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 مستخلص الدراسة
سة إلى تعرف النمط القيادي السائد في  ديدارم دفاف ية ةيمية دي  هدفت الدرا

وجهيية ر يير المع،مييد ا وخييد اسييثاد  الناج يياص الميينهي ال وييس  الثف،د،يي ا وا سييثنارة 
أداة لجمع البياراتا وتك ص دجثمع الدراسة د  جميع المع،مد  ف  ددارم دفاف ة 

( دع،ميا تي  225دي  ) ( دع،مياا وتك ريت عدنية الدراسية4729) ةيمة والنالغ عيدده 
المث سييط الفسيياة  لجميييع ا رمييا  اخثييياره  لاليرة يية العميي ائيةا ولدنييت النثييائي اص 

فيي  دييدارم دفاف يية ةيميية هيي  (ا وأص أك يير امرمييا  دمارسيية 3.39القيادييية ة،ييغ )
النمط الديم خراط ا ي،يه اموت خراط ا ث  النمط الثرس، ا كما أظهرت النثيائي عيد  

 ليية إجئييائية تعيي م الييى دثمدييرات المرج،يية الثع،يميييةا والابييرةا وجيي د فييروت دات د
 5فييي  جيييد  ظهيييرت فيييروت تنعيييا لمثمدييير اليييدورات الثدرةبيييية لئيييال  ف ييية اخييي  دييي  

دوراتا وف  ض ء النثائي ت و  الدراسية لعيدد دي  الث وييات دنهياا إجيراء دراسية 
ديي  خيي    ر عييية لثفديييد اليينمط القيييادي السع،يي  الممييارم ديي  خبيي  خييادة المييدارم
 . اسثادا  أس، ب الم اة،ة والم ج ة وليس د  خ   تئ رات المع،مد 

 . كلمات مفتاحية: النمط القيادي، محافظة بيشة، المعلمين
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Abstract 
The leadership Style Prevailing in Bishah Province Schools 

from the point view of teacher  
The study aimed to identify the leadership Style Prevailing 

in Bishah Province from the point of view of teacher. The 
researchers used the descriptive approach, and a 
questionnaire for collection data. The study population 
consisted of (4729) teachers from schools of Bishah 
Governorate, and the study sample was (225) teachers 
which selected randomly, The results showed that the mean 
of all leadership styles was (3.39), and that the most 
common patterns in the schools of Bishah governorate were 
the democratic pattern, followed by the autocratic, then the 
apostolic style. Also the results showed no statistically 
significant differences due to the variables of educational 
stage and experience. While statistically significant 
differences appeared according to the variable of courses in 
favor less than 5 courses. In the light of the findings, the 
study recommends a number of recommendations, including 
In light of the results, the study recommends a number of 
recommendations, including: Conducting a qualitative study 
to determine the actual leadership pattern practiced by school 
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leaders through the use of the interview and observation 
method, not through the perceptions of teachers. 

Keywords: leadership style, Bisha province, teachers 

 مقدمة
 وزةيادة وكساءتهياا اتدسيث م المؤسسي رفع دهما  ف  دورا   تؤدي الم ارد النمرةة

 دؤسسية ا جثسيا  أيية دئي،فة لياا فمي  .وخارجهيا داخ،هيا الي ظيس  امداء درجية
 ع،يى اإلدارة ود يدرة وت،بيية ربنياته ا إشينا  جاجياته ا خي   دي  ليديهاا لالعياد،د 

 المنيا  إيجياد ع،يى والعمي  امفيراد عنيد واإلخي   والكسياءة الي  ء روح تنميية
 إليى جثميية لئي رة سيدؤدي وظيسي ا ورضيا وجي اف  أجي ر المناسبا د  الثن يم 

 أهدافها.  وتف دق رجاح المن مة

 فالمؤسسيات قياداتهياا المؤسسيات هي  فاع،يية دجيا  السيرت في  يفيد  ديا إص
 وخيادة ديديرة  لكي ره  يثئس ص  امفراد الاي  د  ت ةد لفدث  القيادة لم ض   تهث 
 الينمط وةعيد اإلدارةيةا   العم،ييةفي جي ءا أساسييا القييادة وتعيد رسسيها ال خيت في 

 الع خيات ال ظيييية طيالع تميكد  في  تسيه  الثي  الرئيسية الع ادي  أجيد القييادي
 خي   الثرل ةية دي  المؤسسيات في  القييادة أهميية وتكمي  المؤسسيةا داخي  اإلدارةة
جسيب  السي،   هياا يثنياي  إد الميدارم وتفدييد ا لميديري  القييادي السي،   ت جييه
 (.249ا 2009)السع دا  المؤسسات ت،ك ف  أعمالها تمارم الث  تالقيادا أر ا 

 تركي ت داث،سية قياديية أرميا  ظهيرت ف يد النمير طبيعية ف  ل خث ف ورثيجة
اتاياد  درك ةية ع،يى يعثميد الياي الثسي،ي  ا وتي خراط  الينمط ه ا ث ثة أرما  ف 

 في  أساسي  بيدأكم المي رم  ع،يى يعثميد الياي الثمياوري  والينمط اليديم راط  ال يرارا
 دي  واسيعة دسياجة يثير  الياي الفير الثرسي،  المؤسسيةا والينمط أفيراد ةد  الثعاد 
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 طرة ثه له السال ة ال  ثة امرما  رمط د  وك  العم ا إرجاز ف  ل،عاد،د  الفرةة
 .(117ا 2010القيس ا ( المنم دة امهداف لثف دق المؤسسة قيادة ف  الااوة

الثع،يمييةا  العم،يية جي دة يثنعيه خائيد المدرسية في  القييادي الياي الينمط وةيؤثر
 .الجماعة رما  ف  أص يك ص دؤثرا يجب الاي ال ائد دلك خئائص ع  وهاا راتي
 تفسيد  في  فعيا  وليه دور امهمييةا لالمية جد ةية دهيا  ليه دنيا  ترلي يا وه  خائد

 لالكييييةديرتنط  ورسيالثها أهيدافها تف ديق في  المدرسية رجياح وأص الثع،يميةا العم،ية
 القياديية ولالئيسات يمارسيها الياي القييادي وليالنمط المدرسيةا ةهيا ييدير الثي 

 العمي  رفي  إدكاراتيه ت ظيي  ع،يى وخدرتيه شائيدثها في  الثي  تثم ي  الناجفية
 ظيروف وتفسيد  المدرسيد ا ديع إيجاةيية ع خيات إرسيارية ةنياء أجي  دي  البنياءا
 . (101ا 2000 المفب با( العم 

فيي  الم اخييم الماث،سيية عيي  رمييط ديي  الع خيية ةييد  ال ائييد وامتنييا  وتعبيير القيييادة 
يييؤدي إلييى تيي جدهه  لبييا  أخئييى الجهييد لثف دييق امهييداف المنميي دةا والقيييادة ةييالك 
تعيييد رمييييا  دييي  السييي،   ل، ائيييد يسيييثند إليييى الع خييية ةدنيييه وليييد  أفيييراد الجماعييية الثييي  

ث ييافثه  وتنمييية خبييراته   ي  دهيياا وةعميي  ع،ييى زةييادة دافعدثهييا رفيي  ا رجييازا وزةييادة
(ا وت يييييام القييييييادة الناجفييييية لميييييدم كسييييياءة أداء 15ا 2004)الرلديييييقا  ودهييييياراته 

العييياد،د  جديييث ي جيييد ال يييادة السعيييال ص ةد ييية خ ادهيييا ا جثيييرا  المثنييياد ا وال يييدرة ع،يييى 
)راوييييرا  ترغدييييب امشيييياا  فيييي  ا ريييييما  إلييييده  فيييي  تف دييييق أهييييداف المؤسسيييية

 (. 2ا 2010

 :أهمهيا دي  القييادة في  تيؤثر ع ادي  ( الى عيدة15ا 2003ب )وخد أشار الندر 
والنسسييةا  الجسيميةا السيمات ودنهيا وسي، كها ل، ائيدا المائيية وامرميا  السيمات

 اسيثراتيجية وأهيداف الميدما خئيدرة أهيداف اودنهيا المؤسسية وأهيداف .والسي، كية
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 سيالدبأو ام إرثاجهياا ري   أو ججمهياا جديث دي  المؤسسية وري   .الميدم لعديدة
 وجماعية والفي اف ا فدهياا الم جي دة المهيا  وري   وهيك،هيا الثن يمي ا الثن يمييةا

 ظيروف دي  ليه تمير وديا لالمؤسسيةا المفييية البد يية والع ادي  وال يروف .العمي 
  .دؤثرة وع اد 

الائيائصا  لميرح ت ي   والث  القيادة تناولت الث  الن رةات د  وخد ةرز عدد
 دعيايدر الن رةيات هيا  واسيثاددت غدير ا عي  ال ائيد دي تم الثي  والسيروت  والسيمات

 القيادة ود  ها  الن رةاتا لقيام فاع،ية داث،سة

 الدراسييات والثيي  ركيي ت :الع ييي  الرجيي  وتمييم ا ر رةيية النظريااات التيليةيااة -
 لثسسيدر دفاولية في  الع يا ا ال راثيية ل،رجيا  الا،يييات ع،يى ل،قييادة المنكيرة
عيدة  الدراسيات هيا  لعي  خيددت وخيد. ل راثييةا أسيام الائيائص ع،يى القيادة

 دفئي،ة أو ه  رثيجة والثأثدرات وال  ةا القيادةا أص دسادها دث ارلة اسثنثاجات
 أو "الع يي  لرجي "ا ةن رةية الياي  يعث يدوص  الناج ياص وةسثير . ال راثية ال درات

ا الماص سيك ص  إدا دا تفدد د روثة هنا  خئائص أص "الع يمة المرأة "  خائيد 
(ا وةييرم الناج يياص أص الئييسات القيادييية 404ا 2010دفاف ييةا وجييدادا   )  أ

غديير دي، ييةا وارييه يمكيي  تنمدثهييا عيي  طرةييق الثييدرةبا واص البد يية خييد ت،عييب دورا 
هادا ف  تنمية هيا  الئيساتا كميا أص ال يروف الم خييية خيد تي ثر في  الئيسات 

 القيادية ل، ائد.

