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 اإلىداء

 ...مف بيف أنامؿ عزؼ مباح
 تراتيؿ العمـ واالبداع  واوتار

 تنساب كمماتي كمحف ندى ينساب عمى خد الياسميف بحروؼ  تعبؽ  بالعمـ  والتميز واإلبداع 
 ...إلى  مف قاؿ فييـ رب العزة:

 ))وقؿ رب ارحميما كما ربياني صغيرا((
 والدي الغالي رحمو  اهلل واسكنو  فسيح جناتو  

 ود ودي ونجاحي تعانؽ  فييا  روحي روحو.......زؼ  إليو  لحظة  وقوفي  ىاتو بينكـ عنقأ
 امي الغالية.. ممحمة الحب وفرحة العمر  ومثاؿ التفاني  والعطاء  اىديكما نجاحي وباقة  ورد وود وحب 

 .......إلى  رمز اإلخالص  ومثاؿ الكبرياء  والتضحية 
واحياء األمؿ بروحي  تجاه  رسالتي   إلى  مف كاف  مثاال لمسند القوي  والعطاء العامر  بكؿ معاني التشجيع

 رفيؽ الكفاح زوجي  العزيز  ىذه..
 إلى  مف أتوؽ لرؤية  مستقبميـ  المشرؽ بإذف  اهلل تعالى

 كسمفونية  أمؿ تعزؼ عمى طريؽ نجاحي   افقد  كانو 
 ابنائي وفمذة كبدي  

.... نبض  الّروح وسرياف الدـ إلى  مف عمموني أف  الحياة بدوف ترابط  وحب  وتعاوف  ال تساوي  شيئا  .
 في الجسد  إخوتي األعزاء سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاني.
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 تـ األساتذة والمشرفيف عمى رسالتي  ىذه...طوبى  لكـ أينما  كنتـ  وسكن

 إلى  جموع األىؿ واألصدقاء....ومف تمقيت  منيـ  النصح واإلرشاد  .....أىدي  خالصة جيدي  العممي 
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 انشكر وانتقذير



 المرسميف والصديقيفو  خاتـ األنبياءبسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عمى 

ليو أنيب  صدؽ اهلل العظيـ (())وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت وا 

 

محمود ابو سمرة عمى  ، مشرفي عمى الرسالة األستاذ الدكتوراتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير إلى الدكتور الفاضؿ

ثر في انجاز كاف لمالحظاتو عظيـ األو ثرت الرسالة، أالتي  ومالحظاتو وتوجيياتو جيوده العظيمة، ونصائحو

 الفاضؿ. ي ذخرا لطمبة العمـ أستاذاهلل الرسالة بالشكؿ العممي الصحيح، أدامؾ  
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 انمهخص

تربية المدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف التربوييف في مديريات لى االدراسة التعرؼ  ىذه ىدفت

المنيج  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة، ف وجية نظر المعمميفمحافظة الخميؿ موالتعميـ في 

وقد تـ التحقؽ مف صدقيا وثباتيا بالطرؽ  البيانات الالزمة،أداة لجمع  ةوتـ استخداـ االستبان ،الوصفي

لتعميـ التربية واتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف في مدارس مديريات و  .التربوية واالحصائية المناسبة

، في حيف جاءت عينة الدراسة كعينة عشوائية ( معممًا ومعممة9783والبالغ عددىـ ) ،محافظة الخميؿفي 

 ( معممًا ومعممة.541، وبمغ عدد أفرادىا )طبقية

 والتعميـ في تربيةالتوافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف التربوييف في مديريات  درجة أفأظيرت النتائج 

وانحراؼ  (،3.27حسابي مقداره )وبمتوسط  ،متوسطة تجاءالخميؿ مف وجية نظر المعمميف محافظة 

 ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المعمميف وجود فروؽكما أظيرت النتائج عدـ  (.0.69معياري مقداره) 

 ،والمؤىؿ العممي نوع االجتماعي،ال يلمتغير  تعزىمدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف التربوييف ل

مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف التربوييف ل في حيف أظيرت النتائج فروقًا ذات داللة احصائية

 .المديريةو  المدرسةمستوى و  التخصصو  سنوات الخبرة ات:تعزى لمتغير 

 لدى المشرفيف التربوييف. اليادفة الى رفع مستوى القيادة الرياديةالتوصيات  مجموعة مف وخمصت الدراسة إلى

 الكممات المفتاحية: القيادة الريادية، المشرفين التربويين، مديريات التربية والتعميم، محافظة الخميل
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Availability of the leadership Traits of the Educational Supervisors in the 

Directorates of Education in the Hebron Governorate from the Teachers’ 

Point of View 

  

Abstract 

This study aimed to identify the availability of the leadership traits of the 

educational supervisors in the directorates of education in the Hebron governorate 

from the teachers' point of view. The study population consisted of all teachers in 

the schools of the directorates of education in Hebron governorate, who numbered 

(9783) male and female teachers, while the study sample came as a stratified 

random sample, and the number of its members was (541) teachers. 

The results showed that the degree of availability of leadership traits among 

educational supervisors in the directorates of education in the Hebron governorate 

from the teachers' point of view was medium, with a mean of (3.27), and a standard 

deviation of (0.69). The results also showed that there were no statistically 

significant differences between teachers’ estimates of the availability of pioneering 

leadership traits among educational supervisors due to the variables of gender and 

educational qualification, while the results showed statistically significant 

differences in the extent of the availability of pioneering leadership traits among 

educational supervisors due to the variables: years of experience and specialization 

school and district level. 

The study concluded with a set of recommendations aimed at raising the level of 

pioneering leadership among educational supervisors 

 

Keywords: entrepreneurial leadership, educational supervisors, education directorates, 

Hebron governorate 
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 الفصل االول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة:

يع جوانبيا، فالمتابع ليا يجد أنيا قد مرت بتطورات كبيرة في جم ميمة،تمر مسيرة التربية التعميـ بمنعطفات 

مفردة مف كؿ  تسواًء فيما يخص المنيج أو المعمـ أو اإلدارة المدرسية أو اإلشراؼ التربوي، لذا فقد أصبح

لما  ،واسع مف األىمية اإلشراؼ التربوي عمى قدر ويعد .لجميع جوانب العممية التعميمية ةشامم ىذه المفردات

لما لو مف أثر كبير في تحسيف العممية التربوية، حيث و  ،التعميمية المسيرةور أساس في خدمة يشكؿ مف مح

 ى أدائيـ،إلى مف يوجييـ ويشرؼ عم ،كغيره مف مجاالت الحياة ،يحتاج العامموف في مجاؿ التربية والتعميـ

 (.2011)عطا اهلل،  في الميداف التربويكؿ ما ىو جديد  وتواكب ،نحو األفضؿ داءاتيـحتى تتطور أ

أصػبحت المعيار الذي يحدد نجاح أي مؤسسة، ولقد و ضوعات إثارة فػي عمػـ اإلدارة، القيادة مف أىـ المو و 

مبيػا النابض، وىي مفتاح ذىب كثير مف عمماء اإلدارة إلى القوؿ: بأف القيادة ىي جػوىر العمميػة اإلداريػة وق

فتجعؿ اإلدارة  ،ممية اإلدارية، وأف أىميتيا ودورىا نابع مف كونيا تقـو بدور أسػاس يػؤثر فػي عناصر العاإلدارة

 (.2010أكثر ديناميكية وفاعمية، وتعمؿ كػأداة محركػة لتحقيػؽ أىدافيا )العربيد، 

ُتعد مف أىـ مكونات المنظومة و  ،التعميمية اتالقيادة التربوية تمثػؿ عاماًل ميمًا في نجاح أو فشؿ اإلدار و 

القيادة  وتيتـ، ة دوافعيـ اإليجابيةبيف العامميف وتنمي الكبير في تشجيع التفاعؿ اإليجابي االتعميمية لدورى
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وأصبحت في القرف الحادي والعشريف تستيدؼ الوصوؿ إلى معايير تقاس بيا فعالية  ،التربوية بالمبادئ والقيـ

 (.2010اإلدارة بطريقة عممية وموضوعية )القيسي، 

سعي إلييا مختمؼ المجتمعات، تفي التنمية التي  ىوالريادة ظاىرة جديرة باالىتماـ والرعاية؛ ألىميتيا العظم

الموارد المتاحة  وتستثمرروح االبتكار واإلبداع،  وتمتمؾفي تبنييا،  وتبادرالفرص،  تدرؾلمخروج بأجياؿ 

المنظمات الريادية تحتاج إلى أشخاص فبطريقة منظمة مف أجؿ الخروج بمشاريع ناجحة تحقؽ ليـ أىدافيـ، 

 القيادات مقارنة مع والمخاطرة واإلبداع، والمبادأةاألسبقية بسمات  يمتازوف مختمؼ،كؿ تقود ىذه المنظمات بش

 (.2011)محمد،  األخرى

 ،شكاًل مف اشكاؿ القيادة المنجزة في السياؽ الريادي  عمى أنيامقيادة الريادية لالباحثيف  فقد أشار العديد مف

وتشجيع األفكار  ،ار الفرص مف خالؿ االنتفاع مف المواردواستكشاؼ واستثم ،قيادة قائمة عمى الرؤية الريادية

واالبتكار داخؿ المنظمة او المجموعة او لدى الفرد، والقيادة الريادية نوع خاص مف القيادات العصرية  ةالجديد

ر تيجية الواضحة نحو المستقبؿ وتحميؿ البيئة الخارجية، وايضا القدرة عمى االبتكااالتي تتضمف الرؤية االستر 

قبؿ )جالب وجريمخ، تواالبداع وتحمؿ المسؤولية واخذ المخاطر التي مف الممكف اف تواجييا في المس

2018.) 

والمشرؼ التربوي عنصر أساس في المنظومة التعميمية، يحتاج الى ميارات وسمات تؤىمو لمقياـ بدوره عمى 

رات والسمات، باإلضافة الى الخبرات أفضؿ وجو في مجاؿ متابعة العممية التعميمية وتحسينيا، وىذه الميا

المكتسبة، ترتقي بأداء المشرؼ التربوي مف الدور اإلداري البحت الى الدور القيادي المؤثر. والقيادة ليست 

 شكاًل ونمطًا واحدًا، بؿ متجددة ومتطورة في مفاىيميا ونظرياتيا ومدارسيا، ومنيا القيادة الريادية.
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التربوي مف جية، وأىمية القيادة مف جية أخرى، وضرورة أف تكوف مف نوع  وعميو، وفي ظؿ أىمية االشراؼ

خاص في الميداف التربوي بشكؿ عاـ، وفي مجاؿ االشراؼ التربوي بشكؿ خاص، جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ 

 القيادة الريادية. واالشراؼ التربوي، أال وىجميع مجاالت الى نوع خاص مف أنواع القيادة في 

 :وأسئمتيا اسةمشكمة الدر 

 ،يتوقؼ الدور الريادي عمى وجود قيادة مؤثرة تستطيع أف ُتدير ىذا الحراؾ اإلبداعي والمعرفي نحو التطور

وقد ظير مفيوـ القيادة الريادية كحاجة ممحة لمتكيؼ مع متطمبات التعميـ في القرف الحادي والعشريف. 

 لتكوف قادرةرة عمى التحفيز واالبتكار واستثمار الفرص، قيادات ريادية قاد التربوية ال بد أف تكوففالقيادات 

. ولممشرؼ التربوي دور بارز وريادي في الميداف التربوي، فيو الذي يوجو دفة العممية التعميمية مى التغييرع

فعمى عاتقو تقع مسؤولية تربوية وتعميمية كبيرة، فيو الموجو التعممية برمتيا نحو الجودة مف خالؿ المعمـ، 

 ، وال بد أف يكوف دوره قيادي ريادي بامتياز. لمشرؼ والقائد لممعمميفوا

مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف التربوييف في  لمتعرؼ الىجاءت ىذه الدراسة ليذا كمو  

 . وتحددت أسئمة الدراسة بالسؤاليفمحافظة الخميؿ مف وجية نظر المعمميف والتعميـ في تربيةالمديريات 

 التالييف:

والتعميم  تربيةالمدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفين التربويين في مديريات ما   السؤال األول:

 ؟محافظة الخميل من وجية نظر المعممين في
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 المشررفين لردى الرياديرة القيرادة سرمات تروافر مردىختمف تقديرات أفرراد عينرة الدراسرة لىل ت السؤال الثاني:

، سنوات الخبرة، نوع االجتماعي)ال ات:لمتغير  تبعاً  الخميل في محافظة التربية والتعميم مديريات في نالتربويي

 ؟المدرسة، المديرية(مستوى المؤىل العممي، التخصص، 

 فرضيات الدراسة:

 انبثقت الفرضيات الصفرية التالية عف سؤاؿ الدراسة الثاني:

أفراد عينة بيف تقديرات ( α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إالفرضية األولى: 

 محافظة والتعميـ في تربيةال مديريات في التربوييف المشرفيف لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىالدراسة ل

 النوع االجتماعي.تعزى لمتغير  الخميؿ

أفراد بيف تقديرات ( α≤ 0.05لداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ا: لثانيةالفرضية ا.

 والتعميـ في تربيةال مديريات في التربوييف المشرفيف لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىعينة الدراسة ل

 .سنوات الخبرة تعزى لمتغير الخميؿ محافظة

أفراد عينة قديرات بيف ت( α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الثالثةالفرضية 

 محافظة والتعميـ في تربيةال مديريات في التربوييف المشرفيف لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىالدراسة ل

 .المؤىؿ العممي تعزى لمتغير الخميؿ
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أفراد عينة بيف تقديرات ( α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الرابعةالفرضية 

 محافظة والتعميـ في تربيةال مديريات في التربوييف المشرفيف لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىراسة لالد

 .التخصص تعزى لمتغير الخميؿ

أفراد بيف تقديرات ( α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الخامسةالفرضية 

 والتعميـ في تربيةال مديريات في التربوييف المشرفيف لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىعينة الدراسة ل

 مستوى المدرسة. تعزى لمتغير الخميؿ محافظة

أفراد بيف تقديرات ( α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الفرضية السادسة

 والتعميـ في تربيةال مديريات في التربوييف فالمشرفي لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىعينة الدراسة ل

 المديرية. تعزى لمتغير الخميؿ محافظة

 أىداف الدراسة:

 ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية: سعت

لى مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف التربوييف في مديريات تربية محافظة االتعرؼ  .1

 .الخميؿ مف وجية نظر المعمميف

مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف لالمعمميف  بيف تقديراتلى االختالؼ التعرؼ ا .2

)الجنس، سنوات الخبرة،  متغيرات الدراسة:  التربوييف في مديريات تربية محافظة الخميؿ باختالؼ

 (؟المديريةالمؤىؿ العممي، التخصص، 
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 أىمية الدراسة:

 األىمية النظرية:

في تطوير العمؿ  بشكؿ خاص،الريادة و  القيادة بشكؿ عاـ، الدراسة مف خالؿ أىميةتظير أىمية ىذه 

لكوف المشرفيف التربوييف يمثموف الدور القيادي في العمؿ التعميمي مف خالؿ اشراؼ كؿ  ، اضافةالتربوي

مينية ف في رفع مستوى الميارات الو فرد عمى مجموعة مف المعمميف، ومف خالؿ الدور الذي يمعبو المشرف

 .بكاممو لممعمميف مما يؤدي إلى الرقي في النظاـ التربوي

 األىمية العممية:

ومف الناحية التطبيقية يمكف االستفادة مف خالؿ نتائج ىذه الدراسة في وضع الخطط الريادية مف اجؿ 

 رفع مستوى القيادة الريادية لدى المشرفيف مف اجؿ الوصوؿ إلى معمـ قيادي وريادي.

 دراسة:مصطمحات ال

: ىي الفف الذي نستطيع بواسطتو التأثير عمى توجيو اآلخريف إلى ىدؼ معيف بطريقة تحصؿ بيا عمى القيادة

مما يجعميـ يقبموف  ،تنسيؽ جيود األفراد وتنظيـ عالقاتيـ مف خالؿثقتيـ واحتراميـ وطاعتيـ وتعاونيـ، 

 (.72، ص2013 ، أبو العالتوجييات القائد بما يكفؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة )

القدرة عمى التأثير في اآلخريف إلدارة الموارد بشكؿ استراتيجي مف أجؿ تأكيد سموكيات  ىي القيادة الريادية:

  (.362، ص2017)جماؿ وطاىر، كؿ مف البحث عف الفرص والميزة والقيمة لالستفادة مف الفرص الجديدة 
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سموؾ الذي ينتيجو المشرفيف التربوييف مف أجؿ لمتأثير في وتعرؼ الباحثة القيادة الريادية إجرائيًا بأنيا ال

سموكيات المعمميف واتجاىاتيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية بطريقة يتـ فييا توفير روح المبادأة المخاطرة 

 واالستباقية واالبداع والرؤية الواضحة في تقديـ الحموؿ لممشكالت وقد تـ إعداد مقياس لقياس ذلؾ خصيصًا.

ىو قائد تربوي يسعى بالتعاوف مع جميع مف ليـ عالقة بالعممية التعميمية إلى تحسيف ىذه لمشرف التربوي: ا

 (.9، ص2009)مرتجى،  ، مف خالؿ عالقتو مع المعمـالعممية وتطويرىا

وائح الجية المخولة بتنفيذ الخطط والبرامج، وفقًا لسياسات مرسومة، ومشفوعة بالم: مديريات التربية والتعميم

وتضـ  والتعميمات الصادرة مف وزارة التربية والتعميـ عبر إدارة التعميـ بما يتمشى مع التوجييات العامة لمدولة

أربع مديريات في محافظة الخميؿ وىي مديرية تربية وتعميـ الخميؿ، مديرية تربية وتعميـ جنوب الخميؿ، مديرية 

 ـ يطا.تربية وتعميـ شماؿ الخميؿ، مديرية تربية وتعمي

وتحدىا  ،²كـ 997وتبمغ مساحتيا  ،: ىي محافظة فمسطينية واقعة في جنوب الضفة الغربيةمحافظة الخميل

وىي أكبر  ،يحدىا الخط األخضر والبحر الميت مف الجيات األخرىو  ،مف الشماؿ محافظة بيت لحـ

لضفة الغربية وتعدادىا % مف أراضي ا16حيث تبمغ مساحتيا  ،محافظات الضفة مف ناحية المساحة والسكاف

وكذلؾ قبر  ،خذت الخميؿ تسميتياأومنو  ،نبياء إبراىيـ خميؿ اهلل. وفييا قبور األ2016نسمة سنة  729,193

 ،وأخذت المكانة الدينية بعد القدس لدى الديانتيف اإلسالمية والييودية ،واسحؽ وأزواجيـ عمييـ السالـ ،يعقوب

مدف الخميؿ ودورا  :قرية ومدينة أبرزىا 100وتتكوف المحافظة مف  ،كـ 31وتبعد عف مدينة القدس قرابة 

)الدباغ والخالدي،  باإلضافة إلى مخيميف لالجئيف ىما الفوار والعروب ،ويطا والسموع والظاىرية وحمحوؿ

2018.) 



9 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة:

تعرض الباحثة في ىذا الجزء مف ىذا الفصؿ بعض العناويف والمفردات ذات العالقة بالقيادة بشكؿ عاـ، 

تناوؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظري باإلشراؼ التربوي، و والقيادة الريادية بشكؿ خاص، إضافة الى عالقة ذلؾ 

الذي يتمحور حوؿ القيادة الريادية فقد تـ تعريؼ القيادة وأىميتيا وأنماطيا ونظرياتيا، ومف ثـ القيادة الريادية 

وأبعادىا ومعوقات تطبيقيا، وكذلؾ تـ الحديث عف اإلشراؼ التربوي ومراحمو وأنواعو وخصائصو، وبعد ذلؾ 

 سيـ الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية.تـ تق

 اإلطار النظري

 مقدمة:

قػػػديمًا وحػػػديثًا، فػػػي جميػػػع الميػػػاديف، السياسػػػية والعسػػػكرية  مصػػػطمح القيػػػادة مػػػف المصػػػطمحات الالفتػػػة لمنظػػػر

وضػعت عمػى قػدـ المجتمعػات اال أنيػا حديثػة عنػدما  قديمػة والتعميمية واالقتصادية وغيرىػا، وبػالرغـ مػف كونيػا

بسػاط البحػث العممػي، بيػػدؼ اإلجابػة عػف العديػد مػػف األسػئمة التػي تثػار حػػوؿ مفيػـو القيػادة ومتعمقاتيػا: كيػػؼ 

يمكػػػف أف تكػػػوف قائػػػدًا ناجحػػػًا؟ مػػػا ىػػػي ميػػػارات القائػػػد؟  لمػػػاذا يػػػنجح ىػػػذا فػػػي القيػػػادة ويفشػػػؿ غيػػػره؟ وغيرىػػػا. 

تعػػػرؼ الػػػى ماىيػػػة ىػػػذه المفػػػردة ) أبػػػو سػػػمرة فوضػػػعت النظريػػػات، وأجريػػػت الدراسػػػات وال زالػػػت ولػػػف تتوقػػػؼ، لم

 (.2012والمبدي، 
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نمػػا ىػػي عمميػػة ديناميكيػػة حيػػة ،ليسػػت عمميػػة جامػػدة إذف، كدراسػػة وممارسػػة، لقيػػادةفا يمكػػف مػػف خالليػػا أف  ،وا 

تقوـ  بأدوار مختمفة وفًقا لمقتضيات الموقؼ وما يتوقع مف القائد نفسو، فمػف الطبيعػي أف يعػرؼ القائػد ارتبػاط 

وأف يمعػػب دوره عمػػى المسػػتوييف رسػػـ السياسػػة وتنفيػػذ السياسػػة، ويتوقػػع منػػو أيًضػػا أف يػػدفع  ،ائؿ بالغايػػاتالوسػػ

 & Epitropakiف يقػوـ بػدور تجديػدي )أأي  فػي العمػؿ، العمػؿ إلػى األمػاـ وأف يطػور مػف أسػاليبو وطرائقػو

Mainemelis,2016). 

عممية التأثير التي يمارسيا المدير عمى مرؤوسيو تعتمد القيادة وقوة فاعميتيا عمى عناصر جوىرية وىي: و 

اإلثابة، اإلكراه، األسس المرجعية لممرؤوسيف، الخبرة، والشخصية(، توجيو ) والوسائؿ التي يستخدميا

المرؤوسيف وتوحيد جيودىـ حيث يتوقؼ نجاح القائد عمى قدرتو في توحيد جيود العامميف وتنظيميا وتنسيقيا 

تحقيؽ اليدؼ الوظيفي لممؤسسة التي يقـو عمى إدارتيا وىو ىدؼ و ليدؼ المشترؾ، ومف ثـ توجيييا نحو ا

القدرة عمى إحداث تغيير ما أو منع حدوثو، والنفوذ مرتبط بالقدرة و مشترؾ يسعى جميع العامميف لبموغو، 

 ( 2014)بكر،  الذاتية وليس بالمسؤولية أو المركز الوظيفي الذي يشغمو الفرد

 مفيوم القيادة:

مف حيث الممارسة قديمة قدـ االنساف، وعرفتيا األمـ والشعوب، فكاف االمبراطور، وكاف فرعوف، وكاف  القيادة

القيصر وكاف الشاه، وكػاف الممػؾ والػرئيس، والسػمطاف والخميفػة، وشػيخ القبيمػة والمختػار وغيرىػا مػف المسػميات 

 ي جماعتيـ، بمعنى قادة.التي أطمقت عمى أناس ىـ في سدة الحكـ، وليـ الكممة األولى ف
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أمػػػا مػػػف حيػػػث الدراسػػػة والبحػػػث، بمعنػػػى االىتمػػػاـ الفعمػػػي بدراسػػػة ىػػػذا المصػػػطمح، فقػػػد بػػػدأ مػػػع أواسػػػط القػػػرف  

(، حيػػث بػػدأت الدراسػػات حػػوؿ القيػػادة، وحػػاوؿ البػػاحثوف فػػي ىػػذا المجػػاؿ تممػػس ىػػذا 2013العشريف)السػػعود،

 المفيوـ، ووضع التعريفات المناسبة لو:

،بأَٓوعصوهٕكيندواد1949،ْوٕأٔليوٍفواليندةوعدمفوعو(Hemphill( الػى أف )  2013 يشير السػعود)

( القيػادة عمػى أنيػا   Loab & Kindle,1999, p33عػرؼ كػؿ مػف )ٔ،فُذقةعيّبتٕخةَّشعطعتيندًعفو 

 نشاط التأثير في اآلخريف ليتعاونوا عمى تحقيؽ ىدؼ ما، اتفقوا  عمى أنو مرغوب فيو .

مجموعػػػة السػػػموكيات التػػػي يمارسػػػيا القائػػػد فػػػي الجماعػػػة والتػػػي تمثػػػؿ   ( بأنيػػػا9،ص2009عبػػػودي) ويعرفيػػػا 

وتستيدؼ حث األفراد عمػى العمػؿ معػًا مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة بػأكبر  ،محصمة تفاعمو مع أعضائيا

ر عمى األفراد بيػدؼ ممارسة التأثي (   بأنيا3، ص2013. ويعرفيا جيعاف)  قدر مف الفاعمية والكفاءة والتأثير

خمػػؽ التعػػاوف بيػػنيـ، مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ىػػػدؼ مشػػترؾ، بحيػػث يمتمػػؾ القائػػد القػػدرة عمػػى رؤيػػة اليػػدؼ الجمػػاعي 

والعالقة اإليجابية بينو وبيف مختمؼ العامميف  ةوبمورتو، وبناء الثقػة المشػتركة وتعزيزىا، مما يتطمب وجود األلف

القدرة عمى التأثير في اآلخريف مػف أجػؿ ( فيعرؼ القيادة   بأنيا 12، ص2013 . أما أبو حامد )فػي المؤسسػة

، وىػػػػذا يعنػػػػي أف القيػػػػادة عمميػػػػة تواصػػػػؿ بػػػػيف القائػػػػد ومرؤوسػػػػيو، حيػػػػث يتبػػػػادلوف  تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ المشػػػػتركة

  .ويتعاونوف عمى إنجاز المياـ الموكمة إلييـ ،المعػارؼ واالتجاىات

ادة تعني أف ىناؾ فردًا ما) القائػد( يمتمػؾ قػدرة )التػأثير( عمػى توجيػو ( فيرى أف القي73، ص2013أما السعود)

 جماعة ما) التابعيف( مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة. وعميو يحدد محور عممية القيادة ىو التأثير.

