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درجة ُممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة نظر 
 المعلمين

 سلمان تركي المطيري 
 *خالد علي السرحان .أ.د

 ملخص:
ة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت درجة ُممارس رفهدفت هذه الدراسة إلى تع  

من وجهة نظر المعلمين. تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية  للمهارات القيادية
تكونت  وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، .2017-2018))في دولة الكويت للعام الدراسي 

أن درجة ُممارسة مديري المدارس الثانوية  النتائجمعلًما ومعلمة، وأظهرت  (732)عينة الدراسة من 
في دولة الكويت للمهارات القيادية جاءت بدرجة مرتفعةعلى جميع المجاالت )المهارات الذاتية، 

والمهارات اإلدارية(. كما أظهرت نتائج ، والمهارات الفكرية، والمهارات اإلنسانية، والمهارات الفنية
إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ُممارسة مديري  الدراسة وجود فروق ذات داللة

المدارس الثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات: 
 الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.

  .المهارات القيادية، المدارس الثانوية، دولة الكويت الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Practice of Secondary School Principals in Kuwait of 

Leadership Skills from Point of View Teachers 

SAlman Turki Al-Mutairi  
*Sarhan-ALi Aled AlKh. Prof 

 
Abstract: 

This study aimed at identifying the degree of practice of secondary school 

principAls in Kuwait of leadership skills from Point of View of teachers. The 

population of the study consisted of All secondary school teachers in Kuwait 

State for the academic year (2017-2018). The descriptive survey method was 

used. The sample of the study consisted of (732) teachers. The results showed 

that the degree of practice of secondary school principAls in Kuwait of 

leadership skills were significant in All fields (self-skills, technicAl skills, 

intellectuAl skills, human skills, and manageriAl skills). The results of the 

study Also showed statisticAlly significant differences between the estimates 

of the study sample on the degree of practice of secondary school principAls in 

Kuwait of the leadership skills from the teachers' Point of View, which were 

attributed to the variables of gender, academic quAlification and years of 

experience. 
Keywords: Leadership skills, Secondary schools, Kuwait. 
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 مقدمة ال
ت سواًء َيشهد العالم اليوم في ظل االنفجار المعرفي والتقنيات الحديثة، تطوًرا في مختلف المجاال

على الصعيد الثقافي أم االجتماعي أم االقتصادي أم التعليمي، أدى إلى إعادة النظر في األدوار 
الُممارسة في المنظمات المختلفة، وزيادة الوعي نحو الوسائل المستخدمة فيها؛ لتفعيل دور المنظمة 

ة في طريق تحقيق أهدافها التحديات التي قد تشكل عقب ةوجعلها قادرة على مواكبة التطورات، ومواجه
 ومساعيها نحو تطور المجتمعات اإلنسانية.

وُتعد المؤسسات التربوية في هذا العصر األداة الفاعلة في تطور المجتمعات اإلنسانية، ذلك ألن 
كانت المؤسسات التربوية هي األداة الفاعلة في  االتربية ُتشكل المدخل إلى التنمية الشاملة، وإذ

التربوية هي المفتاح لها، لذا فإن القيادة التربوية ُتعد  إن القيادةال يغفل القول  هنسانية، فإنالمجتمعات اإل
 (.Al-Qaisi,2010نقطة مهمة في عملية تطوير التعليم ليواكب حاجات المجتمع ومتطلباته )

دور القيادة خاصية تمارس القيادة دوًرا مهًما ورئيًسا فيي المنظميات التربويية، ليذا تزاييد االهتميام بتفعييل 
لالرتقياء ممسيتوى أدائهيا إليى  وإدارتها هاوتطوير  في المجتمعات النامية وجعلهم قادرين على تنظيم مؤسساتهم

مصاف مثيالتها في المجتمعات األكثر تقدًما، وهذا ما يؤكيد حاجية المجتميع إليى جهيود البياحثين والتربيويين 
ختلفة، والتعرف إلى الخصيائ  الممييزة لهيا، مميا يسياعد عليى في دراسة ظاهرة القيادة مأمعادها وجوانبها الم

التوظيييا الكييفء للمعلومييات التييي تترتييب علييى هييذه الجهييود العلمييية واالسييتفادة منهييا فييي مواقييف اكتشيياف 
واالتجاهييييات الحديثيييية فييييي الفكيييير التربييييوي اإلداري  Abawi,2010))العناصيييير القيادييييية وتنمييييية مهيييياراتهم 

أنهيا المحيرا األسياس اليذي يقيوم علييه نجياح المؤسسية التربويية أو فشيلها، إذ مادة المعاصر ماتت تنظير للقيي
أنهيييا تمثيييل دوًرا حيوًييييا ليييدعم اليييية الجيييودة الشييياملة، إذا ميييا تيييم تنميييية القيييادة والعميييل عليييى ترسييييخ المهيييارات 

 (.  Al-Ajami,2015القيادية لديهم )
ربوية المنشودة والتي تضمنتها السياسات وتبرز أهمية القيادة التربوية في تحقيقها لألهداف الت

دير ُيعد م ذهنا جاء التركيز على أدوار مديري المدارس بوصفهم قادة تربويين، إ نوم التعليمية للدولة،
المرشد والموجه لكل جوانب العملية اإلدارية والتعليمية،  وفه التربوية، المدرسة أهم عنصر في المؤسسة
تكون لديه المقدرة على  يمل على تحقيق أهداف المؤسسة التربوية، والذوهو القائد التربوي الذي يع

 .(Al-Shadifat,2016)التنسيق بين العناصر المختلفة لتحقيق التكامل بينها 
وقيادة النظام التربوي وإدارته ال تقتصر على سمات القادة وخصالهم؛ بل تتجاوز ذلك إلى التعامل 

طلبة أو العناية مالبناء المدرسي وصيانته أو بتأمين المتطلبات المالية الفاعل مع انضباطية المعلمين وال
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أو حفظ الملفات والسجالت الرسمية وغير ذلك من األمور التي تعد ضرورية في إدارة النظام التربوي. 
ء ، إال إذا امتزج هؤالوإدارته إن توفر ذلك كله ال يشكل مالضرورة شمولية المقصود مقيادة النظام التربوي 

هذه المهارات تعد أساًسا الزًما لمساعدة المسؤول التربوي  نإو معدد من المهارات التي يفترض توافرها، 
 .(Al-Taweel, 2001في تفعيل متطلبات دوره مطريقة مميزة )

كما أن المؤسسات التربوية محاجة إلى وجود قيادات واعية تمتلك المهارات الالزمة والمدربة؛ 
 نوالمشكالت الناتجة عن التغيرات التي تحدث للمؤسسات المنوط بهم قيادتها، فإلمواجهة التحديات 

وجود قيادة تتميز مسمات ومهارات تمكنها من توجيه العاملين؛ ليتمكنوا من التكيا والتفاعل وأداء 
انية، يتم إال إذا توفرت مهارات لدى القائد والمتمثلة في المهارات اإلنس هم على الوجه األكمل، الماتمه

 والفكرية التنظيمية، والفنية والتي تساعده على قيادة المؤسسة التعليمية بنجاح وتحقيق أهدافها
(Masouda,2016). 

