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  الملخص
سلوب اإلدارة ألهدف الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس ت     
من وجهة نظر معلميهم، والكشف عن هم لديمتطلبات بناء القيادات الريادية  وعالقتها بدرجة تحقق ،ثناءباالست

ودرجة  ،مدى االختالف بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم أسلوب اإلدارة باالستثناء
المؤهل العلمي للمدير، و للمدير، متطلبات القيادة الريادية باختالف كل من متغير (النوع االجتماعي  تحقق

المنطقة التعليمية)، والتحقق من وجود عالقة ارتباطية بين متوسطات و سنوات الخدمة للمدير كمدير، و 
 تحققتقديرات هؤالء المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم أسلوب اإلدارة باالستثناء، ومتوسطات تقديراتهم لدرجة 

ا تقطب استبانتينب واستخدم الباحث المنهج الوصفي، مستعيناً  .مدارسهم متطلبات بناء القيادات الريادية في
وقد أسفرت الدراسة عن العديد  .، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية المنتظمةومعلمة ) معلماً 245( على

قديراتهم لدرجة من تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة أسلوب اإلدارة باالستثناء وت من النتائج، أهمها: أن كالً 
دت الدراسة وجود عالقة في حين أك. متطلبات بناء القيادات الريادية من المديرين جاءت بدرجة قليلة تحقق

%) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لكل من درجة ممارسة أسلوب اإلدارة باالستثناء، 98(قوية بلغت
  متطلبات القيادة الريادية. تحققودرجة 

  –بناء القيادات الريادية متطلباتو  –أسلوب اإلدارة باالستثناء –مديرو المدارس الثانوية حية:الكلمات المفتا
  محافظة خان يونس.و 

Abstract  
Secondary School Principals' practicing for Exceptional Management 

and Its Relation to the Achievement of prominent  Leadership 
Building: An Applied Study 

    The study aimed at identifying the degree of practicing of secondary school 
principals in Khan Younis for exceptional management and the availability of the 
requirements of building prominent leaders from their teachers' perspectives, and to 
reveal the extent of differences between the averages of teachers' assessments of 
the degree of their head teachers' use for exceptional management and the 
availability of leadership requirements vary by each variable.  
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For the principals, the scientific qualification of the head teacher, the years of 
service of the head teacher as the manager, the educational district), and verify the 
correlation between the averages of these teachers 'estimates of the degree of their 
head teachers use of exceptional management . 
 The researcher used the analytical descriptive method, using two measures 
according to (245) teachers, chosen at random. The study resulted in many 
findings, the most important of which are that each of the estimates of the sample 
to the extent of practicing the method  were minor. The study confirmed that there 
was a strong relationship (98%) between the average estimates of the sample for 
both the degree of exceptional management practice and the degree of availability 
of leadership requirements.  
Keywords: Secondary School Principals - Management Method Exception - 
Leadership Leadership Building - Khan Younis Governorate. 

  مقدمة:
في شتى مجاالت الحياة وميادينها، وقد  ملحوظاً  شهد العالم خالل السنوات القليلة الماضية تقدماً     

طال هذا التطور المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتربوي واإلداري، وذلك عبر األخذ 
قاسم المشترك في كل بأحدث طرائق التفكير واستخدام أفضل التطبيقات في تلك المجاالت، ولعل ال

المجاالت سالفة الذكر هو المجال اإلداري والقيادي، والذي يشكل التفوق فيه عالمة من عالمات 
وأن يجاري كل  ،للمنهج العلمي أن يواكب كل تطور التقدم واإلنجاز بما يتيح لمن يطرق بابه وفقاً 

فسة ذروة سنامها، وهذا التفوق وأن يجد له مساحة في عالم يموج بالتغيرات التي تشكل المنا ،سبق
  يتطلب وجود قائد فذ يقود المؤسسة لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع فلسفتها وتطلعاتها وطموحاتها. 

تحقيق مرؤوسيه لقائد يجب أن يتميز بصفات أو مهارات تساعده على التأثير في سلوك وال    
وهي  ،م األطراف الثالثة لعملية القيادةأهداف اإلدارة التي يعملون فيها، ولكي يستطيع القائد تفه

فال بد أن يكتسب أربع مهارات، وذلك لكي يبلغ أهداف العمل، ويرفع  ،(القائد والتابعين والموقف)
اإلنتاجية من ناحية، ويحقق أهداف األفراد ويرفع درجة رضاهم من ناحية أخرى، وهذه المهارات 

(العالق،  ارة التنظيمية، والمهارة الفكريةسانية، والمهاألساسية هي: المهارة الفنية، والمهارة اإلن
2010 :14 – 15.(  

أن هذا القائد الماهر خالل تمثله لتلك المهارات يتوجب عليه امتالك القدرة على اتخاذ القرار     
المناسب في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة، وهذا يرتبط بدرجة وعيه وٕادراكه للبيئة التي يعمل 
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ولطبيعة العاملين الذين يعملون معه، إلى جانب إدراكه للبدائل المتعددة، ووجهات النظر ، افيه
المختلفة، ودرجة االهتمام الالزمة لكل مهمة من المهام المنوطة به وبمرؤوسيه، مع تجنب صفة 

(السلبي)  ئدالقالها  اإلحجام عن اتخاذ القرارات، والتي يتصف بها الكثير من القادة، والتي يلجأ وفقاً 
  إلى تعويد موظفيه التركيز في التفصيالت.

ذلك أنه يمكن تقسيم القرارات إلى قرارات روتينية وقرارات غير روتينية، إذ "تتم القرارات الروتينية     
على مستوى اإلدارة التنفيذية أو الوسطى، ولها إجراءات محددة عادة ما تكون نتائجها على درجة 

بيعي أال يتم اتخاذ هذه القرارات على مستوى اإلدارة العليا حتى ال يمثل ذلك من التأكد، ومن الط
 ،مضيعة للوقت، أما القرارات غير الروتينية فهي تعالج مشاكل غير متكررة وذات أهمية خاصة

والتي تتخذها اإلدارة العليا، وهي أكثر خطورة  ،كالقرارات االستراتيجية المتعلقة بنشاط المنظمة
  ).239: 2006(القاضي،  لذلك تتطلب عناية خاصة ؛ليها مستقبل المنظمةويتوقف ع

في صنعه،  اً وتتجلى قدرة القائد اإلداري االستثنائية في كونه ليس فقط صانع قرار، أو ساهم    
 –رارات تجديدية أو قرارات تعديليةمشاكل مستعصية، أو في قدرته على اتخاذ ق لُّ حيوٕانما في كونه 
 –قدرة اآلخرين من المديرين التقليديين على اتخاذ قرارات روتينية، فالقرارات التعديلية تكيفية بنفس 

لغيبية التكيفية هي تلك القرارات أو الخيارات التي تعتمد لمواجهة مجموعة من القضايا والحاالت ا
اكل ولهذا السبب بالذات تحرص منظمات التعلم على دراسة المش ... والغامضة غير االعتيادية،

والظواهر الفريدة من نوعها، وغير المتكررة، فهي تعمل على اكتشافها والتعامل معها بأسلوب جديد 
ما يلجأ القادة اإلداريون إلى أساليب مبتكرة للوصول  ضمن رؤى وأفكار غير تقليدية، وغالباً  تماماً 

  ).132 – 131: 2010(العالق،  هذا النوع من المشاكل أو المواقفإلى حلول غير تقليدية ل
ويعتمد ذلك باألساس على قدرات القائد الرقابية، "فالحاجة إلى الرقابة تظهر من حقيقة أن      

األهداف والخطط والدراسات يقوم على أدائها األفراد، وهم قد يؤدونها في ظروف مختلفة وبأدوات 
لتي يتم فيها أداء العمل، لذلك من المحتمل أال تتشابه األمور ا ؛أوقات مختلفةو مختلفة وفي مناطق 

والبعض  ومعنى ذلك أن هناك احتماالت لظهور االنحرافات، وبعض هذه االنحرافات قد يكون خطيراً 
اآلخر أقل خطورة، ودرجة الخطورة في الواقع تحددها درجة االنحراف عن المعايير الموضوعة" 

  ).15: 2011(ديري، 
  ستراتيجية، إذستراتيجي والرؤية اإلالمرتبطة بالتخطيط اإلة إال أن الرقابة الفاعلة هي تلك الرقاب    
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ال يلتفت وفقا لها القائد إلى التفاصيل الصغيرة، بل "يتم اتخاذ القرارات التصحيحية إذا وجدت  
ستراتيجية فيما يتعلق بجوانب البيئة الداخلية اختالفات جوهرية عند مراجعة الخطوط الرئيسة لإل

ستراتيجية ذاتها أو أحد جوانبها الخاصة باالختيار النحرافات في اإلوالخارجية، إضافة إلى ا
)، وهو ما يعني أن يمتلك القائد قدرة على استثناء التفاصيل 349: 2013ستراتيجي (مساعدة، اإل

  الصغيرة في العمل، مع تفويض المرؤوسين للقيام بها.
عنها  ف بها هي ما يمكن التعبيرالتي يتوجب على القائد االتصا هذه القدرة االستثنائية     

ستراتيجيات ، والتي تعد إحدى اإلManagement by Exception)( بمصطلح اإلدارة باالستثناء
إحدى "مبادئ وظيفة الرقابة اإلدارية، وتعني أن على  اإلدارية التي تتصف بالفعالية، وهي أيضاً 

ع المعايير الموضوعة ذات األهمية، وأن المدير أن يعطي أهمية كبيرة لتلك النتائج غير المتطابقة م
يتجاهل النتائج المتطابقة ويترك القرار للعاملين بالجهات التنفيذية والتكتيكية باعتبارها قرارات 
روتينية، فاإلدارة باالستثناء تعتمد على توضيح المهام الخاصة بعملية الرقابة اإلدارية باعتبارها 

  .)2011إحدى ركائزها الرئيسية (كردي، 
وهذا يعني أن المدير أو الشخص ذا المنصب القيادي في المنظمة يجب أال يصرف الكثير من     

وقته في متابعة األعمال االعتيادية (الروتينية) التي يقوم بها مرؤوسوه، بل عليه أن يحصر نشاطه 
قابة خر هو الر ذات الطبيعة االستثنائية، وينبثق عن هذا المبدأ مبدأ آ هامةوجهوده في األعمال ال

عمليـــة تزويد اإلدارة بالمعلومات، التي ال تراجع فيها سوى  باالستثناء، ويستخدم في وصف
االنحرافــات الهامة عن الميزانيات أو الخطط المقررة، كأســــاس التخاذ اإلجراءات التصحيحية 

ارة باالستثناء هو تبسيط بشأنها، أي (دراسة انحرافات لتنفيذ عن التخطيط)، والهدف األساس من اإلد
العملية اإلدارية ذاتها، كي يتمكن المدير من التفرغ للمسائل المهمة التي تتطلب انتباهه، ويتجنب 

  )114: 2014(الصبيحات،  المشاكل التي يمكن لمرؤوسيه حلها
ض ن اإلدارة باالستثناء تعبر عن تفويض القائد لمرؤوسيه، وهذا التفويإمن هنا يمكن القول     

يرتبط "بالتنظيم اإلداري، أي تنظيم العمل في صورة وحدات رأسية وأفقية وتحديد مهام واضحة لكل 
وحدة منها، ثم تكليف كل فرد في كل وحدة بأعمال محددة، ويقتضي تفويض فرد ما بمهام بذاتها ثقة 

  ).249: 2013الرئيس فيه وفي قدراته على األداء وتحمل المسؤولية (العجمي، 
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من خصائص أسلوب اإلدارة باالستثناء، تمثلت في:  ) بعضاً 61: 2005 ،(العتيبي قد حددو      
تفويض السلطة وتحديد أبعادها، ووضع معايير تبين الحاالت التي يتعدى فيها القرار حدود السلطة 

لرفعها إلى مراجع أعلى في الهيكل التنظيمي التخاذ قرار بشأنها حسب سلطة  ؛الممنوحة للمرؤوسين
تلك الجهات، والقدرة على التمييز بين الحاالت العادية االستثنائية، وتنويع مراكز اتخاذ القرار، 
وتدريب الرؤساء والمرؤوسين في كافة المستويات اإلدارية على اكتساب الخبرة والمهارة في معرفة 

  للرقابة.  األمور العادية واالستثنائية، وٕاقامة نظام اتصال فعال، وٕاقامة نظام دقيق وشامل
يمكن تحديد أبعاد أسلوب اإلدارة  -فكر اإلداري والدراسات السابقةوفي ضوء ال –مما سبق     

باالستثناء في نقاط أربع، هي: تحديد السلطة والمسؤولية، وتفويض السلطة، وٕادارة الوقت، وتقييم 
  األداء مع تصحيح االنحرافات.

