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السلوك القيادي  الساد ي لايد راييد  رايادر رييدياب الودلياب والو لاي          

 للواء قصلب رحدفظب الرفدق
 
 

 *حممد عبود احلراحشة. د
 

 الرلخص
 

السددك ا الادددالس السددا   لدد م مدد مرس مدد اسر م مرمدد  ال ربددد   ال عكددد    عرفددى ملددتهدد ا ال سا دد   
الجدددوا  الن  ددد  : ء قصدددب  محافاددد  الن دددر  مدددل  لهددد  ثادددر النعكنددددل    دددر  ددد  مدددل م  ددددرا لكددد ا

العكندددوس   دددو ا  اليبدددرر فدددو ال ددد سماس  النرىكددد  ال سا دددد  ككدددى لسلددد  مناس ددد  السدددك ا الاددددالس 
السددددا   لدددد م مدددد مرس الندددد اسرس  قدددد  تدددد  ا دددد ي اي النددددوه  ال  دددد و النسددددحو ال حكدكددددو   لدددد  

فادددرر م  كددد  ككدددى ( 03) اشددد نكل ككدددى (L.B.D.Q) السدددك ا الاددددالسبا ددد ي اي ا ددد باث    ددد  
 قد ت  ال حادم مدل  د قها   باتهدداس  البادل ا  د باث  ككدى كدودد   (العندد   بعد  بعد  العدامكدلس) بعد مل
لسلدد  مناس دد  السددك ا الادددالس ب دد     ن    قدد  ت  ددكل ال سا دد   لددى . معكندداو  معكندد  (461)بك ددل

م   دة س  مدا  بعدال السدك ا الادددالس فاد  لداء بالنرتبد  ا  لدى بعدد   كدو ككدى البعد مل لداء  ب سلدد  
لالد   او  ندا  ههدر  ث دا   ال سا د  فر قد. ا   ناي بالعامكدلس  لاء بالنرتب  الثاثد  بع  ا   ناي بالعن 

فدو لسلد  تاد مر السدك ا الاددالس السدا   لد م مد مرس الند اسر ( α<3030)  ىصا داو كو  مسد  م
 لالد   ىصدا داو كود  مسد  م او اهر ث ا   ال سا د  فر قدت  ل. لجوا  النرىك  ال سا د ا م  درى ل تعزم 

(α<3030)  م  دددر ى لدد السددك ا الادددالس السددا   لدد م مدد مرس الندد اسر تعددزم  فددو لسلدد  مناس دد
الباىدددث  مدددالر  ا دددر  فدددو  ددد ء ث دددا   ال سا ددد  م .الن  ددد  العكندددوس   دددو ا  اليبدددرر فدددو ال ددد سما

 العنددد  ككدددى  (.النهنددد )ا ك بددداسس لكسدددك ا الاددددالس ل ن   نددداظ البعددد  ال وادندددو ا   نددداي  بالبعددد 
 . ت سمب م مرس الن اسر ككى ا  الدب اإللاسم   الح مث  لرفع   اماته  اإللاسم 

 
 
 
 .األردنلرتبوية، جامعة آل البيت، املفرق، كلية العلوم ا  * 
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 :املقدمة -1

ليككة يهجككن ال شكاملات امل  لفككة للماا كات بككاه  و ي شكك   ا ه  تشكل  الييككادو حمكوراا ياااككياا ت ك  د  
ظككك  ااديكككاد حسككك  املاا كككات هات كككاو   كككاق  شكككاملا ا هتشكككعل يعما كككا هت كككوو الع  كككات البي يكككة الداهليكككة 

ت حيك   ا    هتأثرها باملاثرات البي ية اخلارجية، مما ااك دع      حكداا ال رييكا هال  كوير ههكهم امل مكات ا
 .و فعالةظ   ياد

هتعككد الييككادو ع  ككراا حيويككاا هيداو رطي ككة ت كك  ي  املاا ككات مككف ه  ككا ربييكك  يهككداف ا، هيع كك  ااكك مرار 
هاجمل مك  الكهحي ض  كف هكهم امل  مكات اي ك     . هاادهار  شاملا ا هعمليا ا امل  لفة مرهون هبكهم الييكادو
 .ال يدم مف ه ل  درات ههم املاا ات ه درات  يادا ا

د الع ككر احلا ككر ع ككر االككاا هال  ككور ا اطكك      لككة  ميككاديف احليككاو، هيعككود هككها كلككن     ككدرو هيعكك
العديكككد مكككف ااداريكككا امل   كككا اليكككاطما علككك  املاا كككات الرسيكككة هاكككا الرسيكككة، علككك  ح كككف ااككك  دام   

 .(51، ص5891ليريكككو ، ا) للمككوارد البشككرية هاملاديككة امل احككة، ل حييككك  األهككداو امل شككودو بلفايككة هفعاليككة
كمككا ين يهكككداو يحي م مككك  مكككف اجمل معكككات، ا ت سكككع دهن ناعكككة، هاالماعكككة ا ت ككك      كككاو االكككاا دهن 

ههكككها يعكككس ين م ككك يب  احل كككارو   اجمل مككك  ترتككككع م كككاهلي ن   .  اطكككد ي  ككك  ج ودهكككا للودكككول    ا كككدو
دكككبم عمككك  الياطككككد ي  لكككل املوا مكككة بكككا يهككككداو  ذ ي. ييكككدحي اليكككادو   طكككت الي اعكككات الوظيفيككككة هامل  يكككة

ه كككد يدرب كككك  امل  مكككات هات كككاو حسم كككا   الع كككر احلكككدي     جعككك  الياطكككد . م  م كككن هيهكككداو م معكككن
م كككاهاا عككككف الع  ككككات اا  كككا ية هعككككف ت ميككككة عمليككككة اات كككال بككككأك  عككككدد مملكككف مككككف العككككاملا، كمككككا ين 

ل امل كارات العمليكة هالف يكة، ألن الييكادو تعكد يحكد ا كددات ال  ورات احلديثة فر ت عل  الياطد ين يل  ك
امل مة اليت تشل  ملبيعة ال فاع ت داه  االماعكة، م مكا ككان عكدد االماعكة يه  وعي  كا يه يهكداف ا، اكوا   

 (. 5881ال ارق،)  ماا ة حلومية يه هادة كا ت ناعة عم  يم ناعة موظفا داه
   ين ال ككلوا الييككادحي يهكك  األعمككدو الرطي ككية  (Hoy&Miskel,1991) ه ككد يطككار هككوحي همي ككل 

لفعالية الييادو، فالييادو امل  ل ة االباا ما ختفي هرا ها عدم اللفاية علك  ال وجيكن ال كلي ، ممكا يك علا اكلباا 
 كا عل  الع  ات با الياطد هالعاملا، بي ما تعم  الييادو الدمييراملية علك   طكاعة جكو مكف ا بكة هالثيكة هالر 

 .عف العم 
هيعد ال لوا الييادحي يحد العوام  الرطي ية اليت ت      تشلي  ملبيعية الع  ات داه  االماعة، لكها 
فإ ككن يل  ككل ي ي ككن مككف دهرم   توجيككن الع  ككات داهكك  االماعككة ملككو بلككو  األهككداو امل شككودو الككيت ت ككع  

ضككدد  كككا امل ككاي ال   يمكككي ال ككاطد في كككا هالكككهحي االماعككة    ربيييي كككا، فال ككلوا الييكككادحي امل بكك    امل  مكككة 
يشل  بدهرم عوام  يهررب م  لة باالاا هالر كا الكوظيفي، هاال كعام ال   يمكي هال كراو لكدرب األفكراد داهك  

هياكد رجال اادارو بكأن اادارحي الياطكد الكهحي  عك  الع  كة جيكدو بي كن هبكا (. 4002الع امات، )امل  مة 
حرتام نيكك  مرسهاكين هثيكك    هي ككبم مككف ال كك   عليكن مماراككة ال ككل ة هال ككأثا علككي   تابعيكة اككوو ي م كك  بككا
ه ككككا ين  ككككوو الياطككككد تلمككككف    درتككككن علكككك  ترييككككا يه  ككككبا اككككلوا (. owens,1981)هالعلككككا دككككحيم 
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هاجتاهكككات هارا  همع يكككدات هيهكككداو هحاجكككات ه كككي  األفكككراد العكككاملا معكككن، اكككيادحي    ربييككك  األهكككداو 
 (.Johnson& Scollay,2001)امل شودو

 ن الييادو احلليمة الواعية يمر ا اىن ع كن لرتطكيد اكلوا األفكراد هحشكد ملا كا   هتعب كة  كدرا   هت  كي  
هع كككدما . ج كككوده  هت  كككي  يمكككوره  هتكككوجي    الوج كككة ال كككحيحة ملكككو ربييككك  األهكككداو هالريايكككات املرجكككوو

ف املشل ت، ليا فيا عل  م  ورب ربييك  األهكداو ت بم املدراة دهن  يادو فعالة فإهنا تواجن العديد م
فح كككل، بككك  علككك  م ككك ورب الع  كككات اا  كككا ية داهككك  ههكككار  املدراكككة، فالييكككادو يدكككبحت ع  كككراا م مكككاا 
ل سككككاد املدراككككة، هتكككك ا ي ي  ككككا    ككككدر ا علكككك  ربريككككا هت شككككيا اللفككككا ات البشككككرية   املدراككككة ل حييكككك  

 .األهداو ال عليمية هالرتبوية
لاد اادارو املدراية يه فشل ا عل   وعية الوا الياطد، هالهحي يع ك  يكثكر العوامك  تكأثااا   يدا  يع مد 

 (.400، ص5882يمحد، )املعلما هاالاا ال   يمي للمدراة 
   ين ااه مام بدرااة ال كلوا الييكادحي  كد بكدي م كه الث ثي كات مكف اليكرن ( 5884)ه د يطار العمرحي 

ال  ككل ي، هالككدمييراملي، هالرتاككلي، هكككان يهل مككف عرف ككا هملبي ككا : ي ككاس اككلوكية ث ثككة هككيالعشككريف ب  ككور 
حيك  تودك     ين الييكادو الدمييرامليكة كا كت األف ك  هاأللكم   ( Lewin and lippitt)لكويف، هلبكت 

يدق  ربييك  م ككارات اجملموعككة، ذ تك  ذلككا ثكك ا حمكاهات لودككة ال ككلوا الييكادحي هربديككد يبعككادم بشككل 
   ين ا بث  بعدان رطي ان ه  لفان لل لوا اادارحي  ا ال لوا امل    ببي ة امل  مة ه لاا م ما ا هربييك  

ه ككد تعككددت ال  ككميات  ككهيف . يهككداف ا هال ككلوا امل كك   بككاألفراد العككاملا   امل  مككة هحاجككا   هع  ككا  
طكك اص الككهيف اه مككوا بودككة ال ككلوا الييككادحي البعككديف علكك  الككرا  مككف تشككابن االككوهر هذلككا بككاه  و األ

البعكد األدا   هالبعكد ال عبكاحي، هالبعكد الكوظيفي الرسكي، هالبعكد الش  كي، هبعكد  ملكار : حي  يملل  علي ما
 .العم ، هالبعد ااع بارحي

لكيت  ن ال لوا الييادحي ليادو اادارات ال عليمية هالرتبوية    لة ماا ا ا ي بايف هف  ي واو الييادات ا
ت ككاس هبككا  يككادو تلككا املاا ككات الرتبويككة، كمككا ين  وعيككة ال ككلوا امل بكك  تككاثر   الع  ككات اا  ككا ية همككدرب 

 ن املكدير بودكفن (. 5898امل بك ، ) مشاركة العاملا   اختاذ اليرارات هر اه  عكف امل كاي ال   يمكي ال كاطد
     ككا يشككعره  بييمكك    هبييمككة مككا يعملو ككن  اطككداا هككو الككهحي يف كك  ملبيعككة امل عككاملا  معككن، هي كك  ي  تككوجي 

ل حييكك  يهككداو املاا ككة هيهككداف   اخلادككة معككاا هين يلككون  ككادراا علكك  ف كك  ال ككرهو امل  لفككة ه ككادراا علكك  
 (.5891اليريو ، )هي حل  بدرجة كباو مف املره ة  تليية يالوبن   اادارو هفياا لل رهو امل  لفة

 ياديككككاا   ابيكككاا فإ ككككن يعيكككد مككككف طكككعور املرسهاككككا ه ح ااككك   بككككأن يهككككداف    ن املكككدير الككككهحي ميكككار  دهراا 
هيهككداو امل  مككة تلككاد تلككون م ماثلككة، ف كك ا عككف تككوافر جككو مككف الر ككا العككا  عككف هككهم املماراككات لكككدرب 

 (.5885يرطيد، )العاملا، ا ايما   مال الع  ات اا  ا ية 
ي  كك  بال و عكات الوظيفيكة هدي اميليككة ال عامك  بكا األفككراد   ن تعيكد ال كلوا الييكادحي ملككدير املدراكة فيمكا

ة هااح ياجككات الش  كككية للعكككاملا   املدراككة، هاألدهار امل و عكككة للمكككدير هاادركككات اخلادكككة بأاكككرو املدراككك
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   م ريكاات   عمك  درااكة د ييكة همو كوعية عكف ال كلوا الييكادحي ملكدير  ع  األمر يكثر دعوبة   ف   
ليكككد يدكككبحت الع  كككة بكككا  .(404، ص5882امحكككد،)ا   املدراكككة  علكككا  ذلكككا علككك  العكككاملاملدراكككة ها

