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                                              الملخص:

للقيادة االبتدائيَّة  على واقع ُممارسة قائدات المدارس التعرف ت هذه الدراسة إلىهدف

عوديَّة  من وجهة نظر ُمعلِّمات  0202بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

 المرحلة االبتدائيَّة. 

إعداد إذ جرى المنهج الوصفي المسحي في هذه الدِّراسة،  الباحثتانواستخدمت 

مملكة استبانة لقياس واقع ُممارسة قائدات المدارس للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية ال

عوديَّة  ائيَّة، وتألَّفت من من وجهة نظر ُمعلِّمات المرحلة االبتد 0202العربيَّة السُّ

ن ُمجتمع الدِّراسة الحالية من جميع ُمعلِّمات المرحلة االبتدائيَّة في ( عبارة 46) وتكوَّ

أسلوب العيِّنة  الباحثتانالمدارس الحكوميَّة في شمال مدينة الرياض، حيث استخدمت 

 ( فرًدا.701عشوائيَّة، وقد بلغ إجمالي عيِّنة الدِّراسة )ال

لت الدِّراسة إلى أن استجابة ُمعلِّمات المرحلة االبتدائيَّة حول واقع ُممارسة     وتوصَّ

عوديَّة  قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

(، .090%(، وبُمتوسِّط حسابي )1.94سبة بلغت )، جاءت بدرجة ُموافق بن0202

واتَّضح من النَّتائج أن أبرز أبعاد ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في 

عوديَّة  جاء بُعد المسؤوليَّة بُمتوسِّط حسابي  0202ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

%(، في حين جاء بُعد 46مارسة بلغت )( بدرجة تُشير إلى ُموافق، وبنسبة مُ 09.0)
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الشَّفافية في المرتبة الثَّانية من بين أبعاد ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة 

( بدرجة تُشير إلى ُموافق، وبنسبة ُممارسة بلغت .096بالقِيَم بُمتوسِّط حسابي )

االبتدائيَّة من بين أبعاد  %(، ومن ثَمَّ بُعد العدالة من وجهة نظر قائدات المدارس40)

ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في المرتبة األخيرة بُمتوسِّط حسابي 

%(، وأن 1090( بدرجة تُشير إلى ُموافق إلى حدٍّ ما، وبنسبة ُممارسة بلغت )0971)

ت التَّطويريَّة استجابة أفراد الدِّراسة جاءت بدرجة تُشير إلى ُموافق على الُمقترحا

للقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة االبتدائية لتعزيز ُممارسة قائدات المدارس 

عوديَّة   .%(4490(، وبنسبة ُموافقة بلغت )..09، وبُمتوسِّط حسابي )0202السُّ

التَّوصيات والُمقترحات: أوصت الدِّراسة بضرورة زيادة وعي قائدات المدارس 

ية ُممارسة ية  بأهمِّ ح أهمِّ القيادة بالقِيَم من خالل عقد ندوات وُمحاضرات تُوضِّ

يتها في تطوير العمل التَّربوي داخل المدرسة، والعمل على تزويد  ُممارستها وأهمِّ

قائدات المدارس بمدينة الرياض باألساليب اإلبداعيَّة التي يمكن من خاللها تحسين 

قات التي تحدُّ ُمستوى أداء العاملين بالمدرسة، وإجراء مز يٍد من الدِّراسات عن الُمعوِّ

بُل والُمقترحات واآلليَّات التي من  من ُممارسة القيادة بالقِيَم في العمليَّة التَّعليميَّة والسُّ

ز ُممارسة القيادة بالقِيَم لدى قائدات المدارس االبتدائيَّة.  شأنها أن تُعزِّ
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Abstract: 

Objectives: The study aimed to get acquainted with the reality of 

school leaders practicing leadership with values in light of the 

Kingdom of Saudi Arabia 2030 vision from the viewpoint of 

primary school teachers. 

Methodology: The researcher used the descriptive survey 

method in this study, where a questionnaire was prepared to 

measure the reality of school leaders practicing leadership with 

values in light of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 vision from 

the point of view of primary school teachers, consisting of (64) 

words. 
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Population and sample: The current study population consisted 

of all primary school teachers in government schools in the 

north of the city of Riyadh, where the researcher used a random 

sample method, and the total study sample reached (127) 

individuals. 

Results: The study concluded that the response of primary 

school teachers about the reality of primary school leaders 

practicing leadership with values in light of the Kingdom of 

Saudi Arabia 2030 vision, came with an acceptable degree of 

(79.6%) and an average of (2.39), and it was clear from the 

results that the most prominent dimensions of practice Leaders 

of primary schools for leadership with values In light of the 

Kingdom of Saudi Arabia vision 2030, the responsibility 

dimension came with an average score of (2.52) with a score 

that indicates OK and with a percentage of practice of (84%), 

while the transparency dimension came in second place among 

the dimensions of the leadership of primary schools leaders for 

leadership with values with an average My account (2.49) A 

score that indicates OK and with a practice rate of (83%), and 

then the justice dimension from the viewpoint of leaders of 

primary schools from among the dimensions of the leadership of 

primary school leaders to drive with the values in the last rank 

with an arithmetic average (2.17) with a degree that indicates 

somewhat agree and with a practice rate of ( 72.3%), that the 

response of the study members came in a degree that indicates 

approval of the development proposals to enhance the practice 

of school leaders with values in light of the Kingdom of Saudi 

Arabia 2030 vision, with an average score of (2.59) and with a 

approval rate of (86.3%). 

Suggestions and Recommendations: The study recommended 

the necessity of increasing the awareness of school leaders of 

the importance of exercising leadership with values through 

holding seminars and lectures that explain the importance of its 

practice and its importance in developing educational work 

inside the school, working to provide school leaders in Riyadh 

with creative methods through which to improve the level of 

performance of school personnel, conduct More studies on the 
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obstacles that limit the practice of leadership by values in the 

educational process, ways, proposals and mechanisms that will 

enhance the practice of leadership by values among leaders of 

primary schools. 

 

 

 لمقدمة:ا

يَُعدُّ موضوع القيادة من أهمِّ الموضوعات في علم اإلدارة؛ فالقيادة اإلداريَّة      

د نجاح أيِّ ُمؤسَّسة، وقد ذهب كثير من علماء اإلدارة إلى  أصبحت المعيار الذي يُحدِّ

القول إن القيادة هي جوهر العمليَّة اإلداريَّة وقلبها النَّابض، وهي مفتاح اإلدارة، وإن 

يتها ود ورها نابعان من كونها تقوم بدور أساسي يُؤثِّر في عناصر العمليَّة اإلداريَّة أهمِّ

كة لتحقيق أهدافها )الكردي،  فتجعل اإلدارة أكثر ديناميكيَّة وفاعليَّة، وتعمل كأداة ُمحرِّ

 (. 0م، ص  0276

فالقيادة النَّاجحة هي التي تُساعد الجماعات واألفراد على إدراك احتياجاتهم،      

والعمل على مواجهتها، والعاملون في الُمؤسَّسة كأفراد يحتاجون إلى التَّقدير والتَّقبُّل، 

فالقائد الُكفء هو الذي يشعر باآلخرين من خالل ُممارسته السلوك القيادي المناسب، 

فيستجيبون لتوجيهاته، ويُنفِّذون تعليماته ال عن خوف، وإنما عن احترام )عياصرة، 

 (.60م، ص 0274

ولكون القيادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتَّعاُمالت اإلنسانيَّة، واألخالقيَّة بين القائد         

ومرؤوسيه، ظهر بعض المفاهيم التي نشأت كنتيجة لوجود بعض الُممارسات غير 

األخالقيَّة، ويُطلق عليها نظريَّات القيادة ذات البُعد القيمي، ومنها القيادة بالثِّقة، 

 دة باألخالق.والقيا

األداء في الُمؤسَّسات بقِيَم واتِّجاهات الُمديرين في ُمستوى اإلدارة  يتأثر طإذ     

الُعليا، فالقِيَم تدفع الُمدير إلى االلتزام بسلوكيَّات وعوائد ُمعيَّنة على غيرها، كما تُؤثِّر 

في أسلوب بحثه عن البيانات وتفسيرها، وكذلك تُؤثِّر بشكٍل كبيٍر على طريقة تعامله 

مات وتحليلها وفهمها، وهي بذلك "القِيَم" تُسهم بشكٍل كبيٍر في ثقافة وإدراكه للمعلو

 (.06م، ص 0272الُمنظَّمة )مصطفى، 

قنا في ُرؤية المملكة       يظهر جلي ًا أن ُمفردة التَّعليم ورد ذكرها في  0202وإذا تعمَّ

ؤية ما يُقارب  ة شملت منظومة التَّعليم وعناصرها؛ الُمعلِّم، 04الرُّ والُمتعلِّم،  مرَّ

ؤية صراحةً منهج الوسطيَّة  والبيئة التَّعليميَّة، والقيادة التَّعليميَّة. وقد أكَّدت الرُّ

ية في  والتَّسامح وترسيخ القِيَم اإليجابيَّة واالنضباط في النِّظام التَّعليمي، والجدِّ

تحسين وتطوير الُممارسة التَّعليميَّة واالستفادة القُصوى من اإلمكانات البشريَّة، و

ه اإلداري غير المركزي  البيئة اإلداريَّة في الوزارة وإدارات التَّعليم، واعتماد التوجُّ

الحيَّات لإلدارات والمدارس بما يخدم المنظومة التَّعليميَّة وتطوير  وإعطاء الصَّ

ية العمل واالنضباط في النِّظام التَّعليمي، ويُع ز األنظمة واإلجراءات بما يكفُل جدِّ زِّ

العدالة، ويُكافئ بناًء على األداء الُمتميِّز ورفع كفاءة األداء، وتفعيل التِّقنيات الحديثة 

 (..760الُمساندة في منظومة العمل التَّعليمي )الزهراني، 
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 : البحثُمشكلة 

ية ونفوًذا وُسلطة في المدرسة، فهي تُؤثِّر في أداء       تَُعدُّ قائدة المدرسة األكثر أهمِّ

مرؤوسيها، وعليه يجب أن تكون ذا أفق واسع ولديها حصيلة علميَّة، وتمتلك 

نها من تنفيذ مسؤوليَّاتها في العمليَّة التَّعليميَّة، للوصول إلى  المهارات والقِيَم التي تُمكِّ

 (.00ص  م،0270لمرجوة )مصطفى، األهداف ا

ئيسيَّة في      ية الدور القيادي لقائدات المدارس الذي يَُعدُّ أحد األركان الرَّ ونظًرا ألهمِّ

ة تجعلهم  العمليَّة التَّربويَّة والقيادة المدرسيَّة؛ إذ عليهن أن يتحلَّين بصفات خاصَّ

تَّربويَّة كأن يُؤمنوا بعملهم، ولديهم يتماشون مع جميع األدوار التي تتطلَّبها العمليَّة ال

ل مسؤولياته، وأن يكونوا قُدوةً حسنةً في ُسلوكه العام،    االستعداد لُممارسته وتحمُّ

دق، والحكمة، واألمانة،  بر، والتَّواضع، والصِّ وأن يتَّصفن بالعدل، والذَّكاء، والصَّ

ادات والتَّقاليد االجتماعيَّة وُحسن التَّعاُمل مع اآلخرين، وأن تكون لديهن دراية بالع

لوك البشري والقِيَم االجتماعيَّة، وأن يتحلَّين بالقِيَم  التي يهدف إليها الُمجتمع،  والسُّ

ه ُسلوك  ويسعى إليها ُمتَّخذو القرارات في الدولة؛ ألنَّ القِيَم هي البوصلة التي تُوجِّ

سواء أكانت فردية، أم قائدات المدارس والعاملين معهن، ومنهن تصدر القرارات، 

ة في تحديد ُسلوكهن،  جماعية. وعليه، فإن قِيَم قائدات المدارس تَُعدُّ من العوامل المهمَّ

ين ُسلوًكا أو يخترن مساًرا، إنما يفعلن ذلك من خالل مرجعية معينة  ألنهن عندما يُؤدِّ

 في أذهانهم، وهذه المرجعية تحددها القِيَم.

وسعيها لتطوير المؤسسات  0202وفي ضوء ما تسعى إليه ُرؤية المملكة      

حثِّها  فضال عنالتَّعليميَّة واستحداث أنماط قيادية لُمواكبة تغيُّرات العصر الحديث، 

ية موضوع القِيَم اإلداريَّة لدى قائدات  على ترسيخ القِيَم واألخالق للفرد. ونظًرا ألهمِّ

رات التي وضعتها المملكة، وذلك من خالل المدارس في ضوء الُمتغيِّ  رات والتَّطوُّ

، والتي تهدف إلى إحداث تغيُّر كبير 0202القِيَم الجديدة التي جاءت وأكَّدتها ُرؤية 

في مبادئ وقِيَم الُعنصر البشري في المملكة، وذلك لتعزيز ُممارسة القيادي بالقِيَم في 

 ري التَّربوي بشكل خاص.جميع القطاعات بوجه عام، وفي القطاع اإلدا

( إلى ضرورة زيادة االهتمام بالنزاهة 0274أشارت دراسة )الغامدي، إذ       

كإحدى أهمِّ القِيَم التي جاءت بُمستوى ُمتدنٍّ في إحصاءات دراستها، وأكَّدت دراسة 

ية تعزيز اإلدارة بالقِيَم كمفهوم إداري حديث كما أكَّدت دراسة 0274)ضحيك،  ( أهمِّ

ية التوافق بين القِيَم الشخصيَّة والقِيَم التَّنظيميَّة، وأكَّدت 0276ب والسعود، )ذي ( أهمِّ

ية تفعيل القِيَم إلدارة العالقات اإلنسانية وإدارة 0277أيًضا دراسة )األبيدي،  ( أهمِّ

ية ُممارسة  وء في هذه الدِّراسة على أهمِّ ية بمكان تسليط الضَّ المدرسة؛ لذا من األهمِّ

يادة بالقِيَم للقائدات في مدارس المرحلة االبتدائيَّة، وما تعكسه من نتائج إيجابية الق

على طالباتهن في هذه المرحلة، والتي تَُعدُّ من  من ثمعلى أداء الُمعلِّمات الذي ينعكس 

أهمِّ المراحل العمريَّة؛ فهي مرحلة تأسيس للشخصيَّة؛ مما يُؤدِّي إلى إنشاء جيل 

 مبادئه. متمسك بقيمه و

 وفي ضوء ذلك تتلخَّص مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:
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ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة 

عوديَّة   ؟0212العربيَّة السُّ

ئيسي األسئلة الفرعيَّة التَّالية:  ؤال الرَّ ع من السُّ  ويتفرَّ

قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم العدالة من وجهة نظر ما واقع ُممارسة  -

 الُمعلِّمات؟ 

ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم الشَّفافية من وجهة نظر  -

 الُمعلِّمات؟

ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم المسؤوليَّة من وجهة نظر  -

 الُمعلِّمات؟

ت التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة قائدات المدارس للقِيَم في ضوء ما الُمقترحا -

عوديَّة   من وجهة نظر الُمعلِّمات؟  0202ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

 

ية   : البحثأهمِّ

ية الموضوع الذي تتناوله، وهو موضوع  - يتها من أهمِّ تكتسب الدِّراسة أهمِّ

القيادة بالقِيَم، حيث تُعتبر هذه الدِّراسة من الدِّراسات القليلة في هذا المجال التي 

يتها.   تناولت هذا الموضوع؛ مما يزيد من أهمِّ

وء على واقع ُممارسة قا - ئدات المدارس للقيادة تَُعدُّ الدِّراسة محاولة لتسليط الضَّ

 .0202بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة 

 تُوفِّر للقياديين في التَّعليم المعرفة الالزمة حول مؤشرات نجاح القيادة بالقِيَم. -

ية القيادة بالقِيَم لتحقيق  - يُؤمل أن تُفيد هذه الدِّراسة في تعريف القياديين بأهمِّ

 األهداف المنشودة. 

ية هذ - ه الدِّراسة فيما ستُسفر عنه من نتائج تكون ذات فائدة تتمثَّل أهمِّ

 للمؤسسات التَّعليميَّة في القيادة بالقِيَم.

ية دور قائد المدرسة والطريقة الصحيحة في التعامل والُمرتكزة على  - أهمِّ

 القِيَم. 

ف على مدى امتالكهن القِيَم التي تُسهم في  - تُفيد الدِّراسة قائدات المدارس للتَّعرُّ

 بناء البيئة التَّعليميَّة. 

