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 ادللخص7
 دة قندة ادلدارس اعثنندية ببيدية ليدؽ من وجهة نظر ادلشيومُتضاعتشرؼ عيى األلنعمب اعقمندية اعسنئدة  هتدؼ اعدرالة إىل

، ومشرفة االختبلؼ يف حتديد ادلشيومُت عؤلظلنط اعقمندية اعسنئدة عدى قندة ادلدارس اعثنندية وفقًن دلتغَتي اعندع وادلؤىل اعشيومي
كومن طبقت االلتبننة كدلمية جلومع اعبمنانت من عمنة عدرالة اعيت بيغ حجومهن والتخدمت اعدرالة ادلنهج اعدصفي اعتحيميي،  

تخداـ عدة ولنئل إحصنئمة منهن ادلتدلط احلسنيب واالضلراؼ ادلشمنري واعدزف اعنسي واختبنر مشيم ومشيومة، ومت ال 180
T.testقندة ادلدارس اعثنندية ببيدية ليدؽ من  اعقمندية اعسنئدة عدى ، وتدصيت اعدرالة إىل اعنتنئج اعتنعمة: إف أكثر األلنعمب

دقراطي مث األليدب اعتبنديل مث األليدب اعدكتنتدري مث األليدب وجهة نظر ادلشيومُت األليدب اعتحدييي مث األليدب اعدؽل
 اعًتليي، كومن تبُت أنو ال يدجد اختبلؼ يف حتديد ادلشيومُت عؤلظلنط اعقمندية اعسنئدة عدى قندة ادلدارس اعثنندية وفقًن دلتغَتي اعندع

 .وادلؤىل اعشيومي
 اعتشيمم اعثنندي، ادلشيومُت.األلنعمب اعقمندية، قندة ادلدارس،  7الكلمات ادلفتاحية

Abstract : 

The study aims to identify the prevailing leadership styles of high school leaders in the 

municipality of Seluq from the teachers' point of view and to know the difference in the 

teachers ’identification of the leadership styles prevailing among high school leaders 

according to the variables of gender and academic qualification. For a study of 180 male and 

female teachers, several statistical methods were used, including the arithmetic mean, 

standard deviation, relative weight, and the T. test. The study reached the following results: 

The most prevalent leadership styles of secondary school leaders in the municipality of Seluk 

from the teachers ’point of view are the transformational method, then the democratic 

method, then the reciprocal method, then the dictatorial method. The dispatching method and 

it was found that there is no difference in the teachers ’identification of the leadership styles 

prevailing among high school leaders according to the variables of gender and academic 

qualification. 

Key words: Leadership styles, School leaders, high school, Teachers. 
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  مقدمة7
ادلدرلة من أىم ادلؤلسنت اعيت تضم عددًا كبَتًا من اعشنميُت اعذين يشوميدف من أجل حتقمق األىداؼ اعًتبدية فهي ادلسئدعة  تعد

عن إعداد اعكدادر اعبيرية ادلؤىية وادلدربة يف ممندين احلمنة كنفة ابإلضنفة إىل دورىن يف خدمة اجملتومع، وىنن البد من وجدد إدارة 
مداجهة كنفة اخلبلفنت وادلتشنرضنت بُت أعضنء اجلهنز اإلداري واعشنميُت فمهن وأف يكدف عديهن اعقدرة عيى مدرلمة قندرة عيى 

 خيق جد من اعتشنوف واعتآعف بُت اعشنميُت يف ادلدرلة.
ادلدرلة فمحل وىننؾ اعشديد من اعدرالنت اعيت أجريت يف احلقل اعًتبدي واعيت أكدت عيى اعدور اعكبَت اعذي يقـد بو مدير    

، ومن مث اعشومل عيى حتسُت اعشومل ديرواعيت عن طريقهن ؽلكن تطدير اعدور اعقمندي اعذي يقـد بو ادل ادلينكل داخل مدرلتو،
 .]16]ةاعتشيمومي داخل ادلدرل

وذعك من خبلؿ من واعقمندة اعًتبدية اعننجحة حتتنج إىل اعدقة وادلرونة واجلهد، فشن طريقهن يؤكد مدير ادلدرلة دوره اعقمندي،   
يستطمع اعقمنـ بو بكل كفنءة يف اعتشنمل مع ادلداقف اعًتبدية اعيت تظهر من حُت آلخر، وقدرتو اعشنعمة يف التثومنر ىذه ادلداقف 
داخل مدرلتو واعشنميُت فمهن وحتدييهن من مداقف ىدامة إىل مداقف إغلنبمة تشومل عيى تطدير وحتسُت اعشوميمة اعتشيموممة داخل 

واعقمندة اعًتبدية أمر ضروري حتتومو اعتفنعبلت بُت األفراد واجلومنعنت فنعقنئد رقمب ومدجو عؤلفراد يف ليدكهم ومداقفهم  .ادلدرلة
ونظرًا إىل أف اعقمندة ىي قدرة  .[33] ضلد أىداؼ اعشوميمة اعتشيموممة دوف إخبلؿ ابعنظنـ أو اعقنندف أو اعشرؼ أو أمن اآلخرين

هذا يشٍت أنو ال يدجد ظلط قمندي اثبت ؽلكن تشوممومو عيى مجمع ادلدارس، ذلذا يشومل كل مدير فخرين، اعقنئد عيى اعتأثَت يف اآل
ابعنومط اعذي يراه مننلبًن حىت ؽلكن عن طريقو اعتأثَت واعسمطرة عيى اآلخرين، عذا صلد أف ىننؾ عدة أظلنط عئلدارة تستخدـ من 

ادلستخدمة من قبل مديري ادلدارس إال أف اعتصنمف اعينئع عؤلظلنط اعقمندية قبل مدراء ادلدارس، عيى اعرغم من تشدد األظلنط 
وىذا يشٍت أف اعقمندة اعًتبدية تشتومد عيى اعنومط اعقمندي . اعنومط اعفدضدي، اعنومط اعدؽلقراطي، اعنومط اعدكتنتدري يتومثل فمومن ييي:

ندي اعذي يستطمع مشو اعشنميدف يف ادلدرلة اعتشنمل مع ادلتبع من قبل مدير ادلدرلة، عذا غلب عيى ادلدراء اختمنر اعنومط اعقم
ذلذا رأى اعبنحثنف ضرورة  ادلينكل اعيت تداجههم بيكل مننلب ومن مث اعشومل عيى االرتقنء مبستدى اعشوميمة اعتشيموممة ككل.
يمم اعثنندي من وجهة نظر تننوؿ مدضدع اعقمندة اعًتبدية يف نطنؽ بيدية ليدؽ واعتشرؼ عيى أىم أظلنطهن اعسنئدة يف مرحية اعتش

 ألوؿ مرة عيى بيدية ليدؽ. ادلشيومُت هبن، وحسب عيم اعبنحثنف فإف ىذه اعدرالة تطبق
 مشكلة الدراسة7

مبن أف االختبلفنت يف وجهنت اعنظر بُت اعشنميُت ىد أمر طبمشي البد منو يف كل مؤلسة وخنصة ادلؤلسنت اعتشيموممة نظراً دلن     
فسدؼ يكدف ىننؾ تبنين يف اآلراء  بشضهم ببشض، جة طبمشمة التصنالهتم وتفنعبلهتممن اعشنميُت، وكنتمحتديو من عدد كبَت 

واألفكنر بمنهم شلن يؤدي بدوره إىل حدوث اخلبلفنت بمنهم، وىذا يفرض عيى مدير ادلدرلة أف ؽلتيك اعنومط اعقمندي ادلننلب 
نت ليبمة إىل مداقف إغلنبمة تشدد ابعفنئدة عيى ادلدرلة ومن مث اعشوميمة اعذي ؽلكنو من إدارة ىذه اخلبلفنت، وحتدييهن من خبلف

 اعتشيموممة بيكل عنـ.
وزارة اعتشيمم( مت إعغنء اعثنندايت اعشنمة وإحبلؿ اعثنندايت اعتخصصمة بدالً اعيجنة اعيشبمة اعشنمة عيتشيمم )وبصدور قرار أمننة   

ت أربع لندات، مث ثبلث لندات، و مت فتح بشض اعتخصصنت، شلن تطيب منهن، وجشل عدد لندات اعدرالة يف ىذه اعثننداي
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بيأف إعندة تفشمل  2046األمر ضرورة وجدد إداريُت متخصصُت يف إدارة ىذه ادلدارس، ومن مث صدور قرار وزير اعتشيمم ادلرقم 
لتقرار يف اجلهنز اإلداري، واعذي قد اعثنندايت اعشنمة وإعغنء اعثنندايت اعتخصصمة بيكل تدرغلي، األمر اعذي أدى إىل عدـ اال

شلن يتطيب وجدد اعقنئد اعذي ييشب دوراً رئمسمًن يف إدارة ىذه  اخلبلفنت بُت اعشنميُت داخل ىذه ادلدارس. يكدف لببنً يف نيدب
بمة، وىذا يشٍت اخلبلفنت، فقد يكدف اعقنئد منتجًن عيخبلؼ وقد يكدف مؤجبًل حلدوثو، حىت ؽلكن عو االلتفندة من نتنئجو اإلغلن

أف حل اخلبلؼ أو إحداثو يفرض عيى اعقنئد أف ؽلتيك بشض ادلهنرات واعقدرات اعيت دتكنو من تدجمو اخلبلؼ، فإذا كنف اعقنئد 
يتصف ابدلدضدعمة عيى حسنب اعذاتمة فسدؼ يدجو اخلبلؼ وجهة مشمنة، وكذعك إذا كنف ؽلتيك اعقدرة عيى التخداـ اعسيطة 

 .[10]أخرىهة فإنو يدجو اخلبلؼ وج

وىننؾ من يرى أف اعقنئد اعذي ؽلكنو إدارة اخلبلؼ بيكل كفؤ يكدف قندراً عيى جتوممع اعشنميُت وتدحمد جهددىم، وحتفمزىم     
عيى األداء اجلمد، أمن ادلدير اعذي يفتقر إىل مثل ىذه اعقدرات فإنو يكبد ادلدرلة اعكثَت من اعتكنعمف نظراً عشدـ قدرتو عيى إدارة 

بدرجة عنعمة من نعد ادلدرلة عيى حتقمق أىدافهن و اخلبلؼ بدرجة عنعمة من اعكفنءة، وىذا يشٍت أف إدارة اخلبلؼ بيكل ليمم يس
  [9]اعفنعيمة 

أف ىننؾ  نكتيف (200و)منصدر (2007اعتنورغيوابعنظر إىل نتنئج بشض اعدرالنت ادلرتبطة ابعقمندة اعًتبدية مثل درالة)   
خنصة يف أداء ادلهنـ اعتخطمطمة واإلشرافمة واإلنسننمة، وىذا  عدى مديري مدارس اعتشيمم اعثنندي واألداء مندةضشف يف مستدى اعق

