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 وعالقته ابلكفاءة الذاتية للمدرسني يف ادلدارس العامةاألسلوب القيادي دلدير ادلدرسة 
 قباة ابو القاسم علي                                         دمحم ضو علي                 
 اعبامعة اؼبفتوحة                         اعبامعة اؼبفتوحة                                     

mohameddaw43@gmail.com 
                                                                             :قدمةادل

درسة اؼبيدان الفعلي لكل العاملني يف ميدان الًتبية والتعليم، حيث تعترب اؼب اىتمامااؼبدرسية  اإلدارةسبثل 
الذي تتضافر فيو اعبهود إلعداد وتربية وتعليم أجيال اؼبستقبل وفق سياسات تربوية تعليمية واضحة اؼبعامل 
تنفذىا كوادر تربوية تعليمية كفؤة ذبعل من اؼبدرسة بيئة تعليمية تربوية قادرة على أداء رسالتها. واذا كانت 

،فان الطريقة اليت تدار هبا وأساليب العمل اؼبتبعة فيها سبثل العمود اؼبدرسة على ىذه الدرجة من األمهية 
الفقري لنجاحها يف اداء رسالتها على الوجو اؼبنشود. ويعترب السلوك القيادي ؼبدراء اؼبدارس عامال مهما 

أن  ومؤثرا من حيث فعالية اؼبدرسة وقدرة اؼبدرسة على التطور وأداء رسالتها التعليمية والًتبوية. حيث
أسلوب القيادة للمدير اؼبدرسة عامل رئيسي يساىم يف فعالية اؼبدرسة ويرتبط بكفاءة اؼبدرسني الذاتية. إن 
أمهية وجود مدير مدرسة فعال يف تعزيز اإلصالح اؼبدرسي الذي تنشده الدولة الليبية خصوصا بعد مرور 

 يعد أمراء يف غاية االمهية. لحةوان حاجة مور أو أتثريات جائحة ك األمينسنوات من عدم االستقرار 
ديكن أن تسري سرياً حثيثاً وبشكل سليم مامل تكن ىناك قيادة حكيمة  وفبا الشك فيو أن العملية الًتبوية ال

تزن االمور دبيزان اؼبصلحة، وتعمل على ربقيق االىداف الًتبوية وفق رؤى وتطلعات مستقبلية آخذة بعني 
 لبشرية للمؤسسة التعليمية.االعتبار االمكانيات اؼبادية وا

أتثري فاعل يف خلق بيئة تربوية إجيابية، تسهم يف زايدة  مل تعد ذاتإن أساليب القيادة التقليدية ؼبدير اؼبدرسة 
اؼبؤسسي،  األداءالتعاون بني اؼبدرسني انفسهم وبني ادارة اؼبدرسة، حيث تعمل على رفع مستوى  

وشعورىم  أبنفسهميف مناخ عمل اؼبدرسة وربسني  ثقتهم  ربدث اليتوتستجيب بشكل فاعل للتغريات 
ابالنتماء وتزيد من دافعيتهم لتحقيق األداء الفاعل. ان العمل يف اؼبدرسة، يتطلب تنسيق ؾبموعة اعبهود 

 اليت تشجع اؼبدرس اإلمكاانتللعاملني فيها، فاؼبدير ينصب دوره الفعال يف إدارة العمل اإلداري، وهتيئة 
دبهامهم التعليمية والًتبوية،  وتشجيع الطالب على تلقي اؼبعلومات من مدرسيهم  لالرتقاءنفسيًا وتدفعهم 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

308 

 

والتفاعل معها اجيابيا فبا حيقق منوىم اؼبعريف واالنفعايل واالجتماعي، فاؼبتعلم يعكس وحدة تنسيق اعبهود 
 لتحقيق أىداف اؼبدرسة.

 مشكلة الدراسة:
من اؼبراحل الدراسية اؼبهمة واليت يعتمد عليها أي نظام تعليمي دراسي كوهنا هتيأ الطالب تعد اؼبرحلة الثانوية 

اىل اؼبرحلة اعبامعية أو االنتقال اىل مؤسسات مدنية أو عسكرية أخرى. ديًر طالب اؼبدرسة الثانوية عرب 
عية حساسة اىتمت هبا السنوات الدراسية السابقة واؼبرحلة ىذه بتغريات وخربات ابيلوجية ونفسية واجتما

الًتبية اغبديثة للمتعلم حيث مل يبقى الًتكيز منصبا على تنمية اعبوانب اؼبعرفية بل يتعداه اىل اؼبرافقة النفسية 
واالجتماعية. ىذه اؼبهام التعليمية والًتبوية ال تتأتى إال بوجود قيادة مدرسية تكفل ربقيق اىداف الًتبية 

الذاتية. ىذه اؼبسؤولية القيادية  وكفاءهتمداء واجباهتم والشعور بدورىم الًتبوي اغبديثة وسبكن اؼبدرسني من أ
تستوجب بال شك امتالك مدير اؼبدرسة للقدرات واؼبهارات الالزمة لقيادة العمل الًتبوي. ولذلك يعترب 

 مدير اؼبدرسة الثانوية قائدا تربواي لو الدور األساسي والفاعل يف قباح العملية الًتبوية.
العديد من اؼبشكالت والتحدايت نتيجة لألحداث اليت تشهدىا ليبيا والتغريات  إال أن مدارسنا تواجو

سسات التعليمية مواكبة ىذه التغريات والتحدايت ؤ يف البنية الثقافية والًتبوية واليت تفرض على اؼب والتحوالت
اؼبدرس وابلتايل تعمل على رفع دافعية  من خالل خلق بيئة تربوية تعليمية اجيابية يسهم فيها وبدور فاعل

الذاتية. ومن أجل ذلك ينبغي على مديري اؼبدارس ان يكونوا قادة يتحلون  كفاءهتمالعاملني وربسني  
أبساليب زبتلف عن األساليب التقليدية واليت مل تعد تتناسب مع دور اؼبدرسة لتمكنها من ربقيق دورىا 

وتدفعهم كبو ربقيق دورىم الًتبوي  وكفاءهتميب للمدرسني بدورىم الفاعل من خالل ربسني الشعور االجيا
 والتعليمي. 

 أمهية الدراسة
يبيةعد الدراسة اغبالية إضافة نظرية للمكتبة اللت -1  
عد الدراسة اغبالية ؿباولة للتعرف على أساليب قيادة مدير اؼبدرسة والكفاءة الذاتية للمدرست-2  

مديري  اختياروضع آليات لتحسني البيئة اؼبدرسية وأساليب  يفديكن االستفادة من نتائج ىذه الدراسة -3
 اؼبدارس .

لقد وجد الباحث من خالل إطالعو على األدب النظري، والدراسات السابقة، اليت تناولت موضوع -4
واألحباث اليت تناولت سلوك القيادة قيادة مدير اؼبدرسة دبختلف أبعادىا، أن ىنالك الكثري من الدراسات، 
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عند مديري اؼبدارس، ولكن ىناك ندرة على حد علمو يف الدراسات اليت تناولت أثر تصورات اؼبدرسني 
 الذاتية. وكفاءهتمألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة 

 أهداف الدراسة
 التعرف على تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة.-
 الذاتية. لكفاءهتمالتعرف على تصورات اؼبدرسني  -

 الذاتية. وكفاءهتمالتعرف على العالقة بني تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة 
 التعرف على أتثري تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة يف كفاءهتم الذاتية. -
 وكفاءهتمصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة يف ت ذات الداللة االحصائيةالتعرف على الفروق -

 واػبربة. اؼبؤىلالذاتية تبعا ؼبتغريات النوع و 
 : ياتضالفر -
 الذاتية اجيابية. وكفاءهتمتصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة -
 الذاتية. وكفاءهتمىناك عالقة دالة احصائيا بني تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة -
 تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة تؤثر يف كفاءهتم الذاتية.-

الذاتية تبعا  وكفاءهتمىناك فروق دالة إحصائيا يف تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة --
 . واؼبؤىل ؼبتغريات النوع واػبربة

 ادلنهج:-
أىداف الدراسة، وىذا اؼبنهج يتضمن استقصاء مركز استخدم الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي لتحقيق 

على ظاىرة ما ربدث أثناء القيام ابلدراسة لغرض ربديدىا ووصفها أو قياسها وربديد العالقات بني 
 ابعادىا.

