
 مستوى المهارات القيادية لدى مدراء المدارس 

 من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك
   محمود جميل محمد القرالة

 :  البحث الملخص

لدى مدراء المدارس من وجهة معلمي المدارس  المهارات القياديةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى 
حقيق هدف الدراسة فقد تم تطوير أداة للدراسة )االستبانة(،كما تم التأكد من صدقها ولت ,الثانوية في محافظة الكرك

، وقد أظهرت نتائج معلم ومعلمة في المدارس الثانوية( 517وثباتها، وقد تم توزيعها على عينة الدراسة التي تكونت من )
لمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك، لدى مدراء المدارس من وجهة نظر مع الدراسة: أن مستوى المهارات القيادية

عند مستوى المهارات الذاتية لدى مدراء المدارس من وجهة نظر  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية, و مرتفعة جاءت
داللة إحصائية للمهارات اإلنسانية لدى مدراء المدارس من  وأثر ذ ,ووجود معلمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك

داللة إحصائية للمهارات التنظيمية لدى مدراء و أثر ذ, ووجود معلمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك وجهة نظر
 .المدارس من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك

عقد دورات تدريبية لجميع المستويات ضرورة وبناء على النتائج فقد تم تقديم عدد من التوصيات منها: 
لتأكيد على المهارات القيادية وتعزيزها واستثمارها بما يساهم , لدى جميع المدارس, لاالجتماع إدارةية ووفقا ومراحل القياد

 .في ايجاد قيادات فعالة
 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

تعتبر القيادة من المرتكزات المهمة 
في المجتمعات البشرية حيث أصبحت في ظل 

عامال مهما لمختلف  تنامي وتعقد المؤسسات
النشاطات في المؤسسات العامة والخاصة, 
حيث تؤثر بالبيئة الخارجية السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية, فتؤثر على السلوك 
لدى العاملين وتساهم في تحفيز وتنسيق 
جهودهم لتفعيل قدرة المنظمات على أداء دورها 
ودفعها لتحقيق األهداف المنشودة التي تتوقف 

ى فاعلية وكفاءة القيادة ومدى قدرتها على عل
المبذولة من  توجيه الجهود ومعرفة نوع الجهود

قبلها لتحسين األداء وتطوير المنظمات 
 (.3002والموارد البشرية )العتيبي، 

وقد ظهرت النظريات التي تفسير 
مفهوم القيادة , كنظرية الرجل الملهم والتي 

نظرية السمات تؤمن بوجود االلهام عند القائد ,و 
والتي محواها وجود سمة يتميز بها القائد 
,ونظرية ستيرنبرغ والتي تحتوي على ثالث 

 ,Kimوالحكمة والذكاء ) اإلبداعمجاالت وهي: 
2009.) 

 مفهوم المهارات القيادية
 المهددارات القياديددة تعددددت تعريفددات

تبعا لتنوع الخلفيات النظريدة واإلداريدة للبداحثين, 
( 333ص  , 3012والعجيلددي, فيعرفهددا )ناصددر

بأنهددددددددا: السددددددددلوكيات والقدددددددددرات التددددددددي يمتلكهددددددددا 
كمحصددلة لمهدداراتهم الفنيددة واإلنسددانية والسياسددية 
والتددددي تجعلهددددم قدددددادرين علددددى القيددددام باألعمدددددا  
والمهددام الموكلددة لهددم بكفدداءة وفعاليددة وبأقددل جيددد 
 ووقت مع توظيف كل اإلمكانيات المتاحة لذلك

. 
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 ,3012كما يعرفها )الجادر, 
بأنها: مجموعة من القدرات   (345ص

والسمات والصفات الفطرية والمكتبة عن طريق 
التعلم والخبرة والتدريب التي يمتلكها القائد 
والتي يستطيع من خاللها ممارسة مهامه 
القيادية بكفاءة وفاعلية والتأثير في اآلخرين 

 وتحفيزهم لتحقيق أهداف المنظمة. 
 يةأنواع المهارات القياد

وقد تم تصنيف المهارات القيادية 
والباحثين  اإلدارةبحسب عدد من علماء 

صالح إلى المهارات القيادية التالية )التربويين 
   ( :153,ص 3015وأبو مخ,

وهي السمات  الشخصيةالمهارات الذاتية  .1
الجسدية والقدرات العقلية والمبادأة 

 .واالبتكار وضبط النفس
ت التي تشير إلى والقدرا الفنيةالمهارات  .3

معرفة القائد المتعمقة في األشياء أو 
 علوم المعرفة أو التخصص.