 ،دلدرلةاب اعشنميُتنيدب اخلبلفنت بُت  يؤدي إىلبدوره  وىذاقد يكدف راجشًن عينومط اعقمندي ادلتبع من قبل مدراء ادلدارس، 
شلن يكدف عو آاثره اعسيبمة عيى ادلدرلة يف حتقمق أىدافهن ومن مث عيى  هماخلبلفنت بمن وابعتنيل ينشكس ىذا عيى أدائهم يف إدارة

 .[20-22 ] اعشوميمة اعتشيموممة بيكل عنـ
 7التساؤالت التاليةمن ىنا ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف 

 ادلدارس ببيدية ليدؽ؟ من األلنعمب اعقمندية اعسنئدة عدى قندة مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ من وجهة نظر مشيومي -1
عدى  وفقًن دلتغَت اعندع مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـؤللنعمب اعقمندية عدى قندة عادلشيومُت ىل ىننؾ اختبلؼ يف حتديد  -2

 ؟ادلشيومُت
ادلؤىل ؤللنعمب اعقمندية عدى قندة مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ وفقًن دلتغَت عادلشيومُت ىل ىننؾ اختبلؼ يف حتديد  -3

 ؟عدى ادلشيومُت غَت تربدي( –تربدي )ي اعشيوم
 أمهية الدراسة7

فقد أصبح من اعضروري اختمنر أفضل اعقمندات اعيت أتخذ عيى عنتقهن مسئدعمة  دارس يف بننء اجملتومع،عيدور اعذي تيشبو ادل نظراً    
ف ختيف اإلدارة يف أي رلتومع من إإدارهتن، وىذا من يؤكد أف اعقمندة ىي جدىر اعشوميمة اإلدارية وألنس صلنحهن وأتعقهن، عذعك ف

 .جمدنئفهن بيكل اجملتومشنت يرجع إىل عدـ كفنءة اعقمندة وضشف قدرهتن عيى أداء مهنمهن ووظ
كننت ليبمة أو   ابُت اعشنميُت لداء يف حيهن إذ بلفنتىذا من يزيد من أعلمة اعدور اعقمندي اعذي يقـد بو مدير ادلدرلة يف إدارة اخل 

 7يفيما يلن أمهية الدراسة تتبلور إذلذا فعشنميُت، بث احلومنس وتيجمع اعتفكَت واإلبداع عدى ايف عبللتفندة منهن  يف التثنرهتن
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مسنعدة مديري مدارس اعتشيمم اعثنندي عيى كمفمة اعتشنمل مع ادلينكل اعتنظموممة اعيت حتدث داخل حتنوؿ ىذه اعدرالة -1
 .، واختمنر األليدب اعقمندي األمثل عقمندة مدارلهممدارلهم

اعبلزمة كي  واأللنعمب ات وادلهنراتو اىتومنـ ادلسئدعُت عن اعتشيمم يف عمبمن عيى ضرورة اختمنر اعقندة اعذين ؽلتيكدف اعقدر متدج-2
 يتدعدا ادلننصب اعقمندية يف إدارة ادلؤلسنت اعتشيموممة.

ليدؽ، ومثل ىذه ادلداضمع تشترب  ببيديةاعقمندية اعسنئدة عدى مديري مدارس اعتشيمم اعثنندي احلكدمي  األلنعمبتبُت اعدرالة -3
 .اندرة اعدرالة يف ىذه اعبيدية

اعدرالة يف مسنعدة ادلسئدعُت عن اعتشيمم يف عمبمن عيتخطمط عيومستقبل، وتقدمي دعمل عيقمندة ؽلكن أف قد تسهم نتنئج ىذه -4
 يسهم يف مشنجلة اخلبلفنت داخل ادلدرلة.

 تتمثل أىداف الدراسة يف النقاط التالية7 7الدراسةأىداف 
األلنعمب اعقمندية اعسنئدة عدى قندة مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ من وجهة نظر مشيومي ادلدارس ببيدية  اعتشرؼ عيى -1

 .ليدؽ
 ؤللنعمب اعقمندية عدى قندة مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ وفقًن دلتغَت اعندععادلشيومُت ختبلؼ يف حتديد اال اعتشرؼ عيى -2

 .عديهم
ادلؤىل ؤللنعمب اعقمندية عدى قندة مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ وفقًن دلتغَت عومُت ادلشيختبلؼ يف حتديد اال اعتشرؼ عيى -3

 .عديهم غَت تربدي( –تربدي )اعشيومي 
 7حدود الدراسة

 ببيدية ليدؽ.  يري مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ: مشرفة األلنعمب اعقمندية اعسنئدة عدى مداحلدود ادلوضوعية-1
 اعدرالة عيى مشيومي مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ . تقتصر احلدود البشرية7 -2
 بيدية ليدؽ.نطنؽ  اعداقشة يف اعدرالة مجمع مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ تيومل احلدود ادلكانية3-7

 مصطلحات الدراسة7
  : النمط  األسلوب أو

 [26]" ىد اعسيدؾ اعذي يتشنطنه اعقنئد يف تشنميو مع األفراد" 
اعقدرة عيى قمندة مجنعة من عيقمنـ بشومل أو نينط يف إطنر أىداؼ زلددة، وقد تكدف اعقمندة قندرة عيى اعضبط ويشرؼ أبنو" 

واإلدارة واعتنظمم، وقد تكدف غَت منضبطة أو لنئبة وقد تكدف أيضًن بُت ادلستديُت، وىذا يشتومد عيى مستدى دتكن ادلشيم من كفنية 
 [1]لة فشيمة يف عديد من ادلداقف"اعقمندة، وىد من ػلتنج إىل خربة وشلنر 

مبشٌت أنو اعسيدؾ أو اعطريقة اعيت يسيكهن اعقنئد عيتأثَت عيى رلومدعة من األفراد اعتنبشُت عو عتحقمق ىدؼ مشُت، وفق اإلمكنانت   
 وادلدارد ادلتنحة.
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 leadershipالقيادة
ليدؾ األفراد، وتشترب مؤشراً مهومنً عيحكم عيى قمندتو  " ىي درجة قدة اعتأثَت اعيت ؽلنرلهن اعقنئد يف إحداث تغمَت ىندؼ يف

   [26]ابعفشنعمة "

أي أهنن اعقدرة عيى اعتأثَت يف اآلخرين، عتحقمق أىداؼ ادلؤلسة، وفق ألنعمب وإجراءات مشمنة يتخذىن اعقنئد من أجل قمندة    
 اجلومنعة.

  Leadership  Stylesاألساليب القيادية
 [26]اعسنئدة عيى اعقنئد واعغنعبة يف تشنميو مع األفراد واعيت تدفشهم عتحقمق أىداؼ ادلؤلسة اعيت يشوميدف فمهن ىي اعسيدكمنت     

أي أهنن األلنعمب واعسيدكمنت اعيت يتبشهن اعقنئد يف قمندة أفرادا جلومنعة اعتنبشُت عو، من أجل حتقمق األىداؼ اعيت تسشى إعمهن 
 .اجلومنعة

 7الدراسات السابقة
إىل اعتشرؼ عيى اعقمندة اعًتبدية، وادلهنرات اعقمندية اعبلزمة عقندة ادلؤلسنت اعًتبدية، واعًتكمز  (4002ىدفت دراسة سعيد ) 

 :في اعتحيميي، وتدصيت اعدرالة إىلعيى مهنرة اإلبداع واعتطدير، ومهنرة اعتأثَت يف اآلخرين، والتخدمت اعدرالة ادلنهج اعدص

عًتبدية يف ادلؤلسنت اعًتبدية اعيت تقدد اعشوميمة اعًتبدية بيكل فشنؿ ضلد اعيومدؿ دلختيف أوجو األنيطة تربز أعلمة اعقمندة ا -
 اعًتبدية واعتشيموممة واإلدارية عتحقمق األىداؼ ادلنيددة.

ة ادلستقبيمة يف ىذا تربز أعلمة وجدد اعقنئد اعًتبدي يف مؤلسنتنن اعًتبدية اعذي ؽلتيك مهنرة اإلبداع واالبتكنر واعتطدير واعرؤي -
 اعشصر.

تتضح أعلمة وجدد اعقنئد اعًتبدي يف مؤلسنتنن اعًتبدية اعذي ؽلتيك مهنرة اعتأثَت يف اآلخرين من خبلؿ اعقدرة عيى فهم اعشنميُت  -
إىل ( 4002)دراسة فدوى وىدفتمشو واعتشنمل مشهم ابدلشنمية احلسنة ومراعنة خصنئصهم وحنجنهتم وقدراهتم وممدذلم . 

 اعتشرؼ عيى مدى دتتع مدراء ادلدارس اعثنندية اعتخصصمة ببشض اخلصنئص اعقمندية ومدى دافشمة مدرلمهن ضلد اعشومل.
اعدرالة، وتدصيت اعدرالة إىل اعنتنئج  عيبمنانت اعيت مت مجشهن من رلتومعوالتخدمت اعدرالة ادلنهج اإلحصنئي اعدصفي اعتحيميي 

 اعتنعمة. 
دلدرلُت ذو مستدى مرتفع ثنندايت اعتخصصمة ابخلصنئص اعقمندية مدضع اعدرالة من وجهة نظر اإف دتتع مديري مدارس اع -

 ، وكذعك يف كل رلنؿ من رلنالت اخلصنئص اعقمندية.بيكل عنـ
يتوممز مدرلد ادلدارس اعثنندية اعتخصصمة مبستدى عنؿ من اعدافشمة عيشومل يف اجملنالت اعيت مت اختمنرىن بيكل عنـ ويف كل  -
 ؿ عيى حده.رلن

وأظهرت اعنتنئج وجدد عبلقة ذات دالعة إحصنئمة بُت اخلصنئص اعقمندية ودافشمة ادلدرلُت ضلد اعشومل بيكل عنـ، وكذعك وجدد 
عبلقة ذات دالعة إحصنئمة بُت كل رلنؿ من رلنالت اخلصنئص اعقمندية ورلنالت اعدافشمة فمومن عدا رلنؿ االىتومنـ ابعشبلقنت 

إىل اعتشرؼ عيى مستدى  (4002)دراسة بشري وىدفتبمنو وبُت رلنؿ اعتننفس عبلقة ذات دالعة إحصنئمة. اإلنسننمة فبل تدجد 
اعقمندة اعًتبدية دلديري ومديرات مدارس اعتشيمم األلنلي بيشبمة طرابيس بيكل عنـ، ابإلضنفة إىل مستدى اعقمندة اعًتبدية يف 
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( مديراً 188وتكدف رلتومع اعدرالة من ) م اآلخرين، مشرفة مبندئ االتصنؿ.اجملنالت ادلدضدعمة، التخداـ اعسيطة، ادلرونة، فه
ومن والتخدمت اعدرالة ادلنهج اعدصفي اعتحيميي.  ومديرة مدرلة مدزعُت عيى مجمع ادلؤدترات اعيشبمة األلنلمة بيشبمة طرابيس،

 أىم اعنتنئج اعيت تدصيت إعمهن اعدرالة من ييي:
 اعًتبدية دلديري ومديرات مدارس اعتشيمم األلنلي بيشبمة طرابيس بيكل عنـ جمد.كنف مستدى اعقمندة   -
حصل مدراء ومديرات مدارس اعتشيمم األلنلي بيشبمة طرابيس عيى مستدايت قمندية تربدية متفنوتة ندعًن من وفق رلنالت  -

سيطة مقبدؿ، رلنؿ ادلرونة جمد جداً، رلنؿ فهم االختبنر وكننت عيى اعنحد اعتنيل رلنؿ ادلدضدعمة جمد جداً، رلنؿ التخداـ اع
اعتشرؼ عيى األظلنط اعقمندية،  إىل (4005يف حني ىدفت دراسة نواف ) اآلخرين جمد، رلنؿ مشرفة مبندئ االتصنؿ جمد.

