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 مستلخص:ال

واقع تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء ُممارسة أبعااد  ث إلىالبحهدف          

القيااااادب اعبدا يَّااااة لقاداااادات الماااادارل الحةوميَّااااة فااااي المر لااااة الثَّانويَّااااة بمدينااااة 

يااا  يات التااي تُوايااأ تطااوير أداء القيااادات المدرساايَّة فااي ،الرِّ ف  لااى التَّحاادِّ والتَّعرُّ

ف  لااى أهااطِّ الُمتطلَّبااات لتطااوير أداء ضااوء ُممارسااة أبعاااد القيااادب  اعبدا يَّااة، والتَّعاارُّ

القيادات المدرسيَّة في ضوء ُممارسة أبعااد القياادب اعبدا يَّاة للقياادات المدرسايَّة، ما  

ويهااااة نُاااار ُمقاااارفات القيااااادب المدرساااايَّة ووكاااايدت الماااادارل الثَّانويَّااااة بمدينااااة 

يا   يِّنااة  لااى مسااحي باسااتمداا اسااتبانة واسااتمدا البحااث الماانهف الو اافي ال،الرِّ

( وكيلاة مدرساة للمر لاة 15 ،و( ُمقارفة قياادب مدرسايَّة 02 قواديَّة بسايطة بلتا)  

 .الثَّانويَّة 

أن أفااراد  يِّناة الدِّراسااة ُموافقااات بدرياة  اليااة  لااى أن  وما  أباارت نتاادف البحااث    

يات تُوايااأ تطااوير أداء القيااادات المدرساايَّة فااي ضااوء القيااادب اعبدا يَّااة  هنااات تحاادِّ

ا    ااا بدريااة  اليااة .(152ماا   0511بُمتوسِّ ، وأن أفااراد  يِّنااة الدِّراسااة ُموافقااات تمام 

ا  لااى ُمتطلَّبااات القيااادب اعبدا يَّااة لاادر قاداادات ماادارل الثَّانويَّااة الحةوميَّااة بمدينااة  ياادا 

 (.1522م   5.4.الريا  بُمتوسِّ   
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Abstract:  

The aim of the study is to identify the impact of the 

improvements on the school leaders’ performances by using of 

the practice of the creative leadership dimensions on the school 

leaders of the governmental secondary stage schools in Riyadh. 

As well as to acknowledge the main obstacles that improving of 

the performance of the school leaders face the use of the 

practice of the creative leadership dimensions. Along with 

determining the important requirements to improve the 

performance of the school leaders under using of the creative 

leadership dimensions from the perspective of the 

superintendents and the vice principals of the governmental 

secondary stage schools in Riyadh. The research used the 

descriptive survey method by using a questionnaire on a simple 

random sample of (30) school leadership supervisors, and (81) 

a school agent for the secondary stage. 

    Among the most prominent results of the study: The study 

sample members agree with a high degree that there are 

challenges facing the development of school leadership 

performance in the light of creative leadership average (3.58 

out of 5.0). The government average in Riyadh is (4.47 out of 

5.00). 
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 مة:مقد

رات ُمتسار ة في يميع مجاالت  ياتنا يقهد  الُمنا اليوا تط مما  اعنسانيَّة؛وُّ

ي ا أماا يميع والتَّةيُّف ُسر ة التَّعاُمل  يستد ي معأ، ولقد َشةََّل ذلك ثقد  وتحدِّ

 .الُمنَُّمات، وباألَخصِّ الُمنَُّمات التَّعليميَّة

ية تطوير     ية االستثمار في التَّنمية البقريَّة، وأهمِّ وإيمان ا م  الُمجتمعات بأهمِّ

ا  لى  أساليب اعدارب، وتطوير القيادات، وتطوير األفراد؛ فقد أ بح لزام 

الُمجتمعات ُسر ة إ دح وتطوير أداء الُمؤسَّسات التَّعليميَّة، وإيجاد قيادب مدرسيَّة 

يات، وتةون قادرب   لى  إبدا يَّة قادرب  لى ُموايهة التَّتيُّرات، وتتةيَّف مع هذه التَّحدِّ

تةوي  ُمناخ ُمبادر يأخذ بزماا التَّتيير الذي يقحذ ِهَمط العاملي ، ويُحفِّزهط  لى 

 .اعبداع في إدارب الُمؤسَّسات التَّعليميَّة

رورات األساسيَّة في اعدارب التي ت بحث    النَّجاح واالبتةار واعبداع م  الضَّ

ب الُمؤثِّرب؛ تلك اعدارب التي ال تقف  ند  دِّ  وضمان النُُّمو واالستمراريَّة والقُوَّ

ا وأداء  وأهداف ا  الرشيدي،   )0، ص 0251الةفاءب؛ بل تسعى لتةون ُمتألِّقة  أفةار 

التَّعليميَّة  وإنَّ المقدرب  لى اعبداع ع داث التَّتيير والتَّطوير في  نا ر الُمؤسَّسة   

يادب وإكساب الميزب التَّنافُسيَّة وتيادب الفا ليَّة م  أهطِّ سمات القادد  بما يُحقِّق الرِّ

التَّربوي النَّايح؛ لذا يُتطلَّب لتطوير أداء القيادات المدرسيَّة انتقاء القادب الذي  

 .يمتاتون بمهارات إبدا يَّة  الية تمضع لمعايير دقيقة

عوديَّة     للتَّعليط م  خدل  0202ويأتي ذلك تريمة  لُرؤية المملةة العربيَّة السُّ

ةونها ركيزب  أساسيَّة  لتجويد ُممريات العمليَّة لتطوير أداء أنُمة القيادب المدرسيَّة؛ 

لة  ليها، ومما ال  التَّعليميَّة، وتةييفها مع ُمتتيِّرات العصر، وتحقيق األهداف الُمعوَّ

فيأ أنَّ نجاح القيادب المدرسيَّة وتطويرها م  أهطِّ ما يتطلَّع إليأ المسؤولون في شكَّ 

عوديَّة؛ با تبارها اللَّبنة األولى الذي يقوا  الُمؤسَّسات التَّربويَّة بالمملةة العربيَّة السُّ

أ وتُ  رشد  ليها إ دح النُاا التَّربوي، ويعل م  يقودونها نُمبة تربويَّة ُمؤهَّلة تُويِّ

 . مليَّة التَّعليط والتَّعلُّط وإ دح النَّشء

 ايااة القيااادب المدرساايَّة  افااي المياادان التَّربااوي فقااد المساات البا ثتااان يعماادنةااون لو

 .عخضاع أدادها للتَّطوير المستمر، وذلك وفق القيادب اعبدا يَّة

والمهارات اعبدا يَّة  والحق أنَّ تنمية القيادات التَّربويَّة وانتقاءها م  ذوي الةفاءات

تان البيئة التنُيميَّة وااليتما يَّة  رب  لى العمل التَّربوي، ويُعزِّ يُضفيان  بتة  متطوِّ

التي تُركِّز  لى تنمية رأل المال الفةري، وتقود  مليَّات االبتةار واعبداع لتحقيق 

د دراسة  سيري  01، ص 0221النجاح  البقابقة،  مفهوا ( أن ال0254(، وتُؤكِّ

أ نحو المفهوا القيادي لتحقيق أهداف  الحديث للقيادب التَّربويَّة يد و القادب إلى التَّويُّ

الُمؤسَّسات التَّعليميَّة، ال التَّركيز  لى المفهوا اعداري الذي يُعنى بتسيير األمور 

يَّة بنم  تقليدي ال تجديد فيأ وال إبداع وال ابتةار، وبحسب كفاءب تلك القيادات وفا ل

 أدادها تتحقَّق الُروف الُمددمة لتميُّز أداء الُمؤسَّسة التَّعليميَّة . 

 

 

 ُمشكلة الدِّراسة:
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بالرغط م  الجهود الحثيثة لتطوير آداء القيادات المدرسية ، إال أن نتادف البحوث 

أشارت دراسة البدع فقد  والدراسات تقير إلى قصور كبير  لى أر  الواقع ؛

غياب أساليب القيادب الحديثة في مجال القيادب المدرسيَّة، وهيمنة ( إلى 0224 

أسلوب المركزيَّة في  ياغة السياسات واتِّماذ القرارات، مما نتف  نأ تقليص 

 (.50دورها ضم  نطاق محدود في تنفيذ التَّعاميط وُمراقبة سير العمل  ص 

بسبب ضعف إلماا  ( القُصور في أداء قيادات المدارل0251ويُريع الحربي    

قادد المدرسة بأساليب التَّمطي  وأساليب اعشراف والُمتابعة الممتلفة الروتينية، 

وكثرب العمل اعداري، وبعض التَّعقيدات البيروقراطيَّة في األ مال اعداريَّة، وغياب 

وفي هذا (، 12يب القيادات التَّربويَّة  ص االستراتيجيَّة الواضحة الُمحدَّدب لتدر

ادرب م  وتارب التَّربية والتَّعليط خدل األ واا ا دد أشار ُمعُط التَّقارير الصَّ لصَّ

هـ إلى ضرورب العمل  لى تو ية القيادات المدرسيَّة 5.02ه/ـ5.01هـ/ 5.01

ية التَّمطي  االستراتيجي؛ عيجاد بيئة واضحة للعمل التَّربوي، والبحث     بأهمِّ

، ص 0251ادات المدرسيَّة  لى تيادب األداء  الحربي، البدادل الُمقتر ة لتحفيز القي

41.) 

أن  - والمهتمي  بها   م  أفراد القيادب المدرسيَّة ةونهمال – ال ُ) البا ثتانكما     

مقةلة الدِّراسة في ويود  الة م  قلَّة االهتماا بُممارسة الجوانب اعبدا يَّة في 

واعداريَّة في القيادب المدرسيَّة، كما ال ُ)  الة  م  ُمعُط مناش  العمليَّة التَّعليميَّة 

عف في أدادها بما يستد ي تطوير األداء؛ لذا ياءت هذه الدِّراسة لتحقيق أهداف  الضَّ

تطلُّعات القيادب الُعليا في الُمؤسَّسات التَّربويَّة للتَّطوير المهني المستمر ألداء القيادات 

ديسي التَّالي ما واقع تطوير أداء المدرسيَّة، وقد تمحور  ول ذلك  ؤال الرَّ السُّ

القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة لدر قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة 

 في مدينة الريا ؟

ئيسي األسئلة الفرعيَّة التَّالية: ؤال الرَّ  وينبثق من السُّ

  ل الُمقةدت، واتِّماذ القرارات، ما ُمستور ُممارسة أبعاد القيادب اعبدا يَّة  .5

واأل الة، والُمثابرب، والُمبادرب( لدر قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة م  ويهة 

 نُر ُمقرفات القيادب المدرسيَّة ووكيدت المدارل في مدينة الريا ؟

يات التي تُوايأ تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب .0  ما التَّحدِّ

اعبدا يَّة لدر قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة م  ويهة نُر ُمقرفات القيادب 

 المدرسيَّة ووكيدت المدارل في مدينة الريا ؟

ما ُمتطلَّبات تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة لدر  .0

قرفات القيادب المدرسيَّة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة م  ويهة نُر مُ 

 ووكيدت المدارل في مدينة الريا ؟

 

 

 

ية الدِّراسة:  أهمِّ

 لهذه الدراسة أهمية في يانبها النُري ويانبها التطبيقي ، وتفصيل ذلك كما يلي  
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ريَّة  ية النَُّ  األهمِّ

بأفةار اعسهاا في إثراء المهتمي  والبا ثي  بمجال التَّعليط والقيادب المدرسيَّة  -

 تربويَّة وتنُيميَّة.

اعسهاا في تطوير أداء القيادات المدرسيَّة با تبارها أ د المداخل المهمة لضمان  -

 نجاح العمليَّة التَّعليميَّة.

ية التَّطبيقيَّة   األهمِّ

اعسهاا في تقميص واقع القيادب اعبدا يَّة وُمتطلَّبات تطوير أداء القيادات  -

 المدرسيَّة.

قات تطبيق القيادب اعبدا يَّة والتَّعاُمل مع الواقع وإتالة  اعسهاا في - تقميص ُمعوِّ

قاتأ.  ُمعوِّ

تزويد ُمتَّمذي القرار في وتارب التَّعليط بتلمُّس ا تيايات القيادات المدرسيَّة في  -

 تطوير األداء في ضوء القيادب اعبدا يَّة.

 

 أهداف الدِّراسة:

ف  لى واقع أداء  -  القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة.التَّعرُّ

 تحديد ُمتطلَّبات تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة. -

قات تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة.  -  تحديد ُمعوِّ

 

 ُمصطلحات الدِّراسة:

ة ُممطَّطة تتطُّ وفق أساليب ونُُُط ُمعيَّنة بحياث تُحقِّاق التَّطوير يُعبِّر     مليَّ التطوير  

ب أهااداف ُمتةاملااة وشاااملة لجميااع  نا اار المنُمااة  ينااتف  نهااا تتيُّاارات ماا   إذ  اادَّ

األوضااااع الحالياااة إلاااى األوضااااع المساااتقبلية تماااسُّ يواناااب المروناااة والتةيُّاااف ماااع 

ُط واللاوادح  والسالوت الساادد،  ياث تةاون أهاداف الُمتتيِّرات والثقافة المؤسسيَّة والانُُّ

التَّتيياار ملموسااة وواضااحة  نااد تحقيقهااا  باار التَّطااوير اعداري الُممطَّاا   العتيبااي، 

 (.01، ص 0250

ب يقوا بها قادد التَّعريف اإلجرائي   هو مجمو ة  مليَّات وإيراءات ُممنهجة وُمستمرَّ

 هداف المنقودب بدقَّة  الية.المدرسة لرفع الةفاءب وتجويد الُممريات  تى تتحقَّق األ

ف بأنأ ما يصادر  ا  الفارد ما  سالوت لفُاي أو مهااري، وهاو يساتند إلاى أداء   يُعرَّ

خلفيااة معرفيااة وويدانيااة معينااة، وهااذا األداء يةااون  لااى ُمسااتور معااي  يُهاار منااأ 

اا إلاى النتيجاة النَّهاديَّاة للنقااط أ و قُدرتأ أو  دا قُدرتأ  لى أداء  مل ما، ويُقاير أيض 

الُجهااد المبااذول، فهااو ساالوت  ملااي يُااؤدِّي لدريااة ماا  بلااوأ األهااداف الممططااة؛ أي 

 (.0  ص .025درية اعنجات بةفاءب وفا ليَّة   يد، 

   هو قياا القادد بنقاط ُسلوكي خدل فترب تمنيَّة ُمحدَّدب.التَّعريف اإلجرائي

فها يون ياردنز بأنها مجمو ة اعقناع أو تق القيادات  ديط القدوب التي يستمدمها ويُعرِّ

فرد أو فريق قيادي لحثِّ مجمو ة م  األفراد  لى السعي لتحقيق أهداف يُريدها 

 (.51، ص 0221القادد، أو لتحقيق أهداف ُمقتركة بي  القادد وأتبا أ  أبو النصر، 
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هة، و مليَّة تأثير وتأثُّر وإقناع  التَّعريف اإلجرائي م  هي  مليَّة تقاركيَّة وُمويَّ

 القادد للجما ة، الذي  يرأسهط، ليدفعهط نحو تحقيق األهداف المنقودب.

