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 درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت

 من وجهة نظر املعلمني

 إعداد الطالب

 محمد جواد عبدهللا

 إرشاف الدكتور

 محمود حامد املقدادي

 امللخص

ولة املدارس الثانوية يف دالتعرف عىل درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري هدفت الدراسة إىل       

الكويت من وجهة نظر املعلمني، والكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α=0.05)  ،يف درجة مامرسة املديرين للقيادة املتسامية من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات )الجنس

استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ف الدراسة ولتحقيق أهداواملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة(. 

( فقرة. وتكون مجتمع الدراسة 26ملالءمته ألهداف الدراسة، وقد قام الباحث بتطوير استبانة مكونة من )

( معلامً 6221من جميع معلمي املدارس الثانوية يف محافظة العاصمة بدولة الكويت والبالغ عددهم )

( معلم ومعلمة تّم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة 222ة من )ومعلمة، وتكونت عينة الدراس

 من معلمي املدارس الثانوية يف محافظة العاصمة بدولة الكويت.

درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف يف محافظة  أّن وتوصلت الدراسة إىل     

ذات  فروقوجود بدرجة عالية، كام بينت النتائج جاءت  ر املعلمنيالعاصمة بدولة الكويت من وجهة نظ

يف درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس  (α=0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات )الجنس، واملؤهل يف محافظة العاصمة بدولة الكويت الثانوية 

 وجود فروق تبعاً ملتغري سنوات الخربة. العلمي( وعدم 

  



ل

 بعقد الرتبية والتعليم وزارة تقوم أنوبناًء عىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوىص الباحث ب      

األمناط القيادية الفاعلة خاصة  عىل اطالعهم بهدف ملديري املدارس يف دولة الكويت، تدريبية دورات

 األداء تطوير بالغة يف أهمية لها من ملا ،ملامرستها  الالزمة املهارات ، وإكسابهمموضوع القيادة املتسامية

والئهم التنظيمي نحو املؤسسات الرتبوية والتعليمية التي  وتعميق الوظيفي للمدراء أنفسهم وللمعلمني،

 .النحو األمثل التي تسعى إليها هذه املؤسسات عىل  األهداف تحقيق وبالتايل يعملون فيها،

 ، الكويت.: القيادة املتسامية، مديرو املدارس الثانوية، املعلمنيالكلامت املفتاحية
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Abstract 

      The study aimed to identify the degree of practicing 

transcendental leadership by secondary schools principals in the 

State of Kuwait from teachers point of view. It also aimed to detect 

whether there are statistically significant differences at the level (α = 

0.05) in the due to the variables (sex, educational qualification, and 

years of experience). 

      To achieve the objectives of the study, the researcher 

implemented a descriptive approach for its appropriateness to the 

objectives of the study. The researcher has also developed a 

questionnaire composed of (32) items. The study population 

consisted of all secondary school teachers in the capital city of Kuwait 

that consist of (2550) teachers. The sample of the studt was chosen 

randomly and was composed of (344) teachers from both sexes. 

      The study found that the degree of practicing transcendental 

leadership by secondary schools principals in the State of Kuwait from 

teachers point of view was high.  
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The results of the study also found statistically significant differences 

at the level (α = 0.05) in the the 

 degree of practicing transcendental leadership by secondary schools 

principals in the State of Kuwait from the teachers’ point of view due 

to the variables of sex  and educational qualification, but no 

differences were reported due to the variable of years of experience.  

      Based on the findings of the study, the researcher recommends 

that the Ministry of Education hold training sessions for school 

principals in order to inform them about the effective leadership styles 

especially transcendent leadership style, and equip them with the 

necessary skills to practice it, because of its great importance in the 

development of the performance of the principals themselves and of 

teachers, and deepen organizational loyalty, thereby achieving school 

goals optimally. 

Keywords: Transcendental Leadership, Secondary Schools, 

Teachers, School Principals,   
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 املقدمة:

ما تواجهه املجتمعات يف العرص الحارض من تحديات كبرية نتيجة للتغريات املتسارعة يف ظل 

واملتزايدة يف جميع مجاالت الحياة، كان لزاماً عليها التفكري يف كيفية مواجهة هذه التحديات لتتمكن من 

ة وإيجاد ليميالتكيف مع املستجدات الطارئة. ومام الشّك فيه أن التوجه إىل املؤسسات الرتبوية والتع

اسرتاتيجيات مناسبة من خاللها لهو من أهم الطرق املعينة يف هذا املجال. ومن هنا كان ال بد من الرتكيز 

عىل تحسني العملية التعليمية التعلمية مبا تشتمل عليه من موارد برشية كانت أم مادية. غري أن الجهود 

لك ال أداء املعلمني، وتحسني نوعية املدارس وغري ذالتي تبذل يف سبيل تحسني املناهج الرتبوية، وتطوير 

 ميكن أن تؤيت أكلها إال إذا ما تّم الرتكيز عىل تحسني األمناط القيادية اإلدارية لتكون سبب نجاح تلك الجهود.  

فاإلدارة هي القاعدة األساسية للتطوير الحضاري يف جميع مجاالت الحياة، وهي ركن رئيس يف 

عليم. وتعد اإلدارة الرتبوية من أهم األسس لتنمية وتطوير مخرجات النظام التعليمي من مجال الرتبية والت

الطلبة واملناهج وطرائق التدريس وبرامج تأهيل وتدريب املعلمني واإلرشاف عىل األبنية والتجهيزات 

شل الذي و الفوعمليات التواصل مع املجتمع املحيل وما إىل ذلك؛ فالنجاح الذي يحققه النظام التعليمي أ 

يلحق به يعود أوالً وأخرياً إىل مدى قدرة اإلدارة الرتبوية عىل تحقيق األهداف املنشودة وتحويلها إىل واقع 

 (.6102ملموس )األغا وعساف، 

وتعّد القيادة أحد املعاين املهمة يف حياة املجتمعات البرشية وتقدمها وبلوغها لألهداف، وهذه 

ا الزمان نتيجة للتطور الحضاري، وتعقد الحياة العرصية، وبذلك أصبحت األهمية بدأت تتضاعف يف هذ

الحاجة ملحة للقيادة املؤهلة من نواحي الفهم العميق والنظرة الكافية والحكمة والدراسة حتى تكون 

 (.6111قادرة عىل القيام بالدور املطلوب )عيد، 

دية لإلنتاج وأهملوا الجانب اإلنساين ويف مدرسة اإلدارة العلمية ركز املديرون عىل الظروف املا

للتنظيم، مام أدى إىل انخفاض اإلنتاجية، وانخفاض معنويات األفراد العاملني يف املنظمة. أما مدرسة 

العالقات اإلنسانية فقد ركزت عىل أهمية كل من الفرد والجامعة يف نجاح املنظمة مام أدى إىل االعرتاف 

 عالية املنظمة، فالقائد من خالل دوره القيادي يستطيع تشجيع وتحفيز بفاعلية القيادة كعامل مهم يف ف
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األفراد لتأدية أعاملهم بكل رغبة، وتعاون، وحامس لتحقيق أهداف املنظمة؛  فالقيادة الحديثة 

تهتم بالعنرص البرشي ذلك أن  فعالية املنظمة تعتمد بشكل رئيس عىل تحفيز العاملني فيها، واستغالل 

 (.6101العميان، قدراتهم )

إن اإلدارة يف جوهرها هي عالقات إنسانية ودور القيادة فيها يربز من خالل كون اهتامم القائد 

ينصب بصفة أساسية عىل تنظيم وتنسيق العالقـات بـني األفراد لتوحيد جهودهم وتعاونهم ألداء العمل، 

ال أنها تستخدم وترتب بواسطة أفـراد وأن العنارص األخرى من أمـوال وأدوات وإن كانت عنارص رضورية إ

(. وإن القائد هو ذلك الشخص الذي يتفهم بعمق متطلبات املهمة 6100هـم القادة واملرؤوسني )الصامل، 

التي يقوم بها األفراد تحت مسؤوليته؛ حيث يقوم بتوزيع االختصاصات عىل األفراد، ويعطي منوذج للقدرة 

املعنوية ويدافع عنهم، ويوفر املناخ الصحي املالئم من أجل زيادة عىل اإلنجاز، ويعمل عىل رفع الروح 

فاعلية املنظمة وتنميتها من خالل تحقيق التجانس بني أفرادها وإقناعهم بأن يف تحقيقهم ألهداف املنظمة 

 (.6110نجاحاً شخصياً لهم وتحقيقاً ألهدافهم )البدري، 

ل نجاح القيادة ذلك أن األمناط القيادية تختلف ويعد إختيار النمط القيادي املناسب من أهم عوام

من موقف آلخر، وعىل ضوء املوقف يتم تحديد النمط القيادي الفّعال الواجب إتباعه، والقائد الفّعال يجب 

أن يدرس املوقف بجميع عنارصه، من حيث الوقوف عىل قدرات وخربات العاملني، وتحليلها من خالل 

ل العوامل يف املواقف التي باإلمكان تغيريها إيجاباً لتناسب توقعات العاملني؛ األعامل التي يؤدونها، وتحلي

كزيادة الحوافز، ودراسة املناخ العام السائد يف املنظمة. كام أن القائد الناجح يستطيع التحول من منط 

العميان، )قيادي إىل آخر وفق متطلبات الظروف واملواقف املتغرية يف املنظمة التي يعمل عىل قيادتها 

6101.) 

وتعّد القيادة املتسامية شكالً من أشكال القيادة والتي تقود املؤسسات والرشكات يف ظل التنافسية 

العاملية التي تعيشها يف وقتنا الحايل بهدف اإليفاء مبتطلبات السوق العاملي حيث يقيد األشخاص أنفسهم 

القيام به وما الذي ال يستطيعون القيام به؛  مبجموعة من املحددات من خالل تحديد ما الذي يستطيعون

لذلك جاءت نظرية القيادة املتسامية ليك تعمل عىل التخلص من هذه املحددات ذلك أن القادة بحسب 

هذه النظرية يعملون عىل تخيل أمناط جديدة من التفكري مع امتالك شعور أعمق مبا يشعرون به، ويعمدون 

و العاملني باإلعتامد عىل الثقة الشخصية وتوفري الدافعية التي تدفع بهم نح إىل  توليد نوع من االلتزام بني

  (.  Covey, 2006االرتقاء بأدائهم )
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إن القيادة املتسامية ال ترتبط يف املقام األول مبا يقوم به القائد ولكنها تتمحور حول طبيعة القائد 

 صية القائد كونه يتعلق مبجموعة من الكفاياتنفسه، لذلك فإن هذا النمط من القيادة ميثل إنعكاساً لشخ

املحددة التي يقوم القائد ببنائها من خالل اكتساب املعرفة واملهارات والخربات والتي تجعل من هذا القائد 

شخص فريد من نوعه بحيث تكون جزء رئيس من طبيعته وقيمه وشخصيته ومزاياه. وقد بنّي كويف 

(Coveyأن القيادة املتسامية تت ) متع بنوع من املصداقية حيث إنها ترتكز عىل التكامل، والغاية، والقدرات

والنتائج، وإنه لبناء سلوك أو كفاية خاصة بالقيادة املتسامية فإن ذلك يتطلب قيام الشخص بسرب أهدافه 

 (.  6102الخاصة وقيمه ومزاياه التي يتمتع بها              )ابو ردن، 

نا أن القيادة اإلدارية يف جوهرها تتلخص يف التأثري الذي ميارسه القائد بناًء عىل ما تقدم يتضح ل

عىل مرؤوسيه من أجل تحقيق األهداف املنشودة للمنظمة التي يعمل فيها القائد والعاملني معه. كام أن 

يف و  اختالف  وسائل التأثري التي  يستخدمها القائد لتوجيه مرؤوسيه  تعكس  تباينا  يف أساليب  القيادة 

أمناطها، وأن  أفضل أسلوب أو منط للقيادة  يقوم القائد باستخدامه هو الذي يحقق األهداف التي تسعى 

(. ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف عىل درجة 6110املنظمة لتحقيقها بكفاءة و فاعلية )عبد الباقي، 

 ويت.مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الك

 مشكلة الدراسة:

نظراً ألهمية القيادة بوصفها منظومة إدارية رضورية للعمل وبخاصة يف املجال الرتبوي الذي تهدف 

مؤسساته إىل بناء اإلنسان وفقاً لفلسفة املجتمع وأهدافه، وتحسني أداء العنرص البرشي ككل من أجل 

كأداة رئيسة لتحقيق األهداف الرتبوية، وحتى نظراً ألهمية اإلدارة املدرسية نجاحها وتحقيق أهدافها، و 

يتمكن القائد الرتبوي من تأدية دوره القيادي بكفاءة وفاعلية عاليتني، فقد أوصت املؤمترات الدولية 

واملؤمتر الوطني  0312للتطوير الرتبوي، ومنها املؤمتر الوطني األول للتطوير الرتبوي يف األردن الذي عقد عام 

، أوصت بتطوير اإلدارة من خالل العمل عىل بلورة مفهوم 6111لذي عقد يف الكويت عام لتطوير التعليم ا

القيادة اإلدارية، وإعداد القادة الرتبويني عىل كافة املستويات يف ضوء القيادة اإلدارية واتجاهاتها وأدوارها 

كل لعملية الرتبوية بشلتمكنهم من إحداث نقلة نوعية يف أساليب اإلدارة ومامرساتها مبا يحقق أهداف ا

 أفضل. 
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ونتيجة لتعدد األمناط القيادية التي ميارسها القادة الرتبويون يف املنظامت الرتبوية، وكرثة  

االختالفات يف هذه األمناط بني قائد وآخر يف طريقة تعامله مع املرؤوسني، وتأثري ذلك عىل التابعني سلباً أو 

 الوظيفي ملديري املدارس، وهو بدوره ينعكس عىل أداء املعلمني إيجاباً الذي ينعكس عىل مدى األداء 

وغريهم من العاملني يف امليدان، ومن خالل عمل الباحث كمدرس يف إحدى املدارس الثانوية يف 

دولة الكويت وتعامله مع القيادات اإلدارية املختلفة، جاءت الدراسة الحالية للتعرف عىل درجة مامرسة 

 .لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني القيادة املتسامية

 أسئلة الدراسة:

 سعت الدراسة الحالية إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة  

 نظر املعلمني؟

يف درجة مامرسة القيادة  (α=0.05)ية عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائ 

املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات 

 )الجنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة(؟

 أهداف الدراسة:

 سعت هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف اآلتية: 

ة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة التعرف عىل درج .0

 نظر املعلمني.

يف درجة مامرسة  (α=0.05)الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

زى ملتغريات عالقيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني ت

 )الجنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة(.
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 أهمية الدراسة:

 تربز أهمية الدراسة من خالل النقاط اآلتية:

، تساميةتأيت أهمية الدراسة من الناحية النظرية من أهمية املوضوع الذي يتعلق مبوضوع القيادة امل -

امليدان، حيث تقدم هذه الدراسة إطاراً نظرياً حيث ستزود املكتبة العربية بأدب نظري مفيد يف هذا 

لة درجة مامرسة القيادة املتسامية  يف مدارس دو ميكن أن يتم اإلفادة منه من قبل الباحثني يف توضيح 

 . الكويت

كام تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة يف حدود علم الباحث والتي تناولت موضوع القيادة  -

 ثانوية يف دولة الكويت.املتسامية يف املدارس ال

من املأمول أن تفيد هذه الدراسة مديري املدارس الثانوية لغرض استخدام القيادة املتسامية بشكل  -

 إيجايب ومؤثر.

 كام قد يستفيد من نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار يف عمل ما يرونه مناسباً يف هذا املجال. -

 التعريفات االصطالحية واالجرائية:

قدرة الفرد عىل التأثري عىل شخص أو جامعة وتوجيههم وإرشادهم لنيل تعاونهم  :(Leadership)القيادة 

 (.6112وحفزهم للعمل بأعىل درجة من الكفاية من أجل تحقيق األهداف املرسومة )حريم، 

التي و  وتعرف باإلستناد إىل العالقة التبادلية التشاركية، (:Transcendent Leadershipالقيادة املتسامية )

يف ضؤها يعمل القائد عىل اإلرتقاء بوحدة املنظمة ويسعى إىل  منح العاملني فيها حوافز ومكافآت عادلة 

ويعمد إىل تنمية دافعيتهم الداخلية ليصل بهم إىل الدافعية املتسامية التي تحضهم عىل تحيقيق أهداف 

التي تقوم عىل الحكمة، والقدرة  . وهي القيادة(Cardona, 2000)املنظمة بكل ما يستطيعون من جهد 

عىل معرفة ما هو مطلوب وتحقيق هدف بشكل مالئم. وفيام يتعلق بالجانب العميل لهذه املصطلح، فان 

القيادة املتسامية ال تحدد نفسها عىل        ماهية وكيفية القيادة لكنها تركز عىل السبب الذي يدفع باملرء 

 (. Ulrich & Smallwood, 2007للتكفري يف تويل منصب القيادة )
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: الدرجة التي يحصل عليها املستجيبون من خالل إجابتهم عن فقرات استبانة درجة وتعرف إجرائياً بأنها

مامرسة القيادة املتسامية املستخدمة يف الدراسة الحالية، واملحددة باملجاالت اآلتية: القيم واالتجاهات، 

 والسلوك، والروحانية.

 محدداتها:حدود الدراسة و 

 تتحدد الّدراسة مبا ييل:

أقترص موضوع الدراسة الحالية عىل معرفة درجة مامرسة القيادية املتسامية لدى : الحدود املوضوعية -

 مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت. 

اقترص تطبيق هذه الدراسة عىل املدارس الثانوية يف محافظة العاصمة يف دولة  :الحدود املكانية -

  ت.ويالك

 .6102/6102أجريت الدراسة خالل الفصل الدرايس الثاين من العام الجامعي : الحدود الزمانية -

ن معلمي ومعلامت املواد يف مدارس املرحلة الثانوية يف اقترصت الدراسة عىل عينة م الحدود البرشية:  -

 .6102/6102الكويت وهم عىل رأس عملهم يف العام 

الدراسة بدرجة صدق وثبات أداة الدراسة ودقة وموضوعية استجابة كام يتحدد تعميم نتائج هذه  -

 أفراد العينة عىل أداة الدراسة.
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 الفصل الثاين

 األدب النظري والدراسات السابقة

تضمن هذا الفصل مراجعة لألدب الرتبوي والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، وقد 

تضمن عرضاً لألدب النظري املتعلق بالقيادة املتسامية، أما الجزء تم تقسيم هذا الفصل إىل جزئني: األول 

الثاين فقد تم تخصيصة لعرض الدراسات العربية واالجنبية السابقة ذات العالقة مبتغريات الدراسة، حيث 

 تم عرضها من األحدث إىل األقدم.

 أوالً: األدب النظري: 

: املحور األول وتمَّ تخصيصه للحديث حول القيادة تناول األدب النظري يف هذه الدراسة محورين وهام 

 بشكل عام، واملحور الثاين الذي ُخصص للحديث عن منط القيادة املتسامية. 