ة حسب مقمنس جدردف عيسومنت( دلديري ادلدارس ادلتدلطة مبحنفظة اعطنئف، وكذعك اعروح ادلشنديزيع اعسومنت اعيخصمة )تد و 
عدى ادلشيومُت، وإذا من كننت ىننؾ عبلقة بُت األظلنط اعقمندية واعسومنت اعيخصمة عدى مديري ادلدارس وبُت اعروح ادلشندية عدى 

 التخدمت اعدرالة ادلنهج اعدصفي ، وتدصيت اعدرالة إىل من ييي: نئف، و ادلشيومُت يف ادلرحية ادلتدلطة ابعط
واالىتومنـ ابعشبلقنت اإلنسننمة من أىم األظلنط اعقمندية اعيت يستخدمهن مدراء ادلدارس إف درجة شلنرلة بشدي ادلبندأة واعشومل  -

 ادلتدلطة من وجهة نظر ادلشيومُت.
 إف مديري ادلدارس يتصفدف ابعسومنت اعيخصمة األربشة وفقنً دلقمنس جدردف عيسومنت، من وجهة نظر ادلشيومُت. -
 شيمم ادلتدلطة ابعطنئف كننت مرتفشة.اعروح ادلشندية اعسنئدة عدى مشيومي مدارس اعت -
 وىدفت إف األظلنط اعقمندية اجملتومشة واعسومنت اعيخصمة رلتومشة تفسر قدرًا كبَتاً من اعتبنين دلستدى اعروح ادلشندية عيومشيومُت. -

عيومشيومُت من  اعثنندية وعبلقتهن ابعضغدط اعتنظموممةعدى مديري ادلدارس  ةعيتشرؼ عيى أظلنط اعقمندي (4002)العدوايندراسة 
( مشيم ومشيومة يف 600وجهة نظرىم، واتبشت اعبنحثة ادلنهج اعدصفي االرتبنطي، ومت اختمنر عمنة عيدائمة طبقمة أتعفت من )

رلنالت:  3فقرة مدزعة  34ادلرحية اعثنندية بدوعة اعكديت، والتخدمت اعبنحثة التبننتُت األوىل عؤللنعمب اعقمندية وتكدنت من 
( فقرة، 25وتكدنت من )اطي، اعنومط اعتسيطي، اعنومط اعتسمي، وااللتبننة اعثننمة ترتبط ابعضغدط اعتنظموممة اعنومط اعدؽلدقر 

وتدصيت اعدرالة إىل اعنتنئج اعتنعمة: األليدب أو اعنومط اعقمندي اعسنئد عدى مديري ادلرحية اعثنندية ىد األليدب اعدؽلقراطي 
  دلرتبة األخَتة األليدب اعتسمي.أمن يف اوجنء يف ادلرتبة اعثننمة األليدب اعتسيطي 

اختيفت اعدرالة احلنعمة من حمث اذلدؼ مع أغيب اعدرالنت اعسنبقة فقد ركزت اعدرالة عيى  مناقشة الدراسات السابقة7
األلنعمب اعسنئدة عدى قندة ادلدارس اعثنندية يف تننوعت أغيب اعدرالنت مستدى اعقمندة وادلهنرات اعقمندية واخلصنئص مشرفة 

( يف حُت اتفقت درالتنن مع درالة كل 2005بيَت، 2005، فدوى2004اعقمندية مثل درالة كل من )لشمد
ب اعدرالنت اعسنبقة اتفقت مع اعدرالة احلنعمة يف ندع اعشمنة ياعدرالة فأغ أمن ابعنسبة عشمنة(، 2013، اعشدواين2008من)نداؼ

( اعيت تننوعت مدراء ادلدارس، كومن اتفقت اعدرالة مجمع اعدرالنت اعسنبقة يف التخداـ 2005)بيَت)مشيومُت( ابلتثننء درالة 
نت مع اعدرالة احلنعمة نتمجًة ومن حمث اعنتنئج فقد اختيفت أغيب اعدرالااللتبننة كدلمل جلومع اعبمنانت من أفراد اعشمنة، 

    ( ىي األقرب عيدرالة احلنعمة.2013الختبلؼ األىداؼ وقد كننت نتنئج درالة)اعشدواين
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 إدارة ادلدرسة الثانوية يف ليبيا7
بفًتات  عننت اإلدارة ادلدرلمة يف ادلرحية اعثنندية وغَتىن من ادلراحل اعدرالمة يف عمبمن اعكثَت من ادلينكل واعصشدابت ومرت   

 عصمبة حىت أخذت مكنانً ذلن يف اعشوميمة اعتشيموممة يف عمبمن.
أصبحت إدارة ادلدرلة اعثنندية أتخذ أشكناًل وأظلنطًن سلتيفة ومرت ابعشديد من اعتطدرات واعتغَتات وذعك 1969ومنذ عنـ     

د، حمث أصبحت ادلدارس اعثنندية ذات طنبع الرتبنطهن ابجلننب اعسمنلي عيببلد دوف األخذ يف االعتبنر حنجنت وإمكننمنت اعببل
عسكري أكثر من كدهنن مؤلسنت تربدية تشومل عيى تربمة اعنشء وإعدادىم اإلعداد األمثل حىت يكدندا أفرادًا صنحلُت ومؤىيُت 

اعتشيمم وخنصة عتديل ادلننصب اعقمندية يف اعببلد، فسمنلة حكم اعفرد اعيت كننت لنئدة يف قمندة اعببلد، كننت تشومل عيى عسكرة 
اعتشيمم اعثنندي، فتحدعت ادلدارس وادلؤلسنت اعًتبدية اعثنندية وادلتدلطة بيكل عنـ إىل ثكننت عسكرية، حمث أصبحت ادلدارس 

 اعثنندية يف ذعك اعدقت تسومى )ابعثكننت اعتشيموممة(. وعيى من يقـد إبدارهتن البد أف يكدف من اعضبنط اعشسكريُت.
ألصدات ادلطنعبة بتغمَت لمنلة اعتشيمم وبشد اعفيل اعداضح يف عسكرة اعتشيمم اعثنندي اعذي ابتيمت بو وعكن بشد أف تشنعت ا   

اعدوعة يف ذعك اعدقت بشد فييهن يف احلرب اعيت أعينت عيى دوؿ اجلدار خنصة أتيند ومت ألر اعشديد من طبلب اعثنندية اعذين مت 
ات من أجل إضفنء اعصبغة ادلدنمة عيى اعتشيمم اعثنندي يف اعببلد، غَت أف لمنلة اعزج هبم يف ىذه احلرب، مت اختنذ  بشض اإلجراء

عسكرة اعتشيمم اعثنندي مل يتم اعقضنء عيمهن بيكل هننئي، وأصبحت مدارس مدنمة عيى أف تدرس فمهن اعًتبمة اعشسكرية، وأف 
ن ادلفًتض أف يسدد ادلدارس اعثنندية ألدة ابعدوؿ تشومل عيى غرس ودتجمد نظنـ احلكم اعسنئد، فتم تغَت اعنظنـ اإلداري اعذي م

األخرى، فأصبحت تسومى ابجلومنىَتايت ادلصغرة بداًل من ادلدارس، وأف تقـد بقمندهتن رلومدعة من األفراد تسومى ابعيجنة اعيشبمة 
عنظنـ لنئداً حىت عنـ منرس، اعذي عرؼ إبعبلف قمنـ ليطة اعيشب،  وأصبح ىذا ا 2عيجومنىَتية ادلصغرة، كومن مت اعنص عيمو يف 

(، بشد أف مت تطبمق نظنـ اعثنندايت اعتخصصمة اعداردة يف اعبنمة اعتشيموممة اجلديدة و اعيت مت اعتومندىن عنـ 2002 -2001)
1982. 

 ( مت إجراء اعشديد من اعتغَتات يف اذلمكل اإلداري يف ادلدارس 2006وبصدور قرار اعيجنة اعيشبمة اعشنمة ) رائلة اعدزراء    
، اعثنندية، عيى أف يتم تسوممة ادلدارس ابدلؤلسنت اعتشيموممة، ومدير ادلدرلة، مبدير ادلؤلسة اعتشيموممة، يتدىل إدارة ادلؤلسة اعتشيموممة

وإذا كننت ادلدرلة تقدـ خدمنت يف اعفًتة ادلسنئمة يتم تكيمف انئب مدير ادلؤلسة اعتشيموممة من نفس اجلهة اعيت تتبع ذلن ادلؤلسة 
 .[5]مةاعتشيموم

وؼلتص مدير ادلؤلسة اعتشيموممة بتسمَت مهنمهن اعتشيموممة األلنلمة، وتسمَت شؤوهنن اإلدارية وادلنعمة، وييًتط يف من يكيف إبدارة  
( لنة، أو حنصبًل عيى إجنزة 17مؤلسة تشيموممة أف يكدف حنصبًل عيى مؤىل جنمشي وخربة يف رلنؿ اعتدريس ال تقل عن )

 ( لنة، وتنطبق نفس اعيروط عيى من يكيف انئبنً دلدير ادلؤلسة. 20يف رلنؿ اعتدريس ال تقل عن ) اعتدريس مع خربة عوميمة
 مفهوم القيادة الرتبوية7

تشد اعقمندة ظنىرة اجتومنعمة مشقدة ومتينبكة وىي واحدة من اعظداىر اعيت يصشب وضع تشريف زلدد ذلن وذعك عشبلقتهن    
ادلبنشرة ابعسيدؾ اإلنسنين اعذي يتصف ابعتشقمد واعتغَت ادلستومر، فنإلنسنف يسشى دائومًن إىل إشبنع حنجة من أو حتقمق ىدؼ 

