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 الملخص

درجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة التغيَت من وجهة نظر  إىلهدفت الدراسة التعرف 

(  بُت α≤٘,ٓداللة)الادلعلمُت وسبل تطويرها, والتعرف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

, وادلؤهل العلمي, التخصصتغَتات) قيادة التغيَت تعزى إىل ممتوسطات استجابات معلمي ادلدارس الثانوية لدرجة شلارسة 

( فقرة موزعة على أربع ٖٓداة الدراسة من)تكونت أو  ,ادلنهج الوصفي ادلسحي الدراسة, استخدمت وسنوات اخلربة

ن درجة الدراسة أظهرت نتائج , أمت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ( معلماً ٓ٘٘), طبقت على عينة مكونةرلاالت

, كما أظهرت ة نظر ادلعلمُت جاء بدرجة متوسطةادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة التغيَت من وجهشلارسة مديري 

وادلؤهل  ( تعزى ألثر متغَت) التخصص,α ≤٘,ٓالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

ادلدارس مديري  قًتحة لتطوير قيادة التغيَت لدىدلبرز السبل اأن أ خلربة(, كما أظهرت نتائج الدراسةالعلمي, وسنوات ا

ا نشر ثقافة ادلدرسة وتوضيحهو  ادلعلمُت بكل دقة حسب ختصصاهتم,هو حتديد مهام وأدوار  الثانوية يف زلافظة جرش

 للمعلمُت وخاصة ادلستجدين منهم.               

دارات ادلدرسية يف وزارة التغيَت من قبل اإل لى تبٍت قيادةبرزها: العمل عأوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أو 

 قيادة التغيَت لدى مديري ادلدارس.الًتبية والتعليم االردنية, ونشر ثقافة 

 , مديري ادلدارس الثانوية, قيادة التغيَت, سبل تطويرها.درجة شلارسة الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The extent of practising leadership of the change by secondary school principals in 

Jerash Governorate from the perspective of teachers and the ways to develop them 

This study aimed to determine the extent of practicing leadership of change by secondary school 

principals in Jerash Governorate from the perspective of teachers and the ways to develop them , and to 

know if there are statistically significant differences at the significance level (0, 5≥α)  between the 

averages of secondary school teachers ' responses to the extent of practising leadership of the change 

attributed to the following variables  (specialization, scientific qualification, years of experience). The 

study used a descriptive survey method. To achieve the objectives of this study, a questionnaire was 

applied consisting of (31) sentences distributed into four areas, applied to a sample of 550 teachers who 

were selected in a random stratified way. The results of the study showed that the degree of practising 

leadership of change by secondary school principals in Jerash Governorate from the perspective of 

teachers was medium. The results also showed that there were no statistically significant differences at 

the significance level (0, 5 ≥α), due to the variable effect of (specialization, scientific qualification, and 

years of experience). The results of the study also showed that the most important ways proposed for the 

development of leadership change among the principals of the secondary schools in Jerash Governorate is 

to accurately define the tasks and roles of teachers according to their specialities, and to spread the school 

culture and to explain it to teachers, especially those who are new. 

The study suggested Several recommendations, namely: Working to adopt the leadership of change by 

the school departments in the Jordanian Ministry of Education, and spreading the culture of leadership 

change among principals  

Keywords: extent of practice, high school principals, leadership change, ways to develop it. 
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 :  المقدمة
عالقات متوازنة بينه وبُت البيئة غلاد إختاذ القرارات و إعلى  منظمة هتدف إىل حتسُت قدراهتاجهود التغيَت  ؽلثل

وتعديل القيم  ستهدف تغيَت العقائد واإلجتاهاتتسًتاتيجية متطورة اعن طريق استخدام العلوم السلوكية, وهو ؽلثل 
واذلياكل التنظيمية لتتناسب مع احتياجات اجلديدة, وتستطيع التكيف مع التحديات اليت تفرضها التغيَتات اذلائلة يف 

 (. ٕٛٓٓ:ٙ٘البيئة اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية)القريويت,

إما  :ما يكون اذلدف منها تنتجها ادلنظمة غالباً اليت التغيَت  قيادة ( بأن عمليةٕٓٔٓ:ٖٙ٘يشَت العقيلي)و 
وإما تغيَت اضطراري تقوم به من أجل التكيف مع الظروف احمليطة هبا كأوضاع السوق أو القوانُت, وعلى  ادلؤسسةتطوير 

م ة سواء داخلية أالتكيف مع الظروف احمليط وذلا:تتمثل بأ للهدف من التغيَت رئيسيةهذا األساس فإن ثالثة جوانب 
هم أإىل أن  (Pattanaya Mishra,2009)وميشرا باتانايا . كذلك يشَتمعاً  اإلثنُترجية, وثانيها من إحداث التغيَت, أو خا

فرصة إظهار أقصى طاقة ؽللكوهنا على اإلنتاج والعمل على رفع قدرة  ادلؤسسةأهداف التغيَت يتمثل مبنح العاملُت يف 
 ادلنظمة وفاعليتها يف حتقيق األهداف ادلنشودة.

بعض  اخلد ذاتية مشاكلل فقد تكون على شك, نحو التغيير ادلؤسسةدفع  اخليةد أسبابناك ه تكونوقد 
 وجودل أو قد تتمث, األوضاع والظروف الخارجيةمواجهة التنظيم على  مقدرةفي ل تتمث أو ,الوحدات التنظيمية

 الداخلية تعمدل كهذه المشا أمامو, األخرى الوحداتالتنظيم وعدم تناسبها مع  بعض وحداتفي  خللضعف أو 
ويتم التغيير في العمليات واألنشطة واتخاذ , المشكالت سلوب مناسب لهذهكأالى إعادة التنظيم  القيادة ادلدرسية

كهم سلول تعدي خالل منأن يكون إعادة التنظيم في األفراد  ؽلكن كما ,والعالقات الشخصيةل القرارات واالتصا
عبد )الروح المعنوية لديهم اطلفاضو متعددةاألفراد في وظائف ل ودوران وتنق الغياب معدلالرتفاع  نظراً 

 ,ادلديرينوالموظفين واتجاهات العاملين ل: التنظيمية مثل التغيير في العوام يكونقد  وكذلك .(ٕٖ٘:ٕٓٓ,الباقي
لقيم وتغيير ا وزيادة مهارات العاملينل والتقنية اإلدارية وحجم ومتطلبات العمل, في العم ادلشاركةومتطلبات ا

 (.ٜٜ٘ٔ,ٚٗ٘العديلي, )والمواقف لدى العاملين

إنسان صاحل, وتساعده على النمو احلسن يف رتيع حداث التغيَت اإلغلايب يف تربية الناحجة تسهم يف إ قيادةفال
الية من جوانب شخصيته اجلسمية والعقلية والنفسية واإلجتماعية وفقاً لقدراته واستعدادته واجتاهاته. ويف ظل ادلتغَتات ادلتو 

جيدة,  القيادةا كانت َت, هذا إذأن تعد نفسيًا ذلذا التغي قيادة التغيَتومعرفية كان لزامًا على  تغَتات علمية وتكنولوجية
والتنسيق, حبيث تكون قادرة  ادلنظمةعمل للوصول إىل ما يصبو إليه الفرد من أهداف من خالل صلاحها يف التخطيط و ت

وألن التغيَت أمر حتمي  على إحداثه ودتلك مهارات التعامل مع متغَتات هذا العصر من أجل اإلصلاز العايل واألداء ادلتميز.
التغيَت, وهي اليت تسعى إىل نقل  قيادةالباحثون يف اآلونة األخَتة مبجال ي بادلستوى التعليمي, فقد اهتم قنرتل ال مفر منه

داع إبوقيادة تطوير,  وقيادةإصالح,  قيادةي مبعٌت أهنا أأفضل, التعليم أو مؤسسساته من حال إىل حال 
 (.ٕ٘ٓٓ:ٕٙ)العميان,وإبتكار



      د. منصور أحمد مقابلة                              درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش
 

 087   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 
 

يف رتيع رلاالت ادلرتكز الرئيس يف تطوير األفراد واجلماعات, والعامل احلاسم يف حتقيق التنمية  القيادةوتعد 
والًتبوية والتعليمية, حىت بات تشمل رلمل النظم يف البنيان اإلجتماعي, وما تتضمنه من عمليات  إلقتصاديةاحلياة ا
هداف أو فعاليات تصب يف اجتاه حتقيق األلى أنشطة والتنسيق والتوجيه والتقوًن وادلتابعة, سواء أكانت ع ادلنظمة

ادلنشودة, كما أن حياة اإلنسان حتولت من احلياة البسيطة إىل احلياة ادلعقدة, وذلك لتعدد اإلحتياجات شلا دفع اجملتمعات 
قيادة إىل وجود  إىل إغلاد نظام ينسق بُت مصاحل األفراد ويؤائم بُت االحتياجات, وما لديهم من موارد, شلا يطلب األمر

 . (ٕٕٔٓ:ٔلتحقيق األهداف)شقورة,تغيَت 

تُعّد ادلدرسة ادلؤسسة الًتبوية النظامية اليت أوجدها اجملتمع لتحقيق أهدافه, وهي وحدة إدارية أساسية يف النظام 
يها من تـفاعالت الًتبوي دتـثل ادلـستوى اإلجـرائي للعملية الًتبويـة, وتُعد قاعدة ذلذا النظـام. ويـنعكس ما يـجري ف

وشلارسـات إدارية على رتيع من فيها من معلمُت وإداريُت ومتعلمُت, وما ينشأ عن ذلك من مناخ تنظيمي يتحدد وفقاً 
هو  ادة ادلتبع من قبل القادة يف ادلؤسسة؛ فنمط القيالقياديةلطبيعة شلارسات القادة الًتبويُت من خالل تأثرهم بالنظريات 

 (. ٕٔٔٓ:ٖٕ)احلريري,األساس يف سَت أعماذلا

ادلدرسة الناجح هو الذي يعمل على تشجيع ادلعلمُت والعاملُت ألن يكونوا أعضاء منتجُت, سللصُت يف  قائدو 
هي من قوة ادلوظفُت يف القيادية غلب أن يدرك أن قوته  والقائدعملهم متطورين يف معلوماهتم, مستقلُت يف شخصياهتم, 

شراكهم يف صنع إه, وال ؽلكن أن يكون قوياً إال إذا احًتمهم واعًتف بكفاءاهتم وشاركهم رؤيا يف تطوير ادلدرسة, و مدرست
القرار حبيث تتسلسل عملية اختاذ القرار من أسفل اذلرم ادلتمثل يف العاملُت إىل القمة اذلرم ادلتمثلة يف الطاقم اإلداري وعلى 

 (.ٖٕٓٓ:ٛ,دروزةادلدرسة) قائد سهم أر 

ويفًتض يف كل عنصر  ,ادلدرسية غلب أن تكون ذلا أهدافها وتوجهاهتا اخلاصة الواضحة وادلميزة أيضاً  قيادةالو 
اإلدارة التعليمية إىل ادلنظومة الًتبوية أن يعرف اذلدف ادلراد والكبَت من العمل الذي يقوم به  قائدبتداء من أإداري فاعل 

 (.ٕ٘ٓٓ:ٓٙ)البكري,

 دقة, ويتطلب قيادات تربوية مدربةالتغيَت يف النظم الًتبوية أو يف أي رلاالهتا جهداً منظمًا وسلططًا له بيتطلب 
ومؤثرة, ألن الًتبية تعد يف مقدمة النظم اليت تساعد على تطوير اجملتمع وبناء اإلنسان, وتركز قيادة التغيَت يف جهودها 