 املحور االول: ماهية القيادة:

إن حيوية املنظامت ونجاحها ومدى استعدادها إلنجاز املهام املوكولة إليها ترتبط بطبيعة القيادة 

ياتها البرشية واملادية، وتعمل عىل تنسيقها لضامن تحقيق أهدافها. فالقيادة الفّعالة التي تسيطر عىل إمكان

 (.6111هي التي تنسق األعامل، وتوجه الجهود، وتحفز األفراد نحو تحقيق األهداف املرجوة للمنظمة )عيد، 

مسؤولني و  ويأيت يف أولوية تطلعات املجتمعات اإلنسانية أن يسخر هللا سبحانه وتعاىل لها قادة

يتاميزون عن أقرانهم مبزايا تجعلهم أقدر عىل اإلسهام الفاعل يف تحريك مجتمعاتهم نحو التقدم واالزدهار، 

وتبقى البلدان النامية خاصة بحاجة ماسة إىل قادة يف مختلف املجاالت يتميزون بالرتبية الجيدة، واإلعداد 

خالقي األصيل، واإلخالص والتفاين يف مامرسة أدوارهم املناسب، واملقدرة عىل تحمل املسؤولية، والعمق األ 

 (.0333القيادية )الطويل، 
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والقيادة هي عملية تتميز بفعالية مستمرة، وتعرّب عن عالقة شخص بآخر، وهي العالقة بني الرئيس 

(. إذ ينجم عن هذه العالقة ظهور شخص بعينه يتحمل ولو لوقت محدد 6112واملرؤوس )املغريب، 

ات توجيه معظم نشاطات الجامعة، فالقيادة تظهر عندما يكون لشخص معني تأثري عىل شخص آخر مسؤولي

أو عىل مجموعة من األشخاص بشكل ميكنه من إصدار تعليامت توجه سلوكهم وجهودهم، فالقيادة تتحقق 

 تزام(. بحيث تجعلهم يقبلون قيادته بشكل طوعي دون ال6110وتتم ضمن عالقة مع اآلخرين )الطويل، 

قانوين، وذلك العرتافهم بدوره يف تحقيق أهدافهم وكونه معرباً عن آمالهم وطموحاتهم، مام يتيح له القدرة 

 عىل قيادة أفراد الجامعة بالشكل الذي يراه مناسباً. فالقائد اإلداري الناجح هو من يستطيع كسب تعاون 

صياً يقهم ألهداف التنظيم نجاحاً شخالعاملني معه، وتحقيق التجانس بينهم، وإقناعهم بأن يف تحق

(. فالقيادة هي املقدرة عىل التأثري باآلخرين بتوجيه سلوكهم 6112لهم وتحقيقاً ألهدافهم )القريويت، 

 وأفعالهم واتجاهاتهم للعمل برغبة وجد لتحقيق أهداف املنظمة.

ستمرت ة منذ القدم، واويعد موضوع القيادة من املواضيع التي تناولها املؤرخون والكتاب والفالسف

األبحاث والدراسات يف هذا املجال حتى يومنا هذا، وتزداد أهمية القيادة يف املنظامت يف العرص الحديث؛ 

ملا تشهده هذه املنظامت من تحديات ومتطلبات وتغريات يف شتى املجاالت، وخاصة يف ظل التنافس الحاد، 

 (.6101ىل أهمية الدور القيادي يف املنظامت )العميان، وتزايد املشكالت التنظيمية وتعقدها مام يشري إ

ولقد تصدى العديد من الباحثني واملنظرين ملوضوع القيادة يف محـاوالت لبيـان مفاهيمهـا ومجاالتها 

النظرية والتطبيقية. واختلفت تبعاً لذلك التعريفات حول موضوعات القيادة، ويجدر الرتكيز علـى أن 

ت ينسجم يف طبيعتها مع جوهر املفهوم األسايس للقيادة، وتتمثل أهمية القيادة معظـم هـذه التعريفا

فـي أنهـا جوهر العملية اإلدارية وقلبها النابض، وهي مفتاح اإلدارة إذ أنها ترسي يف كل جوانب تلك العملية 

دة فـي املؤسسات اوتجعلها أكرث ديناميكية وفاعلية وتسهم يف تحقيق التغيري والتحسني املنـشودين، فالقيـ

تعرب  الرتبوية تحتل أهمية خاصة ومتميزة من العالقات اإلنسانية. والقيادة عملية تتميز بفعالية مستمرة

عن عالقة شخص بأخر، وهي العالقة بني الرئيس واملرؤوس، لـذا فهـي عمليـة ميكـن للرئيس أن يؤثر 

ن املرؤوس من أعطاء املعلومات الرضورية بواسطتها عىل سلوك األفراد الذين يعملون معه، كذلك ميك

لقرارات املدير فيام بعد. وتعود رضورة ديناميكية القيادة إىل االسـتمرارية يف تغيري ظروف املرشوع الذي 

يدعو إىل تغيري متواصل يف خططه وسياساته من ناحية أخرى إذ أن سلوك الفرد ومقدرته ومشاعره 

ممـا يجعـل التعـديل فـي عالقاته مع روسائه ومرؤوسيه وزمالئه أمر وأحاسيسه تتغري دامئاً خالل حياته 

 (.Koech & Namusonge, 2012) حتمياً 
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  Beachووضع العديد من املفكرين وصفاً لهذا املفهوم وقد توسعوا كثرياً بذلك ومن هؤالء بيتش  

معينـة، كام يرى يورويك  الذي يرى القيادة بأنها عملية التأثري يف أشـخاص آخـرين لتحقيـق أهـداف

Urwick  بأن القيادة نشاط إنساين ومسالة تتعلق بالشخصية، ويفرس ذلـك بان القائد اإلداري هو الشخص

الذي يكون دامئاً عىل الصورة التي يرغبها هو يف مرؤوسيه، فهم يفكرون بنفس طريقة تفكريه، وهو مصدر 

داً من السامت اإلدارية التي يتصف بها القائد اإلداري وحيهم وإلهامهم ومثلهم األعىل، ورغم أن هناك عد

 فأنه ميكن القول بأن القيادة يغلب عليها طابع الفن املرتبط بصاحبه لدرجه يصعب وضع سامت أو 

 (.(Haidar and Iqbal, 2015 مواصفات محددة متفق عليها تحدد سامت أو أبعاد  القيادة اإلدارية

القيادة بأنها: "العملية التي يقوم مبقتضاها القائد مبامرسة نوع  (6101وعرّف كل من عيل وغايل )

من التأثري االجتامعي عىل األعضاء اآلخرين يف الجامعة، وذلك عن طريق استغالل مصادر قوته التنظيمية 

 يف التأثري عىل سلوك اآلخرين وترصفاتهم. 

ىل اآلخرين بحيث يقبلون قيادته ( القيادة بأنها: "املقدرة لتأثري شخص ع0332كام عرف الفياض )

طواعية ودون التزام قانوين العرتافهم بقيمة القائد ولكونه معرباً عن طموحاتهم مام يتيح له القدرة عىل 

 قيادتهم بالشكل الذي يريده.

( بأن القيادة هي قدرة الفرد يف التأثري عىل شخص أو مجموعة 6100كام أشار املدهون والعجرمي )

وجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاونهم وتحفيزهم عىل العمل بأعىل درجة من الكفاية من األشخاص وت

 يف سبيل تحقيق األهداف املوضوعة فيتأثرون بالقائد ومن ثم يتبعونه لتحقيق هدف أو غرض ما.

 سلوك يقوم به المدير في التأثير علي المدرسين عىل أنهاالتربوية  ( القيادة6112وعرَّف الداعور )

وتحسين التعاون واالنسجام وجعلهم ل الفعال توجيه جهودهم للعمل سبي يـبة وجميع العاملين فلطل

ق ـتحقيـل بناء عالقات إنسانية فيما بينهم ألج والمحافظة على، مجموعة واحدة يـف ًاـون معـيرتبط

 داف التربوية . ـاأله

ة،  ما لديهم لتحقيق النتائج المرجول فضعملية إلهام األفراد ليقدموا أومن التعريفات األخرى للقيادة أنها  

هم لتحقيق أهدافهم تحفيزالتزامهم، وعلى ل ه األفراد للتحرك في االتجاه السليم والحصوـتتعلق بتوجيو

 (.   603: 6113)عبوي، 
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وبالرغم مام أثري يف علم اإلدارة من وسائل وأساليب تدريب القادة وما ابتكره علامء اإلدارة  

العلوم السلوكية وعلامء النفس من أساليب تنمية املهارات القيادية، فإن االستعداد واملتخصصون يف 

الشخيص واملهارة الذاتية ال يزال لهام جانب يحسب يف معايري تقييم القادة واختبار قدرتهم عىل الترصف 

ؤوسني ل املر السليم يف املواقف الصعبة. ويف وقت األزمات واملواقف الحرجة، هذا اىل جانب رضورة تفاع

مع قادئهم بحيث يتم قبولهم لقراراته واقتناعهم باألوامر الصادرة إليهم اعتامدا عىل الثقة يف القيادة 

 (.6112والخضوع لها )بيدس، 

وخالصة القول أن القيادة يف جوهرها صفة يضيفها  االتباع املرؤوسني إىل من يولونه الثقة والوالء،  

 بنائها الهيكيل الهرمي ال يسبغ عىل شاغل املنصب صفة القيادة وإن كان  ألن مجرد تقلد قمة السلطة يف

مينحه رسميا صفة الرئاسة، حيث أن الفرق بني القيادة والرئاسة هو فرق يف النوع وليس فرق يف 

الدرجة، ومن ثم فإن توافر الصفات القيادية يف الرئيس هو أساس نجاحه يف إدارته، وقد أورد العظامات 

 األسس املهمة للقيادة مبا يأيت :( 6112)

 القيادة هي مسؤولية القائد. .0

 القيادة هي القدرة عىل التوجيه واالقناع. .6

 القيادة هي التأثري يف اآلخرين لتحقيق هدف مشرتكة. .2

  القياة هي عملية تفاعل بني الرئيس واملرؤوس . .2

 والعوامل املؤثرة فيها: عنارص القيادة اإلدارية

 عنارص القيادة اإلدارية واملتمثلة باآليت: (6113يوضح كنعان )

 -قيادة اإلداريةالتي ترتكز عليها ال–عملية التأثري التي ميارسها املدير عىل مرؤوسيه: تقوم عملية التأثري  .0

عىل ما يستخدمه املدير من وسائل إلقناع مرؤوسيه واستاملتهم وحثهم عىل التعاون لتحقيق األهداف 

ن درجة تأثري املدير فعاله يف سلوك مرؤوسيه وترصفاتهم يف مامرساتهم املطلوبة. وبقدر ما تكو 

لنشاطاتهم تكون قيادته ناجحة وفعاله. وإن تعدد وتباين وسائل التأثري التي يستخدمها املدير للتأثري 

يف مرؤوسيه قد عكس اختالفاً يف أساليب القيادة االدارية وأمناطها وكشف عن أن الفهم الصحيح للقيادة 

لفعاله يعتمد عىل مدى  ادراك املدير ألفضل الوسائل التي ميكن ان يستخدمها للتاثري يف مرؤوسيه ا

 وضبط سلوكهم وتوجيههم االتجاه املرغوب.
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توجيه املرؤوسني وتوحيد جهودهم: تهدف عملية التأثري التي يقوم بها املدير نحو مرؤوسيه إىل تنظيم  .6

 م وتوجيهها وضبط سلوكها يف جميع املواقف. فاملدير يرشف عىلالقوى البرشية التي توجد يف التنظي

مجموعة من املوظفني والذين يختلفون من أوجه متعددة، كالسن والثقافة والظروف النفسية 

واالجتامعية. واملدير القائد هو الذي يستطيع من خالل عملية التأثري أن يشكل فريقاً متعاوناً من 

 ينهم.موظفيه رغم أوجه االختالف ب

تحقيق الهدف الوظيفي: فالهدف األسايس من عملية التوجيه التي يقوم بها املدير القائد نحو مرؤوسيه  .2

من خالل تأثريه فيهم وتوحيده لجهودهم هو تحقيق الهدف املنشود للتنظيم، إال أن أهداف التنظيم 

ساعد عىل تحقيق تتداخل مع مجموعات أخرى من األهداف، وهذا التداخل يجعل تحقيق أي منها ي

األخرى. فمثالً تحقيق املوظفني لألهداف التي ينشدونها تساعد بدورها عىل تحقيق أهداف التنظيم 

 وأهداف القائد اإلداري، واألهداف الشخصية لكل موظف.

 ( إىل العوامل املؤثرة يف القيادة اإلدارية وهي:6112ويشري بيدس )

 منها السامت الجسمية والنفسية والسلوكية.السامت واألمناط الشخصية للقائد وسلوكه و  .0

 صفات وسامت املرؤوسني وهي سامت جسمية ونفسية وسلوكية. .6

 أهداف املؤسسة مكان العمل وهي أهداف قصرية املدى او أهداف اسرتاتيجية. .2

نوع املؤسسة من حيث حجمها أو نوع انتاجها أو االساليب التنظيمية وهيكلها التنظيمي ونوع  .2

 ودة فيها والحوافز وجامعة العمل.املهام املوج

الظروف والعوامل البيئية املحيطة باملؤسسة وما متر به من ظروف وعوامل مؤثرة سواء يف بيئتها  .2

 العامة أوالداخلية. 

  مهارات القائد الرتبوي:

يسعى القائد الرتبوي إىل تحقيق األهداف املرغوبة عن طريق التاثري عىل سلوك التابعني له يف ظل 

ظروف واملواقف املحيطة، ومن هنا فإنه ال بّد له من أن يتمتع مبهارات وقدرات تساعده عىل أداء مهام ال

 ( إىل جملة من املهارات وهي:6112عمله، وقد أشار عيارصة )

 املهارات اإلنسانية:  -0

لوكهم سوهي القدرة عىل تفهم سلوك العاملني ودوافعهم وشخصيتهم وعالقتهم وكذلك العوامل املؤثرة يف 

حيث متكنه هذه املهارات من القدرة عىل التعامل معهم واشباع حاجاتهم وحل مشكالتهم وتحقيق 

 أهدافهم وأهداف العمل.
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 املهارات الفكرية:  -6

واملقصود بذلك متتع القائد اإلداري بالقدرة عىل الدراسة والتحليل واالستنتاج التنظيمي والنظرة للمنظمة 

ل مفتوح وتفهم أهدافها وأنظمتها وخططها وكذلك فهم البيئة املحيطة حيث عىل أساس أنها نظام متكام

أن املؤسسة جزء ال يتجزأ منها وإنها تؤثر فيها وتتأثر بها، كذلك إجادة أعامل السلطة والصالحيات وتنظيم 

 العمل وتوزيع املهام والواجبات وتنسيق الجهود بني العاملني وتفهم القرارات وأبعادها وأثارها.

 املهارات الفنية: -2

وهي قدرة القائد عىل أداء عمله واإلملام بجوانبه الفنية وتفهم األنظمة واإلجراءات واللوائح واإلملام بأعامل 

التابعني له من حيث طبيعة األعامل التي يقومون بها ومعرفة مراحلها وعالقتها ومتطلباتها، وكذلك القدرة 

 معرفة الطريق والوسائل املتاحة والكفيلة بانجاز العمل. عىل استخدام املعلومات وتحليلها وادراك

 مصادر قوة القائد الرتبوي:

مصادر القوة التي يتمتع بها القائد الرتبوي  (Huang & Wang, 2009)حدد كل من هانغ ووانغ  

 كاآليت:

وتدعى أيضا قوة التبعية أو قوة الجاذبية الشخصية  (:Personal Powerالقوة الشخصية ) -0

(Charisma.والثقة واإلميان باألهداف االمر الذي يجتذب األتباع نحوه ) 

(: وهي قوة ملركز او القوة الرسمية املمنوحة للقائد االداري Legitimate Power) القوة الرشعية -6

من قبل السلطات العليا، وتكون مصحوبة بالقدرة عىل السيطرة وعىل منح املكافآت وفرض 

 العقوبات.

وهي سلطة املعرفة التابعة من العلم املتخصص والتدريب والخربة  (:Expert Power) قوة الخربة -2

 ولذا فهي متثل نوعا من انواع القوة يف املجتمعات النقدية الحديثة.

: حيث ميكن للقائد االداري ان يؤثر يف ترصفات مرؤوسيه اذ (Reward Power)سلطة املكافاة:  -2

تأدية واجبه عىل الوجه املطلوب، عىل ان يتجنب القائد منحهم املكافآت، حيث يستطيع املرؤوس 

اعطاء وعود ال ميكنه الوفاء بها، حتى يتجنب املطالبة مبا يصعب تنفيذه، وان يكون ذلك ضمن 

 حدود املعقول
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 صفات القائد الرتبوي:

ن ( يف عدة أمور م6112تتمثل الصفات التي يجب ان تتوافر يف القائد الرتبوي كام بينها صوفان )

 أبرزها ما ييل:

  ،من وجهة نظر املؤسسة هناك بعض الصفات التي تتطلب املؤسسة وجودها يف القائد الرتبوي

 وهي:

االمتئال للنظام: فالقائد الرتبوي يستطيع أن يغري النظام مع مرور الوقت لكنه ال يستطيع أن  -

يف  املوجودة، ولكنهيتعارض معه، فهو يستطيع أن يطور ويدخل تعديالت عىل األنظمة اإلدارية 

 الوقت نفسه ال يستطيع أن يقف يف وجه هذه األنظمة.

تحقيق النتائج: حيث نتوقع املؤسسة من القائد الرتبوي أن يساوم ويفاوض من أجل تحقيق  -

األهداف املطلوب منه تحقيقها، كام يتوقع منه أن يكون يف موقع اعتذار لعدم تحقيق أهداف 

 ، وإن كانت منطقية وصحيحة.غري مقبولة بالنسبة للمنظمة

 أما عن الصفات التي يجب أن تتوافر يف القائد الرتبوي من وجهة نظر املرؤوسني فتتمثل يف اآليت:

لقدرة عىل البت يف األمور: فاملرؤوس يتوقع أن يكون القائد أكرث براعة منه، فإذا ما ذهب إليه ا -

 مبشكلة فهو بتوقع منه أن يجد حال لها.

لية: فهو يريد قائداً يواجه املسؤوليات ويتقبلها، فهو ال يثق بالقائد الذي يتهرب من تحمل املسؤو  -

 مسؤولياته. 

العدالة يف التقييم: حيث يتوجب عىل القائد أن يضع معايري موضوعية لها عالقة بالعمل فقط،  -

هذا  لويبتعد عن األمور الشخصية لقياس األداء وأن يسمح بالحوار والنقاش مع املرؤوسني حو 

 التقييم. 

العقالنية وثبات السلوك: حيث إن القائد عديم العواطف يكون غري مقبول من جانب مرؤسيه  -

وكذلك القائد كثري العواطف غري العقالين، فهو مرفوض من قبل مرؤوسيه، وذلك من أجل أن 

 يشعر املرؤوس بأنه يعتمد عىل شخص ميكن االعتامد عليه. 

  



14

املهم أن يشعر املرؤوس بأن قائده ذو قدرة عالية يف موضوع األهلية يف موضوع تخصصه: ف -

 تخصصه. 

الذكاء: وذلك بتوقع املرؤوس أن يكون مستوى ذكاء قائده أعىل منه، ولكن ليس بدرجة كبرية،  -

حيث إن الفرق الكبري ميكن أن يخلق فجوات يف االتصال بينهم وهذا يشعر بالنقص وكذلك الخوف 

 من احتقار القائد لهم.

قدرة عىل توجيههم تحو تحقيق األهداف: فإذا مل تحقق الجامعة الهدف من تشكيلها فيمكن ال -

 أن تصاب باإلحباط.