والقائم على ثقة القائد  ،لوب اإلدارة باالستثناءن التفويض المتضمن في أسإويمكن القول      
بمرؤوسيه ينعكس بشكل إيجابي على المناخ التنظيمي داخل المؤسسة، ويعزز السمات الريادية لدى 

من أبرز المتغيرات المعاصرة التي أثرت في قيادات المنظمات،  المرؤوسين، إذ تمثل الريادة متغيراً 
كة والتمكين والشفافية والحوكمة والعدالة التنظيمية من متطلبات والتي اعتبرت اإلبداع في المشار 

القيادة الناجحة التي تعكس في مضمونها ديموقراطية اإلدارة، والتي قادت بدورها إلى ظهور أنماط 
جديدة من القيادة تسعى إلى استثمار تلك المتطلبات لتحقيق النجاح المطلوب، وتلك هي القيادة 

  ).438: 2015، الريادية (القحطاني
ليكـــون ضمن الصالحيـــات  ؛ســـتراتيجي الريادي يتجـــه إلـــى نقـــل ما يمكـــن تفويضهالقائد اإلو      

األصليـــة للمســـتوي اإلداري األدنى، وبمـــا ينمى قدرات مرؤوســـيه ويبنـــى الثقـــة لديهم ويحفزهـــم 
  ).77: 2014(أبو بكر،  االبتكارللمبـــادأة والمخاطرة واإلبـــداع  و 

تسعى إلى اإلبداع واالبتكار من خالل إيجاد خدمات ومنتجات جديدة، لهذا فإن القيادة الريادية      
وبذلك تركز على تحقيق التميز وٕاضافة قيمة تنافسية للمنظمة من خالل االبتكار واإلبداع، كما أنها 

سواء على مستوى القيادة العليا أو المتوسطة أو  قد تشمل جميع المستويات القيادية التنظيمية
. ومن أهم متطلبات القيادة الريادية االنفتاح على البيئة الخارجية لفهم ومعرفة احتياجات يةفاإلشرا

(القحطاني، تشجيع مبادرات اإلبداع واالبتكاروتوقعات المستفيدين، مع التركيز على مفاهيم الجودة و 
2015 :442.(  
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ر أداة للتعاطي مع الحمالت التنافسية الجديدة على الساحة وبسرعة فائقة تنسجم مع كما تعتب    
 & 2009Kraus :38( ى المحركة لالقتصاد والمؤثرة فيهالتغيرات، وبذلك تعتبر من أهم القو 

Kaurane,.(  
طة اليومية ستراتيجية الريادية لتوفير خارطة الطريق الخاصة باألنشمون باإلتفالقادة الرياديون يه     

ستراتيجية تحدد اإلو  .لمؤسساتهم، فبينما يجب أن تتجاوز المهمة والقيم والثقافة األحداث اليومية
لتجعل مؤسسة ما مختلفة عن نظرائها،  ؛مجموعة من األنشطة التي يجتمع بعضها مع بعض

  ).463: 2015(القحطاني،  فالهدف هو خلق ميزة مستدامة قائمة على المقارنة
ية والتميز المؤسســـي كبديل للريادة ج القيادة الريادية ترسخ مبدأ الريادة المؤسســور منهـــهــوبظ     

 الريادية، ويتضح ذلـــك مما يلي مفهوم وخصائص القيـــادة ىلتميز الفردي، ويرجـــع ذلك الالفرديـــة أو ا
  ):72 - 71: 2014(أبو بكر، 

الجماعي داخل المؤسسة كبديــل للسلوك الريادي الفردي  ـاديلوك الريــخ سياسة تحفيــز السستر  .1
  ـوبي المؤسسة.لمنسـ

ل تنمية الالمهـارات الجماعية المؤسسـية مـــن خـة تدعيــم أسلوب تحفيــز االبتــكار الجماعـي وتنميـ .2
  ة.ـل للمسـؤولية الفرديـة كبدياإلحسـاس بالمسـؤولية الجماعيـة التعاونيـ

المخاطر لخلق الفرص واستثمارها كبديل لمنهج تجنب المخاطر أو  ممارسة أسلوب تحسين .3
  مواجهتها.

ج كبديـل إلدارة التغيـــر كسلوك إداري، ليكــون ممارسـة المنه اً يمؤسس اً هـــدف إحـــداث التغيــرجعـــل  .4
  ـة إليه.لوقـت الحاج الريادي ســابقاً ـل تـج مـــن العمـاالبتـــكاري ووجـــود المن

وتنطوي مهارات القيادة الريادية على عدد من العوامل الشخصية السلوكية التي يستخدمها القائد     
لتحقيق الرؤى ليتمكن من التعامل مع بيئة المنظمة المثيرة والمنافسة، ويحتاج إلى  ؛في تحفيز التابع

تقبل بدًال من وذلك أن يكون نشطًا للتأثير وقيادة المس :االستباقيةثالثة مكونات رئيسة وهي: 
وتتمثل في القدرة والنزعة إلى التفكير واإلبداع،  :واإلبداعيةاالنتظار للتأثر به واستغالل الفرص. 

لتطوير اآلراء الجديدة التي تستثمر الفرصة وتحسن استخدام الموارد، وتساعد في حل المشكالت. 
(القحطاني،  ئولية عن المستقبلوتولي عبء المسوهي الرغبة في استيعاب  :تولي المسئوليةوأخيرًا، 
2015 :445(.  
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صائص القائد الريادي، التي يمكن تلخيصها فيما يلي خالعديد من الدراسات بعض قد عرضت و     
  ).78: 2013(حسين، 

  الميل نحو المخاطرة: يتحمل الريادي المخاطرة، ويتقبل العمل في مواقف وحاالت تتسم بعـدم
ادت درجة الرغبة في النجاح يزداد الميل واالستعداد لتحمل مخاطر نه كلما ز أالتأكـد، والمالحظ 

المخـاطرة نتيجـة لرغبتـه القويـة فـي النجـاح وتقـديم  نحوالميـل بوعـادة مـا يتميـز الريـادي  ،معينـة
  منتجـات وخـدمات جديدة.

 لك فهـو يعمـل ذلـ ؛قةالرغبة في النجاح: يتميز الريادي بمعرفة األهداف التي يريد الوصول إليها بد
هميـة والمسؤولية كبيرة حيـث درجـة األ ،كبـر مـن الفـرد العـاديأويملـك درجـة ، تحقيـق النجـاحل بجدية

للوظيفة والنشاط الذي يقوم بها الريادي والقدرة على حل المـشاكل المختلفـة والتعامـل معها بشكل 
  يق النجاح المنشود  بحمـاس.ومن ثم فهو يقبل التحدي لتحق ،أفضل من اآلخرين

  بحيث يكـون مـدفوعاً  ،و الخاصأالثقة بالنفس: فالريادي هو الشخص الذي يبدأ العمل الحر 
لديه الثقة بالنفس التي تقوده إلى كـسب المزيـد مـن الزبـائن والتعامـل مـع التفاصـيل الفنيـة، و إلنجازه، 

 اديد االعتماد على النفس والثقة بها مما يجعله ذدامـة حركة العمل، أي أنه يمتلك المقدرة، وشإ و 
  رغبة فـي اتخـاذ القرارات المهمة.

  الحاجة إلـى اإلنجـاز: الريـادي شـخص لديـه الدافعيـة المتميزة إلشـباع الحاجـة لإلنجـاز بدرجـة
ي يختار الظروف التي توفر له النجاح في عمله الذي يتصف بالتحد ،ألنه بارع ومتفوق ؛عاليـة

  ليحقق بها درجات عالية من الرضا. ؛واألهداف الـصعبة
 :ن الفشل هـو حلقـة مـن أوهم على علم ب ،فهم غير متشائمين ،التفاؤل ىيميل الرياديون إل التفاؤل

 يجابي.ويمكن تحويل هذا الفشل إلى نجاح والتفكير السلبي إلى التفكير اإل ،حلقات النجاح
دة الريادية تعد قيادة إبداعية واستباقية في الوقت نفسه، والقائد الرائد القيا إنمن هنا يمكن القول     

ويهتم القائد  ،هو المبدع والمبتكر ألشياء غير موجودة، أي أنه المبدع والخالق بشكل استباقي
الريادي باإلبداع والمبادرة والمخاطرة وأيضًا الرؤية الثاقبة، كما أن له قدرة على التعامل مع التغيير 

شكل سلس، كما أن القيادة الريادية تهتم بإيجاد رؤية مستقبلية حيث تمثل إحدى المهارات التي ب
ستراتيجيات حيث يستطيع أن يتمتع بها القائد الريادي، والتي يتخذ في سبيل تحقيقها العديد من اإل

يتصف بالعديد من  إضافة إلى أنه ،كما يهتم القائد الريادي بالتحفيز ،يحقق الميزة التنافسية لمنظمته
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وتجعلهم يشاركونه في عمله وفي  ،الصفات والمهارات الشخصية األخرى التي تؤثر في اآلخرين
ويأتي بشيء لم يأت به  ،ويخاطر ،والقائد الريادي يستطيع أن يتجاهل كل شيء ،تحقيق رؤيته

ر ومخاطرة. وقد ال اآلخرون، فالقيادة الريادية مبدعة وسباقة ألمور لم يأت بها أحد، وفيها ابتكا
يكون القائد الريادي في مستوى إداري أعلى حيث إن القيادة الريادية تركز على اإلبداع الجزئي 

 442: 2015والنوعي في الخدمات وفي المنتج سواء على مستوى األقسام أو اإلدارات (القحطاني، 
- 443.(  

العمل اإلداري أو معظمها في  وكذلك فإن هيمنة شخصية القائد المؤسس، وتجميع كل خيوط     
لتنمية قدراتهم اإلدارية والتمرس في عملية  يده ال يتيح الفرصة في كثير من األحيان لآلخرين...

كثيرة تنمية الصف الثاني  اتخاذ القرارات، وتحمل المخاطرة المصاحبة لها، األمر الذي يعيق أحياناً 
  ).31 :2009من القيادات القوية داخل المؤسسة (األغا، 

) أبعاد القيادة الريادية في أربعة أبعاد، هي: 7: 2016وقد حدد كل من (الحيلة ومسلم،      
  ستراتيجية). اإلبداع، والمبادأة/االستباقية، وتحمل المخاطرة، والرؤية اإل

في البيئة  –ستثناء وبناء القيادات الرياديةاإلدارة باال –وعليه يمكن تلمس كال المفهومين       
لمدرسية، وخالل تعامل مدير المدرسة مع مرؤوسيه، ذلك أن "اإلدارة المدرسية في حقيقتها جهاز ا

بدوره، تجمعهم وحدة عضوية  فردمتكامل من العاملين في المدرسة، وفريق متعاون، يسهم فيه كل 
نافى مع من روابط العمل، والمشاركة وتحمل المسؤولية، بيد أن هذه الجماعة في أداء المهمة، ال تت

الممثلة في مديرها أو ناظرها عامل أساس و الرأي الذي يؤكد أن توفر القيادة الصالحة في المدرسة، 
  ).5: 2012(أحمد وحافظ، درسة من النجاح في تأدية وظيفتهان الميمكِّ 
وهذا النجاح ال يعني خلو عمل اإلدارة المدرسية من الضغوط التي تؤثر في أدائها، إال أن     

طلح الضغط ضغوط سلبية تعيق العمل، وضغوط إيجابية "يطلق عليها مص :نوعان الضغوط
وهو ضغط الزم تتطلبه طبيعة العمل، وتستلزمه خصائص النشاط  لضرورته، األساسي نظراً 

المدرسي، ويحتاج إليه مدير المدرسة للضغط على العاملين لالحتفاظ بحيويتهم ودافعيتهم، وفي 
  ).151: 2004(حسين،  ل أو تخاذل ينجم عن رتابة العملسالوقت نفسه لقهر أي تكا

ومن أجل تخفيف حدة تلك الضغوط، ولتحقيق دمج العاملين في البيئة المدرسية، وزيادة  ؛لذا     
  على القائد المدرسي استخدام العديد من أساليب اإلدارة الناجعة لتحقيق حيويتهم ودافعيتهم كان لزاماً 
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  اإلدارة باالستثناء وبناء القيادات الريادية. ذلك، ومن هذه األساليب 
من هنا يتبين أهمية مفهومي اإلدارة باالستثناء وبناء القيادات الريادية في البيئة المدرسية، ذلك     

جاءت دراسة أن المفهومين حظيا باهتمام عدد من الباحثين، ففيما يتعلق بمفهوم اإلدارة باالستثناء 
)2017:Athamena and Houhamdi) التي أكدت على ضرورة االستثناء في مؤسسة (MAS (

  على مستوى النظام.
التي أسفرت عن أن عدم األخذ بأسلوب اإلدارة باالستثناء سيؤدي  )(Mooij: 2001 ودراسة     

إلى تعقيدات في عمليات التحكم، وسيسمح للرؤساء باالنفراد بالقرارات مع استخدام صالحياتهم 
  ير العداوات بين المستويات اإلدارية المختلفة.الموسعة، بما يث

أن استخدام اإلدارة باالستثناء يساعد في جمع  التي توصلت إلى ),L Shea: 2000( ودراسة     
  .، واإلبالغ عنها بطريقة اقتصاديةمهمةالمعلومات ومعالجتها لتحديد االستثناءات ال

قص الفهم الواضح لمنحى اإلدارة ن أنالتي أسفرت عن  )1999(صبرة: وكذلك دراسة     
باالستثناء كأسلوب إداري وكمفهوم علمي، على الرغم من أن معظم المدارس الفنية تطبق 
الممارسات اإلدارية التي ينطوي عليها أسلوب اإلدارة باالستثناء، والتي تكون في مجملها فلسفة 

  .أسلوب اإلدارة
أن اإلدارة باالستثناء تهدف إلى تبسيط  إلىالتي توصلت  )1990(عماد الدين: ودراسة      

  .المديرون في موقع العملالعملية اإلدارية التي يمارسها 
) MAS( استنتجت أن األداء الحالي لمؤسسةالتي ) ,et. Al: 2008) .Platon. E&ودراسة      

دم التجانس ال يفي بالغرض، وأن الحالة الراهنة تتطلب تطبيق نموذج لالستثناء بسبب االنفتاح وع
  وانفراد الوكالء بالقرار.

 عن )2016(الحيلة ومسلم:  أسفرت دراسةأما فيما يتعلق بمفهوم بناء القيادات الريادية فقد      
وجود عالقة طردية بين أبعاد القيادة الريادية وتعزيز المسئولية االجتماعية، وأنه ال توجد فروق ذات 

(للمؤهل العلمي،  وثين تعزى إلى المتغيرات الشخصيةالمبح استجاباتداللة إحصائية بين متوسطات 
  .سنوات الخدمة)و 

في  تميزت أن قيادات جامعة الملك سعود توصلت إلى التي )2015: القحطاني( وكذلك دراسة    
  .العقد األخير بخصائص ومزايا القيادات الريادية
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نوية لأليدولوجية الجوهرية في وجود عالقة ذات داللة مع بينتالتي  )2015(صيهود:  دراسةو    
  .بناء القدرات الريادية في شركة آسيا سيل

بين تطبيق ذات داللة إحصائية  ةعالق أسفرت نتائجها عن وجود التي )2014: حسن( ودراسة    
وتحقيق الميزة التنافسية لشركة  التفرد)و االبداع، و المبادأة، و طرة، (المخا عناصر التفكير الريادي

  .االتكورك لالتص
وجود تأثير ألبعاد المنظمة الريادية في تحقيق التنافسية  )2014(القرنة،  دراسة بينتوكذلك     

المستدامة، واإلبداع، والجودة، وتحقيق المرونة الهيكلية، والتميز في المشروعات المتوسطة 
  .والصغيرة

م التنظيمي لدى لخصائص الريادية على االلتزااضعف أثر ) 2013(حسين:  بينت دراسةو     
  .عينة الدراسة

أن أبعاد القيادة الريادية (الرؤية واإلبداع والمبادأة) متوفرة  فبينتفقد  )2011: محمد( أما دراسة    
، وأن هناك عالقة ارتباط قوية بين نظم المعلومات بالمستوى الكافيلدى القيادات اإلدارية 

  .ستراتيجية وأبعاد النجاح الريادياإل
عن وجود عالقة ارتباطية أسفرت  التي) 2009Kauranen:   &Kraus( دراسة وكذلك    

ستراتيجية وريادة األعمال، مع تأكيد الدور المركزي الذي يؤديه صاحب كبيرة بين كل من اإلدارة اإل
  المشروع.