المهارات االنسانية االجتماعية وهي   .2
قدرة القائد أو المسؤو  التربوي على 
التعامل الفعا  كعضو في جماعة, 
وقدرته على التفاعل المؤثر في 

 مرؤوسيه. 
التصورية وهي مقدرة  اإلدراكيةالمهارات  .4

دير على التصور الذهني والعقلي الم
 .المحيطة بمؤسسته ككل لألمور

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن المدارس التي تتمتع بمستوى جيد من 
المهارات القيادية ال ُتبدي قدرة على البقاء 
واالستمرارية فحسب, بل تتمتع بقدرة على 
التعامل والتفاعل اإليجابي مع مختلف التغيرات 

 رجية.الداخلية والخا
وقد أجريت العديد مدن الدراسدات فدي سدياق 
المهددددددددارات القياديددددددددة, والتددددددددي عالجددددددددت مفهددددددددوم 
المهدددارات القياديدددة وأبعادهدددا فدددي بيئدددات مختلفدددة 

(, وقدددد حفدددز 3015كدراسدددة صدددالح وأبدددو مدددخ )
هدددددددذا القيدددددددام بهدددددددذه الدراسدددددددة وقيددددددداس مسدددددددتوى 
المهدددارات القياديدددة لددددى مددددراء المرحلدددة الثانويدددة 

الكدددرك, ومدددا تعانيددده هدددذه فدددي مددددارس محافظدددة 
المددددارس مدددن تغيدددرات  بيئيدددة عديددددة قدددد تسدددببت 
بها العولمة والتقدم العلمدي والتطدور التكنولدوجي 
السريع , مما أدى إلى زيادة الحاجة لوجود قادة 
تربدددويين يتصدددفون بمهدددارات ومزايدددا عاليدددة, ولدددذا 
جدددداءت الدراسددددة الحاليددددة للكشددددف عددددن مسددددتوى 

اء المرحلدددة الثانويدددة المهدددارات القياديدددة لددددى مددددر 
 في مدارس محافظة الكرك.

وبالتحديد فإن الدراسة تسعى لإلجابة عن 
 السؤالين اآلتيين:

القيادية لدى مدراء  المهاراتما مستوى  .1
المدارس من وجهة نظر معلمي المدارس 

 الثانوية في محافظة الكرك ؟
ذات داللة إحصائية عند  فروق هل هناك  .3

ي استجابات ( فα≤0,07) مستوى الداللة
معلمي المدارس لمستوى المهارات القيادية 
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لدى مدراء المدارس الثانوية في محافظة 
الكرك تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي , 

 والنوع االجتماعي, والخبرة؟
 أهمية الدراسة: 

تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية 
, واإلدارةالمهارات القيادية ومكانتها في التعليم 

من دور هام يساعد على نجاح  وما تؤديه
وبلوغ االهداف بكفاءة وفاعلية, كما تبرز أهمية 
هذه الدراسة من الفئة التي استهدفتها والتي هي 
عنصر أساسي في العملية التعليمية, كما تعد 
الدراسة الحالية من الدراسات القليلة التي 
تناولت هذا الموضوع حيث الحظت شح 

ة األردنية مما أعطى الدراسات السابقة في البيئ
الدراسة الحالية أهمية كبيرة وخصوصية تميزها 

 عن غيرها من الدراسات السابقة.
باإلضافة إلى فائدتها لصالح القرار 
في االستفادة من نتائجها في تفعيل دور 
المهارات القيادية في المدارس, وفتح المجا  
أمام الباحثين لدراسات تتناو  فئات تعليمية 

 أخرى.
 تعريفات المفاهيمية واإلجرائية: ال

على عدد من  الدراسةاشتملت 
المصطلحات التي عرفت مفاهيميا وإجرائيا كما 

 يأتي:
التي يتم من خاللها  العملية القيادة:

