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 الممخص:
ممارسة القيادات المدرسية في مدارس لواء البادية ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى درجة  

ن والمعممات. الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب من وجية نظر المعممي
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء 

( معمما  ومعممة. وقد اختيرت 3190البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق والبالغ عددىم )
( حيث بمغ 25%بة )عينة الدراسة من مجتمع الدراسة األصمي بالطريقة العشوائية الطبقية وبنس

( فقرة 39( معمما  ومعممة. ولتحقيق ىدف الدراسة تم بناء استبانة مكونة من )798عددىا )
موزعة إلى أربعة مجاالت، ىي:)حب المدرسة، وحب المعممين والعاممين في المدرسة، وحب 

المدرسية أولياء أمور الطمبة، وحب القائد لنفسو(. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة 
في مدارس لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب من وجية نظر 
المعممين والمعممات كانت كبيرة، وجاءت المجاالت مرتبة عمى النحو اآلتي: حب القائد لنفسو 

مدرسة وبدرجة وبدرجة كبيرة جدا ، وحب المعممين والعاممين في المدرسة وبدرجة كبيرة، وحب ال
كبيرة، وحب أولياء أمور الطمبة وبدرجة متوسطة. كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  

 تعزى لمتغير النوع االجتماعي وجاءت لصالح )اإلناث(. 
درجة ممارسة، القيادات المدرسية، القيادة بالحب، المعممين والمعممات، الكممات المفتاحية: 

 محافظة المفرق. 
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Abstract:  
This study aimed to identify the degree of the practice of school 

leaders in the schools of the West Badiya District in Mafraq Governorate to 
the principles of leadership with love from the perspective of male and 
female teachers . The study population consisted of (3190) male and 
female teachers of public schools in the Directorate of Education in the 
West Badiya District  in Mafraq Governorate . The sample of the study was 
chosen from the original study population by the random stratified method 
(25%), with a total number of (798) male and female teachers.  

To achieve the objective of the study, a questionnaire was 
constructed consisting of (39) paragraphs divided into four domains: (love 
of school, love of teachers and school staff, love of students' parents, and 
love of the leader for himself). The results of the study showed that the 
degree of school practice in the schools of the West Badiya District  in 
Mafraq Governorate to the principles of leadership with love from the 
perspective of the male and female teachers  was (high) and the domains 
ranked respectively as follows: the love of the leader for himself was (very 
high ), The love of the teachers and the school staff was (high), and the 
love of the parents of the students was (Moderate). The results also 
showed that there were statistically significant differences due to the 
gender variable in favor of females. 
Keywords: Degree of Practice, School Leadership, Leadership in Love, 
male and female teachers, Mafraq Governorate 
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 المقدمة والخمفية النظرية 
لقد عد كثير من عمماء اإلدارة وباحثييا القيادة بأنيا جوىر العممية اإلدارية، وأكدوا عمى 
أن أىميتيا تنبع من أىمية الدور الذي تؤديو في المؤسسات التربوية والتعميمية، وما لو من تأثير 

ي حجر الرحى في تحسين العممية في جميع جوانب العممية اإلدارية. حيث يعد القائد التربو 
التربوية والتعميمية، ويتوقف نجاحو في تحقيق أىداف المؤسسة عمى ما يتمتع بو القائد من 

 (. 2015ميارات إدارية وقيادية عالية في أداء العمل واالرتقاء )أبو السعود، 
ت معظم دول ونظرا  ألىمية القيادة ودورىا في نجاح المؤسسات التربوية والتعميمية، اتجي

العالم إلى تبني اتجاىات حديثة في القيادة التربوية  تتناسب ومتطمبات العصر، وتتناغم مع 
التطورات التكنولوجية واالجتماعية التي يشيدىا العالم اليوم، ومن بين ىذه االتجاىات ما يسمى 

 القيادة بالحب. 
القيادة بالحب، حيث  ( أول من تبنى مفيومKathleen Sanfordتعد كاثمين سانفورد )

قامت بتأليف كتابيا " القيادة بالحب: كيف تفوز المنظمات بالحنان والقيادة والفطرة ". تعتقد 
في كتابيا أن فشل النظريات اإلدارية تطبيقاتيا ال يعود إلى فشل مناىجيا  Kathleen)كاثمين )

ب، وافتقار القيادة إلى الفطرة أو إلى أخطاء فييا، بل يعود إلى افتقاد اإلدارة أو القيادة بالح
والحنان. واستند في اعتقادىا عمى أن الحب ىو سحر األمومة، واإلدارة بفطرة األمومة تخضع 
لنفسر السحر، فالحب ىو العصا السحرية ليذه النظرية القيادية، وىو المسؤول عن نجاح 

 المؤسسات والمنظمات .
ور القيادة في صيانة الرأس المال البشري وتنطمق فمسفة القيادة بالحب من مبدأ أىمية د

