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٢٧٦

  :الملخص
  درجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة من وجھة نظر معلمات المرحلة الثانویة 

  في محافظة الطائف
ة نظر         ن وجھ ة م ات القیادی ة للكفای ھدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة القیادة التربوی

ن      . معلمات المرحلة الثانویة في محافظة الطائف        ت م تبانة تكون م تطویر اس رة، توزعت   ) ٥٠(ت فق
ات         : وھي : على أربعة مجاالت    ة، والكفای ات اإلداری ة، والكفای ات االجتماعی ة، والكفای ات الفنی الكفای

ى إن درجة      ) ٣١٤(تم اختیار عینة عشوائیة مكونة من       . المعرفیة ائج الدراسة إل معلمة، توصلت نت
ات ا   ة للكفای ادة التربوی ة القی ات     ممارس ال الكفای ل مج ث احت ة؛ حی ة عالی اءت بدرج ة ج لقیادی

ال      اء مج ا ج ة، بینم ة الثانی ي المرتب ة ف ات المعرفی ال الكفای اء مج ى، وج ة األول ة المرتب االجتماعی
ر        . الكفایات الفنیة في المرتبة األخیرة    ة إحصائیًا تعزى لمتغی روق دال دم وجود ف كما بینت النتائج ع

دیرات ذوي           التخصص، وجود فروق دالة إ     صالح تق ك ل ر المؤھل العلمي، وذل حصائیًا تعزى لمتغی
ا  (المؤھل العلمي    رة،       )دراسات علی دد سنوات الخب ر ع زى لمتغی ة إحصائیًا تع روق دال ود ف ، ووج

  ).سنوات 10  سنوات، وأكثر من 5-10 من(وذلك لصالح تقدیرات ذوي عدد سنوات الخبرة 
ممارسة، الكفایات القیادیة، معلمات المرحلة الثانویة، محافظة القیادة التربویة، : الكلمات المفتاحیة

   الطائف
Abstract 

Degree of the Educational Leaderships Applying the Leadership 
Competences from the Secondary Stage Female Teachers  Point View 

at Al-Ta'ef District 
  The study aimed at investigating the degree of the educational 
leaderships applying the leadership competences from the secondary stage 
female teachers  point view at Al-Ta'ef district. To achieve the study 
objective, the researcher applied a developed questionnaire consisted of 
(50) items covering (4) domains; the technical domain, the social 
competences, the administrative competences and the knowledge 
competences. The study sample consisted of (314) female teachers were 
chosen randomly.  The study results revealed that the level of applying the 
leadership competences by the educational leaderships was high. the social 
competences ranked firstly, the knowledge competences ranked secondly, 
while the technical competences ranked finally. The results revealed also 
there aren't any statistically significant differences due to the specialization 
variable. There are statistically significant differences due to the academic 
qualification variable, in favor of (high studies). Also there are statistically 
significant differences due to the experience variable in favor of (from 5-10 
years and more than 10 years).  
Key words: Educational Leadership, Applying, Leadership Competences, 

The Secondary Stage Female Teachers,  Al-Ta'ef District 
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٢٧٧

:مقدمة  
ؤسسات التربویة، وعلى ھذا ُیعتبر العنصر البشري العنصر األھم والمكون األساسي للم

وتسعى المؤسسات التربویة على تبني ، العنصر تعتمد المؤسسات في تطورھا وتمیزھا ونجاحھا
أفضل األسالیب القیادیة وتطبیقھا إلى االرتقاء باإلنسان كونھ ثروة حقیقة قادرة على تطویر 

  . المؤسسة وإنمائھا وإنجاز نشاطاتھا لتحقیق أھدافھا
رة معقدة؛ فمعظم سمات الفرد الشخصیة تمیزه في عالقاتھ المتبادلة مع غیره القیادة ظاھو

ومدى استخدامھ للعملیات التنظیمیة، وبراعتھ في معالجة األمور السیاسیة للتعامل مع الجماعات 
وتعتبر الكفایات  ).Stephen, 2017(التابعة، كل ذلك یدخل بدرجات متفاوتة في كل أدوار القیادة 

كخلیط من الكفایات المتعددة في النظریة ) الفنیة، واإلداریة، والمعرفیة، واالجتماعیة(القیادیة 
ونظریة العالقات المتبادلة ونظریة المركز والنظریة االجتماعیة، ومھما كانت الكفایات ، الشخصیة 

تشكیل بیئة القیادیة التي یمتلكھا القائد، فإنھا تؤثر على عناصر العملیة القیادیة مثل تأثیرھا في 
العمل، ووضع االستراتیجیات، وتخصیص الموارد، وتنمیة العاملین، وبناء التنظیم، ومتابعة 

  ).٥٥٠م، ٢٠١٣العازمي، (العملیات 
تعتبر الكفایات القیادیة محور اھتمام اإلدارة في جمیع مستویاتھا لما تقوم بھ من حث األفراد و

ة عالیة، وبما یقوم بھ القائد من عملیات وصنع األھداف على تحقیق األھداف المنشودة بكفاءة وفاعلی
فھو یمثل حجر األساسي في حیاة المجتمعات والمنظمات ونجاحھا واستمرارھا، وھنا یبرز دور 
القائد ومكانتھ المؤثرة في المؤسسة في صانعة القرار السلیم الذي یحقق األھداف الموضوعة على 

ح المؤسسة بدرجة كبیرة على الكفایات القیادیة التي یمتلكھا ویعتمد نجا، المدى القریب والبعید 
  ).١١٠- ١٠٩م، ٢٠١٥مفتاح، (القائد 

وینظر للكفایات القیادیة الفاعلة على انھا عصب المؤسسات في ظل مجتمع منظمي یتسم 
ا إال بنقص الكفاءات القیادیة؛ فاغلبیة المسئولیات والمھام الملقاة على عاتق القائد ال یتحمل أعباؤھ

، حیث أنھ من الموضوعات البینیة التي كفایات القیادیة االھتمام الكبیرالقلة ، ومن ھنا  تنال دراسة ال
تتداخل حولھا االھتمامات العلمیة، فتحظى باھتمام علماء االجتماع واإلدارة، حیث تتعلق بالتأثیر 

ھمیتھا من كونھا أوتظھر في األفراد والجماعات، وكفاءة إنجاز األعمال، وتطویر المؤسسات، 
قادرة على االستغالل الفعال لموارد المؤسسة، وتاثیرھا االیجابي على مستویات األداء الوظیفي 

  ).٨٦م، ٢٠١١العزب، (للعاملین 
  

مدى فھم القائد لمھامھ وقدرتھ على : "الكفایات القیادیة بأنھا) ٢١م، ٢٠٠٦(وعّرف أبو عابد 
لیمیة توزیعًا عادًال، ووضع معدالت ومقاییس لألداء وتحقیق توزیع العمل داخل المؤسسة التع

التنسیق بین النشاطات والوحدات المختلفة، وإعداد الكفاءات البشریة وتطویرھا، وتبسیط 
  .اإلجراءات والقیام بعملیة الرقابة للتحقق من إنجاز األعمال على أفضل وجھ

 في أداء المدیر لتأدیة عملھ وفقًا أعلى مستوى: "على أنھا) ١١م، ٢٠٠٩(وعرفھا باموجول 
للوظائف اإلداریة الھامة كالتخطیط والتنظیم واالتصال والتوجیھ واتخاذ القرار والتعامل مع 

ممارسات سلوكیة وقابلیات : "الكفایات القیادیة بأنھا) ١٦، ٢٠٠١(وعّرفھا مرسي . االجتماعات
زمة للتعامل مع كافة المواقف وقدرات متخصصة تتضمن الطرق واإلجراءات والتقنیات الال

الذاتیة، (واألعمال اإلداریة التي یواجھھا القائد التربوي بكفاءة وفاعلیة عالیة وتتضمن مجاالت 
  ). الفنیة، اإلنسانیة، الذھنیة

وتعرفھا الباحثة على أنھا القدرات التربویة التي یتمتع بھا القادة التربویین من أجل تسییر 
طلوبة منھم في المدارس، والتي یساھمون بشكل كبیر في تحقیق أھداف األعمال والمھام الم
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٢٧٨

المؤسسة التربویة وتحقیق مخرجات تعلیمیة تتمثل في إحداث الموائمة بین اإلدارة المدرسیة والبیئة 
  .الخارجیة والداخلیة المحیطة بأفراد اإلدارة

دة التربویین ھي تلك التي تحدد وعلیھ ترى الباحثة أن أكثر الكفایات القیادیة المتبعة من القا
نتائجھم مع المعلمین والطلبة داخل المؤسسة التربویة بشكل كبیر، فتلك الكفایات القیادیة لدیھم تحدد 
التوجھ فیھا، وتحدد الفاعلیة التي تضمن لھم تحقیق األھداف التربویة والمھنیة بشكل مناسب، االمر 

 . سین العملیة التعلیمیة بشكل ایجابيالذي یسھم في قدرة مشاركة العاملین في تح
وعلى الرغم من أن قائد المدرسة المسئول األول في مؤسستھ، و على إدارتھ یعول الشيء 
الكثیر في تحقیق األھداف التربویة والتعلیمیة بمستوى رفیع ویعود ذلك إلى أن التصور الذي یطلب 

عن الواقع، ویتم من خاللھ استشراف المستقبل منھ ومن شركائھ في العملیة التعلیمیة؛ إنما ھو تعبیر 
اذ انھ ال  یصف اتجاه المدرسة وھدفھا المستقبلي فحسب؛ بل یضع وسائل ). ٤٦م، ٢٠٠١مرسي، (

