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  :مستخلص البحث

الدراسة إلى تحديد درجة تطبيق القيادات بمدارس التعميم العام الحكومي لمبنات  ىدفت
بمدينة مكة المكرمة لمقيادة األصيمة بأبعادىا، وعبلقتيا بالتجديد المدرسي في ضوء رؤية 

تم تطبيقو و وقد استخدمت المنيج الوصفي، واالستبيان كأداة لجمع معموماتيا،  .(2030)
والمعممات بيذه  عمى عينة عشوائية طبقية متناسبة من الوكيبلت والمساعدات اإلداريات

أظيرت نتائجيا التالي: أن تطبيق القيادات المدرسية لمقيادة األصيمة في  دالمدارس. وق
عمومو وعمى مستوى األبعاد قد جاء بدرجة عالية، كما أن تطبيق التجديد المدرسي في ضوء 

االتو المحددة بالدراسة قد جاء بدرجة عالية أيضًا، كما أظيرت وجود بمج (2030)رؤية 
عبلقة إيجابية قوية بين تطبيق القيادة األصيمة والتجديد المدرسي بمجاالتو، مع وجود فروق 

بين استجابات عينة الدراسة في تحديد درجة  (α ≥0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى
دالة إحصائيًا  اً ر فروقي  ظ  زى لمتغير المرحمة الدراسية ، ولم ت  تطبيق أبعاد القيادة األصيمة تع

 والمسمى الوظيفي.  ،لمتغيري : سنوات الخبرة

منيا: تقديم برنامج تدريبي متكامل  ؛وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات 
امى سواء القداألصيمة؛ بصورة دورية لتطوير القيادات المدرسية وفق قيم وممارسات القيادة 

القيادات بالتقييم المستمر لممارساتيا من خبلل أخذ التغذية العكسية  ممنيم أو الجدد. وقيا
لمراجعة مواقفيا بصورة مستمرة تدعم وتعدل من سموكياتيا  ؛من منسوبات المدرسة

 وتوجياتيا التجديدية لممنظومة التعميمية.

رؤية  القيادات المدرسية، القيادة األصيمة، التجديد المدرسي،الكممات المفتاحية:  
(2030) 
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Abstract 

 

 The study aimed to determine the degree of application of leaders in 

public education schools for girls in the city of Makkah Al-Mukarramah to 

authentic leadership in its dimensions, and its relationship to school renewal in 

light of the vision of (2030). The descriptive method, and the questionnaire 

were used as tools to collect its information, which were applied to a 

proportional stratified random sample of deputies Leaders, administrative 

assistants, and teachers of these schools. The results have shown the following:  

the school leaders ’application of authentic leadership in general and at the 

level of dimensions has come to a high degree, and that the application of 

school renewal in light of the 2030 vision in its specific fields of study also 

came with a high degree. It also showed that there is a strong positive 

relationship between the application of Authentic leadership and school 

renewal in its fields, with statistically significant differences at the level of 

(0.05 ≤α) between the responses of the study sample in determining the degree 

of application of the dimensions of the authentic leadership due to the 

educational stage variable, and there were no statistically significant 

differences for the two variables: years of experience and job title. 

 

 The study made several recommendations: Providing an integrated 

training program periodically to develop school leaderships in accordance with 

the Authentic leadership values and practices. The leaders continuous 

evaluation of their practices by taking feedback from the school’s employees to 

review their positions on an ongoing basis supports and modifies their renewal 

behavior to the educational system. 

 

 Key words: Authentic leadership, School renewal, School leaders, 

Vision (2030). 
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 المقدمة

تواجو مؤسسات التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في وقتنا الراىن العديد من 
جاءت استجابة  التعميمية، والتيوالتجديدات في جميع مكونات وعناصر المنظومة التطورات 

دور التعميم في ترجمة ىذه الرؤية بإيمانًا من حكومة المممكة الرشيدة ، (2030)الوطنية  لمرؤية
: بتكوين سمات طالب في تحقيق الرؤية(2016) فالتزمت وزارة التعميم إلى واقع ممموس، 

ة ، ودعم اإلبداع بجودة عالية ، وتوفير بيئة تعميمية جاذ يالمستقبل  من خبلل تعميم ذ
ستراتيجية مع األسرة والمجتمع بكافة إوبشراكة  ،لمنافسة العالمية ، بحوكمة واعيةواالبتكار، وا

 .ليكون التعميم رافدًا رئيسيًا لمتنمية الوطنية الشاممة والمستدامة ؛قطاعاتو
ورصد  ،وتأسيسًا عمى ما سبق قامت الوزارة بوضع أىدافيا وخططيا اإلستراتيجية 

مستعينة بكفاءات  ،فيذ مشروعاتيا ومبادراتيا التطويريةلتن ؛الميزانيات والموارد البلزمة
وباألخص القيادات المدرسية التي تعد  ؛بمختمف مراحميا منسوبييا في إدارات ومدارس التعميم

منظومة المدرسة والموجو األساسي لكل اٌّغلن األُ٘ فٟ  (2017) كما يؤكد حسين والبموى
أو العممية التعميمية  ،أو الطمبة ،جانب المعممين سواء من ؛تحركاتيا وتنظيماتيا وممارساتيا

يعد حاسمًا في نجاح الخطط الوطنية الشاممة التي يتم وضعيا  ن دور القياداتإ  .بكل محاورىا
ما نوع القيادة القادرة بالفعل عمى تحقيق ىذا الحراك ؛ ولكن .إلحداث نقمة نوعية في التعميم

عمى  وأن (2017)البردان  يذكر عميو؟المترتبة  وطومواجية كل التحديات والضغ ،التجديدي
إال  ؛الدراسات واألبحاث التنظيميةالكتب و لقيادية بامن األساليب واألنماط  دمن توافر العدي الرغم

ىي األسموب (Authentic Leadership)أن الم نظرين والباحثين يرون أن القيادة األصيمة 
 . ومفي مؤسسات الياألمثل لمقيادة المعاصرة 

من أجل  (Duignan,2014) كما يبينن المدارس بحاجة بالفعل إلى القيادة األصيمة إ
 يةاألخبلقالمبادئ تحقيق غايات التعميم وأىدافو في المجتمع؛ حيث يستخدم القادة األصميون 

أنيم يبتكرون ويعززون العمميات المينية  .معيممميمة ليم ولمن يعمل  ىوالرؤية والقيم كقو 
وذكية من الناحية  منتجةمن خبلل توفير بيئة تعمم  اإليجابي، ة لقيادة التغييرالجماعي

يجاد عبلقات  الداخمية،التكنولوجية، ورفع المعنويات لممعممين والطمبة لتطوير مواردىم  دعم وا 
في وعي القائد  (Avolio,et al,2004)أن قوة القيادة األصيمة تكمن كما يشير . متبادلة بينيم

فيو يمتمك الضمير والقيم األخبلقية والخصائص  ؛بيا يتعاملمطريقة التي يفكر و األصيل ل
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 ؛وفق قناعاتو العميقة (Roux,2016)لتي تجعمو يتصرف كما يوضح ا اإليجابية الشخصية
والتي  ـاكتسبت القيادة األصيمة لقد .لبناء المصداقية واكتساب احترام وثقة من يعمل معيم

نظرًا لما  ؛أىمية بالغة في العقود األخيرةـ ة أو القيادة الجديرة بالثقة يلحقيقا أيضًا بالقيادة ت عرف
 ةوالتعامبلت البلأخبلقي ،عانت منو المنظمات والمجتمعات الحديثة من ظيور الفساد اإلداري

 المتعددة.واألزمات  ،خفاقات اإلداريةواإل ،لى العديد من االنييارات الماليةالتي أدت إ
غير أن ذلك يمثل تحديًا  ؛جديد في المدارس ىي الميمة األساسية لمقياداتإن إحداث الت

 التعامل معقادرين عمى  (Feng-I,2016)فبلبد أن يكونوا كما يري  ،بالنسبة إلييمكبيرًا 
والخارجية، والتوقعات الداخمية  ،واليياكل ،التنظيماتو  ،المصالحالتضارب بين القيم و التناقض و 

كما يحتاج أن التجديد المدرسي جيد ذلك ؛  هوتحفيز  مجتمع المدرسةثير في معرفة كيفية التأو 
نحو تحسين  ةومعالجة لمواقع بطرق إبداعية موجي ،ثقافة واضحة إلى (2017)أورد زامل 

وغيرىم، مع  روأولياء أمو  مخرجات المدرسة، وبمشاركة الجميع من معممين وطمبة
كما يذكر  تساىموالقيادة األصيمة  .مختمف المصادر والموارد المتاحةاستثمار 

(Karadag&Oztekin-Bayir,2018)  في تشكيل ثقافة تنظيمية إيجابية تركز عمى جودة
 في أنحاءن التجديد قد بدأ بالفعل في مدارس التعميم العام إ ثوحي اإلدارية.األداء والكفاءة 

الوطنية  رؤيةالتحقيق ل (2016)المممكة مع بداية انطبلق مبادرات برنامج التحول الوطني 
كما يوضح  القادرةولحاجة ىذا التجديد لوجود القيادات المدرسية األصيمة ، (2030) الطموحة
وخمق المناخ األخبلقي  ،العاممينعمى تعزيز القدرات النفسية اإليجابية لدى (2019)المنسي 

تحديد  نإوحيث  ، العملبيئة ويحد من السموكيات السمبية في داخل  ،الذي يدعم العمل الجاد
من يحتاج لمزيد  ؛وتطبيقيا لتبني القيادة األصيمةبمدارس التعميم العام   مدى استعداد القيادات

 العام والسيما مع قمة البحوث التي تناولت ىذا النوع من القيادة بمؤسسات التعميم ؛االستكشاف
تطبيق قائدات  واقععن لذا تستيدف الدراسة الحالية الكشف  بالمممكة العربية السعودية .

مدارس التعميم العام بمدينة مكة المكرمة لمقيادة األصيمة وأثرىا في تحقيق التجديد المدرسي 
 .(2030)وفق رؤية 
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 مشكلة الدراسة 

تعد القيادات المدرسية بالمممكة محور االرتكاز لقيادة عمميات التجديد والتغيير لتحقيق 
، مما يستمزم أن تتبنى ىذه القيادات أنماطًا (2030)ية أىداف التعميم التي نصت عمييا رؤ 

قيادية جديدة تتناسب مع تبعات ىذا التغيير في البيئة المدرسية، وتتكيف معو، وتسيم في 
تقويم  ةمن ىيئ دقياميا بمياميا وأدوارىا في تحسين المخرجات التعميمية. فوفقًا لمتقرير المع

والذي  (TALIS)الدولي لمتعميم والتعمم  حقرير المس"أظير ت (30:2020)التعميم والتدريب 
في دورتيا الثالثة عام  (OECD)أعدتو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المعروفة بـ 

من قادة المدارس أظيروا احتياجاتيم إلى برامج  (%20.7)،وشاركت فيو المممكة أن  (2018)
بحوث القيادة ونظرياتيا بنسبة تزيد قميبًل  التي تتعمق بالتطورات الجديدة في يالتطوير المين

عن بقية الدول المشاركة في الدراسة"؛ مما يؤكد حاجة قادة المدارس لمتعمم والتدريب عمى 
األنماط القيادية الحديثة المبنية عمى وضوح الرؤية، والتركيز عمى الجوانب التعميمية، وتعزيز 

المدرسي، ودعم العمل الجماعي حتى يكون  ليا أكبر القيم واألخبلق، واإليجابية في بيئة التعمم 
 األثر عمى جودة المخرجات المدرسية. 

وتعد القيادة األصيمة كما يؤكد الكثير من الباحثين الحل األمثل ألزمة القيادة المعاصرة 
"أن القادة األصبلء ليـسوا مديرين جيدين (96:2018)في المنظمات الحديثة حيث ترى مرسي 

 نـيم قادة لدييم رؤية ثاقبة ومتميزة لممستقبل ". كما يرىفحسب؛ ولك

(Avolio&Gardner,2005) األساس الجذري الكامن وراء جميع األشكال اإليجابية  اأني
لمقيادة؛ كالقيادة التحويمية، والكاريزمية، واألخبلقية، والخادمة. إنيا القيادة من الداخل)الذات( 

لة. فالقائد يتصرف بواٍع ذاتي بقيمو، ومعتقداتو ،ونقاط قوتو إلى الخارج وىذا ما أكسبيا األصا
الحقيقية، وتأثير ممارساتو عمى من يعمل معيم ؛ لذا فإن مرجعيتو إلى دينو ومبادئو األخبلقية 
تجعمو يعمل في انسجام مع نفسو واآلخرين في إطار من الثقة واالحترام المتبادل ، والتفيم 

رين واالنفتاح عمى آرائيم ووجيات نظرىم، ومشاركتيم بفعالية في الكامل لحاجات وتوقعات اآلخ
اتخاذ القرارات، وحل المشكبلت، وقياسًا عمى ىذا يعد تبني القيادات المدرسية بالمممكة لمثل 
ىذا النمط القيادي بالغ األىمية إلكسابيم القدرة القيادية لتحقيق جميع التوقعات والطموحات 

 ق مستيدفات الرؤية الوطنية .المعقودة عمييم في تحقي
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ونظرًا لندرة البحوث التي تناولت تطبيق القيادة األصيمة بين قيادات مدارس التعميم العام 
مكانياتيا البحثية ـ أي دراسة بحثت في  بالمممكة؛ حيث لم تجد الباحثة ـ في حدود اطبلعيا وا 

التجديد المدرسي في ضوء رؤية  ذلك، إضافة لبحث العبلقة واألثر لتطبيق القيادة األصيمة مع
ما واقع تطبيق قائدات ؛ لذا تسعى ىذه الدراسة لئلجابة عن السؤال الرئيسي التالي: (2030)

وأثرىا في  امدارس التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة لمقيادة األصيمة ، وما عبلقتي
لمعممات/ والوكيبلت من وجية نظر عينة من ا (2030)التجديد المدرسي لتحقيق رؤية 

 والمساعدات اإلداريات بيذه المدارس؟
 أسئلة الدراسة 

 السؤال الرئيسي التساؤالت التالية: عنيتفرع 
ما درجة تطبيق قائدات مدارس التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة لمقيادة  -

وشفافية  قي،األخبل المتوازنة، والمنظور المعالجةو الذاتي، صيمة بأبعادىا )الوعي األ
المعممات/ والوكيبلت والمساعدات اإلداريات بيذه العبلقات( من وجية نظر عينة من 

 المدارس؟
تطبيق قائدات مدارس التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة لمتجديد  واقعما  -

 المدرسي بمجاالتو )اإلدارة المدرسية، المعممات، الطالبات، البيئة المدرسية، العبلقة مع
 ؟(2030)المجتمع( لتحقيق رؤية 

بين متوسطات  (α ≥0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
استجابات عينة الدراسة في تحديد درجة تطبيق قائدات مدارس التعميم العام لمقيادة 

 سنوات الخبرة؟ و األصيمة تبعًا لمتغيرات: المرحمة الدراسية، والمسمى الوظيفي، 
بين درجة تطبيق ( α≥ 0.05)قة ذات داللة إحصائية عند مستوى ىل توجد عبل -

قائدات مدارس التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة لمقيادة األصيمة والتجديد 
 ؟(2030)رؤية المدرسي في ضوء 

صيمة لقائدات مدارس التعميم العام القيادة األ تطبيقتأثير ة ىل يمكن التنبؤ بدرج -
صيمة لقائدات يد المدرسي من خبلل درجات تقدير أبعاد القيادة األالتجد مجاالتعمى 

 المدارس؟ 
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 أهمية الدراسة 

 الجوانب التالية:في  اتظير أىميتي
 امن البحوث عمى مبلءمتي كثيرنمط القيادة األصيمة التي أجمعت كونيا تبحث في  -

محدودية  األخذ في االعتبار عالحالي، ملقيادة التغيير في ظل مستجدات العصر 
وندرتيا بالمممكة العربية  بالبحث واالستقصاء، ايالدراسات العربية التي تناولت

والذي  (2030)بالتجديد المدرسي لتحقيق الرؤية الوطنية  االسعودية، إضافة لربطي
في الوقت  بالمممكةستراتيجية التي تركز عمييا وزارة التعميم أبرز القضايا اإلمن يعد 
من البحوث والدراسات لممزيد  الدراسة انطبلقة عممية تكون أن لذا يؤمل ؛الراىن

ثراء لممكتبة العربية. ،في ىذين المجالين اليامين لتوسيع المعرفة المتعمقة  وا 

واقع  التعميم عن ةنتائج الدراسة تغذية راجعة لممسؤولين في إدار  تقدمأن  :من المؤمل -
 ىا لكافةاتخاذم بما يسيم في ممارسة القيادة األصيمة في مدارس التعميم العا

 وتقديم الدعم المناسب. ،اإلجراءات الكفيمة بتعزيزىا بين القيادات
لمسؤولي إدارة التعميم أن تسيم نتائج الدراسة في إعطاء صورة واضحة  :من المتوقع -

التعميم  سبمدار  (2030)لتحقيق رؤية عن واقع ممارسات التجديد والقيادات المدرسية 
لمعمل عمى وضع الخطط التطويرية  ؛ومواطن الضعفالقوة، نقاط  العام من حيث

  لبلرتقاء بمجاالت التجديد المدرسي نحو تحقيق غاياتيا المنشودة. ،والعبلجية
 أهداف الدراسة 

قائدات مدارس التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة  تطبيقواقع  نالكشف ع -
المعالجة المتوازنة، والمنظور األخبلقي، و ي، صيمة بأبعادىا )الوعي الذاتلمقيادة األ

 وشفافية العبلقات(.