اجلانبُت رئيسُت علا: اجلانب التنظيمي, واجلانب الثقايف واالنفعايل, وذلك  إلحداث التغيَت داخل ادلؤسسات الًتبوية, على
ادلؤسسي, وادلتضمنة إحداث التغيَتات يف البناء الرمسي  ادلنظمةا الرامية إىل إعادة بناء, وهيكلة همن خالل جهود

ة التعليمية, الذي يتضمن إحداث للمؤسسة التعليمية, أو من خالل جهودها الرامية إىل إعادة النسق الثقايف يف ادلؤسس
أساليب,  التغيَتات يف األنظمة ادلتصلة بالنماذج, والقيم, والدوافع, وادلهارات, والعالقات التنظيمية, شلا يؤدي إىل تعزيز

يف عملييت التعلم والتعليم داخل رها مباشرة يف إحداث فرق ملموس ووسائل جديدة للعمل اجلماعي التعاوين ينعكس أث
مباشرًا من القائد أو العاملُت معه, أو ادلعنيُت بالعملية الًتبوية, بقصد تعزيز  سة التعليمية, وهو ما يتطلب تدخالً ادلؤس

األفراد واجلماعات ضلوالتغيَت, ومساعدة العاملُت على مواصلة  زيادة ادلرونة, ودرجة التكيف لدىاجلانب اإلنفعايل, و 
 .(Fullan, 1998د تواجههم أثناء التطبيق)جهودهم التطويرية رغم الصعوبات اليت ق
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 وبالطرق القائمبالوضع  ؽلسألن التغيير , للتغيير يف ادلدرسة العاملُتمن  كثَت يرتاح الطبيعي أال ومن
الضروري  من ولذلك, من ػلب ادلفاجآت العاملُت منل وقلي, مفاجآتفيه ل فهو عمل األعما ألداءالمتعارف عليها 

ومن , ائتالف يقود التغيير لد من تشكيُب إذ ال, نفسه تلقاءوالتغيير ال يحدث من , للتغييرشعور بالحاجة  إغلاد
األفراد المؤمنين بالتغيير وضرورته والمستعدين  منيجري تشكيله  متجانسل هذه المهمة لفريق عم كلتو أنل األفض

) مهامهنجاز إلالتسهيالت المادية له  افةكوتقديم  الفريق معنويًا دارة العليا لهذاإلوهذا أمر يحتاج دعم ا, للقيام به
استثمار واستغالل ما هو جديد الناجح هو الذي يسعى جاهداً وبشكل مستمر إىل  القائد إن .(ٕٛٓٓ:ٜٖٖ,القريويتا

, وحىت يكون التحول والتغيَت دائماً ااإلغلابية احلديثة لصاحل مؤسسته والعاملُت فيها ومن حوذلادلستجدات والتطورات من 
د للبحث عن لألفضل, وحىت تنتقل ادلدرسة إىل الوضع األفضل, ومن اجلمود والرتابة إىل اإلصالح والتطوير, فال بُ 

إبداعية  مهنياً وأكادؽلياً, وتطوير العمل والنهوض به ػلتاج إىل طاقات لديه لتطوير أداء العاملُتاألساليب الداعمة واحملفزة 
 وادلفاهيم اجلديدة يف التعامل مع التحديات ادلفروضة. قادرة على توليد األفكار والتصورات

ىل درجة إد من التعرف بُ  د منها يف ادلؤسسات الًتبوية كان البُ  صبحت ضرورة حتمية الوألن قيادة التغيَت أ
  .تطويرها لشلارسة قيادة التغيَت لدى مديري ادلدارس الثانوية يف مدارس زلافظة جرش وسب

 اليت هدفت التعرف إىل (ٕٗٔٓ)الثبييت اسةر دكعلية قيادة التغيَت  ت على أالدراسامن  كدت العديدحيث أ
( بادلدارس الثانوية يف لبات البشرية, ادلتطلبات ادلادية, ادلتط)ادلتطلبات التنظيمية هأبعادمتطلبات قيادة التغيَت التنظيمي يف 

ىل درجت شلارسة مديري إهدفت التعرف اليت  (ٕٗٔٓودراسة الفضيلي)  زلافظة الطائف من وجهة نظر قادهتا ووكالئها,
( Thomson&Hall,2011ودراسة تومسون وهال) ,ادلدارس الثانوية يف دولة الكويت لقيادة التغيَت وعالقتها بفاعلية ادلدرسة

 .كدت أعلية قيادة التغيَت كأس للربط بُت مسات التغيَت وصفات القائداليت أ

 جاءت الدراسة لتلقي الضوء على درجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش على ماسبق اً وبناء
 وسبل تطويرها. لقيادة التغيَت

درجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة للدراسات ادلرتبطة مبوضوع  ويف ضوء ادلراجعة ادلتأنية
  حدثلال قدمألادلتعلقة مبوضوع الدراسة, ومت ترتيبها من االتغيَت وسبل تطويرها, عثر الباحث على بعض الدراسات 

 كالتايل:

داخل يالكامنة من وراء مقاومة التغَت  األسباب إىلهدفت التعرف بدراسة Edward,2007)  )إدواردقام 
يف تركز أن مقاومة التغيَت  أظهرت النتائج  ة ومرحلة التعليم الثانوي العام,ادلؤسسات التعليمية وخاصة ادلرحلة اإللزامي

غلب األحيان على ادلدخل السلوكي للفرد حيث يقاوم الفرد التغيَت إذا كان يتعارض مع قوة النفوذ والسلطة يف العمل أ
الفيديو كونفرانس  :لعليا , وأن التغيَت ػلتاج إىل أدوات وقنوات اتصال فاعلة ومتعددة مثلوخاصة مع ادلستويات الوظيفية ا

, والربيد  يول الدراسية هذا إىل جانب الفاكس, والتليفاكس والفاكسميلواستخدام خطوط التلفون داخل الفص
  .نًتنت(, وشبكات ادلعلومات) اإلااللكًتوين
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للكشف عن عناصر وتنمية ادلهارات القيادية هدفت  قيادة التغيَت :بعنوانبدراسة  (Cloud,2010قامت كلود)و 
, من خالل رتع الدراسات هج يف البحثنداة حتليل احملتوى كمأ, مت استخدام َت وأثرها يف ادلؤسسات التعليميةقيادة التغي

عدة نتائج من أعلها: أن عناصر قيادة ىل  إالسابقة ادلتعلقة مبوضوع الدراسة والعمل على حتليل نتائجها. توصلت الدراسة 
اكيد , والتعمال ادلناسبة يف الوقت ادلناسب, والقيام باألحتليل البيئة الداخلية واخلارجية, و توقع التغيَت التغيَت تتمحور يف)

مامهم أوإفساح اجملال وصت الباحثة بالعمل على تطوير وتعزيز قدرات ادلديرين القيادية أعلى سَت أجراءات ادلؤسسة(, 
 داء ادلؤسسة.أحداث تغيَت ينتج عنه حتسُت أللعمل على 

ط هدفت الكشف عن أعلية قيادة التغيَت كأساس للرب( Thomson&Hall,2011قام تومسون وهال)ويف دراسة 
يَت ن قيادة التغأساسية , أظهرت نتائج الدراسة تطبيق الدراسة يف  مدرسة هويل األ, مت بُت مسات التغيَت وصفات القائد

ىل تغيَت مستمر ومتتاب , ثانيها, احلاجة حباجة إ إبداعياً  وذلا أن ادلدرسة دتثل رلاالً أ :أربعة عناصريف ادلدرسة تقوم على 
د أن يتمركز حول ادلتعلم, ورابعها يتمثل بكون بُ  ي قرار ؽلكن اختاذه ال, أن أادلعرفة ادلهنية, وثالثهماىل استمرار بناء إ

 تتحكم بعمليات التطوير والتغيَت. ادلدرسة عائلة واحدة

هدفت إىل حتديد احلاجة   Altunay,Arli&Yalcinkaya,2012 ))ويف دراسة قام هبا ألتوناي ورايل ويالشنكايا
ادلدارس يف أثناء عملية التغيَت, من خالل  والكشف عن جتارب مديري ,ارس االبتدائية يف ادلدن الًتكيةللتغيَت يف ادلد

ًتكية , ومت يف ادلدارس ال للتغيَتبار شلارسات إدارة اجلودة, كما هدفت إىل إعطاء اقًتاح إلظلوذج فعال األخذ بعُت االعت
ربع أ, و ارس حصبت على جائزة إدارة اجلودةداة جلمع البيانات, تكونت عينة الدراسة من أربع مداستخدام ادلقابالت كأ

-ٜٕٓٓ)مل حتصل على جائزة إدارة اجلودة, خالل العام الدرسي وأربع مدارس مدارس مل حتصل على جائزة إدارة اجلودة,
 كثر نشاطاً لت على جائزة إدارة اجلودة كانت أن ادلدارس اليت حصأبينت نتائج الدراسة  ,َت(, يف زلافظات غزمٕٓٔٓ

ؤون للتغيَت يف الوقت , وكانوا يلجا يشكلون فرق عمل إلدارة التغيَتن مديري ادلدارس فيها كانو أ, و وفعالية يف إدارة التغيَت
, يتضمن , مت اقًتاح أظلوذج  فعال إلدارة التغيَتَت, وبناء على ذلكادلناسب, ويوفرون ادلعدات واإلجراءات الالزمة ذلذا التغي

م دورات للمعلمُت وللمديرين أيضاً, ليكتسبوا مهارات ومعارف , وتنظيشطة اإلدارية خالل عملية التغيَترلموعة من األن
 دارة التغيَت .زمة إلأل

هدفت إىل تعرف العالقة بُت درجة شلارسة مديري ادلدارس االبتدائية يف دولة  ( بدراسةٕٕٔٓ)قام الشريفي
ومعلمة مت  (, معلماً ٖٛٚ)التنظيمي للمعلمُت من وجهة نظرهم, تكونت عينة منالكويت لقيادة التغيَت ودرجة االلتزام 

وأظهرت نتائج أن درجة  اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية, ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام االستبانة,
ن أشلارسة مديري ادلدارس االبتدائية يف دولة الكويت لقيادة التغيَت من وجهة نظر ادلعلمُت كانت متوسطة بشكل عام و 

وأن هناك عالقة موجبة , متوسطاً  مي ادلدارس االبتدائية يف دولة الكويت من وجهة نظرهم كاندرجة االلتزام التنظيمي دلعل
شلارسة مديري ادلدارس االبتدائية يف دولة الكويت لقيادة التغيَت ( بُت  درجة ٔٓ.ٓتوى)ذات داللة إحصائية عند مس

( بُت رتيع رلاالت ٔٓ.ٓحصائية عند مستوى)ودرجة االلتزام التنظيمي للمعلمُت ووجود عالقات إغلابية ذات داللة إ
 قيادة التغيَت, وااللتزام التنظيمي للمعلمُت.
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شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف دولة  درجةإىل التعرف على هدفت  (ٕٗٔٓويف دراسة قام هبا الفضيلي) 
اخلربة(. تكونت عينة الدراسة  , سنواتميهل العلؤ ادل, اجلنسها بفاعلية ادلدرسة, ومعرفة أثر)لتغيَت وعالقتالكويت لقيادة ا

مت استخدام االستبانة , ولتحقيق أهداف الدراسة ,هم بالطريقة العنقودية العشوائيةومعلمة مت اختيار  ( معلماً ٕٖٓٔ)من
دلعلمُت مرتفعة يف رتيع من وجهة نظر ادلدارس الثانوية لقيادة التغيَت ن درجة شلارسة مديري اأأظهرت نتائج الدراسة 

بداع االداري جاء بدرجة متوسطة, وجود فروق ذات داللة إحصائية  تعزى دلتغَت اجلنس يف اجملاالت باستثناء رلال اإل
دارية بُت ات اإلووجود فروق تعزى دلتغَت سنوات اخلربة يف رلال العملي ,لية واحملاكاة تعزى لصاحل الذكوررلايل الرؤية ادلستقب

سنوات( ولصاحل اخلربة  ٓٔسنوات( وفئات اخلربة الطويلة )أكثر من  ٓٔأقل من  إىل ٘ فئات اخلربة ادلتوسطة )من 
و سنوات اخلربة, كما أظهرت النتائج أن درجة ائية تعزى دلتغَت ادلؤهل العلمي أعدم وجود فروق ذات داللة إحص,الطويلة 

بُت رلاالت قيادة  ابية دالة احصائياً وجود عالقة إغلو فاعلية ادلدرسة يف دولة الكويت من وجهة نظر ادلعلمُت مرتفعة, 
 التغيَت لدى مديري ادلدارس الثانوية يف دولة الكويت ورلاالت فاعلية ادلدرسة.

