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القيادة التربوية لمدرسي التربية الرياضية في المدارس  مقياس وتطبيق إلى تصميم بحثال ىدف 
المنيج الوصفي باألسموب التحميمي، حيث اشتممت  الباحثان الثانوية لتربيات بغداد ،  واستخدم

إجراء ِإعداد تعميمات  ( مديرًا يمثمون المدارس الثانوية لتربيات بغداد، وتم686عينة البحث عمى )
تصميم استمارة االستبانة، والتجربة االستطالعية، وتصحيح االستبانة، والتحميل اإلحصائي لفقرات 

وتم (.SPSSاالستبانة والتجربة الرئيسة، وتم استخدام الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
وصدق مقياسي القيادة التربوية لمدرسي ان صالحية واستنتج الباحث عرض النتائج ومناقشتيا

التربية الرياضية في المديريات العامة لتربيات بغداد  فيما تميزت أفراد عينة البحث بقدرتيم عمى 
إلى اعتماد مقياسي القيادة التربوية عمى عينات أخرى   الباحثان وأوصى، القيادة التربوية 

يجاد طرق  لت لمدرس التربية  طويرىا أو تنميتيا لما ليا من دور ميمواالىتمام  بالقيادة التربوية وا 
العاممين في المدارس عمى ممارسة القيادة التربوية من خالل دورات وورش عمل الرياضية 

تخصصية تنظم ليذا الغرض وأىمية إيجاد معايير عممية الختيار القيادات التربوية في المدارس 
جراء دراسات مشابيو عمى عينات أخرى .التي تمتمك الميارات القيادية التربوية و   ا 
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Abstract 

The aim of the research was to design and implement the standard 

of the educational leadership of the teachers of physical education in the 

secondary schools of Baghdad education. The researchers used the 

descriptive approach in the analytical style, where the sample included 

(686) managers representing the secondary schools of Baghdad education. 

The preparation of instructions of the questionnaire form design, the 

exploratory experiment, the correcting of the questionnaire, the statistical 

analysis of the items of the questionnaire and the main experiment were 

conducted, and the statistical bag for social sciences (SPSS) was used. 

     The findings were presented and discussed, and the researchers 

concluded the validity and suitability of the standards of the educational 

leadership of the teachers of physical education in the general directorates 

of Baghdad Education, while the members of the research sample were 

characterized by their ability to educational leadership. The researchers 

recommended the adoption of the standards of the educational leadership 

on other samples, and paying attention to the educational leadership and 

finding ways to develop it because of its important role of the teacher of 

physical education and sports sciences in schools on the practice of 

educational leadership through specialized courses and workshops 

organized for this purpose. They also recommended the importance of 

finding scientific criteria to choose the educational leaders in the schools 

that have the educational leadership skills, and conducting similar studies 

on other samples.   
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  :التعشيف بالبحث -1

 : هقذهة البحث وأمهيته 1-1
تعمل القيادة التربوية الناجحة عمى تحقيق رغبات المدرسين واشباع الحاجات التي تظير 
فييم النَّ المدرسة ىي المكان الذي تتبمور فيو جميع النشاطات التربوية والتعميمية والثقافية من 

وسموكيًا، فالمدرسة ىي الميدان التي تتكاثف فيو جيود العاممين في أجل بناء ىيكل متناغم عمميًا 
مجال التربية والتعميم وعمى مختمف المستويات، وتقوم اإلدارة المدرسية بتنفيذ سياسة التعميم التي 
 . تضعيا اإلدارة التربوية  العميا المتمثمة بالمديرية العامة لمتربية ووزارة التربية عمى أرض الواقع

في المقدرة عمى توجيو الطمبة من  البدنية وعموم الرياضةوتتجسد القيادة التربوية لمدرس التربية ا
أجل تحقيق األىداف عن طريق التأثير، وتستمد قوتيا من استثمار المدرسين والتأثر فييا 
 وتكتسب سمطتيا وشرعيتيا من رضاىم الذين يعبرون بملء أرادتيم بأنيم أتباع فاعمين لمقائد

وىذا ما يمثمو دور التربوي، ويمارس المدرس العصري واجباتو بسمات قيادية وشذرات إنسانية. 
المدرسين في الطريقة التي يديرون بيا مدارسيم وأساليب العمل المتبعة منيم فإنيا تمثل العمود 

رياضية الفقري لنجاح المدرس في أداء رسالتو بصورة فعالة ومرجوه، حيث يتعامل مدرس التربية ال
مع السموك البشري فيو يدير مجموعة من الطمبة ليم اتجاىاتيم النفسية، وشخصياتيم اإلنسانية، 

وعمى مدرس التربية الرياضية أن يكون شخصًا تربويًا بوصفو أساسًا لمقيادة وقدراتيم الخاصة، 
ية التي تؤثر التربوية فيو يوصف بعدة مزايا شخصية ويتحمى بيا، وىو الذي يحمل الرسائل التربو 
التربوية التي  في وجيات نظر اآلخرين وأنماط سموكيم المختمفة من خالل إدراكيم إلصالة المزايا

يمتمكيا والتي تحدد السموك الذي يمارسو المرتبط بالثقة المتبادلة بينو وبين زمالئو المدرسين 
قة، والصدق، والوضوح، التربوية ، والسالمة، والد االخرين والمبنية عمى األوامر والتعميمات

مكانة القيادة  من . وتكمن أىمية البحث فضاًل عن عالقتو التربوية مع  طمبتو واالستقامة، وااللتزام
، فيي  التربوية التي تجسد السموك التربوي كونيا تقوم بدور أساس في كل جوانب العممية اإلدارية

ي صورة فعالة لمربط ما بين المدراء المعيار الذي يحدد نجاح أي مؤسسة إدارية وتربوية ، وى
كونيا تبحث في الموارد البشرية التي تعد من أىم موارد االدارة   في المدرسة ةوالمدرسين والطمب