أص السيرد الياي يم،يك دجم عية دي   ا يرم أوفاب ها   الن رةةنظرية السمات -
الئسات المائية د  ا )الاكاء والدهاء والف   وال درة ع،ى الثعاوص والفميام 
والميييييجاعة والمنيييييادأة وال يييييدوة الفسييييينةا والمهيييييارة ال،م ةييييية والث يييييدير والمسييييي  لية 
واإلرجياز وال يدرة ع،يى الثكيي ا دراعاتيه ل،ع خيات اإلرسياريةا يعثبير خائيدا ا جدييث 
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ا  دا تك ص ها  السمات دات جاور عمي ة ف  رسسيه و  يمكي  اكثسياةها إره غالن
فيي  فثييرة وجديي ة ديي  الثييدرةب واإلعييدادا وعييادة دييا تثييأثر سييمات المائييية ةيينمط 
ال  افيية السييائد فيي  المجثمييعا جدييث تركيي  هييا  الن رةيية ع،ييى الائييائص الثيي  

 السييع دا)د يثمثييع ةهيياء ال ائييد والممديي ات الثيي  يثمديي  ةهييا عيي  غديير  ديي  امفييرا
(. ودييي  خييي   ديييا سيييبق ي جيييي ويييع لة تييي فر جمييييع الئيييسات 253ا 2009

والسيييمات المييياك ر فييي  شييياص ال ائيييدا واص هيييا  السيييمات تاث،يييم دييي  لاجيييث 
مخرا و  ي جد اتسات ةد  الناج د  في  تفدييد هيا  السيماتا ولالثيال    يمكي  

 اعثمادها كن رةة قيادية ف  تفديد ال ائد وسماته.

تني،يق الن رةية دي  أهميية السي،   النميري في  الفيياة جديث  السلوكيةالنظرية ا -
تثسييي  القييييادة ةدرجييية عاليييية دييي  ديناديكيييية الع خيييات ةيييد  فيييرد ولقيييية أعيييياء 

سياسييييية( فييييالمه  هيييي  ليييييس  –اخثئييييادية –)اجثماعييييية الجماعيييية فيييي  ةد يييية أدييييا
لثأكدييد الائييا  الثيي  يمث،كهييا السييرد ل ييدر دييا هيي  أريي ا  امشييياء الثيي  يعم،هييا. فا

هنيا ينئيب ع،يى اليرة يية الثي  يميارم فدهيا ال ائييد تيأثدر . فالقييادة يمكي  الن يير 
إلدهييا ع،ييى ارهييا عم،ييية يييث  الثييأثدر ديي  خ لهييا ع،ييى فخييرة  إلرجيياز أهييداف فيي  

 . (63ها1428 )عال ا د خم دفدد.

ول ييد ظهيير دجم عيية ديي  الن رةييات السيي، كية وديي  أشييهرها ر رةيية الميينكة اإلدارةيية 
لمكروجيييرا ور رةييية الفاجيييات لماسييي، ا ور رةييية  ,Y X ت ا ور رةيييةلبييييك ودييي  

 العاد،د  لهدرزلرج. 

 وة جي د  خ   ديا سيبق أص هيا  الن رةية تيرتنط لامرميا  القياديية ل، ائيد فن رةية
(Xلمكروجر ترتنط لالنمط اموت خراط ا أو ا سثبدادي في  جيد  ر رةية ) (Y )

المييينكة اإلدارةييية لبييييك ودييي ت  فهييي  تيييرتنط ليييالنمط اليييديم راط ا وكيييالك ر رةييية 
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تيييرتنط لامرميييا  القياديييية ال  ثييية اموت خراطييييةا والديم راطييييةا والس ضييي ةة تنعيييا 
لألرمييا  الم جيي دة فدهييا. فال ائييد الييديم راط  يركيي  ع،ييى ت،بييية جاجييات العيياد،د  
وربناته  ع،يى جسياب امهيدافا وال ائيد اموتي خراط  يركي  ع،يى اإلرثياج ف يطا 

د الس ضيييي ي فدركيييي  ع،ييييى ةييييا  الجهييييد إلرضيييياء العيييياد،د  أو تف دييييق ادييييا ال ائيييي
 امهداف.

ا لييي  ت يييد  الن رةيييات الث ،دديييية والسييي، كية تسسيييدرا النظرياااات الموق/ياااةف الظر ياااة -
شيياد  ود نعيييا لساع،يييية القييييادةا فبيييدا النييياج  ص وع،مييياء القييييادة فييي  النفيييث عييي  

ر المثمديرات الم خيييةا تي ةر رميادج ور رةيات قياديية جدييدةا تأخيا في  ا عثنيا
ود  ها  المثمدرات دا يثع،ق لال ائد رسسيها ودنهيا ديا يثع،يق لالمرنوسيد  ودنهيا 
دييييا يثع،ييييق لييييالم خم والبد يييية الثن يميييييةا وهييييا  المثمدييييرات تثساعيييي  دييييع لعيييييها 

 (.159ا2013)السع دا  النع  لاسثمرار لثؤثر ف  اخثيار النمط القيادي

لييامفراد  أدتخييم وظييروف دعدنيية هيي  الثيي  وتمييدر هييا  الن رةييات إلييى أص د ا
(ا 15ا2009لثبيي ء القيييادةا فييالسرد خييد يكيي ص خائييدا  فيي  د خييم دوص ا خيير )شييسدقا 

فالسييمات والمهييارات المي،يي ب ت افرهييا فيي  ال ائييد تعثميييد ةدرجيية كبدييرة ع،ييى الم خييم 
اليياي يعميي  وييييه وع،ييى الم خييييع القيييادي اليياي يميييم،ه فمييدير المدرسييية ديي    يفثييياج 

هارات وسمات داث،سة ع  ت،ك الث  ت،   رئيس ال س ا وهييا  الن رةية   تنكير ديا لم
ل،سمات المائية د  دور هيا  ف  تفديد خئائص القيادة إ  أرها ترم أره   ةيد 
لثفديد السمات القيادية أص ي ضع  الم خم ف  ا عثنار امو  لاعثنار  الميؤثر في  

 . (354ا 2006تفديد ت،ك السمات )كنعاصا
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ول يييد ظهييير دجم عييية دييي  الن رةيييات الم خييييية ودييي  أشيييهرها الن رةييية ال رويييية 
لسددلرا ور رةة المسار والهيدف لهياوم وايسيار ا ور رةية النييي الي ظيس  ل،عياد،د  

 لهدرس  ول رماردا ور رةة املعاد ال  ثية لردص. 

 ىطرة ة د ، هنا  ليس يمك  ال    لأره ود  خ   اسثعرا  ر رةات القيادة
   يثمدي وص  خيادة ي جيد ديا العم،ييةا فنيادرا   الفيياة وفي  امفيراد لقييادة وواضيفة

 ر يرا   دع يدة عم،يية القييادة مص المي، ية اموت خراطيية المي، ية أو لالديم راطيية
 وع،يى القييادة أهميية أص يثيي  فدهياا كميا تيؤثر الثي  والمثمديرات الع ادي  لثميالك
 يث خيم إد أهيداف المؤسسية تف ديق في   ي الفدي ةيدورها تكمي  دسيث ةاتها داث،يم

 فدها. المثنعة القيادية امرما  فعالية درجة ع،ى المؤسسات رجاح

وديي  هنييا جيياءت هييا  الدراسيية ل،كمييم عيي  اليينمط القيييادي السييائد فيي  دييدارم 
دفاف يية ةيميية ديي  وجهيية ر يير المع،مييد ا وخييد تنيياو  الناج يياص عييددا  ديي  المثمدييرات 

ة الثع،يمييية جدييث ييييير ال ائييد أجيارييا إلييى تمدديير رميييه الديم غراوييية دنهييا المرج،يي
القيييييادي تنعييييا ل،مرج،يييية الثيييي  يثعاديييي  دعهييييا وتنعييييا لائائئييييها ودثمديييير الييييدورات 
الثدرةبييييية فمييييا يعيييير  فدهييييا ديييي  رميييياطات وتييييدرةنات ول يييياءات فيييي  تييييي ةر أفكييييار 
 المع،ميييد  عييي  امرميييا  القياديييية ولالثيييال  يسيييثييع ا الثمدييي  ةيييد  دمارسيييات ال يييادة

الماث،سةا كالك دثمدر الابرة الث  تعي  دؤشر ل،مع،مد  ويما طرأ د  تمددر ع،يى 
 دمارسات خادة المدارم القيادية. 

 الدراسات السابقة:
أجرةت عدة دراسات عرلية وأجنبية ج   النمط القيادي دنهاا دراسية الميهرار  

ي الميدارم ( الث  هدفت الى الثعرف ع،ى النمط القيادي السائد ليدم ديدير 2016)
وع خثييه لالع خييات ا رسييارية ديي  وجهيية ر يير المع،مييد ا واسييثاد  الميينهي ال وييس  
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ا رتنييياط  وتييييم  دجثميييع الدراسييية دع،مييي  ديييدارم الثع،يييي  العيييا  لمفاف ييية ةيمييية 
( دع،ميييا وتييي  تيبديييق الدراسييية ع،يييى عدنييية طنقيييية عمييي ائية ة،ميييت 2059وعيييدده  )

أص ا رميا  القيادييية لييدم دييديري  هيياا( دع،ميا وت ويي،ت الدراسيية اليى رثييائي دن405)
المدارم المث سية ف  دفاف ة ةيمة تمارم ةدرجة كبدرةا واص الينمط اليديم خراط  

جث  المرتنية ا وليىا وعيد  وجي د فيروت دات د لية اجئيائية تنعيا لمثمدير المؤهي  ا
 الع،م ا والدورات الثدرةبية. 