تطبيق قائدات مدارس التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة  واقعالتعرف عمى  -
لمتجديد المدرسي بمجاالتو )اإلدارة المدرسية، المعممات، الطالبات، البيئة المدرسية، 

 .(2030)العبلقة مع المجتمع( لتحقيق رؤية 

بين  (α≥ 0.05)معرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
متوسطات استجابات عينة الدراسة في تحديد درجة تطبيق قائدات مدارس التعميم العام 

 سنوات الخبرة.و لمقيادة األصيمة تبعًا لمتغيرات: المرحمة الدراسية، والمسمى الوظيفي، 
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بين تطبيق قائدات مدارس  ارتباطية دالة إحصائياً بلقة عتحديد ما إذا كانت توجد  -
تطبيقين لمتجديد المدرسي و التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة لمقيادة األصيمة 

 .(2030)لتحقيق رؤية 

 األصيمةتطبيق قائدات مدارس التعميم العام لمقيادة  تأثير ةإظيار إمكانية التنبؤ بدرج -
     األصيمة.ن خبلل درجات تقدير أبعاد القيادة عمى التجديد المدرسي م

 حدود الدراسة 

المعالجة المتوازنة، و )الوعي الذاتي، يتناول أبعاد القيادة األصيمة  الحد الموضوعي: -
 (2030)رؤية والمنظور األخبلقي، وشفافية العبلقات(، والتجديد المدرسي في ضوء 

لطالبات، البيئة المدرسية، العبلقة مع في المجاالت: اإلدارة المدرسية، المعممات، ا
 .المجتمع

المعممات في مدارس التعميم المساعدات اإلداريات و و الوكيبلت / الحد البشري: جميع  -
العام الحكومي بمراحمو: االبتدائية، المتوسطة، الثانوية، الموجودات عمى رأس العمل 

 ٘ـ.1441/1440في العام 

 م الحكومية بمدينة مكة المكرمة دون قراىا.الحد المكاني: مدارس التعميم العا -

 ٘ـ.1441/1440الحد الزماني: تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني لمعام الدراسي  -
 مصطلحات الدراسة 

 (Authentic Leadership) القيادة األصيلة-
" نمط سموكي لمقائد الذي يعتمد عمى  :ابأني (Walumbwa,et al,2008;94)يعرفيا 

لتعزيز الوعي الذاتي،  ؛والمناخ األخبلقي اإليجابي ،من القدرات النفسية اإليجابية كبلً وينمي 
والمعالجة المتوازنة لممعمومات، وشفافية العبلقات مع من يعمل  ،والمنظور األخبلقي الداخمي

 النمط :بأنيا إجرائياً عرفيا الدراسة الحالية في حين ت .معو، وتعزيز التنمية الذاتية اإليجابية "
 ويؤمن بدينو ،ونقاط قوتو الحقيقية ،وقيمو ومعتقداتو ،السموكي لمقائد الذي يعرف ذاتو

المناخ و  ،ويجعميا مرجعيتو في تنمية القدرات النفسية ،ومبادئو األخبلقية ،اإلسبلمي الحق
وعند من  ،لديولتعزيز الوعي الذاتي والمنظور األخبلقي الداخمي  ؛بالعمل األخبلقي اإليجابي

 المشكبلت،وحل  ويركز عمى المعالجة المتوازنة لممعمومات عند اتخاذ القرارات معو،ون يعمم
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والتي يتم قياسيا في الدراسة بالدرجة التي يعطييا  موظفيو، في عبلقاتو معشفافية الويعتمد 
  .المستجيب لفقرات أداة الدراسة

  School Renewal   التجديد المدرسي-

" كل جديد أو تغيير في الرؤى واألفكار والسياسات  :وأن (96:2017)زامل  ىير  
وتؤدي إلى تغييرات ممموسة في مخرجات  ،ستراتيجيات التي تدخل في التعميم المدرسيواإل

 وتتسم باإلبداع ".  ،التعميم
العمميات المبادرات والمشروعات و جميع : بأنوأما الدراسة الحالية فتعرفو إجرائيًا 

 ـ المدرسةإدارة التعميم أو القيادات  سواء منـ  التطويرية التي وضعتالتحسينية و اإلجراءات و 
يتم  التيفي التعميم، و  (2030)غايات رؤية  وزارة التعميم لتحقيق وبرامج ستراتيجياتإفي ضوء 

 بحسب الدرجة التي يعطييا المستجيب لفقرات أداة الدراسة. اقياسي
  Saudi Arabia Vision   (2030) لمملكة العربية السعوديةا رؤية -

 ةرؤية شاممة تمثل خارطة الطريق لمنمو والتطور بكاف :بأنياتعرفيا الدراسة إجرائيًا 
ىي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدىر،  ؛القطاعات بالمممكة، وتقوم عمى ثبلثة محاور رئيسية

 حيث تتكامل ىذه المحاور وتتسق مع بعضيا في سبيل تحقيق غايات التنمية ؛ووطن طموح
وقد استميم قطاع التعميم من ىذه الرؤية جميع تحوالتو وتجديداتو  .والمستدامةالشاممة 

لممساىمة في تحقيق  ؛ومشروعاتو ،ومبادراتو ،وبرامجو ،وخططو اإلستراتيجية في مؤسساتو
 األساسية.مرتكزاتيا 
 للدراسةالنظري  اإلطار

 مفهوم األصالة: 

 كما يذكر(Authenticity) ترجع جذور كممة األصالة
(Gardner&Avolio,2005) ومعناىا  ،النفسعمم و  ،الفمسفة عممالفمسفة اليونانية، و  ىإل

المغة العربية وفي  .حتى تكون ذاتك الحقيقية( ؛عرف نفسكا):  (Harter,2002)كما يذكر 
ىم  ون. فاألشخاص األصميالذي يقوم عميو وأساسكما جاء في المعجم الوسيط أصل الشيء: 

ألنيم يقومون كما  ؛ويرون أنفسيم وحياتيم بوضوح ودقة ،فوا طبيعتيم األساسيةالذين عر 
ومدى توافقيا  ،موسموكياتي ،وتصوراتيم ،وقيميم ،دقيق لذواتيم مبتقيي (2012)كوفي  يبين

 أخطاء(أو  عدم معرفة،تناقضات )تحيزات، أو لدييم لذا عندما يجدون  األخبلقية،مع المبادئ 
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 اً مرجعاألخبلق  جعموا منيإحيث  أنفسيم؛فق مع اعديبلت البلزمة إلعادة التو فإنيم يقومون بالت
 كما أنيم يتعاممون ويتفاعمون مع من يعمل معيم من خبلليا.، الداخمية لقوتيم اً وأساس

    تعريف القيادة األصيلة:

رية نتكاسات واألزمات المالية واإلداحدوث اال تزايد  معباالىتمام  ةميحظيت القيادة األص
فبلبالمنظمات الحديثة، والتي أدت إلى  بعضيا، مما جعل الناس يبحثون كما  سانييار وا 

إنجازات لتحقيق  ؛عن قادة يمكنيم استعادة الثقة وتعزيزىا بمؤسساتيم (Eagly,2005)يشير 
وجيات نظر الم نظرين القيادة األصيمة وفقًا لوقد تعددت تعريفات  .بشكل جماعي أفضل

"عممية تجمع ما بين القدرات (Luthan&Aovlio,2003:243)د عرفيا فق ؛والباحثين
القيادية اإليجابية والسياق التنظيمي المتطور لمغاية، والتي تؤثر عمى الوعي الذاتي 
والسموكيات اإليجابية المنظمة ذاتيًا من جانب كل من القادة والعاممين، كما تحفز التنمية 

ىم  األصيمينالقادة  أن "(Avolio,et al,2004:806)حين يري ي الذاتية اإليجابية ". ف
وكسب  ،لبناء المصداقية ؛العميقة الذين يتصرفون بانسجام مع القيم والمعتقدات الشخصية

بكات ـوبناء ش ،احترام العاممين معيم وثقتيم من خبلل تشجيع وجيات النظر المتنوعة
 قيادتيم ". مما يجعل موظفييم يعترفون بأصالة ،العبلقات التعاونية
 ،أنيا نمط سموكي يعتمد عمى مناخ أخبلقي"  (Pavlovic,2015:319)ويعرفيا 

 لديو،واكتشافيا لتعزيز الوعي الذاتي  ،وقدرات نفسية إيجابية قائمة عمى فيم القائد لذاتو
الذي أورده  Wood ا". أمتوى التواصل التوافقي بينو وبين موظفيو ـوالذي يزيد من مس

القيادي الذي يعمل عمى توجيو قيم  ذلك النمط"  فؼلفٙب بأٔٙب: (210:2018) رضوان
 ،ٚاالىخمبِت ،فٟ عبٌت ِٓ اٌشفبف١توأىداف األفراد وسموكياتيم نحو تحقيق أىداف المنظمة 

ط من القادة الذين يتصرفون وفقًا " ذلك النم:فيذكر أنيا (227:2019)٠زبك". أِب اٌؼٌٛمٟ ٚاإل
من خبلل ،ولزيادة ثقة المرؤوسين فييم ،خمق مناخ إيجابي بالمنظمةل ؛يؤمنون بيالمقيم التي 

من و  ."والمنظور األخبلقي  ،المتوازن لالذاتي، والتشغيوالوعي  ،افية في العبلقةفالش
 السابقة يمكن استنتاج أن القيادة األصيمة ترتكز عمى: التعريفات

 القائد األصيل وكياتفي سم اً أساسي اً مرتكز تمثل القيم والمبادئ األخبلقية أن  -
 وتعامبلتو.

عادة اكتشافيا وتقييميا ،الوعي بالذات -  .في أصالة القائدالمرتكز الثاني يعد  ؛وا 
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لمعرفة نقاط ضعفيا وقوتيا  ؛يعتمد القائد األصيل عمى فيم الذات وتحميميا -
لينعكس ذلك عمى قدراتو  ؛وتناقضاتيا في إطار المنظور األخبلقي الداخمي لديو

الشفافية  يعززإيجابي  مناخفي معالجة بيئة العمل بشكل متوازن، وتنمية  ومياراتو
 بو، مما يجعمو الموظفينوثقة  ،رفع مستوى مصداقيتو فيبما يسيم  ،والوضوح

 .اليومية أعماليمعند ممارسة  ليم والمرجعية قدوةال
 اد القيادة األصيلة ـأبع

فقد  ،ياالتي تناولت اتوالدراس البحوثأبعاد القيادة األصيمة في  تباينت
 أبعاد أساسية في القائد: ةأربع Duignan,1997) & (Blindiحدد

وتعني معرفة القائد لذاتو الحقيقية بكل عناصرىا ومقوماتيا، وتوافقو معيا  األصالة: -
 من القيم والمعتقدات التي توجو سموكياتو داخل التنظيم. إطارفي 

الحسنة ألعضاء التنظيم الذين النيات طاقتو من أخذ يالرؤية  اذ القائدن إ أي الغرضية: -
 لممستقبل.وذلك إليجاد رؤية جماعية مشتركة أفضل  ؛يبذلون قصارى جيدىم

الروحانية: إعادة اكتشاف الجانب الروحي لمناس من خبلل التزامو وتمسكو بالقيم  -
 والمبادئ الدينية التي تدعم السموك األخبلقي في بيئة العمل وتعززىا.

 خرين.مشاعر وعواطف واحتياجات اآلبمعني االىتمام ب :يةالحساس -
 ىي: ؛مكونات ةفي أربع (Shamer&Eilem,2005)كما حددىا 

 ىوية القائد وتطويرىا كجزء مركزي وحيوي من مفيومو لذاتو. -

 وافتراضاتو. ،ومعتقداتو ،تطوير المعرفة بذاتو والتي البد أن تتسم بالوضوح لكل قيمو -

وفي بيئة  ،ومع ما يحبو لنفسو ،ة التي تتوافق مع مفيومو لذاتووضع األىداف الذاتي -
 العمل.

 التوافق واالتساق بين أفعالو وممارساتو القيادية مع قيمو ومبادئو األخبلقية. -
 فقد حددا األبعاد في التالي: (Kernis&Goldman,2006)أما 

كسابو إسيم في مما ي ،الوعي: ويعني قدرة القائد عمى معرفة جوانب الذات المختمفة -
 القدرة عمى المرونة في التعامل مع المواقف المختمفة.

متحيزة: معالجة المعمومات ذات العبلقة بالعمل بموضوعية وبدون الالمعالجة غير  -
 تحيز.
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خرين سعيًا وليس إلرضاء اآل ؛السموك: ويعني أن تكون تصرفات القائد وفق قيمو -
 لتحقيق مصالح ذاتية.

 والثقة. ،والوضوح ،شاء العبلقات بناء عمى المصداقيةالتوجو العبلئقي: إن -

 ىي: ؛أنيا في خمسة أبعاد (George&Sims,2007) ىفي حين ير 
القائد األصيل رؤية واضحة يجمع العاممين معو حوليا إللياميم  ىلد الرؤية(:الغاية ) -

 األداء.لموصول إلى ذروة  ؛وتحفيزىم

، ويتعاطف عمل والناس الذين يعممون معونو يحب الإأي  القمب(: )منالقيادة بالحب  -
 مما يكسبو محبتيم وثقتيم، ويظيرون لو االحترام والتقدير كما يظيره ليم. ،معيم

وتعني أن تكون جميع أقوال وسموكيات القائد األصيل قائمة عمى القيم والمبادئ  القيم: -
وقدوة  ،حتذي بوي ليصبح مثاالً  ؛األخبلقية وأن يسترشد بيا في كل قراراتو وتعامبلتو

 لموظفيو.

 والوضوح. ،موااللتزا ،واالحترام ،التي تقوم عمى الثقة بناء العبلقات -

واتخاذ  أوقاتيم،ألنفسيم معايير يمتزمون بيا في إدارة  الذاتي: يضعوناالنضباط  -
من اآلخرين أن يظيروا  المسؤولية، ويتوقعونفيم يتحممون  ،مياميم قراراتيم، وأداء

من  في تحمل المسؤولية بدالً  مفيم يقمدوني ،القيام بمياميم نفس الحماس عند
 لقاء الموم عمى اآلخرين.ا  التسويف و 

أبعاد لمقيادة األصيمة، وقاموا بوضع  ةفقد حددوا أربع (Walumbwa,et al.,2008)أما  
أبحاث تم استخداميا في مقياسيم من أشير المقاييس التي  لقياسيا، ويعد (ALQ) مقياس
 فيي:ربية وأجنبية، أما ىذه األبعاد عمتعددة 

    Self-Awareness   الذاتيالوعي  -
لقيادة ا فيأحد المحددات الرئيسية  (2017)الوعي بالذات كما يذكر البردان يعد 

يقوم عمى رؤية القائد لذاتو عمى حقيقتيا من الداخل بكل ما تتضمنو من نقاط  األصيمة.؛ حيث
الكيفية التي إضافة لوعيو ب والطرق التي يفكر بيا، ،راضاتوافت ،ومعتقداتوقيم  ،قوة وضعف
لذا يمثل الوعي الذاتي كما تشير مرسي  ؛من خبلل أقوالو وممارساتو اآلخرونيراه بيا 
يعزز ينمي الضبط الذاتي الذي  حيث ؛نقطة االنطبلق لتنمية القائد األصيل وتطويره (2018)

مواقفو  تعديلث ومواقف تستدعي منو لذاتو ولما يجري من حولو من أحدافيمو  من
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ومع موظفيو، مما يخمق بيئة عمل محفزة  نفسوومصداقية مع  اً لتكون أكثر وضوح ؛سموكياتوو 
  .وتحقيق أعمى مستويات الجودة في األداء ،عمى البذل والعطاء

     Balanced Processing   املعاجلة املتواسىة-
إلى سموك القادة  (Walumbwa,et al.,2008)تشير المعالجة المتوازنة كما يذكر 

الذين يقومون بتحميل موضوعي لكل البيانات والمعمومات ذات الصمة بقضايا العمل ومعالجتيا 
استماعيم حسن ما سبق إلى  (2015) النجاربدون تحيز لطرف عمى حساب آخر. وتضيف 

 لقرارات الرشيدة.اذ اخلوجيات النظر المختمفة المتوافقة أو المتعارضة معيم من أجل ات
 Internalized Moral Perspectiveالمنظور األخبلقي الداخمي   -

التنظيم تكامل عمى أنو شكل من أشكال ىذا البعد  (Walumbwa,et al.,2008) ىير 
حيث يقوم عمى المعيار األخبلقي الداخمي الذي يضبط سموكياتو بشكل  ؛الداخمي لدى القائد

 مما يقمل من تأثير العوامل والضغوط الخارجية عمى القائد، ،األخبلقية المبادئىادف وفق 
كما ينظر  يجعل القائداألخبلقي  المعيارذلك أن ؛ ويمنعو من التصرف وفق مصالحو الذاتية

األخبلقية ألصحاب إلى دوره بالمنظمة من منطمق المسؤولية  (May,et al,2003)يذكر 
، مما يكسبيم الفعالية والقدرة عمى  ياجاتيموتحقيق احت ،يمفيسعى لتحقيق مصالح ،المصمحة

 ثارىا عمى موظفييم .آنجاز ميام العمل بصورة أخبلقية مستدامة تنعكس إ
 Relational Transparency العالقاتشفافية -

بتقديم القائد لذاتو األصيمة  (Walumbwa,et al.,2008)يتعمق ىذا البعد وفقًا 
بشكل والمشاركة الصريحة  ،من خبلل االنفتاح عمييم خرينلآل المشوىة()وليست المزيفة أو 

مما يزيد من  ،بل واالعتراف بأخطائو ؛واآلراء ،والحقائق ،والمعمومات ،معيم في المشاعرعمني 
مما يسيم في تكوين رؤية  وبينيم،وبناء العبلقات اإليجابية بينو  والوضوح،الثقة والصراحة 

 يق الواحد.جماعية تعزز التعاون والعمل بروح الفر 
 أٍنية الكيادة األصيلة مً خالل البحوث التطبيكية

لقد تمت دراسة القيادة األصيمة وفق ىذه األبعاد عمى نطاق واسع في العديد من 
وقد أظيرت نتائجيا جميعًا تأثيرًا كبيرًا لمقيادة األصيمة  ،الدراسات والبحوث األجنبية والعربية

أنيا تؤثر في  (Giallonardo,et al,2010) دراسة أوضحتفقد  والموظفين،عمى المنظمة 
دراسة  اوتزيد منيما. أم ،الوظيفي ىمرضا فيدرجة مشاركة الموظفين في العمل و 
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(Walumbwa,et al.,2011)  فأظيرت عبلقة القيادة األصيمة بكل من رأس المال النفسي
نظيمية. في حين أكدت لفرق العمل وثقتيم، وتأثيرىا في أداء الفريق وسموكيات المواطنة الت