)ادلتطلبات هبعادلبات قيادة التغيَت التنظيمي يف أىل متطإ( بدراسة هدفت التعرف ٕٗٔٓ)قام الثبييتكما 
, ائف من وجهة نظر قادهتا ووكالئهابادلدارس الثانوية يف زلافظة الط( لبات البشرية, ادلتطلبات ادلادية, ادلتطالتنظيمية

والكشف عن الفروق االحصائية بُت متوسطات استجابات قادة ووكالء ادلدارس الثانوية يف زلافظة الطائف حول 
دة ادلدرسية(, سنوات اخلربة يف القيا ,دارسهم تعزى الختالف متغَتات)طبيعة العملمتطلبات قيدة التغيَت التنظيمي مب

, تكونت عينة الدراسة من اف الدراسة مت استخدام االستبانةهدادلنهج الوصفي ادلسحي, ولتحقيق أاستخدم الباحث و 
ن وأظهرت نتائج الدراسة أ ,ووكيالً  قائداً  (ٖٗٔغ عددهم )بالرتيع قادة ووكالء ادلدارس الثانوية يف زلافظة الطائف وال

عدم وجود و , يف ادلدارس الثانوية مبحافظة الطائف جاءت بدرجة أعلية عالية جداً  رتاالً أيمي تطلبات قيادة التغييَت التنظم
حول بُت متوسطات استجابات قادة ووكالء ادلدارس الثانوية  (٘ٓ.ٓفروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)

ادلتطلبات البشرية, ادلتطلبات ادلادية( واليت تعزى عاد الثالثة)ادلتطلبات التنظيمية, بواأل رتاالً أمتطلبات قيادة التغيَت 
                                                                              .(القيادة ادلدرسيةسنوات اخلربة يف  ,ي)طبيعة العملالختالف متغَت 

, ومعرفة ات الًتبوية لقيادة التغيَتلقياد( دراسة هدفت إىل حتديد درجة شلارسة إ٘ٔٓوالزكي) ,جرى العتييبوأ
تطوير  هداف الدراسة متولتحقيق أادلنهج الوصفي,   استخدام متو  ,أبرز معوقات قيادة التغيَت من وجهة نظر أفراد الدراسة

بادلنطقة الشرقية ن درجة شلارسة القيادات الًتبوية يف إداريت الًتبية والتعليم للبنُت والبنات أتوصلت الدراسة إىل و  ,استبانة
وجود فروق ذات داللة احصائية بُت استجابات أفراد الدراسة حول درجة و , لقيادة التغيَت جاءت بدرجة متوسطة عموماً 

أو متغَت ادلركز الوظيفي, أو متغَت سنوات اخلربة, ووجود  و بنات( ,)بنُتالتغيَت تعود دلتغَت نوع اإلدارةيادة وجود معوقات ق
(  ٘أكثر من) على دلتغَت عدد الدرورات التدريبية لصاحل احلاصلُت ارسة معوقات قيادة التغيَت تبعاً فروق حول درجة شل

 .دورات تدريبية
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 :ات السابقة وموقع الدراسة الحالية ملخص الدراس   
البحوث ن هناك تنوع يف ادلنهجية العلمية بُت أجنبية دراسات السابقه العربية منها واإلمن خالل عرض اليتضح   

يتفق مع الدراسة احلالية اليت  , وهو ماى استخدام االستبانة كأداة حبثيةالكمية والنوعية, حيث تركزت البحوث الكمية عل
 ,سلوب ادلالحظةأسلوب النظري التحليلي, و ت استخدمت األايف بناء االستبانة, وذتة دراس السابقة أفادت من الدراسات

علية ساس ادلعريف ألمت هذه الدراسة األالتغيَت ,كما قد لقيادةلقيادية الالزمة للمدراء شلا ساعد على حتديد ادلمارسات ا
 .حداث التغيَت ادلطلوب يف ادلدارس الثانويةأل قيادة التغيَت, ودرجة شلارسة ادلدراء ذلا

ادلدارس  , فمنها ما هدف إىل قيادة التغيَت يف تناولت أهداف متنوعةهنا كما يتضح من الدراسات السابقة أ
اي ألتونودراسة  ,(Thomson&Hall, 2011وهال) نتومسو  ودراسة ,(ٕ٘ٔٓ)الزكيالعتييب و و  ,(ٕٗٔٓ)كدراسة الثبييت

 (Altunay,Arli&Yalcinkaya ,2012) ويالشنكايا اوارلي 
( ٕٕٔٓ)وفاعلية ادلدرسة كدراسة الشريفي لتزام التنظيمية العالقة بُت قيادة التغيَت واإلىل معرفإهدف  ومنها ما

 . (ٕٗٔٓالفضيلي) ودراسة 

ىل معرفة درجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة إ احلالية يف حُت هدفت هذه الدراسة
 التغيَت من وجهة نظر ادلعلمُت وسبل تطويرها.

( وبُت حد ٕٗٔٓكدراسة الثبييت )  (ٖٗٔيتجاوز) بُت حد أدىن مل وقد تباينت أعداد افراد عينة الدراسة ما
 .معلماً  ( ٓ٘٘(, يف حُت أن عدد أفراد عينة الدراسة احلالية بلغ)ٕٗٔٓ( كدراسة الفضيلي) ٕٖٓٔعلى)أ

( ودراسة العتييب, ٕٗٔٓ)دراسة الثبييتك كأدوات للدراسة,  انةاستخدمت معظم الدراسات السابقة االستبوقد 
منها  غَت أن بعضاً  ,( ٕٗٔٓودراسة الفضيلي) (, ٕٕٔٓ(, ودراسة الشريفي )ٖٕٔٓ( ودراسة العولة)ٕ٘ٔٓ)والزكي

ام ( مت استخدAltunay,Arli&Yalcinkaya,2012ويالشنكايا) واريلكدراسة ألتوناي  كأداة للدراسة, ,استخدم ادلقابلة
داة ( اليت استخدامت أCloud,2010)دراسة كلودمنها استخدم حتليل احملتوى ك وبعضاً  ,داة جلمع البياناتادلقابالت كأ

 .هج يف البحثنحتليل احملتوى كم

درجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش  وهو مت تناولهؽليز هذه الدراسة فهو ادلوضوع الذي  ما ماأ
ا تتميز يف تناوذلا جملتمع الدراسة وهم معلمي ادلدارس الثانوية يف لقيادة التغيَت من وجهة نظر ادلعلمُت وسبل تطويرها. كم

                                                           .ن الدراسة احلالية تقدم أداة قياس زلدثة ومطورة  يستفيد منها الباحثُت هبذا ادليدانباإلضافة إىل أ .زلافظة جرش

 :  مشكلة الدراسة
إلجتاهات, نتيجة عصرنة العامل صادر متعددة يف كافة اجملاالت وابالعلم وادلعرفة من م جيف عصر يض نعيش

 على قادر قائدحباجة إىل  بلعلى ذلك مل يعد مدير ادلدرسة التقليدي هو العنصر الفعال يف مدرسته,  ءاً وعودلته, وبنا
 أداء العاملُت مهنياً  يفشكاله اإلغلابية من أجل إحداث التغيَت والتطوير أمع البيئة ومستجدات العصر بكافة التكيف 
 .ادلعلمُت والطالب ورقي ادلدرسة وتطورهاأداء شلا ينعكس بشكله اإلغلايب على جودة , وأكادؽلياً 
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 اجلهد قياده تعٍت التغيَت فقيادة ادلختلفة بأبعادها اإلداريّة, التنمية عملية جوهر التغيَت قيادة على ادلقدرة تُعد   
 البشرية, للموارد السليم العلمي التوظيف خالل من للتغيَت, ادلنشودة األهداف حتقيق إىل للوصول وادلنظم؛ ادلخطط

 توافر التغيَت قياده تتطلب كما )ٙ ,ٕٕٔٓ,والشوابكه السعود,)الّتعليمّية للمؤسسة ادلتاحة والفنية ادلادية واإلمكانات
 التغيَت امتالك إلحداث تسعى قيادة إىل التحول على قادرة جاّدة إدارة  :أبرزها ومن عليها, القائمُت لدى عدة خصائص

 إلحداثه, فاعلة اسًتاتيجيات ووضع للتغيَت, ادلالئم ادلناخ توفَت على وادلقدرة واالبتكار, واإلبداع ادلبادأة على ادلقدرة
 واستيعاب ادلتالحقة, ادلستجدات مواجهة على قادرة لتكون وأدائها؛ ادلؤّسسة مبقدرة االرتقاء ومتابعتها, وتطبيقها

 .(ٖٕٓٓ,ٚٛالدين بإغلايب)عماد معها والتعامل متطلباهتا,

 العام الشكل وتغَت القوانيُت, وتغَت ادلنظمة, أهداف بتغَت : التغَت إحداث إىل تؤدي اليت األسباب تتمثلو  
 التجديد يف والنقص القرار, اختاذ يف خلل وحدوث للعاملُت, ادلعنوية الروح وخفض التكنولوجي, والتطور للمنظمة,
العديد من  تشار حيث أ (ٕٓٔٓ,ٖٗ٘العقيلي,) الوظيفة رلاالت يف والفشل االتصال, ضعف إىل باإلضافة واإلبتكار

بُت  دالة احصائياً ابية إغلاىل وجود عالقة  ( اليت أشارتٕٗٔٓالفضيلي)  كدراسة قيادة التغيَتالدراسات اىل أعلية 
وسعيها اجلاد إىل إحداث  رلاالت قيادة التغيَت لدى مديري ادلدارس الثانوية يف دولة الكويت ورلاالت فاعلية ادلدرسة,

التغَت لدى ادلدراء وادلعلمُت وتغيَت أساليبهم التقليدية ادلقيدة للتطور واإلصلاز, والتوجه ضلو التطور والرقي واإلبداع, شلا 
يف زلافظة مديري ادلدارس الثانوية  درجة شلارسةعن جاءت هذه الدراسة للكشف  ى جودة أداء العاملُت مهنياً,ينعكس عل

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:   . وحتديداً وسبل تطويرهار ادلعلمُت من وجهة نظ لقيادة التغيَت جرش

 من وجهة نظر ادلعلمُت؟التغيَت  لقيادة زلافظة جرش الثانوية يف دارسادلمديري ما درجة شلارسة  .ٔ
شلارسة مديري ادلدارس درجة  حول (α ≤٘,ٓ)داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذات  .ٕ