االجتماعي، بحيث ال يمكن المحافظة عمى ىذا الرأس دون االرتقاء بالذكاء العاطفي لمعاممين 
وتدريبيم عمى إدارة عواطفيم وحثيم عمى التعبير عنيا في أماكن العمل. فمن المستحيل أن يترك 

عممو كل صباح. كما ال يعقل أن يعطل  اإلنسان منظومة عواطفو في منزلو قبل الذىاب إلى
اإلنسان إحساسو بعواطفو ومشاعره في أوقات العمل الرسمية. والمدقق في تطور الفكر اإلداري 

، سد بعض -بشكل مباشر أو غير مباشر –عن قصد أو غير قصد  –يجد أنو استيدف 
  (. Sanford, 1998الثغرات التي مزقت النسيج االجتماعي لممؤسسات والمنظمات)

 مفيوم القيادة بالحب
توفير المناخ المبلئم الذي يشعر الموظف بأنو يرتبط بعاطفة تعرف القيادة بالحب بأنيا: 

وتعرف أيضا  (. Sanford, 1998)حب قوية مع عممو الذي يمارسو ومع قائده ومع مؤسستو 
الموظف بأنيا حرص القيادة عمى وضع  الموظف المناسب في المكان المناسب، مع تأدية 

 (. 2013لمعمل الذي يحبو )أبو العبل، 
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 مرتكزات القيادة بالحب 
 ( بعض مرتكزات القيادة بالحب، منيا: 2008لكل قيادة مرتكزات تقوم عمييا، وقد ذكر ناصر )

تركز القيادة بالحب عمى دور العاممين ورفع مستوى مشاركتيم في التخطيط والتنفيذ والرقابة  -أ
 واتخاذ القرارات. 

تركز عمى البعد االجتماعي والقيم الثقافية لممؤسسات وأىميتيا في صيانة رأس المال  -ب
 البشري. 

 العواطف واألحاسيس والمشاعر.  -ج
 االرتقاء بالذكاء العاطفي لمعاممين. -د
 مبادئ القيادة بالحب  

 (: Sanford, 1998)تقوم فمسفة القيادة بالحب عمى خمسة مبادىء، وىي 
سسة: يجب أن تكون المؤسسة بالنسبة لمقائد بمثابة األسرة والبيت؛ لكي يتمكن من حب المؤ  -أ

معرفة رسالتيا وفيميا، واإليمان بأىدافيا وقيميا، وتعميم اآلخرين عمق ىذه الرسالة، حتى 
يتولد لدييم التزام قوي بأداء ىذه الرسالة، وتحقيق أىداف المؤسسة عمى أكمل وجو. فحب 

وجيان لعممة واحدة، والقائد المحب لمؤسستو ىو الذي يستطيع أن يضبط المؤسسة ونجاحيا 
 إيقاع ىذا الحب وترجمتو إلى سموك أخبلقي يرقى بأداء المؤسسة. 

حب العاممين: يحتاج العاممون في المؤسسة إلى الحب والرعاية، ويقصد بيا مساعدتيم في  -ب
تيم، وبيذا تكون ىي الطريق الوحيد الكشف عن مياراتيم ومواىبيم وتمكينيم من إطبلق طاقا

 لتأكيد ثقتيم بأنفسيم وحبيم واحتراميم لذاتيم. 
حب العمبلء: إن حب العميل وخدمتو بصدق من أىم ركائز وأسباب ازدىار األعمال  -ج

ونجاحيا؛ ألن ذلك يترجم إلى كفاءة في األداء وأدب في المقاء من ناحية إذا أحببنا من نقوم 
ننا جميعا  عمبلء لخدمة معينة أو منتج  بخدمتو فبالتأكيد ستكون الخدمة المقدمة لو ممتازة، وا 

ما من ناحية أخرى. وبذلك فحب العميل قيمة عميا من قيم العمل، وأحد عناصر الضمير 
 المؤسسي، ومبدأ ومنطق تؤكد عميو الفطرة.

يا، وبالتالي حب المجتمع: بالتأكيد ال تنفصل أي مؤسسة عن المجتمع الذي يحتضن نشاط -د
فحب المؤسسة الحقيقي لممجتمع ىو أقصر طريق لتحقيق النجاح، ومن ىذا النجاح يمكن أن 
تعبر المؤسسة عن المزيد من حبيا لمجتمعيا، فتزيد من عممية خدمتيا، وتحافظ عمى 
مكاناتو وموارده من  عبلقاتيا مع المجتمع. والقيادة بالحب تعتبر خدمة المجتمع المحيط بيا وا 

م مسؤولياتيا ووسائميا؛ لمنيوض بحياة العاممين والعمبلء وأسرىم، ألن المؤسسات الضعيفة أى
 ال يمكن أن توجد وتنمو في مجتمعات ضعيفة. 
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حب القائد لنفسو: إن اإلنسان الذي يحب ويحترم ذاتو ال يصعب عميو قيادة نفسو، كما ال  -ىـ
لمقصود بو ىنا ىو الحب األخبلقي يجد صعوبة في قيادة اآلخرين ورعايتيم. لكن الحب ا

