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مديري وفق أنموذج الحمض النووي لدى درجة أهمية وممارسة القيادة 
  معلميهمفي محافظة الزرقاء من وجهة نظر  الثانوية الحكومية املدارس

  
  *محمد أبو عالياو  *أيمن العمري

  
  

 25/8/2016 تاريخ قبوله     28/2/2016 تاريخ تسلم البحث

القيــادة لمــديري   رســة  ومماأهميــة   درجــة  هــدفت الدراســة التعــرف إلــى     :ملخــص 
مـن وجهـة   "للقيـادة  الحمـض النـووي   "س في محافظة الزرقـاء وفـق نمـوذج    المدار

ــة الدراســة مــن    . نظــر المعلمــين  ــت عين المــدارس  مــن معلمــا ومعلمــة  ) 280(تكون
 .اختيارها بالطريقة الطبقيـة العشـوائية   جرى الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء

 ةكــل بعــد علــى ثالثــ  يحتــوي  ،علــى أربعــة أبعــاد موزعــة ة اســتخدام اســتبان  وجــرى
ــى أن   . مجــاالت ــادة  توصــلت الدراســة إل ــة القي الحمــض  "وفــق نمــوذج   درجــة أهمي

كمـا توصـلت إلـى    . متوسـطة  تهادرجـة ممارسـ  أن ، ومرتفعـة جاءت " النووي للقيادة
فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الكلية السـتجابات   عدم وجود

فــي  الثانويـة الحكوميــة  مـديري المــدارس لــدى القيـادة  الدراسـة ألهميــة   عينــةأفـراد  
، تبعا الختالف وممارستها "الحمض النووي للقيادة"محافظة الزرقاء وفق نموذج 

الدراســة  عرضــت وقــد. والخبــرة فــي التعلــيم , الجــنس، والمؤهــل العلمــي اتمتغيــر
   .نهاع تمخضت التي النتائج إلى استنادًا التوصيات من لمجموعة

المـدارس   ض النـووي للقيـادة، القيـادة، مـديرو    نمـوذج الحمـ  : الكلمات المفتاحيـة (
  ).الثانوية، محافظة الزرقاء

  

  
  

حظي موضوع القيادة باالهتمام منذ القدم إلى يومنا  :مقدمة
وارتفاع  ،ونظرا لما تواجهه المنظمات من تحديات ومتطلبات ،هذا

 ذلك برزأ ،دارات المتخصصةوظهور اإل ،المستوى الثقافي للعاملين
الحاجة إلى وجود شخص يقود المنظمة من خالل التأثير الذي كله 

  ).2011المعايطة، (وليس من خالل ممارسة السلطة  ،يمارسه

ــادة   ــد القي ــة    وتع ــة اإلداري ــي العملي ــن   ؛جــزءا أساســيا ف ــا م ألنه
ــل الرئيســ  ــي تســهم فــي تشــك   العوام ــات الوظيفيــة   ية الت ل طــابع العالق

حيــث  ،فهــي فــن التــأثير والتــأثر بــاآلخرين  ،ة داخــل المنظمــاتاإلداريــ
ــتطيع  ــد يسـ ــوظفين     القائـ ــلوك المـ ــي سـ ــأثير فـ ــه التـ ــه ومهاراتـ بإمكاناتـ

ــة   ــاح يـــرتبط و ).2004العميـــان، (للوصـــول إلـــى أهـــداف المنظمـ نجـ
ل، العمل التربوي بوجـود قيـادات حكيمـة، تشـرف علـى تخطـيط العمـ       

اظم المســؤولية كلمــا كــان  وتتعــ .وتوجيهــه نحــو األهــداف المرســومة 
العـاملون معــه علـى قــدر مـن الثقافــة والمعرفـة التــي تتطلـب أن يكــون       

يتصـف بصـفات شخصــية   ف ،القائـد فـي مسـتوى الـدور الــذي يقـوم بـه      
ــزة ــتهم  ،مميـ ــب ثقـ ــى يكسـ ــم   ،حتـ ــل معهـ ــن التفاعـ ــتمكن مـ ــعد، ( ويـ سـ
2006(.  
  

_________________________  
  .معة الهاشمية، الزرقاء، األردن، الجاقسم أصول التربية واإلدارة *
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The Degree of Importance and Practice of Leadership 

Regarding "Leadership DNA" Model for Public 
Secondary School Principals in Zarqa Governorate as 
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Educational Foundations and Administration, The Hashemite 
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Abstract: The study aimed to identify the degree of importance and 
practice of leadership for school principals in Zarqa Governorate in 
regards to the "Leadership DNA Model" as perceived by teachers. 
The sample consisted of (280) teachers chosen stratified randomly. 
The questionnaires consisted of four dimensions, each dimension 
consisted of three fields. Results showed that the degree of importance 
of leadership was high, and the practice was average regarding to the 
"Leadership DNA model". There were no significant differences in the 
average differences among sample responses to the degree of 
importance and practice of leadership due to the respondents’ sex, 
educational qualification, and experience in education.  
(Keywords: Leadership DNA Model, Leadership, Secondary School 
Principal, Zarqa Governorate). 

  

عن إدارة الجهد  مسؤول اتربوي بوصفه قائداومدير المدرسة 
والكيفية التي يدير بها  ،والقوى التي يعايشها ضمن إطار عمله

فها بالسلوك وتحقيق أهدا، ويرتبط نجاح المدرسة .المدرسة
ن السلوك القيادي الممارس من إف ،لهذا ،القيادي الذي يمارسه

ية الناجحة والمتمثلة في باإلضافة إلى الصفات القياد ،المدير
واالهتمام  ،توظيف إمكانياته نحو العمل علىوقدرته  ،شخصيته

وتذليل  ،وبناء عالقات إنسانية مع المعلمين ،بتحسين ظروف العمل
كل ذلك سيؤدي إلى إنجاح العملية  ،الصعوبات التي تعترض طريقه

  ). 2004 ،وحيد(ا على إنتاجية المدرسة يجابإويؤثر  ،التعليمية

الجينات التي تدفع  هناكوعندما يتعلق األمر بالصحة، 
الذي يكون  "الحمض النووي"وهناك . االستعداد للعافية أو المرض

مع العلم , فرة الوراثية التي تضع األساس لتكوين خاليا اإلنسانيالش
تحسين قرارات نمط الحياة  يخولأن االستعداد الوراثي الخاص بنا 

 ،ينظر إلى التاريخ الطبي الخاص بكبيب فالط, والبيئة أو الصحة
تساعدك على وضع خطة للتعافي التي ونتائج سلسلة من االختبارات 

بسلسلة من  نأن هؤالء الخبراء يقومو ،النقطة هناف. من المرض
االختبارات لمعرفة من أنت قبل تقديم توصيات بشأن ما ينبغي لك 

لى لقيادة يعمل عل DNA والحمض النووي. القيام به) أو ال ينبغي(
ويسمح بوضع  ،والميول نقاط الضعفو تنظيم مجموعة من الصفات
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منطقة الخطر التي يتجه إليها  من والتخلص ،خطة لعملية القيادة
مما  ؛قد يعمل على تنظيم القيادة وفهمها هكما أن ،بعض القادة

  ).Abraham, 2010(يؤدي إلى اإلتقان 

كتشافات العلمية الحمض النووي واحدا من أهم اال ويعد
ويهدف  .أنه اللبنة التأسيسية لكل خلية حية ال سيما ،األكثر تأثيرا

إلى مشابهة عمل الحمض النووي من  هذه مافي دراسته انالباحث
وذلك من خالل التحليل النظري للحمض النووي  ،حيث التأثير

للقيادة من خالل ما يؤثر في القيادة للوصول إلى طابع خاص 
   .ي للقيادةللحمض النوو

وعلى شبكة  ،المختلفة قواعد البياناتبعد البحث في و
بشكل مباشر تتعلق عربية أي دراسة  انالباحث يجدلم  ،نترنتاإل

ولكن هناك بعض الدراسات باللغة  ،بالحمض النووي للقيادة
 الرئيسة في هذا الموضوع دراسة ومن ضمن الدراسات .ةاإلنجليزي

في هذا  من المراجع المهمة عدت التي )Glaser, 2006(ليزر ج
أن هناك سبعة أبعاد للحمض النووي  أشارت إلىاإلطار، حيث 

تقدم وصفا تفصيليا للمعايير األولية الوصفية للحمض  القيادي
 هذه األبعاد في وتتمثل .النووي القيادي للقرن الواحد والعشرين

س حيث يشعر النا ،جعل قنوات االتصال مفتوحة من خالل ،المجتمع
ن ووخاضع ،األعمال التنظيميةو ستراتيجيةن في االأنهم مشاركو

خلق جو يقدر فيه التفرد  ، عبرواإلنسانية. للمساءلة عن النتائج

يه حشد حيث يكون ف ،والطموح. ، واحترام مواهب كل فردوالتنوع

الطلب من اآلخرين ضمن فرق ، من خالل والتوجيه. الخيال الفردي

 عبر ،والتوليد. دم نحو األهداف المشتركةلالشتراك في تحقيق التق

 ، من خاللوالتعبير. نجازاترعاية االبتكار الذي يؤدي إلى اإل
أنفسهم لتطوير  وتطوير ،تشجيع الجميع للتحدث، واتخاذ المخاطر

خلق جو من الوالء المستمر، واإلنجاز ، عبر والروح. المنظمة
  .حو المستقبلوالتطور حتى يتسنى للجميع االتجاه معا للتحرك ن

الحمض ) Bonnstetter, 2000(تناولت دراسة بونزستتير و

بلمحة عامة عن  تحدثفت، النووي من الكفاءات القيادية العالمية
 تكما أشار, النظريات التي أثرت على وجهات نظرنا حول القيادة

وثم إلى الهيكل  ،دعمها عن طريق البحث جرىإلى االفتراضات التي 
أنها قد تكون  تالتي أوضح, النووي للقيادةالفتراضي للحمض ا

   .مصدرا للكفاءات القيادية العالمية

 ,Cavosi & Savoie) دراسة كوفوسي وسافوي هدفتكما 
لما لها من دور  ؛إلى محاولة إعطاء منظور جديد للقيادة (2012
أن  نتائج الدراسةأظهرت  .إلى التميز والتجديد ةلحاجلظرا كبير ن

فريق اإلدارة التنفيذية في صنع  ال يشاركون ناإلداريي من% 48
ن أل؛ وأن الحاجة ملحة إلى إيجاد مكون خاص بهم ،القرار

بسرعة  التراجعمما قد يؤدي بهم إلى  ؛التكنولوجيا سريعة التطور
تقنية المعلومات يحتاجون إلى  يريأن مد كما أظهرت النتائج .كبيرة

 ،ل على تأثير أكبرتطوير لتحسين مهارات األعمال لديهم للحصو

وهو ما قد  ،كما أن التركيز يجب أن يكون أكثر على تطوير قدراتهم
  .يكون الحمض النووي لهم

في  الثقة) Sones, 2013(دراسة سونس تناولت في حين 
 ارئيس باعتبارها مكونا الثقة وضحتفقد  ،الحمض النووي للقيادة

القيادة  فال يمكن أن توجد .الحمض النووي للقيادةفي تركيب 
 ،كما أن بناء الثقة يجب أن يكون مقصودا ،الناجحة من دون الثقة

