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 اإلهـــــــداء
 
 

كنت لي طوًقا من كل غمار ، وارتقيت بحنايا ابتهاالتك كبكنف دعواتعلًما ياَمن سَمْوُت  أمي .. إليك        

  أثقلني أيتها الحبيبة

تدفعني به عزًما كنت ، إليك أبي .. إلى روحك الطاهرة تالزمني  كل حين لتُبث فّي عزًما تليًدا       

 إال أني بلغته متأخًرا !  ،ألصبو حيث ارتأيت وابتغيت لي

 عزائي أّنك خّلفت من بعدك "مرام" لتواصل معي ُخطاك، فكانت الروح التي أحَيت روحي ..

فيأخذ بيدي نحو السماء ويتجاوز معي كل  شاكية الظل الوارف الذي آوي إليه .. إلى زوجي الحبيب       

 لي حتى صار الحلم واقعاء، كنت السند عنا

، أسأل هللا أن أراكم مبعث تمّيزي ومنطلق طموحي .. ُهتاف ، محمود ، رتال ويّسار (إلى أبنائي )        

 تحفكم بركاته تعالى وخشيته ترفلون في مدارج العلم والمعرفة

  متازاز وأجتوأرواحكم الحاضرة كانت الدعم لي أل دعواتكم .. وأخواتي قرة عينيإلى أخي        

لى كل من ابتغى لي سؤد         .. دا واسترق من دعواته دعوات ليوا 

 ..إليكم جميعا أحبتي أهديكم خالصة جهدي        

 
 

 الباحثة         
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 شكر وتقدير
  

 
نبينا  ىعل وأسلم وأصلي، وفضله بكرمه عليّ  به منّ  ما علىملء السماوات واألرض  هلل الحمد 

 .الدين يوم إلى نهجه على سار ومن وصحبه آله وعلى محمد 

 البحثالفاضلة المشرفة على  ألستاذتي التقدير ووافر االمتنان وعظيم الشكر بوافر أتقدم أن يسّرني

 وآراء من جهد وتوجيه بذلته ولما وخلقها، بفضلها وعلمها اعتراًفا نهلة محمود قهوجي /الدكتورة سعادة

ظهاره البحثإثراء  في ساهمت رة، والتيسديدة، ومقترحات نيّ   علم من به ولما غمرتني الصورة، بهذه وا 

 ومن أجزله، الشكر من ، فلهاهذا البحث على إشرافها وأثناء دراستي فترة أثناء نبيل فاضل غزير وخلق

 أصدقه. الدعاء ومن أعظمه، التقدير

على تفضلهم بتحكيم أداة  التقدير لألساتذة األفاضل أعضاء هيئة التدريس وعظيم بالشكر أتقدم كما

 على الوجه األمثل. أهدافه حقق البحثلكي تخرج بالمظهر الالئق الذي من خالله  لبحثا

 من لكلو  ،داة بكل موضوعية وتجرداألالذين أجابوا على  لبحثألفراد عينة ا والتقدير وكذلك الشكر

 . مساعدة أو نصيحة أو برأي ساهم

 أجر من ال يضيع أن الحكيم فأشكره، داعيًة العزيز أذكره أن نسيت لمن صادًقا اعتذاًرا وختاًما، أقدم

 . أحسن عمالً 

                                

 الباحثة                               
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 درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية في مدينة جدة 
 الباحثة / إبتسام عبدهللا عباس عسيالن

 المستخلص
 

درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية في مدينة هدفت الدراسة إلى التعرف على       
المهارات ، وطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات حول ممارسة الوصفي المسحي ، اتبع البحث المنهججدة

عينة البحث من جميع مشرفات القيادة من قبل قائدات المدارس، وتكونت الفنية والمهارات اإلدارية 
( مشرفة ووكيلة، تم 125المدرسية في المدارس األهلية االبتدائية ووكيالتها بمدينة جدة، والبالغ عددهن )

أن ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات وقد أظهرت النتائج اختيارهن بأسلوب الحصر الشامل. 
ن ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات وأبدرجة )مرتفعة(،  القيادية من وجهة نظر المشرفات جاءت

أن ، كما أظهرت النتائج ر المشرفات، جاءت بدرجة )مرتفعة(من وجهة نظ والمهارات الفنية اإلدارية
ر الوكيالت جاءت بدرجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية بمدينة جدة من وجهة نظ

ر من وجهة نظ والمهارات الفنية ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات اإلداريةأن و  )مرتفعة(،
متوسط  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في. إضافة إلى الوكيالت، جاءت بدرجة )مرتفعة(

والمهارات  مدارس األهلية للمهارات اإلداريةالمشرفات والوكيالت في درجة ممارسة قائدات ال استجابات
 لمهارات القيادية ككل.وا نيةالف

وزارة التعليم المهارات القيادية لدى قائدات المدارس األهلية  تعزيز :توصيات البحثوكانت من أبرز       
تاحة  من خالل إعداد البرامج التدريبية المختصة، وفسح المجال للقائدات في تفويض بعض الصالحيات وا 

لمدارس األهلية، واالستفادة من عملية دمج وزارة التعليم العام قدر مناسب من الالمركزية في العمل في ا
والعالي وذلك بتعاون قسم التدريب مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لتقديم برامج تدريبية لقائدات 
المدارس األهلية، كما أوصت بتحقيق نمط القيادة التشاركية، واعتماد معايير عالية المستوى لترشيح 

ائدات المدارس األهلية، وتطوير أدائهن في مجاالت أنماط القيادة التربوية الحديثة، وأخيرا السعي واختيار ق
الحثيث من قبل الباحثين في إثراء الميدان بكل ماهو جديد حول المهارات القيادية وتطويرها تماشيا مع 

 .2030رؤية المملكة
 
 

 ة، المهارات القيادية.الكلمات المفتاحية: قائدات المدارس، المدارس األهلي
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The Degree of Practicing Leadership skills for Private School Leaders in 

the city of Jeddah 

Ebtesam Abdullah Osilan  

Abstract 
 

The research aimed to identify the degree of practicing leadership skills for 

private school leaders in the city of Jeddah. The research followed the 

descriptive analytical approach, and the questionnaire was applied as a tool to 

collect data on the practice of management skills and technical skills for school 

leaders. The research sample consisted of all the educational supervisors and the 

assistant directors of the private elementary schools in Jeddah (125), who were 

representing the whole population. The results showed that the practices for 

leadership skills of school leaders from the supervisors’ points of view reach  a 

(high) level, where the practices for administrative and technical skills 

leadership of school leaders from the supervisors’ points of view reach  a (high) 

level.  The results also showed that the practices for leadership skills of school 

leaders from the assistant directors’ points of view reach  a (high) level, where 

the practices for administrative and technical skills leadership of school leaders 

from the assistant directors’ points of view reach  a (high) level. There are no 

statistically significant differences between the supervisors and the assistant 

director in the average response of the practice of the leaders of the private 

schools for administrative, technical and leadership skills as a whole. 

     The most important recommendations of the research was to strengthen the 

Ministry of Education leadership skills of leaders of private schools through the 

preparation of specialized training programs, and allowed the leaders to delegate 

some powers and to allow the appropriate decentralization of work in private 

schools, and benefit from the merger of the Ministry of General and Higher 

Education, Training with faculty members at universities to provide training 

programs for leaders of private schools, and recommended the achievement of a 

participatory leadership style, the adoption of high standards for the nomination 

and selection of female school leaders, and the development of their 

performance in the areas of leadership styles And finally the keen pursuit by 

researchers to enrich the field with everything new about leadership skills and 

develop them in line with the vision of the Kingdom 2030 

 

 

 

Keywords: school leaders, private schools, leadership skills. 
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محتوياتال قائمة  
 الصفحة المحتويات

 أ البسملة -
 ب  هداءاإل -
 ج  شكر وتقدير -
 د باللغة العربية البحث صلخستم -
 ه باللغة االنجليزية البحث صلخستم -
 و محتويات قائمة ال -
 ح الجداول قائمة -
 ي قائمة األشكال -
 ك قائمة المالحق -

  للبحث العام اإلطار الفصل األول:
 1  مقدمة -
 2 أسئلتهو  البحثمشكلة  -
 3 أسئلة البحث -
 4 بحثالأهداف  -
 4 بحثأهمية ال -
 5  بحثالحدود  -
 5 بحثمصطلحات ال -

  أدبيات الدراسةالفصل الثاني: 
 7 أوال/ اإلطار النظري  -
 7    القيادة المبحث األول: -
 8 مفهوم القيادة -
 9 أهمية القيادة -
 9 عناصر القيادة -
 10 خصائص القيادة -
 11 أنماط القيادة -
 14 نظريات القيادة -
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 الصفحة المحتويات
 16    يةالقيادالمهارات  :الثانيالمبحث  -
 16 المهارات القياديةمفهوم  -
 17 أنواع المهارات القيادية -
 22 الدراسات السابقة ثانيا/ -
 22 الدراسات المحلية والعربية -
 29 الدراسات األجنبية -
 33 على الدراسات السابقة التعليق -

  الطريقة واإلجراءات الفصل الثالث:
 36 بحثمنهج ال -
 37 بحثالوعينة مجتمع  -
 38 )االستبانة(بحث أداة ال -
 42 إجراءات تطبيق أداة البحث -
 42 اإلحصائية المستخدمة  ساليباألالمعالجة و  -

  ومناقشتها وتفسيرها البحثنتائج عرض الفصل الرابع: 
 45 نتائج السؤال األول ومناقشتها وتحليلها -
 53 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها وتحليلها -
 62 ومناقشتها وتحليلها الثالثنتائج السؤال  -
 63 ومناقشتها وتحليلها الرئيسنتائج السؤال  -
 65 ملخص النتائج -
 66 التوصيات -
 67 المقترحات -
 68 لمراجع العربيةقائمة ا -
 72 المراجع األجنبية قائمة  -
 75 المالحققائمة  -



 ح 
 

 الجداول قائمة
رقم 
 الصفحة الجداول الجدول

1. 1
. 

 37 ألفراد عينة البحث موزعين وفقا للمسمى الوظيفيالتكرارات والنسب المئوية 

2.  
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 

 40 ليه العبارةإ

 41 معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة  .3
 41 ألفا كرونباخ طبقا لمحاور االستبانة معامالت ثبات  .4
 43 للمهارات القيادية حسب مقياس ليكرتدرجة الممارسة   .5
 43 رت الخماسيكمقياس ليالمتوسط المرجح إلتجاه   .6

7.  
فراد العينة حول أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات 

درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات اإلدارية من وجهة نظر المشرفات 
 مرتبة تنازليا

45 

8.  
فراد العينة حول أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات 

درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات الفنية من وجهة نظر المشرفات 
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

48 

9.  
ممارسة قائدات المدارس األهلية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة

 51 للمهارات القيادية بمدينة جدة من وجهة نظر المشرفات

10.  
فراد العينة حول أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات 

 درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات اإلدارية من وجهة نظر الوكيالت
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

53 

11.  
فراد العينة حول أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات 

درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات الفنية من وجهة نظر الوكيالت 
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

57 

12.  
نحرافات المعيارية لدرجة ممارسة قائدات المدارس األهلية المتوسطات الحسابية واال

 60 للمهارات القيادية بمدينة جدة من وجهة نظر الوكيالت
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 الفصل األول 
 للبحثاإلطار العام 

 مقدمة     

نسانيته، فبرغم تعاقب السنين على حضارات ا  الحضارة تعني التقدم في سلوك اإلنسان وضميره و       

كل حضارة منها، ألننا ندرك أن نجاحها مضت، وتقدم عصرنا الحالي، إال أننا النزال نقف بانبهار أمام 

نتيجة نظام إنساني قيادي لمجتمعه تمّيز بقيادته اإلدارية في بناء اإلنسان بشكل خاص، وبناء الدولة 

تلك اإلرادة وذلك األداء  بإرادته النموذجية وأدائه المتفاني، ليصل اليوم معززا  ،والمجتمع بشكل عام

ويبذل جهده في ميدان العمل القيادي رغبة في إحداث عملية التنمية  ،بالمنهج العلمي الصحيح للقيادة

 (.2013،) حمدي والتغيير

بغض النظر عن مجال عملها  -و كما أن لكل نجاح ركائز أساسية ُيعزى إليها ، فالمنظمة كذلك      

، تلك  رؤاها وقيمها وكوادر بشرية متميزة، ورسالة توّحد ، ترتكز في نجاحها على قيادة فاعلة -أو تبعيتها 

، مما يمنحها مّيزات ُتمكنها  نجازها  تدفع بالمنظمة نحو تجويد العمل و  -بتكاملها وتناغمها  -المكونات 

ذا كانت مكّونات النجاح تلك أمر  .(2011حقق لها السْبق )شاهين،من اإلبداع واالبتكار والريادة وت وا 

وتحقيق ماتصبو س الرمح لكل ما من شأنه إنجاح المنظمة الزم؛ فإن القيادة اإلدارية هي حجر الزاوية ورأ

كونها العنصر األهم في تقدم األمم؛ إذ  أنها عبارة   تتحقق في المجتمعات على اختالفها، إليه من أهداف

عن نشاط يهدف لتنسيق جهود األفراد والجماعات بهدف تحقيق غايات معينة  بكفاءة وفاعلية، مع 

 (.2014مكانيات المتوفرة )عابدين، االستغالل األمثل لإل

قيم وأهداف و إن تحديد مفهوم القيادة اإلدارية تحكمه عوامل متعددة تتسم بالتغيير، كالزمن والبيئة      

المجتمع وما يرغب تحقيقه من خاللها، إضافة للعوامل االجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، إال أن ما 

الحاجة القوية لقيادة إدارية تربوية ال سيما إدارة المدارس والمنظمات  ،أجمعت البحوث والدراسات عليه



2 
 

التعليمية؛ لتسلحها بقاعدة عريضة من المداخل واألساليب واألنماط القيادية  لالستخدام في المواقف 

 .(2013المناسبة )حسان والعجمي، 

تحقيق رؤى المنظمة وأهدافها،  ويحفزهم ويشجعهم من أجل يوجههم و العاملين عادة بحاجة إلى من     

ويقودهم صوب اإلبداع المستقبلي من خالل إنجازهم المتسم بالكفاءة العالية، والفاعلية الخاّلقة، والتي لن 

 (.2014 ،السكارنة)هم واتجاهاتهم للعمل برغبة وجد تتجلى إال بقيادة محنكة مؤثرة في سلوكياتهم وأفعال

ثقة منها  ،باختالف جوانبها بالتربيةمايتصل حول  تركزتفي اإلدارة إضافة إلى أن االتجاهات الجديدة 

اإلدارية التربوية، إذ أنها مصدر نجاح المنظمة  بأنها تشكل مردودا كليا للمجتمع، والقيادة ُتعد لب العملية

قي بأهداف وتقدمها وتمّيزها؛ فهي تستوجب إدراكا واعيا، وعقال ُملّما بمهارات وقدرات منوعة ُتمكنها من الر 

المنظمة التربوية، وتجعلها تواكب ركب التطور السريع متى ما تمتعت تلك القيادة بالمهارات المعينة لها 

 (.2016، قحطاني)العلى أداء مهامها  

الموظفين والتنسيق  وألن القائد هو العنصر األهم في المؤسسات التربوية والمسؤول األول عن مهام     

مهامه الُكلية، والتي ال تعكف على  ليؤديالمهارات القيادية يتسم ب ومرؤوسيهم فإنه يجب أنبين الرؤساء 

المهارات اإلدارية فحسب بل تتضمن مجموعة من المهارات للقيام بمهام وأدوار إدارية مختلفة، توجب على 

وخاصة المهارات واختالفها على عاتقه بتنّوعها  القائد التحلي بها لُتعينه على القيام بتلك المهام الملقاة

 (.2009)الرشايدة،  اإلدارية والتي حظيت باهتمام الباحثين والمختصين مما دعاهم لتطويرها

  البحثمشكلة 

مما سبق نجد أن القيادة للتنظيمات اإلدارية تستدعي أن يكون كل من يشغل منصبا قياديا أكثر من      

أدوار مختلفة  تتطلب عددا من المهارات والتي قد تختلف مجرد ممارس للسلطة؛ إذ يجب عليه  القيام ب

درجة توافرها من شخص آلخر، ال سيما وأنها اتسعت وتنوعت لتشمل مجاالت متعددة كالمهارات الذاتية 

ومع أن توافر تلك المهارات ضرورة لكل قائد تربوي كي يتمكن من  . واإلنسانية والفكرية والفنية واإلدارية
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حداث التغيير المرغوب فيها، إال أن نسبة من المدارس األهلية الزالت قيادة المؤسسة  التي يديرها، وا 

انب تعاني من بعض الخلل في ممارسة تلك المهارات القيادية )والتي يمكن تسليط الضوء عليها في ج

ا لغت عقدً والتي ب -في التعليم األهلي  -اتضح ذلك من خالل خبرة الباحثة  ،(والفنيةالمهارات اإلدارية 

من توّلي ُمالك تلك المدارس لمهام  -كولي أمر وفي مدارس متعددة  -، إضافة إلى مشاهداتها  كامالً 

القيادة فيها برغم افتقارهم للمهارات القيادية والتي ينبغي توافرها لديهم؛ لما لها من دور بارز في تحقيق 

 أهداف المدرسة كمنظمة تربوية تعليمية.

كدراسة الشهري  لدراسات المختلفةلأتي استجابة للعديد من التوصيات يالحالي  البحثن إضافة إلى أ     

وأكدت على  ،ضرورة االهتمام بالمهارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديميةوالتي أوصت ب (2015)

م من القيام األهمية المتزايدة بالمهارات القيادية المختلفة، وأن تدنيها يعني عدم تمكن رؤساء األقسا

( والتي أكدت على أهمية ممارسة القادة للمهارات 2013دباش ) ، ودراسةبمهامهم بالمستوى المطلوب

 Piaw (2014)لدورات التدريبية بمجال القيادة، ودراسة اإلدارية والفنية واإلنسانية، والعمل على إلحاقهم با

التي أوصت بأهمية العمل على النهوض بمستوى المهارات الفنية والتنظيمية واالستراتيجية واإلدارية 

    لمديري ومديرات المدارس.

 وعليه، فقد انبثق من مشكلة البحث السؤال الرئيس التالي :

 ما درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية بمدينة جدة ؟ 

 السؤال اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية :ويتطلب هذا 

ـــ في مدينة جدة ـــ  من وجهة نظر  القياديةما درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات  .1

 المشرفات؟

دينة جدة ـــ من وجهة نظر ـــ في م  لقياديةما درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات ا .2

 ت؟وكيالال
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ت في درجة ممارسة قائدات المدارس وكيالجهات النظر بين المشرفات والاختالف في و هل يوجد  .3

 ؟ في مدينة جدة  – للمهارات القياديةاألهلية 

 أهداف البحث 

 :التعرف على يهدف البحث إلى 

 بمدينة جدة من وجهة نظر المشرفات. درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية .1

 من وجهة نظر الوكيالت. ية بمدينة جدةقيادالمدارس األهلية للمهارات ال ممارسة قائداتدرجة  .2

في درجة ممارسة قائدات  وكيالتهات النظر بين المشرفات والالكشف عن االختالف في وج .3

  للمهارات القيادية.األهلية المدارس 

 أهمية البحث 

 :ئات التالية الف من المؤمل أن يستفيد من نتائج هذا البحث كل من

  صانعو القرار في وزارة التعليم، وذلك بإعداد البرامج والدورات التدريبية الالزمة للنهوض بمستوى

 المهارات القيادية لدى القائدات تجاه منظماتهم التعليمية.

 اإلدارة التعليمية بجدة من حيث تعريفهم بواقع ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية.  

  من حيث تطوير مهاراتهن القيادية واالستفادة من برامج السيما المدارس األهلية قائدات المدارس

 التنمية.

 . المعلمات في سلك التعليم لإلعداد المسبق لهن إن توّلين القيادة المدرسية فيما بعد 

 يثريها وثري المختصين بها؛ ليواصلوا البحث عما باحثون في اإلدارة التربويةال. 
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 حدود البحث 

 :لبنات.اتعليم  ومكاتب ،تعليم عام وتتمثل في المدارس األهلية للبنات بمدينة جدة الحدود المكانية   

  مدارس المرحلة االبتدائية،  وكيالتو ( )مديراتالحدود البشرية: اقتصر البحث على قائدات

 ومشرفات القيادة المدرسية بمدينة جدة.

  :(ه1438ه /1437)في الفصل الدراسي الثاني عام   الحالي البحث أجري الحدود الزمانية. 

  :ا للدليل المدرسة وفقً  ةقائدل والفنيةاإلدارية مهارات على ال اقتصر البحثالحدود الموضوعية

 التنظيمي.

