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تصػيخ ميارات الكيادة اإلدارية بسجارس التعميع العام بسرخ في ضػء 
 وباالستفادة مغ خبخة استخاليا مجخل الكيادة األصيمة

 إعجاد                                                           
 *حشان حدغ سميسان نرخ. د                                              

 مقجمة :
تصػر دور مجيخ السجرسة خبلل القخن الساضي مغ مجيخ مجرسة يتعامل مع الػضع الخاىغ إلى     

قائج تعميسي مبتكخ؛ حيث تحػل دوره مغ متابعة الستصمبات والحفاظ عمى الشطام إلى إضيار 
السسارسات التعميسية التعاونية التي تزسغ أن ُيطيخ جسيع الستعمسيغ إتقاًنا لسعاييخ تعميسية 

رمة ، وأدى االعتخاف  العالسي بأىسية الكيادة داخل السجرسة كػسيمة لمتحخك نحػ مدتػيات صا
أعمى مغ تحريل الصبلب إلى تغييخ فيع كيفية قيادة السجارس بذكل أفزل، فسغ الػاضح أن 
ميسة قائج السجرسة ضخسة ، وربسا مدتحيمة في القخن الحادي والعذخيغ  ولع يعج مغ السسكغ 

القائج الفخدي البصل بسفخده لتغييخ السجارس والحي يتصمب أداء ال يميغ مغ القادة أن يشفحىا 
 الفائقيغ ، فمع تعج الكيادة فكخة مدتجامة بقجرات ثابتة.

وفي وقت تتدايج فيو التػقعات السجتسعية  مغ التعميع ، وكحلظ السداءلة السيشية ، يحتاج    
يخة مغ السيارات التي تسكشيع مغ العسل بفاعمية في القادة التخبػيػن  إلى  امتبلك مجسػعة كب

 بيئات متغيخة ؛ حيث التغييخ ىػ الثابت الػحيج .
ومع تدايج الستغيخات السؤثخة عمى السجرسة تدامشًا مع العػلسة أصبح مغ الزخوري أن يكػن    

تعامل مع قادة السجارس قادريغ عمى تحجيج القػى والزغػط العالسية بذكل صحيح ، والتكيف وال
 ( . Litz  ،0222  ،p49التغيخات واسعة الشصاق التي سُتفخض عمييع حتسًا .) 

 ونطخًا ألىسية تشسية السيارات الكيادية لجى مجيخي السجارس فقج اىتست استخاليا بحلظ ؛ حيث قام
 عبخ السعيج األستخالي لمتعميع والكيادة السجرسية بإعجاد السعيار السيشي الػششي لسجيخي السجارس

 التذاور مع العامميغ في ىحه السيشة واألنطسة والقصاعات وذلظ بغخض تعديد التسيد في ميشة
التعميع والكيادة السجرسية ، ىحا السعيار ىػ عبارة عغ بيان عام يحجد األمػر التي يتػقع مغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة قشاة الدػيذ، كمية التخبية أستاذ اإلدارة التخبػية السداعج  ب * 
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 مجيخي السجارس معخفتيا وفيسيا وتشفيحىا في سياق عسميع، وقج جخى عخضو في نسػذج متكامل
يبيغ ثبلثة متصمبات قيادية يعتسج مجيخ السجرسة عمييا ضسغ خسدة مجاالت لمسسارسة السيشية ،  

الكفايات التي تع ترسيسيا ويػجج ما يقخب مغ خسديغ مجسػعة مغ معاييخ الكيادة وأشخ 
وتصػيخىا في أستخاليا، ويدتشج مزسػن ىحا السعيار الػششي إلى الجيػد الكبيخة السبحولة سابًقا في 
إنجاز تمظ السعاييخ، حيث يخكد السعيار برفة خاصة عمى تػفيخ إشار عسل وششي يسكغ 

 The Australian Institute for)استخجامو في كافة السجارس واألنطسة التعميسية
Teaching and School Leadership (AITSL),2015) . 

ولسا كانت الكيادة أكثخ صعػبة في األوقات الرعبة ، ومع الزغػشات الفخيجة التي تػاجو 
السشطسات في جسيع أنحاء العالع اليػم والتي تتصمب تخكيًدا متججًدا عمى ما يذكل قيادة أصيمة 

والتي تعخف بأنيا نػع الكيادة التي يطيخ فييا القائج نسط ( ؛ Roche,2010,p75حكيكية  )
االنفتاح والػضػح في سمػكيع تجاه اآلخخيغ مغ خبلل مذاركة السعمػمات ، وقبػل مجخبلت 
اآلخخيغ والكذف عغ قيسو ودوافعو وأىجافو بصخيقة تسكغ اآلخخيغ مغ تقييع سمػكيع ، وفييا 

ت عغ نفدو بذكل فعال ) قيسو ومعتقجاتو وأىجافو يكػن القائج قادرًا عمى معالجة السعمػما
ومذاعخه ( والقجرة عمى ضبط سمػك الكيادة وفقًا لشفدو وىػيتو الذخرية الػاضحة والقجرة عمى 
مػاءمة تفزيبلتو مع متصمبات السجتسع ، وأن يكػن القائج أصيبًل يعشي أن يكػن شبيعيًا وأصبًل 

ادة األصيمة ثبلثة أبعاد وىى الػعي الحاتي ، والتشطيع وليذ ندخة مغ أحج ، وبالتالي تذسل الكي
 ) ( Suárez  & Kolodny,2013الحاتي ، والشسحجة اإليجابية 

وقج استحػذت الكيادة األصيمة عمى اىتسامات السسارسيغ في مجال الكيادة التشطيسية، واإلدارة،    
والبيئات التعميسية.؛ حيث أدرك الباحثػن الدابقػن أىسية الكيادة األصيمة  فيسا يتعمق بالػجييغ 

وقيػد مشاىج ؛ أواًل ، السخالفات الحكػمية والذخكات ، مثل انتذار السسارسات غيخ األخبلقية ؛ 
الكيادة التقميجية أو الدائجة )أي الكيادة الكاريدمية والكيادة التحػيمية( التي تخكد عمى إنجاز 
األداء التشطيسي البحت عغ شخيق الكيادة، وتعتبخ الكيادة األصيمة  الستجحرة في األساس األخبلقي 

سدات عمى بشاء مشاخ تشطيسي واألصالة مفتاًحا لسعالجة أوجو القرػر األخبلقية وتذجيعًا  لمسؤ 
 ( Oh and Han,2017, p1إيجابي وتشطيع تعميسي فعال .)  

كحلظ تحقق الكيادة األصيمة عجة فػائج لمسؤسدات مشيا : تعديد ثقة السخؤوسيغ في الكيادة ، 
( ،  Pinelli  et el 2018 , p.163ودعع السذاركة الفعمية لمعامميغ في اإلنجاز السؤسدي )

 صيل قادر عمى جحب السخؤوسيغ وتحفيدىع واالحتفاظ بيع بذكل أكثخ فعالية مغ غيخه فالقائج األ
)2018(Pinelli ,   كحلظ الكيادة األصيمة ليا تأثيخ إيجابي عمى الدمػك التشطيسي وااللتدام،
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فالكيادة  (  ،(Dramićanin,2019,30والخضا عشج الستفػقيغ والخضا الػضيفي وأداء العامميغ 
ؤثخ بذكل إيجابي عمى الثقة في مكان العسل ، فالقادة الحيغ ُيشطخ إلييع عمى أنيع األصمية ت

مػضػعيػن وصادقػن ، ويذاركػن السعمػمات مع اآلخخيغ ويدتسعػن إلى أفكار السخؤوسيغ 
 ( .Coxen (2016, يداعجون عمى الثقة في السشطسة والسذخفيغ وزمبلء العسل

( بزخورة تػجيو مديج مغ االىتسام نحػ تحديغ مدتػى 0224ليحا أوصت دراسة السشدي )
 (022،  0224) السشدي ،  مسارسة السجيخيغ ألبعاد الكيادة األصيمة 

 مذكمة الجراسة :
عمى أن السعمسيغ ىع الخكيدة  0224( مغ الجستػر السرخي  00أكجت السادة رقع )      

الجولة تشسية كفاءاتيع العمسية، ومياراتيع السيشية، ورعاية حقػقيع  األساسية لمتعميع، وتكفل
في البعج  0202السادية واألدبية، وبسا يزسغ جػدة التعميع وتحقيق أىجافو، وأكجت رؤية مرخ 

الخاص بالتعميع والتجريب عمى ضخورة تشسية الكفاءة السيشية والسيارات الفشية لمسعمسيغ) رؤية 
جت الخصة االستخاتيجية لمتعميع قبل الجامعي  عمى ضخورة إعجاد ونذخ (.وأك02،  0202مرخ 

بخامج متكاممة لمتشسية السيشية وتػفيخ مرادر لمتجريب لسختمف السدارات الػضيفية،وتػفيخ خخائط 
زمشية لخصط ومػاقع وشخق التجريب وفتح السجال العتساد التشسية السيشية الحاتية، ووضع قػاعج 

يشية في مختمف السػاقع بسشطػمة مغ الحػافد السادية واألدبية، ووضع آلية تخبط التشسية الس
لمتقػيع السشتطع لكفاءة وعػائج التجريب عمى السدتػيات كافة، مع إعجاد وتفعيل آليات السداءلة 
والسحاسبية الخأسية واألفكية تقػم عمى نػاتج التعمع ومعاييخ جػدة أداء الشطام) استخاتيجية التعميع 

(  ، وتعج  الكيادة األصيمة نسط قيادي ميع في تحديغ 42، ص 0202-0224الجامعي  قبل
األداء السجرسي ، ودمج وتحفيد السعمسيغ في العسل السجرسي إال أنو عمى الخغع مغ أىسية ىحا 
الشسط الكيادي تػجج العجيج مغ السذكبلت التي تػاجو تأىيل السجيخ كالقائج مجرسي في السجارس 

 مشيا :السرخية و 
أن أسمػب اختيار الكيادات التعميسية قائع عمي األقجمية وليذ الكفاءة مسا يؤدى إلى غياب  -

مفيػم الكيادة التعميسية، وال يػجج آلية واضحة لتبادل الخبخات والسعمػمات بيغ السدتػيات 
 (0202 -0224الكيادية السختمفة ) استخاتيجية وزارة التخبية والتعميع ، 

، لى عمى األقجمية والتجرج الػضيفينطع اختيار القائج التعميسي والتي تعتسج بالجرجة األو تقميجية  -
كحلظ عجم وجػد معيج متخرز في اإلدارة السجرسية يقػم بإعجاد مجيخي مجارس محتخفيغ ،كحلظ 
ضعف االىتسام بتػفيخ فخص السذاركة الحكيكية لمسعمسيغ في السؤتسخات العمسية أو حمقات 
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، وضعف قيع العجالة االجتساعية والكيع األخبلقية لجى أغمبية مجيخي السجارس ؛ حيث الشقاش  
إنيع الييتسػن بسرالح التبلميح ، وغياب شعػر الخجمة العامة لجييع ، وكثخة السحاباة مغ جانب 
بعس مجيخي السجارس ، كحلظ ضعف اىتسام بخامج التجريب السقجمة لسجيخي السجارس بتشسية 

دارة الحاتية لجييع ، وضعف تػجو وزارة التخبية والتعميع نحػ دمج ميارات الحكاء ميارات اإل
العاشفي ضسغ شخوط اختيار مجيخي السجرسة باإلضافة لزعف دور بخامج التجريب أثشاء الخجمة 
في إكداب السجيخ لسيارة الحكاء العاشفي ، كحلظ ضعف تػاجج قادة لجييع القجرة عمى تحقيق 

 (003،  002، 000، 000، ص  0222ة بيغ الصبلب  . ) نرخ ، العجل والسداوا
 لحلظ تحجد مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيذ التالي :

كيف يسكغ تصػيخ ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس التعميع العام السرخي باالستفادة 
 مغ  خبخة استخاليا ؟

 ويتفخع عشو األسئمة التالية :
 ة لمكيادة األصيمة ؟( مااألسذ الشطخي2
 ( ماالسذكبلت التي تػاجو تأىيل مجيخي مجارس التعميع العام كقائج مجرسي ؟0 
 ( مامبلمح خبخة استخاليا في إعجاد القائج السجرسي ؟0 
( ما الترػر السقتخح لتشسية ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس التعميع العام السرخي 4 

 اليا ؟باالستفادة مغ خبخة استخ 
 أىجاف الجراسة :

تدعى الجراسة إلى تحقيق ىجف رئيذ ىػ تصػيخ ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس   
 التعميع العام السرخي باالستفادة مغ خبخة استخاليا، ويتفخع عشو األىجاف التالية :

 تحجيج األسذ الشطخية لمكيادة األصيمة . -
 مجيخي مجارس التعميع العام كقائج أصيل .رصج السذكبلت التي تػاجو تأىيل  -
 التعخف عمى مبلمح الخبخة االستخالية في إعجاد القائج السجرسي . -
اقتخاح ترػر لتشسية ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس التعميع العام السرخي  -

 باالستفادة مغ خبخة استخاليا .
 أىسية الجراسة : 

في البعج  0202في اتداقيا مع ما أكجت عميو رؤية مرخ  تطيخ أىسية الجراسة الحالية -
الخاص بالتعميع والتجريب ؛ حيث أكجت عمى ضخورة تصػيخ الكفاءة السيشية والسيارات الفشية  
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( فالجراسة الحالية تدعى إلى تصػيخ السيارات الكيادية 02،  0202لمسعمسيغ ) رؤية مرخ 
 مجيخ مجرسة.لسجيخي السجارس أو مغ يخغب في شغل وضيفة 

تدود الجراسة الحالية السدؤوليغ في وزارة التخبية والتعميع بأىع آليات تصػيخ ميارات الكيادة  -
 السجرسية والتي تعج أىع مجاخل تجػيج العسل السجرسي .

تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات السرخية القميمة التي أىتست بالكيادة األصيمة في مجارس  -
 أىسيتيا .التعميع العام رغع 

 مشيج الجراسة وأداتيا وعيشتيا :
اعتسجت الجراسة عمى السشيج الكيفي و ىػ مشيج ييجف إلى جسع بيانات غيخ إحرائية لفيع آراء 

( ، ويدعى 4ىـ ،  2442الشاس عغ خبخاتيع السعاشة وإدراكيع لمسذكبلت والقزايا ) السشرػر ، 
عمى أدوات مشيا السقابمة  الحخة )عبجهللا ،  السشيج الكيفي إلى فيع الطػاىخ وتفديخىا معتسجا

0222  ،241) 
 ( خبيخ في التعميع العام  20وشبقت أداة السقابمة عمى )  

 الجراسة : اتمرصمح
: ىى قجرة السجيخ عمى تػجيو مسارساتو في الكيادة األصيمة : تعخف في الجراسة الحالية  بأنيا 

السجرسة مغ مشصمق وعيو بحاتو وقيسو وباآلخخيغ ؛ فيػ يعسل مغ جية وفقًا لكيسو وقشاعاتو ، 
ومغ جية ثانية يجعع وجيات نطخ اآلخخيغ وفقًا لتفاعل مجرسي يتدع بالذفافية وباالستشاد 

 لقاعجة معمػماتية ومغ مشطػر أخبلقي ميشي . 
 الدابقة : الجراسات

 تعجدت الجراسات الدابقة التي ركدت عمى الكيادة األصيمة ومشيا :
 ( Bird et al.    ( )0224دراسة )

ىجفت الجراسة إلى تحجيج العبلقة بيغ نسط الكيادة األصيمة لسجيخي السجارس ومدتػيات الثقة 
( بالػاليات Southeastern state والسذاركة لسعمسييع في مجارس والية  سػث استخن )   

( مجيخ بالسجارس العامة ، 00( معمع ، ) 211الستحجة األمخيكية . وقج تع تصبيق استبيان عمى ) 
وتع التػصل إلى أن السجيخ مغ نسط القائج األصيل يؤثخ إيجابًا عمى ثقة السعمع ومدتػيات مذاركة 

 السعمع في العسل .
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 (Hassan & Ahmed  ( )0222أما دراسة )  
 الجراسة إلى اإلجابة عغ األسئمة التالية :فيجفت 

 إلى أي مجى يعدز القائج األصيل ثقة السخؤوسيغ بو ؟ -
 كيف تديل ثقة السخؤوسيغ في الكيادة مذاركة السخؤوسيغ في العسل ؟ -
 كيف تتػسط الثقة العبلقة بيغ أصالة الكيادة ومذاركة السخؤوسيغ في العسل ؟ -

( مغ العامميغ 322سرخفي في ماليديا ، وتع تصبيق استبيان عمى)وأجخيت الجراسة في القصاع ال
في القصاع السرخفي . وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مغ أىسيا أن نسط الكيادة األصيمة يجعع 

 مذاركة واستستاع العامميغ بالعسل وكحلظ تؤثخ إيجابًا عمى الػالء وااللتدام التشطيسي لمعامميغ .
 (Bird, Wang, Watson & Murray ( )0220دراسة )  -

ىجفت الجراسة إلى استكذاف العبلقة بيغ الكيادة األصيمة وبشاء السبادئ والثقة والسذاركة 
 لمسعمسيغ .وركدت الجراسة إلى اإلجابة عغ األسئمة التالية :

ماالعبلقة بيغ مسارسة السجيخ لمكيادة األصيمة ، ومدتػيات الثقة والسذاركة في العسل لجى  -
 السعمسيغ ؟

إذا كانت ىشاك اختبلفات بيغ التقاريخ الحاتية لسجيخ السجرسة حػل السرجاقية وتقييسات  -
السعمسيغ لسرجاقية مجيخييع وىل يختبط ىحا االختبلف بسدتػيات ثقة السعمسيغ ومذاركتيع في 

 العسل ؟
تقييسات  كيف تؤثخ خرائز السجرسة والسعمػمات األساسية لمسجيخيغ عمى العبلقات بيغ -

السعمسيغ لسيارات الكيادة الحكيكية لسجيخي السجارس ومدتػيات ثقة السعمسيغ ومذاركتيع في 
 العسل ؟

( مجيخ مجرسة بالسجارس العامة  03( معمع ، ) 100وتع عسل مدح بتصبيق استبيان عمى )
 ( األمخيكية . Southeastern stateبػالية )

ة بيغ مسارسة مجيخ السجرسة لشسط الكيادة األصيمة ، وتػصمت الجراسة إلى وجػد عبلقة إيجابي
 وثقة السعمسيغ ومذاركتيع في العسل .

 ( Kadri, H. M., & Tamim-Moamary, M. S., Al-Al  ( )0221 ,دراسة ) -
ىجفت الجراسة إلى رصج واقع مسارسة الكيادة األصيمة بيغ الكيادات الجامعية في جامعات     

ة العخبية الدعػدية . واعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي . وشبقت أداة العمػم الرحية بالسسمك
( مغ قيادات ثبلث جامعات صحية بالسسمكة العخبية  24استبيان الكيادة األصيمة عمى ) 
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الدعػدية  . وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مغ أىسيا أن تمظ الجامعات تحتاج تزسيغ بخنامج 
 يث يربح ىحا االحتياج أحج األىجاف االستخاتيجية لمسؤسدة التعميسية .تعميع الكيادة الفعالة بح

 ( Holland,S. ( )0221دراسة  ) -
ىجفت الجراسة إلى تحجيج العبلقة بيغ الكيادة األصيمة ومذاركة السػضفيغ في قصاع التعميع العالي  

ػن بجامعة سػثياميتػن . واعتسجت الجراسة عمى إسمػب دراسة الحالة لكمية إدارة األعسال والقان
سػلشت . وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مغ أىسيا أن ىشاك خسدة عػامل مختبصة بسذاركة 
السػضفيغ في العسل وىى : تػصيل رؤية واضحة ، والثقة ، والتعاون ، والتسكيغ ، وأىسية 

 العسل .االستساع ، وذلظ باإلضافة ألىسية الكيادة األصيمة في دعع مذاركة السػضفيغ في 
( التي ىجفت الجراسة إلى تحجيج درجة مسارسة مجيخي 0222وفي دراسة )  الحجار ، رائج     ( )

السجارس الثانػية بغدة لمكيادة األصيمة ، ودراسة الفخوق بيغ متغيخات الجراسة ) الػضيفة ، والشػع 
الجراسة عمى السشيج ، والخبخة ( بالشدبة لجرجة تػافخ مسارسات الكيادة األصيمة . واعتسجت 

( مجيخ  212( معمع ، )  430الػصفي ، واستخجمت أداة االستبيان السصبق عمى عيشة حجسيا ) 
مجرسة ثانػية بقصاع غدة  . وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مشيا أن درجة مسارسة مجيخي 

صيمة بالسجارس السجارس لمكيادة األصيمة ىى متػسصة ، وأوصت بأىسية تصػيخ ميارات الكيادة األ
 نطخًا ألىسيتيا في إصبلح مشطػمة التعميع الفمدصيشي .

 ( Karadağ and Bayı ( )0223دراسة ) -
ىجفت الجراسة إلى  اختبار تأثيخ الدمػكيات الكيادية األصيمة لسجيخي السجارس عمى ترػرات 

وأخحت الثقافة السعمسيغ لثقافة السجرسة ، وتع أخح الدمػك الكيادي األصيل كستغيخ مدتقل ، 
( مجرسة ابتجائية  21( معمًسا مغ )011السجرسية كستغيخ تابع. كان السذاركػن في الجراسة )

بسجيشة االناضػل بتخكيا . في الجراسة ، تع جسع بيانات البحث باستخجام مكياس الكيادة األصيمة  
( 0ػعي الحاتي ، )( ال2، ومكياس الثقافة التشطيسية ، تزسغ مكياس الكيادة األصيمة أبعاد )

( وجية الشطخ األخبلقية الجاخمية ، تع إجخاء 4( السعالجة الستػازنة و )0الذفافية في العبلقات ، )
تحميل السدار لمتحقق مغ الشساذج السشاسبة والجسع بيغ خصأ الكياس في كل مغ الستغيخات 

ت الكيادية األصيمة الكامشة والسبلحطة. أضيخت الشتائج التي تع الحرػل عمييا أن الدمػكيا
 لسجيخي السجارس كان ليا تأثيخ إيجابي عمى ترػرات السعمسيغ لثقافة السجرسة.
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 ( Quraishi & Fakhra&,Vaughan   ( )0223دراسة ) -
تدتشج ىحه الجراسة إلى فخضية أنو مغ أجل إنذاء مجارس أفزل يجب تصػيخ الكيادة الجيجة ،   

األصيمة كسا شخحيا العجيج مغ السؤلفيغ في الدشػات الخسذ وتعتقج ىحه الجراسة أن الكيادة 
عذخة الساضية تػفخ إشارًا مفيجًا لمكيادة السجرسية الفعالة .ليحا تيجف الجراسة الحالية إلى 
استكذاف االرتباط بيغ الكيادة األصيمة وتحديغ سمػك السػاششة التشطيسية  لمسعمسيغ في 

( مجرسة ثانػية باكدتانية عذػائيًا لتصبيق استبيانيغ  00)السجارس الثانػية ، وقج تع اختيار 
( مجيخ وقج تع حداب معامل االرتباط بيغ الكيادة األصيمة والسػاششة  00( معمع ، ) 122عمى ) 

التشطيسية . وتػصمت الجراسة إلى وجػد عبلقة ارتباط إيجابية بيغ مسارسة السجيخيغ لمكيادة 
 ة التشطيسية لجى السعمسيغ .األصيمة وضيػر سمػكيات السػاشش

(  Kulophas.Wongwanich,  and  Ruengtrakul, ,Hallingerدراسة )   -
(0223) 

قجم تايبلنج نحػ إصبلح التعميع ، حجد العمساء االفتقار إلى الكيادة الفعالة عمى مدتػى في سياق ت
السجرسة ، ليحا كان اليجف مغ الجراسة ىػ التحقق مغ نسػذج نطخي لتأثيخات الكيادة األصيمة 
عمى التفاؤل األكاديسي لمسجرس والسذاركة في العسل ، واستخجمت الجراسة السدح الكسي ، وتع 

( مجرسية عمى مدتػى تايبلنج . وقج 230( معمسًا مغ )121خجام االستبيان السصبق عمى )است
تػصمت الجراسة إلى عجة معػقات تػاجو مسارسة الكيادة األصيمة في السجارس مشيا وجػد نقز 
في التػافق بيغ الكيع التي يتبشاىا مجيخي السجارس وقخاراتيع وأعساليع ، كحلظ ىشاك مذكمة في 

السػارد البذخية في مجال التعميع حيث تخكد ىحه اإلدارة عمى إعجاد وتأىيل اإلداري وليذ إدارة 
 القائج .

