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  ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل تعرف نوعية املهارات القيادية الالزمة ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من 

فاملهارات  ،وجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية" السلطان إدريس" ة جبامعيت التربيةوجهة نظر طالب دبلوم التربي
موضع لالهتمام املتزايد من  االقيادية وعالقتها باإلنتاجية واإلبداع، واجلودة الشاملة من املوضوعات اليت باتت

ة إىل قيادة العملية التعليمية بأساليب والدارسني، وخاصةً يف ظل ارتفاع األصوات املنادية والداعي قبلِ الباحثني
داعمة للعمل التعاوين واجلماعي بني املعلمني، وتشجيعهم على انتهاج سلوكيات تطوعية لتوفري املرونة، 

لرفع مستوى املخرجات التعليمية، وحتقيق التوزيع األمثل  ؛والفاعلية واإلفالت من قيود الروتني التقليدي
فيه،  ىكما تكمن أمهية هذه الدراسة يف التوقيت الذي جتر ،ودية املوارد والتمويلللموارد املتاحة يف ظل حمد

إذ انتقل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ماليزيا من جمرد اعتبار اللغة العربية مادة اختيارية يف املراحل 
نة السادسة، على مستوى التعليم العام؛ من من السنة األوىل إىل الس االثانوية، إىل تطوير تعليم اللغة العربية؛ بدًء

وهي مبادرة إجيابية تقود إىل تطوير تعليم اللغة العربية يف ماليزيا جبهود رمسية تتبناها " جي قاف" خالل برنامج 
ميتلكون املهارات اليت تؤهلهم لتهيئة  الدولة املاليزية، ويف نفس الوقت يتطلَّب هذا اإلجراء تدريب قادة تربويني

فاملعلمون املؤهلون هم . علمي اللغة العربية ملواكبة عصر العوملة يف جمال تدريس اللغة العربية بوصفها لغةً ثانيةًم
ملثل هذه الدراسة طرحها لفكر قيادي  اومما يعد مسوغً ،مفتاح النجاح لتجربة تعليم اللغة العربية يف ماليزيا

رات القيادية للمعلمني؛ وتوعية القائمني على تدريب معلمي زيادة الوعي القيادي حول مفهوم املهاجديد، و
اللغة العربية للناطقني بغريها، إىل أمهية تنمية هذه املهارات لدى املعلمني وإضافتها كمكّون أساس ألساليب 

سة فمن املؤمل أن يستفيد واضعو السياسات التربوية وصناع القرار من نتائج هذه الدرا، تقييم األداء الوظيفي
واإلفادة منها يف إدارة عجلة اجلودة الشاملة يف جمال تعليم اللغة العربية بوصفها لغةً ثانيةً؛ وحتقيق أهدافها 

بغرض الوقوف على  ؛ويف هذا البحث سيتم لفت النظر إىل مفهوم القيادة التربوية الفاعلة ،التطويرية املنشودة
وذلك من خالل استطالع عينة علمي اللغة العربية يف ماليزيا، مفهوم القيادة، وأمناطها، واملهارات القيادية مل

البحث للوصول إىل معايري علمية قابلة للتطبيق حول نوعية املهارات القيادية الواجب توافرها يف معلم اللغة 
حث إىل ويسعى الب. العربية؛ مبا يلبي االحتياجات التدريسية للمعلمني؛ ليكونوا قادة  تربويني ماهرين وأكفاء

   .مراعاة احتياجات واقع اتمع املاليزي يف جمال تعلُّم اللغة العربية
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  : املدخل التأصيلي للدراسة
إن التعليم هو السبيل األوحد واألجدر للنهوض باتمعات إىل عوامل الرقي والتحضر، بل 

والتعلق باملوروثات  هو الوسيلة الوحيدة للخروج ا إىل جمتمعات مستها الوحدة بعيدة عن التشرذم
و أ "داحس والغرباء"اتمعية البائدة اليت ولدت دول وشعوب متناحرة ألتفه األسباب كحرب 

  .ليابس يف زهاء أربعني سنة تقريبااليت أكلت األخضر وا" البسوس"
املنهج القوي، البيئة التعليمية : أن العملية التعليمية تتكون من عناصر عدة منها :احلقيقة  

ولكن عنصر ناسبة وكذا الطرق والوسائل التعليمية اليت تسهل التعليم ملختلفي األفهام واألعمار، امل
واحد يظل حجر الزاوية وصمام األمان لعملية التربية والتعليم، وبالتايل سنركز على املعلم القيادي 
من  يم والتربية ردحاا دنيا التعل الذي يسترشد بالقيادات العريقة واليت ازدهرت املدير القيادي

ا قيادية تنقذ األمة حىت خيرج أجيالً الزمن، ومدى جودة املهارات القيادية اليت يتحلى ا هذا املدير
  .من هوا، وتسري ا حنو املستقبل املشرق

اعتالء مهنة ولعل إحدى املشكالت واملعوقات اليت تعيق العملية التعليمية الراشدة واملؤثرة   
وليس " عاإلدارة حيسنها اجلمي"  :أن حتت مظلة مة املتعلمني من ختصصات أخرىعا التدريس

بالضرورة أن يكون املدير القيادي الناجح متخصصا للنظريات التربوية حىت تؤيت ا بل ومتشرب
إن احلقيقة الساطعة أن التدريس له نظريات بل  ،العملية التعليمية مثارها املرجوة، ونتائجها املبتغاة

أيت تحسب أمهيتها، وقد تناولتها كوكبة من التربويني يف غابر األزمان، ومن هنا  مراحل خمتلفةله 
بقاياها تنهش  -والزالت–الدراسة كحل ملشكلة تعاين منها العملية التعليمية لقرون مضت  ههذ

  .١يف التربية والتعليم، وتضعف من تأثري بطريق مباشر أو من غري مباشر
 ،تناولت عناصر العملية التعليمية كثرية، مرة باإلفراد وأخرى جمتمعةإن الدراسات اليت 

الدراسات اليت تناولت عملية املهارات القيادية ومدى  أن - حسب علم الباحث  املتواضع–ولكن 
جودا يف عملية التدريس والتواصل مع املتعلمني بأسلوب مؤثر وقيادي تكاد تكون قليلة إن مل 

يف بناء معلمني مؤثرين  تسهم عسى أنأن يسلط عليها األضواء  ول الباحثولذا حا ؛تكن منعدمة
  .األمة الذين هم نصف احلاضر وكل املستقبل مسهلي العملية التعليمية لشباب وقادة أكْفَاء يكونوا

                                                
تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية دراسة وصفية حتليلية عن دور ) هـ١٤٣٠-م٢٠٠٩(صاحل، حممد أمحد  ١ 

 ٦-٤:ص ) حبث غري منشور(معهد التربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا املعلم والكتاب املدرسي، وطرق التدريس والوسائل التعليمية، 
  .بتصرف
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ن املدير القيادي الناجح يف املؤسسات التعليمية والثكنات التربوية حيافظ أ: صل القولاوح
، وجيعلها حتقق أهدافها وااليارمن التصدع ) طالب - معلمني(رة املدرسية على تكاتف األس