 مصطلحات البحث 

 :Leadership Skillsالمهارات القيادية  

 تعينه على مدير المدرسة من قدرات مايمتلكه( 2009) فها أبو زعيتررّ التعريف االصطالحي: ع 

 مايوكل إليه من مهام خير أداء.أداء ، و بكفاءة القيادة 

  :اإلدارية والفنية، والتي ُتمكن قائد المدرسة  والممارسات مجموعة من المهاراتالتعريف اإلجرائي

 بمستوى العمليةوالرقي  ،من أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة وفاعلية لتحقيق األهداف المنشودة

 .المدرسةالتعليمية والتربوية في 

 : School  Leaderقائد المدرسة 

  :بأنه  ه(1437الثالث ) اإلصدار عّرفته وزارة التعليم في الدليل التنظيميالتعريف االصطالحي

 .ا لتحقيق األهداف المنشودةا وتعليميً المسؤول عن قيادة المدرسة تربويً 

  ،المهارات اإلدارية  ويتطلب عمله ممارسةالتعريف اإلجرائي: هو المسؤول األول في المدرسة

 .لقيادة المدرسة والفنية
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 البحثأدبيات : الفصل الثاني                       

 اإلطار النظري أوال/ 

 المبحث األول: القيادة

 المبحث الثاني: المهارات القيادية

 السابقةالدراسات ثانيا/ 

 العربيةالمحلية و  الدراسات 

 الدراسات األجنبية

 التعليق على الدراسات السابقة
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تناول هذا الفصل جزئين رئيسين هما اإلطار النظري والدراسات السابقة، حيث اختص الجزء         

وفيما يختص بالجزء الثاني ، القيادة، وفي مبحثه الثاني عن مهارات القيادةن مبحثه األول عاألول بتقديم 

عرض حيث استعرض القسم األول  قسمينمن هذا الفصل، فقد تناول عرض الدراسات السابقة في 

 الثانيسة الحالية، في حين جاء القسم ذات الصلة بالدرا والدراسات األجنبية العربيةالمحلية و الدراسات 

 على الدراسات السابقة.  بالتعليق

 لنظري االجزء األول: اإلطار 

عناصرها،  و أهميتها، و مها، مفهو من حيث  المبحث األول القيادةتناول اإلطار النظري في       

، مفهومهامن حيث المهارات القيادية ، فيما تناول المبحث الثاني نظريات القيادة، و وأنماطها، خصائصهاو 

 .على المهارات اإلدارية والفنية والمهارات بأنواعها مع التركيز

    القيادة األول: المبحث

منذ القدم والعالم ُيمجد القائد ويحتفي به وينسب إليه  فضل وشرف تقدم جماعته بغض النظر عن        

السمات التي تقّلدها، فهو يمّثل النجاح الحتمي والنمو،  حتى توالت الدراسات والتجارب واألبحاث والتي 

من أدركوا طبيعتها وأهميتها وهذا يعني أثبتت أن اإلدارة ال تعني القيادة، وأن القيادة تقتصر على األكفاء م

 (. 2013أن القيادة أوسع وأكثر شموال من مفهوم اإلدارة )جراوت وفيشر، 

وقد برزت مكانة القيادة  بين األفراد والجماعات وعلى صعيد األمم؛ إذ أدركت أنها الحافز األعظم        

والمحرك األقوى للتقدم واالبتكار وبمثابة نبض العمل بتسييره وحفزه، كل ذلك شّكل المكانة العظمى 

علم النفس فظهرت تعريفات متعددة لمفهومها لدى العلماء والباحثين في العلوم ذات الصلة كعلم االجتماع و 

حولها اختلفت وتباينت فيما بينها، ذلك االختالف في تعريف القيادة نتج بناء على العوامل المحيطة 

والمؤثرة عليها كالثقافية والسياسية  والبيئية وغيرها، وكذلك المنظور الذي يعتد به الباحث حين تحديده 

 .(2015لمفهوم القيادة )دحالن، 
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    القيادة مفهوم

فمنهم من نظر إليها من جهة تربوية، ومنهم من اعتبرها وظيفة  واختلفت،التعريفات للقيادة  تعددت       

ا جامًعا لها، حيث ذكر موحدً  الذا يصعب أن تجد تعريفً  بشخصية القائد، اجتماعية، ومنهم من ربطها

 ،كالبيئة والزمن ن العوامل المتغيرةأن تحديد مفهوم القيادة تحكمه مجموعة م" (3، 2009الفهيدي )

وقد  ."واألهداف المراد تحقيقها ،والنظام اإلقليمي في المجتمع ،والعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية

وثقافاتهم ودياناتهم  فن التعامل مع اآلخرين على اختالف أجناسهم" بأنها (22، 2013عرفتها مددين )

 .وتعاونهم" كسب احترامهم، وطاعتهم، وثقتهم،وأنماط سلوكهم، والقدرة على 

التأثير الموجه نحو طاقات اآلخرين _ ضمن عملهم الجماعي _ والناتج عن  وعرفت القيادة بأنها       

 وطبية السميع وأشار (. 2011فرد لديه إمكانياته وقدراته التي تميزه عن بقية أفراد مجموعته )نجم، 

عترف بها يستمدها فرد من داخل أفراد المجموعة لتحقيق أهدافها. في بأن القيادة هي سلطة مُ  (2009)

( بأنها مايتم بين األفراد والجماعات من أعمال وسلوكيات تستدعي السير 2013) عوض هللاحين عرفها 

نحو إنجاز األهداف التربوية المشتركة بينهم، مما يعني التفاعل الذي يقود إلى إضافة جديدة للفرد 

 والجماعة.

( بأن القيادة تتمثل في شخص قادر على إحداث التأثير على فرد أو 2013) ويرى الغامدي      

مجموعة أفراد لتحقيق غاية متفق عليها ولن يتم ذلك إال بكفاءته العالية التي تمكنه من تحفيزهم ونيل 

هوداتهم تجاه غايات ( بأنها مدى التأثير على اآلخرين مع توجيه مج2013) تعاونهم. كما عرفها العميان

( تلك العمليات التي يقوم بها قائد المنظمة أو 2006) التنظيم لتحقيقها. وهي من وجهة نظر أبو الكشك

المؤسسة من تخطيط وتنسيق وتوجيه وتنظيم ورقابة فيوجه بها جهود العاملين وأداءهم ويحثهم على تحقيق 

( بأن 2010) بهدف تحقيق الكفاءة. وتذكر الغشياناألهداف وذلك بتأثيره عليهم بالمودة وطيب العالقات 

 القيادة هي ما يمارسه المدراء لتحفيز مرؤوسيهم للقيام بأعمال ذات قيمة وفاعلية.
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وتالحظ الباحثة من خالل ماسبق بأن القيادة تستند على العمل المؤسسي التعاوني بما فيه من تحفيز      

 .وتأثير ومشاركة للوصول لألهداف المنشودة

 أهمية القيادة

ُتعنى بالعمل الروتيني في حين  فاإلدارةالختالفات بينها وبين اإلدارة، عند إدراك اتظهر أهمية القيادة       

تضفي صبغة التجديد والتطوير على العمل وتبث فيه الحياة ليتسم معها بالديناميكية والمرونة التي  القيادة

 .(2013 ،عودمن شأنها إنشاء بيئة مهنية متميزة )الس

والقيادة بمثابة األداة الفاعلة في مجال العمل، إذ مهما بلغت كفاءة العاملين في التنظيم وتعددت         

مواهبهم تظل الحاجة ضرورية وملحة لقيادة موجهة تقود المنظمة وتشكل حلقة الوصل بين العاملين فيها 

حقيق أهداف المؤسسة، مما يعني أنها تشكل وبين خططهم وتصوراتهم المشتركة، لتحمل المسؤولية في ت

 .(2011)حسين،  مصدر النجاح والتقدم واإلنجاز

لها  اعملية اإلدارية مما يجعلها أساسً وهكذا فإن أهمية القيادة تكمن في تشعبها في جميع جوانب ال       

فالقيادة اإلدارية تتمثل في ا يحكم به على تقدم التنظيم اإلداري وتطوره ونموه. ا ترتكز عليه ومقياسً ومحورً 

تحقيق التكامل بين الجوانب اإلنسانية والتنظيمية واالجتماعية وغيرها وتوجيهها وتحفيزها، إذ أنها بمثابة 

وحلقة الوصل بين العاملين وماتم تصوره من خطط  ،منطلق السياسات واالستراتيجيات والمفاهيم اإلدارية

إيجابي قوي يسعى للتخلص من السلبيات التنظيمية ما أمكن،  مستقبلية للمنظمة، وبالتالي فهي داعم

 .( 2009وكذلك السيطرة على المشكالت وحسمها )كنعان، 

  عناصر القيادة

 لديه القدرة على إحداث أثر في سلوكياتالجماعة  فرد منوهو  ،ن أول عناصر القيادة القائدأ       

، وثانيها تلك الجماعة من الناس والتي لها أهداف تشترك فيما بينهم ويعملون على هاجماعته وتوجيه

تحقيقها وتسمى المرؤوسين، وثالث العناصر الموقف وهو الجو الذي يتفاعل فيه األفراد مع قائدهم وهو 
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 ،لككذلك ما يختصر نظرية الموقف والتي ترى أن األفراد يكونون قادة في مواقف معينة تتطلب منهم ذ

 .(2017وتستحث مهاراتهم وقدراتهم )القثامي، 

 وتتطلـب ،مجتمعـةوجودهـا أن للقيـادة عناصـر البـد مـن  (2017وأشار كـل مـن وصـوص والجوارنـة )     

رئيســية ال بــد مــن  التعــاون الفعــال بــين مجموعــة مــن األفــراد خــالل حــدث محــدد، وأن هنــاك ثالثــة عناصــر

مــن األفــراد تــربطهم عالقــة تنظيميــة، وتختلــف مســؤولياتهم حســب  وجــود مجموعــةفــي تتثمــل  توفرهــا للقيــادة

لديـه القـدرة علـى التـأثير بهـم، ويقـوم  ه يجـب أن يكـون لهـذه الجماعـة قائـدمكان عملهم في المنظمة، كما أن

رشادهم والتعاون معهم، كما على ت أن تعـاون الجماعـة مـع القائـد أمـر ضـروري لتحقيـق األهـداف وجيههم وا 

 ث يقــوم بهــا القائــد نحــو المرؤوســينجــب أن تتــوافر عمليــة التــأثير وتكــون بصــورة إيجابيــة، حيــالمشــتركة. وي

ولتحقيــق عمليــة التــأثير  بهــدف توجيــه نشــاطهم وجهــودهم فــي االتجــاه الصــحيح لتحقيــق أهــداف المنظمــة،

اعــة ويحقــق ادة المتعــددة، كمـا أن عليــه اتبـاع مــايؤثر فـي الجميجــب أن يمتلـك القائــد مهـارات القيــ اإليجـابي

 لها الرضا ال اإلكراه.

 خصائص القيادة

وينظم  يراقب، فالقائد وجود القيادة في المنظمات تستدعي العالقات القائمة بين الفرد والجماعة     

باألنظمة دون إخالل ، مشتركةالهداف تحقيق األفي سلوكياتهم ومواقفهم نحو  المرؤوسين ويشرف ويوجه

تصبو إليه  إلى تحقيق ما بالمنظمةذلك الوصول  والهدف من ذلك عراف والتقاليد،المتبعة أو القوانين أو األ

تتصف بالنشاط والتأثير  القيادةيؤكد على أن ، وهذا المرؤوسينأو إخالل بأمن  باألنظمةث دون العب

لتحقيق هدف أو  المرؤوسينالقيادة هي عملية تأثير في ( أن 2015وأشار العجمي ) ال.والتعاون الفع

والتسلط، كما أن والتفاهم واالقتناع ال عن طرق األمر  الحوارطريق  عن ويأتي التأثير، متفق عليهاأهداف 

 الفعال، والقائد مختلفةقدرات  يمتلكون  مرؤوسينالنشاط والحركة ألن القائد يتعامل مع تحتاج إلى لقيادة ا

الذي ون تعاتقوم على الالقيادة ، و سلبيا اال توجيهً جابيا إي اتطيع أن يوجه هذه القدرات توجيهً هو الذي يس
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ومن  أساسيهدف  كذلك لقيادة، ولالمشتركة عند تنفيذ األهداف المنظمةبين أفراد خلقه إلى القائد يسعى 

تشجيع هذا الهدف، وعلى القائد الفعال  تحقيق من أجلحتى ينشطوا  المرؤوسينواجب القائد أن يحفز 

وأنه االعتقاد بأهمية تدريب المرؤوسين  معالمرؤوسين، بين  السلبي بداًل من التنافس اإليجابي التعاون 

على  التي تحدث إلى المشاكلالنظر على القائد كما يتوجب ، أفضل أعمالهم بصورة تنفيذعلى هم يساعد

 مرة أخرى.عدم تكراراها  لضمان حلها وتحديد أساليبأسباب المشكلة  دراسة إلى فيسعى، أنها فرص للتعلم

من تمتلكه قائدة المدرسة إال بالقدر الذي  يأتيالتربوية في أداء مهامها ال أن نجاح المؤسسة  وترى الباحثة

راسة الواقع واإلمكانات للمستقبل وذلك بد التحليليةالقدرة للمعلمات، وامتالكها  وتوجيه سليم فاعلةقدرات 

يسودها  والعمل على تهيئة البيئة المدرسية حتى ،واالنتماء لبيئة المدرسة ة،االجتماعي ، والعالقاتالمتاحة

من أجل تحقيق األهداف التعليمية التعلمية المشتركة، وعلى القائدة أن تتصف  مشتركال التفاهم والتعاون 

 إتباع العدلالمرجوة، وعليها  ي تقف دون تحقيق األهداففي مواجهة التحديات الت والمثابرةالصبر ب

 هن.واحترام هنتقدير تنال  حتى بين جميع المعلمات واإلنصاف

 أنماط القيادة 

تتجسد غالبيتها فيما يمارسه القائد من سيطرة القيادة،  أنماطتسعى لتوضيح  مداخل عدة هناك      

 :كاآلتيأنماط القيادة تجاه المرؤوسين ودرجة تركيز السلطة أهم ويمكن تصنيف ، وسلطة

 األتوقراطي لنمطأواًل: ا

أو  ،االسـتبدادي أو المـتحكم الـنمط ولهـا مسـميات متعـددة منهـا:القائـد،  حول تتركز التي القيادة هي       

الـذي يظهـر مـن خـالل النفـوذ  الـنمط التسـلطي، أو الـنمط الـديكتاتوري، أو اآلمـر، أو الـنمط الفـردي، الـنمط

علــى  وكــذلك ســيطرته ،اإلجــراءات والعمليــات القياديــةالمتمركــز فــي القائــد، واحتكــاره الســلطة وتفــرده بكــل 

  (.2012) الروقي، أساليب الثواب والعقاب، 
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رؤسـائه ا يتميز هذا النوع من القيادة بانفصال القائد عن الجماعة، وتركيز اهتمامه على كسب رضـو       

القائـد علـى جميـع  بأي شكل من األشكال، لضمان عدم وجود أي نوع مـن المعارضـة لممارسـاته، ويسـيطر

األدوار اإلداريــة، وال يفــوض  العمليــات اإلداريــة ابتــداء مــن التخطــيط، وانتهــاء بالمتابعــة فهــو المهــيمن علــى

 .(2013القرشي، )السلطة، ويعتبر في ذات الوقت تفويض السلطة انتقاص من حقه كقائد وحيد 

 الديمقراطي النمطثانيًا: 

 مـن فاعليـة ممـا يزيـد المهـام والمشـاركة بعـض فـي المرؤوسين إشراك على الديمقراطي النمط يعتمد       

 ويكـون  فريـق العمـل، جـزًءا مـن نسـيج القائـد ويكـون  بـين األعضـاء القيـادة وظـائف العـاملين، وتتـوزع وأداء

 ونظـام الحـوافز، وصـنع واإلجـراءات، تصـميم السياسـات فـي أكبـر إسـهام أو رأي جماعـة العمـل ألعضـاء

 للمشـاركة لمرؤوسـيه ويتـيح الفرصـة فقـط حكـًرا عليـه لـيس أن الصـواب الـديمقراطي لقائـدا ويـرى  القـرارات،

 (.2009كنعان، )الجميع  ويحترم واالقتناع،

شراكهم معه، ليس في دراسةو        المشـكالت  يلجأ القائد الديمقراطي بصفة دائمة إلى مشاورة مرؤوسيه وا 

ســلطاته ويهــدم  مــن اباإلضــافة إلــى ذلــك تجــده يفــوض جــزءً فحســب ولكــن فــي اتخــاذ القــرارات كــذلك. وهــو 

المشاكل اليومية وعـدم  جدران المركزية المطلقة، وبذلك يعين مرؤوسيه على حسن التصرف وسرعته وعلى

 تعطيل عجلة اإلنتاج، وبعمل كذلك إلى تدريبهم علـى تحمـل المسـئولية ويأخـذ بيـدهم بطريقـة النمـو اإلداري 

 .(2017، الشريف)

 الموجه غير/الحر النمط: ثالثاً 

 يشاء، يفعل ما في أن الحرية مطلق الفرد بإعطاء تقوم كونها الفوضوية القيادة البعض عليها يطلق       

 كما المتساهلة، العنان، أو سياسة إطالق أو الفوضوية أو الترسلية القيادة عليها فيطلق اآلخر البعض أما

 التـي القيـادة  بأنهـاالحـرة  القيـادة عـدم التـدخل، وتعـرف قيـادة أو المتخليـة بالقيـادة بتسـميتها الـبعض يصـل

 ودون  المنفـردة، بـإرادتهمشـيء  كـل تحديـد حـق ألعضاء المنظمة، ومنحهم والكاملة المطلقة بالحرية تؤمن
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 لهـذا وفًقـا المنظمـة أعضـاء المرؤوسـون  بالطـابع السـلبي، ويخـتص دوره يتسـم الـذي القائـد، من تدخل أدنى

أنفسـهم،  وتـدريب المنفـردة، بإرادتهم مشكالتهم وحل ورسم خططها، أهداف المنظمة، بمهمة تحديد التعريف

القائـد  تـدخل مـن دون أدنـى األعضـاء،جميـع  باتفـاق القـرارت واتخـاذ أدائـه طـرق  وتحديـد العمـل وتقسـيم

  (.2013قرشي، ال)

القائــد ، و ألعضــاء الجماعــة الحريــة الكاملــة فــي اتخــاذ القــرارات تــرك القائــد أهــم خصــائص هــذا الــنمط و      

عمـل،  دون القيـام بـأي يمد اإلفـراد بـالمواد، ويعـرفهم بالعمـل وعلـى اسـتعداد إلعطـاء أي معلومـة لمـن يسـأل

االجتماعات فـي ، و ا يريدون معمال كيفباأل فراد الجماعة أن يقومواوال يصدر عنه أي تعليمات، بل يترك أل

والدفاع عنها دون تدخل  ومقترحاتهم ن القائد يترك للجميع طرح أفكارهمالنمط تتسم بطول المدة ألظل هذا 

فوضهم هذا النمط يصلح عندما يحسن القائد اختيار من ي، و منه في عملية التوفيق بين األطراف المجتمعة

 (.2012الروقي، للسلطة من المرؤوسين )

 التشاركيالنمط رابعًا: 

فلسفة هذا النوع من اإلدارة على قيام  نابع من مفهوم الديمقراطية في اإلدارة، وتقوماصطالح حديث  

النقاش فيها ثم اتخاذ القرار الجماعي وخطوات  ثم تداول المدير بعرض المشاكل اإلدارية على مرؤوسيه،

معنى االشتراك اتخاذ القرارات اإلدارية وهي بذلك تحمل  عالجها، أي أنها عبارة عن إشراك المرؤوسين في

على  التي يعمل بها بشكل يشجعه على تحقيق أهدافها، المجموعة، النفسي والعاطفي للفرد في نشاطات

نما يجب أن تكون  ال يمكن أن التشاركية والقيادة ،معهم أن يتحمل المسئولية الجماعية تحدث في فراغ، وا 

رون إلى تعلم كيفية المشاركة واإلفصاح المدي جزء من فلسفة شاملة تطبق داخل المنظمة نفسها وسيحتاج

والمجموعات لكي يستغلوا مواهبهم ويشجعوا نموهم وتطورهم  عن المعلومات، وكيفية تهيئة الفرص لألفراد

 (.2017، الشريف) من خالل التقويم ونظام المكافآت
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ألن  القائد إلى رقابة صارمة،فال يحتاج  الذاتية، والقيادة التشاركية تهتم بتوفير بيئة تسود فيها الرقابة

  (.2013قرشي، ال)العاملين شركاء في النجاح والفشل 

 نظريات القيادة 

أسفرت أهمية القيادة إلى ظهور العديد من البحوث واآلراء المختلفة حولها، مما أدى إلى ظهور        

عدد من النظريات األساسية التي وقفت على طبيعتها وأبعادها وألهمية األمر فإن من المهم التطرق لتلك 

 .(2015 ،النظريات التي اختلف أصحابها في تحديد مفهوم القائد ) العجمي

 نظرية الرجل العظيم أواًل: 

ُتعد هذه النظرية من أبسط نظريات القيادة برغم اعتقاد نسبة كبيرة من الناس بها أكثر من أي        

نظرية قيادية أخرى، فتنطلق من االفتراض المعتقد بأن القائد يولد بمواهب نافذة وقدرات خارقة تقتصر 

 .(2013 ،)السعود اعليه دون غيره وقد التتكرر كثير 

وقد تعرضت هذه النظرية لعدد من االنتقادات كتجاهلها ألثر عوامل المواقف في القيادة وا غفالها        

وعدم شموليتها إذ لم  .(2010 ،لدور الظروف السياسية واالجتماعية المحددة في صناعة القائد )أبو عيدة

ورا وظيفيا دة؛ فهي ظاهرة معقدة ال تلتزم دتأخذ في االعتبار المتغيرات األخرى المؤثرة على فاعلية القيا