الياطككككد هالعككككاملا معككككن حمككككوراا لل  ريككككات ال ككككلوكية   الييككككادو، همككككف ذ لل  ريككككات املو فيككككة، بعككككد ين كا ككككت 
ركككعت  ال  ريككات املبلككرو للييككادو تركككع علكك  ال ككمات هاخل ككاطد الش  ككية لليككادو، فأ ككاا جامعككة يههككايو

م ه م   ة األربعي ات عل  بعد ااع بارية الهحي ي  وحي عل  م ا دو ال ابعا، هع  ات ال كدا ة هتيكدير 
ملكككا كسكككر  كككور ( y)هيككككدت   ريكككة (.5885اجي، هها ،اكككيع )ااه مامكككات الفرديكككة   يهكككداو االماعكككة 

(McGregor) ، هل اال كد امل لكول ل حييك  يه هل  ال رهو امل طمة يمام العكاملا لبك عل  مبدي ال لام
 لياكككد ين األهكداو ت حكدد هت لكون بأاككلول املشكاركة  بكا اليككادو  ه(  Likert) األهكداو، هجكا  ليلكرت

بو كك  طككبلة األ ككاس ( Blake and Mouton) ام بليككا همككوتفكن  كككام ذاتكككبااجتكك. نكلا معكككااتبككاو العامكك
لعكككككككاملا، هذلكككككككا امل ككككككك   ب   كككككككي  العمككككككك  هاا  كككككككا  اليياديكككككككة ملعرفكككككككة تكككككككأثا الككككككك ما امل ككككككك   بالع  كككككككة مككككككك  ا

ليد يظ رت مع   الدرااكات ين الياطكد الفعكال هكو الكهحي ضكافا علك  ال كواان بكا البعكد (. 5888ح ا،)
ال   يمي هالبعد اا  اين، هين ااه مام باألفراد ا ي عارض  مك  ااه مكام باالكاا، هي كن مكف اكا امل و ك  ين 

ال ككواان بككا البعكككديف بشككل  داطكك  هثابكككت، ه   ككو  مككا تيكككدم ه ككاا اتفككاق  علككك  ين ضككافا املككديرهن علككك  
الياطككد الفعككال هككو الكككهحي يع ككي اه مامككاا كبككااا للييكككادو الككيت يرتكككع اه مام ككا علككك  خت ككيا  العمكك  هت  يمكككن، 

ة ه طكباو حاجكا   هالييادو اليت ي مركع اه مام ا عل  األفراد هالعاملا   املدراة هت ميكة الع  كات اا  كا ي
هممككا اككب  ي  ككم بككأن ال ككلوا الييككادحي (. 402، ص5882يمحككد،)هالعمكك  علكك   ر ككاط   بيككدر ااملككان 

ملكككدير املدراكككة، يكككاثر   ربديكككد هتوجيكككن اكككلوا املعلمكككا هالعكككاملا داهككك  املدراكككة هلكككن ي يكككة كبكككاو   ربديكككد 
عكف العمك  همكف ذ  ربفيكعم هرفك  كفاي كن ل حييك  ع  كة املعلمكا باملدراكة هعلك    اعكة املعلك  هدافع يكن هر كام 
مكككف ه كككا جكككا ت هكككهم الدرااكككة لللشكككة عكككف . يهكككداو العمليكككة ال عليميكككة الكككيت ت كككع  املدراكككة    ربييي كككا

ال لوا الييادحي ال اطد لدرب مديرحي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة حماف ة املفرق مف هج كة   كر 
 .معلمي  
 :وأسئلتهامشكلة الدراسة  -2

تعككد اادارو الركيككعو األاااككية ل سككاد املاا ككة يه فشككل ا فككاادارو ال اجحككة هككي الككيت تككدف  بككأفراد ج ااهككا 
   العمكك  هبأ  كك  ملا ككا   اا  اجيككة، هيكك   ذلككا مككف هكك ل مماراككة مككدير املدراككة لككدهرم الييككادحي، هذلككا  

العمك  ملا كاا ي ككع  كك  فكرد للعمكك  فيكن ههككو ب  ي كة نيك  ال ككرهو امل طمكة للعكاملا ههككي الكيت جتعك  ملككان 
ه  راا أل ية ال لوا الييكادحي ملكدير املدراكة   ال كأثا علك  املعلمكا مكف هك ل مماراكاتن الوظيفيكة .راٍض ع ن 

م علككك  5891امل  لفكككة فيكككد يككككدت امليرتحكككات الكككيت ا بثيكككت عكككف مكككا ر ال  كككوير الرتبكككوحي امل عيكككد   عمكككان 
دحي الشكككام  هامل لامككك  ه عكككداد اليكككادو الرتبكككويا هحمااكككب    هم كككا ل    همككك ح   تعميككك  مف كككوم الكككدهر الييكككا

املعيكككد مككككف ال كككك حيات ل   ااككككل مككك  امل ككككاهليات امل وملككككن هبكككك ، كمككككا يككككدت علكككك   ككككرهرو اه مككككام املككككدير 
باحلاجكات اا  ككا ية هالع  ككات ااج ماعيكة داهكك  املدراككة هم كاعدو املعلمككا علكك  ال مكو امل ككس ه طككراك   
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 دككككك اعة اليكككككرار الرتبكككككوحي هااه مكككككام   ككككك ورب ال لبكككككة هرعكككككاي    هاحكككككرتام   ه كككككرهرو  تبكككككاو  دارو املدراكككككة  
لألااليل احلديثة   اادارو  كا ي ماطك  مك  م  لبكات الع كر هم ريااتكن، كمكا احكا الباحك  هج كات   كر 

املفكككرق حكككول ال كككلوا الييكككادحي    لفكككة بكككا املعلمكككا   مكككدار  مديريكككة الرتبيكككة هال علكككي  للكككوا    كككبة حماف كككة
املمار  ملديرحي املدار  يه  ا ام هكها ال كلوا   ربييك  بعكد الع  كات اا  كا ية ممكا ضيك  يهكداو العمليكة 

 :لها ت حدد مشللة الدرااة بال اال ال ا .الرتبوية 
 ككة املفككرق مككف مكا ال ككلوا الييككادحي ال ككاطد لككدرب مككديرحي مككدار  مديريككة الرتبيككة هال علككي  للككوا    ككبة حماف 

 .هج ة   ر املعلما؟
 :أسئلة الدراسة -3

 :رباهل الدرااة ااجابة عف األا لة اآلتية
مديريكككة الرتبيكككة هال علكككي  للكككوا    كككبة حماف كككة مكككا ال كككلوا الييكككادحي ال كككاطد لكككدرب مكككديرحي مكككدار   -0-4

 ؟  املفرق مف هج ة   ر املعلما
  ال ككلوا الييككادحي ال ككاطد لككدرب ( α> 0001)هكك  ه ككاا فككرهق دالككة  ح ككاطياا ع ككد م كك ورب  -0-2

: مكف هج كة   كر املعلمكا تعكعرب    م ريكاات مديرية الرتبية هال علي  للوا    كبة حماف كة املفكرقمديرحي مدار  
 اال ا، هاملرحلة، هاملاه  العلمي، هاخل و؟

 :همية الدراسةأ -4

 :تأ  ي ية الدرااة مف ه ل ال ياس ال الية
ال ككاطدو لككدرب وو اج مككاعي ت ت  اه ككا الدرااككات مككف  بكك ، ههككو ال ككلوا الييككادحي ت اه ككا ملو كك -1-4

 .مديرحي مدار  مديريات الرتبية هال علي    حماف ة املفرق 
مديريككة الرتبيككة هال علككي   ليككا  ال ككو  علكك  ملبيعككة ال ككلوا الييككادحي ال ككاطد لككدرب مككديرحي مككدار   -1-2

   .علماللوا    بة حماف ة املفرق مف هج ة   ر امل
 ن درااككة ال ككلوا الييككادحي ملككديرحي املككدار  تعككد عككام ا ياااككيا ل حييكك  ال يككارل بككا يهككداو  -1-0

 .املدراة هيهداو العاملا هبا
 .ااا فادو مف ال  اطج اليت ت م ض ع  ا الدرااة احلالية هتوظيف ا عملياا   امليدان  -1-1
هتوظيف كككا   مكككديريات الرتبيكككة هال علكككي    حماف كككة  ميلكككف اااككك فادو مكككف   كككاطج الدرااكككة احلاليكككة -1-0

املفكككرق ه  تفعيكككك  ال كككلوا الييككككادحي اا ككككا  ممكككا يكككك علا ا ابيكككاا علكككك  املدراككككة  ب حييككك  يهككككداف ا الرتبويككككة 
 .امل شودو
ت ك مد هككهم الدرااكة ي ي  ككا مككف ي يكة املدراككة هالككيت تعكد  حككدرب املاا ككات الكيت يع مككد علي ككا  -1-6

 .شر ثياف ن، هربيي  ت لعاتن امل  يبلية، بودف ا با ية األجيالاجمل م     
د دككك او اليكككرار   ال عكككرو    ملبيعكككة ال كككلوا الييكككادحي ال كككاطد  لكككدرب مكككديرحي مكككدار  كككككككككككاعكت  -1-7

 ديريات الرتبية هال علي    حماف ة املفرق مف هج ة   ر معلمي  ، هت ويبن  ذا ما كان ض ا     ذلا يه ككككككم
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 . تععيعم  ذا كان ا ابياا 
 . تعد ههم الدرااة اا لمااا للس ود العلمية املبههلة   مال الييادو الرتبوية -1-8
 كككد ختكككر  الدرااكككة  يرتحكككات تلكككون ذات فاطكككدو للم كككاهلا هامل  مكككا بكككال علي  ع كككد اه يكككاره   -1-9

 . ي  يهداو العملية الرتبويةااداريا، هع د ه   برامج ال دريل ل  وير يدا  املديريف  ا ض
 :أهداف الدراسة -5    

 : دو الدرااة   
معرفككة درجككة تيككدير ال ككلوا الييككادحي ال ككاطد لككدرب مككديرحي مككدار  مديريككة الرتبيككة هال علككي  للككوا   -0-4

 .  بة املفرق مف هج ة   ر املعلما
ي كية، هاملاهكك  العلمككي، هاكك وات االكك ا، هاملرحلككة ال در : معرفكة يثككر ككك  مككف ا   م ريكاات اآلتيككة -0-2

اخلككك و   مكككال ال كككدريا علككك  درجكككة تيكككدير ال كككلوا الييكككادحي ال كككاطد لكككدرب مكككديرحي مكككدار  مديريكككة الرتبيكككة 
 .هال علي  للوا    بة املفرق مف هج ة   ر املعلما

الودككول      كككاطج ميلككف تعميم كككا هاااكك فادو م  كككا   مككال رب كككا ال ككلوا الييكككادحي ال كككاطد  -0-0
 .لدرب مديرحي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة املفرق

 :فرضيات الدراسة -6

 :اا  اداا    يهداو الدرااة هيا ل  ا هم رياا ا تيوم الدرااة عل  الفر يات الرطي ة اآلتية
  درجككة تيككدير ال ككلوا الييككادحي ( α> 0001)ه ككاا درجككة عاليككة دالككة  ح ككاطياا ع ككد م كك ورب  -6-4
 .د لدرب مديرحي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة املفرق مف هج ة   ر املعلماال اط
بكا م واك ات درجكات تيكدير ال كلوا (  α> 0001) هق دالة  ح كاطياا ع كد م ك وربه اا فر  -6-2

مكككف هج كككة   كككر  مديريكككة الرتبيكككة هال علكككي  للكككوا    كككبة حماف كككة املفكككرقالييكككادحي ال كككاطد لكككدرب مكككديرحي مكككدار  
 .ملعلما تععرب    م ريا اال ا؟ا

بكا م واك ات درجكات تيكدير ال كلوا (  α> 0001)ه اا فرهق دالة  ح كاطياا ع كد م ك ورب  -6-0
مكككف هج كككة   كككر  مديريكككة الرتبيكككة هال علكككي  للكككوا    كككبة حماف كككة املفكككرقالييكككادحي ال كككاطد لكككدرب مكككديرحي مكككدار  

 .املعلما تععرب    م ريا املرحلة  ال دري ية؟
بكا م واك ات درجكات تيكدير ال كلوا (  α> 0001)اا فرهق دالة  ح كاطياا ع كد م ك ورب ه  -6-1

مكككف هج كككة   كككر  مديريكككة الرتبيكككة هال علكككي  للكككوا    كككبة حماف كككة املفكككرقالييكككادحي ال كككاطد لكككدرب مكككديرحي مكككدار  
 .املعلما تععرب    م ريا املاه  العلمي ؟

بكا م واك ات درجكات تيكدير ال كلوا  ( α> 0001)ه اا فرهق دالة  ح كاطياا ع كد م ك ورب  -6-0
مكككف هج كككة   كككر  مديريكككة الرتبيكككة هال علكككي  للكككوا    كككبة حماف كككة املفكككرقالييكككادحي ال كككاطد لكككدرب مكككديرحي مكككدار  

 .املعلما تععرب    م ريا اخل و ؟
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 : حمددات الدراسة وحدودها -7

ريككة الرتبيكة هال علككي  للكوا    ككبة ربكدد الدرااككة احلاليكة بككاملعلما هاملعلمكات   املككدار  احللوميكة   مدي   
حماف كككة املفرق،هااككك ثىن الباحككك  املككككدار  اكككا احللوميكككة ليلكككون م مكككك  الدرااكككة م سا  كككاا ه  ككك  ليواعككككد 

 .همعايا هاحدو مما ميل  ا مف ال ود       اطج  ابلة لل عمي 
عككككككام الدرااكككككككي يمككككككا حكككككككدهد الدرااككككككة ف  مثككككككك    احلككككككدهد العما يكككككككة   الف كككككك  الدرااكككككككي الثككككككاين مكككككككف ال