تحقیق ذلك،  فأھم ما یمیز قائد المدرسة الناجح عن غیره ھو قدرتھ على اتخاذ القرارات اإلداریة 
  . لمختلفة التي یقوم بھا ما ھي إال نتاج سلسلة من القراراتالفعالة في أوقاتھا، فالعملیات اإلداریة ا

والھمیة الدور الذي یقوم بھ قائد المدرسة جعل من الصعب إدارة المدرسة من قبل شخص 
واحد فكان ال بد من تعاون القادة مع مرؤوسیھم، وإشراكھم في القرارات، والمھام، وإشراكھم في 

  )٣٢ م،٢٠٠٩قنادیلي، (اإلدارة المدرسیة 
جراء المزید من التحلیل للممارسات القیادیة لدى القائدات إھمیة أوترى الباحثة مدى 

، وتحسین العالقات المھنیة بین ة ملحة لتحسین الكفایات القیادیةالتربویات واعتبارھا ضرور
  .القائدات التربویات والمعلمات، وھذا ما تتطلع الدراسة إلى بحثھ

  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا
تعتبر الكفایات القیادیة أحد المحددات في عملیة أداء القادة التربویین، حیث أن الغالبیة 
یوظفون عددًا محدودًا منھا وال تنعكس على نتائج األداء وظیفي للموظفین، عند مالحظة مؤشرات 

سي في األداء القیاسیة داخل المدارس، ، ومما یزید المشكلة ھو أن  تلك الكفایات تدخل كمحدد أسا
مستوى وقوة مشاركة العاملین في عملیة صنع القرارات اإلداریة داخل المدرسة وخارجھا، فكلما 

  . كانت الكفایات القیادیة المتبعة إیجابیة كلما زادت قوة مشاركة العاملین في عملیة صنع القرار
، ا اإلدارة  فالمشاركة اإلداریة والمعرفیة واالجتماعیة تعد من أھم األسس التي تقوم علیھ

ومع تطور مفاھیم اإلدارة المدرسیة، وتعقد عملیاتھا، وتفرع جوانبھا وأطرافھا، یتحتم على قائد 
المدرسة أن ُیحّسن من مھاراتھ القیادیة لیتمكن من تحسین العملیة التعلیمیة، وتحسین العالقات 

  . المھنیة بین الكادر التعلیمي واإلداري في المدرسة
  :أسئلة الدراسة

  :سئلة التالیة جابة عن األحاول ھذه الدراسة اإلت
ما درجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة من وجھة نظر معلمات المرحلة الثانویة في  .١

  محافظة الطائف؟
بین تقدیرات أفراد العینة ) ٠٫٠٥=α(ھل ھناك فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة  .٢

تربویة للكفایات القیادیة تعزى لمتغیرات التخصص والمؤھل العلمي، لدرجة ممارسة القیادة ال
 وعدد سنوات الخبرة التدریسیة؟
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٢٧٩

 :أھداف الدراسة
  :ھدفت ھذه الدراسة إلى

التعرف إلى واقع ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة في مدارس المرحلة الثانویة بمحافظة  .١
 .الطائف

ن تقدیرات أفراد العینة لدرجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات التعرف إلى طبیعة الفروق بی .٢
 .القیادیة حسب متغیرات التخصص والمؤھل العلمي، وعدد سنوات الخبرة التدریسیة

 :أھمیة الدراسة    
 :تنبع أھمیة الدراسة من

  :األھمیة النظریة  - أ
ة القائدات تنبثق أھمیة الدراسة من أھمیة موضوعھا والمرتبط بمعرفة مدى ممارس

التربویات للكفایات القیادیة داخل مدارس المرحلة الثانویة بمحافظة الطائف من وجھة نظر 
فوجود بعض . المعلمات؛ حیث أن لتلك الكفایات أثر بالغ في العملیة التربویة وتحقیق أھداف التعلیم

 القیادیة السلبیة یقلل المعوقات اإلداریة التي تواجھ القائدات التربویات بسبب توظیفھن الممارسات
من قدرتھن على إدارة المؤسسة التربویة بشكل فاعل االمر الذي ینعكس سلبا على العالقة المھنیة 

وتامل الباحثة أن تسھم ھذه الدراسة كمرجع للباحثین في مجال علوم اإلدارة . لدى المعلمات
ه الدراسة في إثراء المكتبة التربویة وخصوصا في مجال الكفایات القیادیة، وتاّمل أن تسھم ھذ

 .العربیة بصفة عامة ودراسات علوم اإلدارة التربویة بصفة خاصة فیما یتعلق بالكفایات القیادیة
 :األھمیة التطبیقیة  - ب

تامل الباحثة ان تفید نتائج ھذه الدراسة القائمین على السیاسة التربویة في مدارس 
دي وذلك من خالل تصمیم برامج تربویة تعزز من المرحلة الثانویة لتعزیز وتحسین األداء القیا

كفاءتھم القیادیة، وترى الباحثة  أن نتائج ھذه الدراسة  ستسھم ایجابیا في استفادة القیادات التربویة 
. في كیفیة تعزیز العالقات المھنیة بین القادة التربویین والمعلمین في مدارس المرحلة الثانویة

سھم في تعزیز المھارات القیادیة لدیھم لما لھ وقع إیجابي على سیر وكذلك استفادة المعلمین أنف
 .العملیة التعلیمیة داخل المدرسة

:التعریفات اإلجرائیة واالصطالحیة   
  :ھناك مجموعة من المفاھیم التي شعرت الباحثة ضرورة تعریفھا اصطالحیا ةاجرائیا            

 :الكفایات القیادیة  -١
 اآلخرین في للتأثیر القائد التي یمارسھا السلوكات“بأنھا  )١٤م، ٢٠٠٦(      عرفھا الحراحشة 

مجموعة الممارسات اإلداریة التي : "ھي) ٤٨٧م، ٢٠١٥(، وعرفھا المشرفي "سلوكھم وتوجیھ
  .یمارسھا القائد، ویتبعھا داخل مدرستھ وخارجھا

فیة واالجتماعیة التي الممارسات والسلوكیات اإلداریة والفنیة والمعر:      وتعرفھا الباحثة إجرائیًا
یغلب على قائدات المدارس الثانویة القیام بھا داخل المدرسة وخارجھا، والتي تم قیاسھا من خالل 

  .استجابات أفراد العینة على فقرات ومجاالت االستبانة المعدة لذلك
ویعبر  ).م٢٠١٢((قیام القیادات التربویة بالمھام االداریة والفنیة في المدرسة النوح : الممارسة -٢

  .اسة على فقرات ومجاالت االستبانةعنھ بھذه الدراسة باستجابات عینة الدر
وھي مدیري المدارس الذین یتولون ادارة  المدارس في المملكة العربیة : القیادة التربویة -٣

 .السعودیة 
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  :حدود الدراسة
 :اقتصرت ھذه الدراسة على المحددات اآلتیة              
ع الدراسة على تناول ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة ركز موضو: الحدود الموضوعیة .١

 .من وجھة نظر معلمات المرحلة الثانویة
 .تم تطبیق الدراسة على مدارس المرحلة الثانویة في محافظة الطائف: الحدود المكانیة .٢
 .م٢٠١٨ /٢٠١٧تم تطبیق الدراسة خالل الفصل الثاني للعام الدراسي : الحدود الزمانیة .٣

  :الدراسات السابقة
األنماط القیادیة لدى القیادات اإلداریة بوزارة "دراسة بعنوان ) م٢٠١٦(    أجرى السرحي   

والتي ھدفت " التربیة والتعلیم وعالقتھا بالكفایات القیادیة بمحافظات غزة من وجھة نظر العاملین
 التربیة والتعلیم وعالقتھا بالكفایات الى التعرف على األنماط القیادیة لدى القیادات اإلداریة بوزارة

وقد استخدم . موظف) ٢٤٠(اذ تكونت العینة من .القیادیة بمحافظات غزة من وجھة نظر العاملین
وقد توصلت الدراسة أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة على فقرات األنماط . االستبانة لجمع المعلومات

بدرجة كبیرة، والنمط األوتوقراطي بدرجة القیادیة بشكل عام حیث توافر النمط الدیمقراطي 
متوسطة، والنمط التساھلي بدرجة متوسطة، وأن درجة ممارسة القیادات اإلداریة للكفایات القیادیة 
بدرجة كبیرة، واشارت الدراسة الى ان ھناك فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات تقدیر 

یة لدى القیادات اإلداریة تعزى لمتغیر المؤھل أفراد عینة الدراسة حول ممارسة الكفایات القیاد
 ).ماجستیر فأعلى(العلمي لصالح حملة المؤھل العلمي 

الكفایات القیادیة السائدة في جامعة محمد لمین دباغین "بعنوان ) م٢٠١٦(وفي دراسة باشیوة       
لى طبیعة ،اذ ھدفت التعرف إ"بمدینة سطیف الجزائریة حسب وجھة نظر أعضاء ھیئتھا التدریسیة

الكفایات القیادیة السائدة لدى رئاسة جامعة محمد لمین دباغین، كما یراھا أعضاء ھیئة التدریس في 
الجامعة، ومعرفة إذا ما كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في رؤیة أعضاء ھیئة التدریس في 

وات الخبرة الجنس والتخصص والمسمى الوظیفي وسن(الجامعة لتلك الكفایات تعزى لمتغیرات 
عضو ھیئة ) ١٢٥(تكونت عینة الدراسة من ). العملیة والمؤھل العلمي والخبرة في العمل اإلداري