  .املرسومة بأقل األوقات وأيسر الطرق
  :إشكالية الدراسة

كثر احلديث وازدمحت املكتبة العربية بالكثري عن مواصفات املعلم واملهارات اليت ينبغي أن 
 همييز هذ لكن ما ،-ثانية ويها لغة أوىل أكمعلم للغة العربية بصفت-يتسلح ا يف تأدية واجبه 

ينبغي قدر اإلمكان ) كفايات( الدراسة أا تقترح على معلمي اللغة العربية مهارات وكفاءات
بالكوننة "متثلها يف العملية التعليمية، ذلك أن النتاج التعليمي سيما يف القرن العشرين املوسوم 

إن  القيادية يف جمتمعام وأوطام، ن يأخذوا مواقعهمجيب ختريج متعلمني قادة ميكن أ" والعوملة
باملعلم أن خيرج جمموعة من املنقادين والسائرين وراء الركب يف مجيع  تنأىهذه الدراسة 

  .األصعدة
   :أسئلة الدارسة

  -:ولكن يبقى السؤال اجلوهري هو ،لعل هنالك أسئلة كثرية تعتري ذهن الكاتب
 منيت ينبغي أن يتسلح ا معلمي اللغة العربية بوصفها لغة ثانية ما أهم املهارات القيادية ال -

جامعة السلطان إدريس التربوية "كل من طالب دبلوم التربية بكلييت التربية يف  وجهة نظر
 ؟"وجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية

   :هدف الدراسة
  -:هنالك أهداف كثرية هلذه الدراسة من ضمن األهداف الرئيسة

ملعلم مبهارات إحداث التغيري بأسلوب سلس، ومتلك تطوير الذات وتقدمي حتلي ا - ١
  .قات املعارف وقيمها يف طبق قيادي تقين متقدماب

والتكهن بالسيناريوهات مع  تاالستراتيجيامتثله ملهارات التفكري اإلبداعي يف وضع  -٢
 .وضع احللول الناجعة هلا

التشنج وفرض الذات، وأنه بعيد عن " البساط األمحدي"متسكه بالنقاش وطرح  - ٣
وغري ذلك ،ا، وتتضافر عليه مجلة من الرؤى واخلرباتصنع القرار يكون مجعي. 

   :التعريف باملصطلحات
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 ؛أول مايتبادر يف األذهان أن مهارة القيادة يتمثلها العسكري والسياسي: املهارات القيادية
ن يف هذه الدراسة حناول أن نثبثت وحن ،يف املؤسسات احلكومية أو القطاع اخلاص واإلداريبل 

ألنه سوف خيرج العسكري والساسي  ؛ا يف عملية التدريسأن املعلم ينبغي أن يكون قيادي
قيادة رشيدة عند أدائه التدريسي من حسن ختطيط  باملعلم أن يكون ذا واإلداري، وبالتايل حري

إن  ،سن تواصل بني املعلمني واملتعلمني، وحاا، مث موضوعية تقييم ثالثًا، وإحكام تنفيذ ثانيأولً
وتوفر على املدرسة مجلة من  ،املهارات القيادية لدى مديري املدارس التعليمية جد مهمة

التكاليف، كما حتفظها وتصوا عن املعيقات واملنعطفات اليت تعيقها عن أداء رسالتها على أحسن 
  .الوجوه

درسة كالرأس من اجلسد، تتجسد على عنقه إن املدير يف امل :املدارس التعليمية ومدير
وعاتقه أهداف املدرسة، كما أنه مسؤول مسؤولية حقيقية وعملية عن أي إخفاق أو احنراف عن 

ت من أجلها املؤسسة وإن مل يكن هو املتسبب يف اخللل ساخلطط أو األهداف الكبرية اليت أس
هلادفة مع اإلدارة العليا لكن الوظيفية الذي حصل إن مهمة املدير تتمثل يف وضع اخلطط الرشيدة وا

هو تنفيذ تلك اخلطط واألهداف  ،التعليمية واملؤسساتاملدارس  يوالصعبة اليت تنتظر مدير الشاقة
اليت وضعت على األوراق على أرض الواقع بأساليب خمتلفة، وبتعبيري أدق اللني يف مواضع اللني 

درسة مثل األب يف األسرة سواء بسواء، فاألب يتفقد إن املدير يف امل.والصرامة يف مواقف الصرامة
، ومواطن خمتلفة وغري رمسية أفراد العائلة يشجع النشط وحيفز املقصر، ويستمع ملشكالم بطرق

كذلك مدير املدرسة حيافظ على معلمي املدرسة كشرحية أساسية يف جناح املدرسة، وحياول الربط 
رضة اخلصبة لألهداف والسياسات اليت تنتهجها املدرسة، بينها وبني شرحية الطالب اليت هي األ

ا عن تعهد املنهج والبيئة املدرسة من أي داء يتسلل إليهما، وبالتايل يكون قد حافظ على فضلً
يار، ومحاها من الذبول أو الردوخ لإلمالءات اخلارجية الصارفة أسرة املدرسة من التصدع واال
  .ة التربوية خري قيامهلا عن القيام برسالتها األساسي

هي اآلراء واألفكار اليت تكون  "نظر وجهة"إن املقصود مبصطلح   :وجهة نظر  املعلمني
بل واختاذ  ،وهذه الوجهات تكون مصدر الفحص ،وليدة اخلربات والتجارب الكثرية واملتعمقة

علمني واملربني وهي شريعة امل ،القرار إن خرجت من شرحية مستنرية ومنرية يف آن واحد يف اتمع
الذين يطبقون األقوال يف األفعال، ويربطون النظري بالتطبيقي، فهم شتمع،  لٌعمضيئة يف ا
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وعناصر مؤثرة تأثريم مقربون ولصيقو الصلة باملدرين ، ا يف الناشئةا حقيقيأضف إىل ذلك أ
ب من الصواب، ويتصف وبالتايل فتقييمه أقر ،وصناع القرار يف املدارس واملعاهد التعليمية

  .باحليادية واملوضوعية
وقليل من البحوث  ،يف بطون الكتب بش مانهنالك دراسات مكتبية ت: دراسة استطالعية

 ،والرسائل، ومهمتها استنطاق النص وفهم مضمونه وحمتواه الكامن عرب إعمال فكر وسرعة بداهة
تنقل الصورة احلقيقة للقارئ الكرمي ستطالعية دراسة عملية تطبيقية حتاول أن لكن الدراسات اال

ها يف موقع احلدث، واستنطاق بل وأخذ اآلراء ووجهات من صناع القرار أو ممن عوذلك عرب متوق
يشاركون يف صنعه، وعليه فحكمها أثبت، وتقييمها أقوى، والقياس عليها أرشد وأقرب من كبد 

نفجار املعريف وتكنولوجيا  عصر االإن الدراسات اإلستطالعية مطلوبة ومهمة يف ،احلقيقة وعينها
وذلك مواكبة العصر ومتابعة سالمل التقدم والتحضر الذي أصبح الدول قبل القارات  ؛املعلومات

والبيوت قبل املؤسسات واملدارس، واألفراد قبل اجلماعات واألحزاب بل واجلمعيات، وبالتايل 
ا رغبات الناشئة وطالب العلم حري بأعضاء السلك األكادميي أن ينحو هذا النحو ويشبعو