تأثير القيادة األصيمة في االلتزام العاطفي لفرق العمل،  (Rego,et al,2013)نتائج دراسة 
أن القيادة األصيمة  فٛصـث (Leroy,et al,2015)دراسة أما  واستقامتو.وفي قوة الفريق 

باألداء. كما كما أن ليا عبلقة إيجابية  ،ترتبط بشكل إيجابي باحتياجات الموظفين األساسية
ممارسة القيادة األصيمة حصائيًا بين إعبلقة إيجابية دالة وجود  (2010) دراسة مرسي بينت

بعاد القيادة األصيمة عبلقة ألأن  فأوضحت (2016)أما دراسة صبح  .وجودة حياة العمل
جات الفرينتائج دراسة  أكدتكما  .ارتباطية إيجابية بالعدالة التنظيمية واالستغراق الوظيفي

تأكيد في  (2019)تأثير القيادة األصيمة في إبداع الموظفين، وأيدتيا دراسة العولقي  (2018)
أن فأظيرت  (2019)دراسة المنسي  أما .في تنمية السموك اإلبداعي لدى الموظفين ىادور 

 كل ما سبق يؤكدممارسة القيادة األصيمة تحد من سموكيات االستقواء )التنمر( في العمل. 
لتحقيق التكيف  ؛تجديدىاو القيادة األصيمة ودورىا الحيوي في تحسين وتطوير المنظمات  أىمية

 مع الظروف الطارئة ومستجدات العصر.
 (2030) رؤية باملنلكة العزبية السعودية لتحكيل يف مدارس التعليه العاوالتحديد 
حيث  ؛يمتطوير التعم نقطة تحول مركزية في (2016) في عام (2030)ظيور رؤية  يعد

برنامج التحول الوطني المرحمة األولى لشاركت وزارة التعميم مع بقية وزارات وىيئات الدولة في 
البرنامج وضعت وزارة التعميم ستة وثيقة وفقًا لف الرؤية،والذي جاء لتحقيق محاور  (2020)

 ٍي: ؛(2016: 62-63) إسرتاتيحيةأٍداف 

 إتاحة التعميم لكافة شرائح الطمبة." -
عدادىم ،ن استقطاب المعممينتحسي -  وتطويرىم. ،وتأىيميم ،وا 
 تحسين البيئة التعميمية المحفزة لئلبداع واالبتكار. -
 وأساليب التعميم والتعمم. ،تطوير المناىج -
 تعزيز القيم والميارات األساسية لمطمبة. -
 ."واحتياجات سوق العمل ،تعزيز قدرة نظام التعميم لتمبية متطمبات التنمية -
 ومشروعاتيا التطويرية لمدارس التعميم العاممبادراتيا ببناء الوزارة وفق ىذه األىداف  تقاموقد 

إدارات التعميم وقيادات  يمسؤول تنفيذىا جميع ، وشارك فيبمؤشرات أداء ومستيدفات مرحمية
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قادة التنفيذ يقع عمى عاتق غير أن الجزء األكبر من  ؛المدرسيةاإلشراف التربوي والقيادات 
 (2017)حيث يتطمب تحقيق ىذه األىداف والمبادرات منيم كما يؤكد حسين والبموى  ؛ارسمدال

التغيير إعادة النظر في األدوار والوسائل التي يستخدمونيا ، وما إذا كانت تتناسب مع حجم 
فيم المحرك والموجو األساسي لكل المنظومة  ؛التجديد المطموب في ىذه المرحمة المفصمية و 

الباحثة أن قدرة القيادات عمى القيام بمياميا ومسؤولياتيا في المدارس  ىوتر  .المدرسية 
يعد  لتحقيق مستيدفات الرؤية وقيادة مبادرات التغيير والتجديد تعتمد عمى مرتكزين أساسيين

 أىداف الرؤية كما يظيرىما الشكل التالي:التكامل بين دور كل منيما ىامًا لتحقيق 
 (1)شكل 

 (2030)قدرة القيادات المدرسية لتحقيق رؤية   وتقوم عمي الذييوضح المرتكز 

 
كونيا المعنية  -قوم بو إدارة اإلشراف التربويتوىو ما يجب أن  المرتكز األول:

ترشيح واختيار القيادات وفق معايير ب فيما يتعمق -باإلشراف عمى العممية التعميمية بالمدارس
ي سبب من ي قائد المدرسة دون التنازل عنيا ألتعتمد عمى توافر الكفاءات المطموبة ف

بصفة  المدرسي لقيادة التجديداألسباب، ثم العمل عمى إعداد ىذه القيادات وتطويرىا مينيًا 
نجازاتيا،  عممياباإلضافة إلى متابعة  مستمرة،  ،أدائيا راء منسوبي المدرسة فيآواستقصاء وا 

 .لتحسين جودة ىذا األداءوتقديم تغذية مستمرة 
تتمتع بالفكر اإلستراتيجي الذي  ْحيث يجب أ ؛يخص القيادات نفسيا المرتكز الثاني:

 ،تقويم واقع المدرسةإلى  المدرسة، إضافةرؤية واضحة لما ستكون عميو يؤىميا لوضع 
ورسم الخطط التي تسيم في تعزيز القدرة  ،والتعرف عمى امكانياتيا ونقاط الضعف فييا

كما يجب أن تكون القيادات واعية بأىمية التعمم  .بيا المنوطةرات المدرسية لتحقيق المباد
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وفيما يتعمق بالعممية  ،لمتعرف عمى المستجدات فيما يتعمق بالقيادة ؛الذاتي المستمر روالتطو 
يتناسب مع ثقافة  يالمؤثر الذ وأيضًا أن تكون قادرة عمى اتباع النمط القيادي التعميمية،
 ،ء الثقة والمصداقية بينيا وبين منسوبييا ، ويدعم المشاركةويعمل عمى بنا، المدرسة 

والتمكين ، والتواصل الفاعل بينيا وبين الطمبة والمعممين وأولياء األمور وجميع من ليم عبلقة 
، والتقويم المستمر لذاتو ولما يقوم بو من  بالمدرسة، وتممس احتياجاتيم ،ومراعاة مشاعرىم

 .أدائولبلرتقاء بجودة  ؛مسؤوليات
 لتحقيق التجديد المدرسي في الوقت الراىن القيادات المدرسيةمن  ةاألدوار المطموبأما 

 يا الباحثة منتوالتي استنتج ،التالية المجاالتأنو يمكن إجماليا في أال  ؛فيي كثيرة ومتعددة
 (1437)والصادرة بتاريخ  لمقيادات والصبلحيات الممنوحة (2030) خبلل مراجعة وثيقة الرؤية

 :عمى النحو اآلتي
 اإلدارة املدرسية: لأواًل: جما
ويعمل  ،ستراتيجي الذي يستشرف مستقبل المدرسةقيادة التغيير من خبلل الفكر اإل -

 اإلدارية والتنظيمية. واألساليبالوسائل  لعمى تحقيق غاياتيا بك
 التشغيمية لتحقيقيا.الخطط ووضع  ،بناء رؤية مشتركة لغايات المدرسة -
 التعمم الرقمي. دعمو  ،التقنية في إجراءات العمل المدرسيتوظيف  -
 .التعميمية ةوتطوير العممي ،البحث اإلجرائي لحل المشكبلت المدرسيةاستخدام تعزيز  -
 وتمكين فرق العمل. ،تشجيع العمل الجماعي -
شراك القطاع الخاص. ،العمل عمى تنويع مصادر التمويل لممدرسة -  وا 
  مناسبة وفق نتائج التقويم.وتقديم الحوافز الاألداء،  المستمرة، وقياسالمتابعة  -

 ثاىيًا: يف جمال املعلنني:

 دعم تقديم برامج التنمية المينية لممعممين. -
تشجيع المعممين عمى استخدام االستراتيجيات الحديثة في التعمم والتعميم، وتوظيف  -

، ولتحسين جودة طمبةاللتنمية ميارات وقدرات  ؛الدراسي في المواقف الحياتيةى المحتو 
 التعميمية.المخرجات 

وتقديم الدعم  ،تشجيع المعممين عمى معالجة مشاكل الطمبة المتعثرين في الدراسة -
 البلزم.
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 العمل عمى بناء مجتمعات التعمم المينية. -
 .تعزيز المبادرات النوعيةو التعميمي، تمكين المعممين من اإلبداع في العمل  -

 ثالجًا: يف جمال الطلبة:

قيم االنتماء والمواطنة  شخصياتيم، وتعزيزوبناء  ،لعمل عمى ترسيخ القيم اإليجابيةا -
 الصالحة لدييم.

 إشراك الطمبة في صنع القرار بالمدرسة. -
 االىتمام برعاية وتنمية الموىوبين ببرامج إثرائية داخل المدرسة وخارجيا. -
 .ميمةرات حياتية خر لدى الطمبة كمياالحرص عمى ترسيخ الحوار وقبول الرأي اآل -
 تمكين اإلبداع واالبتكار لدى الطمبة.  -

 رابعًا: يف جمال البيئة التعلينية:

 بالمدرسة. وصيانتيا المرافق والتجييزات التعميمية توفير -
 إنشاء مركز لمخدمات التربوية بالمدرسة. -
 تحسين وتطوير جودة الخدمات الطبلبية. -
 توفير بيئة مدرسية إيجابية وجذابة. -

 : يف جمال العالقة مع اجملتنع ومؤسساتُ: خامسًا

 المدرسية.لرعاية البرامج العمل عمى زيادة مشاركة القطاع الخاص  -
دعم البرامج التطوعية لممجتمع، والحرص عمى المشاركة الفاعمة في الفعاليات  -

  الوطنية.
في حل مشكبلت الطمبة، وتحسين وتطوير  أولياء األمور العمل عمى زيادة مساىمة -

 عممية التعميمية.ال
 زيادة مشاركة األسرة في األنشطة المدرسية. -

لذا  ؛ايعتمد بشكل كبير عمى قياداتي العام إن تحقيق مستيدفات الرؤية بمدارس التعميم
المقام بإدارة تعميم مكة  (2020) الوطنيدور القيادات المدرسية في ضوء التحول  ىممتق ىأوص

شراكيا في عم القيادة المدرسية في عممية التطويبضرورة د (11/ 11/ 2018)فيالمكرمة  ر، وا 
 اتخاذ القرارات المتعمقة بالنمو الميني، وتقديم الدعم في قيادة التحول الوطني.
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  الدراسات السابقة

 مرتبة من األقدم لؤلحدث حسب سنة نشرىا: ىذه الدراساتض اعر استيتم 
بؤ بوجود القيادة األصيمة وسعت لمعرفة درجة التن (Opatokun,et al,2013)دراسة  -

بأبعادىا األربعة بين القادة اإلداريين بالجامعة اإلسبلمية الماليزية، وقد تم تطبيق 
داري يعضو أكاديم (320)عمى  (Walumbwa,et al.,2008) (ALQ)استبيان   .وا 

ترتيب  جاءكما  ،ةمرتفع تأن درجة ممارسة القيادة األصيمة جاء النتائج:وقد أظيرت 
: الوعي الذاتي ، يميو المنظور كالتاليلقيادة األصيمة بابناًء عمى درجة تنبؤىا  داألبعا
  الداخمي ، ثم الشفافية العبلئقية ، ثم المعالجة المتوازنة لممعمومات .  ياألخبلق

وقد قامت بقياس مستوى القيادة األصيمة في  (Bento&Ribeiro,2013)دراسة  -
 (Avolio,et al,2007)لـ  (ALQ)ق استبيان مدارس التعميم العام من خبلل تطبي

وأظيرت  .وخاصةطالب/ معمم في مدارس عامة  (86)عمى عينة غير احتمالية بمغت 
وكان ترتيب أبعادىا:  المتوسط،أن مستوى القيادة األصيمة جاء أعمى من  النتائج:
أن مستوى و  الذاتي،الضمير  المتوازنة،المعالجة  العبلقات، األخبلقي، شفافية رالمنظو 

   القيادة األصيمة لم يتأثر بكون المدرسة عامة أو خاصة.
تحديد طبيعة القيادة األصيمة في المؤسسات إلى وىدفت  (Pavlovic,2015) دراسة -

 الذات،اكتشاف و  الذاتي،والوعي  المطابق، التالية: التواصلالتعميمية باستخدام األبعاد 
ومعرفة  األصيمة،في وصف وتحديد القيادة  وتحديد فائدة ىذه العوامل الذات،مفيوم و 

ما إذا كان ىناك اختبلفات بين القادة األصميين اعتمادًا عمى بيئة عمميم، وما العبلقات 
 Avolio,et)لـ  (ALQ)وقد استخدم الباحث استبيان  العوامل.المتبادلة بين ىذه 

al,2007)  وية من ابتدائية وثانمدرسة  مدير (227) بمغتعمى عينة عشوائية
أن القيادة  نتائجيا: وكانت .صربسكا(األسود، الجبل  صربيا،)جميوريات يوغسبلفيا 

 الذات،واكتشاف  الذاتي،التواصل المطابق، والوعي  ىي:األصيمة تحكميا أربعة أبعاد 
ويمكن لمقادة  بيا،وأن كل ثقافة تنظيمية ليا قيادتيا األصيمة الخاصة  الذات،ومفيوم 

 من المصداقية من خبلل تعزيز ىذه العوامل. لٍ تحقيق مستوى عا
وسعت لفحص تأثير القيادة األصيمة عمى إبداع  (Ahmad,et al,2015)دراسة  -

ليم بمؤسسات  مع الدور الوسيط لكل من المزاج والدوافع الداخمية الوسط األكاديمي
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التدريس أحدىما ألعضاء ىيئة  :التعميم العالي الباكستانية، وقد تم تطبيق استبيانين
لقياس القيادة األصيمة لدى رؤساء  (ALQ) خرواآل الداخمي،لقياس المزاج والدافع 

بداع الييئة التدريسية، وبمغت عينة الدراسة إجمااًل  األقسام، وأظيرت  .(302)وا 
أن ىناك عبلقة إيجابية معتدلة بين القيادة األصيمة واإلبداع، وبين القيادة  :نتائجيا

 لداخمي.والمزاج والدافع ا
القيادة األصيمة في  كسمو  تحديد تأثيرإلى وىدفت  (2015)دراسة الياسري وغالي  -

وقد تم تطبيق  كرببلء،تنمية الموارد البشرية اإلستراتيجية ببعض كميات جامعة 
أبعاد تنمية الموارد  لقياس (SHRDQ)واستبيان  لمقيادة األصيمة، (ALQ) استبيان

أن لممارسة  :وقد بينت نتائجيا .عضو ىيئة تدريس (148)البشرية عمى عينة قواميا 
في تحسين تنمية الموارد البشرية عمى مستوى كميات  فعاالً  دوراً القيادة األصيمة 

 الذاتي،الوعي و الجامعة، وجاءت أبعادىا مرتبة كالتالي: المنظور األخبلقي الداخمي، 
  المعالجة المتوازنة. و ثم الشفافية العبلئقية ، 

ىدفت إلى معرفة تصورات المعممين لدرجة ممارسة المديرين  (Feng-I,2016)دراسة  -
لمعممي المرحمة  وتحديد العبلقة بينيا وبين رأس المال النفسي األصيمة،لمقيادة 

،  فييا (ALQ)وكبار معممي مدارس تايوان، وتم تطبيق استبيان االبتدائية واالعدادية 
معمم وجاءت  (1429)عمى عينة بمغت خر لقياس رأس المال النفسي آواستبيان 

النتائج مظيرة : أن درجة ممارسة القيادة األصيمة كانت متوسطة ، وترتيب أبعادىا 
األخبلقي الداخمي ،ثم الوعي الذاتي ، يميو المعالجة المتوازنة ،  ركالتالي: المنظو 

صيمة ورأس كما ظيرت عبلقة إيجابية طردية بين القيادة األ.وأخيرًا شفافية العبلقات 
المال النفسي ، وظير لممرحمة الدراسية وسنوات الخبرة فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات عينة الدراسة في تحديد درجة ممارسة القيادة األصيمة وكانت لصالح 

 المرحمة االبتدائية ، ولمن لدييم خبرة أعمى.
يادة األصيمة عمى وقد ىدفت إلى معرفة أثر الق (Kulophas,et al.2017)دراسة  -

 (3)وتم استخدام  بتايبلند،مدارس االبتدائية األكاديمي ومشاركة المعمم في ال التفاؤل
معمم  (605)عمى عينة عشوائية قواميا استبيانات لقياس المتغيرات الثبلثة لمدراسة 

مدرسة من جميع أنحاء الدولة وجاءت نتائجيا مبينة: أن درجة  (182)ومعممة من 
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، وكان ترتيب أبعادىا كالتالي: ةمنخفض تدة المدارس لمقيادة األصيمة جاءممارسة قا
الوعي الذاتي، ثم المعالجة المتوازنة، تمييا شفافية العبلقات، وأخيرًا المنظور األخبلقي 
الداخمي. كما أشارت النتائج إلى أن ىناك عبلقة ارتباطية إيجابية قوية بين القيادة 

  بالمدرسة.مي ومشاركة المعممين األصيمة والتفاؤل األكادي
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية معرفة عمى وركزت  (2017)دراسة الحجار  -

تم استخدام المنيج و بمحافظات غزة لمقيادة األصيمة وعبلقتيا ببعض المتغيرات، 
معمم  (474)ِٚـ٠لة، ٚ ا  ِـ٠ل (90) الوصفي بالدراسة واالستبيان عمى عينة بمغت

نتائجيا كالتالي: أن درجة ممارسة المديرين لمقيادة األصيمة جاءت  توكانومعممة. 
في آراء المعممين والمديرين لممارسة القيادة األصيمة وكانت  اً متوسطة، وأن ىناك فروق

 لصالح المديرين، ولم تظير فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس، وسنوات الخبرة.