الذي يخمو من األنانية وحب التممك والسيطرة، وحب الذات بيذا الشكل والحنو عمى النفس 
يذىب إلى ما ىو أبعد من ذلك ألنو وسيمة إلى حب ورعاية اآلخرين. والقائد المحب لنفسو 

حمي اإلنسان من مشاعر يكون واقعيا  في توقعاتو، ألن التعرف عمى الواقع وفيم متناقضاتو ي
األسف والندم واالستياء والغضب التي قد تصيبو عندما يقابمو اآلخرون بالتجاىل وسوء 

 التقدير واإلنكار. لذلك تعتبر الواقعية والتوقعات المنطقية من أىم أساليب حب النفس.  
 صفات القائد المحب 

 الحب( باآلتي:( صفات القائد بفطرة األمومة )القيادة ب2015لخص السعود )
 يتميز ببعد النظر )الرؤية والعمل لمستقبل أفضل دون التركيز عمى الذات والغايات المادية. -أ

 يقدر أن العبلقة مع العاممين تتغير مع مرور الوقت. -ب
 يعي أن الناس مختمفون، ولكل فرد طريقة خاصة لمتعامل معو. -ج
 يتيح المعرفة لآلخرين. -د
 والمثل األعمى لآلخرين.يقدمون القدوة  -ىــ

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا 
 تتمثل مشكمة الدراسة في محاولتيا اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

ما درجة ممارسة القيادات المدرسية في مديريات تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية  -1
 المعممات؟.في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب من وجية نظر المعممين و 

ىل توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات استجابات المعممين والمعممات في تقديرىم  -2
لدرجة ممارسة القيادات المدرسية في مديريات تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في 

 محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب تعزى لمتغير النوع االجتماعي؟.
 اسة أىداف الدر  

تيدف الدراسة الحالية التعرف إلى درجة ممارسة القيادات المدرسية في مديرية تربية 
وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب، باإلضافة فيما إذا 

 كانت ىناك فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي. 
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 أىمية الدراسة 
 الدراسة أىميتيا من خالل االعتبارات اآلتية:تستمد 

من أوائل  -في حدود عمم واطبلع الباحث  –حداثة الموضوع، حيث تعد الدراسة الحالية  -أ
 الدراسات العربية واألجنبية التي تتناول موضوع القيادة بالحب. 

مدرسية، وتبني توصيات المؤتمرات التربوية التي تؤكد عمى ضرورة تغيير أنماط القيادة ال -ب
 أنماط القيادة الحديثة ومنيا القيادة بالحب.

يؤمل أن تفيد نتائج ىذه الدراسة القائمين عمى التعميم المدرسي في وزارة التربية والتعميم في  -ج
تحديد درجة ممارسة القيادة بالحب في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق، 

 فعالية ىذه القيادة.واستخداميا كمؤشرات لمحكم عمى 
 تعد ىذه الدراسة إضافة لممكتبة العربية من خبلل تقديميا إطار فكري لنمط قيادي حديث. -د

قد تفتح ىذه الدراسة المجال أمام الباحثين والميتمين في مجال التعميم إلجراء دراسات أخرى  -ىـــ
 قد تستدعييا الدراسة الحالية وبمتغيرات مختمفة. 

 حدود الدراسة 
تقتصر الدراسة الحالية عمى حدود التعرف إلى درجة ممارسة القيادات المدرسية في 
مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب من 

م وفي 2018/2017وجية نظر المعممين والمعممات خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي
 فقرات االستبانة التي أعدت ليذا الغرض. ضوء مجاالت و 

 مصطمحات الدراسة 
 احتوت الدراسة الحالية عمى المصطمحات اآلتية: 

ىي الدرجة الكمية الستجابات المعممين والمعممات عمى فقرات ومجاالت درجة ممارسة:  -
شمالية الغربية استبانة ممارسة القيادة المدرسية في مدارس مديرية تربية وتعميم لواء البادية ال

في محافظة المفرق لمبادىء القيادة بالحب الخمسة )حب المدرسة، حب المعممين والعاممين 
  في المدرسة، وحب أولياء أمور الطمبة، وحب القائد لنفسو(.

