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 المستخلص:               
االستقامة التنظيمية لدى قادة المدارس في تعليم محافظة   فيأثر ممارسة المهارات القيادية   علىالتعرف  إلى  ةالدراس تهدف

و  المسحي،  الوصفي  المنهج  استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  القيادية،   تكونتينبع،  )المهارات  استبانة  من  الدراسة  أداة 
، وتوصلت الدراسة إلى واالستقامة التنظيمية(، ومجتمع الدراسة من معلمي المدارس في تعليم ينبع بالمملكة العربية السعودية

% أي 75.2مجموعة من النتائج وهي: أن ممارسة قادة المدارس في تعليم ينبع للمهارات القيادية جاءت بوزن نسبي قدره  
% أي جاءت بدرجة 76بدرجة كبيرة، وتبين أن درجة توافر أبعاد االستقامة التنظيمية لدى قادة المدارس كان بوزن نسبي قدره  

( بين متوسطات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة عند مستوى الداللة )كبيرة، وأنه ال  
تقديرات عينة الدراسة لمستوى توافر أبعاد المهارات القيادية لدى قادة المدارس في تعليم محافظة ينبع، واتضح أيضًا أنه ال 

( بين متوسطات تقديرات عينة α ≤ 0.05الخدمة عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات  
الدراسة لمستوى توافر أبعاد االستقامة التنظيمية لدى قادة المدارس في تعليم محافظة ينبع، ووجود عالقة موجبة ذات داللة 

التنظيمية بمجاالتها ودرجتها الكلية، ، بين جميع المهارات القيادية ودرجتها الكلية وبين االستقامة  0.01إحصائية عند مستوى  
والمعلمين. المدارس  قادة  لدى  بتنميتها  واالهتمام  القيادية،  المهارات  توافر  على  التركيز  بضرورة  الدراسة  أوصت   كما 

 
  .قادة المدارس  - االستقامة التنظيمية   -المهارات القيادية  الكلمات المفتاحية:  
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Abstract: 
 
The aim of the study is to identify the impact of leadership skills practice on organizational integrity 
among school leaders in the education of Yanbu Governorate. The study reached a set of results, 
namely: that the practice of school leaders in Yanbu’s education for leadership skills came with a 
relative weight of 75.2%, i.e. to a large degree, and it was found that the degree of availability of 
dimensions of organizational integrity among school leaders was a relative weight of 76%, i.e. it 
came to a large degree And that there are no statistically significant differences at the significance 
level (α ≤ 0.05) between the average estimates of the study sample for the level of availability of 
leadership skills dimensions for school leaders in the education of Yanbu Governorate due to the 
variable years of service, and it was also clear that there are no statistically significant differences 
at the level of significance. (α ≤ 0.05) between the averages of the study sample’s estimates of the 
level of availability of dimensions of organizational integrity among school leaders in the education 
of Yanbu Governorate due to the variable years of service, and the existence of a positive and 
significant relationship Statistical tool at the level of 0.01 between all leadership skills and their 
total degree and organizational integrity in their fields and total degree. The study also 
recommended the need to focus on the availability of leadership skills, and attention to their 
development among school leaders and teachers.  
 
Keywords: Leadership skills, organizational integrity, impact. 
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 مقدمة:
تعد القيادة المدرسيييييييييييييية من المو يييييييييييييوعات ذات 
نظًرا  التربو يييييية  والقيييييييادة  اودارة  علوم  في  الكبيرة  األهمييييييية 
ألهميتهيييا الكبيرة في تحيييديييد احتيييياجييات العصيييييييييييييير الحيييالي 

االنسييييييييييييييجيام في برامج الميدرسيييييييييييييية  ومراقبية متغيراتيه لتحقيق  
وصييييييييييييييواًل لتحقيق األهيداف المنفييييييييييييييودة، وبيالتيالي في ن قيائيد 
ا يحتيي ى بييه في تطبيق   المييدرسييييييييييييييية يجييح أن يم يي  نموذجييً
مجموعية من المبيادو والقيم في مميارسيييييييييييييياتيه التي تجسييييييييييييييد 

 أخالقيات العم .
وقد اهتمت المملكة العربية السيييييييييعودية بالمهارات  

لقيادة المدرسية هي التأثير وإلهاب القيادية واالعتناء بها، فا
الحمييياس في األفراد للقييييام بعملهم بحمييياس ونوا يييية دون 

(، 2006حاجة إلى اسيييتخدام السيييلطة الرسيييمية ) ياصيييرة،  
وفي  يييييييييوء التغيرات المسيييييييييتمرة في العالم وتحدي  أهداف 
النظيام التعليمي في ن المهيارات القيياديية يزداد البحي  عنهيا،  

ييدهيا، عبعا اليدراسييييييييييييييات أ ييييييييييييييافيت  وإعيادة النظر في تحيد 
المهارات ال اتية والفنية والتصييييور ة م   دراسيييية أبو صييييالح 

(، وهنيا  من حيددهيا في )المهيارات الفنيية  2017وأبو مخ )
والمهارات الفكر ة والمهارات اونسيانية( م   دراسية الغامدي 

( ونظًرا لخصييييييييوصييييييييية الدراسيييييييية الحالية سييييييييتتحدد 2017)
من التفصيييييييييييييييي  م ي : مهيارات  المهيارات القيياديية بفيييييييييييييييء  

التخطيط ومهارات االتصييييييييييييياال ومهارات العالقات ومهارات  
 صناعة القرار وح  المفكالت.

نظًرا الهتمييييام البيييياح ين والمتخصييييييييييييييصييييييييييييييين   
بالمهارات القيادية فهنا  العديد من الدراسييييات التي تطرقت  
للمهيارات القيياديية، وتنميتهيا ليدى قيادة الميدارس، فقيد جياءت  

( لتبح  في المهارات القيادية لدى 2019ني )دراسيية الزهرا
القيادة المدرسية في منطقة الباحة، واستهدفت دراسة صالح 

( البح  في ممارسيييييييييية القيادة المدرسييييييييييية  2017وأبو مخ )
للمهييارات القيييادييية في  ييييييييييييييوء مييدخلي المنظميية المتعلميية 

( 2016وال قافة التنظيمية، ورمت دراسييييييية نيح والو يييييييمي)
رات القيياديية ليدى القييادة الميدرسيييييييييييييييية إلى مميارسيييييييييييييية المهيا

المطبقية للبرنيامج الونني لتطو ر الميدارس في ميدينية بر يدة،  
حي  يعد مدخ  االسييييييتقامة التنظيمية من المداخ  اودار ة 

التي تدعم أخالقيات مهنة القيادة المدرسييييييية، وهي فضيييييييلة 
أخالقية ترتقي بآماال القادة العاملين وتطلعاتهم ونموحاتهم،  

هم أك ر إيجيابيية في تفكيرهم ومميارسيييييييييييييياتهم المهنيية، و جعل
وأك ر قيييدرة على مواجهييية التحيييدييييات المعييياصييييييييييييييرة، وأك ر  

، (Malik&Naeem,2016)تصميًما على ح  المفكالت  
وتعد االسييييييييتقامة التنظيمية أحد مظاهر الصييييييييحة التنظيمية 
في المؤسييييييسيييييية لالتي تركز على نفيييييير السييييييلو  اونسيييييياني  
وتأصييييي  الممارسييييات واالتجاهات السييييامية في المؤسييييسيييية،  
وتحقيق انتميياء ووالء الفرد والجميياعيية لهييا، وز ييادة التزامهم 

، (Ravaji,2016,p497)التنظيمي نحو تحقيق أهيييدافهيييا  
القوال إن قييائييد المييدرسيييييييييييييييية بحيياجيية لتطبيق مييدخيي  و مكن  

االسيييييييتقامة التنظيمية، للقضييييييياء على التفكير السيييييييلبي لدى 
العاملين وانخفاض مسييييتوى الطموا ألداء األعماال والمهام،  
وعلييه يمكن أن تسييييييييييييييهم المهيارات القيياديية في تحقيق أبعياد  
االسييييييييييييييتقييامية التنظيمييية، وهي ا ميا دفع البيياحي  إلى أن يعييد  

التعرف على ممارسيية المهارات القيادية إلى ا ًيا  الدراسيية سيي
وصيييييييييواًل لدراسييييييييية أثرها في االسيييييييييتقامة التنظيمية لدى قادة 

 المدارس في تعليم محافظة ينبع.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

يعد العنصييييييييير البفيييييييييري عاماًل مهًما في تطو ر    
المؤسييييييسييييييات التربو ة التعليمية، ولما كانت المدرسيييييية جزًءا  

المجتمع تميارس أدوارهيا وتحقق الرقي والتقيدم أصييييييييييييييياًل في 
للمجتمع، في ن تطو ر قيادة الميدارس يم ي   ييييييييييييييرورة حتميية  
لدى المهتمين والمختصييييييييين، فقيادات المدارس هم المحر  
األسييييييياسيييييييي ال ي تتمحور حوله مختلا األنفيييييييطة والبرامج 
التعليمية، وهم القادرون على تحقيق االسييييييييتقامة التنظيمية،  

ات والخصيييييييييييييييييائي التي يم لونهييييا في  من خالال السييييييييييييييميييي
  (Zeng, 2018).مؤسساتهم

واهتمت المملكة العربية السيييييعودية بالمؤسيييييسيييييات 
التربو ة وبتحقيق معايير النزاهة والعدالة وال قة فيها وه ا ما  

د في برنيييامج التحوال الونني   ، وعلى الرغم من  2030ُأكييي ف
د قصييييييييييييييور في تطبيق مفا يم االسييييييييييييييتقامة   ذلك ف نه قد ُوجف

لتنظيمية، وفي  يييييييييييييوء ما سيييييييييييييبق وعلى الرغم من الجهد ا
المبييي وال لوزارة التعليم والجهيييات المعنيييية في تنميييية الكيييادر 
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البفري في الميدان التربوي، ف ن التحديات المجتمعية كبيرة  
والمتغيرات والتطورات العالمية واوقليمية متسيييييييييارعة، ونظًرا 

قيق التميز  للفييغا الفييديد للمملكة العربية السييعودية في تح
ف ن المهارات  -(2030في  ييوء رة ة المملكة )-المسييتدام

القيييياديييية المتوافرة ليييدى قيييادة الميييدارس بحييياجييية إلى التنميييية 
والتطو ر باسيييتمرار، وه ا ما أكدته الدراسيييات السيييابقة، م    

( 2019( ودراسيييية الزهراني)2017دراسيييية صييييالح وأبو مخ)
وافرهييا لييدى حييي  أكييدت بعا المهييارات القيييادييية الواجييح ت

(  2016قادة المدارس. وأكدت دراسيييييييييييييية نيح والو ييييييييييييييمي)
 يرورة تركيز أصيحاب القرار ووا يعي السيياسيات التربو ة 

( 2015بالمهارات القيادية، كما جاءت دراسيييييييييية الفييييييييييهري)
التي أكيدت  ييييييييييييييرورة االهتميام بيالمهيارات القيياديية، وأن لهيا  
دوًرا في تحقيق المسييييييييييييييتوى المطلوب من اونجييياز، وعلى 

فية ما سييييييبق تأتي ه ه الدراسيييييية التي تهدف إلى التعرف خل
على أثر ممارسية المهارات القيادية في االسيتقامة التنظيمية 
ليدى قيادة الميدارس في تعليم محيافظية ينبع من وجهية نظر  

