
 الشايعصاحل  / عمي بود                                      ومدى توافرها يف مديري املدارس الثانوية مبهطقة القصيم  اختيار القيادات املدرسية مو مهظور الرتبية اإلسالميةمعايري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

240 

 املدرسيةالقياداتاختيارمعايري

اإلسالميةالرتبيةمهظورمو

مديرييفتوافرهاومدى

القصيممبهطقةالثانويةمدارسـال
(7)

 إعداد

الشايعصاحلبوعميالدكتور / 

املشاركوالتخطيطالرتبويةاإلدارةأستاذ

القصيمامعةجبالرتبيةكمية

 م 6172هـ / 7341

يشكر الباحث عمادة البحث العلمي جبامعة القصيم على دعم ىذا البحث. ٔ

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



الشايعصاحل  / عمي بود    ومدى توافرها يف مديري املدارس الثانوية مبهطقة القصيم  اختيار القيادات املدرسية مو مهظور الرتبية اإلسالميةمعايري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

241 

الدراسة ملخص
 ذاتو الوقت ُب ومدركة اإلسالمية، الًتبية من وأىدافها خصائصها تستمد واعية إدارة وجود اإلسالمي اجملتمع ُب ادلدرسي العمل تطوير يتطلب

 التغيَت وتقود التطوير، إىل احلاجة وتدرك اإلسالمية ابلقيم تتمسك اليت ىي الناجحة إلدارةفا والعادلية. واإلقليمية احمللية والتغَتات الفكرية، للتحوالت
 ادلدرسية. اجلوانب كافة ُب اذلادف

 الًتبية منظور من الثانوية ادلدارس مديري اختيار عند االعتبار ُب تؤخذ أن ينبغي اليت ادلعايَت ربديد إىل احلالية الدراسة هتدف لذا
 بُت الفروق داللة تعرفو  القصيم. منطقة ُب الثانوية ادلدارس معلمي نظر وجهة من ادلدارس مديري ُب ادلعايَت ىذه توافر من والتحقق اإلسالمية.
 سنوات وعدد وادلؤىل، ادلدرسة، وموقع النوع، دلتغَتات: تعزى اليت الثانوية ادلدارس مديري ُب ادلعايَت تلك فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت

 القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس معلمي من عينة على االستبانة أداة وطبقت ادلسحي، الوصفي ادلنهج الدراسة استخدمت األىداف ىذه ولتحقيق .اخلربة
.ومعلمة معلما 331 بلغت

 القوة ُب اإلسالمية األساسية الختيار مدير ادلدرسة تتحدد من منظور الًتبيةأن ادلعايَت  منها: النتائج من رلموعة إىل الدراسة وتوصلت
 ادلعايَت توافر إىل النتائج وأشارت ذلا، تبعا فتأٌب ادلعايَت بقية وأما،   األمُت القوي استأجرت من خَت إن  تعاىل: وقول ُب هللا مجعها وقد ،واألمانة

 وادلعايَت ابدلهام ادلتصلة اإلسالمية ادلعايَت تتوافر بينما كبَتة، بدرجة القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب الشخصية ابلصفات ادلتصلة اإلسالمية
توجد  ال بينما الذكور، لصاحل النوع دلتغَت تعزى العينة أفراد استجاابت ُب إحصائية داللة ذاتوأشارت النتائج إىل وجود فروق  متوسطة. بدرجة اإلدارية
 .اخلربة وسنوات والتخصص، وادلؤىل، ادلدرسة، موقع دلتغَتات: تعزى إحصائية داللة ذاتفروق 

 ادلدارس مديري اختيار شروط بتطوير الثانوية، ادلدارس مديري اختيار ُب التقليدية األساليب عن ابلتخلي الدراسة أوصت النتائج ضوء وَب
.اإلسالمي الًتبوي الفكر من ادلشتقة اإلدارية وادلعايَت وادلهام الصفات ترسخ التعليمية البيئة ُب تنظيمية ثقافة ونشر اإلسالمية، ادلعايَت وفق

Selection of school leaders’ criteria 
 from Islamic Education perspective and their availability in Qassim 

region secondary schools’ principals 
ABSTRACT: 

The development of school work in Muslim community requires a conscious management that 
derives its characteristics and objectives of Islamic education, and at the same time aware of 
intellectual shifts as well as local, regional and global changes. Successful administration is sticking 
to Islamic values and recognizes the need for development, and lead purposeful change in all of 
school aspects. 
The present study aimed at determining the criteria that should be taken into consideration when 
selecting secondary school principals from Islamic education perspective, and checking the 
availability of these criteria in school principals from Qassim region secondary school teachers’ 
perspectives. It also aimed at recognizing the significance differences between secondary school 
teachers’ responses towards the availability of these criteria, which are attributable to some 
variables including: gender, school location, qualification, and years of experience. To achieve these 
objectives, the study utilized descriptive survey approach, questionnaire was applied as data 
collection instrument of a sample of the study amounted to 331 of Qassim secondary school 
teachers. 
The study found a range of outcomes, including: the basic criteria of school principal selection from 
the Islamic education perspective are related to power and honesty which God has collected in a 
verse that means the best you can hire is the strong and the honest. Regarding to the rest of the 
criteria that followed, the results indicated the availability of Islamic criteria that are related to 
personal qualities of Qassim secondary school principals in Qassim were highly available, while 
those related to administrative tasks and standards were moderately available. There were 
statistically significant differences in the responses of the sample of the study due to gender in 
favour of males, while there were no statistically significant differences attributed to school 
location of the school, qualification, specialization, and years of experience. 
The study recommended abandoning traditional methods of selecting secondary school principals, 
as well developing criteria of section according to Islamic standards, and dissemination of 
organizational culture in the educational environment which could assist in establishing 
administrative qualities, tasks and standards derived from the Islamic Educational thought. 
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 احلركة على ابلقدرة احلديثة اجملتمعات ُب اإلدارة وتتميز والتكنولوجية، ادلعرفية والتطورات التغَتات من سلسلة اليوم عامل يشهد
 ديلور (والعشرين احلادي للقرن للًتبية الدولية اللجنة تقرير أكد لذا التحدايت، دلواجهة وذلك ادلتغَتة، األوضاع مع والتكيف السريعة
 أن وينبغي توفَته، الًتبية تستطيع عما األفراد وتوقعات التعليم ومقاصد الًتبية غاايت تغيَت ضرورة ( على 106 ،1997 وآخرون،

  .داخلو الكامن الكنز عن الستار يزيح وأن اخلالقة، إمكانياتو يثرى وأن يكتشف أن من فرد كل سبكُت للتعليم الشاملة النظرة تستهدف
 الطالب شخصية بناء إىل هتدف حيث اإلدارة، تلك تستهدفو شلا ذلك ويتضح عامة، بصفة للمدرسة الزمة ضرورة ادلدرسية اإلدارة وسبثل
 وتقوم والتعليمية، الًتبوية العملية مستوى ربسُت عن ادلسئولة كذلك وىي ونفسيا، واجتماعياً  وتربوايً  وعقلياً  وعملياً  علمياً  متكامالً  بناءً 

 حىت للعمل ادلناسب ادلناخ وهتيئة ادلدرسة، ُب واإلشراُب التنظيمي ابلدور والقيام ادلسؤوليات، وتوزيع األعمال، وتنظيم واإلرشاد التوجيو بدور
 .األىداف تتحقق

 لتوجيو قيادهتا ُب العالية الكفاءة من كبَت قدر إىل ربتاج فإهنا والتقدم، التطوير ضلو اجملتمع وتقود بواجبها ادلدرسة تقوم ولكي
 رلموعة ادلدرسة مدير ديتلك أن الضروري من أضحى والتكنولوجية، الًتبوية ادلستجدات ضوء وُب لذا ادلستمر، التطوير ضلو ادلدرسي العمل

 الكفاءة ذات اإلدارية الكوادر الختيار اجلديدة سًتاتيجيةفاال .دلرؤوسيو الوظيفي النمو وحيقق احلادثة، التغَتات يواكب لكي ادلهارات من
 أمجع وقد والفنية، الذاتية الشخصية ادلهارات تشمل ادلعايَت من رلموعة ابدلدرسة العمل قيادة من إليو تسند فيمن فرايتو  أن تفًتض العالية

 (.239 ،1998 أمحد، ) وسرعة بدقة هبا ادلكلفة األعمال أداء ُب ادلدرسية اإلدارة لنجاح وضرورهتا أمهيتها على الباحثون
 مع التقدم عصور ُب اإلسالمية احلضارة والتقت الشعوب، تقدم ُب أساسياً  دوراً  الزاىرة عصورىا ُب اإلسالمية لحضارةوكان ل

 الكرًن، القرآن وىو ادلسلمُت لكل األمان وحصن ذلا األساس ادلكون على ارتكزت ألهنا اجملاالت، شىت ُب وازدىرت األخرى احلضارات
 هللا من تنزيل فهي رابنية، تربية ابعتبارىا اإلسالمية الًتبية خصائص من تستمد راسخة، إدارية رؤية إىل ادلدرسية القيادات أحوج ما لذلك

 إىل تعاىل هللا من وحى أيضا وىى (89آية النحل) (للمسلمُت وبشرى ورمحة وىدى شيء لكل تبياان القرآن عليك ونزلنا: )وتعاىل سبحانو
 (.4-1آايت النجم) (يوحى وحى إال ىو إن اذلوى عن ينطق وما غوى وما صاحبكم ضل ما ىوى إذا والنجم ) الكرًن رسولو
 وتبدع، وذبدد وتبٍت ربرك رؤية فهي واالزدىار، التقدم من عهدىم سابق إىل ادلسلمُت ترجع اإلسالمية الًتبية من ادلشتقة اإلدارية الرؤية ىذه
 ُب تعيش حقيقية رؤية ادلستقبل، ُب مدرستو عليو تكون أن ينبغي ما حول واضحة برؤية ادلعلم وسبد أفضل، مستقبال للمدرسة ربقق رؤية

 .ادلدرسي اجملتمع ألفراد اليومي واألداء السلوك ُب وتظهر والعقول القلوب
 من اإلدارة مفهوم بُت ادلقارنة خالل من (2012،11 ادلذجحي،) يوضح حيث غَتىا، عن اإلسالمية الًتبية دييز ما وىذا

 ىدف أن حُت ُب ادلادية، األشياء ُب ادلتمثلة اخلاصة ادلصلحة ربقيق ىو الغربيُت عند اإلدارة ىدف أن اإلسالمي وادلنظور الغريب ادلنظور
 قبل والنفسية الروحية ابجلوانب واالىتمام اخلاصة ادلصلحة على العامة ادلصلحة وتغليب اآلخرين خدمة ىو اإلسالمي ادلنظور من اإلدارة

 " عمال أحسن من أجر نضيع ال إان " تعاىل لقولو منو الثواب وطلب وجل عز هللا رضا ىو ذلك من الغاية ألن ادلادية، ابلنواحي االىتمام
 اإلنسان أن كذلك أخربان كما " بو ينتفع علم منها ثالث، من إال عملو عنو انقطع ادم ابن مات إذا"  أنو موسل عليو هللا صلى وأخربان
  .بو عمل ماذا أو بو ينتفع ماذا علمو وعن أباله فيما عمره عن زلاسب

 الًتبية من وأىدافها خصائصها تستمد واعية إدارة وجود يتطلب ادلدرسي العمل تطوير إن القول ديكن تقدم ما على أتسيسا
 ابلقيم تتمسك اليت ىي الناجحة فاإلدارة .والعادلية واإلقليمية احمللية والتغَتات الفكرية، للتحوالت ذاتو الوقت ُب ومدركة اإلسالمية،
 مهامو ديارس الذي الًتبوي ادلدير يتميز أن فيجب ادلدرسية، اجلوانب كافة ُب اذلادف التغيَت وتقود التطوير، إىل احلاجة وتدرك اإلسالمية

 ىذا فكرة برزت ادلنطلق ىذا ومن ادلطهرة، والسنة الكرًن القرآن من ادلستمد اإلسالمي ادلنهج من وانطالقة ابنتمائو غَته عن مسلم رلتمع ُب
 .الدراسة

 الدراسة مشكلة
 معايَت تناولت قد الدراسات تلك جل أن صلد اختياره، ومعايَت ادلدرسة مدير خبصائص االرتباط ذات الدراسات ُب النظر دققنا إذا
 يمدير  اختيار ُب يعتمدون -اإلسالمية التعليمية ومنها التعليمية، النظم معظم أن كما الغربية، النماذج منظور وفق ادلدارس مديري اختيار

 هبا التعليم ونظم اجملتمعات تلك طبيعة اختالف من الرغم على ادلعايَت تلك ُب تعديل أو تطوير أي دون الغربية النماذج تلك على ادلدارس
إجياد تصور مستمد من الثقافة  لذا تسعى الدراسة احلالية اىل .(ٕٕٔٓ ادلذجحي)النماذج  تلك مصدر ىي اليت الغربية البلدان عن

 ابجملتمعات ادلدارس مديري اختيار عند ادلسؤولُت أيدي بُت ليكون اإلسالمية، الًتبية من ادلستمدة ادلعايَت من عدد على اإلسالمية يعتمد
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 ىنا ومن منها، مستهدف ىو دلا ادلدرسة ربقيق ُب أتثَتاً  أكثر يكون ٍب ومن اإلسالمية البيئة من ومنطلقاً  إجيابية أكثر يكون اإلسالمية،
  :ةالتالي التساؤالت ُب متمثلة احلالية الدراسة مشكلة جاءت
 اإلسالمية؟ الًتبية منظور من الثانوية ادلدارس مديري اختيار عند االعتبار ُب تؤخذ أن ينبغي اليت ادلعايَت ما 
 القصيم؟ منطقة ُب الثانوية ادلدارس معلمي نظر وجهة من احلالية الثانوية ادلدارس مديري ُب اإلسالمية ادلعايَت فراتو  مدى ما  
 دلتغَتات تعزى اإلسالمية ادلعايَت تلك فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل: 

 ؟ ةاخلرب  سنوات وعدد وادلؤىل، ادلدرسة، وموقع النوع،

الدراسة أىداف
 اإلسالمية الًتبية منظور من الثانوية ادلدارس مديري اختيار عند االعتبار ُب تؤخذ أن ينبغي اليت ادلعايَت ربديد. 

 منطقة ُب الثانوية ادلدارس معلمي نظر وجهة من احلالية الثانوية ادلدارس مديري ُب اإلسالمية ادلعايَت توافر مدى عن الكشف 
 .القصيم

 تعزى اليت الثانوية ادلدارس مديري ُب ادلعايَت تلك فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت بُت الفروق داللة تعرف 
.اخلربة سنوات وعدد وادلؤىل، ادلدرسة، وموقع النوع، دلتغَتات:

الدراسة أمهية
 يقل ما وىو ادلدرسية، اإلدارة رلال ُب إسالمي إداري فكر من لو تؤصل فيما احلالية الدراسة أمهية تتضح :النظرية األمهية•

 .الًتبوية القيادات اختيار معايَت رلال ُب الغربية ابلبلدان أجريت اليت الدراسات من اذلائل الكم ظل ُب وجوده

 القرار دلتخذي ودليال مرشداً  سيكون اإلسالمية ادلعايَت من احلالية الدراسة إليو تتوصل أن ديكن ما أن :التطبيقية األمهية•
 اإلسالمي، ابجملتمع ادلدرسية القيادة توليهم قبل عليهم ادلعايَت تلك تطبيق طريق عن ادلدارس مديري واختيار تعيُت حال

 .ادلدرسية اإلدارة رلال ُب اإلدارية للوظائف الًتشح عند أساس كمتطلب ادلعايَت تلك واعتماد

الدراسة حدود
 :اآلتية ابحلدود الدراسة تلتزم

 والتحقق اإلسالمية، الًتبية منظور من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت ربديد على احلالية الدراسة اقتصرت ادلوضوعية: احلدود•
 .الثانوية ادلدارس مديري ُب توافرىا مدى من

 .السعودية العربية ابدلملكة القصيم منطقة ُب الثانوية ادلدارس ادلكانية: احلدود•
 .القصيم منطقة ُب واإلانث الذكور من الثانوية ادلدارس معلمي البشرية: احلدود•

 ..1436 /1435اجلامعي العام من األول الدراسي الفصل ُب الدراسة أداة طبقت الزمنية: احلدود•
الدراسة منهج

 أبسط ىو الوصف أن من الرغم فعلى وأىدافها، الدراسة طبيعة مع يتناسب الذي ادلسحي الوصفي ادلنهج الدراسة استخدمت
 أو للظاىرة أعمق فهماً  للباحث حيقق أن ىي للوصف الرئيسة ادلهام ومن أىدافو، ربقيق على وقدرة أساسية، أكثرىا أنوف مالعل أىداف
 إىل والوصول وربليلها، عنها البياانت ومجع الظاىرة، وصف خالل من(  1991،102 وصادق،  حطبالدراسة )أبو  موضوع ادلشكلة

 الذاتية وادلهارات الشخصية والصفات القيم لتحليل الفلسفي التحليل أسلوب على الدراسة ركزت كما مشكلتها، معاجلة ُب تفيد نتائج
 ينبغي إسالمية معايَت رلملها ُب تشكل واليت ادلدرسية القيادة يتوىل فيمن توافرىا ينبغي اليت ادلعايَت الستنباط السنة وأ الكتاب ُب الواردة

.اإلسالمية اجملتمعات ُب ادلدارس مديري اختيار عند عليها االعتماد

الدراسة مصطلحات
:يلي فيما الدراسة مفاىيم ربديد ديكن 
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 الكتاب ُب الواردة الذاتية وادلهارات الشخصية والصفات والقيم ادلبادئ أبهنا: الدراسة ُب إجرائيا ادلعايَت تعريف ديكن:  ادلعايري •
 للوظائف الًتشيح ضوئها ُب يتم زلكات رلملها ُب تشكل واليت القيادة، أو الوالية يتوىل فيمن توافرىا ينبغي اليت السنة، و

