
The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصيةأصول الشريعة لة جم   
م.9201 يوليو، متوز ، 3عددال،  5جمللدا    

 

 

 :ما بعد األساسيالتعليم القدرات القيادية لدى مديري مدارس       
 لوجهات نظر معلمي محافظة البريمي بسلطنة عمان ميدانية دراسة     

 

LEADERSHIP ABILITIES OF POST-PRIMARY SCHOOL 

PRINCIPALS: A TEACHERS’ PERSPECTIVE OF BURAIMI 

GOVERNORATE, SULTANATE OF OMAN 

 

Jamal bin Khalifa bin Mohammed bin Taleb Al Marboubi  

Dr: Mahmoud Mohamed Ali  

Faculty of Major Languge Studies (FPBU)  

Universiti Sains Islam Malaysia 

 

abujawaher1973@hotmail.com  

 

 م  2019 - هـ 1440
 
 

e ISSN 2289-9073 

mailto:abujawaher1973@hotmail.com


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 55 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

      
                                                                                                         

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 25 /4/ 2019 
Received in revised form 22/5/2019 

Accepted 30/6/2019 

Available online 15/7/2019 
 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 
 

 

 

            

 
ABSTRACT 

 

This quantitative study aims to shed light on the abilities and leadership competencies for the 

principals of post-primary schools in the governorate of Buraimi in the Sultanate of Oman. 

The extent to which they practice these abilities during their work by teachers’ perspectives. 

The problem is the lack of some principals; of the skills and abilities of the amazing 

technological developments, programs and applications currently employed in the field of 

education, which called for the need for these managers to address their training needs. The 

descriptive analytical method was used as an appropriate method for this study. Data were 

collected from a random sample of (287) teachers. A questionnaire of (60) statement was 

designed using (5) themes: the use of power, familiarity with the principles of communication, 

objectivity, understanding of others, flexibility. The findings revealed that: That the theme of 

communication came first, secondly the ability to use power to achieve the management 

objectives within the school, and came the theme of understanding others before the last. 

While the theme of flexibility came last.  

Keywords: leadership, school principals, Buraimi Governorate 
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 ملخص ال

 

الكمية إىل تسليط الضوء على القدرات والكفايات القيادية اليت ينبغي توفرها لدى مديري مدارس التعليم ما  هتدف هذه الدراسة
بعد األساسي يف حمافظة الربميي بسلطنة عمان، ومدى ممارستهم ومزاولتهم هلذه القدرات خالل عملهم من وجهة نظر املعلمني. 

عد األساسي؛ لبعض املهارات والقدرات اليت يتوجب عليهم امتالكها يف ضوء افتقار بعض مديري مدارس ما بترتكز املشكلة يف 
التطورات والربامج والتطبيقات اإللكرتونية املذهلة اليت توظف حالًيا يف احلقل الرتبوي، األمر الذي دعا إىل ضرورة تلمس هؤالء 

ونه املنهج املالئم هلذه الدراسة، يقوم بوصف الواقع يف احلقل مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، ك املديرين الحتياجاهتم التدريبية.
( فقرة 60( معلما ومعلمة، وفق استبانة صممْت من )287مجع البيانات من عينة الدراسة، البالغ عددها ) . متالرتبوي وصًفا دقيًقا

إىل أن  .  أظهرت النتائج:ملرونةا فهم اآلخرين، املوضوعية، اإلملام مببادئ االتصال، استخدام السلطة،: حماور مشلت (5)موزعة يف 
اإلدارة  مث يف املرتبة الثانية القدرة على استخدام السلطة يف حتقيق أهداف موضوعيةجاء باملرتبة األوىل،  اإلملام مببادئ االتصالحمور 

 على املرتية األخرية. املرونة حصل حمورقبل األخري. و  فهم اآلخرينوجاء حمور  يف قراراهتا وممارساهتا داخل املدرسة،

 القدرات القيادية، مدراء املدارس، حمافظة الربميي كلمات مفتاحية:
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 المقدمة: 

 وعلى التعليمية العملية على بظالهلا ألقت اليت احلديثة، التكنولوجية الثورة نتيجة ومتسارعة كبرية  حتوالت التعليم منظومة تشهد
 املؤسسات، تلك أهداف بتحقيق املعين باعتباره الرتبوي، القائد بصقل االهتمام التعليمية املؤسسات على لزاما فبات. الرتبوية القيادة

 اجلودة معايري على ركزت اليت احلديثة، اإلدارة تواجه اليت التحديات إزاء املناسب القرار اختاذ عن ومسؤول واع   قائد   وجود تتطلب اليت
 اهلدف إىل وصواًل  للتكنولوجيا، األمثل باالستثمار ومرورًا التعليمية، للعملية التقليدي النمط عباءة من واخلروج للتعليم، الشاملة
 .وأفراده اجملتمع مؤسسات بني الشراكة حتقيق وهو األمسى

 دون التقدم عامل يف خطوة ختطو أن ميكنك فال يومك، طوال للتغيري وقاباًل  متفتًحا عقلك اجعل(: 1999)  كارينجي  يقول
 سيختلفون الذين الزعماء أو القادة من جديًدا جياًل  سيتطلب الثقايف التفكري أن إىل كذلك  ويضيف. باستمرار وآرائك أفكارك مراجعة

 الغاية إىل للوصول به يوجههم الذي للعمل وفًقا قائدهم بأمر يستأمرون من هم املقودين إن: ويقول. الزعماء من أسالفهم عن هنائًيا
(. 2010 كورتوا،  يف" )القرار الختاذ الساعة حتني عندما القائد يربز: "الصدد هذا يف فوش الفرنسي اجلنرال ويقول. هلا يسعى اليت

 فاسلك قبلك؛ أحد إليه يصل مل ما إىل الوصول أردت إذا: بيكون فرانسيس العلمية الثورة قادة وأحد اإلجنليزي الكاتب يقول كما
 (. 1981 الشاروين، يف) أحد يسلكها مل جديدة طرقًا

 هي القيادة بأن األعمال؛ إلدارة ستانفورد كلية  عميد جوس روبرت عن منقواًل  تعريًفا( 2014) األعمال رواد جملة ذكرت كما
 أو مقام مسألة ليست احلقيقية فالقيادة دائًما، لألفضل تغيريها على واحلرص وازدهارها املؤسسة سالمة عن املطلقة املسؤولية حتمل
 ذائقة نفس كل  ليس ولكن املوت، ذائقة نفس كل(:  2016) املنيف ويضيف. املسؤولية حتمل مسألة هي وإمنا رفيعة، منزلة أو نفوذ

 . عزميتك من وتقوي أزرك من وتشد اخلري على تعينك طيبة بصحبة واستعن هلا، مسرًعا وجدف النجاح جزيرة حنو أحبر احلياة،

 َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنْ َفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظًّا ُكْنتَ   َوَلوْ  هَلُمْ  لِْنتَ  اللَّهِ  ِمنَ  َرْْحَة   فَِبَما: ﴿سبحانه قوله يف الصفات هذه تعاىل اهلل بني وقد
ُهمْ  فَاْعفُ   (. 159 عمران؛ آلُ  سورة﴾ )اْلُمتَ وَكِِّلنيَ  ُيُِبُّ  اللَّهَ  إن اللَّهِ  َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  َعَزْمتَ  فَِإَذا اأْلَْمرِ  يف  َوَشاِوْرُهمْ  هَلُمْ  َواستْغِفرْ  َعن ْ

 والقراءة االستماع إىل مييلون كانوا  ما ودائًما ومكنوناته، بأصوله شغفوا حيث العصور، مر على القادة لدى هاجًسا التعليم كان  لقد 
 وحبسب. مناصبهم يف قادة يكونوا أن قبل للتعلم قادة كانوا  فلقد واملثقف، والشاعر األديب منهم فربز العلوم، أنواع خمتلف إىل

  الصالحيات كافة  هلم وأعطوا العمل، جوانب شىت يف موظفيهم إشراك على اعتادوا الذين هم املتميزين القادة فإن( 1999) كارينجي
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 عن القرارات باختاذ األجدر هم بالعمل يقومون من أن شعارهم وكان بذلك، أوامر أي هلم يصدروا أن دون العمل فرق لتشكيل
 هور ويتفق. األخرى املؤسسات يف املوظفني من أقراهنم عن متاًما خيتلف إجيايب بشكل قبلهم من االستجابة تأيت لذلك غريهم،

  حيث مرؤوسيهم، نفوس ويف مؤسساهتم يف التغيري بعملية يقومون الذين هم احلقيقيني القادة فإن كارينجي،  ذكره ما مع( 2011)