ألن عملية كسب االحترام تنعدم  ؛وهو أمر يتطلب االجتهاد والمثابرة
ومن الواضح أن انعدام الثقة في المنظمة يعمل على  .انعدام الثقةب

ن انعدام الثقة إف ،لذا ،يصل األمر إلى حد الدمار وقد ،خرابها
الذين هم كما أن أفضل القادة . ي إلى انعدام وجود القيادةيؤد

، اواحد افريقملونهم اويع ،يعاملون جميع من في المنظمة باحترام
 ؛يجابيا للثقةإفهذه اإلجراءات تخلق مناخا  ،قبل أنفسهم همواضعي

جعل العاملين في المنظمة يؤدون أشياء ي وجود الثقةذلك أن 
ويتكون . نه من الصعب استعادتهاإف ،ثقةوإذا انعدمت ال ،استثنائية

وهذه القيم تشكل  ،الحمض النووي في القيادة من القيم الخاصة بك
في نهاية المطاف، الجواب أن الثقة تكمن في و ،الطابع الخاص بك
  .الطابع الخاص بك

الدراسات األجنبية السابقة واالطالع على األدب النظري  وبعد
واالطالع على األدب النظري  ،وعالقليلة ذات العالقة بالموض
تحديد أبعاد الحمض النووي  جرى، المتعلق بالقيادة بشكل عام

التهيئة والجاهزية، والتمكين، والنهج،  :هي، في أربعة محاور للقيادة
  :هذه المحاوروفيما يلي استعراض  .والتواصل

التهيئة " )Warner(عرف وارنر : التهيئة والجاهزية -1
دالة  تعدحالة أو مجموعة من الخصائص التي  امأنهب "والجاهزية

 ،على قدرة الفرد على أن يكتسب بالتدريب نوعا خاصا من المعرفة
 )Watge(ويتج  امكما عرفه. أو مجموعة خاصة من االستجابات

ويتمثل في ميله  ،مدى تقبل فرد معين لوسيلة اكتسابية معينة امبأنه
وصول  امأيضا بأنه اترفوقد ع .الوراثي لالستجابات لمثيرات معينة

مستوى مناسب من النضج يمكن من خالله تحصيل  إلىالفرد 
 .)1994 ،الخياط( المعرفة أو المهارة نتيجة عوامل التعلم المؤثرة

مجموعة من الخصائص  امبأنه امفعرفته) 1983( أما تايلر
 .التي تعود إلى الخبرة أو التعلم ،الفرد لدىوالقدرات التي توجد 

نه من الممكن إخضاعه إف ،كل فرد لدى اموجود ستعدادوكون اال
لى بناء مقاييس خاصة إمن الباحثين  كثيرا دفعما م ،لعملية القياس

وهذه المقاييس يمكن االستفادة منها في  ،لالستعداد نحو مهن معينة
  . الفرد في المهنة التي سيختارها جاحالتنبؤ المستقبلي بن

استفادة المنظمة من معرفة إلى ضرورة  ويشير: التمكين   -2
الخط األول، أو على وأفكار وطاقة وإبداع جميع العاملين فيها في 

العالمية، وتوقعات الزبائن  مواجهة بيئة األعمالل ؛يرينمستوى المد
دراسة  فقد أشارت. العالية، عالوة على التكنولوجيا المعقدة

من %) 70(أن أكثر من  إلى )Spreitzer, 2007( سبريتزر
األقل في  لمنظمات تبنت بعض األنواع من مبادرات التمكين علىا
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جزء من أعمالها، لذلك ينبغي تكثيف العمل البحثي في هذا المجال 
عزيز توفالتمكين  .لتحقيق االستفادة منه من قبل منظماتنا المحلية

أنماط  التي تظهر بوضوح في أربعةالدوافع الحقيقية للعاملين 
 معنى العمل، :هيو، فرد نحو دوره في العملكس توجه الإدراكية تع

 ,Spreitzer) اإلحساس بالتأثيروللعمل،  التصميم الذاتيوالكفاءة، و
مجموعة من الحاالت النفسية  بالتعزيز والتمكينقصد يو .(1995

المدركة أو األنماط اإلدراكية التي تجعل العاملين يشعرون أو 
مة لتمكين العاملين المصم يدركون فاعلية الممارسات اإلدارية

Spreitzer, et al., 1997)(.  أربعة  دوافع تظهر بوضوح فيوهما
التصميم الذاتي للعمل، والكفاءة، ومعنى العمل،  :هي ،أنماط إدراكية

 ).(Spretzer, 1996 عملهم األفراد نحو تعكس توجهاتو ،والتأثير
ت آفية عندما ال توفر المنظمة المكابرنامج التمكين األرضويفقد 

إلى األداء  المستندةعوائد يتطلب هذا البرنامج مختلف الوالمناسبة، 
تؤدي إلى فإنها نه عندما تربط العوائد باألداء إبدًال من العمل، إذ 

، عن وأهدافها زيادة دافعية العاملين نحو تحقيق غايات المنظمة
 ,Spreitzer & Mishra)طريق ربط مكاسبهم بنجاح المنظمة 

1999) .   

رز الحاجة إلى اإلبداع نتيجة الظروف التي تفرضها تبو
مثل التغيرات التكنولوجية، والتغير في  ،التغيرات في بيئة المنظمة

أهم السمات المميزة من ن إف ،ولذلك. مورغباته الزبائنحاجات 
االبتكار واإلبداع والتجديد لمعروضاتها من  ،للمنظمات الناجحة

أو  بني وتنفيذ األفكاروت وليدعملية ت فهو. المنتجات والخدمات
 .)(Knight-Turvey, 2006الممارسات الجديدة داخل المنظمة 

اإلبداعي خلق  السلوكبأن ترى ف) Spreitzer,1996(أما سبيريتزر 
ألنه يتضمن  ؛مختلف، وهو سلوك متجه نحو التغيير أوشيء جديد 
جديدة، أو خدمات جديدة، أو أفكار جديدة، أو  خلق منتجات

 ;Spreitzer, 1996)أشار و .ءات جديدة، أو عملية جديدةإجرا
Knight-Turvey, 2006)  أهم المؤشرات التي تدل على إلى

حب و ،المرونة اإلدراكية :وهي ،السلوك اإلبداعي للعاملين
اإلصرار على مواجهة و ،تحمل المخاطرو ،التعلمو ،االستطالع

  .العقبات والتحديات

, مكمال له يعدج بالتمكين فهو يرتبط مفهوم النه: النهج -3
وهو  ،يعتمد على جوهر المنظور الهيكلي االجتماعي للتمكين حيث

والتابعين، من خالل زيادة مداخل  فكرة المشاركة بين القائد
ه يركز على نإ إذ ؛والدعم ص والمعلومات والمواردالوصول إلى الفر

إلدارية والهياكل ا والممارسات والعمليات ضرورة توافر السياسات
ن خالل مشاركة تشجع على ممارسات االندماج العالي م التي

أن تتم عملية تفويض و ،والمعلومات العاملين في القوة والمعرفة
القدرة  للعاملين تصبحالصالحيات إلى المستويات اإلدارية الدنيا، إذ 

ستراتيجية في القرارات الممتدة من القرارات االفي التأثير على 
 ,Spreitzer) على إلى القرارات المتعلقة بأدائهم لعملهمالمستوى األ

ن الفكرة تتطلب تغييرًا في األنماط القيادية إف ،ولذلك .(2007
ن هذا إف ،وبالتأكيد .بالمشاركة التقليدية إلى أنماط قيادية تؤمن

, العتيبي(والتفويض  يتطلب التحول من الرقابة والتوجيه إلى الثقة
أن ) Ford & Fottler, 1995(وفوتلر وقد وضح فورد  ).2005

 تشمل تشخيصصالحيات اتخاذ القرار للعاملين  عملية تفويض
المشكلة، واكتشاف الحلول، وتقييمها، واتخاذ القرار بصددها، 

خالل توفير استقاللية  وتحمل المسؤولية عن تنفيذ القرارات من
 ات فقط،لتشمل تقديم االقتراحقد تضيق العملية  عالية للعاملين، أو

ن العاملين الممكنين يجب أكما  .واإلدارة العليا غير ملزمة بتنفيذها
وبشكل  أن يشعروا بأن العاملين في وحداتهم يمكن أن يعملوا معًا
وتؤخذ  ،جماعي في حل مشاكل العمل، وأن أفكارهم يتم احترامها

 ،العتيبي(ويتطلب ذلك مستوى عاليًا من الثقة  على محمل الجد،
ئد يعتمد تطوير فرق العمل في المنظمة على توفر قاو ).2005

 والدعم ألعضاء الفريق قوي قادر على تقديم التوجيهات والتشجيع
 & Quinn) للتغلب على أي صعوبات قد تواجههم أثناء العمل

Spreitzer, 1997).  يجب أن يتمتع أعضاء الفريق بمهارات كما
ية جماعية، متنوعة، ويلتزموا بتحقيق هدف مشترك، ومسؤول

والتمتع بمستوى عال من السلطة في اتخاذ القرار التنفيذية 
كما يتطلب توفير تدريب مستمر  ).2006، أرشيدة خوأوالمعاني (

ينبغي للمنظمة أن توفر و .ومنتظم ألجل تعلم المهارات الجديدة
لتطوير العاملين لكي يزودوا بالمعرفة والمهارات  اطموح انظام

كمهارات التفاوض، ومهارات اتخاذ القرار،  ،(Lin, 1998)الضرورية 
 .(Randolph, 1995)ومهارات حل الصراع، ومهارات القيادة 

 لمعرفة والمهاراتفالجهود التدريبية تمكن العاملين من بناء ا
والقدرات، ليس فقط ألداء أعمالهم، بل أيضًا تعلم مهارات 

  ).(Spreitzer, 2007واقتصاديات المنظمات الكبيرة 

العملية التي تتم بين طرفين  بالتواصليقصد : التواصل -4
 ؛يعبر من خاللها معلومات أو أفكار أو اتجاهات أو مهارات, أو أكثر

 .)2005، الفاضل(بقصد الوصول إلى فهم مشترك وواضح 
ؤساء عملية حيوية في مجال العالقات بين الر والتواصل

يق بين إيجاد التنسو ،نجاز األعمالإومن خالله يتم  ،والمرؤوسين
التنسيق بين أعمال  فإن وكذلك .أقسام المؤسسة بعضها بعضا

واالتصال الجيد عامل أساسي في تحسين األداء والتبادل , األفراد
ف عريو). 1999 ،غيث(الفكري بين الرئيس والمرؤوس وبالعكس 

اإلداري بأنه عملية يتم من خاللها إيصال معلومات أو  التواصل
ن عضو في الهيكل التنظيمي إلى عضو آخر بقصد توجيهات م

مطاوع (إحداث تغيير أو تعديل في المحتوى أو األداء أو الطريقة 
 & Torrington)ر تورنجتون ولورا يويش ).2000 ،وحسن

Laura, 2002)  تكمن في كونه وسيلة  التواصلإلى أن أهداف
ديد وتح ،للتعريف بالغرض من التعليمات والقوانين في المؤسسة

والعمل على توزيع المعلومات  ،نجازهاإاألهداف واألعمال وكيفية 
هدف االتصال إلى رفع يوكذلك  .ألفراد وفقا الحتياجاتهمعلى ا

