسية المحيطة أكثر مل غيرها مل الفئا   الفئة العمرية قاد هذ   أن  

أن وخاصة  خ  العمرية   مل  تستطي   ال يئة  هذ   ف   خ رة  الممئم  لدمها  الايادد  النما  تقدمر  ملها 

 .يعكس بشك  ايجاب  على ال يئة المدرسيةوالذد   لمدمر المدرسة

 :اومناقشته الخامسةتفسير نتائج الفرضية  5.2.5

بيل متوسطا  استجابا  معلم    (α≤0.05)  توجد فروق ذا  د لة إحصائية عند مستوى الد لة  

مدمري ف   الحكومية  ف   المدارس  والتعليم  التربية  وال يرةضواحا   هللا  ورام  القدس   النما      نحو 

 (. التعليميةسنوا  الص رة )لدى المدمريل تعزى لمت ير  السائد  الايادد

بيل متوسطا  استجابا  معلم    (α≤0.05)  وجود فروق ذا  د لة إحصائية ف   عدمت يل       

الحكومية   ف   المدارس  والتعليم  التربية  مدمريا   وال يرةف   هللا  ورام  القدس   النما    ضواح   نحو 

(. وهذا يعن  أن سنوا  الص رة  التعليميةلدى المدمريل تعزى لمت ير )سنوا  الص رة    السائد   الايادد

    ألن لمدمر المدرسة  النما الايادد المناس    تحدمد   ف   هم و  تساعد    هم  تسعفللمعلميل    ية التعليم

اكتسا  المعلم ف   الفترة  تلك  طواا  جهدًا  م ذا  متعلقة     خ را   أية  الايادد  ب  النما  بمعرفة 

اهًم  و  يعني  ما يطبق  المدمر ف  المدرسة  ليس تج   وهو التعليم  االمناس   فمهمت  فقا يقوم به

 . ولكل لثقة المعلم أن المدمر لدي  القدرة ف  تط يق المناس  مل األنماط الايادية  لما يقوم ب 

 



 

-67- 
 

 : اقشتهاومن السادسةتفسير نتائج الفرضية  6.2.5

  معلم  بيل متوسطا  استجابا    (α≤0.05)  توجد فروق ذا  د لة إحصائية عند مستوى الد لة  

ا مدمريا   ف   الحكومية  ف   المدارس  والتعليم  وال يرةلتربية  هللا  ورام  القدس    درجة  نحو ضواح  

 (.النوع ا جتماع  )تعزى لمت ير  الوفيف  لدمهم ا ن ماس

فر ت يل         وجود  المستوى  عدم  عند  إحصائية  د لة  ذا   متوسطا     (α≤0.05)وق  بيل 

ضواح  القدس  ورام هللا     استجابا  معلم  المدارس الحكومية التابعة لمدمريا  التربية والتعليم ف

 .نحو درجة ا ن ماس الوفيف  لدمهم تعزى لمت ير )النوع ا جتماع ( وال يرة

درجة ا ن ماس الوفيف    تعتمد على ما إذا كان المعلم  ب ن زيادةوتفسر الباحثة هذ  النتيجة      

مرتبا     ذكراً  وما  لعمل    المعلم  و ء  درجة  على  تعتمد  وإنما  أنثى   داخليةأو  عوام   مل    بذلك 

لمدمريا   التابعة  الحكومية  المدارس  معلم   لدى  الوفيف   ا ن ماس  درجة  على  تؤثر  وخارجية 

 . ضواح  القدس  ورام هللا وال يرةالتربية والتعليم ف  

دراسة      النتيجة م   هذ   عدم وجود فروق ف  مستوى  كشف عل    الت ،  (2017)خلي     وتتفق 

األساسية األولى    ا حتراق النفس  تعزى لمت يرا  الجنس لدى معلم  المرحلةو    ا ن ماس الوفيف 

الوسطى محافظة  بين     (2018)  مؤنسودراسة     غز –ف   ف     الت   فروق  وجود  مستوى  عدم 

 .وا حتراق النفس  تعزى لمت ير الجنس  ا ن ماس الوفيف 

وجود فروق  أفهر     الت   ،Abualeinein(2019ِ)أبو العينيل    وتصتلف هذ  النتيجة م  دراسة     

لمت ير   تعزى  إحصائية  د لة  دراسة    الجنسذا   توصل   (   2018(طيار     وم   وجود   إلىالت  

درج ف   إحصائية  د لة  ذا   محافظة  فروق  ف   الصاصة  األساسية  المدارس  مدمرد  ممارسة  ة 

الت  كشف  عل     (2018)  عموشودراسة  س   الجن  العاصمة عمان لألنماط الايادية تعزى لمت ير

 جود فروق ذا  د لة إحصائية ف  متوسا استجابا  أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمت ير الجنس 
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 :تهاومناقش السابعةتفسير نتائج الفرضية  7.2.5

  معلم  بيل متوسطا  استجابا    (α≤0.05)  توجد فروق ذا  د لة إحصائية عند مستوى الد لة  

الحكومية   مدمريا   المدارس  ف   ف   والتعليم  وال يرةالتربية  هللا  ورام  القدس    درجة  نحو ضواح  

 (.المؤه  العلم )تعزى لمت ير لدمهم  الوفيف  ا ن ماس

 معلم    استجابا    متوسطا    بيل  (α≤0.05)  ف د لة إحصائية    وجود فروق ذا   عدمت يل       

والتع التربية  مدمريا   ف   الحكومية  ف   المدارس  ور ليم  القدس   وال يرةضواح   هللا   درجة  نحو  ام 

  مؤثر ف      أن المؤه  العلم يعن   مما    (.العلم   المؤه )  لمت ير  لدمهم تعزى   الوفيف    ا ن ماس 

 .درجة ا ن ماس الوفيف  لدمهم

لمت ير        تعزى  فروق  وجود  عدم  بان  الباحثة  العلم وترى  ا ن ماس ان    إلىيعود    المؤه  

يحتاج    الوفيف  يساعد    عليميةت  مؤهم    إلى   داف   أو  لحافز  يحتاج  زيادة    المعلميل  وإنما  ف  

 . درجة ا ن ماس الوفيف 

جود فروق ذا   عدم الت  بين   (   2018)عموش    دراسة  تتفق هذ  النتيجة م  ما توصل  إلي     

 .المؤه  العلم  إحصائية ف  متوسا استجابا  أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمت ير  د لة

 :ومناقشتها  الثامنةنتائج الفرضية  تفسير 8.2.5

  معلم  بيل متوسطا  استجابا    (α≤0.05)  توجد فروق ذا  د لة إحصائية عند مستوى الد لة  

الحكومية   ف   المدارس  والتعليم  التربية  مدمريا   وال يرةف   هللا  ورام  القدس    درجة  نحو ضواح  

 (.العمر)تعزى لمت ير لدمهم  الوفيف  ا ن ماس

  استجابا    متوسطا    بيل  (α≤0.05)  ف وجود فروق ذا  د لة إحصائية    عدمنتائج  البين        

