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واقع تطبيق املهارات القيادية لدى رؤساء األقسام  
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية  

 جامعة اخلرطوم 
 

 بانقا طه الزبير حسين*       الزين الخليفة الخضر الخليفة*     عادل محمد دفع هللا أبو إدريس*

 

 

  

هدف البحث إلى التعرف على واقع تطبيق املهارات القيادية لدى رؤساء األقسام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة    _  امللخص

الدراسة من   تكون مجتمع  الوصفي وقد  املنهج  الباحثون  الباحثون عينة    173الخرطوم. استخدم  اختار  التربية.  بكلية  يعملون  تدريس  هيئة  عضو 

بلغت    عشوائية الباحثون    40بسيطة   استخدم 
ً
البيانات إحصائيا البيانات املطلوبة، ولتحليل  رئيسة لجمع  الباحثون االستبانة كأداة  فرد. استخدم 

االجتماعية   للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  رؤساء  SPSSبرنامج  قبل  من  التربوية  القيادة  مهارات  ممارسة  درجة  أهمها:  عديدة  نتائج  إلى  البحث  توصل   .

القرار بمتوسط حسابي  ا اتخاذ  بينما أدنى درجة ممارسة    3.90ألقسام األكاديمية جاءت بدرجة كبيرة، وأن أعلى درجة ممارسة كانت لصالح مهارة 

بمتوسط حسابي   التحفيز  ملهارة  التربية من خل 3.45كانت  بكليات  اإلدارية  باألطر  االهتمام  منها:  توصيات  لعدة  البحث  النتائج خلص  وفي ضوء  ل  . 

املهام واالختصاصات لإلدارات األكاديمية والحوافز   بين  التوازن  الفاعلة، توفير قدر من  القيادة  املخصصة التدريب املستمر على أساليب ومهارات 

 لهم وتشجيعهم على األداء الفعال. 

 / التحفيز. 4 ،/ اتخاذ القرار3 ،/ التفويض2 ،/ االتصال1: الكلمات املفتاحية
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اقع تطبيق املهارات القيادية لدى رؤساء األقسام من  وجهة نظر أعضاء هيئة و

 التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم 
 . املقدمة 1

خدمة            على  تعمل  التي  املجتمعية  املؤسسات  إحدى  الجامعة  تعتبر 

املجتمع من خلل إثرائه باملهام والطاقات البشرية، واالحتياجات واملتطلبات 

الشاملة  التنمية  احتياجات  يغطي  ومدروس  موجه  بأسلوب  املتخصصة 

مؤسسة  لكونها  الجامعة  تحتلها  التي  األهمية  تلك  من   
ً
وانطلقا   ومتطلباتها، 

تربوية اجتماعية من بين املؤسسات االجتماعية األخرى البد لها أن تستند إلى  

 
ً
بناءا املجتمع  وأهدف  أهدافها  لتحقيق  بموجبها  تسعى  حكيمة  إدارية  قيادة 

التنمية   ومتطلبات  العالي  التعليم  مخرجات  بين  القائمة  العلقة  على 

 [.1االقتصادية واالجتماعية ]

قسام مسؤولية كبيرة في إدارة األقسام حيث يعتبر  ويقع على عاتق رؤساء األ  

تحقيق  أجل  من  وتطويره  القسم  إدارة  عن  األول  املسؤول  القسم  رئيس 

مهارات  األقسام  رؤساء  يمتلك  أن  يجب  لذلك  والجامعة،  الكلية  أهداف 

بصفة   والجامعة  خاصة  بصفة  الكلية  رسالة  تحقيق  على  قادرين  تجعلهم 

ا القسم  أهداف  وتحقيق  رئيس عامة  يعتبر  حيث  وفاعلية،  بكفاءة  ألكاديمي 

والواجبات  يشغله  الذي  املنصب  خلل  من   
ً
وأكاديميا  

ً
إداريا  

ً
قائدا القسم 

 [. 2واملسؤوليات املطلوبة منه ]

تطبيق    فإن  املعلمين،  إلعداد  مؤسسات  تعد  التي  هي  التربية  كليات  وتعتبر 

التعليم قبل   في  القيادة يعني تحقيق الجودة  ميدان عمل   –الجامعي  مهارات 

خريجين    –الخريجين   جودة  على  تعتمد  الجامعي  قبل  التعليم  جودة  أن  أي 

لتطوير  عالية  بمهارات  تتمتع  التي  القيادة  عبر  إال  ذلك  يأتي  وال  التربية  كلية 

 [. 3العلمية التعليمية ]

وقد نبعت فكرة البحث من خلل ملحظة الباحثان بعدم اهتمام الباحثين     

الكليات بالجام لعمداء  التربوية  القيادة  مهارات  بدراسة  السودانية  عات 

معظم  أن  حيث  عامة،  بصورة  التدريس  هيئة  وأعضاء  األقسام  ورؤساء 

 الدراسات التي تناولت مهارات القيادة التربوية ركزت على التعليم العام فقط.

 . مشكلة الدراسة 2

ب    القيادة  أن  السابقة  الدراسات  مراجعة  من  إلى  تبين  تحتاج  التربية  كليات 

القيادية املهارات  تطبيق  في  تقويم مستمر  التغيرات   عملية  ملواكبة  باستمرار 

توصيات  أشارت  حيث  التربوية.  القيادة  علم  على  تطرأ  التي  واملستجدات 

بعض الدراسات التي أجريت في هذا املجال نداء الكثير من التربويين بضرورة 

ال املهارات  بتطبيق  اإلدارات االهتمام  ومديري  األقسام  رؤساء  لدى  قيادية 

بن  دراسة  الحصر  ال  املثال  سبيل  على  الدراسات  هذه  ومن  التربية،  بكليات 

[ والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء أقسام  4علي والديجاني ]

من  القيادية  للمهارات  الكويت  دولة  في  االبتدائية  املرحلة  مدارس  في  العلوم 

نظر   ]وجهة  الحضرمي  دراسة  وكذلك  تحديد 5معلميهم،  إلى  هدفت  والتي   .]

 درجة توفر املهارات اإلدارية والتخطيطية اللزم تنميتها للقادة التربويين. 

نجاح       في  عليها  يعول  التي  وهي  مؤسسة  ألي  األساس ي  املحور  القيادة  وتعد 

التغ إدارة  في  ودورها  القيادة  فمفهوم  وتقدمها,  املؤسسة  جدير وتطور  يير 

اإلدارية  قياداتنا  يواجه  الذي  الحقيقي  فالتحدي  والدراسة؛  بالبحث 

األكاديمية هو كيفية وضع هذا املفهوم موضع التطبيق، حيث أظهرت العديد 

والقحطاني زاهر  آل  كدراسة  الدراسات  ]6]   من  العتيبي  ودراسة   ،]7 ،]

فاعلية  case [9]ودراسة  danelz [8]   ودراسة أن  توفر ،  على  تعتمد  القيادة 

مهارات أساسية مختلفة في كل قائد حتى تتم عملية التغيير، وتتحقق أهدافها  

  املنشودة.

تطبيق  واقع  ما  التالي:  الرئيس  السؤال  في  البحث  هذا  مشكلة  تتمثل  وعليه 

التدريس  نظر أعضاء هيئة  األقسام من وجهة  لدى رؤساء  القيادية  املهارات 

 ة الخرطوم ؟ وتتفرع منه التساؤالت التالية: بكلية التربية جامع

التربية  1 بكلية  األقسام  رؤساء  لدى  اإلداري  االتصال  مهارة  توافر  مدى  ما   /

 جامعة الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

جامعة  2 التربية  بكلية  األقسام  رؤساء  لدى  التفويض  مهارة  توافر  مدى  ما   /

 التدريس؟   الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة

/ ما مدى توافر مهارة اتخاذ القرار لدى رؤساء األقسام بكلية التربية جامعة 3

 الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

جامعة 4 التربية  بكلية  األقسام  رؤساء  لدى  التحفيز  مهارة  توافر  مدى  ما   /

 الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

 أ. أهداف الدراسة  

/ التعرف على درجة توافر مهارة االتصال اإلداري لدى رؤساء األقسام بكلية  1

 التربية جامعة الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

/ التعرف على درجة توافر مهارة التفويض لدى رؤساء األقسام بكلية التربية  2

 يس.جامعة الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدر 

بكلية  3 األقسام  رؤساء  لدى  القرار  اتخاذ  مهارة  توافر  درجة  على  التعرف   /

 التربية جامعة الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

/ التعرف على درجة توافر مهارة التحفيز لدى رؤساء األقسام بكلية التربية  4

 جامعة الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 اسة ب. أهمية الدر 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب، فمن الجانب البحثي يمكن    