كما أن مركز  .وحثهم على التوحد في األهداف ،معنويات العاملين
 ،المدير أصبح أكثر تعقيدا بسبب التعقيدات في الحياة بشكل عام

ولكي يقوم المدير بدوره بشكل  ،التربية وبشكل خاص في مجال
فاعل يجب أن يقوم بتوضيح أهدافه وبرامج العمل للعاملين من 
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ألن االتصال من العوامل المؤثرة في  ؛المستمر بهمالتواصل خالل 
تتناسب  والتواصلن العالقات أكما  ،العالقات داخل المدرسة

 ،ال وسليمافاع التواصلفكلما كانت العالقات قوية كان  ،طرديا
 التواصل ويعد ).2006 ،ةالهزايم(مفككا  التواصلوالعكس إذا كان 

فهو يعمل على نقل المعلومات  ،ة في المؤسساتمن الدعائم الرئيس
وبين المؤسسات وبعضها  ،بين اإلدارات في المؤسسة الواحدة

نجاز لإلداري تعتمد على المعلومات التي ال يمكن فعملية اإل ،بعضا
جميع جوانب  التواصلكما يعم  . من خالل االتصالإيصالها إال

وألن اإلدارة  ،فهي منظمة تربوية اجتماعية ،الحياة في المدرسة
 التواصلوالعاملين فيها ال يستطيعون أداء أعمالهم بدون 

(Wood,1999). عملية االتصاالت اإلدارية درجة كبيرة في تناول ول
اعد على عملية اتخاذ فهي تس ،المشكالت التي تنشأ في المؤسسات

وتدفقها  ،القرارات السليمة التي تساعد المعلومات والبيانات
ساعد على تكوين العالقات ت اكما أنه, متها في عملية اتخاذهاوسال

الكفاءة ترتبط كما  ،السليمة بين الرؤساء والمرؤوسين اإلنسانية

ال لى حد كبير بمدى فعالية عملية االتصإاإلنتاجية للعمل الفردي 
  ). 2005, أسعد(

تعتمد عملية االتصال على مجموعة من العناصر المتشابكة و
ويتأثر انتقال اآلراء والمعلومات بين  ،نفسه والمتداخلة في الوقت

 ،األفراد والجماعات على مجموعة من الظروف النفسية واالجتماعية
 ،العالق ؛2009 ،ةأبو سمر ؛1984 ،عبودي(وتناول كل من 

الشخص الذي  هوو ،المرسل في تتمثلالتي لعناصر هذه ا .)2009
فيبدأ  ،بسبب عمل يرغب به أو فكرة أو معنى ما ،يحاول االتصال

، المستقبلو .بصياغة أفكاره بطريقة تعبر عن المعنى الذي يقصده
وهو الشخص المقصود من قبل  ،الذي يستقبل الرسالة المنقولة

، الرسالةو .مستقبلأو أي شخص يختار لنفسه أن يكون ال ،المرسل

. اأو موسيق انطوقة أو مكتوبة أو صورقد تكون كلمات م التي
ويعد أسلوب الجذب والعبارة السهلة من األساليب التي تحقق 

ألنها تهدف إلى اإلقناع  ؛للرسالة الوضوح من الناحية الفنية
  . واالستمالة

  
  .)نإعداد الباحثي( )األبعاد والمجاالت(نموذج الحمض النووي للقيادة : 1شكل 

  مشكلة الدراسة

 ،يةإن تطوير أي نظام تربوي يستدعي االهتمام بالبيئة التنظيم
بهدف إطالق الطاقات اإلنسانية  ؛والعناية لنمو مصادره البشرية

 .فتطوير المؤسسة ال ينفصل عن تطوير اإلنسان. داخل النظام
جب وحتى تكون مخرجات أي مؤسسة تعليمية على الوجه األفضل ي

وتوفير ظروف العمل المناسبة  ،أن يكون هناك تطوير للعاملين فيها
من أجل تكيفهم مع المتطلبات الجديدة والتحديات التي تواجههم، 
وال يقتصر تطوير المؤسسة على التطوير الكمي والتوسع في 
الفعاليات والنشاطات فحسب، بل يجب أن يصاحب هذا التطور 

 فاعلية العاملين رمناسبة لتطويتطور نوعي باتخاذ الخطوات ال
القائد اإلداري في هذه  تطوير ويتم ذلك أيضًا من خالل. أيضا

مجموعة من الصفات والخصائص التي  من خالل تنمية ،المؤسسات

وذلك يرتبط بشكل وثيق  ،تمكنه من القيام بعمله بكفاءة وإتقان
أسئلة  بالعمل على تحليل سلوك القادة وخصائصهم من خالل

وتكوين  ،ة إلى المعلمين لمعرفة جوانب القوة والضعف للقيادةموجه
للعمل على تنمية القيادة بشكل عام  ،نموذج الحمض النووي للقيادة

  .وتنمية القادة بشكل خاص

من خالل مالحظة أن هناك وقد جاءت مشكلة هذه الدراسة 
ال  ،)المدرسة(تباينا في أفعال بعض المنتسبين للمؤسسة التعليمية 

لكونهم األداة الفعالة في اإلشراف على  ،مديري المدارس ماسي
وهم الشريحة المكونة ألعلى الهرم اإلداري  ،تنفيذ برامج التعليم

ن هذا التبيان في األفعال ما هو إال نتيجة لطبيعة أو ،للمدرسة
المدير وشخصيته وميوله تبعا لنمطه القيادي الذي قد ينعكس سلبا 

وعليه يبدو بأن  ،داخل المدرسة ألداءاأو إيجابا على مستوى 
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اإلدارة المدرسية تظل رهنا لمدير يقف فيها على رأس الهرم 
وما يتضمنه من أبنية  ،وطلبةاإلداري بما فيه من هيئة تدريسية 

ففي أغلب . وما يحيط به من بيئة تربوية وطبيعة اجتماعية ،ومرافق
ذي يؤمن به هذا األحيان تأخذ القيادة المدرسية النمط القيادي ال

وعلى  .أو تلك من أنماط القيادة التربوية ،المدير في هذه المدرسة
 ،الرغم من تعدد المكونات التي تشترك معه في تركيبة البناء اإلداري

في يعللون السلوك المستخدم إلدارة المدرسة  يرينأن المد نجد
كما ترغب  .والحفاظ على سير العمل ،حرصهم على ضبط النظام

مما يعطيه ذريعة لتبنيه أسلوبا معينا في  ،ارات العليا في التربيةاإلد
فقد يكون ضبط النظام في نظره ال يتم إال من خالل فرض  ،اإلدارة

واالطمئنان على تنفيذها بعد الرجوع  ،القوانين وااللتزام الحرفي بها
وهو  ،أي التركيز على العمل اإلداري ؛إليه في كل ما يخص مدرسته

، والفاضل )2005(نتائج بعض الدراسات كدراسة جعفر  ما أكدته
  .)1999(، وغيث )2005(

في النقد المستمر لما يصدر عن  ةالمتمثلإن مشكلة القيادة 
أو سلوك القائد اإلداري داخل المدرسة الذي قد  ،القيادة اإلدارية

أو  ،يؤدي إلى العزوف عن المشاركة في مجالس اإلدارة المدرسية
 ،وما ينبثق عنها من أنشطة مختلفة ،لة داخل المدرسةاللجان المشك

كل ذلك  ،أو الرغبة في تغيير المدرسة واالنتقال إلى مدرسة أخرى
البعض انعكاسات للقيادة أو النمط أو السلوك القيادي  يعدهقد 

الذي و ،الذي قد يتبعه مدير المدرسة بصفته قائدا في المدرسة
  .مينيحدد نوع العالقة بينه وبين المعل

ويمتلك  ،من الخبرة كثيرليس من السهولة إعداد قائد لديه و
لذلك أصبح الطلب على  ،المهارة والكفاية التي تؤهله لقيادة المدرسة

غاية األهمية، مما جعل الحاجة في تربوي أمرا القادة في القطاع ال
ملحة لتدريب وتطوير الكوادر القيادية من خالل تزويدها بمهارات 

تستطيع هذه الكوادر تبني استراتيجيات مختلفة تهدف  وخبرات لكي
كما أن وضوح  .)2010، وغالي ليع(إلى إنجاح العملية التربوية 

أو  ،الرؤية المستقبلية واألهداف البعيدة للمجموعة التي ينتمي إليها
 بوصفه قائدايعمل معها القائد تبرز أهمية دور مدير المدرسة 

وبالتالي  ،اف سينتقل إلى األتباعفوضوح الرؤية واألهد ،اتربوي
سيكون هناك أمل وهدف يسعون لتحقيقه، مما يؤدي إلى نمو 

يدفعهم إلى إعطاء أفضل ما  حيث ؛الشعور لديهم بأهمية العطاء
، وباشرحبيل السويدان(لديهم من أجل الوصول إلى الهدف 

2004.(  

 من اإلخفاقات في اكثيريتبين أن هنالك  ،استنادا إلى ما سبقو
التي قد تنعكس سلبا  ،القيادة اإلدارية في مجال اإلدارة المدرسية

داخل النشط لدور مدير المدرسة  اونظر .على عمل الهيئة التعليمية
فإن معرفة  ،المؤسسة المدرسية في تحقيق األهداف التربوية

كتعبير مجازي ألهمية المجاالت التي يركز (القيادي  الحمض النووي
المؤثر في القيادة  )نمية المؤسسة التي يعمل فيهاعليها القائد في ت

 ،يحتاج إلى نظرة دقيقة ودراسة عملية ترصد الواقع الحاصل
تساؤل  نويجيب ع ،ويسعى إلى تقديم ما يفيد في هذا الجانب

الحمض  وممارسة القيادة وفق أنموذج أهميةدرجة ما " :هو ،رئيس
لحكومية في محافظة الثانوية ا مديري المدارسلدى النووي للقيادة 

  "؟هممن وجهة نظر معلمي الزرقاء

  وسؤاالهاالدراسة  هدف

الدراسة إلى معرفة درجة أهمية وممارسة القيادة وفق  تهدف
الثانوية  مديري المدارسلدى " الحمض النووي للقيادة"نموذج أ

، وهل هناك معلميهمفي محافظة الزرقاء من وجهة نظر  الحكومية
ئية بين متوسطات استجابة أفراد عينة فروق ذات داللة إحصا

الحمض النووي "نموذج أالدراسة على أهمية وممارسة القيادة وفق 
لمديري المدارس في محافظة الزرقاء، تبعا الختالف " للقيادة

من خالل . والخبرة في التعليم ،الجنس، والمؤهل العلمي :متغيرات
  :يناآلتي السؤالين ناإلجابة ع

الحمض "نموذج أالقيادة وفق وممارسة  ما درجة أهمية  )1(
في  الثانوية الحكومية مديري المدارسلدى " النووي للقيادة

  ؟معلميهممحافظة الزرقاء من وجهة نظر 

استجابة أفراد عينة الدراسة  بين متوسطات فروقتوجد هل   )2(
أنموذج الحمض "درجة أهمية القيادة وفق من المعلمين على 

مديري المدارس الثانوية الحكومية  وممارستها لدى" النووي
الجنس، والمؤهل : اتفي محافظة الزرقاء، تبعا الختالف متغير

