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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( ۖ  قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللََّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )

 صدق هللا العظيم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( ۖ  قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللََّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )

 صدق هللا العظيم

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 



ث  
 

 اإلهداء

اا اا..ّلا ّ ّبالهيبااةّوالوقااارّنّكلّ إلاىّم  ا..ّمنا ّالعطااامّناادوّّانت اارّنّعلّ إلاىّم  ّساام انّأ ماالّإلااىّم 

ّ، ااّّقطافهااّبعادّ اوتّانت اارّوّأينعاتّفا ّعمارلّلتارىّيماارا ّقادّ ّأّّلمادّ ّدعوأ..ّافتخارّّبكلّ 

 ....إّّشامّ ّأهتدجّنهاّاليو ّوف ّالغدّوإلىّاألندّاّ وستبيىّكلماتكّنجوم

ّ(شريفّدمحمّعل ّالجعبرّج)والدجّالعهيه

ّبيلبّاننتكّمازلتُّفييدةّقلب ّمازّ ّالغائبةّرةم ّالحاض ّالىّروحّأُّ أتذكرلّبالدعامّلاّرو ا ّفارقاتّّلت 

ّ....مكّ ّبيدرّ نين ّاليكّ ر ّ ّياةّولإلّتفارقّمخيلت الح

ّمكّ ر ّ ّ(ّهندّاألرناؤوط)ّأم 

إلااىّ..ّوباادونكّأكااوّّمااالّأجّشاا مّّ،شاا مّمعااكّأكااوّّأناااّهااذهّالحياااةّناادونكّاّ،رفياادّدرباا ّإلااى

 ....مواقفكّالنبيلةّشاكرة ّلكنهالةّمشوارجّّ...لنجا  ّنن راتّاألملّنّتطلعتّ مّ 

ّدمحمّالجعبرّج)ّزوج ّالغال   (الدكتورّماّز

 ادقةيبّوالنوالاّالص ّإلىّصا بةّاليلبّالطّ ..ّ.إلىّتوأ ّرو  ّورفييةّدرب ّ

وماّتهاتّترافين ّّ،طوةبخُّّطوةّ خُّّالدربّ ّسرتُّّومعكّ ّصغيرةّ ّنّرافيتن ّمنذّأّّ ملناّ يائبّ إلىّمّ 

 (زاهيةّشريفّالجعبرّج)ّخت ّالحبيبةاُّ.....ّىّاآلّ تّ 

 إلىّشعلةّالذكامّوالنورّ...عادةّف ّضحكاتهإلوالسّ ..ّنهإلّيّونّأرىّالتفاؤتّبعإلىّمّ 

 حتّنهإلّنراعإلّالغدةّّالت ّأزهرتّألام ّوتفتّ إلىّالوجوهّالمفعمةّبالبرامةّوالمحبّ 

 فادجّاأل ب امّاألعه امأوادجّوبنات ّوأ 



ج  
 

نّأرشدن ّولإلّلىّمّ إ...ّنّأعطان ّالتفاؤتّبالنجاحّوالتميهلىّمّ إّ...مع ّنّتابعن ّوتعبلىّمّ إ

ْ ّاعوجاجّرسالت ّوتهذ نها،ّوتعملّعلىّاستيامةّّرشاداتّوالمال  اتّالت اّنتيدلإلّاةيبخلّأندّ  ُتيو 

 لىّأستاذجّومرشدجإ.....ّتراكيبهاّودااتها

 الدكتورّسام ّعدواّ

لىّهذاّإّجهدّوعطامّلنصلّ ّكلّ ّالىّدربّاألماّّوبذلّولناّإعلىّوصّوّاصّورّ موناّو ّ نّعلّ لىّمّ إ

 أساتذت ّالكرا .......النجاح

إلىّينانيعّّ...هواّبالوفامّوالعطامباةخامّوتميّ ّاوّْإلىّمنّتحلّ ..ّ ّأمّ ّإلىّاألخواتّاللوات ّلإلّتلدهنّ 

إلىّّ...وبرفيتهإلّف ّدروبّالحياةّالحلوةّوالحهينةّسرتّ،عدتّْنّمعهإلّسّ إلىّمّ ّ...اف دقّالص ّالص ّ

مون ّأّّاّكيفّأجدهإلّوعلّ ّنّعرفتُّإلىّمّ ّ...نّكانواّمع ّعلىّ ريدّالنجاحّوالخيرمّ 

 زميالت ّالرائعات......عهإلأضيّ 

ّجاحبوتّوالنّ اليُّّأّّلجدّ ّ-وجلّ ّعهّ - ّّكإلّجميعاّأهدجّهذاّالبحثّمبتهلة ّإلىالي

ّ
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 والتقديركر الش  

ّواتّوملمّاألرض،ّوملمّماّشئتّ اماّفي ،ّملمّالسّ اّمباركّ اّ يبّ اّكايرّ لكّالحمدّ مدّ ّاللهإلّ ّّّّّّّّ

عمكّالت ّ ّعلىّنّ ناّلكّعبد،ّأشكرلّربّ ماّقاتّالعبد،ّوكلّ ّمنّش مّبعد،ّأهلّالانامّوالمجد،ّأ دّ 

ىّّعللرسالةّاّهل ّإتما ّهذّرتّ أّّلسّ ّ ّوأشكرل،ّأ مدلّربّ حدّ اّتُّوّّاُّتحصىّعد،ّوآائكاّتُّ

 .ُيرضيكّالذجّ الوج

أستاذجّّإلىّرسالةالّذههة ّعدّ ف ّنرنامجّالماجستير،ّومُّّةّ  البنّرعان ّكرّإلىّمّ  ّبالشُّأتوجّ ّّّّّّ

ّ علىّالبحثّوالبا اّ-بعدّ ّتعالىّ-سام ّعدواّ،ّالذجّل ّالفضل:ّالدكتورّومشرف ّالفاضل

 ... ّوالتيديرّوالعرفاّكرّكلّ  ّالشّ فل ّمنّ ّ،اإلىّأّّصارّرسالةّوبحاّ ّوفكرةّ اّمذّكاّّالموضوعّعنوانّ 

اااااّل ّويطيبّّّّّّّ أشاااارفّّدكتااااورالّاهموّ،المناقشةّلجنةّلعضويّتالجزيّكرنالش ّأتيدم ّأنّألض 

اااّ،ةّمنااااتّأناااوّمنشااااروالااادكتوّرّخياااراّّأناااوّ اااديدة،ّّإاّيكونّلنّالرسالةّكمااااتّأنّدةّ مؤك  بآرائهمااااّالس 

 .زامالجّخيرّ عن ّ ّفجزاهماوتوجيهاتهماّالهادفة،ّ

ّمشكورينّتكر ماااواّالذينّمينالم ك ّلسادةاّإلاااىوالتيديرّالشكرّتنجزيّأتيدمّأنّأنسىّواّّّّّّّّّ

كرّألضاّلمنوّ،الدراسةّاةّأدّيمانت ك  .اللغوجّ ّوالتدقيدّاة صائيةّنالمعالجةّقامّالش 

بعااادماّّالخلياالّجامعااةالااىّّوالعرفانّكرالش ّنوافرّأتيدمّأنّإاّيسعن ّاّالميااا ّهذاّوف ّّّّّّّّّ

دمحمّعلاااا ّّنبياااالّالاااادكتورسااااعادةّّ:األمنااااامّمجلااااسّرئيسنااااّلةًممي ّ، صاااالتّعلااااىّدرجااااةّالماجسااااتير

ّكمااااتّالااادكتورّالتربياااةّكلياااةّوعميااادّ،عايااادّساااالمةّالااادكتورّالعليااااّالدراسااااتّكلياااةّوعميااادّ،الجعبااارّج

اّوجمياعّ،مخامرة اّينالمدرس  ّ،زامالجّخيرّاعن ّهاإلييجز ّأنّّتُّاااأسّفا  ّ،ّالتربياةّياةكلّ ّفا ّاتوالمدرس 

 .جميع اّ سناتهمّميزانّف ّذلكّتّ ويجع



خ  
 

ّأسرت ّأفرادّجميعّإلىّتنالجميّوااعترافّواامتنانّوالتيديرّكرالش ّنخالصّأتوج وّّّّّّّ

 .ّالرسالةّهذهّإعدادّفترةّتطواّتحم لوهّمع ّمنّعناٍمّوشيامّلما

ّتوفيقّمنّكااااااااااّّفماّ،الدراسةّهذهّف ّفيتُُوّقدّكاااااااااوّّ أّأنّالعظيمّالعل  ّا ّتُّأساّوأخيراًّّّّّّّ

 ّ....يطانالش ّومنّنفس ّفمنّنسياٍنّأوّتٍّزلّأوّخطٍأّمنّكاّّوماّ، ّنافم

 (88:ّهود)ّاليرآّّالكريإل"ّّعَلَيْهِ تَوَكََّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ إِنْ أُرِيدُ إِال اإلِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إاِل بِاللََّهِ"ّقاتّتعالى
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ّالحسانيةّواانحرافاتّالمعياريةّلفيراتّمجاتّمهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنةطاتّمتوسّ ال(:10ّ)جدوتّ

99ّ............................................................................................تنازلياّ ّمرتبةّ 
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ّ(One Way ANOVA)ّالحسانيةّلنتائجّاختبارّتحليلّالتباينّاأل ادجّ طاتّمتوسّ ال(:15ّ)جدوتّ

110ّ......................................................................... سبّمتغيرّالخبرةّف ّالتدريس
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180ّ..................................................................................................المهنة
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182ّ...................................................................................................العمل
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 ملخصال

األساسايةّالحكومياةّالمادارسّّيرّجاستخدا ّمادواقعّلىّالتعرفّعلىّهدفتّهذهّالدراسةّإّّّ

ّمتغيااراتو ساابّ.ّلمهاااراتّاليااوةّالناعمااةّفاا ّمديريااةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلمااين

ّ لباةّجنسّوّومستوىّالمدرسةّوموقعّالمدرسةّالمؤهلّالعلم ّوسنواتّالخبرةّّوالجنسّّالدراسةّوه 

ّ.المدرسة

هاااذهّالدراساااةّلّالوصاااف ّااساااتنتاج ّ الكماااّ:البا ااااةّالمااانهجّالوصاااف ّالتحليلااا ّاعتمااادتّ

فا ّمديرياةّّاألساسيةّتكوّّمجتمعّالدراسةّمنّجميعّمعلم ّومعلماتّالمدارسّ.لمالئمت ّلطبيعتها

اا959ّ)2418ّّعاددهإلّلغاوالباا ساهّالخلياالّو ّمدرسااة(150ّ)ّعلااىّماوزعين.ّّ(مااةمعلّ 9261وّامعلم 

عااانّ%(26ّ)ننسااابةّّماااةإلّومعلّ معل ااا(9011ّ)تاااإلّاختياااارّّ.الطلباااةّجااانسّ ياااثّمااانّصااانفتّأساساااية

ّياااالثّعلاااىّعاااةوزّ مُّّالمااادارسّمدرساااةّوهاااذه(78ّ)بقياااةّماااوزعينّعلاااىّالعيناااةّالعشاااوائيةّالطّ ّ رياااد

ّفئاااتّ ّبياااتالطّ ّلتما ااّوبالتااال ّالمدرسااة،ّ لبااةّجاانسّ ساابّالخلياالّوسااهتربيااةّّمديريااةّفاا ّ بيااات

موزعاةّعلاىّّالبياناتّمنّالعيناةااستبانةّلجمعّّتماستخدّّ.(مختلطةّ ,ّاإنايّ ,ّأذكورّ )ّالمدرسةّجنس

ومهاااارةّّ،المشاااكالتّومهاااارةّ ااالّ ّ،مهاااارةّااتصااااتّوالتواصااال:ّةّللياااوةّالناعماااةّوهااا المهااااراتّالساااتّ 

ّ،ومهاااارةّادارةّالوقاااتّ،ومهاااارةّاالتاااها ّباااأخالقّالمهناااةّ،(عمااالّالفرياااد)ّالتعااااوّّوالعمااالّالجمااااع ّ 

ّ.ومهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

أظهااارتّالنتاااائجّأّّالمساااتوىّاةجماااال ّاساااتخدا ّمهااااراتّالياااوةّالناعماااةّمااانّقبااالّماااديرجّّّّّّّّ

كمااّّ،ّةمرتفعاوساهّالخليالّتربياةّمديرياةّف ّالمعلمينّّوجهةّن رّالحكوميةّمنّاألساسي ةّالمدارس

فا ّوجهااتّ(αّ≤ّ1010ّ)عنادّمساتوىّالدالاة صاائيةّإدّفاروقّذاتّدالاةّّووجأشارتّالنتائجّإلىّ

ن اارّالمعلمااينّ ااوتّاسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةُّتعااهىّإلااىُّمتغي اارّالجاانسّلصااالحّاةناااثّبشااكلّعااا ّ
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ووفي اّ(H1 ّ،H2ّ)قعّالمدارسّدالةّإ صائيةّوفي اّلمّوّروقّذاتاّتوجدّفّو.ّوعلىّجميعّالمهارات

ااّلواّت.ّلمؤهالتّالمعلمين المادارسّفا ّجمياعّالمهااراتّّجانسوجودّفروقّذاتّدالةّإ صائيةّوفي 

فاروقّذاتّدالاةّا صاائيةّاّتوجدّّو.ّاةناثّلصالحّمدارسّكانتّباستانامّمهاراتّ لّالمشكالت

العمالّّا ترافياةجميعّالمهاراتّباساتانامّمهااراتّااتصااتّوالقياادةّّووفي اّلسنواتّخبرةّالمعلمينّف ّ

ااّلمتغيارّاّتوجدّفروقّّو.ّسنواتّ(4ّ-1)الخبرةّّ يثّكانتّلصالحّفئة ذاتّدالاةّإ صاائيةّوفي 

لصاالحّالمادارسّّكاناتّمهااراتّااتصااتّمااّعاداّالمدارسّف ّجمياعّمهااراتّالياوةّالناعماةىّمستّو

ّّ.ليااألساسيةّالع

فاااا ّوزارةّالتربيااااةّّمهاااااراتّاليااااوةّالناعمااااةّمراعااااات:ّواختتمااااتّالدراسااااةّبالتوصااااياتّالتاليااااةّّّّّّّّّ

عّتنمياااةّمهاااراتّماااديرجّالماادارسّبمااااّيتماشااىّماااّ.والتعلاايإلّعناادّتعياااينّمااديرجّالمااادارسّوالمعلمااين

إدراجّموضاوعّالياوةّّ.دراسايةمانّخاالتّوراّالعمالّالتدريبياةّوألاا ّّمجااتّومهاراتّالياوةّالناعماة

ااااّلتخصصااااتّالطاااالبالتعلااايإلّالناعماااةّومهارتهااااّفااا ّنااارامجّ وصاااشّوشااارحّمفااااهيإلّّ.الجاااامع ّوفي 

لتركياهّأكاارّعلاىّاّ.منشاوراتدراسايةّّوون رياتّاليوةّالناعمةّومهاراتهااّمانّخاالتّالمنتادلاتّوألاا ّ

ااتصاااتّلمااديرجّتاادريبّمااديرجّالماادارسّالااذكورّعلااىّمهاااراتّاليااوةّالناعمااةّ،ّوتحسااينّمهاااراتّ

وأخياار اّ،ّدعااوةّالخباارامّوالمعلمااينّةجاارامّالمهياادّماانّالبحااوثّالتاا ّّالاادنياّوالعلياااّالماادارسّاألساسااية

ّ.تركهّعلىّاليوةّالناعمة

،ّمديرياااةّوساااهّالخليااال،ّ،ّالمر لاااةّاألساسااايةالياااوةّالناعماااة،ّالمهااااراتّالناعماااة:ّالكلمااااتّالمفتا ياااة

H1/H2.ّّ
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Abstract 

This study aims at investigating the level of using of the soft power skills by the 

governmental schools’ principals in the Directorate of Education in central Hebron 

from the teachers’ perspectives in general and according to gender, years of experience, 

educational qualification, school location, school level, and school gender variables 

The descriptive analytical and quantitative research method was used in the 

study.  The population of the study consists of all 2578(949 male and 1629 female) 

schools teachers teaching in  140 basic schools( 62 male, 72 female and 6 mixed 

according to  the gender of the student) located  in the Central Hebron District 

Directorate of Education. A total of  75 closed-ended items questionnaire was used to 

collected the data after its validity was tested( referee validity) and its reliability was 

also tested using Cronbach Alfa(0.99). The questionnaire covers six areas of soft power 

skills: communication skill, problem-solving skill, cooperation and teamwork skill, 

adherence to ethics, time management, leadership skill, and work professionalism.  

Results showed that the overall level of using  the soft power skills by the 

governmental schools’ principals from the sample  perspectives in the Central Hebron 

District Directorate of Education is high with 4.08  mean and there are statistical  

significant differences between the averages of teachers’ perspectives  towards the 

using of the soft power skills by the governmental schools’ principals according to the  

gender of the sample  with  over all means of females  (4.13 ) and males( 3.96)  in 

general and according to all soft power skills in favor of female. But, there are no 

significant differences according to locations of schools( H1, H2) and according to 

teachers’ qualifications. Though, there are no significant differences according to 

schools gender in all skills except problem solving skills in favor of girl’s schools. At 

the same there are no significant differences according to teachers’ years of experiences 

in all skills except in communication, leadership and work professionalism skills 

between 1-5 years of experiences and 6-10. Also, there are no significant differences 

according to schools’ levels variables in all soft power skills expect in communication 

skills in favor of  high basic schools level.    

      The  study concluded with the following recommendations in the light of the 

results: the soft power skills to be considered in the ministry of education when 

appointing schools principals and teachers, to develop schools principals skills along 
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the line with the  areas and skills of the soft power through training workshops and 

study days, the topic/subject  of soft power and its skill to be included in the  university 

level programs according to students specialties, soft power skills to be part of the 

ministry of education training programs for schools’ principals and teachers, to 

describe and explain the concepts and theories of the soft power and its skills through 

forums, study days and leaflets, to focus more on training male  schools’ principals on 

soft power skills, to improve communication skills of the basic schools principals and 

finally, to invite experts and educators to do further research focusing on soft power. 

