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 مقدمة

تعد الرتبية يف املفهوم احلديث عملية مستمرة باستمرار احلياة، ال تقتصر على فرتة معينة وال على مرحلة         
مستمدة من أسس علمية  ، متضمنة اجلوانب النظرية والتطبيقية،دراسة حمددة، مهتمة بكل جوانب شخصية الفرد

منبثقة من علم النفس وعلم االجتماع وعلم اإلدارة وغري ذلك من العلوم، واملدرسة إحدى املؤسسات االجتماعية 
اليت تساهم مع غريها من املؤسسات يف تربية االنسان ومساعدته على النمو يف مجيع جوانب شخصيته اجلسمية 

ى درجة ممكنة وفقا لقدراته وميوالته واستعداداته واجتاهاته، ولكي تؤدي والعقلية والنفسية واالجتماعية إىل أقص
املدرسة وظيفتها الرتبوية خري أداء فإهنا حتتاج إىل إمكانيات مادية وبشرية، وحتتاج إىل إدارة تتوىل القيام مبجموعة 

 . ألهداف الرتبوية املنشودةعمليات تتم مبقتضاها تعبئة القوى البشرية واملادية تنظيمها بصورة موجهة لتحقيق ا
لذلك حظيت االدارة املدرسية باهتمام كبري يف الدراسات الرتبوية، ملا هلا من دور مهم وبارز يف إجناح العملية 
التعليمية، وقد شهدت السنوات املاضية إجتاها جديدا يف اإلدارة املدرسي، فلم تعد جمرد تسيري شؤون املدرسة سريا 

ف مدير املدرسة جمرد احملافظة على النظام يف املدرسة والتأكيد من سري املدرسة وفق اجلدول روتينيا، ومل يعد هد
املوضوع وحصر حضور التلميذ، والعمل على إتقاهنم للمواد الدراسية بل أصبح حمور العمل يف اإلدراة املدرسية 

يه النمو العقلي والبدين والروحي يدور حول التالميذ وحول توفري كل الظروف واإلمكانيات اليت تساعد على توج
 .والنفسي، وصوال اىل حتسني العملية الرتبوية من أجل اجياد التنمية عن طريق تفعيل دور املدرسة يف اجملتمع

وهلذا حتتل القيادة الرتبوية أمهية كبرية يف جناح االدارات التعليمية واملؤسسات الرتبوية، وخباصة إذا وجد القائد 
اليت تتناسب وظروف  ةارس دوره القيادي مبهارة وبراعة، وحياول اختيار األمناط القيادية االجيابيالكفء، الذي مي

 . العمل اإلداري، وتقلل من مستويات الضغوط التنظيمية لدى املعلمني يف املؤسسة الرتبوية

ؤسسة اإلدارية، وما له من تأيري وتعد القيادة جوهر العملية االدارية، وتنبع أمهيتها من أمهية الدور الذي تؤديه يف امل
يف مجيع جوانب العملية اإلدارية، ويتوقف جناح االدارة يف حتقيق اهدافها على مقدرات القائد وخصائصه و 

 (6991العريف ومهدي، ). امكاناته يف توجيه العمل ورعايته

نظم وموجه لألفراد يف سلوكهم و والقيادة أمر ضروري حتتمه التفاعالت بني األفراد واجلماعات، فالقائد رقيب وم
مواقفهم حنو أهداف معينة مشرتكة يهدفون اىل حتقيقها دون اخالل بالنظام العام أو القانون العام أو الصرف، أو 
العادات والتقاليد وغاية ذلك الوصول باجلماعة اىل حتقيق ما تصبو اليه دون العبث بالنظام أو اخالل بأمن 

 . اآلخرين
ويتفق الرتبويون على أمهية السلوك القيادي ألفعال ملدير املدرسة يف حتقيق أهدافها وغاياهتا، وتسيري العملية 
التعليمية يف مدرسته، فهو املسؤول عن تنظيم وتوجيه وحتفيز مجيع العاملني يف املدرسة، وهتيئة مجيع الظروف اليت 

 .  م على أفضل وجهتساعدهم على منوهم مهنيا، وشخصيا للقيام بأدواره



ب  
 

ومن املفروض أن يطور القادة الرتبويون تفهما واعيا لكيفية قيادة هذا االنسان والتعامل معه، حبيث يبذل كل ما 
بوسعه من جهد عن قناعة ورضا أيناء ممارسته لدوره، فالقيادة نشاط ديناميي يؤير يف اجلهاز اإلداري، حيث أنه 

 . لة الدينامية املتحركةينقله من احلالة الراكدة اىل احلا
ومن هذا املنطلق يزداد اليوم االهتمام بدور مدير املدرسة باعتباره يقوم بالدور القيادي الرتبوي كونه مشرفا تربويا 
مقيما يف مدرسته لذلك يقع على عاتق مدير املدرسة عبء كبري يف تنفيذ املدرسة لوظائفها وواجباهتا، حيث 

واالبداع يف حتسني العملية الرتبوية وتطويرها وتطوير املدرسة ملنحها الطابع املالئم حلاجات  يتوقع منه القيادة املهارة
 . اجملتمع

وإن طبيعة عمل مدير املدرسة تفرض عليه بأن يقوم بدور القيادي يف مدرسته، ومن الطبيعي بأن يتوقع منه القيام 
لمون والطلبة وأولياء األمور واجملتمع مبختلف مؤسساته هبذا الدور القيادي، فالرؤساء يف املراكز االدارية واملع

 .ينظرون اىل مدير املدرسة على أنه القائد، وعليه القيام بدور القيادة وما يرتتب عليه من املسؤوليات ومهمات
هو شخصية مهمة يف املدرسة وهو القائد الفاعل يف  (PHILIPS)ومدير املدرسة الفاعل كما يقول فيليبس 

اذ ميكنه التغلب على الصعاب اليت تقف أمام االبتكار والتطور، وحىت تكون هناك فاعلية يف عمل مدير مدرسته، 
 ) املدرسة وعمل االدارة املدرسية البد من توفري درجة عالية من ممارسات مديري املدارس ملهام القيادة 

PHILIPIS 1987.) 
ط القيادي الذي ميارسه يف املدرسة، فقد يتصف سلوك املدير وتعتمد فاعلية مدير املدرسة ومتيزه االداري على النم

بالسلطة والسيطرة املطلقة، أو قد مييل املدير إىل التعاون والتشارك يف الرأي والعمل، أو قد يغلب عليه اإلحجام 
 . عن التصدي ملشكالت، وعن التوجيه واملتابعة، وينأى بنفسه عن األخد بزمام األمور

ري سواء كان تسليطا أم دميقراطيا أم تسيبيا هو األساس يف جناح العملية الرتبوية وله الدور فنمط القائد االدا
األكرب يف زيادة الكفاءة االنتاجية للعاملني معه وشعورهم بقيمهم االنسانية وكرامتهم، مما يؤدي إىل مضاعفة 

  .اجلهود لزيادة االنتاج
 تساهم يف تشكيل طبيعة العالقات الوظيفية االدارية بني مدير ويعد النمط القيادي أحد العوامل الرئيسية اليت

املدرسة والعاملني، وتفرض طبيعة عمل مديري املدارس ممارسة منط قيادي أو أكثر لتوجيه سلوك املعلمني و 
ليت متابعتهم يف ضوء النمط القيادي املتبع حتدد امناط االتصال اإلداري، وطرق تنفيذ السياسات واخلطط العامة ا

  .تقوم اإلدارات العليا برمسها وحتديدها
والشك أن العامل الرئيسي الذي يتحدد عليه بناء سلوك القائد ومنطه االداري هو شخصية القائد، ومدى ما مييل 
إليه من ال تسلط والسيطرة أو التحرر، وهنالك بعض االعتبارات األخرى من عامل السن وعامل اجلنس، وعامل 

  .شخصية، عامل الروتني الاداري، واخللفية الثقافية والنفسية للقائد املدرسياخلربة، عامل ال



ت  
 

وتطوير املدارس الرتبوية يتطلب وجود مديري مدارس ميتلكون مهارات وكفاءات قيادية متكنهم من تأدية أدوارهم 
سة واملتعاملني معها من أبناء ومهماهتم خري أداء، ويعملون على تلبية االحتياجات اإلدارية والفنية للعاملني يف املدر 

 (1002 مرسي،). اجملتمع
أمناط السلوك القيادي ملديري املدارس الثانوية من وجهة نظر : وهلذا جاءت الدراسة احلالية املوسومة بعنوان

 : يالية فصول نظرية كما سيأيت تفصيلها تباعاإىل املعلمني  مقسمة 
أوال مت حتديد إشكالية الدراسة  :عنون باإلطار املفاهيمي للدراسة وتضمن إمجاال العناصر التالية :الفصل األول ـــ

تلته مباشرة وضع الفرضيات، مث توضيح األسباب اليت أدت إىل اختيار موضوع الدراسة، مث أهداف وأمهية 
سات السابقة وذكر أوجه الدراسة، ضبط وحتديد مفاهيم اليت اعتمدت يف الدراسة، وأخريا ذكر بعض الدرا

 .  اإلستفادة منها
تعريف القيادة، خصائصها، أمهيتها، التمييز بني  :وتضمن إمجاال العناوين التالية قيادةعنون بال: الفصل الثاني ـــ

 . القيادي واإلداري،  نظريات القيادة، وظائف القيادة وأساليبها، وأهم العوامل املؤيرة فيها
تعريف القيادة الرتبوية، خصائصها أهم : وتضمن إمجاال العناوين التاليةعنون بالقيادة الرتبوية  :الفصل الثالثـــ 

عناصر القيادة الرتبوية، أمناط القيادة الرتبوية، صفات القائد الرتبوي، املهارات الالزمة للقيادة الرتبوية، العوامل 
 .درسة الفعالاحملددة لألسلوب القيادي الرتبوي، وأخريا كفاءة مدير امل

باللغتني العربية  ملخص الدراسة، وتقدمي التوصيات واإلقرتاحاتلتختتم الدراسة خبامتة عامة وتقدمي جمموعة من 
   .قائمة املراجعمث واألجنبية، 
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 : إشكالية الدراسة ـ1

تعد املؤسسات الرتبوية أداة حيوية وفاعلة يف اجملتمعات اإلنسانية أو هي من النظم اإلجتماعية الفريدة يف        
اجملتمع، فهي مؤسسات أكادميية تعليمية وتربوية يف أن واحد وهي تتسم خبصائص مميزة جتعلها ذات طابع خاص 

خمرجاهتا، مما جيعل عالقتها بالبيئة ذات طبيعة ديناميكية ومعقدة مهما يرقى هبا ملستوى يف أهدافها وأنشطتها ويف 
الريادة بني املؤسسات األخرى، وذلك ألن الرتبية تشكل املدخل للتنمية الشاملة، وهي احلصن املنيع الذي تلجأ 

األدوات احليوية يف اجملتمع، فإن  إليه اجملتمعات إذا تعرضت للمصائب واحملن، وإذا كانت املؤسسات الرتبوية من
اإلدارة الرتبوية هي املفتاح ونقطة البدء يف عملية اصالح التعليم وتطويره، ليواكب حاجات اجملتمع وتطلعاته 

 (8811، الدجاين)
نه تنظيم عوأهم ما يعرب وهلذا تعترب القيادة من أهم املمارسات للتأثري يف الناس وتوجيههم إلجناز اهلدف 

ا من أثر واضح على ، وتعد القيادة بشكل عام أكثر املفاهيم اإلدارية تناوال يف الدراسات واألحباث ملا هلاتاجلماع
، وإلدراك اجلميع ملا للقائد من دور فعال ومؤثر يعتمد عليه جناح مؤسسته وبالتايل حتقيق أداء أي مؤسسة
 .األهداف املنشودة

ال فاعلية دراساهتم التطبيقية بأن ما حيدث الفرق يف جمقناعتهم النظرية و القيادة نتيجة فقد اهتم الباحثني ب 
، فاملنظمات هتتم مبوضوع القيادة حبيث تزيد من األفراد الذين يتصفون بكوهنم مديرين وقادة املنظمات هو قياداهتا

لرتبوي أحد العوامل الرئيسية ومن هنا تعد القيادة جزءا أساسيا يف العملية الرتبوية أو يعد النمط ا يف الوقت نفسه،
، وتكمن أمهية القيادة يف ارية داخل منظمات العمل املختلفةاليت تتم يف تشكيل طابع العالقات الوظيفية اإلد

املؤسسات الرتبوية من خالل توجيه السلوك اإلداري ملديري اإلدارات الرتبوية وحتديدهم إذ يتباين هذا السلوك 
  (942، ص 9002السعود، ). ارس أعماهلا يف تلك املؤسساتحسب أنواع القيادات اليت مت

ونظرا إىل اإلختالف يف طبيعة البشر فقد ظهرت منذ القدم أمناط قيادية خمتلفة تركزت يف ثالثة أمناط يف النمط     
لى الدميوقراطي التشاوري الذي يعتمد ع والنمط ،األوتوقراطي التسلطي الذي يعتمد على مركزية إختاذ القرار

احلرية  ، والنمط الرتسلي احلر الذي يرتك مساحة واسعة منسي يف التعامل بني أفراد املؤسسةالشؤون كمبدأ أسا
، وكل منط من األمناط الثالثة السابقة ال طريقته اخلاصة يف قيادة املؤسسة لتحقيق للعاملني يف إجناز العمل
، اليت ترتبط مباشرة بتنمية كوهنا تدير املؤسسة الرتبوية  ،يةالرتبوية من أكثر القيادات أمهاألهداف وتعترب القيادة 