من أولويات الريادة تحديد رسالة الشركة على ضوء  أن )2009(األغا،  دراسةواستنتجت     
  .ت والتحوالت في ظروف البيئة المحيطةالتغيرا
 ومن الدراسات التي تناولت العالقة بين أسلوب اإلدارة باالستثناء وبناء القيادات الريادية دراسة    

أن مستوى ممارسة اإلدارة باالستثناء وتنمية الخصائص الريادية في  استنتجتالتي  )2016(عمار: 
لكال المتغيرين، إلى جانب وجود عالقة طردية كبيرة ذات  الجامعات الفلسطينية جاءت بدرجة كبيرة

داللة إحصائية بين ممارسة اإلدارة باالستثناء وبين تنمية الخصائص الريادية في الجامعات 
الفلسطينية في قطاع غزة، وال توجد فروق في تقديرات العينة حول أبعاد الدراسة تعزى لكل من 

 تتراوح َمنْ  ن توجد فروق في متغير سنوات الخدمة لصالحمتغير الجنس والمؤهل العلمي، في حي
  .سنوات) 10 من أقل (5 - نْ مِ  خدمتهم
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وجود عالقات ارتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد أسفرت عن التي  )2012: محمد( ودراسة     
دارة اإلدارة باالستثناء والقيادات الريادية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد اإل

لكل من  (الجنس، والعمر)، كذلك عدم وجود فروق وفقاً  لمتغيري والقيادة الريادية وفقاً  باالستثناء
  متغير التحصيل الدراسي، وعدد سنوات الخدمة، وعدد المشاركة في الدورات التدريبية.

واختلفت في جوانب  بعضها ن الدراسة الحالية اتفقت معإتلك الدراسات يمكن القول  عرضوبعد     
ماعدا دراسة ، المنهج الوصفياستخدام في جوانب أخرى، فقد اتفقت مع جميعها في  ع بعضهام
)2000:L   Shea,(  :القحطاني)المنهج  ت) التي استخدم1990) و(عماد الدين: 2015و

المسحي االستنباطي القائم على األسلوب المكتبي والتحليل الوثائقي، كما اتفقت مع معظمها في 
: محمد( في حين جمعت دراسة أداة للدراسة، بخالف الدراستين المذكورتين،كدام االستبانة استخ

أما فيما يتعلق بعينة الدراسة فقد تباينت الدراسات في طبيعة  بين المقابلة واالستبانة، )2012
وبعضها  العينات التي تناولتها فبعضها تناول القيادات والعاملين في الشركات والمؤسسات الخدماتية،

) في تناول 1999(صبرة:  الدراسة الحالية تشابهت مع دراسةتناول القيادات الجامعية، إال أن 
فقد تباينت  ،المرحلة الثانوية، وفيما يخص متغيرات الدراسة القيادات المدرسية والمعلمين في

ريادية، إال أن الدراسة الدراسات في تناولها فبعضها تناول اإلدارة باالستثناء وبعضها تناول القيادة ال
بين اإلدارة  ) في تناول العالقة2016) و(عمار: 2012(محمد:  كل منالحالية اتفقت مع دراسة 

مع وجود اختالف في بيئة التطبيق، فالثانية طبقت على العاملين في  االستثناء والقيادات الريادية،
وقد تميزت الدراسة الحالية  لجامعات،المعامل اإلنتاجية، في حين طبقت الثانية على العاملين في ا

  حيث طبقت في البيئة الفلسطينية. ،ببيئة التطبيق
  :أسئلتهامشكلة الدراسة و 

البيئة التنظيمية سريعة التغيير والمتصفة بالتنافسية المتزايدة التي تواجهها المنظمات اليوم  تمثل    
على المؤسسات  ان لزاماً لهذا ك ؛ظماتأحد أبرز المتغيرات العالمية ذات التأثير في إدارة المن

توفير قادة أكفاء على قدر من المسؤولية ليقودوا حركة  –بما فيها المؤسسات التعليمية  – المجتمعية
التغيير تلك، ويساعدوا المجتمع في مواكبتها، وخوض معارك التنافسية والمقارنة مع المجتمعات 

اإلمكانات والصالحيات التي تؤهلهم لمواجهة التحديات األخرى، مع تزويد هؤالء القادة بالمهارات و 
والتي تقف عوائق في طريق اإلبداع واإلنجاز، ومن تلك التحديات ما يتعلق بثقافة المجتمع  ،الجمة
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الرغبة في التغيير، ومحدودية الطموحات، وانطفاء الدافعية والحماسة لإلنجاز،  غيابوٕامكاناته، ك
تحديات المتعلقة بالقادة أنفسهم، من قبيل البيروقراطية ومركزية اتخاذ وشح اإلمكانات، إلى جانب ال

وعدم تحمل المخاطرة، وعدم الثقة بالعاملين، واالهتمام  ،القرار والخوف من اتخاذ القرارات اإلبداعية
  ستراتيجية الكبيرة ذات التأثير البالغ.بالتفاصيل الصغيرة (الروتينية) على حساب األحداث اإل

قع القادة الذين ال يدركون هذا التحدي في الروتين اإلداري اليومي والتعامل مع األمور التافهة وي    
واالكتفاء بحل المشكالت، مما يفوت عليهم فرصة طرح األسئلة الصحيحة والتصور الذهني للعملية 

القحطاني، ( ستراتيجيات القيادة الفعالةإ ات و اإلدارية، التي تساعده في الوصول إلى رسالة وغاي
2008 :305.(  

بما فيها المؤسسات  –وتشير الدراسات التي أجريت حول الواقع اإلداري في المؤسسات العربية     
أن هذا الواقع يعاني العديد من السلبيات، ولعل أبرزها: المركزية الزائدة (إدارة الرجل  -التعليمية

عف الشفافية والمساءلة، وتضارب التشريعات الواحد)، وتعقيد اإلجراءات (البيروقراطية) وبطؤها، وض
والقوانين وغموضها، والترهل اإلداري والتضخم التنظيمي، وتدني مستوى تأهيل الموارد البشرية، 
وضعف االنتماء وانتشار ظاهرة الالمباالة، وضعف اإلدارة والموارد المتاحة، وضعف العمل 

عف اإلنتاجية مقاومة التغيير والتجديد، وضالمؤسسي، وضعف التنسيق بين المؤسسات المختلفة، و 
). والبيئة الفلسطينية هي جزء من 162 –161: 2014(الخطيب والخطيب،  واالبتكار واإلبداع

  البيئة العربية الكبرى، وما ينسحب على الكل ينسحب على الجزء.
أهمية لتطوير  اتيمدخلين ذو كل من مفهوم اإلدارة باالستثناء ومفهوم القيادة الريادية  ويشكل     

العمل اإلداري في المؤسسات التعليمية، من أجل تجنب تلك السلبيات، ومن هذه المؤسسات المدرسة 
لكونها بوابة  الثانوية، التي تشكل حلقة حرجة وحساسة ضمن حلقات المسيرة التعليمية، وذلك نظراً 

، ناهيك عن المنظور الجماهيري المرحلة الجامعية، مع ما يتعلق بها من مهام كبيرة وقرارات حساسة
لذا كان ال بد من األخذ بأساليب الفكر اإلداري التي تتيح  ؛الموجه نحوها ونحو عملياتها ومخرجاتها

لمدير المدرسة الثانوية تحقيق مستوى من التشاركية في قراراته بما يحقق درجة من اإلبداع واإلنجاز 
  لريادية في مدرسته.والرضا مع ما يصاحب ذلك من بناء للقيادات ا

وقد بينت الدراسات التي أجريت في مجال اإلدارة المدرسية أن مدير المدرسة مهما بلغ من الكفاءة   
والمهارة ال يستطيع وحده القيام باتخاذ القرارات التعليمية الالزمة إلدارة مدرسته، ومن هنا لم يعد من 
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تخاذ القرارات التعليمية، ومن ثم في إدارة مشتركة وال من الممكن أن ينفرد مدير المدرسة با ،المقبول
وذلك ألن عملية صنع القرار تتم نتيجة جهود اآلراء واألفكار والدراسة  ؛يبرزها العاملون بالمدرسة

  ).342: 2013(العجمي، هة النظر الديمقراطية في اإلدارةلوج والتحليل والتقويم طبقاً 
 تمر بمرحلة حرجة، نظراً  -بما فيها المدارس الثانوية  –وألن المؤسسات التعليمية في فلسطين    

للظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تلقي بانعكاساتها على المناخات اإلدارية 
لمفاهيمها، بما قد يسهم في تصحيح  للعمليات اإلدارية وتوصيفاً  والتعليمية، فإن ذلك يتطلب ضبطاً 
إلحدى المدارس الثانوية قبل  الباحث مديراً  وقد عملد المخرجات، المسارات وضبط العمليات وتجوي

من هنا فقد حدد الباحث مشكلته البحثية جعله يستشعر أهمية األمر ويطرق هذا الباب، مما سنوات، 
  التالية:األسئلة في 
 ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس ألسلوب اإلدارة باالستثناء من .1

 وجهة نظر معلميهم؟
هل تختلف متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارسة  .2

المؤهل و (النوع االجتماعي للمدير،  باالستثناء باختالف كل من متغير مديريهم أسلوب اإلدارة
 المنطقة التعليمية)؟و سنوات الخدمة للمدير كمدير، و العلمي للمدير، 

متطلبات بناء القيادات الريادية في مدارس التعليم الثانوي بمحافظة خان يونس  تحققدرجة ما  .3
  من وجهة نظر معلمي هذه المدارس؟

 تحققهل تختلف متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة  .4
النوع االجتماعي للمدير، (غيرمتطلبات بناء القيادات الريادية لدى مديريهم باختالف كل من مت

 المؤهل العلمي للمدير، سنوات الخدمة للمدير كمدير، المنطقة التعليمية)؟
بين متوسطات تقديرات معلمي  (α≤0.05) عند مستوى هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً  .5

ء، المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارسة مديريهم أسلوب اإلدارة باالستثنا
  متطلبات بناء القيادات الريادية في مدارسهم؟ تحققومتوسطات تقديراتهم لدرجة 

. ما التوصيات والمقترحات اإلجرائية لتحقيق متطلبات بناء القيادات الريادية على ضوء ممارسة 6
  مديري المدارس الثانوية لإلدارة باالستثناء؟
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  :اآلتية طبقت الدراسة الحالية وفقًا للحدود :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على التحقق من وجود عالقة ارتباطية بين متوسطات تقديرات  حد الموضوع: - 

بأبعاده  مديري المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارستهم أسلوب اإلدارة باالستثناء
مع تصحيح  تحديد السلطة والمسؤولية، وتفويض السلطة، وٕادارة الوقت، وتقييم األداء( األربعة

بأبعاده األربعة  متطلبات بناء القيادات الريادية تحقق، ومتوسطات تقديراتهم لدرجة )االنحرافات
 في مدارسهم. )، وذلكستراتيجيةاإلبداع، والمبادأة/االستباقية، وتحمل المخاطرة، والرؤية اإل(
 .(شرقها وغربها) : اقتصرت الدراسة على محافظة خان يونسالحد المكاني -
) التابعة لوزارة التربية 12 - 11( رت الدراسة على المدارس الثانويةاقتص الحد المؤسسي: - 

والتعليم (الحكومية)، مع استثناء المدارس التي تقتصر على الصف العاشر فقط، وذلك كون الصف 
  العاشر يقع ضمن تصنيف المدارس األساسية، وكذلك استثناء المدارس الخاصة.

 ) معلماً 245( من معلمي المدارس الثانوية، بلغتقتصرت الدراسة على عينة ا الحد البشري: - 
ومعلمة (وزارة التربية والتعليم  معلماً  )997( أفراده والبالغ عددومعلمة، ممثلة لمجتمع الدراسة، 

 ).20: 2017العالي، 
عام الدراسي تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة نهاية الفصل األول من ال الحد الزمني: -

2016/2017. 
  :منهجية الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها، يرى الباحث أن المنهج الوصفي هو منهج مناسب لهذه     
، وقد تم تطبيق استبانتين على معلمي المدارس األداة المناسبة هي االستبانة كما أنالدراسة، 

  لمتغيري الدراسة. الثانوية، وفقاً 
   :أهداف الدراسة

 :الدراسة تحقيق ما يأتي تهدف 
التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس ألسلوب اإلدارة  .1

 باالستثناء من وجهة نظر معلميهم.
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. الكشف عن مدى االختالف بين متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان 2
  (النوع االجتماعيباالستثناء باختالف كل من متغير إلدارةيونس لدرجة ممارسة مديريهم أسلوب ا

 لمنطقة التعليمية).و سنوات الخدمة للمدير كمدير، او المؤهل العلمي للمدير، و للمدير،  
متطلبات بناء القيادات الريادية في مدارس التعليم الثانوي بمحافظة خان  تحقق. التعرف إلى درجة 3

  مدارس.يونس من وجهة نظر معلمي هذه ال
. الكشف عن مدى االختالف بين متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان 4

(النوع  لدى مديريهم باختالف كل من متغيرمتطلبات بناء القيادات الريادية  تحققلدرجة  نسيو 
 يمية).المنطقة التعلو سنوات الخدمة للمدير كمدير، و المؤهل العلمي للمدير، و االجتماعي للمدير، 

بين متوسطات تقديرات  (α≤0.05) عند مستوى . التحقق من وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً 5
معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارسة مديريهم أسلوب اإلدارة باالستثناء، 

  متطلبات بناء القيادات الريادية في مدارسهم. تحققومتوسطات تقديراتهم لدرجة 
لتحقيق متطلبات بناء القيادات  ؛التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات اإلجرائية. 6

  الريادية على ضوء ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة باالستثناء.
 :األهمية النظرية لدراسة

تسيير  تنبثق أهمية الدراسة من أهمية مرحلة التعليم الثانوي، وأهمية دور اإلدارة المدرسية في -
 .العملية التربوية وتطويرها

أهمية أسلوب اإلدارة باالستثناء بما يعكسه من أجواء تنظيمية ورقابية صحية بين العاملين في  -
  المدرسة، وكذلك أهمية بناء القيادات الريادية.