هحكككككدهد جريرافيكككككة ت مثككككك    لكككككوا    كككككبة حماف كككككة املفكككككرق باألردن،كمكككككا ت حكككككدد بكككككاألداو . م4008/4050
 .امل   دمة    يا  م رياا ا

 :التعريفات املفاهيمية واإلجرائية -8

 :اا  دم الباح    ههم الدرااة عدو م  لحات مف ال رهرحي تعريف ا، ههي
األ شكك ة الككيت ييككوم هبككا اللككاطف احلككي، هبككهلا يككده  ربككت مف ككوم   يي ككد بككن نيكك  :السددك ا الادددالس

ال لوا ال شكاملات العيليكة الفيعيولوجيكة الكيت ربكدا للفكرد ذاتكن، هال كلوا اا  كاين مكا هكو  ا حم كلة تفاعك  
همككف العوامكك  الداهليككة الككيت ربككدد  ككوو ال ككلوا، ال لككويف الككوراثي . بككا مموعككة العوامكك  الداهليككة هاخلارجيككة

يمككا العوامكك  . فككرد، هاحلالككة احل ككية هال ف ككية، هاخلكك و ال ككابية، هه ككود الريككرض مككف ال ككلوا   ذهككف الفككردلل
اخلارجية ف  ح ر   ال رهو املادية هااج ماعية ا ي ة بالفرد، ف ي الكيت ت كيا علك  الفكرد م ب كات معي كة 

 (.4000العبيدحي، )هربدد الوكن هتعدلن 
ال ككأثا علكك  االماعككة   مو ككة معككا هظككرهو معي ككة هبككدو حككث    علكك  هككو عمليككة  :السددك ا الادددالس 

ف ككو مموعككة ال شككاملات هاملماراككات :، يمككا  جراطيككا(5882،401يمحككد،)ال ككعي ل حييكك  يهككداو ال   ككي  
اليت يادي ا مدير املدراة لل أثا   املعلما ل حيي  يهداو املدراة هاليت تعل  ا الدرجة اللليكة اجابكات 

 . عي ة عل  فيرات األداو امل   دمة   ههم الدرااةيفراد ال
هككك  اليكككادو الرتبويكككون الككهيف ي كككيا هبككك  تكككو  م ككاهلية  دارو املدراكككة   مديريكككة الرتبيكككة  :مدد مر  النددد اسر

 .هال علي      بة حماف ة املفرق
للكككوا    كككبة حماف كككة هككك  العكككاملون    كككة ال علكككي    املكككدار  ال ابعكككة ملديريكككة الرتبيكككة هال علكككي   :النعكنددد ن

 .املفرق

 :األدب النظري -9

 .ي  مف هها االع  اا عر اا ألدبيات الدرااة امل علية بالييادو
تعكددت ال عريفكات هت وعككت هاه لفكت الككيت تعر كت ملف ككوم الييكادو هذلككا  :مفهوو ا القيوواد  -9-1

ملكدار  هال وج كات الكيت ت اهلكت باه  و املفلريف هالل ال هالعهايا اليت ي  ر م  ا هاا  املفلكرهن هتعكدد ا
الييكككادو بأهنككا مماراكككة ال ككأثا مكككف  بكك  فكككرد علكك  فكككرد آهككر ل حييككك  ( Letterer) هيع كككرو ليككرتر. هككها املف ككوم

فيعرف ككككا بأهنكككا اليككككدرو علككك  توجيككككن اككككلوا  (94،4000)يمككككا األاككك حي (. 4005عبيكككدات،)يهكككداو معي ككككة 
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بأهنككا ( Hunsker&Cook,1986)ا هو  ككلا هكككوا هيعرف كك. العككاملا   يحي م  مككة ملككو ربييكك  يهككداف ا
يمكككككككا اليريكككككككوت .األهكككككككداو املراوبكككككككة عمليكككككككة ت  كككككككمف  جكككككككرا ات ي  كككككككهها طككككككك د يه يكثكككككككر جتكككككككام ربييككككككك 

فيعكرو الييكادو بأهنكا  كدرو تكأثا طك د مكا   اآلهكريف لكيسعل   ييبلكون  يادتكن ملوعكاا دهن ( 595،4002)
 . ربيي  األهداو هأل ن يع  عف آما   هملموحا  ال عام  ا وين، هذلا اعرتاف   بييمة الياطد  

 :همف ال عريفات ال ابية      ج ين الييادو ت  مف الع ادر اآلتية
َاَر  الييادو    ملار هدو يه مموعة يهداو  ل ربييي ا -  . م
 . ار  الييادو    ملار ناعة مف األفراد ضاهل الياطد ال أثا في   -
 .االماعة  ادٍر عل  ال أثا اا ا    الوا بيية األع ا هجود ط د مف با  -

 :   ملو ات رطي ة لل لوا الييادحي ت مث  باآلتككي( 4001)ه د يطار مراي
 .يحي  لا الياطد لعمام املو ة :النبال ر -
 .يحي اه  ملن بأع ا  االماعة :العض م  -
 .يحي دفاعن عف ناعة ه ثيلن  ا :ال نثد  -

 .يحي العم  عل  ختفية حدو ال راو با يع اط ا :ال  ام  -
 .يحي ربديد عملن هعم  اآلهريف هالع  ات اليت ربل  العم  :ال واد  -
 .يحي ربديد الوا األفراد يه االماعة   اختاذ اليرارات يه ال عبا عف الريحي :السدةرر -
 .يحي تبادل املعلومات بي ن هبا يع ا  االماعة :ا تصاظ -
 .يحي تأييد يه  الفة يع ا  االماعة :ال ا مر -
 .يحي ربديد م  ويات اال د هاالاا :اإلث اج -
 :مصادر السلطة -9-2

 ثك  ال ككل ة املم وحكة ملككدير املدراكة هفيككاا للكواطم الكك    ااداريكة الككهحي  :السوولطة النظاميووة -9-2-1
سيكككة ه ا و يكككة  ككك م املكككدير حككك   لكككعام ربكككددم هاارو الرتبيكككة هال علكككي    ا يلككك  ال   يمكككي، ههكككي تع ككك  اكككل ة ر 

 .املرسهاا ب  فيه األهامر هال عليمات هال وجي ات الييادية فين
ي ك  ي  مكدير املدراكة ت بيك  ياكلول الثكوال هالعيككال  :مون  التقودير املوالو أو ح  و      -9-2-2

 لكككك    مككككف لل ككككأثا علكككك  اككككلوا املرسهاككككا هدفع كككك   الككككاا العمكككك  مككككف هكككك ل مكككك ح   اام يككككااات الككككيت 
 .ااا مرار   الع ا  يه ت بي  بعض األااليل اخلادة بالعيال ملف ا ي سع امل ام املوكلة  لين

 كل ين ي ميككع مككدير املدراككة اكك و هم كارو  داريككة كبككاو بككا ام طككن بكك   :اخلوو   واملهووار  -9-2-3
ل كأثا علكي   هين يلكون لديكن يفو    حت ي   ي  لفت ا  باه  ، هك كل ثيك    تكدر ياا حكت يك ملف مكف ا

اليدرو عل  اختاذ اليرارات اليت ت   م م  املوا ة هاملشل ت ال كعبة هال ارطكة الكيت  كد يواج  كا، ه كها فكإن 
 .اف يار مدير املدراة    هها كلن يادحي    اه عاا ط  ي ن يمام املرسهاا همف ذ يفيد احرتام   لن
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 ككدرو مككدير املدراككة علكك  ك ككل هد هحككل مرسهاككين هذلككا ت مثكك     :التووري ا الشيصووو -9-2-4
  يسة املعاملة اا  ا ية العادلة    هااا سابة مل كالب  ، هكها باا كافة      عكن اك و هم كارو  داريكة ي فكوق 
هبكككا علكككي  ، ممكككا يكككادحي    ك كككل ثيككك    هبال كككا   كككوو ال كككأثا علكككي   فيككك علا ذلكككا علككك  ربييككك  يهكككداو 

 .املدراة

يع كك  احككرتام املرسهاككا لرطي كك   ترنككة حيييككة  ككد يرجكك   :التووري ا النووان  مووا ا حوو اا  -9-2-5
للمرككع ااج مككاعي الككهحي ي بككويم، يه خل تكن يه م ارتككن يه  عاه ككن هعدال ككن   تعاملكن مكك  مرسهاككين ه  لككة عككف 

 .احلل يه البعض، فيد ضرتم املرسهاون رطي    هلل    ا ضبو ن

يلسكأ مكدير املدراكة    هكها األاكلول بعكد   :داا أسل ب الضوط  أو اإلرورا   تري ا استي -9-2-6
ااكك  فاذ كافككة م ككادر ال ككأثا األهككررب ل حييكك  يهككداو املدراككة همكك  ذلككا فيككد يلككون  ككها األاككلول ردهد  
فعككك  عل كككية  ذا مكككا يحكككا املرسهاكككون بكككاخل ر هت كككام وا اختكككاذ مو كككة موحكككد  اا  رطي ككك     العمككك   كككعم 

 (.4000،91األا حي،)هدرامة 

 :املهارات القيادية -9-3

الييككادو الرتبويككة عمكك  ض ككا     الد ككة هاملره ككة هاال ككد، ف ككي ال سككاد   املو ككة الككهحي ياكككد فيككن الككرطيا 
دهرم الييكككادحي مكككف هككك ل مكككا ي م ككك  بكككن مكككف  كككدرات عديكككدو هم  وعكككة هااكككيما  درتكككن علككك  ال  كككرو  كككمف 

رو علك  جلب كا ب سكاد ع كد الييكام ب كلوا معكا ممكا ي  لكل ااملكام بامل ككارات املوا كة الكيت جتاهبكن يوميكاا، هاليكد
 :الييادية اآلتيككة

ال ككمات اال ككمية هاليككدرات العيليككة، هاملبككاديو هااب لككار  هت مثكك    :املهووارات التاتيووة  -9-3-1
 .ه با ال فا

العميك  هالشكام  لألمكور هت مثك    اليكدرو علك  ربمك  امل كاهلية، هالف ك   :املهارات الفنية -9-3-2
 .هاحلعم هااميان با دو هبإملا ية ربييين

هتعككس اليككدرو علكك  ال عامكك  مكك  املرسهاككا هت  ككي  ج ككوده  ههلكك   :املهووارات اإلاسووااية -9-3-3
 .رهد العم  االماعي بي    ههها ي  لل الف   امل بادل همعرفة آراط   هميو   هاجتاها  

هت مثك     كدرو الياطكد علك  رسيكة ال   كي  الكهحي ييكودم هف مكن للكرتابا : املهارات التهنيوة  -9-3-4
با يجعاطن ه درتن عل  ت ور ع  كات املوظكة بكال   ي  هف م كا هع  كات ال   كي  بكاجمل م  الكهحي يعمك    

( 5888،251ك عككان،)الككوارد   ( Tayler,1962)ه ككد يطككار تككايلور (. 4005،518عليمككات، ) ملككارم 
  :امل مثلة باآل  ادو   ه اطد اليي

 .اليدرو العيلية -
 .ااه مام بالعم  هااملام جبوا بن ه شاملاتن -
 .امل ارو   اات ال هما ي  لل ذلا مف اليدرو عل  ال عبا بشل  ها م همي   بالل ابة هالل م -
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 .اليدرو عل  حفع املرسهاا عل   لاا العم  مف ه ل اا مال    هتوعي      العم  -

 .ااج ماعية   ال عام  م  املرسهااامل ارو  -

امل ارو اادارية هاليت ت  لل اليدرو عل  ال   يا هال   ي  هاه يكار املرسهاكا هتكدريب   هالف ك     -
 .م ااعا  

مككككككف هكككككك ل م ككككككم يكثككككككر مككككككف  ككككككا عشككككككرو درااككككككة  (Stogdill,1988,35-71) هيطككككككار اكككككك وجدل
 :ما  اطداا  اجحاا ه د حددها   ات سات هي ميدا ية،هذلا ملعرفة ال مات اليت جتع  مف    ان

 .هت  مف الهكا ، همل  ة الل ان، هاليي ة، هاألدالة، هالعدالة :النا سر -
 .هت  مف الثيافة هال علي ،هاملعرفة الوااعة، هامليدرو عل   لاا األعمال ب اعة ه شاس :اإلثجا  -
املثابرو، ااع ماد علك  الك فا، ال كي رو، هالرابكة  هت  لل املباديو، هالثية بال فا، :تحن  النس  لد  -

 .  ال فوق، هال مود

هت  لككككل ال شككككاس، الككككرهد ااج ماعيككككة العاليككككة، هامل ككككا ة هال عككككاهن، هاليككككدرو علكككك   :س   الن دددداس   -
 .ال لية، رهد الفلاهة هالدعابة

د حمبوبكاا، هين يلكون لكن هت  لل ين تلون لن طعبية هااكعة، يحي ين يلكون الياطك :الن اث  ا ل ناكد  -
 .مركع اج ماعي هذه مالٍ 

هت  لكككل م كككك وربا ذه يككككاا جيككككداا هم كككارو   تلبيككككة حاجككككات مرسهاككككين  :الادددد سر ككددددى ت هدددد  الن قدددد  -
 .هم احل  ، هاليدرو عل  ربيي  يهداو ال   ي  الهحي ييودم م ما كا ت ال رهو

 :األمناط القيادية -9-4

 : اسد فت الييادو اادارية    ث ثة ي
ي لكك  علكك  هككها ال ككوو مككف األ ككاس اليياديككة ال  ككل ية يه الفرديككة،  :القيوواد  األوت اراةيووة -9-4-1