هيئات  وأعضاء  واملنظرين  الباحثين  التحليلية  الوصفية  الدراسة  تزود  أن 

لتطوير  القيادة  مهارات  توظيف  في  يساعدهم  نظري  بأساس  التدريس 

وبقية حاصة  بصفة  الخرطوم  جامعة  التربية  بكلية  األكاديمية   األقسام 

وما  الحالية  للدراسة  فيمكن  التطبيقية  الناحية  ومن  عامة،  بصفة  الكليات 

جامعة  التربية  بكلية  التدريس  هيئات  أعضاء  تفيد  أن  نتائج  من  عنه  تسفر 

الخرطوم من تطوير اتخاذ القرارات املناسبة والتي تنعكس على تطوير برامج 

الدراسية   املقررات  تطوير  في  واسهامها  بالكلية،  مستويات اإلعداد  وتحسين 

واتخاذ   االتصال،  أنماط  تغيير  في  الدراسة  هذه  تسهم  قد  كما  الدارسين، 

مع  املشكلت  وحلول  املعالجات  في  التقليدية  والتحفيز  والتفويض،   القرات، 

لعضؤ الجديد  الدور  مهارات   توضيح  بين  العلقة  إبراز  مع  التدريس،  هيئة 

ومراجع  القيادة،  ملهارات  أدبيات  من  تتضمنه  بما  الدراسة  وهذه  القيادة 

البناء   على  الباحثين  تشجع  أن  يمكن  سابقة  ونقدها ودراساٍت  عليها 

 وتمحيصها. 
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املعلومات عن درجة      والكلية  الجامعة  إدارتي  البحث  هذا  يفيد  قد  وكذلك 

رؤساء األقسام بكلية التربية ملهارات القيادة التربوية ودرجة ممارستهم   امتلك

بتدريب  االهتمام  على  الكلية  إدارة  وتشجيع  املختلفة.  األقسام  داخل  لها 

يفيد  أن  ويمكن  املطلوبة،  بالصورة  اإلدارية  أعمالهم  لتأدية  األقسام  رؤساء 

اإلد أساتذة  وكذلك  العليا  الدراسات  طلب  من  التربوية الباحثين  ارة 

 بالجامعات في الحصول على بعض املعلومات املهمة. 

 ج. حدود الدراسة

جامعة    التربية  بكلية  األكاديمية  األقسام  رؤساء  على  البحث  هذا  اقتصرت 

الخرطوم، وتّم استخدام استبانة قام الباحثون بإعدادها وذلك لقياس درجة  

ا بجامعة  التربية  كلية  في  األقسام  رؤساء  القيادة ممارسة  ملهارات  لخرطوم 

وتم  التحفيز(.،  القرار،  اتخاذ  التفويض،  )االتصال،  في:  املتمثلة  التربوية 

العام    تطّبيقها التربية جامعة   2020في  بكلية  األكاديمية  األقسام  على رؤساء 

 الخرطوم. رؤساء األقسام األكاديمية بكلية التربية جامعة الخرطوم. 

 د. مصطلحات الدراسة

ة: هي كل ما يمارسه القائد من سلوكيات متخصصة للتعامل بكفاءة / املهار 1

وفاعلية مع كافة املواقف اإلدارية التي تواجهه، واملتضمنة الطرق واإلجراءات 

[ املرؤوسين  مع  جيدة  بصورة  والتواصل  الضرورية  وعرفها 10والتقنيات   .]

[ ينبغي ملدير املدر 6القحطاني  التي  بأنها مجموعة من القدرات  سة امتلكها  [ 

 ليتمكن من ممارسة دوره القيادي في أداء املهام املوكلة إليه بكفاءة وفاعلية. 

 / مهارات القيادة:2

التي    والفكرية،  واإلنسانية،  الفنية،  واملهارات  السلوكيات،  مجموعة  هي 

يمارسها رئيس القسم خلل إدارته للقسم والتعامل مع أعضاء هيئة التدريس 

[11 .] 

ب    التحفيز(  ويقصد  القرار،  اتخاذ  التفويض،  )االتصال،  مهارات  الباحثان  ها 

 التي يمتلكها رؤساء األقسام األكاديمية بكلية التربية جامعة الخرطوم. 

 / القيادة التربوية:3

على التأثير في سلوك واتجاهات مرؤوسيه   –املدير  –هي قدرة القائد اإلداري   

و  املتعلمين"  املعلمين،  تحقيق "اإلداريين،  نحو  ثقتهم  وكسب  تحفيزهم 

 [. 12األهداف التربوية والتعليمية املنشودة ]

 / األقسام األكاديمية: 4

يمكن    ال  حيث  للجامعة،  التنظيمي  الهيكل  في  األولى  اإلدارية  الوحدة  هي 

للجامعة أن تؤدي رسالتها وتحقق أهدافها إال من خلل األقسام األكاديمية،  

 [. 13نفيذ قرارات الجامعة ولوائحها وأنظمتها ]وهو الجهة املناط بها ت

)العلمية   األكاديمية  األقسام  البحث  هذا  في  الباحثون  بها  ويقصد   :
ً
إجرائيا

 قسم. 19واألدبية والتربوية( بكلية التربية جامعة الخرطوم والبالغ عددها 

 . اإلطار النظري 3

 مفهوم مهارات القيادة التربوية:  

القيا    باملهارات  متخصصة  يقصد  سلوكيات  من  القائد  يمارسه  ما  دية 

واملتضمنة   تواجهه،  التي  اإلدارية  املواقف  كافة  مع  وفاعلية  بكفاءة  للتعامل 

[. 10الطرق واإلجراءات والتقنيات الضرورية والتواصل بمهارة مع املرؤوسين ]

[ القحطاني  التربوي 6ويراها  للقائد  ينبغي  التي  القدرات  من  مجموعة  بأنها   ]

إليه بكفاءة امتل في أداء املهام املوكلة  القيادي  ليتمكن من ممارسة دوره  كها 

 وفاعلية. 

أن     يجب  التي  القدرات  من  مجموعة  بأنها  القيادية  املهارات  عرفت  كما 

املهام   أداء  تضمن  بطريقة  القيادي  دوره  ممارسة  من  وتمكنه  القائد  يمتلكها 

السلطة والقوة في التأثير في املوكلة إليه بكفاءة وفاعلية، وتتضمن استخدام  

عملية إدارة املوارد املتاحة في املؤسسة التعليمية لتحقيق األهداف املنشودة، 

املهارات  إلى  باإلضافة  والفكرية  واإلنسانية  والفنية  الذاتية  املهارات  وتشمل 

 اإلدارية. 

 تصنيف املهارات القيادية:  

   [ عريفج  صنفها  كما  القيادية  للمهارات  متعددة  تصنيفات  إلى 14هنالك   ]

املهارات  الفنية،  املهارات  )اإلدراكية(،  الفكرية  املهارات  ثلث مجموعات وهي: 

 اإلنسانية ". 

[ وعابدين 16[ والطعاني ] 15كما أن مجموعة أخرى من العلماء مثل: األغا ]  

[17 [ والعمايرة  أربع 18[  إلى  اإلدارة  لرجل  اللزمة  القيادية  املهارات  قسموا   ]

الثلث  املهارات  مجموعة  إلى  رابعة  مجموعة  بإضافة  وذلك  مجموعات 

 املذكورة في التصنيف األول وهي " املهارات الذاتية ".

  [ عسيلن  أضاف  ]10وقد  وشاهين  بذلك 19[  ليصبح  اإلدارية،  املهارات   ]

 " وهي:  أساسية  مهارات  خمس  يضم  القيادية  للمهارات  تصنيف  أحدث 

الفنية،   املهارات  اإلنسانية،  املهارات  الفكرية،  املهارات  الذاتية،  املهارات 

 املهارات اإلدارية ". 

التصنيفا   هذه  عرض  خلل  من  الباحثان  التي ويرى  القيادية  للمهارات  ت 

التربوي،  القائد  في  تتوافر  أن  والتي يجب  اإلدارة  في  والباحثين  العلماء  أوردها 

يبتغي  الذي  القائد  لدى  توافرها  واملطلوب  اللزمة  املهارات  من   
ً
عددا هنالك 

النجاح في مجال عمله، وإذا امتلك القائد التربوي هذه املهارات يمكن الحكم 

قائد بأنه  األساسية    عليه  الخمس  املهارات  البحث  يتناول  وسوف  ناجح. 