ومن اھم ما توصلت الیھ الدراسة أن الكفایات القیادیة . تم إعداد استبانة لجمع المعلومات. تدریس
ؤیة أعضاء ھیئة السائدة ھي الكفایات اإلداریة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ر

  .التدریس في الجامعة لطبیعة الكفایات القیادیة السائدة في متغیرات الدراسة
بدراسة ھدفت التعرف إلى الكفایات القیادیة السائدة ) م٢٠١٤(جرى الجمل أومن جانبھ 

عي لدى المسئولین في مدیریات التربیة والتعلیم في محافظة الخلیل، وأثرھا على تنمیة التفكیر اإلبدا
مرؤوس في مدیریات التربیة والتعلیم في ) ٣١٨(تكونت عینة الدراسة من . لدى المرؤوسین
ھذا . وقد استخدم استبانة لقیاس الكفایات القیادیة وأخرى لقیاس التفكیر اإلبداعي.محافظة الخلیل

التعلیم في وتوصلت الدراسة إلى أن الكفایات القیادیة السائدة لدى المسئولین في مدیریات التربیة و
الكفایات االجتماعیة والكفایات اإلداریة، وأخیرًا الكفایات : محافظة الخلیل كانت على الترتیب

الفنیة، كما أن درجة التفكیر اإلبداعي لدى المرؤوسین العاملین في مدیریات التربیة والتعلیم في 
 .محافظة الخلیل كانت متوسطة

دراسة ھدفت الدراسة التعرف إلى القیادة  فقد اجرى (Georgiou, 2012)ما جورجیو أ
التربویة الموزعة في التعلیم الثانوي في قبرص من حیث تصورات المعلمین لتطویر فاعلیة 

تكونت عینة الدراسة من صالة واحدة لأللعاب الریاضیة وصالة واحدة . المدارس واالرتقاء بھا
واشارت . س الكمي للقیادة التربویة الموزعةاستخدم الباحث المقیا. أیضًا لالحتفاالت في بلدة بافوس

الدراسة إلى أبعاد القیادة التربویة الموزعة الممارسة في المدارس العامة في وزارة التربیة التعلیم 
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بد من القیام بإصالح تربوي أو إعداد برنامج لتحسین نھ الألى إافة القبرصیة، وتوصلت والثق
  .یبیة لتحسین النمو المھني االیجابي للمعلمینالتوجیھ التربوي أو تقدیم برامج تدر

التي ھدفت التعرف إلى الكفایات القیادیة لمدیري المدارس ) م٢٠١٢(وفي دراسة النوح  
ومن . فقداعتمدت االستبانة في جمع المعلومات. األكثر شیوعًا كما یراھا مدیرو المدارس ومعلموھا

ون أن مدیري المدارس المتوسطة والثانویة یمارسون النتائج التي توصلت الیھا إلى أن المعلمین یر
ن أنھم یمارسونھا بدرجة عالیة، الكفایات القیادیة اإلداریة بدرجة متوسطة، بینما یرى المدیری

على ممارسة مدیري المدارس ) المدیرون، المعلمون(ھناك موافقة بین أفراد عینة الدراسة و
لفنیة بدرجة ضعیفة،واشارت ایضا الى ان ھناك موافقة بین المتوسطة والثانویة للكفایات القیادیة ا

على ممارسة مدیري المدارس المتوسطة والثانویة ) المدیرون والمعلمون(أفراد عینة الدراسة 
  .للكفایات القیادیة المعرفیة بدرجة ضعیفة جدًا

التي ھدفت الى التعرف على الكفایات القیادیة لدى ) م٢٠١١(وفي دراسة العجمي   
دیري المدارس المتوسطة وعالقتھا بتفویض السلطة للمعلمین في دولة الكویت من وجھة نظر م

معلمة من معلمي المدارس ) ٤١١(معلمًا و) ٣٥٣(حیث تكونت عینة الدراسة من . المعلمین
وتوصلت الدراسة إلى أن الكفایات . واستخدمت االستبانة لجمع المعلومات. المتوسطة بالكویت

كما أن درجة ممارسة مدیري . ائدة بین مدیري المدارس ھي الكفایات االجتماعیةالقیادیة الس
المدارس المتوسطة للكفایات القیادیة في دولة الكویت من وجھة نظر المعلمین كان مرتفعًا، كما أن 
ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الكفایات القیادیة من وجھة نظر المعلمین تعزى 

  . ولصالح المعلمین الذكورلجنسھم،
فھم مدیري المدارس في "بعنوان دراسة  (Abu Nayeem, 2011)جرى أبو نعیم أو

بنغالدیش لنظریة القیادة ومدى تطبیق أسلوب القیادة الحدیثة ومدى إشراك المدیرین لمعلمیھم في 
 معلمًا في )٢٠(تكونت عینة الدراسة من مدیري أربع مدارس و ". األدوار واألنشطة القیادیة

المدارس الثانویة في منطقة دكا ببنغالدیش، وتم استخدام المقابالت المنظمة مع المدیرین 
والمعلمین، وتطبیق االستبیان لجمع المعلومات، وبینت الدراسة إلى أن قلة إدراك مدیري المدارس 

ھم لبرامج تدریبیة إلى المعرفة النظریة واألسالیب المختلفة ومفاھیم القیادة المدرسیة لعدم خضوع
عن القیادة الموزعة وقد كانت ممارسة القیادة الموزعة في تلك المدارس بدرجة متوسطة، كما أن 

  .نتائج ھذه الدراسة كان لھا دور في تطویر القیادة المدرسیة في بنغالدیش
فقام بدراسة ھدفت إلى معرفة تصورات المعلمین عن أھمیة (Brown, 2010) ما براون أ

المنطقة الساحلیة (صفات القیادة الخادمة لمدیري المدارس الثانویة في مجتمعین مختلفین تحدید 
و تكونت عینة الدراسة ).الحضریة والمنطقة الریفیة بوالیة فرجینیا في الوالیات المتحدة األمریكیة

معلم من مدرستین ) ٣١(معلم من مدرسة ثانویة في المنطقة الساحلیة الحضریة، و) ٣٢(من 
ومما توصلت الدراسة الیھ  .وقد استخدمت االستبانة لجمع المعلومات.نویتین في المنطقة الریفیةثا

أن قلة المدارس الحالیة قد یجعل إدارة المجتمعات المدرسیة وقیادتھا أكثر قدرة على تكییف 
  .ممارساتھم المھنیة في ضوء خصائص معینة للقیادة التربویة وتحقیقھا في المجتمع المدرسي

أثر نمط القیادة التربویة على " والتي كانت بعنوان (Cerit, 2010)وفي دراسة سیریت 
والتي ھدفت إلى اختبار أثر  ،"االلتزام التنظیمي لدى المعلمین في المدارس األساسیة في تركیا

حیث . سلوك القیادة التربویة لمدیري المدارس االبتدائیة على االلتزام التنظیمي لدى المدرسین
معلم ومعلمة من العاملین في المدارس االبتدائیة في مدینة دوزجي ) ٥٦٣(نت عینة الدراسة من تكو

ودلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة . وقد تم استخدام استبانة كأداة لجمع البیانات. التركیة
ى المعلمین، وان موجبة بین ممارسة القیادة التربویة لمدیري المدارس وبین االلتزام التنظیمي لد
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تقدیر الموظفین، (أكثر أبعاد القیادة التربویة األكثر تأثیرًا على االلتزام التنظیمي لدى المعلمین ھي 
  ).تطویر الموظفین، واالھتمام بالموظفین

 دراسة ھدفت إلى تقدیر أثر الكفایات القیادیة على (Karanja, 2010)جرى كارانجا أو
اذ تكونت عینة الدراسة من . لمدارس الثانویة في والیة نیوجرسيالرضا الوظیفي للمعلمین في ا

وتوصلت . وقد تم إعداد استبانة لجمع المعلومات. مدیر) ١١(معلم و ) ١١٥(مدرسة من ) ١٢(
الدراسة إلى أن المواقف الدینامیة في البیئة المدرسیة تتطلب مدیرین یستخدمون أسالیب متنوعة في 

  .سلوبًا واحدًاالكفایات القیادیة ولیس أ
  : التعقیب على الدراسات السابقة

من خالل مراجعة الباحثة للدراسات السابقة وجدت أن ھناك اتفاق على أھمیة الكفایات     
القیادیة، ویتضح ذلك من  كثرة الدراسات التي تناولت ھذا المفھوم من جوانب مختلفة ومتعددة،  

التي تناولت األنماط القیادیة لدى ) م٢٠١٦(وعالقتھ ببعض المتغیرات، مثل دراسة السرحي 
) م٢٠١١(القیادات اإلداریة بوزارة التربیة والتعلیم وعالقتھا بالكفایات القیادیة، ودراسة العجمي 

التي تناولت العالقة بین الكفایات القیادیة وتفویض السلطة للمعلمین لدى مدیري المدارس المتوسطة 
 التي ھدفت إلى تقدیر أثر الكفایات القیادیة (Karanja, 2010)في دولة الكویت، ودراسة ارانجا 

ومما یمیز ھذه الدراسة . على الرضا الوظیفي للمعلمین في المدارس الثانویة في والیة نیوجرسي
عن الدراسات السابقة أنھا تناولت درجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة من وجھة نظر 

یة في محافظة الطائف، األمر الذي لم تتطرق لھ أیة دراسة حسب علم معلمات المرحلة الثانو
  .الباحثة ودرایتھا

تكون مجمع الدراسة من جمیع معلمات المرحلة الثانویة بالمدارس : مجتمع الدراسة وعینتھا
) ٣٨٦٧(م والبالغ عددھن ٢٠١٧/٢٠١٨الحكومیة في محافظة الطائف خالل العام الدراسي 