ف  معلم  الحكومية  التربيةالمدارس  مدمريا   وال يرة  والتعليم ف      ورام هللا  القدس     نحو   ضواح  
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تعزى   الوفيف   ا ن ماس  درجة أن  (. العمر)  لمت ير  لدمهم  المعلم  أد  مؤثر    عمر  درجة    على 

 . اس الوفيف ا ن م

نتيجة هذ  الفرضية م  ما توصل  إلي  دراسة        عل  الت  كشف   و (   2015)المصرد  تصتلف 

  ". روق ذا  د لة إحصائية تعزى لمت ير "العمرف وجود 

 :ومناقشتها التاسعةتفسير نتائج الفرضية  9.2.5

معلم   ا  استجابا   بيل متوسط (α≤0.05)  توجد فروق ذا  د لة إحصائية عند مستوى الد لة  

والتعلي  التربية  مدمريا   ف   الحكومية  ف   المدارس  وال يرةم  هللا  ورام  القدس    درجة  نحو ضواح  

 (. التعليميةسنوا  الص رة )تعزى لمت ير لدمهم  الوفيف  ا ن ماس

النتائج         متوسطا    بيل  (α≤0.05)  ف وجود فروق ذا  د لة إحصائية    عدمت يل مل خما 

الحكومية    معلم     استجابا ف المدارس  والتعليم  التربية  مدمريا   هللا    ف   ورام  القدس   ضواح  

على     وهذا مدل  (.التعليمية  الص رة  سنوا  )  لمت ير   لدمهم تعزى   الوفيف   ماسا ن   درجة  نحو   وال يرة

تت   المعلميل    لدى  الوفيف   ا ن ماس  درجة  التعليميةثر  أن  الص رة  بمعنى  بسنوا   سنوا     أن 

   وفيف ا ن ماس ال   ن مستوى   ؛الص رة   تدعم و  تساعد المعلم ف  زيادة درجة ا ن ماس الوفيف 

 إلى المعلميل    مما مدف   مرتبا بمستوى رضا المعلم عل نوع الايادة الت  يمارسها المدمر م  معلمي 

تجا   إالمعلم بواجب     فايام   التعليميةسنوا  الص رة    ب ض النظر عل   زيادة درجة ا ن ماس الوفيف 

ولدي     وبنما الايادة الذد يستصدمة   مروتعليما  المد    بقوانيل المدرسة  والتزام    المدرسة والطلبة

 الت  يمتلكها.  ةر ا ن ماس الوفيف  رغم سنوا  الص مستوى منصفض مل 

مستوى  عدم وجود فروق ف   أفهر     والت   (2018)  مؤنس   دراسة تتفق نتيجة هذ  الدراسة م        

الوفيف  تعزى     ا ن ماس  النفس   بين    الت (   2018)عموش  سة  ودرا   الص رةلمت ير  وا حتراق 
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سنوا   جود فروق ذا  د لة إحصائية ف  متوسا استجابا  أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمت ير    عدم

 الص رة. 

مل  دراسةنتيجة    م    وتصتلف     علالت     ،( 2019)  الش    ك   ذ   كشف   فروق  د لة وجود  ا  

لم تقدمرهم  حوا  العينة  أفراد  استجابا   متوسطا   بيل  تعزى  إحصائية  الوفيف   ا ن ماس  ستوى 

وجود فروق ذا  د لة إحصائية    الت  أفهر    ،Abualeinein(2019ِ)أبو العينيل  و   لسنوا  الص رة 

لمت ير الصدمة  تعزى  ودراسة  سنوا   د     بين  الت   ( 2019)  الش رم    ذا   فروق  لة وجود 

 .سنوا  الص رةير إحصائية ف  مستوى ا ن ماس الوفيف  تعزى لمت 
 

 :التوصيات 3.5

 منها: توصيا  بعدة   البحث ف  ضوء ما تقدم مل نتائج  خرج         

لما ل  مل أثر    المدارس  مدمرد لدى    السائد هو النما الايادد  ف   النما الديمقراط   التركيز على .1

 . لمعلمي الالوفيف  لدى ك ير ف  زيادة درجة ا ن ماس 

عمل  .2 ف   حقق   الذد  بالنجاح  المعلم  مدفع     ألن   إشعار  الصدما    إلىذلك  مل  المزيد  تقديم 

 المهنية ف  المدرسة.

بمستوى نضج  ا .3 النهو   باعتبارها    المعلميللعم  على  القرارا  اإلدارية   للمشاركة ف  صن  

   إمكانية التع ير عل آرائهم  للمعلميلح الصطوة األولى لنجاح أد مؤسسة  ألن هذ  المشاركة تتي 

ألنهم ساهموا ف     ن و المعلم  ويتق لها   ف  تحسيل القرارا  المتصذةم  ه وتقديم مقترحاتهم  مما يس

 . صناعتها
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وأكثر   ق  مقاومة لهاأو   أكثر تفهمًا للقرارا  المتصذة المعلميلتجع   ف  صن  القرار المشاركة  .4

المشاركة ف  صن  القرارا  تساهم ف  زيادة مستوى إحساس    شك أنومما  حماسًا لتنفيذها.  

 وزيادة اإلن ماس الوفيف  لدمهم.   بعدالة اإلجراءا   علميلالم

ثار إيجابية على العدمد آمل    لهالما    علميلوالم   المدمرأهمية بناء عمقا  عم  إيجابية بيل   .5

 .يا  األداءومستو   مل المت يرا  السلوكية المؤثرة على ا لتزام التنظيم 
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 لمصادر والمراجع ا

 يةباللغة العربالمراجع 

(. النما الايادد السائد لدى مدمرد المدارس الحكومية ف  محافظة رام  2015أبو الحاج  عزم . )

 .114–83(:2)17  سلسلة العلوم اإلنسانية  مجلة جامعة األزهرهللا وال يرة   

( محمد.  سامح  اإلدارد  2017اشتيا    النما  لدى   دمرد لم(.  الوفيف   باألمل  وعمقت   المدارس 

:(35)   مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  محافظة إربد   المعلميل ف

342-371. 

(. النما الايادد لمدمرد مدارس المرحلة األساسية الحكومية بقطاع  2015بارود  خالد موسف. )

-99:(16)   مجلة البحث العلمي في التربيةرسية   غزة ودور  ف  التعام  م  األزما  المد 

140. 

(. أنماط سلوك القادة كما مدركها أعضاء هيئة التدريس العاملون ف  الجامعا   2019. )بن  عيسى

شماا   ف   وا هلية  وعمقتهالحكومية  المت يرا      االمملكة   القدس ببعض  جامعة  مجلة 

 .208-194:(27) 10  ةالمفتوحة لألبحاث للدراسات التربوية والنفسي 

دور    .(2020والشريف   زين  هادد معيو . )   د الرضاوسعيد  شروق ع  جمب  إحسان دهش

الوظيفي االنغماس  تعزيز  في  المدرك  التنظيمي  من    :الدعم  عينة  آلراء  تحليلية  دراسة 

   )رسالة ماجستير غير منشورة(  جامعةتدريسيي الكليات األهلية بمحافظات الفرات األوسط

 القادسية وكربمء والكوفة.