 بأنماط السموك التربوي  بدنية وعموم الرياضةالتربوية المتمثمة بالمدرسة ، فالتزام مدرس التربية ال
  . ن معويؤثر إيجابيًا في عالقتو بالمدرسيالذي 

 :  هشكلة البحث 1-2
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نظرًا  لمتعدد وتنوع التغيرات التربوية واالجتماعية واالنسانية واالدارية وما رافق ذلك من  
إنفجار معرفي ىائل في مختمف المجاالت المعاصرة ، فقد اصبح ىنالك تأكيدًا متزايدًا عمى  

بوصفة قائدًا تربويًا يقوم بأدوار  الرياضةبدنية وعموم الدور القيادي الذي يؤديو مدرس التربية ال
دارية متعددة، تؤثر في سموك العاممين معو بيدف تحسين العممية التربوية كمًا ونوعًا، وال  فنية وا 
بد لممؤسسات التربوية االستفادة من الميزات التنافسية بالتركيز عمى استثمار رأس المال الفكري 

أثمن وأندر الموجودات في بيئة اإلدارة التربوية، ولمحفاظ عمى واالىتمام بالمدرسين الذين يمثمون 
استمرارية المدرسة ونموىا يتطمب الدعم المستمر من قبل المؤسسات التربوية لمقيادة التربوية 

أحد عناصر  ان ىمأن الباحثو اإليجابية التي تنعكس نتائجيا إيجابيًا عمى مخرجات التعميم. 
ال بد من اتخاذ أفضل السبل و  ية ية في المؤسسات التربوية والعممالعممية التعميمية والتدريس

الخوض في معرفة  ان، لذا ارتأى الباحث مدرس الوالنظم الحديثة واألكثر تطورًا في تحسين دور 
من وجية نظر مدراء المدارس وعموم الرياضة  ة بدنيالتربية ال يدور القيادة التربوية لمدرس

 لعامة لتربيات بغداد.الثانوية في المديريات ا
 البحث. اهذف 3 –1
 بناء وتطبيق مقياس القيادة التربوية. .1
وعموم  ة بدنيتشخيص واقع ممارسات ومستويات القيادة التربوية لدى مدرسي التربية ال .2

 .من وجية نظر مدراء المدارس الثانويةالرياضة 
 جماالت البحث.  4 –1

 الثانوية في المديريات العامة لتربيات بغداد.المجال البشري: مدراء المدارس  1-4-1
 . 2016/ 5/ 15 إلى   2016/ 20/3: لممدة منالمجال الزماني2 -1-4
 المدارس الثانوية التابعة لممديريات العامة لتربيات بغداد. المجال المكاني: 1-4-3
 حتذيذ املصطلحات. 5 -1

ىي دور فعال ييدف الى توجيو سموك العاممين في المؤسسة التربوية لتحقيق  "القيادة التربوية:
أىداف مشتركة من خالل بناء الرؤية المستقبمية والتوجييات االستراتيجية لممؤسسة وبناء 
العالقات االنسانية بين جميع أفرادىا والتأثير فييم وممارسو التحفيز لمميارات المطموبة ألداء 

 .(1)" ل وجو.أعماليم عمى اكم

                                                           

صر، دار الجامعة ، مواالشراف التربوي الفعال واالدارة الحافزيو القيادة التربوية،: محمد حسنين العجمي (1)
 .43ص، 2008الجديدة ،
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  هنهجية البحث وإجشاءاته امليذانية  -2

   :هنهج البحث 2-1
المنيج الوصفي باألسموب المسحي باعتباره أفضل المناىج لتحقيق  انختار الباحثإ 

 أىداف البحث ومالئمتو طبيعة مشكمة البحث. 
  :جمتوع البحث وعيناته 2-2

مدراء المدراس الثانوية في المديريات العامة لتربيات اشتمل مجتمع البحث عمى كافة  
 (. 1(، وكما مبين في الجدول )2116- 2115( لمسنة الدراسية )686بغداد والبالغ عددىم )

 بين تفاصيل مجتمع البحث (1جدول )ال
 عدد مدراء المدارس الثانوية المديريات العامة التربيات بغداد ت
 119 الكرخ األولى 1
 162 الثانيةالكرخ  2
 112 الكرخ الثالثة 3
 115 الرصافة األولى 4
 112 الرصافة الثانية 5
 86 الرصافة الثالثة 6
 686 المجموع الكمي 
 : عينة البناء 2-2-1

تم اختيارىم بطريقة عَمدية موزعين عمى  مديراً ( 330اشتممت عينة البناء عمى ) 
( 12%( من العينة الكمية، وتم استبعاد )48،10المديريات العامة لتربيات بغداد ويمثمون نسبة )

 لمثبات، وتم اختيار مديرًا ( 40استمارة؛ وذلك لعدم اكتمال اإلجابة عمييا، وتم اختيار)
 (.2مبين في الجدول )( استبانة  لمتحميل اإلحصائي لمفقرات، وكما 278) 

 يبين تفاصيل عينة البناء (2الجدول )
 العينات

 النسبة المئوية
التجربة األساسية  )لمتحميل 

 اإلحصائي لمفقرات(
 المجموع عينة الثبات المستبعدون

 331 41 12 278 عدد المدراء
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 111 %12،13 %3،63 %84،24 النسبة المئوية من عينة البناء
 
 
 
  :التطبيقعينة 2-2-2

مة لتربيات موزعين عمى المديريات العا مديرًا ( 316اشتممت عينة التطبيق النيائية  عمى)
( استمارة وذلك 16%( من مجتمع البحث الكمي، وتم استبعاد)46،06 بغداد ويمثمون نسبة )

( مديرًا 300لعدم اكتمال اإلجابة عمييا، حيث اشتممت عينة التطبيق بصورتيا النيائية عمى )  
 (.3ومديرة ، وكما مبين في الجدول )
 يبين  تفاصيل عينة التطبيق (3جدول )ال

 العينات                    
 النسبة المئوية                                                                                          

 المجموع المستبعدون عينة التطبيق النيائي

 316 16 311 عدد المدراء
 111 %5،16 %94،94 النسبة المئوية من عينة التطبيق

 : أدوات البحث ووسائل مجع املعلىهات 2-3

والمناسبة لطبيعة العمل في ىذا  لبحث إذ  استخدم الباحث مجموعة من الوسائل المساعدة
 تساعد ىذه الوسائل عمى جمع بيانات البحث وتحقيقيا مما يسّيل من خالليا تنفيذ التجربة. 