  . ات الموارد البشریة في مدیریة تعلیم محافظة الطائف معلمة، حسب احصائی
سبتھ   ) ٣١٤(تم أخذ عینة عشوائیة تكونت من        ا ن ع   %) ٠٨٫١٢(معلمة، یشكلن م ن مجتم م

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیراتھا) ١(والجدول رقم . الدراسة
  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیراتھا): ١(جدول 

 النسبة المئویة التكرار یاتالمستو المتغیرات

 التخصص %66.56 ٢٠٩ تخصصات إنسانیة 
 %33.44 ١٠٥ تخصصات علمیة

 المؤھل العلمي %73.89 ٢٣٢ بكالوریوس
 %26.11 ٨٢ دراسات علیا

 %23.25 ٧٣ سنوات 5 من أقل
 %44.59 ١٤٠ سنوات 5-10 من

عدد سنوات 
 الخبرة التدریسیة

 %32.17 ١٠١ سنوات 10 من أكثر
 %١٠٠٫٠٠ ٣١٤ المجموع

درجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة من "استخدمت الباحثة استبانة : أداة الدراسة
فقرة ) ٥٠(، تكونت االستبانة من "وجھة نظر معلمات المرحلة الثانویة في محافظة الطائف

عیة، والكفایات اإلداریة، الكفایات الفنیة، والكفایات االجتما: موزعة على أربع مجاالت، وھي
  . والكفایات المعرفیة
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للتأكد من صدق أداة الدراسة، تم عرضھا على مجموعة من المحكمین وعـددھم : صدق االستبانة
محكمین من أصحاب االختصاص في كلیات التربیة في الجامعات السعودیة، وُطلب منھم إبداء ) ٩(

 اللغویة ودرجة انتماء الفقرة للمجال الذي أدرجت آرائھم حول فقرات االستبانة من حیث الصیاغات
ضمنھ، حیث تم اآلخذ بتوصیات ومقترحات المحكمین، فقد تم تعدیل الصیاغة اللغویة لبعض 

  .الفقرات وذلك عندما أجمع خمسة محكمین على التعدیل
بیق وإعادة للتأكد من ثبات االستبانة، تم حساب معامالت الثبات لھ، بطریقة التط: ثبات االستبانة

معلمة ) ٣٦(التطبیق، حیث تم تطبیقھا على عینة استطالعیة من خارج عینة الدراسة وعددھن 
وتم حساب معامالت . یومًا بین التطبیق األول والتطبیق الثاني) ١٤(مرتین وبفاصل زمني قدره 

 – ٠٫٨١(ارتباط بیرسون بین نتائج التطبیقین، حیث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت بین 
وھي قیم مقبولة إلجراء مثل ھذه ). ٠٫٩١(، وبلغت قیمة معامل االرتباط لالستبانة الكلیة )٠٫٩٠

  ).Lord, 1985(الدراسة 
تم استخدام مقیاس خماسي التدریج على شاكلة لیكرت الخماسي لتقدیر درجة : تصحیح االستبانة

عالیة جدًا، وعالیة، ومتوسطة، : (يممارسة القیادات التربویة للكفایات القیادیة على النحو اآلت
على الترتیب ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(، وتم إعطاء التقدیرات الرقمیة اآلتیة )ومنخفضة، ومنخفضة جدًا

لتقدیر درجة الممارسة، وقد تم استخدام التدریج اإلحصائي التالي لتوزیع المتوسطات الحسابیة 
  ): ٢٠٠٧عودة، (

  . منخفضةممارسة بدرجة) ٢٫٤٩  - ١٫٠٠: (أوًال
  .ممارسة بدرجة متوسطة) ٣٫٤٩ - ٢٫٥٠: (ثانیًا
  .ممارسة بدرجة عالیة) ٥٫٠٠ – ٣٫٥٠: (ثالثًا

  :اشتملت الدراسة على المتغیرات اآلتیة: متغیرات الدراسة
  :المتغیرات الوسیطة :أوًال

  ).تخصصات إنسانیة، وتخصصات علمیة: (ولھ فئتان: التخصص
  ).كالوریوس، ودراسات علیاب: (ولھ مستویان: المؤھل العلمي

ر  5-10 سنوات، ومن 5 من أقل: (ولھا ثالث مستویات: عدد سنوات الخبرة ن  سنوات، وأكث  10 م
  ).سنوات

ًا ابع: ثانی ر الت ات     : المتغی ر معلم ة نظ ن وجھ ة م ات القیادی ة للكفای ادة التربوی ة القی ة ممارس درج
 بالمتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد العینة المرحلة الثانویة في محافظة الطائف ، والتي یعبر عنھا     

  .على مجاالت وفقرات االستبانة المعدة لذلك
المتوسطات الحسابیة : استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائیة اآلتیة: المعالجات اإلحصائیة

تبار واالنحرافات المعیاریة، واختبار تحلیل التباین المتعدد، واختبار تحلیل التباین الثالثي، واخ
  .شیفیھ
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  :عرض النتائج ومناقشتھا
فیما یلي عرضًا للنتائج التي تم التوصل إلیھا، بعد أن تم جمع البیانات بواسطة أداة 

  .الدراسة، وتم عرضھا وفقًا ألسئلتھا
شتھا     سؤال األول ومناق ة ال ات       : "عرض النتائج المتعلق ة للكفای ادة التربوی ا درجة ممارسة القی م

  "ة نظر معلمات المرحلة الثانویة في محافظة الطائف؟القیادیة من وجھ
دیرات            ة لتق ات المعیاری لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف

  ).٢(أفراد العینة على مجاالت االستبانة، حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول 
دیرات أفراد على مجاالت االستبانة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتق): ٢(جدول 

  مرتبة تنازلیًا حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط  المجاالت الرقم الرتبة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

 عالیة 0.71 3.72 الكفایات االجتماعیة ٢ ١

 عالیة 0.68 3.68 الكفایات المعرفیة ٤ ٢

 الیةع 0.72 3.65 الكفایات اإلداریة ٣ ٣

 متوسطة 0.68 3.43 الكفایات الفنیة ١ ٤

 عالیة 0.52 3.62 االستبانة ككل

  )٥(الدرجة العظمى من * 
ط حسابي    " مجال الكفایات االجتماعیة "أن  ) ٢(یبین الجدول    ى بمتوس قد احتل المرتبة األول

ة "، وجاء )٠٫٧١(وانحراف معیاري   ) ٣٫٧٢( ة الثان  " مجال الكفایات المعرفی ي المرتب ة بمتوسط   ف ی
رة   " مجال الكفایات الفنیة"، بینما جاء )٠٫٦٨(وانحراف معیاري  ) ٣٫٦٨(حسابي   ة األخی في المرتب

اري     ) ٣٫٤٣(بمتوسط حسابي    راد          )٠٫٦٨(وانحراف معی دیرات أف غ المتوسط الحسابي لتق د بل ، وق
تبانة    االت االس ى مج ة عل اري  ) ٣٫٦٢(العین انحراف معی ة ب )٠٫٥٢(ب ل ممارس و یقاب ة ، وھ درج

  .عالیة
ة              ة ھي محرك العملی ات االجتماعی ویین أن الكفای ادة الترب وتعزو الباحثة ذلك الى اعتقاد الق
ض المناسبات       التربویة، فإشراك المعلمین وأولیاء األمور في األنشطة المدرسیة، ومشاركتھم في بع

سات المجتم  ع مؤس ة م شراكات التبادلی ل ال ة، وعم ة والدینی ة والوطنی ل االجتماعی د ُتفّع ي ق ع المحل
تغالل   ن اس ة م افع المتبادل یم المن ي، وتعم اج المدرس ذ المنھ ات تنفی ّسن عملی ة، وتح ة التعلیمی العملی
ة،           ي المدرس املین ف ین أو الع واء للمعلم ة س د دورات تدریبی ل عق ع مث دمات المجتم ة لخ المدرس

ق     وتطویر قدراتھم وكفایاتھم، وتفاعلھم مع النظام المدرسي، وكذلك اس    ن مراف اء األمور م تفادة أولی
  .المدارس من مكتبات وساحات ومالعب ومختبرات وغیرھا

درة     ى ق ك إل ي ذل سبب ف ع ال د یرج ة، وق ة الثانی ي المرتب ة ف ات المعرفی ال الكفای اء مج وج
ة                 ة والمادی شریة والمالی وارد الب ن خالل استثمار الم ات م ى المعلم أثیر االیجابي عل ي الت القائدات ف

ف       المتاحة ك بتوظی ا، وذل  في المدرسة، والربط بین أھداف المدرسة وإمكاناتھا، والعمل على تحقیقھ
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ة       ار بطریق رض األفك دة، وع ذھا القائ ي تتخ رارات الت ذ الق سویق وتنفی ي ت اع ف ارات اإلقن مھ
  .موضوعیة وعلمیة منظمة، واالستنارة بآراء المسئولین والمرؤوسین في مواجھة المشكالت

وانین   كفایات اإلداریة المرتبة الثالثة، حیث تتقید قائدة المدرسة  واحتل مجال ال  ة والق باألنظم
ة      سنویة، ومتابع صلیة وال ة والف اریر الفتری ة التق وم بكتاب وزارة، فھي تق ن ال صادرة م ات ال والتعلیم