, وادلؤهل العلمي, التخصصادلتغَتات: ) وفقاً  من وجهة نظر ادلعلمُت التغيَت لقيادة الثانوية يف زلافظة جرش
 وسنوات اخلربة( ؟ 

 التغيَت لدى مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش من وجهة نظر ادلعلمُت؟ قيادةما السبل ادلقًتحة لتطوير  .ٖ

 : أهداف الدراسة 
 .التغيَت من وجهة نظر ادلعلمُت لقيادةزلافظة جرش مديري ادلدارس الثانوية يف ىل درجة شلارسة التعرف إ   -

درجة شلارسة مديري لالتعرف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة    -
 دلتغَتات الدراسة. وفقاً  من وجهة نظر ادلعلمُتلقيادة التغيَت ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش 

زلافظة جرش من وجهة نظر يف مديري ادلدارس الثانوية التغيَت لدى  قيادة تطويرتسهم يف التوصل دلقًتحات    -
 ادلعلمُت.
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 :  أهمية الدراسة

اليت على حسب علم الباحث الدراسات العربية  وائلأ راسة أعليتها كوهنا منتستمّد الدّ :  همية النظريةاأل
من وجهة نظر ادلعلمُت, كما تكمن التغيَت  قيادةل زلافظة جرش يفمديري ادلدارس الثانوية  درجة شلارسة تناولت موضوع

علية من أ تهاعليكما تكمن أ, فيما ستقدمة من مقًتحات تطويرية لقيادة التغيَت يف ادلؤسسات الًتبويةأعلية هذه الدراسة 
 عن ادلتطلبت هنا تقدم تصوراً , كما أيف عصرنا احلاضر ادلدارس الثانوية دلواجهة التحديات ادلتسارعة يف َتللتغياحلاجة 

 .يف ادلؤسسات الًتبوية ساسية للتغيَتاأل

يتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة للمختصُت يف وزارة الًتبية والتعليم تصورًا واضحًا عن  األهمية التطبيقية:
وضع سبل يف ادلدارس الثانوية مبحافظة جرش, كما يتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسة يف  قيادة التغيَت شلارسة درجة

التغيَت يف من قبل ادلدراء وادلعلمُت يف تلك ادلدارس, باإلضافة إىل تشجيع ادلدراء على تطبيق  قيادةلتفعيل وتطوير  مقًتحة
ىل استفادت باإلضافة إبشكلها السليم وعدم التأثر بأي معيقات قد تعرقل سَت عملهم وتطورهم ادلهٍت.  قيادة التغيَت

  قيادة التغيَت.عن الدراسة كمرجع رئيس  هذهادلكتبات العربية من نتائج 

 حيث تبنت هذه الدراسة ادلصطلحات اآلتية:  مصطلحات البحث:

: هي الدرجة الكلية ادلتحصل عليها من استجابات أفراد عينة الدراسة على استبانة درجة شلارسة مديري درجة الممارسة
 .تطويرهاادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة التغيَت وسبل 

َت , من خالل التوظيف ىل حتقيق األهداف ادلنشودة للتغي, وادلنظم للوصول إهي قيادة اجلهد ادلخطط :قيادة التغيير
 وتعرف (.ٕٗٓٓ,لفنية ادلتاحه للمؤسسة التعليميه)عماد الدينمكانات ادلادية والمي السليم للموارد البشرية, واألالع

حداث التغيَت ادلطلوب يف ادلؤسسة قناعهم  من أجل أيف العاملُت ال قوم هبا القائد للتأثَتيات اليت يرلموعة السلوك :جرائياً إ
 الًتبوية.

ظمتها وقوانينها, وهي مرحلة نردنية وختضع ألهي الوحدات التعليمية التابعة لوزارة الًتبية والتعليم األالمدارس الثانوية: 
 ين ثانوي, وقد تضم بعض الصفوف اإلبتدائية احياناً.ول ثانوي والثاالتعليم االساسي وتضم الصفُت األ يت بعد مرحلةتأ

درجة شلارسة  لتطوير من قبل أفراد عينة الدراسة احلصول عليها راء ووجهات النظر اليت يتمهي رلموعة اآل :سبل التطوير
من خالل السؤال  داة الدراسةوذلك من خالل االستجابة على أ ,َتمديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة التغي

 ادلفتوح.

 : محددات الدراسة

درجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة  على احلالية اقتصرت الدراسة :المحددات الموضوعية
التغيَت, وتشجيع االبتكار  لقيادة بالثقافة التنظيمية الداعمة )ادلتمثلةها, و من وجهة نظر ادلعلمُت وسبل تطوير  التغيَت

قتصرت هذه الدراسة على كما ا.(ادلشًتكة هداف ادلدرسةأل, الرؤية ادلستقبلية للمدرسة, صياغة ا بداع لدى العاملُتواإل
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ادلدارس الثانوية يف زلافظة على درجة شلارسة مديري   ( التخصص, وادلؤهل العلمي, وسنوات اخلربة ثر متغَت) أدراسة 
                  .من وجهة نظر ادلعلمُت وسبل تطويرها جرش لقيادة التغيَت

زلافظة جرش يف ادلملكة األردنية اذلامشية للعام  مدارس على ادلعلمُت يف الدراسة: اقتصرت هذه ةالبشري اتلمحددا
 (ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدرسي)

زلافظة جرش يف ادلملكة األردنية اذلامشية يف  احلكومية الثانوية دارسادل: اقتصرت هذه الدراسة على لمحددات المكانيةا 
 (ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ)للعام الدرسي

 م(ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓمت تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراسي ) :لمحددات الزمانيةا

التغيَت قيادة داة واقتصرت هذه الدراسة على إجابة ادلعلمُت على فقرات استبانة حيث حددت األ: المحددات المقاسية
يف االستبانة  رفاق سؤال مفتوحأكم مت ( فقرة, وما تتمتعة بة من خصائص سيكومًتية من صدق وثبات.ٖٓادلكونة من)

 حول سبل تطوير قيادة التغيَت.

 : الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة: 
 . ادلسحياستخدم ألغراض الدراسة ادلنهج الوصفي  

 مجتمع الدراسة:
( ٕٓٓ٘ٚ)افظة جرش, البالغ عددهم اإلرتايلتكُون رلتمع الدراسة من رتيع ادلعلمُت يف ادلدراس الثانوية احلكومية يف زل 

 . ردنيةائيات وزارة الًتبية والتعليم األحصإوفق  (ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓمعلماً, للعام الدراسي)

 الدراسة عينة

ع الدراسة معلماً, مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية, إذ مت اختيار عينة شلثلة جملتم (ٓ٘٘)تكَونت عينة الدراسة من
( يوضح توزيع أفراد عينة ٔواجلدول ) ( استبانة من االستبانات اليت قام الباحث بتوزيعها.ٙٛٗ)%(, وقد اسًتجع٘بنسبة)

 الدراسة. 
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 توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة( 0الجدول )
 النسبة التكرار الفئات متغيرات الدراسة

 التخصص
 % ٛ٘ ٕٕٛ ختصصات إنسانية
 % ٕٗ ٕٗٓ ختصصات علمية

 الخبرة
 % ٛ.ٕٚ ٖ٘ٔ ٔ-سنوات  ٘قل من أ

 %  ٖٚ ٓٛٔ سنوات  ٓٔ - ٘
 % ٖ٘ .ٕ ٔٚٔ سنوات ٓٔأكثر من 

 المؤهل العلمي
 % ٚٔ .ٖ ٗٛ بكالوريوسقل من أ

 % ٜ٘.٘ ٜٕٛ بكالوريوس
 % ٖٕ.ٖ ٖٔٔ دراسات عليا

 % ٓٓٔ ٙٛٗ اجملموع 

 :أداة الدراسة
هداف الدراسة قام الباحث مبراجعة األدب النظري السابق واستعراض الدراسات السابقه, حيث مت لتحقيق أ

 :فراد العينة مكونة من جزئُتتطوير استبانه جلمع البيانات من أ

استبانة دلعرفة درجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة التغيَت من وجهة نظر  األول: زءاجل 
حيث استفاد الباحث يف هذا اجلزء من بعض الدراسات  رلاالت. أربعفقرة موزعة على  (ٖٓ)منادلعلمُت, مكونة 

حذف بعض فقراهتا بعد  من احملِكمون به أوصى ما وفقْ  حتكيمها بعد االستبانة على التعديالت إجراء مت وقد السابقه,
السبل  راء ادلعلمُت حولزء الثاين: سؤال مفتوح إلستطالع آخر وصياغتها لتغطية رلاالت الدراسة واجلوتعديل البعض اآل

 .مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة التغيَتادلقًتحة لتطوير 

 : صدق أداة الدراسة
من احملكمُت من ذوي اخلربة واالختصاص من  عددمت َعرُضها على  داة الدرسةألتأكد من الصدق الظاهري لل

( زلكمًا من أعضاء هيئة التدريس ومت األخذ برأيهم ٜٔ)والسعودية, إذ بلغ عددهم األساتذة يف اجلامعات األردنية
الفقرات للمجال الذي تندرج حتته, ووضوح ومالحظاهتم حول مالءمة فقرات االستبانة من حيث:) مدى مناسبة 

وقد مت إجراء التعديالت على االستبانة بعد حتكيمها وفْق ما أوصى به  (الفقرات, ومدى دقة وسالمة الصياغة اللغوية
ومت األخذ مبالحظاهتم مبا يسهم يف  احملِكمون من حيث حذف بعض الفقرات, أو اإلبعاد, أو الدمج, أو إعادة الصياغة,

بصورهتا  وبلغ رلموع فقرات االستبانة %( من توصيات احملكمُت,  ٘ٛ)ف الدراسة واعتمد الباحث مانسبتةق اهداحتقي
 كما قام الباحث بتحكيم السؤال ادلفتوح ادلرفق مع اإلستبانه.  ( فقرة.ٖٓ)بعد التحكيم النهائية
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 :  ثبات أداة الدراسة
من خارج عينة الدراسة, ومن  ( معلماً ٕٓ)استطالعيه مكونة منقها على عينة للتحقق من ثبات األداة مت تطبي

 – Test)مث إعادة تطبيقها بعد  فاصل زمٍت مدته أسبوعان على نفس العينة بطريقة االختبار وإعداد االختبار 
Retest)   ساب مت ح يف ادلرتُت, كمااهتم على ادلقياس ككل واجملاالت كما مت حساب معامل ارتباط بَتسون بُت تقدير

 (:ٕكما يبينه اجلدول)معامل ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا للمقياس واجملاالت  

 (: 2)الجدول

 .التغيير ونباخ ألفا( لكل مجال من مجاالت قيادةتساق الداخلي )كر عادة )بيرسون( ومعامالت ثبات اإلمعامالت ثبات اإل

 رقم
 المجال

 عدد الفقرات المجال
 معامالت ثبات

 عادة )بيرسون(اإل

 معامالت ثبات
االتساق الداخلي )كرونباخ 

 ألفا(
 ٔٛ.ٓ ٘ٚ.ٓ ٚ الرؤية ادلستقبلية للمدرسة ٔ
 ٗٛ.ٓ ٔٛ.ٓ ٜ صياغة األهداف ادلؤسسة ٕ
 ٔٛ.ٓ ٙٚ.ٓ ٙ الثقافة التنظيمية الداعمة إلحداث للتغَت ٖ
 ٓٛ.ٓ ٗٚ.ٓ ٛ تشجيع االبتكار واإلبداع لدى ادلعلمُت ٗ

 ٕٜ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٓ ككلقيادة التغيَت  

أن أداة البحث تتسم بدرجة عالية من اإلتساق الداخلي وادلوثوقية, حبيث ؽلكن اإلعتماد  (ٕمن اجلدول ) يتبُت
 عليها لقياس ما صُممت من أجله.