أن نجاح مدير المدرسة في موقعه يتطليب تيوافر مجموعية مين المهيارات القياديية الالزمية، والتيي تعيد 
فر هيذه المهيارات ومقدرتيه عليى توظيفهيا فيي الزمة لإلداري الناجح، إذ يتوقيف نجياح اإلداري عليى ميدى تيوا

العاملين ودفعهم نحو  ا تحدد مدى مقدرته في فهم سلواأثناء ممارسته ألعماله وتعامله مع اآلخرين، كما أنه
تحقيييق أهييداف المنظميية التربوييية، وال بييد لمييدير المدرسيية ميين أن يكتسييب مهييارات تمكنييه ميين تحقيييق أهييداف 

 دى األفراد العاملين، ومن ثم رفع فاعلية المنظمة.العمل ورفع الروح المعنوية ل
 مشكلة الدراسة:

وإكسيييابهم المهيييارات الالزمييية ألداء أعميييالهم وتحسيييين ، ُيعيييد االهتميييام بتطيييوير أداء ميييديري الميييدارس
وفييي ظييل تطييور المهييارات  األهييداف التييي تسييعى المؤسسييات التربوييية لتحقيقهييا، مقييدراتهم اإلدارييية ميين أهييم

ري المييدارس الثانوييية وتعقييد المشييكالت التربوييية، والتييي فرضييت متطلبييات ينبغييي توافرهييا لييدى القيادييية لمييدي
مييديري المييدارس الثانوييية فييي دوليية الكويييت متمثليية مالمهييارات القيادييية للقيييام ميياألدوار المتوقعيية ميينهم، فييإن 

ت التيييي يمكييين مييين معرفييية درجييية اميييتالا ميييديري الميييدارس الثانويييية للمهيييارات القياديييية ماتيييت مييين األولوييييا
مين عمليه فييي  -ميس كميا أن أحيد البياحثين ل، فييي عمليه هونجاحي خاللهيا رفيع كفياءة ميدير المدرسية الثانويية

وجييود مشييكلة ليييدى مييديري المييدارس الثانويييية فييي امييتالكهم للمهيييارات  - وزارة التربييية فييي دوليية الكوييييت
ي التعييرف إلييى درجيية ممارسيية ميييديري وبنيياًء علييى مييا سييبق ذكيييره، فييإن مشييكلة الدراسيية تتمثييل فييي القيادييية،

 المدارس الثانوية للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين.
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 أسئلة الدراسة:
 السؤالين اآلتيين:  عنيسعى البحث لإلجامة 

ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية من  السؤال األول:
 وجهة نظر المعلمين؟

درجة ممارسة  يف (α= 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  له ال الثاني:السؤ 
تعزى لمتغيرات )جنس المعلم،  مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين

 ؟الخبرة( توالمؤهل العلمي، وسنوا
 أهمية الدراسة:

 عملية كاآلتي:تأتي أهمية الدراسة من جملة اعتبارات علمية و 
 األهمية العلمية:

توفر بيانات حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية من وجهة نظر 
المعلمين، وهي قضية مهمة في مجال اإلدارة المدرسية، ماعتبار مدير المدرسة هو القائد التربوي الذي 

العملية التعليمية وتنفيذ السياسات التربوية، أهم عنصر في هذه المؤسسة؛ ماتصاله مشكل مباشر م يُعد
 .فاعليةاألهداف التربوية مكفاءة و  غالمتعلقة بنجاح مدرسته، وبلو  المهماتويوكل إليه 

 األهمية العملية:
 يؤمل من هذه الدراسة اآلتي:

 .إمكانية االستفادة منها في تطوير نظام التنمية المهنية بدولة الكويت 
  ممساعدتهم على تحديث معايير ترشيح مديري المدارس  كارة التربية، وذلتفيد المسؤولين في وز

 توجيههم إلعادة النظر في تقييم السلوا القيادي لمديري المدارس الثانوية. كالجدد، وكذل
 طلبة كماألوضاع التعليمية، وكذل نقد تكون هذه الدراسة مرجًعا مساعًدا للدارسين، والمهتمي 

مهًما لدراسات أشمل تهدف إلى تطوير  امالبحث التربوي، ومنطلقً  نتميالدراسات العليا، والمه
 ممارسات مديري المدارس للمهارات القيادية مما يتالءم مع التطورات التربوية الحديثة.

 تتضمن الدراسة المصطلحات اآلتية:: مصطلحات الدراسة
دارية، والفنية، والتصويرية، مجموعة من المهارات الذاتية، واإلنسانية، واإلالمهارات القيادية: 

 المؤسسةمرؤوسيه لتحقيق أهداف  فيتمكنه من التأثير مطريقة يمارسها مدير المدرسة  يوالت
(Mohammed,2013) 
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والكفايات التي تساعد مدير المدرسة في أداء  المقدراتمجموعة ويعرفها الباحثان إجرائًيا: 
والمهارات الفنية، والمهارات الفكرية، والمهارات اإلنسانية،  هذه المهارات:)المهارات الذاتية، ن، وممهماته

 أداة الدراسة.تطبيق والمهارات اإلدارية(، وتقاس من خالل 
 حدود الدراسة:

في دولة  في جميع المحافظات معلمي المدارس الثانوية الحكومية اقتصرت هذه الدراسة على
 .2018-2017 للعام الدراسي الكويت

 ةالدراسات السابق
من الدراسات السامقة التي لها عالقة مموضوع هذه الدراسة، من أجل  عديداالطالع على  تم

 إلى األحدث. إعطاء خلفية وافية عنه، وتم عرضها وفًقا لتسلسلها الزمني من األقدم
 أوًل: الدراسات العربية:

جدد إلى تعرف درجة ممارسة المديرين ال ( بدراسة هدفتShaheen,2011)شاهين  قامت
للمهارات القيادية في المدارس الحكومية ممحافظة غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها، ولتحقيق أهداف 

المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من  ُأستخدمالدراسة 
( فقرة وزعت 79من )تكونت  التي االستبانة تم تصميمجميع المديرين الجدد في محافظات غزة، كما 
األولى، وحصلت  الرتبةالمهارات اإلدارية حصلت على  على خمسة مجاالت، وأظهرت نتائج الدراسة أن

وحصلت المهارات  الثالثة، الرتبةوحصلت المهارات الفنية على  الثانية، الرتبةالمهارات الذاتية على 
 الخامسة. الرتبةى الرامعة، وحصلت المهارات اإلنسانية عل الرتبةالفكرية على 

دراسة هدفت إلى تعرف درجة ممارسة مديري  (Al-Shahry,2013)الشهري كما أجرى 
المدارس التامعة لمشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم للمهارات القيادية في مدينة مكة المكرمة. تكونت 

راسة، وتم استخدام االستبانة م المنهج الوصفي التحليلي في الدُأستخد( معلًما، و 557عينة الدراسة من )
كأداة للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس للمهارات القيادية جاءت بدرجة 
مرتفعة على المجاالت )المهارات الذاتية، والمهارات اإلنسانية، والمهارات الفنية، والمهارات اإلدارية(، 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير و فكرية(. وبدرجة متوسطة على مجال )المهارات ال
 فروق لمتغير المرحلة الدراسية.  وجدتحين  يالمؤهل العلمي والخبرة، ف
إلى تعرف درجة ممارسة ( Al-Washmi & Tayeb,2016) الوشمي وطيب بينما هدفت دراسة

وقد لتطوير المدارس في مدينة بريدة،  المهارات القيادية لدى مديري المدارس المطبقة للبرنامج الوطني
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( مديرة 30تكون مجتمع البحث من )و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي لجمع البيانات، 
معلمة وهم جميع المديرات والمعلمات في المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس  (830و)
ة البحث مأسلوب الحصر الشامل لجميع المديرات والبالغ ( مدرسة ممدينة بريدة، وتم اختيار عين30في )