 ُمواكبة هذه الدِّراسة لالتِّجاهات الحديثة في القيادة التَّربويَّة.  -

تُفيد المسؤولين في معاهد التَّدريب إلعداد برامج تدريبية لقائدات المدارس  -

 بمنظومة القِيَم، مما يُسهم في رفع أداء القائدات وكفاءة العمل. تختصُّ 

عوديَّة  - جاءت هذه الدِّراسة تأصياًل لما ورد في ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

 من ترسيخ القِيَم والمبادئ وُمكافحة الفساد.  0202

 

 : البحث أهداف

ادة بالقِيَم في ضوء الكشف عن واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقي -

عوديَّة   . 0202ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ
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ف على واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم العدالة من وجهة  - التَّعرُّ

 نظر الُمعلِّمات. 

ف على واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم الشَّفافية من وجهة  - التَّعرُّ

 ات. نظر الُمعلِّم

ف على واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم المسؤوليَّة من  - التَّعرُّ

 وجهة نظر الُمعلِّمات. 

ف على الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة قائدات المدارس للقِيَم في  - التَّعرُّ

عوديَّة   الُمعلِّمات.من وجهة نظر  0202ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أوالً: القيادة المدرسيَّة

إنَّ للقيادة مكانةً بارزةً في الُمجتمعات، ولقد أكَّدت الدِّراسات أن القيادة هي أساس      

القيادة هي المسؤولة عن تنسيق وتيسير العمل داخل التَّنظيم، وذلك من و ،اإلدارة

األفراد داخل التَّنظيم من أجل تحقيق األهداف المنشودة، وإنَّ خالل توجيه وتحفيز 

م ونجاح المنظمات تُقاس بمدى جودة قياداتها؛ فنجاح القيادة يمتد إلى  ر وتقدُّ تطوُّ

قابة؛ فكل  جميع العمليَّات اإلداريَّة األخرى في المنظمات، مثل التَّخطيط والتَّنظيم والرِّ

الة حكيمة تجيد استثمار الموارد المالية هذه الوظائف اإلداريَّة تحتاج  إلى قيادة فعَّ

ر مفهوم القيادة وأصبحت النظرة  والبشرية وتوجيهها نحو تحقيق األهداف. ولقد تطوَّ

إلى القيادة نظرة حديثة، حيث كان في السَّابق يتم النظر إلى المفهوم نظرة ضيقة، 

أما اآلن فأصبحت النظرة  حيث إنه يتعامل مع األشياء واإلمكانات المادية فقط،

اإلنسانية هي النظرة الغالبة على صفات القائد، وامتدَّ اهتمامه، باإلضافة إلى 

اإلمكانات المادية إلى الجانب اإلنساني واهتمامه بالجوانب اإلنسانية. ولقد اختلف 

 .العلماء في تحديد مفهوم للقيادة، وذلك باختالف المدارس الفكرية

م القيادة بحسب مجاالتها وميادينها، ونذكر منها القيادة المدرسيَّة التي وتتعدَّد مفاهي   

لها دور كبير في نجاح العمليَّة التَّعليميَّة، فهي مزيج بين أنظمة وقوانين وعالقات 

 إنسانيَّة ُمؤثِّرة في السلوك البشري.

ف بأنها "العمليَّة التي يتمكَّن من خاللها  القائد التَّربوي أن يُؤثِّر فالقيادة المدرسيَّة تُعرَّ

ه ُسلوكهم" )عطوي،    (.770، ص م0227في تفكير اآلخرين ويُوجِّ

 القائد فيها يتَّصف تربويَّة قيادة بأنها أيًضا المدرسيَّة القيادة وجاء في تعريف

 قيادته في ُممارستها منه يتوقَّع التي األدوار طبيعة تتطلَّبها منه ومهارات بخصائص

، ص م0222واالرتياح )عبدو،  من األمن أجواء في المنشودة أهدافها لبلوغ للمدرسة

.4 .) 

قائد المدرسة بأنه هو الشخص الذي يقوم باألعمال اإلداريَّة  جاء في تعريفكما 

والفنيَّة في مدرسته، بغرض تطوير ُمعلِّميه ورفع ُمستوى طالب مدرسته من خالل 

، ص م0274ة وُحسن تنظيمها )العاجز والشلدان، استثمار الموارد الماديَّة والبشريَّ 

..) 
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ا هي توجيه قائد المدرسة  المدرسيَّة القيادة أن التَّعريفات هذه من سبق يتَّضح وممَّ

به لتحقيق األهداف التَّعليميَّة.   لجهود ُمعلِّميه وطاُلَّ

 

 ثانياً: القيادة بالقِيَم

فات وتحكم فيها تسود التي واألخالقيَّاتخالل القِيَم  من تندثر أو ترتقي األُمم إنَّ   تصرُّ

 فكذلك والقِيَم، باألخالق وتزدهر األمم ترتقي وكما العامة، األفراد والمؤسسات

 توفُّر خالل من وتزدهر تنمو فإنها التَّعليميَّة، أهمها المؤسسات ومن المؤسسات،

 معايير إلى بحاجة وهي التَّعليميَّة، المدرسة والبيئة في تسود من القِيَم التي مجموعة

واستمرارها )الشريف،  مقومات نجاحها منها وتستمد بها العمل تضبط معينة قيمية

 (.60، ص م0274

ل أثر القِيَم في اإلدارة      وقد جاء في تعريف القيادة بالقِيَم بأنها ُرؤية حديثة تُفعِّ

اإلداري، حيث تعتمد على القِيَم ومنهج يتعامل مع القِيَم كركن حكيم داخل النظام 

كأساس لتوجيه ورسم مالمح السلوك اإلنساني في اإلدارة، كما يجب أن توظف القِيَم 

، م0224على ُمستوى جميع العمليات والُممارسات اإلداريَّة في الُمؤسَّسة )الخضر، 

 (.06ص 

فت القيادة بالقِيَم بأنها أسلوب قيادي متميز، وفلسفة إدارية تنطلق من ضرورة      وُعرِّ

اهتمام القادة في أي منظمة بجميع العاملين فيها، حيث يُركِّز هذا االهتمام على نوع 

األسلوب القيادي، واهتمامه بالتعامل مع العاملين وفق قِيَم ومبادئ أصيلة، يُعاملهم 

م وعدالة وُمساواة، وبكل شفافية ومصداقية، مما يُسهم في األثر بكل تقدير واحترا

أنفسهم شركاء فيها،  إذ يعدوناإليجابي ألدائهم ويرفع من والئهم وحبهم لمنظمتهم، 

القِيَم هي  بعدمع المنظمات األخرى  وموازنةوبما يحقق ميزة تنافسية للمنظمة 

ه، والدافع لسلوك األفراد )بدرانة،   (..0، ص م.022الُموجِّ

فت بأنها عبارة     القائد بالقِيَم،  قيمية تميز أبعاد على يرتكز قيادي أسلوب عن وُعرِّ

 من معايير للقائد المستقبلي التَّخطيط يتضمنه ما وهو القيمية، الرؤية بُعد أهمها ومن

القِيَم مجموعة  وهي امتالك القِيَم االعتقادية، وبُعد بالمدرسة، لتحقيقها يسعى قيمية

كل  وهو امتالك القِيَم التعاُمليَّة، وبُعد القيادي، ُسلوكه في ويتمثَّلها القائد يؤمن بها التي

الة عالقة وبناء اآلخرين مع التواصل تحقيق في المدرسي بها القائد يعمل القِيَم التي  فعَّ

 (.66والطالب )الشريف، مرجع سابق، ص  الُمعلِّمين مع

ف القيادة بالقِيَم إجرائي ًا بأنها نمط قيادي يعتمد ومن خالل التَّعري    ابقة تُعرَّ فات السَّ

على السلوكيات الُمرتكزة على القِيَم للقائدة في إدارتها للمدرسة للوصول إلى األهداف 

 المنشودة.

 

 أبعاد القيادة بالقِيَم: 
 إنَّ للقيادة بالقِيَم أبعاًدا متعددةً، منها: 

 .العدالة:3

ويُمكن تعريف العدالة في المدارس بأنها الُمعاملة الُمنصفة والنَّزيهة من قبل    

لطات التَّعليميَّة، وعلى نحو خاص مدير المدرسة عند توزيع النواتج المدرسيَّة،  السُّ
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وعند استخدام اإلجراءات المتصلة بالعمل، وعند التعامل أو التفاعل االجتماعي 

 (.7.0، ص م.022)هنداوي، 

ف العدالة إجرائي ًا بأنها درجة الُمساواة واإلنصاف في توزيع قائدة المدرسة  وتُعرَّ

 لألعمال والمهام بين الُمعلِّمات.

ه، لـذا مـن الواجـب على المسؤولين في     إنَّ العدالة هـي إعطاء كل ذي حـقٍّ حقَـّ

ـوا العدالة فيما يتعلق بجميع اإلجر اءات والقرارات التي القيادات اإلداريَّة أن يتوخَّ

يقومون باتخاذها مــن تعيــين، وترقيــة، وإجــازات، وغيرها، فذلك يُقيد مشاعر 

ي انتماءه لها  .التابع تجاه المنظمة، ويُنمِّ

 .الشَّفافية:0

ف الشَّفافية بأنها القُدرة على ُرؤية األشياء المخفيَّة، ومعرفة حقيقتها فالشَّفافية      تُعرَّ

لق على ما يمكن استيعابه بسهولة، أو ما يمكن فهمه بطريقة سهلة ُمصطلح يُط

 (..4م، ص 0270)المخالفي، 

ف الشَّفافية أيًضا بأنها مجموعة من السلوكيات واآلليات التي يقوم بها         وتُعرَّ

الُمديرون والموظفون في المؤسسات، والتي تضمن الوضوح التام للتشريعات 

كشف عن المعلومات والُمشاركة في ُصنع القرارات، مما والقوانين واألنظمة وال

، م0270يُسهم في القضاء على الفساد االداري وبناء أنظمة نزيهة وعادلة )العمري، 

 (..ص 

ف الشَّفافية إجرائي ًا بأنها مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بها قائدة      وتُعرَّ

في سياسات العمل وسهولة الوصول  المدرسة في تعاُمالتها مع الُمعلِّمات من وضوح

 للمعلومات عند الحاجة لها. 

وتنطوي الشَّفافية على حرية تدفق المعلومات بحيث تكون العمليات في متناول    

المعنيين بها، سواء كانوا داخل المؤسسات أم من الُمتعاملين معها واألنظمة ذات 

كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة الشَّفافية تملك إجراءات واضحة لكيفية ُصنع القرار 

في كل االتجاهات؛ اذ قد يكون في تطبيق الُممارسات اإلداريَّة الدالَّة على الشَّفافية 

تعمل  إذحال ً للمشكالت التي تُواجه المؤسسات التي تقوم على المبادئ التقليدية، 

المؤسسات على اختالف حجمها ونوعية الخدمة التي تقدمها على تحديث إدارتها 

ر من خالل السعي نحو تطبيق المفاهيم اإلداريَّة الحديثة  واللحاق بركب التَّطوُّ

 (.02، ص م0220كالشَّفافية )الكايد، 

 .المسؤوليَّة:1

مسألة أساسيَّة ال تنفكُّ عن القائد إنَّ الشُّعور بالمسؤوليَّة والُمساءلة اإلداريَّة      

لطة، وتحقيقًا للقِيَم المطلوب توفُّرها  التَّربوي، وذلك لضمان عدم االستخدام السيِّئ للسُّ

 (..7، ص م0270لدى الُمدير )العتيبي، 

لطة، وتعني االلتزام بتنفيذ التَّعليمات       ف المسؤوليَّة بأنها الوجه اآلخر للسُّ وتُعرَّ

األعمال في ضوء القواعد المعمول بها بغرض تحقيق األهداف المطلوبة، والقيام ب

ًدا في  لطة هذا المفهوم، ورأينا ذلك ُمجسَّ ف بأنها الُمحاسبة على ُممارسة السُّ كما تُعرَّ

المنهج االسالمي، حيث يقول النبي، صلَّى هللا عليه وسلَّم: )كلكم راٍع وكلكم مسؤول 

يتَّضح أن الُمدير داخل الُمؤسَّسة له ُسلطة هذا الحديث  من)رواه بخاري( عن رعيته( 
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له القيام بمهام ُمعيَّنة، وهو في الوقت نفسه مسؤول عن نتائج أعماله التي قام بها  تُخوِّ

 من ُمنطلق ُسلطته.

إنَّ المسؤوليَّة في المنهج اإلسالمي فرديَّة شخصيَّة، فكل عامل، سواء كان ُمديًرا      

وال تزُر وازرةٌ وزَر )يُحاَسب ويُسأل عن أعماله، وفي هذا يقول هللا تعالى: أو ُمنفًِّذا، 

(. ولقد فرض المنهج اإلسالمي هذا المبدأ حتى ال يظلم 746)سورة األنعام: (.أُخرى

وال يطغى أي عامل على اآلخر، وال يتخفَّى كل واحد وراء اآلخر، وهذا يعني أن كل 

 (.744، ص م0226عن أعمال غيره )بلحمير،  عامل يُسأل عن أعماله، وال يُسأل

 

عوديَّة ُرؤية المم ثالثاً:  0212لكة العربيَّة السُّ
هي ُخطَّة رياديَّة تعتمد على ثالثة محاور: ُمجتمع حيوي،  0202ُرؤية المملكة     

تها  واقتصاد ُمزدهر، ووطن طموح، مات المملكة ومكامن قوَّ وهي تستند إلى ُمقوِّ

عوديَّة  الُمواطنين في تحقيق تطلُّعاتهم.لدعم  ت ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ  0202ونصَّ

على أنها ُخطَّة جريئة قابلة للتَّحقيق ألُمَّة طموح تُعبِّر عن أهدافها وآمالها على المدى 

ة والقُدرات الفريدة لوطننا، وهي ترسم تطلُّعاتنا نحو  البعيد، وتستند إلى مكامن القُوَّ

لة تنمويَّة جديدة غايتها إنشاء ُمجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع الُمواطنين مرح

 تحقيق أحالمهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني ُمزدهر. 

عوديَّة      ف إجرائي ًا بأنها وثيقة وُخطَّة تنمويَّة ُمستقبليَّة للمملكة العربيَّة السُّ وتُعرَّ

 قتصادي والتَّعليمي واالجتماعي. شملت جميع الجوانب اال

 

 الدراسات السابقة:

 أواًل: الدارسات العربية:

أداء القيادات المدرسيَّة بالمملكة بعنوان "تطوير  :(0238دراسة )الشريف،  -

عوديَّة في ضوء  هدفت الدِّراسة إلى إعداد  القيادة بالقِيَم: نموذج ُمقترح"العربيَّة السُّ

عوديَّة في ضوء  نموذج ُمقترح لتطوير أداء القيادات المدرسيَّة بالمملكة العربيَّة السُّ

القيادة بالقِيَم استخدام الباحث المنهج الوصفي، وكان ُمجتمع الدِّراسة عبارة عن عيِّنة 

(، (410بالغ عددهم الدمام(، وال -جدة  –من ُمعلِّمي ثالث إدارات تعليميَّة )الرياض 

جدة ـ الشرقية(،  -وكذلك ُمشرفو القيادة المدرسيَّة في ثالث إدارات تعليميَّة )الرياض 

( من الُخبراء 20( ُمشرفًا، وكذلك ُخبراء الدِّراسة والبالغ عددهم )(80والبالغ عددهم 

لدِّراسة عبارة التَّربويين والقيادات التَّعليميَّة ضمن وزارة التَّعليم، وقد كانت أدوات ا

عن استبانة للُمعلِّمين، واستبانة لُمشرفي القيادة المدرسيَّة، والُمقابلة للُخبراء. وقد 

خلصت نتائج الدِّراسة إلى أن درجة محور ُممارسة القيادات المدرسيَّة بمدارس 

عوديَّة للقيادة بالقِيَم جاءت ُمتوسِّطة، ب ُمتوسِّط حساب التَّعليم العام بالمملكة العربيَّة السُّ

قدَّمت الدِّراسة نموذًجا ُمقترًحا لتطوير أداء و، 4من أصل  2.81جميع األبعاد بلغ 

عوديَّة في ضوء القيادة بالقِيَم، كما أوصى  القيادات المدرسيَّة بالمملكة العربيَّة السُّ

عوديَّة الباحث بعديٍد من التَّوصيات أهمها تطبيق وزارة التَّعليم في المملكة العربيَّة  السُّ

للنموذج الُمقترح لتطوير أداء القيادات المدرسيَّة في ضوء القيادة بالقِيَم واقع تطبيق 
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عوديَّة للقيادة بالقِيَم بشكل  القيادات المدرسيَّة بمدارس التَّعليم العام بالمملكة العربيَّة السُّ