 .استبانة القيادة التربوية 
  .الخبراء والمختصين 
 .استمارات تفريغ المعمومات 
  اإلحصائية.الوسائل 
 .المصادر العربية واالجنبية 
  .)شبكة المعمومات الدولية اإللكترونية )األنترنت 
 (برنامج الحقيبة االحصائيةSPSS.) 

  : إجشاءات البحث امليذانية 2-4

أىققققداف البحققققث فققققي التعققققرف عمققققى دور  لتحقيققققق:  القيددددادت التشبىيددددة  إعددددذاد هقيدددداس  2-4-1
مققققن وجيققققة نظققققر مققققدراء المققققدارس الثانويققققة فققققي  الرياضيييييةالقيققققادة التربويققققة لمدرسققققي التربيققققة 

بغققققققداد، فققققققأن مققققققن مسقققققققتمزمات تحقيققققققق أىققققققداف البحققققققث ايجقققققققاد مقيققققققاس والمقيققققققاس متمثقققققققل 
: لمعرفقققققة دور القيقققققادة التربويقققققة لمدرسقققققي التربيقققققة الرياضقققققية والقققققذي يحتقققققوي المقيقققققاسبأعقققققداد 
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الخبقققققراء لمتأكقققققد  ( فققققققرة ، وبعقققققد اعقققققداد اسقققققتبانة السقققققتطالع  راء35( مجقققققاالت، و)3عمقققققى )
مقققققققن صقققققققالحية المجقققققققاالت وصقققققققدق الفققققققققرات وارتباطيقققققققا بالمجقققققققاالت، فضقققققققال عقققققققن مقققققققدى 

جققققققراء التعقققققديالت وفقققققققًا و لعينقققققة البحققققققث، وبعقققققد جمقققققع صقققققالحية الفققققققرات ومالئمتقققققق اآلراء، وا 
ليصقققققبح بصقققققورتو النيائيقققققة، والموضقققققحة فقققققي الممحقققققق  المقيقققققاسلمالحظقققققة الخبقققققراء اسقققققتقر 

( فقققققققرة موزعققققققة عمققققققى ثققققققالث 35ة التربويققققققة( يتكققققققون مققققققن )(، إذ أصققققققبح مقيققققققاس) القيققققققاد3)
 مجاالت، وىي:

( فقرات تمثل األسموب 10: ويتضمن ىذا المجال )المجال األول: دور التوجيو التربوي .1
المعتمد من قبل مدرس التربية الرياضية في تحفيز الطمبة وتوجيييم بطريقة تربوية تأخذ 

والمدرسة والمجتمع لتحقيق أىداف الدرس  بالحسبان جميع المتغيرات المحيطة بالطالب
 والمدرسة.

( فقرة توضح 12ويتضمن ىذا المجال ) المجال الثاني: األسموب التربوي) طريقة التعامل (: .2
طريقة تعامل مدرس التربية الرياضية مع من حولو سيما الطالب واألسموب الذي يعتمده في 

 سموكياتو معيم بطريقة تربوية.  
( فقرة وتبين ىذه الفقرات 13ويتضمن ىذا المجال ) مرجعيو موثوق بيا: المجال الثالث: .3

بعض الصفات التي يجب أن يتحمى بيا ليكون شخصًا تربويًا، ويكون مؤىاًل لتمثيل دور 
القدوة أمام المدرسين أي ثقو وموضوع قدوة يمكن الرجوع واالحتكام اليو من وجيو نظر 

المتبادلة مع المدرسين والطمبة والتي تتسم بالمودة  المحيطين بو حرص عمى إدامة العالقات
واالحترام والتواضع، وىذه بدورىا تؤدي إلى تقديرىم لو وبالتالي زيادة الوالء لو. وقد خضعت 
االستبانة التي تم تصميميا ليذه الدراسة لعدة اختبارات، الغرض منيا الوصول الستبانة 

 نت عمى وفق مقياس ليكرت الخماسيمالئمة ألىداف الدراسة الحالية، التي كا
(1961،Likert المطور في صياغة مفردات المقياس وىو أشبو بأسموب االختيار من )

( والذي يعد من األساليب الشائعة في القياس والبحوث النفسية، Multiple Choiceمتعدد )
بدائل عدة ليا أوزان اذ يقدم لممستجيب موقفًا ويطمب منو تحديد اجابتو باختيار بديل من بين 

( درجات، " نادرًا " 3( درجات، "أحيانًا" )4( درجات، "غالبًا" )5مختمفة وتتدرج من " دائمًا " )
( بدائل لإلجابة لكل 5. واسنادًا الى ذلك تم وضع )(1)( درجة واحدة1( درجتين، " أبدًا" )2)

مة بدائل االجابة لنوعية العينة فقرة من فقرات االستبانة ، ) اذ تشير دراسة الدليمي بشأن مالئ

                                                           

 . 40، ص1998عمان، دار االمل لمنشر والتوزيع، ، :2، طالقياس والتقويم في العممية التدريسية :أحمد عودة (1)



 
 
 

 
 

511 

 