 بصورة مختصرة، وذلك فيما يلي:  

سلوكياته  في  ويؤثر  القائد  شخصية  يحدد  ما  هي  الذاتية:  املهارات   :
ً
أوال

واالنفعالية   الجسدية  والخصائص  كالسمات  حوله  من  مع  وتعاملته 

ة وكل ما يتعلق والعقلية، وكذلك مجموعة من االتجاهات السلوكية والذهني

 [. 12به مما يعود في املقام األول إلى العوامل الفطرية واملكتسبة ]

وكما هو معلوم فإن شخصية القائد هي العنصر األهم في القيادة التربوية      

استجابتهم  مدى  وكذلك  العاملين،  واتجاه  سلوك  في  عظيم  تأثير  من  لها  ملا 

وقدراته العقلية، وقدرته على   للنشاط اإلشرافي، فالسمات الشخصية للقائد

ضبط النفس وحسم األمور، واالبتكار املنهي واإلبداع فيه، ومواجهة الجمهور 

واملبادأة، والطلقة اللفظية التي يتسم بها، وهدوءه وسعة صدره، ورغبته في 

النمو املنهي وتطوير الذات، وغيرها من املهارات الذاتية األخرى كلها لها أثر بَين  

امل التابعين  على  التأثير على استجابات  في  ، ودور عظيم 
ً
 وإيجابا

ً
رؤوسين سلبا

[20 .] 

بها من خصائص شخصيته من      يتعلق  التربوي وما  القائد  وتعتبر شخصية 

 في التأثير  
ً
 كبيرا

ً
العناصر األساسية العامة في القيادة التربوية حيث أن لها دورا

و  الجسمية  الصفات  ألن  املعلمين  أدوار  لها على  للفرد  والعقلية  االنفعالية 

التي   الذاتية  واملهارات  للقائد،  استجاباتهم  في  وتؤثر  األفراد  على   
ً
كبيرا  

ً
تأثيرا

 [. 16يتمتع بها القائد التربوي ترجع إلى عوامل فطرية وعوامل مكتسبة ]

بها  يتمتع  التي  املتعددة  القدرات  تعني  )اإلدراكية(:  الفكرية  املهارات   :
ً
ثانيا

تدفع   القائد التي  واملرونة  واملقارنة  واالستنتاج  والتحليل  الدراسة  واملتضمنة 

املختلفة والعمل على تطويرها والرقي  األنماط والشخصيات  لتقبل جميع  به 
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في امليدان   بها ملسايرة العصر بظروفه ومتطلباته، وملواكبة املنظمات املتميزة 

[17 .] 

ي   وما  بمهنته  يؤمن  القائد  يجعل  ما  كل  أخلقية  وهي  قواعد  من  بها  حيط 

للعملية   إدراكه  وتشمل  لها،  التطويرية  النظرة  خلل  من  املستقبلية  ورؤيتها 

التربوية التعليمية ككل، وإملامه بطبيعة املواقف اإلدارية، وهذا يتطلب ذاكرة 

تتضمن  شاملة  وجودة  تنظيمية  كفاءة  يعني  مما  املهنة  لطبيعة   
ً
وفهما قوية 

دقة في كسب العلقات مع املرؤوسين، ونظرة عميقة  رغبة أكيدة وقدرات صا

اتخاذ   من  ليتمكن  باملنظمة  يحيط  بما  ومعرفة  واضحة   
ً
وأهدافا للمستقبل 

القرارات وحل املشكلت وإدارة القضايا املتعلقة بجانب واحد أو عدة جوانب 

 [. 21تخص املؤسسة ]

للعم   التخطيط  في  التربوي  القائد  يحتاجها  الفكرية  تمثل املهارات  بحيث  ل 

الواقع   دراسة  على  تقوم  التي  فالخطة  للمستقبل،   
ً
استشرافا الخطة 

تغيره، ويتوقع   اتجاهات  وفي  في جوانبه  فيه واالستبصار  املتوافرة  واإلمكانات 

يكون   أن  منه  ينتظر  ال  كما  خططه  في   
ً
حاملا يكون  ال  أن  التربوي  القائد  من 

قائ تصوراته  فتكون  التطور،  إمكانات  من   
ً
من يائسا قليل  مع  الجرأة  على  مة 

ألعمال  تنظيمه  في  التصورية  املهارة  إلى  التربوي  القائد  ويحتاج  األخطار، 

لغيرها  تمهد  بخطوات  العمل  يقدم  بحيث  بينهم  األدوار  وتقسيم  التابعين 

وتفض ي إليها، وتتكامل جوانبه مع بعضها ومع اإلطار العام لنظام التربية ككل  

 [. 14ادي والسياس ي وبقية األنظمة في املجتمع ]والنظام االجتماعي واالقتص

على        
ً
قادرا يكون  املهارات  هذه  لديه  تتطور  الذي  التربوي  القائد  إن 

تفاقم  قبل  الحلول  ذهنه  إلى  وتقفز  وقوعها  قبل  باملشكلت  اإلحساس 

كما  اتخاذها،  قبل  التابعين  على  القرارات  وقع  يقدر  أن  ويستطيع  املشكلت 

ا بنتائج  قائد يتنبأ  يخطط  املهارة  هذه  إلى   
ً
واستنادا نفاذها،  قبل  إلجراءات 

 املدرسة للمرحلة املدرسية التي ترض ي األذواق وتحقق األهداف.

استيعاب  من  القائد  تمكن  التي  املهارات  هي  اإلنسانية:  املهارات   :
ً
ثالثا

في  املختلفة  العلقات  وتفهم  عليها  يؤثر  وما  ودوافعها  العاملين  سلوكيات 

نفسه التنظ فهم  له  تيسر  اإلنساني  السلوك  بأبعاد  القائد  إملام  ألن  يم، 

األهداف  وإنجاز  املختلفة،  الحاجات  إشباع  على  يعين  مما  ومرؤوسيه 

 [. 16املشتركة ]

في    القائد  قدرات  تقيس  إذ   ،
ً
وتنوعا  

ً
وتغيرا  

ً
تعقيدا األكثر  املهارات  أنها  كما 

ة من تعامله مع األشياء، كما تعامله مع األفراد وهذا في حد ذاته أكثر صعوب

تعتمد على التزام القائد بالصبر والتقدير والتعامل بإنسانية في املواقف التي 

تستدعي إيجاد جو تسوده املحبة والعمل التعاوني املثمر، مما يدفع بالعاملين  

 [. 19لإلخلص في أداء مهماتهم، وتقديم املزيد من العمل الناجح املتميز ]

الحري    ]ويرى  مجموعة 22ري  مع  يتفاعل  إداري  كقائد  املدرسة  مدير  أن   ]

متباينة من الناس يختلفون في القدرات واملهارات والكفاءات وامليول والدوافع  

إلى  بحاجة  هو  ولذلك  التعامل،  وأساليب  التفكير  طرق  وفي  واالتجاهات 

مجموعة من املهارات للتعامل مع مرؤوسيه وفق ما تتطلب الفروق الفردية، 

وهذا ما يدفعه إلى استخدام األساليب املختلفة مع هؤالء الناس لكي يتمكن 

ويتعامل  املدرسة  داخل  مرؤوسيه  مع  التعامل  في  أساليبه  تنويع  من  القائد 

 [. 22] معهم كل حسب قدراته، مما يمكنه من تحقيق األهداف املنشودة

يس     التي  الطريقة  بأنها  اإلنسانية  املهارات  توصف  تقدم  قائد مما  بها  تطيع 

معه   يتعاونون  ويجعلهم  املدرس ي  املجتمع  أفراد  مع  بنجاح  التعاون  املدرسة 

الدراية   فهي  والعطاء،  اإلنتاج  على  قدرتهم  من  ويزيد  العمل  في  ويخلصون 

 الواعية بالطبائع البشرية والعلقات اإلنسانية. 

واملعل للمعارف  املدرسة  قائد  امتلك  هي  الفنية:  املهارات   :
ً
التي رابعا ومات 

املهام   أداء  وكذلك  وفاعلية،  بكفاءة  املدرسة  أهداف  تحقيق  من  تمكنه 

يستخدمها   التي  والطرق  األساليب  فهي  ودراية،  بإتقان  به  املنوطة  واألعمال 

 قائد املدرسة في عمله ومعالجته للمواقف التي يصادفها. 