( معلمة من إجمالي المعلمات، وأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة 210( مديرة واختيار )30عددهن )
مديرات المدارس للمهارات القيادية كانت كبيرة جًدا، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة 

 لمتغير المؤهل العلمي. تعزى  يرات المدارسممارسة المهارات القيادية لمد
درجة  إلىدراسة هدفت التعرف  Saleh & Abumkh,2017)) صالح وأبو مكه كما أجرى 

ممارسة مديري المدارس االبتدائية للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين داخل الخط األخضر في 
الباحثان أداتين للدراسة، األولى:  م إستخداموتفلسطين في ضوء المنظمة المتعلمة والثقافة التنظيمية، 

استبانة لمعرفة درجة  استبانة لمعرفة درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية للمهارات القيادية، والثانية:
معلًما ومعلمة،  230)تطبيق مدارس المنظمة المتعلمة وللثقافة التنظيمية، وتكونت عينة الدراسة من )

ة أن درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية للمهارات القيادية ككل من وجهة وأظهرت نتائج الدراس
بين نظر المعلمين داخل الخط األخضر كانت كبيرة، ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا 

م للمهارات تقديرات معلمي المدارس االبتدائية داخل الخط األخضر لدرجة ممارسة مديريه متوسطات
متغيرات )الجنس، والرتبة العلمية، والخبرة( كما أن تطبيق المدارس االبتدائية للمنظمة ككل وفًقا ل القيادية
وجود عالقة  فضاًل عنوالثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة كبيرة،  المتعلمة،

ية ومجاالتها، وبين ارتباطية طردية )موجبة( بين ممارسة مديري المدارس االبتدائية للمهارات القياد
 تطبيق مدارسهم للمنظمة المتعلمة والثقافة التنظيمية )ككل(.

 ثانًيا: الدراسات األجنبية:
( إلى تعرف مستوى المهارات القيادية واإلشرافية لدى Umikker,2005) يوميكر هدفت دراسة

هم الحالية التي يمتلكونها في وتقييم الحاجات التدريبية لهم في ضوء مهارات المديرين والمشرفين التربويين،
االستبانة كأداة لجمع البيانات،  ُأستخدمالمنهج الوصفي المسحي االرتباطي، وتم  ُأستخدمنيويورا، و 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمشرفين التربويين في مدينة نيويورا، وقد أظهرت نتائج 
جة منخفضة ودون المستوى المطلوب، وأكد المديرون الدراسة أن مستوى المهارات اإلدارية جاءت بدر 

 حاجتهم للبرامج التدريبية تمكينهم من امتالا المهارات القيادية.
إلى تعرف المهارات القيادية الممارسة من قبل مديري (IqbAl,2012)  إقبال بينما هدفت دراسة
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مناسبة من أجل تحسين تلك  ووضع استراتيجية المدارس في محافظة )خيبر ماختانخوا( الباكستانية،
وطبقت االستبانة كأداة للدارسة على عينة عشوائية مسيطة ، ستخدم المنهج الوصفي التحليليوأُ  المهارات،
وتوصلت الدراسة إلى أن المديرين لم يتلقوا أي توجيه أو تدريب ، معلًما 40)( مديًرا و)20مكونة من )

 .وبالتالي فهم ال يدركون تماًما دورهم كقادة تعليمين، تهمصحيح فيما يخ  مهاراتهم القيادية أثناء خدم
دراسة هدفت إلى تعرف المهارات القيادية التي يمتلكها   (Bolanle,2013)بولينل كما أجرى 

 فاعليةوالعالقة بين هذه المهارات القيادية و ، المدارس الثانوية العامة في جنوب غرب نيجريا مديرو
ستخدم المنهج المسحي الوصفي وكانت أداة الدراسة وأُ ، للطلبةلدراسي المدرسة؛ من حيث التحصيل ا

وأظهرت النتائج أن مديري المدارس ، ( معلًما770( مديًرا و)154وتكونت عينة الدراسة من )، االستبانة
وأن هناا عالقة ذات داللة ، يمتلكون مهارات فنية ومهارات شخصية ومهارات فكرية ومهارات إدارية

 المدرسة. فاعليةين المهارات القيادية للمديرين و إحصائية ب
بدراسة هدفت إلى (Piaw, Hee, Ismail & Ying,2014) ماهر، وهي، وإسماعيل، وينج  وقام

تحديد مستوى المهارات القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في ماليزيا وسبل تنميتها، والكشف عن 
ر الخبرة والمؤهل العلمي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االختالف في مستوى المهارات تبًعا لمتغي

التحليلي، وكانت االستبانة أداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من مديري المدارس الثانوية في خمس 
( مديًرا ومديرة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 152واليات في ماليزيا، أما عينة الدراسة فتكونت من )

إحصائية في مستوى المهارات القيادية )الذاتية، واإلنسانية، واالستراتيجية، والفنية،  فروق ذات داللة
والتنظيمية( تعزى لسنوات الخبرة، وفروق في مستوى المهارات القيادية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، كما 

ات االستراتيجية أظهرت أن مستوى المهارات اإلنسانية والذاتية لدى مديري المدارس عالية، أما المهار 
 والتنظيمية والفنية كانت متدنية.

دراسة هدفت إلى  (Michael, Anpe & Gambo,2015)ميشيل وأنب وجامبو  كما أجرى 
المنهج والية بالتيو في نيجيريا، وأعتمد القيادية الفاعلة لمديري المدارس الثانوية بتعرف المهارات 

( 32طبقت على عينة عشوائية تكونت من ) إذة المسحي الوصفي، وكانت االستبانة أداة للدراس
مديًرا من مدارس جوس الشمالية في والية بالتيو، وقد توصلت الدراسة إلى افتقار  18)مديرة و)

وًنسب ذلك مديري المدارس للمهارات القيادية؛ والتي تسببت في ضعف األداء األكاديمي للطالب، 
يادية إلى مشكالت متعلقة مالتمويل والتجهيزات، ضعف امتالا مديري المدارس للمهارات القإلى 

وانخفاض الروح المعنوية للمعلمين، وضعف اإلشراف مالمدارس، وكثرة التغيرات مالسياسات 
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التعليمية، وتبين مدى حاجة مديري المدارس المتالا المهارات القيادية واتباع أنماط فاعلة كالقيادة 
 التشاركية.

 بقةالتعقيب على الدراسات السا
درجة ممارسة مديري المدارس للمهارات  ةتناولت الدراسات السامقة تنمية المهارات القيادية، ومعرف

 (Al-Washmi & Tayeb,2016)الوشمي وطيب و  (Bolanle,2013)بوالنيل  ة: دراسلالقيادية، مث
 ، وقد اتفقت الدراسة(Al-Shahry, 2013)الشهري و  (SAleh & Abumkh,2017)صالح وأبو مكةو 

االستبانة وسيلة؛ لتحديد درجة ممارسة مديري المدارس  ُأستخدمالحالية مع معض الدراسات السامقة في 
وتم اإلفادة من الدراسات السامقة في تحديد مشكلة الدراسة وصياغتها مأسلوب  الثانوية للمهارات القيادية،

 .هاوتطوير  راسة الحاليةعلمي، وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السامقة هو بناء أداة الد
 الطريقة واإلجراءات

 منهجية البحث:
 المنهج الوصفي المسحي. ُأستخدملتحقيق أهداف الدراسة تم 

  مجتمع الدراسة وعينته:
في دولة الكويت والبالغ عددهم  ومعلماتها من معلمي المدارس الثانويةمجتمع الدراسة  ن تكو 