، ولذلك فإن جناحها أو فشلها ينعكس على اإلرتقاء به كي يكون فعاال منتجااإلنسان نفسه، فتسعى للنهوض و 
  (111، ص 9010القيسي، )  .اجملتمع بشكل كبري

، الذي يتبعه يف جودة ريا ما يؤثر النمط القياديفكثفنجد مدير املدرسة أحد القادة الرتبويني اهلامني يف مدرسته 
 .العملية التعليمية وذلك ناشئ رمبا عن خصائص ذلك القائد الذي جيب أن يكون مؤشرا يف نشاط اجلماعة
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وله دور فعال يف حتسني  ،ناط به مهام حيوية بالغة األمهيةوأصبح ينظر إىل مدير املدرسة على أنه قائد تربوي م   
ية الناجحة اليت تتمثل يف ، وبالصفات القيادلتعليمية وأن جناح املدرسة، وبالنمط اجلماعي الذي ميارسهالعملية ا
، من أجل بناء عالقات انسانية إجيابية مع املدرسني إمكاناته حنو العمل البناء على توظيف ، وقدرتهشخصيته

 (109ص ، 9000المحبوب، ) .وحتسني ظروف العمل
ومن هنا تربز أمهية مدير املدرسة من خالل ما يقوم به من دور أساسي يف تسيري العملية الرتبوية وإمنائها، فهو     

القائد الرتبوي املسؤول عن اإلشراف وتصريف األمور اإلدارية املتعددة اليت ختلق البيئة الرتبوية املناسبة من جهة 
 .لذي يتابع سري العملية الرتبوية ويشرف عليها بانتظام واهتمام من جهة أخرىوهو املشرف الرتبوي املقيم ا

وبناء على ما تقدم ذكره ترى الباحثة بأن السلوك القيادي ملدير املدرسة قد يلعب دورا حامسا ومهما ألي مؤسسة 
وكذلك يوجه هذه تعليمية فهو القائد الذي يعرف كيف ينظم جو العمل ويوفر اإلنسجام والرتابط للعاملني، 

 .اجلماعة ويتعاون معها ليصل باملؤسسة حنو األهداف املرجوة
 ومن خالل استعراض بعض الدراسات اليت تطرقت للقيادة الرتبوية وجدت الباحثة أن هناك مضغا يف تقدير    

 (4181)ي ودراسة الغامد، (4182)ما أشارت إليه دراسة إبرهليم مسغوين  لأمهية استخدام النمط القيادي مث
وعلى الرغم من وفرة الدراسات اليت تناولت موضوع القيادة الرتبوية لدى الكثري من القادة مبا فيهم مديري املدارس 

 .(4181) الغامدي ،(4182)امساعيل علقم ، (4182)العدواين  ،(4182) الثانوية مثل دراسة مسغوين
إال أننا جند أن معظم تلك الدراسات كانت دوما حتاول الربط بني منط القيادة وبني الرضا الوظيفي أو الرضا     

 .عن العمل، وغريها من املتغريات اليت تناولت اجلانب النفسي سواء للقلئد أو للمرؤوسني
دارس الثانوية وهذا من وجهة نظر ويف هذه الدراسة حتاول الباحثة معرفة أمناط السلوك القيادي ملديري امل   

هو السلوك القيادي لدى مديري المدارس  ما :طرح التساؤل الرئيسي التايل أمكنوعليه  .املعلمني أنفسهم
 الثانوية من وجهة نظر المعلمين في والية جيجل؟

 
 :التساؤالت الفرعية

 ؟ن وجهة نظر املعلمنيهل السلوك الدميوقراطي هو السائد لدي مديري املدارس الثانوية مــــ 
 ؟هل السلوك الديكتاتوري هو السائد لدي مديري املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمنيــــ 
 ؟هل السلوك املتسيب هو السائد لدي مديري املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمنيــــ 
ستخدام سلوك بني التقديرات املتوقعة إل (α=0.0.)هل توجد فروق ذات والية إحصائية عند مستوى الداللة ــــ 

اجلنس، املؤهل العلمي، التخصص )قيادي معني من قبل مديري املدارس الثانوية يف والية جيجل تعزي ملتغري 
 .(سنوات اخلربة
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 : فرضيات الدراسة ــــ 9

حتاول يف الغالب اإلجابة واحلصول على إجابات مؤقتة  أي دراسة علمية تطبيقية تتبع طرق منهجية سليمة،      
لتساؤالهتا وفروضها، ولكي تكون الدراسة احلالية أكثر منهجية فقد مت صياغة فرضيات عامة وجزئية اليت سيجيب 

 : عليها الحقا وهي كما يلي
 عامةالفرضية ال: 

من وجهة نظر يف والية جيجل هو السلوك السائد لدى مديري املدارس الثانوية  السلوك القيادي الدميوقراطيــــ 
 .املعلمني
 جزئيةالفرضيات ال: 

للسلوك القيادي ملديري املدارس الثانوية ( α=1.10)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ـــــ 
 .من وجهة نظر املعلمني تعزي ملتغري اجلنس

للسلوك القيادي ملديري املدارس الثانوية  (α=1.10)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . فروقال توجد ـــــ 
 .من وجهة نظر املعلمني تعزي ملتغري املؤهل العلمي

للسلوك القيادي ملديري املدارس الثانوية  (α=1.10)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ـــــ 
 .علمني تعزي ملتغري التخصصمن وجهة نظر امل

للسلوك القيادي ملديري املدارس الثانوية  (α=0.0.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ــــ 
 .علمني تعزي ملتغري سنوات اخلربةمن وجهة نظر امل

 
 :ار الموضوعيأسباب اخت ــــ 0

أي حبث علمي على مجلة من الشروط واملبادئ العامة الختياره، حتدد بدورها سبب اختيار  يرتكز
 :ما يلي يةالبحث تناموضوع الدراسة بعينه دون سواه، ولعل من أبرز األسباب اليت يعود إليها اختيار مشكل

 :األسباب الذاتية/ أ     
 .الدراسات اليت تناولت موضوع القيادة الرتبوية نقصــــ 
 .الرغبة يف اإلملام مبعلومات أكثر حول موضوع القيادة الرتبويةــــ 

 :األسباب الموضوعية/ب     
 .انسجام املوضوع مع التخصصـــــ 
 .قابلية املوضوع للدراسة وتوفر املراجع العلميةــــ 
 . الثانوية املدارسالتعرف على السلوك القيادي داخل ــــ 
 .إبراز أمهية السلوك القيادي داخل املدرسةــــ 
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 :أهمية الدراسة ــــ 3
تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تسعى إىل التعرف على أمناط السلوك القيادي اليت ميارسها مديري املدارس        

بيان درجة تأثريها السليب واإلجيايب ألحداث التغيري والتطور والتحسني يف املدرسة  الثانوية من وجهة نظر املعلمني و 
إضافة إىل أن املدير هو أحد أهم عوامل حتقيق الكفاءة والفاعلية وكذا مسؤوليته القانونية واألخالقية لتحقيق 

 .نظريا وعملياخمرجات التالميذ واملدرسة، األمر الذي يربز أمهية الدراسة احلالية ومربراهتا 
 :ريةظاألهمية الن/ أ

، املكتبة الرتبوية اجلزائرية خاصة من خالل ما يؤهل أن كل إثراء املكتبة الرتبوية عموماإن هذه الدراسة تش    
يف تقدمي صورة أكثر مشولية لواقع، القيادة يف تضيفه من معلومات جديدة يف جمال القيادة الرتبوية واليت تساعد 

 .، واستفادة الدارسني مما كتب من أدب نظري وتربوي حول أمناط السلوك القياديالثانويةاملدارس 
 

 :األهمية العملية/ ب
ومتكينهم من  وذلك لتوظيف هذه األمناط بفاعلية،تقدم فرصة املديرين لوعي ممارساهتم وأمناطهم القيادية ـــــ 

 .تطويرها
ية والتعليم يف إعداد اخلطط والربامج اليت هتدف إىل تطوير القيادات اإلدارية تساعد القادة الرتبويني يف وزارة الرتبــــ 

 .يف املدارس
مساعدة مديري املدارس الثانوية على خمتلف مستوياهتا ومعلنيهم على فهم أفضل ألمناط السلوك القيادي وعل  ــــ 

 .كيفية التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض يف حميط العمل
 

 :الدراسةأهداف  ــــ 4
ال خيلو أي عمل قيم من هدف يوجه القائم له وأي سلوك غري هادف يعد مبثابة ضرب من الضياع 
لذلك فالطالب الباحث الذي يقدم على إجناز حبث يف هذا املستوى يكون قد حدد مجلة من األهداف، اليت 

 :     يلي تعترب مبثابة ضوابط توجه عمله حىت النهاية، وعملنا هذا يهدف إىل حتقيق ما
 .األساليب القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني يف والية جيجلــــ 
لدى مديري املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني يف والية جيجل تبعا  امناط السلوك القياديالفروق يف ــــ 

 .(وسنوات اخلربة التخصص، املؤهل العلمي، اجلنس،)ملتغريات 
 .اليت ميارسها مدير املدرسةالضعف ــــ حتديد أبرز نقاط القوة و 

 .و السلوك القيادي ملدير املدرسةاختالف وجهات نظر املعلمني حنــــ حتديد مدى اتفاق و 
 .عليها اليت ميكن االستفادة منها وضع بعض االقرتاحات من خالل نتائج الدراسة املتحصلــــ 
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 .التوصل اىل توصيات قد تساعد يف حتسني السلوك القيادي ملديري املدارس الثانويةــــ 
 
 :المفاهيم األساسية للدراسةــــــ  6

القارئ توجد بعض املفاهيم اليت جيب توضيحها وحتديدها بدقة، حىت يستطيع  دراستنا هذهيف موضوع       
تعاريف إجرائية وقد مت  سبعة 7وقد مت اعتماد ، ضمن الدراسة احلالية املطلع عليها فهم معناها واملقصود هباو 

 : ضبط كل تعريف بناءا على اإلطالع على أدبيات املوضوع وخمتلف الدراسات السابقة كما سيأيت ذكره
 
  هو التصرفات أو القرارات الفعلية لألفراد واملنظمات، وهو خارجي ميكن مالحظته حال وقوعه، :السلوك ـــ 6/8

كما أن السلوك يتحدد بتفاعل كل من اجلهد والقدرات وتعترب الدوافع هي اليت تثري السلوك وتوجهه، والقدرات 
توفر لإلنسان األهلية الالزمة للعمل بنجاح وهذه العوامل حتدد قوة السلوك أي مقدار اجلهد الذي يبدل يف جمال 

       (191، ص1221و القاسم، أندرودي سيزالقي، مارك جي واالس، ترجمة جعفر أب)العمل 
 .يعرب السلوك النابع من شخصية الفرد، يصدر عنه العديد من االستجابات: التعريف االجرائي ـــ
 
أمناط السلوك اليت يتبناها القائد ملساعدة مجاعته على إجناز واجباهتم وإشياع رغباهتم : السلوك القيادىـــ  6/4
 (431، ص 1221أسامة كامل، )
هو النشاط أو السلوك الذي ميارسه القائد يف أي موقف للتأثري يف العاملني لتوجيه سلوكهم : التعريف االجرائيـــ 

 .وحتسني مستوى أدائهم لتحقيق األهداف املنشودة
 
وتستخدم التحفيز اإلجيايب القائم على  ،القيادة اليت ختتص باملرؤوسنييعرف بأنه : السلوك الديمقراطي ــــ 6/2

 (91، ص9001حمدات، ). اشباع احلاجات والرغبات للتابعني
هو السلوك الذي يتبعه القائد مع أفراد اجلماعة ويتفاعل معهم ويشاركهم يف عملية اختاذ : جرائيالتعريف اإل ـــ

 .القرارات ملضاعفة االنتاج
 
هو نشاط يقوم على االستبداد بالرأي والتعصب األعمى واختاذ القرار فرديا أو  :السلوك الديكتاتوري ــــ 6/2

 (.91، ص 9001حمادات، ). استخدام أساليب الفرض واإلرغام والتخويف لتنفيذ األوامر
هو سلوك يعتمد على القائد يف مجيع السلطات والصالحيات االدارية واخلطط العامة وال : جرائيالتعريف اإلــــ 

 .العاملني معه مما يؤدي اىل اخنفاض الثقة بالنفس يشرك
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يعرف بأنه األسلوب الفوضوي أو القيادة اليت ال تتدخل يف جمريات األمور، حبيث : السلوك المتسيب ـــ 6/0
 (92، ص9001حمدات، ) .يرتك القائد للتابعني احلبل على القارب

أسلوب يتبعه القائد وتكون فيه حرية التصرف يف خمتلف األمور كما أنه يعتمد على  :جرائيالتعريف اإل ــــ
 .العاملني الختاذ القرارات ووضع اخلطط

 
هو املسؤول األول عن ادارة املدرسة وتوفري البيئة التعليمية املناسبة وتنسيق جهود العاملني : مدير المدرسةـــ  6/6

 (33، ص9001عطوي، ). حتقيق األهداف العامة للرتبيةو توجيههم وتقومي أعماهلم من أجل 
هو القائد واملسري لشؤون املدرسة والقائم على توجيه العاملني وتنظيم املهام اإلدارية والرتبوية : التعريف االجرائي ــــ

 .من أجل حتقيق األهداف املنشودة
 

 : المعلم في الطور الثانوي ـــ 1/1
ن متحصال على يف الطور الثانوي ويف الغالب يكو التالميذ مقررات املسؤول عن تدريس هو : التعريف اإلجرائيـــ 