فيػػي قيػػادة فػػي الميػػداف التربػػوي، وتعنػػي التػػأثير فػػي سػػموؾ العػػامميف فػػي الميػػداف التربػػوي،  أمررا القيررادة التربويررة

( تعنػػي قػػدرة القائػػد التربػػوي عمػػى التػػأثير عمػػى سػػموؾ واتجاىػػات مرؤوسػػيو، 70، ص2007وىػػي عنػػد الحريػػري)

أف القيػػػادة  ( Nahavandi,2003ويػػػرى )وتحفيػػػزىـ وكسػػػب ثقػػػتيـ نحػػػو تحقيػػػؽ أىػػػداؼ المؤسسػػػة التربويػػػة. 
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د الجماعػػػة بعضػػػيـ الػػػذي يػػػربط أفػػػرا ،التربويػػػة ىػػػي العنصػػػر األسػػػاس والفاعػػػؿ والمػػػؤثر فػػػي المنظمػػػة التربويػػػة

( عمػى أنيػا  مقػدرة 77، ص2013في حيف يعرفيا السعود) ببعض، ويشجعيـ عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

الفػػرد) القائػػد التربػػوي( عمػػى التػػأثير فػػي سػػموؾ فػػرد أو جماعػػة، لمعمػػؿ برغبػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ىػػدؼ أو أىػػداؼ 

 محددة .

ادة التربوية يتضمف عناصر، عرفت بعناصر القيادة، وىي: ويتضح مف ىذه التعريفات أف مفيوـ القيادة أو القي

 القائد، المرؤوسيف، اليدؼ.

والقيػادة غيػػر اإلدارة، فػاإلدارة ارتبطػػت بمجموعػة مػػف الممارسػات اإلداريػػة، كالتنفيػذ والتوجيػػو والتنسػيؽ والتنظػػيـ 

جػػػة األولػػى، وقيػػاميـ بواجبػػػاتيـ والرقابػػة والتقيػػيـ، فػػي حػػػيف ارتػػبط مفيػػـو القيػػػادة بالتػػأثير فػػي المرؤوسػػيف بالدر 

) كنعػػػاف،  بقناعػػػة ورضػػػا، والتػػػأثير بػػػاإلكراه وعػػػدـ الرضػػػا ال يػػػدخؿ فػػػي مفيػػػوـ التػػػأثير المقصػػػود فػػػي القيػػػادة

( بأف التأثير المقصود في القيادة يختمؼ عف التأثير بالقوة، التي تكوف 2013(. وىذا ما يؤكده السعود)1995

ير السمطة التي تعد قوة شػرعية تمػنح لمقائػد بقػرار رسػمي، وعميػو أمكػف القػوؿ اذعانًا قسريًا، كما تختمؼ عف تأث

 ,Chance & Chance) ف كػؿ قائػد ىػو بالضػرورة اداري، ولكػف العكػس لػيس صػحيحًا. ويشػير كػؿ مػفإ

بػػأف المػػدير يقػػـو بمػػا ىػػو  (Bennis( الػػى الفػػرؽ بػػيف القائػػد والمػػدير مػػف خػػالؿ عبػػارة نقالىػػا عػػف)  2002

 :ة صحيحة، في حيف يقـو القائد بما ىو صحيحمطموب بطريق

(Administrator does things right, while leader does the right thing ( 

 أىمية القيادة:

تكمف أىمية القيادة كونيا ارتبطت بعنصر التأثير، فأية مؤسسة ترغب في الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج، 

ب تعاونًا مشتركًا بيف اإلدارة والمرؤوسيف، وحتى تستطيع اإلدارة المدرسة، الجامعة، المصنع..... وىذا يتطم
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تحقيؽ ىذا التعاوف بشكؿ دائـ، وعف قناعة ورضا، ال بد أف يتحقؽ عنصر التأثير، بمعناه الذي تمت اإلشارة 

اليو سابقًا، وىنا تكمف أىمية القيادة. ويمكف اختصار أىمية القيادة في تمؾ العبارة التي نقميا حسيف 

وىي: مثمما أف الفرد ال يستطيع أف يعمؿ دوف عقؿ، فكذلؾ  (Bennis( عمى لساف بينس)2006وحسيف)

 المجتمعات ال يمكف أف تعمؿ دوف قيادة.

 وقالت العرب قديمًا: 

 ال يصمح الناس فوضى ال سراة ليـ                                        وال سراة اذا جياليـ سادوا

يادة محورًا ميمًا في العممية اإلدارية، تعتمد عمييا المنظمات في تحقيؽ النجاح، فيي تعبر وعميو، تمثؿ الق

عف إيحاء أو تأثير في اآلخريف لجعميـ يعمموف بإلتزاـ عاٍؿ ومثابرة في انجاز وتأدية المياـ المطموبة منيـ، 

اراتيـ في تنفيذ األنشطة وتحقيؽ فالقيادة تيتـ بكيفية بناء اإللتزاـ وتحفيز اآلخريف لدفعيـ الستخداـ مي

األىداؼ، كما ترتبط القيادة بالموارد البشرية التي يتوقؼ عمى أدائيا نجاح المنظمات والمؤسسات )كنعاف، 

2014.) 

 :أنواعيا، وفي كؿ المجاالت اإلدارية التػي تشػمؿ اختالؼالقيادة ضػرورية فػي جميػع المؤسسات عمى و 

و والرقابة والتقويـ والمتابعة. ونظرًا لتنامي المؤسسات وتشعب أعماليا وتعقدىا، وتنػوع التخطػيط والتنفيػذ والتوجي

، أصبح ال بد مف واالجتماعية واالقتصاديةالعالقات الداخمية والخارجية وتشابكيا، وتأثرىا بالجوانب السياسية 

عيػة وعادلة. وقد نبعت أىمية القيادة التغيير والتطوير، المذيف ال يمكف أف يتحققا إال في ظؿ وجػود قيػادات وا

، تتـ مف خالؿ التأثير عمػى عممية حيوية، كما أنيا مف تأثيرىا المزدوج عمى الجانبيف اإلنساني والمػادي
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القيادة تتمتع بوظيفتيف ال ،ٔوحشد الموارد المختمفة لتحقيؽ أىداؼ معينة تنبع مف احتياجاتيـ ،دافعيػة األخػريف

 (.2013)جيعاف،  وممارسة التأثير باآلخريف االتجاىات غنى عنيما: تحديد

ذا كاف ىذا ضروريًا في المؤسسات بشكؿ عاـ، فيو في المؤسسات التربوية أكثر الحاحًا، فالقيادة في او 

الميداف التربوي تعني بناء االنساف، وبناء المجتمع، بناًء معرفيًا ومياراتيًا، بناًء روحيًا وجسديًا ومعرفيًا.  

قيادة التربوية اذف ىي عممية إنسانية اجتماعية تربوية، تيتـ بشخصية المعمـ والتمميذ، وترتقي بيما معًا، وال

وبتعاوف مع المجتمع المحمي واطراؼ العممية التربوية، إليجاد جيؿ واٍع ومؤمف باهلل وبالقيـ التي جاء بيا ديننا 

لبموغ األىداؼ المرجوة، كما أنيا تعمؿ عمى بناء  الحنيؼ، وىي عممية تفجير لمطاقات الكامنة في األفراد

شبكة العالقات داخؿ المدرسة لتوفير التعمـ الجيد والفعاؿ، وتساعد عمى تحديد المياـ واألىداؼ واألغراض 

والمسارات لتحقيؽ األغراض المرجوة مف خالؿ تأدية العمؿ عمى الوجو الصحيح مف خالؿ التخطيط والتعاوف 

أف الميداف التربوي بحاجة الى قيادة وليست إدارة، بؿ وترى الباحثة (. 2011ع )أبو ىداؼ، واإلشراؼ واإلبدا

 قيادة مف نوع خاص، قيادة متميزة مبدعة استباقية، ولدييا رؤية مستقبمية وشاممة.

 األنماط القيادية:

و، وىذه األساليب أو األنماط الكيفية التي يؤثر بيا القائد عمى تابعيتعني  أو أساليب القيادة األنماط القيادية

ترتبط بسمات القائد مف جية، وطبيعة التنظيـ) المؤسسة( مف جية أخرى، والموقؼ مف جية ثالثة. ويشير 

( بيذا الخصوص الى اف القيادة دالة تفاعؿ الموقؼ ومتطمباتو، واالتباع وتوقعاتيـ، والقائد 1986الطويؿ) 

ي اىتمت بدراسة أنماط سموؾ القائد، مثؿ دراسة جامعة والية وخصالو.  وىناؾ العديد مف الدراسات الت

(، ولـ تتفؽ ىذه 1939) (، ودراسة لفيف ولبيت ووايت1960(، ودراسة جامعة متشغف) 1974أوىايو) 
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الدراسات في نتائجيا حوؿ األسموب أو النمط األفضؿ الذي ينبغي استخدامو عند قياـ القائد بعممية التأثير في 

(. ولكف عند الحديث عف األنماط، فيناؾ أنماط ثالثة ىي األكثر شيوعًا في 1986الطويؿ، المرؤوسيف) 

 المجاليف اإلداري والقيادي:

 الرئيساليب التسمطية التي يتبعيػا وىو مف األس ويعني حكـ الفرد، :يالدكتاتوري أو األوتوقراط النمط القيادي

ه، والتقيد بالتعميمات حرفيػًا وسػير العمؿ، وال ييتـ بآراء تمثؿ في تركيز السمطة في يديو  مؤسستو،في قيادة 

)المخالفي، المرؤوسيف، وينصب االىتماـ في ىذا النمط عمى إنجاز العمؿ وال ييتـ بالعالقات اإلنسانية 

تباع  العالقة بينػو وبػيف وتكوف وفييا ينفرد القائد باتخاذ القرار،(. 2008 المرؤوسيف أساسيا الخوؼ وا 

اعة اتصاؿ رأسي مف االتصاؿ بيف القائد والجمٔ،والرضا الوظيفييقؿ جو الحرية و مات دوف مناقشة، التعمي

)أبو حامد،  ضده تظؿ العالقات بيف الجماعة ضعيفة حتى ال يحدث تكتؿليسعى القائد و ، أعمى إلى أسفؿ

2013.) 

ادة الى مبدأ اطالؽ الحريات يستند ىذا النمط مف القي النمط الفوضوي أو الترسمي، أو القيادة الحرة:

(، والقائد في ىذا النمط يمنح جماعتو حرية مطمقة في تخطيط العمؿ وتنفيذه، فال 2013لمعامميف) السعود، 

يشترؾ في المناقشات وال في اتخاذ القرارات، وال يقوـ بتوجيو سموؾ األفراد متى طمبوا منو ذلؾ وفي أغمب 

حكـ ميارتو الفنية دوف أف يكوف لديو ميارات قيادية )أبو ىداؼ، األحواؿ يكوف قد وصؿ مركز القيادة ب

سمبي ال أثر لوجوده، ال وجود لسياسات محددة أو إجراءات، ال وجود الحتراـ شخصية  ناالقائد ى(. و 2011

)أبو حامد، القائد إيمانًا مف الجماعة بضعؼ شخصية القائد وعػدـ مقدرتو عمى ممارسة ميامو اإلدارية

يرى آخروف أف ىذا النمط مف القيادة لو وجود في التطبيؽ العممي، وأنو يمكف أف يكوف مجديًا في (. و 2013

(، كأف يصمح في المؤسسات البحثية التي يعرؼ 1986ظؿ ظروؼ ومواقؼ معينة تقتضي تطبيقو ) الطويؿ،
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ة مباشرة أو غير فييا كؿ فريؽ طبيعة عممو، ومتى يبدأ، وماذا عميو أف يعمؿ، فيو ليس بحاجة الى قياد

وخاصة ما قالو)أبو ىداؼ، مباشرة. ولكف واقع الحاؿ، ومف خالؿ مالحظة العديد مف التعريفات ليذا النمط، 

(  بأف القيادة ىنا مغيبة ، بمعنى ال وجود لمقيادة في ىذه الحالة، وىذا يعني أف ىذا النمط ىو نمط 2011

 .اداري وليس نمطًا قيادياً 

) حكـ الشعب(، وتعني ىنا حكـ الجماعة، أي مشاركة المرؤوسيف  ابتداءً  وتعني المفظة :النمط الديموقراطي

 لمرئيس في وضع السياسات واإلجراءات، وليـ حؽ المناقشة والمشاركة واالعتراض، وىـ جزء مف المؤسسة.

ث ىذا النمطالالمركزية، كما  وقد تميؿ األمور الى ارة روح التعاوف، والقائد بالعالقات اإلنػسانية بػيف العامميف، وا 

بؿ يطمػب إسػياـ اآلخريف فيو، ويفوض بعض سمطاتو لمرؤوسيو  ،الديمقراطي ال ينفرد عادة بأي قرار

يشارؾ األفػراد فػي و الجماعة باختيار القائد أو انتخابو، (. وفي العديد مف المؤسسات تقـو 2008)المخالفي، 

)أبو حامد،  بعدالة األفراد بيفالمسؤوليات موزعة  وتكوف ويميا،وضػع األىداؼ والتخطيط وتنفيذ األنشطة وتق

2013.) 

لكؿ مف ىذه األنماط مزاياه وعيوبو، فمـ يستقر الحاؿ بيف الباحثيف في ىذا المجاؿ عمى رأي وترى الباحثة أنو 

ي العديد واحد، بأف ىذا النمط ىو األفضؿ في جميع األحواؿ والظروؼ، ليذا جاءت نظريات القيادة لمبحث ف

 مف الجوانب المتصمة بالقيادة والقائد.
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 نظريات القيادة:

، فكاف لمقيادة نظرياتيا تحاوؿ نظريات القيادة أف تقدـ تفسيرًا لطبيعة القيادة، ولمعوامؿ المتصمة بظيور القادة

قائد وأدائو، كما كاف لإلدارة مدارسيا، وحاولت ىذه النظريات تممس أفضؿ األساليب واألفكار لمرقي بدور ال

 مف خالؿ المواءمة بيف أىداؼ العامميف وطموحاتيـ، وأىداؼ المؤسسة وطموحاتيا.

أي  وال يصنعوف، القائمة عمى فكرة اف القادة يولدوف وىي ،نظرية الرجؿ العظيـ كانت أقدـ النظريات مػفو 

عمى ( درة القائد )الرجؿ العظػيـومف أىـ ما جاءت بو ىو افتراضيا بق ،يمتمكػوف سػمات قياديػة فطريػة وموروثػة

والشخص عنػدما يولػد امػا اف يمتمػؾ الػسمات  ،إحداث التغيرات في حياة الجماعة وسماتيا وخصائصيا

نما  ،كما يالحظ اف القيادة ليست صفة مطمقة يتمتػع بيػا أفػراد دوف اآلخريف،الضرورية لمقيػادة او ال يمتمكيػا وا 

وكذلؾ نوعية الجماعة  ،تي تتدخؿ فػي األمػر منيػا الظروؼ المحيطة بالجماعةىناؾ مف العوامؿ األخرى ال

 .(2010)شياب، النظرية أخفقت في تفسير ظاىرة القيادة وتوصيؼ القائد ومما يالحظ اف ىػذها، ذاتي

ومف ثـ جاءت نظرية السمات التي تشير إلى أف القائد الفعاؿ تتوفر فيو مجموعة مف الصفات الفسيولوجية 

ف القادة (، وأ2011يولد وال يصنع )أبو سمرة وأخروف،  أيضاً  والقائد بمفيوـ ىذه لنظرية ،والنفسية والذىنية

وصػفات عقميػة كالذكاء وسعة األفؽ  ،يتميزوف عادة بصفات جسمية كالطوؿ والقوة والحيوية وحسف المظير

وتبيف الحقًا أف ىذه  .(2010)شياب،  دييةوسرعة البوالقدرة عمى التنبؤ وحسف التصرؼ والطالقػة فػي الكالـ 

النظرية ال تقدـ جوابًا شافيًا حوؿ السمات الضرورية لمقيادة بالضبط، مما استدعى القياـ بدراسات أخرى حوؿ 

النظريات، فبرزت نظريات أخرى في الخمسينات تيتـ بالمنحى السموكي لمقيادة، حيث ركزت عمى بعديف 

مؤسسة: بعد العامميف )المرؤوسيف( واالىتماـ بيـ مف جية، بعد االنتاج وأىداؼ يتعمقاف بسموؾ القائد في ال
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المؤسسة مف جية أخرى. فكانت نظرية ذات البعديف، والشبكة اإلدارية، ونظرية ليكرت في القيادة، ونظرية 

 الخط المستقيـ ونظريات أخرى.

ة اقترانًا بيف القائد والموقؼ واألتباع، ووفؽ ىذه التي اعتبرت القياد ،ثـ جاءت نظرية القيادة الموقفية والظرفية

النظرية يكوف القائد مؤثرًا أو غير مؤثر حسب طريقة تعاممو مع الموقؼ وتكييؼ سموكو ليالئـ حاجات أتباعو 

، ومف رواد ىذه النظرية كؿ مف كينيث والبيئة التي يعيشوف فييا، وتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التي يقودىا

 نظرية النضج الوظيفيركزت و  .(Lunenburg& Ornstien, 2004) ىيرسي، وفيدلربالنشرد، وباوؿ 

عمى القائػد أف يقػيـ  وأشارت أف ونضجيـ، بشكؿ أساسي عمى خصائص التابعيف )إحدى النظريات الموقفية(

القائد واف يختار النمط القيادي األكثر مالءمة لتمػؾ الخػصائص إذ يسمح  ،باستمرار لمميمة تابعيو مدى نضج

لمتابعيف بحرية اتخاذ القرارات مف خالؿ تفويضيـ في حاؿ وجد أنيـ قادروف وراغبوف بالعمؿ ولدييـ ثقة عالية 

بينما يمجأ ألسموب األمػر إذا كػاف التػابعوف تنقصيـ القدرة والرغبة والثقة بالنفس ويتشارؾ القائد مع  ،بأنفسيـ

ولكف تنقصيـ الرغبة في العمؿ والثقة  ،عوف قادريف عمى العمؿالتابعيف في اتخاذ القرار في حاؿ كاف التاب

 (.2012) الغزالي،  بالنفس ويمجأ القائد لإلقناع إذا تبيف لو قدرة العامميف وغياب الرغبة والثقة بالنفس

وكميا تقع تحت مسمى  وظؿ الباب مفتوحًا، وال يزاؿ، لدراسات ونظريات ومسميات جديدة لمقيادة والقادة،

رس الحديثة في القيادة. فكانت القيادة التحويمية واالجرائية، والتشاركية، والخادمة، والقيادة بالحب، والقيادة المدا

 التوزيعية وغيرىا. حتى ظيرت مفردة  القيادة الريادية  ، والتي تعطييا الباحثة شيئًا مف التفصيؿ وااليضاح. 
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 القيادة الريادية:

ر الحكومية بضرورة تطوير الموارد البشرية لمدولة في ظؿ منظومة التعميـ اعترفت المؤسسات الحكومية وغي

الريادي لخمؽ أفراد قادريف عمى األخذ بزماـ المبادرة في األعماؿ القائمة عمى االبتكار والتغيير، والقيادة 

 (.2015الريادية عامؿ مؤثر يقود نحو تعزيز نظـ االبتكار والتميز )إبراىيـ، 

( القيادة الريادية  بأنيا نمط قيادي منظـ واٍع وىادؼ، تتوفر فيو روح 333، ص2016) يعرؼ الدوسري

المبادأة والجرأة عمى المألوؼ، واالستعداد لتحّمؿ المخاطر، وتقديـ الحموؿ المبتكرة لمصعوبات المتوقعة وغير 

( Roomi & Harrison, 2011, p2وعرفيا ) المتوقعة، ويقوـ القائد مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية .

ىي أحد أنماط القيادة الذي يتالءـ مع الطبيعة الديناميكية المعقدة لبيئة العمؿ التي تتغير بشكؿ سريع، 

 لتوصيؿ الرؤية إلشراؾ فرؽ لتحديد وتطوير واالستفادة مف الفرصة المتاحة لمفرد. 

األخيرة، وبالرغـ مف وجود الكثير مف التقارب تعددت التعاريؼ ذات العالقة بمفيوـ وطبيعة الريادة في اآلونة و 

عمى أف الريادة ىي القدرة  اتفيما بينيا مف حيث المعنى العاـ والمحتوى. وقد جاءت بعض ىذه التعريف

دارة األعماؿ ذات الصمة بيا. باإلضافة إلى شموؿ بعض التعريف عمى مفاىيـ جديدة،  اتوالرغبة في تنظيـ وا 

 (.2010والمخاطرة واالستقاللية والتنافسية )النجار والعمي، مثؿ: االبتكار واإلبداع 

ف ىـ األشخاص الذيف يعمموف بشكؿ مستقؿ أو ضمف المنظمات، والذيف يقوموف بالبحث عف و والقادة الريادي

الفرصة الجديدة، ثـ يستعمموف عممية اإلبداع التي تتضمف المخاطر لغرض تعقب أو استغالؿ تمؾ الفرصة، 

ئة المضطربة نوعا جديدا مف القيادة الريادية اذا اف القائد يساعد التابعيف في اكتشاؼ واستخداـ وتتطمب البي

 (2010وتعظيـ قابمياتيـ لممساىمة بفاعمية في تطوير العمؿ )السكارنة، 
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( اف القائد الريادي يحمؿ لواء التغيير؛ فالمجتمع الذي يخرج منو أكبر عدد مف 2010ويرى الباشقالي )

دييف، سيكونوف قادريف أكثر مف غيرىـ عمى المبادرة والمنافسة وتحقيؽ التطور والنمو، وأف الميمة الريا

الرئيسية لمقيادة الريادية تتمثؿ في قيادة العممية اإلبداعية، وخمؽ القادة وتمكيف األكاديمييف مف تحمؿ المخاطرة 

ما ىو جديد ومبدع في كؿ قسـ بدال مف اتخاذ  وبناء نظاـ لممكافأة حوؿ الطرؽ الجديدة لعمؿ األشياء، وبناء

طبيعة العمؿ الشامؿ الذي يتطمب ثقافة الدفاع المستمر عف السمبيات في العمؿ، والعمؿ عمي تسييؿ تحويؿ 

 . الواقعالمعرفة األكاديمية إلى 

االقتصادية، فيي ية وير والتنموتظير أىمية القيادة الريادية باعتبارىا احد المكونات الحيوية في عممية التط

اآللية التي يستطيع مف خالليا المجتمع تحويؿ المعمومات التقنية الي سمع وخدمات، كما اف وجود ىذا النوع 

مف القيادات الريادية يقود عممية االبداع في السمع والخدمات والعمميات، وتعد االداة الحاسمة لمدفع بعمميات 

ور الريادة ال يقتصر فقط عمى اكتشاؼ وتحوير التقنية فحسب، التغير في المجتمعات بشكؿ عاـ، كما أف د

بؿ عمى تغيير أوجو التقصير أو عدـ الكفاءة في االقتصاد مف حيث الزماف والمكاف، وىي عامؿ حاسـ 

إليجاد الحيوية والتجديد في المنظمة، فيي وسيمة لتطوير االعماؿ وزيادة العائدات وتعزيز الربحية وتحقيؽ 

 (.2011د، القيمة )محم
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 :بعاد القيادة الرياديةأ

 
 (.Dess et al, 2011)( األبعاد الرئيسة لمتوجو الريادي مف وجية نطر1الشكؿ )

 يمكف أف تظير أبعاد الريادة مف خالؿ التفصيؿ التالي: 

 المخاطرة : 

لمقرارات الضرورية مع ضرورة االنتباه  وتعني مدى قدرة أصحاب العمؿ عمى تحمؿ المخاطرة عند اتخاذىـ

يعتقد البعض بأف الريادييف ىـ ، (2007) الكايد، إلى حجـ ىذه المخاطرة ، وكيؼ يمكف إيجاد الحموؿ ليا 

االشخاص الذيف تستند أعماليـ عمى إبداع منتج جديد أو خدمة جديدة، ولكننا نعتقد أف أي شخص لديو 

فريدًا ىو رجؿ ريادي ومبدع ولديو افكار ريادية حيث  يستطيع اف يحمؿ ىذا الشجاعة أف يبدأ عماًل جديدًا أو 

المشروع، والعمؿ نوعًا مف المخاطرة المتنوعة سواًء عند بدء المشروع أو تشغيمو، وتتضخـ ىذه المخاطرة، 

 
أبعاد انقيادة 

 انرياديت

 المخاطرة

 االستباقية

 االبذاع

 الرؤية االستراتيجية
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في النجاح وتزداد عادة مع زيادة احتمالية فشؿ المشروع، ومف الطبيعي اف نالحظ أنو كمما زادت درجة الرغبة 

اؿ المبادر والمبدع ىو الشجاعة وأىـ ما يجب أف يتمتع بو رجؿ األعم يزداد الميؿ واالستعداد نحو المخاطرة.

المخاطرة، ولكف المخاطرة غير المغامرة، حيث تقوـ األولى أي المخاطرة عمى العمؿ الشاؽ، وانتياز الفرص و 

نيا لعبة التحدي واإلثارة، ومتعة العمؿ مف أجؿ النجاح ، بالتالي إ، بينما تقوـ المغامرة عمى الحظالسانحة

 (.2016)عمار، 

 : االستباقية

ييرات ستغالؿ الفرص البيئية المتاحة وتجريب التغاأف التوجو الريادي االستباقي يشير إلى قدرة المنظمة في 

فيذىا مف قبؿ صاحب وىذا يعني ضرورة االلتزاـ بإنجاز األعماؿ المطموب تن، واإلجراءات لتحقيؽ القيادة

تعني متابعة الفرصة الواعدة بداؿ مف  أيضاً ، (2007العمؿ بدافعية وحماس لمحصوؿ عمى التميز ) الكايد، 

)سمماف والناصري،  وفي صدارة المنافسيف اإلبداعلتحركات المنافسيف وأف تكوف قياديا في  االستجابةمجرد 

2016.) 

