
  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع لعدد ال  ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة

١١٥

  
  
  
  
  
  

األمناط القيادية لقائدات املدارس وعالقتها  باألداء الوظيفي لدى معلمات الطالبات 
  املوهوبات يف منطقة الرياض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد

  شريفة بنت عبداهللا املالكي/ أ
  اململكة العربية السعودية-وزارة التعليم

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
١١٦

  :الملخص
اط القیادیة لقائدات المدارس وعالقتھا  باألداء ھدفت ھذه الدراسة تعرف األنماط القیادیة األنم

الوظیفي لدى معلمات الطالبات الموھوبات في منطقة الریاض، إضافة لتعرف االختالف في 
معلمة من ) ١٠٦(، تكونت عینة الدراسة من )الخبرة، المؤھل العلمي(األنماط القیادیة تبعا لمتغیري 

 الباحثة المنھج الوصفي توھوبات، واستخدمالمعلمات العامالت في مدارس الطالبات الم
األول یتعلق باألنماط القیادیة : االرتباطي، وقد تكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من  محورین

) ١٣(مجاالت، والثاني محور األداء الوظیفي مكون من أربعة فقرة موزعة على ) ٣٨(مكون من 
الدیمقراطي لدى  القیادي أن النمطنتائج الدراسة أظھرت و. فقرة، تم التأكد من صدقھا وثباتھا

وھو )  ٤٫٤٤(قائدات المدارس ھو النمط القیادي السائد، حیث جاء بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 
،بمتوسط )التساھلي( الترسلي القیادي ، تاله بالمرتبة الثانیة  النمط.یقابل التقدیر بدرجة كبیرة جدًا

التسلطي جاء بدرجة  القیادي لتقدیر بدرجة متوسطة، وجاء النمط، وھو یقابل ا)٣٫٤٠(حسابي 
التقلیدي بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي  القیادي ، واحتل النمط)٢٫٤٦(ضعیفة بمتوسط حسابي 

كما أظھرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات . ، وھو یقابل التقدیر بدرجة ضعیفة)٢٫٣١(
بین تقدیرات  أفراد عینة الدراسة لألنماط القیادیة ) α≥ 0.05(اللة داللة إحصائیة عند مستوى الد

لدى قائدات المدارس تعزى لمتغیري الخبرة والمؤھل العلمي، كما  أظھرت النتائج إلى وجود 
 )"التساھلي" الترسلي القیادي الدیمقراطي، والنمط القیادي النمط(عالقة ارتباطیة موجبة بین كل من

ظیفي لدى المعلمات، وأظھرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط سلبیة بین ومستوى األداء الو
 ومستوى األداء الوظیفي لدى المعلمات ،)التسلطي القیادي النمطالتقلیدي، و القیادي النمط(كل من 

  في مدارس الموھوبات
 ائدات المدارساألنماط القیادیة، واألداء الوظیفي، ومدارس الموھوبات، وق :الكلمات المفتاحیة

Abstact: 
This study aimed to identify the leadership styles of the leadership 

styles of the school leaders and their relation to the performance of the 
teachers of talented students in the city of Riyadh ،in addition to the 
difference in leadership styles according to the variables (experience ،
qualification). 

The study sample consisted of (106) female teachers working in the 
schools of gifted students. The researcher used the descriptive descriptive 
method. The study tool consisted of a questionnaire consisting of two axes: 
the first relates to the leadership styles consisting of (38) The functional ( 
trvm jrds H]hxcomponent of (13) paragraph ،has been verified its 
credibility and stability. The results of the study showed that the 
democratic leadership style among the school leaders is the predominant 
leadership style ،which came in first place with an average of (4.44) ،which 
corresponds to the estimate very significantly ،followed by the leadership 
leadership model (3.40) The dominant leadership style came at a weak 
grade with an average of (2.46). The traditional leadership style ranked last 
with an average of 2.31 ،which corresponds to the estimation with a weak 
score. The results of the study showed that there were no statistically 
significant differences at the level of (α 00.05) among the sample of the 
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sample of the leadership styles of the school leaders due to the variables of 
experience and scientific qualification. The results also revealed a positive 
correlation between And the level of performance of the teachers. The 
results of the study showed that there is a negative relationship between the 
traditional leadership style and the authoritarian leadership style and the 
level of performance of the teachers in the gifted schools 
Keywords: leadership styles ،job performance ،gifted schools ،school 
leaders 

  :مقدمة
ؤھالت      وع الم ث تتن ة؛ حی ات التعلیمی ي المنظم ر ف شكل أكب ة ب ادة اإلداری ة القی رز أھمی تب
الي       م، وبالت اتھم وآرائھ والمھارات لدى أفرادھا، وتتباین خلفیاتھم واتجاھاتھم وقیمھم، وتختلف إدراك

ات        تتمایز سلوكیاتھم الفردیة     ذه المعطی سجام، وكل ھ والجماعیة، مما قد یؤدى إلى التنافر وعدم االن
ة     ر صعوبة وأھمی ذه        ، تجعل دور اإلدارة أكث ق ھ د، وال تتحق سبھا القائ ارات خاصة یكت ب مھ وتتطل

ویر     ى تط ة إل ة ملح دو الحاج ا تب صراع، وھن تراتیجیات إدارة ال تخدام اس ارات إال باس المھ
ة  تراتیجیات الحالی دة و، االس تراتیجیات جدی ار اس الي  ، ابتك اعي الح ام االجتم ب النظ ق ، تناس وتحق

  . أھدافھ
ث تلعب دورًا           ي مجال العمل المدرسي، حی زة ف ولذلك تحتل القیادات المدرسیة مكانة متمی
وي والتعلیمي داخل               ل الترب ي العم مھمًا وبارزًا في تحقیق أھداف المدرسة، كما أن تحقیق النجاح ف

د  ة یعتم ھم،   المدرس اه مدارس زامھم تج ستوى الت ذلك م ا، وك ي لقیاداتھ سلوك التنظیم ة ال ى طبیع عل
  . باإلضافة إلى مستوى إدراكھم لضغوط العمل المدرسي ومصادره المختلفة

ى               و ساني بحاجة إل ن إن ي محصلتھا ف القیادة على اختالف میادینھا ومجال ممارستھا ھي ف
ورتھا األ    ي ص دیمھا ف ل تق ن أج ة م ة دائم ن     مراجع ر م ة كثی ستدعي ممارس ا ی و م وًال وھ ر قب كث

لیم       رار إداري س التدریب والذي یصبح بدوره شرطًا موضوعیًا إلنجاز مھمة قیادیة ناجحة واتخاذ ق
ا، ( ام  ). ٢٤٧، ٢٠٠٣األغ ى ع وم      ٢٠٠٤وف بة الی را بمناس ة تقری ل الدولی ة العم درت منظم  أص

ن أن ا             الرغم م ھ ب ى أن ھ إل أنھن        العالمي للمرأة أشارت فی داد قیاسیة ف دخلن سوق العمل بأع ساء ی لن
ثلن حوالي        ن یم ة، فھ الي   % ٦٠یواجھھن نسب أعلى من البطالة ویعملن مقابل أجور متدنی ن إجم م

ي تواجھ مساھمة     ( ملیون عامل  ٥٥٠العمال الفقراء في العالم والذي یقدر عددھم ب          التحدیات الت
  ).٢، ٢٠٠٩المرأة في التنمیة الشاملة، 

عد القیادة ھي العنصر الذي یربط أفراد الجماعة بعضھم البعض، ویشجعھم على ولذا ت
تحقیق األھداف المنشودة، كما أنھا العنصر الفعال في المؤسسات التعلیمیة، وعلیھ فأھمیة القیادة 
تكمن في كونھا حلقة الوصل بین العاملین وبین خطط المؤسسة وتصوراتھا المستقبلیة، وكونھا 

ي تنصھر داخلھا كافة المفاھیم واالستراتیجیات والسیاسات، وھي كذلك التي تدعم القوى البوتقة الت
اإلیجابیة في المؤسسة، وتقلص الجوانب السلبیة قدر اإلمكان، وتسیطر على مشكالت العمل 
التربوي وحلھا، وحسم الخالفات والترجیح بین اآلراء، باإلضافة إلى تنمیة األفراد وتدریبھم 

باعتبارھم أھم مورد للمؤسسة التربویة، مع مواكبة المتغیرات المحیطة وتوظیفھا لخدمة ورعایتھم 
  .)٢٤، ٢٠٠٩طشطوش، (المؤسسة التربویة 

اإلدارة التعلیمیة إلى أن القیادة تمثل أھمیة كبرى في نجاح ) ٢٠٠٥(ویشیر مرسي 
في موقف وتابعًا قائدا قد یكون التربویة، بید أن القیادة نفسھا عملیة نسبیة، ذلك أن الفرد للمؤسسة 

في آخر ومن ھنا یرتبط مفھوم القیادة بمفھوم الدور والمسؤولیة، وترتبط القیادة أیضا بنمط 
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الشخصیة فعلیھ یتوقف مدى قیام الفرد بدور القیادة والى جانب نمط الشخصیة ھناك مھارات قیادیة 
  .للنجاح في عملھالقیادة التعلیمیة الزمة لرجل 

أن القیادة الناجحة ھي التي تقاس بمدى كفاءة أداء الفریق، فیصنع )  ٢٠١٣(سلیم ویذكر إ
القادة الفعالون بیئة قوامھا االحترام المتبادل، كما أنھم یقومون بتحدید االتجاھات التي سیسلكھا 
موظفوھم في تحقیق األھداف، كما یكون لدیھم أیضا القدرة على ترغیب األشخاص في االنضمام 

  . في تحقیق األھدافإلیھم
 أن نجاح التربیة یتوقف في تحقیق أھدافھا المنشودة على إدارتھا ،)١٩٩٤ (ویرى العدیلي

التي تمثل القیادة جـوھر عملیاتھـا، وتنبع أھمیة القیادة من أھمیة الدور الذي تؤدیھ، وما لھ من تأثیر 
القائد وخصائصھ وإمكاناتھ في في جوانب العملیـة اإلداریـة، مثلما یتوقف نجاحھا على قدرات 

توجیھ ورعایة العاملین، والقائد كما یراه الباحثون ھو ذلك الشخص الذي یتمكن من تقدیم العون 
  . والمـساعدة للعـاملین معـھ، فیقبلون طواعیة توجیھھ؛ من أجل بلوغ مقاصد معینة

 یركز على أھمیة  أن االتجاه المعاصر للقیادة)١٩٩٦(ویؤكد كل من العرفي وعبد المھدي 
السلوك القیادي الذي یصدر عن القائد؛ لما لھ مـن تأثیر كبیر في العملیة القیادیة وما لھ من تأثیرات 

  .متبادلة بین األفراد تساعد الجماعة على بلوغ أھدافھا
أن من الظواھر الشائعة في كثیر من منظمات العمل، ومنھا ) ٢٠٠٧(ویرى المصري 

، وعجز أولئك تعامل قادتھم معھمذمر بعض المـوظفین وقلقھم من أسلوب المؤسسات التربویة، ت
عن مواجھتھم أو التعبیر عن إحساسھم بعدم تحقیق العدالة، إال مع أصدقائھم المقربین، الموظفین 

على حالھا، وتظل بیئة العمل مشوبة بالقلق؛ مما یفقد العاملین المنظمات لتستمر األوضاع في تلك 
  .لتزام التنظیمـي؛ فینعكس ذلك على أدائھم الوظیفي بشكل عامإحـساسھم بـاال

نظرا  وأھمیة داخلھا  مكانة یحتل حیث المنظمةداخل  الفرد بسلوك األداء الوظیفي ویرتبط
وفعالیة المنظمات في تحقیق أھدافھا والوصول إلى ما تطمح إلیة من رؤى وأھداف  الرتباطھ بكفاءة

الھتمامات واألولویات الفكریة بإدارة الموارد البشریة وتحسین وقیم جوھریة، ومن ھنا زادت ا
 مستوى األداء الوظیفي للعاملین، ألن نجاح أي منظمة مرتبط بمستوى أداء أفرادھا  وكفاءتھم، وقد

مفاھیم األداء الوظیفي، وفقا آلراء الباحثین، وذلك یرجع إلى منطلقاتھم الفكریة وتصورتھم  تعددت
Giambri ،Lynn. (2015)  

 العوامل من لعدد نتاج أنھ على إلیھ ینظر الحقیقي األداء أن ) Ford ،2014(ویذكر  فورد 
 حد في ھدفا لیس األداء إن بمعنى تماما یتم تجاھلھا علیھا وأال التي یجب أال یتم تركیز المتداخلة

 لكافھ العملیة الترجمة انھ على األداء إلى ینظر ولھذا غایة، ھي النتائج لتحقیق وسیلھ ھو ذاتھ، وإنما
   .لإلدارة األساسیة الوظائف بین األھمیة في الثانیة الدرجة یحتل  و بذلك التخطیط مراحل