 .اإلسالمية اجملتمعات ُب ادلدارس مديري واختيار اإلدارية،

 بعضها يرتبط اليت ادلفاىيم رلموعة :أبهنا اإلسالمية، للًتبية(  1432،16تعريف )العقيل،  البحث يتبٌت :اإلسالمية الرتبية •
 العلمية والطرائق اإلجراءات من عددا ترسم واليت اإلسالم، هبا أتى اليت والقيم ادلبادئ إىل يستند واحد، فكرى إطار ُب ببعض

 .ومكان زمان كل ُب اإلسالم عقيدة مع يتفق سلوكا الفرد يسلك أن إىل تنفيذىا يؤدى اليت

 :السابقة الدراسات
 :يلي ما منها احلالية، الدراسة دبوضوع ادلرتبطة السابقة الدراسات بعض توجد

 وربديد االختيار سياسات وضع وىي: مراحل تسع من يتكون ادلدرسة مدير الختيار مقًتحا تصورا (2000) السهالوي دراسة قدمت
 تقدًن الطلبات، تنقيح االلتحاق، طلبات مجع الوظيفة، عن اإلعالن االختيار، معايَت ربديد الوظيفي، التوصيف ربديد احملتلمُت، ادلرشحُت

 .ادلستمر والتقوًن ادلهٍت، والنمو التعريف، على: ويشتمل التعيُت بعد ما وأخَتا ادلرشح، اختيار ادلرشحُت،
 ادلدارس مديري لدى ربققها ومدى وسلم عليو هللا صلى النيب حياة ُب القيادية اخلصائص (2001) سعيد دراسة وأوضحت

 والكشف وسلم، عليو هللا صلى الرسول هبا يتمتع اليت القيادية اخلصائص أبرز استخالص إىل ىدفت حيث عبيده، سراة دبحافظة الثانوية
 الرسول حياة ُب اخلصائص أبرز أمهها: إن من النتائج من رلموعة إىل الدراسة وتوصلت الثانوية، ادلدارس مديري لدى ربققها مدى عن

 تلك معظم وأن واألخالقية، السلوكية واخلصائص الًتبوية، واخلصائص واإلدارية، العقلية واخلصائص اخلصائص االعتقادية، ىي الكرًن
 .أحياان إال عبيده سراة  زلافظة ُب الثانوية ادلدارس مديري حياة ُب سبارس ال اخلصائص

 من كل نظر وجهة من الناجح والًتبوي اإلداري القائد ُب توافرىا الواجب الصفات أىم ه(1424الدوسري ) دراسة وتناولت
 تعرف إىل الدراسة ىدفت وقد السعودية. العربية ابدلملكة الًتبويُت وادلشرفُت الًتبوي اإلشراف ورؤساء والثانوية، ادلتوسطة ادلدارس مديري

 توافرىا جيب صفة 80 ىناك أن الباحث ذلا توصل اليت النتائج أىم ومن الناجح، والًتبوي اإلداري القائد ُب توافرىا الواجب الصفات أىم
 .حليماً  حكيماً، ذكياً، قوايً، صادقاً، شجاعاً، عاداًل، أميناً، يكون أن أمهها من

 ووكالء مديرو يراىا كما العام التعليم مدارس ووكالء مديري اختيار معايَت مالءمة مدى ىـ(1428الشمري ) دراسة وحبثت
 العربية ابدلملكة العام التعليم مدارس ووكالء مديري اختيار معايَت تعرف إىل الدراسة وىدفت حائل. دبنطقة ادلدرسية اإلدارة ومشرفو

 الشهادة على حاصالً  ادلرشح يكون أن الدراسة ذلا توصلت اليت النتائج أىم ومن ادلعايَت ىذه لتطوير وادلقًتحات مالءمتها ومدى السعودية
 .بنفسو وثقة محيدة وأخالق حسنة مسعة وذا والتوجيو اإلشراف على القدرة ولديو العمل رلال ُب مبدعاً  يكون وأن اجلامعية

 العام التعليم مدارس مديري لدى اإلسالمية اإلدارية القيم شلارسة واقع عن الكشف إىل ه(1428العلياين ) دراسة وىدفت
 وجهة من العام التعليم مدارس مديري لدى اإلسالمية القيم شلارسة درجة عرفت إىل سعت حيث ادلعلمُت. نظر وجهة من بلقرن دبحافظة

 اإلدارية القيم شلارسة درجة حول الدراسة عينة أفراد استجاابت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك تكان إذا عما والكشف ادلعلمُت، نظر
 التايل: النحو على جاء اإلسالمية اإلدارية القيم ترتيب أن الدارسة وتوصلت التدريبية. والدورات اخلربة وسنوات ادلؤىل إىل تعزى اإلسالمية

 ادلدارس مديري لدى اإلسالمية القيم شلارسة وأن الشورى. اإلبداع، العلم، احلكمة، العدل، القوة، احلسنة، القدوة التسامح، اللُت، األمانة،
 .عالية بدرجة كانت

 ُب اإلسالمية األصول من ينطلق الذي ادلستنَت الًتبوي القائد قدرات لتطوير تصور وضع إىل (1429) زاىر آل دراسة وسعت
 إىل الدراسة وتوصلت احلديث، العصر قضااي مع التعامل ُب وتطبيقاً  نظريةً   احلديثة الًتبوية اإلدارة علوم تقدمو شلا ويستفيد وقيادتو، إدارتو

 ُب تسهم اليت الًتبوية القيادية األخالقيات وربديد والًتبوية التعليمية قيادتو ُب الًتبوي القائد منها ينطلق أن جيب اليت األسس من رلموعة
 حفز برامج إبجياد الدراسة وأوصت معرفتها، الًتبوي القائد من يتطلب اليت ادلعاصرة الًتبوية القيادية وادلهارات الًتبوي القائد سلوك توجيو

 القيادي النموذج من النابعة واألخالقيات ابألسس الًتبوية ادلؤسسات ُب القيادية ادلمارسات بربط هتتم اليت والدراسات اجلهود وتشجيع
 .اإلسالمي
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 والسنة الكرًن القرآن ضوء ُب الًتبوي القائد هبا يتحلى أن جيب اليت السمات تعرف إىل (2007) انصر أبو دراسة وىدفت
 أن منها النتائج من رلموعة إىل الدراسة توصلت الفلسفي التحليل منهج وابستخدام الًتبوية، القيادة أبعباء القيام لو ليتسٌت الشريفة النبوية
 ربقيق إىل وتسعى نفعية نظرايت فهي فيو، نشأت اليت الفلسفي اإلطار على تعتمد القائد مسات ربدد القيادة ُب الوضعية النظرايت مجيع
 صحيح ادلسلم للشخص إال تكون ال ادلسلم اجملتمع ُب الًتبوية القيادة أن إىل الدراسة وتوصلت واألخالق، القيم إىل رجوع دون الربح
 القائد ُب توافرىا جيب اليت السمات أو الصفات الدراسة حددت والسنة، الكتاب مصدريو من اإلذلي ادلنهج يطبق الذي واجلسم العقل

 والصدق والعفو والتواضع واللُت والعدل وادلشورة اخلربة مع والعلم القدرة مع والقوة واألمانة والعدالة واحلرية والعقل اإلسالم وىي: الًتبوي
 النتائج ضوء وُب احلسنة، والقدوة ابدلظهر واالىتمام واجلود والسخاء السر وكتمان واحملاسبة وادلتابعة والتفويض اإلقناع على والقدرة والصرب
 .اإلسالمي ادلنهج ُب الواردة والسمات ابلصفات يتصف من كل اإلدارية ادلناصب يتوىل أبن الدراسة أوصت

 واخلربة ادلعاصر اإلداري الفكر ضوء ُب دبصر ادلدارس مديري الختيار مستقبلية رؤية تقدًن إىل (2007) عامر دراسة وسعت
 القيادات من فردا 117 البالغ الدراسة رلتمع على استبانة وطبقت ادلقارن، ادلنهج الدراسة استخدمت اذلدف ىذا ولتحقيق األمريكية،

 تعتمد مصر ُب ادلدارس مديري اختيار معايَت أن الدراسة نتائج وأظهرت وادلنصورة، سويف وبٍت وادلنيا اجلديد الوادي زلافظات ُب الًتبوية
 مستقبلية رؤية الدراسة قدمت النتائج ضوء وُب مراحلها، مجيع ُب قصور من وتعاىن الشكلية، الضوابط وبعض ادلطلقة، األقدمية على

 ادلبدئية، والتصفية ادلديرين، ترشيح وشروط الوظيفي، التوصيف ىي: أبعاد سبعة من تتكون ادلدارس مديري اختيار بعملية لالرتقاء
 .االختبار ربت والتعيُت االختيار، ومعايَت الشخصية، وادلقابلة ادلرشحُت، واختيار التأىيلي والتدريب

 مديري اختيار معايَت مع ادلعايَت ىذه توافق مدى عن وكشفت اإلسالم، ُب القادة اختيار معايَت (2008) زيد دراسة وحددت
 أن عامة بصفة النتائج وأوضحت الثانوية. ادلدارس مديري ُب اإلسالمية ادلعايَت توافر ومدى ادلدرسية، الالئحة ُب ادلذكورة الثانوية ادلدارس

 أداءً  دوره ألداء الثانوية ادلدرسة مدير تؤىل وأهنا عالية اإلسالمي ادلنظور من عدن دبحافظة الثانوي ادلدارس مديري اختيار معايَت توافر نسبة
.وجو أكمل وعلى فاعالً 

 وجهة من اإلسالمية ادلعايَت ضوء ُب الثانوية ادلدارس ديريدل الًتبوية ادلمارسات أىم تعرف إىل (2009) قشطة دراسة وىدفت
 رفح، مديرية مدارس ُب ومعلمة معلما 515 من مكونة عينة على االستبانة تطبيق وًب الوصفي، ادلنهج الدراسة واستخدمت ادلعلمُت، نظر

 79.58من اإلسالمية ادلعايَت ضوء ُب الًتبوية للقيادة الثانوية ادلدارس دلديري دلمارسة ادلعلمُت تقييم بلغ يلي: ما الدراسة نتائج من وكان 
 فروق وجود وعدم اإلانث، لصاحل والفروق اجلنس دلتغَت تعزى إحصائية داللة ذات فروق ووجود جدا، جيدة نسبة وىي  79.81% –

 نظر وجهة من اإلسالمية ادلعايَت ضوء ُب الًتبوية القيادة لنمط الثانوية ادلدارس مديري شلارسة درجات متوسطات بُت إحصائية داللة ذات
 رلال ُب خاصة واألخالقي الًتبوي اإلسالمي الًتاث بدراسة ادلدرسة مدير يقوم أبن الدراسة وأوصت التخصص. دلتغَت تعزى ادلعلمُت
 جديد ىو ما كل ومتابعة وسلم عليو هللا صلى الكرًن لنبينا القيادي وابلنموذج اإلسالمي الًتبوي الفكر دببادئ واالقتداء اإلسالمية، القيادة

 .ادلدرسية القيادة علم ُب
 السمات وبيان لإلدارة، اإلسالمي ادلفهوم ُب وخصائصها الًتبوية اإلدارة حقيقة معرفة إىل (2012) ادلذجحي دراسة وسعت

 ذلك ولتحقيق الصحابة، واتريخ النبوية والسَتة الكرًن القرآن من ادلستخلصة اإلسالمية ادلعايَت مع توافقها ومدى ادلدرسة دلدير القيادية
 اليمن، ُب األساسية ابدلدارس ادلعلمُت من عينة على طبقت فقرة 71 من مكونة ابستبانة واالستعانة الوصفي ادلنهج استخدام ًب اذلدف
 والسَتة الكرًن القرآن من استخالصها ًب اليت اإلسالمية ادلعايَت مع هبا يعملون اليت ادلدارس دلديري القيادية السمات توافق مدى دلعرفة

 اإلسالمية ادلعايَت مع العينة أفراد ادلدارس دلديري القيادية السمات بُت التوافق عدم منها: النتائج من رلموعة إىل الدراسة وتوصلت النبوية،
 إعادة عليو يًتتب شلا اإلدارة، عودلة مواجهة ُب إسالمي منظور من القدوة الًتبوية اإلدارة إىل الًتبوي النظام افتقار على يدل معظمها. شلا ُب

 متكاملة، ادلعامل واضحة جديدة تربوية فلسفة بلورة أبمهية الدراسة وأوصت اإلسالمية. للمعايَت طبقاً  وأتىيلهم ادلديرين تعيُت ُب النظر
 الًتبية وقيم معايَت مواجهة ُب العادلية اإلسالم قيم معايَت تبٍت وإدارتو ابلتعليم الصلة ذات يرالتقار  دلناقشة تربوي مؤسبر عقد إىل والدعوة

 .العودلية الشمولية
 قبل التعليم دبؤسسات والتنفيذية الوسطى القيادات اختيار ُب احلديثة االذباىات عرفتب (2013) حسُت دراسة وقامت

 وصف خالل من الوصفي ادلنهج الدراسة استخدمت اذلدف ىذا ولتحقيق مصر، ُب اجلامعي قبل التعليم ُب منها االستفادة وأوجو اجلامعي
 إمجاعا ىناك أن منها: النتائج من رلموعة عن الدراسة وأسفرت مصر، ُب منها االستفادة أوجو لبيان الدول بعض ُب واقعية شلارسات
 وأن عموما، التعليمية القيادات ابختيار متزايد عادلي اىتمام يوجد كما التعليمية، القيادات تعيُت ُب االختيار عملية أمهية على حقيقيا
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 ومازال السمات دلدخل مهمة إضافة ديثل ادلدرسية القيادات اختيار أثناء ادلفاضلة معايَت من مهم كمعيار الشخصية السمات على التأكيد
 خاصة ادلتقدمة الدول ُب سيما ال التعليم نظم بعض وأن ادلتقدمة، البلدان ُب التعليمية النظم من بكثَت القيادات اختيار ُب بو معموال
 الفكر تواكب القيادات الختيار جديدة معايَت وضع على مساعدهتا أجل من كربى حبثية ومراكز ىيئات إىل جلأت قد وإصللًتا أمريكا

 التنفيذية القيادات اختيار عملية تنفيذ وإجراءات ادلعايَت وضع لكيفية مقًتحا تصورا الدراسة قدمت النتائج ضوء وُب ادلعاصر، القيادي
 .اجلامعي قبل ابلتعليم والوسطى
 السابقة الدراسات على التعليق

:اآلتية ادللحوظات استخالص ديكن السابقة، للدراسات السابق العرض ضوء ُب
 عن ه1428الشمري  دراسة كشفت حيث سلتلفة، وأبعاد سياقات ُب ادلدرسية القيادات اختيار معايَت السابقة الدراسات تناولت•

 مستقبلية رؤية أو تصور تقدًن إىل سابقة دراسات وسعت السعودية. العربية ابدلملكة حائل منطقة ُب ادلدرسية القيادات اختيار واقع
 دراسات تناولت بينما،  2013حسُت ودراسة ،2007عامر ودراسة ،2000السهالوي  دراسة مثل ادلدرسية القيادات الختيار
قشطة  ودراسة ،2008 زيد ودراسة ،2007 انصر أبو" دراسة مثل اإلسالمي ادلنظور من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت أخرى

 .2012ادلذجحي ودراسة ،1429زاىر آل ودراسة ،2009
 اختيار ُب اإلسالمية ادلعايَت تناولت اليت الدراسات خاصة موضوعها، ُب السابقة الدراسات بعض مع احلالية الدراسة تتشابو •

 .البحثي ادلنهج استخدام ُب معها تتشابو وكذلك القيادات،
 ادلدرسية القيادات اختيار عند توافرىا الواجب ادلعايَت ربديد إىل تسعى احلالية الدراسة أن ُب السابقة الدراسات عن الدراسة زبتلف•

 تسعَ  مل اذلدف وىذا القصيم، منطقة ُب الثانوية ادلدارس مديري ُب ادلعايَت ىذه توافر مدى عن والكشف اإلسالمية، الًتبية منظور من
 .ة على مستوى منطقة القصيمالسابق الدراسات من أي ربقيقو إىل

 ومناقشة تفسَت وُب الدراسة، أداة وبناء ادلستخدم، وادلنهج ادلشكلة، بلورة ُب السابقة الدراسات من احلالية الدراسة استفادت وقد•
.النتائج

 للدراسة: النظري اإلطار
 مديري اختيار ضوئها ُب يتم أن ينبغي اليت ابدلعايَت ادلتعلق الدراسة، مشكلة من األول السؤال عن النظري اإلطار جييب

 الثاين ويتناول ادلدرسية، اإلدارة قيادات اختيار أسس األول يتناول مبحثُت خالل من وذلك اإلسالمية، الًتبية منظور من الثانوية ادلدارس
 اختيار ضوئها ُب يتم أن ينبغي معايَت سبثل واليت السنة، وأ الكتاب ضوء ُب ادلدرسة مدير هبا يتحلى أن جيب اليت وادلهارات الصفات
:يلي فيما الثانوية ادلدارس مديري

 ادلدرسية اإلدارة قيادات اختيار أسس  :األول ادلبحث
  الناجحة ادلدرسية اإلدارة خصائص•

 الًتبوية القيادة ووجود والعادلية، واإلقليمية، احمللية، والتغَتات للتحوالت، ومدركة واعية، قيادة وجود يتطلب ادلؤسسات ُب التطوير إن
 كافة ُب اذلادف والتغيَت للتطوير ادلستمرة احلاجة يدرك الذي ىو الناجح فالقائد ونشاطها، الًتبوية ادلؤسسة جهود ُب مهم مطلب الداعمة
 والقائد ذباىلها، ديكن ال تغَتات من العادلية الساحة ُب يدور عما دبعزل ليست اإلسالمية البيئة إن وحيث الًتبوية، ادلؤسسة عمل جوانب
 من منو يلزم وما القيادة ُب الرابين اإلسالمي للمنهج ابنتمائو غَته عن يتميز أن جيب مسلم رلتمع ُب الًتبوية مهامو ديارس الذي الًتبوي

 (14، 2009زاىر ادلعاصر )آل والقيادي اإلداري اجملال ُب العادلية التطورات إغفال عدم
 وضحها وصلاح، بكفاءة مهمتها أتدية من تتمكن حىت ادلدرسية اإلدارة هبا تتصف أن جيب اليت واخلصائص ادلعايَت من العديد وىناك
  يلي: فيما ( 2010،8والتخطيط ) اإلدارة بقسم التدريس ىيئة أعضاء
 العمل رلاالت ُب القيادي الدور ذلا يكون بل اجلامدة ادلواقف أو السلبيات إىل ترتكن ال حيث إجيابية: إدارة تكون أن•