هاآلرا  احلديثكككة ت لككك  علي كككا الييككككادو ال وجي يكككة، حيككك  ميكككار  الياطككككد األاكككاليل اااككك بدادية ألدا  هت فيككككه 
د يهككر، ف ككو الككهحي ضككدد ملبيعككة هظيف ككن، هي فككرد   دكك   اليككرارات امل عليككة بامل  مككة دهن  طككراا يحي طكك 

األ شكككك ة دهن اال ككككعام ب  بيكككك  األاككككاليل ال   ي يككككة، همككككف ذ فع  اتككككن مكككك  املرسهاككككا ت كككك  د    ياككككا  
ط  كككي فيكككا، هع  كككر االكككعا  الكككهحي ي بيكككن ثوابكككاا يه عيابكككاا ا يلكككون  اطمكككاا علككك  ياكككا مو كككوعية همكككف ذ 

 مة   ربيي  يهكداف ا، هعلك  الكرا  مكف ين هكها يادحي    حدها عدا ات ها ي امات  د ت بل تعثر امل 
الكك ما الييككادحي  ككد يككادحي    اال ككعام بالعمكك  هايككادو اا  ككا ،  ا ين لككن   امليابكك  يثككاراا اككلبية علكك  م كك ورب 
األفكككراد هط  كككيا  ، همكككف ذ يبيككك   ااكككا العمككك  م و فكككاا علككك  هجكككود الياطكككد، فكككإذا اكككال يدرب ذلكككا    

فو ك ، ممككا يكادحي ح مكاا    اافكاض الكرهد املع ويككة لكدرب العكاملا، ها عكدام الثيككة ا ك رال العمك  ه طكاعة ال
 .بي    هبا رطيا الي  ، هي علا بال ا  عل  رهد ال عاهن بي    ه د يادحي    كرم بع    بع اا 



 الحراحشة.د. ....…….... ......................السلوك القيادي السائد لدى مديري مدارس التربية والتعليم للواء قصبة 
 

 

 411 

ي م  هها ال ما حكديثاا بكال ما ال شكاركي، حيك  تيكوم الع  كة بكا  :القياد  الدميقراةية -9-4-2
اطكد همرسهاكين علكك  مبكدي ااحككرتام هالثيكة امل بادلككة، ه تاحكة الككرطيا ملرسهاكين املشككاركة   العمليكات ااداريككة الي

 :مف خت يا هت  ي  هت  ي  هر ابن، هكهلا   اختاذ اليرارات همف يه  ه اطد هها ال ما
ر مككف هكك ل اكك ولة ال عامكك  مكك  اآلهككريف بلرامككة هاحككرتام، هتشككسي  املرسهاككا علكك  اابككداو هااب لككا -

اات ال، هالشعور بالر كا ملكو العمك ، هالعمك  بكرهد الفريك  الواحكد اكبي ا      ربييك  األهكداو، ه كمان 
 . ااا االماعة ههاط ا هال فاف ا حول الرطيا

هيع كرو هكها الك ما يي كاا بك ما  ملك ق الع كان ي ميكع هكها الك ما بعكدم : القياد  التسوي ية  -9-4-3
  بالفو ك ، حيكك  يف ك  املام ككون هبكها الكك ما ين الدمييرامليكة تعككس  ملك ق الع ككان للموظككة يه اال كعام هي  كك

املرسه  ألدا  عملن بال ريية اليت يراها م ااكبة دهن اللسكو     رطكيا  الي ك  ه كد ي كبم دهر رطكيا الي ك  
 :يككةهامشياا، ف  ت   اا شارتن  ا لل رهرو الي ورب، هي ميع هها ال ما باخل اطد اآلت

طكككككعور املرسهاكككككا بال كككككياو هاا فككككك ت هاليلككككك ، هعكككككدم ربديكككككد امل كككككاهلية، فيكككككادحي    عكككككدم ربييككككك   -
األهكداو، ها عكدام العمك  بكرهد الفريك ،هيع   ي ك  ي كواو األ كاس اليياديكة    اجيكة، ها ض ك  الكرطيا بكاحرتام 

 .مرسهاين

يب للكرطيا يكادحي    عر لكة ربييك  األهكداو ا عدام رهد ال عاهن با الرطيا  همرسهاين، ال  رو ال ل -
 (.4000،91 ااا حي،)

ي  ككم ممككا تيككدم، ين الكك ما الككدمييراملي هككو يف كك  األ ككاس اليياديككة ال ككابية فاملككدير الككهحي ميككار  هككها  -
الككك ما لكككدم ي كككرل     لكككول مرسهاكككين، ف كككو يكككعهده  بال عليمكككات الوظيفيكككة ال امكككة هبكككدو ف ككك  األعمكككال 

ه ع اط   ال وجي ات، اليت ت اعد عل  م اعفة م وده  هت حيم األه ا  الكيت  كد ربكدا امل و عة م    
يث ا  يداط   مل ام  ، كما ين املدير يعمك  علك  رب كا مكواملف ال كعة في كحح ا، هيك لما بال كا  موا ك  

 .لي  اليوو فيععاها مف ه ل ال يدير هالع اية هال لرمي الهحي يرم    ال  اية    ربيي  يهداو ا

 :الدراسات السانقة -11
 :الدراسات العرنية -11-1
الك ما الييككادحي ل  كار ه كاظرات مكدار  ال علككي  "درااكة بع كوان ( 4989)  لدرم الهد   ل  الجبددر  -

،  دو    معرفة ه اطد ال ما الييادحي   مكدار  ال علكي  "  اللويت كما ي  ورم املعلمون هاملعلمات
ه كاا فكرهق دالكة  ح كاطياا بكا ت كور املعلمكا هت كور املعلمكات   ال علكي  العكام العام بدهلة اللويكت، ههك  

معلمككاا همعلمككة   املراحككك  ( 5442)ه ككد بلريككت العي ككة . للبعككديف اا  ككاين هالككوظيفي لعمكك   ككاظر املدراككة؟
هتودكلت الدرااكة ( (Stodgill and coonاا ودج  هككو ع (L.B.D.Q)امل  لفة، هباا  دام اا با ن 

هكككها .   ين ه كككاا فر كككاا بكككا ت كككور املعلمكككا هت كككور املعلمكككات للبعكككد اا  كككاين   عمككك  ال كككاظر هال كككاظرات 
كككهلا ا يوجككد فككرق بككا ت ككور املعلمككا . الفككرق كككان ي ككرل    ككا ياا هيل كك  باملعلمككات يكثككر مككف املعلمككا



 2102 –العدد الرابع -المجلد العاشر . ……........  .................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 411 

يه ال كاظرو، ا توجكد فكرهق بكاراو  هاملعلمات   املرحلكة امل واك ة للبعكديف اا  كاين هالكوظيفي   عمك  ال كاظر
بككككا ت ككككور املعلمككككا هت ككككور املعلمككككات   املرحلككككة الثا ويككككة للبعككككديف اا  ككككاين هالككككوظيفي   عمكككك  ال ككككاظر  

 .هال اظرو
، ه كدو "ال لوا الييادحي ل اظر املدراة مف هج كة   كر املعلمكا"بع وان  (4991) لسا    ىن  -

اككة مككف هج ككة   ككر املعلمككا، ه ككد تلو ككت عي ككة الدرااككة مككف مككدار     معرفككة ال ككلوا الييككادحي ملككدير املدر 
ه ككد ااكك  دم الباحثككان . فككرداا ( 241)فككرداا هحماف ككة اااككل درية ( 441)حماف ككة اليليوبيككة هبلككا عككدد العي ككة 
 L.B.D.Q( )Leader Behavior Description) ااككككك بيان هدكككككة ال كككككلوا الييكككككادحي 

Questionnaire)  ال  كبة امل ويكة اللليكة لل كلوا الييكادحي ملكدير :    ال  اطج ال اليكة، ه د تودلت الدرااة
املكدار  يرككعهن  هاملدراة لبعد املباديو فسا ت مرتفعة   بياا بي ما بعكد ااع باريكة جكا  ب  كبة م واك ة، مكدير 

 .عل  ااه مام بالعم  يكثر مف تركيعه  عل  األفراد
ي ككككاس الييكككككادو الرتبويككككة لككككدرب مككككديرحي املكككككدار  "درااككككة بع ككككوان  (4991)   لددددرم الصددددا    كةدددددا -

، ه كدو    معرفكة األ كاس اليياديكة الرتبويكة لكدرب مكديرحي "ااب داطية  دي ة الرياض هع    ا ببعض امل رياات
ككاخل و، : املدار  ااب داطية هها  املعل  لعملن   املرحلة ااب داطية،  دي ة الرياض هع   ن بكبعض امل ريكاات

اهكك  العلمككي، ه ككد ااكك  دم الباحثككان اااكك بيان لللشككة عككف األ ككاس اليياديككة،هملبيت اااكك بيان علكك  هامل
معلمككاا اككعودياا ممككف يعملككون   املرحلككة ااب داطيككة، ه ككد تودككلت الدرااككة    ين الكك ما ( 511) عي ككة بلريككت

الدرااكة    فكرهق دالكة  ح كاطياا ت تشكر . الدمييراملي هو األكثر طيوعاا ذ يلين ال ما األتو راملي ذ الرتالي
   كوو الييككادو الرتبويككة املماراككة تعككعرب للماهكك  العلمككي ملكدير املدراككة بي مككا ه ككاا فككرهق دالككة  ح ككاطياا تعككعرب 

 .لل  و
األ ككاس اليياديككة ال ككاطدو   جككامعيت الامككوا "بع ككوان  (4996) مددا لسا دد  اليةدددب   بدد  فر دد   -

، ه كدو    معرفككة األ كاس اليياديكة ال ككاطدو "كمككا يراهكا يع كا  هي ككة ال كدريا  هالعلكوم هال ل ولوجيكا األرد يكة
  جككامعيت الامككوا هالعلككوم هال ل ولوجيككا األرد يككة كمككا يراهككا يع ككا  هي ككة ال ككدريا هبيككان يثككر ككك  مككف الرتبككة 

هدكككة األكادمييكككة هاه  كككاص االامعكككة، علككك  ت كككورات يع كككا  هي كككة ال دريا،هااككك  دم الباحثكككان ااككك با ة 
ع ككو هي كككة تككدريا ر اه يكككاره  (410)اككلوا الياطككد  كككالط، ه ككد ملبيككت الدرااكككة علكك  عي ككة تلو كككت مككف

بال رييكككة العشكككواطية ال بيية،هتودكككلت الدرااكككة      كككاطج مكككف يبراهكككا ين جامعكككة الامكككوا تكككو  اه مامكككاا ببعكككد 
ات يع كا  هي كة ال كدريا اه مامكاا ااع بارية بي ما كشفت ال  كاطج ين جامعكة العلكوم هال ل ولوجيكا تكو  ت كور 
 .بو    ملار العم  هت تشر الدرااة لفرهق   الرتبة األكادميية هااه  اص

ال ما الييكادحي ال كاطد لكدرب مكديرحي املكدار  الثا ويكة   "درااة بع وان  (4998)   لرم السعد س -
   معرفككة األ ككاس اليياديككة ، ه ككدو "اككل  ة عمككان كمككا ي  ككورم املعلمككون هاملعلمككات الككهيف يعملككون مع كك 

ال ككاطدو لكككدرب مككديرحي همكككديرات املكككدار    اككل  ة عممكككان مككف هج كككة   كككر املعلمككا هاملعلمكككات، هااككك  دم 
الباح  امل  ج الودفي ال حليلي بااك  دام ااك بيان لل عكرو علك  الك ما الييكادحي ال كاطد هملبيكت الدرااكة 
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ل  كاطج ين يكثكر األ كاس طكيوعاا الك ما الكدمييراملي ه كد دلكت ا. معلمكاا همعلمكة( 282)عل  عي ة تلو كت مكف
ت تشر الدرااكة لفكرٍق داٍل  ح كاطياا بكا مكديرحي املكدار  الثا ويكة كمكا ي  كورم . ذ ااتو راملي هيهااا الرتالي

 .املعلمون هاملعلمات العاملون مع   يععرب    م ريا اال ا هاخل و هاملاه  العلمي
ي كككاس ال كككلوا الييكككادحي لكككدرب مكككديرحي همكككديرات "درااكككة بع كككوان  (4996)    لدددرم كبددد  الدددرىد  - 

 ككدو  ، ه"املكدار  األاااككية   حماف ككة  ربككد هع    كا بالر ككا الككوظيفي للمعلمككا مكف هج ككة   ككر املعلمككا
   معرفة ي اس ال لوا الييادحي لكدرب مكديرحي املكدار  األاااكية   حماف كة  ربكد، هع    كا بالر كا الكوظيفي 

مكككف هج كككة   كككر املعلمكككا، ه كككدو    بيكككان يثكككر م ريكككاحي االككك ا هاخلككك و   ال كككدريا علككك  الر كككا للمعلمكككا 
معلمككاا همعلمككة هااكك  دم الباحكك  مييككا  جككوردن ( 111)هتلو ككت عي ككة الدرااككة مككف . الككوظيفي للمعلمككا

(Gordon)  دكلت هتو . فيكرو مي كمة علك  امل مكة هال كل ة ااع باريكة( 41)لودة ال لوا الييادحي، هفين
ال  ككاطج    طككيوو ةا يككة ي ككاس لل ككلوا الييككادحي كككان يكثرهككا تلككراراا الكك ما املع مككد علكك  العمكك ، هال ككل ة، 

 . هااع بارية، هي ل ا تلراراا ال ما املع مد عل  ال ل ة بشل  يك  مف العم  هااع بارية
ا تدركككككن معلمككككات ال ككككلوا اادارحي ملككككديرو املدراككككة كمكككك"بع ككككوان  (4998)  مددددا لسا دددد  النحبدددد    -