لمبحث في العبلقة بين ممارسة القيادة  وسعت (Erkutu&Chafra,2017)دراسة  -
األصيمة ورسوخ الوظيفة التنظيمية والدور الوسيط لمممكية النفسية والتوافق الذاتي في 

 (1193)عمى عينة بمغ مجموعيا  نانمؤسسات التعميم العالي بتركيا، وقد ط بق استبيا
بيان جامعة في مدن مختمفة، حيث ط بق است (13)عضو ىيئة تدريس وعميد من 

(ALQ) بين ممارسة  ميمةوجود عبلقة إيجابية و  :وأظيرت النتائج .عمى العمداء
القيادة األصيمة والرسوخ الوظيفي التنظيمي، كما ظير أثر لكل من الممكية النفسية 

     والتوافق الذاتي في تمك العبلقة.
وركزت عمى اختبار عبلقة وتأثير  (Karadag&Oztekin-Bayir,2018)دراسة  -

وكيات القيادة األصيمة لمديري المدارس عمى تصورات المعممين لمثقافة المؤسسية سم
 لـ (ALQ)وتم تطبيق استبيان  الييكمية،باستخدام نموذج المعادلة 
(Walumbwa,et al.,2008)  مدرسة ابتدائية بتركيا  (15)معمم من  (256)عمى

 المؤسسية.األصيمة والثقافة وجود عبلقة إيجابية بين أبعاد القيادة  :وأظيرت النتائج
منظور الو أما ترتيب األبعاد فجاء كالتالي : الوعي الذاتي، ثم الشفافية في العبلقات ،

األخبلقي الداخمي ، وأخيرًا المعالجة المتوازنة ، وكان لمواعي الذاتي والشفافية أثر كبير 
 في التنبؤ بالثقافة المؤسسية.
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ى استكشاف العبلقة المتبادلة بين القيادة إلسعت  (Quraishi&Aziz,2018)دراسة  -
األصيمة وسموك المواطنة التنظيمية في البيئة التعميمية بالمدارس الثانوية بمدينة 

خر لممواطنة التنظيمية عمى عينة آو ،استبيان لمقيادة  بقالىور الباكستانية، وقد ط  
مدرسة، وبمشاركة  (32)معمم ومعممة تم اختيارىم عشوائيًا من  (500)عشوائية بمغت 

، وقد جاء تقدير المعممين لممارسة القيادة األصيمة بمدارسيم بدرجة أقل مديراً  (32)
كما ظيرت عبلقة إيجابية خطية .وفق تقدير المديرين ، وبدرجة عالية  ةمن المتوسط

 بين ممارسة القيادة األصيمة وسموك المواطنة التنظيمية .
وقد قامت عمى معرفة أثر القيادة األصيمة عمى  (2018) دراوي والبغداديدراسة الح -

تنفيذ أنشطة التجديد اإلستراتيجي من خبلل الميارات السياسية )الفطنة، التواصل، 
وقد تم اختبار  الدراسة.كمتغير وسيط في الجامعة عينة  اإلخبلص(تأثير العبلقات، 

بعاد القيادة ويتناول أ ،نموذج الدراسة عمى مستويين من التحميل األول: الفردي
والميارات السياسية، والمستوى  (Walumbwa,et al.,2008)األصيمة كما حددىا 

عمى  استبياناىماحيث ط بق  ؛ويشمل أبعاد التجديد اإلستراتيجي ،الثاني المؤسسي
كمية  (90) نأكاديمي( مقائد )عميد، معاون عميد، رئيس قسم  (266)عينة بمغت 
 اً أن لمقيادة األصيمة أثر  :وقد أظيرت النتائج بالعراق.جامعات حكومية  (6)موزعة عمى 

 في تنفيذ أنشطة التجديد اإلستراتيجي عند وجود الميارات السياسية كمتغير وسيط.
إلى تحديد عبلقة وتأثير القيادة األصيمة لقادة  ىدفتو  (Ismail,et al,2019) دراسة -

عمى عينة  اً ة استبيانعمى الضغط الوظيفي لممعممين، وقد طبقت الدراسالمدارس 
مدرسة ابتدائية في الجزء الشرقي من  (143)معمم من  (331) عشوائية بسيطة بمغت

وقد أظيرت نتائجيا: أن مستوى القيادة األصيمة كان مرتفعًا بين قيادات  .ماليزيا
وعبلقة سمبية بين ممارسة القيادة األصيمة والضغط  ركما ظير تأثي .المدارس

كمما زادت ممارسة القيادة األصيمة قل الضغط الوظيفي عند  :الوظيفي، بمعني
 المعممين.
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 :التعليق على الدراسات السابقة

عمى أىمية تطبيق القيادة األصيمة بمؤسسات أجمعت الدراسات العربية واألجنبية  -
، كما أظيرت عبلقتيا وتأثيرىا في بعض المتغيرات يوالعالأالتعميم سواء العام 

 ، (Pavlovic,2015) ةـدراس :لـمث ؛في بيئة العمل الميمةالتنظيمية 

Karadag&Oztekin-Bayir,2018)) ظيمية ،ـيرت عبلقتيا بالثقافة التنـالتي أظ 
بتحسين تنمية  (2015)والياسري وغالي، باإلبداع  (Ahmad,et al,2015) و

التجديد  في تنفيذ أنشطة (2018)والحدراوي والبغدادي الموارد البشرية اإلستراتيجية ، 
في كونيا تبحث في عبلقة وتأثير  سبق عماوتختمف الدراسة الحالية  .اإلستراتيجي 

 (2030).القيادة األصيمة في تحقيق التجديد المدرسي في ظل الرؤية الوطنية
المتغيرات بعض كما أثبتت بعض الدراسات السابقة عبلقة وأثر القيادة األصيمة في  -

التي بحثت  (Ahmad,et al,2015)دراسة  مثل: ؛ملالخاصة بالموظفين في بيئة الع
 (Feng-I,2016)عبلقتيا بمتغيرات المزاج والدافع الداخمي ألعضاء ىيئة التدريس، و

مع التفاؤل  (Kulophas,et al.2017)مع رأس المال النفسي لممعممين، و 
مع الممكية النفـسية  (Erkutu&Chafra,2017)األكاديمي ومشاركة المعممين، و

لممعممين، مع الضغط الوظيفي  (Ismail,et al,2019)التوافق الذاتي لممعممين، وو 
في  فتبحث الدراسة الحالية أما .مع سموك المواطنة   (Quraishi&Aziz,2018)و

سنوات  الوظيفي،المسمى  الدراسية،المتغيرات الديموغرافية: المرحمة  إمكانية تأثير
 درجة تطبيق أبعاد القياد األصيمة.لعينة الدراسة في تحديدىم ل ،الخبرة

ستخدم مقياس افبعضيا  ؛اختمفت الدراسات السابقة في مقياس القيادة األصيمةو  -
(Avolio,et al,2007)  ستخدم مقياس افي حين أن معظميا(Walumbwa,et 

al.,2008)  اعتمدتو الدراسة الحالية في قياس درجة تطبيق القيادة األصيمة الذيو. 
داة الدراسة، وفي أل إضافة فقراتسة الحالية من الدراسات السابقة في استفادت الدرا -

 وفي مناقشة وتفسير نتائجيا. ،طارىا النظريإكتابة 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 :ميَخ الدراسة
واإلجابة  ،لمبلءمتو لطبيعة الدراسة واالرتباطي؛المسحي  المنيج الوصفي تم استخدام 

 تساؤالتيا. عن
 الدراسة:عيية جمتنع و
تكون مجتمع الدراسة من جميع الوكيبلت والمساعدات اإلداريات والمعممات بمدارس  

التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة القائمات عمى رأس العمل خبلل الفصل الدراسي 
إحصائية تم الحصول عمييا من إدارة تعميم مكة خر آحسب 1440/ 1441) (الثاني من العام

، (12320) إجمالي معممات مراحل التعميم الثبلث ، وكان(1440)لمعام الدراسي  مةالمكر 
 .(2105)، والمساعدات اإلداريات (516) والوكيبلت

جدول وال ،(375)تم اختيار عينة عشوائية طبقية متناسبة من ىذا المجتمع بمغت قد و 
 متغيراتيا.وفق  يوضح خصائص عينة الدراسة (1)

 (1)صـٚي 

اٌٛظ١فٟ، ىٕٛاث  ٝاٌـكاى١ت، اٌّيّ )اٌّلعٍتض ػ١ٕت اٌـكاىت عيب اٌّخغ١لاث ٚطف ؽظبئ

 اٌؾبلة(

إٌيبت اٌّئ٠ٛت  اٌخىلاك  اٌّيخ٠ٛبث  اٌّخغ١ل 

% 

 

اٌّلعٍت 

 اٌـكاى١ت 

 46.7 175 االبخـائ١ت

 24.3 91 اٌّخٛىطت )اإلػـاؿ٠ت(

 29.1 109 اٌزب٠ٛٔت

 100.0 375 اٌّضّٛع

 

اٌّيّٝ 

 اٌٛظ١فٟ 

 3.47 13 ٍت ِـكىتٚو١

 82.4 309 ِؼٍّت

 14.13 53 ِيبػـة ئؿاك٠ت

 100.0 375 اٌّضّٛع

 ىٕٛاث 

 اٌؾبلة

 2.1 8 ىٕٛاث 5ألً ِٓ  –ىٕت 

 10ألً ِٓ -ىٕٛاث  5

 ىٕٛاث
116 30.9 

 15ألً ِٓ  -ىٕٛاث 10

 ىٕت 
38 10.1 

 56.8 213 ىٕت فأوزل 15

 100.0 375 اٌّضّٛع
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 داة الدراسة:أ

األبعاد  يذ (Walumbwa,et al.,2008) الذي طوره (ALQ)ستخدام استبيان تم ا 
غير أن الباحثة وبمراجعة  ؛كمقياس لمقيادة األصيمة عبارة (16)األربعة، والمكون من 

لممقياس السابق موزعة عمى أبعاده، كما تم  عبارات (4) الدراسات والبحوث السابقة أضافت
، (33) عباراتووعدد  ،د المدرسي في خمسة مجاالت رئيسيةخر لقياس التجديآإعداد استبيان 

 جزأين:تكون االستبيان في عمومو من  دوق
ويتضمن: المرحمة الدراسية، المسمى الوظيفي، سنوات  ،األول: البيانات العامة لممستجيبين

 الخبرة.
 يق رؤيةوالتجديد المدرسي لتحق ،ىابمحاور  القيادة األصيمة :ويشمل بعدي الدراسة الثاني:

 يوضح مكونات أداتي الدراسة: يوالجدول التال ،بمحاوره (2030)
  (2)صـٚي 

 ٚػببكاحٗ، ِٚغبٚكٖ  أبؼبؿٖ، االىخب١بْ:أصناء 

  اٌؼببكاث ِغبٚك االىخب١بْ  اٌبؼـ

 ٚحخضّٓ: ،اٌم١بؿة األط١ٍت األٚي 

 6 اٌقاحٟ.اٌٛػٟ 1 .

 5 .اٌّؼبٌضت اٌّخٛامٔت2.

 5 .ؽٍٟإٌّظٛك األؽاللٟ اٌـا3.

 6 .شفبف١ت اٌؼاللبث4.

 22 اٌّضّٛع

 

 

 اٌؼببكاث ِغبٚك االىخب١بْ  اٌبؼـ

 اٌزبٟٔ

 

 ٠ٚشًّ:، اٌخضـ٠ـ اٌّـكىٟ 

 8 اٌّـكى١ت.اإلؿاكة  1.

 7 اٌّؼٍّبث.2.

 6 اٌطبٌببث.3.

 6 اٌب١ئت اٌّـكى١ت.4.

 6 اٌؼاللت ِغ اٌّضخّغ.5.

 33 اٌّضّٛع
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 صدم أداة الدراسة وثباتَا

  احملكنني(: )صدم الظاٍزيصدم ال -
تم عرض االستبيان في صورتو المبدئية عمى خبراء في اإلدارة والقيادة التربوية ببعض 

 ،من حيث درجة الوضوح عباراتووذلك إلبداء ممحوظاتيم حول  ؛الجامعات السعودية
سخ المحكمة، استعادة الن تإلى محاورىا، ثم تم العباراتوالمناسبة المغوية ، ومدى انتماء 

ليصبح االستبيان  ؛وفق مرئياتيم العباراتإعادة صياغة بعض  تفييا تم ءوبناء عمى ما جا
لكترونية ، ومن ثم إحيث تم تحويمو إلى نسخ ؛عبارة  (55)في صورتو النيائية مكونًا من 

وتم بناء عمى نتائجو ،من عينة الدراسة  اً فرد(30)توزيعو عمى عينة استطبلعية بمغت 
 . أداة الدراسة وثباتياقق من صدق التح

 صدم االتسام الداخلي: -
 طألداة الدراسة من خبلل حساب معامبلت االرتباتم التحقق من صدق االتساق الداخمي 

بين كل عبارة والمحور الذي تنتمي إليو، وبين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممقياس كما 
 .(4) ، الجدول(3) الجدوليتضح في 

 (3)صـٚي 

ِؼبِالث اكحببط ب١لىْٛ ب١ٓ وً ػببكة ٚاٌّغٛك اٌقٞ حٕخّٟ ئ١ٌٗ، ٚب١ٓ وً ػببكة ٚاٌـكصت 

 األط١ٍت.اٌى١ٍت ٌٍّم١به ٌٍبؼـ األٚي اٌم١بؿة 

اٌبؼـ 

 األٚي

االكحببط 

 ببٌبؼـ

االكحببط 

 ببٌّم١به

اٌبؼـ 

 اٌزبٟٔ

االكحببط 

 ببٌبؼـ

االكحببط 

 ببٌّم١به

اٌبؼـ 

 اٌزبٌذ

االكحببط 

 ببٌبؼـ

 االكحببط

 ببٌّم١به

اٌبؼـ 

 اٌلابغ

االكحببط 

 ببٌبؼـ

االكحببط 

 ببٌّم١به

1 .659** .757** 7 .896** .931** 12 .907** .930** 17 .851** .890** 

2 .814** .859** 8 .893** .928** 13 .906** .945** 18 .879** .932** 

3 .796** .833** 9 .827** .864** 14 .860** .906** 19 .861** .896** 

4 .741** .821** 10 .901** .918** 15 .888** .941** 20 .898** .915** 

5 .894** .894** 11 .882** .909** 16 .763** .800** 21 .871** .886** 

6 .895** .908**       22 .920** .938** 

 (0.01** االكحببط ؿاي ػٕـ )           

رتباط لكل العبارات جاءت موجبة ودالة جميع معامبلت اال  نأ (3)ن الجدول يتضح م  
 بينأن قوة االرتباط عمى مستوى المقياس ككل تراوحت ما  اكم ،(0.01) مستوىإحصائيًا عند 

قياس ما وضع مما يعني تماسك فقرات وأبعاد المقياس وقدرتو عمى  ،(0.945-0.757)
 لقياسو.
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 (4)صـٚي 

قٞ حٕخّٟ ئ١ٌٗ، ٚب١ٓ وً ػببكة ٚاٌـكصت اٌى١ٍت ٌٍّم١به ِؼبِالث اكحببط ب١لىْٛ ب١ٓ وً ػببكة ٚاٌّغٛك اٌ

اٌزبٟٔ اٌخضـ٠ـ اٌّـكىٟ.ٌٍبؼـ   

 اٌّغٛك

 األٚي

االكحببط 

 ببٌّغٛك

االكحببط 

 ببٌّم١به

 اٌّغٛك

 اٌزبٟٔ

االكحببط 

 ببٌّغٛك

االكحببط 

 ببٌّم١به

 اٌّغٛك

 اٌزبٌذ

االكحببط 

 ببٌّغٛك

االكحببط 

 ببٌّم١به

 اٌّغٛك

 اٌلابغ

االكحببط 

ٛكببٌّغ  

االكحببط 

 ببٌّم١به

 اٌّغٛك

 اٌؾبِو

االكحببط 

 ببٌّغٛك

االكحببط 

 ببٌّم١به

1 .828** .881** 9 .804** .848** 16 .887** .892** 22 .847** .895** 28 .690** .803** 

2 .823** .890** 10 .869** .914** 17 .827** .871** 23 .782** .834** 29 .830** .902** 

3 .819** .901** 11 .785** .820** 18 .865** .926** 24 .859** .907** 30 .822** .908** 

4 .759** .809** 12 .817** .882** 19 .857** .909** 25 .795** .840** 31 .775** .882** 

5 .831** .903** 13 .772** .842** 20 .777** .808** 26 .892** .932** 32 .813** .870** 

6 .722** .779** 14 .891** .910** 21 .844** .892** 27 .882** .896** 33 .729** .682** 

7 .829** .857** 15 .855** .878**          

8 .827** .839**             

 (0.01** االكحببط ؿاي ػٕـ )              

أن جميع معامبلت االرتباط جاءت موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى  (4) بين الجدولي
-0.932)ما بين  بين العبارات والمقياس ككل ط، وقد تراوحت قيم معامبلت االرتبا(0.01)

اء وتحقق ما يعرف بصدق البن ،قوة التماسك الداخمي لممقياسمما يدل عمى ، (0.682
 ان.يلبلستب

 الدراسة:ثبات أداة 

 Cronbach's Alpha تم التأكد من تحقق الثبات لؤلداة باستخدام معامل ) ألفا كرونباخ

(α) ) (5)كما يظير الجدول.   

 (5)صـٚي 

 ِؼبِالث رببث اٌخضبٔو اٌـاؽٍٟ ألؿاة اٌـكاىت ٚفمب  ٌّغبٚك٘ب بطل٠مت اٌفب ولٚٔببػ 

 أبؼبؿ اٌم١بؿة األط١ٍت
ل١ّت ِؼبًِ آٌفب 

 ولٚ ٔببػ

 0.921  اٌقاحٟ.اٌبؼـ األٚي: اٌٛػٟ 

 0.948 ٌّخٛامٔت.ااٌبؼـ اٌزبٟٔ: اٌّؼبٌضت 

 0.945 .اٌـاؽٍٟ األؽاللٟاٌبؼـ اٌزبٌذ: إٌّظٛك 

 0.957 اٌؼاللبث.اٌبؼـ اٌلابغ: شفبف١ت 

 0.983 اٌّم١به وىً

 ِضبالث اٌخضـ٠ـ اٌّـكىٟ 

 

ل١ّت ِؼبًِ آٌفب 

 ولٚ ٔببػ
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 0.947 ي: اإلؿاكة اٌّـكى١ت.األٚ

 0.945 اٌزبٟٔ: اٌّؼٍّبث.