 .وتوجيهو
 تعتمد أن جيب بل التخبط أو الصدفة أو العشوائية على غاايهتا ربقيق على عملها ُب تعتمد ال حيث ىادفة: إدارة تكون أن•

.العام الصاحل وربقيق أىدافها لتحقيق السليم والتخطيط ادلوضوعية على
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 عمل طريق عن العام للصاحل مدركة للمشاركة ومستجيبة والتسلط السلبيات عن بعيدة تكون أي اجتماعية: إدارة تكون أن•
 .واأللفة ابلتعاون مشبع جاد

 أو لسبب الًتبوي العمل إىل تسيء قد معينة تربوية أو فكرية مذاىب أو آراء إىل تنحاز ال أن دبعٌت إنسانية: إدارة تكون أن•
.مغاالة أو قصور بغَت أىدافها ربقيق على ربرص وأن والقددية واجلدية والتجديد ابدلرونة تتصف أن ينبغي بل آلخر،

  ادلدرسية اإلدارة يف القيادية الوظائف اختيار نظرايت•
 وىى القيادة مفهوم تفسر اليت النظرايت أساس على  العامل دول أغلب ُب ادلدرسية اإلدارة ُب القيادية الوظائف لشغل االختيار يتم حيث

  كالتايل:
 ىي الشخصية الصفات أن اعتبار على غَته، عن سبيزه اليت السمات دلعرفة الناجح اإلداري بدراسة النظرية ىذه هتتم : السمات نظرية
 القائد سبيز اليت السمات ربديد استهدفت اليت الدراسات نتائج من كثَت بُت التناقض من وابلرغم .عملو ُب القائد لنجاح األساس ادلعيار

 مثل – ابلعمل مرتبطة وخصائص واجتماعية جسمية خصائص تشمل: السمات من عدد ُب تنحصر فإهنا ادلرؤوسُت، األفراد من غَته عن
( 164-1996،162ابلنفس )مرسي،  والثقة واالتزان وادلثابرة االجتماعية والشخصية والذكاء اإلصلاز ُب الشديدة والرغبة ؤوليةادلس ربمل
 أو إداريُت أو قادة كانوا سواء األفراد بُت مشًتكة مسات يكون أن ديكن وأغلبها وموروث فطرى السابقة السمات أغلب أن ادلالحظ ومن

 من رلموعة إىل احتياج ىناك بل اإلدارة، أعباء دلواجهة الالزمة ابلكفاايت ادلدير دلد تكفي وحدىا تعد مل اإلدارية ادلواىب أن كما غَتىم
 .اخلدمة أثناء ُبو  قبل والتدريبية التأىيلية الربامج
 ادلوقف حسب ويكيفو سلوكو يعرب الذي ىو الناجح القائد أن دبعٌت ادلوقف وليد القائد أن النظرية ىذه أصحاب يعترب: ادلوقفية النظرية

وآخرون،  تطلعاتو )غالم وربقيق مهاراتو الستخدام مواتية ظروف احمليطة البيئة ُب هتيأت إذا إال يظهر ال القيادي السلوك فيو، ىو الذي
 ُب آلخر فرد من الفعل رد خيتلف وبذلك اآلخرين لألفراد االجتماعي اإلدراك على تؤثر اليت الفردية الفروق ىناك أن أي ( 1426،185
 .لالختبار اثبتا معيارا ازباذىا ويصعب نسبية ادلواقف إن حيث الواحد ادلوقف

 فهي السمات، ونظرية ادلوقفية النظرية هبا اندت اليت ادلتغَتات بُت واالمتزاج التفاعل أساس على النظرية ىذه فكرة تقوم:  التفاعلية النظرية
 اليت واجلماعة القيادة فيها تعمل اليت ادلواقف بدراسة النظرية ىذه وهتتم الوظيفية والعوامل ادلوقفية والظروف الشخصية السمات تشمل
  البيئية. الظروف مع تفاعلها خالل هبا تقوم اليت الوظائف خالل من القيادة بُت والتفاعل معها تتعامل

 البيئة، معها تتعامل اليت الوظيفية والعوامل ادلوقفية والظروف الشخصية السمات لشموذلا النظرايت أفضل من النظرية ىذه وتعد
.ادلدارس مديرى اختيار ُب استخدامها ديكن واليت

 : ادلدرسية اإلدارة يف القيادة مبادئ•

  يلي: ما أمهها من ادلبادئ من رلموعة على ادلدرسية القيادة تقوم
 شيئاً  وتتطور تنمو وىى ادلهنة، وُب احلياة ُب ادلتعاقبة خلرباتو نتيجة والتعليم، الًتبية مسائل ُب قوية شخصية فلسفة للقائد يكون أن : أوال

.والفينة التعليمية اذليئات وعضوية التدريب وبرامج الدراسات وحلقات وادلناقشات الندوات ُب وادلشاركة وادلطالعة ابلدرس فشيئاً 
 يلي: ما أمهها ومن اإلنسانية ابدلبادئ والثقة ابإلنسان اإلديان القائد لدى فرايتو  أن اثنياً:

 .الواحد الفرد تفكَت حصيلة من أفضل ادلتعاونة اجلماعة تفكَت حصيلة أن•
 .اإلنسانية اجلماعة على ابلنفع يعود فيما فعاال إسهاما يسهم أن على القدرة لديو إنسان كل أن•
 .ومناقشتها إليها ابالستماع جديرة جديدة فكرة كل أن•
.الشخصية ادلصلحة على العامة ادلصلحة يقدم وأن ويقدرىم وحيًتمهم يقودىم من القائد حيب أن•

 ( 34-1987،32 وآخرون، شعالن)منها  نذكر ادلناسبة، الشخصية والصفات والفنية العلمية ادلهارات القائد لدى تتوافر أن اثلثا:
 ادلعونة تقدًن ُب الصادقة والرغبة ابلعطف ًً مليئا مباشراً  اتصااًل  واآلابء وادلعلمُت ابلتالميذ لالتصال ادلناسبة الفرص انتهاز على القدرة•

 .ذلم
.التعاونية ابلروح مناقشة جلسات إدارة ُب ادلهارة لديو يكون أن•
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 .استعالء غَت وُب ويسر سهولة ُب ادلدرسة وخارج داخل الناس مع التعامل ُب ادلهارة•
.ادلدرسية اجلماعة ُب البشرية اإلمكانيات مجيع من واإلفادة األعمال بتوزيع وذلك ادلعوق الروتُت من التخلص ُب ادلهارة•
.يستحق دلن والثناء ادلدح وتقدًن العاملُت لتشجيع الدائم االستعداد•
.والدعابة ادلرح بروح يتحلى أن •

ومهارتو ووظائفو، مساتو، :ادلدرسة مدير -د
 حكيم، كقائد ومهارتو قدرتو على أىدافها ربقيق ُب ادلدرسة صلاح يتوقف إذ الًتبوية، العملية زلور ادلدرسة مدير يعد:  ادلدرسة مدير مسات •

 وتتوقف عمادىا يعد رئيسها أن إال فيها، الفعال بدوره أفرادىا من فرد كل يقوم تعاونية مؤسسة جوىرىا ُب تعد شك غَت من وادلدرسة
 .اجتماعية ومهارات وابتكار وخيال ومعرفة ذكاء من مديرىا بو يتمتع ما على كبَت حد إىل بو تقوم الذي العمل وماىية ادلدرسة نوعية

 شلا أكثر التعاون على الًتكيز فيو ينصب والذي الدديقراطية على القائم النظام ظل وُب احلديثة ادلدارس ُب ادلدير دور ولعل
 .واجلرأة الذكاء من مزيداً  يتطلب كما كبَتاً، جهداً  ويتطلب صعوبة أكثر أصبح االستبداد، على ينصب

 ادلديرين أكثر على ويتحتم مستمرة عملية اإلدارية للمهارات اكتسابو وعملية التنفيذية مهارتو يويقو  يينم أن ادلدير على فإن وىكذا
 اجملتمع متطلبات ومع ادلتغَتة الًتبية فلسفة مع تتمشى اليت التعديالت ويضع احلديثة األساليب ويتعلم اجلديدة األفكار يتقبل أن خربة

( 114-1986،113وآخرون،  األمحد) كالتايل وىى أمور عدة الناجح ادلدير ُب فراتتو  أن وادلفروض ادلتغَت، ادلتحرك
 .جرا العمل إىل جرىم من بدال وحفزىم اآلخرين ذلامإ على قدرتو من ىذا ويظهر طاغية أو آلة وليس قائدا يكون أن•
 إلدارة اجلديدة األفكار يبتدع وأن وتفهمها، وآماذلم أفكارىم وإىل واآلابء والطلبة ادلدرسُت نفوس إىل الدخول على قادرا يكون أن•

 .تصادفو اليت للمشكالت احللول وضع على القدرة لديو فراتتو  وأن بنجاح مدرستو
 .اجلديدة والطرق األساليب دلمارسة الكافية الشجاعة لديو تكون وأن اجلديدة لألفكار متفتحا عقلو يكون أن•
 .اإلدارة فن من ذلك بعد يتمكن وأن تربوايً، خبَتاً  يكون أن•
 .واطالع علم ثقافة رجل يكون أن•
 .عليها يقوم اليت األساسية احلياة وفلسفة اجملتمع لقيم متفهما يكون أن•

 العالقات خدمة ىي ادلدير صلاح كبَت حد إىل عليها يعتمد واليت ادلدرسي النظام ُب الصدارة مكان سبثل اليت األوىل الشخصية والصفة
 وأن اإلنسانية العالقات ُب خبَتا يكون أن الناجح ادلدير وعلى الناس. من كبَت عدد مع والتعامل االتصال تتطلب وظيفتو ألن اإلنسانية

 وصاحب متفتحة تكون أن جيب شخصيتو أن كما تقوديها. وكذلك والربامج واخلطط العمليات وتنفيذ التعليمية العملية سَت بنفسو يتابع
 .العمل جو توتر من بذلك فيخفف اببتسامة ادلآزق يتخطى أن على يساعده فذلك مرحة روح

 مجيع يتعاون الدديقراطية مبدأ على قائمة ديارسها اليت السيطرة تكون أي مستبداً  حاكماً  ال ديناميكياً  قائداً  يكون أن جيب كما
 جيب اليت واحتياجاهتم مشاعرىم ذلم مثلو بشر ىم إمنا معهم يتعامل أن دائما يتذكر أبن ادلطالب وىو مصلحتها، سبيل وُب ادلعنية األطراف

 وتشجيعها الكفاءات ىذه وإذلام بعث على يعمل وأن وميوذلم وطاقاهتم اآلخرين قدرات يعرف أن الكربى ومسئوليتو ربًتم وأن تبحث أن
 (70 ،1986وآخرون،  )األمحد منها واالستفادة

 ابدلدرسة العاملُت من رلموعة ىي جلماعة قائدا ابعتباره األول جانبُت من ادلدرسة مدير وظيفة إىل النظر ديكن:  ادلدرسة مدير وظائف•
 يلي: فيما الوظيفتُت ىاتُت توضيح وديكن ادلدرسة كمدير بو ادلنوط الدور طبيعة عليو سبليها اليت واألنشطة الوظائف من بعدد يقوم وابعتباره

 جيب وظائف لو شخص أنو إىل ومسات خصائص لو شخص أنو ابعتبار القائد على النظر من االىتمام ربول لقد :القيادية الوظيفة •
 ادلهمة إصلاز األوىل: مها: أساسيتُت بوظيفتُت يقوم أن جيب القائد فإن أىدافها اجلماعة ربقق لكي فإنو ادلنظور ىذا ومن ينجزىا أن

 على حيرص قائد ىناك يكون وقد االجتماعية( الوظيفة)اجلماعة  سباسك على احلفاظ والثانية:  ادلشكالت، حل وىى بو، ادلتعلقة
 ، 1992وآخرون،  عبود) معاً  الوظيفتُت أداء على حيرص الذي فهو القائد أما الثانية، الوظيفة على حيرص وآخر األوىل الوظيفة
152) 

 والرقابة والتنظيم التخطيط عمليات منها اإلدارية: الوظائف من بعدد يقوم ادلدرسة مدير فإن  اإلجرائي ادلستوى على اإلدارية: الوظيفة•
 السفر أو التوقيع أو القراءة أو الكالم أو الكتابة أو احلديث مثل إبجراءات فيقوم الوظائف ىذه دبمارسة يقوم وىو والتقوًن واإلشراف
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 واخلطط واإلنتاجية ابلكفاءة تتعلق ذلك على ادلًتتبة وتكون التليفون ُب التحدث أو االجتماعات حضور أو مقابالت إجراء أو
 ( 1992،152 وآخرون، ادلدرسة )عبود ُب ربدث اليت ابلتغَتات يتصل وما وادلشكالت والسياسة واألىداف والعمليات

 رلالس والتعليم، الًتبية مديرية مثل متشابكة سلتلفة تنظيمات مع ويتعامل تنظيمي إطار ُب ادلدرسة مدير يعمل:  ادلدرسة مدير مهارات•
 وكيفية العالقات تلك فهم من سبكنو واذباىات ومهارات أبفكار يزود أن عليو يتحتم وذلك األخرى، ادلختلفة والتنظيمات وادلعلمُت، اآلابء

  التالية: ادلهارات ُب ادلدرسة مدير مهارات تتمثل حيث معها، التعامل
 العمل إصلاز على تساعد اليت والوسائل الطرق وحبث ادلدرسة، أىداف وضع مثل: التعليمي، الربانمج لتنمية القيادة ُب ادلهارة•

 .ابدلدرسة ادلعلمُت بُت ادلعنوية الروح وتدعيم ادلدرسي،
 ادلعلمُت، مع طيبة عالقات وإقامة دبشكالهتم، واالىتمام ادلعلمُت شخصية احًتام مثل: اإلنسانية، العالقات ُب ادلهارة•

 .دبشكالهتم واالىتمام التالميذ شخصية واحًتام
 يكون وأن تعاونية، بطريقة الناس فيو يعمل الذي ادلوقف إجياد على قادرا يكون أن مثل: اجلماعي، العمل تنظيم ُب ادلهارة•

 .أعمال من ًب ما ضوء ُب ومراجعتها اخلطط وتقوًن ادلسئوليات بتوزيع خبَتاً 
 ادلعلمُت بُت الثقة وغرس للمدرسة، ابالنتماء اإلحساس على ادلعلمُت تشجيع مثل للعمل، مالئمة ظروف هتيئة ُب ادلهارة•

 وتدريب وتشجيع للجميع، ادلعلومات وتوفَت ،ادلسؤولية وربمل القرارات ازباذ ُب ادلشاركة على ادلعلمُت وتشجيع وادلدير،
 (.218-1999،215 وآخرون، اخلدمة )مصطفى أثناء ادلعلمُت

 تقوًن على ادلعلمُت وتشجيع أساسها. على احلكم ديكن اليت ادلعايَت ووضع ادلدرسة، أىداف وضع مثل: التقوًن، ُب ادلهارة•
 دبا أساليبو وتنويع ادلدرسة أىداف ربقيق ُب التقوًن أمهية وإدراك وموضوعية، بعدل العاملُت أداء تقوًن على والقدرة الذات،
 (.218-1999،215 وآخرون،  مصطفى) الًتبوية ادلواقف وطبيعة يتالءم

 والقدرات السمات مثل قادة وليصبحوا األفراد شخصية بناء ُب الالزمة والقدرات السمات بعض وتشمل الذاتية: ادلهارة•
 .النفس وضبط واالبتكار وادلبادأة الفعلية

 حيقق بشكل استخدام أفضل ادلعرفة ىذه استخدام ُب والكفاءة العلم فروع من فرع ُب ادلتخصصة ادلعرفة وتعٍت الفنية: ادلهارة•
 وإمكانية ابذلدف واإلديان احلزمو  لألمور، والشامل العميق الفهم ,،ادلسؤولية ربمل على والقدرة هبا، ويرتبط بفاعلية اذلدف
 .ربقيقو

 يتطلب وىذا اجلماعي العمل روح وإجياد جهودىم وتنسيق مرؤوسيو مع التعامل على القائد قدرة وتعٍت اإلنسانية: ادلهارة•
 األمانة ,الشخصية، وتكامل االستقامة ادلهارات هبذه ويرتبط واذباىاهتم وميوذلم آرائهم معرفة وبُت بينو ادلتبادل الفهم وجود

 .(50، 2000الطيب )اذلواري،  واخللق واإلخالص
 أجزائو بقية على منو جزء أي ُب ربدث قد اليت التغَتات وأثر ونشاطاتو القائد قدرة وتعٍت الفعلية: أو الفكرية اإلدراكية ادلهارة•

 بكفاءة ادلهارة تلك وتتعلق فيو يعمل الذي وابجملتمع ككل هبا يعمل اليت ابدلؤسسة ادلوظف عالقات وفهم تصور على وقدرتو
 ( 1999،73وآخرون،  سامل) حلها إىل والتوصل ابدلشكالت واإلحساس األفكار ابتكار ُب ادلدير

 ُب التخطيط أمهية وإدراك ادلتكاملة، بعناصرىا اخلطة وضع على والقدرة وربليلها، ادلعلومات مجع وتضمن التخطيط: مهارة•
 .العمل

 العاملُت حاجات على والوقوف الًتبوية العملية تطوير ُب التدريب أمهية إدراك ربتها ويندرج العاملُت: وتنمية التدريب مهارة•
 .ابدلدرسة

 .النتائج وربمل القرار، ازباذ ُب العاملُت وإشراك الًتبوية، ابلقضااي ادلتعلقة ادلعلومات مجع وتشمل القرار: ازباذ مهارة•
 .ادلعلمُت وأدوار صالحية ربديد -الدروس توزيع برامج إعداد-السجالت تنظيم – ادلوازنة إعادة اإلدارية: ادلهارة•
 على القدرة ادلوقف، مواجهة على والقدرة العمل، على والقدرة اإلداري، العمل ُب الرغبة توافر تشمل الشخصية: ادلهارة•