 .(Ministry of education,2016) معلًما ومعلمة 13988))
 : عينة الدراسة

عينة  لجداول العينات، وتكونت عتم اختيار عينة الدراسة مالطريقة العشوائية البسيطة، وبالرجو 
موزعين على محافظات دولة  معلمة 372)( معلًما و)360) مومعلمة، منه امعلمً  (732)الدراسة من

 ، واألحمدي، والجهراء(.الكويت الست )العاصمة، وحولي، والفروانية، ومبارا الكبير
 أداة الدراسة: 

لقياس درجة ُممارسة مديري  لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة للدراسة وهي االستبانة، وذلك
المدارس الثانوية للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين وفق المهارات اآلتية: )الذاتية، والفنية، 

-Al) الشهري  وبالرجوع لألدب النظري والدراسات السامقة ومنها دراسةواإلنسانية، والفكرية، واإلدارية(، 

Shahry,2013)   ودراسة شاهين(Shaheen,2011،) مستويات )كبيرة جًدا، وكبيرة،  ةووفق خمس
للمهارات  تة مجاالخمس( فقرة موزعة على 59األداة من ) توتكون ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جًدا(.

 (.ةنسانية، والفكرية، واإلداري)الذاتية، والفنية، واإل
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 صدق األداة:
تم اعتماد طريقة صدق المحتوى معرضها مصورتها األولية على الدراسة من صدق أداة  للتحقق

النفس  مالعامة، وعل ة، من األساتذة الجامعيين المختصين في اإلدارة التربوية، واإلدار ن( محكمي10)
حتى خرجت األداة مصورتها النهائية مكونة  تم تعديل الفقرات واقتراحاتهم التربوي، وفي ضوء مالحظاتهم

 مجاالت. خمسةمن 
 ثبات األداة:
بتطبيق معادلة  االتساق الداخليمعامل  ُأستخدممن ثبات األداة، تم حساب معامل الثبات م للتأكد

الدراسة،  ( وهي نسبة مناسبة لغايات0.95- 0.93كرونباخ ألفا، وتراوحت معامالت الثبات للمجاالت )
 ( يوضح ذلك.1والجدول )

 كرونباخ ألفا لفقرات مجاًلت أداة الدراسة. باستخدام معادلة قيم معامالت الثبات(: 1)الجدول 
 اًلتساق الداخلي المجال الرقم
 0.93 الذاتيةالمهارات  1

 0.94 الفنيةالمهارات  2

 0.94 اإلنسانيةالمهارات  3
 0.95 الفكريةالمهارات  4

 0.95 اإلداريةهاراتالم 5
  تصحيح أداة الدراسة:

تحديد معيار الحكم على متوسطات أداة الدراسة من خالل تقسيمها إلى  تفسير النتائج تم ضألغرا
 ثالثة مستويات: منخفض، ومتوسط، ومرتفع، وفًقا للمعادلة اآلتية:

 1.33=   1– 5 =الحد األدنى للمقياس –الحد األعلى للمقياس  طول الفئة=

  3 عدد المستويات 

المعيار اآلتي لغرض الحكم على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  ُأستخدمفقد تم  وعليه
 للمهارات القيادية.

 (2.33-1)المستوى المنخفض أقل من 
 (3.67-2.34المستوى المتوسط من )
 (.5-2..8)المستوى المرتفع من 
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 نتائج الدراسة
ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في بالسؤال األول والذي نصه: أوًًل: النتائج المتعلقة 

 دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين؟

درجة ُممارسة مديري لإلجامة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ل
لكل مجال ولكل فقرة، نظر المعلمين  المدارس الثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة

 ( يبين نتائج ذلك. وعلى النحو اآلتي:2والجدول )
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في والرتب المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية  (:2)جدول ال

 دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلًيا
 درجة الُممارسة الرتبة اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي لالمجا الرقم
 ةمرتفع 1 0.75 4.06 الذاتيةالمهارات  1
 مرتفعة 2 0.72 3.99 الفنيةالمهارات  2
 مرتفعة 3 0.81 3.90 الفكريةالمهارات  3
 مرتفعة 3 0.79 3.90 اإلداريةالمهارات 4
 مرتفعة 5 0.76 3.83 اإلنسانيةالمهارات  5

 مرتفعة يييي 0.68 3.93 لمجموع الكليا
المجال  ل، وحص(3.83-4.06المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 2) الجدوليبين 

 الخامسبينما حصل المجال ، (4.06) بلغتاألول )المهارات الذاتية( على أعلى متوسط حسابي 
 إلىوللتعرف (، 0.76راف معياري )( مانح3.83) بلغتاإلنسانية( على أدنى متوسط حسابي المهارات )

كل مجال على حده تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
 على فقرات كل مجال على حدة، إذ كانت على النحو اآلتي:

 المجال األول: مجال المهارات الذاتية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  ُأستخدمدرجة تقدير فقرات هذا المجال تم  لبيان
 ( يبين ذلك:3والجدول )

 مرتبة تنازلًياالمتعلقة بمجال المهارات الذاتية  للفقراتوالرتب المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية  :(3)جدول ال
 الممارسةدرجة  الرتبة المعياري اًلنحراف  الحسابيالمتوسط  الفقرات الرقم
 مرتفعة 1 0.83 4.37 م ممظهره الخارجي الالئق.يهت 12
 مرتفعة 2 0.91 4.13 يمتلك المقدرة على تحمل المسؤولية. 11

 مرتفعة 3 0.89 4.09 يمتلك المقدرة على التحدث مطالقة مع اآلخرين. 8
 مرتفعة 4 0.92 4.08 يؤدي عمله محيوية ونشاط. 4
 مرتفعة 5 0.92 4.03 يحرص على تطوير ذاته مهنًيا. 9
 مرتفعة 6 0.93 4.02 يمتلك روح المبادرة في تنفيذ األعمال. 10
 مرتفعة 7 0.95 4.00 يصغي عند تحدث اآلخرين. 6
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 الممارسةدرجة  الرتبة المعياري اًلنحراف  الحسابيالمتوسط  الفقرات الرقم
 مرتفعة 8 0.96 3.96 يتمتع ماالتزان النفسي في تعامله مع اآلخرين. 5
 مرتفعة 9 0.94 3.92 يضبط نفسه في المواقف المختلفة. 7

 مرتفعة ييييييييييييي 0.75 4.06 المجال الكلي
، وحصلت الفقرة (3.92 – 4.37المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 3) الجدوليبين 

( 7( بينما حصلت الفقرة )4.37) بلغت( على أعلى متوسط حسابي يهتم ممظهره الخارجي الالئق( )12)
المتوسط  بلغت، و (3.92) بلغت( على أدنى متوسط حسابي يضبط نفسه في المواقف المختلفة)

 (.75.0( مانحراف معياري )4.06الحسابي لمجال المهارات الذاتية ككل )
 المجال الثاني: المهارات الفنية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  ُأستخدمدرجة تقدير فقرات هذا المجال تم  لبيان
 يبين ذلك: (4)والجدول 

 مرتبة تنازليًّا المتعلقة بمجال المهارات الفنية فقراتللوالرتب نحرافات المعيارية الحسابية واًل  تالمتوسطا :(4)جدول ال
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.90 4.15 يشرف على سير التقويم لالختبارات المدرسية مأشكالها المختلفة. 18
 مرتفعة 2 0.88 4.14 كنولوجيا الحديثة في أداء العمل.الت ُأستخدميشجع على  17