 حدود الدراسة:
تتحدد نتائج ىذا الدراسة بدرجة صدق واستجابة أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة اليت أعدت ؽبذا  -
 لغرض.ا

ديكن تعميم نتائج ىذا الدراسة على اجملتمعات اؼبشاهبة جملتمع ىذا الدراسة ، يف ضوء صدق األدوات  -
 ؽبا. اؼبستحبنيومعامالت ثباهتا وموضوعية 

 أدوات الدراسة
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 مقياس أسلوب قيادة مدير اؼبدرسة
على مقياس أسلوب قيادة مدير  اختيارهبعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات القريبة واؼبشاهبة وقع 

والذي أعده  ,Principal Leadership Questionnaire (PLQ)اؼبدرسة
EnceriaDamanik (2014)    ( عبارة موزعة 48) وأربعنيحيث يتألف اؼبقياس من شبانية

ري، الرؤية ابلتساوي على ستة أبعاد ، التفاعل اؼبهين، اؼبشاركة يف صنع القرار، الدعم الفردي، التحفيز الفك
بعض  -اندرا ما -(. يتم االجابة عليها وفق سلم طباسي ) غالبا ال1واألىداف، واؼبنظور األخالقي )ملحق

(. وقد مت ترصبة اؼبقياس من قبل 5-1غالبا نعم( تتوزع عليها طبسة درجات وابلتتابع ) -كثريا ما  -األحيان
عطي اؼبقياس اىل أستاذ ابللغة العربية لغرض استاذ متخصص ابللغة االنكليزية وراجعو أستاذ آخر. مث أ

 .أفراد العينة يف البيئة الليبيةتدقيق اللغة العربية للمقياس وجعلها أكثر وضوحا وسهولة لفهم 
 صدق مقياس أسلوب قيادة مدير اؼبدرسة-

مدرسا ومدرسة حيث مت تطبيق  26للتحقق من صدق اؼبقياس مت أخذ عينة من ؾبتمع الدراسة حبجم 
ؼبعاعبة البياانت والتحقق من صدق   SPSSقياس عليهم مث إدخال البياانت اىل اغباسب اآليل ، برانمجاؼب

مدى اتساق كل فقرة من فقرات اؼبقياس مع اجملال  الداخلياالتساق الداخلي. ويقصد بصدق االتساق 
للمقياس وذلك من  الداخليإليو ىذه الفقرة، وقد قام الباحث حبساب االتساق  تنتمي الذي)األسلوب( 

خالل حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات أساليب قيادة مدير اؼبدرسة والدرجة الكلية 
 (.1للمجال نفسو، جدول )
 ( صدق االتساق الداخلي ؼبقياس أسلوب قيادة مدير اؼبدرسة1جدول )

 العبارة

 أساليب قيادة مدير اؼبدرسة

فبارسة التفاعل اؼبهين 
 اؼبناسب

تعزيز اؼبشاركة 
 يف

 صنع القرار

تقدًن الدعم 
 الفردي

توفري 
 التحفيز
 الفكري

 توضيح رؤية
اؼبدرسة 
 وأىدافها

إظهار 
 منظور
 أخالقي

1 
.693

**
 .776

**
 .552

**
 .717

**
 .629

**
 .628

**
 

0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

2 
.386

*
 .795

**
 .694

**
 .682

**
 .397

*
 .492

**
 

0.017 0.000 0.000 0.000 0.015 0.003 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

311 

 

3 
.441

**
 .683

**
 .527

**
 .400

*
 .606

**
 .698

**
 

0.007 0.000 0.001 0.014 0.000 0.000 

4 
.528

**
 .867

**
 .664

**
 .763

**
 .734

**
 .663

**
 

0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 
.741

**
 .837

**
 .672

**
 .759

**
 .655

**
 .590

**
 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 
.768

**
 .658

**
 .647

**
 .900

**
 .658

**
 .557

**
 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 

7 
.343

*
 .855

**
 .734

**
 .790

**
 .767

**
 .605

**
 

0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

8 
.726

**
 .735

**
 .361

*
 .792

**
 .548

**
 .488

**
 

0.000 0.000 0.025 0.000 0.001 0.003 

01.<P<.05       **P* 
يبني اعبدول معامل االرتباط ومستوى الداللة لكل عبارة مع ؾبموع األسلوب الذي تنتمي إليو حيث يتبني 
أن معامل االرتباط بصورة عامة بني كل عبارة واجملموع الكلي لألسلوب الذي تنتمي إليو العبارة دال 

. فبا يدل على أن اجملموع الكلي 55اؼبثبتو اسفلها أقل من مستوى إحصائيا ألن القيمة االحتمالية 
 لألسلوب يتغاير مع قيم كل عبارة تنتمي إليو. فبا يدل على صدق االتساق الداخلي للمقياس.  

 مقياس أسلوب قيادة مدير اؼبدرسةثبات 

مرة ربت نفس الظروف  يقصد بثبات اؼبقياس أن يعطى اؼبقياس نفس النتيجة لو مت إعادة تطبيقو أكثر من
ما لو مت إعادة  فیري النتائج وعدم تغيريىا بشكل كب يعين االستقرار يفوالشروط، حيث أن ثبات اؼبقياس 

توزيعو على أفراد العينة عدة مرات خالل فًتات زمنية ؿبددة وقد ربقق الباحث من ثبات اؼبقياس من خالل 
 ىي مبينة يفوكانت النتائج كما  Cornbrash’s Alpha Coefficientاستخدام ألفا كرونباخ ، 

 (2جدول )
 القيادة مدير ادلدرسة أسلوب( ألفا كرونباخ لثبات مقياس 2جدول )

 معامل ألفا األسلوب

 .721 أسلوب: فبارسة التفاعل اؼبهين اؼبناسب
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 .902 أسلوب: تعزيز اؼبشاركة يف صنع القرار

 .739 أسلوب: تقدًن الدعم الفردي

 .876 توفري التحفيز الفكري -أسلوب

 .754 توضيح رؤية اؼبدرسة وأىدافها -أسلوب

 .724 إظهار منظور أخالقي -أسلوب

 

. وىي قيم مقبولة 952-. 721تراوحت قيم ألفا كرونباخ للثبات ألساليب قيادة مدير اؼبدرسة ما بني 
 تؤشر قدرة اؼبقياس على إعطاء نتائج متقاربة جدا.

 الذاتية للمدرسنيمقياس الكفاءة -
 Theىناك العديد من مقاييس الكفاءة الذاتية إال أن الباحث وجد أن مقياس الكفاءة الذاتية 

Teacher Self-Efficacy Scale  اؼبعد من قبلSchwarzer, R., & Jerusalem, 
M( .1995 مناسب لطبيعة ؾبتمع الدراسة وطبيعتها حيث حيتوي على عشرة )عبارات حيث مت  15

ؽبا عبارتني لغرض استكمال اؼبفهوم العام للكفاءة الذاتية ودبا يناسب ىدف الدراسة.  أضيفت ترصبتها مث 
 يتم االجابة عليها وفق سلم طباسي

 البا نعم( تتوزع عليها طبسة درجات وابلتتابعغ -كثريا ما  -بعض األحيان -اندرا ما -) غالبا ال
 (1-5.) 

 صدق مقياس الكفاءة الذاتية للمدرس-
عبارة ابجملموع الكلي  لجت قيم معامل االرتباط لكر مت تطبيق اؼبقياس على العينة االستطالعية مث استخ

 (.3للمقياس حسب ما ىو مبني يف اعبدول )
 الكفاءة الذاتية للمدرس( صدق االتساق الداخلي دلقياس 3جدول )

 ؾبموع مقياس الكفاءة الذاتية للمدرس رقم العبارة

1 .557
**
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0.001 

2 
.346

*
 

0.031 

3 
.403

*
 

0.014 

4 
.349

*
 

0.029 
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معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل عبارة مع ؾبموع مقياس الكفاءة الذاتية  أن( 3اعبدول ) يبني

. فبا يدل 55أقل من مستوى  أسفلهاللمدرسني حيث كانت دال إحصائيا ألن القيمة االحتمالية اؼبثبتو 
على أن اجملموع الكلي للمقياس يتغاير مع قيم كل عبارة تنتمي إليو ويؤشر ذلك صدق االتساق الداخلي 

 للمقياس.  
 ثبات مقياس الكفاءة الذاتية للمدرس -
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 Cornbrash’s Alphaربقق الباحث من ثبات اؼبقياس من خالل استخدام ألفا كرونباخ ، 
Coefficient  وىي قيمة مقبولة يف التحقق من ثبات اؼبقياس.757كانت قيمة ألفا و . 