 الثقة: فاملرؤوس يريد أن يشعر أن كلمة القائد ميكن االعتامد عليها. -

إمكانية الوصول إليه اذا اقتضت الحاجة: حيث عليه ان يكون مستمعا جيدا وراغبا يف قضاء  -

 م مع مرؤوسيه.الوقت الالز 

 ( مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوفر يف القائد الرتبوي وهي:020: 6112وأورد ربيع )

  قضايا العملية الرتبوية التعليمية،تكون للقائد فلسفة شخصية واضحة في أن 

 ن يتوافر لدى القائد اإليمان باإلنسان والثقة بالمبادئ اإلنسانيةوأ، 

 ارات العلمية والفنية والصفات الشخصية المناسبةن تتوافر لدى القائد المهوأ، 

  وال ًخاصا ًأن يتمتع القائد باحترام الجماعة كلها ويحتفظ بمركزه بها فال يشايع فريقاو 

 ،اآلخر الفريق حساب على ًفريقا ـليجام

  ةـتابعي ةـمواجه في يرتبك وال يتردد فال ،جم بتواضع ولكن بنفسه ًيكون القائد معتداوأن، 

 غير ال مع حديثة وأسلوب وسلوكه مظهرة في ذلك ويراعي نفسه من ًواثقا ن يكونوأ، 

 االنفعالي باتزانه االحتفاظ علي ًأن يكون القائد قادراو، 

  له ًأن يكون القائد قوي اإليمان بما يدعو إليه ومتحمساو، 

 أن يكون لدى القائد قوة تأثير علي الغير وجذب الناس إليه وإقناعهم بمبادئهو، 
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 أهدافها تحدد  يجعلها توجيها الجماعة توجيه علي ًن القائد قادراأن يكوو، 

  أن يستطيع القائد تقوية الشعور بشخصية الجماعة أو الشعور بالذاتية الجماعيةو، 

 تابعيه فيثني علي المجد ويشجعة على االستمرار في النشاطل أن يقدر القائد أعماو، 

 ي ـسيئ فـر الـاذبة المغرضة التي يكون لها األثن يستطيع القائد القضاء علي الشائعات الكوأ

 نفوس األفراد والجماعات وفي وجوه النشاط الذي يقومون به.

 نظريات القيادة:

ينظر للقيادة عىل أنها سمة من سامت شخصية القائد القيادية التي تتـوافر يف بعض الناس دون غريهم، 

عة كبرية من سامت الشخصية القيادية وليس عىل ولكن ينبغي أن نالحـظ أن القيـادة تعتمـد علـى مجمو 

سمة واحدة. هذه السامت تنمو يف الفرد نتيجة ملروره بخربات ومواقف معينة وليست هناك سامت مطلقـة 

وثابتة للقيادة تصلح يف كل زمان ومكان، وإمنا لكل جامعة ظروفهـا وأهـدافها ومشكالتها ومن ثم فإن لها 

 (. وهناك نظريات كثرية 6100لح لظروفها الراهنة وال تصلح لغريها )الصامل، نوعاً من القيادة التي تص

 :وضعت لوصف ظاهرة القيادة وتفسريها ومن أهـم هذه النظريات

 نظرية الرجل العظيم: -0

حيث يرى أنصار هذه ، رديـالفل هذه النظرية من أقدم النظريات التي ظهرت في إطار المدختُعد 

في عدد محدود من ينحرصون القادة ، وأن بةـقيادية موروثة وليست مكتسالمات السن النظرية بأ

شخصية املجتمع وبالتايل يف تغيري التاريخ تغيرياً جوهريا )كنعان، م يسهمون في تحديد ـنهأكما ، العائالت

هذه ب(. وأن هؤالء األفراد يولدون عظامء، لذلك فهم األحق بالقيادة. وقد بنيت هذه األفكار املتعلقة 6113

النظرية عىل أفكار قدمية كانت سائدة يف العصور القدمية ومنها أالغريقية التي كانت متيز بني الناس وتنظر 

إليهم عىل أنهم ميكن تقسيمهم إىل طبقات منهم طبقة القادة والعظامء، وطبقة الجند املحاربني وطبقة 

 (.6112أصحاب املهن واملزارعني )حريم، 

ن من أكرث الناس منارصة لهذه النظرية التي تقول إن التغريات تحدث للحياة وكان سري فرنسيس جالتو 

االجتامعية عن طريـق أفـراد مـن أصـحاب القـدرات واملواهب البارزة، ولكننا نالحظ أن القائد ال يستطيع 

دثت يف حإحداث أي تغيري إال إذا كانت الجامعة مستعدة لقبول هذا التغيري، كالتغريات االشرتاكية التي 

مجتمعنا العريب والقت نجاحاً كبرياً ألنها وجدت عقول الناس مهيأة لقبولها بل والحتضانها والتحمس لها 

 (.6100)الصامل، 
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 نظرية السامت: -6

أن القادة الذين يمارسونها يتمتعون بمستوى أعلى من غيرهم السامات ومن أهم مميزات نظرية 

ن المهارات التي ترتبط وتؤثر في ـممتلكون عدد م  يـكما أنه، الثقة بالنفس والتكيف الثقافيل في عوام

 هذه، وتشتمل هذه املهارات الجوانب الفنية واإلنسانية والعقلية، وميكن أن تعمل القائد وأدا ئهل عم

 (.0332املنظامت                 )بدر، النظرية كمرشد عند اختيار القادة اإلداريين لبعض 

توفر مجموعة من السامت يف شخصية على يعتمد ادة ـي القيـأن النجاح ف ية ويرى أصحاب هذه النظر

بالقيم، الثقة في النفس واإليمان اللسان، والذكاء وسرعة البديهة وطالقة القائد، وهذه السامت تشمل: 

المقدرة على ، لمناسبةل االحزم والسرعة في اختيار البدائ، والمهارة وحسن األداء والقدرة على التكيفو

يدفع القائد للعمل وجود الدافع الذاتي الذي ، المسؤوليةل االستعداد الطبيعي لتحم، واإلقناع والتأثير

المهارة اإلدارية التي تتطلب القدرة على التصور والمبادأة والتخطيط وتحقيق اإلنجازات املطلوبة، و

 (. 0330مجوم، )جاتهم ـي منازعـفل المرؤوسين وتدريبهم والفصواختيار يم والتقدير ـوالتنظ

( بأن القائد 6112املشار إليهام يف هالل )  (Stogdil and Bernard)ويرى كل من ستوجدل وبرينارد 

الكفء يجب أن تتوفر فيه عدد من السامت الشخصية، والخصائص التي متيزه عن غريه ومنها: مجموعة 

تحليل بني األعامل، والفهم الرسيع، و  السامت الشخصية، وترتكز يف: الذكاء، والطموح والقدرة عىل التنسيق

املوقف بدقة، وعدم الترسع يف الحكم عىل األمور. ومجموعة السامت البدنية التي تتمثل يف: الرجولة، 

والنضج، والشجاعة، وحسم األمور، والثقة بالنفس، ومجموعة السامت االجتامعية، وتتمثل يف: املوضوعية 

التعامل مع اآلخرين، واالستقرار العاطفي واالنتامء لألرسة والوطن، عند مناقشة املشكالت، والقدرة عىل 

ومجموعة السامت العملية، وتظهر يف: املستوى العلمي والثقايف، والقدرة عىل االطالع وتحليل االحداث، 

واملعرفة بشؤون الحياة املختلفة، وسامت أخرى ومنها: الحاجة إىل التفوق، وإثبات الذات، والحاجة إىل 

 (.6102رسة السلطة )أبو ردن، مام
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 النظريات السلوكية:  -2

يختلف مدخل النظرية السلوكية عن مدخل نظرية السامت من حيث تأكيدها عىل أمكانيـة تعلم 

السلوك مبعنى أن األفراد الذين يدربون عىل بعض السلوكات القيادية املناسبة ملوقف معـني ال يعني 

رى. وقد تناول املختصون يف الفكر اإلداري هذا املدخل يف دراساتهم بالرضورة مالمئتها للمواقف األخ

وتجاربهم العلمية ومـن أهم هذه الدراسات تلك التي قامت بها جامعتا )اوهايو وميشجني( األمريكيتان 

 .حول األمناط القيادية السائدة يف املؤسسات ورشكات التأمني واملصانع ورؤساء األقسام واملرشفني واملراقبني

من خالل تحليله لنتائج هذه الدراسات وتقيمها كان يعتقد أن هناك عالقة اعتامدية متالزمة  ويرى ليكرت

بني األسلوب اإلداري الدميقراطي، وهو ما عكـسته افرتاضـات النظريـة الحديثة لإلدارة وجودة اإلنتاج، إال 

القة غري متالزمة بني الوضعني، وأنه أنه توصل من خالل مجموعة من الدراسات التي أجراها إلـى أن الع

يجب تركيز اإلدارة عىل املتغريات غري النفسية التي لهـا تأثري فعال يف الروح املعنوية للمرؤوسني، وبالتايل 

(. ومن أهم 6113عىل اإلنتاج وأهم هذه املتغريات نـوع العمـل وظروفه ووسائله وغريها )كنعان، 

 النظريات السلوكية ما ييل:

 ة الخط املستمر، أو سلسلة السلوك:نظري .أ

اس خط ـبين القائد ومرؤوسيه على أسالعالقة تاننيوم وشميدت يف هذه النظرية حدد كل من 

بينما يبين نهاية الطرف ، هذا الخط سلوك القائد المركزي األوتوقراطيأحد طريف وبين نهاية ل، متواص

والذي ، الخطذلك لفة للقيادة تقع بين نهايتي هناك أساليب مخت، وأن خر سلوك القائد الديموقراطيآلا

 اذ ـي اتخـاركة فـي المشـاألساليب هو مدى الحرية التي يرغب القائد في تركها لمرؤوسيه فهذه  يحدد 

هناك سلوكا قياديا واحدا يمكن ال يوجد النظرية أنه (. وترى هذه 6112)املوسوي، لقرارات ا

الفّعال هو الذي يتالءم ويتكيف مع املوقف. وأن لسلوك القيادي اولكن األوقات ل استخدامه بنجاح في ك

هذه النظرية تعالج بعدين مهمني هام: مقدار الصالحية، أو السلطة التي ميتلكها القائد، ومقدار الحرية 

املمنوحة للمرؤوسني، حيث ميكن تصنيف منط القائد عن طريق تحديد ما إذا كان دميقراطيا أو دكتواتوريا 

 (.6112موقف وسط بينهام )حريم، أو يف 
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 ب.  نظرية البعدين يف القيادة:

وتشري هذه النظرية إىل وجود بعدين لسلوك القيادة وهام: تحديد وتصميم البنية من أجل  

االهتامم بالعمل وتنظيمه، وكذلك الرتكيز عىل املهام املتعلقة بالعمل. وتحديد  االعتبارات اإلنسانية، من 

لعالقات الوظيفية القامئة عىل الثقة املتبادلة، واحرتام آراء املرؤوسني من جانب القائد الذي حيث االهتامم با

ينبغي أن يساعد مرؤوسيه، ويعمل عىل حل مشكالتهم، ويعامل الجميع معالة تتصف  بالعدل )الهواري، 

6112.) 

أواخر  األمريكية يفوقد برزت هذه النظرية نتيجة لدارسات مكتب األبحاث التابع لجامعة أوهايو  

وقد بينت الدراسة أن القادة الذين اهتموا بالبعد األول األربعينات، وأوائل الخمسينات من القرن املايض. 

كانوا محط تقدير مرؤوسيهم، وكان أداؤهم متميزا من منظور بعد االنتاجية، وكانوا سببا يف التذمر والترسب 

د فقد كانت النتيجة وجو  –بعد مراعاة الجوانب اإلنسانية  –خر من العمل، أما القادة املهتمون بالبعد اآل 

درجة عالية من الرضا الوظيفي واالنسجام، وانخفاض يف التذمر والشكوى، أما القادة الذين ركَّزوا عىل 

البعدين معاً  فقد حازوا عىل رضا وقناعة رؤسائهم ومرؤوسيهم، وأظهروا نسبة انتاجية عالية وانخفاضا يف 

 (.6110ر والتشيك )الطويل، التذم

 ج.  نظام ليكرت يف القيادة:

ويف منوذجه املعروف استطاع ليكرت وزمالؤه يف معهد البحث االجتامعي بجامعة متشيغان  

االمريكية تحديد مميزات القيادة، عن طريق مقارنة سلوك املرشفني يف املجموعات العاملية ذات االنتاجية 

نتاجية املنخفضة، حيث ان املرشفني ذوي االنتاجية العالية متيزوا مبشاركة العالية، واملجموعات ذات اال 

محدودة يف التنفيذ الفعيل للعمل، وكانوا مهتمني اكرث باالفراد، وكانوا يسمحون لهم بحرية اكرب يف اتخاذ 

يف  القرارات واختيارهم لطرق العمل املناسبة، وكان ارشافهم عىل مرؤوسيهم اقل من ارشاف املرشفني

املجموعات ذات االنتاجية املنخفضة. وقد استنتج ليكرت ان القيادة الدميقراطية تعطي نتائج افضل بكثري 

  (.6112من القيادة االوتوقراطية او الدكتواتورية )حريم، 
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 د. نظرية الشبكة االدارية:

 Robert Blackوهي من أكرث النظريات القيادية شهرة والتي طورها روبرت بالك وجني موتون  

& Jane Mouton  ضمن سلسلة من الدراسات التي أجريت يف جامعتي اوهايو ومتشيغان حول فعالية

سلوك القائد اإلداري، وقد توصال إىل منطني للقيادة اإلدارية وهام: االهتامم ببعد األفراد، واالهتامم ببعد 

إهتامم قليل بكل من األفراد واإلنتاج،  وبناًء عىل هذين النمطني فإنه قد يكون هناك قادة لديهماالنتاج 

املهام، بإنجاز ي اإلهتامم والحرص شديدلكنهم وملنظمة،  بالعاملين في ال اهتمام قليوأن هناك قادة لديهم 

ل بالمحافظة على مستوى معقويهتمون وفي الوقت نفسه وهناك قادة يبدون إهتامماً معقوالً باإلنتاج 

ل ة عمـن جماعـينجم عل فضاألبأن االنتاج ، وأن هناك قادة يؤمنون ينمن الروح المعنوية لدى العامل

األفراد عىل حساب ين ـللحفاظ على عالقات مرضية بإهتامماتهم معظم  فإتهم يكّرسون لذا ، سعيده

إهتامماتهم باإلنتاج، وأن أفضل القادة هم الذين يهتمون باألفراد واإلنتاج معاً بشكل معتدل )الطويل، 

6110.) 

 نظريات املوقف: -2

فقد أجريت يف اوائل الستينات من القرن العرشين عدة دراسات جديدة أضافت متغري املوقف،  

حيث إن متطلبات القيادة تختلف بحسب املجتمعات والتنظيامت اإلدارية داخل املجتمع الواحد 

نها ال تربط للقيادة أل  واملستويات الوظيفية يف التنظيم الواحد. وتقدم نظرية املوقف مفهوما دينياميكا

القيادة  بالسامت الشخصية فقط بل تربطها باملوقف اإلداري، وتتفاعل القيادة مع البيئة املحيطة بها، لذلك 

فإن التفاعلية القيادية ترتبط مبواقف محددة ومختلفة، وكل موقف له متطلباته الخاصة، وهذا يوضح نجاح 

 (. ومن اهم نظريات املوقف:6112ة )حريم، أو فشل بعض القيادات يف املواقف املختلف
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الذي طرح تصورا شامال، كنموذج احتاميل للقيادة، إفرتض   Fiedler)نظرية التكيف )منوذج فيدلر  -

فيه أن فاعلية أداء الجامعة تعتمد عىل التوافق بني أسلوب القائد يف التفاعل مع تابعيه ودرجة 

(. وتتحدد فاعلية القيادة مبدى مالمئة 6110)الطويل،  الضبط والتأثري التي يوفرها املوقف للقائد

النمط القيادي املستخدم يف موقف معني ملتطلبات املوقف وتحديده من خالل وضع تشخيص 

دقيق للموقف االداري الذي ميارسه القائد ومرؤوسيه من خالل عنارص املوقف وهي: العالقة بني 

املوظفني لقائدهم وارتياحهم لتعامله معهم،  القائد وموظفيه، وهذا يتطلب معرفة مدى تقبل

 والبناء التنظيمي للعمل، والذي يؤكد عىل إنه كلام كانت مهمة العمل محددة ضمن بناء معني 

فإنه يسهل عىل القائد ابالغ موظفيه مبا يجب ان يقوموا به، وسلطة القائد التي يعطيها منصبه،  -

يات وامناط سلوكات ايجابية وسلبية زادت قدرته عىل فكلام زادت قدرته وامكانية مامرسته لفعال

 (.6113التأثري)كنعان، 

والتي تقوم عىل أساس أنها  Robert Houseوالتي قام بتطويرها  (Path Goal)نظرية املسار   -

تؤثر يف مدركات التوقع، وقوة جذب الفعل لدى املرؤوسني الخاصة باالشاعات واملنافع سواء كانت 

او كانت خارجية، وقد قام بدراسة تأثري ربعة امناط للسلوك القيادي عىل ثالثة  كامنة يف األداء

اتجاهات تتمثل يف رضا املروؤسيني وقبول للقائد، وتوقعاتهم بالحصول عىل مكافأة نتيجة جهودهم 

 (.0332املبذولة يف العمل )العدييل، 

 أما أمناط السلوك القيادي يف نظرية املسار فهي:

 .(Direction)تحقيق عمل معني قيادة موجهة ل -

 .(Supportive)قيادة مساندة للحصول عىل هدف معني  -

 .(Participative)قيادة مشاركة للعاملني واملرؤوسني يف سبيل الوصول للهدف  -

 (.6112)حريم،  (Achievement oriented)قيادة ترتكز عىل االنجاز  -
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م تحليال ملفهوم املوقف اإلداري ضمن كتابة الذي قد (Reddin)نظرية األبعاد الثالثة )منوذج ردن  -

، حيث ركز يف تحليله عىل معرفة متى تكون (Managerial Effectiveness)الفاعلية اإلدارية 

ن وقد بيّ األمناط القيادية فعالة؟ وما دور املوقف اإلداري كعامل مؤثر يف تحديد فاعلية اإلدارة؟

ناخ املئد فإن هناك خمسة عوامل تحدد املوقف وهي: أنه باإلضافة إىل أسلوب القا (Reddin)ردن 

، التقنية املستخدمة يف تنفيذ العمل، والعالقة مع الرؤوساء، والعالقة مع الزمالء، النظامالنفيس يف 

 (.6110والعالقة مع التابعني )الطويل، 

ها )حريم، د أشار إليابعاداً جديدة يف تحليله لألسلوب القيادي تتمثل يف ثالثة أبعا (Reddin)وقد أضاف 

(، وهي: بعد املهمة أو التوجه نحو املهمة، والذي يشري إىل املدى الذي ميكن أن يتخذه اإلداري لتوجيه 6112

جهوده وجهود العاملني معه لتحصيل الهدف. وبعد العالقات، أو التوجه نحو العالقة وهو املدى الذي ميكن 

تتسم بالثقة املتبادلة، واحرتام آراء املرؤوسني، ومشاعرهم،  أن يتخذه اإلداري لتوفري عالقات عمل شخصية

 وأفكارهم. وبعد الفاعلية، وهو املدى الذي يحقق فيه اإلداري األهداف املتعلقة بدوره.

 
 عىل هذا األساس أربعة امناط للقيادة هي: (Reddin)وقد حدد ردن   

 فاين.القائد الذي يهتم كثريا بالعمل، وأطلق عليه القائد املت .0

 القائد الذي يهتم كثريا بالعالقات مع األفراد، وأطلق عليه املرتبط بالناس. .6

 القائد الذي يهتم بالعمل وبالعالقات مع األفراد، وأطلق عليه القائد املتكامل. .2

القائد الذي ال يهتم بالعمل كثريا وال بالعالقات مع الناس، وأطلق عليه القائد املنعزل )كنعان،  .2

6113.) 