ا والدب شيء غير القيادب اعبدا يَّة   اعبداع واالبتةار والملق ُمترادفات، وتعني يميع 

(، 011 ا، ص0221مألوف، أو  تى النُر إلى األشياء بطُُرق يديدب  الصيرفي، 

رد هو نوع م  التفةير يهدف إلى اكتقاف اعبداع م  ويهة نُر يلفورد وممفوو

 (.0.، ص .025 دقات يديدب أو طرادق غير مألوفة لحل مقةلة قادمة  السويد، 

قُدرب القاددب  لى تبنِّي القيادب اعبدا يَّة في   ويُمة  القول في تعريفأ إيرادي ا بأنأ

يميع أنقطة البيئة التَّربويَّة، أو الةيفية التي تُقاد بها البيئة التَّربويَّة والهيئتان 

التَّعليميَّة واعداريَّة بطُُرق ُمبتةرب، والتي م  أيلها يتط تحقيق أهداف التَّربية، وهي 

الح.  إ داد النَّشء الصَّ

 

 لدِّراسة:حدود ا

تناول) الدِّراسة واقع أداء تطوير القيادات المدرسيَّة في ضوء  الحدود الموضوعيَّة:

يا .  القيادب اعبدا يَّة في مدينة الرِّ

الثَّانويَّة الحةوميَّة في مدينة المدارل   اقتصرت الدِّراسة  لى الحدود المكانيَّة

يا .  الرِّ

مانيَّة  هـ.5..5الدِّراسة في الفصل الدِّراسي الثَّاني م   اا   تطَّ إيراء الحدود الزَّ

ومقرفات القيادب المدرسية في مةاتب المدارل الثانوية وكيدت   الحدود البشرية 

 . االشراف التربوي

 

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة

 تطوير أداء القيادات المدرسيَّة المحور األول:

ل  ديسي والفئة الُمطالبة بعمليَّة التَّطوير واع دح، وهي إنَّ القيادات هي الُمعوِّ الرَّ

األقدر  لى ُموايهة ُمقةدتها وتقديط األفةار والُمقتر ات والبدادل المتميزب 

ديسي لعمليَّة تحفيز العاملي  وتيادب فا ليَّتهط ورفع  ت الرَّ والوليدب، وهي الُمحرِّ

دب وفق األهداف ُمستور إنتاييَّة ُمنَُّماتهط لُمستويات أ  لى، وتقديط ُممريات ُمجوَّ

 المرسومة؛ لذا يلزا الُمنَُّمات تطوير مستمر ألداء القيادات.

: أهداف تطوير األداء: الا  أوَّ

 ( أهداف تطوير األداء فيما يلي:0227ويُجمل الثبيتي )

تنمية روح الجما ة م  خدل تيادب درية اع سال بتفا ل وديناميةية  .5

ني  لها.الجما ة داخل ا  لتنُيط، وإرساء قوا د الثقة بي  األفراد الُمةوِّ

إيجاد  دقات إنسانيَّة ييدب تسا د  لى خلق مناخ مفتوح لحل الُمقةدت التي  .0

تُوايأ يميع الو دات اعداريَّة في المنُمة وإ دل المناخ المفتوح محل المناخ 

 لآلخري .المتلق الذي يتمثل في إخفاء الُمقةدت أو تحميلها 

تيادب فهط العمل والعدقات المتداخلة وتحديد مسؤوليَّة اتماذ القرارات و ل  .0

الُمقةدت م  خدل تفويض الصد يات للو دات اعداريَّة المعنية والقريبة م  

 مصادر المعلومات.
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 يذب الموظفي  العاملي  بالمنُمة وتيادب الوالء واالنتماء الوظيفي لديهط. ..

ر والنُُّمو واالستمراريَّة، وذلك بزيادب قُدرتها تيادب قُدرب الم .1 نُمة  لى التَّطوُّ

ا. ا متجدد    لى التةيُّف مع البيئة الُمتتيِّرب، مما يجعل للمنُمة نُام 

التمة  م  فهط  مليَّات االتصال وأساليب القيادب وإيجاد أفضل األساليب  .1

 دا المنُمة.للةقف    الصرا ات ومسبباتها وإداراتها وتوييهها بما يم

تطوير وتحديث ثقافة المنُمة التي تُسا د  لى تةوي  السلوت المطلوب منهط  .4

 (.51-51داخل المنُمة مما يُسا دهط  لى تنُيط تعامدتهط و دقاتهط بالعمل  ص 

ويتضح مما سبق أنأ تسعى الُمنَُّمات التَّربويَّة لتطوير أداء قياداتها وموظفيها   

ورفع كفاءتهط لتحسي  إنتايهط إلى أ لى ُمستور م  األداء تماشي ا مع التَّتيُّرات 

الُمتد قة في اعدارب الحديثة، وم  القيادب المدرسيَّة تنطلق  مليَّات التَّطوير 

 التَّعليميَّة تحقيق ا لألهداف المرسومة.واع دح في البيئة 

 ثانياا: ُمتطلَّبات تطوير أداء القيادات:

ب لرفع إنتاييَّة الُمنَُّمات وتيادب فا ليَّة القيادات    إنَّ الحاية الُمتزايدب والُمستمرَّ

( فيما 0221كان) سبب ا للُمحفِّزات في تطوير أداء القيادات، وهذا ما أكَّده شبدق  

 يلي 

 قميص ُمستور أداء القيادب لدر القيادات المدرسيَّة وفق معايير دقيقة.ت

 توافُر إرادب التَّتيير و زيمة التَّطوير. .5

 تنمية مهارات العمل بروح الفريق الوا د لدر العاملي . .0

دب والنو ية. .0  توافُر الوق) الةافي عيراء الدِّراسات و مليَّات التَّطوير الُمتعدِّ

 مي  في التَّمطي  والتنفيذ لعمليَّات التَّطوير.تعزيز دور الُمعلِّ  ..

توافُر البيانات والمعلومات الةمية والنو ية الدتمة التماذ قرارات التَّطوير  .1

 م  خدل إدارب المعرفة.

تصميط برامف تواؤا مع التَّطوير المهني ألداء القيادات في ضوء تقميص  .1

 (.05-02مستويات أداء القيادات  ص 

 عوامل نجاح تطوير أداء القيادات المدرسيَّة:ثالثاا: 

لنجاح وتطوير أداء القيادات المدرسيَّة  مطلوبدور الُمجتمع المحلي  يمة  القول ان 

( أنأ ينبتي أن تةون هذه العدقة نُامية وتفا لية وتبادلية، 0222أبو  ابد   إذ يؤكد

 وممططة ومستمرب، وتُؤدِّي إلى 

 ة الطالب وتحصيلأ الدِّراسي.الفهط الةامل لجوانب شمصيَّ  .5

 اعسهاا في بناء الُمجتمع وتنميتأ بصورب مستمرب ومنُمة وهادفة. .0

تحقيق أكبر قدر ممة  م  المقاركة والمساندب الُمجتمعية للمدرسة مما يسا د  .0

 لى القياا بوظادفها بيُسر وُسهولة، وتو ية الُمجتمع المحلي بأهداف المدرسة، كما 

قاتأ ووضع أنسب الحلول لها. تُسا د في تفهُّط  الُمجتمع لمقاكلأ وُمعوِّ

االستفادب م  آراء ذوي المبرب في الُمجتمع المحلي في مجال العمليَّة التَّربويَّة  ..

 (.4 ص 

 القيادة اإلبداعية  المحور الثانى:
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اه  امتدت المقدرب  لى اعبداع    ع داث تتطلَّب الُمؤسَّسات التَّربويَّة في الوق) الرَّ

التَّتيير والتَّطوير في فا لية الُمؤسَّسة التَّربويَّة وأدادها، ودفعها لتقديط ميزب تنافسية 

وقيمة ُمضافة في مسيرتها، كما يُتطلَّب منها رفع كفاءب العاملي  الُمؤسَّسيَّة إلى أ لى 

بويَّة ُمستور وتحقيق نتادف ُمبهرب وغير ُمعتادب، األمر الذي يتطلَّب ويود قيادب تر

ا مع ُمتتيِّرات العصر، فاعبداع يد ط قوب أي  نايحة ُمبد ة تجعلها أكثر انسجام 

منُمة في تميُّزها    الُمنَُّمات األخرر، كما أن اعدارب التقليدية أ بح) ال يمة  

تطبيقها في الوق) الحاضر؛ لما لها م   واقب وخيمة، فهي تحول األفراد العاملي  

 تسلبهط قُدرتهط  لى اعبداع والتفةير.إلى بيروقراطيي ، و

: مفهوم القيادة اإلبداعيَّة الا  :أوَّ

ف القيادب اعبدا يَّة  ند  نجط،  ( بأنها "الجهود المبذولة للتأثير  لى سلوت 0251تُعرَّ

األفراد م  أيل الو ول إلى أهداف الُمؤسَّسة، با تبار أن القيادب هنا تُعتبر النقاط 

يؤديأ شمص ما في مجال اعشراف اعداري  لى اآلخري  لتحقيق اعيجابي الذي 

غر  ما باستمداا وسيلة للتأثير، كما تُعبِّر  نها قُدرب القادد  لى استمداا ما لديأ 

لطة أو القوب أو المهارب التي تمة  م  التأثير  لى مرؤوسيأ وكسب  م  أنواع السُّ

 )51ثقتهط لتحقيق األهداف المحددب"  ص 

( بأنها  الدور 0221ف القيادب اعبدا يَّة لدر القيادات النسادية  ند البقابقة  وتُعرَّ 

الذي تُمارسأ المرأب القيادية في  ملها بابتةار أساليب وأفةار مفيدب في العمل، بحيث 

تلقى هذه األفةار واألساليب التجاوب م  قبل العاملي ، وتُحفِّز ما لديهط م  قُدرات 

إلى ُممارسة المهارات اعبدا يَّة، مثل  الطدقة والمرونة، ومواهب، باعضافة 

واأل الة والحساسية للُمقةدت، والثقة بالنفس، وتأكيد الذات، واالتصال والعدقات 

 ).0العامة  ص 

ية القيادة اإلبداعيَّة:  ثانياا: أهمِّ

ية القيادب اعبدا يَّة 0251  بد الوهاب وبوا بقري،يُقير  للُمؤسَّسات، ( ألهمِّ

ةُ التَّعليميَّة منها كما يلي   وخا َّ

رب تأتي م  خدل فرق  مل  .5 إدرات الُمنَُّمات أن الُمنتجات الجديدب والُمطوَّ

متمصصة وبحوث وتصميط وتطوير، وتعمل ينب ا إلى ينب ُمتعاونة وُمتةاملة؛ إذن 

ن ا أساسيا ا لفرق العمل.  القيادب اعبدا يَّة تَُعدُّ ُمةوِّ

ا د  لى تعزيز القُدرب التَّنافُسيَّة بي  الُمنَُّمات التي تتطلب لُموايهة تُس .0

يات بإدارب يديدب وقيادب ُمحفِّزب.  التَّحدِّ

تهتط بإ ادب تقةيل قُدرات وُرؤر القياديي  وتُسا د  لى تنمية وُمراقبة  .0

لوا إلى قادب ُمبد ي  ُملهم  ي .تفةيرهط وتفا لهط االيتما ي في منُماتهط ليتحوَّ

 إ ادب  ياغة سياسات االختيار والتدريب والتَّطوير والمسار الوظيفي. ..

تهيئة قيادب تحويلية مؤثرب تحقق أقصى إفادب م  الموارد البقريَّة با تبارها  .1

 رأل المال الفةري.

إ دل األسلوب التقليدي القادع في  ديد م  منُماتنا الحةوميَّة بإدارب تتحلى  .1

 (.51. يأ في العاملي  والعامدت  صباالبتةار وتزر أ وتُنمِّ 
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ية اعبداع والحاية إليأ  ند بديسي        ندما يُدرت متمذو  (0255وتُهر أهمِّ

القرار في المنُمة أن هنات تفاوت ا بي  أداء المنُمة الفعلي واألداء المرغوب 

 تحقيقأ، مما يحثهط  لى تبنِّي طُُرق وأساليب يديدب، أي إن  لى المنُمة تبني

األفةار اعبدا يَّة، واستمدامها كأداب للتتيير والتَّطوير و ل المقاكل التي قد يُعاني 

منها التنُيط لتحسي  أداء المنُمة وتحقيق أهدافها بفا ليَّة   بد الوهاب وبوا بقري، 

 (. 41.، ص 0251

 ثالثاا: ُمميِّزات القيادة المدرسيَّة الُمبدعة:

ر  تحتاج القيادب اعداريَّة إلى المهارات اعبدا يَّة؛  تى تستطيع تحقيق التَّتيير والتطوُّ

في الُمؤسَّسة التَّعليميَّة بقةل مباشر أو غير مباشر م  خدق قُدرتها  لى التأثير في 

المرؤوسي  وتحفيزهط ودفعهط عبرات إمةاناتهط وقُدراتهط  لى التفةير اعبدا ي 

وذلك باال تماد  لى مهارات القادد اعبدا ي لتحقيق أهداف الُمؤسَّسة التَّعليميَّة، 

وقُدراتأ القَّمصيَّة وخبراتأ في التَّعاُمل والتأثير فيم   ولأ وإقنا هط وتوييههط 

( خصادص لإلداريي  0221  نجطبفا لية وكفاءب لتحقيق أهداف الُمؤسَّسة؛ لذا يذكر 

 الُمبد ي  منها 

ر بدادل   ويعني ذلك القُدرب  لى البصيرة الخالقة .5 التَّعاُمل مع الُمقةدت بتصوُّ

متنو ة متميزب، كما أن لديأ قُدرب  لى تحليل المعلومات وقت ا أطول، وهو ال يملُّ 

 م  تجريب الحلول، وال يفقد  بره بُسر ة.

الُمبدع ال يستسلط بسهولة، وال يتردد في وضع  الثقة بالنفس وباآلخرين: .0

فالُمبدع يعتبر الفقل تجربة م  أيل الو ول  لى البدادل المتنو ة الجديدب الجريئة، 

 النجاح.

  الُمبدع يتعامل مع المواقف القُدرة على التَّعاُمل مع ُمقتضيات التَّغيير .0

 التامضة أو الصعبة؛ ألنها تُثير في نفسأ البحث     لول وهو أ د أركان اعبداع.