 (. 1999،112اآلخرين )خصاونو،  ُب التأثَت
 وقدرة احمللى، اجملتمع واحتياجات إمكاانت ربديد على ادلدير قدرة وتشمل: تووتنمي اجملتمع خدمة ُب ادلدرسة مدير مهارة•

 ُب التطوعي ابلعمل االستعانة رلال ُب ادلدير وقدرة اجملتمع، تنمية زبص اليت ادلدرسية واألنشطة الربامج تصميم على ادلدير
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 تنمية عملية إصلاح احمللية واذليئات ادلؤسسات مع اجلهود تنسيق رلال ُب ادلدير وقدرة اجملتمع، لتنمية ادلخصصة ادلدرسة برامج
 (.83-1999،55للمدرسة )الفرح،  زللى تنموي استشاري أتسيس رلال ُب ادلدير وقدرة احمللى، اجملتمع

السعودية العربية ادلملكة يف ادلدارس مديري الختيار احلايل الواقع  -ه
 ووكيالً  مديراً  للعمل ادلرشح ُب فرىااتو  الواجب والضوابط الشروط ادلعايَت() من رلموعة السعودية العربية ادلملكة ُب والتعليم الًتبية وزارة أقرت

 وىي: دلدرسة
 ( 1416،4ادلعارف،  وزارة) التايل ُب وتتلخص والضوابط الشروط :أوال

 ادلؤىالت بُت ادلفاضلة وذبري اثنوية، أو متوسطة، أو ابتدائية، ادلدرسة كانت سواء جامعية شهادة على حاصال يكون أن •
.القرار ىذا من ادلادة اثلثا وفقاً 

 يكون أن ويشًتط سنوات، (4) عن تقل ال مدة نفسها ادلرحلة ُب مدرساً  عمل قد ابتدائية دلدرسة وكيالً  ادلرشح يكون أن•
 .سنوات (4) عن تقل ال مدة ادلرحلتُت أي ُب مدرساً  عمل قد واثنوية متوسطة دلدرسة وكيالً  ادلرشح

 يكون أن ويشًتط سنوات، (4) عن تقل ال مدة نفسها ادلرحلة ُب وكيالً  عمل قد ابتدائية دلدرسة مديراً  ادلرشح يكون أن•
 .سنوات (4) عن تقل ال مدة ادلرحلتُت أي ُب وكيال عمل قد واثنوية متوسطة دلدرسة مديراً  ادلرشح

 .األخَتة الثالثة األعوام ُب جدا تقدير جيد عن يقل ال وظيفي أداء تقدير على حصل قد مديراً  أو وكيالً  ادلرشح يكون أن•
 .أدائو مستوى تدين على أو عملو، ُب تقصَته على يدل ما أو عقوبة، حبقو صدر قد وكيالً  أو مديراً  ادلرشح يكون أال•
 .الشخصية ادلقابلة جيتاز أن•

 ووكالئها ادلدارس مديري جلنة فعلى -مثال النائية ادلدارس من ادلدرسة لكون – بعضها أو الشروط عليو تنطبق من وجود عدم حالة ُب اثنيا:
 لذلك، الداعية األسباب اللجنة اجتماع زلضر ُب ويدون ترشيحو، ديكن من وأفضل الشروط، بتلك الوفاء إىل ادلرشحُت أقرب اختيار
 .الشروط فيو اكتملت من فراتو  حلُت مؤقتا إجراء ىذا ويكون
 ُب عليو حصل الذي والتقدير العلمي، ادلؤىل اآلتية: ادليادين ُب درجات من عليو حيصلون ما على بناءً  ادلرشحُت بُت ادلفاضلة تتم اثلثا:

  .الشخصية وادلقابلة التعليم، ُب اخلدمة وسنوات الوظيفي، األداء وتقدير اجلامعية، الشهادة

ادلبحث الثاين: معايري اختيار القيادات ادلدرسية من منظور الرتبية اإلسالمية:
يشمل ىذا ادلبحث الصفات وادلهارات اليت جيب أن يتحلى هبا مدير ادلدرسة ُب ضوء الكتاب والسنة، واليت سبثل معايَت إسالمية ينبغي أن 

 يتم ُب ضوئها اختيار مديري ادلدارس الثانوية، فيما يلي:    
ستقامة ضّد االعوجاج، وىي مرور العبد ُب طريق العبوديّة أن جيمع بُت أداء الطّاعة، واجتناب ادلعاصي؛ وقيل: اال االستقامة على الدين:

(، قال تعاىل: }إن الذين قالوا ربنا هللا ٍب استقاموا فال خوف عليهم وال ىم حيزنون{ ٜٔ، ٖٓٗٔإبرشاد الّشرع والعقل )اجلرجاين، 
ح أن سالمة العقيدة ُب القائد الًتبوي ضرورة (،. لذا يتضٖٛ)قل آمنت ابهلل  ٍب استقم( )أخرجو مسلم برقم  وقولو ( ٖٔ)األحقاف آية 

سة الستقامة أخالقو وعدم فساده، كما أن االستقامة على الدين ديكن ترمجتها إىل قيم دينية ُب سلوك عملي للقائد الًتبوي ُب أثناء ادلمار 
الًتبوية.

و ذلك )أي سالمة اخللقة وىي السالمة احلسية(، وسالمة العقل ىنا تشمل أمرين: سالمتو من السفو واختالل العقل وضل :سالمة العقل 
سالمة العقل من: األفكار الضالة وادلنحرفة )وىي السالمة ادلعنوية (، وترتب و الًتبوية وتقبل التعليمات. ئوويًتتب عليها تربواي تقدير آرا

ادلدرسة، كما أن مناط التكاليف الشرعية منوط عليها طاعتو وتقبل توجيهاتو. وىذا ادلعيار ضروري لكل والية من الوالايت ومنها إدارة 
 ابلعقل. 
تعرف األمانة أبهنا خلق اثبت ُب الّنفس يعّف بو اإلنسان عّما ليس لو بو حّق، وإن هتّيأت لو ظروف العدوان عليو دون أن يكون : األمانة 

أن يهضمو دون أن يكون عرضة لإلدانة عند الّناس عرضة لإلدانة عند الّناس، ويؤّدي بو ما عليو أو لديو من حّق لغَته، وإن استطاع 
 وُب احلديث وعن أىب ىريرة  (ٛ٘النساء آية (. قال هللا تعاىل )ِإنَّ اّلّلَ ََيُْمرُُكْم أَن ُتؤدُّوْا اأَلَمااَنِت ِإىَل أَْىِلَها( )ٙٗٙ/ٔ، ٕٓٔٓ)ادليداين، 

(، وُب ٕٕٛٙا وعد أخلف، وإذا اؤسبن خان( )أخرجو البخاري برقم: )آية ادلنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذقال: قال رسول هللا 
 (. وعن أنس ٜٙٗٙدلن سألو عن الساعة: )فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة( )أخرجو البخاري برقم احلديث اآلخر قال النيب 
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(. ومن آاثر ىذا ٕٓٔٗٔلو( )أخرجو أمحد برقمإال قال: )ال إديان دلن ال أمانة لو، وال دين دلن ال عهد  قال: قلما خطبنا رسول هللا 
 ادلعيار تربوايً حرص القائد الًتبوي على أن يكون أميناً ُب أدائو لألدوار الًتبوية ادلطلوب منو.

م بـَُْتَ النَّاِس (، كما ُب قول هللا تعاىل )َوِإَذا َحَكْمتُ ٖ٘ٔ، ٖٓٗٔيعرف العدل أبنو األمر ادلتوّسط بُت اإلفراط والّتفريط )اجلرجاين، : العدل 
 )ِإنَّ اّلّلَ ََيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرىَب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغيِ وقولو تعاىل (ٛ٘النساء آية أَن رَبُْكُموْا اِبْلَعْدِل( )

أمر  –عز وجل –ووجو الداللة: أن هللا ( ٘ٔالشورى آيةوقولو تعاىل: }وأمرت ألعدل بينكم{ )  (ٜٓالنحل آية يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن( )
)سبعة يظلهم هللا ُب ظلو  ابلعدل، فكأن العدل جيب أن يكون صفة مالزمة دلن تكون لو والية على الناس، يوضح ىذا: قولو   رسولو

ىي العدل –سبحانو  –( فالصفة اليت من أجلها يُظل اإلمام ُب ظل هللا ٖٕٗٔقميوم ال  ظل إال ظلو: إمام عادل...()أخرجو البخاري بر 
 ومل يذكر صفة أخرى تستوجب ظل هللا غَتىا، فكأهنا األساس ُب الوالية، فلذلك تراعى صفة العدل دلن خُيتار إلدارة مدرسة. 

عند هللا على منابر من نور، عن ديُت الرمحن ادلقسطُت  : " إنوعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 
(.ٕٚٛٔعز وجل، وكلتا يديو ديُت، الذين يعلون ُب حكمهم وأىليهم وما ولوا" )أخرجو مسلم برقم

ومن اآلاثر الًتبوية ذلذا ادلعيار أن القائد الًتبوي يكون طمأنينة لدى ادلعلم وكل من يتوىل أمرىم، ألنو لن يظلم ُب توزيع 
ناوابت وغَتىا، فينعكس إجيااًب على عمل ادلعلم مع الطالب. كذلك من آاثره الًتبوية ادلوضوعية ُب استخدام احلوافز ادلادية احلصص وادل

 .هاوتوزيع وادلعنوية
(، وابإلخالص يتقن ادلدير ادلهمة ادلوكلة إليو، ألن ٕٗ، ٓٔٗٔيعرف اإلخالص أبنو تصفية العمل من الّتهمة واخللل )ادلناوي، :اإلخالص 

مقصوده األكرب ىو إرضاء هللا عز وجل أواَل ٍب القيام ابلواجب على أكمل وجو، ال ينتظر من أحد جزاء وال شكوراَ. فإذا اتصف ادلدير 
ن مديرىم سللص ُب العمل فيكونون كذلك من حيث وحيًتم الوقت، ويتأثر من حولو من العاملُت هبذه اخلصلة أل اً بطابإلخالص ذبده منض

: ال شيء، ٍبَّ لوُ ؟ فقاَل  فقال: أرأيَت رجالً غزا يلتمُس األجَر والذِكر، َما النَـّيبِّ  قال ) جاَء رجٌل إىل ال يشعرون. فعن أيب أَماَمة 
(.ٕٖٗٔخالصاً وابتـُِغَي بِو َوجُهُو( )أخرجو النسائي برقم  ال يقبُل إالَّ ما كانَ قال: إنَّ هللاَ 

ة ىي اليت سبّكن الكائن احلّي من األفعال الّشاّقة، فإن كان الكائن نباات مسّيت قّوتو قّوة طبيعّية، وإن كان حيواان مسّيت قّوتو قوّ : القوة
ة عقلّية، والقوى العقلّية ابعتبار إدراكها للكّلّيات تسّمى القّوة الّنظريّة، وابعتبار استنباطها للّصناعات نفسانّية وإن كان إنساان مسّيت قّوتو قوّ 

( ، قال هللا تعاىل}إن خَت من استأجرت ٕٙٚ، ٓٔٗٔ، ادلناوي، ٛٛٔ، ٖٓٗٔالفكريّة من أدلّتها ابلرّأي تسّمى القّوة العملّية )اجلرجاين، 
 (.ٕٙ )القصص آيةالقوي األمُت{ 

ينبغي اعتبارمها، ُب كل من يتوىل لإلنسان عماًل، إبجارة أو  -القوة واألمانة -قال عبد الرمحن السعدي "وىذان الوصفان أي
(. وقولو ٘ٔ/ٗ، ٕٕٗٔغَتىا. فإن اخللل ال يكون إال بفقدمها، أو فقد إحدامها، وأما ابجتماعهما، فأن العمل يتم ويكمل" )السعدي، 

-   أاب ذر، أين أراك ضعيفا، وأين أحب لنفسك ما أحب  لنفسي، ال أتمرن على اثنُت، وال تولُت مال يتيم( )أخرجو )اي -أليب ذر 
(. ومن اآلاثر الًتبوية دلعيار القوة قدرة مدير ادلدرسة على التصدي دلواجهة الصعوابت وعدم التخاذل أو النكوص، ٕٙٛٔمسلم برقم

ملُت.وكذلك االحًتام واذليبة من قبل العا
(. ٘ٙ، ٖٓٗٔوتعرف ابمتثال أوامره تعاىل واجتناب نواىيو، بفعل كّل مأمور بو وترك كّل منهّي عنو حسب الطّاقة )اجلرجاين، : التقوى 

ومن اآلاثر الًتبوية ذلذا ادلعيار أنو كلما كان ادلدير تقيا كان قدوة للطلبة  (ٗ)الطالق آية قال هللا تعاىل ) َوَمن يـَتَِّق اّللََّ جَيَْعل لَُّو ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا( 
وادلعلمُت، وذبلب التقوى توفيق هللا للمدير وتنعكس إجيابيا على سلوكو وسلوك العاملُت معو.

، ٚٓٗٔالكلمة )ادلاوردي، حسن اخللق أن يكون اإلنسان سهل العريكة، لُّت اجلانب، طلق الوجو، قليل الّنفور، طّيب  :حسن اخللق 
الناس اجلنة، تقوى اّلّل وحسن  ) أكثر ما يدخل وقال  (.ٗ)القلم آية َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم(  )َوِإنَّكَ  (. قال هللا تعاىل ُب وصف النيبٖٕٚ

القائم( )أخرجو األمام أمحد ُب مسنده  ن الرجل ليدرك حبسن خلقو درجة الصائمإ: )(. وقال ٕٗٓٓاخللق( )أخرجو الًتمذي برقم
حسن اخللق من كمال اإلديان، فقال: )أكمل ادلؤمنُت إدياانً أحسنهم خلقاً( )أخرجو األمام أمحد ُب مسنده  (، وعدَّ النيب ٖٕ٘ٓٙبرقم
للمعلمُت والطلبة بل وسائر لكل مسلم، فمدير ادلدرسة من ابب أوىل ألنو ىو القدوة  اً شرعي اً فإذا كان حسن اخللق مطلب(، ٓٔٔٓٔبرقم

 أفراد اجملتمع إذ أن ادلدرسة ىي منبع العلم واألخالق العالية، وإال كان علماً نظرايً ال يتعدى الكتب واألوراق.
 (ٕٔ)اأَلْحزَاِب آية َم اآلِخَر َوذََكَر هللَا َكِثَتًا( قال هللا تعاىل: )لََقْد َكاَن َلُكْم ُب َرُسوِل هللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو هللَا َواْليَـوْ القدوة احلسنة: 

وقال تعاىل: ) قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم والذين معو ... ( إىل أن قال: )لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة دلن كان يرجو هللا 
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مىت ما حسنت أخالق مدير ادلدرسة كان قدوة ألخوتو ادلعلمُت  أنوومن اآلاثر الًتبوية ذلذا ادلعيار   (ٙ- ٗ)ادلمتحنة آية واليوم اآلخر ... ( 
ن القدوة تزيد الدافعية للعمل، فالقيادة الًتبوية ُب اإلسالم أتخذ دببدأ األسوة احلسنة ُب إألن ادلدرسة دار تربية وتعليم، و وأبنائو الطالب، 

 شلارساهتا. 
دىن أو رفع ادلؤاخذة عن مستحّقها ابجلناية ُب حّق مستعظم. أو ىو رزانة ُب البدن يعرف أبنو احتمال األعلى األذى من األ :احلِلم واألانة 

  (. فأمر النيب ٕٖٗ)ليلٍت منكم أُولو األحالم والنهى( )أخرجو مسلم برقم (. لقولو ٙٗٔ، ٚٓٗٔيقتضيها وفور العقل )ادلاوردي، 
 أولو األحالم والنهى ابلتقدم لوجود ىاتُت اخلصلتُت فيهم.. فلذلك يُقدم من وجد فيو ىذين األمرين عند االختيار إلدارة ادلدرسة، وكذا

ف تآلينبغي لكل من خُيتار إلدارة مدرسة أن تتوافر فيو احللم واألانة، ألن ىذا ادلعيار ينمي الطمأنينة لدى ادلعلمُت ويسود جو الوائم وال
بينهم.
(. قال تعاىل: )فاصرب كما صرب أولو العزم من ٕٕٔ، ٚٓٗٔالصرب ىو قوة مقاومة األىوال واآلالم احلّسّية والعقلّية )ادلاوردي، : الصرب

 ُب دعوتو وربمل صنوف األذى من قـومو مثل: وضع السال على ظهره  وىو ساجد  فصرب قائد األمة  (، ٖ٘)االحقاف آية الرسل( 
ونصره. -سبحانو –حىت أظفره  و: إنو ساحر وكاىن  وزلاولة قتلو إىل غَت ذلك الكثَت الكثَت. ومع ذلك صربواهتام

قد عهد إيل عهدًا فأان صابر عليو( وجاء تفسَت  يوم الدار )أن رسول هللا  ولعل ىذا ادلعيار يستشف من قول عثمان 
ن أرادوك على خلعو فال زبلعو ذلم( إإنو لعل هللا يُقمصك  قميصاً، ف قال: )اي عثمان أن النبــي ىذا العهد من حديث عائشة 

 (، وفـــــسر ىذا القميص ابخلالفة.ٖ٘ٓٚ)أخرجو الًتمذي برقم
فهذه األدلة تدل على أن الصرب مرتبط دبن يتوىل أمرًا للمسلمُت، ومدير ادلدرسة يتوىل أمر إدارة مدرستو، ويتوقع ضغوطات   

ة تواجهو ُب العمل، فال ييأس عند رلاهبة ادلشكالت اليت يصعب حلها، وأن يكون الصرب وادلثابرة من أخالقو، وأن يكون ُب قراراتو كثَت 
 مًتيثاً.