 ( Alazmi, A. A., & Al-Mahdy ( )0202ودراسة )  
ىجفت الجراسة إلى تحجيج مجى تأثيخ الكيادة األصيمة عمى مذاركة السعمع مغ خبلل تعديد    

(  000الجراسة أسمػب السدح ، بتصبيق استبيان عمى )  الكفاءة الحاتية السيشية ، واستخجمت
( مجرسة ابتجائية في الكػيت ، وتػصمت الجراسة إلى أن الكيادة األصيمة لو تأثيخ  01معمع في )

 إيجابي عمى مذاركة السعمع في العسل.
 ( Srivastava , Mani, Yadav  and Joshi  ( )0202وفي دراسة )  

ىجفت الجراسة إلى تحميل تأثيخ الكيادة  األصيمة عمى االستجامة في التعميع العالي . وشبقت 
 ( مغ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعات والية ماىاشتخا  212الجراسة استبيان عمى )

https://www.emerald.com/insight/search?q=Dhirapat%20Kulophas
https://www.emerald.com/insight/search?q=Suwimon%20Wongwanich
https://www.emerald.com/insight/search?q=Auyporn%20Ruengtrakul
https://www.emerald.com/insight/search?q=Philip%20Hallinger
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Maharashtra) ( باليشج  . وتػصمت الجراسة إلى التأثيخ اإليجابي وإليام لمكيادة األصيمة عمى
 بالتعميع العالي .االستجامة 

 تعميق عمى الجراسات الدابقة :
مغ خبلل العخض الدابق لمجراسات العخبية واألجشبية الخاصة بالكيادة األصيمة تتزح عجة 

 مبلحطات ىى :
 أكجت جسيع الجراسات الدابقة عمى أىسية الكيادة األصيمة بالسؤسدات التعميسية . -
 لع تخكد إي مغ الجراسات الدابقة عمى دراسة الكيادة األصيمة في التعميع العام السرخي  -
 جسيع الجراسات الدابقة اعتسجت عمى تصبيق السشيج الػصفي لئلجابة عمى أسئمة الجراسة . -
كحلظ استفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة في بمػرة مذكمة الجراسة وتحجيج  -

 محاورىا 
 ات الجراسة :خصػ  -

الخصػة األولى : وفييا تع تحميل األدبيات لتحجيج األسذ الشطخية لمكيادة اإلدارية األصيمة ؛حيث 
تع تحجيج مفيػم الكيادة اإلدارية األصيمة ، وأىسية الكيادة األصيمة ، وأبعاد الكيادة األصيمة ، 

 وآليات تشسية الكيادة األصيمة .
ات السختمفة لخصج مبلمح خبخة استخاليا في تشسية السيارات الكيادية الخصػة الثانية : تحميل األدبي

 لجى مجيخي السجارس أو مغ يخغب في شغل ىحه الػضيفة ، واستشباط الجروس السدتفادة مشيا .
الخصػة الثالثة : تحجيج مذكبلت إعجاد وتجريب مجيخي مجارس التعميع العام السرخي عمى الكيادة  

 لدابقة ، واستكسال تحجيج ىحه السذكبلت مغ خبلل الجراسة السيجانية .كسا وردت بالجراسات ا
الخصػة الخابعة : باالعتساد عمى اإلشار الشطخي والجراسة السيجانية تع اقتخاح ترػر لتشسية ميارات 

 الكيادة األصيمة لجى مجيخي التعميع العام أو مغ يخغب في شغل ىحه الػضيفة.
  وفيسا يمي تفريل ليحه الخصػات 

 محاور الجراسة -
تذسل الجراسة عجة محاور ىى : السحػر األول : األسذ الشطخية لمكيادة اإلدارية األصيمة ويذسل 
:مفيػم الكيادة األصيمة ، أىسية الكيادة اإلدارية األصيمة ،أبعاد الكيادة اإلدارية األصيمة ، آليات 

 تشسية الكيادة األصيمة .
لسحػر الثاني :الكيادة اإلدارية في مجارس استخاليا ، آليات تشسية السيارات الكيادية السجرسية ا

باستخاليا وىى : أواًل :إدارة الحات ، ثانيًا دعع الشطع التعميسية ، ثالثًا دور جامعات استخاليا في 



 د/حشان حدغ سميسان ------ بسرخ ميارات الكيادة اإلدارية بسجارس التعميع العام تصػيخ

121 

إعجاد وتجريب مجيخي  تصػيخ السيارات الكيادية التخبػية ، السحػر الثالث :ويذسل : أواًل مذكبلت
مجارس التعميع العام السرخي وفقا لشتائج الجراسات الدابقة ، ثانيًا الجراسة السيجانية ، السحػر 
الخابع :ترػر مقتخح لتصػيخ ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس التعميع العام السرخي ، 

 وفيسا يمي تفريل ليحه السحاور.
 ة لمكيادة اإلدارية األصيمة:السحػر األول: األسذ الشطخي

ويذسل ىحا السحػر مفيػم الكيادة اإلدارية األصيمة ، وأىسية الكيادة األصيمة ، وأبعاد الكيادة 
 األصيمة ، وآليات تشسية الكيادة األصيمة ، وفيسا يمي تفريل ليحه الشقاط :

 (Authentic Leadership أواًل: مفيػم الكيادة األصيمة :)
لكيادة األصيمة إلى الفمدفة اإلندانية والتي تخكد بذكل أساسي عمى الخبخات تخجع جحور ا  

الفخدية لمذخز ، والتي تزع أىسية أكبخ لئلندان مثل إدراك الحات اإلندانية وتقجيخىا ، ويعتبخ 
اإلندانيػن أن تحقيق الحات ىػ أعمى نقصة في اإلنجاز البذخي ، فالذخز السحقق ذاتو 

الفخيج ، بسعشى آخخ اإلندان الحكيقي ىػ مغ يحقق ذاتو ، وأن إمكانية  يدتصيع تحقيق مريخه
 ( Johnson,2020) تحقيق الحات مػجػدة لجى اآلخخيغ.

( في دراسات الكيادة األصيمة والحي يعتقج بأن القادة   Bill Georgeوشاع إسع بيل جػرج )
آلخخيغ وفييا القائج يكػن  الحكيقيغ يقػدون بقمػبيع ويتعمسػن مغ خبخاتيع الخاصة وخبخات ا

متدق مع قيسيو وعقيجتو ، ويؤكج جػرج عمى أىسية قرة حياة القائج في تصػيخ قجراتو الكيادية 
Covelli&Mason,2017,p.2) ) 

 ( أربعة عشاصخ لؤلصالة وىى : kernis ,2003 وحجد كخنذ )
 الػعي الحاتي لشقاط القػة والزعف والكيع والعػاشف لجى الفخد . -
 التذغيل غيخ الستحيد لمسعمػمات ذات الرمة أو القبػل السػضػعي لرفات الفخد . -
 الترخف  وفقًا لحات الفخد الحكيكية . -
  أصالة العبلقات وتعشي سعي القائج لمحرػل عمى االنفتاح والرجق في العبلقات الػثيقة -

والػضػح في سمػكيع تجاه  وكحلظ تعخف بأنيا نػع الكيادة التي يطيخ فييا القائج نسط االنفتاح
اآلخخيغ مغ خبلل مذاركة السعمػمات ، وقبػل مجخبلت اآلخخيغ والكذف عغ قيسو ودوافعو 
وأىجافو بصخيقة تسكغ اآلخخيغ مغ تقييع سمػكيع . وفييا يكػن القائج قادرًا عمى معالجة 

عمى ضبط سمػك السعمػمات عغ نفدو بذكل فعال ) قيسو ومعتقجاتو وأىجافو ومذاعخه ( والقجرة 
الكيادة وفقًا لشفدة وىػيتو الذخرية الػاضحة والقجرة عمى مػاءمة تفزيبلتو مع متصمبات 
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السجتسع.  وأن يكػن القائج أصيبًل يعشي أن يكػن شبيعيًا وأصبًل وليذ ندخة مغ أحج ، وبالتالي 
لشسحجة اإليجابية تذسل الكيادة األصمية ثبلثة أبعاد وىى الػعي الحاتي ، والتشطيع الحاتي ، وا

(Suárez  & Kolodny,2013) 
وتعخف بأنيا مسارسات يقػم بيا قائج السؤسدة مغ مشصمق وعيو بحاتو وباآلخخيغ ، ويعسل مغ 
جية شبقًا لكيسو وقشاعاتو ومرجاقيتو ، ومغ جية ثانية يجعع وجيات الشطخ الستشػعة ويتفاعل 

 ( .14،  0202أخبلقي ) محسػد  وصػمائيل ، بذفافية ومعالجة متػازنة لمسعمػمات وبسشطػر 
كحلظ ىى أنساط سمػكية يقػم بيا القائج تجاه السعمسيغ ليجحب ويعدز كل مغ القجرات الشفدية 
اإليجابية والسشاخ األخبلقي اإليجابي مغ أجل تحقيق أكبخ قجر مغ الػعي الحاتي والسشطػر 

ة لمسعمػمات والذفافية لتعديد التشسية الحاتية األخبلقي لمرفات السزافة لمحات والسعالجة الستػازن
 اإليجابية .

( عجة تعخيفات لمكيادة   Ahsan ,2015,pp66-67 &Farrukhكحلظ ورد في دراسة )
 األصيمة ىى :

تتزح أصالة السشطسة مغ خبلل مدتػى  (Rome & Rome, 1967)تعخيف روم وروم  -
قبػل عجم اليقيغ والسحجودية والصػارئ في جسيع أنحاء قيادتيا. كسا تشعكذ مغ خبلل قجرتيا 

 عمى إدراك السدؤولية واإلقخار بشقاط الزعف واألخصاء.
 ،Henderson & Hoyتعخيف ىشجرسػن وىػي)  -

ية والتشطيسية وعػائجىا عمى القائج تعج ( :  ىى اعتقاد السخؤوسيغ بأن الدمػكيات الذخر1982
مدئػلية ، وىع يتقبػلػن تمظ السدئػلية ، فالقائج لجيو عبلقة حكيكية مع مخؤسيو ويعصػن أىسية 
لتقجيخ الحات في دورىع  ، أما الكيادة الدائفة فيى ترػر السخؤوسيغ أن قائجىع اليتحسل مدئػلية 

 والسخؤوسيغ ىى عبلقة استغبلل . ترخفاتو ، والعبلقة بيغ القائج غيخ األصيل
الكيادة الحكيكية تقػم عمى  ,Bhindi & Duignan) 1997تعخيف بييشجي و دويجشان)   -

األصالة؛ فيى تشصػي عمى عسمية اكتذاف الحات األصيمة لمفخد بسداعجة العبلقات الحكيكية 
ونػايا لتذكيل مدتقبل واليادفة التي تجعع الكيع األساسية ،و يتعمق األمخ أيًزا بػجػد رؤية 

السخؤسيغ بصخيقة جيجة ، وىى أيًزا شكل ججيج مغ الخوحانية يتع فييا إعادة اكتذاف روح الفخد 
 في ضػء العبلقات والسذاعخ واحتياجات اآلخخيغ.

: القائج األصيل ىػ شخز محتخف وفعال وأخبلقي وواعي  (Begley, 2001)تعخيف بيجمي -
 وماىخ.
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: ال يستمظ القائج األصيل قجرات خارقة لمصبيعة   (B. George, 2003)  تعخيف جػرج   -
لكشو يدتخجم قجراتو الصبيعية ويجرك نقاط ضعفو ويحاول التغمب عمييا ، و تقػم قيادتو عمى الكيع 

 والسعشى والترسيع ، وعبلقاتو مع السخؤوسيغ دائسة، كحك ىػ مشزبط  ذاتيًا 
القائج  :    (Avolio, Luthans, & Walumbwa, 2004)تعخيف أفػليػ ووالػمبػ       -

األصيل عمى دراية بكيسو ونقاط قػتو وضعفو ووجيات نطخه األخبلقية ، وىػ واثق ومتفائل ولجيو 
 شخرية أخبلقية عالية.

: القائج األصيل لجيو معخفة ذاتية وىػ حداس تجاه (Begley, 2004)تعخيف بيجمي   -
 التآزر.اآلخخيغ وقيادتو تؤدي إلى 

: القائج األصيل يجرك تساًما قيسو ومعتقجاتو، فيػ    (Ilies et al., 2005)تعخيف  آليد   -
واثق مغ نفدو وحكيقي. ىػ متدق وججيخ بالثقة ، يخكد عمى تشسية أتباعو مغ خبلل تػسيع 

 يسي. تفكيخىع وتشسية اإليجابية وبشاءىع عمى نقاط قػتيع. يفعمػن ذلظ دون تجاىل الدياق التشط
: القائج األصيل مجرك لحاتو ومتػاضع وججيخ بالثقة  (Whitehead, 2009)تعخيف  ويتييج   -

 وممتدم بالشجاح التشطيسي
 مغ خبلل التعخيفات الدابقة لمكيادة األصيمة يسكغ استشباط عجة خرائز ليا وىى  :

 تخكد الكيادة األصيمة عمى الخبخات الفخدية لمقائج . -
 قخارات وفقًا لقاعجة معمػمات ومذاركتيا مع العامميغ في السؤسدة .تقػم عمى اتخاذ ال -
 االنزباط الحاتي لجى القائج وفقًا لسشطػمة قيسية حكيكية . -
 كذف القائج عغ قيسو ودوافعو وأىجافو بصخيقة تسكغ اآلخخيغ مغ تقييع سمػكيع . -
 القجرة عمى الحفاظ عمى اليػية الذخرية والسؤسدية. -
 اإلبجاع اإلداري والتسيد.القجرة عمى  -
 الذفافية . -
 السػازنة بيغ قيسو ومعتقجاتو ووجيات الشطخ األخخى وفقًا لسشطػمة أخبلقية مؤسدية . -
 تحسل السدئػولية تجاه القخارات السؤسدية  -

وعميو تعخف الكيادة األصيمة في الجراسة الحالية بأنيا : ىى قجرة السجيخ عمى تػجيو مسارساتو 
مشصمق وعيو بحاتو وقيسو وباآلخخيغ ؛ فيػ يعسل مغ جية وفقًا لكيسو وقشاعاتو  في السجرسة مغ

، ومغ جية ثانية يجعع وجيات نطخ اآلخخيغ وفقًا لتفاعل مجرسي يتدع بالذفافية وباالستشاد 
 لقاعجة معمػماتية ومغ مشطػر أخبلقي ميشي . 

 ثانيًا: أىسية الكيادة األصيمة :
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األصيمة كسا حجدتيا الجراسات الدابقة فيى تعدز الكيادة األصيمة ثقة  تتعجد جػانب أىسية الكيادة
 Pinelli  etالسخؤوسيغ في الكيادة ، ودعست السذاركة الفعمية لمعامميغ في اإلنجاز السؤسدي )

el 2018 , p.163 ) 
  فالقائج األصيل قادر عمى جحب السخؤوسيغ وتحفيدىع واالحتفاظ بيع بذكل أكثخ فعالية مغ غيخه

)2018(Pinelli ,   
كحلظ الكيادة األصيمة ليا تأثيخ إيجابي عمى الدمػك التشطيسي وااللتدام والخضا عغ الستفػقيغ 

 ((Dramićanin,2019,30والخضا الػضيفي وأداء العامميغ. 
فالكيادة األصمية تؤثخ بذكل إيجابي عمى الثقة في مكان العسل ، فالقادة الحيغ ُيشطخ إلييع عمى 

ػضػعيػن وصادقػن ، ويذاركػن السعمػمات مع اآلخخيغ ويدتسعػن إلى أفكار السخؤوسيغ أنيع م
 ( .Coxen (2016, يداعجون عمى الثقة في السشطسة والسذخفيغ وزمبلء العسل

كحلظ لمكيادة األصمية تأثيخ سمبي مباشخ عمى التشسخ في مكان العسل ، والحي بجوره كان لو تأثيخ 
 ( Grau,2012 &Laschinger)إيجابي مباشخ عمى اإلرىاق العاشفي 

و يخكد القائج األصيل عمى الخرائز األساسية لمسخؤسيغ  لتحديغ أداء السؤسدة. فيخكد عمى 
نقاط ضعفيع ، وفي ىحا الشسػذج ، يجعع القائج األصيل الخرائز نقاط قػة السخؤسيغ ويتجشب 

األساسية لمسخؤوسيغ ، عمى سبيل السثال. األمل والثقة والتفاؤل والسخونة وىحه الخرائز تؤثخ 
بذكل أكبخ عمى مػقف عسل السخؤس ويؤثخ مػقف العسل ىحا إيجابيًا عمى أداء األفخاد في 

سات قيادتيا األصمية كسرجر لكدب ميدة تشافدية . ووججت السؤسدة ، وعادة ما تدتخجم السشط
تأثيخات إيجابية وىامة عمى مػاقف العامميغ وكحلظ عمى نسػ وأداء السذاريع ، ىحا العامل أمخ 
بالغ األىسية الكتداب ميدة تشافدية لمسؤسدة ، في بيئة تشافدية اليػم ، كحلظ ىشاك تأثيًخا إيجابًيا 

 األداء السدتجام.لمقادة األصيمييغ  عمى 
ولمكيادة األصيمة تأثيخ إيجابي عمى تصػيخ نطام اتراالت استخاتيجي يتسيد بالتػاصل الستشاسق 
والذفاف فزبًل عغ العبلقات الجيجة بيغ العامميغ في السؤسدة ، كحلظ فإن الكيادة األصيمة تمعب 

تؤكج عمى الشداىة واالنراف دورًا ميسًا في نجاح االتراالت الجاخمية في السؤسدة ، كحلظ ىى 
 والسداءلة والذفافية واالتداق لمتشطيع السؤسدي الجاخمي السستاز .

كحلظ فإن الكيادة األصمية تؤدي إلى قيادة استخاتيجية فعالة وتحقيق الذفافية التشطيسية ، كحلظ 
الي فإنيا فإن الكيادة األصيمة تخكد عمى التػاصل مع السدتفيجيغ الجاخمييغ في السؤسدة وبالت

 تجعع أفزل السسارسات التي ُتػجج التسيد السؤسدي ، وتصػر تشطيع إيجابي .
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ويسكغ تمخيز أىسية الكيادة األصيمة لمسؤسدات عسػمًا والتعميسية مشيا عمى جو الخرػص 
 كالتالي :

 تعدز ثقة السخؤوسيغ في الكيادة . -
 دعع وتحفيد العامميغ لمسذاركة في اإلنجاز السؤسدي . -
 دة األصيمة ليا تأثيخ إيجابي عمى اإللتدام التشطيسي .الكيا -
 تؤثخ إيجابًا عمى الخضا عغ العسل . -
 تحدغ مغ أداء العامميغ . -
 ليا تأثيخ إيجابي عمى الثقة في السجرسة . -
 تؤثخ إيجابيًا عمى مذاركة السعخفة . -
 تؤثخ سمبًا عمى التشسخ السؤسدي . -
ئز األساسية ليع كالثقة واألمل والتفاؤل تخكد عمى نقاط قػة السخؤوسيغ وتجعع الخرا -

 والسخونة ، وىحا األمخ يؤثخ إيجابًا عمى أداء األفخاد في السؤسدة .
 تؤثخ الكيادة األصيمة إيجابًا عمى تحديغ السػقف التشافدي لمسجرسة . -
 تصػر نطام اترال استخاتيجي داخل السجرسة وخارجيا قائع عمى الذفافية . -
 نراف والسداءلة في السؤسدة .تؤكج عمى الشداىة واإل  -

 ثالثًا: أبعاد الكيادة األصيمة :
( أنو مغ خبلل الخبخات السختمفة لكيادة        George, Bill ,2003 ,p.18أو ضح )  

 اآلخخيغ فإن القائج األصيل عميو أن يطيخ خسدة مسيدات ىى :
 أن يفيع غخضو . -
 السسارسات الستدقو مع الكيع بقػة . -
 ة بالقمب .الكياد -
 تػشيج عبلقات متخابصة . -
 إضيار االنزباط الحاتي . -

 ووضح جػرج ىحه األبعاد في الذكل التالي :
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)erne et al.Č ومع استسخار الجراسات عمى الكيادة األصيمة تػصمت عجيج مغ الجراسات ومشيا  

,2014) (Valsania et al.,2012) ( Fusco, O’Riordan, & Palmer, 2016 ) 
 إلى أن الكيادة األصيمة تذسل األبعاد التالية :

 الػعي الحاتي : -2
الػعي الحاتي ىػ العسمية التي مغ خبلليا يفيع السخء نفدو ، فيى عسمية مدتسخة وليدت إنجاًزا، 
ويذسل الػعي الحاتي فيع نقاط القػة والزعف والكيع واألخبلق ووجيات الشطخ األخخى، يذسل 

ط إدراك نقاط الزعف ولكغ أيًزا قبػليا،ويسكغ أن تكػن عسمية تحجيج الػعي الحاتي ليذ فق
وقبػل نقاط ضعف السخء صعبة لمغاية وقج تتصمب قجًرا كبيًخا مغ الػقت وااللتدام الذخري. القائج 
األصيل مجرك لحاتو بصخيقة تتزسغ فيًسا راسًخا ليجف حياتو الفخدية ، و قج يكػن الػعي الحاتي 

ق األولى لمكيادة األصيمة ، و بجون فيع الحات ، ال يسكغ لمسخء أن يقػد بذكل ىػ نقصة االنصبل 
 حكيقي.

وىى عسمية يتػصل فييا القائج باستسخار إلى فيع مػالبو الفخيجة ونقاط قػتو وإحداسو باليجف، 
والػعي الحاتي ىػ مسارسة يكػن فييا القائج األصيل مجركًا لسذاعخه ويثق بيا ، إنو نتاج الكيع 
األساسية الخاصة باليػية الذخرية والجوافع واألىجاف ، فالػعي الحاتي رؤية شخرية  لمقائج 
وىػ ليذ غاية في حج ذاتيا بل ىػ عسمية يقػم فييا القائج بفيع نفدو بسا في ذلظ نقاط قػتو 

 ( Puni, A., & Hilton, 2020وضعفو وتأثيخىع عمى اآلخخيغ )
ويعخف الػعي الحاتي بأنو القجرة عمى "فيع السػاىب الخاصة ، ونقاط القػة والذعػر باليجف   

والكيع األساسية والسعتقجات والخغبات ". ىشاك أربعة عػامل أساسية لتعديد تشسية الكيادة األصيمة: 
ووجيات الشطخ الكيع واإلدراك فيسا يتعمق باليػية والعػاشف و الجوافع / األىجاف ، الػضػح الحاتي 
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الحاتية واليقيغ الحاتي ىي أساسيات الػعي الحاتي ، وىحه العشاصخ تقػد األعزاء إلى تصػيخ 
 معخفتيع الحاتية وتذكيميع.