 .شهادة ليسانس أو أعلى يف التخصص املدرس
 

 : عرض الدراسة السابقة مع التعليق عليها ـــــ 1
ومبثابة تعترب الدراسات السابقة أحد املنطلقات األساسية للقيام بالبحوث العلمية يف العديد من اجملاالت، 

الزاوية اليت تعطي نظرة أولية لتناول املشكلة البحثية قيد الدراسة، ويف هذا اجلزء من الدراسة سنحاول التفصيل يف 
ذكر بعض الدراسات السابقة اليت تناولت متغريي الدراسة من خالل التدليل عليها بذكر إسم الباحث، سنة 

الرئيسية اليت استعملت فيها، عينتها وكيفية  هج املستخدم فيها، األداةإجرائها عنواهنا، نوعها، هدفها، املن
 . اختيارها، أهم األساليب اإلحصائية املستعملة فيها، وأخريا ذكر أهم نتائجها

وميكن اإلشارة هنا قبل بدأ عرض الدراسات السابقة أن الدراسات الرتبوية بشكل عام اهتمت مبدير املدرسة ملا له 
ة ودور رائد يف إجناح العملية التعليمة يف املدرسة، وقد اجتهت الباحثة إىل دراسة املهام القيادية وفق من أثار مهم

جماالت حمددة ودرجة ممارسة هؤالء املديرين كما وقد وجدت جمموعة من الدراسات املتعلقة بالقيادة الرتبوية إال 
موضوع ممارسة السلوك القيادي لدى املديرين أهنا الحظت حسب إطالعها ندرة الدراسات اليت حبثت مباشرة 

وفيما يلي عرض وإمنا كانت متعلقة باألمناط القيادية وأثرها يف الرضا الوظيفي والدافعية لالجناز لدى املعلمني 
   .لبعض الدراسات اليت متكنا من احلصول عليها أثناء عملية مجع األدبيات اليت تناولت موضوعي الدراسة

 
األنماط القيادية لمدراء اإلبتدائية وأثرها على الدافعية لإلنجاز  :بعنوان( 9014) يم مسغونيدراسة إبراه ∗

 . لدى المعلمين
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هدفت الدراسة إىل التعرف على األمناط القيادية ملدراء املدارس اإلبتدائية وأثرها على الدافعية إلجناز لدى املعلمني 
 .لوالية الوادي

مدرسة ابتدائية من مناطق ريفية ( 17)معلما ومعلمة ومن ( 461)مكونة من أجريت هذه الدراسة على عينة 
وحضرية من والية الوادي، وقد مت استخدام استبيان حتديد األمناط القيادية ملديري املدارس اإلبتدائية من وجهة 

 ائيا باستخدام اختبارمث حتليل النتائج إحص ،واستبيان قياس مستوى الدافعية لإلجناز لدى املعلمني نظر املعلمني،
(t ) لداللة الفروق بني عينتني منفصلتني بإستخدام برنامج اإلحصائي يف العلوم اإلجتماعيةSPSS،  توصلت

 : الدراسة إىل النتائج التالية
 .إن النمط القيادي الدميقراطي هو النمط األكثر انتشارا واستخداما من طرف مديري املدارس اإلبتدائيةــــ 
فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافعية لإلجناز بني عينة املعلمني الذين يعملون حتت إدارة مدير  توجدــــ 

 .قراطيو يستخدم النمط القيادي الديكتاتوري الصاحل للنمط القيادي الدمي
ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافعية لإلجناز بني املعلمني الذكور واملعلمات اإلناث الذين  روقفتوجد ـــــ 

 .يعملون حتت إدارة مدير يستخدم النمط القيادي الدميقراطي الصاحل لإلناث
ذين توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافعية لإلجناز بني املعلمني الذكور واملعلمات اإلناث الـــــ 

 .يعملون حتت إدارة مدير يستخدم النمط القيادي الديكتاتوري لصاحل اإلناث
ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الدافعية لإلجناز لدى املعلمني بني املعلمني الذكور واإلناث يف  ـــــ 

 .كامل عينة الدراسة
 
وية في دولة األنماط القيادة السائدة لدى مديري المدارس الثان :بعنوان( 9013) دراسة العدواني∗

 .لتنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهمغوط اضالكويت وعالقتها بال
على األمناط القيادية لدى مديري املدارس الثانوية وعالقتها بالضغوط  إىل التعرفالدراسة يف جمملها هدفت     

تحقيق أهداف الدراسة فقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي اإلرتباطي التنظيمية للمعلمني من وجهة نظرهم ول
معلم ومعلمة يف املرحلة  611من مكونة مت اختيار عينة طبقية عشوائية ذه الدراسة، و لطبيعة هملناسبة باعتباره ا

األمناط ملتغري  ىلانتني األو مث تطوير استبمن ، و 4182 الثانوية يف املناطق التعليمية بدولة الكويت للعام الدراسي
  :العديد من النتائج من أهها توصلت الدراسة إىل ،غوط التنظيميةضال الثانية لقياسالقيادية و 

إن النمط القياسي السائد ملديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت يف وجهة نظر املعلمني كان النمط القيادي ــــ 
 .ياسي التسلطي ويف الرتبة األخرية منط القيادة النسيبالدميقراطي وجاء يف الرتبة الثانية النمط الق

 .ةية للمعلمني من وجهة نظرهم متوسطغوط التنظيمضمستوى ال تكانــــ  
بني مستوى ممارسة األمناط القيادية  (α=0.0.)حصائية عند مستوى الداللة إوجود عالقة سلبية ذات داللة ــــ 

 .غوط التنظيمية للمعلمنيضالدميقراطي وبني الالكويت للنمط ملديري الثانوية يف دولة 
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بني مستوى ممارسة األمناط القيادية  (α=0.0.)عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ــــ وجود
غوط التنظيمية املعلمني، وال توجد عالقة ذات ضلة الكويت للنمط النسييب وبني الملديري املدارس الثانوية يف دو 

 .غوط التنظيمية للمعلمنيضبني النمط التسلطي وال (α=0.0.)إحصائية عند مستوى الداللة داللة 
العالقة بين النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية الحكومية ودافعية ( 9013)دراسة اسماعيل علقم  ∗

  .المعلمين في محافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر المعلمين
هدفت الدراسة ملعرفة العالقة بني النمط القيادي ملديري املدارس الثانوية احلكومية ودافعية املعلمني يف حمافظة رام 
اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني أنفسهم، حيث مث استخدام العينة الطبقية العشوائية لتحقيق هدف الدراسة 

معلما ومعلمة يعملون يف ( 4126)دراسة، واملكون من معلما ومعلمة من جمتمع ال( 244)واليت مشلت على 
املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية، وقد اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ومث 

األوىل لوصف األمناط القيادية والثانية لقياس مستوى الدافعية عن املعلمني، وقد بينت نتائج : استخدام أداتني
لدراسة أن النمط القيادي األوتوقراطي هو السائد لدى مديري املدارس الثانوية يف احملافظة، يليه النمط القيادي ا

يف املرتبة الثالثة، وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة  يبيستالالدميقراطي يف املرتبة الثانية، مث النمط القيادي 
حصائية مع النمط القيادي مني، وأن هناك عالقة ارتباطية إجيابية بداللة إإحصائية بني األمناط القيادية وداهية املعل

، وأظهرت النتائج أيضا أن مستوى الدافعية يبيستوال بينما كانت العالقة سلبية مع النمط األوتوقراطياطي الدميقر 
ى الدافعية لدى لدى املعلمني كان متوسطا وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف النمط القيادي ومستو 

املعلمني تعزي ملتغريات اجلنس واملؤهل العايل وسنوات اخلربة، ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية للنمط 
 .عزي ملتغري اجلنس ولصاحل الذكوريب تيستال
 
األنماط القيادية لدى مديري المدارس  :بعنوان( 9013) سامي عبد العزيز عامر أبو الخير دراسة ∗

  .بمحافظات غزة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظرهمالثانوية 
س الثانوية هدفت الدراسة للتعرف على عالقة األمناط القيادية مبستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري املدار 

األوتوقراطي )، من خالل حتديد النمط القيادي السائد لديهم من بني األمناط املالئمة مبحافظات غزة من وجهة
املرونة، احلساسية  ، الطالقة،األصالة)إلداري لديهم يف جماالت ، وقياس مستوى اإلبداع ا(اطي والرتسليوقر الدمي

وجماالت  ومن مث حتديد العالقة بني كل منط يف األمناط القيادية الثالثة، (للمشكالت، املخاطرة والتحليل والربط
املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت من استبانة مكونة  اإلبداع اإلداري ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث

فقرة، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري املدارس الثانوية احلكومية مبحافظات غزة والبالغ عددهم  11من 
استبانة من اإلستبانات املوزعة  880مدير ومديرة ومث استخدام اسلوب احلصر الشامل واسرتد الباحث  822

 :اليت خلصت إليها الدراسة من أهم النتائج .دارس الثانوية مبحافظات غزةاملعلى مديري 
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هناك موافقة بدرجة كبرية على فقرات األمناط القيادية بشكل عام وحصل النمط الدميقراطي على املرتبة األوىل ـــــ 
كما جاء النمط األوتوقراطي يف   على املرتبة الثانية بدرجة متوسطة، يطالتسلبدرجة كبرية جدا، بينما حصل النمط 

 .املرتبة الثالثة بدرجة متوسطة أيضا
تعزي إىل متغريات املؤهل  بني متوسطات التقديرات املتوقعة حول مجيع األمناط اإحصائي دالة ال توجد فروقــــ 

لتقديرات ، بينها توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اسنوات اخلدمة واملنطقة التعليمية، العلمي
 .املتوقعة حول النمط الدميقراطي لصاحل الذكور

 
ينة المنورة كما نمط القيادة التربوية لدى مديري المدارس في المد بعنوان( 9010)سة علي الغامدي درا ∗

 .يتصوره المعلمون
باملدينة املنورة وكذا هدفت الدراسة إىل التعرف على األمناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس احلكومية للبنني 

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني أراء املعلمني جتاه النمط السائد عند مديري املدارس تبعا للمرحلة 
 .التعليمية

معلما يف املتوسطة ( 424)معلما يف املرحلة اإلبتدائية و( 804)، منهم معلما( 020)كونت عند الدراسة من وت
فقرة  48رحلة الثانوية ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة تكونت من معلما يف امل 868و

 . موزعة على ثالثة أمناط وقد مث التأكد عن صدقتها وثباثها
إلستجابات املعلمني لدرجة ممارسة مديري املدارس على حماور الدراسة ( أحيانا)كشفت الناتج عن تقدير     

قراطي الذي جاء يف هو حمور النمط الدمي( غالبا)واحد من احملاور الثالثة على تقدير الثالثة جمتمعة وحل حمور 
النمط الرتسلي يليه النمط التسلطي، ومل تسجل ( حياناأ)يف حني جاء يف املمارسة بتقدير  الرتبة األوىل،

ي تقدير يشمل دائما أو نادرا أو أقراطي، والرتسلي ميلفقرات األمناط الثالثة التسلطي، الد استجابات املعلمني
احلسابية الستجابات عدم وجود فروقا دات داللة إحصائية بني املتوسطات الدراسة أيضا نتائج وبينت ، بداأ

 .والنمط الرتسلي ،النمط التسلطي إىل متغري املرحلة التعليمية على ىاملعلمني تعز 
ة الستجابات املعلمني على النمط الدميقراطي تعزى من ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابي 

 .متغري املرحلة التعليمية
 
 
 
مي لدى تنظيالسلوك القيادي وعالقته بالمناخ ال: بعنوان( 9002)دراسة أشرف أحمد سليم سليم  *

 .مديري المدارس الحكومية الثانوية في محيطات شمال الضفة الغربية من جهة نظر معلميهم
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لدى مديري املدارس احلكومية الثانوية  اسة للتعرف على السلوك القيادي وعالقته باملناخ املنظميهدف هذه الدر  
، وقد اجريت الدراسة على عينة مكونة من ة الغربية من جهة نظر املعلمني واملعلماتيف حمافظات مشال الضف

ا بالطريقة معها، وقد مت اختباره( 6062)هم ددمن جمتمع الدراسة البلغ ع %81معلما أي نسبة ( 606)
 .ة يف حمافظات مشال الضفة الغربيةمعلمة املدارس احلكومية الثانويالعشوائية من معلمي و 

وقد مت تعديلها ( 4111) ها شحادةطور  لوك القياديإحدامها لقياس الس اننياستبياستخدم الباحث هلذا الغرض 
السلوك السلوك الدكتاتوري و : مناط هيأة قرة موزعة على ثالثف( 24)تطويرها ملالئمة الدراسة مكونة من و 

فقرة ( 24)وهي مكونة من ومت تعديلها ( 4111)طورها أمحد  تنظيميياس املناخ الاإلستبانة الثانية لقو ( الرتسلي
وقد ( اإلداريةالقوانني ، و هءعباأظروف العمل و  ، التنظيم واإلدارة،التواصلاإلتصال و )على أربعة جماالت هي  موزعة

اخلربة لقياس ما وضعت ى حمكمني من ذوي اإلختصاص و بعرضها علأداة الدراسة جرى التحقق من صدق 
  .(نباخو كور ألفا  )لقياسه، كما مت احتساب نسبة ثباهتما باستخدام معادلة 