والتومرار بقنئو، وعكن مع مرور اعزمن أصبح اإلنسنف يدرؾ أف ىننؾ أىدافًن ال ؽلكن مشُت وذعك من أجل احلفنظ عيى كمننو 
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حتقمقهن جبهدد فردية بل البد من وجدد تشنوف مع أفراد آخرين من أجل حتقمق ىذه األىداؼ من ىنن بدأت تتكدف اجلومنعنت 
اعشومل اجلومنعي، األمر اعذي يتطيب تنسمق اجلهدد  اإلنسننمة عتحقمق أىداؼ يتطيب إصلنزىن رلومدعة من األفراد، عذا زادت أعلمة

    .[27]وحتديد ادلهنـ، وىذا يتطيب وجدد شخص يقـد بتنسمق األعومنؿ وتدزيع األدوار بُت أفراد اجملومدعة اعداحدة
اعشيومنء ذلذا تُشد اعقمندة إحدى اعظداىر االجتومنعمة اعيت يصشب وضع تشريف زلدد ذلن، وذعك بسبب اختبلؼ وجهنت اعنظر بُت 

 واعبنحثُت اعذين اىتومدا بدرالة ىذه اعظنىرة، عذا ظهرت اعشديد من اعتشريفنت ذلذا ادلفهـد منهن من ييي:
( أبهنن " عوميمة اعتأثَت وإذلنب احلومنس يف األفراد عيقمنـ بشوميهم حبومنس وطداعمة دوف حنجة إىل التخداـ 2006عرفهن عيي )-

اعيت تستومد ليطتهن اعفشيمة من شخصمة اعقنئد وخربتو وقدرتو عيى اعتشنمل مع األفراد  اعسيطة اعرمسمة، فنعقمندة احلقمقمة ىي
 [19]بطريقة تيكل اعدافع اعداخيي عيقمنـ ابعشومل من أجل حتقمق أىداؼ ادلنظومة "

ويقتنشدف  ( أبهنن " التومنعة أفراد اجلومنعة عيتشنوف عيى حتقمق ىدؼ ميًتؾ يتفقدف عيمو مع اعقنئد،2004وقد عرفهن لنمي )
 [11]أبعلمتو، فمتفنعيدف مشنً بطريقة تضومن دتنلك اجلومنعة يف عبلقنهتن ولَتىن يف االجتنىنت اعيت حتنفظ عيى تكنمل عوميهن"

( أبهنن" اعقدرة عيى حث وحفز األفراد عيى إصلنز من ترغب اعقمندة يف حتقمقو، فشندمن 2002بمنومن يشرفهن عبد اعغفنر وآخروف)
 [3]يف اآلخرين، فإنو غلشل ششدرىم ومدركهم ابألىداؼ تتوميى دتنمنً كومن عد كننت أىدافو اعيخصمة" ؽلنرس شخص اعتأثَت

( أبهنن" ىي اعقدرة عيى اعتأثَت وحتفمز األفراد عيقمنـ أبمر من يدصل عتحقمق األىداؼ. وتشد 2009وعرفهن فنف ىدرف وبرالكي )
اإلداري عتكدف لببنً يف حتقمق أىداؼ ادلؤلسنت أبعيى درجنت اعكفنءة اعقمندة من أىم اعشننصر اعيت غلب تدافرىن يف اعيخص 

 .[21]"ىد جدىر عوميمة اعقمندة  Directingواعفنعيمة. ويشد اعتدجمو 
وتشرؼ اعدرالة احلنعمة اعقمندة اعًتبدية أبهنن عوميمة اعتأثَت يف اآلخرين من خبلؿ تدجمو ليدكهم وتنسمق األعومنؿ وتدزيع األدوار 

  يؤدي إىل حتقمق أىداؼ ادلدرلة بكفنءة عنعمة وعيى درجة من اعدقة.بمنهم حىت
 أمناط القيادة الرتبوية7

تتشد اعسيدكمنت وادلومنرلنت اعيت يسيكهن قندة ادلدارس، فمنتج عنهن طنبع مشُت غلشيهن تتصف بصفنت أو خصنئص مشمنة    
ويرجع  إدارة مدارلهم، بل يسيك كل منهم ظلطنً سلتيفنً عن اآلخر، تسومى أظلنطنً، وىذا يشٍت أف اعقندة ال يسيكدف ظلطنً واحداً يف

ذعك إىل اختبلفهم يف تشنميهم اعيخصي وادلهٍت وولنئيهم اعًتبدية، ونتمجة اختبلؼ فيسفتهم وإعدادىم وتدريبهم وإىل نظرهتم 
  عئلدارة، ذلذا فهي متشددة ختتيف ابختبلؼ اعقنئد واعشنميُت ومن ىذه األظلنط من ييي: 

 التسلطي(      النمط الدكتاتوري ) -
يف ىذا اعنومط يكدف اعقنئد متسيطًن ومستبداً، فهد مركز اختنذ اعقرارات وإصدار األوامر، وال أيخذ يف االعتبنر آراء اعشنميُت    

اعسمنلنت وحتديد  مشو، فهد غنعبًن من يرلم اعصدرة اعيت ينبغي  أف تكدف عيمهن ادلدرلة، وابعتنيل يشومل عيى وضع اخلطط ورلم
  طرؽ تنفمذىن حىت تتحقق ىذه اعصدرة، فهد يدير ادلدرلة تبشنً عرغبنتو اخلنصة، فهد ادلسئدؿ عن صنع اعقرارات. 

ويف ىذا اعنومط يقـد اعقنئد ابعتفتمش ومراقبة كل كبَتة وصغَتة يف ادلدرلة، وابعتنيل زلنلبة كل من ال يقـد بتنفمذ اعقرارات اعيت 
يشٍت أف اعقنئد ال يهتم حبنجنت اعشنميُت، وكل من يهومو ىد إصلنز وتنفمذ األعومنؿ ادلندطة هبم من أجل ضومنف لَت يصدرىن، وىذا 

 .[7]اعشومل ابعيكل اعذي يريده اعقنئد
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 ومن خصائص القائد ادلتبع ذلذا النمط ما يلي7
 اعقنئد ىد اعذي ؽليي مجمع خطدات اعشومل عيى اعشنميُت دوف التينرهتم. -
 اعقنئد عبلقنت شخصمة مع بشض األفراد اعشنميُت مشو يف ادلدرلة.يكدف  -
 .[27]يقـد اعقنئد مبدح أو نقد اعشنميُت يف ادلدرلة دوف تدضمح األلبنب -
  .[27]اعقنئد ىد اعذي يضع لمنلة عومل ادلدرلة، دوف مينركة اعشنميُت يف وضع ىذه اعسمنلة -

 وأضاف نواف كنعان7 
يف ادلدرلة احلصدؿ عيى اىتومنـ اعقنئد واعتقرب إعمو وإرضنئو حىت وعد كنف ىذا األمر عيى حسنب زلنوعة بشض اعشنميُت  -

 زمبلئهم.
 ػلنوؿ بشض اعشنميُت يف ادلدرلة اعسمطرة عيى زمبلئهم، عكسب ثقة اعقنئد. –
 كثرة اعدس واعدشنية واعتكتبلت وادلينحننت بُت اعشنميُت يف ادلدرلة.  -
 فراد ادلدرلة واعنقد اعبلذع عبشضهم.إشنعة اعكراىمة بُت أ -
 قبدؿ رأي اعقنئد حىت وعد كنف خنطئنً وعدـ اعقدرة عيى مشنرضتو. -
 . [25]غمنب اعتشنوف بُت اعشنميُت، واعشومل يف جد يسدده اخلدؼ واعقيق وعدـ األمنف -

اعشنميدف مشو مبن غلب عيمهم عوميو وكمفمة فنعقنئد اعدكتنتدري يشتقد أف اعقمندة ىي تقرير من غلب أف يشومل يف ادلدرلة وأف يشيم 
 أداء ىذا اعشومل، فنعقمندة يف نظر ىذا اعقنئد ىي عوميمة إصدار اعقرارات واعتشيمومنت واعتفتمش عيتأكد من اعتنفمذ.

 النمط الدميقراطي )التشاركي( -
يشتومد ىذا اعنومط من اعقمندة عيى اعشبلقنت اإلنسننمة وادلينركة وتفديض اعسيطة، فهد يشتومد عيى اعشبلقنت اإلنسننمة اعسيمومة    

بُت اعقنئد ومرؤولمو اعيت تشومل عيى إشبنع حنجنهتم وخيق اعروح ادلشندية وحل مينكيهم، فضبًل عن كدهنن تشتومد عيى إشراؾ 
ندية كحل بشض ادليكبلت وادلينركة يف صنع اعقرارات، فهد ابعتنيل يشتومد عيى  تفديض اعسيطة ادلرؤولُت يف بشض ادلهنـ اعقم

عيومرؤولُت، إذا رأى فمهم اعقدرة عيى شلنرلتهن حبكم خربهتم وكفنءهتم، وذعك يتمح عيقنئد اعدؽلقراطي اعدقت واجلهد عيقمنـ ابدلهنـ 
احًتاـ شخصمة اعفرد وينظر إعمو عيى أنو اعدلمية واعغنية، وأف اعقرار اعنهنئي وىذا يشٍت أف ىذا اعنومط يقـد عيى  اعقمندية اذلنمة.

ىد عؤلغيبمة دوف تسيط أو خدؼ، فنعقنئد اعدؽلقراطي ىد اعذي ال يفرض رأيو عيى اآلخرين بل ييجشهم عيى إبداء رأيهم 
 ن.ويننقيهم ويًتؾ عآلخرين حرية اختنذ اعقرار واقًتاح احليدؿ واعبدائل ادلننلبة ذل

  ومن مزااي ىذا النمط ما يلي7   
وعمسدا رلرد أدوات عيشومل وأف يكدف حريصنً  يتو ذلم كبير ذلم أحنلمس ومينعر،اىتومنـ اعقنئد مبرؤولمو ابعدرجة األوىل ومشنم -

 عيى مسنعدهتم وحتقمق مصنحلهم يف اعشومل وحل ميكبلهتم وأف ال يكدف ذعك عيى حسنب اعشومل اعًتبدي اعرمسي.
 جد عومل يسدده اعتفنىم واعدائـ شلن يؤدي إىل تكدين مجنعة متومنلكة وفريق عومل متشنوف يشومل بكل تفنف وإخبلص.خيق  -
اعشومل عيى تنوممة اعقمندات يف ادلستدايت اعدنمن عيومدرلة، وتضفي عيى اعشنميُت فمهن ششدرًا أبعلمتهم وكمنهنم، فنإلدارة تضع  -

 يدعد عديهم ششدراً ابدلسؤوعمة. آراءىم مدضع االعتبنر واعتطبمق وىذا من
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إاتحة اعفرصة عيشنميُت عيومينركة يف صنع واختنذ اعقرارات، شلن يؤدي إىل زايدة محنلهم عتنفمذ ىذه اعقرارات نتمجة الرتفنع  -
 مشندايهتم.