 ؾبتمع الدراسة وعينتو:-
صبيع اؼبدرسني من الذكور واالانث العاملني يف اؼبدراس الثانوية العامة يف منطقة  منؾبتمع الدراسة  يتكون

مدرسا ومدرسة. وعلى الرغم ( 176)ويعمل فيها( 4)ليبيا حيث يبلغ عدد اؼبدارس الثانوية العامة -اؼبعمورة
أفراد اجملتمع حسب  ئةعينة عشوائية من حجم اجملتمع إال ان الباحث وجد صعوبة يف هتي من أمهية اختيار

مدارسهم وتوزيع أداة الدراسة عليهم فبا اضطره اىل اختيار عينة غري احتمالية عرضية من اؼبدرسني 
استبيان كان عدد  155حث ؽبذه اؼبدارس وقد سبكن من توزيع اؼبتواجدين يف مدارسهم اثناء زايرات البا

 ( استبياان.91االستبياانت الكاملة االجاابت واحد وتسعون )
 ( التوزيع التكراري لعينة الدراسة على متغري النوع4جدول )
 % التكرار النوع

 69.2 63 اانث

 30.8 28 ذكور

 100.0 91 اجملموع

 

( وبنسبة 28وتسعني مدرسا ومدرسة كان الذكور منهم شبانية وعشرون ) مشلت عينة الدراسة على واحد
 (.1%، جدول )6902( وبنسبة 63%بينما االانث ثالثة وستني )3008

 سنوات اخلربة ( التوزيع التكراري لعينة الدراسة على متغري5جدول )

 % التكرار فئات سنوات اػبربة

 15.4 14 سنوات 1-10

 34.1 31 سنة 11-20

 50.5 46 سنة فما فوق 21

 100.0 91 اجملموع
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( أن أفراد عينة الدراسة يتوزعون على ثالثة فئات للخربة كان اؼبدرسون ذوي اػبربة 2يتبني من اعبدول )
سنة وبنسبة  20-22%( ويليهم متوسطي اػبربة )505ىم األكثر نسبة )فوق سنة فما  22العالية 

 %(. .254%( مث األقل خربة عشر سنوات فاقل وبنسبة )1.42)

 :اؼبصطلحات والتعريفات الواردة يف الدراسة-
يعرف أسلوب قيادة مدير اؼبدرسة على أنو فن التأثري على اآلخرين كبو أسلوب قيادة مدير اؼبدرسة: -

 (.Neumann & Neumann  ،1999الصاحل العام )ابذباه 
القيام )إهنا ؾبموعة األحكام الصادرة عن الفرد واليت تعرب عن معتقداتو حول قدرتو على  الكفاءة الذاتية:-

ومرونتو يف التعامل مع اؼبواقف الصعبة واؼبعقدة وربدي الصعاب ومدى مثابرتو إلقباز معينة  تيااتبسلوك
 :النظري للبحث اإلطار  Bandura (1977)اؼبهام اؼبكلف بو(، 

إن اؼبهمة األساسية للقائد ىي بذل اعبهد والعمل على التأثري يف مرؤوسيو وتوجيو نشاطهم يف جو من 
التعاون كبو ربقيق األىداف وبناءًا على ذلك فالقيادة ما ىي إال سلوك من جانب واحد وىو اؼبدير أو 

 166عباس وبركات ص )حبيث يقبلون قيادتو ويطيعون أوامره. الرئيس الذي يؤثر على سلوك اآلخرين 
،1977). 

وإن القائد بصفتو اؼبسؤول األعلى رتبة يف أي مدرسة ابتدائية أو اثنوية ، فإن دور اؼبدير أساسي ؼبدى 
(. حيث أصبح دور مدير اؼبدرسة 2515جودة التدريس ومقدار ما يتعلمو الطالب )كورالند وآخرون ، 

ل متزايد مثل نتيجة لتغري لطبيعة اجملتمع ؛ التوقعات السياسية وطبيعة أىداف اؼبدارس اليت معقًدا بشك
تغريت يف بلدان عديدة حول العامل حيث كان الدور اؼبهيمن ؼبديري اؼبدارس ىو دور القائد 

  .Valentine & Prater ، (2011)اإلداري)

رك، حول منط ا) يف دراسة مقارنة بني وجهات نظر اؼبعلمني يف اقبلًتا والدمن Moos،2555وأكد )
العالقة بني اؼبديرين واؼبعلمني على عدد من اػبصائص الواجب توافرىا يف مدير اؼبدرسة، فقد أكد اؼبعلمون 

إلدارية، إظهار االقبليز أمهية اػبصائص التالية يف شخصية اؼبدير الفعال وىي: مهارات االتصال، اؼبهارات ا
رك، فقد امشاعر التعاطف واالىتمام، اغبزم اإلداري واالنسجام والعدل يف التعامل مع اآلخرين. أما يف الدمن

أكدوا أمهية خصائص مثل: مهارة االستماع، االنتماء إىل اؼبؤسسة التعليمية، والبعد اإلنساين، وبعد النظر 
 . 97( ص2553شيخ يوسف العتوم )دمحم سليمان البندري، عدانن ال وعمق التفكري
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وخبصوص مفهوم الكفاءة الذاتية فان بندورا والذي طور نظرية التعلم االجتماعي ، قد بني أن تنظيم الدوافع 
والعمل البشري يستند على ثالثة أنواع من التوقعات: توقعات نتيجة اغبالة ، وتوقعات نتيجة العمل 

اليت اعتربىا عامال وسيطا حيث . الكفاءة الذاتية اؼبدركةتوقعات و  نشر مقالة لو بعنوان" كفاءة الذات ُ
لتعديل السلوك. وقد أكد على أمهية الكفاءة الذاتية كمؤشر على التوقعات حول قدرة الشخص يف التغلب 
على مهمات ـبتلفة وادائها بصورة انجحة والتخطيط ؽبا بصورة واقعية متمثلة يف إدراك الفرد غبجم القدرات 

ة اليت سبكنو من أداء سلوك معني بصورة انجحة ومتوقعة ، ومدى ربمل الفرد من أعباء عند تنفيذه الذاتي
ثالثة أبعاد ىي، الكفاءة الذاتية السلوكية  (ابندورا)ىذا السلوك. وتتضمن الكفاءة الذاتية حسب تفسري

عتقدات والسيطرة على االفكار، واؼبرتبطة ابؼبهارات االجتماعية، والكفاءة الذاتية اؼبعرفية واؼبرتبطة ابؼب
عائدة، )والكفاءة الذاتية االنفعالية واؼبرتبطة ابلسيطرة على اؼبشاعر واالنفعاالت الناصبة من مواقف اغبياة. 

 .(2512ونزيو،
 :الدراسات السابقة 

ىدف الدراسة إىل حبث عالقة الكفاءة اؼبهنية لدى اؼبعلمني بكل من ( 2555ًن. )ھًن، إبراھدراسة ابرا-
الكفاءة الذاتية العامة، والضغوط النفسية اؼبرتبطة دبهنة التعليم، واؼبعتقدات الًتبوية لدى أربع فئات من 

ي اؼبرحلة اؼبعلمني: قبل اػبدمة، وىم طالب يف كلية اؼبعلمني قبيل التخرج، ومعلمي اؼبرحلة االبتدائية، ومعلم
اؼبتوسطة، ومعلمي اؼبرحلة الثانوية. كما هتدف إىل دراسة الفروق بني ىذه الفئات من اؼبعلمني يف كافة 
اؼبتغريات موضوع االىتمام. اضافة اىل حبث مدى إمكانية التنبؤ ابلكفاءة اؼبهنية من خالل: الكفاءة الذاتية 

متطوعا من كل فئة  55متطوع( بواقع  255ن )العامة، والضغوط واؼبعتقدات. وتكونت عينة الدراسة م
من الفئات األربع. واستعان الباحث ابألدوات اآلتية: )مقياس الكفاءة الذاتية العامة، من إعداده، ومقياس 

(، ومقياس الكفاءة الذاتية لدى اؼبعلمني، من إعداده 1996اؼبعتقدات الًتبوية، من إعداد دمحم الدسوقي )
ن ترصبة الباحث اغبايل وإعداده، وكذلك مقياس الضغط النفسي )من إعداد ( م1999سكوارز وآخر )

الباحث(. وأشارت النتائج إىل وجود عالقة طردية ذات داللة بني الكفاءة اؼبهنية لدى اؼبعلمني، وكل من 
ى الكفاءة الذاتية العامة، واؼبعتقدات الًتبوية. وجود عالقة عكسية ذات داللة بني الكفاءة اؼبهنية لد

اؼبعلمني، والضغط النفسي اؼبهين. وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اؼبعلمني يف مراحل التعليم اؼبختلفة 
يف الكفاءة الذاتية اؼبهنية، والكفاءة العامة، والضغط النفسي اؼبهين، واؼبعتقدات الًتبوية. الكفاءة الذاتية 
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التنبؤ ابلكفاءة اؼبهنية مع اختالف يف مقدرة ىذه  والضغط اؼبهين، واؼبعتقدات الًتبوية سبثل أىم متغريات
 اؼبتغريات على التنبؤ.