مرؤوس   بأعمال  وإملامه  له  وإتقانه  لعمله  القائد  إجادة  بها  مما ويقصد  يه 

والطرق  العمل  ومتطلبات  ملراحل  وإدراكه  أدائهم  تحسين  على  يساعدهم 

 [. 23والوسائل املعينة على إتمامه وإنجازه ]

بمهام     املرتبطة  العلم  فروع  من  فرع  في  املتخصصة  املعرفة  كذلك  وهي 

 [. 18ومسؤوليات القائد واستخدامها بكفاءة لتحقق الهدف بفاعلية ]

: املهارات اإل 
ً
دارية: هي قدرة القائد وتمكنه من فهم عمله مع التنسيق خامسا

بين أهداف املدرسة واحتياجات املرؤوسين من طلب ومعلمين، وهي مهارات 

مكتسبة من خلل التدريب واملمارسة الفعلية على األعمال اإلدارية للتنظيم 

مع والتي تحقق للقائد التمكين اإلداري، وتعكس قدرته على التعامل اإليجابي  

 [. 24الفرد والجماعة ]

املهام     أداء  من  تمكنه  التي  والحذاقة  بالبراعة  املدرسة  قائد  تمتع  وتعني 

تحقيق  يكفل  بما  ومتميزة  سليمة  بطريقة  منه  املطلوبة  اإلدارية  واألعمال 

متطلبات املعلمين وإشباع حاجاتهم وتحقيق أهداف املدرسة، وهي املهارة التي  

التعامل   على  القدرة  وتتطلب تعكس  والجماعات،  األفراد  مع  إيجابي  بشكل 

الفهم املتبادل بين القائد واألفراد والجماعات وفهم ميول وحاجات واتجاهات 

 [ 
ً
 [. 15اآلخرين وهي أكثر املهارات استعماال

وتتعلق املهارات اإلدارية باألمور التنظيمية واملكتبية واإلشراف على ما ينظم    

الجداو  إعداد  من  العمل  غيابهم سير  بمتابعة  العاملين  وإدارة  املدرسية،  ل 

توفير   عليه  يجب  كما  ذلك،  حيال  النظامية  اإلجراءات  واتخاذ  وتأخرهم 

وإدارة  التعليمية  العملية  استمرارية  على   
ً
حفاظا املتغيب  للمعلم  البديل 

األنشطة واألعمال في الوقت املناسب ووفق أهميتها، والتخطيط الجيد إلدارة 

 [. 25ادة بشكل فعال في املستقبل ]الوقت للستف

على       االجتماعات  إدارة  على  الكافية  القدرة  القائد  في  تتوافر  أن  يجب  كما 

مع  أو  املدرسة  داخل  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  ذلك  كان  سواء  متميز  نحو 

للمنظمات  املشتركة  األهداف  تخدم  والتي  املنعقدة  االجتماعات  في  القادة 

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

توجيه   من  تمكنه  بشفافية  فيها  ورد  ما  أهم  مناقشة  مع  املأمولة  النتائج  إلى 

 [.26العاملين ]

 . الدراسات السابقة 4

كونها      حيث  من  الباحثون  منها  يستفيد  السابقة  الدراسات  أن  الشك 

  
ً
وايجابيا  

ً
مهما  

ً
جانبا وتتناول  الدراسة،  بموضوع  متعلقة  سابقة  دراسات 

وتسهم في إضافة ش يء جديد للبحث في كيفية إعداد البحث وكتابته والتركيز  

تطرق على مضمون املواضيع محل الدراسة، وفي ما يأتي أهم الدراسات التي  

 إليها والتي لها علقة بموضوع الدراسة:

    [ التعرف على درجة ممارسة  4دراسة بن علي والديجاني  إلى  [ والتي هدفت 

للمهارات  الكويت  في دولة  االبتدائية  املرحلة  في مدارس  العلوم  أقسام  رؤساء 

املسحي.  الوصفي  املنهج  الباحث  نظر معلميهم. استخدام  القيادية من وجهة 

في دولة تمثل م للمرحلة االبتدائية  العلوم  في معلمي ومعلمات  جتمع الدراسة 
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( من معلمي العلوم في املرحلة االبتدائية اختيرت 240الكويت؛ وكانت عينتها )

حيث  للدراسة  كأداة  االستبانة  استخدمت  البسيطة.  العشوائية  بالطريقة 

.  (فنية، واإلنسانيةاملهارات الفكرية، واإلدارية، وال)قسمت إلى أربعة مجاالت:  

في  العلوم  أقسام  رؤساء  ملمارسة  العينة  تقدير  درجة  أن  النتائج  أظهرت 

للمجاالت   مرتفعة  القيادية  للمهارات  الكويت  مدارس  في  االبتدائية  املرحلة 

اإلنسانية،   )املهارات  بالترتيب:  ممارستها  درجة  متوسط  وجاء  األربعة، 

وص الفكرية)  وآخرها  فالفنية،  بناء فاإلدارية،  التوصيات  من  مجموعة  يغت 

 على نتائج الدراسة. 

[ الحضرمي  اإلدارية  5دراسة  املهارات  توفر  درجة  تحديد  إلى  هدفت   ]

والتعليم  التربية  وزارة  في  التربويين  للقادة  تنميتها  اللزم  والتخطيطية 

بالجمهورية اليمنية. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي. تمثل مجتمع 

في بالجمهورية    الدراسة  والتعليم  التربية  وزارة  عام  ديوان  في  التربويين  القادة 

اليمنية من هم بوظيفة مدير إدارة، ونائب مدير إدارة، ورئيس قسم. وتكونت 

من الدراسة    (304)  العينة  أداة  االستبانة  وكانت  املجتمع،  من   
ً
تربويا  

ً
قائدا

املها  توافر  درجة  أن  الدراسة  نتائج  في  وجاء  للقادة  املتبعة.  اإلدارية  رات 

 التربويين ملجاالت الدراسة بدرجة تقدير متوسط.  

[ هدفت إلى التعرف على مدى توافر املهارات القيادية 27دراسة الحجا حجة ]

املعلمين   نظر  وجهة  من  لحم  بيت  محافظة  في  التربويين  املشرفين  لدى 

واملديرين. وتمثل مجتمع الدراسة في جميع مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات 

م عينة  على  الدراسة  لحم. طبقت  بيت  بمحافظة  الحكومية  ( 70)  ناملدارس 

( و  ومديرة   
ً
لحم. 300مديرا بيت  محافظة  في  العاملين  من  ومعلمة   

ً
معلما  )

توصلت  الوصفي.  املنهج  الباحث  اتبع  للدراسة،  كأداة  االستبانة  استخدمت 

نتائج الدراسة إلى درجة ممارسة املهارات القيادية وبالترتيب على النحو التالي: 

املتوسطات   بنفس  والذاتية  الفينة  العلقات املهارات  مهارة  ثم  الحسابية، 

توجد فروق ذات داللة   وأنه ال  والتواصل،  االتصال  مهارة   
ً
اإلنسانية، وأخيرا

مستوى  عند  املهارات   (α ≤ 0.05)  إحصائية  توافر  مدى  متوسطات  في 

تعزى   واملعلمين  املديرين  نظر  وجهة  من  التربويين  املشرفين  لدى  القيادية 

ملشرفين التربويين للمهارات الفنية، والذاتية  ملتغيرات الدراسة، وأن ممارسة ا

والتواصل  االتصال  مهارة  بينما  كبيرة؛  ممارسة  بدرجة  جاءت  واإلنسانية 

 جاءت بدرجة ممارسة متوسطة. 

[ هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة قائدات املدارس 10دراسة عسيلن ]

ج الوصفي املسحي. األهلية للمهارات القيادية في مدينة جدة، اتبع البحث املنه

اإلدارية   املهارات  ممارسة  حول  البيانات  لجمع  كأداة  االستبانة  طبقت 

جميع  من  البحث  عينة  تكونت  املدارس.  قائدات  قبل  من  الفنية  واملهارات 

بمدينة   وكيلتها  االبتدائية  األهلية  املدارس  في  املدرسية  القيادة  مشرفات 

( عددهن  والبالغ  تم125جدة،  ووكيلة،  الحصر   (مشرفة  بأسلوب  اختيارهن 

للمهارات  األهلية  املدارس  قائدات  ممارسة  أن  النتائج  أظهرت  الشامل. 

(مرتفعة)،  بدرجة  جاءت  املشرفات  نظر  وجهة  من  الفنية  واملهارات  اإلدارية 

اإلدارية  للمهارات  األهلية  املدارس  قائدات  ممارسة  أن  النتائج  أظهرت  كما 

و  من  جدة  بمدينة  الفنية  بدرجة( واملهارات  جاءت  الوكيلت  نظر  جهة 

متوسط   في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  إضافة  مرتفعة(، 

األهلية   املدارس  قائدات  ممارسة  درجة  في  والوكيلت  املشرفات  استجابات 

 للمهارات اإلدارية واملهارات الفنية. 