 ( 574) الى( 155)ص  من الصفحاتوم.م. سيف خليفة مطر وعد عبد الرحيم فرحان  د.أ بحث

 (2017/12/30)عشش  اخلاهسالعذد  –اجمللذ الثالث  –جملة جاهعة االنباس للعلىم البذنية والشياضية 

. وأن (1) الى أن التدرج الخماسي يعد أفضل تدرج لإلجابة عندما تكون العينة من الراشدين(
(. ،اذ تتطمب كل فقرة إختيار 1( وأقل درجة ىي: )5أعمى درجة في سمم المقياس ىي: )
 ماسي.( يبين مقياس ليكرت المتدرج الخ4واحد من البدائل الخمسة . والجدول)

 
 مقياس ليكرت المتدرج الخماسييبين  ( 4جدول )ال

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  البدائل
 1 2 3 4 5 الدرجة

 :  حتذيذ جماالت وفقشات املقياس وعشضها على االساتزت واخلرباء املختصني 2-4-2

عمى مجموعة من يفيا تم تحديد أبعاد القيادة التربوية من خالل عرض األبعاد مع تعر 
( خبيرًا لمتعرف عمى صالحيتيا، وبعد جمع االستمارات 18الخبراء والمختصين والبالغ عددىم )

نسبة ب( أبعاد لمقيادة التربوية 3وتحميميا ظيرت موافقة الخبراء عمى صالحية األبعاد، وتم تحديد)
  داد فقرات المقياسبالقيام بأع انشرع الباحث وبعد ان تم الحصول عمى االبعاد فأكثر %(80)

 المقياسعرض  ولتحديد أىمية تمك الفقرات في المقياس  عمى المصادر والمراجع العممية ينمعتمد
 (.5وكما مبين في الجدول)( خبيرًا ومتخصصًا لمتأكد من مدى صالحيتيا 14عمى )

 يبين نسبة أتفاق الخبراء عمى مجاالت مقياس القيادة التربوية (5جدول )ال
 النسبة المئوية لالتفاق غير الموافقين الموافقين عدد لخبراء المجاالت ت
 %88,8 2 12 14 دور التوجيو التربوي 1
 %111 - 14 14 االسموب التربوي 2
 %83,3 3 11 14 مرجعية موثوق بيا 3
 : حتليل الفقشات إحصائياً  2-4-3

التميزية التي تشير الى القدرة عمى التميز بين إليجاد القوة : أواًل:  القوة التميزية لفقرات المقياس
االفراد الذين يحصمون عمى درجات عالية، واالفراد الذين يحصمون عمى درجات منخفضو في 

( مديرا اذ تم إختيارىم 330عمى عينة بمغ قواميا )  المقياس انطبق الباحث ،المقياس نفسو
بالطريقة العشوائية، من جميع مديريات التربية وىي : إذ تم ترتيب االستبانات تنازليًا من 

%( من االستبانات الحاصمة عمى 27اعمى درجة الى اوطئ درجة، وتم إختيار نسبة )
لحاصمة عمى الدرجات الدنيا، وبذلك %( من االستبانات ا27الدرجات العميا في المقياس ، و)

( استبانو، اي أن عدد االستبانات الخاضعة 89بمغ عدد االستبانات في كل مجموعة )
                                                           

اثر اختالف تدرجات بدائل االجابة في الخصائص السيكومترية لمقياس الشخصية  :إحسان عميوي الدليمي (1)
 .148ص، 1997اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد / كمية التربية ابن رشد ، وتبعًا لممراحل الدراسية 
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( إستبانو، وقد تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق  178لمتحميل ىي )
قيمة التائية المحسوبة مؤشرًا بين متوسطي المجموعتين العميا والدنيا عمى كل فقرة ، وعّدت ال
( وتبينت ان جميع قيم 0.05لتمييز كل فقرة عن طريق مقارنة مستوى الخطأ بمستوى داللة )

( أي أن جميع فقرات المقياسين مميزة .وكما  0005مستوى الخطأ اقل من مستوى داللة )
 (.6مبين في الجدول )

 
 القيادة التربويةيبين القوة التمييزية لفقرات مقياس  ( 6جدول)ال

 داللة الفروق مستوى الخطأ قيمة ت المحسوبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجموعة الفقرات

1 
 0.5 1.56 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.6
 0.45 4.28 المجموعة العميا

2 
 0.5 1.62 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 21
 0.43 4.25 المجموعة العميا

3 
 0.4 1.62 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.3
 0.47 4.31 المجموعة العميا

4 
 0.6 2.31 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 14.2
 0.5 4.46 المجموعة العميا

5 
 0.43 1.75 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 20.6
 0.46 4.09 المجموعة العميا

6 
 20.3 0.55 1.87 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 
 0.5 4.56 المجموعة العميا

7 
 22.9 0.3 1.81 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 
 0.4 4.31 المجموعة العميا

8 
 25.6 0.5 2.03 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 
 0.36 4.84 المجموعة العميا

9 
 22.57 0.43 1.75 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 
 0.45 4.28 المجموعة العميا

10 
 0.43 1.75 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.96
 0.42 4.2 المجموعة العميا

11 
 0.47 1.31 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 16.59
 0.7 3.84 المجموعة العميا

12 
 0.49 1.59 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 23.8
 0.33 4.12 المجموعة العميا
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13 
 0.49 1.59 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.58
 0.43 4.25 المجموعة العميا

14 
 0.59 1.81 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 18.94
 0.49 4.40 المجموعة العميا

15 
 0.39 1.81 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.94
 0.49 4.37 المجموعة العميا

16 
 0.44 1.84 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 21.68
 0.43 4.25 المجموعة العميا

17 
 0.44 1.84 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 21.8
 0.42 4.21 المجموعة العميا

18 
 0.5 1.53 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 23.68
 0.36 4.15 المجموعة العميا