 والتي تتناول العالقة بين ممارسة مديري ،افتقار البيئة الفلسطينية لهذا النوع من الدراسات -
  المدارس الثانوية ألسلوب اإلدارة باالستثناء وبناء القيادات الريادية في مدارسهم. 

 :األهمية التطبيقية الدراسة
والقائمون على اإلدارة  والمعلمون فيها، قد يستفيد من نتائج هذه الدراسة مديرو المدارس الثانوية، -

وواضعو ، الثانويفي نظام التعليم التربوية بما يمثلونه من مظلة موجهة لإلدارات المدرسية 
كذلك قد يستفيد من نتائجها الباحثون في مجال أصول السياسات، ومتخذو القرارات التربوية، 

  .التربية واإلدارة المدرسية كأساس لموضوعات أخرى
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  تناولت الدراسة المصطلحات التالية: :مصطلحات الدراسة
 ):practiceممارسة ( .1

 فـي أداؤهـا يجـب التـي والـسلوك األنشطة من ) بأنها: "مجموعة9: 2003عرفها (البركاتي،     
  الموظف". دور يتضمنها التي والمسؤوليات الواجبات والمهام بها ويقصد ،المعينـة الوظيفـة

  :Management by Exception) ( أسلوب اإلدارة باالستثناء .2
ن خاللها اإلدارة بتكريس وقتها فقط عرفه قاموس المصطلحات المحاسبية بأنه: "سياسة تقوم م    

لدراسة وبحث الحاالت التي تختلف فيها النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج المتوقعة، وتكمن 
(مثل رسم المسار  التركيز على األمور األكثر أهميةالفكرة في قيام اإلدارة بقضاء وقتها الثمين في 

قط باالنحرافات المادية التي تحتاج للفحص واالهتمام ف ،االستراتيجي لمستقبل الشركة)
  .Dictionary of Business Terms) (2016 :"والدراسة

وتعرفه الشبكة العربية لإلدارة بأنه: "مبدأ أو سياسة إدارية تقوم بموجبها اإلدارة بتخصيص معظم     
له أو التنبؤ الوقت في البحث عن األوضاع التي ترتبت عليها نتائج، تختلف عن ما تم التخطيط 

تتطلب عادة االهتمام بمواضيع ذات أهمية أكبر مثل: وضع   على الرغم من أن مهمة اإلدارة به،
ويتم ذلك بواسطة أساليب دعم القرارات وبواسطة أساليب  ،االستراتيجيات وأنظمة العمل في الشركة

  .)2016" (الشبكة العربية لإلدارة: الخبرة
"مبدأ بحسبه تتدخل اإلدارة العليا في قرارات  :) بأنهFrançoise ,et al, 2011( ويعرفه     

  .تسيير المؤسسة فقط في حال مالحظة انحرافات بين األهداف المخطط لها والنتائج الواقعة بالفعل"
له "المديرون على االنحرافات  عبارة عن أسلوب يركز وفقاً  :) بأنه569: 2000وعرفه (عالقي،     

  يير الموضوعة، وعالجها، وتجاهل النتائج التي تتطابق مع المعايير".في النتائج عن المعا
المستويات اإلدارية كافة بين  اتالعالق يبين مالمحأسلوب إداري بأنه:  ويعرفه الباحث إجرائياً     

والوظائف، مع إتاحة  تحديد دقيق للسلطات والمسؤوليات، من خالل الهيكل التنظيمي الواقعة ضمن
 نشاطه وفعالياتهلممارسة (الُمَفوَّض)،  نوية بمحافظة خان يونسعلم في المدرسة الثاالفرصة لكل م
كبيرة انحرافات  في حال تسبب في حدوثإال (الُمَفوِّض)، مدير المدرسةمن  مباشر بدون تدخل

ستراتيجية للمدرسة، وتقاس درجة ممارسة تحول دون تحقيق األهداف المحددة في ضوء الرؤية اإل
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لوب من خالل تطبيق استبانة أعدت لهذا الغرض، وتضمن أبعاد أسلوب اإلدارة باالستثناء هذا األس
تحديد السلطة والمسؤولية، وتفويض السلطة، وٕادارة الوقت، وتقييم األداء مع تصحيح األربعة: 

  االنحرافات.
   ):(prominent leadership القيادة الريادية

عملية "قيام شخص ما بالتأثير على مجموعة من " :) بأنها9: 2014تعرفها (القرنة،     
عن القوانين، لتحقيق أهداف المؤسسة، وليس  األشخاص، واكتسابهم بطريقة غير رسمية، بعيداً 

  ".بالضرورة أن يكون القائد الريادي مديراً 
تستخدم  ،"القيادة التي تحدث سيناريوهات تصورية :بأنها )441: 2015(القحطاني، ويعرفها     
مع وحشد جماعة داعمة من المشاركين يلتزمون من خالل الرؤية الكتشاف وٕاحداث قيمة لج
ستراتيجية، ويحرصون على أن تكون الرؤية بسيطة ومثالية وصورة للمستقبل المنظور، وأن تهدف إ

  .إلى تحقيق القيم واآلمال والمثل العليا"
  ): prominent  Leadership Building( بناء القيادات الريادية

العملية التي يحاول من خاللها القائد الريادي جعل المرؤوسين " :) بأنه5: 2009(األغا،  عرفه    
قادة، حيث يتحول من اعتماده على األهداف المحددة له إلى أهداف يحددها هو لنفسه، وبالتالي 

  ."ابتكارية غالبا ما تكون أهدافاً 
عمليات التي يتبناها مدير المدرسة الثانوية بمحافظة خان مجموع ال بأنه: ويعرفه الباحث إجرائياً      

يونس، ويحاول من خاللها تعزيز السمات الريادية لدى معلميه، وتوظيف قدراتهم اإلبداعية التي 
والبحث عن الميزة التنافسية والقيمة  ،تتضمن درجة من المخاطرة بهدف استثمار الفرص المتاحة

ستراتيجية للمدرسة الثانوية، وتقاس درجة تحقق متطلبات بناء المضافة، بما يحقق األهداف اإل
اإلبداع، القيادات الريادية من خالل تطبيق استبانة أعدت لهذا الغرض، وتضمن أبعاده األربعة: 

  ستراتيجية. والمبادأة/االستباقية، وتحمل المخاطرة، والرؤية اإل
بأنه: "المدير المكلف بتسيير شئون المدرسة  يعرفه الباحث إجرائياً  المدرسة الثانوية:مدير      

الثانوية بمحافظة خان يونس، والمكونة من حلقتين: الحادي عشر والثاني عشر، في الفروع الثالثة: 
  العلوم الحياتية والعلوم اإلنسانية والعلوم الشرعية.
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  إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها:
محافظة المرحلة الثانوية بمدارس  علميلدراسة من جميع مون مجتمع اتكَّ  :وعينتها مجتمع الدراسة

قام و  ).20: 2017. (وزارة التربية والتعليم العالي،ومعلمة معلماً  )997( خان يونس، والبالغ عددهم
ومعلمة، باستخدام طريقة العينة  معلمٍ  )300( أدوات الدراسة على عينة مقدارها الباحث بتطبيق

اآلتي يوضح  )1( %)، والجدول82( ) استبانة بما نسبته245ترداد (اسالعشوائية المنتظمة، مع 
  :التالية لمتغيرات الدراسة وصف العينة وفقاً 

  (المعلمين) ): وصف عينة الدراسة1جدول (
  المجموع  النسبة  العدد  الفئات  المتغير  م

1  
  النوع االجتماعي

الذي يعمل معه  للمدير
  المعلم

  %45.7  112  من مديره ذكر
245  

  %54.3  133  من مديرته أنثى

الذي  سنوات الخدمة للمدير  2
  يعمل معه المعلم

أقل من سنوات خدمة مديره 
  %11.4  28  سنوات 5من 

من سنوات خدمة مديره من   245
  %46.1  113  سنوات 10 –5

أكثر من سنوات خدمة مديره 
  %42.5  104  سنوات 10 من

الذي  لمؤهل العلمي للمديرا  3
  المعلميعمل معه 

  %78  191  بكالوريوسمن مؤهل مديره 
245  

  %22  54  دراسات عليامن مؤهل مديره 

  المنطقة التعليمية  4

شرق خان من يعمل بمديرية 
  يونس

117  47.8%  
245  

غرب خان من يعمل بمديرية 
  %52.2  128  يونس

يهم، على اعتبار (المعلمين)، حملت وصف مدير  أن عينة الدراسة )1( السابق يالحظ من الجدول
أن أوصاف مديريهم سواء ما يتعلق بنوعهم االجتماعي أو مؤهالتهم أو سنوات خدمتهم كمديرين، 

  هي صفات تتعلق بمعلميهم، وهذا كما يرى الباحث أكثر جدوى لدراسته.
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  أدوات الدراسة:
بمحافظة خان  هما: لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانويةأوال استبانتيناستخدم الباحث     

) فقرة موزعة على أربعة أبعاد، وثانيهما: لقياس 28( من توتكون ،يونس ألسلوب اإلدارة باالستثناء
) فقرة، موزعة على 28( من ت، وتكوننفسها متطلبات بناء القيادات الريادية في المدارس تحققمدى 

)، مع 2012(محمد:  من دراسة تم الحصول عليهما ستبانتينين االتبأن ها ، علماً أربعة أبعاد أيضاً 
  إحداث بعض التعديالت بما يناسب اإلدارة المدرسية للمدرسة الثانوية.

  وثباتهما: ستبانتينصدق اال
  :الستبانتينصدق المحكمين ل - 

) محكمين من أساتذة الجامعات االختصاصيين بهدف التأكد من 6( على ستبانتينتم عرض اال    
  جله.ا ألتصالحيتهما لقياس ما وضع

تم التأكد من صدق االتساق الداخلي من خالل تطبيق الستبانتين: صدق االتساق الداخلي ل - 
، ومن ثم تم حساب معامالت خارج عينة الدراسة )45( على عينة استطالعية قوامها الستبانتينا

، حيث لكل استبانةوالدرجة الكلية  الستبانتيناكل من ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد 
 )، وللبعد الثاني0.992( للبعد األولألبعاد االستبانة األولى كالتالي: بلغت معامالت االرتباط 

، )0,01عند ( )، وجميعها دالة إحصائياً 0.992( )، وللبعد الرابع0.962( )، وللبعد الثالث0.972(
 )، وللبعد0.958ول (للبعد األ ألبعاد االستبانة الثانية كالتالي: بلغت معامالت االرتباطفي حين 
عند  )، وجميعها دالة إحصائياً 0.971( )، وللبعد الرابع0.935( )، وللبعد الثالث0.954الثاني (

)0,01 .(  
، (ألفا كرونباخ) عن طريق معامل ستبانتينااللكال تم حساب الثبات الكلي ستبانتين: ثبات اال - 

ودال إحصائيًا  وهو معامل ثبات مرتفع)، 0.961ككل ( ستبانة األولىحيث بلغ معامل الثبات لال
)، 0.839بعد الثاني (ل)، ول0.920بعد األول (ل)، وبلغ معامل الثبات ل0,01( عند مستوى داللة

ككل  ثباتهابلغ معامل  أما االستبانة الثانية فقد)، 0.871لبعد الرابع (ل)، و 0.847( لبعد الثالثلو 
، وبلغ معامل )α≥0.05(عند مستوى داللة ع ودال إحصائياً )، وهو معامل ثبات مرتف0.969(

لبعد الرابع ل)، و 0.954( لبعد الثالثل)، و 0.856( لبعد الثانيل)، و 0.907( لبعد األوللالثبات 
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وتعطي األداة الصالحية في جمع البيانات  ،)، وهذه النتائج ُتَعدُّ مقبولة ألغراض الدراسة0.921(
  والمعلومات الخاصة بموضوع الدراسة.

  :ستبانتيناال معيار
المعيار عند استخدام  تحقق) للحكم على درجة 541: 2008(عبد الفتاح، الدراسة معيار تبنت   

  ) اآلتي يوضح ذلك. 2والجدول ( .مقياس ليكرت الخماسي
): معيار الحكم على تقديرات العينة لممارسة أسلوب اإلدارة باالستثناء، ومتطلبات بناء 2(جدول

  القيادات الريادية
 لمتوسط الحسابيا

 التحققدرجة 
 إلى من
  قليلة جدا  1.79 1

  قليلة 2.59 1.80
 متوسطة 3.39 2.60
 كبيرة 4.19 3.40
 كبيرة جدا 5 4.20

  ).541: 2008(عبد الفتاح، المصدر:               
   المعالجات اإلحصائية:

حساب المتوسطات ) لمعالجة بيانات الدراسة، حيث تم SPSS(استخدم الباحث برنامج    
التباين األحادي،  الحسابية، واالنحراف المعياري، والنسب المئوية، ومعامل ارتباط بيرسون وتحليل

، وكذلك معامل ألفا ) لعينتين مستقلتين(T -Test، واختبار Scheffe Test)( واختبار شيفيه
  كرونباخ لحساب ثبات االستبانتين.

 نتائج الدراسة وتفسيرها:  تحليل
ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة خان السؤال األول، ونصه: " عنإلجابة ل   

  .ذلك ) التالي3( الجدوليوضح ؟"، يونس ألسلوب اإلدارة باالستثناء من وجهة نظر معلميهم
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 استبانة): المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب لكل بعد من أبعاد 3(جدول
  أسلوب اإلدارة باالستثناء.