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على درجة فبارسة اؼبهام (.2557دراسة فاتنة صبيل دمحم بلبيسي )-
مني القيادية لـدى مـديري ومـديرات اؼبدارس الثانوية اغبكومية يف ؿبافظات الضفة الغربية من وجهة نظر اؼبعل

( معلماً ومعلمة. 635( مديًرا ومديرًة و )157فيها واؼبديرين أنفسهم. أجريت الدراسة على عينة قوامها )
ولتحقيق أىداف الدراسة، قامت الباحثة ابلرجوع إىل األدب الًتبوي وتطـوير اسـتبانة بصيغتني ـبتلفتني، 

( فقرة. 62ات، اشـتملت االستبانة على )األوىل موجهة للمديرين واؼبديرات، والثانية للمعلمني واؼبعلم
وقامت الباحثة ابلتحقق من صدق األداة ابعتماد طريقة صدق احملكمني واسـتخرجت ثبات األداة 

.) وتوصلت الدراسة إىل إن  8505ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا، ووصل الثبات الكلي لالستبانة إىل )
ديرات اؼبـدارس الثانويـة اغبكوميـة فـي ؿبافظات الضفة الغربية  درجة فبارسة اؼبهام القيادية لدى مديري ومـ

كانت كبرية وكانت رتبها تباعا ىي اجملال اإلداري ، ؾبال العالقة مع اجملتمع احمللي ، ؾبال الطلبة ، اجملال 
ت الفين ، ؾبال اؼبعلمني ، مث ؾبال العالقات اإلنسانية. وأظهرت النتائج بشكل عام عدم وجود فروق ذا

)يف درجـة فبارسـة اؼبهام القيادية لدى مديري ومديرات  5055داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
اؼبدارس الثانوية اغبكومية يف ؿبافظات الضـفة الغربيـة تعزى ؼبتغري اعبنس. أنو توجد فروق ذات داللة 

دالة إحصائيا تعزى ؼبتغريي توجد فروق  ( تعزى ؼبتغري الوظيفة . ال5055إحصائية عند مستوى الداللة )
 اؼبؤىل العلمي وموقع اؼبدرسة ومتغري اػبربة العملية.

ىدفت الدراسة إىل التعرف على درجة الكفاءة الذاتية يف تدريس  (2559دراسة سامي عيسى حصونة )-
العلوم لدى معلمي اؼبرحلة األساسية الدنيا قبل اػبدمة، مث الكشف عن أتثرىا ابعبنس، و التخصص فـي 

دبقياسيها  B-STEBIالثانويـة العامة. ولقد مت تطبيق مقياس اؼبعتقدات اؼبرتبطة بكفاءة تدريس العلوم 
طالبًا وطالبة من قسم التعليم  194على عينة الدراسة اؼبكونة من  STOE & PSTEالفرعيني 

األساسي يف اعبامعة اإلسالمية بغزة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معظم أفراد العينة ديتلكـون الكفاءة 
ياسني الذاتية يف تدريس العلوم بدرجة متوسطة أو مرتفعة. كما تفوقت اإلانث على الذكور يف كال اؼبق

الفرعيني بصورة دالة احصائياً ، وتفوق اغباصلون على الثانوية العامة من الفـرع العلمي على خرجيي الفرع 
بصورة دالة احصائياً، بينما مل يكن لتخصص الثانوية أتثري ذو داللة  PSTEاألديب يف درجات مقياس 
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م العلوم يف اؼبرحلة األساسية الدنيا .وأوصـت الدراسـة إبسناد تعلي STOEإحصائية على درجات اؼبقيـاس 
ؼبعلمني أهنوا الدراسة الثانوية يف الفرع العلمـي، وبدعم وتعزيز اؼبعلمني الذكور أثناء إعدادىم لتحسني  

 .كفاءهتم الذاتية
ىدف البحث إىل التعرف على مدى فبارسة مهارات االتصال بني اؼبدير  (2515دراسة ىند كابور ) -

ظر اؼبعلم، وأثر ذلك على تكوين مفهوم الكفاءة الذاتية لدى اؼبعلم. بلغ حجم العينة واؼبعلم من وجهة ن
ديثلون  -تعليم أساسي -اغبلقة األوىل -(  معلمًا ومعلمة، مت اختيارىم عشوائيًا من سبع مدارس115)

هارات االتصال اؼبناطق اعبغرافية ؼبدينة دمشق. واعتمدت الباحثة يف دراستها على استبيانني االول مقياس م
( بنداً، وزعت على أربعة ؿباور، تناولت اؼبهارات اآلتية على الًتتيب،  65بني اؼبدير واؼبعلم، تكون من ) 

مهارة القراءة،  والثانية مقياس الكفاءة الذاتية العامة  -مهارة الكتابة –مهارة االستماع  –مهارة احملادثة 
 بنود، يطلب فيها من اؼبفحوص اختيار إمكانية اإلجابة وفقوأتلف اؼبقياس يف صيغتو األصلية من عشرة 

متدرج يبدأ من )ال، اندراً، غالباً،دائماً( وقد حسب صدق وثبات اؼبقياسني وفق الطرق العلمية اؼبتبعة  سلم
دبنهج البحث. وأشار البحث إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى مهارات االتصال بني 

 ومستوى الكفاءة الذاتية للمعلم. اؼبدير واؼبعلم؛
ذه الدراسة للتعرف على الفاعلية الذاتية ؼبعلمي مدارس ؿبافظة ھ دفتھ :(2511داىػباليلة )ھدراسة  -

الزرقاء يف ضوء متغريات النوع واؼبرحلة الدراسية، واػبربة التدريسية للمعلم. تكونت عينة الدراسة من 
عن أسئلة مقياس الفاعلية الذاتية للمعلمني .وقد توصلت الدراسة إىل  جابة( معلما قاموا ابإل451)

ا يف ھالصفية وأقل اإلدارةمستوى الفاعلية الذاتية للمعلمني كان مرتفعا، وأن اؼبعلمني أكثر فاعلية يف بعد 
 بعد مشاركة الطلبة يف العملية التعليمية. كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق يف تقديرات اؼبعلمني

الذاتية تعزى إىل متغري اؼبرحلة الدراسية، والتفاعل الثنائي بني متغريي اؼبرحلة الدراسية والنوع وبني  تهملفاعلي
متغريي النوع واػبربة التدريسية للمعلم. وقد عرضت الدراسة جملموعة من التوصيات استنادا إىل النتائج اليت 

 .اھسبخضت عن
ىدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة فبارسة  (2514ليتية )دراسة بدرية بنت طبيس بن ضبد الف -

القيادة التحويلية وعالقتها ابلتخطيط االسًتاتيجي ؼبديري مدارس التعليم ما بعد األساسي يف ؿبافظة 
جنوب الباطنة، سلطنة عمان من وجهة نظر اؼبعلمني والكشف عن أثر كل من متغري اعبنس، والوظيفة، 

( مفردة من اجملتمع. مت 241ة على اؼبنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من)واػبربة. اعتمدت الدراس
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( فقرة موزعة على ؿبورين، مها ؿبور القيادة 44) استخدام االستبانة كأداة رئيسة للدراسة وتكونت من
التحويلية، وؿبور التخطيط االسًتاتيجي، ولكل ؿبور طبسة ؾباالت. وقد توصلت الدراسة إىل إن ىناك 

قة موجبة ذات داللة إحصائية بني القيادة التحويلية والتخطيط االسًتاتيجي لدى مديري اؼبدارس. أن عال
درجة اؼبمارسة للقيادة التحويلية لدى مديري اؼبدارس يف صبيع ؾباالت القيادة التحويلية مرتفعة بدرجة 

يع ؾباالت التخطيط عالية. كما أن درجة فبارسة التخطيط االسًتاتيجي لدى مديري اؼبدارس يف صب
انث يف ؾبال بناء الني الذكور واباالسًتاتيجي مرتفعة بدرجة عالية. و توجد فروق ذات داللة إحصائية 