 نظرية التفاعلية:. ال5

تقوم هذه النظرية عىل أساس الجمع بني نظريتني وهام: )نظرية السامت، ونظرية املوقف(  

شخصية القائد  يـف ًثالـاجتماعي متمل وذلك بالنظر إلى القيادة على  أنها تفاعومحاولة التوفيق بينهام، 

عي هذه النظرية هي عملية تفاعل اجتام ، واملتغريات املحيطة باملوقف القيادي ككل. فالقيادة وفقالقيادي

 فـر الموقـوعناص، السمات الشخصية للقائدبني القائد ومرؤوسيه، وتقوم النظرية عىل ثالثة أبعاد وهي: 

(. كام أن هذه النظرية تربط نجاح القائد بقدرته 0332ومتطلبات املرؤوسني )االشقر، وخصائص ، اإلداري

 كالتهم، واشباع حاجاتهم، عىل التفاعل مع املرؤوسني، وحل مش
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وتحقيق أهدافهم، وقدرته عىل احداث التفاعل بني أعضاء املجموعة، واحداث التكامل يف سلوكاتهم 

(. وبحسب هذه النظرية فإنه ليك يُظهر القائد ميوالً قيادية ال بّد من أن  تتوفر فيه مجموعة 6112)حريم، 

القدرة على تحقيق أهداف المنظمة ، ووارد المتاحةالمل القدرة والمهارة في استغالمن الخصائص وهي: 

توفر بعض الصفات والسمات التي تمكن القائد من أداء ، وقوة الشخصية والهيبة الذاتية، ووالجماعة

 (.1991حسن حال )جمجوم، مهمته على أ

 املحور الثاين: القيادة املتسامية:

 التي يتوقع منها أن تتسم بالفاعلية والقدرة إن اإلدارة الفاعلة يف املؤسسات الرتبوية هي اإلدارة

عىل التعامل مع اآلخرين بشفافية وإنسانية والتي تشجع العمل الفريقي وتحض عىل استخدام نظام الحوافز 

للعاملني، وهي اإلدارة التي تستطيع التأثري عىل األفراد واستيعاب اإلختالف يف وجهات النظر والعمل عىل 

نشدها املنظمة. ومثل هذه اإلدارة ميكن أن تتجسد يف شخص املدير الواعي واملدرب تحقيق األهداف التي ت

ال الذي يدرك معنى القيادة اإلدارية الرتبوية ووظائفها واإلتجاهات الحديثة فيها والعوامل  والقيادي الفعَّ

وية دور دارة الرتبالتي تقود إىل فاعلية املؤسسة الرتبوية. ولقد أكَّدت العديد من الدراسات يف مجال اإل 

 (.6102املدير يف نجاح أو فشل املؤسسة يف تحقيق اإلهداف املنشودة )األغا وعساف، 

ولقد ذهب كثري من رجال الفكر اإلداري إىل القول بأن القيادة هي جوهر العملية الرتبوية وقلبها  

ية اسايس يرسي يف كل جوانب العمل النابض وانها مفتاح اإلدارة. وأن اهمية دورها ينبع من كونها تقوم بدور

 (.6102الرتبوية، فتجعل اإلدارة اكرث ديناميكية وفاعلية، وتعمل كأداة محركة لها لتحقيق أهدافها )الطراونه، 

وتعني القيادة القدرة عىل التأثري يف اآلخرين ومن اجل تحقيق األهداف املشرتكة وهذا يعني ان 

رؤوسيه حيث يتبادلون املعارف واالتجاهات ويتعاونون عىل انجاز املهام القيادة عملية تواصل بني القائد وم

املوكولة إليهم وتعي كذلك الروح املعنوية واملسؤولة التي تتجسد يف القائد االداري الذي يعمل عىل توحيد 

 (.6112مرؤوسيه لتحقيق األهداف املطلوبة والتي تتجاوز مصالحهم اآلنية                )هالل، 

 هية القيادة املتسامية: ما

عند الحديث عن القيادة املتسامية فرمبا يكون من املفيد توضيح أن هذا النوع من القيادة ال يعترب 

بديالً عن القيادة التبادلية أو التحويلية؛ ذلك أنه ال بّد للقائد من امتالك هذه األمناط الثالثة للقيادة. وهناك 

اط القيادة التحويلية والتبادلية ولكن                   الرتكيز سينصب هنا كم كبري من األدب الذي تناول أمن

 (. 6102عىل الكشف عن النمط الثالث من القيادة أال وهو القيادة املتسامية                   )ابو ردن، 
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القيادة  إن بروز القيادة املتسامية إىل حيز الوجود ميكن أن يكون مبنياً عىل وجود نظريات سابقة يف

ومنها نظرية الرجل العظيم ونظرية السامت ونظرية القيادة الخادمة ونظرية الروابط العمودية الثنائية أو 

نظرية التبادل بني القائد والعضو. فنظرية الرجل العظيم تؤكد عىل السلطة والقوة والسيطرة التي ميتلكها 

ة عىل قيادة عامة الناس، والقائد املتسامي لديه قوة الرجال ويتوارثونها من اآلباء واألجداد ومنحهم القدر 

تدريبية وسلطة من خالل تساميه ويستطيع من خالل ذلك تحقيق أهداف املنظمة. كام أن سامت األتفاق 

والجانب األخالقي واإلميان التي يتحىل بها القائد تسهم يف فاعلية قيادته وتجعله يؤثر يف اآلخرين ليجعلهم 

ويف املنظمة فيجعلها تحقق ما تسعى إىل تحقيقه. كام أن القائد املتسامي هو قائد خادم  أكرث وأكفأ أداءً 

ألن القائد الخادم يخدم قبل أن يقود من خالل التأكيد عىل تلبية إحتياجات اآلخرين كأولوية لقيادته وهذا 

د والعضو فإن لتبادل بني القائما يقوم به القائد املتسامي الذي يهتم بتطوير العاملني معهم. ووفقاً لنظرية ا

القائد يعمل عىل تنمية وتعزيز عالقاته مع العاملني معه من خالل ثنائية العالقات اإليجابية بني القائد 

واألعضاء من حيث تكليفهم باملسؤوليات وإرشاكهم يف الواجبات اإلدارية ومن خالل منط التبادل االجتامعي 

 ,Scott)دوافع وحوافز للعاملني وهذا ما يحدث يف القيادة املتسامية املستمر، وكل ذلك يؤدي إىل تنمية 

2008). 

إن نظرية القيادة املتسامية من أحدث نظريات القيادة العالئقية التبادلية ووفق هذه النظرية فإن 

ية عالقائد املتسامي يلتزم ملن يتعامل معهم وأن هذا اإللتزام قائم عىل التعاون والثقة الشخصية والداف

املتسامية، وأن العاملني وفق هذه النظرية ال يكونوا مدفوعني فقط بالحوافز املادية واملناصب، وال بالدوافع 

الداخلية كالتعلم والتحدي واملكافآت ولكنهم مدفوعني أيضاً بالدوافع التي تجعلهم متعالني ومتسامني 

ن إليها واألفراد كل ما يرتقي باملنظمة التي ينتمو وبالدوافع التي تلبي إهتامماتهم املتسامية كتلك املتعلقة ب

الذين ميكن أن يستفيدوا من خدماتهم. كام أن العاملني ملتزمون تجاه قائدهم بإنجاز ما يطلب منهم من 

مهامت، ويسعون إىل التعرف عىل كل ما من شأنه رفع سمعة املنظمة، لذا فإنهم ال يقومون مبا هو مطلوب 

هم وإمنا يتبعون كل ما يطمح إليه القائد من غري أن يطلب منهم مبارشة ورصاحة، منهم فقط من قبل قائد

ويكون ذلك بحسب تصوراتهم املتسامية وفهمهم ملا يريده القائد وأهمية تحقيق ذلك حتى وإن كان األمر 

ذل وبصعباً وال يؤدي إىل متعتهم. ومثل هذا النوع من القيادة ال شك أن يتمخض عنه الوالء واإلنتامء 

 . (Rost, 1991)الجهد األكرب واإللتزان تجاه املنظمة 
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إن النظر إىل القيادة من منظور العالقات املتبادلة بني القادة والعاملني معهم هو ما يعرف بالعالقة 

التشاركية، وهنا ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من الرشاكة وهي التبادلية والتحويلية واملتسامية، وإن نوع 

اكة التي يستطيع القائد توفريها تحدد جودة العاملني وكفاءتهم وسلوكاتهم وينبثق عنها مجموعة من الرش 

القيم والسلوكات التي يجب عىل القائد إتباعها. القيادة املتسامية تضيف إىل القيادة التحويلية بعدا خادمياً 

ستناد ، وتعرف القيادة املتسامية باإلوهذا من شأنه معالجة البعد التسلطي املحتمل يف القيادة التحويلية

إىل العالقة التبادلية التشاركية، والتي يف ضؤها يعمل القائد عىل اإلرتقاء بوحدة املنظمة ويسعى إىل  منح 

العاملني فيها حوافز ومكافآت عادلة ويعمد إىل تنمية دافعيتهم الداخلية ليصل بهم إىل الدافعية املتسامية 

 (Cardona, 2000)   يق أهداف املنظمة بكل ما يستطيعون من جهد التي تحضهم عىل تحيق

القيادة املتسامية هي التي تكون عالقة التبادل فيها قامئة عىل املساهمة، وهي التي يشجع فيها و 

القائد اإلتساق واإلتحاد يف املؤسسة عن طريق منح مكافآت وحوافز للعاملني مناشداً لدافعيتهم الحقيقية 

افعيتهم املتسامية. كام أن القائد املتسامي يركز يف عمله اإلداري عىل حاجات العاملني ويهتم ومطوراً لد

بهم ويحاول بشكل مستمر تطوير دافعيتهم ويعمل عىل تعزيز حوافزهم سعياً لتحقيق نتائج مرغوبة 

 (.6102تسعى املؤسسة إىل تحقيقها )األغا وعساف، 

يادة املتسامية بأنها القيادة التي تلتزم وبشدة يف خدمة الق (Morrison, 2002)لقد وصف مورسن 

اآلخرين، وأن القائد املتسامي هو القائد الخادم للعاملني معه ويبقى يقوم بدوره هذا إىل أن يصبحوا قادرين 

 ,Sergiovanni)عىل خدمة أنفسهم ويصبحوا متسامني وقادرين عىل خدمة غريهم. وكذلك عرّب سريجيوفاين 

القيادة املتسامية بأنها القيادة الخادمة؛ حيث إن القائد املتسامي ينظر إىل حاجات ودوافع عن  (1992

اآلخرين ويعتني بها ويحققها لهم، كام أن القائد املتسامي يرشك اآلخرين وال ينفرد بالسلطة وال بصنع 

تجذراً عور رمبا منبثقاً ومالقرارات، وأن القائد املتسامي لديه إحساس قوي للبذل والعطاء، وأن مثل هذه الش

 يف إعتقاداته الدينية.

ومن حيث الجوهر فإن القيادة املتسامية تشري إىل جوانب القيادة التي تؤكد عىل قضايا الرشعية 

والثقة عىل املستوى الشخيص والتنظيمي. وهناك بعض املصطلحات التي استخدمت عىل نطاق واسع 

ة الروحانية و القيادة املوثقة؛ حيث تشري الروحانية حسب هذا املعنى لإلشارة إىل هذه القضايا ومنها القياد

إىل املعاين والقيم واألهداف والدوافع األسمى والتي تشكل أهمية كربى للمؤسسات والرشكات واملجتمعات 

 املستدامة. بناًء عىل ذلك، تركز القيادة املتسامية عىل الحكمة، والقدرة عىل معرفة ما هو مطلوب 
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ق هدف بشكل مالئم.  وعند قيام املدراء الذي يعملون من خالل القيادة املتسامية، فإنهم وتحقي

يضعون نصب أعينهم ثالثة أبعاد للروحانية وهي الوعي، األخالق، واإلميان، لذلك فان القيادة املتسامية ال 

ة للقيادة. التقليديتشكل مرحلة جديدة، حيث أنها يف حقيقة األمر طريقة هامة للتخلص من طرق التفكري 

كام ترتبط القيادة املتسامية بقيام القائد مبواجهة ذاته والتغلب عليها. وفيام يتعلق بالجانب العميل لهذه 

املصطلح، فان القيادة املتسامية ال تحدد نفسها عىل ماهية وكيفية القيادة لكنها تركز عىل السبب الذي 

ئد ، ويكون قادراً عىل لإلجابة عن أسئلة من مثل: هل فكرت كقايدفع باملرء للتفكري يف تويل منصب القيادة

ملاذا تريد أن تصبح قائداً؟ وما هي الحاجات الخاصة التي متتلكها والتي تدفع بك للقيام بهذا الدور؟ )أبو 

 (.6102ردن، 

 مقومات القائد املتسامي: 

 العاملون يفضلون العمل معالقائد املتسامي هو الذي يهتم مبصلحة املنظمة والعاملني فيها، و 

القائد الذي يتبادلون معه الثقة والذي يقّدر اسهاماتهم ومبادراتهم؛ لذا فإن الحكمة والعدالة والتسامح 

 .(Peterson and Seligman, 2004)وضبط النفس واإليثار هي من أهم مقومات القائد املتسامي 

 ملتسامي وهي:عرشة مقومات للقائد ا (Chary, 2007)ولقد حدد تشاري 

أي أن القائد املتسامي يعمل ما يستنتجه أنه صحيح  Doing the Impossibleالقيام باملستحيل  -0

 يف الوقت املناسب، وكل عمل عظيم يوصف بأنه مستحيل عند نقطة أو أخرى.

فالخدر يحدث عندما تأخذنا األشياء إىل الالوعي، ويف  Feeling the Numbnessالشعور بالخدر  -6

ف العصيب غالباً ما نشعر بالخدر ونشعر بالعجز والتجمد. واليشء الجيد يف هذا هو أن املوق

الشعور بالسوء ليس دامئاً شيئاً سيئاً؛ فالخدر ما هو إال ردة فعل طبيعية لظروف غريبة، والقائد 

املتسامي يدرك ذلك دامئاً، ووقت الخدر يعطي عقله الفرصة ليك يعود نفسه مع الوضع الجديد 

 ن ثم الترصف حسب هذا الوضع.وم

وغري امللموس هنا هم األشخاص الذين  Touching the Untouchablesملس غري امللموس  -2

يشعرون بدافعية ضعيفة، وهم األشخاص الذين بحاجة إىل شحن دافعيتهم وتعبئتها وأنهم قد تّم 

 تجاوزهم بسبب قادة آخرين.

 القائد املتسامي أن ميتلك قدرة التبرص، وعليهم يجب عىل Seeing the Invisibleرؤية غري املريئ  -2

 أن يكونوا جاهزين مسبقاً بناًء عىل أنباء اللحظة الحارضة.
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هذا يعني أن هناك قدر ال بأس به من  Listening to the Silenceاإلستامع إىل الالمسموع  -2

املتسامي  الكذب يحدث يف كل منظمة، وهذا الكذب ليس رشطاً أن يكون خاطئاً ولكن القائد

يجب عليه أن يرى ما وراء الكلامت ويتفهم الوضع الصحيح، فبعض األشخاص قد يكذبون للهروب 

 من تغول أو تنمر أشخاص أخرين.

القادة املتسامون هم األقوياء باألصل  Smelling the Scentlessالقدرة عىل شم عديم الرائحة  -2

قبل اآلخرين وهم يترصفون بناء عىل وبسامتهم األساسية، وهم قادرون عىل معرفة األشئاء 

 حدسهم.

فليس  Understanding Inarticulate Needsفهم احتياجات اآلخرين من غري التعبري عنها  -2

جميع األشخاص لديهم القدرة عىل التعبري واإلفصاح عام يحتاجونه وهذا ينطبق عىل العمالء 

 ىل فهم تلك الحاجات.والعاملني يف املنظمة، وهنا تربز قدرة القائد املتسامي ع

الخوف ينتاب جميع الناس يف  Surfacing Courage from Fearإضفاء الشجاعة عىل الخوف  -1

مواقف معينة، ولكن الذين يتجاوزون تلك املخاوف هم العظامء بالفعل، وهؤالء هم املتسامون 

 الذين يتعالون عىل الخوف.

إن الرؤية اإليجابية  Creating a Positive Future from Fearخلق مستقبل إيجايب من الخوف  -3

لألمورالسيئة وللمواقف املخيفة هو أمر غاية الصعوبة ومفخرة ملن يقدر عىل ذلك، والقادة 

 املتسامون يقدرون عىل ذلك.

كل إبداع ما هو إال نتيجة تفكري  Thinking the Unthinkableالتفكري يف ما يصعب التفكري فيه  -01

ومحددات الوقت يف الحياة يجب أال تعمي الشخص عن إحتامالت  زائد أو تفكري ال معقول،

 املستقبل.

 ومن املقومات الواجب توفرها يف القائد املتسامي هي تلك التي أشار إليها كل من جريجوري

(Gregory,2003)  وليو(Lui, 2007) ( وتشمل:6102واملشار إليهام يف أبو ردن ) 

د وفهم نقاط القوة؛ حيث يتمكن القائد اإلجابة عن بعض نفاذ البصرية: وتعني القدرة عىل تحدي .1

 التساؤالت مثل: )هل أنك حقا تعرف من أنت؟ وهل تحرتم ذاتك؟ وما هي نوعية شخصيتك؟(.
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الهدف الذايت: وتعني القدرة عىل تحديد وفهم الهدف بدقة، حيث يتمكن القائد اإلجابة عن بعض  .2

 للحياة؟ وملاذا تتمنى أن تكون قائداً؟(التساؤالت مثل: )ما هي وجهة نظرك الشخصية 

الحكمة: وهي القدرة عىل عمل خيارات اعتامدا عىل مبادئ عوضا عن النفعية، حيث يتمكن القائد  .3

اإلجابة عن بعض التساؤالت مثل: )هل تشعر باالرتياح يف وقت تكون فيه غري معروف؟ هل تفكر 

 اراتك؟(. يف العواقب القليلة املحتملة القادمة لقراراتك وخي

االستقامة: وتعني اظهار السلوك الذي يتصف باملصداقية والذي يحرتمه اآلخرون ويعكس القيم  .4

التنظيمية املناسبة، حيث يتمكن القائد اإلجابة عن بعض التساؤالت مثل: )هل يعرف اآلخرون ما 

الرتياح من ايتوقعونه منك؟ هل يتصف سلوكك بالثبات عىل املبدأ وقابلية التنبؤ به؟ هل تشعر ب

 األحاديث التي تتم عن الصدق والوضوح؟ هل لديك وضوح فيام يتعلق بأهدافك؟(.

االتصالية )الرتابطية(: وتعني التطوير واالحتفاظ بشبكات عمل، وبناء روابط، والتعاون وبناء  .5

عالقات بناءة، حيث يتمكن القائد اإلجابة عن بعض التساؤالت مثل: )هل تنهمك مع الناس 

وتشارك معهم؟ هل تقوم بحق بأخذ وقتا مالمئا لفهم اآلخرين؟ هل تظهر احرتامك لآلخرين؟ هل 

 تقم حقا باالصغاء لآلخرين؟(.

عن  ث يتمكن القائد اإلجابةالرتكيز عىل األداء:  وتعني اظهار سلوك يقود نحو تحقيق الهدف، حي .6

بعض التساؤالت مثل:  )هل تلتزم بتعهداتك؟ هل تضع املساءلة يف اعتبارك؟ هل تتوقع من 

 اآلخرين القبول باملساءلة فيام يتعلق بالتزاماتهم؟ هل تتأكد من توضح التوقعات؟(.