 

Key words ; soft power, skills of soft power, basic school level, H 1 and H 2 

districts and director of education in Central Hebron .  
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 الفصل األول

ّمشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة: أواًل 

 مشكلة الدراسة: اثانيً 

 وفرضياتها الدراسة سؤال: اثالثً 

 ات الدراسةفرضي  : ارابعً 

 أهداف الدراسة: اخامسً 

 ية الدراسةأهم  : اسادسً 

  حدود الدراسة: اسابعً 

 مصطلحات الدراسة: اثامنً  

ّ
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 المقدمة: أواًل 

؛ّبصاورةّقليلاةّعنادناّوّفا ّالابالدّالعربياةداوتّمتقدلإلّ ديث،ّاليوةّالناعمةّمصطلحّّّّّّّّّّّّّّّ

علي ّدراساتّكايرةّّتجريوبكارة،ّوأُّّعالمي اّمعّأن ّمصطلحّمتداوتّبالمستوىّالمطلوب؛جدا ّليستّ

ا حادةّاألمريكياةّرق،ّفيادّكااّّلا ّارتبااطّبالسياساة،ّ ياثّنجحاتّالوالااتّالمتّ ف ّالغربّوأقصاىّالش 

ابالسيطرةّعلىّالعالإلّتيريبّ  ّالااامنّرّمادل ااّمانّخاالتّالياوةّالناعماةّدوّّأّّتخس  عشارّا،ّوفا ّالياّر

،ّوأيبتااتّوجودهاااّفاا ّجميااعّأنحااامّأوروباااّدوّّعنااامّماانّخااالتّقوتهاااّالناعمااةّ،نشاارتّفرنساااّلغتهااا

اتّلاىّإنتااجّفع اهّوالعناشّتاؤدجّإرةّالناعماةّالبعيادةّعانّالتحي االماؤيّ ّةفالقياد.ّأمالةّأخرىّكايرةّويم ة

ا اةدارة من وماة مادخالت دعاائإل مانّأهاإلّ ّوّ.وأتباعّمنتجين العيالّ إن ا  إذ المادير  فا لتتما ا يةالمدرس 

واتخااذّالياراراتّ وتيويمهاا، وقيادتهاا، وتوجيههاا، تخطيطهاا، مساؤولية لويتحمّ  المن ومة، ف  المفكر

 أهاإلّ  معهاا،ّومان والتكياف متغيارات، أجّ  مواجهاة مساؤولية لوتحمّ  المن ومة، ف  عنصر كلّ  بشأّ

 ةالعملي ا لرفاعّمساتوّى نهاا لياو  التا  الفنياة المساؤوليةّالمدرسة مدير كاهل على الملياة المسؤوليات

ّ(.2001الداعور،)الحدياة بالتطوراتّالتربوية واةلما  ةّبالمدرسةالتربويّ 

ّّ ةوالتن يمي ا اةدارياة تشملّالواجباات اةدارية المسؤوليةّّّّّّّّّّ  ىإلا والعااملين، التالمياذ، لشاؤو

 الاداعور،) المحل ا المجتماع ماع العاماة والعالقاات المدرساة، باةشارافّعلاىّمبناى ديتعل ا ماا جاناب

تغييارّ أجّ  تحيياد لمكان ا وبغيرهاا التربوياة، القياادة علاى ةالتربوي ا ساةالمؤسّ  تياد  ،ّويعتماد(2007

افّ  ساة،ّ هاذه فا   قييا ّ  إصاالح أو ات،ع  اتجاهااتهإلّ أفارادّلهاإل ماع تتعامال التربوياة فالقياادةالمؤس 

اّوقادراتهإل اةنساانية، اتهإلوشخصايّ  ة،النفسايّ   ؛ ُّلعي ا أّ المدرساة مادير علاى لجاب ماا وهاو ة،الخاص 

ّّ  بإلمانا  وذلاك  نفوساهإل وفا  مشااكلهإل، هإلديولا ،وواجبااتهإلّ ياوقهإل لهاإل بشار هاإل معا  العااملين باأ

 ناين عالياة بمعنوياات اا تفاا  المدرساة مادير مان يتطلاب وذلاك وخارجا ، دّبالعمالتتعل ا آماات
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ّّ  نينهإل، والاية التفاهإل مين،ّوسيادةالمعلّ  ّّ الفريد، روح فيهإل يبثّ  وأ  واةنداع، والتيد  نينهإل، والتعاو

ّّ ّ.ّ(2011 نوح،( قرارهإلّبطرييةُّفْضلى وجعلهإلّيتخذو

لمااتّأوّرغاامهإلّبالتهديادّأوّباإّالماديرّساتطيعفيادّلللتأييرّف ّسالولّاآلخارين،ّّعدةّ رّقيم ةّّّّّّ

ّاليااوةّّماانّفاردّإلااىّآخار،ّفااالّنساتطيعّاسااتعماتتختلاشّ رييااةّاساتعماتّاليااوةّّوّباةقنااعّأوّباااألوامر

ّرلفك ااّ.سااياقاتّالحياااةّمااعّاأل فاااتّومااعّالبااالغين،ّواّلمكاانّالاباااتّعلااىّقااوةّوا اادةّفاا ّكاالّ نفسااهاّ

ّأيدّوه ّإعطامّاألوامرباليوةّبالمفهو ّالض ّّالناسّّضبع ا،ّمالهإلّمالّالدلكّالاذجّل ان  مسّّّالش 

اّوا ادةّ ّقوةّ اّإّالناساّلعرفّمع إلّّ.عندّصيا  ااّتشرقّاّ لبةّوالجباروتّالاذجّوها ّالياوةّالص 

أوّعلاىّالتهديادّ(ّالجاهرات)تتمركهّاليوةّالصلبةّعلىّالمغرياتّإذّروّّمواقفهإل،ّلجعلّاآلخرينّلغيّ 

ّدوّّأجّ نااااأناااا ّفااا ّبعااااضّاأل يااااّّلمكنااااكّأّّتحصاااالّعلاااىّالنتااااائجّالتااا ّترياااادهاّّجّ أّ(.صااا ّ العّ )

ّوها ّمااّالطرييةّغيرّالمباشرةّللحصوتّعلاىّمااّتريادمنّخالتّّوّ،رشاوّجّأجّ تهديداتّملموسةّأوّ

ّّ ّ،الحصاوتّعلاىّالنتاائجّالتا ّيريادهانّأ ادّمااّمانّفيادّياتمكّ "ّالوجا ّالااان ّللياوةّ"ىّسمّ تُّ هناالّّأل

اااأشااخاصّمعجباااي والنجااااح،ّأجّيريااادوّّأّّويتطلعاااوّّالاااىّمساااتواهّمااانّالتياااد ّّ،وهذّْنّبااا ّويحاااذوّّ  

ّ(.Nye,2011) ذوهّّالحذّو

ّّ ّفىالّلخفّ،عنّغيرههّاليوىّقائدّيتميّ ّهذهّنوعّمنّأنواعّلكلّ ّّّّّّّ قياادةّظااهرةّالّعلىّالجميعّأ

اااّ،افّأنواعهاااخاااتالإّىسااااتّعلااااتّوالمؤسّ عاااعاماااةّفااا ّجمياااعّالمجتم روريةّوالقياااادةّمااانّاألماااورّالض 

كماةّمنهااّالحّ ّساتمدّ فالقياادةّلُّّ،والتغييرّفا ّذلاكّالمجتماعّيريأالتّيتإلّ ّخاللهانّفمّ،عمجتمّلنجاحّأجّ 

ّأهمي ة .واليدوة  ّ ّف ّأ ّّ ّهوّ(2008ّّ)زجّذكرّ مودّواللّوكماّّاةنساّّمجتمعالقيادةّف ّّاّشك  ّأ

لكّوجبّأّّلكاوّّذوكّ،ةمأوّمن ّ عةّدوّّأّّينتم ّإلىّجماّفردهلستطيعّأّّلعيشّبمّاةنساّّا

ّّ ّ(2009ّ)ّجهيادفكرّالذياّوّا،اّكااّّ جمهامهماّ(ّقائاد)ّشخ ّمسؤوتّعنّأفرادّالجماعةّالهن ّأ

ّأ ّةّ أ ّتجاري اّةّ صاناييّ تّساوامّأكاناّ،سااتجمياعّالمؤسّ ّ أداةّللتغييرّوالتطويرّوالتيد ّفاه ّالقيادةّ
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انّخاالهادافّمادّاألتحيياّىوه ّالت ّتعملّعلّ،ةّ تعليميّ ّةّ تربويّ   ّروريةّفاتّإدخااتّالتحسايناتّالض 

ساةّىّمسايرةّالمؤسّ علاّرؤيّ اّيممّ ّ،ةأوّالوسائلّواألساليبّالقيادلّاملينالعّأوّسلولّ،التن يإلّاةدارجّ 

ّ.اإلجابّ ّوأّاسلبّ 

،ّإنساااانية،ّمادلاااة،ّماااواردّمالياااة)ةّمااانّالياااوىّالموضاااوييّ ّ ّلكااالّ اتّ ذالاااّتاااوازّّهااا ّالدةّاوالقياااّّّّّّّ

ّّ سّ فلّماّذاوهّ(ةتن يميّ  اةداريةّفا ّةّالقيادةّوف ّأهميّ .ّينّلصنعوّّالنتائجّالكبرّىذهإلّالّاليادةّرّأ

ّّ ّ(2001)اّّكرّكنعاذكرّاةدارجّالمعاصرّيافال ّّ و ّباتياّجذالاّتهااّتنباعّمانّالادورّاألساسا ّ أهميّ ّأ

ةّالواجبااتّفمضااعّضا ّإلاىفاّلُّمم ا ،ّتن يإلّأوّفشلّىّضوئهاّنجاحّأجّ علّدّْحدّزجّلُّذالّف ّالمعيار

سااااتّفااا ّزمااانّالتحاااواتّالمؤسّ ومااااّأ اااوجّ،ّتهااااالقيااااداتّاةدارياااةّوتهايااادّأهميّ ّكاهااالّالمليااااةّعلاااى

خاصاةّّوّ،شّوالمشااكلوالمواقاّعّاأل اداثالتكيافّماّىوالمتغيراتّالكبيرةّإلىّقياداتّإداريةّقادرةّعل

كرّذسااتّالتربوياةّواةدارياةّياوعانّدورّاليائادّفا ّالمؤسّ .ّاّالسالبيةارهيآّالت ّتكوّّبحاجةّإلىّصدّ 

ّّ ّ(2009ّ)الرشااااااايدةّ ينّفاألوتّعاااااانّتخطاااااايهّعماااااالّالمااااااوظّ ّ ّالميااااااا هااااااوّالمسااااااؤوتّفااااااّداليائااااااّأ

ّ.إلّنهنيّو ليّلعملّعلىّالت نسيدّجذوهوّال،ّاتهإلاتهإلّوواجبهمّ ومّ ّوالمرؤوسين

ّّوّّّّّّّّّ  ّ هاّلتحييااادّلهااوّجاااوهرّالعملياااةّاةدارياااةّومحورهاااّوهااادفهاّوسااابيّالعنصااارّالبشااارجّ بماااّأ

ّّ ّ(2010ّ)ذكرّلاااغ يااّاآلخارينىّرّالقيااادةّعلااييوعاانّقااوةّتاأّ. أهدافا جّذالااّدورالقياادةّبطبيعااةّالااّأ

ّّّو.ّخاارينآل ّايرّفاايللتااأّكبياارةّ ّقااوةّ ّتمتلااكّّ تيااو ّباا ةّخصاايّ الشّ ّلعاافبّالقيااادةّّرتااأييقااوةّّبااالواقعّتكااو

ّ.ايهوبالنتائجّالت ّتحيّ ،ّةعلّالرؤيةّالملهمفبّوّةيالكاريهم

يوجادّفا ّالمجتمعااتّّالذجّالعا ّلولّالبشرجّ اّمنّالسّ رةّنوعّ اةداّدّ عُتّّوكلّقائدّمديرّ يثّّّّّّّّ

وعّمنّالعملّبأنهاّنّ ّ(اةدارة)فّعرّ تُّ،ّّومنذّظهورّاةنساّّعلىّاألرضّ،ّوه ّموجودةالبشريةّكافة

والتجميااعّهّالاذجّياتلخ ّفا ّقياادةّاألنشااطةّاةنساانيةّمانّخاالتّالتخطايهّوالتن ايإلّالمتمي اّالمهنا ّْ
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ّّ ّوّ.(2004،ّمحامادة)والقياس بصافةّعاماةّّبأنهااّّ(2004) سابّمحامادةّ(اةدارة)فّعارّ ُتّّيمكانّأ

تّالمتا ااةّماانّأجاالّتحيياادّإنجااازّمعااينّلخااد ّاةنجااازّوهاا ّتعناا ّاسااتخدا ّاةمكانااالياادرةّعلااىّا

امعينااةّ ّاأهادافّ  علااىّ(2004ّ)كمااّأشااارّمحامادةةّباااةدارةّ،ّويمكانّاسااتعراضّبعاضّالمفاااهيإلّالخاص 

ّ:ت النحوّاآل

مةّلتحييدّهدفّمجتمعّأوّمن ّ ّوقيادتهاّف ّأجّ ّه ّعمليةّتوجي ّالجهودّالبشريةّ:اةدارةّ -1

 .يةكانتّدائرةّأوّهيئةّ كومّ ّم،معينّسوا

 .عامةّه ّاليدرةّعلىّاةنجازّاةدارةّبصفةّ -2

الوالااةّ"رفااتّبأنهاااّماّفاا ّاليااروّّاألولااىّل سااال ّعُّاةدارةّفاا ّالمجااااتّاةسااالميةّواّساايّ  -3

ّواة ا ااةامّالواجباااتّدأالمسااؤوليةّواالتااها ّبااحماالّمعنااىّل،ّفكاالّمنهاااّ"والرعالااةّواألمانااة

 .باألمورّوالحفا ّعلىّاألمانة

اساوامّكااّّعام اّ،جهدّجماع ّ ّه ّعمليةّمشتركةّبكلّ :ّاةدارةّ -5 اّاّأوّمادنيّ اّ ربي ااّأوّخاص 

 .ااّأوّصغيرّ كبيرّ 

ّ،سااايناانساااجا ّناااينّالمدرّ ّخلااادالن اااا ّوتو ااادّالعمااالّالترباااوجّوتهااا ّالتااا ّتوجااادّ:ّاةدارةّ -4

ّ.ّغالةّالمدرسةالوسيلةّاألولىّلتحييدّّ وتحييدّالهيبةّألوامرّالمهنةّوه

ااااةدارةّّجاااهمّمااانّاادارةّالعاماااةّّّّّّّّ علاااإلّمااانّّأنهااااّبشاااكلّعاااا والتااا ّلمكااانّوصااافهاّّيةّالمدرس 

ىّتااااتالم ّمااااعّظااااروفّدّ ت ااااوهاااا ّتتطااااورّوتتجااادّ ّ؛صاااول ّون رياتاااا سساااا ّوأُّميوماتاااا ّوأُّّ؛ العلاااو ّلاااا

ّماايننااينّمااديرّالمدرسااةّوالمعلّ ّوتتعااالشّمعهاااّومااعّتياادمهاّماانّخااالتّالتفاعاالّاليااوم ّ ّ،المجتمعااات

اّأوّسالبّ رّ،ّوماّتحدي ّهذهّالعمليةّالتفاعليةّمانّسالوكياتّسايكولوجيةّتاؤيّ والبيئةّالمحيطةّوالتالميذ

 ّأيناامّأدائا ّلمهام اّفا ّةّالسالولّللمادير،ّاألمارّالاذجّيتطلابّمعرفاةّنويي ااّف ّنتاائجّالمدرساةإلجابّ 
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ّّ وعليااا ّّ.(2004محامااادةّ،ّ)نيةّوااجتمايياااةّاةدارياااةّوالبنيوياااةّواةنساااا ّالحاااادجّّفاااإ مدرساااةّالياااّر

ااااّإضاااافيّ هااادّ ،ّتتطلااابّمااانّماااديرّالمدرساااةّجُّوالعشااارين مدرسااات ّبطريياااةّّوياااديرّ ّ ّ اّمااانّأجااالّأّّيوج 

،ّويكاوّّذلاكّمانّخاالتّجها اتّالتا ّتوامدركاةّلحجاإلّالتحادلّ متوازناةّّوّدلميرا يةعصريةّ ضاريةّ

تجاادرّاةشااارةّّو.ّتحقييهاااّّإلااىّةلألهاادافّالتربويااةّالتاا ّتسااعىّالمن ومااةّالتعليمي ااّالتخطاايهّالاادقيد

لّداخاامّن اواللياماتّالمتنوعةّوالحاوارّالبّ ّإلّالمستمرّ المشاركةّالواييةّوالمناقشةّالهادفةّوالتعلّ ّإلىّأّ

ّماانّأّّيتبعهاااّمااديرّ االيُّّرسااةمدّأجّ وخارجهاااّهاا ّأمااورّاّنااد  ةّالتاا ّسااةّالتربوي ااافّالمؤسّ أهاادّدّ حي 

ا،ّوكذلكّعلي ّأّّيادرلّأهمي ايرأسها لعااملينّمعا ّفا ّالمدرساةّليشاتركواّاّإلاىّال ياتةّتفاويضّالص 

نتنفياذّّتاها ّجمااع ّ واةشارافّعليهااّكا ّلكاوّّهناالّالّ،المدرساةّ،ّوتحم لّأيبااممع ّف ّالمسؤولية

ااادورّ ّؤد جةّالماااديرّتاااشخصااايّ ف.ّهاااذهّاألهاااداف ةّفااا ّاّفااا ّسااايرّالعملياااةّالتربوياااةّوالتعليمي ااااّجااادّ اّهام 

لّالمسؤوليةّمنّأجالّفؤةّوتحمّ المشاركةّالكُّّروحّ،ّويلهبّفيهإلرّف ّكافةّالعاملينفهوّيؤيّ ّ؛مدرست 

فااااااا ّ ركاااااااةّنناااااااامّالمجتماااااااعّّنفسااااااا ّالوقاااااااتّتحييااااااادّاألهااااااادافّالتربوياااااااةّالمنشاااااااودة،ّويساااااااهإلّفااااااا 

ّ.(2004محامدة،ّ)وتطويره

تتكاملّفيماّنينهاّفا ّّ،مجموعةّمنّالعملياتّالمترابطةّّعلىّأنهاّةاةدارةّالمدرسيّ عرفّتُّّّّّّّّّّ

(ّالمدرسااةّ)ّ،ّاةجرائاا ّ(ّالمحاف اااتّواألقاااليإلّ)ّّ ّ ،ّالمحل اا(الااوزارةّ)ّّمسااتوياتهاّالااليااةّ،ّالااو ن ّ 

ّفّعاارّ ُتّّوّ.(2000ّالفريجاااتّ،ّ)ّيااةّالمنشااودةّوذلااكّماانّأجاالّالوصااوتّإلااىّتحيياادّاألهاادافّالتربّو

تنفياذهاّعانّ ريادّّمجموعةّمانّالعمليااتّالتنفيذلاةّوالفنياةّالتا ّياتإلّ "ّبأنهاّألضاّ(ةاةدارةّالمدرسيّ )

بيصدّتوفيرّالمناخّالفكرجّوالنفس ّوالمادجّالذجّلسااعدّعلاىّّ؛التعاون ّ ّالجماع ّ ّالعملّاةنسان ّ 

ّ،المشاكالتّاّمنّأجلّ الّ ،ّفردلاّكاّّأ ّجماييّ إلوبعثّالرغبةّف ّالعملّالنشهّالمن ّ ّ، فهّالهمإل

الهبيادجّ)ّّ"ةّكماّينشادهاّالمجتماعدّأهدافّالمدرسةّالتربويةّوااجتماييّ عابّ تىّتتحيّ وتذليلّالص ّ

يةّالت ّليو ّنهاّفريدّمنّالعاملينّعلىّأنهاّالجهودّالمنسّ ّ(ةيّ اةدارةّالمدرس)عرفُّتّّوّّ.(1988ّ،ّ
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بغياااةّتحييااادّاألهااادافّالتربوياااةّداخااالّّ؛مااانّاةدارياااينّوالفنياااين(ّلمدرساااةّا)ّّفااا ّالحيااالّالتعليمااا ّ 

اا ّوعلااىّأسااسٍّّصااحيحةّ ّتربيااةّ ّأننائهاااشااىّمااعّماااّتهاادفّإلياا ّالدولااةّماانّتربيااةّااّيتمالمدرسااةّتحقيي 

اااّهاا ّو.ّةٍّسااليمّ  اادّماانّنشاااطّتتحي ااّكاالّ ّفاا ّتتمااالّ ّألض  ااورائاا ّاألغااراضّالتربويااةّتحقيي  ّّوييااو ااّ اّفع 

وفاادّنماااذجّمختااارة،ّومحااددةّماانّقباالّّوتوجيههاااّوالتربويااةةّالخبااراتّالمدرساايّ ّنتنساايدّالمااديرّفيهااا

 صايلةّ"انهااّعلاىّّ(اادارةّالمدرساية)تعارفّهاذاّّوّ.ة،ّأوّهيئااتّداخالّاةدارةّالمدرسايّ هيئاتّعلياا

ّ،األعماتاتّالبشريةّوالمادلةّف ّخدمةّأهدافّعملّمنّاةمكانتّالت ّيتإلّنواسطتهاّوضعّالعمليا

ويمكاانّاسااتخالصّّ(.2002العمااايرة،)ّ"جّوظيفتهاااّماانّخااالتّالتااأييرّفاا ّساالولّاألفاارادواةدارةّتااؤدّ 