 مرتفعة 3 0.88 4.06 يطبق توصيات االجتماعات المدرسية. 23

 مرتفعة 4 0.92 4.05 يحرص على توافر وسائل األمن والسالمة مالمدرسة. 21

 مرتفعة 5 0.93 4.04 يصدر التعليمات مصورة واضحة. 16

 مرتفعة 6 0.92 3.98 قدراتهم.ممدرسة مما يتناسب مع لقيادي ال مهماتهيفوض معض  24

 مرتفعة 7 0.96 3.95 يتقن التخطيط لألنشطة المدرسية. 19

 مرتفعة 8 0.94 3.94 م وفق التوصيا الوظيفي للمهنة.مهماتهيكلف المعلمين م 13
 مرتفعة 9 0.96 3.93 يحرص على تقويم المعلمين مطرق علمية وموضوعية. 20

 مرتفعة 10 0.96 3.92 بيئة مالئمة للعمل داخل المدرسة. تهيئةى يعمل عل 14

 مرتفعة 10 0.94 3.92 يقوم مأداء األعمال المدرسية حسب األولويات. 15

 مرتفعة 12 0.96 3.88 التواصل غير اللفظي. ُأستخدميجيد  22

 مرتفعة يييييي 0.72 3.99 المجال الكلي
وحصلت (، 3.88 – 4.15لحسابية قد تراوحت ما بين )المتوسطات اأن ( 4) من الجدوليبين 
 ( على أعلى متوسطيشرف على سير التقويم لالختبارات المدرسية مأشكالها المختلفة( )18الفقرة )
( على أدنى التواصل غير اللفظي ُأستخدميجيد )( 22( بينما حصلت الفقرة )4.15) بلغتحسابي 
( مانحراف 3.99الحسابي لمجال المهارات الفنية ككل ) المتوسط بلغتو ، (3.88) بلغتحسابي  متوسط
 (.0.72معياري )
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 المجال الثالث: المهارات اإلنسانية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  ُأستخدمدرجة تقدير فقرات هذا المجال تم  لبيان
 يبين ذلك: (5)والجدول 

 مرتبة تنازليًّا المتعلقة بمجال المهارات اإلنسانية فقراتللوالرتب يارية المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المع :(5)جدول ال
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.96 4.08 يحرص على إقامة عالقات طيبة مع المعلمين في المدرسة. 25

 مرتفعة 2 0.90 4.03 يحفز على العمل الجماعي ضمن فريق واحد. 30

 مرتفعة 2 0.94 4.03 يدعم الطلبة معنوًيا. 31

 مرتفعة 4 0.95 4.02 يشرف على العمليات اإلدارية مالمدرسة. 35

 مرتفعة 5 0.99 3.89 يتفهم حاجات المعلمين المختلفة في المدرسة. 26

 مرتفعة 6 0.99 3.86 يشجع المعلمين على إبداء اراءهم. 27

 مرتفعة 6 0.95 3.86 تنسيق جهود أفراد فريق العمل.يحرص على  37
 مرتفعة 8 1.03 3.85 يقدر الظروف األسرية واالجتماعية للمعلمين. 29

 مرتفعة 9 1.02 3.78 يتجنب التهديد مالعقوبات للمعلمين. 28

 مرتفعة 9 0.99 3.78 يضع معين االعتبار ردود األفعال تجاه القرارات التي يتخذها. 36

 مرتفعة 11 0.98 3.76 يحرص على إقامة عالقات فعالة بين أقسام المدرسة. 38

 مرتفعة 12 1.05 3.74 يحرص على تعزيز العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي. 34

 متوسطة 13 1.04 3.66 يدعم الطلبة المحتاجين مادًيا. 32
33 

يحفز على اللقاءات خارج أوقات العمل لتعزيز العالقة بين 
 متوسطة 14 1.25 3.33 لمعلمين.ا

 مرتفعة ييييييي 0.76 3.83 المجال الكلي
وحصلت الفقرة ، ((3.33 – 4.08المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ( 5) الجدوليبين  
 بلغت( على أعلى متوسط حسابي يحرص على إقامة عالقات طيبة مع المعلمين في المدرسة( )25)
يحفز على اللقاءات خارج أوقات العمل لتعزيز العالقة بين )( 33قرة )( بينما حصلت الف4.08)

المتوسط الحسابي لمجال المهارات اإلنسانية  بلغت(، و 3.33)بلغتحسابي  متوسط أدنى( على المعلمين
 (.0.76( مانحراف معياري )3.83ككل )

 المجال الرابع: المهارات الفكرية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  ُأستخدم درجة تقدير فقرات هذا المجال تم لبيان
 ( يبين ذلك:6والجدول )
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 مرتبة تنازلًيا المتعلقة بمجال المهارات الفكرية فقراتللوالرتب المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية : (6) جدولال
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 رسةالمما
 مرتفعة 1 0.95 4.07 يدرا القوانين واللوائح الخاصة معمله. 41

 مرتفعة 2 0.94 4.00 لديه رؤية تربوية واضحة. 39

 مرتفعة 3 0.98 3.95 يمتلك المقدرة على حسم األمور واإلقناع. 47

 مرتفعة 3 0.98 3.95 يقدم المصلحة العامة على الخاصة. 46

 مرتفعة 5 0.98 3.90 اعية في مجال عمله.يبادر في تقديم أفكار إبد 40

 مرتفعة 5 0.97 3.90 يستثمر أفكار المعلمين في المدرسة. 45

 مرتفعة 7 0.96 3.88 يطرح أفكاره مطريقة مبسطة. 44

 مرتفعة 8 0.96 3.86 يشخ  الواقع مأسلوب علمي. 48

 مرتفعة 9 0.99 3.82 يتأنى في إصدار األحكام. 43

 مرتفعة 10 0.99 3.77 إبداعية للمشكالت.يبتكر حلواًل  42

 مرتفعة ييييييي 0.81 3.90 المجال الكلي
وحصلت الفقرة ، (3.77 – 4.07المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 6) الجدوليبين 

( بينما حصلت 4.07) بلغت( على أعلى متوسط حسابي يدرا القوانين واللوائح الخاصة معمله( )41)
المتوسط  بلغت(، و 3.77)بلغتمتوسط حسابي  أدنى( على يبتكر حلواًل إبداعية للمشكالت)( 42الفقرة )

 (.0.81( مانحراف معياري )3.90الحسابي لمجال المهارات الفكرية ككل )
 المجال الخامس: المهارات اإلدارية.