المتوسط   أسلوب اإلدارة باالستثناء استبانةأبعاد   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

 1 64.2 0.69 2.57  .تحديد السلطة والمسؤولية البعد األول:.1
 2 63.8 0.63 2.55  .تفويض السلطة البعد الثاني:.2
 4 57.4 0.52 2.29 .ة الوقتإدار  البعد الثالث:.3
 3 62.0 0.61 2.48  .تقييم األداء وتصحيح االنحرافات البعد الرابع:.4

  61.8 0.60 2.47  ككلى األول االستبانة

 أن متوسط تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة أسلوب اإلدارة )3( السابق يتبين من الجدول     
%) وهي درجة قليلة، ويعزو الباحث 61.8( نسبة مئوية) ب2.47( باالستثناء من قبل المديرين بلغ

له مدير  في المستويات اإلدارية العليا، والذي ُيحمَّل وفقاً النمط اإلداري السائد طبيعة إلى  ذلك
لحساسية القرارات المتخذة في المدرسة الثانوية،  وذلك نظراً  ؛المدرسة مسؤولية أي خطأ قد يحدث

األخذ باالستثناء خالل إدارته لمدرسته، ناهيك عن الظروف السياسية  وهذا مما يجنب مدير المدرسة
والمالية التي تمر بها المؤسسات التعليمية، والتي تؤثر على مساحة التفويض سواء ما يخص 

التي أسفرت عن أن  )2016(عمار:  اختلفت الدراسة الحالية مع دراسةالمفوِّض أو المفوَّض، وقد 
   دارة باالستثناء جاءت كبيرة.درجة ممارسة أسلوب اإل

) التالية توضيح للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7) و(6) و(5) و(4(وفي الجداول    
  :االستبانةوالنسب المئوية لفقرات 

في استبانة ): المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب للبعد األول 4(جدول
  (تحديد السلطة والمسؤولية) باالستثناء اإلدارة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

1.  
تتناسب المسؤوليات في مدرستي مع مقدار السلطة الممنوحة لكل 

 4 65.3 0.81 2.61  عامل.

2.  
يمتلك العاملون في المدرسة فرصة مشاركة إدارة المدرسة في 

 3 70.2 0.75 2.81  رات المتعلقة باألفكار اإلبداعية.القرا
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3.  
الحرية في المشاركة التخاذ القرارات حول ب ون كافةالعامليتمتع 

 5 55.1 0.40 2.20  ما يجب عمله في المدرسة.

4.  
يحصل العاملون على التغذية الراجعة من مدير المدرسة حول 

 1 87.4 0.81 3.50  مدى كفاءة أدائهم بشكل مناسب.

 6 53.1 1.23 2.12  ن عن طبيعة العمل الذي يؤدونه في المدرسة.و العامل ىرضي  .5

6.  
تتحدد بموجبه السلطة والصالحيات  تنظيمياً  تمتلك المدرسة هيكالً 
 2 72.8 0.95 2.91  الممنوحة بوضوح تام.

7.  
بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم  ون جميعهميرحب جميع العامل

 7 45.4 1.08 1.82  درسة.عملهم في الم خالل

  64.2 0.69 2.57  البعد األول ككل  

المتعلقة بحصول العاملين على التغذية  )4( المتعلقة أن العبارة )4( السابق يتبين من الجدول     
حصلت  إذ ،األولى ترتيباً ، هي الراجعة من قبل مدير المدرسة حول مدى كفاءة أدائهم بشكل مناسب

 %) وبدرجة كبيرة، ويعزو الباحث ذلك إلى اتباع وزارة التربية والتعليم نظاماً 87.4على نسبة مئوية (
، يلزم بموجبه مديري المدارس بإطالع العاملين على نتائج أدائهم، وتزويدهم بالتغذية الراجعة تقييمياً 

ت أولياء الالزمة، ناهيك عن حساسية المرحلة الثانوية وتأثر العمل فيها بالمنظور الجماهيري وتطلعا
بالمسؤولية الملقاة  جميعهم بترحيب العاملين )7(المتعلقة  العبارةاألمور المهتمين، في حين جاءت 

%) 45.4( حصلت على نسبة مئوية إذ ،الفقرات ترتيبا آخرعلى عاتقهم أثناء عملهم في المدرسة 
سبب الرواتب المتدنية وبدرجة قليلة، ويعزو الباحث ذلك إلى ما يعانيه العاملون من احتراق نفسي ب

  مع الضغوطات المفروضة عليهم من اإلدارة وأولياء األمور والطلبة. تزامناً 
في استبانة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب للبعد الثاني  ):5( جدول

  (تفويض السلطة)اإلدارة باالستثناء 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

نحراف اال 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

 7 47.9 1.05 1.91  .واإلبداع العاملون في المدرسة بروح االبتكار والمبادرةيتحلى   .1

يتم إنجاز األعمال في المدرسة حتى في حال غياب القائد   .2
  اإلداري.

3.10 0.70 77.6 2 

 3 75.1 0.89 3.00العالقات اإلنسانية في مدرستي عن طريق زرع الثقة من تبنى   .3
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  مدير المدرسة.

4.  
من خالل  يتم إشباع الحاجات النفسية لدى العاملين في المدرسة

 4 57.6 0.65 2.30  .تفويض بعض السلطات لهم

يتسم العمل في مدرستي بسرعة إنجاز المهام وسرعة البت في   .5
  األمور.

3.40 0.80 85.0 1 

 5 55.5 1.17 2.22  يتجنب مدير مدرستي ممارسة المركزية في اتخاذ القرارات.  .6
 6 48.0 1.23 1.92  يعمل مدير مدرستي على إعداد قيادات المستقبل وبشكل متميز.  .7

  63.8 0.63 2.55  البعد الثاني ككل
العمل في المدرسة بسرعة إنجاز  تحليب )5( المتعلقة أن العبارة) 5( يتبين من الجدول السابق    

%) وبدرجة 85.0( سبة مئويةحصلت على ن إذ األولى ترتيباً ، هي المهام وسرعة البت في األمور
مهام مدرسته ويدير  اله فقاً و كبيرة، ويعزو الباحث ذلك إلى وجود خطة لدى مدير المدرسة ُيسير 

ابعة لمديرية التربية والتعليم، مثل قسم وقته، إلى جانب تكثيف المتابعة من الجهات اإلشرافية الت
العاملين في  بتحلي )1( المتعلقة العبارةاإلدارات المدرسية وقسم اإلشراف التربوي، في حين جاءت 

 حصلت على نسبة مئوية إذ، الفقرات ترتيباً  آخر واإلبداع المدرسة بروح االبتكار والمبادرة
ى ما يعانيه العاملون من احتراق نفسي بسبب ) وبدرجة قليلة، ويعزو الباحث ذلك إل%47.9(

  الرواتب المتدنية تزامنا مع الضغوطات المفروضة عليهم من اإلدارة وأولياء األمور والطلبة.
في المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب للبعد الثالث  ):6جدول (

  قت)(إدارة الو استبانة اإلدارة باالستثناء 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

يتم تنظيم األعمال وجدولتها وتوزيعها، وتحديد   .1
 2 65.3 0.81 2.61  األولويات بين العاملين بالتساوي خالل العمل.

من  تهتم إدارة المدرسة بالتخطيط للمستقبل بدالً   .2
 5 57.7 0.79 2.31  التفاخر باألحداث.

 6 47.4 0.54 1.90  يتصف العاملون بالدقة في مراعاة مواعيد العمل.  .3

تتم مراجعة المهام بشكل دوري بقصد التخلص مما   .4
 3 62.9 0.93 2.51  هو غير ضروري.
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والوقت  تقوم إدارة المدرسة بتشخيص طبيعة العمل  .5
 1 67.8 0.79 2.71  بشكل مستمر. المخصص له

دارة المدرسة على بعض األساليب العلمية في تعتمد إ  .6
 7 40.3 0.81 1.61  حسابات الوقت.

تتطابق المدة الزمنية إلنجاز األعمال مع ما خطط له   .7
 4 60.2 0.67 2.41  .سلفاً 

  57.4 0.52 2.29  البعد الثالث ككل

سة بتشخيص طبيعة بقيام إدارة المدر  )5( المتعلقة أن العبارة )6( يتبين من الجدول السابق    
 حصلت على نسبة مئوية إذ األولى ترتيباً جاءت  ،بشكل مستمروالوقت المخصص له العمل 

%) وبدرجة متوسطة، ويعزو الباحث ذلك إلى تفاوت مديري المدارس في قدراتهم وامتالكهم 67.8(
سة على بعض باعتماد إدارة المدر ) 6(المتعلقة  العبارةمهارات التشخيص المناسبة، في حين جاءت 

%) 40.3( ، فقد حصلت على نسبة مئويةترتيباً الفقرات  آخراألساليب العلمية في حسابات الوقت 
األساليب العلمية تحتاج قدرات ال تتوافر لدى  هذه، ويعزو الباحث ذلك إلى أن وبدرجة قليلة جداً 

ث المدرسية تشعر كثير من مديري المدارس، إلى جانب التغييرات المستمرة والطارئة في األحدا
  مديري المدارس بعدم جدوى تلك األساليب.

في ): المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب للبعد الرابع 7جدول (
  )تقييم األداء وتصحيح االنحرافات( استبانة اإلدارة باالستثناء

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

سبة الن
  الترتيب  المئوية

1.  
يشارك العاملون في وضع معايير تقييم 

  األداء.
1.70 0.65 42.4 7 

2.  
ن بشكل منتظم بنتائج تقييم و العامل يبلغ

 1 85.0 0.80 3.40  أدائهم السنوي.

نتائج تقييم األداء على اإلدارة المدرسية  تعتمد  .3
 2 70.2 0.75 2.81  في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون العاملين.
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4.  
تتم المناقشة بين مدير المدرسة والعاملين 

 3 62.9 0.93 2.51  حول نتائج أداء مهامهم بشكل مستمر.

5.  
العاملين بأن تقييم األداء وجد  يعتقد بعض

 6 55.5 1.17 2.22  لتطوير أدائهم وليس للكشف عن أخطائهم.

6.  
لتحديد  يتم تقييم الممارسات اإلدارية دورياً 

  الضعف.مواطن القوة و  نقاط
2.41 0.67 60.2 4 

7.  
إجراءات فعالة مدير مدرستي  يستخدم
مع االنحرافات التي كشفت عنها  للتعامل

  عملية تقييم األداء.
2.31 1.01 57.9 5 

  62.0 0.61 2.48  البعد الرابع ككل

  

بشكل منتظم بنتائج تقييم ن يالعامل) بإبالغ 2( المتعلقة أن العبارة )7( السابق يتبين من الجدول    
%) وبدرجة كبيرة، ويعزو 85.0حصلت على نسبة مئوية ( ، إذاألولى ترتيباً  جاءت أدائهم السنوي

لكترونية متاحة لجميع العاملين، يحصلون من خاللها على نتائج إالباحث ذلك إلى وجود صفحة 
بمشاركة ) 1( المتعلقة ةالعبار تقييمهم السنوي وفي مواعيد محددة من الوزارة، في حين جاءت 

%) وبدرجة قليلة 42.4( حصلت على نسبة مئوية إذالفقرات ترتيبا،  آخرالعاملين في وضع معايير 
وندرة مشاركة العاملين في وضع معايير لتقييم  ، ويعزو الباحث ذلك إلى النمط اإلشرافي السائد،جداً 

  إلى جانب ضحالة ثقافة التقييم. أدائهم،
  :، سيتم التحقق منها تباعاً تأربع فرضياه وقد انبثقت من، ال الثانيالسؤ  ناإلجابة ع

بين  (α≤0.05) "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية األولى، ونصها:
متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارسة مديريهم ألسلوب 

 الجدولو "، (الذي يعمل معه المفحوص) ير النوع االجتماعي للمديراإلدارة باالستثناء باختالف متغ
  :يوضح ذلك )8(التالي
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) بين مجموعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسطات T-test( اختبار ): نتائج8( جدول
  جتماعيباختالف متغير النوع اال أسلوب اإلدارة باالستثناء استبانةالتقديرات التقييمية لعينة الدراسة حول 

  العدد  الحالة  األبعاد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

قيمة 
sig 

مستوى 
  الداللة

تحديد السلطة  البعد األول:
 .والمسؤولية

 23.41 0.53 3.20 112 من مديره ذكر
 

0.00 
 

دالة 
 0.18 2.04 133 من مديرته أنثى إحصائياً 

تفويض  البعد الثاني:
  .ةالسلط

 27.41 0.34 3.15  112 من مديره ذكر
 

0.00 
 

دالة 
 0.28 2.05 133 من مديرته أنثى إحصائياً 

 .إدارة الوقت البعد الثالث:
 29.85 0.34 2.80 112  من مديره ذكر

 
0.00 
 

دالة 
 0.10 1.87 133 من مديرته أنثى إحصائياً 

تقييم األداء  البعد الرابع:
  .وتصحيح االنحرافات

 22.18 0.51 3.02 112 مديره ذكر من
 

0.00 
 

دالة 
 0.06 2.03 133 من مديرته أنثى إحصائياً 

  فقرات االستبانة ككل
 0.42 3.04 112 من مديره ذكر

دالة  0.00 27.47
 0.11 2.00 133 من مديرته أنثى  إحصائياً 

  ).1.96( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.05تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (
 ).2.576( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.01تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي  وجود )8( السابق يتبين من الجدول      
في جميع مديريهم ألسلوب اإلدارة باالستثناء المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارسة 

(ذكر)، ويعزو الباحث ذلك إلى ما  مديرهم نوعلصالح من كان األبعاد، واالستبانة ككل، وذلك 
يتصف به المديرون الرجال من ثقة بالنفس وقوة للشخصية، إلى جانب ما يربطهم مع معلميهم من 

م أسلوب اإلدارة باالستثناء ثقة بهم وبقدرتهم درجة الصداقة، فيمارسون معه إلى عالقات قد تصل
)، 2016(عمار:  دراسة كل منوقد اختلفت الدراسة الحالية مع  م.به ُوكَّلتْ على إدارة المهام التي 