داء الذات واأل الرتكيز عىل  التجديد واالبتكار والتقدم: وتعني  اظهار سلك يركز عىل تطوير  .7

التنظيمي واملساهمة، حيث يتمكن القائد اإلجابة عن بعض التساؤالت مثل: )ما مقدار الجهد 

الذي تبذله لتطوير قدراتك والكفايات الخاصة بك؟ كيف تشجع اآلخرين عىل التقدم عىل املستوى 

 الشخيص واملهني؟(.

يكمن يف خدمة األشخاص، وخالصة القول فإن بروز القيادة املتسامية إىل حيز الوجود 

وهي تهدف إىل العمل من خالل األشخاص مع األشخاص من أجل تحقيق أهداف األشخاص الذاتية 

وأهداف املنظامت كذلك. إن القيادة املتسامية ما هي إال منوذج جديد لنظرية القيادة وإنه بالرتكيز 

 ألخالق يستطيع القادة تحسنيعىل الروحانية وعىل جوانب اإللتقاء واإلتفاق واإلميان وجوانب ا

 فاعلية قيادتهم.
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 ثانياً: الدراسات السابقة:

قام الباحث بإجراء مسح شامل للدراسات السابقة ذات الصلة والتي تتعلق بدرجة مامرسة القيادة       

ن أ  وقد وجد ندرة يف الدراسات العربية التي بحثت يف القيادة املتسامية، لذلك إرتأى الباحثاملتسامية، 

يتطرق إىل عدد من الدراسات السابقة التي بحثت يف بعض أنواع القيادة بشكل عام باإلضافة إىل استعراض 

الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة عىل وجه الخصوص، وفيام ييل استعراض للدراسات السابقة من 

 األحدث إىل األقدم:

ثر القيادة اإلدارية مبتغرياتها الثالث )منط اإلرشاف، هدفت التعرف إىل أ  دراسة (2015عامر )أجرى           

األغواط مديرية التوزيع ب -بناء فرق العمل، التحفيز( عىل األداء الوظيفي للعاملني لدى مؤسسة سونلغاز 

، كام هدفت إىل تحديد مدى تأثري املتغريات الشخصية )الجنس، السن، املستوى التعليمي، سنوات الخربة(، 

وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي  ت العاملني حول تأثري القيادة اإلدارية عىل األداء الوظيفي،عىل استجابا

نسخة، وبعد  77نسخة منها، اسرتجع منها  90التحلييل، واستعان باالستبانة كأداة للدراسة؛ حيث تم توزيع 

، حيث أجري عليها التحليل نسخة قابلة للدراسة 64نسخة لعدم صالحيتها للتحليل، بقيت  13أن تم استبعاد 

 وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أهمها وجود عالقة   SPSS.اإلحصايئ باستخدام برنامج الـ

ايجابية ذات داللة إحصائية بني القيادة اإلدارية مبتغرياتها الثالثة )منط اإلرشاف، بناء فرق العمل، التحفيز( 

وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية بني منط  نتائج الدراسة ومستوى األداء الوظيفي؛ كام بينت

 وارتفاع مستوى األداء الوظيفي.  اإلرشاف السائد )النمط الدميقراطي(

دراسة هدفت إىل التعرف عىل دور القيادة املتسامية   (Tehubijuluw, 2014)تيهبيجوليو  وأجرى

ن أداء املنظمة. وتّم تطبيق الدراسة عىل عينة تكونت م يف تحقيق الرضا الوظيفي للعاملني ويف تحسني

( من العاملني يف ستة رشكات عقارية كربى يف إقليم تانجريانج بوالية باننت يف إندونيسيا تمَّ اختيارهم 200)

باستخدام العينة الطبقية العشوائية. واتبع الباحث املنهج الوصفي باستخدام اإلستبانة كأداة لجمع 

وبعد تحليل البيانات باستخدام مناذج املعادالت الهيكلية، توصلت نتائج الدراسة إىل وجود أثر البيانات. 

إيجايب للقيادة املتسامية عىل الرضا الوظيفي للعاملني ووجود أثر إيجايب للرضا الوظيفي للعاملني عىل أداء 

امية عىل ذات داللة للقيادة املتسالرشكات التي يعملون بها، بينام مل تتوصل النتائج إىل وجود أثر مبارش 

 أداء تلك الرشكات.
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دراسة هدفت إىل   (Najarbashi & Aalikhani, 2014)نجاربايش وعيل خاين وأجرى كل من 

التعرف إىل العالقة بني القيادة املتسامية وسلوك املواطنة التنظيمي من خالل بحث دور الروحانية يف بيئة 

( من العاملني والعامالت يف إحدى 626العاملني. وتمَّ تطبيق الدراسة عىل )العمل كعامل وسيط بني القادة و 

رشكات التأمني اإليرانية يف مدينة طهران، وقد استخدمت الدراسة استبانة تكونت من ثالثة محاور؛ حيث 

( فقرة 60( فقرة لقياس الروحانية يف بيئة العمل و )02( فقرة لقياس القيادة املتسامية و )62اشتملت عىل )

لقياس سلوك املواطنة التنظيمي. وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقات ذات أثر بني مكونات القيادة 

املتسامية وسلوك املواطنة التنظيمي واألبعاد الروحانية يف بيئة العمل وسلوك العاملني يف املنظمة. كام 

ؤية واألمل واإلميان وسلوك املواطنة توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقات إيجابية وذات أثر بني الر 

التنظيمي، ووجود عالقة إيجابية وذات أثر بني العادات الروحانية يف بيئة العمل وسلوك املواطنة التنظيمي 

و ووجود عالقة إيجابية وذات أثر بني مكونات القيادة املتسامية والعبادات الروحانية، وبني مكونات القيادة 

 نسانية الروحانية.املتسامية واألبعاد اإل 

تعرّف درجة مامرسة مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت ألساليب  (6102جزّاع )كام استهدفت دراسة 

القيادة التحويلية من وجهة نظر املعلمني، والوقوف عىل درجة إسهام ذلك يف تحسني مستوى األداء املهني 

ة مامرسة مديري املدارس الثانوية ألساليب القيادة للمعلمني. والكشف عن العالقة االرتباطية بني درج

 التحويلية وتحسني مستوى األداء املهني للمعلمني، وكذلك الفروق بني تقديرات املعلمني حول درجة مامرسة 

املؤهل  -مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت ألساليب القيادة التحويلية تبعا للمتغريات )الجنس

عبارة،  22واملنطقة التعليمية(. وألجل ذلك تّم إعداد أداة دراسة تكونت من  -وات الخربةعدد سن -العلمي

معلام ومعلمة، من جميع املناطق التعليمية  226وّزعت عىل خمسة محاور، وتم تطبيقها عىل عينة قدرها 

سون أبعاد ميار الست بدولة الكويت، وكشفت نتائج الدراسة عن أن مديري املدارس الثانوية بدولة الكويت

القيادة التحويلية يف الواقع امليداين بدرجة كبرية، وأن املعلمني يقدرون دور املديرين الفاعل يف تحسني 

األداء لديهم بدرجة كبرية، كام كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباط طردي دال بني تقديرات املعلمني 

ود تحويلية، وبني تحسني األداء املهني لديهم. وقد تبني وجملامرسة مديري املدارس الثانوية ألبعاد القيادة ال

فروق ذات داللة إحصائية حول تقدير العينة ملامرسة املديرين لبعدي )االعتبارات الفردية، االستثارة 

 الفكرية( لصالح مجموعة اإلناث، 
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ؤهل العلمي، امل وكذلك وجود فروق بني متوسطات أفراد العينة فيام يتعلق بتحسني األداء تعزى ملتغري

لصالح الحاصلني عىل مؤهل الدبلوم واملؤهل الجامعي، بينام تبنّي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بني متوسطات أفراد العينة حول آرائهم فيام يتعلق بدرجة مامرسة أبعاد القيادة التحويلية تبعا ملتغري عدد 

 ملنطقة التعليمية. سنوات الخربة، وكذلك عدم وجود فروق تعزى ملتغري ا

إىل التعرف عىل أثر منط القيادة املتسامية عىل أداء املعلمني وتحقيق الرضا  (6102أبو ردن )وهدفت دراسة 

الوظيفي لهم، وهي دراسة تطبيقية عىل مديرية تربية عامن الخامسة. إستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

قها دراسة اإلستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تّم تطبيبشقيه التحلييل ومنهج دراسة الحالة. واستخدمت ال

( معلم ومعلمة. وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها وجود عالقة ذات 622عىل عينة تكونت من )

 داللة إحصائية بني القيادة املتسامية وتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمني. 

ت التعرف عىل مدى تطبيق منط القيادة املتسامية من دراسة هدف (Baguio, 2012)باجيو وأجرى          

من وجهة  6113/6101قبل مديري املدارس الثانوية يف مدينة إليجان الناو ديل نورت خالل العام الدرايس 

( معلامً ومعلمة. واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل وكانت اإلستبانة هي أداة الدراسة. 022نظر )

نات باستخدام النسب واملتوسطات الحسابية ومعامل ارتباط بريسون وكاي تربيع واإلنحدار وتمَّ تحليل البيا

الخطي املتعدد. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن متغريي طول الخدمة واملكانة االجتامعية للمعلمني ذات 

جنس له أثر تغري التأثري دال إحصائياً يف تحديد مدى تطبيق القيادة املتسامية عىل الرؤية واملهمة، وأن م

ذات داللة إحصائية يف تحديد مدى تطبيق العالقة التبادلية الثنائية بني القائد واألتباع يف املنظمة وأظهرت 

 النتائج أن مدى تطبيق منط القيادة املتسامية فيام يتعلق برؤية ومهمة املنظمة والعالقة التبادلية من 

ياً تقدير أداء املعلمني. وأشارت الدراسة إىل أنه يتوجب عىل األعىل إىل األسفل تحدد وبشكل دال إحصا

املدراء تطبيق اإلرشاف املنتظم عىل املعلمني وعليهم تطوير منوهم الروحاين وعليهم تشجيع منوهم املهني، 

  وأوصت الدراسة بإنشاء معهد صيفي يف كلية الرتبية لتدريب الفئات اإلدارية عىل أشكال القيادة املتسامية.

بدراسة بعنوان "القيادة التبادلية والقيادة التحويلية  (Caroline Liu, 2007كارولني ليو )وقامت            

والقيادة املتسامية: فعالية الدافعية والقياس للقيادة املتسامية" وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه حاولت 

ما  -2حانية التي ميكن وجودها يف بيئة العمل؟ ما هي الجوانب الرو  -1اإلجابة عن األسئلة األربعة اآلتية: 

ما اآللية التي يستطيع املدير من خاللها زيادة دافعية  -3عالقة الروحانية بسلوك املواطنة التنظيمي؟ 

  -2العاملني؟ و 
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كيف تؤثر القيادة املتسامية عىل العالقة بني الروحانية وسلوك املواطنة التنظيمي؟ وقد استخدمت الباحثة 

وقد تمَّ جمع  2007وشباط  2006بانة تمَّ  تطبيقها عرب اإلنرتنت يف الفرتة الواقعة بني شهر ترشين أول است

( فرداً من طلبة أكادميية اإلدارة يف جامعة جنوب كاليفورنيا. وتوصلت الدراسة إىل أن 2452استجابات )

ية الداخلية عالية يف التأثري يف الدافعالقيادة املتسامية والتي تتجاوز نظريات القيادة املعروفة هي أكرث ف

والخارجية للعاملني، وخلصت الدراسة إىل توفري مقياس جديد للقيادة املتسامية قائم عىل التحقق من 

    مقياس الجانب الروحاين للقيادة.

 يف الثانوية املدارس يف التحويلية القيادة بني العالقة معرفة إىل (Lucks, 2002وهدفت دراسة لوكس )

 للقيادة التحويلية ميكن مدى أي إىل ولتحديد املدارس تلك يف األصليني املعلمني دافعية وبني مدينة نيويورك

 كلام التحويلية نحو القيادة القائد اتجه كلام أنه القائلة الفرضية اختربت أدق وبشكل الدافعية، يف تؤثر أن

مدينة  مدارس من ( مدرسة011يف ) األصليني نياملعلم من الدراسة عينة وتكونت .املعلمني دافعية زادت

الدراسة أنه  وتوصلت . الوظيفي الرضا مسح وأداة املدارس يف واإلدارة القيادة أداة استخدام وتم نيويورك

 رفض تم املدينة وبذلك مدارس يف املعلمني دافعية عىل أثر ذات التحويلية القيادة أن عىل دليل ال يوجد

 املعلمني دافعية زادت التحويلية كلام القيادة نحو القائد اتجه كلام بأنه القائلة ثللبح الصفرية الفرضية

 أمناط يستخدمون الذين القادة من غريه مع يختلف ال التحوييل القائد كام بينت الدراسة أن . للعمل

 العمل. نحو املعلمني دافعية عىل يف التأثري أخرى قيادية
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 السابقة: ثالثاً: التعقيب عىل الدراسات

 أوجه اإلتفاق واإلختالف بني الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

تتفق هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة يف إنتامئها للدراسات الوصفية، واستخدام  املنهجية: -

ي استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفكل منها ملنهج املسح بالعينة لدراسة مجتمع الدراسة؛ فقد 

درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة االستبانة كأداة الستكشاف و 

 الكويت من وجهة نظر املعلمني.

درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس  تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء عىل األهداف: -

، وقد تشابهت هذه الدراسة مع بعض الدراسات يف نيالثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلم

(، ودراسة 6102(، و)أبو ردن، Liu, 2007)تناولها لنفس هدف الدراسة الحالية كدراسات كل من ليو 

 ,Najarbashi & Aalikhani)، ودراسة كل من نجاربايش وعيل (Tehubijuluw, 2014)تيهبيجوليو 

عامر  دراسة ينام إختلفت الدراسة من حيث األهداف مع، ب(Baguio, 2012)، ودراسة باجيو (2014

إىل التعرف عىل أثر القيادة اإلدارية مبتغرياتها الثالث )منط اإلرشاف، بناء فرق  ( التي هدفت2015)

( التي هدفت تعرّف درجة 6102جزّاع )العمل، التحفيز( عىل األداء الوظيفي للعاملني، ودراسة 

 ,Lucksودراسة لوكس )ية يف دولة الكويت ألساليب القيادة التحويلية، مامرسة مديري املدارس الثانو

 والدافعية. التحويلية القيادة بني العالقة معرفة ( التي هدفت2002

تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات يف تناولها للمعلمني ومديري املدارس  مجتمع وعينة الدراسة: -

باجيو ودراسة (، 6102أبو ردن )(، ودراسة 6102من جزّاع ) كعينة للدراسة امليدانية، كدراسة كل

(Baguio, 2012) ، ودراسة( لوكسLucks, 2002 واحتلفت الدراسة من حيث املجتمع والعينة مع .)

العاملني لدى مؤسسة سونلغاز، ودراسة تيهبيجوليو ( التي طبقت عىل 2015عامر )دراسة 

(Tehubijuluw, 2014) لني يف ستة رشكات عقارية، ودراسة نجاربايش وعيل التي طبقت عىل العام

(Najarbashi & Aalikhani, 2014)  ،التي طبقت عىل العاملني والعامالت يف إحدى رشكات التأمني

 ( التي طبقت عىل طلبة أكادميية اإلدارة يف جامعة جنوب كاليفورنيا.Liu, 2007ودراسة ليو )

دولة الكويت، ومل تتفق هذه الدراسة من حيث مكان تم تطبيق هذه الدراسة يف  مكان التطبيق: -

 (.6102جزّاع )التطبيق إال مع دراسة 
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 ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

نالحظ مام سبق ومن خالل عرض الدراسات السابقة املختلفة للموضوع عىل املستوى املحيل والعريب 

 عام جاءت به الدراسات السابقة مبا ييل:واألجنبي، أن ما مييز الدراسة الحالية 

تأيت هذه الدراسة مكملة ملا جاءت به الدراسات السابقة، إذ أن الدراسات السابقة األجنبية منها والعربية  .0

اصة عىل خدرجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية واملحلية التي تناولت موضوع 

ودة والتي ومل تتناول جميع األبعاد املوجودة يف الدراسة، لذا يؤمل أن الصعيد الكويتي ال تزال محد

 تضيف هذه الدراسة مساهمة متواضعة عىل املستويني النظري والعميل يف مجال اإلدارة الرتبوية.

درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية من وجهة تتناول هذه الدراسة موضوع  .6

 يف دولة الكويت.يف مؤسسات تعليمية وحيوية وهي املدارس الثانوية  نظر املعلمني

درجة مامرسة القيادة من الدراسات النادرة التي تتناول  -حسب علم الباحث-تعترب هذه الدراسة  .2

 .املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت

دراسته يف صياغة مشكلة الدراسة، ووضع وأخرياً حاول الباحث اإلستفادة من الدراسات السابقة يف 

 تساؤالتها، ويف بناء أداتها، ويف ربط نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة.

  



34

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتناول توضيحاً ألدوات ويتناول هذا الفصل عرضاً ملنهجية الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها، 

جمع البيانات التي تم االعتامد عليها يف هذه الدراسة، كذلك تناول هذا الفصل توضيحاً  الدراسة وأساليب

 لألساليب االحصائية املستخدمة، وعىل النحو اآليت:

 منهج  الدراسة:

اعتمد الباحث يف هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي املسحي، من خالل بناء استبانة ملعرفة درجة       

 تسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني.مامرسة القيادة امل

 مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املدارس الثانوية يف دولة الكويت يف محافظة العاصمة،         

 (.2015( معلامً ومعلمة )وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت، 2550والبالغ عددهم )

راسة:  عينة الدِّ

قام الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة من معلمي املدارس الثانوية يف الكويت ليبلغ عدد أفراد 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة.1( معلامً ومعلمة، والجدول رقم )344العينة )

 (0جدول )

 نس واملؤهل العلمي وسنوات الخربةمتغريات الجحسب  توزع أفراد عينة الدراسة

 النسبة التكرار الفئات 

 الجنس
 48.0 165 ذكر

 52.0 179 أنثى
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 55.2 190 بكالوريوس العلمي املؤهل

 20.9 72 دبلوم  عايل

 13.7 47 ماجستري

 10.2 35 دكتوراه

 24.1 83 سنوات 5أقل من  الخربة

 35.5 122 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 22.4 77 سنة 15إىل أقل من  10من 

 18.0 62 سنة فأكرث 15

 100.0 344 املجموع

( إىل أن أفراد عينة الدراسة من اإلناث كانوا بنسبة 1يشري الجدول رقم ) فيام يتعلق مبتغري الجنس: -

 ، والنسبة من املستويات املعتمدة يف الدراسة. %48أما الذكور فكانوا بنسبة  52%

( أن أفراد عينة الدراسة من حملة 1يتبني من الجدول رقم ) تغري املؤهل العلمي:أما فيام يتعلق مب -

(، تالها الفئة من حملة شهادة الدبلوم % (55.2شهادة البكالوريوس قد شكلوا أعىل نسبة حيث بلغت 

(، تالها الفئة من حملة شهادة املاجستري حيث بلغت نسبتهم 20.9 %العايل، حيث بلغت نسبتهم )

 (.%01.6(، تالها الفئة من حملة درجة الدكتوراه، حيث بلغت نسبتهم )02.2%)

( إن خربة النسبة األعىل من املستجيبني 0أما فيام يتعلق مبتغري سنوات الخربة: يتبني من الجدول رقم ) -

( %62.0(، وشكلوا ما نسبته )سنوات 01إىل أقل من  2من يف عينة الدراسة يرتكزون يف الفئة التكرارية )

(. %66.2( وشكلوا ما نسبته )سنة 02إىل أقل من  01من من إجاميل عينة الدراسة، ثم الفئة التكرارية )

 .(%01( وشكلوا ما نسبته )سنة فأكرث 15ثم الفئة التكرارية )

 أداة الدراسة:

ت كل اقام الباحث بتطوير أداة الدراسة بعد الرجوع إىل األدب السابق حيث تم االستفادة من دراس      

، ودراسة كل من (Tehubijuluw, 2014)(، ودراسة تيهبيجوليو 6102(، و)أبو ردن، Liu, 2007)ليو من 

، يف بناء االستبانة، (Baguio, 2012)، ودراسة باجيو (Najarbashi & Aalikhani, 2014)نجاربايش وعيل 

 وقد تكونت أداة الدراسة من جزئني:
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 وغرافية )الجنس، املؤهل العلمي، الخربة(.الجزء األول: يتضمن املتغريات الدمي -0

( فقرة خاصة بنمط القيادة املتسامية، موزعة عىل ثالثة 21الجزء الثاين: يتضمن هذا املحور ) -6

 مجاالت )القيم واإلتجاهات، السلوك، والروحانية(. 