( فيجب أن تتوافر صفة التواضع فيمن خُيتار إلدارة ٕٛٛ٘: )وما تواضع أحٌد هلل إال رفعو ( )أخرجو مسلم برقمالّتواضع. قال : التواضع
درسة، ومن اآلاثر الًتبوية ذلذا ادلعيار أن ربلى مدير ادلدرسة ابلتواضع جيعلو يكسب معلميو ومن ربتو من ادلرؤوسُت وكذا الطالب، ادل

 فيحًتمونو ويلتزمون أمره.
(. وقول رسول ٖٓ، ٕٔٔٓالكرم ىو إنفاق ادلال الكثَت بسهولة من الّنفس ُب األمور اجلليلة القدر، الكثَتة الّنفع )ابن مسكويو، :الكرم 

: "من سيدكم اي بٍت سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نُبخُلو فقال: "وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن اجلموح هللا 
(. فهنا أخذ ٜٕٙإذا تزوج" )أخرجو البخاري ُب األدب ادلفر برقم م ُب اجلاىلية، وكان يُومل عن رسول هللا"وكان عمرو على أصنامه

وردبا لصفات أخرى. -السيادة من رجل كانوا يبخلونو، وأعطاىا رجل عرف عنو الكرم الرسول 
سة. وادلدير ىو صاحب السلطة ُب ادلدرسة، على مراعاة وجود صفة الكرم لدى من خُيتار لقيادة مدر  -وهللا أعلم -وىذا يدل 

لذا وجب عليو إكرام من ربتو من ادلعلمُت والطلبة وحىت أولياء أمورىم. ولينشر حب البذل والعطاء لدى ادلعلمُت شلا يساعد على زايدة 
 اإلنتاجية لديهم.

من مشكالت األمور، ويكون ذلك ُب األمور اجلزئّية يقصد ابلشورى استنباط ادلرء الرّأي من غَته فيما يعرض لو :  اختاذه مبدأ الشورى
ىو القائد، ومن  كان يشاور أصحابو مع أنو   (. فرسول هللا ٜٕٗ، ٕٛٗٔاّليت يًتّدد ادلرء فيها بُت فعلها وتركها )األصفهاين، 

ج ألخذ العدو قبل غزوة بدر. ومنها: ُب اخلرو  أكمل الناس عقاًل، وأرجحهم رأايً، فشاور ُب مواضع كثَتة  منها: مشــــاورتو الصحابة
ابخلروج من ادلدينة أو البقاء فيها، إىل غَت ذلك  بعد ادلعركة ُب األسرى. ومنها: مشــــاورتو ُب غزوة أحد للصحابة  مشــــاورتو الصحابة

فر مبدأ الشورى عند من افينبغي أن يتو  (،ٜ٘ٔ)آل عمرانبذلك فقال سبحانو: }وشاورىم ُب األمر{  -عز وجل –الكثَت، بل قد أمره هللا 
 ؤولية.خُيتار إلدارة مدرسة ألنو سيكون قائداً ذلا. ومن اآلاثر الًتبوية ذلذا ادلعيار تنمية روح اجلماعة ُب ادلدرسة وشعور ادلعلمُت ابدلس

يّة ُب ادلشروع بطريقة منطقّية ومنّسقة )بدوي، يقصد ابلنظام ادلبدأ اّلذي يقضي بضرورة ترتيب العناصر ادلاّديّة والبشر : اإلدلام ابألنظمة 
قال: كيف تصنع إن  اليمن دلا بعثو إىل أن رسول هللا  معاذ عن( معاذ   عن أانس من أصحاب احلارث بن عمرو (، وعنٜٖٔ، ٜٜٗٔ

 ، قال: فإن مل يكن ُب سنةهللا، قال: فإن مل يكن ُب كتاب هللا ؟ قال: فبسنة رسول هللا  ا ُب كتابعرض لك قضاء ؟ قال: أقضي دب
صدري ٍب قال: احلمد هلل الذي وفق رسول هللا دلا يرضي رسول هللا   ؟ قال: أجتهد رأيي ال آلو، قال: فضرب رسول هللا  رسول هللا 

دلام ابألنظمة شلا جيعل ادلعلمُت يثقون دبدير ادلدرسة وما يتخذه من قرارات.( ومن اآلاثر الًتبوية ذلذا ادلعيار اإل
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ْو ُكْنَت َفظِّا الرفق لُت اجلانب ابلقول والفعل واألخذ ابألسهل، وىو ضّد العنف. قال هللا تعاىل )فَِبما َرمْحٍَة ِمَن اّللَِّ لِْنَت ذَلُْم َولَ : الرفق 
ْل َعَلى اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلَُت( َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـُْهْم َواْستَـْغِفْر ذَلُْم َوشاِوْرُىْم ُب اأْلَْمِر فَإِ  )آل ذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّ

، فلما قضى بولو أَمَر النيب قال: جاء أعرايب فبال ُب طائفة ادلسجد، فزجره الناس، فنهاىم النيب   .. وعن أنس بن مالك(ٜ٘ٔعمران: 
  ( ٕٕٕٔقمبذنوب من ماء فُأْىرِيق عليو. )أخرجو البخاري بر

َنَما ضَلُْن ُجُلوٌس ِعْنَد النَّيبِّ  }قَاَل:  وعن أيب ُىَريـَْرَة  ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ! َىَلْكُت. قَاَل: َما َلَك؟ قَاَل:  بـَيـْ
ًة تـُْعِتُقَها؟ قَاَل: اَل. قَاَل: فـََهْل َتْسَتِطيُع أَْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَـَتابَِعُْتِ؟ قَاَل: اَل. : َىْل ذبَُِد َرقـَبَ َوقـَْعُت َعَلى اْمرََأٌب َوأاََن َصائٌِم. فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ 

َنا ضَلُْن َعَلى َذِلَك ُأٌبَ النَّيبُّ   فـََقاَل: فـََهْل ذبَُِد ِإْطَعاَم ِستَُِّت ِمْسِكيًنا؟ قَاَل: اَل. قَاَل: َفَمَكَث النَّيبُّ  َرٍق ِفيَها سَبٌْر. قَاَل: أَْيَن ِبعَ  فـَبَـيـْ
أَْىُل بـَْيٍت  -يُرِيُد احْلَرَّتـَُْتِ  -فـََواّللَِّ َما بـَُْتَ الَبـَتَـيـَْها السَّاِئُل؟ فـََقاَل: أاََن. قَاَل: ُخْذَىا فـََتَصدَّْق ِبِو. فـََقاَل الرَُّجُل: أََعَلى أَفْـَقَر ِمٍتِّ اَي َرُسوَل اّللَِّ؟ 

فر معيار الرفق ُب اوتو  (.ٖٜٙٔ)أخرجو البخاري برقم {َحىتَّ َبَدْت أَنـَْيابُُو، ٍُبَّ قَاَل: أَْطِعْمُو أَْىَلَك  بـَْييِت. َفَضِحَك النَّيبُّ   أَفْـَقُر ِمْن أَْىلِ 
مدير ادلدرسة جيعلو يقود ادلعلمُت بكل سالسة وحيقق أىدافو أبسرع طريقة.

حيث قال: أيها الناس إنو من كان يعبد دمحماً   بعد وفاة الرسول  موقف أيب بكر الصديق تتضح قوة الشخصية ُب : قوة الشخصية 
وما دمحم إال رسول قد خلت من قبلو الرسل أفإن مات أو )فإن دمحماً قد مات ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال ديوت. قال ٍب تال اآلية الكردية 

(.ٕٔٗٔ( )أخرجو البخاري برقمٗٗٔآل عمران آية ( )عقبيو فلن يضر هللا شيئا وسيجزي هللا الشاكرين قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
وعنده نسوة من قريش يسلنو     رسول هللا على أنو قال: )دخل عمر بن اخلطاب  وعن سعد بن أيب وقاص 

فقال عمر: اي عدوات أنفسهن هتبنٍت وال    ويستكثرنو رافعات أصواهتن، فلما مسعن صوت عمر انقمعن وسكنت، فضحك رسول هللا
ده اي عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إال سلك فجا غَت فجك ( )أخرجو اإلمام أمحد ُب مسن فقال رسول هللا     هتنب رسول هللا

فقوة الشخصية من ادلعايَت اليت تكسب مدير ادلدرسة االنضباط ابلعمل، وتكسبو اذليبة، وعدم التسيب، واحًتام اآلخرين لو. (ٔٛ٘ٔبرقم
 قال بنيت مع رسول هللا  اخلربة ُب رلال العمل أي التمكن منو وإتقانو، حلديث طلق بن علي : اخلربة يف رلال الرتبية والتعليم 

مسجد ادلدينة وكان يقول: ) قدموا اليمامي من الطُت، فإنو أحسنكم لو مسا( وُب لفظ )اخلط ذلم الطُت اي أخ اليمامة فأنت أعلم بو(. 
عمرو بن العاص ُب غزوة ذات  قال: )بعث رسول هللا (. وحديث بريدة ٜٔٔٔوُب لفظ )أعلم خبلطو ( )أخرجو ابن حبان برقم

فلما انتهوا إىل مكان احلرب أمرىم عمرو أن ال ينور انراً ، فغضب عمر وىم أن ينال منو ، فنهاه أبو  وعمر السالسل وفيهم أبو بكر 
والة قيادة  (. فالرسول ٖٚ٘ٗإال لعلمو ابحلرب ، فهدأ عنو عمر( )أخرجو احلاكم برقم بكر وأخربه: أنو مل يستعملو رسول هللا  
من ىو أفضل منو، فكذا ُب إدارة ادلدرسة يقدم من لديو خربة ُب ذلك، فيجب أن ديتلك مدير اجليش خلربتو ابحلرب..مع أن ُب اجليش 

اف ورصد ادلدرسة اخلربة والدراية الكافية أببعاد وجوانب العملية التعليمية والًتبوية وأبساليب إدارهتا، ليكون لديو القدرة على ربديد األىد
 اإلمكاانت لتنفيذىا.

لقولو تعاىل عن يوسف عليو السالم دلا طلب من العزيز الوالية: )قال اجعلٍت على خزائن  :داف مع الثقة ابلنفس احلماس يف حتقيق األى
. قال السعدي "وليس ذلك حرصا من يوسف على الوالية، وإمنا ىو رغبة منو ُب النفع العام، وقد (٘٘)يوسف اآليةاألرض إين حفيظ عليم( 

واحلفظ ما مل يكونوا يعرفونو. فلذلك طلب من ادللك أن جيعلو على خزائن األرض، فجعلو ادللك على  عرف من نفسو من الكفاءة واألمانة
(. وىكذا كل من وثق من نفسو وعرف منها القدرة على تويل األمور فهو أوىل ٓٓٗ/ٔ، ٕٕٗٔخزائن األرض وواله إايىا" )السعدي، 

 من غَته ألن إدارة  ادلدرسة والية.
يعرض غلمان األنصار ُب كل عام، فمن بلغ منهم بعثو، فعرضهم ذات  وفيها )وكان النيب جندب وأيضا قصة مسرة بن

 عام، فمر هبم غالم فبعثو ُب البعث ، وعرض عليو مسرة من بعده فرده فقال مسرة: اي رسول هللا أجزت غالماً ورددتٍت، ولو صارعٍت لصرعتو
ُب ربقيق (. ويؤخذ من ىذا أمرين: محاس مسرة ٖٕٙ٘عث( )أخرجو احلاكم برقمقال: فدونك فصارعو قال: فصرعتو فأجازين ُب الب

ُب الغزو، وقدمو على غَته شلا ىو ُب  ىدفو وىو: ادلشاركة ُب الغزو، وثقتو بنفسو عندما قال: ولو صارعٍت لصرعتو، وذلذا أذن لو الرسول 
سنو أو مل يبلغ.

: أخذ سيفاً يوم أحد فقال: من َيخذ مٍت  )أن رسول هللا حديث أنس :-أيضاً   -وشلا يدل على تقدًن الواثق من نفسو
ىذا فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أان، أان قال: فمن َيخذه حبقو، قال: فأحجم القوم فقال مساك بن خرشو، أبو دجانو: أان 

 وثق أبو دجانو من نفسو، فُقد لو  السيف دون غَته.(. فهنا ٕٓٚٗآخذه حبقو قال: فأخذه، ففلق بو ىام ادلشركُت( )أخرجو مسلم برقم
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ولكن ومن اآلاثر الًتبوية ذلذا ادلعيار أن يُقدم إلدارة ادلدرسة من وجد فيو احلماس والثقة ُب النفس على من ال توجد عنده، أو توجد عنده 
س إىل قلوهبم.بدرجة ضعيفة. ومن آاثره الًتبوية أيضا تنمية الطموح لدى ادلعلمُت وعدم تسرب الِيأ

، ٕٕٗٔقال )السعدي،  (ٕٚٗ)البقرة آية لقولو تعاىل: }إن هللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة ُب العلم واجلسم{ : ُحسن السياسة والتدبري 
( "أن هللا اختاره عليهم دبا آاته من قوة العلم والسياسة وحسن التدبَت وقوة اجلسم. فكذلك يقدم من يتصف حبسن التصرف ٜٚٔ/ٔ

لى استغالل والتدبَت على غَته عند اختيار مدير ادلدرسة، دلا يًتتب عليو من قدرة على تعرف البيئة احمليطة وكيفية التعامل معها، والقدرة ع
اإلمكاانت ادلتاحة ُب ادلدرسة أفضل استغالل.

قال: )أرحم أميت أبميت أيب بكر، وأشدىم ُب دين هللا عمر،  أن رسول هللا  عن أنس بن مالك :  يةالقدرة على مراعاة الفروق الفرد
لكتاب هللا أيب بن كعب، وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم  وأصدقهم حياًء عثمان، وأقضاىم علي بن أيب طالب، وأقرؤىم

 (، وعن عبد هللا بن عمرو ٜٖٓٚزيد بن اثبت، أال وإن لكل أمة أمينا، وأمُت ىذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح( )أخرجو الًتمذي برقم 
 بن مسعود فبدأ بو، وسامل موىل أيب حذيفة، وأيب بن كعب، ومعاذ يقول: )استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد هللا قال: مسعت رسول هللا 

(. ٖٛ٘ٚبن جبل( )أخرجو البخاري برقم
أي أن لدى كل فرد ما دييزه عن األخر من حيث اإلمكاانت والقدرات واالستعدادات، فإن قدرة ادلدير على مراعاة الفروق 

ن ادلناسب، ولذا كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يهتم هبذا اجلانب كثَتا خاصة ُب الوالايت، فمن الفردية مهم للغاية، حىت يضع الشخص ادلناسب ُب ادلكا
ليم القرآن، ذلك بعث خالد بن الوليد هنع هللا يضر قائداَ للجيش مع وجود أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، وكذلك بعث مصعب بن عمَت هنع هللا يضر لتع

دلدرسة من شأنو نشر الرضا بُت ادلعلمُت وتقليل احلقد والضغينة، طادلا ىناك آلية لتوزيع األدوار وادلسؤوليات فر ىذا ادلعيار لدى مدير ااوتو 
 تراعى الفروق الفردية بينهم. 

. والقوة تستلزم القدرة على (ٕٙ)القصص آية قال هللا تعاىل )إن خَت من استأجرت القوي األمُت( :  القدرة على التعامل مع ادلشكالت
لتعامل مع ادلشكالت، ألن عدم القدرة على ذلك ضعف وىو يناُب القوة اليت يستطيع هبا التصرف والقيام دبا يلزم.ا

قال: كيف تصنع إن عرض  دلا بعثو إىل اليمن أن رسول هللا  معاذ عن معاذ عن أانس من أصحاب احلارث بن عمرو وعن
رسول هللا  ، قال: فإن مل يكن ُب سنةرسول هللا  هللا، قال: فإن مل يكن ُب كتاب هللا ؟ قال: فبسنة لك قضاء ؟ قال: أقضي دبا ُب كتاب

 ؟ قال: أجتهد رأيي ال آلو، قال: فضرب رسول هللا  صدري ٍب قال: احلمد هلل الذي وفق رسول هللا دلا يرضي رسول هللا) .
اليت تواجو سَت العمل، بوضع اخلطط  ادلشكالت اليوميةلذا جيب أن ديتلك مدير ادلدرسة اخلربة الكافية اليت ذبعلو قادرا على التعامل مع 

 .وعدم تكرار حدوثهاوالبدائل ادلختلفة حللها 
أصحابو ليستشَتىم ُب كيفية  دلا ذبمع أصحاب األحزاب لقتال ادلسلمُت ابدلدينة، مجع رسول هللا :  القدرة على التطوير والتجديد

أبرض فارس  حبفر اخلندق، حيث قال: اي رسول هللا: إان كنا اجلليل سلمان الفارسي  الدفاع عن ادلدينة وصد األعداء، فأشار الصحايب
على ىذه اخلطة احلكيمة اليت مل تكن معروفة لدى العرب، فكانت مع هللا  وصحبو الكرام إذا حوصران خندقنا علينا، فوافق الرسول 

ر ىذا ادلعيار أي القدرة على التطوير والتجديد وتقدًن احللول والبدائل فاوال ريب أن تو  .تعاىل من أسباب صد األحزاب وفشلهم وحبمد هللا
ادلبتكرة لدى مدير ادلدرسة من شأنو تشجيع وتنمية االبتكار واإلبداع لدى ادلعلمُت شلا ينعكس على الطالب، وكذلك الرقي ابلعمل 

 الضروري القيادي النمط التغيَت مية القائمة. كما سبثل قيادةادلدرسي، من خالل إقرار سياسات وخطط تربوية جديدة لتفعيل العناصر التعلي
  ومواجهة ربدايتو. ، دلتطلباتو أفضل بشكل واالستجابة والعشرين الواحد القرن رلتمع إىل التعليمية دبؤسساتنا لالنتقال

تلك الروح القيادية ادلتقدة أّمره على جيش فيو كبار الصحابة وىو مل  عن أسامة بن زيد  دلا عرف النيب :  االتصاف ابلروح القيادية
بعث بعثًا فأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس ُب إمارتو  أن رسول  يتجاوز العشرين عاما. فقد روى عبد هللا بن عمر 

هللا إن كان خلليقاً لإلمارة، وإن كان دلن أحب الناس إيّل، وإن : )إن تطعنوا ُب إمارتو فقد كنتم تطعنون ُب إمارة أبيو من قبل، وأًُن فقال 
( وهبذه الصفة تكون لدى ادلدير مهارات القيادة اليت سبكنو من القيام دبهامو ٜٙٗٗىذا دلن أحب الناس إيّل بعده( )أخرجو البخاري برقم

مواجهة التحدايت والتغلب على الصعوابت، والتأثَت ُب مرؤسيو  ُب إصدار القرارات ُب الوقت ادلناسب، وقيادة ادلعلمُت وكافة العاملُت ضلو
 وتوجيو أفكارىم وسلوكهم ُب سبيل ربقيق األىداف الًتبوية ادلنشودة.