ثقافة مشًتكة داعمة للتغيري داخل اؼبدرسة، وؾبال تقدًن منوذج للقدوة حملور القيادة التحويلية ولصاحل 
ذكور واالانث يف ؾبال اؼبتابعة والتقوًن للخطة إحصائية بني ال اللةالذكور. كما توجد فروق ذات د

االسًتاتيجية حملور التخطيط االسًتاتيجي ولصاحل الذكور يف صبيع ؾباالت ؿبور القيادة التحويلية. و ويف 
 حملور التخطيط االسًتاتيجي.  اإلسًتاتيجيةؾبال صياغة اػبطة 

سي وكفاءة اؼبعلم الذاتية يف اؼبدارس عالية أسلوب القيادة للمدير اؼبدر  (2519دراسة ابردون مواانسا )-
ومنخفضة التحصيل يف شيكانكاات ، زامبيا.استكشفت الدراسة أسلوب القيادة ؼبديري اؼبدارس ، والكفاءة 
الذاتية للمعلم ، ومدى مسامهة ىذه العوامل يف ربصيل الطالب يف مقاطعة تشيكانكاات ، زامبيا. مت 

معلًما .. مت استخدام استبيان  211مدير مدرسة و  18من  ة تتكون ووزعو على عيناستخدام استبيان 
( عبمع البياانت. TEBS( وأدوات إديان الكفاءة الذاتية للمعلمني )MLQالقيادة متعدد العوامل )

أوضحت الدراسة أن أسلوب القيادة لدى مديري اؼبدارس ، ال سيما التحويلية واؼبعامالت ، يلعب دوًرا 
أثري على ربصيل الطالب. يشري االرتباط الكنسي بني تصنيفات اؼبعلمني ألمناط القيادة أساسًيا يف الت

٪ من التباين يف األداء اؼبدرسي ديكن تفسريه من خالل أساليب 9الرئيسية واألداء اؼبدرسي إىل أن حوايل 
ية وأساليب قيادة القيادة. كان من اؼبرجح أن تتمتع اؼبدارس عالية اإلقباز أبساليب قيادة ربويلية عال

معامالت أقل ، فبا يشري إىل أن اؼبدارس اليت يستخدم فيها مديرو اؼبدارس مستوايت أعلى من القيادة 
 التحويلية واؼبستوايت األدىن من قيادة اؼبعامالت سبيل إىل االرتباط ابؼبدارس عالية اإلقباز.

يتبني من عرض الدراسات السابقة ان ىذه الدراسة تتميز  :موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة
ابهنا استندت يف ربليلها للسلوك القيادي ؼبدير اؼبدرسة الثانوية على اقرب حلقة بشرية تتعامل معو وىي فئة 
اؼبدرسني العاملني معو والذين ىم يف اتصال وتعامل يومي معو. فهم اؼبتأثرين بنتائج سلوك مدير اؼبدرسة. 

اىل أن ىذه الدراسة ربطت بني متغريين األول ،السلوك القيادي ؼبدير اؼبدرسة ، والثاين يعود ؽبم وىو إضافة 
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الكفاءة الذاتية للمدرس. وىذا ما سهل على الباحث استخدام ربليل إحصائي يربط بني أتثري اؼبتغري األول 
 على اؼبتغري الثاين وىو ربليل االكبدار اؼبتعدد.  

 ناقشتها:عرض النتائج وم-

 الذاتية اجيابية. وكفاءهتم: تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة عرض نتائج الفرض األول-
 بني متوسط العينة وادلتوسط النظري دلقياس One sample t-testنتائج اختبار ت ( 6جدول )

 األسلوب القيادي دلدير ادلدرسة.

 مستوى الداللة اختبار ت االكبراف اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب مقياس األسلوب القيادي ؼبدير اؼبدرسة
 .000 **9.389 0.694 3.683 أسلوب: فبارسة التفاعل اؼبهين اؼبناسب
 .000 **7.748 0.889 3.722 أسلوب: تعزيز اؼبشاركة يف صنع القرار

 .014 *2.502 0.305 3.866 أسلوب: تقدًن الدعم الفردي
 .000 **9.116 0.808 3.772 الفكريأسلوب: توفري التحفيز 

 .000 **8.737 0.748 3.685 أسلوب: توضيح رؤية اؼبدرسة وأىدافها
 .000 **13.618 0.699 3.997 أسلوب: إظهار منظور أخالقي

 .000 **10.379 0.676 3.736 للمدرسمقياس الكفاءة الذاتية 
 

الذاتية مت احتساب قيم  وكفاءهتمتصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة للتعرف على طبيعة 
( ان 3اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية ألفراد العينة على ؿباور اؼبقياس حيث يتبني من اعبدول )

ط النظري ( حيث ان اؼبتوس305صبيع قيم اؼبتوسطات اغبسابية تزيد عن قيمة اؼبتوسط النظري للمقياس )
يتمثل بدرجة بديل االجابة )بعض األحيان( على سلم اؼبقياس. وللتعرف على داللة الفروق بني اؼبتوسطني 
استخدم اختبار ت لعينة واحدة وكانت صبيع القيم دالة احصائيا ألن مستوايت داللتها كانت صبيعها أقل 

ر مقياس األسلوب القيادي ؼبدير فبا يدل على ان درجات متوسطات العينة على ؿباو P>.05من مستوى 
الكفاءة الذاتية للمعلم. ومن ذلك نستدل  اؼبدرسة كانت اجيابية . ىذه النتيجة تنطبق ايضا على مقياس

الذاتية اجيابية. فبا يدعم الفرض األول  وكفاءهتمعلى ان تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة 
 ؽبذه الدراسة.



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

321 

 

ىناك عالقة دالة احصائيا بني تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير -: عرض نتائج الفرض الثاين-
 الذاتية. وكفاءهتماؼبدرسة 

 بني حماور مقياس تصورات  Pearson correlation( مصفوفة االرتباط البسيط 7جدول )
 الذاتية. وكفاءهتمادلدرسني ألسلوب قيادة مدير ادلدرسة 

 احملاور
الكفاءة 
الذاتية 
 للمعلم

أسلوب: فبارسة 
التفاعل اؼبهين 

 اؼبناسب

أسلوب: تعزيز 
اؼبشاركة يف صنع 

 القرار

أسلوب: 
تقدًن الدعم 

 الفردي

توفري  -أسلوب
التحفيز 
 الفكري

توضيح  -أسلوب
رؤية اؼبدرسة 

 وأىدافها
أسلوب: فبارسة 

التفاعل اؼبهين 
 اؼبناسب

.921**      

0.000      

أسلوب: تعزيز 
اؼبشاركة يف صنع 

 القرار

.398** .379**     
0.000 0.000     

أسلوب: تقدًن 
 الدعم الفردي

-.268** -.299** -.204*    
0.005 0.002 0.026    

توفري  -أسلوب
 التحفيز الفكري

.352** .355** .619** -0.118   
0.000 0.000 0.000 0.133   

توضيح  -أسلوب
رؤية اؼبدرسة 

 وأىدافها

.939** .862** .411** -.232* .395**  
0.000 0.000 0.000 0.013 0.000  

إظهار  -أسلوب
 منظور أخالقي

.357** .354** .598** -.211* .591** .417** 
0.000 0.000 0.000 0.023 0.000 0.000 

p<.05                                                                            
                                     *   **p<.01 

تؤشر قيم معامالت االرتباط ومستوايت داللتها أن صبيع ؿباور مقياس تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة 
تقدًن الدعم الذاتية ما عدا العالقة بني أسلوب  كفاءهتممدير اؼبدرسة ترتبط بعالقة موجبة دالة إحصائيا مع  

البة دالة إحصائيا فبا يؤشر ان ارتفاع الدعم الفردي من قبل مدير اؼبدرسة ردبا حيث يرتبط بعالقة س الفردي
 درسني بكفاءهتم الذاتية. ىذه النتائج تدل على صحة الفرض الثاين للدراسة.يؤدي اىل قلة تصور اؼب
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 ة.تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة تؤثر يف كفاءهتم الذاتي- عرض نتائج الفرض الثالث:-
 تصورات ادلدرسنيلتأثري  Multiple linear regression( نتائج االحندار ادلتعدد 8جدول )

 ألسلوب قيادة مدير ادلدرسة يف كفاءهتم الذاتية.