 االبتكار والقدرات اإلبداعية : 

، (2007) الكايػػد، نػػي مػػدى تػػوفر القػػدرات اإلبداعيػػة ألصػػحاب العمػػؿ ومػػدى تػػوفر القػػدرات االبتكاريػػةوىػػذا يع

ويمكػػف تمخػػيص أىػػـ صػػفات الشػػخص المبػػدع فػػي مػػا يمػػي:  الػػذكاء، االنفتػػاح، الصػػداقة، المرونػػة، االسػػتقالؿ، 

طالقػة، القػدرة عمػى التفكيػر، الػتحكـ القدرة عمى اتخاذ القرار، الثقة بػالنفس، تقػدير الػذات، التواضػع، المثػابرة، ال

 (.2005فػي االنفعػاالت، الطموح، االكتفاء الذاتي، قوة االرادة، المخاطرة، القدرة عمى السيطرة )عمواف، 
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واإلبػػداع يعنػػي القػػدرة عمػػى ابتكػػار أسػػاليب ووسػػائؿ وأفكػػار جديػػده لمعمػػؿ، قػػد يكػػوف مػػف شػػأنيا تحسػػيف ظػػروؼ 

العػػامميف وقػػدراتيـ، وزيػادة مواىبيـ،ىػػذا يػػؤدي الػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ اإلنتاجيػػة العمػؿ، والعمػػؿ عمػػى تحفيػػز أداء 

واألدائيػػػػة األفضػػػػؿ، كمػػػػا يمكػػػػف أف يقتصػػػػر السػػػػموؾ اإلبػػػػداعي عمػػػػى السػػػػموؾ المميػػػػز الػػػػذي يمارسػػػػو الفػػػػرد أو 

 (.2008المجموعة في مكاف العمؿ )الخوالدة والحنيطي، 

 الرؤية االستراتيجية

الريػػػادي، الثقافػػػة  القائمػػػة عمػػػى البحػػػث عػػػف فػػػرص تطبيػػػؽ التفكيػػػر واألنشػػػطة اعيػػػةاإلبدالممارسػػػات والوسػػػائؿ 

ا يػػػميى المنافسػػػيف فمػػػتنافسػػػية فريػػػدة بطػػػرؽ يتعػػػذر علبنػػػاء ميػػػزة  الرياديػػػة والقيػػػادة الرياديػػػة فػػػي إدارات التعمػػػيـ

  (.2021)الغامدي،  يا تحقيقًا ألىداؼ التعميـومحاكات

 ابقة ما يمي:وأضاؼ بعض الباحثيف إلى األبعاد الس

 :الستقاللية في العملا

والفرصة ، (2007أي النزعة إلى االستقاللية في العمؿ دوف تدخؿ اآلخريف لدى أصحاب األعماؿ) الكايد، 

لتحقيؽ التميز في اإلنتاج أو الخدمة وبيدؼ الحصوؿ عمى الميزة التنافسية وبالتالي ضماف النمو السريع 

ي لمعمؿ يعطيو االستقاللية والفرصة لتحقيؽ كؿ ما ىو ميـ لو مف حيث والنوعية الجيدة، وامتالؾ الرياد

 .(Hitt et al,2009) الطموح والتطمع لصنع مستقبؿ ناجح ضمف ما خطط لو مف أىداؼ

ذات تأثير كبير وموجية لمنمو  عمى النفس صفة مميزة لريادي الناشئ واالعتماد باالستقالليةإف الرغبة 

تشجيعيـ عمى ممارسة  خالؿوفرؽ العمؿ مف  لألفرادمدى الحرية الممنوحة  ، وتعنيمستقبالً المستمر 

حيث يمعب الريادييف دورا ، الجديدة ومتابعتيا لموصوؿ إلى النتائج المرضية األفكارإبداعاتيـ عف طريؽ طرح 
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ذلؾ لتطوير شبكات اجتماعية  االجتماعيماـ ويستخدموف رأس ماليـ ألل اإلبداعاتحاسما في عممية تقدـ 

ذوي التوجو الريادي وتساعد المنظمات  لألشخاص مالئمةبيئة عمؿ  االستقالليةلنجاح العمؿ. أيضا تعتبر 

 (.2016سمماف والناصري، ) االستراتيجيالريادية في عممية اتخاذ القرارات والتخطيط 

 الثقافة الريادية:

يادية واإلبداع والتجربة، وبالتالي يشير إلػى ىي األجواء أو المناخ الذي يساعد أو يشجع عمى توليد األفكار الر 

وجػػود عػػدد مػػػف المكونػػات الخاصػػة بالثقافػػػة الرياديػػة وىػػي مكونػػػات التنظػػيـ لمقيػػاـ بالتجربػػػة والقيػػاـ بالمخػػػاطرة 

 (2017ومشاركة العامميف في عممية تطوير المنظمة )األيوبي، 

الريػػادي ىػػو مفيػػـو أساسػػي فػػي أدبيػػات الػػدارة  يعتبػػر التوجػػو الريػػادي مركػػزا لنجػػاح الريػػادة المؤسسػػية  فالتوجػػو

وىدفو تحقيؽ مخرجات مرغػوب فييػا عمػى مسػتوى المؤسسػة كمػا يشػجع االنػدفاع نحػو انتقػاء تفضػيالت إداريػة 

 (.2017ونشر معتقدات وسموكيات يعبر عنيا المديروف في المستوى األعمى مف المؤسسة )شواىيف، 

ريادي ىػو مػا يشػير إلػى الجيػود المبذولػة مػف قبػؿ الفػرد أو الفريػؽ ( بأف التوجو الDess et al, 2011وبيف )

أو المنظمػػػة إليجػػػاد الفػػػرص الجديػػػدة أو الحمػػػوؿ المناسػػػبة. وىػػػي درجػػػة االبتكػػػار فػػػي الػػػنمط المعرفػػػي لمفػػػرد أي 

الطريقة التي يعالج بيا األفراد المعمومات وعمػى اساسػيا يتخػذوف القػرارات ويعػالجوف المشػاكؿ التػي قػد تحػدث. 

فػػالنمط المعرفػػػي لمفػػػرد والػػػذي يحػػػدد انفتاحػػو عمػػػى األفكػػػار الجديػػػدة والتغييػػػر وكػػذلؾ ميمػػػو نحػػػو اتخػػػاذ القػػػرارات 

 المبتكرة بشكؿ مستقؿ عف آراء اآلخريف.

( إجراءات وضع وتبني القرارات ألبعاد العمؿ الريادي مف Wheelen & Hunger , 2010واقترح كؿ مف ) 

 خالؿ الخطوات التالية : 
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 الفكرة األساسية في العمؿ سواء أكانت إيجاد منتج أـ خدمة أـ طريقة عمؿ. تطوير .1

 دراسة ومسح البيئة الخارجية وتحديد مصادر الفرص والتيديدات. .2

مكانية  .3 دراسة ومسح البيئة الداخمية والعناصر التي تتعمؽ بالعمؿ الجديد متضمنة القوى البشرية وا 

 العمؿ ونقاط ضعفو .

 تراتيجية مف خالؿ تحميؿ نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات. تحميؿ العناصر اإلس .4

 اتخاذ القرار بالمضي أو عدـ المضي بالعمؿ الريادي . .5

 ض الواقع. وضع خطة العمؿ والتي يتـ مف خالليا تحديد كيفية نقؿ وتطبيؽ فكرة العمؿ إلى أر .6

مة الريادية إيجاد أبعاد واضحة (  أنو يشترط العمؿ الريادي عمى المنظ(David & Lynne,2006وذكر 

 لمعمؿ وىي: 

أبعاد المغامرة ومسؾ زماـ المبادرة : ييدؼ الشخص الريادي مف وراء ىذه األبعاد إلى الوصوؿ إلى  .1

 مركز القيادة والسيطرة عمى سوؽ جديد أو صناعة جديدة، تعتبر مف أكثر األبعاد مخاطرة .

د يفيـ الريادي الذي يتبنى ىذه األبعاد أىمية العمؿ أبعاد المفاجأة وأخذ اآلخريف عمى حيف غرة: ق .2

الريادي أكثر مف أولئؾ الذيف أوجدوه أصاًل ، فقد ينتظر الريادي حتى تقوـ جية ما بإنشاء العمؿ 

الريادي أو العمؿ فيو، ثـ يخرج بما يجب أف يكوف عميو العمؿ الجديد ليحقؽ رضا الزبائف، أي أنو 

 .يقوـ بعمؿ ما يريده الزبوف 

أبعاد التمكف مف جوىر الجدارة : تيدؼ ىذه األبعاد إلى مراقبة السوؽ وضبطيا ، والوصوؿ إلى  .3

 مرحمة االحتكار الفعمي في منطقة صغيرة ، مما يمنح الريادي ىنا مناعة ضد المنافسة.
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 المنافسة في التوجو الريادي:

التكنولوجيػا الحديثػة المتطػورة إذ تمكػف المنظمػات تعتبر الريادة عاماًل ميمًا واساسيًا في ظؿ المنافسة الشػديدة و 

الحديثة مف التنسػيؽ بػيف العمميػات كافػة لموصػوؿ إلػى أفضػؿ الخػدمات و تحقيػؽ أعمػى قيمػة لألعمػاؿ، إذ أكػد 

( بػػػأف الريػػػادة واحػػػدة مػػػف الحقػػػوؿ الميمػػػة والواعػػػدة فػػػي اقتصػػػاديات الػػػدوؿ الصػػػناعية 2008النجػػػار والعمػػػي )

حد سواء، إذ تسيـ بعض المشاريع الريادية مساىمة فاعمة في تطور التنمية االقتصادية المتقدمة والنامية عمى 

 (.Wheelen&Hunger,2010) الشاممة في جميع البمداف

 معوقات تطبيق القيادة الريادية

إف أىـ المعوقات التػي تحػد مػف تطبيػؽ القيػادة الرياديػة فػي المؤسسػات بشػكؿ عػاـ وفػي المػدرس بشػكؿ خػاص 

 ( إلى اآلتي:2019لسبيعي، قسميا )ا

معوقػػػات تنظيميػػػة: تتمثػػػؿ فػػػي قمػػػة المعمومػػػات المسػػػتخدمة فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار، وضػػػعؼ إقػػػداـ  .1

المؤسسة عمى المخاطرة، وقمة المعمومػات الدقيقػة والصػحيحة المعتمػد عمييػا حػؿ المشػكالت، والتخػبط 

اإلجػراءات الرسػمية، وضػعؼ القػدرة وعدـ وضوح الرؤية، وقمة المبادرة بأساليب وطرؽ جديػدة، وتعقيػد 

 عمى االنخراط، وتقبؿ كؿ جديد وتبنيو، والمركزية الشديدة وعدـ التفويض.

معوقات شخصية: تمثمت في القدرات الفردية، والبيئة الحيطة، والعادات والتقاليػد، ونظػرة المجتمػع إلػى  .2

دـ تقبػػػؿ كػػػؿ مػػػا ىػػػو جديػػػد كػػؿ مػػػا ىػػػو جديػػػد، وعػػػدـ تربيػػػة األطفػػػاؿ عمػػػى ميػػػارات التفكيػػػر العميػػػا، وعػػػ

 ومقاومتو.
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 اإلشراف التربوي:

ألىميػػػة الػػدور الػػذي يقػػوـ بػػػو  إف موقػػع المشػػرؼ التربػػوي فػػػي النظػػاـ التربػػوي قػػد أكسػػػبو أىميػػة خاصػػة، وذلػػؾ

العمميػػة التعميميػػة التعميمػػة مػػف خػػالؿ قيامػػو بمسػػؤوليات اإلشػػراؼ  ومسػػؤواًل عػػف تحسػػيف ،بوصػػفو قائػػدًا تربويػػاً 

 جميػػع الجيػػود المنظمػػة التػػي يبػػذليا المسػػؤولوف لتػػوفير القيػػادة لممعممػػيف والعػػامميف  يعػػرؼ بأنػػوالػػذي  ،التربػػوي

المعممػيف  وتطػوير الحقؿ التربوي في مجاؿ تحسيف التعمػيـ مينيػًا، ويشػمؿ ذلػؾ إثػارة النمػو المينػي في اآلخريف

عادة صياغة األىداؼ التربوية واإلدارة التعميمية وطرائؽ )احميػدة،  ريس وتقػويـ العمميػة التربويػةالتػد  واختيار وا 

2111.) 

 أىمية اإلشراف التربوي:

مشػػكالت كثيػػرة تواجػػو العمميػػة  تتضػػح أىميػػة اإلشػػراؼ التربػػوي خاصػػة فػػي الفتػػرة األخيػػرة ، حيػػث لػػوحظ وجػػود

ثيًرا سػمبًيا المدرسيف غير المػؤىميف والمبتػدئيف ممػا أثػر تػأ التعميمية والتربوية منيا عمى سبيؿ المثاؿ زيادة أعداد

 تطػوير أداة يعػد ألنػو ، يػوـ بعػد يومػا تتزايد كبيرة أىمية التعميمية ولإلشراؼ المؤسسات عمى العممية التربوية في

 تعتبػر التعريفػات التػي مػف مجموعػة وىنػاؾ ، لممعممػيف الػوظيفي األداء مسػتوى لتحسػيف التعميميػة ووسػيمة البيئػة

 التػدريس وتتضػح عمميػة وتحسػيف إلػى تطػوير تيػدؼ التػي لفعاليػاتوا النشػاطات مػف مجموعػة التربػوي اإلشػراؼ

 الحاجػات ليشػبع المػنيج طريػؽ بأكممػو عػف التعميمػي الموقػؼ فػي الشػامؿ التغيػر بإحداث التربوي اإلشراؼ أىمية

 العمميػة ومتابعػة مسػايرة عػف مسػؤوؿ التربػوي والمشػرؼ تدريسػية مختمفػة طرائػؽ بتطبيػؽ التالميػذ لػدى الضػرورية

 (.2118والتعميمية )الدوسري،  بويةالتر 

المشرؼ، والمعمـ، والطالب،  :تبرز أىمية اإلشراؼ التربوي مف التواصؿ الفعاؿ بيف األطػراؼ األربعػة وىػي

ذا كانت العالقة بيف تمؾ األطراؼ عالقة متينػة تحوي الثقة المتبادلة يؤدي ذلؾ إلى االرتقاء بعممية  والمدير، وا 
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وتحقيػؽ األىػداؼ المرجوة إف أولى اىتمامات اإلشراؼ التربوي تحسيف أداء المعمميف، والسعي التعميـ والػتعمـ، 

لتحقيؽ ما كؿ مف شأنو تسييؿ مياميـ، والرقي بمستوى العممية التعميمية، وتوفير ما كؿ يخدـ العمؿ، ويحقؽ 

ف تقػع عمى كاىؿ اإلشراؼ، اليدؼ المنشود. وحيث أف جزء مف مسؤولية اختيار وتدريب وتطوير أداء المعممي

يمكف لإلشراؼ التربوي أف يحسف الناتج التعميمي مف خالؿ تقػديـ وتحسيف وتقويـ خبرات مناسبة لممعمميف، 

 (.2009)أبو غربية،  وظروؼ التدريس التي تيدؼ إلى نمو الطمبػة اجتماعيًا وفكرياً 

 مراحل االشراف التربوي 

 :(2119)شممة،  يثالثة مراحؿ وىب التربويمر اإلشراؼ 

 عاصػػػرت ىػػػذه المرحمػػػة النظريػػػات الكالسػػػيكية القديمػػػة فػػػي اإلدارة، وظيػػػر أسػػػموب  :مرحمرررة التفتررريش

التفتػػيش فػػي ظػػؿ اإلطػػار االجتمػػاعي فػػي تمػػؾ الفتػػرة التػػي تتصػػؼ بػػالجمود واالرسػػتقراطية، كمػػا واكػػب 

طيػػػة والتنػػػافس بػػػيف األفػػػراد ذلػػػؾ اإلدارة العمميػػػة والبيروقراطيػػػة، التػػػي تميػػػزت بتمركػػػز السػػػمطة األوتوقرا

 .والجماعات، واتخاذ العقاب وسيمة لإلصالح والتوجيو

 مػف القػرف العشػريف (  السػتينياتبػدأت ىػذه المرحمػة مػف ) الثالثينػات حتػى  : مرحمرة التوجيرو التربروي

حيػػػث تطػػػور مفيومػػػو مػػػع تطػػػور نظريػػػات اإلدارة مثػػػؿ حركػػػة العالقػػػات اإلنسػػػانية والمدرسػػػة السػػػموكية 

عية، وما تنادي بو نظرياتيما مػف التركيػز عمػى األسػاليب الديمقراطيػة التعاونيػة، واالبتعػاد عػف االجتما

 .االستبدادية والتسمط والفردية

 أخذ مفيـو اإلشراؼ التربوي في األوساط التربوية يتطور ليأخذ معنى أشمؿ  : مرحمة االشراف التربوي

العممية التعميمية التعممية، وانتقؿ اإلشراؼ  وأوسع، حتى يمبي احتياجات النظرة الشاممة لعناصر

التربوي مف موقؼ االىتماـ بالمعمـ وبتحسيف أدائو وبتعديؿ سموكو التعميمي، إلى االىتماـ بالموقؼ 
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حداث التعديؿ والتغيير اإليجابي المرغوب فيو في مختمؼ عناصره وىي  :التعميمي التعممي ككؿ، وا 

 .والتسييالت المدرسية، واإلدارة الصفية المعمـ والمتعمـ والمنياج والبيئة

 أنواع اإلشراف التربوي:

 :أنواع لإلشراؼ التربوي ةثالث يمكف اإلشارة ىنا الى

إذا  ،إلػػى وجػػود ثقػػة متبادلػػة بػػيف المشػػرؼ وبػػيف المعمػػـ االكمينيكػػييحتػػاج االشػػراؼ اإلشررراف االكمينيكرري:  :أوالً 

فؽ ىو والمشرؼ عمى السموؾ المراد مالحظتو، ويقوماف بتحميؿ البد مف المشاركة الفاعمة مف المعمـ. بحيث يت

المعمومػػػػات المالحظػػػػة ودراسػػػػػة نتائجيػػػػا. ودوف تمػػػػؾ الثقػػػػػة المتبادلػػػػة والتعػػػػاوف ال يمكػػػػػف أف يحقػػػػؽ اإلشػػػػػراؼ 

االنتقادات التي وجيت ليذا النوع مػف اإلشػراؼ فتمػؾ الثقػة وذلػؾ التعػاوف ال  وىذا ما قمؿ مفىدفو،  االكمينيكي

  .لجـز بوجودىما في كثير مف األحيافيكف ا

األخػػذ بعػػيف االعتبػػار طبيعػػة المرحمػػة التطويريػػة التػػي يمػػر  ال بػػد لإلشػػراؼ التربػػوي: اإلشررراف التطررويري :ثانيرراً 

بيا، فعمى المشرؼ التربوي أف يعرؼ ويراعي الفروؽ الفردية بيف المعممػيف. وفكػرة اإلشػراؼ التطػويري ىػي أف 

 :(2118عامر ومحمد، ) ثراف عمى أداء المشرؼ وتعاممو مع المعمـ وىيىناؾ عامميف أساسييف يؤ 

 .نظرة المشرؼ لعممية اإلشراؼ وقناعاتو حوليا 

 صفات المعمـ 

يقػػػـو عمػػػى فرضػػػية بسػػػيطة وىػػػي أنػػػو بمػػػا أف المعممػػػيف مختمفػػػيف فػػػال بػػػد مػػػف تنػػػوع  اإلشرررراف المتنررروع: :ثالثررراً 

. وقػد ويختػار منيػا مػا يناسػبو ومياراتػلتطوير قدراتػو وتنميػة يب إشرافية اإلشراؼ. فيو يعطي المعمـ ثالث أسال

يكػوف ىنػػاؾ الشػابة بينػػة وبػيف اإلشػػراؼ التطػويري، آال أف الفػػارؽ بينيمػا ىػػو أف اإلشػراؼ التنػػوع يعطػي المعمػػـ 
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الحريػػة فػػي تقريػػر األسػػموب الػػذي يريػػده أو يػػراه مناسػػبا لػػو، فػػي حػػيف أف اإلشػػراؼ التطػػويري يعطػػي ىػػذا الحػػؽ 

 .(2118عامر ومحمد، ) لممشرؼ

 خصائص اإلشراف التربوي:

 (:2115إف اإلشراؼ التربوي الفاعؿ سمات وخصائص منيا )الخميمي، 

  اإلشراؼ التربوي عممية ديمقراطية منظمة ترتكز عمى التعاوف واالحتراـ المتبادؿ بيف المعمػـ والمشػرؼ

 التربوي.

 .اإلشراؼ التربوي وسيمة لتحقيؽ أىداؼ التربية 

  اؼ التربوي عممية إنسانية وأداة فاعمة لتقديـ خدمات اجتماعية إنسانية.اإلشر 

  اإلشراؼ التربػوي عمميػة قياديػة حيػث عمػى المشػرؼ أف يتصػؼ بالتػأثير اإليجػابي فػي جميػع األطػراؼ

 في الميداف التربوي.

 .اإلشراؼ التربوي عممية شاممة تعنى بكؿ ما يتصؿ بالعممية التربوية 

 مية حافزة تشجع المعمميف عمى التنمية الذاتية والتجديد واالبتكار.اإلشراؼ التربوي عم 

 .اإلشراؼ التربوي عممية فنية تتطمب نموًا مستمرًا، لكؿ مف المشرؼ والمعمـ والمدير والطالب 

 .اإلشراؼ التربوي عممية وقائية عالجية تسعى إلى تأىيؿ المعمـ لتقميؿ الممارسات السمبية 

 ث يعتمد عمى تقويـ األداء كوسيمة لتحسينو وتقرير النتائج اإليجابية وتعميميا.اإلشراؼ التربوي الحدي 

  

 أسس اإلشراف التربوي:

 (:2112، أبو كاس)إف أبرز قواعد وأسس اإلشراؼ التربوي ما يمي 
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التعػػاوف اإليجػػابي الػػديمقراطي القػػائـ عمػػى قناعػػة أعضػػاء الفريػػؽ الواحػػد بأىميػػة العمػػؿ الػػذي يسػػعوف  .1

 إلنجاز.

نيجيػػة العمميػػة فػػي التفكيػػر مػػف خػػالؿ توظيػػؼ األسػػموب العممػػي فػػي التفكيػػر ومواجيػػة المشػػكالت الم .2

 بأدوات األسموب العممي.

التجريب العممي وىو دعوة المشرفيف والمعمميف إلى تجريب أساليب وطرائؽ جديدة في العمؿ لموصوؿ  .3

 إلى نتائج تتسـ بالتجديد واالبتكار.

تعاوني يضاعؼ القدرة عمى المشكالت ويجعػؿ الحمػوؿ التػي يػتـ الوصػوؿ التفكير الجماعي والتفكير ال .4

 إلييا أكثر قبواًل وثباتًا.

المرونة ومالءمة الظروؼ المتغيرة بحيث يضطر المشرؼ أحيانًا إلجراء تعديالت فػي خطتػو لمعالجػة  .5

 موقؼ طرئ.

 التجديد واالبتكار مف أجؿ تحقيؽ التطوير في العممية التعميمية التعممية. .6

استشػػراؽ المسػػتقبؿ فمػػف خػػالؿ خبػػرة المشػػرؼ فػػي الحيػػاة يمكنػػو اإلبػػداع عبػػر دراسػػتو العمميػػة لمماضػػي  .7

والحاضر والقدرة عمػى توقػع المشػكالت والصػعوبات واتخػاذ اإلجػراءات الوقائيػة التػي تمكنػو مػف تالفػي 

 المشكالت قبؿ وقوعيا.

ير العمميػة التعميميػة التعمميػة وتجديػدىا التواصؿ واالسػتمرارية والشػمولية حيػث التنميػة تحتػاج إلػى تطػو  .8

 جتمع التربوي لتمبية جميع حاجات المجتمع.موأف يراعي في تخطيطو جميع مجاالت ال

النقػػد والنقػػد الػػذاتي فعمػػى المشػػرؼ أف يعمػػؿ بمبػػدأ النقػػد والنقػػد الػػذاتي ويػػدرب فريػػؽ العمػػؿ الػػذي بعمػػؿ  .9

 معو عمى تقبمو كما ىو يتقبميـ.
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 إلشراف التربوي:القيادة الريادية وا

القيػػادة الرياديػػة تسػػعى إلػػى اإلبػػداع واالبتكػػار مػػف خػػالؿ إيجػػاد خػػدمات ومنتجػػات جديػػدة،  وبػػذلؾ تركػػز عمػػى 

تحقيؽ التميز واضافة قيمة تنافسية لممنظمة مف خالؿ االبتكار واإلبداع، كما أنيا قػد تشػمؿ جميػع المسػتويات 

. ومػػػف أىػػػـ متطمبػػػات القيػػػادة اإلشػػػراقيةميػػػا أو المتوسػػػطة أو القياديػػػة التنظيميػػػة سػػػواء عمػػػى مسػػػتوى القيػػػادة الع

الريادية االنفتاح عمػى البيئػة الخارجيػة لفيػـ ومعرفػة احتياجػات وتوقعػات المسػتفيديف، مػع التركيػز عمػى مفػاىيـ 

 (.2015)القحطاني،  الجودة وتشجيع مبادرات اإلبداع واالبتكار

 أف ال يخصػص مف خػالؿ الذي يتمتع بو المشرؼ التربوي  ويظير الدور اإلشرافي مف خالؿ المنصب القيادي

، بػؿ عميػو أف يحصػر نشػاطو وجيػوده فػي األعمػاؿ األعمػاؿ االعتياديػة )الروتينيػة(الكثير مف وقتو في متابعػة 

، وينبثؽ عػف ىػذا يتـ مف خالليا تشجيع المعمميف عمى إظيار األفكار الريادية اليامة ذات الطبيعة االستثنائية

مبػػدأ آخػػر ىػػو الرقابػػة باالسػػتثناء، ويسػػتخدـ فػػي وصػػؼ عمميػػػػة تزويػػد بالمعمومػػات، التػػي ال تراجػػع فييػػا المبػػدأ 

سػػػوى االنحرافػػػػات اليامػػػة عػػػف الخطػػػط المقػػػررة، كأسػػػػػػاس التخػػػاذ اإلجػػػراءات التصػػػحيحية بشػػػأنيا، أي )دراسػػػة 

ط العممية اإلدارية ذاتيا، كي يتمكف انحرافات لتنفيذ التخطيط(، واليدؼ األساس مف اإلدارة باالستثناء ىو تبسي

 (.2017)خمؼ اهلل،  مف التفرغ لممسائؿ الميمة التي تتطمب انتباىو، ويتجنب المشاكؿ  الفرد
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 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:

ية ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العالقة بيف ابعاد القيادة الريادية وتعزيز المسئول (:2021دراسة الزير وشاىين)

االجتماعية مف وجية نظر المدراء في الشركات الفمسطينية متوسطة الحجـ، وبياف الفروؽ في استجابات أفراد 

العينة تبعًا لممتغيرات الديمغرافية: )المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة، الفئة العمرية(. استخدـ الباحثاف المنيج 

مف ينوب عنيـ في الشركات المتوسطة الحجـ، التي  الوصفي التحميمي، وتكوف مجتمع الدراسة مف المدراء او

( والبالغ 01/15/13( عامؿ وفؽ تصنيؼ قرار مجمس الوزراء الفمسطيني )19-10يبمغ عدد موظفييا مف )

( مديرًا، تـ استرداد 86( شركة، تـ توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية طبقية، بمغ عدد افرادىا )553عددىا )

 الحو لمتحميؿ.( استبانة منيا ص80)

أظيرت النتائج اف واقع ممارسة القيادة الريادية والمسؤولية االجتماعية كانت بدرجة مرتفعة، وتبيف وجود 

عالقة ايجابية بيف واقع ممارسة أبعاد القيادة الريادية )اإلبداع، الرؤية االستراتيجية، تحمؿ المخاطرة، االدارة 

ية بأبعادىا )القانونية، االقتصادية، األخالقية(، وانو ال توجد فروؽ ذات االستباقية( وتعزيز المسئولية االجتماع

داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات المبحوثيف تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية )المؤىؿ العممي، سنوات 

ف سنة(. اوصت الدراسة أ 50-36الخدمة(، مع وجود فروؽ تعزى إلى متغير الفئة العمرية لصالح الفئة )

يكوف لمشركات الفمسطينية دور اكبر مف خالؿ تبني سياسات مكتوبة ومنشورة في مجاؿ المسؤولية 

االجتماعية، واف تقوـ الجيات الحكومية والرقابية بتحفيزىا لمقياـ بدور اجتماعي اكبر، لخمؽ المنافسة فيما 

 بينيا لتعزيز المسئولية االجتماعية المستدامة
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سعت ىذه الدراسة إلى تحديد مستوى تطبيؽ القيػادة الرياديػة بأبعادىػا )اإلبػداع،  (:2020دراسة صالح الدين)

الرؤيػة، التنافسية، تحمؿ المخاطرة (، بمدارس التعميـ ما بعد األساسي بسمطنة عمػاف، والوقوؼ عمى دور 

الة إحصائيا بيف القيادة الريادية في تنمية المسؤولية االجتماعية بالمػدارس، والكػشؼ عف وجود فروؽ د

وذلؾ  .استجابات عينة الدراسػة تعػزى لمتغيػرات النػوع االجتماعي، المسمى الوظيفي، والمؤىؿ األكاديمي

باالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة، وتـ تطبيقيا عمى عينة 

يـ والمعمميف واألخصائييف المالييف بمدارس التعميـ ما بعد ( مػف المػديريف ومػساعدي١٣٥عشوائية مكونة مف)

وتوصؿ الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا ما يمي: أف مستوى تطبيػؽ القيػادة الرياديػة في مدارس   .االساسي

ما التعميـ ما بعد األساسي مرتفع، وتوجد عالقة معنويػة موجبة بيف القيادة الريادية والمسؤولية االجتماعية؛ ك

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حػوؿ واقع القيادة الريادية وفقا لمجنس لصالح 

 اإلناث، ووفقػا لممػسمى الوظيفي لصالح المديريف والمعمميف، وال توجد فروؽ تعزى لممؤىؿ العممي.