  والخبرة في التعليم؟ ،العلمي

  الدراسة أهمية

لدراسات الحقة في نواة  تعدتكمن أهمية الدراسة في أنها قد 
 ،ويؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الجهات اآلتية .موضوع مهم جدًا

، بأن يتبنى المخططون وصانعو القرارات بية والتعليموزارة التر
ويستفيدوا من إمكانياته  ،التربوية أنموذج الحمض النووي القيادي

الباحثون و. وظيف القيادات اإلدارية المختلفةفي تدريب وتطوير وت

في هذا المجال، بإعداد مشاريع بحثية  والمهتمون والمختصون

 إلىبتعرفهم  والقادة التربويون .مستقبلية في هذا السياق البحثي
نموذج الحمض النووي في القيادة الذي يمكنهم من النهوض 

  .بمتطلبات أدوارهم كونهم قيادات تربوية في مدارسهم

  التعريفات اإلجرائية

ينبثق عن الدراسة بعض المصطلحات الرئيسة التي يمكن 
  :تعريفها على النحو اآلتي

 ,Baskin)باسكن وضح  :DNAالحمض النووي القيادي 
ات مرنة من اإلجراءات أنه قاعدة بيانبالحمض النووي  (2000

تصف الهوية للكائن، ويتم ترميز معلومات القيادة  التيوالهياكل، 
ألن قاعدة البيانات و ،بكامل هيئتها في جميع أجزاء الحمض النووي

مرنة، تمكن الكائنات من تكرار التجربة مع إجراءات وهياكل جديدة، 
  . ي القدرة على التغير وخصوصا عندما تتغير بيئتهموه
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األساليب : للقيادة النووي الحمض نموذج وفق القيادة
, وتوجيه سلوكهم ،القيادية التي يتبعها القائد للتأثير في اآلخرين

التهيئة وفق نموذج الحمض النووي للقيادة وأبعاده المتمثلة في 

لتمكين او ،)Equipping & eadinessR( والجاهزية
)Empowering(، النهجو )reExposu(، والتواصل  
)Communication(  التي يمكن قياسها من خالل استجابات أو

  .تقديرات أفراد الدراسة من المعلمين على هذه األبعاد

  ومحدداتها الدراسة حدود

درجة أهمية  إلىاقتصرت الدراسة على التعرف : الحد الموضوعي
الحمض "المدارس وفق نموذج   وممارسة القيادة لمديري 

  ".النووي للقيادة 

طبقت الدراسة على المدارس في مديرية التربية : الحد المكاني
  .والتعليم لمنطقة الزرقاء األولى

لعام لطبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول : الحد الزمني
2015/ 2016.  

طبقت الدراسة على معلمي المدارس في مديرية : الحد البشري
  .األولى التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء

وتتحدد نتائج الدراسة بصدق المستجيبين وموضوعيتهم في 
فقرات أداة الدراسة المستخدمة، وتمثيل العينة  ناإلجابة ع

  .للمجتمع

  الطريقة واإلجراءات

  منهجية الدراسة

ي المسحي المعتمد عتمد في هذه الدراسة المنهج الوصفُا
باإلضافة إلى مسح  ،أداة لجمع البياناتتبانة سعلى استخدام اال

  .األدب التربوي المتعلق بهذا الموضوع

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من كافة معلمي ومعلمات المدارس 
والبالغ عددهم حوالي  ،الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء

معلمة ) 685(و امعلم) 538(منهم  ،معلما ومعلمة) 1223(
) 14(و ،مدرسة إناث) 18( منها ،مدرسة) 32(ن على يتوزعو

  .مدرسة ذكور

  عينة الدراسة 

حيث ختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، ا جرى
المعلمات في مدارس وتمثل المعلمين في مدارس الذكور الحكومية، 

بنسبة  ةاستبان) 280(توزيع  جرىومية، وقد اإلناث الحك
) 275(واسترجع منها  ،لدراسة األصليمن مجتمع ا%) 22.8(

) 14(عاد استب وجرى ،%)98.2(بنسبة عائد بلغت  ةاستبان
من %) 0.05(لعدم صالحيتها للتحليل بما نسبته  ة؛استبان

توزيعها، ليصبح عدد االستبانات التي خضعت  جرىاالستبانات التي 
من االستبانات %) 93.2(استبانة لتشكل ما نسبته ) 261(للتحليل 

توزيعها، وبما نسبته وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث  جرىالتي 
أفراد عينة الدراسة حسب توزيع ) 1(ويبين الجدول  .العلمي

  .متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في التعليم

  والخبرة في التعليم, والمؤهل العلمي ،الجنس متغيرات عينة الدراسة حسبتوزيع أفراد ): 1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  تغيرالم

  الجنس
  52,5  137  ذكر
  47,5  124  أنثى

  100  261  المجموع الكلي

  المؤهل العلمي

  28.7  75  )دبلوم عال ،ماجستير، دكتوراه(دراسات عليا 
  62,8  164  بكالوريوس

  8,4  22  دبلوم كلية مجتمع
  100  261  المجموع الكلي

  الخبرة في التعليم

  12,6  33  خمس سنواتأقل من 
  26,4  69  سنوات )10أقل من  – 5(
  21,5  56  سنه )15أقل من  – 10(
  39,5  103  سنة فأكثر )15(

  100  261  المجموع الكلي
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  الدراسة أداة
واالستفادة من الدراسات  ،االطالع على األدب النظري جرى

 جليزر راسةمثل د ،السابقة القليلة ذات العالقة بالموضوع األجنبية
)Glaser, 2006(، جورج دراسة و)George, 1998(، دراسة و

 ,Bonnstetter)بونزستتير دراسة و ،)Marlatte, 2004(مارليت 
كوفوسي وسافوي ودراسة  ،)Karb, 2006(كرب دراسة و ،(2000

)Cavosi & Savoie, 2012(سونس  ، ودراسة)Sones, 2013( .
 ،المتعلق بالقيادة بشكل عاماالطالع على األدب النظري  كما جرى

، التي المتعلقة بنموذج الحمض النووي للقيادة إعداد االستبانةو
موزعة على أربعة  ،فقرة) 120(من  تكونت في صورتها النهائية

 ،التواصلوالنهج، والتمكين، والجاهزية واالستعداد،  :هي ،أبعاد
ي، الجنس، والمؤهل العلم: مثل ،باإلضافة إلى معلومات أولية

  .في التعليم والخبرة

ذي التدريج  )Likert(استخدام مقياس ليكرت  جرىو
) 5(كبيرة جدا : لدرجات االستجابة على النحو اآلتيالخماسي 

وضعيفة  ،درجات) 3(ومتوسطة  ،درجات) 4(كبيرة  ،درجات
لتقدير أهمية األنماط  ،)درجة واحدة(وضعيفة جدا  ،)درجتان(

 ،قا لنموذج الحمض النووي للقيادةالقيادية ودرجة ممارستها وف
 ،منخفض(تقسيم االستجابات إلى ثالثة مستويات  جرىوقد 

  . )ومرتفع ،ومتوسط

والحد األدنى  ،درجات) 5(الحد األعلى لبدائل أداة الدراسة و
درجة واحدة، وبطرح الحد األدنى من الحد األعلى يساوي ) 1(
مستويات كما  ، ومن ثم تقسيم الفرق بين الحدين على ثالث)4(

  :هو موضح في المعادلة التالية

عدد ÷ ) الحد األدنى للبدائل –الحد األعلى للبدائل = (طول الفئة
  .المستويات

) = منخفض ،متوسط ،مرتفع(مستويات  3÷  4 =طول الفئة
1.33  

 المتوسط الحسابي الذي يقع بين :ممارسة منخفضة/ درجة أهمية
)1  - 1.33.(  

المتوسط الحسابي الذي يقع بين  :توسطةممارسة م/ درجة أهمية
)2،34 - 3،67.(  

المتوسط الحسابي الذي يقع بين  :ممارسة مرتفعة/ درجة أهمية
)3،68 - 5.(  

  وثباتها صدق أداة الدراسة

 جرى، ةلفقرات االستبان المحتوىللتحقق من مدى صدق 
عددهم و ،من أعضاء هيئة التدريسعدد من المحكمين  عرضها على

في مجال العلوم اإلدارية والتربوية التابعين لكليات  صصًامتخ) 11(
والجامعة األردنية،  ،العلوم التربوية واإلدارية في الجامعة الهاشمية

ومن لهم خبرة في مجال اإلدارة، باإلضافة إلى  ،وجامعة اليرموك
مشرفين تربويين في وزارة التربية والتعليم ممن يحملون شهادة 

لتأكد لالمحكمين  االخذ بآراء وجرى .رة التربويةفي اإلدا ةتوراالدك
الحظات يرونها وإبداء أية م ،مة فقرات الدراسة لموضوعهاءمن مال
وإضافة فقرات  ،عض الفقراتحذف ب جرى ه،وبناء علي .ضرورية
  .إعادة صياغة بعض الفقرات، وإجراء التعديالت المطلوبةوجديدة، 

فقرة لألداة ) 135(ن وقد تكونت األداة في صورتها األولية م
وفي ضوء مالحظات  ،ممارسة وأهمية الحمض النوويبالمتعلقة 

من أن  وللتحقق .فقرة) 120(صبحت األداة تتكون من المحكمين أ
ا، قام المراد قياسها، والتثبت من صدقه األداة تقيس العوامل

بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس،  انالباحث
قييم تماسك المقياس بحساب معامل كرونباخ ت جرىحيث 

   .يبين ذلك) 2(، والجدول Alpha Cronbachألفا

  )كرونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة  :)2(جدول 

  ألفا) α(قيمة   البعد  الرقم

  التهيئة والجاهزية
  0,976   الجانب الشخصي  1
  0,972   الجانب اإلداري  2
  0,974   الفنيالجانب   3

  التمكين
  0,973   بناء الثقة والتحفيز  1
  0,973   المرونة  2
  0,972   اإلبداع  3

 النهج
  0,973   تفويض السلطة  1
  0,972   فريق العمل  2
  0,972   حل المشكالتو المنهجية العلمية في التفكير  3
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  ألفا) α(قيمة   البعد  الرقم

    التواصل
  0,972   المرسل  1
  0,972   المستقبل  2
  0,972   الرسالة  3

  

على تمتع  تدلمعامالت الثبات هذه  أن) 2( يتبين من الجدول
وعلى قدرة األداة على تحقيق  ،األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عال

   .أغراض الدراسة

  ومناقشتها نتائج الدراسة

نموذج أالقيادة وفق وممارسة ما درجة أهمية " :األول السؤال

الثانوية  مديري المدارسلدى " الحمض النووي للقيادة"

  ؟معلميهمفي محافظة الزرقاء من وجهة نظر  الحكومية

استخراج المتوسطات  جرىلإلجابة عن هذا السؤال، 
الحمض النووي "من أبعاد الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد 

استجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة  إلىوذلك للتعرف  ؛"للقيادة
الزرقاء وفق  المدارس في محافظةالقيادة لمديري  وممارسة أهمية

  .يبين ذلك) 3(والجدول  ،"الحمض النووي للقيادة"نموذج أ

مديري لدى  "الحمض النووي للقيادة"نموذج أوفق  القيادة وممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أهمية ):3(جدول 
  من وجهة نظر معلميهمالزرقاء  المدارس في محافظة