  الُمبدع لديأ القُدرب  لى ُموايهة القُدرة على التَّكيُّف والتَّجديد والتَّجريب ..

الُمجتمع، وال ينهزا أماا مقاكلأ، ويقكُّ بالقضايا التي يمة  أن يعتبرها  امة النال 

رات التي تتجلَّى في  ُمسلَّمات، وقادر  لى التةيُّف اعيجابي مع الُمستجدَّات والتَّطوُّ

 الُمنَُّمات. 

ةس هذه الجرأب  لى ُمناققة   وتنعالُجرأة في إبداء اآلراء والُمقترحات .1

ادرب م  اعدارب الُعليا، والُمبدع ال يُجيد ف  ترديد الُموافقات  التَّعليمات واألوامر الصَّ

ا في كسب رضا ُرؤسادهط، أو خوف ا م  غضبهط.  دونما تفةير طمع 

  الُمبدع ال تُفر   ليأ ُسلطة غيره، وال يُفوِّ  ُسلطة االستقالليَّة الفرديَّة .1

وال يفر  هو ُسلطتأ  لى اآلخري ، بل يتمتع باستقدلية في األفةار غيره، 

واآلراء، وال يُمارل يلد الذات  لى نفسأ أو العاملي  معأ، فهو بعيد    مصادر 

ة في المدرسة  ص   (.15-12تثبي  الروح المعنوية للعاملي ، وخا َّ

 رابعا   أبعاد القيادب اعبدا يَّة 

ة مجموعة من األبعاد األساسيَّة، ويظهر تأثيرها في سلوك تمتلك القيادة اإلبداعيَّ 

 القادة، ومنها ما يلي:
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( "الو ي بويود 0221وهي تعني  ند البقابقة   الحساسيَّة للُمشكالت: .5

 (.0.ُمقةدت أو  ايات أو  نا ر ضعف في بيئة ومواقف العمل"  ص 

فها البقابقة األصالة .0 اد ارتباط ا باعبداع، ( بأنها "م  أكثر األبع0221(  يُعرِّ

وهي تعني المقدرب  لى اعتيان باألفةار الجديدب والنادرب والمفيدب، وهي إنتاج غير 

 (.0.مألوف متفرد بعيد المدر"  ص 

  وهي سمة م  السمات اعبدا يَّة، ومبدأ إداري، وتُهر الُمبادرب في الُمبادرة .0

عهط  لى الُمبادرات، والقمص الُمبادر هو  المناخ الصحي الذي يُحفِّز العاملي  ويُقجِّ

ف، وتُهر  د الفُرص الُمتا ة ويُبادر بالتصرُّ الذي يقةل المواقف ويطو ها ويُحدِّ

ُمبادرتأ في اتماذ القرارات ع داث التَّتيُّرات المهمة، وهي تعني القُدرب  لى 

ف الوا ي والُمسار ة في ممتلف المواقف  آدمو،  اعبداع واالبتةار والتصرُّ

 (.51، ص 0251

( "قوب العزيمة واع رار، .025  وهي تعني  ند الزهراني  الُمثابرة ..

ل المسؤوليات والتحةط  وإ در السمات الُمبد ة القادرب  لى تحقيق اعنجات، وتحمُّ

ا  في االنفعاالت واالستمرار في العمل للو ول إلى الحلول الُمفيدب والنايحة بعيد 

 (.01   التَّصلُّب العقلي"  ص 

 ( بعض األبعاد، ومنها:0207) غريبيويُضيف 

الطدقة  وتعني القُدرب  لى توليد  دد كبير م  البدادل أو الُمترادفات أو  .5

األفةار أو الُمقةدت أو االستعماالت  ند االستجابة لُمثير معي  بسهولة ويُسر، 

 وللطدقة أشةال منها 

 التعبيرية، أو اعنقادية.الطدقة اللفُية، أو طدقة الةلمات، أو الطدقة  .0

 طدقة المعاني، أو الطدقة الفةرية. .0

طدقة األشةال  وهي القُدرب  لى الرسط السريع لعدد م  األمثلة والتفسيرات،  ..

 وكذلك القُدرب  لى تقةيل المجسمات التوضيحية.

المرونة  وهي القُدرب  لى توليد أفةار متنو ة ليس) م  نوع األفةار المتوقعة  .1

وييأ، أو تحويل مسار التفةير مع تتيُّر الُمثير أو ُمتطلَّبات الموقف  ص  ادب وت

.0.) 

   ُمتطلَّبات القيادب اعبدا يَّة خامسا  

، ( 0224الحربي  تتعدَّد ُمتطلَّبات تحقيق المناخ القيادي اعبدا ي كما يذكرها 

 ومنها 

 الرؤية.تقجيع ود ط المنُمة  اعبداع يتطلَّب ثقافة التقارت في  .5

ابقة. .0  إتالة  وايز الموف والقضاء  لى األ ةاا السَّ

 الُمةافآت واال تراف بالجهود الُمبد ة. .0

 إنقاء آلية لد ط وتقجيع وتطوير األفةار اعبدا يَّة. ..

إتالة العوادق التنُيميَّة  كالمقاكل الناتجة    السياسات واعيراءات  .1

 الداخلية.

يجابية والقضاء  ليها، والحد م  الرغبة في الحد م  المنافسة الداخلية غير اع .1

اه  والموف م  التَّتيير.  البقاء  لى الوضع الرَّ
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الد ط القيادي  القادد يُهر اهتمامأ وثقتأ ود مأ لم   ولأ ويُقيِّط مساهماتهط  .4

بما يُعزت االبداع، ويعمل  لى تحييد األفراد السلبيي  الذي  ال يتجاوبون مع العمليَّة 

 شأنهط فرملة التفةير اعبدا ي.والذي  م  

توفير الموارد الةافية التي تسمح باعبداع كالو ول إلى المعلومات والموارد  .1

 الماديَّة.

توط  .1 الواقعية  العمليَّة اعبدا يَّة يجب أن أكون واقعية خالية م  الُمبالتة والضُّ

 الزمنية وغيرها ألن اعبداع ال يةون إال في بيئة سليمة.

ا أن يقعر العاملون بأن لهط الحرية في تقرير كيفية القياا الحرية  م .52   المهط يدا 

بالعمل أو ما العمل الذي يمة  أن يقوموا بأ  مع بعض القيود كاألير والوق) الدتا 

 أن تطلب األمر ذلك(، لة  يجب  دا تقييد الطريقة او الةيفية.

 عوبة وليس) سهلة تحدِّي المهمة  م  المهط أن يةون العمل أو المهمة فيأ  .55

أو روتينية  تى يصبح األمر فيأ نوع م  التحدي والمتعة، لة  يجب االنتباه إلى أن 

الصعوبة أو األهداف الُمبالغ فيها يمة  أن تةون سبب ا لإل باط وفقل اعبداع لهذا 

 (.10-15يجب أن تعمل يميع النُط والهياكل بقةل متسق  ص 

قات القيادب اعبد  ا يَّة سادسا   ُمعوِّ

قات التي توقف عمليَّة تطوير أداء القيادات 0202أكدت دراسة صالحة )  ( الُمعوِّ

 كما يلي:

 ضعف إ داد القيادات التَّربويَّة، مما يؤثر سلب ا  لى رسالتهط التَّربويَّة. .5

 ضعف استمداا التقنية اعداريَّة. .0

 التَّربويَّة.ضعف الحوافز الماديَّة والمعنوية المقدمة للقيادات  .0

 كثرب األ باء والمهاا الروتينية الُموكلة إلى قاددب المدرسة. ..

  دا كفاية التجهيزات والوسادل التَّعليميَّة. .1

 البُ ء في تلبية ا تيايات المدرسة. .1

ا. .4  كثرب التعميمات والقرارات بقةل يجعل ُمتابعة تنفيذها يتطلَّب وقت ا وُيهد 

 في المدرسة م  مد ب وأنقطة... إلخ. دا كفاية المرافق التَّربويَّة  .1

 غلبة الطابع الروتيني  لى إنجات الُمعامدت اعداريَّة. .1

 قلَّة الصد يات الممنو ة لقادد المدرسة مقابل المسؤوليات الُملقاب  لى  اتقأ. .52

 اال تقاد السادد بأن المدرسة هي الجهة الو يدب المسؤولة    تربية األبناء. .55

ية محددب ع داد وتدريب القيادات التَّربويَّة قبل المدمة االفتقار الستراتيج  .50

 أثناءها.

 االفتقار إلى كثير م  القادب المؤهلي  والمدربي   لميا ا وتربويا ا وفنيا ا ومهنيا ا. .50

  دا توافُر الموارد المالية لُمواكبة الطمو ات والمط  الُمقتر ة. ..5

تَّمطي  واتِّماذ القرارات وضعف  دا إشرات القيادات التَّربويَّة في  مليَّة ال .51

 الوالء الوظيفي م  القيادات.

بة. .51  االفتقار إلى تقةيل فرق العمل الُمدرَّ

  دا الثقة في النفس والتردد في اتماذ القرارات. .54

 االفتقار لوضع رؤية محفزب لإلبداع. .51
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 (.15-12االفتقار لويود بيئة ُمهيَّأب وُمتةاملة لمقومات اعبداع  ص  .51

 

 السابقة:الدراسات 

: الدِّراسات العربيَّة، وقد  الا  ترتيبها تناُزلي اا:  جرىأوَّ

القيادة اإلبداعيَّة لدى قيادات ا(، و نوانها "واقع ُممارسة 0251دراسة  العوي ، -

. هدف) هذه الدِّراسة إلى معرفة واقع اإلدارة العامة للتَّعليم بمنطقة القصيم"

القيادات باعدارب العامة للتعليط بمنطقة القصيط م  ُممارسة القيادب اعبدا يَّة لدر 

ويهة الُمقرفي  التربويي ، وذلك في محاور  الُمقةدت، والتفةير، والقرار(، وقد 

ل) الدِّراسة إلى أن درية القيادب اعبدا يَّة لدر قيادات إدارب التَّعليط بقةل  اا  تو َّ

 ُمتوسِّطة.

"تطوير أداء القيادات المدرسيَّة بالمملكة  م(، وعنوانها0208دراسة )الخريزي، -

عوديَّة في ضوء خبرة سنغافورة". ف  لى العربيَّة السُّ هدف) هذه الدِّراسة إلى التَّعرُّ

عوديَّة في مجاالت  التَّعليط  واقع أداء القيادات المدرسيَّة في المملةة العربيَّة السُّ

توييأ القيادي للُمعلِّمي ، وقد استمدا البا ث والتَّعلُّط والتَّنمية المهنية للُمعلِّمي  وال

ن ُمجتمع البحث م  القيادات المدرسيَّة والُمعلِّمي  بالمدارل  المنهف الو في، وتةوَّ

الثَّانويَّة باعدارات العامة للتعليط في محافُات  يدب، والقصيط، و ادل، والمنطقة 

ا، كما 541011( قادد مدرسة و 412والبالغ  ددهط  (،القرقية، وياتان ( ُمعلِّم 

 طبق البا ث أداب االستبانة لجمع المعلومات. 

م(، وعنوانها "درجة ُممارسة القيادة اإلبداعيَّة لدى 0207دراسة )آل حسين،  -

هدف) هده الدِّراسة قائدات مدارس المرحلة االبتدائية بمحافظة حوطة بني تميم".

ف  لى ُممارسة قاددات المر لة االبت دادية في محافُة  وطة بني تميط للقيادب للتَّعرُّ

ن ُمجتمع الدِّراسة م  البا ثأ اعبدا يَّة، وقد استمدم)  المنهف الو في، وقد تةوَّ

( ُمعلِّمة، كما طبق) 011يميع الُمعلِّمات في المر لة االبتدادية، والبالغ  دده   

ُممارسة قاددات المر لة االستبانة أداب لجمع المعلومات. وقد بيَّن) النَّتادف أن درية 

 االبتدادية في محافُة  وطة بني تميط للقيادب اعبدا يَّة بدرية  الية.

م(، وعنوانها "تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في 2017دراسة )عسيري،  -

ف التَّعليم العام في ضوء األنموذج األوروبي للتميز". هدف) هذه الدِّراسة في التَّعرُّ

 لى واقع أداء القيادات المدرسيَّة وبناء استراتيجية ُمقتر ة لتطوير أداء القيادات 

عوديَّة في ضوء األنموذج األوروبي  المدرسيَّة في التَّعليط العاا بالمملةة العربيَّة السُّ

لجمع المعلومات، أما المنهف الو في واستمدم) أداب االستبانة  للتميز، وقد طبق) 

ُمجتمع الدِّراسة فتمثل في ُمقرفي وُمقرفات القيادب المدرسيَّة لمةاتب التَّعليط 

 الريا ، ويدب، والدماا(، وُمديرات اعشراف التَّربوي وُمديري إدارات الجودب 

القاملة بإدارات التَّعليط وُمديري وُمديرات اعدارب العامة لإلشراف التَّربوي بوتارب 

لتَّعليط ومسا ديهط ورديس اللجنة الُعليا لجادزب التَّعليط المتميز بوتارب التَّعليط، ا

وياءت النَّتادف أن واقع أداء القيادات المدرسيَّة في التَّعليط العاا في ضوء األنموذج 

عوديَّة بدرية ُمتوسِّطة.  األوروبي المتميز بالمملةة العربيَّة السُّ
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 جنبيَّة.ثانياا: الدِّراسات األ

(، وعنوانها "اإلبداع في المدارس Marlon,2016دراسة مارلون )-

هدف) هذه الدِّراسة إلى تحديد خصادص البيئة المدرسيَّة الُمحفِّزب لإلبداع "الثَّانويَّة

في المدارل الثَّانويَّة في الواليات القمالية بنيجيريا ولتحقيق األهداف تط استمداا 

التَّحليلي، وكان) أداب الدِّراسة  بارب    استبانة طبق)  لى  يِّنة المنهف الو في 

ا تربوي ا منهط ُمديرو المدارل وُمقرفون تربويون وقيادات تربويَّة .05بلت)   ( قادد 

أخرر، وخلص) الدِّراسة إلى ويود خصادص اعبداع في المدارل، وتبي  أن أهط 

 تماد  لى التقنيات الحديثة، وتحفيز خصادص اعبداع الوايب توفيرها بالمدارل اال

 .الُمعلِّمي   لى طرح األفةار األ يلة

م(، وعنوانها "تصور في LIM Lee Hein ،2010دراسة ليم لي هن ) -

دف) هذه الدِّراسة إلى ه" مدرسة إعداد القيادة والُممارسة: نموذج سنغافورة

ف  لى واقع برامف إ داد القيادب المدرسيَّة في سنتافورب، وذكرت أن إ در  التَّعرُّ

أهط ميزات برامف إ داد القيادب في سنتافورب التركيز  لى مفهوا المستقبل 

ومستجداتأ، وأن المدرسة الفا لة تد و إلى برامف تنمية المهارات القيادية للمر لة 

القادمة، وهذا التصور يزود أ ضاء هيئة التدريس والموظفي  األكفاء بةثير م  

يات التنفيذ. وارتبط) هذه البرامف مع رؤية التَّعليط ورسالتأ في المفاهيط وآل

سنتافورب، وهي تسل  الضوء  لى النُرية والتطبيق في تطوير أداء القيادات 

المدرسيَّة في هذه البرامف، واستمدا البا ث المنهف الوثادقي التَّحليلي، وكان) 

 الدِّراسة نُريَّة.