 اؼبتغريات
معامل 
 االكبدار
B 

اػبطأ 
 اؼبعياري
Std. 
Error 

 اختبار  ت
t-test 

معامل االرتباط 
 اؼبتعدد
r 

معامل 
 التفسري
R2 

 قيمة اختبار ت
f-test 

 0.146 0.425 اؼبتغري اؼبعتمد
**2.907 

.005 966. 933. 
**195.011 

.000 
أسلوب: فبارسة التفاعل 

 7.483** 0.056 0.416 اؼبهين اؼبناسب
.000    

أسلوب: تعزيز اؼبشاركة يف 
 0.98 0.03 0.029 صنع القرار

.330    
أسلوب: تقدًن الدعم 

 0.352- 0.006 0.002- الفردي
.726    

توفري التحفيز  -أسلوب
 0.718- 0.033 0.023- الفكري

.475    
توضيح رؤية  -أسلوب

 10.105** 0.052 0.527 اؼبدرسة وأىدافها
.000 

   
إظهار منظور  -أسلوب
 1.188- 0.037 0.044- أخالقي

.238 
   

تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة يف كفاءهتم الذاتية استخدم للتعرف على مدى أتثري 
( 5ويتبني من النتائج الواردة يف اعبدول )Multiple linear regressionاالكبدار اػبطي اؼبتعدد 

أن قيمة الثابت ومعامالت االكبدار لنموذج االكبدار اػبطي اؼبتعدد لتصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير 
الذاتية اليت أسفر عليها التحليل وديكن تفسريىا كما يلي : ظهور متغريين  كفاءهتمؼبدرسة وأتثريىا يف  ا

أسلوب: )أسلوبني( مستقلني ؽبما داللة إحصائية يف عالقتهما ابؼبتغري التابع )الكفاءة الذاتية( ومها اؼبتغري 
. حيث تشري النتائج رؤية اؼبدرسة وأىدافها أسلوب توضيحاألجل، واؼبتغري  فبارسة التفاعل اؼبهين اؼبناسب

إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بينهما وبني كفاءة اؼبدرسني الذاتية حيث ان قيمة اختبار ت 
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وبني اؼبتغري التابع الكفاءة الذاتية، يف حني مل يكن  155مستوى ثقة % عندؽبذين اؼبتغريين دالة إحصائيا 
أسلوب خرى )األساليب(  داللة إحصائية يف تفسري اؼبتغري التابع لذلك نستدل أن للمتغريات اؼبستقلة األ

أسلوب توضيح رؤية اؼبدرسة وأىدافها ؽبا أتثري يف الكفاءة الذاتية ، و  فبارسة التفاعل اؼبهين اؼبناسب
 ىذه النتائج تعزز جزئيا الفرض الثالث. للمدرسني.

ة إحصائيا يف تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة "ىناك فروق دال عرض نتائج الفرض الرابع:
 تبعا ؼبتغريات النوع واػبربة".

 متغري النوع-
 تصورات ادلدرسني ألسلوبل بني ادلتوسطات احلسابية t-test( نتائج اختبار ت 9جدول )

 قيادة مدير ادلدرسة وكفاءهتم الذاتية حسب متغري النوع.

 مستوى الداللة قيمة اختبار  ت االكبراف اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب حجم العينة النوع األساليب

 أسلوب: فبارسة التفاعل اؼبهين اؼبناسب

  

 0.520 3.341 63 اانث

10.475** 000. 
 0.312 4.452 28 ذكور

 أسلوب: تعزيز اؼبشاركة يف صنع القرار

  

 0.936 3.576 63 اانث

2.409* 018. 
 0.677 4.050 28 ذكور

 أسلوب: تقدًن الدعم الفردي

  

 3.874 4.317 63 اانث

2.722** .008 
 0.651 2.853 28 ذكور

 أسلوب: توفري التحفيز الفكري

  

 0.848 3.672 63 اانث

2.907** 005. 
 0.670 3.997 28 ذكور

 أسلوب: توضيح رؤية اؼبدرسة وأىدافها

  

 0.601 3.345 63 اانث

1.959 054. 
 0.398 4.452 28 ذكور

 أسلوب: إظهار منظور أخالقي

  

 0.779 3.908 63 اانث

10.360 000. 
 0.416 4.198 28 ذكور
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 مقياس الكفاءة الذاتية للمدرس
 

 0.469 3.385 63 اانث

11.848** 000. 
 0.292 4.526 28 ذكور

 
للمدرسني الذكور كانت صبيعها تزيد عن ( ان اؼبتوسطات اغبسابية 9يتبني من النتائج الواردة يف اعبدول )

اؼبدرسات متوسطا حسابيا أعلى  تمثيالهتا للمدرسات ما عدا أسلوب تقدًن الدعم الفردي حيث سجل
من أقراهنن اؼبدرسني الذكور. وللتعرف على الفروق الدالة إحصائيا استخدم اختبار ت لوسطني حسابيني 

فبا  P.>05حصائيا ألن مستوايت داللتها أقل من مستوى مستقلني وظهر ان صبيع قيم االختبار دالة إ
يادة مدير اؼبدرسة كانت صبيعها اعلى من مثيالهتا قيدل على أن مستوى تصورات اؼبدرسني ألساليب 

للمدرسات ما عدا تصور أسلوب تقدًن الدعم الفردي حيث يتصور اؼبدرسات أن مدراء اؼبدارس ديارسون 
 تصور زمالئهن الذكور.لى من عىذا األسلوب بدرجة أ

( ان اؼبتوسط اغبسايب للمدرسني 6وعلى متغري مقياس الكفاءة الذاتية للمدرس يتبني من اعبدول ) 
( وان قيمة اختبار ت 30385( كان يزيد عن اؼبتوسط اغبسايب للمدرسات )40526الذكور)

يدل ان اؼبدرسني  . فبا P.>05إحصائيا ألن مستوى داللتها أقل من مستوى ة ( كانت دال110848)
 الذاتية أفضل من اؼبدرسات. وىذا فبا يعزز الفرض الرابع للدراسة. لكفاءهتمذو درجة تصور 

 متغري سنوات اػبربة
 بني ادلتوسطات احلسابية ANOVAليل التباين األحادي ف  ( نتائج اختبار حت01جدول )

 تصورات ادلدرسنيل
 حسب متغري اخلربة. ألسلوب قيادة مدير ادلدرسة وكفاءهتم الذاتية

ؿباور األسلوب القيادي ؼبدير 
 اؼبدرسة

فئات  سنوات 
 اػبربة

 العينة
اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

أسلوب: فبارسة التفاعل اؼبهين 
 اؼبناسب

 

1-10 14 4.117 0.701 

5.956** 004. 11-20 31 3.802 0.656 

سنة 20أكثر من   46 3.470 0.647 

أسلوب: تعزيز اؼبشاركة يف صنع 
 القرار

1-10 14 4.090 0.536 
7.146** 001. 

11-20 31 4.040 0.737 
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سنة 20أكثر من   46 3.395 0.956 

 أسلوب: تقدًن الدعم الفردي

1-10 14 3.492 0.801 

789. 458. 11-20 31 3.397 0.980 

سنة 20أكثر من   46 4.297 4.543 

 أسلوب: توفري التحفيز الفكري

1-10 14 4.252 0.492 

7.613** 001. 11-20 31 3.991 0.736 

سنة 20أكثر من   46 3.478 0.826 

أسلوب: توضيح رؤية اؼبدرسة 
 وأىدافها

1-10 14 4.153 0.662 

4.730* 027. 11-20 31 3.757 0.742 

سنة 20أكثر من   46 3.495 0.719 

 أسلوب: إظهار منظور أخالقي

1-10 14 4.126 0.657 

3.933* 023. 11-20 31 4.228 0.615 

سنة 20أكثر من   46 3.803 0.722 

 مقياس الكفاءة الذاتية للمعلم

1-10 14 4.130 0.677 

4.888** 010. 11-20 31 3.837 0.706 

سنة 20أكثر من   
46 3.548 0.599 

 

سنوات  ( قيم اؼبتوسطات اغبسابية لعينة حسب الفئات الثالثة ؼبتغري7النتائج الواردة يف اعبدول )يتبني من 
سنوات قد سجلوا متوسطات حسابية أعلى من  10-1اػبربة حيث يالحظ ان اؼبدرسني من ذوي اػبربة 

هين اؼبناسب، أسلوب أسلوب فبارسة التفاعل اؼببقية أقراهنم على اربعة أساليب قيادية ؼبدير اؼبدرسة وىي 
تعزيز اؼبشاركة يف صنع القرار، أسلوب توفري التحفيز الفكري، أسلوب توضيح رؤية اؼبدرسة وأىدافها، وايضا 

سنة فأكثر على أسلوب  20على مقياس الكفاءة الذاتية للمدرسني. بينما سجل اؼبدرسون من ذوي اػبربة 
سنة على أسلوب  20 -11درسون من ذوي اػبربة تقدًن الدعم الفردي أعلى متوسطا حسابيا وسجل اؼب

 إظهار منظور أخالقي أعلى متوسطا حسابيا.