تخطاايه،ّ)مجموعااةّعملياااتّ":ّةّماانّخااالتّالتعريفاااتّالسااابيةّبأنهاااتعرياافّشاااملّلاا دارةّالمدرساايّ 

اّلسياساةّبإلجانيةّضمنّمنااخّمناسابّداخالّالمدرساةّوخارجهااّوفي اّوظيفيةّتتفاعل(ّتنسيد،ّتوجي 

ّّ."المجتمعّوالدولةّعامةّتضعهاّالدولةّبماّيتفدّوأهدافّ 

ّ،للمااديرّوضااعّساايرجيوفان ّتسااعّمهااا ّ ّفيااد،ّ تتعااددّوتتنااوعّمهامااّلكاالّادارةّمدرساايةّمااديرّّّّّّّّ

بناامّفهاإلّمتباادتّنّوذلكّ؛علىّاانسجا ّالمحاف ةّوّاربهّالرؤىّالمشتركةّمعّ نهدافّتحييدّاألّ:ه 

فينّوهيئةّالموظّ ّتحفيهّوّماتّوالبنىّلتحييدّرؤيةّالمدرسةإنشامّمجموعةّمنّاةجرابّتأصيلّالقيإلّو

إلضااحّّوّ،ورسإلّاةجراماتّوالتن يإلّتخطيهّو فظّالسجالتّمنّاةدارةمها ّّوّوتشجيعهإل،ّالتدريس

إزالاةّالعوائادّالتا ّتياشّ جارّعاارةّأماا ّتحييادّبّالتمكاينّوّ،محاددةّينّللقيا ّبمهاا ّ ابّللموظفّ األسب

اّوّ،هإلّوتوفيرّالمواردّالالزمةّلذلكينّألهدافهيئةّالتدريسّوالموظفّ  حتاذىُّلّّاالنمذجاةّأّّتكاوّّنموذج 

تتحيدّلتهاماتها،ّفإّّلإلّمنّتحييدّالمدرسةّاّ يثّيتأكدّاةشرافأخيراّّوّ،فيماّتهدفّإلي ّالمدرسة

ّ.( (MacCabe, 1999فعلي ّالبحثّعنّاألسبابّوإزالتهالتهاماتّهذهّاا
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ادةّفااا ّ بيعاااةّعمااالّماااديرّالمدرساااةّتفااارضّعليااا ّأّّلياااو ّنااادورّالقياااّّأّاّشاااكّفااا ّّّّّّّّّّّّ

وكااذلكّالعاااملوّّوالتالميااذّّ،والمعلمااوّّفاا ّالمدرسااةّ،فالرؤسااامّفاا ّالمراكااهّاةداريااةّالعليااامدرساات ،ّ

ّّ ّ،إلاىّماديرّالمدرساةّعلاىّأنا ّقائادّوّّّرين انالّوالمجتماعّالكبيارّّ،واآلبام ّدورهّعليا ّوأ ّأُّّياؤد ج 

ااّصااحيحّ تمااايال ّّهناااّتماياالّمااديرّالمدرسااةّلاادورهّالقيااادجّ ّ،ّوالمهااإلّ القيااادجّ  عاانّويياا ّلجواناابّّااّنابع 

يكااوّّمااديرّّوّ.السااليإلّمااعّالعاااملينّوقدرتاا ّعلااىّالتعاماالّالتربااوجّ ّ،عملاا ّوأساااليب ّوتطااويرهّوتنفيااذه

اااالمدرساااةّقائااادّ  وييتفاااوُّّخطااااهّفااا ّاةداراتّوالتخطااايهّّينهجاااوّّنهجااا ،ّاّإذاّجعااالّاآلخاااريناّناجح 

جاذنيااةّفعالااة،ّّذااّمااديرّ ّوّ،يرياادوّّماااّيرياادّ...والتن اايإلّوالتوجياا ّوالتنساايدّةنجاااحّالعمليااةّالتعليمي ااة

ةّ/ماّلحتاج ّماديرّأشدّوه ّاليوةّالناعمةمهاراتّيمتلكّّوّلحذوّالجميعّ ذوه،ّلمتلكّسحرّاةقناع

ّ.ن ّف ّظلّال روفّالسياسيةّالصعبةالمدرسةّالفلسطي

 مشكلة الدراسة: ثانيا

 والطاالب ماينالمعلّ  إلاى ينيال كا  ،قيادلاةٍّ و كمةٍّّ نكةٍّ من أوت  ما كلّ بالمديرّ حُّيتسلّ  ّّّّّّّّّّ

 كالّ  نفاوس فا  ديول ا وأّ ،وتطاويرهّالعمال تحساين ف  إلجانية لهاّمن وما تعليمات ، يةبأهمّ  عورالشّ 

ّّهاس اة ساسّبأنهإل التدريس هيئة أعضام ّّ وشركام مو  تحييد أجل من ،الجادّ  ع السّ  ف  أصليو

ّّ  وبالتال  المدرسةّوتطلعاتها،  مو ات ا اّلكا جهادّ  خرّ يادّ  لان منهإل كالّ  فإ ّالطمو اات، هاذه دتتحي 

ّلتحييادّاألهادافّالمنشاودة لطارحّنفسا ّهاوّمااّواقاعّوامكانااتّوالساؤاتّالاذجّّ.نوجودّالتها ّجمااع  

دّهاذاّاالتاها ّوهالّسايرتفعّهالّسايتحيّ ّوّ.تا ّالمدرسايةاستخدا ّماديرّالمدرساةّللياوةّالناعماةّفا ّاداّر

ذلااكّ(ّاليااوةّالناعمااة)ّ؟متصاافاّباااليوةّالناعمااةّ(مااديرّالمدرسااةّ)ساايشّالطمو اااتّعناادماّلكااوّّاليائااد

 ّلااإلّاّأن اافاا ّعاادةّدوتّإّ ّدراساااتّسااابيةفااباااادارةّالمدرساايةّّتااإلّربطاا المصااطلحّالحااديثّالااذجّ

فهمااا ّودراسااات ّوتحليلااا ّوربطااا ّلضااارورةّّجااادت ياااثّوُّّ- سااابّعلاااإلّالبا ااااة-درسّفااا ّفلساااطينُيااا
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ّيرّجواقاااعّاساااتخدا ّمااادعلاااىّّلاااىّالتعااارفهاااذهّالدراساااةّإّهااادفتمااانّهنااااّّّ.محليااااّبااااةدارةّالمدرساااي ة

الياوةّتحليلّمدىّتوفرّمهااراتّ،ّمنّخالتّف ّمديريةّوسهّالخليلالمدارسّاألساسيةّلليوةّالناعمةّ

 .ّف ّسلوكهإلّاةدارّجّالناعمة

 أسئلة الدراسة: ثالثا  

ّ:التال ّاألوتّ اولتّالدراسةّاةجابةّعنّالسؤات

فاا ّمديريااةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّّلليااوةّالناعمااةّّةماااّهااوّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ  -

 ؟وجهةّن رّالمعل مين

ّ:األسئلةّالفرييةّالمتعليةّبمجااتّمهاراتّاليوةّالناعمةانبادّعنّهذاّالسؤاتّوقدّ

ماّهوّواقاعّاساتخدا ّماديرجّالمادارسّاألساساي ةّلمهاارةّااتصااتّوالتواصالّفا ّمديرياةّ -

 تربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعل مين؟

ّالمشكالتّفا -  ّمديرياةّتربياةّماّهوّواقعّاستخدا ّمديرجّالمدارسّاألساسي ةّلمهارةّ ل 

 وسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعل مين؟

- ّ عمالّ)ماّهوّواقعّاستخدا ّمديرجّالمدارسّاألساسي ةّلمهارةّالتعاوّّوالعمالّالجمااع  

 ف ّمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعل مين؟(ّالفريد

مهنااةّفااا ّماااّهااوّواقاااعّاسااتخدا ّمااديرجّالمااادارسّاألساسااي ةّلمهااارةّاالتاااها ّبأخالقيااةّال -

 مديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعل مين؟

ماااّهااوّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساسااي ةّلمهااارةّإدارةّالوقااتّفاا ّمديريااةّتربيااةّ -

 وسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعل مين؟
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مااااّهاااوّواقاااعّاساااتخدا ّماااديرجّالمااادارسّاألساساااي ةّلمهاااارةّالقياااادةّوا ترافياااةّالعمااالّفااا ّ -

 وسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعل مين؟ّمديريةّتربية

 التال ّالسؤاتّالاان ّو

أفارادّعيناةّالدراساةّلدرجاةّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّوجهاتّن ارّّمتوسطاتّهلّتختلش -

،ّإلللمعل ااّالنااوعّااجتماااع ّ )ّلمااديرجّالماادارسّاألساسااي ةّفاا ّمديريااةّوسااهّالخلياالّتعااهىّإلااى

مساتوىّالمدرساة،ّجانسّّة،موقاعّالمدرساة،/إلالمؤهلّالعلما ّللمعل اّ،ةّبالتدريسّ/إلخبرةّالمعلّ 

 .ّ(المدرسة

 فرضيات الدراسة: رابًعا

ّ:اآلتيةةّالفرضياتّسعتّهذهّالدراسةّالىّالتأكدّمنّصحّ 

اااّّ(αّ≤ّ) صاااائيةّعنااادّمساااتوّىاّتوجااادّفاااروقّذاتّدالاااةّإ -1 وجهااااتّطاتّناااينّمتوس 

وساهّةّف ّمديريةّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ ّعواقن رّالمعل مينّنحوّ

 .ة/إلمعلّ للّالنوعّااجتماع ّ تغيرّمُّعهىّإلىّالخليلّتُّ

اااّّ(αّ≤ّ) صاااائيةّعنااادّمساااتوّىتوجااادّفاااروقّذاتّدالاااةّإاّ -2 وجهااااتّطاتّناااينّمتوس 

ّوساهّف ّمديريةةّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ ّعواقن رّالمعل مينّنحوّ

 .ةّف ّالتدريس/إلخبرةّالمعلّ ّتغيرمُّعهىّإلىّالخليلّتُّ

اّ( α≤0.05)اّتوجدّفروقّذاتّدالةّا صائيةّعندّمستوىّ -3 وجهااتّن ارّّطاتنينّمتوس 

وساااهّةّفااا ّمديرياااةّاساااتخدا ّالياااوةّالناعماااةّلمااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ ّعواقاااالمعل مااينّنحاااوّ

 .ة/إلللمعلّ ّالمؤهلّالعلم ّ ّتغيرمُّعهىّإلىّالخليلّتُّ
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اااّ(αّ≤ّ) صاااائيةّعنااادّمساااتوىّتوجااادّفاااروقّذاتّدالاااةّإاّ -5 وجهااااتّطاتّناااينّمتوس 

وساهّةّف ّمديريةّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ ّعواقن رّالمعل مينّنحوّ

 .وقعّالمدرسةتغيرّممُّعهىّإلىّالخليلّتُّ

اااّ(αّ≤ّ)ّ صاااائيةّعنااادّمساااتوّىتوجااادّفاااروقّذاتّدالاااةّإاّ -4 وجهااااتّطاتّناااينّمتوس 

ّوساهّةّف ّمديريةاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ ّعواقن رّالمعل مينّنحوّ

 .ّمستوىّالمدرسةّتغيرمُّعهىّإلىّالخليلّتُّ

ااّ(αّ≤ّ) صااائيةّعناادّمسااتوىّاّتوجاادّفااروقّذاتّدالااةّإّ -3 وجهاااتّطاتّنااينّمتوس 

وساهّةّف ّمديريةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ استخدا ّاليوةّّعواقن رّالمعل مينّنحوّ

 .(إناث،ّذكور،ّمختلطة)جنسّالمدرسةخليلّتعهىّإلىُّمتغيرّال

 أهداف الدراسة: خامًسا 

؟ّساااتراتيجيتهاإ؟ّنشاااأتتهاااا؟ّكيااافّماهيّلاااىّالتعريااافّبااااليوةّالناعماااة،هاااذهّالدراساااةّإهااادفتّّّّّّّّّ

هاااذهّالدراساااةّالتااا ّّوهااادفتّ.بشاااكلّعاااا ّعااانّالسياساااةّاةّبعيااادّ وربطهااااّبااااةدارةّالمدرسااايّ ّ؟مهاراتهاااا

دّإلاىّتحيياّالخليالّوساهّةّفا ّمديرياةللمادارسّاألساسايّ ّوماديرةّ ّاماديرّ مئاةّوأربعاوّّساتتناوتّ اوال ّ

ّ:األهدافّاآلتية

ةّفااا ّمديرياااةّوساااهّالخليااالّللياااوةّالتعااارفّعلاااىّواقاااعّاساااتخدا ّماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ ّ -

 .الدراسةّالناعمةّبشكلّعا ّو سبّمتغيرات

ناااااينّّ(αّ≤ّ)التعااااارفّفيمااااااّاّّوجااااادتّفاااااروقّذاتّدالاااااةّإ صاااااائيةّعنااااادّمساااااتوىّ -

ةّفا ّمديرياةّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسايّ ّعطاتّعينةّالدراسةّلواقمتوسّ 

ةّبالتااادريسّ،ّالمؤهااالّ/إلإل،ّخبااارةّالمعل اااللمعل اااّالناااوعّااجتمااااع ّ )متغياااراتعاااهىّإلاااىّالخليااالّتُّ

 (ّ.ة،موقعّالمدرسة،ّمستوىّالمدرسة،ّجنسّالمدرسة/إللمعلّ لّالعلم ّ 



12 
 

 أهمية الدراسة: سادًسا

أساااسّكينونااةّّالااذجّلعاادّ ّسااةّالقيااادجّ ةّدورّمااديرّالمدّرةّهااذهّالدراسااةّماانّأهمي ااتنبااادّأهمي ااّّّّّّّّ

،ّوعنادّتاداوتّأدائا ّالعاا ّْعلاىّّامباشارّ ّاييرّ رّتاأالمدرسة،ّفنمهّالقيادةّالاذجّيتبعا ّماديرّالمدرساةّياؤيّ 

الياوةّالناعماةّّرباهّمحاولاةأّّّ.التفوقّبعضّالدوتّعالمي اّاالت ّكانتّأساسّ ومهاراتهاّاليوةّالناعمةّ

المادارسّّبماديرّجأ ادّّ ياثّلاإلّياربهّبسياسااتّالماديرين؛ّااّنربطهّفلإلّ،ضروريةّبالميداّّالتربوّج

ّمعرفااةّالبا اااةّ-فاا ّفلسااطينّ ااّولااإلّ-علااىّ ااد  ونبحااثّإمكانيااةّنجاااحّهااذاّّ،إلّهااذاّالمصااطلحاّنعم 

ةّساااااتّالتعليمي ااااوتعماااايإلّآيااااارهّاةلجانيااااةّعلااااىّأدامّالمؤسّ .ّوتااااأييرهّعلااااىّاألدامّالمدرساااا ّ ّالمفهااااو 

هااذهّّفااتحوت،ّنهاااّمجتمعناااّالفلسااطين ّ ّلاتّالتاا ّلماارّ ال ااروفّوالتحاادّ ّفاا ّظاالّ ّبااالمجتمعّالفلسااطين ّ 

ّ.المستيبلف ّّاّللبا اينبابّ ّالدراسة

 ّّ ّ:دّبالنياطّاآلتيةةّالتطبيقيةّللدراسةّتتحدّ األهميّ ّوالجديرّبالذكرّأ

بقياةّالمادارسّّوّ،ةالخليالّخاْصاّوساهّةّبمديرياةالمادارسّاألساسايّ ّمديرّجّتفيدّهذهّالدراسةّ -

ومهاراتهاّّالتّمعرفةّخصائصهاّوأنما هااليوةّالناعمةّمنّخّوالمديرياتّإلىّالتعرفّعلى

 .المدارسّلدىّمديرّجّعلىّتحسينّاألدامّالوظيف ّ 

دورهااّفا ّاارتياامّباأدامّّوّوتحليلهااّمهااراتّالياوةّالناعماةّمينّفا ّفهاإلوالمعلّ ّإفادةّالمديرين -

 .ّّوتحسينّمخرجاتهاّالمدرسة

ّ،اّللبااا اينّةجاارامّدراساااتّمشااانهةّفاا ّهااذاّالمجاااتؤماالّماانّهااذهّالدراسااةّأّّتكااوّّ ااافهّ ُيّ -

 .وخاصةّالتربويةّباةداراتّالمختلفةربهّولإلّيُّّجديدّ ّمصطلحّ ّ(اليوةّالناعمة)كوّّ

البياناتّألصحابّاليارارّفا ّالتربياةّوالتعلايإلّلممياهاتّالياوةّّرّ ؤملّمنّهذهّالدراسةّأّّتوفّ ُيّ -

 .عمة،ّعندّوضعّآليةّمتابعةّالمديرينالنا



13 
 

 .المحليةّةدارةّالمدرسيّ راسةّتجمعّنينّاليوةّالناعمةّواةرفدّالمكتبةّند -

ااُتّ - التاا ّتناولااتّواقااعّاسااتخدا ّ-ةفاا ّ اادودّعلااإلّالبا ااا–ّماانّنوعهاااّىهااذهّالدراسااةّاألولااّدّ ع 

 .لليوةّالناعمةّعلىّمستوىّفلسطينّالمدارسّمديرّج

 حدود الدراسة: سابًعا

وماادىّتطبياادّ(ّومهاراتهاااّالناعماةاليااوةّ)بمفهااو ّّالموضااوع ّ ّلّالحادّ ما ااتُّ:ّالموضااوع ّ ّالحادّ  -

 .ةّلهاالمدارسّاألساسيّ ّمديرّج

)ّوسااهّالخلياالّتربيااةّبمديريااةّالحكوميااةّةماااتّالماادارسّاألساساايّ ومعلّ ّمعل مااو:ّالبشاارجّ ّالحاادّ  -

ّنألفاااايماااااتّمااااينّوالمعلّ ،ّويبلااااغّعااااددّالمعلّ رسااااةمدّنيربعاااامائااااة ّوأّعااااددّالماااادارسّاألساسااااية

ّّ  .(وخمسمائةّويماّّوسبعو

ّ.2020\2019ّلعا ّالدراس ّ الفصلّالدراس ّالاان ّل:الهمان ّ ّالحدّ  -

 .الخليلّمديريةّوسهّالمدارسّاألساسي ةّالحكوميةّف ّ:المكان ّ ّالحدّ  -

 مصطلحات الدراسة: ثامًنا

ااصاطالحّّوّاللغاةُّّرورجّتعريفهاّمانّ ياثُّاشتملتّالدراسةّعلىّبعضّالمصطلحاتّالت ّمنّالض ّ

ّ:،ّوه ّعلىّالنحوّاآلت واةجرام

 :القوة الناعمة-1

ّ:الغويّ ّ(اليوة)تعريف -ّأ

ّّ مااانّالنا ياااةّ(ّالياااوة)عااارفّتُّّّّّ الياااافّوالاااواوّوالتاااامّأصاااالّّّاللغوياااةّكمااااّعرفهااااّانااانّفاااارسّباااأ

اااّمتباينااااّ،ّيااادتّ  اااالدةّوخاااالفّأ ااادهماّعلاااىّالش  فااااألوتّالياااوةّ،ّّ.عش،ّواآلخااارّعلاااىّخاااالفّهاااذاض 

اا:ّوالياوّج الااذجّ:ّىّالحباال،ّوالُمياوّجعيف،ّوأصالّذلااكّمانّاليااوى،ّوها ّجمااعّقاوةّماانّقاوّ خاالفّالض 
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اناانّ)ّلاادشااديدّأساارّالخّ ّجّوتااره،ّورجاالّشااديدّالُيااوى،ّأجيااوّ لااذجّلُّا:ّأصااحاب ّوإنلاا ّأقويااام،ّوالُميااوّج