 صدق األداة:

راسة بطريقة الصدق الظاهري وذلك بعرضها عىل   عدد من املحكمنيتم التحقق من صدق أداة الدِّ

( 3من تخصصات املناهج والتدريس واإلدارة الرتبوية وأصول الرتبية وعلم النفس، والبالغ عددهم )

محكمني، وقد طلب من املُحكمني تنقيح ومراجعة االستبانة من حيث درجة وضوح الفقرات وجودة 

عبارة يرون أنها ال تحقق  الصياغة اللغوية ودرجة انتامئها للمجال الذي تقيسه، وتعديل، أو حذف أي

الهدف من االستبانة حيث جمعت البيانات من املحكمني وبعد ذلك تم إعادة صياغتها حيث استقرت 

( فقرة، 22(؛ حيث كانت عدد الفقرات )6غالبية أرائهم وفق ما يناسب موضوع الدراسة ، كام يف ملحق )

( 21ستبانة بصورتها النهائية بعد تحكيمها )لتصبح اال، ( فقرات2(، وتم حذف )0كام هو مبني يف ملحق )

 (.2فقرة، كام هو مبني يف ملحق )

 ثبات األداة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل االتساق الداخيل لفقرات االستبانة باستخدام 

لألداة ككل ( يوضح معامالت الثبات 6معادلة "كرونباخ ألفا" لإلستبانة ككل وللمجاالت الفرعية، والجدول )

 وللمجاالت الفرعية.
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 (6جدول )

 معامل االتساق الداخيل كرونباخ ألفا للمجاالت والدرجة الكلية

 االتساق الداخيل املجال

 0.81 مجال القيم واالتجاهات

 0.79 مجال السلوك

 0.82 الروحانية

 0.88 درجة مامرسة القيادة املتسامية

 

راسة   متغريات الدِّ

 تقلة وهي:املتغريات املس

 .)الجنس: وله فئتان: )ذكر، أنثى 

  مستويات )بكالوريوس، دبلوم عايل، ماجستري، دكتوراه(. 2املؤهل العلمي: وله 

  أقل  – 01سنوات، من  01أقل من  – 2سنوات،  من  2سنوات الخربة:  ولها أربع فئات:  )أقل من

 سنة فأكرث(. 02سنة،  02من 

 يادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف الكويت.درجة مامرسة الق املتغري التابع:

 تحديد مستويات اإلجابة:

بهدف قياس آراء أفراد عينة  (Likert/ Five Point Scaleإستخدم الباحث مقياس ليكرت الُخاميس )

، (2(، موافق )2( أمام اإلجابة التي تعكس درجة موافقتهم )موافق يشدة )Xالدراسة، وذلك بوضع إشارة )

 .((0(، ال أوافق بشدة )6(، ال أوافق )2محايد )
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 وقد تم حساب طول الفئة عىل النحو التايل:

 1.33      4   =  0-5=     الحد األدىن للمقياس  -الحد األعىل للمقياس  طول الفئة =

   3        3                       عدد الدرجات                      

عىل التصنيف املوضح أدناه ملستوى املتوسطات الحسابية لنتائج اإلجابات املختلفة،  كام إعتمد الباحث

 وذلك بهدف الحكم عىل مستويات هذه النتائج.

 (6.222 - 0)من  املتوسطات   6.222=  0.222+  0الدرجة املنخفضة = 

 (2.22 – 6.22) املتوسطات  2.22=  0.222+ 6.222الدرجة املتوسطة = 

 (2 – 2.22) املتوسطات   2=  0.22+  2.22=  ليةالدرجة العا

 إجراءات الدراسة:

راسة وللخروج بالنتائج قام الباحث باإلجراءات اآليت:  من أجل إعداد الدِّ

راسة .0 ، واملتعلقة بالقيادة مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدِّ

راسة يف صورتها االعتامد عىل األدب النظ، وتم املتسامية ري والدراسات السابقة يف تصميم أداة الدِّ

 األولية.

راسة وثباتها من خالل عرضها عىل مجموعة من ومن ثم تمَّ   .6 التحقق من دالالت صدق أداة الدِّ

م األخذ بآرائهم ومقرتحاتهم، وتم حساب معامل كرونباخ ألفا لالتساق وتاملحكِّمني املختصني 

 .الداخيل

راسة وثباتها تم الحصول عىل كتاب تسهيل مهمة للباحث بعد التحقق و  .2 التأكد من صدق أداة الدِّ

 للتمكن من توزيع اداة الدراسة عىل أفراد عينة الدراسة.

تم توزيع االستبانة عىل أفراد عينة الدراسة، وجمعها من قبل الباحث، وفرزها بحيث حرص  .2

 الدراسة.   الباحث عىل اسرتجاع جميع االستبانات من أفراد عينة

تفريغ البيانات حاسوبيا، ومن ثم إجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج التحليل  .2

 تحليل النتائج ومناقشتها يف ضوء األدب النظري والدراسات السابقة.(. ومن ثم SPSSاالحصايئ )

راسة.تقديم التوصيات واملقرتحات املالمئة يف ضوء النتائج التي توصلت إليها  .2  الدِّ
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 لفصل الرابعا

راسة  عرض نتائج الدِّ

راسة، كام ييل:  راسة ، وتم تناول النتائج وفقاً ألسئلة الدِّ  تناول هذا الفصل نتائج الدِّ

 السؤال األول: 

 ما درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني؟

 درجة مامرسةاملعيارية لبة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجا      

أدناه  والجدول ،القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني

 يوضح ذلك. 

 (2جدول )

ادة املتسامية لدى مديري املدارس درجة مامرسة القيلاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازلياً 

 املجال الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

 عالية 52. 3.92 واالتجاهات القيم مجال 0 0

 متوسطة 56. 3.59 الروحانية 2 6

 طةمتوس 60. 3.52 السلوك مجال 6 2

 عالية 51. 3.68 املتسامية القيادة درجة مامرسة  

 القيم مجال حيث جاء، (3.92-3.52املتوسطات الحسابية قد تراوحت مابني )أن ( 2يبني الجدول )

يف املرتبة األخرية  السلوك مجال، بينام جاء (3.92)متوسط حسايب بلغ بأعىل يف املرتبة األوىل  واالتجاهات

 (.3.68) ككل املتسامية القيادة (، وبلغ املتوسط الحسايب لدرجة مامرسة3.52) ومبتوسط حسايب بلغ

ل كوقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات 

 ، حيث كانت عىل النحو التايل:مجال عىل حدة

 أوالً: مجال القيم واالتجاهات
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 (2جدول )

 مرتبة تنازلياً مجال القيم واالتجاهات  ات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقراتاملتوسط

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

0 01 
يعطي مدير املدرسة الحرية للمعلمني ملناقشة 

 املشاكل التي يواجهونها أثناء أدائهم لعملهم.
 عالية 80. 4.19

6 6 
مدير املدرسة للمعلمني بإبداء الرأي  يسمح

 فيام يخص بيئة العمل.
4.16 .87 

 عالية

2 2 
يسهم مدير املدرسة بإكساب املعلمني 

 اتجاهات ايجابية نحو العمل املدريس.
4.13 .87 

 عالية

2 2 
يستخدم مدير املدرسة صالحياته يف التعامل 

 مع املعلمني بأسلوب دميقراطي ليتفاعل معهم.
4.02 .87 

 عالية

2 2 
يشجع مدير املدرسة اإلبداع واالبتكار لدى 

 املعلمني يف املدارس.
3.99 .87 

 عالية

2 3 
عىل تشجيع املعلمني عىل  املدرسة يعمل مدير

 التواصل فيام بينهم يف العمل بفعالية وبكفاءة.
3.96 .92 

 عالية

2 2 
يفوض مدير املدرسة املعلمني بعض 

 الفورية.الصالحيات بأتخاذ القرارات 
3.92 .97 

 عالية

1 0 
يسهم مدير املدرسة بإكساب املعلمني قيام 

 تسهم يف تطوير أدائهم الوظيفي.
 متوسطة 1.03 3.64

3 1 
يهتم مدير املدرسة بتحسني مركز املعلمني يف 

 املدارس ورفعهم للدور القيادي.
3.63 1.06 

 متوسطة

  



41

01 2 
يسعى مدير املدرسة إلكساب املعلمني 

 يازات املختلفة.االمت
3.61 1.19 

 متوسطة

 عالية 52. 3.92 واالتجاهات القيم مجال  

( 01رقم ) ة، حيث جاءت الفقر (4.19-3.61املتوسطات الحسابية قد تراوحت مابني )أن ( 2يبني الجدول )

هم ئالحرية للمعلمني ملناقشة املشاكل التي يواجهونها أثناء أدا املدرسة يعطي مدير" والتي تنص عىل

 يسعى مدير"ونصها ( 2)رقم  ةبينام جاءت الفقر ، (4.19يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )" لعملهم.

 بلغ باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايبإلكساب املعلمني االمتيازات املختلفة ومنح الصالحيات."  املدرسة

 (.3.92ككل ) واالتجاهات القيم جالوبلغ املتوسط الحسايب مل .(3.61)

 ثانياً: مجال السلوك

 (2جدول )

 مرتبة تنازلياً  مجال السلوك املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

0 06 
يقدم مدير املدرسة مكافآت معنوية للمعلمني 

 يف املدرسة عىل األداء املتميز.
 عالية 87. 3.96

6 61 
القرارات التي تتسم  املدرسة يتخذ مدير

 باملنطقية والعقالنية يف املدرسة.
3.95 .94 

 عالية

2 02 
يعمل مدير املدرسة عىل نرش سيادة روح 

 التعاون واملودة بني املعلمني.
3.73 1.04 

 عالية

2 00 
 عىل تعزيز الثقة املتبادلة املدرسة يعمل مدير

 ىل أساس مستمر.بينه وبني املعلمني ع
3.70 1.00 

 عالية
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2 02 
يتصف مدير املدرسة بالقدرة عىل تنظيم سري 

 العمل يف املدرسة.
3.70 1.01 

 عالية

2 01 
يتبنى مدير املدرسة سلوكاً ايجابياً  وبنائيا ًيف 

 العمل يف املدرسة.
3.70 1.01 

 عالية

2 02 
يسعى مدير املدرسة لتحقيق التفاعل 

 ملدرسة بني املعلمني والطلبة.االجتامعي داخل ا
3.69 1.17 

 عالية

1 02 
يشارك مدير املدرسة املعلمني يف التخطيط 

 والتنفيذ للعمل يف املدرسة.
 متوسطة 1.06 3.30

3 02 
يتفهم مدير املدرسة حاجات املعلمني يف 

 املدرسة ومشاكلهم ويعمل ما أمكن لحلها.
3.03 1.29 

 متوسطة

01 03 

مشكالت املعلمني داخل  ةاملدرس يتابع مدير

املدرسة وخارجها ويقدم ما امكن من 

 املساعدة.

2.48 1.35 

 متوسطة

 متوسطة 60. 3.52 السلوك مجال  

( 06رقم ) ة، حيث جاءت الفقر (3.96-2.48املتوسطات الحسابية قد تراوحت مابني )ان ( 2يبني الجدول )

يف املرتبة  "لمعلمني يف املدرسة عىل األداء املتميز.مكافآت معنوية ل املدرسة يقدم مدير" والتي تنص عىل

مشكالت  املدرسة يتابع مدير"ونصها ( 03)رقم  ةبينام جاءت الفقر ، (3.96األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )

باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ املعلمني داخل املدرسة وخارجها ويقدم ما امكن من املساعدة." 

 (.-ككل ) السلوك جالط الحسايب ملوبلغ املتوس .(2.48)
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 ثالثاً: الروحانية )السمو األخالقي(

 (2جدول )

 مرتبة تنازلياً مجال الروحانية  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

0 27 
 قي يفيتبنى مدير املدرسة السلوك األخال 

 العمل.
4.11 .79 

 عالية

6 29 
مشاعر املعلمني عند  املدرسة يراعي مدير

 .اتخاذ القرارات اإلدارية التي تخصهم
3.98 .85 

 عالية

2 62 
يشجع مدير املدرسة املعلمني عىل إبداء رأيهم 

 برصاحة مبا يتعلق مبشكالت العمل
3.86 .98 

 عالية

2 60 

حو لمني نيعمل مدير املدرسة عىل توجيه املع

العمل من خالل الرتكيز عىل جانب األخالق 

 واملثل.

3.85 .89 

 عالية

2 62 

يقوم مدير املدرسة بتحديد أهداف العمل 

للمعلمني يف املدرسة وفق أسس دميقراطية 

 مدروسة جيداً.

3.81 .90 

 عالية

2 62 
يقوم مدير املدرسة بتحديد األنشطة 

 والفعاليات بشكل جامعي.
3.80 .91 

ةعالي  

2 62 
يقوم مدير املدرسة باستشارة املعلمني ويتيح 

 لهم اختيار رفاق العمل عند توزيع املهام
 متوسطة 1.08 3.64
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1 66 
يرتك مدير املدرسة الحرية للمعلمني للقيام 

 باملهام املسندة إليهم.
3.53 1.11 

 متوسطة

3 28 
ميارس مدير املدرسة عملية اتخاذ القرار بحرية 

 يف املدرسة. مع املعلمني
3.16 1.30 

 متوسطة

01 30 
مع املعلمني عند  املدرسة يتعاطف مدير

 مساءلتهم إدارياً لتحقيق املصلحة العامة.
2.12 1.05 

 منخفضة

 متوسطة 56. 3.59 الروحانية  

( 27رقم ) ة، حيث جاءت الفقر (4.11-2.12املتوسطات الحسابية قد تراوحت مابني )ان ( 2يبني الجدول )

سايب بلغ يف املرتبة األوىل ومبتوسط ح" السلوك األخالقي يف العمل. املدرسة يتبنى مدير" تي تنص عىلوال

مع املعلمني عند مساءلتهم إدارياً  املدرسة يتعاطف مدير"ونصها ( 30)رقم  ةبينام جاءت الفقر ، (4.11)

 لروحانيةلوبلغ املتوسط الحسايب  .(2.12باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )لتحقيق املصلحة العامة." 

 (.3.59ككل )

 السؤال الثاين: 

يف درجة مامرسة القيادة املتسامية  (α=0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات )الجنس، واملؤهل 

 د سنوات الخربة(؟العلمي، وعد

يادة مامرسة القدرجة ل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال

الجنس،  اتاملتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني حسب متغري 

حصائية بني املتوسطات الحسابية تم استخدام ولبيان الفروق اإل واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة، 

، تبعا ملتغري الجنس وتحليل التباين االحادي تبعا ملتغريات املؤهل العلمي وعدد سنوات الخربة اختبار "ت"

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد
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 أوال: الجنس

 (2جدول )

رجة مامرسة القيادة د الجنس عىلألثر املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" 

 املتسامية

 العدد  
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

مجال القيم 

 واالتجاهات

 007. 342 2.697- 561. 3.85 165 ذكر

    469. 4.00 179 انثى

 103. 342 1.636- 600. 3.47 165 ذكر مجال السلوك

    605. 3.58 179 انثى

 مجال الروحانية

 )السمو االخالقي(

 022. 342 2.293- 589. 3.51 165 ذكر

    531. 3.65 179 انثى

مامرسة القيادة 

 املتسامية

 018. 342 2.383- 535. 3.61 165 ذكر

    490. 3.74 179 انثى

يف مجايل القيم  نسالجتعزى ألثر  (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  (7يتبني من الجدول )

ككل وجاءت لصالح اإلناث، وعدم وجود  مامرسة القيادة املتساميةواإلتجاهات، والروحانية ويف درجة 

 فروق يف مجال السلوك.