بعاد القيادة الريادية )اإلبداع ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى واقع أ(: 2019دراسة سرحان والمخالفي )

الريادي، والرؤية االستراتيجية، واالستباقية، وتحمؿ المخاطر، واستثمار الفرص( لدى القيادات األكاديمية 

بجامعة اإلماـ عبد الرحمف بف فيصؿ. ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ المنيج الوصفي )المسحي(، واالستبانة كأداة 

قائدًا أكاديميا، وتوصمت الدراسة إلى  ( 82عينة بمغ عدد أفرادىا ) لجمع البيانات حيث تـ تطبيقيا عمى

مجموعة مف النتائج أىميا: توافر أبعاد القيادة الريادية بدرجة متوسطة، وجاء في الترتيب األوؿ ُبعد  الرؤية 

ر  ، وال توجد ، يميو  اإلبداع الريادي ، ثـ  االستباقية،  استثمار الفرص وأخيرًا تحمؿ المخاط"االستراتيجية

أو  سنوات  تعزى لمتغير  الجنس  أو  الرتبة العممية  أو  الموقع اإلداري  فروؽ بيف استجابات أفراد العينة

 الخدمة . 
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جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ الى واقع تطبيؽ أبعاد القيادة الريادية لدى قائدات  (:2019دراسة السبيعي )

وجية نظر القائدات أنفسيف والمعممات، استخدمت الباحثة  المدارس في مدارس شرؽ مدينة الرياض مف

االستبانة بأبعادىا) المخاطرة، واالبداع، والمبادرة، واستثمار الفرص، والرؤية االستراتيجية(، وتـ توزيعيا عمى 

( معممة. أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى تطبيؽ أبعاد القيادة الريادية 295( قائدة و)24عينة مكونة مف )

جاء بدرجة متوسطة، ووجود فروؽ دالة احصائيًا بيف استجابات المبحوثات تعزى لمتغيرات: الوظيفة، والمؤىؿ 

 العممي، والخبرة.

ىدفت ىذه الّدراسة إلى معرفة مدى توافر خصائص الّريادة لدى القادة الّتربوييف: (:9102دراست انسىاريس)

ميمّية والفنّية، ومدير الشؤوف المالّية واإلدارّية، ورئيس قسـ الّتدريب مدير الّتربية والّتعميـ، ومدير الشؤوف الّتع

والتأىيؿ واإلشراؼ التربوّي في مديرّيات الّتربية والّتعميـ التابعة إلقميـ الوسط في األردف. وقد طّورت الباحثة 

ـّ اختبار صدقيا وثباتيا، وتكّونت عّينة ا40أداة الّدراسة المكونة مف ) ( مف القادة 64لّدراسة مف )( فقرة، وت

ـّ استخراج المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات  الّتربوييف. واستخدمت الباحثة المنيج الوصفّي التحميمّي. وقد ت

المعيارّية إلبعاد خصائص الّريادة، وخمصت الّدراسة إلى توّفر خصائص الّريادة لدى القادة الّتربوييف: مدير 

ر الشؤوف الّتعميمّية والفنّية، ومدير الشؤوف المالّية واإلدارّية، ورئيس قسـ التدريب والتأىيؿ الّتربية والّتعميـ، ومدي

واإلشراؼ التربوي في مديريات الّتربية والّتعميـ التابعة إلقميـ الوسط في األردف بدرجة كبيرة. كما أظيرت 

القادة الّتربوييف ُتعزى لكّؿ مف:  النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائّيا عمى توفر خصائص الّريادة لدى

الجنس، والمسّمى الوظيفي، وعدد سنوات الخدمة بالمسّمى الحالّي، والمؤىؿ العممّي، في حيف أظيرت وجود 

فروؽ دالة إحصائّيا عمى توفر خصائص الّريادة لدى القادة الّتربوييف ُتعزى إلى االلتحاؽ ببرامج الّريادة، 

 ببرامج الّريادة. ولصالح الفئة التي التحقت 
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وىدفت التعرؼ الى درجة ممارسة القيادة الريادية لدى مديري المدارس الثانوية بدولة  (:2019دراسة السعيد)

الكويت وعالقتيا بالتميز المؤسسي مف وجية نظر المعمميف، واتبع الباحث المنيج الوصفي، وتكونت عينة 

الجيراء في دولة الكويت، وتـ اختيارىـ بالطريقة ( معممًا مف المدارس في محافظة 634الدراسة مف )

العشوائية، وأظيرت النتائج أف درجة ممارسة القيادة الريادية لدى مديري المدارس بدولة الكويت مف وجية 

نظر المعمميف جاءت بدرجة مرتفعة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لتقديرات عينة الّدراسة عمى 

قيادة الريادية لدى مديري المدارس بدولة الكويت مف وجية المعمميف تعزى لمتغير مجاالت درجة ممارسة ال

الجنس، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة عند جميع المجاالت 

لمتغير ما عدا مجاؿ عالقة مدير المدرسة مع المجتمع المحمي وجاءت الفروؽ لصالح الدراسات العميا، و 

الخبرة لصالح ذوي الخبرة الطويمة، وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف مجاالت القيادة الريادية 

والتميز المؤسسي، وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية لمديري المدارس تبيف أىمية القيادة الريادية، لزيادة 

قت كاؼ ليا، وجعميا ثقافة راسخة في المدارس بدولة الجيود الرامية لتطبيقيا واالىتماـ بيا، وتخصيص و 

الكويت، ومكافأة الجيود المتميزة، ومراعاة العالقة بيف اإلدارة المدرسية والطمبة بأف تكوف قائمة عمى التفاىـ 

 والمحبة إليجاد جو مف األُلفة والتعاوف فيما بينيـ.

 الحديثة االشرافية  األنماط وأىمية ممارسة عواق عف الكشؼ الدراسة إلى ىدفت (:2018دراسة عبد الرحمن)

 استبانة تطوير تـ األىداؼ ولتحقيؽ  .المعاصرة االشرافية  االتجاىات ضوء في المشرفيف التربوييف لدى

 وقد  .وثباتيا صدقيا مف التأكد تـ ومعممة، بعد أف   معمماً     350بمغت منتظمة عشوائية عمى عينة طبقت

 في التربوييف المشرفيف لدى الحديثة االشرافية  األنماط ممارسة مستوى واقع أف لىإ نتائج الدراسة أشارت

جاء   عّماف قصبة لواء في الحكومية المدارس معممو يراىا  كما المعاصرة االشرافية  ضوء  االتجاىات
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 ي ضوءف التربوييف المشرفيف لدى الحديثة االشرافية  األنماط ممارسة أىمية وجاءت ،"متوسط "بمستوى

 عاٍؿ.    "عّماف بمستوى قصبة لواء في الحكومية المدارس معممو يراىا  كما المعاصرة االشرافية االتجاىات

سعت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير القيادة الريادية بأبعادىا عمى األداء (: 2018دراسة جالب وجريمخ )

ىمية في محافظات الفرات األوسط، وتـ االعتماد االبتكاري، وألجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اختيار الكميات األ

( استبانة عمى المدرسيف في الكميات األىمية. وأظيرت 265عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات إذ تـ توزيع )

 النتائج وجود عالقة ارتباطية ايجابية دالة احصائيًا بيف القيادة الريادية واألداء االبتكاري.

حاولت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة  (:2017دراسة خمف اهلل )

خاف يونس ألسموب اإلدارة باالستثناء وعالقتيا بدرجة تحقؽ متطمبات بناء القيادات الريادية لدييـ مف وجية 

ومعممة، تـ  ( معمماً 245نظر معممييـ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، مستعينا باستبانتيف طبقتا عمى )

اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية. وقد أسفرت الدراسة عف العديد مف النتائج أىميا: أف كال مف تقديرات أفراد 

العينة لدرجة ممارسة أسموب اإلدارة باالستثناء وتقديراتيـ لدرجة تحقؽ متطمبات بناء القيادات الريادية مف 

الدراسة وجود عالقة قوية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة  المديريف جاءت بدرجة قميمة. في حيف أكدت

لكؿ مف درجة ممارسة أسموب اإلدارة باالستثناء، ودرجة تحقؽ متطمبات القيادة الريادية، كما تبيف وجود فروؽ 

مية في تقديرات استجابات أفراد العينة حوؿ بناء القيادات الريادية لصالح الذكور، ومف يمتمكوف الدرجة العم

 سنوات، وكذلؾ لصالح منطقة شرؽ خاف يونس التعميمية. 10دراسات عميا، وذوي الخبرة أكثر مف 

ىدفت الدراسة التعرؼ الى واقع ممارسة نمط القيادة الريادية في مدارس المرحمة (: 2017دراسة معيقل )

قات ومتطمبات تطبيقيا، والتعرؼ الثانوية لتطوير التعميـ العاـ في المممكة العربية السعودية، وتحديد أىـ معو 

عمى االحتياجات التدريبية لقيادة المدارس في مجاؿ القيادة الريادية، اعتمدت الدراسة المنيج الذي يجمع بيف 
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( مف 418الكمي والنوعي، واستخدمت االستبانة والمقابمة أداتيف لجمع المعمومات، وتكونت عينة الدراسة مف )

مف قيادات المدارس إضافة إلى مشرفي القيادة المدرسية. وأىـ ما توصمت إليو ( 36المعمميف والمعممات و)

نتائج الدراسة أف ممارسة القيادات لنمط القيادة الريادية كاف متوسطًا، كما بينت نتائج الدراسة وجود معوقات 

 لتطبيؽ القيادة الريادية بدرجة كبيرة. 

رجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى المشرفيف التربوييف جاءت ىذه الدراسة لقياس د (:2017دراسة العنزي)

بمدينة الرياض ، وتحديد الصعوبات والمقترحات التي تسيـ في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري لدى المشرفيف 

التربوييف ، ولتحقيؽ ذلؾ أختير أفراد الدراسة بالطريقة العشوائية مف المشرفيف التربوييف بمدينة الرياض، بمغ 

( عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد ، واستخدـ  35( مشرفا تربويا ، وصممت استبانة تكونت مف )179ـ ) عددى

الباحث المنيج الوصفي المسحي. وأسفرت الدراسة عف النتائج : اآلتية استجابة أفراد الدراسة جاءت بدرجة 

الرياض ، وجاءت أعمى الممارسات موافؽ عمى درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى المشرفيف التربوييف بمدينة 

كما « . عمى ىذا البعد ) يساعد المشرؼ التربوي المعمميف عمى طرح أفكارىـ نحو تطوير أساليب التدريس 

جاءت استجابة أفراد الدراسة بدرجة موافؽ عمى الصعوبات التي تحد مف ممارسة اإلبداع اإلداري لدى 

في المرتبة األولى الصعوبة ) كثرة األعباء اإلدارية التي يقوـ بيا المشرفيف التربوييف بمدينة الرياض ، وجاء 

، وجاء في المرتبة الثانية ) قمة مشاركة المشرؼ التربوي بالبرامج المتخصصة بتنمية « المشرؼ التربوي

ة وجاءت استجابة أفراد الدراسة بدرجة موافؽ عمى المقترحات التي تسيـ في تطوير ممارس« . اإلبداع اإلداري

: اإلبداع اإلداري لدى المشرفيف التربوييف بمدينة الرياض ، وجاء في المرتبة األولى المقترح ) تبنى المشرؼ 

التربوي لممبادرات اإلبداعية في العمؿ (، وجاء في المرتبة الثانية ) إشراؾ المشرؼ التربوي بالمؤتمرات العممية 

راسة ، وضعت التوصيات عمى النحو اآلتي : تبني المتخصصة باإلبداع اإلداري (. وفي ضوء نتائج الد

إدارات التعميـ بالمناطؽ التعميمية المشاريع اإلبداعية التي مف شأنيا تطوير اإلبداع اإلداري في مجاؿ 
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دارييف عمى اتخاذ قرارات  اإلشراؼ التربوي . وزيادة التعاوف بيف المشرؼ التربوي والعامميف معو مف معمميف وا 

اؿ العمؿ بواسطة تبنى مبادراتيـ اإلبداعية سواء كانت في المجاؿ الفني أو بإجراءات العمؿ إبداعية في مج

شراؾ المشرفيف التربوييف في المؤتمرات العممية والبرامج التدريبية التى تيدؼ إلى تنمية مياراتيـ  اإلداري . وا 

 ومعارفيـ في مجاؿ اإلبداع اإلداري

تعرؼ الى درجة تطبيؽ أبعاد القيادة الريادية لدى القيادات المدرسية، ىدفت الدراسة ال(: 2016سيف )دراسة 

وتحديد درجة توافر متطمبات تطبيؽ أبعاد القيادة الريادية لدى القيادات المدرسية في مدينة الرياض، واعتمدت 

مف مشرفات  الدراسة المنيج الوصفي، واستخدمت االستبانة والمقابمة كأداتيف لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة

(، وقادات المدارس في مكتب شماؿ الرياض 9القيادات المدرسية في مكتب شماؿ الرياض البالغ عددىف )

(. وأىـ النتائج التي توصمت إلييا 7(، وقائدات مكاتب التعميـ في مدينة الرياض وعددىف )100وعددىف )

ة لجميع األبعاد )اإلبداع، الرؤية االستراتيجية، الدراسة أف درجة تطبيؽ أبعاد القيادة الريادية جاءت بدرجة كبير 

 تحمؿ المخاطرة، المبادرة( كما أف التطبيؽ جاء بدرجة كبيرة أيضًا.

أجريت ىذه الدارسة بيدؼ إلقاء الضوء عمى واقع ممارسة المشرفيف التربوييف في  (:2014دراسة النوالة)

مف المشرفيف أنفسيـ، والمعمميف الذيف يخضعوف األردف لألساليب اإلشرافية المعاصرة، مف وجية نظر كّؿ 

لتمؾ العمميات اإلشرافية مف خالؿ الزيارات الميدانية التي يقوـ بيا المشرفوف لممدارس في األردف. ولموصوؿ 

إلى إجابة محّددة عف تساؤالت الدراسة، اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وذلؾ مف خالؿ مراجعة 

عد ( فقرة، مقسمة عمى ثالثة محاور، وجرى تطبيؽ األداة عمى 41اد أداة قياس مكونة مف )أدبيات الدراسة وا 

( مشرفًا 1899( معممًا ومشرفًا تربويًا مف مجتمع الدراسة المكوف مف )285عينة الدراسة والبالغ عددىا )

يوجد أثر ذو داللة  ومعّممًا تابعيف لمديرية تربية وتعميـ محافظة الكرؾ. تـ التوصؿ إلى النتائج التالية:

إحصائية لمدى التزاـ المشرفيف التربوييف باألساليب اإلشرافية المعاصرة في المدارس الحكومية األردنية مف 
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وجية نظر المشرفيف والمعمميف في مديرية تربية محافظة الكرؾ. كما يوجد اختالؼ في درجة ممارسة 

رافية المعاصرة مف خالؿ زياراتيـ الميدانية لممعمميف، المشرفيف التربوييف في محافظة الكرؾ لألساليب اإلش

مف حيث المسمى الوظيفي. ال يوجد اختالؼ في درجة ممارسة المشرفيف التربوييف في محافظة الكرؾ 

لألساليب اإلشرافية المعاصرة مف خالؿ زياراتيـ الميدانية لممعمميف، مف حيث المؤىؿ التعميمي. يوجد اختالؼ 

المشرفيف التربوييف في محافظة الكرؾ لألساليب اإلشرافية المعاصرة مف خالؿ زياراتيـ في درجة ممارسة 

الميدانية لممعمميف، مف حيث المسمى الوظيفي. ال يوجد اختالؼ في درجة ممارسة المشرفيف التربوييف في 

حيث عدد سنوات محافظة الكرؾ لألساليب اإلشرافية المعاصرة مف خالؿ زياراتيـ الميدانية لممعمميف، مف 

 الخبرة. 

ىدفت ىذه الدراسة توضيح أثر الخصائص الريادّية في تبني التوجييات (: 2013دراسة القاسم )

االستراتيجية لممديريف في المدارس الخاصة في عماف، واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 

( 44ي ورؤساء األقساـ العامميف في )واستخدمت االستبانة أداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف مدير 

( فردًا، وأىـ ما توصمت إليو نتائج الدراسة: وجود أثر ايجابي 250مدرسة خاصة في عماف، وعددىـ )

لمخصائص الريادية بأبعادىا: الثقة بالنفس، المبادأة، حب االنجاز، االستقاللية، تحمؿ المسؤولية، االبداع، 

 التوجييات االستراتيجية في المدارس الخاصة في عماف.المخاطرة( بدرجة مرتفعة في تبني 

ىدفت ىذه الدراسة بياف مسؤوليات المشرؼ التربوي كما يدركيا المعمموف الجدد (: 2007دراسة الجرجاوي )

في المدارس األساسية بمحافظة غزة ، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي لقربو مف الموضوع، وقد عمد إلى 

( معمًما جديًدا ،واستخدـ المقابمة أداة لجمع 73ية مف مجتمع الدراسة، بمغ عددىا )اختيار عينة قصد

%(  65المعمومات والبيانات عف موضوع الدراسة ، وتوصؿ الباحث إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا: أف )

داخؿ وخارج مف أفراد العينة اعتبروا أف مسؤوليات المشرؼ التربوي تأتي ضمف اكتشاؼ األخطاء وتصويبيا 
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قاعة الدراسة، كما أجمع أفراد عينة الدراسة أنو مف مسؤوليات المشرؼ التربوي تقديـ إجراءات وقائية لطالبو، 

%( مف أفراد العينة اعتبروا مسؤوليات المشرؼ التربوي بنائية، وأشاروا أف لو مسؤوليات إبداعية  47وأف )

 96ف لممشرؼ دوًرا في التخطيط التربوي وأف ما نسبتو ) ( مف أفراد العينة يروف أ 95تجاه طالبو، وأف )%

 % ( بينوا أف لو دوًرا تنظيمًيا.

حاولت ىذه الدراسة تحديد الكفايات القيادية الضرورية لدى مديري اإلشراؼ (: 2007دراسة الحضيني )

مف وجية نظر التربوي في المممكة العربية السعودية، والتعرؼ عمى درجة أىميتيا ودرجة ممارستيـ ليا 

مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري اإلشراؼ أنفسيـ. وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي، كما استخدـ 

( فرًدا. وكاف مف أبرز نتائج الدراسة ما ٣٠٣االستبانة أداة لجمع المعمومات مف أفراد مجتمع الدراسة البالغ )

( كفاية، وأف جميع ٨٨ي اإلشراؼ التربوي بمغ عددىا )يمي: بناء قائمة لمكفايات القيادية الضرورية لدى مدير 

أفراد مجتمع الدراسة يروف أف أىمية توفر الكفايات القيادية الضرورية لدى مديري اإلشراؼ التربوي بدرجة 

)ميمة جًدا(، ويرى أفراد مجتمع الدراسة أف مديري اإلشراؼ التربوي يمارسوف الكفايات القيادية بدرجة 

مجاؿ العالقات اإلنسانية المرتبة األولى مف حيث األىمية والممارسة. كما أشارت النتائج  )عالية(. واحتؿ

وجود فروؽ بيف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة في تحديد درجة الممارسة لصالح مديري اإلشراؼ التربوي، 

ة تبًعا لمتغير سنوات ووجود فروؽ بيف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة في تحديد درجة األىمية ودرجة الممارس

 الخبرة في العمؿ الحالي.

 

 الدراسات األجنبية

مف ىذه الدراسة ىو فيـ أفضؿ لقيادة كميات المجتمع الريادية، وحاولت  اليدؼ( : Utash, 2017دراسة )

الدراسة استكشاؼ تجارب األشخاص المشاركيف بشكؿ مباشر في الجيود المبذولة لتحريؾ المؤسسات في 
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ـو وممارسات القيادة الريادية، وتـ استخداـ المنيج النوعي مف خالؿ االعتماد عمى المقابمة كأداة اتجاه  مفي

لجمع المعمومات. توصمت الدراسة إلى أف الظواىر القيادية، والروح الريادية، وخبرات القادة األكاديمييف في 

الريادي، وتوصمت الدراسة إلى العوامؿ الممتزميف بفمسفة القيادة كميات المجتمع بالواليات المتحدة وكندا

نشاء تعريؼ مشترؾ لمقيادة الريادية  المؤثرة، والكفاءات القيادية، والمشاركة في النظاـ اإليكولوجي الريادي، وا 

 بيف كميات المجتمع ) الصياغة ليذه الفقرة غير مفيومة(

ي يستخدميا مديرو المدارس في ىدفت الدراسة وصؼ وتفسير االستراتيجية الت(: Suyitno, 2014دراسة )

ممارسة القيادة الريادية، ودورىا في تعزيز ممارسات القيادة الريادية التي يمارسيا مديرو المدارس، واعتمدت 

فردًا. ومف أىـ النتائج  46الدراسة المنيج الكيفي، واستخدمت المقابمة أداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف 

سة: أف مديري المدارس يستخدـ بعض االستراتيجيات في ممارستيـ لمقيادة الريادية، التي توصمت إلييا الدرا

مثؿ عمؿ تعديالت ابداعية عمى المنيج وطرؽ التدريس، وقيادة الطالب، وتمكيف موظفي ومعممي المدرسة، 

مؿ، كما ُيسيـ مديرو المدارس في مساعدة الخريجيف في الحصوؿ عمى الوظائؼ المناسبة ودخوؿ سوؽ الع

وأف مديري المدارس الذي يمتمكوف فكرًا رياديًا قادروف عمى بناء عالقات جيدة بيف المدرسة ومجتمع المدرسة، 

 الداخمي والخارجي.

سعت ىذه الدراسة إلى تحديد العالقة بيف ممارسات مديري المدارس لمقيادة (: Zahdatol et al, 2014دراسة )

ظر المعمميف في بعض المدارس الثانوية الماليزية، واعتمدت الدراسة الريادية واالبداع المدرسي مف وجية ن

معممًا  394عمى المنيج الوصفي، واستخدمت االستبانة والمقابمة أداتيف لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف 

سوف في بعض المدارس الثانوية الماليزية. وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: أف مديري المدارس يمار 

القيادة الريادية بنسبة متوسطة، كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة عالقة قوية بيف ممارسات القيادة الريادية 

 لمديري المدارس واالبداع المدرسي.
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ىدفت الدراسة إلى عمؿ تقييـ تحميمي لموضع الحالي والتطور ( : Lacobucci & Micozz, 2012دراسة )

الجامعات اإليطالية. ومناقشة إلى أي مدى تتطابؽ دورات ومناىج ريادة  األخير لتعميـ ريادة األعماؿ في

األعماؿ التي تقدميا الجامعات مع الطمب عمى الكفاءات والريادة. واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي 

التحميمي، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج مف أىميا: قمة عدد الجامعات اإليطالية التي تقدـ دورات 

ومناىج متخصصة في ريادة األعماؿ، وىي تتركز في كميات العموـ واليندسة، ويتناقض ىذا الوضع مع 

الحاجة إلى تعميـ ريادة األعماؿ في االقتصاد اإليطالي، ويؤدي الى تأخر الجامعات اإليطالية في مواكبة 

  االتجاه العالمي في مجاؿ ريادة األعماؿ .

اولت ىذه الدراسة تقويـ برنامج تطوير القيادات المدرسية الذي تقدمو ح(: Weaver et al, 2012دراسة )

في مدينة لويزيانا الفرنسية، واعتمدت عمى المنيج التجريبي، ( لمتعميـ المبتكر        منظمة )

واستخدمت استبانة قبمية، وأخرى بعدية لقياس أثر التدريب المكثؼ لمدة خمسة أسابيع في مجاؿ القيادة 

( مشتركًا.  مف أىـ 16ة، تكونت عينة الدراسة مف جميع المشتركيف في البرنامج والبالغ عددىـ )الريادي

النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف المشتركيف في البرنامج أصبح لدييـ مستوى أعمى مف االتجاىات 

 لمبادرة أصبحت أكثر ايجابية.الريادية بعد انتياء البرنامج التدريبي، وأف االتجاىات نحو استثمار التعميـ وا

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى كيفية الجمع بيف القيادة (: Pashiardis, & Savvides , 2011دراسة )

التعميمية والريادية لدى مديري المدارس في قبرص، واعتمدت الدراسة المنيج النوعي، واستخدمت المقابمة أداة 

ي المدارس االبتدائية الريفية الناجحة في قبرص.  مف أىـ النتائج لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف مدير 

التي توصمت إلييا الدراسة أف القيادة التعميمية والقيادة الريادية مكوناف أساسياف لمقيادة الناجحة، وأف ىذا النوع 

مراعاة جميع  مف القيادة الناجحة يمكف أف يعزز التعمـ داخؿ المدرسة نفسيا، وأف صناع القرار بحاجة إلى

 الجوانب التي تؤثر في تعمـ الطالب.
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حاولت ىذه الدراسة التعرؼ الى سموكيات القيادة الريادية لمديري المدارس الثانوية (: Case, 2006دراسة )

التي تمكنيـ مف توسيع وزيادة موارد المدرسة، وطرؽ توظيفيا لتحسيف تحصيؿ الطالب، واعتمدت الدراسة 

خدمت الدراسة المقابمة واالستبانة أداتيف لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف خمسة مف المنيج الوصفي، است

( فردًا مف المجتمع المحمي في خمسة مناطؽ 17( مف الطاقـ القيادي المدرسي، و)33مديري المدارس، و)

وف سموكيات ريادية في كاليفورنيا، وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف مديري المدارس المختارة يمارس

لزيادة الموارد، مف أىميا تبني المشاريع واألفكار االبداعية، وبناء الشراكات الفاعمة مع األفراد والمنظمات، 

وتركيز الموارد لتمبية احتياجات الطالب، وفؽ خطة تطوير مرسومة، وتطوير البنية التحتية التقنية لدعـ 

 المعمميف والطالب.