 &,Obama, Eunice 2015ودراسيية أولاديياا وةيي ريسا وأورودهيي  ) 
Orodho, الثيي  هييدفت الييى الثعييرف ع،ييى تئيي رات المع،مييد  مثيير أرمييا  القيييادة )

لدم الميديرة  ع،يى امداء امكياديم  ل،يي ب في  ادثفاريات شيهادة ال ار ةية العادية 
فييي  الميييدارم ال ار ةييية العادييية فييي  دفاف ييية ه ديييا لييياي فييي  كدنيييياا وتك ريييت عدنييية 

ديييييديراا  36ددرسييييية ثار ةيييييةا دييييينه   36( دع،ميييييا وديييييديرا فييييي  252) الدراسييييية دييييي 
( دع،ماا واسثاددت اسثنارثاص لجميع البيارياتا والمينهي ال ويس  الثف،د،ي ا 216و)

وأظهرت النثائي أص أداء المدارم الث  دارست الينمط اليديم راط  والثميارك  والثي  
شييجعت العميي  الجميياع  وروح السرةييق أفييي  لك ديير ديي  ت،ييك الثيي  اسييثاددت رمييط 

بدادي. وأص هنييا  ع خيية ارتناطيييه دات د ليية إجئييائية عنييد دسييث م القيييادة ا سييث
( ةييد  أسييالدب القيييادة الثيي  يين هييا دييديرو المييدارم وامداء α = 0.05الد ليية )

 امكاديم  ل،ي ب.

 Arokiasamy, bin 2014ودراسية أروكياسياد ا ةي  عبيد إا وعسيماعد  )
Abdullah, Ismail ثادا  دييديري المييدارم ( الثيي  هييدفت الييى تعييرف دييدم اسيي

ال ار ةييية فييي  و يييية سيييد رم ر وو يييية ةدرسييييك ت اص فييي  دالد ةيييا مجهييي ة الفاسييي با 
( 520وع خثهييا ة  افيية ورمييط قيييادة دييديري المييدارم. وتك رييت عدنيية الدراسيية ديي  )

ديييديراا واسيييثاددت ا سيييثنارة لجميييع البيارييياتا والمييينهي ال ويييس  المسيييف ا وتميييدر 
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ثادا  ديييييديري الميييييدارم مجهييييي ة الكمبدييييي تر لألغيييييرا  النثيييييائي إليييييى أص درجييييية اسييييي
لقيييييادة الثف ة،ييييية ةدرجيييية الثع،يمييييية واإلدارةيييية جيييياءت دث سيييييةا وأرهيييي  يمارسيييي ص ا

  دث سية.

( الث  هدفت إلى الثعرف ع،ى النمط القيادي السائد 2013ودراسة المهرار  )
مع،مييد  لييدم دييديري المييدارم لمفاف يية ةيميية وع خثييه لمسييث م الرضييا اليي ظيس  ل،

واسييييثاد  الناج يييياص الميييينهي ال وييييس  ا رتنيييياط ا وكيييياص دجثمييييع الدراسيييية دع،ميييي  
( وخد طن يت ا سيثناره ع،يى 5002المدارم لمراج،ها ال    الاي ة،غ عدد افراد  )

( دع،ماا وت و،ت الدارسية اليى دجم عية دي  425عدنة عم ائية ة،غ عدد أفرادها )
سائد لدم دديري المدارم ف  دفاف ة ةيمية أص النمط القيادي ال النثائي د  أهمهاا

ه  النمط الديم راط  وأص المع،مد  في  المراجي  الثع،ميية الي    يثمثعي ص لمسيث م 
درتسيييع دييي  الرضيييا الييي ظيس  وعيييد  وجييي د فيييروت دات د لييية اجئيييائية تعييي م اليييى 
دثمدييرات المؤهيي  الع،ميي ا والابييرةا والييدورات الثدرةبييية ع،ييى دفيي ر اليينمط القيييادي 

 ئد لدم دديري ددارم دفاف ة ةيمة.  السا

( الثي  هيدفت اليى Araghieh & Amini, 2013) ودراسية ارابييةا وأددني 
الكمييم عيي  الع خيية ةييد  أسيي، ب قيييادة المييديرة  وفعييالدثه  فيي  المييدارم ا ةثدائييية 
وال ار ةييية فييي  طهيييراص فييي  ضييي ء ر رةييية فديييدلر الم خييييية واسيييثاد  المييينهي ال ويييس  

( دييييدير ددرسييييةا 60) ( فييييردا ديييينه 360دنيييية الدراسيييية ديييي  )الثف،د،يييي ا وتك رييييت ع
واسثاددت ا سثنارة لجمع البياراتا وأظهرت النثائي وجي د ع خية  ( دع، .300و)

ضيييةيسة ةيييد  أسييي، ب القييييادة وفاع،دثهييياا كميييا إشيييارة اليييى وجييي د فيييروت دات د لييية 
  وجي د إجئائية تنعا لمثمدر سن ات الابرة ف  العم  لئيال  الابيرة امطي  ا وعيد

 فروت تع م لمثمدرات الجنس والمؤه  الع،م ا والعمرا والابرة اإلدارةة. 
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 اإلداري  السي،   أرميا  تعيرف إليى ( الثي  هيدفت2009ودراسية السيع د )
 ليكيرت وليياص ررسيس لن رةية وف يا امردص في  العادية الميدارم ال ار ةية لميديري 
 .المع،مد  ر ر وجهة د  المدارم  ها  لمع،م  الثن يم  ال  ء لمسث م  ع خثها
 (256) ا رتنياط  دي  المينهي المسيف  فدهيا اسيثاد  الدراسية الثي  عدنية تك ريت
ا وهميا اسيثادا  اسيثنارثد ا تي  ال زديةا البياريات جميع ولماييات ودع،ميةا دع،ميا  

 ةي رتر الناج ياصا ودقييام ط رهيا الثي  ل،ميديرة ا اإلدارةية امرميا  تعيرف اسيثناره
 أص الدراسية رثيائي ل،مع،ميد  وأوضيفت الثن يمي  الي  ء يياملق( 1982) وزدي ن 
 يمارسي ص  فه  .دثساوتة امرلعة ةدرجات اإلدارةة امرما  يمارس ص  المدارم دديري 
 وةمارسي ص  درتسعية ةدرجية والثميارك  اليديم راط  اليديم راط ا ا سثمياري : رميي 

 الثسي،ي  يا سيثبداد رميط دث سييةا وةمارسي ص  ةدرجية الادير ا سيثبدادي رميط
 .دناس  ةدرجة

( ف يييد هيييدفت إليييى تةعيييرف طبيعييية الع خييية ةيييد  2008اديييا دراسييية الفراجمييية )
امرميييييا  القياديييييية الثيييييي  يمارسييييييها دييييييديرو الميييييدارما ودسيييييث م ا لثييييي ا  الثن يمييييي  

اليس،ييةا واعثميد الناج ياص  ل،مع،مد  ف  ددارم دديرةة الثرليية والثع،يي  في  دفاف يية
  جمييييع البيارييييات والمع، ديييييات جييييي   الدراسيييية واعثمييييدت ع،ييييى الميييينهي ال وييييس  فيييي

( دع،ميا ودع،مية 235ا سثنارة كأداة لجمع البيارات د  عدنة الدراسة المك رية دي  )
تيي  اخثييياره  لاليرة يية العميي ائيةا وأظهييرت النثييائي أص جميييع امرمييا  القيادييية الثيي  

رميا  شيد عا  كياص يمارسها دديرو المدارم جياءت ةدرجية دث سييةا إ  أص أك ير ام
 .النمط الديم راط 

( دراسييية هيييدفت إليييى الثعيييرف ع،يييى الييينمط 2007واجيييرم الفميييداص والسيييي،  )
القيادي السائد لدم دديري المدارم ف  دني ة السروارية الثع،يمية في  دولية الك ةيت 
وف ييييا  ل،ن رةيييية الم خييييييةا كمييييا هييييدفت إلييييى دعرفيييية تييييأثدر النييييي   والاددييييية والمرج،يييية 
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فيييي  اليييينمط القييييياديا وتيييي  اسييييثادا  أداة "ووييييم فاع،ييييية وتكييييي  ال ائييييد" الدراسييييية 
( ديدير ددرسيةا 84لهدرسي  ول رمرد ةثيبي هيا ع،يى دجثميع الدراسية المكي ص دي  )

أص امرميييا  القياديييية الممارسييية جييياءت درتنييية ع،يييى النفييي   وت وييي،ت الدراسييية إليييى
فيييروت دات د لييية  ا تييي ا رميييط الممييياركةا اإلةييي اا الثسييي ة ا اإلخنيييا  و  ي جيييد

المرج،ييية الدراسييية( فيي  الثييأثدر ع،ييى  -الابيييرة -إجئييائية لمثمدييرات الدراسيية )النييي  
 النمط القيادي.