  .عام جاء بدرجة ُمتوسِّطة

رسة ُمديري المدارس لإلدارة بعنوان "درجة ُمما :(0238دراسة )غفر،  -

 انوي العام في مدينة الالذقيَّة"بالقِيَم دراسة ميدانيَّة من وجهة نظر مدرسي التَّعليم الث

ف على درجة ُممارسة ُمديري مدارس التَّعليم الثانوي في  هدفت الدِّراسة إلى التَّعرُّ

ولتحقيق أهداف البحث تم  مدينة الالذقيَّة لإلدارة بالقِيَم من وجهة نظر المدرسين فيها،

ة بإجراءات تطبيق اإلدارة بالقِيَم ُمؤلَّفة من ) عة 56بناء استبانة خاصَّ ( عبارة ُموزَّ

على خمسة مجاالت، وتم تطبيقها على عيِّنة من المدرسين في مدارس التَّعليم 

( مدرسين ومدرسات في مدينة الالذقية للعام الدِّراسي 304الثانوي، بلغت )

(، وبيَّنت النَّتائج أن درجة ُممارسة ُمديري مدارس التَّعليم الثانوي في 2017/2018)

مدينة الالذقية لإلدارة بالقِيَم من وجهة نظر المدرسين جاءت ُمتوسِّطة، ومن اهم 

ُمقترحات البحث إعداد برامج تدريبية لتدريب ُمديري مدارس التَّعليم الثانوي على 

 خرى حول تطبيق مدخل اإلدارة بالقِيَم في المدارس. اإلدارة بالقيم، وإجراء بحوث أ

درجة ُممارسة اإلدارة بالقِيَم لدى قائدات  بعنوان :(0238دراسة )الغامدي،  -

هدفت الدِّراسة إلى تعرف درجة المدارس في منطقة الباحة من وجهة نظر الُمعلِّمات 

وجهة نظر الُمعلِّمات، ُممارسة قائدات المدارس في منطقة الباحة لإلدارة بالقِيَم من 

( ُمعلِّمة، واختير منهن عيِّنة عشوائيَّة عددها 4164وقد تكون ُمجتمع الدِّراسة من )

المنهج الوصفي المسحي، كما استخدمت  الباحثتان( ُمعلِّمة، واستخدمت 477)

االستبانة كأداة للدِّراسة، وأظهرت النَّتائج أن درجة الُممارسة جاءت مرتفعة، 

(، كما أشارت النَّتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة 70.3ط حسابي )وبُمتوسِّ 

إحصائيَّة في درجة تقدير أفراد عيِّنة الدِّراسة لدرجة ُممارسة قائدات المدارس في 

منطقة الباحة للقِيَم من وجهة نظر الُمعلِّمات تبًعا لُمتغيِّر سنوات الخبرة وعلى جميع 

ة تُعزى إلى أن ُممارسات قائدات المدارس للقِيَم مجاالت الدِّراسة، وهذه النتيج

اإلداريَّة واضحة لجميع العاملين في المدرسة من خالل احترام قُدرات العاملين 

وآرائهم، والعدالة في توزيع المهام وإجراءات التقويم، وتوزيع األدوار والشَّفافية 

أثير، وهي ُممارسات ملموسة والنَّزاهة في تقديم المعلومات، والقُدرة على اإلقناع والت

ومحسوسة يمكن أن تالحظها جميع العامالت، وبغض النظر عن سنوات الخبرة 

ية  لديهن، وفي ضوء النَّتائج تُوصي الدِّراسة بإعطاء مجال النزاهة واالستقاللية أهمِّ

 أكثر من قبل قائدات المدارس في ُممارساتهن اإلداريَّة. 

درجة ُممارسة ُمديري مدارس وكالة بعنوان " :(0232دراسة )ضحيك،  -

التشاركية". قتها باتخاذ القرارات الغوث الدولية بمحافظات غزة لإلدارة بالقِيَم وعال

ف على درجة ُممارسة ُمديري مدارس وكالة الغوث بمحافظة  هدفت الدِّراسة التَّعرُّ

غزة لإلدارة بالقِيَم وعالقتها باتخاذ القرارات التشاركية، واستخدم الباحث المنهج 

لت إلى ان ُممارسة ُمديري مدارس  الوصفي التحليلي وأداة البحث االستبانة. وتوصَّ

كانت عالية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة ألفراد وكالة الغوث لإلدارة بالقِيَم 

عيِّنة الدِّراسة لإلدارة بالقِيَم لُمتغيِّر الُمؤهِّل العلمي في حين تُوجد فروق لُمتغيِّر 

سنوات الخبرة لصالح الُمعلِّمين الذين سنوات خدمتهم عشر سنوات فأكثر وتوصيات 
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م إداري حديث لدى ُمديري المدارس، وذلك البحث تعزيز مفهوم اإلدارة بالقِيَم كمفهو

بعقد دورات تدريبية تشرف عليها الجهات المعنية وتوسيع ُمشاركة الُمعلِّمين في 

 ُصنع القرارات اإلداريَّة والتنمية المهنية. 

 

 ثانيًا: الدِّراسات األجنبيَّة: 

بعنوان "نموذج لعمليَّة اإلدارة القائمة  :(Dogan، 2016دراسة دوغان ) -

على القِيَم في المدارس"، عمليَّة اإلدارة الُمستندة إلى القِيَم في المدارس التي هدفت 

إلى تقييم ُسلوكيَّات ُمديري المدارس الُمستندة إلى القِيَم من وجهة نظر الُمعلِّمين عليه، 

دة إلى القِيَم في المدارس، واستخدم المنهج وقد قام ببناء نموذج لعمليَّة اإلدارة الُمستن

نت عيِّنة الدِّراسة من ) ( ُمعلِّمين يعملون في مقاطعة 305الوصفي المسحي، وتكوَّ

سيواس في تركيا واستخدم أسلوب دراسة الحالة، حيث تم جمع البيانات النوعية 

على سبعة أبعاد ( ُمعلِّمين يعملون في مقاطعة سيواس بتركيا، وتمَّت الدِّراسة  (10من

للقِيَم: األخالق، والصدق، واالجتهاد، والنزاهة، والمساواة، واالحترام، والتوفيق، 

وظهرت المؤشرات بارتفاع قيم "االجتهاد" و"االحترام" في حين كانت المفاهيم 

 األقل ُممارسة "العدالة "و"أخالقيَّات المهنة". 

بعنوان  :(Altinkur & Yilmaz،2012دراسـة يلماز والتينكـورت ) -

ظيمية وُمستوى الثقـة "العالقة بين سـلوك القيادة المدرسيَّة وقيم العدالـة التن

وقــد هــدفت الدِّراسة إلـى دراسة العالقة بين ســلوك القيــادة المدرسيَّة ، التنظيمية"

استخدم  ومفاهيم الُمعلِّمين حول قيمة العدالة التنظيمية وُمستوى الثِّقة التنظيمية، وقد

معلــًما مــن ُمعلِّمـي   (271)الباحثــان المنهج الوصـفي، وتكونت عيِّنة الدِّراسـة مـن

المدارس الُعليــا بمحافظة كواتهيــا بتركيا، وتــم تطبيــق ثالث أدوات للدِّراســة، 

وهــي: مقيــاس العدالـة التنظيميـة، ومقيــاس الثقـة التنظيميـة، ومقيــاس ســلوك 

القيــادة وأهم نتائج الدِّراسة ما يلي: إن مفاهيم الُمعلِّمين تجاه ســلوك القيــادة 

المدرسيَّة والعدالــة التنظيميــة وُمستوى الثقــة التنظيميــة إيجابية، وكانت هنــاك 

عالقة عالية بين ســلوك القيــادة المحفز للُمعلِّمين ومفاهيم الُمعلِّمين للثقــة وقيم 

الــة التنظيميــة كانت هنــاك عالقة إيجابية بين ســلوك القيــادة المحفز للُمعلِّمين العد

ومفاهيم الُمعلِّمين للعدالة التنظيمية والثِّقة بزمالء العمل كان ســـلوك القيـــادة المحفز 

 . إلى قيم العدالـــة التنظيمية من العوامل المؤثرة لُمستوى الثِّقة التنظيمية بالمدارس

بعنوان "التوجهات القيمية لقادة المدارس في  :(feng، 2011دراسة فنج ) -

تايوان". وهدفت إلى الكشف عن التوجهات المبنية على القِيَم لقادة المدارس في 

تايوان تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدِّراسة، وتم استخدام االستبانة لجمع 

فعية، والعدالة، والرعاية، البيانات، حيث تم استخدام إطار متعدد األبعاد القيمية، والن

نت عيِّنة الدِّراسة من ) ( قائد مدرسة في تايوان تم 573والنقد، والفضيلة، وتكوَّ

لت لها ما يلي: إن  اختيارهم بطريقة طبقية عشوائيَّة، ومن أهم النَّتائج التي توصَّ

ان العدالة حصلت على المعدل األعلى ويتأثر االتجاه القيمي لقادة المدارس في تايو

من القِيَم الكونفوشيوسية )قيم ومبادئ ومعتقدات صينية( إلى حدٍّ ما، وخاصة من 

حيث قيم الفضيلة أن التباين في التوجهات القيمية لقادة المدارس في تايوان يعتمد على 
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الجنس، والعمر، والموقع الوظيفي، والخبرة، والتدريب على أخالقيات اإلدارة 

 التَّربويَّة. 

 

 الجراءات:الطريقة وا

  :البحث منهج  

المنهج الوصفي المسحي، لُمالءمته لطبيعة الدِّراسة وأهدافها،  الباحثتاناستخدمت   

فه العساف ) ( بأنه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم 714م، ص 0220وقد عرَّ

بواسطته استجواب جميع أفراد ُمجتمع البحث أو عيِّنة كبيرة منهم، ذلك بهدف وصف 

أن يتجاوز ذلك إلى  الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون

 دراسة العالقة أو استنتاج األسباب".

 :البحثُمجتمع 

ن ُمجتموع الدِّراسوة الحاليوة مون جميووع    ُمعلِّموات المرحلوة االبتدائيَّوة فوي الموودارس يتكووَّ

( ُمعلِّموة "حسوب إحصوائيَّة .717الحكوميَّة في شومال مدينوة الريواض البوالغ عوددهن )

هـ"، خالل فترة إجوراء الدِّراسوة للفصول الدِّراسوي 7667راسي وزارة التَّعليم للعام الدِّ 

  .من العام الدِّراسي الحالي الثَّاني

 عيِّنة الدراسة: 

"األصل في البحوث العلميوة أن تُجورى علوى جميوع أفوراد ُمجتموع الدراسوة؛ ألن ذلوك  

ك بسوبب أدعى لصدق النَّتائج، ولكن يلجوأ الباحوث إلوى اختيوار عيِّنوة مونهم إذا تعوذر ذلو

عيِّنوووة  الباحثتوووان(، لوووذا اختوووارت 4.م، ص 0220كثووورة عوووددهم موووثاًل" )العسووواف، 

( 701وقوود بلووغ إجمووالي عيِّنووة الدِّراسووة ) الدِّراسووة% موون مجتمووع 72عشوووائيَّة، بنسووبة 

 فرًدا.

 :البحثأداة   

أن  الباحثتوانوبناًء على طبيعة البيانات، وعلى المنهج الُمتَّبع فوي الدِّراسوة، وجودت     

األداة األكثوور ُمالءمووة لتحقيووق أهووداف هووذه الدِّراسووة هووي )االسووتبانة(، وقوود تووم بنوواء أداة 

وابقة ذات العالقوة بموضووع الدِّراسوة،  الدِّراسة بالرجوع إلوى األدبيوات والدِّراسوات السَّ

للقيوادة بوالقِيَم فوي ضووء ُرؤيوة المملكوة االبتدائيوة  حول واقع ُممارسة قائدات المدارس 

ووعوديَّة العرب ، ونظووًرا لمحدوديووة الدِّراسووات التووي تناولووت واقووع ُممارسووة 0202يَّووة السُّ

ضوورورة إجووراء دراسووة  ترأ الباحثتووانقائوودات الموودارس للقيووادة بووالقِيَم علووى حوود علووم 

للقيادة بالقِيَم والوصول إلى نتائج بوإذن  االبتدائية تتناول واقع ُممارسة قائدات المدارس

عوديَّة هللا تُوائم ُرؤية ا وُملبِّية لُمتطلَّبات هذا العصر وُمحقِّقوة  0202لمملكة العربيَّة السُّ

توه إلوى مصوافِّ  لألهداف المرجوة فوي إعوداد جيول يخودم وطنوه وُمجتمعوة، ويرتقوي بأمَّ

ليَّوة وتوزيعهوا علوى عيِّنوة  الباحثتوانالدول المتقدمة، حيث قامت  بتصوميم االسوتبانة األوَّ

الدِّراسة لمعرفوة البيانوات التوي تسوعى هوذه األداة لتحصويلها، وتوم التأكود مون إجوراءات 

الصدق والثبات لهذه األداة، وفيما يوأتي تفصويل لكيفيوة إعوداد األداة واإلجوراءات التوي 

 داة.للتَّحقُّق من صدق وثبات األ الباحثتاناتَّخذتها 
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 إعداد األداة:   

ووابقة، وبعوود االطووالع علووى  بعوود الرجوووع إلووى األدب التَّربوووي وعوودد موون الدِّراسووات السَّ

وة بموضووع واقوع ُممارسوة قائودات المودارس للقيوادة بوالقيم،  عديد مون المراجوع الخاصَّ

أن هذا الموضوع يستحقُّ التأمل والوقوف عليه من أجل تحديد جوذوره  الباحثتانرأت 

لله، وبعبارة أكثر دقة نحن بأمسِّ الحاجة لالهتمام بالعمليَّة اإلداريَّة داخل الُمؤسَّسة وع

التَّربويَّة، من حيث العمل على التحسين والتَّطووير، وخاصوةً فوي مراحول التَّعلويم العوام 

بالموودارس االبتدائيَّووة، ولووذلك قووام الباحووث بحصوور المحوواور التووي تكشووف عوون واقووع 

موين  االبتدائية المدارسُممارسة قائدات  للقيادة بالقِيَم، وذلك بهدف عرضها على الُمحكِّ

للقيوادة بوالقِيَم، حيوث  االبتدائيوة لالسترشاد بآرائهم حول واقع ُممارسة قائدات المدارس

ليَّووة،  الباحثتووانقامووت  مووون آراءهووم  إذبعوورض االسووتبانة فووي المرحلووة األوَّ أبوودى الُمحكِّ

 تجاهها.

 :البحثصدق أداة 
ف العسوواف ) وود موون أنهووا سووتقيس مووا 041م، ص 0220عوورَّ ( صوودق األداة بأنهووا "التأكُّ

وود مون صوودق االسوتبانة موون خوالل مووا  الباحثتوانأُعودَّت لقياسوه فقووط"، ولقود قامووت  بالتأكُّ

 يأتي:

دق الظَّاهري ألداة البحث )صدق الُمحكِّمين(:  أ/ الصِّ

االبتدائية ُممارسة قائدات المدارس  من إعداد استبانة واقع الباحثتانبعد أن انتهت   

عوديَّة  ليَّة 0202للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ ، في صورتها األوَّ

ال اإلدارة والتَّخطيط قامت بتوزيعها على مجموعة من األساتذة المتخصصين في مج

 التَّربوي.

، بتقوديم التوجيهوات واآلراء التوي كوان نالباحثتواوقد أبدى الُمحكِّمون تجاوبًا كبيوًرا موع 

فوي ضووء ُموداخالت  الباحثتوانلها أثر واضح علوى الصوورة النهائيوة لوألداة، إذ قاموت 

 الُمحكِّمين بالتعديالت الالزمة التي كانت محل عنايته واهتمامه.