 

  ت السابقة:التعقيب عمى الدراسا

اىتمت العديد مف الدراسات السابقة بالقيادة الريادية حيث بحثت فييا وبينت أىميتيا وعالقتو بالعديد مف 

وجود عالقة  أف ىناؾ (2020صالح الديف)ودراسة  (2021دراسة الزير وشاىيف)المتغيرات فقد أظيرت 

 (2019دراسة السعيد)، كما بينت ئولية االجتماعيةممارسة أبعاد القيادة الريادية وتعزيز المس ايجابية بيف واقع

( 2018دراسة جالب وجريمخ )و وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف مجاالت القيادة الريادية والتميز المؤسسي، 

 (2017دراسة خمؼ اهلل )، و البتكاريأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ايجابية بيف القيادة الريادية واألداء ا

 تحقؽ متطمبات القيادة الريادية، أكدت الدراسة وجود عالقة قوية بيف ممارسة أسموب اإلدارة باالستثناء، ودرجة
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واالبداع عالقة قوية بيف ممارسات القيادة الريادية  وجودأظيرت  (Zahdatol et al, 2014دراسة )و 

 .المدرسي

دة الريادية جاء بدرجة متوسطة أىميا دراسة الزير وىناؾ العديد مف الدراسات التي أظير أف واقع تطبيؽ القيا

، (2019دراسة السبيعي )و ، (2017دراسة معيقؿ )، و (2019سرحاف والمخالفي )( ودراسة 2021وشاىيف )

 ،(2019دراسة السعيد)بينما توجد دراسات أظيرت درجة مرتفعة مثؿ ، (Zahdatol et al, 2014دراسة )و 

 (2016دراسة السيؼ )و 

موعة مف الدراسات السابقة الريادة والتعميـ الريادي بينما تناولت دراسات أخرى دور المشرفيف تناولت مج

التربوييف حيث لـ يتـ البحث في القيادة الريادية لممشرفيف التربوييف وىذا ما يميز ىذه الدراسة، كما اف 

ف لمعرفة آرائيـ حوؿ اإلشراؼ الدراسات السابقة طبقت عمى الجامعات بينما طبقت ىذه الدراسة عمى المعممي

 والمشرفيف التربوييف.

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة مف خالؿ توظيفيا في اعداد المادة النظرية التي تتعمؽ بموضوع 

الدراسة وكذلؾ لالطالع عمى األبعاد التي تـ دراستيا مف خالؿ الجيود السابقة وربطيا بالنتائج الحالية ليذه 

 لؾ االعتماد عمييا في إعداد مقياس ىذه الدراسة.الدراسة وكذ
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 منيج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 متغيرات الدراسة 

 إجراءات الدراسة 

 األساليب اإلحصائية
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 المػنيج بتحديػد بدايػة الدراسة، في اتباعيا تـ التي وصفًا كاماًل لمطريقة واإلجراءاتالفصؿ  ىذا تناوؿي

وكيفيػػة  اسػػتخداميا تػػـ التػػي األدوات إلػػى باإلضػػافة الدراسػػة، وعينػػة مجتمػػع وتعريػػؼ وصػػؼو  اتباعػػو، تػػـ الػػذي

 أسػػئمة عػف لإلجابػػة اسػتخدمت التػػي اإلحصػائية المعالجػػات يتضػمف كمػػا ،التحقػؽ مػف خصائصػػيا السػيكومترية

 .الدراسة

 منيج الدراسة

مػػدى تػػوافر سػػمات  لقيػػاس الدراسػػة، ألغػػراض لمالءمتػػو نظػػراً  ،التحميمػػي الوصػػفي المػػنيج اسػػتخداـ تػػـ

ـّ القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة محافظػػة الخميػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف ، وتػػ

 .ةالمناسب اإلحصائية بالطرؽ تحميؿ البيانات

 مجتمع الدراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف العامميف في مدارس مديريات محافظة الخميؿ والبالغ عػددىـ 

( معممًا ومعممة في مديرية 3419( معممًا ومعممة في مديرية الخميؿ و)3174معممًا ومعممة، منيـ ) (9783)

 ( معممًا ومعممة في مديرية يطا.1321يؿ،)( معممًا ومعممة في مديرية شماؿ الخم1869جنوب الخميؿ،)
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 دراسةعينة ال

، وذلػػؾ ( معممػػًا ومعممػػة مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة األساسػػية50سػػتطالعية: حيػػث تػػـ اختيػػار )العينػػة اال - أ

مػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي )لمتأكػػد مػػف صػػالحية أدوات الدراسػػة 

 ( مف حيث دالالت صدقيا وثباتيا.ميؿ مف وجية نظر المعمميفمديريات تربية محافظة الخ

قامػت تـ اختيارىا بالطريقػة العشػوائية الطبقيػة حسػب متغيػري المديريػة والجػنس، وعميػو : لدراسةاعينة  - ب

 مػػػف معممػػػًا ومعممػػػة (541) وعػػػدد أفرادىػػػا % مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة،5.5باختيػػػار عينػػػة بنسػػػبة  الباحثػػػة

حيث تـ توزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة بالطريقة االلكترونيػة،  ،خميؿمديريات تربية محافظة ال

 والجدوؿ التالي يوضح خصائص العينة الديموغرافية. وتـ استعادت جميع االستبانات.

 لعينة الدراسة(: الخصائص الديموغرافية 1جدول )

  المئوية النسبة التكرارات مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 31.6 171 ذكر

 68.4 370 أنثى

 %100 541 المجموع

 سنوات الخبرة

 15.3 83 سنوات 5أقؿ مف 

 30.7 166 سنوات 5-10

 54.0 292 سنوات 10 أكبر

 %100 541 المجموع

 7.4 40 دبمـو المؤىل العممي
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 84.5 457 بكالوريوس 

 8.1 44 ماجستير فأعمى

 %100 541 المجموع

 التخصص

 69.7 377 يةعمـو إنسان

 30.3 164 عمـو طبيعية

 %100 541 المجموع

 المدرسةمستوى 

 59.9 324 أساسية

 40.1 217 ثانوية

 %100 541 المجموع

 مديرية

 29.6 160 الخميؿ

 40.9 221 جنوب الخميؿ

 17.4 94 شماؿ الخميؿ

 12.1 66 يطا

 %100 541 المجموع

 الدراسة اةدأ

مػدى تػوافر سػمات القيػادة الرياديػة لػدى المشػرفيف التربػوييف  دراستيا لقيػاسلأداة ر قامت الباحثة بتطوي

عدد مػف  مراجعة بعد وذلؾ والمتمثمة في استبانة، ،في مديريات تربية محافظة الخميؿ مف وجية نظر المعمميف

، (2019الفػػػي )سػػػرحاف والمخكدراسػػػة، القيػػػادة الرياديػػػةب األدوات المسػػػتخدمة فػػػي دراسػػػات سػػػابقة ذات عالقػػػة

 .إضػػػافة الػػػى االطػػػالع عمػػػى األفكػػػار المتعمقػػػة بالقيػػػادة الرياديػػػة فػػػي األدب التربػػػوي، (2016السػػػيؼ )ودراسػػػة 
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(، ويػػتـ اإلجابػػة 1)الممحػػؽ ( فقػػرة موزعػػة عمػػى أربعػػة مجػػاالت، 38وتضػػمنت االسػػتبانة فػػي صػػورتيا األوليػػة )

( درجػات، درجػة 5تي: درجة كبيػرة جػدًا وتعطػى )وفؽ تدريج ليكرت الخماسي، وىي كاآل االستبانةعمى فقرات 

( درجػات، درجػة قميمػة 2( درجات، درجة قميمػة وتعطػى )3( درجات، درجة متوسطة وتعطى )4كبيرة وتعطى )

 ( درجات.1جدًا وتعطى)

 :أداة الدراسة صدق

 :قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بطريقتيف، صدؽ المحكميف، واالتساؽ الداخمي

 دق المحكمينص . أ

فػػي  األسػػاتذة العػػامميف محكمػػيف مػػف( 9عمػػى ) ياقامػػت الباحثػػة بعرضػػأداة الدراسػػة  لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ

مػيف مػف األخػذ بػآراء المحك، وذلػؾ مػف أجػؿ (2)الممحػؽ  ،الجامعات الفمسػطينية مػف ذوي االختصػاص والخبػرة

تيػػا. وبعػػد االطػالع عمػػى مالحظػػات أو التعػديؿ أو صػػياغة الفقػػرات أو انتمائيػا لمجاال حيػث اإلضػػافة والحػػذؼ

المحكميف قامت الباحثة بإخراج االستبانة في صورتيا النيائية، حيث أبقى المحكمػوف عمػى مجػاالت االسػتبانة 

وقػد أجمػع المحكمػوف عمػى اسػتبعاد مجػاؿ المبػادأة  وعدد فقراتيا مع مالحظات تتعمػؽ فػي الصػياغات والترتيػب

 (.3ممحؽ )ال يؿ المثاؿواستبدالو بمجاؿ االستباقية عمى سب
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 صدق االتساق الداخمي  . ب

 ( معممػًا ومعممػة 50) عػدد أفرادىػا مػف خػالؿ عينػة اسػتطالعية لػألداة االتسػاؽ الػداخميتـ التحقؽ مػف 

مػع الدرجػة الكميػة، وذلػؾ  االسػتبانة( لفقػرات Pearson correlationحساب معامؿ ارتباط بيرسػوف ) ومف ثـ

 :(2) الجدوؿكما ىو واضح في 

مع الدرجة الكمية  األداةلمصفوفة ارتباط فقرات  (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )2دول )ج

 لممقياس

 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **0.580 يشجع المشرؼ التربوي المبادرات الريادية التي تتسـ بالمخاطرة  .1

 0.000 **0.566 تبناىايالتي  المشروعات الريادية نتيجة المشرؼ التربوي ؿتحمي  .2

 0.000 **0.663 يتخذ المشرؼ التربوي قرارات غير تقميدية في عممية االشراؼ  .3

 0.003 **0.959 النظر عف رأي رئيسو المباشر بغضيتمسؾ برأيو الميني   .4

 0.000 **0.705 ع البيئة المدرسية يساعد المشرؼ التربوي المعمميف الجدد في التكيؼ م  .5

 0.000 **0.387 المعمميف بالبدائؿ التربوية الصحيحة المشرؼ التربوييزود   .6

 0.000 **0.550 المسؤولية عند حدوث أي طارئ في مجاؿ عممو المشرؼ التربوي يتحمؿ  .7

 0.000 **0.794 يساعد المشرؼ التربوي المعمميف عمى تطوير أدائيـ بصورة محفزة  .8

 0.000 **0.602 يستخدـ المشرؼ التربوي آليات غير مسبوقة  في عممية االشراؼ التربوي  .9

 0.000 **0.839 يمتمؾ المشرؼ التربوي القدرة عمى التنبؤ بالمشكالت التربوية قبؿ حدوثيا  .10

 0.000 **0.894 يوجو المعمميف نحو االبتكار في مجاؿ عمميـ  .11
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **0.596 ديدة لمتعامؿ مع المواقؼ التعميميةأفكارًا ج يقِّدـ المشرؼ التربوي  .12

 0.000 **0.621 ينبو المعمميف ألية أخطاء في المنياج قبؿ بداية العاـ الدراسي  .13

األفكار والمبادرات الداعمة لمعممية المعمميف لتقديـ  المشرؼ التربوييشجع   .14
 التعميمية

0.490** 0.000 

 0.000 **0.590 أزمة لىإ تتحوؿ أف قبؿ التربوية المشكالت حؿل المشرؼ التربوي يبادر  .15

 0.000 **0.495 أبعاد المشكالت التربوية لحظة حدوثيا المشرؼ التربوييحدد   .16

 0.000 **0.518 المعمميف لما يناسب المواقؼ التعميمية يوجو المشرؼ التربوي  .17

 0.000 **0.695 يسالتدر يشجع المشرؼ التربوي المعمميف عمى االبتكار في طرائؽ   .18

 0.000 **0.475 يشجع المشرؼ التربوي المعمميف عمى االبتكار في مجاؿ تقييـ الطمبة  .19

 0.000 **0.466 التعامؿ مع الوسائؿ التعميمية المبتكرةالمعمميف عمى  المشرؼ التربوي يشجع  .20

 0.000 **0.884 يمتمؾ المشرؼ التربوي القدرة عمى توليد األفكار االبداعية  .21

 0.001 **0.493  بالمنياجالمعمميف عمى المشاركة في كؿ ما يتعمؽ  لمشرؼ التربوييشجع ا  .22

 0.000 **0.894 يحفز المشرؼ التربوي أفكار المعمميف االبداعية   .23

 0.000 **0.944 المعمـ المبدعرؤساءه لمكافأة يوجو   .24

 0.000 **0.847 يعمؿ عمى توفير بيئة إبداعية في مجاؿ عممو االشرافي  .25

 0.000 **0.748 قدر المشرؼ التربوي نتائج األداء االبداعي لممعمميفي  .26

ينظر المشرؼ التربوي إلى المشكالت مف زوايا مختمفة مما يتيح الفرصة لرؤية   .27
 الحموؿ المختمفة

0.848** 0.000 

 0.000 **0.406 يقدـ المشرؼ التربوي تغذية راجعة بصورة ابداعية  .28

 0.000 **0.762 لمعمميف بأنفسيـيعزز المشرؼ التربوي ثقة ا  .29
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **0.461 يتمتع المشرؼ التربوي بالقدرة عمى اقناع اآلخريف بوجية نظره  .30

 0.000 **0.849 يقـو المشرؼ التربوي ببحوث إجرائية مع المعمميف لحؿ المشكالت التربوية  .31

 0.000 **0.701 لدى المشرؼ التربوي رؤية واضحة لما سيقـو بو خالؿ العاـ الدراسي  .32

 0.000 **0.861 تتميز رؤية المشرؼ التربوي السنوية بالشموؿ  .33

 0.000 **0.767 تتميز رؤية المشرؼ التربوي السنوية بالوضوح  .34

 0.000 **0.657 تتضمف رؤية المشرؼ التربوي مالمح التخطيط التربوي السميـ  .35

 0.000 **0.591 التربوية كافة الجيود واإلجراءات إلنجاح رؤيتوالمشرؼ التربوي ينظِّـ   .36

 0.000 **0.785 يطمع المشرؼ التربوي المعمميف عمى رؤيتو السنوية  .37

 0.000 **0.598 يناقش المشرؼ التربوي رؤيتو التربوية مع المعمميف قبؿ اعتمادىا  .38

معػامالت إلػى أف جميػع قػيـ  السػابؽ الػواردة فػي الجػدوؿ قػيـ معػامالت االرتبػاط ومسػتوى الداللػةتشػير 

 .ألداة الدراسةداخمي  اتساؽ وجوددالة إحصائيًا، مما يشير إلى  الرتباطا

  :أداة الدراسة ثبات

 بطريقتيف، كرونباخ ألفا، والتجزئة النصفية: أداة الدراسة حساب ثبات تـّ 

تطبيؽ ب، ألفا كرونباخالثبات  مؿمعامف خالؿ  حقؽ مف الثبات ت: قامت الباحثة بالكرونباخ ألفا . أ
 كما ىو موضح في الجدوؿ( معممًا ومعممة، 50مكونة مف )الستطالعية االعينة الاألداة عمى 

(3): 
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 أداة الدراسةلثبات ألفا  (: نتائج معامل كرونباخ 3جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات أفراد العينة المجال

 0.822 8 50 المخاطرة

 0.920 9 50 االستباقية

 0.958 14 50 االبداع

 0.914 7 50 الرؤية.

 0.975 38 50 الدرجة الكمية

 

تراوحػت  ألداة الدراسػة ألفػا ثبات كرونبػاخالأف قيمة معامؿ السابؽ تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 

، حيػث لمدرجػة الكميػة ولمجػاالت األداة أيضػاً   مرتفعػةت جػاءو  ،( لمجاالت أداة الدراسػة0.958-0.822بيف )

ثبػات مرتفعػة تمتػع بدرجػة ت األداة(، ممػا يشػير إلػى أف 0.975)ة الكميػةألفػا لمدرجػ بمغت قيمة معامؿ كرونباخ 

 .تحقيؽ أىداؼ الدراسةل وقابمة لمتطبيؽ

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية . ب

 ( يوضح نتائج الثبات مف خالؿ استخداـ التجزئة النصفية .4الجدوؿ )  

  بطريقة التجزئة النصفية ألداة الدراسة نتائج الثبات: (4جدول )

 معامل االرتباط عدد الفقرات المجال
معامل االرتباط المصحح لسبيرمان 

 براون 

 0.771 0.751 8 المخاطرة

 0.895 0.810 9 االستباقية
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 0.932 0.873 14 االبداع

 0.819 0.713 7 الرؤية

 0.938 0.884 38  الدرجة الكمية

 

ألداة  الرتبػاط المصػحح لسػبيرماف بػراوفمعامػؿ اأف قيمػة السػابؽ تشػير المعطيػات الػواردة فػي الجػدوؿ 

مرتفعػػػة لمدرجػػػة الكميػػػة ولمجػػػاالت ت جػػػاءو  ،( لمجػػػاالت أداة الدراسػػػة0.932-0.771الدراسػػػة تراوحػػػت بػػػيف )

(، ممػا يشػير إلػى أف 0.938)لمدرجػة الكميػةمعامػؿ االرتبػاط المصػحح لسػبيرماف بػراوف  ، حيث بمغاألداة أيضاً 

 .تحقيؽ أىداؼ الدراسةل قابمة لمتطبيؽثبات مرتفعة و تمتع بدرجة ت األداة

أربعػة وعميو أصبحت أداة الدراسة، بعد التحقؽ مف صدقيا وثباتيا، قابمػة لمتطبيػؽ الميػداني، وتتضػمف 

 التالي:ك ة موزعةفقر ( 38)و مجاالت

 ( فقرة،8) وعدد فقراتو المخاطرة،المجاؿ األوؿ: 

 ( فقرة،9) وعدد فقراتو االستباقية،: الثانيالمجاؿ 

 ( فقرة،14)  وعدد فقراتو االبداع،المجاؿ الثالث: 

 ( فقرة.7) وعدد فقراتو الرؤية،المجاؿ الرابع: 

 متغيرات الدراسة

  المستقمةالمتغيرات: 

 .النوع االجتماعي 
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 ( سنوات.10( سنوات، أكبر مف)10- 5سنوات، ) 5ولو ثالثة مستويات: أقؿ مف ، سنوات الخبرة 

 بكالوريوس، ماجستير فأعمى.ولو ثالثة م ،المؤىؿ العممي ،  ستويات: دبمـو

  ولو مستوياف: عمـو إنسانية، وعمـو طبيعية.، التخصص 

  ولو مستوياف: أساسية وثانوية.، المدرسةمستوى 

 وليا اربعة مستويات: الخميؿ، جنوب الخميؿ، شماؿ الخميؿ، يطا.المديرية ، 

 :يػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػدى تػػوافر سػػمات القتقػػديرات المعممػػيف ل المتغيررر التررابع
  .مديريات تربية محافظة الخميؿ

 إجراءات الدراسة

 ، وىي كاآلتي:الخطوات المنيجيةلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفؽ عدد مف  

  الدراسػػػات  التػػػي وردت فػػػي األدواتوذلػػػؾ بعػػػد االطػػػالع عمػػػى عػػػدد مػػػف  االسػػػتبانة، الدراسػػػة، أداةإعػػػداد
 .واالطار النظري السابقة

  الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة لمباحثة وتقديمو لممسؤوليف في مدارس مديرية تربية وتعميـ مديريات
التربيػة والتعمػػيـ فػي محافظػػات الخميػؿ، مػػف أجػػؿ الػتمّكف مػػف تطبيػؽ أداة الدراسػػة عمػى العينػػة المسػػتيدفة 

 (.4ممحؽ )

 ( نسػػخة 541% مػػف االسػػتبانات، وتػػـ جمػػع )5احثػػة عمػػى اسػػترجاع جمػػع البيانػػات، حيػػث حرصػػت الب
 صالحة لمتحميؿ.

 ـّ إجراء المعالجة اإلحصائية  الالزمة لتحميؿ النتائج. باستخداـ االختبارات االحصائية ت

 .تفسير واستخالص النتائج 
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 اإلحصائية المعالجة 

ـّ استخداـ ةدراسالتحميؿ بيانات ل  : عموـ االجتماعيةصائية لماالح برنامج الرزمة ت

, Version (25)Statistical Package for the Social Sciences :SPSS 

 اإلحصائية التالية: األساليباستخداـ  تـّ حيث 

  الديموغرافية. العينةوالنسب المئوية لمعرفة خصائص التكرارات 

 ادة الرياديػػة لػػدى أفػػراد لمتعػػرؼ الػػى مػػدى تػػوافر سػػمات القيػػ االنحرافػػات المعياريػػةو  المتوسػػطات الحسػػابية
 .عينة الدراسة ومجتمعيا

 أداة الدراسةثبات  لمعرفة ألفا اختبار كرونباخ. 

  بطريقة التجزئة النصفية.  المقياس ثباتو  معامالت االتساؽ الداخمي، لمعرفة بيرسوفمعامؿ ارتباط 

 ( )ت( اختبػػارIndependent samples T-testلمعرفػػة ) تغيػػر مالفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  داللػػة
 .بمستوييف

 ( اختبػػار التبػػايف األحػػاديANOVAلمعرفػػة ) أو  متغيػػر بػػثالث مسػػتوياتمتوسػػطات  بػػيفالفػػروؽ  داللػػة

 .أكثر

  تقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة لمػدى  (درجػة) لػىلمتعػرؼ إ الوزني التاليالتصحيح  مقياساعتمدت الباحثة

مبػيف فػي  متوسػطات الحسػابية، وذلػؾ كمػا ىػوتوافر سمات القيادة الريادية لممشرفيف التربوييف مف قػيـ ال

 (.5الجدوؿ)
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 مقياس التصحيح الوزني الذي اعتمدتو الباحثة(: 5جدول )

 الدرجة المتوسط الحسابي

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00

 
 تـّ حساب طوؿ الفترة في المتوسط الحسابي وفؽ المعادلة اآلتية:حيث ي

 3 /الحد األدنى لالستجابة(  –= )الحد األقصى لالستجابة  طوؿ الفترة

 وبما أف المقياس وفؽ تدريج ليكرت الخماسي فإف:
(، وكذلؾ لمقيـ التي 2.33(، لتصبح )1، نضيفيا ألقؿ قيمة)1.33=  3 / 4=  3 /( 1-5طوؿ الفترة = )

 تمييا.
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 الفصل الرابع

 

 نتائج الدراسةعرض وتحميل 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسةرض وتحميل ع

 مقدمة:

ـّ التوصؿ ليا بعػد إجػراء التضمف ىذا الفصؿ  ، الدراسػة لبيانػاتي حصػائؿ اإلتحميػعرضًا لنتائج الدراسة التي ت
 .وتعرض الباحثة نتائجيا وفؽ تسمسؿ أسئمة الدراسة وفرضياتيا

 تحميل نتائج الدراسة

رياديررة لرردى المشرررفين التربررويين فرري مررديريات تربيررة مرردى ترروافر سررمات القيررادة ال: مررا ولالسررؤال األ نتررائج 
 ؟محافظة الخميل من وجية نظر المعممين

المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة  قامػت الباحثػة بحسػاب ،الدراسػة األوؿ سؤاؿ عفلإلجابة 
ف فػػي مػػديريات تربيػػة مػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييل لتقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة

 (6الجػدوؿ ) ويبػيف مف خالؿ متوسطات فقرات أداة الدراسػة ومجاالتيػا والدرجػة الكميػة، ، وذلؾمحافظة الخميؿ
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجاالت والدرجة الكمية.