ّ(.1991فارس،

ّ:ااصطال ّ ّ(اليوةّالناعمة)تعريفّّ -ّب

اليادرةّعلااىّالتااأييرّفاا ّاألهاادافّّأنهااابّجوزياافّناااج سابّّااصااطال ّ ّ(اليااوةّالناعمااة)عارفّتُّّّّّّّ

،ّفإنهاّاليادرةّعلاىّ(الناعمة)رورة،ّأماّاقتراّّاليوةّبصفةّالمطلوبة،ّوتغييرّسلولّاآلخرينّعندّالض ّ

ّّ.(2001ناج،)ّّوليسّاةكراّهّ،التّاةقناعّوالجذبالحصوتّعلىّماّتريدّمنّخ

 :جرائياّ تعريفّاليوةّالناعمةّإ

علااىّالتااأييرّوجااذبّاآلخاارينّّقاادرةّمااديرجّالماادارس"بأنهاااّّجرائياااإ(ّاليااوةّالناعمااة)ّالبا اااةّفتعااّر 

،ّعاانّدّأهاادافهاويحي ااّةسااةّالتعليمي االااىّالمسااارّالااذجّلخااد ّالمؤسّ ،ّولاايسّباااةكراهّإبوالتحب ااّباةقناااع

 ." ريدّاستخدا ّالمهاراتّالناعمة

 :اعمة الن هاراتالم -2

 :تعريف المهارات الناعمة اصطالحا - أ

 انهاأ علاى (Parsons,2008)بارساونه عرفهاا فياد) الناعماة تاالمهااّر (تعرياف فا  مااأّّّّّّّ

 كماا،ّ"الوظيفياة فااقاآلّو،الوظيف ّ  واألدام ة،خصايّ الشّ  التفااعالت زعاهّ ُتّ التا  ةالشخصايّ ّالصافات"

ا مان ملاةجُّ انهاأب (2013ّ)خمايسّّذلكّرفعّ    ماع التواصال بمجاات تارتبه ةخصايّ الشّ  فا  ماتالس 

ّّ الاودّ  مان جاوّ  فا ّخاريناآل  نيئاة ماع شالموظ ا نهاا يتعامال التا  ةاألريحي ا ميادار وتعكاس ،والتعااو

 التا  ةالرقمي ا التكنولوجياا معطياات ماع والتواصال الذات عن التعبير على باليدرة ترتبهّكما العمل،

 والبرياد لا ّ اآل الحاساب اساتخدا  تارّاكمها ،الحاال ّ  عصارنا فا  فارد كالّ  لادى مطلوباةّأصابحت

".ّباةجذا بصاورة األفكاار ضعاّر تااّرهامإلاىّ إضاافة ،ااجتمااع ّ  التواصال وشابكاتّاةلكترونا ّ 

 هتمي ا التا  ةالشخصايّ  تاوالمهاّر ةخصيّ الشّ  الصفاتاّنهأ على(Investopedia,2014ّ) وعرفتها
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 لبة،الص ّاليوةّ تامهاّرل ال ّكمّ مُّ الناعمة تارّاالمه دّ عوتُّ العمل، مكاّ ف  خريناآل مع خ الشّ ّعالقة

ا المهنياة تاوالمهااّر المعرفاة إلى تشيرّوالت  المهااراتّ)كاذلك(ّّ(Rao,2012ّراوّوعرفات.ّخ للش 

نسااّّةّاةشخصايّ ،ّوه ّذاتّصالةّكبيارةّبآلخرينسكّإلىّاالطرييةّالمااليةّلتيدلإلّنفاّبانه(ّالناعمة

نهاااّوالياادراتّالمطلوبااةّفاا ّمكاااّّالعماالّلتحيياادّالنجاااحّّفات ّفاا ّالمواقااشّالتاا ّلماارّ وساالوك ّوتصاارُّ

ااّبانها(Tobin, 2006ّ)ّتاوبين وعرفتهااّ.المهنا ّ   المواقاش فا  فالتصارّ  علاى واليادرة ماتالس 

ّ.ّالتينية الكفامة أو المعرفة وليست لولوالسّ 

ّ:تعريف المهارات الناعمة اجرائيا  - ب

اا             وتعماالّعلااىّتعهيااهّّ،لكتساابهاّالمااديرّّخصاايةّالتاا ّلمكاانّأّماتّوالياادراتّالشّ هاا ّتلااكّالس 

المشاكالت،ّّااتصااتّوالتواصال،ّ الّ )ّاليدرةّعلىّالتفاعلّمعّاآلخرينّمنّخاالتّاماتاللّمهااراتّ

ّ   (.وا ترافيةّالعملّالقّالمهنة،ّالقيادةامتاللّأخّ،لتعاوّّوالعملّالجماع ّ ا

ّ:ة المرحلة األساسي   -3

اّّّّّّّّ اّاألوتّاألساسا ّ ّشّ تبدأّالمر لةّاألساسيةّمنّالص  ّالتاساعّاألساسا ّوُيلاه ُّّشّ وتنتها ّبالص 

دّفّْوذلكّوّ ّ،ساتّالتعليإلّاألساس ّ بإلحاقّاأل فاتّالذينّتحتّوايت ّأوّوصايت ّبمؤسّ ّول ّأمرٍّّكلّ 

ّ(.2019\2018ّللعا ّالدراس ّ ّالسنوجّ ّالتربوجّ ّ صائ ّ الكتابّاة.)قانوّّالتعليإلّ

 :مدير المدرسة-4

ّدارجّ ليااةّالتربويااة،ّواةركاااّّالعمالعاااملينّفاا ّالمدرسااة،ّوأ اادّأجميااعّالاارئيسّالمباشاارّلهااوّّّّّّّّ

ااوّ األ ّةّوالمجتمااع،ّوعلياا ّلعتماادمااا ّالساالطةّالتعليمي االّفيهاااّالمسااؤوليةّالكاملااةّأتّفاا ّالمدرسااة،ّيتحم 

ّ.(2001عاندين،ّ)ّف ّتحييدّأهداف ّالن ا ّالتربوجّ 
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ّ:الخليل وسط مديرية -4

تّمحاق اااةّالخليااال،ّياااإلّتماااالواقعاااةّفااا ّّجمياااعّالمااادارسّساااابي اّشاااملتّمديرياااةّتربياااةّالخليااالّّّّّّّ

ضاايفتّمديريااةّشااماتّالخلياالّومركههاااّ لحااوت،ّالجنااوبّومركههاااّدورا،ّوبعاادّذلااكّأُّّضااافةّمديريااةإ

وهاا ّّأصاابحتّبعاادّذلااكّمديريااةّالخلياالّتساامىّمديريااةّوسااهّالخلياالّوّ.ضااافةّمديريااةّلطاااإّإلّ ماانّيُااّو

ّ)ّ.وترقوميااّوبياتّكا الّوتفاوحلّف ّمدينةّالخلياتشكلّالمدارسّالواقعةّ ّالترباوج  الكتاابّاا صاائ  

ّللعا ّالدراس ّ   (.2018/2019السنوج 

6-(H1,H2) 

مانّ ينااير  15 ّويّوالحكومةّاةسرائيلية من مةّالتحريرّالفلسطينيةّفإّّاتفاقّالخليلحسبّبّّّّّّّ

،ّأعياابّذلااكّتيساايإلّمدينااةّالخلياالفاا ّمدينااةّ اليااواتّاةساارائيليةبهاادفّإعااادةّانتشااارّّو1997ّعااا ّ

 ،الخليااليااةّلمدينااةّماانّالمسااا ةّالكلّ ّ(%80)والتاا ّتشااكلّ(H1ّ)منطيااةّ:ّإلااىّمنطيتااين الخلياال

بيياتّتحاتّ الخليالمانّمساا ةّّ(%20)تشاكلّّالتا ،(H2)ومنطياةّ.ّطرةّالفلساطينيةوتخضاعّللسايّ 

اإلاىّايلاتّالصاال ياتّالمدنياةّالسيطرةّاألمنيةّاةسارائيليةّفيمااّنُّ ّنناودّومانّأهاإلّ ّ.لطةّالفلساطينيةلس 

ّ:ااتفاقّهذا

مسااؤوليات ّفاا ّّالفلسااطين ّ ّاألماانّ،ّ يااثّيتااولى(H2)و(H1ّ)تيساايإلّالخلياالّإلااىّمنطيتااينّ -

للن ااااا ّالعااااا ّواألماااانّ،ّوتحااااتفظّإساااارائيلّبجميااااعّالمسااااؤولياتّوالصااااال ياتّ(H1)منطيااااةّ

فااا ّتحمااالّمساااؤوليةّاألمااانّالعاااا ّّإلاااىّاساااتمرارهاّّإضاااافةّ (ّ (H2فااا ّمنطياااةّالاااداخل ّ 

ّ.(،ّموقعّالكترون روتوكوتّالخليلن)(1ّ)ّمرفدّخار ةّالتيسيإلّملحدّرقإل.ل سرائيليين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري  : أواًل 

 ابقةالدراسات الس  : اثانيً 

ّ 



18 
 

 ابقةوالدراسات الس   اإلطار النظري  

 اإلطار النظري   – أواًل 

 :المقدمة

ُّكلُُّكااإْلّ:ّ)إلّقااتىّ ّعليا ّوسالّ صالّ ّعانّعبادّ ّنانّعمارّرضا ّ ّعنهمااّعانّالنبا ّّّّّّّّّّّْ أ ا 

يزت ا  ،ّو الرزُجالُّّّ،ّر اعٍّ اْنّر ع  ّع  ّم ْساؤوت  ّر اٍع،ّو ُهاو  ل اىّالنزااس  يُرّالزاذ جّع  يزت ا  ،ّف ااأْل م  اْنّر ع  ّع  ُكلُُّكاإْلّم ساؤوت  ّو 

ْسا ّم  ا   ،ّو ه 
ه  ل اد  و  ااّو  ّب ْعل ه  ل اىّن ْيات  ي اة ّع  ر اي  اْرأ ةُّ اْنُهإْل،ّو اْلم  ّع  ّم ْساؤوت  ّن ْيت ا  ،ّو ُهاو  ل ىّأ ْهال  اْنُهإْل،ّؤولّ ر اٍعّع  ة ّع 

يزت  ّ  ّع ْنّر ع  ُكلُُّكإْلّم ْسؤوت  ّف ُكلُُّكإْلّر اٍع،ّو  ْنُ ،ّأ ا  ّع  ّم ْسؤوت  ه ّو ُهو  ي  د  ّس  ل ىّم ات  ْبُدّر اٍعّع  (ّمتفدّعلي ّ)(و اْلع 

  .(ه1522البخارج،ّ)

أما ّ ّعنّوكلّنتدنرهاّورعايتها،ّواة ساّّإليها،ّفاةنساّّمسؤوتّإنساّّل ّأمورّمُّّكلّ           

ّقيام ّنواجب ّتجاهّكلّ ّا،ّعلمّ ش مّكلّ   ّ ّرمرهّلعودّعلىّاألمةّبالخيرّالكاينّهوّتحتّأمّ ّأ  ّ ،ّوأ

رّف ّواجب ّورعايت ،ّوخاّّاألمانةّالموكلةّ يواب ّعندّ ّجهيل،ّو ساب ّلسير،ّإاّأن  ّإّّقص 

صلىّ ّ"دمحمّّيوج  ّالنب ّ ّفحساب ّعندّ ّعسير،ّلماّلذلكّمنّأضرارّعلىّاألمة،ّلذلكّ،إلي 

أمت ّإلىّوجوبّقيامهاّنواجباتهاّعلىّأكملّوج ،ّويرشدهإلّإلىّمصالحهإلّالدنيويةّ"ّعلي ّوسلإل

 .والدينية،ّويردعهإلّعنّكلّماّلضرّنهإلّف ّدينهإلّودنياهإل

ّقادرٍّّصالحٍّّجيلٍّّعدادعنّّإّوالمسؤوتّ ّةّبصفت ّاليائدّ ةّمديرّالمدرسمنّهناّجامتّأهميّ ّّّّّّّ

منّ البّّدةّ ةّمتعدّ ،ّوليائدّالمدرسةّرييّ دة،ّوعلىّمواجهةّمتطلباتّالحياةّالمتعدّ علىّالعطام

علىّرفعّشأّّّمصالحهإلّويعملّ ّ،ّويراع ّ  ّنهإلّعلي ّأّّيتي ّ ّو،ّلينّوإداريينمينّوعامومعلّ 

ّ.األصعدةّعلىّكلّ ةّالت ّلعملّنهاّسةّالتعليميّ المؤسّ 
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لليائادّأّّلعمالّعلاىّاماتاللّاألبعاادّالتا ّتطلبهااّالياوةّّنادّ ّاأنا ّّوترىّالبا اةّمماّسابدّّّّّّّّّّ

،ّإلورفااعّكفااامةّالمااتعلّ ّ،ة،ّللنهااوضّبالمساايرةّالتعليمي اامتكاماالٍّّتعليماا  ٍّّلااىّمناااخٍّىّلصاالّإالناعمااةّ ت اا

ّ.سةّالتعليميةلمؤسّ وزيادةّانتمامّالمعلإلّإلىّا

اّللفائدة،ّسأعرضّف ّهذاّالفصلّف ّهذاّالفصلّللّّّّّ ّةّالن ريةّلليوةّالناعمةخلفيّ وإتمام 

،ّومنّيإلّ يثّالمفهو ّواألنواعّّواألبعادّلمهاراتّالناعمةّمنومنّيإلّسأعرُضّا.ّونشأتهاّوتطورها

اعمة،ّالدراساتّالسابيةّالمرتبطةّباليوةّالنة،ّّوسنعملّعلىّدراسةّواقعّاستخدا ّالمهاراتّالناعم

 .ّودراساتّسابيةّأخرىّذاتّعالقةّبالمهاراتّالناعمة

 القوة الناعمة -1

ّعلااااىّّقباااالّّّّّّّ ااااورةّالمطلوب ااااة،ّسأشاااايُرّإلااااىّ(ّاليااااوةّالناعمااااة)أّّنعاااار ج  وتحدياااادّمفهومهاااااّبالص 

ّّ.ّبشكلّعا (ّاليوة)مفهو 

 :  القوة  

اّرارّالعديدّمانّاألفكاارّاةنساانية،ّتعادّ علىّغّّّّّّّ ااّخالفي االياوةّمفهوم  اّمانّاّوا ادّ اّاّليبالّتعريف 

ا .ّمصاالحهإلّوقايمهإل،ّويعكاسّاختياارّاألشاخاصّللتعريافّ سابّنّلساتخدموّّهاذهّالكلماةجانبّم 

ّّيدرةّعلاىّخلادّالتغييارّأوّمياومتا علىّأنهاّالّ(اليوة)فالبعضُّلعرفّ ّأنهااّّ،ّفا ّ اينّياذكرّآخارو

ويشااملّهاذاّالتعرياافّالواسااعّساايطرةّاليااوةّعلااىّالطبيعااةّالااىّ.ّاليادرةّعلااىّأّّنحصاالّعلااىّماااّنريااد

ّ(.Nye,2011)يطرةّاليوةّعلىّاألشخاصّاآلخرينّجانبّس

ّّ ّلليوةّالتعريفّاللغوّجّوّّّّّّّّّّ اةنساّّمنّّن،ّوه ّتمكّ اليوةّه ّنقيضّالضعشّوه ّالطاقةّأ

اااقة شاااطّوالحركااةّ،ّوهاا ّمبعااثّالن الااةّسااكوّّالجسااإلّرّالااذجّلغياار،ّوهاا ّالمااؤيّ أدامّاألعماااتّالش 

ّّ "فاا ّنفساا ّوقااوجّ ّ،رجاالّشااديدّاليااوىّأجّشااديد.ّّىوّ وجمعهاااُّقااّوالنمااوّ  واليااادرّّّاليااوجّ )ّ،ّكماااّنجاادّأ
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المعجااإلّ.)بمعنااىّالحاادّفاا ّاألماارّوصاادقّالعهيمااةّ(اليااوة)،ّتااأت ّماانّأساامامّ ّالحساانى(ّوالميتاادر

ّ:ايارّمانّاآللااتّ،ّومانّذلاكّقولا ّتعاالىف ّاليرآّّالكريإلّفا ّكّ(اليوة)وقدّوردت(.2005ّالوسيه،

اعّاليااوةّالمادلااةّوالمعنويااةّأنااّوّأجّأعاادوّلهااإلّجميااع(30ّ،ّآلااةّاألنفااات"ّ)ّوَأَعِددداوا لَمُددم مسددا اسْددتَطَعْتُم م دد  قُددوس   "

قَالَ لَوْ أَنس لِي بِكُمْ قُدوس   أَوْ آوِ  إِلَد      "ّوقول ّألضاأجّبحه ّوعه ّّ(33،ّآلةّالبيرة"ّ)ّّذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوس  خُ "ّوكذلك

اكاااإلّنهااااّأوّألجاااأّالاااىّعشااايرةّذجّلاااوّكااااّّلااا ّقاااوةّأساااتطيعّأّّأدفاااعّأأ(80ّ،ّآلاااةّهاااود") رُكْددد َ َِددددِيد 

ّ.(اليدرةّأوّالطاقة)ّلتعريفّاللغوجّلليوةّبأن ومماّسبدّلمكنّاّّنلخ ّا.ّتنصرن ّعليكإل

لااىّإّ يااثّتتحااوتّاليااوةّ،ألصاالّالميكااانيك ّ ماانّاّ(اليااوة)آخاارّلمكاانّتعرياافّّوماانّمن ااورّّّّّّّّّ

وفاا ّّّ.لااإلّتكاانّعلياا ّماانّقباالأخاارىّ اااتّالااىّفتنتياالّاألمااورّماانّّ، ركااةّمااؤيرةّخااالتّزماانّبعيناا 

ىّنحصاااالّعلااااىّالنتااااائجّالتاااا ّنرياااادّفهاااا ّتعناااا ّالتااااأييرّعلااااىّاآلخاااارينّ ت ااااّ،المواقااااشّااجتماييااااة

(Nye,2011ّّ)ّ.ّّفا ّخاريناآل عياوت علاى اةنسااّ سايطرة ابأنها يعارفّالياوةفأمااّمورجااّّيااو

ّّ (.2013ّالكعود،ّ) دّذوّأهميةّمركهيةّف ّعلإلّالسياساةّانطالقااّمانّاألبعااّ(اليوة)مصطلحّّوبماّأ

لااىّإمكانيااةّفاارضّاةرادةّترمااهّاليااوةّماانّ يااثّمعناهاااّالعااا ّإإذّةّعلااىّ اادّسااوام،ّالن ريااةّوالعلمي اا

ّمهماااّاختلفااتّالتعريفاااتماااّيواجهاا ّماانّاعماااتّالمياومااة،ّّوّىّضاادّ لطاارفّماانّاأل اارافّ ت ااالذاتيااةّ

ّ:منهاّ،تحملّعدةّأوج فإنهاّّ،لليوة

اّالتا ّوها :ّالقوة العسككرية -ّأ ،ّأجّلّالياوةّللحاربّأوّالتهديادّباالحرب ّالاىّأسااسّسالّوتتوج 

لكانّ.ّاانتصاارّباالحرب،ّويمكنّأّّتكوّّاليادرةّعلاىّفنائراتّوالسّ باليواتّوالدباباتّوالطّ 

مهاّنهاااادفّتحيياااادّأصاااابحتّالاااادوتّالكباااارىّتاااارىّأّّاليااااوةّالعسااااكريةّمكلفااااةّفاااا ّاسااااتخدا

 .ّأغراضها
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،ّعلااىّغاارارّماانّاألماانّلحفااظّالن ااا ّّّاليااوةّالعسااكريةّتيااد ّدرجااةّ اّلمكاانّاليااوتّإومجازي ااّّّّّّّّ