التوجيه والتأثير بنشاط الفرد أو المجموعة 
ودفعهم للعمل باتجاه تحقيق الهدف 

 .(Ardichvilli & Kuchinke ,2002, 99)المطلوب

الشخصي لدى  االستعدادالمهارة: 
الفرد أو موهبة طبيعية أو مكتسبة تنمو 
بالمعرفة أو بالتعليم , و تصقل بالتدريب، 
وتجعل الفرد قادرا على األداء جسميا وذهنيا 
كما أنها تستخدم في التأثير على سلوك 

, 3002اآلخرين لتحقيق هدف معين )األغا، 
23) 

ن : مجموعة مالقياديةالمهارات 
القدرات التي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة 
وتمكنه من ممارسة دوره القيادي بطريقة 
تضمن أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة وفعالية، 
وتتضمن استخدام السلطة والقوة في التأثير في 
عملية إدارة الموارد المتاحة في المدرسة لتحقيق 
األهداف المنشودة وتشمل المهارات الذاتية 

الفنية واإلنسانية والفكرية باإلضافة إلى و 
 (27, 3011 )شاهين, المهارات اإلدارية
مستوى استجابة  إجرائيا بأنها وتعرف

مدراء المدارس على فقرات األداة التي تقيس 
مستوى المهارات القيادية في المدارس الثانوية 
 في محافظة الكرك التي قام الباحث بإعدادها.

 حدود الدراسة:

مستوى المهارات ت هذه الدراسة تناول
القيادية لدى مدراء المدارس من وجهة نظر 

،  معلمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك
 وذلك ضمن الحدود التالية:

  :الحدود الزمنية 
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نتائج الدراسة بالسياق الزمني  تحددت
الذي أجريت فيه وذلك في الفصل الدراسي 

 .)3012/3015الثاني من العام الدراسي )
  :الحدود البشرية 

نتائج هذه الدراسة باستجابات  تحددت
معلمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك 

طورها  عينة الدراسة على فقرات األداة التي
الباحث وتم استخدامها في هذه الدراسة، وهي 
االستبانة التي تضمنت فقرات عن مستوى 

 المهارات القيادية.
 السابقة الدراسات

( دراسة 3005 )الغامدي, وقد أجرى 
هدفت للتعرف على مستوى المهارات القيادية 
المتوفرة لدى مديري المدارس الثانوية في 
منطقة الباحة/المملكة العربية السعودية, وتم 
اتباع المنهج االستكشافي كأسلوب في البحث 
وطبقت األداة على المجتمع األصلي المكون 

مديرًا و ( 27) ( مديرًا ومعلمًا منهم202من )
( معلمًا ,وذلك لصغر حجم المجتمع 352)

وأشارت النتائج إلى  .األصلي في منطقة الباحة
أن المديرون يتمتعون بمستوى مهارات كبير 
في القيادية االستراتيجية, كما اشارت إلى عدم 
وجود اختالف بين المديرين والمعلمين في 
تقدير مستوى توفر المهارات القيادية 

ية في المديرين ما عدا إثراء االستراتيج
النشاطات المدرسية ألفكار استراتيجية مفعلة 
,وامتالك المديرين النظرة المستقبلية الواضحة 

للتعليم الثانوي السعودي فهم يختلفون في تقدير 
 .مستوى هاتين المهارتين

( فقد  3011وفي دراسة )جبران ,
هدفت للكشف عن تصورات المعلمين نحو 

ظمات متعلمة ونحو مديريهم مدارسهم كمن
كقادة تعليميين في األردن. وتكونت عينة 

( معلما من أفراد العينة  424الدراسة من  )
المقصودة, وأشارت النتائج إلى ان مجا  
المناخ أتى بأعلى المتوسطات يليه مجا  النمو 
المهني, وبالنسبة للمديرين كقادة تعليميين فقد 

للمدير كقائد أورد المشاركون درجة متوسطة 
تعليمي وسجل مجا  بناء العالقات والتشاركية 

 معدال مرتفعا.
( إلى  iqbal,2012وهدفت دراسة )

التعرف على المهارات القيادية التعليمية 
المتوفرة لمديري المدارس في محافظة )خيبر 
باختانخوا( الباكستانية ,ووضع استراتيجية 
مناسبة من أجل تحسين تلك المهارات , 

 40مديرا و  30ونت عينة الدراسة من وتك
مدرسا , وأظهرت النتائج أن المديرين لم يتلقوا 
أي تدريب وتوجيه صحيحين في مهاراتهم 