  درجة األهمية    ة الممارسةدرج

 الدرجة المرتبة ع س البعد الدرجة المرتبة ع س
 كبيرة 1  0,66 3,96 التهيئة والجاهزية متوسطة 1 0,80 3,45
 كبيرة 2 0,72 3,93  النهج متوسطة 4 0,88 3,35
 كبيرة 3 0,70 3,92  التمكين متوسطة 3 0,86 3,38
 كبيرة 4 0,73 3,88  التواصل متوسطة 2 0,90 3,39

 كبيرة   3,92  المتوسط العام للنموذج  متوسطة      3,39
  االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي، ع= س         

المتوسط الحسابي العام لدرجة أن ) 3(يتبين من الجدول 
 ،)3,92( غلب "الحمض النووي للقيادة "أهمية القيادة وفق نموذج 

اهزية على أعلى متوسط حيث حاز بعد التهيئة والج, مرتفع بمستوى
وبانحراف معياري  ،)3,96(حسابي من بين األبعاد والبالغ 

بي وفي المرتبة الثانية جاء بعد النهج بمتوسط حسا .)0,66(
وفي المرتبة الثالثة جاء بعد  .)0,72(انحراف معياري بو ،)3,93(

 .)0,70(انحراف معياري بو ،)3,92(التمكين بمتوسط حسابي 
 ،)3,88(بمتوسط حسابي  التواصلرابعة جاء بعد وفي المرتبة ال

  .)0,73(انحراف معياري بو

أن المتوسط الحسابي العام لدرجة  أيضًا )3(الجدول  ويبين
بلغ  "الحمض النووي للقيادة" نموذجأممارسة القيادة وفق 

حيث حاز بعد التهيئة والجاهزية على , متوسطمستوى ب) 3.39(
وبانحراف  ،)3,45(غ بعاد والبالأعلى متوسط حسابي من بين األ

بمتوسط  التواصلوفي المرتبة الثانية جاء بعد  .)0,80(معياري 
وفي المرتبة الثالثة  .)0,90(انحراف معياري بو ،)3,39(بي حسا

معياري انحراف بو ،)3,38(جاء بعد التمكين بمتوسط حسابي 
وفي المرتبة الرابعة جاء بعد النهج بمتوسط حسابي  .)0,86(
وفيما يلي نتائج تفصيل كل  .)0,88(انحراف معياري بو ،)3,35(

  .ةبعد من هذه األبعاد على حد

 التهيئة والجاهزية -1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حساب  جرى
الحمض النووي "نموذج أوفق  القيادةوممارسة أهمية لدرجة 
لتهيئة لبعد ا ،الزرقاء المدارس في محافظةمديري دى ل" للقيادة

  .يبين ذلك )4(الجدول و ،والجاهزية
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مديري دى ل" الحمض النووي للقيادة"نموذج أالقيادة وفق وممارسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أهمية ):4(جدول 
   الزرقاء لبعد التهيئة والجاهزية المدارس في محافظة

  درجة الممارسة
  التهيئة والجاهزية  الرقم

  رجة األهميةد

 الدرجة المرتبة ع س الدرجة المرتبة ع س

 كبيرة  1 0,71 4,05 الجانب الشخصي) أ(  متوسطة 2 0,85 3.46

 كبيرة  1  0,94 4,24  إلى التميز يسعى  1 متوسطة  3  1,07  3,56
 كبيرة 10 1,06 3,92  يتقبل نقد اآلخرين وتوجيهاتهم  2 متوسطة 10  1,20  3,28
 كبيرة  3  0,95  4,13  يتحمل المسؤولية تجاه ما يقوم به من عمل  3 متوسطة  4  1,13  3,47
 كبيرة  8  1,04  3,94  يتصف بالتوازن االنفعالي في جميع تصرفاته  4 متوسطة  8  1,06  3,37
 كبيرة  2  0,88  4,16  يتعاون مع الكوادر التعليمية  5 متوسطة  2  1,04  3,62

 كبيرة  5  0,93  4,05  يؤدي جميع أعماله بإتقان  6 متوسطة  7  1,04  3,43
 كبيرة  7  0,99  4,03  يتعامل مع جميع زمالئه بحلم وسعة صدر  7 متوسطة  1  1,11  3,63

  8 متوسطة  6  1,07  3,45
يتعامل مع الضغوطات المدرسية بدرجة عالية 

  من المسؤولية
 كبيرة  5  0,86  4,05

 كبيرة  4  0,92  4,06  يحسن التصرف في المواقف الطارئة  9 متوسطة  4  1,14  3,47
 كبيرة 8  0,92  3,94  يوازن بين أهدافه الشخصية وأهداف المدرسة  10 متوسطة 9 1,14 3,36

 كبيرة 2 0,69 3,94  الجانب اإلداري )ب(   متوسطة 1 0,83  3.50

  1 متوسطة  7  1,05  3,45
يخطط لجميع أعماله اإلدارية منذ بداية العام 

 كبيرة  2  0,92  4,03  الدراسي

 كبيرة 10 0,97 3,75  المعلمين باألعمال اإلدارية يشرك  2 متوسطة 9  1,10  3,41

  3 متوسطة  6  1,07  3,46
ينتهج األسلوب الديمقراطي في تعامله مع 

 كبيرة  6  0,97  3,95  المعلمين

 كبيرة  3  0,95  3,98  .يدير أوقات العمل بفاعلية  4 متوسطة  7  1,08  3,45
 كبيرة  4  0,89  3,97  .يهتم بدعم التطوير التربوي  5 متوسطة  5  1,04  3,48
 كبيرة  1  0,91  4,06  يمارس سلطته ضمن الحدود والقوانين اإلدارية  6 متوسطة  2  1,12  3,63

  7 متوسطة  3  1,02  3,56
يحرص على كسب ثقة المعلمين بما يقوم به من 

  أعمال
 كبيرة  5  0,92  3,96

  8 متوسطة  4  1,04  3,51
يهتم بتنظيم وترتيب األعمال اإلدارية وفق 

 كبيرة  8  0,93  3,92  هميةاألولويات واأل

  9 كبيرة  1  1,12  3,70
يلتزم باألنظمة والتعليمات اإلدارية الواردة من 

  مديرية التربية والتعليم
 كبيرة  6  0,94  3,95

  10 متوسطة 9 1,12 3,41
يهتم بوضع جدول زمني لألعمال اليومية التي 

 كبيرة 9  0,94  3,85  .يقوم بها

 كبيرة 3 0,71  3,90  الفنيالجانب  )ج(   متوسطة 3 0,83  3.39

  1 متوسطة  1  1,05  3,57
على التخصصات  بناءيعد التشكيالت المدرسية 

 كبيرة  1  0,92  4,00  المناسبة

  2 متوسطة  6  1,05  3,36
يظهر المقدرة على تحسس مشكالت الطلبة 

  والمعلمين
 كبيرة  5  0,89  3,93

  3 متوسطة  3  1,09  3,45
راعاة يراعي الدقة في توزيع األنشطة وفق م

 كبيرة  3  0,92  3,96  تخصصات المعلمين

 كبيرة  6  1,00  3,90  لديه خبرة واسعة في األساليب اإلشرافية  4 متوسطة  4  1,09  3,43

  5 متوسطة  2  1,03  3,53
يقدم الدعم والمؤازرة للمعلمين على اختالف 

  نوعياتهم
 كبيرة  2  0,94  3,99
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  درجة الممارسة
  التهيئة والجاهزية  الرقم

  رجة األهميةد

 الدرجة المرتبة ع س الدرجة المرتبة ع س

  6 متوسطة 9  1,09  3,27
بناء برامج لعالج يستفيد من نتائج الطلبة في 

  الضعف
 كبيرة  8  0,89  3,86

  7 متوسطة 9  1,14  3,27
يوظف الزيارة الصفية كأداة مناسبة لتقييم 

 كبيرة 10 1,02 3,76  المعلمين

 كبيرة  4  0,94  3,95  .يوفر المعدات والتجهيزات الالزمة للمعلمين  8 متوسطة  7  1,11  3,34

  9 متوسطة  8  1,10  3,33
ات واألبحاث التربوية من يطلع على نتائج الدراس

 كبيرة 9  0,99  3,83  جل تطوير أدائهأ

 كبيرة  7  0,92  3,88  يهتم بمالحظات المشرف التربوي ويتابعها  10 متوسطة  4 1,03 3,43

 كبيرة 1  0,65 3,96 المتوسط العام للبعد   متوسطة 1  0,80 3.45
  االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي، ع= س

أن المتوسط الحسابي العام لدرجة  )4(من الجدول  يتبين
لبعد التهيئة " الحمض النووي للقيادة"نموذج أأهمية القيادة وفق 

مستوى بو ،)0,66(وبانحراف معياري  ،)3,96(والجاهزية بلغ 
حيث حاز مجال الجانب الشخصي على أعلى متوسط حسابي , مرتفع

وفي  .)0,71(وبانحراف معياري  ،)4,05(من بين المجاالت والبالغ 
 ،)3,94(المرتبة الثانية جاء مجال الجانب اإلداري بمتوسط حسابي 

وفي المرتبة الثالثة جاء مجال الجانب  .)0,69(انحراف معياري بو
   .)0,71(انحراف معياري بو ،)3,90(الفني بمتوسط حسابي 

أن المتوسط الحسابي العام  أيضا )4(الجدول  ويتبين من
لبعد " الحمض النووي للقيادة" نموذجألدرجة ممارسة القيادة وفق 
 ،)0,80(وبانحراف معياري ) 3,45(التهيئة والجاهزية بلغ 

حيث حاز مجال الجانب اإلداري على أعلى , مستوى متوسطبو

وبانحراف  ،)3,50(متوسط حسابي من بين المجاالت والبالغ 
وفي المرتبة الثانية جاء مجال الجانب الشخصي  .)0,84(معياري 
وفي المرتبة  .)0,85(انحراف معياري بو ،)3,46(ط حسابي بمتوس

انحراف بو ،)3,39(الثالثة جاء مجال الجانب الفني بمتوسط حسابي 
  .)0,83(معياري 

 النهج -2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حساب جرى
دى ل "الحمض النووي للقيادة"نموذج أأهمية القيادة وفق لدرجة 

 )5(الجدول و، لبعد النهج ،الزرقاء ي محافظةمديري المدارس ف
  .ذلك يبين

مديري المدارس دى ل" الحمض النووي للقيادة"نموذج أوفق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أهمية القيادة ):5(جدول 
  لبعد النهج , الزرقاء في محافظة

  درجة األهمية      درجة الممارسة

 الدرجة المرتبة ع س النهج الرقم الدرجة المرتبة ع س

 كبيرة  1 0,74  3,94  المنهجية العلمية في التفكير وحل المشكالت )ج(   متوسطة 2 0.92 3,36

  1 متوسطة  1  1.05  3,59
يمتلك المقدرة على تطوير بدائل عديدة للتعامل مع 

 كبيرة  2 0,86  4,07  المشكالت

 كبيرة  1 0,83  4,06  شكلة عندما تواجهه أثناء عملهيحاول التوصل إلى حل الم  2 متوسطة  2  1.04  3,49

