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امللدص:

هددد ت الدراسددة إلددر التعددرق عمددر واقددي ممارسددة القيددادة المتنادمددة مددن ق ِبدد القددادة

التربويين بمدارس التعميم العام بجمهورية مصدر العربيدة والمممكدة العربيدة السدعودية والتعدرق
عمر تأثير النوع والجنسية والمرحمة التعميمية والتفاعبلت بيدنهم عمدر متغيدرات الدراسدة وكدذل
دي العمد

عقميا والتواضي الفكدري والتعمد
التعرق عمر اإلسهام النسبي لك من اإلدارة اليقظة ً
دي التنبددؤ بالقيدادة المتنادمددة لددة القددادة التربددويين وامكانيدة اشددتقا نمدوذج بندداعي لمعبلقددات
عقميددا والتواضددي الفكددري
بددين القيددادة المتنادمددة لدددة القددادة التربددويين وك د مددن اإلدارة اليقظددة ً
والتعمد ددي العمد  .وتكونددت عينددة الدراسددة مددن  )ٕٗٚقاعددد وقاعدددة بجمهوريددة مصددر العربيددة
والمممكددة العربيددة السددعودية بددبعض المدددارس الحكوميددة تراوحددت أعمددارهم مددا بددين )ٖٗ-ٕٙ
سددنة بمتوسددط عمددر زمنددي قدددر ٓٔ )ٖٖ.سددنة وانحددراق معيدداري قدددر  )ٖ.ٜٜكمددا قددام
الباحثدددان باعدددداد أدوات الدراسدددة وهددديق اسدددتبيان القيدددادة المتنادمدددة ومقيددداس اإلدارة اليقظدددة
ي العم  .وأشارت النتاعج إلدر أن ممارسدات

عقميا ومقياس التواضي الفكري ومقياس التعم
ً
قادة مدارس التعميم العام بالسعودية ي ضوء القيادة المتنادمة جاءت بدرجدة ممارسدة عاليدة

ي حين كانت ممارسات قادة مدارس التعمديم العدام بمصدر دي ضدوء القيدادة المتنادمدة جداءت
إحصداعيا لمندوع والجنسدية والمرحمدة التعميميدة
بدرجة ممارسة متوسطة كما كان هندا أثدر دا
ً
عقميدددا والتواضدددي الفكدددري
والتفددداعبلت الثناعيدددة والثبلثيدددة بيدددنهم عمدددر كددد مدددن اإلدارة اليقظدددة ً
والتعم اآلمن بالعمد

والتعمد ديدر اآلمدن بالعمد

والقيدادة المتنادمدة لددة القدادة التربدويين.

معا ي التنبؤ بالقيادة المتنادمة لدة القدادة التربدويين بنسدبة ٓ)%ٙ
كما أسهمت المتغيرات ً
تنبدؤا كددذل أمكددن اشدتقا نمددوذج بندداعي لمعبلقددات
وكدان التعمد اآلمددن بالعمد أكثددر المتغيدرات ً

عقميددا والتواضددي الفكددري
بددين القيددادة المتنادمددة لدددة القددادة التربددويين وكد مددن اإلدارة اليقظددة ً
والتعم ي العم لدة القادة التربويين.

الكممات المفتاحية

ِ
عقميا-التواضي الفكري-التعم
اليقظة
اإلدارة
ً

المتنادمة-القادة التربويون.
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ي العم -القيادة

ِ اإلدارة
................................. اليقظَةُ عقليًا والتواضع الفكري والتعلق في العمل كمنبئات بالقيادة المتناغمة

Mindful Management, Intellectual Humility, and Attachment at Work
as Predictors of Resonant Leadership for Educational Leaders of
Public Education Schools in Egypt and Saudi Arabia
Dr. Adel S. Abbady

Dr. Ragab A. Ata

Faculty of Education, Aswan University

Faculty of Education, South Valley
University

The current study aimed to identify the reality of the practice of
Resonant leadership by educational leaders in public education schools in the
Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia, know the effect of
gender, nationality, educational stage and the interactions between them on the
variables of the study, As well as identifying the relative contribution of both
Mindful management, intellectual humility and Attachment at work in
predicting the Resonant leadership of educational leaders, and the possibility of
deriving a constructive model for the relationships between Resonant
leadership among educational leaders and both Mindful management,
intellectual humility and attachment at work. The sample of the study consisted
of (427) Educational Leaders in the Arab Republic of Egypt and the Kingdom
of Saudi Arabia in some government schools, whose ages ranged between (2643) years with an average age (33.10) years, and a standard deviation of (3.99).
The researchers also prepared the study tools which are: Resonant Leadership
Questionnaire, Mindful management Scale, intellectual humility Scale, and
Attachment at work Scale. The results indicated that the practices of
Educational Leaders of general education schools in Saudi Arabia in the light
of Resonant leadership came with a high degree of practice, while the practices
of Educational Leaders of general education schools in Egypt in the light of
Resonant leadership came with a degree of medium practice, There was also a
statistically significant effect of gender, nationality, educational stage, and
bilateral and triple interactions between them on both Mindful management,
intellectual humility, safe attachment at work, insecure attachment at work, and
Resonant leadership of educational leaders, Variables together contributed to
predicting Resonant leadership among educational leaders by (60%), Safe
attachment at work was the most predictable variant. It was also possible to
derive a constructive model for the relationships between the Resonant
leadership of educational leaders and both: Mindful management, intellectual
humility, and attachment at work of educational leaders.
key words: Mindful Management - Intellectual Humility - Attachment at Work
- Resonant Leadership - Educational Leaders.
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أدبيات الدراسة:
تعد وظيفة المعمم من أشرق الوظاعق وأعبلها والمعمم هو العام الحيوي الفعا
ُ
النشط ي المؤسسة التعميمةق هو يؤدي العديد من األدوار المهمة ي بناء وادارة بيعة
تعميمية تتسم بالتواص والتفهم داخ در ة الصق وخارجها وهو قاعد يقود نفسه ويقود
الطمبة ومؤسسته التعميمية كك

ويتوقق نجاحه كقاعد عمر مجموعة من العوام أهمها

خبرته األكاديمية ومدة وعيه باألدوار المنوطة به كما أن من أهم هذ العوام آراعه
ا
ومعتقداته ويتوقق إحداث التغيير والتطور والنجاح ي المؤسسة التعميمية عمر ارتقاء
مستوة سمو القيادة الذي يسمكه المعمم أو المبادئ التي يتبناها وتظهر ي أداعه.

ويعتمد نجاح المؤسسة التعميمية عمر مجموعة من العوام المهمة مث

القيادة

التعميمية القوية ووضوح المهام المكمفة بها العاممين ومناخ موات لمتعمم و رص متنوعة
لمتعمم وادارة الطبلب والفصو

والعبلقات اإليجابية بين المنز والمدرسة

(Kearney,

) .Kelsey, & Herrington, 2013وتسعر التوجهات الحديثة ي نظم التعميم إلر تمكين
القادة التربويين من القيام بدور أكثر مركزية ي تحسين التعميم والتركيز عمر القيادة
التعميمية بدالً من االلتزام الروتيني بادارة المدرسة أو البرنامج التعميميق اجراء أي تغيير ي
نتاعج المخرجات عند الطبلب يجب أوالً أن يكون بشك دير مباشر من خبل

المعممين

والموظفين اآلخرين بالمدرسة واستكشاق اليقظة العقمية لدة األ راد يمكن أن يزود مديري

المدارس بمورد إضا ي عند تحدي اإلجراءات الرسمية والهياك

الهرمية

(Kearney,

).Kelsey, & Herrington, 2013
متغير بشك مستمر مقارن ًة بالسنوات القميمة الماضية وهذا
ًا
عالما
ويواجه قادة اليوم
ً
ما جع القادة يسعون إلر اقتناص ك رصة ممكنة لمواكبة التغير والقادة ذوو القيادة
المتنادمة لديهم القدرة عمر األداء بشك صحيح حتر ي ظ المواقق الضادطة وكذل
إلهام األشخاص الذين يعممون معهم ي نفس المؤسسات و ي هذا الصدد يحدد القادة
المتنادمون وهم عة رعية من القادة المتحولين أهدا ًا جديدة ي ظروق مميعة بالتحديات

ويعطون األم بدالً من التصرق المثير لئلحباط أو القم  .هؤالء القادة يد عون اآلخرين نحو

األداء بطريقة قوية وموجهة ويعممون ي تنادم معهم .بمعنر آخر يتواصمون بصورة عالة

لتمتعهم بمستوة مرتفي من الذكاء االنفعالي الذي يمكنهم من االحتفاظ بهذ العبلقات
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) .(Taner, & Aysen, 2013وتتوا
النفسية مث

مبادئ القيادة المتنادمة مي جوانب متعددة لمجوانب

الذكاء االنفعالي والمرونةق القادة المتنادمون يستخدمون ذكاعهم االنفعالي

لبناء عبلقات الثقة وتعزيز بيعة عم نابضة بالحياة من خبل خم طاقة جماعية قوية تدعم
مستويات متزايدة من اإلنتاجية واإلبداع والوحدة ي جميي أنحاء بيعة العم ).(Turk, 2018
نتاعج عم

وتعد القيادة المتنادمة أسموب قيادة عبلعقي إيجابي يسعر إلر تحقي
ُ
عالة والمهمة األساسية لمقاعد هي العنصر االنفعالي الذي يمكنه من القدرة عمر تحفيز
أتباعهم من خبل المشاعر اإليجابية لمحصو عمر أ ض النتاعج باسم التنادم .والتنادم هو
مفهوم يستمزم استخدام الجوانب النفسية والمالية والبيعية واالجتماعية والثقا ية لتحفيز
التابعين وتشجيعهم عمر التطمي وتحقي

أ ض ما لديهم ي جميي الحاالت لتحقي

النتاعج

المرجوة ) .(Bawafaa, Wong, & Laschinger, 2015وتُعرق القيادة المتنادمة بأنها
سمو القادة الذين يتميزون بمستوة عا ٍ من الذكاء االنفعالي ويتنادمون مي انفعاالت من
حولهم ويستغمون االنفعاالت ويديرونها بشك

عا لبناء عبلقات قوية وثيقة وخم

ُمناخ

من التفاؤ يد عهم نحو األداء وااللتزام (Squires, Tourangeau, Spence Laschinger,

).& Doran, 2010
ويتواص القادة المتنادمون بشك

عا مي األشخاص الذين يعممون معهمق مما

يتيح لهم العم بتنادم ومشاركة أ كارهم ومشاعرهم حو ما يجب عمه ولماذا يفعمونق القادة
الذين يمكنهم خم

التنادم يحسنون استخدام ذكاعهم االنفعالي كالوعي الذاتي إد ار

انفعاالتهم الخاصة ومعر ة جوانبهم وقيودهم القوية) واإلدارة الذاتية القدرة عمر التحكم ي
االنفعاالت والمرونة والقدرة عمر التكيق) والوعي االجتماعي التعاطق االهتمام التنظيمي
والمسؤولية) واإلدارة الفعالة لمعبلقات مي اآلخرين (Laschinger, Wong, Cummings,

) .& Grau, 2014عبلوة عمر ذل

تضمن هذ الكفاءات األربي وجود العديد من العوام

األساسية لممرونة الكفاءة الذاتية والتفكير المرن والدقي

والتفاؤ

والتعاطق) كسمات

رعيسة تمكن القادة من الحفاظ عمر أسموب القيادة المتنادمة (Jackson, & Watkin,

).2004
ويرة الباحثان أن القيادة المتنادمة هي ممارسة القاعد التربوي أبعاد القيادة المتمثمة
ي الوعي الذاتي واإلدارة الذاتية والوعي االجتماعي وادارة العبلقات
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أيضا مشاعر اآلخرين ويبني عبلقات قوية وثقة واالنفعاالت هي
نفسه حسب ب يدير ً
محركات قوية لمحاالت المزاجية لؤل راد وتنعكس ي نهاية المطاق ي أداعهم .المعمم يحاو

قراءة األ راد والمجموعات والثقا ات التنظيمية بدقة لبناء عبلقات داعمة معهم.
والقيادة المتنادمة مهمة ألنها تقود االتصاالت بين المعمم القاعد واألتباعق مما يخم
بيعة تدعم قدرة القاعد ي التغمب عمر التوتر واإلجهاد المرتبط عادة بمواقي القيادة وتؤثر هذ
القدرة عمر إدارة الضغوط بشك إيجابي عمر جميي أعضاء البيعة وتمني القيادة المتنادمة
القادة من التعثر ي أخطار القيادة المتنا رة ) .(Boyatzis, & McKee, 2005ويفهم القادة
المتنادمون أهمية العق
المتنادمة بين العق

والجسم والقمب وروح القيادة وبالتالي يجمي أسموب القيادة

الحكمة الموضوعية التشخيص الفرز) والمشاعر يعرق نفسه

استخدام المشاعر من أج الخير العبلقات القوية الحياة ذات معنر) والروح الحقيقية
اإلبداع الرؤية التبصر) والجسد القوة الحضور العم الصحيح المسعولية) وبذل
يمكنهم إدارة المشاعر السمبية واستخدامها بعناية وبوعي وبشك مناسب والتركيز عمر
االنفعاالت لمتأثير عمر ما حولهم ومتفهمين لؤل راد ويركزون عمر قضية مشتركة وبناء
اإلحساس باالنتماء لممجتمي وخم

مناخ يطم

العنان لمتعاطق والطاقة والروح الموحدة

وهم قادرون عمر التزام الهدوء واالستمرار ي التركيز من أج إدارة أنفسهم واآلخرين بشك
أيضا تسهي التمكين والتصرق
عا تحت الضغوط عند التعام مي المواقق الغامضة و ً

شعور أقوة وأكثر قدرة لدة من حولهم وتشجيي المشاركة والعم الجماعي من
ًا
بطر تولد
خبل البقاء بشك مكثق ي اتصا معهم لتنمية التفكير والشعور لتحفيزهم وتنشيطهم ودعم
الصحة والر اهة وتشجيي التعاون واالبتكار والمشاركة وتحفيز الموظفين وهذا يؤدي ي
نهاية المطاق إلر تحسين األداء العام ).(Laschinger, et al., 2014
ويتضمن مفهوم القيادة المتنادمة الوعي الذاتي والوعي باآلخرين وعممية التجديد
بما ي ذل اليقظة واألم

والتفاؤ

والرحمة والتعاطق ويؤكد الخبراء عمر أهمية التجديد

لمحفاظ عمر عالية القيادة ويحذرون من حدة التنا ر ي العبلقات المتبادلة إما بسبب
إهما الممارسة الذكية أو الفش
يدعو إلر الفش

ويتم ذل

ي تحقي حياة متوازنة والتركيز المفرط عمر قضية واحدة
بممارسة "الذهن الواعي" من خبل

الوعي الذاتي والوعي

باآلخرين ويجب عمر القادة من أج الحفاظ عمر القيادة المتنادمة االنخراط ي عممية
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التجديدق حيث يجب عميهم اتخاذ خطوات استباقيه لمتغمب عمر الضغوط الحتمية المرتبطة
بدورهم القيادي ).(Turk, 2018
القيادة المتنادمة من خبل
البعض حو هد هم المشتر

ممارساتها يشعر األ راد يها بالتزامن مي بعضهم

الرؤية والرسالة والقيم) ورعايتهم المشتركة لبعضهم البعض

الرحمة) والتآلق واالهتمام بنفسه واآلخرين اليقظة) وتحفيز والهام اآلخرين لموصو
لمهدق األم ) .ويمكن لمقادة المتنادمين تغيير المواقق وايجاد الفرص من التحديات
واستخدام والطر
المتنادمة تخم

اإلبداعية لمتغمب عمر العقبات

هم متفاعمون لكنهم واقعيون

القيادة

عبلقات قوية وايجابية تؤدي إلر مناخ تنظيمي مثير ويدر القادة الذين

يحا ظون عمر صداهم أن التجديد مطموب ألنه عممية شاممة تنطوي عمر العق والجسم
والقمب والروح .بدون التجديد المنتظم تصبح التضحية كبيرة لمغاية وينتج عن التنا ر نتاعج
مدمرة ي كثير من األحيان ويبدأ التجديد باليقظة واألم والرحمة حيث تواجه هذ العناصر
داعما ي حالة من التجديد وبالتالي هي تساعد
الثبلثة ً
معا اآلثار المدمرة لمضغوط وتبقيهم ً
عمر إنتاج عبلقات قوية وقيادة ناجحة.
وقد أشارت الدراسات التي تناولت القيادة المتنادمة إلر ارتباط القيادة المتنادمة
بالعوام الروحانية ي مكان العم المتمثمة ي الرضا ي العم واالرتباط ي المجموعات
والتوا

مي القيم التنظيمية كما أن القادة المتنادمين يستخدمون القدرات المعر ية االنفعالية

واالجتماعية إلعادة شحن أنفسهم واقامة صبلت إيجابية وتطوير حالة سميمة وديناميكية
لجذب اآلخرين نحو هدق مشتر
خبل تحقي
وبالتالي

ويحتاج القاعد إلر ممارسة أسموب القيادة المتنادمة من

األبعاد التالية األم والرحمة واليقظة من خبل العق والجسد والقمب والروح.
ان الغرض من القيادة المتنادمة هو تو ير بيعة عالة وصحية ي العم وتعبعة

المواقق اإليجابية حو القاعد كما أن القاعد المتنادم هو ممهم ويخم لهجة عاطفية إيجابية
تتميز باألم والخبرات ويبرهن عمر الرحمة ويتوا

مي الذات واآلخرين والبيعة .مما يؤثر

إيجابيا عمي سموكيات المواطنة التنظيمية (Kushwaha, 2019a; Kushwaha,
تأثير
ًا
ً
)2019b; Ayask, & Sadeghi, 2016; Purwandari, 2015

وعندما ينظر القادة إلر الطر التي يمكن أن تزيد من الفاعمية وتقم من الضغوط
يمكن أن تقدم اليقظة العقمية ممارسات لكميهما .هي تزيد من اال لتزام لمحد من الضغوط
وتحسين سمو القيادة الفعا

كما أنها تعزز التقدم لمقادة التربويين .كما أوضحت الدراسات
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تعتمد القيادة اليقظة عمر تعزيز قدرة القاعد عمر مواجهة المواقق والتغيرات المختمفة وتحقي

وترتبط

واالبتكار وايجاد طر ووجهات نظر جديدة كذل إقامة عبلقة إيجابية ي أداء العم
أيضا الدور المحتم لقيادة المنظمة بوعي حتر يتمكن القادة من
بازدهار الموظفين وتُ ِظهر ً

أيضا مؤسستهم بشك أكثر عالية Burmansah, Rugaiyah,
ضبط أنفسهم والفري و ً
Mukhtar, Nabilah, Ripki, & Fatayan, 2020; Reb, Chaturvedi, Narayanan,

 .& Kudesia, 2018).ويتضمن مفهوم اليقظة لدة القادة االستفادة من العناصر المختمفة
لممارسة اليقظة العقمية وتطبيقها ي المدرسة أو المؤسسات التعميميةق اليقظة العقمية
مرتبطة بممارسة القيادة كالحد من التوتر وهو أمر مهم لمقادة الذين يسعون جاهدين
لمتكيق مي أدوارهم القيادية أو تحسينها كما أنها تعزز عالية القادة ي تحسين الصفات
المهمة المرتبطة بالذكاء االجتماعي واالنفعالي ).(Wells, 2015
وترجي نشأة مفهوم اليقظة العقمية إلر أعما  Langerحيث أشار لها بأنها حالة
ومحتوة المعمومات كما أنها حالة

ضمنيا لسيا
من الوعي الواعي يكون يها الفرد مدرًكا
ً
من االنفتاح عمر الحداثة َي ْبني يها الفرد بنشاط الفعات والتمييز .وعمر النقيض من ذل

ان عدم اليقظة العقمية هو حالة عقمية تتميز باإل راط ي االعتماد عمر الفعات والتمييزيات
وعمر هذا النحو يكون

معتمدا عمر السيا
التي كانت ي الماضي والتي يكون الفرد يها
ً
دا بلً عن الجوانب الجديدة أو البديمة) لمموقق .واليقظة العقمية لدة الفرد تتطمب االنفتاح
عمر األ كار الجديدة ووجهات النظر المختمفة بدالً من أن يصبح أكثر اعمية ي اتباع

اإلجراءات الروتينية بحيث لم يعد يفكر ي البداع أو وجهات النظر المبتكرة اليقظة تساعد

عمر معر ة ما نقوم به وكيق نتفاع مي ذل حتر نتمكن من اختيار استجابة مدروسة بدالً
من الرد ببل مباالة ).(Langer, 1992

ويعد ) Weick, Sutcliffe, & Obstfeld (1999من أواع الذين استخدموا مصطمح
ُ
اليقظة العقمية ي الدراسات التنظيمية حيث أشار إلر أنه يمكن لممؤسسات أن تعم عمر
تنمية بيعة ِ
يق ظة من خبل تشجيي المرونة واالنفتاح عمر المعمومات الجديدة والثقة وتحم
المخاطر والقدرة عمر التكيق المدروس .وقد طور) Hoy (2003مفهوم اليقظة العقمية ي
البيعة المدرسيةق حيث أشار إلر أنه عندما يتبي المعممون واإلداريون قواعدهم أو يمتزمون
بأوامر ال معنر لها

انهم ببل عق أو يقومون بعم ببل هدق ولكن عندما يستبدلون

أحكامهم بالتركيز عمر األهداق

عقميا .والسعي الفردي لتحقي
انهم يصبحون يقظين
ً
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غالبا
النتاعج يعو اليقظة العقمية ي حين أن التركيز عمر التحسين يعزز اليقظة العقمية.
ً