-SERCANs-.pt/bitstream/10071/11952/1/59544_Gurcaniul-https://repositorio.iscte(

)PDF.pdf 

 ( : 232، 0224أما السيارات السختبصة بيحا البعج فسشيا ) السشدي ، 
 حخص السجيخ عمى التعخف عمى ردود أفعال اآلخخيغ لتحديغ العبلقات معيع . -
 إدراك السجيخ بجقة كيف يشطخ اآلخخيغ إلى قجراتو وإمكاناتو . -
 راك السجيخ كيف تؤثخ أفعالو وترخفاتو عمى اآلخخيغ .إد -

 ( 242،  0221كحلظ مغ مسارسات القائج في إشار ىحا البعج ) اسساعيل ، عسار ، 
 يبحث القائج عغ التغحية الخاجعة لتحديغ التفاعل مع اآلخخيغ . -
 يعخف القائج ماىػ الػقت السشاسب إلعادة تقييع مػقفو في القزايا السيسة . -
 وعميو فإن بعج الػعي الحاتي يعشي أن القائج يكػن قادرًا عمى :  
 فيع مػالبو الخاصة . -
 تحجيج نقاط قػتو وضعفو . -
 القجرة عمى تحجيج اليجف . -
 مجركًا لسذاعخه . -
 تحجيج قيسو ومعتقجاتو ذات التأثيخ عمى العسل . -
 الػضػح الحاتي . -
 تحجيج ردود فعل اآلخخيغ بيجف تحديغ عبلقتو بيع . -
 تحجيج وجية نطخ اآلخخيغ فيو . -
 يبحث عغ التغحية الخاجعة عغ مسارساتو . -
 تحجيج الػقت السشاسب إلعادة تقييع مػقفو مغ القزايا اليسة . -
 السشطػر األخبلقي الجاخمي : -0

تختكد مسارسات القائج األصيل عمى السعاييخ األخبلقية  في مػاجية ضغػط جساعية أو اجتساعية 
محتسمة ، تيجف إلى خجمة مرالح السجسػعة السذتخكة ، والتي تتعارض أحياًنا بذكل أو تشطيسية 

مباشخ مع السرالح الذخرية لمقائج ، ىحا الشػع مغ السسارسات يشصػي عمى شكل متكامل مغ 
 (. Edú,2012,564التشطيع الحاتي )

 ( Marinakou and Nikolic,2016,139و يرف بجقة كيف يخى اآلخخون قجراتو )
 

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/11952/1/59544_Gurcan-SERCANs-PDF.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/11952/1/59544_Gurcan-SERCANs-PDF.pdf
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 السعالجة الستػازنة : -0
السعالجة الستػازنة ىي عسمية ذاتية التشطيع. إنيا عسمية يقػم بسػجبيا القادة األصيمػن    

بسػاءمة قيسيع مع نػاياىع وأفعاليع ، وتتعمق السعالجة الستػازنة بقجرة القائج عمى تقييع 
القخار ، وبالتالي تجشب السعمػمات بسػضػعية واستكذاف آراء السخؤسيغ اآلخخيغ قبل اتخاذ 

السحاباة وعجم التحيد ، والسعالجة الستػازنة ىي تحميل لعسمية السعمػمات ذات الرمة بتقجيخ الحات 
&Puni مغ وجية نطخ مػضػعية إلى حج ما تتزسغ الدسات والرفات اإليجابية والدمبية )

,2020Hilton Kris.) 
 الذفافية : -4
الذفافية ىي الرخاحة والرجق في تقجيع الحات الحكيكية لآلخخيغ، وتعػد الذفافية إلى ميل إلى   

عخه األساسية ودوافعو وميػلو مع اآلخخيغ بصخيقة مشاسبة ، و تعّخف القائج إلى مذاركة مذا
الذفافية عمى أنيا اترال مفتػح وإقامة عبلقة حكيكية ، والتي تذسل مذاركة الجػانب الدمبية 
واإليجابية لمفخد مع اآلخخيغ ، ويدمط الزػء أيًزا عمى ميل القادة لسذاركة قيسيع وأىجافيع 

فتحة وشفافة ، والقادة الذفافػن يقػلػن ويطيخون ويمتدمػن بسا ونقاط ضعفيع بصخيقة مش
يقرجونو بالزبط ، وييجفػن إليو ، لكشيع ال يحاولػن التبلعب بالحات الحكيكية في محاولة 
إلقشاع اآلخخيغ ، ويػفخ ىحا السػقف عبلقة مػثػقة وذات مرجاقية تتزسغ الكيع السذتخكة بيغ 

 ( . SERCAN,2016احج )العامميغ السختبصيغ في تشطيع و 
 رابعًا: آليات تشسية الكيادة األصيمة :

 تتعج أساليب ونساذج تشسية الكيادة األصيمة ومشيا مايمي :
( لتشسية الكيادة األصيمة مغ خبلل  Louis Baron& Elise Parent ( )0221نسػذج )

 التجريب ، ويخكد عمى تشسية الكيادة األصيمة وفقا لمخصػات التالية :
 الخصػة األولى : تشسية الػعي الحاتي: -2

تتزسغ ىحه الخصػة أن يقػم السذاركػن بتقييع الػضع الحالي والتعخف عمى إمكاناتيع التشسػية ، 
وتسثل ىحه الخصػة السخجعية لمسذاركيغ مغ اختيار الصخيقة التي يخيجون تصػيخىا واالعتساد عمى 

ؤدي تصػيخ الػعي الحاتي بالسذاركيغ إلى تحجيج رغباتيع واستعجاداتيع لمكيام بحلظ ، ويجب أن ي
 نقاط قػتيع وضعفيع ويعشي أنو يسكشيع محاولة تغييخ مػقف أو سمػك معيغ كالتالي :

التعخف عمى شخق الترخف : يذيخ ىحا البعج إلى قجرة السذاركيغ عمى رؤية الدمػكيات أو  -
 مية بػضػح.السػاقف التي أضيخوىا بذكل تمقائي ومشتطع في حياتيع اليػ 

https://0810bf236-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Sam%20Kris%20Hilton
https://0810bf236-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Sam%20Kris%20Hilton


 د/حشان حدغ سميسان ------ بسرخ ميارات الكيادة اإلدارية بسجارس التعميع العام تصػيخ

136 

الػعي فيسا يتعمق باآلخخيغ : الػعي بسذاعخىع ، الػعي باحتياجاتيع  ، تحجيج الجيشاميات  -
 الساضية ، وعي اآلخخيغ بأنفديع أثشاء عسمية تصػيخىع ، الػعي بتأثيخ الفخد عمى اآلخخيغ .

 تحجيج الدمػك السحتسل . الخصػة الثانية : -0
السسارسات التي يسكغ أن تمبي احتياجات التصػيخ .فيصمب مغ وفي ىحه الخصػة يتع تحجيج 

الستجربيغ تحجيج السسارسات التي يذعخون أنيا  مخغػب فييا أو غيخ مخضية في سياق أدوارىع 
السختمفة ، فسغ خبلل التفكيخ الشقجي يحجد الستجرب السسارسات الرحيحة التي يسكغ تبشييا مغ 

 ىسا : صياغة القزايا التشسػية ، وتحجيج األىجاف . أجل التصػيخ وذلظ مغ خبلل خصػتيغ
 الخصػة الثالثة : تجخبة سمػكيات ججيجة.  -0

وىى الخصػة التي تسكغ السذاركيغ في التجريب إلى تعديد مخحمة االستكذاف ؛ حيث يتع مشح 
ما إذا السذاركيغ الفخصة لتحجيج ما إذا كانت الشقاط التي أثيخت في الخصػات الدابقة مشاسبة ، و 

كانت السسارسات التي تع اختيارىا فعالة ، ويسكغ أن تداعج تجخبة ىحه السسارسات الججيجة في 
 تأكيج األفكار الججيجة والػعي الحاتي .

 الخصػة الخابعة : التعخف عمى فػائج التغييخ.-4
فخصة تسثل ىحه الخصػة نياية التجخبة لمسذاركيغ في التجريب عمى الخغع مغ أنو اتيحت ليع ال

لسبلحطة اآلثار اإليجابية لسسارسات معيشة أثشاء الخصػة الدابقة ، إال أنو يبجو أن مخحمة دمج 
السسارسات الججيجة لع تبجأ إال بعج أن يربح السذاركػن في التجريب مقتشعػن باآلثار اإليجابية 

ت الججيجة لتمظ السسارسات ، ويرل السذارك ليحه السخحمة عشجما تقل مخاوفو بذأن السسارسا
ففاعمية السسارسات الججيجة ىى شخط ‘ بسايكفي لمدساح بالثبات الشدبي عمى السسارسات الججيجة 

ضخوري الستسخار السسارسات الججيجة والتبشي الكامل ليا وتشعكذ اآلثار اإليجابية لمسسارسات 
زيادة الذعػر  الججيجة في : زيادة الذعػر بالخفالية ، واالستستاع بالعسل ، انخفاض التػتخ ،

 بالفخخ ، زيادة الذعػر بالتػازن .
 الخصػة الخامدة : التحػيل . -1

وفييا يتع نقل السسارسات الججيجة إلى مكان العسل ، ىحه الخصػة ىى تتػيج لعسمية تصػيخ ميارات 
الكيادة األصمية ، حيث تع تجريب السذاركيغ عمى الشقل التجريجي لسسارسات الكيادة لسػقف العسل 

 غ خبلل ترسيع أنذصة بخنامج التصػيخ لتعديد التصػيخ .م
 كحلظ وضعت جامعة ىارفارد بخنامج تجريبي عمى الكيادة األصيمة تتسثل أىع مبلمحة فيسا يمي :

leader-https://www.exed.hbs.edu/authentic-ييجف التجريب إلى)
development/ :  ) 

https://www.exed.hbs.edu/authentic-leader-development/
https://www.exed.hbs.edu/authentic-leader-development/
https://www.exed.hbs.edu/authentic-leader-development/
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 أن يعخف الستجرب شخيقو لمكيادة األخبلقية عغ شخيق : -
 * تصػيخ ثقة أكبخ في قجراتو الخاصة .

 * التعخف عمى نقاشو العسياء ومػاجيتيا كقائج .
 * التعمع مغ التعميقات والتحجيات التي يػاجييا يػميًا.

 متكاممة تسكشو مغ تحقيق التػازن بيغ العسل والسشدل واألنذصة األخخى . * عير حياة
 تعمع كيف يتكيف الستجرب مع الطخوف الججيجة وُيسكغ اآلخخيغ . -

 * الكيادة بشداىة خبلل التحجيات الرعبة والسميئة بالزغػط .
 اف .* تكييف أسمػب الكيادة مع سيشاريػىات مختمفة ، مع الحفاظ عمى الكيع واألىج

 * السػازنة بيغ الجوافع الجػىخية والخارجية  لمعثػر عمى "الشقصة السثالية " لقجراتو.
* أن يكػن قائجًا ُمسكشًا يعدز العسل الجساعي الفعال ويداعج األفخاد في جسيع مدتػيات السؤسدة 

 عمى تحقيق امكاناتيع الكيادية .
 شية كالتالي:أن يػسع الستجرب شبكتو االجتساعية الذخرية والسي -

* مغ خبلل العير والعسل مع مجيخيغ تشفيحييغ مغ قصاعات مختمفة ودول مختمفة مغ جسيع 
 أنحاء العالع .

* بشاء عبلقات مع مجسػعة متشػعة مغ األقخان الحيغ يسكشيع تقجيع رؤى واسعة الشصاق حػل 
 تحجيات عسميع وقخاراتيع السيشية .

مغ خبلل دراسة مجسػعة مغ السػضػعات أثشاء التجريب ىى  ويتع اكداب القائج القجرات الدابقة 
(development/curriculum-leader-https://www.exed.hbs.edu/authentic : ) 
 ( اختبار تاريخظ الكيادي مغ خبلل :2

 لتجاربظ التكػيشية لمعثػر عمى الجروس السيسة .* عسل تحميل 
 * التعخف عمى الجوافع الذخرية التي يسكغ أن تؤدي إلى سمػك قيادي إشكالي والتغمب عمييا .

 * استخجام تجخبتظ لمتحػل مغ تػجو "أنا" إلى " نحغ" .
 ( اكتذاف قيادتظ األصيمة :0

 ات الرخيحة مغ اآلخخيغ .* أن تربح أكثخ وعيًا بالحات مغ خبلل تبشي التعميق
 * تػضيح الكيع الخاصة بظ والعير فييا ، مع وضع الحجود األخبلقية .

 * فيع دوافعظ وقجراتظ .
 * بشاء فخيق الجعع الخاص بظ .

https://www.exed.hbs.edu/authentic-leader-development/curriculum
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 *  دمج مكػنات الحياة السختمفة ) العائمة والسجتسع واألصجقاء والػضيفة ( .
 ( وضع قيادتظ األصيمة مػضع التشفيح :0
 تحجيج ىجفظ وتأسيدو كحجخ زاوية لسشيج قيادتظ - 
 خمق ثقافة األصالة والسعاييخ العالية والسدؤولية السذتخكة -الكيادة بالقجوة  - 
 تسكيغ اآلخخيغ لمكيادة .  - 
 تحديغ فعالية قيادتظ مغ خبلل فيع أساليب الكيادة السذتخكة - 
 اختيار أسمػب الكيادة األندب لكيادتظ األصيمة -
 وضع خصة لسداعجتظ في تحقيق إمكاناتظ الكيادية -

 السحػر الثاني : الكيادة اإلدارية في مجارس استخاليا :
يػجج باستخاليا نطام تعميسي معقج مكػن مغ ثسانية أنطسة حكػمية تخجم حػالي ثمثي الصبلب      

% مغ 02تخجم حػالي ( ابخشية لمكشيدة الكاثػليكية 02، وأنطسة تعميسية لبلبخشيات الدبعة ، و)
( مجرسة نطام المػثخية والتي تجار ذاتيًا ، 30الصبلب ، وبكية الصبلب في أنطسة أصغخ مثل )

والتػجج في ىحه األنطسة شيادة إلدامية لذغل وضيفة مجيخ مجرسة ؛ فالذخط الػحيج ىػ التجريذ 
ىػ الستصمب الػحيج  لسجة أربع سشػات ، وبالتالي ىػ الذخط الػحيج لذغل تمظ الػضيفة لكغ ليذ

لمشجاح كقائج لمسجرسة في ضػء الستصمبات الخئيدية لمػضيفة واألدوار األخخى التي تفخضيا 
 ( . Drysdale,2015 , 378-379 &Gurrالستغيخات التي تؤثخ عمى السجرسة )

في  ومغ الدياسات التعميسية االستخالية أن يجتسع  وزراء الػاليات واألقاليع والكػمشػلث بانتطام
( ، والحي يػفخ آلية MCEETYAالسجمذ الػزاري لمتعميع والتػضيف والتجريب وشؤون الذباب )

رسسية لبلتفاق عمى اتجاىات واستخاتيجيات واسعة الشصاق لمسجارس في جسيع أنحاء الببلد ، 
 يسكغ تمخيز العشاصخ الخئيدية لمدياسات الفيجرالية لمسجارس عمى الشحػ التالي :

مغ األىجاف الػششية الستفق عمييا والسذتخكة والتي تطل قيج السخاجعة وتذكل  وضع مجسػعة -
 نقاًشا مخجعية لبلستخاتيجيات ، والسعاييخ الخاصة بسجاالت معيشة وجػانب أخخى مغ التعميع .

استسخار الجيػد الػششية العجاد مقاييذ عمى السدتػى الػششي لشػاتج التعمع الصبلبية وتقجيع -
 . تقاريخ عشيا

إعجاد فخق عسل وششية مغ أجل دراسة مػضػعات محجدة أثشاء تحجيج درجة التقجم السحخز في  -
 & ,Matthews, Moormanتشفيح األىجاف االستخاتيجية وتقجيع تقاريخ عشيا )

Nusche,2007 .) 



   (244-224)ص     0202مايػ  – الخسدػن العجد  -مجمة كمية التخبية باإلسساعيمية 

131 

 

ة وقج مخت استخاليا بفتخة قػية مغ االىتسام  بتصػيخ معاييخ التجريذ أكثخ مغ اىتساميا بالكياد
(  تقخيبًا ، فقج نذصت كل 0221السجرسية، وذلظ عمى مجار الخسدة عذخ عاًما الساضية ) قبل 

مغ الخابصات السيشية وسمصات التػضيف،  وشػر وزراء الػاليات واألقاليع أيًزا اإلشار الػششي 
عاييخ لمسعاييخ السيشية لمتعميع )السجمذ الػزاري لمتعميع والتػضيف والتجريب  السرسع لتػفيخ م

 سػاء عمى السدتػى الػششي أو مدتػى الػالية واألقاليع ، -مذتخكة لتصػيخ معاييخ أكثخ تفريبًل 
( ومؤخخًا ، APCكحلظ شػرت الجسعيات السيشية لمكيادة السجرسية ، مثل مخكد السجيخ االستخالي )

عجيج مغ ىيئات ( معاييخ لقادة السجارس ، و قامت الACELالسجمذ االستخالي لمقادة التخبػييغ )
 QLDالتعميع الكاثػليكية بتصػيخ معاييخ ، مثل إشار عسل كػيشدالنج لمكيادة في  مجارس 

الكاثػليكية ،  وأشمقت لجشة التعميع الكاثػليكية في فيكتػريا مؤخخًا مبادرة "الكيادة في السجارس 
لمسعمسيغ الحيغ يدعػن  الكاثػليكية: إشار التصػيخ ومعاييخ السسارسة" التي تيجف إلى تػفيخ مدار

إلى تصػيخ القجرات الكيادية واالنتقال نحػ السشاصب الكيادية في السجرسة، كحلظ السعاييخ التي تع 
تصػيخىا لمسعمسيغ الستسيديغ مغ قبل الجسعيات الستخررة  ، وتذسل السكػنات الستعمقة باألدوار 

 ,.Ingvarson)يشي وسياسة السجرسة الكيادية لمسعمع في تصػيخ السشاىج الجراسية والتصػيخ الس
Anderson, Gronn, & Jackson ,  2006,6) . 

                         وعمى مدتػى استخاليا حجدت عجة  جيات معاييخ لمكيادة السجرسية ) السجيخ كقائج ( 
  (Leadership criteria  : كالتالي ) 

 الجية
 

 السعاييخ 

 ساوث ويمد قدع التعميع والتجريب ، في نيػ
Department of Education and 

Training, New South Wales 

الكيادة التخبػية وقيادة التجريذ والتعمع والتػاصل عالي السدتػى 
وميارات التعامل مع اآلخخيغ ، و تصػيخ السػضفيغ واألداء بذكل 

 فعال و قيادة عادلة لمسػارد وتشفيح الدياسات
 األصمييغالسختبصة بتعميع الدكان 

 

 مكتب التعميع الكاثػليكي في بخيدبان 
Brisbane Catholic Education 

Office 

االلتدام الخوحي ) الجيشي (  ، الكيادة التخبػية  ، قيادة العسل  
 والسجتسع ، الكيادة االستخاتيجية ، الكيادة التشطيسية .

 مكتب التعميع الكاثػليكي جشػب أستخاليا
Catholic Education Office South 

الكيادة في تحقيق التخبية الخوحية )الجيشية ( ، الكيادة مغ أجل 
تحقيق التعمع ، الكيادة في السجتسع والثقافة ، قيادة عسميات إدارة 
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 الجية
 

 السعاييخ 

Australi . السػارد 

قدع التعميع وتشسية الصفػلة السبكخة  بػالية 
 فيكتػريا

Department of Education and 
Early Childhood Development, 

Victoria 

تع تحجيج معاييخ فشية وإندانية وتعميسية ورمدية وثقافية باإلضافة 
 إلى معاييخ السجتسع.

 التعميع المػثخي :
Lutheran Education 

 أبعاد الكيادة: روحية ، تخبػية ،
 التشطيسية والسجتسعية. القجرات السدتخجمة عبخ

ية ، شخرية ، عبلقات اجتساعية ، السيشية أبعاد الكيادة: الىػت
 واإلدارية واالستخاتيجية.

 مكتب التعميع الكاثػليكي بباراماتا 
Parramatta Catholic Education 

Office 

 الثقافة الكاثػليكية ، عمع أصػل التجريذ ، قيادة الحات واآلخخيغ.

 مكتب بيخث لمتعميع الكاثػليكي
Perth Catholic Education Office 

 اليػية الكاثػليكية والتعميع واإلشخاف والسجتسع
 

 مكتب سانجىيخست لمتعميع الكاثػليكي
Sandhurst Catholic Education 

Office 

قيادة السجرسة الكاثػليكية ، وقيادة التعمع والتعميع ، وقيادة الحات 
السجرسة واآلخخيغ ، وقيادة التحديغ واالبتكار والتغييخ ، وقيادة إدارة 

 ، والسذاركة والعسل مع السجتسع.