،  ه ككدو    معرفككة    ريحي مككديرات "مراحكك  ال علككي  العككام   م  يككة  ااح ككا  باململلككة العربيككة ال ككعودية
املدار  ااب داطية   م  يكة ااح كا  باململلكة العربيكة ال كعودية بكأه  اخل كاطد هال كفات للييكادو ااداريكة 

الباحكككك  املكككك  ج الودككككفي ال حليلككككي بااكككك  دام ااكككك بيان  الفعالككككة    ككككو  م ريككككاحي اخلكككك و هالعمر،هااكككك  دم
معلمككاا مككف املراحكك  ال عليميككة (599)ال ككلوا اادارحي ملككديرو املدراككة،هملبيت الدرااككة علكك  عي ككة تلو ككت مككف

هيطككارت   اطس ككا    ين مككديرات املككدار  ااب داطيككة يككردن ال أكيككد علكك   ككرهرو اال ككعام بككال ما .  امل  لفككة
  ممارا  ف للعم  اادارحي   املدراة،   افة لهلا كشكفت ال  كاطج ا كن ا توجكد فكرهق  ال لوكي اا  اين

 .األ اس اادارية مو وو الدرااة دالة  ح اطياا تهكر با ت ورات املديرات تبعاا ل  وات اخل و هالعمر  

دار  احللوميككة يثككر األ ككاس اليياديككة ملككديرحي همككديرات املكك"درااككة بع ككوان  (2330)    لددرم الاا دد  -
، "  مديريككة تربيكككة  ككابلا   الر كككا الككوظيفي للمعلمكككا العككاملا مع ككك  مككف هج كككة   ككر املعلمكككا هاملعلمكككات

هاليت  دو    معرفكة األ كاس اليياديكة ال كاطدو لكدرب مكديرحي همكديرات املكدار ، هيثكر هكهم األ كاس   الر كا 
( االك ا، هاملاهك  العلمكي، هاخلكك و) بيكان يثكر م ريككاات الكوظيفي للمعلمكا   مديريكة تربيكة  ككابلا ه كدو   

علك  األ كاس اليياديكة، هالر كا الكوظيفي مكف هج كة   كر املعلمكا هاملعلمكات، ه كد يجريكت الدرااكة علك  عي كة 
معلمككاا همعلمككة، هااكك  دم الباحكك  املكك  ج الودككفي امل ككحي، هااكك  دم يداتككا األه  ( 410)عشككواطية مككف 

حي املككدار  مككف هج ككة   ككر املعلمككا، هتودككلت في هالثا يككة لييككا  األ ككاس اليياديككة ملككدير لييككا  الر ككا الككوظي
ين درجكككة الر كككا الكككوظيفي كبكككاو، هالككك ما الييكككادحي الكككدميو راملي يكثكككر األ كككاس الكككيت : الدرااكككة لل  كككاطج ال اليكككة

 .يف ل ا املعلمون هاملعلمات هتوجد ع  ة  رتباملية   ابية با ال ما الدميو راملي هالر ا الوظيفي
الكككك ما الييككككادحي ال كككككاطد لككككدرب املكككككديريف   "درااككككة بع كككككوان  (2337)    لددددرم ال ددددرا  اليةددددددب -

ه ككدو الدرااككة    معرفككة الككك ما الييككادحي ال ككاطد لككدرب املكككدير   . الككواارات الفل كك ي ية   حماف ككات اكككعو
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االكك ا، اخلكك و، هاملاهكك  العلمككي هامل ككم  الككوظيفي، هعككدد : هاارات   األ ككاس اليياديككة بككاه  و م ريككاات
، هااكك  دم الباحثككان املكك  ج الودككفي بااكك  دام ااكك بيان لل عككرو    األ ككاس اليياديككة،  هتلو ككت املرسهاككا

فككرداا، ه ككد دلككت ال  ككاطج    تفككوق الكك ما الككدمييراملي علكك  بككا ي األ ككاس اليياديككة ( 410) عي ككة الدرااككة مككف
فكككككاا ا ابيكككككاا   بعكككككض لكككككدرب املكككككديريف   هاارات ال كككككل ة الومل يكككككة الفل ككككك ي ية، كمكككككا يظ كككككرت ال  كككككاطج اه  

املماراكات ااداريكة ل كال الكهكور هألدككحال اخلك و العاليكة، كمكا ين مككديرحي الكدهاطر ح كوا ب يكدير همشككاركة 
  اختكاذ اليككرارات يكثككر مككف اكاه ، كمككا يظ ككرت الييككادو ااداريككة الدمييرامليكة  يككعاايم ل ككال املرسهاككا الككهيف 

 .ايي  ربت م اهلي    عدد كبا مف املوظف
بع كوان الك ما الييكادحي ال كاطد لكدرب رطااكة جامعكة األ  ك  كمكا يكرام  (2337)  ما لسا   النصدرس -

ه كككدو    معرفكككة الككك ما الييكككادحي ال كككاطد لكككدرب رطااكككة جامعكككة األ  ككك  كمكككا يراهكككا . العكككاملون   االامعكككة
وظيفي، هاكك وات العككاملون   االامعككة، كمككا  ككدو    معرفككة يثككر ككك  مككف االكك ا، هال   ككد هامل ككم  الكك

هااك  دم الباحثكان املك  ج الودكفي ال حليلكي بااك  دام ااكك بيان . اخلك و، هاملاهك  العلمكي، هاخلك و   اادارو
فككرداا ه ككد تودككلت ( 511)لللشككة عككف الكك ما الييككادحي ال ككاطد، هملبيككت الدرااككة علكك  عي ككة تلو ككت مككف

  كاطج لفكرهق دالكة  ح كاطياا تعكعرب    م ريككاات ال  كاطج    اكيادو الك ما الييكادحي األتكو راملي، كمكا ت تشككر ال
اال ا، هاملاه  العلمي، هاخل و، هامل كم  الكوظيفي كمكا يطكارت دلكت ال  كاطج لفكرهق دالكة  ح كاطياا   رسيكة 

 .العاملا تععرب لل   د هل ال اا اا
 :الدراسات األجن ية -11-2

 كاس اليياديككة ملكدير املدراكة هدافعيككة الع  ككة  بكا األ"بع كوان  (Smith,2000) قداي  دندث ب سا دد  -
، ه كككدو الدرااكككة    معرفكككة الع  كككة بكككا ت كككورات املعلمكككا لألاكككلول الييكككادحي امل بككك  مكككف مكككدير "املعلمكككا

املدراة هدافعية املعلما ملو عمل   ها رتان الدافعية بأالول معا للييكادو حيك  ر ربديكد ياكلوبا للييكادو 
املي هبي كككت الدرااكككة ي كككن كلمكككا ااداد األاكككلول الييكككادحي للمكككدير دمييرامليكككة ارتفككك  اااككك بدادحي هالكككدميير :  كككا

م  ورب الدافعية لدرب املعلما هت تشر الدرااة لفرق دال  ح اطياا   ت كورات املعلمكا لألاكلول الييكادحي 
 .ملدير املدراة يععرب    م ريا اال ا، هاخل و

الكك ما الييككادحي ملككديرات مككدار  ج ككول "وان بع كك (Remondini,2001)  مددا لسا دد  سمن ثدد موو -
ه كدو الدرااكة     ".  يوميل يلو هامل اي ال   يمي   املدار  مف هج ة   ر مديرات املكدار  هاملعلمكات

معرفكة الك ما الييكادحي ملكديرات املككدار  همعرفكة امل كاي ال   يمكي   املكدار  مككف هج كة   كر مكديرات املككدار  
مدراككة ثا ويككة هياااككية، ه ككد يكككدت ( 59)درااككة مككف املعلمككات هاملككديرات   هاملعلمككات هتلو ككت عي ككة ال

  ككاطج الدرااككة علكك  ارتبككاس الكك ما الييككادحي بع  ككة دالككة  ح ككاطياا مكك  امل ككاي ال   يمككي   نيكك  املككدار  مككف 
ي ككت هج ككة   ككر املعلمككات هاملككديرات ي ف كك ف هي ككن ايوجككد ع  ككة بككا الكك ما ال حككويلي هامل ككاي ال   يمككي هب
 .الدرااة هجود ع  ة ا ابية با  ا ال لوا الداط  هالوا الع  ة احلميمة للمعلمات ها ف اد املعلمات

    اه بار الع  ة با ال ما الييادحي ملدير املدراة  (Hawkins,2002) ته ا لسا    ا  وز -
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( 8)   يوجااكي،هتلت عي كة الدرااكةكما يدركن املعلمون هبا امل اي املدراكي   املكدار  الثا ويكة العامكة  
معلماا ه د يظ رت   كاطج الدرااكة ين ال كلوا الييكادحي ( 522) مف مديرحي املدار  همعلمي   البالا عدده 

ملدير املدراة لن يثر هام عل  امل اي العام للمدراة هكلما كان ال لوا الييكادحي مييك  يكثكر    الك ما الكداع  
امل كككاي يكثكككر ا ف احكككاا هينا  كككا الييكككادو ال حكككويلي يلكككون يكثكككر فاعليكككة   امل كككاي هي ككك     الككك ما املوجكككن ككككان 

 .املدراي املف ود
همككف هكك ل ااكك عراض الدرااككات ال ككابية الككيت ت اهلككت م ريككاات الدرااككة   مككال ال ككلوا الييككادحي همككا 

مكف حيك  ال  ككور  يكرتبا بكن مكف م ريككاات، فيكد تبكا  ن هككهم الدرااكات كا كت  ككد يجريكت   بي كات   لفككة
هيمكككا هكككهم الدرااكككة ف كككأ   . هتكككوافر ااملا كككات هككككهلا   لفكككة مكككف حيككك  ملبيعكككة ا   م ريكككاات الكككيت ت اهل  كككا
ه ن درااكككة ال كككلوا الييكككادحي . كمحاهلكككة ملعرفكككة ال كككلوا الييكككادحي ملكككديرحي املكككدار  مكككف هج كككة   كككر املعلمكككا

امكككة لككدهرها   ال عكككرو    اككلوك    لككك  ملككديرحي املككدار  مكككف هج ككة   كككر املعلمككا تعكككد مككف الدرااككات ا 
 .ممارا    للعملية ال عليمية اادارية هالرتبوية

 :ةريقة الدراسة وإجراءاتها  -11

اتبكك  الباحكك    هككهم الدرااككة املكك  ج الودككفي ال حليلككي بااكك  دام  :منه يووة الدراسووة -11-1
ار  مديريككة الرتبيككة هال علكي  للككوا    ككبة ااك بيان لل عككرو    ملبيعكة ال ككلوا الييككادحي الكهحي مياراككن مككديره مكد

 .حماف ة املفرق مف هج ة   ر معلمي   
ي لككون م مكك  الدرااككة مككف نيكك  معلمككي مديريككة الرتبيككة هال علككي  للككوا   :جمتموو  الدراسووة -11-2

 .م4008/4050معلماا همعلمة ه ل العام الدرااي ( 4124)  بة حماف ة املفرق هالبالا عدده  
معلمككاا همعلمككة ر اه يككاره  بال رييككة ( 512)تلو ككت عي ككة الدرااككة مككف  :الدراسووةعينووة  -11-3

مككف ممككوو م مكك  الدرااككة هيو ككم االككدهل ( ٪51،1) العشككواطية الب ككي ة، هتشككل  هككهم العي ككة مككا   ككب ن 
 (.اال ا، هاملرحلة، هاملاه  العلمي، هاخل و)تواي  يفراد عي ة الدرااة هف  م رياات الدرااة ( 5)

 (4)لج  ظ سق  ا
 (461= )م  دراتهاس ن  ت  مع  فرال كدو  ال سا    فم

 الوسب  ال  راس ال ئا  الن  در

 ٪11،1 85 ذكور الجوا

 ٪22،11 12   اا 

 ٪15،1 505 ياااية النرىك 

 ٪29،2 12 ثا وية

 ٪50،2 51 ماج  ا الن    العكنو

 ٪50،8 59 دبلوم عا 

 ٪ 12،2 502 بلالوريو 

 ٪51،2 41 دبلوم م واا
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 ٪29،9 90 ا وات فا   1  و ا  اليبرر

 ٪42،2 20 ا وات(  50-1)مف  

 ٪41،9 22 ا ة 55يكثر مف 

 ٪500 512 ------ النجن ع

 :أدا  الدراسة -11-4

 :تلو ت يداو الدرااة مف   ما
املاهككك  العلمكككي، االككك ا، هاملرحلكككة الكككيت يدراككك ا، ه )معلومكككات ط  كككية عكككف امل ككك سيل  :الاسددد  ا  ظ
ف لكون مكف ااكك بيان ال كلوا الييككادحي املمكار  مكف  بكك  مكديرحي املككدار  : يمككا الي ك  الثككاين(. هاك وات اخلك و

فيكككرو، ه ككد ااكك  دم الباحككك  ااكك بيان هدكككة ( 20)مككف هج ككة   كككر معلمككي  ، هاطكك ملت اااككك بيان علكك  
 ال لوا الييادحي

  (L.B.D.Q( )Leader Behavior Description Questionnaire ) للك  مكف هكالط ه ه كا
(Halpin and Winer ) (.5882)هاليت ترن ا يمحد 

لل أككد مكف دكدق يداو الدرااكة  كام الباحك  بعر ك ا علك  ال كة مكف  :صدق أدا  الدراسة -11-4-1
مكف اخل ا  ها لما مف يااتهو االامعات األرد ية مف امل   كا   العلكوم الرتبويكة، هاادارو، هككان الريكرض 

ال حلكي  ال حيكك  مككف درجككة م ااككبة فيككرات األداو لريكرض الدرااككة، هكككهلا ال كك مة اللريويككة، ه ككد ر األهككه 
  ح ككات األاككاتهو ا لمككا، هالككيت يطككارها  في ككا    تعككدي  دككيااة بعككض الفيككرات، هت يكك   حككهو ييككة 

اككي ل يككدير درجككة مماراككة اخلما( ليلككرت)فيككرو مككف فيككرات األداو، هيع ككي للكك  فيككرو هان م ككدر  هفكك  اككل  
( 4)درجككككات،  ككككادراا ( 2)درجككككات، يحيا ككككاا ( 2)درجككككات، االبككككاا ( 1)داطمككككاا : ال ككككلوا الييككككادحي، كمككككا يلككككي

شكللن ال  كاطي ملو كاا ال كة ال حلكي ، يدكبم اااك بيان بعل  هبعد عر  ا . درجة هاحدو( 5)درج ان، يبدا 
 :كما يلي( بعديف ) مواعة عل  مالا  ب داا ( 20)مف 

، 8، 1، 1، 2، 5)فيككرو ذات األر ككام اآلتيككة ( 51)لككن ه ( الع  ككات اا  ككا ية) ااع بككارحي :البعدد  ا  ظ
55 ،52 ،51 ،51 ،58 ،45 ،42 ،41 ،41 ،48.) 