[ محمد  القائد 28دراسة  مهارات  تأثير  على  التعرف  محاولة  إلى  هدفت   ]

التخطيط  اإل  على  واإلنسانية(،  الفكرية،  (الفنية،  باملهارات  املتمثلة  داري 

االستراتيجية،   الرسالة  االستراتيجية،  (الرؤية  في  املتمثل  االستراتيجي 

في كليات جامعة الكوفة، ولتحقيق  واألهداف االستراتيجية )دراسة تطبيقية 

ستخدمت االس
ُ
تبانة كأداة للبحث الهدف تم اتباع املنهج الوصفي التحليلي، وا

شمل  والثاني  للقائد،  القيادية  باملهارات  يختص  األول  محورين،  من  تكونت 

عمداء  من  املكونة  البحث  عينة  على  توزيعها  تم  االستراتيجي،  التخطيط 

عددهم بلغ  واإلداري،  العلمي  بقسميها  الكليات  عمداء  تم 44)  ومعاوني   )

الدراسة عن وجود علقة    اختيارها بأسلوب الحصر الشامل. وأسفرت نتائج

ارتباط وتأثير ذو داللة معنوية بين املهارات الفنية والرؤية والرسالة واألهداف 

بين   معنوية  داللة  ذو  وتأثير  ارتباط  علقة  وجود  وكذلك  االستراتيجية، 

 املهارات الفكرية واإلدارية والرؤية االستراتيجية. 

[ النمرات  على درجة11دراسة  التعرف  إلى  األقسام    [ هدفت  رؤساء  ممارسة 

األكاديمية في جامعة اليرموك للمهارات القيادية من وجهة نظر أعضاء هيئة  

استبانة طبقها على عينته   الوصفي. واستخدم  املنهج  الباحث  اتبع  التدريس. 

 ( وبلغت  العشوائية  الطبقية  بالطريقة  اختيارها  تم  هيئة  228التي  عضو   )

أعضاء   جميع  يشمل  مجتمع  من  اليرموك تدريس،  جامعة  في  التدريس  هيئة 

 2012/    2011.  ( عضو هيئة تدريس للعام الدراس ي 648والذي بلغ عددهم )

كانت  القيادية  للمهارات  األكاديمية  األقسام  ممارسة  درجة  أن  إلى  وتوصل 

متوسطة، وأظهرت الدراسة أن درجة ممارسة رؤساء األقسام للمهارات كانت 

كاآلتي: أظهرتاملهارات    مرتبة  كما  اإلنسانية،  ثم  الفكرية  تليها  وجود    الفنية 

( لدرجة ممارسة  α= 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

املهارات القيادية لدى رؤساء األقسام تعزى ملتغير الجنس لصالح الذكور، وال 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة. 

ت السابقة على أهمية مهارات القيادة التربوية ومدى ولقد اجمعت الدراسا    

ممارستها من قبل رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أجل  

هذه  كل  ركزت  وبالتالي  تعترضها،  التي  واملعوقات  ممارستها  درجة  من  التأكد 

التي  بالصورة  التدريس  هيئة  أعضاء  وتدريب  تأهيل  ضرورة  على  الدراسات 

من تأدية هذه املهارات املهمة بالصورة املطلوبة، وقد اتفق هذا البحث تمكنهم 

مع كل هذه الدراسات في تناولها ملوضوع ممارسة أعضاء هيئة التدريس لهذه 

الوصفي  للمنهج  استخدامها  في  الدراسات  هذه  كل  مع  اتفق  كما  املهارة، 

وك التربوية،  والدراسات  البحوث  ملعظم  األنسب  املنهج  اتفق باعتباره  ذلك 

معها في أداة الدراسة وهي االستبانة حيث اعتمدت كل الدراسات السابقة في 

استخدامها لجمع املعلومات املطلوبة، كما اتفق مع معظم هذه الدراسات في 

 مجتمع وعينة الدراسة. 

 وقد اختلف هذا البحث عن الدراسات السابقة في أنه تناول دراسة     

املهارات وهي  بعينها  اتخاذ    مهارات  التفويض،  )االتصال،  األساسية  األربع 

القرار، التحفيز( بينما تناولت معظم الدراسات السابقة الحديث عن مهارات 

املهارات  الفنية،  املهارات  اإلدارية،  )املهارات  وهي:  عامة  بصورة  القيادة 

البحث  تناولها هذا  التي  املهارات  بأن  العلم  مع  الفكرية(،  املهارات  اإلنسانية، 

من  بعض  مع  البحث  هذا  اختلف  كذلك  فقط،  اإلدارية  املهارات  تقع ضمن 

 هذه الدراسات في مكان وزمان تطبيق البحث.

النظري    اإلطار  كتابة  في  السابقة  الدراسات  من  الحالي  البحث  استفاد  كما 

البحث،  نتائج  ومناقشة  تحليل  في  )االستبانة(، وكذلك  الدراسة  أداة  وإعداد 
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إلى توفير املراجع  وفي طريقة صياغة   النتائج والتوصيات واملقترحات، إضافة 

 املطلوبة. 

 . الطريقة واإلجراءات 5

 أ. منهج الدراسة 

النوع       هذا  ملثل  األنسب  املنهج  ألنه  الوصفي،  املنهج  على  الباحثون  اعتمد 

 والذي يهدف لوصف واقع الظاهرة املراد دراستها   من البحوث التربوية.

 [. 29بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة منهم]

 ب. مجتمع الدراسة 

كلية التربية_ جامعة تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ب  

( الجامعي  الدراس ي  العام  في  )2019/2020الخرطوم،  والبالغ عددهم   )173 )

إحصائية   معلومات  على  الحصول  في  صعوبة  الباحثون  واجه  وقد   .
ً
عضوا

 دقيقة توضح الفئات املختلفة من مجتمع الدراسة. 

 ج. عينة الدراسة

سبة لتعذر الحصول تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، وذلك ن 

على معلومات إحصائية دقيقة توضح الفئات املختلفة من مجتمع الدراسة.  

 من إجمالي )40وبلغ حجم العينة املختارة في الدراسة )
ً
 في 173( عضوا

ً
( عضوا

 كلية التربية _ جامعة الخرطوم.  

 د. وصف العينة

الحص   تم  التي  البيانات  تفريغ   
ً
أوال تم  الوصف  عملية  من إلجراء  عليها  ول 

 أفراد العينة، وبعد إجراء التحليل جاءت نتائج وصف عينة الدراسة كما يلي: 

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات البحث  1جدول 

 النسبة املئوية التكرار  نوع املتغير  املتغير 

 

 النوع

 52.5 21 ذكر 

 47.5 19 انثى

 100.0 40 املجموع

 

 املؤهل العلمي 

 20 8 مساعد تدريس

 47.5 19 محاضر 

 25.0 10 أستاذ مساعد

 7.5 3 أستاذ مشارك 

 0.0 0 أستاذ

 100.0 40 املجموع

 

 سنوات الخبرة

 37.5 15 5أقل من 

 40.0 16 10 - 5من 

 22.5 9 10أكثر من 

 100.0 40 املجموع 

 ه. أدوات البحث: 

مجتمع     من  املعلومات  لجمع  رئيسة  كأداة  االستبانة  البحث  هذ  في  ستخدم 
ُ
ا

عد من أهم أدوات املنهج الوصفي املسحي، حيث قام الباحثون 
ُ
الدراسة؛ ألنها ت

التربية_   كلية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  على  وتوزيعها  االستبانة  هذه  بتصميم 

 تبانة لهذه الدراسة وفق الخطوات التالية: جامعة الخرطوم. وتم إعداد االس

: بعد االطلع على األدب التربوي في املجال والدراسات السابقة ذات الصلة   
ً
أوال

بموضوع الدراسة، تم تحديد محاور االستبانة، ومن ثم قام الباحثون بصياغة 

عبارات االستبانة لتغطي أسئلة الدراسة وأهدافها، وبعدها تم وضع االستبانة 

 في صورتها األولية. 

القيادة    في  املتخصصين  األساتذة  من  بعض  على  االستبانة  عرض  تم   :
ً
ثانيا

 التربوية في كلية التربية_ جامعة الخرطوم لتحكيمها. 

في    االستبانة  صياغة  تم  ثم  ومن  اللزمة،  التعديلت  بعض  إجراء  تم   :
ً
ثالثا

 صورتها النهائية. اشتملت االستبانة على قسمين هما: 

 البيانات الشخصية: وتشمل النوع، واملرتبة العلمية، والخبرة العملية.  /1

الفقرات، 2 من  مجموعة  بها  مجاالت  أربعة  على  اشتملت  االستبانة:  محاور   /

لكل عبارة خمسة خيارات وفق مقياس ليكرث الخماس ي )أوافق بشدة، أوافق، 

 غير متأكد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(. 