 ثانيا: الخربة
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 (1جدول )

 ربةالخ لدرجة مامرسة القيادة املتسامية حسب متغري املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 
 العدد الفئات

املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

مجال القيم 

 واالتجاهات

 سنوات 2أقل من 
83 3.95 .517 

 515. 3.90 122 سنوات 01إىل أقل من  2من   

 570. 3.92 77 سنة 02إىل أقل من  01من   

 477. 3.95 62 سنة فأكرث 15  

 520. 3.92 344 املجموع  

 602. 3.50 83 سنوات 2أقل من  مجال السلوك

 646. 3.50 122 سنوات 01إىل أقل من  2من   

 579. 3.55 77 سنة 02إىل أقل من  01من   

 560. 3.57 62 سنة فأكرث 15  

 604. 3.52 344 املجموع  

 590. 3.59 83 سنوات 2أقل من  مجال الروحانية

 551. 3.60 122 سنوات 01إىل أقل من  2من   

 563. 3.53 77 سنة 02ىل أقل من إ 01من  )السمو االخالقي( 

 562. 3.62 62 سنة فأكرث 15  

 563. 3.59 344 املجموع  
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درجة مامرسة القيادة 

 املتسامية

 سنوات 2أقل من 
83 3.68 .521 

 525. 3.67 122 سنوات 01إىل أقل من  2من   

 522. 3.67 77 سنة 02إىل أقل من  01من   

 490. 3.71 62 سنة فأكرث 15  

 515. 3.68 344 املجموع  

يادة لدرجة مامرسة الق ( تبايناً ظاهرياً يف املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية1يبني الجدول )      

ية تم ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات الحساب، املتسامية بسبب اختالف فئات متغري الخربة

 (.3سب الجدول )استخدام تحليل التباين األحادي ح

 (3جدول )

 درجة مامرسة القيادة املتسامية عىل الخربةتحليل التباين األحادي ألثر 

 املصدر 
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

مجال القيم 

 واالتجاهات

 931. 148. 040. 3 121. بني املجموعات

   272. 340 92.619 داخل املجوعات

    343 92.740 الكيل

 855. 259. 095. 3 285. بني املجموعات مجال السلوك

   367. 340 124.790 داخل املجوعات

    343 125.075 الكيل

 مجال الروحانية

 )السمو االخالقي(

 803. 331. 106. 3 317. بني املجموعات

   319. 340 108.556 داخل املجوعات

    343 108.873 الكيل
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درجة مامرسة 

 القيادة املتسامية

 957. 105. 028. 3 085. بني املجموعات

   268. 340 90.985 داخل املجوعات

    343 91.069 الكيل

ألثر  تعزى (α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  (3يتبني من الجدول )

 امرسة القيادة املتسامية ككل.درجة ميف جميع املجاالت ويف  الخربة 

 ثانيا: املؤهل العلمي

 (01جدول )

ؤهل امل لدرجة مامرسة القيادة املتسامية حسب متغري املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 العلمي

 االنحراف املعياري املتوسط الحسايب العدد الفئات 

مجال القيم 

 واالتجاهات

 بكالوريوس
190 3.90 .517 

 550. 3.83 72 دبلوم  عايل  

 442. 4.01 47 ماجستري  

 511. 4.15 35 دكتوراة  

 520. 3.92 344 املجموع  

 609. 3.48 190 بكالوريوس مجال السلوك

 550. 3.47 72 دبلوم  عايل  

 598. 3.59 47 ماجستري  

 630. 3.80 35 دكتوراة  

 604. 3.52 344 املجموع  

 

 

 مجال الروحانية

 وريوسبكال

190 3.57 .570 
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 602. 3.44 72 دبلوم  عايل  

 449. 3.66 47 ماجستري  

 486. 3.86 35 دكتوراة )السمو االخالقي( 

 563. 3.59 344 املجموع  

درجة مامرسة القيادة 

 املتسامية

 بكالوريوس
190 3.65 .518 

 514. 3.58 72 دبلوم  عايل  

 454. 3.75 47 ماجستري  

 504. 3.94 35 دكتوراة  

 515. 3.68 344 املجموع  

ة لدرجة مامرسة القياد ( تبايناً ظاهرياً يف املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية01يبني الجدول )

 ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات، املتسامية بسبب اختالف فئات متغري املؤهل العلمي

 (.00التباين األحادي حسب الجدول ) الحسابية تم استخدام تحليل

 (00جدول )

 درجة مامرسة القيادة املتسامية عىل املؤهل العلميتحليل التباين األحادي ألثر 

 املصدر 
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

مجال القيم 

 واالتجاهات

 013. 3.630 959. 3 2.878 بني املجموعات

   264. 340 89.862 داخل املجوعات

    343 92.740 الكيل

 023. 3.216 1.150 3 3.451 بني املجموعات مجال السلوك

   358. 340 121.624 داخل املجوعات
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    343 125.075 الكيل 

 الروحانية

 )السمو االخالقي(

 002. 4.889 1.501 3 4.503 بني املجموعات

   307. 340 104.370 داخل املجوعات

    343 108.873 الكيل

درجة مامرسة 

 القيادة املتسامية

 004. 4.460 1.149 3 3.448 بني املجموعات

   258. 340 87.621 داخل املجوعات

    343 91.069 الكيل

 تعزى α=0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (00يتبني من الجدول )       

صائيا ، ولبيان الفروق الدالة إحدرجة مامرسة القيادة املتسامية ككليف جميع املجاالت ويف  مؤهل العلميلل

 (.06بني املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه كام هو مبني يف الجدول )

(06جدول )  

 درجة مامرسة القيادة املتساميةألثر املؤهل العلمي عىل  شيفيهاملقارنات البعدية بطريقة 

املتوسط   

 الحسايب
 بكالوريوس

دبلوم 

 عايل
 دكتوراة ماجستري

مجال القيم 

 واالتجاهات

 

     3.90 بكالوريوس

    06. 3.83 دبلوم عايل

   18. 11. 4.01 ماجستري

  14. *32. 25. 4.15 دكتوراة

 مجال السلوك

 

     3.48 بكالوريوس

    01. 3.47 دبلوم عايل

   12. 11. 3.59 ماجستري

  21. 33. *32. 3.80 دكتوراة
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 الروحانية

)السمو 

 األخالقي(

     3.57 بكالوريوس

    13. 3.44 دبلوم عايل

   22. 09. 3.66 ماجستري

  20. *42. *29. 3.86 دكتوراة

درجة مامرسة 

القيادة 

 املتسامية

 

     3.65 بكالوريوس

    07. 3.58 دبلوم عايل

   17. 10. 3.75 ماجستري

  19. *36. *29. 3.94 دكتوراة

 (.1.12=  دالة عند مستوى الداللة )*

 ( اآليت:06يتبني من الجدول )

وجاءت الفروق لصالح  دكتوراةو  دبلوم عايل ( بني(α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 مجال القيم واالتجاهات، يف دكتوراة

وجاءت الفروق لصالح  دكتوراةو  بكالوريوس ( بني(α=0.05فروق ذات داللة إحصائية  وجود -

 .مجال السلوك، يف دكتوراة

 دكتوراةمن جهة و  دبلوم عايل و بكالوريوسكل من  ( بنيα=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

القي(، ومجال درجة يف مجال الروحانية )السمو األخ دكتوراةمن جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح 

 مامرسة القيادة املتسامية ككل.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج:

بدرجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري  يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة املتعلقة      

تائج تضمن التوصيات املقرتحة يف ضوء الن، كام ياملدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني

 التي خرجت بها الدراسة:

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول 

ما درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من والذي ينص عىل: 

 "وجهة نظر املعلمني؟

القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف درجة مامرسة  نتائج هذا السؤال إىل أنّ  أشارت

(، حيث جاء مجال 2.21بدرجة عالية ومبتوسط حسايب بلغ )جاءت  دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني

( وبدرجة عالية، تاله يف املرتبة الثانية 2.36"القيم واالتجاهات" يف املرتبة االوىل ومبتوسط حسايب بلغ )

( بدرجة متوسطة، تاله يف املرتبة الثالثة واالخرية مجال 2.23توسط حسايب بلغ )مجال "الروحانية" مب

ويفرس الباحث هذه النتيجة االيجابية والعالية ( وبدرجة متوسطة. 2.26"السلوك" مبتوسط حسايب بلغ )

يف  يموالتعل الرتبية وزارة توجهات إىل لدرجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس يف الكويت

 مامرسة الدميقراطية واملشاركة عىل املختلفة، والرتكيز اإلدارية املجاالت يف املديرين تدريب نحو الكويت

 التدريب من آثار أثر ذلك يكون وقد املناسبني، والتعليم التعلم يحقق إيجايب مناخ وتوفري التعليم، يف

الدميقراطية الحرة املتمثلة يف املشاركة  األمناط إىل املتمركزة التسلطية األمناط من للتحول للمديرين، املقصود

 ودعم املعلمني.
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أن مديري املدارس الثانوية ، حيث بينت نتائجها (6102)جزّاع، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ع مبدولة الكويت ميارسون أبعاد القيادة التحويلية يف الواقع امليداين بدرجة كبرية. وتختلف هذه النتيجة 

أن املعلمني قد وصفوا مديريهم بأنهم يقومون  ، حيث بينت نتائجها(6100)الخاليلة ، وأبو تينة، دراسة 

 بأداء املامرسات القيادية للمدير بدرجة متوسطة.

( وبدرجة 2.23وفيام يتعلق مبجال "القيم واإلتجاهات" والذي جاء يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايب ) -

ني الحرية للمعلم املدرسة يعطي مدير( عىل املرتبة األوىل وتنص عىل "01عالية، وقد حصلت الفقرة رقم )

 يسمح مدير( وتنص عىل "6تالها الفقرة رقم )  "،ملناقشة املشاكل التي يواجهونها أثناء أدائهم لعملهم

يجة "  وبدرجات عالية، ويعزو الباحث هذه النتللمعلمني مبناقشة وإبداء الرأي لتحسني بيئة العمل املدرسة

اىل وعي وفهم املديرين ملوضوع القيادة املتسامية ورضورة فهمهم للمعلمني ومشاركتهم يف حل مشاكلهم، 

مهمة املدرسة وأهدافها املنشودة بفاعلية، حيث يدرك املديرين أهمية املشاركة فيام وذلك لرغبتهم بلوغ 

داف املرجوة املشكالت، لتحقيق األه بني جميع اطراف العملية التعليمية يف عملية التخطيط والتنسيق وحل

 املدرسة يسعى مدير( والتي تنص عىل "2. أما فيام يتعلق بالفقرة )من العملية التعليمية يف دولة الكويت

" فقد حصلت عىل املرتبة االخرية وبدرجة متوسطة أقرب اىل الدرجة إلكساب املعلمني االمتيازات املختلفة 

املدارس بشكل  مديري ثقة (، ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل2.20ايب )العالية حيث بلغ متوسطها الحس

حيث  القرارات، اتخاذ عملية يف للمعلمني باملشاركة الفرصة إتاحة بأهمية وإميانهم املعلمني، بقدرات كبري

 الحديثة االتجاهات وتعكس التفاؤل، عىل وحده، كام تبعث هذه النتائج املدير اختصاص من يعتربونها ال

 التسيريي الروتيني التقليدي االداري الدور استبدال إىل تدعو التي الرتبوية الحديثة للمديرين، اإلدارة يف

 املفتوح الباب سياسة انتهاج عىل يقوم الذي التطويري الفاعل، الدميوقراطي القيادي بالدور املدرسة، ملدير

ويؤمن  املدرسية، القرارات صنع عملية يف اكهممنحهم املزيد من الصالحيات وارش   اىل املعلمني، ويستند مع

 واملساواة والتعاون املحبة وإشاعة روح جهودهم، وتثمني مشاعرهم، وتقدير آرائهم احرتام برضورة

 .والتكامل بينهم واالنسجام والعدالة

  



54

( 2.23ايب )س"الروحانية )السمو األخالقي(" والذي جاء يف املرتبة الثانية مبتوسط ح أّما فيام يتعلق مبجال -

لوك ة الساملدرس "يتبنى مدير( عىل املرتبة االوىل وتنص عىل 62وبدرجة عالية، وقد حصلت الفقرة رقم )

 مديري أن يف ظهور هذه النتيجة يف رأي الباحث إىل السبب يعود " وبدرجة عالية، ورمبااألخالقي يف العمل

 مديرو يلتزم مدارسهم ولذلك داخل خالقيةاإل  القيم تفعيل عىل املدارس الثانوية يف الكويت يحرصون

الوازع  تنمية عىل يركّزون كام التعامل، يف للمعلمني والطالب قدوة يكونوا ليك الحميدة باألخالق املدارس

 السامي ودورها التعليم واخالقيات املهنة رسالة ألهمية إدراكهم خالل من والطالب املعلمني بني الديني

ان  عىل املعلمني املدارس مديرو يحث ولذلك ذلك، تحقيق يف املدرسة ودور قياألخال  االلتزام تحقيق يف

  .مدارسهم حسنه للمعلمني يف قدوة يكونوا أن عىل مديري املدارس يحّتم وهذا لطالبهم، حسنة قدوة يكنّ 

 داريةة مشاعر املعلمني عند اتخاذ القرارات اال املدرس "يراعي مدير( وتنص عىل 63تالها الفقرة رقم ) -

 ة اىل وجود هدف مشرتك بني مديري" وبدرجة عالية ويفرس الباحث هذه النتيجة االيجابيالتي تخصهم

املدارس واملعلمني وهو نجاح العملية التعليمية، حيث ان اهتامم مديري املدارس مبشاعر املعلمني عند 

رش اإلنسانية بينهم، ويعمل ناتخاذ اي قرار ميسهم مبارشة يساعد يف تحسني املناخ املدريس والعالقات 

ثقافة العمل الجامعي وروح الفريق، ويزيد من مشاركة املعلمني يف صنع القرار، وثقتهم بأنفسهم وتحملهم 

لق بالفقرة ، أما فيام يتعاملسؤولية، واكتسابهم بعض املهارات القيادية، وبالتايل تحسني ادائهم بشكل عام

 "ة مع املعلمني عند مساءلتهم إدارياً لتحقيق املصلحة العامةدرسامل "يتعاطف مدير( والتي تنص عىل 21)

فقد حصلت عىل املرتبة االخرية وبدرجة منخفضة، ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل ان مديري املدارس 

يحرصون عىل عدم التعاطف مع املعلمني املخالفني لتعليامت املدرسة عند مساءلتهم ادارياً، وذلك لضامن 

علمني بقوانني املدرسة ومنع الفو،ى، كام ان مديري املدارس يحافظون عىل مركزهم القيادي التزام امل

واالداري وهيبتهم امام جميع املعلمني، بحيث يشعر املعلمون بالرهبة من القيام بأي اعامل قد ترض 

 مبصلحة املدرسة. 
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( وبدرجة 2.26خرية مبتوسط حسايب )والذي جاء يف املرتبة الثالثة واأل  "السلوك"أّما فيام يتعلق مبجال  -

ية مكافآت معنو املدرسة يقدم مدير( عىل املرتبة االوىل وتنص عىل "06متوسطة، فقد حصلت الفقرة رقم )

وبدرجة عالية، ويعزو الباحث هذه النتيجة تبني اميان مديري  للمعلمني يف املدرسة عىل األداء املتميز"

املعلمني من خالل تقديم مكافآت معنوية، من خالل الثناء عىل عمل املدارس عينة الدراسة بأهمية تحفيز 

املعلمني ومدحهم، حيث اثبتت الدراسات الحديثة اهمية الحوافز املعنوية والتي قد يكون تأثريها اكرب من 

القرارات التي تتسم باملنطقية  املدرسة يتخذ مدير( وتنص عىل "61الحوافز املادية، تالها الفقرة رقم )

 العمل االداري للمديرين يوفرهملا " وبدرجة عالية، ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل لعقالنية يف املدرسةوا

 مبجال تتعلق وندوات مؤمترات لحضور ومن فرص األداء، وتطوير والتجديد، والنمو، للتدريب، فرص من

 يعزى رتبوية الحديثة، كام قدعملهم، والذي يعمل عىل تطوير وصقل مهاراتهم يف مجال القيادة واإلدارة ال

 يف للمديرين املهني للنمو والتعليم يف الكويت الرتبية وزارة قبل من واسرتاتيجيات خطط إىل وجود ذلك

من  عملهم مجال يف يستجد أن ميكن ما كل عىل الحصول من ومتكينهم خرباتهم، وصقل تنمية مهاراتهم،

ارات مدريري املدارس تتسم بالعقالنية واملنطقية، أما فيام أجل تطوير ادائهم يف املدرسة، لذلك نجد أن قر 

 مشكالت املعلمني داخل املدرسة وخارجها ويقدم  املدرسة يتابع مدير( والتي تنص عىل "03يتعلق بالفقرة )

" فقد حصلت عىل املرتبة االخرية وبدرجة متوسطة، ويعزو الباحث هذه النتيجة ما امكن من املساعدة -

 كرثة عدد املعلمني تحت ارشاف املدير، فقد يستطيع مدير املدرسة متابعة مشكالت املعلمني املتوسطة اىل

داخل املدرسة ومحاولة السعي إىل حلها وهذا يدل عىل الوعي الثقايف واالجتامعي لديري املدارس يف 

و بسبب املعلمني، أ الكويت، إال انهم ال يستطيع متابعة مشكالت املعلمني خارج املدرسة، إما لكرثة اعداد 

 األعباء الكبرية امللقاء عىل عاتق مديري املدارس.

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين 

يف درجة مامرسة  (α=0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : والذي ينص عىل

ات وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري  القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من

 )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخربة(؟
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درجة ة حول الدراس عينةأفراد  اتستجابال استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةم ت

 مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني تبعاُ 

 وقد تبني: ملتغريات )الجنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة(

 الجنستعزى ألثر  (α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ري الجنس فقد تبني:فيام يتعلق مبتغ   -

ث. وميكن وجاءت لصالح اإلنا باستثناء مجال السلوكككل  مامرسة القيادة املتساميةيف جميع املجاالت ويف 

ذه النتيجة اىل ان املعلامت يتقبلن التوجيه من املدراء اكرث من تقبله من قبل الذكور، كام قد يعود تفسري ه

 السبب من وجهة نظر الباحث اىل النظرة االيجابية لالناث يف الحكم عىل املدراء اكرث منها لدى الذكور.

الداللة  صائية عند مستوىوجود فروق ذات داللة إحعدم الخربة فقد تبني:  فيام يتعلق مبتغريأما  

(α=0.05) ح هذه وتوضدرجة مامرسة القيادة املتسامية ككل. يف جميع املجاالت ويف  ألثر الخربة تعزى

درجة مامرسة ل النتائج أن عدد سنوات الخربة مل يكن لها تأثري دال عىل تقديرات املشاركني من املعلمني

. وميكن تفسري ذلك أن مديري املدارس يف دولة الكويت القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية

يتعاملون مع جميع املعلمني بنفس الطريقة، لذا فإننا نجد ان املعلمني عىل اختالف خرباتهم لديهم تصور 

مشرتك بأن درجة مامرسة اإلدارة املتسامية لدى مديري املدارس جاءت عالية، مام ال يجعل لعدد سنوات 

 الخربة أثر دال. 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني والتي بينت  (،6102)جزّاع، تتفق هذه النتيجة مع دراسة و      

متوسطات أفراد العينة حول آرائهم فيام يتعلق بدرجة مامرسة أبعاد القيادة التحويلية تبعا ملتغري عدد 

 سنوات الخربة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  املؤهل العلمي فقد تبني: فيام يتعلق مبتغريأما     

درجة مامرسة القيادة املتسامية ككل،  ي يف جميع املجاالت ويفى للمؤهل العلمتعز ( α=0.05)الداللة 

وجاءت الفروق  دكتوراهو  دبلوم عايل ( بنيα=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  حيث اظهرت النتائج

 سبكالوريو  ( بنيα=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية و جاهات، مجال القيم واالت ، يفهدكتورا لصالح

  دكتوراهو 
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زو الباحث ظهور هذه النتائج لصالح حملة الدكتوراه ك. ويعمجال السلو  ، يفهدكتورا جاءت الفروق لصالحو 

اىل أن املعلمني من حملة درجة الدكتوراه لديهم معرفة كاملة وواضحة مبا يتعلق باألساليب القيادية 

الحديثة خاصة موضوع اإلدارة املتسامية والتي تعترب حديثة العهد، فهم قادرون عىل اعطاء حكم اوضح 

 وادق فيام يتعلق بدرجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس يف الكويت.
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 التوصيات:

 يف ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج فإنه ميكن تقديم بعض التوصيات اآلتية: 

 ملديري املدارس، وبخاصة األساسية واملتوسطة تدريبية دورات بعقد والتعليم الرتبية وزارة تقوم أن .0

 املهارات القيادية الفاعلة خاصة موضوع القيادة املتسامية، وإكسابهم األمناط عىل اطالعهم بهدف

 فسهم وللمعلمني،الوظيفي للمدراء ان األداء تطوير بالغة يف أهمية من لها ملا الحرتافها، الالزمة

 .النحو األمثل عىل املدرسية األهداف تحقيق وبالتايل والئهم التنظيمي، وتعميق

املتابعة والتقويم املستمر للجهود املبذولة يف املؤسسات التعليمية، للتعرف عىل جوانب القصور  .6

 ومعالجتها وتجنب األخطاء التي يتم ارتكابها.

املديرين واملعلمني من خالل عقد اللقاءات الحوارية البناءة العمل عىل تدعيم أوارص العالقة بني  .2

 لبناء جسور من الثقة والتفاهم والتواصل مبا يحقق املكاسب للعملية الرتبوية.

 املتعلقة مبدارسهم القرارات صناعة يف الحقيقية السلطة واملشاركة من املدارس مزيًدا مديري إعطاء .2

 يف مدارسهم. ةاملتسامي للقيادة ملامرستهم تعزيزًا

 املدارس. مديري عاتق عىل امللقاة والخدمية والفنية اإلدارية األعباء تقليل .2
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 قامئة املصادر واملراجع

 :املراجع العربية

االمناط القيادية السائدة يف جامعتي الريموك والعلوم والتكنولوجيا كام (، 0332األشقر، وفاء عيل خرض)

 ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربد: االردن.، رسالة يراها اعضاء هيئة التدريس

. 0ط اإلدارة والتخطيط الرتبوي: مناذج وتطبيقات عملية،(. 6102اآلغا، صهيب، والعساف، محمود )

 الجنادرية للنرش والتوزيع: عامن.