 وهتيئتهم أفرادها تغيري خالل من إال تتغري أن قائمة مؤسسة ألي ميكن وال اجلزء، تغيري إىل البداية يف الشروع دون الكل تغيري ميكن ال
 اإلجيابية الثقافة من هالة وخلق والتطور النمو إىل هبم وصواًل  تذليلها، على ومساعدهتم مستقباًل  سيواجهوهنا اليت التحديات أمام

 . واملعرفة العلم إىل باحلاجة اجلميع معها يشعر

 :الدراسة مشكلة

 ال اخلطر، ناقوس الدول عليه ودقت القرار، صّناع قبل من وملًحا ضروريا أمرًا التعلمية التعليمية بالعملية االرتقاء عملية كانت  لقد
 فلم التعليم، عملية على بآخر أو بشكل أثر كبري  انفتاح من صاحبها وما العنكبوتية، والشبكة الفضائيات عامل إىل ولوجها مع سيما
 يف الرئيسة املؤثرات تعد ومل التعليمية، العملية يف آخرون شركاء هناك أصبح بل فحسب، ويقود يوجه من هو املدرسة مدير يعد

 الفضائية والقنوات االجتماعي التواصل وسائل إىل األمر تعدى بل اإلرشاد، بدور فقط املعنية هي( واملدرسة واألسرة املسجد) الرتبية
 أن جديد من نستطيع ولكي. الرمسية وغري الرمسية اجلهات بعض وتدعمها تقدمها واليت الرتبوي، الطابع ذات السياحية والسفرات

 إمكانات يوظف أن يستطيع ومبدع قائد إىل املدير هذا حتويل خالل من إال يتأتى لن هذا فإن املدرسة، مدير إىل األمهية تلك نعيد
 .املنشودة الرتبوية األهداف حتقيق أجل من سليًما توظيًفا وكادرها مدرسته

 من كذلك  وإمنا فحسب، املادية اإلمكانات حيث من فقط ليس احلاضر، يف عنها كلًيا  ختتلف املاضي الزمن يف التعليمية القيادة إن
 ظل يف والتشخيصية التحليلية اجلوانب يف حالًيا ينصب االهتمام أن سيما ال واملبادئ، والقيم والعلمية الفكرية االجتاهات حيث
 إىل األمر تعدى بل واملفكرين، األدباء طبقة من يكون أن عليه يتوجب الكتب يؤلف من اليوم فليس. املعاصر العلمي التقدم

 .مثرية عمل مناهج إىل أفكارهم حتويل استطاعوا الذين الناجحة اإلثرائية التجارب أصحاب

 أن أمهية من ذلك على يرتتب وما منها، العلمية سيما ال اجملاالت شىت يف واملتسارعة اهلائلة التغريات حجم جيًدا الباحث يدرك
 شعارًا واالبتكار التطوير يكون وأن مرؤوسيه، إىل نقلها من متكنه اليت العالية والقدرات الطاقات من للعديد القائد معه ميتلك

  ُيافظ أن وذاك هذا من واألهم. إجيايب بشكل معهم الفعال والتواصل االتصال دائرة من يوسع وأن مسؤوليتها، يعتلي اليت للمؤسسة
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 األهداف لتحقيق املتوفرة والطاقات املواهب كل  يستغل وأن املختلفة، الظروف كافة  وفق العمل يف النشطة قرُيتهم اتقاد على
 العادية، غري اخلارقة املواهب ذوي من أفراد بواسطة حتققت إمنا اجملتمعات؛ يف ظهرت اليت التغريات هذه مسة فإن وهلذا. املنشودة
 .القدرات هلذه وفًقا ومؤسساهتم منظماهتم إىل النجاح دفة قيادة يف بامتياز وجنحوا

 –عمان سلطنة يف الربميي حمافظة مدارس إىل هبا قام اليت امليدانية الزيارات على بناء الباحث عند بدأت الدراسة مشكلة فإن وبذلك
 املهارات لبعض األساسي بعد ما مدارس مديري من البعض افتقار حول تتمحور لديه مالحظات من تالها وما – عمله طبيعة حبكم

 يف حالًيا توظيفها مت اليت املذهلة اإللكرتونية والتطبيقات والربامج التطورات ضوء يف امتالكها أمهية عليهم يتوجب اليت والقدرات
 احتياجات على الوقوف بعد ما يف هلم ليتسىن التدريبية الحتياجاهتم املديرين هؤالء تلمس ضرورة إىل دعا الذي األمر الرتبوي، احلقل

 اجلوانب يف اهلرم مراتب أعلى إىل هبم وصواًل  اقرتاحاهتم، وتقبل آرائهم وتقدير معهم، التواصل جسور ومد واملعنوية، املادية معلميهم
 النجاح عامل اقتحام إىل تؤهله اليت القيادية للقدرات املدرسة مدير بتملك إال يتأتى لن – أسلفنا كما – هذا وكل واملعرفية، اإلنسانية

 .العلمي البحث مظلة حتت علمية طرق وفق وملعلميه له

 :الدراسة أهداف

 بسلطنة األساسي التعليم بعد ما مدارس ملديري القيادية القدرات توافر مدى ومنقشة تشخيص: يف الرئيس الدراسة هداف يتجسد
 .املعلمني نظر وجهة من عمان،

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 :املدرسة ملدير القيادية األدوار

 اليت التغيريات إحداث إىل بشغف يسعى كونه  منهم، املعلمني سيما وال اآلخرين، يف تأثريًا األكثر الشخص هو الرتبوي القائد يعترب
 وهذا سواء، آن يف واملتميزين للمبدعني جاذبة بيئة إىل تقليدية، بصورة فقط العلم لتلقي مكان من املدرسية البيئة تنقل أن شأهنا من
 اليت األدوار أبرز( 2009) العجمي بني وقد. وفعالة إجيابية بصورة القيادي دوره ممارسة على تعينه اليت املهارات بتوافر إال يتأتى لن

 :هبا ملمًّا يكون أن املدرسة مدير على جيب

  .املدرسة أهداف لتحقيق اجليد التخطيط بآلية دراية ذا يكون أن .1
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 .والتدريسية اإلدارية اهليئتني أعضاء على وتوزيعه املدرسي العمل تنظيم على القدرة .2

 .املدرسة يف للعاملني املعنوية الروح ورفع االجتماعية العالقات جسور إقامة .3

 بعضهم العاملني وبني جهة من املدرسية واإلدارة املدرسة يف العاملني بني وصل كحلقة  الفعال االتصال أسلوب استخدام .4
 .كذلك  احمللي اجملتمع وبني أخرى جهة من ببعض

 .عالية بكفاءة املدرسية املهمات تنفيذ لضمان املناسبة الظروف كافة  توفري .5

 الثالثة املستويات مع تعمل كوهنا  الرتبوي، النظام معها يتبلور اليت اإلدارية املستويات ضمن متميزة مكانة املدرسية القيادة احتلت لقد
 يلي ما يف نوجزها واخلصائص، القدرات بعض ميتلك أن املدرسة مبدير حريًا كان  لذلك ،( احمللي اجملتمع أفراد الطالب، املعلمني،)

 (:2001) الطويل حبسب

 :صناعتها يف واملشاركة القرارات اختاذ على القدرة

 الذي األمر صناعته، يف مرؤوسيه ومشاركة املناسب القرار اختاذ على قادرًا يكون أن املتميز املدرسي القائد على يتوجب .أ
 .دقيق بشكل التعلمية التعليمية األهداف وحتقيق القرار فاعلية إىل األحيان من كثري  يف يؤدي

 وحتيزاته عواطفه يلجم أن عليه الناجح فالقائد التحيز، عدم املدرسي القائد على تفرض اليت وهي: املوضوعية على القدرة .ب
 .اآلخرين مع التعامل يف العدالة حتقيق إىل للوصول األحكام إصدار عند الشخصية

 السياسية، واالجتاهات االجتماعية والقيم والتقاليد العادات بكافة املدير إملام ضرورة: اآلخرين مع التفاعل على القدرة .ج
 طيبة إنسانية عالقات وإقامة الطوعي والئهم لكسب وتقوده اآلخرين مع التفاعل خالهلا من يستطيع حبيث تربويًا، قائًدا باعتباره

 .معهم

 احلزم بني فيجمع اآلخرين، مع وعالقاته تصرفاته يف املرونة من كافيا  قدرًا ميتلك أن القائد على يتوجب: املرونة على القدرة .د
 إىل تؤدي اليت واخلطط القوانني تطبيق يف حده عن الزائد التمسك عدم وضرورة الظروف، تقتضيه ما حبسب والرقة، والشدة واللني،