 
 
 
 
 
 

    ...ممارسة مديري المدارس الثانوية ألسلوب
  

  

354 
 

أسفرتا عن عدم وجود فروق بين متوسطات تقديرات العينة فيما يتعلق  ين) اللت2012و(محمد: 
  .نوعبمتغير ال

بين  (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى" الفرضية الثانية، ونصها:
متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارسة مديريهم ألسلوب 

 الجدولو "، (الذي يعمل معه المفحوص) اإلدارة باالستثناء باختالف متغير المؤهل العلمي للمدير
  :يبين ذلك) 9(التالي

) بين مجموعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين T-test( : نتائج اختبار)9( جدول
باختالف  أسلوب اإلدارة باالستثناء استبانةمتوسطات التقديرات التقييمية لعينة الدراسة حول 

  (الذي يعمل معه المفحوص)متغير المؤهل العلمي للمدير

المتوسط   العدد  الحالة  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  يالمعيار 

قيمة (ت) 
  المحسوبة

قيمة 
sig 

مستوى 
  الداللة

تحديد  البعد األول:
 .السلطة والمسؤولية

من مؤهل مديره 
 0.69 2.56 191  بكالوريوس

-0.33 
 

0.74 
 غير دالة 

من مؤهل مديره 
 0.71 2.60 54  دراسات عليا

تفويض  البعد الثاني:
 .السلطة

من مؤهل مديره 
 0.63 2.55 191  بكالوريوس

-0.30 
 

0.77 
 غير دالة 

من مؤهل مديره 
 0.64 2.57 54  دراسات عليا

إدارة  البعد الثالث:
 .الوقت

من مؤهل مديره 
 0.52 2.29 191  بكالوريوس

-0.28 
 

0.78 
 غير دالة 

من مؤهل مديره 
 0.53 2.31 54  دراسات عليا

تقييم األداء  البعد الرابع:
 .وتصحيح االنحرافات

من مؤهل مديره 
 0.60 2.47 191  بكالوريوس

-0.30 
 

0.76 
 غير دالة 

من مؤهل مديره 
 0.62 2.50 54  دراسات عليا
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  فقرات االستبانة ككل

من مؤهل مديره 
 0.60 2.47 191  بكالوريوس

 غير دالة 0.75 0.31-
من مؤهل مديره 
 0.61 2.50 54  دراسات عليا

  ).1.96( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.05تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (
 ).2.576( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.01تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  أنه ال توجد) 9( السابق يتبين من الجدول    
لدرجة ممارسة مديريهم ألسلوب اإلدارة باالستثناء  ،ظة خان يونسمعلمي المدارس الثانوية بمحاف

فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي، ويعزو الباحث ذلك إلى التكافؤ بين المديرين باختالف مؤهالتهم 
لعقد وزارة  بما فيها اإلدارة باالستثناء، وذلك نظراً  ،في امتالك المعلومات المتعلقة باألساليب اإلدارية

، وقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة بية والتعليم دورات تدريبية بهذا الخصوص تضمهم جميعاً التر 
أسفرتا عن عدم وجود فروق بين متوسطات  ين) اللت2012)، و(محمد: 2016كل من (عمار: 

  .لعلميتقديرات العينة فيما يتعلق بمتغير المؤهل ا
بين  (α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى"ال توجد فروق ذات  الفرضية الثالثة، ونصها:

لدرجة ممارسة مديريهم ألسلوب  ،متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس
كمدير"، (الذي يعمل معه المفحوص) اإلدارة باالستثناء باختالف متغير عدد سنوات الخدمة للمدير 

ن األحادي لداللة الفروق، للكشف عن الفروق بين وللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار تحليل التباي
  ) التالي:10( التقويمية، وهذا ما يبينه الجدولمتوسطات التقديرات 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات التقديرات  ):10( دولج
ف متغير عدد سنوات باختال أسلوب اإلدارة باالستثناء استبانةالتقييمية لعينة الدراسة حول 

  (الذي يعمل معه المفحوص)الخدمة للمدير

مجموع  المصدر األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة ف المربعات

sig 
مستوى 
 الداللة

تحديد  البعد األول:
 .السلطة والمسؤولية

 479.21 46.85 2 93.70  بين المجموعات
 
 

0.00 
 
 

 0.10 242 23.66  داخل المجموعات دالة
  244 117.36 المجموع
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تفويض  البعد الثاني:
  .السلطة

 507.54 38.87 2 77.74 بين المجموعات
 
 

0.00 
 
 

 0.08 242 18.53 داخل المجموعات دالة
  244 96.27 المجموع

إدارة  البعد الثالث:
 .الوقت

 785.50 28.76 2 57.51 بين المجموعات
 
 

0.00 
 
 

المجموعات داخل دالة  8.86 242 0.04 
  244 66.37 المجموع

تقييم  البعد الرابع:
األداء وتصحيح 

  .االنحرافات

 403.82 34.57 2 69.13 بين المجموعات
 
 

0.00 
 
 

 0.09 242 20.72 داخل المجموعات دالة
  244 89.85 المجموع

ككل االستبانةفقرات   
 36.63 2 73.26 بين المجموعات

626.72 
 

0.00 
 0.06 242 14.14 داخل المجموعات دالة 

  244 87.41 المجموع
     3.04) =0.05) وعند مستوى داللة (242، 2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية (

 4.71 ) =0.01) وعند مستوى داللة (242، 2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي  وجود) 10(السابق  يتبين من الجدول    

لدرجة ممارسة مديريهم ألسلوب اإلدارة باالستثناء فيما يتعلق  ،المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس
ككل، تم  ىاألول ستبانةبمتغير عدد سنوات الخدمة للمدير كمدير، ولمعرفة اتجاه الفروق حول اال

  ):11( التالي يه البعدي كما هو مبين في الجدوليفاستخدام اختبار ش
 الستبانة) للتعرف على اتجاه الفروق وداللتها حول اScheffe Test( ): نتائج اختبار شيفيه11( جدول

  تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة. ككل ىاألول
 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 -5من  سنوات 5أقل من سنوات الخدمة

    -  سنوات 5أقل من 
    *0.36 سنوات 10ـ  5من

  - *1.16 *1.52 سنوات 10أكثر من

لصالح  ) وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدد سنوات الخدمة11(السابق  يتبين من الجدول    
سنوات)، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الخبرة العملية لها دور ملحوظ في فهم بيئة  10(أكثر من 
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يات القرارات وتقدير أوزانها، وهو ما ال يتحقق ألصحاب سنوات العمل وخصائص األفراد وأولو 
أسفرت عن عدم وجود  ) التي2012: محمد( راسةالخدمة األقل، وقد اختلفت الدراسة الحالية مع د

 بينت وجود فروق في متغير سنوات الخدمة لصالح من تتراوح نتيل) ال2016(عمار:  فروق، ودراسة
  نوات).س 10 من أقل  (5 -من خدمتهم

بين  (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرضية الرابعة، ونصها: "
متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارسة مديريهم ألسلوب 

  :يوضح ذلك) 12(التالي  الجدولو اإلدارة باالستثناء باختالف متغير المنطقة التعليمية"، 
) بين مجموعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسطات T-test( ): نتائج اختبار12( لجدو

  باختالف متغير المنطقة التعليمية أسلوب اإلدارة باالستثناء استبانةالتقديرات التقييمية لعينة الدراسة حول 

المتوسط   العدد  الحالة  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

قيمة 
sig 

  الداللة

تحديد  البعد األول:
 .السلطة والمسؤولية

 0.11 0.69 2.57 117 شرق خان يونس
 

0.91 
 غير دالة 

 0.70 2.56 128 غرب خان يونس
تفويض  البعد الثاني:
 .السلطة

 0.21 0.63 2.56 117 شرق خان يونس
 

0.83 
 غير دالة 

 0.63 2.54 128 غرب خان يونس
إدارة  لث:البعد الثا

 .الوقت
 0.06 0.52 2.30 117 شرق خان يونس

 
0.95 
 غير دالة 

 0.52 2.29 128 غرب خان يونس
تقييم  البعد الرابع:

األداء وتصحيح 
 .االنحرافات

 0.05 0.61 2.48 117 شرق خان يونس
 

0.96 
 غير دالة 

 0.61 2.48 128 غرب خان يونس

  ككل االستبانةفقرات 
 0.60 2.48 117 سشرق خان يون

 غير دالة 0.91 0.11
 0.60 2.47 128  غرب خان يونس

  ).1.96( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.05تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (
 ).2.576( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.01تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أنه ال توجد ) 12(السابق  يتبين من الجدول     
، لدرجة ممارسة مديريهم ألسلوب اإلدارة باالستثناء ،معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس
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س نفإلى نتميان تلكونهما  ويعزو الباحث ذلك إلى تشابه عناصر البيئتين في المنطقتين نظراً 
المحافظة، ناهيك عن أن إدارة منطقة شرق خان يونس، انبثقت في األصل عن إدارة منطقة خان 

  اهما كانتا مديرية واحدة.تيونس، فكل
متطلبات بناء القيادات الريادية في مدارس  تحققما درجة السؤال الثالث، ونصه: " ناإلجابة ع

) 13( التالي جدولالو ؟"، هذه المدارس التعليم الثانوي بمحافظة خان يونس من وجهة نظر معلمي
  يوضح ذلك:

): المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب لكل بعد من أبعاد 13(جدول
  بناء القيادات الريادية استبانة

  ةالثاني االستبانةأبعاد 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  الترتيب  المئوية

 3 57.4 0.63 2.30  .اإلبداع د األول:البع
الرؤية  البعد الثاني:

 4 56.4 0.67 2.25  .ستراتيجيةاإل

 1 70.9 0.67 2.84 .تحمل المخاطرة البعد الثالث:
المبادأة  البعد الرابع:

 2 62.4 0.76 2.50  .واالستباقية

  61.8 0.65 2.47  ككل االستبانة الثانية
  

لبات بناء متط تحقق) أن متوسط تقدير عينة الدراسة لدرجة 13( السابق يتبين من الجدول    
وهي درجة قليلة، ويعزو الباحث ذلك إلى  %)61.8( ) بنسبة مئوية2.47( القيادات الريادية بلغ

لحساسية القرارات المتخذة إزاءه، وهذا ما  نظراً  ؛هيمنة اإلدارات العليا على القرار في التعليم الثانوي
لى مديري المدارس وتعزيزهم لبناء القيادات الريادية المتضمنة لإلبداع والمبادأة ع ينعكس سلباً 
)، التي توصلت إلى أن أبعاد 2011(محمد:  دراسة وقد اختلفت الدراسة الحالية مع .والمخاطرة

) التي 2013(حسين:  اإلدارية بالشكل المطلوب، ودراسةالقيادة الريادية متوفرة لدى القيادات 
ي الميدان المبحوث متوسط، لى أن مستوى الخصائص الريادية لدى العينة المختارة فتوصلت إ
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وفيما يلي توضيح ، توصلت إلى أن مستوى ذلك جاء كبيراً  لواتيال )2016(عمار:  ودراسة
  :االستبانةفقرات  لمعالجات
 فيللبعد األول  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب ):14( جدول

  (اإلبداع) استبانة بناء القيادات الريادية

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  الترتيب  المئوية

يستقبل مدير مدرستي مقترحات العاملين وردود أفعالهم   .1
 2 67.8 0.79 2.71  بشأن أداء األعمال وسبل االرتقاء بها.

بأية فكرة تصدر عن العاملين حتى يهتم مدير مدرستي   .2
 6 52.6 0.54 2.10  وٕان كانت ال تثير االهتمام.

3.  
 يشجع مدير مدرستي على إنجاز األعمال بشكل جماعي

 4 60.4 1.02 2.42  .ومبدع

يحرص مدير مدرستي على أن يكمل العاملون دراساتهم   .4
 5 58.0 1.10 2.32  العليا لخدمة واقع المدرسة.

في  همجميع ر مدرستي على إشراك العاملينيحرص مدي  .5
 1 70.2 0.98 2.81  .لتحسين أدائهم الدورات التأهيلية والتطويرية

6.  
توجد في المدرسة لوحات شرف تعلن من خاللها أسماء 

 7 27.6 0.30 1.10  العاملين المتميزين وصورهم.

توفر المدرسة للعاملين المعلومات بهدف تسهيل أعمالهم   .7
 3 65.3 0.81 2.61  ا بشكل مستمر.وتطويره

  57.4 0.63 2.30  البعد األول ككل

حرص مدير المدرسة على إشراك ) 5( المتعلقة ) أن العبارة14(السابق  يتبين من الجدول     
حصلت على نسبة مئوية  ، إذ.األولى ترتيباً جاءت في الدورات التأهيلية والتطويرية  همجميع العاملين

متوسطة، ويعزو الباحث ذلك إلى مشاركة هيئة اإلشراف مدير المدرسة في  %) وبدرجة70.2(
بتخصيص لوحات  )6( المتعلقة العبارة ترشيح العاملين للدورات التأهيلية والتطويرية، في حين جاءت
، فقد حصلت على ترتيباً الفقرات  آخرشرف تعلن من خاللها أسماء العاملين المتميزين وصورهم 
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استيعاب الثقافة المهنية لهذا  ندرة%) وبدرجة قليلة، ويعزو الباحث ذلك إلى 27.6( نسبة مئوية
  لتعليقات اآلخرين وانتقاداتهم. اإلجراء، واعتبار العاملين أن ذلك يشكل مبعث خجل، ومجاالً 

 في): المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب للبعد الثاني 15( جدول
  )ستراتيجيةالرؤية اإل( بانة بناء القيادات الرياديةاست

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  ت

 2 65.3 0.81 2.61  لتحقيقه. نسعى جميعاً  كبيراً  للمدرسة رؤية تشكل حلماً   .1
 5 53.1 1.23 2.12  في المدرسة الرؤية التي تسعى إليها. همجميع يعرف العاملين  .2

ستراتيجية إيشترك جميع العاملين في المدرسة في صياغة   .3
 7 40.3 1.03 1.61  المدرسة.