د الو         ت  السجالت المدرسیة المختلفة، واتخاذ القرارات المناسبة والمتوافقة مع طبیعة العمل، وتحدی ق
ة،         ق المدرس رات ومراف ي مختب سالمة ف ن وال ائل األم وفیر وس ل، وت از كل عم ذي یتناسب وانج ال
ض         اك بع ت ھن ك، كان وتوزیع المعلمات على اللجان المدرسیة بموضوعیة، وعلى الرغم من كل ذل
ة          ارف النظری ادة للمع ض الق تالك بع دم ام ل ع ب، مث ذا الجان ي ھ دارس ف ادة الم دى ق رات ل الثغ

رارات            والعملی شاركة باتخاذ الق ة لالستراتیجیات الحدیثة في اإلدارة، وعدم تحفیز المعلمات على الم
املین             ي للع و مھن رامج نم وفیر ب التربویة، وكذلك ضعف قادة المدارس في مھارات تقویم األداء، وت

  .التي تركز على جودة وتحسین األداء
رة        ة األخی ة        أما مجال الكفایات الفنیة فقد احتل المرتب ى متابع ك إل ي ذل سبب ف د یرجع ال ، وق

د الحاجات             قائدة المدرسة آلیات تنفیذ القرارات المتخذة، حیث نجدھا تعمل على تطویر أسالیب تحدی
سھا             ة بنف ة والالمنھجی شطة المنھجی . التدریبیة للمعلمات، وتعمل على تلبیتھا، وتشرف على تنفیذ األن

رة أل        ة األخی ي المرتب ذا المجال ف د جاء ھ ا  وق ات      : سباب منھ ي عملی دة المدرسة ف شاركة قائ دم م ع
ة،   ة المیدانی ات التربوی إجراء الدراس ا ب دم قیامھ ات، وع دى الطالب یم ل تعلم والتعل ارات ال ویر مھ تط

  .وعدم تفویضھا جزءًا من صالحیاتھا للمعلمات، أو مشاركة المعلمات في اتخاذ القرارات
ة ا   ائج دراس ع نت ة م ذه النتیج ت ھ د اتفق ل وق و  )م٢٠١٤(لجم ة جورجی ائج دراس ، ونت

(Georgiou, 2012) ائج  )م٢٠١١(، ونتائج دراسة العجمي   )م٢٠١٢(، ونتائج دراسة النوح ، ونت
  .(Karanja, 2010)، ونتائج دراسة كارانجا (Abu Nayeem, 2011)دراسة أبو نعیم 

یوة    ة باش ة دراس ع نتیج ة م ذه النتیج ت ھ ى أن ) م٢٠١٦(واختلف لت إل ي توص ات الت  الكفای
ة   . القیادیة السائدة ھي الكفایات اإلداریة   ات الجغرافی وقد یعزى سبب ھذا االختالف الى اختالف البیئ

دارس           ي الم ة ف ذه الدراس ر، تمت ھ ي الجزائ یوة ف ت دراسة باش ین كان ي ح تین، فف ا الدراس ي كلت ف
  .الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة

سابیة  طات الح ساب المتوس م ح ا ت راد كم دیرات أف ة لتق ات المعیاری ى  واالنحراف ة عل  العین
  :فقرات مجاالت االستبانة، حیث كانت على النحو التالي
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  : مجال الكفایات الفنیة: أوًال
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة على مجال الكفایات ): ٣(جدول 

  الفنیة مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرات الرقم بةالرت
 *الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

رارات       ٨ ١ ات والق تصدر قائدة المدرسة التعلیم
 عالیة 0.98 3.76 للمعلمات بموضوعیة 

رارات   ١٢ ٢ ذ الق ات تنفی ة آلی دة المدرس ابع قائ تت
 عالیة 1.06 3.72 . المتخذة

د    ٤ ٣ الیب تحدی ة أس دة المدرس ور قائ تط
 عالیة 1.06 3.57 .لحاجات التدریبیة للمعلماتا

شطة      ٣ ٤ ى األن ة عل دة المدرس شرف قائ ت
 عالیة 0.90 3.51 .المنھجیة والالمنھجیة

ات   ١٠ ٥ ة حاج ى تلبی ة عل دة المدرس ل قائ تعم
 متوسطة 1.03 3.48 .المعلمات التدریبیة

ي        ١١ ٦ تستخدم قائدة المدرسة األسلوب العلمي ف
 متوسطة 1.06 3.46 .كالتالتفكیر لحل المش

ي وضع          ٥ ٧ ات ف تشارك قائدة المدرسة المعلم
 متوسطة 1.21 3.45 .الخطط العالجیة للطالبات

تقوم قائدة المدرسة بوضع الخطط لمواجھة     ١ ٨
 متوسطة 1.23 3.42 .األمور الطارئة

تعمل قائدة المدرسة على مساعدة المعلمات     ٧ ٩
 توسطةم 0.91 3.38 .على النمو المھني 

ویض جزء           ١٣ ١٠ ى تف تحرص قائدة المدرسة عل
 متوسطة 0.93 3.32 .من صالحیاتھا للمعلمات

اذ   ٩ ١١ ي اتخ ات ف ة المعلم دة المدرس شرك قائ ت
 متوسطة 1.16 3.31 .القرارات 

ارات            ٢ ١٢ ى تطویر مھ دة المدرسة عل تعمل قائ
 متوسطة 1.13 3.29 التعلم والتعلیم للطالبات 

رص قائ ٦ ١٣ راء  تح ى إج ة عل دة المدرس
 متوسطة 1.05 2.89 .الدراسات التربویة المیدانیة

 متوسطة 0.68 3.43 المتوسط الكلي للمجال  

  )٥(الدرجة العظمى من * 
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ین دول  یب م  ) ٣(الج رة رق ى   ) ٨(أن الفق صت عل ي ن ات   "والت ة التعلیم دة المدرس صدر قائ ت
وعیة ات بموض رارات للمعلم ة " والق ت المرتب د احتل سابي ق ط ح ى بمتوس راف ) ٣٫٧٦(األول وانح

اري  م  )٠٫٩٨(معی رة رق اءت الفق صھا ) ١٢(، وج ان ن ي ك ذ  "والت ات تنفی ة آلی دة المدرس ابع قائ تت
ذة  رارات المتخ سابي    " الق ط ح ة بمتوس ة الثانی اري  ) ٣٫٧٢(المرتب راف معی ا  )١٫٠٦(وانح ، بینم
ى       ) ٦(احتلت الفقرة رقم     ي نصت عل دة المدرس    "والت ة     تحرص قائ ى إجراء الدراسات التربوی ة عل

اري  ) ٢٫٨٩(المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي   " المیدانیة غ المتوسط    )١٫٠٥(وانحراف معی د بل ، وق
ل            ذا المجال كك ى ھ ة عل راد العین دیرات أف اري   ) ٣٫٤٣(الحسابي لتق ، وھو  )٠٫٦٨(وانحراف معی

  . یقابل تقدیر ممارسة بدرجة متوسطة
  : الجتماعیةمجال الكفایات ا: ثانیًا

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة على مجال الكفایات ): ٤(جدول 
  االجتماعیة مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرات الرقمالرتبة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  درجة
  الممارسة

 عالیة 1.05 4.12 . تحترم قائدة المدرسة الحریة الشخصیة للمعلمات ٦ ١

صي     ٥ ٢ ات وتستق ة الطالب دة المدرس اور قائ تح
 عالیة 0.82 3.94 .مشاكلھن

دى   ٧ ٣ اعي ل ل الجم ة العم دة المدرس زز قائ تع
 عالیة 0.96 3.93 .المعلمات

ات         ١ ٤ ین المعلم توفر قائدة المدرسة المناخ التعلیمي ب
 عالیة 0.85 3.89 .والطالبات

ى إق  ٤ ٥ ة عل دة المدرس رص قائ ات تح ة العالق ام
 عالیة 0.92 3.84 .االیجابیة مع المعلمات

ات           ٣ ٦ دى المعلم ة ل یم االیجابی تنمي قائدة المدرسة الق
 عالیة 0.85 3.76 . والطالبات

ة     ٨ ٧ ى مواجھ ات عل ة المعلم دة المدرس ساعد قائ ت
 عالیة 1.15 3.75 .  المشكالت التي تواجھھن

 عالیة 0.91 3.72 .عقوبات للمعلماتتتجنب قائدة المدرسة التھدید بال ١٠ ٨

سیة  ١٢ ٩ ات النف ة الحاج دة المدرس ي قائ تراع
 عالیة 0.85 3.68 .واالجتماعیة لدى المعلمات

سي       ١١ ١٠ وي والنف دعم المعن ة ال دة المدرس وفر قائ ت
 عالیة 0.81 3.66 .للمعلمات

 یةعال 0.99 3.61 .تشجع قائدة المدرسة المعلمات على إبداء آرائھن ٢ ١١

دى       ١٣ ١٢ ة ل ر القیادی ة العناص دة المدرس ي قائ تنم
 متوسطة 0.87 3.34 .المعلمات

ع     ٩ ١٣ ع المجتم ًا م ة ایجابی دة المدرس ل قائ تتواص
 متوسطة 0.98 3.13 .المحلي

 عالیة 0.71 3.72 المتوسط الكلي للمجال 
  )٥(الدرجة العظمى من * 
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تحترم قائدة المدرسة الحریة "والتي نصت على ) 6(أن الفقرة رقم ) ٤(یبین الجدول             
وانحراف معیاري ) ٤٫١٢(قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي " الشخصیة للمعلمات

تحاور قائدة المدرسة الطالبات وتستقصي "والتي كان نصھا ) ٥(، وجاءت الفقرة رقم )١٫٠٥(
، بینما احتلت الفقرة )٠٫٨٢( معیاري وانحراف) ٣٫٩٤(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي " مشاكلھن