ام لدى مديري ن السلوك الدميقراطي هو السلوك األكثر ممارسة واستخدمن النتائج اليت خلصت إليها الدراسة أ
يليه السلوك ( % 80,73)املدارس احلكومية الثانوية يف حمافظات مشال الضفة الغربية حيث حصل على نسبة 

دارية هو اجملال األكثر أما بالنسبة جملاالت املناخ املنظمي فإن جمال القوانني اإل( % 67,60)نسبته الديكتاتوري و 
 85,40)حصل على نسبة حمافظات مشال الضفة الغربية حيث نوية يف اهتماما يف املدارس احلكومية الثاتطبيقا و 

نه ال توجد فروق ذات داللة أكما دلت النتائج ( % 85,20)الغدارة حيث حصل على يليه جمال التنظيم و ( %
𝛼) احصائية من مستوى الداللة يف السلوك القيادي لدى مسريي املدارس احلكومية الثانوية تعزى (      

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي املتغريات أبينما ذلت النتائج ( ؤهل العلميالتخصص وامل)ملتغريي 
نه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة أكما دلت النتائج   ،(واملدرسة ،سنوات اخلربة ،اجلنس)
(𝛼 املؤهل  ،اجلنس، التخصص) تغرياتالثانوية تعزي امليف املناخ املنظمي لدى املدارس احلكومية  (     

حصائية تعري ملتغريات سنوات اخلربة كما أظهرت إأنه توجد فروق ذات داللة  بينما دلت النتائج (واملدرسةالعلمي 
املناخ املنظمي لدى مديري املدارس حصائيا بني السلوك القيادي و إة نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دال

 .حمافظات مشال الضفة الغربيةاحلكومية الثانوية يف 
وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أمهها اإلهتمام بتطوير اإلدارات املدرسية باستمرار من خالل الدورات 

 .التعرف على أساليب اإلدارة الرتبوية احلديثة املتجددة باستمرارمل ملواكبة التطورات التكوينية و وورشات الع
 
 
أنماط القيادة وفعالية العمل لدى مديري  :بعنوان (OGUNYINKA α ADEDOYIN 2013) دراسة ∗

 .نيجيريا" ايكيتي المحلية"المدارس في والية ايكيتي، دراسة حالة على حكومة أ دو 
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أساليب القيادة وعالقتها بفعالية العمل لدى مديري املدارس يف منطقة أدو ايكييت التابعة  ملناقشةالدراسة  هدفت
واستخدام الباحثان املنهج التجرييب، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي مدارس الثانوية العامة يف  لوالية ايكييت

مدارس، وطبقت عليهم ( 0)معلم ومعلمة من ( 811)أدو ايكييت، مت اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من 
 : اإلستبانة كأداة للدراسة، خلصت الدراسة لعدة نتائج من أمهها

 .م وجود منط قيادي سائد لدى مديري املدارس من وجهة نظر عينة الدراسةعدــــ 
 .عالقتها بالكفاءة االدارية لصاحل الذكورلة احصائية بني أمناط القيادة و وجود فروق ذات دالــــ 

 ةضرورة اطالع مديري املدارس على نشرات تناقش األمناط القيادي: أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أمهها
 .ربطها بعملهمو 
 
األنماط القيادية وعالقتها بالمناخ المدرسي من وجهة : بعنوان (HAWKINS  2002)دراسة هاوكنز *

 .نظر المعلمين
هدفت الدراسة اىل الكشف عن العالقة بني أمناط القيادة ملدير املدرسة وبني املناخ املدرسي يف املدارس الثانوية 

معلما يف ( 842)مديرين ملدارس ثانوية حكومية و( 9)تكونت عينة الدراسة من العامة من وجهة نظر املعلمني 
استبانة أمناط القيادة، واستبانة : املرحلة الثانوية يف املدارس الثانوية يف والية نيوجريسي، وقد استخدم استبانتني مها

له أثرهم يف املناخ العام للمدرسة   املناخ التنظيمي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن السلوك القيادي ملدير املدرسة
فكلما كان السلوك القيادي مييل أكثر اىل النمط الداعم وأقل إىل النمط املوجه كان املناخ أكثر إنفتاحا، وأن منط 

 .القيادة التحويلي يكون أكثر فاعلية يف املناخ املدرسي املفتوح
 

 : ـــ التعليق على الدراسات وأوجه االستفادة منها
من خالل االطالع على الدراسات السابقة يتضح أن هناك اهتمام كبري من الباحثني يف جمال القيادة الرتبوية      

ومعظم الدراسات تناولت العالقة بني القيادة ومتغريات أخرى لدى مديري املدارس الثانوية، وميكن مقارنتها مع 
التفاق واإلختالف، وكذا كيفية االستفادة منها من الدراسة احلالية وما متتاز به عن تلك الدراسات من نقاط ا

 : خالل ما يلي
 : االختالفنقاط االتفاق و : أوال

 اتفقت هذه الدراسة مع مجيع الدراسات السابقة يف استخدامها االستبانة كأداة للدراسة ــــ 
علي الغامدي )ودراسة  (4182امساعيل علقم، )ودراسة ( 4182العدواين، )راسة مع دراسة اتفقت هذه الدــــ 

كوهنا استهدفت مديري املدارس الثانوية ( 4118 ،أشرف سليم)دراسة و ( 4114هاكنز، )، ودراسة (4181
 .ستهدفت مديري املدارس االبتدائيةاليت ا( 4182 ،ابراهيم مسغوين)فيما اختلفت مع دراسة 
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ابراهيم ) دراسة تغريات كالدافعية لالجناز يفاسات السابقة يف عالقتها ببعض املاختلفت هذه الدراسة مع الدر ـــ 
 .(4182العدواين، )نظيمية يف دراسة غوط التوالض( 4182مسغوين، 

ىل التعرف على السلوك واليت هتدف إ( 4181علي الفاهدي، ) اتفقت الدراسة احلالية للباحثة مع دراسةــــ 
 .ري املدارس من وجهة نظر املعلمنيالقيادي ملدي

 . دراسة أثر كل من متغريات اجلنس، اخلربة واملؤهل العلميذه الدراسة مع الدراسات السابقة يفاتفقت هــــ 
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة : ثانيا

 .ثراء االطار النظري هلاة من الدراسات السابقة يف إعداد االطار العام للدراسة وإالباحث ـــ استفادت
 (.االستبانة)داة الدراسة الدراسات السابقة يف بناء أثة من استفادت الباحــــ 
 .املقرتحاتتقدمي بعض التوصيات و استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف ــــ 

 
  ما تميز هذه الدراسة : ثالثا

 .القيادي ملديري املدارس الثانويةمناط السلوك ــــ تبحث هذه الدراسة يف أ
 .بشكل خاص على أمناط السلوك القيادي ملديري املدارس من جهة نظر املعلمني ركزت هذه الدراسةــــ 
 

 للدراسات السابقة ببعض الفوائد منها امن خالل مراجعته ةالباحث تخرج: 
 .بلورة إشكاليتها وحتديد فرضياهتا ــــ تكوين تصور شامل للموضوع قيد الدراسة ممّا ساهم يف

ــــ اعتبار مصادر ومراجع بعض الدراسات السابقة منطلقا للبحث البيبلوغرايف واحلصول على بعض املراجع اليت 
 . ختدم الدراسة

 .ــــ إثراء اجلانب النظري للدراسة بتوظيف بعض التعاريف والعناوين ملتغري القيادة الرتبوية
 .ــــ اختيار وبناء أداة مجع البيانات

 .ج هذه الدراسة ومناقشتها ومقارنة نتائجها مع ما توصلت إليها الدراسات السابقةــــ تفسري نتائ
 
 

 



 لقيادة.لمفهوم االتأصيل النظري  :الفصل الثاني
 
 متهيد 
 تعريف القيادة.  ــــ 1
 خصائص القيادة. ــــ 2
 أهمية القيادة. ـــــ 3
 التمييز بين القيادي واإلداري.  ـــــ 4
 القيادة. نظريات ــــ 5
 وظائف القيادة. ـــــ 6
 أساليب القيادة. ــــ 7
 العوامل المؤثرة في القيادة.  ـــــ 8

 خالصة  
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 تمهيد
يته، نظرياته أمه ،وخصائصهدب الرتبوي املتعلق بالسلوك القيادي يهدف هذا الفصل إىل استعراض األ     

 .العوامل املؤثرة فيهوظائفه، أساليبه، و 
حدى االدارية حبيث تعد القيادة الكفؤة إ ، فهي حمور العمليةالعملية القيادية وقلبها النابضتعترب القيادة جوهر و 

، فالقيادة بالنسبة للمنظمة املنظمات الناجحة وغري الناجحة الرئيسية اليت ميكن بواسطتها التمييز بني املميزات
اليت تقوم بتوجيه عمليات الفعل ورد الفعل وتنسيقها وفقا للظروف ميكن تشبيهها بالدماغ بالنسبة لإلنسان، فهي 

ين من نقضها حد العناصر النادرة اليت تعا القيادة الفعالة أومأثرة بالبيئة اليت تعمل فيها، وتعترب ، فهي متأثرةاحمليطة
 .املتقدمة على سواءاجملتمعات النامية و 

كثري من األمور تتوقف على وك القيادي ملدير املدرسة مكانا مهما يف برنامج املدرسة بصفة عامة و حيتل السلو 
كلهم يتجهون إليه يف ظرف أو آخر طلبا   باءاآلو  التالميذالقيادي بل إن اجلميع يتجه إليه فاملعلم و  السلوك

 .رشادللتوجيه واإل
 

 :تعريف القيادة ــــ 1
ري وكل باحث ركز على يمت تناول مفهوم القيادة يف العديد من أدبيات اإلدارة والسلوك التنظيمي والتس

التعاريف اليت ذكرت مفهوم مداخل معينة يف تعريفه هلذا املفهوم الذي أخد حيزا كبريا يف األدبيات التنظيمية ومن 
عملية فكرية تعتمد على التوجيه والتأثري من أجل زرع الدافعية واحلماس والرغبة  :القيادة جند بأهنا عرفت بأهنا

ب تتوافق املهام أساليتباع أمناط و إ، وذلك بمتثال لرغبات القائدداد الطوعي يف املرؤوسني للعمل واإلاإلستعو 
      (19، ص 9002فرحة، ) .يت يعملون فيها من أجل حتقيق اهلدف املوضوعالظروف الاملكلفني هبا، و 

لذي حيدث بني خصائص  عملية التاثري الذي ميارسه القائد على مرؤوسيه نتيجة التفاعل ا: بأهنا كما عرفت أيضا
         (11 ، ص9012بوالفول، ) .الظروف اليت تتم فيها القيادة هبدف حتقيق أهداف اجلماعةكل من القائد، اجلماعة و 

عملية تكاملية تنشأ يف ظل وجود مجاعة ضمن إطار معني هلا تقوم على التفاعل اإلنساين : كما عرفها لواج بأهنا
ثري، والتوجيه أتمتالك ناصية الإاضحة املعامل بني مجاعة من الناس، وقائد نال قبول هذه اجلماعة و اإلجيايب يف بيئة و 
   (99 ، ص9002لواج، ) .الدائم قصد حتقيق األهداف احملددةالقبول وخطى بالرضا و 

جمموعة من النشاطات اليت يقوم هبا قائد يتمتع بعدد من الصفات املوروثة و : كما عرفها عامر أبو اخلري بأهنا
عامر )  .ىل حتقيق األهداف املنشودة للمنظمةإف دسيه، هتو لقيام بعملية التأثري على مرؤ املكتسبة اليت متكنه من ا

  (11، ص 9011أبو الخير، 
نفعالية لدى القائد ة واإليملعرفاة القيادة على القدرات العقلية و ترتكز فاعلي :أما العدواين فعرف القيادة بأهنا

حثهم ع أفراد اجلماعة بقبول األهداف و ، واقنا ىل مقدرته على مواجهة املشكالت وحلها بطرق فعالةإضافة باإل
      (11، ص9011العدواني، ) .على حتقيقها
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خالل دورها على صعيد العاملني والتأثري هبم  جناحها منالعنصر الفاعل يف املنضمة و : فعرفها بأهنا علي حيدرأما 
  (00علي حيدر، ب س، ص) .توجيه جهودهم حنو أداء أفضل ميكن املنظمة من حتقيق أهدافهاوحتفيزهم و 

قيام بعملهم حبماس وطواعية دون احلاجة فراد للثري وإهلاب احلماس يف األأالتعملية  :بأهناالبلبيسي  وعرفها أيضا
قدرته لطتها الفعلية من شخصية القائد وخربته و ، فالقيادة احلقيقية هي اليت تستمد سستخدام السلطة الرمسيةاإىل 

، 9002بلبيسي، ) .نظمةتشكل الدافع الداخلي للقيام بالعمل من أجل حتقيق أهداف املالتعامل مع األفراد و على 
   (19ص 
على التأثري يف انفعالية و معرفية لديه من قدرات عقلية و  لقائد وماترتكز على قدرة ا :فعرف القيادة بأهناموافق أما 

، كما يتوقف جناح القائد على إدارته د األهداف اليت يسعى إىل حتقيقهاذلك من خالل حتديأفراد اجلماعة، و 
باإلضافة إىل إقناع أفراد اجلماعة بقبول األهداف  ،حلها بطرق فعالةوقدرته يف مواجهة املشكالت و  ،للتعبري

 (.90ص ،9019 موافق أحمد،) .وحثهم على حتقيقها
ى التأثري يف ىل أن القيادة عبارة عن القدرة علإارت شفقد أ: علقة مبفهوم القيادةالدراسات العاملية املت أما خمتلف