 المعلمين.
أسئئلة الدراسئة: و ض ءئوء ما سئطر  الد الدراسة  

  ض السؤال اللئيس التالض:
المهارات القيادية في االسيييييتقامة  ما أثر ممارسييييية  

قييييادة المييييدارس في تعليم محييييافظيييية ينبع    لييييدى  التنظيمييييية 
 و تفرع من السؤاال الرئيس األسئلة الفر ية اآلتية:

ما مدى ممارسييييييييييية قادة المدارس في تعليم محافظة   .1
الييييي اتيييييية   )المهيييييارات  القيييييياديييييية  للمهيييييارات   - ينبع 

مهارات ال -المهارات الفكر ة   -المهارات اونسييانية  
 الفنية( من وجهة نظر المعلمين 

ما مسييتوى توافر أبعاد االسييتقامة التنظيمية )العدالة   .2
التفياةال( ليدى قيادة الميدارس    –ال قية    –التعيانا    -

 في تعليم محافظة ينبع من وجهة نظر المعلمين 
هيييي  توجييييد فروق ذات دالليييية إحصيييييييييييييييييائييييية تعزى   .3

سيييييييييييييينيوات  اليعيليميي،  اليميؤهييييييي   )اليجينيس،  ليميتيغيييرات: 
 αالخبرة، مسيييتوى المدرسييية( عند مسيييتوى الداللة )

( بين متوسيييييييطات تقديرات عينة الدراسييييييية  0.05 ≥

ليدرجية مميارسيييييييييييييية قيادة الميدارس في تعليم محيافظية 
 ينبع للمهارات القيادية 

هيييي  توجييييد فروق ذات دالليييية إحصيييييييييييييييييائييييية تعزى   .4
سيييييييييييييينيوات  اليعيليميي،  اليميؤهييييييي   )اليجينيس،  ليميتيغيييرات: 

 αوى الداللة )الخبرة، مسيييتوى المدرسييية( عند مسيييت
( بين متوسيييييييطات تقديرات عينة الدراسييييييية  0.05 ≥

لمسييييتوى توافر أبعاد االسييييتقامة التنظيمية لدى قادة 
 المدارس في تعليم محافظة ينبع 

ا بين  .5 هيييي  توجييييد عالقيييية ارتبيييياب داليييية إحصيييييييييييييييييائيييييً
متوسييييييييطات درجات تقديرات أفراد العينة لممارسيييييييية 

ت قييييادة المييييدارس في تعليم محييييافظيييية ينبع للمهييييارا
القيييادييية وبين مسييييييييييييييتوى توافر أبعيياد االسييييييييييييييتقيياميية  

 التنظيمية لديهم من وجهة نظر المعلمين 
 هدفت الدراسة الحالية ما يلي:  أهداف الدراسة:

التعرف على درجة ممارسيية قادة المدارس في تعليم   .1
محيييافظييية ينبع للمهيييارات القيييياديييية من وجهييية نظر 

 المعلمين.
االسييييييييييييييتقيييامييية التعرف على مسييييييييييييييتوى توافر أبعييياد   .2

التنظيميييية ليييدى قيييادة الميييدارس في تعليم محيييافظييية 
 ينبع من وجهة نظر المعلمين.

الكفييييييييييييييا عمييا إذا كييانييت توجييد فروق ذات دالليية   .3
المؤهييييي    )الجنس،  لمتغيرات:  تعزى  إحصييييييييييييييييييائيييييية 
العلمي، سيييييييينوات الخبرة، مسييييييييتوى المدرسيييييييية( عند 

( بين متوسييييييييييييطات  α ≤ 0.05مسييييييييييييتوى الداللة )
لدرجة ممارسيية قادة المدارس  تقديرات عينة الدراسيية  

 في تعليم محافظة ينبع للمهارات القيادية.
الكفييييييييييييييا عمييا إذا كييانييت توجييد فروق ذات دالليية   .4

المؤهييييي    )الجنس،  لمتغيرات:  تعزى  إحصييييييييييييييييييائيييييية 
العلمي، سيييييييينوات الخبرة، مسييييييييتوى المدرسيييييييية( عند 

( بين متوسييييييييييييطات  α ≤ 0.05مسييييييييييييتوى الداللة )
بعييياد تقيييديرات عينييية اليييدراسيييييييييييييييية لمسييييييييييييييتوى توافر أ

االسييييييييييييييتقيامة التنظيمية لدى قادة المدارس في تعليم  
 محافظة ينبع.
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تو يييييييييييح عالقة االرتباب بين متوسييييييييييطات درجات   .5
تقيديرات أفراد العينية لمميارسييييييييييييييية قيادة الميدارس في  
تعليم محافظة ينبع للمهارات القيادية وبين مسييييييتوى  
توافر أبعياد االسييييييييييييييتقيامية التنظيميية ليديهم من وجهية 

 نظر المعلمين.
ة:ح راسئئئ  تم تطبيق أدوات الدراسيييية على المعلمين   دود الد ِّ

ا  2280)  في تعليم محييييافظيييية ينبع والبييييال  عييييددهم ( معلمييييً
 هي(.1442/1443خالال العام الجامعي)

 نبعت أهمية الدراسة مما يلض:  أهمية الدراسة:
ة الحاليةة الضيوء على  .1 راسية من المأموال أن تلقي الد ف

القيادية واالسيتقامة التنظيمية(  مو يوع )المهارات 
في وقت يحتاج المجتمع السييييييييعودي عيه إلى قادة 
من   تمكنهم  قيييييييياديييييييية  مهيييييييارات  يمتلكون  مؤهلين 
إحداث التغيير المرغوب في إدارة المؤسييييييييييسييييييييييات  
التعليمية، والوصيييييييييييوال إلى االسيييييييييييتقامة التنظيمية 

 القتحام دوائر التنافسية المحلية والعالمية.
ة ال .2 راسيييييييييييييية حيالييةة متوافقية مع رة ية المملكية تيأتي اليد ف

التربو ييييية    2030 القييييييادات  بتطو ر  تنيييييادي  التي 
 واست مارهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية.

ة القيييادات اودار يية في   .3 ة الحييالييية راسييييييييييييييية قييد ُتفيييد الييد ف
المهيييييارات  لتنميييييية  بييييياختالف مراحلهيييييا  الميييييدارس 
القيييادييية وانعكيياسييييييييييييييهييا على تحقيق االسييييييييييييييتقيياميية  

 التنظيمية.
قد تسيييياعد الدراسيييية وا ييييعي السييييياسييييات ومتخ ي  .4

القرارات على تفعي  المهارات القيادية للوصييييييييييييوال  
 إلى االستقامة التنظيمية.

ة:  راس   حدود الد ِّ
 تحددت الدراسة بالحدود التالية:

: لواقتصييييييييرت على التعرف الحدود الموءئئئئئئو ية -
على أثر ممارسية المهارات القيادية في االسيتقامة  

ظيمييية لييدى قييادة المييدارس في تعليم محييافظيية التن
في   القيييييييادييييييية  المهييييييارات  تحييييييددت  حييييييي   ينبع، 

 - المهيييارات اونسييييييييييييييييانيييية    -)المهيييارات الييي اتيييية  

الفنييييية( اختيرت    -المهييييارات الفكر يييية   المهييييارات 
  –أبعيييياد االسييييييييييييييتقيييياميييية التنظيمييييية في )العييييداليييية  

 التفاةال(. -ال قة   -التعانا 
الدراسيييييييييييية على ُنبقت أدوات    الحدود البشئئئئئئئئل ة: -

المعلمين في تعليم محييافظيية ينبع والبييال  عييددهم 
اليييييييييييعيييييييييييام  2280) خيييييييييييالال  ا  ميييييييييييعيييييييييييليييييييييييميييييييييييً  )

 هي(.1442/1443الجامعي)
ُنبقييت أدوات الييدراسييييييييييييييية على الحئدود المكئانيئة:   -

 المدارس الحكومية في محافظة ينبع.
 حددت مصئالحات الدراسئة ميما    مصئالحات الدراسئة:

 يلض:
الديئئئاد ئئئة: .1 )  المهئئئارات  الزهراني  ، 2019يعرف 

( المهيارات القيياديية بيأنهيا: لقيدرة القيائيد التربوي 62
على القييييام بيييالمهيييام الفنيييية واودار ييية والعالقيييات  
اونسيانية داخ  المؤسيسية التعليمية بفيك  يتصيا  
بالدقة والمرونة في سييييييييييييبي  توفير الوقت والجهد، 
بييييالتخطيط المسييييييييييييييتقبلي  وتتحييييدد هيييي ه المهييييارات 
واتيخييييييياذ   واوليهيييييييام  واليتيييييييأثييير  واوبيييييييداع  واليتيطيو ير 

 القراراتل.
هض: الديئئئئاد ئئئئة  المهئئئئارات  أا  البئئئئاحئئئئه    و لى 

سييلوكيات أدائية  يياملة لمجاالت العم  المدرسييي  
يمارسييييييييييها القائد اوداري للمدرسيييييييييية، بحي  يكون  

خر ن قيادًرا من خاللهيا على إحيداث التيأثير في اآل
 وتحقيق أهداف مدرسته بكفاءة وفاعلية.

وهي مدخ  تنظيمي يرتكز   االسئتقامة التظييمية: .2
على أخالقيات المهنة والسيلو  اونسياني الحميد، 
و جع  العاملين أك ر إبداًعا والتزاًما وأك ر حرًصا  
األعمييييييياال  أداء  في  والتميز  الجودة  تحقيق  على 
اليييمفيييييييييييييييييكيييالت  ميييواجيييهييييييية  عيييليييى  قيييييييدرة  وأكييي ييير 

 ,Kooshki& Zeinabadi,2016)دييياتلوالتحيي
8)  

 و علف البئاحئه االسئئئئئئئئئتقئامئة التظييميئة بئ نهئا: 
سييييلوكيات قادة المدارس التي تفييييك  مع بعضييييها  
البعا منظومييية إدار ييية متكييياملييية األبعييياد، تعبر  
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عن أخالقيات العم  والسييييييييلو  اونسيييييييياني وتلقى  
قبوال منتسيييييييييييبي المدارس كافة، وتسيييييييييييعى لتحقيق  

التميز  ال قيييييافييييية   لتحقيق  المنييييياسييييييييييييييبييييية  التنظيميييييية 
 المستدام.

 اإلطار الظيلي: المبحه األول: المهارات الدياد ة
 وتو حه الدراسة علي النحو التالي:

تعييد المهييارات القيييادييية من    مفهوم المهئارات الديئاد ئة:
المهارات األسييييياسيييييية التي تعتمد عليها األنفيييييطة واألهداف 

المجيياالت النو ييية   التي تسييييييييييييييعى إليهييا الييدوليية في مختلا
(، وتعييييددت واختلفييييت تعر فييييات القيييييادة  2006)حمييييادات،  

، 2000نتيجة لتباين المداخ  الفكر ة، عيعرفها )السييييييييكري،  
( بيأنهيا: لالقيدرة على االتصيييييييييييييياال بياآلخر ن والعمي  500ص

معهم لتحقيق أهييداف اجتمييا ييية محييددةل، كمييا عرفهييا )عبييد 
ت التي ( بيييأنهيييا: لمجموعييية من القيييدرا81، ص2013ربيييه،

يجيح أن يمتلكهيا القيائيد التربوي والتي تمكنيه من مميارسيييييييييييييية  
دوره بطر قة تضمن أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة وفاعلية  

( فعرفها  46، ص2016لتحقيق األهدافل، أما)الفييييييييييياعر، 
بأنها: لمجموعة السييييييييمات والقدرات المعرعية والفييييييييخصييييييييية 

لقيائيد من أجي  والفنيية ذات الكفياءة والفياعليية التي يمتلكهيا ا
القيام بأعمالهم بسيييييييييييييهولة ودقة وسيييييييييييييرعة لتحقيق األهداف 

الديئئئاد ئئئة هض:المطلوبييييةل،   المهئئئارات  البئئئاحئئئه أا    و لى 
سيييلوكيات أدائية  ييياملة لمجاالت العم  المدرسيييي يمارسيييها  
القائد اوداري للمدرسيييية، بحي  يكون قادًرا من خاللها على 

رسيييييييته بكفاءة  إحداث التأثير في اآلخر ن وتحقيق أهداف مد 
 وفاعلية.