 اإلدارةية امرميا  دراسية هيدفت إليى تعيرف ع خية (2006) الميماي،ة وأجيرم 
ولثف ديق أهيداف  .ل،مع،ميد  اإلةيداع  لالسي،   امردص في  ال ار ةية لمديري الميدارم

اسثاد  الناج اص المنهي ال وس  ا رتناط ا وا سثنارة لجمع البياريات دي  الدراسة 
دع،ميييا  ودع،ميييةا وأشيييارت ( 650)و ديييديرا ا (130) عدنييية الدراسييية الثييي  تك ريييت دييي 

 الي    لألرميا  اإلدارةية ال ار ةية الميدارم ديديري  دمارسية درجية أص النثيائي إليى
 الثسي،ي ( جياءت ا سيثبدادي اليديم راط ا ا سثمياري  اليديم راط ا )الثميارك 

 .دث سيا   جاء ا سثبدادي الادر النمط لاسث ناء درتسعةا

( هيييدفت الدراسييية إليييى الكميييم عييي  امرميييا  2006ودراسييية رضيييى ولدييي د  )
القياديييييية ليييييدم ديييييديري وديييييديرات الميييييدارم ا ةثدائيييييية دييييي  وجهييييية ر ييييير المع،ميييييد  

المينهي ال وس  وا سيثنارة  والمع،ماتا وع خثها لالرضا ال ظيس ا واعثمد الناج اص
الينمط القييادي السيائد ليدم ديديري وديديرات  ف  جمع البياراتا واظهرت النثيائي اص

المدارم ا ةثدائية ف  دم،كة النفيرة  هي  الينمط اليديم راط ا ي،ييه الينمط الثرسي، ا 
وهنا  فروت دالية إجئيائية تعي م إليى دثمدير الجينسا ويميا  .ث  النمط اموت خراط 

،يييق لامرميييا  القيادييييية لييييدم ديييديري وديييديرات الميييدارم ا ةثدائييييةا وخييييد جيييياءت يثع
لئيال  اإلريا  لالنسينة ل،ينمط امت خراط ا ولئال  الياك ر لالنسينة لكي  دي  الينمط 
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عييد  وجيي د فييروت داليية إجئييائية تعيي م إلييى دثمديير  الييديم راط ا واليينمط الثرسيي، ا
 .ية لدم دديري ودديرات المدارم ا ةثدائيةالابرةا ويما يثع،ق لامرميا  القيادي

هدفت إلى الثعرف إليى امرميا  القياديية ليدم  ( الث 2005ودراسة الدهمم  )
دييديري المييدارم فيي  المني يية الميييمالية لالمم،كيية السييع ديةا وع خثهييا لاتايياد ال ييرار 

 الابييرة –المؤهيي  الع،ميي ( ديي  وجهيية ر يير دع،مييد ا وأثيير المثمدييرات المسييث ،ة د يي 
درج،ة الدراسة( ع،ى فاع،ية ونع ال يرار فدهيياا وكيياص دجثميع الدراسية هي   –العم،ية

( دديرا ا وعييدد المع،ميد  165جميع دديري ددارم ف  المني ة المماليةا وعدده  )
( دع،ما ا واعثمد الناج اص ع،ى المنهي ال ويس ا وت وي،ت الدراسية إليى اص 1048)

رمييط اإلخنييا  كيينمط دسييارد لييها و  ي جييد فييروت اليينمط السييائد هيي  اليينمط الممييار ا و 
ووجيي د فييروت  دات د ليية إجئييائية تعيي م إلييى المؤهيي  الع،ميي ا والمرج،يية الدراسيييةا
 دات د لة إجئائية تع م إلى الابرة العم،ية لئال  الابرة امط  .

جي   امرميا  القياديية ل يادة  السيال ة الدراسيات عير  خي   وة جيي دي 
ديييع لعييي  الدراسيييات السيييال ة فييي  اسيييثادادها المييينهي هت ديييع تمييياةالميييدارم ارهيييا 

 Obama, 2015) ال وييس  الثف،د،يي  د يي  دراسيية اولاديياا وةيي ريسا واورودهيي 
Eunice,& Orodho,)( ا واخث،سيييت ديييع عيييدد دييي  2013ا ودراسييية الفناشييينه)

 (ا2009) (ا ودراسييييية السيييييع د2016) الدراسيييييات السيييييال ة د ييييي  دراسييييية الميييييهرار 
 ( الث  اسثاددت المنهي ال وس  ا رتناط .2013) ودراسة المهرار 

تميياةهت دييع جميييع الدراسييات السييال ة الثيي  تناولهييا الناج يياص فيي  اسييثادا  كمييا 
 (ا2013ا سثنارة لجمع المع، دات د  أفراد عدنة الدراسةا د ي  دراسية الفناشينة )

(ا ودهييييا 1437) (ا ورجيييياة المادييييدي2016) ( والمييييهرار 2008) ودراسيييية الب،يييي ي 
 (.2011) اليمن 
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وخد افاد الناج اص د  الدراسات السال ة ف  جمع وععداد امدب الن ري ل،دراسية 
الفالية. وتفديد دميك،ة الدراسية واسي ،ثهاا واخثييار دينهي الدراسية وتفدييد امسيالدب 
اإلجئيييييائية المناسييييينة. ولنييييياء أداة الدراسييييية المسيييييثاددة وهييييي  ا سيييييثنارة وتفدييييييد 

 دجا تها وتي ةرها.

 كلة الدراسة واسئلتها:مش
 د   الثرل ةة ل،قيادة تيرخت الث  تثنع الناج اص ل،دراسات السال ة خ   د 

( 2009) (ا ودراسة السع د2013) (ا ودراسة المهرار 2016دراسة المهرار  )
تناينا  ف   هنا  أص ( وجد2006(ا ودراسة المماي،ه )2008ودراسة الفراجمة )

ممارسة د  خب  خادة المدارم ف د تراوجت ةد  النط امرما  القيادية ال ت دير
 الديم خراط  واموت خراط .

لاا جاءت ها  الدراسة ل،كمم ع  النمط القيادي السائد ف  ددارم دفاف ة 
 ةيمه د  خ   اإلجالة ع  امس ،ة ا تيةا

 دا النمط القيادي السائد ف  ددارم دفاف ة ةيمه د  وجهة ر ر المع،مد ؟  .1

( ةييد  α ≤0.05) فييروت دات د ليية إجئييائية عنييد دسييث م الد لييةهيي  هنييا   .2
دث سييييات اسيييثجالات أفيييراد عدنييية الدراسييية ل،ييينمط القييييادي السيييائد فييي  ديييدارم 
دفاف ييية ةيميييه تعيييي م لمثمديييرات الدراسييية )المرج،يييية الثع،يمييييةا سييين ات الابييييرةا 

 الدورات الثدرةبية(. 

 هدف الدراسة: 
امرميييا  القياديييية السيييائدة فييي  ديييدارم تهيييدف هيييا  الدراسييية إليييى الثعيييرف ع،يييى 

  .دفاف ة ةيمة د  وجهة ر ر المع،مد 
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 أهمية الدراسة:
د  المؤد  أص تسه  الدراسية الفاليية في  إفيادة النياج د  ل،قييا  ةنفي   جدييدةا 

السال ةا كما سثسيه   الدراسات والنف   الى تياف لف ية لمساهمة المكثنات ورفد
ة دنييه ديي  خبيي  دؤسسييات الثع،ييي  والنيياج د  الجييدد. فيي  تيي فدر دقيييام يمكيي  اإلفيياد

إضييييافة الييييى أهمييييية الس يييية المسييييثهدفة والمؤسسييييات الثيييي  ي  دورهيييياا وتثيييييم  خييييادة 
 المدارم ك ره  دنساي  ل،سياسة الثع،يمية.

كما يث خع اص تسه  رثائي  ها  الدراسة في  ت وةيد خيادة الميدارم ةثمايية راجعية 
رم الثع،يييي  العيييا  فييي  دفاف ييية ةيمييية وت وةيييد جييي   رميييط القييييادة المميييارم فييي  ديييدا

اإلدارة الثع،يمية ف  دفاف ة ةديمة ةنمط القيادة السائد ليدم خيادة الميدارما وت وةيد 
دمييرف  اإلدارة المدرسييية لثعييرةسه  ةيينمط القيييادة السييائد لييدم خييادة المييدارم ل،ثعاديي  

  اليييي زارة وعدارة دعهيييي  أثنيييياء ال ةييييارات الثس دييييية واإلشييييراقية. كييييالك إدارة الثييييدرةب فيييي
الثع،ييي  فيي  دفاف يية ةيميية ةنثييائي وت ويييات لثاييييط ةييرادي تدرةبييية ل ييادة المييدارم 

 والمع،م ص تمنع جاجاته  ال ظييية.

 مصطلحات الدراسة:
 دي  والعياد،د  الجماعية سي،   ف  ل،ثأثدر ال ائد ينثهجه الاي امس، بالنمط: 

 . (28ا2004)سثرا  والمناتا  المؤسسة أهداف تف دق أج 

ه  "ع خة تأثدر ةد  ال ائيد وأتناعيه وتهيدف هيا  الع خية إليى إجيدا  القيادة: 
تمدرات جقيقية تعكس امهيداف الثي  يرةيد تفقي هيا كي  دي  واإلتنيا " )أةي  النئيرا 

 .(44ا 2009
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إجرائيياا لأريه جم،ية العيادات والممارسيات الثي   ويعرف الباحثان النمط القيادي
تييه ل،مؤسسيية الثيي  يمييرف ع،دهييا. وة ييام لالدرجيية الك،ييية تئييدر عيي  ال ائييد فيي  قياد

 الث  يسج،ها المسثجدب ص ع،ى أداة الدراسة الث  اعدها الناج اص لها  الماية.  

 حدود الدراسة:
اخثئييير ع،يييى د ضييي   الييينمط القييييادي السيييائد ليييدم ديييديري الحاااةود الموياااو ية: 

 ددارم دفاف ة ةيمة د  وجهة ر ر المع،مد .

اخثئييير ع،يييى دع،مييي  ديييدارم الثع،يييي  العيييا  فييي  دفاف ييية ةيمييية ة: الحاااةود البشاااري
 لمراج،ها ال   .

تيي  تيبدييق الدراسيية ع،ييى المييدارم الفك دييية فيي  دراج،هييا اليي    الحااةود المنانيااة: 
 لمفاف ة ةيمة.

تييي  تيبديييق هيييا  الدراسييية فييي  السئييي  الدراسييي  ال يييار  دييي  العيييا  الحاااةود النمانياااة: 
 .هي1439هي/1438الدراس  

 الدراسة واجراءاتها: منهج
اسييثاد  الناج يياص الميينهي ال وييس  الثف،د،يي  ودلييك لم ءدثييه لمنهجييية الدراسيية 
ودليييك دييي  خييي   ديييا تييي فر ليييه دييي  كثيييب ودورةيييات وأدةييييات ر رةييية جييي   د ضييي   

 الدراسة.