19 
 0.39 1.81 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 23.08
 0.45 4.28 المجموعة العميا

20 
 0.42 1.78 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 19.04
 0.5 4 المجموعة العميا

 
21 

 0.33 1.8 المجموعة الدنيا
 معنوي 0.000 23.2

 0.39 4.2 المجموعة العميا

22 
 0.43 1.75 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 23.28
 0.39 4.18 المجموعة العميا

23 
 23.08 0.45 1.7 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 
 0.39 4.18 المجموعة العميا

24 
 15.69 0.72 2.15 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 
 0.49 4.59 المجموعة العميا

25 
 0.48 1.65 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 14.23
 0.72 3.84 المجموعة العميا

26 
 0.67 1.53 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 20.71
 0.4 4.59 المجموعة العميا

27 
 0.73 2.31 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 13.81
 0.5 4.5 المجموعة العميا

28 
 0.5 1.96 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 18.57
 0.43 4.25 المجموعة العميا



 
 
 

 
 

511 

 

 ( 574) الى( 155)ص  من الصفحاتوم.م. سيف خليفة مطر وعد عبد الرحيم فرحان  د.أ بحث

 (2017/12/30)عشش  اخلاهسالعذد  –اجمللذ الثالث  –جملة جاهعة االنباس للعلىم البذنية والشياضية 

29 
 0.5 1.56 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.61
 0.45 4.28 المجموعة العميا

30 
 0.55 1.62 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 21
 0.43 4.2 المجموعة العميا

31 
 0.49 1.62 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.32
 0.47 4.3 المجموعة العميا

32 
 0.49 1.62 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.36
 0.49 4.37 المجموعة العميا

33 
 0.59 2.68 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 12.72
 0.5 4.43 المجموعة العميا

34 
 0.48 1.65 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.32
 0.49 4.37 المجموعة العميا

35 
 0.4 1.65 المجموعة الدنيا

 معنوي 0.000 22.46
 0.43 4.25 المجموعة العميا

 1,15  ≥معنوي عند مستوى داللة 
 ثانيًا: الصدق )معامل االتساق الداخمي(:

 من صدق المقياس من خالل: انتحقق الباحث
ويتحقق ىذا النوع من الصدق من ارتباط  مؤشر صدق المحاور )معامل االتساق الداخمي(: .1

معناه أن المحور  يقيس المفيوم نفسو الذي تقيسو درجة المحور بدرجة المقياس الكمية0 وىذا 
( فرد0 حيث 330الدرجة الكمية لممقياس وفقا إلجابات أفراد العينة )البناء( والبالغ عددىم )

كانت قيمة معامل االتساق الداخمي لجميع المحاور ىي نسب مقبولة الن قيم مستوى الخطأ 
 ( يبين ذلك. 7جدول )(. وال0005لقيم االرتباط اقل من مستوى داللة )

 يبين قيم معامل الثبات )معامل االتساق الداخمي( لمحاور مقياس القيادة التربوية  (7جدول )ال
عدد  محاور مقياس القيادة التربوية

 الفقرات
قيمة معامل 

 الثبات
 داللة االرتباط مستوى الخطأ

 معنوي 0.000 0,34 فقرات10 دور التوجيو التربوي المحور االول
 معنوي 0.000 0,36 فقرة 12 االسموب التربوي المحور الثاني
 معنوي 0.000 0,47 فقرة 13 مرجعية موثوق بيا المحور الثالث

 (1,15)≥* معنوي عند مستوى الداللة 
ويتحقق ىذا النوع من الصدق من ارتباط :  مؤشر صدق الفقرات)معامل االتساق الداخمي( .2

درجة الفقرة بدرجة المقياس الكمية0 وىذا معناه أن الفقرة تقيس المفيوم نفسو الذي تقيسو 
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الدرجة الكمية لممقياس0 ويتحقق ذلك عند استعمال معامل االرتباط البسيط0 وتعد أساليب 
ات التي تكون معامالت ارتباط تحميل الفقرات مؤشرًا عمى ىذا النوع من الصدق. تحذف الفقر 

درجاتيا بالدرجة الكمية لالستبيان )غير معنوية( عمى اعتبار أن الفقرة ال تقيس الظاىرة أو 
السمة التي يقيسيا المقياس بأكممو. وبعد معالجة النتائج في مقياس القيادة التربوية تبين ان 

تباط اقل من مستوى داللة جميع الفقرات كانت معنوية الن قيم مستوى الخطأ لقيم االر 
(0 لمقياس القيادة التربوية وىذا يعني عدم حذف اي فقرة، أي ان مقياس القيادة 0005)

 ( .8( فقرة  كما مبين في الجدول )35(و)ثالثة محاورالتربوية تكون من )
 يبين قيم معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس القيادة التربوية (8جدول )ال

 داللة االرتباط  مستوى الخطأ معامل االرتباط الفقرات
 معنوي 0.000 0.41 1
 معنوي 0.000 0.27 2
 معنوي 0.000 0.35 3
 معنوي 0.000 0.47 4
 معنوي 0.000 0.31 5
 معنوي 0.000 0.39 6
 معنوي 0.000 0.44 7
 معنوي 0.000 0.31 8
 معنوي 0.000 0.41 9
 معنوي 0.000 0.26 10
 معنوي 0.000 0.46 11
 معنوي 0.000 0.43 12
 معنوي 0.000 0.37 13
 معنوي 0.000 0.38 14
 معنوي 0.000 0.42 15
 معنوي 0.000 0.41 16
 معنوي 0.000 0.42 17
 معنوي 0.000 0.37 18
 معنوي 0.000 0.38 19
 معنوي 0.000 0.39 20
 معنوي 0.000 0.41 21
 معنوي 0.000 0.43 22
 معنوي 0.000 0.32 23
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 معنوي 0.000 0.37 24
 معنوي 0.000 0.42 25
 معنوي 0.000 0.27 26
 معنوي 0.000 0.33 27
 معنوي 0.000 0.47 28
 معنوي 0.000 0.32 29
 معنوي 0.000 0.27 30
 معنوي 0.000 0.42 31
 معنوي 0.000 0.27 32
 معنوي 0.000 0.34 33
 معنوي 0.000 0.35 34
 معنوي 0.000 0.36 35

