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 ،في ضوء القيادة التحويلية الشرقية واقع القيادة التربوية في مدارس القدس
 كما يراها المعلمون والمديرون

  
القيـادة  في ضوء  الشرقية لكشف عن واقع القيادة التربوية في مدارس القدسادفت الدراسة ه

الجنس، سـنوات الخبـرة،   (وأثر المتغيرات المستقلة  ،ية كما يراها المعلمون والمديرونالتحويل
بجـنس  (المتغيرات المستقله المتعلقـة  ثر أ، وكذلك لكل من المعلمين والمديرين )والمؤهل العلمي

  .  أبعاد القيادة الفرعية على مدى تطبيق) والجهة المشرفه ،ةمدرسال
من مجتمـع   معلم ومعلمة )481( المعلمين وعددها نمة متم إختيار عينة طبقية عشوائية منتظ

)  58(أما عينة  المديرين فقـد بلغـت   . 2013-2012للعام الدراسي ) 2418(الدراسة الذي بلغ 
ومـدارس الوكالـه   طينية، وخاصة، مية فلسحكو :مدرسة) 116(تم إختيارهم من  ومديرة مديراً

الفلسـطينيين فـي الشـرق األدنـى      تشـغيل الالجئـين  و التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثـة 
)UNRWA(. ستبانة القيادة متعددة األبعاد استخدام ا وقد تم(MLQ)  بـاس و لكل من أفوليـو 
)Avolio & Bass, 2004(.  ت المعيارية، وتحليل انحرافالحسابية، واالتم استخدام المتوسطات

  . الكمية لتحليل البيانات) ت(ختبار ، واالتباين األحادي
 

  : لى عدد من النتائج منهاتوصلت الدراسة إ
لى متوسط إتقدير  وذ ،واقع القيادة التحويلية في مدارس القدس كما يراها المديرون والمعلمون •

عتبارات الفردية على أدنى تقديرات مـن بـين   ي واالعاملي التحفيز الفكر وقد حصل ،مرتفع
تضح تقارب متوسطات القيادة التحويليـة والتبادليـة   اوقد  .العوامل األخرى للقيادة التحويلية

مع  نموذج القيادة متعدد األبعـاد لكـل مـن     تفقي  السلبي، وهذا -ستثناءقيادة واالوتباعد الال
  .)Avolio & Bass, 2004(باس و أفوليو

مـن  بين المتوسـطات الحسـابية    )α = 0.05(ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وج •
لصالح اإلناث في درجة ممارسة التأثير  إلى متغير جنس المعلمين وجهة نظر المعلمين تعزى

كما وكشفت ، سلبي والالقيادة -ولصالح الذكور في ممارسة القيادة باالستثناء المثالي السلوك،
فـي درجـة ممارسـة     متغير سنوات الخبرةفروق ذات دالله تعزى إلى  دالدراسة عن وجو
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في مدى ممارسـة مـديري    متغير المؤهل العلميو ،نشط -مديري المدارس للقيادة باالستثناء
بين مدارس الذكور واإلناث ولصالح مـدارس   المدرسة متغير جنسو، المكافآتالمدارس لبعد 

فروق ذات دالله إحصائية من وجهـة   عدم وجود .نشط -اإلناث في ممارسة القيادة باالستثناء
  .لى الجهة المشرفة على المدرسةإنظر المعلمين تعود 

بين المتوسطات الحسابية ) α =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجودكما وتبين  •
ولصالح اإلناث في درجة ممارسـة   متغير جنس المديرين إلى ين تعزىمن وجهة نظر المدير

 جنس المدرسةمتغير و ،متغير سنوات الخبرة للمديرينو ،)الكاريزما(ير المثالي األخالقي تأثال
 ،نشـط  -ذكور إناث ومختلطة ولصالح المدارس المختلطة في درجة ممارسة القيادة باالستثناء

رس الوكاله ولصالح مدارس الحكومـه  ادة ومبين فئة مدارس الحكوم متغير الجهة المشرفةو
 من وجهة نظـر  فروق ذات داللة إحصائية عدم وجودو .ارسة الدافعية اإللهاميةفي درجة مم

  .إلى متغير المؤهل العلمي للمديرينتعزى  المديرين
بين المتوسطات الحسـابية  ) α = 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ووج وأخيراً •

المـدارس  و رس المختلطـة مداوال ما بين وجهتي نظر المعلمين والمديرين في مدارس اإلناث
ولصالح المديرين في درجة ممارسـة   جميع عينة المدارسين بو ،مدارس الوكالةو الحكومية

، والدافعيـة اإللهاميـة،   )السـلوك ( ، والتأثير المثالي)الكاريزما(التأثير المثالي (أبعاد القيادة 
فـي درجـة ممارسـة     والتحفيز الفكري، واالعتبارات الفردية، والمكافآت، ولصالح المعلمين

ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية ما . )سلبي، والالقيادة -القيادة باالستثناء(المديرين األبعاد 
  .بين وجهتي نظر المعلمين والمديرين في مدارس الذكور

دورات تدريبيـة فـي القيـادة    إقامة لى حاجة إمنها التوصيات  تقديمتم نتائج الدراسة  ��� ���ء  
والتي تركز على عاملي التحفيـز  ، الشرقية يرين في المدارس الفلسطينية في القدسالتحويلية للمد

  .وتحفيزهم تمكين المعلمين في اًأساسي اًدور يلعبان يناللذ الفكري واإلعتبارات الفردية،
  
  
  
  
  