 

 ابقة:التَّعقيب على الدِّراسات السَّ 

ابقة في البنود التَّالية: تتَّفق أوُجه االتِّفاق بين الدِّراسة الحالية والدِّراسات السَّ

، وآل  مادي، 0251الدِّراسة الحالية م   يث األهداف مع دراسة  العويي  

تتَّفق الدِّراسة الحالية م   يث استمداا المنهف و، 0251، والمريزي، 0251

تتَّفق الدِّراسة الحالية م   يث استمداا االستبانة كأداب للدِّراسة ، والو في التَّحليلي 

تتَّفق الدِّراسة الحالية م   يث القيادات المدرسيَّة للمر لة الثَّانويَّة مع دراسة ، 

، 0254، والةمالي، 0251، ومارلون، 0250، والمعايطة، 0250 القحطاني، 

 (.0251وأبو شاويش 

تمتلف الدِّراسة الحالية  راسة الحالية والدِّراسات السَّابقة:أوُجه االختالف بين الدِّ 

 .0251، وأبو شاويش0251العويي   م  ُمجتمع الدِّراسة مع دراسة

ابقة: راسات السَّ ها  أوُجه االستفادة من الدِّ دب أهمُّ استفادت الدِّراسة في مجاالت ُمتعدِّ

ية ا لدِّراسة الحالية، وتبريرها، فقد أشار القعور بمقةلة الدِّراسة الحالية، وتأكيد أهمِّ

ُمعُط الدِّراسات إلى الدور الذي تتركأ القيادب اعبدا يَّة في تطوير أداء القيادات 

ري، كما استفادت الدِّراسة في بناء وتصميط  المدرسيَّة، وكذلك إثراء اعطار النَُّ

 االستبانة ومعرفة األساليب اع صاديَّة.
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 اته الميدانيةمنهجية البحث وإجراء

ا  تط استمدامأ، المنهف الذي منهج البحث:  المنهف الو في التَّحليلي با تباره منهج 

ا ومناسب ا لموضو أ وطبيعتأ  النوح،  وهذا يؤكد  (،511ا، ص .022ُمددم 

مناسبة المنهف للدِّراسة الحالية تحقيق ا ألهدافها، والتي تتمثَّل في تطوير أداء القيادات 

يا .  المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة بمدينة الرِّ

 :ُمجتمع الدِّراسة

ن م  يميع ُمقرفات القيادب المدرسيَّة ووكيدت مدارل المر لة الثَّانويَّة في  يتةوَّ

( وكيلة 051( ُمقرفة تربويَّة و 11(، وه   .04مدينة الريا ، والبالغ  دده   

الحصول  لى اع صاديَّة م  قسط التَّمطي   يررومدرسة للمر لة الثَّانويَّة. 

يا .والبحوث بإدارب تعليط   الرِّ

 

 :عيِّنة الدِّراسة

بلت)  إذاستُمدا أسلوب العيِّنة العقواديَّة البسيطة لتحديد أفراد  يِّنة الدِّراسة، 

%( م  ُمجتمع الدِّراسة. 5.( ُمقرفة قيادب مدرسيَّة ووكيلة للمدارل بنسبة  555 

االستبانات  لى  يِّنة البحث في الفصل الدِّراسي الثَّاني للعاا الدِّراسي  تط تبطبيقوقد 

 هـ(.5..5-هـ2..5 

 وتمثل) خصادص  ينة الدراسة بما يلي  

 ( توزيع أفراد عيِّنة الدِّراسة وفقاا لُمتغيِّر العمل الحالي1الجدول رقم )

 النسبة التةرار المنصب الحالي

 0452 02 مدرسيَّةُمقرفة قيادب 

 4052 15 وكيلة مدرسة

 ٪522 555 المجموع

٪ 40( م  أفراد  يِّنة الدِّراسة يمثل  ما نسبتأ 15(، أن  1يتَّضح م  الجدول رقط  

م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة وكيدت مدارل، وه  الفئة األكثر م  أفراد  يِّنة 

٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة 04( منه  يمثل  ما نسبتأ 02بينما  الدِّراسة، 

 ُمقرفات قياديات.

( توزيع أفراد عيِّنة الدِّراسة وفقاا لُمتغيِّر سنوات الخدمة في 0الجدول رقم )

 المنصب الحالي

 النسبة التةرار سنوات المبرب في المنصب الحالي

 151. .1 اقل م  خمس سنوات

 0.50 04 سنوات 52سنوات إلى أقل م   1م  

 150 4 سنة 51سنوات إلى أقل م   52م  

 0254 00 سنة فأكثر 51م  

 ٪522 555 المجموع

( م  أفراد  يِّنة الدِّراسة يمثل  ما نسبتأ .1(، أن  0يتَّضح م  الجدول رقط  

م  خمس سنوات، أقل  ٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة سنوات خدمته 151.
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٪ 0.50( منه  يمثل  ما نسبتأ 04وه  الفئة األكثر م  أفراد  يِّنة الدِّراسة، بينما  

 52سنوات إلى أقل م   1م   م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة سنوات خدمته 

٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة 0254( منه  يمثل  ما نسبتأ 00سنوات، مقابل  

٪ م  150( منه  يمثل  ما نسبتأ 4سنة فأكثر، مقابل   51م  سنوات خدمته  

 سنة. 51سنوات إلى أقل م   52إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة سنوات خدمته  م  

 ( توزيع أفراد عيِّنة الدِّراسة وفقاا لُمتغيِّر الُمستوى التَّعليمي2الجدول رقم )

 النسبة التةرار المؤهل

 1051 520 بةالوريول فأقل

 .15 1 مايستير

 551 0 دكتوراه

 ٪522 555 المجموع

( م  أفراد  يِّنة الدِّراسة يمثل  ما نسبتأ 520(، أن  0يتَّضح م  الجدول رقط  

٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة مستواه  التَّعليمي بةالوريول فأقل، وه  1051

٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة .15( منه  يمثل  ما نسبتأ 1التالبية في العينة، بينما  

٪ م  5.51( منه  يمثل  ما نسبتأ 0الدِّراسة مستواه  التَّعليمي مايستير، مقابل  

 إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة مستواه  التَّعليمي دكتوراه.

 ( توزيع أفراد عيِّنة الدِّراسة وفقاا لُمتغيِّر مكتب اإلشراف4الجدول رقم )

 النسبة تةرارال المةتب التابعة لأ

 0154 0. القفا

 150 4 البديعة

 51. 1 الروابي

 .15 1 القمال

 0155 01 الجنوب

 5151 05 أخرر

 ٪522 555 المجموع

( م  أفراد  يِّنة الدِّراسة يمثل  ما نسبتأ 0.(، أن  4يتَّضح م  الجدول رقط  

القفا، وه  الفئة ٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة يتبع  لمةتب إشراف 0154

٪ م  إيمالي 0155( منه  يمثل  ما نسبتأ 01األكثر م  أفراد  يِّنة الدِّراسة، بينما  

( منه  يمثل  ما نسبتأ 05أفراد  يِّنة الدِّراسة يتبع  لمةتب إشراف الجنوب، مقابل  

٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة يتبع  لمةاتب إشراف أخرر، في  ي  أن 5151

٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة يتبع  لمةتب 150منه  يمثل  ما نسبتأ ( 4 

٪ م  إيمالي أفراد  يِّنة .15( منه  يمثل  ما نسبتأ 1إشراف البديعة، كما أن  

٪ م  51.( منه  يمثل  ما نسبتأ 1الدِّراسة يتبع  لمةتب إشراف القمال، وأن  

 ب إشراف الروابي.إيمالي أفراد  يِّنة الدِّراسة يتبع  لمةت
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االستبانة كأداب تط استمداا لحصول  لى البيانات الدتمة للدراسة ول أداب الدِّراسة 

  لجمع البيانات الدتمة    البحث، وتةون) االستبانة م  يزأي   لى النحو التالي

ويقمل  العمل الحالي، وسنوات المدمة في العمل الحالي، والُمستور  :ولالجزء األ

 التَّعليمي، ومةتب اعشراف التابعة لأ(.

 الثانى:الجزء 

ل  ُمستور ُممارسة  أبعاد( القيادب اعبدا يَّة لدر قاددات المدارل الثَّانويَّة المحور األوَّ

(  بارب، ُموتَّ ة  لى أربعة أبعاد   ل 5.الحةوميَّة في مدينة الريا ، ويقمل  

لمحور ، واالُمثابرب، والُمبادربالُمقةدت واتِّماذ القرار، واأل الة، و

يات التي تُوايأ تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب الثَّاني  التَّحدِّ

 ُمتطلَّبات القيادب اعبدا يَّة لدر المحور الثَّالث،و(  بارب02ويقمل  ،اعبدا يَّة

يا ، ويقمل     بارب. (51قاددات مدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة بمدينة الرِّ

 لتأكد م   دق أداب البحث بطريقتي  ا تطصدق األداة:  

للتعرف  لى مدر  دق أداب البحث في قيال ما أوالا: الصدق الظاهري لألداة: 

( 50 رضها  لى  دد م  المحةمي ، وبلغ  دد المحةمي     يرروضع) لقياسأ 

محةمي  م  أ ضاء هيئة التدريس فى قسط اعدارب التربوية ،وفي ضوء آراء 

 بإ داد أداب هذه البحث بصورتها النهادية.البا ثتان المحةمي  قام) 

 ثانياا: صدق االتساق الداخلي:
( م  افراد مجتمع 01تط تطبيقها  لى  االتساق الداخلي لفقرات أداب البحث  ولحساب

كل  بارب م   بارات وذلك بحساب معامدت ارتباط بيرسون بي  البحث ، 

ح ذلك الجداول  االستبانة بالدرية الةلية للمحور الذي تنتمي إليأ العبارب، كما تُوضِّ

 التَّالية 

ل البُ 5الجدول رقم ) ل حل ( ُمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األوَّ عد األوَّ

 الُمشكالت واتِّخاذ القرارات

 ُمعامل االرتباط  رقط العبارب ُمعامل االرتباط  رقط العبارب

5 25422** 52 25410** 

0 25100** 55 25445** 

0 25441** 50 2501.** 

. 25401** 50 2511.** 

1 25401** 5. 25411** 

1 25411** 51 25441** 

4 25455** 51 2510.** 

1 25110** 54 25100** 

1 25014** - - 

 فأقل. 2525** دالٌّ  ند ُمستور الداللة 
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ل البُعد الثَّاني6الجدول رقم )  ( ُمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األوَّ

 األصالة 

 ُمعامل االرتباط رقط العبارب ُمعامل االرتباط رقط العبارب

5 25111** 1 25142** 

0 25102** 1 25111** 

0 25120** 4 25401** 

. 251.4** 1 25122** 

 فأقل. 2525** دالٌّ  ند ُمستور الداللة 

ل البُعد الثَّالث 7الجدول رقم ) ( ُمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األوَّ

 الُمثابرة 

 ُمعامل االرتباط رقط العبارب ُمعامل االرتباط رقط العبارب

5 25451** 1 25112** 

0 25412** 4 25411** 

0 25414** 1 25155** 

. 25115** 1 25115** 

1 25114** 52 25150** 

 فأقل. 2525** دالٌّ  ند ُمستور الداللة 

ابع8الجدول رقم ) ل البُعد الرَّ  ( ُمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األوَّ

 الُمبادرة 

 ُمعامل االرتباط رقط العبارب ُمعامل االرتباط رقط العبارب

5 25415** . 25111** 

0 251.0** 1 25112** 

0 251.2** 1 2512.** 

 فأقل. 2525** دالٌّ  ند ُمستور الداللة 

يات التي  ( ُمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثَّاني9الجدول رقم ) التَّحدِّ

 اإلبداعيَّةتُواجه تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادة 

 ُمعامل االرتباط رقط العبارب ُمعامل االرتباط رقط العبارب

5 25121** 55 25101** 

0 25102** 50 25122** 

0 25110** 50 251.1** 
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 ُمعامل االرتباط رقط العبارب ُمعامل االرتباط رقط العبارب

. 25111** 5. 254.1** 

1 25111** 51 25451** 

1 25112** 51 25451** 

4 2511.** 54 25111** 

1 25110** 51 25415** 

1 25112** 51 254.4** 

52 25155** 02 25154** 

 فأقل. 2525** دالٌّ  ند ُمستور الداللة 

ُمتطلَّبات  ( ُمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثَّالث10الجدول رقم )

 القيادة اإلبداعيَّة لدى قائدات مدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة الرياض

 ُمعامل االرتباط العباربرقط  ُمعامل االرتباط رقط العبارب

5 25120** 52 251.1** 

0 2515.** 55 25110** 

0 25105** 50 25102** 

. 25101** 50 25111** 

1 2515.** 5. 25401** 

1 2511.** 51 25104** 

4 25111** 51 254.1** 

1 25414** 54 25142** 

1 251..** 51 254.5** 

 فأقل. 2525** دالٌّ  ند ُمستور الداللة 

( أن قِيَط ُمعامل ارتباط كل  بارب م  العبارات 1/1/4/1/1/52يتَّضح م  الجداول  

مع محورها أو البُعد الذي تنتمي لأ مويبة ودالَّة إ صاديا ا  ند ُمستور الداللة 

 ( فأقل، مما يدل  لى  دق اتِّساقها.2525 

ما يوضح أن يميع (، وهو 2525مما يدل  لى أن يميع العبارات دالة  ند مستور  

الفقرات المةونة لمحاور استبانة البحث تتمتع بدرية  دق  الية، تجعلها  الحة 

 للتطبيق الميداني.