ومن خالل خبرة الباحثة في قطاع التعلیم كقائدة مدرسة الحظت أن أداء المعلمات یتأثر إلى حد 
راسة الحالیة في التعرف على أنماط لذلك تتمثل مشكلة الد كبیر بـنمط القیادة الذي تتبناه المسئولة، 

  .القیادة السائدة لدى قائدات مدارس الموھوبات وأثرھا على األداء الوظیفي للمعلمات
  :أسئلة الدراسة

ما األنماط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس الموھوبات لدى معلمات الطالبات الموھوبات في  -
  ة ؟منطقة الریاض من وجھة نظر أفراد عینة الدراس

ما مستوى األداء الوظیفي لمعلمات الطالبات الموھوبات في منطقة الریاض من وجھة نظر  -
 أفراد عینة الدراسة ؟
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ما العالقة بین األنماط القیادة السائدة لدى قائدات المدارس ومستوى األداء لدى معلمات  -
 الطالبات الموھوبات في منطقة الریاض من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة ؟

 :أھداف الدراسة
  :ھدفت الدراسة تعرف ما یلي

األنماط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس الموھوبات وأثرھا على األداء الوظیفي للمعلمات   -
 .من وجھة نظر معلمات الطالبات الموھوبات

االختالف في تقدیرات أفراد عینة الدراسة ألنماط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس  -
وأثرھا على األداء الوظیفي للمعلمات  من وجھة نظر معلمات الطالبات الموھوبات 

الموھوبات تبعًا الختالف متغیرات العمر، المؤھل العلمي، الخبرة في التدریس لدى أعضاء 
 .ھیئة التدریس

  :أھمیة الدراسة -
  ). النظریة(األھمیة العلمیة )  أ (

 األنماط القیادیة السائدة لدى عرفة تكمن أھمیة الدراسة في أھمیة موضوعھا والمتعلق بم
قائدات مدارس الموھوبات في منطقة الریاض وأثرھا على األداء الوظیفي من وجھة نظر 

  . معلمات الطالبات الموھوبات

  أثر األنماط القیادة لدى  التي تتناول -  حسب علم الباحثة -تعتبر  من الدراسات النادرة
األداء الوظیفي للمعلمات  من وجھة نظر معلمات قائدات مدارس الموھوبات وأثرھا على 
  . الطالبات الموھوبات في منطقة الریاض

 - یتوقع أن تسھم ھذه الدراسة في مجال العلوم التربویة وخصوصا في مجال األنماط
  . لمعلمات الطالبات الموھوباتالسلوكیة والقیادیة، وكذلك للمھتمین بتقییم األداء الوظیفي 

 -بوزارة التعلیم والمكاتب العامة للتعلیم  لدراسة في مساعدة صّناع القرار یمكن أن تسھم ا
األنماط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس الموھوبات وأثرھا على األداء واقع تعرف على 

  .الوظیفي للمعلمات  من وجھة نظر معلمات الطالبات الموھوبات
  .األھمیة العملیة)ب(

 -قائمین على السیاسة التربویة في وزارة التعلیم بتعزیز وتحسین تفید نتائج ھذه الدراسة ال
، من خالل تصمیم البرامج التدریبیة والورش المتعلقة بالمؤسسات للمعلماتاألداء الوظیفي 

  .المعنیة بالطالبات الموھوبات

  لمعلمات الطالبات تسلط ھذه الدراسة الضوء على جانب مھم لواقع األداء الوظیفي
قائدات وھذا الجانب الھام یتأثر بنوع األنماط القیادیة الممارسة من قبل ، الموھوبات

 مما یستدعي إلى عقد المزید من البرامج التربویة المختلفة إلرشاد قائدات مدارس المدارس
  الموھوبات بممارسة أنماط قیادیة تعزز من توفیر بیئة محفزة للعمل لدى المعلمات

 -سة في إعداد ورش العمل وإعداد البرامج التدریبیة من قبل یمكن أن تفید نتائج ھذه الدرا
  .وزارة التعلیم

  :حدود الدراسة
 معلمات الطالبات الموھوبات في مدارس منطقة الریاض: الحدود البشریة.  

 مدارس منطقة الریاض :الحدود المكانیة.  
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  ھـ١٤٣٨الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : لحدود الزمانیةا. 
 :الدراسةمصطلحات 

 في للتأثیر القائد یمارسھ الذي األسلوب بأنھ  )٢٠٠٦(الحراحشة  عرفھ : النمط القیادي 
 .سلوكھم وتوجیھ اآلخرین

یغلب على قائدات مدارس الموھوبات اتباعھ في أسلوب إداري وتعرفھ الباحثة إجرائیا بأنھ 
  . لسلوكھن معھنمختلف ممارساتھن وسلوكیاتھن مع المعلمات، وھو یمثل نمط شبھ دائم

 ھو تنفیذ الموظف لألعمال والمسؤولیات التي تكلفھ بھا المنظمة أو الجھة : األداء الوظیفي
 Giambri ،Lynnالتي ترتبط وظیفتھ بھا، ویعني النتائج التي یحققھا الموظف في المنظمة 

(2003)  
بات، بما یسھم في الذي تؤدیھ معلمات الطالبات الموھوإجرائیا بأنھ العمل وتعرفھ الباحثة 

الوظیفي  األداء ترى الباحثة أنتحقق األھداف المنشودة مـن خـالل تفھمھا لدورھا وإتقانھا لھ، كما 
فھمھن لطبیعة عملھن وإلمامھن  معلمات الطالبات الموھوبات ومدى الجھود التي یقوم بھا ھو

من أجل  بھا التي یكلفن بمھامھن للقیام الالزمة  والتدریسیة واإلداریة الفنیة بالمھارات والقدرات
تحقیق األھداف المنشودة للعملیة التعلیمیة، وإن ھذا األداء یتأثر بطبیعة العالقة بین الرئیس 

 لدى قائدات مدارس الموھوبات والمرؤوس، من ھنا جاءت ھذه الدراسة في تحدید األنماط القیادیة
  .لمدارسوأثرھا على أداء معلمات الطالبات الموھوبات في تلك ا

 تعرفھن الباحثة إجرائیا بأنھن المدرسات العامالت في مدارس :معلمات الطالبات الموھوبات 
الموھوبات من كافة التخصصات العلمیة، واللواتي على رأس عملھن، حیث یتم اختیارھن ضمن 

 .شروط للتدریس في مدارس الموھوبات
  :الدراسات السابقة

النمط القیادي السائد بجامعة تعرف  دراسة ھدفت) م٢٠١٦(أجرى كل من باشیوة وباشیوه   .١
رؤیة أعضاء ھیئة تعرف كما ھدفت الدراسة بالجزائر، محمد لمین دباغین بمدینة سطیف 

الجنس، و : التدریس للنمط القیادي السائد في ضوء عدد من المتغیرات و التي تتمثل في
 عینة تكونت.  العلميالتخصص، و المسمى الوظیفي، وعدد سنوات الخبرة، و المؤھل 

 أدوات الدراسة على اشتملت.  من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة) ١٢٥( الدراسة من 
النمط األوتوقراطي، و النمط الدیمقراطي، : استبانة تم تقسیمھا إلى ثالثة مجاالت قیادیة وھم

ئج الدراسة نتاأشارت .  منھج الدراسة في المنھج الوصفي التحلیليتمثل .  و النمط التسیبي
إلى أن النمط القیادي السائد یتمثل في النمط اإلداري األوتوقراطي، كما أشارت نتائج الدراسة 
عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في رؤیة أعضاء ھیئة التدریس للنمط القیادي 

الجنس، و التخصص، و المسمى : السائد في ضوء عدد من المتغیرات و التي تتمثل في
  .    ، وعدد سنوات الخبرة، و المؤھل العلميالوظیفي

جامعة األنماط القیادیة السائدة لدى عمیدات تعرف دراسة ھدفت ) ٢٠١٥(وأجرت عطیف  .٢
وعالقتھا بمستویات التمكین من وجھة نظر األمیرة نورة بنت عبد الرحمن بالریاض، 

النمط القیادي (٤ إلى ١الموظفات اإلداریات بالجامعة وفقًا لنظریة رنسس لیكرت نظام
االستبدادي التسلطي، النمط القیادي االستبدادي الخیر، النمط القیادي التشاركي الدیمقراطي، 

، وكذلك التعرف على مستویات التمكین للموظفات )النمط القیادي االستشاري الدیمقراطي
 بالعمادات عینة الدراسة من الموظفات اإلداریات اللواتي یعلمنوتكونت اإلداریات بالجامعة، 

وتم .موظفة)٢٦٤(المساندة التابعة لجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، والبالغ عددھن
استخدام المنھج الوصفي المسحي، واستخدمت  االستبانة أداة للدراسة، ومن خاللھا تم 
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األنماط القیادیة التي :  إلى عدة نتائج، من أھمھاالتوصل
تمارسھا العمیدات ومستویات التمكین المتاحة للموظفات، وھذه النتیجة تشیر إلى وجود 

كلما كان النمط القیادي تشاركي واالستشاري سائدًا لدى العمیدات كان : عالقة طردیة أي أنھ
تباین وجھات نظر الموظفات بجامعة األمیر نورة حول المعوقات . مستوى التمكین مرتفعًا

ومنھا ما : ما یتعلق ببیئة العمل: ما یتعلق بالعمیدات، ومنھا: میلة التمكین، فمنھاالتي تواجھ ع
  .یتعلق بالموظفات أنفسھن

 رؤساء لدى السائدة التربویة القیادة أنماط تعرف ھدفت .بدراسة)   م٢٠١٤(قام عربیات  .٣
 ھیئة ألعضاء الوظیفي األداء على وأثرھا ،التطبیقیة البلقاء جامعة فياألكادیمیة  األقسام

من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة الھندسة ) ٢٢٢(  عینة الدراسة من تكونت.  التدریس
أدوات الدراسة على استبانة معدة من ِقبل اشتملت .  التكنولوجیة في جامعة البلقاء التطبیقیة

ع  نتائج الدراسة إلى تمت أشارت.  منھج الدراسة في المنھج الوصفي التحلیليوتمثلالباحث، 
أفراد عینة الدراسة بدرجة مرتفعة من األداء، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثیر 

  . لنمطي القیادة الدیمقراطیة و الترسلیة على األداء
ھدفت تعرف درجة ممارسة المدیر بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة ): ٢٠١٤(دراسة حمد  .٤

الغربیة من وجھات نظر المعلمین فیھا، المھنیة للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة 
الجنس، المؤھل العلمي، الخبرة، المرحلة التعلیمیة (والتعرف على اثر متغیرات الدراسة

على درجة ممارسة المدیر بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة المھنیة ) للمدرسة، المحافظة
اتبعت . معلمین فیھاللمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظر ال
معلًما ومعلمة ) ٥٤٨(الدراسة المنھج الوصفي، واستخدمت الباحثة أداه االستبانة وطبقت على

تم اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكلیة 
لمعلمین في المدارس لدرجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة المھنیة ل

وھي %) ٣، ٧٦(أي ) ٣٫٨١(الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظر المعلمین بلغت
نسبة كبیرة حسب المقیاس المعد لھذه الدراسة، وفي ضوء النتائج توصي الدارسة أن یتخذ 

كما . المدیر قرارات تشاركیة مع المعلمین وأن یحترم آرائھم عند مشاركتھم في الحوار
) a=٠٫٠٥( النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللةأشارت

وجود فروق ذات داللة ) الجنس، المؤھل العلمي، والمرحلة التعلیمیة(ُتعزى إلى متغیرات
لصالح أقل من خمس ) الخبرة(ُتعزى إلى متغیر) a=٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى الداللة 

لدارسة أن یتخذ المدیر قرارات تشاركیة مع المعلمین وأن وفي ضوء النتائج توصي ا. سنوات
  .یحترم آرائھم عند مشاركتھم في الحوار

ھدفت تحدید درجة إدراك وممارسة مدیري المدارس في مراحل ): ٢٠١٣(دراسة العنتر .٥
التعلیم العام لدورھم القیادي في تنمیة المعلمین مھنًیا بتعلیم مكة المكرمة، والتعرف على 

ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول ھذا الدور وفق الفروق 
آخر مؤھل، نوع المؤھل، المستوى الوظیفي، الخدمة في مجال التعلیم، (متغیرات الدراسة

ومعرفة ما اذا كانت توجد عالقة ارتباطیة ذات ) الخدمة في مجال اإلدارة، المرحلة التعلیمیة
 درجة إدراك ودرجة ممارسة مدیري المدارس في التعلیم العام لدورھم داللة إحصائیة بین