 0.943 اٌزبٌذ: اٌطبٌببث.

 0.943 اٌلابغ: اٌب١ئت اٌّـكى١ت.

 0.919 اٌؾبِو: اٌؼاللت ِغ اٌّضخّغ.

 0.984 اٌّم١به وىً

 ،(0.983) تاألصيمة ككل بمغأن قيمة الثبات لمقياس القيادة  (5)يتضح من الجدول 
وكميا قيم مرتفعة تدل عمى توافر مؤشر  ،(0.984) تبمغ ككل لمدرسياولمقياس التجديد 

 الثبات ألداة الدراسة.
 إجزاءات الدراسة:

بصورة  أداة الدراسة تم أخذ موافقة إدارة التعميم بمدينة مكة المكرمة عمى توزيع
طبيق واستمر الت ،الثانوية( المتوسطة، االبتدائية،)الثبلث عشوائية عمى مدارسيا بمراحميا 

دخاليا  بياناتيا،وأخذ المكتمل  ،ومراجعتيا ،استعادة النسخ تم بعدىا أسابيع،لمدة ثبلثة  وا 
األساليب اإلحصائية المناسبة ألىداف  وتحميميا باستخدام، (SPSS)بالبرنامج اإلحصائي 

كما  الدراسةوقد اعتمدت المحكات التالية لمحكم عمى متوسطات استجابات عينة  الدراسة،
 :(6) الجدولفي يظير 

 (6) صـٚي

 اٌم١بؿة األط١ٍت ٚاٌخضـ٠ـ اٌّـكىٟبؼبؿ أِؼ١بك اٌغىُ ػٍٝ ؿكصت حطب١ك 

اٌّخٛىظ اٌغيببٟ 

 ٌالىخضبببث

ِيخٜٛ 

 االىخضببت 

 ِٕؾفضت صـا   1.79-1

 ِٕؾفضت 2.59-1.80

 ِخٛىطت  3.39-2.60

 ػب١ٌت  4.19-3.40

 ػب١ٌت صـا   5-4.20

  ىتائخ الدراسة وتفسريٍا

ما درجة تطبيق قائدات مدارس التعميم العام الحكومي  السؤال األول: عناإلجابة  
المعالجة المتوازنة، والمنظور و صيمة بأبعادىا )الوعي الذاتي، بمدينة مكة المكرمة لمقيادة األ

األخبلقي، وشفافية العبلقات( من وجية نظر عينة من المعممات والوكيبلت والمساعدات 
 ه المدارس؟اإلداريات بيذ
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المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة تطبيق أبعاد ومن أجل ذلك تم حساب 
القيادة األصيمة من وجية نظر عينة الدراسة، وترتيبيا تنازليًا وفقًا لمتوسطاتيا الحسابية، 
وفي حال التساوي بين المتوسطات فيؤخذ بحسب انحرافاتيا المعيارية األقل، وقد جاءت 

  :(7) بالجدولائج عمى النحو الموضح النت
   (7)صـٚي 

ٌـكصت حطب١ك أبؼبؿ اٌم١بؿة األط١ٍت ِٓ ٚصٙت ٔظل ػ١ٕت اٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت 

 اٌـكاىت ٚحلح١بٙب حٕبم١ٌب  

 أبؼبؿ اٌم١بؿة األط١ٍت َ
اٌّخٛىظ 

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

 اٌخلح١ب

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

 ػب١ٌت 3 0.94 3.89 اٌٛػٟ اٌقاحٟ. 1

 ػب١ٌت 4 1.12 3.80 اٌّؼبٌضت اٌّخٛامٔت. 2

3 
 إٌّظٛك األؽاللٟ

 اٌـاؽٍٟ.
 ػب١ٌت 1 1.06 4.01

 ػب١ٌت 2 1.12 3.92 شفبف١ت اٌؼاللبث. 4

 ػب١ٌت -  1.01 3.90 اٌّخٛىظ اٌؼبَ

صيمة قد جاء بدرجة أن المتوسط العام لتطبيق أبعاد القيادة األ (7)جدول يتبين من ال
عمى  اً قوي مؤشراً مما يعطي  ،(1.01)معياري  وانحراف ،من وجية نظر عينة الدراسة عالية

عمى اىتمام  المكرمة، وداللةأصالة القيادات بمدارس التعميم العام بمراحميا بمدينة مكة 
دارة التعميم واإلشراف التربوي بحسن اختيار قاد المسؤولين في وزارة التعميم ة العمل التعميمي وا 

وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت لو  ،مكوناتياالقوة المحركة لمعممية التعميمية بجميع  مكوني
 كما ي ظير الجدول .(Ismail,et al,2019)، و (Opatokun,et al,2013)دراسة كل من :

لقيادات المنظور األخبلقي الداخمي جاء في المرتبة األولى من حيث اىتمام وتطبيق ا أن بعد
 كل من: وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة، (4.01)حسابي بمغ بمتوسط 

(Bento&Ribeiro,2013)، ٞ(2015 وغالي، )ا١ٌبىل، (Feng-I,2016)  يرجع ربما و ؛
أىمية تطبيق القيم والمبادئ األخبلقية في السبب في ذلك لكون القيادات المدرسية تدرك 

عمبًل بما حث عميو الدين  ؛نحو كل فرد بالمدرسة اسؤولياتي،وأداء م اممارسة ميامي
نتائج يؤكد ذلك  ومامن االلتزام بالخمق القويم في جميع المعامبلت ،  الحنيفاإلسبلمي 

الدراسات التي أجريت عمى القيادات المدرسية لتحديد درجة تطبيقيا لمقيادة األخبلقية والتي 
األحمري كدراسة:)  المدرسة يجية نظر منسوبأظيرت أنيا تمارس بدرجة مرتفعة من و 
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(.  2019(،)الغامدي،2019(،)القرني،2019( ،)الحارثي، 2018،والزىراني (،)باداوود2018،
فافية العبلقات في المرتبة الثانية من حيث درجة الممارسة بمتوسط حسابي ـجاء بعد ش كما

 ع دراسةوتتفق ىذه النتيجة م ،(1.12)معياري  وانحراف ،(3.92)بمغ 

(Bento&Ribeiro,2013)، (Karadag&Oztekin-Bayir,2018) الباحثة أن  ى، وتر
ىي انعكاس  ؛والتزام المصداقية في العبلقات ،والوضوح ،فالصراحة ؛ىذه النتيجة منطقية

 وانحراف ،(3.89)بعد الوعي الذاتي في المرتبة الثالثة وبمتوسط  ءكما جا .القيادةألخبلقيات 
 ؛البحث ىذا اختمفت ىذه النتيجة مع جميع الدراسات السابقة الواردة في ، وقد(0.94)معياري 

 Walumbwa,et)كونو يمثل كما يذكر  ؛حيث ظير فييا بالمرتبة األولى أو الثانية

al.,2008)  ٟالدراسة وربما يرجع ذلك الىتمام عينة  ؛لمقيادة األصيمةاٌّىْٛ األىبى
. وفي المرتبة الرابعة جاء بعد المعالجة المتوازنة القائدات بالممارسات التي تخصين من

 وتتفق ىذه النتيجة مع ما وصمت لو دراسة: ،(1.12)معياري  وانحراف ،(3.80)بمتوسط بمغ 

(Opatokun,et al,2013)، ٞ(2015 وغالي، )ا١ٌبىل، (Karadag&Oztekin-

Bayir,2018)الوعي والمنظور  فكمما زاد ،يمثل ىذا البعد نتيجة لؤلبعاد األخرى ثحي ؛
كان ىناك معالجة متزنة لمبيانات  ؛األخبلقي لمقيادات ووضوح العبلقات مع من يعممون معيم

تأخذ أىداف المؤسسة التعميمية واحتياجات العاممين بعين  في بيئة العمل، والمعمومات
 وحل المشكبلت. ،االعتبار عند اتخاذ القرارات

 األربعةات كل بعد من أبعاد القيادة األصيمة وفيما يمي استعراض لدرجة تطبيق ممارس
المعيارية، وترتيبيا تنازليًا في الجداول وانحرافاتيا  ،الحسابية امن خبلل حساب متوسطاتي

 التالية:
  .عد الوعي الذاتيُب أواًل:
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  (8)صـٚي 

ٌّّبكىبث اٌبؼـ األٚي: اٌٛػٟ اٌقاحٟ ِلحبت اٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت 

 حٕبم١ٌب .

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

 ٔغلافاال

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

حؼلف اٌمبئـة حأر١ل ِّبكىبحٙب ِٚٛالفٙب ػٍٝ  1

 ِٕيٛببث اٌّـكىت.
 ػب١ٌت  1 0.99 4.06

ث حؼـي اٌمبئـة ِٓ للاكاحٙب ٌخخالءَ ِغ غب٠ب 2

 اٌّـكىت ٚأ٠ٌٛٚبحٙب.
3.92 1.09 3 

 ػب١ٌت

حغظً اٌمبئـة ػٍٝ اٌخغق٠ت اٌلاصؼت  3

ٌّّبكىبحٙب ببىخّلاك ِٓ ِٕيٛببث اٌّـكىت 

 ٌخغي١ٕٙب ٚحط٠ٛل٘ب. 

3.81 1.16 5 

 ػب١ٌت

حـكن اٌمبئـة و١ف حٕظل ِٕيٛببث اٌّـكىت  4

 ٌمـكاحٙب.
3.93 1.01 2 

 ػب١ٌت

اصٙت حيخف١ـ اٌمبئـة ِٓ أؽطبئٙب فٟ ِٛ 5

 اٌخغـ٠بث ٚاٌّٛالف اٌّيخمب١ٍت.
3.85 1.18 4 

 ػب١ٌت

حؾخبك اٌمبئـة اٌٛلج إٌّبىب ٌخؼـ٠ً ِٛلفٙب  6

 6 1.20 3.75 ِٓ اٌمضب٠ب اٌّّٙت ببٌّـكىت.
 ػب١ٌت

 ػب١ٌت - 0.94 3.89 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

لتقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة القيادات المتوسط العام  نأ(8) الجدوليوضح  
، وتختمف ىذه النتيجة  (0.94)معياري  وانحراف، (3.89) بمغلمدرسية لبعد الوعي الذاتي ا

، وتؤكد ىذه النتيجة المرتفعة األصالة  ( 2017) الحجار، مع ما توصمت إليو دراسة
أنيا نقطة االنطبلق لتشكيل القائد (Wood,2007) ىالمدرسية والتي ير  الشخصية لمقيادات

 ،وقيمو ،حداث التحول الشخصي لديو من خبلل فيمو األعمق لذاتوإبحيث تسيم  ؛األصيل
ثارىا عمى العبلقات واالرتباطات االجتماعية آوالتي تنعكس  ،ونقاط قوتو وضعفو ،ومعتقداتو

 ،بينو وبين من يعمل معو  وغيرىم من أصحاب العبلقة. في حين جاءت كل الممارسات عالية
"  (1)رقم  ةوقد كانت أعمى قيمة لمممارس ،(3.75-4.06)وتراوحت قيم متوسطاتيا ما بين 

 لويد (4.06)بمتوسط بمغ  تعرف القائدة تأثير ممارساتيا ومواقفيا عمى منسوبات المدرسة."
ىذا عمى وعي القيادات بتأثير مواقفيم وممارساتيم عمى من يعمل معيم من منطمق السمطة 

منيج الديني مترابطًا مع الحس األخبلقي خر االلتزام بالآالشرعية الممنوحة ليم، ومن جانب 
 فكانت رقم أما أقل ممارسات ىذا البعد موظفييم.يجعميم أكثر تفيم لمشاعر وحاجات  الذي

حيث بمغ  ؛" تختار القائدة الوقت المناسب لتعديل موقفيا من القضايا الميمة بالمدرسة." (6)
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 ،ا يعود ذلك إلى ضغوط العملوربم ؛عمى الرغم من كونو مازال عالياً  (3.75)متوسطيا 
القيادات المدرسية بالتغييرات والتجديدات الكثيرة التي تأتي من إدارة التعميم واإلشراف  وانشغال

 التربوي لتحسين وتجويد العممية التعميمية.
 المعالجة المتوازنة.ثانيًا: ب عد 

  (9)صـٚي 

ِلحبت  اٌزبٟٔ: اٌّؼبٌضت اٌّخٛامٔتؼـ اٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌّّبكىبث اٌب

 حٕبم١ٌب .

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

ٔغلاف اال

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

حظغٟ اٌمبئـة بؼٕب٠ت ٌض١ّغ ا٢كاء  7

 ٚاألفىبك لبً احؾبف للاكاحٙب.
 ػب١ٌت  3 1.31 3.81

حغًٍ اٌمبئـة ص١ّغ ا٢كاء ٚاٌّؼٍِٛبث  8

 .ت بّٛضٛػ١ت لبً احؾبف اٌملاكاٌالمِ
3.71 1.26 5 

 ػب١ٌت

حخّيه اٌمبئـة بّٛالفٙب اٌـاػّت ٌّظٍغت  9

اٌّـكىت ِٕٚيٛببحٙب كغُ اٌضغٛط اٌخٟ 

 حٛاصٙٙب.

3.86 1.19 1 

 ػب١ٌت

حؼًّ اٌمبئـة ػٍٝ حغم١ك اعخ١بصبث  10

 اٌّـكىت ِٕٚيٛببحٙب بشىً ِخٛامْ.
3.82 1.61 2 

 ػب١ٌت

يٛببث اٌّـكىت حخ١ظ اٌمبئـة ٌّٕ 11

اٌّؾخٍفبث ِؼٙب فٟ اٌلأٞ اٌفلطت 

 ٌٍخؼب١ل ػٓ آكائٙٓ ٚافىبك٘ٓ بغل٠ت.

3.80 1.22 4 

 ػب١ٌت

 ػب١ٌت - 1.12 3.80 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

ة يدرجة ممارسة بعد المعالجة المتوازنة من قبل القيادات المدرس نأ (9)ظير الجدول ي  
وتتفق ىذه النتيـجة مع ، (3.80)توسط بمغ وبم ،من خبلل تقديرات عينة الدراسةة عالي تجاء

 ، (Quraishi&Aziz,2018) من:دراسـة كل 
(Ismail,et al,2019)  ، وىذه النتيجة تؤكد حرص القيادات المدرسية عمى مراعاة الدقة

من أجل ترشيد القرارات الخاصة بالعمل  ،والموضوعية والمصداقية عند التعامل مع المعمومات
حيث جاءت ؛ (9)لرقم  كانأعمى الممارسات ليذا البعد  نأ (9)الجدول والموظفات. ويوضح 

 روح المسؤوليةاألصالة االجتماعية لمقيادات و  ىعممؤشرًا يمثل ىذا و ، (3.86)بمتوسط بمغ 
مخمصة لتمبية توقعات من يعمل معيا ، أما أقل  (Wood,2007)التي تجعميا كما يوضح 
كون لوربما يرجع سبب ذلك ؛ (3,71)توسط بمغ الذي جاء بم (8)الممارسات فيي لرقم 

القيادات مطالبة من قبل إدارة التعميم والمشرفات التربويات في أغمب األحيان بالسرعة في 
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خذ الوقت الكافي ألالفرصة ليا  حمما ال يتي، اتخاذ القرار بشأن قضايا المدرسة ومنسوباتيا 
  ومعالجة المعمومات. التحميلفي 

 مليظور األخالقي الداخلي.ُبعد اثالجًا: 

  (10)صـٚي 

اٌزبٌذ: إٌّظٛك األؽاللٟ اٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌّّبكىبث اٌبؼـ 

 ِلحبت حٕبم١ٌب . اٌـاؽٍٟ

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

ٔغلاف اال

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

ٟ حُظٙل اٌمبئـة اٌظـق ٚإٌنا٘ت ف 12

 اٌخؼبًِ ِغ ص١ّغ اٌّٛالف.
 ػب١ٌت  3 1.23 3.95

حخطببك أفؼبي اٌمبئـة ببٌّـكىت ِغ  13

 ألٛاٌٙب.
3.84 1.23 5 

 ػب١ٌت

حؼـ ِّبكىبث اٌمبئـة األؽالل١ت ّٔٛفصب   14

 ٌض١ّغ ِٕيٛببث اٌّـكىت.
4.08 1.13 2 

 ػب١ٌت

حٍخنَ اٌمبئـة بخغم١ك ِظٍغت اٌؼًّ  15

١طلة ؿْٚ اٌيّبط ألٞ ِضّٛػت ببٌي

 ٌخغ١ٍب ِظبٌغٙب اٌشؾظ١ت.

3.86 1.28 4 

 ػب١ٌت

حطٍب اٌمبئـة ِٓ ِٕيٛببث اٌّـكىت  16

اٌخظلف ٚفك اٌم١ُ ٚاٌّببؿئ 

 األؽالل١ت.

