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 : دِّراسةمستخلص ال

 ترريريرا ،ه نشرراطا ،القيررادا التربويررة أمررر ترررهرا تفرترر  التفرراعد  بررين األ،ررراد هال ماعررا ، هتعتبررر تعتبررر      

، هلها دهر مهم ،ي قيام جميع العاملين ،ي المؤسسا  التربوية بواجباتهم ، هلهذا الّدهر محاهر تتمثر   ههد،ا  حيويا  

 ،ي اهتماما  همساعدا  تمارسها القيادا التربوية لتحقيق ال ودا الشاملة.

التحليلري الرذا يعردن مرن أنسر  هقد سرل  الباحرف ،ري سربي  الوإرو  هلرف أهردال هرذس الّدراسرة المرنه  الوإرفي   

، كمررا اسررتخدم ااسررتبانة أداا رةيسررة مررن أدهاترر  ، لتحليرر   را   الدِّراسررا المنرراه  مدةمررة لةبيعررة هررذا النررو  مررن 

اللغة العربية لغير الناطقين بها. هقد هحتو  الّدراسة علف هطار نظرا ه خرر تةبيقري ، تعرر   قسم تعليم  معلمي

، هأهرردا،ها ، هنظرياتهررا ، هخهاةهررها ، هأسررلوبها ، ا هلررف مفهرروم القيررادا التربويررة الباحررف ،رري ا طررار النظررر

 هأنماطها ، همهاراتها ،همفهوم ال ودا الشاملة.

معلمري قسرم تعلريم اللغرة  – الدِّراسرة،ري م تمرع  دراسرة ميدانيرةا طار التةبيقي للّدراسة ،قد تمث  ،ي هجررا  أّما   

هذل  عبر أداا ااستبانة من خرد  عينرة عشرواةية ، همرن ررّم هجررا   –امعة أّم القرى العربية لغير الناطقين بها ب 

 ذل  ب ملة من النتاة  هالتوإيا .  ، هالخرهج بعدالمعال ا  ا حهاةية ، هالتفسيرا  الخاإة 

 القيادا التربوية ، ال ودا الشاملة ، التةوير. الكلما  المفتاحية:

 

Abstract                                                                               

Educational leadership is a necessary matter imposed by the interactions between 

individuals and groups, and it is an activity, impact, and vital goal, and it has an 

important role in the fulfilment of all the duties of educational institutions workers. 

In order to reach the goals of this study, the researcher took the descriptive analytical 

approach, which is considered one of the most appropriate approaches appropriate to 

the nature of this type of studies. The questionnaire also used a major tool of his tools 

to analyze the opinions of teachers of the Arabic language teaching department for 

non-native speakers. The study contained a theoretical and applied framework. The 

researcher presented in the framework a look at the concept of educational leadership, 

its goals, theories, characteristics, style, styles, skills and concept of comprehensive 

quality. 
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As for the applied framework of the study, it was represented in conducting a field 

study in the study community - teachers of the Department of Teaching Arabic 

Language to non-native speakers of Umm Al-Qura University - through the 

questionnaire through a random sample, and then conducting statistical treatments, 

special interpretations, and then coming out with a set of results and 

recommendations. 

Key words:Educationl leadership. Comprehensive quality. Development. 

  :مقدمة

تلع  القيادا التربوية دهرا  بارزا  ،ي قيام جميع العاملين ،ي المؤسسرا  التربويرة بواجبراتهم ،ري تحقيرق العمليرة     

 التربوية ألهدا،ها.

عرن طريرق مرا يقدمر  مرن دهر راةرد ،ري قيرادا العمليرة  اآلخررين،هللقاةد الدهر المهم ،ي تنميرة الناحيرة القياديرة ،ري 

هكفايت  ،ري ن راا القاةرد التربروا ،ري  بها،ألدهار همسؤهليا  يؤّدى حسن القيام  تيدية،القيادا ها ،ليست  التربوية،

 الوظيفية، هالقيادية.  مهام 

،رري قناعترر  بيهميررة القيررادا التربويررة ،رري تحسررين أدا   الموتررو ،همررن رررّم ترريتي دها،ررع اختيررار الباحررف لهررذا      

 هتةوير قدراتهم. المعلمين،

 :راسةالدّ مشكلة 

 ؟ة،ي تحسين أدا  المعلمين هتةوير قدراتهم ،ي تو  ال ودا الشامل التربويةما أرر القيادا    

 من خد  الفره  التالية:لّدراسة هيمكن عر  مشكلة ا

/ أن القاةد التربوا  هو الذا يقوم  بوتع الرؤية ا ستراتي ية ، هعم  مرا هرو إروا  ، هممارسرة التفروي  ، 1

 كفايا  المعلمين. هااهتمام بر،ع

القررارا  ، هحررا القيرادا  هتخراذ / تعم  القيادا التربوية علف مساعدا المعلمين ،ي ر،ع أداةهم ، ههشراكهم ،ري2

 التربوية ،ي هعداد المعلمين مهنيا  هتربويا  هتش يعهم علف التعبير الحر.

عدقررا  ليررة هالتخةرريل  السررليم ، هتنميررة / تررؤرر المهررارا  القياديررة ،رري قرردرا المعلمررين علررف تحقيررق أهرردا،هم الفع3

 ااتها  بين المديرين هالمعلمين.

/ مثابرا ا دارا العليا  تؤدا هلف تحسين جودا العم   ، هتدري  المعلمين بشك  داةم علف مفاهيم ال ودا ي علهرا 4

 أكثر انضباطا  ، هتةبيقها يؤدا هلف تحقيق  مستوى عا  من ال ودا.

 

 :لّدراسةأسئلة ا

 العدقة بين القيادا التربوية هالمعلمين؟ ما -
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 ما المهارا  القيادية هتيريرها ،ي ر،ع مستوى المعلمين؟ -

 ه  ا إرار هال ّدية من قب  ا دارا العليا تحسن جودا العم ؟ -

 ه  تعليم ال ميع هتدريبهم بشك  داةم علف مسلما  ال ودا ي علها أكثر انضباطا ؟ -

 

 

 

 

 : ّدراسةأهمية ال

الررذا يررنه  بالعمليررة  الكرر  أهميترر  ،رري أنرر  يتنرراه  موترروعا  تربويررا  يسررهم ،رري هي رراد المعلِّررم تكمررن    -

 التربوية هلف األمام. 

 هتربويا . أكاديميا ،همهنيا ،ر،ع مستوى المعلمين   -

 : ّدراسةأهدال ال

  ودا الشاملة. التعّرل علف أرر القيادا التربوية ،ي تحسين أدا  المعلمين، هتةوير قدراتهم ،ي تو  ال   -

 يادا التربوية علف مستوى المؤسسةالتعّرل علف هاقع الق -

 :حدهد الّدراسة

 2222الحدهد الزمانية: 

 جامعة أّم القرى.الحدهد المكانية : 

 : معلمي قسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ب امعة أم القرى. الحدهد البشرية

 :لّدراسةمهةلحا  ا

التي يستيرر بها المدير علف العاملين، هتروجيههم بةريقرة يتسرنف بهرا  هي القدرا :القيادا التربوية

كس  طراعتهم، هاحتررامهم، ههاةهرم، هشرحذ هممهرم، هخلرق التعراهن بيرنهم ،ري سربي  تحقيرق هردل 

 ( 254، ا 2222) الزهيرا ، معيّن. 