مردى تروافر سرمات القيرادة الرياديرة ل لدراسرةلتقرديرات أفرراد عينرة ا(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6جدول ) 
 لمجاالت أداة الدراسةلدى المشرفين التربويين في مديريات تربية محافظة الخميل 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 متوسطة 0.65 3.27 المخاطرة
 متوسطة 0.75 3.24 االستباقية
 متوسطة 0.78 3.34 االبداع 
 متوسطة 0.81 3.22 الرؤية 

 متوسطة 0.69 3.27 الدرجة الكمية
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مدى تػوافر سػمات القيػادة ل تقديرات افراد عينة الدراسة أفإلى ( 6تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )

لمدرجػػة الكميػػة  متوسررطةبدرجػػة  تجػػاءالرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة محافظػػة الخميػػؿ 

حيػػػث بمػػػغ  مػػػع فػػػارؽ بسػػػيط فػػػي قػػػيـ المتوسػػػطات الحسػػػابية ليػػػذه المجػػػاالت، ،اسػػػة األربعػػػةولمجػػػاالت أداة الدر 

 تراوحػػػػػت المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابيةو (، 0.69( وانحػػػػػراؼ معيػػػػػاري )3.27المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لمدرجػػػػػة الكميػػػػػة )

، )المخػاطرة( مجػاؿأعمػى درجػة حصػؿ عمييػا ( أف 6يتضح مػف الجػدوؿ )و (. 3.27 – 3.22بيف ) جاالتلمم

 .)الرؤية( قيمة مجاؿ وأقميا

، وىذا ىو ، ولتعميـ النتائج عمى مجتمع الدراسةالدراسة أفراد عينة لتقديراتىذا بخصوص المتوسط الحسابي 

أخذت الباحثة بما يعرؼ بالتقدير النقطي، ويعني تقدير م عممة المجتمع بقيمة  ىدؼ الدراسات المسحية،

(. وعميو، وعمى اعتبار أف العينة ممثمة لممجتمع، 2910الطيطي، و نأخذىا مف إحصاء العينة )أبو سمرة 

لمدى توافر سمات القيادة الريادية لممشرفيف مجتمع الدراسة تقديرات يمكف القوؿ إف المتوسط الحسابي ل

ىو المتوسط الحسابي المحسوب مف العينة، أي التربوييف في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ 

 (.96.0معياري ) ، وانحراؼ(3.22)

 
 :يأتي كما تجاءف أداة الدراسة، مجاالت فقراتتقديرات المبحوثيف ل أما
 

 المخاطرة : مجالأواًل 

الجػػدوؿ  ويبينيػػا لفقػػرات مجػػاؿ المخػػاطرة،المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة  قامػػت الباحثػػة بحسػػاب 

(7.) 
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 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابيالمخاطرة  لفقرات مجالرية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا7جدول )

 رقم ال
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 1.09 3.65 يساعد المشرف التربوي المعممين الجدد في التكيف مع البيئة المدرسية   .1

 متوسطة 0.96 3.56 حفزةيساعد المشرف التربوي المعممين عمى تطوير أدائيم بصورة م  .2

 متوسطة 0.95 3.55 المعممين بالبدائل التربوية الصحيحة المشرف التربوييزود   .3

4.  
المسؤولية عند حدوث أي طارئ في مجال  المشرف التربوي يتحمل
 متوسطة 0.98 3.22 عممو

 متوسطة 0.95 3.21 يشجع المشرف التربوي المبادرات الريادية التي تتسم بالمخاطرة  .5
 متوسطة 0.91 3.12 يتمسك برأيو الميني بغض النظر عن رأي رئيسو المباشر  .6
 متوسطة 0.93 3.07 يتخذ المشرف التربوي قرارات غير تقميدية في عممية االشراف  .7
 متوسطة 1.01 2.81 نتيجة المشروعات الريادية التي يتبناىا المشرف التربوييتحمل   .8
 متوسطة 52.0 72.3 الدرجة الكمية    

جميػػع فقػػرات مجػػاؿ المخػػاطرة جػػاءت بػػدرجات متوسػػطة،  ( أف7الجػػدوؿ ) القػػيـ الػػواردة فػػي يتضػػح مػػف

يساعد المشرؼ التربوي المعمميف الجدد في التكيػؼ مػع البيئػة ) قيمة لممتوسط الحسابي جاءت لمفقرةأعمى  وأف

بينمػػػا حصػػػمت الفقػػػرة   ،(1.09نحػػػراؼ معيػػػاري )ا( و 3.65) الفقػػػرةحيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي (  المدرسػػػية

حيث بمػغ  ،مى أقؿ قيمة لممتوسط الحسابيع (يتحمؿ المشرؼ التربوي نتيجة المشروعات الريادية التي يتبناىا)

 .(1.01نحراؼ معياري )با( و 2.81)

 االستباقية مجال :ثانياً 

الجػػدوؿ  ويبينيػا ،االسررتباقية لفقػرات مجػػاؿالمتوسػطات الحسػػابية واالنحرافػات المعياريػػة  قامػت الباحثػة بحسػػاب

(8.) 
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 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي االستباقية لفقرات مجال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8جدول )

المتوسط  الفقرة رقـ ال
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.97 3.56 أفكارًا جديدة لمتعامؿ مع المواقؼ التعميمية يقِّدـ المشرؼ التربوي  .1

 متوسطة 0.89 3.54 يوجو المعمميف نحو االبتكار في مجاؿ عمميـ  .2

 متوسطة 0.85 3.45 المعمميف لما يناسب المواقؼ التعميمية يوجو المشرؼ التربوي  .3

4.  
األفكار والمبادرات الداعمة المعمميف لتقديـ  المشرؼ التربوييشجع 

 0.99 3.42 لمعممية التعميمية

 متوسطة

 متوسطة 0.98 3.16 أزمة إلى تتحوؿ أف قبؿ المشكالت التربوية لحؿ المشرؼ التربوي يبادر  .5
 متوسطة 0.94 3.13 أبعاد المشكالت التربوية لحظة حدوثيا المشرؼ التربوييحدد   .6

7.  
يستخدـ المشرؼ التربوي آليات غير مسبوقة  في عممية االشراؼ 

 0.95 2.98 التربوي

 متوسطة

8.  
وي القدرة عمى التنبؤ بالمشكالت التربوية قبؿ يمتمؾ المشرؼ الترب

 0.94 2.96 حدوثيا

 متوسطة

 متوسطة 1.13 2.95 ينبو المعمميف ألية أخطاء في المنياج قبؿ بداية العاـ الدراسي  .9
 متوسطة 52.0 42.3 الدرجة الكمية     

أعمػى  سػطة، وأفجميع فقرات مجاؿ االستباقية جػاءت بػدرجات متو  ( أف8الجدوؿ ) بيانات يتضح مف
يقِّػػػػدـ المشػػػػرؼ التربػػػػوي أفكػػػارًا جديػػػػدة لمتعامػػػػؿ مػػػػع المواقػػػػؼ حصػػػػمت عمييػػػا الفقػػػػرة ) قيمػػػة لممتوسػػػػط الحسػػػػابي

ينبػو حصػمت الفقػرة ) فػي حػيف (0.97نحػراؼ معيػاري )ا( و 3.56) لياحيث بمغ المتوسط الحسابي (  التعميمية
 حيػػث بمػػغ ،الحسػػابي عمػػى أقػػؿ قيمػػة لممتوسػػط (يالمعممػػيف أليػػة أخطػػاء فػػي المنيػػاج قبػػؿ بدايػػة العػػاـ الدراسػػ

 .(1.13نحراؼ معياري )با( و 2.95) متوسطيا

 االبداع جالم :ثالثاً 

 (.9الجدوؿ ) ويبينيا ،االبداع لفقرات مجاؿالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  قامت الباحثة بحساب
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 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي االبداع رات مجاللفق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9جدول )

المتوسط  الفقرة ةالرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.88 3.85 يشجع المشرؼ التربوي المعمميف عمى االبتكار في مجاؿ تقييـ الطمبة  .1

2.  
التعامؿ مع الوسائؿ التعميمية المعمميف عمى  المشرؼ التربوي يشجع
 0.91 3.71 بتكرةالم

 مرتفعة

 متوسطة 0.98 3.65 يسالتدر يشجع المشرؼ التربوي المعمميف عمى االبتكار في طرائؽ   .3

 متوسطة 0.92 3.48 يحفز المشرؼ التربوي أفكار المعمميف االبداعية   .4

 متوسطة 1.07 3.41 يعزز المشرؼ التربوي ثقة المعمميف بأنفسيـ  .5

6.  
عمى المشاركة في كؿ ما يتعمؽ  المعمميف يشجع المشرؼ التربوي

 0.97 3.39  بالمنياج

 متوسطة

 متوسطة 0.97 3.39 يتمتع المشرؼ التربوي بالقدرة عمى اقناع اآلخريف بوجية نظره  .7
 متوسطة 0.94 3.36 يمتمؾ المشرؼ التربوي القدرة عمى توليد األفكار االبداعية  .8
 متوسطة 1.01 3.33 مميفيقدر المشرؼ التربوي نتائج األداء االبداعي لممع  .9

10.  
ينظر المشرؼ التربوي إلى المشكالت مف زوايا مختمفة مما يتيح الفرصة 

 0.91 3.26 لرؤية الحموؿ المختمفة

 متوسطة

 متوسطة 0.94 3.26 يقدـ المشرؼ التربوي تغذية راجعة بصورة ابداعية  .11
 توسطةم 1.03 3.08 يعمؿ عمى توفير بيئة إبداعية في مجاؿ عممو االشرافي  .12

13.  
يقـو المشرؼ التربوي ببحوث إجرائية مع المعمميف لحؿ المشكالت 

 1.01 3.02 التربوية

 متوسطة

 متوسطة 1.11 2.92 المعمـ المبدعرؤساءه لمكافأة يوجو   .14
 متوسطة 5230 7273 الدرجة الكمية        

 ت بػدرجات متوسػطةجميػع فقػرات مجػاؿ االبػداع جػاء ( أف9الجػدوؿ ) البيانػات الػواردة فػي يتضح مػف

يشػػجع المشػػرؼ التربػػوي المعممػػيف عمػػى االبتكػػار فػػي مفقػػرة )ل متوسػػط حسػػابي جػػاءأعمػػى  ، وأفباسػػتثناء فقػػرتيف

بينما حصمت الفقػرة  (،0.88نحراؼ معياري )ا( و 3.85) لياحيث بمغ المتوسط الحسابي (  مجاؿ تقييـ الطمبة
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نحراؼ بػػا( و 2.92) وقيمتػػو ،حسػػابي فػػي ىػػذا المجػػاؿعمػػى أقػػؿ متوسػػط (يوجػػو رؤسػػاءه لمكافػػأة المعمػػـ المبػػدع)

 .(1.11معياري )

 االستراتيجية الرؤية جالم :رابعاً 

الجػػػدوؿ  ويبينيػػػا الرؤيرررة لفقػػػرات مجػػػاؿالمتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة  قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب 

(10.) 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي الرؤية لفقرات مجال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 10جدول )

 رقم ال
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 كافة الجيود واإلجراءات إلنجاح رؤيتو التربويةالمشرف التربوي ينظِّم   .1
3.42 0.91 

 متوسطة

 لدى المشرف التربوي رؤية واضحة لما سيقوم بو خالل العام الدراسي  .2
3.41 0.94 

 متوسطة

 تتضمن رؤية المشرف التربوي مالمح التخطيط التربوي السميم  .3
3.41 0.94 

 متوسطة

 تتميز رؤية المشرف التربوي السنوية بالوضوح  .4
3.34 0.87 

 متوسطة

 تتميز رؤية المشرف التربوي السنوية بالشمول  .5
3.32 0.93 

 متوسطة

 بل اعتمادىايناقش المشرف التربوي رؤيتو التربوية مع المعممين ق  .6
2.84 1.16 

 متوسطة

 يطمع المشرف التربوي المعممين عمى رؤيتو السنوية  .7
2.82 1.11 

 متوسطة

 5200 ..72 الدرجة الكمية        
 متوسطة

جميع فقرات مجاؿ الرؤيػة جػاءت بػدرجات متوسػطة،  ( أف10الجدوؿ ) البيانات الواردة في يتضح مف

يػنظِّـ المشػرؼ التربػوي كافػة الجيػود حصػمت عمييػا الفقػرة ) ذا المجػاؿفػي ىػ قيمػة لممتوسػط الحسػابيأعمى  وأف
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بينمػا  (،0.91نحػراؼ معيػاري )ا( و 3.42الحسػابي ) ياحيػث بمػغ متوسػط ،(واإلجراءات إلنجاح رؤيتػو التربويػة

 عمػػال أقػػؿ قيمػػة لممتوسػػط الحسػػابي، ،(يطمػػع المشػػرؼ التربػػوي المعممػػيف عمػػى رؤيتػػو السػػنويةحصػػمت  الفقػػرة )

 .(1.11نحراؼ معياري )ا( و 2.82الحسابي ) يابمغ متوسطحيث 

 لرردى الرياديررة القيررادة سررمات ترروافر مرردىل ختمررف تقررديرات أفررراد عينررة الدراسررةىررل ت: الثرراني الدراسررة سررؤال

، نرروع االجتمرراعيال) ات:لمتغيررر  تبعرراً  الخميررل محافظررةفرري  والتعمرريم تربيررةال مررديريات فرري التربررويين المشرررفين

 ؟(المدرسة، المديريةمستوى المؤىل العممي، التخصص، سنوات الخبرة، 

 :سؤال الدراسة الثاني تم فحص الفرضيات الصفرية المنبثقة عنولإلجابة عن 

أفرراد برين تقرديرات ( α≤ 0.05ال توجد فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة )الفرضية األولى: 

 والتعمريم فري تربيرةال مرديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلعينة الدراسة 

 النوع االجتماعي.تعزى لمتغير  الخميل محافظة

( Independent Sample t-Testاختبػػار )ت( ) ـااسػػتخدتػػـ ّ  الصػػفرية األولػػىلفحػػص الفرضػػية 

يػػػادة الرياديػػػة لػػػدى مػػػدى تػػػوافر سػػػمات القل الدراسػػػة عينػػػة أفػػػرادلتقػػػديرات متوسػػػطات  بػػػيفالفػػػروؽ  داللػػػة إليجػػػاد

 .(11النوع االجتماعي، كما يبينيا الجدوؿ) لمتغير تبعاً المشرفيف التربوييف في مديريات تربية محافظة الخميؿ 
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 الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بين( الفروق Independent Sample t-Testنتائج اختبار )ت( ) :(11جدول )

 النوع االجتماعي لمتغير تبعالدى المشرفين التربويين  مدى توافر سمات القيادة الرياديةل

 العدد الجنس لمجالا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 ةالمخاطر 
 0.75 3.25 171 ذكر

0.568 0.571 
غير 

 0.59 3.28 370 أنثى دالة

 االستباقية
 0.85 3.13 171 ذكر

 الةد *0.027 2.211
 0.69 3.29 370 أنثى

 االبداع
 0.83 3.24 171 ذكر

 دالة *0.037 2.090
 0.76 3.39 370 أنثى

 الرؤية
 0.88 3.16 171 ذكر

1.207 0.228 
غير 

 0.76 3.25 370 أنثى دالة

 الدرجة الكمية
 0.79 3.19 171 ذكر

1.676 0.094 
غير 

 96.4 3.30 370 أنثى دالة

 (، 0.05صائيًا عند مستوى داللة )* دالة إح

متوسػػطات بػػيف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عػػدـ ( إلػػى 11فػػي الجػػدوؿ ) الػػواردة تشػػير النتػػائج

مػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة ل الدراسػػة عينػػة أفػػراد تقػػديرات

( 0.094)الداللػة اإلحصػائية عمػى الدرجػة الكميػة ، حيث بمغػت يالنوع االجتماع لمتغير تعزىمحافظة الخميؿ 

 وعميو تقبؿ الفرضية الصفرية األولى.، لمدرجة الكمية (0.05مف مستوى داللة ) أكبروىي 
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بين تقديرات ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية: 

 تربيةال مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة ماتس توافر مدىلأفراد عينة الدراسة 

  .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  الخميل محافظةوالتعميم في 

بدايػػة حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لتقػػديرات أفػػراد  تػػـّ  الثانيػػةلفحػػص الفرضػػية 

ى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات التربيػػة والتعمػػيـ فػػي عينػػة الدراسػػة لمػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػد

 (.12ير سنوات الخبرة، الجدوؿ)غمحافظة الخميؿ تبعًا لمت

مدى توافر سمات القيادة ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات12جدول )

 لمتغير سنوات الخبرة تبعاً ريات تربية محافظة الخميل الريادية لدى المشرفين التربويين في مدي

 جالالم
 العدد سنوات الخبرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ةالمخاطر 

 0.60 3.54 83 سنوات 5أقؿ مف 
 0.57 3.37 166 سنوات 5-10

 0.67 3.14 292 سنوات 10فوؽ 
 0.65 3.27 541 المجموع

 االستباقية

 0.64 3.61 83 سنوات 5أقؿ مف 
 0.68 3.35 166 سنوات 5-10

 0.77 3.07 292 سنوات 10فوؽ 
 0.75 3.24 541 المجموع

 االبداع

 0.70 3.72 83 سنوات 5أقؿ مف 
 0.69 3.34 166 سنوات 5-10

 0.81 3.04 292 سنوات 10فوؽ 
 0.80 3.22 541 المجموع
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 جالالم
 العدد سنوات الخبرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرؤية

 0.72 3.61 83 سنوات 5أقؿ مف 
 0.72 3.34 166 اتسنو  5-10

 0.81 3.04 292 سنوات 10فوؽ 
 0.80 3.22 541 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.58 3.62 83 سنوات 5أقؿ مف 
 0.72 3.38 166 سنوات 5-10

 0.71 3.10 292 سنوات 10فوؽ 
 0.69 3.27 541 المجموع

متوسطات الحسابية تبعًا لمستويات يتبيف مف قيـ المتوسطات الحسابية أف ىناؾ فروؽ ظاىرية بيف قيـ ال

تحميؿ التبايف األحادي خداـ تم است   متغير سنوات الخبرة. ولمتعرؼ فيما لو كانت ىذه الفروؽ دالة احصائياً 

(ANOVAلمعرفة ) مدى توافر سمات القيادة الريادية ل الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بيفالفروؽ  داللة

، وذلؾ كما ىو موضح لمتغير سنوات الخبرة تبعاً في مديريات تربية محافظة الخميؿ لدى المشرفيف التربوييف 

 (.13في الجداوؿ )

 الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بينمفروق ل( One Way ANOVAنتائج  تحميل التباين األحادي ): (13دول )ج

 لمتغير سنوات الخبرة تبعاً ريات تربية محافظة الخميل مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفين التربويين في مديل

 مصدر التباين مجالال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 ةالمخاطر 
 6.382 2 12.763 بين المجموعات

 دالة **0.000 15.806
 0.404 538 217.221 داخل المجموعات
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 مصدر التباين مجالال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 ----- 540 229.984 جموعالم

 االستباقية

 11.077 2 22.154 بين المجموعات

 0.530 538 285.375 داخل المجموعات دالة **0.000 20.883

 ----- 540 307.529 المجموع

 االبداع

 11.934 2 23.867 بين المجموعات

 0.581 538 312.701 داخل المجموعات دالة  **0.000 20.532

 ----- 540 336.568 المجموع

 الرؤية

 12.252 2 24.504 بين المجموعات

 0.602 538 323.877 داخل المجموعات دالة **0.000 20.352

 ----- 540 348.381 المجموع

 الدرجة الكمية

 10.250 2 20.500 بين المجموعات

 0.446 538 239.921 داخل المجموعات دالة **0.000 22.985

 ----- 540 260.422 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

متوسػػػطات  بػػػيف( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية 13الجػػػداوؿ ) البيانػػػات الػػػواردة فػػػي يتضػػػح مػػػف

مػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة ل الدراسػػة عينػػة أفػػراد تقػػديرات

وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف  (0.000) ، حيػػػػث كانػػػػت الداللػػػػة اإلحصػػػػائيةمحافظػػػػة الخميػػػػؿ تعػػػػزى لمتغيػػػػر سػػػػنوات الخبػػػػرة 

 ، وعميو ترفض الفرضية الصفرية الثانية.مدرجة الكميةل(، 0.05)
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( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ، وذلؾ كما ىو Scheffeـ اختبار شيفيو )ااستخدتـّ وإليجاد مصدر الفروؽ 

 .(14الجدوؿ )في واضح 

 لمتغير سنوات الخبرة تبعاً ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )14جدول )

 سنوات فأكثر 10 سنوات 10-5 سنوات 5أقؿ مف  المقارنات المجال

الدرجة 
 الكمية

 *0.517650 *0.236777  سنوات 5أقؿ مف 
 *0.280873   سنوات 5-10
    ت فأكثرسنوا 10

 (0.05الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) *

سػػنوات  5ذوي الخبػػرة أقػػؿ مػػف  بػػيف متوسػػطاتأف الفػػروؽ  إلػػىالمقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة نتػػائج تشػػير 

تشػػير كمػػا  سػػنوات. 5ذوي الخبػػرة أقػػؿ مػػف ، حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػالح ( سػػنوات10-5وبػػيف  ذوي الخبػػرة )

 10سػنوات وبػيف ذوي الخبػرة أكثػر مػف  5ذوي الخبرة أقؿ مف  الى أف الفروؽ بيف مف ىـ مف أيضاً المقارنات 

 سنوات. 5ذوي الخبرة أقؿ مف ، حيث كانت الفروؽ لصالح سنوات

سػػنوات  10فػػي آراء المعممػػيف ذوي الخبػػرة أكثػػر مػػف أف الفػػروؽ  إلػػىتشػػير المقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة 

( سػػنوات لمدرجػػة الكميػػة 10-5ذوي الخبػػرة )، حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػػالح ت( سػػنوا10-5وبػػيف ذوي الخبػػرة )

 وأبعاد القيادة الريادية.

بين تقديرات ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة: 

 ربيةالت يرياتمد في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلأفراد عينة الدراسة 

  .المؤىل العمميتعزى لمتغير  الخميل محافظة والتعميم في

ـّ بدايػػة حسػػاب المتوسػػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لتقػػديرات أفػػراد عينػػػة لفحػػص الفرضػػية  تػػ
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ظػػة الدراسػة لمػدى تػػوافر سػمات القيػادة الرياديػػة لػدى المشػرفيف التربػػوييف فػي مػديريات التربيػػة والتعمػيـ فػي محاف

 (.15المؤىؿ العممي، وجاءت النتائج كما يبينيا الجدوؿ ) الخميؿ تبعًا لمتغير

مدى توافر سمات القيادة ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات15جدول )

 المؤىل العمميلمتغير  تبعاً الريادية لدى المشرفين التربويين 

 جالالم
 العدد لمؤىل العمميا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ةالمخاطر 

 0.54 3.12 40 دبمـو

 0.64 3.28 457 بكالوريوس 

 0.81 3.29 44 ماجستير فأعمى

 0.65 3.27 541 المجموع

 االستباقية

 0.70 3.08 40 دبمـو

 0.74 3.25 457 بكالوريوس 

 0.85 3.23 44 ماجستير فأعمى

 0.75 3.24 541 وعالمجم

 االبداع

 0.76 3.18 40 دبمـو

 0.78 3.37 457 بكالوريوس 

 0.89 3.25 44 ماجستير فأعمى

 0.80 3.22 541 المجموع

 الرؤية
 0.74 3.06 40 دبمـو

 0.78 3.25 457 بكالوريوس 
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 جالالم
 العدد لمؤىل العمميا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.97 3.08 44 ماجستير فأعمى

 0.80 3.22 541 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.64 3.11 40 دبمـو

 0.68 3.29 457 بكالوريوس 

 0.83 3.21 44 ماجستير فأعمى

 0.69 3.27 541 المجموع

فيما اذا كانت ىذه  ؽتبيف مف قيـ المتوسطات الحسابية وجود فروؽ ظاىرية بيف قيـ المتوسطات، ولمتحق

في  نتائجو (، والمبيفOne Way ANOVAالباحثة تحميؿ التبايف األحادي)استخدمت الفروؽ دالة احصائيًا 

 (.16الجدوؿ )

مدى توافر سمات القيادة ل الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بينمفروق لنتائج تحميل التباين األحادي : (16جدول )

 المؤىل العمميلمتغير  تبعاً الريادية لدى المشرفين التربويين 

 مصدر التباين جالالم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 ةالمخاطر 

 0.511 2 1.023 بين المجموعات

1.201 0.302 
غير 

 دالة
 0.426 538 228.961 داخل المجموعات

 ----- 540 229.984 المجموع

غير  0.369 0.998 0.568 2 1.136 بين المجموعات االستباقية
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 مصدر التباين جالالم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 دالة 0.570 538 306.392 داخل المجموعات

 ----- 540 307.529 المجموع

 االبداع

 0.866 2 1.732 بين المجموعات

1.391 0.250 
غير 

 دالة 
 0.622 538 334.836 داخل المجموعات

 ----- 540 336.568 المجموع

 الرؤية

 1.138 2 2.275 بين المجموعات

1.768 0.172 
غير 

 دالة
 0.643 538 346.106 داخل المجموعات

 ----- 540 348.381 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.664 2 1.329 بين المجموعات

1.379 0.253 
غير 

 دالة
 0.482 538 259.093 داخل المجموعات

 ----- 540 260.422 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

مدى ل الدراسة عينة أفراد بيف تقديراتذات داللة إحصائية  وجود فروؽعدـ ( 16يتضح مف الجداوؿ )

المؤىػؿ توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف التربػوييف فػي مػديريات تربيػة محافظػة الخميػؿ تعػزى لمتغيػر 

، عنػػد دالػػة إحصػػائياً غيػػر (، وىػػي 0.05)وىػػي أكبػػر مػػف  (0.253) ، حيػػث كانػػت الداللػػة اإلحصػػائيةالعممػػي

 ، وعميو تقبؿ الفرضية الصفرية الثالثة.مية وكذلؾ عند جميع مؤشرات القيادة الرياديةالدرجة الك
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بين تقديرات ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرابعة: 

  تربيةال مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلأفراد عينة الدراسة 

  .التخصصتعزى لمتغير  الخميل محافظةوالتعميم في 

لمتعػرؼ الػى ( Independent Sample t-Testاختبار )ت( ) ـااستخدلفحص الفرضية السابقة تـ ّ 

مػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف ل الدراسػػة عينػػة أفػػراد تقػػديراتمتوسػػطات  بػػيفالفػػروؽ  داللػػة

 .(17، الجدوؿ)التخصص لمتغير تبعاً محافظة الخميؿ  والتعميـ في تربيةالالتربوييف في مديريات 

 الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بينمفروق ل( Independent Sample t-Testنتائج اختبار )ت( ) :(17جدول )

 التخصص لمتغير تبعاً مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفين التربويين في مديريات تربية محافظة الخميل ل

 العدد التخصص جالالم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 ةالمخاطر 
 0.64 3.31 377 عمـو إنسانية

 دالة *0.042 2.034
 0.66 3.18 164 عمـو طبيعية

 االستباقية
 0.76 3.27 377 عمـو إنسانية

2.211 1.232 
غير 
 0.73 3.18 164 عمـو طبيعية دالة

 االبداع
 0.79 3.39 377 عمـو إنسانية

1.967 0.051 
غير 
 0.76 3.24 164 عمـو طبيعية دالة

 الرؤية
 0.80 3.31 377 عمـو إنسانية

 دالة **0.000 3.813
 0.75 3.02 164 عمـو طبيعية

 الدرجة الكمية
 0.69 3.32 377 عمـو إنسانية

 دالة *0.014 2.469
 0.67 3.16 164 عمـو طبيعية

 (، 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
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 أفػػراد تقػػديراتمتوسػػطات  بػػيف( إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية 17تشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ )

ة الخميػػؿ مػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة محافظػػل الدراسػػة عينػػة

مػف مسػتوى  أقػؿ( وىػي 0.014)الداللػة اإلحصػائية عمػى الدرجػة الكميػة ، حيث بمغت التخصص لمتغير تعزى

وعميػو تقبػؿ  وجاءت الفروؽ لصالح تخصص العموـ اإلنسانية وفؽ قػيـ المتوسػطات الحسػابية، ،(0.05داللة )

  الفرضية الصفرية الرابعة.