  3 متوسطة  3  1.16  3,38
يجمع ويحلل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكالت قبل 

 كبيرة  7 0,93  3,90  اتخاذ قرار بصددها

 كبيرة  4 0,85  3,93  يسعى إلى متابعة المستجدات في الميدان التربوي  4 متوسطة  3  1.04  3,38
 كبيرة 9  0,97  3,87  يهتم بالندوات والمؤتمرات التربوية  5 متوسطة  6  1.12  3,37
 كبيرة 10  0,96  3,86  يعرض أبحاثا ودراسات تربوية للمعلمين حسب تخصصاتهم  6 منخفضة 10  1.15  3,15
 كبيرة  4 0,96  3,93  يستفيد من تجارب اآلخرين في العمل  7 متوسطة  3  1.10  3,38
 كبيرة  7  1,00  3,90  ءه بشكل متواصل ويعيد صياغة خططه بناًء عليهيحلل أدا  8 متوسطة  6  1.12  3,37
 كبيرة  4 0,98  3,93  يقيم المعلمين بدقة وموضوعية 9 منخفضة 9  1.14  3,28
 كبيرة  3 0,93 3,96  يستخدم معايير واضحة ومحددة لتقييم العاملين 10 منخفضة  8 1.17 3,29
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  درجة األهمية      درجة الممارسة

 الدرجة المرتبة ع س النهج الرقم الدرجة المرتبة ع س

 كبيرة 2 0,74 3,93  تفويض السلطة )أ(   متوسطة 1  0.91  3,38

 كبيرة  6  0,95  3,93  يفوض المعلمين سلطات كافية إلنجاز أعمالهم  1 منخفضة 10  1.10  3,28
 كبيرة  1  0,97  3,98  يثق بمقدرات المعلمين على أداء المهام الموكلة إليهم  2 متوسطة  1  1.04  3,45
 كبيرة 9  0,94  3,91  تفويضال يمارس الصالحيات المفوضة للمعلمين خالل فترة ال  3 منخفضة 9  1.05  3,32
 كبيرة  3  0,93  3,96  يمنح المعلمين المرونة المناسبة للتصرف في أداء مهامهم  4 متوسطة  5  1.08  3,39

  5 متوسطة  3  1.04  3,42
يوفر للمعلم من خالل وظيفته الفرصة التخاذ القرارات 

 كبيرة  6  0,91  3,93  باستقاللية

 كبيرة  4  0,87  3,95  المفوضة للمعلمين ويتحمل نتائجهايتابع الصالحيات   6 متوسطة  2  1.12  3,43
 كبيرة  1  0,86  3,98  يوزع األعمال للمعلمين حسب قدراتهم ومؤهالتهم  7 متوسطة  5  1.16  3,39

  8 متوسطة  5  1.11  3,39
يدرك مدى أهمية التفويض في التقليل من الجهد والوقت 

 كبيرة  6  0,96  3,93  والكلفة

 9 متوسطة  4  1.08  3,41
طي الحرية للمعلمين في طرح األفكار والمعلومات في يع

  ميدان تخصصاتهم
 كبيرة  4  0,94  3,95

 كبيرة 10 0,94 3,85  يعمل على تشجيع أداء العمل الروتيني بإبداع ومرونة 10 متوسطة  8 1.11 3,38

 كبيرة 3 0,81 3,92  فريق العمل )ب(   متوسطة 3  0.94  3,32

 كبيرة  1  1,02  4,00  ن تسود الثقة بين المعلمين داخل المدرسةأ يعمل على  4 متوسطة  5  1.14  3,34
 كبيرة  2  0,99  3,97  يركز على أداء الفريق بدال من األداء الفردي  3 منخفضة  8  1.15  3,31
 كبيرة  3  0,99  3,94  يسعى إلى تطوير المعلمين في مدرسته  6 متوسطة  3  1.09  3,35
 كبيرة  4  0,99  3,93  .والمساعدة بين الزمالء في العمل يوفر أجواء التعاون  2 متوسطة  5  1.07  3,34
 كبيرة  4  0,97  3,93  يمنح الصالحية للمعلمين في تنفيذ ما اتخذوه من قرارات  5 متوسطة  2  1.07  3,36
 كبيرة  6  0,92  3,92  يدعم تشكيل فرق العمل  1 متوسطة  1  1.06  3,43
 كبيرة  6  0,97  3,92  يتبنى خطة واضحة للتدريب  8 منخفضة 9  1.15  3,27
 كبيرة  6 1,04 3,92  يشجع المعلمين على تبادل الخبرات فيما بينهم 10 منخفضة  7 1.20 3,33
 كبيرة 9  1,00  3,89  يتيح للمعلمين فرص التنمية المهنية في مجال عملهم  7 متوسطة  3  1.12  3,35
 كبيرة 10  1,03  3,84  للمعلمينيوفر دورات تدريبية لتطوير مهارات التنمية المهنية  9 منخفضة 10  1.15  3,20

 كبيرة 2  0,72  3,93  المتوسط العام للبعد متوسطة 4  0.88  3,35
  االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي، ع= س

أن المتوسط الحسابي العام لدرجة ) 5(يتضح من الجدول 
لبعد النهج " الحمض النووي للقيادة" نموذجأأهمية القيادة وفق 

حيث , مستوى مرتفعبو ،)0,72(ف معياري وبانحرا ،)3,93(بلغ 
حاز مجال المنهجية العلمية في التفكير وحل المشكالت على أعلى 

وبانحراف  ،)3,94(متوسط حسابي من بين المجاالت والبالغ 
وفي المرتبة الثانية جاء مجال تفويض السلطة  .)0,74(معياري 

مرتبة وفي ال .)0,74(انحراف معياري بو ،)3,93(بمتوسط حسابي 
انحراف بو ،)3,92(الثالثة جاء مجال فريق العمل بمتوسط حسابي 

  ).0,81(معياري 

أن المتوسط الحسابي العام ) 5(يتضح من الجدول كما 
لبعد " الحمض النووي للقيادة"نموذج ألدرجة ممارسة القيادة وفق 

 ،مستوى متوسطبو) 0,88(وبانحراف معياري  ،)3,35(النهج بلغ 
تفويض السلطة على أعلى متوسط حسابي من بين حيث حاز مجال 

وفي المرتبة  .)0,91(وبانحراف معياري  ،)3,38(غ المجاالت والبال
الثانية جاء مجال المنهجية العلمية في التفكير وحل المشكالت 

وفي المرتبة  .)0,92(انحراف معياري بو ،)3,36(بمتوسط حسابي 
انحراف بو ،)3,32(ي الثالثة جاء مجال فريق العمل بمتوسط حساب

  .)1,06(معياري 

 التمكين  -3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جرى حساب 
الحمض النووي "نموذج أوفق  القيادة وممارسة أهميةلدرجة 
. لبعد التمكين ،الزرقاء مديري المدارس في محافظةدى ل "للقيادة

   .يبين ذلك )6( الجدولو
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مديري دى ل "الحمض النووي للقيادة"نموذج أوفق  القيادةوممارسة واالنحرافات المعيارية لدرجة أهمية ية المتوسطات الحساب ):6(جدول 
  لبعد التمكين  ،الزرقاء المدارس في محافظة

  درجة األهمية      درجة الممارسة

 الدرجة المرتبة ع س  التمكين الرقم الدرجة المرتبة ع س

 كبيرة  1  0,77 3,94  والتحفيزبناء الثقة  )أ(   متوسطة 2  0,93  3,38

 كبيرة  1  0,96  4,02  يقدر جهود المعلمين  1 متوسطة  1  1,16  3,52
 كبيرة  4  0,95  3,97  يستخدم نظام عمل يسمح بالمشاركة في صناعة القرارات  2 متوسطة  7  1,08  3,34
 كبيرة  1  0,97  4,02  يتعامل بعدالة وموضوعية مع المعلمين  3 متوسطة  6  1,16  3,36
 كبيرة  5  0,90  3,96  يبتعد عن المركزية في عمله  4 متوسطة  3  1,11  3,41
 كبيرة  7  0,99  3,92  يشجع الصفات القيادية لدى المعلمين  5 متوسطة  2  1,05  3,46
 كبيرة 9  0,99  3,82  يتخذ قراره بناء على تصويت المعلمين  6 منخفضة 10  1,22  3,24
 كبيرة 10  1,01  3,78  سياسات التعليميةيشارك المعلمين في رسم ال  7 منخفضة  8  1,08  3,30
 كبيرة  8  0,94  3,90  يبث روح االنتماء للعمل لدى المعلمين  8 متوسطة  4  1,08  3,39
 كبيرة  3  0,96  4,00  يهتم بالصراعات التي تحدث بين المعلمين ويعمل على حلها 9 متوسطة  4  1,14  3,39

 10 منخفضة 9 1,16 3,28
آلراء التي تختص بالعمل يعطي حرية واسعة للتعبير عن ا
 كبيرة  6 0,95 3,95  المدرسي

 كبيرة 2  0,73 3,91  المرونة )ب(   متوسطة 1  0,87  3,39

 كبيرة  2  0,88  4,03  يسعى إلى إيجاد طرق جديدة أكثر فاعلية إلنجاز العمل  1 متوسطة  1  0,96  3,54
 كبيرة  6  0,88  3,89  لتكيف معهاينظر إلى التغيير باعتباره ظاهرة طبيعية يجب ا  2 متوسطة  7  1,01  3,37
 كبيرة  6  0,90  3,89  يدعم تجربة األفكار الجديدة البناءة وال يحكم عليها مسبقًا  3 متوسطة  4  1,07  3,41
 كبيرة  8  1,01  3,85  ن سياسة فرض اآلراء على اآلخرين تعرقل سير العملأيرى ب  4 متوسطة  8  1,07  3,36

 كبيرة 9  1,01  3,82  على اآلخرينيتجنب فرض رأيه   5 منخفضة 9  1,11  3,32
 كبيرة  4  0,95  3,90  يصغي عند إبداء رأي المعلمين في أمور العمل  6 متوسطة  5  1,11  3,39
 كبيرة  3  0,95  3,95  يقوم بتفويض بعض المهمات للمعلمين لتطوير أدائهم  7 متوسطة  3  1,00  3,43
 كبيرة  1  0,84  4,08  المعلميناع يبتعد عن أسلوب الضغط واالبتزاز إلقن  8 متوسطة  6  1,13  3,38

 كبيرة  4  0,97  3,90  يستطيع التأثير في اآلخرين بلباقة 9 متوسطة  2  1,13  3,44
 كبيرة 9 0,97 3,82  يطلب التغذية الراجعة المتعلقة بقراراته 10 منخفضة 10 1,06 3,28

 كبيرة 3 0,75  3,91  اإلبداع) ج(   متوسطة 3 0,95  3,36

 كبيرة  8  0,96  3,89  يشجع العاملين للقيام بأعمال إبداعية  1 منخفضة  7  1,13  3,30
 كبيرة 10  1,02  3,82  يوجد رغبة في العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة  2 منخفضة 9  1,15  3,27
 كبيرة  2  0,98  3,95  يرفض ما هو خاطئ وإن كان شائعا في العمل  3 متوسطة  2  1,10  3,46

