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تركزت مشكلة الدراسة في أنه: هل يتوفر لمدير المدرسة كقائد له أسلوب قيـادي  
التربوية (المـدارس) مـن    مؤسساتالمعين، األسلوب المعرفي (تحمل الغموض) داخل 

عـب  منطلق مسئولياته وقوة احتماله لألمور المختلفة، وإدارة المؤسسة التربوية؟ وهل يل
  االختالف في الجنس دوراً في هذا؟ هذا ما تحاول الدراسة الحالية الكشف عنه.

 
  هدفت الدراسة الحالية إلى:

 التحقق من فروض الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها. -١

  بناء مقياس األساليب القيادية لمديري المدارس اإلعدادية في نطاق نظرية الهدف. -٢
اليب القيادية المختلفة في مدارسنا لدى مديري المدارس اإلعدادية الكشف عن األس -٣

من الجنسين في نطاق نظرية الهدف، وكذلك معرفة درجة تحمل الغموض لـدى  
  أفراد العينة.

 
  من كل ما سبق، تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

  مدارس اإلعدادية؟ما األساليب القيادية لدى مديري ال -١
هل توجد فروق دالة في درجة تحمل الغموض لدى مديري المدارس اإلعداديـة   -٢

 تبعاً ألساليبهم القيادية؟

 هل توجد فروق دالة في درجة تحمل الغموض لدى الجنسين من المديرين؟ -٣
هل توجد فروق دالة في درجة تحمل الغموض نتيجة تفاعل متغيـري أسـلوب    -٤

  مديرين؟القيادة والجنس لدى ال
 
 األساليب القيادية. -٢    األسلوب المعرفي تحمل الغموض. -١

  القائد. -٤        مدير المدرسة. -٤
 

تركزت الدراسات السابقة في ثالثة محاور، هي: 
  الدراسات ذات الصلة باألساليب القيادية. -١
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  لمعرفي تحمل الغموض.الدراسات ذات الصلة باألسلوب ا -٢
  الدراسات ذات الصلة باألساليب القيادية وعالقتها بتحمل الغموض. -٣

 
توجد فروق دالة إحصائياً في درجة تحمل الغموض لـدى مـديري المـدارس     -١

  اإلعدادية تبعاً أساليبهم القيادية.
رس اإلعداديـة فـي   من مديري المدا ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين -٢

 درجة تحمل الغموض.

توجد فروق دالة إحصائياً في درجة تحمل الغموض نتيجة تفاعل متغيري أسلوب  -٣
  القيادة والجنس لدى مديري المدارس اإلعدادية.

 
 

المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج (شبه التجريبي) تبعاً لمتغيرات الدراسة، 
  حيث إنها متغيرات تصنيفية.

 
) مديراً ومديرة من مديري المـدارس  ٣٠تكونت عينة الدراسة االستطالعية من (

نـين أدوات  مديرين)، وقد استخدمت هذه العينة لتق ٧مديرة، و ٢٣اإلعدادية عبارة عن (
  الدراسة.
 ٢٦، وةمـدير  ٣٤() مـديراً ومـديرة   ٦٠(من عينة الدراسة األساسية تكونت و

اللغات  –الخاصة  –من مديري ومديرات المدارس اإلعدادية المختلفة (الحكومية )، اًمدير
) ٧-٤تتراوح خبراتهم في مواقعهم كمدير للمدرسـة مـن (  المتكاملة)، و –التجريبية  –

  .سنوات
 

  استخدمت الدراسة مقياسين، هما:
  مقياس األساليب القيادية في ضوء نظرية الهدف (إعداد الباحثة). -١
 ].١٩٩٠[إعداد وصياغة: منير حسن جمال،  )١٩٧٥مقياس تحمل الغموض لـ"نورتون" ( -٢

 
 إعداد مقياس األساليب القيادية، وتقنينه على عينة البحث االستطالعية. -١
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طبيق مقياس األساليب القيادية على عينة الدراسة للكشف عن األساليب القياديـة  ت -٢
  لديهم.

تقنين مقياس تحمل الغموض على العينة االستطالعية، ثم تطبيق االختبار علـى   -٣
 عينة الدراسة األساسية.

معالجة البيانات إحصائياً باألسلوب اإلحصائي المناسب (تحليل التباين للتصـميم   -٤
 العاملي).

 تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة. -٥

 توصيات ومقترحات الدراسة. -٦
 

  .)٢×٢استخدمت الدراسة أسلوب تحليل التباين للتصميم العاملي (
 

  كشفت الدراسة عن:
في ضوء نظرية الهـدف همـا   أن األساليب القيادية لمديري ومديرات المدارس  -١

  (األسلوب القيادي التشاركي، واألسلوب القيادي المدعم).
  درجة تحمل الغموض منخفضة لدى عينة الدراسة. -٢

  وفي ضوء ما سبق، جاءت نتائج الدراسة كاآلتي:
ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة تحمل الغموض لدى مـديري المـدارس    -١

  ادية.اإلعدادية تبعاً ألساليبهم القي
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين من مديري المدارس اإلعداديـة فـي    -٢

 درجة تحمل الغموض.

ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة تحمل الغموض نتيجة تفاعـل متغيـري    -٣
  أسلوب القيادة والجنس لدى مديري المدارس اإلعدادية.

  