ت المعيارية، المتوسطات الحسابية واالنحرافا ُأستخدمدرجة تقدير فقرات هذا المجال تم  لبيان
 ( يبين ذلك:7والجدول )

 مرتبة تنازلًياالمتعلقة بمجال المهارات اإلدارية  فقراتللوالرتب المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية : (7)جدول 
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.96 4.08 ية.يقوم ماالجتماعات المدرسية مصفة دور  53

 مرتفعة 2 0.92 4.05 يتامع دوام موظفي المدرسة. 49

 مرتفعة 3 0.96 3.99 يشجع على األفكار الجديدة البناءة. 59

 مرتفعة 4 0.96 3.93 يمتلك القدرة على إدارة الوقت أثناء اليوم الدراسي. 57

 مرتفعة 5 1.01 3.88 يعامل المعلمين محزم ولين حسب المواقف. 58

 مرتفعة 5 0.96 3.88 يصدر القرارات المناسبة للعمل. 56

 مرتفعة 5 0.98 3.88 يحرص على توفير احتياجات للمدرسة. 55

 مرتفعة 8 0.99 3.86 يتامع أعمال الصيانة للمبنى المدرسي. 54

 مرتفعة 9 0.96 3.84 يناقش خطط المعلمين ويتامع تنفيذها. 51

 مرتفعة 9 1.04 3.84 لصفية للمعلمين مشكل منتظم.يحرص على الزيارات ا 52

 مرتفعة 11 1.01 3.74 معدالة على المعلمين. المهماتيوزع  50

 مرتفعة ييييييييي 0.79 3.90 المجال الكلي
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وحصلت الفقرة ، (3.74 – 4.08المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 7) الجدوليبين 
(، بينما 4.08) بلغتحسابي  ( على أعلى متوسطسية مصفة دوريةيقوم ماالجتماعات المدر ( )53)

(، 3.74)بلغتحسابي  ( على أدنى متوسطمعدالة على المعلمين المهماتيوزع ) (50حصلت الفقرة )
 (.0.79( مانحراف معياري )3.90المتوسط الحسابي لمجال المهارات اإلدارية ككل ) بلغتو 

هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند ثاني والذي نصه: ثانًيا: النتائج المتعلقة بالسؤال ال
في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية من وجهة نظر  (α= 0.05)مستوى 
 ؟تعزى لمتغيرات )جنس المعلم، المؤهل العلمي، وسنوات خبرته( المعلمين

درجة ممارسة لحرافات المعيارية لإلجامة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالن
تعزى لمتغيرات )جنس المعلم،  مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمون 

 ُأستخدمولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم ، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(
تحليل التباين األحادي لمتغير )سنوات  ُأستخدمو والمؤهل العلمي(،  اختبار "ت" لمتغير )نوع الجنس،
 الخبرة(، وذلك على النحو اآلتي: 

 أوًًل: جنس المعلم
درجة ممارسة تم حساب اختبار "ت" للفروق بين استجامات أفراد عينة الدراسة على مجاالت 

. والجدول لمتغير الجنس اتبعً  مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين
 ( بين ذلك.8)

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واختبار "ت" للفروق بين استجابات أفراد عينة  (:8)الجدول 
 تبًعا لمتغير الجنس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية كما يراها المعلمون على الدراسة 

المتوسط  العدد الفئات المجال
 يالحساب

اًلنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

 درجة
 الحريات

الدًللة 
 اإلحصائية

 0.82 3.96 360 ذكر المهارات الذاتية
 0.66 4.17 372 أنثى 000. 730 3.79-

 0.75 3.99 360 ذكر المهارات الفنية
 0.68 4.00 372 أنثى 907. 730 11.-

المهارات 
 اإلنسانية

 0.74 3.85 360 ذكر
 0.79 3.82 372 أنثى 597. 730 52.

 0.81 3.87 360 ذكر المهارات الفكرية
 0.81 3.95 372 أنثى 157. 730 1.41-

 0.79 3.88 360 ذكر المهارات اإلدارية
 0.80 3.93 372 أنثى 461. 730 0.73-

 313. 730 1.00- 0.68 3.91 360 ذكر الدرجة الكلية
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المتوسط  العدد الفئات المجال
 يالحساب

اًلنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

 درجة
 الحريات

الدًللة 
 اإلحصائية

 0.68 3.96 372 أنثى

بين متوسطات  ،(α=  0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 8الجدول ) يبين
الفروق الستجامات أفراد عينة الدراسة على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية تعزى 

ات داللة إحصائية للجنس على المجال األول )المهارات الذاتية( جاءت لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذ
 ، فضاًل عن الدرجة الكلية لألداة.والثالث والرامع والخامس تعزى لمتغير الجنس على المجاالت الثاني
 ثانًيا: المؤهل العملي

درجة ممارسة اختبار "ت" للفروق بين استجامات أفراد عينة الدراسة على مجاالت  حسابتم 
تبًعا لمتغير المؤهل العلمي. والجدول  ن وجهة نظر المعلمينمديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية م

 ( يوضح تلك النتائج:9)
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واختبار "ت" للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة  (:9)جدول ال

 تبًعا لمتغير المؤهل العلميمين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلعلى 
 

 المجال
 

 المؤهل العلمي
 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
اًلنحراف 
 المعياري 

 
 قيمة
 "ت"

 
درجة 
 الحريات

 
الدًللة 
 اإلحصائية

 0.73 4.10 628 مكالوريوس المهارات الذاتية
 0.81 3.85 104 دراسات عليا 002. 730 3.11

 0.73 4.00 628 مكالوريوس المهارات الفنية
 0.68 3.95 104 دراسات عليا 472. 730 71.

 0.77 3.85 628 مكالوريوس المهاراتاإلنسانية
 0.71 3.74 104 دراسات عليا 197. 730 1.2

 0.82 3.93 628 مكالوريوس المهارات الفكرية
 0.75 3.76 104 دراسات عليا 048. 730 1.98

 0.80 3.93 628 وسمكالوري المهارات اإلدارية
 0.75 3.76 104 دراسات عليا 042. 730 2.03

 0.69 3.95 628 مكالوريوس الدرجة الكلية
 0.64 3.81 104 دراسات عليا 051. 730 1.95

بين متوسطات  ،(α=  0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (9يبين الجدول )
عينة الدراسة على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للمهارات القيادية تعزى الستجامات أفراد  الفروق 

للمؤهل العلمي على المجال األول )المهارات الذاتية( والمجال الرامع )المهارات الفكرية( والمجال الخامس 
داللة ق ذات )المهارات اإلدارية(. جاءت لصالح الحاصلين على مؤهل البكالوريوس، وعدم وجود فرو 

 والدرجة الكلية لألداة. الثاني والثالث إحصائية على تعزى للمؤهل العلمي المجالين
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 ثالًثا: الخبرة 
لإلجامة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجامات أفراد 

ولة الكويت للمهارات عينة الدراسة على فقرات مجاالت درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في د
 ( ذلك:10القيادية تبًعا لسنوات الخبرة. والجدول يوضح )

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المهارات (: 10)الجدول 
 القيادية تبًعا لسنوات الخبرة

 ي اًلنحراف المعيار  المتوسط الحسابي العدد الخبرة المجال

 
 المهارات الذاتية

 0.78 4.02 211 سنوات 5أقل من 

 0.76 3.96 229 سنوات10إلى5من

 0.71 4.17 292 سنوات 10أكثر من 

 0.75 4.06 732 المجموع

 
 المهارات الفنية

 0.76 3.91 211 سنوات 5أقل من 

 0.72 3.96 229 سنوات10إلى5من 

 0.68 4.07 292 سنوات 10أكثر من 

 0.72 4.00 732 عالمجمو 

 
 المهارات اإلنسانية

 0.78 3.76 211 سنوات 5أقل من 

 0.78 3.76 229 سنوات10إلى5من

 0.73 3.93 292 سنوات 10أكثر من 

 0.76 3.83 732 المجموع

 
 المهارات الفكرية

 0.80 3.84 211 سنوات 5أقل من 

 0.87 3.80 229 سنوات10إلى5من 

 0.75 4.03 292 سنوات 10أكثر من 

 0.81 3.91 732 المجموع

 
 المهارات اإلدارية

 0.79 3.84 211 سنوات 5أقل من 

 0.85 3.82 229 سنوات10إلى5من 

 0.74 4.00 292 سنوات 10أكثر من 

 0.79 3.91 732 المجموع

 
 