دّأّّلحااادثّذلاااكّوبمجااارّ ،ّتصااابحّناااادرةّاّعنااادماإّمال  تهااااّياااتإلّّْاّ،األوكساااجينّبالنسااابةّللتااانفس

كريةّفااا ّهيكلاااةّفمااانّالمحتمااالّأّّيتواصااالّدورّالياااوةّالعسااا.ّنّغيانهااااّعلاااىّكااالّشااا مّآخاااريهااايم

ّالحااادجّوالعشاارين،ّولاانّلكااوّّلليااوةّالعسااكريةّسياساااتّالعااالإلّ ّللاادوتّكماااّنفسااهاّدواهاجااّفاا ّاليااّر

اّلليااوةّفاا ّ اساامّ ّاعنصاارّ ّنهاااّساات لّ ،ّومااعّذلااكّفإكانااتّعليهاااّفاا ّالياارنينّالتاسااعّعشاارّوالعشاارين

ّ(.Nye,2011)ةّالسياساتّالعالميّ 

سااسّالنجااحّف ّنهالاةّالحاربّالبااردةّأصابحتّالياوةّااقتصاادلةّها ّأ:ّّةالقوة االقتصادي   -ّب

اايااةّماانّاسااتعماتّالعّ أكااارّأهمّ ّوغااداّاسااتعماتّالجااهراتّ،ةفاا ّالسياسااةّالعالمي اا وهاا ّيات،ّص 

 .عملّنهدفّتحييدّالهيمنةّوالسيطرةتست

امتاللّالدولةّللميوماتّااقتصادلةّ:ّخرّليصدّباليوةّااقتصادلةّومنّمن ورّآّّّّّّّّّّ

دّاّلحي ا،ّمم اةةّأوّالهراييّ ناييّ سوامّمنّالنا يةّالتجاريةّأوّالص ّّ،هاّوتطورهايةّلنموّ األساسّ 

ّّواّلمكنّتعميإلّهيمنةّاليوةّااقتصادلةّعلىّالياوةّالعساكريةّفا ّالياّرّ،لهاّااكتفامّالذات ّ 

ّ(.Ney,2011ّ)ّ دّوالعشرينّالوا

اّوتااااأييرّ كبياااار اّأ ااااديتّتكنولوجياااااّالمعلوماااااتّتغييااااراّّ:/ّالتكنولوجيككككة /القككككوة االلكترونيككككة  -ّت

ا ة،ّةّأوّالهجومي اا،ّوعلااىّنوييااةّاألساالحةّسااوامّالدفايي ااالعسااكريةعلىّاسااتخدا ّاليااوةّواضااح 

،ّوأصاابحتّمااالّالهجااو ّاالكتروناا ّ ّ،خاارىّلليااوةّالعسااكريةاّاّْأضااافتّالتكنولوجياااّأبعااادّ فياادّ

ا،ّوغدتّبالتالش ّوالعسكرجّ ّالفواصلّنينّالمدن ّ  عوبّولايسّناينّالياواتّالحروبّناينّالش 

 .دارةّالحروبةّالتكنولوجياّف ّإوزادتّأهميّ ّ،وانتشرتّ روبّالمعلوماتّ،فيهّالن امية

وشااااابكةّالعمااااالّّدمااااااجّالاااااذك ّ بأنهااااااّاة(ّالياااااوةّالذكياااااة)ّلمكااااانّأّّتعااااارف:ّّالقكككككوة الذ يكككككة -ّث

وها ّّ،سمىّبااليوةّالموجعاةّوالناعماةواألدواتّاألخرىّبماّلُّّ،،ّوالدفاع،ّوالتنميةالدنلوماس ّ 
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اا والممتلااكّّ.دةّتجمااعّنينهماااسااتراتيجياتّمحاادّ دّإف االبةّوالناعمااةّوّ نتاااجّالجمااعّنااينّاليااوةّالص 

اليوةّالذكيةّليستّّو.ّوالييودّ،عش،ّونياطّاليوةّوالض ّلليوةّالذكيةّعلي ّإدرالّالمخهوّّللدولة

خدامها،ّوالموقااشّناالّالياادرةّعلااىّتحدياادّوقااتّاسااتّ،فيااهّالاادمجّنااينّاليااوةّالناعمااةّوالصاالبة

 ّ.Ney,2011))ّالدمجّنينّاليوتينّومتىّسيتإلّ ّ،الذجّستستخد ّب 

الياوةّ)نااجّعارفّّلكانّ ّ،تجمعّاليوةّالصلبةّنينّاليوةّالعسكريةّوااقتصادلة:ّّلبةالقوة الص   -ّج

،ّ يثّرأىّأنهاّتعن ّاليادرةّعلاىّاساتخدا ّاّتيتصرعلىّاليوةّالعسكريةّفيهّبأنها(ّالصلبة

ّ(.Ney,2004)الجهرةّعنّ ريدّاألدواتّااقتصادلةّنهدفّالتأييرّعلىّسالولّاآلخارينّ

 :منهاّّ،ولليوةّالصلبةّأنماطّنذكر

وساائلّّ،ّواساتخدا باستخدا ّاليوةّالعساكريةّوهوّتهديدّالدولةّللعدوّ :ّكراهة اإل دبلوماسي   -1

فرام،ّأوّفاارضّدّذلااكّماانّخااالتّسااحبّالُسااويمكاانّأّّيتحي ااّ،الااةّلالمتااااتّليراراتهااافعّ 

يتمالّالهدفّ يثّ،ّ(دنلوماسيةّاةكراّه)أهدافّلممارسةّّةدّناجّياليوقدّ دّ .ّالعيوبات

لّالهادفّالااان ّفا ّإقناعا ّبااالتراجعّبالعادوتّعانّموقفاا ،ّويتما اّاألوتّفا ّإقنااعّالعادوّ 

هّعنّ ريدّدّالهدفّالاالثّبإيارةّالمعارضةّضدّ ،ّنينماّيتعلّ ا ّب ّفعال ّقّماّعنّإجرام

 .(Alterman,2003)ّّف ّ،ّأوّتحريكهإلّليلبّن ا ّالحكإلدعإلّمطالبهإلّبالتغيير

(ّب)سااتّالدولااةّبأفعااتّهاادفهاّهاد ّمؤسّ (ّأ)وذلاكّمانّخااالتّقياا ّالدولاةّّ:ّالتخريك   -2

دامّعنهاااّسااوىّالعااّجإلالماادىّالطوياالّاّياانرييااةّعلااىّهااذهّالطّ ّولكاانّ ّ،ومبانيهاااّالو نيااة

عانّشاكلّمانّأشاكاتّالعناش،ّقادّيانجحّفا ّتحييادّأهادافّرّوهذاّالنمهُّلعب.ّوالكراهية

لّالطويااااااّالماااااادىّعلااااااىتاااااا ّتكااااااوّّمرتفعااااااةّفالدولااااااةّفاااااا ّالماااااادىّاليصااااااير،ّولكاااااانّتكل

(Hill,2003)ّ. 
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غيااارّروعّفااا ّعمااالّمااااّمااانّالُشاااّويعنااا ّإصااادارّتهدياااداتّمتكاااررةّلمناااعّعااادوّ :ّّالكككرد  -3

عاانّ رياادّالتهدياادّباسااتخدا ّّيااتإلّالااردعّالتيلياادج،:ّوهنااالّنوعاااّّللااردعّ،مرغااوبّفياا 

.ّةساالحةّالنووي ااعاانّ رياادّالتهدياادّباسااتخدا ّاألّيااتإلّساالحةّالتيليدلااة،ّوالااردعّالنااووج،األ

ّّ دنلوماسااايّ ّهوتتمي ااا ةّفعااالّانتهاااالّقاااا ّبااا ّاألولاااىّتكاااوّّردّ ّةّاةكاااراهّعااانّالاااردعّفااا ّأ

 (.Levy,2008ّ).منّالقيا ّنهذهّاانتهاكاتّالردعّيهدفّإلىّمنعّالعدوّ نينماّ،ّالعدوّ 

الااةّالتاا ّتتخااذهاّالدولااةّللاادفاعّعاانّجااراماتّالفعّ ويحتااوجّعلااىّسلساالةّماانّاة:ّالككدفا   -5

 .نفسهاّف ّمواجهةّهجو ّعسكرجّنفذهّالعدوّ 

.ّكااراّهاةةّفشاالّدنلوماساايّ ّاللجااومّإلياا ّعااادةّفاا ّ اااتّويااتإلّ :ّالمباشككر ل العسكككري  خ  التككد    -4

ّالممتلكااااااتّالو نياااااةّو،ّماااااالّ مالاااااةّالماااااوا نينّألّالعساااااكرجّ وتتعاااااددّأهااااادافّالتااااادخّ 

(Hill,2008). 

رحّوالت فصيل:ّالقوة الناعمة  -ّح  .سأعرضّلهاّبالش 

 :المقدمة

ّ،نهاّاليدرةّعلىّالجاذبإلناعمةّقائال ّاليوةّاّ(Nye,2004)عرفّالبروفسورّجوزيفّناجّّّّّّّّّّ

اّاّعنّ ريدّاةرغا ّواليهاارّوالتهديادّالعساكرجّ  ،ّواّعانّ ريادّدفاعّالرشااوىّااقتصاادجّ غهّوالض 

التيليدلةّاألميركية،ّنلّعنّّااستراتيجياتوتيدلإلّاألمواتّلشرامّالتأييدّوالموااة،ّكماّكاّّلجرجّف ّ

ّّّ. ريدّالجاذنية،ّوجعلّاآلخرينّيريدوّّماّتريد

التأييرّقدّيرتكهّعلىّّّّ إإذّّ؛بالتأييرّفيهّترتبهّأنهاّابّ(اليوةّالناعمة)اواصفّ Nyeّأضافّّّّّّّّ

مجااردّاةقناااعّأوّالياادرةّعلاااىّنّأكااارّماااّاليااوةّالناعمااةوىّالمالياااة،ّّواليااوةّالصاالبةّللتهديااداتّوالرشااا

اا ّّ ااسااتمالةّبالحج  ااأ،ّناالّهاا ّذلااكّجااهمّمنهاااّة،ّولااوّأ الياادرةّعلااىّالجااذب،ّوالجااذبّكاياارا ّماااّّالض 
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الياااادرةّعلااااىّتشااااكيلّتصااااوراتّاآلخاااارينّوترجيحاااااتهإلّ"وهاااا ّألضااااا ّّواانقياااااد،ّةذعاااااّاجّإلااااىّيااااؤدّ 

ّّ ّ،وخيااااراتهإلّوجاااداوتّأعماااالهإل بعيااادّعااانّّعماااالهإلّالسياسااا ّ أّّجااادوتّعبااارّاةلحاااامّلمخااارينّمااااال ّأ

اّ(عماةالياوةّالنا)وعنادّتعريافّ ع،الواقا إلاىّلاةّالمؤدّ الياوةّالجاذباةّلولّتصابحّنبساا ةّمانّخاالتّالس 

ّ(.Nye,2004)والمطلوبلسلولّالمرغوبّا

 :وتطورها (القوة الناعمة)نشأة مفهوم 

 العلو  أستاذ ناج؛ جوزيف ميات ف  1990 عا  األولىّللمرة (الناعمة اليوة (مفهو  ظهرّّّّّّّّّ

 ادرص ّال كتاب  وف  " الناعمة ليوةا"بعنواّّ الخارجيةالسياسةّ ةمجلّ  ف  ورشالمن ،ةّاألمريك السياسيّ 

ّّالمُّّ 1991التال  العا  ّالفكارةّقاماتفيادّّ،للياوةّأألمريكياة المتغيارة بيعاةالطّ  :بالقياادة ملهمة" ب عنو

 الجاذنياة قوام ّلليوة، مادجّ  غير آخر وج  وجود كيدأت على للمفهو   ر   ف  ناج لدى ةسيّ األسا

 يإل،الق ا هاذه ماعّسايةناالمت ممارسااتها عان دةالمتول ا ومصاداقيتها وقيمهاا الدولاة ييافاة مان ةالمساتمدّ 

 التا  وااقتصاادلةّساكريةعال المادلاة عااداألبّعلاى التركياه نتيجاة الوجا  هاذا تجاهال عاد  وضارورة

 فا  اهتمامااتّنااج تتجل اّ.ةالخارجي ا سياساةوال الدولية العالقات أدنيات ف  محوريةٍّ بمكانةٍّ   يت

 ياةأهمّ  صااعدت  اوت شارينالعّاليارّّ مان سابعينياتوال ساتينياتال فا ّ )كاوهين روبارت ماع ( كتاباتا

 مختلاش فا  شابكات ّو ،المتباادتّااعتمااد تهاياد إ اار فا  الدولياة العالقاات فا  ااقتصاادلة العوامل

وأدوارهاإلّ,  الفااعلين تاأييراتّنتصااعد ذلاك ارتبااط مادىّوبيااّ منهاا، ااقتصاادلة اسايما المجااات

ّ.(Ney,2004)الدوتّ غير من

 قالّ األ ياارالخّ  باعتبارهاا الصاورة، هاذه لبناام (الناعماة الياوة (ياةأهمّ   ااراة هاذا فا تتهايادّ         

 مان مكانتهاا وتعهيه مريكيةاأل المصالح لتحييد الطويل المدى على وفاعليةّ ّمالممةّ  واألكار تكلفةّ 

لااتّاّالاذجّاساتلإلّ كاإلّالواأوباما مريكا ّ األ الارئيس ىتبن اهاذاّّو.خاريناآلّتفضايالتّتشاكيل خاالت
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 النماوذج ّ  القياادجّ  الادور علاى التأكيادّبإعاادة التصاور هاذا واضاح بشاكل (2009)حادةّعاا ّالمتّ 

ّوالعاودة مريكياة،ألا المصاداقية نناام وإعاادةّخارى،األ دوتللا إلهاا  باعتبارهااّمصادر حدةالمتّ  للوالات

 ماع امالبن ا واانخاراط المفاوضات خيار وتبن ّالدولية، ساتالمؤسّ  يةأهمّ  تأكيد إ ار ف  لعملالىّا

ّ.(Ney,2011)حدةالمتّ ّالوالات خصو  فيهإل بما األ رافّمختلش

ا رلفسّ ّإّّهذاّّّّّّّ  اانتباهّيلفت فهو ،المفهو   وت ناج كتابات ف  ت هر الت  اازدواجية ألض 

ّ.(الناعمة اليوة (لمفهو  دالمعيّ  الطابع إلى أ يان ا ضمن ّ  وبشكل كتابات  ف  إلجازب  على ناجّ رص 

ا التبسيه نلوغ مع ،للمفهو ّالتطبيقية الحاات عرض عند نسبي ا وبسيطةٍّ واضحةٍّ راتٍّشّ ّؤم تيدلإل   د 

ا هاذه لجعال ا الطاابع تراعا  ا راتالمؤش   الطاابع هاذا إساها  ورغاإل .ن ري اا لدلا ّالواضاح بالمرك 

 دوائار ناين ورواجا  المفهاو  انتشاار مانّكتاباتا  غالبياة ميدماة فا  نااج با  لفخار فيماا التبسايط ّ 

 ولزاد ذاتا  التبسايط  الطاابع فاإّ كاادلميين،األّماع جناب إلاى جنب ا لينوالمحلّ  والصحفيين يينالسياسّ 

 إلاى  يااّاأل مان كايار فا  شاارةاة أو ،التحليلا ّ ّللعماد المفهاو  بافتياادّدةّ متعادّ  ةّ أكادلمي ا انتيااداتٍّ

ّ(.2009معوض،)ّالعمد هذاّمال إلى للوصوت السطور نين ما قرامة ضرورة

 :أبعاد القوة الناعمة

،ّلهااّةلىّتيسايماتّنااجّاألساسايّ والرجوعّإّومكوناتّاليوةّالناعمةّوتحليلهاّالتعريفاتّبعدّدراسة   

 :هماّ،ينلىّمعياريينّأساسيّ إ(ّاليوةّالناعمة)إلّ يثّقسّ 

 الماواردمساتوىّ علاى نااج باألسااسّلادى النعوماة تعنا  :وأسكاليبها القكوة ممارسكة آليكات نعومكة -1

 على تيو  ا الناعمةّف ّالغالب فاليوة ،الفكرجّ  النفس ّ  المعنوجّ  الطابع وغلبة المادجّ  الطابع تراجع

 فا  التاأيير علاى اليادرة ها  وإنمااّ، اوافه تيادلإل إياباةّأو أو مبادلاة أو ،إكاراّه أو ،صاريح تهديادّأجّ 
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 العمال، نارامج أو تاأ يرّاألجنادات التعاونياةّمان ااساتيطانية أو آليااتّالجاذباة باراآلخارينّعّ 

 .(Nye,2011) المنشودّ النواتج دبماّلحيّ  إلجانية جاذنية  إيارةّو واةقناع،

 المادجّ  عليهاّالطابع لغلب الت  سكريةعوال واآللياتّااقتصادلة بالموارد ميارنة :القوة موارد نعومة -2

ا لبالصزّ  ،التساليح علاى ،ّاةنفااقالياوات  جاإل ماال (وتياديره قياس  ف  وسهولةّ  نسبي ا األكارّتحديد 

ّّ ) إلا  ...المسااعدات  جاإل  بااعتمااد المطلوباة تحييادّاألهاداف علاى اليادرة ها  الناعماة الياوة فاإ

 ومبادئهاا ،ييافتهاا ماال ،الماادجّ  غيار الطاابع لغلابّعليهاا ماوارد مان ةالمساتمدّ  الدولاة جاذنياة علاى

 نحو على المعنية الدولة عن إلجانيةّ  ذهنيةّ  صورةّ  ئنشّ ُيّ والخارجيةّبما الداخلية وسياساتها ،ايمهوقّ 

ا لخلد  .(Nye,2011)ّ أهدافهاّو سياساتهاّومع معها تعا ف 

األقالّ /المعناوّج الطاابع عليهاا لغلاب ةٍّأساسايّ  ماواردّ  يالياةّ  الساياق هاذا فا  Ney(2011) دلحادّ ّّّّ

 :وه  مادلةّ؛

 أو العليا وممارسات ّالمجتمع يإلقّ  ف  الجذابة صرالعنا أج عبية،الشّ  أو النخبوية سوام ،الدولة ييافة -ّأ

كاألفال ّوالمسلساالتّ الجماهيرّإمتاع على تركه الت  عبيةالشّ  أو ،والتعليإل كاألدبّوالفنّ  ة؛النخبويّ 

 .وغيرها والهّج والمالبس الطعا  استهالل وأنماط

 بمؤشاراتّاغالب ا نااجّلقيسا  ماا وهاو والخاارج الاداخل فا  باإخالص لطبيهاا التا  ةالسياسايّ  القايإل  -ّب

 .الحوكمة أو الرشيد والحكإل الدلميرا ية

ّّاآل يراها الت  الخارجية سياساتال -ّت  عند يرتبه ما وهوّأخالقية، معنوية سلطة وذات مشروعة خرو

 .اانفرادلة عنّعدوالبُّ اليائمة اليانونية رّواألُّ ساتالمؤسّ  إ ار ف  بالعمل عا  بشكل ناج
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ّ،ةأبعاادّأساسايّ مانّخمساةّّ(الياوةّالناعماة)تتشاكلّّلمكانّأّّمجمالّالتعريفاات،ّوبنامّعلاىّّّّّّّّّ

ّ :ه 

ّ .وتلوينّييافتهإلّوتوجي ّسلوكياتهإلّومفاهيمهإلّاآلخرينّاليدرةّعلىّتشكيلّتصوراتّا1

ّ .ّّّوسوامّاألعدامّأوّالمنافسّ،لمخرينّاّاليدرةّعلىّتشكيلّجدوتّاألعماتّالسياس ّ 2

ّ .هاّنن رّاآلخرينهاّوشرعيتُّجاذنيةّالنموذجّوالقيإلّوالسياساتّوصدقيتُّّعلىاليدرةّّا3