القيادة في  (.  2013والبحيرد  السيد محمود. )  د  الحسل بل محمد حافظ  محمد ص رد والم يد 

   عالم الكت  للنشر والتوزي   القاهرة.المؤسسات التعليمية

شر    دار المناهج للنمهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية(.  2008. )رافد الحريرد   

 والتوزي   عمان  األردن. 
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كريم حسن  سعي محمد  )خلف   عمق2010د.  رؤساء   ة (.  لدى  اإلدارد  باإلبداع  التحويلية  الايادة 

ب زة. اإلسممية  الجامعة  ف   األكاديمييل  منشورة(  األقسام  غير  ماجستير  الجامعة    )رسالة 

 . اإلسممية

 ( ميرف .  خالد  بن   التنظيمي(.  2017خلي    العدالة  على  أثر  دراسة  الوظيفي:  االنغماس  في  ة 

   )رسالة ماجستير غير منشورة( في البادية الشمالية الغربية في األردنالمدارس الثانوية  

 جامعة اا ال ي .  

لميس   هللاالش رم    ) ع د  مدمنة  2019.  ف   المدارس  قائدا   لدى  الوفيف   ا ن ماس  مستوى   .)

 .602-571(:4)20بريدة  مجلة البحث العلم  ف  التربية   

ف     توى ا ن ماس الوفيف  لدى معلما  المدارس الثانوية(. مس2019. ) ع د هللاالش    رند خالد  

-67(:10)35   إدارة البحوث والنشر العلمي )المجلة العلمية(  محافظة عنيزة  كلية التربية  

96. 

 األنجلو المصرية. مكتبةمصر:   نظريات وتطبيقات :التعلم(. 2012الشرقاود  أنور محمد. ) 

( الكريم.  النما 2019صالح   ع د  لإلنجاز    (.  بالدافعية  الثانود وعمقت   التعليم  لمدمرد  الايادد 

وأفوليو    باس  نموذج  األساتذة على ضوء  النفسلدى  لعلم  العربية  -121(:1)4   المجلة 

134. 

 ( محمد.  ع ير  األ(.  2018طيار    المدارس  مديري  لدى  التربوية  في  األنماط  الخاصة  ساسية 

بدافع  وعالقتها  عمان  العاصمة  العملمحافظة  نحو  المعلمين  غير  ية  ماجستير  )رسالة    

 .  عمانمنشورة(  جامعة الشرق األوسا

(. ا نماط الايادية السائدة لدى مدمرد المدارس الصاصة  2012العجارمة  موافق أحمد شحادة. ) 

ا نظر  وجهة  مل  التعليم  جودة  بمستوى  عمان   وعمقتها  العاصمة  محافظة  ف   لمعمليل 

 منشورة(  جامعة الشرق األوسا  عمان. )رسالة ماجستير غير



 

-74- 
 

مستوى ا ن ماس الوفيف  لدى مدمرد المدارس ف  مدمرية  (.  2018عموش  احمد محمد سالم. )

 ماجستير غير منشورة(  جامعة اا ال ي   األردن.  رسالة  )تربية قصبة المفرق 

عل محمد.والفاض   عياصرة   ا  (.2010)      القيادة  وأساليب  اإلداري  في  االتصال  إلدارية 

 عمان: دار حامد للنشر والتوزي .    المؤسسات التربوية

 ( جمعان.  خلف  بل  جمعان  للقيادة  (.  2011ال امدد   العام  التعليم  مدارس  مديري  ممارسة 

 جامعة أم القرى. . التحويلية بمحافظة المخواة

  : التنظيميةاالنغماس الوظيفي وعالقته بسلوك المواطنة  (.  2015. )المصرد  محمد شفيق سعيد 

  )رسالة ماجستير غير منشورة(  دراسة ميدانية على المستشفيات الحكومية في قطاع غزة

 جامعة األزهر  غزة. 

(. ا ن ماس الوفيف  وعمقت  با حتراق النفس  لدى معلم   2018مؤنس  خالد عو  ع د هللا. )

س المفتوحة لألبحاث مجلة جامعة القد    زةب  الوسطى ة األولى ف  محافظة  اسي المرحلة األس

 .196-179(:25)9  والدراسات التربوية والنفسية 

محسل  ع كرم  )  الياسرد   سعدون.  صفاء  تعزيز  2019والسعيدد   ف   الثقاف   التوج   أثر   .)

مجلة واريث    ربمء لعامليل ف  جامعة كبحث تحليل  آلراء عينة مل ا  :ا ن ماس الوفيف 

 .119–112:(1)  للبحث العلمي

زنود مو  )  نس   العافر.  الوظيفي(.  2016ومحمد   الرضا  على  القيادي  النمط  حالة    :أثر  دراسة 

بومرداس لوالية  الدولة  أمالك  بومرداس   مديرية  جامعة  منشورة(   غير  ماجستير  )رسالة    

 الجزائر.

 

 



 

-75- 
 

 :باللغة اإلنجليزيةالمراجع 
Abu Aleinein, Alaa. (2016). the impact of job involvement on job performance at 

Unrwagaza field office, (Unpublished Master Thesis), the Islamic university, 

Gaza. 

Aung, C. M. (2018). The relationship between work motivation and leadership 

style: An application of the path- goal theory on lecturers in the ABAC school 

of management. Assumption University of Thailand. 

Chen, J. (2015). An empirical test of leadership effectiveness and the match  

mismatch in leadership style. Nova Southeastern University, Florida. 

Fransico, T. (2019). “Impact of transformational leadership on follower development 

and performance: a field experiment". Academy of Management Journal, 45 (3): 

735-744. 

Hariri, H.; Monypenny, R.; Prideaux, M. (2014). Leadership styles and decision-

making styles in an Indonesian school context. School Leadership  Management, 

34 (3): 284-298 

Hawkins, L. (2002). Principles leadership and organization climate in international 

schools. Dissertation Abstracts International, (A11): 3639. 

Kaya, M. & Selvitopu, A. (2017). Leadership and organizational commitment in 

educational context: A Meta Analytic Review, (31): 719-728. 

Leigh, Douglas. (2015). The relationship of several leadership style: Generative 

concern, values prioritization and individual deference's with goal directed 

motivation and commitment. Dissertation Abstract International, A62/05: 3642 

Marshall, Alnalwyn. (2015). Principal leadership style and teacher commitment among 

a sample of secondary school teachers in Barados.  Journal of Arts & 

Humanities, l4 (5): 43–58. 

Pennington, W. (2016). Principles leadership and teacher motivation in secondary 

schools. Dissertation Abstracts International, A58/08: 294. 