  4 متوسطة  5  1,14  3,39
أفكار جديدة لتطوير العمل ويقلل من درجة يشجع اقتراح 

  الخوف من الفشل
 كبيرة  1  0,89  3,96

 كبيرة  4  0,93  3,94  يشجع الحوار والنقد البناء في األعمال بشكل عام  5 متوسطة  3  1,10  3,45
 كبيرة 9  1,00  3,87  المعلمينيشجع على تبادل األفكار والمعلومات بينه وبين   6 متوسطة  4  1,09  3,40
 كبيرة  4  0,95  3,94  يوجه المعلمين للحفاظ على جودة األداء  7 متوسطة  1  1,13  3,48
 كبيرة  7  0,98  3,90  يقدم الدعم المالي والمعنوي لتنفيذ األفكار اإلبداعية 9 منخفضة 10  1,20  3,25
 كبيرة  2  0,97  3,95  يعطي مطلق الحرية للمعلمين ألداء العمل  8 متوسطة  6  1,17  3,36

 10 منخفضة  7 1,18 3,30
يعمل على تقديم الحوافز والمكافآت ولو بصورة رمزية 

  لتشجيع اإلبداع
 كبيرة  6 0,95 3,93

 كبيرة 3  0,70 3,92  المتوسط العام للبعد   متوسطة 3  0,86  3,38
  االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي، ع= س
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أن المتوسط الحسابي العام لدرجة ) 6(يتضح من الجدول 
لبعد التمكين " الحمض النووي للقيادة"نموذج أوفق  أهمية القيادة

حيث , مستوى مرتفعبو ،)0,70(وبانحراف معياري  ،)3,92(بلغ 
حاز مجال بناء الثقة والتحفيز على أعلى متوسط حسابي من بين 

وفي المرتبة  .)0,77(وبانحراف معياري  ،)3,94(المجاالت والبالغ 
انحراف بو ،)3,91(بي الثانية جاء مجال المرونة بمتوسط حسا

وفي المرتبة الثالثة جاء مجال اإلبداع بمتوسط  .)0,73(معياري 
  .)0,75(انحراف معياري بو ،)3,91(حسابي 

أن المتوسط الحسابي العام لدرجة ) 6(يتضح من الجدول و
لبعد " الحمض النووي للقيادة"نموذج أممارسة القيادة وفق 

مستوى بو ،)0,86(ي وبانحراف معيار ،)3,38(التمكين بلغ 
حيث حاز مجال المرونة على أعلى متوسط حسابي من بين  ،متوسط

وفي المرتبة  .)7(وبانحراف معياري  ،)3,39(المجاالت والبالغ 
 ،)3,38(الثانية جاء مجال بناء الثقة والتحفيز بمتوسط حسابي 

وفي المرتبة الثالثة جاء مجال اإلبداع  .)0,93(انحراف معياري بو
  .)0,95(انحراف معياري بو ،)3,36(ط حسابي بمتوس

 التواصل -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جرى حساب 
 "الحمض النووي للقيادة"نموذج أوفق  القيادة وممارسة هميةأل
. التواصللبعد , الزرقاء مديري المدارس في محافظةدى ل

  .يبين ذلك )7(الجدول و

مديري دى ل" الحمض النووي للقيادة"نموذج أوفق  القيادةوممارسة المعيارية لدرجة أهمية ة واالنحرافات المتوسطات الحسابي ):7(جدول 
   التواصللبعد , الزرقاء المدارس في محافظة

  درجة الممارسة
  التواصل

  درجة األهمية

 الدرجة المرتبة ع س الرقم الدرجة المرتبة ع س

 كبيرة  1 0,76 3,92  المستقبل )ب(   متوسطة 3  0.93  3,37

 كبيرة  1 0.90 3,98  يوضح الرسالة للمعلمين ويحرص على فهمهم الصحيح لها  3 متوسطة  4  1,14  3,38
 كبيرة  1 0.94 3,98  يقوم بمراعاة ظروف المعلمين المختلفة  6 متوسطة  5  1,17  3,38

  5 متوسطة  7  1,08  3,36
يحرص على تزويد المعلمين بالتعليمات والقرارات في 

 كبيرة  3 0.93 3,96  لمناسبالوقت ا

  8 متوسطة  3  1,11  3,41
يحرص على تقدير مشاعر المعلمين عندما يعبرون عن 

 كبيرة  4 0.89 3,95  آرائهم

  7 متوسطة  1  1,02  3,50
يفسح المجال للمعلمين باالستيضاح عن األمور أو النقاط 

 كبيرة  5 0.88 3,93  الغامضة لديهم

 كبيرة  6 0.96 3,92  فاعل المعلمين معه أثناء عملية االتصاليحرص على ت  4 منخفضة  8  1,14  3,33
 كبيرة  6 0.97 3,92  يحرص على عدم مقاطعة المعلمين أثناء حديثهم 9 متوسطة  2  1,14  3,44
 كبيرة  8 0.97 3,90  يعمل على توضيح أهداف االتصال والتواصل للمعلمين  1 منخفضة 9  1,10  3,29

 10 متوسطة  6 1,11 3,38
فتح قنوات اتصال مع المجتمع المحلي من  يحرص على

  خالل تنفيذ برامج متنوعة ونشاطات تربوية
 كبيرة 9 0.93 3,87

 كبيرة 10 1.00 3,82  يقوم بتنمية مهارات االتصال والتواصل لدى المعلمين  2 منخفضة 10  1,11  3,26

 كبيرة 2 0,76 3,88  المرسل) أ(   متوسطة 2  0.92  3,39

 كبيرة  1 0.95 3,99  يعمل على تقوية العالقات اإلنسانية بينه وبين المعلمين  1 متوسطة  1  1,13  3,50
 كبيرة  2 0.88 3,95  يعمل على توفير الوقت لالهتمام بالمعلمين وقضاياهم  2 متوسطة  2  1,14  3,44

  8 متوسطة  6  1,07  3,38
يحرص على تعاون الجهاز اإلداري وتلبية احتياجات 

 كبيرة  2 0.96 3,95  االتصال المعلمين لضمان زيادة عملية

  3 متوسطة  5  1,14  3,39
أساليب التواصل (يقوم بتنويع أساليب االتصال 

 كبيرة  4 0.91 3,92  بما يناسب المعلمين) االجتماعي

 كبيرة  5 1.00 3,89  يعمل على إزالة الشعور بأي فجوة بينه وبين المعلمين  7 متوسطة  3  1,14  3,43
 كبيرة  6 1.00 3,85  على اختيار الوقت المناسب للتواصل مع المعلمين يحرص  6 متوسطة 9  1,13  3,34

 9 متوسطة  8  1,08  3,36
يعمل على تسهيل عملية االتصال بينه وبين المعلمين 

 كبيرة  6 1.00 3,85  خارج أوقات العمل
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  درجة الممارسة
  التواصل

  درجة األهمية

 الدرجة المرتبة ع س الرقم الدرجة المرتبة ع س

  4 متوسطة  7  1,08  3,37
يحرص على استخدام وسائل االتصال المختلفة وعدم 

  ها لوجهاالكتفاء باالتصال وج
 كبيرة  8 1.00 3,84

  5 متوسطة  4  1,02  3,41
يحرص على زيادة الدافعية لدى المعلمين لزيادة عملية 

 كبيرة 9 0.90 3,83  االتصال والتواصل

 10 منخفضة 10 1,09 3,28
يحرص على استخدام الحركات واإليماءات لتعزيز توصيل 

  رسالته
 كبيرة 10 1.01 3,75

 كبيرة 3 0,78 3,85  الرسالة )ج(   متوسطة 1 0.95 3,40

  7 منخفضة 10  1,11  3,32
يحرص على تقليل المؤثرات الخارجية التي تشتت انتباه 
  المعلمين أثناء عملية االتصال حرصا على سالمة الرسالة

 كبيرة  1 0.94 3,92

 كبيرة  2 0.93 3,90  يحرص على توضيح مضمون الرسالة االتصالية  1 متوسطة  7  1,07  3,39

  6 متوسطة  2  1,13  3,44
يحرص على تسريع اإلجراءات اإلدارية لتجنب تعقيد عملية 

 كبيرة  3 0.90 3,89  االتصال

 كبيرة  4 0.92 3,87  يحرص على أن تتضمن الرسالة المعلومات الكاملة الالزمة  4 متوسطة  4  1,07  3,43
 كبيرة  5 0.96 3,85  يراعي اإليجاز بالرسالة  2 متوسطة 9  1,07  3,36
 كبيرة  6 0.93 3,84  يحرص على عدم استخدام الكلمات متعددة المعاني  3 متوسطة  3  1,13  3,43
 كبيرة  7 0.98 3,82  يحرص على إيجاد قاعة خاصة لالجتماعات  5 متوسطة  1  1,13  3,46
 كبيرة  7 0.98 3,82  يحرص على تدوين المالحظات أثناء استماعه للمناقشات  8 متوسطة  6  1,09  3,41
وسطةمت  8  1,11  3,38  كبيرة 9 0.98 3,81  يحرص على كتابة الرسائل االتصالية بصورة واضحة 9 

 10 متوسطة  5 1,19 3,42
يحرص على التعامل بجدية مع الرسائل التي تصله من 

  المعلمين
 كبيرة 10 1.04 3,80

 كبيرة 4  0,73 3,88  المتوسط العام للبعد   متوسطة  2  0.90  3,39
  اف المعيارياالنحر=المتوسط الحسابي، ع= س

أن المتوسط الحسابي العام لدرجة ) 7(من الجدول  بينيت
 التواصللبعد " الحمض النووي للقيادة" نموذجأأهمية القيادة وفق 

حيث , مستوى مرتفعبو ،)0,728(وبانحراف معياري  ،)3,88(بلغ 
حاز مجال المستقبل على أعلى متوسط حسابي من بين المجاالت 

وفي المرتبة الثانية , )0,75(حراف معياري وبان ،)3,82(والبالغ 
انحراف معياري بو ،)3,88(جاء مجال المرسل بمتوسط حسابي 

وفي المرتبة الثالثة جاء مجال الرسالة بمتوسط حسابي  ،)0,76(
  .)0,78(انحراف معياري بو ،)3,85(

أن المتوسط الحسابي العام لدرجة ) 7(من الجدول  بينيتو
" الحمض النووي للقيادة"نموذج أية وفق ممارسة األنماط القياد

مستوى بو) 0,90(وبانحراف معياري  ،)3,39(بلغ  التواصللبعد 
حيث حاز مجال الرسالة على أعلى متوسط حسابي من بين  ،متوسط

وفي المرتبة  .)0,95(وبانحراف معياري  ،)3,40(المجاالت والبالغ 
انحراف بو ،)3,39(الثانية جاء مجال المرسل بمتوسط حسابي 

وفي المرتبة الثالثة جاء مجال المستقبل بمتوسط  .)0,92(معياري 
  .)0.93(انحراف معياري بو ،)3,37(حسابي 
الحسابي العام لدرجة أهمية  المتوسط أن النتائج أظهرتو

لمديري المدارس " الحمض النووي للقيادة"نموذج أالقيادة وفق 
 ،ن بدرجة كبيرةكا في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين

وحاز بعد التهيئة والجاهزية على أعلى متوسط حسابي من بين 
وقد تعزى هذه النتيجة إلى اتفاق عينة الدراسة على أهمية  .األبعاد