 جمتمع الدراسة:
تكيي ص دجثمييع الدراسيية ديي  جميييع دع،ميي  المييدارم الفك دييية فيي  إدارة الثع،ييي  

( 4729) هيييي والنيييالغ عيييدده 1438/1439خييي   العيييا  الدراسييي   لمفاف ييية ةيمييية
دع،ميياا جسييب إجئييائيات إدارة الثع،ييي  لمفاف يية ةيميية )إدارة الثع،ييي  فيي  دفاف يية 

 هي(. 1438ةيمةا 
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 عينة الدراسة:
ت رةنييا ديي   %5تيي  اخثيييار عدنيية الدراسيية لاليرة يية الينقييية العميي ائية ولنسيينة 

( دع،ميياا وخييد وزعييت ا سييثنارة 236العدنيية ) دجثمييع الدراسيية جدييث ة،ييغ عييدد افييراد
( 1( والجيييدو  )95.3( اسيييثنارة ةنسييينة اسيييثرداد )225ع،يييده  جمييييع واسيييثرد دهيييا )

)المرج،يييية الثع،يمييييةا الييييدورات الثدرةبيييييةا  يبييييد  ت زةييييع افييييراد العدنيييية تنعييييا لمثمدييييرات
 . والابرة(

 (1جةول)
 توزيع افراد عينة الةراسة تبعا لمتغيرات 

 عليمية، الةورات التةريبية، والخبرة()المرحلة الت
 النسبة المئوية العةد الفئات المتغيرات

 المرحلة التعليمية

 %53.3 120 اةثدائ 
 %24.0 54 المث سية

 %22.7 51 ال ار ةة
 %100 225 المجم  

 الةورات التةريبية
 %27.6 62 دورات 5اخ  د  

 %72.4 163 دورات فاك ر 5
 %100 225 المجم  

 سنوات الخبرة
 %36.4 82 سن ات 10اخ  د  

 %63.6 143 سن ات فاك ر 10
 %100 225 المجم  

 متغريات الدراسة:
 تناولت الةراسة المتغيرات اآلتية:

 وتمم ا  الةيموغرا ية أوال: المتغيرات
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  .)دثمدر المرج،ة الثع،يمية وله ث ثة دسث ةاتا )اةثدائ ا دث سطا ثار ي 
   سيين ات  10سيين اتا  10دثمديير سيين ات الابييرةا ولييه دسييث ةاصا )أخيي  ديي

 فأك ر(. 
  دثمدييير اليييدورات الثدرةبييييةا وليييه دسيييث ةاصا )اخييي  دييي  خميييس دوراتا خميييس

 دورات فأك ر(.
  ا الييينمط القييييادي السيييائد ليييدم ديييديري ديييدارم دفاف ييية المتغيااار المساااتي

 . ةيمة

 أداة الدراسة:
 دراسيييييات السيييييال ة د ييييي ا دراسييييية الميييييهرار لا عثمييييياد ع،يييييى امدب الن يييييري وال

(ا 2006( ودراسييييييية الفميييييييداص والسيييييييي،  )2013) ودراسييييييية الميييييييهرار  (.2016)
(ا خييييا  الناج يييياص ةبنيييياء أداة الدراسيييية وهيييي  عنييييارة عيييي  2006ودراسيييية الفراجميييية )

اسيثبياص يميثم  ع،يى جي ئد ا الجي ء امو  يثنياو  المثمديرات الديم غراويية )المرج،يية 
 ات الابيييرةا واليييدورات الثدرةبيييية(ا والجييي ء ال يييار  يثنييياو  المثمديييرات الثع،يمييييةا وسييين

 المثع، ة لمف ر النمط القيادي السائد. 

 صدق األداة:
تيي  الثأكييد ديي  الئييدت ال يياهري لييألداة لعرضييها ع،ييى عييدد ديي  المفكمييد  ديي  
دوي الابرة واإلخثئا  ف  دجا  اإلدارة الثرل ةةا والقيام والث ي ة ا إلةيداء رأيهي  
فيي  ا داة ديي  جدييث ارثميياء الس ييرة ل،مجييا  اليياي وضييعت ويييها ووضيي ح الئييياغةا 
واية تعدي ت يرورها دناسنةا وخد تي  ا خيا لم ج يات المفكميد  دي  جديث اعيادة 
وياغة لعي  الس يراتا وجياف ف يرة واجيدة دي  دجيا  الينمط الثرسي،  ليئين  عيدد 

 ( ف رة. 44ف رات ا داة )
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 ثبات األداة:
ثنييييييات أداة الدراسيييييية تيييييي  ت زةييييييع امداة )اإلسييييييثنارة( ع،ييييييى عدنيييييية ل،ثف ييييييق ديييييي  

( دع،مييا ديي  دجثمييع الدراسييةا واسييثاراج دعاديي  ثنييات 30إسييثي عية دك ريية ديي  )
)ألسييييا  ا داة ليرة ييية الثج ئيييية النئييييييةا كميييا تيييي  جسيييياب دعادييي  ا تسييييات الييييداخ، 

 كرورنا ( ل،ثأكد د  ثنات ا تسات الداخ، .

 ( 2) جةول

 ت ادة الةراسةمعامالت ثبا
 التجنئة النص/ية الفا كرونباخ العةد المجال

 0.953** 0.971 18 النمط الةيموقراطي
 0.950** 0.897 14 النمط األوتوقراطي

 0.922** 0.895 12 النمط الترسلي
 0.959** 0.851 44 الةرجة الكلية للمحور

 نييا  ة،مييت( اص قيميية دعاديي  ال نييات ليرة يية السييا كرور2) يثييي  ديي  الجييدو 
(ا 0.959) (ا واص قيمييية دعادييي  ال نيييات ليرة ييية الثج ئييية النئييييية ة،ميييت0.851)

وةثييي  دمييا سييبق ارتسييا  قييي  دعيياد ت ال نييات لييألداةا وهيي  دييا يمييدر إلييى دعاديي  
 ثنات درتسعا وه  ِقية  د ب لة إلجراء الدراسة. 

 إجراءات تطبيق الدراسة :
 الدراسةااتنع الناج اص الاي ات الثالية ف  تيبدق 

ا طيييي   ع،ييييى امدب الن ييييري والدراسييييات السييييال ة دات الع خيييية لم ضيييي    -1
 الدراسة.

 ةناء أداة الدراسة. والثأكد د  ودت وثنات امداة. -2
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 تفديد دجثمع الدراسة وعدنة الدراسة. -3
 ت زةع أداة الدراسة ع،ى أفراد العدنة. -4
  تسرةيييغ البياريييات فييي  داكيييرة جميييع البياريييات والمع، ديييات دييي  أفيييراد العدنييية ثييي -5

 الفاس ب.
تف،ديييييييييييييييييي  البيارييييييييييييييييييات لاسييييييييييييييييييثادا  الرزديييييييييييييييييية اإلجئييييييييييييييييييائية ل،ع،يييييييييييييييييي    -6

ت دي  رثائي الدراسة وفق أس ،ثها وأهدافها كثالة ت رةير و(.SPSSا جثماعية)
 الدراسة.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:
خي    اسثاد  الناج اص دجم عة د  امسيالدب اإلجئيائية ليبيعية النفيث دي 

 (. وه  كالثال ا SPSS) ةرادي الرزدة اإلجئائية ل،ع،   ا جثماعية
  المث سيات الفساةية وا رفرافات المةيارةة لإلجالة ع  السؤا  امو.  
  اخثنيار ت t. test لإلجالية عي  السيؤا  ال يار  تنعيا لمثمدير سين ات الابيرة

 .والدورات الثدرةبية
  تف،دي  الثنياي  ا جياديOne Way Anova   لإلجالية عي  السيؤا  ال يار

  .تنعا لمثمدر المرج،ة الثع،يمية

وت  اعثماد قي  المث سيات الفساةية الثالية  سثجالات أفراد عدنة 
 الدراسة ودلك جسب اليرة ة ا تيةا 

 أخ  درجة/ عدد ف ات ا سثجالة –= أع،ى درجة  ا سثجالةددم 
 0.80= 4/5=  5/ 1 - 5=  ا سثجالةددم 

 ا سييثجالة تكييي ص ةدرجييية   1.80أخيي  دييي  -1.00ت يييع الس يية ةيييد   عنييددا
 ومدرة جدا. 
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   ا سيييثجالة تكييي ص ةدرجييية  2.60أخييي  دييي   -1.80وعنيييددا ت يييع الس ييية ةيييد
 ومدرة.

   ا سثجالة تك ص ةدرجة دث سية. 3.40اخ  -2.60وعنددا ت ع الس ة ةد 
   درة.ا سثجالة تك ص ةدرجة كب  4.20اخ  -3.40وعنددا ت ع الس ة ةد 
   ا سثجالة تك ص ةدرجة كبدرة جدا. 5.00 -4.20وعنددا ت ع الس ة ةد 

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
دييا اليينمط القيييادي السييائد فيي  دييدارم وال: نتااائا الساااال األول والاا:ي نصاا : ا

؟ لإلجالييية عييي  هييياا السيييؤا  تييي  جسييياب دفاف ييية ةبيمييية دييي  وجهييية ر ييير المع،ميييد 
امرمييييا  لكيييي  دجييييا  ديييي  دجييييا ت الدعيارية وا رفرافييييات سيييييات الفسيييياةية الدتو

 ( ا ت ا  3) والدرجة الك،ية لألداة كما ف  الجدو القيادية 

 (3جةول)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت محور األنماط القيادية

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
رقم 

 المجال

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 الةرجة  الرتبة

 كبدرة 1 0.78 3.80 النمط الةيموقراطي 1

 دث سية 2 0.77 2.83 النمط االوتوقراطي 2

 دث سية 3 0.75 2.70 النمط الترسلي 3

 دث سية - 0.42 3.39 الةرجة الكلية
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 ( اص المث سييط الفسيياة  لجميييع ا رمييا  القيادييية يسيياوي 3) يثبييد  ديي  الجييدو 
( وهياا يعنيي  اص هنييا  د اف ية ةدرجيية دث سييية ع،يى ف ييرات ا رمييا  القيادييية 39ا3)

لميييك  عيييا ا كميييا ي جيييي اص جمييييع ا رفرافيييات المةيارةييية جييياءت اخييي  دييي  واجيييد 
وييفي  دمييا يمييدر الييى ارسييجا  وت ييارب اسييثجالات افييراد عدنيية الدراسييةا وخييد يعيي م 

نيية الدراسيية لأرمييا  القيييادة دلييك الييى الثنيي   فيي  دجثمييع الدراسييةا والييى المييا  افييراد عد
الماث،سيية ديي  خيي   الثفيياخه  لالييدورات الثدرةبييية الثيي  تع ييدها ادارة الثع،ييي  ل،مع،مييد  
اثنييييياء الادديييييةا اضيييييافة اليييييى اص لعييييييه  يفمييييي  دؤهييييي  ترلييييي ي وليييييديه  دعيييييارف 

  .ودع، دات ج   خئائص ك  رمط د  ا رما  ال  ثة د ضع الدراسة
( والثيي  جيياءت ةدرجيية كبدييرةا 2016لمييهرار  )وتثسييق هييا  النثيجيية دييع دراسيية ا

( والثييييي  جييييياءت ةدرجييييية درتسعيييييةا ودراسييييية الميييييماي،ة 2009) وديييييع دراسييييية السيييييع د
( 2008) ( والث  جاءت ةدرجة درتسعة وتاث،م دع رثائي دراسة الفراجميه2006)

 والث  جاءت ةدرجة دث سية.