 ..مرؤوسيه عند والتجديد واالبتكار اإلبداع قتل
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 الصالحيات تفويض على القدرة املدرسي القائد امتالك ضرورة إىل احلديثة الدراسات تشري: الصالحيات تفويض على القدرة .ه
 والتدرج التشاركية ملبدأ حتقيًقا األدىن؛ املرؤوسني إىل التصرف حق نقل وعليه معني، بشخص حصرها وعدم املستويات خمتلف على

 .حبكمة فيها التفويض تسرتعي اليت املواقف مع التعامل وعليه السلطة، يف

 عملية على القدرة املدرسي القائد ميتلك أن مبكان األمهية من أنه الباحث يرى: العاملني مع االتصاالت إجراء على القدرة .و
 أثره ميتد أن جيب بل فحسب، أسفل إىل أعلى من االجتاه يف حمصورًا االتصال هذا يكون أن دون اآلخرين، مع والتواصل االتصال

 .املرجوة املدرسية األهداف حتقيق أجل من معهم واألفكار اآلراء وتبادل ومشاركتهم للعاملني، املعلومات توصيل إىل

 من كوهنا  التعبري، يف والدقة بالرصانة ميتاز أسلوب وفق اآلخرين خماطبة على املدرسة مدير قدرة هبا ويقصد: اللفظية الطالقة .ز
 .كذلك  الطرق أسهل من وتعد مرؤوسيه إىل أفكاره نقل يف الفعالة األساليب

 السابقة الدراسات

. املنورة املدينة يف والتعليم الرتبية إلدارة التابعة احلكومية املدارس ومديرات مديري لدى اإلدارية القيادة فعالية(  2012) حورية دراسة
 فروق هنالك وهل املنورة، املدينة مدارس يف املديرين هؤالء عند اإلدارية القيادة فعالية درجة على كثب  عن التعرف الدراسة هدفت

 .الدراسة ملتغريات تعزى املديرين هؤالء بني اإلدارية القيادة فعاليات بني إحصائية داللة ذات

 معرفة السلطة، استخدام املوضوعية، اآلخرين، فهم: ) جماالت مخسة على توزع والذي ملرسي، القيادة اختبار الباحثة استخدمت
( 51) بواقع ومديرة، مديرًا( 86) من تكونت واليت العينة أفراد عدد على توزيعها مت سؤااًل ( 50) متضمًنا(.  املرونة االتصال، مبادئ

 .لإلناث(  35) و للذكور،

 اخلدمة متغري حبسب اإلدارية القيادة لفعاليات العينة أفراد تقديرات يف إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل لتشري النتائج جاءت
 الفعالية درجة من تزيد ممنهجة وتأهيلية تدريبية برامج يف املدارس مديري إشراك بضرورة الدراسة أوصت. التخصص املؤهل، اإلدارية،
 .عملهم جمال يف ختدمهم متعددة مهارات وإكساهبم لديهم،
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 التنظيمية بالضغوط وعالقتها الكويت دولة يف الثانوية املدارس مديري لدى السائدة القيادية األمناط(  2013)  العدواين دراسة
. للمعلمني التنظيمية بالضغوطات عالقتها ومدى املدارس ملديري القيادية األمناط الدراسة ناقشت. نظرهم وجهة من للمعلمني
  الغرض، هلذا استبانتني أعدت. االرتباطي الوصفي املنهج اتبعت وقد ومعلمة، معلًما( 600) بلغت عشوائية عينة الباحثة واختارت

 التسلطي، القيادة منط الدميقراطي، القيادة منط: ثالثة جماالت على توزيعها مت فقرة( 34) من وتكونت القيادية األمناط استبانة: مها
 هذه توصلت وقد. للمعلمني التنظيمية للضغوط الكلية الدرجة قياس هدفت فقرة،(  25)  من الثانية االستبانة. التسييب القيادة منط

  املعلمني نظر وجهة من الكويت بدولة الثانوية املدارس ملديري السائد القيادي النمط هو الدميقراطي القيادة منط أن إىل الدراسة

 الضغوطات مبستوى يتعلق ما أما. التسييب القيادة منط حل األخرية املرتبة ويف الثانية، املرتبة يف التسلطي القيادة منط وجاء هنالك،
 ومنحهم املديرين، عند الدميقراطي القيادي النمط تعزيز بضرورة الدراسة أوصت وأخريًا.القياس متوسطة أتت فقد للمعلمني التنظيمية
 . الرتبوي احلقل يف دورهم على الضوء تسليط يف تسهم اليت التدريبية الدورات يف وإشراكهم واملعنوية، املادية واحلوافز العالوات

 باملدينة للبنني احلكومية الثانوية املدارس يف للمعلمني الوظيفي بالرضا وعالقتها للمديرين القيادية القدرات(  2011)  الكاليب دراسة
 مقرتحات على للتعرف أتت وأيًضا ملعلميهم، الوظيفي والرضا للمديرين القيادية القدرات بني العالقة واقع الدراسة ناقشت. املنورة
 الوظيفي الرضا مستوى يف تؤثر اليت العوامل على وعرجت مديريهم، يف توافرها يتطلب اليت القدرات هذه حول الدراسة عينة أفراد

 .املعلمني هلؤالء

 هذه من( %73,44)  بنسبة العينة أفراد من فرًدا( 260) من االستجابة متت ومعلًما، مديرًا( 360) الدراسة عينة مشلت وقد
 على يتوزع والذي القيادية القدرات ملقياس استخدامه فيها راعى كما  التحليلي، الوصفي املنهج خالهلا من الباحث واستخدم العينة،
 (.االتصال مبادئ معرفة اآلخرين، فهم املرونة، السلطة، استخدام املوضوعية،: )جماالت مخسة

 املسؤولية،: جماالت ستة على توزعت عبارة(  50)  تضمنت واليت الوظيفي الرضا الستبانة تصميمه خالل من دراسته الباحث عزز
 .احلوافز باإلجناز، الشعور العمل، بيئة ظروف العمل، زمالء مع العالقة اإلشراف،

 :يلي ما وفق الدراسة نتائج جاءت

 .متوسط بدرجة أتت لنظرائهم القيادية القدرات مستوى أن يرون املديرين أن -
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 .ضعيف بدرجة أتت للمديرين القيادية القدرات مستوى بأن يرون املعلمني أن -

 .متوسط بدرجة كانت  للمعلمني الوظيفي الرضا مستوى أن يرون واملعلمني املديرين أن -

 الوظيفي الرضا ومستوى للمديرين القيادية القدرات بني(  0,5)  إحصائية داللة مستوى عند إجيابية طردية عالقة هنالك -
 .العينة تلك أفراد رأي حبسب ملعلميهم

 تسهم اليت واإلنسانية النفسية اجلوانب يف معلميهم مبراعاة تعىن خاصة تدريبية دورات يف املديرين كل  إشراك بضرورة الدراسة أوصت
 .املدرسية للكوادر الوظيفي االستقرار يف

 األخضر اخلط داخل املعلمني نظر وجهة من القيادية للمهارات االبتدائية املدارس مديري ممارسة درجة(  2013)  مخ أبو دراسة
 باملنظمة واملتعلقة املستقبلية الرؤى ملؤشرات املديرين هؤالء تطبيق مدى على للتعرف الدراسة هذه أتت وقد. املستقبلية الرؤية ضوء يف

 تلك مديرو هبا يقوم اليت املمارسات بني العالقة طبيعة عن كذلك  النقاب وكشف. املعلمني نظر وجهة من التنظيمية والثقافة املتعلمة
 .املستقبلية الرؤية وفق هلا تطبيقهم وبني األخضر اخلط داخل املدارس

 املعلمني من عشوائية عينة مشلت وقد األخضر، اخلط داخل العريب الوسط يف االبتدائية املدارس بعض على الدراسة اقتصرت
 العملية حتسني تعيق اليت املعضالت بعض وجود إىل يرجع واضًحا قلًقا هنالك أن الدراسة بينت. الرتبويني واملفتشني واملعلمات

  واليت احلديثة التكنولوجية والتطورات والعوملة العلمي التقدم ضوء يف باإلدارة يتعلق ما سيما ال التعليمية

 مهارات ذوي تربويني قادة وجود يتطلب الذي األمر املرؤوسني، مبستويات االرتقاء يف وأسهمت عديدة تعليمية بيئات خلقت
 أدائهم يف خاصة هلم، راجعة تغذية لتوفري املدارس مديري لدى رغبة وجود. املاضية احلقبة يف سابقيهم عن ختتلف عالية وقدرات

 دور من هلا ملا التصورية، اإلدراكية الفنية، الذاتية، االجتماعية، اإلنسانية،: القيادية املهارات على الرتكيز الدراسة أوصت. املهين
 .مهم