 المررنه ،ر همسررتحدرا  علررف عناإرر ت ديرردا ،ههدخررا   تحسررين،هتحديف،بينّرر   : يعررّرلالتةرروير

،بحيف تهبح أكثر  مستواها،هر،ع  التربوية،بقهد تحسين العملية  ) شرحاتة  هتحقيقا  لألهردال. ه،ا  

 ( 121ا،  2223، 
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 خارجر ،أه  الفهر ،يشير هلف سرلو  المعلِّرم أرنرا  مواقر  التردريء سروا  داخر  : أدا  المعلمين

،رري  هسررتراتي يةأه  أ،عررا ،هررا المعلِّررم مررن هررو الترجمررة ا جراةيررة لمررا يقرروم ب األدا :هيدحررأ أّن هررذا 

أه  األعمررا ،أه غيرهررا مررن  المدرسررية،أه مسرراهمت  ،رري األنشررةة  للفهرر ،أه ،رري هدارترر   الترردريء،

 ( 22) شحاتة ، مهدر سابق ، ا.األ،عا  التي يمكن أن تسهم ،ي تحقيق تقّدم ،ي تعلّم الةند 

ة، هالفلسرفية، التري تمثر  التحسرين المسرتمر، هي م موعة من المبادئ ا رشادي :ال ودا الشاملة

ألدا  المنظمررة مررن خررد  اسررتخدام األسررالي  ا حهرراةية، هالمهررادر البشرررية، لتحسررين الخرردما ، 

 ( 32) شحاتة ، مهدر سابق ، ا هالموارد التي يتم تو،يرها للمنظمة

لغت  األم اللغة العربيرة ، هيةلرق  تعليم اللغة العربية لمن ليءهو  :تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

علي  أحيانا  اللغة العربية للناطقين بغيرها ، أه اللغة العربية لألجان  ، أه اللغة العربية لغير العرر  ، هالمهرةلح 

من أقوى الرهابل بين المسلمين، هاألمرم تحررا علرف تعلريم   هتعدن اللغة العربية،  الذا اخترناس هو األشهر األه 

،  2225) الفروزان ،  .ا سردمية. هاللغرة العربيرة مرن أهرم الوسراة  لعرر  الثقا،رة هليهرالتقّر  المتعلمرين  لغاتها،

 ( 1ا

  :لّدراسةمنه  ا -

اتبع الباحف ،ي دراست  لإلدارا الهفيّة المرنه  الوإرفي التحليلري، هسرب  اختيرار الباحرف لهرذا المرنه : 

 .ةبيعي دهن أا تدخ  من قب  الباحفا الهو أّن المنه  الوإفي يدرس المتغيرا  ،ي هتعه

 

 ا طار النظرا: 

 مفهوم القيادا التربوية: 

 علف األ،راد، هعلف ذل  ن د أّن للقيادا ردرة عناإر: عملية تيرير من قب  القاةد  هي

 / هنسان يقوم بهمة القاةد موجها  همرشدا ، همؤررا  ،ي اآلخرين.  1

 ة من الناس./ م موعة من األ،راد، أه ال ماع 2

 / هدل يربل بين العنهر األه  هالثاني، يسعف ك  لبلوغ .  3

هالقيادا ،ن يكتس  هينّمف، هيمارس بدرجا  مختلفة من قبر  أا شرخص مؤهر ، لتحقيرق غايرة،      

 ( 325 – 324، ا  2225) حسن ،  أه تنفيذ مهمة معينة.

 

 أهدال القيادا التربوية هأهميتها:

 أهدا،ها:  -
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ادا التربوية دهرا  برارزا  ،ري قيرام جميرع العراملين ،ري المؤسسرا  التربويرة بواجبراتهم، ه،ري تلع  القي

تحقيررق العمليررة التربويررة ألهرردا،ها. هللقاةررد الرردهر المهررم ،رري تنميررة الناحيررة القياديررة ،رري اآلخرررين عررن 

 همسرؤهليا ،دهار من دهر راةد ،ي قيادا العملية التربوية. ،ليست القيادا ها تيديرة أل طريق ما يقدم 

) برردرا ،  ،رري ن رراا القاةرد التربرروا ،رري مهامرر  الوظيفيررة هالقياديررة. هكفايترر ،يرؤدا حسررن القيررام بهررا 

 ( 323، ا 2222

،ن رراا القاةررد التربرروا ،رري تيديررة دهرس، هررو الررذا يكفرر  ااسررتمرار ،يرر ، همررن المعلرروم أّن المرردارس 

نظمة متميزا ،ي أداةهرا مقارنرة بمثيدتهرا ،ري تتفاه  ،ي درجا  أداةها، هإوا  للتميز حتف تهبح م

 ( 42-41 ا ، 2225) عبد الم يد ،  الح م، هالنو ، هطبيعة األعما 

هالواقررع أّن هررذا التميّررز للمرردارس لرر  أسرربا ، هعوامرر  جوهريررة أساسررية ا يمكررن التقاترري عررن   

 أهميتها، ههي: 

 حداث تغيير اي ابي ،ي أنماط أداةها. ا رادا القوية، هالهادقة  دارا المدرسة القادرا علف ه -

هالتري ترؤدا هلرف هحرداث  المرؤررا،ه،ي الواقرع أّن القيرادا الفّعالرة يلزمهرا لعر  الكثيرر مرن األدهار    

،القاةرد الحقيقري هرو الرذا يفهرم جيّردا  أّن أ،عالر  ي ر  أن تكرون هري السراةدا، تغيير هي رابي للمدرسرة. 

هبالتالي ،رنن تحقيرق  ها رشاد،ا جرا ا ، ها يكتفي بالوعأ  هليست أقوال  هأن علي  أن يةبق هذس

هررذا ا درا  هررو هرردل لكرر  قاةررد تربرروا هخاإررة أهلئرر  الررذين يعتبرررهن أنفسررهم نمرراذج لألخدقيررا  

 هممارستها.

هبهذا يتمكن القاةد أن ي د طريقر  الهرحيح ،ري ر،رع مسرتوى أدا  المعلمرين ،ري المرادا، هالةريقرة،   

هم، هتةررروير مهررراراتهم التعليميرررة، همعرررار،هم، هزيرررادا مقررردراتهم علرررف ا بررردا ، هتحسرررين ات اهرررات

هالت ديد، هزيادا هلمام المعلمين بالةرق هاألسالي  الحديثة ،ري التعلريم، هتعزيرز خبرراتهم ،ري م را  

 ( ا45) عبد الم يد ، مهدر سابق ،  تخههاتهم.

ررر المعلِّررم بمشررك  القاةم،ههسرراة  حلِّهررا، د  النظررام التعليمرري هّن ترردري  المعلمررين مررن شررين  أن يبهِّ

هتعررريفهم بررردهرهم، همسرررؤهليتهم ،ررري ذلرر  تشررر يع المعلِّمرررين علرررف تقررديم المثررر  ا نسرررانية، هالقررريم 

ااجتماعية. ،التدري  يساعد المعلمين علف ا حساس بالنواحي ا نسانية، ه،هم ،لسفة األمة هأهدا،ها 

 ( 21 – 22، ا  1215) عبد القادر ،  د  اآلتي:التربوية، بكفاية، ه،عالية يتم من خ

 

 تحديد مفهوم القيادا ا دارية هأهميتها.  -1

 معر،ة الفرق بين المدير هالقاةد.  -2

 تحديد النظريا ، هاألسالي  القيادية الفّعالة. -3

 هقيادا التغيير. ا بدا ،معر،ة دهر القاةد ،ي حفز  -4
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 نظريا  القيادا:

ية للمؤسسة التعليمية من األمرور المهمرة بالنسربة للم تمرع بهرفة عامرة، هبالنسربة تعتبر القيادا التربو

لررإلدارا التعليميررة، هالمدرسررة بهررفة خاإررة نظرررا  لعدقتهررا المباشرررا بيهليررا  األمررور، هالمعلمررين، 

هالةد . ،القيادا ليست م رد امتد  م موعرة مرن إرفا ، أه احتياجرا  مشرتركة، هلكنّهرا عدقرة 

أعضا  المدرسة، أه المؤسسة التربوية. هيمكن القو : بيّن هرذس النظريرة تقترر  مرن أ،كرار عم  بين 

 نظرية العدقا  ا نسانية، ،ي كونها تركز علف بلوغ الهدل الةبيعي لإلنسان. 

 علف النظريا  التالية:  لّدراسةا تقتهر التي تناهلت القيادا، هسولهقد تعدد  النظريا    

 (:  (Trail Theory:السما  / نظرية 1

، ي ر  أن تتروا،ر ،ير  عردد مرن السرما  الشخهرية، الكر  تفتر  نظرية السما  أّن القاةرد          

هبالتررالي أربتررت دراسررا  عديرردا ترروا،ر خهرراةص  ،الكر  هالخهراةص الترري تميررزس عررن القاةررد غيررر 

م موعرة مرن ههري عبرارا عرن  الوإرفي،معينة ،ي المسرتوى ا دارا األعلرف معتمردا علرف المرنه  

 الهفا  مث : 

 

 أ / م موعة من الهفا  الشخهية:

ههي التي تتركز ،ي الذكا ، هالةموا، هالقدرا علف التنسيق بين األعمرا ، هالفهرم السرريع،           

 هتحلي  المواق  بدقة، هعدم التسر  ،ي الحكم علف األمور. 

   / م موعة السما  العملية:

لعلمي، هالثقا،ي، هالقردرا علرف ااطرد ، هتحلير  األحرداث، هالمعر،رة هتظهر ،ي المستوى ا         

 بشؤهن الحياا األخرى. 