 مكتب التعميع الكاثػليكي في سيجني
Sydney Catholic Education 

Office 

الكيادة الجيشية ، الكيادة مغ أجل التعمع ، قيادة السػارد البذخية ، 
 الكيادة اإلستخاتيجية ، الكيادة التشطيسية ، األبعاد الذخرية

الدابق وجػد اىتسام كبيخ بالكيادة السجرسية في استخاليا ، كحلظ أىسية يبلحع مغ خبلل الججول 
 إعجاد معاييخ لتقشيغ السسارسات الكيادية ودعسيا ، وقج أكجت ىحه السعاييخ عمى :

 الكيع  والجػانب الخوحية . -
 الكيادة االستخاتيجية . -
 قيادة التحديغ وقيادة التغييخ . -
 الكيادة التشطيسية . -
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 السجرسيقيادة التعمع  -
 الكيادة مغ أجل تحقيق الذخاكة السجتسعية . -
 قيادة الحات . -

 آليات تشسية السيارات الكيادية السجرسية باستخاليا :
يذسل ىحا الجدء ثبلث آليات ىى : إدارة الحات ، والتجريب ، الجراسة بالجامعة ، وفيسا يمي عخض 

 مفرل ليا
 أواًل: إدارة الحات :
عسمية تأىيل الدامي لسجيخي السجارس فسغ يخغب في االلتحاق بيحه الػضيفة اليػجج في استخاليا 

 عادة مايمتحق ببخامج تجريبية وكحلظ ىشاك بخامج تجريبية مػجية إلى شاغمي ىحه الػضيفة .
ويحتاج السمتحق بيحه الػضيفة أن يكػن لجيو الصسػح والثقة والخبخة والقجرة عمى الكيادة السجرسية 

في التقجم لذغل ىحه الػضيفة ، ألن فتخة العسل كسجيخ ىى فتخة صعبة يػجج بيا وكحلظ الخغبة 
العجيج مغ السعػقات كقمة الجعع والتذجيع ، ونقز البخامج التجريبية السشاسبة ، ومحجودية 
الفخص الكتداب خبخة واسعة . وذلظ في الػقت الحي تذسل فيو عسمية تكػيغ القجرة الكيادية عمى 

: التكػيغ ، االنزسام ، وشغل السشرب ، والتجخيج ؛ فسخحمة التكػيغ تبجأ مغ مشح عجة مخاحل ىى 
الصفػلة وتدتسخ مجى الحياة ، ومخحمة االنزسام تبجأ عشج بجء العسل في السؤسدات والتي يختبخ 
فييا األفخاد قجراتيع في إشار ليكل وعسميات السؤسدة ، أما مخحمتي شغل الػضيفة والتجخيج 

مخة واحجة أثشاء شغل السشرب الكيادي  ، ويبلحع احجام السعمسيغ عغ التصمع  فتحجثا معاً 
لمسشاصب اإلدارية نطخًا ألن غالبًا ماتتصمب الكيام بأدوار صعبة ومتصمبة في مقابل فػائج ليدت 

 كبيخة بسا يكفي .
، ( مجيخ مجرسة ، ونائب مجيخ مجرسة 2122وفي دراسة مدحية عمى مدتػى استخاليا شسمت ) 

% فقط مغ السعمسيغ يعتدمػن التقجم لذغل مشاصب رئاسية ،  2.4( معمع وجج أن  21222)
% ( لسشرب نائب مجيخ ، بيشسا ىشاك احجام عغ الخغبة في أن يربح السعمع مجيخ ، بيشسا 2.2)

يتصمع عجيج مغ السعمسيغ إلى أن يربحػا قائج مجرسي ، ومغ حيث الجعع السقجم عمى مدتػى 
ػيخ قادة السجارس ، فإن الجعع السقجم مغ مجيخ السجرسة والقادة اآلخخيغ في السجرسة السجرسة لتص

لمسعمسيغ يعج أمخ ميع لتصػيخ القجرات الكيادية لمسعمسيغ في السجرسة .وبالشدبة لسديج مغ الجعع 
( عمى مدتػى  0220الخسسي لمكيادة السجرسية ، ىشاك عامبلن رئيديان ففي دراسة مدحية )

ا أشارت إلى أن حػالي ثمث عيشة السجيخيغ ونػاب السجيخيغ حاصميغ عمى مؤىل اعتساد استخالي



 د/حشان حدغ سميسان ------ بسرخ ميارات الكيادة اإلدارية بسجارس التعميع العام تصػيخ

142 

% ( مغ قبل أصحاب  00% ( معتسج مغ الجامعات ، )  42قيادي رسسي ، ومغ بيغ ىؤالء )
% ( مغ قبل سمصات اعتساد السعمسيغ ) 3% ( مغ قبل الجسعيات السيشية ، و) 21العسل ، )

Mckenzie et al. ,2014  ) 
 دعع الشطع التعميسية  : ثانيًا:

ويػضح ىحا الجدء دور الشطام التعميسي في عجة واليات استخالية  في تشسية السيارات الكيادية 
 السجرسية  

 * خبخة إدارة السجارس العامة بغخب استخاليا 
دة ( عمى أن جػ      0202 - 0223أكجت استخاتيجية قيادة السجارس العامة بغخب استخاليا  ) 

 التعميع في السجارس العامة تعتسج أساسًا عمى الكيادة السجرسية .
, acess date 7  directions-https://www.education.wa.edu.au/strategic( 

/9/2020) 
 :وتخكد ىحه االستخاتيجية عمى أربعة مجاالت ىى 

 ( تحجيج واختيار السػاىب :2
التخكيد عمى تذكيل مجسػعة قػية مغ القادة السحتسميغ مغ خبلل عسمية تحجيج السػاىب في وقت 
مبكخ ، وتقجيع فخص مشطسة لمتصػيخ واالنجماج والتغحية الخاجعة ، والتقييع األكثخ تعقيجًا كجدء مغ 

 االختيار 
 ( تصػيخ ودعع الكيادة :0

عمى ضسان حرػل جسيع القادة الحالييغ والسدتقبمييغ عمى الجعع السدتسخ  ويخكد ىحا الجدء
لمشسػ ميشيًا ، مغ خبلل حرػل السدتيجفيغ عمى فخص متبايشة لجعع قجراتيع السيشية وتػسيع 

 احداسيع بالكفاءة والخفالية .
 ( تحديغ األداء واإلدارة وردود الفعل :0

مخاقبة وتحديغ أداءه باستسخار باألدوات واألشخاص السشاسبيغ يتع التأكج مغ أن السجيخ قادرًا عمى 
، وكحلظ يسكغ االستعانة بالدمبلء لتقجيع مبلحطات أداء مدتشيخة ويحجدون خيارات التصػيخ والجعع 

 ذات الرمة .
 ( قيادة الشطام :4

عبلم تبشي فخصًا متشػعة ومشطسة بذكل جيج لقادة السجارس ذوي األداء العالي والسرجاقية لئل
 والجعع وقيادة وتحديغ الشطام ، وذلظ بكل مخاحل الكيادة ) التحجيج والتصػيخ واالختيار والجعع (

https://www.education.wa.edu.au/strategic-directions
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 * خبخة قدع التعميع والتجريب  بػالية فيكتػريا :
Department of Education and Training, Victoria   

ا بدبب القجر الكبيخ جًجا تقجمت  البلمخكدية في فيكتػريا أكثخ مغ أي مكان آخخ في أستخالي   
مغ التفػيس في عسمية صشع القخار لسجيخي السجارس ومجالذ السجارس الحكػمية ، مسا يسشحيع 
قجًرا كبيًخا مغ االستقبلل ، و ُيصمب  كحلظ مغ مجيخي السجارس الحكػمية العسل مع مػضفييع 

جيات التحديغ ، بيشسا ومجتسعيع لتصػيخ خصط استخاتيجية ذات أىجاف واضحة لمشتائج واستخاتي
ُيسشح مجيخو السجارس سمصة تذغيمية عامة ، تسيل الكيادة السجرسية بذكل متدايج إلى السذاركة أو 
التػزيع ، وىشاك تػقع بأن يكػن مجيخو السجارس قادريغ عمى العسل بفعالية مع اآلخخيغ ذوي 

ايجة وىي تعسل عمى تػسيع األدوار الكيادية السيسة كسا أصبحت شبكات السجارس ذات أىسية متد 
 (Matthews, Moorman, & Nusche, ,2007نصاق عسل قادة السجارس وزيادة تعاونيع)

وقج أدركت اإلدارة أن الكيادة الفعالة عمى جسيع السدتػيات في الشطام كانت شخًشا مدبًقا لتشفيح 
ستدايج في تشسية تصمعات تحديغ السجرسة الػاردة في خصط التصػيخ، ليحا استشج االستثسار ال

السيارات الكيادية إلى مجسػعة شاممة ومجروسة مغ االستخاتيجيات اليادفة إلى تحديغ جػدة 
وأداء القائج السجرسي تتزسغ ىحه االستخاتيجيات فخص تصػيخ الكيادة لمسجيخيغ الصسػحيغ ، بسا 

قيادية عالية ؛ في ذلظ ماجدتيخ في مؤىل الكيادة السجرسية لمسعمسيغ الحيغ يطيخون إمكانات 
وتػجيو السجيخيغ الججد وتجريب السجيخيغ ذوي الخبخة ؛ وبخنامج لمسجيخيغ ذوي األداء العالي يصػر 

 أولئظ الحيغ يسكشيع السداىسة في تصػيخ الشطام.
 تع تحجيج فخص التعمع السيشي لمقادة الحالييغ والصامحيغ في التعمع لكيادة السجارس الفعالة ،

شسية السيارات الكيادية ، إلى بشاء قجرة السعمسيغ والقادة عمى تمبية تػقعات تيجف جسيع بخامج ت
 ,Matthewsالسخصط لمتحديغ السدتسخ في جػدة التعمع والتعميع، وتخكد ىحه البخامج عمى : )

Moorman, & Nusche, ,2007) 
 التخكيد عمى نتائج تعمع الصبلب )وليذ فقط احتياجات السعمع الفخدية( . -
 جد اليتجدأ مغ مسارسات السعمع السجرسية ، وتع إعجادىا بشاء عمى نتائج أبحاث عمسية .ىى  -
 بخامج تعاونية ، تتزسغ التفكيخ والتغحية الخاجعة . -
 تدتشج إلى األدلة والبيانات لتػجيو التحديغ وعشج قياس األثخ . -
طام التعميسي والسجرسي ىى بخامج مدتسخة ومجعػمة ومشجمجة بالكامل في ثقافة وعسميات الش -

 والذبكات السجرسية .
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تحقيق مدؤولية فخدية وجساعية عمى جسيع مدتػيات الشطام )ليذ فقط عمى مدتػى  -
 السجرسة( 
، أشمقت وزيخ التعميع في والية فيكتػريا آنحاك ، مخصًصا لمسجارس  0220في عام 

اعتسج السخصط نسػذًجا لمسجارس الحكػمية،حجدت ىحه الػثيقة خصة لتصػيخ السجارس الحكػمية ، 
الفعالة  والتي تتسيد "بالكيادة السيشية" كخكيدة أساسية )باإلضافة إلى مجسػعة عشاصخ رئيدية  
أخخى ىى : التخكيد عمى التجريذ والتعمع ، والتجريذ اليادف ، والخؤية السذتخكة واألىجاف ، 

سعات التعمع ، وبيئة التعمع السحفدة والتػقعات العالية لجسيع الستعمسيغ ، والسداءلة ، ومجت
  .واآلمشة

وتقػم بخامج التشسية السيشية التي يتبشاىا قدع التعميع في فيكتػريا عمى مبجأ السجرسة الفعالة التي 
تدتشج إلى أن التحديغ السجرسي يعتسج بذكل رئيذ عمى الكيادة السجرسية . وتخجم تمظ البخامج 

، بسا في ذلظ العسل في الجورات التجريبية ، والجراسة  مجسػعة متشػعة مغ سياقات التعمع
الجامعية ، وفخص البحث ، والذبكات السجرسية ، والتػجيو ، والتعاون عبخ اإلنتخنت ، واستخجام 

أدوات التقييع ومايختبط بيا مغ تغحية راجعة والبحث اإلجخائي والتعمع والعسل الجساعي )  
Thompson, 2019 ) 

مغ قدع التعميع والتجريب   (DLF )ارًا لتشسية ميارات الكيادة التخبػية بالسجارسوقج تع اعجاد إش
  ( 0222( عام )   Department of Education and Trainingفي فيكتػريا  )   

لمسجارس الحكػمية وفيو تع إعجاد إشار لسعاييخ الكيادة السجرسية  0220كسكػن مخكدي في خصة 
 ، وييجف ىحا اإلشار إلى :

 تػجيو بخامج إعجاد القادة في السدتقبل  -
 دعع أداء السجيخييغ وعسميات التصػيخ . -
 دعع عسميات اختيار السجيخييغ  -

كسا يداعج ىحا اإلشار الكيادة السجرسية عمى تجبخ مسارساتيع الكيادية مغ خبلل تحجيج نقاط القػة 
السيشي السشاسبة والزعف لجييع ، وتحجيج مجاالت التحديغ ، واختيار أنذصة التعمع 

(Ingvarson, 2013 . ) 
 Victoria State Government department of)ويتكػن ىحا اإلشار مسايمي: 

education & training, 2007) 
 وتذسل القجرات الفخعية التالية : Cultural Leadershipقجرات خاصة بالكيادة الثقافية  -

 * يزع ترػر مدتقبمي .
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 تفخدة.*يصػر ثقافة مجرسية م
 * يحافع عمى الذخاكات والذبكات االجتساعية .

 : وتذسل عجة قجرات فخعية ىى :Technical Leadership قجرات خاصة بالكيادة الفشية  -
 * القجرة عمى التفكيخ والتخصيط االستخاتيجي .

 * القجرة عمى إحجاث تػازن بيغ السػارد الستاحة والشػاتج التعميسية السخجػة .
 عمى محاسبة الشفذ واآلخخيغ .* القجرة 

 وتذسل :  Educational Leadership  قجرات خاصة بالكيادة التخبػية-
 * تجديج عمع التخبية .
 *التخكيد عمى اإلنجاز .
 * االستفدار والتفكيخ .

  ::وتذسل عجة قجرات ىى  Human Leadershipقجرات خاصة بالكيادة اإلندانية  -
 * الجفاع عغ جسيع الصبلب

 تصػيخ العبلقات اإلندانية . *
 * تصػيخ القجرات الفخدية والجساعية .

 وتذسل : Symbolic Leadershipقجرات خاصة بالكيادة الخمدية  -
 * تصػيخ وإدارة الحات .

 *إحجاث تػازن بيغ السسارسات والكيع السذتخكة .
 * ُيكػن ويتذارك السعخفة.

إلى  تقجيع الجعع لمقائج السجرسي الحالي وكحلظ  ( 0202 -0221وتدعى استخاتيجية التعميع )   
 Bastowمغ يخغب في شغل مشرب قيادي مغ خبلل خجمات معيج باستػ لمكيادة التخبػية  

Institute of Educational Leadership)    وأكجت استخاتيجية التعميع  لػالية فيكتػريا  )
 Victoria State)عمى  ( يتع التخكيد0202 – 0221بأنو عمى مجى أربع سشػات ) 

Government department of education & training ,2016): 
 زيادة  الجورات التجريبية السػجية لسجيخ السجرسة لتصػيخ قجراتو  الكيادية . -
 الشطخ في تحديغ السؤىبلت الجراسية السصمػبة لبللتحاق في وضيفة مجيخ مجرسة . -
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أن تذسل أولػيات الخصة التشفيحية عمى تجريب مجيخي السجارس الججد مغ خبلل بخنامج  -
اإلعجاد الخئيدي ، وتقجيع بخامج لتصػيخ السيارات الكيادية ، ونذخ مجتسعات السسارسة عبخ 

 شبكات  التعمع في الػالية لتسكيغ السجيخ مغ العسل والتعمع معًا 
ادة في قدع التعميع في والية فيكتػريا  بسيثاق قيادة التدمت مجسػعة الكي 0221وفي عام   

ججيج يػضح القجرات والتػقعات التي سيطيخىا القائج التعميسي عمى مدتػى اإلدارة مغ أجل تحقيق 
( وتشفيح بخنامج 0202 – 0221الخؤية السحجدة في بيان التػجو االستخاتيجي لتعميع الػالية ) 

خيق التشفيحي )كسا ىػ مػضح بالذكل ( وإعجاد بخنامج مغ أربعة لتصػيخ الكيادة التعميسية في الف
محاور لتصػيخ الكيادة التعميسية في قدع التعميع في والية فيكتػريا  والحي يخكد عمى تصػيخ األداء 

 الفخدي كسا ىػ مػضح في الذكل التالي :
 Department of خبخة قدع التعميع والتجريب في والية نيػ ساوث ويمد : -

Education and Training, New South Wales 
نطام السجارس العامة في نيػساوث ويمد ىػ األكبخ في استخاليا ويتع إدارتو بػاسصة قدع التعميع 
في الػالية ، ويقجم مجسػعة بخامج إلعجاد القادة لمكيادة السجرسية مغ الصسػحيغ والسعيشيغ حجيثًا 
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أمثمة ىحه البخامج : بخنامج اإلعجاد الخئيدي ، وبخنامج القادة ذوو الكفاءة وذوي الخبخة ، وتذسل 
العالية ، والقادة العطساء ، والفخق الخائعة ، والشتائج الخائعو . ويتع تقجيع ىحه البخامج بأساليب 
متشػعة مشيا ورش العسل وجيًا لػجو ، ووحجات التعمع عبخ اإلنتخنت ، والشجوات ، واألقخاص 

 ػشة السخررة لمتعمع الحاتي .السزغ
والحي أعمغ   (Scott)وقج ضيخت ىحه األساليب في أعقاب إعبلن مبادئ التعمع الخاصة بدكػت 

"أن ضغػط الكيادة السجرسية التي نذيجىا حاليًا  ليدت فقط في استخاليا ولكغ عمى السدتػى 
ئسة عمى األدلة السذتقة الجولي يسكغ معالجتيا بذكل مشيجي وشامل باستخجام استخاتيجيات قا

 Eacott, (2011,p.49)مغ بحث قػي )
وفي سبيل تصػيخ السيارات الكيادية لمسجيخ ليؤدي أدواره بكفاءة تع إعجاد قائسة معاييخ لمكيادة 

السجرسية مغ معيج نيػساوث ويمد لمسعمسيغ وتذسل   
(http://www.nswteachers.nsw.edu.au/Main-Professional-Teaching-

standards 
مخاجعة نقجية لمبحػث حػل أفزل السسارسات في التجريذ والتعميع لسداعجة الدمبلء عمى  -

 تصػيخ خبخاتيع التعميسية .
تقجيع  مداىسة كبيخة لتصػيخ الدياسة التعميسية والسسارسة في السجرسة وفي سياقات ميشية  -

 أوسع .
جسيع االتراالت والتفاعبلت مع  الكيام بجور قيادي في تقجيع صػرة إيجابية عغ السجرسة في -

 أولياء األمػر ومقجمي الخعاية والدمبلء والرشاعة والسجتسع السحمي .
 خبخة معيج الكيادة االستخاتيجية :-

( Institute for Strategic Leadership ( )ISLكحلظ قجم معيج الكيادة االستخاتيجية )
(-SLP-content/uploads/2020/01/ISL-https://www.isl.com.au/wp

Brochure.pdf) 
 بخنامج تجريبي لمقادة يدعى لتحقيق األىجاف التالية :

 ( قيادة الشفذ :2
 فيع نقاط القػة الخاصة بالقائج ونقاط الزعف وتفاصيل العسل . -
 دقيقة لمكيادة  مغ وجية نطخ اآلخخيغ ) ردود أفعال اآلخخيغ ( تكػيغ وجية نطخ -
 اكتذاف أىسية تحجيج األىجاف في مجاالت مختمفة محجدة لمتحديغ . -

https://www.isl.com.au/wp-content/uploads/2020/01/ISL-SLP-Brochure.pdf
https://www.isl.com.au/wp-content/uploads/2020/01/ISL-SLP-Brochure.pdf
https://www.isl.com.au/wp-content/uploads/2020/01/ISL-SLP-Brochure.pdf
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تصػيخ الثقة بالشفذ كقائج وتحجيج أىجاف واضحة مغ شأنيا أن تجعل القائج نسػذج في مكان  -
 عسمو .

 ( قيادة فخق العسل :0
، وتحجيج أسمػب العسل األفزل لجى اآلخخيغ مغ أجل التػاصل فيع نقاط القػة والزعف -

 والسذاركة والتأثيخ بذكل أكثخ فعالية .
 اكتداب خبخة تصػيخ فخيق عسل ذا أداء عالي . -
 فيع كيفية تسكيغ اآلخخيغ مغ خبلل مشطسات التعمع . -
 ات اإلدارية .إنذاء شبكة اجتساعية  قػية مغ األقخان داخل السؤسدات والقصاعات والػحج -
 ( قيادة السؤسدة :0
 اكتداب الثقة لمتأثيخ والتػاصل الفعال لتحقيق رؤية مدتقبمية تشطيسية مقشعة . -
دعع السذاركيغ لتعديد مياراتيع وفعاليتيع مغ تدػيق أفكارىع ورؤيتيع وجسيع عػامل الشجاح  -

 لجييع .
 ويقػم التجريب عمى عجة مبادئ ىى :

 ( مذاركًا كحج أقرى . 02-21تجريبي عمى مجسػعة مغ ) أن يحتػى كل بخنامج -
تقديع كل مجسػعة إلى مجسػعات فخعية مكػنة مغ أربعة إلى خسدة ، كل مشيا متشػع  -

 الذخريات والسيارات واألدوار والخمفيات والخبخات .
 يتع دعع كل فخد متجرب مغ قبل مجربي الكيادة التشفيحية ومجربي أسمػب الحياة . -
تقجيع دعع لكل مجسػعة فخعية ؛ بحيث يتع تػفيخ تجريبا تشفيحيًا ، وكحلظ تػفيخ مجرب  يتع -

 استخاتيجي .
يتعمع السذاركػن بالسسارسة مغ خبلل حل السذكبلت الستقجمة ، وعسميات التعمع القائع عمى  -

 العسل .
 ثالثًا: دور جامعات استخاليا في تصػيخ السيارات الكيادية السجرسية :

ىحا الجدء عمى عخض خبخات بعس الجامعات االستخالية وىى جامعة ديكغ ، وجامعة مػناش يخكد 
 ، جامعة ميمبػرن ، وجامعة التخوب .

 ( Deakin University( جامعة  ديكغ  )2
 وتقجم بخنامج ماجدتيخ التخبية تخرز اإلدارة والكيادة 

)https://www.deakin.edu.au/course/master-education-leadership-and-

management( 

https://www.deakin.edu.au/course/master-education-leadership-and-management
https://www.deakin.edu.au/course/master-education-leadership-and-management
https://www.deakin.edu.au/course/master-education-leadership-and-management
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 مجة الجراسة بالبخنامج : -
 عام دراسي إلى عام ونرف. درجة الساجدتيخ في التخبية تخرز الكيادة واإلدارة عادة مجتيا مغ

 part( أو تقديسيا لجراسة لجدء مغ الػقت ) full time* العام األول فيو الجراسة لكل الػقت )
time   . لسجة عاميغ  ، وتحتدب الجراسة فييا بثسان نقاط معتسجة ) 

* عام ونرف دراسة لكل الػقت  أو تقديسيا لمجراسة لسجة ثبلثة أعػام جدء مغ الػقت ، 
 ( نقصة معتسجة 20حتدب بـ ) وت
 نطام الجراسة : عغ بعج  -

  )students-https://www.deakin.edu.au/current-* أىجاف البخنامج :
-courses/course.php?course=E732&version=3&year=2021#COURSE
)OUTC-LEARNING 
القجرات والسعارف الستخررة :  تصبيق الفيع الستقجم والستكامل لتصػيخ الكيادة واإلدارة التخبػية -

دارة والكيادة التخبػية ، وتصبيق السعخفة السعاصخة في البحث القائع عمى األدلة في مجال اإل
 الشطخية في الدياق التعميسي التعمسي والسيشي .

االترال :  تػضيف مجسػعة مغ ميارات االترال الذفػي والسكتػب والسعاييخ السصمػبة مغ  -
السعمسيغ السحتخفيغ والستخرريغ في التعمع ليكػنػا قادريغ عمى نقل السعخفة السعقجة في 

 ت السيشية والعمسية.الدياقا
محػ األمية الخقسية : اتقان استخجام التقشيات الخقسية لمبحث والتحميل والتقييع والتػاصل في  -

 سياقات التعميع ولسديج مغ التعمع.
إضيار ميارات عالية السدتػى في التحميل الشقجي وتػليف األفكار السعقجة في التفكيخ الشقجي :  -

 في مجال التعميع. البحث والسسارسة السيشية
حل السذكبلت : إضيار معخفة الخبخاء والستخرريغ بشطخيات التعمع ذات الرمة لتحجيج وتحميل  -

 وتقييع مذكبلت السسارسة الحكيكية ، والػصػل لحمػل مدتشيخة ومبتكخة.
إدارة الحات : تصبيق السعخفة والسيارات السصمػبة مغ السعمسيغ السحتخفيغ والستخرريغ في  -
تعمع إلثبات االستقبللية والكيادة وحكع الخبخاء والقجرة عمى التكيف والسدؤولية في سياقات ال

 التعميع والبحث ولسديج مغ التعمع.
فخق العسل : العسل بذكل فعال وتعاوني في فخيق متعجد التخررات إليجاد حمػل لسذكبلت  -

 السسارسة الحكيكية.

https://www.deakin.edu.au/current-students-courses/course.php?course=E732&version=3&year=2021#COURSE-LEARNING-OUTC
https://www.deakin.edu.au/current-students-courses/course.php?course=E732&version=3&year=2021#COURSE-LEARNING-OUTC
https://www.deakin.edu.au/current-students-courses/course.php?course=E732&version=3&year=2021#COURSE-LEARNING-OUTC
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السدتػى والقجرة عمى االنخخاط بذكل أخبلقي ومشتج في السػاششة العالسية : إضيار فيع عالي  -
 الدياقات السيشية مع مجتسعات متشػعة وفي سياق عالسي.