اة  وخييييد جيييياء دجييييا  اليييينمط الييييديم خراط  فيييي  المرتنيييية ا ولييييى لمث سييييط جسيييي
(ا ودرجة د اف ة كبدرةا وخد يع م دلك الى وعي  0.78( وارفراف دةياري )3.80)

افييييراد عدنيييية الدراسيييية لالممارسييييات الديم خراطييييية ل ييييادة المييييدارم ديييي  خيييي   اجثييييرا  
العيياد،د  وت يييديره ا وكيييالك ت بييي  افكيييار المع،مييد ا واشيييراكه  فييي  ويييناعة ال يييرارات 

 جياته  ل،مثمدييي ة  دييي  المع،ميييد ا المدرسييييةا وتسييي ة  خيييادة الميييدارم لييينع  وييي
ود ازريية خيييادة الميييدارم ةييد  دثي،نيييات العمييي  ودثي،نيييات العيياد،د . وخيييد تعييي م اليييى 
ادرا  خادة المدارم مهمية هاا النمط د  القيادة ف  زةادة دافةية العياد،د ا وزةيادة 
ا رثاجييييةا وسييييادة دنيييا  ترلييي ي ايجييياة  فييي  المدرسييية اضيييافة اليييى اص هييياا الييينمط 

اشييى والث جهييات الفدي يية فيي  ا دارة الثرل ةيية والثيي  تركيي  ع،ييى اشيينا  جاجييات يثم
العاد،د  ودراعاة ظروفه  وخدراته ا ودراعاة السروت السردية ةدنه ا واجثرا  الثماي ات 
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ةديينه ا ورلمييا يعيي د دلييك الييى قييي  العميي  الثيي  يفم،هييا خييادة المييدارما والنالعيية ديي  
لسيع ديا والياي ي ي   ع،يى دبيدأ المي رما واجثيرا  ا ر  الدين  وال  ياف  ل،مجثميع ا

وجهييات ر يير ا خييرة ا وت ييدير دميياركثه  فيي  العميي ا وت ييدير جهيي د العيياد،د ا وخييد 
تعيييي د الييييى جهيييي د وزارة الثع،ييييي  فيييي  تييييي ةر دمارسييييات خييييادة  المييييدارم ديييي  خيييي   

 الدورات الثدرةبية وال، اءات وا جثماعات الثرل ةة. 

(ا 2015) اسيييات السيييال ة د ييي ا دراسييية ال فييييار وهييياا ديييا اكدتيييه دع ييي  الدر 
( والثييي  2006) (ا ودراسييية ةديي د  ورضييا2013) (ا والف،يسيي 2013) والمييهرار 

 اكدت ع،ى النمط الديم خراط  ه  النمط السائد لدم خادة المدارم. 

( وارفراف 2.83وجاء ف  المرتنة ال ارية النمط ا وت خراط  لمث سط جساة  )
جييية دمارسييية دث سييييةا وخيييد يعييي م دليييك اليييى ادرا  المع،ميييد  ( ودر 0.77) دةيييياري 

ل ع  خادة المدارم لس،بيات هاا الينمط دي  القييادة والياي تكي ص السيييرة وييه ل ائيد 
المدرسيية ع،ييى كيي  شيي ءا فهيي  اليياي يفييدد السياسيية فيي  المدرسيية وة ييرر دييا يجييب 
 عم،يييها وةعمييي  ع،يييى كبيييت ربنيييات المع،ميييد ا وةبيييدي المع،ميييد  عيييد  الربنييية فييي 

  .الثعاوص وتنثمر لع  القي  الس،بية ف  المدرسة د   ال شاية والمدنة والثفد 

 (ا2016) وهيييياا دييييا اكدتييييه دع يييي  الدراسييييات السييييال ة د يييي ا دراسيييية المييييهرار 
(ا ودراسييية 2013) (ا والف،يسييي 2013) (ا والميييهرار 2015) ودراسييية ال فييييار 

ييييأت  فييي  المرتنييية ( والثييي  اكيييدت ع،يييى الييينمط اموتييي خراط  2006) ةدييي د  ورضيييا
 ال ارية د  جدث الممارسة.

( 2.70ف  جد  جاءت النمط الثرس،  ف  المرتنية ا خديرة ولمث سيط جسياة  )
(ا دميا يميدر اليى عيد  ت بي  خيادة 0.75) وارفراف دةيياري  ةدرجة دث سية دثدريةا

المدارم لهاا النمط د  القيادة لميا ليه دي  اثير سي،ب  ع،يى ا داء والعم،يية الثرل ةية 
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لمجم،هاا جديث ي ي  ا رثياجا وةميعر العياد،د  لاليييا  والثي ترا وعيد  ال يدرة ع،يى 
الثئرفا وةمعر المع،مد  لعد  وج د س،ية ضالية ل،عم  يمك  ال،ج ء الدها ف  
 جالة وج د دمك تا وهاا دا اكدته دع   الدراسات السال ة د ي  دراسية ال فييار 

اليينمط الثرسيي،  يييأت  فيي  المرتنيية  ( والثيي  اكييدت ع،ييى2013) ( والمييهرار 2015)
 ا خدرة د  جدث الممارسة لألرما  القيادية ال  ثة. 

ادييا وخييد جيياء هيياا اليينمط ةدرجيية دث سييية ف ييد يعيي م الييى اص هنييا  اليينع  ديي  
ال ادة يمارس ره لرغبثه  ف  ةناء ع خات اجثماعيية وشيعبية ديع دنسي ل  المدرسيةا 

ص اعييياء الفرةيية ل،مع،مييد  ي يي د الييى رفييع وخييد يمارسييه اليينع  اجيارييا  عث يياده  ا
 . دسث م ا رثاجية لديه 

النتائا المتعلية بالساال الثاني: ها  هنااف فاروا  ات داللاة ئحصاائية عناة 
( فاااي درجاااة تياااةعر أفاااراد عيناااة الةراساااة ل نمااااط α≤ 0.05مساااتول الةاللاااة )

لتعليمياة، القيادية السائةة في ماةار  محافظاة بيشاة تعانل لمتغيارات )المرحلاة ا
  .(الةورات التةريبية، سنوات الخبرة

لإلجالييييية ع،يييييى هييييياا السيييييؤا  تييييي  جسييييياب المث سييييييات الفسييييياةية وا رفرافيييييات 
 المةيارةةا وتفد  الثناي  واخثنار )ت( كما ف  الجداو  ا تيةا

 أوال: الفروا بين المتوسطات تبعا لمتغير المرحلة التعليمية: 
روت ةييييد  دث سيييييات اسييييثجالات أفييييراد عدنيييية ل،كمييييم عيييي  الد ليييية اإلجئييييائية ل،سيييي

جسيييياب اخثنييييار تجييييارس الثنيييياي ا وجسيييياب تّم المرج،يييية الثع،يمييييية تنعييييا لمثمديييير ة يييييالدراس
 المث سيات الفساةية وا رفرافات المةيارةةا وتف،د  الثناي  امجادي كما ف  ا ت ا
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 (4جةول)
 لمرحلة التعليميةاختبار ليفين لتجانس التباعن ألفراد العينة تبعًا لمتغير ا

مستول 
 المجال اختبار ليفين 1درجات الحرية 2درجات الحرية  الةاللة

 النمط الةيموقراطي 3.025 2 222 0.51
 النمط االوتوقراطي 0.706 2 222 0.495
 النمط الترسلي 1.877 2 222 0.156
 الةرجة الكلية 1.729 2 222 0.188

جي د فيروت دات د لية إجئيائية عنيد ( إلى عيد  و 4تمدر النثائي ف  الجدو  )
( فيي  المجييا ت والمجميي   الك،يي  امديير اليياي يؤكييد تجييارس 0.05دسييث م الد ليية )

كميييا تييي  جسييياب المث سييييات الفسييياةية وا رفرافيييات  الثنييياي  مفيييراد عدنييية الدراسييية.
السييروت فيي  المث سيييات الفسيياةية  سييثجالات افييراد عدنيية الدراسيية المةيارةيية لمعرفيية 

 . (5) لجدو كما ف  ا

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الةراسة5) الجةول
 وفيا لفئات متغير المرحلة التعليمية

 الفئات 
 المجاالت

 الةرجة الكلية  النمط الترسلي  النمط االوتوقراطي النمط الةيميراطي 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المرحلة 
 0.39 3.42 0.75 2.62 0.73 2.77 0.77 3.91 االبتةائية