 Behavioral Theoryالسلوكية: النظرية 

تركز النظريرة السرلوكية علرف ااهتمرام بسرلو  القاةرد ا دارا أرنرا  ممارسرت  للعمر . هقرد انتهرت     

 لو  القيادا أّهلهما: الّدراسا  السلوكية هلف هجود بعدين أساسين للس

 هجود قيادا توّج  ااهتمام نحو العم . -

 رانيا : 

) الزهيرا  رغباتهم. ههشبا هجود قيادا توّج  ااهتمام نحو العاملين ذاتهم، هالعم  علف تلبية حاجاتهم،  -

 ( ا255، مهدر سابق ، 
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 النظرية الوقفية:

ةرد تربروا ا يمكرن أن يظهرر كقاةرد ها هذا تقوم هذس النظرية علف ا،ترا  أساسري مرؤداس أّن أا قا   

تهيي  ،ي البيئة المحيةرة ظررهل مواتيرة، اسرتخدام مهارتر  هتحقيرق تةلعاتر . هالمواقر  هالسرلو  

 الذا يبدي  ا نسان ،ي  يحدد شخهية القاةد، هيتيح ل  ،رإة استخدام مهارات ، ههمكانات  القيادية. 

ههنمررا  النراس،شرديدا، ،هرري ا تقتهرر القيررادا علرف محردد مررن هتمتراز هرذس النظريررة بالديمقراطيرة ال   

 ( 323، ا  1221) أحمد ،  ت علها مشاعا  بين ال ميع.

هلكي تحقق المدرسة التةبيق الناجح لل ودا الشاملة، ،ننّها ليء بحاجة هلف قاةد بدهن هدارا، ها هدارا بردهن قاةرد، 

 هنما هي بحاجة هلف قيادا هدارية تربوية 

 ألهمية التغيير. هاعية؛

،القيادا التربوية تمتل  رؤية تةويريرة مبدعرة، هلرديها الكفرا ا التري تمكنهرا مرن توجير  جهرود العراملين نحرو هن راز 

ه،ري كر  مرّرا بمرا يسرهم ،ري تحقيرق ال رودا  األهلرف،هبةريقرة إرحيحة مرن المررا  المحرددا،العم ، ه،قا  للمعرايير 

 الشاملة.

 

 

 

 

 ه،قراّ،ترّم تحديرد عشررين خاإريّة مرتبرة  ،الك  ئة مدير حو  خهاةص القاةد التربوا ،من خد  استةد  م     

 ( 225،  224، ا  2215) نّهار ،  ههي كما يلي: التربوا،ألهمية تو،رها ،ي القاةد 

. 

 مؤيّد. 11 األمانة. 1

 ش ا . 12 الكفا ا. 2

 مهتم. 13 التةلع للمستقب . 3

 متعاهن؟ 14 ا لهام. 4

 ا . الذك 5

 

 نات . 15

 طموا. 16 العقلية المنهفة. 6

 م دد. 11 العقلية المتفتحة. 1

 مستقيم. 2

 

 يتحّكم ،ي ذات . 12
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 خيالي.  2

 

 لدي  ها . 12

 لدي  مستقب . 22 يمكن ااعتماد علي . 12

 

التغييرر، هالتوّجر  هلرف  هّن من أكبر التحديا  التي تواج  القاةد التربوا للمدرسة هي: قيادا منسوبي المدرسرة نحرو

هتظ  متمّسكة بما ألفت  من ممارسا ، هذل  لريء خو،را  مرن التغييرر ال ودا الشاملة. ،النفء ا نسانية تيبف التغيير 

بحدِّ ذات ، ب  الخول مما ينت  عن التغيير من زيرادا أعبرا ، أه تقلريص الفررا، لرذل  ينبغري علرف القاةرد التربروا 

   المعزز للقيادا التربوية الناجحة. للمدرسة، أن يختار السلو

 The managerialcir The oryنظرية الشبكة ا دارية: 

تحدد هذس النظرية بعدين لسرلو  القاةرد التربروا همرا: ااهتمرام بالعراملين، هااهتمرام بالعمر . هري النظريرة          

)  لشاملة، هذا ترّم دم هرا بنظريرة القيرادا الوقفيرة.للقيادا التربوية للمدرسة الراغبة ،ي تةبيق ال ودا ا مدةمةاألكثر 

 ( 226 – 225 ا نهار ، مهدر سابق ،

2 221        222 

2          

1          

6          

5     5.5     

4          

3          

2          

1 121        122 

 1 2 3 4 5 6 1 2 2 

 

يرف يكرون اهتمرام القاةرد بالعمر  ترعي ، هاهتمامر  بالعراملين ترعي  : ح(1.1) نمل القيادا الضعي /  1

 أيضا .

 .لقاةد عالياا حيف يكون اهتمام: (2.2) نمل القيادا المثالية/  2

،   2214)  أحمرد ،  يكون اهتمام القاةد بالعم  هالعراملين متوسرةا . حيف :(5.5) نمل القيادا المعتدلة/  3

 ( 24ا

 هاهتمام  بالعاملين عاليا . ، يكون اهتمام القاةد بالعم  تعيفا   حيف(: 1.9) يةنمل القيادا ااجتماع/ 4

 هاهتمام  بالعاملين تعيفا . عاليا ،حيف يكون اهتمام القاةد بالعم   :(9.1) نمل القيادا المتسلةة/ 5
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 مفهوم هدارا ال ودا الشاملة ،ي التعليم:

بيئرة مناسربة لتحسرين يعمر  علرف هي راد  هاترحة،حرديف ذه ،لسرفة تعتبر هدارا ال ودا الشاملة أسرلو  هدارا       

 مهارا  العاملين، همراجعة  ليا  العم  بشك  مستمر. 

لتحقيرق  للمدرسرة؛ها جرا ا  المنبثقرة مرن رقا،رة القيرادا التربويرة  األسالي ،جملة  هي ،ي التعليم الشاملة ال وداه

همشرراركتهم ،رري  قرردراتهم،هااسررتفادا مررن  ههداريررون( لمررون)معأهرردا،ها مررن خررد  تفرروي  الهرردحيا  للعرراملين 

) أحمررد ،  للوإررو  هلررف أعلرف درجررا  التميررز ،ري هن رراز العمرر . مسررتمرا؛هتةويرهررا بهرورا  الخرردما ،تحسرين 

 ( 24ا  ،  2214 مهدر سابق ،

 هتكمن أهمية ال ودا الشاملة ،ي التعليم ،يما يلي:  

 ها داريين.  / ر،ع كفا ا، همستوى أدا  المعلمين، 1

 ، هالنفسي، هااجتماعي للةد . هالمهاراالمعر،ي،/ اارتقا  بالمستوى  2

 ، هالتعلّم. التعليم / ر،ع مستوى الوعي، ها درا  لدى المعلمين، هالةد  ت اس عمليا  3

 ههرتا  جميع المستفيدين. السياسا ،هاألنظمة،هتحسين المخرجا  بما يتماشف مع  تةوير،/  4

 هتتيرر بممارسا  القاةد. مباشرا ،مكن القو  بين ال ودا الشاملة: مرتبةة بالقيادا التربوية ارتباطا  هي   

 ( 152 – 151، ا  1225) نشوان ،  :خهاةص القاةد التربوا

 / القدرا علف استثمار الوقت بيقهف درجة ممكنة.  1   

 / القدرا علف إياغة األهدال التربوية.  2      

 هالضع  ،ي النّظام التربوا. القوا،ا علف اكتشال نقاط / القدر 3

 / القدرا علف هتع األهليا  ،ي سياست  التربوية، بادةا  باألهم ،المهم.  4      

 / القدرا علف اتخاذ القرارا  الرشيدا، ،ي تو  معةيا  هاتحة ل  هلآلخرين.   5      

ع اآلخرين من معلمين، هطد ، هموجهين تربويين، هأهليا  أمرور هالبنّا  م/ القدرا علف التفاع  ا ي ابي  6     

 بما يخدم أهدال المدرسة. 

 ( 162) نشوان ، مهدر سابق ، ا  :أسلو  القيادا

 يمكن تقسيم أسالي  القيادا هلف:     
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 / القيادا التقليدية: 1

وتع الراهن، هقرد يهر  بر  األمرر هلرف هذا النو  من القيادا يكون ،ي  القاةد حريص علف المحا،ظة علف ال        

 ممارسة سلةت ، لمنع حدهث تغيير؛ ألنّ  المستفيد من بقا  الوتع علف ما هو علي . 