  ثبات أداة الدِّراســـة: - أ

لقيال مدر ثبات أداب الدِّراسة  االستبانة( تط استمداا  ُمعادلة ألفا كرو نباخ( 

(Cronbach's Alpha (α))   55للتأكد م  ثبات أداب الدِّراسة، والجدول رقط )
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ح ُمعامدت ثبات أداب الدِّراسة.   يُوضِّ

 ( ُمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدِّراسة00جدول رقم )

 محــــاور االستبانة
عدد 

 العبارات
 الثبات

 25151 54  ل الُمقةدت واتِّماذ القرارات

 25101 1 األ الة

 251.2 52 الُمثابرب

 25150 1 الُمبادرب

ُمستور ُممارسة  أبعاد( القيادب اعبدا يَّة لدر قاددات 

 المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة

.5 25140 

يات التي تُوايأ تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في  التَّحدِّ

 ضوء القيادب اعبدا يَّة

02 25141 

قاددات مدارل الثَّانويَّة ُمتطلَّبات القيادب اعبدا يَّة لدر 

 الحةوميَّة بمدينة الريا 

51 25142 

 25140 41 الثبات العاا

( أن قِيَط ُمعامدت الثبات ألبعاد ومحاور الدِّراسة تتراوح 1يتَّضح م  الجدول رقط  

(، 2514(، وأن ُمعامل الثبات العاا لدستبانة  اٍل،  يث بلغ  2511( و 2515بي   

االستبانة تتمتع بدرية  الية م  الثبات يمة  الوثوق بها في  وهذا يدل  لى أن

 التطبيق الميداني للدِّراسة.

  األساليب اإلحصائيَّة:

اقتض) طبيعة الدِّراسة الحالية إيراء الُمعالجات اع صاديَّة للبيانات التي تط 

للعلوا الحصول  ليها أثناء تطبيق "االستبانة" باستمداا برنامف الحزا اع صاديَّة 

  اآلتية(، وتط استمداا المقاييس اع صاديَّة SPSSااليتما يَّة،  

الُمتوسِّط و (؛Percentage  &Frequencies التكرارات والنسب المئوية  .5

والُمتوسِّط الحسابي  (؛Weighted Mean الحسابي الموزون )المرجح( 

 Meanاالنحراف المعياري (؛ و Standard Deviation استجابات (؛ لتحديد

 األفراد في العيِّنة  لى كل بند وبُعد.

(؛ لقيال االتساق الداخلي بي   بارات Pearson ُمعامل ارتباط بيرسون  .0

 األداب  االستبانة( وكل محور تنتمي إليأ.

(؛ لحساب ُمعامل cronbach,s Alpha(α) ُمعامل الثبات ألفا كرونباخ  .0

 ثبات أداب الدِّراسة.

؛ لتوضيح داللة الفروق في (Independent Sample T-test اختبار ت  ..

 إيابات أفراد  يِّنة الدِّراسة طبق ا الختدف ُمتتيِّراتهط التي تنقسط إلى فئتي .

(؛ لتوضيح داللة الفروق في One Way ANOVA تحليل التباين األحادي  .1

 قسط إلى أكثر م  فئتي .إيابات أفراد  يِّنة الدِّراسة طبق ا الختدف ُمتتيِّراتهط التي تن

(، لتوضيح داللة الفروق، في إيابات أفراد LSD اختبار )أقل فرق معنوي(  .1
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 يِّنة الدِّراسة بي  فئات الُمتتيِّرات القَّمصيَّة، والوظيفية التي تنقسط إلى أكثر م  

فئتي ، في  الة إذا ما أظهر اختبار تحليل التباي ، ويود فروق بي  فئات هذه 

 رات.الُمتتيِّ 

 

 تحليلها ومناقشتها نتائج البحثعرض 

ل: "ما ُمستوى ُممارسة أبعاد القيادة اإلبداعيَّة )حل الُمشكالت واتِّخاذ  ؤال األوَّ السُّ

القرارات، واألصالة، والُمثابرة، والُمبادرة(" لدى قائدات المدارس الثَّانويَّة 

ووكيالت المدارس في مدينة الحكوميَّة من وجهة نظر ُمشرفات القيادة المدرسيَّة 

 الرياض؟

 حل الُمشكالت واتِّخاذ القرارات   البعد األول:

أفراد عيِّنة الدِّراسة عن عبارات بُعد حل الُمشكالت واتِّخاذ إجابات (: 0الجدول )

 القرارات  

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

0 

حل 

الُمشكالت 

التي 

تناسب 

 الموقف

 - - 0 44 02 ك

4444 24020 0 
٪ 4440 4244 444 - - 

0 

حل 

الُمشكالت 

حسب 

لوية  األوَّ

 - 0 0 27 00 ك

4442 24080 4 
٪ 4444 2242 444 048 - 

2 

تحديد 

جوانب 

المشكلة 

 بدقة

 - - 7 27 07 ك

4444 24004 2 
٪ 0244 2242 042 - - 

4 

د  التزوُّ

بالمعلومات 

الكافية عن 

 المشكلة

 - 0 0 24 04 ك

4444 24042 0 
٪ 0040 2044 444 .4 - 

4 

تصمم 

حلول 

ابتكارية 

لحل 

 الُمشكالت

 - 4 04 20 40 ك

4402 24802 00 
٪ 4048 2044 0740 240 - 

0 

القُدرة على 

تقويم 

 البدائل

 - - 04 48 48 ك

4422 24044 02 
٪ 4240 4240 0244 - - 

7 

التَّعاُمل مع 

المشكلة 

بطريقة 

 علمية

 02 24744 4400 - 0 02 40 47 ك

 2 24070 4420 - - 02 44 44 كاإلعالن  0
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

عن 

الُمبادرات 

المتميزة 

وطرحها 

 للتطبيق

٪ 4440 4440 0047 - - 

2 

تكريم 

األعمال 

 الرائدة

 - - 00 24 00 ك

4442 24070 0 
٪ 4444 2240 444 - - 

4 

اإلشراف 

شخصي اا 

على تنفيذ 

الُمبادرات 

المطروحة 

 ومتابعتها

 - 0 00 40 40 ك

4420 24728 4 
٪ 4444 4044 0248 048 - 

4 

تقويم 

الُمبادرات 

بعد 

تطبيقها 

لالستفادة 

منها 

 ُمستقبالا 

 - 2 04 42 44 ك

4420 24744 0 
٪ 4840 2042 0040 047 - 

0 

ل  تحمُّ

مسؤوليَّة 

تطبيق 

األفكار 

 اإلبداعيَّة

 - 42 04 40 42 ك

4420 24722 4 
٪ 4442 4044 0244 4442 - 

 24482 4428 الُمتوسِّط العام

ا  لى ُممارسة قاددات 5يتَّضح م  الجدول    ( أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات تمام 

(، وهو ُمتوسِّ  يقع 1522م   501.المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة للُمبادرب بُمتوسِّ   

(، وهي الفئة 1522إلى  505.في الفئة المامسة م  فئات المقيال الُمماسي  م  

ا" في أداب الدِّراسة.التي تقير إلى خي  ار "أوافق تمام 

ا في ُموافقة أفراد  يِّنة    حة أ ده يتضح أن هنات تجانس  وم  خدل النَّتادف الُموضَّ

الدِّراسة  لى ُمستور ُممارسة الُمبادرب،  يث تراو ) ُمتوسِّطات ُموافقته   لى 

(، 515.و 505.درب بي   ُمستور ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة للُمبا

وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئة المامسة م  فئات المقيال الُمماسي، والتي تقير إلى 

ا( في أداب الدِّراسة؛ مما يوضح التجانس في ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة   أوافق تمام 

يتضح م    لى ُمستور ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة للُمبادرب؛  يث

ا  لى ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة  النَّتادف أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات تمام 

(، والتي تط ترتيبها .، 0، 0، 5الحةوميَّة لستة م  الُمبادرب تتمثَّل في العبارات رقط  

ا كالتالي   تناتليا ا  سب ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 
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(، وهي  "االستفادب م  مواقف العمل اليومية للتعلط 5العبارب رقط   ياءت .5

ا  الذاتي المستمر" بالمرتبة األولى م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(. وهذا يعني أن القاددب تحرص  لى اكتساب المعلومات 1م   515.بُمتوسِّ   

أ  والمهارات بقةل يومي م  خدل ظروف ومواقف ا تُويِّ العمل الممتلفة، وأيض 

 الُمعلِّمات واعداريات إلى مصادر التَّعلُّط الذاتي  سب تمصصاته .

(، وهي  "تةريط األ مال الراددب" بالمرتبة الثَّانية م  0ياءت العبارب رقط   .0

ا بُمتوسِّ    (، وهذا يؤكد 1م   512. يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

لقاددب  لى تثمي  الجهود المميزب المبذولة م  يانب يميع المنسوبات  رص ا

 بالمدرسة و دا تهميش دور الجهد المبذول.

(، وهي  "اع دن    الُمبادرات المتميزب وطر ها 0ياءت العبارب رقط   .0

ا بُمتوسِّ    للتطبيق" بالمرتبة الثَّالثة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(، ويفسر ذلك لمتابعة القاددب المستمرب ألفضل أساليب واستراتيجيات 1م   500. 

 التَّطوير في العمل، والبدء بتطبيقها في العمل لدستفادب م  نتادجها المتميزب.

(، وهي  "اعشراف شمصيا ا  لى تنفيذ الُمبادرات .ياءت العبارب رقط   ..

ابعة  م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها المطرو ة ومتابعتها" بالمرتبة الرَّ

ا بُمتوسِّ    (، وهذا يؤكد  رص القاددب  لى إتماا تلك الُمبادرات 1م   500.تمام 

 بالقةل واآلليات المطلوبة.

 البُعد الثَّاني: األصالة.

  عبارات بُعد األصالة  عن( إجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة 0الجدول )

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

0 

تبنِّي أفكار 

خالقة 

لتحسين 

أساليب 

العمل 

 المدرسي

 - 2 00 24 48 ك

4420 24800 2 
٪ 4042 2240 0444 047 - 

0 

استخدام 

أساليب 

إبداعيَّة 

كالعصف 

الذهني 

واالستقصاء 

 في عملها

 - 0 08 42 48 ك

4402 24780 0 
٪ 4240 2847 0040 048 - 

2 

ا  البحث دائما

عن أفكار 

جديدة 

 متميزة 

 - 4 02 40 44 ك

4422 24742 0 
٪ 4444 2748 442 240 - 

4 

تحفيز 

منسوبات 

المدرسة 

لتوليد أفكار 

متميزة 

لتحسين 

 0 2 4 20 00 ك

4442 24807 0 
٪ 4444 0848 840 047 244 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

 العمل

4 

تطوير 

إجراءات 

األعمال 

اإلداريَّة 

ا عن  بعيدا

الطرق 

التقليدية 

 الروتينية

 - 0 04 20 44 ك

4408 24800 4 
٪ 4840 2044 0740 048 - 

0 

أداء 

العمليَّات 

اإلداريَّة 

بأسلوب 

 تشاركي

 - 0 04 47 47 ك

4404 24740 4 
٪ 4042 4042 0244 048 - 

7 

الُمبادرة 

بطرح أفكار 

 جريئة

 - 4 08 40 27 ك

4402 24747 8 
٪ 2242 4048 0040 240 - 

8 
تبني أفكار 

 عصرية

 - 2 08 48 40 ك
4400 24740 7 

٪ 2748 4240 0040 047 - 

 24004 4400 الُمتوسِّط العام

ا  لى ُممارسة قاددات 0يتَّضح م  الجدول   ( أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات تمام 

(، وهو ُمتوسِّ  يقع 1522م   501.المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة لأل الة بُمتوسِّ   

وهي الفئة  (،1522إلى  505.في الفئة المامسة م  فئات المقيال المماسي  م  

ا" في أداب الدِّراسة.  التي تقير إلى خيار "أوافق تمام 

ا في 51وم  خدل النَّتادف الموضحة في الجدول رقط   ( يتضح أن هنات تجانس 

ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  لى ُمستور ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة 

وافقته   لى ُمستور ُممارسة األ الة بي  لأل الة،  يث تراو ) ُمتوسِّطات مُ 

ابعة والمامسة م  فئات 5.0.و 552.  (، وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئتي  الرَّ

ا( في أداب الدِّراسة؛ مما  المقيال المماسي واللتي  تقيران إلى  أوافق/ أوافق تمام 

قاددات يوضح التجانس في ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  لى ُمستور ُممارسة 

المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة لأل الة؛  يث يتضح م  النَّتادف أن أفراد  يِّنة الدِّراسة 

ا  لى ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة لستة م  األ الة  ُموافقات تمام 

(، والتي تط ترتيبها تناتليا ا  سب 0، 1، 55، 5، 0، .تتمثَّل في العبارات رقط  

ا كالتالي مُ   وافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(، وهي  "تحفيز منسوبات المدرسة لتوليد أفةار متميزب .ياءت العبارب رقط   .5

ا  لتحسي  العمل" بالمرتبة األولى م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

ددب  ريصة  لى أن (. ويمة  أن يفسر سبب ذلك بأن القا1م   5.0.بُمتوسِّ   

تُبرت يميع المنسوبات أفضل ما لديه  م  أفةار إبدا يَّة لتطوير األداء بالمدرسة، 

 والقاددب تقجعه   لى ذلك دون إثناء ع داه  أو تقليل م  شأن أفةارها.

ا    أفةار يديدب متميزب" 0ياءت العبارب رقط   .0 (، وهي  "البحث دادم 
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ا بُمتوسِّ   بالمرتبة الثَّانية م   يث ُموا م   500.فقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(. ويُعزر ذلك الى أن القاددب تؤم  بأن األفةار التقليدية لط تعد مناسبة لبيئات العمل 1

 وُمتطلَّباتها الجديدب وال تتماشى مع تطور العمليَّة التَّعليميَّة.

لتحسي  أساليب العمل (، وهي  "تبنِّي أفةار خدقة 5ياءت العبارب رقط   .0

ا بُمتوسِّ   المدرسي" بالمرتبة الثَّالثة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

 (.1م   500. 

(، وهي  "تطوير إيراءات األ مال اعداريَّة بعيد ا 55ياءت العبارب رقط   ..

ابعة م   يث ُموافقة أ فراد  يِّنة الدِّراسة    الطرق التقليدية الروتينية" بالمرتبة الرَّ

ا بُمتوسِّ    (، وقد يةون سبب ذلك أن بيئة العمل الحديثة 1م   501. ليها تمام 

تتطلب إيراءات سريعة ومرنة ودقيقة عنجات المهاا وضمان سير آليات العمل 

 بالقةل المطلوب نحو تحقيق األهداف العامة للمدرسة.

ات اعداريَّة بأسلوب تقاركي" (، وهي  "أداء العمليَّ 1ياءت العبارب رقط   .1

ا بُمتوسِّ     501.بالمرتبة المامسة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(. ويمة  أن نعلل ذلك عيمان القاددب بأن العمل في إطار فرق  مل تعاونية 1م  

 تقاركية هو األفضل واألدق في نتادجأ م  العمل الفردي.