 قػاعج الجراسة في البخنامج : -
-students-https://www.deakin.edu.au/current(
-LEARNING-courses/course.php?course=E732&version=3&year=2021#COURSE
)OUTC 
 نقصة معتسجة . 20أو  3عادة مايكػن ماجدتيخ التخبية ) الكيادة واإلدارة (   -
الصالب عمى مقجار االعتساد الحي يحرل عميو يعتسج العجد الجقيق لمشقاط السعتسجة التي يجرسيا  -

كإعتخاف بالتعميع الدابق ) الخبخات السيشية والسؤىبلت الدابقة ( والتي يسكغ أن تػفخ الػقت 
 والسال لمستعمع  .

لمحرػل عمى درجة الساجدتيخ في التخبية  ) الكيادة واإلدارة ( يجب عمى الصالب إكسال مايمي  -
 دمظ أحج السداريغ التالييغ .بشجاح يسكغ لمصالب أن ي

 (  Option1* السدار األول ) 
 نقاط معتسجة مغ السقخرات األساسية . 4( 2
 نقاط معتسجة مغ مقخرات البحث  4( 0

EDX701 , EDX712 , EDX703 , EDX704 
 نقاط معتسجة لسػاد اختيارية مغ فخع متخرز واحج . 4( 0

 (  Option2* السدار الثاني ) 
 عتسجة لمسقخرات األساسية .نقاط م 4( 2
 نقاط لػحجات البحث  1( 0

EDX701 ,EDX712, EDX705, EDX706. 
 نقصة معتسجة اختيارية مغ فخع متخرز واحج . 0( 0

 باإلضافة لسقخر الشداىة األكاديسية ) صفخ نقصة معتسجة وىػ مقخر اجباري ( . 
 مقخرات البخنامج :  -

 * السقخرات األساسية :
 الكيادة بالبيانات واألدلة  -
 حػكسة وسياسة التعميع . -
 قيادة التغييخ التخبػي . -

https://www.deakin.edu.au/current-students-courses/course.php?course=E732&version=3&year=2021#COURSE-LEARNING-OUTC
https://www.deakin.edu.au/current-students-courses/course.php?course=E732&version=3&year=2021#COURSE-LEARNING-OUTC
https://www.deakin.edu.au/current-students-courses/course.php?course=E732&version=3&year=2021#COURSE-LEARNING-OUTC
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 تشسية الكيادة وبشاء القجرات . -
  Option1&2* مقخرات  السداريغ األول والثاني    

 ( Option1السدار األول ) -
 ( EDX701ترسيع وتصػيخ البحث   )  كػد    -
 ( EDX712لتخبػي ) كػد  الشطخية والسشيجية في البحث ا -
 ( .  EDX703)كػد     A ورقة بحثية  -
 (  EDX704) كػد    B ورقة بحثية  -

 باإلضافة لجراسة أربعة مقخرات اختيارية مغ السقخرات التخررية التالية.
 ( Option2السدار الثاني  )  -
 ( EDX701ترسيع وتصػيخ البحث )  -
 ( EDX712الشطخية و السشيجية في البحث التخبػي )  -
 A   (EDX705 )رسالة مرغخة   -
 B    (EDX706 )رسالة مرغخة  -

 باإلضافة لسقخريغ يتع اختيارىع مغ السجسػعة الستخررة .
 مجسػعة السقخرات الستخررة : -

 * )التعميع والتجريب السيشي(
(ECJ723)-  ميع والتجريبالتعمع التصبيقي في قصاع التع 

 ( ECN704التعمع التصبيقي: الشطخيات والسسارسة  ) -
 ( ECN722أشخ التقييع والعجالة  في مكان العسل )  -
 ( EXE731التعمع والتصػيخ السيشي )  -

 * )التعميع الجولي (
 قزايا معاصخة في التعميع الجولي . -
 نطخية التعمع السيشي والسسارسة في التعميع الجولي. - 
 الحػكسة وبشاء القجرات في التعميع الجولي. -
 تجويل السشاىج في التعميع -
 ( Monash University( جامعة مػناش )  0
 تقجم بخنامج ماجدتيخ الكيادة التخبػية .   
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 السخخجات التعميسية لمبخنامج  -
 (https://handbook.monash.edu/current/courses/D6013 ) 
 إدراك اتداع وتعقيج الكيادة في عسمية تصػيخ التعمع في الدياقات السحمية والػششية والجولية . -
 فيع ونقج العػامل السؤثخة عمى أىجاف ومسارسات الكيادة التخبػية . -
خ عمى قصاعات التعميع محميًا ووششيًا تقػيع مجسػعة متشػعة مغ مفاليع الكيادة التي تؤث -

 ودوليًا.
 تػضيح السفاليع التخبػية األساسية الستعمقة بالكيادة التخبػية العادلة اجتساعيا . -
 تصػيخ الفيع الستقجم والستكامل لمكيادة التخبػية في الشطخية والتصبيق . -
 التخبػية . التحميل الشاقج لمقزايا السحمية والجولية السختبصة بالكيادة -
 تفديخ ونقل السعخفة حػل الكيادة استجابة لمتحجيات السعاصخة. -
 قيادة وابتكار وتعديد السسارسات التي تػلج التغييخ والتحػل االجتساعي العادل حػل التعمع. -
 تجسيع األفكار ونقميا عمى مدتػى أكاديسي متقجم. -

 * مكػنات البخنامج :
ات السعتسجة ، و يتكػن مغ ثبلثة أجداء ىى ) يقػم البخنامج عمى نطام الداع

https://handbook.monash.edu/current/units/EDF4610:) 
 نقصة معتسجة ( 04الجدءاألول : التييئة : ) ويسثل 

 ويذسل ىحا الجدء عمى :
الدياق التعميسي :  وىػ مقخر مخرز لمصبلب السمتحقيغ ( مقخر التفاعل البحثي في 2

بالبخنامج دون خبخة سابقة في مجال التخبية والتعميع ؛ حيث يتفاعل الجارس بحثيًا مغ خبلل 
دراسات بحثية مع القزايا والسذكبلت في الدياق التعميسي ، وفي ىحا الجدء ُيجمج الصالب في 

سية والسسارسات العمسية في مجال التعميع عمى مدتػى السجال التعميسي وفي التقاليج األكادي
الجراسات العميا ، وفييا يقػم الجارس بسخاجعة األدبيات واألوراق البحثية التي تسثل وجيات نطخ 
متشػعة في فيع نطخيات ومسارسات التعميع ، وفييا يتع تصػيخ القجرة عمى القخاءة الشقجية والتحميل 

د البحػث األكاديسية السررسة والسجعػمة جيجًا في شكل مكتػب أو والتػليف واستخجاميا إلعجا
شفػي ، وكحلظ تصػيخ قجرة الجارس عمى استكذاف مػضػع ججيج ميع لمجارس وكتابة بحث عمسي 

 نقجي فيو .
 وتيجف دراسة القزايا التعميسية السعاصخة إلى :

 ية في مجال التعميع .تحجيج مجسػعة مغ وجيات الشطخ التي تسيد بعس األفكار الخئيد  -

https://handbook.monash.edu/current/courses/D6013
https://handbook.monash.edu/current/units/EDF4610
https://handbook.monash.edu/current/units/EDF4610


   (244-224)ص     0202مايػ  – الخسدػن العجد  -مجمة كمية التخبية باإلسساعيمية 

153 

 

قخاءة نقجية لؤلدبيات الستعمقة بالبحػث التخبػية وتحجيج الشطخيات والسفاليع األساسية التي تقػم  -
 عمييا ىحه األدبيات .

القجرة عمى بشاء األدلة  باستخجام البحث التخبػي وتقجيع ىحه األدلة في كل مغ الذكل السشصػق  -
 والسكتػب.

بالسسارسات األكاديسية واالتفاقيات التي تجعع السذاركة األكاديسية في مجال إضيار اإللسام  -
 التعميع.

 وتدتخجم مجاخل التجريذ التالية
(https://handbook.monash.edu/current/units/EDF4610): 

مل مع األدبيات والسػارد ذات الرمة ، عبلوة عمى ذلظ  يتع تذجيع يتاح لمصالب الفخصة لمتعا  
الصالب  عمى تعسيق فيسو لمسػضػعات مغ خبلل السشاقذة الجساعية والشقاش ، و السذاركة في 
األنذصة السرسسة لتػسيع نصاق السعخفة والفيع الصبلبي ، و يسكغ لمجارس أيًزا السذاركة في 

 والعخوض التقجيسية عبخ اإلنتخنت والتعمع بسداعجة األقخان. التعمع القائع عمى االستفدار
( مقخر تقري القزايا التخبػية في سياق عػلسي : ويدعى ىحا السقخر إلى تقري الجارسيغ 0

لمقزايا السعاصخة في التعميع مغ خبلل أكثخ مغ مشطػر : محمي وإقميسي ، وعالي ، وفي مجاالت 
ي ، وتعميع الكبار  ، والتعميع الخسسي ، وغيخ الخسسي ، اعتسادًا التعميع السجرسي ، والتعميع العال

عمى احتياجات الصبلب ، ويبجًا السقخر بتحجيج القزايا عمى كل السدتػيات السكانية والقصاعية 
ذات الرمة بسجال عسل الجارس ودوره في العسمية التعميسية ، وتػفيخ الفخصة لو لمسذاركة في نقج 

التعميسية السعاصخة ذات الرمة بالقزايا البحثية لمجارس ، وجسع البيانات   الشطخيات والدياسات
السشاسبة لمبحث في السذكبلت وتقجيع البحػث ومذاركتيا خبلل السشتجيات التي يقػدىا األقخان ، 
مغ خبلل التعمع السذتخك وتػفيخ مجسػعات نقاشية واسعة حػل سياقات التعميع وفيع الستغيخات 

 حا السجال .السعقجة في ى
 * السخخجات التعميسية ليحا السقخر :

تحجيج واستقراء وفيع القزايا السعاصخة في التعميع ذات الرمة بأدوار واىتسامات وعسل  -
 الجارس.

 فيع ومشاقذة التعميع مغ خبلل السػارد السشاسبة والتعمع السذتخك مغ األقخان . -
 شكال مختمفةعخض وجيات الشطخ السختمفة حػل التعميع في أ -
 إضيار فيع الستغيخات السعقجة  في ىحا السجال . -

https://handbook.monash.edu/current/units/EDF4610


 د/حشان حدغ سميسان ------ بسرخ ميارات الكيادة اإلدارية بسجارس التعميع العام تصػيخ

154 

 بتصبيق السعخفة والفيع عمى سياق التعمع والعسل الخاص بالجارس. -
 *  مػضػعات السقخر :  
 تعمع الكبار -
 التعمع الخقسي -
 تعميع الصفػلة السبكخة -
 الكيادة والدياسة التخبػية -
 مسارسة تجريذ الخبخاء -
 التعميع العام دراسات -
 التعميع الذامل والخاص -
 الكيادة -

 نقصة معتسجة ( 43الجدء الثاني : األسذ الخئيدية في الكيادة ) ويسثل 
 يجب عمى الجارس استكسال السقخرات التالية :

 نقصة معتسجة ( 20( الكيادة التخبػية مغ أجل العجالة االجتساعية ) 2
 وييجف ىحا السقخر إلى :

امل والشقجي لمتأثيخات التاريخية والدياقية والدياسية عمى الكيادة مغ أجل تحقيق الفيع الذ -
 العجالة في التعميع .

تحميل السيارات والقجرات السختبصة بالكيادة مغ أجل تحقيق العجالة في الدياق السحمي  -
 واإلقميسي والعالسي .

 وتعالج القزايا السعقجة لمعجالة االجتساعية.قيادة وتعديد السسارسات السبتكخة التي تػلج التغييخ  -
 تجسيع ومذاركة السعخفة وفيع القزايا السعقجة عمى مدتػى أكاديسي متقجم . -

وفي ىحا الجدء يدتكذف الجارس "السذكبلت " في الكيادة مغ أجل العجالة االجتساعية، والتي     
ومسارساتيا ورفع خبخة الجارس تعسل عمى تعسيق فيسظ لشطخيات العجالة االجتساعية وأشخىا 

الخاصة وىػيتو الكيادية وكيفية ارتباشو بقزايا العجالة االجتساعية ، ويدتكذف الجارس الصخق 
التي تقخ بيا اإلعجادات التعميسية أو تػاجو قزايا التشػع واالختبلف ، وكيف يسكغ لمكيادة مغ 

ت التعميسية ، وتقجيع الجعع لمجارس مشطػر العجالة االجتساعية أن تذكل عسل القادة في البيئا
 أثشاء تحميل ومعالجة قزايا العجالة االجتساعية بيجف إحجاث تغييخ إيجابي في البيئات التعميسية.

 نقصة معتسجة ( 04الجدء الثالث : التصػيخ السيشي ) 
 وفي ىحا الجدء يجب عمى الجارس إكسال مجسػعة مقخرات واحجة مغ السجسػعتيغ التاليتيغ :
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 نقصة معتسجة ( 04( مجسػعة مقخرات االختيار األول : مقخرات التصػيخ السيشي ) 2
 وتذسل ىحه السجسػعة  عجة مقخرات ىى : 
 إدارة فخق العسل متعجدة الثقافات . - 
 الكيادة في البيئات متعجدة الثقافات . - 
 الكيادة  التخبػية في الدياق الجولي . -
 والتغييخ .السشطسات التخبػية والثقافة  -
 الكيادة األخبلقية واتخاذ القخار في التعميع . -
 السذاعخ في الكيادة التخبػية . -
 القزايا الخئيدية الستعمقة بالتكشػلػجيا والتعميع . -
 محػ أمية الكيادة في السجارس وأماكغ العسل والسجتسعات . -
 قيادة التصػيخ التخبػي . - 
 . استخجام وتقييع األدلة البحثية -
 السشطسات : األفخاد ، اليجف ، والييكل . -
 خبخات الكيادة الجولية . -
 نقصة معتسجة ( 04( مجسػعة  مقخرات االختيار الثاني : مدار إعجاد بحث ) 0

 يجب عمى مغ يختار ىحه السجسػعة اكسال السقخرات التالية :
 السجاخل البحثية في التخبية . -
 مذخوع بحثي في التخبية . -

 ائل التخخج  السبكخ:* بج
 يسكشظ التخخج مغ ىحا البخنامج مبكخًا بالذيادات التالية :

 نقصة دراسية . 04شيادة التخخج مغ الجراسات التخبػية بعج االنتياء بشجاح مغ  -2
نقصة دراسية  43دبمػم الجراسات العميا في الجراسات التخبػية  بعج االنتياء بشجاح مغ  -0

  .معتسجة
 ( The University of Melbourne( جامعة ميمبػرن  ) 0

وتقجم الجامعة بخنامج ماجدتيخ الكيادة التعميسية  ، وىػ بخنامج مػجو لقادة السجارس أو أولئظ 
 الحيغ يتصمعػن إلى االرتقاء بسياراتيع الكيادية  ، وىػ بخنامج قائع عمى البحث العمسي .

 (: Melbourne Graduate School of Education,2020مجة الجراسة ) -
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 ( مدار السقخرات :2
 نقصة( أو 222* عام واحج بجوام كامل )

 نقصة( 222* عامان بجوام جدئي )
نقصة معتسجة ( ، ومقخر اختياري   20.1يجرس فييا الصالب سبعة مقخرات اجبارية ) كل مقخر لو 

 نقصة معتسجة (  20.1) لو 
 ( مدار البحث :0
 نقصة معتسجة ( تذسل : 222جوام جدئي )عامان دراسة ب -

نقصة  20.1نقصة معتسجة ( ، مقخر مشاىج بحث )  20.1أربعة مقخرات اجبارية ) لكل مقخر 
 نقصة معتسجة ( . 02.1معتسجة ( ، ومذخوع بحثي ) 

ييتع ىحا البخنامج بتعديد القجرات الكيادية لجى الجارسيغ بسا يجعع تحديغ جػدة التعميع السجرسي 
جاز الصبلب وإدارة التغييخ ، والتعمع السيشي الفعال لمسعمع ، ويتػافق البخنامج مع السعيار وان

 السيشي االستخالي لمسجيخيغ .
* السخخجات التعميسية الستػقعة لمبخنامج 

(-of-https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master
requirements-leadership/entry-instructional/ ) : 

 ييجف البخنامج  إلى أن يربح الخخيج قادرًا عمى :
بسا في  التػاصل والعسل بفاعمية مع السػضفيغ والصبلب وأولياء األمػر والسجتسع السجرسي ، -

 ذلظ مجسػعات العسل ذات االختبلفات .
 تشسية القجرة عمى اتخاذ القخارات التعميسية عمى مدتػى الصالب والرف والسجرسة . -
 القجرة عمى العسل في مشاصب قيادية تعميسية . -
 قيادة التحديغ السجرسي والتعميسي بشاء عمى األبحاث السبتكخة . -
 العسل . تصػيخ القجرة عمى قيادة فخق  -
 اعتساد مشاىج مبتكخة لتحديغ السجرسة . -
 تصػيخ قجرات الجارس عمى تقػيع تأثيخ السػاقف الستعجدة . -

* شخوط القبػل في البخنامج 
((-of-://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/masterhttps

requirements-leadership/entry-instructional/ ): 
 ( شيادة جامعية في التخبية أو دبمػم دراسات عميا في مجال التخبية .2

https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-instructional-leadership/entry-requirements/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-instructional-leadership/entry-requirements/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-instructional-leadership/entry-requirements/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-instructional-leadership/entry-requirements/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-instructional-leadership/entry-requirements/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-instructional-leadership/entry-requirements/
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 ( سشتيغ عمى األقل مغ الخبخة السيشية السػثػقة ذات الرمة .0
يغ اليزسغ االلتحاق بالبخنامج ، ولكغ البج مغ اجتياز اختبار األداء ( تػافخ الستصمبيغ الدابق0

 األكاديسي الدابق .
 ( اجتياز شخط المغة .4
السقخرات الجراسية -
-of-https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master(
-instructional(study/-i-will-leadership/what 

 * مقخرات اجبارية لمسداريغ :
 يجرس الصبلب في السداريغ السقخرات التالية :

 قيادة التعمع والتجريذ . -
 قيادة التقييع .  -
 دليل التعميع والتعمع . -
 جارس .فيع الس -

 * مقخرات اجبارية لسدار السقخرات :
 قيادة السجرسة مغ خبلل قيادة الحات . -
 قيادة البحػث التخبػية . -
 البحث في مسارسات الكيادة  -

وباالضافة لمسقخرات االجبارية ليحا السدار يتع اختيار مقخر مغ ماجدتيخ التخبية يتع تجريدو في 
 مدار السقخرات كسقخر اختياري .

 قخرات مدار البحث :* م
 يشبغي عمى الجارس في ىحا السدار إكسال مايمي باالضافة لمسقخرات االجبارية الخاصة بالسداريغ  
 مقخر مشاىج البحث . -
 ترسيع بحث تخبػي . -
 (Trobe University La( جامعة التخوب )4

 تقجم ماجدتيخ الكيادة واإلدارة التخبػية :
وقج تع ترسيع البخنامج ليكػن مػجو لمقادة التخبػييغ الصسػحيغ والسيتسيغ بفيع السديج عغ  

اإلدارة والكيادة في الدياق التعميسي ، ويخكد البخنامج عمى تحديغ السعخفة والفيع مغ خبلل الخبط 

https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-instructional-(leadership/what-will-i-study/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-instructional-(leadership/what-will-i-study/
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يغ تصػيخ بيغ الشطخية وأفزل السسارسات في السػاقف العسمية الخاصة بالسذاركيغ ، وبالتالي تسك
السيارات والكفاءات البلزمة لرقل السسارسة وتحديشيا  ، ويأتي السذاركػن في البخنامج مغ 
مجسػعة مغ البيئات التعميسية بسا في ذلظ التعميع العالي ومعاىج التعميع الفشي ، وكحلظ السجارس 

االبتجائية  والثانػية داخل استخاليا وخارجيا  
)https://www.latrobe.edu.au/handbook/current/postgraduate/assc/edu
cation/coursework/rmelcw.htm(. 

 * السخخجات التعميسية السدتيجفة :
قادرًا عمى مايمي  بعج االنتياء بشجاح مغ البخنامج يكػن الجارس

https://www.latrobe.edu.au/handbook/current/postgraduate/assc/edu(
)cation/coursework/rmelcw.htm 
القزايا التي يشصػي عمييا وضع السفاليع وترسيع  إضيار فيع البحث وكحلظ الشطخ في -

 السذاريع البحثية .
إضيار معخفة واسعة باالستخاتيجيات التي يسكغ استخجاميا لتقييع بخامج التجريذ لتحديغ تعمع  -

 الصبلب .
 إضيار السعخفة وفيع البحث في كيفية تعمع الصبلب واآلثار الستختبة عمى التجريذ . -

 * نطام الجراسة 
)https://www.latrobe.edu.au/handbook/2021/postgraduate/assc/educa
tion/coursework/rmelcw.htm: 

ل الجراسة لعاميغ بجوام كامل نقصة معتسجة  مغ خبل  042الجتياز البخنامج يجب الحرػل عمى -
 أو مغ ثبلث إلى ست سشػات بجوام جدئي.

 نقصة معتسجة لكل فرل دراسي. 12يجب أال يتجاوز الصبلب  -
نقصة معتسجة  ذات  202يحرل الستقجمػن الحاصمػن عمى مؤىبلت ذات صمة بالبخنامج عمى  -

م واحج بجوام كامل أو عاميغ نقصة معتسجة  عمى مجار عا 202مكانة متقجمة ويأخحون  بخنامج 
 إلى ثبلثة أعػام بجوام جدئي.