 / القيادا ال ذابة:  2

،هرو محبرو  الشخهرية  ا داريرة،هيعتمد القاةد هنا علرف الهرفا  الشخهرية أكثرر مرن اعتمرادس علرف الكفايرا      

 ين، هحبهم. جذا ، هيحظف باحترام التابع

 هالسلو  ا دارا لهذا النو  من القيادا يته  بما يلي: 

 / بنا  عدقا  شخهية مع المعلمين.  1

 / تسيير العم  التربوا، باستخدام العدقا  ا نسانية الةيبة.  2

 / التسامح ،ي بع  األخةا  سوا ا  من الةد ، أه المعلمين.  3

 هتقديم العون لهم. / تلبية حاجا  المعلمين الشخهية،  4

 القيادا العقدنية: 

،رري تسرريير العمرر  التربرروا مررع المدرسررة، ،ررد مكرران  هالقرروانينمررن اللررواةح، هاألنظمررة، ينةلررق القاةررد هنررا        

 للعواط ، هالعدقا  ا نسانية.

 أنماط القيادا:

  / النمل األهتوقراطي:   1

 ، ههن راز األعمرا  عرن طريرق هإردار األهامرر، هالتوجيهرا ، يتميّز هرذا الرنمل بهرنع القاةرد لمعظرم القررارا    

 هالتدخ  ،ي تفاإي  عم  المرؤهسين. 

) جراا  هالقادا األهتوقراطيون لديهم رقة كبيرا ،ي قدراتهم، هيعتقدهن أّن طريقتهم ،ي عم  األشيا  هي األ،ض .

 ( 122ا – 112،  1222، 

 النمل الديمقراطي:

التفاعرر  بررين القاةررد، همرؤهسرري  بنررا   علررف ااحترررام المتبرراد ، هالثقررة هالتعرراهن البنّررا ، يقروم هررذا الررنمل علررف       

 ( 22ا،  1224) العويدا ،  هالتفوي  ،ي تسيير العم ، هتوزيع  ،ي اتخاذ القرارا .
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 النمل المتسيِّ  )الفوتوا(:

هيتبنّرف هرذا الرنمل عمومرا  شرخص  القيرادا،هو النمل الذا يت ن  القاةد ،ي  اتخاذ دهر اي ابي ،ّعا  ،ي عمليرة       

 ا توجد لدي  الرغبة ،ي القيادا ذاتها. تعي ،ذه نفوذ 

حيرف ينعرردم ،رري هررذا الررنمل الفوترروا تحديررد المسررؤهلية، ممرا يررؤرِّر ،رري تحقيررق الهرردل، هذلرر ؛  ي رراد القاةررد هلررف 

  122 ا، 1214) جوهر ،  تفوي  سلةة المرؤهسين الذين تتعار  تهر،اتهم، أه تهةدم بعضها مع بع .

) 

هأنّر   بالعمر ،أه هرشراد للقيرام  توجير ،أّن ا نسران ا يحتراج بةبيعتر  هلرف  الرنمل،هيرى القاةد الرذا يرنه  هرذا      

 ( 25، ا   1222) المنيع ،  ههاجبات  من غير توجي . أعمال ،هتيدية  المناسبة،يستةيع اتخاذ القرارا  

 لفّعا : القاةد الفّعا ، هالقاةد غير ا

عنرردما يحرراه  المشرررل، أه مرردير المدرسررة الترريرير ،رري سررلو  المعلمررين، ،قررد يكررون ناجحررا ، أه غيررر نرراجح.        

هيحقررق األهرردال المنشررودا الترري تسررعف هليهررا المدرسررة ،هررو  المهررام،أه المرردير الررذا يسررتةيع أن ين ررز  ،المشرررل،

 هلكن غير ،عا  ناجحا ،المشرل أه المدير  هلكن هنا  إفة أخرى تدزم هذا الن اا ،قد يكون ناجح،

،نذا أسرتةا  المعلمرون تحقيرق األهردال، نظررا  لقروا النظرام. هأسرلو  القاةرد المتسرلل قرد يحقرق الهردل دهن رترا 

ه،رري حالررة تحقيررق المشرررل همرردير  ،ّعررا ،هلكررن غيررر  ناجحررا ،المعلمررين. هنررا يكررون المشرررل أه مرردير المدرسررة 

أه المردير النراجح هالفّعرا  هرو  ،المشررل،ه،ّعراا .  ناجحرا ،يكون  المعلمين،هرتا  دا،ع،بالمدرسة الهدل المنشود 

هلف تلبية احتياجا  المعلمرين، الذا يهتم بتحقيق أهدال المدرسة المنشودا مث : الرقي بمستوى التحهي  الةّدبي 

 ( 132ا،  2221) المغيدا ، هأهدا،هم. 

 

 

 

 

 

 ( 342ا – 341،  2221) سلةي ،  بوية:المهارا  الدزمة للقيادا التر

 / المهارا  التهورية:  1
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للمسرتقب . ،الخةرة  استشررا،اههي مهارا يحتاجها القاةد التربوا ،ي التخةيل للعم ، بحيف تمث  الخةرة             

توقرع مرن تقوم علف دراسة الواقع، ها مكانا  المتروا،را ،ير ، هااستبهرار ،ري جوانبر ، ه،ري ات اهرا  تغيررس. هي

التةور، ،تكرون تهرورات  القاةد التربوا أا يكون حالما  ،ي خةة ، كما ا ينتظر من  أن يكون باةسا  من همكانا  

 قاةمة علف ال رأا مع قلي  من ا خةار. 

بحيرف يتقردم  بيرنهم،هتقسريم األدهار  الترابعين،هيحتاج القاةد التربوا هلرف المهرارا التهرّورية ،ري تنظيمر  ألعمرا   

هالنظررام  ككرر ،همررع ا طررار العررام لنظررام التربيررة  بعضررها،هتتكامرر  جوانبرر  مررع  لغيرهررا،العمرر  بخةرروا  تمهررد 

 هالسياسي ،ي الم تمع. ااجتماعي،هااقتهادا،

هتقفرز هلرف  هقوعهرا،يكون قادرا  علف ا حساس بالمشكد  قبر   المهارا،هّن القاةد التربوا الذا تتةور لدي  هذس  

هيسرتةيع أن يقردِّر هقرع القررارا  علرف الترابعين قبر  اتخاذهرا اسرتنادا  هلرف هرذس  المشركد ،ب  تفراقم ذهن  الحلو  ق

ها يتعرر  المشراركون ،يهرا  المختلفرة،للمرحلرة المدرسرية التري ترتري األذهاق  المدرسرة،المهارا بخةل مدير 

 هيتو،ر ااست مام. األهدال،هتحقق  بانتظام،،تسير األمور  للخاطر،

 المهارا الفنية: /  2

يقهد بالمهارا الفنية، مدى كفا ا القاةد ،ي استخدام األسالي  هالةراةق الفنيرة، أرنرا  ممارسرت  لوظيفتر ،             

 همعال ت  للمواق  المتعلقة بالعم . 

  ا دارا. هالمهارا  الفنية تتةل  قدر معين من المعارل، هالحقاةق العلميرة، هالعمليرة التري بتةلبهرا ن راا العمر

التري تتةلر  هرذا النرو  مرن المهرارا ، ،علرف سربي  المثرا  تخةريل هالواجبرا   بالمهرام،هالميداني التربوا ملري  

العملية التعليمية، هتع نظام جديد لدتهاا ، هتفوي  السلةة، هتوزيع الواجبرا ، هالمهرام الوظيفيرة، هاختيرار 

 البداة ، هغير ذل . 