 الدراسة: منهج
 القائد لدى توافرها املطلوب والكفايات واملهارات القيادية القدرات يصف أنه باعتبار التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدام
 .املدرسي
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 الدراسي للعام السنوي اإلحصائي للدليل طبًقا عمان بسلطنة الربميي حمافظة يف احلكومية املدارس معلمي عدد بلغ: الدراسة جمتمع

 . ومعلمة معلما( 1462: )والتعليم الرتبية لوزارة( م2018 – 2017)
 ومعلمة معلم( 287) العينة أفراد جمموع بلغ اختياره؛ يف العشوائية العينة أسلوب الباحث استخدم: الدراسة عينة
 ملديري القيادية القدرات ناقشت( 1990) أباظة، فدراسة. الرتبوي باألدب االستعانة مت االستبانة، فقرات إلعداد :الدراسة أداة

 حممد، دراسة أما(. االتصال مبادئ معرفة اآلخرين، فهم املرونة، السلطة، استخدام املوضوعية،: )جماالت يف األردن يف املدارس
  القرار، اختاذ اإلنسانية، العالقات املوضوعية، املرونة،: )جماالت يف الثانوية املدارس ملديري القيادية القدرات حددت فقد( 1998)
 

 العامة الثانوية املدارس مديري لدى القيادية القدرات جماالت( 2007) العتييب، دراسة وحددت(. االتصال الصالحيات، ممارسة
 املهارات: )اعتمدت( 2009) زعيرت، أبو ودراسة ،(والتقومي التقييم القرارات، اختاذ والتوجيه، الرقابة العمل، وتنظيم التخطيط): يف

 جعل على الدراسات من العديد اتفقت بذلك(. اإلدارية املهارات الفكرية، املهارات اإلنسانية، املهارات الفنية، املهارات الذاتية،
 (.املرونة اآلخرين، فهم املوضوعية، االتصال، مببادئ اإلملام السلطة، استخدام: )هي جماالت مخسة يف القيادية القدرة جماالت

 جماالت، مخس يف القيادية القدرة جماالت يف مفرداهتا صياغة ومت ليكرت، ملقياس اخلماسي التدرج االستبانة حسب اعتمد الباحث
 :اآليت اجلدول يف كما  فقرة،( 60) بإمجايل املفردات من عددا جمال كل  تضمن

 جماالت االستبانة وعدد فقرات كل جمال( 1جدول )
 عدد المفردات المجال

 15 استخدام السلطة

 15 اإلملام مببادئ االتصال

 10 املوضوعية

 11 فهم اآلخرين

ملرونةا  9 

 60 اإلجمالي
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( حمكمني من املختصني واخلرباء من أساتذة اجلامعات، يف جمال 10مت استطالع رأي ) الصدق الظاهري )صدق المحتوى(:

القدرات القيادية يف اإلدارة الرتبوية جبامعات السلطنة )جامعة السلطان قابوس، جامعة نزوى، جامعة صحار(، لتحكيم فقرات 
 االستبانة. ومت إجراء التعديالت حسب آراء السادة احملكمني.

قام الباحث حبساب معامل ثبات االستبانة، بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ لكل جمال  من جماالت االستبانة،  ات:حساب الثب
 0.77( من املعلمني واملعلمات. وقد تراوح معامل الثبات بني )40واالستبانة ككل. استنادا الستجابات عينة استطالعية بلغت )

 على أن االستبانة تتسم بالثبات وتعد مالئمة ألغراض البحث.( مما يدل 0.87( ولالستبانة ككل )0.97إىل 
التحليل الوصفي املتمثل يف املتوسطات احلسابية، استخدم الباحث : األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل ومعاجلة البيانات

 .SPSSحلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج اواالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة. ومت 
 نتائج الدراسة

 رئيس:اإلجابة عن السؤال ال
لإلجابة نص السؤال األول على: "ما مدى توافر القدرات القيادية ملديري مدارس ما بعد التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني؟"، و 

االستبانة يف أبعادها اخلمسة، وترتيبها يف ضوء نسبة التوافر لدى  قام الباحث حبساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات حماور ،عن هذين السؤال
 ما يلي عرض هلذه النتائج: املعلمني، ويف

 ستخدام السلطةا األول: مجالال
 "استخدام السلطة" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر:املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال  اآليتيوضح جدول  

 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال "استخدام السلطة" وترتيبها (2جدول )

 االنحراف المتوسط العبارة المفردة
 المعياري

 نسبةال
 الترتيب %

 15 65.4355 1.5223 3.2718 يُعد املدير اخلطط اإلدارية والتنظيمية بصورة منفردة. 1
 9 88.7805 0.8664 4.4390 يتعاون املدير مع اهليئة التدريسية يف إعداد اخلطة العامة للمدرسة. 2
 1 92.1254 0.6858 4.6063 يضع املدير اخلطة وفقا للحاجات املدرسية والربامج الدراسية. 3
 5.5 89.2683 0.7031 4.4634 واملهام يف خطة املدرسة.يلتزم املدير باملدة الزمنية احملددة للقرارات  4
 13 88.2230 0.8267 4.4111 عمل.اليعتمد املدير املعلومات الدقيقة واملوضوعية لوضع خطة  5
 2 91.0105 0.7457 4.5505 وفقا لقانون العمل والوزارة. هيلتزم املدير باللوائح والتعليمات يف عمل 6
 10 88.7108 0.7857 4.4355 وفقا لقدراهتم.  العمل على اهليئة التدريسية واإلداريةيفّوض املدير مهام  7
 11 88.5017 0.8111 4.4251 املدير النقد البناء واقرتاحات اهليئة التدريسية يف تطوير العمل   ارسمي 8
 4 90.1045 0.8059 4.5052 ملناقشة املشكالت والتحديات ادوري نيواإلداري نيجيتمع املدير بالتدريسي 9
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 5.5 89.2683 0.7741 4.4634 املدير الوقائع واحلقائق عند تقييم املعلمني واختاذ القرارات. دمتيع 10
 7 89.1289 0.6977 4.4564 يلتزم املدير بتنفيذ القرارات اليت يتخذها. 11
 3 90.4530 0.7836 4.5226 نماذج التقييم.ليف ضوء املعايري العلمية  نياملعلمني واإلداري املديرُ  مُ يِّ قَ ي ُ  12
 12 88.3624 0.7751 4.4181 لتعديل العمل. ايتخذ املدير من التغذية الراجعة أسلوب 13
 14 87.9443 0.7861 4.3972 يعتمد املدير على الرقابة اإلدارية لضمان سري العمل بصورة صحيحة. 14
 8 88.9895 0.8130 4.4495 يتخذ املدير القرارات السليمة عند إدارة األزمات. 15
 - 87.7538 0.8255 4.3877 المعدل 

 
( أي بتقدير عايل، وباحنراف معياري قدره 4.3877املتوسط احلسايب لفقرات احملور كافة بلغ ) معدل يتضح من اجلدول السابق أن

كان اهتمام املدير بوضع اخلطة وفقا   (، حيث4.6063- 3.2718متوسطات املفردات بني )(. حني تراوحت 0.8255)
العمل وفقا ها التزام املدير باللوائح والتعليمات يف سري %، تال92.12للحاجات املدرسية والربامج الدراسية يف املرتبة األوىل بنسبة 

%، كما كان تقييم املدير للمعلمني واهليئة اإلدارية يف ضوء 91.01لقانون تنظيم العملية التعليمية )قانون العمل والوزارة( بنسبة 
الرقابة يف املرتبة قبل األخرية حصلت املفردة "يعتمد املدير على  .%90.45املعايري اليت تتضمنها مناذج التقييم يف املرتبة الثالثة بنسبة 

%، ويف آخر الرتتيب جاء إعداد املدير اخلطط اإلدارية والتنظيمية بصورة 87.94اإلدارية لضمان سري العمل بصورة صحيحة" على 
  .%65.43منفردة بنسبة توافر 

 لاإللمام بمبادئ االتصا الثاني: مجالال
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال "اإلملام مببادئ االتصال" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر: اآليتيوضح جدول 

 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال "اإلملام مببادئ االتصال" وترتيبها (3جدول )

االنحراف  المتوسط العبارة المفردة
 المعياري

 نسبةال
% 

 الترتيب

 12 87.1777 0.7756 4.3589 لدى املدير برنامج متكامل يضمن االتصال املستمر بأولياء األمور. 16
 15 82.3693 0.9045 4.1185 جيتمع املدير بالطلبة لالستماع إليهم. 17
 13 86.3415 0.7937 4.3171 اتصاالت مباشرة وغري مباشرة . عرب املدير املشكالت  شخصي 18