ما يؤكد المعممون واإلداريون عمر األهداق والنتاعج عمر حساب العممية أي أنهم مهتمون بد

"ه يمكنني القيام بذل ؟" بدالً من "كيق يمكنني القيام بذل ؟" حيث يركز منظور العممية
عمر تحديد الخطوات لتحقي األهداق وتسترشد بالمبدأ األساسي العام "ال توجد إخفاقات ب

حمو دير عالة".
وتبحث اليقظة المدرسية بشك منتظم عن عبلمات الخم وتحاو تجنب المشكبلت
الصغيرة من أن تتحو إلر كوارث .وتوضح احتمالية الفش من خبل المسح المستمر بحثًا

عن االختبل ات وتجنب القواعد واإلجراءات الروتينية وتصحيح المواقق قب أن تتصاعد إلر

أزمة ) .(Hoy & Miskel, 2008ويعتمد السمو اليقظ عمر التشكي

ي المعتقدات السابقة

وت طوير العادات العقمية التي تعكس التعمم والنمو المذين يأتيان من التفكير السميم
) (Kearney, Kelsey, & Herrington, 2013وقدرة مدير المدرسة عمر القيادة اليقظة
يمكن أن يكون لها تأثير عمي

عمر اليقظة العقمية المدرسية والقدرة عمر تحم المخاطر

) (Hoy, Gage & Tarter, 2006واليقظة العقمية سواء كانت تحدث بشك طبيعي أو تم
تطويرها بشك متعمد يمكن أن تساعد مدير المدرسة عمر أن يكون أكثر اعمية ي تطوير
المهارات األساسية البلزمة لقيادة المدرسة بنجاح (Kearney, Kelsey, & Herrington,

).2013
وبذل

تشك اليقظة العقمية طريقًا لمخروج من متبلزمة التضحية وتوليد القيادة

انفعاليا
وجسديا و
عقميا
المتنادمة لدة القادةق اليقظة العقمية تعني أن تصبح مدرًكا لمذات
ً
ً
ً
وروحيا .كذل النظر إلر من حولنا من أشخاص ي حياتنا والسؤا كيق هم؟ دون أي درض
ً
سوة اكتشاق ما يحتاجون إليه وليس لغرض جعمهم يؤدون أعماالً من أجمنا .هي بذل

أخير تشم اليقظة
ًا
تمث نكران الذات والتخمي عن األدراض الشخصية لتحقي النجاح.
بناء عمر ما نتعممه .وهذا يعني اتخاذ خيارات واعية حو كيفية الرد عمر
العقمية التصرق ً
األشخاص والمواقق بطريقة تكون حقيقية ومتناسقة مي القيم (McKee, & Massimilian,

عقميا نظرية القيادة الكبلسيكية التي تحدد القيادة بالسمات
) .2006وتتجاوز القيادة اليقظة
ً
قط القيادة اليقظة تقدم وصفًا لمحاضر ودقة ي وصق كيفية قيام القادة بسن هذ
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إحساسا بسعة الصدر والصبر
السمات بطر و طريقة وجودها بما يتيح لمقاعد
ً
واالستماع والتعاطق وكمها صفات مهمة لمقادة). (Wells, 2015

عقميا تنمية الوعي من خبل التركيز عمر المحظة الحالية
ويتعمم قاعد المدرسة اليقظ
ً
عقميا مشهد
ومراقبة الواقي الحالي داخ المؤسسة .وعمر هذا النحو يرة قاعد المدرسة اليقظ ً
الواقي وليس قط التركيز عمر أكثر المعمومات أو المشاعر اإليجابية .ويواجه هؤالء القادة

اقعيا
المواقق السمبية والمجهدة ي المدرسة .وتتضمن القيادة اليقظة لقادة المدارس
حصا و ً
ً
لك ما يحدث داخ المدرسة أو المؤسسة التعميمية .والمبلحظة المستمرة التي هي مفتاح
نجاح القاعد وال سيما مي مبلحظة قيادته يما يتعم

بالمؤسسة ) .(Wells, 2015القاعد
ي بعض

عقميا سيشجي األ راد عمر التحدث حتر إذا كانت أنشطة العم قد تتعط
اليقظ
ً
األحيانق لتشجيي وجهات النظر المتشككة لدة العاممين واعطاء إحاطات إعبلمية ذات
عقميا مي التجربة السابقة بالتناقض أي يجنب المبالغة
مغزة .وسوق يتعام القاعد اليقظ
ً
ي تقدير قيمة التجربة السابقةق وتسريي ردود الفع وتطوير  /تحديث الكفاءات .ويعزز القاعد
حيث يتم دمج معنر

مناخا يتم يه إعطاء األولوية لمسبلمة واألهم من ذل
عقميا
اليقظ
ً
ً
ودرض السبلمة باستمرار ي اإلجراءات وعمميات اتخاذ القرار واالتصاالت

(Mellor,

).Wilday, Lunt, & Holroyd, 2015
خبل

وبذل يرة الباحثان أن القيادة ِ
عقميا هي االنتبا الواعي لمقاعد التربوي من
اليقظة
ً
التركيز عمر المعمومات والمشاعر اإليجابية ومراقبة الواقي لك ما يحدث داخ

منفتحا عمر األ كار الجديدة ووجهات النظر المختمفة ليواكب
المؤسسة التعميمية ليصبح
ً
الحداثة مما يمكنه من القيام باستجابة مدروسة لما يقوم به من أدوار ويصبح كر مبني
عقميا تعم عمر تطوير
عمر أنه ال توجد إخفاقات ب حمو دير عالة القيادة اليقظة
ً
العادات العقمية وتطوير المهارات األساسية البلزمة لقيادة المدرسة بنجاح لتوليد القيادة
المتنادمة لدة القادة.
وقد تبين من مراجعة نتاعج الدراسات السابقة التي تناولت العبلقة بين اليقظة العقمية
والقيادة وجود عبلقة سالبة بين اليقظة العقمية لدة القادة ونمط القيادة دير البناءة وكذل
وجود عبلقة إيجابية بين اليقظة العقمية لدة القادة ونمط القيادة التحويمية كما أن اإلدارة
عقميا ي المدرسة لدة المعممين تسهم بشك دا عمر التحصي لدة الطمبة وتو ر
اليقظة
ً
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آ اقا حيوية وانسانية لمقادة والقيادة بتشجيعهم لرؤية الواقي والتحدي بشك دير تقميدي

لوضي قيمة أساسية عمر ر اهية اآلخرين وكيق نعيش ونؤدي اآلن .كما أن خم حالة من
اليقظة العقمية الجماعية لدة القادة ي المؤسسات يمكنهم من إدارة ما هو دير متوقي
ويؤدي إلر تحقي

واعد أكبر لمموظفين والقادة والمؤسسات كما أن ممارسة اليقظة العقمية

من جانب قادة المدراس يمكنهم من تقمي مستوي الضغوط التي يواجهونها وتحسن عالية
القيادة لديهم & (Kearney, Kelsey, & Herrington, 2013; Lange, Bormann,
;Rowold, 2018; Mellor, Wilday, Lunt, and Holroyd, 2015; Sinclair, 2015
)Wells, 2015

عقميا أحد المفاهيم المستحدثة عن مفهوم
ويتضح مما سب أن اإلدارة اليقظة
ً
اليقظة العقمية وتم توظيق هذا المفهوم ي مجا اإلدارة كما تم استخدامه مؤخ ار ي المجا
التربوي داخ المؤسسات التربوية وهو مفهوم نفسي تم توظيفه ي مجا اإلدارة ولم
يستخدم هذا المفهوم  -ي حدود عمم الباحثين -ي الدراسات العربية كذل

قد أوضحت

الدراسات السابقة أهمية هذا المفهوم ودور ي القيادة كما أوضحت الدراسات أن اإلدارة
ويعد أحد العوام اإليجابية
اليقظة
عقميا عام إيجابي ي أنماط القيادة المتنوعة وب ُ
ً
المحددة لنجاح القاعد.
ويمث دياب وعي الفرد بحدود معر ته بما ي ذل الخم

ي اإلد ار أو عدم اإلد ار

دالبا ما يسقط
عممية تضمي لمذات أو محدودية لوجهة نظر الفرد .من الناحية الفكرية
ً
يدعون أنهم يعر ون أكثر
المبررة وأ كارهم المسبقة وهم ًا
األ راد ضحايا ميولهم دير
كثير ما ّ
ّ
مما يعر ون ي الحقيقة وهنا يظهر مفهوم التواضي الفكري كعنصر أساسي ي تنمية
القدرات العميا ي التفكير ) .(Paul, & Elder, 2014التواضي بشك عام يشم النظرة
الموضوعية لمذات وتقييمها بشك واقعي والتركيز عمر اآلخر واالعتراق بحقِّه ي التفو

واإلنجاز واالنفتاح عمر المعمومات الجديدة .وضبط النفس والتصرق بشك واقعي بدون
مبالغة أو تضخيم أثناء تقييم الخصاعص الذاتية و ي التعام مي اآلخرين .وال ينظر إلر
التواضي عمر أنه ضعق وانما كفضيمة وقوة شخصية الضبي  .)ٕٓٔٛوبذل

يرة

الباحثان أن التواضي مفهوم نفسي إيجابي وسمة إيجابية ي الشخصية وقد نشأ عن هذا
المفهوم أشكا متنوعة منها التواضي الفكري والتواضي الثقا ي والتواضي االجتماعي ودير من
أشكا التواضي .في البحوث النفسية تم تحديد التواضي كسمة تتضمن رؤية دقيقة أو
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معتدلة لنقاط القوة والضعق لدة الفرد وكذل التوجه الشخصي بين األ راد بدالً من التركيز

عمر رؤيته الذاتية بحيث يستطيي الحد من األنانية بطر
وبذل

تحا ظ عمر القبو االجتماعي.

التواضي الفكري مفهوم عكسي لمفهوم "الغطرسة الفكرية"

intellectual

ي عمم النفس اإلنساني

كينونة اإلنسان

 arroganceالذي يمث رذيمة متجذرة بعم

لديها مي كبير ي تقدير مواطن قوتها الفكرية والتقمي من نقاط الضعق لديهاق وهذا ينتج
قوي إلر تحيزات الفرد تجا أ كار الخاصة تصر اته وأ عاله هي جزء ال يتج أز من
عنه مي ٌ ٌ
الهندسة البناعية المعر ية لديه بطر يمكن أن تؤدي به بشك منتظم إلر التفكير المنحاز ي
بعض الحاالت ألسباب تكيفية .هنا عبلقة قوية بين التواضي الفكري والسمات األخبلقية
مث

الردبة ي مسامحة اآلخرين ومساعدتهم والتعاطق معهم .عبلوة عمر ذل

عمماء النفس الصفات والسموكيات المرتبطة بالتواضي الفكري التي تسه

اكتشق

التعمم والنمو

الشخصي والتفاع االجتماعي واالزدهار البشري (Church, & Samuelson, 2017; van

).Doorn-Harder, 2017
بالفع

يدعي أكثر مما يعرق
ويقوم التواضي الفكري عمر إد ار الفرد بأنه ال يجب أن ّ
وهذا يتضمن البعد عن التظاهر واالدعاء والغرور الفكري هو يعني أن نضي أنفسنا

مكان اآلخرين حتر نفهمهم عبد الحميد ٕ٘ٔٓ) .ويمكن تفسير التواضي الفكري عمر أنه
ُم در لحدود معر ة الفرد الحالية وقدرته عمر اكتساب المزيد من المعر ة مما يجعمها قيمة
أساسية ي عصر المعمومات ) .(Christen, Alfano, & Robinson, 2017وقد نا جانب
الشخصية اهتمام الباحثين ي مجا القيادة من نواح كثيرةق حيث يتم البحث عن جوانب
الشخصية القيادية مث

موقفه تجا تحدة قواعد ما وما يجعمه قاعد قوي والقوة والحزم
ي جانب الشخصية لنجاح القاعدق التواضي الفكري هو

ويعد التواضي الفكري أحد أهم العوام
ُ
مفتاح النجاح كقاعد ) .(van Doorn-Harder, 2017حيث يري بعض الباحثين التواضي
كسمة بينما يراها اآلخرون كعنصر من عناصر القيادة ال يختمق عن سموكيات القادة مث
القيادة الروحية  (Fry, 2003) spiritual leadershipوالقيادة الخادمة

servant

 (Van Dierendonck, & Nuijten, 2011) leadershipوالمستوة الخامس من القيادة
.(Ou, Tsui, Kinicki, Waldman, Xiao, & Song, 2014) Level 5 Leadership
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وترجي بدايات استخدام مصطمح التواضي الفكري إلر

Roberts, and Wood

) (2003, 2007من خبل العم عمر هم التواضي بشك عام والناتج عن مقارنته بالرذاع
" خر دير الع "ق حيث أشا ار إلر التواضي الفكري بأنه مصدر منخفض لمقم
نتيجة التواص الفكري مي اآلخرين خاصة عندما يتجاه الفرد هذا القم

يحدث لمفرد

أو يتم تهميشه

بسبب المخاوق الفكريةق حيث يهتم الفرد بالمعر ة بمختمق سماتها المتمثمة ي الحقيقة
والتفسير والمبررات والتماس

والدقة والمدلوالت.

معتقدا
وتم تعريق التواضي الفكري بأنه إد ار الفرد أن
شخصيا معي ًنا قد يكون قاببلً
ً
ً
لمخطأ وعمر الردم من أن التواضي الفكري يعكس بشك أساسي تقييمات األ راد لمعتقداتهم
دالبا ما يظهر من خبل االنفتاح عمر آراء اآلخرين وعدم وجود صبلبة ودرور يما
إال أنه ً
يتعم بمعتقدات الفرد وآراعه .و ي المقاب يتجمر التواضي الفكري المتدني ي بعض األحيان
من خبل إصرار ال أساس له عمر أن معتقدات الفرد صحيحة وتجاه األشخاص الذين
يحممون وجهات نظر مختمفة وبالتالي ان انخفاض التواضي الفكري ليس مجرد مشكمة قط
اعا بين األ راد وردود ع قوية عمر
بالنسبة لدقة معتقدات األ راد ب يمكن أن يولد ً
أيضا صر ً
االختبل ات ي الرأي وق اررات تستند إلر معمومات دير صحيحة وعدم الردبة ي التفاوض أو
التسوية

(Leary, Diebels, Davisson, Jongman-Sereno, Isherwood, Raimi,

) .Deffler, & Hoyle, 2017والتواضي الفكري هو شك معين من أشكا التواضي التي
أصبحت ذات أهمية حديثة ي العموم االجتماعية

هو يشير إلر الوعي الذي ال يهدد الفرد

من الخطأ الفكري وهذا الوعي الذي ال يهدد أ كار الفرد يقدم استقبل صحي بين الفكر واألنا
وهذا يعني أن الشخص لن يشعر بالتهديد بسبب الخبل ات الفكرية ولن يكون واث

ثقة

منفتحا عمر مراجعة وجهات
مطمقة تجا معر ته وسيحترم وجهات نظر اآلخرين وسيكون
ً
نظر عند الضرورة ).(Krumrei-Mancuso, 2017
نسبيا لدراسة التواضي ي عمم النفس إال أنه َح ِظ َي
وعمر الردم من البداية المتأخرة
ً
بثر ٍ
اء وعم ٍ ي تناوله عمر بساط البحث النفسيق حيث تعددت اآلراء واالتجاهات ي النظر
أسموبا لمقيادة وحالة
إليهق حيث َّ
تم النظر إليه باعتبار شكبلً من أشكا الذكاء الروحي و ً
خمق الذات توصق بالتركيز المنخفض عميها الضيي  .)ٕٓٔٛكما يرجي تفسير التواضي
الفكري إلر نموذج العوام الستة الكبرة لمشخصية كونه أحد عوام الشخصية الذي يشتم
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عمر الوعي بحدود معر ة الفرد بما ي ذل اإلحساس بالظروق التي من المحتم أن تعم
يها األنانية لدة الشخص بصورة ذاتية ).(Christen, Alfano, & Robinson, 2017
كما أن هنا

أحد االتجاهات المفسرة لمتواضي ترجعها إلر الفضاع

الفكرية

 Intellectual virtuesوهي القواعد المكتسبة من األداء الفكريق حيث تشتم الفضاع
الفكرية عمر مجموعة من المكونات منها التواضي الفكري والشجاعة الفكرية والكرم الفكري
) .(Roberts, Wood, & Wood, 2007وعمر الردم من أنه قد تم تناو مفهوم التواضي
الفكري مطوالً ي سيا القيم المعر ية إال أنه حاز عمر القمي من االهتمام من جانب عمماء

النفس وحتر اآلن يقتصر البحث ي التواضي الفكري ي عمم النفس عمر تحمي أبعاد مي
الفضاع األخرة الحكمة والتواضي والخج ) كذل

ان التواضي الفكري يرتبط بالبنيات األخرة

دير مبرر عمر معتقدات الفرد مث

الدودماتية

عاما لمتأكيد بشك
التي تتضمن ً
ميبل ً
والعنصرية وانخفاض االنفتاح إال أن األشخاص ذوي التواضي الفكري أكثر انسجاما مي قوة
الحجج المقنعة ).(Leary et al., 2017; Samuelson et al., 2015
يرة الباحثان أن التواضي الفكري أحد المصطمحات الحديثة التي

وبناء عمر ما سب
ً
تم استخدامها ي مجا عمم النفس ولم توجد دراسات عربية تناولت هذا المفهوم تحديداُ ي

حدود عمم الباحثين عمر الردم من تناوله ي البحوث األجنبية كما أن مفهوم التواضي
الفكري أحد السمات اإليجابية ي الشخصية المرتبطة بشك مباشر ي عمم النفس اإليجابي
كما أن التواضي الفكري يشير إلر إد ار الفرد لحدود معر ته ومعتقداته وآراء من حيث القوة
والضعق وقدرته عمر اكتساب المعر ة باطبلعه عمر ما يمتمكه اآلخرون من أ كار

ومعتقدات ومن خبل وضي نفسه مكان اآلخرين لكي يفهم ويفسر طريقة نظرهم لؤلشياء
وقد أ شارت آيات عدة ي القرآن الكريم إلر التواضي منها قو اهلل تعالر َو ْ
اح َ
اخ ِف ْ
ض َج َن َ
ون َع َمر
اد َّ
ين َي ْم ُ
ين ) سورة الشعراء آية ٕ٘ٔ) َو ِع َب ُ
ش َ
الر ْح َم ِن الَّ ِذ َ
لِ َم ِن اتََّب َع َ ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ

األ َْر ِ
وح ّث عميه
ض َه ْوًنا الفرقان ٖ )ٙكما دعا صمر اهلل عميه وسمم) إلر التواضي َ
أن تواضعوا حتر ال َي ْف َخر أحد عمر أحد وال َيبغي أحد عمر أحد"
أوحر َّ
إلي ْ
بقوله ّ
"إن اهلل َ
أي َديري َخطأ
اب َيحتَ ِم ُ َ
صو ٌ
الخطأ ور ُ
كما يتف مي ما أشار إليه اإلمام الشا عي "رأيي َ
اب" ويشم التواضي الفكري البعد عن التظاهر واالدعاء والغرور الفكري هو
َيحتَ ِم ُ َّ
الصو َ
عكس مفهوم "الغطرسة الفكرية "

هو مفتاح النجاح لمقادة كقاعد مما يجعمه قيمة أساسية
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ي عصر المعر ة ويساعد عمر سرعة اتخاذ القرار هو يقي ي منطقة مستقمة ما بين األنا

والفكرق حيث ينتج عنه شعور الفرد بالسبلم مي من يختمق عنه ي الفكر واآلراء مما يجعمه
منفتحا عمر مراجعة وجهات نظر عند الضرورة.
ً
وقد تبين من مراجعة نتاعج الدراسات السابقة التي تناولت التواضي لدة القادة أن
التواضي سمة من سمات القيادة ويؤثر ي نمط القيادة التربوية كما أنه منبئ لؤلداء القادة
والعاممين ومرتبط بفاعمية الذات والقدرات العقمية العامة والرضا الوظيفي كما أن القادة
كريا كانت ردود أ عالهم أكثر إيجابية تجا احترام معتقدات اآلخرين وأكثر كفاءة
المتواضعين ً
وذكاء ويحدد الطريقة التي ينظر بها ويستجيب من خبللها نحو اآلخرين كما أن
ومعر ة
ً
مدركات القاعد تجا التواضي الفكري مرتبطة بالثقة والتسامح والتوجهات اإليجابية والمعتقدات

والقيم الدينية كما أنه يساعد القادة عمر بناء الثقة وااللتزام والمتابعة ي بيعة العم
التواضي أقوة العوام المؤثرة عمر قدرة القادة ي المناصب العميا عمر اتخاذ ق اررات عممية
موجهة يما يوجهونه من مواقق (Baldoni, 2009; Caldwell, Ichiho, & Anderson,
2017; Hook, Davis, Van Tongeren, Hill, Worthington, Farrell, & Dieke,
;2015; Hopkin, Hoyle, & Toner, 2014; Krumrei-Mancuso, & Rouse, 2016
;McElroy, Rice, Davis, Hook, Hill, Worthington & Van Tongeren, 2014
;Romanowska, Larsson, & Owens, Johnson, & Mitchell, 2013; Oyer, 2015