سـنُت وهللا مـا قـال يل: أفـا قـط، وال قــال يل  عشـر قـال: )خـدمت رسـول هللا  عـن  أنـس ابــن مالـك :  حسنن  التعامنل منع ايخنرين
(. وتتحقق ىذه الصفة لـدى مـدير ادلدرسـة مـن خـالل األخـالق الطيبـة مـن ٜٖٕٓفعلت كذا( )أخرجو مسلم برقم لشيء مل فعلت كذا وىال
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فر ىـذه الصـفة ُب مـدير ادلدرسـة تنمـي لـدى ادلعلمـُت االحـًتام اصدق ووفاء ابلعهد، والقدوة احلسـنة، والعدالـة التامـة مـع مرؤسـيو. كمـا أن تـو 
 واالىتمام دبشاكلهم ونشر روح التسامح بينهم.وتكوين العالقات الطيبة مع الطالب 

لزيد بن اثبت: )اي زيد ! تعلم يل كتاب يهود. فإين وهللا ما آمن يهود على كتايب. قال  يقول النيب : القدرة على التأثري يف العاملني 
يو وأجيب عنو إذا كتب( )أخرجو االمام زيد: فتعلمت كتاهبم، ما مرت يب مخس عشرة ليلة حىت حذقتو. وكنت أقرأ لو كتبهم إذا كتبوا إل

فر ىذا ادلعيار اعلى زيد بن اثبت وتعلم اللغة ُب مخس عشرة ليلة. وتو   (. ووجو الداللة كيف أثر الرسول ٜٕٗ٘ٔأمحد ُب مسنده برقم
 لدى مدير ادلدرسة جيعلو قادر على احلوار واإلقناع.

رأيتو ينقل من تراب اخلندق حىت   زب قال دلا كان يوم األحزاب وخندق رسول هللا فعن الرباء بن عا ديان هأمهية الشراةة والتفوي::اإل
 (. فهذا رسول هللا ٙٓٔٗوارى عٍت الغبار جلدة بطنو وكان كثَت الشعر فسمعتو يرذبز بكلمات ابن  رواحو )أخرجو البخاري برقم

ون بو.يشارك الصحابة ُب حفر اخلندق فكيف يكون تفانيهم ُب العمل الذي يقوم
ويعرف التفويض أبنو "منح الغَت )ادلفوض إليو( حق التصرف وازباذ القرارات ُب نطاق زلدد وابلقدر الالزم الصلاز مهام معنية" 

(.ٕٔٛ، ٕٔٓٓ)ىاشم، 
 عامرة ابلتفويض ومن ذلك قصة نعيم بن مسعود على الرغم حداثتو ابإلسالم فقد قال لو رسول هللا  وسَتة ادلصطفي 

(.ٕٗٔ/ٖ، ٜٖ٘ٔنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن احلرب خدعة( )ابن كثَت، )إمنا أ
أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أىل ادلدينة ذات ليلة  قال كان النيب  عن أنس بن مالك :  فر روح ادلخاطرةاتو 

فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النيب قد سبق الناس إىل الصوت وىو يقول لن تراعوا لن تراعوا وىو على فرس أليب طلحة ُعري ما 
(ٖٖٓٙري برقمعليو سرج ُب عنقو سيف فقال لقد وجدتو حبراً، أو إنو البحر )أخرجو البخا

للدراسة ادليدانية اإلجراءات
 ربديد :ادليدانية الدراسة إجراءات وتشمل الدراسة، مشكلة من والثالث الثاين السؤال عن اإلجابة إىل الدراسة من ادليداين اجلانب يسعى     

 فيما وذلك ، ىاوتفسَت النتائج عرض ذلك ويتبع للبياانت، اإلحصائية وادلعاجلة العينة، واختيار ادلستخدمة، واألداة وفروضها، الدراسة، أىداف
:يلي

  ادليدانية الدراسة أىداف•

:خالل من الدراسة، مشكلة أسئلة عن لإلجابة الالزمة البياانت مجع إىل ادليدانية الدراسة ىدفت  
 .القصيم منطقة ُب الثانوية ادلدارس معلمي نظر وجهة من ادلدارس مديري ُب اإلسالمية ادلعايَت توافر من التحقق•
 :دلتغَتات تعزى اليت  الثانوية ادلدارس مديري ُب ادلعايَت تلك فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت بُت الفروق داللة تعرف•

 .اخلربة سنوات وعدد وادلؤىل، ادلدرسة، وموقع النوع،
 تهاوعين الدراسة رلتمع•

 الدراسي العام ُب ومعلمة اً معلم 4426 عددىم البالغ القصيم منطقة ُب اومعلماهت الثانوية ادلدارس معلمي مجيع من الدراسة رلتمع يتألف
ه(35/1436 القصيم دبنطقة التعليم ه )إدارة1436 /1435

 :مشلت فقد الدراسة عينة أما
 من 64 منهم السعودية العربية ابدلملكة القصيم دبنطقة الثانوية ادلرحلة معلمي من معلم 100 من وتكونت األدوات: تقنُت عينة•

 .اإلانث من  36و الذكور
 عينة أفراد توزيع يوضح التايل واجلدول القصيم، دبنطقة الثانوية ادلرحلة معلمي من اً معلم 331 من وتكونت: األساسية الدراسة عينة•

:ادلختلفة دلتغَتاهتا تبعاً  الدراسة
 ادلختلفة ادلتغَتات ضوء ُب الدراسة عينة أفراد توزيع (1) جدول:

ادلئوية النسبةالعددالتخصصادلئوية النسبةالعددالنوع
%17954.1إنساين نظري%23169.8ذكور
%15245.9تطبيقي علمي%10030.2إانث
ادلئوية النسبةالعدداخلربةالنسبةالعددادلؤىل
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%5917.8سنوات 5 من أقل%30993.4تربوي
%107522.7 من ألقل 5 من%226.6تربوي غَت
%158224.8 من ألقل 10 منالنسبةالعددادلدرسة موقع

%26780.7مدينة
%11534.7فأكثر سنة 15 من

%6419.3قرية

 ادلستخدمة اإلحصائية األساليب•
:التالية األساليب استخدام ًب احلالية الدراسة ُب ادلستخدمة لالستبانة السيكومًتية الشروط من للتأكد

.االستبانة ثبات من للتأكد كرونباخ-ألفا ثبات معامل•
.االستبانة صدق من للتأكد بَتسون ارتباط معامل•

:التالية األساليب استخدام ًب احلالية الدراسة أسئلة عن ولإلجابة
  .اإلسالمية الًتبية منظور من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت توافر مدى تعرف ادلعياري واالضلراف وادلتوسط ادلئوية والنسبة التكرار•
 الدراسة عينة أفراد استجابة ُب الفروق داللة تعرف Independent Samples T-Test ادلستقلة للمجموعات ت اختبار•

 .ادلدرسة( موقع التخصص، النوع،) متغَتات ضوء ُب
 .ادلؤىل نوع متغَت ضوء ُب الدراسة عينة أفراد استجابة ُب الفروق داللة على التعرف ُب Mann-Whitney وتٍت مان اختبار•
 ضوء ُب الدراسة عينة أفراد استجابة ُب الفروق داللة تعرف  One Way ANOVA االذباه أحادي التباين ربليل اختبار•

 .اخلربة سنوات متغَت
 قسمة ٍب (4 =1-5) ادلدى حساب ًب لالستبانة، اخلماسي التدرج على العينة، أفراد الستجاابت احلسابية ادلتوسطات ولتحديد•

 بداية إىل القيمة ىذه إضافة ًب ذلك بعد (0.8 = 5 ÷ 4) أي الصحيح اخللية طول على للحصول ادلقياس خالاي عدد على الناتج
 :َيٌب كما اخلالاي طول أصبح وىكذا اخللية، ذلذه األعلى احلد لتحديد وذلك الصحيح الواحد وىي ادلقياس

 .فرةامتو  غَت :ادلدى ُب تقع االستجابة أن إىل يشَت 1.8 من ألقل 1 من •
 .ضعيفة :ادلدى ُب تقع االستجابة أن إىل يشَت 2.6 من ألقل 1.8 من•
 .متوسطة :ادلدى ُب تقع االستجابة أن إىل يشَت 3.4 من ألقل 2.6 من•
  .كبَتة :ادلدى ُب تقع االستجابة أن إىل يشَت 4.2 من ألقل 3.4 من•
 .جدا كبَتة :ادلدى ُب تقع االستجابة أن إىل يشَت 5 إىل 4.2 من•

 الدراسة أداة بناء •
  االستبانة وصف•

 القصيم، دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب اإلسالمية ادلعايَت توافر مدى ُب الدراسة عينة آراء لتعرف الالزمة البياانت جلمع استبانة إعداد ًب
 وذلك األبعاد، مخاسي متصل على آرائهم إببداء العينة أفراد يقوم حبيث ،Likert Scaleليكرت  تدرج وفق االستبانة تصميم وًب

  (جدا كبَتة – كبَتة – متوسطة – ضعيفة -فرةامتو  البدائل )غَت أحد ابختيار
 57 ومشلت اخلربة، وسنوات وادلؤىل، ادلدرسة، وموقع النوع، مثل: العينة، أبفراد اخلاصة البياانت األولية صورهتا ُب االستبانة وتضمنت

 احملكمُت السادة آراء ذبميع وبعد الًتبية، أساتذة من رلموعة على األولية صورهتا ُب االستبانة وعرضت رئيسيُت، زلورين على وزعت عبارة
 فأصبحت جديدة، عبارات وإضافة العبارات، بعض صياغة وإعادة ,أخرى عبارات مع وتداخلها لتكرارىا العبارات بعض حذف ًب

:يلي كما زلورين على وزعت عبارة 52 تتضمن النهائية صورهتا ُب االستبانة
 .25 إىل 1 من أرقام عبارة، 25 ويتضمن الشخصية، الصفات األول: احملور
.52 إىل 26 من أرقام عبارة، 27 ويتضمن الوظيفية، واألدوار ادلهام الثاين: احملور

 االستبانة صدق•
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:خالل من االستبانة صدق من التأكد ًب
 :احملكمني( الظاىري )صدق الصدق

 التعبَت ُب عبارة كل صالحية مدى على للوقوف الًتبية، أساتذة من احملكمُت من عدد على عرضها ًب الدراسة، أداة بناء من االنتهاء بعد
 تطوير خالذلا من ديكن اليت واالقًتاحات التعديالت وضع مع إليو، تنتمي الذي للمحور العبارات ومناسبة أجلو، من وضعت عما

 تعديل من احملكمُت، غالبية عليها اتفق اليت الالزمة التعديالت إجراء ًب احملكمون، أبداىا اليت واالقًتاحات التعديالت على وبناء االستبانة،
.نهائيةال اصورهت ُب االستبانة أصبحت حىت جديدة، عبارات وإضافة أخرى، عبارات وحذف العبارات بعض

 صدق االتساق أو التجانس الداخلي
وذلك حبساب معامالت االرتباط بُت درجات العبارات والدرجة الكلية  ،ًب التأكد من صدق االستبانة ابستخدام صدق التجانس الداخلي

للمحور بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمحور حىت ال تؤثر ُب معامل االتساق الناتج فكانت معامالت االرتباط كما ىي 
 :موضحة ابجلدول التايل

عايَت اختيار القيادات ادلدرسية من منظور الًتبية اإلسالمية والدرجة الكلية معامالت االرتباط بُت درجات عبارات استبانة م (2)جدول: 
للمحور

ادلهام واألدوار الوظيفيةالصفات الشخصية

االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة

10.69**100.59**180.87**260.74**350.79**440.82**

20.85**110.76**190.70**270.82**360.68**450.80**

30.63**120.85**200.89**280.82**370.86**460.79**

40.83**130.82**210.86**290.79**380.87**470.86**

50.74**140.79**220.84**300.85**390.88**480.84**

60.82**150.78**230.82**310.87**400.86**490.83**

70.82**160.81**240.86**320.84**410.87**500.88**

80.78**
170.86**250.89**

330.85**420.85**510.79**

90.86**340.87**430.83**520.74**

 0.254يساوي  100وحجم عينة   0.01قيمة ر اجلدولية عند مستوى ثقة 
معامالت االتساق لعبارات استبانة  معايَت اختيار القيادات ادلدرسية من منظور الًتبية اإلسالمية مجيعها  يتضح من اجلدول السابق أن:

.شلا يؤكد سباسك وذبانس عبارات كل زلور من زلاور االستبانة فيما بينها 0.01معامالت مرتفعة ودالة عند مستوى 
 االستبانة ثبات •

كرونباخ -ًب التأكد من ثبات درجات استبانة معايَت اختيار القيادات ادلدرسية من منظور الًتبية اإلسالمية ابستخدام معامالت ثبات ألفا
ُب حالة زلور ادلهام واألدوار الوظيفية، وىو ما يؤكد أن  0.982ية، ومساوية ُب حالة زلور الصفات الشخص  0.976فكانت مساوية 

االستبانة تتمتع دبؤشرات ثبات مرتفعة، ويتضح شلا سبق أن االستبانة ذلا مؤشرات سيكومًتية جيدة ومطمئنة وىو ما يؤكد صالحيتها 
 لالستخدام ُب الدراسة احلالية.
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 وتفسريىا الدراسة نتائج•
 التحليل عنو أسفر ما وتفسَت عرض اجلزء ىذا يتناول النظري، اإلطار ُب الدراسة مشكلة من األول السؤال عن اإلجابة تسب أن بعد

 من والثالث الثاين السؤالُت عن لإلجابة وذلك الدراسة، أداة على العينة أفراد استجاابت من عليها احلصول ًب اليت للبياانت اإلحصائي
:يلي فيما الدراسة، مشكلة
الثاين السؤال إجابة نتائج
 ادلدارس معلمي نظر وجهة من الثانوية ادلدارس مديري ُب اإلسالمية ادلعايَت  فراتو  مدى ما " على احلالية للدراسة الثاين السؤال ينص

  " القصيم؟ منطقة ُب الثانوية
 ادلدارس معلمي نظر وجهة من ادلدارس مديري ُب اإلسالمية الًتبية منظور من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت فراتو  مدى على وللتعرف
 الدراسة عينة أفراد الستجاابت ادلعيارية واالضلرافات احلسابية وادلتوسطات ادلئوية والنسب التكرارات حساب ًب ،القصيم منطقة ُب الثانوية

 :يلي كما النتائج فكانت  االستبانة عبارات من عبارة كل على

 الشخصية ابلصفات ادلتصلة اإلسالمية ادلعايري : األول احملور •
 من ادلدارس مديري ُب توافرىا ومدى اإلسالمية الًتبية منظور من الشخصية ابلصفات ادلتصلة ابدلعايَت اخلاصة النتائج األول احملور يشمل
:التايل اجلدول يوضحها القصيم، منطقة ُب الثانوية ادلدارس معلمي نظر وجهة

 (3) جدول
توافرىا ومدى الشخصية ابلصفات ادلتصلة اإلسالمية ادلعايَت

  الثانوية ادلدارس معلمي نظر وجهة من ادلدارس مديري ُب 

ادلعايَت م

التوافر درجة

*متوسط
 

 اضلراف
معياري

  درجة
الًتتيبالتوافر  جداً  كبَتة كبَتة متوسطةضعيفةمتوفرة غَت

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

72.1123.64413.310632.016248.94.220.95 .العقل واختالل السفو من سليم 15
 كبَتة
 جداً 

1

على ابحملافظة ادلظهر حسن 3
.الشخصية النظافة

2 كبَتة61.892.74513.614242.912939.04.150.88

عما النفس بعفة ابألمانة يتصف 16
.حق بو لو ليس

3 كبَتة154.5195.74112.412437.513239.94.021.08

انتظار دون العمل يف خيلص 17
.شكر أو جزاء

4 كبَتة226.6278.26820.511635.09829.63.731.16

أو تبذل غري يف ابلتواضع يتحلى 9
.استهتار

5 كبَتة175.13811.55917.812638.19127.53.711.14

ادلهنة هأخالقيات يتمسك 25
.دلرؤوسيو حسنة ةقدوة

6 كبَتة185.43410.37121.511534.79328.13.701.14

الصعاب دلواجهة بقوة يتصدى 18
.النكوص أو التخاذل بعدم

7 كبَتة175.1329.77923.911936.08425.43.671.11

ابلبعد القول يف ابلصدق يتصف 6
.الكذب عن

8 كبَتة216.3329.78224.810130.59528.73.661.17

على قطعها اليت ابلعهود يفي 24
العمل  رلال يف نفسو

9 كبَتة226.6278.2862610932.98726.33.641.15

هبا ويتقيد ادلواعيد ىعل حيافظ 8
.بدقة

10 كبَتة195.73510.68224.810932.98626.03.631.15

اذليبة حيقق مما الشخصية يقو  19
.العمل يف واالنضباط

11 كبَتة195.73811.58425.410431.48626.03.601.16
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ادلعايَت م