المرحلة 
 0.34 3.28 0.55 2.74 0.81 2.74 0.64 3.66 المتوسطة

المرحلة 
 0.54 3.41 0.91 2.86 0.80 3.04 0.92 3.69 الثانوية

الةرجة 
 0.42 3.39 0.75 2.70 0.77 2.83 0.78 3.80 الكلية 
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( وجييي د فيييروت ظاهرةييية فييي  المث سييييات الفسييياةية فييي  5يثبيييد  دييي  الجيييدو  )
جميييع دجييا ت المفيي ر تنعييا لمثمديير المرج،يية الثع،يميييةا جدييث جيياءت ف يية المرج،يية 

،ييية ال ار ةييية (ا ت هيييا المرج3.42ا ةثدائيييية فييي  المرتنييية ا وليييى لمث سيييط جسييياة  )
( وفييييي  المرتنييييية ا خديييييرة المرج،ييييية المث سيييييية لمث سيييييط جسييييياة  3.40لمث سيييييط )

(ا ولثفدييييد ويميييا إدا كاريييت السيييروت ةيييد  المث سييييات الفسييياةية دات د لييية 3.28)
ت  تيبدق تف،د  الثناي  امجياديا وجياءت  α≤0.05إجئائية عند دسث م الد لة 

  ( ا ت .6رثائجه كما ف  الجدو  )

 (6) جةول
ة تبعا لمتغير المرحلة تحلي  التباعن األحادي الستجابات أفراد عينة الةراس

 التعليمية
مستول 
 الةاللة

متوسط  قيمة ف
 المربعات

درجات 
 الحرية

 المجاالت مصةر التباعن مجموع المربعات

.076 2.605 
النمط  ةد  المجم عات 3.193 2 1.596

 م عاتداخ  المج 136.047 222 613. الةيميراطي
 الك،  139.240 224 -

.074 2.640 
النمط   ةد  المجم عات 3.131 2 1.566

 داخ  المجم عات 131.666 222 593. األوتوقراطي
 الك،  134.798 224 -

158 1.860 
 النمط الترسلي ةد  المجم عات 2.120 2 1.060
 داخ  المجم عات 126.546 222 570.

 الك،  128.666 224 -
 الةرجة الكلية ةد  المجم عات 0.805 2 0.402 2.249 0.188

 داخ  المجم عات 39.712 222 0.179
 الك،  40.517 224 -
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( أعيي   إلييى عييد  وجيي د فييروت دات د ليية إجئييائية 6) تمييدر النثييائي فيي  الجييدو 
القيادية لدم  ت دير أفراد عدنة الدراسة لألرما درجة ( ف  α≤05.عند دسث م الدالة )

خيييادة الميييدارم فييي  دفاف ييية ةيمييية دييي  وجهييية ر ييير المع،ميييد  تنعيييا لمثمدييير المرج،ييية 
وع،ى جمييع دجيا ت الدراسيةا وخيد يعي م دليك اليى تمياله ظيروف الميدارم  االثع،يمية

اليينمط ال  يياف  ل ييادة المييدارما والمديي  الييى دمارسيية اليينمط  هفيي  دفاف يية ةيمييةا وتمييال
اموتييي خراط  والثرسييي،  لميييا لهييي  دييي  اثيييار سييي،بية ع،يييى  اليييديم خراط ا وتجنيييب الييينمط

المدرسيية والعيياد،د  فدهيياا وخييد يعيي م الييى وعيي  افييراد عدنيية الدراسيية لائييائص ا رمييا  
القيادية ال  ثية دي  خي   اليدورات الثدرةبيية والثفياخه  ةبيرادي الدراسيات الع،ييا وخيدرته  

ف  المراجي  الثع،يميية ال  ثية في  ع،ى الثمد  ةدنهاا وخد تع م الى ربنة خادة المدارم 
دمارسة هاا النمط الديم خراط  وتجنب النمط ا وتي خراط  والينمط الثرسي،  تممييا ديع 

والج دة ودثي،ناتهاا وديع ت جهيات وزارة الثع،يي   ا تجاهات الع،مية ف  ا دارة الفدي ةا
دهه  الى تفسد  ف  المم،كة العرلية السع دية ف  تي ةر اداء القيادات المدرسية وت ج

(ا 2007) دمارساته  القيادية. وها  النثيجة تثسق دع رثيائي دراسية الفميداص والساضي، 
(ا والث  اشارت اليى عيد  وجي د فيروت دات د لية اجئيائية 2005) ودراسة الدهمم 

 تع م لمثمدر المرج،ة الدراسية. 

 ثانيا: الفروا بين المتوسطات تبعا لمتغير الةورات التةريبية:
كمييييم عيييي  الد ليييية اإلجئييييائية ل،سييييروت ةييييد  دث سيييييات ت ييييدير أفييييراد عدنيييية ل،

الدراسييية لألرميييا  القياديييية ليييدم خيييادة الميييدارم فييي  دفاف ييية ةيمييية دييي  وجهييية ر ييير 
الييدورات الثدرةبييية تيي  الثأكييد ديي  تسيياوي إلييى اخييث ف دثمديير الت  تُعزى المع،مييد  و

ة ليألداة كميا في  الجيدو  أدريا  الثناي  ةد  أفراد العدنة ع،ى المجيا ت والدرجية الك،يي
وخد أشارت رثائي اخثنار تناي  الثجارس إلى عد  وج د فيروت دات د لية إجئيائية 

في  المجيا ت والمجمي   الك،ي ا امدير الياي يؤكيد ( α≤0.05) عند دسث م الد لية
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ل،م اررييية ةيييد   t.testلاسيييثادا  اخثنيييار )ت(  تجيييارس الثنييياي  إلفيييراد العدنييية وةسيييم 
  ( ا ت ا7) سث ،د  كما يبد  الجدو دث سيد  د

( اختبار )ت( الستجابات أفراد عينة الةراسة على مجاالت محور ألنماط 7جةول)
 القيادية لمتغيرات الةورات التةريبية

 اختبار ت
اختبار ليفين لتساوي 

 التباعن
دورات فأكثر  5

 (163فأكثر)ن=
 دورات  5اق  من 
 (62)ن = 

 المجاالت
مستول 
 الةاللة

 قيمة ف الةاللة يمة تق
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 النمط الةيميراطي 3.75 72. 3.82 81. 557. 456. 656. 5130.

 النمط االتوقراطي 2.72 75. 2.86 78. 007. 932. 1.226 2220.

 رسليالنمط الت 2.92 76. 2.62 74. 3.421 066. 2.683 0080.

 الةرجة الكلية 3.36 38. 3.39 44. 1.527 218. 493. 6230.

( أع   إلى عد  وج د فروت دات د لة إجئيائية 7) تمدر النثائي ف  الجدو 
لألرمييا  القيادييية ( فيي  اسييثجالات أفييراد عدنيية الدراسيية α≤ 05.عنييد دسييث م الداليية )

ا لمثمديير الييدورات لعييالسييائدة فيي  دييدارم دفاف يية ةيميية ديي  وجهيية ر يير المع،مييد  
دييا عييدا دجييا  اليينمط الثرسيي، ا وخييد  -الثدرةبييية ع،ييى جميييع ا رمييا  والدرجيية الك،ييية

( دوراتا ورلما يع د السبب في  هيا  النثيجية 5جاءت السروت لئال  ف ة اخ  د  )
إلى ت دير ها  الس ة اص هاا النمط يعي  ل،مع،مد  الفرةة في  تنسديا المهيا  الم ك،ية 

وةمييينفه  الئييي جيات الثادييية لممارسييية اعمييياله ا دميييا يييينعكس  اليييده  دوص تيييدخ ا
  .ايجالا ع،ى ا رثاج ور   ا داء

( والثي  اشيارت اليى عيد  2013) وها  النثيجة تثسق دع رثائي دراسية الف،يسي 
 وج د فروت دات د لة اجئائية تنعا لمثمدر الدورات الثدرةبية.
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 وات الخبرة:الفروا بين المتوسطات تبعا لمتغير سن -رابعا
ل،كمم ع  الد لة اإلجئائية ل،سروت ةيد  دث سييات ت يدير أفيراد عدنية الدراسية 
مرما  القيادية لدم خادة المدارم ف  دفاف ة ةيمة والث  تع م إلى اخيث ف دثمدير 
سن ات الابرة تي  الثأكيد دي  تجيارس الثنياي  ةيد  أفيراد العدنية ع،يى المجيا ت كميا في  

د أشييارت رثييائي اخثنييار تنيياي  الثجييارس إلييى عييد  وجيي د فييروت ( أدرييا ا وخيي8) الجييدو 
(ا فيييي  المجييييا ت والمجميييي   0.05α=دات د ليييية إجئييييائية عنييييد دسييييث م الد ليييية )

وةسيم  لاسيثادا  خثنيار )ت( الك، ا امدر الياي يؤكيد تجيارس الثنياي  إلفيراد العدنيةا 
t.test (  8ل،م اررة ةد  دث سيد  دسث ،د  كما يبد  الجدو) . 

( اختبار )ت( الستجابات أفراد عينة الةراسة على مجاالت محور 8ةول)ج
 تبعا لمتغير سنوات الخبرة االنماط القيادية

 اختبار تجانس التباعن اختبار ت
 سنوات فأكثر 10

 (143)ن= 
 سنوات 10اق  من 

 (82)ن= 
 المجاالت

مستول 
 الةاللة

 قيمة ت
مستول 
 الةالة

 قيمة ف
االنحراف 
 المعياري 

وسط المت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 النمط الةيميراطي 3.82 0.82 3.79 0.76 1.400 0.238 0.213 0.832
 االوتوقراطيالنمط  2.78 0.77 2.85 0.77 0.112 0.738 0.608 0.544
 النمط الترسلي 2.65 0.79 2.73 0.73 0.660 0.417 0.744 0.458
 الةرجة الكلية 3.35 0.41 3.40 0.43 0.089 0.766 0.900 0.369

 0.05دا  اجئائيا عند دسث م الد لة  *

وج د فروت دات د لة إجئيائية عد  ( أع   إلى 8) تمدر النثائي ف  الجدو 
( ف  اسثجالات أفراد عدنة الدراسة لألرما  القياديية α 0.05عند دسث م الد لة )=

ر المع،مييد  تنعييا لمثمديير سيين ات السييائدة فيي  دييدارم دفاف يية ةيميية ديي  وجهيية ر يي
وخييد يعيي م دلييك الييى درا  المع،مييد  افييراد عدنيية الدراسيية ليينمط القيييادة اليياي  .الابييرة
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تمارسه القيادات المدرسية ف  ددارسه  س م كارت دمارسة ايجاةية درتنية لالنمط 
اليييديم خراط  او دمارسيييات سييي،بية درتنيييية ليييالنمط الثرسييي،  وا وتييي خراط ا ولمييي  

  سن ات خبرته ا جدث يث  د ج ة ها  الممارسات د  خي   السعالييات الن ر ع
الد ديييية الممارسييية فيييي  المدرسييية دييي  الثعاديييي  ديييع ال يييياب والثييييأخدرا ودييي  خيييي   
فعاليات الياة ر الئناج ا ود  خ   ا جثماعات المدرسيةا وال ةارات اإلشيراقية 

ا ديييي  السعاليييييات ديييي  خبيييي  خائييييد المدرسيييية ل،مع،مييييد  فيييي  الفئييييص الئيييييية وغدرهيييي
 المدرسية.