  بدرجررة كبيرررا علررف قناعررة القاةررد بمبرردأ الررتعلّم الررذاتي، ،ينبغرري عليرر  زيررادا مهاراترر  هتنميررة هررذس المهررارا  يتوقرر

هعرداد  التعليميرة،المعر،ية ا دارية باستمرار، هااطد  علف ك  جديد ،ي ميردان ا دارا. هينبغري علرف السرلةا  

 تدريبية بهدل هكسا  هذس المهارا برام 

 

 المهارا  ا نسانية: 

، قدرا الفرد علرف التعامر  مرع الغيرر بن راا، هتكروين بنرا  متماسر ، همتعراهن مرن العراملين معر ، هيقهد بها      

 ،ي م ا  العم . هنتاجيتهمهزيادا 

ا نسررانية، هد،عهررا هلررف العمرر  بنررو  مررن الترغيرر ، هن المهررارا  ا نسررانية تنبنرري علررف كيفيررة احترررام الشخهررية  

الثقة، هااحترام المتباد  برين أ،رراد الم موعرة الواحردا. هلكري تتروا،ر  هااستمالة، هليء بالقهر ها رها ، هبنا 
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هذس المهارا ، ينبغي أن يكون القاةد علف علم تام بةبيعة العنهر البشرا، الذا يعم  مع ، هدها،عهم، هحاجاتهم 

أنها أكثر أهمية للقيرادا  ها عامة،ا نسانية، هكيفية هشباعها. ههذس المهارا  ههن كانت مهمة للقيادا ا دارية بهفة 

 المعلمين،ها داريررين،،تشررم   الوقررت،همتنوعررة ،رري نفررء  البشررر،لكونهررا تتعامرر  مررع م موعررة كثيرررا  التربويررة،

 هبدرجة عالية. المهارا ،هلف هذا النو  من ههذا يحتاج  هال مهور،هالةد  هاآلبا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفه  الثالف: ا طار التةبيقي 

  :الّدراسة الميدانية 

يتناه  هذا ا طار هجرا ا  الّدراسة الميدانية هالتي بواسةتها تّم جمع المعلوما  هالبيانا ، هتتمث       

 ،ي التالي: هذس ا جرا ا 

م تمررع البحررف، هالررذا يتكررون مررن معلمرري قسررم تعلرريم اللغررة العربيررة ب امعررة أّم القرررى، حيررف تررّم   أها : 

 ن من ارنتي عشر معلما . اختيار عينة تتكو

 

 أدها  الّدراسة:رانيا : 

أررر القيررادا التربويرة ،رري تحسررين أدا  المعلمرين هتةرروير قردراتهم ،رري تررو  ، للتعرررل علررف اسرتبان أعرّد الباحررف   

 ، هقد اشتملت ااستبانة علف قسمين: الشاملةال ودا 
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 البيانا  الشخهية. -القسم األّه 

 هاشتملت علف: محاهر البحف -القسم الثاني 

 .القيادا التربوية: 1األه 

 . أ/ العدقة بين القيادا التربوية هالمعلمين: 2الثاني -

  / المهارا  القيادية هتيريرها ،ي ر،ع مستوى المعلمين -

 .محور ال ودا الشاملة: 3الثالف -

 

 رالثا : بيان إدق هربا  ااستبانة:

الخبرررا هااختهرراا ، لتقرردير مرردى مناسرربة  مررن ذها 1لقررد عررر  الباحررف ااسررتبانة علررف محكمررين   

عبارا  ااستبانة ؛ ألهدال الّدراسة ، هقد رأى المحكمون أّن عبارا  ااستبانة مناسبة ألهردال البحرف 

ّم قرام الباحرف بالتعردي  ، هقد تّم جمع مدحظا  المحكمين حو  تعردي  إرياغة بعر  الفقررا  ، همرن رر

 المةلو .

 

 

 المعال ة ا حهاةية: 

بعد تفريغ ااستبانا  لمعر،ة عدد التكرارا  الخاإة بك  هجابة من ا جابا  المتعددا، تمت استشرارا   

المختهين ،ي م ا  ا حهرا  عرن األسرالي  ا حهراةية المناسربة لهرذس الّدراسرة، هترّم اختيرار المعال رة 

 ا حهاةية اآلتية:

 / النسبة المئوية:1

 ذل : ه،يما يلي المعادلة الّدالة علف    

 122× / م مو  التكرار 1

 أ،راد العينة  عدد

 

 أه اات اها . اآلرا هذل  اختيار مدى دالة الفرهق بين  2/ كا2

 ه،يما يلي المعادلة:   

 . 5 –التكرار المتوقع  –م مو  التكرار المدحأ =  2  ا

                                                           
 أنظر ملحق البحث.1
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  التكرار المتوقع                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة نتاة  الّدراسة: الرابع:الفه  

 

 :(  إدق هربا  ااستبانة1جده  )

 المحور معام  الثبا  معام  الهدق

 .محور القيادا التربوية 2.156 2.262

 .بين القيادا التربوية هالمعلمين محور العدقة 2.124 2.225

 .ين،ي ر،ع مستوى المعلم هتيريرهاالمهارا  القيادية  2.261 2.222

 .محور ال ودا 2.265 2.232

 .المعام  الكلي 2.242 2.211
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، حيرف هجرد درجرة الثبرا   أعردسمعامر  الثبرا  كمرا موترح بال رده   دنباخ  ي اكره  –معادلة ألفا  تم استخدام 

لرنفء المحرور ، هكانرت درجرة الهردق هالثبرا  لمحرور   %21هدرجرة الهردق   %76لمحرور القيرادا التربويرة 

علف التروالي ، هدرجرة الهردق هالثبرا  لمحرور المهرارا    %12ه  %22ة بين القيادا التربوية هالمعلمين العدق

 لمحور ال روداعلف التوالي ، هدرجة الهدق هالثبا    %26ه  %23،ي ر،ع مستوى المعلمين  هتيريرهاالقيادية 

علرف التروالي   %24ه   %21ي الكلي حوال األدااعلف التوالي هحيف كانت درجة إدق هربا    %21ه  23%

الدراسة تته  بالهردق هالثبرا  الكبيررين  استبان  أنتتمتع بهدق هربا  عالي ههذا يد  علف  أنهامما يد  علف 

 لها سليما همقبوا . ا حهاةيالدراسة هي ع  التحلي   أغرا بما يحقق 

 

 :التوزيع النسبي التكرارا لمتغير المؤه  العلمي (2) جده  

 الفئة  التكرار النسبة

 بكالوريوس 1 9.1%

 ماجستير  3 27.3%

 دكتوراس 1 63.6%

 الم مو   11 100%

 

العينرة مرؤهلهم العلمري دكتروراا  أ،رراد مرن %63.6  هن( 2بال رده  ) ا حهراةينتراة  التحلير   بعد ااطد  علف

 .أدناسوتح بالشك  كما م بكالوريوسمؤهلهم العلمي  %9.1مؤهلهم العلمي ماجستير بينما  %21.3ه

 

 :يع النسبي التكرارا لمتغير العمرالتوز  (3جده  )

 الفئة  التكرار النسبة

 سنة  32أق  من  1 9.1%

 سنة   32-42 2 18.2%

 سنة  42أكثر من  8 72.7%

 الم مو   11 100%
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الكلية ينتمون للفئة العمريرة  العينة أ،رادمن  %72.7 أن أعدسبال ده   ا حهاةينتاة  التحلي   بعد ااطد  علف

ينتمرون للفئرة اقر  مرن  %2.1هسرنة  42 – 32العينة ينتمون للفئة العمرية  أ،رادمن  %12.2هسنة  42من  أكثر

 سنة.32

 

 :بي التكرارا لمتغير سنوا  الخبراالتوزيع النس (4جده  )

 الفئة  التكرار النسبة

 سنوا   5اق  من  3 27.3%

 نوا  س 5من  أكثر 7 63.6%

 سنوا    12أكثر من  1 9.1%

 الم مو                 11 100%

 

 5من  أكثرالعينة سنوا  خبرتهم  أ،رادمن  %63.6 أنّ  أعدسبال ده   ا حهاةينتاة  التحلي   بعد ااطد  علف

 سنوا . 12من  أكثرسنوا  خبرتهم  %2.1هسنوا   5سنوا  خبرتهم اق  من  %21.3هسنوا  
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 :تكرارا لمتغير الدهرا  التدريبيةالتوزيع النسبي ال (5)  جده 

 الفئة  التكرار النسبة

 شي ا  1 9.1%

 هاحدا  - -

 ارنان   1 9.1%

 ردث   - -

 من ردث  أكثر 9 81.8%

 الم مو   11 100%

 

مرن رردث  أكثررلية لرديهم العينة الك أ،رادمن  %81.8 هن أعدسال ده   ا حهاةينتاة  التحلي   بعد ااطد  علف

 التدريبية.،قل لديهم ارنين من الدهرا   %9.1دهرا  تدريبية بينما 



 

19 
 

 

  :القيادا التربوية لعبارا  محور األغلبية رأاات اس  (6جده  )

 رأياتجااا  

 األغلبية

ال  أوافقال  المنوال

 أوافاااااق

 بشدة

 أوافاااااااااااااق أوافق

 بشدة

 العبارة  

 أوافااااااااااااق

 بشدة

القاةد التربوا يضرع الرؤيرة  التكرار  6 4 - 1 1

 النسبة  %54.5 %36.4 - %9.1 ا ستراتي ية.