ّ".نّيتصلّأوا ّوكيفمّ "ااتصاتّعلىّاآلخرينّّاستراتيجياتاّاليدرةّعلىّفرض5ّ

ّ.نّتفوزّروايت ّلأل داثالفائهّاليو ّمّ "ّوسردهاّالوقائعّاّاليدرةّعلىّتعميإلّروالة4

ّتيو ّالبا اااةّبعرضااهاّعمااةّوالتاا ّسااساامىّبالمهاااراتّالناتُّوتطباادّاليااوةّالناعمااةّماانّخااالتّمهاااراتّ

ّ.بالت فصيلّا ياّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 المهارات الناعمة-0

 :المقدمة 

يصادّباا ّتلااكّالمهاااراتّ،ّويُّكاررّفاا ّالفتااراتّاألخياارةتيّ(المهاااراتّالناعمااة)مصااطلحّّّأصابحّّّّّّّ

،ّّولبياةٍّّمينعاةٍّّوعرضّأفكارهّبصورةٍّ،ّخ ّعلىّالتعاملّمعّاآلخرينةّالت ّترتبهّبيدرةّالشّ األساسيّ 

ااّ،وقدرتاا ّعلااىّااتصاااتّوالتواصاال هّعالقتاا ّمااعّاآلخاارين،ّلوكياتّالقيادلااةّالتاا ّتمي ااواسااتخدام ّالس 

ااّ،وإدارتهاااّوالوقااتّواتخاااذّاليااراراألزماااتّّوالمبااادرة،ّوالعماالّضاامنّفريااد ةّخصاايّ ماتّالشّ وتنميااةّالس 

ّ.واا ترافيةّبالعمل

 :مفهوم المهارة 

ّّ (مهاااار)ذكاااارّاناااانّمن ااااورّ،ّفاااا ّبااااابّ:ّالمفهااااو ّاللغااااوّجّّّّّّ ااااّ:المهااااارةّّ،ّأ ،ّ مالحااااذقّفاااا ّالش 

مهارتّنهاذاّ:ّهارة،ّويياات،ّوالجماعّمّ دوصشّبا ّالساابحّالجي ا،ّوأكارّماّيُّالحاذقّبكلّعمل:ّوالماهر

ّّّوعرفهاّشحات (.1995ّاننّمن ور،)ّأجّصرتّب ّ اذقاّّأمهرّب ّمهارةّ األمرّ (2003ّ)ّوآخرو

ّ."ودقةٍّّل ّبسهولةٍّم ّالفردّليؤدّ أجّش مّتعلّ بأنهاّ

 ّصاا ساابّتخص ّّكاالّ ّ،عاارفيناّماانّعاادةّمُّاصااطال ّ ّ(المهااارة)رفااتّعُّ:ّ ّ المفهااو ّااصااطال ّّّّّّّ

،ّإلماا ّأوّاكتساااب ّأوّتكويناا ّلاادىّالمااتعلّ بأنهاااّشاا مّلمكاانّتعلّ ّ(1991)ر ااابّعرفهاااومن ااوره،ّفياادّ

 ّّ عتهاااّوخصائصااهاّلختلااشّباااختالفّنااوعّالمااادةّو بيّماا ماااّيتعلّ ّعاانّ رياادّالمحاكاااةّوالتاادريب،ّوأ

جّدّالاذخصائ ّالنشاطّالمعيّ :ّعدةّمعاّّمرتبطة،ّمنهاالمهارةّبأنهاّّعرفُتّّوّ."مهاوالهدفّمنّتعلّ 

ىّبطرييةّمالئمة،ّوعادةّماّلكوّّبحيثّيؤدّ مةّ،ّوالممارسةّالمن ّ يتطلبّفترةّمنّالتدريبّالميصود

ااوماانّمعااا.ّلهااذاّالنشاااطّوظيفااةّمفياادة خد ّوسااوامّاسااتُّ،ّاّالكفااامةّوالجااودةّفاا ّاألدامن ّالمهااارةّألض 
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ّّ ّالمصطلحّنهذاّالمعنىّأوّذال، يتاوافرّلا ّإلّأوّالمكتسابّالاذجّتعلّزعلاىّالسالولّالُماّالمهارةّتدتّ ّفا

أّّلكاوّّ:ّويانيهماا.ّ ارازّهادفّأوّغارضّمعاينهااّنحاوّإأّّلكاوّّموجّ :ّأولهماّّشر اّّجوهري ا،

لجااابّأّّإلّتعلّزلولّالُمااوهااذاّالُساا.ّ ااارازّالهاادفّفاا ّأقصاارّوقااتّممكااانلااىّإجّابحيااثّيااؤدّ ّ،مااامن ّ 

مجموعااةّبأنهاااّ(2004ّ)وعرفهاااّعفيفاا ّ(.1995صااادق،ّأنااوّ طاابّو)يتااوافرّفياا ّالساالولّالماااهر

ااةّالتاا ّلسااتخدمهاّاألفاارادّباعتبارهاااّةّوغياارّالرسااميّ ماانّمعاااييرّالساالولّالرسااميّ  رشاادّساالوكهإلُّيّّامرجع 

أماااااّكوترياااالّّ.دارةّوالمجتمااااعّللحكااااإلّعلااااىّالتااااها ّالفااااردةوتسااااتخدمهاّاّ،لوظااااائفهإلأينااااامّأدائهااااإلّفاااا ّ

(Cottrell,1999)ّّتطااويرهّخاااالتّممارساااةّنشاااطّمااااّتدعمااا ّّإلّياااتإلّ تعلّْنشاااطُّماااّأنهااااّالمهاااارةفعاارف

اليصاورّكمااّأّّّأصاغرّمنهاا،ةّريي امهارةّمنّالمهااراتّتتكاوّّمانّمهااراتّفّ ّوكلّ ،ّالتغذلةّالراجعة

ّ. ّ رّعلىّجودةّاألدامّالكلّ ؤيّ ةّيُّرييّ منّالمهاراتّالفّ ّف ّأجّ 

ّياط،للمهارةّناالثّنّالتعريفّااجرائ ّ اّسبدّتلخي ّويمكنّممّ 

ّ.ف ّالعملّوتعهيههّأدائ ّالوظيف ّشّلهيادةلوكيةّالت ّيلته ّنهاّالموظّ ه ّالمعاييرّالسّ -1

ّ.ودةّف ّاألدامه ّالكفامةّوالجّ ّ-2

ّ.تدعمةّالتغذلةّالراجعةّ،ماّتإلّتطويرهّخالتّممارسةّنشاطٍّإلّيتعلّزوه ّنشاطّمُّّ-3

ةّوسهولةّعملّندقّ ّنساّّعلىّأدامّأجّ قدرةّاة"ّبأنهاوّمنّوجهةّن رّالبا اةّلمكنّتعريفّالمهارةّ

ّ."بغيةّتحييدّاألهدافّالمنشودةّتياّوإ

 :المهارات الناعمة مفهوم 

اّعلىّأنهااّّ(المهاراتّالناعمة)Parsonsرفّعّ ّّّّّّّّ عاهزّالتفااعالتّخصايةّالتا ّتُّفاتّالشّ الص 

كماااّعرفتهاااّانفسااتوبيدلاّعلااىّّ(.Parsons,2008)واآلفاااقّالوظيفيااةّّة،ّواألدامّالااوظيف ّ خصاايّ الشّ 
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ااأنهاااّا اامي ااةّالتاا ّتُّخصاايّ ةّوالمهاااراتّالشّ خصاايّ فاتّالشّ لص  خ ّمااعّاآلخاارينّفاا ّمكاااّّهّعالقااةّالش 

معرفاااةّوالمهااااراتّلاااىّالللمهااااراتّالصااالبة،ّوالتااا ّتشااايرّإة ّلااا،ّوتعتبااارّالمهااااراتّالناعماااةّمكمّ العمااال

اليدراتّالمطلوبةّف ّمكاّّالعملّفتّكذلكّبأنهاّرّ وعُّ(.Investopedia,2014ّ)ّخ المهنيةّللشّ 

اّالطرييةّالمااليةّلتيدلإلّنفسكّإلىّاّوه .ّلتحييدّالنجاحّالمهن ّ  وهاذهّالمهااراتّذاتّّآلخارين،ألض 

(.Rao,2012ّّ)ّنهااااّفات ّفااا ّالمواقاااشّالتااا ّلمااارّ تصااارّ وسااالوك ّّونسااااّّةّاةشخصااايّ صااالةّكبيااارةّب

ّ،منّالودّ ّةّترتبهّبمجاتّالتواصلّمعّاآلخرينّف ّجوّ خصيّ ماتّف ّالشّ جملةّمنّالسّ ّرفتّبأنهاوعُّ

ّّ كماّترتبهّباليدرةّعلىّّ،شّمعّنيئةّالعملةّالت ّيتعاملّنهاّالموظّ وتعكسّميدارّاألريحيّّْ،والتعاو

فاردّّلادىّكالّ ّةّالتا ّأصابحتّمطلوباةّ التواصالّماعّمعطيااتّالتكنولوجيااّالرقمي االتعبيرّعنّالاذاتّّو

وشاااابكاتّالتواصاااالّّلكتروناااا ّ والبرياااادّاةّكمهاااااراتّاسااااتخدا ّالحاساااابّاآللاااا ّ ّفاااا ّعصاااارناّالحااااال ،

ّأماااّدلفياادّنااوهيإل(.2013خماايس،)ّمهاااراتّعاارضّاألفكااارّبصااورةّجذابااةّإلااىّضااافةّ ،ّإااجتماااع ّ 

(Bohm,1996ّ)ّّفااذكر ّّ ةّوالعا فيااةّهاا ّسلساالةّماانّالااردودّالايافيااةّالنفساايّ ّالمهاااراتّالناعمااةّأ

ّوعرفهاااااّنيرولااااتّ.لااااةّداخاااالّالعياااالّوالجساااادّوالمجتمااااعللغاّةّالتاااا ّلهاااااّتااااأييرّ قيياااا ّ والفساااايولوجيّ ,

(Perreault,2004ّ)ّااا"علااىّأنهااا ااافاتّالشّ الص  ااّ،ّلوكيةخصاايةّوالس  خ ّالاااذجّومسااتوىّالتاااها ّالش 

أنهاااّالياادرةّّفأشااارتّالااىّ(2010)أماااّصااالمةّ.ممايلااةّ ّملكااوّّخبااراتٍّخاصّآخاارينّللميااههّعاانّأشاا

ّفااردّعلااىّالتعاماالّمااعّمتطلباااتللمواقااشّالمختلفااةّالتاا ّتساااعدّالّعلااىّالتكياافّوالساالولّاالجااان ّ 

لاتهاّالحياااةّاليوميااة ومهااارةّّالمشااكالت،ّواتخاااذّالياارار،ّ االّ التخطاايه،ّ:ّالمهاااراتّوماانّأناارزّّوتحااد 

لاااا ّعالقااااةّّ(هاااااراتّالناعمااااةالم)مصااااطلحّّّّ فااااإوبصاااافةّعامااااةّ.ّالوقااااتوادارةّّالتعاماااالّمااااعّالااااذات،

،ّة،ّواألدامّالااااوظيف ّ خصاااايّ زّالعالقاااااتّالشّ عااااهّ نيااااةّالتاااا ّتُّوالسااااماتّوالكفاااااماتّاالجاّخصااااية،بالشّ 

اااافّ والتواصاااالّبشااااكلّّا،وتشااااملّمهاااااراتّقاااادرةّالماااارمّعلااااىّااسااااتماعّجياااادّ  ااااات،ّواةلجانيااااة،ّع  لّوتحم 
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الوقااتّبفعاليااة،ّوالعماالّتحااتّالضااغه،ّدارةّوإظهااارّاا تاارا ،ّوإّ،ماالّمااعّالصااراعوالتعاّالمسااؤولية،

ّلمخرينّلد،وإظهارّ سنّالخُّ ّ(.Vijayalakshmi,2016)والود 

لاىّإّالبا ااةّخلصات،ّفيدّ(راتّالناعمةالمها)بعدّاستعراضّالتعريفاتّالسابيةّلمصطلحّّوّّّّّّّّّ

اّعلىّأنهاّ(المهاراتّالناعمة)تعريفّ مانّنّمانّخاللهااّالفاردّيةّمكتسابةّياتمكّ سماتّوقدراتّشخص 

التعامااالّماااعّّوهااا ّفااانّ .ّأوّالعملااا ّ ّخصااا ّ ساااوامّعلاااىّالصاااعيدّالشّ ّ،تعهياااهّتفاعالتااا ّماااعّاآلخااارين

اماتاللّمعّاآلخرينّمنّخاالتّّوتعهيههاّقدراتّالتفاعلّومنّنا يةّإجرائيةّلمكنّاكتسابّ.اآلخرين

خالقّالمهنااةّواالتااها ّبااأّالتعاااوّّوالعماالّالجماااع ّ ّوّالمشااكالتّ االّ ّوااتصاااتّوالتواصاال،ّمهاااراتّ

ااّ،القيااادةّوا ترافيااةّالعماالّوّإدارةّالوقااتّو اااّلعااهّ مم  وا ترافيااةّاليااوةّّ ّالفااردّنحااوّالعماالّالريااادجّ زّتوج 

ّ.الناعمة

 :ةدارة المدرسي  ة المهارات الناعمة في اإلأهمي  

ّّّّّّّ ّّ تطيعّأّّلعيشّف ّعهلةّعنّاآلخرين،ّودوّّالتعاملّمعّكافةّنساّّاّلساةّمنّالمؤكدّأ

ّّ ّالجهاااات،ّوماااعّأصااادقائ ّوزمالئااا ،ّ ،ّو اجتااا ّالملحاااةّإلاااىّفااا ّجماعاااةّأكبااارّالفاااردّعضاااوّ ّوبمااااّأ

تفاعااالّماااعّاّمااانّخاااالتّامتالكااا ّلمهااااراتّتجعلااا ّيتواصااالّويرّإوهاااذاّاّيتاااوفّ .ّالتكيااافّوالتطاااوير

ماتعلإلّنهاا،ّكا ّياتمكنّّ،ّوتهويادّكالّ  ّبالمهااراتّالناعماةرورةّااهتمااومنّهنااّجاامتّضا.ّاآلخرين

عمااااتّ،ّوذلاااكّألدامّاألساااإلّنهااااّهاااذاّالعصااارلاتّالعصاااريةّالتااا ّيتّ المتغياااراتّوالتحااادّ مااانّمواجهاااةّ

دّلا ّالتعاالشّالنااجحّوالتكيافّوالمروناةّوالنجااحّ،ّفهذهّالمهاراتّتحي االمطلوبةّمن ّعلىّأكملّوج 

ّومانّ.عّ تىّتشملّجميعّمجااتّالحياةدّهذهّالمهاراتّوتتنوّ تتعدّ ،ّّوةخصيّ ف ّ يات ّالعمليةّوالشّ 

ّّ ّالمتعارفّعلي  ةّمديرّالمدرسةّل ّالدورّاألنرزّف ّتحسينّجودةّالمخرجاتّف ّالعمليةّالتعليميّ ّأ

ماينّفا ّوصاوتّدورّالمعلّ ّواّلمكانّإغفااتّالوظائشّاةداريةّالتا ّلياو ّنهاا،ّبرّمن ومةةّعّ التعلميّ 
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ّّ ةلىّغايتهاّالمرجوّ ةّإليميّ العمليةّالتع مينّوميولهإلّااهتما ّبأوضاعّالمعلّ ّرورجّ منّالض ّّ،ّوبذلكّفإ

ّ.ّ(2001ّكحيل،)هإلّووضعهاّمنّأولياتّعملّاةدارةّيلإورغباتهإلّوااستماعّ

ااتجاهااااتّالحديااااةّمااانّمجاااردّأدامّالعمااالّوفااادّّوماااعّتغيااارّدورّماااديرّالمدرساااةّفااا ّظااالّ ّّّّّّّّ

،ّوالمحاف اااةّعلاااىّالااادوا ّوالهااادوم،ّواالتاااها ّبالجااادوتّالمدرسااا ،ّومتابعاااةّالياااانوّّوالاااروتينّالياااوم ّ 

ياةّأصابحتّتتمركاهّ اوتّالطالابّألّّالعملياةّالتعليمّ ّ؛،ّ يثّأصبحّاألمرّمختلفاا ضورّالطالب

ّوالرو  ّ ّهّالعيل ّ الالزمةّلنموّ ّواةمكاناتروفّيعّال ُّوكيفيةّتوفيرّجم،ّمحورهاّاألساس ّ هوّّالذج

وكاذلكّالتركياهّعلاىّتحييادّّ،والت ّتعملّعلىّتحساينّالعملياةّالتربوياةّلتحييادّهاذاّالنماوّ ّ،والبدن ّ 

ّلاىفيادّأشاارّإ(2000ّ)اتالفريجاّأماا(.2009ّ،زعيتر)المجتمعيةّالت ّيدينّنهاّالمجتمعّاألهدافّ

ااااّظهاااور ااااتجاهااااتّجديااادةّفاااا ّاةدارةّتمحاااورتّ اااوتّالعنالاااةّبك  لةّبالعمليااااةّلّالمجاااااتّذاتّالص 

ةّوتن يإلّمهارةّف ّالقيادةّوف ّالعالقاتّااجتماييّ التركيهّعلىّدورّاةدارةّباعتبارهاّّفتإلّ ّة،التعليمّ 

اتّعلااىّماااّشّنجاااحّالمااديرّفاا ّهااذاّالمجاا،ّويتوق اا،ّوتااوفيرّالبيئااةّالمناساابةّللعماالالعماالّالتعاااون ّ 

المتلكّمانّمهااراتّوكفالااتّقيادلاةّتعيُنا ّةّبالمدرساةّوالعااملينّمعا ، ّعلاىّتحييادّاألهادافّالخاص 

مااااديرّالمدرسااااةّالااااذجّلمتلااااكّتلااااكّالمهاااااراتّوالكفالاااااتّماااانّمتابعااااةّالتغيااااراتّّنُُّلمك  ااااّوهااااذاّاّشااااكّ 

ابةّالتامااةّلأل ااداثّراتّوااسااتجوالعماالّعلااىّالتفاعاالّمااعّالمتغي ااّ،المتسااارعةّفاا ّالميااداّّالتربااوجّ 

ةّللمدرسااةّةّوالخارجي اانّالتكياافّمااعّالمتغيااراتّالداخلي ااالجاريااةّبأساااليبّمبتكاارةّو لااوتّمناساابةّتضاامّ 

ّّ (Rao,2013ّّ)ّأماااّّ.وااسااتمرارّفاا ّالعطااامّللمدرسااة لّفاا ّالياادرةّالقيااادةّالناعمااةّتتما ااّفأكاادّأ

والتركياهّعلاىّخدماةّّومهجهاا،ّمجموعاةّمانّالمهااراتّالصاعبةّقيادةّالناسّمنّخاالتّاماتاللّعلى

ّّ ّ،الماااواردّالبشااارية ةّوهااا ّتشاااملّالكايااارّمااانّخصااايّ تطبااادّعلاااىّالمهااااراتّالشّ ّالمهااااراتّالناعماااةُّّوأ

وإدارةّّ،والتواصااالّااجتماااااع ّ ّ،وإدارةّاألزمااااتّ،اليااادرةّعلاااىّاتخاااااذّاليااارارّالنااااجحّماااالّ،المهاااارات

أشاارّإلاىّّفيدّ( Rao,2012)ّراوّأما.والعملّنروحّالفريدّالوا دّ،الناقدّوالتفكيرّاةنداع ّ ّ،الوقت
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ااّ،مااةمن ّ ّفاا ّنجاااحّأجّ ّأّّالمهاااراتّالناعمااةّتيااو ّناادوٍرّأساساا ّ  ةّالتاا ّساااتّالتعليمي ااةّالمؤسّ وخاص 