المرتبة األخیرة " تتواصل قائدة المدرسة ایجابیًا مع المجتمع المحلي" والتي نصت على ) ٩(رقم 
، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد )٠٫٩٨(وانحراف معیاري ) ٣٫١٣(بمتوسط حسابي 

، وھو یقابل تقدیر ممارسة بدرجة )٠٫٧١(وانحراف معیاري ) ٣٫٧٢(العینة على ھذا المجال ككل 
  . عالیة
  : مجال الكفایات اإلداریة: ثالثًا

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة على مجال الكفایات ): ٥(جدول 
  اإلداریة مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 ارسةالمم

وانین  ٥ ١ ة والق ة باألنظم دة المدرس د قائ تتقی
 عالیة 0.82 4.29 . والتعلیمات الصادرة من الوزارة 

یة     ١٣ ٢ سجالت المدرس ة ال دة المدرس ابع قائ تت
 عالیة 0.84 3.96 .المختلفة

ة       ٧ ٣ اریر الفتری ة التق ة بكتاب دة المدرس وم قائ تق
 عالیة 0.87 3.94 .والفصلیة والسنویة

ان   ت ٨ ٤ ى اللج ات عل ة المعلم دة المدرس ع قائ وزی
 عالیة 0.83 3.85 .المدرسیة بموضوعیة 

تحدد قائدة المدرسة الوقت الذي یتناسب وانجاز       ٣ ٥
 عالیة 0.83 3.79 .  العمل

بة    ١٢ ٦ رارات المناس ة الق دة المدرس ذ قائ تتخ
 عالیة 0.96 3.72 .  والمتوافقة مع طبیعة العمل

ي      توفر قائدة ال  ١١ ٧ سالمة ف ن وال مدرسة وسائل األم
 عالیة 0.97 3.69 .مختبرات ومرافق المدرسة

د     ١ ٨ اییر األداء الجی ة مع دة المدرس دد قائ تح
 عالیة 0.88 3.54 .  للمعلمات

ة            ١٠ ٩ ة والعملی ة النظری دة المدرسة المعرف تمتلك قائ
 متوسطة 1.03 3.47 .حول االستراتیجیات الحدیثة في اإلدارة

شجعة تح ٩ ١٠ ة الم فات البیئ ة مواص دة المدرس دد قائ
 متوسطة 0.99 3.40 . على اإلبداع

امالت           ٤ ١١ ي للع و مھن رامج نم توفر قائدة المدرسة ب
 متوسطة 0.89 3.37 . التي تركز على جودة وتحسین األداء

 متوسطة 0.86 3.31 .تمتلك قائدة المدرسة مھارات تقویم األداء ٦ ١٢
دة الم  ٢ ١٣ ز قائ شاركة   تحف ى الم ات عل ة المعلم درس

 متوسطة 0.91 3.12 .باتخاذ القرار

 عالیة 0.72 3.65 المتوسط الكلي للمجال
  )٥(الدرجة العظمى من * 

وانین    "والتي نصت على ) ٥(أن الفقرة رقم ) ٥(الجدول  یبین ة والق تتقید قائدة المدرسة باألنظم
وزارة ن ال صادرة م ات ال ة" والتعلیم ت المرتب د احتل سابي ق ط ح ى بمتوس راف ) ٤٫٢٩( األول وانح
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اري  م   )٠٫٨٢(معی رة رق اءت الفق صھا   ) ١٣(، وج ان ن ي ك سجالت    "والت ة ال دة المدرس ابع قائ تت
ة یة المختلف سابي  " المدرس ط ح ة بمتوس ة الثانی اري ) ٣٫٩٦(بالمرتب راف معی ا )٠٫٨٤(وانح ، بینم
م  رة رق ت الفق ى ) ٢(احتل صت عل ي ن ة"والت دة المدرس ز قائ اذ  تحف شاركة باتخ ى الم ات عل  المعلم

رة بمتوسط حسابي        " القرار ة األخی اري   ) ٣٫١٢(المرتب غ المتوسط    )٠٫٩١(وانحراف معی د بل ، وق
ل            ذا المجال كك ى ھ ة عل راد العین دیرات أف اري   ) ٣٫٦٥(الحسابي لتق ، وھو  )٠٫٧٢(وانحراف معی

  .یقابل تقدیر ممارسة بدرجة عالیة
  : یةمجال الكفایات المعرف: رابعًا

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة على مجال الكفایات ): ٦(جدول 
  المعرفیة مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرات الرقمالرتبة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

ي            ١٠ ١ ابي ف أثیر االیج ى الت درة عل لدى قائدة المدرسة الق
 عالیة 0.90 3.88 .المعلمات

 عالیة 0.93 3.87 .تتروى قائدة المدرسة في إصدار القرارات واألحكام ٧ ٢

ة       ٣ ٣ افي لمواجھ ت الك ة الوق دة المدرس صص قائ تخ
 عالیة 0.89 3.82 .   المشكالت الطارئة

 عالیة 0.91 3.79 .تربط قائدة المدرسة بین أھداف وإمكانات المدرسة ٥ ٤

ین   تستنیر قائدة المد   ٢ ٥ رسة بآراء المسئولین والمرؤوس
 عالیة 0.88 3.77 .ت الفي مواجھة المشك

وعیة    ٨ ٦ ة موض ار بطریق ة األفك دة المدرس رض قائ تع
 عالیة 0.97 3.71 .وعلمیة منظمة

تمتلك قائدة المدرسة مھارة اإلقناع في تسویق وتنفیذ     ١ ٧
 عالیة 0.93 3.69 .القرارات

لو   ٦ ٨ ة األس دة المدرس ع قائ ل  تتب ي ح ي ف ب العلم
 عالیة 1.05 3.68 .التكالمش

ي طرح       ٩ ٩ ار ف تمتلك قائدة المدرسة ملكة اإلبداع واالبتك
 عالیة 1.04 3.52 .األفكار

 متوسطة 1.09 3.42 .تتبع قائدة المدرسة األسلوب العلمي باتخاذ القرارات ٤ ١٠
صات      ١١ ١١ تماع واإلن ى االس لدى قائدة المدرسة القدرة  عل

 متوسطة 0.83 3.34 .نلآلخری

 عالیة 0.68 3.68 المتوسط الكلي للمجال 
  )٥(الدرجة العظمى من * 

أثیر  "والتي نصت على ) ١٠(أن الفقرة رقم ) ٦(الجدول  یبین لدى قائدة المدرسة القدرة على الت
ات  ي المعلم ابي ف سابي    " االیج ط ح ى بمتوس ة األول ت المرتب د احتل اري  ) ٣٫٨٨(ق راف معی وانح

م       )٠٫٩٠( رة رق ان نصھا    ) ٧(، وجاءت الفق ي ك رارات       "والت دار الق ي إص دة المدرسة ف روى قائ تت
رة  )٠٫٩٣(وانحراف معیاري  ) ٣٫٨٧(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي     " واألحكام ، بینما احتلت الفق

م  ى  ) ١١(رق صت عل ي ن رین   "والت صات لآلخ تماع واإلن ى االس درة  عل ة الق دة المدرس دى قائ " ل
اري     ) ٣٫٣٤(األخیرة بمتوسط حسابي    المرتبة   غ المتوسط الحسابي      )٠٫٨٣(وانحراف معی د بل ، وق
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اري  ) ٣٫٦٨(لتقدیرات أفراد العینة على ھذا المجال ككل   دیر    )٠٫٦٨(وانحراف معی ل تق و یقاب ، وھ
 .ممارسة بدرجة عالیة

 عند مستوى حصائیةإھل ھناك فروق ذات داللة : "قشتھاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومنا
بین تقدیرات أفراد العینة لدرجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة ) ٠٫٠٥=α(الداللة 

  ".تعزى لمتغیرات التخصص والمؤھل العلمي، وعدد سنوات الخبرة التدریسیة؟
لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد 
العینة على درجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة على مجاالت أداة الدراسة الكلیة حسب 

  ).٧(متغیراتھا، حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة على درجة ممارسة ): ٧(جدول 

  القیادیة على مجاالت أداة الدراسة الكلیة حسب متغیراتھاالقیادة التربویة للكفایات 
مجال الكفایات 

 االجتماعیة
مجال الكفایات 

 المعرفیة
مجال الكفایات 

 اإلداریة
مجال الكفایات 

 االستبانة ككل الفنیة
 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
یاريالمع

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

تخصصات 
 إنسانیة

3.77 .763 3.72 .598 3.69 .792 3.48 .783 3.66 .527 
التخصص

تخصصات 
 601. 3.57 925. 3.35 669. 3.56 627. 3.63 725. 3.65 علمیة

 622. 3.51 834. 3.33 824. 3.48 544. 3.66 636. 3.58 بكالوریوس
المؤھل 
دراسات  العلمي

 609. 4.00 846. 3.88 769. 3.97 781. 3.99 587. 4.14 علیا

 5 من أقل
 559. 3.28 871. 3.21 755. 3.29 748. 3.31 687. 3.31 سنوات

 10-5 من
 548. 3.71 756. 3.65 884. 3.64 662. 3.75 750. 3.79 سنوات

عدد 
سنوات 
 الخبرة 

 10 من أكثر
 622. 3.76 608. 3.69 762. 3.69 603. 3.81 713. 3.83 اتسنو

ى درجة       ) ٧(یبین الجدول   ة عل راد العین دیرات أف أن ھناك فروقًا ظاھریة بین متوسطات تق
ا           ة حسب متغیراتھ ى مجاالت أداة الدراسة الكلی ة عل . درجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادی

ث           ولتحدید مستویات الداللة اإلحص    دد، حی این المتع ل التب ار تحلی م استخدام اختب ائیة لتلك الفروق، ت
  ).٨(كانت كما ھو موضح في الجدول 

  
  

 المجاالت

 المتغیرات
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نتائج اختبار تحلیل التباین المتعدد للفروق بین تقدیرات أفراد العینة على درجة ممارسة ): ٨(جدول 
  حسب متغیراتھاالقیادة التربویة للكفایات القیادیة على مجاالت أداة الدراسة الكلیة 

مجموع  المجاالت المتغیرات
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 قیمة ف المربعات

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائیة
 0.235 1.627 0.659 1 0.659 مجال الكفایات الفنیة

 0.681 0.601 0.211 1 0.211 مجال الكفایات االجتماعیة
 0.728 0.404 0.129 1 0.129 مجال الكفایات اإلداریة

 التخصص

 0.173 2.255 0.841 1 0.841 مجال الكفایات المعرفیة
 *000. 14.109 5.714 1 5.714 مجال الكفایات الفنیة

 *000. 13.168 4.622 1 4.622 مجال الكفایات االجتماعیة
 *000. 12.878 4.108 1 4.108 مجال الكفایات اإلداریة

المؤھل 
 العلمي

 *000. 12.496 4.661 1 4.661 مجال الكفایات المعرفیة
 *000. 10.681 4.326 2 8.652 مجال الكفایات الفنیة

 *000. 13.298 4.6675 2 9.335 مجال الكفایات االجتماعیة
 *000. 12.542 4.001 2 8.002 مجال الكفایات اإلداریة

عدد 
سنوات 
 الخبرة

 *000. 10.209 3.808 2 7.616 مجال الكفایات المعرفیة

 0.405 309 125.145 مجال الكفایات الفنیة

 0.351 309 108.459 مجال الكفایات االجتماعیة
 0.319 309 98.571 مجال الكفایات اإلداریة

 أالخط

 0.373 309 115.257 مجال الكفایات المعرفیة

 

  )٠٫٠٥ = α(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة * 
  ): ٨(یبین الجدول رقم 

صائیة    )١ ة اإلح ستوى الدالل د م صائیًا عن ة إح روق دال ود ف دم وج طات ) ٠٫٠٥=α(ع ین متوس ب
ة    ة لدرج راد العین دیرات أف ة    تق ات القیادی ة للكفای ادة التربوی ة القی االت   ممارس ع مج د جمی عن

  . االستبانة تعزى لمتغیر التخصص
رًا    وقد یعزى ذلك إلى قادة المدارس بغض النظر الى طبیعة تخصصاتھم یمت       درًا وفی لكون ق

اك          ة ھن من الكفایات المختلفة ، والتي قد تحتاج الى شحذھا وتطویر لدى البعض، ولكن بصورة عام
 . اتفاق على تمتع قائدات المدارس بكم وفیر من الكفایات وخاصة في المجالین االجتماعي والمعرفي

دم وجود  ) م٢٠١٦(واختلفت مع نتائج دراسة باشیوة   ة   التي توصلت إلى ع روق ذات دالل  ف
ر          سائدة تعزى لمتغی إحصائیة في رؤیة أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة لطبیعة الكفایات القیادیة ال

ي            . التخصص ا الدراستین، فف ي كلت ة ف ات الجغرافی وقد یعزى سبب ھذا االختالف الى اختالف البیئ
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ة   حین كانت دراسة باشیوة في الجزائر، تمت ھذه الدراسة في المدارس ال    ة العربی حكومیة في المملك
  .السعودیة

دیرات  ) ٠٫٠٥=α( وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة اإلحصائیة       )٢ بین متوسطات تق
تبانة تعزى        أفراد العینة لدرجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة عند جمیع مجاالت االس

  ).دراسات علیا(لمؤھل لمتغیر المؤھل العلمي، وذلك لصالح تقدیرات ذوي ا
د         الوریوس ق ن بك ى م ویمكن أن یعزى ذلك إلى أن القائدات ذوات المؤھالت العلمیة أعل
ة          ة كیفی ن معرف تھن م الوریوس مكن قامن بدراسة مساقات وموضوعات في مراحل الدراسة بعد البك

ة بك        ؤھالت علمی ن م واتي یحمل ن الل ر م ا أكث ات ومتطلباتھ واع الكفای ف أن ف مختل الوریوس، توظی
 .   التي تركز على معارف وعلوم التخصص فقط، وال تتطرق إلى المفاھیم اإلداریة والقیادیة

ائج دراسة          سرحي  وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نت ائج دراسة     . )م٢٠١٦(ال ع نت واختلفت م
ة               ) م٢٠١٦(باشیوة   ة أعضاء ھیئ ي رؤی ة إحصائیة ف روق ذات دالل التي توصلت إلى عدم وجود ف

وقد یعزى سبب   . س في الجامعة لطبیعة الكفایات القیادیة السائدة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي    التدری
ي              ت دراسة باشیوة ف ھذا االختالف الى اختالف البیئات الجغرافیة في كلتا الدراستین، ففي حین كان

 . الجزائر، تمت ھذه الدراسة في المدارس الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة
دیرات    ) ٠٫٠٥=α(فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة اإلحصائیة      وجود   )٣ ین متوسطات تق ب

تبانة تعزى        أفراد العینة لدرجة ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة عند جمیع مجاالت االس
ار شافیھ   . لمتغیر عدد سنوات الخبرة    ) Scheffe(ولتحدید مصادر تلك الفروق تم استخدام اختب

  ).٩( ھو موضح في جدول كما
للفروق بین متوسطات تقدیرات أفراد العینة لدرجة  ) Scheffe(نتائج اختبار شافیھ ): ٩(جدول 

ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة عند جمیع مجاالت االستبانة حسب متغیر عدد سنوات 
 الخبرة

 10 من أكثر
 سنوات

 5-10 من
 سنوات

 من أقل
 ات الخبرة التدریسیةعدد سنو سنوات 5

المتوسط  3.31 3.79 3.83
 الحسابي

 
 المجال

 سنوات 5 من أقل 3.31  *0.48 *0.52

 سنوات 5-10 من 3.79   0.04

 سنوات 10 من أكثر 3.83   

مجال 
الكفایات 
 االجتماعیة

المتوسط  3.31 3.75 3.81
 الحسابي

 المجال عدد سنوات الخبرة

 سنوات 5 من أقل 3.31  *0.44 *0.50

 سنوات 5-10 من 3.75   0.06
 سنوات 10 من أكثر 3.81   

مجال 
الكفایات 
 المعرفیة

المتوسط  3.29 3.64 3.69
 المجال عدد سنوات الخبرة الحسابي
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 10 من أكثر
 سنوات

 5-10 من
 سنوات

 من أقل
 ات الخبرة التدریسیةعدد سنو سنوات 5

المتوسط  3.31 3.79 3.83
 الحسابي

 
 المجال

 سنوات 5 من أقل 3.29  *0.35 *0.40

 سنوات 5-10 من 3.64   *0.05
 سنوات 10 من أكثر 3.69   

مجال 
الكفایات 
 اإلداریة

المتوسط  3.21 3.65 3.69
 عدد سنوات الخبرة الحسابي

 المجال

 سنوات 5 من أقل 3.21  *0.44 *0.48

 سنوات 5-10 من 3.65   0.04
 سنوات 10 من أكثر 3.69   

مجال 
الكفایات 

 الفنیة

  ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة)α=٠٫٠٥(  
ة إحصائیًا       ) ٩(یبین الجدول    دد سنوات      أن ھناك فروقًا دال دیرات ذوي ع ین متوسطات تق ب

رة   ل (الخب ن  أق رة        ) سنوات،  5 م دد سنوات الخب دیرات ذوي ع ة، ومتوسط تق ن جھ ن  (م   10-5 م
ن  صالح           ) سنوات  10 سنوات، وأكثر م ك ل رة، وذل دد سنوات الخب ر ع ة، تعزى لمتغی ة ثانی ن جھ م

 ).اتسنو 10  سنوات، وأكثر من 5-10 من(تقدیرات ذوي عدد سنوات الخبرة 
د    دیثات العھ ن ح صیرة یك رات الق ات ذوات الخب ى أن المعلم ك إل ي ذل سبب ف ع ال د یرج وق
ا         رون تطبیقھ ة، فیعتب ة الحدیث ات اإلداری دارس للنظری باألمور اإلداریة فینبھرون بتطبیق قائدات الم

ة ال        ة والبیئ ى المدرس یھن وعل دة عل ع والفائ ن النف شعرن م ا ی ًا، لم ًا نموذجی ًا إداری ة، توظیف تعلیمی
  .  وخاصة في مجاالت االجتماعیة والتعلیمیة

ذه النتیجة         ع ھ ائج دراسة باشیوة      . ولم تعثر الباحثة على أیة دراسة اتفقت م ع نت واختلفت م
دریس            ) م٢٠١٦( ة الت التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في رؤیة أعضاء ھیئ

سائ   ة ال ات القیادی ة الكفای ة لطبیع ي الجامع ي ف ل العلم ر المؤھ زى لمتغی ذا  . دة تع بب ھ زى س د یع وق
ي       یوة ف ة باش ت دراس ین كان ي ح ا الدراستین، فف ي كلت ة ف ات الجغرافی تالف البیئ ى اخ االختالف ال

  .الجزائر، تمت ھذه الدراسة في المدارس الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة
أفراد العینة لدرجة ممارسة   بین تقدیرات كما تم إجراء اختبار تحلیل التباین الثالثي للفروق    