 : و. تقنين االستبانة 

( ألفا لكرو نباخ،  αالثبات: ملعرفة ثبات االستبانة استخدم الباحث معامل )  -1

 ( أدناه. 2كما موضح في الجدول )

أجلها -2 من  التي  األهداف  وتحقيق  قياس  على  األداة  قدرة  مدى  هو  الصدق: 

أنها تقيسه. وللتأكد من الصدق   ما يفترض 
ً
تمت صياغتها، أي أن تقيس فعل

 به بأخذ الجذر التربيعي ملعامل الثبات، وفق املعادلة:  الذاتي فقد تم حسا

 .α   =   0.93 = 0.96)الصدق  =  )

 

 ثبات وصدق االستبانة 2جدول 

 الصدق  (αمعامل) املحور  الرقم 

 0.943 0.890 مهارة االتصال 1

 0.936 0.940 مهارة التفويض 2

اتخاذ القرار مهارة  3  0.923 0.950 

 0.923 0.912 مهارة التحفيز  4

 0.960 0.934 االستبانة ككل 
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=   ، والصدق0.934وقد نتج عن هذا التطبيق أن معامل الثبات الكلي يساوي  

. ويتضح من القيمتين أعله أن االستبانة تمتعت بثبات وصدق عاليين  0.960

، مما يبين مدى وضوح عباراتها بالنسبة ألفراد العينة. 
ً
 جدا

 ز. توزيع االستبانة:

تم توزيع االســتبانة على مجتمع الدراسة املتمثل في أعضاء هيئة التدريس       

التربية _ جامعة الخرطوم، م النزول امليداني وقد تم اختيار في كلية  ن خلل 

استعدادهم  أبدوا  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  وبرغبة   
ً
عشوائيا املفردات 

( 06لإلجابة عن التساؤالت الواردة في االســتبانة، وتمكن الباحثون من توزيــع )

 بأن إجمالي أعضاء 
ً
استبانة على أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية_ علما

ا )هيئة  الكلية  في  معظم 371لتدريس  لتواجد  لعدم  نسبة  وذلك  ؛ 
ً
عضوا  )

اســتعادة   وتم  اإلجازة،  أو  االبتعاث  لظروف  الكلية  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

( 40( استبانة لم يتمكن الباحثون من استرجاعها_ منهم )5( استبانة، و)55)

( والتحليل_  للدراســة  و 5صــالحة  لعدم  تألفه؛  أنها  وجدت  منها  علمة  (  جود 

%( وهي 78االستجابة في بعض فقرات االستبانة_ أي بنسبة اســتجابة قدرها ) 

 نسبة استجابة جيدة. 

 املعالجة اإلحصائية للبيانات  

للعلوم   اإلحصائية  الحزمة  الدراسة  بيانات  تحليل  في  الباحثون  اســتخدم 

املنهج الوصــفي ( لتحليل البيانــات بحســب ما يتناســب مــع  SPSSاالجتماعية )

استخدمت  وقد  معيارية،  وانحرافــات  حســابية،  ومتوســطات  تكــرارات،  من 

 األساليب اإلحصائية اآلتية: 

 اختبار ألفا كرو نباخ ملعرفة مدى مصداقية أداة الدراسة.  .1

في   .2 للمشاركين  املئوية  والنسبة  تكرار  لحساب  املئوية  والنسب  التكرارات 

 العينة. 

العينة  املتوســ  .3 آراء  متوســط  ملعرفة  املعياري  واالنحراف  الحســابي  ط 

 املشاركة في الدراسة ومدى انحراف إجابات العينة عن متوسطها. 

 املقياس املعتمــد:

في         الخليــا  طول  تحديد  تم  فقــد  الدراســة،  في  املعتمد  املقياس  لتحديد 

بــي املدى  حســاب  خلل  من  الخماس ي  ليكرت  )مقياس  املقياس  درجات  -5ن 

طول 4=1 على  للحصــول  املقياس  في  قيمة  أكبر  علــى  تقســيمه  ثم  ومن   ،)

(( أي  في 0.80=4/5الخلية  قيمــة  أقل  إلى  القيمة  إضــافة هذه  تم  ، وبعد ذلك 

املقياس )بدايــة املقياس وهــي واحد صــحيح(، وذلك لتحديــد الحد األعلى لهــذه 

 الخليا كما هو موضح في الجدول اآلتي: الخلية، وهكذا أصبح طول 

 3جدول 

 املحك املعتمد في الدراسة 

افقة  طول الخلية  مستوى املو

  1.80وأقل من  1من 
ً
 منخفضة جدا

 منخفضة  260وأقل من  1.80من 

 متوسطة 3.40وأقل من  260من 

 كبيرة 4.20وأقل من  3.40من 

  5.00إلى  4.20من 
ً
 كبيرة جدا

 نتائج ال. 6

الحسابي     املتوسط  من  كل  الباحثون  استخدم  البحث  أسئلة  عن  لإلجابة 

 واالنحراف املعياري. 

الرئيس: ما درجة توافر مهارات القيادة لدى رؤساء األقسام األكاديمية   السؤال

 بكلية التربية جامعة الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة  

 التدريس؟ 

واالنحراف      الحسابي  املتوسط  حساب  تم  فقد  السؤال،  هذا  على  ولإلجابة 

محاور البحث، املعياري ملهارات القيادة األربع التي تمت دراستها وهي عبارة عن  

مهارة،  لكل  الحسابي  املتوسط  حسب   
ً
تنازليا املهارات  هذه  ترتيب  تم  ثم  ومن 

 ويبين ذلك الجدول التالي:  

 4جدول 

 
 
افات املعيارية ملهارات القيادة مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة االستجابة  ترتيب املهارة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املهارة  م 

 كبيرة 1 0.98 3.90 اتخاذ القرار  3

 كبيرة 2 0.92 3.83 االتصال اإلداري  1

 كبيرة 3 0.91 3.75 التفويض 2

 كبيرة 4 1.10 3.45 التحفيز  4

 كبيرة ... 0.97 3.73 املجموع الكلي

الجدول   يتضح األقسام  4)  من  القيادة داخل  مهارات  توافر  أن درجة  أعله   )

األكاديمية في كلية التربية بجامعة الخرطوم جاءت بدرجة "كبيرة" وبمتوسط  

( )3.73حسابي  معياري  وانحراف  استجابات 97(  تجانس  إلى  يشير  مما   ،).

في  وجاء  األقسام،  داخل  القيادة  مهارات  توافر  درجة  حول  العينة  أفراد 

)  الترتيب بمتوسط حسابي  القرار(  )اتخاذ  مهارة  الترتيب 3.90األول  في  يليه   )

( بمتوسط حسابي  اإلداري(  )االتصال  مهارة  الثالث 3.83الثاني  الترتيب  وفي   )

( حسابي  بمتوسط  السلطة(  )تفويض  بدرجة 3.75مهارة  جاءت  وجميعها   )

ب )التحفيز(  مهارة  جاءت   
ً
وأخيرا متفاوته،  وبصورة  "كبيرة"  متوسط  استجابة 

( االستجابة 3.45حسابي  هذه  في  السبب  ولعل  "كبيرة"،  استجابة  وبدرجة   )

العالية من قبل أعضاء هيئة التدريس يرجع إلى اهتمام إدارة الكلية بمهارات 

 
ً
بعيدا فيه  التدريس  العمل وإشراك أعضاء هيئة  إلى جماعية  القيادة وميلها 

 الجيد بمهارة التحفيز. عن التسلط واإلقصاء في العمل، مع عدم االهتمام 

الديجاني    دراسة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  عسيلن [  4]  وقد    ودراسة 

الشهري [10] ودراسة  القيادة 30]  ,  مهارات  ممارسة  فيها  جاءت  وجميعها   ،]

 بدرجة "عالية".
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  [ 11]   والنمرات  [،27]   [، والحجاحجة5واختلفت مع نتائج دراسة الحضرمي]   

مه  ممارسة  درجة  وبالتالي  ألن  "متوسطة"  بدرجة  جاءت  فيها  القيادة  ارات 

 عكس ممارسة املهارات في هذا البحث والتي جاءت بدرجة ممارسة "عالية". 