).Theorell, 2014; Sousa & van Dierendonck, 2017
ويتضح مما سب أن التواضي الفكري أحد الخصاعص اإليجابية ي الشخصية وهو
مؤشر إلي انفتاح الفرد عمر األ كار المختمفة كما أشارت الدراسات السابقة إلر أن التواضي
الفكري مرتبط بالعديد من المتغيرات اإليجابية ي الشخصية كذل أنه عام هام يجب توا ر
ي الشخصية القيادية لتتمكن من أداء أدوارها القيادية بفاعمية.
وكثير ما يقوم الباحثون بالبحث ي المواقق التي تؤدي يها العبلقات الشخصية
ًا
مهما ي تحديد كيفية عم األ راد ووحدات العم والمنظماتق حيث ركزت معظم األبحاث
ًا
دور ً
عمر تأثير سمات الشخصية عمر سمو الفرد ي العم وعمر الردم من أهمية هذ
المتغيرات ان دراسة خصاعص الفرد المرتبطة بشك مباشر بكيفية ارتباطه بأشخاص آخرين
يمكن أن يو ر إمكانية تعزيز همنا لطبيعة العبلقات والسمو

ي العم  .وأنماط تعم

أحد هذ الخصاعصق حيث تفترض نظرية التعم أن األ راد لديهم مي

الفرد

طري إلر البحث عن

القرب من اآلخرين ي أوقات الحاجة وأن األ راد يطورون استراتيجيات مختمفة لمبحث عن
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ستنادا إلر التجارب المبكرة التي أوضحها بولبي وعمر الردم من أن نظرية التعم قد
قريب ا ً
نسبيا
حظيت باهتمام بحثي كبير ي عمم النفس النمو واالجتماعي إال أنها بقيت دير مطورة
ً
ي عمم النفس التنظيمي والسمو التنظيمي ).(Richards, & Schat, 2011

وترجي نظرية التعم إلر أعما  BowlbyوAinsworthق حيث أشا ار إلر أن األ راد
العبلقات المبكرة مي مقدمي الرعاية منذ مرحمة

يطورون نماذج معر ية لؤلداء من خبل

الطفولة تمكنهم من انتقاء السمو المبلعم لمتفاع مي اآلخرين وتحديد استجابات اآلخرين
تجا احتياجاتهم  )Ainsworth, 1989; Bowlby, 1990وكان يشار إلر مفهوم التعم
األص عمر أنه تصنيق ثبلثي آمن قم

ي

متجنب) أو تصنيق من أربي عات آمن دير

آمن /انطواعي قم /مضطرب مشوش /منتظم دير منتظم) و ي اآلونة األخيرة تحو
التركيز إلر تصور ثناعي األبعاد يتكون من التعم

اآلمن والتعم

القم

أو دير اآلمن

).(Richards, & Schat, 2011
وترجي بداية االهتمام بأنماط التعم

ي العم إلر دراسة Joplin, Nelson, and

) Quick (1999التي تناولت العبلقة بين أنماط التعم

واألداء ثم تبي ذل

دراسة

) Simmons, Gooty, Nelson, and Little (2009التي أشارت إلر أنماط التعم باعتبارها
سمة شخصية لدة المديرين بمجرد شعورهم بالثقة مي العاممين ي أماكن العم
حددت دراسة ) Richards, & Schat, (2011مصطمح أنماط التعم

إلر أن

ي العم باالعتماد

عمر نظرية التعم لفهم الظواهر ي مكان العم .
ويمكن أن يفسر التعم

ي العم أداء الفردق ألنه يعكس كيفية نظر األ راد ألنفسهم

ول آلخرين وهذا بدور يؤثر عمر كيفية تفكيرهم ي اآلخرين و ي سموكهم تجاههم ي العم .
وتمي بحوث الشخصية السابقة ي السياقات التنظيمية إلر التركيز عمر السمات العامة
عمر سبي المثا

العوام الخمسة ي الشخصية) التي أتضح أنها مرتبطة بمتغيرات مث

األداء والرضا الوظيفي وأشكا السمو الضارة بالعم
االحتيا

وديرها) ومقارن ًة بهذ السمات يعد نمط التعم

التنمر التحرش العدوان السرقة
سمة ريدة لمفرد قد تضيق إلر

همنا لسمو العم لدة الفرد ) .(Richards, & Schat, 2011وتعد عمميات التعم

جانبا
ً

أساسيا من جوانب القيادة وعمر وجه التحديد تشبه العبلقات التي يقودها القاعد العبلقة بين
ً
الوالدين والطف ي كثير من النواحي .ويشم الدور القيادي عمر درار الدور الوالدي
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اإلرشاد والتوجيه وتولي المسؤولية ورعاية اآلخرين األق قوة الذين يعتمد مصيرهم عميه
).(Popper, and Mayseless, 2003
ويرة الباحثان أن التعم
التربويين داخ

ي العم أحد سمات الشخصية المفسرة لسمو القادة

المؤسسة التعميميةق حيث يطورون القادة استراتيجيات إلشباع حاجاتهم
أداء القادة ي العم ألنه يعكس كيفية نظرتهم

النفسية ي العم ق حيث يفسر التعم

ألنفسهم واآلخرين وهذا بدور يؤثر عمر كيفية تفكيرهم ي اآلخرين و ي سموكهم تجاههم
ي العم  .بمجرد شعورهم بالثقة مي العاممين ي أماكن العم

يمكنهم توجيه العممية

التعميمية لؤل ض بالثقة ي اآلخرين وتوزيي المهام عميهم والعم بانسجام معهم.
وقد تبين من مراجعة نتاعج الدراسات السابقة التي تناولت أنماط التعم
ارتباط أنماط التعم

ببعض أنماط القيادة مث

نمط القيادة الكاريزمية

لدة القادة

charismatic

 leadershipونمط القيادة العبلعقية  Relational Leadershipونمط القيادة األصيمة
 authentic leadershipكما أن ذوي التعم

اآلمن يتم وصق أسموبهم القيادي عمر أنه

شخصية جذابة ويدركون أنفسهم أنهم أكثر اعمية ي ر

العم

وأنهم نواة قاعد لمفري

ي المستقب بالمقارنة مي األ راد ذوي التعم دير اآلمن ويساعدهم عمر تكوين هم أ ض
لنموذ ج العم

الداخمي لمقاعد عند إدارة اآلخرين والتفاع

مي المرؤوسين و ي مواقق

التدريب وأكثر اعمية وأعمر ي مستوة الرضا الوظيفي كما أنهم منشغمين وشغو ين بأن
يكونوا قادة تحويميين  transformational leadersوذوي قيادة عالة وذل ينعكس بنتاعج
إيجابية عمر تابعيهم

ي حين أن القادة ذوي التعم

القم

لديهم مزيد من الدوا ي القيادية

التي تخدم مصالحهم الذاتية ووجود قيادة ضعيفة لمممارسات الموجهة نحو المهام كما كان
لديهم ضعق ي أداء أتباعهم ويسهم ذل

ي االحت ار النفسي وانخفاض رضاهم الوظيفي

(Berson, Dan, & Yammarino, 2006; Boatwright, Lopez, Sauer, Van
DerWege, & Huber, 2010; Breshnahan, & Mitroff; 2007; Davidovitz,
Mikulincer, Shaver, Izsak & Popper, 2007; De Sanctis, & Karantzas,
& 2008; Mayseless, 2010; Rahimnia, & Sharifirad, 2015; Ronen

).Mikulincer 2009; Towler, 2005; VanSloten, & Henderson, 2011
ويتضح مما سب
مجا العم

أن التعم

ي العم أحد المتغيرات النفسية التي تم توظيفها ي

كما أن هذا المفهوم مرتبط بأشكا متنوعة من أنماط القيادة كذل أوضحت

الدراسات أن هذا التعم

اآلمن بالعم يعد أحد العوام األساسية لنجاح القاعد ي القيام
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بمهامه القيادية كما أن التعم دير اآلمن بالعم يعرض القادة ي بعض األوقات إلر اتخاذ

ق اررات خاطعة ترجي إلر شمهم ي تكوين تعم آمن ي العم .
وبناء عمر ما سب
والتعم

يتضح لمباحثين أن اإلدارة ِ
اليقظة العقمية والتواضي الفكري

ي العم عناصر أساسية مسهمه ي نجاح القاعد التربوي ومن أهم أنواع القيادة

الحديثة التي ارتأة الباحثان أنه يمكن أن تكون مسهمه ي تطوير المؤسسة التعميمية هي
القيادة المتنادمة لهذا يعم الباحثان عمر تحديد إسهام هذ المتغيرات ي نمط القيادة
المتنادمة.

مشهلة الدراسة:
يتضح مما سب

أن القادة التربويون يواجهون ي هذا العصر الكثير من التحديات

التي أصبح بالضرورة مواجهتها حيث يري الباحثان أن شخصية القاعد التربوي العام
الرعيسي ي أي نظام تعميمي والقوة الفاعمة ي المنظومة التعميمية وهذا ما أكدته األدبيات
التربوية عمر مهارات القرن الحادي والعشرين التي يجب عمي القاعد امتبلكها منها طر
التفكير وادارة االنطباعات والمشاعر وطر

العم

التواص

والتعام /العم الجمعي) التي

قادر عمر ممارسة دور
تمث ي مجممها القيادة المتنادمة كذل أن يكون القاعد التربوي ًا
بكفاءة حتر يستطيي أن يقود العممية التعميمية وأن يتفاع مي مفرداتها بايجابية عبد
الفتاح ٕ٘ٓٓق المنسي والبنا .)ٕٓٔٚ
عاال ضد الضي
واليقظة العقمية تعد عا ًزال ً

وتحسن العديد من معايير جودة الحياة

لدة القادة وبمراجعة األبحاث والدارساتق انه ال ي از هنا نقص ي األساس المنطقي وعدم
توا ر نموذج توضيحي يتضمن المسارات النفسية بين اليقظة العقمية وأداء القيادة كذل تم
تخصيص اهتمام محدود ي األدبيات والدراسات ي جانب القيادة حتر اآلن لشرح آثار اليقظة
العقمية من جانب عمم النفس ي مجا القيادة ) .(Sauer, & Kohls, 2011كذل
التواضي الفكري كيفية معالجة المعمومات وكيفية الحكم عمر المعر ة

يعكس

هو مدخ معر ي

أصبح أكثر أهمية لمقادة الذين يوجهون منظماتهم ي بيعات ديناميكية ومضطربة بشك
متزايد ولم يحظ هذا المفهوم عمر ردم أهميته بالبحث ي البيعة العربية (Deffler, Leary,
)Morris, Brotheridge, & Urbanski, .& Hoyle, 2016; Leary et al, 2017

) .2005كذل

ان أنماط التعم

ي العم

ترتبط بشك

- ٕٔٔٗ -

مباشر بأنماط وأشكا

القادة
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التمثيبلت المعر ية وأنماط التعم

يمكن أن تساعد ي توضيح االختبلق بين األ راد ي

القيادة والباحثون ي مجا اإلدارة لم يتغمغموا بما يه الكفاية ي دراسة أنماط التعم
وعبلقته بالقاعد (Berson, Dan, & Yammarino, 2006; Rahimnia, & Sharifirad,

).2015
وبناء عمر ما سب يتضح أهمية القيادة المتنادمة كأحد أنماط القيادة الحديثة كما
ً
يتضح ضرورة تحديد المتغيرات النفسية التي يمكن أن تكون محدد لها وبذل يمكن تحديد
عقميا
مشكمة الدراسة الحالية ي التساؤ الرعيسي التالي ما إسهام متغيرات اإلدارة اليقظة
ً

والتواضي الفكري والتعم

ي العم

ي التنبؤ بالقيادة المتنادمة لدة القادة التربويين بمدارس

التعميم العام؟ ويتفرع عن هذا السؤا الرعيس األسعمة الفرعية التالية
ٔ-ما واقي أداء القادة التربويين بمدارس التعميم العام بمصر والسعودية ي ضوء القيادة
المتنادمة؟

ٕ-ما تأثير النوع والجنسية والمرحمة التعميمية والتفاعبلت بينهم عمر ك ٍ من اإلدارة اليقظة
عقميا والتواضي الفكري والتعم
ً
المتنادمة لدة القادة التربويين؟

اآلمن بالعم

والتعم

دير اآلمن بالعم

والقيادة

عقميا والتواضي الفكري والتعم
ٖ-ه يختمق اإلسهام النسبي لك من اإلدارة اليقظة
ً
العم ي التنبؤ بالقيادة المتنادمة لدة القادة التربويين؟
ٗ-ه يمكن اشتقا

نموذج بناعي لمعبلقات بين القيادة المتنادمة ي العم لدة القادة

التربويين وك من التواضي الفكري والتعم

أٍداف الدراسة:

ي

عقميا؟
ي العم واإلدارة اليقظة ً

هد ت الدراسة الحالية إلر تحقي ما يمي
ٔ-التعرق عمر واقي ممارسة القيادة المتنادمة من قب القادة التربويين بمدارس التعميم العام
بجمهورية مصر العربية والمممكة العربية السعودية.

ٕ-التعرق عمر تأثير النوع والجنسية والمرحمة التعميمية والتفاعبلت بينهم عمر ك ٍ من
عقميا والتواضي الفكري والتعم اآلمن بالعم
اإلدارة اليقظة
ً
لدة القادة التربويين.

- ٕٔٔ٘ -

والتعم دير اآلمن بالعم
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عقميا والتواضي الفكري والتعم
ٖ-التعرق عمر اإلسهام النسبي لك من اإلدارة اليقظة
ً
العم

ي

ي التنبؤ بالقيادة المتنادمة لدة القادة التربويين؟

ٗ-التعرق عمر مدة إمكانية اشتقا نموذج بناعي لمعبلقات بين القيادة المتنادمة لدة القادة
التربويين وك من التواضي الفكري والتعم

أٍنية الدراسة:

عقميا.
ي العم واإلدارة اليقظة ً

أ  -األٍنية اليظرية:
 -1إثراء التراث التربوي العربي باطار نظري لمتغيرات حديثة لم يسب

تناولها ي البيعة

عقميا والتواضي الفكري والتعم
العربية -ي حدود عمم الباحثين -وهي اإلدارة اليقظة
ً
ي العم والقيادة المتنادمة وا تقار المكتبة العربية لتراث يتعم بهذا المجا يمكن
االعتماد عميه ي تطوير أداء القادة التربويين.
ٕ-أهمية مفهوم القيادة المتنادمة الذي ُيعد أحد أنماط القيادة الحديثة وتحديد إسهام
عقميا والتواضي الفكري والتعم ي العم بالقيادة المتنادمة كأحد
متغيرات اإلدارة اليقظة
ً
المتغيرات الحديثة ي مجالي عمم النفس واإلدارة التربوية الدراسة الحالية تسهم ي
تقديم نموذج متكام بين متغيرات نفسية وتربوية تربط بين تخصصات متنوعة.
ٖ-توضيح أهمية متغيرات اإلدارة لمقادة التربويين ومساعدتهم عمر تطبي

نمط القيادة

المتنادمة ي العممية التعميمية.
ٗ-تستمد هذ الدراسة أهميتها أيضا من أهمية دور القادة التربويين ي تحقي

أهداق

العممية التعميمية وتحسين مخرجات العممية التعميمية حيث يتولر القادة التربويين تنمية
مقومات الشخصية السوية لدة الطبلب تنمية شاممة متزنة.

ب  -األٍنية التطبيكية:
عقميا والتواضي الفكري والتعم
ٔ -تقدم الدراسة مقاييس جديدة لقياس اإلدارة اليقظة
ً
العم التواضي والقيادة المتنادمة كأو مقاييس عربية ي هذا المجا .
ٕ -تقدم الدراسة بعض اآلراء والمقترحات يما يتعم

بتطوير السمو

ي

القيادي ي ضوء

عقميا والتواضي
النموذج البناعي لمعبلقات بين القيادة المتنادمة وك من اإلدارة اليقظة
ً
الفكري والتعم ي العم .
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ٖ -االستفادة من نتاعج الدراسة الحالية ي توجيه أنظار المسعولين عن التعميم تجا أهمية
تجديد برامج إعداد المعمم ليواكب تطورات العصر ومتطمبات رؤية مصر والسعودية
ٖٕٓٓ).

ِّ
ٍ
وتعزز التزامهم
حاجز ضد الضغوط المهنية لدة المعممين
ٗ-تسهم الدراسة ي بناء
بالمهنة.

املصطلخات والتعريفات اإلدرائية:
الكيادة املتياغنة Resonant Leadership

ُيعر ها الباحثان بأنها "سمو القاعد التربوي الذي يتميز بمستوة عا ٍ من الذكاء
العاطفي والتجاوب مي عواطق من حولهم ويدير عواطفه بشك عا لبناء عبلقات قوية

اعيا-بالدرجة التي يحص عميها
ويقاس-إجر ً
وثقة وخم مناخ من التفاؤ يؤدي إلر االلتزام"ً .
القاعد التربوي عمر المقياس المستخدم ي الدراسة الحالية.
اإلدارة اليكظة عكليًا Mindful management

ُيعر ها الباحثان بأنها "وعي القاعد التربوي بأ كار وخبراته الداخمية والخارجية ي
المحظة الحاضرة واالنفتاح عميها ومعايشتها بشك متوازن دون الحكم عميها وعدم السماح
لها بالتأثير ي اتخاذ ق ارراته داخ المدرسة" ويحدد بالدرجة التي يحص عميها عمر مقياس
التواضي الفكري .والذي يتضمن األبعاد التالية
 الوعي بالخبرات تركيز االنتبا بتحديد الخبرات الداخمية والخارجية المرتبطة بما يتخذ
القاعد من ق اررات.
 تحييد الخبرات تجنب إصدار أحكام تقييمية عمر الخبرات الداخمية والخارجية المرتبطة
بما يتخذ القاعد من ق اررات وعدم التفاع معها.
 االنفتاح عمر الخبرات السماح لؤل كار والخبرات الداخمية والخارجية بالتعبير عن
نفسها دون أن تتدخ

يما يتخذ القاعد من ق اررات.

اعيا-بالدرجة التي يحص عميها القاعد التربوي عمر المقياس المستخدم ي
وتقاس-إجر ً
الدراسة الحالية.
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التواضع الفهري intellectual humility

ُيعر ه الباحثان بأنه "الوعي العمي واإلد ار المستبصر من القاعد التربوي باألسس
المنطقية لحدود معر ته الحالية وقدرته عمر اكتساب المزيد من المعر ة ويحدد بالدرجة التي
يحص عميها عمر مقياس التواضي الفكري" .والذي يتضمن األبعاد التالية
 انفتاح األ

سمو القاعد الذي يعكس اعت ار ًا بقيود معر ته خاص ًة بالنسبة لآلخرين

بدالً من الغطرسة حو القدرات والمعر ة الفكرية) والردبة ي اكتساب المعر ة بغض

النظر عن مكانته.

 الخضوع الفكري قمة اهتمام القاعد بكيفية إد ار

اآلخرين لقدرته العقمية وسمعته

الفكرية.
 القابمية لتصويب الخطأ المرونة ي االستجابة االنفعالية عند مواجهة تحديات لمعر ة
الفرد أو قدراته الفكرية.
 االندماج الدا عية الستكشاق األشياء التي ال يفهمها القاعد ي مواجهة األ كار
المختمفة عن أ كار لمتكام مي معر ته.
اعيا-بالدرجة التي يحص
ويقاس-إجر ً
الدراسة الحالية.

عميها القاعد التربوي عمر المقياس المستخدم ي

التعلل يف العنل Attachment at work

ُيعر ه الباحثان بأنه "الرابطة الوجدانية التي تنشأ نتيجة التفاع الديناميكي بين
القاعد التربوي والعاممين وبيعته التنظيمية ويسعي من خبلله إلر إشباع الحاجات النفسية
لديه" ويحدد بالدرجة التي يحص عميها عمر مقياس أنماط التعم

ي العم  .والذي يتضمن

األبعاد التالية

 التعم اآلمن يكون يه لدة القادة التربويين شعور عا ٍ باستحقا الذات وال يخشون
التقارب ي العبلقات الشخصية ويجدون أنه من السه الثقة والتعاون مي اآلخرين
عمر الردم من المواقق الضادطة التي يمكن أن تفرض عميهم بالعم .
 التعم

دير اآلمن المستوي المنخفض من استحقا

وسوء الفهم لمعبلقات والشعور بالر ض داخ العم

- ٕٔٔٛ -

الذات لدة القادة التربويين
والبحث باستمرار عن ردود ع
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إيجابية لتحقي ذواتهم واكتساب الشعور باألمان يتداخ تركيزهم عمر هذ المخاوق
الشخصية مي نتاعج العم

يكونوا قميمي الثقة باآلخرين.

اعيا-بالدرجة التي يحص عميها القاعد التربوي عمر المقياس المستخدم ي
ويقاس-إجر ً
الدراسة الحالية.
الكادة الرتبويوٌ Educational leaders

يقصد بالقادة التربويين ي هذ الدراسة المعممين القادة الذين يمارسون األدوار
القيادية داخ الفص وخارجه ك ممارسة األدوار القيادية مي زمبلعهم ي العم من توجيه
واشراق وادارة المدرسة من طبلب ومعممين وعاممين وتشم

المعمم األو والوكي والناظر

والمدير/القاعد).

فروض الدراسة:
ٔ-تتوا ر أبعاد القيادة المتنادمة لدي معممي التعميم العام بمصر والسعودية بدرجات متفاوتة.
إحصاعيا لمنوع والجنسية والمرحمة التعميمية والتفاعبلت الثناعية والثبلثية
ٕ-يوجد أثر دا
ً
عقميا والتواضي الفكري والتعم اآلمن بالعم والتعم
بينهم عمر ك ٍ من اإلدارة اليقظة ً
دير اآلمن بالعم والقيادة المتنادمة لدة القادة التربويين.