 .ششدر اعشنميُت ابعثقة ابعنفس، واالعتزاز بثقة اعقنئد، وابعتنيل زايدة اعتشنوف واالحًتاـ بُت اجلوممع -
 . [19]تقدية ششدر االنتومنء واالعتزاـ عيومدرلة واعشومل بروح اعفريق -

  ومن عيوب ىذا النمط القيادي ما يلي7
إف ادلينركة كركمزة ألنلمة عينومط اعدؽلقراطي تيكل مظهراً عتننزؿ اعقنئد عن بشض مهنمو اعقمندية اعيت يفرضهن عيمو منصبو من  -

 قندة كغنية وعمس ولمية يف حد ذاهتن عتحقمق دؽلقراطمة اعقمندة من انحمة أخرى.انحمة، وادلينركة ينظر إعمهن بشض اع
أليدب غَت عوميي، وال  ؿ اعرأي مشهم،إف اعقمندة اعدؽلقراطمة كأليدب التينري قنئم عيى الًتشند اعقنئد آبراء مرؤولمو وتبند -

 يتبلءـ مع اعيخصمة اعبَتوقراطمة عيومرؤولُت.
ي يركز اىتومنمو عيى ادلدظفُت ال يؤدي ابعضرورة إىل اعرفع من روحهم ادلشندية ومن مث زايدة اإلنتنجمة، إف اعسيدؾ اعقمندي اعذ -

وابعتنيل عندمن يصرؼ اعقنئد اىتومنمو عن اإلنتنج ومسؤوعمتو عنو، يكدف عذعك أثر عكسي عيى اعروح ادلشندية عيومرؤولُت وعيى 
 إنتنجهم. 

من أجل اختنذ قرار بصدد ميكية مشمنة، األمر اعذي قد يًتتب عيمو ظهدر اعشديد من  إنو ظلط متغَت وػلتنج إىل وقت طديل -
  .[25]ادلينكل اعننجتة عن طدؿ وقت حل ادليكية األوىل 

ويف ىذا اعنومط من اعقمندة يشطي اعقنئد اعكثَت من وقتو يف ختطمط اعشومل وتقدؽلو مع كل األفراد اعذين قبيدا حتومل ادلسئدعمة عتنوممة 
ة من نداحي اعشومل ابدلدرلة، ويشترب اعقنئد نفسو يف ىذا اعنومط أف من واجبو مسنعدة اآلخرين عيى حتديد من يقدمدف بشوميو، انحم

 واعتفكَت مشهم يف ولنئل أداء ىذا اعشومل، كومن يقـد مبسنعدهتم عيى تنفمذ خططهم وتقدؽلهن.
 النمط ألرتسلي )الفوضوي(     -
عن دوره يف اعتدجمو وحتومل ادلسؤوعمة وادلتنبشة، مبشٌت أف اعقنئد يتخيى عن ادلنصب اعقمندي عن يف ىذا اعنومط يتخيى اعقنئد    

طريق تفديضو اعسيطة عفرد آخر يف مجنعة اعشومل، وعندة من يقـد بتدصمل ادلشيدمنت إىل أفراد ادلدرلة فمًتؾ ذلم مطيق احلرية يف 
يكبلت مبفردىم ويتهرب من حتومل ادلسؤوعمة، فمنجم عن ذعك افتقنر اعتصرؼ دوف أي تدخل منو، كومن يًتكهم يداجهدف حل ادل

  ادلدرلة واألفراد عيضبط واعتنظمم، األمر اعذي يؤدي إىل صشدبة قمندهتن، وابعتنيل صشدبة تدجمههن ضلد حتقمق أىدافهن.

  ومن خصائص القائد الرتبوي وفقاً ذلذا النمط ما يلي7
 .ختطمط أو ىدؼ أو بمنة تبنطنً ببليتخذ اعقنئد قراراتو اع -
 صبلحمنهتم دوف وعي أو ميدرة منو. اعشنميدفؽلنرس  -
 ال ينطيق اعقنئد من فيسفة تربدية، أو وعي فكري يف قمندتو عيومدرلة اعيت عهدت إعمو أمننتهن. -
 يتصف ابدلزاجمة واعفدضدية. -
 ال يؤمن بتدظمف ادلشرفة واعشيم واعتجربة يف عوميو. -
 .[17 ]يؤمن ابعدلنطة واحملسدبمة وإعداد اعدالئم يف حل ميكبلتو وأتكمد دوره -
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وترؾ برانمج ادلدرلة يسَت وفق من يراه  إعطنء اعشنميُت احلرية اعكنمية، فنعقنئد اعًتبدي وفقن ذلذا اعنومط يرى أف اعقمندة ىي  
غَت أف ىذا اعنومط من اعقمندة قد يكدف أكثر فنئدة يف ادلؤلسنت اعيت دتتيك  اعشنميدف أثننء قمنمهم بشوميهم وتبصرىم مبيكبلتو.

عنميُت عيى مستدى عنؿ من اعكفنءة، كذعك عند اختمنر اعقنئد عييخص اعذي لدؼ يفدض عو اعسيطة غلب أف يكدف عيى 
 ألنس اعصحة وادلدضدعمة نتمجة مشرفتو بكفنءتو وخربتو.

  xchangeELeadership القيادة التبادلية -
ىذا اعنومط من اعقمندة عيى اعتبندؿ اعقنئم بُت اعقنئد وادلرؤولُت، فنعقنئد يشومل وفق ىذا اعنومط عيى تيجمع وتقدية  يقوم   

 اعشبلقة بُت اعشنميُت وادلدرلة، وذعك من خبلؿ اعتومند اعقنئد عيى أليدب اعثداب واعشقنب. 
 عندة من يكدف اعشنميدف أصحنب إنتنجمة عنعمة. – 
 غنعبنً من تصرؼ ادلكنفأة عيى قدر اإلنتنج.-
 . اعشنميُت األقل إنتنجمة، ىم أقل مردود، وأقل مكنفأة -

ومن أىم من ؽلمز اعقنئد يف ىذا اعنومط اعقمندي أنو" زلنور جمد حبمث أنو عو قدرة عيى إيصنؿ رؤية جذابة عيومستقبل وقدرة عيى 
إقننع مرؤولمو عمديروا من يريد، فهد يستطمع أف يشرب عن نفسو بيكل كنمل ادلبنحثنت واحلدار وضبط اإلجراءات وىد قندر عيى 

واعقنئد اإلجرائي يشرؼ نفسو جمدًا ويشرؼ نقنط اعقدة واعضشف ويشرؼ كمف يدظف نقنط قدتو عيتغطمة عيى نقنط ضشفو وىد 
 .[19]يشرؼ من يريد وكمف يدصل من يريد عآلخرين من أجل احلصدؿ عيى تشنوهنم ودعومهم "

  ابس( فيما يلي7 مط التباديل القيادي كما حددىا )ومن أىم عوامل جناح الن   
مبن أف اعقمندة اعتبندعمة ىي عوميمة تشزيز إغلنيب تتم ابتفنؽ اعقنئد مع مرؤولمو عيى أداء مهنـ مشمنة كي ادلكافأة ادلشروطة7  -

 ىي من أىم أبشند اعقمندة اعتبندعمة.ػلصيدا عيى ادلكنفأة ادلتفق عيمهن، وىذا يشٍت أف ادلكنفأة واعشقنب 
وىذا يشٍت أف اعقنئد وفق ىذا اعنومط اعقمندي ال يتدخل يف لَت اعشومل من قبل ادلرؤولُت منداـ ىننؾ  اإلدارة ابالستثناء7 -

و ىننؾ تقصَتاً مشنيَت عؤلداء يقمم مبدجبهن اعقندة لَت عوميمة اعتنفمذ، وعندمن يكتيف اعقنئد أف ىننؾ اطلفنضنً يف مستدى األداء أ
 .[28]يف جننب مشُت يتطيب منو اعتدخل وذعك من خبلؿ التخداـ أليدب اعشقنب

 القيادة التحويلية7 -
يشرؼ ىذا اعنومط من اعقمندة أبنو " اعنومط اعقمندي اعقنئم عيى قدرة اعقنئد عيى إغلند جد من اعدد واعقبدؿ واعدافشمة بُت     

 اعشنميُت يف ادلدرلة ابجتنه ادلهنة وادلدرلة اعيت يشوميدف فمهن، واالعتزاـ أبىدافهن اعتنظموممة، واعسشي إىل تطديرىن من خبلؿ اإلؽلنف
ىذا اعنومط من اعقمندة عيى مبدأ اعتغمَت ادلستومر يف ادلدرلة، مبشٌت نقيهن من حنعتهن  ويقـداعتنمة مبصيحة اعشومل" ادليًتؾ واعقننعة 

اعراىنة إىل احلنعة ادلثيى، وىي مظهر من مظنىر اعقمندة اإلغلنبمة اعذي يقـد عيى ألنس حتديد ظلط االجتنىنت عيننس وفقًن دلبدأ 
يؤمندف بقدة قننعنهتم ويدضحدف دتنمًن رؤيتهم عيومستقبل بيكل غلشل أتبنعهم يبندف قننعنهتم اعرالخة واعقندة اعتحدعمُت   ادلينركة.

  كومن يفشيدف ىم أنفسهم وبذعك يضومندف فرصنً أكرب عينجنح. 
 ويركز ىذا النوع من القيادة على سلوك القائد وتصرفاتو وادلتمثلة فيما يلي7

 ضلد األفضل.إدراكو احلنجة إىل اعتجديد واعتغمَت -
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 إغلنده عرؤية وعرلنعة واضحة وزلددة. -
 إحداثو اعتغمَت اإلغلنيب يف ادلدرلة اعيت يقددىن. -
 يتدافر عديو مشنيَت مرتفشة عينجنح. -
 إدارتو عيشنميُت وتزويدىم ابدلشنين واعقمم. -
 .[24 ]عوميو عيى نقل مرؤولمو نقية حضنرية -

  يلي7  ومن أىم مسات ىذا النمط من القيادة ما
تشتومد اعقمندة اعتحدييمة عيى مبدأ ادلننفسة بُت اعشنميُت، كومن يشومل عيى دعم تطدرىم واعرفع من مستدى أدائهم عيدصدؿ إىل  -

 أقصى دراجنت األداء، وإكسنهبم اعثقة أبنفسهم.
قمندة اعشندعة من ضومن األلبنب ييتـز جبدانب اعشومل ادلتقن متومثبًل يف اعشداعة وصدؽ اعتشنمل واحًتاـ اعشنميُت إذ تشترب اع -

 اعرئمسمة عينجنح.
 االىتومنـ بشوميمنت تقممم اعشنميُت واعرغبة اعصندقة يف وضع اعيخص ادلننلب يف ادلكنف ادلننلب. -
ربط نظنـ احلدافز مبؤشرات مدضدعمة قنئومة عيى ألنس تقممم األداء اعشندؿ واعدقمق واعصندؽ جلوممع اعشنميُت وأيضًن االىتومنـ  -