  صظيف المهارات الدياد ة:
يمكن تصييييييييينيت المهارات القيادية إلى عدة أبعاد 
اتفقت بعا الدراسييات على بعضييها واختلفت على البعا  
اآلخر، حي  كانت )المهارات اونسانية، والمهارات ال اتية، 
والمهيارات الفكر ية، والمهيارات الفنيية( هي األك ر تكراًرا في  
مجموعة الدراسييييات التي انلع عليها الباح  وكان من ه ه 

لدراسييييييات التي اتفقت على أغلح األبعاد السييييييابقة، دراسيييييية  ا
(  2017( ودراسيييييييييية ) ييييييييييتيوي،2015)القيسييييييييييي ومحمود، 

(، 2018( ودراسييييييييييية )الحجاحجة،2018ودراسييييييييييية )أحمد، 
( ل لك اعتمدت الدراسيييية الحالية 2019ودراسيييية)عبد العز ز،

 األبعاد األربعة السابقة أبعادا للمهارات القيادية.
 يةاالستقامة التظييم

يعيد مدخ  االسييييييييييييييتقيامة التنظيميية من الميداخي     
اودار ة التي تدعم أخالقيات مهنة اودارة المدرسييييييييية، فهي  
من المو وعات الحدي ة، التي تم   األداء الفردي والكفاءة  

وتعيييد االسييييييييييييييتقيييامييية   .(et.al  ,Lilius.  2008التنظيميييية )
التنظيمية من مظاهر الصييييييحة التنظيمية المؤسييييييسييييييية التي 

ى تيأصيييييييييييييييي  العيادات والمميارسييييييييييييييات واالتجياهيات  تركز عل
السيامية في المؤسيسية، وتحقيق انتماء ووالء الفرد والجماعة 

 497لهيا، وز يادة التزامهم التنظيمي نحو تحقيق أهيدافهيا. )  
.2016 .( Ravaji  

 مفهوم االستقامة التظييمية 
            ( ن أ(  ,al  .Barclay et  331,2012يييييرى 
التنظيمية تعد مفهومًا حديً ا يهدف إلى تحقيق  االسييييييييييييييتقامة  

مقاصيييد المنظمة عبر تحفيز االسيييتقامة اودار ة واألخالقية 
داخيي  المنظميية وذلييك لمييا لييه من دور إيجييابي في مجيياالت  
ك يرة كياالبتكييار ودوران العميي ، والجودة والتوازن واالزدهيار 

( و رى  االسييييييييييييييتقيييييياميييييية  Gar,289,2015التنظيمي،  أن   )
 بيارة عن توجيه تنظيمي يهيدف إلى االسييييييييييييييتفيادة    التنظيميية

من السيييييييلوكيات اويجابية أو نبيلة الغرض التي تعم  على 
تحقيق ز يادة وا ييييييييييييييحية في اسييييييييييييييتقرار المنظميات في أثنياء  

 التنافس في بيئة تمتاز بحركية مستمرة في عواملها.
 أهمية االستقامة التظييمية:

تسيييييييييييهم االسيييييييييييتقامة التنظيمية في جع  المنظمة 
ك ر نجاًحا إذا ما كانت تتمتع بمسييتوى عاال من االسييتقامة  أ

( أن االسيييييتقامة التنظيمية Ravaji ,496,2016فقد ذكر)  
تفييعر الفرد العام  بقيمته وأهميته وإ ييعاره بدوره الفعاال في  
المنظمية وتيأثيره في أدائهيا مميا يظهر ذليك في سييييييييييييييلوكييات 

سييلو  نتيجة  األفراد العاملين التي تتجه نحو اويجابية في ال
 ييعوره بمفيياعر معززة لسييلوكه من قب  منظمته وأعضييائها،  
أميا عيميا يخي أهميتهيا للمنظمية في نهيا تعزز من السييييييييييييييمعية  
المنظميية وترفع من درجية مصييييييييييييييداقيتهيا وتنميية الفييييييييييييييعور 
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باالنتماء وال قة بها، وتمكنهم من اسييييتخدام مهاراتهم بفييييك  
ر )  أفضيييييييييييييي  من أجي  الوفياء بياألهيداف التنظيميية، و فييييييييييييييي

Zeinabadi  &Kooshki  2016, االسيييييييييييييييتييقيييييييامييييييية أن   )
التنظيمييية لهييا دور في تعز ز الصييييييييييييييحيية المنظمييية، وتمنع  
التطرف في األفعاال واألقواال والمفييييياعر والسيييييلو  كما أنها  
تؤدي إلى ارتفاع أداء األفراد والمنظمات على حد سييييييييييييواء،  
مع ارتفاع نسييييبة سييييلو  المواننة الصييييالحة المنظمية للفرد 

 العام .
و رى الباح  أن االسييييييييييتقامة التنظيمية تنفييييييييييد    

توافر بيئية عمي  قائمية على القيم واألخالقييات المهنيية، م ي   
قيم الصيييييييييييييدق والمحبة والتعاون، والحوار البناء واوخالص  
التي تسييييييييييييييهم مع غيرهييييا في تحقيق عالقييييات   في العميييي  

 متماسكة متميزة، وتسهم في تحقيق األهداف المنفودة.
 امة التظييمية:  أبعاد االستق

اتفق معظم الباح ين ال ين أو يحوا مجموعة من  
 - ال قة  -األبعاد الخاصييييييية باالسيييييييتقامة التنظيمية )التعانا

والتفياةال( بحسييييييييييييييح اليدراسييييييييييييييات التي   -النزاهية    -المغفرة  
أجر ت، إال أنهم اختلفوا قلياًل في تفسيرها ونر قة عر ها،  

ألبعاد االسيييتقامة  وسيييوف نتطرق لبعا تقسييييمات الباح ين 
يلي: كميييييييا   )(Hamrahi,etal 2015,4774التنظيميييييييية 
Ravaji.2016.498) ) 

التعانا: و قصيييييييييد به مسييييييييياعدة األفراد العاملين  .1
 ييييييييييييعيفي األداء، وتقديم  روف إيجابية لهم في  
العم ، وك لك ال ين يعانون من بعا السلوكيات 
غير المسيييتقرة  سيييواء أكانت نفسيييية أم اجتما ية،  

األفراد و نعكس   على  التنظيمي  التعييييييانا  هيييييي ا 
 العاملين ال ين يهتمون بعضهم البعا.

ال قييية: و عني الوالء التنظيمي وهو قيييابييي  للز يييادة   .2
والنقصييييييييان تبًعا للتفاعالت بين اودارة والعاملين، 
و ظهر لنيييا هنيييا نظر ييية التبيييادال االجتمييياعي التي 
تفسيييييييييييير ال قة فهي مجموعة من المفيييييييييييياعر التي 

ئما في مجاال حسيييييييين النية، مع  تضييييييييمن العم  دا
 التأكيد على الصدق.

التسييييييييييييييامح: ينعكس مفهوم التسييييييييييييييامح من خالال  .3
أسييلوب العفو والغفران لرفراد العاملين وعند توفر  
نوع من السييييييييييييييلوكييات السييييييييييييييلبيية أو اوخفياق في  
األداء، إذ إنييه ال يمكن  ييييييييييييييمييان االسييييييييييييييتقيياميية  
المنظمييييية  تكن  لم  إذ  المنظميييييات  في  التنظيميييييية 

 ع عامليها.متسامحة م
النزاهييية: وتعني قيييدرة المنظمييية على التعيييامييي  مع   .4

األفراد العاملين بفييييفاعية ومن خالال مواءمتها مع  
والتمتع  المفييييييييييييييتركيييييية  والقيم  المعلنيييييية  األهييييييداف 

 بالخصائي التي تبني ال قة والمصداقية.
التفاةال: سييييييمة  ييييييخصييييييية وتنظيمية، تفييييييير إلى  .5

االعتقيييياد بييييالنجيييياا بغا النظر عن التحييييديييييات 
نيية، و مكن أن يسييييييييييييييتنيد التفياةال إلى التجيارب اآل

 الما ية، مع مراعاة نظر ات التوقع في التحفيز.  
 الدراسات السابقة:

 و علءها الدراسة علض الظحو التالض:
 أواًل: دراسات ذات عالقة بالمهارات الدياد ة: 

دراسييته التي هدفت إلى  م(2017وطلد الغامدي )        
التعرف على درجية توافر المهييارات القييياديية لقييادة المييدارس  
للحد من تأثيرات المجتمع المحلي، واستخدم الباح  المنهج 
الوصييييييفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسيييييية من جميع قادة 
مييييدارس التعليم العييييام واألهلي )االبتييييدائي، المتوسييييييييييييييطيييية، 

واليييدلم، وتكونيييت العينييية من  وال يييانو ييية( بمحيييافظتي الخرج  
مدرسييييييييًيا، ومن أهم نتائج الدراسيييييييية، أن درجة    ا( قائدً 116)

توافر المهيارات القيياديية )عياليية(، وأن درجية توافر المعوقيات  
التي تحييد من فيياعلييية قييادة مييدارس التعليم العييام للحييد من  

 تأثيرات المجتمع المحلي )متوسطة(.
تي هيدفيت  ال  م(2018وطلحئت دراسئئئئئئئئئة عوا )          

إلى التعرف على واقع ممارسييييييييييييية مديري المنانق التعليمية 
المنهج  البييييياحييييي   والتغيير، واسييييييييييييييتخيييييدم  القييييييادة  لمهيييييارات 
المسيييييييييييحي، كما اسيييييييييييُتخدمت االسيييييييييييتبانة أداًة لجمع بيانات  
الدراسييية من مجتمعها المتم   في مديري المنانق التعليمية 

تائج  بالمملكة العربية السيييييييييييعودية ومسييييييييييياعديهم، ومن أهم ن
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الدراسيييييييية أن مديري المنانق التعليمية يمارسييييييييون المهارات 
القيييياديييية بيييدرجييية عييياليييية، وأن ميييديري المنيييانق التعليميييية 
يميارسييييييييييييييون مهيارة التغيير بيدرجية متوسييييييييييييييطية، وأن ميديري  
المنيانق التعليميية يميارسييييييييييييييون مهيارة القييادة والتغيير بدرجة  

 عالية.
هيييييدفيييييت إلى   (2019وطلد معوض) دراسيييييييييييييييييية 

درجية مميارسييييييييييييييية المهيارات القيياديية، وتحيدييد   التعرف على
درجة االرتباب بين ممارسيييييييييييية المهارات القيادية ومسييييييييييييتوى  
اونجيياز األكيياديمي للطييالبييات، واسييييييييييييييتخييدم البيياحيي  المنهج 
الوصيييييييييفي االرتباني، واسيييييييييتخدمت االسيييييييييتبانة أداًة للبح  

( نيييالبييية من كليييية  429ونبقيييت على عينييية تكونيييت من )
ن أهم النتائج وجود فروق دالة  التربية بجامعة القصييييييييييييييم، م