 :  معيار تصحيح األداة
( أمام كل فقرة لبيان ادلستجيب اشارة )( فقرة, حبيث يضع ٜٕ)داة الدراسة بصورهتا النهائيه منتكونت أ

 ( اخلماسي, وهي كبَتة جداً Likert)لتدرج ليكرت مدى تطابق ما يرد يف الفقرة مع مايناسبه ومدى قناعته اخلطية, وفقاً 
( درجتان, وقليله جداً 2)( درجات, وقليله وتأخذ3)( درجات, ومتوسطه وتأخذ4)( درجات, وكبَتة وتأخذ5)وتأخذ
ة يف جامعة الَتموك ( درجة واحدة. وقد مت تصنيف ادلتوسطات احلسابيه لتحديد درجة تطبيق احلوكمة اإلداري1)وتأخذ

 يت:على النحو اآل
 قليلة جداً   0.81 - 0.11من 

 قليلة  2.6 -0.80من 

 متوسطة   3.4 -2.60من

 كبيرة   4.2 -3.40من

 كبيرة جداً    5 -4.20من
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 استخدام ادلعادلة التالية:وقد مت احتساب ادلقياس من خالل 

 (٘(/ عدد الفئات ادلطلوبة )ٔاحلد األدىن للمقياس ) -( ٘احلد األعلى للمقياس )

٘-ٔ  ٘  / =ٓ.ٛٓ 

 إىل هناية كل فئة.  (ٓٛ.ٓ(ومن مث إضافة اجلواب 

 :  متغيرات البحث

 ت المستقلة:المتغيرا

 ( علمية -انسانية   -)ن: وله مستويا التخصص 

 سنوات(ٓٔأكثر من  -سنوات   ٓٔ-٘من  -سنوات   ٘أقل من  -: )وسنوات اخلربة

 )أقل من بكالوريوس, بكالوريوس , دراسات عليا( ادلؤهل العلمي:

من وجهة نظر ادلعلمُت وسبل  التغيَت قيادةمديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش ل  درجة شلارسة التابعة: المتغيرات
 تطويرها.

 :  إجراءات تنفيذ الدراسة
دب النظري والدراسات السابقه, واعتمد على األدب النظري والدراسات السابقة يف أعداد راجع الباحث األ  -

تطبيقها على عينة استطالعية  كد من صدقها وثباهتا من خاللومن مث التأ .ة بصورهتا األوليةأداة الدراس
 رائهم ومالحظاهتم.خذ بآألىل صدق احملكمُت واباإلضافة إ

, ومن مث التأكد من صدقه وثباته من خالل صدق ؤال ادلفتوح ادلرفق يف االستبانهقام الباحث بإعداد الس  -
الستجابات ودمج ادلتشابه منها وعمل تكرارات ومن مث قام بتحليل ا احملكمُت واألخذ بآرائهم ومالحظاهتم.

 . ذلاونسب مئوية 

وائية من خارج نطاق عينة خالل تطبيقها على عينة عشقام الباحث بالتأكد من ثبات أداة الدراسة من   -
اق الداخلي, وبعد التحقق )كرونباخ الفا ( لالتسومن مث حساب معامل ( طالباً ٖٓ, مكونة من )الدراسة

دارس الثانوية يف زلافظة معلمي ادل, قام الباحث بتطبيقها على عينة من والتأكد من صدق أداة البحث وثباهتا
  جرش

جراء التحليالت االحصائية ادلناسبة ومن مث أ ,, وتفريغ البيانات حاسوبياً اة الدراسةدحث جبمع أقام البا  -
 .واستخراج النتائج ومناقشتها
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 :  المعالجات االحصائية
لدرجة شلارسة مديري ادلدارس جابة على السؤال األول مت استخدام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لإل -

 يف زلافظة جرش لقيادة التغيَت من وجهة نظر ادلعلمُت.الثانوية 
للكشف عن  لإلجابة عن السؤال الثاين مت استخدام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وحتليل التباين ادلتعدد -

 الفروق اليت تعزى دلتغَت)التخصص, وادلؤهل العلمي, وسنوات اخلربة.(
ىل فئات سة على السؤال ادلفتوح وتوزيعها إفراد عينة الدراالثالث مت رصد وحتليل استجابات أ ولإلجابة عن السؤال -

ومن مث استخراج التكرارات لتحديد استجاباهتم حول سبل تطوير مديري ادلدارس الثانوية لقيادة التغيَت من وجهة 
 نظر ادلعلمُت.

 :  نتائج الدراسة ومناقشتها
الذي نص على "ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة و األول ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟ التغيير من وجهة نظر المعلمين" لقيادةجرش 
ادلعيارية لدرجة شلارسة مديري ادلدارس لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات  

  , واجلداول التالية توضح ذلك: من وجهة نظر ادلعلمُت التغيَتقيادة لالثانوية يف زلافظة جرش 

من لقيادة التغيير ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش  لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (3)جدول
 مرتبة تنازلياً  لكل مجال وللمجاالت ككل وجهة نظر المعلمين

المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الممارسة

 كبَتة ٜٚ.ٓ ٚ٘.ٖ لتغيَتا لقيادة الثقافة التنظيمية الداعمة ٔ ٔ
 كبَتة ٜٚ.ٓ ٔ٘.ٖ واإلبداع لدى العاملُتتشجيع االبتكار  ٗ ٕ
 متوسطة ٘ٚ.ٓ ٖٖ.ٖ ادلستقبلية للمدرسة الرؤية ٖ ٖ
 ةمتوسط ٙٛ.ٓ ٔٔ.ٖ ادلشًتكة ةيهداف ادلدرساألصياغة  ٕ ٗ

 متوسطة ٖٛ.ٖ ككل  األداة                       

(, ٔٔ.ٖ-ٚ٘.ٖ)قد تراوحت بُت قيادة التغيَت ةدرجة شلارس( أن ادلتوسطات احلسابية جملاالت ٖ)يبُت اجلدولو        
يف ادلرتبة األوىل بأعلى  التغيَتلقيادة حيث جاء رلال الثقافة التنظيمية الداعمة  ,(ٙٛ.ٓ -ٜٚ.ٓمابُت) واضلرافات معيارية

واالبداع لدى تشجيع االبتكار رلال  تاله( وبدرجة كبَتة. ٜٚ.ٓ)بلغ ( واضلراف معياريٚ٘.ٖمتوسط حسايب بلغ )
الرؤية رلال  مث تاله. كبَتة( وبدرجة  ٜٚ.ٓ)( واضلراف معيارئ٘.ٖ)توسط حسايب بلغيف ادلرتبة الثانية مب العاملُت

 واخَتاً . شلارسة متوسطة( وبدرجة ٘ٚ.ٓ)( واضلراف معياريٖٕ.ٖ)توسط حسايب بلغيف ادلرتبة الثالثة مب ادلستقبلية للمدرسة
ضلراف ( وأٔ.ٖ)توسط حسايب بلغمب واالخَته يف ادلرتبة الرابعةصياغة األهداف ادلدرسية ادلشًتكة رلال  جاء

لقيادة ( وبدرجة متوسطة؛ ويستنج من ذلك أن درجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش ٙٛ.ٓ)معياري
مديري أن  اىل الباحث ذلك اويعزو , على األداة ككل من وجهة نظر ادلعلمُت جاءت بدرجة تقدير متوسطةالتغيَت 

 دارةالطرق التقليدية يف اإل يزالون يستخدمون وما لديهم ختوف من التغيَت يزال ال ادلدارس احلكومية يف زلافظة جرش
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 قلة إىل ذلك يعزوا الباحثكما , شراك ادلعلمُت يف اختاذ القرارالقائمة على ادلركزية وتطبيق األنظمة  والقوانُت وقلة إ
 على االبتكار للمعلمُت همىل قلة تشجيعإ, و الصالحيات ادلمنوحة للمدراء واليت حتول دون قيامهم بإحداث التغيَت

 يتم  دون الثقافة التنظيمية أن أحداث التغيَت يف ادلدرسة ال باإلضافة إىل  بداع حملدودية ادلوارد ادلادية يف ادلدرسة,واإل
 .لتحديد صلاح أو فشل عملية التغيَت اً مهم ألهنا عامالً  الداعمة للتغيَت

ن درجة شلارسة أ واليت أظهرت نتائجها (ٕ٘ٔٓ)ة مع نتيجة دراسة العتييب والزكيتتفق نتيجة هذه الدارس
, القيادات الًتبوية يف إداريت الًتبية والتعليم للبنُت والبنات بادلنطقة الشرقية لقيادة التغيَت جاءت بدرجة متوسطة عموماً 

يف دولة الكويت لقيادة التغيَت  بتدائيةأن درجة شلارسة مديري ادلدارس اإل ها( واليت أظهرت نتائجٜٕٔٓودراسة الشريفي)
 .من وجهة نظر ادلعلمُت كانت متوسطة بشكل عام

 ن متطلبات قيادة التغيَتواليت أظهرت نتائجها أ (ٕٗٔٓ)مع نتيجة دراسة الثبييت نتيجة هذه الدراسة ختتلف
( واليت ٕٗٔٓ)اسة الفضيليودر  ,أعلية عالية جداً  يف ادلدارس الثانوية مبحافظة الطائف جاءت بدرجة رتاالً أالتنظيمي 

 .من وجهة نظر ادلعلمُت مرتفعةدلدارس الثانوية لقيادة التغيَت ن درجة شلارسة مديري اأظهرت نتائجها أ
 كل مجالوقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات  

 :على النحو التالي، حيث كانت على حدة من مجاالت الدراسة
 المستقبلية للمدرسة المجال األول: الرؤية

,  احلسابية واالضلرافات ادلعيارية مت استخراج ادلتوسطات ,نة الدراسة على فقرات هذا اجملالفراد عيللكشف عن تقديرات أ
 .(ٗ)مبُت يف اجلدولكما هو 

لدرجة ممارسة مديري  )المعلمين(أفراد عينة الدراسةالمعيارية لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (4جدول)
مرتبة  وللمجال ككل المستقبلية للمدرسة على فقرات مجال الرؤيةالمدرس الثانوية في محافظة جرش لقيادة التغيير 

 تنازلياً:

المتوسط  الفقرة                                 الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

ٔ ٚ 
عتبار خطط ادلدرسة السابقة عند تطوير الربامج يأخذ بعُت اال

 ادلستقبيلية.
 كبَتة ٘ٛ.ٓ ٜٔ.ٖ

ٕ ٗ 
يعد قائد ادلدرسة خطط سنوية وفصلية تغطي رتيع أوجه نشاطات 

 ادلدرسة
 كبَتة ٕٛ.ٓ ٖٚ.ٖ

 كبَتة ٚٚ.ٓ ٔٙ.ٖ يراعي ادلرونة وادلوضوعية عند صياغة الرؤية ادلستقبلية للمدرسة ٙ ٖ

ٗ ٔ 
عن اإلمكانات ادلتوفرة يف ادلدرسة من أجل حتقيق يفصح قائد ادلدرسة 

 ٔٛ.ٓ ٗ٘.ٖ أهداف ادلدرسة
 كبَتة

 متوسطة ٗٚ.ٓ ٕٓ.ٖ على تبٍت رؤية ورسالة ادلدرسة. يشجع ادلعلمُت ٖ ٘
 متوسطة ٙٛ.ٓ ٛٛ.ٕ ويضع حلول مقًتحة دلواجتها حدوثها بادلشكالت قبل يتنبأ ٕ ٙ
 متوسطة ٔٛ.ٓ ٔٙ.ٕ مدرسةالرؤية ادلستقبلية لل بلورةيشرك ادلعلمُت يف  ٘ ٚ