 صلنز اعذي يشطي نتنئج عيى ادلدى اعبشمد.ابإل
أف يكدف االىتومنـ بنفس اعقدر ومتدازاًن مع اإلنتنج واعشومل وكذعك ابألفراد اعشنميُت وأف ال يكدف اعًتكمز عيى أحدعلن وإعلنؿ  -

 اعبشد اآلخر.
واإلغلنيب اعذي يتسم ابعشداعة وعدـ  عيقمندة دور كبَت يف رلنؿ حسم اعصراعنت اعيت حتصل يف ادلدرلة من خبلؿ تشنميهن اعداعي -

 اعتحمز.
إف اعرضن اعدظمفي ىد غنية تسشى ادلدارس اعدصدؿ إعمهن وحتقمقهن من خبلؿ ولنئل متشددة، عذعك فإف أقصى اعتزاـ أخبلقي  -

 تنظمومي مستقببلً.واجتومنعي ىد ذعك اعذي يؤدي إىل اعدصدؿ ابعرضن اعدظمفي إىل ذروتو األمر اعذي ينشكس إغلنبمنً عيى األداء اع
االىتومنـ ببننء اعقمندة اعبديية وىذا أمر مهم جدًا اللتومرارية عومل ادلدرلة بداتئر عومل متصنعدة ونقل اعسيطة أبليدب مرف  -

 .[28]ليس ومقنع عيجوممع وال يثَت احلسنلمنت بسبب زلنابة أفراد مشمنُت، أي أف يتم اعًتكمز عيى اعكفنءة
 الرتبوية7 العوامل ادلؤثرة يف القيادة

ىننؾ عدة عدامل تؤثر عيى اعشوميمة اعقمندية، لداء أكننت ىذه اعشدامل تتشيق ابعقنئد نفسو، أـ ابدلرؤولُت، أـ ابدلدقف، ومن    
 ىذه اعشدامل من ييي:

 :العوامل اخلاصة ابلقائد -
ه يف ليدؾ أتبنعو وعيى بقمة عننصر ادلدقف إف مسنت اعقنئد اعفطرية كننت أو ادلكتسبة تؤثر يف فنعيمة اعقنئد، ويف مدى أتثَت     

جنس اعقنئد، عومره، طدعو، وزنو، مدى ثقتو بنفسو، قدة إرادتو، قدرتو عيى ضبط ذاتو، اعقمندي، ويدخل ضومن ىذه اعسومنت )
 قدرتو عيى تطبمق األلس واأللنعمب اإلدارية يف قمندتو عيجومنعة.

   منها ما يلي7 وىذا يعين أن ىناك عدة عوامل أتثر يف سلوك القائد
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: إف اعقمم وادلشتقدات اعيت يؤمن هبن اعقنئد ذلن أتثَت كبَت يف اختمنر اعنومط اعذي يسدؼ يتشنمل بو القيم اليت يؤمن هبا القائد-
 اعقنئد مع مرؤولمو.

عينومط اعذي لدؼ : إف ادلمدؿ واالجتنىنت اعيت يؤمن هبن اعقنئد تيشب دورًا كبَتًا يف اختمنر اعقنئد ميول القائد الشخصية -
 ينتهجو لداء أكنف اعنومط دؽلقراطمنً، أـ تسيطمنً، أـ فدضدايً.

ثقة اعقنئد مبرؤولمو: إف اعقندة ؼلتيفدف يف درجة اعثقة مبرؤولمهم، وىذا االختبلؼ يف درجنت اعثقة يفرض عيى اعقنئد أف يتبع  -
 .[14]اعنومط اعقمندي ادلننلب مع مرؤولمو

 العوامل اخلاصة ابلعاملني -
 ىننؾ رلومدعة من اعشدامل اخلنصة ابعشنميُت ؽلكن أف يكدف ذلن أتثَت يف اختمنر اعقنئد عينومط اعقمندي يف قمندة اجملومدعة منهن:

 درجة دتنلك اجلومنعة -
 مدى فنعيمة اجلومنعة يف اعشومل ادلطيدب -
 قدرات أعضنء اجلومنعة ودوافشهم وإنتنجمتهم -
 اهتمنظرة األعضنء ألنفسهم وثقتهم مبقدر  -
 مدى إدراؾ اجملومدعة ألىداؼ ادلدرلة واعتدحد مشهن -
 تدافر االلتشداد من جننب ادلرؤولُت عتحومل مسؤوعمة اختنذ اعقرار. -

وىذه اعشدامل ختتيف من فرد آلخر، وىذه االختبلفنت ىي اعيت جتشل اعقنئد ؼلتنر اعنومط اعقمندي اعذي يراه مننلبًن يف قمندتو 
 عيومجومدعة.

 : اصة ابدلوق العوامل اخل -
يت ىننؾ رلومدعة من اعشدامل ادلدقفمة اعيت جتشل اعقنئد يتبع ظلطنً قمندايً إلدارة اجملومدعة ابعيكل اعذي يراه مننلبنً عبيدغ األىداؼ اع

 تسشى ادلدرلة إىل حتقمقهن منهن: 
فراد اعذين يشوميدف بداخيهن، ذلذا فإف أي : مبشٌت أف عكل مدرلة قمومنً وتقنعمد لنئدة بُت األالقيم والتقاليد السائدة يف ادلدرسة-

قنئد جديد يشرؼ وبسرعة أف ىننؾ أظلنطًن ليدكمة لنئدة ومقبدعة بُت أفراد ادلدرلة، وىذا يفرض عيمو إتبنع ظلط ال يتننقض مع 
 ىذه اعقمم وحىت ال ؼليق عنفسو اعكثَت من ادلينكل واعشراقمل يف قمندة ادلدرلة.

يفرض عيى اعقنئد قبل أف يفرض ليطنت اختنذ اعقرارات أف أيخذ يف االعتبنر مقدار كفنايت أفراد  : ىذاكفاية مجاعة ادلدرسة -
 ادلدرلة اعذين يشوميدف مشو.

: إف ادليكية نفسهن اعيت يسشى اعقنئد إىل حيهن تفرض عيمو مدى مقدار مينركة اعشنميُت مشو يف حيهن، طبيعة ادلشكلة ذاهتا -
خنرج نطنؽ إمكننمنت وقدرات ادلرؤولُت فإف ذعك يسبب ذلم ندعًن من اإلحبنط، فإذا أوكيت إعمهم وابعتنيل إذا كننت ادليكية 

 فإف ذعك يؤدي إىل نتنئج عكسمة دلينركة ادلرؤولُت.
 ومع تشقد ادلنظومنت احلديثة وتقدـ اعتكندعدجمن أصبحت عوميمة ادلينركة يف اختنذ اعقرارات أمراً ضروراي ألف األمر قد يتطيب إشراؾ

 عدد كبَت من األخصنئمُت يف حل ىذه ادلينكل، كل ذعك يفرض عيى اعقنئد اختمنر اعنومط ادلننلب عقمندة مدرلتو.
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: يشد عنمل اعزمن من أكثر اعشدامل أتثَتًا عيى اعقنئد، وىذا يشٍت أف اعقنئد ال يشتومد عيى اآلخرين يف اختنذ الضغوط الزمنية-
 اعقرارات ذات اعطنبع اعسريع وادلبنشر.

كذعك كيومن اتسومت األوضنع يف ادلدرلة اباللتقرار ادلستومر كيومن اجتو اعقنئد إىل اختمنر اعنومط أعتينركي يف اختنذ اعقرارات، 
االعتومند عيى نفسو أو التخداـ اعسيطة )اعنومط  االلتقرار كيومن اجتو اعقنئد إىل وكيومن كننت ادلدرلة تتصف ابعنزعنت وعدـ

 اعتسيطي(. 
كومن أنو تدجد عدة عدامل من شأهنن أف تؤثر يف اعقمندة اعًتبدية بيكل عنـ وعيى ادلدرلة بيكل خنص ومن أىم ىذه اعشدامل من 

 ييي: 
طبمشة اعنظنـ اعسمنلي ادلتبع يف اعبيد وفيسفتو وأىدافو ومدى من يسومح بو من مركزية أو المركزية والتقبلؿ وصبلحمنت  -

 عسيطنت احلكم احمليي.
 اإلدارة واالقتصند واحلمنة االجتومنعمة.عشيم واعتقنمة واعثقنفة اعشنمة و ى من أحرزتو اعببلد من تطدر وتقدـ يف رلنالت امد -
اعقمم اعدينمة واخليقمة اعسنئدة يف اجملتومع وتدقشنت اجملتومع وأوعمنء أمدر اعطيبة من مؤلسنهتم اعًتبدية ومن مدراء مدارلهم أف  -

 نئهم ورلتومشهم.يقدمدا بو يف خدمة أبن
طبمشة اعنظنـ اعًتبدي ادلتبع يف اعببلد ومدى من يسومح بو دلديرايت أو مراقبنت اعتشيمم من التقبلؿ والمركزية يف إدارة وتدجمو  -

 شؤوف اعتشيمم.
 ية.ندعمة اعتشيمم اعذي تقدمو ادلدرلة ومرحية اعدرالة فمهن وحجومهن ومدى قرب أو بشد مدقشهن من مكنف اعسيطة ادلركز  -
، ومدى من ؽليكو ادلسئدعدف يف األجهزة اعًتبدية من وعي إداري ئح اعيت تصدرىن اعسيطنت اعًتبديةمدى مرونة اعقدانُت واعيدا -

 وخربة إدارية حديثة، ومن التشداد عبلشًتاؾ يف مسؤوعمة إدارة اعتشيمم وعتفديض بشض االختصنصنت اإلدارية عيدحدات ادلدرلمة.
 يطنت اإلدارية من متنبشة ومراقبة وتدجمو وتقدمي ألعومنؿ قندة ادلدارس اعتنبشة ذلن.مدى من دتنرلو اعس -
مدى اإلمكننمنت ادلندية واعبيرية ادلتنحة ومدى كفنءة اعشنميُت من إداريُت ومدرلُت وميرفُت وفنمُت عيومسنعلة يف األعومنؿ  -

 اإلدارية ومدى التشدادىم ورغبتهم يف ىذه ادلسنعلة.
يكو قندة ادلدارس من مؤىبلت عيوممة وإدارية ومن خربة فنمة وإدارية ومن روح دؽلقراطمة وحب عشوميهم ورغبتهم يف مدى من ؽلت -

 .[27]إشراؾ اعشنميُت يف مسؤوعمنت وليطنت إدارية
 اإلجراءات ادلنهجية7

 منهج الدراسة7
ج ادلننلب فشن طريقو يتم اعتشرؼ عيى آراء، أف ادلنهج اعدصفي ىد ادلنه نفأىداؼ اعدرالة فقد وجد اعبنحث ومبن يتننلب مع  