 .خرين من املسامهة يف حتقيق النجاح الفعال للمؤسسة اليت يعملون فيهاومتكني اآل موحتفيزهاألفراد 

 

 

 :خصائص القيادة ـــــ 9
 .ألن القائد يتعامل مع أشخص لديهم قدرات جسمية وعقلية ووجدانية ،القيادة نشاط وحركةـــــ 
 .ى اجلماعة لتحقيقهعمشرتك تسماعات ليسلكوا حنو هدف اجلالقيادة تؤثر يف األفراد و ــــ 
 .األهداف املشرتكة ذروح التعاون بني أفراد مجاعته والسيما عند تنفي على القائد أن يبثو  ،القيادة تعاونـــــ 
حسين العجمي، ) .األفراد حىت ينشطوا ألجل حتقيق هدفهم حيوي ومن مث فواجب القائد أن حيفز القيادة هدفـــــ 

 (11ب س، ص
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 .رسم تخطيطي يوضح خصائص القيادة(: 01)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 إعداد الطالبة باإلعتماد على أدبيات الدراسة: المصدر

 
  :أهمية القيادة ــــ 1
كل القوى أ، وحياول دون أن ييقام العدلتمع البشري حىت ترتتب حياهتم و القيادة ال بد منها حلياة اجمل إن     

 : تتجلى أمهيتها يفالضعيف و 
 أهنا حلقة الوصل بني العاملني وبني خطط املؤسسة وتصوراهتا املستقبيلة. 
 يجياتأهنا البوثقة اليت تنصهر بداخلها طاقة املفاهيم والسياسات واإلسرتات. 
 أهنا قيادة املؤسسة من أجل حتقيق األهداف املرسومة. 
 تقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكانيم القوى اإلجيابية يف املؤسسة و تدع. 
  رسم اخلطط الالزمة حللهاالسيطرة على مشكالت العمل و. 
  (.99 ص ،9000العدواني، ) .املوارد األغلىأهنا الرأمسال و  رعاية األفراد إذاتنمية وتدريب و 

 
 
 
 

النشاط 
 والحركة

التأثير في 
 األفراد

التحفيز  التعاون
 والحيوية

خصائص 
 القيادة



18 
 

 .بين القائد واإلداري مقارنةال(: 01)الجدول رقم 
 القائد اإلداري الرقم

معين بتوفري الظروف املناسبة  فهو ينقد أكثر مما خيطط، 1
 .واإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة

، فهو يهتم برسم السياسة العامة ذخيطط أكثر مما ينف
 .للمؤسسة بصورة رئيسية

يقتصر عمله على تنسيق نشاط األفراد واملوظفني لتحقيق  9
 .األهداف  احملددة

يقوم بالتأثري يف نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق األهداف 
 .العامة للمؤسسة

حياول احلفاظ على الوضع الراهن وليس له دور يف تغيري  1
 .فهو عنصر من عناصر اإلتزان

وب منه أن حيدث فهو مطل حياول تغيري الواقع وجتديده،
 .تغريات يف البناء التنظيمي

 يفكر يف املستقبل أكثر من احلاضر .يفكر يف احلاضر أكثر من املستقبل 1
 .يبتكر ويبدع وحيدد .يعمل وفقا خلطوات حمددة مسبقا 0

سلطته رمسية يستمدها من القوانني والتشريعات و النظم  6
 .اليت حتكم املؤسسة

سلطته غري رمسية يف الغالب يستمدها من قدرته على التأثري 
  .على األفراد للتعاون والعمل املشرتك

 .والقدرة على التأثري ذتقوم القيادة على النفو   .اإلدارة مفروضة على اجلماعة 2

اإلدارة هي اليت حتدد األهداف دون أي اعتبار ملشاركة  8
 .األفراد

  .األهدافيشارك األفراد يف حتديد 

 (.772 ص ،7002، عبد العزيز): المصدر
 
 

 نظريات القيادة ــــ 1
أو عرضها بأسلوب جيعل التفسري والتنبؤ ممكنني   النظرية هي عملية جتمع احلقائق املعروفة و ترتيبها و تقدميها      

العرفي ):  د من الوظائف أمههاالعدياليت قد تقدم تعد إحدى أدوات العلم األساسية و ن النظرية وفقا هلذا املعىن فإ
 ( 1226ومهدي، 

 .العمل على حتديد االهتمامات الرئيسية للعلم من خالل توضيح أنواع البيانات املطلوب جتميعهاــــ 
 .قة بينها ضوئه تنظيم الظواهر وتطبيقها وإجياد العالتقدمي نظام فكري ميكن يفــــ 
 .فقا ملنطق معنيمعينة و  قائق املتوفرة عن ظاهرةتلخيص احلــــ 

 أشكال السلوك املستقبلي املتوقع للظاهرة ــــ العمل على التنبؤ باحلقائق و 
ك من هلم سلو ن خالهلا نظاما لسلوكه اإلداري و طار مرجعيا ملدير املدرسة كي يضع موتعد النظرية وسيلة مهمة وإ

جمرد من العواطف الشخصية وامليول والرغبات  العاملني، الطلبة وأولياء االمور بشكلعالقة به من املدرسني و 
 (7002 ،عابدين) .الذاتية
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وقد أشار األدب الرتبوي إىل ظهور جمموعة من النظريات يف حقل االدارة الرتبوية على وجه التخصيص و 
من و ( 7002السعود، )اكتسبت شهرة واسعة لدى القادة الرتبويني، وذلك من خالل تطبيقها يف األنظمة الرتبوية 

أبرز هذه النظريات جند نظرية السمات، نظرية الرجل العظيم، النظرية الوظيفية، النظرية املوقفية، والنظرية التفاعلية  
 : وهي كما يلي

دامت السمات الشخصية تؤثر يف السلوك وطاملا أن القادة يتصرفون على حنو خمتلف  ما :تنظرية السما ـــ 1/1
 (.02 ظريف، دس، ص) .الشخصية اليت متيزهم عن غريهم إذن فالقادة لديهم بعض السمات

 القادة يف الغالب أطول وأثقل وزنا من اإلتباع وهم أصل إىل أن يكون وأكثر حيوية : السمات الجسمية
 .وأوفر نشاطا

 قافة وأثرى القادة أكثر تفوقا من ناحية الذكاء العام من اإلتباع، وأغىن ث :السمات العقلية المعرفية
أوسع أفقا وأبعد نظر وأنفد بصرية وأقدر على التنبؤ باملفاجئات واإلستعداد هلا وأحسن تصرفا معرفة و 

وأعلى مستوى لإلدراك والتفكري وأفضل من حيث الطالقة اللفظية وأحكم يف احلكم على األشياء وأسرع 
 (.69 ص ،9006 حامد،) .يف اختاذ القرار

 معرفة النفس اإلنفعايل والنضج وقوة اإلدارة والثقة يف النفس و يتصف القادة بالثبات  :السمات اإلنفعالية
 .ضبطهاو 

 يتجلى القادة بالسلوك التعاوين وسلوك املشاركة وبالقدرة على التعامل مع : جتماعيةالسمات اإل
األخرين، وبرغبتهم يف اإلنصاف واإلحاطة علما باملشكالت اليت تواجه اجلماعة، وجب البساطة 

خاص تشري إىل تفوق القادة . فكاهة واملرح وبصورة عامة فإن نتائج الدراسات بوجهواإلنصاف بروح ال
باسم، ). املشاركة األجرالنشاط و على غريهم يف مسات الذكاء والقدرة على التحصيل والشعور باملسؤولية و 

 (.101 ص ،9001
 التمسك بالقيم  وهي تتضمن املظهر واحملافظة على الوقت واألمانة، حسن السمعة، :سمات عامة

 (.122ص ،1226محمد رجب، ). الروحية و اإلنسانية باإلضافة إىل التواضع
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 .خصائص نظريات السمات(: 09)الشكل رقم 

    
 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على أدبيات الدراسة: المصدر

 
القائد بأن القيادة يتمتعون مبواهب خارقة متكنهم  تستند هذه النظرية إىل اإلفرتاض :نظرية الرجل العظيم ـــ 1/9

فذة وغري عادية وهذه املواهب قدرات مبواهب و  اوالقادة هم أشخاص ولدو من إحداث تغريات يف حياة جمتمعاهتم 
 .القدرات ال تتكرر يف أناس كثريون على مر العصورو 
تقلل من حدهتا ففي بعض احلاالت جند أمثال جهاهتا أهنا تصطدم ببعض احلاالت اليت وهذه النظرية بالرغم من و  

حتقيق أي تقدم يف نفس يف بعض الظروف عن  اهؤالء الرجال الذين جنحوا يف دفع مجاعتهم إىل األمام عجزو 
 أحمد إبراهيم،) .يف بعض احلاالت األخرى عجز هؤالء القادة عن قيادة مجاعات أخرى غري مجاعتهماجلماعات و 

 (.21ص ،9001
 

تكوين بناء تفاعلي يساهم يف حتقيق ظرية تكون القيادة عمال من شأنه تبعا هلذه الن :النظرية الوظيفية ـــ 1/1
، وهي حتدد لكل عضو فيها مركز التنسيق بني أدوار األعضاء فيهاماعة بالعمل على تنظيم أنشطتها و أهداف اجل

 .دور حيتله من يقوم بالدورو 
القيام اإلحتفاظ بتماسكها و  يعطيه مركزه بني اجلماعة كمساعد هلا على ومن بني هذه األدوار دور القائد الذي

بوظائفها من خالل ممارسة كل عضو فيها للدور اخلاص به، مبعىن أن اجلماعة نفسها هي اليت أفرزت القائد و 
 (.111 ص ،9001 سامي،).  أبرزت دور القيادي من خالل التنظيم الذي أعادة تشكيل نفسها التكويين

على افرتاض أساسي مؤداه أن أي قائد ال ميكن أن يظهر كقائد إال إذا هتيئ يف تقوم : النظرية الموقفيةــــ  1/1
هو الذي يقدر على تعديل أسلوبه القائد الناجح ستخدام مهاراته وحتقيق تطلعاته و اظروف مناسبة و البيئة احمليط 

ة القيادة تتأثر بذلك جند أن فاعلياجلة موقف معني و ل وقت حمدد ملعيكيفه مبا يتالئم مع اجلماعة من خالو 
ما يرى على هذه النظرية مبالغتها يف اإلعتماد على املواقف سلوبه بشخصية اجلماعة واملوقف و أبشخصية القائد و 

نظرية 
 السمات

 .تركز على القادة من حيث شخصيته وسماته وخصائصه

 .تختلف المعايير في تحديد السمات القيادة من مجتمع آلخر

تتوقف السمات على طبيعة المواقف االجتماعية المنظمة 
 .وأهدافها ومدى تغيرها عبر الزمن
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كما أن الفرد قد   ،مواجهة املواقف اليت يتعرضون هلاقادة إذ جنحو يف  احيث أن معظم الناس ميكن أن يصبحو 
وقف أخر ال يكون تابعا يف موقف ما عنده تتوفر فيه مهارات وكفايات مناسبة يف هذا املوقف و يكون قائدا يف م

 (81ص  ،9001جودت، ). الكفاءات املطلوبة للموقف اجلديدتتوفر فيه املهارات و 
 

ت اليت نادت هبا النظريات التفاعل بني املتغرياهذه النظرية إىل فكرة اإلمتزاج و تدعوا  :النظرية التفاعليةــــ  1/0
العوامل الوظيفية روف املوقفية و الظمرتبة بني مسات الشخصية للقائد و ، فهي ترى أن القيادة هي عالقة األخرى

 :املتغريات الرئيسية للقيادة وهي مبعىن التعامل والتفاعل بني كل معا،
 شخصيته ونشاطه يف اجلماعة: القائد. 
 إجتاهاهتم وحاجاهتم ومشكالهتم :اإلتباع. 
 نفسها وبناؤها والعالقات بني أفرادها وخصائصها وأهدافها: الجماعة. 
 (.106 ص ،9006حامد، ) .كما حتددها العوامل املادية وطبيعة العمل ووظائفه: المواقف 

 
 

 :وظائف القيادة  - 0
       
 : العديد من الوظائف من أمهها تكرارا يف أدبيات املوضوع ما يلي للقيادة     

تتوفر يف القائد قدر من املعرفة الواعية اليت متكنه من أن يكون املصدر : القائد كمصدر للمنهاج الفكريـــــ 
ات السلوكيلروحي الذي يعمل على غرس القيم و قائدها املوضوعي ملعتقدات أفراد مجاعته وضمريها احلي و ا

 .الصحيحة
 .جيدد األهداف االسرتاتيجية هلائد وضع السياسة العامة للجماعة و يتوىل القا  :القائد كمبرمج للسياسة ـــــ

 (.60 ص ،9001 طارق،) .اخلربة يف اجلماعةب يكون القائد هو مصدر املعرفة و يف الغال: القائد كخبيرــــــ 
للخطوات املرحلية يف الطريق حنو األهداف النهائية  البعيدة املدى و التخطيط لألهداف مبعىن  :القائد كمخططــــــ 

شاركة من جانب التابعني وتبعا لنمط القيادة فقد تتم عملية التخطيط باملشاركة أو ينفرد القائد، وقد تكون امل
 .قد ال تتصل إال ببعض جوانب اخلطةشاملة و 

قابة املباشرة بالر  ذياسات يتابع القائد خطوات التنفيف ورسم السجبانب حتديد األهدا: المسؤولية عند التنفيذـــــــ 
 ..على بعض تابيعه ذبتفويض سلطة األشراف على التنفي أو ذعلى عمليات التنفي