عقميا والتواضي الفكري والتعم
ٕ-تسهم متغيرات اإلدارة اليقظة
ً
بالقيادة المتنادمة لدة أ راد عينة الدراسة من القادة التربويين.
ٖ -يمكن اشتقا

اآلمن بالعم

ي التنبؤ

نموذج بناعي لمعبلقات بين القيادة المتنادمة لدة أ راد عينة الدراسة من

عقميا والتواضي الفكري والتعم
القادة التربويين وك من اإلدارة اليقظة ً

ي العم .

ميَج الدراسة وإدراءاتَا:
أوالً :ميَج الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية عمر المنهج الوصفي االرتباطي من أج التعرق عمر
ي العم ) عمر

عقميا والتواضي الفكري والتعم
إسهام المتغيرات المستقمة اإلدارة اليقظة
ً
التنبؤ بالقيادة المتنادمة ي العم لدة القادة التربويين وامكانية توليد نموذج بناعي
معا.
لممتغيرات ً
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ثاىيًا :عيية الدراسة:
تكونت عينة الدراسة األولية من ٕٓٓ) قاعد وقاعدة بجمهورية مصر العربية
والمممكة العربية السعودية تم اختيارهم بطريقة عشواعية من بعض المدارس الحكومية
محا ظة البحر األحمر وأسوان بجمهورية مصر العربية ومنطقة عسير بالمممكة العربية
السعودية

ي حين تكونت عينة الدراسة األساسية من  )ٕٗٚقاعد وقاعدة بجمهورية مصر

العربية محا ظة البحر األحمر وأسوان) والمممكة العربية السعودية منطقة عسير) ببعض
المدارس الحكومية تراوحت أعمارهن الزمنية ما بين  )ٖٗ-ٕٙسنة بمتوسط عمر زمني
قدر ٓٔ )ٖٖ,سنة وانحراق معياري قدر  )ٖ,ٜٜكما يوضح جدو
خذوي ()1
رىصَغ ػُٕخ اٌجحث رج ًؼب ٌٍّزغُشاد اٌذَّغشافُخ
رىصَغ إٌغجخ
اٌؼذد
اٌّزغُشاد اٌذَّغشافُخ
اٌّئىَخ
%4.24
181
اثزذائٍ
اٌّشحٍخ
%3124
131
اػذادٌِ /زىعظ
اٌزؼٍُُّخ
%.42.
116
ثبٔىٌ
%3.28
141
لبئذ
اٌدٕظ
%612.
.54
لبئذح
%5.2.
..6
ِصشٌ
اٌدٕغُخ
%4421
.11
عؼىدٌ

ٔ)

اٌّدّىع اٌىٍٍ
4.4
4.4
4.4

ثالجًا :أدوات الدراسة:
أ -استبياٌ الكيادة املتياغنة (إعداد :الباحجني):
تم االستعانة باالستبيان كأداة لمدراسة الميدانية حيث يتم استخدامه ي البحوث
التربوية عمر نطا

واسي من أج الحصو عمر حقاع

عن الظروق القاعمة بالفع من

المعايشين أو المشاركين أو المهتمين بمشكمة الدراسة وقام الباحثان باعداد أداة الدراسة
استبيان) لقياس الممارسات القيادية لمعممي مدارس التعميم العام ي ضوء مدخ القيادة
التعميمية بمراح التعميم االبتداعي واإلعدادي المتوسط) والثانوي من خبل االستعانة باألدب
النظري والدراسات السابقة والمقاييس المتعمقة بالقيادة التعميمية إذ وضعت أداة الدراسة
بصورتها األولية من خبل وضي قاعمة بأهم الممارسات القيادية لمعممي التعميم العام ي
ضوء مدخ القيادة المتنادمة بمراح التعميم االبتداعي واإلعدادي المتوسط) والثانوي من
خبل االستعانة باألدب النظري والدراسات السابقة والمقاييس المتعمقة بالقيادة المتنادمة إذ
- ٕٕٔٓ -
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وضعت أداة الدراسة بصورتها األولية من خبل وضي قاعمة بأهم الممارسات القيادية لئلدارة
المدرسية ي ضوء نمط القيادة المتنادمة تتكون من ٖٓ) قرة ممارسة قيادية) وتم
اشتقا

هذ الفقرات من خبل مقياس القيادة المتنادمة Resonant Leadership Scale

من إعداد ) Cummings (2004وتم تطبي

االستبيان ي صورته التجريبية عمر العينة

تم التحق من مدة صبلحيته من خبل حساب صدقه وثباته عمر النحو التالي
األولية كما َّ

أوالً :صدم االستبياٌ:
وتم استخدام نوعين من الصد هما
ٔ-صد المحكمين ويسمر بالصد الظاهري حيث تم عرض االستبيان عمر  )ٜمحكمين
من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المختصين باإلدارة والقيادة التعميميةق بهدق الحكم عمر
صبلحيته لتحقي
يما يتعم

أهداق البحث واستفاد الباحثان من مبلحظات المحكمين واقتراحاتهم

بتعدي بعض الفقرات أو إعادة صياداتها لتتناسب والمجا الذي وردت يه

وقد أصبح عدد قرات االستبيان ي صيغتها النهاعية ٖٓ) مفردة وقد اتفقوا جميعا عمر
أن األداة بصورتها النهاعية تعد صالحة لتحقي

الهدق منها وبذل تم التأكد من صد

المحكمين.
ٕ -الصد الذاتي وتم حسابه من المعادلة "معام الصد الذاتي = الجذر التربيعي لمعام
معام الثبات  )ٓ.ٛٚوهو ٖ )ٓ.ٜوهو معام صد مناسب لطبيعة الدراسة.

ثاىيًا :ثبات االستبياٌ:
تم حسب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وبمغت قيمتها  )ٓ.ٜٚكما تم حساب الثبات
بطريقة التجزعة النصفية باستخدام معام سبيرمان-براون وبمغت معامبلت الثبات ٗ)ٓ.ٜ
كما تم حسب معام الثبات لبلستبيان بطريقة الثبات باإلعادة  )Test-Retestوكان الفاص
الزمني بين التطبي

األو والتطبي

الثاني ثبلثة أسابيي وتكونت عينة الثبات من ٓٓٔ)

قاعد وقاعدة من البيعة المصرية و ٓٓٔ) قاعد وقاعدة من البيعة السعودية من مجتمي الدراسة
وبمغت قيم معام الثبات  )ٓ.ٜٚويرة الباحثان أن قيم معام الثبات السابقة لمدرجة الكمية
كا ية ألدراض الدراسة.

- ٕٕٔٔ -
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ثالجًا :االتشام الداخلي لالستبياٌ:
تم حساب االتسا الداخمي باستخدام معامبلت ارتباط بيرسون وقد تراوحت القيم عمر
العبارات ما بين  )ٓ.ٛٚ -ٓ.ٗٙوهي قيم مقبولة وهذا ما جع الباحثان يطمعنان الستخدام
المقياس ي الدراسة الحالية

رابعًا :الصورة اليَائية لالستبياٌ:
تكون االستبيان ي صورته النهاعية من ٖٓ) مفردة وتصحح االستجابات و ًقا

جدا)
جدا عالية متوسطة منخفضة منخفضة ً
لتدريج ليكرت خماسي االستجابات عالية ً
وتمث ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ) ويعكس ذل بالنسبة لمعبارات السمبية.

خامشاً :املعاجلة اإلحصائية لالستبياٌ
استخدم الباحثان لئلجابة والتصحيح تدريج ليكرت الخماسي ي االستبيان ويوضح
جدو

ٕ) درجة القطي لفعات الدرجات لك مستوة من مستويات الدراسة.

فئبد اٌذسخبد
ِٓ  42.اًٌ 5
ِٓ  324اًٌ ألً ِٓ
42.
ِٓ  .26اًٌ ألً ِٓ
324
ِٓ  128اًٌ ألً ِٓ
.26
ِٓ  1اًٌ ألً ِٓ
128

خذوي ().
دسخخ اٌمطغ وِغزىَبد اٌزمذَش االعزدبثبد
اٌزمذَش فٍ أداح
إٌغجخ اٌّئىَخ
اٌذساعخ
َزحمك ثذسخخ ػبٌُخ
ِٓ  84اًٌ %111
خذًا
ِٓ  68اًٌ ألً ِٓ
َزحمك ثذسخخ ػبٌُخ
%84
َزحمك ثذسخخ
ِٓ  5.اًٌ ألً ِٓ
ِزىعطخ
%68
َزحمك ثذسخخ
ِٓ  36اًٌ ألً ِٓ
ِٕخفضخ
%5.
َزحمك ثذسخخ
ِٓ  31اًٌ ألً ِٓ
ِٕخفضخ خذًا
%36

اٌزمذَش اٌؼبَ (دسخخ
اٌّّبسعخ)
دسخخ ػبٌُخ خذًا
دسخخ ػبٌُخ
دسخخ ِزىعطخ
دسخخ ِٕخفضخ
دسخخ ِٕخفضخ خذًا

ب -مكياض اإلدارة اليكظة عكليًا (إعداد :الباحجني):
هدق المقياس إلر قياس وعي القاعد بأ كار وخبراته وانفتاحه عميها وكيفية توظيفها
ونظر ألن المقاييس التي تم تصميمها كانت لقياس اليقظة العقمية بشك
ًا
ي البيعة المدرسية
عام كما أنه ال توجد مقاييس عربية لقياس هذا المفهوم ي بيعة العم ي حدود عمم
الباحثي ن وندرة الدراسات العربية ي هذا المصطمح .قد تم اشتقا أبعاد المقياس وعباراته
من خبل المصادر التالية
- ٕٕٕٔ -
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ٔ-االطبلع عمر األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت اليقظة العقمية ومنها
قاعمة خبرات اليقظة العقمية

Comprehensive Inventory of Mindfulness

 Experienceمن إعداد ) Bergomi, Tschacher, and Kupper (2013ومقياس
وعي االنتبا اليقظ  Mindful Attention Awareness Scaleمن إعداد & Brown,

) Ryan (2003ومقياس تورنتو لميقظة العقمية  Toronto mindfulness scaleمن
إعداد ) Lau et al, (2006ومقياس العوام

الخمس لميقظة العقمية five facet

 mindfulness questionnaireمن إعداد Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer,
)& Toney (2006

ٕ-إعداد صورة أولية لممقياس وتكون وعاء البنود من ٕٖ) عبارة تصق اإلدارة اليقظة
عقميا لدة القادة التربويين ثُ َّم تم عرضه عمر عدد  )ٚمن المحكمين الخبراء ي الصحة
ً
النفسية لمحكم عمر مدة صبلحيتها وتمتعت جميي العبارات عمر الموا قة التحكيمية
ٓ )% ٛلبنود يما عدا ثبلث عبارات تم حذ هم من المقياس .و ي ضوء هذ الخطوة
تبعا
أصبح عدد بنود المقياس  )ٕٜعبارة تمث الصورة التجريبية لممقياسُ .
ويجاب عنها ً
مطمقًا) وتقدر
تماما-أوا -أحيا ًنا-دير أوا -دير أوا
لبلستجابات التالية أوا
ً
الدرجات بد ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ) لمعبارات الموجبة وعكس هذا الترتيب لمعبارات السالبة.
ٖ -تطبي

تم التحق
المقياس ي صورته التجريبية عمر عينة الدراسة األولية َّ

من مدة

صبلحيته من خبل حساب صدقه وثباته عمر النحو التالي

أوالً :الصدم العاملي للنكياض:
تم إجراء التحمي العاممي لبنود المقياس بطريقة المكونات األساسية principul
َّ

 componentsوتم تدوير المحاور بطريقة "الفاريماكس"  varimaXلد" كايزر" Kaiser

وسعيا نحو مزيد من النقاء والوضوح ي المعنر السيكولوجي لتشبعات العبارات عمر العوام
ً
اعتبر التشبي المبلعم الذي يبمغ >=ٖ )ٓ,أكثر و قًا لمح "جيمفورد" .وأسفرت النتاعج عن

تشبي جميي العبارات ع مر أربعة عوام

جذرها الكامن أكبر من الواحد الصحيح و سرت

ٗ٘ )% ٜٗ,من التباين الكمي وبذل يكون عدد بنود المقياس ي صورته النهاعية )ٕٚ
إحصاعيا وتشبعاتها بعد تدوير المحاور
مفردة .ويوضح ممح ٔ) مصفو ة العوام الدالة
ً
متعامدا ونسب الشيوع لبنود المقياس والنسبة المعوية لمتباين الكمي ٘ٗ.)%ٜٗ.
تدوير
ًا
ً
حيث أسفر عن التحمي العاممي عن ثبلثة عوام يمكن تفسيرها يما يمي
- ٕٕٖٔ -

اإلدارة ِ
اليقظَةُ عقليًا والتواضع الفكري والتعلق في العمل كمنبئات بالقيادة المتناغمة .................................

العام

األو

ٖ )ٕٗ,ٙمن التباين الكمي بجذر كامن ٘)ٙ,ٚ

استقطب هذا العام

وتشبعت به ٓٔ) بنود انحصرت تشبعاتها ما بين  )ٓ,ٛٔ ٓ,ٜٗوتدور العبارات
حو تركيز االنتبا بتحديد الخبرات الداخمية والخارجية المرتبطة بما يتخذ القاعد من
ق اررات لذا يقترح الباحثان تسمية هذا العام بدد "الوعي بالخبرات".
العام

ٔ )ٔٚ,ٙمن التباين الكمي بجذر كامن ٘)ٗ,ٚ

الثاني استقطب هذا العام

وتشبعت به  )ٜبنود انحصرت تشبعاتها ما بين  )ٓ,ٚٚ ٓ,ٖٜوتدور العبارات
حو تجنب إصدار أحكام تقييمية عمر الخبرات الداخمية والخارجية المرتبطة بما يتخذ
القاعد من ق اررات وعدم التفاع معها لذا يقترح الباحثان تسمية هذا العام بدد "تحييد
الخبرات".
العام الثالث استقطب هذا العام

ٕٔ )ٚ,من التباين الكمي بجذر كامن ٘ )ٔ,ٜوتشبعت

به  )ٛبنود انحصرت تشبعاتها ما بين ٘ٗ )ٓ,ٚٔ ٓ,وتدور العبارات حو
السماح لؤل كار والخبرات الداخمية والخارجية بالتعبير عن نفسها دون أن تتدخ

يما

يتخذ القاعد من ق اررات لذا يقترح الباحثان تسمية هذا العام بدد "االنفتاح عمر
الخبرات".

ثاىياً :ثبات املكياض:
تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ وأشارت النتاعج إلر أن قيم
َّ

معامبلت ألفا كرونباخ لبنود أبعاد المقياس بمغت ٓ )ٓ,ٚٙ ٓ,ٚٗ ٓ,ٚٚ ٓ,ٚولمدرجة

الكمية ٗ )ٓ,ٛكما تم حسابه بطريقة التجزعة النصفية باستخدام معام سبيرمان-براون
بمغت معامبلت الثبات عمر الترتيب  )ٓ,ٚٓ ٓ,ٜٙ ٓ,ٚٚ ٓ,ٙٙولمدرجة الكمية
 .)ٓ,ٜٚكما تم إجراء التصحيح اإلحصاعي لمعام االرتباط باستخدام معادلة "جوتمان"
وبمغت قيم معامبلت الثبات لؤلبعاد عمر الترتيب ٘ )ٓ.ٜٙ ٓ.ٜٙ ٓ.ٚٚ ٓ,ٙولمدرجة
الكمية  )ٓ,ٚٚكما تم حسب معام

الثبات لممقياس بطريقة الثبات باإلعادة Test-

 )Retestوبمغت قيم معام الثبات لمدرجة الكمية لممقياس ٗ )ٓ.ٜوجميعها قيم مقبولة
وتشير إلر تمتي المقياس بدرجة جيدة من الثبات.

ثالجاً :االتشام الداخلي للنكياض:

- ٕٕٔٗ -
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تم حساب االتسا الداخمي باستخدام معامبلت ارتباط بيرسون وتراوحت القيم عمر ُبعد

وبعد تحييد الخبرات ما بين ٓٗ)ٓ.ٜٙ -ٓ.
الوعي بالخبرات ما بين ُٕٖ )ٓٚٗ -ٓ.
وبعد االنفتاح عمر الخبرات ما بين  )ٓ.ٜٚ-ٓ.ٜ٘وهي قيم مقبولة وهذا ما جع الباحثان
ُ
يطمعنان الستخدام المقياس ي الدراسة الحالية

ج -مكياض التواضع الفهري للنعله (إعداد :الباحجني).
هدق المقياس إلر قياس وعي القاعد التربوي وادراكه باألسس المنطقية لحدود معر ته
نظر ألنه ال يوجد مقاييس عربية لقياس هذا
الحالية وقدرته عمر اكتساب المزيد من المعر ة ًا
المفهوم وندرة الدراسات العربية ي هذا المجا  .قد تم اشتقا أبعاد المقياس وعباراته من
خبل المصادر التالية
ٔ-االطبلع عمر األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت التواضي الفكري ومنها مقياس
التواضي الفكري  intellectual humilityمن إعداد ) McElroy, et al, (2014ومقياس
التعبير عن التواضي ي المنظمات  Expressed Humility in Organizationsمن
إعداد ) Owens, Johnson, and Mitchell (2013ومقياس التواضي الفكري الشام
 Comprehensive Intellectual Humility Scaleمن إعداد Krumrei-Mancuso,
) and Rouse, (2016ومقياس التواضي الفكري من إعداد )Alfano, et al, (2017
ومقياس التواضي الفكري من إعداد )Haggard et al, (2018

ٕ-إعداد صورة أولية لممقياس وتكون وعاء البنود من ٖٔ) عبارة تصق التواضي الفكري
لدة القادة التربويين ثَُّم تم عرضه عمر عدد  )ٜمن المحكمين الخبراء ي الصحة

النفسية لمحكم عمر مدة صبلحيتها وتمتعت جميي العبارات عمر الموا قة التحكيمية
ٓ )%ٛلبنود يما عدا عبارتين تم حذ هما من المقياس .و ي ضوء هذ الخطوة أصبح

تبعا
عدد بنود المقياس  )ٕٜعبارة تمث الصورة التجريبية لممقياسُ .
ويجاب عنها ً
مطمقًا) وتقدر
تماما-أوا -أحيا ًنا-دير أوا -دير أوا
لبلستجابات التالية أوا
ً
الدرجات بد ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ) لمعبارات الموجبة وعكس هذا الترتيب لمعبارات السالبة.
ٖ -تطبي

تم التحق
المقياس ي صورته التجريبية عمر عينة الدراسة األولية َّ

صبلحيته من خبل حساب صدقه وثباته عمر النحو التالي

أوال :الصدم العامل للنكياض:
- ٕٕٔ٘ -

من مدة
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تم إجراء التحمي العاممي لبنود المقياس بطريقة المكونات األساسية principul
َّ

وتم تدوير المحاور بطريقة "الفاريماكس"  varimaXلد" كايزر"  Kaiserولكي تتضح معالم
هذ العوام التي استخمصت من التدوير المتعامد لممصفو ة العاممية تم استخراج التشبعات
تأثير ي بناء العام .
الجوهرية >=ٖ )ٓ,و قًا لمح جيمفورد حتر يسه تبين أهم العبارات ًا
وأسفرت النتاعج عن تشبي جميي العبارات عمر أربعة عوام الجذر الكامن لك منها أكبر من
الواحد الصحيح و سرت  )%ٗ٘,ٙٙمن التباين الكمي .ويوضح ممح

ٕ) مصفو ة

متعامدا ونسب الشيوع لبنود
تدوير
ًا
إحصاعيا وتشبعاتها بعد تدوير المحاور
العوام الدالة
ً
ً
المقياس والنسبة المعوية لمتباين الكمي  .)%ٗ٘.ٙٙوبذل يكون عدد بنود المقياس ي
صورته النهاعية  )ٕٜمفردة حيث أسفر التحمي العاممي لممقياس عن أربعة عوام يمكن
تفسيرها كما يمي
العام

األو

استقطب هذا العام

ٗٔ )ٔٛ,من التباين الكمي بجذر كامن )٘,ٕٙ

وتشبعت به  )ٚبنود انحصرت تشبعاتها ما بين ٓٗ )ٓ,ٙٛ ٓ,وتدور العبارات حو
اعتراق القاعد التربوي بقيود معر ته والردبة ي اكتساب المعر ة بغض النظر عن مكانته لذا
يقترح الباحثان تسمية هذا العام بدد "انفتاح األ ".
العام

الثاني استقطب هذا العام

٘ٗ )ٔٔ,من التباين الكمي بجذر كامن ٕٖ)ٖ,

وتشبعت به  )ٚبنود انحصرت تشبعاتها ما بين  )ٓ,ٚٔ ٓ,ٜٗوتدور العبارات
حو قمة اهتمام القاعد التربوي بكيفية إد ار اآلخرين لقدرته العقمية وسمعته الفكرية
لذا يقترح الباحثان تسمية هذا العام بد "الخضوع الفكري".
العام الثالث استقطب هذا العام

ٕٔ )ٜ,من التباين الكمي بجذر كامن ٘ )ٕ,ٙوتشبعت

به  )ٛبنود انحصرت تشبعاتها ما بين  )ٓ,ٛٔ ٓ,ٗٙوتدور العبارات حو مرونة
القاعد التربوي ي االستجابة االنفعالية عند مواجهة تحديات لمعر ة الفرد أو قدراته
الفكرية لذا يقترح الباحثان تسمية هذا العام بد " القابمية لتصويب الخطأ".
العام الرابي استقطب هذا العام

ٓٗ )ٕ٘,ٜمن التباين الكمي بجذر كامن ٔ)ٖ,ٜٛ

وتشبعت به  )ٚبنود انحصرت تشبعاتها ما بين  )ٓ,ٛٔ ٓ,ٗٙوتدور العبارات
حو دا عية القاعد التربوي الستكشاق األشياء التي ال يفهمها القاعد التربوي ي

- ٕٕٔٙ -
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مواجهة األ كار المختمفة عن أ كار لذا يقترح الباحثان تسمية هذا العام بد " االندماج

الفكري".