(، وهي  "استمداا أساليب إبدا يَّة كالعصف الذهني 0 ياءت العبارب رقط  .1

واالستقصاء في  ملها" بالمرتبة السادسة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها 

ا بُمتوسِّ    (. ويُعزر ذلك ألن تلك األساليب تؤدر إلى إيجاد كط 1م   500.تمام 

 م  قبل لتحسي  األداء وبيئة العمل. هادل م  األفةار اعبدا يَّة الجديدب غير المألوفة

ويتَّضح م  النَّتادف أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات  لى ُممارسة قاددات المدارل 

(، واللتي  تط 4، 1الثَّانويَّة الحةوميَّة الثني  م  األ الة تتمثَّدن في العبارتي  رقط  

 راسة  ليهما كالتالي ترتيبهما تناُتليا ا  سب ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّ 

(، وهي  "تبنِّي أفةار  صرية" بالمرتبة األولى م  1ياءت العبارب رقط   .5

(. ويُعزر سبب ذلك 1م   551. يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها بُمتوسِّ   

إلى أن ُمتطلَّبات العصر الحديث تتطلب التَّعاُمل مع مهاا العمل بقمل ممتلف    

ل أفةار تتواكب مع تطور العلط والعمليَّة التَّعليميَّة وال تنُر إلى الماضي، م  خد

 الملف.

(، وهي  "الُمبادرب بطرح أفةار يريئة" بالمرتبة الثَّانية 4ياءت العبارب رقط   .0

(، وذلك لقُدرب 1م   552.م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها بُمتوسِّ   

دل اال تماد  لى أفةار متفردب لط يستمدمها أ د م  قبل القاددب  لى التَّعاُمل م  خ

 وتحقق نتادف ييدب ومتميزب وتعةس األهداف العامة ورؤية المدرسة.
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 البُعد الثَّالث: الُمثابرة.

 عبارات بُعد الُمثابرة  عن( إجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة 2الجدول )

رقم 

 العبارة
 العبارة

 االستجابةدرجة  التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
الترتي

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

0 

امتالك الثقة 

الُمطلقة في 

قُدراتها 

لتحقيق 

 األهداف

 - - 7 42 44 ك

4440 24000 0 
٪ 4840 4442 042 - - 

0 

التحدث بثقة 

أثناء 

الُمناقشات 

مع 

منسوبات 

 المدرسة

 - - 4 42 07 ك

4447 24400 0 
٪ 0244 2042 240 - - 

2 

تخصيص 

وقت كاٍف 

لدراسة 

األفكار 

الجديدة 

 والُمبتكرة

 - - 00 48 48 ك

4407 24700 02 
٪ 4240 4240 0248 - - 

4 

ل  تحمُّ

ضغوط 

العمل 

ومسؤولياته 

لتحقيق 

 الغايات

 - - 4 47 44 ك

4440 24024 7 
٪ 4444 4042 840 - - 

4 

تحفيز 

منسوبات 

المدرسة 

على تحقيق 

 األهداف

 - 0 4 42 04 ك

4440 24022 0 
٪ 4840 2042 444 .4 - 

0 

ُمواجهة 

يات  تحدِّ

 العمل

 - - 7 24 04 ك

4440 24000 2 
٪ 4840 2440 042 - - 

7 

رغم كثرة 

األعباء 

يات  والتَّحدِّ

 لديها إنجاز

 عالٍ 

 - 0 02 40 44 ك

4422 24744 4 
٪ 4840 2748 0047 048 - 

8 

ُمواجهة 

الصعوبات 

بالصبر 

والتَّأنِّي 

 والُمثابرة

 - 0 7 44 44 ك

4444 24047 4 
٪ 4240 2440 042 .4 - 

4 

تتبنى فلسفة 

العمل بروح 

الفريق إلى 

ُمستوى 

أعلى من 

 األداء

 - 0 00 44 44 ك

4428 24720 8 
٪ 4444 2440 444 .4 - 

02 
العمل بجدٍّ 

في ظروف 

 - 0 4 42 44 ك
4442 24007 4 

٪ 4444 4442 444 .4 - 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 االستجابةدرجة  التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
الترتي

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

العمل 

 الصعبة

 24420 4442 الُمتوسِّط العام

ا  لى ُممارسة قاددات 0يتَّضح م  الجدول   ( أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات تمام 

(، وهو ُمتوسِّ  يقع 1522م   5.0.بُمتوسِّ    للمثابربالمدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة 

(، وهي الفئة 1522إلى  505.في الفئة المامسة م  فئات المقيال الُمماسي  م  

ا" في   أداب الدِّراسة.التي تقير إلى خيار "أوافق تمام 

ا في ُموافقة أفراد  يِّنة    حة أ ده يتضح أن هنات تجانس  وم  خدل النَّتادف الُموضَّ

الدِّراسة  لى ُمستور ُممارسة الُمبادرب،  يث تراو ) ُمتوسِّطات ُموافقته   لى 

 (،514.و 504.ُمستور ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة للُمبادرب بي   

وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئة المامسة م  فئات المقيال الُمماسي، والتي تقير إلى 

ا( في أداب الدِّراسة؛ مما يوضح التجانس في ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة   أوافق تمام 

 لى ُمستور ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة للُمبادرب؛  يث يتضح م  

ا  لى ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة  النَّتادف أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات تمام 

م  الُمبادرب تتمثَّل في العبارات ، والتي تط ترتيبها تناتليا ا  سب  لعقربالحةوميَّة 

ا كالتالي   ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

أثناء الُمناققات مع منسوبات  التحدث بثقة (، وهي  "0ياءت العبارب رقط   .5

ا بُمتوسِّ  المدرسة " بالمرتبة األولى م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

 تتمتع بالثقة بالنفس. (. وهذا يعني أن القاددب 1م   514. 

تحفيز منسوبات المدرسة  لى تحقيق (، وهي  "1 ياءت العبارب رقط   .0

ا بُمتوسِّ  " بالمرتبة األهداف الثَّانية م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

 دافع والتطوير فى طريقة العمل .أهمية التحفيز فى ال (، وهذا يؤكد 1م   510. 

يات العمل(، وهي  "1ياءت العبارب رقط   .0 " بالمرتبة الثَّالثة م  ُموايهة تحدِّ

ا بُمتوسِّ    يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ل مما يدل  لى  (، 1م   510.يها تمام 

 القيادب  لى االستعداد للتحديات واألتمات المدرسية.قدرب 

ُموايهة الصعوبات بالصبر والتَّأنِّي (، وهي  "1ياءت العبارب رقط   ..

ا بُمتوسِّ  والُمثابرب" ابعة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام    بالمرتبة الرَّ

(، مما يدل  لى تحلى القاددب بالصبر والمثابرب   ند موايهة 1م   5.1. 

 الصعوبات.

" العمل بجدٍّ في ظروف العمل الصعبة(، وهي  "52ياءت العبارب رقط   .1

ا بُمتوسِّ    المامسةبالمرتبة   5.0.م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

   القاددب تح) ار ظروف توايهها .وهذا يؤكد  لى  مل (، و1م  

امتدت الثقة الُمطلقة في قُدراتها لتحقيق (، وهي  "1ياءت العبارب رقط   .1

ا بُمتوسِّ   السادسةبالمرتبة  األهداف" م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 
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قيق تمةنها م  تحويدل ذلك  لى ما تمتات بأ القاددب م  مهارات (، 1م   5.0. 

 األهداف المدرسية .

ل ضتوط العمل ومسؤولياتأ لتحقيق وهي  " (.ياءت العبارب رقط   .4 تحمُّ

ا بُمتوسِّ   السابعة" بالمرتبة التايات م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

 فتعمل القاددب  لى تحمل كل ما يقابلها م  مقةدت مدرسية .(، 1م   5.5. 

تتبنى فلسفة العمل بروح الفريق إلى ُمستور (، وهي  "1قط  ياءت العبارب ر .1

ا  الثامنة" بالمرتبة أ لى م  األداء م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

   بالتعاون .ويدل ذلك  لى اتساا مناخ المدرسة (، 1م   501.بُمتوسِّ   

يات لديها إنجات  (، وهي  "1ياءت العبارب رقط   .1 رغط كثرب األ باء والتَّحدِّ

ا بُمتوسِّ   التاسعة " بالمرتبة  اٍل  م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

 مما يدل  لى ما تتمتع بأ القاددب م  ا رار  لى النجاح .(، 1م   500. 

جديدب تمصيص وق) كاٍف لدراسة األفةار ال(، وهي  "0ياءت العبارب رقط   .52

ا  العاشرب" بالمرتبة والُمبتةرب م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

وإن دل ذلك يدل  لى أن القاددب لديها التطلع الى األفضل  (، 1م   504.بُمتوسِّ   

   ولديها خط  مستقبلية للتطوير المدرسى .

ابع: الُمبادرة.  البُعد الرَّ

عبارات بُعد الُمبادرة ُمرتَّبةا تناُزلي اا  عن( إجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة 4الجدول )

 حسب ُمتوسِّطات اإلجابة

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
الترتي

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

0 

االستفادة 

من 

مواقف 

العمل 

اليومية 

للتعلم 

الذاتي 

 المستمر

 - - 4 40 00 ك

4440 24472 0 
٪ 4442 4044 240 - - 

0 

اإلعالن 

عن 

الُمبادرات 

المتميزة 

وطرحها 

 للتطبيق

 - - 02 44 44 ك

4420 24070 2 
٪ 4440 4440 0047 - - 

2 

تكريم 

األعمال 

 الرائدة

 - - 00 24 00 ك

4442 24070 0 
٪ 4444 2240 444 - - 

4 

اإلشراف 

شخصي اا 

على تنفيذ 

الُمبادرات 

 - 0 00 40 40 ك

4420 24728 4 
٪ 4444 4044 0248 048 - 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
الترتي

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

المطروحة 

 ومتابعتها

4 

تقويم 

الُمبادرات 

بعد 

تطبيقها 

لالستفادة 

منها 

 ُمستقبالا 

 - 2 04 42 44 ك

4420 24744 0 
٪ 4840 2042 0040 047 - 

0 

ل  تحمُّ

مسؤوليَّة 

تطبيق 

األفكار 

 اإلبداعيَّة

 - 42 04 40 42 ك

4420 24722 4 
٪ 4442 4044 0244 4442 - 

 24482 4428 الُمتوسِّط العام

ا  لى ُممارسة .يتَّضح م  الجدول رقط   ( أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات تمام 

(، وهو 1522م   501.الحةوميَّة للُمبادرب بُمتوسِّ    قاددات المدارل الثَّانويَّة

(، 1522إلى  505.ُمتوسِّ  يقع في الفئة المامسة م  فئات المقيال الُمماسي  م  

ا" في أداب الدِّراسة.  وهي الفئة التي تقير إلى خيار "أوافق تمام 

ا في ُموافق حة أ ده يتضح أن هنات تجانس  ة أفراد  يِّنة وم  خدل النَّتادف الُموضَّ

الدِّراسة  لى ُمستور ُممارسة الُمبادرب،  يث تراو ) ُمتوسِّطات ُموافقته   لى 

(، 515.و 505.ُمستور ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة للُمبادرب بي   

وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئة المامسة م  فئات المقيال الُمماسي، والتي تقير إلى 

ا( في أداب الدِّراسة؛ مما يوضح التجانس في ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة   أوافق تمام 

 لى ُمستور ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة للُمبادرب؛  يث يتضح م  

ا  لى ُممارسة قاددات المدارل الثَّانويَّة  النَّتادف أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات تمام 

(، والتي تط ترتيبها .، 0، 0، 5وميَّة لستة م  الُمبادرب تتمثَّل في العبارات رقط  الحة

ا كالتالي   تناتليا ا  سب ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(، وهي  "االستفادب م  مواقف العمل اليومية للتعلط 5ياءت العبارب رقط   .5

ا الذاتي المستمر" بالمرتبة األولى م   يث مُ  وافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(. وهذا يعني أن القاددب تحرص  لى اكتساب المعلومات 1م   515.بُمتوسِّ   

أ  ا تُويِّ والمهارات بقةل يومي م  خدل ظروف ومواقف العمل الممتلفة، وأيض 

 الُمعلِّمات واعداريات إلى مصادر التَّعلُّط الذاتي  سب تمصصاته .

(، وهي  "تةريط األ مال الراددب" بالمرتبة الثَّانية م  0بارب رقط  ياءت الع .0

ا بُمتوسِّ    (، وهذا يؤكد 1م   512. يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

 رص القاددب  لى تثمي  الجهود المميزب المبذولة م  يانب يميع المنسوبات 

 بالمدرسة و دا تهميش دور الجهد المبذول.
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(، وهي  "اع دن    الُمبادرات المتميزب وطر ها 0ياءت العبارب رقط   .0

ا بُمتوسِّ   للتطبيق" بالمرتبة الثَّالثة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(، ويفسر ذلك لمتابعة القاددب المستمرب ألفضل أساليب واستراتيجيات 1م   500. 

 بتطبيقها في العمل لدستفادب م  نتادجها المتميزب.التَّطوير في العمل، والبدء 

(، وهي  "اعشراف شمصيا ا  لى تنفيذ الُمبادرات .ياءت العبارب رقط   ..

ابعة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها  المطرو ة ومتابعتها" بالمرتبة الرَّ

ا بُمتوسِّ    إتماا تلك الُمبادرات (، وهذا يؤكد  رص القاددب  لى 1م   500.تمام 

بالقةل واآلليات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول  لى نتادف وُممريات  مل 

 متميزب  لى الُمستور اعداري أو التَّعليمي.