إحصييييييييائًيا في مهارتي )إدارة الصييييييييراع وإدارة فر ق العم (، 
ووجود فروق دالة إحصييييييييييائًيا في درجة ممارسيييييييييية المهارات 

 القيادية للطالبات.
دراسييييييييييييييييية هيييدفيييت إلى   م(2019وقئئدم البقمض )

الكفا عن العالقة االرتبانية بين درجة ممارسة المفرفين 
القيييياديييية ومسييييييييييييييتوى االلتزام التنظيمي    التربو ين للمهيييارات

للمعلمين من وجهييية نظرهم، واسييييييييييييييتخيييدم البييياحييي  المنهج 
الوصيييييييييفي في صيييييييييورته االرتبانية، وكانت االسيييييييييتبانة أداة 
ن مجتمع الدراسيييييية من المعلمين والمعلمات،   الدراسيييييية، وتكو 
وتوصييييييييييييلت الدراسيييييييييييية للعديد من النتائج كان من أهمها أن 

القيادية جاءت بدرجة كبيرة،   ممارسييييييية المفيييييييرفين للمهارات
تبًعا لمتغيرات   ولم تكفييييا النتائج عن فروق دالة إحصييييائًيا

الدراسيييييييية )المرحلة التعليمية، التخصييييييييي، الخبرة، السييييييييكن 
الكلييييية والمجيييياالت الفر ييييية لمحور   الييييدرجيييية  الييييدائم( على 
بين   دالييييية  ارتبيييييانيييييية  القيييييياديييييية، ووجود عالقييييية  المهيييييارات 

ن التربو ين وااللتزام التنظيمي  المهيارات القيياديية للمفييييييييييييييرفي
 للمعلمين، وكانت ه ه العالقة موجبة.  
إلى التعرف  م(2019وهد ت دراسئئة السئئطيعض )

على درجيية توفر المهييارات القيييادييية لييدى نالب المييدارس  
بمحيييافظييية رنيييية من وجهييية نظر قيييادة الميييدارس والمعلمين، 
واسييييييتخدم الباح  المنهج الوصييييييفي، وُنبقت اسييييييتبانة على 

ع قييييادة مييييدارس التعليم العييييام، واختيرت عينيييية نبقييييية  جمي

ا، من أهم  121عفييييييييييييييوائيييية من المعلمين قوامهيييا ) ( معلميييً
النتيييائج أن توفر المهيييارات القيييياديييية ليييدى نالب الميييدارس  
بمحافظة رنية جاءت بدرجة متوسيييطة، وأن هنا  توافًقا في  
تقيديرات قيادة الميدارس والمعلمين تجياه ذليك، وموافقية العينية  

بيييييدرجييييية كبيرة على ال الميييييدارس والمعلمين  قيييييادة  كليييييية من 
متطلبيييات تنميييية المهيييارات القيييياديييية ليييدى نالب الميييدارس  
ا في تقيديرات قيادة الميدارس   بمحيافظية رنيية، وأن هنيا  توافقيً

ذلييييييك،   تجيييييياه  تنمييييييية  والمعلمين  متطلبييييييات  أكبر  وتم لييييييت 
  المهارات القيادية.

التي هدفت إلى  م(2019وجاءت دراسئة أحمد )
التعرف على العالقيية بين واقع االنهمييا  لييدى نالب كلييية 
التربية جامعة المنوعية وواقع ممارسيييييييييييتهم للمهارات القيادية 
من وجهية نظرهم، وا ييييييييييييييتمليت عينية اليدراسيييييييييييييية على عينية  
عفييييييييييييوائية من نالب الكلية، واسييييييييييييتخدمت الباح ة المنهج 

ع البيانات،  الوصييفي االرتباني، وقامت بتطو ر أداتين لجم
ومن أهم النتيائج انخفياض واقع مميارسيييييييييييييية العينية للمهيارات 
ا في واقع االنهميا    القيياديية، ووجود فروق دالية إحصيييييييييييييييائييً
الطالبي وواقع مميييارسيييييييييييييييية المهيييارات القيييياديييية ليييدى عينييية 
الدراسيية، وهي تعزى إلى متغير التخصييي ومتغير المرحلة 

مسييييييييييييييتوى  اليدراسيييييييييييييييية، ووجود عالقية ارتبيانيية إيجيابيية عنيد  
 بين االنهما  الطالبي والمهارات القيادية.   0.01الداللة  

 
 ثانًيا: دراسات ذات عالقة باالستقامة التظييمية:

 و  وءحها الدراسة علض الظحو التالض :
ودلئئئئئض)   نئئئئئورجئئئئئاا  &    Nartgunدراسئئئئئئئئئئئئئة 

2016,Dilekci)  االسييييييييييييييتقيياميية    ىهييدفييت إلى التعرف عل
التنظيمييية وعالقتهييا بييأنميياب القيييادة لييدى مييديري المييدارس  
التركية، ولتحقيق ذلك اسييتخدمت الدراسيية المنهج الوصييفي، 
ومن أهم النتيييائج وجود عالقيية ارتبيييانيييية موجبييية بين أبعييياد  
االسييييييييييييييتقيييامييية التنظيميييية للمعلمين في الميييدارس االبتيييدائيييية 

يميييارسييييييييييييييهيييا ميييديرو وال يييانو ييية التركيييية وأنمييياب القييييادة التي  
والتعليمييييييية،  ال قيييييياعييييييية،  القيييييييادة  وهي  التركييييييية  المييييييدارس 
واألخالقية، والتنبؤ ة، والتعليمية، والتحو لية، كما كفييييييييييييييفت  
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تعزي لمتغيرات  عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصييييييائية  
 الجنس والمؤه  العلمي. 

دراسييييييييييييييتييه التي هييدفييت إلى   (2018وطلد جطل)
اسييييييييييتقامة القيادة بوصييييييييييفها  التعرف على درجة تأثير أبعاد 

متغيًرا تفسيييييرً ا وه ه األبعاد متم لة في )الفييييجاعة، والزهد، 
في الصيييييييييييراع التنظيمي    )والعدالة، والعقالنية، واونسيييييييييييانية  

باعتباره متغيًرا مسيييييييييييييتجيًبا، ولتحقيق أهداف ه ه الدراسييييييييييييية  
اسيتخدم الباح  المنهج الوصيفي االسيتداللي من خالال ءراء  

في دائرة عقيييارات الييدوليية في محيييافظيية    عينييية من العييياملين
، ومن أهم النتائج أن ا(  يييخصيييً 79النجا، والبال  عددها )

هنا  عالقة تأثير معنو ة السيييييييييييتقامة القيادة في الصيييييييييييراع 
 التنظيمي.

و  ئئلوا) جئئوخئئنئئظئئئئئا  ,  et.al  Gukiinaوقئئئئئدم 
دراسييييييييييييييية هييدفييت إلى التعرف على االسييييييييييييييتقيياميية    (2019

ندا، ولتحقيق ذلك تم  التنظيمية في مؤسييسييات الدولة في أوغ
االسيييييتعانة بالمنهج المسيييييحي واالعتماد على االسيييييتبانة أداًة 

هم النتيييائج افتقيييار العييياملين في بعا  أ لليييدراسييييييييييييييييية، ومن  
المؤسيييسيييات بدولة أوغندا لالسيييتقامة التنظيمية في ك ير من  
والتعييييييانا،   وال قيييييية،  )التفيييييياةال،  في:  وتتم يييييي   الجوانييييييح، 

عيدالية، والقنيياعية، والتسيييييييييييييييامح، والحكميية، والفييييييييييييييجيياعية، وال
 والسمو، والرفعة، وااللتزام، واالستجابة(.

دراسيته التي هدفت إلى   (2020وطلد الظاصئلي)
التعرف على درجية توافر أبعياد االسييييييييييييييتقيامية التنظيميية ليدى 
ميديري ميدارس التعليم األسيييييييييييييياسييييييييييييييي في محيافظية الظياهرة  
بسيييييييييييلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق أهداف 

اسيييييييييييييتخدم الباح  المنهج الوصيييييييييييييفي، كما  ه ه الدراسييييييييييييية  
اسييييييييتخدمت االسييييييييتبانة في جمع البيانات والمعلومات حي   

( مين  ميكيونييييييية  عييينييييييية  عيليى  اليميعيليمييين  203نُيبيقيييييييت  مين   )
والمعلمات، من أهم النتائج أن درجة توافر أبعاد االسيييييتقامة  
التنظيمييييية لييييدى مييييديري المييييدارس جيييياءت كبيرة في أبعيييياد 

في جميع األبعياد وهي:  اليدراسيييييييييييييية ككي ، كميا جياءت كبيرة  
)التفيياةال، وال قيية، والتعييانا، والنزاهيية، والتسيييييييييييييييامح(. كمييا  
كفييييييفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصييييييائية 
في اسيتجابات أفراد عينة الدراسية تعزى إلى متغيري  سينوات  

في   الفروق  هييييي ه  وجيييييدت  العلمي، ولكن  والمؤهييييي   الخبرة، 
 متغير الجنس ولصالح ال كور.

هدفت إلى التعرف   ( دراسئئئئئئة2020غالض)وقدم  
على دور االستقامة التنظيمية بصفتها متغيًرا معداًل للعالقة 
بين الدعم التنظيمي المدر  وسييلو  المواننة التنظيمية، إذ 
جرى قياس متغير االسيييتقامة التنظيمية اسيييتناًدا إلى مقياس  

2003Cameron  وقيييد اختير معمييي  أسييييييييييييييمنيييت كربالء ،
(  113ن خالال اسيييييييتمارة اسيييييييتبانة  يييييييملت )ميداًنا للبح  م

عيييامييية من اودار ين والفنيين، ومن أهم النتيييائج أن متغير  
االسييييييييييييييتقيامية التنظيميية يعيدال أو يعزز العالقية التيأثير ية بين  
أساليح الدعم التنظيمي المدر  التي تعتمدها اودارة الفعلية 
وسييييييييييييلو  المواننة التنظيمية ال ي يسييييييييييييلكه العاملون على 

 لبيئة الداخلية في المعم .مستوى ا
ات السابقة  راس   التعلنر على الد ِّ

ة الحاليَّة خاآل ض:    راس   أوجه التشابه واال تالف  ض الد ِّ
ة:   راسئئ  ة الحاليةة من حي  دراسيية   تفييابهتأهداف الد ِّ راسيية الد ف

الكفيييييا عن توافر المهارات القيادية لدى قادة المدارس مع  
( في كون أغلح الدراسييييييييات على 2017دراسيييييييية الغامدي) 

المنانق التعليمية ونلبة الجامعات والمفييييييييييييرفين التربو ين، 
كما اتفقت مع عدة دراسات في الكفا عن أبعاد االستقامة  

ا لقييييييادة  غييييييالي)التنظيمييييييية  كييييييدراسييييييييييييييييييية  ( 2020لمييييييدارس 
, 2016(، ودراسيييييية نورجان ودليكسييييييي )2020والناصييييييري)
Nartgun    &Dilekci كميا اختلفيت مع عيدة دراسييييييييييييييات ،)

 ( التي كانت على دوائر العقارات.2018م   دراسة جبر)
ة:   راسئئئئ  ة الحاليةة في اسيييييتخدامها مظهج الد ِّ راسييييية تفيييييابهت الد ف

دراسيات السيابقة م    للمنهج الوصيفي المسيحي مع غالبية ال
&   Nartgun, 2016دراسييييييية دراسييييييية نورجان ودليكسيييييييي )

Dilekci(غييييييييالييييييييي ودراسيييييييييييييييييييييية  ودراسيييييييييييييييييييييية  2020(،   ،)
( ودراسييييييييييية 2017( ودراسييييييييييية الغامدي)2020الناصيييييييييييري)

عيييون)2016اليييقيييييييداا) ودراسييييييييييييييييييييية  ودراسييييييييييييييييييييية 2018(   )
 (.2018جبر)

ة: راسئئئئئئ  ة الحاليةة في العينة من    عنظة الد ِّ راسيييييييية تفييييييييابهت الد ف
ها على المعلمين في المدارس كدراسييييييييييية البقمي  حي  تطبيق

ة  2020( ودراسييييية الناصيييييري، )2019) راسييييية (، واختلفت الد ف
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( التي نبقت على نلبة 2016الحاليةة مع دراسيييييييييييية القداا)
( على نلبة 2019الجامعات، ونبقت دراسيييييييييية السييييييييييبيعي)

( على قيادة  2017الميدارس، كميا نبقيت دراسيييييييييييييية الغياميدي)
 المدارس.