ثاىيًا :ثبات املكياض:
تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ .وبمغت قيم معامبلت ألفا
َّ

كرونباخ لؤلبعاد عمر الترتيب ٘ )ٙٛ ٙٚ ٓ.ٚٔ ٓ,ٙولمدرجة الكمية ٕ )ٓ,ٚكما تم
حسابه بطريقة التجزعة النصفية باستخدام معام سبيرمان-براون وبمغت قيم معامبلت الثبات
لؤلبعاد عمر الترتيب ٖ )ٓ.ٜٙ ٓ.ٙٗ ٓ.ٜٙ ٓ,ٙولمدرجة الكمية ٓ )ٓ,ٚكما تم إجراء
التصحيح اإلحصاعي لمعام االرتباط باستخدام معادلة "جوتمان" وبمغت قيم معامبلت الثبات
لؤلبعاد عمر الترتيب ٖ )ٓ.ٜٙ ٓ.ٖٙ ٓ.ٜٙ ٓ,ٙولمدرجة الكمية ٓ )ٓ,ٚكما تم
حسب معام الثبات لممقياس بطريقة الثبات باإلعادة  )Test-Retestوبمغت قيم معام
الثبات لمدرجة الكمية ٘ )ٓ.ٜوجميعها قيم مقبولة وتشير إلر تمتي المقياس بدرجة جيدة
من الثبات.

ثالجًا :االتشام الداخلي للنكياض:
تم حساب االتسا الداخمي باستخدام معامبلت ارتباط بيرسون وتراوحت القيم عمر ُبعد

وبعد الخضوع الفكري ما بين )ٓ.ٗٚ -ٓ.ٖٛ
انفتاح األ ما بين ُٖٗ )ٓ.ٙ٘ -ٓ.
وبعد االندماج الفكري ما بين
وبعد القابمية لتصويب الخطأ ما بين ُٖ٘ )ٓ.ٜٙ-ٓ.
ُ
 )ٓ.ٜ٘-ٓ.ٖٜوهي قيم مقبولة وهذا ما جع الباحثان يطمعنان الستخدام المقياس ي

الدراسة الحالية

د -مكياض التعلل يف العنل (إعداد :الباحجني).
نظر
تم إعداد المقياس الحالي بهدق قياس التعم ي العم لدة القادة التربويينق ًا
ألن المقاييس تم تصميمها لقياس التعم كانت بشك عام قاعمة عمر أنماط التعم وليست
ُمعدة لمهنة المعمم ضبلً عن عدم وجود مقاييس عربية لقياس هذا المفهوم وندرة الدراسات
العربية ي هذا المجا  .قد تم اشتقا أبعاد المقياس وعباراته من خبل المصادر التالية
ي مجا العم

ٔ-االطبلع عمر األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت مفهوم التعم
باإلضا ة إلر االطبلع عمر بعض المقاييس التي أ ِ
ُع َد ْت ي الدراسات األجنبية لقياس
التعم  .ومنها عمر سبي المثا

مقياس أنماط التعم
- ٕٕٔٚ -

ي العم

Attachment Styles
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 at Workمن إعداد ) Leiter, Day, and Price (2015مقياس التعم

ببيعة العم

) Workplace Attachment Scale (WASمن إعداد ) Scrima (2015ومقياس
ي العم

التعم

واألداء  Attachment at work and performanceمن إعداد

) Neustadt, Chamorro-Premuzic, and Furnham (2011استبيان أنماط التعم
ببيعة العم

 workplace attachment style questionnaireمن إعداد

Scrima

).(2018
ٕ-إعداد الصورة األولية لممقياس وتكونت من ٕٗ) عبارة تصق االرتباط الوجداني بين
ض ْت هذ العبارات المقترحة عمر عدد  )ٜمن
القاعد التربوي والمؤسسة التعميمية ثَُّم ُع ِر َ
المختصين ي الصحة النفسية لمحكم عمر صبلحيتها لقياس ومبلءمتها لما
المحكمين
ِّ
وضعت لقياسه وتم االستقرار عمر العبارات التي وا

عميها المحكمون بحد أدنر

ٓ )%ٛوتم استبعاد ثبلث بنود .وبذل أصبح عدد العبارات ٕٔ) عبارة تمث الصورة
تماما-أوا -أحيا ًنا-دير
ً

تبعا لبلستجابات التالية أوا
التجريبية لممقياسُ .
ويجاب عنها ً
أوا -دير أوا مطمقًا) وتقدر الدرجات بد ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ) لمعبارات الموجبة وعكس
هذا الترتيب لمعبارات السالبة .وتشير الدرجة المرتفعة إلر تمتي القادة التربويين بمستوة

مرتفي من التعم

ي العم .

تم التحق من مدة صبلحيته
ٖ -تطبي المقياس ي صورته التجريبية عمر العينة األولية َّ
من خبل حساب صدقه وثباته عمر النحو التالي

أوالً :الصدم العاملي للنكياض:
تم إجراء التحمي العاممي لبنود المقياس بطريقة المكونات األساسية principul
َّ

 componentsوتم تدوير المحاور بطريقة "الفاريماكس"  varimaXلد" كايزر" Kaiser

وسعيا نحو مزيد من النقاء والوضوح ي المعنر السيكولوجي لتشبعات العبارات عمر العوام
ً
اعتبر التشبي المبلعم الذي يبمغ >=ٖ )ٓ,أكثر و قاً لمح "جيمفورد" .وأسفرت النتاعج عن

سر ْت
تشبي جميي العبارات عمر ستة عوام جذرها الكامن أكبر من الواحد الصحيح و َّ
ٖٔ )% ٖ٘,من التباين الكمي وبذل يكون عدد بنود المقياس ي صورته النهاعية ٕٓ)
إحصاعيا وتشبعاتها ونسب الشيوع لبنود
مفردة .ويوضح ممح ٖ) مصفو ة العوام الدالة
ً
المقياس والجذور الكامنة ونسب التباين حيث كانت النسبة المعوية لمتباين الكمي
- ٕٕٔٛ -
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ٖٔ )%ٖ٘.كما أسفر التحمي العاممي لممقياس عن ثبلثة عوام

وقد تم استبعاد العام

الثالث لتشبي عبارتين قط عميه ويمكن تفسير العاممين كما يمي
األو

العام

استقطب هذا العام

ٕ )ٕٔ,ٛمن التباين الكمي بجذر كامن )ٗ,ٕٜ

وتشبعت به ٓٔ) بنود انحصرت تشبعاتها ما بين  )ٓ,ٖٛ ٓ,ٗٚوتدور العبارات
حو الشعور المرتفي لدة القادة التربويين بالثقة ي العبلقة المهنية داخ المدرسة
وسهولة التعاون مي اآلخرين عمر الردم من المواقق الضادطة التي يمكن أن تفرض
عميهم بالعم
العام

لذا يقترح الباحثان تسمية هذا العام بدد "التعم اآلمن بالعم ".

الثاني استقطب هذا العام

ٕٓ )ٕٓ,من التباين الكمي بجذر كامن ٓ)ٖ,ٙ

وتشبعت به  )ٛبنود انحصرت تشبعاتها ما بين ٕ٘ )ٓ,ٕٛ ٓ,وتدور العبارات
حو الشعور المنخفض لدة القادة التربويين بالثقة ي العبلقة المهنية داخ المدرسة
وسوء هم العبلقات دخا العم

والشعور بالر ض ي العم

لذا يقترح الباحثان

تسمية هذا العام بد "التعم دير اآلمن بالعم ".

ثاىياً :ثبات املكياض:
تم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ وبمغت معامبلت الثبات عمر الترتيب
تم حساب معام االرتباط بين نصفي
 )ٓ,ٚٔ ٓ,ٙٚكما تم حساب التجزعة النصفية َّ

االختبار باستخدام طريقة "بيرسون" ولغت القيم ُلبعدي المقياس  )ٓ.ٚٚ ٓٙٛكما تم
إجراء التصحيح اإلحصاعي لمعام االرتباط باستخدام معادلة "جوتمان" وبمغت قيم معامبلت
الثبات لؤلبعاد عمر الترتيب  )ٓ.ٚٙ ٓ,ٙٚكذل تم حسب معام الثبات لممقياس بطريقة
الثبات باإلعادة  )Test-Retestوبمغت قيم معام الثبات ٖ )ٓ.ٜوجميعها قيم مقبولة
وتشير إلر تمتي المقياس بدرجة جيدة من الثبات.

ثالجاً :االتشام الداخلي للنكياض:
تم حساب االتسا الداخمي باستخدام معامبلت ارتباط بيرسون وتراوحت القيم عمر ُبعد

وبعد التعم دير اآلمن بالعم ما بين ٖٗ-ٓ.
التعم اآلمن بالعم ما بين ُٖ٘ )ٚٛ -ٓ.
 )ٓ.ٜٙوهي قيم مقبولة وهذا ما جع الباحثان يطمعنان الستخدام المقياس ي الدراسة
الحالية
نتاعج الدراسة
- ٕٕٜٔ -

اإلدارة ِ
اليقظَةُ عقليًا والتواضع الفكري والتعلق في العمل كمنبئات بالقيادة المتناغمة .................................

ىتائج الفرض األول:
نص هذا الفرض عمر أنه " تتوا ر أبعاد القيادة المتنادمة لدي معممي التعميم العام
َّ

بمصر والسعودية بدرجات متفاوتة".

ولمعالجة هذا الفرض تم ما يمي
ٔ) نتاعج الدراسة الخاصة بواقي ممارسات معممي مدارس التعميم العام بالسعودية ي ضوء
القيادة المتنادمة
ولتحقي ذل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراق المعياري لك

قرة ممارسة)

من الفقرات الواردة ي أداة الدراسة التي تقيس واقي أداء معممي مدارس التعميم العام بمصر
تنازليا
والسعودية ي ضوء مدخ القيادة المتنادمة والبالغ عددها ٖٓ) مفردة وتم ترتيبها
ً

و

واقي ممارستها عمر النحو الذي يوضحه جدو

ٖ).

خذوي ()3
اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ واٌشرجخٌٍّّ ،بسعبد اٌمُبدَخ ٌّؼٍٍّ ِذاسط اٌزؼٍُُ اٌؼبَ
ثبٌغؼىدَخ فٍ ضىء اٌمُبدح اٌّزٕبغّخ2
اٌّزىعظ االٔحشاف دسخخ
اٌزشرُت
اٌؼذد
اٌؼجبساد
َ
اٌحغبثٍ اٌّؼُبسٌ اٌزىافش
ٌذَه اٌمذسح ػًٍ اٌغُطشح ػًٍ
1
ػبٌُخ
1211
 1أػصبثه واٌزؼبًِ ِغ اٌصؼىثبد 4218 ..4
ثؼمالُٔخ2
َشبسوٍٕ فٍ اٌؼًّ ِٓ أخً رحمُك
.
ػبٌُخ
1214
421. ..4
.
سإَخ ِشزشوخ
رىلغ ،اٌزؼشف ،ورٍجُخ احزُبخبد
3
ػبٌُخ
12..
421. ..4
3
اٌؼّالء
4
ػبٌُخ
12.3
4211 ..4
َّ 4بسط رىزُىبد فؼبٌخ ٌإللٕبع
5
ػبٌُخ
1214
32.8 ..4
ٌ 5ذَه االعزؼذاد ٌٍؼًّ ػًٍ اٌفشص
6
ػبٌُخ
12.4
32.8 ..4
 6ثهذوء َؼبٌح اٌّىالف اٌؼصُجخ2
َشاػٍ وَىخه ثطشق فؼبٌخ اْداء
4
ػبٌُخ
1214
32.6 ..4
4
اٌفشدٌ وأداء اٌفشَك
8
ػبٌُخ
121.
32.4 ..4
 8اٌهبَ ورىخُه اْفشاد واٌدّبػبد
ٌذَه اٌمذسح ػًٍ اٌزحىُ فٍ اٌغٍىن
.
ػبٌُخ
1218
ٌ .زحمُك اْهذاف ،ورؤخُش اإلشجبع3285 ..4 ،
ورحًّ اٌغّىض
َغزّغ ثفؼبٌُخ ،وَؼزشف ،وِٓ ثُ
11
ػبٌُخ
1211
3283 ..4
11
َؼًّ ثٕبء ػًٍ اٌطٍجبد واٌّخبوف2
َؼًّ وفمًب ٌٍمُُ حزً ٌى وبْ رٌه
11
ػبٌُخ
1211
328. ..4
11
ثزىٍفخ شخصُخ
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3281
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13

..4

3281
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3244

1211
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..4
..4
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16
14
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3246

1213
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18

..4

3245

121.
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1.

..4

3244

12.3
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.1

..4

3244

1218

ػبٌُخ

.1

..4

3243

1211

ػبٌُخ

..

..4

324.

1214

ػبٌُخ

.3

..4

324.

1216

ػبٌُخ

.4

..4

3241

1215

ػبٌُخ

.5

..4

3241

1215

ػبٌُخ

.6

..4

3268

12.6

ػبٌُخ

.4

..4

3264

1214

ػبٌُخ

.8

..4

3264

12.6

ػبٌُخ

..

..4

323.

121.

ِزىعطخ

31

..4

3281

12.1

ػبٌُخ

اٌؼذد

اعزشؼبس احزُبخبد اٌزُّٕخ ٌّخشَٓ
ورؼضَض لذسارهُ
ٌذَه اٌّشؤخ فٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌزغُُش
ٌذَه اٌمذسح ػٍٍ االعزّشاس فٍ اٌغؼٍ
ٌزحمُك اْهذاف سغُ اٌؼمجبد
وإٌىغبد
اٌشؼىس ثّشبػش اِخشَٓ ووخهبد
ٔظشهُ ،واالهزّبَ اٌفؼبي ثّخبوفهُ
َحً ثشىً فؼبي اٌصشاػبد اٌزٍ رٕشؤ2
حغبط ٌّشبػش اِخشَٓ وػىاطفهُ2
دػُ اٌؼًّ اٌدّبػٍ ٌزحمُك اْهذاف
وإٌزبئح2
َشوض ػًٍ إٌدبحبد واإلِىبٔبد ثذالً
ِٓ اٌفشً2
ٌذَه اٌمذسح ػًٍ اٌزضاَ اٌهذوء رحذ
اٌضغظ
اٌمذسح ػًٍ رحذَذ وفهُ اٌحبالد
إٌفغُخ واٌؼبطفُخ ٌّخشَٓ
َخٍك رآصس خّبػٍ فٍ اٌغؼٍ ٌزحمُك
اْهذاف اٌدّبػُخ2
َغؼٍ ٌزحغُٓ أو رٍجُخ ِؼُبس اٌزُّض
َجحث ػٓ سدود اٌفؼً ػًٍ اْفىبس
واٌّجبدساد حزً ػٕذِب َىىْ ِٓ
اٌصؼت عّبػهب
لشاءح اٌزُبساد اٌؼبطفُخ ٌٍّدّىػخ
وػاللبد اٌمىح
َزُح ٌٍ حشَخ ارخبر لشاساد هبِخ فٍ
ِدبي ػٍٍّ2
ٌذَه فهُ خُذ ٌؼىاطف إٌبط ِٓ
حىٌه2
اٌمذسح ػٍٍ اٌىصىي اًٌ اٌذػُ
االخزّبػٍ واٌزّبعه2
ٌذَه اٌمذسح ػًٍ رحذَذ عجت ِشبوً
اٌؼبٍُِٓ ثذلخ
اٌحفبظ ػًٍ إٌضاهخ ،واٌزىافك ِغ لُُ
اٌفشد
االعزجبٔخ وىً

- ٕٖٔٔ -

اٌّزىعظ االٔحشاف
اٌحغبثٍ اٌّؼُبسٌ
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يبلحددظ مددن النتدداعج ال دواردة ددي جدددو

ٖ) والتددي بينددت أن ممارسددات معممددي مدددارس

التعميم العام بالسدعودية دي ضدوء القيدادة المتنادمدة جداءت بدرجدة ممارسدة عاليدة حيدث نجدد
أن المتوسددط الحسددابي العددام ٓ )ٖ.ٛوبددالنظر لمعبددارات ددي جدددو

ٖ) بشددك عددام نجددد أنهددا

تتراوح بدين  )ٗ.ٓٛ – ٖ.ٖٜأي بدين درجدة متوسدطة وكبيدرة مدن الممارسدة وأن أعمدي درجدة
ممارسة هو "لديه القدرة عمي السديطرة عمدي أعصدابه والتعامد مدي الصدعوبات بعقبلنيدة “حيدث
يمددارس بدرجددة كبيددرة بمددغ متوسددطه  )ٗ.ٓٛوكانددت أق د درجددة ممارسددة هددي "الحفدداظ عمددر
النزاهة والتوا

مي قيم الفرد“ حيث جاءت بدرجة متوسطة بمغ المتوسط .)ٖ.ٖٜ

ٕ) نتاعج الدراسة الخاصة بواقي ممارسات معممي مدارس التعميم العام بمصر ي ضوء
القيادة المتنادمة
ولتحقي

ذل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراق المعياري لك

قرة ممارسة) من

الفقرات الواردة ي أداة الدراسة التي تقيس واقي أداء معممي مدارس التعميم العام بمصر
تنازليا
والسعودية ي ضوء مدخ القيادة المتنادمة والبالغ عددها ٖٓ) مفردة وتم ترتيبها
ً

و

واقي ممارستها عمر النحو الذي يوضحه جدو

ٗ).

خذوي ()4
اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ واٌشرجخٌٍّّ ،بسعبد اٌمُبدَخ ٌّؼٍٍّ ِذاسط اٌزؼٍُُ اٌؼبَ
ثّصش فٍ ضىء اٌمُبدح اٌّزٕبغّخ2
اٌّزىعظ االٔحشاف دسخخ
اٌزشرُت
اٌؼذد
اٌؼجبساد
َ
اٌحغبثٍ اٌّؼُبسٌ اٌزىافش
َغؼٍ ٌزحغُٓ أو رٍجُخ ِؼُبس
1
ػبٌُخ
1214
324. .13
1
اٌزُّض
ٌذَه اٌمذسح ػًٍ اٌزحىُ فٍ
.
ػبٌُخ
121.
اٌغٍىن ٌزحمُك اْهذاف ،ورؤخُش 3264 .13
.
اإلشجبع ،ورحًّ اٌغّىض
ٌذَه فهُ خُذ ٌؼىاطف إٌبط ِٓ
3
ػبٌُخ
1211
3258 .13
3
حىٌه2
رىلغ ،اٌزؼشف ،ورٍجُخ احزُبخبد
4
ػبٌُخ
1211
3254 .13
4
اٌؼّالء
َؼًّ وفمًب ٌٍمُُ حزً ٌى وبْ رٌه
5
ِ 1211زىعطخ
323. .13
5
ثزىٍفخ شخصُخ
اٌمذسح ػًٍ رحذَذ وفهُ اٌحبالد
6
ِ 1214زىعطخ
323. .13
6
إٌفغُخ واٌؼبطفُخ ٌّخشَٓ
4
ِ 12.3زىعطخ
ٌذَه االعزؼذاد ٌٍؼًّ ػًٍ اٌفشص 3238 .13
4
دػُ اٌؼًّ اٌدّبػٍ ٌزحمُك
8
ِ 12.8زىعطخ
3234 .13
8
اْهذاف وإٌزبئح2
- ٕٖٕٔ -
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.
11
11
1.
13
14
15
16
14
18
1.
.1
.1
..
.3
.4
.5
.6

اٌؼجبساد

دسخخ
اٌزىافش

اٌزشرُت

.13

32.4

1215

ِزىعطخ

.

.13

321.

1213

ِزىعطخ

11

.13

3213

12.8

ِزىعطخ

11

.13

3214

12.6

ِزىعطخ

1.

.13

3213

1211

ِزىعطخ

13

.13

3213

1214

ِزىعطخ

14

.13

.28.

12.1

ِزىعطخ

15

.13

.285

1211

ِٕخفضخ

16

.13

.283

1211

ِزىعطخ

14

.13

.243

1211

ِزىعطخ

18

.13

.25.

1215

ِٕخفضخ

1.

.13

.254

1218

ِٕخفضخ

.1

.13

.251

1211

ِٕخفضخ

.1

.13

.251

1214

ِٕخفضخ

..

.13

.245

121.

ِٕخفضخ

.3

.13

.244

121.

ِٕخفضخ

.4

.13

.2..