1,15  ≥*معنوي عند مستوى داللة   

 
 األسس العلوية للوقياس :  2-5

إنَّ افضل طريقة لتحقيق صدق المقياس ىو عرضيما عمى عدد من  ًاواًل : صدق المقياس:
الخبراء والمختصين بتقييم صالحيتيا لقياس الصفة التي وضعت من أجميا0 اذ وزع الباحث 
االستبانة الخاصة بالمقياسين عمى مجموعة من الخبراء، وفي ضوء الحصول عمى  راء 

تعديل وحذف بعض الفقرات في ضوء  الخبراء، في قبول محاور المقياس وفقراتو، إذ تم
ستبعاد أية فقرة ال تحقق ىذا اليدف أو تعديميا وتجريبيا من  مالحظاتيم عمى المقياس وا 
جديد وبذلك تكون استبانة القياس حققت  صدق المحتوى. وأن صدق المقياس يعتمد عمى 

احث من صدق فقراتو وارتباط الفقرة بمحك خارجي او داخمي. فضاًل عن ذلك تحقق الب
( التي أشار ليا في القوة التميزية + االتساق الداخمي صدق المقياسين عن طريق ) 

تحميل الفقرات إحصائيًا، كونيا من اىم خصائص المقياس التي تعتمد إلى حد كبير عمى 
يا . وبذلك تحقق صدق خصائص فقراتيا التي ىي القوة التميزية لمفقرات، ومعامالت صدق

 المقياس
 بات المقياس : تم ايجاد ثبات المقياس من خالل:ثانيا : ث

يعد المقياس ثابتا أذا حصمنا منو عمى النتائج نفسيا لدى أعادة تطبيقو عمى  :عادة االختبارإ .1
 طريقة  اناألفراد أنفسيم في ظل نفس الظروف. وألجل استخراج الثبات استخدم الباحث

عادة االختبار وتم تطبيق معامل ثبات االختبار عمى أفراد العينة االستطالعية  االختبار وا 
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(0 وبعد 20/3/2016( مديرًا0 وأجري التطبيق األول لممقياس بتاريخ )40والبالغ عددىا )
تطبيق المقياس مرة ثانية وعمى العينة نفسيا، بتاريخ  انمرور أسبوعين أعاد الباحث

المقياس في االختبار األول قدر اإلمكان0 ( وفي نفس الظروف التي طبق بيا 15/5/2016)
معامل االرتباط بين نتائج  انمن اجل الحصول عمى نتائج صحيحة0 ومن ثم أوجد الباحث

االختبارين باستخدام معامل االرتباط البسيط بيرسون0 وبعد مقارنة قيم مستوى الخطأ0 
د أن المقياس ومحاوره ( وىذا يؤك0005لمعامالت االرتباط تبين أنيا اقل من مستوى داللة)

 ( يبين ذلك.9تتمتع بدرجة ثبات عالية والجدول )
 
 

 ( يبين قيم معامل الثبات إلعادة االختبار لمقياس القيادة التربوية ومحاوره9جدول )ال
قيمة معامل  عدد الفقرات مقياس القيادة التربوية ومحاوره

 الثبات
داللة  مستوى الخطاء

 االرتباط
 معنوي 0.000 0,65 35 التربويةمقياس القيادة 
 معنوي 0.000 0,54 فقرات 10 دور التوجيو التربوي المحور االول
 معنوي 0.000 0,66 فقرة 12 االسموب التربوي المحور الثاني
 معنوي 0.000 0,57 فقرة 13 مرجعية موثوق بيا المحور الثالث

 (1,15)≥* معنوي عند مستوى الداللة 
يعد وضوح تعميمات المقياسين وطريق احتساب الدرجة واتفاق الخبراء عمى  ثالثا: الموضوعية:

ان المقياسين بعد تعديل بعض فقراتيما بناًء عمى ممحوظاتيم، وبيذا تحققت موضوعية 
 ية بتحميل فقرات المقياس من خالل)القوة التميزيةالمقياسين0 كما تم التحقق من الموضوع

+ االتساق الداخمي( لإلبقاء عمى الفقرات المميزة الجيدة في المقياسين، وبيذا قد تحققت 
 موضوعية المقياس 

  :التجشبة االستطالعية 2-6
ّن الغاية من اجرائيا ىو ليتأكد من مالءمة  انقام الباحث بأجراء التجربة االستطالعية وا 

المقياس لمعينة ومدى وضوح التعميمات والفقرات التي وضعيا لغرض تنفيذ العمل بدقة وتذليل 
( 40عمى عينة عددىم )  واالجراءات غير االقتصادية في الجيدين المادي والبشري الصعوبات

 الثالثاءالبناء وتم استبعادىم من عينة التطبيق وذلك يوم  مديرًا من خارج عينة
 (.18/10/2016الموافق)

  التجشبة الشئيسة: 3-7
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بات بالصورة النيائية وبعد أن تم التأكد من بيان الصدق والث بعد أن تم أعداد المقياس
 27/3/2016بتاريخ وبإشراف الباحثان  ، قام فريق العمل المساعدوالموضوعية الخاصة بالمقياس

عمى عينة  لذا تم توزيع المقياس بتوزيع االستبانة عمى مدراء المدارس الثانوية لتربيات بغداد، 
( استبانات لم 4( حيث تم استبعاد )300وكان عدد المردود منيا) مديراً ( 316) التطبيق والبالغ