 متوسطة ٘ٚ.ٓ ٖٖ.ٖ اجملال ككل



      د. منصور أحمد مقابلة                              درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش
 

 211   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 
 

قيادة للدرجة شلارسة مديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش  ( أن ادلتوسطات احلسابيةٗ)يظهر من جدول
, (ٔٙ.ٕ-ٜٔ.ٖ)تراوحت ما بُتقد " لفقرات اجملال األول " الرؤية ادلستقبلية للمدرسة التغيَت من وجهة نظر ادلعلمُت 

اعتماد ادلدراء على الرؤية  إىلويعزوا الباحث ذلك  ,متوسطةوبدرجة  تقدير للمجال ككل  (ٖٖ.ٖ)بلغ ومبتوسط حسايب
قلة  إىلكما قد يعود ذلك   ,ةمع ادلستجدات ادلستقبلي للمدرسة دون االهتمام بتحديثها مبا يتوائم ادلستقبلية ادلعدة مسبقاً 

 ,يف رلال صياغة الرؤية واالهداف نقص التدريببسبب  وضوح الرؤية ادلدرسية لدى ادلدراء وقلة معرفتهم يف إعدادها
تمييز بُت ن بعض ادلدراء ؼللطون الأ كما, الرؤيةب االهتمامدون  التقليدية وضع اخلطط السنويةب اكتفاءهمىل باإلضافة إ

 . الرؤية واالهداف والرسالة

يأخذ بعُت األعتبار خطط ادلدرسة السابقة عند تطوير الربامج "  واليت تنص على (ٚ)رقم حصلت الفقرةو   
ويعزى وبدرجة تقدير كبَتة  (٘ٛ.ٓ)ري مقداره( واضلراف معيأٜ.ٖ)رتبة األوىل مبتوسط حسايب مقداره" على ادلادلستقبلية

ع تطوير الربامج للعمل على تطويرها مبا يتوائم م القدؽلة اليت مت وضعها مسبقاً اخلطط بىل اهتمام قائد ادلدرسة  ذلك إ
,  ع ادلستجدات وادلتغَتات ادلدرسيةضافة مبا ينسجم مادلدرسية وقابليتها للتغيَت واإل ىل مرونة اخلططإضافة ادلستقبلية, باإل

لالستفادة منها كأساس للتخطيط للربامج ادلستقبلية  على اخلطط اليت مت وضعها مسبقاً ىل اعتماد ادلدراء إكما يعزى ذلك 
  لتطوير ادلدرسة. 

ادلرتبة األخَتة  يف" يشرك ادلعلمُت يف بلورة الرؤية ادلستقبلية للمدرسة واليت تنص على" (٘)رقم وجاءت الفقرة
قلة تشجيع إىل  تقدير متوسطة, وؽلكن تفسَت ذلكوبدرجة  .(ٔٛضلراف معياري)( وبإٔٙ.ٕ )مبتوسط حسايب مقداره

ادلدراء واليت  ىل مركزيةإو  للمدرسة, ادلستقلبية فرصة للمشاركة يف بلورة الرؤية عطاءهمإ قلة من خالل معلمُتللادلدراء 
خوفا من   تعكس دتسكهم أحيانًا بالدور التقليدي يف اإلدارة الذي يقوم على قلة إشراك ادلعلمُت يف االعمال ادلدرسية

 .هادعداإ قله وضوح الرؤية ادلستقبلية للمدرسة لدى ادلعلمُت وقلة خربهتم يف إىل, وقد يعود ذلك التغيَت  والتجديد

 المشتركة ةيهداف المدرسالمجال الثاني: صياغة اال

واالضلرافات مت استخراج ادلتوسطات احلسابية  ,نة الدراسة على فقرات هذا اجملالفراد عيأللكشف عن تقديرات 
 .(٘), كما هو مبُت يف اجلدولعياريةادل
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لدرجة ممارسة مديري المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة)المعلمين( ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 5جدول)
 وللمجال ككل صياغة االهداف المدرسية المشتركةعلى فقرات مجال المدرس الثانوية في محافظة جرش لقيادة التغيير 

 مرتبة تنازلياً:

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كبَتة ٜٚ.ٓ ٙٚ.ٖ .يضع قائد ادلدرسة أهداف واضحة وزلددة وقابلة للتحقيق ٗٔ ٔ
 كبَتة ٛٙ.ٓ ٔٙ.ٖ إلعداد خطة التغيَت للمدرسة إلصلاحها. كافياً   يعطي وقتاً  ٜ ٕ
 كبَتة ٖٙ.ٓ ٖٗ.ٖ يراعي ادلرونة واالستمرارية يف التخطيط ادلستند إلدارة التغيَت. ٕٔ ٖ
 متوسطة ٗٚ.ٓ ٖٓ.ٖ .الطلبة  دلشكالت وعالجية وقائية خطط يضع ٛ ٗ
 متوسطة ٚٚ.ٓ ٕٔ.ٖ بُت أهداف ادلدرسة وأهداف ادلعلمُت . يوائم ٖٔ ٘
 متوسطة ٙٛ.ٓ ٜٚ.ٕ ادلدرسة.يشرك مؤسسات اجملتمع احمللي يف وضع أهداف  ٘ٔ ٙ
 متوسطة ٚٛ.ٓ ٔٚ.ٕ يربط أهداف العاملُت بالبيئة احمللية للمدرسة. ٓٔ ٚ
 متوسطة ٔٛ.ٓ ٖٙ.ٕ يستفيد من نتائج البحوث والدراسات يف التخطيط للمستقبل . ٙٔ ٛ

شراك ادلعلمُت يف حتديد اسًتاتيجية العمل داخل إيعمل على  ٔٔ ٜ
 . ادلدرسة

 متوسطة ٓٛ.ٓ ٔٙ.ٕ

 متوسطة ٙٛ.ٓ ٔٔ.ٖ اجملال ككل

لدرجة شلارسة مديري ادلدرس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة  ( أن ادلتوسطات احلسابية ٘)يظهر من جدولو 
, ومبتوسط حسايب (ٔٙ.ٕ-ٙٚ.ٖ" تراوحت ما بُت)ة ادلشًتكة يصياغة االهداف ادلدرس لفقرات اجملال الثاين " التغيَت

ن صياغة االهداف ادلدرسية ادلشًتكة تسهم أىل إ وؽلكن تفسَت ذلك, )متوسطة( للمجال ككلشلارسة وبدرجة (ٔٔ.ٖ)بلغ
تعمل على نشر هنا أحداث التغيَت , كما حتقيقها إليف بناء ثقافة مدرسية مشًتكة  تشجع ادلعلمُت على التمسك هبا و 

حداث التغيَت دلدراء للمعلمُت لكسب ثقتهم على إشراك اإىل إ, كما ؽلكن تفسَت ذلك ثقافة التنظيمية الداعمة للتغيَتال
 هداف ادلدرسية.خالل حتقيق األمن 

" يضع قائد ادلدرسة أهداف واضحة وزلددة وقابلة للتحقيق"  واليت تنص على (ٗٔرقم) الفقرة جاءتحيث 
, وؽلكن تفسَت تقدير كبَتة وبدرجة (,ٜٚ.ٓ)( واضلراف معياري مقدارهٙٚ.ٖرتبة األوىل مبتوسط حسايب مقداره)على ادل
ؽلكن أن يعزو الباحث كما   ادلدرسة وتطويرتنفيذها لتحقيق النجاح  علىادلعلمُت  هداف تساعدأن وضوح األىل ذلك إ

وفق التغيَتات اليت يسعون ذلك إىل أن مدراء ادلدارس يسعون للتغَت على أرض الواقع ألهنم يضعون أهداف قابلة للتحقق 
 هداف للتحقيق دتكن ادلدراء من قياس النتائج ادلرجو للتغيَت.قابلية األ, كما أن ذلا

شراك ادلعلمُت يف وضع وحتديد اسًتاتيجية العمل يعمل على إ "واليت تنص على (ٔٔ)رقمبينما حصلت الفقرة 
تقدير  وبدرجة(. ٓٛ.ٓ( واضلراف معياري مقداره )ٔٙ.ٕ)تبة األخَتة مبتوسط حسايب مقداره" على ادلر  داخل ادلدرسة

رسة ألهنا حتتاج اىل خربة قائد ادلدرسة هو من يضع اسًتتيجات العمل داخل ادلد أنىل متوسطة, وؽلكن تفسَت ذلك إ
ث تكون واضحة جلميع ادلعلمُت من ىل قيام قائد ادلدرسة بتحديد اسًتتيجيات العمل حبيومعرفة, كما ؽلكن تفسَت ذلك إ

 .ولتحقيق التغيَت ادلطلوب وللجهد للوقت  جل تسهيل تنفيذها توفَتاً أ
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   التغييرقيادة الثقافة التنظيمية الداعمة لالمجال الثالث: 

احلسابية واالضلرافات  مت استخراج ادلتوسطات ,نة الدراسة على فقرات هذا اجملالفراد عيللكشف عن تقديرات أ
 .(ٙ), كما هو مبُت يف اجلدولادلعيارية

المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة)المعلمين( لدرجة ممارسة مديري المدرس المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 6الجدول )
 وللمجال ككل مرتبة تنازلياً "الثقافة التنظيمية الداعمة لقيادة التغيير" الثانوية في محافظة جرش لقيادة التغيير على فقرات مجال 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسه

ادلدرسة الصالحيات للمعلمُت لتشجيعهم على التغيَت يف  يفوض قائد ٛٔ ٔ
 ادلدرسة.

 كبَتة ٔٚ.ٓ ٙٛ.ٖ

ٕ ٕٔ 
يراعي تناسب القواعد والتعليمات ادلطبقة يف ادلدرسة مع متطلبات 

 كبَتة ٘ٚ.ٓ ٔٚ.ٖ التطوير والتغيَت

 كبَتة ٙٛ.ٓ ٗٙ.ٖ لتقبل التغيَت البناء ويقنعهم باحلاجة إليه.يهيئ ادلعلمُت  ٕٓ ٖ

يطلع ادلعلمُت وأولياء األمور على ثقافة ادلدرسة القائمة على التغيَت  ٚٔ ٗ
 وػلاول إقناعهم هبا.  

 كبَتة ٔٛ.ٓ ٕ٘.ٖ

يشجع ادلعلمُت على االستفادة من خربات وجتارب ادلدارس ادلتميزة  ٜٔ ٘
 يف التغيَت.