تبانة        االت االس ع مج د جمی ة عن ات القیادی ة للكفای ادة التربوی رات    القی تالف متغی ًا الخ ة، تبع الكلی
  ).١٠(الدراسة، حیث كانت النتائج، كما ھي موضحة في الجدول 
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فراد العینة لدرجة ممارسة نتائج اختبار تحلیل التباین الثالثي للفروق بین تقدیرات أ): ١٠(جدول 
  القیادة التربویة للكفایات القیادیة عند جمیع مجاالت االستبانة الكلیة حسب متغیرات الدراسة

مجموع  المتغیرات
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 قیمة ف المربعات

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائیة

 0.637 0.654 0.189 ١ 0.189 التخصص

 *000. 10.491 3.032 1 3.032 المؤھل العلمي

 *000. 11.145 3.221 2 6.442 عدد سنوات الخبرة
  0.289 309 89.301 الخطأ
  ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة)α=٠٫٠٥(  

دول  ین الج صائیة   ) ١٠(یب ة اإلح ستوى الدالل د م صائیًا عن ة إح روق دال ود ف دم وج ع
)α=دیرات   ) ٠٫٠٥ ة لدرجة    بین متوسطات تق راد العین ة      ممأف ات القیادی ة للكفای ادة التربوی ارسة القی

ة إحصائیًا                روق دال اك ف ت ھن ا كان ر التخصص، بینم عند جمیع مجاالت االستبانة ككل تعزى متغی
ة         ا  (تعزى لمتغیر المؤھل العلمي، وذلك لصالح ذوي المؤھالت العلمی ذلك وجود   ). دراسات علی وك

رة           دد سنوات الخب ر ع ة إحصائیًا تعزى لمتغی م استخدام       . فروق دال روق ت ك الف د مصادر تل ولتحدی
  ).١١(كما ھو موضح في جدول  ) Scheffe(اختبار شافیھ 

للفروق بین متوسطات تقدیرات أفراد العینة لدرجة  ) Scheffe(نتائج اختبار شافیھ ): ١١(جدول 
   ممارسة القیادة التربویة للكفایات القیادیة عند جمیع مجاالت االستبانة ككل حسب متغیر

 عدد سنوات الخبرة

 10 من أكثر
 سنوات

 5-10 من
 سنوات

 5 من أقل
 عدد سنوات الخبرة التدریسیة سنوات

المتوسط  3.28 3.71 3.76
 الحسابي

 
 سنوات 5 من أقل 3.28  *0.43 *0.48
 سنوات 5-10 من 3.71   0.05
 سنوات 10 من أكثر 3.76   

  ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة)α≥ ٠٫٠٥(  
دد        ) ١١(یبین الجدول    دیرات ذوي ع ین متوسطات تق ة إحصائیة ب أن ھناك فروقًا ذات دالل

رة   ) سنوات 5 من أقل(سنوات الخبرة  ن (من جھة، ومتوسط تقدیرات ذوي عدد سنوات الخب -10 م
صالح       ) سنوات 10 سنوات، وأكثر من 5 ك ل رة، وذل دد سنوات الخب ر ع من جھة ثانیة، تعزى لمتغی

 ).سنوات 10 سنوات، وأكثر من 5-10 من(عدد سنوات الخبرة تقدیرات ذوي 
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  :التوصیات
  :في ضوء النتائج التي تم التوصل الیھا، فإن الدراسة توصلت الى التوصیات اآلتیة

قیام قائدة المدرسة بتفویض جزءًا من صالحیاتھا للمعلمات، لبناء فریق قادة الصف الثاني،  -١
  .وتعزیز قدراتھن

 .على المشاركة باتخاذ القرارات التربویة إلشراكھن في العملیة التربویةتحفز المعلمات  -٢
عقد دورات وندوات ومحاضرات لقادة المدارس وخاصة حدیثي التعیین منھم لتنمیة  -٣

 .وتحسین كفایاتھم القیادیة اإلداریة
 إجراء مزیدًا من الدراسات التجریبیة لمعرفة أثر برامج تدریبیة لتحسین ممارسات القادة -٤

 . التربویین لكفایاتھم القیادیة على األداء الوظیفي لدیھم
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  قائمة المراجع
 :المراجع العربیة: أوًال

دار األمل . اتجاھات حدیثة في القیادة التربویة الفاعلة). م٢٠٠٥(أبو عابد، محمود محمد أحمد 
 للنشر والتوزیع، أربد، األردن

. المھارات اإلداریة لالزمة لمدیر المدارس في محافظة عدن). م٢٠٠٩(باموجول، عمر صالح 
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عدن، الجمھوریة الیمنیة

الكفایات القیادیة السائدة في جامعة محمد لمین دباغین بمدینة سطیف ). م٢٠١٦(باشیوة، حسین 
. عربیة في الجودة التعلیمالمجلة ال، الجزائریة حسب وجھة نظر أعضاء ھیئتھا التدریسیة

  .، الجزائر٣٨-١٩).٢٦(٩
القیادیة السائدة لدى المسؤولین في مدیریات التربیة الكفایات ). م٢٠١٤(الجمل، سمیر سلیمان 

مجلة جامعة . والتعلیم في محافظة الخلیل وأثرھا على تنمیة التفكیر اإلبداعي للمرؤوسین
 .فلسطین. ٤٢- ١٩، ٣٢ع. القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

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

 .٤١-١٤). ١(٧. العلوم التربویة والنفسیة
األنماط القیادیة لدى القیادات اإلداریة بوزارة التربیة . )م٢٠١٦(السرحي، محمد شفیق حسان 

رسالة . والتعلیم وعالقتھا بالكفایات القیادیة بمحافظات غزة من وجھة نظر العاملین
 .ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة

: تأثیر األنماط القیادیة على الرضا الوظیفي للمعلمین). م٢٠١٣(العازمي، عایض رجا عایض 
، مجلة فكر وإبداع. یق على المدارس في منطقة حولى التعلیمیة في دولة الكویتبالتطب

 .، مصر٧٨- ٥١). ٣(٢٤
األنماط القیادیة السائدة لدى مدیري المدارس المتوسطة ). م٢٠١١(العجمي، ھیف منصور 

رسالة . وعالقتھا بتفویض السلطة للمعلمین في دولة الكویت من وجھة نظر المعلمین
  . منشورة، كلیة العلوم التربویة، جامعة الشرق األوسط، األردنماجستیر غیر

دراسة وصفیة تحلیلیة ألنماط القیادة اإلداریة وعالقتھا باألداء ). م٢٠١١(العزب، أشرف محمد، 
مجلة العلوم االقتصادیة . الوظیفي للعاملین المستدیمین باإلدارة العام لجامعة كفر الشیخ

  . ٥١- ٣٩، )٢ (١٥. واالجتماعیة
االتصال واتخاذ : اتخاذ القرارات في مؤسسات التعلیم العام). م٢٠٠٩(قنادیلي، جواھر أحمد 

 .، كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، منشورات جامعة عین شمسالقرارات
 .عالم الكتب، القاھرة. اإلدارة التعلیمیة أصولھا وتطبیقاتھا). م٢٠٠١(مرسي، محمد منیر 

األنماط القیادیة السائدة لدى مدیري ومدیرات ). م٢٠١٥(، سبیت بن سالم بن جمعة المشرفي
). ٢(٢٥، مجلة كلیة التربیة باإلسكندریةدراسة تحلیلیة، : المدارس الثانویة في سلطنة عمان

  .، مصر٥١- ٣٠
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دراسة : ي، األنماط القیادیة السائدة وعالقتھا بأھداف التغیر التنظیم)م٢٠١٥(مفتاح، علي جاب اهللا 
، مجلة جامعة سرت العلمیةتطبیقیة على الشركات الوطنیة اللیبیة لتصنیع الغاز والنفط، 

  . ٨٩-٦٥). ٢(٥العلوم اإلنسانیة، جامعة سرت، لیبیا، 
القیادیة لمدیري المدارس المتوسطة الكفایات ). م٢٠١٢(النوح، عبد العزیز بن سالم بن محمد 

، )٣(٢٣. مجلة كلیة التربیةدراسة تحلیلیة میدانیة، : درسیةوالثانویة وعالقتھا بالثقافة الم
١١٨- ٩١.  

  المراجع األجنبیة: ثانیًا
Abu Nayeem, M, (2011). Perceptions of effective leadership in 

Bangladesh secondary schools, moving towards distributed 
leadership. Unpublished Master Degree Thesis. College of 
Education. University of Canterbury Christ church, Newsland. 

Brown, G. A.(2010).Teachers’ perceptions of the importance of identified 
servant leadership characteristics for high school principals in two 
diverse communities. DAI-A, 73/10. 

Cerit, Y. (2010), “The effects of servant leadership on teachers’ 
organizational commitment in primary schools in Turkey”, 
International Journal of Leadership in Education: Theory and 
Practice. 13(3). PP 301-317. 

Georgiou, G, V, (2012), distributed leadership in Cyprus secondary 
education, teachers perceptions for school improvement and school 
effectiveness, DIA-S, 74/15. 

Karanja, G. (2010). Effects of Leadership Style on Job Satisfaction of 
teachers. A survey of secondary schools in Dundorizon. 
Unpublished Master Degree Thesis. Kenyatta University. Kahawa, 
Nairobi 

Stephen, M. J.(2017). Servant leadership: An examination of public school 
principals' perceptions of servant leadership as a successful 
leadership style. DAI-A 68/03 Retrieved from 
http://search.proquest.com  on 29/07/2017. 

 