 القاهرة: دار النهضة العربية. .2السلوك التنظيمي، ط(. 0332بدر، حامد أحمد )

(. دار الفكر 0. )طاألساليب القيادية واإلدارية يف املؤسسات التعليمية(. 6110بد الحميد، )البدري، طارق ع

 للطباعة والنرش والتوزيع: عامن.

استخدام االساليب والربامج العلمية الحديثة إدارة املعرفة يف اتخاذ القرارات (، 6112) بيدس، عادل مصطفى

 لة ماجستري غري منشورة.الجامعة االدرنية، عامن، االردن.. رسامن قبل مدراء رشكات االتصال االردنية

(،  درجة مامرسة مديري املدارس الثانوية بدولة الكويت ألبعاد القيادة التحويلية من 6102جزّاع، تريك، )

(، 03.) ع مجلة الطفولة والرتبية:وجهة نظر املعلمني وانعكاساتها عىل تحسني األداء املهني لديهم، 

 .22-0: 2س. 

 . جدة: دار الرشوق للنرش والتوزيع.0سيكولوجية اإلدارة، ط (. 0330جمجوم، هشام محمد )

. دار ومكتبة السلوك التنظيمي: سلوك األفراد والجامعات يف منظامت األعامل(. 6112حريم، حسني، )

 الحامد: عامن.

الفاعلية الذاتية ملعلمي محافظة الزرقاء ومعلامتها وعالقتها (، 6100لخاليلة، هدى، وأبو تينة، عبدهللا )ا

 ،622-666(: 0) 21، دراسات : العلوم الرتبويةباملامرسات القيادية ملديريهم، 

  

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=108926
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=108926
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=26856
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=26856
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أثر أسلوب القيادة املتسامية عىل أداء املعلمني وتحقيق الرضا الوظيفي لهم (. 6102عبدهللا )أبو ردن، نوال 

. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الزعيم األزهري، يف مديرية تربية عامن الخامسة

 الخرطوم.

 عربي للنشر والتوزيع. مكتبة المجتمع ال. عامن: 0، طاملدير املدريس الناجح(. 6112ربيع، هادي )

تنمية املهارات القيادية للعاملني وعالقتها باالداء الوظيفي يف مجلس الشورى (، "6100الصامل، نارص، )

"، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودي

 السعودية.

يادات االدارية يف املناصب العليا مقارنة بالكفاءات االخرى مدى توافر الق(. 6112صوفان، احمد ابراهيم )

 رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعةاالردنية، عامن، االردن.يف االردن، 

. دار يافا للنرش والتوزيع، 0ط – للقيادة واملبادئ –علم املكتبات ومراكز املعلومات (. 6102الطراونه، هاين )

 عامن، األرردن.

(. عاّمن: دار وائل للطباعة 6. )طاإلدارة التعليمية: مفاهيم وأفاق(. 0333عبد الرحمن، )الطويل، هاين 

 والنرش.

اإلدارة الرتبوية والسلوك التنظيمي: سلوك األفراد والجامعات يف (. 6110الطويل، هاين عبد الرحمن ، )

 (. عاّمن: دار وائل للطباعة والنرش.0. )طالنظم

 ، القاهرة: الدار الجامعية.(. السلوك االنساين يف املنظامت6111مد )عبد الباقي، صالح الدين مح

، عامن: دار 0طإدارة املؤسسات العامة وأسس تطبيق الوظائف اإلدارية عليها، (. 6113عبوي، زيد منري )

 الرشوق.
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لعربية ، معهد اإلدارة العامة، الرياض: اململكة اإدارة السلوك التنظيمي( 0332العدييل، نارص محمد )

 السعودية.

درجة مامرسة السلوك القيادي ملديري الرتبية والتعليم يف االردن (. 6112العظامات، خلف دهر محمد )

وراه غري اطروحة دكت وعالقتها بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لرؤساء االقسام التابعني لهم،

 .منشورة، جامعة عامن العربية للدراسات العليا، عامن، االردن

. عامن: املؤسسة الحديثة للنرش القيادة الرتبوية: مدخل اسرتاتيجي(. 6101عيل، محسن وغايل، حيدر )

 والتوزيع.

 –"تأثري القيادة االدارية عىل اداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية: )دراسة حالة (، 6102عامر، كريد، )

ري غري منشورة، جامعة اكيل محند "، رسالة ماجستمؤسسة سولنغاز، مديرية التوزيع باألغواط(

 اولحاج، الجمهورية الجزائرية.

 (، عامن: دار وائل. 2، )طالسلوك التنظيمي يف منظامت األعامل(، 6101العميان، محمود سلامن )

االمناط القيادية ملديري املدارس الثانوية وعالقتها بدافعية املعلمني ( 6112عيارصة، عيل احمد عبدالرحمن )

، اطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة هم كمعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم يف االردننحو مهنت

 عامن العربية، للدراسات العليا، عامن، االردن.

عالقة النمط القيادي ملعلمي املرحلة الثانوية حسب نظرية "هرييس" و"بالترشد" (. 6111عيد، فاتن سليم )

تري غري . رسالة ماجسة الثانوية ملديرية تربية عاّمن األوىلمبستوى الرضا الوظيفي ملعلمي املرحل

 منشورة، الجامعة األردنية، عاّمن، األردن.

"اثر النمط القيادي عىل االبداع االداري للرشكات الصناعية املساهمة العامة (، 0332الفياض، محمود )

 .ردن" ، رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة االردنية، عامن، االاالردنية

(،  اتجاهات شاغيل الوظائف القيادية يف الوزارات واإلدارات الحكومية يف 6112القريويت، محمد قاسم )

 .212-623(، 6، )22، مجلة اإلدارة العامةدولة الكويت نحو تفويض السلطة، 
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 دن.، عامن االر 2، طاإلدارة، النظريات والعمليات والوظائف(. مبادئ 6111القريويت، محمد قاسم )

 . عامن: دار الثقافة للنرش والتوزيع.2ط  القيادة اإلدارية،(. 6113كنعان، نواف، )

 ، أكادميية اإلدارة والسياسة: غزة، فلسطني.القيادة(: 6100املدهون، محمد، والعجرمي، محمود  )

(. 2)ط .ظيمالسلوك التنظيمي: مفاهيم وأسس سلوك األفراد والجامعة يف التن(. 6112املغريب، كامل محمد )

 عاّمن: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

، ترجمة تيب توب لخدمات العريب نحو النجاح، كيف تقيم اداء موظفيك(، 6110) هافارد، بوب ت

 والرتجمة، القاهرة: دار الفاروق للنرش والتوزيع.

 ور االداء والتنمية، القاهرة: مركز تطيمهارات قيادة اآلخرين(. 6112هالل، محمد عبدالغني حسن، )

 ، القاهرة: مكتبة عني شمس.اإلدارة، االصول واألسس العلمية(. 6112الهواري، سيد )

(. ادراك العاملني لنظام تقويم االداء وعالقته ببعض العوامل الشخصية 6111يوسف، درويش عبدالرحمن )

، ة العامةاإلدار ت العربية، والتنظيمية دراسة ميدانية عىل عينة عشوائية من املنظامت بدولة االمارا

 .2، عدد 21مجلد 

 ، عامن: دار مجدالوي للنرش والتوزيع.0، طاإلدارة املعارصة: األصول والتطبيقات(. 6112املوسوي، سنان )

، تعريب محمد محمود اإلدارة والقيادة العالقات التفاعل االيجايب(. 6110ويتون دافيد وكامريون تيم )

 كز الخربات املهنية لإلدارة مبيك.عبدالعليم، القاهرة: مر 
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 املالحق

 (0امللحق رقم )

 الستبانة بصورتها األوليةا

 الدكتورة    ..................................................... املحرتم )ة( /الدكتور

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:

 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية               

يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني" الستكامل متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف اإلدارة 

 الرتبوية.

ونظراً ملا عرف فيكم من معرفة ودراية يف هذا املجال، أضع بني أيديكم االستبانة املرفقة، راجياً التفضل           

رات ألغراض الدراسة، وفيام إذا كانت الفقرات صالحة، أو بإبداء رأيكم يف فقراتها، ومدى مالءمة هذه الفق

غري صالحة، أو بحاجة لتعديل، والتعديل املقرتح، علامً بأن االستجابة عىل الفقرات ستكون بدرجة )موافق 

 يشدة، موافق، محايد، غري موافق، غري موافق بشدة(. 

 شاكراً تعاونكم وجهودكم املبذولة وجزاكم هللا خرياً 

 مالحظة:

 اسم املحكم:

 الدرجة العلمية:

 التخصص:

 مكان العمل:

 الباحثرقم الجوال:

 محمد جواد عبدهللا
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 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية:

 ذكر  الجنس: -0 أنثى 

 عدد سنوات الخربة : -6

   سنوات 2أقل من   سنوات 01إىل أقل من  2من 

   سنة  02إىل أقل من  01من  02 ة فأكرث سن 

 املؤهل العلمي:  -2

  بكالوريوس فأقل   دراسات عليا 

 

 القسم الثاين: فقرات االستبانة

 أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها عليك وفق درجات املقياس إىل يسار الصفحة.)√( يرجى وضع إشارة       

 درجة مامرسة القيادة املتسامية

 

 الرقم

 

 الفقرة

بحاجة  حية الفقرةصال  االنتامء للمجال

إىل 

 تعديل

التعديل 

 املقرتح
منت

 مية

غري 

 منتمية

غري  صالحة

 صالحة

 القيم واالتجاهات

يكسبني املدير قيام تسهم يف تطوير  0

 أدايئ.

      

يسمح املدير للمعلمني مبناقشة وإبداء  6

 الرأي ليحسن بيئة العمل.
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يسعى املدير إلكساب املعلمني  2

 تيازات املختلفة.االم

      

يفوض املدير املعلمني بعض الصالحيات  2

 بأتخاذ القرارات.

      

يكسبني املدير اتجاهات ايجابية نحو  2

 العمل.

      

يستخدم املدير صالحياته عىل املعلمني  2

 بأسلوب دميقراطي ليتفاعل معهم.

      

يشجع املدير اإلبداع واالبتكار لدى  2

  املدارس.املعلمني يف

      

يهتم املدير بتحسني مركز املعلمني يف  1

 املدارس.

      

يعمل املدير عىل تشجيع املعلمني عىل  3

 التواصل فيام بينهم.

      

يعطي املدير الحرية للمعلمني ملناقشة  01

 املشاكل التي يواجهونها يف العمل.

      

 السلوك

ادلة تبيعمل املدير عىل تعزيز الثقة امل 00

 بينه وبني املعلمني.

      

يقدم املدير مكافآت معنوية للمعلمني يف  06

 املدارس.

      

يسعى املدير لتحقيق التفاعل االجتامعي  02

 داخل املدرسة.
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يعمل املدير عىل سيادة روح التعاون  02

 واملودة بني املعلمني.

      

درسة مليتفهم املدير حاجات املعلمني يف ا 02

 ومشاكلهم.

      

يتصف املدير بالقدرة عىل تنظيم العمل  02

 يف املدرسة.

      

يشارك املدير املعلمني يف تخطيط العمل  02

 يف املدرسة.

      

يتبنى املدير سلوكاً ايجابياً يف العمل يف  01

 املدرسة.

      

يتابع املدير مشكالت املعلمني داخل  03

 املدرسة وخارجها.

      

يقدم املدير قرارات تتسم باملنطقية  61

 والعقالنية يف املدرسة.

      

 الروحانية )السمو األخالقي(

يعمل املدير عىل توجيه املعلمني نحو  60

العمل من خالل الرتكيز عىل جانب 

 األخالق واملثل.

      

يرتك املدير الحرية الكاملة للمرؤوسني  66

 إليهم.القيام باملهام املسندة 

      

يشجع املدير املعلمني بإبداء رأيهم  62

 برصاحة مبا يتعلق مبشكالت العمل
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يقوم املدير بتحديد األنشطة والفعاليات  62

 بشكل جامعي.

      

يقوم املدير غالباً باستشارة املرؤوسني  62

ويخريهم يف اختيار رفاق العمل عند 

 توزيع املهام

      

دير بتحديد أهداف العمل يقوم امل 62

للمعلمني يف املدرسة وفق أسس 

 دميقراطية.

      

يساعد املدير املعلمني باتخاذ القرارات  62

 التي تخص مشاكل العمل اليومية 

      

       يتبنى املدير السلوك األخالقي يف العمل. 61

ميارس املدير عملية اتخاذ القرار بحرية  63

 رسني.مع املعلمني يف املد

      

مييل املدير إىل اتخاذ القرار بعيدا عن  21

 ردود فعل املعلمني يف املدرسة.

      

يراعي املدير مشاعر املعلمني عند اتخاذ  20

 القرارات االدارية.

      

يتعاطف املدير مع املعلمني عند  26

 مساءلتهم إدارياً.
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 (6امللحق رقم )

 قامئة بأسامء املحكمني

 الرقم اسم املحكم التخصص ان العملمك

  -0 أ.د تيسري الخوالدة أصول تربية  جامعة آل البيت

  -6 أ.د. هاين الطويل إدارة تربوية الجامعة األردنية

  -2 أ.د. أمنار الكيالين إدارة تربوية الجامعة األردنية

  -2 أ.د. عاطف بن طريف إدارة تربوية الجامعة األردنية

  -2 أ.د. محمد بني خالد تربويعلم نفس  جامعة آل البيت

  -2 أ.د. إياد حامدنة قياس وتقويم جامعة آل البيت

  -2 د. احمد مقدادي مناهج وأساليب تدريس  الجامعة األردنية

  -1 د.ة. ميسون الزعبي إدارة تربوية جامعة آل البيت

  -3 محمد الكساسبة لغة عربية  مديرية قصبة عامن
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 (2امللحق رقم )

 نهائيةاالستبانة بصورتها ال

 استبانة الدراسة

 املعلمة    ..................................................... املحرتم )ة( /املعلم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:

" درجة مامرسة القيادة املتسامية لدى مديري املدارس الثانوية  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان               

الستكامل متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف اإلدارة دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني" يف 

 الرتبوية.

أرجو اإلجابة عىل فقرات االستبانه بحسب ما ترونه مناسبا علامً بأن البيانات التي سيتم الحصول 

ق بشدة، ستكون بدرجة )مواف عليها ستعامل برسية وإلغراض البحث العلمي،  وبأن االستجابة عىل الفقرات

 موافق، محايد، غري موافق، غري موافق بشدة(

 شاكراً تعاونكم وجهودكم املبذولة وجزاكم هللا خرياً 

 الباحث

 محمد جواد عبدهللا
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 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية: 

 ذكر  الجنس: -0 أنثى 

 عدد سنوات الخربة : -6

   سنوات 2أقل من   سنوات 01إىل أقل من  2من 

   سنة  02إىل أقل من  01من  02  سنة فأكرث 

 املؤهل العلمي:  -2

   دبلوم عايل   بكالوريوس 

   ماجستري   دكتوراه 

 

 القسم الثاين: فقرات االستبانة

أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها عليك وفق درجات املقياس إىل يسار )√( يرجى وضع إشارة 

 الصفحة.

 درجة مامرسة القيادة املتسامية

 الفقرة الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غري 

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 القيم واالتجاهات

0 
يسهم مدير املدرسة بإكساب املعلمني قيام 

 تسهم يف تطوير أدائهم الوظيفي.

     

6 
يسمح مدير املدرسة للمعلمني إبداء الرأي 

 .فيام يخص  بيئة العمل
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2 
يسعى مدير املدرسة إلكساب املعلمني 

 االمتيازات املختلفة.

     

2 
يفوض مدير املدرسة املعلمني بعض 

 الصالحيات بأتخاذ القرارات الفورية.

     

2 
يسهم مدير املدرسة بإكساب املعلمني 

 اتجاهات ايجابية نحو العمل املدريس.

     

2 

تعامل  اليستخدم مدير املدرسة صالحياته يف

مع املعلمني بأسلوب دميقراطي ليتفاعل 

 معهم.

     

2 
يشجع مدير املدرسة اإلبداع واالبتكار لدى 

 املعلمني يف املدارس.

     

1 
يهتم مدير املدرسة بتحسني مركز املعلمني 

 يف املدارس ورفعهم للدور القيادي.

     

3 

يعمل مدير املدرسة عىل تشجيع املعلمني 

ل فيام بينهم يف العمل بفعالية عىل التواص

 وبكفاءة.

     

01 

يعطي مدير املدرسة الحرية للمعلمني 

ملناقشة املشاكل التي يواجهونها أثناء أدائهم 

 لعملهم.

 

     

 السلوك

00 

عىل تعزيز الثقة  املدرسة يعمل مدير

املتبادلة بينه وبني املعلمني عىل أساس 

 مستمر.

     

  



75

06 
رسة مكافآت معنوية يقدم مدير املد

 للمعلمني يف املدرسة عىل األداء املتميز.

     

02 

يسعى مدير املدرسة لتحقيق التفاعل 

االجتامعي داخل املدرسة بني املعلمني 

 والطلبة.

     

02 
يعمل مدير املدرسة عىل نرش سيادة روح 

 التعاون واملودة بني املعلمني.

     

02 
علمني يف يتفهم مدير املدرسة حاجات امل

 املدرسة ومشاكلهم ويعمل ما أمكن لحلها.

     

02 
يتصف مدير املدرسة بالقدرة عىل تنظيم سري 

 العمل يف املدرسة.

     

02 

يشارك مدير املدرسة املعلمني يف التخطيط 

 والتنفيذ للعمل يف املدرسة.

 

     

01 
يتبنى مدير املدرسة سلوكاً ايجابياً  وبنائيا ًيف 

 املدرسة. العمل يف

     

03 

يتابع مدير املدرسة مشكالت املعلمني داخل 

املدرسة وخارجها ويقدم ما امكن من 

 املساعدة.

     

61 

يتخذ مدير املدرسة القرارات التي تتسم 

 باملنطقية والعقالنية يف املدرسة.
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 الروحانية )السمو األخالقي(

60 

نحو  نييعمل مدير املدرسة عىل توجيه املعلم

العمل من خالل الرتكيز عىل جانب األخالق 

 واملثل.

     

66 
يرتك مدير املدرسة الحرية للمعلمني للقيام 

 باملهام املسندة إليهم.

     

62 
يشجع مدير املدرسة املعلمني عىل إبداء 

 رأيهم برصاحة مبا يتعلق مبشكالت العمل

     

62 
يقوم مدير املدرسة بتحديد األنشطة 

 عاليات بشكل جامعي.والف

     

62 
يقوم مدير املدرسة باستشارة املعلمني ويتيح 

 لهم اختيار رفاق العمل عند توزيع املهام

     

62 

يقوم مدير املدرسة بتحديد أهداف العمل 

للمعلمني يف املدرسة وفق أسس دميقراطية 

 مدروسة جيداً.

     

62 
يتبنى مدير املدرسة السلوك األخالقي يف 

 عمل.ال

     

61 
ميارس مدير املدرسة عملية اتخاذ القرار 

 بحرية مع املعلمني يف املدرسني.

     

63 
يراعي مدير املدرسة مشاعر املعلمني عند 

 اتخاذ القرارات االدارية التي تخصهم.

     

21 
يتعاطف مدير املدرسة مع املعلمني عند 

 مساءلتهم إدارياً لتحقيق املصلحة العامة.
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 (2ملحق رقم )

 كتاب تسهيل مهمة الباحث
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