4.30 0.94 1 

 صـا   ػب١ٌت

 ػب١ٌت - 1.06 4.01 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

أن المتوسط العام ليذا البعد قد جاء بدرجة ممارسة عالية  (10)تبين من الجدول ي
 Kulophas,et)وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة  ،(4.01)وسط بمغ بمت

al.2017) يبلحظ أن جميع  االتي أظيرت انخفاض ىذا البعد بين قادة المدارس. كم
، ما  (3.84-4.08)الممارسات ليذا البعد قد جاءت بدرجة عالية تراوحت متوسطاتيا ما بين 

ويرجع ذلك  ؛(4.30)جة ممارسة عالية جداًّ بمغ متوسطيا التي جاءت بدر  (16)العبارة عدا 
وأدوارىا في إنجاح عمل المنظومة التعميمية وبناء جيل  لعظم مسؤولياتياإدراك القيادات إلى 

الذي يعطييا  فيو ؛عدا أنو واجب دينيوفق المبادئ والقيم األخبلقية  فانضباطيا؛ المستقبل
المدرسة يرون في القائد  بوالمنشودة، فمنسو  فىداالقدرة عمى التأثير والتوجيو نحو األ

في الجانب الذي  كل  فيمارسون سموكياتو األخبلقية ويقمدونيا  ،األخبلقي النموذج والقدوة
 في ترسيخ اليوية األخبلقية لدييم. (Avolio,2005)مما يسيم كما يذكر  ،يخصو من العمل

 .شفافية العبلقات: ب عد رابعاً 
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  (11)صـٚي 

 ِلحبت حٕبم١ٌب . اٌزبٌذ: شفبف١ت اٌؼاللبثٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌّّبكىبث اٌبؼـ اٌّخ

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

حؼخلف اٌمبئـة بأؽطبئٙب اٌخٟ  17

 حغـد فٟ اٌؼًّ بـْٚ حلؿؿ.
 ػب١ٌت  6 1.39 3.51

كن اٌمبئـة أفىبك٘ب بشفبف١ت ِغ حشب 18

 ِٕيٛببث اٌّـكىت.
3.79 1.28 5 

 ػب١ٌت

حخؼبًِ اٌمبئـة بىً ٚؿ ٚاعخلاَ ِغ  19

 اٌض١ّغ.
4.21 1.12 1 

 ػب١ٌت

 صـا   

حغلص اٌمبئـة ػٍٝ اٌؼًّ بلٚط  20

 اٌفل٠ك اٌٛاعـ.
4.13 1.16 2 

 ػب١ٌت

حطٍغ اٌمبئـة ص١ّغ إٌّيٛببث ػٍٝ  21

 بخٙب.اٌغمبئك ِّٙب وبٔج طؼٛ
3.84 1.20 4 

 ػب١ٌت

حغلص اٌمبئـة ػٍٝ بٕبء ػاللبث  22

 حيٛؿ٘ب اٌزمت اٌّخببؿٌت ِغ اٌض١ّغ.
4.04 1.25 3 

 ػب١ٌت

 ػب١ٌت - 1.12 3.92 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

 ؛يتضح أن المتوسط العام لبعد شفافية العبلقات قد جاء متوسطاً  (11)من الجدول 
ه النتيجة تتفق مع ما توصمت إليو نتائج دراسة وىذ، (3.92) لو الحسابي متوسطالحيث بمغ 

(Pavlovic,2015)عمى عمق التعامل اإلنساني بين القيادات  لوتد ،(2017) ، والحجار
 اً كون القيادات تقضي وقتإلى  (2017)والتي ربما ترجع كما يشير الحجار ومن يعمل معيا،

مما ، ن المشاعر والعواطف أكبر مع منسوبي المدرسة في تفاعبلت متعددة يصاحبيا كثير م
بين القيادة ومن يعمل بالمدرسة ، إضافة إلى كون ىذا التواصل يبني كما  يزيد من التقارب

قيم متوسطات  تراوحتوقد الثقة والمصداقية في بيئة العمل .  (Pavlovic,2015)يؤكد
مارسة وكميا جاءت بدرجة عالية ، ما عدا الم، (3.51-4.13)ممارسة ىذا البعد ما بين 

كونيا تعبر عن طبيعة  ؛(4.21)التي جاءت بدرجة تطبيق عالية جداًّ بمغ متوسطيا  (19)
ببل شك يوثق العبلقات اإلنسانية  ىذاو  ،عمى الود واالحترام المتبادلالعبلقات وأنيا تقوم 

التي حصمت عمى المرتبة األخيرة في ممارسات ىذا  (17).في حين أن الممارسة بروابط قوية 
والذي يظير القيادات المدرسية واعية ألخطائيا وأىمية االعتراف  ،(3.51)د بمتوسط بمغ البع
العممية التعميمية ، كما يجعل منسوبات من دور في تحسين وتطوير جودة  لولما  ؛بيا
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عمى القيادة بما يساىم في تحديد الصعوبات والمشكبلت التي  اً المدرسة أكثر صراحة وانفتاح
 والعمل عمى معالجتيا بصورة جماعية . ،تواجو المدرسة

ما درجة تطبيق قائدات مدارس التعميم العام الحكومي بمدينة مكة  :الثانيالسؤال  عناإلجابة 
المكرمة لمتجديد المدرسي بمجاالتو )اإلدارة المدرسية، المعممات، الطالبات، البيئة المدرسية، 

 ؟(2030)العبلقة مع المجتمع( لتحقيق رؤية 
الحسابية واالنحراف المعياري لدرجة تطبيق مجاالت  المتوسطاتحساب  من خبللوذلك 

التجديد المدرسي من وجية نظر عينة الدراسة، وترتيبيا تنازليًا وفقًا لمتوسطاتيا الحسابية، 
فيؤخذ بحسب انحرافاتيا المعيارية األقل، وقد جاءت النتائج  وفي حال التساوي بين المتوسطات

  :(12) وضح بالجدولعمى النحو الم
   (12)صـٚي 

اٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌـكصت حطب١ك ِضبالث اٌخضـ٠ـ اٌّـكىٟ ِٓ ٚصٙت ٔظل 

 ػ١ٕت اٌـكاىت ٚحلح١بٙب حٕبم١ٌب  

َ 
ِضبالث اٌخضـ٠ـ 

 اٌّـكىٟ

اٌّخٛىظ 

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

 ػب١ٌت 3 0.94 3.66 .ـكى١تاإلؿاكة اٌّ 1

2 
اٌّؼٍّبث )اٌؼ١ٍّت 

 اٌخؼ١ّ١ٍت (.
 ػب١ٌت 1 0.93 3.90

 ػب١ٌت 2 0.95 3.84 اٌطبٌببث. 3

 ػب١ٌت 4 1.06 3.66 اٌب١ئت اٌّـكى١ت. 5

 ػب١ٌت 5 0.98 3.50 اٌؼاللت ِغ اٌّضخّغ. 4

 ػب١ٌت - 0.91 3.72 اٌّخٛىظ اٌؼبَ

لتطبيق القيادات لمتجديد المدرسي في مجاالتو  المتوسط العام نأ (12) ي ظير الجدول
،  (0.91) المعياريوانحرافيا ،  (3.72)رجة عالية بمغ متوسطيا الحسابي المحددة جاء بد

تنفيذ جميع تعطي ىذه النتيجة داللة قوية عمى اىتمام القيادات المدرسية وحرصيا عمى و 
دارة اإلشراف ميم التطويرية التي أعدت وزارة التع لمشروعاتالتجديدات وا دارة التعميم وا  وا 

 (12)يبين الجدول  اخططيا لتطوير المنظومة التعميمية بمراحل التعميم العام. كمالتربوي 
وفي المرتبة األولى بمتوسط  عاليةأيضًا أن تطبيق التجديد في مجال المعممات قد جاء بدرجة 

النتيجة لكون مجال المعممات ويمكن أن تعزى ىذه  ،(0.93)وانحراف معياري ،  (3.90)بمغ 
 ،العممية التعميميةبالمناىج الدراسية واألنشطة واألساليب التقويمية التي ىي صمب يتعمق 
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ويؤكد ذلك  .المدرسيةفي عممية التجديد التي تقوم بيا القيادات  تمثل أولوية محوريةوالتي 
زية القيادات المدرسية أن جاى(2019) القحطاني والحماد دراسة النتيجة التي توصمت إلييا

جاءت في مجال المعممين بالمرتبة األولى. كما أن مجال الطالبات جاء  (2030)لتطبيق رؤية 
وانحراف معياري  ،(3.84)في المرتبة الثانية من حيث التجديد بدرجة عالية ومتوسط بمغ 

تقم المدرسة في أساس العممية التعميمية ولم فالطمبة ىم  ؛النتيجة منطقيةوتعد ىذه  ،(0.95)
فكانت لئلدارة المدرسية وبمتوسط  لثةأما المرتبة الثا الطمبة.ال من أجل تعميم وتعمم إالحقيقة 

ذا وبالتأكيد يعد التجديد في إدارة وقيادة المدرسة ،  (0.94) معياريوانحراف  (3.66)بمغ 
وتحقيق غاياتيا  بتحقيق معايير الفعالية لممدرسة (2019)ارتباط كبير كما يشير المخبلفي 

، (3.66)وجاء مجال البيئة المدرسية في المرتبة الرابعة من التجديد بمتوسط بمغ  .المنشودة
تطبيق عالية. وفي المرتبة الخامسة جاء مجال العبلقة مع  ، وبدرجة(1.06)معياري  وانحراف

ىذه  مف، وتخت(0.98)معياري  ، وانحراف(3.50)المجتمع بدرجة تطبيق عالية ومتوسط بمغ 
ت بدرجة ءالتي جا (2018) الحميدودراسة  (2017) والبمويحسين النتيجة مع نتيجة دراسة 

بناء العبلقة والشراكة مع  ممحوظ في مما يشير إلى تحسن التوالي،وضعيفة عمى  متوسطة
 . (2030)لتحقيق مستيدفات رؤية المجتمع 

في المجاالت الخمسة  لمتجديد المدرسية وفيما يمي استعراض لممارسات القيادات
حسب متوسطاتيا الحسابية وانحرافاتيا المعيارية كما يظير في الجداول  تنازلياً مرتبة  المحددة
 التالية:

  



 ................................................................ واقع تطبيق قائدات مدارس التعليم العام الحكومي

 - 8422 - 

  .أواًل: جمال اإلدارة املدرسية

   (13)صـٚي 

اٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌـكصت حطب١ك اٌخضـ٠ـ فٟ ِضبي اإلؿاكة اٌّـكى١ت ِٓ 

 ٔظل ػ١ٕت اٌـكاىت ٚحلح١بٙب حٕبم١ٌب  ٚصٙت 

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

ػ١ٍّبث اٌخؾط١ظ ٚاحؾبف اٌملاكاث ٠مٛؿ٘ب  1

ىخلاح١ضٟ شٌّٟٛ ٌخغم١ك غب٠بث ئفىل 

 اٌّـكىت.

 ػب١ٌت 5 1.04 3.76

ٚصٛؿ كؤ٠ت ِشخلوت ٚاضغت ٌخٛصٙبث  2

 ىت ٚأ٘ـافٙب اٌّيخمب١ٍت.اٌّـك
3.83 1.06 2 

 ػب١ٌت

حطب١ك أىب١ٌب ٚطلق صـ٠ـة ببٌؼًّ  3

 اٌّـكىٟ.
3.82 1.09 3 

 ػب١ٌت

حٛظ١ف اٌخم١ٕت اٌغـ٠زت فٟ ئصلاءاث اٌؼًّ  4

 ا١ِٛ١ٌت.
4.07 0.92 1 

 ػب١ٌت

حى٠ٛٓ فلق ػًّ فاح١ت اإلؿاكة )حـ٠ل فاحٙب(  5

 ٌخغي١ٓ ٚحط٠ٛل اٌؼًّ اٌّـكىٟ.
3.79 1.05 4 

 ػب١ٌت

اٌؼًّ ػٍٝ ح٠ٕٛغ ِظبؿك اٌخ٠ًّٛ اٌّبؿٞ  6

 ٌٍّـكىت.
3.22 1.15 8 

 ِخٛىطت

اٌم١بَ ببٌبغٛد اإلصلائ١ت ٌغً ِشىالث  7

 اٌّـكىت ٚحط٠ٛل٘ب.
3.32 1.19 7 

 ِخٛىطت

حط٠ٛل ٔظبَ ٌٍغٛافن ٠ؼخّـ ػٍٝ ل١به األؿاء  8

 ٚاإلٔخبص١ت.
3.43 1.26 6 

 ػب١ٌت

 ١تػبٌ - 0.94 3.66 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

أن المتوسط العام لتطبيق القيادات لمتجديد في مجال اإلدارة  (13)يتبين من الجدول 
ىذه النتيجة إلى دعم وزارة  ، وتشير(3.66)المدرسية قد جاء بدرجة عالية وبمتوسط بمغ 

داراتيا بكل منطقة لجيود قيادات مدارس التعميم العام من خبلل إعطاء الصبلحيات  التعميم وا 
إدراكًا  ؛الموضوعة لقيادة التجديد وفق البرامج والمبادرات التطويرية والدعم الكافي المناسبة

القيادة الواعية القادرة  إلى بأن المدارس تحتاج (2017)والجارودي  ىمنيا كما تذكر اليحي
الجدول  نإلييا. ومووضع الخطط والوسائل الموصمة  ،صياغة رؤية وأىداف واضحةعمى 
حصمت عمى درجة عالية من حيث التطبيق عمى  (8,1,5,3,2,4)ارسات أن المم يتضح (13)
عمى  (4)حيث حصمت الممارسة رقم  ،(3.43-4.07)وبمتوسطات تراوحت ما بين  ،التوالي

وتختمف ىذه  ،(4.07)وبمتوسط بمغ  ،المرتبة األولى وبدرجة عالية من حيث التطبيق
 متوسطة،التي جاءت بدرجة  (2020) النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة األغبري والممحم
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وتشير ىذه النتيجة العالية لبلىتمام الكبير في إدارة التعميم باستخدام التقنية وتوظيفيا في 
وتتمثل ىذه النظم في ) نظام نور ، ونظام فارس ،  ا،وتدريب القيادات عميي ،العممية التعميمية
 فرحيث تو  ؛لتي تم تدشينيا لمقياداتالمستقبل ا إضافة لبوابة،وغيرىا ( ونظام إنجاز... 

" العديد من األدوات التي تساعد قائد (9:2019)أنظمتيا وفق ما جاء في دليميا اإلرشادي 
المدرسة عمى اإلشراف عمى كافة األمور التي تحصل في المدرسة من الناحية التعميمية وحتى 

دارة المدرسة بطري،اإلدارية  ـ قة أفضل". أما أقل الممارسات ما يساعد في متابعة المخرجات وا 
 (3.43)والتي جاءت بمتوسط بمغ  (8)فيي الممارسة  ـ ن كانت التزال بدرجة تطبيق عاليةا  و 
السمبي أو اإليجابي من خبلل التحفيز  عمىالقيادات حسن استثمار والتي تعتمد عمى ،

 ؛أىدافيا في التأثير عمى منسوبي المدرسة باتجاه تحقيق (56,27,15)الصبلحيات رقم 
وكونيا تأتي في أقل المستويات ربما يرجع إلى ضعف محدود في استخدام ىذه القوة 

 بدرجة متوسطة من حيث اجاءت (6,7)أن الممارسة  (13)التأثيرية. كما يظير الجدول 
يرجع السبب في  اوربم ؛(3.32) ةبقيم (7)ا، فقد جاء متوسط الممارسة متطبيق القيادات لي
وضيق الوقت المتاح ليا لحل  المدرسة،القيادات بمياميا المتعددة في  ذلك إلى انشغال

وثيقة الصبلحيات ذكرتو في  باستخدام البحث اإلجرائي برغم أنمشاكل المدرسة ومعالجتيا 
. أما (2020)آل صميع وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة  ،(35)البند رقم 
 المجال،وتعد في المرتبة األخيرة لكل ممارسات ىذا  ،(3.22)فقد بمغ متوسطيا  (6) الممارسة

سبب وربما يرجع  ؛ (2017) وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة حسين والبموي 
بسبب تجنب التعقيد واإلجراءات  أو ،من المسؤولية والمساءلة تخوف القيادات ذلك إلى

 .مشروعاتعند القيام بمثل ىذه االتفاقيات وال البيروقراطية
  .المعممـات: مجال ثانياً 
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   (14)صـٚي 

ِٓ ٚصٙت ٔظل  اٌّؼٍّبثاٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌـكصت حطب١ك اٌخضـ٠ـ فٟ ِضبي 

 ػ١ٕت اٌـكاىت ٚحلح١بٙب حٕبم١ٌب  

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

اٌّؼٍّبث ٌخٛظ١ف اٌّغخٜٛ  حشض١غ 9

اٌخؼ١ٍّٟ فٟ أٔشطت ٚبلاِش ِٓ ٚالغ اٌغ١بة 

 ا١ِٛ١ٌت.

 ػب١ٌت 3 1.06 3.98

حمـ٠ُ بلاِش ٌٍخ١ّٕت ا١ٌّٕٙت ٌٍّؼٍّبث فٟ  10

 ضٛء اعخ١بصبحٙٓ اٌخـك٠ب١ت.
3.85 1.07 6 

 ػب١ٌت

ؿػُ حمـ٠ُ اٌغظض اٌؼالص١ت ٌٍّملكاث  11

 اٌـكاى١ت ٌّؼبٌضت اٌخأؽل اٌـكاىٟ.
3.54 1.23 7 

 ػب١ٌت

بٕبء ِضخّؼبث اٌخؼٍُ إٌّٟٙ ِٓ ؽالي حؼن٠ن  12

 اٌخشبكن اٌّؼلفٟ ب١ٓ اٌّؼٍّبث.
3.92 1.06 4 

 ػب١ٌت

حؼن٠ن حطب١ك اٌّؼٍّبث إلىخلاح١ض١بث  13

 ت ٚاٌّخٕٛػت.اٌغـ٠زاٌخـك٠و 
4.14 0.89 1 

 ػب١ٌت

حمـ٠ُ اٌـػُ اٌالمَ ٌٍّؼٍّبث ٌخطب١ك  14

اٌؼًّ ٠ٛل أفىبك٘ٓ اإلبـاػ١ت ٌخغي١ٓ ٚحط

 اٌّـكىٟ.