راسئئئئئ   ة الحاليةة في اسيييييييتخدامها ةأداة الد ِّ راسييييييية : تفيييييييابهت الد ف
ات كدراسيييييييية القداا) راسيييييييية (، 2019لالسييييييييتبانة مع أغلح الد ف

( ودراسييييييييييييية 2019( والبقمي)2019ودراسييييييييييييية السيييييييييييييبيعي)
 (.2019(، ودراسة معوض)2017الغامدي،)

ولكن لم ير الباح  أي دراسييييييييييييية تتعلق بدراسييييييييييييية المهارات 
باالسييتقامة التنظيمية أو بأحد أبعادها، له ا القيادية وربطها  

 جاءت الدراسة الحالية لسد الفجوة في الدراسات السابقة.
ات السابقة:   راس   أوجه االستفادة من الد ِّ

ر عام للدراسييييييييييية والتحديد الدقيق  .1 و يييييييييييع تصيييييييييييود
ة الحاليةة وأهدافها. راسة  لمفكلة الد ف

 التيأنير النظري للمهيارات القيياديية واالسييييييييييييييتقيامية  .2
 التنظيمية.  

بناء أداة الدراسة، واتباع المنهجيةة العلميةة السليمة  .3
ة،   راسيييييييييييييية في خطوات إعيداد وإجراءات بنياء أداة اليد ف
والتحقق من صيييييييييييدقها وثباتها، وتحديد أسييييييييييياليح  

 المعالجة اوحصائية المناسبة.
ات   .4 راسيييييييييييييية ة الحيالييةة بنتيائج اليد ف راسيييييييييييييية ربط نتيائج اليد ف

 السابقة.
 : الدراسةمظهج 

ات ب راسييييييية ة انلع الباح  على الد ف راسييييييية عد تحديد مفيييييييكلة الد ف
هو   السيييييييابقة حي  تبين أن المنهج الوصيييييييفي )المسيييييييحي(،

ة راسة  .المنهج المناسح لطبيعة م   ه ه الد ف
ة وعنظتها:  راس   مجتمع الد ِّ

ة من معلمي الميدارس )االبتيدائيية   راسيييييييييييييية   –تكونيت عينية اليد ف
ال ييانو يية( بمحييافظيية ينبع، والبييال  عييددهم   -المتوسييييييييييييييطيية  

ا، واختيرت بطر قيية عفييييييييييييييوائييية حييي  بلغييت  228) ( معلمييً
لبال  عددهم % من مجتمع الدراسييييييييييييية الكلي ا10نسيييييييييييييبتها  

 .( حسح ءخر إحصائية لتعليم محافظة ينبع2280)
اسيتخدم الباح  اسيتبانة لدراسية لالمهارات  أدوات الدراسئة:   

 القيادية واالستقامة التنظيميةل،  
وقام الباح  باسيييييييتخدام مقياس خماسيييييييي لتصيييييييحيح فقرات  

 االستبانة.
 

 ( يوءح مدياس اإلجابات1جدول رقم )
 كطنلة جًدا  كطنلة متوساة صغنلة  صغنلة جًدا

1 2 3 4 5 

 صدق أداة الدراسة:  
 و م التحقر من صدق األداة من  الل:

  Internal Validity صدق اال ساق الدا لض  
قام الباح  بحسيييياب االتسيييياق الداخلي لالسييييتبانة وذلك من  
خالال حسيييييييياب معامالت االرتباب )بيرسييييييييون( بين ك  فقرة  
من فقرات االسيييييييتبانة والدرجة الكلية لالسيييييييتبانة، وتبين أنها  

عامالت ارتباب قو ة ودالة إحصيييييييائًيا عند مسيييييييتوي  تتمتع بم
(، وهيي ا يييدال على أن االسييييييييييييييتبييانيية  0.05دالليية أقيي  من )

 بفقراتها تتمتع بمعام  صدق عاال.
ثبات االسئئئئتبانة  م حسئئئئا  التبات لالسئئئئتبانة بال قتنن: 

حييي  ُوجييد أن قيميية ألفييا كرونبييا   خلونبئا     –معئامئأ ألفئا  

، أي أن االسيييييييتبانة تتمتع بمعام  ثبات  0.964لالسيييييييتبانة  
 مرتفع.

وجيد أن قيمية معيامي  االرتبياب    وطل قئة التجزئئة الظصئئئئئئئئئ يئة
مرتفعييية ودالييية    0.819(  Spearman Brownالمعيييدال )

ئًيا، وه ا يدال على أن االسيييتبانة تتمتع بمعام  ثبات  إحصيييا
 مرتفع.

اسييتخدم برنامج التحلي  اوحصييائي   المعالجات اإلحصئائية:
(SPSS) واألسييييياليح اوحصيييييائية التالية: النسيييييبة المئو ة ،

والمتوسيييييط الحسيييييابي واالنحراف المعياري والوزن الحسيييييابي  
ونبا ،  النسييييييييبي، ومعام  ارتباب بيرسييييييييون، ومعام  ألفا كر 

 ومعام  ارتباب سبيرمان.  
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 نتائج الدراسة و فسنلها
 

المحك المعتمد  ض الدراسة: 
 ( يوءح المحك المعتمد  ض الدراسة2جدول رقم )

 درجة الموا قة الوزا الظسطض المقابأ له  طول الخلية 
 صغيرة جًدا  20% -36%من  1 – 1.80من 

 صغيرة  36% - 52%أكبر من  1.80 – 2.60 أكبر من 
 متوسطة  %  52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة  68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 كبيرة جًدا  84 %-100% أكبر من  5 -   4.20أكبر من 

 الد مغلامية:المتغنلات  

 ( يوءح  وز ع أ لاد العنظة حسب عدد سظوات الخدمة 3جدول رقم )  
 الظسبة% التكلار  عدد سظوات الخدمة 

 % 20.1 50 ( سنوات.5أق  من ) 
 % 30.6 76 ( سنوات10( سنوات إلى أق  من )5من )
 49.1% 122 سنوات فأك ر  10من 

 % 100 248 المجموع 

 ( يوءح  وز ع أ لاد العنظة حسب المؤهأ العلمض 4جدول رقم )
 الظسبة% التكلار  الل بة العلمية 

 % 54 134 بكالور وس 
 % 38.7 96 ماجستير 

 % 7.2 18 دكتوراه 
 % 100 248 المجموع 
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 المتعلقة باألسئلة:الظتائج 
ما درجة ممارسيييييييية  :الظتائج المتعلقة بالسئئئئئؤال األول

 قادة المدارس في تعليم ينبع للمهارات القيادية )المهارات 

 
المهارات   -المهارات الفكر ة  -المهارات اونسييييييييانية  -ال اتية

الفنية( من وجهة نظر المعلمين   

 ( يوءح المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض 5جدول رقم )

المتوسط  المهارات  المحور 
 الحسابض

االنحلاف 
 المعياري 

 التل نب  الوزا الظسطض%

 1 78.10% 0.7425 3.9053 المهارات اونسانية 1
 4 % 73.87 0.768 3.693 المهارات الفكر ة 2
 2 74.79% 0.831 3.739 المهارات ال اتية 3
 3 74.18% 0.798 3.709 المهارات الفنية 4

  % 75.2 المتوسط العام

الوزن ( أا  5 طنن من الظتئئائج الموءئئئئئئئئئحئئة  ض جئئدول )
النسييييييييييييبي لدرجة ممارسيييييييييييية المهارات القيادية جاءت بدرجة  

%، و تضييييييييح أن امتال  قادة المدارس  75.2كبيرة بنسييييييييبة 
جييياء بيييأوزان مرتفعييية تراوحيييت ميييا بين    للمهيييارات القيييياديييية

 %. 78.1%، و73.8

ذلئئئئك  لى   البئئئئاحئئئئه  والتعليم و عزو  التربيييييية  اهتميييييام وزارة 
بييالمملكيية بييالقيييادة والمهييارات القيييادييية لييدى قييادة المييدارس،  

 والعم  على تطو رها.  
 

 

المحور األول: المهارات اإلنسانية 
 

 ( يوءح المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض 6جدول رقم )
رقم 
المتوسط  الفقلات  الفقلة

 الحسابض
االنحلاف 
 المعياري 

الوزا  
 الظسطض%

 التل نب 

يقدر قائد المدرسيييية مفيييياعر المعلمين و عتمد على مبدأ االحترام والتقدير   1
 1 % 83 0.636 4.150 أساًسا في االتصاال والتواص  بينهم.

 2 % 79.25 0.743 3.963 يعالج أخطاء المعلمين بطر قة تليق بمفاعرهم دون تجر ح. 2

 4 % 77.63 0.628 3.881 يفجع على نفر ثقافة محببة للعم  بين المعلمين. 3

 6 % 73.75 0.848 3.688 يتفهم الظروف االجتما ية والفخصية للمعلمين و عم  على مراعاتها. 4

 3 % 78.88 0.787 3.944 يحفز المعلمين في المواقا المختلفة لتعز ز ثقتهم بأنفسهم. 5

 5 % 76.13 0.813 3.806 يوزع المهام والمسؤوليات على المعلمين تبًعا لقدراتهم و روفهم. 6

  78.10% 0.7425 3.9053 المتوسط العام 
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الوزن ( أا  6 طنن من الظتئئائج الموءئئئئئئئئئحئئة  ض جئئدول )
النسيييييييييبي لجميع الفقرات كان مرتفًعا نسيييييييييبًيا، حي  تراوحت  

و عزو الباحه ذلك  لى:  %، 83% و73.7النسييح ما بين 

أهمية االحترام والتقدير في التعامالت بصيييييييورة عامة، وبين  
العاملين والقائد بصيييييييييييورة خاصييييييييييية، حي  يسيييييييييييهم في تقب   

 المرةوسين لروامر، وتنفي ها بفك  مالئم.
 

 المحور التانض: المهارات الفكل ة
 

 ( يوءح المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض 7جدول رقم )

المتوسط  الفقلات  رقم الفقلة
 الحسابض

االنحلاف 
 المعياري 

 التل نب  الوزا الظسطض%

11 
يفيييييييير  المعلمين في ممارسيييييييية المهام القيادية وصيييييييينع 

 1 % 78.13 0.642 3.906 واتخاذ القرارات.

يتمتع قائد المدرسييييييية بمرونة في التفكير تجاه القضيييييييايا   21
 والمفكالت الطارئة.

3.631 0.821 72.63 % 7 

يفييييييييجع المعلمين على نرا المبادرات التي تسييييييييهم في   13
 8 % 70.88 0.846 3.544 تطو ر العم .