يات التي تُواجه تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء  ؤال الثانى: "ما التَّحدِّ السُّ

ثَّانويَّة الحكوميَّة من وجهة نظر ُمشرفات القيادة اإلبداعيَّة لدى قائدات المدارس ال

 القيادة المدرسيَّة ووكيالت المدارس في مدينة الرياض"؟

يات التي تُواجه  عن( إجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة 4الجدول )  عبارات محور التَّحدِّ

حسب تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادة اإلبداعيَّة ُمرتَّبةا تناُزلي اا 

 ُمتوسِّطات اإلجابة

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 محايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

0 

ضعف 

مهارات 

القيادة مثل 

القُدرة على 

التَّحليل 

والُمبادرة 

 واإلبداع

 2 00 07 20 22 ك

2407 04078 4 
٪ 0447 2044 0442 0448 047 

0 

ضعف 

التدريب 

على 

مهارات 

توليد 

األفكار 

 اإلبداعيَّة

 0 07 00 24 08 ك

2444 04078 4 
٪ 0440 2440 0844 0442 444 

2 

ضعف 

الثقة 

بالنفس 

والخوف 

من 

المستقبل 

 لدى القائدة

 8 00 02 04 20 ك

2440 04208 00 
٪ 0848 0044 0842 0244 740 

4 

ضعف 

مهارة 

تحمل 

 المسؤوليَّة

 8 00 04 20 22 ك

2444 04220 04 
٪ 0742 0848 0244 0244 740 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 محايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

4 

التردد في 

اتخاذ 

القرارات 

وحل 

 الُمشكالت

 0 07 4 28 20 ك

2444 04077 00 
٪ 0744 2440 840 0442 444 

0 

ضعف 

مهارة 

تشكيل 

فريق العمل 

 الواحد

 02 00 04 27 04 ك

2444 04220 02 
٪ 0040 2242 0040 0844 442 

7 

ضعف 

مهارة 

التحفيز 

 لدى القائدة

 8 04 04 20 08 ك

2447 04078 04 
٪ 0440 2044 0244 0040 740 

8 

ضعف ثقة 

القائدة 

بقدرات 

منسوبات 

 المدرسة

 02 22 04 22 00 ك

2404 04220 04 
٪ 0244 0742 0244 0742 442 

4 

االتكالية 

واالعتماد 

على 

نجاحات 

 اآلخرين

 00 04 00 00 22 ك

2440 04278 07 
٪ 0447 0244 0444 0044 444 

02 

ليس لديها 

رؤية 

واضحة 

وخطط 

 إبداعيَّة 

 02 02 04 04 24 ك

2442 04200 00 
٪ 2044 0040 0040 0247 442 

00 

اللجوء 

للحلول 

 السهلة 

 7 02 02 27 24 ك

2404 04002 0 
٪ 2240 2242 0047 0842 042 

00 

ضعف 

قيادة 

التَّغيير لدى 

 القائدة

 4 00 02 24 20 ك

2402 04074 7 
٪ 2044 2240 442 0244 444 

02 

ضعف 

مساندة 

اإلدارة 

الُعليا 

لألفكار 

اإلبداعيَّة 

للقائدة 

 المدرسيَّة

 4 07 08 00 20 ك

2447 04004 02 
٪ 2044 0244 0040 0442 240 

04 

صعوبة 

االتصال 

بين 

 0 04 02 00 20 ك

2424 04088 08 
٪ 0744 0448 0247 0040 444 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي
تر
ال

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 محايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

القيادات 

الُعليا 

والقيادات 

 التنفيذية

04 

البنية 

التحتية 

للمدارس 

غير ُمهيَّأة 

 لإلبداع

 0 08 04 07 40 ك

2482 04084 4 
٪ 4044 0442 0040 0040 444 

00 

بيروقراطية 

األنظمة 

 واللوائح

 2 00 04 20 42 ك

2480 04020 2 
٪ 2042 0848 0044 444 047 

07 

ضعف 

الرؤية 

المشتركة 

لفريق عمل 

 القائدة

 2 00 08 08 20 ك

2400 04027 8 
٪ 2044 0440 0040 0244 047 

08 

ضعف 

الوالء لدى 

قيادات 

 المدارس

 02 40 02 00 04 ك

2427 04272 02 
٪ 0040 444 0842 2044 442 

04 

نقص 

الموارد 

البشريَّة 

 المدربة

 0 00 04 20 42 ك

2440 04000 0 
٪ 2847 2044 0040 0444 048 

02 

قلَّة الموارد 

الماديَّة 

عة  الُمشجِّ

 للقائدة

 0 02 00 00 04 ك

4404 04020 0 
٪ 4747 0844 444 0047 048 

 04248 2448 الُمتوسِّط العام

يات 1يتَّضح م  الجدول       ( أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات  لى أن هنات تحدِّ

م   0511تُوايأ تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة بُمتوسِّ   

ابعة م  فئات المقيال المماسي  م  1522  05.5(، وهو ُمتوسِّ  يقع في الفئة الرَّ

(، وهي الفئة التي تقير إلى خيار "أوافق" في أداب الدِّراسة وبدرية 502.إلى 

  الية.

( يتضح أن هنات تفاوت ا في ُموافقة .0وم  خدل النَّتادف الموضحة في الجدول  

يات التي تُوايأ تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في  أفراد  يِّنة الدِّراسة  لى التَّحدِّ

يات التي ضوء القيادب اعبدا يَّ  ة،  يث تراو ) ُمتوسِّطات ُموافقته   لى التَّحدِّ

 0524تُوايأ تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة بي   

ابعة م  فئات المقيال 551.و (، وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئتي  الثَّالثة والرَّ

أداب الدِّراسة؛ مما يوضح التفاوت المماسي واللتي  تقيران إلى  ُمحايدب/ أوافق( في 

يات التي تُوايأ تطوير أداء القيادات  في ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  لى التَّحدِّ
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المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة؛  يث يتضح م  النَّتادف أن أفراد  يِّنة الدِّراسة 

يات التي تُواي أ تطوير أداء القيادات ُموافقات  لى ويود سبعة  قر م  التَّحدِّ

، 51، 51، 02المدرسيَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة أبرتها تتمثَّل في العبارات رقط  

 (، والتي تط ترتيبها تناُتليا ا  سب ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها كالتالي 5، 51

عة للقا02ياءت العبارب رقط   .5 ددب" (، وهي  "قلة الموارد الماديَّة الُمقجِّ

(. 1م   551.بالمرتبة األولى م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها بُمتوسِّ   

ويُعزر ذلك إلى أن نقص الموارد الماديَّة تحدُّ م  قدرب القاددب  لى تنفيذ يميع 

 األفةار واعيراءات اعبدا يَّة بالمدرسة ألنها ربما تحتاج إلى تةلفة  الية.

(، وهي  "نقص الموارد البقريَّة المدربة" بالمرتبة 51 ياءت العبارب رقط  .0

(، وذلك ألن 1م   0510الثَّانية م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها بُمتوسِّ   

 دا ويود كوادر بقريَّة  لى ُمستور  اٍل م  التدريب، ال يحقق للقاددب تبنِّي أو 

 ت اعبدا يَّة بالمدرسة.تنفيذ مزيد م  األفةار واألساليب واعيراءا

(، وهي  "بيروقراطية األنُمة واللوادح" بالمرتبة 51ياءت العبارب رقط   .0

( ويُعزر 1م   0511الثَّالثة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها بُمتوسِّ   

ذلك ألن تلك اللوادح تمثل  جر  ثرب قويا ا يقف أماا كل محاوالت التَّتيير والتَّطوير 

 واعبداع في العمل  لى يميع مستوياتأ.

(، وهي  "البنية التحتية للمدارل غير ُمهيَّأب لإلبداع" 51ياءت العبارب رقط   ..

ابعة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها بُمتوسِّ    (، 1م   0512بالمرتبة الرَّ

رافق المجهزب واألمر يعود إلى افتقار  ديد م  المدارل للوسادل التقنية والم

 والمعامل المتطورب وسا ات األنقطة... إلخ.

(، وهي  "ضعف مهارات القيادب مثل القُدرب  لى 5ياءت العبارب رقط   .1

التَّحليل والُمبادرب واعبداع" بالمرتبة المامسة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة 

بعض القاددات في (، وذلك لنقص خبرات ومهارات 1م   0514 ليها بُمتوسِّ   

ا لضعف استقطاب وتطبيق  ديد م   التَّعاُمل مع مواقف وُمقةدت العمل، وأيض 

 التحوالت المتقدمة واألفةار اعبدا يَّة الحديثة.

يات التي    ويتَّضح م  النَّتادف أن أفراد  يِّنة الدِّراسة  ياديات  ول ثدثة م  التَّحدِّ

يَّة في ضوء القيادب اعبدا يَّة تتمثَّل في العبارات تُوايأ تطوير أداء القيادات المدرس

(، والتي تط ترتيبها تناتليا ا  سب  يادية أفراد  يِّنة الدِّراسة  ولها 51، 1، .5رقط  

 كالتالي 

(، وهي  " عوبة االتصال بي  القيادات الُعليا .5ياءت العبارب رقط   .5

 يادية أفراد  يِّنة الدِّراسة  ولها والقيادات التنفيذية" بالمرتبة األولى م   يث 

(، ويعود ذلك ربما إلى أن مستويات االتصال بي  القيادات 1م   0501بُمتوسِّ   

الُعليا والقيادات التنفيذية ضعيفة، وليس)  لى الُمستور المطلوب أ يان ا للتنسيق في 

 يميع أمور واليات العمل بالمدارل.

ثقة القاددب بقُدرات منسوبات (، وهي  "ضعف 1ياءت العبارب رقط   .0

المدرسة" بالمرتبة الثَّانية م   يث  يادية أفراد  يِّنة الدِّراسة  ولها بُمتوسِّ  

(، وذلك ربما يعود إلى أن هنات يسور ثقة قوية بي  بعض القاددات 1م   0501 
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ومنسوبات المدرسة تةون مفيدب لمصلحة العمل، والبعض اآلخر م  المدارل يفتقر 

 تلك الميزب.إلى 

(، وهي  "ضعف الوالء لدر قيادات المدارل" 51ياءت العبارب رقط   .0

(، 1م   0524بالمرتبة الثَّالثة م   يث  يادية أفراد  يِّنة الدِّراسة  ولها بُمتوسِّ   

وسبب ذلك ربما يعود إلى أن بعض القاددات مستويات الوالء واالنتماء وتبني رؤية 

ا، والبعض اآلخر غير ُمتحمِّس بالدرية ورسالة وأهداف المدرسة لد يه  قوي يدا 

 نفسها لذلك.

ؤال  "ما ُمتطلَّبات تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادة  :الثالثالسُّ

اإلبداعيَّة لدى قائدات المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة من وجهة نظر ُمشرفات القيادة 

 المدرسيَّة ووكيالت المدارس في مدينة الرياض"؟

يادة اإلبداعيَّة عبارات ُمتطلَّبات الق عن( إجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة 0الجدول ) 

لدى قائدات مدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة الرياض ُمرتَّبةا تناُزلي اا حسب 

 ُمتوسِّطات اإلجابة

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
الترتي

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

0 

تنمية 

مهارات 

صناعة 

 القرار

 - - 8 42 02 ك

4442 24020 4 
٪ 4048 2042 740 - - 

0 

التدريب 

على مهارة 

بناء الفكر 

 االستراتيجي

 - - 4 28 04 ك

4442 24044 4 
٪ 4747 2440 840 - - 

2 

التدريب 

على 

استغالل 

 اإلمكانيات

 - - 7 44 44 ك

4447 24004 02 
٪ 4240 4244 042 - - 

4 

تنمية مهارة 

ُصنع الخطط 

 المبتكرة

 - - 00 24 02 ك

4442 24082 04 
٪ 4440 2440 0248 - - 

4 

تنمية مهارة 

االستفادة 

من التجارب 

المناسبة في 

 مجال العمل

 - - 02 27 02 ك

4440 24048 00 
٪ 4048 2242 442 - - 

0 

تنمية مهارة 

توليد األفكار 

 األصيلة

 - - 00 40 48 ك

4440 24082 00 
٪ 4042 2044 0248 - - 

7 

تنمية مهارة 

تصميم 

الُمبادرات 

 المتميزة 

 - 0 00 28 00 ك

4442 24724 07 
٪ 4442 2440 444 244 - 

8 
التدريب 

على 

 - 0 04 24 40 ك
4424 24740 08 

٪ 4244 2440 0244 .4 - 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
الترتي

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

المهارات 

 اإلحصائيَّة

4 

تنمية مهارة 

تحفيز 

المنسوبات 

إليجاد بيئة 

إبداعيَّة في 

 المدرسة

 - 0 4 24 00 ك

4440 24084 00 
٪ 4444 2440 840 244 - 

02 

توفير 

الموارد 

الالزمة 

ألداء العمل 

بطريقة 

 إبداعيَّة

 - 0 02 27 02 ك

4440 24048 00 
٪ 4048 2242 442 244 - 

00 

بيئة إيجاد 

محفزة 

للعمل 

 اإلبداعي

 - - 4 20 00 ك

4440 24044 2 
٪ 4444 2044 840 - - 

00 

إيجاد حوافز 

للقائدة 

تساعد على 

العمل 

 اإلبداعي

 - 4 4 07 70 ك

4444 24740 0 
٪ 0442 0442 840 240 - 

02 

نشر ثقافة 

العمل 

اإلبداعي 

بين القيادات 

 المدرسيَّة

 - 08 4 24 08 ك

4442 24044 0 
٪ 0042 2240 840 0042 - 

04 

توفير الدعم 

المالي 

الالزم 

لتطبيق 

األفكار 

واألنشطة 

 اإلبداعيَّة

 0 0 0 04 74 ك

4448 24842 4 
٪ 0047 0040 444 444 .4 

04 

التَّشجيع 

على العمل 

بروح 

الفريق الذي 

يدعم األفكار 

 الُمبدعة

 - 0 4 07 72 ك

4444 24702 0 
٪ 0448 0442 840 048 - 

00 

منح 

الصالحيات 

للقيادات 

للتشجيع 

على توليد 

األفكار 

 - 4 4 20 07 ك

4444 24744 04 
٪ 0244 0744 840 240 - 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة االستجابة التكرار

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
الترتي

 

 النسبة
أوافق 

ا  تماما
 ُمحايدة أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

 اإلبداعيَّة

07 

دعم نمط 

قيادة محفزة 

 على اإلبداع

 - 0 02 20 07 ك

4448 24727 7 
٪ 0244 0848 442 048 - 

08 

ُمساندة 

اإلدارة 

الُعليا 

للقيادات 

المدرسيَّة 

لخططهم 

 اإلبداعيَّة

 - 4 4 24 07 ك

4448 24772 8 
٪ 0244 2044 240 444 - 

 4822. 4447 الُمتوسِّط العام

ا  لى ُمتطلَّبات القيادب 1يتَّضح م  الجدول   ( أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات تمام 

م   5.4.الثَّانويَّة الحةوميَّة بمدينة الريا  بُمتوسِّ   اعبدا يَّة لدر قاددات مدارل 

 505.(، وهو ُمتوسِّ  يقع في الفئة الثَّانية م  فئات المقيال المماسي  م  1522

ا" في أداب الدِّراسة، وهو.1522إلى   (، وهي الفئة التي تقير إلى خيار "أوافق تمام 

ا في ُموافقة أفراد  يِّنة وم  خدل النَّتادف الموضحة أ ده يتَّضح أن ه نات تجانس 

 إذالدِّراسة  لى ُمتطلَّبات القيادب اعبدا يَّة لدر قاددات مدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة، 

تراو ) ُمتوسِّطات ُموافقته   لى ُمتطلَّبات القيادب اعبدا يَّة لدر قاددات مدارل 

(، وهي ُمتوسِّطات تقع في .51.و 501.الثَّانويَّة الحةوميَّة بمدينة الريا  ما بي   

ا( في أداب  الفئة المامسة م  فئات المقيال المماسي، والتي تقير إلى  أوافق تمام 

الدِّراسة؛ مما يوضح التجانس في ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  لى ُمتطلَّبات القيادب 

  النَّتادف أن أفراد  يِّنة يتضح م إذاعبدا يَّة لدر قاددات مدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة؛ 

ا  لى ثمانية  قر م  ُمتطلَّبات القيادب اعبدا يَّة لدر قاددات  الدِّراسة ُموافقات تمام 

، 51مدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة بمدينة الريا  أبرتها تتمثَّل في العبارات رقط  

يِّنة الدِّراسة  ليها (، والتي تط ترتيبها تناُتليا ا  سب ُموافقة أفراد  0، 5، 55، 50

ا كالتالي   تمام 

(، وهي  "التَّقجيع  لى العمل بروح الفريق الذي 51ياءت العبارب رقط   .5

يد ط األفةار الُمبد ة" بالمرتبة األولى م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها 

ا بُمتوسِّ    تميز (، وذلك ألن العمل وفق ا لفرق  مل منسجمة وت1م   .51.تمام 

بالقمولية والتةاملية في يميع التمصصات والمهارات يضم  ُممريات  مل ييدب 

 أفضل م  العمل الفردي.