 ػب١ٌت 5 1.11 3.85

 ِب حؼٍّٕٗحبعت اٌفلطت ٌٍّؼٍّبث ٌخطب١ك ئ 15

 ِٓ اٌـٚكاث اٌخـك٠ب١ت ببٌّـكىت.
4.02 1.04 2 

 ػب١ٌت

 ػب١ٌت - 0.93 3.90 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

أن المتوسط العام لتطبيق القيادات لمتجديد فيما يخص  (14) يتضح من الجدول
وتعد ،(0.93)وانحراف معياري ، (3.90)ية وبمتوسط حسابي بمغ المعممات جاء بدرجة عال

فالمعممات ىن القوة الحقيقية المحركة لمعممية التعميمية  ؛ىذه النتيجة منطقية ومبررة
ىذه النتيجة  التعمم، وتتفقونجاح عممية  ،والتقويم ،فعميين تقع مسؤولية التدريس ،بالمدرسة

من أن الدور الذي تؤديو قائدات  (2017)جارودي وال ىمع ما توصمت إليو دراسة اليحي
 .ألىمية دور المعممات بالمدرسة؛المدارس في دعم المعممات وممارساتين المينية يعد عاليًا 

كما جاءت جميع الممارسات بيذا المجال بدرجة عالية تراوحت متوسطاتيا ما بين  
من حيث تطبيقيا بمتوسط  عمى المرتبة األولى(13)، فقد حصمت الممارسة  (4.14-3.54)

فتطبيق المعمم ؛ وتعد ىذه الممارسة وقود العممية التعميمية بالقاعات الدراسية  ،(4.14)بمغ 
بل   ؛لئلستراتيجيات الحديثة في التدريس يضمن جودة انتقال المعمومات والمعرفة لمطمبة

اتيم التفكيرية . أما ويؤكد عمى ممارسة األنشطة المنيجية التي ترفع من ميارات الطمبة وقدر 
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ن كانت ما تزال عالية (11)لممارسة رقم اأقل ىذه الممارسات فقد كانت  إال أن ىذا  ؛وىي وا 
وربما قمة عدد المعممات  ،وزيادة عدد الطالبات ،المستوى األخير يبرره ضغوط العمل المدرسي

 في المقررات المطموب تقديم الحصص العبلجية فييا.
 ات.الطالبثالثًا: مجال 

   (15)صـٚي 

اٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌـكصت حطب١ك اٌخضـ٠ـ فٟ ِضبي اٌطبٌببث ِٓ ٚصٙت ٔظل 

 ػ١ٕت اٌـكاىت ٚحلح١بٙب حٕبم١ٌب  

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

حلى١ؼ ل١ُ االٌخناَ ٚحغًّ ِيإ١ٌٚت  16

 ٌـٜ اٌطبٌببث. اٌقاحٟ ٌخؼٍُا
 ػب١ٌت 4 1.08 3.83

ِٕظ اٌغٛافن إٌّبىبت ٌخشض١غ  17

 .اٌطبٌببث اٌّخ١ّناث ٚؿػُ حفٛلٙٓ
3.53 1.21 6 

 ػب١ٌت

ح١ّٕت رمبفت اٌغٛاك ٚلبٛي اٌلأٞ  18

 ؽل ٌـٜ اٌطبٌببث.ا٢
3.76 1.14 5 

 ػب١ٌت

حّى١ٓ اٌطبٌببث ِٓ حٕف١ق أفىبك٘ٓ  19

 اإلبـاػ١ت ببٌّـكىت.
3.86 1.05 3 

 ػب١ٌت

االٔخّبء اإلىال١ِت ٚل١ُ م١ُ اٌ حلى١ؼ 20

ٌـٜ ٚكٚط اٌّٛاطٕت اٌظبٌغت 

  اٌطبٌببث.

4.22 0.92 1 

 تػب١ٌ

 صـا   

اٌؼًّ ػٍٝ كػب٠ت اٌّٛ٘ٛببث  21

 ؿاؽً اٌّـكىت ٚؽبكصٙب.ٚح١ّٕخٙٓ 
 ػب١ٌت 2 1.04 3.87

 ػب١ٌت - 0.95 3.84 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

ين أن المتوسط العام لتطبيق القيادات لمتجديد فيما يخص يتب (15)من خبلل الجدول 
مما ، (0.94)وانحراف معياري  ،(3.84)الطالبات قد جاء بدرجة عالية وبمتوسط حسابي بمغ 

ويرفع من جودة المخرجات  ،اتيؤكد اىتمام وحرص القيادات بكل ما يرتقي بتعميم وتعمم الطالب
التي جاءت بدرجة  (2019)ة القحطاني والحماد وتختمف ىذه النتيجة مع دراس التعميمية،
أن جميع الممارسات جاءت بدرجة عالية وتراوحت  (15) كما يظير من الجدول .متوسطة

التي حصمت عمى درجة تطبيق  (20)عدا الممارسة رقم ، (3.53-3.87)متوسطاتيا ما بين 
القيادات المدرسية أن  وربما يرجع سبب ذلك إلدراك ؛(4.22)عالية جداًّ بمتوسط حسابي بمغ 
 . (2030) رؤيةوزارة التعميم لتحقيق ل ترسيخ القيم يعد ىدفًا إستراتيجياً 
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 رابعًا: جمال البيئة املدرسية 

   (16)صـٚي 

اٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌـكصت حطب١ك اٌخضـ٠ـ فٟ ِضبي اٌب١ئت اٌّـكى١ت ِٓ 

 م١ٌب  ٚصٙت ٔظل ػ١ٕت اٌـكاىت ٚحلح١بٙب حٕب

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 اٌّخٛىظ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

ح١ٙئت اٌّلافك ٚاٌخض١ٙناث  22

اٌخٟ حىفً صٛؿة ػ١ٍّت إٌّبىبت 

 اٌخؼٍُ ٚاٌخؼ١ٍُ ببٌّـكىت.

 ػب١ٌت 4 1.27 3.61

ئٔشبء ِلون ٌٍؾـِبث اٌخلب٠ٛت  23

 ٌّٕيٛببث اٌّـكىت.
3.06 1.33 6 

 طتِخٛى

صٛؿة اٌؾـِبث ٚحط٠ٛل حغي١ٓ  24

ِٚظبؿك  اٌخم١ٕت،اٌّـكى١ت )

 ٚاٌؼٕب٠ت اٌظغ١ت، اٌخؼٍُ،

 (. اٌي١ٍّت ٚاٌخغق٠ت

3.59 1.18 5 

 ػب١ٌت

حشض١غ اٌخؼبْٚ ٚاٌؼًّ اٌضّبػٟ  25

 ب١ٓ ِٕيٛببث اٌّـكىت.
4.06 1.09 1 

 ػب١ٌت

ؿػُ األٔشطت اٌّـكى١ت اٌخٟ  26

حٛفل ب١ئت حؼٍُ صبفبت ٌّٕيٛببث 

 ّـكىت.اٌ

3.89 1.14 2 

  تػب١ٌ

االٌخناَ بخٛف١ل ٚىبئً األِٓ  27

 ٚاٌيالِت ٌّٕيٛببث اٌّـكىت.
 ػب١ٌت 3 1.16 3.77

 ػب١ٌت - 1.06 3.66 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

درجة تطبيق القيادات لمتجديد في مجال البيئة المدرسية  نأ (16) الجدوليتضح من 
مما يدل عمى حرص ، (1.06)راف معياري وانح ،(3.66)عالية وبمتوسط عام بمغ  تقد جاء

داراتياوزارة التعميم  إضافة لجيود القيادات المدرسية عمى تييئة البيئة المدرسية المبلئمة  وا 
لتحقيق أىداف عمميتي التعمم والتعميم، وتتفق ىذه النتيجة مع ما  ؛لمنسوبات المدرسة

من أن اىتمام القيادات  (2019)المري و  (2019)من ىيبة وفبلتو لدراسة كوصمت إليو ت
 (25)، في حين جاءت الممارسة ػب١ٌت المدرسية بتييئة البيئة المدرسية الجاذبة كان بنسبة 

 ؛(4.06)في المرتبة األولى من حيث تطبيق التجديد في مجال البيئة المدرسية وبمتوسط بمغ 
 ،تحقيق الغايات ويرجع السبب في ذلك لوعي القيادات بأىمية العمل الجماعي والتعاون في

كل التجديدات المدرسية تدعو والسيما أن  ؛ومواجية الصعوبات ومعالجة المشكبلت المدرسية
لبناء مجتمعات التعمم المينية التي ال يمكن تحقيقيا بدون التعاون والتشارك المعرفي بين 
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 تة بمغالتي جاءت بدرجة متوسط (23)منسوبات المدرسة . أما أقل ىذه الممارسات فيي رقم 
وربما يعزى سبب ذلك إلى أن بعض قائدات المدارس ال ؛ (3.06)قيمة متوسطيا الحسابي 

بمدارسين والذي يقوم عمى تقديم  يقمن بعقد اتفاق مع جيات خارجية إلقامة مثل ىذا المركز
لعدم توفر مساحات كافية  ؛الخدمات المكتبية وبيع األدوات القرطاسية لمنسوبات المدرسة

 إلنشائو.   بالمدرسة
  العالقة مع اجملتنع.: جمال خامسًا

 (17)صـٚي 

ِٓ  اٌؼاللت ِغ اٌّضخّغاٌّخٛىطبث اٌغيبب١ت ٚاالٔغلافبث اٌّؼ١بك٠ت ٌـكصت حطب١ك اٌخضـ٠ـ فٟ ِضبي 

 ٚصٙت ٔظل ػ١ٕت اٌـكاىت ٚحلح١بٙب حٕبم١ٌب  

اٌّخٛىظ  اٌؼبـــبكاث َ

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

اٌخلح١ب 

عيب 

 ىظاٌّخٛ

ؿكصت 

 اٌخطب١ك

م٠بؿة ِشبكوت اٌمطبع اٌؾبص  28

ٌخ٠ًّٛ اٌّببؿكاث ٚاٌّشبك٠غ 

 اٌخؼ١ّ١ٍت.

 ِخٛىطت 6 1.27 2.90

م٠بؿة ٔيبت ِشبكوت األىلة فٟ  29

 األٔشطت اٌّـكى١ت.
3.36 1.19 4 

 ِخٛىطت

حمـ٠ُ بلاِش ٚؽـِبث اىخشبك٠ت  30

 حلب٠ٛت أل١ٌٚبء األِٛك.
3.28 1.23 5 

 ِخٛىطت

شلاوبث اٌّضخّؼ١ت ٌإلفبؿة ػمـ اٌ 31

 ِٓ اٌّلافك اٌّـكى١ت.
3.57 1.17 3 

 ػب١ٌت

ؿػُ ِشبكوت اٌطبٌببث فٟ األػّبي  32

 اٌخطٛػ١ت ببٌّضخّغ.
3.64 1.14 2 

 تػب١ٌ

اٌّشبكوت اٌفبػٍت فٟ إٌّبىببث  33

 ٚاٌفؼب١ٌبث اٌٛط١ٕت.
4.27 0.93 1 

 ػب١ٌت

 صـا   

 ػب١ٌت - 0.98 3.50 اٌّخٛىظ اٌؼبَ 

المتوسط العام لدرجة تطبيق القيادات المدرسية لمتجديد في  نأ (17) لجدولي ظير ا
 ،(0.98)وانحراف معياري  ،(3.50)وبمتوسط بمغ  اً مجال العبلقة مع المجتمع جاء عالي

ويرجع ذلك ألىمية ؛ (2019)والسيسي وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة الرحيمي 
ومؤسسات القطاع العام والخاص من أجل الشراكة مع المدرسة  كاألسرة؛ العبلقة مع المجتمع

مكانات المجتمع من أجل دعم العممية التعميمية  واالرتقاء بجودة ،الستثمار مواردىا الداخمية وا 
قد حصمت عمى درجة عالية جداًّ  (33)أن الممارسة رقم  (17) الجدولمن  نمخرجاتيا. ويتبي

حسين والبموى  كل من: يجة مع ما توصمت إليو دراسةوتتفق ىذه النت ،من حيث تطبيقيا
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تعد ىذه المشاركة من أىم ميام القيادات  ع١ذ ؛(2019) وعمواني الطحبلويو ، (2017)
جاءت  كماوالسيما الطالبات.  ؛لتعزيز قيم الوالء واالنتماء لموطن لدى منسوبات المدرسة

عمى  (3.57,3.64)توسط بمغبمبدرجة عالية من حيث التطبيق و  (31,32)الممارسة رقم 
مارس لمحي في الفترة المسائية ت   ويرجع ذلك لكون المدارس قد وظفت مرافقيا كنوادٍ  ؛التوالي
القيادات المدرسية بالعمل  امىتما يأتيكما  .األنشطة الرياضية وغيرىا من الفعاليات افيي

من أجل بناء (2030) أحد مستيدفات رؤية  كونوالتطوعي وتشجيع الطالبات لمقيام بو 
 وترسيخ قيمة العمل من أجمو لدى الطمبة. ،الوطن

قد جاءت بدرجة  (28,30.29)أيضًا أن الممارسات  (17)ويتضح من الجدول 
 (2.90,3.28,3.36)وبمتوسطات بمغت  ،المدرسية ليامتوسطة من حيث تطبيق القيادات 

وكذلك تقديم  المدرسة،طة الباحثة أن محدودية مشاركة األسرة في أنش ىوتر  ،عمى التوالي
وكثافة العبء  ،ربما يرجع لضغوط العمل ؛الخدمات االستشارية والتربوية ألولياء األمور

كما أن ضعف مشاركة القطاع الخاص في  .عمى القيادة والمعممات واإلداريات ىالممق
يا من أجل وكثرة اإلجراءات التي يجب القيام ب ،مشروعات المدرسة ربما يرجع لمتعقيد اإلداري

 عظم المسؤوليات والميام المنوطة بالقيادات المدرسية.ذلك مع 
بين  (α ≥0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  السؤال الثالث: ناإلجابة ع

استجابات عينة الدراسة في تحديد درجة تطبيق قائدات مدارس التعميم العام لمقيادة األصيمة 
 ة الدراسية، والمسمى الوظيفي، سنوات الخبرة؟ تبعًا لمتغيرات: المرحم

لبيان  (One-Way ANOVA)استخدام اختبار التباين األحادي ىذا السؤال تم  عنولئلجابة 
عينة الدراسة في بين استجابات  (α ≥0.05)عند مستوى  الفروق ذات الداللة اإلحصائية

لمتغير: المرحمة  صيمة تبعاً تحديد درجة تطبيق قائدات مدارس التعميم العام لمقيادة األ
 الدراسية، وسنوات الخبرة، والجدول التالي يوضح ذلك:
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   (18)صـٚي 

اٌم١بؿة األط١ٍت األعبؿٞ ٌٍفلٚق ب١ج اىخضبببث ػ١ٕت اٌـكاىت ٌخغـ٠ـ ؿكصت حطب١ك  ٔخبئش حغ١ًٍ اٌخبب٠ٓ

 ٚفمب  ٌّخغ١ل: اٌّلعٍت اٌـكاى١ت، ٚىٕٛاث اٌؾبلة.

 

 اٌّخغـ١ل

 

 

 اٌبؼــ 
 ِظـك

 اٌخبب٠ٓ

ِضّٛع 

 اٌّلبؼبث

 ؿكصت

 اٌغل٠ت

ِلبغ 

 اٌّخٛىطبث
 ف

ِيخٜٛ 

 اٌـالٌت

 

اٌّلعٍت 

 اٌـكاى١ت

ص١ّغ 

أبؼبؿ 

اٌم١بؿة 

  األط١ٍت

ب١ٓ 

 اٌّضّٛػبث
8.988 2 4.494 

4.446 

0.012 

 

 ؿاٌت

ؿاؽً 

 اٌّضّٛػبث
376.027 372 1.011 

  374 385.016 اٌىٍٟ

 

ىٕٛاث 

 اٌؾبلة 

ص١ّغ 

أبؼبؿ 

 اٌم١بؿة

 األط١ٍت

ب١ٓ 

 اٌّضّٛػبث
1.075 3 0.358 

0.346 

0.792 

 

غ١ل 

 ؿاٌت

ؿاؽً 

 اٌّضّٛػبث
383.940 371 1.035 

  374 385.016 اٌىٍٟ

 ≥0.05)عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (18) يتبين من الجدول
α)  تعزى لمتغير سنوات لتحديد تطبيق أبعاد القيادة األصيمة  عينة الدراسةبين استجابات

في حين ظيرت فروق ذات داللة  ،(2017)مع دراسة الحجار وتتفق ىذه النتيجة  الخبرة،
تعزى لمتغير المرحمة الدراسية وتتفق ىذه النتيجة مـع  (α ≥0.05)عند مستوى  إحصائية
لممقارنات  (LSD)إجراء اختبار  م، ولمعرفة مصدر الفروق ت(Feng-I,2016) دراسة
 وجاءت النتائج عمى النحو التالي: ،البعدية

   (19)ـٚي ص

ٌٍّمبكٔبث اٌبؼـ٠ت ٌـكصت ِّبكىت ص١ّغ أبؼبؿ اٌم١بؿة األط١ٍت ببؽخالف اٌّلعٍت  (LSD)اؽخببك ٔخبئش 

 اٌـكاى١ت

 اٌّلعٍت اٌـكاى١ت
اٌّلعٍت 

 االبخـائ١ت
 اٌّلعٍت اٌزب٠ٛٔت اٌّلعٍت اٌّخٛىطت

    اٌّلعٍت االبخـائ١ت

 * 0.42413-   اٌّلعٍت اٌّخٛىطت

    اٌّلعٍت اٌزب٠ٛٔت

أن المقارنات البعدية لتطبيق أبعاد القيادة األصيمة جاءت دالة  (19)ي ظير الجدول 
إحصائيًا ما بين المرحمة المتوسطة والمرحمة الثانوية وكانت لصالح المرحمة المتوسطة، في 

وصمت إليو تذه النتيجة مع ما حين كانت باقي المقارنات البعدية غير دالة إحصائيًا، وتتفق ى
يرجع السبب كون الداللة جاءت لممرحمة الدراسية األقل وربما  (Feng-I,2016) دراسة

مع  وتواصبلً  قيادات المرحمة المتوسطة أكثر تفاعبلً  لطبيعة خصائص المرحمة حيث تكون
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ات المرحمة من قياد لمعالجة قضايا ومشكبلت الطالبات بيذه المرحمة العمرية أكثر معممييم
 .الثانوية
 (Independent-Samples T testتم استخدام اختبار)ت( لمعينات المستقمة )و  

لتحديد درجة تطبيق استجابات أفراد عينة الدراسة بين لبيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية 
 الوظيفي، وكانت النتائج كالتالي: ىالمسم لمتغيرتعزى األصيمة  أبعاد القيادة

   (20)ـٚي ص

اٌم١بؿة األط١ٍت ٚفمب  ٌخغـ٠ـ ؿكصت حطب١ك  اىخضبببث ػ١ٕت اٌـكاىت)ث( ٌٍفلٚق ب١ٓ اؽخببك ٔخبئش 