  .واملعرفة، ويزودوهم باحلقائق واملعلومات الدقيقة واهلادفة يف ذات الوقت
  :حتليل االستبانة وتقييمها والتعليق عليها

لقد قام الباحثان يف هذا اجلزء من عرض نتائج االستبانة بعد أن قاما بتوزيعها على جمتمع 
  .الدراسة

اكتشاف املهارات القيادية للمعلم يف التدريس ووسائل  إن اهلدف من هذا البحث هو
تقييمها تقييما متقنا موضوعيا على عينة متخصصة يف ا، إن هذه االستابة قد مت توزيعها عشوائي

وحتاول إنارة الطريق ألشبال األمة وشباا الذين هم  ،التربية والتعليم، وعلى خنبة مستنرية لنفسها
ا ومربية يف اجلامعات مربي ٩٠ستقبل،كان عدد املستجيبني على االستبانة نصف اتمع وكل امل

كلية التربية والتنمية اإلنسانية باجلامعة السلطان إدريس التربوية  :اا كليات التربية وحصرياليت 
  .بوالية برياق دار الرضوان، و معهد التربية باجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا جومباك 

  - :م الباحثان هذا اجلزء من دراستهما إىل ستة أقسام وهي كالتايلقس لقد
  .)٤-١(املعلومات األولية عن املستجيبني : القسم األول
  .)١٠- ٦(املهارات اإلبداعية ملديري املدارس  :القسم الثاين

  .)١٤-١١(مهارات إدارة الذات :القسم الثالث
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  .)١٩-١٥(مهارات إدارة األفكار  :القسم الثالث
  .)٢٥- ٢٠(مهارات التواصل البشري :القسم الرابع

  .)٣٠- ٢٦(مهارات إدارة التغيري  :القسم اخلامس
  ).٣٤-٣٠(مهارات صناعة القرار : سالقسم الساد

 القسم األول املعلومات األولية عن املستجيبني
  اجلنس) ١(جدول رقم 

  نوع اجلنس التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
 الذكور 21 23.3%
 اإلناث 69 76.7%
 اموع 90 %١٠٠

يف عينة املستجيبني  واخلاصة بفئة اجلنس) ١(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول 
. فقط%  ٢٣.٣منهم من فئة اإلناث وأن الذكور ميثلون %  ٧٦.٧بأن حوايل ) املعلمني(
على التدريس أكثر من  يالحظ أن املعلمات أكثر من املعلمني نسبة إلقباهلن على التعليم وصربهنو

  .جنس الذكور
  اجلنسية) ٢(جدول رقم 

  نوع اجلنسية التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
 الوافدون  39 43.3%
 املاليزيون 51 56.7%
 اموع 90 %١٠٠

يف  ،من العينة%  ٥٦.٧أن املستجيبني املاليزيني أكثر من الوافدين حيث ميثلون ) ٢(يبني اجلدول  
ولعل السبب يعود إىل دعم الدولة ممثلة يف قيادا للجانب   ،فقط%  ٤٣.٣ميثلون إال  لوافدين الحني أن ا

  .املالئم للمبدعني من كل الفئاتالتعليمي ويئة السبل واملناخ 
  
  
  

 املؤهل األكادميي )٣(جدول رقم 



٨ 
 

  نوع التخصص التوزيع التكراري يةئوالنسبة امل
 املاجستري 22 24.4%
 سبكالوريوال 47 52.2%
 شهادة تدريب املعلمني 14 15.6%
  دبلوم تربوي عايل 2  2.2%
  ختصصات أخرى  5  5.6%

  اموع الكلي  90  100.0%
أن الغالبية العظمي من املستجيبني متثل خرجيي ) ٣(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول 

  .% ٢٤.٤ واليت قدرت ب املاجستري وتليها خرجي ،% ٥٢.٢حيث قدرت نسبتها ب  ؛سالبكالوريو
يالحظ أن فئة املستجيبني على االستبانة هي فئة مستنرية وهذا إن دل فإمنا يدل على موضوعيتها 

  .وحياديتها يف التقومي
 سنوات اخلربات التدريسية) ٤(جدول رقم 

  سنوات اخلربة التدريسية  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  أقل من مخس سنوات 69 76.7%
 من ست سنوات إىل تسع سنوات 15 16.7%
 عشر سوات فأكثر  6 6.7%
  اموع 90  %١٠٠

 

بني سنة إىل مخسة  أن خربات املستجيبني التدريسية تترواح ما) ٤(أوضح اجلدول رقم 
من املستجيبني % ١٦.٧كما أن هنالك نسبة %) ٧٦.٧(حيث قدرت نسبتها ب  ؛سنوات

  .إىل عشر سنواتتتراوح خرباا التدريسية بني ست 
  .يالحظ أن هؤالء احملكمني قد حلبوا أشطر الدهر

   



٩ 
 

  القسم الثاين املهارات اإلبداعية
 مهارة الطالقة وإنتاج أكرب عدد ممكن من األفكار اإلبداعية )٥(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة 1 1.1%
 ةمهمة بدرجة متوسط 8 8.9%

 مهمة بدرجة كبرية  40 44.4%
45.6% 41 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

واخلاصة مبهارة الطالقة وتوليد األفكار تترواح مابني  ) ٥(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم 
القة األلسن يالحظ أن ط ،امن املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة عالية وكبرية جد%) ٤٥.٦و  %٤٤.٤(

  .٢وفصاحتها مهمة كصفة وميزة للمدير القيادي الناجح 
  احلالة الذهنية بتغيري املوقف تغيريو املرونة مهارة )٦(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة 2 2.2%

 مهمة بدرجة متوسطة 24 26.7%
 مهمة بدرجة كبرية  29 32.2%
38.9% 35 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

واخلاصة بإمتالك املعلم ملهارة املرونة وتغيري احلالة الذهنية بتغيري املوقف بأن حوايل ) ٦(يوضح اجلدول  
)٣٢.٢ - %٣٨.٢ (%ا مهمة بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جدهو مبثابة األب املدير وذلك أن  ؛ايرون أ، 

  .ا من العقد واملشكالتا وسليما مناسبتربوي ينبغي أن يكون كذلك حىت يبين األجيال بناًءو ،وأنه مرن

                                                
 لسانا مني أَفْصح هو هارونُ وأَخي يقْتلُون أَن فَأَخاف نفْسا منهم قَتلْت إِني رب قَالَ{ :هارون وأخيه موسى عن حكاية تعاىل اهللا يقول ٢

لْهسفَأَر يعًءا مقُنِي رِددصي يإِن افون أَن أَخكَذِّب٣٤-٣٣ :اآليتان طه[} ي[. 