ىي نمط حديث من أنماط القيادة، يعتمد عمى خمق القائد عبلقة حب متبادلة القيادة بالحب:  -
ومن خبلل تثبيت ىذه العبلقة يستطيع القائد أن يدفع موظفيو وبروح بينو وبين الموظفين 

 (. 2013المشاركة نحو تحقيق األىداف المنشودة )أبو العبل، 
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 الطريقة واإلجراءات 
 منيج الدراسة

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي؛ نظرا  لمبلئمتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا. 
 مجتمع الدراسة 

في لواء البادية  دراسة من جميع معممي ومعممات المدارس الحكوميةتكون مجتمع ال
م، 2018/2017خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي الشمالية الغربية في محافظة المفرق 

مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية ( معمما  ومعممة وفق إحصائيات 3190والبالغ عددىم )
( يبين توزيع التكرارات والنسب المئوية ألفراد مجتمع الدراسة 1ل ). والجدو في محافظة المفرق

 حسب متغيراتيا.
 ( توزيع التكرارات والنسب المئوية ألفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة.1الجدول )

 النسب المئوية التكرارات الفئة المتغير
 25% 800 ذكر النوع االجتماعي

 75% 2390 أنثى
 100% 3190 المجموع 

 عينة الدراسة 
تكونت عينة الدراسة من معممي ومعممات المدارس الحكومية في مديرية تربية لواء 

م، والذين تم 2017 /2018البادية الشمالية الغربية خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي 
( معمما  798) ( وبمغ عدد أفراد عينة الدراسة25%اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية بنسبة )

( يبين توزيع التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 2ومعممة. والجدول )
 الدراسة. 

 ( توزيع التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.2الجدول )

 النسب المئوية التكرارات الفئة المتغير
 25% 200 ذكر النوع االجتماعي

 75% 598 أنثى
 100% 798  المجموع 

 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

636 
  8102سمرب  دي – الثاوي عشر العدد   -  43  جمللدا        

 

 

 أداة الدراسة 
لتحقيق ىدف الدراسة والمتمثل في التعرف إلى درجة ممارسة القيادات المدرسية في 
مدارس لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب من وجية نظر 

ستبانة استنادا  إلى األدب النظري المتعمق بموضوع المعممين والمعممات، قام الباحث ببناء ا
( فقرة موزعة إلى أربعة 41القيادة بالحب، وقد تكونت االستبانة في صورتيا األولية من )

مجاالت، ىي: )حب المدرسة، وحب المعممين والعاممين في المدرسة، وحب أولياء أمور الطمبة، 
 وحب القائد لنفسو(.

 صدق أداة الدراسة 
د من صدق االستبانة، تم عرضيا عمى عشرة محكمين من أعضاء ىيئة التدريس لمتأك

في الجامعات األردنية التالية: جامعة آل البيت، والجامعة الياشمية، وجامعة اليرموك، وجامعة 
الزرقاء األىمية، والمتخصصين في كل من مجال: اإلدارة التربوية، والمنياج وطرق التدريس 

بداء رأييم  العامة، وعمم النفس التربوي، والقياس والتقويم. وقد طمب إلييم قراءة فقرات االستبانة وا 
مدى مبلءمة الفقرات لممجال الذي تندرج تحتو، والصياغة المغوية لمفقرات، وأية فييا، من حيث 

( يبين عدد فقرات 3مبلحظات أخرى يراىا المحكمون تعديبل  أو إضافة أو حذفا . والجدول )
وفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج عممية التحكيم، تم اآلخذ . قبل عممية التحكيم وبعدىااالستبانة 

بمبلحظات وآراء المحكمين حيث تم حذف فقرتين فقط، وبذلك تكونت االستبانة في صورتيا 
( فقرة موزعة إلى أربعة محاالت، ىي: : )حب المدرسة، وحب المعممين والعاممين 39النيائية )

            أولياء أمور الطمبة، وحب القائد لنفسو( ووفق سمم ليكرت الخماسي في المدرسة، وحب
 قميمة جدا (.  1قميمة،  2متوسطة،  3كبيرة،  4كبيرة جدا ،  5)

 ثبات أداة الدراسة 
لمتأكد من ثبات االستبانة، تم اختيار عينة عشوائية استطبلعية من خارج عينة الدراسة 

مما  ومعممة في مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في ( مع60األصمية، مكونة من )
محافظة المفرق.  وتم توزيع االستبانة عمييم، وبفارق أسبوعين تم تطبيق االستبانة مرة أخرى 
عمى العينة االستطبلعية. وبعدىا تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين، وبمغت قيمتو 

كما تم حساب معامل ثبات االتساق الداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا، وبمغت (، 0.79لؤلداة  )
(. واعتبرت ىذه القيم أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق، 0.88قيمتو لؤلداة )

( يبين قيم معامبلت ثبات اإلعادة 3وبالتالي فيي تصمح لتحقيق أغراض الدراسة. والجدول )
 الداخمي لكل مجال من مجاالت الدراسة واألداة ككل.  ومعامبلت االتساق 
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 ثبات اإلعادة واالتساق الداخمي لمجاالت أداة الدراسة واألداة ككل.( قيم معامالت 3الجدول )
رقم 
 المجال