 أوافااااااااااااق

 بشدة

القاةرررد يحررراه  عمررر  مررراهو  التكرار  8 3 - - 1

 النسبة  %72.7 %27.3 - - .إوا 

 أوافااااااااااااق

 بشدة

 .يمارس التفوي  القاةد التكرار 7 4 - - 1

 النسبة  63.6% 36.4% - -

 أوافااااااااااااق

 بشدة

يهرررتم القاةرررد بر،رررع كفايرررا   التكرار 7 4 - - 1

 النسبة  %63.6 %36.4 - - .المعلمين

 

 

المبحرورين علرف محرور القيرادا التربويرة كانرت اسرت ابتهم  هجابرا  أغلر المبحورين ،ران  هجابا  بعد ااطد  علف

،هرو موا،رق بشردا  بيرةاألغل رأا،ري ات راس  أمرا .أعردسبشدا علف ك  عبارا  المحور كما موترح بال رده   بيها،ق

القاةرد التربروا هرو الرذا يقروم بوترع الرؤيرة  أنيرد  علرف  هنمراد   هنلك  عبارا  محرور القيرادا التربويرة ههرذا 

 المعلمين.إوا  هممارسة التفوي  هااهتمام بر،ع كفايا   ما هوهعم   ا ستراتي ية

 

دا التربويررررة بررررين القيررررا محررررور العدقررررةلعبررررارا   األغلبيررررة رأاات رررراس  (1) جررررده  

 :هالمعلمين
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 رأاات ررررراس 

 األغلبية

ا  أها،قا  المنوا 

 أها،ررررررق

 بشدا

 العبارة   بشدا أها،ق أها،ق

مسرراعدا المعلمررين ،رري ر،ررع  التكرار 6 5 - - 1 بشدة أوافق

 النسبة  %54.5 %45.5 - -  أداةهم.

اشرررترا  قاةرررد المعلمرررين ،ررري  التكرار 7 4 - - 1 بشدة  أوافق

 النسبة  %63.6 %36.4 - - .را اتخاذ القرا

 هعررردادحررررا القاةرررد علرررف  التكرار 6 5 - - 1 بشدة  أوافق

 النسبة  %54.5 %45.5 - - .المعلمين مهنيا هتربويا

تشر يع القاةرد للمعلمرين علرف  التكرار 8 3 - - 1 بشدة أوافق

 النسبة  %72.7 %27.3 - - .التعبير الحر

 

المبحررورين علررف محررور العدقررة بررين القيررادا التربويررة  هجابررا المبحررورين ،رران اغلرر   بررا هجا بعررد ااطررد  علررف

 رأا،ري ات راس  أمرا .أعردسبشدا علف ك  عبارا  المحور كما موتح بال رده   بيها،قاست ابتهم  هالمعلمين كانت

تربويرة تعمر  علرف مسراعدا القيرادا ال أنيرد  علرف  هنماد   هن،هو موا،ق بشدا لك  عبارا  المحور ههذا  األغلبية

مهنيرا هتربويرا  المعلمرين هعرداد،ي اتخاذ القرارا  هحرا القيادا التربوية ،ري  ههشراكهم أداةهمالمعلمين ،ي ر،ع 

 .التعبير الحرهتش يعهم علف 

 

 

 

 

 

 

 

،رع ،ري ر هتيريرهراالقياديرة  محرور المهرارا لعبرارا   األغلبيرة رأاات راس  (2) جده 

 :مستوى المعلمين

 رأاس ات رررررا

 األغلبية

 أها،رررقا  أها،قا  المنوا 

 بشدا

   بشدا أها،ق أها،ق
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 األهردالالقدرا علرف تحقيرق  التكرار  6 5 - - 1 بشدا أها،ق

 النسبة  %54.5 %45.5 - - .الفعلية

 .القدرا علف التخةيل السليم التكرار  6 5 - - 1 بشدا أها،ق

 النسبة  54.5% 45.5% - -

تنميرررة عدقرررة ااتهرررا  برررين  التكرار 8 3 - - 1 بشدا  أها،ق

 النسبة  %72.7 %27.3 - - .المديرين هالمعلمين

هشررررال القاةرررد علرررف العمررر   التكرار 7 4 - - 1 بشدا أها،ق

 النسبة  %63.6 %36.4 - -  .اليومي

 

،ري ر،رع  هتيريرهارا  القيادية المبحورين علف محور المها هجابا المبحورين ،ان اغل   هجابا  بعد ااطد  علف

،ري ات راس  أما .أعدسبشدا علف ك  عبارا  المحور كما موتح بال ده   بيها،قمستوى المعلمين كانت است ابتهم 

،ي قردرا  القيادية تؤررالمهارا   أنيد  علف  هنماد   هن،هو موا،ق بشدا لك  عبارا  المحور ههذا  األغلبية رأا

 الفعلية هالتخةيل السليم هتنمية عدقة ااتها  بين المديرين هالمعلمين. ،همأهداالمعلمين علف تحقيق 

 :لعبارا  محور ال ودا األغلبية رأاات اس  (2جده  )

 رأاات رررررراس 

 األغلبية

ا  المنوا 

 أها،ق

 أها،رررقا 

 بشدا

 العبارا   بشدا أها،ق أها،ق

العليرررا علرررف  ا دارامثرررابرا  التكرار  8 3 - - 1 بشدا أها،ق

 النسبة  %72.7 %27.3 - - .تحسين جودا العم 

ترردري  العرراملين بشررك  داةررم  التكرار  9 2 - - 1 بشدا أها،ق

علررف مفرراهيم ال ررودا ي علهررا 

 .انضباطا أكثر
 النسبة  81.8% 18.2% - -

التةبيق الفعلي لتل  المفاهيم  التكرار  8 3 - - 1 بشدا أها،ق

،ررري شرررك  خةررروا  تفضررري 

 .ال ودا تحقيق هلف
 النسبة  72.7% 27.3% - -

 

 بريها،قالمبحرورين علرف محرور ال رودا كانرت اسرت ابتهم  هجابرا المبحرورين ،ران اغلر   هجابرا  بعد ااطد  علف

،هرو موا،رق بشردا لكر   األغلبيرة رأا،ري ات راس  أمرا .أعردسبشدا علرف كر  عبرارا  المحرور كمرا موترح بال رده  

تحسررين جررودا العمرر  هترردري   هلررفؤدا تررالعليررا  ا دارامثررابرا  أنيررد  علررف  هنمرراد   هنعبررارا  المحررور ههررذا 

 ال ودا.تحقيق مستوى عا   هلفانضباطا هتةبيقها يؤدا  أكثرالمعلمين بشك  داةم علف مفاهيم ال ودا ي علها 

 

 :التربوية لمحور القيادا كياقيم مربع  ( 12) جده  

 العبارا   Chi - squareقيمة مربع كاا  .Sigالقيمة ااحتمالية

 . ا ستراتي يةالقاةد التربوا يضع الرؤية  3.455 0.178

  .إوا ما هوالقاةد يحاه  عم   2.273 0.132
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 .القاةد يمارس التفوي  0.818 0.366

 .يهتم القاةد بر،ع كفايا  المعلمين 0.818 0.366

 

 أعدس:يمكن تفسير نتاة  ال ده  

  بالعبررارا األهلررف  مررا جررا الدراسررة علررف  أ،رررادحسرروبة  لدالررة الفرررهق بررين أعررداد الم كرريابلغررت قيمررة مربررع

  أن( ه هرذا يعري %5) دالرة( ههذس القيمة اكبر مرن قيمرة مسرتوى 2.112لها ) ااحتمالية( هالقيمة )

 . هحهاةياغير دالة  أا هحهاةياالعبارا غير معنوية 

  بالعبررارا  الثانيررة   مررا جررا الدراسررة علررف  أ،رررادلررة الفرررهق بررين أعررداد المحسرروبة  لدا كرريابلغررت قيمررة مربررع

( . ،رران هررذس %5) دالررة( ههررذس القيمررة اكبررر مررن قيمررة مسررتوى 2.132لهررا ) ااحتماليررة( هالقيمررة )

 .هحهاةيةليست ذا  دالة  أا هحهاةياالعبارا غير معنوية 

   ان قيمتهررا  %5 دالررةعنرد مسررتوى  هحهرراةيةثررة ليسرت ذا  دالررة العبررارا الثال أن أعردسيدحرأ مررن ال ررده