١٠ 
 

  التركيز على اهلدف االحتفاظ باالجتاه ومواصلتهمهارة  )٧(جدول رقم 
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة 1 1.1%
 مهمة بدرجة متوسطة 17 18.9%
 مهمة بدرجة كبرية  41 45.6%
34.4% 31 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

ومواصلته التركيز على اهلدف بأن حوايل  باالجتاه االحتفاظواخلاص مبهارة  )٧(أوضح اجلدول رقم 
 وهذا يدل ،ابل وبدرجة كبرية وعالية جد ،من العينة يرون أمهيتها بدرجة كبرية%)  ٣٤.٤- % ٤٥.٦(

ينحرف عن اهلدف مهما تعالت الصيحات وتالطمت  داللة واضحة أن مديري املدارس مثل ربان السفينة ال
  .األمواج

  يف توليد أفكار جديدة غري مكررة صالة األمهارة  )٨(جدول رقم 
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

 مهمة بدرجة متوسطة 17 %18.9
50.0%  
 

 كبرية مهمة بدرجة  45
31.1%  28 امهمة بدرجة كبرية جد  

  اموع 90 %100.0
 

واملتعلقة خباصية األصالة وابتكار األفكار اجلديدة بأن ) ٨(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم 
املالحظ أن  ،امن عينة الدراسة يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد%) ٣١.١-% ٥٠.٠(حوايل 
ا بل ا ينهض مبستوى املدرسة معلمني وطالبالذي حياول أن خيلق ويأيت آراء جديدة غري مطروقة سابقًاملدير 

  .ومناهج مشوقة وهادفة
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  الواحد رؤية الكثري من املشكالت يف املوقف و احلساسية للمشكالت مهارة )٩( جدول رقم
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  ة ضعيفةمهمة بدرج ٢  %2.2
 مهمة بدرجة متوسطة 8 %8.9

 مهمة بدرجة كبرية  39 %43.3
%45.6 41 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90  %100

واملتعلقة مبهارة احلساسية ورؤية الكثري من  املشكالت يف ) ٩(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول   
جيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية يف من املست) %45.6 -%43.3(املوقف الواحد بأن حوايل 

وذلك بغرض تفادي  ،ابل والثامنة أحيان ،باحلاسة السابعة اوأنه يتوجب عليهم أن يتحلو ،مديري املدارس
  .املواقف اهلوجاء واحلفاظ على أسرة املدرسة من كل مكدر
  

  مهارات إدارة الذات: القسم الثاين
  ر املعرفةمهارة  تطوي )١٠(جدول رقم 

 

  نوع اإلجابات التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٢ %٢

 مهمة بدرجة متوسطة 12 13.3%
 مهمة بدرجة كبرية 42 46.7%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 34 37.8%

  اموع 90 %100
بأن حوايل  واخلاصة مبهارات تطوير املعرفة) ١٠(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم 

 ؛من املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية يف مديري املدارس%) ٤٦.٧ - %٣٧.٨(
   .حىت يتم مواكبة العصر وإشباع األجيال الناشئة والصاعدة

املالحظ أن هذا العصر احلايل يطلق عليه عصر اإلنفجار املعريف سيما يف التقنيات والربجمة أو و
ولذا حري مبديري املدارس أن يلموا على األقل مبثل هذه املهارات حىت اليكونوا  ؛ةاحلاسوب بصفة عام

  .اا ومحاسيف مؤخرة الصف، وخييبوا أمل الناشئة املتوقدة نشاطً
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 حتليل القيم اإلدارية وتقييمها ونقلها لآلخرين مهارة )١١(جدول رقم 

  نوع اإلجابات التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
 مهمة بدرجة متوسطة 16  17.8%
 مهمة بدرجة كبرية 28 31.1%
51.1% 46 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

 
وذلك بأن  ،لآلخرينبل ونقلها  ،واملتعلق مبهارة حتليل القيم اإلدارية وتقييمها) ١١(أوضح اجلدول رقم 

  .ابرية وبدرجة كبرية جدمن عينة املستجيبني ترى أمهيتها بدرجة ك%) ٥١.١ - %٣١.١(حوايل 
نقلها ويستنتج من النتيجة أن مديري املدارس ينبغي حتليهم بإتقان حتليل القيم اإلدارية والتفنن يف 

  .لآلخرين بصورة مؤثرة أكثر
  
  

  كيفية مطابقة الشخصية لسمات القائد الفعال مهارة )١٢(جدول رقم 
  نوع اإلجابات التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة 3 3.3%
 مهمة بدرجة متوسطة 11 12.2%
 مهمة بدرجة كبرية 34 37.8%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 42 46.7%
  اموع 90 100.0%

 
واملتعلق مبهارة مطابقة الشخصية لسمات القائد الفعال حيث أن ) ١٢( اجلدولتوضح التحاليل اإلحصائية يف

ا توفرها يف مديري ون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جدمن املستجيبني ير%) ٤٦.٧ -%٣٧.٨(
مر وإال حصل اإلنفصام يف الشخصية وهو أ ،يف املخرب املدارس، وأن املظهر ينبغي أن يكون صورة مطابقة ملا

  .غري حمبوب يف القائد الفعال
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  توظيف املهارات الشخصية يف العمل اإلداريمهارة  )١٣(جدول رقم 
  نوع اإلجابات التوزيع التكراري يةوئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة ٢ %٢.٢
 مهمة بدرجة متوسطة 12 13.3%
 مهمة بدرجة كبرية 53 58.9%
25.6% 23 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

 
توظيف املهارات الشخصية يف العمل اإلداري وذلك بأن واخلاص مبهارة ) ١٣(يوضح اجلدول رقم 

ا توفرها يف مديري بل وبدرجة كبرية جد ،من عينة الدراسة يرون أمهيتها بدرجة كبرية%) ٥٨.٩-%٢٥.٦(
  . املدارس

ويستنتج الباحثان من هذه النتيجة أن املدير الناجح هو الذي يوظف ويستخدم مهاراته ومواهبه 
  .نة املتعلمني يف وقت واحدالشخصية يف إجناح الشؤون اإلدارية، واليت بدورها تضمن أمن املوظفني وطمأني

  
  مهارات إدارة األفكار: القسم الثالث

 مهارة تبصر األهداف العامة للمنظمة وربطها بأهداف اتمع )١٤(جدول رقم 

  نوع اإلجابات التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ١٠ %١١.١
 مهمة بدرجة متوسطة 17 18.9%
 ةمهمة بدرجة كبري 34 37.8%
32.2% 29 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90  100%

 
واخلاص مبهارة تبصر األهداف العامة للمنظمة وربطها بأهداف اتمع بأن ) ١٤( يوضح اجلدول

)٣٧.٨-%٣٢.٢ (%ا يف مديري املدارسمن املستجيبني يقولون بأمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد.  
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النتيجة أن املدير الناجح هو الذي يسخر أهداف املدرسة خلدمة اتمع، وأي  ويستنتج الباحثان من هذه
أهدافه نتماءاته واا مهزوز الشخصية يف كفاءاته وسيخرج جيلً) اتمع(انفصام بني املدرسة والبيئة املدرسية 

  . اخلاصة والعامة
  حتليل األفكار مهارة )١٥(جدول رقم 

  نوع اإلجابات التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٣ %٣.٣

 مهمة بدرجة متوسطة 12 13.3%
 مهمة بدرجة كبرية 36  40.0%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 39 43.3%
  اموع 90 100.0%

-  %٤٠.٠(واملتعلقة مبهارة حتليل األفكار بأن ) ١٥(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم 
ا يف مديري املدارس بأم يتحلون رون بأمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جدمن عينة الدراسة ي %)٤٣.٣