عدد  المجال
 فقراتو 

معامل ثبات اإلعادة  أرقام فقراتو
 )معامل بيرسون(

معامل ثبات 
اإلتساق الداخمي 

 )كرونباخ ألفا(
 0.85 0.80 1 – 9 9 حب المدرسة 1
حب المعممين والعاممين  2

 في المدرسة 
15 24 - 10 0.74 0.79 

 0.75 0.76 25 - 33 9 حب أولياء أمور الطمبة 3
 0.71 0.70 34 - 39 6 حب القائد لنفسو 4

معامل ثبات اإلعادة واالتساق 
 لألداة ككل

39 0.79 0.88 

 المعالجات اإلحصائية 
عن أسئمة الدراسة، تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية لئلجابة عن  لئلجابة

( لئلجابة عن Independent Sampled T – Testاختبار )السؤال األول والثاني، واستخدام 
 السؤال الثاني. 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا 
لمدرسية في مديرية ما درجة ممارسة القيادات انتائج السؤال األول ومناقشتيا، وىو: " 

تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب من 
 ؟".وجية نظر المعممين والمعممات

لئلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير 
ة وتعميم لواء البادية الشمالية الغربة في محافظة درجة ممارسة القيادات المدرسية في مديرية تربي

 ( يبين ذلك. 4المفرق لمبادىء القيادة بالحب من وجية نظر المعممين والمعممات. والجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير درجة ممارسة القيادات  4)الجدول )

المدرسية في مديرية تربية وتعميم محافظة المفرق لمبادىء القيادة بالحب من وجية نظر 
 المعممين والمعممات. 

المتوسط  المجال الرقم الترتيب
 الحسابي

ا النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كبيرة جدا   0.56 4.92 لنفسوحب القائد  2 1
حب المعممين والعاممين في  1 2

 كبيرة 0.31 4.08 المدرسة

 كبيرة 0.60 4.03 حب المدرسة 4 3
 متوسطة 0.63 3.37 حب أولياء أمور الطمبة 3 4

 كبيرة 0.31 4.10 المتوسط الحسابي الكمي لألداة 
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ة ممارسة القيادات ( أن المتوسط الحسابي الكمي لتقدير درج4يبين الجدول )
المدرسية في مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادىء 

( وىو ما يقابل درجة 4.10من وجية نظر المعممين والمعممات قد بمغ )القيادة بالحب 
ء العنصر ممارسة )كبيرة(. وقد يعزى ذلك الفطرة اإلنسانية التي جبل عمييا القائد في إيبل

                اإلنساني )المعممين والمعممات( من خبلل بث روح المشاركة المبنية عمى االحترام
 والثقة المتبادلة.  

كما يبلحظ من الجدول أعبله أن مجال حب القائد لنفسو قد جاء في المرتبة األولى 
(، ثم جاء مجال حب ( وىو ما يقابل درجة ممارسة )كبيرة جدا  4.92وبمتوسط حسابي بمغ )

( وىو ما 4.08المعممين والعاممين في المدرسة في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ )
يقابل درجة ممارسة )كبيرة(، وجاء في المرتبة الثالثة مجال حب المدرسة وبمتوسط حسابي 

ب أولياء ( وىو ما يقابل درجة ممارسة )كبيرة(، وتبله في المرتبة الرابعة مجال ح4.03بمغ )
 ( وىو ما يقابل درجة ممارسة )متوسطة(. 4.03أمور الطمبة وبمتوسط حسابي بمغ )

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير درجة ممارسة 
القيادات المدرسية في مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق 

ة بالحب من وجية نظر المعممين والمعممات عمى فقرات كل مجال من لمبادىء القياد
 ( تبين ذلك.8، 7، 6، 5مجاالت أداة الدراسة. والجداول )
 المجال األول: حب المدرسة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال حب المدرسة مرتبة 5الجدول )
 تنازليا  

 المتوسط الفقرة الرقم الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.40 4.20 يمتزم القائد برسالة المدرسة وقيميا.  2 1
 كبيرة 0.39 4.19 يمتزم القائد بأىداف المدرسة.  3 2
يتعامل قائد المدرسة مع المدرسة ومعممييا بمثابة  1 3

 كبيرة 0.36 4.14 األسرة. 

 كبيرة 0.31 4.11 و لممدرسة.  يعبر سموك القائد عن والئ 8 4
يغمب القائد المصمحة العامة لممدرسة عمى  9 5

 كبيرة 0.33 4.10 مصمحتو الشخصية.

 كبيرة 0.49 4.08 يراعي القائد في اتخاذ قراراتو مصمحة المدرسة.  7 6
 كبيرة 0.62 4.06 يسعى القائد إلى إنجاح المدرسة وتميزىا.  6 7
 كبيرة 0.51 4.00 رتقاء بأداء المدرسة.يسعى القائد إلى اال 5 8
يوفر القائد كافة اإلمكانات التي تحتاجيا  4 9

 متوسطة 0.84 3.40 المدرسة. 