 .(2013 ،)البنا محددا وال شكال ثابتا

 نظرية السماتثانيًا: 

تشير هذه النظرية إلى أن القادة لديهم سمات من الممكن اكتسابها والتعد وراثية كما زعم أصحاب        

بل ُيعتمد معيار النجاح والتمكين القيادي من خالل ما اشترك فيه الزعماء والقادة من  ،نظرية الرجل العظيم

على (. وقد اتفق 2017سمات مّكنتهم من القيادة فهي تؤهلهم للقيادة وتالزم نجاحهم بجماعاتهم )العتيبي، 

والطالقة في الكالم  ،والذكاء، والشجاعة ،كالقدرة على التوجيه ؛مجموعة من السمات التي يشترك بها القادة

وكذلك السمات الجسمية والشخصية والتي يفتقر إليها غير القادة من التابعين، وبهذا فإن  ،وسرعة البديهة
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هذه النظرية ترّكز على سمات القيادة الناجحة التي من شأنها إحداث التغيرات اإليجابية في المرؤوسين 

 .(2015 ،)عطوي 

 نظرية الموقفثالثًا: 

وتتلخص في عدم اشتراط توافر ذات السمات للقائد  ،هرت هذه النظرية كردة فعل لنظرية السماتظ       

في كل المواقف، بل بإمكان القائد التعامل مع الموقف بحسب مكوناته وطبيعته وظروفه؛ أي أن السمات 

لصفات التي تثبت القيادية تتوقف على العوامل المحيطة بالموقف الذي يتطلب ظهور المهارات القيادية وا

مما يعني أنها تركز على مقدرة القائد  ؛نجاح الشخص كقائد قادر على التعامل مع المواقف والسيطرة عليها

ولعل من أهم األمور  .(2016 ،وكفاءته على التكيف مع ما يواجهه من ظروف الموقف )القحطاني

قائد، وطبيعة الكامنة في شخصية الالمرتبطة بهذه النظرية بجانب الموقف هي أنماط القيادة والقوى 

ووضوح مهام وأهداف التنظيم، والصالحيات الممنوحة للقائد لمواجهة المواقف، والثقة  العالقات التبادلية

القائمة بينه وبين المرؤوسين، وعلى كٍل فهذه النظرية تتلخص بأن الموقف بمثابة ميالد للقائد المناسب 

 .(2014 ،لمواقف هو القائد )الهنداوي برغم أن معارضيها يرون أن صانع ا

 النظرية التفاعليةرابعًا: 

تقوم هذه النظرية على الدمج والتمازج بين النظرية السماتية والنظرية الموقفية السيما وأن هاتين        

من  النظريتين متناقضتين تماما مما حدا برواد هذه النظرية إلى التوسط بينهما؛ فأخذوا بعين االعتبار كالً 

الظروف الموقفية والسمات الشخصية للقائد؛ فالقيادة الناجحة من وجهة نظرهم نتاج التفاعل الكامل بين 

العناصر المختلفة ) الموقف والقائد واألتباع ( وحاجات ومشاكل المرؤوسين، مما يعني التفاعل االجتماعي 

 ،واقف القيادية في المنظمة )القحطانيبين شخصية القائد ومايحيط به من متغيرات حول الم المرتكز أيضاً 

2016). 
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 النظرية الوظيفيةخامسًا: 

فهي مرتبطة  ،تستند هذه النظرية على فكرة أن القيادة محددة في األشخاص والوظائف التي يؤدونها       

مما يعني أن هناك  ؛لديهم بجهود العاملين وعملهم وسعيهم في تحقيق أهداف القيادة وتفاعلهم فيما بينهم

أكثر من شخص بإمكانه القيام بدور القائد وفق مفهوم النظرية الوظيفية؛ إذ أن غالبيتهم يقومون بأعمال 

وتظهر هذه النظرية بصورة واضحة في األوساط أو المنظمات  .(2015 ،المنظمة وأنشطتها )العجمي

والعمل بروح واحدة والتشارك الفعال واالحتواء  والهيئات المتسمة بالديمقراطية، فالشورى بين أفراد التنظيم

المناسب لتعدد وجهات النظر، كل ذلك بمثابة أساس للنظرية الوظيفية والتي تقضي بتقديم المصلحة 

 .(2009 ،العامة للتنظيم دون أن تتعارض مع مبادئها في التفاعل البناء )طشطوش

 المبحث الثاني: المهارات القيادية

ا المبحث المهارات القيادية من حيث المفهوم والتصنيفات وصفات القائد الناجح، وقد تم يتناول هذ       

 تخصيص مبحث منفصل لتوضيح أهميتها على النحو المرتبط بمجاالت الدراسة الحالية.

 مفهوم المهارات القيادية

إن نجاح القائد التربوي يستوجب أن تتوفر فيه مجموعة من المهارات القيادية األساسية والتي تعتبر        

، فيعمل على توظيفها في عمله وقيادته وأثناء ممارسته لمهامه المتعددة، ليتمكن لنجاحه كإداري ضرورية 

 .(2010فاعليتها )عبوي، من أدائها بسرعة ودقة عاليتين، فيرتقي بالمؤسسة ويعمل على زيادة 

ويقصد بالمهارات القيادية مايمارسه القائد من سلوكيات متخصصة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع كافة        

المواقف اإلدارية التي تواجهه، والمتضمنة الطرق واإلجراءات والتقنيات الضرورية والتواصل بمهارة مع 

 .(2009المرؤوسين )شهاب، 

ليتمكن من امتالكها قائد المدرسة ل ينبغي بأنها مجموعة من القدرات التي  (2015) انيالقحط ويراها     

 ممارسة دوره القيادي في أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة وفاعلية.
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وهناك تصنيفات متعددة للمهارات القيادية كما صنفها الباحثون، فمنهم من صنفها ألربع مهارات        

(، والمهارات individualistic skills( بأنها المهارات الذاتية )2009) كنعان رئيسية كما وردت في

(. ومنهم من conceptional skills(، والمهارات اإلدراكية )human skillsوالمهارات اإلنسانية )، الفنية

األخرى صنفها على أساس ثالث مهارات أساسية باعتبار أن المهارات الذاتية تدخل في نطاق المهارات 

(، human skills(، والمهارات اإلنسانية )technical skillsوال يمكن فصلها، وهي المهارات الفنية )

وتتناول  المهارات اإلدارية،( 2009) لهواري وأضاف ا (.conceptional skillsوالمهارات اإلدراكية )

يها )اإلدارية والفنية( وذلك على الدراسة فكرة موجزة عن كل مهارة مع التركيز على المحورين األساسيين ف

 :اآلتيالنحو 

 : المهارات الذاتيةأوالً 

هي مايحدد شخصية القائد ويؤثر في سلوكياته وتعامالته مع من حوله كالسمات والخصائص       

الجسدية واالنفعالية والعقلية وكذلك مجموعة من االتجاهات السلوكية والذهنية وكل مايتعلق به مما يعود 

 .(2014مقام األول إلى العوامل الفطرية والمكتسبة )حسن، في ال

وكما هو معلوم فإن شخصية القائد هي العنصر األهم في القيادة التربوية، لما لها من تأثير عظيم        

في سلوك واتجاه العاملين وكذلك مدى استجابتهم للنشاط اإلشرافي، فالسمات الشخصية للقائد وقدراته 

ته على ضبط النفس وحسم األمور، واالبتكار المهني واإلبداع فيه، ومواجهة الجمهور العقلية، وقدر 

والمبادأة، والطالقة اللفظية التي يتسم بها، وهدوءه وسعة صدره، ورغبته في النمو المهني وتطوير الذات، 

يجاباً  وغيرها من المهارات الذاتية األخرى كلها لها أثر بّين على المرؤوسين سلباً  ودور عظيم في التأثير  ،وا 

 .(2014على استجابات التابعين )عابدين، 
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 : المهارات اإلنسانيةثانياً 

هي المهارات التي تمّكن القائد من استيعاب سلوكيات العاملين ودوافعها وما يؤثر عليها وتفّهم        

العالقات المختلفة في التنظيم، ألن إلمام القائد بأبعاد السلوك اإلنساني تيّسر له فهم نفسه ومرؤوسيه مما 

نجاز األهداف المشتركةيعين على إشباع الحاجات ال  .(2010لعالق، )ا مختلفة، وا 

مع األفراد وهذا في  تعاملهالقائد في  اتا؛ إذ تقيس قدر ا وتنوعً ا وتغيرً كما أنها المهارات األكثر تعقيدً        

مع األشياء، كما تعتمد على التزام القائد بالصبر والتقدير والتعامل  تعاملهحد ذاته أكثر صعوبة من 

تسوده المحبة والعمل التعاوني المثمر، مما يدفع بالعاملين بإنسانية في المواقف التي تستدعي إيجاد جو 

 .(2010لإلخالص في أداء مهماتهم،  وتقديم المزيد من العمل الناجح المتميز )النعيمي، 

 : المهارات اإلدراكيةثالثاً 

مقارنة وتعني القدرات المتعددة التي يتمتع به القائد والمتضمنة الدراسة والتحليل واالستنتاج وال       

والمرونة والتي تدفع به لتقبل جميع األنماط والشخصيات المختلفة والعمل على تطويرها والرقي بها لمسايرة 

 .(2010 ،العصر بظروفه ومتطلباته، ولمواكبة المنظمات المتميزة في الميدان )العالق

ية، ورؤيتها المستقبلية من وهي بذلك كل مايجعل القائد يؤمن بمهنته وما يحيط بها من قواعد أخالق       

لمامه بطبيعة المواقف اإلدارية  خالل النظرة التطويرية لها، وتشمل إدراكه للعملية التربوية التعليمية ككل، وا 

وهذا يتطلب ذاكرة قوية وفهما لطبيعة المهنة مما يعني كفاءة تنظيمية وجودة شاملة تتضمن رغبة أكيدة 

المرؤوسين، وكشف أصنافهم، ونظرة عميقة للمستقبل، وأهدافا وقدرات صادقة في كسب العالقات مع 

دارة القضايا المتعلقة  واضحة، ومعرفة بما يحيط بالمنظمة ليتمكن من اتخاذ القرارات وحل المشكالت وا 

 .(2014بجانب واحد أو عدة جوانب تخص المؤسسة )الهنداوي، 
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 : المهارات الفنيةرابعاً 

لمامه بأعمال مرؤوسيه مما يساعدهم على تحسين أدائهم         تقانه له وا  يقصد بها إجادة القائد لعمله وا 

دراكه لمراحل ومتطلبات العمل والطرق والوسائل المعينة على إتمامه  نجازه )الروقي،وا   .(2012 وا 

ومسؤوليات القائد  وهي كذلك المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم والمرتبطة بمهام       

كما أنها كل مايخص الطرق واألساليب  .(2012واستخدامها بكفاءة لتحقق الهدف بفاعلية )العمايرة، 

من المعارف والمعلومات والتي يستخدمها القائد ليعالج مايصادفه من مواقف أو مشكالت،  المتطلبة قدراً 

 .(2017)القثامي،  مما يسهم في نجاح العمل القيادي

وهناك أعمال تتطلب المهارات الفنية دون غيرها وهي المهارات المتعلقة بالتعليم وتطوير المناهج        

بما فيها التخطيط للعملية التعليمية ورسم السياسة العامة وتقدير مايحتاجه الطالب من خدمات ومعاملتهم 

ية التعليم بتوظيف أحدث بأساليب الئقة وتنظيم األنشطة والتنسيق بينها، واإلشراف على تطوير عمل

األساليب، وجمع البيانات عن الطالب وتسجيل المستجد منهم ومتابعته، ومتابعة توزيعهم على الصفوف 

الدراسية، وتسجيل حضورهم وغيابهم والتواصل مع أولياء األمور ومتابعة سير االمتحانات وتنظيمها مع 

ك مضمون التشريعات التربوية وينفذها )الطلعاني، تحليل نتائج التالميذ، ويتطلب ذلك من القائد أن يدر 

وتفويض   ،والمهارات المتعلقة بالمرؤوسين من حيث تلبية حاجاتهم والتواصل الجيد معهم .(2013

شراكهم معه بما يحقق مصلحة العمل،  السلطات لهم وتنظيم االجتماعات بشكل جيد، والتعاون فيما بينهم وا 

 (. 2014ها، وتوفير أدوات األمن والسالمة )آل ناجي، وا عداد التقارير الالزمة وعرض

أن تتوفر لدى قائد المدرسة قدرته على اختيار الفرص  ومن المهارات الفنية التي ينبغي أيضاً        

المالئمة لالتصال الفعال بأطراف العملية التربوية وتقديم المعرفة لهم، وحسن التعامل داخل المؤسسة 

نسوبين وتحفيزهم للتنافس على مستوى المنظمة والمنظمات األخرى مما ينمي وخارجها، وتشجيع الم

قدراتهم ويحقق لهم اإلبداع ، كما أن عليه اإللمام بالمناهج الدراسية المختلفة وأهدافها ليتمكن من متابعة 
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المعارف المعلمين أثناء الزيارات الصفية ومدى التزامهم بالمطلوب، وحثهم على اكتساب الخبرات وتبادل 

المختلفة، واإلشراف على االختبارات المدرسية الفصلية والسنوية. وفيما يخص التالميذ فإن على القائد أن 

يتسم بمهارة إعداد بيانات التالميذ وتهيئتهم للدراسة وتفعيل تواصلهم مع المجتمع المحلي من خالل مهارات 

فع قدراتهم وحل مشكالتهم الدراسية )العتيبي، التواصل المختلفة، وكذلك المهارة في تحليل درجاتهم ور 

2017). 

إذ يمكن تشخيصها بسهولة لدى القائد، مع  إن مايميز المهارات الفنية بأنها أكثر المهارات تحديداً        

 .(2010قدرتها على تبسيط اإلجراءات عند إنجاز األعمال داخل المؤسسة )عبوي، 

 : المهارات اإلداريةخامساً 

هي قدرة القائد وتمكنه من فهم عمله مع التنسيق بين أهداف المنظمة واحتياجات المرؤوسين        

والتابعين له، وهي مهارات مكتسبة من خالل التدرب والممارسة الفعلية على األعمال اإلدارية للتنظيم 

)الغامدي  لفرد والجماعةوالتي تحقق للقائد التمكين اإلداري، وتعكس قدرته على التعامل اإليجابي مع ا

وتتعلق المهارات اإلدارية باألمور التنظيمية والمكتبية باإلشراف على ماينظم سير العمل من . (2013

دارة العاملين بمتابعة غيابهم وتأخرهم واتخاذ اإلجراءات النظامية حيال ذلك،  إعداد الجداول المدرسية، وا 

دارة األنشطة كما يجب عليه توفير البديل للمعلم المتغيب  حفاظا على استمرارية العملية التعليمية وا 

واألعمال في الوقت المناسب ووفق أهميتها، والتخطيط الجيد إلدارة الوقت لالستفادة بشكل فعال في 

 .(2016 ،)الشاعر المستقبل

ء كان ذلك كما يجب أن تتوافر في القائد القدرة الكافية على إدارة االجتماعات على نحو متميز سوا      

مع أعضاء هيئة التدريس داخل المدرسة أو مع القادة في االجتماعات المنعقدة والتي تخدم األهداف 

المشتركة للمنظمات التربوية، إضافة إلى أهمية إتاحة الفرص للمشاركة من قبل الجميع للوصول إلى 

 .(2009، )أبو زعيترالعاملين النتائج المأمولة مع مناقشة أهم ماورد فيها بشفافية تمّكنه من توجيه 
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كذلك فإن من المهارات اإلدارية مهارة اتخاذ القرارات، إذ أن القرارات الصائبة يقاس بها نجاحه في        

أدائه لوظائفه ويثبت كفاءته وقدرته وتفوقه وهي جوهر العمل القيادي ونقطة االنطالقة لجميع نشاطاته 

ن مالم يتم تفويضهم بها وهو داخل المؤسسة، وهي من المهارات التي يختص بها القادة عن المرؤوسي

 .(2012، )محمد مايقوم به بعض القادة تجاه مهام اإلدارة المختلفة

مما سبق يتضح للباحثة أن نجاح القائد ينطلق من قدرته على إدارة نفسه أوال حيث تنبع منها        

غلب على المشكالت والمعوقات مهاراته وقدراته على إدارة بيئة المدرسة ومايحيط بها، وتوّلد لديه اإلرادة للت

التي تواجهه، وتعينه على استحداث أساليب عمل من شأنها تسهيل مهامه اإلدارية، وتحقيق أهدافه 

التربوية، وذلك باتباعه المهارات المختلفة )الذاتية واإلنسانية واإلدراكية والفنية واإلدارية( السيما وأنها 

 .واحدة تعين القائد على إدارة منظمته مترابطة متداخلة فيما بينها وتشكل وحدة
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 الدراسات السابقة:

 الدراسات المحلية والعربية أواًل: 

لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الطائف من المهارات القيادية السائدة  :(2015دراسة الشهري )

  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر المهارات القيادية )اإلنسانية والفنية واإلدارية والفكرية(      

السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والتعرف 

لقيادية.  استخدم الباحث المنهج على أثر التخصص والنوع والخبرة والجنسية في تقدير مستوى المهارات ا

الوصفي المسحي، و اعتمد االستبانة كأداة للتعرف على درجة توافر المهارات القيادية لدى رؤساء األقسام 

( من أعضاء هيئة التدريس، تم اختيارهم بطريقة 220األكاديمية، وُطبقت على عينة الدراسة المكونة من )

ن أهم نتائجها أن درجة ممارسة رؤساء األقسام للمهارات اإلنسانية العينة البسيطة العشوائية . وكان م

واإلدارية والفنية والفكرية عالية لجميع المؤشرات، جاءت المهارات اإلنسانية في الترتيب األول يليها 

م المهارات اإلدارية، فالفنية، ثم المهارات الفكرية، وبصفة عامة فإن المهارات القيادية لدى رؤساء األقسا

متوفرة بدرجة عالية، وتلّخصت التوصيات في ضرورة زيادة وعي رؤساء األقسام األكاديمية بأهمية 

المهارات القيادية في تطوير العمل التربوي داخل األقسام والكليات؛ ألن تدنيها يعني عدم تمكنهم من 

التطويرية من قبل الجامعة القيام بمهامهم بالمستوى المطلوب، و العمل على رفع مستواهم بتقديم البرامج 

 والوزارة.

وسبل تطويرها في القيادية ومعوقاتها درجة ممارسة مديرات المدارس للمهارات  :(2014) هزايمةدراسة 

 .محافظة إربد 

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديرات المدارس للمهارات القيادية في محافظة إربد        

من وجهة نظر المعلمات، والمقترحات التطويرية من وجهة نظر مديرات المدارس في المحافظة، ولتحقيق 
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األولى استبانة  األهداف تم استخدام المنهجين الوصفي المسحي والنوعي، وعليه طورت الباحثة أداتين:

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت )المهارات الذاتية واإلنسانية والفنية واإلدراكية( تم 60مكونة من )

( معلمة للتعرف على تقديراتهن لدرجة ممارسة مديرات المدارس 486تطبيقها على عينة مكونة من )

داة الثانية مقابلة بأسئلة شبه مفتوحة لتحديد للمهارات القيادية تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية، واأل

المقترحات التطويرية لمديرات المدارس فيما يخص ممارستهن للمهارات القيادية واختيرت العينة بطريقة 

( مديرة، وأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة المهارات القيادية 15قصدية تكونت من )

درجة متوسطة )المهارات الذاتية بالمرتبة األولى وبدرجة مرتفعة يليها المهارات لمديرات المدارس جاء ب

مما  كثرة األعباء اإلدارية لدى قائدة المدرسةألسباب عدة منها  وذلك ،اإلدراكية فاإلنسانية وأخيرا الفنية(

، كما بّينت النتائج عددا من المقترحات ، والتغيرات المستمرة للقرارات اإلداريةيعيقها عن أداء بعض المهام

التطويرية. وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها عقد دورات تدريبية لتنمية 

المهارات القيادية لدى مديرات المدارس وخاصة المهارات الفنية، مع توفير الكوادر المتخصصة والمدربة 

 دارية. للمساهمة في تخفيف األعباء اإل

المهارات القيادية بإدارات رعاية الموهوبين بالمملكة العربية (: درجة توافر 2013دراسة دباش )

  السعودية من وجهة نظر المديرين والعاملين في تلك اإلدارات .

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى توافر المهارات القيادية ) الفنية واإلدارية واإلنسانية ( لدى      

مديري إدارات الموهوبين بالمملكة العربية السعودية، والكشف عن داللة الفروق اإلحصائية حول درجات 

ف عن أهمية المهارات القيادية، توافر المهارات القيادية وأبعادها لدى المديرين، باإلضافة إلى الكش

ولتحقيق هذه األهداف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وبناء وتصميم استبانة إلكترونية طبقت على 

( معلم موهوب 200( مشرف و ) 80( مدير، بينما تم اختيار )84مجتمع الدراسة البالغ عددهم ) 

ط الحسابي الموزون لتوافر المهارات القيادية لدى بالطريقة العشوائية، وأسفرت النتائج عن أن المتوس
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( بدرجة عالية ، حيث جاء ُبعد توافر 3.74مديرات اإلدارات والمراكز التعليمية لرعاية الموهوبين بلغ )

وذلك يفسر مدى اهتمام القادة  المهارات الفنية بالمرتبة األولى ، ثم المهارات اإلدارية فاإلنسانية،

كما تبّين أن درجة  على قيادتهم قيادة متميزة ترتقي بهم وتحقق لهم الرعاية المطلوبة.بالموهوبين والعمل 

، وتمثلت أبرز التوصيات في التأكيد على استمرارية الممارسات اإلدارية أهمية المهارات القيادية عالية جداً 

لين باإلدارات والمراكز والفنية واإلنسانية، وضرورة العمل على إلحاق جميع قيادات ومعلمي موهبة والعام

 لرعاية الموهوبين بالدورات التدريبية في مجال القيادة.