, حيث أن  3002_ 3002القيادية أثناء الفترة 
المديرين ال يدركون دورهم وكيفية أدائهم 

 التعليمي.
( إلى 3012 هدفت الدراسة )بوفتين,

تربية البدنية في تعزيز معرفة دور معلمات ال
المهارات القيادية لدى طالبات المرحلة 
المتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر 
طالبات الصف الثامن والتاسع، وتكونت عينة 
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( طالبة, وأشارت نتائج 725) الدراسة من
الدراسة أن دور معلمات التربية البدنية جاء 
مرتفعًا في تعزيز المهارات القيادية لدى 

طالبات، كما أشارت إلى وجود فروق ذات ال
داللة إحصائية تعزى للمستوى الدراسي 
ولصالح طالبات الصف التاسع، وعدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمنطقة 

 التعليمية. 
 التعقيب على الدراسات السابقة

دللت نتائج الدراسات السابقة أن 
االستراتيجية تختلف بين  اإلدارةمستويات 

رتفعة ومتوسطة ومنخفضة كما في نتائج م
( و)جبران 3005 )الغامدي, دراسة

 (.3012(, و)بوفتين ,iqbal, 2012(,و)3011,
كما بينت نتائج الدراسات السابقة 

 اإلدارةالمستعرضة أن العالقة بين مستوى 
االستراتيجية والمتغيرات الشخصية )النوع 
االجتماعي، والخبرة، والمؤهل العلمي( كانت 
غير ثابتة، وتختلف من دراسة إلى أخرى، 
فمثال أظهرت بعض الدراسات أن هناك عالقة 

االستراتيجية وكل من النوع  اإلدارةبين مستوى 
االجتماعي، والخبرة، والمؤهل العلمي ، مثل 

(، وفي المقابل لم تظهر iqbal, 2012دراسة )
(, 3012 هذه العالقة في نتائج دراسة )بوفتين,

الدراسة عن الدراسات السابقة في وتتميز هذه 
أنها حاولت رصد مستوى المهارات القيادية 
لدى مدراء المدارس من وجهة نظر معلمي 

 المدارس الثانوية في محافظة الكرك.
 الدراسة منهج

الباحث  قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من
المسحي لمالءمته  الوصفي المنهج باستخدام

 وطبيعة الدراسة.
 األداة : صدق وثبات 

للتأكد من صالحية أداة الدراسة فقد 
تم عرضها على مجموعة من األكاديميين ، 
وتم اخذ المالحظات الواردة على األداة وتم 

 إجراء التعديالت المناسبة .
وللتأكد من مدى صالحية االستبانة 
كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة الحالية تم 

اة جمع البيانات اختبار مدى االعتمادية على أد
باستخدام معامل كرونباخ ألفا، وقد بلغت درجة 
اعتمادية هذه االستبانة حسب معيار كرونباخ 

( وهذا مناسب في مثل هذه % 41,24ألفا ) 
 االختبارات من اجل اعتماد نتائج هذه الدراسة.

 
 

 مجتمع وعينة الدراسة :

جميددع  مددن الدراسددة مجتمددع تكددون 
فدددي محافظدددة الكدددرك، معلمدددي المددددارس الثانويدددة 

 ( معلددم ومعلمددة )وذلددك3223والبدال  عددددهم )
 للعدام العدالي التعلديم وزارة إحصدائيات حسدب

 عينددة وتكونددت (.3012/3015الدراسددي )
 أي بما نسبته ( معلم ومعلمة517الدراسة من )

 اختيارهددا الدراسددة، تددم مجتمددع مددن (20%)
 علددى مددوزعين العشددوائية، بالطريقددة الطبقيددة

االجتمدداعي فددي  والنددوع لمددي والخبددرةالمؤهددل الع
مدن  الثداني الدراسدي للفصدل الجامعدات الدثالث

 (1) والجددو  (،3017/3012الجدامعي) العدام
 .الدراسة عينة أفراد توزيع يبين

 خصائص عينة الدراسة
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تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية 
للمعلومات المتعلقة بالعوامل الديموغرافية 

مكن تلخيص اإلجابات لمجتمع الدراسة، وي
  : التالي ( 1-1 )بالجدو  
توزيع عينة الدراسة حسب   : ( 1- 1 ) الجدول