  .ا من احلقيقةا يكاد يكون قريببل والنظريات حتليلً ،مبهارة حتليل األفكار
ويستخلص من النتيجة أعاله أن مهارة حتليل األفكار حتفظ املدرسة وبيئتها من األفكاراملتشددة اليت 

  .دارس من إكمال رسالتها على أحسن الوجوهتتسبب يف إعاقة امل
 يف العمل أفكار جديدة ابتكار مهارة )١٦(جدول رقم 

  نوع اإلجابات التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٣ %٣.٣

 مهمة بدرجة متوسطة 18 20.0%
 مهمة بدرجة كبرية 31 34.4%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 38 42.2%
  اموع 90 100.0%

واخلاصة مبهارة ابتكار أفكار جديدة يف العمل بأن ) ١٦(أوضح التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم 
ا يف مديري بل وبدرجة كبرية جد ،من املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية%) ٤٢.٢ -  %٣٤.٤(

  .عن الرتابة والروتني القاتلاملدارس حىت ختلق من احليوية والنشاط  يف أوساط املعلمني والطالب، وتبعدهم 
 ؛بتكارويستنتج الباحثان من هذه النتيجة أن أقمن وأجدر مبديري املدارس أ ن يبتكروا ويبدعوا يف اال

  .علوم العصرية املتطورة والنافعةألن أجيال اليوم هم نصف احلاضر وكل املستقبل، وينبغي أن يتسلحوا بال
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  ).املستقبلي(جيالتفكري االستراتي مهارة )١٧(جدول رقم 
  نوع اإلجابات التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة ٣ %٣.٣
 مهمة بدرجة متوسطة 12 13.3%
 مهمة بدرجة كبرية 45 50.0%
33.3% 30 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90  100.0%

%) ٤٥.٦- % ٤٤.٤( بأن) قبلياملست(واملتعلق مبهارة التفكري اإلستراتيجي ) ١٧(يوضح اجلدول رقم 
ا اتصاف مديري املدارس مبهارة التفكري بل وبدرجة كبرية جد ،من عينة الدراسة يرون أمهيتها بدرجة كبرية

ذلك أن داعمي املشاريع  ؛ستمرار األكادميي والدعم املتواصلوالذي يضمن اال) املستقبلي(اإلستراتيجي 
  .لتقدمي أكثر وذوي األيادي البيضاء يتشجعون للدفع وا

  مهارة التفكري بالسيناريوهات )١٨( جدول رقم
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة 1  1.1%
 مهمة بدرجة متوسطة 10 11.1%
 مهمة بدرجة كبرية  34 37.8%
50.0% 45 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

واملتعلق مبهارة التفكري بالسيناريوهات بأن ) ١٨(ي يف اجلدول رقم يوضح التحليل اإلحصائ
)٥٠.٠-%٣٧.٨ (توفرها لدى مديري  ،امن عينة الدراسة يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد

  .املدارس
ويستخلص الباحثان من هذه النتيجة أن مديري املدارس جيب بل يلزم أن يفكروا بالسيناريوهات 

لكل وبالتايل يكون  ،بل واألسوأ منها بغرض جتنب اإليعاقات واإليقافات املفاجئة للمدارس ،واملتعلقة احلقيقية
  .حالة حلها ولكل موقف إجابته
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  مهارات التواصل البشري: القسم الرابع
  اإلدارية يف إطار األعراف العامة مهارة معاجلة املشكالت )١٩(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  ريالتوزيع التكرا ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٣ %٣.٣
 مهمة بدرجة متوسطة 6  6.7%

 مهمة بدرجة كبرية  29 32.2%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 52 57.8%
  اموع 90 100.0%

واملتعلق مبعاجلة املشكالت اإلدارية يف إطار األعراف ) ١٩(يف اجلدول رقم  أوضح التحاليل اإلحصائية      
ا يف مديري من عينة املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد%) ٥٧.٨-%٣٢.٢(ن العامة بأ

املدارس التعليمية وحلهم للمشكالت واملنغصات اإلدارية يف إطار األعراف املتعارف عليها حىت الحتدث 
اشرخ ٣ا بني أفراد أسرة املدرسة املتماسكةكبري.  

ومكان يفضلون التحاكم إىل األعراف اليت تعارفوا عليها فيما بينهم  يف كل زمان إن الناس       
حىت أضحت حكما خيافون سطوته، وبالتايل فإن املدير القيادي ا يتحاكمون عليها، وضرغام

مع األخذ يف اإلعتبار قوانني املدرسة  ،الناجح هو الذي حيترم األعراف العامة واليقفز عليها
  .ة للحقوق والواجباتولوائحها اخلاصة واملوضح

  
  االتصاالت العمودية واألفقية تشكيل شبكة من مهارة )٢٠(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٤ %٤.٤

 مهمة بدرجة متوسطة 12  13.3%
 مهمة بدرجة كبرية  37 41.1%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 37 41.1%
100.0% 90 موعا  

                                                
."احاللً حرم أو احرام أحل اشرطً إال اشرطً كاملشروط اعرفً املعروف": قيل القدمي يف  3  
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واخلاص مبهارة تشكيل شبكة من ) ٢٠(التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم  أوضح هذا 
من عينة الدراسة يرون أمهيتها بدرجة %)  ٤١.١- %٤١.١(تصاالت العمودية واألفقية بأن اال

وذلك أن املدير  ،يرون تواجدها لدى مديري املدارس التعليميةو ،اكبرية أو بدرجة كبرية جد
  . مبعىن مع اجلميع قيادة وقاعدة ،تصاالت رأسية وأفقيةايكون ذا عالقات وينبغي أن 

أن مديري املدارس ينبغي أن يوسع عالقاته وتواصله  :ويستخلص الباحثان من هذه النتيجة
ألن أفراد األسرة املدرسية ينبعون بل وينحدرون من مجيع أصناف  ؛مع مجيع شرائح اتمع

 ولذا جدير باملدرس أن ال ؛ف اتمع يسامهون يف حل مشكالتهاتمع، ولكل صنف من أصنا
يركز على املوظفني ويترك الطالب، أو يترك القادة ويركز على القاعدة وبالعكس، بل ينبغي 

  .التواصل مع اجلميع
  

  توضيح األهداف مهارة )٢١(جدول رقم 
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  جة ضعيفةمهمة بدر ٤ %٤.٤
 مهمة بدرجة متوسطة 15 16.7%
 مهمة بدرجة كبرية  36 40.0%
38.9% 35 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

يرون %) ٤٠.٠-%٣٨.٩(واملتعلقة مبهارة توضيح األهداف بأن ) ٢١(يتضح من اجلدول رقم       
رس التعليمية حتليهم مبهارة توضيح وشرح ا لدى مديري املداأمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد

  . املدى سواء كانت عامة أو خاصة أو أهداف قريبة وبعيدة ؛األهداف
ويستخلص من هذه النتيجة أن مديري املدارس الناجحون يفصلون بطرق مباشرة أو غري مباشرة 

حىت يتعاونوا ويتقبلوا أهداف املدرسة سيما للمعلمني حىت يسعوا جاهدين يف حتقيقها، بل وشرحها للطالب 
 .بل وسلوكهم العام واخلاص ؛األوامر بغية تسهيل تطبيقها يف أنفسهم وبيئام

   