مديري المدارس التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم درجة ممارسة  :(2013دراسة الشهري )

 العام بمدينة مكة المكرمة للمهارات القيادية.

هدفت الدراسة للتعرف على درجة ممارسة مديري المدارس التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير      

التعليم بمدينة مكة المكرمة للمهارات القيادية، والكشف عن الفروق في درجة ممارسة المدراء تعزى 

حليلي وتم بناء لمتغيرات ) المؤهل ، سنوات الخبرة ، المرحلة الدراسية(، ُاستخدم المنهج الوصفي الت

استبانة لقياس مهارات القيادة تكونت من خمس مهارات )الذاتية والفنية واإلنسانية والفكرية واإلدارية( ، 

( معلما، موزعين على 557البالغ عددهم ) المعلمينعينة بأسلوب الحصر الشامل، وهم ُطبقت على 

ام بمدينة مكة المكرمة، تشمل مراحل التعليم ( مدرسة تابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم الع19)

الثالثة. ومن أهم النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس للمهارات القيادية كبيرة جدا ، عدا المهارات 

الفكرية كانت بدرجة أقل، وبناء عليه أوصى الباحث على التأكيد والمحافظة على الدرجة العالية لدرجة 

 ة لدى مديري مدارس المشروع مع ضرورة العمل على تحسين المهارات الفكرية.ممارسة المهارات القيادي

تواجه المديرين حديثي التعيين وسبل التغلب الصعوبات اإلدارية والفنية التي  :(2013) العمري دراسة 

  . عليها في مدارس منطقة الباحة
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هدفت الدراسة إلى تحديد الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه المديرين المعينين حديثا بمدارس        

منطقة الباحة وسبل التغلب عليها من وجهة نظرهم، واتبعت المنهج الوصفي المسحي، وتمثلت األداة في 

وسبل عالجها، وقد تم تطبيق  استبانة تكونت من ثالثة محاور رئيسية تشمل الصعوبات اإلدارية والفنية

( والبالغ 2011األداة على جميع المديرين المعينين حديثا خالل السنوات الثالث األخيرة ) بدءًا من عام 

( مديرًا، وتوصلت الدراسة لنتائج منها أن درجة الصعوبات اإلدارية التي تواجه المديرين 162عددهم )

جة الصعوبات الفنية متوسطة، وكذلك وجود فروق في تقدير المعينين حديثا كانت كبيرة بينما كانت در 

المديرين للصعوبات اإلدارية والفنية تعزى ألثر الدورات التدريبية في التغلب على الصعوبات، وأوصى 

الباحث ببعض التوصيات من أهمها تطوير نظام الحوافز المقررة للمديرين المعينين حديثا وتفعيل اإلدارة 

 أجل تخفيف األعباء اإلدارية. اإللكترونية من 

مهارات القائد اإلداري وأثرها في التخطيط االستراتيجي ) دراسة تطبيقية في  :(2012دراسة محمد )

 كليات جامعة الكوفة (.

تأثير مهارات القائد اإلداري المتمثلة بالمهارات )الفنية،  التعرف علىهدفت الدراسة إلى محاولة      

(، على التخطيط االستراتيجي المتمثل بـ )الرؤية االستراتيجية، الرسالة االستراتيجية،  الفكرية، واإلنسانية

واألهداف االستراتيجية( دراسة تطبيقية في كليات جامعة الكوفة، ولتحقيق الهدف تم اتباع المنهج الوصفي 

رات القيادية للقائد، التحليلي، وُاستخدمت االستبانة كأداة للبحث تكونت من محورين، األول يختص بالمها

والثاني شمل التخطيط االستراتيجي، تم توزيعها على عينة البحث المكونة من عمداء ومعاوني عمداء 

وأسفرت نتائج تم اختيارها بأسلوب الحصر الشامل (، 44الكليات بقسميها العلمي واإلداري، بلغ عددهم )

بين المهارات الفنية والرؤية والرسالة واألهداف  الدراسة عن وجود عالقة ارتباط وتأثير ذو داللة معنوية

االستراتيجية، وكذلك وجود عالقة ارتباط وتأثير ذو داللة معنوية بين المهارات الفكرية واإلدارية والرؤية 
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االستراتيجية، وأوصت الباحثة بضرورة التركيز على المهارات القيادية لما لها من تأثير  في التخطيط 

 .أجل النهوض بواقع العمل القيادي اإلداري  االستراتيجي، من

المهارات اإلدارية لدى مديرات مدارس التعليم العام بمحافظة األحساء : الواقع (: 2011) المالدراسة 

 وأساليب التطوير .

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديرات مدارس التعليم العام باألحساء للمهارات        

اإلدارية واألساليب المالئمة لتطوير مهاراتهن اإلدارية وذلك من وجهة نظرهن، وتحقيقا لألهداف 

( 53) استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي واتخذت االستبانة أداة لجمع المعلومات تكونت من

عبارة موزعة على محورين رئيسيين : درجة ممارسة المهارات اإلدارية، ودرجة مالءمة أساليب تطويرها، 

( مديرة، 225وقد تم تطبيقها ميدانيا على جميع مديرات مدارس التعليم العام بمحافظة األحساء وعددهن )

العام بمحافظة األحساء يمارسن  وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها أن مديرات مدارس التعليم

المهارات اإلدارية بشكل عام بدرجة فوق المتوسط وفقا الآرائهن، كما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

بين استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة مديرات مدارس التعليم العام باألحساء للمهارات اإلدارية 

المرحلة االبتدائية، ووفقا للنتائج قدمت الباحثة عددًا من التوصيات  تعود للمرحلة الدراسية لصالح مديرات

أبرزها االهتمام بتشخيص واقع المهارات اإلدارية لدى مديرات المدارس وتحديد مستوى أدائهن في 

 المهارات اإلدارية بصورة مستمرة كي تكون منطلقا للسياسات التطويرية .

ديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس الحكومية (: درجة ممارسة الم2011دراسة شاهين )

 بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها .

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس      

وصفي التحليلي، الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها، استخدمت الباحثة المنهج ال

( فقرة وزعت على خمسة مجاالت شملت المهارات )الذاتية، الفنية، 79واالستبانة كأداة مكّونة من )
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اإلنسانية، الفكرية، اإلدارية(  ُطبقت على عينة مكّونة من جميع المديرين الجدد في محافظات غزة الذين 

، ومن أهم النتائج: اً (  مدير 155غ عددهم )(، والذين بل2008/2010تم تعيينهم في العامين الدراسيين )

%( وبدرجة 87.79( والوزن النسبي يساوي )4.39أن المتوسط الحسابي لجميع المهارات القيادية يساوي )

توافر كبيرة؛ إذ بلغت المهارات اإلدارية المرتبة األولى، تليها المهارات الذاتية، فالمهارات الفنية ثم الفكرية، 

ة على المرتبة الخامسة، كما تلخصت التوصيات في المحافظة على الدرجة العالية و أخيرا اإلنساني

لممارسة المهارات القيادية ) الذاتية والفنية واإلدارية( لدى المديرين الجدد، و إعطاء أهمية للمهارات 

في الخطط  الفكرية واإلنسانية مع وضع خطط وبرامج لتأهيل المدراء الجدد، وتأكيد إشراك مديري المدارس

طالعهم على كل مايستجد من أمور في مجال اإلدارة المدرسية، إضافة لتشجيع الزيارات  التعليمية وا 

 التبادلية بين مدراء المدارس.

(: بناء برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لمديري ومديرات المدارس في 2010دراسة السهلي )

 السعودية في ضوء احتياجاتهم التدريبية محافظة حفر الباطن في المملكة العربية

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس في محافظة حفر        

الباطن في المملكة العربية السعودية المتعلقة بالمهارات القيادية من وجهة نظرهم، ولتحقيق هذه األهداف 

( فقرة 51ليلي و إعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة مكونة من )تم اعتماد المنهج الوصفي التح

موزعة على ثالث مجاالت تمثلت في المهارات الفنية واإلنسانية واإلدراكية، وقد تكون المجتمع من جميع 

( مديرا 226مديري ومديرات مدارس محافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهم )

ة شملتهم العينة جميعا، وظهر عدد من النتائج منها إبداء مديري ومديرات المدارس احتياجا تدريبيا ومدير 

بدرجة متوسطة على جميع مجاالت الدراسة، بلغت المهارات الفنية المرتبة األولى من حيث  التدريبية 

ية فاإلنسانية، وكانت لمديري ومديرات المدارس بمحافظة حفر الباطن، في حين تلتها المهارات اإلدراك
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أبرز التوصيات تتمثل في بناء برنامج تدريبي يغطي االحتياجات التدريبية للمهارات ذات درجة االحتياج 

 الكبيرة.

مدخل (: تطوير المهارات اإلدارية والفنية لمديرات المدارس الثانوية في ضوء 2010دراسة عسيري )

 التنمية الذاتية .

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تطوير المهارات اإلدارية والفنية لمديرات المدارس الثانوية        

في ضوء مدخل التنمية الذاتية، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة كأداة 

لتنمية الذاتية، واآلخر مكونة من محورين أحدهما يرتبط بمعوقات استخدام مديرات المدارس ألساليب ا

مرتبط بمعوقات البرامج المقدمة لمديرات المدارس الثانوية لتحقيق التمنية الذاتية، وقد ُطبقت على عينة 

( فردًا يمثلون ثالث فئات: وكيالت المدارس الثانوية ومديراتها ومشرفات اإلدارة المدرسية 148مكونة من )

ن أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها الباحثة: أن المدارس الثانوية تم اختيارها بطريقة العينة الطبقية، وم

في المملكة تفتقر إلى الوسائل التي تساعد في تفعيل استخدام التنمية الذاتية للمهارات اإلدارية والفنية 

 كالوسائل التكنولوجية وغيرها، كما أن مديرات المدارس يفتقرن إلى وجود جهات مسؤولة عن تنظيم خطط

التنمية الذاتية، ووقفت التوصيات على ضرورة االهتمام بتفعيل مدخل التنمية الذاتية وتدريب مديرات 

المدارس على كيفية االستفادة منه في تطوير مهاراتهن المهنية السيما اإلدارية والفنية من خالل توفير 

ذاتية ومعالجتها، واالهتمام جهات بمراكز التدريب في مكاتب اإلشراف تعمل على تنظيم خطط التنمية ال

 بتضمين البرامج المقدمة لمديرات المدارس لتحقيق التنمية الذاتية والمهارات اإلدارية والفنية الالزمة .

(: المهام اإلدارية والفنية لمديري مدارس المرحلة األساسية العليا بمحافظة غزة 2007دراسة حرب )

 .الشاملةفي ضوء معيار الجودة 

الدراسة للتعرف على المهام اإلدارية والفنية لمديري مدارس المرحلة األساسية العليا بمحافظة هدفت      

غزة في ضوء معيار الجودة الشاملة، استخدمت المنهج الوصفي التحليلي أما أداة الدراسة فتمثلت في 
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كون من جميع ( فقرة موزعة على سبع مجاالت ، في حين أن مجتمع الدراسة ت86استبانة اشتملت على )

مديري ومديرات مدارس المرحلة األساسية العليا بمحافظة غزة ، وتم تطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة 

ومديرة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : أن أقوى المجاالت التي يقوم  ( مديراً 58ككل والذي يبلغ )

لطالب والعاملين، يليها مجال الرئيسية لشؤون البها مدير المدرسة في مهامه اإلدارية كانت في إدارة 

المصادر المادية وأخيرا التخطيط والتنظيم، و أقوى المجاالت التي يقوم بها مدير المدرسة في مهامه 

الفنية كانت فيما يخص النمو المهني للمعلمين، ثم التقويم والمتابعة، فرعاية شؤون الطالب، ثم العالقة  

وء هذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة نشر ثقافة الجودة في جميع مستويات بالمجتمع المحلي. وفي ض

اإلدارة التعليمية ؛ لتواكب التقدم العلمي والتكنولوجي، والعمل على تقييم أداء مديري المدارس في فلسطين 

 في ضوء معايير الجودة الشاملة.

 ثانيا : الدراسات األجنبية

(: المهارات القيادية الفاعلة لمديري المدارس الثانوية 2015) ,Michael, anpe, gamboدراسة 

 بوالية بالتيو في نيجيريا.

في  إلى التعرف على المهارات القيادية الفاعلة لمديري المدارس الثانوية بوالية بالتيوالدراسة هدفت        

ة للدراسة ُطبقت على عينة نيجيريا، واُعتمد فيها المنهج الوصفي المسحي، وقد استخدم االستبانة كأدا 

( مدير من مدارس جوس الشمالية في والية بالتيو، وقد توصلت 18( مديرة و )32عشوائية مكونة من )

الدراسة إلى افتقار مديري المدارس للمهارات القيادية والتي كانت سببا في ضعف األداء األكاديمي 

للمهارات القيادية إلى مشكالت تتعلق للطالب، وعزى الباحثون سبب ضعف امتالك مديري المدارس 

بالتمويل والتجهيزات، وانخفاض الروح المعنوية للمعلمين وضعف اإلشراف بالمدارس وكثرة التغيرات 

 واتباع أنماط فاعلة بالسياسات التعليمية، وتبين مدى حاجة مديري المدارس المتالك المهارات القيادية

 كالقيادة التشاركية. 
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(: القيادة النموذجية : اكتشاف المهارات واالستراتيجيات واألساليب 2013) Asiedu-kumikدراسة 

 لدى مديري المدارس الناجحين بوالية كاليفورنيا من أجل نجاح الطالب .

هدفت الدراسة إلى تحديد المهارات واالستراتيجيات واألساليب لدى مديري المدارس الناجحين في        

ورنيا بالواليات المتحدة والكشف عن االختالف في مستوى المهارات، واعتمد فيها المنهج اإلدارة بوالية كاليف

( مشرفا و 38الوصفي المسحي، كما استخدمت االستبانة والمقابلة كأدوات ُطبقت على العينة وعددها )

إلدارية ( من مديري المدارس بأسلوب الحصر الشامل، ومن أهم النتائج أن المهارات اإلنسانية وا152)

والفنية والفكرية ومهارة التغيير المتوفرة لدى مديري المدارس اكتسبت بالخبرة والممارسة وليست موروثة، 

كما أن جميع تلك المهارات مهمة لمديري المدرسة واليمكن االكتفاء بمهارة دون أخرى،  إضافة إلى وجود 

أطول في اإلدارة حيث ترتفع لديهم  فروق في المهارات لدى مديري المدارس لصالح من لديهم خبرات

المهارات باختالفها، وقد أوصت الدراسة بالحفاظ على مستوى المهارات للمديرين في والية كاليفورنيا مع 

 تدريب حديثي التعيين منهم وتحفيزهم الكتسابها.

التربية (: العالقة بين أنماط القيادة والسمات الشخصية لدى مديرية 2012) Ghofraniدراسة 

 البدنية في مديريات تربية وتعليم خراسان.

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين أنماط القيادة والصفات الشخصية لدى مديرية التربية البدنية        

في مديريات تربية وتعليم خراسان، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة دراسته 

ريًا للتربية البدنية في مديريات تربية وتعليم منطقة خرسان تم اختيارها بأسلوب الحصر ( مديرًا إدا55من )

الشامل، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت االستبانة كأداة مقسمة لمحورين أحدهما حول أنماط القيادة 

ربية البدنية في لدى مديري إدارة التربية البدنية، واآلخر يتعلق بالسمات الشخصية لدى مديري إدارة الت

مديريات تربية وتعليم خراسان، وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة بين أنماط القيادة والسمات الشخصية 
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لدى مديري إدارة التربية البدنية، وأوصت الدراسة بضرورة اختيار المدراء بناء على معايير تؤهلهم لذلك 

 بدءا من السمات الشخصية لهم. 

(: استراتيجية تحسين المهارات القيادية لمديري المدارس في 2012) Mohammad lqbalدراسة 

 محافظة خيبر باختانخوا .

هدفت الدراسة إلى التعرف على المهارات القيادية الممارسة من قبل مديري المدارس في محافظة      

، ُاستخدم فيها )خيبر باختانخوا( الباكستانية، ووضع استراتيجية مناسبة من أجل تحسين تلك المهارات

تم  ( معلماً 40( مدير و )20المنهج الوصفي التحليلي، وُطبقت االستبانة كأداة على العينة المكونة من )

، كما توصلت الدراسة إلى أن المديرين لم يتلقوا أي توجيه أو اختيارها بأسلوب العينة العشوائية البسيطة

تهم، وبالتالي فهم ال يدركون تماما دورهم كقادة تدريب صحيح فيما يخص مهاراتهم القيادية أثناء خدم

تعليمين وأوصت بضرورة تفعيل وتطوير استراتيجية تدريب المدراء من أجل تحسين مستويات المدارس 

 وتبادل الخبرات.

 .مديري المدارسدى السمات والقدرات القيادية لSharma (2010 :) دراسة

هدفت الدراسة لتبيان العالقة بين تصور المعلمين للقدرات القيادية لمدرائهم وتوافر عدد من سمات        

دارة الوقت ... الخ، استخدم فيها الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد  القيادة بهم كصنع القرار وا 

زيا تم اختيارها بطريقة العينة ( مدرسة في مالي300االستبانة كأداة تم توزيعها على عينة اشتملت )

العشوائية، وقد اشتملت االستبانة على محور قياس القدرات والسمات القيادية، وأظهرت النتائج أن هناك 

يجابية بين إدراك المعلمين لواقع مدرائهم وامتالكهم لسمات قيادية متعددة صنع  تتمثل في عالقة قوية وا 

دارة الوقت، وتفويض الصالح ، وأوصى الباحث بأهمية ترسيخ مفهوم القيادة  يات والتحفيز وغيرهاالقرار، وا 

الناجحة لدى المدراء وهي القيادة التي تسعى المتالك المعرفة والفهم للمهارات القيادية مع القدرة الشخصية 

 على التطبيق الفعال لهذه المهارات.



32 
 

سلوك اإليجابي في ية ودعم ال(: العالقة بين المهارات القيادية اإلدار 2010) Blackmanدراسة 

 المدارس " دراسة استكشافية "

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية التدريب باعتباره أداة مهمة لتطوير المهارات القيادية وتنميتها،        

استخدم الباحث فيها المنهج شبه التجريبي لوضع إطار الستكشاف المهارات األساسية في مجال التدريب، 

( قائدا لالستطالع عما إذا كان لديهم خبرة سابقة لحضور 18خدام االستبانة كأداة طبقت على )وقد تم است

( من أفراد العينة ممن 8حلقات عمل متعلقة بالتدريب لتطوير المهارات القيادية لديهم، وتبّين أن هناك )

هرت النتائج أن حلقات لديهم خبرة في مجال التدريب ويمارسون المهارات القيادية بصورة فاعلة، وقد أظ

العمل والدورات التدريبية لها دور فعال في تنمية المهارات القيادية وتطويرها لدى العاملين في مجال 

 التعليم.

سلوك اإليجابي في المدارس : العالقة بين المهارات القيادية اإلدارية ودعم الRichter (2007)دراسة 

 " دراسة استكشافية "

هدفت الدراسة إلى تصنيف المهارات القيادية الرئيسية المرتبطة بالبيئات المدرسية النشطة        

اجتماعيا، وفحص العالقة بين المهارات القيادية وتحسين مستوى الرضا المهني للموظفين، باإلضافة 

، استخدم المنهج إلنشاء خط من البحث يرتبط مع القيادة اإلدارية والدعم المدرسي للسلوك اإليجابي

( مستجيبا تم اختيارها بطريقة 725الوصفي التحليلي وتم تطوير استبانة استخدمت كأداة تم تطبيقها على )

العينة العشوائية، وكان من بين النتائج أن المدراء والهيئة التدريسية الرسمية قدروا أهمية كل واحدة من 

سي للسلوك اإليجابي حصلوا على معدالت عالية جدا المهارات، كما أن المدراء في مدارس الدعم المدر 

مرتبطة بفعالية السلوك اإلداري، والمستجيبون في الهيئة التدريسية الرسمية في الدعم المدرسي للسلوك 

اإليجابي أبدوا معدال أعلى عن الرضا الوظيفي  من أولئك الذين يعملون في المدارس التي التدعم السلوك 

قدرة التنبؤية للرضا الوظيفي بالنسبة للمهارات اإلدارية والسلوك اإلداري في حالة اإليجابي، كما أن ال
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مدارس الدعم المدرسي للسلوك اإليجابي بينت أن المهارات اإلدارية لسلوك المدير هي األفضل إحصائيا 

المهارات للرضا المهني للهيئة التدريسية الرسمية، وقد خلصت التوصيات إلى تحفيز القيادات للممارسة 

 القيادية والعمل على دعم السلوك اإليجابي في المدارس.