 متوسطة ٘ٛ.ٓ ٖ٘.ٖ

 متوسطة ٙٛ.ٓ ٖٖ.ٖ يوضح للمعلمُت الثقافة ادلشًتكة للمدرسة للتغيَت للعمل مبوجبها ٕٕ ٙ
 كبَتة ٜٚ.ٓ ٚ٘.ٖ اجملال ككل

لدرجة شلارسة مديري ادلدرس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة  ( أن ادلتوسطات احلسابيةٙيظهر من جدول ) 
( ومبستوى ٖٖ.ٖ-ٙٛ.ٖ)" تراوحت ما بُتقيادة التغيَتللفقرات اجملال األول " الثقافة التنظيمية الداعمة  التغيَت

لقيادة  داعمة ن وجود ثقافة تنظيميةوؽلكن تفسَت ذلك إىل أ (,ٚ٘.ٖ)متوسطة( للمجال ككل, ومبتوسط حسايب بلغ )
ن الثقافة التنظيمية , كما ألتشجيع ادلعلمُت على إحداث التغيَتساسي للتغيَت الذي يقوم به ادلدير التغيَت هي متطلب أ

  .هتيء ادلدرسة وكوادرها إلحداث التغيَت

ادلدرسة الصالحيات للمعلمُت لتشجيعهم على  يفوض قائد"  واليت تنص على (ٛٔرقم) حيث حصلت الفقرة
وبدرجة تقدير   (ٔٚ.ٓ)ضلراف معياري مقداره( واٙٛ.ٖرتبة األوىل مبتوسط حسايب مقداره)" على ادلالتغيَت يف ادلدرسة

 للمعلمُت لتشجيعهم تفويض الصالحياتمن خالل  حداث التغيَتإب مديري ادلدارس جديةىل إوؽلكن تفسَت ذلك  ,كبَتة
ييد لكسب والء وتأ لتفويض الصالحيات ىل توجه مدراء ادلدارس, كما ؽلكن تفسَت ذلك إوتطوير ادلدرسةعلى التغيَت 

ن تفويض الصالحيات يعمل على تشجيع , كما أهداف الًتبويةلتحقيق األ لدعم عملية التغيَت يف ادلدرسةادلعلمُت 
 ادلعلمُت لقيادة التغيَت يف ادلدرسة بالتشتارك مع ادلدراء.

للعمل  للتغيَت للمدرسة يوضح للمعلمُت الثقافة ادلشًتكة "واليت تنص على  (ٕٕ)رقمبينما حصلت الفقرة 
, وبدرجة تقدير متوسطة (.ٙٛ.ٓ)( واضلراف معياري مقدارهٖٖ.ٖ)تبة األخَتة مبتوسط حسايب مقدارهعلى ادلر " مبوجبها 

حتقيق التعاون ادلشًتك بُت ادلعلمُت للعمل بروح  ىل أن مدراء ادلدراس يؤمنون بالتغيَت  من خاللإ ؽلكن تفسَت ذلك و
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ددة  تشكيل فريق يعمل ضمن ثقافة مشًتكة زلإىلالتغيَت حتتاج  ن قبادةأىل إكما ؽلكن تفسَت ذلك  حد,الفريق الوا
 .هدافأل عدم حتقيق اإىلللتداخل والتشابك الذي يؤدي  جتنباً  لاللتزام بتنفيذها

 واالبداع لدى العاملينتشجيع االبتكار المجال الرابع: 

احلسابية واالضلرافات  ادلتوسطاتمت استخراج  ,نة الدراسة على فقرات هذا اجملالفراد عيللكشف عن تقديرات أ
 .(ٚ)ادلعيارية, كما هو مبُت يف اجلدول

لدرجة ممارسة مديري المدرس  فراد عينة الدراسة)المعلمين(لتقديرات أ نحرافات المعيارية( المتوسطات الحسابية واإل7جدول )ال
 " وللمجال ككل مرتبة تنازلياً  واالبداع لدى العاملينتشجيع االبتكار  " مجاللفقرات  الثانوية في محافظة جرش لقيادة التغيير

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

نحراف اإل
 المعياري

درجة 
 الممارسة

على تنفيذ الفعاليات واألنشطة البناءة اليت تثَت التنافس  يعمل قائد ادلدرسة ٕ٘ ٔ
 كبَتة ٔٚ.ٓ ٙٛ.ٖ بُت ادلعلمُت

 كبَتة ٘ٚ.ٓ ٔٚ.ٖ ليب تدريس مبتكره وحديثه تساعدهم يف التعليماسيوجه ادلعلمُت لتطبيق أ ٖٕ ٕ
 كبَتة ٙٛ.ٓ ٗٙ.ٖ براز مواهبهم وقدراهتم علمُت على حتقيق النمو ادلهٍت إليشجع ادل ٕٚ ٖ
 متوسطة ٔٛ.ٓ ٕٗ.ٖ .البداع واالبتكارايهيء ادلناخ ادلدرسي ادلناسب احملفز على  ٕٗ ٗ
 متوسطة ٘ٛ.ٓ ٓٗ.ٖ ثراء ادلناهج وتطويرها.يستثَت األفكار االبداعية عند ادلعلمُت آل ٕٙ ٘

ٙ ٕٜ 
يضع برامج إبداعية تسهل على ادلعلمُت اصلاز مهامهم بأسرع وقت وبأقل 

 متوسطة ٙٛ.ٓ ٖٛ.ٖ جهد.

يوجه قائد ادلدرسة ادلعلمُت على صياغة األهداف التعليمية باسلوب  ٖٓ ٚ
 متوسطة ٘ٛ.ٓ ٖ٘.ٖ ابداعي 

 متوسطة ٙٛ.ٓ ٖٖ.ٖ يشجع ادلعلمُت على ادلشاركة يف ادلؤدترات وزيارة ادلدارس الرائده ٕٛ ٛ
 كبَتة ٜٚ.ٓ ٔ٘.ٖ اجملال ككل

لدرجة شلارسة مديري ادلدرس الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة  ( أن ادلتوسطات احلسابيةٚيظهر من جدول )
(, ومبتوسط حسايب ٖٖ.ٖ-ٙٛ.ٖ" تراوحت ما بُت)واالبداع لدى العاملُتلفقرات اجملال الرابع " تشجيع االبتكار  التغيَت

بداع واالبتكار لدى نشر ثقافة اإلبىل رغبة ادلدراء كن تفسَت ذلك إؽلو  ,كبَتة للمجال ككل تقدير  درجة وب (ٔ٘.ٖ)بلغ
ن االبتكار أىل إضافة باإل ,حتسُت البيئة ادلدرسية وتطويرها اليت تسهم يف حداث التغيَتات ادلطلوبةيف ادلدرسة إل  ادلعلمُت

االبداع واالبتكار للتحول من النمط التقليدي يف  إىلىل أن التغيَت ػلتاج إكما ؽلكن تفسَت ذلك  بداع هو لب التغيَت,واال
بداع والتجديد وتطوير ادلؤسسة من جع على اإلالنمط القيادي الذي يش إىلمن االبتكار واالبداع  حياناً دارة الذي ػلد أاإل

  خالل العمل بروح الفريق الواحد.

يعمل قائد ادلدرسة  على تنفيذ الفعاليات واألنشطة البناءة "  ( واليت تنص علىٕ٘رقم) حيث حصلت الفقرة 
 (ٔٚ.ٓضلراف معياري مقداره )إ( و ٙٛ.ٖىل مبتوسط حسايب مقداره )." على ادلرتبة األو اليت تثَت التنافس بُت ادلعلمُت

 بطرق ابتكارية جديدة تشجيع قائد ادلدرسة للمعلمُت على التنافس البناء إىلوبدرجة تقدير كبَتة وؽلكن تفسَت ذلك 
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للتحول من الطريقة  نشطة البناءهإىل تشجيع ادلعلمُت على القيام باإلحداث التغيَت يف ادلدرسة, كما ؽلكن تفسَت ذلك إل
 ة القائمة على االبتكار والتغيَت.الطريقة احلديث إىلنشطة األالتقليدية يف تنفيذ 

" على يشجع ادلعلمُت على ادلشاركة يف ادلؤدترات وزيارة ادلدارس الرائده"  ( واليت تنص علىٕٛحصلت الفقرة رقم)بينما  
وؽلكن تفسَت  وبدرجة تقدير متوسطة,, (ٙٛ.ٓضلراف معياري مقداره )إ( و ٖٖ.ٖ)تبة األخَتة مبتوسط حسايب مقدارهادلر 

دارية يف ادلدرسة , كما يعود إلعباء االوقت الكايف لديهم بسبب كثرة اإلقلة اهتمام ادلدراء بادلؤدترات لعدم وجودة  إىلذلك 
قلة وجود ادلدارس الرائدة يف زلافظة  إىلضافة , باإلحتول دون مشاركتهم يف ادلؤدترات قلة ادلوارد ادلالية ادلتوفرة اليت إىلذلك 

 .حداث التغيَت ؽلكن االستفادة من جتارهبا يف إجرش واليت

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ":والذي نص على ومناقشتها نتائج السؤال الثاني
(0.05 ≤α  حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش )من وجهة نظر  يادة التغييرقل

 وفقاً لمتغيرات: )التخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة( ؟ المعلمين 

 الثانوية يف دارسادلشلارسة مديري  لدرجة واالضلرافات ادلعيارية لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية
 .( يوضح ذلكٛواجلدول ) وسنوات اخلربة, ادلؤهل العلمي,حسب متغَتات التخصص,   قيادة التغيَتلزلافظة جرش 

 من قيادة التغييرلممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش  لدرجةواإلنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية 8جدول)
 .وسنوات الخبرة ،المؤهل العلميو ،  التخصصوجهة نظر المعلمين حسب متغيرات 

 التغيير قيادة  
 ٚٙ.ٖ ادلتوسط احلسايب ختصصات إنسانية التخصص

 .ٜٕٙ اإلضلراف ادلعياري 
 ٜ٘.ٖ ادلتوسط احلسايب ختصصات علمية

 .ٚٔٗ اإلضلراف ادلعياري
 
 

المؤهل 
 العلمي

 ٙٙ.ٖ ادلتوسط احلسايب بكالوريوس
 .ٚٔٗ اإلضلراف ادلعياري

 ٗٙ.ٖ ادلتوسط احلسايب ماجستَت
 .ٖٔ. اإلضلراف ادلعياري

 ٙ٘.ٖ ادلتوسط احلسايب دكتوراة
 .ٕٖٙ اإلضلراف ادلعياري

 
 

سنوات 
 الخبرة

 ٛ٘.ٖ ادلتوسط احلسايب سنوات ٘أقل من 
 .٘ٙٗ اإلضلراف ادلعياري

 ٓٙ.ٖ ادلتوسط احلسايب سنوات ٓٔ-٘من 
 .ٖٖٓ اإلضلراف ادلعياري

 ٚٙ.ٖ ادلتوسط احلسايب سنوات ٓٔأكثر من 
 .ٕٖٓ ادلعياري اإلضلراف
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شلارسة مديري ادلدارس الثانوية  درجة( تبايناً ظاهرياً يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لٛيبُت اجلدول ) 
, , ادلؤهل العلميالتخصص علمُت بسبب اختالف فئات متغَتاتمن وجهة نظر ادل قيادة التغيَتليف زلافظة جرش 

على اجملاالت  الثالثيولبيان داللة الفروق اإلحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين  وسنوات اخلربة,
 . (ٛ)وفق اجلدول

 التغييرلقيادة الدرجة الكلية على ، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي التخصصمتغيرات  ألثر الثالثي ( تحليل التباين9)جدول 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين

 ٜٙٓ.ٓ ٖٖٖ.ٖ .ٛٔٗ ٔ .ٛٔٗ التخصص

 ٖٕٔ.ٓ ٚٓٔ.ٕ .ٕٙ٘ ٕ .ٜٕ٘ ادلؤهل العلمي

 ٜٖٔ.ٓ ٖٜٛ.ٔ .ٜٕٗ ٕ .ٜٛٗ سنوات اخلربة

   .ٕٙٔ ٜٗٗ ٕٕٓ.ٕٙ اخلطأ

    ٔٓ٘ ٙ٘ٙ.ٗٙ الكلي

 ( اآليت:ٜ)يتبُت من اجلدول

وبداللة (  ٖٖٖ.ٖ), حيث بلغت قيمة ف تعزى ألثر متغَت التخصص فروق ذات داللة إحصائيةوجود  عدم -
أن ال فرق نه أذ أ  داريوقد يكون إن معظم ادلدارء ختصصهم تربوي أ إىلويعزى ذلك ( ٜٙٓ.ٓ)احصائية بلغت