التوافر درجة

*متوسط
 

 اضلراف
معياري

  درجة
التوافر

الًتتيب  جداً  كبَتة كبَتة متوسطة ضعيفةمتوفرة غَت

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

23 
 مبا سنيو ابدلرؤ  ابلرفق يتصف

 وحتقيق القيادة سالسة حيقق
.بيسر األىداف

12 كبَتة236.93711.27923.910732.38525.73.591.18

على والقدرة ابلفصاحة يتميز 4
.سليمة بلغة األفكار عن التعبري

13 كبَتة144.23911.89428.411033.27422.43.581.09

البذل حب بنشر ابلكرم يتصف 22
.والعطاء

14 كبَتة236.94112.47623.010331.18826.63.581.20

والتسيد االستعالء عن يبتعد 14
.ايخرين على

15 كبَتة247.34814.57121.59328.19528.73.561.24

والضغينة احلقد عن يرتفع 12
.واالنتقام

16 كبَتة298.84012.17121.59829.69328.13.561.26

الطمأنينة ينمى مبا ابحللم يتصف 20
.اجلميع بني والتآلف

17 كبَتة226.64313.07823.610632.08224.83.551.19

مواجهة يف والثبات الصرب ديتلك 7
.ادلشكالت

18 كبَتة216.35015.17422.410932.97723.33.521.18

القرارات اختاذ عند يرتيث 21
.ابلعمل ادلتعلقة

19 كبَتة278.24012.19127.510632.06720.23.441.18

بكظم األعصاب هبدوء يتصف 13
.االنفعال عن والبعد الغيظ

20 كبَتة319.44313.08826.610130.56820.53.401.22

وصحة البدنية ابللياقة يتمتع 1
.اجلسد

21 متوسطة278.24513.610632.010331.15015.13.311.13

احلقائق بعرض اإلقناع على قادر 5
.اجلدل تقبل ال جيعلها بشكل

22 متوسطة278.25817.510932.97522.76218.73.261.19

واإلطالع القراءة حبب يتميز 11
.العمل رلال يف اجلديد دلعرفة

23 متوسطة3911.86319.08626.08626.05717.23.181.26

10 
 بذةر الذات بنكران يتصف
 ذةر دون معو العاملني جهود
.زلاسنو

24 متوسطة5516.65717.28626.07723.35616.93.071.32

كبَتة3.610.89(الكلية الدرجة) الشخصية الصفات معايري توافر مدى

 الًتبية منظور من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت توافر مدى عن العينة أفراد آلراء العام ادلتوسط أن السابق اجلدول من يتضح
 وىو ،(5) من (3.61) بلغ الشخصية الصفات دبعايَت ادلتعلق االستبانة من األول احملور مستوى على ادلدارس مديري ُب اإلسالمية

 تتوافر الًتبوي للقائد الشخصية ابلصفات ادلتصلة اإلسالمية ادلعايَت أن إىل ويشَت " كبَتة بدرجة متوافر " االستجابة مدى ُب يقع متوسط
 .كبَتة بدرجة الثانوية ادلدارس مديري ُب

 ادلنظور من الًتبوي للقائد الشخصية الصفات بعض عن العينة أفراد استجاابت متوسطات بعض سجلت فقد أخرى جهة ومن
 " 15 عبارة جاءت الصفات ىذه أبرز ومن ،"كبَتة بدرجة التوافر إىل جدا كبَتة بدرجة التوافر بُت ما تراوحت عالية، مراتب اإلسالمي

 حسن"   3 عبارة تليها ،(4.22) قدره دبتوسط جدا كبَتة بدرجة توافرت حيث األول الًتتيب ُب ".العقل واختالل السفو من سليم
 بعفة ابألمانة يتصف " 16 عبارة تليها ،(4.15) يساوي دبتوسط الثاىن "جاءت َب الًتتيب الشخصية النظافة على ابحملافظة ادلظهر
 أو جزاء انتظار دون العمل ُب خيلص " 17 عبارة تليها ،(4.02) دبتوسط .الثالث جاءت َب الًتتيب "حق بو لو ليس عما النفس
 اإلداري الفكر ُب الناجحة القيادة هبا تتميز مهمة مجيعها الصفات ىذه أن إىل النتيجة ىذه وتعزى ، (3.73) يساوي دبتوسط ".شكر

 والية يتوىل أو القيادة موقع يتبوأ مسلم كل هبا يتصف أن جيب أساسية صفات فهي .ادلسلم القائد هبا يتصف أن ينبغي واليت ، اإلسالمي
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 ضلو ادلدرسي اجملتمع أفراد مجيع يقود الذي الًتبوي القائد ُب الشخصية الصفات ىذه فراتو  أمهية وتتأكد ،ادلدرسة إدارة ومنها الوالايت من
 لدى اإلسالمية والقيم الصفات فراتو  إىل نتائجها أشارت اليت (ىـ1428) العلياين دراسة مع النتائج ىذه وتتفق .ادلنشودة األىداف ربقيق
 .عالية بدرجة كانت ادلدارس مديري
 " 1 رقم عبارة مثل " متوسطة بدرجة " الشخصية الصفات معايَت بعض توافر إىل العينة أفراد استجاابت أشارت اآلخر اجلانب وُب
 تقبل ال جيعلها بشكل احلقائق بعرض اإلقناع على قادر " 5 رقم عبارة تليها ، (3.31) دبتوسط "اجلسد وصحة البدنية ابللياقة يتمتع
 تليها ،(3.18) دبتوسط "العمل رلال ُب اجلديد دلعرفة واإلطالع القراءة حبب يتميز "11 رقم عبارة وتليها ،(3.26) دبتوسط "اجلدل
 الصفات ىذه تراجع ولعل ،(3.07) يساوي دبتوسط "زلاسنو ذكر دون معو العاملُت جهود بذكر الذات بنكران يتصف " 10رقم عبارة
 دراسة من كل نتائج مع النتائج ىذه وتتفق الثانوية، ادلدارس مديري اختيار ُب ادلتبعة احلالية واآلليات ادلعايَت ُب القصور إىل يعود

 بعض لدى فراتتو  ال اإلسالمية القيادية والصفات اخلصائص بعض أن عن كشفت اليت (ىـ1424ودراسة )الدوسري، (  (2001سعيد
.الثانوية ادلدارس مديري

 الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتصلة اإلسالمية ادلعايري :الثاين احملور •
 من ادلدارس مديري ُب توافرىا ومدى اإلسالمية الًتبية منظور من الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتصلة ابدلعايَت اخلاصة النتائج الثاين احملور يشمل
:التايل اجلدول يوضحها القصيم، منطقة ُب الثانوية ادلدارس معلمي نظر وجهة

(ٗجدول )  
 الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتصلة اإلسالمية ادلعايَت

 الثانوية ادلدارس معلمي نظر وجهة من ادلدارس مديري ُب توافرىا ومدى

ادلعايَتم

التوافر درجة

متوسط
اضلراف
معياري

  درجة
الًتتيبالتوافر جداً  كبَتةكبَتةمتوسطةضعيفةمتوفرة غَت

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

والعمل التعاون يشجع 37
.الفريق بروح

1 كبَتة247.33510.66519.612838.77923.93.611.17

48 

 ادلوةلة ادلهام يوضح
 بينة على ليكونوا للعاملني
 ادلسندة ادلهام بطبيعة
.اليهم

2 كبَتة267.93510.68024.211936.07121.53.531.17

35 
 إشاعة على حيرص

 الطيبة اإلنسانية العالقات
.ادلدرسي اجملتمع أفراد بني

3 كبَتة267.93711.28024.211635.07221.83.521.18

29 
والقوانني ابألنظمة يلم

 العاملني لدى الثقة لبث
.قرارات من يتخذ فيما

4 كبَتة247.34012.18626.011133.57021.13.491.16

49 

 يف واجلهد النصح يبذل
 الوظيفي السلوك اصالح

لبع: ادلرضى غري
.العاملني

5 كبَتة257.64714.26720.212638.16619.93.491.18

26 
 توزيع يف العدل يراعى
 الوظيفية واألدوار ادلهام

 ابدلدرسة العاملني ةافة بني

6 كبَتة309.14112.48726.310230.87121.53.431.21

36 
 اختصاصاتو بع: يفوض

 اخلربة ذوى من للمعلمني
.القرار اختاذ على والقدرة

7 كبَتة278.24212.78425.411936.05917.83.431.16

يف حامسة قرارات يتخذ 44
 تتطلب اليت ادلواقف

8 كبَتة3410.33911.88525.710030.27322.13.421.24
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ادلعايَتم

التوافر درجة

 متوسط
اضلراف
معياري

  درجة
التوافر

الًتتيب جداً  كبَتةكبَتةمتوسطةضعيفةمتوفرة غَت

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

.ذلك

إلجناز زمنية مدة حيدد 45
.ادلطلوبة اإلدارية األعمال

9 كبَتة247.35015.18525.711534.75717.23.401.15

46 
 ومباشرة تفقد على حيرص

 داخل مواقعهم يف ادلعلمني
.ادلدرسة

10 كبَتة247.34413.310230.89829.66319.03.401.15

مع التواصل على حيرص 52
.الطالب أمور أولياء

11 كبَتة3310.04714.27623.010431.47121.53.401.25

38 

 ادلعنوية الروح يرفع
 األىداف بتوضيح للعاملني

 الالزمة واألساليب
.لبلوغها

12 متوسطة309.14613.98325.111334.15917.83.381.19

41 
 والتطورات التغريات يتابع
 العمل بيئة يف حتدث اليت

.ادلدرسي
13 متوسطة267.95516.68124.510431.46519.63.381.20

احمللي اجملتمع مع يتفاعل 51
.ابدلدرسة احمليطة والبيئة

14 متوسطة4012.13510.68726.39729.37221.83.381.27

50 
عن ليةؤو ادلس يتحمل
الشاملة اجلودة حتقيق
ادلدرسة داخل

15 متوسطة298.85316.08626.09729.36619.93.361.22

30 

 والتدبر السياسة حيسن
 اإلمكاانت ابستغالل

 أفضل ادلدرسة يف ادلتاحة
.استغالل

16 متوسطة319.46018.16920.810632.06519.63.341.24

27 
يف ابدلوضوعية يتصف

 احلوافز وتوزيع استخدام
.وادلعنوية ادلادية

17 متوسطة329.74814.59428.49328.16419.33.331.22

47 
 الثقافة نشر على حيرص

 داخل اجلماعية التنظيمية
.ادلدرسة

18 متوسطة298.85516.69428.49528.75817.53.301.19

يف الفردية الفروق يراعى 31
.وادلسئوليات ادلهام توزيع

19 متوسطة3610.95215.78525.710130.55717.23.271.23

42 

األفكار من يستفيد
يف احلديثة اإلدارية
قيادة إىل الوصول
.منوذجية

20 متوسطة4212.75817.57021.19829.66319.03.251.30

32 
 ادلشكالت مع يتعامل
 احللول بوضع علمية بطرق

.دلواجهتها ادلناسبة
21 متوسطة309.16118.49328.19428.45316.03.241.19

40 
 ادلستمر التقومي على حيرص
 للوقوف ادلدرسي لألداء
 .األىداف حتقق مدى على

22 متوسطة329.75817.59528.79027.25616.93.241.21

28 
يف الشورى مبدأ يراعى
روح لتنمية القرار اختاذ

والشعور اجلماعة
23 متوسطة4112.46720.27723.38024.26619.93.191.31
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ادلعايَتم

التوافر درجة

 متوسط
اضلراف
معياري

  درجة
التوافر

الًتتيب جداً  كبَتةكبَتةمتوسطةضعيفةمتوفرة غَت

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

.ليةؤو ابدلس

بتوجيو العاملني يف يؤثر 34
.واإلقناع ابحلوار أفكارىم

24 متوسطة3610.95817.59227.89629.04914.83.191.21

33 
 وبدائل أساليب يستخدم
الرقى لتحقيق مبتكرة
.ادلدرسي ابلعمل

25 متوسطة309.17121.59328.18325.15416.33.181.20

39 

 ادلهين النمو على حيرص
بتقدير للمعلمني

 التدريب من احتياجاهتم
.والتطوير

26 متوسطة4112.46720.27021.19729.35616.93.181.28

43 
 التخطيط على قادر

 ادلتغريات وتوقع ادلستقبلي
.دلواجهتها الوسائل واختاذ

27 متوسطة4613.96018.19127.58525.74914.83.091.26

متوسطة3.351.01(الكلية الدرجة) الوظيفية واألدوار ادلهام معايري توافر مدى

 الًتبية منظور من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت توافر مدى عن العينة أفراد آلراء العام ادلتوسط أن السابق اجلدول من يتضح
 من (3.35) بلغ الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتصلة ابدلعايَت ادلتعلق االستبانة من الثاين احملور مستوى على ادلدارس مديري ُب اإلسالمية

 واألدوار ابدلهام ادلتصلة اإلسالمية اإلدارية ادلعايَت أن يوضح شلا "متوسطة بدرجة متوافر" االستجابة مدى ُب يقع متوسط وىو ،(5)
 .متوسطة بدرجة القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب تتوافر الًتبوي للقائد الوظيفية

 اليمن ُب ادلدارس دلديري القيادية السمات بُت التوافق عدم إىل أشارت واليت (2012) ادلذجحي دراسة مع النتائج ىذه وتتفق
 القيم شلارسة أن نتائجها كشفت واليت ىـ1428) العلياين ) دراسة إليو توصلت ما مع زبتلف بينما معظمها، ُب اإلسالمية ادلعايَت مع

 واليت (2008) زيد  دراسة نتائج مع زبتلف كما عالية، بدرجة كانت بلقرن دبحافظة العام التعليم مدارس مديري لدى اإلسالمية اإلدارية
 الثانوية ادلدرسة مدير تؤىل وأهنا عالية اإلسالمي ادلنظور من عدن دبحافظة الثانوية ادلدارس مديري اختيار ايَتمع توافر نسبة أن أوضحت

 .وجو أكمل وعلى فاعالً  أداءً  دوره ألداء
 مستوى على متوسطة بدرجة الثانوية ادلدارس مديري لدى الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتصلة اإلسالمية ادلعايَت توافر من ورغم

 ُب جاءت واليت ".الفريق بروح والعمل التعاون يشجع " 37 عبارة مثل ،"كبَتة بدرجة " توافر بعضها أن غَت الثاين، للمحور الكلية الدرجة
 بطبيعة بينة على ليكونوا للعاملُت ادلوكلة ادلهام يوضح "48 عبارة تليها ،(3.61)قدره  دبتوسط كبَتة بدرجة توافرت حيث األول الًتتيب

 ".ادلدرسي اجملتمع أفراد بُت الطيبة اإلنسانية العالقات إشاعة على حيرص " 35 عبارة تليها ،(3.53) بلغ دبتوسط ".إليهم ادلسندة ادلهام
 دبتوسط ".قرارات من يتخذ فيما العاملُت لدى الثقة لبث والقوانُت ابألنظمة يلم " 29 رقم عبارة تليها ذلك وبعد ،(3.52)دبتوسط 
 بلغ  دبتوسط " العاملُت لبعض ادلرضى غَت الوظيفي السلوك إصالح ُب واجلهد النصح يبذل " 49 رقم عبارة تليها ،(3.49)يساوي 

 مديري لدى تتوافر الثاين، احملور مستوى على متقدمة مراتب على حصلت اليت اإلدارية ادلهام ىذه أن إىل النتيجة ىذه وتشَت ،(3.49)
 .كافية بدرجة القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس

:الثالث السؤال إجابة نتائج
 حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت بُت إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل " على احلالية الدراسة الثالث السؤال ينص

؟ اخلربة سنوات وعدد وادلؤىل، ادلدرسة، وموقع دلتغَتات: النوع، تعزى ادلعايَت تلك فراتو 
 :إانث( ذةور،) النوع متغري ضوء يف الفروق داللة أوالً:
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 ُب الفروق داللة عن للكشف Independent Samples T-Test ادلستقلة اجملموعات حالة ُب " ت " اختبار استخدام ًب
 ابجلدول موضحة ىي كما النتائج فكانت إانث( ذكور،)النوع  دلتغَت تعزى واليت ادلعايَت تلك فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت

 :التايل
 النوع دلتغَت تعزى واليت اإلسالمية ادلعايَت فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت ُب الفروق داللة :(5) جدول

 من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت
 اإلسالمية الًتبية منظور

 متوسط النوع
اضلراف
معياري

 درجات
احلرية

 " قيمة
"ت

 مستوى
الداللة

 حجم
*التأثَت

الشخصية الصفات زلور
91.9322.23الذكور

3292.120.050.01
86.2722.67إانث

الوظيفية واألدوار ادلهام زلور
92.7127.14الذكور

3292.350.050.01
85.1326.56إناث

 :يتضح من اجلدول السابق أنو 
 ادلتعلقة ادلعايَت فراتو  حول واإلانث الذكور استجاابت درجات متوسطي بُت 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد•

 كان حيث الذكور، لصاحل للنوع ضعيف أتثَت حجم وجود مع القصيم، دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب الشخصية ابلصفات
 . 0.06 من أقل التأثَت حجم

 ادلتعلقة ادلعايَت فراتو  حول واإلانث الذكور استجاابت درجات متوسطي بُت 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد•
 الذكور. لصاحل للنوع ضعيف أتثَت حجم وجود مع القصيم، دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب الوظيفية واألدوار ابدلهام

 الرجل فطر حيث وادلرأة، الرجل من كل طبيعة ُب فروق وجود إىل ضعيف أتثَتىا الفروق ىذه كانت وإن النتيجة ىذه وتعزى•
 .ادلرأة من أكثر ليةؤو ادلس وربمل والقيادة القوامة على

 :قرية( مدينة،) ادلدرسة موقع متغري ضوء يف الفروق اثنياً: داللة
 ُب الفروق داللة عن للكشف Independent Samples T-Test ادلستقلة اجملموعات حالة ُب " ت " اختبار استخدام ًب

 موضحة ىي كما النتائج فكانت (قرية مدينة،) ادلدرسة موقع دلتغَت تعزى واليت ادلعايَت تلك فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت
 :التايل ابجلدول

الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت ُب الفروق داللة :(6) جدول
 ادلدرسة موقع دلتغَت تعزى واليت اإلسالمية ادلعايَت فراتو  حول

 منظور من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت
 اإلسالمية الًتبية

معياري اضلراف متوسط ادلدرسة موقع
 درجات
احلرية

 " قيمة
"ت

 مستوى
الداللة

الشخصية الصفات زلور
90.7421.258مدينة

3290.86
دالة غَت

88.0627.08قرية

الوظيفية واألدوار ادلهام زلور
91.4325.89مدينة

3291.39
دالة غَت

86.2031.75قرية
 :يتضح من اجلدول السابق أنو 

 ُب الشخصية ابلصفات ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال•
 .ادلدرسة موقع الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري

 ُب الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال•
 .ادلدرسة موقع الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري

 العمل بيئة لتشابو القرية، أو ادلدينة ُب سواء ادلدارس مديري بُت الوظيفية واألدوار وادلهام الصفات تشابو إىل النتيجة ىذه وتعزى•
 .ادلدارس مديري اختيار ُب ادلتبعة واألساليب ادلدرسي