استخدم الباحث المنھج الوصفي . القیادي في تنمیة المعلمین مھنًیا بتعلیم مكة المكرمة
مدیًرا تم ) ٢٣٥(المسحي، واستخدم أداة االستبانة وطبقت على عینھ الدراسة حیث شملت

لطبقیة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المتوسط العام اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة ا
التخطیط، المتابعة، (الحسابي الستجابات عینة الدراسة على عبارات محاور الدراسة

یشیر إلى أن درجة إدراك المدیرین لدورھم ) التدریب، البنیة المعرفیة، البیئة االجتماعیة
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لیة، كما بینت الدراسة النتائج الخاصة بمقارنة القیادي في تنمیة المعلمین مھنًیا ھي بدرجة عا
استجابات عینة الدراسة حول درجة اإلدراك والممارسة حسب متغیرات الدراسة عدم وجود 
فروق دالة إحصائًیا لدور المدیرین القیادي في تنمیة المعلمین مھنًیا في جمیع المحاور 

  ).فيالمؤھل العلمي، نوع المؤھل العلمي، المستوى الوظی(وھي
األنماط القیادیة لدى رئیسات األقسام تعرف ھدفت ) ٢٠١٢الدوسري، (وفي دراسة أجراھا  .٦

 مجتمع الدارسة وتكونبالخرج كما تراھا ھیئة التدریس، جامعة سلمان بن عبد العزیز في 
من جمیع عضوات ھیئة التدریس في كلیات جامعة سلمان بن عبد العزیز بالخرج، والبالغ 

 ھیئة تدریس، وتم اختیار المنھجي الوصفي المسحي في الدراسة، عضو) ١٥٩(عددھن
أن : ، من أھمھاالنتائج إلى مجموعة من التواصلواالستبانة أداة للدراسة التي من خاللھا تم 

النمط القیادي السائد لدى رئیسات األقسام في جامعة سلمان بن عبدالعزیز بالخرج كما تراھا 
 الترسلي یلیھ النمط األوتوقراطي، وأخیرًا النمط التدریس ھو النمطھیئة عضوات 

باألنماط أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة .الدیمقراطي بمتوسط
لدى رئیسات األقسام في جامعة سلمان بن عبد ) الترسلي-الدیمقراطي- األوتوقراطي(القیادیة

یر الرتبة العملیة ومتغیر التدریس تعزى لمتغھیئة العزیز في الخرج كما تراھا عضوات 
  .سنوات الخبرة

بدراسة ھدفت إلى التعرف على أثر سلوك القیادة الخادمة لدى ) Certi ،2010( قام سیرتي  .٧
وقد طبقت الدراسة على . مدیري المدارس االبتدائیة في تركیا على التزام المعلمین بالمدرسة

 مدیري المدارس وفقا للقیادة وقد تم قیاس سلوكیات.  معلما من مدارس مدینة دوزجي٥٦٣
وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة . الخادمة، كما تم قیاس االلتزام التنظیمي لدى المعلمین

. إیجابیة بین سلوك المدیرین وفقا لنموذج القیادة الخادمة وبین التزام المعلمین داخل المدرسة
  . وبھذا یكون ھذا النموذج مؤشرا لزیادة التزام المعلمین

ھدفت إلى التعرف على قدرات القیادات التربویة في المدارس ) Obrien 2010(راسة د .٨
الخاصة ومقارنتھا بقدرات القیادات التربویة في المدارس العامة من خالل الرجوع إلى 

واعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي كما استخدم الباحث أداة االستبانة . البحوث السابقة
وقد توصلت .  الدراسة وھو جمیع المدیرین في مدینة ولونفونغوالتي وزعت على مجتمع

الدراسة إلى أن ھناك قدرات یجب أن یمتلكھا المدیرین في جمیع المدارس الخاصة والعامة 
ومنھا الحكم على األمور بموضوعیھ والقدرة على فھم اآلخرین والقدرة على االتصال 

راسة إلى وجود فروق في القدرات القیادیة واستخدام تكنولوجیا المعلومات، كما توصلت الد
تبعًا لمتغیر الخبرة وكانت ھذه الفروق لصالح ذوي الخبرة الطویلة في الموضوعیة والمرونة 
ولذوي الخبرة القصیرة في فھم اآلخرین بینما ال توجد فروق تبعًا لمتغیر الخبرة في القدرة 

 .على االتصال واستخدام تكنولوجیا المعلومات
، ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة األنماط القیادیة لمدیري المدارس )٢٠٠٦عیاصرة، (دراسة  .٩

الثانویة العامة وعالقتھا بدافعیة المعلمین نحو مھنتھم كمعلمین في وزارة التربیة والتعلیم في 
األردن، على عینة عشوائیة من معلمي ومعلمات المدارس، وذلك من خالل استخدام أداتین 

األنماط القیادیة لمدیري ومدیرات المدارس من وجھة نظر المعلمین والتي استبانة وصف 
، واستبانة قیاس دافعیة المعلمین )األوتوقراطي، والدیمقراطي، والتسیبي(اشتملت ثالثة أنماط 

نحو مھنتھم كمعلمین، وفق المنھج الوصفي، حیث بینت الدراسة أبرز النتائج أن النمط 
 .ئد لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة العامة في األردنالدیمقراطي ھو النمط السا
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  :التعلیق على الدراسات السابقة
ث       ن حی واء م یة س ادة المدرس ت القی ي تناول ات الت وع الدراس سابق تن رض ال ن الع ضح م یت
ادة    دى ق ة ل اط القیادی اول األنم ا تن ضًا منھ ضح أن بع ا یت رات، كم بعض المتغی ا ب ا أو عالقتھ واقعھ

ى        مرحل دة عل نھج الوصفي معتم ة التعلیم الثانوي، كما یتضح أن معظم ھذه الدراسات استخدمت الم
دفھا                    ي  ھ ز ف ا تتمی ا كم ا وعینتھ ي مجتمعھ ة ف ز الدراسة الحالی االستبانة كأداة لجمع البیانات، وتتمی

ادت               د أف دارس، ولق ادة الم دى ق سائدة ل ة ال اط القیادی ن األنم ي الكشف ع ل ف رئیس المتمث ة ال الدراس
  .الحالیة من الدراسات السابقة في عرض بعض المفاھیم النظریة وفي إعداد األداة وتفسیر النتائج

  :اإلطار النظري للدراسة
  القیادة المدرسیة: المحور األول
  :مفھوم القیادة

كل نشاط اجتماعي ھادف یدرك فیھ القائد  أنھ عضو  "القیادة التربویة بمفھومھا الحدیث تعني    
ع          في جم  ي رسمھ للخطط وتوزی اون ف ر والتع اعة یرى مصالحھا ویسعى لتحقیقھا عن طریق التفكی

ة         شریة والمادی م، ٢٠١٠حسان والعجمي   "(األدوار والمسؤولیات حسب الكفاءات واالستقرارات الب
١٥٣ .(  

وبر   رف ھ ا  ) 265٢٠١٠Huber,(ویُع ة بأنھ ادة التربوی والت،    " القی ق تح ى خل درة عل الق
ق  وإدخال االبتك  ار وتحقیق األھداف اإلستراتیجیة للمدرسة لتسیر نحو مستقبل أفضل وذلك عن طری

  ". اإلقناع والتعاطف، والعمل التعاوني  وترتكز على القیم والنزاھة
ة        ) م٢٠٠٥أسعد (ویرى   ھ الجماعة بغی وم ب ذي تق ل  المشترك ال بأن القیادة التربویة ھي العم

 .  في جو تسوده المودة واإلخاء  والتآلفالوصول إلى األھداف  المحددة للمؤسسة
  : )٦٧، ٢٠٠٥بن عیسى، ((متطلبات القیادة 

 : متطلبات القیادة ھي
 . القدرة على إحداث تغییر ما أو إیجاد قناعة ما: التأثیر -أ 
 . القدرة على إحداث أمر أو متعھ، وھو مرتبط بالقدرات الذاتیة ولیس بالمركز: النفوذ -ب 
 . الحق المعطى للقائد في أن یتصرف ویطاعوھي : السلطة القانونیة  -ج 

 : وعلیھ فعناصر القیادة ھي

 وجود مجموعة من األفراد . 
 االتفاق على أھداف للمجموعة تسعف للوصول إلیھا . 
  وجود قائد من المجموعة ذو تأثیر وفكر إداري وقرار صائب وقادر على التأثیر اإلیجابي

 .في سلوك المجموعة
  : زمة للقیادة التربویةالقدرات القیادیة الال

لقد حاول العدید من المفكرین والمختصین في القیادة التربویة تحدید بعض  القدرات التي 
یجب أن یمتلكھا القائد التربوي، ھذا من جھة ومن جھة ثانیة أورد الباحثون المھتمون بالسلوك 

  . التنظیمي  وتطور القائد العدید من تعریفات القدرة على القیادة
ھي المھارات، : " بأنھا) Chong charoen 2008 ،36(د عرفھا شونغ شورین فق

  ". والمعرفة والخبرة والسمات والسلوكیات  التي یحتاجھا القائد لینجز عملھ بفاعلیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٢٤

بأن القدرة على القیادة ھي  االستعدادات والقدرات الذھنیة ) م٢٠٠٢سلطان ( بینما یذكر 
  . والبدنیة ألداء مھام متعددة

فھو یرى أن القدرة  على القیادة تقتضي قیام القائد بالعدید من ) ٢٠٠٣Winter( أما وینتر
  .األنشطة التي تضمن بقاء المنظمة وازدھارھا

ولقد استفاضت األدبیات في اإلدارة التربویة في ذكر القدرات التي یجب أن  یمتلكھا القادة 
  . بشكل عام، والقائد التربوي بشكل خاص

  : ول أن ھناك قدرات أخرى یجب أن یمتلكھا القائد التربوي وھيویمكن الق
  . القدرة على تھیئة بیئة تربویة مشجعة على اإلبداع واالبتكار -١
 . القدرة على  التعامل  مع الصراعات باألسالیب المختلفة -٢
 . القدرة على االتصال ونقل األفكار  لآلخرین بوضوح وإیجاز -٣
 . الموقف المناسبالقدرة على استخدام السلطة في  -٤
 . القدرة على تحمل المسؤولیة -٥
 . القدرة على الحكم على المواقف بتجرد وموضوعیة -٦

  :األداء الوظیفي: المحور الثاني
  :مفھوم األداء

ة          ة منظم ل أی ة خاصة داخ ل مكان ة ویحت رد والمنظم ن سلوك الف ل م وم األداء بك رتبط مفھ ی
د   باعتباره الناتج النھائي لمحصلة جمیع األنشط      ة، وق ة بھا وذلك على مستوى الفرد والمنظمة والدول

ھ ) ھـ ١٤١٦باجابر،  (تعددت تعریفات األداء، حیث عرف    سلوك الموظف، وأن    : األداء بأن تفاعل ل
ھ  ده وقدرت ل جھ دد بتفاع سلوك یتح ك ال ابر، (. ذل ـ، ١٤١٦باج رف )٢٤ھ ا ع ي، (، كم الماض

ھ الموظف         : األداء بأنھ ) ھـ،١٤١٧ ذي یحقق اتج ال ال       الن ن األعم أي عمل م ھ ب د قیام الماضي،  . (عن
  ) ١٣ھـ، ١٤١٧

  :عناصر األداء الوظیفي
ود             ك یع ال، وذل ن وجود أداء فعَّ لألداء عناصر أو مكونات أساسیة بدونھا ال یمكن التحدث ع
ى            احثون للتعرف عل د اتجھ الب ات، وق ي المنظم ألھمیتھا في قیاس وتحدید مستوى األداء للعاملین ف

ر أو مك ة األداء          عناص ة فاعلی دعم وتنمی ساھمات ل ن الم د م روج بمزی ل الخ ن أج ات األداء م ون
وذلك باإلشارة إلى عناصر األداء  ) م٢٠٠٣درة، (ومن ھذه المساھمات ما ذكره    . الوظیفي للعاملین 

  : التالیة
ف -أ ات الموظ ي     :  كفای یم، وھ ات وق ارات واتجاھ ات ومھ ن معلوم دى الموظف م ا ل ي م ي تعن وھ

  .ئصھ األساسیة التي تنتج أداًء فعاًال یقوم بھ ذلك الموظفتمثل خصا
ي      ): الوظیفیة( متطلبات العمل  -ب رات الت ارات والخب ام والمسؤولیات أو األدوار والمھ وتشمل المھ

  .یتطلبھا عمل من األعمال أو وظیفة من الوظائف
یم-ج ة التنظ ي األداء الفعَّ :  بیئ ؤثر ف ي ت ة الت ل الداخلی ضمن العوام ھ : الوتت ھ وأھداف یم وھیكل التنظ