مووين وآرائهووم تووم اختيووار محووورين، وقوود اتَّفووق ُمعظووم    وبنوواًء علووى مالحظووات الُمحكِّ

للقيوادة  االبتدائيوة مين على أن هذه المحاور تقيس واقع ُممارسة قائدات المدارسالُمحكِّ 

عوديَّة   ، جاءت كما يلي:0202بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

ل: واقوووع ُممارسوووة قائوودات المووودارس االبتدائيَّوووة للقيووادة بوووالقِيَم )العدالوووة،   المحووور األوَّ

وفافية،  ( أبعوواد تحتوووي 0والمسووؤوليَّة( موون وجهوة نظوور الُمعلِّمووات، ويشوتمل علووى )والشَّ

 ( عبارة.04على )

: الُمقترحووات التَّطويريَّووة لتعزيووز ُممارسووة قائوودات الموودارس للقِوويَم فووي نيالمحووور الثَّووا

عوديَّة  من وجهة نظر الُمعلِّمات وتحتووي علوى  0202ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

 .( عبارة04)

ولت إلوى الصودق  الباحثتوانبعد اإلجراءات والخطوات التوي قاموت بهوا   تكوون قود توصَّ

الظوواهري لعبووارات االسووتبانة، وصوودق محتواهووا، وقُوودرتها علووى قيوواس مووا ُوضووعت 

لقياسه، وعلى مدى انتماء العبارات للمحاور التي ُصونِّفت فيهوا بعود التعوديل والحوذف، 

مووين، وأصووبحت االسووتبانة واإلضووافة التووي خضووعت لهووا األداة، اسوو تجابةً آلراء الُمحكِّ

 زة، وصالحة للتطبيق على العيِّنة.جاه
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 ب/ صدق االتِّساق الدَّاخلي لألداة:

بتطبيوق أداة الدراسوة علوى عينوة  الباحثتوانقاموت  للتَّأكد مون صودق االتسواق الوداخلي  

( فرد ومن ثم نم حساب ُمعامل االرتباط )بيرسون( بين درجوة 02استطالعية قوامها )

كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتموي إليوه العبوارة، كموا 

 يوضح ذلك ما جاء في الجدولين التاليين.

ل ألداة الدِّراسة(: ُمعامالت ارتباط بير3جدول رقم )  سون لعبارات المحور األوَّ

واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم )العدالة، والشَّفافية، 

 والمسؤوليَّة( من وجهة نظر الُمعلِّمات

رقم 

 العبارة

ُمعامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

ُمعامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة
 ُمعامل االرتباط

 المسؤوليَّة الشَّفافية العدالة

7 **291.4 7 **29146 7 **2946. 

0 **29160 0 **2911. 0 **2914. 

0 **29400 0 **29144 0 **29477 

6 **29471 6 **29447 6 **29117 

. **29104 . **2914. . **29422 

4 **29470 4 **29407 4 **29444 

1 **29167 1 **294.0 1 **291.0 

4 **29427 4 **29470 4 **291.6 

. **29141 . **2914. . **29444 

72 **29146 

 

72 **29600 

77 **29167 77 **29400 

70 **29407 70 **29406 

70 **29172 70 **29414 

 76 **2946. 

 فأقل  2927** دالٌّ عند ُمستوى الداللة 

عنوود ُمسووتوى الداللووة  ( أن جميووع العبووارات دالَّووة إحصووائي ًا7يتَّضووح موون الجوودول رقووم )

(، ممووا يُعطووي داللووة علووى ارتفوواع ُمعووامالت االتِّسوواق الوودَّاخلي، كمووا يشووير إلووى 2927)

 مؤشرات صدق ُمرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدِّراسة.
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(: ُمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثَّاني والثَّالث ألداة 0جدول رقم )

را  سةالدِّ

 ُمعامل االرتباط رقم العبارة ُمعامل االرتباط رقم العبارة

الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة قائدات المدارس للقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة 

عوديَّة   من وجهة نظر الُمعلِّمات 0212العربيَّة السُّ

7 **29400 7. **291.0 

0 **29011 74 **2944. 

0 **29116 71 **29420 

6 **2914. 74 **29404 

. **291.4 7. **291.6 

4 **294.4 02 **29462 

1 **29170 07 **29.44 

4 **2944. 00 **29402 

. **294.0 00 **2941. 

72 **29161 06 **294.7 

77 **2916. 0. **29100 

70 **294.0 04 **294.1 

70 **29470 01 **2942. 

76 **291.0 04 **29.7. 

 فأقل  2927** دالٌّ عند ُمستوى الداللة 

الَّووة 0يتَّضووح موون الجوودول رقووم ) ( أن جميووع العبووارات دالَّووة إحصووائي ًا عنوود ُمسووتوى الدَّ

(، ممووا يُعطووي داللووة علووى ارتفوواع ُمعووامالت االتِّسوواق الووداخلي، كمووا يُشووير إلووى 2927)

 الدِّراسة.مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة 

   :البحثثبات أداة 

بتطبيق أداة الدراسوة علوى عينوة  الباحثتانقامت لقياس ثبات أداة الدِّراسة )االستبانة(   

ووح ( فوورد وموون ثووم 02اسووتطالعية قوامهووا ) تووم اسووتخدام ُمعاموول ألفووا كرونبووا ، ويُوضِّ

 ( ُمعامل الثبات لمحاور أداة الدِّراسة.0الجدول رقم )

 (: ُمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدِّراسة 1جدول رقم )

 محاور وأبعاد االستبانة
عدد 

 العبارات

ثبات 

 المحور

ل: واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة  المحور األوَّ

المسؤوليَّة( من وجهة نظر  -للقيادة بالقِيَم )العدالة _الشَّفافية 

 الُمعلِّمات

04 29..1 

الثَّالث: الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة المحور 

قائدات المدارس للقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة 

 من وجهة نظر الُمعلِّمات 0202السُّعوديَّة 

04 29.40 

 27971 26 الثبات العام
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ووح الجوودول رقووم ) ( أن أداة الدِّراسووة تتمتَّووع بثبووات مقبووول إحصووائي ًا، حيووث جوواء 0يُوضِّ

(، بينمووا تراوحووت ُمعووامالت ثبووات أداة الدِّراسووة بووين 29.10الثبووات العووام للدِّراسووة )

(، وهي ُمعامالت ثبات ُمرتفعوة يمكون الوثووق بهوا فوي تطبيوق أداة 29.40-، 1..29)

 الدِّراسة. 

 

 :البحثإجراءات تطبيق 

إرسال االستبانة إلى ُمعلِّمات المرحلوة االبتدائيَّوة فوي المودارس الحكوميَّوة فوي  جرى    

بتحويول  الباحثتوانهوـ، حيوث قاموت 7667شمال مدينة الريواض، وتوم ذلوك خوالل عوام 

االستبانة إلى إلكترونية، وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من عيِّنة الدِّراسة، وبعود التوزيوع 

( اسووووتبانة صووووالحة للتحليوووول 701علووووى ) ثتووووانالباحوفحووووص االسووووتبانات حصوووولت 

 اإلحصائي. 

بأخووذ خطوواب موون القسووم بتسووهيل مهمووة باحووث إلدارة المرحلووة  الباحثتووانكمووا قامووت    

 االبتدائية في شمال مدينة الرياض.

وبعد ذلك تم إدخال البيانات، وُمعالجتها إحصوائي ًا بالحاسوب اآللوي عون طريوق برنوامج 

(SPSS ومن ثم قامت ،)بتحليل البيانات واستخراج النَّتائج. حثتانالبا 

 

 أساليب الُمعالجة اإلحصائيَّة:

لتحقيق أهداف الدِّراسة وتحليل البيانات التي تمَّ جمعها، فقد تم استخدام عديد من    

األساليب اإلحصائيَّة الُمناسبة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائيَّة للعلوم االجتماعية 

Statistical Package For Social Sciences والتي يُرمز لها اختصاًرا ،

مز )  (، وذلك بعد أن تمَّ ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب SPSSبالرَّ

ووط الحسووابي ) - (: وذلووك لمعرفووة موودى ارتفوواع أو انخفوواض اسووتجابات Meanالُمتوسِّ

ت( مع العلم بأنه يفيود فوي أفراد الدِّراسة عن أسئلة الدِّراسة )ُمتوسِّط ُمتوسِّطات العبارا

 ترتيب عبارات الدِّراسة حسب أعلى ُمتوسِّط حسابي موزون.

ف علوى Standard Deviationتومَّ اسوتخدام االنحوراف المعيواري ) - (، وذلوك للتَّعورُّ

مدى انحوراف أو تشوتُّت اسوتجابات أفوراد الدِّراسوة لكول عبوارة مون عبوارات ُمتغيِّورات 

ووطها الحسووابي، ويالحوو  أن الدِّراسووة، ولكوول محووور موون ا لمحوواور الرئيسوويَّة عوون ُمتوسِّ

االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة لكول عبوارة مون 

وفر تركَّوزت  عبارات ُمتغيِّرات الدِّراسة للمحاور الرئيسية، فكلما اقتربت قيمته من الصِّ

 االستجابات وانخفض تشتُّتها بين المقياس.

": لمعرفووة درجووة Person Correlationمَّ اسووتخدام ُمعاموول االرتبوواط بيرسووون "توو -

 االرتباط بين كل سؤال من أسئلة الدِّراسة.

(: الختبوار Cronbacha Alphaباسوتخدام ُمعامول ألفوا كرونبوا  ) الباحثتوانقاموت  -

 مدى ثبات أداة الدِّراسة.
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ل:نتائج   إجابة السؤال األوَّ

قائدات المددارس االبتدائيَّدة للقيدادة بدالقِيَم فدي ضدوء ُرؤيدة المملكدة ما واقع ُممارسة 

عوديَّة   ؟0212العربيَّة السُّ

ف على واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيوادة بوالقِيَم فوي ضووء ُرؤيوة    للتَّعرُّ

ووعوديَّة  ئيَّووة فووي موون وجهووة نظوور ُمعلِّمووات المرحلووة االبتدا 0202المملكووة العربيَّووة السُّ

ووطات الحسووابية،  الموودارس الحكوميَّووة فووي شوومال مدينووة الريوواض، تووم حسوواب الُمتوسِّ

تَب الستجابات أفوراد الدِّراسوة علوى أبعواد واقوع ُممارسوة  واالنحرافات المعياريَّة، والرُّ

ووعوديَّة  قائوودات الموودارس االبتدائيَّووة للقيووادة بووالقِيَم فووي ضوووء ُرؤيووة المملكووة العربيَّووة السُّ

من وجهة نظر ُمعلِّموات المرحلوة االبتدائيَّوة فوي المودارس الحكوميَّوة فوي شومال  0202

حها الجدول التالي:  مدينة الرياض، وجاءت النَّتائج كما يُوضِّ

(: استجابات أفراد الدِّراسة ألبعاد واقع ُممارسة قائدات المدارس 6جدول )

عوديَّة االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة  من وجهة  0212العربيَّة السُّ

 نظر عيِّنة الدِّراسة 

  م
الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التَّرتيب

 0 2904 0971 العدالة 7

 0 29.0 .096 الشَّفافية 0

 7 29.0 09.0 المسؤوليَّة 0

واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة  

للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة 

 0202السُّعوديَّة 

090. 2966 ---- 

حة في الجدول)       ( أن ُمعلِّمات المرحلة االبتدائيَّة 6يتَّضح من خالل النَّتائج الُموضَّ

في المدارس الحكوميَّة في شمال مدينة الرياض ُموافقات على واقع ُممارسة قائدات 

عوديَّة المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة  العربيَّة السُّ

أن لقائدة المدرسة دوًرا كبيًرا في  الباحثتان(، وترى .090بُمتوسِّط حسابي )0202

ترسيخ القِيَم واألخالق للطالبات، وخاصة في هذه المرحلة، التي تَُعدُّ من أهمِّ المراحل 

الُعمريَّة؛ فهي مرحلة تأسيس للشَّخصيَّة؛ مما يؤدي إلى انشاء جيل متمسك بقيمه 

عود ، واتَّضح من 0202يَّة ومبادئه، وذلك بما يتوافق مع ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

النَّتائج أن أبرز أبعاد ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية 

عوديَّة المملكة  ( بدرجة 09.0بُعد المسؤوليَّة بُمتوسِّط حسابي )جاء  0202العربيَّة السُّ

ى أن قائدات المدارس %(، وهذا يُشير إل46تُشير إلى ُموافق، وبنسبة ُممارسة بلغت )

ل المسؤوليَّة وقُدرتهن على حلِّ المشاكل والتحديات التي  على درجة كبيرة من تحمُّ

تواجههن، فكلَّما كان الموقف أكثر صعوبة زادت المخاطر والمسؤوليات الُملقاة على 

عاتقهن، وهذا يعتبر أن القائد مصدر قوة للمدرسة، والفريق الذي يقوده أيًضا في 

ء بُعد الشَّفافية في المرتبة الثَّانية من بين أبعاد ُممارسة قائدات المدارس حين جا

( بدرجة تُشير إلى ُموافق، وبنسبة .096االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم بُمتوسِّط حسابي )

%(، وهذا يؤكد على أن قائدات المدارس يتمتعن بشفافية في 40ُممارسة بلغت )
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القائد الناجح، ومن ثَمَّ بُعد العدالة من وجهة نظر  ليلا دالتعامل وإجراءات العمل، وهذ

قائدات المدارس االبتدائيَّة من بين أبعاد ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة 

( بدرجة تُشير إلى ُموافق إلى حدٍّ 0971بالقِيَم في المرتبة األخيرة بُمتوسِّط حسابي )

، وهذا يؤكد أن قائدات المدارس تحرص على %(1090ما، وبنسبة ُممارسة بلغت )

 أن يكون محور تعامالتها مع الُمعلِّمات هو العدالة والحيادية وعدم الُمحاباة.

( بعنوووان "درجووة ُممارسووة ُمووديري 0274دراسووة )ضووحيك، اتفقووت هووذه النتيجووة مووع 

قورارات مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لإلدارة بالقِيَم وعالقتها باتخاذ ال

لت إلى ان ُممارسة ُمديري مدارس وكالة الغوث لإلدارة بوالقِيَم  التشاركية"، التي توصَّ

 كانت عالية.

( بعنوان "درجة ُممارسة قيم العمول لودى 0276دراسة )ذيب والسعود، كما اتفقت مع 

سوام مديري التَّربية والتَّعليم في األردن وعالقتها بدرجة االلتزام التنظيمي لرؤساء االق

العاملين، التي أشارت نتوائج الدِّراسوة إلوى أن درجوة ُممارسوة ُموديري التَّربيوة والتَّعلويم 

 لقِيَم العمل جاءت مرتفعة

( بعنوان "تطوير أداء القيادات 0274اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )الشريف،      

عوديَّة في ضوء القيادة بالقيم:  نموذج ُمقترح" التي المدرسيَّة بالمملكة العربيَّة السُّ

خلصت نتائج الدِّراسة فيها إلى أن درجة محور ُممارسة القيادات المدرسيَّة بمدارس 

عوديَّة للقيادة بالقِيَم جاءت ُمتوسِّطة، بُمتوسِّط حساب  التَّعليم العام بالمملكة العربيَّة السُّ

 .4من أصل  2.81جميع األبعاد بلغ 

بعنوان "درجة ُممارسة ُمديري المدارس  (0274كما اختلفت مع دراسة )غفر، 

لإلدارة بالقِيَم دراسة ميدانيَّة من وجهة نظر مدرسي التَّعليم الثانوي العام في مدينة 

الالذقيَّة"، التي بيَّنت النَّتائج أن درجة ُممارسة ُمديري مدارس التَّعليم الثانوي في 

 ين جاءت ُمتوسِّطة.مدينة الالذقية لإلدارة بالقِيَم من وجهة نظر المدرس

وفيما يلي النَّتائج التفصيلية فيما يتعلق بواقع ُممارسوة قائودات المودارس االبتدائيَّوة       

عوديَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة  من وجهوة نظور ُمعلِّموات 0202العربيَّة السُّ

 الرياض:المرحلة االبتدائيَّة في المدارس الحكوميَّة في شمال مدينة 

ل: ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم العدالة من وجهة نظر  البُعد األوَّ

 الُمعلِّمات:

ف على واقع ُممارسة قائودات المودارس االبتدائيَّوة لقِويَم العدالوة مون وجهوة نظور    للتَّعرُّ

ووووطات الحسووووابية،  الُمعلِّمووووات تووووم حسوووواب التكوووورارات، والنسووووب المئويووووة، والُمتوسِّ

تب، الستجابات أفراد الدِّراسوة لعبوارات بُعود العدالوة مون  واالنحرافات المعيارية، والرُّ

ت المرحلووة االبتدائيَّووة فووي الموودارس الحكوميَّووة فووي شوومال مدينووة وجهووة نظوور ُمعلِّمووا

حها الجدول التالي:  الرياض، وجاءت النَّتائج كما يُوضِّ
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ل )العدالة( ُمرتَّبة تنازلي ًا 5جدول ) (: استجابات أفراد الدِّراسة لعبارات البُعد األوَّ

 حسب ُمتوسِّطات الُموافقة

 العبارة الرقم

 التكرار

ق
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ت رُّ
ال

 

النسبة 

% 

1 

تُتيح قائدة المدرسة الفُرص 

التدريبية للُمعلِّمات بصورة 

 عادلة

 30 12 79 ك

0751 2722 3 
% 2070 0871 976 

32 

م قائدة المدرسة المصلحة  تُقدِّ

المصلحة الخاصة العامَّة على 

 عند اتِّخاذ القرارات

 32 11 78 ك

0769 2773 0 
% 2376 02 3072 

5 
تُطبِّق قائدة المدرسة األنظمة 

 اإلداريَّة على الجميع

 30 66 73 ك
0762 2722 1 

% 5579 1672 976 

2 

تنفذ قائدة المدرسة نظام 

الُمساءلة بفاعليَّة دون جرح 

 لمشاعر اآلخرين

 38 19 72 ك

0763 2770 6 
% 5573 1277 3670 

9 
تتَّخذ قائدة المدرسة القرارات 

 بعيًدا عن المصالح الشخصيَّة

 37 63 29 ك
0763 2773 5 

% 5671 1071 3176 

6 
ع قائدة المدرسة الُمكافآت  تُوزِّ

 بعدالة بعيًدا عن التَّحيُّز

 02 62 23 ك
0711 2771 2 

% 68 1270 3577 

0 

تمنح قائدة المدرسة الُمعلِّمة 

حق مناقشة القرارات التي 

 تخصها.