12.1

ِٕخفضخ

.5

.13

.213

1234

ِٕخفضخ

.6

اٌؼذد

اٌشؼىس ثّشبػش اِخشَٓ
ووخهبد ٔظشهُ ،واالهزّبَ
اٌفؼبي ثّخبوفهُ
اٌمذسح ػٍٍ اٌىصىي اًٌ اٌذػُ
االخزّبػٍ واٌزّبعه2
َزُح ٌٍ حشَخ ارخبر لشاساد
هبِخ فٍ ِدبي ػٍٍّ2
اعزشؼبس احزُبخبد اٌزُّٕخ
ٌّخشَٓ ورؼضَض لذسارهُ
لشاءح اٌزُبساد اٌؼبطفُخ
ٌٍّدّىػخ وػاللبد اٌمىح
َخٍك رآصس خّبػٍ فٍ اٌغؼٍ
ٌزحمُك اْهذاف اٌدّبػُخ2
حغبط ٌّشبػش اِخشَٓ
وػىاطفهُ2
َغزّغ ثفؼبٌُخ ،وَؼزشف ،وِٓ ثُ
َؼًّ ثٕبء ػًٍ اٌطٍجبد
واٌّخبوف2
اٌحفبظ ػًٍ إٌضاهخ ،واٌزىافك
ِغ لُُ اٌفشد
ٌذَه اٌمذسح ػًٍ اٌزضاَ اٌهذوء
رحذ اٌضغظ
َشبسوٍٕ فٍ اٌؼًّ ِٓ أخً
رحمُك سإَخ ِشزشوخ
َّبسط رىزُىبد فؼبٌخ ٌإللٕبع
ٌذَه اٌمذسح ػًٍ اٌغُطشح ػًٍ
أػصبثه واٌزؼبًِ ِغ اٌصؼىثبد
ثؼمالُٔخ2
َشوض ػًٍ إٌدبحبد واإلِىبٔبد
ثذالً ِٓ اٌفشً2
َشاػٍ وَىخه ثطشق فؼبٌخ اْداء
اٌفشدٌ وأداء اٌفشَك
َحً ثشىً فؼبي اٌصشاػبد اٌزٍ
رٕشؤ2
ٌذَه اٌمذسح ػٍٍ االعزّشاس فٍ
اٌغؼٍ ٌزحمُك اْهذاف سغُ
اٌؼمجبد وإٌىغبد
ٌذَه اٌّشؤخ فٍ اٌزؼبًِ ِغ
اٌزغُُش

- ٕٖٖٔ -
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اٌؼجبساد

.4
.8

ثهذوء َؼبٌح اٌّىالف اٌؼصُجخ2
اٌهبَ ورىخُه اْفشاد واٌدّبػبد
َجحث ػٓ سدود اٌفؼً ػًٍ
اْفىبس واٌّجبدساد حزً ػٕذِب
َىىْ ِٓ اٌصؼت عّبػهب
ٌذَه اٌمذسح ػًٍ رحذَذ عجت
ِشبوً اٌؼبٍُِٓ ثذلخ
االعزجبٔخ وىً

..
31

اٌّزىعظ االٔحشاف دسخخ
اٌؼذد
اٌحغبثٍ اٌّؼُبسٌ اٌزىافش
ِٕ 1213خفضخ
.218 .13
ِٕ 1211خفضخ
.211 .13

.4
.8

.13

12.4

1211

ِٕخفضخ

..

.13

1285

121.

ِٕخفضخ

31

.13

.285

1258

ِزىعطخ

يبلحددظ مددن النتدداعج ال دواردة ددي جدددو

اٌزشرُت

ٗ) والتددي بينددت أن ممارسددات معممددي مدددارس

التعميم العام بمصر ي ضوء القيادة المتنادمة جاءت بدرجة ممارسدة متوسدطة حيدث نجدد أن
المتوسط الحسابي العام ٘ )ٕ.ٛوبالنظر لمعبارات ي جدو

ٗ) بشك عام نجدد أنهدا تتدراوح

بين ٘ )ٖ.ٜٚ – ٔ.ٛأي بين درجة منخفضة وكبيرة من الممارسة وأن أعمدي درجدة ممارسدة
هو "يسعي لتحسين أو تمبية معيار التميز" حيث يمارس بدرجة عالية بمدغ متوسدطه )ٖ.ٜٚ
وكانددت أق د درجددة ممارسددة هددي " لديدده القدددرة عمددر تحديددد سددبب مشدداك العدداممين بدقددة "حيددث
جاءت بدرجة منخفضة بمغ المتوسط ٘.)ٔ.ٛ

ىتائج اختبار صخة الفرض الجاىي:
إحصاعيا لمنوع والجنسية والمرحمة التعميمية
نص هذا الفرض عمر أنه "يوجد أثر دا
َّ
ً
عقميا والتواضي الفكري
والتفاعبلت الثناعية والثبلثية بينهم عمر ك من اإلدارة اليقظة
ً

والتعم اآلمن بالعم

والتعم دير اآلمن بالعم

والقيادة المتنادمة لدة القادة التربويين".

إحصاعيا قام الباحثان بحساب تحمي التباين الثبلثي لممتغيرات
ولمعالجة هذا الفرض
ً
عقميا والتواضي الفكري
النوع والجنسية والمرحمة التعميمية عمر كبل من اإلدارة اليقظة
ً
والتعم اآلمن بالعم

والتعم دير اآلمن بالعم لدة القادة كما يوضح جدو

٘).

خذوي ()5
رحًٍُ اٌزجبَٓ ٌٍّزغُشاد إٌىع واٌدٕغُخ واٌّشحٍخ اٌزؼٍُُّخ ػًٍ وال ِٓ :اإلداسح اٌُمظخ ػمًٍُب،
واٌزىاضغ اٌفىشٌ ،واٌزؼٍك آِِ ثبٌؼًّ ،واٌزؼٍك غُش آِِ ثبٌؼًّ ٌذي اٌمبدح2
ِصبدس اٌزجبَٓ

ِدّىع اٌّشثؼبد

دسخبد
اٌحشَخ

ِزىعظ
اٌّشثؼبد

إٌىع (أ)
اٌدٕغُخ (ة)

.332.34
.6842.8.

1
1

.332.34
.6842.8.

- ٕٖٔٗ -

لُّخ
(ف)

اٌذالٌخ

12114 .261.
12111 ..2.81

اإلدارة ِ
اليقظَةُ عقليًا والتواضع الفكري والتعلق في العمل كمنبئات بالقيادة المتناغمة .................................

اإلداسح
اٌُمظخ
ػمًٍُب

ِصبدس اٌزجبَٓ

ِدّىع اٌّشثؼبد

دسخبد
اٌحشَخ

ِزىعظ
اٌّشثؼبد

لُّخ
(ف)

اٌذالٌخ

اٌّشحٍخ
اٌزؼٍُُّخ (ج)

3442434

.

1432864

12.41

12145

882145

1

882145

12.83

123..

رفبػً أ× ة
.
.
.
415
4.4
1
1
.

14642861
رفبػً ة× ج
3442434
رفبػً أ× ج
8482463
رفبػً أ× ة× ج
3416628..
اٌخطؤ
3.6.1412111
اٌّدّىع
8112415
إٌىع (أ)
111825..
اٌدٕغُخ (ة)
1134246.
اٌّشحٍخ
اٌزؼٍُُّخ (ج)
1
1.1.286.
رفبػً أ× ة
.
.612643
اٌزىاضغ رفبػً ة× ج
اٌفىشٌ
.
1434211.
رفبػً أ× ج
.
6612.8.
رفبػً أ× ة× ج
415
.611.2148
اٌخطؤ
4.4 34.41652111
اٌّدّىع
1
..423.1
إٌىع (أ)
1
15..258.
اٌدٕغُخ (ة)
.
1148244.
اٌّشحٍخ
اٌزؼٍُُّخ (ج)
1
1.4236.
رفبػً أ× ة
اٌزؼٍك
.
4382664
رفبػً ة× ج
آِِ
ثبٌؼًّ
.
12131
رفبػً أ× ج
.
6.2.41
رفبػً أ×
ة× ج
415
1486.2114
اٌخطؤ
4.4 4415532111
اٌّدّىع
1
.332854
إٌىع (أ)
1
8312.41
اٌدٕغُخ
اٌزؼٍك غُش
(ة)
آِِ
.
4412345
اٌّشحٍخ
ثبٌؼًّ
اٌزؼٍُُّخ
(ج)
- ٕٖٔ٘ -

12111
12145
1211.

43.2431
1432864
4.4238.
8.255.

82148
12.41
4243.

8112415
111825..
5682881

12111 1.2.55
12111 14285.
12111 .214.

1.1.286.
1312834
8642116
33124.5
6.2656

12111 1.2311
121.5 .2188
12111 132838
12115 52.45

..423.1
15..258.
53.2.3.

62351
4.241.
152154

1211.
12111
12111

1.4236.
36.233.
12515
342635

32443
112313
12114
12.64

12163
12111
12.86
12381

35281.
.332854
8312.41

62.58
.42454

1211.
12111

3852684

112446

12111
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ِصبدس اٌزجبَٓ

اٌمُبدح
اٌّزٕبغّخ

رفبػً أ×
ة
رفبػً ة×
ج
رفبػً أ×
ج
رفبػً أ×
ة× ج
اٌخطؤ
اٌّدّىع
إٌىع (أ)
اٌدٕغُخ
(ة)
اٌّشحٍخ
اٌزؼٍُُّخ
(ج)
رفبػً أ×
ة
رفبػً ة×
ج
رفبػً أ×
ج
رفبػً أ×
ة× ج
اٌخطؤ
اٌّدّىع

لُّخ
(ف)

اٌذالٌخ

1218.

1

1218.

1213.

12854

4.25.1

.

362.61

1214.

12341

1512.31

.

452615

.2.51

12114

1482..3

.

8.246.

.266.

12141

13.442811
34.6842111
844.24.6
15.4321.1

33261.

ِدّىع اٌّشثؼبد

دسخبد
اٌحشَخ

415
4.4
1
1

142843 844.24.6
.52.33 15.4321.1

12111
12111

.85682818

.

.4231. 14.842414

12111

33352544

1

33352544

52645

12118

16.3821.3

.

846.216.

142418

12111

114424.5

.

5.3286.

128.1

12411

41.52441

.

.16.2435

3251.

12131

.43.362.68
51456652111

415
4.4

58424.8

أوضحت النتاعج الواردة ي جدو
ولتحديد اتجا الفرو

ِزىعظ
اٌّشثؼبد

٘) وجود بعض الفرو

اعتمد الباحثان عمر إجراء تحمي

ي متغيرات الدراسة

التباين البيني لمتغيرات النوع

عقميا والتواضي الفكري والتعم
والجنسية والمرحمة التعميمية عمر ك ٍ من اإلدارة اليقظة
ً
اآلمن بالعم والتعم دير اآلمن بالعم لدة القادة كما هو موضوح بممح ٗ) ويتضح
من النتاعج الواردة ي الجداو الوارد ي ممح

ٗ) اآلتي

تبعا لمنوع ي اليقظة العقمية ي حين وجدت
 ال توجد رو ي متغير النوع أ) بين ًإحصاعيا ي التواضي ق= )**ٕٔ.ٜٙلصالح القاعدات والتعم اآلمن
رو دالة
ً
- ٕٖٔٙ -
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ق=ٖ٘ )**ٙ.والتعم

بالعم

دير اآلمن بالعم

ق= )**ٙ.ٜٙوالقيادة

المتنادمة ق=ٖ )**ٔٗ.ٛٚلصالح القادة الذكور.
إحصاعيا ي متغير الجنسية ب) مصري /سعودي) ي اليقظة
 هنا رو دالةً
العقمية ق= )**ٕٜ.ٜٛوالتواضي الفكري ق=٘ )**ٔٚ.ٛوالتعم اآلمن بالعم
ق=ٔ )**ٕٗ.ٚوالتعم دير اآلمن بالعم

ق=٘ )**ٕٗ.ٚوالقيادة المتنادمة

ق= ٖٖ )** ٕ٘.ٜلصالح العينة السعودية.
 -هنا

رو

بين القادة ي المراح التعميمية ج) ابتداعي /إعدادي /ثانوي) ي

اليقظة العقمية ق=٘٘ )**ٛ.والتواضي الفكري ق= )**ٜ.ٓٛوالتعم
بالعم

 )**ٔ٘.ٓٙوالتعم

دير اآلمن بالعم

اآلمن

 )**ٔٔ.ٗٛوالقيادة المتنادمة

ق= ٕٖٓ )**ٕٗ.لصالح قادة المرحمة االبتداعية.
ي

إحصاعيا أ×ب) ي اليقظة العقمية ي حين وجد تفاع دا
 ال يوجد تفاع داً
التواضي الفكري ق=٘٘ )**ٖٕ.ي اتجا العينة المصرية قاعد/قاعدة) لصالح
القاعدات و ي التعم

اآلمن بالعم

ق=ٖٗ )**ٜ.ي اتجا العينة المصرية

قاعد/قاعدة) لصالح القادة الذكور و ي التعم دير اآلمن بالعم

ق=٘ٓ )*ٗ.ي

اتجا العينة السعودية قاعد/قاعدة) لصالح القاعدات و ر القيادة المتنادمة ق=
ٔٔ )**ٜٔ.ر اتجا العينة المصرية قاعد/قاعدة) لصالح القادة الذكور.
إحصاعيا ي اليقظة العقمية ي
إحصاعيا ب×ج) ي تفاع دا
 هنا تفاع داً
ً
اتجا المرحمة االبتداعية ق=ٖٓ )**ٙ.والمرحمة اإلعدادية ق=ٓٔ)**ٕٗ.
لصالح القادة قاعد/قاعدة) ي العينة السعودية

و ي التواضي الفكري ي اتجا

المرحمة اإلعدادية ق= )**ٜ.ٜٚوالمرحمة الثانوية ق=ٓٗ )**ٜ.لصالح القادة
قاعد/قاعدة) ي العينة السعودية و ي التعم
االبتداعية

ق=ٕٗ )*ٗ.والمرحمة اإلعدادية

قاعد/قاعدة) ي العينة السعودية و ي التعم
االبتداعية

ق= )**ٜ.ٜٗوالمرحمة اإلعدادية

اآلمن بالعم

ي اتجا المرحمة

ق= )**٘ٙ.ٜٗلصالح القادة
دير اآلمن بالعم لصالح المرحمة
ق=ٖٗ )**ٔٙ.لصالح القادة

قاعد/قاعدة) ي العينة السعودية و ر القيادة المتنادمة ر اتجا المرحمة اإلعدادية
ق= ٓ٘ )**٘ٗ.لصالح القادة قاعد/قاعدة) ي العينة السعودية.
- ٕٖٔٚ -
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إحصاعيا لتفاع
 ال يوجد تفاع داً
دا

أ×ج) التعم اآلمن بالعم

ي حين وجد تفاع

ي اليقظة العقمية ق=ٔٗ )*ٗ.لصالح القادة الذكور ي المرحمة الثانوية

والتواضي الفكري ق=ٖٗ )**ٖ٘.لصالح قاعدات المرحمة الثانوية والتعم
اآلمن بالعم

ق=ٕٕ )**ٛ.لصالح قاعدات المرحمة الثانوية

دير

و ر القيادة

المتنادمة ر اتجا المرحمة االبتداعية ق=ٓ )**ٚ.ٜلصالح القادة الذكور ي
المرحمة االبتداعية و ر اتجا المرحمة الثانوية ق=ٔٗ )**ٚ.لصالح القادة الذكور
ي المرحمة الثانوية.
أ×ب×ج) لصالح قادة العينة السعودية ي اليقظة

إحصاعيا لتفاع
 هنا تفاع داً
العقمية ق=ٗ )**ٖٔ.ٜوالتواضي الفكري ق=ٔٓ )*٘.والتعم
ق=ٓ٘ )*ٕٚ.والتعم

دير اآلمن بالعم

اآلمن بالعم

ق=ٓ٘ )**ٔٔ.والقيادة المتنادمة

داال إحصاعياً لصالح
ق= )**ٖٕ.ٜٓي المرحمة اإلعدادية كما أن هنا
تفاعبل ً
ً

قاعدات العينة السعودية ي اليقظة العقمية والتواضي الفكري والتعم

اآلمن بالعم

والقيادة المتنادمة والتعم دير اآلمن بالعم المرحمة االبتداعية بقيم ق=)**ٙ.ٙٙ
و ق= )**ٔٚ.ٖٙو ق= )**ٔٔ.ٗٛو ق= )**ٔٓ.ٓٚو ق=ٖ)**ٜٔ.ٛ
والمرحمة اإلعدادية بقيم

ق=ٗٔ )**ٕٔ.و ق= )*ٗ.ٚٚو ق=)**ٕٜ.ٓٙ

و ق= )**ٕٕ.ٙٙو ق=ٕٖ)*٘.

ق=)**ٙ.ٔٚ

والمرحمة الثانوية بقيم

و ق=ٔ٘ )**ٕ٘.و ق= )*ٗ.ٕٛو ق=ٔ )*٘.ٛعمر التوالي.

ىتائج اختبار صخة الفرض الجالح:
نص هذا الفرض عمر أنه "تسهم متغيرات التواضي الفكري والتعم
َّ

ي العم واإلدارة

عقميا ي التنبؤ بالقيادة المتنادمة لدة القادة التربويين".
اليقظة ً
إحصاعيا تم حساب تحمي االنحدار المتعدد باستخدام الطريقة
ولمعالجة هذا الفرض
ً

 ) Enterلمعر ة مدة تأثير المتغيرات المستقمة ي القيادة المتنادمة لدة أ راد عينة الدراسة
المستهد ة .ويوضح الجدوالن  )ٚ ٙنتاعج ذل .

- ٕٖٔٛ -
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خذوي ()6
ٔزبئح رحًٍُ اٌزجبَٓ وِؼبًِ االسرجبط اٌّزؼذد وِؼبًِ اٌزحذَذ ٌّٕىرج االٔحذاس اٌّزؼذد ثُٓ اٌمُبدح
اٌّزٕبغّخ واٌّزغُشاد اٌّغزمٍخ ٌٍذساعخ
ِؼبًِ
ِؼبًِ
لُّخ ف
ِزىعظ
دسخبد
ِدّىع
اٌزحذَذ
االسرجبط
اٌّصذس
اٌّحغىثخ
اٌّشثؼبد
اٌحشَخ
اٌّشثؼبد
2
R
اٌّزؼذدR
12614
12444
1612155 483.424.4
4
االٔحذاس 1.3...218.
...2866
اٌخطؤ 4.. 1.6543245.
اٌّدّىع 4.6 31.84.245.
** داٌخ ػٕذ ِغزىي ()1011
خذوي (ِ )4ؼبِالد االٔحذاس اٌّزؼذد ودالٌزهب اإلحصبئُخ ٌّزغُشاد اٌذساعخ
اٌذالٌخ
ِؼبًِ
اإلحصبئُخ
االٔحذاس
اٌخطؤ
ِؼبًِ
لُّخ "د"
اٌّزغُش
اٌّؼُبسٌ
اٌّؼُبسٌ
االٔحذاس
Beta
1211.
**32111
1128.. 332844
اٌثبثذ
12111
**162584
126.3
12155
.2546
اٌزؼٍك آِِ
1211.
**32135121.41234.
12164اٌزؼٍك غُش آِِ
12111
**32..1
12163
1213.
12516
اٌزىاضغ اٌفىشٌ
12111
**42414
1215.
121.6
124.3
اإلداسح اٌُمظخ ػمًٍُب
** داٌخ ػٕذ ِغزىي ()1011

تشددير النتدداعج الدواردة ددي جدددو

 )ٚإلددر إمكانيدة تنبددؤ المتغيدرات المسددتقمة بددالمتغير

التابي القيادة المتنادمة يما عدا التعم ديدر اآلمدن وذلد

دان نمدوذج االنحددار المتعددد بدين

ددر بالدددرجات التاعيددة والمتغي درات المسددتقمة لمدراسددة وهددي التعم د
القيددادة المتنادمددة ص) مقد ًا

عقميددا سٖ) والتعمددد ديدددر اآلمدددن
اآلمددن سٔ) التواضدددي الفكدددري سٕ) واإلدارة اليقظدددة ً
سٗ) يمكن صيادته ي المعادلة اآلتية

منوذج االحندار املكدر:
ص =  ٕ.٘ٚٙ + ٖٖ.ٛٚٚسٔ  ٓ.٘ٔٙ +سٕ  ٓ.ٕٖٗ +سٖ ٔ.ٔٙٚ -سٗ

صالحية منوذج االحندار املكدر:
يمكددن الحكددم عمددر صددبلحية نمددوذج االنحدددار المقدددر مددن خددبل التعمي د عمددر نتدداعج
االنحدار المتعدد لمتغيرات البحث الموضحة ي الجدولين  )ٚ ٙكما يمي

- 1الكدرة التفشريية للينوذج:
يشير جدو

 )ٙإلر أن معام االرتبداط المتعددد ) (Rيسداوي  )ٓ,ٚٚٚوأن معامد

التحديد ) (R2يساوي ٗٓ )ٓ,ٙوهذا معنا أن متغيرات الدراسدة تفسدر ٓ )%ٙمدن التغيدرات
- ٕٖٜٔ -
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التددي حدددثت ددي المتغيددر التددابي القيددادة المتنادمددة) والبدداقي ٓٗ )%مددن التبدداين يرجددي إلددر
عوام أخرة وبذل تعد القدرة التفسيرية لمنموذج مناسبة حيث إنها أكبر مدن تفسدير ٓ٘)%
من تباين القيادة المتنادمة لدة المعممين.

- 2الداللة اإلحصائية الهلية للينوذج:
يشددير جدددو

 )ٚالددذي يتضددمن تحميدد التبدداين أن قيمددة الداللددة اإلحصدداعية )(Sig.

تساوي ٓٓٓ )ٓ,وهي أق من مسدتوة المعنويدة ٔ )%وبالتدالي دان نمدوذج االنحددار دا
إحصاعيا ومن ثدم يمكدن اسدتخدام نمدوذج االنحددار المقددر دي التنبدؤ بالقيدادة المتنادمدة لددة
ً
المعممين.