 

 

 



 

-76- 
 

 ق حالمال

 

 التحكيم  كتاب . أ

 التحكيم قبل الدراسة  أدوات . ب

 المحكمين  قائمة   .ت

 التحكيم الدراسة بعد أدوات. ث

 المهمة  تسهيل كتاب. ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-77- 
 

 لتحكيم ( كتاب اأالملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المفتوحة  القدس جامعة

 كلية الدراسات العليا 

 برنامج ماجستير اإلدارة واإلشرا  التربود 

 

 

 ة/المحترم ................................................. .د حضرة

  تحية واحترامًا وبعد،

الباحثة الاياد  دراسة   بإجراء تقوم  النما   " بع  وعمقت   موسومة  الحكومية  المدارس  لمدمرد  د 

ضواح  القدس  ورام  با ن ماس الوفيف  لدى معلم  المدارس التابعة لمدمريا  التربية والتعليم ف   

شرا  التربود  ف  اإلدارة واإل الماجستير درجة لني  استكما ً  مل وجهة نظر المعلميل "   هللا وال يرة

.المفتوحة سالقد  ف  جامعة العليا الدراسا   كلية مل

 ف رجوا البحثية   والمنهجية البحث  مجاا ف  واطمع واسعة معرفة مل عنكم عر  لماونظرًا  

 وضع   ما قياس ف  منها ك  مناسبة بمدى وإفادت  المرفقتان  الدراسة أدات  فقرا   بتحكيمالتفض 

.ود لة صياغة وسممتها وضوحها إلى إضافة ة ومجتمعها الدراس بيئةضمل لاياس 

   وتقدمرد  شكرد  بالغ م 



 : فريال مقبول الطالبة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ( االستبانة قبل التحكيمبالملحق )

 

 جامعة القدس المفتوحة 
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 برنامج الماجستير واإلدارة واإلشراف التربوي 
 
 خي المعلم/ أختي المعلمة أ

 تحية طيبة ... 

بإعداد دراسة كمتطل  تكميل ؛ لني  درجة الماجستير ف  تصصص اإلدارة واإلشرا     تقوم الباحثة
بعنوان )التربود  لدى :  الوظيفي  باالنغماس  وعالقته  الحكومية  المدارس  لمديري  القيادي  النمط 

والتعليم التربية  لمديريات  التابعة  المدارس  والبيرةفي    معلمي  هللا  ورام  القدس،  أرجو .  (ضواحي 
جابة على األسئلة المطروحة ف  هذ  ا ستبانة بما متوافق م  رأيكم  وت م  الباحثة أن  التكرم باإل

هذا  ضمل  المطروحة  األسئلة  جمي   ب ن  علمًا  العلم    البحث  مستوى  مل  وترف   إجاباتكم  ت ن  
 . ستعام  بسرية تامةا ست يان ه  ألغرا  البحث العلم  فقا  و 

 مع االحترام والتقدير                                      

فريال مقبول : إعداد          
د يحيى ندى.إشراف أ  

 البيانات الشخصية  -:القسم األول
 ( أمام اإلجابة المناسبة الختيارك:X)الرجاء وضع عالمة 

                 ذكر                             أنثى  الجنس:   -1

 سنة 39  – 35سنة           34 –سنة  31سنة         30 – 26سنة        25العمر:  أقل من  -2

 سنة فأكثر  40            
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 10سنوات        أكثر من    10  إلى5سنوات         من    5: أقل من  التعليميةعدد سنوات الخبرة   -3

 سنوات

 بكالوريوس            ماجستير فأعلى             المؤهل العلمي: دبلوم متوسط   -4

 :مقياس النمط القيادي لمديري المدارس ومستوى االنغماس الوظيفي للمعلمين: الثاني القسم
أبو  )عدد مل المراج  والدراسا  السابقة ومنها دراسة    إلىوقد اعتمد  الباحثة ف  تطوير الماياس  

ودراسة  (2015الحاج    و (2015رشيد   )    ودراسة  (2017اشتيا    )دراسة     وسعيد   )   جمب  
ودراسة  (2020  والشريف   ودراسة  (2019الش رم    )   ودراسة  (2019الش     )   عموش  )  

( 90)   وقد اشتم  الماياس بشاي  ف  صورت  األولية على  (2015المصرد   )  ودراسة  (2018
ويتكون مل المدرسة  لمدمر  الايادد  النما  قياس  منها على  و(  3)  فقرة  منها  (  80)مجا     فقرة 

 . مجا   ( 3)ف  للمعلميل ويتكون مل على قياس ا ن ماس الوفي
 ( بجانب الفقرة التي ترونها مناسبة. X)الرجاء وضع إشارة  

بدرجة  العبارة  الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

 المحور األول: أنماط القيادة:
ف"  الفعاا  للت ثير  المدرسة  مدمر  يمارس   الذد  السلوك  تحسيل  ه   بهد   مدرست    معلم   سلوك    

نوعية العم  واإلنتاج ف  المدرسة  ويقاس بالدرجة الكلية الت  يحص  عليها المجي  على فقرا  أداة 
 قياس مستوى األنماط اإلدارية"

وم هذا النما مل القادة على م دأ مشاركة يقالمجال األول: مدير المدرسة ذو النمط الديمقراطي: 
 كافة األمور المتعلقة باألفراد والمؤسسة ف  اتصاذ القرارا  والت ييرا . المرؤوسيل ف  

      منسق جهود العم  بيل األقسام.   -1
يصطا للعم  بالتعاون م     -2

 المرؤوسيل. 
     

متصذ القرارا  بعد استشارة    -3
 المرؤوسيل. 

     

ية المرؤوسيل يعم  على تنم   -4
 لرف  مستوى أدائهم. 

     

ل ب عماا تتفق يكلف المرؤوسي  -5
 م  قدراتهم. 
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بدرجة  العبارة  الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

يساعد المرؤوسيل ف  ح     -6
 المشكم  الت  تواجههم. 

     

متعر  على العم  الجيد    -7
 ر  اآلخريل ب . للموفف لُيع

     

مراع  الموضوعية ف  تقييم    -8
 وسيل. المرؤ 

     

      يجيد إدارة المناقشا .   -9
      قادر على كس  ثقة مرؤوسي .  -10
يساعد المرؤوسيل على    -11

 تصحيح أخطائهم ذاتيًا. 
     

يشج  مرؤوسي  على ا بتكار   -12
 اإلبداع . 

     

ميسر للمرؤوسيل س   ا تصاا   -13
 سهلة. ب  بطريقة 

     

متب  أسلوب التوجي  غير    -14
 ل. المباشر للمرؤوسي

     

متعاون م  المرؤوسيل إلنجاز   -15
 العم . 

     

التحسيل ف  أسلوب  إلىيمي    -16
 العم . 

     

يطل  المرؤوسيل على ما مدور   -17
 مل أعماا داخ  المدمرية. 

     

متق   النقد مل المرؤوسيل    -18
 بصدر رح .

     

المرؤوسيل   مهتم بمقترحا    -19
 لتطوير العم .

  

     

بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة  بدرجة العبارة  الرقم
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 قليلة جداً  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 
يجع  نظام العم  مرنًا لتل ية   -20

 ما قد يطرأ مل ت يرا .
     

متعاون م  المجتم  المحل  ف    -21
ح  بعض المشكم  الت  

 تواج  العم .

     

متطلبا  العم    موازن بيل  -22
 وحاجا  المرؤوسيل. 

     

      للموففيل الجدد.  يمد مد العون   -23
يشج  المرؤوسيل ليؤدوا عملهم    -24

 بإتقان. 
     