بشأن كيفية تحقيق الرؤية  تمتلك إدارة المدرسة تصوراً   .4
  المستقبلية للمدرسة.

2.22 1.17 55.5 4 

تمتلك إدارة المدرسة القدرة على إيصال ما يستجد بشأن   .5
  لمدرسة.ستراتيجي لالتوجه اإل

2.31 0.79 57.7 3 

6.  
تتوافر لدى إدارة المدرسة المعلومات واألسس المتقدمة 

 6 50.0 0.64 2.00  ستراتيجية متطورة.إلصياغة رؤية 

7.  
يعمل الجميع بروح الفريق لتطوير الرؤى المستقبلية 

  للمدرسة وتنفيذها.
2.91 1.04 72.8 1 

  56.4 0.67 2.25  البعد الثاني ككل
 والتي حصلت على نسبة مئوية ،رتيباً ) أن العبارة األولى ت15( السابق تبين من الجدولي     

لتطوير الرؤى المستقبلية  ،%) وبدرجة متوسطة هي المتعلقة بعمل الجميع بروح الفريق72.8(
للعمل معه بهذا  للمدرسة وتنفيذها، ويعزو الباحث ذلك لكون مدير المدرسة يخصص فريقاً 

العتبارات تتعلق بشخص المدير أو بخصائص من تم استثناؤهم،  ني الكثير نظراً الخصوص، ويستث
في المدرسة في  همجميع العبارة المتعلقة بمشاركة العاملين في حين جاءت سابع الفقرات ترتيباً 

، ويعزو %) وبدرجة قليلة جداً 40.3( لمدرسة، فقد حصلت على نسبة مئويةستراتيجية اإصياغة 
الهتمام كثير من  تخصيص مدير المدرسة لفريق محدد يعاونه في هذا األمر، نظراً  الباحث ذلك إلى
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من  ستراتيجية، التي يشكل إعدادها واحداً المديرين بالجانب الشكلي واإلخراج النهائي للخطة اإل
لذا فإنه ال يخاطر بتأخير إعدادها  ؛المعايير التي ُيقيَّم من خاللها مدير المدرسة من المسؤولين

  المس بشكلها.و 
 فيالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب للبعد الثالث  ):16( جدول

  )تحمل المخاطرة( استبانة بناء القيادات الريادية

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  الترتيب  المئوية

ة والدخول يحبذ مدير مدرستي تحمل المخاطر   .1
 4 70.2 0.75 2.81  في األعمال الجديدة غير المألوفة.

يتميز العاملون بروح المجازفة في التوجه نحو   .2
 6 65.3 0.81 2.61  المخاطر التي تواجههم بهدف التفوق.

تسعى اإلدارة إلى إحداث التغيير في سياقات   .3
 3 72.7 0.70 2.91  العمل وٕاجراءاته بشكل دائم.

 املمدير مدرستي خبرة طويلة في التع يمتلك  .4
 5 67.8 0.79 2.71  مع المستجدات في ميدان االختصاص.

يتم التواصل بين مدير مدرستي والعاملين   .5
 1 82.4 0.78 3.30  التعامل مع الخطر.خالل 

 تمتلك اإلدارة المدرسية خطة فاعلة للتغيير  .6
 2 75.1 0.78 3.00  .عند تحمل المخاطر

7.  
اإلدارة المدرسية طرائق تكنولوجية  تستخدم

مع المخاطر التي تعامل متطورة في ال
  تواجهها.

2.51 0.93 62.9 7 

  70.9 0.67 2.84  البعد الثالث ككل
بالتواصل بين مدير المدرسة والعاملين ) 5( المتعلقة ) أن العبارة16( السابق يتبين من الجدول    

%) وبدرجة 82.4( حصلت على نسبة مئوية، إذ رتيباً األولى تجاءت التعامل مع الخطر خالل 
كبيرة، ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام الوزارة بهذا األمر، وعقد الكثير من الدورات التدريبية بهذا 
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 الفقرة مع أوقات الحروب والفيضانات، في حين جاءت املالخصوص، ومنها دورات تتعلق بالتع
مع المخاطر التي  املسية طرائق تكنولوجية متطورة في التعباستخدام اإلدارة المدر  )7( المتعلقة
%) وبدرجة متوسطة، ويعزو 62.9( ، فقد حصلت على نسبة مئويةترتيباً الفقرات آخر  تواجهها

المادية توافر اإلمكانات  ندرةالباحث ذلك إلى ضعف استخدام التكنولوجيا بشكل عام، إلى جانب 
ووجود المعيقات في سبيل ذلك، ولعل االنقطاع المستمر للتيار  الستخدامها،والبشرية والتكنولوجية 

  الكهربائي أبرز تلك المعيقات.
 في): المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب للبعد الرابع 17( جدول

  )المبادأة واالستباقية( استبانة بناء القيادات الريادية

المتوسط   الفقرة  الرقم
  لحسابيا

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

 7 48.0 1.23 1.92  يتم وضع خطط طارئة للتعامل مع المشكالت قبل حدوثها.  .1

يشارك العاملون في تنفيذ التغيرات المطلوبة في العمل قبل ظهور   .2
 5 57.8 0.79 2.31  الحاجة الفعلية لها.

بحيث يمكن استخدامها في أكثر  يتم ترتيب إجراءات العمل وتنظيمها  .3
 2 72.8 0.95 2.91  المواقف مالءمة لتجنب الهدر.

 6 52.8 1.14 2.11  لمواجهة المشاكل قبل حدوثها. يتم االستعداد عملياً   .4

تتم التحضيرات المسبقة للعمل قبل البدء بالتنفيذ بفترة لتقليل األخطاء   .5
 3 67.8 0.79 2.71  والمشاكل.

مدرستي في بناء روح المبادأة بين المرؤوسين قبل البدء  يسهم مدير  .6
 1 75.0 0.89 3.00  في رسم الخطط وتنفيذها.

تتميز المدرسة بين منافسيها من حيث السرعة والدقة والمبادأة بتوفير   .7
 4 62.8 0.93 2.51  المعلومات للعاملين.

  62.4 0.76 2.50  البعد الرابع ككل

بإسهام مدير المدرسة في بناء روح ) 6( المتعلقة ) أن العبارة17( سابقال يتبين من الجدول    
حصلت على  ، إذاألولى ترتيباً جاءت بين المرؤوسين قبل البدء في رسم الخطط وتنفيذها  المبادأة
، ويعزو الباحث ذلك إلى سمات المدير وسمات المرؤوسين، %) وبدرجة متوسطة75.0( مئوية نسبة

 العبارةلالمباالة بين الكثير من العاملين في المؤسسات التعليمية، في حين جاءت وانتشار السلبية وا



 
 
 
 
 
 
 

  2017يونيو، الثاني ، العددالحادي والعشرون، مجلة جامعة األقصى، المجلد د. محمود إبراهيم خلف اهللا
  

363 
 

د ، فقالفقرات ترتيباً  آخربوضع خطط طارئة للتعامل مع المشكالت قبل حدوثها ) 1(المتعلقة 
%) وبدرجة قليلة، ويعزو الباحث ذلك إلى الضغوط التي يعيشها 48.0( حصلت على نسبة مئوية

، مع وجود ندرة في ستراتيجي لدى الكثيرين، إضافة إلى ضعف التفكير اإلوهعاملمدير المدرسة و 
االهتمام بوضع خطط أو سيناريوهات طارئة يمكن استخدامها عند التعامل مع المشكالت أو 

  األزمات قبل حدوثها.
  :، سيتم التحقق منها تباعاً تأربع فرضيا منهانبثقت  والذي السؤال الرابع، ناإلجابة ع

بين (α≤0.05)  ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو "ال توجد  ونصها: رضية األولى،الف
متطلبات بناء  تحققمتوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة 

يبين ) 18(التالي  الجدولو القيادات الريادية لدى مديريهم باختالف متغير النوع االجتماعي للمدير"، 
  :ذلك

بين مجموعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسطات  )T-test( ): نتائج اختبار18( ولجد
  (الذي يعمل معه المفحوص) التقديرات التقويمية لعينة الدراسة باختالف متغير النوع االجتماعي للمدير

  العدد  الحالة  األبعاد
 .م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

قيمة 
sig اللةالد  

 البعد األول: اإلبداع.
 24.82 0.41 2.88 112  من مديره ذكر

 
0.00 

 
 دالة

 0.25 1.81 133  من مديرته أنثى

البعد الثاني: الرؤية 
 ستراتيجية.اإل

 23.39 0.51 2.86 112  من مديره ذكر
 

0.00 
 

 دالة
 0.19 1.74 133  من مديرته أنثى

البعد الثالث: تحمل 
 المخاطرة.

 18.15 0.58 3.39 112  ديره ذكرمن م
 

0.00 
 

 دالة
 0.26 2.37 133  من مديرته أنثى

البعد الرابع: المبادأة 
 واالستباقية.

 17.81 0.71 3.12 112  من مديره ذكر
 

0.00 
 

 دالة
 0.19 1.97 133  من مديرته أنثى

  ككل االستبانةفقرات 
 0.53 3.06 112  من مديره ذكر

 دالة 0.00 23.61
 0.06 1.97 133  من مديرته أنثى

  ).1.96( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.05تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (
 ).2.576( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.01( توسطتبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند م
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 روق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي) وجود ف18(السابق  يتبين من الجدول    
في متطلبات بناء القيادات الريادية لدى مديريهم  تحققلدرجة  يونس المدارس الثانوية بمحافظة خان

(ذكر)، ويعزو الباحث ذلك إلى  مديرهم نوعلصالح من كان جميع األبعاد، واالستبانة ككل، وذلك 
والتي تتجاوز حدود المدرسة، مما يسهم  ،بين المدير ومرؤوسيهطبيعة الرجال، ومساحة االحتكاك 

في توطيد العالقات، فينعكس ذلك على الحياة المهنية، وقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة كل 
د فروق بين متوسطات توج أنه الن أسفرتا عن ي) اللت2012)، و(محمد: 2016من (عمار: 

  .نوعالتقديرات العينة فيما يتعلق بمتغير 
 بين(α≤0.05)  ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو "ال توجد  ونصها: الفرضية الثانية،

متطلبات بناء  تحققمتوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة 
ح يوض )19( التالي الجدولو القيادات الريادية لدى مديريهم باختالف متغير المؤهل العلمي للمدير"، 

  :ذلك
بين مجموعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسطات التقديرات  )T-test( ): نتائج اختبار19( جدول

  (الذي يعمل معه المفحوص) التقويمية لعينة الدراسة باختالف متغير المؤهل العلمي للمدير

المتوسط   العدد  الحالة  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

قيمة 
sig 

مستوى 
  الداللة

البعد األول: 
 اإلبداع.

 17.80- 0.47 2.04 191  بكالوريوسمن مؤهل مديره 
 

0.00 
  الداللة 

 0.12 3.19 54  دراسات عليامن مؤهل مديره 
البعد الثاني: الرؤية 

 ستراتيجية.اإل
 15.07- 0.55 2.01 191  بكالوريوسمن مؤهل مديره 

 
0.00 

  الداللة 
 0.04 3.13 54  دراسات عليامديره من مؤهل 

البعد الثالث: تحمل 
 المخاطرة.

 27.82- 0.34 2.53 191  بكالوريوسمن مؤهل مديره 
 

0.00 
  الداللة 

 0.26 3.93 54  دراسات عليامن مؤهل مديره 
البعد الرابع: المبادأة 

 واالستباقية.
 26.84- 0.40 2.15 191  بكالوريوسمن مؤهل مديره 

 
0.00 

  الداللة 
 0.29 3.73 54  دراسات عليامن مؤهل مديره 

فقرات االستبانة 
  ككل

 0.39 2.18 191  بكالوريوسمن مؤهل مديره 
  الداللة 0.00 23.93-

 0.15 3.49 54  دراسات عليامن مؤهل مديره 
  ).1.96ليه () عند قيمة جدو 243) ودرجات الحرية (α=0.05تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (
 ).2.576) عند قيمة جدوليه (243) ودرجات الحرية (α=0.01تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (
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) وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 19( السابق يتبين من الجدول     
ات الريادية لدى متطلبات بناء القياد تحققلدرجة  يونس معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان

(دراسات عليا)،  لصالح من كان مؤهل مديرهمفي جميع األبعاد، واالستبانة ككل، وذلك مديريهم 
 ما يعملون أعماالً  ويعزو الباحث ذلك إلى أن بعض الحاصلين على مؤهل الدراسات العليا غالباً 

 يجادلى جانب حاجتهم إللذا تغلب عليهم السمات القيادية، إ ؛إضافية إلى جانب وظيفتهم األساسية
(عمار:  الدراسة الحالية مع دراسة كل من من أعبائهم، وقد اختلفت ءصف قيادي ثان لتولي شي

تي أسفرت عن عدم وجود فروق بين لوا) ال2012) و(محمد: 2016)، و(الحيلة ومسلم: 2016
  .لعلميمتوسطات تقديرات العينة فيما يتعلق بمتغير المؤهل ا

  ونصها: الفرضية الثالثة،
بين متوسطات تقديرات معلمي  (α≤0.05) "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      

متطلبات بناء القيادات الريادية لدى مديريهم  تحققالمدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة 
  :يبين ذلك) 20( التالي الجدولو باختالف متغير سنوات الخدمة للمدير"، 

تائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات التقديرات ن ):20(جدول
 باختالف متغير عدد سنوات الخدمة بناء القيادات الريادية استبانةالتقييمية لعينة الدراسة حول 

  (الذي يعمل معه المفحوص)للمدير

مجموع   المصدر األبعاد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
يمة ق  قيمة ف  المربعات

sig الداللة 

البعد األول: 
 اإلبداع.

 36.15 2 72.30  بين المجموعات
  0.10  242  25.13  داخل المجموعات دالة 0.00  348.18

    244  97.42 المجموع
البعد الثاني: 

الرؤية 
 ستراتيجية.اإل

 37.31 2 74.61  بين المجموعات
 دالة 0.00 252.30   0.15  242  35.78  داخل المجموعات

    244  110.40 المجموع
البعد الثالث: 

تحمل 
 المخاطرة.