 التعليق على الدراسات السابقة :

في ضوء ما استعرضته الباحثة من الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية، والمتعلقة        

شكل عام والمدارس بشكل بالمهارات القيادية وأهميتها، ودرجة ممارستها لدى قائدي وقائدات المنظمات ب

خاص، ودورها البارز في تحقيق أهداف التنظيم وأثرها في تحسين وتنمية أداء العاملين، ثم بيان أهم 

والنتائج التي توصلت إليها وما ُبني عليها من توصيات، فقد ظهر العديد  بحثالجوانب التي تناولْتها بال

 لدراسات السابقة وهي كاآلتي:من أوجه التشابه واالختالف بين البحث الحالي وا

مع معظم الدراسات السابقة في هدفها وهو التعرف على  اتفق البحث الحالي الحاليفقد  الهدفمن حيث 

(، 2014درجة ممارسة قادة المدارس للمهارات القيادية )مديري ومديرات المدارس(، كدراسة هزايمة )

 ,Michael, anpe(، و 2015هري )(، ودراسة كل من الش2011وشاهين ) (،2013والشهري )

gambo, (2015و ،) ( 2011(،  و المال )2013دباش)و ، sharma (2010 ،) و asiedu-

kumik (2013( و حرب ،)والتي هدفت إلى التعرف على مستوى المهارات القيادية لدى قادة 2007 ،)

تأثير المهارات القيادية على التخطيط  وهدفت إلى التعرف على (،2012محمد )المدارس، ودراسة 

(، وهدفت 2012) Mohammad lqbal و(، 2010(، وعسيري )2010االستراتيجي، ودراسة السهلي )

 ghofraniإلى تطوير المهارات القيادية وتقييم الحاجات التدريبية لدى قادة وقائدات المدارس، و دراسة 

على العالقة القائمة بين المهارات القيادية والدعم  (، وهدفت إلى التعرف2007) richter (، و2012)

(، والتي هدفت إلى التعرف على 2013السلوك اإليجابي والسمات الشخصية، ودراسة العمري )

 نية والتي تعترض قادة المدارس.فالصعوبات اإلدارية وال
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مع جميع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي  فقد اتفق البحث الحالي المنهجومن حيث 

المستخدمة مع معظمها كذلك وهي االستبانة ماعدا دراسة هزايمة  األداة للتوصل إلى النتائج، واتفقت

 (، حيث تم استخدام المقابالت إلى جانب االستبانة.2013) asiedu-kumik(، و 2014)

إذ اختلفت مع جميع الدراسات السابقة كونها  ي عينة البحث؛ثة فعلى حد علم الباح الحالي مّيز البحثيتو 

للتعرف على درجة ممارستهن للمهارات القيادية في مدينة جدة من وجهة  تخص قائدات المدارس األهلية

نظر الوكيالت ومشرفات القيادة المدرسية، وهي بذلك قد خرجت عن نطاق الدراسات السابقة والتي ركزت 

في طريقة اختيار  معظمهان اتفقت مع يليها الجامعات والوزارات وا  )الحكومية( لعام ليم اعلى مدارس التع

(، والمال 2012(، ومحمد )2013(، والعمري )2013بأسلوب الحصر الشامل كدراسة الشهري ) العينة

 asiedu-kumik دراسة و (، 2007(، وحرب )2010(، والسهلي )2011(، وشاهين )2011)

 ghofrani (2012.)(،  و 2013)

 االستفادة من الدراسات السابقة  أوجه

ومعرفة أبعادها، والتعرف على  عميًقا ااستندت الباحثة على الدراسات السابقة لفهم المشكلة فهمً      

المصادر العلمية على اختالفها لالستزادة منها فيما يخص موضوع البحث وبالتالي إثراء اإلطار النظري، 

كما كانت بمثابة المساعد على اختيار منهج الدراسة وأداتها، وطريقة اختيار العينة، وعرض ومناقشة 

ات، وتوفير جهد الباحثة ووقتها بتزويدها بعناوين الكتب والمراجع النتائج وتفسيرها، وتقديم النتائج والتوصي

 والدراسات ذات الصلة.
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 الفصل الثالث

 جراءات اإلو الطريقة 

       

خطوات بـالمرتبطـة نتـائج البحـوث والدراسـات  إال أن ،ول السابقة لإلطار النظـري في الفص ةالباحث تتطرق 

 ؛الميدانيـة البحـثيعتمـد إلـى حـد كبيـر علـى نتـائج  هنجاحـ لـذا فـإن ،البحـثتخـذها ياإلجرائية الميدانية التي 

وفقـا  البحـثأهميـة هـذه المرحلـة فـي توجيـه  جلـىتتو  ،العملـي التطبيـقمن اإلطار النظري إلـى  فيتم االنتقال

وتحقيــق األهــداف  ،المطروحــةتســاؤالت الاإلجابــة علــى مــن الباحــث  يــتمكنوعــن طريقهــا  العلميــة،لألســس 

 منها. مرجوةال

ــذا         ــتتل جــراءات  ةنــاول الباحث  ،البحــثالميدانيــة مثــل بيــان مــنهج  البحــثفــي هــذا الفصــل خطــوات وا 

جـــراءات الصـــدق والثبـــات ،وأداة جمـــع المعلومـــات ،البحـــثومجتمـــع وعينـــة  واألســـاليب اإلحصـــائية التـــي  ،وا 

 خدمت في معالجة وتحليل المعلومات.است

 البحثمنهج 

علـى جمـع المعلومـات والبيانـات التـي  ألنه األسـلوب المعتمـد المسحيالمنهج الوصفي  تم استخدام       

بقصـد التعــرف  والعمـل علـى تصـنيفها والتعبيـر عنهــا تعبيـرا كيفيـا وكميـا، فـالتعبير الكيفـي  ،تخـص الظـاهرة

فـي حــين أن التعبيـر الكمــي هـو الوصــف الرقمــي  ،جوانـب القــوة والضـعف فيــهعلـى الوضــع الحـالي للواقــع و 

مــدى  ةودرجــة ارتباطهــا بــالظواهر األخــرى؛ لمعرفــأو هــذه الظــاهرة هــذا الوضــع أو حجــم  درجــة الــذي يحــدد

 ةالباحثـ توقـد اختـار  .(2016 )عبيـدات، عبـد الحـق، عـدس ية فيهالحاجة إلحداث تغيرات جزئية أو أساس

درجـة ممارسـة علـى التعـرف  بهـدف وتحقيـق أهدافـه البحـثلطبيعـة  الكونـه مالئًمـ المسـحي المنهج الوصفي

 .بمدينة جدة المدارس األهلية للمهارات القياديةقائدات 
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 البحثمجتمع 

 مشــرفات القيــادة المدرســية فــي المــدارس األهليــة االبتدائيــةيتمثــل مجتمــع البحــث الحــالي فــي جميــع        

التعلــيم بمدينــة جــدة إحصــائيات إدارة ( مشــرفة ووكيلــة، وفــق 125بمدينــة جــدة، والبــالغ عــددهن ) هــاووكيالت

 هـ(.1437/1438)للعام الدراسي 

 عينة البحث

 جميـع مشـرفات القيـادة المدرسـية فـي المـدارس األهليـة االبتدائيـة ووكيالتهـاتكونت عينة البحـث مـن        

  .أسلوب الحصر الشامل، تم اختيارهن ب( مشرفة ووكيلة125بمدينة جدة، والبالغ عددهن )

 البحثالخصائص الديموغرافية ألفراد عينة 

دام ومـــن خـــالل اســـتخ، البحـــثالمســـتلمة مـــن عينـــة  انةيانـــات الـــواردة فـــي قـــوائم االســـتبتفريـــغ الب بعـــد       

وذلـك وتحديد طبيعتهـا  ،البحثهو وصف عينة أول ما يمكن البدء به ، فإن األساليب اإلحصائية المختلفة

، علـى البحـثفـراد عينـة أوالتـي تمكـن مـن تصـنيف  ،من خـالل المعلومـات العامـة التـي تضـمنتها االسـتبانة

 النحو التالي:

 للمسمى الوظيفيوفقا  البحثتوزيع أفراد عينة 

كمــا تبينــه النتــائج  للمســمى الــوظيفيوفقــا  البحــثتــم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة ألفــراد عينــة        

 جدول التالي:الب

 للمسمى الوظيفيموزعين وفقا  البحث( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة 1جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد المسمى الوظيفي 
 ٪9.6 12 مشرفة مدرسية
 ٪90.4 113 وكيلة مدرسة

 ٪100.0 125 المجموع
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 ننسـبتهحيـث بلغـت  هـم مـن وكـيالت المـدارس البحـث( أن أغلب أفراد عينة 1يالحظ من الجدول )       
 ٪(.9.6) في حين بلغت نسبة المشرفات المدرسيات٪( 90.4)
 

 
 المسمى الوظيفي( توزيع عينة البحث حسب 1شكل )

 
 )االستبانة( البحثأداة 

، البحـــثجابـــة عـــن تســـاؤالت فـــي ســـبيل الحصـــول علـــى المعلومـــات الالزمـــة مـــن مفـــردات العينـــة لإل       

 النظريـــة البحـــث ودعـــم جوانـــب ،علـــى االســـتبانة كـــأداة أساســـية لجمـــع البيانـــات المطلوبـــة ةالباحثـــ تاعتمـــد

بعــد أن تــم االطــالع علــى الدراســات ف، وتحقيــق أهــدافها هاتســاؤالتإلجابــة علــى با وذلــك ،بالجانــب التطبيقــي

درجـة ممارســة بعنـوان " (2013)الشـهري  بتطـوير اســتبانة ةالباحثـ ت، قامـالبحــثالسـابقة المتعلقـة بموضـوع 

  "مديري المدارس التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطـوير التعلـيم العـام بمدينـة مكـة المكرمـة للمهـارات القياديـة

عــرف علــى وجهــة نظــر أفــراد عينــة البحــث حــول مشــكلة البحــث الحــالي، واإلجابــة علــى أســئلته، وبــإجراء للت

ضــافة،  ا عــادة صــياغة بعــض العبــارات بمــا يتوافــق مــع أهــداف وعينــة و بعـض التعــديالت عليهــا مــن حــذف وا 

بمدينة  القياديةالمدارس األهلية للمهارات درجة ممارسة قائدات بهدف التعرف على ) البحث لجمع البيانات

 .(جدة

 

 وكيلة مدرسة مشرفة مدرسية

9.60% 

90.40% 
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  البحثأداة  وصف

 :ها النهائية على األجزاء التاليةلقد احتوت االستبانة في صورت       

 .المسمى الوظيفي تتمثل في البحثويحتوي على بيانات أولية عن عينة  :الجزء األول

ــاني قائــدات المــدارس األهليــة للمهــارات بدرجــة ممارســة والتــي تتعلــق  البحــثويشــتمل علــى أداة  :الجــزء الث

 :محورين( عبارة تم تقسيمها الى 28وتتكون من ) بمدينة جدة،القيادية 

 .( عبارة14من )ويتكون  المهارات اإلدارية :األول المحور

 .( عبارة14تكون من )يو  المهارات الفنية :الثانيالمحور 

 –منخفضـــة  – امنخفضـــة جـــدً التـــدرج ) خماســـي( Likertليكـــرت ) مقيـــاس ةالباحثـــ توقـــد اســـتخدم       

 المــدارس األهليــة للمهــارات القياديــةدرجــة ممارســة قائــدات ( وذلــك لتحديــد امرتفعــة جــدً -مرتفعــة -متوســطة 

 .بمدينة جدة

 :اعتمدت الباحثة للتحقق من صدق األداة على طريقتين :البحثصدق أداة 

 (Face validity) الصدق الظاهري  أوال:

على مجموعة من المتخصصين  الدراسة أداةوهو الصدق المعتمد على المحكمين؛ حيث تم عرض        

طلـب  (،1( محكمـا )ملحـق18) مجال اإلدارة التربوية وتخصصات قريبـة أخـرى وبلـغ عـددهم الخبراء في و 

بداء آرائهم فيها من حيثمنهم دراسة ا ، تنتمـي إليـهقراتهـا بـالمحور الـذي مدى ارتبـاط كـل فقـرة مـن ف ألداة وا 

مالءمتهــا لتحقيــق الهــدف الــذي وضــعت مــن أجلــه، ، و كــل فقــرة وســالمة صــياغتها اللغويــة مــدى وضــوحو 

وقد  واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مما يرونه مناسبا.

بصــورة جيــدة. وبــذلك تكــون  األداة، وســاعدت علــى إخراجهــافــي وأثــرت  البحــثمالحظــات أفــادت  تــم تقــديم

، وقــد تـم أخــذ مالحظـاتهم وآرائهــم بعـين االعتبــار يســمى بالصـدق الظــاهري أو المنطقـي األداة قـد حققــت مـا

 .راء السادة المحكمينوفقا آلحيث تم تعديل االستبانة 
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 Internal Consistenc)) البحثاالتساق الداخلي ألداة  ثانيا: صدق

تم حسـاب صـدق فـ ،االرتباط بين كل وحدة من وحدات األداة واألداة ككل قوم على حساب معامليو        

الـذي تنتمـي  للمحـوراالتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكليـة 

 ( التالي:2كما يوضح نتائجها جدول ) ،إليه العبارة

ليه إلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي عبارة وا( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل 2جدول رقم )

 العبارة

 المحور الثاني المهارات الفنية المحور األول المهارات اإلدارية

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

1 0.517** 8 0.843** 1 0.668** 8 0.506** 
2 0.843** 9 0.893** 2 0.861** 9 0.532** 
3 0.862** 10 0.766** 3 0.715** 10 0.872** 
4 0.841** 11 0.874** 4 0.860** 11 0.826** 
5 0.852** 12 0.817** 5 0.854** 12 0.437** 
6 0.890** 13 0.838** 6 0.832** 13 0.826** 
7 0.761** 14 0.801** 7 0.599** 14 0.843** 

 0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة  *

الـــذي تنتمـــي إليـــه  للمحـــور( أن معـــامالت ارتبـــاط العبـــارات بالدرجـــة الكليـــة 2يالحـــظ مـــن الجـــدول )       

األول  المحــــور(، حيــــث تراوحــــت فــــي 0.01العبــــارة جــــاءت جميعهــــا دالــــه إحصــــائيا عنــــد مســــتوى داللــــة )

فقـد تراوحـت معـامالت  (المهـارات الفنيـةالثاني )المحور ما أ(، 0.893 –0.517( بين )المهارات اإلدارية)

لمحـاور  (، مما يدل على تـوافر درجـة عاليـة مـن صـدق االتسـاق الـداخلي0.872 –0.506االرتباط بين )

 .االستبانة
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ويوضـح الجـدول  ،لالستبانةوالدرجة الكلية  محوراستخراج معامالت االرتباط بين درجة كل كما تم        

 :لالستبانةوالدرجة الكلية  محورالتالي معامالت االرتباط بين درجة كل 

 لالستبانةوالدرجة الكلية  محور( معامالت االرتباط بين درجة كل 3جدول )           

 معامل االرتباط المحور
 **0.956 المهارات اإلدارية
 **0.951 المهارات الفنية

 0.01وجود داللة عند مستوى   *

 لالســتبانةبالدرجــة الكليــة  لمحــوري الدراســة( أن قــيم معــامالت االرتبــاط 3)رقــم يتضــح مــن الجــدول        

وكانـت جميعهـا دالـة إحصـائيا عنـد مســتوى  (0.956 – 0.951حيـث تراوحـت بــين ) ؛جـاءت بقـيم مرتفعـة

 (2)ملحق.لالستبانة( مما يعني وجود درجة عالية من الصدق البنائي 0.01داللة )

 البحثأداة ثبات 

ويوضــح ، (Cronbach Alpha)معادلــة ألفـا كرونبـاخ  باسـتخدام البحـثلتحقـق مـن ثبـات أداة تـم ا       

 هذه المعادلة:الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام 

 ألفا كرونباخ طبقا لمحاور االستبانة  ( معامالت ثبات4جدول رقم )             

 المحور
عدد 
 العبارات

معامل 
 الفاكرونباخ

 0.900 14 المهارات اإلدارية
 0.889 14 المهارات الفنية

 0.941 28 االستبانة ككل
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بقيم عاليـة حيـث تراوحـت  لمحاور االستبانة جاءتن قيم معامالت الثبات ( أ4)يتضح من الجدول        

، وتشـــير هـــذه القـــيم العاليـــة مـــن (0.941) لالســـتبانة( وبلـــغ معامـــل الثبـــات الكلـــي 0.900-0.889بـــين )

مكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.   معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة للتطبيق، وا 

 تطبيق أداة البحثإجراءات 

 لتسهيل  (العلياالتربوية معهد الدراسات ) الملك عبدالعزيز ةالحصول على خطاب من جامع

تعليم  ، ومكاتببجدة البتدائيةللمرحلة ا األهلية العامجراءات البحث في مدارس التعليم إ

   (2)ملحق.البنات

 لتطبيق  بمدينة جدة دارة العامة للتعليملإل إدارة التطوير والتخطيط التابعة خذ الموافقة الرسمية منأ

 (.المخاطبات )ملحق. داة البحثأ

  البحث.فراد عينة أعلى داة البحث أتوزيع 

  االستبانات مكتملة البيانات والصالحة للتحليل اإلحصائي.استعادة جميع 

 جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة باستخدام ات وتفريغها تجميع البيان  .spssبرنامج  وا 

 ستخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها وتقديم المقترحات والتوصياتا. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمةالمعالجة و 

واألهــداف التــي ســعى إلــى تحقيقهــا، تــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنــامج  البحــثبنــاء علــى طبيعــة        

 ، واستخراج النتائج وفقا لألساليب اإلحصائية التالية:(SPSS)الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .وليةاألوفقا للبيانات  البحثللتعرف على خصائص أفراد عينة  :التكرارات والنسب المئوية .1

وكــذلك الــدرجات الكليـــة  العبــاراتلحســاب متوســطات  ة واالنحرافــات المعياريــة:الحســابي اتالمتوســط .2

 .البحثبناء على استجابات أفراد عينة  لمحاور االستبانةوالدرجات الفرعية 

 : لحساب االتساق الداخلي.معامل ارتباط بيرسون  .3
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  ، واالستبانة ككل.البحث عباراتثبات  لتقدير معامل كرونباخ: معامل ألفا .4

للتعــــرف علــــى مــــا إذا كانــــت هنالــــك فــــروق ذات داللــــة  : (Mann-Whitney)اختبــــار مــــان ويتنــــي  .5

الخصائص الديموغرافية ألفراد إحصائية بين اتجاهات مفردات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف 

 .)المسمى الوظيفي(التي تنقسم إلى فئتين عينة البحث

 : (5، رقم )تم حساب القيم )األوزان( كما في الجدول التاليحيث  الممارسةدرجة لحساب  معادلة المدى.6

 القيادية حسب مقياس ليكرت للمهاراتدرجة الممارسة ( 5جدول )

 الوزن  الممارسةدرجة 
 5 مرتفعة جداً 

 4 مرتفعة
 3 متوسطة
 2 منخفضة

 1 منخفضة جداً 
 

 : (6، رقم )كما في الجدول التالي Likert Scaleرت الخماسي كتجاه لمقياس ليثم تم تحديد اال

 رت الخماسيكمقياس ليإلتجاه ( المتوسط المرجح 6جدول )

 الممارسةدرجة  المتوسط المرجح
 مرتفعة جداً  5إلى  4.20من 

 مرتفعة 4.19إلى  3.40من 
 متوسطة 3.39إلى  2.60من 
 منخفضة 2.59إلى  1.80من 

 منخفضة جداً  1.79إلى  1 من
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 لفصل الرابعا

 وتفسيرها نتائجالمناقشة 

 وتحليلها نتائج السؤال األول ومناقشتها    

 وتحليلها نتائج السؤال الثاني ومناقشتها                   

 وتحليلها نتائج السؤال الثالث ومناقشتها 

 وتحليلها نتائج السؤال الرئيس ومناقشتها 

 النتائجملخص  

 توصيات البحث 

 مقترحات البحث 
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فــي وعــرض مفّصــل لنتائجــه ومناقشــتها وتفســيرها  ،البحــثأســئلة يتنــاول هــذا الفصــل اإلجابــة علــى        

يتضـمن مناقشـة هـذه النتـائج وربطهـا بالدراسـات السـابقة، وتوصـياته والدراسـات كمـا  ،وأسـئلتهضوء مشكلته 

 لنتائجه.المستقبلية المقترحة وفقا 

 :ومناقشتها وتحليلها السؤال األولنتائج أوال: 

 وجهة نظر المشرفات؟ جدة منما درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية في مدينة  

حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لعبـــارات كـــل تـــم  لإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال،       

درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهـارات تحديد ل )المهارات اإلدارية والفنية( وذلك  محور على حده

   ، وكانت النتائج كالتالي:القيادية بمدينة جدة من وجهة نظر المشرفات

 :المهارات اإلداريةممارسة  .1

درجة حول  العينة فرادأ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات 7جدول )

 مرتبة تنازليا  اإلدارية من وجهة نظر المشرفاتالمدارس األهلية للمهارات ممارسة قائدات 

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

تستخدم الحاسوب في المهام اإلدارية  11
 1 مرتفعة 1.044 ٪75 4.00 المختلفة

 2 مرتفعة 1.084 ٪73 3.92 تنجز المهام اإلدارية حسب األولوية 8

منسوبات بالدوام التتابع مدى التزام  14
 3 مرتفعة 0.996 ٪73 3.92 الرسمي

 4 مرتفعة 1.115 ٪71 3.83 تشرف على وضع الجدول المدرسي 5

تعالج العجز الطارئ للمعلمات وفق  13
 5 مرتفعة 1.055 ٪69 3.75 التعليمات

 6 مرتفعة 0.985 ٪67 3.67 تتابع سالمة تطبيق الخطة الدراسية 12
 7 مرتفعة 0.900 ٪65 3.58تعقد االجتماعات الدورية مع  3
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 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

 نسوباتالم

تراقب سير إنجاز األعمال المطلوبة  10
 8 مرتفعة 1.084 ٪65 3.58 منسوباتالمن 

تشارك في االجتماعات واللقاءات  2
 9 مرتفعة 0.674 ٪63 3.50 المحددة من الوزارة

تطبق األساليب العلمية الحديثة في  9
 10 مرتفعة 1.000 ٪63 3.50 عملها

تناقش نتائج وتوصيات االجتماعات  4
 11 مرتفعة 0.996 ٪60 3.42 المدرسية

توّجه التعليمات اإلدارية في المدرسة  6
 12 مرتفعة 1.240 ٪60 3.42 بوضوح

التعليم تتابع التقارير الواردة من إدارة  1
 13 متوسطة 1.115 ٪54 3.17 األهلي

تفّوض بعض المهام اإلدارية للكادر  7
 14 متوسطة 1.267 ٪54 3.17 اإلداري والتعليمي في المدرسة

 مرتفعة 0.745 ٪65 3.60 ممارسة المهارات اإلدارية ككل
 

مــوافقين علــى درجــة  (المشــرفاتأفــراد عينــة البحــث )تضــح إجمــاال أن ي (7مــن خــالل الجــدول رقــم )       

(، وهـــو 3.60ممارســـة قائـــدات المـــدارس األهليـــة للمهـــارات اإلداريـــة حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي الكلـــي )

 . إلى درجة ممارسة )مرتفعة( متوسط يشير

 المهارات اإلداريةعلى عبارات ممارسة المشرفات كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في موافقة        

ـــين ) تهنحيـــث تراوحـــت متوســـطات مـــوافق ـــى العبـــارات مـــا ب وتشـــيران إلـــى درجـــة ، ( 4.00إلـــى  3.17عل

 ممارسة )متوسطة، مرتفعة( على التوالي.