، 54، 50، 9، 1، 2، 4: ) فيكككرو ذات األر كككام اآلتيكككة( 51)هلكككن (  ملكككار العمككك )امل مكككة :البعددد  الثددداثو
52 ،51 ،59 ،40 ،44 ،42 ،41 ،49 ،20 .) 

لل أككككد مكككف ثبكككات يداو الدرااكككة  كككام الباحككك  بااككك  دام ملرييكككة  :  وووات أدا  الدراسوووة -11-4-2
حيكك  ر توايكك  يداو الدرااككة علكك  عي ككة مككف م مكك  الدرااكككة (Test-retest) ااه بككار ه عككادو ااه بككار 

 بكا ااه بكاريف معلماا مف هار  عي كة الدرااكة الكيت ملبيكت علي كا األداو هبفكارق ياكبوعا( 20)ملو ة مف  
كمكا ( 0،91)حيك  بلكا معامك  الثبكات لكألداو  ( بااكون)ذ ر ح ال معام  الثبكات هفك  معادلكة ارتبكاس 
حيكك  بلككا ( للره بككاييلفا)ي للفيككرات بااكك  دام معادلككة ر ح ككال معامكك  الثبككات ب رييككة اات ككاق الككداهل

 (.0،99)معام  الثبات 
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 : املعاجلة اإلحصائية -11-5

 : ملعلومات هتفريا البيا ات ر ااجابة عف يا لة الدرااة باا  دام ال حلي  ااح اطي ال ا بعد ن  ا
ر ح كال امل واك ات احل ككابية هااملرافكات املعياريكة هلإلجابكة عكف ال ككاال : لإلجابكة عكف ال كاال األهل

لفككرهق بككا امل واكك ات ااح ككاطي، هربليكك  ال بككايف األحككادحي ا ككاد ا( ت)فيككد ر ااكك  دام اه بككار : الثككاين
 .احل ابية هفياا ألا لة الدرااة

 : إجراءات التصحي  -11-6

اع مككد الباحكك  امل واكك ات احل ككابية اجابككات يفككراد العي ككة  لل عككرو    درجككة مماراككة ال ككلوا الييككادحي،
 .احل ابيةل لون ماطراا عل  درجة املماراة بااع ماد عل  املعيار ال ا    احلل  عل  تيدير امل وا ات 

 .ماطراا م  ف اا ( 4،22) ي   مف يه ي اهحي  -
 .ماطراا م وا اا ( 2،11)هي   مف ( 4،22)يك  مف  -
 . ماطراا مرتفعاا ( 2،11)يك  مف يه ت اهحي  -

 :عرض النتائج -12

ي  ككمف هككها االككع  عر ككاا لل  ككاطج الككيت ر احل ككول علي ككا بااكك  دام يداو الدرااككة هبعككد  جككرا  املعاالككات 
ح ككاطية الودكككفية هال حليليكككة هفيكككاا ألاكك لة الدرااكككة هم رياا كككا، ميلكككف تف ككي  ال  كككاطج الكككيت تودكككلت  لي كككا اا

 :الدرااة كما يلي
 :النتائج املتعلقة ناإلجانة عا السؤال األول  -12-1

 مككا ال ككلوا الييككادحي الككهحي مياراككن مككديره مككدار  مديريككة الرتبيككة هال علككي  للككوا    ككبة حماف ككة املفككرق مككف
 .هج ة   ر معلمي  ؟

لإلجابكككة علككك  هكككها ال كككاال فيكككد ر ح كككال امل واككك ات احل كككابية هااملرافكككات املعياريكككة للككك  فيكككرو مكككف 
فيككككرات يبعككككاد ال ككككلوا الييككككادحي كمككككا ر ااكككك  را  امل واككككا احل ككككا  هااملككككراو املعيككككارحي جملككككاات ال ككككلوا 

 .يو م ذلا( 4)الييادحي هاالدهل ر   
درجة مماراة ال كلوا الييكادحي الللكي جكا  بدرجكة م واك ة،ه د جكا ت الفيكرو  ين( 4)با االدهل ر   ه 
بالرتبكككة األه    واكككا ح كككا  بلكككا "ياككككد علككك  اال كككعام باملواعيكككد ا كككددو الكككاا العمككك " ه  ككك ا( 58)ر ككك  
يعامك  " ه  ك ا( 1) هبدرجة مماراة مرتفعة، هجكا ت الفيكرو ر ك ( 0،89)باملراو معيارحي ميدارم ( 2،42)

( 5،012)بككاملراو معيككارحي ميككدارم ( 2،50) بالرتبككة الثا يككة   واككا ح ككا  بلككا"نيك  املعلمككا كككعم   لككن 
بالرتبكة "ي  ر بعا امل لحة العامكة ألاكرو املدراكة " ه   ا( 55)هبدرجة مماراة مرتفعة، هجا ت الفيرو ر   

بدرجككة مماراككة مرتفعككة، هجككا ت ه ( 5،594)م بككاملراو معيككارحي ميككدار ( 2،02)الثالثككة   واككا ح ككا  بلككا
بالرتبكككة الرابعكككة   واكككا "ي كككاب  ال كككعام املعلمكككا باليواعكككد هاللكككواطم امل  مكككة للعمككك  " ه  ككك ا( 42)الفيكككرو ر ككك 
 .هبدرجة مماراة مرتفعة( 5،545)باملراو معيارحي ميدارم ( 2،04)ح ا  بلا
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( 4،55)و   واكا ح كا  بلكابالرتبكة األهكا "يعمك  دهن ه كة"ه  ك ا( 51)  حا جا ت الفيرو ر   
 .هبدرجة مماراة م  ف ة( 5،229)هباملراو معيارحي ميدارم

 (2)الج  ظ سق  
 مرتب  توا لداو  فم م   ةاتها الحسابد ( لأللار    )الن   ةا  الحسابد   ا ثحرافا  النعداسم  ل ارا  السك ا الادالس 

 الرتب 

سق  ال ارر 
فو 

 ا   باث 

 ثص ال ارر
الن   ط 

 لحسابوا

ا ثحراا 
 النعداسس

لسل  
 النناس  

 مرتفعة 0،89 2،42 ياكد عل  اال عام باملواعيد ا ددو الاا العم  58 5

 مرتفعة 5،012 2،50 يعام  ني  املعلما كعم   لن 1 4

 مرتفعة 5،594 2،02 ي  ر بعا امل لحة العامة ألارو املدراة 55 2

 مرتفعة 5،545 2،04 اليواعد هاللواطم امل  مة للعم ي اب  ال عام املعلما ب 42 2

 مرتفعة 5،489 2،85 هدهد هي    ال فاه  معن 41 1

 مرتفعة 5،491 2،80 ضرص عل  ين يلون دهرم ها حاا   العم  همف وما لل  معل   44 1

 مرتفعة 5،211 2،99 يعام  ني  املعلما كعم   لن 51 1

 مرتفعة 5،491 2،91 ة حا ي حدثون معنيشعر املعلمون بالراح 41 9

 مرتفعة 5،511 2،92 ضافا عل  عم  املعلما بلام  ملا ا    41 8

ي    بأن يررب العمك  الكهحي ياديكن املعلمكون يك   بال   كي   49 50
 هال عاهن بي    

 مرتفعة 5،411 2،94

 مرتفعة 5،201 2،90 ضرص ين تلون اجتاهاتن ها حة يمام املعلما 4 55

 مرتفعة 5،581 2،11 م  عد احداا ال رييا 40 54

 مرتفعة 5،458 2،12 ضافا عل  معايا مي  ة األدا   59 52

 مرتفعة 5،421 2،14 ي    بأن يعرو املعلمون ما هو م و   م    مف عم  42 52

 م وا ة 5،214 2،12  د الو ت ل ا ماو    العاملا معن 9 51

 م وا ة 5،591 2،14 لعاملا معن مو عاا ل  فيه لعم ي   ا رتاحات ا 48 51

 م وا ة 5،201 2،19 مف ال    ف من 1 51

 م وا ة 5،92 2،11 يشس  عل  اا  دام  جرا ات موحدو معلومة 45 59

 م وا ة 5،445 2،29 ي  د هاجبات حمددو للمعلما 52 58

 م وا ة 5،418 2،21 ي حل  هي با العم  بيد مف حديد 1 40

يأهكه موافيكة العكاملا معكن علك  األمكور ا امكة  بك  البككد   20 45
   ت فيهها 

 م وا ة 5،241 2،21

ييوم بعم  األطكيا  ال كرياو ال كارو ممكا  عك  العمك  معكن  2 44
 ااراا 

 م وا ة 5،482 2،22

 م وا ة 5،490 2،25  رل يفلارم االديدو م  العاملا معن  2 42

 م وا ة 5،95 2،51 ملعلمي مدرا نييدم مام ت هادة  5 42

 م وا ة 5،201 4،82 ي  رو دهن اا شارم العاملا معن 52 41

 م وا ة 5،248 4،11 يرفض ين ييوم ب ف ا ما ييوم بن مف يعمال 54 41

 م وا ة 5،280 4،15 ي حدا ب ريية اا  ابلن لل ياش 50 41
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 وا ةم  5،229 4،21 ب ي    تيب  األفلار االديدو 51 49

 م  ف ة 5،211 4،22 م ريل  عل   ف ن) يب عد ب ف ن عف اآلهريف  8 48

 م  ف ة 5،229 4،55 يعم  دهن ه ة  51 20

 م وا ة 0،19 2،29 --------  الللي

( 2)كمككا ر ح ككال امل واكك ات احل كككابية هااملرافككات املعياريككة ألبعككاد ال كككلوا الييككادحي هاالككدهل ر ككك  
 .يو م ذلا

ين درجة مماراة ال لوا الييادحي جا ت بدرجة م وا ة عل  ال كلوا الللكي يمكا ( 2)ر   هبا االدهل 
  واككككا ح ككككا  ( الع  ككككات اا  ككككا ية)يبعككككاد ال ككككلوا الييككككادحي فيككككد جككككا  بالرتبككككة األه  البعككككد ااع بككككارحي 

بالرتبكة  فيكد جكا ( ال   يمكي)هبدرجكة مماراكة م واك ة، يمكا بعكد امل مكة ( 0،12)هباملراو معيارحي ( 2،15)
 .هبدرجة مماراة م وا ة( 0،10)هباملراو معيارحي ( 2،21) الثا ية ه  واا ح ا  

 (0)الج  ظ سق  
 .الن   ةا  الحسابد   ا ثحرافا  النعداسم   بعال السك ا الادالس مرتب  توا لداو  فم م   ةاتها الحسابد 

ا ثحراا  الن   ط الحسابو البع  الرتب 
 النعداسس

 ناس  لسل  الن

 م وا ة 0،12 2،15 (الع  ات اا  ا ية) اع بارحي  5

 م وا ة 0،10 2،21 (اا  ا ) امل مة  4

 م وا ة 0،19 2،29 الللي 

 :الو ا   الن عكا  باإللاب  كل الس اظ الثاثو -42-2
  درجكككة مماراكككة ال كككلوا  الييكككادحي لكككدرب ( α> 0001)هككك  ه كككاا فكككرهق دالكككة  ح كككاطياا ع كككد م ككك ورب 

:  كة   كر معلمكي   تعكعرب    م ريكااتحي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة حماف ة املفرق مف هجمدير 
 :   األا لة الفرعية اآلتيةاال ا، هاملرحلة، هاملاه  العلمي، هاخل و؟ هميلف تي ي  هها ال اال 

اكككة ال كككلوا   درجكككة ممار ( α > 0001)هككك  ه كككاا فكككرهق دالكككة  ح كككاطياا ع كككد م ككك ورب  -42-2-4
الييادحي لدرب مديرحي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة حماف ة املفرق مف هج كة   كر معلمكي   تعكعرب 

لإلجابكككة عكككف هكككها ال كككاال فيكككد ر ح كككال امل واككك ات احل كككابية هااملرافكككات املعياريكككة .    م ريكككا االككك ا؟
( 2)ااح ككاطي هاالكككدهل ر ككك  ( ت)اه بكككار ااكك سابات يفكككراد عي ككة الدرااكككة علكك  يداو الدرااكككة هااكك  دام 

 . يو م ذلا
  درجككة مماراككة ( α > 0001)هجككود فككرهق دالككة  ح ككاطياا ع ككد م كك ورب ( 2)ي حكا مككف االككدهل ر كك  