ل      ل  العوام ة مث ل الخارجی ستخدمة، و العوام راءات الم تراتیجي واإلج زه االس وارده ومرك وم
  . االقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة والحضاریة والسیاسیة والقانونیة
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ل التي تحدد یتطلب تحدید مستوى األداء الفردي معرفة العوام  : محددات و معاییر األداء الوظیفي    . د
ى            ا عل أثیر كل منھ ة درجة ت ھذا المستوى والتفاعل بینھا، ونظرًا لتعدد ھذه العوامل وصعوبة معرف
دة               احثین یواجھون ع إن الب ذا الموضوع، ف ت ھ ي تناول األداء، واختالف نتائج الدراسات السابقة الت

  ) ٩٦م، ٢٠٠٣رة، د(.  صعوبات في تحدید العوامل المؤثرة على األداء ومدى التفاعل بینھا
  :تقویم األداء الوظیفي

ة سواء بصورة                 وة والضعف المرتبطة بالوظیف واحي الق یمثل تقویم األداء الوصف المنظم لن
ات      ي المنظم یین ف ین أساس دم غرض ا یخ ة بم ة أو جماعی ة،  : فردی املین بالوظیف ویر أداء الع تط

ة  باإلضافة إلى إمداد المدیرین والعاملین بالمعلومات الالزمة      التخاذ القرارات، ومن ثم نجد أن عملی
ي    شریة الت وارد الب ائف إدارة الم ن وظ یة م ستمرة واألساس ة الم ك الوظیف ى تل شیر إل ویم األداء ت تق
ى                  م عل ة والحك رة معین ردي خالل فت اعي أو الف ألداء الجم وة والضعف ل اط الق تسعى إلى معرفة نق

األساس الموضوعي التخاذ القرارات المتعلقة بالكثیر األداء لبیان مدى التقدم في العمل بھدف توفیر    
  )١٦٧م، ٢٠٠٧المغربي، (من سیاسات الموارد البشریة في المنظمة 

  كفایات معلمي الموھوبین: المحور الثالث
یمكن تلخیص  بعض المھارات والقدرات والخصائص، التي ینبغي أن تتوفر في المعلم، الذي   

ا   وب أھمھ ع الموھ ل م قیر،(یعم د، ٧٢: ٢٠٠٢ ش ذافي، ٢٣٠-١١٨: ٢٠٠٠، عبی :  ٢٠٠٠، الق
١٢٠-١١٧:(  
 . أن یكون متفوقا في مھنتھ .١
اج      .٢ شاطات تحت ھام بن ى اإلس ادر عل الي، و ق ضج االنفع ن الن ب م در مناس ھ ق ون لدی أن یك

 لفضول عقلي وابتكاري  
ة،         .٣ ھ واجتماعی ھ حاجات انفعالی وب،  وأن لدی ب الموھ تفھم الحاجات الخاصة للطال ا أن ی  لم

 . عند أقرانھ في الصف
ر           .٤ ى التفكی شجعھ عل ھ الدراسیة، وی أن یعمل على تلبیة حاجات الموھوب، كما یطور مھارات

 . العالي
ي        .٥ وبین ف ن الموھ شف  ع الیب الك ى أس درب عل ة، وأن یت ى الموھب م معن رف المعل أن یع

 . لمالحظةالصف، وأن یتقن مختلف تقنیات المالحظة المنظمة،  وما ینبغي علیھ تقریر ا
د              .٦ ا، ألن تفری ستطیع أن یلبیھ ى ی أن یعرف المعلم الحاجات الفردیة لكل طالب على حدة، حت

 .  التعلیم، یعتبر من أبرز مطالب الدراسة الحدیثة
ائق    .٧ أن یعمل المعلم مع الموھوبین، وأن یتمیز بالواقعیة والصبر، حتى یستطیع مواجھة الحق

 .  وتلبیة احتیاجات الموھوب
ل .٨ ي   أن یجع النمو العقل سمح ب ك ی سجما، ألن ذل ا ومن ا ومرن تعلم ابتكاری اخ ال م من  المعل

 . للموھوب والتعبیر عن نفسھ بحریة
ف                 .٩ ة، ومختل ر الطرق التعلیمی ة ا لموھوبین، أن یختب أن یتفھم مواطن القوة والضعف لتربی

 . التعلیمالتقنیات، لیصل إلى أفضل النماذج والطرق والتقنیات التي تحقق لھ النجاح في 
ستطیع                .١٠ ى ی ا، حت انون منھ ي یع أن یھتم بأمزجة الطلبة ودوافعھم ومواطن الضعف، الت

ت              ة، سواء كان ة المنزلی أن یأخذ بیدھم في تحقیق نموھم وإشباع حاجاتھم، ویھتم بتأثیر البیئ
 . ایجابیھ أو سلبیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٢٦

ل عل           .١١ سي، ب شكل رئی دة  أن یكون غیر تقلیدي،  وأال یعتمد على الكتاب المدرسي ب ى ع
 . مراجع

ام             .١٢ ات النظر المتعارضة، وأن ینصتوا باھتم شة وجھ ى مناق ھ عل م طلبت أن یشجع المعل
 . إلى اآلراء المخالفة

 . أن یعمل المدرس على مكافأة،،وتعزیز روح المبادرة واألصالة .١٣
 . أن یلم بطرق قیادة المتفوقین في نشاطاتھم وھوایاتھم المختلفة .١٤
ادي، باإلضافة        أن یختار مقررات أكادیمیة أك     .١٥ م الع رة المعل ن نظی بر  وأعلى مستوى م

  . إلى  اختیاره عددا من المقررات في التفوق العقلي والتقویم  والقیاس والبحث التربوي
ال       یم األطف ي تعل ة ف ھذا ویذكر جروان نقال عن  الباحثة كالرك أن ھناك  ستة أھداف مرغوب

ودي      الموھوبین  ووضعت كل ھدف منھا قائمة من السلو   ي ت م،  والت ل المعل ن قب كیات، أو األفعال م
رام      : واألھداف ھي.  إلى بلوغ تلك األھداف  ة احت ذات، و تنمی وم ال ة مفھ تنمیة العقل الباحث، و تنمی

لوكھ،      ن س ب ع سؤولیة الطال س بم ة الح ذات، و تنمی رام ال ة واحت س بالكفای ة الح رین، و تنمی اآلخ
  ).٢٦٠، ٢٠٠٢ فتحي جروان، .  (وتنمیة الحس بااللتزام واالنتماء

  : ، كفایات معلم الطلبة الموھوبین، على الوجھ اآلتي)٢٠٠١(ولقد لخص الطیطي 
  : أوال السمات الشخصیة

ابع         اون، ومت ذكاؤه فوق المتوسط، و مرن، ومتفتح، وواثق من نفسھ، و یتفھم اآلخرین، ومتع
شعر       تحمس، دیمقراطي، ی شجاعة    لكل جدید، متأني في إصدار األحكام، م ى بال  بالمسؤولیة، و یتحل

شرح                  ال وال ى االتصال الفع ادر عل شاطاتھ، و ق ة ن األدبیة في قول ال أعرف، و منظم ومخطط لكاف
  .  والتوضیح، ومتسامح مع الخطأ، ویتبع أسلوب المؤاخذة بالتلمیح

  : الكفایات المھنیة منھا: ثانیا
ت      م الس ة     یقدم المساعدة للطلبة، ویوفر الوقت والفرص لھ ة، و یحث الطلب خدام الوسائل المعین

ر موضوعات                 ھ، و یثی ستمع لرأی ب وی ام بكل طال دي اھتم سھم، و یب ات بأنف على أن یجدوا المعلوم
ئلة        وقضایا للطلبة لمناقشتھا، و یدرك مشاعر اآلخرین، و یخطط بشكل تعاوني مع الطلبة، یوجھ أس

ر،    رة للتفكی ف مثی ة بمواق شرك الطلب ة، و ی ر تقلیدی ة، و  غی ر مألوف ة  وغی ات غریب ل اقتراح ویتقب
  .  یطلب منھم أدلة لتدعیم إجاباتھم وأرائھم

  :خبرا ت موقفیة: ثالثا
الیب            ن أس تمكن م ھا، وم ي یدرس ادة، الت صص أو الم ال التخ ي مج ة ف ة متعمق ھ معرف لدی

ادر      تعلم، و ق ل   تدریسھا، یجمع بین صفة المعلم وصفة الباحث، ویظھر دافعیة دائمة نحو ال ى تقب عل
ي       ة ف ارات العقلی ال المھ ى إدخ درة عل ھ ق ة، و لدی تجابات الطلب ي اس وع ف الة والتن ة واألص الغراب
وبین               ة الموھ ة بخصائص الطلب ھ معرف ھ، و لدی العملیة التعلیمیة، و ملم بطرق البحث العلمي وتنمیت

تخدام م     ى اس درة عل ھ ق ة، و لدی یم الطلب ى تقی درة عل شكالتھم و الق اتھم وم تماع وحاج ارات االس ھ
  ). ١٨٩- ١٨٦، ٢٠٠١محمد الطیطي، .   (للطلبة وتوظیفھا

  منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  :منھج الدراسة

ین         ة ب اطي لكي یصف العالق دات     تم استخدام المنھج الوصفي االرتب دى قائ ة ل اط القیادی األنم
  المدارس وعالقتھا باألداء الوظیفي لمعلمات الطالبات الموھوبات
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  : لدراسةمجتمع ا
تكون المجتمع الذي طبقت علیھ الدراسة من جمیع من معلمات الطالبات الموھوبات والبالغ 

  . معلمة) ٢٢٠(عددھم 
  : عینة الدراسة

معلمة من معلمات الطالبات الموھوبات بنسبة مئویة ) ١٠٦(تكونت عینة الدراسة من 
  .من مجتمع الدراسة%) ٤٨(
  
  

  :خصائص أفراد عینة الدراسة
الدراسة  ھذه الدراسة على عدد من المتغیرات المستقلة المتعلقة بخصائص أفراد عینة تقوم

  )١(، والجدول )المؤھل العلمي-الخبرة(والمتمثلة في 
  )١(جدول 

  توزیع أفراد عینة الدراسة وفق متغیر نوع الخبرة

  النسبة  التكرار  الفئات المتغیر

  الخبرة 29.2 31 سنوات 5 من أقل
 70.8 75 ثرفأك سنوات 5

 74.5 79 فأقل بكالوریوس
  المؤھل العلمي

 25.5 27 ماجستیر

  %100  106  المجموع

 من المعلمات من ذوي الخبرة خمسة سنوات%) ٧٠٫٨(أن ما نسبتھ ) ١(یتضح من الجدول 
سنوات  خمسة من فأكثر وھم الفئة األكبر في أفراد الدراسة، وبلغ نسبة عدد الذین كانت خبرتھن أقل

من أفراد %) ٧٤٫٥(أن ما نسبتھ ،  كما یتضح من المتغیر المتعلق بالمؤھل العلمي، )٢٩٫٢(
%) ٢٥٫٥(الدراسة مؤھلھن العلمي بكالوریوس فأقل، وھم الفئة األكبر في أفراد الدراسة، یلیھن 

  . من أفراد الدراسة مؤھلھن ماجستیر فأكثر
  : أداة الدراسة

نات الالزمة للدراسة أداة االستبانة كأداة لجمع استخدمت الباحثة في الحصول على البیا
البیانات الالزمة عن الدراسة، وتكونت االستبانة من محورین األول یتعلق  باألنماط القیادیة 

النمط القیادي الدیمقراطي، النمط (عبارة موزعة على أربعة أنماط ھي ) ٣٨(واشتملت على 
، والمحور الثاني، )التساھلي(لنمط القیادي الترسلي القیادي التقلیدي، النمط القیادي التسلطي، ا

عبارة، ولحساب المستویات الخاصة بقیم المتوسطات ) ١١(تتعلق باألداء الوظیفي وتكون من 
الحسابیة، استخدمت الباحثة أسلوب لیكرت الخماسي، لتحدید مستوى اإلجابة على عبارات األداة، 

درجات ـ قلیلة ) ٣(درجات متوسطة ) ٤(درجات ـ كبیرة ) ٥(كبیرة جدا : (وتم إعطاء وزن للبدائل
  ).درجة واحدة(ـ قلیلة جدا ) درجتان(
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  : صدق األداة
  : الصدق الظاھري لألداة

مدى صدق أداة الدراسة في قیاس ما وضعت لقیاسھ تم عرضھا على مجموعة من لتعرف 
أخذ مالحظاتھم یث تم حالخبراء والمحكمین من ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات، 

  . على أداة القیاس وتعدیالھا في ضوء مقترحاتھم
  :ثبات األداة

 قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا كرونباخ للكشف عن مدى القیاسللتحقق من الثبات أداة 
  یوضح ذلك) ٢(ثبات عبارات الدراسة تبعا لكل بعد من أبعادھا، والجدول 

  )٢(جدول 
  )٣٠(ونباخ لمجاالت األنماط القیادیة واألداء الوظیفي معامالت ثبات ألفا كر