 03 67 59 ك

0712 2771 7 
% 6275 17 3275 

8 

تكلف قائدة المدرسة الُمعلِّمات 

بمسؤوليَّات تتناسب مع 

 قُدراتهن

 05 63 23 ك

0708 2777 8 
% 68 1070 3977 

3 
توزع قائدة المدرسة المهام 

 الُمعلِّمات بعدالة.على 

 39 58 52 ك
0706 2729 9 

% 1976 6577 35 

7 
تُشرك قائدة المدرسة الُمعلِّمات 

 في صناعة القرارات

 05 58 66 ك
0735 2770 32 

% 1672 6577 3977 

33 

عند توزيع جدول الُمناوبة يتم 

تخفيفه عن بعض الزميالت 

ر موضوعي  دون ُمبرِّ

 70 12 05 ك

3721 2779 33 
% 3977 0172 5277 

30 

ص لُمعلِّمة محددة  تُخصِّ

الحصص األولى بالجدول 

 األسبوعي دائًما

 73 15 03 ك

3723 2775 30 
% 3275 0772 5579 

31 

ر زميلة عن الطابور  تتأخَّ

الصباحي دون ُعذر فال تنبه 

 إلى ذلك

 78 15 36 ك

3752 2728 31 
% 33 0772 2376 

0737الُمتوسِّط العام للمحور =   

 االنحراف المعياري للمحور = 2718

حة      يتَّضح أن أفراد الدِّراسة ُموافقون  (.) في الجدولمن خالل النَّتائج الُموضَّ

بدرجة ُموافق إلى حدٍّ ما على ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في 
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عوديَّة ضوء ُرؤية المملكة  في بُعد العدالة بُمتوسِّط حسابي  0202العربيَّة السُّ

ية 0971) (، ويمكن تفسير هذه النتيجة بوعي وإدراك قائدات المدارس االبتدائيَّة بأهمِّ

اتِّصاف القائدة بقِيَم العدالة، وذلك من خالل مجموعة من الصفات التي تجعله محل 

تياجات المرؤوسين فيما يتعلق بقيم العدالة ثقة وإعجاب وتقدير، ويتطلب ذلك تقديم اح

قبل االحتياجات الشخصية للقائدة، وأيًضا القيام بتصرفات ذات طابع أخالقي تدلُّ 

على دور قِيَم العدالة من بين أبعاد القِيَم من القيادة بحيث تتالءم مع ُرؤية المملكة 

0202. 

التوجهات القيمية لقادة ( بعنوان "feng، 2011دراسة فنج )اختلفت هذه النتيجة 

المدارس في تايوان". وهدفت إلى الكشف عن التوجهات المبنية على القِيَم لقادة 

لت لها ما يلي: إن العدالة حصلت  المدارس في تايوان، التي من أهم النَّتائج التي توصَّ

على المعدل األعلى ويتأثر االتجاه القيمي لقادة المدارس في تايوان من القِيَم 

كونفوشيوسية )قيم ومبادئ ومعتقدات صينية( إلى حدٍّ ما، وخاصة من حيث قيم ال

الفضيلة أن التباين في التوجهات القيمية لقادة المدارس في تايوان يعتمد على الجنس، 

 والعمر، والموقع الوظيفي، والخبرة، والتدريب على أخالقيات اإلدارة التَّربويَّة. 

حة ومن خالل النَّتائج ال       يتَّضح أن هناك تفاوتًا في ُموافقة  (4في الجدول )ُموضَّ

أفراد الدِّراسة على ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في بُعد العدالة، 

 09.0( العبارات بين )4حيث تراوحت ُمتوسِّطات ُموافقتهم على بُعد العدالة في )

ة الثَّالثة من فئات المقياس الثالثي، والتي تُشير (، وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئ0900و

( عبارات تُشير إلى ُموافق إلى حدٍّ ما 6إلى )ُموافق( على العبارات، في حين جاءت )

(، وهذه الُمتوسِّطات تقع في المدى .097-0902بُمتوسِّطات حسابية تتراوح بين )

( عبارات تُشير 0جاءت ) (، والذي يُشير إلى ُموافق إلى حدٍّ ما، بينما7941-0906)

(، وهذه 79.2-7940إلى ُموافق إلى حدٍّ ما بُمتوسِّطات حسابية تتراوح بين )

(، والذي يُشير إلى غير ُموافق، مما يوضح 7944-7الُمتوسِّطات تقع في المدى )

التفاوت في ُموافقة أفراد الدِّراسة على ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة بمدينة 

 للقيادة بالقِيَم في بُعد العدالة. الرياض 

ويتَّضح من النَّتائج أن أفراد الدِّراسة ُموافقون على عبارات بُعد العدالة، التي تم      

 ترتيبها تنازلي ًا حسب ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها كالتالي:

للُمعلِّمات (، وهي "تُتيح قائدة المدرسة الفُرص التدريبية 0جاءت العبارة رقم ) .7

بصورة عادلة" بالمرتبة األولى من حيث ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها بدرجة تُشير 

ية الدورات 09.0إلى ُموافق بُمتوسِّط حسابي ) (، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأهمِّ

التدريبية للُمعلِّمات، وأن دور القائدة يأتي في توزيع الفُرص التدريبية للُمعلِّمات 

 مثل فيها قِيَم العدالة.بصورة تت

(، وهي "تقدم قائدة المدرسة المصلحة العامة على 72جاءت العبارة رقم ) .0

المصلحة الخاصة عند اتخاذ القرارات" بالمرتبة الثَّانية من حيث ُموافقة أفراد 

(، وتُفسَّر هذه النتيجة .096الدِّراسة عليها بدرجة تُشير إلى ُموافق بُمتوسِّط حسابي )

ية تقديم المصلحة بضرورة  العمل من قبل قائدة المدرسة على توعية الُمعلِّمات بأهمِّ

 العامة على الخاصة من خالل تبنيها تلك القِيَم وزرعها في نفوس الُمعلِّمات.
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(، وهي "تطبق قائدة المدرسة األنظمة اإلداريَّة على .جاءت العبارة رقم ) .0

أفراد الدِّراسة عليها بدرجة تُشير إلى ُموافق الجميع" بالمرتبة الثَّالثة من حيث ُموافقة 

ية تطبيق 0964بُمتوسِّط حسابي ) (، وتُشير تلك النتيجة إلى وعي الُمعلِّمات بأهمِّ

 القائدات األنظمة اإلداريَّة على الجميع في المدرسة دون تفضيل ُمعلِّمة على األخرى.

لُمساءلة بفاعلية دون (، وهي "تنفذ قائدة المدرسة نظام ا4جاءت العبارة رقم ) .6

جرح لمشاعر اآلخرين" بالمرتبة قبل األخيرة من حيث ُموافقة أفراد الدِّراسة بدرجة 

(، ويرى الباحث ضرورة أن تُولي قائدات 0916تُشير إلى ُموافق، وبُمتوسِّط )

المدارس اهتماًما بكل العاملين داخل المدرسة، وأن يكون االهتمام على حد سواء 

 شخص على آخر. دون ُمراعاة 

(، وهووي "تنفووذ قائوودة المدرسووة نظووام الُمسوواءلة بفاعليووة دون 4جوواءت العبووارة رقووم ) ..

ابعة من حيث ُموافقة أفراد الدِّراسة بدرجة تُشوير  جرح لمشاعر اآلخرين" بالمرتبة الرَّ

 (.  0967إلى ُموافق، وبُمتوسِّط )

ووص لُمعلِّمووة محووددة 70جوواءت العبووارة رقووم ) .4 الحصووص األولووى (، وهووي "تُخصَّ

بالجوودول األسووبوعي دائًمووا" بالمرتبووة قبوول األخيوورة موون حيووث ُموافقووة أفووراد الدِّراسووة 

ووط ) وور هووذه النتيجووة بووأن 7947بدرجووة تُشووير إلووى ُموافووق إلووى حوودٍّ مووا بُمتوسِّ (، وتُفسَّ

تخصيص ُمعلِّمة واحدة ال يُعتبر من العدالة مما يجب على القائدات توزيع األدوار فوي 

 ولى بين الُمعلِّمات بالجدول األسبوعي.الحصص األ

ر زميلوة عون الطوابور الصوباحي دون عوذر 70جاءت العبارة رقم ) .1 (، وهي "تتوأخَّ

فال تنبه إلى ذلك" بالمرتبة األخيرة من حيث ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة بدرجوة تُشوير إلوى 

ووط ) وور هووذه النتيجووة بضوورورة أ79.2ُموافووق إلووى حوودٍّ مووا بُمتوسِّ ن تقوووم قائوودة (، وتُفسَّ

المدرسووة بتنبيووه الُمعلِّمووات بعوودم التووأخر عوون الطووابور الصووباحي دون عووذر أو تطبيووق 

 األنظمة عليها.

 

البُعد الثَّاني: ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم الشَّفافية من وجهة 

 نظر الُمعلِّمات:

ف على ما واقع ُممارسة قائدات المدا      وفافية مون وجهوة للتَّعرُّ رس االبتدائيَّوة لقِويَم الشَّ

ووطات الحسوووابية،  نظوور الُمعلِّمووات تووم حسوواب التكووورارات، والنسووب المئويووة، والُمتوسِّ

تووب، السووتجابات أفووراد الدِّراسووة لعبووارات محووور واقووع  واالنحرافووات المعياريَّووة، والرُّ

وفافية مون وجهو ة نظور الُمعلِّموات، وجواءت ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّوة لقِويَم الشَّ

 النَّتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 

(: استجابات أفراد الدِّراسة لعبارات البُعد الثَّاني )الشَّفافية( ُمرتَّبة تنازلي ًا 2جدول )

 حسب ُمتوسِّطات الُموافقة
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8 

تنظم قائدة المدرسة اجتماعات 

دورية مع الُمعلِّمات لتوضيح 

 التَّعليمات

 7 11 87 ك

0721 2758 3 
% 2875 02 575 

2 

تضع القائدة معايير واضحة 

لتقييم مستويات أداء الُمعلِّمة 

 داخل المدرسة

 36 08 85 ك

0752 2728 0 
% 2279 00 33 

6 
تقدم القائدة المعلومات بشكل 

 واضح لمنسوبات المدرسة

 31 10 80 ك
0756 2727 1 

% 2672 0570 3270 

1 
تطبق قائدة المدرسة دلياًل 

 إرشادي ًا إلجراءات العمل

 30 15 82 ك
0756 2722 6 

% 21 0772 976 

0 
تقدم قائدة المدرسة للُمعلِّمة 

 بمهامها الوظيفيةتوصيفًا 

 35 10 82 ك
0753 2772 5 

% 21 0570 3378 

3 

تضع قائدة المدرسة نظاًما 

واضًحا وُمعلنًا إلجراءات العمل 

 والُمساءلة

 30 63 76 ك

0769 2722 2 
% 5871 1071 976 

9 
تتبع قائدة المدرسة نظام اتصال 

 مفتوح بين الُمعلِّمات.

 39 12 78 ك
0762 2776 7 

% 2376 0172 35 

5 

تزود قائدة المدرسة الُمعلِّمة 

بتغذية راجعة لتُحسِّن من أدائها 

 الوظيفي

 00 17 28 ك

0712 2772 8 
% 5175 0973 3771 

7 

تفوض قائدة المدرسة الُمعلِّمة 

بعض الصالحيات لتمكنها من 

 إنجاز العمل

 02 65 20 ك

0711 2771 9 
% 6878 1576 3577 

0769الُمتوسِّط العام للمحور =  

2750االنحراف المعياري للمحور =  

حة  يتَّضوح أن اسوتجابة أفوراد الدِّراسوة جواءت  (.فوي الجوول )من خالل النَّتائج الُموضَّ

بدرجة ُموافق حول واقوع ُممارسوة قائودات المودارس االبتدائيَّوة بمدينوة الريواض للقيوادة 

ووط حسووابي ) ووفافية بُمتوسِّ مووع النتيجووة التووي  الباحثتووان(، وتتفووق .096بووالقِيَم فووي بُعوود الشَّ

قوودر العووالي موون المدرسووة ال ذهبوت إليهووا نتووائج الدِّراسووة بضوورورة أن يتوووفر لوودى قائوودة

 الشَّفافية، وأن تكون لديها الرغبة في تطبيق المعايير المدرسيَّة بصورة أكثر وضوًحا.

حة أعاله يتَّضح أن هناك تجانًسوا فوي ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة  ومن خالل النَّتائج الُموضَّ

ووطات ُموووافقتهم علووى البُعوود ووفافية، حيووث تراوحووت ُمتوسِّ إلووى  0940بووين ) علووى بُعوود الشَّ

ووطات تتووراوح فووي الفئووة الثَّالثووة موون فئووات المقيوواس الثالثووي والتووي 0900 (، وهووي ُمتوسِّ

تُشووير إلووى درجووة )ُموافووق( علووى أداة الدِّراسووة ممووا يوضووح التجووانس فووي ُموافقووة أفووراد 

وفافية، حيوث يتضوح مون النَّتوائج  الدِّراسة على درجة ُممارسة قائدات المدارس لبُعود الشَّ

فراد الدِّراسة ُموافقون على عبارات البُعد بدرجة تُشير إلى ُموافق التي توم ترتيبهوا أن أ

 تنازلي ًا حسب ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها كالتالي:
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(، وهووي "توونظم قائوودات الموودارس اجتماعووات دوريووة مووع 4جوواءت العبووارة رقووم ) -

ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة عليهوا الُمعلِّمات لتوضيح التَّعليمات" بالمرتبة األولى مون حيوث 

وط حسوابي ) يوة العمول مون قبول 0940بدرجوة ُموافوق بُمتوسِّ ور هوذه النتيجوة بأهمِّ (، وتُفسَّ

قائوودات الموودارس علووى عموول االجتماعووات الدوريووة مووع جميووع الُمعلِّمووات دون اسووتثناء 

 لتمرير التَّعليمات وتوضيحها للكل من منطلق مبدأ الشَّفافية.

( وهي "تضوع القائودة معوايير واضوحة لتقيويم مسوتويات أداء 4رقم )جاءت العبارة  -

الُمعلِّمة داخل المدرسة" بالمرتبة الثَّانية من حيث ُموافقة أفوراد الدِّراسوة عليهوا بدرجوة 

ووط حسووابي ) (، وتُشووير هووذه النتيجووة إلووى وعووي ُمعلِّمووي 09.4تُشووير إلووى ُموافووق بُمتوسِّ

يووة أن ت كووون هنوواك معووايير واضووحة يووتم موون خاللهووا تقيوويم أداء المرحلووة االبتدائيَّووة بأهمِّ

 الُمعلِّمات داخل المدرسة االبتدائيَّة.