الحسابية   املتوسطات  بحساب  الباحثان  قام  التفصيل،  من  وملزيد 

القيادة( كل سؤال على  األربعة )مهارات  واالنحرافات املعيارية ألسئلة البحث 

 نتائج الجداول التالية: حدة كما تبينه 

 5جدول 

 
 
افات املعيارية ملهارة االتصال مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   العبارات  م 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 درجة  الترتيب  

 االستجابة 

 كبيرة 1 0.96 4.12 املعلومات بالقسم في تسهيل إنجاز املهام. يسهم تبادل 3

 كبيرة 2 0.74 4.05 يسعى لتوفير املعلومات اللزمة إلنجاز العمل في الوقت املناسب  4

 كبيرة 3 0.90 4.00 يعمل على تفعيل الحوار الهادف مع مرؤوسيه. 5

 كبيرة 4 1.01 3.87 يوجد نظام فعال للتصاالت بالقسم.  1

 ألدوارهم بسبب إتاحة املعلومات لهم. 8
ً
 كبيرة 5 0.90 3.72 العاملون في القسم أكثر فهما

 كبيرة 6 0.94 3.67 بيئة العمل داخل القسم تشجع على االتصال املباشر مع املرؤوسين  7

 كبيرة 7 0.92 3.62 توجد قنوات اتصال فعالة لتبادل املعلومات داخل القسم. 2

 كبيرة 8 1.03 3.60 يستخدم وسائل متنوعة في توصيل املعلومات. 6

 كبيرة -- 0.92 3.83 املجموع

استجابة    يتضح بدرجة  جاءت  االتصال  مهارة  عبارات  أن  أعله  الجدول  من 

جاء  حيث  التربية،  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  "كبيرة" 

( البعد  لهذا  العام  الحسابي  قيمته  3.83املتوسط  بلغت  معياري  بانحراف   )

البحث 0.96) أفراد عينة  تجانس استجابات  يدل على  كبيرة مما  قيمة  ( وهي 

 ورة كبيرة على كل عبارات هذه املهارة.بص

   " للعبارات  استجابة  أعلى درجات  جاءت  )يسهم 5،  4،  3وقد  التوالي:  على   "

( حسابي  بمتوسط  املهام(  إنجاز  تسهيل  في  بالقسم  املعلومات  (، 4.12تبادل 

املناسب(  الوقت  في  العمل  إلنجاز  اللزمة  املعلومات  لتوفير  )يسعى  وعبارة 

( حسابي  مع 4.05بمتوسط  الهادف  الحوار  تفعيل  على  )يعمل  وعبارة   ،)

 . (4.00مرؤوسيه( بمتوسط حسابي )

وربما يعزى حصول مهارة )االتصال( على درجة ممارسة "كبيرة" من وجهة         

األقسام   رؤساء  قبل  من  الكبير  االهتمام  إلى  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر 

التدر  املعلومات بتفعيل عملية االتصال وإشراك أعضاء هيئة  يس وتمليكهم 

 عن كل ما يدور في األقسام املختلفة بالكلية. 

 6جدول 

 
 
افات املعيارية ملهارة التفويض مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة  الترتيب   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م 

 االستجابة 

 كبيرة 1 0.67 4.05 يفوض السلطة ملرؤوسيه وفق اللوائح والقوانين.  1

 كبيرة 2 0.86 3.97 يحدد األعمال التي يفوضها ملرؤوسيه.  2

 كبيرة 3 1.01 3.95 يفوض رئيس القسم السلطات الكافية إلنجاز املهام. 5

 للتخصص.  يحدد الشخص املناسب 3
ً
 كبيرة 4 0.85 3.92 للمهمة املفوضة وفقا

 كبيرة 5 0.91 3.80 يراعي رئيس القسم ارتباط السلطة املفوضة بقدرات أعضاء هيئة التدريس 7

 كبيرة 6 1.17 3.75 يتابع املهام املفوضة ملرؤوسيه بصفة مستمرة. 6

 كبيرة 7 0.81 3.72 اإلدارية. يدعم استقللية املرؤوسين من خلل الحد من الرقابة  8

 متوسطة 8 1.04 2.87 تتكافأ املهام اإلضافية التي تفوض للفرد مع الحوافز املعطاة له. 4

 كبيرة -- 0.91 3.75 املجموع

التفويض جاءت بدرجة استجابة   يتضح مهارة  من الجدول أعله أن عبارات 

جاء  حيث  التربية،  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  "كبيرة" 

( املهارة  لهذه  العام  الحسابي  قيمته  3.75املتوسط  بلغت  معياري  بانحراف   )

البحث 91) عينة  أفراد  استجابات  تجانس  على  يدل  مما  كبيرة  قيمة  وهي   ).

 صورة كبيرة على معظم عبارات هذه املهارة. ب

العبارة     ما عدا  "كبيرة"  املحور درجة استجابة  وقد اظهرت كل عبارات هذا 

( التي 4رقم  اإلضافية  املهام  )تتكافأ  وهي:  متوسطة  استجابة  بدرجة  جاءت   )

 (.2.87تفوض للفرد مع الحوافز املعطاة له( وبمتوسط حسابي )

" على التوالي: )يفوض 5،  2،  1وقد جاءت أعلى درجات استجابة للعبارات "   

( بمتوسط حسابي  والقوانين(  اللوائح  وفق  ملرؤوسيه  وعبارة 4.05السلطة   ،)

( حسابي  بمتوسط  ملرؤوسيه(  يفوضها  التي  األعمال  وعبارة 3.97)يحدد   ،)

ح بمتوسط  املهام(  إلنجاز  الكافية  السلطات  القسم  رئيس  سابي )يفوض 

(3.95 ) 

وربما يعزى حصول مهارة )التفويض( على درجة ممارسة "كبيرة" من وجهة     

األقسام   رؤساء  قبل  من  الكبير  االهتمام  إلى  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر 

الثقة  وإعطائهم  التدريس  هيئة  ألعضاء  السلطات  تفويض  عملية  بتفعيل 

 الكافية إلنجاز املفوضة.  
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 7جدول 

 
 
افات املعيارية ملهارة اتخاذ القرار مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة  الترتيب   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م 

 االستجابة 

 كبيرة 1 0.82 4.12 يشرك أعضاء القسم في تحديد الخطط املستقبلية للقسم.  8

 كبيرة 2 1.07 4.02 يسمح ألعضاء القسم بالتعبير عن آرائهم عند اتخاذ القرارات.  3

 كبيرة 3 0.99 3.97 يشرح ملرؤوسيه األسباب دعت التخاذ القرار. 4

 كبيرة 4 0.92 3.90 يشجع أعضاء القسم على طرح الحلول للمشكلت.  2

 كبيرة 5 1.22 3.87 التدريس بالقسم.يحرص على تبليغ القرارات لجميع أعضاء هيئة  5

 كبيرة 6 0.97 3.85 يشرك مرؤوسيه في جمع املعلومات اللزمة التخاذ القرارات.  1

 كبيرة 7 0.83 3.85 يبادر في صنع القرارات التي تخدم الكلية.  7

 كبيرة 8 1.07 3.65 يراعي ردود فعل أعضاء هيئة التدريس على القرارات التي يتخذها 6

 كبيرة -- 0.98 3.90 املجموع

بدرجة   يتضح جاءت  القرار(  )اتخاذ  مهارة  عبارات  أن  أعله  الجدول  من 

حيث  التربية،  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  "كبيرة"  استجابة 

( املهارة  لهذه  العام  الحسابي  املتوسط  بلغت 3.90جاء  معياري  بانحراف   )

( عينة  98قيمته  أفراد  استجابات  تجانس  على  يدل  مما  كبيرة  قيمة  وهي   ).

 البحث بصورة كبيرة على كل عبارات هذه املهارة.

" على التوالي: )يشرك 4،  3،  8وقد جاءت أعلى درجات استجابة للعبارات "    

حسابي  بمتوسط  للقسم(  املستقبلية  الخطط  تحديد  في  القسم  أعضاء 

اتخاذ  4.12) عند  آرائهم  عن  بالتعبير  القسم  ألعضاء  )يسمح  وعبارة   )

بمتوسط حساب )القرارات(  )يشرح ملرؤوسيه األسباب دعت 4.02ي  (، وعبارة 

 (3.97التخاذ القرار( بمتوسط حسابي )

من      "كبيرة"  ممارسة  درجة  على  القرار(  )اتخاذ  مهارة  حصول  يعزى  وربما 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس إلى االهتمام الكبير من قبل رؤساء األقسام  

هيئة   أعضاء  كل  وإشراك  العملية  هذه  صنع بتفعيل  في  بالقسم  التدريس 

 واتخاذ القرارات املختلفة. 