 

بين تقديرات ( α≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات دال : خامسةالفرضية ال

 تربية مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلأفراد عينة الدراسة 

 .المدرسة مستوى تعزى لمتغير الخميل محافظة

لمتعػرؼ  (Independent Sample t-Testاختبػار )ت( ) ـااسػتخدتػـ ّ  الخامسػةلفحػص الفرضػية 

مدى تػوافر سػمات القيػادة الرياديػة لػدى المشػرفيف ل الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  الى داللة الفروؽ بيف

( يبػػػػيف نتػػػػائج 18والجػػػػدوؿ ) .المدرسػػػػة مسػػػػتوى لمتغيػػػػر تبعػػػػاً التربػػػػوييف فػػػػي مػػػػديريات تربيػػػػة محافظػػػػة الخميػػػػؿ 

 االختبار.
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تقديرات متوسطات  الى داللة الفروق بينف ( لمتعرّ Independent Sample t-Testنتائج اختبار )ت( ) :(18جدول )

 لمتغير تبعاً مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفين التربويين في مديريات تربية محافظة الخميل ل الدراسة عينة أفراد

 المدرسة مستوى

 العدد المدرسة المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 محسوبةال
 الداللة اإلحصائية

 ةالمخاطر 
 0.63 3.22 324 أساسية

 دالة *0.048 1.982
 0.67 3.34 217 ثانوية

 االستباقية
 0.74 3.18 324 أساسية

 دالة *0.030 2.178
 0.76 3.33 217 ثانوية

 االبداع
 0.77 3.32 324 أساسية

0.977 0.329 
غير 

 0.81 3.38 217 ثانوية دالة

 لرؤيةا
 0.78 3.15 324 أساسية

 دالة *0.014 2.468
 0.82 3.32 217 ثانوية

 الدرجة الكمية
 0.68 3.22 324 أساسية

 دالة *0.041 2.048
 0.71 3.34 217 ثانوية

 539(، درجات الحرية = 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 أفػػراد تقػػديراتمتوسػػطات  بػػيفداللػػة إحصػػائية  ( إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات18تشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ )

مػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة محافظػػة الخميػػؿ ل الدراسػػة عينػػة

الداللػػة اإلحصػػائية عمػػى الدرجػػة الكميػػة ، حيػػث بمغػػت المدرسػػة مسػػتوى لمتغيػػر تعػػزى مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف
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،  وجػػػػػاءت الفػػػػػروؽ لصػػػػػالح المدرسػػػػػة الثانويػػػػػة وفػػػػػؽ قػػػػػيـ (0.05وى داللػػػػػة )مػػػػػف مسػػػػػت أقػػػػػؿ( وىػػػػػي 0.041)

 .المتوسطات الحسابية، وعميو ترفض الفرضية الصفرية الخامسة

أفراد بين تقديرات ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ة: سادسالفرضية ال

 والتعميم في تربيةال مديريات في التربويين المشرفين لدى ةالريادي القيادة سمات توافر مدىلعينة الدراسة 

  .المديريةتعزى لمتغير  الخميل محافظة

بدايػة حسػاب المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة لتقػديرات أفػراد  تػـّ  سادسةاللفحص الفرضية 

مػػديريات التربيػػة والتعمػػيـ فػػي  عينػػة الدراسػػة لمػػدى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي

 (.19محافظة الخميؿ وفؽ متغير المديرية، وجاءت النتائج كما يبينيا الجدوؿ )

مدى توافر سمات ل الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات19جدول )

 المديريةلمتغير  تبعاً مديريات تربية محافظة الخميل  القيادة الريادية لدى المشرفين التربويين في

 المجال
 العدد المديرية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ةالمخاطر 

 0.70 3.20 160 الخميؿ

 0.67 3.22 221 جنوب الخميؿ

 0.45 3.42 94 شماؿ الخميؿ

 0.63 3.41 66 يطا

 0.65 3.27 541 المجموع

 0.82 3.19 160 الخميؿ االستباقية
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 المجال
 العدد المديرية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.75 3.16 221 جنوب الخميؿ

 0.59 3.44 94 شماؿ الخميؿ

 0.71 3.36 66 يطا

 0.75 3.24 541 المجموع

 االبداع

 0.81 3.25 160 الخميؿ

 0.84 3.28 221 جنوب الخميؿ

 0.57 3.52 94 شماؿ الخميؿ

 0.74 3.55 66 يطا

 0.80 3.22 541 المجموع

 الرؤية

 0.81 3.17 160 الخميؿ

 0.84 3.10 221 جنوب الخميؿ

 0.61 3.47 94 شماؿ الخميؿ

 0.78 3.38 66 يطا

 0.80 3.22 541 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.72 3.20 160 الخميؿ

 0.73 3.19 221 جنوب الخميؿ

 0.49 3.46 94 شماؿ الخميؿ

 0.66 3.42 66 يطا

 0.69 3.27 541 المجموع
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ـ المتوسػطات الحسػابية وجػود فػروؽ ظاىريػة بػيف ىػذه القػيـ، ولمتعػرؼ فيمػا اذا كانػت ىػذه الفػروؽ يتبيف مف قػي

( وذلػػؾ كمػػا ىػػو موضػػح فػػي One Way ANOVAتحميػػؿ التبػػايف األحػػادي )اسػػتخدمت الباحثػػة دالػػة احصػػائيًا 

 (.20الجدوؿ )

 أفراد تقديراتمتوسطات  بينالفروق  لةالى دال ف ( لمتعرّ One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي ): (20جدول )

لمتغير  تبعاً مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفين التربويين في مديريات تربية محافظة الخميل ل الدراسة عينة

 المديرية

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 صائيةاإلح

 ةالمخاطر 

 1.532 3 4.597 بين المجموعات

 0.420 537 225.387 داخل المجموعات دالة *0.013 3.651

 ----- 540 229.984 المجموع

 االستباقية

 2.247 3 6.742 بين المجموعات

 0.560 537 300.787 داخل المجموعات دالة *0.008 4.012

 ----- 540 307.529 المجموع

 االبداع

 2.629 3 7.887 بين المجموعات

 0.612 537 328.681 داخل المجموعات دالة  *0.005 4.295

 ----- 540 336.568 المجموع

 الرؤية

 3.694 3 11.081 بين المجموعات

 0.628 537 337.299 داخل المجموعات دالة *0.001 5.881

 ----- 540 348.381 المجموع
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 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 صائيةاإلح

 جة الكميةالدر 

 2.388 3 7.165 بين المجموعات

 0.472 537 253.256 داخل المجموعات دالة *0.002 5.065

 ----- 540 260.422 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بيف( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 20يتضح مف الجداوؿ )

ى تػػوافر سػػمات القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة محافظػػة الخميػػؿ تعػػزى لمتغيػػر مػدل

وعميػػو تػػرفض الفرضػػية الصػػفرية (، 0.05)وىػػي أقػػؿ مػػف  (0.002) ، حيػػث كانػػت الداللػػة اإلحصػػائيةالمديريػة

 .السادسة

 بػيفارنػات الثنائيػة البعديػة لمفػروؽ ( لممقScheffeـ اختبػار شػيفيو )ااستخدتـّ وإليجاد مصدر الفروؽ  

مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشػرفيف التربػوييف فػي مػديريات تقديرات أفراد عينة الدراسة ل متوسطات

 .(21الجدوؿ )في مبيف ، وذلؾ كما ىو لمجاؿ الدرجة الكمية المديريةلمتغير  تبعاً تربية محافظة الخميؿ 

 تقديرات أفراد عينة الدراسة متوسطات بين( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق Scheffeشيفيو )(: نتائج اختبار 21جدول )

 المديرية لمتغير تبعاً مدى توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفين التربويين في مديريات تربية محافظة الخميل ل

 يطا شماؿ الخميؿ جنوب الخميؿ الخميؿ المقارنات جالالم

ة الدرج
 الكمية

 *0.221808- *0.259425-   الخميؿ

 *0.233971- *0.271588-   جنوب الخميؿ
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 يطا شماؿ الخميؿ جنوب الخميؿ الخميؿ المقارنات جالالم

   *0.271588 *0.259425 شماؿ الخميؿ

   *0.233971 *0.221808 يطا

 (0.05الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) *

ويطػػا مػػف جيػػة،  شػػماؿ الخميػػؿ تيمػػديري جػػاءت بػػيفأف الفػػروؽ  إلػػىتشػػير المقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة 

ويطػا وفػؽ  شماؿ الخميؿ مديريتي، حيث كانت الفروؽ لصالح مف جية أخرى مديريتي الخميؿ وجنوب الخميؿو 

 .قيـ المتوسطات الحسابية



84 

 

 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

 

 التمييد  

 مناقشة نتائج الدراسة 

 التوصيات 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتشة مناق

 تمييد 

تضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة، وفؽ تسمسؿ أسئمتيا وفرضياتيا، إضافة الى التوصيات التي   

 توصمت الييا الباحثة والمنبثقة مف نتائج الدراسة.

 الدراسةنتائج مناقشة  

ة لرردى المشرررفين التربررويين فرري مرردى ترروافر سررمات القيررادة الرياديرر : مرراولاأل  الدراسررة سررؤالمناقشررة نتررائج 

 ؟محافظة الخميل من وجية نظر المعممين والتعميم في تربيةالمديريات 

أف توافر سمات القيادة الريادية لدى المشرفيف التربوييف في مديريات تربيػة الراسة األوؿ أظيرت نتائج 

الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة  ، حيػػث بمػػغ المتوسػػطمتوسػػطةجػػاء بدرجػػة محافظػػة الخميػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف 

 (. 3.27 – 3.22بيف ) لممحاور تراوحت المتوسطات الحسابيةو (، 0.69( وانحراؼ معياري )3.27)

القيػػادة الرياديػػة فػػي المػػدارس وخاصػػة أف القيػػادة مػػف ممارسػػة المشػػرفيف  تمكػػف عػػدـ قػػد يعػػزى ذلػػؾ إلػػى

ية، وكذلؾ طاقـ متميز لو القػدرة عمػى العمػؿ فػي الريادية تحتاج إلى الدعـ المادي مف أجؿ تنفيذ األفكار الرياد

يف مػػف أجػؿ الحصػػوؿ عمػػى أفكػػار رياديػػة مػػعممأف المشػػرفيف التربػػوييف يعممػوف عمػػى حػػث ال ظػؿ األزمػػات، كمػػا

مف أجؿ النيػوض بالعمميػة التعميميػة، لػذا نجػد أنيػـ يمارسػوف القيػادة الرياديػة أثنػاء زيػارتيـ لممعممػيف وتحفيػزىـ 

ى الريػػػادة فػػي العمميػػػة التربويػػة، فنجػػػد أف المعممػػػيف مػػف خػػػالؿ األفكػػار التػػػي يطرحوىػػػا مػػف أجػػػؿ الحصػػوؿ عمػػػ
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ف التربوييف يقع عمى عاتقيـ العديد مف األعباء التي يجػب أف يتمكنيـ مف إبراز األفكار الريادية، ولكف المشرف

يكػوف مسػؤوؿ عػف عػدد  كمػا أف المشػرؼ التربػوي ،بيا بشكؿ روتيني ويومي مف زيارات ميدانية وغيرىػا ايقومو 

لػػػذا نجػػػد أف ىنػػػاؾ صػػػعوبات تحػػػد مػػػف ممارسػػػة القيػػػادة الرياديػػػة مػػػف خػػػالؿ  ،كبيػػػر مػػػف المعممػػػيف فػػػي الميػػػداف

 المشرفيف التربوييف مف وجية نظر المعمميف بسبب األعماؿ الروتينية الكثيرة التي يقـو بيا المشرؼ.

 Zahdatolدراسػة ) (2017اسة معيقؿ )در و (2019سرحاف والمخالفي )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

et al, 2014 )  ودراسة  (2016دراسة السيؼ )التي أظيرت درجة متوسطة ألبعاد القيادة الريادية، وتختمؼ مع

 التي أظيرت درجة كبيرة لتطبيؽ القيادة الريادية وأبعادىا.( 2017معقيؿ )

 الرياديرة القيرادة سرمات تروافر مردىلالدراسرة أفرراد عينرة  تختمرف تقرديراتىرل  :الثرانيالسؤال مناقشة نتائج 

النرروع )برراختالف متغيرررات:  الخميررل محافظررة والتعمرريم فرري تربيررةال مررديريات فرري التربررويين المشرررفين لرردى

 ؟(المدرسة، المديريةمستوى ، سنوات الخبرة، المؤىل العممي، التخصص، االجتماعي

 الصفرية المنبثقة عنو: اتالفرضي ثاني من خاللالسؤال ال قامت الباحثة بمناقشة

برين ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة )الفرضية األولى:  نتيجةمناقشة 

 تربيةال مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلأفراد عينة الدراسة تقديرات 

 النوع االجتماعي. تعزى لمتغير الخميل محافظة والتعميم في

مػدى  حػوؿ الدراسػة عينػة أفػراد اسػتجاباتمتوسػطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في عدـ  أظيرت النتائج

تػػػوافر سػػػمات القيػػػادة الرياديػػػة لػػػدى المشػػػرفيف التربػػػوييف فػػػي مػػػديريات تربيػػػة محافظػػػة الخميػػػؿ مػػػف وجيػػػة نظػػػر 

 .الجنس لمتغير تعزى المعمميف
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والمعممػػات تػػتـ زيػػارتيـ مػػف قبػػؿ المشػػرفيف التربػػوييف ضػػمف خطػػط موضػػوعة مسػػبقة  تػػرى الباحثػػة أف المعممػػيف

ت الجماعيػػػة، والػػػدورات التدريبيػػػة، وىػػػذه ال تختمػػػؼ بػػػاختالؼ المزيػػػارات الصػػػفية، والمناقشػػػات الفرديػػػة، والمقػػػاء

حتيػػػاج المعمػػػـ) ذكػػػر أو انثػػػى(، تقػػػدـ لمجميػػػع عمػػػى قػػػدـ المسػػػاواة، واف اختمفػػػت بعػػػض جوانبيػػػا فتكػػػوف وفػػػؽ اال

الفػػػردي. ليػػػذا كانػػػت وجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف والمعممػػػات متقاربػػػة نوعػػػًا مػػػا فػػػي مالحظػػػة القيػػػادة الرياديػػػة لػػػدى 

 المشرفيف.

، بينما تظير فروقًا تعزى إلى متغير الجنسلـ التي  (2019سرحاف والمخالفي )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 أظيرت فروقًا لصالح الذكور. التي (2017دراسة خمؼ اهلل )تختمؼ ىذه النتيجة مع 

بين ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

  تربيةال مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلأفراد عينة الدراسة تقديرات 

  سنوات الخبرة.متغير تعزى ل الخميل محافظةوالتعميم في 

مػدى تػوافر سػمات ل الدراسة عينة أفرادتقديرات متوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  أظيرت النتائج

، وكانػت القيادة الريادية لدى المشرفيف التربوييف في مديريات تربية محافظة الخميؿ تعزى لمتغير سنوات الخبرة

سػنوات وذوي الخبػرة أكثػر مػف  10-5سنوات مقابؿ مف خبرتيـ مػف  5الفروؽ لصالح مف لدييـ خبرة أقؿ مف 

 10سػػنوات مقابػػؿ مػػف خبػػرتيـ أكثػػر مػػف  10-5سػػنوات، كمػػا تبػػيف أف ىنػػاؾ فػػروؽ لصػػالح مػػف خبػػرتيـ  10

 سنوات.

تػػرى الباحثػػة أف المشػػرفيف يتواصػػموف مػػع المعممػػيف عمػػى اخػػتالؼ خبػػرتيـ فػػي زيػػارات ميدانيػػة ولكػػف المعممػػيف 

ستطيعوف توظيؼ األفكار التي يطرحيا المشرؼ في الميداف ألنو ذو خبػرة أقػؿ مػف المعمػـ الخبيػر األقؿ خبرة ي
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فػػالمعمـ الخبيػػر مػػع امتػػداد خبرتػػو قػػد اسػػتخداـ األفكػػار الرياديػػة فػػي السػػنوات الطويمػػة التػػي درس فييػػا فنجػػد أنػػو 

لسػنوات بينمػا المعممػيف ذوي وصؿ إلى حالة مف الركود في تطبيؽ األفكار التي يطرحيػا المشػرؼ طػواؿ ىػذه ا

الخبرة األقػؿ لػدييـ قابمػة لتطبيػؽ األفكػار الرياديػة التػي يطرحيػا المشػرفيف بشػكؿ فاعػؿ مػف أجػؿ تطػوير العمػؿ 

 التربوي في المدرس وتنمية مياراتيـ التعممية.

لخبػرة، كمػا لـ تظير فروقًا تعزى إلى متغير االتي أ (2019سرحاف والمخالفي )تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة 

 سنة. 11التي أظيرت فروقًا لصالح ذوي الخبرة أكثر مف  (2021دراسة الغادي )اختمفت ىذه النتيجة مع 

بين ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة:  يجةتمناقشة ن

 ربيةالت مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلأفراد عينة الدراسة تقديرات 

  المؤىل العممي.تعزى لمتغير  الخميل محافظة والتعميم في

مػدى تػوافر ل الدراسػة عينػة أفػراد تقػديراتمتوسػطات  بػيفوجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عدـ  أظيرت النتائج

المؤىػػػؿ  لمتغيػػػر تعػػػزىحافظػػػة الخميػػػؿ سػػػمات القيػػػادة الرياديػػػة لػػػدى المشػػػرفيف التربػػػوييف فػػػي مػػػديريات تربيػػػة م

 العممي.

المؤىؿ العممي إذا لـ يكف في المجاؿ التربوي لف يكوف ذو أثر في تقييـ  ىذه النتيجة لكوفالباحثة  تعزو

المشرؼ تربويًا، فالمؤىؿ العممي ماجستير في الرياضيات أو الفيزياء يعطي حاممو قدرًا مف المعارؼ 

يزياء، ولكنو لف يساعد كثيرًا في المجاالت والمعارؼ التربوية أو القيادية أو والميارات في الرياضيات والف

  اإلدارية. ليذا لـ تكف الفروؽ بيف تقديرات المعمميف لمدى توافر ميارات القيادة الريادية دالة احصائيًا.
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إلػػى متغيػػر لػػـ تظيػػر فروقػػًا تعػػزى  التػػي أظيػػرت (2019سػػرحاف والمخالفػػي )وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة 

التي أظيرت  (2021الغادي )ودراسة  (2017دراسة خمؼ اهلل )المؤىؿ العممي، بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع 

 فروقًا لصالح حممة درجة الدراسات العميا.

بين ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرابعة: يجة مناقشة نت

  تربيةال مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلة الدراسة أفراد عينتقديرات 

  التخصص.تعزى لمتغير  الخميل محافظةوالتعميم في 

مدى توافر سمات ل الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بيفوجود فروؽ ذات داللة إحصائية أظيرت النتائج 

حيػػث ، التخصػػص لمتغيػػر تعػػزىفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة محافظػػة الخميػػؿ القيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػر 

 كانت الفروؽ لصالح تخصص العمـو اإلنسانية.

قد تعزى ىذه النتيجة لكوف مجاالت العمػـو اإلنسػانية أكثػر مرونػة عنػد قيػاـ المشػرؼ التربػوي بػدوره، وعنػد قيػاـ 

أو يقـو المعمػـ بميػارات أو اسػتخداـ وسػائؿ فييػا مػف التنػوع،  المعمـ بدوره، فقد يقوـ المشرؼ التربوي بنشاطات

وقػػػد يكػػػوف فييػػػا مػػف االبػػػداع مػػػا يػػػوحي الػػػى أف ىنػػػاؾ سػػػمات لمقيػػػادة وفييػػا مػػػف الجوانػػػب الحياتيػػػة والسػػػموكية، 

وىذا بخالؼ المواد العممية كالرياضػيات، والتػي تظيػر فػي غالػب األحيػاف كأنيػا  الريادية برزت ىنا أو ىناؾ. 

تكمفػػة أقػػؿ مػػف مشػػاريع الػػى  أف مشػػاريع العمػػـو اإلنسػػانية تحتػػاج  كمػػا  مػػع أرقػػاـ ومعػػادالت صػػماء.   تعامػػؿ

 ،لػػذا نجػػد  المشػػرفيف يقبمػػوف عمػػى الرياديػػة ذات الطػػابع اإلنسػػاني أكثػػر مػػف العمػػـو الطبيعيػػة ،العمػػـو الطبيعيػػة

ات عمميػػة قػػد ال تتػػوفر فػػي بعػػض وخاصػػة أف تنفيػػذ المشػػاريع فػػي العمػػـو الطبيعيػػة تحتػػاج إلػػى جيػػد ومػػاؿ وأدو 

 األحياف.
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بين ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: 

 تربيةال مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلأفراد عينة الدراسة تقديرات 

 .المدرسة مستوى تعزى لمتغير لالخمي محافظةوالتعميم في 

مدى توافر سمات ل الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بيفوجود فروؽ ذات داللة إحصائية أظيرت النتائج 

، المدرسػػة مسػػتوى لمتغيػػر تعػػزىالقيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة محافظػػة الخميػػؿ 

 وية.وكانت الفروؽ لصالح المدارس الثان

قػػد تعػػزى ىػػذه النتيجػػة لكػػوف معممػػي المػػدارس الثانويػػة يشػػعروف بنػػوع مػػف االسػػتعالء والرغبػػة فػػي اثبػػات الػػذات 

نتيجػػة التنافسػػػية بػػػيف المػػػدارس، وخاصػػة عنػػػدما يتعمػػػؽ األمػػػر بنتػػػائج التػػوجييي، فالتنػػػافس يكػػػوف واضػػػحًا بػػػيف 

ذا بطبيعػػػة الحػػػاؿ يسػػػتدعي أف يبػػػادر المػػدارس وبػػػيف معممػػػي المقػػػررات، وىػػذا بخػػػالؼ المػػػدارس األساسػػػية. وىػػ

المعمموف، ويستجيب ليـ المشرفوف، وقد يكوف ىناؾ تعاوف واضح بيف المشرؼ والمعمـ في مجاالت المشاريع 

الرياديػػة أو المبػػادرات الفرديػػة، وىػػذا يسػػتدعي أف يكػػوف المشػػرؼ حاضػػرًا وسػػباقًا حتػػى ال يظيػػر أمػػاـ المعممػػيف 

  بأنو أقؿ مستوى منيـ.

( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية السادسة:  ةجتيمناقشة ن

 مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىلأفراد عينة الدراسة بين تقديرات 

  المديرية.تعزى لمتغير  الخميل محافظة والتعميم في تربيةال
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مدى توافر سمات ل الدراسة عينة أفراد تقديراتمتوسطات  بيفروؽ ذات داللة إحصائية وجود فأظيرت النتائج 

لصػػالح  ،المديريػػةالقيػػادة الرياديػػة لػػدى المشػػرفيف التربػػوييف فػػي مػػديريات تربيػػة محافظػػة الخميػػؿ تعػػزى لمتغيػػر 

 مديريتي شماؿ الخميؿ ويطا.

مػػػديريات األربػػػع، وىػػػذا اسػػػتدعى مػػػف المشػػػرفيف وقػػػد تعػػػزى ىػػػذه النتيجػػػة لكػػػوف المػػػديريتيف ىمػػػا األحػػػدث بػػػيف ال

والمعمميف العمؿ بروح الفريؽ عمى ابراز مكانة ىػاتيف المػديريتيف، وقػدرتيما عمػى المنافسػة، وخاصػة أف العديػد 

مػػف المشػػرفيف وغالبيػػة المعممػػيف ىػػـ مػػف نفػػس المنطقػػة، فحػػاوؿ كػػؿ مػػنيـ تقػػديـ األفضػػؿ فػػي عممػػو، فقػػد يكػػوف 

وسمات القيادة لريادية ما لمسػو المعممػوف بدرجػة أكبػر ممػا لمسػو معممػو المػديريات المشرؼ  أبدى مف مالمح 

المعممػيف فػي مػديريتي شػماؿ الخميػؿ ويطػا عػددىـ أقػؿ مػف  وقػد يعػزى ىػذا أيضػًا لكػوف األخرى في المحافظػة.

 وف منيػػاالتربويػػوف تقػػديـ خبػػرات وميػػارات أفضػػؿ، قػػد يكػػ فو المشػػرف فاسػػتطاع ،مػػديريتي الخميػػؿ وجنػػوب الخميػػؿ

 سمات القيادة الريادية.و  اتممارس

لصػػالح منطقػػة أف ىنػػاؾ فػػروؽ فػػي القيػػادة االبداعيػػة تبعػػًا لممنطقػػة التعميميػػة  (2017خمػػؼ اهلل )وبينػػت دراسػػة 

 شرؽ خاف يونس التعميمية.
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 التوصيات:

 مف خالؿ النتائج السابقة توصي الباحثة بما يمي:

 .ات الريادية التي يتبناىايتحمؿ المشرؼ التربوي نتيجة المشروعأف  .1

أف يػػػتـ عقػػػد دروات تدريبيػػػة لممشػػػرفيف لتعزيػػػز القيػػػادة الرياديػػػة وتػػػوجييـ نحوىػػػا واالطػػػالع عمػػػى تجػػػارب  .2

 الدوؿ المجاورة مف أجؿ النيوض بالقيادة االبداعية لدى المشرفيف التربوييف.

القيػادة الرياديػة  تعزيز مستوى دؿ لمخبرات بيف المشرفيف حوؿ القيادة الريادية مف أجؿاأف يكوف ىناؾ تب .3

 وحث المعمميف عمى دعـ المستوى الريادي لدييـ. 

مف خالؿ توفير الدعـ والتمويؿ لتمؾ  يتحمؿ المشرؼ التربوي نتيجة المشروعات الريادية التي يتبناىاأف  .4

 المشاريع والعمؿ عمى تطبيقيا عمى أرض الواقع وخروجيا تمؾ المشاريع إلى حيز الوجود.

 .جع المشرؼ التربوي المبادرات الريادية التي تتسـ بالمخاطرةيشأف  .5

 .المعمميف ألية أخطاء في المنياج قبؿ بداية العاـ الدراسي المشرؼ ينبوأف  .6

 إشراؾ المعمميف في دراسة احتياجاتيـ المينية مف أجؿ تحقيؽ أعمى مستوى مف الثقافة الريادية. .7

تػػػدريب المعممػػػيف عمػػػى تنفيػػػذ المشػػػاريع الرياديػػػة وكيفيػػػة زيػػػادة فػػػرص التقػػػدـ والنمػػػو المينػػػي مػػػف خػػػالؿ  .8

 اختيارىا.

ضرورة توجو اإلدارات العميا في وزارة التربية والتعميـ لمنح الحوافز لممتقدميف في المشػاريع الرياديػة التػي  .9

 تدعـ العممية التربوية.

ديػػػة فػػػي العمػػػؿ أف يعمػػػؿ المشػػػرؼ عمػػػى اسػػػتخداـ أسػػػاليب اشػػػرافية تعمػػػؿ عمػػػى تشػػػجيع المشػػػاريع الريا .10

 التربوي
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إجػػػراء دراسػػػات مسػػػتقبمية مػػػف خالليػػػا يػػػتـ فحػػػص العالقػػػة بػػػيف الثقافػػػة الرياديػػػة وتطػػػوير األداء المينػػػي  .11

 لممعمميف.

جػػراء دراسػػات مسػػتقبمية حػػوؿ تحفيػػز المشػػرفيف لممعممػػيف عمػػى العمػػؿ الريػػادي فػػي محافظػػات الضػػفة  .12 وا 

 الغربية مف وجية نظر المدراء.
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 المراجع:

 لعربيةالمراجع ا

 ( .التعميـ الريادي: مدخؿ لدعـ توجو طالب الجامعة نحو الريادة والعمؿ 2015إبراىيـ، عصاـ .)

 .177-132(، ص18)1، جامعة بورسعيد، مجمة كمية التربيةالحر، 

 ( .2013أبو العال، ليمى .)دار مفاىيم ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية بين األصالة والحداثة ،

 منشر والتوزيع، عماف.يافا العمية ل

 ( .2013أبو حامد، خمود .) أنماط السموك القيادي لدى معممي ومعممات التربية الرياضية لممرحمة

، جامعة النجاح رسالة ماجستير غير منشورة، األساسية العميا في محافظات شمال الضفة الغربية

 الوطنية، فمسطيف.

 ىج البحث العممي: من التبين الى التمكينمنا .(2019)  .محمود، والطيطي، محمد ،سمرة بوأ ،

 .دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، عماف

 ( .القيادة التحويمية لدى رؤساء أقساـ 2011أبو سمرة، محمود والطيطي، محمد وعمرو، ميرفيف .)

(، 2) 12 ،مجمة العموم التربوية والنفسيةاإلشراؼ التربوي في مديريات التربية والتعميـ في فمسطيف، 

 .285-257ص 

 (. درجة ممارسة مدير المدرسة في مدينة القدس لدوره 2012سمرة، محمود، والمبدي، رواف.)  أبو

 .238ص– 201، ص16مجمة جامعة، العددقائدًا تربويًا كما يراه المعمموف، 
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 ( .2009أبو غربية، ايماف .)،تقبؿ، دار البداية ودار المس االشراف التربوي مفاىيم، واقع، أفاق

 عماف.