 وعليه يوضح الجدول ما يلي:
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جاءت العبارة )تستخدم الحاسوب في المهام اإلدارية المختلفة( بالمرتبـة األولـى مـن حيـث اسـتجابة  -

( وبنســـبة مئويـــة للموافقـــة بلغـــت 4.00ممارســـة )مرتفعـــة( بمتوســـط حســـابي )أفـــراد البحـــث بدرجـــة 

(75.)٪ 

جـــاءت العبـــارة )تنجـــز المهـــام اإلداريـــة حســـب األولويـــة( بالمرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث اســـتجابة أفـــراد  -

( وبنســـبة مئويـــة للموافقـــة بلغـــت 3.92البحـــث عليهـــا بدرجـــة ممارســـة )مرتفعـــة( بمتوســـط حســـابي )

(73.)٪ 

ة )تتـــابع التقــارير الـــواردة مــن إدارة التعلـــيم األهلــي( بالمرتبـــة الثالثــة عشـــرة مــن حيـــث جــاءت العبــار  -

( وبنســبة مئويــة 3.17اســتجابة أفــراد البحــث عليهــا بدرجــة ممارســة )متوســطة( بمتوســط حســابي )

 ٪(.54للموافقة بلغت )

ة( بالمرتبـــة جـــاءت العبـــارة )تفـــّوض بعـــض المهـــام اإلداريـــة للكـــادر اإلداري والتعليمـــي فـــي المدرســـ -

( 3.17من حيث استجابة أفراد البحث عليها بدرجة ممارسة )متوسطة( بمتوسـط حسـابي ) األخيرة

 ٪(.54وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )

 ىاألول المرتبة( على تستخدم الحاسوب في المهام اإلدارية المختلفةعبارة )الباحثة حصول  وتفسر

 لوزارة التعليم لتطوير إدارات المدارس إلدارات إلكترونيـةبالتوجه الحديث  ،(مرتفعة) ممارسةبدرجة 

نــور وفــارس والتــي تعــد  بــرامج، ومــن ذلــك تطبيــق تســهيال لمهامهــا المختلفــة، وتــوفيرا للجهــد والوقــت

بــــاإلدارة التعليميــــة والمــــدارس  ، فتــــربط المدرســــة ربطــــا مباشــــرابــــرامج شــــاملة ومتعــــددة الخصــــائص

خراج التقــارير، والبيانــات الوظيفيــة المختلفــة للكــادر التعليمــي طلبــة واســتتســجيل ال وتتــيحاألخــرى، 

واإلداري، باإلضــافة إلــى العديــد مــن المهــام التــي تــرتبط بكافــة منســوبي المدرســة والمســتفيدين، مــع 

كــل ذلــك دعــا قائــدات المــدارس الســتخدام الحاســوب ربطهــا المباشــر بقواعــد البيانــات فــي الــوزارة، 

والحصـول علـى  ،وسرعة اتخاذ اإلجـراءات ،في تحسين األداء أمالثة، و تماشيا مع التوجهات الحدي
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لتخفيــف مــن حــدة األعبــاء اإلداريــة ل ؛والتعامــل الفــوري مــع المشــكالت والقضــايا المختلفــة ،البيانــات

(، والتـي أظهـرت أن المـدارس الثانويـة فـي 2010تختلف هذه النتيجة مـع دراسـة عسـيري)و  للقائدة.

الوسائل التي تساعد في تفعيل استخدام التنمية الذاتية للمهـارات اإلداريـة والفنيـة المملكة تفتقر إلى 

 وغيرها. كالوسائل التكنولوجية

( علـى تفّوض بعض المهام اإلداريـة للكـادر اإلداري والتعليمـي فـي المدرسـةعبارة )حصول  وتفسر

علــى إنجــاز بســمات قائــدة المدرســة، ومنهــا اعتيادهــا  ،(متوســطة) ممارســةبدرجــة  المرتبــة األخيــرة

الســيطرة الكاملــة فــي إدارتهــا وبالتــالي ضــمان النتــائج المرجــوة مــن وجهــة ممارســة مهامهــا بنفســها، و 

نظرهــا، فـــي حـــين أن ذلـــك لـــن يتحقــق إذا مـــا قامـــت بتفـــويض شـــخص آخــر يحـــل محلهـــا فـــي أحـــد 

والتــي أظهــرت وجــود عالقــة بــين   (Ghofrani, 2012) . وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســةمهامهـا

 أنماط القيادة والسمات الشخصية لدى بعض القادة التربويين.

 . ممارسة المهارات الفنية:2

فراد العينة حول درجة أت المعيارية والترتيب الستجابات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافا8جدول )

مرتبة تنازليا حسب  وجهة نظر المشرفاتممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات الفنية من 

 المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

تستخدم مهارات تواصل مختلفة مع  3
 1 مرتفعة 0.965 ٪69 3.75 المنسوبات

تتعاون مع المعلمات في حل  6
 2 مرتفعة 0.888 ٪67 3.67 مشكالت الطالبات

توظف التقنيات التعليمية الحديثة في  9
 3 مرتفعة 0.985 ٪67 3.67 المدرسة
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 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

تتابع تبادل الزيارات الصفية بين  10
 4 مرتفعة 0.888 ٪67 3.67 المعلمات

تستخدم األساليب التربوية في جميع   4
 5 مرتفعة 1.084 ٪65 3.58 تعامالتها

من  تطّور عمليتي التعليم والتعلم 7
 6 مرتفعة 0.996 ٪65 3.58 خالل التغذية الراجعة لمنسوباتها

8 
تشجع المنافسات المحلية لألنشطة 
الطالبية )كالمسابقات الرياضية 

 واألدبية(
 7 مرتفعة 0.900 65٪ 3.58

تتابع توزيع الطالبات على الصفوف  2
 8 مرتفعة 1.000 ٪63 3.50 الدراسية

الكتب تتابع المعلمات في توظيف  12
 9 مرتفعة 1.000 ٪63 3.50 المقررة والوسائل المعينة في التدريس

تساعد على تنمية قدرات الطالبات  11
 10 مرتفعة 0.793 ٪60 3.42 الموهوبات

 11 مرتفعة 0.900 ٪60 3.42 تلبي االحتياجات المهنية للمعلمات 13

ُتفّعل برامج الشراكة المجتمعية في  14
 12 مرتفعة 0.900 ٪60 3.42 المدرسة

تفاضل بين المعلمات المتقدمات وفق  1
 13 متوسطة 0.996 ٪52 3.08 قرارات الدعم والتوطين

تشرك منسوبات المدرسة في صنع  5
 14 متوسطة 1.311 ٪48 2.92 القرارات 

 مرتفعة 0.722 ٪62 3.48 ة ككلالفنيممارسة المهارات 
 



50 
 

مــوافقين علــى مــدى  أن أفــراد عينــة البحــث )المشــرفات( يتضــح إجمــاال  (8مــن خــالل الجــدول رقــم )       

وهـو  (، 3.48درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات الفنية حيث بلـغ المتوسـط الحسـابي الكلـي )

 (.مرتفعةشير إلى درجة ممارسة )يمتوسط 

عبـارات ممارسـة المهـارات الفنيـة علـى اك تفاوتـا فـي موافقـة المشـرفات كما يتضح من النتائج أن هنـ       

ـــين ) مـــوافقتهنحيـــث تراوحـــت متوســـطات  ـــى العبـــارات مـــا ب ، وتشـــيران إلـــى درجـــة ( 3.75إلـــى  2.92عل

 متوسطة، مرتفعة( على التوالي.)ممارسة 

 وعليه يوضح الجدول ما يلي:

اسـتجابة جاءت العبارة )تستخدم مهارات تواصل مختلفة مع المنسوبات( بالمرتبة األولى من حيـث  -

( وبنســـبة مئويـــة للموافقـــة بلغـــت 3.75أفـــراد البحـــث بدرجـــة ممارســـة )مرتفعـــة( بمتوســـط حســـابي )

(69.)٪ 

جـــاءت العبـــارة )تتعـــاون مـــع المعلمـــات فـــي حـــل مشـــكالت الطالبـــات( بالمرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث  -

 ( وبنســـبة مئويـــة3.67اســـتجابة أفـــراد البحـــث عليهـــا بدرجـــة ممارســـة )مرتفعـــة( بمتوســـط حســـابي )

 ٪(.67للموافقة بلغت )

جـــاءت العبـــارة )تفاضـــل بـــين المعلمـــات المتقـــدمات وفـــق قـــرارات الـــدعم والتـــوطين( بالمرتبـــة الثالثـــة  -

( 3.08عشرة من حيث اسـتجابة أفـراد البحـث عليهـا بدرجـة ممارسـة )متوسـطة( بمتوسـط حسـابي )

 ٪(.52وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )

مــن حيــث اســتجابة  األخيــرةة فــي صــنع القــرارات( بالمرتبــة جــاءت العبــارة )تشــرك منســوبات المدرســ -

( وبنســبة مئويــة للموافقــة 2.92أفــراد البحــث عليهــا بدرجــة ممارســة )متوســطة( بمتوســط حســابي )

 ٪(.48بلغت )
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 المرتبة األولى( على تستخدم مهارات تواصل مختلفة مع المنسوباتعبارة )الباحثة حصول  وتفسر

؛ أن مهارة االتصال تمّكن قائدة المدرسة من التفاعل والتواصل مع اآلخرينبـ ،(مرتفعةبدرجة ممارسة )

كثير من في غموض، و  دون الغرض من االتصال هو توصيل الرسالة لآلخرين بوضوح أن  إذ

 ، مما يؤدي إلىالمقصود بدقةاألحيان يساء تفسير الرسائل من قبل المتلقي عندما ال يتم الكشف عن 

هنا جاءت أهمية مهارة من المهارات الفنية لقائدة المدرسة وهي استخدامها  من .حدوث التباس كبير

وتتفق هذه  يصاله للعاملين بوضوح دون لبس.لمهارات تواصل مختلفة تكشف من خاللها ماتريد إ

( والتي أظهرت أن درجة ممارسة المهارات الفنية جاءت بدرجة 2015النتيجة مع دراسة الشهري )

( والتي أظهرت أن تقديرات أفراد العينة لدرجة 2014وتختلف هذه النتيجة مع دراسة هزايمة ) .عالية

ممارسة المهارات القيادية لمديرات المدارس جاءت بدرجة متوسطة، وجاءت المهارات الفنية بالترتيب 

 األخير.

 ةخيـر األ بـةمرتال( علـى تشرك منسوبات المدرسة في صنع القرارات) حصول عبارة  تفسرفي حين 

أو اشـــراكها أن إدارة المـــدارس األهليـــة ال تعطـــي المعلمـــة دور قيـــادي ( متوســـطةبدرجـــة ممارســـة )

نمـا المطلـوب مـن المعلمـة فقـط تنفيـذ تعليمـات وتوجيهـات قائـدة المدرسـة،  وتنفيـذ بصنع القرارات، وا 

Michael, anpe, gambo, (2015 ) وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة السياسـة العامـة للمدرسـة.

والتي أظهرت ضعف اإلشراف بالمـدارس وكثـرة التغيـرات بالسياسـات التعليميـة، وتبـين مـدى حاجـة 

 كالقيادة التشاركية.واتباع أنماط فاعلة قائدات المدارس المتالك المهارات القيادية 
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هلية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة قائدات المدارس األ9جدول )

 للمهارات القيادية بمدينة جدة من وجهة نظر المشرفات

رقم 
المتوسط  المحور المحور

 الحسابي
النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

ترتيب 
 المحور

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.745 ٪65 3.60 المهارات اإلدارية 1
 مرتفعة 2 0.722 ٪62 3.48 المهارات الفنية 2

 مرتفعة  0.681 ٪64 3.54 القيادية ككلممارسة المهارات 
 
( أن درجـــة ممارســـة قائـــدات المـــدارس األهليـــة للمهـــارات 9يتبـــين مـــن الجـــدول )بنـــاء علـــى ماســـبق،        

القيادية بمدينة جدة من وجهة نظر المشرفات جاءت بدرجة )مرتفعـة(، حيـث جـاء المتوسـط العـام للمجمـوع 

( وهـــي قيمـــة أقــل مـــن واحــد صـــحيح ممـــا يعنــي تجـــانس أفـــراد 0.681(، بـــانحراف معيــاري )3.54الكلــي )

ممارسـة قائـدات المـدارس األهليـة للمهـارات القياديـة بمدينـة  درجـةهم لفي رؤيـتمجتمع البحث من المشرفات 

 جدة.

فـــي  تأن ممارســـة قائـــدات المـــدارس األهليـــة للمهـــارات اإلداريـــة جـــاء (7)كمـــا يتبـــين مـــن الجـــدول        

(، يليــه ممارســة قائــدات المــدارس األهليــة للمهــارات الفنيــة بمتوســط 3.60بمتوســط حســابي ) المرتبــة األولــى

 (. 3.48بي )حسا

، المرتبة األولىوترجع الباحثة حصول ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات اإلدارية على        

والتي تستحوذ على جزء  قائدة المدرسةكلف بها تالمهام اإلدارية التي  كثرةبدرجة ممارسة )مرتفعة( إلى 

 تخصيص المهارات اإلدارية بمساحة واسعة ضمن خطة العمـل ا، وذلك يحتم عليهوقتهامن  كبيـر

جدًا مرتفعة  المدرسي اليومي، فمن الطبيعي أن تكون درجة ممارسة مدراء المدارس للمهـارات اإلداريـة

أن  ( والتي أظهرت2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشهري )بحيث تحصل على المرتبة األولى. 
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المهارات  ترتيب جاءجاءت جميعها بدرجة عالية، كما للمهارات اإلدارية والفنية القادة درجة ممارسة 

أظهرت أن تقديرات والتي ( 2014هزايمة ) تختلف مع دراسةفي حين أنها  .الفنيةقبل المهارات  اإلدارية

 .المدارس جاء بدرجة متوسطة لقادةأفراد العينة لدرجة ممارسة المهارات القيادية 

من وجهة نظر  ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات الفنية أظهرت النتائج أن درجةكما        

بيرة، بين المدارس األهلية ك المنافسة ألن ؛، وبدرجة ممارسة )مرتفعة(ةالثاني المرتبةفي  تالمشرفات جاء

م عليها أن ُيحتّ  لكوأن البقاء لألفضل واألصلح منها، كما أن القائدة تعد الواجهة الرسمية للمدرسة، وذ

 وتساعد على تنمية قدرات الطالبات الموهوبات رفعة لهن وللمدرسة، ،توظف تقنيات التعليم الحديثة

ه ، إضافة إلى أنأولياء األمورأمر ضروري لتحقيق الرضا من قبل فهو متابعة المعلمات  والتغفل عن

متابعة وتفعيل األنشطة المدرسية أمر و ، تستخدم األساليب التربوية في جميع تعامالتهايتوجب عليها أن 

دباش وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  والمجتمع المحلي. لمنسوباتهاالمدرسة  تمّيز وفاعلية ضروري إلبراز

جاءت بدرجة  اإلدارات التعليمية قائداتلدى  الفنية المهاراتوالتي أظهرت أن درجة توافر ( 2013)

 .عالية

 :تها وتحليلهاومناقش السؤال الثانينتائج 

 ما درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية في مدينة جدة من وجهة نظر الوكيالت؟

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات كل  تم ولإلجابة على هذا السؤال       

درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات تحديد ل )المهارات اإلدارية والفنية( وذلك  محور على حده

 لوكيالت، وكانت النتائج كالتالي:القيادية بمدينة جدة من وجهة نظر ا
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 . ممارسة المهارات اإلدارية:1

فراد العينة حول درجة أت المعيارية والترتيب الستجابات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافا10جدول )

مرتبة تنازليا حسب  ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات اإلدارية من وجهة نظر الوكيالت

 المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

تتابع مدى التزام منسوبات المدرسة  14
 1 مرتفعة 1.269 ٪72 3.89 الرسميبالدوام 

تتابع التقارير الواردة من إدارة التعليم  1
 2 مرتفعة 1.191 ٪69 3.74 األهلي

تشارك في االجتماعات واللقاءات  2
 3 مرتفعة 1.157 ٪65 3.62 المحددة من الوزارة

تستخدم الحاسوب في المهام اإلدارية  11
 4 مرتفعة 1.388 ٪63 3.51 المختلفة

تعقد االجتماعات الدورية مع  3
 5 مرتفعة 1.065 ٪63 3.50 المنسوبات

تناقش نتائج وتوصيات االجتماعات  4
 6 مرتفعة 1.162 ٪62 3.48 المدرسية

 7 مرتفعة 1.301 ٪62 3.47 تتابع سالمة تطبيق الخطة الدراسية 12

تراقب سير إنجاز األعمال المطلوبة  10
 8 مرتفعة 1.287 ٪61 3.46 منسوبات المن 

تعالج العجز الطارئ للمعلمات وفق  13
 9 مرتفعة 1.207 ٪61 3.46 التعليمات

 10 مرتفعة 1.291 ٪60 3.41 تشرف على وضع الجدول المدرسي 5

توّجه التعليمات اإلدارية في المدرسة  6
 11 متوسطة 1.339 ٪58 3.34 بوضوح
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 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

تفّوض بعض المهام اإلدارية للكادر  7
 12 متوسطة 1.305 ٪58 3.34 والتعليمي في المدرسةاإلداري 

تطبق األساليب العلمية الحديثة في  9
 13 متوسطة 1.268 ٪58 3.32 عملها

 14 متوسطة 1.251 ٪54 3.14 تنجز المهام اإلدارية حسب األولوية 8
 مرتفعة 0.820 ٪62 3.48 ممارسة المهارات اإلدارية ككل

مـوافقين علـى درجـة  (الـوكيالتأفـراد عينـة البحـث )يتضـح إجمـاال أن  (10من خـالل الجـدول رقـم )       

وهـــو  (3.48ممارســـة قائـــدات المـــدارس األهليـــة للمهـــارات اإلداريـــة حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي الكلـــي )

 (.مرتفعةشير إلى درجة ممارسة )يمتوسط 

مارسـة المهـارات اإلداريـة حيـث علـى عبـارات م الـوكيالتكما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في موافقـة 

(، وتشـــيران إلـــى درجـــة ممارســـة 3.89إلـــى  3.14علـــى العبـــارات مـــا بـــين ) مـــوافقتهنتراوحـــت متوســـطات 

 )متوسطة، مرتفعة( على التوالي.