:تربوي( غري تربوي،) ادلؤىل متغري ضوء يف الفروق داللة اثلثاً:
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 حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت ُب الفروق داللة عن للكشف Mann-Whitney U " وتٍت مان " اختبار استخدام ًب
 تربوي ادلؤىل دبجموعة مقارنة تربوي غَت ادلؤىل رلموعة حجم لصغر نظراً  - تربوي( غَت تربوي،) ادلؤىل دلتغَت تعزى واليت ادلعايَت تلك فراتو 

 :التايل ابجلدول موضحة ىي كما النتائج فكانت –
ادلؤىل دلتغَت تعزى واليت اإلسالمية ادلعايَت فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت ُب الفروق داللة :(7) جدول

 من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت
 اإلسالمية الًتبية منظور

 متوسطادلؤىل
الرتب

 Z قيمة U قيمة الرتب رلموع
مستوى
الداللة

الشخصية الصفات زلور
164.9450962.50تربوي

3067.500.77
دالة غَت

181.073983.50تربوي غَت

الوظيفية واألدوار ادلهام زلور
165.2351057.50تربوي

3162.500.55
دالة غَت

176.753888.50تربوي غَت
 :يتضح من اجلدول السابق أنو 

 ُب الشخصية ابلصفات ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال•
 .ادلؤىل الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري

 ُب الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال•
.ادلؤىل الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري

 :تطبيقي( علمي إنساين، نظري) التخصص متغري ضوء يف الفروق داللة رابعاً:
 ُب الفروق داللة عن للكشف Independent Samples T-Test ادلستقلة اجملموعات حالة ُب " ت " اختبار استخدام ًب

 كما النتائج فكانت تطبيقي( علمي إنساين، نظري) التخصص دلتغَت تعزى واليت ادلعايَت تلك فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت
 :التايل ابجلدول موضحة ىي

 الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت ُب الفروق داللة :(8) جدول
 التخصص  دلتغَت تعزى واليت اإلسالمية ادلعايَت فراتو  حول

 منظور من ادلدرسية القيادات اختيار معايَت
 اإلسالمية الًتبية

معياري اضلراف متوسط التخصص
 درجات
احلرية

 " قيمة
"ت

 مستوى
الداللة

الشخصية الصفات زلور
90.6921.31 نظري

3290.41
دالة غَت

89.6723.84علمي

الوظيفية واألدوار ادلهام زلور
90.5126.23نظري

3290.06
دالة غَت

90.3228.29علمي
 :يتضح من اجلدول السابق أنو 

 مديري ُب الشخصية ابلصفات ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذاتال توجد فروق   -
 .التخصص الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس

 مديري ُب الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذاتال توجد فروق  -
.التخصص الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس
 :اخلربة سنوات متغري ضوء يف الفروق داللة :خامساً 

 الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت اختالف مدى عن للكشف One Way ANOVA االذباه أحادي التباين ربليل استخدام ًب
 سنوات 10 من سنوات، 10 من ألقل سنوات 5 من سنوات، مخس من أقل) اخلربة سنوات دلتغَت تعزى واليت ادلعايَت تلك فراتو  حول
:(10) وجدول (9) جبدول موضحة ىي كما النتائج فكانت فأكثر( سنة 15 من سنة، 15 من ألقل

  الستجاابت ادلعيارية واالضلرافات ادلتوسطات :(9) جدول
اخلربة سنوات ضوء ُب اإلسالمية ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي
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 اختيار معايري
 ادلدرسية القيادات

 الرتبية منظور من
اإلسالمية

سنوات 5 من أقل
(59 =ن  

ن  10 من ألقل سنوات 5 من
= 75)

 15 من ألقل سنوات 10 من
(82 =ن

 فأةثر سنة 15 من
(115 =ن 

متوسط
 احنراف
معياري

متوسط
 احنراف
معياري

متوسط
 احنراف
معياري

متوسط
 احنراف
معياري

 الصفات زلور
الشخصية

86.8123.0692.6122.0390.6020.9390.1423.58

 واألدوار ادلهام زلور
86.0527.4094.0827.0190.5125.7690.2128.08الوظيفية

اخلربة ضوء ُب ادلعايَت فراتو  حول الثانوية ادلدارس معلمي استجاابت ُب الفروق داللة :(10) جدول
 ادلدرسية القيادات اختيار معايَت

 اإلسالمية الًتبية منظور من
مصدر

ادلربعات رلموعالتباين 
 درجة
احلرية

 متوسط
ادلربعات

قيمة
"ف"

 مستوى
الداللة

الشخصية الصفات زلور
1126.673375.56اجملموعات بُت

دالة غَت0.74 165642.23327506.55اجملموعات داخل
166768.90330الكلي

الوظيفية واألدوار ادلهام زلور
2136.783712.26اجملموعات بُت

دالة غَت0.97 241173.85327737.54اجملموعات داخل
243310.63330الكلي

 :يتضح من اجلدول السابق أنو
 ُب الشخصية ابلصفات ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال•

 .اخلربة سنوات الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري
 ُب الوظيفية واألدوار ابدلهام ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال•

.اخلربة سنوات الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري
 والتوصيات النتائج خالصة

النتائج خالصة•
  اآلتية: النقاط ُب استعراضها ديكن ، النتائج من رلموعة احلالية الدراسة أظهرت  

.احلياة جوانب جلميع شاملة فهي عمل، وأخالق وعبادة وعقيدة علم اإلسالمية الشريعة•
 األمُت(. القوي استأجرت من خَت تعاىل )إن قولة ُب هللا مجعها وقد واألمانة القوة ىي :ادلدرسة مدير الختيار األساسية ادلعايَت•

 مراعاة على والقدرة السياسة وحسن والتعليم الًتبية رلال ُب واخلربة ابلنفس الثقة تعٍت فالقوة ذلا، تبعا فتأٌب ادلعايَت بقية وأما
 والعدل والتقوى اإلخالص تعٍت واألمانة القرار. وازباذ والتجديد التطوير على والقدرة ادلشكالت مع والتعامل الفردية الفروق
 .والرفق والتواضع والصرب واألانة واحللم والقدوة اخللق وحسن

 .الوظيفية واألدوار ابدلهام تتعلق وأخرى الشخصية ابلصفات تتصل معايَت ادلدارس مديري الختيار اإلسالمية ادلعايَت مشلت•
 القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب الشخصية ابلصفات ادلتصلة اإلسالمية ادلعايَت توافر إىل ادليدانية الدراسة نتائج أشارت•

 بدرجة القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب اإلدارية وادلعايَت ابدلهام ادلتصلة اإلسالمية ادلعايَت تتوافر بينما كبَتة، بدرجة
 .متوسطة
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 فراتو  حول واإلانث الذكور من الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود•
 أتثَت حجم وجود مع القصيم، دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب الوظيفية واألدوار وادلهام الشخصية ابلصفات ادلتعلقة ادلعايَت

 .الذكور لصاحل للنوع ضعيف
 الشخصية ابلصفات ادلتعلقة ادلعايَت توافر حول الثانوية ادلرحلة معلمي استجاابت ُب إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم•

 وادلؤىل، ادلدرسة، موقع :متغَتات الختالف ترجع القصيم دبنطقة الثانوية ادلدارس مديري ُب الوظيفية واألدوار وادلهام
.اخلربة وسنوات والتخصص،

الدراسة توصيات•
 :اآلتية التوصيات من عددٍ  إىل الدراسة توصلت فقد احلالية الدراسة نتائج على بناء

 طبقاً  وأتىيلهم اختيارىم ُب النظر إبعادة الثانوية، ادلدارس مديري اختيار ُب ادلوضوعية غَت التقليدية األساليب عن التخلي•
 .اإلسالمية للمعايَت

 .ادلدارس مديري اختيار عملية ُب وادلصداقية الشفافية ربقق يضمن دبا النظامية، والتشريعات اللوائح تطوير•
 .تعيينهم قبل للمرشحُت تدريبية دورات وتقدًن اإلسالمية، ادلعايَت وفق ادلدارس مديري اختيار شروط ربسُت•
 .اإلسالمي ادلنهج ُب الواردة والسمات ابلصفات يتصف من كل ادلدرسية القيادة يتوىل أبن األمثل، ادلدير اختيار•
 اإلسالمي الًتبوي الفكر من ادلشتقة اإلدارية وادلعايَت وادلهام الصفات ترسخ التعليمية البيئة ُب تنظيمية ثقافة نشر•
   .ادلدرسة إدارة ُب والكفاءة األداء ُب التميز على حيافظ دبا ادلدرسية القيادات ألداء ادلستمرة ادلراجعة على القائمة احملاسبية•
 .والفٍت اإلداري أبدائهم لالرتقاء مستمر بشكل اخلدمة أثناء وتدريبهم ادلدارس مديري أتىيل•
 الًتبوية القيادة ُب تطبيقها وسبل اإلسالمية الًتبية مصادر من اإلدارية والنظرايت ادلبادئ استنباط رلال ُب البحث تشجيع•

 .للمدارس
 .الًتبية كليات ُب الدراسية الربامج ضمن اإلسالمي الًتبوي الفكر ُب لإلدارة مقرر تضمُت•
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ادلراجع
.بَتوت والنشر، للطباعة ادلعرفة دار النبوية، السَتة .(1395) عمر بن إمساعيل كثَت، ابن•
 .بَتوت اجلمل، دار األخالق، هتذيب .(2011) دمحم بن أمحد مسكويو، ابن•
 وادلعرفة القراءة رللة ربليلية، دراسة النبوية: والسنة الكرًن القرآن ُب الًتبوي القائد مسات .(2007) علي دمحم فتحي انصر، أبو•

 .القاىرة ،96عدد
 واالجتماعية، والًتبوية النفسية العلوم ُب اإلحصائي التحليل وطرق البحث مناىج .(1991) أمال وصادق، فؤاد أبوحطب،•

 .القاىرة ادلصرية، االصللو مكتبة
 التعليم من الثانية احللقة مدارس مديري / نظار لدى اإلنسانية العالقات مهارات شلارسة واقع .(1998) أمحد إبراىيم أمحد،•

 .32 عدد ،9مج الزقازيق، جامعة الًتبية، كلية رللة الشرقية، دبحافظة ميدانية دارسة -األساسي
 الكويت مؤسسة الكويت، بدولة العام التعليم ُب التعليمية واخلدمات اإلدارة .(1986) وآخرون أمحد عبدالرمحن األمحد،•

 .الكويت العلمي، للتقدم
 /1435 الدراسي العام ُب الثانوية ادلدارس ومعلمات معلمي أعداد ادلدرسية، الشئون قطاع القصيم، دبنطقة التعليم إدارة•

.ىـ1436
 .القاىرة السالم، دار الشريعة، مكارم إىل الذريعة .(1428) دمحم بن احلسُت األصفهاين،•
 جامعة الًتبية كلية استنسل، .ادلدرسية اإلدارة .(2010) ادلقارنة والدراسات والتخطيط اإلدارة قسم التدريس ىيئة أعضاء•

 .األزىر
 والفكر اإلسالمي ادلنهج ضوء ُب ادلستنَت الًتبوي القائد قدرات لتطوير مقًتح تصور .(1429) شتوي انصر على زاىر، آل•

.التاسع العدد شوال، سعود، بن دمحم اإلمام جامعة رللة .ادلعاصر الًتبوي
.القاىرة ادلصري، الكتاب دار اإلدارية، العلوم مصطلحات معجم .(1994) بدوي زكي أمحد بدوي، •
 .بَتوت العلمية، الكتب دار التعريفات، (1403) دمحم بن علي اجلرجاين، •
 رللة اجلامعي، قبل التعليم دبؤسسات والتنفيذية الوسطى القيادات اختيار ُب احلديثة االذباىات .(2013) فتحي دمحم حسُت، •

  .الثاين اجلزء ،154 العدد األزىر، جامعة الًتبية كلية
 دراسات، رللة ،"تربوية وشلارسات قضااي ضلو األردن ُب الثانوية ادلدارس مديري وأفكار آراء .(1999) عبدهللا سامي خصاونو، •

 .6ع ،13 مج األردن، 
 كل نظر وجهة من الناجح والًتبوي اإلداري القائد ُب توافرىا الواجب الصفات أىم .ه(1424 عايد .) بن دمحم الدوسري، •

 البحوث مركز السعودية، العربية ابدلملكة الًتبويُت وادلشرفُت الًتبوي اإلشراف ورؤساء والثانوية، ادلتوسطة ادلدارس مديري من
 .ادلكرمة مكة القرى، أم جامعة العلمية، البحوث معهد والنفسية، الًتبوية

 احلادي للقرن الًتبية الدولية اللجنة تقرير عبداحلميد، جابر ترمجة الكامن، الكنز ذلك التعليم .(1977) وآخرون جاك ديلور، •
 .القاىرة العربية، النهضة دار اليونسكو، والعشرين،

 بنها، جامعة الًتبية، كلية رللة ربليلية، دراسة وتدريبو الثانوية ادلدرسة مدير وإعداد اختيار .(1999) عبدالغفار أحالم رجب، •
 .152جزء ،40ع

 من اإلسالمي ادلنظور من عدن زلافظة ُب الثانوية ادلدارس مديري اختيار معايَت فراتو  مدى .(2008) قحصان دمحم انصر زيد، •
 .اليمن عدن، جامعة منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،"وادلعلمُت وادلوجهُت الًتبية مديري نظر وجهة

 .عمان ، الشعب دار احلديثة، إدارية ادلفاىيم .(1999) وآخرون الشيخ فؤاد سامل،•
 .الرايض السالم، دار مكتبة ادلنان، كالم تفسَت ُب الرمحن الكرًن تيسَت .(1422) انصر بن عبدالرمحن السعدي،•
 مدارس مديري لدى ربققها ومدى وسلم عليو هللا صلى النيب حياة ُب القيادية اخلصائص .(2001) ظافر عبدالرمحن سعيد، •

 .صنعاء الوطنية، اجلامعة منشورة، غَت ماجستَت رسالة السعودية، العربية ابدلملكة عبيدة سراة زلافظة اثنوية
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 كلية حولية السعودية، العربية ادلملكة ُب ادلدرسة مدير ختيارال مقًتح تصور .(2000) عبدالعزيز بن عبدهللا السهالوي، •
 .16 العدد قطر، جامعة الًتبية

 .ادلصرية، القاىرة األصللو الفٍت، واإلشراف ادلدرسية اإلدارة .(1987)وآخرون سليمان محد شعالن،•
 مديرو يراىا كما العام التعليم مدارس ووكالء مديري اختيار معايَت مالءمة مدى .ه(1428مقبل ) بن عبدالعزيز الشمري،•

 .سعود ادللك جامعة الًتبية، كلية منشورة، غَت ماجستَت رسالة حائل، دبنطقة ادلدرسية اإلدارة ومشرفو ووكالء
 األمريكية، واخلربة ادلعاصر اإلداري الفكر ضوء ُب دبصر ادلدارس مديري الختيار مستقبلية رؤية .(2007) دمحم انصر عامر، •

 .القاىرة ،21عدد ،10رللد الًتبية، رللة
 .القاىرة ادلصرية، النهضة مكتبة االبتدائية، ادلدرسة إدارة .(1992) وآخرون عبدالغٍت عبود، •
 .الرايض الرشد، مكتبة ،3ط .ومصادرىا وخصائصها مفهومها اإلسالمية الًتبية .(1432) عقيل بن عبدهللا العقيل،•
 نظر وجهة من بلقرن دبحافظة العام التعليم مدارس مديري لدى اإلدارية القيم شلارسة ه(1428سهالن ) سعيد العلياين، •

 .القرى أم جامعة الًتبية، كلية منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،"ادلعلمُت
 .جدة العلمية، خورزم احلديثة، اإلدارة أساسيات .(1426) وآخرون أمحد شكيل غالم،•
 .عمان سلطنة والتعليم، الًتبية وزارة الًتبية، رسالة ادلدرسة، مدير مهارات .(1999) وجيو الفرح، •
 وجهة من اإلسالمية ادلعايَت ضوء ُب الًتبوية القيادة لنمط الثانوية ادلدارس مديري شلارسة درجة .(2009) محد مٌت قشطة، •

 .غزة اإلسالمية امعةاجل الًتبية كلية منشورة، غَت ماجستَت رسالة تقوديية، دراسة تفعيلها، وسبل ادلعلمُت نظر
 .بَتوت العلمية، الكتب دار والدين، الدنيا أدب .(1407) دمحم بن علي احلسن أبو ادلاوردي،•
 اإلدارة الدويل عودلة العلمي ادلؤسبر .اإلدارة عودلة ضوء ُب إسالمي منظور من الًتبوية اإلدارة .(2012) قاسم منصور ادلذجحي،•

 .لبنان طرابلس، اجلنان، جامعة األعمال، إدارة كلية ديسمرب، 17 -15 ادلعرفة، عصر ُب
 .القاىرة الكتب، عامل وتطبيقاهتا، أصوذلا التعليمية اإلدارة .(1996) منَت دمحم مرسي، •
 .القاىرة ادلصرية، األصللو ادلدرسية، اإلدارة ُب جديدة اذباىات .(1999)وآخرون حسن مصطفى،•
 .بَتوت الفكر، دار التعاريف، مهمات على التوقيف .(1410) عبدالرؤوف دمحم ادلناوي، •
 تصدرىا النفسية، للدراسات ادلصرية اجمللة .اإلحصائية للداللة ادلكمل الوجو التأثَت حجم .(1997) فام رشدي منصور،•

 .السابع اجمللد ،16 العدد النفسية، للدراسات ادلصرية اجلمعية
 .سوراي والتوزيع، للنشر القلم دار وأسسها، اإلسالمية األخالق .(2010) حسن بن عبدالرمحن ادليداين،•
 .الكويت السالسل، ذات اإلدارة، أساسيات (2001) ىاشم زلمود زكي ىاشم، •
 .القاىرة مشس، عُت مكتبة  الفعال، ادلدير .(2000) سيد اذلواري، •
 .السعودية العربية ادلملكة  ُب التعليم سياسة .(1416) ادلعارف وزارة •
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