 الدرجة الكلية
 

 0.70 3.87 211 سنوات 5أقل من 

 0.71 3.86 229 سنوات10إلى5من 

 0.64 4.03 292 سنوات 10ن أكثر م

 0.68 3.93 732 المجموع

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات الفروق بين استجامات أفراد عينة الدراسة 10يبين الجدول )
على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين 

بًعا لمتغير سنوات الخبرة. ولتحديد إذا ما كانت هذه الفروق ظاهرية أم لكل مجال من مجاالت الدراسة ت
-Oneتحليل التباين األحادي ) ُأستخدمتم  ،(α=  0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

Way ANOVA( كما هو مبين في الجدول ،)11:)  
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استجابات أفراد  ًلختيار الفروق  (One-Way ANOVA)األحادي نتائج اختبار تحليل التباين  (11)الجدول 
للمهارات القيادية كما يراها  في دولة الكويت درجة ممارسة مديري المدارس الثانويةعينة الدراسة على مجاًلت 

 تبًعا لمتغير الخبرة المعلمون 
مجموع  المصدر المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الدًللة  قيمةف المربعات

 اإلحصائية
المهارات 

 اتيةالذ
 006. 5.22 2.94 2 5.879 بين المجموعات

   0.56 729 409.907 داخل المجموعات

    731 415.786 الكلي

المهارات 
 الفنية

 039. 3.24 1.69 2 3.380 بين المجموعات

   0.52 729 379.567 داخل المجموعات

    731 382.947 الكلي

المهارات 
 اإلنسانية

 015. 4.20 2.46 2 4.934 بين المجموعات

   0.58 729 427.334 داخل المجموعات

    731 432.268 الكلي

المهارات 
 الفكرية

 002. 6.37 4.20 2 8.399 بين المجموعات

   0.65 729 480.054 داخل المجموعات

    731 488.453 الكلي

المهارات 
 اإلدارية

 018. 4.06 2.57 2 5.150 بين المجموعات

   0.63 729 462.175 وعاتداخل المجم

    731 467.325 الكلي

الدرجة 
 الكلية

 004. 5.47 2.56 2 5.133 بين المجموعات

   0.46 729 341.670 داخل المجموعات

    731 346.803 الكلي

بين متوسطات الفروق الستجامات أفراد عينة الدراسة على جميع فروق  د( وجو 11يبين الجدول )
( أنها Scheffe)شيفيه  ، ُتعزى لمتغير الخبرة، وأظهرت نتائج اختباروعلى األداء ككل ةمجاالت الدراس

 ( يوضح ذلك:12جاءت لصالح من خبرته أكثر من عشر سنوات والجدول )
 للفروق البعدية تبًعا لمتغير سنوات الخبرة (Scheffe)نتائج اختبار شيفية (12)الجدول 

الوسط  سنوات الخبرة المجال
 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 إلى 5من  سنوات 5أقل من  الحسابي

 
المهارات 
 الذاتية

 0.143 - 0.064 يييييي 4.02 سنوات 5أقل من 

 -0.207-* ____ 0.064 - 3.96 سنوات10إلى5من 
 ___ 0.207* 0.143 4.17 سنوات 10أكثر من 

المهارات 
 الفنية

 0.159- 0.052- ___ 3.91 سنوات 5أقل من 
 0.108- _____ 0.052 3.96 سنوات10إلى5من 

 ____ 0.108 0.159 4.07 سنوات 10أكثر من 
المهارات 
 اإلنسانية

 0.166- 0.003 ___ 3.76 سنوات 5أقل من 
 -0.169-* ____ 0.003- 3.76 سنوات10إلى5من 

 ____ 0.169* 0.166 3.93 سنوات 10أكثر من 
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الوسط  سنوات الخبرة المجال
 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 إلى 5من  سنوات 5أقل من  الحسابي

المهارات 
 الفكرية

 -0.196-* 0.039 ___ 3.84 سنوات 5أقل من 
 -0.235-* ____ 0.039- 3.80 سنوات10إلى5من 

 ____ 0.235* 0.196* 4.03 سنوات 10أكثر من 
المهارات 
 اإلدارية

 0.160- 0.020 _____ 3.84 سنوات 5أقل من 
 -0.180-* ____ 0.020 - 3.82 سنوات10إلى5من 

 _____ 0.180* 0.160 4.00 سنوات 10أكثر من 
رت نتائج اختبار شيفيه أن الفروق بين المتوسطات بين درجة ممارسة مديري المدارس وأظه

الثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية كما يراها المعلمون لكل مجال من مجاالت الدراسة تبعا 
 ( سنوات.(10جاءت لصالح من خبرته أكثر من  لمتغير سنوات الخبرة

ما درجة "شة النتائج المتعلقة بالسؤال األول، والذي ينص على: أوًًل: مناق مناقشة النتائج:
 ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين؟"
للمهارات  أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت

قد يعزى ذلك إلى الدورات التدريبية التي تقوم بها وزارة التربية لتطوير القيادية جاءت بدرجة مرتفعة، و 
مهارات مديري المدارس الثانوية، وتكريمها للقادة المتميزين سنوًيا والذي يشكل حافًزا لهم، كذلك قيام 
ين معض الجمعيات بدعم المديرين، ومنها: جائزة الخرافي لألداء التربوي، والتي ترعاها جمعية المعلم

يتم اختيار المديرين المتميزين في كل مرحلة على حدة، وهذا دافع لهم نحو التميز واإلبداع،  إذالكويتية 
إلى وعي مديري المدارس الثانوية أنفسهم مأهمية امتالكهم المهارات القيادية في اأيًض وقد يعزى ذلك 

لقادة يمتلكون المهارات القيادية  الملقاة على عاتقهم، وإدراكهم حاجة مؤسسات التعليم المهماتإنجاح 
 ,Piaw, Hee)التي تؤهلهم ليتمكنوا من تحقيق األهداف المنشودة.وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

Ismail, & Ying, 2014) ، واختلفت في درجة الممارسة مع دراسة(Michael, 

Anpe&Gambo, 2015). 
 اآلتي: وفيما يتعلق ممجاالت الدراسة فقد جاءت على النحو 

( والتي تن  على "يهتم ممظهره 12المجال األول )المهارات الذاتية( فقد حصلت الفقرة )
ذلك إلى وعي  ُيعزى بدرجة ممارسة مرتفعة، وقد  4.37)حسابي وقيمته ) الخارجي" على أعلى متوسط

( 7فقرة )والذي يعكس شخصية المدير. بينماحصلت ال، مديري المدارس ألهمية المظهر الخارجي الالئق
( 3.92قيمته ) بلغتوالتي تن  على "يضبط نفسه في المواقف المختلفة" على أقل متوسط حسابي 

بدرجة ممارسة مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى الضغوط التي يعاني منها مدير المدرسة الثانوية في عمله. 
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 إذحسابي مرتفع. كما أوضحت النتائج أن المجال الثاني )المهارات الفنية( ككل حصل على متوسط 
تن  على "يشرف على سير التقويم لالختبارات المدرسية مأشكالها المختلفة"  ي( والت18حصلت الفقرة )
( بدرجة ممارسة مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى وعي مديري المدارس 4.15) بلغتعلى أعلى تقدير 

( 22بنجاح. بينما حصلت الفقرة )ضبط االختبارات لتتم  نعاتقهم، وضماالثانوية للمسؤولية الملقاة على 
التواصل غير اللفظي"  ُأستخدم( والتي تن  على "يجيد 3.88قيمته ) بلغتعلى أقل متوسط حسابي 