يعزو نجاح العم  لجهود   -25
 العامليل مع . 

     

متفهم القائد مشكم  العامليل    -26
 ف  المدرسة. 

     

متجن  القائد التحيز لعام     -27
 على حساب عام  أخر. 

     

يكون القائد موضوعيًا عند   -28
أثناء  توجي  النقد للعامليل 

 العم . 

     

يمتاز القائد ف  المدرسة   -29
 بشصصية إدارية قوية. 

     

متعام  القائد م  العامليل لدي     -30
 باحترام. 

     

نفس  دون  هو القائد الذد يقوم باتصاذ القرارا  بالمجال الثاني: مدير المدرسة ذو النمط األوتوقراطي:  
 المرؤوسيل.  إلى المست د ف  تنفيذ المهام الموكلة إشراك المرؤوسيل مع   ويتب  األسلوب التسلط  

يقل  مل أهمية اقتراحا    -1
 المرؤوسيل. 

     

      يصن  القرارا  الهامة بنفس .  -2
بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة  العبارة  الرقم
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 جداً قليلة  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 
مهدد المرؤوسيل بالتقارير   -3

 والعقوبا .
     

سرع ف  الحكم على  مت  -4
 المشكم . 

     

متب  أسلوب الرقابة الشدمدة   -5
 لمتابعة أعماا المرؤوسيل. 

     

يكثر مل األوامر لتوجي     -6
 المرؤوسيل. 

     

متقيد حرفيًا بالتعليما  الواردة   -7
 مل وزارة التربية والتعليم. 

     

بالعم  أكثر مل اهتمام   مهتم  -8
 بالمرؤوسيل. 

     

رؤوسيل بصي ة  مواج  الم  -9
 األمر.

     

متهرب مل المسؤولية بإلقائها   -10
 على المرؤوسيل. 

     

يكثر مل الحدمث عل ا لتزام    -11
 بالنظام. 

     

      متمسك برأي  دون موضوعية.  -12
      مركز ك  السلطا  ف  مد .  -13
  يعت ر ك  مل يصالف  مل  -14

 المرؤوسيل متحديًا لسلطت .
     

ر  ف  يصر على إطاعة أوام  -15
 ك  األحواا.

     

متصيد أخطاء المرؤوسيل    -16
  ستصدامها ضدهم. 

     

ملق  باللوم كل  على مرؤوسي    -17
 ف  حالة ضعف العم .

     

بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة  العبارة  الرقم
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 جداً قليلة  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 
مبقى بعيدًا عل المشاركة    -18

 ا جتماعية للمرؤوسيل. 
     

      منتقد المرؤوسيل أمام الزممء.  -19
منكر على المرؤوسيل حقهم ف    -20

 الترق .
     

يقم  العامليل عند التع ير عما   -21
 يجوا ف  خاطرهم مل أفكار.

     

بفر  القائد رأي  بقوة أثناء    -22
 ا جتماعا . 

     

القائد الرسمية ف   ي ل  على  -23
 مظهر . 

     

سمية ف  ي ل  على القائد الر   -24
 سلوك .

     

متولى بنفس  ح  المشكم    -25
 الت  تواج  العامليل لدي . 

     

ي ل  علي  النظام التقليدد ف    -26
 العم . 

     

يعت ر المناقشة خما    -27
 ا جتماعا  مضيعة للوق .

     

يستصدم سلطت  على العامليل    -28
   الض ا عليهم. مل أج

     

      يقاوم اإلبداع داخ  مدرست .   -29
      يقاوم ا بتكار داخ  مدرست .  -30

يقوم هذا النما مل القادة با عتماد   المجال الثالث: مدير المدرسة ذو النمط التراسلي أو التسببي:
كون تابعًا  على المرؤوسيل ف  اتصاذ القرارا  وف  صياغة أهدا  المؤسسة  فيهم  المؤسسة وي

 لق والتوتر والفوضى.للمرؤوسيل  فتصبح ط يعة المؤسسة تتميز بالق
يعط  أك ر قدر مل الحرية    -1

 للمرؤوسيل لممارسة أعمالهم.
     

بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة  العبارة  الرقم
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 قليلة جداً  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 
مترك للمرؤوسيل إتباع    -2

ونها مناسبة  اإلجراءا  الت  مر 
 إلنجاز العم  

     

ة  يعط  المرؤوسيل الحري  -3
 إلصدار القرارا  ف  المدمرية.

     

يعط  المرؤوسيل الحرية ف    -4
 ممارسة السلطة.

     

يعط  المرؤوسيل ا ستقملية   -5
الكاملة ف  إنجاز المهام الت  

 توك  إليهم. 

     

مواج  المرؤوسيل بطريقة غير   -6
د ء مباشرة مل خما اإل

 بالممحظا . 

     

مترك المسؤولية الكاملة    -7
 ؤوسيل. للمر 

     

يعتمد على المرؤوسيل كليًا ف    -8
تحقيق األهدا  دون توجي   

 من . 

     

مترك للمرؤوسيل الحرية ف     -9
وض  الحلوا المناسبة  

 للمشكم  الت  تواجههم. 

     

يعط  للمرؤوسيل الحرية    -10
  الكاملة ف  تحدمد أهدافهم دون 

 مشاركتهم. 

     

يفو  السلطة للمرؤوسيل على   -11
  . نطاق واس

     

 إلىإسناد الواجبا   إلىيمي    -12
 المرؤوسيل بطريقة غير محددة.

     

بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة بدرجة  العبارة  الرقم
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 قليلة جداً  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 
متب  سياسة الباب المفتوح دون    -13

لمشكم   استعداد لمستماع
 المرؤوسيل. 

     

 منحصر دور  ف  تقديم مصادر  -14
 داعمة فقا للمرؤوسيل.

     

يشعر المرؤوسيل ف  المدمرية   -15
 با ستقملية التامة. 

     

موافق القائد على األسالي  الت     -16
يصتارها العامليل إلنجاز  

 أعمالهم. 

     

يعط  القائد العامليل استقملية    -17
 امهم.مفرطة ف  ممارسة مه

     

متساه  القائد م  العامليل   -18
 عمالهم. المقصريل ف  أ 

     

متجن  القائد التدخ  ف  ح    -19
 النزاعا  بيل العامليل.

     

يسمح القائد باإلجهاد الشصص     -20
 للعامليل ف  ح  المشكم .

     

      قلة التزام  بمواعيد الدوام.  -21
متصبا ف  تصرفات  أثناء    -22

 العم . 
     

تسم بضعف القدرة على ح  م  -23
المشكم  الت  تواج  العامليل  

 لدي .

     

      تتميز اجتماعات  بالعشوائية.   -24
ي ل  علي  طاب  المجامم    -25

  الشصصية داخ  المدرسة.

     

بدرجة  العبارة  الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 
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لداخلية م  تكثر الصراعا  ا  -26
 العامليل لدي . 

     

دة ف   متصذ قرارا  غير رشي  -27
 إرشاد  للعامليل لدي .