 اٌّيّٝ اٌٛظ١فٟ ٌّخغ١ل

 

أنو  يأ؛ (0.615)مستوى الداللة الختبار )ت( ىي قيمة  نأ (20)يتضح من الجدول 
بين استجابات عينة الدراسة  (α ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

رسة قائدات مدارس التعميم العام ألبعاد القيادة األصيمة مجتمعة تبعًا في تحديد درجة مما
 .لممسمى الوظيفي

ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  السؤال الرابع: عناإلجابة  
(0.05 ≤α ) بين درجة تطبيق قائدات مدارس التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة

 ؟(2030)رؤية المدرسي في ضوء لمقيادة األصيمة والتجديد 
ىذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد القيادة األصيمة ومحاور  نلئلجابة عو 

 وكانت النتائج كالتالي: ،التجديد المدرسي
  

 اٌبؼـ

 ٚو١ٍت / ِيبػـة ئؿاك٠ت ِؼٍّت

 ل١ّت )ث(
 ِيخٜٛ 

 اٌؼـؿ اٌـالٌت
 اٌّخٛىظ

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ
 اٌؼـؿ

 اٌّخٛىظ

 اٌغيببٟ

االٔغلاف 

 اٌّؼ١بكٞ

 ص١ّغ أبؼبؿ

 اٌم١بؿة األط١ٍت
309 3.89 0.99 66 3.96 1.13 -0.503 

 

0.615 

 غ١ل ؿاٌت  
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   (21)دول ج
 معامبلت االرتباط بين أبعاد ممارسة القيادة األصيمة والتجديد المدرسي

 

معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لممارسة القيادة األصيمة  أن (21)يتبين من الجدول 
دال إحصائيًا عند  ، وىو(0.797)بمغ  (2030)ومتغير التجديد المدرسي في ضوء رؤية 

وتراوحت قيم المعامبلت بين أبعاد القيادة األصيمة ومجاالت التجديد  ،(0.01)مستوى الداللة 
مما يدل  ،(0.01)م دالة إحصائيًا عند مستوى وىي قي، (0.604-0.779)المدرسي ما بين 

أي أنو بزيادة درجة ممارسة نعكس عمى التجديد المدرسي، تعمى أن ممارسة القيادة األصيمة 
والعكس  ،التجديد المدرسي مجاالتأي بعد من أبعاد القيادة األصيمة تزيد درجة تطبيق 

 .صحيح
صيمة ة تأثير تطبيق القيادة األىل يمكن التنبؤ بدرج السؤال الخامس: ناإلجابة ع 

لقائدات مدارس التعميم العام عمى مجاالت التجديد المدرسي من خبلل درجات تقدير أبعاد 
 صيمة لقائدات المدارس؟ القيادة األ
 Multiple Linearلئلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق تحميل االنحدار الخطي المتعدد ) 

Regression) صيمة لقائدات بؤ بدرجات تأثير ممارسة القيادة األلمكشف عن إمكانية التن
التجديد المدرسي من خبلل درجات تقدير أبعاد القيادة  مجاالتمدارس التعميم العام عمى 

أن جميع معامبلت االرتباط بين  الرابعتضح من نتائج السؤال اصيمة لقائدات المدارس، كما األ
ت بين ـيث تراوحـح ؛يمة معامبلت ارتباط )موجبة(اد القيادة األصـتطبيق التجديد المدرسي وأبع

وىذا يدل عمى عدم (، 0.01)وجميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ، (0.790-0.754)
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نيا كميا جاءت أقل من إحيث  ؛وجود ظاىرة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقمة
 ,Guajarati)لخطي العالي المتعدد ، وعميو فإن العينة تخمو من مشكمة االرتباط ا(0.80)

من  (%64.8)أن ما نسبتو  ، أي0.648)بمغت ) (R2)أن قيمة معامل التحديد  ا. كم(2004
 (22)تطبيق التجديد المدرسي يمكن تفسيرىا من خبلل المتغيرات المستقمة، والجدول لالتباين 

 .ىي قيمة معنوية ذات داللة (R2)يكشف أن قيمة معامل التحديد 
 (22)ي صـٚ

 حبب٠ٓ االٔغـاك )أغـاك اٌّخغ١لاث اٌّيخمٍت ػٍٝ اٌخببغ( 

 إٌّٛفس
ِضّٛع 

 اٌّلبؼبث

ؿكصت 

 اٌغل٠ت

ِخٛىظ 

 اٌّلبؼبث
 ل١ّت )ف(

اٌـالٌت 

 اإلعظبئ١ت

 50.45782 4 201.8313 االٔغـاك

 0.296739 370 109.7935 اٌخٕبإ **0.000 170.041

   374 311.6248 اٌّضّٛع

اٌّخغ١ل اٌخببغ: حطب١ك اٌخضـ٠ـ اٌّـكىٟ. اٌّخغ١لاث اٌخٕبإ٠ت:  (0.01) ئ١ب  ػٕـ ِيخٜٛعظبئؿاٌت * *

 أبؼبؿ اٌم١بؿة األط١ٍت.

ن إحيث  ؛، وىي دالة إحصائياً (170.041)أن )ف( بقيمة  (22)من الجدول  نمحظ
 وىو ؛المطموبتقل عن مستوى الداللة  (، وىي0.000قيمة الداللة المقترنة بيا بمغت )

وبالتالي فإن ىذا يشير إلى وجود انحدار دال لممتغيرات المستقمة )الوعي الذاتي،  ،(0.01)
المعالجة المتوازنة، المنظور األخبلقي، شفافية العبلقات( عمى المتغير التابع )التجديد 

التجديد المدرسي من خبلل القيادة األصيمة كما بوبالتالي فإن ىناك إمكانية لمتنبؤ  ،المدرسي(
 :(23)ا الجدول يوضحي

 (23) صـٚي

 ط١ٍتبؼبؿ اٌم١بؿة األألٔخبئش ِؼبًِ االٔغـاك ٚل١ّت )ث( 

 اٌّخغ١لاث

ِؼبًِ 

حضؾُ 

اٌخبب٠ٓ 

VIF 

ِؼبًِ 

 االٔغـاك

اٌؾطأ 

 اٌّؼ١بكٞ

ل١ّت 

 )ث(

اٌـالٌت 

 اإلعظبئ١ت

 رببج االٔغـاك
 

0.738 0.125 5.887 0.000** 

 **0.000 6.118 0.076 0.464 6.392 اٌٛػٟ اٌقاحٟ

 0.733 0.342 0.076 0.026 9.077 اٌّؼبٌضت اٌّخٛامٔت

 0.083 1.741 0.072 0.126 7.410 إٌّظٛك األؽاللٟ

 *0.046 2.002 0.073 0.146 8.440 شفبف١ت اٌؼاللبث

 (0.05عظبئ١ب  ػٕـ ِيخٜٛ )ئ* ؿاٌت  ( 0.01عظبئ١ب  ػٕـ ِيخٜٛ )ئ** ؿاٌت 
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 وأقل من العدد ،(1)باين كانت أكبر من العدد أن قيم معامل تضخم الت (23)يبين الجدول 

أن معامل  نمحظ، مما يشير إلى عدم وجود مشكمة االرتباط الخطي المتعدد، كما (10)
 كانت تساويوأن قيمة )ت( ،(0.738)االنحدار عند )التجديد المدرسي( قد بمغ 

المتغير المستقل أن  نمحظ، كما (0.01)إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدالوىي قيمة ،(5.887)
وىي ، (6.118)وقيمة )ت( بمغت ، (0.464) ول االنحدار)الوعي الذاتي( كانت قيمة معامل 
حيث بمغ معمل ؛وكذلك بعد )شفافية العبلقات( ،(0.01)دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 

وىي دالة إحصائًيا عند مستوى ، (2.002)وكانت قيمة )ت( تساوي ،  (0.146)االنحدار 
كن ليما يفي حين أن بعدي )المعالجة المتوازنة( و)المنظور األخبلقي( لم ،  (0.05)ة دالل

 تأثير مباشر ودال.
 1ص = ب + أ وفي ضوء ذلك يمكن صياغة معادلة االنحدار عمى النحو التالي:  

 2س 2+ أ 1س
 حيث: 

 ص: المتغير التابع 
 االنحدار  تب: ثاب

   قيم معامبلت المتغيرات المستقمة 2، أ1أ
 المتغيرات المستقمة   2، س1ه
وبالتالي فإن معادلة خط انحدار )أبعاد القيادة األصيمة( عمى )التجديد المدرسي(   

 ىي: 
شفافية  × (0.146) )+ (الوعي الذاتي×  (0.464)+ (0.738)التجديد المدرسي =   

 .(العبلقات
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 خالصة النتائج

عد من أبعادىا األربعة بدرجة لتطبيق القيادة األصيمة ولكل بجاء المتوسط العام  -
 عالية من وجية نظر عينة الدراسة.

كان ترتيب أبعاد القيادة األصيمة من حيث درجة تطبيقيا عمى النحو التالي: المنظور  -
 المتوازنة.األخبلقي، يميو شفافية الدرجات، ثم الوعي الذاتي، وأخيرًا المعالجة 

لمجاالت التجديد المدرسي في ضوء  ظير المتوسط العام لتطبيق القيادات المدرسية -
 بدرجة عالية من وجية نظر عينة الدراسة. (2030)رؤية 

من وجية نظر  ةعالي جاءت درجة تطبيق كل مجال من مجاالت التجديد المدرسي -
مجال المعممات،  وكان ترتيبيا حسب درجة تطبيقيا عمى النحو التالي: ،عينة الدراسة

إلدارة المدرسية، فالبيئة المدرسية، وأخيرًا مجال يميو مجال الطالبات، ثم مجال ا
 العبلقة مع المجتمع.

بين استجابات عينة الدراسة في  (0.05)ظيرت فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -
األصيمة تعزى لمتغير المرحمة الدراسية، ولم تظير ة تحديد درجة تطبيق أبعاد القياد

 مسمى الوظيفي.فروق دالة تعزى لمتغيري: سنوات الخبرة وال
ظيرت عبلقة ارتباطية إيجابية قوية بين تطبيق القيادة األصيمة ومجاالت التجديد  -

المدرسي عمومًا، وبين أبعاد القيادة األصيمة وكل مجال من مجاالت التجديد 
 .(2030)المدرسي في ضوء رؤية 

التعميم العام صيمة لقائدات مدارس بدرجة تأثير تطبيق القيادة األإثبات إمكانية التنبؤ  -
 من خبلل معادلة االنحدار التي تم تحديدىا بالدراسة. عمى مجاالت التجديد المدرسي

  



 ................................................................ واقع تطبيق قائدات مدارس التعليم العام الحكومي

 - 8422 - 

 التوصيات 

 تقدم الدراسة الحالية في ضوء نتائجيا جممة من التوصيات:
 أواًل: توصيات لقيادات إدارة التعليم وإدارة اإلشراف التربوي:

طوير القيادات المدرسية وفق قيم تل بصورة دورية برنامج تدريبي متكاملتقديم  -
 سواء القدامى منيم أو الجدد. ؛وممارسات القيادة األصيمة

كأولياء )خارجيا استطبلع آراء منسوبي المدرسة ومن لو عبلقة بيا من  -
 ،في ضوء ممارسات القيادة األصيمة أداء القيادات المدرسية نوغيرىم( عاألمور...

 .مقيادات ولمتطوير المينيلن عييإعادة الت واستخدام نتائجيا في
جراءات عقد االتفاقيات بين القيادات المدرسية ومؤسسات القطاع  - تبسيط آليات وا 

 دعم األنشطة والبرامج التعميمية بالمدرسة.لالخاص 
القيام بالدراسات والبحوث لمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات المدرسية في  -

 أنشطة ومشاريع المدرسة.م تنويع مصادر التمويل المادي لدع
 ؛إقامة الحمقات النقاشية والممتقيات العممية الدورية بين قيادات المراحل الدراسية -

والتحديات التي  ،والخبرات التي تخص األساليب القيادية المتبعة لدييم ةلتبادل المعرف
يمة مثل القيادة األص ؛تواجييم، وتعريفيم باألساليب والمداخل القيادية الناجحة

 وغيرىا.
 ؛تقديم الدعم الكافي لمقيادات المدرسية لتييئة البنية التحتية والمرافق التعميمية -

 لتحسين وتطوير جودة العممية التعميمية والخدمات المدرسية.
تشجيعية مادية ومعنوية لمقيادات المدرسية األصيمة التي تبدع في تخصيص جوائز  -

 مجال التجديد المدرسي.
في إدارة اإلشراف  (2030)ة بالتجديد المدرسي في ضوء رؤية إنشاء وحدة خاص -

 ؛التربوي تقدم التدريب والتثقيف والمعمومات والدعم البلزم لمقيادات المدرسية
 .بمدارسين لمواجية المعوقات والقضايا التي تواجيين في طريق التغيير والتجديد

طويرية وخططيا التنفيذية في وضع البرامج والمبادرات التإشراك القيادات المدرسية  -
دارة اإلشراف التربوي.  لممنظومة التعميمية عمى مستوى إدارة التعميم وا 
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عند اتخاذ القرارات التطويرية لتحقيق رؤية  المدرسيةقيادات الزيادة استقبللية  -
(2030). 

   ثانيًا: توصيات للقيادات المدرسية: 

عف لديين، والعمل عمى التطوير القوة والض الداخمي بنقاط تنمية الوعي واإلدراك -
الذاتي لزيادة األصالة الشخصية التي تمكنين من تقديم العون والمساعدة لمنسوبات 

 المدرسة، ولقيادة التغيير لتحقيق مستيدفات الرؤية الوطنية.   
القيام بالتقييم المستمر لممارساتيا من خبلل أخذ التغذية العكسية من منسوبات  -

مواقفيا بصورة مستمرة تدعم وتعدل من سموكياتيا وتوجياتيا لمراجعة  ؛المدرسة
 التجديدية لممنظومة التعميمية.

التجارب والمشروعات والدروس المستفادة منيا كمرجع توثيق اإلفادة من التقنية في  -
 منسوبات المدرسة.عند حاجة و  إلييالمتعمم عند الحاجة 

تاحة الفر  -  آرائينصة لين لتقديم الحرص عمى مشاركة منسوبات المدرسة وا 
 قبل اتخاذ القرار. وأفكارىن، وتحميل كافة المعمومات بوقت كافٍ 

 توفير المستمزمات والتجييزاتلمنسوبات المدرسة بتييئة البيئة المدرسية الجاذبة  -
   المتنوعة. والخدمات

ي ف ـ كبوابة المستقبلـ االستفادة من النظم التكنولوجية التي خصصتيا وزارة التعميم  -
وتفعيل استخدام مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية لمتابعة  بالمدرسة،قياس األداء 

 التحسن والتطور في األداء المدرسي.
 ،القيام بيا ىعم والمعمماتواالداريات  الوكيبلتوتشجيع  ،االىتمام بالبحوث اإلجرائية -

ا المدرسة قضاي عالجةوم التعميمية،مشكبلت ال حل واالستفادة من نتائجيا في
  .المختمفة

التنويع في برامج التطوير الميني لممعممات والكادر اإلداري بالمدرسة وفق  -
عطااالحتياجات التدريبية الفعمية  .ىن الفرصة الستكمال دراساتين العمياؤ ، وا 

، وتحسين جودة التأخر الدراسي لدى الطالبات لمواجيةتقديم الحصص العبلجية  -
 المخرجات التعميمية.
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مة برامج ومشاريع شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص تدعم تحسين وتطوير إقا -
 والخدمات المدرسية.جودة العممية التعميمية 

وتقديم المعمومات الدقيقة لمنسوبات  ،الحرص عمى التعامل بكل شفافية ووضوح -
 لبناء الثقة والمصداقية في جميع التعامبلت المدرسية. ؛المدرسة وأولياء األمور

 ،الشراكات التي تدعم برامج المدرسة وتعزز من قدرات منسوباتيا مع الجامعات تفعيل -
 أو مع مؤسسات المجتمع األخرى.  ،أو المدارس األىمية األخرى

لزيادة مشاركتيم في األنشطة  ؛تكثيف البرامج التوعوية والتثقفية ألولياء األمور -
 ومعالجة مشاكل الطالبات الشخصية والدراسية.، المدرسية

في جودة العممية آرائيم لمتعرف عمى  ؛إجراء استطبلع ألولياء األمور بصورة دورية -
 وكفاءة األداء المدرسي، ومقترحاتيم التطويرية. ،التعميمية

 المتنوعة. المرافق المدرسية لتقديم الخدمات المجتمعيةاستخدام زيادة تفعيل  -
خر ما بين القيادات ثقافة الحوار وقبول الرأي اآل تنميتكثيف األنشطة التي  -

 والمعممات والطالبات، ومع أولياء األمور، وأفراد المجتمع المحمي.
تقديم الدعم والصبلحيات الكافية لممعممات لتطبيق البرامج واألنشطة اإلبداعية التي  -

 تزيد من جودة عمميتي التعمم والتعميم بالمدرسة. 
، االبتكار لدى منسوبات المدرسةالمناسبة لدعم اإلبداع و  ةتقديم الحوافز التشجيعي -

 .ورعاية المتميزات منين
 لتحقيق المسؤولية المجتمعية لممدرسة. ؛الطالبات ىتعزيز ثقافة العمل التطوعي لد -

   مستقبلية: لدراساتمقترحات 

القيام بدراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتحديد درجة تطبيق قادة مدارس التعميم العام  -
 .(2030)دة األصيمة وعبلقتيا بالتجديد المدرسي في ضوء رؤية لمبنين ألبعاد القيا

إجراء دراسة لدرجة تطبيق القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية لمقيادة األصيمة  -
 .بالجامعة وأثرىا في تحقيق الميزة التنافسية

 لوضع إطار مفاىيمي إلدارة التغيير في ضوء أبعاد القيادة األصيمة.إجراء دراسة  -
قيام بدراسة القيادة األصيمة وأبعادىا من المنظور اإلسبلمي )دراسة تحميمية ال -

 تأصيمية(.
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