تجييياه القضيييييييييييييييياييييا  يطرا بيييدائييي  متعيييددة التخييياذ القرار   14
 4 % 73.63 0.704 3.681 المختلفة.

المرةوسييييييييييييييين   15 على  الملقييييييياة  األوامر  تكون  أن  يراعي 
 5 % 73.38 0.689 3.669 وا حة وميسرة.

يوجه المرةوسييييين نحو اسييييت مار الوقت وإدارته بدقة في   16
 2 % 77.00 0.746 3.850 العم  اليومي.

المحتميي  حييدوثهييا داخي   يتنبييأ بييالصييييييييييييييعوبييات والعقبييات   17
 3 % 75.63 0.733 3.781 المدرسة.

يعالج القضيايا والمفيكالت اودار ة داخ  المدرسية بهمة   18
 6 % 73.38 0.895 3.669 واقتدار.

يتتبع المراح  والخطوات العلمية والعملية لصييييينع القرار   19
 9 % 70.25 0.839 3.513 واتخاذه.

  % 73.87 0.768 3.693 المتوسط العام 

( أن الوزن النسبي 7تبين من النتائج المو حة في جدوال )
الكلي لدرجة ممارسيييييية المهارات الفكر ة جاءت بدرجة كبيرة  

اهتميييام وزارة التربيييية و عزو البئئاحئئه ذلئئك  لى  %،  73.87

والتعليم بييالمملكيية بيياألنميياب القيييادييية الحييدي يية ومنهييا القيييادة  
التفييييييييييييييياركييية والقيييادة التوز عييية، وحيي  قييادة المييدارس على 
التفو ا، والمردود اويجيابي من خالال  ييييييييييييييعور المعلمين 

 أنهم  ركاء في القرار.  
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 المحور التاله: المهارات الذا ية
 

 يوءح المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض ( 8جدول رقم )
رقم 
 الفقلات  الفقلة

المتوسط 
 الحسابض

االنحلاف 
 المعياري 

الوزا  
 التل نب  الظسطض%

يراعي مبييييدأ العييييداليييية والمو ييييييييييييييو ييييية عنييييد توز ع المهييييام على   24
 4 % 74.75 0.813 3.738 المعلمين.

 8 % 70.13 0.932 3.506 االجتماعات واللقاءات بكفاءة وفاعلية عالية.يمتلك مهارة إدارة  25

 7 % 72.38 0.846 3.619 يركز على جميع الجوانح عند متابعة أعماال المعلمين. 26

 3 % 75.38 0.729 3.769 يقدر إنجازات المعلمين و سهم في تحفيزها. 27

منها مع فر ق  يعترف بأخطاء العم  و حاوال إصيييييييالحها والتعلم   28
 6 % 72.88 0.772 3.644 العم .

 5 % 74.25 0.857 3.713 يتابع المتغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة و راعيها 29

30 
يوجه المعلمين نحو الجدية واالنضييباب كصييفات مالزمة لتحقيق  

 1 % 81.6 0.96 4.08 التميز.

 2 % 77.00 0.746 3.850 المعلمين.يمتلك مهارات الحوار في التعام  مع  31
  74.79% 0.831 3.739 المتوسط العام 

( أن الوزن النسبي 8تبين من النتائج المو حة في جدوال )
الكلي لممييييارسييييييييييييييييية المهييييارات اليييي اتييييية جيييياء بييييدرجيييية كبيرة  

أن الجيديية واالنظبياب و عزو البئاحئه ذلئك  لى:  ،  %74.79

المو ا الم يييالي والمتميز، وامتال  قيييائيييد من أهم مميزات  
 المدرسة لمهارة تعز زها، وتعتبر مهارة أساسية.
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 المحور اللابع: المهارات الفظية
 

 ( يوءح المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض 9جدول رقم )

المتوسط  الفقلات  رقم الفقلة
 الحسابض

االنحلاف 
 المعياري 

الوزا  
 الظسطض%

 التل نب 

 1 % 79.0 0.82 3.95 يمتلك مدير المدرسة القدرة على صياغة رة ة ورسالة للمدرسة. 32
 6 % 74.25 0.864 3.713 يمتلك القدرة على العم  تحت الضغط المهني. 33
 7 % 8 .73 0.777 3.694 يبح  عن األفكار الجديدة باستمرار و حاوال تطبيقها في المدرسة. 34

يتبنى األسياليح المبتكرة الحدي ة في تحقيق التميز في مجاالت العم    35
 8 % 69.00 0.875 3.450 المدرسي.

يسيييييييييت مر االجتماعات في تطو ر وتحسيييييييييين مجاالت العم  ومعالجة   36
 مكرر  3 % 75.38 0.729 3.769 األخطاء.

 مكرر  3 % 75.38 0.729 3.769 تيسير األعماال وتطو رها.يدعم استخدام التقنيات الرقمية في  37
 9 % 68.38 0.921 3.419 يفم  جميع مجاالت العم  المدرسي في عملية المتابعة والتقو م. 38

يدعم مفاركة المعلمين في المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية و ح هم  39
 مكرر  3 % 75.38 0.729 3.769 على ذلك.

 2 % 77.00 0.746 3.850 المجتمع المحلي في تطو ر األعماال المدرسية.يفر   40
  74.18% 0.798 3.709 المتوسط العام 

الوزن ( أا  9 طنن من الظتئئائج الموءئئئئئئئئئحئئة  ض جئئدول )
لتحلي  مدى ممارسييييييييية المهارات الفنية جاء   الكلي النسيييييييييبي

 أن قيائيد و عزو البئاحئه ذلئك  لى  ،  74.18%بيدرجية كبيرة  

المدرسيييية الناجح ال بد أن يمتلك رة ة مسييييتقبلية وقدرة على 
اسيتفيراف المسيتقب  وأن يتمتع بيقظة اسيتراتيجية، تمكنه من  
صييييييياغة رة ة للمدرسيييييية ورسييييييالتها، والسييييييعي نحو تحقيقها  

 اومكانات ونجازها.وتسخير جميع  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 أ / حممد بن حامد شديد احملياوى أثر ممارسة املهارات القيادية يف االستقامة التنظيمية لدى قادة املدارس يف تعليم حمافظة ينبع. 

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2022; Vol. 4 (4) 16 

4، الجزء 4؛ العدد 2202مجلة بحوث التعليم واالبتكار    

 

ما مسييييييتوى    نتائج السئئئئؤال التانض الذي يظص على:
  –التعيانا    –توافر أبعياد االسييييييييييييييتقيامية التنظيميية )العيدالية  

قييييادة المييييدارس في تعليم ينبع من    –ال قيييية   التفيييياةال( لييييدى 
 وجهة نظر المعلمين 

 ( المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض الستجابات أ لاد العنظة 10جدول رقم )
 على مجاالت االستقامة التظييمية.

 المتوسط الحسابض االستبانة 
االنحلاف 
 التل نب  الوزا الظسطض% المعياري 

 1 % 78.74 0.922 3.934 العدالة 
 3 % 76.67 0.965 3.835 التعانا 

 2 % 77.43 0.98 3.86 ال قة 
 4 % 75.05 0.945 3.75 التفاةال 

  76.97% 0.953 3.84 الدرجة الكلية 

( أن أبعاد االسيييييتقامة  10يتضيييييح من الجدوال السيييييابق رقم )
التنظيمية متوفرة بصييييييورة كبيرة لدى قادة المدارس في تعليم  

ينبع حي  جاءت األوزان النسيييييييييييييبية مرتفعة بدرجة  محافظة  
( بين  ميييييييا  )75.05تراوحيييييييت  و  و عزو %(،  %78.74( 

أهميية توافر أبعياد االسييييييييييييييتقيامية التنظيميية  البئاحئه ذلئك  لى: 
قييييادة المييييدارس واالهتمييييام العييييام بتنميتهييييا من خالال  لييييدى 
النظر يات القيياديية الحيدي ية، كي ليك االهتميام الخياص من قبي   

 التربية والتعليم بتد يمها والتحفيز على امتالكها.وزارة 
 

 ( المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض الستجابات أ لاد العنظة 11جدول رقم )
 على  قلات مجال العدالة 

  قلات مجال العدالة  م
المتوسط 
 الحسابض

االنحلاف 
 المعياري 

الوزا  
 الظسطض %

 التل نب 

 4 % 77.3 0.91 3.86 يتعام  قائد المدرسة بصدق مع العاملين كافة.   1

 2 % 80.0 0.94 4.00 يوصا العم  المدرسي بالفرف واالستقامة.  2
 3 % 79.2 0.89 3.96 تتسق أقواله مع أفعاله.  3
 5 % 76.9 0.93 3.84 المعلمين. يوزع المهام المدرسية ب نصاف ونزاهة بين  4
 1 % 80.3 0.94 4.01 يوجد معايير لتقييم المعلمين تراعي الفرف واالستقامة. 5

  % 78.74 0.922 3.934 المجموع  

( أن مظاهر مجاال العدالة  11يتضيييييح من الجدوال السيييييابق)
  –% 73.1من وجهة نظر أعضيييياء الهيئة التدر سييييية بين )

والوزن النسيييييييييبي السيييييييييتجابات أفراد العينة على %(،  80.3
و عزو %،  78.74  جاءت بدرجة كبيرة فقرات مجاال العدالة

وجود أسس ومعايير للتقيم منفورة و طلع الباحه ذلك  لى:  
عليها المعلمين باسييييتمرار، حي  قامت وزارة التربية والتعليم 
بطباعة نفيييييييرات وكتيبات لتو ييييييييحها، و قوم قادة المدارس  

 سنوي ودوري ب نالع المعلمين عليها بو وا.بفك  
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 ( المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض الستجابات أ لاد العنظة 12جدول رقم )
 على  قلات مجال التعاطف

  قلات مجال التعاطف  م
المتوسط 
 الحسابض

االنحلاف 
 المعياري 

الوزا  
 الظسطض%

التل ض 
  

 1 % 77.4 0.95 3.87 مفاعرهم في أفراحهم وأحزانهم.اآلخر ن يفار  قائد المدرسة  7
 2 % 77.3 0.91 3.86 يهتم بتلبية احتياجات المعلمين في نطاق عملهم.  8
 3 76.7% 0.97 3.84 يقدم سب  الدعم والرعاية للمعلمين في جوانح حياتهم. 9
 4 % 75.3 1.03 3.77 .المعلمين والتي يمكن أن تؤثر سلبًا في أدائهميراعي الظروف التي يمر بها  10

  % 76.67 0.965 3.835 المجموع  

( أن الوزن النسييييييبي الكلي 12يتضييييييح من الجدوال السييييييابق)
السييييييييييييييتجييييابييييات أفراد العينيييية على فقرات مجيييياال التعييييانا  

ذلئئئك  لى:  %،  76.67 البئئئاحئئئه  أهمييييية التعييييانا  و عزو 

الوجيداني في العمي  اوداري، فيالنظرة الحيدي ية للقييادة لم تعيد 
مقتصيييييييرة على إعطاء األوامر والمحاسيييييييبة على التنفيد، ب   

مفيياركتهم في مفيياعرهم، وأفراحهم وأحزانهم ومحاولة تعدت  
 التقرب منهم.