 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت

 82. الدیمقراطي القیادي النمط

 87.  التقلیدي القیادي النمط

 82. التسلطي القیادي النمط

 86. "التساھلي" الترسلي القیادي النمط

 87. ككل القیادیة  األنماط

 90. األداء الوظیفي

، ومعامل )٠٫٨٧(أن معامل الثبات الكلي لألنماط القیادیة ككل بلغ ) ٢(یتضح من الجدول 
، وھى قیم مرتفعة مما یدل على ثبات أداة الدراسة )٠٫٩٠(الثبات الكلي لألداء الوظیفي بلغ 

  .وصالحیتھا للتطبیق
  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة

 تم تجمیعھا، فقد تم استخدام العدید من األسالیب لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي
،  وتم استخدام األسالیب اإلحصائیة )SPSS(اإلحصائیة المناسبة باستخـــدام البرنامج اإلحصائي

  :التالیة
  . التكرارات والنسب المئویة .١
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  .٢
 .للعینات المستقلة) ت(اختبار  .٣
  بیرسونمعامل االرتباط .٤
 .معامل ألفا كرونباخ .٥
 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٢٩

  :ثم صنفت الباحثة تلك اإلجابات إلى خمسة مستویات متساویة المدى من خالل المعادلة التالیة
 لنحصل على ٠٫٨٠ = ٥÷ ) ١-٥= (عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قیمة-أكبر قیمة= (طول الفئة 
  : التصنیف التالي

 مدى المتوسطات الوصف
  ١٫٨٠-١٫٠٠من  بدرجة ضعیفة جدا

  ٢٫٦٠-١٫٨١من  بدرجة ضعیفة
  ٣٫٤٠-٢٫٦١من  بدرجة متوسطة
 ٤٫٢٠-٣٫٤١من  بدرجة كبیرة

 ٥٫٠٠-٤٫٢١من  بدرجة كبیرة جدا
  عرض نتائج الدراسة وتفسیرھا ومناقشتھا

 ما األنماط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس الموھوبات لدى معلمات : نتائج السؤال األول
  ات في منطقة الریاض من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة ؟الطالبات الموھوب

 تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، لتقدیرات أفراد عن ھذا السؤال لإلجابة 
من وجھة نظر عینة الدراسة، على مجاالت األنماط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس الموھوبات 

 .یوضح ذلك) ٣(ل ، والجدوأفراد عینة الدراسة
 )٣(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت األنماط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس 
= ن (الموھوبات من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة مرتبة تنازلیًا حسب المتوسطات الحسابیة 

١٠٦( 

المتوسط   المجال  رقم المجال  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  معیاريال

الوزن 
  درجة التقدیر  النسبي

 كبیرة جدا 88.8 67. 4.44 الدیمقراطي القیادي النمط  ١  ١

 متوسطة 68 43. 3.40 "التساھلي" الترسلي القیادي النمط  ٤  ٢

 ضعیفة 49.2 73. 2.46 التسلطي القیادي النمط  ٣  ٣

 ضعیفة 46.2 78. 2.31 التقلیدي القیادي النمط  ٢  ٤

  ).٥٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من * 
الدیمقراطي لدى قائدات مدارس الموھوبات من وجھة  القیادي أن النمط) ٣(یبین الجدول 

وھو یقابل ) ٤٫٤٤(نظر معلمات الطالبات الموھوبات جاء بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي 
"" التساھلي" الترسلي القیادي النمط" التقدیر بدرجة كبیرة جدًا ویتضح من الجدول أعاله أن مجال 

" ، وھو یقابل التقدیر بدرجة متوسطة، كما جاء مجال )٣٫٤٠(جاء بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 
، وھو یقابل التقدیر بدرجة )٢٫٤٦(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " التسلطي القیادي النمط

، وھو )٢٫٣١(بمتوسط حسابي " قلیديالت القیادي النمط"ضعیفة، واحتل بالمرتبة األخیرة مجال 
یقابل التقدیر بدرجة ضعیفة، ونالحظ أن ھناك أثرًا لألنماط القیادیة على األداء الوظیفي یعزى إلى 

فقد جاء ) التساھلي(الترسلي  النمط الدیمقراطي بالدرجة األولى وبدرجة كبیرة أما النمط القیادي
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التقلیدي، جاء بدرج، وفیما  القیادي سلطي، والنمطالت بدرجة متوسطة، وأن كل من النمط القیادي
 :كل مجال على حدهلنتائج یلي تفصیًال 

  :الدیمقراطي القیادي تفسیر النتائج المتعلقة بالنمطعرض و
تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على 

  . یوضح ذلك) ٤(الدیمقراطي، والجدول  القیادي النمط
  )٤(جدول 

 القیادي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة لعبارات النمط
  )١٠٦= ن (الدیمقراطي 

  رقم   الرتبة
المتوسط   الفقرات  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  درجة التقدیر  النسبي

حول  اتالمعلم إلىقائدة المدرسة  تصغي ١ ٢
 كبیرة جدًا 92.2 70.  4.61  .مشكالت العمل

 في  المعلماتقائدة المدرسة تناقش ٢ ٥
 كبیرة جدًا 89.8 76. 4.49 المشكالت المطروحة لحل المقترحات

٣ ٣ 
الكاملة  الفرصةقائدة المدرسة  تعطي

 خالل عن آرائھن للتعبیر للمعلمات؛
 .االجتماعات

 كبیرة جدًا 90.4 89. 4.52

على موافقة  الحصولقائدة المدرسة  اولتح ٤ ٦
 كبیرة جدًا 88.4 88. 4.42.بھا القیام قبل المھمة على األشیاء المعلمات

 معظم الحاجات  بإشباعالمدرسةقائدة  تھتم ٥ ١٠
 كبیرة 83.6 1.11 4.18 للمعلمات النفسیة

وجھات نظر  االعتبار فيقائدة المدرسة  تأخذ ٦ ٧
 كبیرة جدًا 88.2 84. 4.41 .المشكالت حل عند مختلفة

 في المعلماتقائدة المدرسة  تشارك ٧ ٩
 كبیرة جدًا 85 1.05 4.25 .بھن الخاصة المناسبات

 قیم التعاون إشاعة على قائدة المدرسةتعمل  ٨ ٤
 كبیرة جدًا 90.2 73. 4.51 .المعلمات والمحبة والود

 على المعلمات معقائدة المدرسة  تتعامل ٩ ١
 كبیرة جدًا 93.2 65. 4.66 .في العمل ھن زمیالتأن اعتبار

 ظروف المعلماتقائدة المدرسة  تراعي ١٠ ٨
 كبیرة جدًا 87.6 1.03 4.38 .عند توزیع المسؤولیات منھن كل وقدرة

 كبیرة جدًا 88.8 67. 4.44  الدیمقراطي ككل القیادي النمط    
 لتقدیرات أفراد عینة الدراسة أن المتوسطات الحسابیة) ٤(یتضح من نتائج الجدول جدول 

، وأن جمیع فقرات )٤٫٦٦– ٤٫١٨(الدیمقراطي قد تراوحت بین  القیادي على عبارات مجال النمط
، )٩( ھذا المجال جاءت بدرجة كبیرة جدا باستثناء فقرة واحدة فقد جاءت بدرجة كبیرة، وان الفقرة

قد " .في العمل أنھن زمیالت اعتبار على المعلمات قائدة المدرسة مع تتعامل" والتي نصت على 
، وھو یقابل التقدیر بدرجة  كبیرة جدًا، وجاءت )٤٫٦٦(احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

في " حول مشكالت العمل  المعلمات قائدة المدرسة إلى تصغي" والتي كان نصھا ) ١(الفقرة 
درجة كبیرة جدًا، في حین احتلت ، وھو یقابل التقدیر ب)٤٫٦١(المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 

" للمعلمات  النفسیة معظم الحاجات قائدة المدرسة بإشباع تھتم" والتي كان نصھا ) ٥(الفقرة 
، وھو یقابل التقدیر بدرجة كبیرة، وبلغ المتوسط الحسابي )٤٫١٨(المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي 

  . دًاوھو یقابل التقدیر بدرجة كبیرة ج) ٤٫٤٤(الكلي للمجال 
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. وترى الباحثة أن أسلوب القیادة الدیمقراطیة یعتمد على العالقات اإلنسانیة والمشاركة
وتفویض السلطة، وبالتالي ُنالحظ أن النمط الدیمقراطي قائدات مدارس الموھوبات تعتمد أساسا 

  وإیجاد، على العالقات اإلنسانیة السلیمة بین القائدة والمعلمة التي تقوم على إشباعھا لحاجاتھن
 خالل عن آرائھن الكاملة للتعبیر إلى إعطائھن الفرصةإضافة التعاون فیما بینھن، وحل مشكالتھن، 

  .االجتماعات التي یتم فیھا مناقشة سیر العمل والتأكد من تنفیذ الخطط
 ممثلة بالقائدة تحرص على تطویر العملیة قیادة المدرسة وتعزو الباحثة السبب إلى أن 

والعملیة اإلداریة من خالل انتھاجھا للقیادة الدیمقراطیة إلدراكھا بأھمیة ھذا النمط في التعلیمیة 
المدارس من وزارة لقائدات والعملیة التعلیمیة، وبالتالي فإن التعمیمات الصادرة القیادة تطویر عمل 

ورة التعلیم تحثھن على ضرورة  اتباع األسالیب الحدیثة بالقیادة في تحقیق األھداف، وضر
إشراكھن في صناعة القرارات التي تخص العملیة التعلیمیة، مما یسھم في تحفیزھن على التعاون 

وتعبر عن أفكارھن مرؤوسیھا لذلك تؤكد الباحثة إن القائدة الدیمقراطیة ھي من تستأنس بآراء 
عاال في فدورا واالھتمام الالزم بھن، وتقدم لھن المعلومات واإلرشادات الالزمة للعمل، وتلعب 

 .تنمیھ االبتكار وتحقیق التعاون، وإطالق قدرات مرؤوسیھا وطاقاتھن الكامنة
وھذا النمط یشرك المعلمات في صناعة القرارات واتخاذھا بما یخدم األھداف المرجو 

یوفر جًوا من الحریة یسمح بارتفاع المعنویات والتواصل بین النمط تحقیقھا، وأیضا أن ھذا 
بالمدرسة وتبادل المعلومات والتعاون، ویسمح بالمرونة والتعلم بالقدوة من القائدة  والقیادةالمعلمات 

التي تعد قائدة لھن، مما یؤدى إلى ارتفاع وتحسن مستوى األداء في العملیة التعلیمیة سواء على 
  .مستوى المدرسة أو على مستوى المعلمات

لى ثالثة مرتكزات أساسیة تتمثل في ومن ھنا تشیر الباحثة أن القیادة الدیمقراطیة ترتكز ع
إقامة العالقات اإلنسانیة بین قائدة المدرسة والمعلمات، وأنھ یمكن الحصول على نتائج فاعلة في 

 .العمل إذا حدث اندماج بینھن
وبشكل عام نرى أن القیادة الدیمقراطیة تعتمد على المشاركة في صناعة اتخاذ القرارات 

مما یشعر قائدة المدرسة بااللتزام تجاه معلماتھا وتشجیعھن على تحمل وعملیات التخطیط والتنظیم 
المسؤولیة، وھى تبعث روح التعاون وتضمن التفافھن حولھا فیتمسكن بوالئھن، نتیجة لسلوكھا 

أن القیادة ھي ) م٢٠١٦(القیادي الذي یعمل على تحفیزھن، وتتفق ھذه النتیجة مع ذكره خبیص 
كیة التي تتوافر لدى احد األفراد، بھدف تحفیز العاملین، وحثھم على مجموعة من األنماط السلو

  .التعاون فیما بینھم لتحقیق األھداف المنشودة
التي أظھرت نتائجھا إلى )  م٢٠١٤(واتفقت نتیجة ھذه الدراسة أیضا مع دراسة عربیات 

  .وجود تأثیر لنمط القیادة الدیمقراطیة، و الترسلیة على األداء
التي أظھرت نتائجھا ) م٢٠١٢الدوسري، (ة ھذه الدراسة مختلفة مع دراسة وجاءت نتیج

  .أن النمط القیادي السائد ھو النمط الترسلي یلیھ النمط األوتوقراطي، وأخیرًا النمط الدیمقراطي
التي أشارت نتائجھا )  م٢٠١٦باشیوة وباشیوه، (كما اختلفت نتیجة ھذه الدراسة مع دراسة 

  .السائد یتمثل في النمط اإلداري األوتوقراطيأن النمط القیادي 
  :التقلیدي القیادي النمطبعرض وتفسیر النتائج المتعلقة 

تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على 
  .یوضح ذلك) ٥(التقلیدي، والجدول  القیادي عبارات مجال النمط
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  )٥(جدول 
  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة لعبارات مجال النمطالمتوسطات

  )١٠٦= ن (التقلیدي  القیادي

رقم   الرتبة
المتوسط   الفقرات  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

  درجة
   التقدیر

 القدرة على بضعفقائدة المدرسة   تتصف ١١ ٣
 ضعیفة 47.2 1.62 2.36 العمل تنظیم

االلتزام  علىقائدة المدرسة   تحرص ١٢ ١
 كبیرة جدًا 92.8 97. 4.64 الرسمي الدوام بمواعید

 ضعیفة جدًا 34.4 1.12 1.72 .اھتماما بالتخطیطقائدة المدرسة   ال تبدي ١٣ ٧

 بالنمطیةقائدة المدرسة  قرارات تتصف ١٤ ٤
 ضعیفة 42.6 1.26  2.13 والتكرار

١٥ ٢ 
المعلمات  معائدة المدرسة  ق تتعامل

 ودرایة بشؤون خبرة باعتبارھن األكثر
 .العمل

 ضعیفة 48 1.47 2.40

 الوظیفيh بموقعھقائدة المدرسة   تھتم ١٦ ٦
 ضعیفة جدًا 35.8 1.26 1.79 .العمل مصلحة حساب على ذلك ولو كان

 ضعیفة جدًا 31.6 87. 1.58  .المعلمات مشكالتقائدة المدرسة   تھمل ١٧ ٨

الجدیدة  المبادراتقائدة المدرسة  تقاوم ١٨ ٥
 ضعیفة 37.2 1.24 1.86 .األسالیب القدیمة إبقاء على وتحرص

 ضعیفة 46.2 78. 2.31  التقلیدي ككل القیادي النمط   

أن المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة ) ٥(یتضح من نتائج الجدول جدول 
، )١٢(، وأن الفقرة )٤٫٦٤– ١٫٥٨(التقلیدي قد تراوحت بین  یاديالق على عبارات مجال النمط

قد احتلت " الرسمي  الدوام االلتزام بمواعید قائدة المدرسة  على تحرص" والتي نصت على 
، وھو یقابل التقدیر بدرجة  كبیرة جدًا، وجاءت الفقرة )٤٫٦٤(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

ودرایة  خبرة المعلمات باعتبارھن األكثر قائدة المدرسة  مع تتعامل" والتي كان نصھا ) ١٥(
، وھو یقابل التقدیر بدرجة  ضعیفة، في )٢٫٤٠(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي " العمل  بشؤون

المرتبة " المعلمات  قائدة المدرسة  مشكالت تھمل" والتي كان نصھا ) ١٧( حین احتلت الفقرة
، وھو یقابل التقدیر بدرجة ضعیفة جدًا، وبلغ المتوسط الحسابي )١٫٥٨(األخیرة بمتوسط حسابي 

  . وھو یقابل التقدیر بدرجة ضعیفة) ٢٫٣١(الكلي للمجال 
  :التسلطي القیادي النمطبعرض وتفسیر النتائج المتعلقة 

تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على 
  .یوضح ذلك) ٦(التسلطي، والجدول  القیادي نمطعبارات ال
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  )٦(جدول 
 القیادي النمط المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة لعبارات

  )١٠٦= ن (التسلطي 

  الرتبة
  رقم

   الفقرة
المتوسط   الفقرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  درجة التقدیر  النسبي

 أن المعلمات منقائدة المدرسة   تتوقع ١٩ ١
 كبیرة 82.4 1.21 4.12 .ملتزمین ومستجیبین یكونوا

لعقد  أھمیة ال أنھقائدة المدرسة   تعتبر ٢٠ ٩
 ضعیفة جدًا 35.4 81. 1.77 .المعلمات مع الدوریة االجتماعات

 المشكالت التي بعالجقائدة المدرسة   تقوم ٢١ ٥
 ضعیفة 44.2 1.37 2.21  .للموقف  الشخصیةنظرتھا إلى مستندًا تطرأ

٢٢ ٨ 
ثنائھا  مقلة في بأنھاقائدة المدرسة   تتصف

 فھي مفرطة المقابل وفي الجید، األداء على
 .واللوم النقد توجیھ في

 ضعیفة جدًا 36 1.20 1.80

 المعلمات آراء   بأخذالمدرسةقائدة  تقوم ال ٢٣ ٧
 ضعیفة 37.6 1.33 1.88 الخطط الدراسیة وضع عند

 ویقل التوتر، یسودھا المعلمات بین العالقة ٢٤ ١٠
 ضعیفة جدًا 34.8 1.13  1.74 .باألمن والطمأنینة الشعور فیھا

 ممثلة كونھاقائدة المدرسة   تتحدث ٢٥ ٢
 كبیرة 73.6 1.31 3.68 .الخارجیة االجتماعات في للمجموعة

٢٦ ٦ 
دراسة  على غالبًاقائدة المدرسة   تعمل
 تھتم فردي وال بشكل إصدارھا ثم تالقرارا

 .المعلمات آلراء
 ضعیفة 43.8 1.38 2.19

بجمیع  لنفسھاقائدة المدرسة   تحتفظ ٢٧ ٤
 ضعیفة 46.4 1.34 2.32 .الصالحیات

جمیع  یعرف بأنقائدة المدرسة  تھتم ٢٨ ٣
 متوسطة 57.4 1.32 2.87 .العمل منصبھا في طبیعة المعلمات

 ضعیفة 49.2 73. 2.46  طي ككلالتسل القیادي النمط   

أن المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة ) ٦(یتضح من نتائج الجدول جدول 
، )١٩(، وأن الفقرة )٤٫١٢– ١٫٧٤(التسلطي قد تراوحت بین  القیادي على عبارات مجال النمط

قد احتلت " ن ومستجیبین ملتزمی یكونوا أن المعلمات قائدة المدرسة  من تتوقع" والتي نصت على 
) ٢٥(، وھو یقابل التقدیر بدرجة  كبیرة، وجاءت الفقرة )٤٫١٢(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

في " الخارجیة  االجتماعات في للمجموعة ممثلة قائدة المدرسة  كونھا تتحدث" والتي كان نصھا 
  كبیرة، في حین احتلت الفقرة ، وھو یقابل التقدیر بدرجة)٣٫٦٨(المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 

باألمن والطمأنینة  الشعور فیھا ویقل التوتر، یسودھا المعلمات بین العالقة" والتي كان نصھا ) ٢٤(
، وھو یقابل التقدیر بدرجة ضعیفة جدًا، وبلغ المتوسط )١٫٧٤(المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي " 

  . بدرجة ضعیفةوھو یقابل التقدیر ) ٢٫٤٦(الحسابي الكلي للمجال 
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في بعض األمور مشاركة المعلمات  ضعف الباحثة من خالل نتائج الدراسة أن وترى 
یولد فجوة بینھن وبین قائدة المدرسة، وذلك نظرًا لعدم مشاركتھن في المستویات القیادیة بالمدرسة 

ولیة بالمسؤاإلداریة المختلفة في التخطیط وصنع القرارات مما ینتج عن ذلك ضعف اإلحساس 
  .والعمل بروح الفریق

أن غیاب الخطط التفصیلیة للعمل وعدم وضوح أھدافھ ینعكس سلبًا على أداء العاملین، كما 
ولن یسھم في تحقیق اإلنجازات، وأن عدم نجاح األسالیب اإلداریة ترتبط بین معدالت األداء 

الوظیفي، أو انخفاضھ والمردود المعنوي الذي یحصلون علیھ، مما یولد ضعفًا لدیھم في الرضا 
إضافة إلى تأثره بالعوامل التنظیمیة كالمسئولیات والواجبات لذا نجد أن العامل الذي یمتلك مستوى 
مرتفع من الرضا الوظیفي یعطى أداء وجودة في األداء أفضل من العامل الذي ال یمتلك رضا وفي 

  . عن عملھ بالمؤسسة
  :"التساھلي" الترسلي اديالقیبالنمط عرض وتفسیر النتائج المتعلقة 

تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على 
  .یوضح ذلك) ٦(، والجدول "التساھلي"الترسلي  القیادي عبارات مجال النمط

  )٦(جدول 
 القیادي ارات النمطالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة لعب

  )١٠٦= ن (مرتبة تنازلیًا حسب المتوسطات الحسابیة "التساھلي" الترسلي

رقم   الرتبة
المتوسط   الفقرات  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

درجة 
  التقدیر

٣٦ ١ 
 كثیر في تھیئقائدة المدرسة   بأن أرى

قابلیة  لتطویر حقیقیة فرصًا من الحاالت
 .إبداعاتھن وإطالق ماتالمعل

كبیرة  86.4 99. 4.32
 جدًا

 عند باإلیجابیةقائدة المدرسة   تتصف ٣٠ ٢
كبیرة  85.6 99. 4.28 .المعلمات مع العمل مشكالت مواجھة

 جدًا

٣٥ ٣ 
 العمل بسیر   كثیرًاقائدة المدرسة تھتم

 ثقة أداء العمل في الحریة ویمنح المعلمات
 .وقدراتھن بآرائھن منھا

 كبیرة 81.8 83. 4.09

 المعلمات حریةقائدة المدرسة   تترك ٣٧ ٤
 كبیرة 79.8 1.06 3.99 .یرغبن بھا التي األعمال بعض اختیار

٢٩ ٥ 
 المھام بعضقائدة المدرسة   تفوض
في  التصرف حریة المعلمات  وتترك

  .التنفیذ
 كبیرة 74.2 97.  3.71

 المعلماتقائدة المدرسة   تحاسب ال ٣١ ٦
 متوسطة 65 1.25 3.25 .عملھن أداء في تالمقصرا

٣٢ ٧ 
من  األدنى بالحدقائدة المدرسة   تقوم

ذلك  تاركًا والمقترحات، المبادرات
 .للمعلمات

 متوسطة 62.8 1.20 3.14

سلطاتھا  بعضقائدة المدرسة   تفوض ٣٤ ٨
 متوسطة 61.4 90. 3.07 .المعلمات العامالت معھا لبعض اإلداریة
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رقم   الرتبة
المتوسط   الفقرات  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

درجة 
  التقدیر

٣٨ ٩ 
 بالقلق جراء المعلمات بعض تشعر

 بنشاطات غیر یقمن بأنھن شعورھن
 .من ثقتھن یقلل مما موجھة أو مدعومة

 ضعیفة 43.6 1.37 2.18

٣٣ ١٠ 
 الذي من النظام باالستیاء المعلمات تشعر
 أن دون التصرف لألفراد سلطة فیھ تترك

 .یتولى القیادة شخصًا ھناك یكون
 ضعیفة 39 1.14 1.95

 متوسطة 68 43. 3.40  "التساھلي" الترسلي القیادي النمط   

أن المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة ) ٦(یتضح من نتائج الجدول جدول 
، وأن )٤٫٣٢– ١٫٩٥(قد تراوحت بین "التساھلي" الترسلي القیادي على عبارات مجال النمط

 حقیقیة فرصًا من الحاالت كثیر في قائدة المدرسة  تھیئ بأن أرى" ، والتي نصت على )٣٦(الفقرة 
، )٤٫٣٢(قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي " إبداعاتھن  وإطالق قابلیة المعلمات لتطویر

قائدة  تتصف" والتي كان نصھا ) ٣٠(وھو یقابل التقدیر بدرجة  كبیرة جدًا، وجاءت الفقرة 
في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي " ت المعلما مع العمل مشكالت مواجھة عند المدرسة  باإلیجابیة

 تشعر" والتي كان نصھا ) ٣٣(، وھو یقابل التقدیر بدرجة كبیرة، في حین احتلت الفقرة )٤٫٢٨(
 شخصًا ھناك یكون أن دون التصرف لألفراد سلطة فیھ تترك الذي من النظام باالستیاء المعلمات

، وھو یقابل التقدیر بدرجة ضعیفة، وبلغ )١٫٩٥(المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي " یتولى القیادة 
  . وھو یقابل التقدیر بدرجة متوسطة) ٣٫٤٠(المتوسط الحسابي الكلي للمجال 

أن تبني قائدة المدرسة  على ھذا النمط من القیادة في التعامل المعلمات الباحثة وترى 
القیادة مظاھر الھزل واالعتماد علیھن في إنجاز األھداف وحل المشاكل، یصاحب ھذا النوع من 

والتسیب وانخفاض األداء، وقد یؤدى ترك القائدة لسلطة اتخاذ القرار للمرؤوسین ویصبح بحكم 
المستشار، إذ تكون القیادة في ھذا النمط عملیة شكلیة فقط، والقرارات دائما مؤجلھ، وال وجود 