(، وهوي "تقودم القائودة المعلوموات بشوكل واضوح لمنسووبات 6جاءت العبوارة رقوم ) -

المدرسووة" بالمرتبووة الثَّالثووة موون حيووث ُموافقووة أفووراد الدِّراسووة عليهووا بدرجووة تُشووير إلووى 

 (.09.6بي )ُموافق بُمتوسِّط حسا

(، وهي "تطبوق قائودات المودارس دلوياًل إرشوادي ًا إلجوراءات 0جاءت العبارة رقم ) -

ابعة من حيث ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها بدرجة تُشير إلى ُموافوق  العمل" بالمرتبة الرَّ

 (.09.6بُمتوسِّط حسابي )

فًا بمهامهووا (، وهووي "تقوودم قائوودات الموودارس للُمعلِّمووة توصووي0جوواءت العبووارة رقووم ) -

الوظيفية" بالمرتبة الخامسة من حيوث ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة عليهوا بدرجوة تُشوير إلوى 

 (.09.7ُموافق بُمتوسِّط حسابي )

(، وهووي "تووزود قائوودات الموودارس الُمعلِّمووة بتغذيووة راجعووة .جوواءت العبووارة رقووم ) -

فووراد الدِّراسووة لتحسوون موون أدائهووا الوووظيفي" بالمرتبووة قبوول األخيوورة موون حيووث ُموافقووة أ

وط حسوابي ) أن التغذيوة  الباحثتوان(، وتورى 0904عليها بدرجة تُشير إلى ُموافق بُمتوسِّ

اجعة تُساعد فوي تحسوين األداء الووظيفي، واحتورام الوذات لوديهم، ويطوور المشواعر  الرَّ

 اإليجابية لدى الُمعلِّمات نحو قُدراتهم التعليمية والخبراتية. 

هووووي "تفوووووض قائوووودات الموووودارس الُمعلِّمووووة بعووووض (، و6جوووواءت العبووووارة رقووووم ) -

الصووالحيات لتمكنهووا موون إنجوواز العموول" بالمرتبووة األخيوورة موون حيووث ُموافقووة أفووراد 

وط حسووابي ) وور 09.1الدِّراسوة عليهووا بدرجووة تُشوير إلووى ُموافووق بُمتوسِّ (، ويمكوون أن تُفسَّ

يوة أن تُعطوى الُمعلِّ  موات الصوالحيات هذه النتيجة بوعي وإدراك قائودات المودارس بأهمِّ

 التي تستطيع من خاللها إنجاز المهام التي تُوكل إليها.

 

البُعد الثَّالث: ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم المسؤوليَّة من وجهة 

 نظر الُمعلِّمات:

ف على ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة ة بالتَّعرُّ لقِيَم  جاءت النَّتائج الخاصَّ

المسؤوليَّة من وجهة نظر الُمعلِّمات، والنِّسب المئويَّة، والُمتوسِّطات الحسابيَّة، 

تب الستجابات أفراد الدِّراسة لعبارات بُعد المسؤوليَّة،  واالنحرافات المعياريَّة، والرُّ

 كما يوضحها الجدول التالي:
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البُعد الثَّالث المسؤوليَّة ُمرتَّبة (: استجابات أفراد الدِّراسة لعبارات 32جدول )

 تنازلي ًا حسب ُمتوسِّطات الُموافقة
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31 

تلتزم قائدة المدرسة بأهداف 

ةً الُمرتبطة  المدرسة خاصَّ

 بالُمجتمع المحلي

 7 12 92 ك

0725 2758 3 
% 7279 0172 575 

5 

تُواكب قائدة المدرسة 

الُمستجدَّات للعمل بها وفقًا 

 ألهداف المدرسة

 2 11 88 ك

0725 2757 0 
% 2971 02 677 

2 

تدعم قائدة المدرسة مفهوم 

فرق العمل الُمتعاونة بالبيئة 

 المدرسيَّة

 30 07 88 ك

0722 2725 1 
% 2971 0371 976 

0 
تحدد قائدة المدرسة مهام 

 منسوبات المدرسة بوضوح

 32 13 82 ك
0722 2721 6 

% 2777 0676 779 

1 
تطبق قائدة المدرسة اللوائح 

 التنظيمية بصورة صحيحة

 9 15 81 ك
0758 2720 5 

% 2576 0772 773 

30 
تعزز القائدة االلتزام بالعمل 

 منسوبات بالمدرسةلدى 

 32 11 86 ك
0758 2721 2 

% 2273 02 779 

3 
تضع قائدة المدرسة سياسة 

 واضحة لتنفيذ إجراءات العمل

 31 13 81 ك
0755 2727 7 

% 2576 0676 3270 

9 

قائدة المدرسة تكون حازمة 

في اتخاذ القرارات التي بها 

تجاوزات تؤثر سلبي ًا على 

 سير العمل

 35 10 82 ك

0753 2772 8 
% 21 0570 3378 

6 

تحرص القائدة على بناء 

عالقات اجتماعية إيجابية مع 

 منسوبات المدرسة

 36 15 78 ك

0752 2728 9 
% 2376 0772 33 

36 

تقوم قائدة المدرسة بمتابعة 

األداء الوظيفي للُمعلِّمات 

 بآليات متنوعة

 32 11 78 ك

0769 2773 32 
% 2376 02 3072 

7 
تُهيِّئ القائدة المناخ المدرسي 

 المناسب لزيادة الدافعية للعمل

 35 12 72 ك
0768 2772 33 

% 5978 0871 3378 

33 

تعمل قائدة المدرسة على حل 

الصراعات المدرسيَّة 

بموضوعية مع احترام جميع 

 األطراف ذات العالقة

 35 18 76 ك

0762 2729 30 
% 5871 0979 3378 
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8 

توفر قائدة المدرسة جميع 

المصادر الالزمة لمنسوبات 

المدرسة ليتمكن من تنفيذ 

البرامج التَّربويَّة على أكمل 

 وجه

 01 16 72 ك

0717 2777 31 
% 5573 0278 3873 

32 

د قائدة المدرسة بتوزيع  تتفرَّ

المهام على الُمعلِّمات وفق ما 

 تراه ُمناسبًا

 39 68 22 ك

0711 2770 36 
% 6770 1778 35 

 الُمتوسِّط العام للمحور =0750

2750االنحراف المعياري للمحور =  

حة    يتَّضح أن استجابة أفراد الدِّراسة ( 72في الجدول)من خالل النَّتائج الُموضَّ

بدرجة ُموافق على ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم المسؤوليَّة بُمتوسِّط 

ية قِيَم المسؤوليَّة،  الباحثتان(، وترى 09.0حسابي ) أن إدراك قائدات المدارس ألهمِّ

االهتمام بحاجات  ويمكن أن تُفسَّر هذه النتيجة بضرورة أن تُظهر قائدات المدارس

الُمعلِّمات الفردية وتربطها برسالة المدرسة، وأن تعمل على إيجاد المنا  الداعم 

مما يعني أن تتمتع القائدة بسمات كاريزمية تساعد على اقتداء المرؤوسين إلشباعها، 

هاتها.  بها واالستجابة لتوجُّ

حة        أن هناك تجانًُسا في ُموافقة  يتَّضح( 72في الجدول)ومن خالل النَّتائج الُموضَّ

أفراد الدِّراسة على ُممارسة قائدات المدارس لبُعد المسؤوليَّة، حيث تراوحت 

(، وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئة 0900و .094ُمتوسِّطات ُموافقتهم على البُعد ما بين )

ابعة من فئات المقياس الثالثي، والتي تُشير إلى درجة )ُموافق( لعبارات  المحور، الرَّ

مما يوضح التجانس في ُموافقة أفراد الدِّراسة على بُعد المسؤوليَّة، والتي تم ترتيبها 

 تنازلي ًا حسب ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها بدرجة تُشير إلى ُموافق كالتالي:

وةً 70جاءت العبوارة رقوم ) - (، وهوي "تلتوزم قائودة المدرسوة بأهوداف المدرسوة خاصَّ

ع المحلوي" بالمرتبوة األولوى مون حيوث ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة عليهوا الُمرتبطة بوالُمجتم

(، وتُفسِّر هوذه النتيجوة دور قائودات .094بدرجة تُشير إلى ُموافق، وبُمتوسِّط حسابي )

المدارس في تحقيق أهداف المدرسة من ضمن مسؤوليتها الُمجتمعية من خالل تحقيوق 

 األنشطة المرتبطة بالُمجتمع المحلي.

(، وهي "تُواكب قائدة المدرسوة الُمسوتجدَّات للعمول بهوا وفقًوا .العبارة رقم ) جاءت -

ألهداف المدرسة" بالمرتبة الثَّانية من حيث ُموافقة أفراد الدِّراسوة عليهوا بدرجوة تُشوير 

(، وتُشوير هوذه النتيجوة إلوى دور قائودات المودارس .094إلى ُموافق بُمتوسِّط حسوابي )

ا ت التي تحودث والعمول بهوا موا يوتالءم موع األهوداف والرؤيوة التوي في ُمواكبة الُمستجدَّ

 تسعى إلى تحقيقها المدرسة.

(، وهي "تدعم قائودة المدرسوة مفهووم فورق العمول المتعاونوة 4جاءت العبارة رقم ) -

بالبيئة المدرسيَّة" بالمرتبة الثَّالثة من حيث ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة عليهوا بدرجوة تُشوير 
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وط حسوابي )إلى ُموافوق بمُ  وابقة فوي أن 0942توسِّ (، وتتفوق هوذه النتيجوة موع النتيجوة السَّ

تستخدم قائدات المدارس الحكمة والخبرة التي اكتسبتها في حثِّ الُمعلِّمات على تكووين 

 فرق عمل فيما يتعلق بالبيئة المدرسيَّة.

(، وهووي "تحوودد قائوودة المدرسووة مهووام منسوووبات المدرسووة 0جوواءت العبووارة رقووم ) -

ابعوة مون حيوث ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة عليهوا بدرجوة تُشوير إلوى بو ضووح" بالمرتبوة الرَّ

 (.09.4ُموافق بُمتوسِّط )

(، وهووي "تطبووق قائوودة المدرسووة اللوووائح التنظيميووة بصووورة 0جوواءت العبووارة رقووم ) -

صحيحة" بالمرتبة الخامسة مون حيوث ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة عليهوا بدرجوة تُشوير إلوى 

 (.09.4بُمتوسِّط حسابي )ُموافق 

(، وهووي "توووفر قائوودة المدرسووة جميووع المصووادر الالزمووة 4جوواءت العبووارة رقووم ) -

لمنسوبات المدرسة ليتمكن من تنفيذ البرامج التَّربويَّوة علوى أكمول وجوه" بالمرتبوة قبول 

ووط  األخيوورة موون حيووث ُموافقووة أفووراد الدِّراسووة عليهووا بدرجووة تُشووير إلووى ُموافووق بُمتوسِّ

(، وتُشوير هوذه النتيجوة إلوى ضورورة العمول مون قبول قائودات المودارس 0901)حسابي 

بتوفير جميع المصادر التي تحتاج إليها الُمعلِّمات ومنسووبات المدرسوة مون أجول تنفيوذ 

 البرامج التَّربويَّة التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها بحيث تخرج بالشكل المطلوب.

د72جووواءت العبوووارة رقوووم ) - قائووودة المدرسوووة بتوزيوووع المهوووام علوووى  (، وهوووي "تتفووورَّ

الُمعلِّمات وفق ما تراه ُمناسبًا" بالمرتبة األخيرة من حيث ُموافقة أفراد الدِّراسوة عليهوا 

(، وتُفسِّر هوذه النتيجوة وعوي ُمعلِّموات 0900بدرجة تُشير إلى ُموافق بُمتوسِّط حسابي )

نع القوورار وفووي آليووة المرحلووة االبتدائيَّووة بضوورورة إشووراك منسوووبي المدرسووة فووي ُصوو

 توزيع المهام على الُمعلِّمات بطريقة تتناسب مع جميع منسوبي المدرسة.

 

 إجابة السؤال الثَّاني: 

ما الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة قائدات المدارس للقِيَم في ضوء ُرؤية 

عوديَّة   :من وجهة نظر الُمعلِّمات 0212المملكة العربيَّة السُّ

ولإلجابة عن التساؤل المتمثل في الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة قائدات       

عوديَّة  ، تم حساب 0202المدارس للقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

التكرارات، والنسب المئوية، والُمتوسِّطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

تب، الستجابات أفرا د الدِّراسة لعبارات محور الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز والرُّ

عوديَّة  من  0202ُممارسة قائدات المدارس للقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

 وجهة نظر الُمعلِّمات. وجاءت النَّتائج كما يوضحها الجدول التالي:

الُمقترحات التَّطويريَّة  (: استجابات أفراد الدِّراسة لعبارات محور33جدول رقم )

عوديَّة  لتعزيز ُممارسة قائدات المدارس للقِيَم في    ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

 ُمرتَّبة تنازلي ًا حسب ُمتوسِّطات الُموافقة 0212
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0 

أن تُشارك الُمعلِّمات قائدة 

المدرسة في وضع خطة 

 استراتيجية واضحة للعمل

 1 31 333 ك

0785 2763 3 
% 8776 3270 076 

00 
منح صالحيات للُمعلِّمات وفق 

 المهام الُموكلة إليهن

 6 08 95 ك
0770 2753 0 

% 7678 00 173 

7 

قائدة المدرسة أن تقدم 

الُمكافآت لالتي يُنجزن 

 أعمالهن على الوجه األكمل

 6 12 91 ك

0772 270 1 
% 7170 0172 173 

6 
أن تنشر قائدة المدرسة ثقافة 

 القيادة بالقِيَم

 7 07 91 ك
0728 2757 6 

% 7170 0371 575 

1 

أن تطلع قائدة المدرسة 

الُمعلِّمات على التعاميم فور 

 صدورها

 9 02 90 ك

0725 2722 5 
% 7076 0275 773 

32 

تعزيز حوار القائدة 

الموضوعي مع الُمعلِّمات دون 

 قيود

 2 10 89 ك

0725 2759 2 
% 7273 0570 677 

3 
نشر روح التعاون للعمل 

 كفريق واحد

 8 08 93 ك
0725 2759 7 

% 7377 00 271 

30 

أن تقبل قائدة المدرسة 

ُمشاركة الُمعلِّمات في صناعة 

 القرارات

 5 15 87 ك

0725 2755 8 
% 2875 0772 179 

32 

العمل على توفير بيئة عمل 

مناسبة خالية من الصراعات 

 الوظيفية

 7 10 88 ك

0726 2758 9 
% 2971 0570 575 

01 

متابعة إنجاز األعمال للتأكد 

من مطابقتها للخطة 

 الموضوعة

 32 09 88 ك

0723 2721 32 
% 2971 0078 779 

03 

منح القائدة التي تُمارس 

القيادة بالقِيَم نقاط في تقييم 

 أدائها

 5 19 81 ك

0723 2752 33 
% 2576 1277 179 

5 

أن تتواصل قائدة المدرسة 

باستمرار مع الُمعلِّمات بهدف 

تطوير رسالة المدرسة 

استناًدا إلى الُمستجدات 

 التَّربويَّة الحديثة

 8 11 82 ك

0723 2722 30 
% 2777 02 271 

02 

تخصيص مكافآت للمدارس 

التي طبقت مفهوم القيادة 

 بالقيم

 9 13 87 ك

0723 2723 31 
% 2875 0676 773 

9 
أن تقبل قائدة المدرسة 

اقتراحات الُمعلِّمات التي تطور 

 9 10 82 ك
0723 2723 36 

% 2777 0570 773 
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 من العمل

37 

تيسير حصول الُمعلِّمات على 

المعلومات بالشكل الصحيح 

 في الوقت المناسب

 32 12 87 ك

0723 2721 35 
% 2875 0172 779 

36 
تقدير الُمعلِّمات أثناء تنفيذهن 

 لمهامهن الوظيفية

 5 62 80 ك
0723 2752 32 

% 2672 1375 179 

05 
التي قد تذليل الصعوبات 

 تُواجه الُمعلِّمات أثناء عملهن

 9 16 86 ك
0759 2720 37 

% 2273 0278 773 

31 

توعية منسوبات المدرسة 

بإجراءات العمل المطلوبة 

منهن ليتمكن من تحقيق 

 األهداف بأقل ُجهد ووقت

 9 15 81 ك

0758 2720 38 
% 2576 0772 773 

8 

أن تشجع قائدة المدرسة 

الُمعلِّمات على االلتحاق 

بالبرامج التدريبية التي تنمي 

 مهاراتهن المهنية

 9 12 80 ك

0757 2720 39 
% 2672 0871 773 

35 

ربط األنشطة الالمنهجية التي 

تقدمها المدرسة مع احتياجات 

 الُمجتمع

 31 08 82 ك

0757 2727 02 
% 2777 00 3270 

02 

ُمشاركة المدارس األخرى 

تجربتهم في تطبيق القيادة 

بالقِيَم عن طريق الزيارات 

 الهادفة

 33 15 83 ك

0755 2725 03 
% 2178 0772 877 

06 
تحديد ما يُحفِّز الُمعلِّمات على 

 اإلنتاجية في العمل

 32 62 77 ك
0751 2726 00 

% 2272 1375 779 

38 

منح الُمعلِّمات الحرية في 

الُمناسب ألداء اختيار الطريقة 

 عملهن

 31 15 79 ك

0750 2727 01 
% 2070 0772 3270 

33 
أن تُراعي قائدة المدرسة 

 ظروف الُمعلِّمات الطارئة

 33 61 71 ك
0769 2725 06 

% 5775 1179 877 

08 

استضافة تجارب رائدة 

لقائدات يمارسن تطبيق القِيَم 

 بعملهن

 35 12 72 ك

0768 2772 05 
% 5978 0871 3378 

07 
الحرص على عقد ورش عن 

 القيادة بالقِيَم في المدرسة

 39 12 78 ك
0762 2776 02 

% 2376 0172 35 

2 

أن تشجع قائدة المدرسة 

التغيير بما يتفق مع 

االحتياجات المستقبلية 

 للمدرسة

 38 16 75 ك

0765 2771 07 
% 5973 0278 3670 

 08 2776 0716 03 60 26 كتدريبية لتعزيز عقد دورات  39
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 3275 1173 5276 % مفهوم القيادة بالقيم

 الُمتوسِّط العام للمحور =0759

2761االنحراف المعياري للمحور =  

حة في الجدول )       ( يتَّضح أن استجابة أفراد الدِّراسة 77من خالل النَّتائج الُموضَّ

جاءت بدرجة تُشير إلى ُموافق على الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة قائدات 

عوديَّة  ، وبُمتوسِّط حسابي 0202المدارس للقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

فاعلية تلك الُمقترحات  الباحثتان%(، وترى 4490نسبة ُموافقة بلغت )(، وب..09)

في تعزيز ُممارسة القيادة بالقِيَم، وذلك من خالل تعزيز العمل الجماعي ونشر ثقافة 

القيادة بالقِيَم وتطوير الهياكل التنظيمية ودعم جميع العاملين للُمساهمة في وضع ُرؤية 

 مستقبلية للمدرسة. 