واجتنىنت، ومشتقدات، وقمم، ودوافع ليدؾ أفراد اجملتومع اجتنه قضمة من، أو حدث مشُت، ويف ىذا اعندع من مننىج اعبحث يتم 
دث اعدصفمة، أو تدجمو رلومدعة من األلئية إىل رلومدعة من األفراد يطيق عيمهم ادلبحدثُت، ويُشد ىذا األليدب أكثر مبلئومة عيبح

 .[24]اعتنبؤية
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 رلتمع الدراسة7
اعثنندي اعشنـ ببيدية ليدؽ، وقد حصل اعبنحث عيى اعبمنانت اخلنصة  ة األصيي من مشيومي مدارس اعتشيممتكدف رلتومع اعدرال   

وقد  .2020/2021مكتب ادلراقبة اخلدمنت اعتشيموممة ليدؽ  وعدد مشيومي ىذه ادلدارس من بشدد مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ
 مدزعُت عيى ادلدارس مشيم ومشيومة (366) فقد بيغ عدد ادلشيومُت يف ىذه ادلدارس( مدارس، أمن 7عدد ادلدارس اعثنندية)بيغ 

  .اعتنبشة عيومكنتب مراقبة اخلدمنت اعتشيموممة ليدؽ اعثنندية
 عينة الدراسة7

 وفقًن جلدوؿ ادلدارس اعثنندية احلكدممة ببيدية ليدؽ ن مشيوميم عيدائمة طبقمة لحب عمنة مت اعدرالة بشد حصر رلتومع   
التومنرات،  10، وبشد تدزيع االلتومنرات تبُت أف ىننؾ فنقد يقدر بػػػ ( مشيم ومشيومة190بيغ حجومهن ) (مرجنفو  )كرجسي

، أي بنسبة مئدية بيدية ليدؽبشنمة اع اعثنندايفمدزعُت عيى سلتيف مدارس  ،ومشيومة نً مشيوم( 180)وهبذا أصبح حجم اعشمنة 
 ، واجلدوؿ اعتنيل يبُت ذعك:األصييتومع اجملمن تقريبنً ( % 49)

 على معلمي ادلدارسعدد االستمارات ادلوزعة يبني  (0) رقم جدول
 الصاحلة ادلستبعد العائد الفاقد ادلوزعة

 060 00  050  0  050 
 العينة حسب النوع7خصائص 

 ذعك: يبُت( 2) رقم واجلدوؿ وإانث، ذكدر إىل اعدرالة عمنة صنفت مشروؼ ىد وكومن   
 حسب النوع العينة( يبني توزيع أفراد 4جدول رقم )

 النسبة العدد النوع ت
 %38 68 ذكور 1
 %62 112 إانث 2

 %100 180 اجملموع
بمنومن ، %(38وبنسبة ) 68اعذكدر فقد بيغ عدد  اإلانثمن  أقل اعذكدرمن  اعشمنة( أف عدد أفراد 2من اجلدوؿ رقم ) يتبني    

 .%(62وبنسبة ) 112اإلانث بيغ عدد 
 خصائص العينة حسب ادلؤىل العلمي7

 ( يبُت ذعك:3صنفت اعشمنة وفق ادلؤىل اعشيومي إىل تربدي وغَت تربدي واجلدوؿ رقم)    
 ادلؤىل العلميحسب  العينة( يبني توزيع أفراد 2جدول رقم )

 النسبة العدد ادلؤىل العلمي ت
 %66 119 تربوي 1
 %33 61 غري تربوي 2

 %100 180 اجملموع
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بمنومن بيغ عدد ، %(66وبنسبة ) 119 ىمفقد بيغ عدد من ادلؤىيُت تربدايً  اعشمنةأفراد  أكثرية( أف 3من اجلدوؿ رقم ) يتبني    
 .%(33وبنسبة ) 61اعغَت مؤىيُت تربدايً 
 أداة الدراسة7

من جزئُت األوؿ ػلدي اعبمنانت األوعمة عيشمنة،  االلتبننة كدلمية جلومع اعبمنانت من أفراد اعشمنة، وتكدنت االلتبننة استخدمت  
 األليدبمن عدة رلنالت ىي:  )األلنعمب اعقمندية( حمث تكدف أمن اجلزء اعثنين فقد تضومن اعبمنانت ادلتشيقة مبدضدع اعدرالة

 ي.عًتليا األليدباعدكتنتدري،  األليدباعتبنديل،  األليدباعدؽلقراطي،  األليدباعتحدييي، 
 األداة7صدق 

ويشرؼ اعصدؽ أبنو" مدى صلنح االختبنر يف اعقمنس، واعتيخمص، واعتنبؤ مبمداف اعسيدؾ اعذي وضع االختبنر من أجيو، أي    
  .[3]أف االختبنر صندؽ ألنو يقمس من وضع عقمنلو "

عيى اعصدؽ اعظنىري، حمث قنـ بشرض أداة اعدرالة يف صدرهتن األوعمة عيى رلومدعة من ادلتخصصُت  نفوقد اعتومد اعبنحث   
وقد مت إعندة صمنغة بشض اعشبنرات اعيت رأى احملكومدف أعلمة إعندة صمنغتهن حىت تبلئم  ، يطيق عيمهم احملكومُت.ربةومن ذوي اخل

اإلجنبة عيى  كننتاعغرض اعذي أعدت من أجيو، إضنفة إىل حذؼ بشض اعكيومنت اعيت ال تشطي أي إضنفة عيى اعشبنرة، وأف  
 ت(، وانته1(، ال أوافق )2حمناًن )(، أ3أوافق ) بثبلثة بدائل )أوافق، أحمنانً، ال أوافق(، حمث أعطمت اإلجنبة، ةننااللتب
 .اعشمنةإىل اعصدرة اعنهنئمة واعيت مت تطبمقهن عيى أفراد  ةننااللتب
 .األداةثبات 

يشد اعثبنت شرطًن ضروراًي دلشرفة مدى دقة ادلقمنس يف مجع اعبمنانت، عذا فإف مصطيح اعثبنت يشٍت مدى دقة االختبنر يف    
اعقمنس أو ادلبلحظة، وعدـ تننقضو مع نفسو، واتسنقو، فمومن يزودان بو من مشيدمنت عن ليدؾ ادلبحدثُت، وتدجد عدة طرؽ 

مشندعتن كدد وريتينرد و وإعندة االختبنر، وطريقة اعصدر ادلتكنفئة، وطريقة اعتجزئة اعنصفمة، عقمنس مشنمل اعثبنت، منهن االختبنر 
 عيثبنتاختمنر عمنة  متحمث  د عيمهن حلسنب مشنمل ثبنت أداة اعدرالة.نعتوماال ًل لدف، ابإلضنفة إىل مشندعة أعفن كرونبنخ اعيت
وىذه اعقمومة تدؿ عيى (، 0.88ثبنت )اع، حمث وصيت قمومة ( مشيم ومشيومة25من رلتومع اعدرالة األصيي بيغ حجومهومن )

 عتحقمق أىداؼ اعدرالة. نوصبلحمته نومدضدعمته ةننثبنت االلتب
 7األساليب اإلحصائية ادلستخدمة

مشنجلتهن وحتيميهن والتخراج اعنتنئج اإلحصنئمة  مت، يحنلب اآليلعإدخنذلن و ترممزىن و  بشد االنتهنء من مجع بمنانت اعدرالة   
(، وذعك ابعيجدء إىل ادلشنمبلت واالختبنرات SPSSابلتخداـ احلزمة اإلحصنئمة عيشيـد االجتومنعمة، واعيت تشرؼ ابلم )

االضلرافنت ادلشمنرية ادلتدلطنت احلسنبمة و ، مشنمل اختبنر أعفن كرونبنخ، حلسنب ثبنت أداة اعدرالة وادلشنجلنت اإلحصنئمة اعتنعمة:
 T.testتبنر اخ، ببيدية ليدؽ اعشنمة ةدارس اعثننديادلاعقمندية اعسنئدة عدى مديري  األلنعمباللتخراج ترتمب واألوزاف اعنسبمة 

اعشيومي  وادلؤىل اعندع ياعشنـ وفقًن دلتغَت مدارس اعتشيمم اعثنندي ؤللنعمب اعقمندية عدى قندة عادلشيومُت  يف حتديددلشرفة االختبلؼ 
 عديهم.
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 7نتائج الدراسة
القيادية السائدة لدى مديري مدارس التعليم الثانوي العام ببلدية سلوق من وجهة  األساليبالتعرف على اذلدف األول7 

 .علمنيادلنظر 
، شيومُتادل اعقمندية اعسنئدة عدى مديري مدارس اعتشيمم اعثنندي اعشنـ ببيدية ليدؽ من وجهة نظر األلنعمباعتشرؼ عيى  هبدف   
( ترتمب 4حسنب ادلتدلطنت احلسنبمة واالضلرافنت ادلشمنرية اللتجنابت مشيومي ادلدارس عيى أداة اعدرالة، ويدضح اجلدوؿ) مت

 ببيدية ليدؽ. ننديعدى مديري مدارس اعتشيمم اعثاعقمندية اعسنئدة  األلنعمب
 الثانوية معلمي ادلدارسالقيادية كما يدركها  األساليبترتيب ( يبني 2جدول رقم)

ادلتوسط  األمناط
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوزن 
 الرتتيب النسيب

 0 50 0.22 4.20 النمط التحويلي
 4 44.2 0.24 4.24 النمط الدميقراطي
 2 44.2 0.24 4.04 النمط التباديل
 2 32 0.22 0.56 النمط الدكتاتوري

 2 30 0.25 0.50 ألرتسليالنمط 
وجنء يف  ،(80( ووزف نسي قدره )2.40مبتدلط حسنيب) من اجلدوؿ اعسنبق أف اعنومط اعتحدييي جنء يف ادلرتبة األوىل يتبني    
مبتدلط حسنيب  ادلرتبة اعثنعثة اعنومط اعتبنديلوجنء يف  (،77.3( ووزف نسي )2.32مبتدلط قدره) رتبة اعثننمة اعنومط اعدؽلقراطيادل

(، 63( ووزف نسي )1.89مبتدلط حسنيب قدره ) وجنء يف ادلرتبة اعرابشة اعنومط اعدكتنتدري(، 72.3( ووزف نسي )2.17قدره )
اعتحدييي  وىذا يشٍت أف اعنومط(، 60( ووزف نسي )1.80يف حُت احتل اعًتتمب األخَت اعنومط اعًتليي ومتدلط حسنيب قدره )

 ببيدية ليدؽ من وجهة نظر مشيومي ادلدارس. ي مدارس اعتشيمم اعثنندي احلكدمياعقمندي اعسنئد عدى مدير  األليدبىد 
من وجهة نظر ادلشيومُت وادلشيومنت يف ادلدارس اعثنندية ببيدية ليدؽ ؽلنرلدف أظلنطًن قمندية وتدؿ ىذه اعنتمجة عيى أف ادلديرين    