فيجب أن يسعى المدير إلى تنظيم العمل في  ،هذا البعد ومجاالته
اإلطار الذي يتم بموجبه ترتيب جهود الجماعة من األفراد وتنسيقها 

لذا، فهم يؤكدون على أن المدير يجب  ،سبيل تحقيق األهداف في
كما  ،أن يلم بمكونات كل مجال من حيث مفهومه ومبادئه وفوائده

غة وستراتيجية المصفيذ إلى ترجمة االيجب أن يسعى في عملية التن
يتابع العمل من أجل التأكد من أن  أنه كما. إلى إجراءات عمل

وفي المرتبة  .ذ الخطة وفق المخطط لهااألجهزة المنفذة تقوم بتنفي
أن المعلمين وقد تعزى هذه النتيجة إلى  ،الثانية جاء بعد النهج

وأن يوفر لهم  ،بحاجة كبيرة إلى صفات ومميزات في قائدهم
كما  ،فهو يستخدم المنهجية العلمية في حل المشاكل ؛االستقرار

ير فلى توكما أنه يعمل ع ،يعمل على تفويض المعلمين لثقته بهم
وفي المرتبة  .مما يزيد في اإلنتاجية ،الجو المريح في بيئة العمل

أن المعلمين وقد تعزى هذه النتيجة إلى  ،الثالثة جاء بعد التمكين
سمات المدير الذاتية فباإلضافة إلى  ،يرون عنصرا هاما في القيادة

 فهناك ،من خالل اعتنائه بالصفات الجسمية واالنفعالية والعقلية
للصبر والمثابرة  لخصائص الشخصية كالمظهر والهيئة ومراعاتها

جعل المرونة عالية تو ،والتحفيز خلق أجواء تبعث على الثقةالتي ت
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األفكار  مما يزيد من فرص االتجاه نحو اإلبداع وتطوير ؛في العمل
وقد تعزى هذه  .التواصلوفي المرتبة الرابعة جاء بعد  .الجديدة

معلمين الفعلية لعملية االتصال والمتمثلة النتيجة إلى حاجة ال
وتقوية العالقات من خالل عملية االتصال  ،خصوصا بوضوح الرسالة

وما يصادفهم من مشاكل في هذه العملية كالمؤثرات  ،والتواصل
  .أو عدم االهتمام برسائلهم ،الخارجية

الحسابي العام لدرجة ممارسة  المتوسط أن النتائج أظهرتو
لمديري المدارس " الحمض النووي للقيادة" نموذجأالقيادة وفق 

 ،بدرجة متوسطة جاء في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين
وحاز بعد التهيئة والجاهزية على أعلى متوسط حسابي من بين 

وفي المرتبة الثالثة  ،التواصلوفي المرتبة الثانية جاء بعد  .األبعاد
  .بعة جاء بعد النهجوفي المرتبة الرا ،جاء بعد التمكين

التهيئة والجاهزية بالمرتبة  بعد مجيء وربما يعود السبب في
باألنظمة والتعليمات اإلدارية إلى أن المدير يهتم كثيرا  األولى

وبالرغم من محاولتهم لالعتناء  ،الواردة من مديرية التربية والتعليم
بل  ،نقدال ونإال أن غالبيتهم ال يتقبل ،بالجانب اإلنساني والنفسي

ه ئكما أن كثرة أعبا ،الخاصة متنفيذ األمور بطريقته إلى ونيسع
جاء فقد  التواصل بعد أما .اإلدارية قد تؤثر على الجانب الفني

بالمرتبة الثانية، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المدير يهتم 
باألنظمة والتعليمات اإلدارية الواردة من مديرية التربية كثيرا 
ويعتمد  ،زيادة االجتماعات لتوصيل الرسائلعلى  فيحرص ،والتعليم

وأن غالبيتهم يستخدمون  ،عليها كوسيلة اتصال مع المعلمين

 بعد جاءو .ويهملون الحركات واإليماءات ،التواصل الشفوي
سبب في ذلك إلى أن غالبية بالمرتبة الثالثة، وربما يعود ال التمكين

وأنهم  ،نجاز العمل بسرعةإإلى نظرا لكثرة مهامهم يسعون  يرينالمد
غالبا ولكن قراراتهم  ،يقدرون المعلمين لمساعدتهم في أداء أعمالهم

دة فهم يعملون على زيادة جو ،ما تكون ديكتاتورية وخاصة بهم
الذي قد يقلل إلى حد كبير من األفكار األداء رغم قلة الدعم المالي 

سبب في وربما يعود البالمرتية الرابعة،  بعد النهج جاءو .اإلبداعية
إال أن هذه  ،يثقون ببعض المعلمين يرينذلك إلى أن غالبية المد

 ونيحاول مفه ،عنها عملية تفويض كبيرة بل محدودة نتجتالثقة ال 
إال أن المساحة المتروكة للعمل  ،إيجاد البدائل وتكوين فرق العمل

  .تكون محدودة

ستجابة أفراد ا بين متوسطات فروقتوجد هل ": السؤال الثاني

درجة أهمية القيادة وفق عينة الدراسة من المعلمين على 

وممارستها لدى مديري " أنموذج الحمض النووي"

في محافظة الزرقاء، تبعا المدارس الثانوية الحكومية 

والخبرة في  ،الجنس، والمؤهل العلمي :اتالختالف متغير

  "التعليم؟

 الفروق تمتوسطالإلجابة عن هذا السؤال، جرى حساب 
وفق  القيادة وممارسة درجة أهميةبين واالنحرافات المعيارية 

مديري المدارس في دى ل" الحمض النووي للقيادة"نموذج أ
  .يبين ذلك) 8(والجدول  .محافظة الزرقاء

  

مديري دى ل" ووي للقيادةالحمض الن"نموذج أوفق  القيادة وممارسة درجة أهميةبين واالنحرافات المعيارية  الفروق متوسطات ):8(جدول 
  الزرقاء  المدارس في محافظة

  درجة الممارسة
  البعد

  درجة األهمية
متوسطات الفروق بين درجة 

  األهمية ودرجة الممارسة

  ع  س الدرجة ع س الدرجة ع س

 0.69 0.71 كبيرة  0,66 3,96 التهيئة والجاهزية متوسطة 0,80 3,45
يرةكب 0,72 3,93  النهج متوسطة 0,88 3,35  0.75 0.76 
 0.74 0.76 كبيرة 0,70 3,92  التمكين متوسطة 0,86 3,38
 0.76 0.74 كبيرة 0,73 3,88  التواصل متوسطة 0,90 3,39
 0.74 0.75 كبيرة  3,92  المتوسط العام للنموذج  متوسطة    3,39

  

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات ) 8(جدول اليتبين من 
موذج أن"ة الممارسة للقيادة وفق الفروق بين درجة األهمية ودرج

استخدام  جرى هذه الفروقجوهرية ولمعرفة  ".الحمض النووي
في فروق اللفحص داللة  )(MANOVAتحليل التباين المتعدد 

المتوسطات الحسابية الكلية الستجابات أفراد الدراسة ألهمية 

الزرقاء  في محافظة الثانوية الحكومية مديري المدارسلدى القيادة 
، تبعا الختالف وممارستها "الحمض النووي للقيادة"فق نموذج و

جدول الو, )والخبرة في التعليم, الجنس، والمؤهل العلمي(ات متغير

   .ذلكيبين ) 9(

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 510

" أنموذج الحمض النووي"درجة أهمية القيادة وفق لمتوسطات فروق  نتائج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد الدراسة): 9(جدول 
والخبرة في , الجنس، والمؤهل العلمي: اتفي محافظة الزرقاء، تبعا الختالف متغيرممارستها لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية و

  التعليم

 مستوى الداللة )F(قيمة  درجات الحرية قيمة االختبار االختبار المتغير
 Hotelling's Trace  0.016 4 0.914 0.457 الجنس

 Wilks' Lambda  0.982 8 0.550 0.818  المؤهل العلمي
 Wilks' Lambda  0.922  12 1.618 0.082  الخبرة في التعليم

  )α≥ 0.05(دالة عند مستوى داللة * 
فروق ذات داللة إحصائية  عدم وجود) 9(جدول اليتبين من 

المتوسطات الحسابية الكلية الستجابات أفراد الدراسة فروق بين 
 في محافظة الثانوية الحكومية ي المدارسمديرلدى القيادة ألهمية 

، تبعا وممارستها "الحمض النووي للقيادة"الزرقاء وفق نموذج 
  .)والخبرة في التعليم, الجنس، والمؤهل العلمي( اتالختالف متغير

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عدم  النتائج أظهرتو
دراسة ألهمية ال عينة المتوسطات الحسابية الكلية الستجابات أفراد

الزرقاء  في محافظة الثانوية الحكومية مديري المدارسلدى القيادة 
 اتتعزى لمتغير وممارستها ،"الحمض النووي للقيادة"وفق نموذج 

 وقد يعود ذلك إلى أن. والخبرة في التعليم ,والمؤهل العلمي الجنس
 مؤهالتهم العلميةجنسهم و أفراد عينة الدراسة على اختالف

أن مديري المدارس لديهم التشابه الكبير  في التعليم يرى وخبرتهم
  .في ممارسة القيادة داخل بيئة العمل

  التوصيات

يوصى الباحثان  ،على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج بناء
  : بما يلي

أنموذج الحمض النووي للقيادة  بما أن أهمية القيادة وفق  -
التوقف عند هذه يوصى الباحثان بأن ال يتم , جاءت مرتفعة

بل توجيه األنظار نحو كسب المزيد من األهمية , الدرجة
تبني نموذج الحمض النووي للقيادة كمدخل لتطوير القيادة، و

من خالل عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية 
  . للتعريف بمفهوم وأبعاد ومجاالت الحمض النووي للقيادة

وذج الحمض النووي للقيادة أنم وبما أن ممارسة القيادة وفق  -
باإلضافة إلى تنمية وعي  جاءت متوسطة، يوصي الباحثان

إلى الحاجة لزيادة ممارسة القيادة وفق  ،القيادات اإلدارية
وضرورة عقد دورات تدريبية , نموذج الحمض النووي للقيادة

لتدريب مديري المدارس على كيفية تقديم أفكار جديدة في 
قتراح برنامج ألفكار نادرة وغريبة ا قمجال عملهم عن طري

وتدريب مديري المدارس على  ،لبعض المشكالت في المدارس
وتفعيل ممارسة  ،كيفية توليد األفكار وتفعيلها في العمل

مديري المدارس ألدوارهم القيادية في األبعاد التي أظهرت 
الدراسة أهميتها، وتشجيعهم على البدء بممارسة عمليات 

ورفع مستوى  ،فة في ضوء إمكانيات كل إدارةمختلالتغيير ال
, والثانوية بشكل خاص, تأهيل مديري المدارس بشكل عام

قيام و ،رتهم على القيادة اإلدارية بنجاحمن أجل تعزيز قد
إدارات التربية والتعليم بوضع خطط واضحة ومحددة لتدريب 

بعاد التي وردت في ي إدارات التربية والتعليم في األالمدراء ف
 .نموذج الحمض النووي للقيادة

يقترح الباحثان إجراء دراسة حول تصميم برامج تدريبية   -
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