19 
املدير عرب قنوات اتصال متعددة عن احرتامه وثقته يف اإلداريني يعرب 

 واهليئة التدريسية.
4.4321 0.7674 88.6411 9 

20 
يوظف املدير قدراته ومعرفته اجليدة بالقوانني والتشريعات خلدمة املدرسة 

. 
4.4913 0.7187 89.8258 6 

 4 90.6620 0.7325 4.5331 يوجه املدير املعلمني لإلجراءات املطلوبة منهم يف ضوء نتائج التقييم.  21
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 5 90.2439 0.7612 4.5122 يبين املدير شبكة من العالقات اجليدة مع اهليئة التدريسية واإلدارية. 22
 7 89.1289 0.8004 4.4564 التدريبية.ُيرص املدير على توجيه املعلمني لاللتحاق بالدورات  23

24 
ينشر املدير اللوائح والتشريعات والكتب الدورية، اليت تنظم العالقات 

 بينه وبني اهليئة التدريسية واإلدارية وحتدد مسؤوليات كل منهم.
4.4390 0.8208 88.7805 8 

 11 87.3171 0.8822 4.3659 النظريعتمد املدير االجتماعات الدورية واالستثنائية لتبادل وجهات  25
 10 88.2927 0.7747 4.4146 يشجع املدير على الزيارات املتبادلة بني املعلمني. 26

27 
متثل تقارير تقييم األداء، وصناديق االقرتاحات والشكاوى قناة اتصال 

 يعتمدها املدير يف اإلدارة.
4.1951 0.9370 83.9024 14 

28 
وسائل االتصال املكتوبة، والشفهية، واإللكرتونية، يستعمل املدير 

 واملسموعة يف إدارة املدرسة.
4.5436 0.7027 90.8711 1 

 2.5 90.8014 0.7176 4.5401 يعرب املدير عن ثقافة الثقة واالحرتام والتودد بينه وبني املعلمني. 29
 2.5 90.8014 0.8092 4.5401 ومباشرة.يتواصل املدير مع املعلمني واإلداريني بطريقة واضحة  30
 - 88.0353 0.7932 4.4172 المعدل 

 
( أي بتقدير عايل جداً، وباحنراف معياري 4.4172املتوسط احلسايب لفقرات احملور كافة بلغ ) معدلأن  أعالهيتضح من اجلدول 

حيث كان استعمال املدير وسائل . (4.5436- 4.1185متوسطات املفردات جاءت بني )(. حينما تراوحت 0.7932قدره )
%، يف حني تساوت نسبة 90.87يف املرتبة األوىل بنسبة  ؛االتصال املكتوبة، والشفهية، واإللكرتونية، واملسموعة يف إدارة املدرسة

مع تواصله مع املعلمني واإلداريني  ،توافر تعبري املدير عن ثقافة الثقة واالحرتام والتودد بينه وبني املعلمني عرب وسائل اتصال متعددة
بة الرابعة توجيه املدير املعلمني لإلجراءات %، واحتل املرت90.8بطريقة واضحة ومباشرة ال تقبل التأويل حيث بلغت نسبة كل منهم 

"متثل تقارير تقييم األداء، وصناديق  :ويف املرتبة قبل األخرية حصلت املفردة .%88.78املطلوبة منهم يف ضوء نتائج التقييم بنسبة 
املدير بالطلبة لالستماع إليهم  االقرتاحات والشكاوى قناة اتصال يعتمدها املدير يف اإلدارة" على %، ويف آخر الرتتيب جاء اجتماع

   .% 82.36بنسبة توافر 
 الموضوعية الثالث: مجالال

 قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " املوضوعية" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر: اآليتيوضح جدول 
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 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " املوضوعية" وترتيبها  (4جدول )

االنحراف  المتوسط العبارة المفردة
 المعياري

 الترتيب نسبة %ال

 7 86.9686 0.8990 4.3484 األعباء واملهام اليومية على املعلمني يف ضوء األهداف املراد حتقيقها.يوزع املدير  31
 8 85.9930 0.8655 4.2997 يقدم املدير الدعم الفين واإلداري للمعلمني يف ضوء نتائج التقييم. 32
 6 87.1080 0.9676 4.3554 واملساواة.يتعامل املدير مع املعلمني واهليئة اإلدارية بالعدل  33
 5 87.3868 0.9328 4.3693 يتصف املدير باهلدوء والسيطرة على الغضب إلصدار قرارات ختدم مصلحة العمل.  34
 2 89.6864 0.7611 4.4843 ينظم املدير الوقت املدرسي بشكل جيد. 35
 3 89.4077 0.7515 4.4704 للمشكالت داخل املدرسة.يعتمد املدير احلقائق واملعلومات الدقيقة عند حله  36
 4 88.0836 0.8260 4.4042 لقرارات املتخذة من قبله.ا -بدقة ومبسؤولية عالية املستوى-يتابع املدير  37
 9 83.4146 0.8980 4.1707 كثريًا ما يستعمل املدير معايري جاهزة ومناذج خمصصة لتقييم املعلمني واهليئة اإلدارية. 38
 1 90.7317 0.7604 4.5366 يقف املدير إىل جانب املعلمني يف املواقف اليت حتتاج إىل دعم. 39
 10 63.4843 1.4572 3.1742 ة.مهيبالغ املدير يف التعامل مع املوضوعات غري امل 40

 - 85.2265 0.9119 4.2613 المعدل 

 
( أي بتقدير عايل جداً، وباحنراف معياري 4.2613احلسايب لفقرات احملور كافة بلغ )املتوسط  معدلأن  أعالهيتضح من اجلدول 

وقوف املدير إىل "حيث كان  .(4.5366- 3.1742متوسطات املفردات جاءت بني ) (. عندما تراوحت0.9119قدره )
ينظم املدير الوقت املدرسي بشكل "تالها  .% 90.73يف املرتبة األوىل بنسبة  "جانب املعلمني يف املواقف اليت حتتاج إىل دعم

يف املرتبة الثالثة  "اعتماد املدير احلقائق واملعلومات الدقيقة عند حله للمشكالت داخل املدرسة"كان و  .% 89.68بنسبة  "جيد
عمل املدير معايري جاهزة ومناذج خمصصة لتقييم املعلمني ويف املرتبة قبل األخرية حصلت املفردة " كثريًا ما يست .% 89.40بنسبة 

بنسبة توافر  "همةأن يبالغ املدير يف التعامل مع املوضوعات غري امل"ويف آخر الرتتيب جاء  .% 83.4146واهليئة اإلدارية" على 
رية ملديري مدارس مرحلة ضمن جماالت القدرات اإلدا( نسبة التوافر ملفردات جمال املوضوعية 3، ويوضح شكل )% 63.4843

 .ما بعد التعليم األساسي بالسلطنة
 فهم اآلخرينالرابع:  مجالال
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال "فهم اآلخرين" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر: اآليتدول اجليوضح  
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 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " فهم اآلخرين" وترتيبها  (5جدول )

 المتوسط العبارة المفردة
االنحراف 
 المعياري

نسبة  ال
 الترتيب %

 9 84.2509 1.0479 4.2125 املعلمني يف هناية العام الدراسي جلهودهم املبذولة.يكّرم املدير  41
 4 88.6411 0.8413 4.4321 املدير سياسة التشجيع والدعم الستمرارية عطاء املعلمني. عتمدي 42
 6 87.5958 0.9600 4.3798 ينبه املدير املعلمني ألخطائهم يف سرية تامة دون التشهري هبم. 43
 7 87.1080 0.8523 4.3554 يراعي املدير حقوق املعلمني يف توزيع العمل واألعباء التدريسية. 44
 8 86.9686 0.8592 4.3484 ُيث املدير املعلمني لاللتحاق بالربامج املهنية املتخصصة. 45
 11 72.9617 1.4765 3.6481 املدير. عملآلخرين هي األساس يف لسياسة التهديد والوعيد  46
 2 90.4530 0.7746 4.5226 يعتمد املدير احلوار والتفاهم واالحرتام املتبادل يف عالقته باملعلمني. 47
 3 89.4774 0.7835 4.4739 يعمل املدير على احتواء أزمات املعلمني، واالستماع لوجهة نظرهم 48
 5 88.3624 0.8442 4.4181 كل جديدعلى  يتمتع املدير بقدر عال من الثقافة العامة واالطالع  49
 1 90.5923 0.6984 4.5296 يشارك املدير يف بناء وتنظيم العالقات العامة بني املدرسة واجملتمع. 50
 10 85.8537 0.9226 4.2927 العمل. خلدمةُيرص املدير على استخدام احلوافز املادية واملعنوية  51