  اجاتھم وإشباعھا،للتغذیة العكسیة، ولیس ھنالك محاوالت لتحفیز المرؤوسین أو إدراك ح

 ما مستوى األداء الوظیفي لمعلمات الطالبات الموھوبات في منطقة :نتائج السؤال الثاني 
 الریاض من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة ؟

 ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، لتقدیرات عنلإلجابة 
  .یوضح ذلك) ٧(ألداء الوظیفي، والجدول أفراد عینة الدراسة على عبارات مجال ا
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  )٧(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة لعبارات مجال األداء 

  )١٠٦= ن (الوظیفي 

رقم   الرتبة
المتوسط   الفقرات  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

درجة 
  التقدیر

 كبیرة جدًا 94 68. 4.70 .من جودتھ ابع القائدة عملي للتأكدتت ٣٩ ١

 التعلیمات المطلوبة حسب أعمالي أنجز ٤٠ ٢
 كبیرة جدًا 93.6 59. 4.68  .مني

 كبیرة جدًا 88.6 1.06 4.43 .للعمل قلیلة أدائي حول الشكاوى حجم ٤١ ٧

 إدخال التكنولوجیا؛ تعمل المدرسة على ٤٢ ٦
 كبیرة جدًا 89.2 77. 4.46  .للعملأدائي  طبیعة لتحسین

بالواجبات  للقیام الكافي الوقت یوجد ٤٣ ١٠
 كبیرة جدًا 87.2 84. 4.36 .مني المطلوبة

 دورات تدریبیة؛ عقد على تعمل المدرسة ٤٤ ١١
 كبیرة 71 1.28 3.55 .للعمل أدائھن في المعلمات مھارات لزیادة

في  اعملھ إنجاز القدرة على المعلمة تمتلك ٤٥ ٨
 كبیرة جدًا 88.2 88. 4.41 .لذلك المحدد الوقت

المدرسة  في العمل إجراءات تتسم ٤٦ ٩
 كبیرة جدًا 87.6 84. 4.38 .الروتین عن والبعد بالمرونة

 كبیرة جدًا 92.6 50. 4.63 .میسرة المعلمات والطلبات بین العالقة ٤٧ ٣

 من یزید مما متوفرة العمل أداء متطلبات ٤٨ ٥
 كبیرة جدًا 91.2 62. 4.56 .مني المطلوبة للواجبات أدائي فاعلیة

 الحلول ابتكار القدرة على المعلمة تمتلك ٤٩ ٤
 كبیرة جدًا 91.4 63. 4.57 .تعترضھا التي المشكالت لحل المناسبة؛

  كبیرة جدًا 87.6 58. 4.38  األداء الوظیفي ككل    

سابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة أن المتوسطات الح) ٧(یتضح من نتائج الجدول جدول 
، وأن جمیع فقرات ھذا )٤٫٧٠– ٣٫٥٥(على عبارات مجال األداء الوظیفي قد تراوحت بین 

تتابع القائدة " ، والتي نصت على )٣٩(المجال جاءت بین درجة كبیرة وكبیرة جدًا، وأن الفقرة 
، وھو یقابل التقدیر )٤٫٧٠(بي قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسا" .من جودتھ عملي للتأكد

 التعلیمات المطلوبة حسب أعمالي أنجز" والتي كان نصھا ) ٤٠( بدرجة كبیرة جدًا، وجاءت الفقرة
، وھو یقابل التقدیر بدرجة  كبیرة، في حین )٤٫٦٨(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي  " .مني

 مھارات لزیادة دورات تدریبیة؛ قدع على تعمل المدرسة" والتي كان نصھا ) ٤٤(احتلت الفقرة 
، وھو یقابل التقدیر بدرجة )٣٫٥٥(المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي  " .للعمل أدائھن في المعلمات

  . وھو یقابل التقدیر بدرجة كبیرة جدًا) ٤٫٣٨(كبیرة، وبلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجال 
في لمعلمات الطالبات الموھوبات  ویتضح من حالل نتائج الدراسة المتعلقة باألداء الوظی

جاء بدرجة كبیرة جدًا  وتعزو الباحثة السبب إلى أن قائدة المدرسة حریصة على إصدار التعلیمات، 
والتعمیمات اإلداریة للمعلمات في العمل على تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة في المدرسة، من 

التواجد في مكان العمل في الوقت   خاللاألداء الوظیفي الجید للمعلمات، منخالل الحرص على 
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المحدد، وااللتزام في العمل، والتعاون مع قائدة المدرسة، والتغلب على المشكالت التي تواجھھن، 
من المعلمات، معلمة إضافة إلى أن ھناك نماذج خاصة لتقییم األداء تعمل على رصد األداء لكل 

داء كل منھن، لیتسنى لھم اتخاذ القرارات المناسبة في حیث یرفع تقریرًا مفصًال لوزارة التعلیم عن أ
معالجة جوانب الضعف والقصور لدى المعلمات، ومن ثم وضع الخطط الالزمة للتغلب على 
جوانب الضعف، وتعزیز جوانب القوة من خالل عقد البرامج والورش التدریبیة، مما ینعكس 

  . اء بالعملیة التعلیمیةإیجابًا ذلك على تدریس الطالبات الموھوبات واالرتق

 ما العالقة بین األنماط القیادة السائدة لدى قائدات المدارس ومستوى :نتائج السؤال الثالث 
 من وجھة نظر أفراد عینة األداء لدى معلمات الطالبات الموھوبات في منطقة الریاض

 ؟الدراسة
ل ارتباط بیرسون تم عدد من األسالیب اإلحصائیة، منھا معامعن ھذا السؤال لإلجابة 

 واألداء الوظیفي، وتحلیل االنحدار المتعدد وقیم بیتا للكشف عن القیادیةالعالقة بین األنماط إلیجاد 
  .، یوضح نوع االرتباط ومستوى الداللة االحصائیة)٨(تلك العالقة، والجدول 

  )٨( الجدول 
األداء ائدات المدارس ومستوى معامل ارتباط بیرسون  إلیجاد العالقة بین األنماط القیادیة لدى ق

  )١٠٦=ن(الوظیفي لمعلمات الطالبات الموھوبات

 الوظیفي األداء  األنماط القیادیة

 (**)61. الدیمقراطي القیادي النمط

 (**)42.- التقلیدي القیادي النمط

 (**)42.- التسلطي القیادي النمط

 (**)27. "التساھلي" الترسلي القیادي

  )α≥ 0.05(ئیة عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصا **
الدیمقراطي لدى  القیادي إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بین النمط) ٨(یتبین من الجدول 

) ٠٫٦١(قائدات مدارس الموھوبات ومستوى األداء لدى المعلمات، حیث بلغ قیم معامل االرتباط 
، كما تبین النتائج أن ھناك )α ≥0.05(وھي قیمة مرتفعة وذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

ومستوى األداء حیث بلغ قیم معامل " التساھلي" الترسلي القیادي عالقة ارتباط موجبة بین النمط
، كما )α ≥0.05(، وھي قیمة منخفضة وذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة )٠٫٢٧(االرتباط 

 القیادي النمطالتقلیدي، و القیادي النمطأظھرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط سلبیة بین كل من 
داللة وھي ذات ) - ٠٫٤٢( ومستوى األداء للمعلمات، حیث بلغ قیم معامل االرتباط التسلطي،

  ).α ≥0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة 
التسلطي فھو إما ذو عالقة عكسیة على األداء، أي كلما زاد ممارسة ھذا  أما النمط القیادي

 . مستوى األداءالنمط كلما قل 
وبما أن النمط السائد في مدارس الطالبات الموھوبات ھو النمط الدیمقراطي بصفة أكبر 
فھذا یفسر حالة من الرضا لدى أفراد عینة الدراسة، وللتعرف على قدرة ھذه األنماط بالتنبؤ على 

  یوضح ذلك) ٩(األداء للمعلمات تم استخدام تحلیل االنحدار والجدول 
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  )٩(جدول 
  نتائج تحلیل االنحدار المتعدد للتعرف على مساھمة األنماط القیادیة بالتنبؤ باألداء

  )١٠٦=ن( لدى المعلمات 

R R Square F Sig. 

.648(a) .420 18.272 .000 

بین االنماط القیادیة لدى ) (Rیتضح من نتائج الجدول أعاله أن قیمة معامل االرتباط 
، أي أن ما )42.(. قد بلغ (R2)معامل التحدید أن قیمة و) 648.(بلغ القائدات واألداء لدى المعلمات 

 (F) من سبب األداء كان یعود إلى األنماط القیادیة، وتؤكد معنویة ھذا التأثیر قیمة 65%).(قیمتھ 
وھذا یشیر إلى صحة ومعنویة النموذج اإلحصائي ووجود أثر لألنماط ) 000.(بمستوى الداللة 

  دمھا القائدة على األداء التدریسي للمعلمةالقیادیة التي تستخ
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة من خالل أن قائدات المدارس یستخدمن أنواعًا مختلفة من 
األنماط القیادیة للتعامل مع المعلمات، مما یؤثر على أدائھن، والختبار األثر بصورة أدق لكل نمط 

ومستوى الداللة لكل نمط ) ت(راج قیمة بیتا وقیم من األنماط القیادیة لدى قائدات المدارس، تم استخ
  یوضح ذلك) ١٠(من األنماط القیادیة والجدول 

  )١٠(الجدول 
 )١٠٦=ن(ومستوى الداللة ) ت(نتائج قیم بیتا واإلحصائي 

 Beta t Sig  األنماط القیادیة

    الدیمقراطي القیادي

 304. 1.033- 109.- التقلیدي القیادي

 153. 1.439- 155.- التسلطي القیادي

 328. 983. 083. "التساھلي" الترسلي القیادي

الدیمقراطي قد بلغ  أن معامل بیتا لمجال النمط القیادي) ١٠٢(یتضح من خالل الجدول 
، مما یشیر إلى وجود أثر لنمط )000.(عند مستوى الداللة ) 5.100(بلغت ) ت(وأن قیمة ) 471.(

العالقة بین النمط أن درسة على األداء لمعلمات الطالبات الموھوبات، والقیادة الدیمقراطیة لقائدة الم
أنھ إذ تم استخدام النمط القیادي الدیمقراطي أي  عالقة طردیة داءألاالقیادي الدیمقراطي ومستوى 

  . مستوى األداء لدى المعلمات سیكون مرتفعافإن من قائدات المدارس 
ذا النمط من قبل قائدات المدارس تتیح للمعلمات ویمكن تفسیر ھذه النتیجة أن استخدام ھ

قدرًا كبیرا عن التعبیر عن آرائھن بما یخدم العملیة التعلیمیة، إضافة إلى تمكینھن في العملیة 
اإلداریة والتعلیمیة، من خالل المشاركة في صنع القرار واتخاذه، مما ینعكس إیجابا وبشكل مباشر 

النتائج وجود أثرا داًال وواضحًا للنمط القیادي أظھرت ل؛ لذلك األعمانجاز إعلى األداء و
  .الدیمقراطي على األداء

كما أظھرت نتائج الدراسة ضعف وجود أثر إیجابي ذو داللة إحصائیة لألنماط القیادیة 
، كما بلغت )1.033-(التقلیدي  القیادي للنمط) ت(األخرى على األداء الوظیفي، حیث بلغ  قیمة 

 الترسلي القیادي للنمط )ت(، بینما بلغت قیمة )1.439-(التسلطي  لقیاديا للنمط) ت(قیمة 
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وھي جمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا، مما یعني ضعف إسھامھا في األداء )  983." (التساھلي"
  .الوظیفي بشكل فعال

 ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : نتائج السؤال الرابع) = ٠٫٠٥ (
دیرات أفراد عینة الدراسة ألنماط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس الموھوبات وأثرھا بین تق

على األداء الوظیفي للمعلمات  من وجھة نظر معلمات الطالبات الموھوبات تعزى لمتغیرات 
  ؟العمر، المؤھل العلمي، الخبرة في التدریس 

  :النتائج المتعلقة بمتغیر الخبرة
ان ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد الدراسة نحو ما إذا كللتعرف على 

األنماط القیادة السائدة لدى قائدات المدارس للموھوبات  تبعًا لمتغیر الخبرة، قامت الباحثة باستخدام 
  یوضح ذلك) ١١(للعینات المستقلة، والجدول ) T(اختبار 

  )١١(جدول 
لفروق بین متوسطي آراء عینة الدراسة على ألنماط القیادة   للعینات المستقلة  لTنتائج اختبار 

  )١٠٦=ن(السائدة  تبعًا لمتغیر الخبرة 

المتوسط   العدد  الخبرة  المحور
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