 كبيرة 0.60 4.03 المتوسط الحسابي الكمي لممجال
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( أن المتوسطات الحسابية درجة ممارسة القيادات المدرسية في مديرية 5يبين الجدول )
ادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادىء القيادة بالحب من وجية تربية وتعميم لواء الب

(، 4.20 – 3.40نظر المعممين والمعممات لفقرات مجال )حب المدرسة( قد تراوحت تنازليا  )
" في المرتبة األولى  يمتزم القائد برسالة المدرسة وقيميا( ونصيا " 2حيث جاء الفقرة رقم )

يوفر القائد كافة ( ونصيا " 4(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.20وبمتوسط حسابي بمغ )
(. وقد بمغ 3.40" في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) اإلمكانات التي تحتاجيا المدرسة

( وىو ما يقابل درجة ممارسة )كبيرة(. وقد يعزى ذلك 4.03المتوسط الحسابي الكمي لممجال )
مدرسة والمعممين والعاممين فييا بمثابة األسرة، باإلضافة إلى سعيو إلى تعامل قائد المدرسة مع ال

إلى إنجاح المدرسة وتميزىا وارتقاء أدائيا مع مراعاة مصمحة المدرسة معممييا ورسالتيا وقيميا 
 عند اتخاذ القرارات.  

 المجال الثاني: حب المعممين والعاممين في المدرسة 
النحرافات المعيارية لفقرات مجال حب المعممين والعاممين ( المتوسطات الحسابية وا6الجدول )

 في المدرسة مرتبة تنازليا  
المتوسط  الفقرة الرقم الترتيب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

يطبق القائد الموائح واألنظمة عمى  جميع المعممين بدون  24 1
 كبيرة جدا   0.22 4.95 تمييز. 

درسة مناخ وظيفي مميء بالحب واالحترام يوفر قائد الم 10 2
 كبيرة جدا   0.31 4.89 المتبادل. 

 كبيرة جدا   0.34 4.87 يتعامل القائد مع المعممين تعامل األخوة.  15 3
 كبيرة جدا   0.36 4.84 يتقبل القائد اعتذار المعممين.  21 4
يحث القائد المعممين عمى بناء عبلقات إيجابية مع بعضيم  18 5

 كبيرة جدا   0.38 4.83 بعض.ال

 كبيرة جدا   0.38 4.83 يحث القائد المعممين عمى بناء عبلقات إيجابية مع الطمبة.  19 6
 كبيرة جدا   0.41 4.79 يقدر القائد إنجازات المعممين من خبلل تكريميم.  23 7
 رة جدا  كبي 0.43 4.75 يتممس القائد الحاجات اإلنسانية واالجتماعية لممعممين.  14 8
 متوسطة 1.33 3.40 يشرك القائد المعممين في عممية صنع القرارات. 12 9
 متوسطة 1.34 3.39 يشرك القائد المعممين في اتخاذ القرارات. 13 10
يراعي قائد المدرسة المرونة عند توزيع حصص المعممين في  22 11

 متوسطة 1.37 3.34 الجدول الدراسي. 

 متوسطة 1.09 3.25 الكشف عن مواىب المعممين. يساعد القائد في  11 12
يوزع القائد الميام والمسؤوليات عمى المعممين بما يتبلءم مع  17 13

 متوسطة 1.09 3.21 احتياجاتيم ورغباتيم. 

يوفر القائد فرص التنمية المينية لممعممين بما يتماشى مع  16 14
 متوسطة 1.09 3.20 احتياجاتيم ورغباتيم.

ظم القائد بعض الرحبلت والزيارات التي تدعم العبلقات مع ين 20 15
 متوسطة 1.09 2.60 المعممين

 كبيرة 0.31 4.08 المتوسط الحسابي الكمي لممجال



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

633 
  8102سمرب  دي – الثاوي عشر العدد   -  43  جمللدا        

 

 

( أن المتوسطات الحسابية لتقدير درجة ممارسة القيادات المدرسية في 6يبين الجدول )
ي محافظة المفرق لمبادىء القيادة بالحب من مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية ف

وجية نظر المعممين والمعممات لفقرات مجال )حب المعممين والعاممين في المدرسية( قد تراوحت 
يطبق القائد الموائح واألنظمة ( ونصيا " 24(، حيث جاء الفقرة رقم )4.95 – 2.60تنازليا  )

(، في حين 4.95ألولى وبمتوسط حسابي بمغ )" في المرتبة ا عمى  جميع المعممين بدون تمييز
ينظم القائد بعض الرحالت والزيارات التي تدعم العالقات مع ( ونصيا " 20جاءت الفقرة رقم )

(. وقد بمغ المتوسط الحسابي الكمي 2.60" في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) المعممين
. وقد يعزى ذلك إلى توفير القائد المدرسي ( وىو ما يقابل درجة ممارسة )كبيرة(4.08لممجال )

جو ومناخ تعميمي مبني عمى االحترام والثقة المتبادلة والتقدير واإلخوة بين المعممين أنفسيم من 
 جية، وبين المعممين والطمبة من جية أخرى. 