حة       يتَّضح أن هناك تجانًسا في ُموافقوة  (77في الجدول )ومن خالل النَّتائج الُموضَّ

ز ُممارسة القِويَم  أفراد الدِّراسة حول محور الُمقترحات واآلليات التي من شأنها أن تُعزِّ

لدى قائدات المدارس االبتدائيَّة، حيث تراوحت ُمتوسِّطات ُموافقتهن على العبارات موا 

(، وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئة الثَّالثة من فئات المقيواس الثالثوي، 0906و .094بين )

والتووي تُشووير إلووى )ُموافووق( علووى أداة الدِّراسووة ممووا يوضووح التجووانس فووي ُموافقووة أفووراد 

الدِّراسة حول محور الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة قائدات المدارس للقِويَم فوي 

عوديَّة  ضوء ُرؤية المملكة ، حيوث توم ترتيبهوا تنازلي ًوا حسوب ُموافقوة 0202العربيَّة السُّ

 أفراد الدِّراسة عليها بدرجة ُموافق كالتالي:

(، وهووي "أن تُشووارك الُمعلِّمووات قائوودة المدرسووة فووي وضووع 0جوواءت العبووارة رقووم ) -

خطووة اسووتراتيجية واضووحة للعموول" بالمرتبووة األولووى موون حيووث ُموافقووة أفووراد الدِّراسووة 

(، وتفسر هوذه النتيجوة وعوي الُمعلِّموات .094عليها بدرجة ُموافق، وبُمتوسِّط حسابي )

بضرورة اهتموام قائودات المودارس بوضوع الخطوة االسوتراتيجية التوي تسوعى المدرسوة 

إلوى تحقيقهووا وُمشوواركة العواملين فووي بنوواء الرؤيووة المسوتقبلية للمدرسووة ووضووع الخطووط 

 االستراتيجية.

(، وهوي "مونح صوالحيات للُمعلِّموات وفوق المهوام الُموكلوة 00)جاءت العبارة رقوم  -

وط  إليهن" بالمرتبة الثَّانية من حيوث ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة عليهوا بدرجوة ُموافوق بُمتوسِّ

(، وتفسوور هووذه النتيجووة بووأن تطوووير منسوووبي المدرسووة مهني ًووا بإيجوواد 0910حسووابي )

ات التَّربويَّوة والبورامج التَّعليميَّوة ومونح الفُورص فوي الُمشواركة فوي عمليَّوة اتخواذ القورار

ز مون  الصالحيات للُمعلِّمات وفق المهام الُموكلوة إلويهن مون أهوم الُمقترحوات التوي تُعوزِّ

 ُممارسة القيادة بالقِيَم.

(، وهووي "أن تقوودم قائوودة المدرسووة الُمكافووآت لالتووي يُنجووزن 1جوواءت العبووارة رقووم ) -

بالمرتبوة الثَّالثوة مون حيوث ُموافقوة أفوراد الدِّراسوة عليهوا أعمالهن على الوجوه األكمول" 

وط حسوابي ) يوة وضووع 0912بدرجوة ُموافوق بُمتوسِّ (، ويمكوون أن تفسور هوذه النتيجوة أهمِّ
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نظام يهتم بالحوافز والُمكافوآت، سوواء كانوت ماديوة أو معنويوة للُمعلِّموات فوي المدرسوة 

 الوجه األكمل.مما يُساعد على تطوير المدرسة وإنجاز أعمالهن ب

(، وهووي "أن تنشوور قائوودة المدرسووة ثقافووة القيووادة بووالقيم" 6جوواءت العبووارة رقووم ) -

وط حسوابي  ابعة من حيث ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها بدرجوة ُموافوق بُمتوسِّ بالمرتبة الرَّ

(، ويمكن تفسير هذه النتيجة بضرورة رفع الوعي لدى الُمعلِّمات بثقافوة القيوادة 0944)

يوة القيوادة بالقِيَ  م مون خوالل قائودات المدرسوة واالهتموام بتوعيوة منسووبي المدرسوة بأهمِّ

 بالقِيَم وفعاليتها لدى منسوبي المدارس االبتدائيَّة.

(، وهوي "أن تطلوع قائودة المدرسوة الُمعلِّموات علوى التعواميم 0جاءت العبوارة رقوم ) -

راسة عليها بدرجوة ُموافوق فور صدورها" بالمرتبة الخامسة من حيث ُموافقة أفراد الدِّ 

 (..094بُمتوسِّط حسابي )

(، وهوووي "أن تشوووجع قائووودة المدرسوووة التغييووور بموووا يتفوووق موووع 4جووواءت العبوووارة ) -

االحتياجات المستقبلية للمدرسة" بالمرتبة قبل األخيرة من حيث ُموافقة أفوراد الدِّراسوة 

ووط حسووابي ) وور .096عليهووا بدرجووة ُموافووق بُمتوسِّ هووذه النتيجووة دور (، ويمكوون أن تُفسِّ

 القائدة المدرسيَّة في تشجيع التغيير بما يتفق مع االحتياجات المستقبلية للمدرسة.

(، وهي "عقد دورات تدريبية لتعزيز مفهوم القيادة بوالقِيَم" .7جاءت العبارة رقم ) -

وط حسوابي  بالمرتبة األخيرة من حيث ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها بدرجة ُموافق بُمتوسِّ

(، وتُشووير إلووى وعووي الُمعلِّمووات بوودور الوودورات التدريبيووة وور  العموول فووي 0906)

 تعزيز مفهوم القيادة بالقيم.

 

 النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج:

ل: مددا واقددع ُممارسددة قائدددات المدددارس النتددائج المتعلددق ب اإلجابددة عددن التسدداؤل األوَّ

عوديَّة االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية   ؟0212المملكة العربيَّة السُّ

إن ُمعلِّمات المرحلة االبتدائيَّة في المدارس الحكوميَّة في شمال مدينة الرياض    

ُموافقات على واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية 

عوديَّة المملكة  واتَّضح من النَّتائج أن  (،.090بُمتوسِّط حسابي ) 0202العربيَّة السُّ

أبرز أبعاد ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة 

عوديَّة  ( بدرجة تُشير 09.0بُعد المسؤوليَّة بُمتوسِّط حسابي )، جاء 0202العربيَّة السُّ

شَّفافية في المرتبة %(، في حين جاء بُعد ال46إلى ُموافق، وبنسبة ُممارسة بلغت )

الثَّانية من بين أبعاد ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم بُمتوسِّط حسابي 

%(، ومن ثم بُعد العدالة 40( بدرجة تُشير إلى ُموافقـ وبنسبة ُممارسة بلغت ).096)

ت المدارس من وجهة نظر قائدات المدارس االبتدائيَّة من بين أبعاد ُممارسة قائدا

( بدرجة تُشير إلى 0971االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في المرتبة األخيرة بُمتوسِّط حسابي )

 %(.1090ُموافق إلى حدٍّ ما، وبنسبة ُممارسة بلغت )

ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم العدالة من  البعد األول: -

 وجهة نظر الُمعلِّمات:
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إن أفراد الدِّراسة ُموافقون بدرجة ُموافق إلى حدٍّ ما على ُممارسوة قائودات المودارس    

عوديَّة االبتدائيَّة للقيادة بالقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة  في بُعد العدالة  0202العربيَّة السُّ

وط حسوابي ) ووطات ُمووافقتهم علوى بُعوود العدالوة فووي 0971بُمتوسِّ (، حيووث تراوحوت ُمتوسِّ

(، وهي ُمتوسِّطات تقع في الفئوة الثَّالثوة مون فئوات 0900و 09.0( عبارات ما بين )4)

( 6المقيوواس الثالثووي، والتووي تُشووير إلووى )ُموافووق( علووى العبووارات، فووي حووين جوواءت )

(، .097-0902عبارات تُشير إلى ُموافق إلى حدٍّ ما بُمتوسِّطات حسابية تتراوح بوين )

(، الذي يُشير إلوى ُموافوق إلوى حودٍّ موا، 0906-7941ى )وهذه الُمتوسِّطات تقع في المد

( عبارات تُشير إلى ُموافق إلى حدٍّ ما بُمتوسِّطات حسوابية تتوراوح بوين 0بينما جاءت )

(، الوذي يُشوير إلوى غيور 7944-7(، وهذه الُمتوسِّطات تقوع فوي المودى )7940-79.2)

علوى ُممارسوة قائودات المودارس ُموافق، مما يوضح التفاوت في ُموافقة أفراد الدِّراسوة 

االبتدائيَّة بمدينة الرياض للقيادة بالقِيَم في بُعد العدالة، والتوي توم ترتيبهوا تنازلي ًوا حسوب 

 ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها كالتالي:

 تُتيح قائدة المدرسة الفُرص التدريبية للُمعلِّمات بصورة عادلة. -

علوووى المصووولحة الخاصوووة عنووود اتخووواذ تقووودم قائووودة المدرسوووة المصووولحة العاموووة  -

 القرارات.

 تطبق قائدة المدرسة األنظمة اإلداريَّة على الجميع. -

 تنفذ قائدة المدرسة نظام الُمساءلة بفاعلية دون جرح لمشاعر اآلخرين. -

 تتَّخذ قائدة المدرسة القرارات بعيًدا عن المصالح الشخصيَّة. -

ع قائدة المدرسة الُمكافآت بعدالة بعي -  ًدا عن التَّحيُّز.تُوزِّ

ها. -  تمنح قائدة المدرسة الُمعلِّمة حق مناقشة القرارات التي تخصُّ

 تكلف قائدة المدرسة الُمعلِّمات بمسؤوليات تتناسب مع قُدراتهن. -

ع قائدة المدرسة المهام على الُمعلِّمات بعدالة. -  تُوزِّ

 تُشرك قائدة المدرسة الُمعلِّمات في صناعة القرارات. -

جووودول الُمناوبوووة يوووتم تخفيفوووه عووون بعوووض الوووزميالت دون مبووورر  عنووود توزيوووع -

 موضوعي.

 تُخصِّص لُمعلِّمة محددة الحصص األولى بالجدول األسبوعي دائًما. -

ر زميلة عن الطابور الصباحي دون عذر فال تنبه إلى ذلك. -  تتأخَّ

 

افية من البُعد الثَّاني: ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم الشَّف -

 وجهة نظر الُمعلِّمات:

إنَّ استجابة أفراد الدِّراسة جاءت بدرجة ُموافق حوول واقوع ُممارسوة قائودات المودارس 

ووط حسووابي ) ووفافية بُمتوسِّ (، .096االبتدائيَّووة بمدينووة الريوواض للقيووادة بووالقِيَم فووي بُعوود الشَّ

ووطات ُموووافقتهم علووى البُعوود مووا بووين ) (، وهووي 0900إلووى  0940حيووث تراوحووت ُمتوسِّ

ُمتوسِّطات تتراوح في الفئة الثَّالثة من فئات المقيواس الثالثوي، والتوي تُشوير إلوى درجوة 

ح التجانس في ُموافقة أفراد الدِّراسة على درجوة  )ُموافق( على أداة الدِّراسة، مما يُوضِّ

ووفافية، حيووث يتضووح موون النَّتووائج أن أفووراد الدِّ  راسووة ُممارسووة قائوودات الموودارس لبُعوود الشَّ
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ُموافقون على عبارات البُعد بدرجة تُشير إلى ُموافق، والتوي توم ترتيبهوا تنازلي ًوا حسوب 

 ُموافقة أفراد الدِّراسة عليها كالتالي:

 تنظم قائدة المدرسة اجتماعات دورية مع الُمعلِّمات لتوضيح التَّعليمات. -

 المدرسة.تضع القائدة معايير واضحة لتقييم مستويات أداء الُمعلِّمة داخل  -

 تقدم القائدة المعلومات بشكل واضح لمنسوبات المدرسة. -

 تطبق قائدة المدرسة دلياًل إرشادي ًا إلجراءات العمل. -

 تقدم قائدة المدرسة للُمعلِّمة توصيفًا بمهامها الوظيفية. -

 تضع قائدة المدرسة نظاًما واضًحا وُمعلنًا إلجراءات العمل والُمساءلة. -

 نظام اتصال مفتوح بين الُمعلِّمات. تتَّبع قائدة المدرسة -

د قائدة المدرسة الُمعلِّمة بتغذية راجعة لتُحسِّن من أدائها الوظيفي. -  تُزوِّ

 تفوض قائدة المدرسة الُمعلِّمة بعض الصالحيات لتمكنها من إنجاز العمل. -

 

المسؤوليَّة من البُعد الثَّالث: ما واقع ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّة لقِيَم  -

 وجهة نظر الُمعلِّمات:

إنَّ استجابة أفراد الدِّراسة بدرجة ُموافق على ُممارسة قائدات المدارس االبتدائيَّوة لقِويَم 

وطات ُمووافقتهم علوى البُعود 09.0المسؤوليَّة بُمتوسِّط حسوابي ) (، حيوث تراوحوت ُمتوسِّ

ووطات تقووع فووي الفئووة الرَّ 0900و .094بووين ) ابعووة موون فئووات المقيوواس (، وهووي ُمتوسِّ

الثالثي، والتي تُشير إلى درجة )ُموافوق( لعبوارات المحوور، مموا يوضوح التجوانس فوي 

ُموافقة أفراد الدِّراسة على بُعد المسؤوليَّة، التي تم ترتيبها تنازلي ًوا حسوب ُموافقوة أفوراد 

 الدِّراسة عليها بدرجة تُشير إلى ُموافق كالتالي:

ةً الُمرتبطة بالُمجتمع المحلي.تلتزم قائدة المدرسة بأ -  هداف المدرسة، وخاصَّ

 تُواكب قائدة المدرسة الُمستجدَّات للعمل بها وفقًا ألهداف المدرسة. -

 تدعم قائدة المدرسة مفهوم فرق العمل المتعاونة بالبيئة المدرسيَّة. -

 تحدد قائدة المدرسة مهام منسوبات المدرسة بوضوح. -

 التنظيمية بصورة صحيحة.تطبق قائدة المدرسة اللوائح  -

ز القائدة االلتزام بالعمل لدى منسوبات بالمدرسة. -  تُعزِّ

 تضع قائدة المدرسة سياسة واضحة لتنفيذ إجراءات العمل. -

قائدة المدرسة تكون حازمة في اتخاذ القرارات التي بهوا تجواوزات توؤثر سولبي ًا  -

 على سير العمل.

 يجابية مع منسوبات المدرسة.تحرص القائدة على بناء عالقات اجتماعية إ -

 تقوم قائدة المدرسة بُمتابعة األداء الوظيفي للُمعلِّمات بآليات متنوعة. -

 تُهيِّئ القائدة المنا  المدرسي المناسب لزيادة الدافعية للعمل. -

تعمل قائودة المدرسوة علوى حول الصوراعات المدرسويَّة بموضووعية موع احتورام  -

 جميع األطراف ذات العالقة.