     

متهرب مل المسؤولية ف     -28
 المواقف الحرجة. 

     

مؤج  ا جتماعا  أكثر مل    -29
 مرة.

     

متردد كثيرًا ف  اتصاذ القرارا    -30
 اإلدارية.

     

 المحور الثاني: االنغماس الوظيفي 
التمدى  "  هو   والممارسا   األعماا  ف   ا ندماج  على  المعلميل  مشاعر  قدرة  لهم  تمثل   وما  دريسية 

 ".السعادة وقوة ا رتباط
هو وض  نفس  متكون مل الحيوية و"التفان  والهمة والمستوى  المجال األول: االنغماس العاطفي: 

 العال  مل الطاقة والمرونة العقلية أثناء أداء العم . 
  أن  مل ء يشعرن  العم  -1

 بالطاقة. 
     

      .ت دية عمل  تشعرن  بالحماس  -2
يشعرن  النهو  مبكرًا برغبة   -3

 شدمدة للذهاب للعم . 
     

يمكنن  ا ستمرار بعمل  لمدة   -4
 طويلة.

     

تعترين  المرونة عند أداء   -5
 عمل . 

     

تعترين  العقمنية عند أداء   -6
 عمل . 

     

لم   يستمر عمل  بجد حتى لو  -7
 تسر األمور على ما مرام.

     

ة بدرج العبارة  الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 
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يشعرن  العم  باإلنتاج    -8
 اإليجاب . 

     

      أؤدد عمل  بحافزية.   -9
      يجذبن  العم  للعطاء ك  موم.  -10
يمكنن  ا ستمرار بعمل     -11

 .لسنوا  طويلة
     

تعترين  مشاك  العم  وتؤثر   -12
 على مستوى نشاط . 

     

تعترين  مشاك  العم  وتؤثر   -13
 على مستوى إنتاجيت . 

     

منتابن  التقصير بالعم  إن لم    -14
 تسير األمور على ما مرام. 

     

العم  مبكرًا   إلىأص  عادة   -15
 لمستعداد ألداء العم . 

     

 س بقى ف  العم  وقتًا إضافياً   -16
حتى وإن لم متم تعويض  ماديًا 

 عل ذلك.

     

ستيقظًا ف  بعض  أبقى م  -17
األحيان ليًم أفكر ف  عم  

 ال د. 

     

أشعر كثيرًا بالرغبة ف  البقاء   -18
 بالمنزا بدً  مل الذهاب للعم .

     

تربطن  عمقا  اجتماعية    -19
 جيدة م  زممئ  خارج العم .

     

تزداد دافعيت  لعمل  بس      -20
 ح   ل . 

     

أفهر اهتماما  حياتية تنسجم    -21
 م  عمل . 

     

بدرجة  العبارة  الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 
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أشعر بالمتعة عندما مزداد    -22
 ض ا العم .

     

أنه  عمل  بجودة عالية ف    -23
 الموعد المحدد ل . 

     

 بتعاد أشعر أن  مل الصع  ا  -24
 عل عمل . 

     

يعت ر أدائ  ف  العم  أساسًا   -25
 لتحقيق الذا . 

     

أستمت  بالعم  بس   كثرة    -26
 ض ا العم .

     

 المجال الثاني: المعرفي. 
 "هو ا ن ماس الكل  ف  العم  أو الشعور بالرضا أثناء أداء العم ". 

يمض  الوق  سريعًا أثناء    -1
 عمل . 

     

بالعم  ك  ما   منسين  است راق   -2
 مدور حول . 

     

ادة عندما منتابن  الشعور بالسع  -3
 أعم  بصورة مكثفة. 

     

تشوبن  حالة ا ن ماس الشدمد   -4
 بعمل . 

     

      أكرس نفس  تمامًا حينما أعم .  -5
يصع  عل  الفص  ما بيل   -6

 نفس  وعمل . 
     

يفصلن  العم  عل حيات     -7
 ا جتماعية. 

     

بالفع  بالكماا  أتصف أنا    -8
 بالنسبة لعمل . 

     

رجة بد العبارة  الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 
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      أنا شصصيًا من مسة ف  عمل .  -9
أتجن  الايام بواجبا     -10

 ومسؤوليا  إضافية ف  عمل .
     

      أتعلم مل زممئ  األكثر خ رة.  -11
أخطائ  ألتجاوزها ف  أتعلم مل   -12

 المرا  القادمة.
     

طوير مل خما  أسعى للت أ -13
 الدورا  المتعلقة بعمل . 

     

      أحر  على تطوير مؤسست .  -14
أشعر بالرضا بعد ا نتهاء مل    -15

 عمل . 
     

أتعاطف م  زممئ  مل خما   -16
مساعدتهم ف  ح  المشاك   

 الت  متعرضون لها. 

     

بشك     يشب  عمل  حاجات   -17
 كام .

     

أعُد وفيفت  محورًا ألهداف    -18
 ة أو الحياتية. الشصصي

     

      مت ثر عمل  بحالت  النفسية.  -19
      أض  أهدافًا واضحة لعمل .   -20
أتفاع  م  التحديا  الت     -21

 تواجهن  أثناء عمل . 
     

أفو  بعض مهام عمل  ألحد   -22
زممئ  بالعم  األكفاء عند  

 الحاجة.

     

أحرز نتائج أفض  مل المرجوة   -23
  عند قيام  بعمل .

     

بدرجة  العبارة  لرقما
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

     أطور مهارات  دائمًا بمتابعة ما   -24



 

-90- 
 

توص  إلي  العلم فيما متعلق  
 بعمل . 

أس ا ذود الص رة عندما أحتاج   -25
 النصيحة المهنية. 

     

أواج  كممًا جميًم مل العامليل    -26
 ة واج   العمل .لدد أثناء ت دي

     

 المجال الثالث: التفاني:
 و ء القائد للمؤسسة الت  منتم  إليها ويعم  فيها.

يجع  العم  من  شصصًا مليئًا    . 1
 بالمعان . 

     

يجع  العم  من  شصصًا مليئًا    . 2
 باألهدا .

     

      وا.يعد عمل  ملهم  األ  . 3
متملكن  الفصر بالعم  الذد   . 4

 أؤدي . 
     

      تعت ر وفيفت  مثيرة للتحدد.  . 5
يشعرن  عمل  بالحماس    . 6

 المستمر.
     

      ي مرن  العم  بالايم السامية.  . 7
يشعرن  العم  بالدافعية نحو   . 8

 الهد . 
     

      أنتم  لعمل .   . 9
      أفتصر بعمل .   .10
ف  العم  أبذا قصارى جهدد   .11

 على قدر استطاعت . 
     

 بدرجة العبارة  الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

     منب  المصدر الرئيس  للرضا   .12
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 ف  حيات  مل عمل . 
تتعلق معظم األشياء المهمة   .13

 الت  تحدث ل  بالعم . 
     

أشعر بالكآبة عندما   أنجح   .14
 حقيق ش ء متص  بعمل .ف  ت

     

مية  أمتلك أنشطة أخرى أكثر أه   .15
 مل عمل . 