بغيرهاّمنّّاّميارنةّ سةّأكارّنجا ّ وتكوّّهذهّالمؤسّ ّ،تتعاملّمعّأوليامّاألمورّوالطلبةّبشكلّمباشر

وكيفياةّممارسات ّللمهااراتّالناعمااة،ّعّنهااّماديرّالمدرسااةّخاالتّالمهااراتّالتاا ّيتمت اّسااتّمانالمؤسّ 

ّّذاّكااااّّالعااااملوّّلااادىّهاااذهّالمن ّ وإ ،ّفاااالّنااادّمااانّتاااأهيلهإلّماااالّهاااذهّالمهااااراتإلاااىّّمااااتّلفتيااادو

ّ.كسانهإلّتلكّالمهاراتوإ

ااومم اّّّّّّّّ الناعمااةّالتاا ّّمااديرّمدرسااةّأّّلمتلاكّالمهاااراتّ ّرورجّعلااىّكالّ اّساابدّأصاابحّمانّالض 

اا.ّيااهّفاا ّعملاا واةنااداعّوالتمّ ّوتضاامنّلاا ّالرقاا ّ ّ،ناا ّماانّادارةّعملاا مكّ تُّ اّللعاااملينّهّ ويكااوّّقائااداّمحف 

ّ.ّّلىّتحقييهاّوينت رهاّالمجتمعسعىّالمدرسةّإدّاألهدافّالت ّتّ ىّلحيّ مع ّبالمدرسةّ تّ 

ّالمهارات الناعمة أهم  

اااّللفائاادة،ّسااتّّّّّّ ىّالمهاااراتّالناعمااةّالتاا ّلحتاجهاااّمااديرّالمدرسااةّ ت ااّألناارزّالبا اااةّعرضإتمام 

فّالتربوياااةّعااانّ ريااادّتوجيااا ّلتحييااادّاألهاااداّوّ،لمتلاااكّقااادرةّالتاااأييرّعلاااىّالعااااملينّفااا ّالمدرساااة

ّ،لاتّالتااا ّتصاااادفهإلمشاااكالتهإلّوالتحااادّ ّ،ّوالمباااادرةّعلاااىّ ااالّ نّالعااااملينالتفاعااالّنااايّوإدارةّ،سااالوكهإل

لااةّفاا ّّمهاااراتّمتعااددةّساايتإلّتفصاايلهاّفيماااّاألماارّالااذجّيتطلاابّامااتاللّمهاااراتّقيادلااةّناعمااةّمتماّ 

ّ:يل ّ

 :مهارة االتصال والتواصل  -1

ّ،ّسااتّالمختلفاةرورياتّلدىّاألفرادّالعاملينّبالمؤسّ مهارةّااتصاتّوالتواصلّمنّالض ّّعدّ تُّّّّّّّّّّ

لاااذينّيتواصااالّمعهاااإلّوتعاااددّاّلكاااارةّاألفااارادّامااانّالمهااااراتّالمهماااةّلااادىّماااديرّالمدرساااةّن ااارّ ّعااادّ وتُّ

لاىّجّإنا ّمانّالتعامالّماعّاآلخارينّبأسالوبّائادّياؤدّ مكّ المديرّلمهارةّااتصاتّلُّّفامتاللّييافاتهإل؛

ّ.(2003،توفيد)تحييدّاألهدافّالمرجوةّمنّعمليةّااتصات
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 :مفهوم االتصال والتواصل

أجّأناااكّّ،،ّوالوصاااوتّوهاااوّلعنااا ّرباااهّشااا مّبشااا مّآخااارالتواصااالّفااا ّاللغاااةّمااانّالوصااالّّّّّّّّ

لااىّاآلخاارّوأّّاآلخاارّأوصاالّماااّعناادهّماااّعناادلّإّماااّعناادلّبماااّعناادّاآلخاارينّأجّأوصاالتّ ّربطااتّ 

ّلااىوصااوتّفكاارةّأوّكلمااةّأوّمعنااىّأوّإ ساااسّماانّشااخ ّإّويمكاانّتعرياافّالتواصاالّبأناا ّ.ّكياالإ

اااّفاا ّاللغاةّالعربيااةّوالتواصالّ(.2003ّّتوفيااد،)ّآخارّ تئااا ّلةّوالتاارابهّواالقتاراّّوااتصاااتّوالص 

التواصالّعلاىّعمليااةّنيالّاألفكاارّوالتجاااربّّياادتّ ،ّواصاطال اّواةعاال والجماعّواةباالغّواانتهااامّ

نجدّّنينماّ،(2004ّعلياّّوالطوباس ،)ّادّوالجماعاتوتبادتّالمعارفّوالمشاعرّنينّالذواتّواألفّر

عمليااةّّأوّأكااارّلتحييااد(ّماااديين)نااينّشاايئينّملموسااينّ(ّالحساا ّ )ّاارتباااطّالحقيياا ّ ااتصاااتّهااوّ

ااّإنتاااجاتّلعناا ّوااتصاا(.2011ّ،الودلاااّ)ّالتواصاالّ أوّتوفيرهاااّأوّّروريةالبياناااتّوالمعلوماااتّالض 

دّأوّالجماعةّإ ا ةّبحيثّلمكنّللفّرّاريةّونيلهاّوتبادلهاّأوّإذاعتها،استمرارّالعمليةّاةدّتجميعها

أوّالتغييارّفا ّّ،أوّالتأييرّف ّسلولّالفردّأوّالجماعاتّ،جديدةٍّّأوّمعلوماتٍّّأوّأخبارٍّّالغيرّبأمورٍّ

ّ(.2003ّّب,توفيد)ّجهةّمعينةوّ ّهذاّالسلولّوتوجيه 

اسااتخدا ّّوّ،التعاماالّمااعّاآلخاارينّبأنهاااّفاانّ ":  (مهككارة االتصككال والتواصككل) الباحثككة وعليككع عرفككت

واليادرةّّعلاىّالتفاعالّماعّاآلخارينّ،ّلىّآخارلنيلّاألفكارّوالمعلوماتّمنّ رفّإالوسائلّالمناسبةّ

ّ."بشكلّائدّومفهو ّالىّاآلخرينّوتوصيلّاألفكار

 :ية االتصال والتواصل  أهم  

ّ:ألن ّ؛ضرورةّااتصاتّوالتواصلّ(2009)ّالسكارنةّيرّى

 .التكاملّنينّعناصرهضرورةّ يويةّمنّضروراتّالعملّوتحييدّ -

 .معيارّللعملّالناجحّ -
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 .سةتسهإلّبإلجانيةّف ّتحييدّأهدافّالمؤسّ  -

سةتّه -  .يدّمنّفعاليةّالعملّداخلّالمؤس 

 .اتّالمجتمعّالوظيف ّ تساعدّف ّاكتشافّجوانبّالجانيةّف ّشخصيّ  -

وااتصاااتّالتواصاالّماانّخااالتّّةّنااينّعناصاارّالمجتمااعّالااوظيف ّ العالقاااتّااجتمايي ااتااأت ّنتيجااةّ -

 .نينّهذهّالعناصرّالجيدّ 

 :المشكالت  مهارة حل   -0

ابأنهااّ(ّالمشاكلة)عارفّتُّّّّّّّ ّمانّتخط يهاا،عورّأوّاا ساالش  ّأوّعقبااةّاّاسّنوجاودّصاعوبةّاّناد 

ّماةّ من ّ ّالمشاكالتّ ريياةّ ّ ريياةّ الّ ّوُتعادّ ّ.(2010قطناان ،)نّلتحييادّهادفّمعايّ منّتجاوزهااّّندّ 

كاارّواا تمااااتّلااىّأفضاالّالحلااوتّوالفّ إلااىّمساااعدتكّفاا ّالوصااوتّإهاادفّذاتّمرا االّوخطااواتّتّ 

خارىّلمكناكّالوصاوتّمانّجهاةّاّّْ.يتاوام ّومهاراتاكّوقادراتكّالذاتياةوذلاكّبمااّّ،معضالةّمحاددةّلحلّ 

قطنااان ،ّ)ّلمشااكلةّنفسااهاوذلااكّباااختالفّالمكاااّّوالهماااّّوالياادراتّوالمهاااراتّواّ؛لااىّ لااوتّمختلفااةإ

اّمانّناوا  ّالحيااةّنا ياةّتيريب اّفاردّفا ّكالّ ّهاوّالمهاارةّالمطلوباةّلكالّ المشاكالتّّ لّ ّّّ إ(.2010ّ

ّ(.2003ّ،أتوفيد)ّّنواعّالمشكالنوعّمنّأّحاجةّلحلّ اّماّتمض ّساعةّندوّّمواجهةّالفردّللونادرّ 

لاىّأنسابّالحلاوتّللمشاكالتّمانّخاالتّوتّإبأنهااّالوصا:  (المشككالت حكل  )وتعرف الباحثة مهكارة 

ّ.اّعنّالعوا شبعيدّ ّ،عدوّّالتسرّّْالتعاملّمعهاّبحكمةٍّ

 : (المشكالت حل  )ة مهارة أهمي  

ّ:اآلت ّت هرّف ّ(2003توفيد،أ) سبّةّكبيرةالمشكالتّأهميّ ّلمهارةّ لّ 

 .ّلهاّدورّكبيرّف ّتيسيرّاألعمات -

 .األضرارّالخروجّبأقلّ  -
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ااااّمهااااارةّ اااالّ إلااااىّّّّالجااااددلحتاااااجّالعاااااملّو - يواجهوناااا ّماااانّمشااااكالتّفاااا ّّاّلماااااّقاااادبّ المشااااكالتّتحس 

 .المستيبل

 :مهارة التعاون والعمل الجماعي  -3

أماااّّ،جهااودّيبذلاا ّاةنساااّّلتحصاايلّمنفعااةوهااوّمّ،عاارفّالعماالّلغااةّبأناا ّمهنااة،ّأوّوظيفااةلُّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّجموعاااةّأوّفريااادّلتحييااادّهااادفّمشاااترلألفااارادّمّفااا ّاللغاااةّفهاااوّمجهاااودّتعااااون ّ ّالعمااالّالجمااااع ّ 

ّ.ّ(2005معجإلّالوسيه،ال)ّ

ياافّقاااموسّالتااراثّتعّرّدتّفياا ّالعدياادّماانّالتعريفاااتّمنهااا،فياادّوّرّماااّالمفهااو ّااصااطال  ّ أّّّّّّ

ّهاوّالجهادّالتعااون ّ ّالعمالّالجمااع ّ ّ(ّ:American Heritage Dictionary,2020)األمريكا ّ 

أجّ،ّلكاوّّضاامنّفرياادّ(ّالجماااع ّ )ون ّ العماالّالتعااّوّ.الاذجّيبذلاا ّأعضاامّالفرياادّلتحييادّهاادفّماا

أوّبعاددّمانّّ،ويلتهماوّّبغالاةّمشاتركةّ،لبعضهاّالبعضّمكملةّ ّلكّأعضاؤهاّمهاراتٍّتمأن ّجماعةّل

ّّأهاادافّاألدامّوهااإلّلعاا و (ّ(Baron,2001ّأمااا.ّعاانّتحقييهاااّجماييااةّ ّأنفسااهإلّمسااؤولينّمسااؤوليةّ ّد 

ّ،مشاترلجماعةّتتكاملّمهارةّأعضاائهاّالاذينّيلتهماوّّنهادفّبأن ّّفيدّعرفّفريدّالعملّالجماع ّ 

فريااادّ(2000ّ)نينمااااّعااارفّالرشااايد.ّنتحقييهااااّأنفساااهإلّامجموعاااةّمااانّأهااادافّاألدامّالتااا ّألهماااّوبأوّ

ةّولديهإلّمهمّ ّ،منهإلّلدل ّخبرةّومهارةّمعينةّكلّ ّ،يبارةّعنّجماعةّمنّاألفرادبأن ّّالعملّالجماع ّ 

ااّ،نجازهاااماانّإّمشااتركةّاناادّ  مناساابةّسااتجابةّالاّلتبااادتّالمعلوماااتّالتاا ّتساااعدّعلااىّاالجتمعااوّّمع 

ّّ (2008ّ)أمااّالفايادج.المطلوبةّمانّالفرياد يباارةّعانّعاددّصاغيرّّّفريادّالعمالّالجمااع ّ ّفيارىّأ

وهاإلّملتهماوّّنتحييادّغالاةّمشاتركةّوأهادافّّ،منهإلّمهااراتّاآلخارينّمهاراتّكلّ ّلّْتكمّ ّ،منّاألفراد

ّّويعّ،أدامّومنهجّو و ّ.مسؤولينّأما ّبعضهإلّبشكلّمتبادتّأنفسهإلّد 

اليادرةّعلاىّاانادماجّفا ّ:ّ"ّبأنهكا مهكارة التعكاون والعمكل الجمكاعي  تعكرف الباحثكة  فكنن  ا سبق مم  

ّ".نجازّالعملّالمطلوبّبكفامةّعاليةسيدّوالتناغإلّنينّأفرادّالفريدّةوالتنّ،العمل
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ّ:وفوائدة  ة العمل الجماعي  أهمي  

هنالّالكايرّمنّاألعمااتّالتا ّاّّ،ّكماّأّاّف ّتحييدّأهدافّالعملسبباّمهمّ ّالعملّالجماع ّ ُّلعدّ 

ةّالعمااالّوفيمااااّيلااا ّأهمي ااا،ّدّوبالفعالياااةّالمطلوباااةنجازهااااّفااا ّالوقاااتّالمحااادّ كااانّلشاااخ ّبمفاااردهّإلم

ّ:ّ(Chris,2017ّ) سبّالجماع ّ 

ةّناااينّأعضاااامّالفريااادّالعالقااااتّااجتمايي اااّلياااوجّالعمااالّالجمااااع ّ :ّةّتو يااادّالعالقااااتّااجتمايي ااا -

،ّوهذاّينعكسّةّوانفتاحّف ّتكوينّروابهّقويةّمعّبعضهإلنينّاألفرادّبحريّ التواصلّبهإلّالوا د،ّويس

 .نيئةّمريحةّتسمحّبطرحّاألسئلةّ وتّاألمورّغيرّالمفهومةّدوّّا راجّّعلىّخْلد

ّ،ّوخبااااراتهإل،ّالفرصااااةّلألفاااارادّلمشاااااركةّآرائهااااإلّرّالعماااالّالجماااااع ّ يااااوفّ :ّالتناااوعّفاااا ّاآلرامّواألفكااااارّ -

لاةّالراجعاةّكمالسامحّلهاإلّنتيادلإلّالتغذ،ّاالمشكالتّبطرقّأكارّفاعليةّوإنداعّ ّوأساليبّ لّ ،ّوأفكارهإل

 .والتنفيذّبكفامةّأكبر

ّ؛والتادريبّالكااف ّمانّضاغهّالعمالّعلاىّاألفارادّليلالّالعمالّالجمااع ّ :ّتحسينّالكفامةّواةنتاجيةّ -

ّ،ّنجاازّالعمالّبسارعةاّلسهإلّف ّإممّ ّ،ومشاركةّعبمّالعملّنينّاألفرادّألن ّقائإلّعلىّتوزيعّالمها ّ 

 .ويهيدّمنّرضاّالفردّعنّأدائ ّ،نتاجيةنّاةويحسّ 

وعد ّتكرارّّ،إلّأفرادّالفريدّجميعهإلّمنّأخطامّبعضهإلوذلكّمنّخالتّتعلّ :ّاكتسابّمهاراتّجديدة -

حهإلّاليادرةّعلاىّومان،ّواكتسابّن رةّياقباةّمانّوجهااتّالن ارّالمختلفاةّ،هذهّاألخطامّف ّالمستيبل

 .فاعليةكارّأاتباعّ رقّو لوتّ

عنادماّلشاترلّتنشأّنيئةّعملّمتعاونةّتسودّفيهاّالهمالةّواا ترا ّوالدعإلّالمتبادتّ:ّدعإلّنيئةّالعمل -

 .أعضامّالفريدّبالهدفّوتتوزعّالمسؤوليةّعلىّالجميع
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ااا،ّوالتعاااوّّفاا ّعناادّمشاااركةّأفاارادّالفرياادّالوا اادّفاا ّمساااندةّبعضااهإلّ:ّتااوفيرّشاابكةّتعاااوّّ - بعض 

ّّ ّ،مرارّفاا ّالتركيااهّعلااىّالهاادفّالماارادّإنجااازهوااسااتّالتوجياا ، يتاايحّألعضااامّالفرياادّّهااذاّاألماارّّفااإ

 .إنجازّالمشروعّبكفامةّأعلى

ا:ّرفعّالروحّالمعنوياة - عورّباةنجاازّفا ّتحييادّهادفّاّلساتطيعّشاخ ّوا ادّوذلاكّمانّخاالتّالش 

ّّ اّسيّ ّ،إنجازهّبمفرده شّفا ّتياديرّمشاعرّالتيديرّوااعترافّواانتماامّتهيادّمانّشاعورّالموظ اّماّأ

 .روروُتشعرهّبالفرحّوالسّ ّ،ذات 

عااوّّوااتفااقّوالت،ّومعرفاةّنيااطّقاوتهإلّ،وذلاكّمانّخاالتّتادريبّاألعضاام:ّرّنيئاةّعمالّمرناةتوفي -

 .ةخصيّ معّمراعاةّأوضاعهإلّالشّ ّالمهكلةّإليهإلّالمها ّ فيماّنينهإلّةنجازّ

ااّاّلمكاانّألجّ :ّالنهاعاااتّالياادرةّعلااىّ االّ ّتحسااين - اّدوّّ اادوثّمجموعااةّماانّاألفاارادّأّّتعماالّمع 

وذلكّبسببّاختالفّكيفيةّتعاملّاألشاخاصّماعّالموقاشّّ،مشاكلّونهاعاتّنينّأعضامّالمجموعة

االيادرةّعلاىّتخط افينّدّلادىّالماوظّ تتول الذلكّ،ّذات  ألنا ّهادفّ،ّيرّنحاوّالهادف ّهاذهّالنهاعااتّوالس 

 .فينّجميعهإلّنينّالموظّ مشترلّ

كمااّيهيادّّ،وبالتال ّتنميتهااوتبادلها،ّّبراتدّالتعاوّّنينّاألفرادّتشابكّالخّ يولّ :ّتطويرّالحياةّالمهنية -

 .منّمعرفةّاألشخاصّبعضهإلّمهنيا

 :مهارة االلتزام بأخالق المهنة -4

؛ّداراتبلّاةالتأكيدّعليهاّمنّقّ ّ،ّويتإلّ ةّلشغلّالوظائشعدّأخالقياتّالمهنةّمنّاألمورّالمهمّ تُّّّّّّ

اّ،ّفأخالقياتّالمهنةّأولّالرقابةّالذاتيةّللفردنهاّتماّ أل هّناينّمانّأّّلمي انّالفاردّالعملّه ّالت ّتمك 

ّ.أينامّالعملّّف ّوابّوالخطأّف ّسلوك الص ّ

ّبأنهااااااّمجموعاااااةّمااااانّالمبااااااد (Shaw,2005ّ)نّتعريااااافّأخالقيااااااتّالمهناااااةّ سااااابّشااااااوّويمكااااا

عطياان ّ)أمااّ.ّمااتّعلاىّمساتوىّاألفارادّوالجماعااتمااتّاألعفاتّمن ّ  ّتصرّ واألساليبّالت ّتغطّ 
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ّّ ّفيااادّ(2015وأناااوّسااالمىّ،ّ اااّلّمبااااد أخالقيااااتّالمهناااةّتما اااّأشااااروّالاااىّأ ّةّللسااالولّالمااارتبهمهم 

ااددّأوّغياارّالجي اابمعاااييرّالساالولّالجي اا ّادحيحّوالساالولّالخطااأّفاا ّتصاارفاتّاألفااّر،ّأوّالساالولّالص 