وللتعرف على الفروق الدالة إحصائيا استخدم اختبار ربليل التباين األحادي وظهر ان صبيع قيم االختبار 
اؼبدرسني فبا يدل على أن مستوى تصورات  P.>05دالة إحصائيا ألن مستوايت داللتها أقل من مستوى 
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يادة مدير اؼبدرسة خيتلف حسب متغري اػبربةما عدا أسلوب تقدًن الدعم الفردي حيث مل تظهر قألساليب 
وؼبعرفة مقدار ىذه الفروق ومستوى داللتها، سلوب. فروق بني متوسطات تصورات اؼبدرسني ؽبذا اال

 Tukey HSD Multipleواجملموعات اليت تظهر فيها استخدم اختبار توكي للمقارانت اؼبتعددة 

Comparisons  (8للمقارانت اؼبتعددة، كما ىو موضح يف اعبدول .) 
 للمقارانت Multiple Comparisons Tukey HSD(  اختبار توكي 11جدول )

 بني ادلتوسطات احلسابية حسب متغري فئات سنوات اخلربة
 متوسط الفرق  ؾبموعات اػبربة األسلوب

 *.64742 سنة 20أكثر من   10-1 اؼبهين اؼبناسبأسلوب: فبارسة التفاعل 

 أسلوب: تعزيز اؼبشاركة يف صنع القرار
 *.69435 سنة 20أكثر من   1-10

 *.64499 سنة 20أكثر من  11-20

 *.42437 سنة 20أكثر من  20-11 توفري الدعم الفردي -أسلوب

 توفري التحفيز الفكري -أسلوب
 *.77323 سنة 20أكثر من   1-10

 *.61302 سنة 20أكثر من  11-20

 *.65857 سنة 20أكثر من   10-1 توضيح رؤية اؼبدرسة وأىدافها -أسلوب

 *.42437 سنة 20أكثر من  20-11 إظهار منظور أخالقي–أسلوب 

 *.68245 سنة 20أكثر من  10-1 مقياس الكفاءة الذاتية للمدرس

 .05* الفرق دال عند مستوى     
سنوات سجلوا متوسطات حسابية  10-1( يتبني ان اؼبدرسني من ذوي اػبربة اؼبمتدة من 8من اعبدول ) 

فبارسة سنة وذلك على األساليب  20إحصائيا عن أقراهنم ذوي اػبربة الطويلة أكثر من  ةق دالو ذات فر 
اؼبناسب، تعزيز اؼبشاركة يف صنع القرار، توفري الدعم الفردي، توفري التحفيز الفكري، توضيح التفاعل اؼبهين 

على مقياس الكفاءة الذاتية للمدرس وكانت الفروق لصاحل متوسطات  وأيضاً رؤية اؼبدرسة وأىدافها، 
 سنوات.  10-1اؼبدرسني من ذوي اػبربة اؼبمتدة من 
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إحصائيا عن  ةق دالو ات حسابية ذات فر طسنة متوس 20-11وسجل اؼبدرسون من ذوي اػبربة 
سنة وذلك على األسلوبني تعزيز اؼبشاركة يف صنع  20متوسطات أقراهنم اؼبدرسون ذوي اػبربة أكثر من 

 القرار، و توفري التحفيز الفكري. ومل تظهر فروق دالة إحصائيا أخرى.
 :االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات

 الذاتية كانت اجيابية. وكفاءهتمسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة إن تصورات اؼبدر  -
 كفاءهتمإن صبيع ؿباور مقياس تصورات اؼبدرسني ألسلوب قيادة مدير اؼبدرسة ترتبط بعالقة موجبة مع   -

 حيث يرتبط بعالقة سالبة.تقدًن الدعم الفردي الذاتية ما عدا العالقة بني أسلوب 
أسلوب توضيح رؤية اؼبدرسة وأىدافها ؽبا أتثري يف الكفاءة ، و  اؼبهين اؼبناسب أسلوب فبارسة التفاعلإن  -

 الذاتية للمدرسني.
يادة مدير اؼبدرسة كانت صبيعها اعلى من مثيالهتا للمدرسات قإن مستوى تصورات اؼبدرسني ألساليب -

ديارسون ىذا ما عدا تصور أسلوب تقدًن الدعم الفردي حيث يتصور اؼبدرسات أن مدراء اؼبدارس 
 لى من تصور زمالئهن الذكور.عاألسلوب بدرجة أ

 الذاتية أفضل من مثيالهتا للمدرسات. لكفاءهتمإن مستوى تصورات اؼبدرسني  -
سنوات ذو تصور ألساليب قيادة مدير اؼبدرسة أعلى من بقية أقراهنم  15-1اؼبدرسون من ذوي اػبربة -

الدعم الفردي حيث مل تظهر فروق بني متوسطات تصورات ذوي اػبربة األعلى ما عدا أسلوب تقدًن 
 اؼبدرسني ؽبذا السلوب.

 التوصيات -
االستفادة من مقياس السلوك القيادي ؼبدير اؼبدرسة ومقياس الكفاءة الذاتية للمدرسني يف حبوث أخرى -

 واليت ذبمع بني اؼبدارس العامة واػباصة.
 ات القيادية ؼبديري اؼبدارسإعداد دورات وبرامج إرشادية لتطوير القدر - 

االىتمام ابلبيئة اؼبدرسية من خالل توفري احتياجات اؼبدرسني التدريسية وكذلك الشخصية واؼبتمثلة يف -
 ربسني وضعهم اؼبعاشي من أجل تطوير مستوى الكفاءة الذاتية لديهم.

 تقييم سلوك مديري اؼبدارس من قبل حلقات أخرى كاؼبفتشني الًتبويني.-
 أسلوب القيادة ؼبدير اؼبدرسة الذاتية يف اؼبدارس العامة واػباصةمقياس 
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    ذكر               أنثى            اعبنس:    
 --------------سنوات اػبربة ابلسنني  

 

 يرجى رسم دائرة على بديل اإلجابة اؼبناسب لك.     

 

 غالبا  ال اندرا ما بعض االحيان كثريا ما غالبا  نعم
 : فبارسة التفاعل اؼبهين اؼبناسبأسلوب

 مدير ىذه اؼبدرسة

 .ىو ودود ذباىي.1 1 2 3 4 5

 يظهر اللطف ذباىي. 2 1 2 3 4 5

 . يثق يب.3 1 2 3 4 5

 . يظهر االحًتام يل.4 1 2 3 4 5

 . يهتم يب.5 1 2 3 4 5

 . داعم يل.6 1 2 3 4 5

 . حيضر األنشطة االجتماعية.7 1 2 3 4 5

 . يظهر احملاابة بني اؼبوظفني.8 1 2 3 4 5

 أسلوب: تعزيز اؼبشاركة يف صنع القرار. غالبا  ال اندرا ما بعض االحيان كثريا ما غالبا  نعم

 مدير ىذه اؼبدرسة

 . يوفر فرًصا يل للمشاركة يف تطوير أىداف اؼبدرسة.9 1 2 3 4 5

 . يوفر فرًصا للمشاركة يف ازباذ القرار.10 1 2 3 4 5

 . يشجعين على اؼبشاركة يف أنشطة صنع القرار.11 1 2 3 4 5

 . يضمن يل أشارك يف صنع القرار.12 1 2 3 4 5

 .  يسأل عن آرائي أثناء ازباذ القرار.13 1 2 3 4 5

 . يستمع ألفكاري عند ازباذ القرارات.14 1 2 3 4 5

 .  أيخذ يف االعتبار أفكاري أثناء ازباذ القرار.15 1 2 3 4 5
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 . يستجيب بشكل إجيايب القًتاحايت.16 1 2 3 4 5

 أسلوب: تقدًن الدعم الفردي غالبا  ال اندرا ما بعض االحيان كثريا ما غالبا  نعم
 مدير ىذه اؼبدرسة