 ( .2012أبو كاس، فاتف .) دور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء معممي المرحمة األساسية الدنيا

، رسالة ماجستير غير منشورة، من وجية نظر المشرفين والمعممين في مدارس محافظات غزة

 جامعة األزىر، غزة.

 ( .2011أبو ىداؼ، سامي .)ية المعممين التدريسية بمدارس دور القيادة التحويمية في تطوير فعال

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزةوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة

 ( .دور المشرؼ التربوي في تحسيف أداء معممات رياض 2011احميدة، فتحي محمود وآخروف .)

مجمة اؿ في األردف، األطفاؿ في تنمية ميارات األطفاؿ المغوية مف وجية نظر معممات رياض األطف

 .774-731(، ص1) 27، جامعة دمشق

 ( .2019األخضر، صياحي .) دور القيادة التحويمية في تحقيق التميز المؤسسي بالمؤسسة

 ، جامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة، الجزائر.رسالة ماجستير غير منشورة، االقتصادية

 ( .موسوعة بالدنا فم2018الدباغ، مصطفى والخالدي، وليد .) ،سطيف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية

 بيروت

 (متطمبات تطبيؽ الريادة االستراتيجية كمدخؿ لتعزيز االبداع التقني: دراسة 2017األيوبي، منصور )

 ـ.7/12/2017-6حالة كمية فمسطيف التقنية، ؤتمر قسـ األعماؿ اإلدارية والمالية، دير بمح 
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 ( .2010الباشػػقالى، محمػػود .)ررابعي لمتطمبررات الريررادة االسررتراتيجية و ابعرراد التوجو األثررر التت

الريادي في تحقيق القيمة االستراتيجية، دراسرة االسرتطالعية آلراء القيرادات االداريرة فري عينرة مرن 

، قسـ ادارة االعماؿ، كمية االدارة و االقتصاد ، رسالة ماجستير غير منشورة، الكميات جامعة دىوك

 .ىوؾجامعة د

 ( .2014بكر، عبد القادر .) ممارسة مدير المدرسة إلدارة التغيير وعالقتو بااللتزام التنظيمي

رسالة ماجستير غير ، لممعممين بالمدارس الثانوية بمحافظات الطائف من وجية نظر المعممين

 السعودية.المممكة العربية ، جامعة أـ القرى، منشورة

  ( مسؤول 2007الجرجاوي ، زياد ،) يات المشرؼ التربوي كما يدركيا المعمموف الجدد في المدارس

 .145-100(، ص15، )مجمة الجامعة اإلسالميةاألساسية بمحافظة غزة ، 

 ( تأثير القيادة الريادية في األداء االبتكاري دراسة ميدانية 2018جالب، إحساف وجريمخ، حميدة ،)

، المجمة العرقية لمعموم اإلداريةوسػػط، في عدد مف الكميات االىمية في محافظات الفرات اال

 .209-177(، ص 55)14

 ( .2013جيعاف، منى .) واقع القيادة التربوية في مدارس القدس الشرقية في ضوء القيادة

 ، جامعة بيرزيت، فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورة، التحويمية، كما يراىا المعممون والمديرون

 ( .2006حسيف، سالمة، وحسيف، طو .)دار الفكر، عماف.الذكاء الوجداني لمقيادة التربوية . 

 ( .2007الحضيني، إبراىيـ .) الكفايات القيادية الضرورية لدى مديري اإلشراف التربوي في إدارات

 ة.، جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعوديرسالة ماجستير غير منشورة التربية والتعميم،
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  اسيام القيادة الريادية في تطوير كفايات التعمم  (.2019الرويني. )الخريزي، محمد بف عمى مسفر

. بحث مقدـ لممؤتمر األوؿ لمجمعية السعودية العممية في القرن الحادي والعشرين بالمدارس الثانوية

 (.15/12/2019- 14لممعمـ  المعمـ: متطمبات التنمية وطموح المستقبؿ ، جامعة الممؾ خالد، ) 

 (. ممارسة مديري المدارس الثانوية ألسموب اإلدارة باالستثناء وعالقتيا 2017. )خمؼ اهلل، محمود

 .373-328(، ص2) 23، مجمة جامعة األقصىبتحقؽ متطمبات بناء القيادات الريادية، 

 ( 2005الخميمي، أمؿ ،)دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمافإدارة الصف المدرسي ، 

 ( أثر استخداـ تكنولوجيا المعمومات عمى اإلبداع اإلداري 2008الخوالدة، رياض والحنيطي، محمد ،)

 .342-320(، ص 2) 35، دراسات العموم اإلداريةفي المؤسسات العامة األردنية، 

 ( 2008الدوسري، بدر بف سالـ مبارؾ ،)التربوي في رفع كفاءة األداء الوظيفي  دور المشرف

، رسالة ماجستير غير منشورة، وجية نظر المعممينلمعممي التربية الفنية في المرحمة االبتدائية من 

 جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية.

 ( 2016زاىده ، فراس ) دور استخدام التعميم الريادي في حل مشكمة حسابات الكسور في مساق

 .https://cetl.ppu.edu جامعة بوليتكنؾ فمسطيف"مبادئ االقتصاد، 

 (. القيادة الريادية وتعزيز المسؤولية االجتماعية في الشركات 2021ر. )الزير، عماد، وشاىيف، ياس

– 220، ص11، عدد 3مجمد  راسات واألبحاث،دمجمة تنمية القدرات البشرية لم، الفمسطينية

 .240ص
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 ( .2019السبيعي، قوت بنت ناصر بف فراج .) واقع تطبيق أبعاد القيادة الريادية لدى قائدات

غير منشورة، كمية  رسالة ماجستير غير منشورة، ىمية بشرق مدينة الرياضالمدارس الثانوية األ

 الشرؽ العربي لمدراسات العميا، الرياض.

 ( .واقع أبعاد القيادة الريادية في الجامعات السعودية، 2019سرحاف، عبير والمخالفي، محمد .)

 .233-216(، ص40، العدد )مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واالجتماع

 ( .2013السعود، راتب سالمة .)دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف.القيادة التربوية . 

 ( .القيادة الريادية لدى مديري المدارس الثانوية بدولة 2019السعيد، عبد المطيؼ فيد عبد المطيؼ .)

بيت، غير منشورة، جامعة آؿ ال رسالة ماجستير غير منشورةالكويت وعالقتيا بالتميز المؤسسي، 

 المفرؽ، األردف.

 ( .2010السكارنة، بالؿ خمؼ .)دار المسيرة لمنشر و التوزيع، عمافالقيادة االدارية الفعالة ،- 

 االردف.

 ( .ريادة المنظمات في إطار ممارسات القيادة 2016سمماف، فاضؿ، الناصري، طارؽ )

 .212-191(، ص 87) 22، جامعة بغداد، مجمة العموم االقتصادية واإلداريةاالستراتيجية ، 

 ( .2019السواريس، ختاـ أحمد عودة  .) مدى توفر خصائص الريادة لدى القادة التربوييف: مدير

التربية والتعميـ ومدير الشؤوف التعميمية والفنية ومدير الشؤوف المالية واإلدارية ورئيس قسـ التدريب 

المجمة تابعة إلقميـ الوسط في األردف، والتأىيؿ واإلشراؼ التربوي في مديريات التربية والتعميـ ال

 .69ص – 41، ص11عدد العربية لمعموم التربوية والنفسية،
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 ( .2016سيؼ، لولوة .)متطمبات تطبيق القيادة الريادية لدى القيادات المدرسية بمدينة الرياض ،

 سعودية.الالمممكة العربية ، كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا، رسالة ماجستير غير منشورة

 ( .واقع ممارسة أبعاد القيادة الخادمة لدى رؤساء األقساـ العممية في جامعة 2019الشمري، راضي .)

 3، مجمة العموم التربوية والنفسيةحفر الباطف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، 

 .19-1(، ص 8)

 ( .2009شممة، كامؿ .)معممي مدارس وكالة الغوث  فعالية األساليب اإلشرافية في تحسين أداء

 ، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورة، بغزة من وجية نظرىم وسبل تطويرىا

 ( .القيادة اإلدارية ودورىا في تأصير روابط العالقات العامة، 2010شياب، شيرزاد .) مجمة دراسات

 .131-99(، ص11، )تربوية

 ( .2017الشواىيف، ابراىيـ .)و الريادي لمجامعات في تنشيط سموكيات التشارك المعرفي" أثر التوج

، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة ميدانية عمى الجامعات الخاصة األردنية بمدينة عمان

 الشرؽ األوسط.

 (.القيادة الريادية والمسؤولية المجتمعية لمدارس التعميـ ما 2020صالح الديف، نسريف صالح محمد .)

، الجزء الثاني، 14، مجمد مجمة جامعة ا لفيوم لمعموم التربويةسي في سمطنة عماف، بعد األسا

 .359ص– 281ص

 ( .2017طاىر، عبد الكريـ.) أثر المعرفة اإللكترونية في القيادة الريادية، مجمة اإلدارة واالقتصاد ،

 ، جامعة المستنصرية، بغداد.رسالة ماجستير غير منشورة
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 الجامعة األردنية، عماف.اإلدارة التربوية والسموك المنظمي(.  1986مف. )الطويؿ، ىاني عبد الرح . 

 ( .2008عامر، طارؽ عبد الرؤوؼ ومحمد، ربيع .)دار اليازوري العممية لمنشر الصف التمايز ،

 والتوزيع، عماف

 ( .واقع ممارسة األنماط االشرافية الحديثة لدى المشرفيف الت2018عبد الرحمف، ايماف جميؿ .) ربوييف

، ص 6، عدد33، مجمد مؤتة لمبحوث والدراساتوأىميتيا في ضوء االتجاىات االشرافية المعاصرة، 

 .251ص -319

 ( .2009عبودي، زيد .)دار الشروؽ، عماف.دور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية . 

 ( .2017العدواف، ىديؿ .)لمقيادة الخادمة  درجة مماسة مديري المدارس الثانوية الحكومية

وعالقتيا بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من وجية نظر المعممين في محافظة العاصمة 

 ، جامعة الشرؽ األوسط.رسالة ماجستير غير منشورة، عمان

 ( .2010العربيد، نبيؿ .) دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعميم في حل مشكالت مديري

 ، جامعة األزىر، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، نوية بمحافظات غزةالمدارس الثا

 ( .2011عطا اهلل، أحمد .) الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما يراىا

 ، جامعة األزىر، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، معممو مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة

 ( 2005عمواف، قاسـ نايؼ .)مكانية تطبيقيا في التحدي إبريؿ  13، المؤتمر إدارة الجودة الشاممة وا 

 التربوي الخامس: جودة التعميـ الجامعي. –جامعة البحريف: كمية  –
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 ( 2016عمار، أحمد ) :مدى ممارسة اإلدارة باالستثناء وأثرىا عمى تنمية الخصائص الريادية

، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة، طاع غزةدراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية في ق

 االسالمية، غزة.

 ( .درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى المشرفيف التربوييف بمدينة الرياض        2017العنزي، مشعؿ  .)

 . 1، العدد مجمة جامعة تبوك لمعموم اإلنسانية واالجتماعية

 ( .2015غالي، محمد .)باإللتزام التنظيمي: دراسة تطبيقية عمى  القيادة الخادمة وعالقتيا

 ، الجامعة االسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة الجامعات في قطاع غزة،

 ( .تفعيؿ الريادة االستراتيجية في إدارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية في 2021الغامدي، عزيزة .)

 .499-451(، ص2)27جامعة أسيوط، المجمة العممية لكمية التربية، ضوء تجارب عالمية، 

 ( .2012الغزالي، حافظ .) أثر القيادة التحويمية عمى فاعمية عممية اتخاذ القرار في شركات التأمين

 ، جامعة الشرؽ األوسط.رسالة ماجستير غير منشورة، األردنية

 ( إدراؾ التربوييف ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد 2005الفساسفة، محمد إبراىيـ ،) النمائي(

 .129-91(، ص2) 21، مجمة جامعة دمشقوالوقائي والعالجي(، 

 ( .2014الفميتية، بدرية .) القيادة التحويمية وعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي لمديري مدارس التعميم

 ، جامعة نزوى.رسالة ماجستير غير منشورة، ما بعد األساسي في محافظة جنوب الباطنة

 ( .2013القاسـ، منى .)ثر الخصائص الريادية في تبني التوجييات االستراتيجية لمديرين في أ

 ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف.رسالة ماجستير غير منشورة، المدارس الخاصة
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 ( .2015القحطاني، سالـ .)55، القيادة الريادية وتطبيقاتيا في الجامعات"، مجمة اإلدارة العامة 

 .499-437(، ص 3)

 ( .2010قنديؿ، عالء .)دارة االبتكار  . دار الفكر ناشروف وموزعوف، عماف.القيادة اإلدارّية وا 

 ( .2010القيسي، ىناء .)دار المناىج لمنشر اإلدارة التربوية، مبادئ، نظريات، اتجاىات حديثة ،

 والتوزيع، عماف.

 ( 2007الكايد، وائؿ .)أطروحة أثر خصائص أصحاب األعمال الصناعية الصغيرة عمى األداء ،

 كتوراه، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف، األردف.د

 ( .2014كنعاف، رؤيا .) درجة توفر سمات القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس الحكومية الثانوية

رسالة ، وعالقتيا باالنتماء الميني لممعممين من جية نظر المعممين في محافظات شمال فمسطين

 عة النجاح الوطنية، فمسطيف.، جامماجستير غير منشورة

 ( .القيادة اإلدارية.1995كنعاف، نواؼ .) .دار الثقافة، عماف 

 ( .2011محمػد، جياف.)  دور القيرادة الرياديرة ونظرم المعمومرات االسرتراتيجية فري تحقيرق نجراح

مدينة  الريادي، دراسة استطالعية آلراء القيادات االدارية في عينة من المنظمات الصغيرة في

، قسـ ادارة االعماؿ، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة الصالح رسالة ماجستير غير منشورة، اربيل

 . الديف
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 ( .2008المخالفي، أمؿ .) األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في

، ماجستير غير منشورةرسالة ، مدينة صنعاء من وجية نظر المعممين وعالقتيا بالرضا الوظيفي

 جامعة الشرؽ األوسط.

 ( .2009مرتجى، ذكريات .) دور المشرف التربوي في تنمية الميارات القيادية لدى معممي المرحمة

، رسالة ماجستير غير منشورة، اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث لمحافظات غزة وسبل تفعميو

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ( .2016معيقؿ، نورة .)طوير أداء قيادات المدارس الثانوية في مشروع الممك عبد ىمال لتطوير ت

 ، رسالة دكتوراه، جامعة الممؾ سعود، الرياض.  التعميم في ضوء القيادة الريادية

 ( .2017معيقؿ، نورة.)  تطوير أداء قيادات المدارس الثانوية في مشروع الممك عبد اهلل لتطوير

 السعودية. المممكة العربية ، رسالة دكتوراه، جامعة الممؾ سعود،اديةالتعميم في ضوء القيادات الري

 ( 2010النجار، فايز جمعة والعمي، عبد الستار محمد .)دارة األعمال الصغيرة ، دار الحامد الريادة وا 

 لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عماف.

 ( .2014النوالة، عبد الحي سالـ عبد الميدي .) فيف التربوييف في األردف واقع ممارسة المشر

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزعيـ األزىري، الخرطوـ.  لألساليب اإلشرافية المعاصرة،
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 (0مهحق )

 االستبانت في صىرتها األونيت

 مقياس سماث انقيادة انرياديت 

 
 جامعة الخميل

 كمية الدراسات العميا
 حضرة الدكتور........................ .......... المحترم

 تحية طيبة وبعد:
 يريةمد في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىبذريص تحتفُٕيٌ) دٕوينبعحثت

نضًعتببُعءيدةعس ينبعحثت(،ٔنتحدةقينٓذلٔإخايءينذريص قعيالمعممين نظر وجية من الخميل تربية

 يندةعدمينايعدي .
بداء رأيكـ بصالحيتيا  ونظرًا لما نعيده منكـ مف خبرة في ىذا المجاؿ يرجى تفضمكـ باالطالع عمى الفقرات وا 

 تقدير والعرفاف.وعالقتيا بالمفيـو أعاله، مع الشكر وال
 الباحثة: مرفت عمرو                                                                       

 إشراؼ: د. محمود أبو سمرة 
 القسم األول: المعمومات األولية
 القسـ األوؿ: المعمومات األولية

   الجنس: 
 أنثى )   (  ذكر )   ( 

 :  سنوات الخبرة
 سنوات )    (  10أكثر مف     سنوات )    (      10-5  ت)   (   سنوا 5أقؿ مف 

 :  المؤىل العممي
 ماجستير فأعمى )    (     بكالوريوس )    (       دبموـ)   (   
   التخصص: 

 عمـو طبيعية )   (  عمـو إنسانية )   ( 
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 القسم الثاني : مجاالت المقياس وفقراتو    
 
 التعديل ير صالحةغ صالحة الفقرة الرقم

 المخاطر :األول البعد
عمى الرغـ مف وجود احتمالية الفشؿ  التربوية المشاريع يدعـ  .1

 لبعضيا
   

    أزمة الى تتحوؿ أف بعد التربوية المشكالت حؿ في يبادر  .2
    تبناىايالتي  التربوية المشروعات الريادية نتيجة تحمؿي  .3
    ج التدريبية البرامعقد تبني دراسة أولية قبؿ ي  .4
    يعالج بعض أخطاء المعمميف بطريقة تربوية سميمة  .5
    يساعد المعمميف الجدد عمى التكيؼ مع البيئة المدرسية  .6
    يقـو برصد أخطاء المعمميف ويتـ طرح البدائؿ  .7
    يتحمؿ المسؤولية عند حدوث أي طارئ  .8
    يساعد المعمميف في إعداد خطط عالجية  .9

 االستباقية :ثانيال البعد
    يقدـ المشرؼ أفكار جديدة لموجية المشكالت  .11
    يطرح المشرؼ آراء لتحسيف العمؿ المدرسي  .11
    يشجع المشرؼ استخداـ التقنيات الحديثة داخؿ العمؿ المدرسي  .12
    يتصرؼ بحرص تجاه المشكالت  .13
    يبادر في مواجية المشكالت بروح الفريؽ  .14
    مبادرات التي يقدميا المعمموفيشجع األفكار وال  .15
    يتحمؿ مسؤولية األعماؿ التي يقـو بيا  .16
    يحدد أبعاد المشكالت مف بدايتيا  .17
    يتحمؿ مسؤولية األخطاء لو كانت مف اآلخريف  .18

 :  االبداع الثالثالبعد 
    يشجع المعمميف عمى اتخاذ القرارات الالزمة لتطويرىـ الميني  .19
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 التعديل ير صالحةغ صالحة الفقرة الرقم

    مميف بروح الفريؽيعمؿ مع المع  .21
يشجع المعمـ عمى استخداـ الوسائؿ والتقنيات الحديثة في   .21

 العمؿ
   

    يبدي توجييات إدارية وفنية عند زيارتو لممدرسة  .22
    يعالج أخطاء المنياج بطريقة عممية تربوية صحيحة  .23
    يشجع المعمميف عمى المشاركة في حؿ المشكالت   .24
    ة لدى المعمميفيحفز األفكار االبداعي  .25
    يعمؿ عمى إدارة الوقت بما يتناسب مع الموقؼ التعميمي  .26
    يقدر نتائج العمؿ واألداء  .27
ينظر إلى المشاكؿ مف زوايا مختمفة مما يتيح الفرصة لرؤية   .28

 الحموؿ المختمفة
   

 الرؤية االستراتيجية :الرابع البعد
    قبؿالمست تجاه واسع وخياؿ رؤية يتمتع المشرؼ  .29
    العمؿ بخصوص المشرؼ المعمومات ؾميمت  .31
    عالية حدسية امكانية لدى المشرؼ  .31
    ينظـ كافة الجيود واإلجراءات ضمف رؤية واضحة ومحددة  .32
    يضع خطة إجرائية لتحقيؽ أىدافو  .33
    يتوقع المشرؼ األحداث المستقبمية الممكنة  .34
    يغرس الثقة في نفوس المعمميف  .35
    از المشرؼ بالفصاحة ودقة التعبيريمت  .36
    لو القدرة عمى اقناع اآلخريف بوجية نظره  .37
يبث األمؿ مف خالؿ تجديد األىداؼ التي يخطط لموصوؿ   .38

 إلييا
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 (9مهحق )

 االستبانت في صىرتها اننهائيت

 
 
 
 

كمية الدراسات العميا ررررر برنامج اإلدارة  التعميمية
 استبانة

 مم/ة................. المحترم/ةحضرة المع
 مديريات في التربويين المشرفين لدى الريادية القيادة سمات توافر مدىتقـو الباحثة بإجراء دراسة حوؿ  

وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في  "المعممين نظر وجية من الخميل محافظة تربية
 ؿ.اإلدارة التعميمية مف جامعة الخمي

لذا أرجو التكـر بتعبئة ىذه االستبانة، وذلؾ بما يتوافؽ مع وجية نظرؾ، عممًا بأف بيانات الدراسة ىي 
 ألغراض البحث العممي فقط، وسيتـ الحفاظ عمى سريتيا، وال يتطمب كتابة اسمؾ أو ما يشير إليؾ.

 الباحثة: مرفت عمرو
 . محمود أبو سمرة أ.دإشراف: 

 العامة القسم األول: المعمومات
 أنثى )   (  ذكر )   (  الجنس: 

 سنوات )    (  10سنوات )    (        أكثر مف  10-5  سنوات )   (    5أقؿ مف : سنوات الخبرة
 ماجستير فأعمى )    (     بكالوريوس )    (       دبمـو )   (   :  المؤىل العممي
 عمـو طبيعية )   (  عمـو إنسانية )   ( التخصص: 

 )    (    ثانوية             )   (أساسية   :  توى المدرسةمس
 يطا )    ( الخميؿ )   (   شماؿ  الخميؿ )   (  جنوب  الخميؿ )  (    المديرية:
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في المكاف  ) xبوضع إشارة) عنياتية بعناية واإلجابة قراءة الفقرات اآل حضرتكـ نرجو مف القسم الثاني :
 .الذي يناسب رأيؾ

 
 شراتالمؤ 

 درجة الموافقة
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 ةالمخاطر مؤشرات 
      يشجع المشرؼ التربوي المبادرات الريادية التي تتسـ بالمخاطرة  .1
      تبناىايالتي  المشروعات الريادية نتيجة المشرؼ التربوي تحمؿي  .2
      عممية االشراؼيتخذ المشرؼ التربوي قرارات غير تقميدية في   .3
      النظر عف رأي رئيسو المباشر بغضيتمسؾ برأيو الميني   .4
      يساعد المشرؼ التربوي المعمميف الجدد في التكيؼ مع البيئة المدرسية   .5
      المعمميف بالبدائؿ التربوية الصحيحة المشرؼ التربوييزود   .6
      طارئ في مجاؿ عمموالمسؤولية عند حدوث أي  المشرؼ التربوي يتحمؿ  .7
      يساعد المشرؼ التربوي المعمميف عمى تطوير أدائيـ بصورة محفزة  .8

 مؤشرات االستباقية
      يستخدـ المشرؼ التربوي آليات غير مسبوقة  في عممية االشراؼ التربوي  .9

      يمتمؾ المشرؼ التربوي القدرة عمى التنبؤ بالمشكالت التربوية قبؿ حدوثيا  .10
      يوجو المعمميف نحو االبتكار في مجاؿ عمميـ  .11
      أفكارًا جديدة لمتعامؿ مع المواقؼ التعميمية يقِّدـ المشرؼ التربوي  .12
      ينبو المعمميف ألية أخطاء في المنياج قبؿ بداية العاـ الدراسي  .13
مية األفكار والمبادرات الداعمة لمعمالمعمميف لتقديـ  المشرؼ التربوييشجع   .14

 التعميمية
     

      أزمة لىإ تتحوؿ أف قبؿ التربوية المشكالت حؿل المشرؼ التربوي يبادر  .15
      أبعاد المشكالت التربوية لحظة حدوثيا المشرؼ التربوييحدد   .16
      المعمميف لما يناسب المواقؼ التعميمية يوجو المشرؼ التربوي  .17

 االبداعمؤشرات 
      يسالتدر المعمميف عمى االبتكار في طرائؽ يشجع المشرؼ التربوي   .18
      يشجع المشرؼ التربوي المعمميف عمى االبتكار في مجاؿ تقييـ الطمبة  .19
التعامؿ مع الوسائؿ التعميمية المعمميف عمى  المشرؼ التربوي يشجع  .20

 المبتكرة
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      يمتمؾ المشرؼ التربوي القدرة عمى توليد األفكار االبداعية  .21
       بالمنياجالمعمميف عمى المشاركة في كؿ ما يتعمؽ  يشجع المشرؼ التربوي  .22
      يحفز المشرؼ التربوي أفكار المعمميف االبداعية   .23
      المعمـ المبدعرؤساءه لمكافأة يوجو   .24
      يعمؿ عمى توفير بيئة إبداعية في مجاؿ عممو االشرافي  .25
      اء االبداعي لممعمميفيقدر المشرؼ التربوي نتائج األد  .26
ينظر المشرؼ التربوي إلى المشكالت مف زوايا مختمفة مما يتيح الفرصة   .27

 لرؤية الحموؿ المختمفة
     

      يقدـ المشرؼ التربوي تغذية راجعة بصورة ابداعية  .28
      يعزز المشرؼ التربوي ثقة المعمميف بأنفسيـ  .29
      اقناع اآلخريف بوجية نظرهيتمتع المشرؼ التربوي بالقدرة عمى   .30
      يقـو المشرؼ التربوي ببحوث إجرائية مع المعمميف لحؿ المشكالت التربوية  .31

 مؤشرات الرؤية
      لدى المشرؼ التربوي رؤية واضحة لما سيقـو بو خالؿ العاـ الدراسي  .32
      تتميز رؤية المشرؼ التربوي السنوية بالشموؿ  .33
      ؼ التربوي السنوية بالوضوحتتميز رؤية المشر   .34
      تتضمف رؤية المشرؼ التربوي مالمح التخطيط التربوي السميـ  .35
      كافة الجيود واإلجراءات إلنجاح رؤيتو التربويةالمشرؼ التربوي ينظِّـ   .36
      يطمع المشرؼ التربوي المعمميف عمى رؤيتو السنوية  .37
      ية مع المعمميف قبؿ اعتمادىايناقش المشرؼ التربوي رؤيتو التربو   .38
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 (3مهحق )

 اسماء انمحكمين نهرسانت

ينتخصصيكعٌينعًميالصىيناقى

إديرمتابٕي خعيع ينخهةميخعيامذخهةميحًكًعلد. .1

قةعسٔتدٕيىخعيع ينخهةمصُعءشعكاتٕفةقأبٕغٕطد. .2

ينتذريشينًُعْحٔطاقخعيع ينُدعذينٕطُة د.صٓةمصعنح  .3

قةعسٔتدٕيىخعيع يندذسينًدتٕح كتهٕصهةًعٌيحًذخعنذد. .4
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إديرمتابٕي خعيع ينخهةمفزينذيٍفبذينعزيزشٕيكيأ.فعطً  .9



113 

 

 (4مهحق )

 تسهيم انمهمت

 



114 

 