     

أعت ر العم  مجرد جزء بسيا   .16
 مل كيان . 

     

أود أحيانًا معاقبة نفس  على   .17
 أخطاء ارتك تها ف  عمل . 

     

أقوم بعمل  على أكم  وج     .18
 إلنجاح مؤسست .

     

      ألتزم التزامًا عاليًا تجا  عمل .  .19
أقدم مصلحة العم  على    .20

 المصلح الشصصية. 
     

      ر بعمل  عند الحدمث عن . أفتص  .21
أستمت  بإنجاز عمل  الموك    .22

.  إل ا
     

أشعر بتحقيق ذات  مل خما   .23
 عمل . 

     

      أعط  انتباهًا ك يرًا لعمل .  .24
أشرك المعلميل ف  اتصاذ    .25

 القرارا  ذا  العمقة بهم.
     

أية ممحظا  تصص   أتاب   .26
  مكان عمل . 

     

جة بدر  العبارة  الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

أتاب  أية شكوى تصص مكان   .27
 عمل . 
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أتاب  أية تطورا  تتعلق بمكان    .28
 عمل . 

     

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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ين(: قائمة المحكم تالملحق )   

 اسم المحكم  الجامعة الرتبة العلمية  التخصص

التربوية  اإلدارة أبو سمرة  احمد  مود حمأ.د. جامعة القدس  أستاذ دكتور    

زام  عل  أ.د. مجدد القدس المفتوحة  أستاذ دكتور  اإلدارة التربوية   

التربية  أصوا  مشارك أستاذ   المفتوحة  القدس  حمام   هللا عطا ع د  د.   

مناهج وطرق تدريس  
 الرياضيا  

المعهد الوطن   أستاذ مساعد 
 للتدري  التربود 

غانم موسف إخلياعععع   ا.د.  

وزارة   \المعهد الوطن   أستاذ مساعد  المناهج والتدريس
 التربية والتعليم 

هبة ع د المطل  ع د  د. 

 السمي  المحتس  

طرق تدريس وتصميم  
 مناهج 

سعيد عسا  د.  وزارة التربية والتعليم  أستاذ مساعد   

د الرحمل  خول  جماا ع د. جامعة القدس  أستاذ مساعد  إدارة تربوية 

 فض 

سهير محمد موسف قاسم د. وزارة التربية والتعليم  أستاذ مساعد  منهج وطرق تدريس   

د. إبراهيم ع د هللا حسل   وزارة التربية والتعليم  أستاذ مساعد  دارة تربوية 

 النورد 

ل التقنية  فلسطي استاذ مساعد  مناهج واسالي  تدريس 
 خضورد 

ريما وجي  دراغم  د.  

اذ مساعد است أصوا التربية  جامعة القدس  
 المفتوحة 

د. آماا محمود محمد أبو 

 عامر 
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 ( االستبانة بعد التحكيمثملحق )

   القدس المفتوحة جامعة

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 
 المعلمين المحترمين/ المعلمات المحترمات 

      بعد.و تحية طيبة 

الباحثة تهد    تقوم  ا)معرفة   إلىبدراسة  وعالقته  النمط  الحكومية  المدارس  لمديري  لقيادي 
في  والتعليم  التربية  لمديريتي  التابعة  الحكومية  المدارس  معلمي  لدى  الوظيفي  باالنغماس 

والبيرة( هللا   ورام  القدس،  الماجستير    ضواحي  درجة  على  الحصوا  لمتطلبا   استكماً  
التربود ا ف  واإلشرا   القدس إلدارة  جامعة   ول ف   اعداد  تحقيقالمفتوحة   تم  الدراسة  اهدا  

معلم    لاياس استبانة لدى  الوفيف   وا ن ماس  الحكومية  المدارس  لمدمرد  الايادد  النما 
وال يرة  هللا  ورام  القدس   ضواح   ف   والتعليم  التربية  لمدمريا   التابعة  الحكومية    المدارس 

الصانة الت  تع ر عل درجة   ( ف   Xجو منكم اإلجابة على هذ  ا ستبانة بوض  عممة )تر  فإنها
مواففتكم لها علما بان هذ  ال يانا  الت  سيتم جمعها سو  نعام  بسرية تامة ولم تستصذم ا  

  .ألغرا  البحث العلم  فقا وتتوقف على دقتها صحة النتائج الت  تتوص  اليها الدراسة 
  :هما قسميل  ستبانة ملوقد صمم  ا
  انا  الشصصية والعامة.ويشتم  على ال ي الجزء األول:

لاياس النما الايادد لمدمرد المدارس الحكومية  وقياس مستوى   ماياس ويتكون مل  الجزء الثاني:
  الوفيف . ا ن ماس

  لكم حسن تعاونكم شاكرة ً 

 والتقدير  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

   ل احمد مقبولفريا :الباحثة

  يحيى محمد ندىأ.د. إشراف:
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(  Xالتكرم بوضع إشارة ) أرجو الديمغرافية:  المتغيرات ء األول:الجز أواًل: 

  يتفق وحالتك: الذي المربع في

  االجتماعي: الّنوع .1

 (      )   أنثى. .2        (      )    ذكر.    .1

   العلمي: المؤّهل .2

       ( ) دكتوراة  4       (.   ) ماجستير .3          (     ) بكالوريوس   .2     (     )     دبلوم  .1

  العمر: .3

 (     )     45 مل اكثر .3    (     ) 45  إلى30 مل .2        (      )     سنة 30 مل اق  .1 

 التعليمية:  الخبرة سنوات .4

                        (    )  ا .سنو  عشر إلى سنوا   خمس مل .2   (    ) سنوا   خمس مل أق  .1

   (    ) ا .سنو  عشر  مل أكثر .3

 المدرسة  لمدير القيادي النمط :  الثاني القسم
  نوعية   تحسين  بهدف  مدرسته،  معلمي  سلوك  في   الفعال  للتأثير   المدرسة   مدير  يمارسه  الذي  السلوك

  أداة   فقرات  على  المجيب  عليها  يحصل  التي  الكلية  بالدرجة  ويقاس  المدرسة،  في  واإلنتاج  العمل

 اإلدارية"  األنماط مستوى  قياس
   الديمقراطي: النمط ذو المدرسة  مدير األول: المجال

 باألفراد   المتعلقة  األمور  كافة  في  المرؤوسين  مشاركة  مبدأ  على  القادة   من  النمط  هذا  يقوم

 والتغييرات. القرارات  اتخاذ في والمؤسسة
 

 العبارة  الرقم
بدرجة 
ك يرة  
   ً جدا

بدرجة 
 ك يرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة
 جدا

1.  
للتع ير   يعط  الفرصة للمعلميل

  آرائهم. عل
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      يحر  على تنمية قيم التعاون   .2
       يستشير المعلميل ق   اتصاذ القرار.  .3

4.  
قضايا   المعلميل ف يحترم طروحا   .

  العم  .
     

5.  
أولويا  تحدمد  المعلميل ف يساعد 
  العم .

     

      ل مع  متفهم مشكم  المعلميل العاملي  .6

يعزو نجاح الصطا المدرسية لجهود    .7
  المعلميل.