(، وهي  "نقر ثقافة العمل اعبدا ي بي  القيادات 50ياءت العبارب رقط   .0

ا بُمتوسِّ   المدرسيَّة" بالمرتبة الثَّانية م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(، وهذا اعيراء م  يانب القاددات يويأ أفةار الجميع نحو البحث 1م   510. 
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   أفةار إبدا يَّة و دا التقيد باألفةار وإيراءات العمل التقليدية، والمروج    

 إطار البيروقراطية والجمود في العمل.

(، وهي  "إيجاد بيئة ُمحفِّزب  لى العمل اعبدا ي" 55ياءت العبارب رقط   .0

ا بُمتوسِّ   بال م   515.مرتبة الثَّالثة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

(. وتتوافر تلك البيئة م  خدل بنية تحتية ييدب تقمل يميع األدوات واأليهزب 1

ا ا تمادات مالية مناسبة.  واألساليب الحديثة، وأيض 

القرار" بالمرتبة (، وهي  "تنمية مهارات  نا ة 5ياءت العبارب رقط   ..

ا بُمتوسِّ    ابعة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام  (، 1م   512.الرَّ

وسبب ذلك يتحقق م  خدل تدريب مةثف للقاددات والمنسوبات بالمدرسة  لى 

أ دث األساليب واعيراءات الدتمة لصنا ة القرارات اعدارية المناسبة لُروف 

 العمل.

(، وهي  "التدريب  لى مهارب بناء الفةر االستراتيجي" 0بارب رقط  ياءت الع .1

ا بُمتوسِّ     512.بالمرتبة المامسة م   يث ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  ليها تمام 

 (.1م  

ل) إلى 2017وتتَّفق نتيجة المحور السَّابق مع نتيجة دراسة  النصار،  ا( التي تو َّ

ية تعزيز نقاط القوب والقضاء  لى نقاط الضعف، وتعميط البرامف النايحة  أهمِّ

وتقجيع الحلول اعبدا يَّة، وإقامة البرامف التدريبية التي تُعنى بأساليب توليد 

اعبداع، والحوار وإدارب االيتما ات وإدارب الوق) والتَّعاُمل مع الضتوط ومنح 

رل  د يات أكبر في التَّعاُمل مع الُمقةدت، وخا ة الُمقةدت ُمديري المدا

ل) إلى أن الُمنَُّمات والُمؤسَّسات التَّعليميَّة تحتاج إلى إدرات أن  الفنية، والتي تو َّ

رؤساء األقساا يمثلون موارد مهمة، ويجب أن يسا دوا في إيجاد طرق لتحقيق 

 أقصى قدر م  الُروف لتعزيز اعبداع. 

 

 ملخص النتائج

اتضح) ُموافقة أفراد  يِّنة الدِّراسة  لى أن ُمستور ُممارسة  أبعاد( القيادب  -

ا،  بلغ الُمتوسِّ  العاا  إذاعبدا يَّة لدر قاددات المدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة  اٍل يدا 

ا  لى هذه األبعاد. ك1م   .50.لألبعاد   ما (، وهو ُمتوسِّ  يدل  لى الُموافقة تمام 

(، بينما ياء بُعد األ الة 1م   5.0.ياء بُعد الُمثابرب بالمرتبة األولى بُمتوسِّ   

ابعة بُمتوسِّ  قدره    (.1م   501.بالمرتبة الرَّ

يات تُوايأ تطوير  - أن أفراد  يِّنة الدِّراسة ُموافقات بدرية  الية  لى أن هنات تحدِّ

(، وهو 1522م   0511دا يَّة بُمتوسِّ   أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادب اعب

يقير إلى خيار "أوافق" في أداب الدِّراسة. كما أن هنات تفاوت ا في ُموافقة أفراد  يِّنة 

(، 551.و 0524الدِّراسة  لى  بارات المحور،  يث تراو ) ُمتوسِّطاتها بي   

 وهي تقير إلى  ُمحايدب/ أوافق( في أداب الدِّراسة.

ا  لى ُمتطلَّبات القيادب أن أفراد  يِّ    - ا بدرية  الية يدا  نة الدِّراسة ُموافقات تمام 

م   5.4.اعبدا يَّة لدر قاددات مدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة بمدينة الريا  بُمتوسِّ   

ا" في أداب الدِّراسة. كما أن هنات تجانس ا 1522 (، وهو يقير إلى خيار "أوافق تمام 
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نة الدِّراسة  لى  بارات المحور،  يث تراو ) ُمتوسِّطات في ُموافقة أفراد  يِّ 

ُموافقته   لى ُمتطلَّبات القيادب اعبدا يَّة لدر قاددات مدارل الثَّانويَّة الحةوميَّة 

ا( في أداب .51.و 501.بمدينة الريا  بي    (، وهي تقير إلى  أوافق تمام 

 الدِّراسة.

 

 التوصيات

بالمعلومات الةافية    المقةلة، وتحديد يوانب المقةلة االهتماا بتزويد القاددات  -

ل مسؤوليَّة اتِّماذ القرار.  بدقَّة، مع تحمُّ

ضرورب إتقان القاددات مهارب اعنصات واالستماع للمرؤوسي ، مع  ل الُمقةدت  -

لوية، و ل الُمقةدت التي تُناسب الموقف.   سب األوَّ

ار متميزب لتحسي  العمل، مع البحث ضرورب تحفيز منسوبات المدرسة لتوليد أفة -

قة لتحسي  أساليب العمل المدرسي. ا    أفةار يديدب وُمتميِّزب، وتبنِّي أفةار خدَّ  دادم 

ا    الطرق  - ضرورب استمرار القاددات بتطوير إيراءات األ مال اعداريَّة بعيد 

 .التقليدية الروتينية، مع أداء العمليَّات اعداريَّة بأسلوب تقاُركي

ضرورب تنمية مهارات القاددات في األساليب اعبدا يَّة كالعصف الذهني  -

 واالستقصاء في  ملها.

االهتماا بتنمية مهارات القاددب في التحدُّث بثقة أثناء الُمناققات مع منسوبات  -

يات العمل، وموايهة الصعوبات بالصبر والتأنِّي  المدرسة، والتَّةيُّف مع تحدِّ

 والعمل بجد في ظروف العمل الصعبة.والُمثابرب، 

اتي المستمر. -  ضرورب االستفادب م  مواقف العمل اليومية للتَّعلُّط الذَّ

ضرورب اهتماا القاددات باع دن    الُمبادرات المتميزب، مع تةريط األ مال  -

الراددب، مع اعشراف شمصيا ا  لى تنفيذ الُمبادرات المطرو ة وُمتابعتها، وتقويط 

.الُمبا  درات بعد تطبيقها لدستفادب منها ُمستقبد 

 ضرورب االهتماا بتجهيز البنية التحتية للمدارل لتةون ُمهيَّأب لإلبداع. -

عة  - ضرورب االهتماا بتدريب الموارد البقريَّة، وتوفير الموارد الماديَّة الُمقجِّ

 للقاددب  لى التَّحليل والُمبادرب واعبداع.

ح الفريق الوا د الذي يد ط األفةار الُمبد ة، مع ضرورب االهتماا العمل برو -

 مساندب اعدارب الُعليا للقيادات المدرسيَّة لمططهط اعبدا يَّة.

ضرورب التَّعلُّط الذاتي والتَّطوير المهني للقيادات المدرسيَّة التي تد ط تنمية  -

 مهارات القيادب اعبدا يَّة.

  .خضا ه  لدختبارات قبل تولِّي المنصبإنقاء معهد لتأهيل القيادات المدرسيَّة وإ -

ضرورب االستفادب م  تجارب وخبرات الدولة المتقدمة في تطوير أداء القيادات  -

 .المدرسيَّة المبنية  لى القيادب اعبدا يَّة

 

 المراجع 

 أوالا: المراجع العربية 

. قادب المستقبل القيادب المتميزب الجديدب(. 0221أبو النصر، مد )   .5
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 المجمو ة العربيَّة للنقر.

 دقة المدرسة مع ُمجتمعها المحلي وسبل تنميتها (. 0222أبو  ابد، محمود   .0
 . األردن  وكالة التوث.وتطويرها

(. القيادب اعبدا يَّة وأثرها  لى األداء االستراتيجي 0251آدمو، أ مد محمد   .0

 .والتةنولوييا، يامعة السودان للعلوا رسالة مايستيرللمنُمات. 

(. درية ُممارسة القيادب 0251آل  سي ، سارب  بد هللا  بد العزيز   ..

رسالة اعبدا يَّة لدر قاددات مدارل المر لة االبتدادية بمحافُة  وطة بني تميط  
 (. الريا ، يامعة اعماا محمد ب  سعود.مايستير

ادية درية ُممارسة المرأب القي(. 0221البقابقة  بير طايل فر ان   .1
 .(.  مان  دار الحامد للنقر والتوتيع5 ط. للمهارات اعبدا يَّة

قات 0224البدع، فوتية بن) محمد   .1 (. استراتيجية ُمقتر ة للتتلب  لى ُمعوِّ

مجلة تحقيق الجودب في التَّعليط العاا السعودي في ضوء مبادئ الجودب القاملة. 
عوديَّة للعلوا التَّربويَّة والن  .فسيةالجمعية السُّ

(. واقع التَّطوير اعداري في األيهزب 0224الثبيتي،  صاا ب  سعيد   .4

عوديَّة م  ويهة نُر القيادات اعداريَّة.  ، الريا ، رسالة مايستيرالحةوميَّة السُّ

 يامعة الملك سعود كلية إدارب األ مال.

التَّنمية المهنية للقيادات (. 0251الحربي،  ماد دغيط محس  السليمي   .1
 . القصيط  مةتبة الملك فهد الوطنية.التَّربويَّة الرؤية وآليات التَّطوير

(. التَّنمية المهنية للقيادات التَّربويَّة عدارب 0224الحربي، قاسط  ادل   .1

مجلة دراسات في التَّعليط المستقبل بدول المليف العربي في ضوء القيادب التحويلية. 
 (.51،  الجامعي

(. تطوير أداء القيادات المدرسيَّة 0251مسفر  المريزي، محمد  لي  .52

عوديَّة في ضوء خبرب سنتافورب تصور ُمقترح   رسالة بالمملةة العربيَّة السُّ
 (. أبها، يامعة الملك خالد.دكتوراه

(. تطوير أداء  مداء الةليات التقنية في 0251الرشيدي، مفرح ب  غاطي   .55

عوديَّة في ضوء ال (. الريا ، رسالة دكتوراهقيادب اعبدا يَّة  المملةة العربيَّة السُّ

 يامعة الملك سعود.

(. القيادب اعبدا يَّة أسس ونُريات. الةوي)  دار .025السويد،  بد هللا   .50

 المسيلة للنقر والتوتيع.

(. دور برنامف التَّطوير المدرسي في تنمية 0221شبدق، وادل  بحي   .50

، رسالة مايستيرثَّانويَّة بمحافُات غزب. مهارات التَّمطي  لدر ُمديري المدارل ال

 غزب، الجامعة اعسدمية كلية التربية.

(. درية ُممارسة ُمديري التَّربية 0250 الحة، يواد  بد النور أ مد   ..5

والتَّعليط للسلوت القيادي التفا لي و دقتها بتطوير األداء اعداري لُمديري المدارل 

 سدمية، كلية التربية. رسالة مايستير(. غزب، الجامعة اع

. اعسةندرية  دار الفةر القيادب اعداريَّة واعبدا يَّة(. 0221الصيرفي، محمد   .51

 الجامعي.



  0202لسنة  كانون االول والثمانون . الرابع....... العدد .................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-510- 

 

دور اعبداع في تحقيق (. 0251 بد الوهاب، بزوبعة؛ وبواشري؛ أمينة   .51
مات َُّ  (.0 .، الجزادر. مجلة البقادر االقتصاديَّة، ريادب الُمن

تطوير األداء في الُمؤسَّسات التَّعليميَّة (. 0250ادي  العتيبي، نواف محمد الب .54
  .. الةوي)  دار المسيلة للنقربي  التأ يل المنهجي والتطبيقي

(. تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في 0254 سيري، تتريد محمد قاسط   .51

رسالة التَّعليط العاا في ضوء األنموذج األوروبي للتميز  استراتيجية ُمقتر ة  
 (. الريا ، يامعة الملك سعود.وراهدكت

(. تطوير أداء القيادات المدرسيَّة في 0254 سيري، تتريد محمد قاسط   .51

رسالة التَّعليط العاا في ضوء األنموذج األوروبي للتميز  استراتيجية ُمقتر ة  
 (. الريا ، يامعة الملك سعود.دكتوراه

مارسة القيادب اعبدا يَّة (. واقع مُ 0251العوي ،  بد اللطيف ب   بد الر م    .02

لدر قيادات اعدارب العامة للتعليط بمنطقة القصيط م  ويهة نُر الُمقرفي  

 (.02  مجلة البحث العلمي في التَّربيةالتربويي . 

مدخل (. .025 يد،  اشور إبراهيط الدسوقي؛ والحوت، محمد  بري   .05
 ة األنجلو المصرية.. القاهرب  مةتبلتطوير أداء الُمؤسَّسات التَّعليميَّة

(. القيادب اعبدا يَّة ودورها في تطوير 0254غريبي،  مزب محمد الصتير   .00

 (. الريا ، يامعة نايف العربيَّة للعلوا األمنية.رسالة مايستيرالُمؤسَّسات األمنية  

.،  مان  دار  فاء للنقر القيادب وإدارب االبتةار(. 0251نجط، نجط  بود   .00

 والتوتيع.
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