 النوع االجتماعي
النسبة  التكرارات الفئات  المتغير

 %المئوية 

النوع 
 االجتماعي

 39.5 15 ذكر
 60.5 23 أنثى

 %100 38 المجموع
  (1-1)تظهر بيانات الجدو  رقم

راسة حسب النوع حو  توزيع عينة الد
من أفراد عينة الدراسة  (%39.5)االجتماعي أن 

هم من الذكور من إجمالي حجم العينة، في 
من أفراد  (% 60.5)حين بلغت نسبة اإلناث 

 .العينة
توزيع عينة الدراسة حسب  :(1- 2)الجدول 

 الخبرة
النسبة المئوية  التكرارات الفئات المتغير

% 

 الخبرة

اقل من 
 26.4 10 سنوات5

 36.8 14 سنوات6-10
  11اكثر من

 36.8 14 سنوات

 %100 38 المجموع
 (1-2)تظهر بيانات الجدو  رقم 

حو  توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 
 (10-6)للخبرة من  % 22,2بلغت أعلى نسبة 
سنوات ثم الخبرة اقل من  11سنوات واكثر من 

ى ، وهذا يد  عل%32,4سنوات وبنسبة بلغت 5

أن غالبية العينة المبحوثة هم من مستوى 
 .سنوات  10-6الخبرة من
توزيع عينة الدراسة حسب  )3-1 (الجدول

 المؤهل العلمي
النسبة  التكرارات الفئات المتغير

 %المئوية 

المؤهل 
 العلمي

 42.1 16 بكالوريوس
 52.6 20 ماجستير
 7,2 3 دكتوراه 

 38 100% 
مستوى ما نتائج السؤال األول: 

المهارات القيادية لدى مدراء المدارس من 
وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية في 

 محافظة الكرك ؟
لإلجابة عن السؤا  تم حساب 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 وفيما يلي النتائج.
 (1جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لدى مدراء  لمستوى المهارات القيادية

المدارس من وجهة نظر معلمي المدارس 
الثانوية في محافظة الكرك، )المجاالت( مرتبة 

 تنازليا

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الترتيب المعياري 

المهارات 
 مرتفع 1 68527. 4.13 الذاتية

المهارات 
 مرتفع 2 51539. 3.97 االنسانية

المهارات 
 مرتفع 3 74359. 3.82 التنظيمية
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 مرتفع  0.6480 3.97 الكلي
مستوى   (1)يتبين من الجدو 

المهارات القيادية لدى مدراء المدارس في 
مرتفعة، وبمتوسط  محافظة الكرك ، جاءت

وانحراف معياري  (2,45حسابي بل  )
في  ( وجاء مجا )المهارات الذاتية(0,2420)

 (4.13) المرتبة األولى بمتوسط حسابي بل 
(، في حين جاء 68527.نحراف معياري)وا

في المرتبة الثانية  (اإلنسانيةمجا )المهارات 

( وانحراف معياري 3.97وبمتوسط حسابي بل  )
( وجاء مجا  )المهارات التنظيمية( 51539.)

(، 3.82بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بل  )
 (.74359.بانحراف معياري )

 ةأوال: على مستوى المهارات الذاتي
 
 

 (2جدول ) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المهارات القيادية لدى مدراء المدارس من 

 وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 96445. 4.38 يساعد المعلمين في حل مشكالتهم 1