ويراعدف اجلننب اإلنسنين عدى اعشنميُت ابدلدرلة، ورمبن يرجع اعسبب إىل   صنع اعقرارات وحل ادليكبلتتقـد عيى ادلينركة يف
تيقي ادلديرين عيدورات اعتدريبمة واإلعداد اإلداري واعًتبدي واعتأكمد عيى شلنرلة األليدب اعقمندي ادلننلب دلؤلسنهتم شلن أدى 

واعيت أكدت أف األليدب اعقمندي  ،(2013)اعشدوايندرالة  كننت قريبة منتمجة  ىذه اعنو ابدلديرين اللتخداـ ىذه األظلنط. 
 د األليدب اعدؽلقراطي.اعسنئد عدى مديري ادلرحية اعثنندية ى

 وفقاً  العام الثانوي التعليم مدارس قادة لدى القيادية ألساليبل ادلعلمني حتديد يف االختالف على التعرفاذلدف الثاين7 
 .النوع دلتغري

دلتغَت اعندع، مت  اعتشرؼ عيى االختبلؼ يف حتديد ادلشيومُت عؤللنعمب اعقمندية عدى قندة مدارس اعتشيمم اعثنندي وفقن هبدف   
 ( يبُت ذعك:5، واجلدوؿ رقم)(T)تدلطنت احلسنبمة واالضلرافنت ادلشمنرية اللتجنابت أفراد اعشمنة والتخراج قمومة حسنب ادل
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االختالف يف وجهة نظر ادلعلمني يف دلعرفة "  T"  مةادلعيارية وقي واالحنرافات( يبني ادلتوسطات احلسابية 2جدول رقم )
 النوع  وفقاً دلتغري حتديد األساليب القيادية لدى قادة مدارس التعليم الثانوي

 ادلتوسط العدد النوع اجملاالت
 االحنراف
 T"قيمة " ادلعياري

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 األساليب القيادية
 58126. 3.7121 68 ذكدر

 داعةغَت  082. 1.751
 52995. 3.5641 112 إانث

 0.65=  (0.05) داللة مستوى وعند (178) حرية درجة عند اجلدولية "T" قيمة
 4.34=  (0.01) داللة مستوى وعند (178) حرية درجة عند اجلدولية "T" قيمة
( وابضلراؼ 3.7121بيغ) عيذكدر( أف ادلتدلط احلسنيب 5)التشراض بمنانت اجلدوؿ رقم من خبلؿ يتضح   

"  T"  (، وبيغت قمومة52995.( وابضلراؼ قدره)3.5641)عئلانث(، بمنومن بيغ متدلط 58126.)مشمنري
اختبلؼ بُت ادلشيومُت وادلشيومنت يف  وىذا يدؿ عيى عدـ وجدد عتنيل أصغر من قمومتهن اجلدوعمة،( وىي اب1.751حملسدبة)ا

حتديدىم عؤللنعمب اعقمندية عدى قندة ادلدارس اعثنندية، وأف كبلعلن يروف أف األليدب اعقمندي اعسنئد عدى قندة ادلدارس اعثنندية 
 .ببيدية ليدؽ ىد األليدب اعتحدييي واعدؽلقراطي

 وفقاً  العام الثانوي التعليم مدارس قادة لدى القيادية ألساليبل ادلعلمني حتديد يف االختالف على التعرفاذلدف الثالث7 
 (.تربوي غري–تربوي) العلمي ادلؤىل دلتغري

ادلؤىل دلتغَت  اعتشرؼ عيى االختبلؼ يف حتديد ادلشيومُت عؤللنعمب اعقمندية عدى قندة مدارس اعتشيمم اعثنندي وفقن هبدف   
( يبُت 6، واجلدوؿ رقم)(T)تدلطنت احلسنبمة واالضلرافنت ادلشمنرية اللتجنابت أفراد اعشمنة والتخراج قمومة ، مت حسنب ادلاعشيومي
 ذعك:

االختالف يف وجهة نظر ادلعلمني يف دلعرفة "  T"  مةادلعيارية وقي واالحنرافات( يبني ادلتوسطات احلسابية 3جدول رقم )
  ادلؤىل العلمي وفقاً دلتغري التعليم الثانويحتديد األساليب القيادية لدى قادة مدارس 

 ادلتوسط العدد ادلؤىل العلمي اجملاالت
 االحنراف
 T"قيمة " ادلعياري

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 األساليب القيادية
 52993. 3.6717 119 تربدي

 داعةغَت  080. -1.670
 58685. 3.5193 61 غَت تربدي

 0.65=  (0.05) داللة مستوى وعند (178) حرية درجة عند اجلدولية "T" قيمة
 4.34=  (0.01) داللة مستوى وعند (178) حرية درجة عند اجلدولية "T" قيمة
( وابضلراؼ 3.6717بيغ) عذوي ادلؤىل اعًتبدي( أف ادلتدلط احلسنيب 6)التشراض بمنانت اجلدوؿ رقم من خبلؿ يتضح   

 (، وبيغت قمومة58685.( وابضلراؼ قدره)3.5193)احلنصيُت عيى ادلؤىل غَت اعًتبدي(، بمنومن بيغ متدلط 52993.مشمنري)
 "T ذوي  اختبلؼ بُت ادلشيومُت وىذا يدؿ عيى عدـ وجدد ( وىي ابعتنيل أصغر من قمومتهن اجلدوعمة،1.670-حملسدبة)" ا
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يف حتديدىم عؤللنعمب اعقمندية عدى قندة ادلدارس اعثنندية، وأف كبلعلن يروف أف  ادلؤىل اعًتبدي وادلشيومُت ذوي ادلؤىل اعغَت اعًتبدي
 .األليدب اعقمندي اعسنئد عدى قندة ادلدارس اعثنندية ببيدية ليدؽ ىد األليدب اعتحدييي واعدؽلقراطي

 التوصيات وادلقرتحات
 إعندة اعنظر يف مشنيَت اختمنر قندة ادلدارس. مراعنة -
 اعقمندية ادلختيفة ومزااي وعمدب كل ظلط من ىذه األظلنط. ابأللنعمبادلدارس تشريف قندة  -
نظرًا عشدـ وجدد مشنىد أو كيمنت متخصصة يف إعداد اعقندة اعًتبديُت غلب إجراء دورات تدريبمة عيقندة اعًتبديُت اعراغبُت يف  -

 تديل منصب إدارة ادلدرلة. 
 إجراء تغمَت يف منصب إدارة ادلدرلة كل أربع لندات عيى األقل. مراعنة -
 أف يكدف ىننؾ تقممم مستومر عقندة ادلدارس كل هننية عنـ درالي. -
الف اعنومط اعذي ؽلكن أف  ،عيى اعقندة اعًتبديُت عدـ اعًتكمز عيى التخداـ ظلط واحد من األظلنط اعقمندية يف إدارة مدارلهم -

  مشمننً قد ال يننلب مدقفنً تربدايً آخر.يننلب مدقفنً تربدايً 
غلب أف ؼلضع كل من يرغب يف تديل منصب مدير ادلدرلة عدورات تدريبمة خنصة ابعقندة اعًتبديُت حىت يتم إنينء مشنىد أو   -

 كيمنت ختتص هبذا ادلدضدع.
 نعمة.غلب أف يكدف ادلتقدمدف عتديل منصب إدارة ادلدرلة من أصحنب اخلربة واعكفنءة اعش -
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 عــادلراج
، اعقنىرة، عنمل معجم ادلصطلحات الرتبوية ادلعرفة يف ادلناىج وطرق التدريسعيقنين، وعيي أمحد اجلومل: اأمحد حسُت  -1

 .2003اعكتب، 
رللة كلية ، السلوك القيادي دلدير ادلدرسة والرضا الوظيفي للمعلمني يف زلافظة جرش ابألردنأمحد فتحي أبد كرمي:  -2

 .2010، جنمشة عُت مشس، اعشدد اعرابع واعثبلثدف، اجلزء اعثنعث، الرتبية
، طرابيس، منيدرات اجلنمشة ادلفتدحة، البحث العلمي وأساليبو و تقنياتواعشجميي عصومنف لركز، وأعمند لشمد أمطَت:  -3

2002. 
 ( www.Kenanaonline.net/.page / 9159اعقمندة اإلدارية وأنداعهن: انظر ادلدقع ) -4
 .الئحة تنظيم وإدارة ادلؤسسات التعليمية( 2006( عسنة ) 29اعيجنة اعيشبمة اعشنمة، قرار رقم )  -5
بشعبية طرابلس وفقًا دلتغريات  مستوى القيادة الرتبوية دلديري ومديرات مدارس التعليم األساسيػ بيَت ششبنف اعزر زاح: 6 

 .2005طرابيس، -رلنعة منجستَت غَت منيدرة، كيمة اآلداب، جنمشة اعفنتح اخلربة والتخصص والعمر،
، عومنف ، دار اعثقنفة عينير واعتدزيع، 7 اإلدارة ادلدرسية احلديثة، مفاىيمها النظرية وتطبيقاهتا العمليةجددت عزت عطدي -7

2004. 
األمناط القيادية السائدة لدى مديري ادلدارس الثانوية يف دولة الكويت وعالقتها ابلضغوط شدواين: حننف انصر اع -8

، رلنعة منجستَت غَت منيدرة، كيمة اعشيـد اعًتبدية، جنمشة اعيرؽ األولط، اعكديت، التنظيمية للمعلمني من وجهة نظرىم
2013. 

، اعقنىرة، اعدار ادلصرية اعيبنننمة، إجنليزي –الرتبوية والنفسية، عريب معجم ادلصطلحات حسن شحنتو، وزينب اعنجنر:  -9
2003.  

العالقة بني القيادة الرتبوية وأساليب إدارة الصراع التنظيمي دراسة ميدانية يف بعض ادلدارس حسُت دمحم عبد اعرازؽ:  -10
أصدؿ اعًتبمة، مشهد اعبحدث و اعدرالنت اعًتبدية ، جنمشة  ، أطروحة دكتدراه غَت منيدرة ، قسمالثانوية العامة يف زلافظة القاىرة

 .2008اعقنىرة ، 
قة بني القيادة وأساليب وإدارة الصراع التنظيمي ،دراسة ميدانية يف بعض ادلدارس العال عرازؽ:ا حسُت دمحم عيي عبد -11 

 ،2008اعدرالنت اعًتبدية ،جنمشة اعقنىرة، ، زلنفظة اعقنىرة، أطروحة دكتدراه، قسم أصدؿ اعًتبمة،مشهد الثاوية العامة
 . 2004، عومنف، دار اعفكر، 2: طاإلدارة الرتبوية ادلعاصرةلنمي ليطي عريفج:  -12 
، جنمشة رللة كلية الرتبية، القيادة الرتبوية وادلهارات القيادية الالزمة لقادة ادلؤسسات الرتبويةلشمد بن فنحل ادلغنمسي:  -13 
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