     

موازن بيل متطلبا  العم  المدرس    .8
  وحاجا  المعلميل.

     

       متعاون م  المعلميل إلنجاز العم .  .9
      مراع  الموضوعية ف  تقييم المعلميل   .10

 
 

 
 

 العبارة  الرقم
بدرجة ك يرة  

  جدا ً 
بدرجة
 ك يرة 

بدرجة 
 توسطة م

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 

 جداً 
       المعلميل. يقل  مل أهمية اقتراحا    .1
      متجن  ق وا اقتراحا  الزممء ف  العم  2 .2
       .الثقة بقدرا  المعلميل أسلوب ضعفيمارس  3 .3
      يل ف  العم .التوجيهية للمعلم األوامريكثر مل  4 .4
      العليا.  اإلدارةمل  متقيد حرفيًا بالتعليما  الواردة 5 .5
      بصي ة األمر. المعلميل يصاط   6 .6
      بقوانيل العم .  يكثر الحدمث عل صرامة ا لتزام 7 .7
       متصيد أخطاء المعلميل  ستصدامها ضدهم. 8 .8

 المجال الثاني: مدير المدرسة ذو النمط األوتوقراطي:   

هو القائد الذي يقوم باتخاذ القرارات بنفسه دون إشراك المرؤوسين معه، ويتبع األسلوب التسلطي المستبد في  

 المرؤوسينتنفيذ المهام الموكلة إلى 
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        جتماعية.متجن  مشاركة العامليل مع  ف  المناسبا  ا 9 .9
10. 1 

 

       ازا  الت  يستحقونها. يحرم المعلميل مل حقهم ف  ا متي 
 
 
 
 

 العبارة  الرقم
بدرجة 
ك يرة  
  جدا ً 

بدرجة 
 ك يرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا

      مسعتوى األداء.  الجهد لزيادةل ذا المزيد مل  األوامرموج    .1
        بنفس  دون إشراك العامليل متععولى حعع  المشكم  .2
       تط يق ك  تعليمات  بدقة.يحث العامليل على    .3
       لرأي .يمارس سياسة القم  المصالفيل    .4
       يفر  رأي  بقوة أثناء ا جتماع م  المعلميل.  .5
      مع .  العامليليمارس اسلوب الض ا النفس  على   .6
      لألسالي  اإلبداعية.استصدام العامليل  مرفض لجوء  .7
       العامليل مع . م دد انزعاج  مل استفسارا    .8
       مع .متعمد إمهام العامليل أنهم يعملون عند      .9

10.  
مرفض الحوار الم ن  على احتمالية تعدد الحلوا المطروحة مل  

 ق   العامليل. 
     

 
 
 
 
 

 العبارة  الرقم
بدرجة 
ك يرة  
  جدا ً 

بدرجة 
 ك يرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا

       ل اكتشف أنن  ارتك   أخطاء ف  عمل .أندم حي    .1

 الديكتاتوري:   المجال الثالث: مدير المدرسة ذو النمط 

النمط الديكتاتوري هو الذي يعتمد فيه المدير على سلطته الممنوحة له من المؤسسة الرسمية ويستخدم هذه السلطة  

 إلجبار مرؤوسيه على إنجاز العمل. 

 المحور الثاني: االنغماس الوظيفي 

عمال والممارسات التدريسية وما مدى قدرة المعلمين على االندماج في األ س العاطفي: هو "  المجال األول: االنغما
 ".تمثله لهم مشاعر السعادة وقوة االرتباط

 

 المحور الثاني: االنغماس الوظيفي 
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       مبكرا  وق   طابور الصباح. العم  مكان إلىأص    .2
       أبح  عل الوصوا للكماا اإلنسان  ف  عمل .  .3
      أنتم  لعمل  ب ض النظر عل عدم توفير  لحاجات  المادية.   .4
      مزودن  عمل  بالطاقة ا يجابية.   .5
       لى تحدمد أهداف  بدقة.يساعدن  عمل  ع  .6
      مزودن  عمل  الشعور بالحيوية.  .7
      مبق  عمل  دافعيت  مثارة.   .8
      مزودن  عمل  بمشاعر الرضى عل ذات .   .9

       تحقيق النجاح للمؤسسة الت  أعم  بها. إلىمدفعن  عمل    .10
 
 
 
 

 

 العبارة  الرقم
بدرجة 
ك يرة  
  جدا ً 

بدرجة 
 ك يرة 

بدرجة 
 توسطة م

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا

       أوفف نظريا  التعلم ف  عملية التعليم.  .1
       أنوع مل أسالي   التعليمية وفق متطلبا  مادة الدرس.   .2
      استصدم طرائق التدريس المناسبة لموضوع الدرس.  .3

4.  
ام الوسائ  التعليمة المناسبة لدرس الحصة أكثر مل استصد 

  الصفية.
     

       أنوع ف  استصدام الوسائ  المساعدة على الفهم.  .5
      أعد الصطا الفصلية المنسجمة م  مواقي  الفص  الدراس .  .6
       غرس م دأ الضبا الذات  ف  اذهان الطلبة.  .7

8.  
ف  الحصة  أحر  أن يكون المتعلم هو محور عملية التعليم

  الصفية.
     

9.  
متعلميل ق   ال دء ف  عملية أقيس السلوك المدخل  عند ال

  التعليم للمادة التعليمية.
     

      أنق  ما لدد مل خ را  لزممئ  ف  العم  لمستفادة منها.  .10

 المجال الثاني: االنغماس المعرفي   

 أثناء أداء العمل". "هو االنغماس الكلي في العمل أو الشعور بالرضا االنغماس المعرفي:  
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 العبارة  الرقم
بدرجة 
ك يرة  
  جدا ً 

بدرجة 
 ك يرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
لة قلي

 جدا
      أقدم مصلحة العم  على مصالح  الشصصية.   .1

2.  
أضاعف جهودد عند الضرورة إلنجاز المطلوب من  ف  

 العم . 
     

      أخاط  المحيطيل ب  ف  العم  بالصطاب اإلنسان .   .3

أوفق بيل أهدا  العم  وأهداف  الحياتية الضرورية بدون   .4
 تضارب.

     

       ست  لط يعة عمل .أبحث عل الجدية أثناء ممار   .5
      ما  ف  حاا الشعور بالنجاح.اتشج  لتقديم المزيد مل الصد   .6
       استمر حتى النهاية ف  تقديم الصدما  المهنية إلنهائها.  .7
      أبحث عل بدائ  ح  للمشكلة الت  تواجهن  ف  العم .  .8
      أتجن  التقصير ف  اداء المهما  الموكلة ال  ف  العم .  .9

10.  
س  إلنجاز ك  ما هو مطلوب من  ح  التعليميةأض  الصطا 

 األولويا .
     

 
 

 انتهت االستبانة 











   المجال الثالث: االنغماس السلوكي  

 والء القائد للمؤسسة التي ينتمي إليها ويعمل فيها. االنغماس السلوكي: هو  
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( كتاب تسهيل المهمة  جالملحق )

 