قائدة المدرسوة جميوع المصوادر الالزموة لمنسووبات المدرسوة ليوتمكن مون توفر  -

 تنفيذ البرامج التَّربويَّة على أكمل وجه.

د قائدة المدرسة بتوزيع المهام على الُمعلِّمات وفق ما تراه ُمناسبًا. -  تتفرَّ
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اإلجابة عن التساؤل الثَّاني: ما الُمقترحات التَّطويريَّة لتعزيز ُممارسة قائدات 

عوديَّة  من وجهة نظر  0212المدارس للقِيَم في ضوء ُرؤية المملكة العربيَّة السُّ

 :الُمعلِّمات

إنَّ استجابة أفراد الدِّراسة جاءت بدرجة تُشير إلى ُموافق علوى الُمقترحوات التَّطويريَّوة 

ووعوديَّ  ة لتعزيووز ُممارسووة قائوودات الموودارس للقِوويَم فووي ضوووء ُرؤيووة المملكووة العربيَّووة السُّ

%(، حيث تراوحوت 4490(، وبنسبة ُموافقة بلغت )..09، وبُمتوسِّط حسابي )0202

وطات تقوع فوي 0906و .094ُمتوسِّطات ُمووافقتهن علوى العبوارات بوين ) (، وهوي ُمتوسِّ

الفئة الثَّالثة من فئات المقيواس الثالثوي، والتوي تُشوير إلوى )ُموافوق( علوى أداة الدِّراسوة، 

افقووة أفووراد الدِّراسووة حووول محووور الُمقترحووات التَّطويريَّووة ممووا يوضووح التجووانس فووي ُمو

ووعوديَّة  لتعزيووز ُممارسووة قائوودات الموودارس للقِوويَم فووي ضوووء ُرؤيووة المملكووة العربيَّووة السُّ

، حيووث تووم ترتيبهووا تنازلي ًووا حسووب ُموافقووة أفووراد الدِّراسووة عليهووا بدرجووة ُموافووق 0202

 كالتالي:

 رسة في وضع خطة استراتيجية واضحة للعملأن تُشارك الُمعلِّمات قائدة المد -

 منح صالحيَّات للُمعلِّمات وفق المهام الُموكلة إليهن. -

م قائدة المدرسة الُمكافآت لالتي يُنجزن أعمالهن على الوجه األكمل. -  أن تُقدِّ

 أن تنشر قائدة المدرسة ثقافة القيادة بالقيم. -

 فور صدورها. أن تُطلع قائدة المدرسة الُمعلِّمات على التعاميم -

 تعزيز حوار القائدة الموضوعي مع الُمعلِّمات دون قيود. -

 نشر روح التعاون للعمل كفريق واحد. -

 أن تقبل قائدة المدرسة ُمشاركة الُمعلِّمات في صناعة القرارات. -

 العمل على توفير بيئة عمل مناسبة خالية الصراعات الوظيفية. -

 تها للخطة الموضوعة.ُمتابعة إنجاز األعمال للتأكد من ُمطابق -

 منح القائدة التي تُمارس القيادة بالقِيَم نقاطًا في تقييم أدائها. -

أن تتواصووول قائووودة المدرسوووة باسوووتمرار موووع الُمعلِّموووات بهووودف تطووووير رسوووالة  -

 المدرسة استناًدا إلى الُمستجدَّات التَّربويَّة الحديثة.

 بالقيم.تخصيص ُمكافآت للمدارس التي طبقت مفهوم القيادة  -

 أن تقبل قائدة المدرسة اقتراحات الُمعلِّمات التي تطور من العمل. -

 تيسير حصول الُمعلِّمات على المعلومات بالشكل الصحيح في الوقت الُمناسب. -

 تقدير الُمعلِّمات أثناء تنفيذهن مهامهن الوظيفية. -

 تذليل الصعوبات التي قد تُواجه الُمعلِّمات أثناء عملهن. -

ات المدرسة بإجراءات العمل المطلوبوة مونهن ليوتمكنَّ مون تحقيوق توعية منسوب -

 األهداف بأقل ُجهد ووقت.

وي  - ع قائدة المدرسة الُمعلِّمات على االلتحاق بالبرامج التدريبيوة التوي تُنمِّ أن تُشجِّ

 مهاراتهن المهنية.

 ربط األنشطة الالمنهجيَّة التي تقدمها المدرسة مع احتياجات الُمجتمع. -

المووودارس األخووورى تجربتهوووا فوووي تطبيوووق القيوووادة بوووالقِيَم عووون طريوووق  ُمشووواركة -

 الزيارات الهادفة.
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 تحديد ما يُحفِّز الُمعلِّمات على اإلنتاجية في العمل. -

 منح الُمعلِّمات الحرية في اختيار الطريقة الُمناسب ألداء عملهن. -

 أن تُراعي قائدة المدرسة ظروف الُمعلِّمات الطارئة. -

 رائدة لقائدات يُمارسن تطبيق القِيَم بعملهن.استضافة تجارب  -

 الحرص على عقد ور  عن القيادة بالقِيَم في المدرسة. -

 أن تشجع قائدة المدرسة التغيير بما يتفق مع االحتياجات المستقبلية للمدرسة. -

 عقد دورات تدريبية لتعزيز مفهوم القيادة بالقيم. -

من توطين أسولوب القيوادة بوالقيم لودى وفي ضوء نتائج هذه الدراسة نستخلص أنه البد 

جميووع قائوودات الموودارس كنظووام ومنهجيووة أساسووية للمدرسووة، وتعزيووز ونشوور منظومووة 

القيادة بالقيم وتعميوق ممارسوتها بوين العواملين، وضورورة عقود بورامج تدريبيوة لتعزيوز 

ممارسووة القيووادة بووالقيم ، ومراجعووة األنظمووة اإلداريووة المختلفووة موون لوووائح وقوورارات. 

وبالتوالي يظهور جليواً توأثير  وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه  ممارسة القيادة بوالقيم،

األسلوب القيادي على مجريات األمور في أي منظمة مون كافوة الجوانوب، ويظول لكول 

أسلوب إيجابياتوه وسولبياته ومودى توأثيره علوى أداء المنظموة وسولوك العواملين ، ولكون 

عن غيره من أسواليب القيوادة بمودى التوأثير الواسوع والكبيور  يتميز أسلوب القيادة بالقيم

علووى عوودة جوانووب فووي أي منظمووة ومنهووا أداء ووالء العوواملين ، والووروح المعنويووة ، 

وغيرهووا موون الجوانووب المتعووددة .ولمووا للوووالء التنظيمووي موون أثوور فووي أداء العوواملين 

حب ووالء شوديد لهوا ، وإبداعهم في أعمالهم ، وحبهم لمنظمتهم مما يجعلهم يشعرون ب

 . وبالتالي يؤثر ذلك في مستوى أدائهم

 

 التَّوصيات: 

لت الدراسة في ضوء نتائج      لعدٍد من التَّوصيات التي يُمكن أن تُسوهم  الباحثتانتوصَّ

في زيادة درجة ُممارسة القيادة بالقِيَم لدى قائدات المدارس االبتدائيَّة بمدينوة الريواض، 

 ومنها:

ية ُممارسوة القيوادة بوالقِيَم مون خوالل ضرورة  .7 زيادة وعي قائدات المدارس بأهمِّ

يتها في تطووير العمول التَّربووي  ية ُممارستها وأهمِّ عقد ندوات وُمحاضرات توضح أهمِّ

 داخل المدرسة.

العمل على تزويد قائودات المودارس بمدينوة الريواض باألسواليب اإلبداعيوة التوي  .0

 ى أداء العاملين بالمدرسة.يمكن من خاللها تحسين ُمستو

العموول علووى رفووع ُمسووتوى تأهيوول ُمعلِّمووي الموودارس االبتدائيَّووة بمدينووة الريوواض  .0

 واالستمرار في برامج تطويرهم من قبل وزارة التَّعليم لزيادة وعيهم بالقيادة بالقيم.

مووونح صوووالحيات أكبووور لقائووودات المووودارس وإتاحوووة قووودر مناسوووب مووون الحريوووة  .6

 على تطوير المدارس االبتدائيَّة.والالمركزية للعمل 

العمل على ترسيخ ثقافة اإلنجاز من خوالل أداء العمول بكفواءة وفاعليَّوة والعمول  ..

 بروح الفريق الواحد وتقبُّل آراء اآلخرين.
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تطوووير إدارات التَّعلوويم ألداء قائوودات الموودارس االبتدائيَّووة فووي مجوواالت القيووادة  .4

ة الحديثة باالطالع علوى كول جديود فوي علوم القيوادة وتنظويم بالقِيَم وأنماط القيادة التَّربويَّ 

 الدورات التدريبية الُمنعقدة في مجال القيادة بالقيم.

 تشجيع وتسهيل مهام الباحثين للقيام بدراسات حول القيادة بالقيم. .1

 

 المراجع العربيَّة: 
علوى  اإلدارة بالقِيَم وانعكاسواتها. )0277األبيدي، محمد إبراهيم حسنين علي ) .7

)رسوالة ماجسوتير غيور  الجودة التَّعليميَّة في مدارس الحلقة األولى من التَّعليم األساسي

منشووورة(. جامعووة المنصووورة، كليووة التَّربيووة، قسووم أصووول التَّربيووة. جمهوريووة مصوور 

 العربيَّة.

 األردنية الهاشمية: دار وائل للنشر والتوزيع. .0

ُرؤسواء األقسوام فوي كليوة التَّربيوة درجة ُممارسة (. .022بدرانة، حازم علي ) .0
. جامعووة جامعووة اليرموووك لووإلدارة بووالقِيَم موون وجهووة نظوور أعضوواء هيئووة التوودريس فيهووا

 المملكة األردنية الهاشمية. .فيالدلفيا

تطوووير األداء البحثووي للجامعووات فووي ضوووء ه(. 7601حميوود، محموود عبوود هللا ) .6
 ة: دار غيداء للنشر والتوزيع.. عمان، المملكة األردنية الهاشمياإلدارة بالقيم

وحوووودة اإلدارة باألهووووداف واإلدارة بووووالقِيَم فووووي (. 0224الخضوووور، مرغوووواد ) ..

 منظمات األعمال. القاهرة، جمهورية مصر العربيَّة: إيتراك للطباعة والنشر.

درجة ُممارسة قيم العمل لدى ُموديري (. 0276ذيب، محمد؛ والسعود، راتب ) .4
ألردن وعالقتهوووا بدرجوووة االلتوووزام التنظيموووي لرؤسووواء االقسوووام التَّربيوووة والتَّعلووويم فوووي ا

 .  70.- 6.6(، ص7) 67، دراسات العلوم التَّربويَّة، مالعاملين معهم

، طمووووح التَّعلووويم فوووي ُرؤيوووة المملكوووة العربيَّوووة ).760الزهرانوووي، عبووود هللا ) .1

وووووعوديَّة   ُمتووووواح علوووووى الووووورابط 00/7/7667.اسوووووترجعت    بتووووواريخ 2030السُّ

https://www.manhal.net/art/s/21802 

الرضووا والوووالء (. 0277سووليمان، محموود أحموود؛ وهووب سوسوون عبوود الفتوواح ) .4
. عمووان، المملكووة األردنيووة الهاشوومية: زمووزم ناشوورون الووظيفي: قوويم وأخالقيَّووات العموول

 وموزعون.

أداء القيووادات المدرسوويَّة بالمملكووة العربيَّووة تطوووير (، 0274الشووريف، خليوول ) ..
عوديَّة في ضوء القيادة بالقيم ، )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة الملك سعود، السُّ

 كلية التَّربية. الرياض. 

. عمان، المملكوة اإلدارة المدرسيَّة الحديثة(. 0227عابدين، محمد عبد القادر ) .72

 لنشر والتوزيع.األردنية الهاشمية: دار الشروق ل

(. دور القيادة المدرسيَّة في تنميوة اإلبوداع .022العاجز، فؤاد؛ وشلدان، فايز ) .77

لدى ُمعلِّمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظور الُمعلِّموين، 

 .01-7(، ص7)74م  ،مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية

. القوواهرة، جمهوريوووة المدرسووة االبتدائيَّوووة إدارة(. 0222عبوودو، عبوود القوووادر ) .70

 مصر العربيَّة: مكتبة النهضة.

https://www.manhal.net/art/s/21802
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درجووة ُممارسووة ُمووديري الموودارس الثانويووة للقيووادة (. 0270(العتيبووي، أحموود  .70
مووين فووي دولووة الكويووت ، األخالقيووة وعالقتهووا بقوويمهم التنظيميووة موون وجهووة نظوور الُمعلِّ

 سط، المملكة األردنية الهاشمية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األو

نظريوووة السووولوك اإلداري التنظيموووي فوووي (. 0270العسووواف، عبووود المعطوووي ) .76
 عمان، المملكة األردنية الهاشمية: دار زهران للنشر والتوزيع. المنظمات الُمعاصرة.

اإلدارة المدرسويَّة الحديثوة مفاهيمهوا النظريوة (. 0272عطوي، جودت عزت ) ..7
 . عمان، المملكة األردنية الهاشمية: دار الثقافة للنشر والتوزيع.وتطبيقاتها العلمية

ووفافية اإلداريَّووة فووي الجامعووات (. 0270العمووري، مشوورف ) .74 درجووة ُممارسووة الشَّ
ووعوديَّة وُمعيقاتهووا وُطووُرق تحسووينها كمووا يتصووورها أعضوواء هيئووة التوودريس فيهووا . السُّ

 التربية. مكة المكرمة.)رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة أم القرى، كلية 

عموان، المملكوة  القيادة والدافعية في اإلدارة التَّربويَّة.(. 0274عياصرة، علي) .71

 األردنية الهاشمية: دار الحامد للنشر.

(. درجوة ُممارسوة اإلدارة بوالقِيَم لودى قائودات 0274الغامدي، فوزيوة جمعوان ) .74

راسووات الالموودارس فووي منطقووة الباحووة موون وجهووة نظوور الُمعلِّمووات.  مجلووة الدوليووة للدِّ
 .26. -6.4(، ص 0)0م والبحوث التَّربويَّة،

. مركوووز البحووووث دور التعلووويم فوووي تنميوووة قووويم العمووول(. 1..7الغوووانم، كلوووثم ) ..7

 .700-.(، ص 076التربوية. العدد)

(. درجووة ُممارسووة ُمووديري الموودارس لووإلدارة بووالقِيَم موون 0274غفوور، غيووداء ) .02

، مجلووة جامعووة تشوورينانوي العووام فووي مدينووة الالذقيووة. وجهووة نظوور مدرسووي التَّعلوويم الثوو

 .000-.74(، ص 4)62م

فافية(. 0220الكايد، زهير عبد الكريم ) .07 . بحوث مقودم إلوى نودوة تميوز األداء الشَّ

 الحكومي، كلية االقتصاد والعلوم اإلداريَّة، جامعة اليرموك، عمان.

قواهرة، جمهوريوة مصور . الاإلدارة المدرسيَّة الحديثة(. 0226الكردي، أحمد ) .00

,مووادة )قووود(، دار إحيوواء 7.44العربيَّووة: عووالم الكتوواب. لسووان العوورب: ابوون منظووور،

 التراث العربي، الطبعة الثالثة، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.

(. القِوويَم االجتماعيووة الالزمووة للتالميووذ الحلقووة 0..7مبووارك، فتحووي يوسووف ) .00

لمجلوة منواهج الموواد االجتماعيوة فوي تنميوة الطالوب. الثَّانية من التَّعليم األساسوي ودور 
 .022- .07(،  ص7)70، مالعربيَّة للتربية

وووفافية ومكافحوووة الفسووواد لضووومان تحريووور (. 0270المخالفوووي، فوووؤاد ) .06 مبووودأ الشَّ
 مصر، جمهورية مصر العربيَّة: دار الزهراء للنشر والتوزيع.التجارة العالمية. 

-اإلدارة المدرسوويَّة الحديثووة المفوواهيم (.0270مصووطفى، صووالح عبوود الحميوود ) ..0
 الرياض: دار الرشد للطباعة والنشر.التطبيقات. 

إدارة المدرسة وإدارة الفصول، أصوول نظريوة  (..022هنداوي، ياسر فتحي ) .02
القووواهرة. جمهوريوووة مصووور العربيَّوووة: المجموعوووة العربيَّوووة للنشووور.  وقضووايا ُمعاصووورة.

   للنشر والتوزيع. األنشطة، جدة: دار حاف -الوظائف

 

 المراجع األجنبيَّة: 
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