ولياته حيث تتحدد األدوار لكل عضو يف اجلماعة حتديدا يظهر مسؤ : توزيع األدوار وتنظيم العالقاتــــــ 
 .يفضي إىل التكامل يف اجلهودختالط األدوار واإلزدواجية و اهلا بشكل مينع  صالحيات املقابلةو 
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وظائف 
 القيادة

  للمنهج مصدر
     الفكري

  مبرمج
 السياسة

مسؤولية 
 التنفيد

توزيع األدوار 
و تنظيم 
 العالقات

وتبعا لنمط القيادة تكشف االتصاالت املتبادلة بني األعضاء أو تقيد إذ أن بعض القيادات جتهل اإلتصال بني 
 .األعضاء مير عرب الرؤساء، بينما جتتهد قيادات أخرى جيعل هذه االتصاالت مباشرة

التأكيد من أن اجلهود موظفة يف ميتلك القائد سلطة ضبط العمل و  :العقوباتمتابعة والتنظيم والتحضير و الــــــ 
حاالت اخلروج عن خط سري العمل  معاقبةلدوافع االزمة للنشاط يف العمل و خدمة األهداف، وبالتايل توفري ا

 (.101ــــ  109 صص  ،9001 سامي،) .إعادة تعديل املساراتو 
 

 وظائف القيادة(: 01)رقم الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على أدبيات الدراسة: المصدر
 

 :أساليب القيادة ــــ 6
ميكن أن يقوم  داري،إم القيادة الرتبوية فالقائد هنا مفهو ب القيادة إىل القيادة ال يتفق و ميكن تقسيم أسالي      

هذه املهمة أي شخص مهمته احملافظة على األوضاع الراهنة وقد يصل به األمر إىل ممارسة سلطته ملنع حدوث 
سة الذي يتبع هذا النمط ميكن أن يقوم باألعمال ستغيري أنه مستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه، ومدير املؤ 

 :الروتينية العادية مثل
 .غياهبمعلمني و تفقد حضور املـــــ 
 .التأكد من دخول املعلمني إىل الفصول يف املواعيد احملددةـــــ 
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أساليب 
 القيادة 

القيادة 
 التقليدية 

القيادة 
 الجدابة   

القيادة 
 العقالنية

 .كتابة التقارير السرية على املعلمنيــــــ  
 على أساس متتع صاحبها بصفات شخصية حمبوبة وقوة جذب  تقوم القيادة هنا: القيادة الجدابة

على هذا النمط الصفة الشخصية ألن من يعملون معه ينظرون إليه على أنه  ويغلب .مغناطيسية شخصية
 :الشخص املثايل والسلوك اإلداري هلذا النوع من القيادة يتصف بـ

 .بناء عالقات شخصية مع املعلمني ووضع ذلك يف املقام األولـــــ       
 .لمنيالتسامح على بعض األخطاء سواء كانت من تالميذ أو معــــ       
 (.198 ص ،9002عبد العزيز، ). تسيري العمل باستخدام العالقات اإلنسانية الطيبةــــ       
 وتقوم على أساس املركز الوظيفي فقط أي أن الفرد يستمد دور القيادة مما خيوله له : القيادة العقالنية

ن واللوائح والتنظيمات ويتوقع موهو يعتمد يف ممارسة القيادة على القوانني  .مركزه الرمسي يف جمال عمله
لذا يتميز هذا النمط بأنه غري شخصي وتكون الطاعة والوالء فيه ال خرين أن يعملوا نفس الشيء و اآل

متمسك أنه  عد الثابتة فالقائد يف هذا النوعالقوامنا جملموعة األصول واملبادئ و إلالعتبارات الشخصية و 
 .نظيم العمل املدرسي، يهتم بدرجة واضحة بانتظام العمل املدرسيحبرفية اللوائح واألنظمة والقوانني يف ت

 (.102ص ،9001، طارقن) .يغادرها يف مواعيد حمددةحيضر املؤسسة و          
 

 .أساليب القيادة(: 01)الشكل رقم 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على أدبيات الدراسة: المصدر
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العوامل 
المؤثرة 
 في القيادة

السمات و 
األنماط 

الشخصية 
 للقائد

أهداف 
 المؤسسة

 نوع المؤسسة

الظروف و 
العوامل البيئية 

المحيطة 
 بالمؤسسة

 :القيادة العوامل المؤثرة في ـــــ 2
 :هناك عدة عوامل تؤثر يف القيادة من أمهها      

 .السلوكيةالسمات واألمناط الشخصية للقائد وسلوكه، ومنها السمات اجلسمية، النفسية و ــــ 
 .أهداف اسرتاتيجية بعيدة املدى، و أهداف قصرية املدى: منهاأهداف املؤسسة و ــــ 
أو نوع إنتاجها أو األساليب التنظيمية وهيكلها التنظيمي، ونوع املهام  نوع املؤسسة من حيث حجمها،ــــ 

 .املوجودة فيها، واحلوافز ومجاعة العمل
 .عوامل مؤثرة سواء يف بيئة العامة أو الداخليةباملؤسسة وما متر به من ظروف و  العوامل البيئية احمليطةالظروف و ــــ 
 (.10ص ،9001 النيرب،)

 .العوامل المؤثرة في القيادة (:00)الشكل رقم 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على أدبيات الدراسة: المصدر
 

 خالصة 
فهي هدف يسعى كل مدير اىل تنميتها وتطويرها يف شخصيته  تعترب القيادة عملية مهمة وحيوية يف احلياة اليومية،

يؤثر يف  الكفءملا هلا من خصائص متيزها فنجد التعاون صفة مميزة هلا والنشاط الدائم بني اجملموعة والقائد 
يف ادة ية القيأمهكما ال ننسى . ىل حتفيزهم وغرس الثقة فيهمإويسعى ، هداف املشرتكةجيابيا لبلوغ األإجمموعته 

لذا وجب فهم وتطبيق  .العمل ورسم اخلطط الالزمة حللها يتم السيطرة على مشكالتاجملتمع حىت يقام العدل و 
  . هذه املفاهيم التنظيمية ملا تلعبه من دور جوهري يف حياتنا



التأصيل النظري  :الفصل الثالث
 للقيادة التربوية.

   

 متهيد 
 تعريف القيادة التربوية.   ــــ 1
 خصائص القيادة التربوية. ــــ 2
 عناصر القيادة التربوية. ـــــ 3
 أنماط القيادة التربوية. ــــ 4
 صفات القائد التربوي.  ــــ 5
 المهارات الالزمة للقيادة التربوية. ــــ 6
 العوامل المحددة لألسلوب القيادي التربوي. ـــــ 7
 كفاءة مدير المدرسة الفعال.   ــــ 8

 خالصة     
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 تمهيد 
القيادة الرتبوية هي املرتكز األساس الذي يعتمد عليه تقدم املؤسسة الرتبوية، وبغريه ال ميكن حتقيق أي تغيري       

فعال أو إصالح حقيق يف هذه املؤسسة، وهي كذلك األداة الرئيسية اليت تستطيع املؤسسات من خالهلا حتقيق 
وهي القادرة على التنسيق بني العناصر املختلفة لتصل باملؤسسة إىل التكامل املنشود بني مدخالت  أهدافها،

العمليات االدارية املادية منها والبشرية على الصعيدين االقتصادي والرتبوي، من أجل حتقيق األهداف الرتبوية 
 .املطلوبة

تأثر هبا مفهوم القيادة بصورة عامة، من حيث تعدد الزوايا اليت إذا تأثر مفهوم القيادة الرتبوية بالعوامل نفسها اليت 
نظر منها الباحثون املختلفون إىل هذه العملية، واختالف درجة تركيز كل منهم على مقوم أو أكثر من مقومات 

ها ينصب العملية القيادية عند التصدي لتحديد مفهوم هذه العملية، وتتميز القيادة الرتبوية بأن اهتمامها وتركيز 
 . على العملية الرتبوية وحماولة حتسني عملية التعلم والتعليم

 
 :تعريف القيادة التربويةـــــ  1

التابعني تواصل، وابتكار ألفضل السبل لتوجيه أداء ثري وتأثر، واتصال و أعملية ت عرفت القيادة الرتبوية بأهنا      
مؤسساهتم، وذلك من خالل بناء عالقات إنسانية تضمن التفاعل مصاحل مجاعتهم أو على حنو حيقق مصاحلهم و 

   (61عامر أبو الخير، ص) .االجتماعي الذي حيقق األنسجام بني أفراد اجملموعة
عملية تنظيم موجه جلميع جهود العاملني فيها، وصال لتحقيق األهداف الرتبوية  :بأهنا (الدعيلج) عرفهاكما 
 (.78ص ،9002الدعيلج، ) . املنشودة
ا حنو قيادة القوى العاملة يف العاملة يف العملية التعليمية يف مؤسسة تعليمية، توجهه: بأهنا( مطاوع) عرفهاكما 

رفع مستوى أدائهم إىل أقصى نهم بطريقة مؤثرة حتقق تعاوهنم و حتسني التفاعل االجتماعي بياألهداف الرتبوية، و 
 (.87ص ،9002مطاوع، ). متاسكهحد ممكن مع احملافظة على بناء اجلماعة و 

عملية تأثري وتأثر بني القائد ومرؤوسه لتوجيه اجلهود  وقد عرفت الباحثة مفهوم القيادة الرتبوية مفهوما إجرائيا هو
  .حنو هدف مشرتك يسعى اجلميع لبلوغه إلحداث التغري املنشود
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خصائص 
 القيادة 

 االستمرارية 

 الترابط  التكامل 

 :خصائص القيادة التربويةــــــ  2
نشطة اليت يتم التطور فهي تتناول األإدارية ديناميكية دائمة احلركة و تتميز القيادة الرتبوية بكوهنا عملية    

، وميكن تلخيص بتقومي نتائجه اوإنتهاء تهسياسداءا من ختطيطه ورسم تباإدارة شؤون التعليم مبقتضاها تسيري و 
 (.229 ـــــ 226صص  ،9008المعايطة، ): أهم خصائص القيادة الرتبوية يف ما يلي

املستمرة اليت عن سلسلة من األنشطة املتتالية و التعليمية عبارة تتمثل يف كون القيادة الرتبوية و و  :اإلستمرارية ــــ
 .متجددةلرتبوية ووسائل حتقيقها متغرية و القيادة او تؤدي إىل حتقيق أهداف العملية الرتبوية 

قرارات إىل  ذبالنظام الرتبوي من رسم بيانات وختطيط برامج واختافاإلدارة الرتبوية هتتم بكل من يتصل  :التكاملــــ 
باملناهج لني يف احلقل الرتبوي التعليمي و العامهي تعين بكل ما يتصل بالتالميذ و التطور فالتنفيد واملتابعة والتقومي و 

البىن لعالقة بني املؤسسات التعليمية و لفنية، كما هتتم بتنظيم ااوالتوجيه، والنواحي البشرية واملادية و  واإلشراف
 .االقتصادية يف اجملتمعة مبا خيدم التنمية االجتماعية و االجتماعية أو تنظيم العملية الرتبوي

املرتابطة اليت تتفاعل مع بعضها لتحدد وية جمموعة العمليات املتداخلة و ويدخل هنا يف القيادة الرتب :الترابطــــ 
 ، التنسيق، اختاد القرارات التوجيهالتخطيط: ، ومن أهم هذه العملياتالنتائج النهائية للعمل اإلداري يف جممله

بعملياهتا التطوير يف الغدارة الرتبوية التعليمية ، التقومي، التحسني و التدريب، تنمية املوارد البشرية، املراقبة، املتابعة
 .املختلفة إمنا هي عمل إنساين مجاعي تعاوين تربوي منظم عملي هادف

 .خصائص القيادة(: 01)الشكل رقم 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على أدبيات الدراسة: المصدر
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  :عناصر القيادة التربوية ــــ 2
 : جوهرية هيوة فاعليتها على عناصر تعتمد القيادة الرتبوية وق  
، اخلربة ، اإلكراهاإلهانة: والوسائل اليت يستخدمها مثل نيوسعملية التأثري اليت ميارسها املدير على املرؤ ــــ 
 .الشخصيةو 
توحيد جهود العاملني وتنظيمها توحيد جهودهم حيث يتوقف جناح القائد على قدرته يف توجيه املرؤوسني و ـــــ 
 .اهلدف املشرتكتنسيقها ومن مث توجيهها حنو و 
 .حتقيق اهلدف الوظيفي للمؤسسة اليت يقوم على ادارهتا وهو هدف مشرتك يسعى مجيع العاملني لبلوغهـــــ 
ليس باملسؤولية أو املركز مرتبط بالقدرة الذاتية و  ذلى احداث تغري ما أو منع حدوثه والنفو وهو القدرة ع: ذالنفو ـــــ 

 .الوظيفي الذي يشغله الفرد
ائد هو من يسعى القئد بصالحيات أوسع كان ذلك أفضل و إستخدام الصالحية املمنوحة له فكلما متتع القاـــــ 
أو ينتظر الصالحيات وهو ن يكون مبادرا ال يرتدد أيراه األنسب كما أنه جيب يتصرف فيما الصالحيات و  ذألخ

 (.89 ص ،9007المومني، ) .قرارا مناسبا يف الوقت املناسب ذالذي يتخ
 
 :أنماط القيادة التربويةــــ  4

تتعدد أمناط القيادة وتتنوع بتنوع املؤسسات واختالف الشخصيات واألدوار والوظائف واملواقف فلكل منط        
قيادي طابعه الذي مييزه عن غريه، وقد حاولت عدة دراسات التمييز بني أمناط القيادة، ولكن رغم هذه 