 .%5 دالةمن مستوى  أكبر( ههذس القيمة 2.366تساها ) كيالمربع  ااحتمالية

  األهلرفالدراسرة علرف مرا جرا  بالعبرارا  أ،ررادالمحسوبة لدالة الفرهق برين  كيابلغت قيمة مربع ( )

العبرارا غيرر دالرة  أن( ههرذا يعنري %5) دالرة( ههدس القيمة اكبر من مستوى 2.366هالقيمة ااحتمالية لها )

 . هحهاةيا

 

 :بين القيادا التربوية هالمعلمين لمحور العدقة كياقيم مربع  (11جده  )

 العبارة  Chi - Squareكياقيمة مربع  .Sigالقيمة ااحتمالية

  أداةهم.مساعدا المعلمين ،ي ر،ع  0.091 0.763

 .اشترا  قاةد المعلمين ،ي اتخاذ القرارا  0.818 0.366

 .المعلمين مهنيا هتربويا هعدادحرا القاةد علف  0.091 0.763

 .تش يع القاةد للمعلمين علف التعبير الحر 2.273 0.132

 

 أعدس:يمكن تفسير نتاة  ال ده  

  بالعبررارا األهلررف  مررا جررا دراسررة علررف ال أ،رررادالمحسرروبة  لدالررة الفرررهق بررين أعررداد  كرريابلغررت قيمررة مربررع

  أن( ه هرذا يعنري %5) دالرة( ههذس القيمة اكبر من قيمرة مسرتوى 0.763لها ) ااحتمالية( هالقيمة )

 . هحهاةياغير دالة  أا هحهاةياالعبارا غير معنوية 
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  بالعبررارا  الثانيررة   مررا جررا  الدراسررة علررف أ،رررادبلغررت قيمررة مربررع كرراا المحسرروبة  لدالررة الفرررهق بررين أعررداد

 أن( ههرذا يعنري %5) دالرة ( ههذس القيمة اكبر مرن قيمرة مسرتوى2.366لها ) ااحتمالية( هالقيمة )

 .  هحهاةيةليست ذا  دالة  أا هحهاةياالعبارا غير معنوية 

   ان قيمتهررا  %5 دالررة وىعنرد مسررت هحهرراةيةالعبررارا الثالثررة ليسرت ذا  دالررة  أن أعردسيدحرأ مررن ال ررده

 .%5 دالةمن مستوى  أكبر( ههذس القيمة 2.163تساها ) كيالمربع  ااحتمالية

  األهلرفالدراسرة علرف مرا جرا  بالعبرارا  أ،ررادالمحسوبة لدالة الفرهق برين  كيابلغت قيمة مربع ( )

العبرارا غيرر دالرة  أن( ههرذا يعنري %5) لرةدا ( ههدس القيمة اكبر من مستوى2.132هالقيمة ااحتمالية لها )

 . هحهاةيا

،رري ر،ررع مسررتوى  هتيريرهررالمحررور المهررارا  القياديررة  كررياقرريم مربررع  (12) جررده  

 :المعلمين

  Chi - Squareقيمة مربع كاا  .Sigالقيمة ااحتمالية

 .القدرا علف تحقيق ااهدال الفعلية 0.091 0.763

  .ل السليمالقدرا علف التخةي 0.091 0.763

 .تنمية عدقة ااتها  بين المديرين هالمعلمين 2.273 0.132

   .هشرال القاةد علف العم  اليومي 0.818 0.366

 

 أعدس:يمكن تفسير نتاة  ال ده  

  بالعبررارا األهلررف  مررا جررا الدراسررة علررف  أ،رررادالمحسرروبة  لدالررة الفرررهق بررين أعررداد  كرريابلغررت قيمررة مربررع

  أن( ه هرذا يعري %5) دالرة( ههذس القيمة اكبرر مرن قيمرة مسرتوى 0.763لها ) ااحتماليةهالقيمة  ()

 . هحهاةياغير دالة  أا هحهاةياالعبارا غير معنوية 

  بالعبررارا  الثانيررة   مررا جررا الدراسررة علررف  أ،رررادالمحسرروبة  لدالررة الفرررهق بررين أعررداد  كرريابلغررت قيمررة مربررع

( . ،رران هررذس %5) دالررة ( ههررذس القيمررة اكبررر مررن قيمررة مسررتوى0.763لهررا ) ااحتماليررةة ( هالقيمرر)

 .هحهاةيةليست ذا  دالة  أا هحهاةياالعبارا غير معنوية 

   ن قيمتهررا أل %5 دالررةعنرد مسررتوى  هحهرراةيةالعبررارا الثالثررة ليسرت ذا  دالررة  أن أعردسيدحرأ مررن ال ررده

 .%5 دالة من مستوى أكبر( ههذس القيمة 0.132تساها ) كيالمربع  ااحتمالية

  األهلرفالدراسرة علرف مرا جرا  بالعبرارا  أ،ررادالمحسوبة لدالة الفرهق برين  كيابلغت قيمة مربع ( )

العبرارا غيرر دالرة  أن( ههرذا يعنري %5) دالرة ( ههدس القيمة اكبر من مستوى2.366هالقيمة ااحتمالية لها )

 . هحهاةيا
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 (   13جده)  لمحور ال ودا  كياقيم مربع: 

  قيمة مربع كاا .Sigالقيمة ااحتمالية

 .مثابرا اادارا العليا علف تحسين جودا العم  2.273 0.132

 .انضباطا أكثرتدري  العاملين بشك  داةم علف مفاهيم ال ودا ي علها  4.455 0.035

 .تحقيق ال ودا هلفك  خةوا  تفضي التةبيق الفعلي لتل  المفاهيم ،ي ش 2.273 0.132

 

 أعدس:يمكن تفسير نتاة  ال ده  

  بالعبررارا األهلررف  مررا جررا الدراسررة علررف  أ،رررادالمحسرروبة  لدالررة الفرررهق بررين أعررداد  كرريابلغررت قيمررة مربررع

  هني ( ه هرذا يعر%5) دالرة كبرر مرن قيمرة مسرتوىأ( ههذس القيمة 0.132لها ) ااحتمالية( هالقيمة )

 . هحهاةياغير دالة  أا هحهاةياالعبارا غير معنوية 

  بالعبررارا  الثانيررة   مررا جررا الدراسررة علررف  أ،رررادالمحسرروبة  لدالررة الفرررهق بررين أعررداد  كرريابلغررت قيمررة مربررع

هرذس  أن( ههذا يعي %5) دالة ( ههذس القيمة اق  من قيمة مستوى0.035لها ) ااحتمالية( هالقيمة )

عاليرة ،ران عمليرة التةروير هال رودا بالمؤسسرة  تعتمرد علرف  هحهراةيةلهرا دالرة  أا هحهراةياالعبارا معنويرة 

األغلبيرة الرذين  رأاانضباطا . ههرذا يردعم  أكثرتدري  العاملين بشك  داةم علف مفاهيم ال ودا هالذا ي علها 

 بشدا.بيها،ق  أجابوا

   ن قيمتهررا أل %5 دالررةعنرد مسررتوى  هحهرراةيةليسرت ذا  دالررة  العبررارا الثالثررة أن أعردسيدحرأ مررن ال ررده

 .%5 دالةمن مستوى  أكبر( ههذس القيمة 0.132تساها ) كيالمربع  ااحتمالية

 النتاة  هالتوإيا :

 أها : النتاة :

لرؤيرة أغل  هجابا  المبحورين ،ي محور القياد التربوية، يشير هلرف أن القاةرد التربروا هرو الرذا يقروم بوترع ا/ 1

 .هعم  ما هو إوا  ا ستراتي ية

 يهتم القاةد التربوا بر،ع كفايا  المعلمين./ 2

 / تعم  القيادا التربوية علف هشرا  المعلمين ،ي اتخاذ القرارا .3

 / تحرا القيادا التربوية علف هعداد المعلمين مهنيا  هتربويا .4

 ق أهدا،هم الفعلية./ تؤرر المهارا  القيادية ،ي قدرا المعلمين علف تحقي5

 / مثابرا هدارا ال ودا العليا تؤدا هلف تحسين جودا العم .6
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 فاهيم ال ودا ي علها أكثر انضباطا ./ تدري  المعلمين بشك  داةم علف م1

 رانيا : التوإيا : 