ال كككلوا الييكككادحي لكككدرب مكككديرحي مكككدار  مديريكككة الرتبيكككة هال علكككي  للكككوا    كككبة حماف كككة املفكككرق مكككف هج كككة   كككر 
  .ا عل  بعدحي ال لوا الييادحي هعل  األداو كل  هل ال الهكورم ريا اال ا، هذل   معلمي   تععرب 
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 (1)الج  ظ سق  

اإلىصا و    جابا   فرال كدو  ال سا   ككى (  )الن   ةا  الحسابد   ا ثحرافا  النعداسسس  ث ا   اخ باس 
 . لار ال سا    فااو  لى م  در الجوا

 الن  در               
 
 

 البع 

 الجوا

قدن  
( ) 

مس  م 
 ال  ل 

 (70) ثاث  (94)   س 

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 *0،000 51،42 0،18 2،41 0،21 2،15 ا ك باسس

 *0،002 9،81 0،12 2،51 0،21 2،18 النهن  

 *0،000 51،22 0،18 2،41 0،28 2،10 ال كو

 (α > 0001) د م  ورب دالة  ح اطياا ع*
  درجككة مماراككة ال ككلوا (  α > 0001)هكك  ه ككاا فككرهق دالككة  ح ككاطياا ع ككد م كك ورب  - 42-2-2

الييادحي لدرب مديرحي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة حماف ة املفرق مف هج كة   كر معلمكي   تعكعرب 
يكككككد ر ح كككككال امل واككككك ات احل كككككابية هلإلجابكككككة عكككككف هكككككها ال كككككاال ف.    م ريكككككا املرحلكككككة الكككككيت يدراكككككوهنا؟

ااح ككاطي ( ت)هااملرافكات املعياريككة ااكك سابات يفككراد عي ككة الدرااكة علكك  يداو الدرااككة هااكك  دام اه بككار 
 .يو م ذلا( 1)هاالدهل ر   

  درجكة مماراكة ال كلوا ( α > 0001)هجكود فكرهق دالكة  ح كاطياا ع كد م ك ورب ( 1)يبكا االكدهل ر ك  
حي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة حماف ة املفرق مف هج كة   كر معلمكي   تعكعرب الييادحي لدرب مدير 

هذلا عل  بعدحي ال لوا الييكادحي هعلك  ال كلوا الييكادحي الللكي، هل كال .    م ريا املرحلة اليت يدراوها
 .املرحلة األاااية

 (0)الج  ظ سق  
اإلىصا و  لاء  فرال كدو  ال سا   ككى  لار (  )  اخ باس الن   ةا  الحسابد   ا ثحرافا  النعداسم   ث ا 

 .ال سا    فااو  لى م  در النرىك  ال سا د  ال و م س  ثها
 الن  در                    

 
 

 البع 

 النرىك 

قدن  
( ) 

مس  م 
 ال  ل 

 (60) اث م   (434)  ا د  

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 الن   ط
 سابوالح

 ا ثحراا
 النعداسس

 *0،000 52،08 0،12 2،28 0،21 2،19 ا ك باسس

 *0،052 1،55 0،11 2،21 0،11 2،15 النهن  

 *0،005 50،11 0،12 2،21 0،29 2،11 ال كو

 (α > 0001)دالة  ح اطياا ع د م  ورب *
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اككة ال كككلوا   درجككة ممار (  α > 0001)هكك  ه ككاا فككرهق دالككة  ح ككاطياا ع ككد م كك ورب  -42-2-0
الييادحي لدرب مديرحي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة حماف ة املفرق مف هج كة   كر معلمكي   تعكعرب 
   م ريكككا املاهككك  العلمكككي؟ هلإلجابكككة عكككف هكككها ال كككاال فيكككد ر ح كككال امل واككك ات احل كككابية هااملرافكككات 

هماا كا الفرعيكة هفيكاا    م ريكا املاهك  العلمكي، املعيارية اا سابات يفراد عي كة الدرااكة علك  يداو الدرااكة، 
 .يو م ذلا( 1)هاالدهل ر   

ين ذهحي املاهكك  العلمككي دبلككوم عككا  هاملاج كك ا يظ ككرها درجككة مماراككة علكك  األداو  ( 1)يبككا االككدهل ر كك  
 .كل  يعل  مف محلة املاه ت العلمية مف م  ورب بلالوريو  هدبلوم م واا

 (6)الج  ظ سق  
ةا  الحسابد   ا ثحرافا  النعداسم     جابا   فرال كدو  ال سا   ككى  لار ال سا    فااو  لى م  در الن   

 .الن    العكنو
 الن  در         

 
 

 البع 

 الن    العكنو

 (20)لبك ي م   ط  (431)ب ال سم ر (48)لبك ي كالو  (47)مالس در 

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

  طالن   
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 0،28 2،21 0،12 2،15 0،19 2،11 0،11 2،14 ا ك باسس

 0،14 2،29 0،18 2،22 0،12 2،11 0،11 2،21 النهن  

 0،22 2،21 0،12 2،21 0،12 2،11 0،12 2،29 ال كو

دالككة الفككرهق بككا امل واكك ات احل كككابية فيككد ر ااكك  دام ربليكك  ال بككايف األحككادحي علككك   هللو ككوو علكك 
 .يو م ذلا( 1)بعدحي ال لوا الييادحي هعل  ال لوا الييادحي الللي، هاالدهل 

  م واككككككك ات   ( α > 0001)لفكككككككرهٍق دالككككككة  ح كككككككاطياا ع كككككككد م كككككك ورب دالكككككككة ( 1)االكككككككدهل  هت يشككككككر
لك  مكا  ال ككلوا الييكادحي، هعلك  ال كلوا الييككادحي الللكي تعكعرب    م ريككا ااك سابات يفكراد عي كة الدرااككة ع

 .املاه  العلمي
 ث ا   تحكد  ال بامل ا ىالس    جابا   فرال كدو  ال سا    فاا  لى م  در الن    العكنو (7)الج  ظ سق  

 الع ل مص س ال بامل
مجن ع 
 النربعا 

لسلا  
 الحرم 

م   ط 
 النربعا 

قدن  
( ) 

 م مس 
 ال  ل 

 ا ك باسم 

 51 مالس در

51،118 2 1،111 0،091 0،811 
 59 لبك ي كالو

 502 ب ال سم ر

 41 لبك ي م   ط

 النهن 

 51 مالس در

12،404 2 42،205 0،489 0،941 
 59 لبك ي كالو

 502 ب ال سم ر

 41 لبك ي م   ط
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 ال كو

 51 مالس در

501،122 2 21،122 0،520 0،824 
 59 لبك ي كالو

 502 ب ال سم ر

 41 لبك ي م   ط

  درجككة مماراككة ال كككلوا (  α > 0001)هكك  ه ككاا فككرهق دالككة  ح ككاطياا ع ككد م كك ورب  -42-2-1
معلمكي   تعكعرب الييادحي لدرب مديرحي مدار  مديرية الرتبية هال علي  للوا    بة حماف ة املفرق مف هج كة   كر 

هلإلجابكككة عكككف هكككها ال كككاال فيكككد ر ح كككال امل واككك ات احل كككابية هااملرافكككات .    م ريكككا اككك وات اخلككك و؟
املعياريكة ااك سابات يفكراد عي كة الدرااكة علك  يداو الدرااككة، هماا كا الفرعيكة هفيكاا    م ريكا اك وات اخلكك و، 

 .يو م ذلا( 9)هاالدهل ر   
يدكككرير ه درجكككة مماراكككة علككك  بعكككدحي ( اككك وات فأ ككك  1)ن ذهحي اخلككك و الي كككاو ي( 9)يبكككا االكككدهل ر ككك  

 .ال لوا الييادحي الللي يعل  مف ذهحي اخل و امل وا ة هال ويلة
 (8)الج  ظ سق  

الن   ةا  الحسابد   ا ثحرافا  النعداسم     جابا   فرال كدو  ال سا   ككى  لار ال سا    فااو  لى م  در 
 . و ا  اليبرر

 الن  در   
 
 

 البع 

 الن    العكنو

  و  44  ثر مل   و ا  43-6مل   و ا  0اق  مل 

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 الن   ط
 الحسابو

 ا ثحراا
 النعداسس

 0،18 2،22 0،11 2،21 0،21 2،11 ا ك باسس

 0،11 2،25 0،15 2،22 0،11 2،12 النهن  

 0،15 2،24 0،19 2،20 0،28 2،11 ال كو

للو كككوو علككك  دالكككة الفكككرهق بكككا امل واككك ات احل كككابية فيكككد ر ااككك  دام ربليككك  ال بكككايف األحكككادحي علككك  
 .يو م ذلا( 8)بعدحي ال لوا الييادحي هعل  ال لوا الييادحي الللي، هاالدهل ر   

  م واكك ات ااك سابات يفككراد ( α > 0001)رب اا دالكة  ح ككاطياا ع كد م ك و ت يبكا االكدهل يعكك م فره ك
 .عي ة الدرااة عل  بعدحي ال لوا الييادحي هعل  ال لوا الييادحي الللي تععرب    م ريا ا وات اخل و

 (9)الج  ظ سق  
 .ث ا   تحكد  ال بامل ا ىالس    جابا   فرال كدو  ال سا    فااو  لى م  در  و ا  اليبرر 

 الع ل مص س ال بامل
 ع مجن

 النربعا 

لسلا  
 الحرم 

  م   ط
 النربعا 

 ( ) قدن 
 مس  م
 ال  ل 

 ا ك باسم 

 0،419 5،211 91،541 4 514،412 90 ا وات فأ   1

 20 ا وات 50-1مف 

 22 ا ة فأكثر 55

 0،441 5،100 540،121 4 425،080 90 ا وات فأ   1 النهن 
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 20 ا وات 50-1مف 

 22 أكثرا ة ف 55

 ال كو

 0،421 5،218 285،191 4 192،210 90 ا وات فأ   1

 20 ا وات 50-1مف 

 22 ا ة فأكثر 55

 :مواق   الو ا    النا رىا  -40
ين درجككة مماراككة ال ككلوا الييككادحي الللككي جككا ت بدرجككة  ليطككارت   ككاطج الدرااككة امل عليككة بال ككاال األه 

بالرتبكككة األه    واكككا " ياككككد علككك  اال كككعام باملواعيكككد ا كككددو الكككاا العمككك "رو م واككك ة، ه كككد جكككا ت الفيككك
بالرتبكككة الثا يكككة هبدرجكككة مماراكككة " يعامككك  نيككك  املعلمكككا ككككعم   لكككن"هبدرجكككة مماراكككة مرتفعكككة، هجكككا ت الفيكككرو 

مرتفعكة، هجكا ت  بالرتبكة هبدرجكة مماراكة" ي  كر بعكا امل كلحة العامكة ألاكرو املدراكة"مرتفعة، هجا ت الفيكرو 
،   حكا جكا ت بالرتبة الرابعة هبدرجة مماراة مرتفعة" ي اب  ال عام املعلما باليواعد هاللواطم امل  مة للعم "

 .بالرتبة األهاو هبدرجة مماراة م  ف ة" يعم  دهن ه ة"الفيرو 
ا ت بدرجكة م واك ة يما بال  بة ألبعاد ال لوا فيد يطارت ال  اطج ين درجة مماراة ال لوا الييادحي ج
( الع  كات اا  كا ية)عل  ال لوا الللي يما يبعاد ال لوا الييادحي فيد جا  بالرتبة األه  البعد ااع بارحي 

 .فيد جا  بالرتبة الثا ية هبدرجة مماراة م وا ة( ال   يمي)هبدرجة مماراة م وا ة، يما بعد امل مة 
ة هال علكي  يككدت مكف هك ل مكا رات ال  كوير الرتبكوحي علك  هميلف تف ا هكهم ال  يسكة    ين هاارو الرتبيك

ياككككلول ال مركعيككككة   اادارو الرتبويككككة هااه مككككام باالا ككككل اا  ككككاين، عكككك هو علكككك  ايككككادو درجككككة املماراككككات 
الدمييرامليكككة ب فعيككك  تفكككويض بعكككض  ال ككك حيات ملكككديرحي املكككدار  هال أكيكككد علككك  تكككدريل اليكككادو     لكككة 

علك  مبكدي تفككويض ال كل ة همماراك  ا عمليكاا، ه كد اتفيككت هكهم ال  يسكة مك    يسكة درااككة   امل ك ويات ااداريكة
، هاخل يككككل هيبككككو فراكككك  (5882)، هال ككككاطا هع ككككا(5889)، ها بككككول(5898)ككككك  مككككف ا ككككدهود هاالكككك 

هالفكككككرا  (Remondini,2001) ، هرميو كككككديسSmith,2000))، هسيككككك  (5889) ، هال ككككعيدحي(5881)
، هالككككيت جككككا ت   ككككاطج هككككهم الدرااككككات ماكككككدو (Hawkins,2002) درااككككة هككككاهك ع، (4001) هاخل يككككل

، هالكيت يظ كرت   اطس كا اه مامكاا (5882)للبعد اا  اين ه د اه لفت ههم ال  يسة مك    يسكة درااكة يمحكد 
مكككا ك. مرتفعكككاا ببعكككد امل مكككة   حكككا جكككا  بعكككد ااع باريكككة بالرتبكككة الثا يكككة هبدرجكككة ي ككك    كككبياا مكككف بعكككد امل مكككة

، هاليت يظ رت   اطس كا مماراكة الك ما األهتكو راملي (4001)اه لفت ههم ال  يسة م    يسة درااة امل رحي 
 .الهحي يركع عل  بعد امل مة