- 3الداللة اإلحصائية اجلزئية للينوذج:
يتضدح مددن جددو

 )ٚالددذي يتضدمن معددامبلت االنحددار المتعدددد وداللتهدا اإلحصدداعية

أن هذ المعامبلت جاءت دالة عند مستويات مقبولة ويمكن توضيح هذ النتاعج يما يمي
أ-قيمدددة الثابدددت دددي المعادلدددة تسددداوي  )ٖٖ.ٛٚٚوهدددذ القيمدددة لهدددا داللدددة عندددد مسدددتوة
ٓٓٓ )ٓ,وبذل يكون وجود هذا الثابت ي معادلة التنبؤ أمر ضروري وجوهري.
ب-يبلحظ أن جميي معامبلت االنحددار الخاصدة بمتغيدرات التعمد اآلمدن والتعمد ديدر اآلمدن
إحصداعيا عندد مسدتوة ٔٓٓ )ٓ,وهدذا
عقميا جداءت دالدة
ً
والتواضي الفكري اإلدارة اليقظة ً
يشير إلر أن هذ المتغيرات تصمح كمنبعات بالقيادة المتنادمة.
ولتوضدديح أ ضددمية أحددد أو بعددض المتغيدرات المسددتقمة عددن بدداقي المتغيدرات ددي القدددرة
عمدددر التنبدددؤ بالقيدددادة المتنادمدددة لددددة أ دددراد عيندددة الدراسدددة قدددام الباحثدددان باسدددتخدام نمدددوذج
االنحدددار الخطددي المتدددرج  )Stepwiseبددين القيددادة المتنادمددة والمتغيددرات المسددتقمة اإلدارة
عقميا والتعم اآلمن والتعم دير اآلمن والتواضدي الفكدري) وذلد بهددق معر دة أكثدر
اليقظة ً
هذ المتغيرات قدرة عمر التنبؤ بالقيادة المتنادمة كما يوضح جدو  )ٛنتاعج ذل .

- ٕٔٗٓ -
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خذوي ()8
ّٔىرج االٔحذاس اٌخطٍ اٌّزذسج ثُٓ اٌمُبدح اٌّزٕبغّخ واٌّزغُشاد اٌّغزمٍخ ٌٍذساعخ
ِؼبًِ
ِؼبًِ
االسرجب ِؼبًِ
اٌخطؤ
االٔحذاس لُّخ "د" لُّخ "ف"
ِؼبًِ
اٌزحذ
ط
اٌّؼُبس
اٌّزغُشاد
ودالٌزهب
ودالٌزهب
اٌّؼُبس
االٔحذاس
َذ
اٌّزؼذ
ٌ
ٌ
د
اٌثبثذ
اٌزؼٍك آِِ
ثبٌؼًّ
اٌثبثذ
اٌزؼٍك آِِ
ثبٌؼًّ
اإلداسح اٌُمظخ
ػمًٍُب
اٌثبثذ
اٌزؼٍك آِِ
ثبٌؼًّ
اإلداسح اٌُمظخ
ػمًٍُب
اٌزىاضغ
اٌفىشٌ
اٌثبثذ
اٌزؼٍك آِِ
ثبٌؼًّ
اإلداسح اٌُمظخ
ػمًٍُب
اٌزىاضغ
اٌفىشٌ
اٌزؼٍك غُش
آِِ ثبٌؼًّ

42.34

8251.

-

**.2111

*.32681
12454 1213. 32118
*
**.25.4
42..8 18246.
*182135
12665 1215. .244.
*
12448

314231
**5

1258
.

1246
8

**42613 1216. 121.4

11288
382816
.

-

**32565

.2684

*142584
12651 12153
*

12434

**42444 12163 121.4

12.44

**.2451 12148 12111

1128.
332844
.

-

.142.4
**.

125.
5

1244
1

**32111

.2546

*162584
126.3 12155
*

124.3

**42414 1215. 121.6

12516

**32..1 12163 1213.

12164-

1234.
**32135 121.4

يتضح من جدو

561281
**.

1256
.

1245
4

161215
**5

1261
4

1244
4

 )ٛأن قيمدة "ق" لمنمداذج األربعدة المتدرجدة لبلنحددار الخطدي دالدة

عنددد مسددتوة ٔٓ )ٓ,وأن النمددوذج األو لبلنحدددار يشددير إلددر أن التعم د اآلمددن بالعم د يعددد
أ ض المتغيرات دي التنبدؤ بالقيدادة المتنادمدةق حيدث يشدير معامد التحديدد لهدذا النمدوذج إلدر
أن حدددوالي ٘ )%ٚمدددن تبددداين القيدددادة المتنادمدددة لددددة القدددادة يمكدددن تفسدددير دددي ضدددوء هدددذا
- ٕٔٗٔ -
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عقميا كثاني أ ض متغير دي التنبدؤ بالقيدادة المتنادمدةق
المتغير ثم يأتي متغير اإلدارة اليقظة ً
حيث يشير النموذج الثاني إلر أن حوالي  )%ٚٙ.ٛمدن تبداين القيدادة المتنادمدة لددة القدادة
يمكن تفسير ي ضوء هذين المتغيرين ثم يأتي متغير التواضي الفكري ثالث أ ض متغيدر دي
التنبددؤ بالقيددادة المتنادمددةق حيددث يشددير النمددوذج الثالددث إلددر أن ح دوالي ٔ )%ٚٚ.مددن تبدداين
الهناء الدذاتي دي العمد لددة معممدات ريداض األطفدا يمكدن تفسدير دي ضدوء هدذ المتغيدرات
الثبل ثددة ثددم يددأتي متغيددر التعم د ديددر اآلمددن بالعم د كرابددي أ ض د متغيددر ددي التنبددؤ بالقيددادة
المتنادمةق حيث يشير النموذج الرابدي إلدر أن حدوالي  )%ٚٚ.ٚمدن تبداين القيدادة المتنادمدة
لدة القادة.
و ددي ضددوء نتددداعج النمددوذج الرابددي لتحميددد االنحدددار الخطددي المتددددرج يمكددن صددديادة
معادلة التنبؤ بحيدث تتضدمن المتغيدرات المسدتقمة التدي لهدا داللدة إحصداعية دي التنبدؤ بالقيدادة
المتنادمة وذل
ص

ي الصورة التالية
=

ٕ.٘ٚٙ + ٖٖ.ٛٚٚ

سٔ ٓ.ٕٖٗ +

سٕ ٓ.٘ٔٙ +

سٖ –

ٔ.ٔٙٚسٗ
حيث ص= القيادة المتنادمة سٔ= التعم

اآلمن بالعم

عقميا
سٕ = اإلدارة اليقظة
ً

سٖ= التواضي الفكري سٗ= التعم دير اآلمن بالعم .

ير قدر وحدة واحدة ي التعم اآلمن بالعمد يدؤدي
وتشير المعادلة السابقة إلر أن تغ ًا
تغيدر قددر وحددة واحددة دي اإلدارة
إلر تغير قددر  )ٕ.٘ٚٙوحددة دي القيدادة المتنادمدة وأن ًا
تغيدر قددر وحددة
عقميا يؤدي إلر تغير قدر ٖٕٗ )ٓ,وحدة ي القيادة المتنادمة وأن ًا
اليقظة ً
واحدة دي التواضدي الفكدري يدؤدي إلدر تغيدر قددر  )ٓ,٘ٔٙوحددة دي القيدادة المتنادمدة وأن

تغير قدر وحدة واحدة دي التعمد ديدر اآلمدن بالعمد يدؤدي إلدر تغيدر قددر  )ٔ.ٔٙٚ-وحددة
ًا
ي القيادة المتنادمة.
عقميدا والتواضدي الفكدري
وبذل دان متغيدرات التعمد اآلمدن بالعمد واإلدارة اليقظدة ً
والتعم دير اآلمن بالعم أسهمت عمر الترتيب ي التنبؤ بالقيدادة المتنادمدة لددة أ دراد عيندة
الدراسة من القادة وهذا يدل عمر قوة العبلقة االرتباطية التي مكنت هذ المتغيد ارت مدن التنبدؤ
بالقيادة المتنادمة.

- ٕٕٔٗ -
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ىتائج اختبار صخة الفرض الرابع:
نص هذا الفرض عمر أنه "يمكن اشتقا
َّ

نموذج بناعي لمعبلقات بين القيادة

المتنادمة لدة القادة التربويين وك من التواضي الفكري والتعم
عقميا".
ً

ي العم واإلدارة اليقظة

والختبدار صدحة هددذا الفدرض تمددت االسدتفادة مددن نتداعج التحمدديبلت اإلحصداعية لمفددرض

الخددداص بمعدددامبلت االنحددددار المعياريدددة دددي تكدددوين النمدددوذج البنددداعي لمعبلقدددات بدددين القيدددادة
المتنادمددة لدددة أ دراد عينددة الدراسددة وكد مددن التعمد اآلمددن والتعم د ديددر اآلمددن والتواضددي
عقميددا وتددم إجدراء تحميد المسددار  Path analysisباسددتخدام برنددامج
الفكددري واإلدارة اليقظددة ً
 AMOS. 25لدددرجات أ دراد عينددة الدراسددة ددي المتغيدرات التاليددة القيددادة المتنادمددة والتعمد
عقميدا .وقدد حظدي نمدوذج تحميد
اآلمن والتعم دير اآلمن والتواضي الفكدري واإلدارة اليقظدة ً
المسار عمر مؤشرات حسن مطابقة جيدة كما هو موضح ي جدو .)ٜ
خذوي ().
ِئششاد حغٓ اٌّطبثمخ ثُٓ ثُبٔبد اٌذساعخ اٌحبٌُخ وإٌّىرج اٌّفزشض إٌهبئٍ
اٌّذٌ اٌّثبٌٍ ٌٍّئشش
اٌمُّخ
اٌّئشش
3 :1
12146
لُّخ وب.
1
دسخخ اٌحشَخ
غُش داٌخ احصبئًُب
12831
ِغزىٌ دالٌخ وب.
صفش1:
1211
ِئشش حغٓ اٌّطبثمخ GFI
صفش1:
1081
ِئشش حغٓ اٌّطبثمخ اٌّصحح AGFI
صفش1015 :
1014
خزوس ِزىعظ خطؤ االلزشاة RMSEA
إٌّىرج اٌّزىلغ ألً ِٓ
ِئشش اٌصذق اٌضائف اٌّزىلغ ٌٍّٕىرج اٌحبٌٍ
1051
إٌّىرج اٌّشجغ
ECVI
ِئشش اٌصذق اٌضائف اٌّزىلغ ٌٍّٕىرج اٌّشجغ
1055
ECVI
صفش1:
1211
ِئشش اٌّطبثمخ اٌّؼُبسٌ NFI
صفش1:
10..
ِئشش اٌّطبثمخ اٌّمبسْ CFI
صفش1:
1211
ِئشش اٌّطبثمخ إٌغجٍ RFI
صفش1:
1211
ِئشش اٌّطبثمخ اٌزضاَذٌ IFI

تشير النتاعج الواردة ي جدو

 )ٜإلر مطابقة النموذج البناعي المقترح لمصفو ة

االرتباط البسيط بشك تامق حيث حاز عمر قيم جيدة لمؤشرات حسن المطابقةق قد جاءت
الزاعق المتوقي لمنموذج أق من نظير

إحصاعيا ومؤشرات الصد
قيمة كإ دير دالة
ً
لمنموذج المشبي كما أن قيم بقية المؤشرات اقتربت من القيمة المثالية لك مؤشرق مما يد
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عمر مطابقة النموذج المقترح لمبيانات موضي الدراسة .ويوضح شك

ٔ) مخطط النموذج

البناعي والتأثيرات بين متغيرات الدراسة.

ش

شىً ( )1إٌّىرج اٌزخطُطٍ اٌجٕبئٍ ٌّزغُشاد اٌذساعخ

وتدعم مسارات شك
ِّ

حيث يشير شك

ٔ) ما توصمت إليه نتاعج تحمي االنحدار المتعدد لمفرض الثاني

ٔ) إلر وجود تأثير مباشر عمر القيادة المتنادمة من أربعة متغيرات

مستقمة وهي التعم

اآلمن  )ٓ,ٙٙوالتعم

دير اآلمن ٕٗ )-ٓ,والتواضي الفكري

عقميا من
عقميا ٖٓ )ٓ,ووجود تأثير مباشر عمر اإلدارة اليقظة
ٖ٘ )ٓ,واإلدارة اليقظة
ً
ً
ثبلث متغيرات وهي التعم اآلمن ٓ٘ )ٓ,والتعم دير اآلمن  )-ٓ,ٕٛوالتواضي الفكري
عقميا ٖٓ)ٓ.
 )ٓ.ٕٜووجود تأثير مباشر عمر التواضي الفكري من اإلدارة اليقظة
ً
والتعم اآلمن ٖٔ )ٓ.والتعم دير اآلمن  )-ٓ.ٕٜي حين يوجد تأثير متباد بين
التعم اآلمن والتعم دير اآلمن ٖٕ.)-ٓ,

- ٕٔٗٗ -

اإلدارة ِ
اليقظَةُ عقليًا والتواضع الفكري والتعلق في العمل كمنبئات بالقيادة المتناغمة .................................

مياقشة اليتائج وتفشريٍا:
مياقشة ىتائج الفرض األول وتفشريٍا:
أوضحت نتاعج الفرض األو

ي جدو

ٖ) أن درجدة ممارسدة قاعددي مددارس التعمديم

العددام بالسددعودية ألبعدداد القيددادة المتنادمددة جدداءت عاليددة حيددث يتميددز القددادة بدرجددة كبيددرة مددن
الذكاء االنفعالي والمرونة والرحمة والتجديد.
ويمكن أن يرجي ذلد إلدي تميدز قدادة المددارس بدالتعميم العدام دي السدعودية بمسدتوي
عا من الممارسة لمجاالت القيادة التحويمية الحفز اإللهامي االعتبارات الفرديدة االسدتثارة
الفكرية) وأبعاد التمكدين اإلداري تفدويض السدمطة العمد الجمداعي التددريب) وهندا عبلقدة
ارتباطيددة موجبددة بددين ممارسددات قددادة المدددارس لمقيددادة التحويميددة والددذكاء العدداطفي وهددذا بدددور
يددنعكس عم در الثقا ددة التنظيميددة بالمدددارس وعم در زيددادة الثقددة بددين القددادة واحساس دهم بالرضددا
الوظيفي مما يؤثر باإليجاب عمر دور القيدادة وممارسدتهم ألبعداد القيدادة المتنادمدة سدندي
. )ٕٜٓٔ
كما يمكن أن ترجي هذ النتاعج إلدر الددور البدارز لممارسدة قدادة المددارس بالسدعودية
لمقيددادة الخادمددة بدرجددة مقبولدددة بأبعادهددا المتمثمددة ددي اإليثدددار الددتبلحم العدداطفي الحكمدددة
التخطدديط المقنددي الرعايددة التنظيميددة) ددي تحقي د جددودة الحيدداة الوظيفيددة المتمثمددة ددي األبعدداد
التاليددة األمددن والصددحة المهنيددة العبلقددات اإلنسددانية األجددور والرواتددب االسددتقرار الددوظيفي)
لدة المعممين ي مدارس التعمديم العدام بالمممكدة العربيدة السدعودية العسديري  .)ٕٜٓٔحيدث
يتمتي القادة بمدارس التعميم العام بالسعودية باتزان انفعالي دي ممارسدة العمد القيدادي نتيجدة
قمة الضغوط الممقداة عمدر عداتقهم بسدبب ارتفداع المقابد المدادي وارتفداع المسدتوي االقتصدادي
الذي يفي بمتطمبات حياة كريمة ممدا يسداعدهم عمدر ممارسدة أبعداد القيدادة المتنادمدة بدرجدة
عالية ي أداء دورهم القيادي مي طبلبهم وزمبلعهم من المعممين.
كمددا أوضددحت نتدداعج الفددرض األو

ددي جدددو

ٗ) أن درجددة ممارسددة قددادة مدددارس

التعميم العام بمصر ألبعاد القيادة المتنادمدة جداءت متوسدطة ويمكدن أن يرجدي ذلد إلدي تميدز
القددادة بددالتعميم العددام ددي مصددر بمسددتوي متوسددطة مددن الممارسددة لمجدداالت القيددادة التحويميددة
حيددث أن ممارسددة قددادة المدددارس بددالتعميم العددام لمجدداالت االسددتثارة العقميددة واالعتبددارات الفرديددة
كانت ضعيفة ي حين أن ممارسة القادة لسموكيات التدأثير المثدالي والتشدجيي اإلبدداعي كاندت
- ٕٔٗ٘ -
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متوسطة وهذا يعكس ضعق الكفاءات الفنية والمهنية عند بعض القيادات بالمددارس وسديادة
النزعة التسمطية عند بعض القادة وضعق ردبدة الكثيدر مدن القدادة دي المشداركة دي اإلدارة
وضددعق ردبددة أوليدداء األمددور ددي التعدداون مددي إدارة المدرسددة وك د ذلدد يددوثر عمددي الثقا ددة
التنظيمية الساعدة بالمدارس المصرية حيث تتميز بحرص قادة المدرسة عمدر السديطرة والرقابدة
عمددر جميددي األمددور بهددا وعدددم تشددجيي قددادة المدرسددة لمشدداركة األطدراق المعنيددة ددي إدارتهددا
يرجي ذل

لضدعق إد ار األطدراق المعنيدة ألدوارهدم ومسداهماتهم دي إدارة المددارس واعتبدار

القادة لمشاركة بعض األط ارق المعنية لهم ي اإلدارة تدخبلً ي عممهم كما أن كثرة األعبداء
بالمدارس تعو قادة المدارس عن التفكير ي التطوير والتكيق مي البيعدة الخارجيدة إضدا ة

إلر مقاومة األ راد لمتغيير ومديمهم إلدر الثبدات واالسدتقرار عمدر مدا هدو قداعم ممدا يدؤثر عمدي
ضعق الثقة بين القادة والتابعين ودرجة حريدة واسدتقبل القدادة دي اتخداذ القد اررات وممارسدة
أبعاد القيادة المتنادمة بدرجة متوسدطة قرندي ٕٗٔٓ) .حيدث قمدة مسداحة الحريدة الممنوحدة
لمقددادة بسددبب تشددتت العبلقددة بددين المعممددين وقددادتهم ممددا يددؤثر بالسددمب عمددر معدددالت الحريددة
واالسددتقبللية ددي أداء المهددام باإلضددا ة إلدر التدزام بعضددهم بتنفيددذ التعميمددات والقدوانين حر ًيددا

والبعددد عددن التمتددي بالعبلقددات اإلنسددانية ددي العم د وعدددم ممارسددة الددذكاء االنفعددالي ددي قيددادة

العممية التعميمية.
كما يمكن تفسير ممارسة قادة مدارس التعميم العام ي مصر ألبعاد القيادة المتنادمة
بدرجة متوسطة نتيجة وجود نسبة ليست بالقميمة من القادة المصريين الذين يشعرون
نظر الرتفاع كثا ة الفصو والتي يصعب معها توصي المعمومات لكا ة
باإلجهاد النفسي ًا
التبلميذ بالفص وانخفاض الرضا لدة نسبة كبيرة من القادة عما يحصمون عميه من أجر
إلر محدودية مرتبات القادة مقاب ما يبذلونه من جهد ي أداء عممهم

وربما يرجي ذل
زناتي ٖٕٔٓ).
وتتف

هذ النتاعج مي نتاعج مجموعة من الدراسات التي أشارت إلر أن قادة

المدارس ذوي القدرات المعر ية االنفعالية االجتماعية لديهم القدرة عمر إقامة صبلت إيجابية
إيجابيا عمر ممارسة المعممين ألبعاد القيادة المتنادمة .كما أن
تأثير
مي المعممين مما يؤثر ًا
ً
عوام الروحانية الروح ي العم االرتباط ي المجموعات والتوا مي القيم التنظيمية)
ترتبط بالقيادة المتنادمة كذل يمكن أن يحفز أو يحبط أسموب القادة ي المؤسسة كفاءة
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المعممين وممارسة أدوارهم القيادية ي ضوء القيادة المتنادمة كما أن جميي أبعاد القيادة
التحويمية تمارس بمسددتوة مرتفي من قب القادة السعوديين وأن ممارسة اإلبداع التنظيمي
بجميي أبعاد بمستوة متوسددط مما يساعد المعممين من ممارسة أبعاد القيادة المتنادمة
بمستوي عا

الرشيدي ٕٓٔٛق ;Ayask and Sadeghi, 2016; Kushwaha, 2019a

).Purwandari, 2015

مياقشة ىتائج الفرض الجاىي وتفشريٍا:
أوضحت النتاعج الفرض الثاني ي جدو

٘) وجود عدد من الفرو

التي ترجي

لمتغير النوع والجنسية والمرحمة التعميمية ولتحديد اتجا الفرو قام الباحثان باجراء تحمي

عقميا
التباين البيني لمتغيرات النوع والجنسية والمرحمة التعميمية عمر ك ٍ من اإلدارة اليقظة
ً
والتواضي الفكري والتعم

اآلمن بالعم

والتعم

دير اآلمن بالعم لدة القادة كما هو

إحصاعيا ي اإلدارة
موضوح بممح ٗ) ويمكن إجما الفرو ي أنه ال توجد رو دالة
ً
عقميا بين القادة الذكور والقاعداتق ي حين وجدت رو لصالح العينة السعودية
اليقظة
ً
إحصاعيا ي التواضي الفكري لصالح
وخاصة قادة المرحمة االبتداعية كما وجدت رو دالة
ً
إحصاعيا ي
قاعدات العينة السعودية خاصة ي المرحمة االبتداعية كذل وجدت رو دالة
ً
التعم