 . يعرف قويت.17 1 2 3 4 5

 . يساعدين على تطوير قويت.18 1 2 3 4 5

 . يقدر مسامهيت يف اؼبدرسة.19 1 2 3 4 5

 . ديكن االقًتاب من مناقشة اؼبخاوف واؼبظامل.20 1 2 3 4 5

 . مهتم دبا أفعلو يف الفصل.21 1 2 3 4 5

 . يعرف اؼبشاكل اليت تواجهين.22 1 2 3 4 5

 . مهتم دبشاكلي.23 1 2 3 4 5

 . ال يهتم دبساعديت. يف الكثري من اؼبواقف24 1 2 3 4 5

 توفري التحفيز الفكري -أسلوب غالبا  ال اندرا ما بعض االحيان كثريا ما غالبا  نعم

 مدير ىذه اؼبدرسة

 .  حيفزين على التفكري فيما أفعل من أجل طاليب25 1 2 3 4 5

 . يشجعين على ذبربة فبارسات تعليمية جديدة.26 1 2 3 4 5

 . يشجعين على تطوير / مراجعة أىدايف اؼبهنية.27 1 2 3 4 5

 تقييم فبارسايت.. يشجعين على  28 1 2 3 4 5

 . يساعدين على صقل فبارسايت.29 1 2 3 4 5

 . يسهل يل التعلم من اآلخرين.30 1 2 3 4 5

 . يشجعين على متابعة أىدايف اػباصة التعلم اؼبهين.31 1 2 3 4 5

 . يقدم معلومات تساعدين على التفكري  لتحسني طريقة التدريس.32 1 2 3 4 5
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االحيان بعض كثريا ما غالبا  نعم  توضيح رؤية اؼبدرسة وأىدافها -أسلوب غالبا  ال اندرا ما 

 مدير ىذه اؼبدرسة

 . شغوف برؤية اؼبدرسة.33 1 2 3 4 5

 . يوضح رؤيتو أو رؤيتها عن اؼبدرسة.34 1 2 3 4 5

 . ينقل أىدافًا واضحة للمدرسة.35 1 2 3 4 5

 احمللي احمليط هبا.. يهتم ابلعالقة بني اؼبدرسة واجملتمع 36 1 2 3 4 5

 . يساعدين على توضيح اآلاثر العملية لـلتواصل االجتماعي.37 1 2 3 4 5

 . يساعدين على فهم العالقة بني رسالة اؼبدرسة واؼببادرات الوطنية.38 1 2 3 4 5

 . يساعدين على ربديد األولوايت لتحقيق أىداف اؼبدرسة.39 1 2 3 4 5

 العمل من أجل أىداف اؼبدرسة.. يشجعين على 40 1 2 3 4 5

 إظهار منظور أخالقي -أسلوب غالبا  ال اندرا ما بعض االحيان كثريا ما غالبا  نعم

 مدير ىذه اؼبدرسة

 . يعكس القيم األساسية للمدرسة يف أفعالو.41 1 2 3 4 5

 . ملتزم بتحسني اؼبدرسة.42 1 2 3 4 5

 ىو مناسب للمدرسة. . ديكن االعتماد عليها لفعل ما43 1 2 3 4 5

 . يسمح ألخالقو أو أخالقها بتوجيو ما ىو عليو كقائد.44 1 2 3 4 5

 . ال يسمح لضغطوط اؼبدرسني لتعديل بعض االجراءات. 45 1 2 3 4 5

 . واضًحا بشأن اؼبكان الذي يقف فيو موضوع مثري للجدل.46 1 2 3 4 5

 . يبقى وفيا ألىداف اؼبدرسة.47 1 2 3 4 5

 . يعًتف أبخطائو.48 1 2 3 4 5

 

 

 مقياس الكفاءة الذاتية للمدرس
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 يرجى رسم دائرة على بديل اإلجابة اؼبناسب لك.

غالبا  
 نعم

كثريا 
 ما

بعض 
 االحيان

اندرا 
 ما

غالبا  
 ال

 الكفاءة الذاتية للمدرس

 .ديكنين تعليم أصعب الطالب بنجاح.1 1 2 3 4 5

 عالقة إجيابية مع الوالدين حىت عندما تنشأ التوترات.. ديكنين اغبفاظ على 2 1 2 3 4 5

 . عندما أحاول جاىداً ، ديكنين الوصول إىل الطالب األكثر صعوبة.3 1 2 3 4 5

 . مع مرور الوقت ، سأصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات طاليب.4 1 2 3 4 5

 ىادًًئ وأواصل التدريس جيًدا..حىت لو انفعلت أثناء التدريس ، ديكنين أن أبقى 5 1 2 3 4 5

 . ديكنين االستجابة الحتياجات طاليب حىت لو كنت أعاين من يوم سيء.6 1 2 3 4 5

 .ديكنين أن أمارس أتثريًا إجيابيًا على التطور الشخصي واألكادديي لطاليب.7 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
واؼبشكالت اإلدارية  . ديكنين تطوير طرق مبتكرة للتعامل مع قيود النظام االداري8

 األخرى واالستمرار يف كل حال.

 . ديكنين ربفيز طاليب للمشاركة يف اؼبشاريع اؼببتكرة.9 1 2 3 4 5

 . ديكنين تنفيذ مشاريع مبتكرة حىت عند اختالف زمالئي اؼبدرسني مع أفكاري.10 1 2 3 4 5

 العمل.. عند توجهي للمدرسة أشعر ابالرتياح والرغبة يف 11 1 2 3 4 5

 . ال سبنعين اؼبشكالت اليت ربدث يف اؼبدرسة من أداء واجيب الًتبوي والتعليمي.12 1 2 3 4 5
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 :ادلراجع

واؼبعتقدات الًتبوية والضغوط  اؼبهنيةابلكفاءة  عالقتها( الكفاءة الذاتية و 2555ًن. )ھًن، إبراھابرا-
، 75،ع 19النفسية لدى اؼبعلمني وطالب كلية اؼبعلمني ابؼبملكة العربية السعودية". اجمللة الًتبوية ، مج

 .161-131ص
ؼبديري  اإلسًتاتيجيابلتخطيط  وعالقتها( القيادة التحويلية 2514بدرية بنت طبيس بن ضبد الفليتية )-

يف ؿبافظة جنوب الباطنة، رسالة ماجستري، جامعة نزوى ، كلية العلوم  اسياألسمدارس التعليم ما بعد 
 واآلداب ، قسم الًتبية والدراسات االنسانية.

( الكفاءة الذاتية يف تدريس العلوم لدى معلمي اؼبرحلة األساسية الدنيا 2559سامي عيسى حصونة )-
 .149-122، 2، ع 13مج قبل اػبدمة، ؾبلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية( 

 ( مدخل إىل علم اإلدارة، دار النظم للنشر، عمان.1977عباس علي وبركات عبد هللا ) -
( فاعلية تدريب االمهات على التعزيز التفاضلي واعادة التصور يف 2512عائدة برويت، ونزيو ضبدي) -

ى االمهات ، اجمللة األردنية يف خفض سلوك عدم الطاعة لدى أطفاؽبن وربسني الكفاءة الذاتية اؼبدركة لد
 .352-283، ص4،ع 8العلوم الًتبوية،مج 

( طبيعة العالقات الشخصية بني اؼبديرين 2553دمحم سليمان البندري، عدانن الشيخ يوسف العتوم )-
وية ؾبلة العلوم الًتب -واؼبعلمني وعالقتها مع الرضا الوظيفي ؼبعلمي اؼبرحلة الثانوية يف سلطنة عمان واألردن

 عمان. -العدد الثالث -اجمللد الثالث -والنفسية
(  مهارات اتصال اؼبدير دبعلميو من وجهة نظر اؼبعلم وعالقتها بكفاءة اؼبعلم الذاتية 0202ىند كابور)-
اجمللد –ؾبلة جامعة دمشق  "تعليم أساسي -اغبلقة األوىل-دراسة ميدانية يف مدارس مدينة دمشق الرظبية "

 .323-273ص– 0202ملحق  – 26
( درجة فبارسة اؼبهام القيادية لدى مديري ومديرات اؼبدارس الثانوية 2557فاتنة صبيل دمحم بلبيسي )-

 اغبكومية يف فلسطني، جامعة النجاح، الدراسات العليا.

ا يف ضوء بعض ھ( الفاعلية الذاتية ؼبعلمي مدارس ؿبافظة الزرقاء ومعلمات2511داىػباليلة )ھ-
 1عدد٥٢نسانية(، ؾبلد اإل)العلوم  لألحباثة جامعة النجاح اؼبتغريات، ؾبل
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