 30.89 2 61.79  بين المجموعات
 دالة 0.00 161.45   0.19  242  46.31  داخل المجموعات

    244  108.10 المجموع
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البعد الرابع: 
المبادأة 

 واالستباقية.

 38.92 2 77.84  بين المجموعات
 دالة 0.00 150.79   0.26  242  62.46  موعاتداخل المج

    244  140.31 المجموع
فقرات 
 االستبانة
  ككل

 35.21 2 70.42  بين المجموعات
 دالة 0.00 260.32   0.14  242  32.73 داخل المجموعات

   244 103.15 المجموع
  .3.04) =0.05) وعند مستوى داللة (242، 2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية (

 .4.71 ) =0.01) وعند مستوى داللة (242، 2" الجدولية عند درجات حرية (قيمة "ف

) وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي 20(السابق  يتبين من الجدول    
متطلبات بناء القيادات الريادية، فيما يتعلق  تحققالمدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة 

كمدير، ولمعرفة اتجاه الفروق حول  (الذي يعمل معه المفحوص) ات الخدمة للمديربمتغير عدد سنو 
  ):21( التالي يه البعدي كما هو مبين في الجدولككل، تم استخدام اختبار شيف ةالثاني ستبانةاال

 ستبانة) للتعرف على اتجاه الفروق وداللتها حول االScheffe Test): نتائج اختبار شيفيه (21( جدول
  (الذي يعمل معه المفحوص) تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة للمدير ككل ةثانيال

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10ـ  5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة
    - سنوات 5أقل من 

    *1.06 سنوات 10ـ  5من 
  - *1.08- 0.01- سنوات 10أكثر من 

  

داللة إحصائية في عدد سنوات الخدمة بين  ) وجود فروق ذات21( السابق يتبين من الجدول    
 - 5( سنوات) لصالح من 5وات) و(أقل من سن 10 -5(من  تقديرات من خدمة مديريهم كمديرين

سنوات)  10سنوات)، وكذلك وجود فروق بين تقديرات من خدمة مديريهم كمديرين (أكثر من  10
ذات داللة إحصائية في عدد  فروقوعدم وجود سنوات)،  10 - 5( وات) لصالحسن 10 - 5و(من 
 5سنوات) و(أقل من  10(أكثر من  تقديرات من خدمة مديريهم كمديرين الخدمة بين سنوات

وأكثر بما تتضمنه من خبرة أعمق  المتوسطةويعزو الباحث ذلك إلى أن سنوات الخدمة ، سنوات)
قق ألصحاب سنوات لها دور ملحوظ في فهم خصائص األفراد واحتياجاتهم، وهو ما ال يتححداثة 
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 )، ودراسة2016(الحيلة ومسلم:  اختلفت الدراسة الحالية مع دراسةاألقل، وقد األكثر و الخدمة 
) 2016دراسة (عمار: في حين اتفقت مع فروق،  أنه ال توجدأسفرت عن  نتيل) ال2012: محمد(

 10 من أقل (5 - من خدمتهم التي بينت وجود فروق في متغير سنوات الخدمة لصالح من تتراوح
  سنوات).

بين (α≤0.05)  "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ونصها: الفرضية الرابعة،
متطلبات بناء  تحققمتوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة 

يوضح ) 22(ي التال الجدولو القيادات الريادية لدى مديريهم باختالف متغير المنطقة التعليمية"، 
  :ذلك

بين مجموعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسطات  )T-test( ): نتائج اختبار22( جدول
  التقديرات التقييمية لعينة الدراسة باختالف متغير المنطقة التعليمية

  العدد  الحالة  األبعاد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

قيمة 
sig 

الدال 
  لة

البعد األول: 
 اإلبداع.

 22.02 0.46 2.83 117 شرق خان يونس
 

0.00 
 

 دالة
 0.26 1.80 128 غرب خان يونس

البعد الثاني: الرؤية 
 ستراتيجية.اإل

 19.41 0.58 2.80 117 شرق خان يونس
 

0.00 
 دالة 

 0.19 1.75 128 غرب خان يونس
البعد الثالث: تحمل 

 المخاطرة.
 16.72 0.60 3.34 117 شرق خان يونس

 
0.00 

 دالة 
 0.26 2.37 128 غرب خان يونس

البعد الرابع: المبادأة 
 واالستباقية.

 0.75 3.06 117 شرق خان يونس
 دالة 0.00 15.64

 0.19 1.98 128 غرب خان يونس
االستبانة فقرات 

  ككل
 0.57 3.01 117 شرق خان يونس

 دالة 0.00 20.34
 0.06 1.98 128 غرب خان يونس

  ).1.96( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.05تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط (
 .)2.576( ة) عند قيمة جدولي243) ودرجات الحرية (α=0.01تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط ( 

حصائية بين متوسطات تقديرات ) وجود فروق ذات داللة إ22(السابق  ولمن الجد يتبين     
في  متطلبات بناء القيادات الريادية لدى مديريهم تحققمعلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان لدرجة 
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(شرق خان يونس)،  من كانت منطقته التعليمية منطقة لصالح جميع األبعاد، واالستبانة ككل، وذلك
هي مديرية فتية استقطبت كما من  ويعزو الباحث ذلك إلى أن مديرية منطقة شرق خان يونس

القيادات الشابة، والذين تولوا مناصب إدارية مهمة، ولعل انتساب بعضهم لألحزاب السياسة، أضاف 
لسماتهم سمات القيادة الريادية، والتي انتقلت بالتأثير لدى مديري المدارس الثانوية، الذين ينتمون 

  لفئة الشباب. أصالً 
  فرضية واحدة، تم التحقق منها، كما هو موضح أدناه:  هوقد انبثقت من، سلخامالسؤال ا ناإلجابة ع

  بين متوسطات α≤0.05)( عند مستوى ارتباطية دالة إحصائياً ال توجد عالقة الفرضية، ونصها: "
تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممارسة مديريهم أسلوب اإلدارة  

متطلبات بناء القيادات الريادية في مدارسهم"، وللتحقق  تحققتقديراتهم لدرجة  باالستثناء، ومتوسطات
 التالي ما يبينه الجدول ، وهذااالستبانتينمن ذلك تم استخدام معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 

)23:(  
  ستبانتينيبين معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين اال) 23جدول(
 مستوى الداللة sigقيمة  معامل ارتباط بيرسون  البيان

  اإلدارة باالستثناء.
 دالة إحصائيا 0.00 0.982

 بناء القيادات الريادية.
  

 α≤0.01)( عند مستوى ارتباطية دالة إحصائياً ) أن هناك عالقة 23(السابق  يتبين من الجدول    
سة مديريهم أسلوب بين متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس لدرجة ممار 

ادات الريادية في مدارسهم"، متطلبات بناء القي تحققاإلدارة باالستثناء، ومتوسطات تقديراتهم لدرجة 
، ويعزو الباحث ذلك لكون أسلوب اإلدارة باالستثناء بما قوية جداً طردية %)، وهي عالقة 98( بلغت

ويض السلطة، وتقييم األداء يؤثر في يتضمنه من أبعاد لها عالقة بتحديد السلطة والمسؤولية، وتف
ستراتيجية واإلبداع وتحمل المخاطرة والمبادأة واالستباقية، بناء القيادات الريادية فيما يتعلق بالرؤية اإل

ويتأثر فيها، فكل منها هو متطلب لآلخر، وقد اتفقت الدراسة الحالية مع كل من دراسة (عمار: 
  ).2012)، ودراسة (محمد: 2016
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ما التوصيات والمقترحات اإلجرائية لتحقيق متطلبات بناء ونصه " ،سادسالسؤال ال نة عاإلجاب
  القيادات الريادية على ضوء ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة باالستثناء؟".

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية، يمكن التقدم بمجموعة من التوصيات      
  وهي كما يلي:  ن تسهم في تحقيق متطلبات بناء القيادات الريادية،أيتوقع  التي اإلجرائية

ساليب األتكثيف وزارة التربية والتعليم للدورات التدريبية المتعلقة بتزويد مديري المدارس الثانوية ب .1
ء أسلوب اإلدارة باالستثناء، وبنا والمهارات اإلدارية والقيادية الالزمة لتجويد األداء، وخصوصاً 

 القيادات الريادية.
يساعد في تعزيز  صحياً  زيادة نسبة التفويض الممنوح لمديري المدارس الثانوية، مما يشيع جواً  .2

 ثقافة التفويض في المدارس الثانوية من المديرين لمرؤوسيهم.
استحداث تعليمات ولوائح تلزم مديري المدارس الثانوية بإشراك العاملين في صياغة الخطط  .3

 جية، واتخاذ القرارات، وتقييم الطرفين بناء على ذلك.ستراتياإل
تحسين ظروف العمل للمديرين والعاملين، وتفعيل أدوات التعزيز والتحفيز، واإلسهام في تحقيق  .4

 الحاجات االجتماعية والنفسية للعاملين.
قة في متابعة أداء مديري المدارس من المسؤولين عن اإلدارات المدرسية، لتجنب المركزية المطل .5

 تيمتابعة التزام العاملين بمواعيد العمل، ومحاولة مساعدتهم في إزالة العوائق الو  اتخاذ القرارات.
 تحول دون ذلك االلتزام.

تطوير األداء اإلداري للمديرين، من خالل تزويدهم باألساليب العلمية في التخطيط والتقييم وٕادارة  .6
 .الوقت وحسابه، وتوظيف التكنولوجيا بشكل مجدٍ 

اإلعالن عن مسابقات يتقدم لها المعلمون حوال أفضل فكرة إدارية يمكن تطبيقها في البيئة  .7
 المدرسية، على أن تتم مكافأة الفائزين.

التواصل مع الجامعات، لالستفادة من برامج الدراسات العليا في صقل شخصيات المديرين  .8
 والمعلمين القيادية.

أسماء المتميزين عبر صفحات  كنشرت التعزيز والتشجيع، حث اإلدارات المدرسية، لتفعيل آليا .9
 التواصل االجتماعي وٕاذاعة التعليم والمجالت المدرسية.
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تزويد العاملين بمهارات التعاطي مع اإلنذارات المبكرة، وتالفي األخطاء واالنحرافات قبل  .10
  وقوعها.

  الدراسات المقترحة:
  لق بما يلي:يقترح الباحث القيام بدراسات وأبحاث تتع    

ممارسة أسلوب اإلدارة باالستثناء لدى مديري التربية والتعليم بمحافظات فلسطين الجنوبية،  -
 وعالقته بمستوى تمكينهم اإلداري لمديري المدارس.

أثر ممارسة بناء القيادات الريادية في تحسين جودة األداء لدى العاملين في المدارس الثانوية  -
  بفلسطين.

  المراجع:
  المراجع العربية: - أوالً 
 اإلشراف مكاتب في واألهمية الواقع بين السلطة تفويض )، ممارسة2003( البركاتي، ملكة  -

 ، جامعة أم القرى، كلية التربية.رسالة ماجستيرالمكرمة،  مكة بمدينة التربوي
). منظومة ريادة األعمال والبيئة المحفزة لها، ورقة عمل مقدمة 2014( أبو بكر، مصطفى -

، المنعقد بتاريخ سبتمبر، سنة المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمالليات لفعا
 .81-59، كتاب أبحاث المؤتمر، ص2014

، الطبعة الثانية، إدارة المؤسسات التربوية ).2012أحمد، حافظ فرج وحافظ، محمد صبري ( -
  عالم الكتب: القاهرة.

مجلة جامعة األزهر بغزة كات العربية بمنظور استراتيجي، ). الريادة في الشر 2009( األغا، وفيق -
  .40  – 1ص )، A – 1)، عدد (11( ، مجلدسلسلة العلوم اإلنسانية –
). دور التفكير الريادي في تحقيق الميزة التنافسية دراسة ميدانية آلراء 2014( حسن، إدريس -

،  مجلد ة العلوم اإلنسانيةمجلعينة من المديرين شركة كورك لالتصاالت في محافظة أربيل، 
  .130 - 113)، ص 3)، عدد (18(
 –، دار الفكر: عماناتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة). 2004( حسين، سالمة -

  األردن.
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دراسة استطالعية  -دور الخصائص الريادية في تعزيز االلتزام التنظيمي). 2013( حسين، قيس -
مجلة الغري للعلوم ، ديالى -لشركة العامة للصناعات الكهربائيةآلراء عينة من متخذي القرار في ا

  .94 – 67ص  )، 26( )، عدد9( ، مجلدداريةاالقتصادية واإل
). مدى مساهمة القيادة الريادية في تعزيز المسئولية 2016( الحيلة، آمال ومسلم، عبد القادر -

رقة بحثية مقدمة خالل فعاليات االجتماعية لدى العاملين في مجموعة االتصاالت الفلسطينية، و 
"، "المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص وانعكاساتها على المجتمع الفلسطينيمؤتمر 

 م.12/03/2016والذي عقدته كلية إدارة المال واألعمال في جامعة فلسطين يوم السبت الموافق 
سسة الوراق للنشر مؤ  ،دراسات حديثة –القيادة). 2014( لخطيب، أحمدالخطيب، رباح وا -

  األردن. –والتوزيع: عمان
  األردن. –ار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان، دالرقابة اإلدارية). 2011( ديري، زاهد -
دراسة  -). العالقة بين أسلوب اإلدارة باالستثناء وصنع القرار التربوي 1999( صبرة، عالء -

  التربية، جامعة الزقازيق. ، كليةدراسة ماجستيرميدانية على المدارس الثانوية، 
المجلة األردنية في ). الجذور اإلسالمية للفكر اإلداري المعاصر، 2014الصبيحات، إبراهيم ( -

  .121- 101)، ص 1( دد)، ع12( لد، مجالدراسات اإلسالمية
دراسة  -بناء القدرات الريادية للمنظمات ).أثر األيدولوجية الجوهرية في2015( ود، ابتساميهص -

، مجلد مجلة اإلدارة واالقتصادعية آلراء عينة من مديري شركة آسيا سيل لالتصاالت، استطال
  .55 – 30)،  ص 9( )، عدد3(
مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام برنامج ). 2008( عبد الفتاح، عز -

SPSS.دار الخوارزمي للنشر: جدة ، 
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