 * السقخرات الجراسية :
https://www.latrobe.edu.au/handbook/2021/postgraduate/assc/educat

)rsework/rmelcw.htmion/cou ) 
 

)https:/www.latrobe.edu.au/handbook/current/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
)https:/www.latrobe.edu.au/handbook/current/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
https://www.latrobe.edu.au/handbook/current/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
https://www.latrobe.edu.au/handbook/current/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
https://www.latrobe.edu.au/handbook/2021/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
https://www.latrobe.edu.au/handbook/2021/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
https://www.latrobe.edu.au/handbook/2021/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
https://www.latrobe.edu.au/handbook/2021/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
https://www.latrobe.edu.au/handbook/2021/postgraduate/assc/education/coursework/rmelcw.htm
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 وتذسل السقخرات التالية :
 العام األول :

وفييا يختار الصالب مقخرات  ) يسكغ اختيارىا مغ القائسة أ ،أو القائسة ب ( مسايمي بحيث يكػن 
نقصة معتسجة (  ، كحلظ يجرس  202إجسالي الشقاط التي يدتػفييا الصالب   في الفرميغ )

الصالب في الفرل الجراسي األول مقخر الشداىة االكاديسية وىػ مقخر اليحتدب لو نقاط معتسجه 
 لكشو مقخر اجباري . و 

نقصة معتسجة (  02ويجب أن تذسل السقخرات عمى مقخر إجباري ىػ مشاىج البحث في التخبية ) 
 واليدسح بجراسة ىحا السقخر في الفرل الجراسي األول .
 ويتع تقديع السقخرات عمى الفريميغ الجراسييغ كالتالي :

 الفرل الجراسي األول :
 نقصة معتسجة ( 21ة السقخرات )ب( بحيث يسثل كل مقخر ) يتع اختيار مقخريغ مغ قائس -

 الفرل الجراسي الثاني :
 نقصة ( ) اجباري (  02مقخر مشاىج البحث في التخبية ) -
 نقصة معتسجة ( . 02يختار الصالب مادة مغ قائسة السقخرات )أ( بحيث تسثل )  -
 نقصة معتسجة ( 21مادة )يختار الصالب مادتيغ مغ قائسة مقخرات )ب( بحيث تسثل كل  -

 * مقخرات العام الثاني :وتذسل السقخرات التالية :
 شخق البحث في التعميع . - 
 نقصة معتسجة لكل مقخر( . 21اختيار مقخريغ مغ القائسة )ب( )  -
 نقصة معتسجة ( 02اختيار أساسي ) مقخر مغ القائسة أ )  -
 نقصة معتسجة ( 21اختيار مقخريغ مغ القائسة )ب( ) كل مقخر  -

 * قائسة السقخرات االختيارية  )أ( :
 نقصة معتسجة ( . 02سياسة وإدارة التعميع الجولي )  -
 نقصة معتسجة ( . 21الكيادة وبشاء فخق العسل  ) -
 نقصة معتسجة ( . 21إدارة التغييخ التشطيسي  )  -

 * قائسة مقخرات اختيارية )ب( :
 صة معتسجة (.نق 21الكيادة والتشػع والذسػل ) -
 نقصة معتسجة ( 02بشاء شخاكات تشطيسية استخاتيجية )  -
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 ( والتعميع  ) ليذ ليا نقاط معتسجة ( Genderالجشذ )  -
 نقصة معتسجة ( . 02قيادة السشاىج مغ مشطػر نقجي )  -
 نقصة معتسجة ( 02)  (Minor Thesis A )رسالة ثانػية )أ(   -
 نقصة معتسجة ( 02)   (Minor Thesis B )رسالة ثانػية )ب(  -
 نقصة معتسجة ( 12)    (Minor Thesis )  رسالة ثانػية   -

 * مقخرات المغة التصبيكية .
ممحػضة : يجب عمى الصبلب في ماجدتيخ الكيادة التخبػية واإلدارة مبلحطة أن مػضػعات  -

 المغػيات التصبيكية تتصمب قجرًا كبيخًا مغ السعخفة المغػية . 
 الصالب مغ السقخرات التالية : ويختار

 مقجمة في تجريذ المغة . -
 اإلنجميدية مغ أجل التػاصل العػلسي . -
 فيع اإلنجميدية مغ أجل التجريذ . -
 ثشائية المغة وتعميع المغة . -
 تحميل الخصاب: المغة السشصػقة والسكتػبة السدتخجمة . -
 تعميع المغة الثانية . -
 غة .ترسيع تجارب تعمع الم -
 المغػيات االجتساعية في تجريذ المغة . -
 اتقان المغة الثانية. -
 ترسيع بخامج تعمع المغة . -
 أشكال ووضائف المغة في التعميع . -

 * مقخرات التخبية الخاصة :
 التعميع الذامل . -
 السجارس السدتجيبة وعمع أصػل التجريذ . -
 شخق التعمع الفخدي . -
 السجتسعي .السجارس والتعمع  -
 السجارس والخفالية . -
 شيف التػحج والسذاركة. -

 * مقخرات السشاىج والجراسات التخبػية .
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 الجشذ والتعميع . -
 التعميع الذامل -
 شيف التػحج والجمج . -
 العمع والتكشػلػجيا في السجتسع السعاصخ -
 استخجام الػسائط الستعجدة لمتعمع. -
 شخق التعمع الفخدي . -
 ة السشاىج مغ مشطػر نقجي .قياد -
 أفكار كبيخة في السشاىج والدياسات وشخق التجريذ . -
 أفكار كبيخة في العجالة االجتساعية: الشطخية إلى السسارسة . -
 مذخوع قائع عمى الرشاعة . -
 التعمع وشبيعة االترال . -

 :* أوجو االستفادة مغ خبخة استخاليا في تشسية ميارات الكيادة السجرسية 
 ضخورة إعجاد قائسة معاييخ لمكيادة السجرسية  وذلظ بالتعاون مع الجيات البحثية . -
 تصػيخ سياسات إختيار مجيخ السجرسة في ضػء معاييخ الكيادة السجرسية .  -
أن ُتعج اإلدارة العميا لمتعميع استخاتيجية لمكيادة السجرسية  بحيث تذسل : تحجيج واختيار  -

 سارسات الكيادية ، تحديغ األداء واإلدارة وردود الفعل ، قيادة الشطام .السػاىب ، تصػيخ ودعع الس
 أن تكػن تشسية السيارات الكيادية مكػن رئيذ مغ مكػنات خصط التحديغ لمشطام التعميسي . -
بالشدبة لمجيات البحثية ضخورة إجخاء مخاجعة نقجية لمبحػث والجراسات في مجال الكيادة  -

السسارسات لتصػيخ خبخة الكيادة السجرسية ، وتصػيخ الدياسات السجرسية ثع إختيار أفزل 
 التعميسية في ىحا الرجد .

ضخورة مداىسة الجامعات في تشسية ميارات الكيادة السجرسية عغ شخيق إعجاد وتقجيع بخامج  -
 دبمػمات وماجدتيخ ودكتػراة ) ميشية ( في الكيادة السجرسية .

ب مجيخي مجارس التعميع العام السرخي عمى السحػر الثالث : مذكبلت إعجاد وتجري
 الكيادة :

تع تقديع ىا السحػر إلى قدسيغ ىسا أواًل مذكبلت إعجاد وتجريب مجيخي مجارس التعميع العام    
السرخي عمى الكيادة )نطخيًا( ، مذكبلت إعجاد وتجريب مجيخي مجارس التعميع العام السرخي عمى 

 انية (.الكيادة ميجانيًا ) الجراسة السيج
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مذكبلت إعجاد وتجريب مجيخي مجارس التعميع العام السرخي عمى الكيادة  أواًل :
 )نطخيًا(:

تتعجد السذكبلت التي تػاجو عسمية إعجاد وتأىيل مجيخي السجارس كقادة بسجارس التعميع العام 
 السرخي ومشيا :

التعميسي والتي تعتسج بالجرجة تقميجية نطع اختيار القائج  ( 0222ماتػصمت لو دراسة عدة نرخ )
األولى عمى األقجمية والتجرج الػضيفي ، كحلظ عجم وجػد معيج متخرز في اإلدارة السجرسية 
يقػم بإعجاد مجيخي مجارس محتخفيغ ،كحلظ ضعف االىتسام بتػفيخ فخص السذاركة الحكيكية 

ة االجتساعية والكيع لمسعمسيغ في السؤتسخات العمسية أو حمقات الشقاش  ، وضعف قيع العجال
األخبلقية لجى أغمبية مجيخي السجارس ؛ حيث إنيع الييتسػن بسرالح التبلميح ، وغياب شعػر 
الخجمة العامة لجييع ، وكثخة السحاباة مغ جانب بعس مجيخي السجارس ، كحلظ ضعف اىتسام 

ع ، وضعف تػجو وزارة بخامج التجريب السقجمة لسجيخي السجارس لتشسية ميارات اإلدارة الحاتية لجيي
التخبية والتعميع نحػ دمج ميارات الحكاء العاشفي ضسغ شخوط اختيار مجيخي السجرسة باإلضافة 
لزعف دور بخامج التجريب أثشاء الخجمة مغ إكداب السجيخ لسيارة الحكاء العاشفي ، كحلظ ضعف 

، 000، ص  0222خ ، تػاجج قادة لجييع القجرة عمى تحقيق العجل والسداواة بيغ الصبلب ) نر
000 ،002  ،003.) 

 ( تػصمت إلى عجة مذكبلت  في اإلدارة السجرسية مشيا : 0223وفي دراسة جسال أبػ الػفا ) 
غسػض أسذ ومعاييخ تقييع األداء ، والحداسية تجاه آراء وانتقادات العامميغ  ، وسيصخة اإلدارة 

رس مازال يديصخ عمييا البيخوقخاشية ، وأن العميا عمى كافة األمػر بالسجرسة ، وأن إدارة السجا
اإلدارة السجرسية مازالت تخكد عمى تدييخ األعسال أكثخ مغ تخكيدىا عمى اإلبجاع والتصػيخ ) أبػ 

 (. 421، ص  0223الػفا ، 
( إلى :وجػد قرػر في أداء إدارة السجرسة  0223كحلظ تػصمت دراسة جسال أبػ الػفا وآخخون )

ق أىجافيا ، وأن إدارة السجرسة التدايخ التغيخات الدخيعة الستبلحقة ، كحلظ مسا يسشعيا مغ تحقي
يذغل بعس السعمسيغ وضائف إدارية التشاسب مؤىبلتيع ، ويتع اختيار مجيخي السجارس بصخق 
التشاسب التغيخات الحالية ، كحلظ بخامج تجريب مجيخي السجارس تتع بذكل صػري عمى يج غيخ 

دارة السجرسية إلى تصػيخ نفديا لتػاكب التغيخات الستدارعة والستبلحقة متخرريغ ، وتحتاج اإل
 (. 012،  011، ص  0223التي صاحبت العػلسة . ) أبػ الػفا وآخخون ، 
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( بزخورة تحفيد العامميغ بالسجرسة مغ أجل عسل بحػث  0222وأوصت دراسة أحبلم الجشيجي )
ودعع العسمية اإلدارية ، واحتداب ذلظ في  لحل السذكبلت السجرسية والتذجيع عمى السبادرات

 (.432، ص  0222تقييع األداء) الجشيجي ، 
(  وجػد مقاومة لمتغييخ مغ قبل العامميغ بػزارة التخبية  0222وأكجت دراسة حذست دمحميغ )

 (.122، ص 0222) حذست ، والتعميع .مسا يؤثخ سمبا عمى تصػيخ مجيخي السجارس .
وتجريب مجيخي مجارس التعميع العام السرخي عمى الكيادة  ثانيًا : مذكبلت إعجاد

 ميجانيًا ) الجراسة السيجانية ( :
ىجفت الجراسة إلى استكسال دراسة مذكبلت  تصػيخ السيارات الكيادية ، وقج تع تصبيق أداة   

دعع السقابمة السفتػحة مع عجد مغ خبخاء التعميع العام بيجف تحجيج السذكبلت التي تػاجو بخامج 
السيارات الكيادية األصيمة  لجى مجيخي مجارس التعميع العام السرخي ، وفيسا يمي تفريل 

 إلجخاءات الجراسة السيجانية .
 أداة الجراسة :-

شبقت الجراسة أداة السقابمة السفتػحة ، واحتػت عمى سؤال مفتػح واحج ىػ : مامذكبلت تصػيخ 
 لتعميع العام السرخي .ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس ا

 عيشة الجراسة :-
 تعميع عام مسغ تشصبق عمييع الذخوط التالية : )*(( خبيخ 20شبقت أداة  الجراسة عمى )

 يستمظ خبخة في مجال مذكبلت التعميع العام السرخي. -
 لجيو الخغبة في السذاركة وإثخاء الجراسة الحالية بسعخفتو. -
 اليذتخط مؤىل عمسي بعيشو . -
 نتائج الجراسة السيجانية : -

تع رصج استجابات  الخبخاء والتػصل لسجسػعة مغ السذكبلت التي تػاجو تصػيخ ميارات الكيادة 
 األصيمة لجى مجيخي التعميع العام السرخي وقج تع ترشيفيا وفقًا لسا يمي :

 ( مذكبلت خاصة باختيار مجيخي مجارس التعميع العام السرخي  كقائج أصيل :2
 خاعاة السعاييخ التالية عشج اختيار مجيخي السجارس :ضعف م

 * القجرة عمى إحجاث التغييخ داخل السجرسة.
 * قجرة السجيخ عمى صشاعة قخارات تشدجع مع رؤية  السجرسػ وغاياتيا .

                                                 
)*(

 ( قائمة بالخبراء في الدراسة الحالية .1مرفق في ملحق )  
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 * القجرة عمى التحمي بالربخ والخحسة والحدم في نفذ الػقت .
 حكيكية .* القجرة عمى ترسيع العسل وفقًا إلمكاناتو ال

 * القجرة عمى تكػيغ وإدارة فخق العسل .
 * القجرة عمى تذكيل بيئة عسل مستعة ومبيجة لمسعمسيغ .

 * القجرة عمى إدارة الػقت واتخاذ القخارات في الػقت السشاسب .
 يتع االختيار باألقجمية وليذ بالخبخة -
 ( مذكبلت خاصة بتجريب مجيخي مجارس التعميع العام:0
 البخامج التجريبية السػجية لسجيخي السجارس .نقز عجد  -
 نجرة قياس أثخ تجريب السجيخ عمى أدائو في السجرسة. -
 نجرة إشخاك السجيخيغ فى تحجيج احتياجاتيع التجريبية. -
 عجم اجخاء تجريب مدتسخ لمسجيخ -
 عجم االستعانة بالكفاءات إلجخاء التجريب. -
 تشاسبة مع الػاقع .السػاد التجريبية غيخ كافية و غيخ م -
 يتع التجريب لعجد كبيخ مغ الستجربيغ  وبالتالى ال يكػن مفيج. -
 ( مذكبلت خاصة بالتشسية السيشية الحاتية لمسجيخ كقائج :0
 نقز الخبخة السيشية لجى مجيخي السجارس . -
 ضعف وعي مجيخي السجارس بأبعاد الكيادة األصيمة  . -
 لجى السجيخ .ضعف ميارات  التعمع الحاتي   -
عجم السذاركو فى حزػر السحاضخات والشجوات والمقاءات التخبػية والسؤتسخات الخاصة بتصػيخ  -

 العسمية التعميسية.
 .نجرة القخاءه فى مجال التخبية بسا يخجم الشسػ السيشى ويداعج عمى تحديغ أدائة -
 عجم قبػل التغييخ . -
 السجيخ  :( مذكبلت خاصة بتقػيع أداء وتحفيد  4
 جسػد أساليب تقػيع أداء مجيخي السجارس . - 
 ضعف نطع السحاسبية في السجرسة . -
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السحػر الخابع : ترػر مقتخح لتصػيخ ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس 
 التعميع العام السرخي .

السجرسي ، ورصج بعج تحميل األسذ الشطخية لمكيادة األصيمة وخبخة أستخاليا في إعجاد القائج    
السذكبلت التي تػاجو تصػيخ السيارات الكيادية لجى مجيخي مجارس التعميع العام السرخي مغ 
نتائج الجراسات العميا ، والسقابمة مع بعس العامميغ بالتعميع العام ، تػصمت الجراسة إلى الرػرة 

خاء التعجيبلت األولية  لمترػر السقتخح ، وقج تع عخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ وإج
 السقتخحة ، وفيسا يمي الرػرة الشيائية لمترػر السقتخح .

 أواًل" : مشصمقات الترػر السقتخح :
 يختكد الترػر السقتخح عمى عجة أمػر ىى : 
 أن الكيادة األصيمة ىى إحجى آليات التمب عمى السسارسات السجرسية الدمبية كالتشسخ . -
 التشطيسي .تؤكج الكيادة األصيمة عمى اإللتدام  -
 تؤكج الكيادة األصيمة عمى الشداىة واإلنراف والسداءلة . -
 تصػر الكيادة األصيمة نطام اترال استخاتيجي داخل السجرسة وخارجيا قائع عمى الذفافية . -
 تؤثخ الكيادة األصيمة إيجابًا عمى تحديغ السػقف التشافدي لمسجرسة . -
في تشسية ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي  أن السسارسات االستخالية يسكغ االستفادة مشيا -

 مجارس التعميع العام السرخي.
 ثانيًا: أىجاف الترػر السقتخح :

 تشسية ميارات اإلدارة الحاتية لجى مجيخي السجارس والخاغبيغ في شغل تمظ الػضيفة-
 تصػيخ بخامج التجريب بايجعع تشسية ميارات الكيادة األصيمة-
 ماجدتيخ الكيادة السجرسية  السقجم في كمية التخبيةإعجاد بخنامج -

 ثالثًا: عشاصخ الترػر السقتخح :
تتسثل عشاصخ الترػر كسا ىػ مػضح في الذكل التالي في دور وزارة التخبية والتعميع في تشسية 
ميارات الكيادة األصيمة ، دور األكاديسية السيشية لمسعمسيغ ، ودور كمية التخبية ، والتشسية 

 سيشية الحاتية ، وفيسا يمي تفريل لحلظ :ال
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 أ( دور وزارة التخبية والتعميع:

أن تتبشى الػزارة ميثاق لمكيادة التخبػية يذسل مجسػعة مغ القجرات والسسارسات البلزم تػافخىا  (2
 لجى القائج ، ويقتخح أن يذسل ىحا السيثاق األبعاد والسسارسات التالية :

 الحاتي :ويذسل السسارسات التالية :البعج األول :  الػعي 
 حخص السجيخ عمى التعخف عمى ردود أفعال اآلخخيغ لتحديغ العبلقات معيع . - 
 إدراك السجيخ بجقة كيف يشطخ اآلخخيغ إلى قجراتو وإمكاناتو . -
 إدراك السجيخ كيف تؤثخ أفعالو وترخفاتو عمى اآلخخيغ . -
 يغ التفاعل مع اآلخخيغ .يبحث القائج عغ التغحية الخاجعة لتحد -
 يعخف القائج ماىػ الػقت السشاسب إلعادة تقييع مػقفو في القزايا السيسة . -
 يعجل مغ قخاراتو لتتبلئع مع أولػيات السجرسة وغاياتيا . -  
 يحرل عمى تغحيو راجعة لتحديغ التػاصل مع اآلخخيغ . -
 يرارح نفدو بكيفية تقييع اآلخخيغ إلمكاناتو . -
 ع كيف يسكغ أن تؤثخ مػاقفو عمى اآلخخيغ .يفي -
 يختار الػقت السشاسب لتعجيل مػقفو مغ القزايا السيسة . -

 البعج الثاني : السشطػر األخبلقي : ويذسل مايمي :
 يطيخ الرجق والشداىة في التعامل مع جسيع السػاقف . -
 يصمب مغ السعمسيغ أن يتسدكػا بالسػاقف التي تجعع قيسو األساسية . -
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 يتخح قخارات صعبة بشاء عمى معاييخ أخبلقية رفيعو . -
 تتصابق أفعالو مع أقػالو ، ويذكل نسػذجًا يحتحى بو . -
 يعتبخ االىتسام بالصالب أولػية ومدئػليو أخبلقية بالجرجة األولى . -

 البعج الثالث : السعالجة الستػازنة :وتذسل السسارسات التالية :
 السختمفة قبل الػصػل لشتائج .يدتسع بعشاية إلى وجيات الشطخ  -
 يعسل بذكل تعاوني ويتيح الفخصو لمسختمفيغ في اآلراء لمتعبيخ عغ آرائيع بحخية . -
 يدتصمع اآلراء التي تتحجى مػاقفو الخاسخة . -
 يجسع البيانات ويحمميا قبل اتخاذ القخار . -
 يترف بثبات مػاقفو مادامت تجعع غاية السجرسة . -
 مات بسػضػعية ويدتكذف آراء السخؤسيغ اآلخخيغ قبل اتخاذ القخار.ُيقييع السعمػ  -
 يتجشب السحاباة وعجم التحيد. -
 البعج الخابع : الذفافية 
 يذجع الجسيع عمى التعبيخ عغ أفكارىع .-
 يتحجث بػضػح ودقو عسا يعشيو .-
 يجعل السعمسيغ يثقػن بو لتحقيق ماالتدم بو.-
 حجوثيا بجون تخدد .يعتخف باألخصاء عشج -
 يخبخ اآلخخيغ عغ الحقائق التي يصخحيا دون نفاق.     -
تصػيخ معاييخ اختيار مجيخي السجارس بحيث تذسل  قجرات الكيادة األصيمة الػاردة في السيثاق  -0

 الدابق .
 تصػيخ معاييخ تقػيع األداء الفخدي لمسجيخيغ بحيث يذسل  أبعاد السيثاق الدابق . -0
استخاتيجية إلعجاد القائج اإلداري السجرسي وتذسل ) تحجيج واختيار السػاىب ، تصػيخ إعجاد -4

 ودعع الكيادة ، تحديغ األداء ، قيادة الشطام (
 ب( دور األكاديسية السيشية لمسعمسيغ في التجريب عمى ميارات الكيادة األصيمة :

 يقتخح بشاء بخنامج تجريبي يخاعى  فيو مايمي :
 امج التجريبي إلى تحقيق األىجاف التالية:أن يدعى البخن

 أن يحجد الستجرب شخيقو لمكيادة األصيمة عغ شخيق : -
 * تصػيخ ثقة أكبخ في قجراتو الخاصة .
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 * التعخف عمى نقاط ضعفو ومػاجيتيا كقائج .
 * التعمع مغ التعميقات والتحجيات التي يػاجييا يػميًا.

 تػازن بيغ العسل والسشدل واألنذصة األخخى .* عير حياة متكاممة تسكشو مغ تحقيق ال
 تعمع كيف يتكيف الستجرب مع الطخوف الججيجة . -

 * الكيادة بشداىة خبلل التحجيات الرعبة والسميئة بالزغػط .
 * تكييف أسمػب الكيادة مع سيشاريػىات مختمفة ، مع الحفاظ عمى الكيع واألىجاف .

 ارجية  لمعثػر عمى "الشقصة السثالية " لقجراتو .* السػازنة بيغ الجوافع الجػىخية والخ
* أن يكػن قائجًا ُمسكشًا يعدز العسل الجساعي الفعال ويداعج األفخاد في جسيع مدتػيات السؤسدة 

 عمى تحقيق امكاناتيع الكيادية .
 أن يػسع الستجرب شبكتو االجتساعية الذخرية والسيشية كالتالي : -

خبلل العير والعسل مع مجيخيغ تشفيحييغ مغ قصاعات مختمفة  * يػسع شبكتو االجتساعية مغ
 ودول مختمفة مغ جسيع أنحاء العالع .

* يقػم ببشاء عبلقات مع مجسػعة متشػعة مغ األقخان الحيغ يسكشيع تقجيع رؤى واسعة الشصاق 
 حػل تحجيات عسمو وقخاراتو السيشية .

 مخاحل ىى :أن يسخ التجريب ببشاء قجرة الكيادة األصيمة  عمى 
 الخصػة األولى : تشسية الػعي الحاتي:

 تتزسغ ىحه الخصػة أن يقػم السذاركػن بتقييع الػضع الحالي والتعخف عمى إمكاناتيع التشسػية .  
وكحلظ التعخف عمى شخق الترخف : يذيخ ىحا البعج إلى قجرة السذاركيغ عمى رؤية الدمػكيات  -

 ي ومشتطع في حياتيع اليػمية بػضػح.أو السػاقف التي أضيخوىا بذكل تمقائ
ويزاف لسا سبق الػعي فيسا يتعمق باآلخخيغ : الػعي بسذاعخىع ، الػعي باحتياجاتيع  ،   -

 وعي اآلخخيغ بأنفديع أثشاء عسمية تصػيخىع ، الػعي بتأثيخ الفخد عمى اآلخخيغ
 تحجيج الدمػك السحتسل . الخصػة الثانية :

السسارسات التي يسكغ أن تمبي احتياجات التصػيخ .فيصمب مغ وفي ىحه الخصػة يتع تحجيج 
الستجربيغ تحجيج السسارسات التي يذعخون أنيا  مخغػب فييا أو غيخ مخضية في سياق أدوارىع 

 السختمفة.
 الخصػة الثالثة : تجخبة سمػكيات ججيجة. 
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؛ حيث يتع مشح وىى الخصػة التي ُتسكغ السذاركيغ في التجريب مغ تعديد مخحمة االستكذاف 
السذاركيغ الفخصة لتحجيج ما إذا كانت الشقاط التي أثيخت في الخصػات الدابقة مشاسبة ، وما إذا 

 كانت السسارسات التي تع اختيارىا فعالة.
 الخصػة الخابعة : التعخف عمى فػائج التغييخ.