القول أنه وإن اختلفت يف بعض اجلوانب قد تتفق يف جوانب أخرى، ويصبح التصنيفات ألمناط القيادة ميكن 
 .بينهما تداخل وقد جيمع القائد بني أكثر من منط وإن كان مييل إىل سلوك قيادي ميكن تصنيفه على أساسه

القادة وعلى الرغم من التطورات والتغريات اليت متت يف ميدان االدارة الرتبوية، إال أن االختالف بني       
الرتبويني من بينهم مديري املدارس مازال قائما حول افضل األساليب االدارية واألمناط القيادية اليت ينبغي 
استخدامها عند تنفيذ املهمات االدارية، ولقد أظهرت نتائج البحث والدراسات اليت أجريت هبدف الكشف عن 

، النمط (التشاوري)النمط الدميقراطي : أمناط هياألمناط القيادية اشائعة يف العمل االداري وجود ثالثة 
 (.1991العريف ومهدي، (. )املتساهل)، والنمط املتسيب (الديكتاتوري) االوتوقراطي 

 : وهذه األمناط هي على النحو التايل
  (:األوتوقراطية)القيادة الديكتاتورية 
 كبرية فالبكل صغرية و ، فهو يتوىل القيام يف يده والصالحياتتتميز مبحاولة تركيز القائد على مجيع السلطات  

طة ي يفو  سلطاته من البسمن املركزية املطلقة أسلوبه يف العمل فال ذباشرة وظيفته، فهو يتخيشرك معه أحد يف م
 .صالحياتهسعى دائما لتوسيع دائرة سلطاته و ، بل يمنها



29 
 

اخلطط دون مشاركة من مرؤوسيه أو حىت ت و القرارات ووضع السياسيا ذاختاوينفرد القائد يف هذه النمط بوظيفة 
فرصة خللق ، وال يدع قراطي ذات خصائص معينةو وتقائد األ، وهلذا فال تتوفر فلسفة جتريبية للذلكاستشارهتم يف 

تعني القائد هنا بأساليب القهر ، ويسالقرارات ذختاإان له القدرة على ال ينظر إىل الفرد كإنسأو ابداع وال مبادرة و 
ع والقلق والكراهية وعدم املبادرة واخللق ة مثل اخلضو ئإىل تفشي صفات سي التهديد ويؤدي هذا السلوكو 
 (.72ص 9007 الحقيل،) .إخنفا  الروح املعنوية لدى العاملني، فضال عن توقف النمو املهين و تجديدلاو 

 (77ـــ  72 ، ص ص6271حسان والصياد، ) :وكية للقائد األوتوقراطيومن أبرز األمناط السل
إلنسان أداة تعمل ومصدر لإلنتاج ويلجأ القائد إىل تتميز بالنظر على ا: القيادة األوتوقراطية المتسلطةــــ 
ه القرارات ذرأيهم حني اختا ذريه يف املرؤوسني دون مشاورهتم وأخستخدام سلطته املستمدة من مركزه الوظيفي بتأثا
عواطف املرؤوسني، ويف حال ظهور خالفات يف دون اهتمام مبشاعر و ائد بالعقاب التعليمات، كما يقوم القو 
 .يعتقد أن هذا األسلوب هو األمثل يف التعامل مع املرؤوسنيعمل فإنه حياول إيقافها و ال
فضال  يستخدم هذا األسلوب لدى القائد إلقناع يف معاملة مرؤوسيه: القيادة األوتوقراطية الخيرة أو الصالحةــــ 

اإلكراه عندما يشعر أن للقسوة و  الرقة عندما يريد من مرؤوسيه تنفيد عمل ما، ولكنه يلجأالطيبة و عن حتلية ب
  .القرارات يف بعض األحيان ذويؤمن القائد باملشاركة يف إختا مرؤوسيه مل ينفدو عملهم بشكل جيد،

يعتقد القائد أن املشاركة مرؤوسيه يف  ويقرتب من النمط الدميقراطي إذ (:اللبقة)القيادة األوتوقراطية المناورة ــــ 
سني بعني القائد أراء املرؤو  ذعور باملشاركة الفعلية ن وال يأخمنع القرارات وسيلة غري جمدية لكنه خيلق فيهم الش

  . اجلدية مهما كانت فعالة
 القيادة الديمقراطية : 

تقوم فلسفة هذه القيادة على مبدأ املشاركة وتعويض السلطات فالقائد الدميقراطي يتفاعل مع أفراد اجلماعة 
ويشاركهم يف عملية اختاد القرارات، وتوسع يف تفويض السلطات والصالحيات ملرؤوسيه فهو يباشر مهامه من 

عضاء التنظيم، وتلعب شة اجلماعية ألتفاق واملناقلسياسات تتحدد من خالل اإلخالل التنظيم اجلماعي، فا
القيادة دورها يف بلورة ما تتفق عليه اجلماعة من أراء وأفكار إىل قرارات وسياسات فالقرار يف النهاية يأيت من 
 تفكري ومبادرة اجلماعة، ومن مزايا هذا األسلوب رفع معنويات املرؤوسني وخلق الثقة يف نفوسهم، وزيادة التعاون

ه ذعلى تنفي اج، ويف هذا األسلوب يشعر أفراد التنظيم بأن القرار قرارهم، فيتمسكون به ويعملونومضاعفة اإلنت
تفاق اجلماعة حول القائد الذي إمجاعية تضمن التنفيذ السليم إلرتباطهم العضوي به، وبذلك تعد قيادة إنسانية و 

 (.72 ــــــ 77 صص  ،9002البدري، )  .ميثلهم
 :، ومن أبرزهاة الدميقراطية بالعديد من الصفاتمزايا القياد( 2002محود، الشماع و )وقد حدد 

، أما القرار فإنه يصدر يف سلوب املناقشة احلرة بني األعضاءالسياسات العامة للمؤسسة وفقا أل يتم حتديدـــــ 
 .ضوئها اعتياديا من القائد

 .اه املوضوعي على اجلماعةحماولته تعميم اإلجتموضوعية القائد يف الثناء والنقد و ـــــ 
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ميتلك القائد القدرة العالية على حتديد اإلجتاهات اليت تنسجم مع اجلماعة حبكم اإلتصال واإلحتكاك املستمر ـــــ 
 .معهم
 .ة من قبلهذقرارات املتخيعرب القائد عن رأي األغلبية يف الـــــ 
 .لعالية يف إجناز املهمات باملشاركة اهلادفة مع اجلماعةالثقة ابالروح االجتماعية املتفاعلة و  يتسم القائدـــــ 
 التعاوناالت الفعالة وروح الثقة واملودة و االتصاالجتماعي واملعنوية العالية و  التفاعلتتسم اجلماعة بالتماسك و ــــ 

  .    البناء يف حتقيق أهدافه املؤسسة
، وعلى ختيار واإلقناعقوم على أساس احرتام شخصية الفرد، كما تقوم على حرية اإلالقيادة الدميقراطية ت نأ بنيويت

 بعد مناقشتها مع ذوي العالقة الإي يكون دائما بالتشاور دون تسلط فالقائد ال يصدر األوامر أن القرار النهائ
 .القرار ال احتكار القرار ذاختاة على مبدأ الرتغيب ال الرتهيب وعلى املشاركة يف غالبا تعتمد القيادة الدميقراطيو 
 (.71ــــ  72 صص ، 9000القريوتي، )
 

 (:الحرة) القيادة المتسيبة 
 ذدة يتنازل ملرؤوسيه عن سلطة اختافالقائد يف ظل هذا النمط من القيا تكون القيادة هنا وكأهنا غري موجودة

تصرف يف العمل دون أي تدخل ويرتك هلم حرية ال ،فراد جمموعتهأصيل املعلومات إىل فهو يقوم عادة بتو  القرارات
  : كما يلي  براز التصرفات الشائعة لدى القيادة احلرةإمنه وميكن 

 .تكون مشاركة األعضاء على مستوى منخفض من اإلنتاجيةـــــ 
 .األعضاء عن موعد االجتماع وكثرة ختلفهم ذتأخـــــ 
 .التهور يف تقدمي القراراتــــ 
     .ن حتمل مسؤوليات أخرىالتربم مــــ 

ر أو املعلم على حدود ، فتكون القيادة لدى املدييف املؤسسات الرتبوية( احلرة)بة وفيما يتعلق بنمط القيادة املتسي
إذ يقوم  القرارات، ذيادة يتنازل للطلبة عن سلطة اختاكأهنا غري موجودة، فهو يف ظل هذا النمط من القسواء هنا و 

هذا النمط  ذوبالتايل يتخ .، ويرتك هلم حرية التصرف يف العمل دون أي تدخل منهإليهمبتوصيل املعلومات 
القرارات حول األنشطة، سواء كانت فردية أو  ذويرتك احلرية كاملة للطلبة إلختاالقيادي من املعلمني دورا سلبيا 

 الزهيري،) .مني يف إدارة الغرفة الصفيةأي قرار يعمل على توجيه املعل ذتعمل اإلدارة املدرسية على اختا ، والمجاعية
 (.78ــــ 71 ص ،9007
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 انماط القيادة

 القيادة األوتوقراطية 

(الديكتاتورية)  

 

 المتسلطة

يعطي القائد أهتمام كبير 
بالمهام و أهتمام أقل 

 لألفراد

 الخبرة

 اللبقة

 القيادة الديمقراطية 

(التشاورية)  

تقوم على التعاون و  
التشاور و التفاعل بين 

 القائد و مرؤوسيه 

القيادة المتسيبة      

(الحرة ، المتساوية)  

يترك القائد جميع شؤون 
المؤسسة لألفراد الذين 

 يعملون معه

 .أنماط القيادة التربوية(: 08)الشكل رقم 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 من إعداد الطالبة باإلعتماد على أدبيات الدراسة:المصدر
 
 :صفات القائد التربويــــ  2

الصفات اليت على جمموعة من السمات و  اتفقوام الرتبوية إال أهنريف القيادة تع يف ختلف العلماء كثرياارمبا       
 :منها ما يليب أن يتصف هبا القائد الرتبوي و جي
 .القدرة العقليةــــ 
 .الإلبداعيالتفكري ــــ 
 .القدرة اجلسدية اليت تستلزمها ساعات العمل الطويلةــــ 
 .واألوهام القدرة على إصدار أحكام سليمة وبعيدة عن اخلياالتــــ 
 .توجيههمة بالنفس ليسيطر على املرؤوسني و الثقــــ 
 .بتعاد عن الغوغائيةاهلدوء النفسي واإلــــ 

 :وميكن إضافة بعض الصفات الشخصية مثل       
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 .أن يكون خلوقاــــ 
 .كياذ أن يكون ــــ 
 ( 82-89، ص ص 9009العمايرة، ) .أن يكون عادالــــ 
 
 :الالزمة للقيادة التربويةالمهارات ـــــ  1

 المهارات الذاتية: 
 ،السمات اجلسمية: تتمثل يف بعض السمات والقدرات الالزمة يف بناء شخصية األفراد ليصبحوا قادة مثل

 (.217 ص ،6226عبد الغني، ). بتكار، وضبط النفسالقدرات العقلية، املبادأة واإل
 المهارات الفكرية : 

ه ث يكون جمال إدراك مدير املؤسسة التعليمية واسعا ورؤيتيالتعامل مع األفكار حب وتتمثل يف قدرة القائد على
حكامه صائبة وقراراته رشيدة، وأن يكون قادرا على التنظيم وحل املشاكل أللمتأكل واضحة وأفكاره سديدة و 

 (.679ص  ،9000محمد، ) .بطرق مناسبة وماهرا يف إدارة جلسات العمل بطريقة دميقراطية
 هارات االجتماعيةالم : 

تتصل بالتعامل مع الغري وبالقدرة على إجياد بناء قوي ومنسجم ومتكامل متعاون مع العنصر البشري الذي يتعامل 
وطبيعي أنه لكي تتوفر هذه املهارة فإنه يتعني على من يتعر  ملواقف القيادة أن يكون على  مع القائد اإلداري،

 (.12ص ،9006 أحمد إبراهيم،) .علم تام بطبيعة العنصر البشري الذي يعمل معه وعلى خربة بالتعامل معه
 

 .مهارات القائد التربوي)   (: الشكل رقم 

 
 .على أدبيات الدراسة من إعداد الطالبة باإلعتماد:المصدر

مهارات 
القائد 

 التربوي 

مهارات 
 ذاتية

مهارات 
 فكرية

مهارات 
 إجتماعية 
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 :إضافة إىل املهارات اليت متكنه من ممارسة مهامه بشكل صحيح جند منها    
 .التفكري اإلسرتاتيجي والرؤية املستقبلية إلدارة إسرتاتيجية فعالةــــ 
 .الرؤية الشمولية اليت تساعد على الربط بني املتغريات يف البيئة الداخلية واخلارجيةــــ 
 .الرؤية اإلنتقادية اهلادفة للتجديد املستمرــــ 
 .حبيث ال يكرر أفكار احمليطنيكري فالتاألصالة يف ــــ 
 .ارتفاع مهارات اإلتصال الفعال اليت متكنهم من احلصول على البيانات واملعلومات واملقرتحاتــــ 
 (99-62صص ، 9007نصر، ). التمكني الفاعل للعاملني ضمن فرق العمل املدارة ذاتياــــ 
اإلهلام، اإلقناع، التأثري، التحفيز و  :ب أن يتمتع بعدد من القدرات منهاضافة إىل ذلك فالقائد الناجح جيإ