 
 ( المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض الستجابات أ لاد العنظة على  قلات مجال التقة13جدول )

 مجال التقة  قلات  م
المتوسط 
 الحسابض

االنحلاف 
 المعياري 

الوزا  
 التل نب  الظسطض%

 1 % 78.7 1.04 3.93 يوجد ثقة لدى المعلمين بقائد المدرسة وأعماله.  11
 2 % 77.1 0.94 3.85 يتعام  قائد المدرسة بكياسة واحترام للمدرسة. 12
 3 % 76.5 0.96 3.82 يوجد ثقة متبادلة بين المعلمين واودارة المدرسية  13

  % 77.43 0.98 3.86 المجموع  

( أن الوزن النسييييييبي الكلي 13يتضييييييح من الجدوال السييييييابق)
%، 77.43الستجابات أفراد العينة على فقرات مجاال ال قة  

وعي المعلمين بيالمراحي  التي مر  و عزو البئاحئه ذلئك  لى:  

قائد المدرسييييييييية بها، وبالمؤهالت التعليمية الحاصييييييييي  عليها  
ا، بحي  يصيييييب ح لدى المعلمين ثقة  والدورات التدر بية أيضيييييً

بقييييدرات القييييائييييد وبقراراتييييه، ومالزمتهم لييييه في المييييدرسييييييييييييييييية  
 وإنالعهم على إدارته زادت من ثقتهم به.
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 ( المتوسط الحسابض واالنحلاف المعياري والوزا الظسطض الستجابات أ لاد العنظة على  قلات مجال التفاؤل14جدول )

المتوسط  التفاؤل قلات مجال  م
 الحسابض

االنحلاف 
 المعياري 

الوزا  
 الظسطض%

 التل نب 

 1 % 77.0 0.97 3.85 يوجد قدر مناسح من تفاةال قائد المدرسة بتحقيق إنجازات تعليمية  20

 2 % 75.0 0.96 3.75 يحرص على النجاا حتى لو واجهته مفكالت أو تحديات كبيرة  19

 3 % 74.1 0.91 3.70 المهنية للمعلمين بالمدرسة يهتم بتحقيق السعادة  22
 4 % 74.1 0.94 3.70 يربط بفك  فعاال بين أدائه المهني وأهداف وغايات العم   23

  % 75.05 0.945 3.75 المجموع  

السابق) الجدوال  من  الكلي 14يتضح  النسبي  الوزن  أن   )
التفاةال  مجاال  فقرات  على  العينة  أفراد  الستجابات 

ذلك  لى:%،  75.05 الباحه  في    و عزو  التفاةال  أهمية 
في   األم   روا  ب   على  يعم   حي   اوداري،  العم  
اونجاز، فالقائد المتفائ  يحفز مرةوسية على العم  وتحقيق  

 النتائج المرغوبة.

وهو: ه  توجد فروق ذات   اإلجابة عن السؤال التاله:
داللة إحصائية تعزى للمتغير سنوات الخدمة عند مستوى 

متوسطات تقديرات عينة الدراسة   ( بينα ≤ 0.05الداللة )
ينبع   محافظة  تعليم  في  المدارس  قادة  ممارسة  لدرجة 

 للمهارات القيادية   

 
( يطنن نتائج  حلنأ التباين األحادي لمعل ة الفلوق بنن متوساض  قديلات المعلمنن لدرجة ممارسة قادة  15جدول )

  عزى لسظوات الخدمة المدارس للمهارات الدياد ة التض  

 مجموع مصدر التباين  المجال
 الملبعات 

 درجات
 الحل ة

 متوسط 
 الملبعات 

 مستوى الداللة  قيمة ف 

 المهارات اإلنسانية
 51.46 2 102.93 بين المجموعات

 38.44 519 19951.00 داخ  المجموعات غير دالة إحصائًيا 1.339
  521 20053.93 المجموع

 المهارات الفكل ة
 16.46 2 32.92 بين المجموعات

 20.16 519 10463.37 داخ  المجموعات غير دالة إحصائًيا 0.816
  521 10496.29 المجموع

 المهارات الذا ية
 12.84 2 25.68 بين المجموعات

 25.81 519 13393.55 داخ  المجموعات غير دالة إحصائًيا 0.498
  521 13419.23 المجموع

 المهارات الفظية
 164.96 2 329.92 بين المجموعات

 66.12 519 34314.65 داخ  المجموعات غير دالة إحصائًيا 2.495
  521 34644.57 المجموع

الدرجة الكلية لمجاالت  
 المهارات الدياد ة

 792.21 2 1584.42 بين المجموعات
 808.40 519 419560.93 داخ  المجموعات إحصائًياغير دالة  0.980

  521 421145.34 المجموع
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( عنيد مسييييييييييييييتوى  519،  2قيمية )ف( الجيدوليية عنيد )د.ا 
،  4.61  0.01، وعند مسيتوى داللة  3.00  0.05داللة 

( أنييه ال توجييد فروق ذات 15يتبين من الجييدوال السيييييييييييييييابق)
جميع مجيياالت المهييارات القييياديييية  دالليية إحصييييييييييييييييائييية في  

 والدرجة الكلية لها تبًعا لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة.
ن اكتسييييييييييييياب المهارات القيادية لم  أو عزو الباحه ذلك  لى 

يعد مرهوًنا بعدد سييييييينوات العم  والخبرة، فالدورات التدر بية 

التراكمية، وور ييييييات العم ، والمؤهالت العلمية أصييييييبح لها  
 بير في إكساب المهارات القيادية لقادة المدارس.دور ك

ال ي يني على: ه  توجد فروق  نتائج السئئؤال اللابع:
ذات داللة إحصييييييييييييائية تعزى لمتغير سيييييييييييينوات الخدمة عند 

( بين متوسيطات تقديرات عينة  α ≤ 0.05مسيتوى الداللة )
الدراسييية لمسيييتوى توافر أبعاد االسيييتقامة التنظيمية لدى قادة 

 المدارس في تعليم محافظة ينبع  
 

( يطنن نتائج  حلنأ التباين األحادي لمعل ة الفلوق بنن متوساات  قديلات المعلمنن لمجاالت االستقامة  16جدول )
 زى لسظوات الخدمةالتظييمية التض  ع

 مجموع الملبعات  مصدر التباين  المجال 
درجات 
 مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط الملبعات الحل ة

 العدالة 
 43.962 2 87.92 بين المجموعات 

 21.409 519 11111.47 داخ  المجموعات  غير دالة إحصائًيا  2.053
  521 11199.40 المجموع 

 التعاطف
 10.358 2 20.72 المجموعات بين  

 10.981 519 5699.28 داخ  المجموعات  غير دالة إحصائًيا  0.943
  521 5720.00 المجموع 

 التقة 
 11.044 2 22.09 بين المجموعات 

 19.459 519 10099.21 داخ  المجموعات  غير دالة إحصائًيا  0.568
  521 10121.30 المجموع 

 التفاؤل 
 36.054 2 72.11 المجموعات بين  

 29.299 519 15206.07 داخ  المجموعات  غير دالة إحصائًيا  1.231
  521 15278.18 المجموع 

الدرجة الكلية  
لالستقامة 
 التظييمية 

 821.893 2 1643.79 بين المجموعات 
 633.299 519 328681.94 داخ  المجموعات  غير دالة إحصائًيا  1.298

  521 330325.72 المجموع 

( عنيد مسييييييييييييييتوى  519،  2قيمية )ف( الجيدوليية عنيد )د.ا 
،  4.61  0.01، وعند مسيتوى داللة  3.00  0.05داللة 

( أنيه ال توجيد فروق ذات 16يتبين من الجيدوال السييييييييييييييابق )
داللة إحصييييييائية في تقديرات مجاالت االسييييييتقامة التنظيمية 
واليييدرجييية الكليييية لهيييا ليييدى قيييادة الميييدارس من وجهييية نظر  

و عزو الباحه ذلك  لمتغير سييييييييينوات الخدمة،  المعلمين تبًعا  
أن مجاالت االسيتقامة التنظيمية وإن كانت مكتسيبة مع   لى  

الوقت ف نها ال تكون وليدة مع تولي القائد المدرسييييييييي مهمة  

القيادة في المدرسييييية، فهي موجودة في ك  إنسيييييان مسيييييتقيم  
وم الي، وال بد أن يتصا بها ك  معلم قب  أن يصبح قائًدا  

 مع اختالف بسيط في نبيعتها. مدرسًيا
ه  توجد عالقة   نتائج السئئئئئئئئؤال الخامس ونصئئئئئئئئه:

ارتباب دالة إحصييييائًيا بين متوسييييطات درجات تقديرات أفراد 
العينيية لممييارسيييييييييييييييية قييادة المييدارس في تعليم محييافظيية ينبع  
للمهيارات القيياديية وبين مسييييييييييييييتوى توافر أبعياد االسييييييييييييييتقيامية 

 ن التنظيمية لديهم من وجهة نظر المعلمي
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لإلجابة عن ه ا السييؤاال، تم حسيياب معامالت االرتباب بين  
درجييية كييي  المهيييارات القيييياديييية بيييأبعيييادهيييا ودرجتهيييا الكليييية، 

واالسييييييييييييييتقيامية التنظيميية بيأبعيادهيا ودرجتهيا الكليية، والجيدوال  
 التالي يبين ذلك:

 
 الدياد ة واالستقامة التظييمية من وجهة نيل المعلمنن( يطنن معامأ االر باط بنن المهارات  17جدول )

 االستقامة التظييمية
 المهارات الدياد ة 

المهارات  
 المهارات الفظية  المهارات الذا ية  المهارات الفكل ة  اإلنسانية

الدرجة الكلية للمهارات  
 الدياد ة

 0.833** 0.809** 0.734** 0.691** 0.706** العدالة 

 0.842** 0.817** 0.746** 0.702** 0.733** التعاطف

 0.870** 0.741** 0.831** 0.971** 0.743** التقة 

 0.813** 0.775** 0.705** 0.703** 0.674** التفاؤل 

 الدرجة الكلية 
 لالستقامة التظييمية

**0.783 **0.814 **0.816 **0.877 **0.921 

، قيمييية )ر( الجيييدوليييية عنيييد   0.01  ≥  **   0.05  ≥  *
، وعند 0.088  0.05( عند مسييييييييتوى داللة 520)د.ا   

( 17، يبين الجدوال السابق)  0.115   0.01مستوى داللة  
وجود عالقية موجبية ذات داللية إحصييييييييييييييائيية عنيد مسييييييييييييييتوى  

، بين جميع المهييارات القيييادييية ودرجتهييا الكلييية وبين  0.01
تها الكلية، مما يفييييييير  االسييييييتقامة التنظيمية بمجاالتها ودرج

إلى أن ارتفيياع درجيية ممييارسيييييييييييييييية قييادة المييدارس للمهييارات 
القيادية يرتبط بدرجة مرتفعة بمجاالت االسييييتقامة التنظيمية 

و عزو الباحه  لدى قادة المدارس من وجهة نظر المعلمين،  
أن المهيييارات القيييياديييية ميييا هي إال أحيييد مظييياهر  ذلئئك  لى  

ك قيادة الميدارس مجياالت  االسييييييييييييييتقيامية التنظيميية، في ذا امتلي
االسييييييييييييييتقيامية التنظيميية ومفيا يمهيا وتمكنوا من تطبيقهيا في  
عملهم، فقد يصيييييييييييلون إلى توافر مهارات قيادية تالئم أهمية  

 العم  وتحقيق أهدافه.
 نتائج الدراسة: 

أ هرت النتائج أن ممارسة قادة المدارس في تعليم ينبع   .1
% أي 75.2للمهارات القيادية جاءت بوزن نسبي قدره  

في   اونسانية  المهارات  محور  فجاء  كبيرة،  بدرجة 

نسبي   بوزن  األولى  محور  78.1%المرتبة  وجاء 
نسبي   بوزن  ال انية  المرتبة  في  ال اتية  المهارات 