 المجال الثالث: حب أولياء أمور الطمبة 
يارية لفقرات مجال حب أولياء أمور الطمبة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع7الجدول )

 مرتبة تنازليا  
المتوسط  الفقرة الرقم الترتيب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.40 4.20 يعمل القائد عمى حل المشكبلت التي تواجو أولياء األمور.  28 1
 متوسطة 0.92 3.35 لمدرسية.يشرك القائد أولياء األمور في األنشطة والفعاليات ا 31 2
يكرم القائد أولياء األمور الميتمين بالعممية التعميمية والمشاركين في  32 3

 متوسطة 0.93 3.34 األنشطة والفعاليات. 

 متوسطة 0.93 3.30 ييتم قائد المدرسة بحاجات أولياء أمور الطمبة.  25 4
 متوسطة 0.94 3.29 ألمور. يعمل القائد جاىدا  عمى تحقيق حاجات أولياء ا 27 5
 متوسطة 0.75 3.25 يقدم القائد اعتذاره في حال عدم تحقيق حاجات وأىداف أولياء األمور.  29 6
 متوسطة 0.75 3.24 يتقبل القائد وجيات نظر أولياء األمور ومقترحاتيم.  33 7
 متوسطة 0.79 3.21 يشرك القائد أولياء األمور في عممية صنع القرارات التربوية.  26 8
 متوسطة 0.77 3.15 يتواصل القائد بصورة مستمرة مع أولياء األمور.  30 9

 متوسطة 0.63 3.37 المتوسط الحسابي الكمي لممجال

( أن المتوسطات الحسابية لتقدير درجة ممارسة القيادات المدرسية في 7يبين الجدول )
ة في محافظة المفرق لمبادىء القيادة بالحب من مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربي

وجية نظر المعممين والمعممات لفقرات مجال )حب أولياء أمور الطمبة( قد تراوحت تنازليا  
يعمل القائد عمى حل المشكالت التي ( ونصيا " 28(، حيث جاء الفقرة رقم )4.20 – 3.15)

(، في حين جاءت الفقرة 4.20ابي بمغ )" في المرتبة األولى وبمتوسط حستواجو أولياء األمور
" في المرتبة األخيرة  يتواصل القائد بصورة مستمرة مع أولياء األمور( ونصيا " 30رقم )

( وىو ما يقابل 3.37(. وقد بمغ المتوسط الحسابي الكمي لممجال )3.15وبمتوسط حسابي بمغ )
ائد المدرسة وأولياء أمور درجة ممارسة )متوسطة(. وقد يعزى ذلك إلى قمة التواصل بين ق

الطمبة، فضبل  عن الروتين والمركزية في العمل التي تقمل من مشاركة أولياء أمور الطمبة في 
 األنشطة والفعاليات المدرسية وعممية صنع القرارات التربوية.



 سالمو مطر المزاوده  /د                               درجة ممارسة القيادات المدرسية 
 وجدان محمد نصر الداود/ د                                                                
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 المجال الرابع: حب القائد لنفسو  
 قرات مجال حب( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لف8الجدول )

 القائد لنفسو مرتبة تنازليا   
الر الترتيب

 قم
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كبيرة جدا   0.14 4.98 يتمتع قائد المدرسة بأخبلق عالية.  34 1
 كبيرة جدا   0.19 4.96 يسعى القائد إلى تحقيق ذاتو والتميز في عممو. 37 2
 كبيرة جدا   0.22 4.95 لقائد بالموائح والقوانين التي تنظم عممو.يمتزم ا 38 3
 كبيرة جدا   0.30 4.90 تخمو سموكيات القائد من األنانية في التعامل.  35 4
 كبيرة جدا   0.34 4.87 تخمو سموكيات القائد من حب التممك والسيطرة.  36 5
 جدا   كبيرة 0.37 4.84 يمتمك القائد توقعات إيجابية.  39 6

 كبيرة جدا   0.56 4.92 المتوسط الحسابي الكمي لممجال

( أن المتوسطات الحسابية لتقدير درجة ممارسة القيادات المدرسية في 8يبين الجدول )
مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادىء القيادة بالحب من 

 – 4.84لفقرات مجال )حب القائد لنفسو( قد تراوحت تنازليا  )وجية نظر المعممين والمعممات 
" في المرتبة يتمتع قائد المدرسة بأخالق عالية( ونصيا " 34(، حيث جاء الفقرة رقم )4.98

يمتمك القائد ( ونصيا " 39(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.98األولى وبمتوسط حسابي بمغ )
(. وقد بمغ المتوسط الحسابي 4.84ة وبمتوسط حسابي بمغ )" في المرتبة األخير  توقعات إيجابية
( وىو ما يقابل درجة ممارسة )كبيرة جدا (. وقد يعزى ذلك إلى سعي القائد 4.92الكمي لممجال )