 8جدول 

 
 
افات املعيارية ملهارة التحفيز مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة  الترتيب   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م 

 االستجابة 

 كبيرة 1 0.98 3.80 التدريس على تحمل املسؤولية الشخصية. يشجع أعضاء هيئة  7

 كبيرة 2 1.14 3.72 يحرص على تقدير جهود أعضاء هيئة التدريس في العمل بالقسم. 5

 كبيرة 3 1.01 3.70 يحفز أعضاء هيئة التدريس على املشاركة الفعالة في تحقيق أهداف القسم  2

 كبيرة 4 1.00 3.45 أعضاء هيئة التدريس بالقسم ويحفزهم.  يقدر عمل 1

 كبيرة 5 1.09 3.43 يساعد أعضاء هيئة التدريس على إنجاز مهامهم بكفاءة وفعالية.  3

 كبيرة 6 1.37 3.42 يعمل على تطوير أداء هيئة التدريس داخل القسم بشكل مستمر.  6

 متوسطة 7 1.15 3.20 لتحقيق األداء املتميز.يوفر التسهيلت واملوارد اللزمة  8

 ملكافأة املتميزين من أعضاء هيئة التدريس. 4
ً
 واضحا

ً
 متوسطة 8 1.07 2.95 يضع نظاما

 كبيرة -- 1.10 3.45 املجموع

مهارة )التحفيز( جاءت بدرجة استجابة  يتضح من الجدول أعله أن عبارات 

جاء  حيث  التربية،  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  "متوسطة" 

( املهارة  لهذه  العام  الحسابي  قيمته  3.45املتوسط  بلغت  معياري  بانحراف   )

 ( وهي قيمة كبيرة مما يدل على تجانس استجابات أفراد 1.10)

 ة البحث بصورة كبيرة على كل عبارات هذه املهارة.عين 

" على التوالي: )يشجع 2،  5،  7وقد جاءت أعلى درجات استجابة للعبارات "    

حسابي  بمتوسط  الشخصية(  املسؤولية  تحمل  على  التدريس  هيئة  أعضاء 

( وعبارة )يحرص على تقدير جهود أعضاء هيئة التدريس التي يبذلونها  3.80)

دا العمل  )في  حسابي  بمتوسط  القسم(  أعضاء 3.72خل  )يحفز  وعبارة   ،)

بمتوسط   القسم(  أهداف  تحقيق  في  الفعالة  املشاركة  على  التدريس  هيئة 

 .(3.70حسابي )

وربما يعزى حصول مهارة )التحفيز( على درجة ممارسة متوسطة" من وجهة     

قسام  نظر أعضاء هيئة التدريس إلى عدم االهتمام الكبير من قبل رؤساء األ

 
ً
واضحا  

ً
نظاما بوضع  األقسام  رؤساء  يهتم  لم  حيث   ، املهارة  هذه  بتفعيل 

التسهيلت  بتوفير  يهتموا  ولم  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  املتميزين  ملكافأة 

 واملوارد اللزمة لتحقيق األداء املتميز.  

 . النتائج واالستنتاجات 

مهارات       تطبيق  واقع  تحديد  في  الدراسة  أهداف  التربوية تمثلت  القيادية 

 
ً
وفقا التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الخرطوم  جامعة  التربية  بكلية 

ألهدافها  الدراسة  تحقيق  سبيل  في  التدريس.  هيئة  لعضو  العلمية  لـلدرجة 

للدراسة.   رئيسة  كأداة  الوصفي مع استخدام االستبانة  املنهج  الباحثون  اتبع 

م  تطبيق  ونوقش عن  ما عرض  على   
ً
وواقع واستنادا التربوية،  القيادية  هارات 
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االستنتاجات  إلى  الباحثون  توصل  الخرطوم  جامعة  التربية  بكلية  تطبيقها 

 التالية: 

األكاديمية    - األقسام  رؤساء  قبل  من  التربوية  القيادة  مهارات  ممارسة  درجة 

بكلية التربية جامعة الخرطوم جاءت بدرجة كبيرة. ولعل السبب في ذلك يرجع 

اهتمام   وإشراك إلى  العمل  جماعية  إلى  وميلها  القيادة  بمهارات  الكلية  إدارة 

العمل، مع عدم   في  التسلط واإلقصاء   عن 
ً
بعيدا فيه  التدريس  أعضاء هيئة 

 االهتمام الجيد بمهارة التحفيز. 

جاء ترتيب درجة ممارسة املهارات على النحو التالي: مهارة اتخاذ القرار تليها   -

 مهارة مهارة االتصال ثم مهارة 
ً
التفويض وثلثتها بدرجة استجابة كبيرة، وأخيرا

 التحفيز وبدرجة استجابة متوسطة. 

حسابي   - بمتوسط  القرار  اتخاذ  مهارة  لصالح  كانت  ممارسة  درجة  أعلى 

حسابي 3.90) بمتوسط  التحفيز  ملهارة  كانت  ممارسة  درجة  أدنى  بينما   )

ل رؤساء األقسام بتفعيل (. وربما يرجع ذلك إلى االهتمام الكبير من قب3.45)

الكافية   الثقة  وإعطائهم  التدريس  هيئة  ألعضاء  السلطات  تفويض  عملية 

 إلنجاز املفوضة.  

 . التوصيات7

يتقدمون   في          الباحثون  فإن  استنتاجات،  البحث من  إليه  ما توصل  ظل 

بمجموعة من التوصيات لواقع تطبيق املهارات القيادية لدى رؤساء األقسام  

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم وهي: 

املستمر االهتمام املستمر باألطر اإلدارية بكليات التربية من خلل التدريب    -

 على أساليب ومهارات القيادة الفاعلة.

ضرورة عقد دورات حتمية ألعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في مجال   -

 القيادة واإلدارة الحديثة للمؤسسات التعليمية. 

األكاديمية    - لإلدارات  املهام واالختصاصات  بين  التوازن  توفير قدر من  يجب 

 م على األداء الفعال.والحوافز املخصصة لهم وتشجيعه 

األكاديمية    - األقسام  لرؤساء  اللزمة  واملوارد  التسهيلت  توفير  من  بد  ال 

 لتحقيق الكفاءة والفاعلية األكاديمية بكليات التربية. 

العمل على تشجيع أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية من خلل الحوافز   -

 والجوائز العلمية. 

 املراجع 

 أ. املراجع العربية 

[1( صبيح  محمد  الرشايدة،  واإلشراف 2009[  والقيادة  اإلدارة  في  مهارات   .)

 التربوي، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. الشهري، عثمان. 

[2( األكاديمية  2015[ عمر  األقسام  لدى رؤساء  السائدة  القيادية  املهارات   .)

بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، رسالة ماجستير  

 ير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. غ

ناجي)3] شوعي  علي  عرجاش،  التربية  2005[  كليات  إدارة  تطوير  م(. 

رسالة  الشاملة،  الجودة  إدارة  مدخل  ضوء  في  اليمينة  بالجمهورية 

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس. 

والديج4] الرحمن  عبد  فاطمة  علي،  بن   ]( غالب  درجة  2020اني، سلطان   .)

ممارسة رؤساء أقسام العلوم في مدارس املرحلة االبتدائية بدولة الكويت 

للدراسات   الدولية  املجلة  معلميهم،  نظر  وجهة  من  القيادية  للمهارات 

التربوية والنفسية، املركز الديمقراطي العربي أملانيا برلين، العدد الثامن، 

 .295  – 264ص   

)الحضر   [5] صالد  آمال  والتخطيطية  2019مي،  اإلدارية  املهارات  تنمية   .)

رسالة   اليمنية،  بالجمهورية  والتعليم  التربية  وزارة  في  التربويين  للقادة 

 دكتوراه غير منشورة، جامعة تونس، تونس.

[6]  ( محمد  جمعان  سعود  اإلدارة 2015القحطاني،  مشرفي  إسهام  درجة   .)

قيادية ملديري املدارس الحكومية بمحافظة املدرسية في تنمية املهارات ال

اإلسلمية،   سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  ماجستير،  رسالة  القويعية، 

 الرياض.   

كديماس)  [7] تركي  السعودية  2010العتيبي،  الجامعات  في  التغيير  قيادة  م(. 

,دراسة مقدمة لندوة القيادة ومسئولية الخدمة ألمارة املنطقة الشرقية، 

 بية، الطائف، اململكة العربية السعودية. كلية التر 
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ABSTRACT _  The research aimed at identifying the reality of applying leadership skills to department 

heads from the viewpoint of faculty members at the Faculty of Education, University of Khartoum. The 

researchers used the descriptive approach, and the study population could consist of 173 Staff working in 

the Faculty of Education. The researchers selected a simple random sample of 40 individuals. The 

researchers used the questionnaire as a main tool to collect the required data, where four main axes 

represented leadership skills, namely: (communication, authorization, decision-making, motivation). To 

analyze the data statistically, the researchers used the SPSS program. The research reached several 

results, the most important of which are: the degree of the practice of educational leadership skills by 

heads of academic departments at the Faculty of Education, University of Khartoum came with a degree 

(large), and that the highest degree of practice was in favor of decision-making skill with an average 

arithmetic (3.90) while the lowest degree of exercise was for motivation skill with an arithmetic average 

(3.45). In light of the results, the research concluded several recommendations, including: Attention to 

administrative frameworks in colleges of education through continuous training on methods and skills of 

effective leadership, providing a measure of balance between tasks and specializations for academic 

departments and incentives assigned to them and encouraging them to perform effectively . 

KEYWORDS: communication, authorization, decision-making, motivation . 
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