واحد من  ادلدارسذلك إىل أن هدف  كما ؽلكن تفسَت يف نوع التخصص أذ أن اجلميع يريد التغيَت واالبتكار
 .بغض النظر عن التخصص على التغيَت ادلعلمُتتسعى حلث  حبيث خالل مناهجها

وبداللة  ( ٚٓٔ.ٕ ), حيث بلغت قيمة فتعزى ألثر متغَت ادلؤهل العلمي جود فروق ذات داللة إحصائيةو  عدم -
ادلعلمُت حول قيادة ىل عدم وجود اختالف يف وجهات نظر إوؽلكن تفسَت ذلك  (ٖٕٔ.ٓ )احصائية بلغت

ن رتيع ادلدراء قد يكونو أحيث   باختالف متغَت ادلؤهل العلمي التغيَت يف ادلدارس الثانوية يف زلافظة جرش
, كما هم دائما يسعون للتغيَت والتطويرو الدكتوراه و الدبلوم لذا فأحاصلُت على مؤهالت علمية عليا كادلاجستَت 

مؤهل الدبلوم الًتبوي, و حاصلُت على أدارة إن بعض مدراء ادلدارس قد يكون ختصصهم أ إىلؽلكن تفسَت ذلك 
 ن ادلؤهل العلمي يدفعهم لقيادة التغيَت.وبالتايل فأ

اليت بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة ( ٕٗٔٓ)مع نتيجة دراسة  الفضيليتتفق نتيجة هذه الدراسة   
 العلميإحصائية تعزى دلتغَت ادلؤهل 

وبداللة  (ٖٜٛ.ٔ), حيث بلغت قيمة فتعزى ألثر متغَت سنوات اخلربة جود فروق ذات داللة إحصائيةو  عدم -
بعد   الإاليتم تعيينهم يف هذا ادلنصب  ادلدارس أن مدراءذلك إىل  عزو الباحثيو  ,(ٜٖٔ.ٓ )احصائية بلغت

لدور ادلطلوب ىل معرفتهم اإضافة , باإلمعينة وبعد اجتياز دورات تدريبيةوفق شروط معينة  سنوات خدمة طويلة
ن أ إىلجل ادلستقبل ادلهٍت له, كما ؽلكن تفسَت ذلك أ, وحرصهم على تقدًن االفضل من منهم جتاه ادلعلمُت
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خذون أخذون اخلربة من ادلعلمُت والقدماء يدلعلمُت القدماء واجلدد فاجلدد يأواجز بُت ااحليزيلون  مدراء ادلدارس
ىل استفادة مدراء ادلدارس من خربهتم الطويلة يف إاجلدد, كما يعزوا الباحث ذلك بتكار من ادلعلمُت نوع واالالت
 حداث التغغَت ادلطلوب يف مدارسهم.إ

نه ال توجد فروق أب نتائجها ( واليت أظهرتٕٙٔٓ)يجة دراسة شرغلة العتييب والعقيلتتفق هذه النتيجة مع نت 
دلتغَتي اجلنس وسنوات اخلربة, بينما هناك فروق تعزى دلتغَت ادلنطقة التعليمية بُت الفروانية ذات داللة احصائية تعزى 

 .واجلهراء ولصاحل الفروانية

( اليت أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة ٕ٘ٔٓ)ة مع نتيجة دراسة العتييب والزكيختتلف نتيجة هذه الدراس
 دلتغَت ادلركز الوظيفي  وذلك لصاحل جة شلارسة رتيع أبعاد قيادة التغيَت تبعاً حول در ئية بُت استجابات أفراد الدراسة حصاإ

نوات اليت أظهرت نتائجها وجود فروق تعزى دلتغَت سو  (ٕٗٔٓ)ودراسة  الفضيلي, لصاحل ذوي ادلركز القيادي ودلتغَت اخلربة
سنوات( وفئات اخلربة الطويلة )أكثر من  ٓٔمن  اىل أقل٘دارية بُت فئات اخلربة ادلتوسطة )من اخلربة يف رلال العمليات اإل

 .سنوات( ولصاحل اخلربة الطويلة ٓٔ

مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش ما السبل المقترحة لتطوير : نتائج السؤال الثالث ومناقشتها
 من وجهة نظر المعلمين؟قيادة التغيير ل

مديري ادلدارس السبل ادلقًتحة لتطوير لإلجابة عن هذا السؤال مت وضع سؤال مفتوح يف هناية االستبانة حول 
, ولتحديد السبل ( معلماً ٕ٘), وأجاب على هذا السؤالمن وجهة نظر ادلعلمُت الثانوية يف زلافظة جرش لقيادة التغيَت

, ودمج األفكار مت رصد وحتليل هذه االستجابات جرش لقيادة التغيَتمديري ادلدارس الثانوية يف زلافظة ادلقًتحة لتطوير 
 ( يبُت ذلك.ٓٔ)تكرارات ذلذه االستجابات واجلدولادلتشاهبة, ومن مث استخراج ال

 الثالث جابة للسؤالين( مرتبة تنازلياً حسب تكرار اإل( التكرارات والنسب المئوية لعينة)المعلم 01جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار المقترح الرقم

 %ٗٗ.ٙٔ ٕ٘ حتديد مهام وأدوار ادلعلمُت بكل دقة حسب ختصصاهتم ٔ
 %ٚٗ,ٗٔ ٕٕ نشر ثقافة ادلدرسة وتوضيحها للمعلمُت وخاصة ادلستجدين منهم ٕ
 % ٖٔ.٘ٔ ٖٕ بناء رؤية مستقبلية مشًتكة للمدرسة مبشاركة ادلعلمُت واجملتمع احمللي ٖ
 %ٚٗ.ٗٔ ٕٕ مقاومة التغيَت, والعمل على إزالتها أو التخفيف منهاالتعرف على عوامل  ٗ
 %٘ٔ.ٖٔ ٕٓ ئة تعليمية آمنه وجاذبةحتسُت بيئة العمل, واحلرص على جعلها بي ٘
 %٘ٔ.ٖٔ ٕٓ .هبم كقادة إداريُت , ولألدوار ادلناطه مراقبة ادلدراء لذواهتم ٙ
 % ٘,ٕٔ ٜٔ .إدراك ادلدراء ألعلية األدوار ادلطلوبة منهم ٚ
 %ٙٔ.ٕٔ ٛٔ .مدرسته لعلى اإلستقرار  واألمن داخ قائد ادلدرسةضرورة زلافظة  ٛ
 %ٗٛ,ٔٔ ٘ٔ مواصلة ادلدراء لعملية تطوير أنفسهم من خالل وضع أهداف هامة ذلم يسعون دائما إىل حتقيقها. ٚ
 % ٜٛ,ٚ ٕٔ .زمة لنجاح قيادة التغيَتتوفَت كافة التسهيالت األ ٜ

 %ٖٕ.ٚ ٔٔ على تطوير وتنمية العاملُت وتقدًن كل ما يسهم يف رفع مستوى ظلوهم ادلهٍت العمل ٓٔ
 %ٖٕ.ٚ ٔٔ توفَت نظم اتصاالت فعالة ومناسبة وتوفَت بيئة مناسبة إلحداث التغيَت ٔٔ
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 للسؤال الثالث جابة( التكرارات والنسب المئوية لعينة)المعلمين( مرتبة تنازلياً حسب تكرار اإل 01جدول رقم ) تابع 
 النسبة المئوية التكرار المقترح الرقم
 %ٚ٘.ٙ ٓٔ التعرف على عوامل مقاومة التغيَت للعمل على إزالتها أو التخفيف من حدهتا ومن آثارها ٕٔ
 % ٚ٘.ٙ ٓٔ الًتكيز على األبعاد القيادية وليس على ادلهام اإلدارية كمدير. ٖٔ
 %ٚ٘.ٙ ٓٔ ادلعلمُت وتشجيعهم على ذلكتعزيز التعاون والتشارك بُت  ٗٔ
 %ٚ٘.ٙ ٓٔ إغلاد مناخ تفاعلي بُت ادلعلمُت واإلداريُت والطلبة داخل ادلدرسة. ٘ٔ
 %ٕٜ,٘ ٜ ظهار طاقاهتم اإلبداعية وتعزيز دورهم اإلبداعي.إلترك الفرصة للمعلمُت  ٙٔ

رقم  حيث حصلت الفقرة ,(%ٕٜ.٘-%ٗٗ.ٙٔ)أن النسبة ادلئوية تراوحت ما بُت( ٓٔ)يظهر من جدول
( وبنسبة مئوية ٕ٘تكرار بلغ)ب " حتديد مهام وأدوار ادلعلمُت بكل دقة حسب ختصصاهتم" على ادلرتبة األوىل (ٔ)

ن توزيع العمل حسب التخصص يساعد ادلعلمُت على فهم مهامهم ادلوكله أ إىلوؽلكن تفسَت ذلك  ,%(ٗٗ.ٙٔ)بلغت
كما يعزوا الباحث  ,على دعم ثقافة التغيَت ديد ادلهام حسب التخصص يساعد, كما أن حتصلازهاإم شلا يساعد على ذل

ذلك قيام ادلدراء بتوزيع ادلهام على ادلعلمُت كال حسب ختصصة ومؤهالته وخربته العملية وليس بشكل عشوائي والسماح 
"  (ٙٔ)رقم بينما حصلت الفقرة ذلم باحلرية يف عملهم واالساليب التعليمية يف أعطاءهم حلصصهم الدراسية يف ادلدرسة 

( وبنسبة مئوية ٜبتكرار بلغ)ظهار طاقاهتم اإلبداعية وتعزيز دورهم اإلبداعي" على ادلرتبة األخَتة إلترك الفرصة للمعلمُت 
 البداية لنجاح زلدده يف محداث التغيَت من خالل تنفيذ مهاإىل نركيز ادلدراء على إ, وؽلكن تفسَت ذلك (ٕٜ,٘)بلغت

رغبة ادلدراء بقيادة التغيَت من خالل تشجيع االبداع والذي هو عنصر من عناصر  إىلفكرة التغيَت, كما ؽلكن تفسَت ذلك 
 التغيَت.

 :  توصيات الدراسة
 بناء على نتائج الدراسة توصي الدراسة مبا يلي:

 التغيَت. إحداث جلمن أدارة ادلدرسية التقليدية اىل القيادة ادلدرسية  إلدارية للتحول من اتغيَت ادلمارسات اإل -
يف رلال الرؤية ادلستقبلية  عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات وقدرات مدراء ادلدارس على قيادة التغيَت خصوصاً  -

 هداف ادلدرسية ادلشًتكة.صياغة األ للمدرسة وكيفية
 .ردنيةية يف وزارة الًتبية والتعليم اإلدارات ادلدرساإلالعمل على تبٍت قيادة التغيَت من قبل  -
 نشر ثقافة قيادة التغيَت لدى مدراء ادلدارس  -
 ردنية اذلامشية.أجراء مزيد من الدراسات حول قيادة التغيَت يف مناطق تعليمة أخرى يف ادلملكة اإل -
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