لديه خبرة وافية تساعده في تأدية واجباته اإلدارية  3
 مرتفع 90633. 4.25 والقيادية

 مرتفع 78478. 4.11 يتصف بالتواضع في تعامله مع المعلمين 8

يتصف بالهدوء ورباطة الجأش في األزمات  9
 والمشكالت التي يواجهها

 مرتفع 65405. 4.02

 مرتفع 1.01419 4.00 ن والطلبةيعمل على توثيق العالقة بين المعلمي 12
 مرتفع 84468. 3.97 يصغي جيدا لمن يتحدث إليه 10
 مرتفع 71492. 3.94 يتميز بالصبر في معالجة المشكالت 4
 مرتفع 95452. 3.94 يتحلى بالمثابرة على العمل 6
 مرتفع 95452. 3.94 يقدر مشاعر المعلمين 2
 مرتفع 64918. 3.91 شخصية محبوبة بين المعلمين والطلبة 11
 مرتفع 1.05560 3.83 يقدم مساعدة شخصية للمعلين والطلبة 13
 مرتفع 92023. 3.69 يتسم بالموضوعية بالحكم على االمور 7
 متوسط 1.02663 3.55 يتقبل النقد بصدر رحب 5
 متوسط 1.00000 3.50 ال يحاسب المعلمين أمام اآلخرين 14
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 متوسط 1.07312 3.36 بين المعلمين والمشرفين  يعمل على إقامة عالقات جيدة 15
 مرتفع 78478. 4.11 يتعامل مع المعلمين بمرونه 12
 مرتفع 65405. 4.02 يعامل المعلمين معه بعدالة 12
 مرتفع 1.01419 4.00 يراعي الظروف الشخصية للمعلمين والطلبة 14
 مرتفع 84468. 3.97 يعمل مع المعلمين بأسلوب ديمقراطي تعاوني 15
 مرتفع 71492. 3.94 يحفز المعلمين على بذ  أقصى طاقاته إلنجاز العمل 37
 مرتفع 1.01549 4.00 يتحمل المسؤولية الكاملة عند حدوث أي طارئ  34
 مرتفع 90272. 4.11 يعقد اجتماعات دورية منظمة مع  المعلمين 33
 مرتفع 90633. 4.25 ينوه المعلمين إلى اخطائهم 32
 مرتفع 65405. 4.02 رك المعلمين في صنع واتخاذ القراريش  31
 مرتفع 90573. 4.25 يسوي الخالفات بمستوى الئق أمام المسؤولين والزوار 30
 متوسط 1.07312 3.36 يعمل دائمًا إلى استنهاض الهمم إلنجاز المهام 32
 مرتفع 1.01419 4.00 يقدر نتائج العمل واألداء 35

 

 مرتفع 92023. 3.69 اإلمكانات المتاحة في القسم يستفيد من جميع 32
 متوسط 1.02663 3.55 قدوة حسنة للمعلمين والطلبة 34
 متوسط 1.00000 3.50 يضع اقتراحات للمعلمين وخطط لحل المشكالت 20
 متوسط 1.07312 3.36 يخطط بشكل جيد بما يتناسب مع الواقع 21
 مرتفع 78478. 4.11 وقات المعلمينينظم االجتماعات بما يتناسب مع ا 23
 مرتفع 65405. 4.02 يقيم أداء المعلمين بشكل دوري  22

 مرتفع 41790. 3.87 الكلي
 

لمدى تطبيق   (2)يتبين من الجدو 
عناصر ومبادئ العدالة التنظيمية والتمكين 
 اإلداري في شركة الفا الدولية للسياحة والسفر

، (0.41) ري ، وانحراف معيا(3.87) بلغ قد
بمتوسط  بالمرتبة األولى (1) الفقرة رقم وجاءت

الفقرة  جاءت في حين (4.38) حسابي بل 

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  (32رقم)
 .(3.36) بل 

هل  :بالسؤال الثاني النتائج المتعلقة
هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( في استجابات معلمي α≤0,07) الداللة
ارس لمستوى المهارات القيادية لدى مدراء المد
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المدارس الثانوية في محافظة الكرك تعزى 
لمتغيرات الرتبة األكاديمية, والنوع االجتماعي, 

لإلجابة عن هذا السؤا  تم استخدام  والخبرة

تحليل التباين األحادي المتعدد والجدو  اآلتي 
 يبين النتائج.

 (3جدول)
 دارس لمستوى المهارات القيادية في المدارس الثانويةتحليل التباين المتعدد الم

 مجموع المربعات المتغير
درجات 
 الحرية

 (Fقيمة ) متوسط المربعات
مستوى 
 الداللة

 506. 455. 058. 1 058. النوع االجتماعي
 357. 1.069 136. 2 273. الخبرة

 057. 3.188 407. 2 813. المؤهل العلمي
   128. 27 3.445 الخطأ
    36 546.836 الكلي

عدم وجود  (3) يتبين من الجدو 
عند المدارس  فروق ذات داللة إحصائية

مستوى المهارات القيادية في المدارس الثانوية 
، حيث جاءت الداللة إلحصائية أعلى من 

 ..(0.05≥) مستوى الداللة
الفرضية الفرعية األولى وتنص على 

د مستوى يوجد أثر ذات داللة إحصائية عنأنه: 
( للمهارات الذاتية لمدراء α ≤0,07داللة )