 كما يوضح الجدول ما يلي:

ــدوام الرســمي( بالمرتبــة األولــى مــن حيــث  - جــاءت العبــارة )تتــابع مــدى التــزام منســوبات المدرســة بال

( وبنســبة مئويــة للموافقــة 3.89اســتجابة أفــراد البحــث بدرجــة ممارســة )مرتفعــة( بمتوســط حســابي )

 ٪(.72بلغت )

جــاءت العبــارة )تتــابع التقــارير الــواردة مــن إدارة التعلــيم األهلــي( بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث اســتجابة  -

مئوية للموافقة بلغـت  ( وبنسبة3.74أفراد البحث عليها بدرجة ممارسة )مرتفعة( بمتوسط حسابي )

(69.)٪ 
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ـــة عشـــرة مـــن حيـــث  - ـــة الثالث ـــة فـــي عملهـــا( بالمرتب ـــة الحديث ـــارة )تطبـــق األســـاليب العلمي جـــاءت العب

( وبنســبة مئويــة 3.32اســتجابة أفــراد البحــث عليهــا بدرجــة ممارســة )متوســطة( بمتوســط حســابي )

 ٪(.58للموافقة بلغت )

مــن حيــث اســتجابة أفــراد  األخيــرةلويــة( بالمرتبــة جــاءت العبــارة )تنجــز المهــام اإلداريــة حســب األو  -

( وبنســبة مئويــة للموافقــة بلغــت 3.14البحــث عليهــا بدرجــة ممارســة )متوســطة( بمتوســط حســابي )

(54.)٪ 

 لمرتبـةا( علـى تتـابع مـدى التـزام منسـوبات المدرسـة بالـدوام الرسـمي) عبـارةالباحثة حصول  وتفسر

أن علــــى رأس مهــــام قائــــدة المدرســــة اإلداريــــة متابعــــة الــــدوام بـــــ ،(مرتفعــــةبدرجــــة ممارســــة ) ىاألولــــ

لعظم تأثيره على سير العمليـة التعليميـة التعلميـة، فمنسـوبات المدرسـة مـن معلمـات الرسمي؛ وذلك 

وطالبـــات ملتزمـــات بجـــداول مدرســـية محـــددة بأوقـــات رســـمية، وأي إخـــالل بالـــدوام المدرســـي يعنـــي 

وتتفــق يعنــي التــأثير الســلبي علــى العمليــة التعليميــة بمجملهــا.  اإلخــالل بــااللتزام بتلــك الجــداول ممــا

( والتي أظهرت أن أقوى المجاالت التي يقوم بها مدير 2007حرب )هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 لطالب والعاملين.لالرئيسية شؤون الالمدرسة في مهامه اإلدارية كانت في إدارة 

بدرجـة ممارسـة  ةاالخيـر  المرتبـة( علـى حسـب األولويـة تنجز المهام اإلدارية) حصول عبارة تفسرو 

باحتماليــة أن تكــون األولويــة لــدى الوكيلــة تختلــف عــن أولويــات قائــدة المدرســة، الســيما ( متوســطة)

وأن معظم الوكيالت يعملن بحماس واندفاع رغبة فـي إثبـات مقـدرتهن علـى العمـل اإلداري. وبـرغم 

تنجز المهام اإلدارية حسب األولوية _وذلك ن قائدة المدرسة ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية من أ

ـــاني بدرجـــة ممارســـة )مرتفعـــة(، إال أنوجهـــة نظـــر المشـــرفاتمـــن  ـــى الترتيـــب الث  _ وحصـــولها عل

األعبــاء اإلداريــة لــدى قائـــدة بســبب كثــرة  ُيفســرقـــد  اخــتالف وجهــة نظــر الــوكيالت مــع المشــرفات

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة   .عــن إنجــاز مهامهــا اإلداريــة حســب األولويــة ممــا يعيقهــا المدرســة
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( والتي أشارت بضرورة زيـادة وعـي القـادة التربـويين بأهميـة المهـارات القياديـة فـي 2015الشهري )

تطوير العمل التربـوي داخـل األقسـام؛ ألن تـدنيها يعنـي عـدم تمكـنهم مـن القيـام بمهـامهم بالمسـتوى 

 المطلوب.

 ممارسة المهارات الفنية:. 2

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات افراد العينة حول درجة 11جدول )

مرتبة تنازليا حسب  ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات الفنية من وجهة نظر الوكيالت

 المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

تساعد على تنمية قدرات الطالبات  11
 1 مرتفعة 1.250 ٪68 3.72 الموهوبات

ُتفّعل برامج الشراكة المجتمعية في  14
 2 مرتفعة 1.234 ٪67 3.68 المدرسة

توظف التقنيات التعليمية الحديثة في  9
 3 مرتفعة 1.349 ٪65 3.60 المدرسة

 4 مرتفعة 1.147 ٪63 3.54 تلبي االحتياجات المهنية للمعلمات 13

8 
تشجع المنافسات المحلية لألنشطة 
الطالبية )كالمسابقات الرياضية 

 واألدبية(
 5 مرتفعة 1.290 63٪ 3.51

تتابع المعلمات في توظيف الكتب  12
 6 مرتفعة 1.247 ٪63 3.50 المقررة والوسائل المعينة في التدريس

تتابع توزيع الطالبات على الصفوف  2
 7 مرتفعة 1.247 ٪62 3.49 الدراسية

تفاضل بين المعلمات المتقدمات وفق  1
 8 مرتفعة 1.269 ٪62 3.48 قرارات الدعم والتوطين
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 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

تتابع تبادل الزيارات الصفية بين  10
 9 مرتفعة 1.186 ٪62 3.46 المعلمات

تستخدم مهارات تواصل مختلفة مع  3
 10 مرتفعة 1.088 ٪61 3.44 المنسوبات

تستخدم األساليب التربوية في جميع   4
 11 متوسطة 1.216 ٪59 3.35 تعامالتها

تطّور عمليتي التعليم والتعلم من  7
 12 متوسطة 1.313 ٪58 3.32 خالل التغذية الراجعة لمنسوباتها

تشرك منسوبات المدرسة في صنع  5
 13 متوسطة 1.269 ٪55 3.20 القرارات 

تتعاون مع المعلمات في حل  6
 14 متوسطة 1.252 ٪55 3.19 مشكالت الطالبات

 مرتفعة 0.780 ٪61 3.46 ممارسة المهارات اإلدارية ككل
 

مـوافقين علـى درجـة  (الـوكيالتأفـراد عينـة البحـث )يتضـح إجمـاال أن  (11من خـالل الجـدول رقـم )       

وهـو متوسـط  (3.46ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات الفنية حيث بلـغ المتوسـط الحسـابي الكلـي )

 (.مرتفعةشير إلى درجة ممارسة )ي

علـى عبـارات ممارسـة المهـارات الفنيـة  الـوكيالتكما يتضح مـن النتـائج أن هنـاك تفاوتـا فـي موافقـة        

وتشـيران إلـى درجـة ممارسـة  (3.72إلـى  3.19على العبارات مـا بـين ) موافقتهنمتوسطات حيث تراوحت 

 )متوسطة، مرتفعة( على التوالي.

 كما يوضح الجدول ما يلي:
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جاءت العبارة )تساعد على تنمية قدرات الطالبـات الموهوبـات( بالمرتبـة األولـى مـن حيـث اسـتجابة  -

( وبنســـبة مئويـــة للموافقـــة بلغـــت 3.72) أفـــراد البحـــث بدرجـــة ممارســـة )مرتفعـــة( بمتوســـط حســـابي

(68.)٪ 

جــاءت العبــارة )ُتفّعــل بــرامج الشــراكة المجتمعيــة فــي المدرســة( بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث اســتجابة  -

( وبنسبة مئوية للموافقة بلغـت 3.68أفراد البحث عليها بدرجة ممارسة )مرتفعة( بمتوسط حسابي )

(67.)٪ 

رســـة فـــي صـــنع القـــرارات( بالمرتبـــة الثالثـــة عشـــرة مـــن حيـــث جـــاءت العبـــارة )تشـــرك منســـوبات المد -

( وبنســبة مئويــة 3.20اســتجابة أفــراد البحــث عليهــا بدرجــة ممارســة )متوســطة( بمتوســط حســابي )

 ٪(.55للموافقة بلغت )

مـــن حيـــث  األخيـــرةجـــاءت العبـــارة )تتعـــاون مـــع المعلمـــات فـــي حـــل مشـــكالت الطالبـــات( بالمرتبـــة  -

( وبنســبة مئويــة 3.19ا بدرجــة ممارســة )متوســطة( بمتوســط حســابي )اســتجابة أفــراد البحــث عليهــ

 ٪(.55للموافقة بلغت )

 ىاألول المرتبة)تساعد على تنمية قدرات الطالبات الموهوبات( على  عبارةالباحثة حصول  وتفسر

بدرجــة ممارســة )مرتفعــة(، إلـــى أهميــة رعايــة الطالبـــات الموهوبــات مــن جانـــب، ومــن جانــب آخـــر 

والــذي هــو نــابع مــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، التوجــه واالهتمــام العظــيم بفئــة الموهــوبين 

أن تصـبح المملكـة ه مؤسسة الملك عبـدالعزيز ورجالـه للموهبـة واإلبـداع، والتـي ُأسسـت برؤيـة تجسد

، مجتمًعــا مبــدًعا، فيــه القيــادات والكــوادر الشــابة الموهوبــة والمبتكــرة ذات التعلــيم والتــدريب المتميــز

ضــرورة  وقــد ورد فــي القواعــد التنظيميــة لمــدارس التعلــيم العــام الموهوبــات.فئــة هتمــام باالومــن ذلــك 

اتهن بــالتحفيز والعمــل علــى تنميــة قــدر لطالبــات الموهوبــات، لقائــدة المدرســة م مجــالس لرعايــة تنظــي

وأن هـــذه البـــرامج ال ســـيما  ،وكـــذلك التطـــوير واالرتقـــاء للبـــرامج المقدمـــة لهـــنشـــراف، والمتابعـــة واإل
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وفـق الرؤيــة والرســالة  لرعايـة الموهوبــات ليسـت مقيــدة بأنمـاط محــددة ، بـل قابلــة للتطـوير والتكييــف

 أسـلوب التقـويم المسـتمر أداة رئيسـة للتخطـيط والتعـديل والتنفيـذ، مـع اتخـاذ، االسـتراتيجيةواألهداف 

( 2012وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة محمــد )وغيرهــا مــن المهــارات الفنيــة لقائــدة المدرســة. 

والتــي أظهــرت وجــود عالقــة ارتبــاط وتــأثير ذو داللــة معنويــة بــين المهــارات الفنيــة لقائــدة المدرســة 

( والتـي 2013تتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة دبـاش )كمـا  هـداف االسـتراتيجية.والرؤية والرسـالة واأل

أظهرت أن ُبعد توافر المهارات الفنية جاء بالمرتبة األولى، ثم المهارات اإلداريـة فاإلنسـانية، وذلـك 

يفســـر مـــدى اهتمـــام القـــادة بـــالموهوبين والعمـــل علـــى قيـــادتهم قيـــادة متميـــزة ترتقـــي بهـــم وتحقـــق لهـــم 

 المطلوبة.  الرعاية

 ةخيـر األ المرتبـةحصول عبارة )تتعاون مع المعلمات في حـل مشـكالت الطالبـات( علـى تفسر كما 

كثــرة األعبــاء الوظيفيــة لــدى قائــدة المدرســة مــن المعوقــات التــي أن بــبدرجــة ممارســة )متوســطة(،  

مـن صـميم ، السـيما وأن حلهـا تعاونها مع المعلمـات فـي حـل مشـكالت الطالبـات تحول بينها وبين

( والتــي أشــارت إلــى 2014وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة هزايمــة ) .عمــل المرشــدة الطالبيــة

 .، مما يعيقها عن أداء بعض المهامكثرة األعباء اإلدارية لدى قائدة المدرسة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة قائدات المدارس األهلية 12جدول )

 ارات القيادية بمدينة جدة من وجهة نظر الوكيالتللمه

رقم 
المتوسط  المحور المحور

 الحسابي
النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري 

ترتيب 
 المحور

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.820 ٪62 3.48 المهارات اإلدارية 3
 مرتفعة 2 0.780 ٪61 3.46 المهارات الفنية 1

 مرتفعة  0.765 ٪62 3.47 ككلممارسة المهارات القيادية 
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( أن درجــة ممارســة قائــدات المــدارس األهليــة للمهـــارات 12يتبــين مــن الجـــدول )بنــاء علــى ماســبق        

جاءت بدرجـة )مرتفعـة(، حيـث جـاء المتوسـط العـام للمجمـوع  القيادية بمدينة جدة من وجهة نظر الوكيالت

( وهـــي قيمـــة أقــل مـــن واحــد صـــحيح ممـــا يعنــي تجـــانس أفـــراد 0.765(، بـــانحراف معيــاري )3.48الكلــي )

مجتمع البحـث مـن الـوكيالت فـي رؤيـتهم لمـدى ممارسـة قائـدات المـدارس األهليـة للمهـارات القياديـة بمدينـة 

 جدة.

لجـــدول الســـابق أن ممارســـة قائـــدات المـــدارس األهليـــة للمهـــارات اإلداريـــة جـــاء فـــي كمـــا يتبـــين مـــن ا       

(، يليــه ممارســة قائــدات المــدارس األهليــة للمهــارات الفنيــة بمتوســط 3.48الترتيــب األول بمتوســط حســابي )

 (. 3.46حسابي )

، ىلــاألو  مرتبــةال وترجــع الباحثــة حصــول ممارســة قائــدات المــدارس األهليــة للمهــارات اإلداريــة علــى       

بدرجــة ممارســـة )مرتفعـــة( إلــى قائـــدة المدرســـة عنـــدما تقــوم بإعـــداد الخطـــط الســنوية للمدرســـة تراعـــي جميـــع 

الظروف واإلمكانات المتاحـة للعمـل مـن أجـل العمـل فـي ضـوئها، ويـتم تحديـد نـواتج نهائيـة ورؤيـة مشـتركة 

 المختلفة.واضحة، لتقوم المعلمات بتنفيذها من خالل البرامج المدرسية 

كما أظهرت النتائج أن درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات الفنية من وجهة نظر        

للمنافسة الشديدة بين المدارس  وبدرجة ممارسة )مرتفعة(، ويعـود ذلك ةالثاني مرتبةفي ال تالوكيالت، جاء

األهلية، وسعي كل قائدة ألن يكون لها ولمدرستها السبق، مما يحدو بها للرقي بأداء المعلمات للمستويات 

العليا؛ فتقوم القائدة بتلبية االحتياجات المهنية لهن، وتتابعهن في توظيف الكتب والوسائل التعليمية في 

ة بين المعلمات من أجل نقل الخبرات وتبادلها، كما تستخدم مهارات التدريس، وتتابع الزيارات الصفي

التواصل الجيدة والمختلفة مراعاة للفروق الفردية بين المنسوبات، باإلضافة لمهارات االتصال الفعال في 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شاهين   حل المشكالت اإلدارية والتعليمية التي تحدث في المدرسة.

، وكذلك تتفق والتي أظهرت أن المهارات اإلدارية جاءت بالمرتبة األولى، تليها المهارات الفنية( 2011)
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( والتي أظهرت أن درجة توافر المهارات الفنية لدى قائدات اإلدارات التعليمية 2013مع دراسة دباش )

 جاءت بدرجة عالية.

 ومناقشتها وتحليلها : الثالثالسؤال نتائج 

فــي وجهــات النظــر بــين المشــرفات والــوكيالت فــي درجــة ممارســة قائــدات المــدارس  خــتالفايوجــد هــل 

   ؟في مدينة جدة األهلية للمهارات القيادية

لتحديـد وجـود فـروق  (Mann-Whitneyمان ويتنـي )استخدام اختبار تم لإلجابة على هذا السؤال        

فـــي درجـــة ممارســـة قائـــدات المـــدارس  فـــي وجهـــات النظـــر بـــين المشـــرفات والـــوكيالتذات داللـــة إحصـــائية 

 ، وكانت النتائج كالتالي:األهلية للمهارات القيادية

لداللة الفروق بين متوسطات  (Mann-Whitneyمان ويتني )تحليل اختبار ( نتائج 13جدول )
 المسمى الوظيفيبمدينة جدة تُعزى لمتغير  المدارس األهلية للمهارات القياديةدرجة ممارسة قائدات 

 التالي: (13يتضح من الجدول )

في درجة ممارسة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين المشرفات والوكيالت -

قائدات المدارس األهلية للمهارات اإلدارية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار مان ويتني تساوي 

 .(α ≤ 0.05)( وهي قيمة غير دالة عند مستوى 0.532)

المسمى  المحور
 الوظيفي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(U) ( قيمةZ)  مستوى

 الداللة
ممارسة المهارات 

 اإلدارية
 830.50 69.21 مشرفة

603.5 -0.625 0.532 
 7044.5 62.34 وكيلة

ممارسة المهارات 
 الفنية

 793.50 66.13 مشرفة
640.5 -0.315 0.753 

 7081.5 62.67 وكيلة
المهارات القيادية 

  ككل
 794.50 66.21 مشرفة

639.5 -0.323 0.747 
 7080.5 62.66 وكيلة
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين المشرفات والوكيالت في درجة ممارسة  -

دارس األهلية للمهارات الفنية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار مان ويتني تساوي قائدات الم

 .(α ≤ 0.05)( وهي قيمة غير دالة عند مستوى 0.753)

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين المشرفات والوكيالت في درجة ممارسة  -

ية ككل حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار مان ويتني قائدات المدارس األهلية للمهارات القياد

 .(α ≤ 0.05)( وهي قيمة غير دالة عند مستوى 0.747تساوي )

وترى الباحثة أن اتفاق كل من المشرفات والوكيالت على أن درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية     

مدارس لمهارات القيادة، وذلك ألن القطاع الخاص للمهارات القيادية، ما هو إال دليل على امتالك قائدات ال

ألهالي والمجتمع المحلي، لا التميز خاصة لدى قائدة المدرسة والتي تعتبر الواجهة األمامية يهمه دائمً 

والقائدة هي المسؤولة األولى عن إدارة جميع البرامج التعليمية التعلمية داخل المدرسة. وكذلك تشابه 

 ألنظمة التي تخضع لها المدارس من قبل إدارات التعليم.القوانين واللوائح وا

 رابعا: نتائج السؤال الرئيس ومناقشتها وتحليلها:

 ما درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية في مدينة جدة ؟

مــن خــالل إجابــات األســئلة الفرعيــة نســتنتج إجابــة الســؤال الرئيســي، حيــث تــم حســاب المتوســطات        

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية بمدينـة جـدة _مـن 

ارية، المهارات الفنيـة(، وجهة نظر المشرفات والوكيالت_ والتي حددتها الباحثة في محورين )المهارات اإلد

 ( التالي:14ويبين ذلك الجدول )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة قائدات المدارس األهلية 14جدول )
  للمهارات القيادية بمدينة جدة

 احملور رقم احملور
املتوسط 
 احلسايب

النسبة 
 املئوية

 االحنراف
 املعياري

ترتيب 
 احملور

 املمارسةدرجة 

 مرتفعة 1 0.811 ٪62 3.49 املهارات اإلدارية 1

 مرتفعة 2 0.772 ٪61 3.46 املهارات الفنية 2
 مرتفعة  0.755 ٪62 3.47 املهارات القيادية ككلممارسة 

( أن درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهـارات القياديـة بمدينـة جـدة مـن 14يتبين من الجدول )     

ـــي  وجهـــة نظـــر المشـــرفات والـــوكيالت جـــاءت بدرجـــة )مرتفعـــة(، حيـــث جـــاء المتوســـط العـــام للمجمـــوع الكل

( وهــي قيمــة أقــل مــن واحــد صــحيح ممــا يعنــي تجــانس أفــراد مجتمــع 0.755(، بــانحراف معيــاري )3.47)

ات والـــوكيالت فـــي رؤيـــتهم لمـــدى ممارســـة قائـــدات المـــدارس األهليـــة للمهـــارات القياديـــة البحـــث مـــن المشـــرف

 بمدينة جدة.

كمــا يتبــين مــن الجــدول الســابق أن ممارســة قائــدات المــدارس األهليــة للمهــارات اإلداريــة جــاء فــي الترتيــب 

نيــة بمتوســط حســابي ممارســة قائــدات المــدارس األهليــة للمهــارات الفا (، يليهــ3.49األول بمتوسـط حســابي )

(3.46 .) 

أهمية المهارات اإلدارية بالنسبة لقائدة المدرسة، بسبب كثـرة وتشـعب وترى الباحثة أن السبب يعود إلى     

سواء داخل المدرسة أو خارجهـا، حيـث تعتبـر قائـدة المدرسـة المسـؤولة األولـى عـن جميـع أعمالها اإلدارية، 

 اتخاذ القرارات اإلدارية.المنسوبات والطالبات، وهي المخولة في 

( حيث جاءت المهارات اإلدارية من حيث 2015النتيجة مع نتائج دراسة كل من الشهري )وتتفق هذه     

( والتــي أظهــرت أن المهــارات 2011األهميــة قبــل المهــارات الفنيــة. كمــا وتتفــق أيًضــا مــع دراســة شــاهين )

 الفنية.اإلدارية جاءت بالمرتبة األولى، تلتها المهارات 
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 جـــاء ( والتـــي أظهـــرت أن ُبعـــد تـــوافر المهـــارات الفنيـــة2013وتختلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة دبـــاش )    

 ، ثم المهارات اإلدارية.بالمرتبة األولى

 ملخص النتائج     

أن ممارسـة قائـدات المـدارس األهليــة للمهـارات القياديـة بمدينــة جـدة مـن وجهــة نظـر المشـرفات جــاءت  .1

 .)مرتفعة(بدرجة 

مـــن وجهـــة نظـــر المشـــرفات، جـــاءت والفنيـــة أن ممارســـة قائـــدات المـــدارس األهليـــة للمهـــارات اإلداريـــة  .2

  .بدرجة )مرتفعة(

أن ممارســة قائــدات المــدارس األهليــة للمهــارات القياديــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر الــوكيالت جــاءت  .3

 .بدرجة )مرتفعة(

من وجهة نظر الوكيالت، جاءت بدرجة والفنية أن ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات اإلدارية  .4

 .)مرتفعة(

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين المشرفات والوكيالت في درجة ممارسة  .5

 كل.لمهارات القيادية كللمهارات االدارية والفنية وا قائدات المدارس األهلية

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدمت الباحثة بعض التوصيات والتي تمثلت فيما يلي:    

بدرجة ممارسة كانت _ إذ  وزارة التعليممن قبل المهارات القيادية لدى قائدات المدارس األهلية تعزيز  .1

إثراء المعلمات في سلك التعليم تحسبا  _ من خالل إعدادهن بالبرامج التدريبية المختصة، وكذلككبيرة

 لتوليهن القيادة فيما بعد.