نو التطبيق ( استبانة لم تعاد لذلك تم استبعادىا وأصبح عدد افراد عي12تممئ بالشكل الصحيح و)
 %( من مجتمع البحث الكمي.4307وبنسبة)( مديرًا 300النيائي)

 الىسائل اإلحصائية: 2-8

  (. SPSSعن طريق استخدام الحقيبة اإلحصائية )تم معالجة البيانات االحصائية  
 

  

  عشض وحتليل النتائج وهناقشتها -3 

 عشض وحتليل نتائج هقياس وجماالت القيادت التشبىية ألفشاد عينة البحث وهناقشتها: 3-1

 ةالتربوييبين المعالم اإلحصائية لنتائج أفراد عينة البحث في مقياس القيادة  (11الجدول )
 ةمقياس القيادة التربوي المعالم اإلحصائية
 درجة 115,23 الوسط الحسابي
 درجة 115 الوسط الفرضي
 درجة 21,23 االنحراف المعياري
 درجة 175 اكبر قيمة لممقياس

 درجة 146 اكبر قيمة حققتيا العينة
 درجة 35 اقل قيمة بالمقياس

 درجة 69 اقل قيمة حققتيا العينة
 فرد 311 أفراد العينةعدد 

 98,64 قيمة )ت( لمعينة الواحدة
 1,11 مستوى الخطأ

 معنوي (1,15)≥مستوى الداللة
 299 درجة الحرية

( أن أفراد عينة البحث0 حققت وسط حسابي في 1والشكل ) ( 11و  11تبين من الجدولين)    
( درجة، بينما كان 20،23( درجة0 وبانحراف معياري بمغ )115،23مقياس القيادة التربوية بمغ )
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الوسط 
 الحسابي 

الوسط 
 الفرضي

اكبر قيمة 
 بالمقياس

اكبر فيمة 
حققتها 
 العينة 

اقل قيمة 
 بالمقياس 

اقل قيمة 
حققتها 
 العينة 

القيادة التربويه   115.23 105 175 146 53 69

115.23 
105 

175 

146 

53 
69 

0

50

100

150

200

( 146( درجة0 وحققت العينة أعمى درجة من المقياس بمغت )115الوسط الفرضي لممقياس )
( درجة، بينما حقق أفراد عينة البحث اقل 35ة )درجة  وىي اقل من أعمى قيمة لممقياس البالغ

( درجة .وكانت 35( درجة وىي اكبر من قيمة  اقل درجة بالمقياس والبالغة )69درجة بمغت )
قيمة الوسط الحسابي لمعينة اكبر من قيمة الوسط الفرضي،  فيذا يعني أن عينة البحث تتميز 

عينة البحث تتميز بقدرتيا عمى القيادة التربوية، بقدرتيا عمى القيادة التربوية. ولغرض التأكد أن 
( لمعينة الواحدة  والتي تعزز وجود أو تميز عينة البحث بيذا السموك أم ال، تتم استعمال قانون )
( وعند مقارنتيا 1,11)( عند مستوى خطأ بمغ 98،64( المحسوبة بمغت )تفتبين أن قيمة )
ىذا يعني وجود فرق معنوية، أي أن العينة تتميز ( تبين أنيا أقل منيا و 1,15بمستوى داللة)

 بقدرتيا عمى القيادة التربوية.
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ( يوضح نتائج العينة لمقياس القيادة التربوية 1الشكل )
ذلك إلى أن القيادة التربوية بمفيوميا الحديث تعني كل نشاط اجتماعي ىادف  انويعزو الباحث

انو عضو في مجمس المدرسين يرعى مصالحو  بدنية وعموم الرياضة  يدرك فيو مدرس التربية ال
وييتم بأموره ويتعاون مع زمالءه ويسعى إلى تحقيق ما تيدف إليو المدرسة عن طريق التفكير في 
رسم الخطط وتوزيع المسؤوليات حسب الكفايات واستعدادات الطمبة باإلمكانات المادية المتاحة 

إن المؤسسات   (2)(2119 ،ىايل عبد المولى طشطوش اء بو)وىذا يتفق مع ما ج  . (1)
التربوية  تعد أداة  فاعمة في المجتمعات اإلنسانية، وذلك ألن التربية تشكل المدخل إلى التنمية 

                                                           

 .34، ص 2006عمان : دار ومكتبة الحامد، ، القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية :عمي أحمد عياصرة (1)
 . 18ص ،2009دار الكندي، اربد ،عمان، ،1، ط أساسيات في القيادة واإلدارة :ىايل عبد المولى طشطوش (2)
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ذا  الشاممة، وىي الحصن المنيع الذي تمجأ إليو المجتمعات إذا تعرضت لممصاعب والمحن ، وا 
كانت المؤسسات التربوية والتعميمية  األداة الفاعمة في المجتمع فإن القيادة التربوية ىي المفتاح ، 

 ونقطة البدء في عممية إصالح التعميم وتطويره ، ليواكب حاجات المجتمع وتطمعاتو. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات والتىصيات -4

   االستنتاجات 

أثبت مقياس القيادة التربوية صالحيتو لمدرسي التربية الرياضية في المديريات العامة لتربيات  .1
 بغداد. 