 المدارس الثانوية في محافظة الكرك
تم استخدام اختبار االنحدار البسيط 

( 2الختبار صحة هذه الفرضية، والجدو  )
 يبين نتائج االختبار

 
 
 (6جدول )

نتائج اختبار االنحدار البسيط للمهارات 
 الذاتية لمدراء المدارس الثانوية 

Beta قيمة  
tالمحسوبة 

 مستوى 
 tداللة 

2R 

0.416 3.167 0.003* 0.173 
  ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة *

(α=0.05) 
( أن قيمة 2يالحظ من الجدو  )

( بقيمة احتمالية 2,125)ت( بلغت )
 ( وهي أقل من مستوى الداللة0,002)

(α=0.05)  مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة
سين المستمر ، وهذا معزز إحصائية للتح
، وبل  التباين المفسر (Beta) بارتفاع قيمة
(. وبناًء على هذه النتائج %15,2والذي بل  )

ترفض الفرضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة 
)فرضية الدراسة( التي تنص على أنه يوجد أثر 
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ذو داللة إحصائية عند مستوى الد داللة 
(0,07≥ α.) 

الثانية وتنص على  الفرضية الفرعية
يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى أنه: 

( للمهارات االنسانية  لمدراء α ≤0,07داللة )
 المدارس في محافظة الكرك

تم استخدام اختبار االنحدار البسيط 
( 5الختبار صحة هذه الفرضية، والجدو  )

 يبين نتائج االختبار
 
 
 (7جدول )

ط الختبار أثر نتائج اختبار االنحدار البسي
 المهارات االنسانية لمدراء المدارس الثانوية

Beta قيمة  
tالمحسوبة 

 مستوى 
 tداللة 

R2 

0,412 2,122 0,002* 0,150 
* ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

(α=0,07) 
( أن قيمة 5يالحظ من الجدو  )

( بقيمة احتمالية 2,122)ت( بلغت )
 داللة( وهي أقل من مستوى ال0,002)

(α=0.05)  مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة
، (Beta) إحصائية ، وهذا معزز بارتفاع قيمة 

(. وبناًء %15وبل  التباين المفسر والذي بل  )
على هذه النتائج ترفض الفرضية العدمية، 

 .وتقبل الفرضية البديلة )فرضية الدراسة(

الفرضية الفرعية الثالثة وتنص على 
ذات داللة إحصائية عند مستوى يوجد أثر  أنه:

( المهارات التنظيمية لمدراء α ≤0,07داللة )
 المدارس الثانوية في محافظة الكرك.

تم استخدام اختبار االنحدار البسيط 
( 2الختبار صحة هذه الفرضية، والجدو  )

 يبين نتائج االختبار
 
 
 
 (8جدول )

نتائج اختبار االنحدار البسيط الختبار 
 نظيمية لمدراء المدارس الثانويةالمهارات الت

Beta قيمة  
tالمحسوبة 

 مستوى 
 tداللة 

2R 

0,720 4,224 0.000* 0.314 
* ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

(α=0,07) 
( أن قيمة 2يالحظ من الجدو  )

( بقيمة احتمالية 4,224)ت( بلغت )
 ( وهي أقل من مستوى الداللة0,000)

(α=0.05) ى وجود أثر ذو داللة مما يشير إل
، (Beta) إحصائية ، وهذا معزز بارتفاع قيمة
(. %21,4وبل  التباين المفسر والذي بل  )

وبناًء على هذه النتائج ترفض الفرضية 
العدمية، وتقبل الفرضية البديلة )فرضية 

 .الدراسة(
 النتائج
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  نالحظ مما سبق أن مستوى المهارات
هة لدى مدراء المدارس من وج القيادية

نظر معلمي المدارس الثانوية في محافظة 
 مرتفعة. الكرك، جاءت

 عند  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
مستوى المهارات الذاتية لدى مدراء 
المدارس من وجهة نظر معلمي المدارس 