 - 86.5695 0.9146 4.3285 المعدل 

 
( أي بتقدير عايل جداً، وباحنراف معياري 4.3285املتوسط احلسايب لفقرات احملور كافة بلغ ) معدل أن أعالهيتضح من اجلدول 

كانت عبارة "يشارك املدير يف بناء و  .(4.5296- 3.6481متوسطات املفردات جاءت بني ) حني تراوحت(. 0.9146قدره )
أن يعتمد املدير على احلوار "ها %، تال 90.5923وتنظيم العالقات العامة بني املدرسة واجملتمع احمللي" يف املرتبة األوىل بنسبة 

أن يعمل املدير على احتواء أزمات "%، كما كان  90.453بنسبة  "قته باملعلمنيالبناء ومبدأ التفاهم واالحرتام املتبادل يف عال
حرص املدير "واحتل . % 89.4774يف املرتبة الثالثة بنسبة  "وانفعاالت املعلمني، واالستماع لوجهة نظرهم يف معاجلة املشكالت

%،  85.8537املرتبة قبل األخرية بنسبة  "هداف املرجوةعلى استخدام احلوافز املادية واملعنوية يف توجيه مسار العمل لتحقيق األ
 .% 72.9617ويف آخر الرتتيب جاءت عبارة "سياسة التهديد والوعيد هي األساس يف فهم اآلخرين من قبل املدير" بنسبة توافر 

 المرونة الخامس: مجالال
 قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " املرونة" وترتيبها يف ضوء درجة التوافر: اآليتيوضح جدول  
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 املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملفردات جمال " املرونة" وترتيبها  (6جدول )

االنحراف  المتوسط العبارة المفردة
 المعياري

 نسبة ال
% 

 الترتيب

 3 88.5017 0.8281 4.4251 التجديد والتطوير واالبتكار يف عمله.يعمل املدير على  52

53 
ال يرتدد املدير يف مشاركة املعلمني يف أمورهم الشخصية واملهنية ويساعد 

 على تلبيتها.
4.3519 0.8434 87.0383 7 

 8 85.9930 0.8614 4.2997 ينوع املدير يف أساليب تقييم العملية الرتبوية واملعلمني يف املدرسة.  54
 2 88.7108 0.7631 4.4355 يتعامل املدير مع املواقف الرتبوية اليت يتعرض هلا مبرونة عالية.  55
 9 46.4111 1.3096 2.3206 يطبق املدير القوانني واللوائح بصورة صارمة.  56

57 
يظهر املدير قدرة عالية على التفاعل مع تنوع الشخصيات املختلفة يف 

 املدرسة. 
4.3728 0.8632 87.4564 6 

 1 89.3380 0.8224 4.4669 يتعامل املدير مع املواقف احلرجة والطارئة بشكل إجيايب. 58
 5 87.9443 0.8785 4.3972 يتقبل املدير أفكار املعلمني ويسعى إىل تنفيذها. 59
 4 88.0836 0.8632 4.4042 يضع املدير خططا متنوعة ملواجهة املشكالت اليت قد تظهر يف العمل.  60

 - 83.2752 0.8078 4.1638 المعدل 
 

( أي بتقدير عايل جداً، وباحنراف معياري 4.1638لفقرات احملور كافة بلغ )املتوسط احلسايب  معدليتضح من اجلدول السابق أن 
(، حيث كانت عبارة "يتعامل املدير  4.4669-2.3206 متوسطات املفردات جاءت بني ) (. عندما تراوحت0.8078قدره )

أن يتعامل املدير مع املواقف الرتبوية اليت "ها %، تال 89.338مع املواقف احلرجة والطارئة بشكل إجيايب" يف املرتبة األوىل بنسبة 
يف املرتبة  "أن يعمل املدير على التجديد والتطوير واالبتكار يف عمله"%، كما كان  88.7108بنسبة  "يتعرض هلا مبرونة عالية

يف املرتبة الرابعة  "أن يضع املدير خططا متنوعة ملواجهة املشكالت اليت قد تظهر يف العمل"ها %، تال 88.5017الثالثة بنسبة 
يف املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت  "تقبل املدير أفكار املعلمني ويسعى إىل تنفيذها"ي%، وجاء  88.0836بنسبة توافر بلغت 

بنسبة توافر بلغت  "يظهر املدير قدرة عالية على التفاعل مع تنوع الشخصيات املختلفة يف املدرسة"%، تالها  87.9443
املرتبة السابعة " ال يرتدد املدير يف مشاركة املعلمني يف أمورهم الشخصية واملهنية ويساعد على تلبيتها " %، واحتلت  87.4564

%، يف حني كانت "ينوع املدير يف أساليب تقييم العملية الرتبوية واملعلمني يف املدرسة" يف املرتبة الثامنة بنسبة  87.0383بنسبة 
 .%، جاءت عبارة " يطبق املدير القوانني واللوائح بصورة صارمة" 46.4111األخرية بنسبة %، تالها يف املرتبة  85.993توافر 
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     االستبانة ككل:
 كلية وترتيبها يف ضوء درجة التوافر:ال هتااملتوسطات واالحنرافات املعيارية جملاالت االستبانة يف صور  اآليتيوضح جدول 

 كلية وترتيبهاالاملتوسطات واالحنرافات املعيارية جملاالت االستبانة  (7جدول )
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المجال
 2 0.8255 4.3877 استخدام السلطة

 1 0.7932 4.4172 اإللمام بمبادئ االتصال

 4 0.9119 4.2613 الموضوعية

 3 0.9146 4.3285 فهم اآلخرين

 5 0.8078 4.1638 المرونة

 - 0.8506 4.2522 االستبانة ككل
 

( أي بدرجة عالية جداً. وبلغ معدل 4.2522معدل املتوسط احلسايب حملاور االستبانة ككل بلغ ) أن أعالهيتضح من اجلدول 
املتوسطات جملاالت االستبانة )استخدام السلطة، اإلملام مببادئ االتصال، املوضوعية، فهم  (. كانت0.8506االحنراف املعياري )

 (، حيث كان جمال اإلملام 4.1638، 4.3285، 4.2613، 4.4172، 4.0901اآلخرين، املرونة( جاءت على الرتتيب )

كما كان   (4.3877مبتوسط حسايب )تاله جمال استخدام السلطة  (4.4172مبتوسط حسايب )مببادئ االتصال يف املرتبة األوىل 
 (4.2613مبتوسط حسايب )، تاله جمال املوضوعية يف املرتبة الرابعة (4.3285مبتوسط حسايب )جمال فهم اآلخرين يف املرتبة الثالثة 

القدرات من جماالت رجة توافر أربع (، وبذلك فإن د4.1638مبتوسط حسايب )وجاء جمال املرونة يف املرتبة اخلامسة واألخرية 
 كانت بدرجة عالية جداً، عدا جمال املرونة كان بدرجة عالية.  لدى مديري مدارس مرحلة ما بعد التعليم األساسي بالسلطنة  القيادية

 تفسير النتائج:
 استخدام السلطة:محور 

املدرسية والربامج التعليمية اليت تقدمها املدرسة هو أول التزام إلدارة املدرسة يأيت التزام املديرين بوضع اخلطط الدراسية وفق احلاجات 
ممثلة يف املدير من وجهة نظر املعلمني، وتتفق هذه النتيجة مع اهلدف األمسى للمدارس بتقدمي خدمة تعليمية ذات جودة حتقق رؤية 

 ورسالة املدرسة.
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انونية جاء يف املرتبة الثانية ألمهيته يف ضمان وانتظام العملية التعليمية جبميع عناصرها والتزام كما أن التزام املديرين بالنظم واللوائح الق

اهليئة التدريسية واإلدارية بالعمل اجلاد خالل فرتات الدوام الدراسي، وحتديد الواجبات واملهام واملسؤوليات لضمان حسن سري العمل 
 بالنحو الذي ُيقق أهداف املدرسة.