اآلمن ودير اآلمن بالعم لصالح العينة السعودية وخاصة القادة الذكور كما وجدت

رو

ي القيادة المتنادمة لصالح القادة الذكور و ي اتجا العينة السعودية وبخاصة

المرحمة االبتداعية.
وبذل
والتعم

يتضح أن القادة السعوديين يتميزون بمستوي مرتفي من التواضي الفكري

ي العم والقيادة المتنادمة ويمكن أن يرجي ذل

إلر عدة عوام من أهمهما

وأبرزها مستوي الدخ المادي من الوظيفة حيث يتمتي المعمم ي المممكة العربية السعودية
بمستوي دخ مادي مرتفي بالمقارنة بالعينة المصريق نظام العبل وات والزيادات ي الرواتب
لممعممين ي القطاع الحكومي نظام موحد يتم احتسابه عمر سنوات الخبرة وليس عمر
اإلنتاجية وجودة األداء كذل

يتمتي المعمم ي المممكة العربية السعودية باألمن الوظيفي

حيث الشعور باالستقرار النفسي وديمومة العم وعدم وجود تهديد بفقدانها وينعكس ذل
عمر تحقي

االستقرار ي العم

أكثر ما يبحث عنه أي موظق هو األمان الوظيفي الذي

يحق طموحه واحتياجاته عمر المستوة النفسي واالجتماعي من خبل استقرار وتصاعد مزايا
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الوظيفة التي يمارسها وهذا ينعكس عمر ارتفاع مستوي الرضا الوظيفي كما أن تنوع
الجنسيات داخ بيعة العم المدرسية مكنت المعممين السعوديين من التعام مي مختمق
الثقا ات واأل كار وهذا يزيد من رص تراكم الخبرات الثقا ية مما جعمهم منفتحين عمر ما
هو جديد من أ كار وآراء .وهذا يشغمهم بالتفكير ي أشياء أخري ومنها كما أشارت الدراسات
الترقي الوظيفي حيث يحت الترتيب األو بالنسبة لمضغوط المهنية لدة المعممين السعوديين
عسيري ٕٕٔٓ).
ي المقاب نجد أن الضغوط االقتصادية واألعباء اإلدارية عمر القادة المصريين تقم
من رص التعم

ي العم

قد أظهرت الدراسات أن ٗٗ )%من المعممين لديهم مستويات

تأثيرا ترجي إلر العام المتعم
منخفضة من الرضا الوظيفي وأن أكثر عوام عدم الرضا
ً
بالعاعد المالي حيث إن ما يزيد عن ٘ )%ٚمن المعممين دير راضين عن العاعد المادي
وهذا ما أكدت عميه بعض

ومحميا زايد )ٕٓٓٛ
قميميا
الرتفاع تكاليق المعيشة
ً
عالميا وا ً
ً
الدراسات حيث أشارت إلر أن المعممين ي مصر ي عانون من االحت ار الوظيفي بدرجة أكبر
من عينة معممي السعودية كما أن معممي السعودية أكثر من معممي مصر ي الرضا
الوظيفي هم يعانون من ضغوط المهنة عن معممي السعودية الزارع وعمي ٕٔٔٓ).
عقميا
كما أن معممي المرحمة االبتداعية يتميزون بقدر أكبر من اإلدارة اليقظة
ً

والتواضي الفكري والتعم
يحتاج ي تحقي

ي العم

وذل يمكن أن يكون مرجي ذل إلر أن التعميم االبتداعي

وظيفته إلر خمفية تربوية تنظيمية تتصق بالمروندة والقابميدة لمتجديد

لمواكبة التطورات الحاصمة حيث إن المرحمة االبتداعية مرحمة مميعة بالمشكبلت الخاصة
نماعيا كما أن معمم
نفسيا
بالتعام مي التبلميذ وكذل كيفية إدارتهم وتوجيههم
وتربويا وا ً
ً
ً
المرحمة االبتداعية يحتاج بشك مستمر إلر االنفتاح عمر عقو تبلميذ وكذل التواضي
معهم لفهمهم وتوجيههم كما أن طبيعة العم مي األطفا

ي المرحمة االبتداعية يجع الكثير

من المعممين يشعرون أنهم يتعاممون مي أبناعهم وأطفالهم كما ي المنز

يتعمقون بالعم

معهم حيث يبذلون الغالي والنفيس ي سبي إدارة مؤسسة تعميمية تعم عمر تحقي إشباع
حاجاتهم

المدرسة ال تصني الخبدرة بواسطة الهياك اإلدارية والتشريعات حسب ب من

خبل ما يمتمكه المعمم من صفات قيادية تمكنه من أداء أدوار المتنوعة.

- ٕٔٗٛ -
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مياقشة ىتائج الفرضني الجالح والرابع وتفشريٍنا:
توضددح نتدداعج الفددرض الثالددث والرابددي أن متغيدرات التعمد اآلمددن بالعمد

والتعمد ديددر

عقميا والتواضي الفكري أسهمت عمر الترتيب ي التنبدؤ بالقيدادة
اآلمن بالعم واإلدارة اليقظة ً
بناعيدا
المتنادمة لدة أ راد عيندة الدراسدة مدن القدادة كمدا أن المتغيدرات الثبلثدة شدكمت
نموذجدا ً
ً

إحصاعيا ي تشكي القيادة المتنادمة ويمكن تفسير ذل عمر النحو التالي
دا
ً

أ -أمناط التعلل يف العنل ننخدد للكيادة املتياغنة:
أشارت النتاعج ي جدو
المتنادمة كما أن التعم
نموذج المسار بشك
والتعم دير اآلمن بالعم
وتتف

 ) ٚأن التعم اآلمن بالعم أو المتغيرات المنبعة بالقيادة

دير اآلمن بالعم منبئ سمبي بالقيادة المتنادمة .كذل

ٔ) أشار إلر تأثير مباشر لمتغير التعم

اآلمن بالعم

ان

)ٓ,ٙٙ

ٕٗ )-ٓ,عمر القيادة المتنادمة.

نتاعج الدراسة الحالية مجموعة من الدراسات التي أشارت إلر وجود عبلقة

ارتباطية دالة بين أنماط التعم والقيادة وأن أنماط التعم ذات تأثير كبير ي نوعية القيادة
(Berson, Dan, & Yammarino, 2006; Boatwright, et al, 2010; Breshnahan,
& & Mitroff, 2007; Davidovitz, et al, 2007; Mayseless, 2010; Rahimnia,
;Sharifirad, 2015; Ronen & Mikulincer, 2009; Sanctis, & Karantzas, 2008

).Towler, 2005; VanSloten,, & Henderson, 2011
كمددا أشددارت الدراسددات إلددر أن القددادة ذوي التعم د اآلمددن لددديهم الفدددرة عمددر مواجهددة
المواقددق العصدديبة والتكيددق معهددا كددذل

ددانهم يسددعون إلددر مددنح وتددو ير الحمايددة والمسدداعدة

والراحددة لمرؤوسدديهم ددي المقاب د ق ددان القددادة ذوي التعم د القم د لددديهم دوا ددي قياديددة تخدددم
مصدالحهم الذاتيددة ولددديهم انخفدداض ددي جددودة القيددادة تجعمهددم يعجددزون عددن مواجهددة المواقددق
أيضدا بضدعق أداء مرؤوسديهم
بطريقة تركز عمر ح المشدكبلت كمدا أن تعمقهدم القمد مدرتبط ً

).(Davidovitz, Mikulincer, Shaver, Izsak, & Popper, 2007; Howe, 2011

كما تتف نتاعج الدراسة الحالية من جهة أخري مدي بعدض الدراسدات التدي أشدارت إلدر
ارتباط أنماط التعم بتحقيد مسدتويات أعمدر مدن الرضدا عدن العمد
) Braslavsky, 2001وبسددمو المرؤوسددين داخ د العم د

& (Krausz, Bizman,

(Geller, & Bamberger,

) 2009أنمدداط التعم د لدددة القددادة يمكددن أن تددؤثر عمددر سددمو ومواقددق المرؤوسددين بدرجددة
مماثمه لتأثير أنمداط التعمد لددة المرؤوسدين عمدر كيفيدة تصدر هم وردود الفعد عمدر المواقدق
- ٕٜٔٗ -
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ي مكان العم ) (Harms, 2011وبأداء األ راد وتفكيرهم وتصر هم تجدا اآلخدرين دي العمد

) (Richards, & Schat, 2011أكثر اعمية ي ر العمد بالمقارندة مدي ذوي التعمد ديدر
اآلمن ).Berson, Dan, and Yammarino (2006
ويرجي الباحثدان ذلد إلدر أن التعمد اآلمدن بالعمد يمكدن القدادة التربدويين مدن تكدوين
يمكن المعممين مدن تكدوين
توقعات إيجابية حو قدرتهم عمر األداء الجيد ي هذا الدور حيث ْ
انفعاالت إيجابية تجا مرؤوسيهم من العاممين بالمدرسة وتجا طبلبهم حيث يمكنهم ذلد مدن
الثقة بهم واالعتمداد عمديهم دي تكمديفهم باألعمدا سدواء اإلداريدة أو األكاديميدة ددور المعمدم
كقاعد داخ المدرسة يفرض عميه تولي مناصب قيادية واداريدة تحدتم عميده اتخداذ قد اررات مهمدة
تأثر عمر سير العم داخ المدرسة القادة الذين لديهم استعداد لمفحص الدذاتي لدديهم القددرة
عمر خم مناخ تنظيمي صحي.
و ددي المقاب د ق ددان التعم د ديددر اآلمددن بالعم د يجع د القددادة داخ د المدرسددة يكونددون
ا تراضات سمبية تجا عبلقدتهم مدي اآلخدرين قدد يميد القدادة إلدر تقيديم األداء الدذي يقدوم بده
اآلخرين بشدك سدمبي وبالتدالي يدد عهم نمدط تعمقهدم ديدر اآلمدن إلدر اسدتبدا األداء اإليجدابي
لآلخرين داخ المدرسة باجراء تقييمات سمبية لهم .وينشئ عن ذلد تكدوين قمد بمخداوق مدن
الر ض أو الهجر والشكو حو قديم وقددرة اآلخدرين .ويدؤدي ذلد كمدا أوضدح Mikulincer,

) and Shaver (2007إلددر مجموعددة متنوعددة مددن مشدداك الصددحة النفسددية مث د
والضددغوط النفسددية) واالنفعدداالت السددمبية ددي العبلقددات مددي المقددربين مثد

االكتعدداب

الغضددب الغيددرة)

وتقيدديم المواقددق الضددادطة عمددر أنهددا أكثددر تهديد ًددا ومقاومددة أقد لمضددغوط واسددتخدام أسدداليب
مواجهة تركز عمر االنفعا .

ب -اإلدارة اليكظة عكليًا ننخدد للكيادة املتياغنة:
عقميا تمث ثاني أكثر المتغيرات
أشارت النتاعج ي جدو  )ٚأن اإلدارة اليقظة
ً
المنبعة بالقيادة المتنادمة كذل انه نموذج المسار بشك ٔ) أشار إلر تأثير مباشر لئلدارة
عقميا ٖٓ )ٓ.عمر القيادة المتنادمة.
اليقظة ً
وتتف نتاعج الدراسة الحالية مي نتاعج بعض الدراسات التي خمصت إلدر ارتبداط اإلدارة
مهمدا مدن المتغيدرات المحدددة لمقددرة عمدر
ًا
عقميا بالقيدادة المتنادمدة وأنهدا تمثد
اليقظة ً
متغيدر ً
عقميا تمكن القادة من رؤية الواقي والتحدي بشدك ديدر تقميددي وادارة
القيادة .القيادة اليقظة ً
- ٕٔ٘ٓ -
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واعدد أكبدر لممدوظفين والقدادة والمؤسسدات .كمدا أن

ما هو دير متوقي مما يدؤدي إلدر تحقيد

ممارسددة اليقظددة العقميددة مددن جانددب قددادة المدددراس يمكددنهم مددن تقمي د مسددتوي الضددغوط التددي
يواجهونهدا كمدا أنهدا تعمد عمدر تحسدين عاليدة مهدارات القيدادة لدديهم (Kearney, et al,

).2013; Lange et al, 2018; Mellor, et al, 2015; Sinclair, 2015; Wells, 2015
ويرجي الباحثان ذل

إلر أن القادة التربويين بحاجة إلر تباد وتقييم المعمومات

وتمقي االتصاالت المعمم هو السمطة الرسمية التي تُمنح سمطة قيادة المدرسة كما أنه هو
جزء من مركز التواص مي الجهات األخرة كزمبلعه من المعممين والطبلب وأولياء األمور
والمجتمي المحمي وهو بذل

ي حاجة إلر االنتبا واالستماع إلر الجميي حتر يتمكن من

اتخاذ قرار ثم يقوم بر ي التقارير مصحوبة بالمعمومات حتر يتمكن رؤساعه ي اإلدارة
التعميمية من اتخاذ الق اررات داخ نطا

سمطتهم ودير ذل من الق اررات إذن عممية القيادة

هي تفاع بين معالجة المعمومات والتفاع مي اآلخرين وصني القرار.
ومن هنا يتف
بممارسة القيادة

الباحثان مي االتجا الذي يرة أن بنية اليقظة العقمية مرتبطة

هي تعزز ي المقام األو المهارات القيادية

االنسجام والتناقض كما تد ي القادة إلر خم

هي تقضي عمر عدم

بيعة متنادمة وتمكنهم من تحوي انتباههم

ي حالة وجود تناقض ي المدرسة إلر ذاته ليقوم باإلجابة عن السؤا عما عمه لخم
التناقض مي من حوله

ي بعض األحيان "عمر القاعد أن يبطئ ليسرع" .كما أوضحت

الدراسات أن اليقظة العقمية تمكن القاعد التربوي من التغمب عمر ما يواجه من ضغوط من
خبل تو ير المعمومات البلزمة لتخفيق حالة التوتر لمنهوض بممارسة القيادة التربوية هي
بمثابة تريا لمضغوط المستمرة واإلرها الذي يحدث داخ المدارس هي ممارسة تسهم ي
دورة التجديد .وبذل
المتنادمة

ان القادة التربويين بحاجة إلر التكام بين اليقظة العقمية والقيادة

(McKee, & Massimilian, 2006; Sauer, & Kohls, 2011; Wells,

).2015

ج -التواضع الفهري ننخدد للكيادة املتياغنة:
أشارت النتاعج ي جدو
المتنادمة كذل

 )ٚأن التواضي الفكري ثالث المتغيرات المنبعة بالقيادة

انه نموذج المسار بشك

ٔ) أشار إلر تأثير مباشر لمتواضي الفكري

ٖ٘ )ٓ,عمر القيادة المتنادمة.
- ٕٔ٘ٔ -
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وتتف نتاعج الدراسة الحالية مي نتاعج بعض الدراسات التي أشارت إلر وجود عبلقة

بين التواضي والقيادة ;Hook, et al, 2015; Caldwell, Ichiho, & Anderson, 2017
Krumrei-Mancuso, & Rouse, 2016; McElroy et al, 2014; Romanowska,
Larsson, & Theorell, 2014; Sousa & van Dierendonck, 2017)m

كما أشارت دراسة ) Baldoni (2009إلر أن التواضي سمة من سمات القيادة
اإلحساس بالتواضي ضروري لمقيادة ألنه يصاد

عمر إنسانية الشخص واد ار ما يفعمه

الشخص بشك جيد .كذل أشارت دراسة ) Owens, Johnson, and Mitchell, (2013إلر
أن التواضي منبئ لؤلداء الفردي وألداء العاممين كما أنه مرتبط بالضمير و اعمية الذات
والقدرات العقمية العامة والرضا الوظيفي لدة القادة .كما أوضحت دراسة Hopkin, Hoyle,

كريا كانت ردود أ عالهم أكثر إيجابية تجا
) and Toner (2014أن القادة المتواضعين
ً
وذكاء كما أشارت إلر أن مستويات التواضي
احترام معتقدات اآلخرين وأكثر كفاءة ومعر ة
ً
الفكري قد تؤثر عمر الطريقة التي ينظر بها األ راد وبالتالي يستجيبون بها لآلخرين .ي

حين أشار ) Oyer (2015إلر أن التواضي والثقة مرتبطان بقوة وايجابية ببعضهما البعض
وبفعالية القاعد داخ المؤسسة التربوية كما أن التواضي سمة من سمات القيادة الفعالة ولها
آثار كبيرة عمر القيادة التربوية.
ويرجي الباحثان ذل إلر أن التواضي الفكري يشتم عمر جانب العبلقات االجتماعية
داخ المؤسسة التعميمية وهو يعطي القادة الفرصة لبلستماع إلر أ كار وآراء زمبلء العم
والطبلب والعاممين داخ المدرسة ومن جهة أخري ان مدركات القادة تجا التواضي الفكري
تمث توجهات إيجابية مشبعة بالثقة والتسامح وهذا يؤدي إلر زيادة وعيهم بأنفسهم ومعر ة
مقدار القصور ي ق ارراتهم

التواضي صفة محمودة وسبي لني رضا اهلل سبحانه وتعالر

ين} الزمر اآليةٕ )ٚكما قا رسو اهلل صمر
قد قا اهلل ّ
س َمثْ َوة ا ْل ُمتَ َك ِّب ِر َ
عز وج { َ ِب ْع َ
عز وما تواضي أحد
اهلل عميه وسمم «ما نقصت صدقة من ما وما زاد اهلل عبد بعفو إال ًا
هلل إال ر عه اهلل» صحيح الجامي ٗٓ .)٘ٛكما دعا صمر اهلل عميه وسمم إلر التواضي
وح َّ
أحد
ث عميه بقوله « َّ
اهلل ْأو َحر إِلَ َّي ْ
َح ٍد وال َي ْب ِغي ٌ
اض ُعوا حتر ال َي ْف َخ َر ٌ
أن تََو َ
أحد عمر أ َ
َ
إن َ
َح ٍد» السمسمة الصحيحة ٓ )٘ٚكما أوضح ) Hook, et al., (2015أن القيادة
عمر أ َ
القاعمة عمر التواضي الفكري مرتبطة بالمعتقدات والقيم الدينية والتواضي العام والتسامح

لمقاعد .وبذل

ان التواضي الفكري لدة القاعد يساعد عمر التفكير المنفتح والتسامح تجا
- ٕٕٔ٘ -
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مختمق األشخاص واأل كار وعمر بناء الثقة وااللتزام والمتابعة واتخاذ القرار المناسب ي
ويشجعه عمر االنفتاح والتسامح مما يسهم ي تطوير جودة العبلقات والتفاعبلت

بيعة العم

االجتماعية داخ المؤسسة التعميمية.

توصيات الدراسة ومكرتحاتَا:
من خبل ما توصمت إليه الدراسة الحالية من نتاعج و ي ضوء إطارها النظري
يمكن القو

الشخصية والتدريبية

إن نجاح القادة يتوقق عمر مجموعة من العوام

واألكاديمية هي ليست وظيفة إدارية قط وانما تنطوي عمر العديد من المهارات تشم بناء
روابط قوية مي الطبلب والعاممين لما لها من آثار إيجابية عمي التواص

بين القادة

والمرؤوسين وتقديم تعميقات إيجابية لمعاممين تعزز الشعور بالتقدير والمكا أة مما يؤثر عمي
يمكن عرض التوصيات

إنجاز العم وتجع المرؤوسين أكثر تحفي ازً و ي ضوء ما سب
اآلتية

ٔ -التركيز عمر أن يراعر ي معايير االختيار لمن يشغ وظيفة القاعد التربوي معايير
تتضمن اليقظة اإلدارية والتواضي الفكري والتعم اآلمن ي العم .
ٕ -مراعاة تقديم مقررات دراسية تحتوة عمر تدريبات عممية لطمبة كمية التربية تتضمن
ي العم

وأنماط القيادة.

عقميا والتواضي الفكري والتعم
أنشطة عن اإلدارة اليقظة ً
ٖ -أهمية بناء روابط قوية بين القادة والمرؤوسين لما لها من آثار إيجابية عمي التواص
ونجاح المؤسسة التعميمية.
ٗ -االنتبا الواعي من خبل التركيز عمي المعمومات والمشاعر اإليجابية ومراقبة ك ما
يحدث داخ المؤسسة التعميمية.

وميهً اقرتاح البخوخ والدراسات املشتكبلية التالية:
ِ
عقميا لمقادة التربويين بمدارس التعميم العام
 -1تقديم برامج تدريبية قاعمة عمر اإلدارة اليقظَ ُة ً
بمصر والسعودية.
ٕ -تقديم برامج تدريبية قاعمة عمر التواضي الفكري لمقادة التربويين بمدارس التعميم العام
بمصر والسعودية.
- ٕٖٔ٘ -
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ٖ -عم دراسة عامميه لمكشق عن الفرو

ي العم

بين المعممين والمعممات ي اإلدارة اليقظة

عقميا والتواضي الفكري والتعم
ً
ٗ -عم دراسة عن االحتياجات التدريبية لقاعدات رياض األطفا
٘ -تطوير أداء قادة المراح

والقيادة المتنادمة من القادة التربويين.
ي ضوء القيادة المتنادمة.

التعميمية المختمفة بمصر والسعودية ي ضوء القيادة

المتنادمة.
 -ٙاإلدارة اليقظة عقمياً ودورها ي تطوير ممارسات اإلدارة الصفية لمعممي التعميم األساسي
بمصر

 -ٚاالحتياجات التدريبية لقادة المدارس الثانوية عمي ضوء متطمبات التواضي الفكري بمصر
والسعودية
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