 الثانوية في محافظة الكرك
 داللة إحصائية للمهارات  ويوجد أثر ذ

هة اإلنسانية لدى مدراء المدارس من وج
نظر معلمي المدارس الثانوية في محافظة 

 الكرك. 
 داللة إحصائية للمهارات  ويوجد أثر ذ

التنظيمية لدى مدراء المدارس من وجهة 
نظر معلمي المدارس الثانوية في محافظة 

 الكرك.
 التوصيات

 تقديم يمكن السابقة النتائج على اعتماداً 
 : التالية التوصيات

 تعرف فيها اعتماد شروط وأسس يتضمن ال
إلى المهارات اإلدارية وهو مطلبًا علميًا 
وإداريًا عند اختيار مدير قسم في المديرية 

 العامة للتربية.
  مراعاة أصحاب الخبرة والمعرفة عند

استبدالهم بأشخاص أصحاب شهادات 
 مختصة بالعمل االداري 

  عقد دورات تدريبية لجميع المستويات
 .جتماعالقيادية ووفقا ومراحل ادارة اال

  التأكيد على المهارات القيادية وتعزيزها
واستثمارها بما يساهم في ايجاد قيادات 

 فعالة
  إجراء المزيد من الدراسات ذات الصلة

باإلدارة االستراتيجية على المدارس , 
والمؤسسات التعليمية كافة في ظل ندرة 

 الدراسات المحلية في هذا المجا .
 :عــــــالمراج

(. المهارات  3002مر، )االغا، رائد ع .1
القيادية لدى المسؤولين في شركة 
االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوا ( 
بين الواقع والمنظور المعماري ، رسالة 

األعما  كلية التجارة،  إدارةماجستير في 
 .اإلسالميةالجامعة 

دور معلمات  (.3012) بوفتين ,ياسمين .3
ادية التربية البدنية في تعزيز المهارات القي

لدى طالبات المرحلة المتوسطة في دولة 
رسالة ماجستير , جامعة ا   ,الكويت
 .األردنالبيت, 

(. دور المهارات 3012الجادر, سهير ) .2
القيادية في الثقة التنظيمية, رسالة 
ماجستير, مجلة العلوم االقتصادية 

(, ص 25) (, العدد33واإلدارية ,المجلد )
343 - 375. 

(. المدرسة كمنظمة  3011جبران، علي ) .4
متعلمة والمدير كقائد تعليمي من وجهة 
نظر المعلمين في األردن, مجلة العلوم 
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 العدد (،14) اإلنسانية التربوية, المجلد
 .غزة -( ، الجامعة اإلسالمية 1)

(. درجة ممارسة 3011شاهين، عبير ) .7
المديرين الجدد للمهارات القيادية في 

ة من المدارس الحكومية بمحافظات غز 
وجهة نظرهم وسبل تنميتها, رسالة 
ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية 

 .، غزة ، فلسطين
(. 3015علي, أبو المخ, محمود ) صالح, .2

درجة ممارسة مديري المدارس للمهارات 
القيادية داخل الخط األخضر في فلسطين 
من وجهة نظر المعلمين في ضوء مدخلي 

التنظيمية, المنظمة المتعلمة والثقافة 
المجلة الدولية للبحوث التربوية جامعة 

 ( .1(. العدد)45اإلمارات المجلد )
(. المهارات 3002العتيبي، عبد المحسن ) .5

القيادية لدى الضباط العاملين في وزارة 
الدفاع والطيران في مدينة الرياض 

دراسة مقارنة  - أدائهم بكفاءةوعالقتها 
وات بين ضباط القوات البرية وضباط ق

الدفاع الجوي ، رسالة ماجستير في العلوم 
، كلية الدراسات العليا، أكاديمية اإلدارية

 ., الرياضاألمنيةنايف العربية للعلوم 

(. مستوى 3005الغامدي، سعيد ) .2
المهارات القيادية المتوفرة وتطويرها لدى 
مديري المدارس الثانوية في منطقة الباحة 

رسالة  في المملكة العربية السعودية.
 .ماجستير، جامعة عدن، اليمن

 (.3012سحاب ) ,العجيليساز,  ناصر, .4
ارات القيادية لدى العاملين في همستوى الم

اإلرشاد الزراعي في محافظة كركوك, 
رسالة ماجستير, مجلة جامعة تكريت 

 (.1) (, العدد12) الزراعية ,المجلد
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