 هل  ت ربة ،ي القيادا. ه،ةنا ،/ أهإي بين يكون القاةد التربوا مثقفا  1

 ألّن ذل  يؤّدا هلف جودا عملهم. توجيها ؛ما تفرت  هدارا ال ودا من / أهإي المعلمين بتنفيذ 2

 

 

 

 المراجع: 

 

 

 .، مكتبة المعارل، القاهرادراسا  نظرية هميدانية، نحو تةوير ا دارا المدرسية  ( 1221أحمد ، أحمد ) 

 .وزيع، عمان، األردن،  دار هاة  للنشر هالتهدارا ال ودا الشاملة، مفاهيم هتةبيقا  (  2214) جودا أحمد 

 .، مؤسسة حمادا للّدراسا  ال امعية للنشر هالتوزيع، األردنا دارا التربوية (  2222ا براهيمي  ) بدرا 

 .، الريّا ، معهد ا دارا العامةمدخ  علم السلو  التةبيقي،  دارا الناس (  1222)  جبرا جراا 

 .، القاهرا، دار الثقا،ة للةباعة هالنشرنظيم التعليمالمدخ  ،ي هدارا، هت ( 1214)  جوهر إدا الدين 

 .، دار إفا  للنشر هالتوزيع، عمان ا دارا التعليمية (  2225) حسن مسار

 .، دار الفكر العربي، القاهرا ا دارا المدرسية هالّهفية (  2222) هبراهيم  ، الزهيرا

 .الفكر للةباعة هالنشر هالتوزيع، عماندار ،  ا دارا التربوية المعاإرا  (  2221)  عري سلةي 

 .، القاهرا، الدار المهرية اللبنانيةمع م المهةلحا  التربوية، هالنفسية (  2223)  حسن  شحاتة   

 ، دار المريخ،دهر ا دارا التربوية ،ي تةوير المناه  (  1215)  عبد القادر إديق 

 .، دار الفكر، عمانةا ،ي المؤسسا  التعليميأسالي  القيادا ها دار (  2225) عبد الم يد طارق 

 .، القاهرا، دار النهضة العربيةاات اها  الحديثة ،ي القيادا ا دارية (  1224)  العويدا محسن 

 .،  مكتبة المل  ،هد الوطنية الريا العربية بين يدي   ( 2225)  الفوزان عبد الرحمن 

 .،  مكتبة المل  ،هد الوطنية، أبها،ض نحو هشرال تربوا أ ( 2221)  المغيدا الحسن 

،  م لرة جامعرة الملر  سرعود، أرر األنماط ا دارية للمرديرين علرف أعمرالهم ،ري المردارس (  1222) المنيع محمد 

 .العلوم التربوية

 .،  دار الفرقان للنشر هالتوزيع، عمانا دارا ها شرال التربوا(  1225) نشوان يعقو  

 .، دار أم د للنشر هالتوزيع، عمان ا طار النظرا لإلدارا التربوية  ( 2215)  نّهار خولة 
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 :المدحق 

  ( 1ملحق  )أسما  المحكمين: 

 ال امعة  التخهص     الرتبة ااسم        

 هظي  علي بشير. عزا لديند/  1

 

تعلرريم اللغررة العربيررة  أستاذ مشار 

 لغير الناطقين بها.

أم القرررررررى/ معهررررررد 

 ة العربية.اللغ

 د/ بشرى عثمان الشيخ. 2

 

تعلرريم اللغررة العربيررة  أستاذ مشار 

 لغير الناطقين بها.

أم القرررررررى/ معهررررررد 

 اللغة العربية.

 د/ حسن محمد حسن مح و . 3

 

 

تعلرريم اللغررة العربيررة  أستاذ مشار 

 لغير الناطقين بها.

أم القرررررررى/ معهررررررد 

 اللغة العربية.

4  

 د/ معتهم يوس  محمد. 

 

 

تعلرريم اللغررة العربيررة  ساعداذ مأست

 لغير الناطقين بها.

أم القرررررررى/ معهررررررد 

 اللغة العربية.

 

 

 ااستبانة بعد التحكيم (  2ملحق )                                            

 جامعة أّم القرى                     

 معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 اللغة العربيةقسم تعليم          
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 ا خوا: أساتذا / معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها / حفظكم هللا هرعاكم.

 يقوم الباحف بنجرا  دراسة علمية ،ي القيادا التربوية، هيتناه  موتو  الّدراسة:   

أرررر القيررادا التربويررة ،رري تحسررين أدا  المعلمررين هتةرروير قرردراتهم ،رري تررو  ال ررودا 

 )دراسة تةبيقية علف معلمي قسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها( الشاملة 

هيقدر الباحف جهودكم الكبيرا التي تبذلونها خدمة للعلم هالمعر،ة، هأتوّج  هليكم بهذس ااستبانة هكلي أم  هرقة ،ري 

 أن تنا  اهتمامكم هرعايتكم، هالتفض  با جابة عنها بك  عناية هموتوعية.

بيّن  را كم ستكون مح  اهتمام هتقدير. هتحقيق هذس الّدراسة ألهدا،ها يعتمد ،ي األساس علف تشر يعكم  هأؤكد لكم

 هتعاهنكم، هأن المعلوما  لن تستخدم ،ي غير أغرا  البحف العلمي. 

 

ا                                            هجزاكم هللا خير 

 الباحف / محمد إالح عبد هللا علي      

 أستاذ مساعد بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها                                    

 

 البيانا  الشخهية:

   ---------------------------ااسم اختيارا: 

 -----------------------القسم: -------------------------------الكلية: 

 ماجستير  )       (  دكتوراس    )      (  المؤه  العلمي: بكالوريوس )   ( 

   -------------------------------------------------التخهص الدقيق: 

 )      ( 42)       (   أكثر من  42 – 32سنة    )     (  32العمر: أق  من 

 سنوا   )      (  5سنوا  )      (  أكثر من  5سنوا  الخبرا: أق  من 

 سنوا  )     (  12أكثر من 

 الدهرا  التدريبية: ا شي  )      (   هاحدا )       ( ارنان )      ( ردث )       ( 

 أكثر من ردث )        (

 

 المحور األه  القيادا التربوية:

أها،ق  البيان الرقم

 بشدا

ا  أها،ق

أها،رررررق 

 بشدا

ا 

 أها،ق

أها،رررررق 

هلف حرد 

 ما

      .ااستراتي يةؤية القاةد التربوا يفكر بوتع الر 9

      القاةد يحاه  عم  ما هو إوا . 2

      القاةد يمارس التفوي  المناس . 3

      ا يهتم القاةد بر،ع كفايا  المعلمين 4
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 بين القيادا التربوية هالمعلمين المحور الثاني: ) أ ( العدقة

 تتمث  العدقة بينهما ،يما يلي:

أها،ق  البيان الرقم

 دابش

ا  أها،ق

أها،رررررق 

 بشدا

ا 

 أها،ق

أها،رررررق 

هلف حرد 

 ما

      تساعد ،ي ر،ع أدا  المعلمين. 1

      تهتم بمشاركة المعلمين ،ي اتخاذ القرارا . 2

      تحرا علف هعداد المعلمين مهنيا  هتربويا . 3

      تش ع المعلمين علف التعبير الحر. 4

 

 ا ،ي ر،ع مستوى المعلمين:)   (: المهارا  القيادية هتيريره

 المهارا  القيادية تتمث  ،ي:

أها،ق  البيان الرقم

 بشدا

ا  أها،ق

أها،رررررق 

 بشدا

ا 

 أها،ق

أها،رررررق 

هلف حرد 

 ما

      القدرا علف تحقيق األهدال الفعلية. 1

      استخدام ااستراتي يا  المناسبة للموق  التعليمي. 2

      هالمعلمين.تنمية عدقة ااتها  بين المديرين  3

      اقتهار دهر القاةد التربوا علف الحفاظ علف منهب . 4

 

 المحور الثالف: محور ال ودا:

أها،ق  البيان الرقم

 بشدا

ا  أها،ق

أها،رررررق 

 بشدا

ا 

 أها،ق

أها،رررررق 

هلف حرد 

 ما

ا إرررار هال ديررة مررن قبرر  ا دارا العليررا تحسررن جررودا  1

 العم .

     

هم بشرك  داةرم علرف مسرلما  ال رودا تعليم ال ميع هتردريب 2

 ب علها أكثر انضباطا .

     

التةبيررق الفعلرري لتلرر  المسررلما  ،رري شررك  خةرروا  تغيررر  3

 ات اها  األ،راد.

     

 

 :رىمدحظا  أخ
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