تيحت ليع الفخصة تسثل ىحه الخصػة نياية التجخبة لمسذاركيغ في التجريب عمى الخغع مغ أنو أُ 
لسبلحطة اآلثار اإليجابية لسسارسات معيشة أثشاء الخصػة الدابقة ، إال أنو يبجو أن مخحمة دمج 
السسارسات الججيجة لع تبجأ إال بعج أن يربح السذاركػن في التجريب مقتشعػن باآلثار اإليجابية 

أن السسارسات الججيجة لتمظ السسارسات ، ويرل السذارك ليحه السخحمة عشجما تقل مخاوفو بذ
 بسايكفي لمدساح بالثبات الشدبي عمى السسارسات الججيجة.

 الخصػة الخامدة : التحػيل .
وفييا يتع نقل السسارسات الججيجة إلى مكان العسل ، ىحه الخصػة ىى تتػيج لعسمية تصػيخ ميارات 

سات الكيادة لسػقف الكيادة األصمية ، حيث يتع تجريب السذاركيغ عمى الشقل التجريجي لسسار 
 العسل مغ خبلل ترسيع أنذصة بخنامج التصػيخ لتعديد التصػيخ .

ج( دور التشسية السيشية الحاتية )إدارة الحات ( في تصػيخ ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي 
 التعميع العام:

 يجب أن يقػم مجيخ السجرسة بسا يمي :   
 ع السيشي لقادة السدتقبل .السداعجة  في ترسيع وتقجيع وتقييع التعم  -
 السذاركة في تقييع استعجاد قادة السدتقبل  لمتخقية . -
 السذاركة في تػضيف مجيخي السجارس . -
 إرشاد وتػجيو قادة السدتقبل . -
 اإلشخاف عمى ودعع مذاركة قائج السدتقبل في التجريب / اإلعارة . -
 تػلي مدئػليات قيادة الشطام أو الذبكة . -
 لخبخة  مع القادة اآلخخيغ .تبادل السذػرة وا -
 تحػيل السجرسة لسجتسع تعمع ميشي . -
 تصػيخ  قجرتو عمى تقييع احتياجاتو . -
 بشاء خصة لمتشسية الحاتية لسيارات الكيادة وفقًا لسا يمي : -

 أن يقػم مجيخ السجرسة بسا يمي :
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 الخصػة األولى : حجد ماالحي يرشع القائج .
قائسة بالسيارات الكيادية التي تذكل ميارات وكفاءات القائج في ىحه الخصػة يقػم السجيخ بػضع 

 األصيل .
 الخصػة الثانية : قع بإجخاء التقييع الحاتي ) أن يقػم السجيخ بإجخاء التقييع الحاتي (

بعج الخصػة األولى تخيج تحجيج خرائرظ األساسية وىى سسات شخرية مثل : مغامخ ، ممتدم ، 
 مشجفع ...

االختبارات السقششة  ، أو حذج مجسػعة مغ األصجقاء واألقخان والدمبلء والعائمة وذلظ باستخجام  
لتجويغ الكمسات التي يدتخجمػنيا لػصفظ . وبتفريل سسات شخريتظ ، ونقاط قػتظ ستكػن 
قادرًا عمى اإلجابة بذكل أفزل عغ سؤال " مغ أنا "  وىػ جدء مغ عسمية  تصػيخ ميارات الكيادة 

 األصيمة .
 ة الثالثة : حجد قيسظ األساسية .الخصػ 

بعج تحجيج خرائرظ الذخرية األساسية تبجأ في التفاصيل الجػىخية وتحجيج الكيع األساسية  ؛ 
والكيع األساسية ىى السبادئ التي يدتخجميا القائج التخاذ  القخارات وتحجد الشداىة واألخبلق  ، 

ى عادة ثابتة الخصػة الخابعة : اكتب الخؤية فيى التي تداعج عمى تقييع الخيارات في الحياة ، وى
(Vision)   الخاصة بظ 

 :الخؤية تعكذ مغ أنت وماىػ حمسظ األسسى ، ولسديج مغ التحجيج يتع التخكيد عمى األمػر التالية
 ماذا تخيج أن تكػن ؟          -
 ماتخيج تحكيقو أو السداىسة فيو ؟ -
 رات  كبيخىا وصغيخىا ؟السبادئ / الكيع التي تدتخجميا  التخاذ القخا -
والخؤية ىى تدكيخ مادي لظ لسعخفة أيغ كشت ، وأيغ أنت ، وأيغ تخيج أن تحىب ، فسغ خبلل  -

 تحجيج الخؤية  سيكػن لجيظ شيء تتحكخه عشجما يحيغ تصػيخ أىجافظ وكتابة خصة عسمظ .
 الخصػة الخامدة : حمل ما يعتقجه اآلخخون عشظ .

ى ماتعتقجه أنت ولكغ أيزًا يحتاج األشخاص اآلخخون صشاعتظ ) كػنظ قائجًا ناجحًا اليقترخ عم
سػاء أقخانظ أو أولئظ الحيغ تقػدىع ( إلى االعتقاد بأنظ فعال . ، ولمتحقق مغ أن سساتظ 
الذخرية ورؤيتظ الخاصة تتساشى مع مايعتقجه اآلخخون حاليًا عشظ أنت والقادة بذكل عام ، 

 ية : لحلظ يجب اإلجابة عغ األسئمة التال
 ماالحي تخيج أن يقػلو عشظ مػضفيظ وزمبلئظ في العسل عشج غيابظ ؟ -
 بذكل عام ، كيف يشطخ لظ اآلخخون حاليًا ؟ -
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 ىل تيتع بترػرات األخخيغ عشظ ؟ -
 ماىى مؤشخات االحتخاف والكيادة في عسمظ ؟ -
إذا كان تقييسظ الذخري اليتػافق  مع إجابات ىحه األسئمة فيل أنت قادرًا عمى تغييخ  -

 صػرتظ؟
وىل الفػائج تدتحق التكمفة ) السعخفية ، والشفدية ، والعاشفية ، والجيج البجني ( لمتغييخ ،  -

 وىل تخيج فعبًل التغييخ .
 يجب أن تكػن إجابة السجيخ عغ ىحه األسئمة بسثابة ضػابط وتػازن لجسيع األعسال التي قام -
أن يكػن عميو مقابل ما يعتقجه بيا قبل ىحه الخصػة مغ خبلل تحجيج الثغخات  فيسا يخيج  -

 الشاس بالفعل سيتسكغ مغ تحجيج ما يحتاج إلى تحديغ بالزبط مسا يداعج في الخصػة التالية .
 الخصػة الدادسة : تحجيج السيارات الكيادية الحالية والسفتقخة 

السيارات  حجد السيارات التي تستمكيا بالفعل ، ويسكغ أن تداعجك كتابة الديخة الحاتية وتحجيج ىحه
؛ بحيث يتع تقديسيا إلى : ميارات شخرية ، وميارات إندانية ، وميارات فشية ، وميارات 

 جساعية .
قع بترشيف ىحه السيارات إلى : نقاط قػة إن كشت تستمظ تمظ السيارات فعبًل ، ونقاط ضعف  -

 تقجيع رأيو . إن كشت التستمظ تمظ السيارات  ، وفي حالة عجم التأكج اشمب  مغ مػجيظ أو زميمظ
 قع بتحجيج ثغخات األداء لجيظ والتي تحتاج إلى تحديغ . -

 الخصػة الدابعة : حجد أىجافظ 
قع بتحجيج قائسة أىجاف تشسية السيارات الكيادية ورتبيا وفقًا ألولػيتيا بحيث تكػن أىجاف شػيمة 

 السجى ، ثع تقدع إلى أىجاف قابمة لمكياس قريخة السجى .
 اكتب خصة عسل تشفيحية .الخصػة الثامشة : 

وفي ىحه الخصػة يتع تحجيج األىجاف شػيمة السجى لتشسية ميارات الكيادة األصيمة ، ثع تفرل إلى 
أىجاف إجخائية قريخة السجى ، ثع حجد اإلجخاءات التي ستتخح لتحقيق ىحه األىجاف ووسائل 

ثع قع بتحجيج الججول الدمشي الجعع التي تحتاجيا بسا في ذلظ الجراسة في الجامعة أو التجريب ، 
 لتشفيح اإلجخاءات .

 د( دور كمية التخبية في تصػيخ ميارات الكيادة األصيمة :
 ُيقتخح أن تقجم كمية التخبية بخنامج ماجدتيخ في الكيادة السجرسية  بحيث ييجف إلى :

 *القجرات والسعارف الستخررة :  
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 لتعمع في الدياقات السحمية والػششية والجولية .إدراك اتداع وتعقيج الكيادة في عسمية تصػيخ ا -
 فيع ونقج العػامل السؤثخة عمى أىجاف ومسارسات الكيادة التخبػية األصيمة . -
 تصػيخ الفيع الستقجم والستكامل لمكيادة التخبػية األصيمة في الشطخية والتصبيق . -
 بالكيادة التخبػية األصيمة .التحميل الشاقج لمقزايا السحمية والجولية السختبصة  -
 تشسية القجرة عمى اتخاذ القخارات التعميسية عمى مدتػى الصالب والرف والسجرسة .  -
 القجرة عمى العسل في مشاصب قيادية تعميسية . -

 * االترال :  
تػضيف مجسػعة مغ ميارات االترال الذفػي والسكتػب والسعاييخ السصمػبة مغ السعمسيغ 

والستخرريغ في التعمع ليكػنػا قادريغ عمى نقل السعخفة السعقجة في الدياقات السيشية السحتخفيغ 
والعمسية. كحلظ التػاصل والعسل بفاعمية مع السػضفيغ والصبلب وأولياء األمػر والسجتسع السجرسي 

 ، بسا في ذلظ مجسػعات العسل ذات االختبلفات .
يات الخقسية لمبحث والتحميل والتقييع والتػاصل في محػ األمية الخقسية : اتقان استخجام التقش -

 سياقات التعميع ولسديج مغ التعمع.
إضيار ميارات عالية السدتػى في التحميل الشقجي وتػليف األفكار السعقجة في التفكيخ الشقجي :  -

 البحث والسسارسة السيشية في مجال الكيادة التعميسية.
ء والستخرريغ لتحجيج وتحميل وتقييع مذكبلت السسارسة حل السذكبلت : إضيار معخفة الخبخا -

 الحكيكية ، والػصػل لحمػل مدتشيخة ومبتكخة.
إدارة الحات : تصبيق السعخفة والسيارات السصمػبة مغ السجيخيغ السحتخفيغ والستخرريغ إلثبات  -

لبحث لسديج مغ االستقبللية والكيادة وحكع الخبخاء والقجرة عمى التكيف والسدؤولية في العسل وا
 التعمع.

فخق العسل : العسل بذكل فعال وتعاوني في فخيق متعجد التخررات إليجاد حمػل لسذكبلت  -
 السسارسة الحكيكية.

السػاششة العالسية : إضيار فيع عالي السدتػى والقجرة عمى االنخخاط بذكل أخبلقي ومشتج في  -
 سي.الدياقات السيشية مع مجتسعات متشػعة وفي سياق عال

البحث العمسي : إضيار فيع البحث العمسي وكحلظ الشطخ في القزايا التي يشصػي عمييا وضع   
 السفاليع وترسيع السذاريع البحثية .
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 * شخوط القبػل في البخنامج :
 يذتخط في الستقجم مايمي :

 ( أن يكػن حاصبًل عمى درجة البكالػريػس / الميدانذ في التخبية أو ما يعادليا  .2
 ( سشتيغ عمى األقل مغ الخبخة السيشية السػثػقة ذات الرمة .0
( تػافخ الستصمبيغ الدابقيغ اليزسغ االلتحاق بالبخنامج ، ولكغ البج مغ اجتياز اختبار األداء 0

 األكاديسي 
 ( اجتياز شخط المغة.4

 قػاعج الجراسة في البخنامج :
نقصة معتسجة ) وتكػن الجراسة لسجة عاميغ  20يتكػن ماجدتيخ التخبية ) الكيادة السجرسية (   -

دراسييغ كحج أدنى  وثبلثة أعػام كحج أقرى مقدسة إلى : عام دراسي لمسقخرات ، وعام لمبحث 
 التكسيمي كحج أدنى ويسكغ مج عام ثاني كحج أقرى (.

لمحرػل عمى درجة الساجدتيخ في التخبية  ) الكيادة السجرسية ( يجب عمى الصالب إكسال  -
 يمي بشجاح .ما
 نقاط معتسجة مغ السقخرات األساسية . 1( 2
 نقاط معتسجة مغ مقخرات البحث  4( 0
 نقاط معتسجة إلعجاد بحث تكسيمي في الكيادة السجرسية . 0( 0

 باإلضافة لسقخر الشداىة األكاديسية ) صفخ نقصة معتسجة وىػ مقخر اجباري ( . 
 مقخرات البخنامج :  -

 نقاط معتسجة ( 1: ) * السقخرات األساسية
 قيادة السجرسة مغ خبلل الكيادة األصيمة -
 الكيادة التشفيحية في قصاع التعميع  والتجريب.  -
 قيادة التصػيخ السجرسي .  -
 اخبلقيات السيشة . -
 الكيادة والدياسة التعميسية . -
 خبخات دولية في الكيادة السجرسية -

 نقاط معتسجة ( 4*مقخرات البحث: ) 
 مشاىج البحث العمسي في الكيادة التخبػية -
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 حمقة بحث تخبػي في الكيادة السجرسية . -
 نقصة معتسجة (. 0* بحث عمسي تكسيمي في إحجى مذكبلت الكيادة السجرسية ) 

 متصمبات تصبيق الترػر السقتخح : -
 يحتاج تصبيق الترػر السقتخح مايمي :

 ية لتذسل بخنامج الساجدتيخ في الكيادة السجرسية .تصػيخ الئحة الجراسات العميا بكمية التخب -
 تكػيغ شخاكة بيغ وزارة التخبية والتعميع وكميات التخبية فيسا يتعمق بإعجاد الكيادات السجرسية .-
 تصػيخ الثقافة التشطيسية بػزارة التخبية والتعميع بحيث تدتجيب لمكيادة األصيمة . -
لسيشية لمسعمسيغ بحيث تذسل بخامج التجريب عمى الكيادة تصػيخ بخامج التجريب باألكاديسية ا -

 األصيمة .
إعجاد قائسة باالحتياجات التجريبية الفعمية لسجيخي مجارس التعميع العام ، وكحلظ مغ يخغب في  -

 شغل وضيفة مجيخ في مجال الكيادة األصيمة .
 استكسال دراستيع بالجامعة  تػفيخ السػارد السالية البلزمة لمبخامج التجريبية ،لجعع الخاغبيغ في -
دعع اإلدارة العميا في وزارة التخبية والتعميع ، وذلظ بتعجيل قانػن التعميع وتزسيغ ميارات  -

 الكيادة األصيمة في شخوط اختيار مجيخي السجارس .
 نذخ ثقافة " تعميع األقخان " بيغ مجيخي السجارس لتصػيخ ميارات إدارة الحات . -
 ء مجيخي السجارس .تصػيخ آليات تقػيع أدا -
 وجػد خصط تجريب واضحة ومعمشة ومدتسخة لسجيخي السجارس . -

 رابعًا: صعػبات تصبيق الترػر السقتخح وسبل التغمب عمييا :
 مقاومة التغييخ بسجارس التعميع العام السرخي .     -
 شيػع  السسارسات السخكدية بسجارس التعميع العام .     -
 في مجال التجريب .قمة الكفاءات البذخية -
 ضعف امتبلك مجيخي السجارس لسيارات إدارة الحات .-

وتتسثل سبل التغمب عمييا  في ضخورة العسل عمى رفع مدتػى جػدة مجارس التعميع العام بسا 
يداعج في تقميل مقاومة التغييخ ،وإدارة ودعع البلمخكدية وعقج شخاكات مع السؤسدات 

لسحتخفيغ ، وتصػيخ آليات الكذف عغ السػىػبيغ قياديا في الستخررة في إعجاد السجربيغ ا
 مجارس التعميع العام ورعايتيع .
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 السخاجع 
 السخاجع العخبية :أواًل: 

(. تصػيخ 0223أبػ الػفا، جسال دمحم، البخيت، نجػد غازي عصاهلل محدغ، و الديج، ىالة دمحم. )
ى ضػء متغيخات تكشػلػجيا أساليب إدارة السجرسة الثانػية في مػاجية أزمتيا عم

 395- ،  221ع ،04مج التخبية، كمية - بشيا جامعة التخبية: كمية مجمة. السعمػمات
 .http://search.mandumah.com/Record/932196 مدتخجع مغ .431

(. 0223أبػ الػفا، جسال دمحم، راضي، أميغ دمحم عبجالدبلم، و حديغ، سبلمة عبجالعطيع. )
 كمية مجمة .إدارة السجرسة الثانػية العامة فى مرخ لسػاجية تحجيات العػلسةمتصمبات تصػيخ 

 مدتخجع مغ 344-  .362،  221ع ،04مج التخبية، كمية - بشيا جامعة التخبية:
http://search.mandumah.com/Record/951033 

ة بيغ (. دور الكيادة األصيمة كستغيخ وسيط في العبلق0221إسساعيل، عسار فتحي مػسى. )
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http://search.mandumah.com/Record/899323
http://search.mandumah.com/Record/867895
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( ، عبلقة مسارسة الكيادة  0202محسػد ، الفخحاني الديج ، و صػمائيل ، أماني زكخيا )
األصيمة بخأس السال الشفدي والجيج االنفعالي في التجريذ لجى معمسي السخحمة االبتجائية ، 

 . 0202( ، يػليػ 02( ، مجمج)223شفدية ، ع) السجمة السرخية لمجراسات ال
(. الكيادة األصيمة وأثخىا فى سمػكيات االستقػاء داخل مكان 0224السشدي، محسػد عبجالعديد. )

 مجمة .العسل: دراسة تصبيكية عمى العامميغ فى مرمحة الزخائب العامة بسحافطة الجقيمية
مدتخجع  160-  .219،  2ع ،42مج التجارة، كمية - الدقازيق جامعة التجارية: البحػث

  http://search.mandumah.com/Record/976965مغ
ىـ( السشيج الكيفي الديل السستشع ، جامعة السمظ سعػد ، 2442السشرػر ، مشيخة عبج هللا )

 الخياض ، 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l1aIN-HJw-

wJ:ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsme.ksu.edu.sa/files/attach/168.pdf+&cd=2&

hl=ar&ct=clnk&gl=eg , access date 4/1/2020 

(. الحكاء العاشفي وتحديغ األداء الكيادي لسجيخي السجارس 0222نرخ، عدة جبلل مرصفي. )
 البشات كمية - شسذ عيغ جامعة التخبية: في العمسي البحث جمةم .الثانػية العامة بسرخ

 مدتخجع مغ 297-  .352،  4ج ،23ع والتخبية، والعمػم لآلداب
http://search.mandumah.com/Record/942670 
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 مبلحق الجراسة 
 قائسة الخبخاء

 الػضيفة وجية العسل االسع 
 معمع اول الف لغة انجميدية رانجا دمحم احسج دمحم عمى 2
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 تحكيع ترػر مقتخح
 األستاذ الجكتػر الفاضل السحكع 

 تحية شيبة وبعج
تقػم الباحثة بجراسة تيجف إلى تقجيع ترػر مقتخح لتصػيخ ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي 
مجارس التعميع العام السرخي أو مغ يخغب في شغل ىحه الػضيفة  ، وفي سبيل تحقيق ىحا 

بصة بيحا السػضػع ، وإجخاء مقابمة فتػحة مع اليجف قامت الباحثة بخصج وتحميل األدبيات السخت
عيشة مغ خبخاء التعميع العام السرخي لخصج مذكبلت تشسية السيارات الكيادة في التعميع العام 
السرخي ، وقج تػصمت الجراسة إلى إعجاد صػرة مبجئية بالترػر السقتخح التالي ، ويخجى مغ 

 كل مفخدة  فيسا يمي ، شاكخة ومقجرة تعاونكع .سيادتكع التفزل بتحكيسة بتحجيج  درجة  مشاسبة 
 الباحثة 

 د/ حشان حدغ سميسان
 جامعة قشاة الدػيذ –كمية التخبية 

-----------------------------------------------------
 بيانات خاصة باألستاذ الجكتػر السحكع :

 جهة العمل التخصص الدرجة العلمٌة اإلسم
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    منطلمات التصور الممترح:

    تعزز المٌادة األصٌلة ثمة المرؤوسٌن فً المٌادة . -

تدعم المٌادة األصٌلة المشاركة الفعلٌة للعاملٌن فً اإلنجاز  -
 المؤسسً

   

المٌادة األصٌلة لدرة على جذب المرؤوسٌن وتحفٌزهم 
 واالحتفاظ بهم بفعالٌة

   

المٌادة األصٌلة لها تأثٌر إٌجابً على السلون التنظٌمً 
وااللتزام والرضا عن المتفولٌن والرضا الوظٌفً وأداء 

 العاملٌن

   

للمٌادة األصلٌة تأثٌر سلبً مباشر على التنمر فً مكان 
العمل ، والذي بدوره كان له تأثٌر إٌجابً مباشر على 

 اطفًاإلرهاق الع

   

    المٌادة األصٌلة مهمة  إلكتساب مٌزة تنافسٌة للمؤسسة

    هنان تأثًٌرا إٌجابًٌا للمٌادة األصٌلة  على األداء المستدام

للمٌادة األصٌلة تأثٌر إٌجابً على تطوٌر نظام اتصاالت 
 استراتٌجً ٌتمٌز بالتواصل المتناسك والشفاف

   

الجٌدة بٌن العاملٌن فً المٌادة األصٌلة  تحمك العاللات 
 المؤسسة

   

    أهداف التصور الممترح : التراح ماٌدعم

تنمٌة مهارات اإلدارة الذاتٌة لدى مدٌري المدارس  -
 والراغبٌن فً شغل تلن الوظٌفة

   

تطوٌر برامج التدرٌب باٌدعم تنمٌة مهارات المٌادة  -
 األصٌلة

   

الممدم فً كلٌة إعداد برنامج ماجستٌر المٌادة المدرسٌة   -
 التربٌة

   

 عناصر التصور الممترح : وٌشمل العناصر التالٌة :
 

   

العنصر األول : دور وزارة التربٌة والتعلٌم : وٌتمثل فٌما 
 ٌلً :

   

أن تتبنى الوزارة مٌثاق للمٌادة التربوٌة ٌشمل مجموعة  (2
من المدرات والممارسات الالزم توافرها لدى المائد ، وٌمترح 

 ٌشمل هذا المٌثاق األبعاد والممارسات التالٌة : أن
 البعد األول :  الوعً الذاتً :وٌشمل الممارسات التالٌة :

حرص المدٌر على التعرف على ردود أفعال اآلخرٌن  - 
 لتحسٌن العاللات معهم .