ما كانت عليه نتائج العنصرين األول والثاين السابقني، فإن عنصر التقييم جاء يف املرتبة الثالثة إذ يعد من أهم العناصر  ويف ضوء
ن عملية التقييم للمعلمني واهليئة اإلدارية باملدرسة يساعد يف الوقوف إاملكملة لعملية وضع اخلطط وإعمال النظم واللوائح، حيث 

ز أو نقاط الضعف لدى القائمني بالعمل يف املدرسة مما يسهل االلتزام بتنفيذ خطط الدراسة والعمل املهين يف على نقاط القوة والتمي
ضوء املعايري املتوفرة يف مناذج التقييم، حىت يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة القصور ومعاجلتها بالشكل الذي ُيقق أهداف 

 املتميزة من قبل املعلمني أو اإلداريني.املدرسة وتعزيز السلوكيات واألداءات 
، وذلك ألن إعداد اخلطة يشرتك فيه على األقل "قيام املدير بإعداد اخلطط اإلدارية والتنظيمية بصورة منفردة"ويف هناية القائمة جاء 

رية واإلشرافية تعطي تغذية راجعة حنو ما هيئة اإلشراف اإلدارية واملالية يف املديرية، كما أن اللقاءات الدورية اليت تعقد مع اهليئة اإلدا
يتم من إجراءات أو أن اخلطة املوضوعة عادلة وحمددة ألدوار كل فرد يف املدرسة طبقا للوائح والقوانني املنظمة للعمل، وهذا من دوره 

 يستبعد أن يقوم املدير بإعداد خطة املدرسة بصورة انفرادية.
 اإللمام بمبادئ االتصال: محور

، وذلك يرجع إىل "استعمال املدير لوسائل االتصال املكتوبة والشفهية واإللكرتونية واملسموعة يف إدارة املدرسة"جاء يف املرتبة األوىل 
ة، واخلطابات توظيف املدير لكافة اإلمكانات املختلفة للتواصل مع معلميه من خالل لوحة السبورة اإلعالنية، واإلذاعة املدرسي

 الرمسية، وجمموعات التواصل يف واتس أب، واالجتماعات الدورية مع املعلمني هبدف تعميم القرارات.
رتبة الثانية التعبري عن ثقافة الثقة واالحرتام والتودد بينه وبني املعلمني عرب وسائل اتصال متعددة، وذلك ناتج عن كما جاء يف امل

يستخدمها ويوظفها املدير يف التواصل مع معلميه وتوافر ثقافة االحرتام وااللتزام، وتساوت معها يف نفس تعدد وسائل االتصال اليت 
 املرتبة تواصل املدير مع املعلمني واإلداريني بطريقة واضحة ومباشرة ال تقبل التأويل، وهذا يتفق مع أهداف عملية التواصل بني املدير

 والعاملني يف املدرسة.
، وميكن تربير ذلك أيضا بوضوح دور كل فرد يف "اعتماد تقارير األداء وصناديق االقرتاحات والشكاوى"رتبة قبل األخرية أيت يف امليو 

املدرسة والنشر املستمر للقرارات وتعميمها على اهليئة التدريسية واإلدارية واستباق املدير للتعرف على أي مشكلة قد تعيق العمل 
 لني باملدرسة بالوسائل املتعددة لالتصال.من خالل التواصل مع العام
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ويف النهاية أتى اجتماع املدير بالطلبة لالستماع إليهم، وقد يربر ذلك من خالل أن املدير يثق بدرجة كبرية يف املمارسات التدريسية 

 سية واملناخ اإلجيايب للعمل باملدرسة.واخلطط املوجهة ألداء املعلمني ويأيت هذا من خالل توافر عالقات جيدة بني املدير واهليئة التدري
 الموضوعية: محور

جاء يف املرتبة األوىل وقوف املدير مع املعلمني يف املواقف اليت حتتاج إىل دعم، وميكن تفسري ذلك إىل أنه لبناء عالقات جيدة بني 
أو خارجها مبا يعزز الثقة بني املدير واملعلمني، املدير واملعلمني فإنه يعمل على الوقوف جانبهم يف املواقف اخلاصة هبم داخل املدرسة 

 ويساعد على جناح اإلدارة يف حتقيق أهدافها من خالل توفري مناخ إجيايب بني اإلدارة واملعلمني.
كما جاء يف املرتبة الثانية تنظيم الوقت املدرسي بشكل جيد، وميكن تفسري ذلك أن تنظيم الوقت املدرسي يساعد يف االلتزام يف 

 فيذ اخلطة املدرسية وحتقيق التزامات املدرسة، وهو هبذا يعمل على تعظيم االستفادة من الوقت املتاح للعمل يف املدرسة.تن
رتبة الثالثة من وجهة نظر املعلمني وميكن وجاء اعتماد املدير للحقائق واملعلومات الدقيقة عن حل املشكالت داخل املدرسة يف امل

 ت املمكنة وتفادي ظهور املشكالت أو استفحاهلا مما يعظم الفائدة من املمارسات الرتبوية داخل املدرسة.أن يربر ذلك بقلة املشكال
همة، وقد يرجع ذلك إىل املوضوعية يف اإلدارة، ومراجعة البيانات أيت يف املرتبة األخرية املبالغة يف تعامل املدير مع املوضوعات غري امليو 

 اختاذ القرارات وهذا بدوره ُيقق الرزانة والدقة عند أخذ القرارات يف كافة املوضوعات.واملعلومات الدقيقة قبل 
 فهم اآلخرين: محور

 يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج االستبانة حول جمال "فهم اآلخرين" فيمكن تفسريها على النحو اآليت:
احمللي يف املرتبة األوىل وذلك قد يرجع إىل إجياد لغة مشرتكة مشاركة املدير يف بناء وتنظيم العالقات العامة بني املدرسة واجملتمع  -

بني املدرسة بأهدافها وممارساهتا الرتبوية هبدف حتقيق ما تطمح إليه وتعطي تربيرات حنو ما يقدم يف املدرسة وميارس من إجراءات، 
املدير للمعلمني واإلداريني وكيفية التعامل  كما أن ذلك يعمل على فهم املعلمني واهليئة اإلدارية باملدرسة مبا يساعد على فهم

 وتوظيف مهاراهتم يف العمل.
وجاءت يف املرتبة الثانية اعتماد املدير على احلوار البناء ومبدأ التفاهم واالحرتام املتبادل يف عالقته باملعلمني، ويعمل ذلك على  -

اعد يف توجيه املعلمني للعمل باجتهاد وجد يعمل على تنفيذ تدعيم أواصر الرتابط بني اإلدارة واملعلمني وبناء عالقات جيدة تس
 خطة املدرسة بصورة مميزة.
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ويف املرتبة الثالثة جاء احتواء املدير ألزمات وانفعاالت املعلمني واالستماع لوجهة نظرهم يف معاجلة املشكالت، وتأيت هذه نتيجة  -

ومناقشة كافة املوضوعات والقرارات وخطط العمل وآليات تنفيذها على املستوى االجتماعات الدورية بني املدير واملعلمني 
 الفردي وتوزيع األدوار.

من وجهة نظر بعض املعلمني إىل  يلةسو  قد يرجع ذلك إىل أن سياسة التشجيع والدعم املعنوي تعد أفضل ؛واملرتبة قبل األخرية -
 الرتبوية داخل املدرسة.توفري مناخ داعم إىل التميز يف األداء واملمارسات 

اآلخرين من قبل املدير، إذ إهنا ال تبدأ هبا اإلدارة الفعالة، ذلك أهنا ليست  معاملعلمون سياسة التهديد والوعيد  نبذويف النهاية  -
 من صفات القائد، فالقائد يشجع مرؤوسيه ويقدم الدعم املناسب يف املواقف املختلفة.    

 المرونة: محور
دير مع املواقف احلرجة والطارئة بشكل إجيايب يف املرتبة األوىل، وهذا قد يرجع إىل طبيعة املهام املطلوبة من املدير جاء تعامل امل -

يف املواقف املختلفة، كما جيب على املدير أن يتفاعل مع املواقف احلرجة والطارئة كمشكالت طوارئ داخل املدرسة بشكل 
 يئة اإلدارية، مما يزيد يف الثقة يف اإلدارة.الطالب واملعلمني واهل سالمةُيافظ على 

كما جاء يف املرتبة الثانية تعامل املدير مع املواقف الرتبوية اليت يتعرض هلا مبرونة عالية، وهذا قد يعد من املؤثرات ذات األمهية  -
ملعلمني، وتعد من الدعم املقدم من اليت تساعد يف إجياد بيئة إبداعية وحمفزة للعمل، ويرفع من درجة الثقة يف اإلدارة من قبل ا

 املدير للعاملني باملدرسة.
وتأيت يف املرتبة الثالثة عمل املدير للتجديد والتطوير واالبتكار يف عمله، والذي يتيح له التخطيط اجليد يف إدارة املدرسة والذي  -

درسة املختلفة، كما يستدعي ذلك تقبل يعمل على توفري أفضل املمارسات التخطيطية والتنفيذية يف إعداد وتنفيذ خطط امل
 اآلراء واألفكار من املعلمني واهليئة اإلدارية مما يعزز من طرق التواصل املختلفة وتنمية مناخ إجيايب للعمل.