كمكا يظ ككرت   كاطج الدرااككة امل عليكة بال ككاال الثككاين هجكود فككرهق دالكة  ح ككاطياا   درجكة مماراككة ال ككلوا 
هال علي  للوا    بة حماف ة املفرق مف هج كة   كر معلمكي   تعكعرب الييادحي لدرب مديرحي مدار  مديرية الرتبية 

ه ككد تف كر هككهم  .   م ريكا االكك ا، هذلكا علكك  بعكدحي ال ككلوا الييكادحي هعلكك  األداو كلك  هل ككال الكهكور
ال  يسككة ين املعلمككا الككهكور يب ككون ع  ككات اج ماعيككة ه   ككا ية مكك  مككديري   هام ط كك  كككهلا يركككعهن علكك  

 ه كد اتفيكت هكهم ال  يسكة مك    يسكة درااكة كك  مكف ا بكول. للودول    مراتل هظيفية ير  م ام   اعياا 
هاليت تودلت    هجكود يثكر    م ريكا االك ا   درجكة مماراكة ال كلوا ( 4001) ، الفرا هاخل يل(5889)
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هالكيت يظ كرت ، (5898)هخت لة ههم ال  يسكة مك  ال  يسكة الكيت تودكلت  كا درااكة ا كدهود هاالك  . الييادحي
، (4001)هاه لفت م    اطج درااكة امل كرحي .   اطس ا تفوق اا اا عل  الهكور ببعد الع  ات اا  ا ية

هاليت تودلت   اطج هكهم الدرااكات    عكدم هجكود يثكر    م ريكا االك ا  (Smith,2000) هسي  هدرااة
لفكرهق دالككة  ح ككاطياا   درجككة مماراككة  كمكا يطككارت   ككاطج ال ككاال الثككاين.   درجكة مماراككة ال ككلوا الييككادحي

ال كككلوا الييكككادحي لكككدرب مكككديرحي مكككدار  مديريكككة الرتبيكككة هال علكككي  للكككوا    كككبة حماف كككة املفكككرق مكككف هج كككة   كككر 
هذلكا علك  بعكدحي ال كلوا الييكادحي هعلك  ال كلوا الييكادحي . معلمي   تععرب    م ريا املرحلة الكيت يدراكوهنا

 ككد يعككعرب ذلككا    ملبيعككة املرحلككة ال عليميككة همككا يككرتبا هبككا مككف مككاثرات ه . الللككي، هل ككال املرحلككة األاااككية
اككيلولوجية   كككراا للمرحلكككة ال ماطيككة الكككيت ميكككر هبككا األملفكككال  فاككككع املعلمككا مكككف هككك ل اككلوا مكككديري   علككك  

هالكككيت تودكككلت    ( 5898)البعككديف للييادو،ه كككد اه لفكككت هكككهم ال  يسكككة مككك    كككاطج درااكككة ا كككدهود هاالككك  
لفكرهق دالكة هت تشكر الدرااكة  .جود يثر    م ريا املرحلة ال عليميكة علك  درجكة مماراكة ال كلوا الييكادحيعدم ه 

 ح اطياا   م وا ات اا سابات يفراد عي كة الدرااكة علك  مكا  ال كلوا الييكادحي، هعلك  ال كلوا الييكادحي 
ل كلوكي املك علا مكف مكدير املدراكة ه د تععرب ههم ال  يسة ين األثكر ا. الللي تععرب    م ريا املاه  العلمي

علكك  املعلمككا ا مييكككع بككا معلكك  هآهكككر تبعككاا ملككاه    العلميكككة لككها جككا ت تيكككديرات املعلمككا هاحككدو بريكككض 
الكيت تودكلت    عكدم ( 4001) هاتفيت ههم ال  يسة م    يسة درااكة امل كرحي.ال  ر عف ماه    العلمية

هق دالككة  ح ككاطياا ع ككد هت تشككر الدرااككة لفككر . ة الكك ما الييككادحيهجككود يثككر للماهكك  العلمككي علكك  درجككة مماراكك
  م واكك ات ااكك سابات يفككراد عي ككة الدرااككة علكك  بعككدحي ال ككلوا الييككادحي هعلكك  ( α > 0001) م كك ورب

ال لوا الييادحي الللي تععرب    م ريا ا وات اخل و، هت ف  ههم ال  يسة مك    يسكة درااكة كك  مكف ال كاطا 
 (.5882) هع ا

هت تشكككككككر الدرااكككككككة لفكككككككرهق دالكككككككة  (Smith,2000)هسيككككككك  ( 4001) ، امل كككككككرحي(5889)  ولا بككككككك
( 4001) هاه لفككت   يسككة هككهم الدرااككة مكك    يسككة درااككة الفككرا هاخل يككل.  ح ككاطياا تعككعرب ل كك وات اخلكك و

 .هاليت يظ رت   يس  ا هجود يثر    م ريا اخل و عل  درجة مماراة ال ما الييادحي
 :ض ء اتائج الدراسة يق ح ال احث ما يلو  املق حات يف -14

 .عيد دهرات تدريبية للمديريف لرف  كفا ا   اادارية  -41-4
:   ريكككاات يهكككرربات همراحكك  تعليميكككة   لفكككة هرب  ككا  جككرا  درااكككات يهكككررب مماثلككة علككك  بي ككك -41-2

 .كالفعالية، هالثية ال   يمية، هالعدالة ال   يمية

 يب  ل  مية اللفايات الف ية ملدير املدراةت مي  بر امج تدري -41-0

ت مية املماراات اليت  الت درجة م وا ة هم  ف كة مكف هك ل عيكد دهرات تدريبيكة ملكديرحي  -41-1
 .املدار 

  مداد اادارو املدراية بل  جديد مف   اطج الدرااات   مال اادارو املدراية -41-0
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 املووراجوو 

 :املراج  العرنية

 – ككة   ككر املعلمككا املدراككة مككف هج( مككدير)ال ككلوا الييككادحي ل ككاظر (. 5882. )د  بككراهي يمحككد، يمحكك -
 .410 -588( 41)، جامعة امل  ورو، ملة كلية الرتبية .درااة ميدا ية

الككدهر الييككادحي ملككديرحي الرتبيككة هال علككي    األردن   ربييكك  (. 5885. )يرطككيد، عبككد اد عبككد اليككادر -
راالة ماج  ا اكا م شكورو، جامعكة الامكوا،  ربكد، . املا مع   مف هج ة   ر العاملاالر ا الوظيفي للع

 .األردن
: بككاهت .ال   ي كي هال   يمكي املعادكر –اادارو املدراكية البعكد (. 4000. )األاك حي، عبكد ال كمد -

 . دارو ال   ة العربية
علكككك  م كككك ورب الر ككككا الككككوظيفي  يثككككر األاككككاليل اليياديككككة ملككككديرحي(. 5888. )ح ككككا، ه ككككرا  دككككال -

راككككالة . ملعلمكككي األاااككككي  دي ككككة عكككدن مككككف م  ككككور ال  ريكككة املو فيككككة  ااككككي ه ب  شكككرد هاابككككا  للدافعيككككة
 .جامعة عدن، عدن، اليمف. ماج  ا اا م شورو

األ ككاس اليياديككة ال ككاطدو   جكككامعيت (. 5881. )هيبككو فراكك ، هفككا  األطككير اخل يككل، رداد امل ككدحي -
 .501( 25)ملة ارباد االامعات العربية، .ا ي ةوا هالعلوم هال ل ولوجيا األرد ية كما يراها يع ا  الام
الكك ما الييكادحي ال كاطد لككدرب مكديرحي املكدار  الثا ويككة (. 5889. )ال كعيدحي، حممكد مبككارا بكف  كيا -

جامعكككة ال كككل ان  سراكككالة ماج ككك ا اكككا م شكككورو .  اكككل  ة عمكككان كمكككا ي  كككورم املعلمكككون العكككاملون مع ككك 
 . ابو ، ال  ة عممان

ي كاس الييكادو الرتبويكة لكدرب مكديرحي املكدار  ااب داطيكة هها  (. 5882. )ال اطا حممد، هع كا، حممكود -
، (4) 1، ملة جامعة امللا اكعود .ة الرياض هع   ن ببعض امل ريااتاملعل  لعملن   املرحلة ااب داطية  دي 

492-492. 

جعفككر يبككو اليااكك  )، ال ككلوا ال   يمككي هاألدا (. 5885. )ر، ههااككي، مككارا جككياككيعاجي، ي ككده  -
 .مع د اادارو العامة: الرياض(. مرتج : امحد

ياكاليل ال كلوا الييكادحي لكدرب كبكار مكوظفي الدهلكة   الكيمف (. 5881. )ال ارق، علي اكعيد امحكد -
دك ككورام اككا م شككورو، كليككة اآلدال، جامعككة يملرهحككة . هع  ا ككا بال ككحة ال ف ككية ملرسهاككي   درااككة ميدا يككة

 .بريداد. بريداد

ي كككاس ال كككلوا الييكككادحي لكككدرب مكككديرحي همكككديرات املكككدار   (.5881. )عبككد الكككرحي ، اهكككا حممكككد علكككي -
راكالة ماج ك ا اكا  .األاااية   حماف ة  ربد هع    ا بالر ا الكوظيفي للمعلمكا مكف هج كة   كر املعلمكا

 . ربد، األردن م شورو، جامعة الاموا،
 . دار البيارق: عمان(. 5س) .الييادو هاادارو الرتبوية   ااا م(. 4005. )عبيدات، اها  -
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ال ككككلوا الييكككادحي ملكككديرحي املكككدار  الثا ويكككة هع  اتككككن  (.4000. ) العبيكككدحي، ليلككك  عبكككد ربكككن العكككاملي -
راكككككالة  .ت   مدي كككككة ب ريككككااحيبامل ككككاي ال   يمككككي ال كككككاطد   مداراكككك   مكككككف هج ككككة   ككككر املدراكككككا هاملدراككككا

 .جامعة  ار يو ا، ب ريااحي، ليبيا. ماج  ا اا م شورو

ال ككككلوا الييككككادحي ملككككديرحي الرتبيككككة هال علككككي    األردن هع   ككككن (. 4002. )الع امككككات، هلككككة دهككككر -
يكككة يملرهحككة دك ككورام اككا م شككورو، جامعككة عمككان العرب. بالر ككا الككوظيفي هاال ككعام ال   يمككي لرسهاككا  األ  ككام

 .للدرااات العليا، عمان، األردن
ااككية همككديرا ا   اليككدرو علكك  الييككادو الرتبويككة ملككديرحي املككدار  األا(. 4005)عليمككات، دككال  ادككر -

 .409-511، (2)، 51ملة جامعة دمش  للعلوم الرتبوية، .حماف ة املفرق
املعلك  باملكدير هبفعاليكة املكدير  ال لوا الييكادحي ملكدير املدراكة هع   كن بثيكة(. 5884. )العمرحي، هالد -

 .521 – 522( 9) 2، ملة ي اا الاموا. مف هج ة   ر املعلما

الككك ما الييكككادحي ال كككاطد لكككدرب املكككدرا    (. 4001. )الفكككرا، ماجكككد حممكككد هاخل يكككل، مكككاان  ساعيككك  -
، (4)، 51س  ككا يةال ككلة الدرااككات اا  .ملككة االامعككة اااكك ميةالككواارات الفل كك ي ية   حماف ككات اككعو، 

251-218. 
يثككر األ ككاس اليياديككة ملككديرحي همككديرات املككدار  احللوميككة   (. 4002. )اليااكك ، عبككد اللككرمي حممككود -

ملكككة  .مدريككة تربيككة  ككابلا   الر ككا الكككوظيفي للمعلمككا العككاملا مع كك  مككف هج كككة   ككر املعلمككا هاملعلمككات
 .525-91، (21)، ارباد االامعات العربية

دار الشكرهق لل شككر : عمكان .اادارو املعادكرو يبكا ال  ريكة هال  بيك  (.5891. )يكو ، حممكد  ااك الير  -
 .هال واي 

ال ككلوا ال   يمككي، درااككة ال ككلوا اا  ككاين الفككردحي هاالمككاعي    (.4002. )اليريككو ، حممككد  ااكك  -
 .دار الشرهق: عمان(. 2س) .امل  مات امل  لفة

 .دار العلوم: الرياض. يادو ااداريةالي(. 5888. )ك عان،  واو -

ل كلوا اادارحي ملكديرو املدراكة كمكا تدرككن معلمكات مراحك  (. 5889. ) ا بول، عبد الرمحف  براهي  -
، (5)55 ملة امللا عبد الععيكع، العلكوم الرتبويكة،. ال علي  العام   م  ية ااح ا  باململلة العربية ال عودية

2-11. 

 .عات الل ل: الياهرو. يدو ا هت بييا ا: اادارو ال عليمية(. 4001) .مراي، حممد م ا -
 ككك  كمككككا يككككرام الكككك ما الييكككادحي ال ككككاطد لككككدرب رطااكككة جامعككككة األ (. 4001. )امل كككرحي، رفيكككك  حممكككود -

 .115-142، (5)، 51س (ال لة الدرااات اا  ا ية)ملة االامعة ااا مية  .العاملون   االامعة
ملكة جامعكة امللكا  .للمكديريف علك  يعمكا     املكدار يثكر األ كاس ااداريكة (. 5898) .امل بك ، حممكد -
 .450-581، (2)5اعود،
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الكك ما الييككادحي ل  ككار ه ككاظرات مككدار  (. 5898. )هاالكك ، اي ككل علككي ا ككدهود، دال عبككد الواحككد -
( 49)8س اكككالة اخللكككيج العككككر ر (. درااكككة ميدا يكككة ) ال علكككي    اللويكككت كمكككا ي  كككورم املعلمكككون هاملعلمكككات 

91-541 . 
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