إدران المدٌر بدلة كٌف ٌنظر اآلخرٌن إلى لدراته وإمكاناته  -
. 
 أفعاله وتصرفاته على اآلخرٌن . إدران المدٌر كٌف تؤثر -
ٌبحث المائد عن التغذٌة الراجعة لتحسٌن التفاعل مع  -
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 اآلخرٌن .
ٌعرف المائد ماهو الولت المناسب إلعادة تمٌٌم مولفه فً  -

 المضاٌا المهمة .
 ٌعدل من لراراته لتتالئم مع أولوٌات المدرسة وغاٌاتها . -  
 اصل مع اآلخرٌن .ٌحصل على تغذٌه راجعة لتحسٌن التو -
 ٌصارح نفسه بكٌفٌة تمٌٌم اآلخرٌن إلمكاناته . -
 ٌفهم كٌف ٌمكن أن تؤثر موالفه على اآلخرٌن . -
 ٌختار الولت المناسب لتعدٌل مولفه من المضاٌا المهمة . -

 البعد الثانً : المنظور األخاللً : وٌشمل ماٌلً :
 ف .ٌظهر الصدق والنزاهة فً التعامل مع جمٌع الموال -
ٌطلب من المعلمٌن أن ٌتمسكوا بالموالف التً تدعم  -

 لٌمه األساسٌة .
 ٌتخذ لرارات صعبة بناء على معاٌٌر أخاللٌة رفٌعه . -
 تتطابك أفعاله مع ألواله ، وٌشكل نموذجاً ٌحتذى به . -
ٌعتبر االهتمام بالطالب أولوٌة ومسئولٌه أخاللٌة  -

 بالدرجة األولى .
المتوازنة :وتشمل الممارسات التالٌة البعد الثالث : المعالجة 

: 
ٌستمع بعناٌة إلى وجهات النظر المختلفة لبل الوصول  -

 لنتائج .
ٌعمل بشكل تعاونً وٌتٌح الفرصه للمختلفٌن فً اآلراء  -

 للتعبٌر عن آرائهم بحرٌة .
 ٌستطلع اآلراء التً تتحدى موالفه الراسخة . -
 المرار .ٌجمع البٌانات وٌحللها لبل اتخاذ  -
 ٌتصف بثبات موالفه مادامت تدعم غاٌة المدرسة . -
ٌُمٌٌم المعلومات بموضوعٌة وٌستكشف آراء المرؤسٌن  -

 اآلخرٌن لبل اتخاذ المرار.
 ٌتجنب المحاباة وعدم التحٌز. -

 البعد الرابع : الشفافٌة       
 ٌشجع الجمٌع على التعبٌر عن أفكارهم .-
 عنٌه .ٌتحدث بوضوح ودله عما ٌ-
 ٌجعل المعلمٌن ٌثمون به لتحمٌك ماالتزم به.-
 ٌعترف باألخطاء عند حدوثها بدون تردد .-
 ٌخبر اآلخرٌن عن الحمائك التً ٌطرحها دون نفاق.     -
 

تطوٌر معاٌٌر اختٌار مدٌري المدارس بحٌث تشمل   -2
 لدرات المٌادة األصٌلة الواردة فً المٌثاق السابك

   

معاٌٌر تموٌم األداء الفردي للمدٌرٌن بحٌث ٌشمل   تطوٌر -3
 أبعاد المٌثاق السابك

   

إعداد استراتٌجٌة إلعداد المائد اإلداري المدرسً وتشمل  -4
) تحدٌد واختٌار المواهب ، تطوٌر ودعم المٌادة ، تحسٌن 

 األداء ، لٌادة النظام (
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ن فً التدرٌب العنصر الثانً : دور األكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌ
 على مهارات المٌادة األصٌلة : وٌشمل ماٌلً 

   

 ٌمترح بناء برنامج تدرٌبً ٌراعى  فٌه ماٌلً :
 أن ٌسعى البرنامج التدرٌبً إلى تحمٌك األهداف التالٌة:

 أن ٌحدد المتدرب طرٌمه للمٌادة األصٌلة عن طرٌك : -
 * تطوٌر ثمة أكبر فً لدراته الخاصة .

 نماط ضعفه ومواجهتها كمائد .* التعرف على 
 * التعلم من التعلٌمات والتحدٌات التً ٌواجهها ٌومٌاً.

* عٌش حٌاة متكاملة تمكنه من تحمٌك التوازن بٌن العمل 
 والمنزل واألنشطة األخرى .

 تعلم كٌف ٌتكٌف المتدرب مع الظروف الجدٌدة . -
 وط .* المٌادة بنزاهة خالل التحدٌات الصعبة والملٌئة بالضغ

* تكٌٌف أسلوب المٌادة مع سٌنارٌوهات مختلفة ، مع الحفاظ 
 على المٌم واألهداف .

* الموازنة بٌن الدوافع الجوهرٌة والخارجٌة  للعثور على 
 "النمطة المثالٌة " لمدراته .

ً ٌعزز العمل الجماعً الفعال وٌساعد  * أن ٌكون لائداً ُممكنا
ى تحمٌك امكاناتهم األفراد فً جمٌع مستوٌات المؤسسة عل

 المٌادٌة .
أن ٌوسع المتدرب شبكته االجتماعٌة الشخصٌة والمهنٌة  -

 كالتالً :
* ٌوسع شبكته االجتماعٌة من خالل العٌش والعمل مع 
مدٌرٌن تنفٌذٌٌن من لطاعات مختلفة ودول مختلفة من 

 جمٌع أنحاء العالم .
لذٌن * ٌموم ببناء عاللات مع مجموعة متنوعة من األلران ا

ٌمكنهم تمدٌم رؤى واسعة النطاق حول تحدٌات عمله 
 ولراراته المهنٌة .

أن ٌمر التدرٌب ببناء لدرة المٌادة األصٌلة  على مراحل هى 
: 

 الخطوة األولى : تنمٌة الوعً الذاتً:
تتضمن هذه الخطوة أن ٌموم المشاركون بتمٌٌم الوضع  

 الحالً والتعرف على إمكاناتهم التنموٌة . 
وكذلن التعرف على طرق التصرف : ٌشٌر هذا البعد إلى  -

لدرة المشاركٌن على رؤٌة السلوكٌات أو الموالف التً 
 أظهروها بشكل تلمائً ومنتظم فً حٌاتهم الٌومٌة بوضوح.

وٌضاف لما سبك الوعً فٌما ٌتعلك باآلخرٌن : الوعً   -
بمشاعرهم ، الوعً باحتٌاجاتهم  ، وعً اآلخرٌن بأنفسهم 

 أثناء عملٌة تطوٌرهم ، الوعً بتأثٌر الفرد على اآلخرٌن
 تحدٌد السلون المحتمل . الخطوة الثانٌة :

وفً هذه الخطوة ٌتم تحدٌد الممارسات التً ٌمكن أن تلبً 
احتٌاجات التطوٌر .فٌطلب من المتدربٌن تحدٌد الممارسات 
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التً ٌشعرون أنها  مرغوب فٌها أو غٌر مرضٌة فً سٌاق 
 المختلفة. أدوارهم

 الخطوة الثالثة : تجربة سلوكٌات جدٌدة. 
وهى الخطوة التً تُمكن المشاركٌن فً التدرٌب من تعزٌز 
مرحلة االستكشاف ؛ حٌث ٌتم منح المشاركٌن الفرصة 
لتحدٌد ما إذا كانت النماط التً أثٌرت فً الخطوات السابمة 

 الة.مناسبة ، وما إذا كانت الممارسات التً تم اختٌارها فع
 الخطوة الرابعة : التعرف على فوائد التغٌٌر.

تمثل هذه الخطوة نهاٌة التجربة للمشاركٌن فً التدرٌب على 
الرغم من أنه أُتٌحت لهم الفرصة لمالحظة اآلثار اإلٌجابٌة 
لممارسات معٌنة أثناء الخطوة السابمة ، إال أنه ٌبدو أن 

أن ٌصبح  مرحلة دمج الممارسات الجدٌدة لم تبدأ إال بعد
المشاركون فً التدرٌب ممتنعون باآلثار اإلٌجابٌة لتلن 
الممارسات ، وٌصل المشارن لهذه المرحلة عندما تمل 
مخاوفه بشأن الممارسات الجدٌدة بماٌكفً للسماح بالثبات 

 النسبً على الممارسات الجدٌدة.
 الخطوة الخامسة : التحوٌل .

كان العمل ، هذه وفٌها ٌتم نمل الممارسات الجدٌدة إلى م
الخطوة هى تتوٌج لعملٌة تطوٌر مهارات المٌادة األصلٌة ، 
حٌث ٌتم تدرٌب المشاركٌن على النمل التدرٌجً لممارسات 
المٌادة لمولف العمل من خالل تصمٌم أنشطة برنامج 

 التطوٌر لتعزٌز التطوٌر .
 

( العنصر الثالث : دور التنمٌة المهنٌة الذاتٌة )إدارة الذات 
فً تطوٌر مهارات المٌادة األصٌلة لدى مدٌري التعلٌم العام: 

 ٌجب أن ٌموم مدٌر المدرسة بما ٌلً :

   

المساعدة  فً تصمٌم وتمدٌم وتمٌٌم التعلم المهنً لمادة  -
 المستمبل .

 المشاركة فً تمٌٌم استعداد لادة المستمبل  للترلٌة . -
 المشاركة فً توظٌف مدٌري المدارس . -
 وتوجٌه لادة المستمبل .إرشاد  -
اإلشراف على ودعم مشاركة لائد المستمبل فً التدرٌب  -

 / اإلعارة .
 تولً مسئولٌات لٌادة النظام أو الشبكة . -
 تبادل المشورة والخبرة  مع المادة اآلخرٌن . -
 تحوٌل المدرسة لمجتمع تعلم مهنً . -
 تطوٌر  لدرته على تمٌٌم احتٌاجاته -

   

 اتٌة لمهارات المٌادة وفماً لما ٌلً :بناء خطة للتنمٌة الذ -
 أن ٌموم مدٌر المدرسة بما ٌلً :

 الخطوة األولى : حدد ماالذي ٌصنع المائد .
فً هذه الخطوة ٌموم المدٌر بوضع لائمة بالمهارات المٌادٌة 

 التً تشكل مهارات وكفاءات المائد األصٌل .
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ٌموم المدٌر الخطوة الثانٌة : لم بإجراء التمٌٌم الذاتً ) أن 
 بإجراء التمٌٌم الذاتً (

بعد الخطوة األولى ترٌد تحدٌد خصائصن األساسٌة وهى 
 سمات شخصٌة مثل : مغامر ، ملتزم ، مندفع ...

وذلن باستخدام  االختبارات الممننة  ، أو حشد مجموعة من 
األصدلاء واأللران والزمالء والعائلة لتدوٌن الكلمات التً 

وبتفصٌل سمات شخصٌتن ، ونماط  ٌستخدمونها لوصفن .
لوتن ستكون لادراً على اإلجابة بشكل أفضل عن سؤال " 
من أنا "  وهو جزء من عملٌة  تطوٌر مهارات المٌادة 

 األصٌلة .
 الخطوة الثالثة : حدد لٌمن األساسٌة .

بعد تحدٌد خصائصن الشخصٌة األساسٌة تبدأ فً التفاصٌل 
؛ والمٌم األساسٌة هى   الجوهرٌة وتحدٌد المٌم األساسٌة

المبادئ التً ٌستخدمها المائد التخاذ  المرارات وتحدد 
النزاهة واألخالق  ، فهى التً تساعد على تمٌٌم الخٌارات 

 فً الحٌاة ، وهى عادة ثابتة .

 الخاصة بن   (Vision)الخطوة الرابعة : اكتب الرؤٌة 

 الرؤٌة تعكس من أنت وماهو حلمن األسمى ، ولمزٌد من
 التحدٌد ٌتم التركٌز على األمور التالٌة :

 ماذا ترٌد أن تكون ؟          -
 ماترٌد تحمٌمه أو المساهمة فٌه ؟ -
المبادئ / المٌم التً تستخدمها  التخاذ المرارات  كبٌرها  -

 وصغٌرها ؟
والرؤٌة هى تزكٌر مادي لن لمعرفة أٌن كنت ، وأٌن أنت  -

الرؤٌة  سٌكون ، وأٌن ترٌد أن تذهب ، فمن خالل تحدٌد 
لدٌن شًء تتذكره عندما ٌحٌن تطوٌر أهدافن وكتابة خطة 

 عملن .
 الخطوة الخامسة : حلل ما ٌعتمده اآلخرون عنن .

الخطوة السادسة : تحدٌد المهارات المٌادٌة الحالٌة 
 والمفتمرة

 الخطوة السابعة : حدد أهدافن    
 الخطوة الثامنة : اكتب خطة عمل تنفٌذٌة .

 

العنصر الرابع : دور كلٌة التربٌة فً تطوٌر مهارات المٌادة 
 األصٌلة :

ٌُمترح أن تمدم كلٌة التربٌة برنامج ماجستٌر فً المٌادة 
 المدرسٌة  بحٌث:

   

 *المدرات والمعارف المتخصصة :  
إدران اتساع وتعمٌد المٌادة فً عملٌة تطوٌر التعلم فً  -

 ولٌة .السٌالات المحلٌة والوطنٌة والد
فهم ونمد العوامل المؤثرة على أهداف وممارسات المٌادة  -
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 التربوٌة األصٌلة .
تطوٌر الفهم المتمدم والمتكامل للمٌادة التربوٌة األصٌلة فً  -

 النظرٌة والتطبٌك .
التحلٌل النالد للمضاٌا المحلٌة والدولٌة المرتبطة بالمٌادة  -

 التربوٌة األصٌلة .
ى اتخاذ المرارات التعلٌمٌة على مستوى تنمٌة المدرة عل  -

 الطالب والصف والمدرسة .
 المدرة على العمل فً مناصب لٌادٌة تعلٌمٌة . -

 * االتصال :  
توظٌف مجموعة من مهارات االتصال الشفوي والمكتوب 
والمعاٌٌر المطلوبة من المعلمٌن المحترفٌن والمتخصصٌن 

المعرفة المعمدة فً فً التعلم لٌكونوا لادرٌن على نمل 
السٌالات المهنٌة والعلمٌة. كذلن التواصل والعمل بفاعلٌة 
مع الموظفٌن والطالب وأولٌاء األمور والمجتمع المدرسً ، 

 بما فً ذلن مجموعات العمل ذات االختالفات .
 
محو األمٌة الرلمٌة : اتمان استخدام التمنٌات الرلمٌة  -

ل فً سٌالات التعلٌم للبحث والتحلٌل والتمٌٌم والتواص
 ولمزٌد من التعلم.

إظهار مهارات عالٌة المستوى فً التفكٌر النمدي :  -
التحلٌل النمدي وتولٌف األفكار المعمدة فً البحث والممارسة 

 المهنٌة فً مجال المٌادة التعلٌمٌة.
حل المشكالت : إظهار معرفة الخبراء والمتخصصٌن  -

ممارسة الحمٌمٌة ، لتحدٌد وتحلٌل وتمٌٌم مشكالت ال
 والوصول لحلول مستنٌرة ومبتكرة.

إدارة الذات : تطبٌك المعرفة والمهارات المطلوبة من  -
المدٌرٌن المحترفٌن والمتخصصٌن إلثبات االستماللٌة 
والمٌادة وحكم الخبراء والمدرة على التكٌف والمسؤولٌة فً 

 العمل والبحث لمزٌد من التعلم.
شكل فعال وتعاونً فً فرٌك متعدد فرق العمل : العمل ب -

 التخصصات إلٌجاد حلول لمشكالت الممارسة الحمٌمٌة.
المواطنة العالمٌة : إظهار فهم عالً المستوى والمدرة  -

على االنخراط بشكل أخاللً ومنتج فً السٌالات المهنٌة مع 
 مجتمعات متنوعة وفً سٌاق عالمً.

وكذلن النظر فً  البحث العلمً : إظهار فهم البحث العلمً  
المضاٌا التً ٌنطوي علٌها وضع المفاهٌم وتصمٌم المشارٌع 

 البحثٌة .
 * شروط المبول فً البرنامج :

 ٌشترط فً المتمدم ماٌلً :
( أن ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس / اللٌسانس فً 1

 التربٌة أو ما ٌعادلها  .
( سنتٌن على األلل من الخبرة المهنٌة الموثولة ذات 2
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 الصلة .
( توافر المتطلبٌن السابمٌن الٌضمن االلتحاق بالبرنامج ، 3

 ولكن البد من اجتٌاز اختبار األداء األكادٌمً 
 ( اجتٌاز شرط اللغة.4
 

 لواعد الدراسة فً البرنامج :
نمطة  12(  ٌتكون ماجستٌر التربٌة ) المٌادة المدرسٌة  -

معتمدة ) وتكون الدراسة لمدة عامٌن دراسٌٌن كحد أدنى  
وثالثة أعوام كحد ألصى ممسمة إلى : عام دراسً للممررات 
، وعام للبحث التكمٌلً كحد أدنى وٌمكن مد عام ثانً كحد 

 ألصى (.
للحصول على درجة الماجستٌر فً التربٌة  ) المٌادة  -

 ال ماٌلً بنجاح .المدرسٌة ( ٌجب على الطالب إكم
 نماط معتمدة من الممررات األساسٌة . 6( 1
 نماط معتمدة من ممررات البحث  4( 2
نماط معتمدة إلعداد بحث تكمٌلً فً المٌادة المدرسٌة  2( 3
. 

باإلضافة لممرر النزاهة األكادٌمٌة ) صفر نمطة معتمدة وهو 
 ممرر اجباري ( . 

 

   

 ممررات البرنامج :
 نماط معتمدة ( 6ألساسٌة : )* الممررات ا

 لٌادة المدرسة من خالل المٌادة األصٌلة -

 المٌادة التنفٌذٌة فً لطاع التعلٌم  والتدرٌب.  -

 لٌادة التطوٌر المدرسً .  -
 اخاللٌات المهنة . -
 المٌادة والسٌاسة التعلٌمٌة . -
 خبرات دولٌة فً المٌادة المدرسٌة -

 معتمدة (نماط  4*ممررات البحث: ) 
 مناهج البحث العلمً فً المٌادة التربوٌة -
 حلمة بحث تربوي فً المٌادة المدرسٌة . -

* بحث علمً تكمٌلً فً إحدى مشكالت المٌادة المدرسٌة ) 
 نمطة معتمدة (. 2
 

   

 متطلبات تطبٌك التصور الممترح : -
 ٌحتاج تطبٌك التصور الممترح ماٌلً :

العلٌا بكلٌة التربٌة لتشمل برنامج تطوٌر الئحة الدراسات  -
 الماجستٌر فً المٌادة المدرسٌة .

تكوٌن شراكة بٌن وزارة التربٌة والتعلٌم وكلٌات التربٌة -
 فٌما ٌتعلك بإعداد المٌادات المدرسٌة .

تطوٌر الثمافة التنظٌمٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم بحٌث  -
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 تستجٌب للمٌادة األصٌلة .
درٌب باألكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن بحٌث تطوٌر برامج الت -

 تشمل برامج التدرٌب على المٌادة األصٌلة .
إعداد لائمة باالحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة لمدٌري  -

مدارس التعلٌم العام ، وكذلن من ٌرغب فً شغل وظٌفة 
 مدٌر فً مجال المٌادة األصٌلة .

،لدعم  توفٌر الموارد المالٌة الالزمة للبرامج التدرٌبٌة -
 الراغبٌن فً استكمال دراستهم بالجامعة .

دعم اإلدارة العلٌا فً وزارة التربٌة والتعلٌم ، وذلن  -
بتعدٌل لانون التعلٌم وتضمٌن مهارات المٌادة األصٌلة فً 

 شروط اختٌار مدٌري المدارس .
نشر ثمافة " تعلٌم األلران " بٌن مدٌري المدارس  -

 لتطوٌر مهارات إدارة الذات .
 وٌر آلٌات تموٌم أداء مدٌري المدارس .تط -
وجود خطط تدرٌب واضحة ومعلنة ومستمرة لمدٌري  -

 المدارس .
 

 
 قائسة أسساء محكسي الترػر السقتخح

 الجامعة الجرجة العمسية  والتخرز اإلسع
 حمػانجامعة  –كمية التخبية  استاذ اإلدارة التعميسية والتخبية السقارنة ىشجاوى دمحم حافع \أد

 جامعة عيغ شسذ استاذ اإلدارة التعميسية أ.د/مخفت ناصف
 جامعة حمػان –كمية التخبية  استاذ اصػل التخبية والتخصيط التخبػي  أ.د/ رشيجة الديج الصاىخ

 حمػان –كمية التخبية  إدارة تعميسية -استاذ مداعج د.عجنان دمحم قصيط
د فاروق جعفخ عبجالحكيع 

 مخزوق 
 جامعة القاىخة أصػل تخبية استاذ مداعج

 كمية الجراسات العميا لمتخبية
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 ممخز الجراسة
تدعى الجراسة إلى تحقيق ىجف رئيذ ىػ تصػيخ ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس   

 التعميع العام السرخي باالستفادة مغ خبخة استخاليا، ويتفخع عشو األىجاف التالية :
 لمكيادة األصيمة . تحجيج األسذ الشطخية -
 رصج السذكبلت التي تػاجو تأىيل مجيخي مجارس التعميع العام كقائج أصيل . -
 التعخف عمى مبلمح الخبخة االستخالية في إعجاد القائج السجرسي . -
اقتخاح ترػر لتشسية ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس التعميع العام السرخي  -

( 20خاليا . واعتسجت عمى السشيج الكيفي ، وشبقت أداة السقابمة عمى )باالستفادة مغ خبخة است
خبيخ في التعميع العام ، وتػصمت لعجة مذكبلت تػاجو تشسية السيارات الكيادية لجى مجيخي مجارس 
التعميع العام مشيا مذكبلت خاصة بـ : اختيار مجيخي مجارس التعميع العام السرخي  كقائج أصيل ، 

مجارس التعميع العام ، بالتشسية السيشية الحاتية لمسجيخ كقائج ، بتقػيع أداء وتحفيد   بتجريب مجيخي 
ترػر مقتخح لتصػيخ ميارات الكيادة األصيمة لجى مجيخي مجارس التعميع العام وأعجت السجيخ  . 
 السرخي 

 
 
 
 
 
 
. 
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Developing Managerial leadership skills in public 

education schools in Egypt in light of the Authentic 

leadership approach And by drawing on the 

experience of Australia 
Dr.Hanan Hassan Soliman Nasr 
 

Abstract 
The study seeks to achieve a major goal which is to develop Authentic 

leadership skills among the principals of Egyptian public education 

schools, taking advantage of the experience of Australia. 

Determine the theoretical foundations of authentic leadership. 

Monitoring the problems facing the qualification of public education 

school principals as a genuine leader. 

- Determination the features of the Australian experience in preparing 

a  - More about this source text 

-To propose a vision for developing the original leadership skills of the 

Egyptian public education school principals, drawing on the experience 

of Australia. 

-It relied on the qualitative curriculum, and applied the interview tool 

to (12) experts in public education, and identified several problems 

facing the development of leadership skills among public education 

school principals, including Problems  related to: The selection of the 

Egyptian public education school principals as the original leader, by 

training the general education school principals, by the self-

development of the principal as a leader, by evaluating the performance 

and motivating the principal. A proposed scenario for developing the 

original leadership skills of Egyptian public education school 

 