ويف هناية القائمة جاء تطبيق املدير للقوانني واللوائح بصورة صارمة من وجهة نظر املعلمني، وذلك قد يرجع إىل أنه يعمل على  -
إشباع بيئة العمل بالتحفظ وعدم االبتكارية واالجتهاد من قبل املعلمني، بل يساعد على مجود العالقات املختلفة مع اإلدارة 

 ويعمل على خلق العديد من املشكالت اليت تعمل اإلدارة على جتنبها.  
 االستبانة ككل:محاور 

تأيت يف مقدمة جماالت االستبانة من وجهة نظر املعلمني جمال اإلملام مببادئ االتصال، وقد يرجع ذلك إىل أن اإلدارة تعتمد بصورة 
 ليا، أساسية على توفر قدرة عالية وإملام تام مببادئ االتصال على كافة املستويات بني املدير واملرؤوسني أو املدير واإلدارة املركزية الع
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مث تأيت يف املرتبة الثانية القدرة على استخدام السلطة يف حتقيق أهداف املدرسة، كما جيب أن يكون استخدام السلطة يف إطار  ومن

اإلدارة يف قراراهتا وممارساهتا داخل املدرسة سواء بني املعلمني أو مع املشكالت  فهم اآلخرين واليت جاءت يف املرتبة الثالثة، موضوعية
جهها، ويف النهاية جيب أن تتميز اإلدارة بقدر من املرونة تساعد على مقابلة الظروف املستقبلية الغري حمددة مبا يعمل على اليت قد توا

 جتنب املشكالت وحتقيق أهداف املدرسة. 
( يف أمهية 2010(، كما اتفقت أيضا نتائجها مع نتائج دراسة جنيلي )2009وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو زعيرت )

اكساب برامج التنمية املهنية وتوجيه املعلمني للربامج التدريبية اخلاصة بتطوير املهارات اإلدارية واالجتماعية واالعتزاز مبهنة التدريس و 
 املعلمني مهارات حل املشكالت والتنويع يف إسرتاتيجيات التدريس.

( يف سيادة النمط الدميقراطي يف القيادة الذي يشري إىل أمهية االشرتاك 2013واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة العدواين )
مع اهليئة التدريسية واإلدارية يف إعداد اخلطط التشغيلية للمدرسة والتشارك يف مناقشة املشكالت وأخذ رأي املعلمني والعاملني يف 

 مجيع املناشط املدرسية. 
ام مببادئ االتصال يف أمهية التزام املدير باخلطة املدرسية وقدرته على اختاذ القرارات كما أكدت نتائج هذه الدراسة يف جمال اإلمل

( يف أمهية القدرة على اختاذ القرار اليت جاءت أيضا كمجال يف الرتتيب 2007السليمة عند إدارة األزمات نتائج دراسة العتييب )
 ( يف 2007زمات. كما اتفقت أيضا نتائج هذه الدراسة مع نتائج العتييب )األول، واليت تتطلب اختاذ القرارات السليمة عند إدارة األ

أن هناك فروق بني تقديرات املعلمني للمديرين يف القدرات القيادية يف ضوء مستوى اخلربة حيث كانت لصاحل املعلمني ذوي سنوات 
 اخلربة األكثر بصفة عامة.

ام مببادئ االتصال واستخدام السلطة التشاركي مع العاملني باملدرسة؛ متوافقة مع كما كانت نتائج هذه الدراسة حمددة يف جمال اإلمل
 ( ملديري املدارس.2013نتائج دراسة العدواين )

( يف أداء املديرين من وجهة نظر املعلمني كانت ممتازة ككل، ومنها توظيف التكنولوجيا 2010وختتلف النتائج مع دراسة العمرات )
 كانت كبرية.

نتائج هذه الدراسة يف جمايل اإلملام مببادئ االتصال واستخدام السلطة وااللتزام بالنظم واللوائح والقوانني واختاذ القرارات  كما أن
( اليت 2010املناسبة يف املواقف الطارئة، واملهارات التقييمية ألعضاء اهليئة التدريسية؛ قد جاءت متوافقة مع نتائج دراسة السهلي )

 هارات الفنية كأحد مهارات القدرات القيادية يف املرتبة األوىل تلتها املهارات اإلدراكية وأخريا املهارات اإلنسانية.  حددت أمهية امل
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 التوصيات

واالبتكارية اإلدارية  لتنمية املهارات والقدرات القيادية، وتطوير اإلجراءات الرتبوية، القيادات جلميع تدريبية دورات ضرورة عقد .أ
 .يف اإلدارة املدرسية

، ميدان الرتبية والتعليم يفا اهتوضبط اجلودة وتطبيق ،كإدارة اجلودة الشاملة؛  مفاهيم اإلدارة التعليمية حلديثة اعتماد جيب .ب
 .الفعالة القيادة ومبادئ القرارات، واختاذ املشكالت، حل أساليب يف إضافة إىل املهارات

 قائمة المراجع العربية بعد القرآن الكريم: 
. رسالة األردنالقدرات القيادية ملديري ومديرات املدارس األساسية والثانوية يف  تشخيص(. 1990أباظة، أشرف شريف. )

 ماجستري. اجلامعة األردنية.
مهارات القيادية وسبل تطويرها. رسالة درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة لل(. 2009أبو زعيرت، منري حسن. )

 /إدارة تربوية. غزة: اجلامعة اإلسالمية. ماجستري يف أصول الرتبية
درجة ممارسة مديري املدارس االبتدائية للمهارات القيادية من وجهة نظر املعلمني داخل (. 2013أبو مخ، حممود حممد زكي. )

 رسالة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية. إربد: جامعة الريموك. املستقبلية.اخلط األخضر يف ضوء الرؤى 
.القدرة على القيادة الرتبوية ملديري املدارس الثانوية يف العراق ، رسالة دكتوراة، جامعة  1998حسني ، صربي عبداجلبار حممد 

 بغداد.
رات املدارس احلكومية التابعة إلدارة الرتبية والتعليم يف فعالية القيادة اإلدارية لدى مديري ومدي(. 2012حورية، علي حسني. )

 . عمادة البحث العلمي.عمان: اجلامعة األردنية.1. ملحق40حبث منشور. دراسات العلوم الرتبوية. اجمللد .املدينة املنورة
ت املدارس يف حمافظة حفر الباطن بناء برنامج تدرييب لتنمية املهارات القيادية ملديري ومديرا(. 2010السهلي،نورة بتال بداح. )

 دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية إربد: جامعة الريموك. . رسالةيف اململكة العربية السعودية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية
 .الدار البيضاء: دار الثقافة للنشر والتوزيع.فلسفة فرنسيس بيكون(. 1981الشاروين، حبيب. )

 . عمان: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع.اإلدارة الرتبوية والسلوك التنظيمي(. 2001الطويل، هاين عبد الرْحن. )
 . عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية والتنمية البشرية(. 2009العجمي، حممد حسني. )

 . عمان.اإلدارة باألهداف(. 1988عدس، عبدالرْحن، وآخرون. )
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 القدرات القيادية لدى مديري املدارس الثانوية العامة يف دولة الكويت كما يراها املعلمون.(. 2007العتييب، سعد ماجد هنار. )

 رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية.عمان: جامعة عمان العربية.
األمناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت وعالقتها بالضغوط (. 2013العدواين، حنان ناصر. )

 جامعة الشرق األوسط.  . رسالة ماجستري يف اإلدارة والقيادة الرتبوية.عمان:التنظيمية للمعلمني من وجهة نظرهم
حبث منشور.  درجة فاعلية أداء مديري املدارس يف مديرية تربية البرتاء من وجهة نظر املعلمني فيها،(. 2010العمرات، حممد. )

 ، الطفيلة: جامعة الطفيلة.359-349. 4، عدد6اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية. جملد 
 . الرياض: مكتبة جرير.القائد الذي بداخلكاكتشف (. 1999كارينجي، ديل وشركاه. )

القدرات القيادية للمديرين وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمني يف املدارس الثانوية (. 2011الكاليب، عبد الرْحن بن عباس ْحزة. )
 . رسالة ماجستري يف الرتبية. املدينة املنورة: جامعة طيبة.احلكومية للبنني باملدينة املنورة

 . دمشق: دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة.الطريق إىل القيادة وتنمية الشخصية(. 2010، ترمجة سامل العيسى. )كورتوا
 . الرياض: وكالة سواحل اجلزيرة إلعالم ريادة األعمال.2014ديسمرب   23جملة رواد األعمال 

 16024دة الرياض. العدد . جريكيف تتخلص من ضغوطات احلياة(. 2016املنيف، خالد بن صاحل. )
 (. فن القيادة املدرسية.أبوظيب: العبيكان.كلمة.2011هور، توماس. )

 