نحو تحقيق ذاتو وتميزه عن غيره من القيادات المدرسية األخرى وذلك عمى الصعيد الشخصي 
 رى. من جية، وعمى الصعيد العممي من جية أخ

ىل توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات استجابات نتائج السؤال الثاني، وىو: " 
المعممين والمعممات في تقديرىم لدرجة ممارسة القيادات المدرسية في مديريات تربية وتعميم 
لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب تعزى لمتغير النوع 

 ؟. تماعياالج
( Independent Samples T – Testلئلجابة عن ىذا السؤال، تم استخدام اختبار )

لداللة الفروق بين متوسطات استجابات المعممين والمعممات في تقديرىم لدرجة ممارسة القيادات 
قيادة المدرسية في مديرية تربية وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادئ ال

بالحب لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل تعزى لمتغير النوع االجتماعي . والجدول 
 ( يبين ذلك.9)
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استجابات ( لداللة الفروق بين متوسطات T – Test(: نتائج اختبار )9الجدول )
المعممين والمعممات في تقديرىم لدرجة ممارسة القيادات المدرسية في مديرية تربية 
وتعميم لواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادىء القيادة بالحب لكل 

 مجال من مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل تعزى لمتغير النوع االجتماعي
النوع  المجال 

 االجتماعي 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T  الداللة
 اإلحصائية 

 10.89- 0.13 3.84 ذكر  حب المدرسة
 0.32 4.10 أنثى  0.00 

حب المعممين والعاممين 
 في المدرسة

 18.76- 0.23 3.55 ذكر 
 0.52 4.26 أنثى 0.00 

 14.16- 0.43 2.88 ذكر  حب أولياء أمور الطمبة
 0.60 3.54 أنثى  0.00 

 4.51- 0.24 4.87 ذكر  حب القائد لنفسو
 0.17 4.94 أنثى  0.00 

 0.28 4.16 أنثى  0.00 32.96- 0.15 3.66 ذكر  ككلاألداة 

( وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات استجابات المعممين 9يبين الجدول )
والمعممات في تقديرىم لدرجة ممارسة القيادات المدرسية في مديرية تربية وتعميم لواء البادية 

ادة بالحب لكل محال من مجاالت أداة الدراسة الشمالية الغربية في محافظة المفرق لمبادىء القي
واألداة ككل تعزى لمتغير النوع االجتماعي، وبمقارنة المتوسطات الحسابية جاءت الفروق لصالح 

(. وقد يعزى ذلك إلى أن المعممات اإلناث أكثر ميبل  من 4.16)اإلناث( وبمتوسط حسابي بمغ )
مدرسية من خبلل الجماعات غير الرسمية في المعممين الذكور في التواصل  مع القيادات ال

المدرسة، وتبادل الزيارات األسرية في مختمف المناسبات. وىذا بدوره لعب دورا  في مقدرة 
المعممات عمى تحديد درجة ممارسة القيادات المدرسية في مدارس لواء البادية الشمالية الغربية 

 في محافظة المفرق لمبادئ القيادة بالحب. 
 
 
 
 
 
 
 



 سالمو مطر المزاوده  /د                               درجة ممارسة القيادات المدرسية 
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 التوصيات 
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، فإن الباحث يوصي باآلتي:

دراجو ضمن الدورات التدريبية التي تقدم  -1 تبني وزارة التربية والتعميم موضوع القيادة بالحب، وا 
 لمديري ومديرات المدارس.

تخصصات اإلدارة تدريس موضوع القيادة بالحب ضمن متطمبات برامج الدراسات العميا في  -2
 وأصول التربية.

قيام القيادات المدرسية بزيادة االىتمام بمجال حب المدرسة فيما يتعمق بتوفير كافة  -3
 اإلمكانات التي تحتاجيا المدرسة. 

قيام القيادات المدرسية بزيادة االىتمام بمجال حب المعممين والعاممين في المدرسة فيما  -3
ممية صنع واتخاذ القرارات، والمرونة عند توزيع جدول الحصص يتعمق بعممية إشراكيم في ع

الدراسي، والكشف عن مواىبيم، وتوزيع الميام والمسؤوليات عمييم بما يتبلءم مع احتياجاتيم 
 ورغباتيم، وتوفير فرصة التنمية المينية ليم، وتنظيم رحبلت تدعم العبلقات مع المعممين.  

زيادة االىتمام بمجال حب أولياء أمور الطمبة، وتوفير كافة تشجيع القيادات المدرسة عمى  -4
 السبل واإلجراءات البلزمة لذلك. 

لمتعرف إلى درجة ممارسة القيادات  باستخدام متغيرات مستقمة جديدةإجراء دراسات مماثمة  -5
 المدرسية لمبادئ القيادة بالحب.
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