تاحة قدر مناسب من الالمركزية و ويض بعض الصالحيات؛ المجال للقائدات في تفالمسؤولين فسح  .2 ا 

 بالعمل في المدارس األهلية.
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سم التدريب ق تعاون ، وذلك بفي وزارة واحدة العاليالتعليم العام و  تياالستفادة من عملية دمج وزار  .3

مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لتقديم برامج تدريبية لقائدات المدارس األهلية  بإدارة التعليم

 السيما المستجدات منهن، وذلك حول ممارسة المهارات القيادية ودورها في نجاح المنظمات.

والمنسوبات؛ لتحقيق نمط تحفيز التعاون والتشاور المستمر بين قائدات المدارس األهلية بمدينة جدة  .4

 القيادة التشاركية كنموذج قيادي في المدرسة.

اعتماد معايير عالية المستوى لترشيح واختيار قائدات المدارس األهلية من قبل صانعي القرار في  .5

 وزارة التعليم.

احد العمل على ترسيخ ثقافة اإلنجاز من خالل أداء العمل بكفاءة وفعالية والعمل بروح الفريق الو  .6

 وتقبل آراء اآلخرين.

في مجاالت أنماط القيادة التربوية الحديثة،  ء قائدات المدارس األهليةداأل إدارات التعليم تطوير .7

 حضور الدورات التدريبية المنعقدة في ذات المجال.و باالطالع على كل جديد في علم القيادة، 

المستجدات وذوات الخبرات قائدات المدارس على بناء مجتمعات تعليمية مهنية بين  لعملتحفيز ا .8

 المتميزة، يتم من خاللها تبادل المعارف وتطوير المهارات القيادية.

في إثراء الميدان بكل ماهو جديد حول المهارات القيادية وسبل _من قبل الباحثين_ السعي الحثيث  .9

تقدم والتنمية والحداثة في ، والتي تؤكد على التطوير وال2030تطويرها، تماشيا مع رؤية المملكة 

 كافة المجاالت.

 المقترحات

تأمل الباحثة أن تؤدي نتائج هذه الدراسة وتوصياتها إلى طرح موضوعات بحثية جديدة تقترحها في      

 هذا الميدان الخصب، منها:

 دراسة مقارنة بين درجة ممارسة المهارات القيادية بين المدارس األهلية والمدارس الحكومية. -1
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 راسة للكشف عن االحتياجات التدريبية لقائدات المدارس.د -2

 دراسة درجة ممارسة قائدات المدارس األهلية للمهارات القيادية )اإلنسانية والفكرية واإلدراكية ...( -3

دراسة للكشف عن العالقة بين ممارسة المهارات القيادية لقائدة المدرسة والتمكين اإلداري لدى  -4

 المنسوبات.

للكشف عن العالقة بين ممارسة المهارات القيادية لقائدة المدرسة واالنتماء المهني لدى دراسة  -5

 المنسوبات.

دراسة للكشف عن العالقة بين ممارسة المهارات القيادية ومهارات االتصال الفعال لدى قائدة  -6

 المدرسة.
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 المراجع قائمة
 المراجع العربية :أوالً 

 البرواز5 الرياض: دار (،6ط) اإلدارة التعليمية والمدرسية (م2014عبدهللا )آل ناجي، محمد 
  درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة  م(2009أبو زعيتر، منير حسن )

 غزة. ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،للمهارات القيادية وسبل تطويرها
األنماط القيادية في الجامعات وانعكاسها على تفعيل أداء ( م2010)أبو عيدة، كفاية يوسف 

 .غزة ،جامعة األزهر، غير منشورة رسالة ماجستير ،العاملين
 جدة: دار جرير للنشر والتوزيع. ،اإلدارة المدرسية المعاصرة (م2006أبو الكشك، محمد نايف )

، ترجمة: محمد صفوت إلى معرفته عن القيادة كل ماتحتاج( م2013. )ليز ،وفيشر .جيف ،جراوت
 القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. حسن،

: دار صفاء للنشر عمان(، 1ط) ،اإلدارة المدرسية المعاصرة (م2013البنا، هالة مصباح )
 والتوزيع.

( المهام اإلدارية والفنية لمديري المدارس للمرحلة األساسية العليا م2007)حرب، سحر محمد 
 غزة. ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بمحافظة غزة في ضوء معيار الجودة

األردن: دار الكندي  ،القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيمم( 2014حسن، ماهر محمد صالح )
 للنشر والتوزيع.

 المسيرة.دار : عمان (،3ط) اإلدارة التربوية م(2013ي، حسن محمد، محمد حسنين )حسان والعجم
 القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع. ،القيادة الذكية (م2011حسين، محمد عبد الهادي )

بيروت: مكتبة  ع،اإلدارية في بناء الدولة والمجتمالقيادة  م(2013حمدي، سمير صالح الدين )
 زين.

وهوبين درجة توافر المهارات القيادية بإدارات رعاية الم م(2013دباش، حسين أحمد حسين )
 مكة المكرمة. ،جامعة أم القرى  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بالمملكة العربية السعودية

، المملكة العربية السعودية: مطبعة القيادة النظرية والتطبيقم( 2015دحالن، عبدهللا صادق )
 المحمودية.

غزة: دار يافا للنشر  ،اإلدارة المدرسية بين الواقع والطموح م(2009الرشايدة، محمد صبيح )
 والتوزيع.
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األنماط القيادية لمديري المدارس وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي  (م2012الروقي، عبدهللا )
جامعة أم القرى، مكة ، رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة

 المكرمة.
: دار صفاء للنشر عمان (،1ط) ،ية مفاهيم وآفاقالقيادة التربو  (م2013السعود، راتب سالمة )

 والتوزيع.
 عّمان : دار المسيرة. (،2ط) القيادة اإلدارية الفعالة م(2014السكارنة، بالل خلف )

 . عمان: دار جليس الزمان.أساسيات اإلدارة العامة  (م2009لسميع، محمد وطبية، أحمد )ا
تدريبي لتنمية المهارات القيادية لمديري ومديرات  بناء برنامج (م2010السهلي، نورة بتال بداح )

 ،المدارس في محافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في ضوء احتياجاتهم التدريبية
 األردن. ،جامعة اليرموك، رسالة دكتوراه

 لدى مديري مدارس إلبداع اإلداري وعالقته بالمهارات القياديةا (م2016الشاعر، حسين سليم )
 ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير ،وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين

 غزة.
درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس  م(2011شاهين، عبير مرشد محمد )

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها
 عة اإلسالمية، غزة.الجام

دور القيادة التشاركية في تعزيز اتجاهات الموظفات اإلداريات نحو  (م2017) الشريف، نوف
كلية التربية، جامعة أم القرى،  ،رسالة ماجستير غير منشورة، اإلبداع اإلداري بجامعة أم القرى 

 مكة المكرمة.
ى المهارات القيادية اإلدارية أثر برنامج تطويري لرفع مستو  (م2009شهاب، شهرزاد أحمد )

معهد  ،بحث ترقية غير منشور ،والتربوية لمديري المدارس االبتدائية بمركز محافظة نينوى 
 الموصل. ،إعداد المعلمين بمحافظة النينوى 

المهارات القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة  م(2015الشهري، عثمان عمر )
مكة  ،جامعة أم القرى  ،رسالة ماجستير ،نظر أعضاء هيئة التدريسالطائف من وجهة 

 المكرمة.
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درجة ممارسة مديري المدارس التابعة لمشروع الملك  م(2013الشهري، محمد منصور محمد )
رسالة  ،عبدهللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام بمدينة مكة المكرمة للمهارات القيادية

 مكة المكرمة. ،جامعة أم القرى ، غير منشورة ماجستير
دار الكندي للنشر  :األردن ،أساسيات في القيادة اإلدارية (م2009طشطوش، هايل عبدالمولى )

 والتوزيع.
لتمكين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس ا( م2013الطعاني، حسن أحمد )

 األردن. ،جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير، السعوديةالحكومية في محافظة الدمام بالمملكة العربية 
 عّمان: دار الشروق. (،8ط) اإلدارة المدرسية الحديثة (م2014عابدين، محمد عبدالقادر )
مفهومه أدواته  البحث العلمي م(2016من، عدس وكايد، عبد الحق )عبيدات، ذوقان وعبدالرح

 عّمان : دار الفكر للنشر والتوزيع. ،(18ط) أساليبه
عمان: دار  (،1ط) ،دور القيادات التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية (م2010عبوي، زيد منير )

 الشروق للنشر والتوزيع.
المهارات القيادية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى مديري ( م2017العتيبي، ناهض بن مرشد خلف )

 ، مكة المكرمة.أم القرى جامعة ، رسالة ماجستير، المدارس االبتدائية بمحافظة الجموم
عمان:  (،3ط) االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية والبشرية (م2015العجمي، محمد. )

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
( تطوير المهارات اإلدارية والفنية لمديرات المدارس الثانوية م2010عسيري، فاطمة زكري محمد )

 أبها. ،جامعة الملك خالد ،رسالة ماجستير ،التنمية الذاتيةفي ضوء مدخل 
 ،مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية اإلدارة المدرسية الحديثة (م2015عطوي، جودت عزت )

 عمان: الدار الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع. 
 العلمية للنشر والتوزيع.ألردن: دار اليازوري ا ،القيادة اإلدارية (م2010شير )العالق، ب

 عمان: دار المسيرة. ،مبادئ اإلدارة المدرسية  (م2012العمايرة، محمد حسن )
الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه المديرين حديثي  (م2013عمري، عبدالرحمن علي أحمد )ال

 ، الباحة.الباحةجامعة  ر،رسالة ماجستي ،التعيين وسبل التغلب عليها في مدارس منطقة الباحة
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عمان: دار وائل للنشر  ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال (م2013العميان، محمود سلمان )
 والتوزيع.

العين:  (،1ط) ،اإلدارة التربوية في القرن الحادي والعشرين (م2013م الدين )عوض هللا،  عصا
 دار الكتاب الجامعي.

 الرياض: دار الكفاح للنشر. ،القيادة التربوية (م2013غامدي، عبدهللا عبدالواحد )ال
 ،غير منشورة رسالة ماجستير ،مهارات القائدة التربوية وواجباتها ،(م2010الغشيان، نادية فهد )
 الرياض. ،جامعة الملك سعود

أنماط السلوك القيادي السائدة لدى مديري إدارات التربية والتعليم  (م2009الفهيدي، عبدهللا. )
تعز في الجمهورية اليمنية وعالقتها بالمناخ التنظيمي من وجهة نظر رؤساء األقسام بمحافظة 

 جامعة الشرق األوسط، األردن. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،العاملين معهم
إسهام مشرفي القيادة المدرسية في تطوير المهارات القيادية  (م2017القثامي، عبدالكريم وصل )
جامعة  (،رسالة ماجستير) ،العام بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهملدى قادة مدارس التعليم 

 ، مكة المكرمة.أم القرى 
درجة إسهام مشرفي اإلدارة المدرسية في تنمية المهارات  (م2015لقحطاني، سعود جمعان محمد )ا

بن ة اإلمام محمد جامع ،رسالة ماجستير، القيادية لمديري المدارس الحكومية بمحافظة القويعية
 ، الرياض.سعود اإلسالمية

الرياض:  ،التحول نحو نموذج القيادي العالمي القيادة اإلدارية م(2016القحطاني، سالم سعيد )
 مكتبة المتنبي.
سهامها  (م2013القرشي، عبدهللا. ) ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري مكاتب التربية والتعليم وا 

رسالة ماجستير غير  ،حلة الثانوية بمدينة الطائففي حل مشكالت اإلدارة المدرسية بالمر 
 مكة المكرمة. ى،جامعة أم القر  ،منشورة

 دار الثقافة للنشر.: عمان ،القيادة اإلدارية (م2009نواف سالم )كنعان، 
دراسة تطبيقية  مهارات القائد اإلداري وأثرها في التخطيط االستراتيجي (م2012محمد، صفاء تايه )

 .العراقجامعة الكوفة :  ر،رسالة ماجستي ،ةالكوففي كليات جامعة 
درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها بالروح المعنوية ألعضاء هيئة  (م2013مددين، سحر. )

 مكة المكرمة. ،جامعة أم القرى  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،التدريس بالجامعات السعودية
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اإلدارية لدى مديرات مدارس التعليم العام بمحافظة المهارات  (م2011، أسماء عمر أحمد )المال
 األحساء. ،جامعة الملك فيصل، رسالة ماجستير ،الواقع وأساليب التطوير األحساء
دارة االبتكار (م2011نجم، نجم )  عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. ،القيادة وا 

أداء مهارات القيادة اإلدارية بناء برنامج تطويري في ضوء تقويم  (م2010النعيمي، شهرزاد محمد )
 عمان: دار الصفاء. .والتربوية

درجة ممارسة مديرات المدارس للمهارات القيادية ومعوقاتها  (م2014هزايمة، أميمة محمد سالم )
 .األردن ،جامعة اليرموك ،أطروحة دكتوراه ،وسبل تطويرها في محافظة إربد

دارة الفصل أصول نظرية وقضايا معاصرةإدارة المدرسة  (2014الهنداوي، ياسر فتحي )  ،وا 
 القاهرة : مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع.

 ،مالمح مدير المستقبل من القيادة التبادلية إلى القيادة التحويلي (م2009الهواري/ سيد محمد )
 القاهرة: مكتبة عين شمس.

المملكة العربية ب دارس التعليم العاماره الثالث لمالدليل التنظيمي بإصدهـ(. 1437وزارة التعليم )
  .يةالسعود

 ،ماهيته تطوره أنواعه، أساليبه اإلشراف التربوي  (م2017والجوارنة، المعتصم باهلل )وصوص، ديمة 
 دار الخليج.: عمان

 
 المراجع األجنبية ثانيا:
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 Ghofrani, M. (2012). Relationship Between Leadership Styles and 

Personality traits of Physical Education managers of Education in 

Khorasan razavi, European Journal of Exprimental Biology, University of 

Khorasan razavi, iran. 

 Iqbal, M. (2012). Strategy of improving the leadershipskills for the 
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 Michael, anpe, gambo. (2015).the effective leadership skills for high 

schools managers in the state of Plateau, Nigeria. 
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 Piaw, C (2014). Factors of leadership skills of secondary school 

principals, Behavioral Social and Behavioral Sciences, Master's Thesis, 
International University: Kuala Lumpur 

 Richter, M. (2007), The Relationship Between Principle Leadership And 

School-Wide Position Behavior Support: An Exploratory Study, Doctor 

Of Philosophy, University of Missouri-Columbia. 
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Capacities. Institute of  Principal ship Studies, University of Malaya, 
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 ثالثا: المواقع اإللكترونية 
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 .البحث: أسماء المحكمين ألداة 1-1
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 أسماء المحكمين ألداء البحث
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 البحث ألداة المحكمين أسماء
 العمل مجال التخصص االسم م
 بجدة للتعليم العامة اإلدارة تربوي  وتخطيط إدارة الحديثي إبراهيم إبتسام د. 1
 جامعة الطائف تربوية إدارة الدعيلج عبدالعزيز ابراهيم د. 2
 جدة جامعة التربية كلية تدريس وطرق  مناهج األهدل صادق زين أسماء د. 3
 شركة الرؤيا الدولية لالستشارات تربوية إدارة الذبيان محمد إسراء د. 4
 ناصر إبراهيم الجوهرة د. 5

 الصنات
 التربوية العليا الدراسات معهد تربوي  وتخطيط إدارة

 عبدالعزيز الملك جامعة
 بالكويت التربية وزارة تربوية إدارة الداهوم فليفل راشد د. 6
 التربوية العليا الدراسات معهد تربوي  وتخطيط إدارة فقيه محمد سناء د. 7

 عبدالعزيز الملك جامعة
 التربوية العليا الدراسات معهد التربية أصول المعلمي أحمد سوسن د. 8

 عبدالعزيز الملك جامعة
 جدة جامعة التربية كلية تربوي  وتخطيط إدارة العتيبي محمد عالية د. 9
 بكلية المدنية الدراسات قسم تربوي  وتخطيط إدارة العامري  محمد عبدهللا د. 10

 الجوي  للدفاع عبدهللا الملك
 جامعة المنزلي االقتصاد كلية تدريس وطرق  مناهج لبني عبدالعزيز عواطف د. 11

 عبدالعزيز الملك
 األردنية الجامعة تربوية إدارة العجمي شبيب محمد فالح د. 12
 المنورة بالمدينة التعليم إدارة تدريس وطرق  مناهج الردادي عايد فهد د. 13
 متقاعد تربوي  وتخطيط إدارة األختر عبدالحليم محمد د. 14
 مجلس لشؤون  الدولة وزارة تربوية إدارة المطيري  ندا محمد د. 15

 بالكويت األمة
 جامعة المنزلي االقتصاد كلية تدريس وطرق  مناهج الخالدي مصطفى نسيمة د. 16

 عبدالعزيز الملك
 التعليم وزارة تربوي  وتخطيط إدارة السبيعي إبراهيم نهلة د. 17
 التربوية العليا الدراسات معهد وتربوي  نفسي إرشاد الغامدي نوال د. 18

 عبدالعزيز الملك جامعة
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 في صورتها النهائيةاالستبانة 
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  البيانات العامة 

 ................................................... ) اختياري (االسم:  

  المسمى الوظيفي:

          مشرفة مدرسية     وكيلة مدرسة 

  ( يرجي قراءة كل عبارة من عبارات االستبانة، ثم وضع عالمة  في الخانة التي تتوافق مع )

 وجهة نظركم .

  محاور االستبانة 

  :لمهارات اإلداريةاالمحور األول 

 ممارسة الدرجة  المهارة م

 

 العبارات

مرتفعة 

 جدا

منخفضة  منخفضة توسطةم مرتفعة

 جدا

      تتابع التقارير الواردة من إدارة التعليم األهلي. 1

من تشارك في االجتماعات واللقاءات المحددة  2

 الوزارة.

     

      نسوبات.تعقد االجتماعات الدورية مع الم 3

      .المدرسية تناقش نتائج وتوصيات االجتماعات 4

      تشرف على وضع الجدول المدرسي. 5

      توّجه التعليمات اإلدارية في المدرسة بوضوح. 6

     دارية للكادر اإلداري تفّوض بعض المهام اإل 7
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 والتعليمي في المدرسة.

      .حسب األولويةاإلدارية تنجز المهام  8

      تطبق األساليب العلمية الحديثة في عملها. 9

جاز األعمال المطلوبة من إن تراقب سير 10

 المنسوبات.

     

      تستخدم الحاسوب في المهام اإلدارية المختلفة. 11

      تطبيق الخطة الدراسية.سالمة  تتابع  12

      تعالج العجز الطارئ للمعلمات وفق التعليمات. 13

      تتابع مدى التزام المنسوبات بالدوام الرسمي. 14

 
  المحور الثاني : المهارات الفنية 

 ممارسة الدرجة  المهارة م

 

 العبارات

مرتفعة 

 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا

تفاضل بين المعلمات المتقدمات وفق قرارات  1

 الدعم والتوطين.

     

      الصفوف الدراسية.تتابع توزيع الطالبات على  2

      تستخدم مهارات تواصل مختلفة مع المنسوبات. 3

      تستخدم األساليب التربوية في جميع تعامالتها  4
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      صنع القرارات.منسوبات في التشرك  5

لمعلمات في حل مشكالت تتعاون مع ا 6

 الطالبات.

     

التغذية والتعلم من خالل التعليم  تطّور عمليتي 7

 الراجعة.

     

تشجع المنافسات المحلية لألنشطة الطالبية  8

 )كالمسابقات الرياضية واألدبية(.

     

توظف التقنيات التعليمية الحديثة  في  9

 المدرسة.

     

      تتابع تبادل الزيارات الصفية بين المعلمات. 10

      تساعد على تنمية قدرات الطالبات الموهوبات. 11

تابع المعلمات في توظيف الكتب المقررة ت 12

 والوسائل المعينة في التدريس.

     

      تلبي االحتياجات المهنية للمعلمات. 13

      برامج الشراكة المجتمعية في المدرسة.ُتفّعل  14

 
 

 انتهى .. مع الشكر         
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