 ة .يتميز أفراد عينة البحث بقدرتيم عمى القيادة التربو  .2
 
 : التىصيات  4-2

 .عينات أخرى القيادة التربوية عمىإعتماد مقياسي  .1
يجاد طرق  لتطويرىا أو تنميتيا لما ليا من دور ميم  وتعزييا من ا .2 إلىتمام  بالقيادة التربوية وا 

 خالل  تنظيم دورات تطويرية . 
العاممين في المدارس عمى وعموم الرياضة  ة بدنياالىتمام  بتنمية وتطوير مدرسي التربية ال .3

 وورش عمل تخصصية تنظم ليذا الغرض.ممارسة القيادة التربوية من خالل دورات 
اىمية ايجاد معايير عممية الختيار القيادات التربوية في المدارس التي تمتمك الميارات  .3

 القيادية التربوية.
 إجراء دراسات مشابيو عمى عينات أخرى . .4
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 اثر اختالف تدرجات بدائل االجابة في الخصائص السيكومترية  :إحسان عميوي الدليمي
اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد / كمية التربية ابن ، لمقياس الشخصية وتبعًا لممراحل الدراسية 

 .1997رشد 
 عمان، دار االمل لمنشر والتوزيع، ، :2، طالقياس والتقويم في العممية التدريسية :أحمد عودة

1998. 
  عمان : دار ومكتبة الحامد، ، القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية :عياصرةعمي أحمد

2006. 
 صر، ، مالقيادة التربوية، واالشراف التربوي الفعال واالدارة الحافزيو: محمد حسنين العجمي

 .2008دار الجامعة الجديدة ،
 عمان، ، دي، اربددار الكن ،1، ط أساسيات في القيادة واإلدارة :ىايل عبد المولى طشطوش 

2009.  
 مقياس القيادة التربوية بصيغتو النيائية (1حق)المم

 بدائل اإلجابة الييميجال األول. دور التوجيو التربوي ت
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

ينمي المدرس في الطمبة روح التعاون واإليثار وخاصو في مجاالت اإلسيام في درس  1
 وعموم الرياضة لألنشطة الصفية والالصفية. التربية البدنية

     

      يسيل إندماج الطمبة الجدد ويدعم تكيفيم وتعايشيم في الصف الدراسي. 2
ينمي في الطمبة القيم اإلجتماعية الجيدة مثل: )السموك األخالقي والمساواة والعدل  3

      والتنوع...الخ(.

حوليم بما فيو تحقيق مصالحيم عمى األمد يحرص المدرس عمى توجيو الطمبة ومن  4
      البعيد.

تخاذ القرار. 5       يسعى لتنمية روح القيادة لدييم ويعزز فييم سموكيات تحمل المسؤولية وا 
      يستخدم مع الطمبة أساليب التحفيز التربوي اإليجابية. 6
      عالية.يوجو الطمبة ويراعي الذين لدييم مواىب خاصو وقدرات متفردة  7
      يدعم المدرس بشكل عام مع روح اإلبداع والمبادرة. 8
سيمارس المدرس الدور الرقابي اإليجابي مع طمبتو لتحقيق مزيد من الضبط السموكي  9

      ليم.

 يعمل عمى تشجيع إنجازات الطمبة. 11
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 اإلجابةبدائل  الييميجال الثاني. األسموب التربوي وطريقو التعامل 
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

      النفسية الخاصة بشكل منفصل لكل طالب. الظروفيراعي المدرس  11
      الظروف االجتماعية الخاصة بشكل منفصل لكل طالب. المدرسيراعي  12
      تربوي عادل مع جميع الطمبة دون تمييز. بشكليتعامل  13
      الطمبة بطريقة تنمي فييم قابميات اإلستماع والمحادثة والتواصل.يتحاور مع  14
      يتطرق المدرس مع طمبتو لممواضيع الفكرية والثقافية العامة. 15
يوضح المدرس لمطمبة بيأسموٍب تربوي محافظ بعض المفاىيم والسموكيات المتعمقة  16

      بالجنس وخصائص النوع اإلنساني.

يجابية.ينقل  17       المدرس لطمبتو الخبرات والتجارب بطريقة مفيومو ومحببة وا 
يستخدم في تعاممو الشواىد واألحداث والشواخص والنماذج التاريخية ألجل بناء القدوة  18

الحسنة ويزيد من ترسيخ وبناء القيم اإلجتماعية الجيدة وخاصٍة في مجاالت التربية 
 البدنية وعموم الرياضة.

     

      يشارك المدرس الطمبة وذوييم في النشاطات اإلجتماعية العامة. 19
      يقيم أداء الطمبة وفق معايير موثوق بيا. 21
      يتفقد جميع الطمبة لإلطمئنان عمى سير الدرس. 21
      يحرص عمى تطوير عالقاتو مع المجتمع لصالح المدرسة. 22

 
 بيا الييميجال الثالث. مرجعية موثوق

 بدائل اإلجابة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

      يحتكم الطمبة والزمالء إلى المدرس في حالو وجود خالفات معينو. 23
      يراجع الطمبة المدرس عند حصوليم عمى ضائقو مالية. 24
      يمد يد العون والمساعدة لجميع الطمبة. 25
      بيا في سموكو وتصرفاتو لمعظم الطمبة.يعد المدرس قدوة ُيحتذى  26
يتواصل المدرس مع ذوي الطمبة ويتناقش معيم في كل ما يتعمق باألنشطة الرياضية  27

      داخل وخارج المدرسة.

يمجأ ذوي الطمبة الى مدرس التربية البدنية وعموم الرياضة في بعض المواقف التربوية  28
      التي تخص الطالب.

      يشجع جميع الطمبة عمى المشاركة في درس التربية البدنية وعموم الرياضة. 29
      يحرص عمى طرح مشاكل الطمبة إلى مجمس المدرسين ومتابعتيا. 31
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      يتواضع في عالقاتو مع الطمبة وأولياء األمور . 31
      المختمفة.يمبي دعوة أولياء األمور ويشاركيم في المناسبات اإلجتماعية  32
      يدعم ويشجع العمل بروح الفريق بين الطمبة. 33
      يحرص عمى اإلستماع لمشاكل الطمبة ويحافظ عمى أسرارىم الشخصية. 34
      يثق أولياء االمور بمدرس التربية البدنية وعموم الرياضة. وبأمانتو األخالقية والعممية. 35

 