 (.82 ـــــــ 87صص  ،9002الدعيلج، ) .احلضور أو الكاريزما
 
 :القيادي لألسلوبالعوامل المحددة ـــــ  7

القيادي للقائد اإلداري جبملة من العوامل منها ما يتعلق به شخصيا، ومنها ما يتعلق  بثر األسلو أيت
 :بالتابعني، يف حني بعضها األخر يرتبط باملواقف البيئية احمليطة، ويف ما يلي عر  هلذه العوامل

، مستوى  نابةرته على اإلوتشمل كفاءة القائد ومهارته الفنية واإلنسانية والعقلية، قد :عوامل تتعلق بالقائدأ ــــ 
 هبا مر يؤمن هبا، مزيج الظروف والتجارب ته، القيم اليتسوثقته بنفسه ومبؤس ،طاقاته وجهده ونضجه العاطفي

 (.682ص ،9006 طارق،)    .اإلجتاهات القيادية اليت يؤمن هبا، النمط و طموحه وأماله املستقبلية
الذي خيتاره  يف حتديد النمط القيادي التابعني إىل درجة كبريةر خصائص حيث تؤث: عوامل تتعلق باإلتباعب ــــ 

القرارات لدى التابعني من شأهنا أن  ذارهتم فامليل على اإلستقاللية وحتمل املسؤولية يف إختاإدالقائد يف سياسته و 
 .إشراكهم يف صنعهاالرجوع إليهم ملناقشة القرارات و تدفع القائد إىل 

ام األساليب التسلطية دإىل إستخامليل إىل اإلعتمادية قد يعزز اللجوء لتابعني وختاذهلم و املقابل جند أن تردد ا يف
حيث يعمل القائد عادة على تعديل أمناطه  ،يتغلب أيضا توقعات التابعني دورا بارزا يف حتديد النمط القيادو 

 (.19 ، ص9002عماد، )    .تابعني حول ما ميكن للقائد  عملهالسلوكية يف ضوء توقعات ال
 :ترتبط هذه اجملموعة بعدد من العوامل تتمثل يفو : عوامل تتعلق بالظروف البيئيةج ـــــ 
 قد يكون من األنسب األسلوب القيادي الدميقراطي مع املرؤوسني الذين هلم خربة معتربة : عوامل الخبرة

 .يف حني يكون األسلوب الديكتاتوري هو األنسب مع املرؤوسني حديثي العهد بالعمل يف العمل،
 كتاتوري مع األسلوب الد قد يكون من فضل استعمال األسلوب التسييب مع كبار السن و  :عامل السن

 .صغار السن
 النساءكتاتوري مع الد قد يكون األنسب استعمال األسلوب الدميقراطي مع الرجال و : عامل الجنس. 

 (.626 ص ،9002 محمد،)
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كفائة مدير 
المدرسة 

 الفعال

 التقويم

 التخطيط

التنظيم و 
اإلشراف 

 الفني 

التجديد و 
 التغيير 

  و اإلدارة
 التنفيد

 :مدير المدرسة الفعال ءةكفاــــ  8
 :وظائف مدير املدرسة إىل( 1991)يصنف قراقزة 

ملسارات للتصرف ختيار أفضل الطرق أو اإعملية الواعية اليت يتم مبوجبها يعرف التخطيط بأنه تلك ال :التخطيطـــــ 
 .ف معنيدمبا يكفل حتقيق ه

اللقاءات والزيارات الصفية ويكون ذلك يتم ذلك بالندوات وعقد اإلجتماعات و  :اإلشراف الفنيالتنظيم و ـــــ 
املدرسة مسؤولية تنظيم  ملدرسة العامة، حيث يقع على مديرضمن برنامج تدرييب خاص يتفق أيضا مع خطة ا

أجل الوصول على حتقيق  ذلك منالعمل و  ذالسلطات الالزمة لتنفي تقويضهممل وذلك بتوزيعه على العاملني و الع
 .األهداف املرجوة من العملاألغرا  و 

التعاون مع يتم ذلك باستخدام أنشطة خمتلفة تتم ببذلك تنفيد خطة املدرسة العامة و املقصود : ذفيناإلدارة والتـــــ 
ه باإلضافة إىل عهذا يتطلب من مدير املدرسة املعرفة التامة ملن يعملون مالزمالء حسب طاقتهم وميوهلم وقدراهتم و 

ر اإلملام الكامل جبوانب العمل كذلك ينبغي على الناظتعليمية الدميقراطية مع اجلميع و الطرق الاتباع األساليب و 
 .تقوميهومتطلباته ليستطيع توزيعه ومتابعته و 

من املمارسات  يعين ذلك اإلنتقالدير املدرسة عمليتا التجديد والتخيري و تقع على عاتق م :التغييرالتجديد و ـــــ 
التغيري على عامل هام ويعتمد التجديد و  .اهلدفالتطبيقية القائمة إىل ممارسات وتطبيقات مغايرة ملا يف األسلوب و 

 .التجديد حنو األفضلاملستمر للعمل من أجل التغيري و  أال وهو عامل التقومي
عن فعالية التقومي الشاملة جلميع جوانب العمل الرتبوي سواء ما يتعلق  يعترب مدير املدرسة مسؤوال :التقويمــــ 
  .مستوى التحصيل للوصول على حتقيق األهداف املرجوة من العمل الرتبويعاملني أو التالميذ أو املنهاج و بال

 يوضح كفاءة مدير المدرسة الفعال (:60)الشكل رقم 
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 .إعتمادا على أدبيات الدراسةمن إعداد الباحثة : المصدر
 

 خالصة
 األهدافعملية تنظيم موجه جلميع جهود العاملني لتحقيق  هيالقيادة الرتبوية ومما سبق ذكره يتبني أن      
مجاعته ومتعاطف أفراد الغري كالثقة بالنفس ويكون معرتف به بني  عنالرتبوي صفات متيزه  ، وأن للقائدالرتبوية

 منضبط يف انفعاالته،ويتصف باهلدوء النفسي و  تقديرية أحكامصدار إما له القدرة على ك،  معهم ومساعد هلم
شخصيته  فردن لكل إف األفرادومع اختالف  والعمل معها، كونه خلوقا وذكيا وعادال مع اجملموعة  إىلفة ضاباإل

للقيادة الرتبوية يشرتك فيها معظم القادة وهي القيادة  أمناطاليت متيزه عن غريه ومنط قيادي خاص به فتجد ثالثة 
عمل كل قائد يف جماله وكيفية  حتدد طريقةهي اليت  األمناطوهذه . والقيادة التسيبية األوتوقراطية، الدميقراطية،

 .املرجوة لألهدافتعامله مع موظفيه يف العمل للوصول 
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  خاتمة
     
البد من وجود قيادة هادفة داخل املدرسة  إذالعناصر اجلوهرية يف العملية الرتبوية،  أهمتعد القيادة الرتبوية من      

القيادية من  األساليباذا تخلل  هلتنظيم وتوفري البيئة املدرسية املناسبة للعمل فيها، و  إىليسعى املدير من خالهلا 
، دميقراطيةوتوقراطية، أاملدراء من قيادة  معظمحسب شخصية كل مدير، فنجد قيادات يشرتك فيها  أخر إىلمدير 

هتلم بالرمسيات والشكليات وحبرفية  األوتوقراطية، فالقيادة األخرىوتسيبية ولكل منها خصائصها اليت متيزها عن 
فهي تركز  الدميقراطيةالقرارات، عكس القيادة  باتخاذنفراد اإلو واللعليمات، واسلخدام السلطة واللهديد  األنظمة

يقيم عالقات  الدميقراطين املدير أالقرارات الرتبوية وبناء الثقة امللبادلة، و  اتخاذعلى مشاركة املعلمني من خالل 
 شئهاينوبناء العالقات اللعاونية اليت  حلهاو  األكادمييةحرتام مع املعلمني ويشاركهم يف دراسة املشكالت يسودها اإل

جل العمل و أمهنيا ويوفر هلم البيئة املدرسية املرحية من  أنفسهمويلبناها املدير، كما ويساعدهم على اللنمية وتطوير 
على أو القائد هنا فيها املدير  لص اللسيبية اليت يجند من القيادة يطلق عليه إسم القيادة كما  .األهدافحتقيق 
عند احلاجة امللحة، ويكل  املعلمني  إالحلرية املطلقة يف العمل وال يلدخل يف العمل ومنح املعلمني ا الالمباالة

 .باملهام دون ضوابط
 الاذي الدميقراطي األسلوبللمدير داخل املدرسة هو  األنسبالقيادي  األسلوب أنبناءا على هاذا ترى الباحثة 

االحرتام والعدالة واملوضوعية واللطوير مما يعمل على واللعاونية املبنية على  املشاركةيعلمد فيه املدير على توفري البيئة، 
 .  حتسني جودة اللعليم يف العملية الرتبوية
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 .إقتراحاتيات و صتو 
 األساليبهبدف اطالعهم على خمتلف  ،ضرورة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم دورات تدريبية ملديري املدارســـ  1

ملا له من  .اكتساهبم املهارات الالزمة لتطبيقه وممارسته وأثرومعرفة مزاياه  الدميقراطي األسلوبالقيادية وخاصة 
املدرسية على النحو  األهدافوبالتايل حتقيق . أدائهمبالغة يف رفع مستوى دافعية املعلمني حنو العمل وتطوير  أمهية

 .األفضل

ئة يخاصة فيما يتعلق بتوفري الب، مزيدا من الصالحيات ملديري املدارس بإعطاءتقوم وزارة الرتبية والتعليم  ـــ أن 2
 .جيابية واحملفزة للمعلمنياإل

من خالل املكافئات املادية واملعنوية واالهتمام هبذا اجلانب ، لدى املديرين الدميقراطي األسلوبضرورة تعزيز ــــ  3
 .يف الربامج التدريبية

يف  مما يسهمطالعهم على املستجدات إاملختلفة و  اإلداريةمديري املدارس ملوظفيهم يف املواقف  إشراكضرورة ـــ  4
 .املواطننيو  اإلدارةبني  األلفةجو من  إضفاء

 .األفضلضرورة تعاون مديري املدارس مع معلميهم والعمل بروح الفريق الواحد لالرتقاء بالواقع الرتبوي حنو ـــ  5

 .الذايتالقيادية للتطوير  األساليبهو جديد يف جمال  ضرورة االطالع املستمر من مديري املدارس على كل ماـــ  6

قنية احلديثة يف تبادل اخلربات بني مديري املدارس وذلك عرب التواصل االجتماعي بينهم استخدام الوسائل التـــ  7
 .اإلداريواستثمار ذلك فيما من شأنه تطوير العمل 

 .القيادية احلديثة لألساليبجراء مزيد من البحوث حول درجة ممارسة مديري املدارس إ ـــ 8

 .أخرىالقيادية الرتبوية وعالقتها مبتغريات  األساليباملزيد من الدراسات حول  إجراءـــ  9

حتد من درجة ممارسة دورهم يف يقات اليت تواجه مديري املدارس و املعدراسات حول الصعوبات و  جراءـــ إ 11
 حتسني البيئة املدرسية

 .القيادية احلديثة األساليبدراسات حول املكتبات املدرسية بكتب و  إثراءـــ  11
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 : ملخص الدراسة باللغة العربية
 السلوك القيادي لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين: عنوان الدراسة

 قربـــوع رميسة :إعداد الطالبة
 .بزنيار يوسف. د :إشراف األستاذ

املعلمني، وتبيان النمط األكثر هتدف الدراسة إىل تبيان األمناط القيادية السائدة يف املدرسة اجلزائرية من وجهة نظر 
 ما :فعالية وأداءا، ومن خالل هذه الدراسة وبنظرة حتليلة نظرية مت بناء إشكالية للدراسة كان سؤاهلا احملوري الرئيسي

 لدى مديري املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني؟ السائد هو السلوك القيادي
ات العلمية املنهجية يف إعداد البحوث العلمية الرزينة كتحديد  وبعد عملية التسلسل يف عرض العديد من اخلطو 

أمهية وأهداف الدراسة وحتديد مفاهيمها واإلطالع على خمتلف أدبيات املوضوع ونتائج العديد من الدراسات 
للمدير داخل املدرسة هو  املمارس واألنسب السابقة، خلصت الباحثة إىل نتيجة يقينية مفادها بأن النمط

أسس املبين على  والعمل اجلماعي والتعاون باملشاركة تتسم يعتمد فيه على توفري بيئة الذي الدميقراطي لوباألس
وجتويد العملية  طويرعلى تنتج عنه خمرجات إجيابية تعود بالفائدة مما ي ،حرتام والعدالة واملوضوعية والتطويراإلالثقة 

 . التعليمية يف املدرسة اجلزائرية
 .علم الطور الثانويم القيادة؛ السلوك القيادي؛ مدير املدارس الثانوية؛: المفتاحيةالكلمات 
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      The study aims to clarify the leadership patteern prevailing in the algerian school from the 

teachers point of view and to show the most effective and performing pattern, and through 

this study with a theoretical and analytical view, then build a problematic to study its main 

question was: what is the prevailing  leadership behavior among directors of the secondary 

schools from the teachers point of view? 

       After the process of sequencing in process of sequencing in presenting many of the 

methodological scientific steps in preparing an accurate scientific research such as defining 

the importance and objectives of the study, determining its concepts, reviewing the various 

literature of the topic and the many results from previous studies, the researcher concluded as 

a certain result that the practiced and most appropriate pattern for the democratic method by 

providing a climate characterized by participation, cooperation and collective work basically 

built with trust, respect, justice, objectivity and development and improvement of the 

educational process in the Algerian school 
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