١٨ 
 

  وبعث الثقة بني كبار املساعدين واملوظفني التحفيز مهارة )٢٢(جدول رقم 
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة ٣ %٣.٣
 وسطةمهمة بدرجة مت 11 12.2%
 مهمة بدرجة كبرية  47 52.2%
32.2% 29 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

واملتعلق مبهارة التحفيز وبعث الثقة بني ) ٢٢(التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم توضح 
من عينة الدراسة يرون أمهيتها بدرجة %) ٥٢.٢-%٣٢.٢( :كبار املساعدين واملوظفني بأن

وهذه املهارة  ،ا توفرها لدي مديري املدارس واملؤسسات التعليميةبدرجة كبرية جدكبرية أو 
ة املناسبة واحلقيقية يتشحذ مهم املعلمني واملوظفني بصفة عامة، والطالب الذين هم مبثابة األرض

  . لنجاح أي عمل تربوي وتعليمي
وساط موظفي املدارس أن التحفيز وبعث الثقة بني أ :ويستخلص الباحثان من هذه النتيجة

التربوية، وذلك أن املوهوبني قد اليفسحون عن مواهبهم  -بعيدة املدى–مهمة لتحقيق األهداف 
  .٤إال عرب اآلخرين

  
  إدارة احلوار مهارة )٢٣(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٣ %٣.٣

 مهمة بدرجة متوسطة 19  21.1%
 مهمة بدرجة كبرية  41 45.6%
30.0% 27 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

                                                
للموظف الناجح والفعال، وهنالك التحفيز  زيادة املرتب الشهري :افمثلً ،ملموساحلقيقة هنالك نوعان من التحفيز  حتفيز مادي ويكون عرب  -٤

 اكلمة طيبة، شهادة تقديرية، هدية رمزية للمعلم أو املشرف املثايل قد تفعل فعلها نشاطً: افمثلً ،املعنوي الذي اليرى باحلواس أو إحداها
 .عنده يقدم أفضل ما) أو جتعلهم (وحيوية وجتعله أو جتعلها 
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- %٣٠.٠(وذلك بأن  ،واخلاص مبهارة إدارة احلوار) ٢٣(أوضح التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم 
٤٥.٦ (%سسات ا توفرها يف مديري املدارس واملؤمن عينة املستجيبني يرون بأمهية كبرية وبدرجة كبرية جد

تمس يف إدارته للحوارات والنقاشات اليت تدور بني الفئات لوذلك أن املدير الناجح والقيادي ي ،التعليمية
املثقفة والفاعلة بني أعضاء األسرة املدرسية بأسلوب قيادي سلس بعيد عن التشنج والتكلف، وبعيد عن 

  . اإلحنياز أو احملاباة موعة على أخرى
ستنتج من هذه النويتيجة أن احلوار واملناظرة كثريا أو موظفني ا ما تالزم املدرسة من معلمني وطالب
حىت يؤيت مثاره املرجوة ونتائجه الطيبة يف  ؛ويتطلب إدارة موضوعية تراعي كل أطياف اللون التربوي ،إداريني

  .إثراء األفكار البكر واإلبداعية
  

  التأثري على اآلخرين مهارة )٢٤(جدول رقم 
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئامل النسبة

  مهمة بدرجة ضعيفة ٤ %٤.٤
 مهمة بدرجة متوسطة 8 8.9%

 مهمة بدرجة كبرية  36 40.0%
46.7%  42 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

 %٤٠.٠(واملتعلق مبهارة التأثري على اآلخرين بأن  )٢٤(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم 
- ٤٦.٧ (%ا توفرها لدى مديري املؤسسات من عينة الدراسة يرون بدرجة كبرية أو بدرجة كبرية جد

ا على احمليط الذي يعيش فيه ا وفعلًوذلك ألن اإلداري القيادي الناجح هو الذي يؤثر بشخصيته قولً ،التعليمية
  . سيما األسرة املدرسية

املدير القيادي هو الذي يؤثر يف رعيته وموظفيه حبيث جيعلهم أن  :ويستخلص الباحثان من هذه النتيجة
  . يقدمون أفضل ماعندهم رغبة منهم دون إجبار

بني صناع القرار، وقد من وينبغي أن يكون  ،دخل لإلنسان فيه ا الا وهبيإن القائد املؤثر قد يكون شيئً
التني حيدو مبديري املدارس أن يكونوا ذوي تكون صفة مكتسبة تنال عرب املمارسة ومتثل األدوار، ويف كال احل

تأثري معاش وحمسوس يتراوح بني اجلدية واملرح واهليبة واحلب وبالتايل يزرع يف موظفيه حب العمل والتفاين يف 
 .له بأقصى وأغلى ماميلكونسبي
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  مهارات إدارة التغيري: القسم اخلامس
  إيصال أفكار التغيري مهارة )٢٥(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٤ %٤.٤

 مهمة بدرجة متوسطة 13 14.4%
 مهمة بدرجة كبرية  34  37.8%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 39 43.3%
  اموع 90 100.0%

 %٣٧.٨(واخلاص مبهارة إيصال أفكار التغيري بأن ) ٢٥(يوضح التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم  
-٤٣.٣ (%توفرها يف مديري املدارس  ،امن املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد

وذلك أن التغيري يأيت عرب تشرب األفكار التغيريية وهضمها، ومن مث إنزاهلا على أرض الواقع حيث  ؛التربوية
ان من هذه النتيجة أن املدير القيادي هو ويستخلص الباحث.البيئة املدرسية والعناصر املؤثرة فيها تأثريا حقيقيا 

ا باملدرسة وحميطها اخلارجي الذي حياول نقل األفكار التغيريية بأسلوب سهل ومقبول لدى اآلخرين، بدًء
  .وبالتايل يكونوا أدوات مساعدة يف العملية التغيريية

  القدرة على إحداث التغيري يف الوقت املناسب مهارة )٢٦(جدول رقم 
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة 1 1.1%
 مهمة بدرجة متوسطة 10 11.1%
 مهمة بدرجة كبرية  28 31.1%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 51 56.7%
  اموع 90 100.0%

واخلاص مبهارة القدرة على إحداث التغيري يف ) ٢٦(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم 
من عينة املستجيبني يف االستبانة يرون أمهية توفرها بدرجة كبرية %) ٥٦.٧-%٣١.١(لوقت املناسب بأن ا

ا لدى مديري املدارس التعليمية، ذلك أن فهم التغيري والقدرة على نقله لآلخرين، اليعين وبدرجة كبرية جد
  . إحداثه والقيام ا يف كل وقت وحني
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تيجة أن القيادي اإلداري الناجح هو الذي يقوم بعنصر التغيري يف الوقت ويستنتج الباحثان من هذه الن
املناسب حىت يكون تغيريوبالتايل جتذب املوظفني  ،حيول مسرية املدرسة ورسالتها توازي الزهراء والثريا اا إجيابي
  .والطالب على حد سواء

  
 تثقيف العاملني بأمهية التغيري مهارة )٢٧(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٢ %٢.٢
 مهمة بدرجة متوسطة 2 2.2%

 مهمة بدرجة كبرية  39 43.3%
52.2% 47 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