والثيي  اشييارت  (2013) وهييا  النثيجيية تثسييق دييع رثييائي دراسيية كيي  ديي  الف،يسيي 
(ا 2006اليييى عيييد  وجييي د فيييروت تعييي م لمثمدييير الابيييرةا ودراسييية رضيييى ولدييي د  )

(ا وتاث،يييم ديييع رثيييائي دراسييية ودراسييية ارابييييةا 2007ودراسييية الفميييداص والسيييي،  )
لثيي  اشييارت الييى وجيي د فييروت تنعييا ( اAraghieh & Amini, 2013) وأددنيي 

( 2005) لمثمديييير سيييين ات العميييي  لئييييال  الابييييرة ا طيييي  ا ودييييع دراسيييية الدهمميييي 
 لئال  الابرة ا ط  . 

 التوصيات
 ف  ض ء النثائي الث  ت و،ت إلدها الدراسة فاص الناج اص ي و  لا ت ا

 اجييراء دراسيية ر عييية لثفديييد اليينمط القيييادي السع،يي  الممييارم ديي  خبيي  خييادة 
المييدارم ديي  خيي   اسييثادا  اسيي، ب الم اة،يية والم ج يية وليييس ديي  خيي   

 .تئ رات المع،مد 

  تع ةيي  اليينمط القيييادي الييديم خراط  فيي  ةد يية العميي  المدرسيي  لمييا يمكيي  اص
 يسه  له د  تفسد  ف  ا داء ال ظيس  ل،مع،مد . 
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 هي  تس ة  خائد المدرسة لنع  و جياته اليى المع،ميد  ل ةيادة فاع،يية ادائ
 .ال ظيس 

  تسعد  ر ا  المسياءلة والمفاسيبية دي  خبي  خائيد الميدارم ع،يى الجمييع دوص
 تفد . 

   ضييييرورة ت بيييي  خييييادة المييييدارم  راء وافكييييار المع،نييييد  وا سييييثسادة دنهييييا فيييي
 تي ةر العم  وتفسدنه.

  ضييييييرورة اعييييييياء المع،مييييييد  دور فيييييي  تنسدييييييا الايييييييط الثع،يمييييييية وال ييييييرارات
 المدرسية.

 ارم ل،ع خات ا جثماعيية ةيد  العياد،د  في  المدرسية لا،يق تسعد  خادة المد
 . اج اء ددرسية جادلة

  المفاف ة ع،ى الع خة ا يجاةية واليدنة السائدة ف  ديدارم دفاف ية ةيمية
 ةد  زد ء العم .

  العمييي  ع،يييى زةيييادة فييير  الممييياركة الساع،ييية ل،مع،ميييد  فييي  تنسديييا امرميييية
 الثرل ةة ف  المدرسة.

 قائمة املراجع
 املراجع العربية -أوال

 . (. شؤوص العاد،د . ةيمة1438) ادارة تع،ي  ةيمة
 ديديري  لدم السائدة القيادية امرما  . (2007) خ، د والسي، ا جاس ا الفمداصا

  جادعية ااإلساالمية والةراساات التربوياة العلوم مجلة العا ا ددارم الثع،ي 
 .32 -1 (20) الك ةتا
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الع خيييية ةييييد  امرمييييا  القيادييييية الثيييي  يمارسييييها دييييديرو (. 2006) الفراجمييييها دفمييييد
المدارم ودسث م ا لث ا  الثن يم  ل،مع،مد  ف  ددارم دديرةة الثرلية والثع،ييي  

 . 35 -14(ا 1) 7 االنفسية التربوية العلوم مجلة في  دفاف ة اليس،ية.
 يفا الماةار  مةعري  لةل القيادية االنماط. (2005) عيادر ة  سع د الدهمم ا

 مان اليارار باتخاا  وعالقتهاا الساعودية العربية بالمملكة المنطية الشمالية
 امردرييةا الجادعية (دكثي را  غدير دنمي رة . )رسيالةالمعلماين نظار وجهاة
  .امردص عماصا

( امرمييييا  القيادييييية لييييدم دييييديري ودييييديرات 2006رضييياا راهيييدا ولدييي د ا دفميييد )
 الي ظيس  ل،مع،ميد  في  دم،كية النفيرة .المدارم ا ةثدائيية وع خثهيا لالرضيا 

 .35 -14(ا 3) 7ا النفسية التربوية العلوم مجلة
)رسييالة  .العواماا  الماااثرة فااي فاعليااة القيااادات األمنيااة (.2004) الرلدييقا دفمييد

 السع ديةا الرةا . داجسثدر غدر دنم رة (ا
 ل ار ةيةالميدارم ا لميديري  اإلداري  السي،   (. أرميا 2009السيع دا راتيب سي دة )

 ( وع خثهيا4ر يا   -1)ر يا   ليكرت ررسس لن رةة وف ا امردص ف  العادة
. المجلااة األردنيااة فااي العلااوم لمع،ميي  ددارسييه  الثن يميي  اليي  ء لمسييث م 
 .262 -249 (ا3) 5 .التربوية

. عمييياصا دار القياااادة التربوياااة، مفاااا يم و فااااا (.2013) السيييع دا راتيييب سييي دة
 واوم. 

 العاماة الثانوية لمةعري المةار  اإلدارية األنماط. (2006) أدد  دع  المماي،ةا
 غدير دكثي را   أطروجية). للمعلماين بالسالوف اإلباةاعي وعالقتهاا األردن في

 .امردص العرليةا عماص جادعة ا)دنم رة
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. الااانمط القياااادي الساااائة لاااةل ماااةعري (2016الميييهرار ا خاليييد عييياي  دفميييد )
)رسيالة تا  بمساتول العالقاات اإلنساانية. المةار  في محافظة بيشة وعالق

 جادعة الناجةا الناجة. داجسثدر غدر دنم رة(ا
 القياادة. مجاال فاي السالوكية العلاوم تطبيياات القياادة (.2009) دفميد شيسدقا

  ل،نمر. دئر رهيةةا ال اهر 
. الاانمط القيااادي السااائة لااةل مااةعري المااةار  (2013المييهرار ا عبييدإ شييبدب )

)رسيالة داجسيثدر غدير وعالقتا  بالرياا الاوييفي للمعلماين  بمحافظة بيشة
  الناجة.، دنم رة(ا جادعة الناجة

. دار اإلدارة التربوية، مبااد،، نظرياات، اتجاهاات حةعثاة(. 2010القيس ا هناء )
 المناهي ل،نمر والث زةعا عماص امردص.

 ال  افة. دار عماصا .اإلدارية القيادة (.2006) سال  كنعاصا ر اف
في   ال ار ةة ودديرات المدارم دديري  أداء . كساءة)2000الرجم  ) عبد المفب با

 المجلاة والمع،مياتا المع،ميد  ر ير وجهية دي  السيع دية العرليية المم،كية
 . 15 -6(ا 15ا الك ةتا )التربوية

 الميدارم ديديري  ليدم القياديية ( امرميا 2010) سياد ا وجيدادا رليى دفاف ية
 دي  فدهيا ل،عياد،د  الي ظيس  لالرضيا ، ص وع خثهاعج دفاف ة ف  امساسية

 .419 -402(ا 2) 3ا دراسات، العلوم التربويةر ره .  وجهة
ا . ال ياهرةالقيادة المتميانة الجةعاةة –قادة المستيب  (.2009اة  النئرا ددجت )

 المجم عة العرلية ل،ثدرةب والنمر.
بااألدا  الاوييفي فاي األنمااط القيادياة وعالقتهاا (. 2010) راورا جسي  دفمي د

)رسيالة داجسيثدر  .المنظمات. األهلية الفلسطينية من وجهة نظار العااملين
 غدر دنم رة(ا الجادعة اإلس ديةا غ ة.
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 فاي التةريساية الهيئاة ألعضاا  القيادياة األنمااط .(2003) أجميد النديربا
 نظار وجهاة من الغربية الضفة شمال في محافظات الجامعات الفلسطينية

 جادعية ا(داجسثدر غدر دنمي رة )رسالة .التةريسية والطلبة لهيئةا أعضا 
 .ف،سيد  راة،سا ال طنيةا النجاح

 املراجع األجنبية: -ثانيا
Araghieh, A. & Amini, G (2013). Study the relationship 

between leadership style of elementary and secondary 
schools principals and the effectiveness of schools: 
With emphasis on Fiedler's contingency theory. 
Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(1), 
755- 760. 

Arokiasamy, A, bin Abdullah, A, Ismail, A. (2014) 
Correlation between cultural perception, leadership 
style and ICT usage by school principals in Malaysia. 
The Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 13 (3), 27-40. 

Obama, O, Eunice, A.,& Orodho, A.( 2015). Effect of 
principals’ leadership styles on students' academic 
performance in public secondary schools in Home-
Bay County, Kenya. Journal of Humanities and Social 
Science ,(2),51- 60. 