ا  %74.79 المهارات  محور  المرتبة  وجاء  في  لفنية 
نسبي   بوزن  المهارات    74.18%ال ال ة  وجاء محور 

نسبي   بوزن  واألخيرة  الرابعة  المرتبة  في  الفكر ة 
73.87.% 

دراسة نتائج  مع  اتفقت  التي 2016 )القداا، وقد   )
لت نتائجها  للمهارات  ؤ جاءت  مرتفع  مستوى  وجود  كد 

ى،  القيادية، وقد حلت المهارات اونسانية بالمرتبة األول
( التي كان 2017كما اتفقت مع نتائج دراسة )الغامدي،

من أهم نتائجها أن درجة توافر المهارات القيادية لقادة 
مدارس التعليم العام للحد من تأثيرات المجتمع المحلي 
بالمرتبة   اونسانية  المهارات  جاءت  حي   )عالية(، 

( التي 2018األولى، وكدلك اتفقت مع دراسة )عون،
نتا التعليمية  أسفرت  المنانق  مديري  أن  عن  ئجها 

 يمارسون المهارات القيادية بدرجة عالية. 
التنظيمية لدى  .2 أبعاد االستقامة  وتبين أن درجة توافر 

% أي جاءت  76قادة المدارس كان بوزن نسبي قدره  
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بدرجة كبيرة، حي  جاءت لالعدالةل في أعلى المراتح  
 ( نسبي  نسبي78.74بوزن  بوزن  لال قةل  ثم   ،)%  

نسبي 77.43) بوزن  لالتعانال  يليها   ،)%
نسبي  76.67) بوزن  لالتفاةالل  وأخيرًا   ،)%
(75.05.)% 

وقد اتفقت نتائج ه ه الدراسة مع نتائج دراسة كٍ  من 
ودليكسي   ودراسة 2016)نورجان   ،)

( التي توصلت لنتائج كان أهمها أن 2020)الناصري،
لدى   التنظيمية  االستقامة  أبعاد  توافر  مديري  درجة 

 . كبيرة  جاءت  التعليم   مدارس 
( دراسة   مع  اختلفت  التي Gukiina,  2019وقد   )

توصلت لنتيجة افتقار العاملين في بعا المؤسسات  
بدولة أوغندا ألبعاد االستقامة التنظيمية، و عزو الباح   
ذلك إلى الو ع االقتصادي الصعح والحالة المعيفية  

لحروب المستمرة الصعبة هنا  باو افة إلى التنازع وا
مما انعكس سلبًا على توافر أبعاد االستقامة التنظيمة  

 لدى العاملين.
داللة  .3 ذات  فروق  توجد  ال  بأنه  النتائج  أ هرت  كما 

مستوى   عند  الخدمة  سنوات  لمتغير  تعزى  إحصائية 
( عينة  α ≤ 0.05الداللة  تقديرات  متوسطات  بين   )

ة لدى قادة الدراسة لمستوى توافر أبعاد المهارات القيادي
نتائج   اتفقت  وقد  ينبع.  محافظة  تعليم  في  المدارس 

)البقمي، دراسة  مع  الحالية  لم  2019الدراسة  حي    )
تبًعا  إحصائًيا  دالة  فروق  عن  الدراسة  نتائج  تكفا 
التخصي،   التعليمية،  )المرحلة  الدراسة  لمتغيرات 

 سنوات الخدمة(.
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   .4 أيًضا  اتضح 

 αتعزى لمتغير سنوات الخدمة عند مستوى الداللة )
الدراسة 0.05 ≥ عينة  تقديرات  متوسطات  بين   )

قادة  لدى  التنظيمية  االستقامة  أبعاد  توافر  لمستوى 
ينبع. محافظة  تعليم  في   المدارس 

دراسة  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اتفقت  وقد 
( التي توصلت لنتائج كان من أهمها  2020)الناصري،

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  عدم  

الخدمة  الدراسة تعزى إلى متغيري  سنوات  أفراد عينة 
والمؤه  العلمي، ولكن وجدت ه ه الفروق في متغير  

 الجنس ولصالح ال كور.
أ هرت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية   .5

مستوى   القيادية  0.01عند  المهارات  جميع  بين   ،
بمجاالتها  ودرجتها   التنظيمية  االستقامة  وبين  الكلية 

ودرجتها الكلية، وقد اتفقت نتائج ه ه الدراسة مع نتائج  
( التي كففت  Nartgun    &Dilekci,  2016دراسة )

عن وجود عالقة ارتبانية موجبة بين أبعاد االستقامة  
التنظيمية وأنماب القيادة التي يمارسها مديرو المدارس، 

 (.2019البقمي،ومع نتائج )دراسة  
 

  وصيات الدراسة: 
 ض ءوء ما أسفلت عظه نتائج هذه الدراسة يوصض الباحه 

 بما يلض: 
 رورة االهتمام بتوافر المهارات القيادية بصورة أكبر،   -

والمعلمين،   المدارس  قادة  لدى  بتنميتها  واالهتمام 
والتركيز على االستقامة التنظيمية بأبعادها المختلفة من 

 استخالص أفض  النتائج في العملية التعليمية. أج  
وأولياء  - المحلي  والمجتمع  المدرسة  بين  العالقة  تقو ة 

المدرسة  لز ارة  المتكررة  الدعوات  خالال  من  األمور 
على  يسه   مما  للمدرسة،  الالزمة  مساعداتهم  وتقديم 

 قادة المدرسة تحديد أهداف المدرسة وأولو اتها.
بفك  - المعلمين  إ را   المواقا   رورة  في  أكبر    

اودار ة المختلفة خاصةً في صياغة الرة ة المفتركة  
المسؤولية  لديهم  ينمي  مما  أهدافها  وتحديد  للمدرسة، 
األلفة  من  جًوا  و خلق  المدرسة  في  يحدث  ما  تجاه 

 والروا المعنو ة العالية في العم .
المدارس  - لقادة  المقدمة  التدر بية  الدورات  في  التوسع 

تساعده االستقامة  التي  مفا يم  اكتساب  على  م 
التنظيمية وممارستها في عملهم كما تنمي وعي قادة 
المدارس بالحاجة إلى تبني فكر إداري معاصر والتركيز  
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المدير ن   معرفة  لز ادة  التدر بية،  الدورات  عقد  على 
 بكتابة األبحاث اوجرائية والدراسات التربو ة. 

ما هو جديد   السعي الجاد لتعر ت قادة المدارس بك  -
على  إنالعهم  خالال  من  المدرسية  اودارة  علم  في 
واستخدام  الحدي ة  والكتح  الجديدة  التربو ة  األبحاث 

 التقنيات الحدي ة في علم اودارة. 
توفير المز د من التسهيالت المكانية والمادية والتقنية   -

والفنية التي تساعد على تيسير تحقيق أهداف االستقامة  
 التنظيمية.

 حوافز مادية ومعنو ة لقادة المدارس المبدعين.  و ع -
وإلغاء  - المدارس،  لقادة  الممنوحة  الصالحيات  ز ادة 

قائد  تتعارض مع عم   التي  القديمة  القوانين واللوائح 
 المدرسة في إحداث التغيير.

 ثالتًا: مقتلحات الدراسة:
إجراء م يي  هيي ه الييدراسييييييييييييييية على الجييامعييات، ومقييارنيية   -

 نتائج ه ه الدراسة.النتائج مع  
إجراء م   ه ه الدراسييييية وقياسيييييها من وجهة نظر قادة  -

 المدارس أنفسهم.
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 143  –  87 (.ص2)24،
(. الجييدارات المهنييية  2019عبييد العز ز، عبييد الفتيياا ) .15

لميييييدارس   المعتميييييدين  الخيييييارجيين  للمراجعين  الالزمييييية 
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يم العييام على  ييييييييييييييوء بعا التجييارب العييالمييية،  التعل
  –  347(، ص  4)  19مجلية كليية التربيية. مصيييييييييييييير،  

486. 
(. مبادو إدارة األعماال،  2013عبد ربه، رائد محمد. ) .16

 عمان، األردن: الجنادر ة للنفر والتوز ع.
عون، وفاء بنت محمد وهبو، حصييية فهد ءال مفيييعان،   .17

ادة  وفانمة بنت أحمد جاسيييييييييير الجاسيييييييييير. مهارات القي
والتغيير لميييدراء المنيييانق التعليميييية بيييالمملكييية العربيييية 

كليية    -مجلية كليية التربيية: جيامعية بنهيا   ".السييييييييييييييعوديية
 .136  –  115  (.ص113)29التربية،

سييييييييييييييليم  .18 وكمييييياال  أحميييييد،  معن محمود  العيييييياصييييييييييييييرة، 
( لاألنماب القيادية للمفييييييييرفين التربو ين 2006دواني.)

ين في وزارة وعالقتهيا بياالحتراق النفسييييييييييييييي ليدى المعلم
التربييية والتعليم في األردنل رسييييييييييييييياليية دكتوراه. جييامعيية  

 عمان العربية.  
عبييييييد  .19 أحمييييييد  وأمييييييانيييييية،  حر جيييييية،  حسييييييييييييييين  غييييييالي، 

(. ل االسييييييييتقامة التنظيمية كدور معدال في  2020هللا.)
العالقة بين الدعم التنظيمي المدر  وسيييييييلو  المواننة  

معيية  جييا  -المجليية العراقييية للعلوم اودار يية   ".التنظيمييية
 - 276(.ص 26)11كلية اودارة واالقتصياد،  -كربالء
307. 

مبييييييار   .20 والقحطيييييياني،  علي،  بن  محمييييييد  الغييييييامييييييدي، 
(. لالمهارات القيادية لقادة مدارس التعليم 2017فهيد.)

بييييالمملكيييية  تييييأثيرات المجتمع المحلي  العييييام للحييييد من 
العربية السيييييعودية: دراسييييية حالة على محافظتي الخرج 

كليية التربيية،   -بيية، جيامعية األزهر  مجلية التر  ".واليدلم
 .238  - 172(. ص 2)176

(. المهارات 2015القيسييييييييييي، فا يييييييييي  ومحمود، ز د ) .21
القيييادييية وتييأثيرهييا في التخطيط االسييييييييييييييتراتيجي: بحيي   
العلوم  مجلييييييية  العراقيييييييية،  التخطيط  وزارة  في  تطبيقي 

 196(، ص  86) 21االقتصيييييييادية واودار ة. العراق، 
- 226. 

(.  2019عبيييد المنعم محميييد.)  معوض، فيييانمييية بنيييت .22
لالمهييارات القيييادييية الييداعميية لإلنجيياز األكيياديمي لييدي  

نالبات جامعة القصييم في  يوء رة ة المملكة العربية 
مجليية العلوم التربو يية، جييامعيية    ".2030السييييييييييييييعودييية  

  –  421 (.ص3)31كليييية التربيييية،  -المليييك سييييييييييييييعود  
449. 

الناصيييييييري، ناصييييييير بن سييييييييت بن سيييييييعيد، و إبرا يم،   .23
(. لدرجية توافر أبعياد 2020اليدين السييييييييييييييييد.)  حسييييييييييييييام

االسييييييييييييييتقيييامييية التنظيميييية ليييدي ميييديري ميييدارس التعليم 
األسيييييييياسييييييييي في محافظة الظاهرة بسييييييييلطنة عمان من  

دراسيييييات عربية في التربية وعلم  وجهة نظر المعلمين.
 -   331.ص  122ع النفس، رابطييية التربو ين العرب،

356. 
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