بأن واملتعلق مبهارة تثقيف العاملني بأمهية التغيري ) ٢٧(أوضح التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم 
)٥٢.٢ -  %٤٣.٣ (%ا لدى مديري من عينة الدراسة يرون أمهية توفرها بدرجة كبرية أو بدرجة كبرية جد

وذلك أنه اليكفي أن حيدث املدير التغيري يف وقته املناسب، وإمنا ينبغي تثقيف وترشيد  ،املدارس التعليمية
  . املوظفني بأمهية التغيري حىت الحتدث إعاقة للتغيري

أن املدير الناجح هو الذي ينوراملوظفني بأمهية التغيري والتنويع قبل حدوثه حىت يكونوا مهيئني  :احلقيقة
  .لتطبيق التغيري

  
 .التخطيط للتغيري مهارة )٢٨( جدول رقم

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٢ %٢.٢

 مهمة بدرجة متوسطة 10  11.1%
 ة بدرجة كبرية مهم 27 30.0%
56.7% 51 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%
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- %٣٠.٠(واملتعلق مبهارة التخطيط للتغيري بأن ) ٢٨(أوضح التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم 
٥٦.٧ (%ا لدى مديري املدارس التعليمية من عينة املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد

  . للتغيري حمطات متسلسلة كل حمطة تلي احملطة األخرى ذلك أن
ولكن التخطيط للتغيري حيتل املكان  ،ستخلص من هذه النتيجة أن التخطيط عامة مهم للمدير القياديوي
ذلك أن عدم التخطيط للتغيري قد يؤدي إىل نتيجة سلبية وعكسية يف آن واحد، والتخطيط الطيب هلا  السامية،

  .البيئي للتغيري، وعليه يكون التغيري بأقل األزمان وأيسر الوسائل قد ميهد احمليط
  

 مهارة إحداث التغيري اإلداري )٢٩(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة ٣ %٣.٣
 مهمة بدرجة متوسطة 8  8.9%

 مهمة بدرجة كبرية  38 42.2%
  اة جدمهمة بدرجة كبري 41 45.6%
  اموع 90 100.0%

واملتعلق مبهارة إحداث التغيري اإلداري بأن ) ٢٩(أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم 
)٤٥.٦-%٤٤.٤ (%ا توفرها يف مديري من عينة املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد

يهيئ موظفيه للتغيري املخطط أو املفاجئ سواء كان على ذلك ألن املدير الناجح هو الذي  ؛املدارس التعليمية
  . مستوى األفراد أو األقسام والوحدات

ويستخلص الباحثان من هذه النتيجة أن املدير جيب بل يلزم أن ينور موظفيه بقبول التغيري ألنه لصاحل 
  .٥هو إال وضع املوظف يف مكانه الالئق به املدرسة وأنه ما

  
   

                                                
 الثاين اخلليفة وىل لقد ،فقط معينة لفترة املكان هذا سيحتل املسؤول هذا وأن التغيري تقبل على وأتباعه موظفيه يعد الذي هو الناجح القائد إن -٥

 يف) املسلول اهللا سيف( اأيض اجلليل الصحايب عن بدال وقاص أيب بن سعد) اهللا سبيل يف بسهم رمى من أول( اجلليل الصحايب اخلطاب بن عمر
 اهللا رسول صحابة عن اهللا رضي ،وبعدها املعركة أثناء يف تغيري أي وبال سعد لسيدنا اإلمارة وأعطى األمر لقب وقد ،املعركة ضجيج وسط
 . أمجعني وسلم عليه اهللا صلى
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  ات صناعة القرارمهار: القسم اخلامس 
  مهارة إدارة الصراعات )٣٠(جدول رقم 

 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة 2  2.2%

 مهمة بدرجة متوسطة 12 13.3%
 مهمة بدرجة كبرية  32 35.6%
48.9% 44 امهمة بدرجة كبرية جد  

  اموع 90 100.0% 
-%٣٥.٦(واخلاص مبهارة إدارة الصراعات بأن ) ٣٠( اجلدول رقم أوضح التحليل اإلحصائي يف

٤٨.٩ (ا توفرها لدى مديري املؤسسات من عينة الدراسة يرون أمهيتها بدرجة كبرية أو بدرجة كبرية جد
تصاحب البيئة املدرسية، بل إا تكون يف  -ا الفعلية والعمليةوأحيان- التعليمية، ذلك أن الصراعات القولية 

  . وحتاول كسب رأي أو إعجاب مدير املدرسة ،ل تكتالت تشكل بطريقة غري مباشرةشك
ويستخلص من النتيجة أعاله أن املدير القيادي الناجح هو الذي يعرف إدارة الصراعات الفردية أو 

  .ااجلماعية بطريقة سهلة ومرضية بدون التحيز أو تفضيل رأي على آخر جزافً
  

 القرار الصريحمهارة اختاذ  )٣١(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة 2 2.2%

 مهمة بدرجة متوسطة 11 12.2%
 مهمة بدرجة كبرية  30  33.3%
52.2% 47 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

 %٣٣.٣(اذ القرار الصريح بأن واملتعلق مبهارة اخت )٣١(أوضح التحاليل اإلحصائي يف اجلدول رقم  
- ٥٢.٢ (%ا لدى مديري املدارس من عينة املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد

جتر الويالت  اإلسالمية، ذلك أن القيادي الناجح هو الذي يعرف القرارت الصرحية والصحيحة واليت ال
  . واإلعاقات للبيئة املدرسية
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املؤثر هو الذي يتعرف على أبعاد املشكالت من كل جانب مث يتخذ القرار الصحيح  ن املديرأاحلقيقة و
وبالتايل يتفادى التصرحيات  ،يف إعالنه بني أعضاء البيئة املدرسية اويكون صرحي) باستشارة أهل احلل والعقد(

  .اليت تعلن يف السوق السوداء بني املوظفني
  

  لمهارة صناعة القرار الفعا )٣٢(جدول رقم 
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة ٤ %٤.٤
 مهمة بدرجة متوسطة 13 14.4%
 مهمة بدرجة كبرية  31 34.4%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 42 46.7%
  اموع 90 100.0%

- %٣٤.٤(بأن  واملتعلق مبهارة صناعة القرار الفعال) ٣٢(أوضح التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم 
٤٦.٧ (%ا توفرها لدى املدارس التعليمية، من عينة املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية وبدرجة كبرية جد

  . وذلك أن القرار الفعال يصدر عن خربة ودراية ملتطلبات املرحلة، وخيلق املعاجلة الشاملة لإلشكالية
وذلك ألن املدير الذي ؛ فراد له مباشرة بعد صدورهواحلقيقة أن القرار الفعال يظهر أثره يف امتثال األ

  .بالقيادة مع اإلدارة ىوافق على استصدار القرار يتحل
  

  مهارة إدارة اإلخفاق )٣٣(جدول رقم 
  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل

  مهمة بدرجة ضعيفة 3 % 3.3
 مهمة بدرجة متوسطة 8 8.9%

 ة مهمة بدرجة كبري 33 36.7%
  مهمة بدرجة كبرية جدا 46 51.1%
  اموع 90 100.0%

- %٣٦.٧(واملتعلق مبهارة إدارة اإلخفاق بأن ) ٣٣(التحاليل اإلحصائية يف اجلدول رقم  تأوضح
٥١.١ (%ا لدى مديري املدارس التعليمية، من عينة الدراسة يرون أمهيتها بدرجة كبرية أو بدرجة كبرية جد