ة الجسد في التعبير عن اراءهم. بلغتوبدرجة ممارسة مرتفعة، وقد يعزى ذلك لقلة اهتمام مديري المدارس 
 إذانية( ككل فقد حصل على متوسط حسابي مرتفع. أما فيما يتعلق مالمجال الثالث )المهارات اإلنس

( والتي تن  على "يحرص على إقامة عالقات طيبة مع المعلمين في المدرسة" 25حصلت الفقرة )
ا مديري المدارس ار رسة مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى إد( بدرجة مما4.08قيمته ) تبلغتعلى أعلى تقدير 

مع المعلمين والتي من شأنها رفع الثقة لدى المعلم. بينما حصلت  الثانوية ألهمية تكوين العالقات الطيبة
( والتي تن  على "يحفز اللقاءات خارج أوقات العمل لتعزيز العالقة بين المعلمين" على أقل 33الفقرة )

( وبدرجة ممارسة متوسطة، وقد يعزى ذلك لقلة الوقت والضغوط 3.33قيمته ) بلغتتمتوسط حسابي 
والذي ينتج عنه عدم تخصي  أوقات خارج العمل للقاءات ، ق مديري المدارس الثانويةالملقاة على عات

من شأنها توطيد العالقات بين المعلمين أنفسهم والمدير. بينما جاءت النتائج المتعلقة مالمجال الرامع 
القوانين  ( والتي تن  على "يدرا41)المهارات الفكرية( بتقدير مرتفع للمجال ككل. فقد حصلت الفقرة )

( وبدرجة ممارسة مرتفعة، وقد 4.07قيمته ) بلغتواللوائح الخاصة معمله" على أعلى متوسط حسابي 
هم القدوة الحسنة وية على االنضباط في العمل وإعطائيعزى ذلك إلى حرص مديري المدارس الثان

تن  على "يبتكر ( والتي 42للمعلمين مما يسهم في الحفاظ على بيئة العمل. بينما حصلت الفقرة )
( وبدرجة ممارسة مرتفعة، وقد 3.77قيمته ) بلغتحلواًل إبداعية للمشكالت" على أقل متوسط حسابي 

وضعف في مواجهة المشكالت ، يعزى ذلك لضعف مقدرة مديري المدارس الثانوية في الجانب اإلبداعي
ويرجع ذلك إلى ضعف ، لها مةالمالئوالتعامل معها مصورة مناسبة وابتكار الحلول ، التي تطرأ عليهم

جوانب الدورات التأهيلية المقدمة لمديري المدارس الثانوية. أما فيما يتعلق مالمجال الخامس )المهارات 
( والتي تن  على "يقوم 53اإلدارية( فقد حصل على متوسط حسابي مرتفع ككل. فقد حصلت الفقرة)

( وبدرجة ممارسة 4.08قيمته ) بلغتسابي ماالجتماعات المدرسية مصفة خاصة" على أعلى متوسط ح
مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى وعي مديري المدارس مأهمية مثل هذه االجتماعات التي تحصل داخل 

والمرتبطة مسير بيئة العمل على الوجه الصحيح سواء مع المعلمين أم أولياء األمور. بينما ، المدرسة
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قيمته  بلغتمعدالة على المعلمين" وبمتوسط حسابي  اتالمهم( والتي تن  على "يوزع 50جاءت الفقرة )
مما يجعل ، بين المعلمين أنفسهم المقدرات( وبدرجة ممارسة مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى تفاضل 3.74)
 المهماتقدرات تتناسب مع مإلى معلمين يمتلكون مهارات و  دير المدرسة الثانوية يوكل مهماتم

(، (Al-Shahry,2013 الشهري  اتفقت هذه النتيجة مع دراسةعوًضا عن غيرهم.  إليهم الموكولة
 (.(Umikker,2005 أميكر واختلفت مع دراسة

"هل توجد فروق ذات دًللة  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، والذي ينص على:ثانًيا
يادية من درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للمهارات الق يف (α= 0.05)إحصائية عند مستوى 

 ؟"وسنوات الخبرة(، والمؤهل العلمي، تعزى لمتغيرات )جنس المعلم وجهة نظر المعلمين
فيما يتعلق ممتغير الجنس أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بين متوسطات استجامة أفراد عينة الدراسة عن درجة ممارسة مديري المدارس  (α=0.05)الداللة 
األول ثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية كما يراها المعلمون تعزى لمتغير الجنس للمجال ال
المهارات الذاتية( جاءت لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على ماقي مجاالت )

ة في تنفيذ األعمال، والمبادر ، وقد يعزى ذلك إلى اهتمام اإلناث في تطوير الذات والدرجة الكلية الدراسة،
وحرصهن على تقويم أداء المعلمات مطرق علمية وموضوعية. كذلك تمكنهن من إيجاد بيئة عمل 

إنهن يتعاملن  إذوتمكنهن من ضبط سير العمل مكفاءة ، وأداء األعمال المدرسية حسب األولوية، مالئمة
 االنفعالي. والتي يغلب على طباعهن الهدوء واالتزان، مع بيئة محاطة ماإلناث

وجود فروق ذات داللة إحصائية  أظهرت نتائج الدراسة فقد أما فيما يتعلق ممتغير المؤهل العلمي
بين متوسطات استجامة أفراد عينة الدراسة عن درجة ممارسة مديري  (α=0.05)عند مستوى الداللة 

للمجال األول )المهارات  المدارس الثانوية في دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين
تعزى لمتغير المؤهل  والمجال الرامع )المهارات الفكرية(، والمجال الخامس )المهارات اإلدارية(، الذاتية(
ولصالح الحاصلين على درجة البكالوريوس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على ماقي  العلمي،

 لى إدراا المعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس؛وقد يعزى ذلك إ والدرجة الكلية مجاالت الدراسة،
 واإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت، واتفقت، والفكرية، ألهمية توافر المهارات الذاتية

 .(Piaw, Hee, Ismail, & Ying,2014) دراسة نتائج الدراسة مع نتائج
ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة لمتغير سنوات الخبرة وج وأظهرت نتائج الدراسة

(α=0.05)  بين متوسطات استجامة أفراد عينة الدراسة عن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في
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ككل تعزى  واالداة  دولة الكويت للمهارات القيادية من وجهة نظر المعلمين لجميع مجاالت الدراسة
سنوات الخبرة  ( فأكثر، وتعزى هذه النتيجة إلى أن زيادة10تهم )ولصالح من خبر ، لمتغير سنوات الخبرة

من الخبرات التي من شأنها جعلهم أكثر إدراًكا ألهمية توافر المهارات  عديدتيح للمعلمين اكتساب ت
-Al) الشهري  القيادية لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت، واختلفت هذه الدراسة مع دراسة

Shahry,2013) . 
 التوصيات

 :يأتيفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة يوصي الباحثان 

والورش التدريبية مانتظام لمديري المدارس الثانوية خارج بيئة العمل؛ ، والندوات، إقامة المحاضرات .4
 .هاوتطوير  المهارات القيادية لديهم لتعزيز

ري المدارس الثانوية للمهارات القيادية تعزيز وعي وزارة التربية في دولة الكويت مأهمية امتالا مدي .0
 والحاجة لها.

 في تحديد احتياجاتهم التدريبية. لإلسهام الحقيقيإفساح المجال أمام مديري المدارس  .8
 .هاواكتساب تشجيع مديري المدارس على الزيارات التبادلية؛ لتعزيز الخبرات .1
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