الداللة 
  اإلحصائیة

 القیادي النمط 42. 4.63 31 سنوات 5 من أقل
 74. 4.36 75  فأكثر سنوات 5  الدیمقراطي

1.885 .062 

 القیادي النمط 87. 2.42 31 سنوات 5 من أقل
 74. 2.26 75  فأكثر سنوات 5  التقلیدي

.960 .339 

 القیادي النمط 84. 2.26 31 سنوات 5 من أقل
 67. 2.54 75 فأكثر سنوات 5  التسلطي

-1.830 .070 

 القیادي النمط 46. 3.49 31 سنوات 5 من أقل
 الترسلي

 41. 3.36 75 فأكثر سنوات 5  "التساھلي"
1.415 .160 

 القیادیة  األنماط 46. 3.20 31 سنوات 5 من أقل
 28. 3.13 75 فأكثر سنوات 5  ككل

.941  .349  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ١١(یتضح من خالل الجدول 
)α≥ 0.05 (ط القیادة السائدة لدى قائدات مدارس الموھوبات بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لألنما

إلى أن وجھات نظر المعلمات متقاربة ومتشابھة، وذلك الباحثة تبعًا لمتغیر الخبرة، وتعزو 
لوجودھم في بیئة تعلیمیة واحدة، ویخضعون جمیعن لدورات تدریبیة، كما أن معظم المعلمات 

  .یس الطالبات بالقطاعات التعلیمیة المختلفةیمتلكن خبرات تعلیمیة نمت من خالل عملھم في تدر
التي ) م٢٠١٦باشیوة وباشیوه، (ودراسة ) ٢٠١٢الدوسري، (واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة 

توصلت نتائجھا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لألنماط القیادیة تعزى لمتغیر سنوات 
  .الخبرة
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  : النتائج المتعلقة بمتغیر المؤھل العلمي
ما إذا كان ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد الدراسة نحو األنماط لتعرف 

للعینات المستقلة، والجدول ) T(القیادة السائدة لدى قائدات المدارس، قامت الباحثة باستخدام اختبار 
  .یوضح ذلك) ١٢(

  )١٢( جدول 
ي آراء عینة الدراسة على األنماط القیادة   للعینات المستقلة  للفروق بین متوسطTنتائج اختبار 

  )١٠٦=ن(السائدة تبعًا لمتغیر المؤھل العلمي

المتوسط   العدد  المؤھل العلمي  األنماط القیادیة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

الداللة 
  اإلحصائیة

 الدیمقراطي القیادي 64. 4.46 79 فأقل بكالوریوس
 78. 4.40 27 ماجستیر فأكثر 

.410 .68 

 التقلیدي القیادي 71. 2.25 79 فأقل بكالوریوس
 95. 2.50 27 ماجستیر فأكثر 

-
1.435 .15 

 التسلطي القیادي 72. 2.46 79 فأقل بكالوریوس
 76. 2.45 27 ماجستیر فأكثر 

.047 .96 

 44. 3.41 79 فأقل بكالوریوس
 "التساھلي" الترسلي القیادي

 41. 3.38 27 فأكثرماجستیر 
.245 .81 

 ككل القیادیة  األنماط 29. 3.14 79 فأقل بكالوریوس
 46. 3.18 27 ماجستیر فأكثر 

-.507 .61 

  )α≥ 0.05(فروق دالة عند مستوى داللة *  
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ١٢( یتضح من خالل الجدول

)α≥ 0.05  (اد عینة الدراسة لألنماط القیادة السائدة لدى قائدات المدارس تبعًا بین تقدیرات أفر
لمتغیر المؤھل العلمي، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جمیع أفراد عینة الدراسة لھن وجھة نظر 
متطابقة وقریبة عن األنماط التي تقوم بھا قائدات المدارس، إلضافة إلى أن البیئة التعلیمیة متشابھة، 

  .قائدات المدارس في توفیر مناخ تعلیمي مناسب وجید ینعكس على أداء المعلماتكما أن حرص 
التي توصلت نتائجھا إلى عدم ) م٢٠١٦باشیوة وباشیوه، ( واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة 

  .وجود فروق ذات داللة إحصائیة لألنماط القیادیة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي
  :توصیات الدراسة

  :راسة توصي الباحثة بما یليفي ضوء نتائج الد

  تعزیز ممارسة النمط القیادي الدیمقراطي في مدارس الطالبات الموھوبات من خالل  رفع
 . الروح المعنویة لدى المعلمات ومشاركتھن في بعض األمور القیادیة بالمدرسة

  داء المعلمات  مما یشكل أثرًا سلبیًا على أالتقلیدي القیاديتجنب قائدات المدارس بممارسة النمط
  .من خالل تدریبھن على األنماط القیادیة األخرى
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  مما یحد من رفع الروح المعنویة لدى التسلطي  القیاديتجنب قائدات المدارس بممارسة النمط
المعلمات ویؤثر سلبیًا على أدائھن ومستوى اإلنجاز عن طریق عقد الدورات التدریبیة التي 

   .تسھم في ذلك

 ات تسودھا الدیمقراطیة بین كل من قائدات المدارس والمعلمات العامالت  ضرورة بناء عالق
  .في مدارس الموھوبات مما یؤدي إلى تحقیق األھداف التربویة المنشودة

 تحفیز قائدات المدارس على تطبیق األنماط القیادیة اإلیجابیة وتشجیعھن على ممارستھا. 

 ش بھدف إثراء مستوى معرفة قائدات المدارس دعوة وزارة التعلیم بعقد دورات تدریبیة والور
  .باألنماط القیادیة وأثرھا على األداء واإلنجاز في العمل

  :مقترحات الدراسة

 تصور مقترح لتفعیل بعض األنماط القیادیة اإلیجابیة لدى قائدات المدارس بالتعلیم الثانوي.  

 نویة والمعلمینمتطلبات القیادة اإلبداعیة من وجھة نظر قائدات المدارس الثا.  
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  المراجع
  مكتبة المجتمع العربي للنشر: اإلدارة التعلیمیة، عمان) م٢٠٠٥(أسعد، ولید أحمد.  

  األنماط القیادیة السائدة لدى رؤساء األقسام في كلیات )  ٢٠١٣(إسلیم، فادي سامي راشد
 فیھا، رسالة ماجستیر، كلیة المجتمع بمحافظات غزة وعالقتھا بالرضا الوظیفي للعاملین

 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

  دور القیادات اإلداریة في التطویر والتنمیة اإلداریة، المؤتمر ). ٢٠٠٣(األغا، وفیق حلمي
السنوي العام الرابع في اإلدارة القیادة اإلبداعیة لتطویر وتنمیة المؤسسات في الوطن 

 ).تشرین أول( أكتوبر ١٦ - ١٣یة السوریة الجمھوریة العرب–العربي، دمشق 

 االتجاھات نحو المھنة وعالقتھا باألداء الوظیفي لدى ). "ھـ١٤١٦. (باجابر، عادل
األخصائیین االجتماعیین واألخصائیات االجتماعیات العاملین بالمستشفیات الحكومیة 

 .مةرسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة المكر"المركزیة بالمنطقة الغربیة 

 األنماط القیادیة السائدة في جامعة محمد ) ٢٠١٦ ( باشیوه، لحسن عبداهللا وباشیوة، حسین
المجلة لمین دباغین بمدینة سطیف الجزائریة حسب وجھة نظر أعضاء ھیئتھا التدریسیة، 

 .١٣٤-١٠٩، )٢٦(، ٦،  الیمن- العربیة لضمان الجودة فى التعلیم الجامعي 

 ورقة مقدمة في ورشة ). ٢٠٠٩. (التحدیات التي تواجھ مساھمة المرأة في التنمیة الشاملة
 – یولیو ٨ - ٦دمشق " ت التنافسیة للمرأة العربیةتنمیة المھارات المھنیة والقدرا" عمل 
 .تموز

  العالقة بین األنماط القیادیة التي یمارسـھا مـدیرو المـدارس ) ٢٠٠٦(الحراحشة، محمد
ومستوى االلتزام التنظیمي للمعلمین في مدارس مدیریة التربیة والتعلیم في محافظة الطفیلة، 

  . ٤١-١٤، ١، )٧(مجلة العلوم التربویة والنفسیة، م
  دار : اإلدارة التربویة، عمان) م٢٠١٠(حسان، حسن محمد ومحمد حسنین، العجمي

  .  للنشر والتوزیع السیرة

 درجة ممارسة مدیر المدرسة بصفتھ مشرًفا مقیًما في التنمیة المھنیة ). ٢٠١٤. (حمد، إلھام
رسالة (ن فیھا للمعلمین في المدارس الخاصة في الضفة الغربیة من وجھات نظر المعلمی

  .جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین). ماجستیر غیر منشورة

 األسس النظریة : تكنولوجیا األداء البشري في المنظمات). ٢٠٠٣. (درة، عبد الباري
 .وداللتھا في البیئة العربیة المعاصرة، عمان، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة

  ط السلوك اإلداري لدى مدیري عموم ومدیري ، أنما )٢٠٠٣(الدعیس، محمد ناجي
اإلدارات ورؤساء األقسام في جامعة صنعاء في الجمھوریة الیمنیة وعالقتھ برضا موظفي 

  .الجامعة عن العمل، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة، عمان، األردن
  بن عبد األنماط القیادیة لدى رئیسات األقسام في جامعة سلمان ، )٢٠١٢(الدوسري، مھا

العزیز بالخرج كما تراھا عضوات التدریس، رسالة ماجستیر، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 .اإلسالمیة

  السلوك اإلنساني في المنظمات فھم وإدارة الجانب اإلنساني ) م٢٠٠٢(سلطان، محمد سعید
 .دار الجامعة الجدیدة للنشر: للعمل، اإلسكندریة
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 المتفوقین والموھوبین والمبدعین، مكتبة النھضة رعایة ). ٢٠٠٢. (شقیر، زینب محمود
 . ، القاھرة٣المصریة، ط 

 تنمیة التفكیر اإلبداعي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان ). ٢٠٠١. (الطیطي، محمد حمد
  .األردن

 تربیة الموھوبین والمتفوقین، دار الصفاء للطباعة والنشر ). ٢٠٠٠. (عبید، ماجدة السید
 .  األردنوالتوزیع، عمان،

  ،منظور كلي مقارن، معھـد : السلوك اإلنساني والتنظیمي،  )١٩٩٤(العدیلي، ناصر محمد
  .اإلدارة العامة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

  أنماط القیادة التربویة السائدة لدى رؤساء األقسام األكادیمیة في )٢٠١٤(عربیات، بشیر ،
على األداء الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس، مجلة الجامعة جامعة البلقاء التطبیقیة، وأثرھا 

 . ٧٣٦– ٧٠٥،  )٢(، ٢٠اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، 
 مدخل إلى اإلدارة التربویة )١٩٩٦(لعرفي، عبد اهللا بالقاسم وعبد المھدي، عباس ا ، .

 .منشورات جامعة قارینوس، لیبیا :بنغازي
 األنماط القیادیة السائدة لدى عمیدات جامعة األمیرة )٢٠١٥(، محمد بنت عطیف، بدریة 

 الموظفات نورة بنت عبد الرحمن بالریاض وعالقتھا بمستویات التمكین من وجھة نظر
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، اإلداریات بالجامعة

  الریاض
 دراسات في التربیة والثقافة، الجامعة بین الرسالة والمؤسسة، الدار ) ١٩٩٦(مار، حامد ع

  .العربیة للكتاب، القاھرة
 ي المدارس بمكة المكرمة في تنمیة الدور القیادي لمدیر). ٢٠١٣. (العنتر، یاسر سلیمان

جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة ). رسالة ماجستیر غیر منشورة(المعلمین مھنیا 
  .العربیة السعودیة

 القیادة والدافعیة في اإلدارة التربویة، األردن، عمان، دار حامد ). ٢٠٠٦. (عیاصرة، علي
 .للنشر

 لموھوبین والمبدعین، المكتبة الجامعیة، رعایة ا). ٢٠٠٠. (القذافي، رمضان محمد
 .اإلسكندریة

 معوقات االتصال اإلداري انعكاساتھا على األداء الوظیفي). "ھـ١٤١٧. (الماضي، مساعد :
" دراسة تحلیلیة مطبقة على المستویات اإلداریة الوسطى والتنفیذیة بإمارة منطقة الریاض

 . الریاضرسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة،

  اإلدارة التعلیمیة  أصولھا وتطبیقاتھا، عالـم لكتب، القاھرة) ٢٠٠٥(مرسي، محمد منیر.  
  النمط القیادي السائد لدى رئاسة جامعة األقصى كما یراه العاملون ) ٢٠٠٧(المصري، رفیق

  .٦٦١-٦٢٣، ١،)٥(في الجامعة، مجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسلة الدراسات اإلنسانیة، 
 دلیل اإلدارة الذكیة لتنمیة الموارد البشریة في المنظمات ). ٢٠٠٧. (بي، عبد الحمیدالمغر

 .المعاصرة، عمان، دار الفكر للنشر والتوزیع
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