ولكن ) ا يف حد ذاتهوليس عيب(ا اجلانب التعليمي ويصاحب أي عمل مميز وخصوص ذلك أن اإلخفاق يشوب
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آخر  :ومبعىن. إىل مدير قائد يعرف كيف يدير اإلخفاق بصورة مقنعة وغري مستفزة -بل يتطلب-حيتاج 
وبالتايل يصل إىل العالج الناجع هلذه  ،يعرف أسباب اإلخفاق أو حياول استنطاقها من وجوه املوظفني

  .ملشكالتا
  مهارة التوجيه واإلشراف )٣٤(جدول رقم 

  نوع اإلجابات  التوزيع التكراري ويةئالنسبة امل
  مهمة بدرجة ضعيفة 3 3.3%

 مهمة بدرجة متوسطة 16 17.8%
 مهمة بدرجة كبرية  44 48.9%
30.0% 27 امهمة بدرجة كبرية جد  
  اموع 90 100.0%

- %٣٠.٠(واخلاص مبهارة التوجيه واإلشراف بأن ) ٣٤(دول رقم أوضحت التحاليل اإلحصائية يف اجل
٤٨.٩ (%ا لدى مديري املدارس التعليمية من عينة املستجيبني يرون أمهيتها بدرجة كبرية أو بدرجة كبرية جد

  ).معلمني، منهج تربوي، طالب، موظفني إداريني(حتليهم مبهارة التوجيه واإلشراف على كافة األصعدة 
ن غياب مهارة اإلشراف والتوجيه يعرض املدرسة لتالعب اموعات اإلنتهازية والنفعية واليت أاحلقيقة 

  .حتيد ا وتنحرف ا عن اهلدف املرسوم والرسالة التربوية السماوية السامية
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  اخلامتة
وهذه املهارات قد  ،أن تالزم مديري املدارس التعليمية -بل جيب-إن املهارات القيادية الالزمة ينبغي         

ملن يشاء من عباده، وقد تكون مكتسبة تكتسب عرب املمارسة وحماولة  -عز وجل-تكون وهبية يهبها اهللا 
  -:ومن الصفات اليت ينبغي متثلها هي ،ا من احلقيقةا يكاد يكون قريبمتثلها متثلً

  . أفكار مبتكرة، والتركيز على اهلدفحتلي املدير باملهارات اإلبداعية من مرونة يف التغيري وابتكار : اأولً 
جناح إمهارات إدارة الذات من تطوير للمعرفة وحتليل للقيم اإلدارية، وتوظيف املهارات الشخصية يف  :اثاني

  .العمل اإلداري
مهارات إدارة األفكار من التفكري باإلستراتيجيات والسيناريوهات اليت جتسد اإلشكاالت املتوقعة وذلك  :اثالثً

  .ستقراء املتكامل الذي جيعل النتائج صحيحة ومعقولةخالل التحليل واال من
وذلك مثل مهارة معاجلة املشكالت بصورة وأساليب حمترفة، ومهارة  ،مهارات التواصل البشري :ارابع

  .توضيح األهداف وحتفيز اجلاد منهم
والتخطيط للتغيري قبل إحداثه يف  ني،مهارة إدارة التغيري وذلك مثل نقل األفكار التغيريية للموظف :اخامس

  .الوقت املناسب
مهارة صناعة القرار وذلك مثل إدارة الصراعات واإلخفاقات بصورة مقنعة، وحماولة صنع  :اسادس

   .القرار الصحيح والفعال
ينبغي على مديري املدارس التعليمية التحلي مبهارة التوجيه واإلشراف بصفة عامة حىت  :اوأخري

 .على علم ودراية مبا جيري يف البيئة التعليميكونوا 
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  املصادر واملراجعقائمة 
 :صادرامل: اأولً

  القران الكرمي
املراجع :اثاني:  

املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري  الجتاهاتا :)م١٩٨٧(  إبراهيم، محادة/ ١
  ).ت .د( ،يبدار الفكر العر: القاهرة، الناطقني ا

  .٦ط  ،مكتبة األجنلوا املصرية: رةالقاه. الكمبيوتر والعملية التعليمية: )م١٩٨٧(إبراهيم، جمدي عزيز / ٢
: ، القاهرةالطرق اخلاصة يف التربية لتدريس اللغة العربية والدين :)م١٩٥٨( اإلبريشي، حممد عطية/ ٣

  .٢ط. جنلو املصريةمكتبة األ
دراسات يف املنهج وطرق : تعليم اللغة العربية لغري العرب : )ت.د( أبو خضريي، عارف كرخي/ ٤

  .ط.ر الثقافة والنشر والتوزيع، ددا: القاهرة ،التدريس
مفاهيم، : أساسيات يف طرق التدريس العامة :)م١٩٨٨/هـ ١٤٠٩( أبو صاحل، حمب الدين أمحد/ ٥

  .١ط ،دار النهضة للنشر والتوزيع: الرياض .خطوات، مهارات، أنشطة
الفروق الفردية وتطبيقاا  :)م١٩٩٩٥/هـ١٤١٥. (أبو عالم، رجاء حممود، وشريف نادية حممود/ ٦

  .٣ط ،دار القلم للنشر والتوزيع:  الكويت ،التربوية
 ،مكتبة النهضة املصرية: القاهرة ،طرق التدريس العامة :)م١٩٩٠/هـ١٤١٦( أمحد، حممد عبد القادر/ ٧

  ).ط.د(
 ،مكبة النهضة املصرية: القاهرة ،طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئني :)م١٩٨٦( القادرأمحد، حممد عبد / ٨

  .١ط
االبابطني عبد الوهاب : ترمجة  ،دور املدرس يف حجرة الدراسة :)م١٩٨٦( أدموند، أمدون ونيد فالندرز/ ٩

  .١ط ،مطابع جامعة امللك سعود ،تعمادة شؤون املكتبا: الرياض ،عبد العزيز
دار العلوم : الرياض ،طرق التدريس العامة ووسائله املعينة :)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣( سعد، عمرألا/ ١٠

  .٢ط  ،للطباعة والنشر
القال فخر الدين، وعيسى  :ترمجة ،التعليم املبدع بني النظرية والتطبيق :)م١٩٨٣(بوكزتارجري، / ١١

  .)ط.د(. دار القلم:  الكويت، مصباح احلاج
 ،أسلوب النظم بني التعليم والتعلم :)م١٩٧٨.(ابر، و عبد الرزاق طاهر حممدجابر، عبد احلميد ج/ ١٢

  .)ط.د( ،دار النهضة العربية ،القاهرة
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دار النهضة  ،القاهرة ،مهارات التدريس :)م١٩٨٩(جابر، عبد احلميد جابر، وعبد الرزاق طاهر حممد / ١٣
  .العربية

  ،القاهرة ،التعلم وتكنولوجيا التعليم :)م١٩٧٩(د جابر، عبد احلميد جابر، وعبد الرزاق طاهر حمم/ ١٤
  .دار النهضة العربية

  
  
 