ّّ (2009ّ)السكارنةّوبشكلّعا ّكماّذكر.ّوالجماعة لىّركنينّسندّإخالقياتّاألعماتّلمكنّأّّتُّأّأ

وكاذلكّّ،واألعارافّوالتياليادّالساائدةّفا ّالمجتماعّواألخالق ّ ّن ا ّالقيإلّااجتماع ّ :ّهماّّ،ينأساسيّ 

ةّذلكّالخباراتّالتراكمي اهااّوكاةّالفاردّوالمعتياداتّالتا ّياؤمنّنم ّالاذات ّالمارتبهّبشخصايّ الن ا ّالقيّ 

ّ.السابية

ااا "كمكككا تكككراه الباحثكككة( اخالقيكككات المهنكككة)ويمككككن تعريكككف          اااهااا ّالص  لوكيةّالحسااانةّفاتّالس 

ااخلو هااّّالمشااروعّبعاادّالاانفسّنهااّفاا ّمجاااتّالعماالّالمهنا ّ اتصااافّالمطلاوبّ ااماانّالص  لوكيةّفاتّالس 

ّ."يئةالسّ 

 :ة أخالقيات المهنةأهمي  

اااّّّ إّّّّ اااّلولّاألخالقااا ّ االتاااها ّبالمبااااد ّوالس  فااا ّالوظيفاااةّأوّّاوّالجمااااع ّ ّعيدّالفاااردجّ علاااىّالص 

ساتّتصبحّالمؤسّ بمباد ّالعملّالصحيحّوالصادقّف يثّليوجّاالتها ّّ؛ةّبالغةأهميّ ّدّذاعالمهنةّلُّ

ّنساان ّ واةّساال ّهاوّالوعاامّالحضاارجّ دّاةعاوفا ّمجتمعاتنااّلُّّ،ترىّمصالحهاّبمن اورّبعيادّالمادى

ّّ.(2010عل ،)الذجّلطرحّالمفاهيإلّاألخالقيةّالراقيةّف ّكافةّمنا  ّالحياةّ

المجااااتّوتأكياادهّأخالقياااتّالمهنااة،ّسااوامّّوشااموليت ّلكاالّ ّواّننسااىّكماااتّدينناااّااسااالم ّ ّّّّّّّّ

اا ّكاااةنساااّّورب ااكانااتّنااينّاة اانااينّالموظ ااأوّّل،ّوالييااين،خالص،ّوالتوك  نّيتعاماالّمعاا ّماانّشّوم 

.ّ،ّوأماورّاخارّى،ّوالصادق،ّالعفاة،ّوالتعااوّ،ّوالمباادرةالعادت:ّ،ّمالزمالئ ّأوّرؤسائ ّأوّالمراجعين

ف ّ يات ّّلولّاألخالق ّ أوجبتّعلىّالمسلإلّأّّلسلكّالسّ ّشواهدّوأدل ةّنةوردتّف ّالكتابّوالسّ وقدّ

الذجّجعل ّ ّقدوةّلكلّإل،ّىّ ّعلي ّوسلّ فماّأ وجناّنحنّالمسلمينّلالقتدامّنرسوتّ ّصلّ  ،هاكلّ 

ىّ ّفكاّّرساوتّ ّصالّ (.21ّ:ّاأل هاب)(ّلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَ ٌ حَسَنَةٌ) :مسلإل،ّقاتّ ّتعالى
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ّوجلّزّرب  رّوأفضلهإلُّخُلي ا،ّوقدّامتد  ّإلّأع إلّالبشعلي ّوسلّ  لَد  خُلُد َ   وَإِنَّكَ لَعَ (:علىّأخالق ّفياتّعهز

ّ.(2010عل ،) )5:ّاليلإل)ّ(عَظِيمَ

 :ومن أخالقيات المهنة المحمودة في اإلسالم

  :اةخالص -1

 (.2:ّالهمر)ّ(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَ   فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِص ا لَهُ الد ي َّ) :قاتّتعالى

  :الصدق -2

ّ(.51:ّمريإل)(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِد يقًا نَبِيًّا ) :قاتّتعالى

 :الوفامّبالعهد -3

 (.13:ّآتّعمراّ)(بَلَ  مَ ْ أَوْفَ  بِعَمْدِهِ وَاتَّقَ  فَإِنس اللَّهَ يُحِبا الْمُتَّقِنيَّ) :قاتّتعالى

  األمانة -5

ّّ)(اتِمِمْ وَعَمْدِهِمْ رَاعُونَوَالَّذِي َ هُمْ لِأَمَانَ) :قاتّتعالى ّ(.8:ّالمؤمنو

  :التواضع -4

 (.214:ّالشعرام)ّ(اتَّبَعَكَ مِ َ الْمُؤْمِنِنيَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَ ِ) :قاتّتعالى

  :الصبر -3

 (.200:ّآتّعمراّ)ّ(ّيَاأَيامَا الَّذِي َ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا)ّ :قاتّتعالى
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 :المذمومة في اإلسالم ومن أخالقيات المهنة

  :الكذب -1

 ّّ اا:ّ)إلّقاااتىّ ّعلياا ّوساالّ رسااوتّ ّصاالّ ّعاانّعباادّ ّناانّمسااعودّرضاا ّ ّعناا ّأ دقّعلاايكإلّبالص 

اا ّّ ّرّ دقّيهاادجّإلااىّالب اافااإّّالص  ااّ،ةيهاادجّإلااىّالجن ااّرّ الب ااّوإ دقّواّيااهاتّالرجاالّلصاادقّويتحاارىّالص 

ليا ،ّوإلاكإلّوالكذبّ كتبّعندّ ّص ّىّلُّ تّ  ّّ ّ،د   وإّّالفجاورّليهادجّإلاىّّ،الكذبّيهدجّإلاىّالفجاورّفإ

 (ذاباّ ىّلكتبّعندّ ّكّ النار،ّواّيهاتّالرجلّلكذبّويتحرىّالكذبّ تّ 

  :الغش ّ -2

 ّّ ّعلىُّصْبر ةّ عا ،ّفأدخالّيادهّىّ ّعلّ رسوتّ ّصلّ ّعنّأنىّهريرةّرض ّ ّعن ّأ ي ّوسلإلّمر 

ا:ّ،ّقات(عا ؟ّهذاّلاّصا بّالطّ ماّ:ّ)ّفيهاّفنالتّأصابع ّنلال ،ّفيات مامّلااّرساوتّ ،ّأصانت ّالس 

ّفليسّمنّ :ّ)ّقات  .رواهّمسلإل(ّ أفالّجعلت ّفوقّالطعا ّك ّيراهّالناس؟ّمنّغش 

 :الفساد -3

ّ(11:ّاليص )ّ(ّوَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنس اللَّهَ لَا يُحِبا الْمُفْسِدِي َّ) :قاتّتعالى

 :الرشوة -5

إلّالراشاااا ّىّ ّعلياااا ّوساااالّ لعاااانّرسااااوتّ ّصاااالّ :ّعباااادّ ّناااانّعمااااروّرضاااا ّ ّعنهماااااّقاااااتّوعاااان

 .وهوّالساع ّنينهما(ّوالرائش)رواهّالترمذجّوقاتّ سنّصحيح،ّوف ّروالةّّ،والمرتش 

 :إلال لّ  -4

 (.41:ّآتّعمراّ)(هُ لَا يُحِبا الظَّالِمِنيَوَاللَّ) :قاتّتعالى

 :ااعتدام -3

ّ(.81:ّالمائدة)(تَعْتَدُوا إِنس اللَّهَ لَا يُحِبا الْمُعْتَدِي َ وَلَا) :قاتّتعالى
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 :أهمية أخالقيات العمل

ّّ:يةّأخالقياتّالعملّفيماّيل ّلمكنّتلخي ّأهمّ (2010ّ) سبّعل ّ

وتفاااعلهإلّّ،فينعاهزّماانّتارابهّالمااوظّ ىّمجااااتّالحيااةّالعمليااةّلُّوجاودّمن ومااةّلألخالقيااتّفاا ّشاتّ  -

 .بشكلّأفضلّمعّبعضهإلّالبعضّ

نساانيةّختالفاتّالناشئةّبسببّالطبيعةّاةوااّكالتوجودّقوانينّوتشريعاتّتساعدّعلىّتهدئةّالمش -

 .والبيئةّالمتغيرةّبشكلّمستمرّ 

اّتساااعدّعلااىّجعاالّالطرياادّواضااحّ ّوتحدياادهاّبحيااثّباألخالقياااتّوبروتوكااواتّالتعاماالّقائمااةٍّفهااإلّ -

ت اىّمانّلاإلّو ومانّال ُّّ،منّالخوفّمنّالمستيبلّإلجرّالن ا،ّويبتعدّعنّالتوتّ شموظّ نساّّواللدىّاة

 .الفصلّمنّالعمل

 .لحفهّاألفرادّلعد ّكسرّاليوانينّّوفهمهاّهذهّاألخالقياتّوجود -

 .سةّماّلساعدّعلىّتحسينّصورتهاعندّتطبيدّاألخالقياتّف ّمؤسّ  -

ياانعكسّذلااكّبحيااثّّيااامّبأخالقياااتّموظفيهااارتساااتّلساااعدّفاا ّااننااامّمن ومااةّأخالقيااةّفاا ّالمؤسّ  -

ّ.هّعلىّالمؤسسةاّلضف ّالتميّ ممّ ّ،علىّ رييةّتعاملهإلّمعّالعمالمّوالمراجعين

 :فوائد أخالقية المهنة 

ّلتهامهااااّباااالمن ورّاألخالقااا ّ سااااتّاالمؤسّ ّالفوائااادّالتااا ّلمكااانّأّّتجنيهااااّلاااىّأهاااإلّ أّّنشااايرّإّاّنااادّ 

ّ(2010عل ّ،ّ:ّ)ّبماّيل ،ّويمكنّتلخيصهاّف ّالعملّالقيم ّ 

،ّواّّلاإلّلكانّعلاىّالمادىّساةيا ّالمؤسّ والماردودّالاذجّتحيّ ّنينّاالتاها ّاألخالقا ّ ّيم ةّارتباٍطّالجان ّ  -

 .اّعلىّالمدىّالبعيدفإن ّبالتأكيدّسوفّلكوّّواضحّ ّ،اليصير

 .واةقليم ّ ّعيدّالمحل ّ سةّعلىّالص ّتعهيهّسمعةّالمؤسّ  -
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،ّاألماارّالااذجّلضااعهاّتيجااةّتجاهلهاااّالمعاااييرّاألخالقيااةنّمادل اااّومعنوي اااّاساااتّكاياارّ قاادّتتكلااشّالمؤسّ  -

 .حمدّعقباهابمواجهةّكايرّمنّالمشاكلّالت ّاّلُّّ

هااااتّالحديااااة - ّّ ّتااارىّبعاااضّالتوج  تجاهااالّاألخالقيااااتّبالعمااالّهاااوّناااهوحّنحاااوّالمصااالحةّالذاتياااةّّأ

ّّ يّ الض ّ  .اّف ّا ارّالمصلحةّالعامةلتها ّباألبعادّاألخالقيةّللعملّلضعهااّية،ّف ّ ينّأ

 :عناصر أخالقيات العمل 

ّّّشاااااريف)ّناصااااارّأخالقيااااااتّالمهناااااةّاشاااااارّبعاااااضّالكتاااااابّوالباااااا اينّالاااااىّع وّ(1990ّ،وآخااااارو

ّ:كماّيل ّ(2010ّعل ،ّ)ّو(1981ّعاشور،ّ)

 .االتها ّباليوانينّواألن مةّ -

 .وعادات ّوتياليدهّالمجتمعّا ترا ّقيإل -

 .هالعدالةّوعد ّالتحيّ  -

 .الوقتّّا ترا  -

 .سةلمؤسّ الوامّواانتمامّالىّا -

 .العملّ بّ  -

 .اةخالصّواألمانةّوالنهاهة -

 .نجازّالعملرعةّواةتياّّف ّإالسّ  -

 .سةّالمحاف ةّعلىّالممتلكاتّالعامةّوممتلكاتّالمؤسّ  -

 .ةّعملّعلىّتنميةّالكفاماتّالمهنيةّوالعلميّ ال -

ّ
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 :ادارة الوقت مهارة  -5

لع ّكيفيةّاستامارهّنتن يم ،ّوعد ّهدرهّبماّاّلفيد،ّويشارّّنّْلمّ ّةّ يمينّعملةّ ّالوقتّدّ علُّّّّّّّّّّّّ

 ّّ عصارنا،ّإذّّالنجااحّوالتطاورّفا ّمانّساماتّسرعةّالوقتّأصبحتّف ّوقتناّالحاضارّسامةّ ّإلىّأ

ّ.اّلشعرّاةنساّّبمرورّالوقتّإاّبعدّفوات 

ّ:ّمفهوم الوقت

ّالوقتّمنّالمواردّاةداريةّعلُّّّّّّّّّّّّّّ رّفا ّالطريياةّالتا ّهميتا ّالاىّأنا ّياؤيّ المهمة،ّوترجعّّأد 

ّاّّل نساّ،ّفهاوّرأسّالمااتّالحقييا ّ ،ّوكالّإنتااجعمالّيهاّالمواردّاألخرى،ّوهوّوعاامّلكالّ ستخد ّفتُّ

لغالاةّاّلمكانّتعويضا ّبأنا ّماوردّمحادودّلّ(الوقات)(2009ّ)عارفّالعاالقّّوّ،(1991أنوشيخةّ،)

رهّبالشكلّالمناسبّألّّاستاماّ؛لّمااّ الوقتّلماّ ّود،ّغيرّمتجدّ ّ،ّلذاّفالوقتّموردّزائلإذاّماّمضى

عاد ّاليادرةّعلاىّّيحّفا ّ ااتفا ّكنفاة،ّوالعكاسّصاحّحي اد،ّوقيماةّاألعمااتّالتا ّتتيهيادّمانّقيمتا 

اا ماانّالمااواردّّدّ عااالوقااتّلُّأّّلااىّأشااارّإّفياادّ(2003ّجّ)ّأماااّتوفيااد.ّحيحاسااتامارهّفاا ّااتجاااهّالص 

ّ،عماالّلحتاااجّالااىّوقااتّاّلمكاانّشااراؤهّ،ّوكاالّ نفساا ّالمياادارّلمتلااكّمناا شااخ ّّّّكاالّ ،ّإذّإالفرياادة

ّ.أفضلّللوقتّالمتاحّالو يدّهوّاستخدا ّ ّالحقيي ّ ّوإنماّالحلّ 

ّ.درّألمرّماان ّميدارّمنّالهمنّقُّّفهوأماّالتعريفّاللغوجّللوقتّّكماّوردّف ّالمعجإلّالوسيهّّ

 :دارة الوقتإ

يبارةّعانّعمليااتّّفاةدارةّ(2009ّسليماّّ،ّ)ّرابهّوييدّ سبّدارةّوالوقتّنينهماّتاةّّّّّّّّّ

لتحييادّاألهادافّالمرساومةّبأفضالّّدٍّومنسّ ّاتٍّوفعّ ّمن  إلٍّّشكلٍّرادّمنّخاللهاّإنجازّأعماتّبمعينةّيُّ

ّ،ّوباادوّّالوقااتفااردّ،ّوالعمليااةّاةداريااةّمحكومااةّبالوقااتّالااذجّلملكاا ّكاالّ التكاااليفّالوسااائلّوبأقاالّ 

ّا ّ.شئّلمكنّتحييدّاج 
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وعلاإلّاساتامارّّ،توعلاإلّااساتخدا ّالرشايدّللوقاّدارةّالوقتّبأنهاّفانّ إ(2011ّ)عرفّعلياّّّّّّّّّّ

اااا ّ،ن اااايإل،ّوالتنساااايد،ّوالتحفيااااهدارةّالوقااااتّعلااااىّالتخطاااايه،ّوالتوتيااااو ّعمليااااةّإّ.اتالااااهمنّبشااااكلّفع 

 ّقدرةّالفردّوه ّمهاراتّسلوكيةّتعّ،ايةّمعّ وه ّعمليةّنوييةّوكمّ ّ،ّوالمتابعة،ّوااتصات،والتوجي 

وتغييرّبعاضّالعااداتّالسالبيةّالتا ّلمارساهاّفا ّ ياتا ّلتادنيرّوقتا ّواساتغالل ّّ،علىّتعديلّسلوك 

اّياادّ دّلكيفيااةّاسااتامارّالوقااتّاسااتامارا ّجّ لّفاا ّالتخطاايهّالجي اا،ّوادارةّالوقااتّتتما ااااسااتغالتّاألمااال

(2015ّ)أمااّالد ادوحّ.ّّقلّوقاتّوبأقالّجهادّممكانف ّألساعدّعلىّتحييدّأعلىّمعدتّل نتاجيةّ

ىّرةّعناادناّ ت اابأنهاااّعمليااةّااسااتفادةّماانّالوقااتّالمتاااحّوالمواهاابّالمتااوفّ ّ(إدارةّالوقاات)فياادّعاارفّ

ااا ّناااينّالحاجااااتّنساااتطيعّتحييااادّاألهااادافّالمهم  ةّفااا ّ ياتنااااّماااعّالمحاف اااةّعلاااىّتحييااادّالتاااواّز

بأن ّااستخدا ّاألماالّللوقاتّلتحييادّّ(دارةّالوقتإ)فيدّعرفّ(2010ّ)قطنان ّنينماّ".ّوالمتطلبات

أهاادافّمحااددةّماانّخااالتّالتخطاايهّوالتن اايإلّوالتوجياا ّوالمتابعااةّوالتيياايإلّلألنشااطةّوالواجباااتّخااالتّ

ّّ ف ّتعريف ّإ(Elshaer,2015ّّ)ّّاعرالشّ ّوأشار.فترةّزمنيةّمحددة يباارةّعانّّ(دارةّالوقتإ)ّلىّأ

عتبااارّ،ّوتُّةّوالمهنياااةخصااايّ مجموعاااةّمااانّالمهااااراتّوالسااالوكياتّالتااا ّأصااابحتّجاااهما ّمااانّالحيااااةّالشّ 

اااّناالّتساااعدّ،فينرّفيااهّعلااىّإنتاجيااةّالمااوظّ مفتا ااا ّلمسااتوياتّاألدامّالعااال ّالتاا ّاّتااؤيّ  علااىّّألض 

اا ةّااسااتفادةّمااانّبأنهاااّعملياا(2009ّ)السااكارنةّنينمااااّعرفهاااّ".غوطّبشااكلّأكااارّكفااامةمواجهااةّالض 

ّمااااّناااينّالواجبااااتّّ،ةّالمتاااوفرةّلتحييااادّاألهااادافخصااايّ الوقاااتّالمتااااحّوالمواهااابّالشّ  وخلااادّالتاااواّز

نجااازّأكباارّقاادرّماانّفهااوّإ(2012ّ)ّجغااهاّوأماااّالميصااودّبااإدارةّالوقااتّ ساابّ.ّوالرغباااتّواألهااداف

ارةّالوقاااتّهااا ّدلهاااا،ّوقااادّتكاااوّّإّهّلهااااّفااا ّالاااهمنّالميااادرّلهااااّوبالطريياااةّالمخطاااهالمخط اااّالمهاااا ّ 

نجازهاااّفاا ّالوقااتّإّماانّخاللهاااّتوزيااعّالوقااتّبفاعليااةّنااينّاألعماااتّالمختلفااةّليااتإلّّْالعمليااةّالتاا ّيااتإلّ 

ّ.المالئإلّوالمحدد
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ااستامارّاألمالّلحيااةّالفاردّمانّخاالتّوضاعّأهادافّعلىّأن  ّ:ّ"(ادارة الوقت)أما الباحثة فتعرف 

ّّ".ّّّداريةّلتحييدّأهداف ّف ّالحياةّبكفامةّوفاعليةإّساليبدّوباستخدا ّأوأولوياتّضمنّزمنّمحدّ 

 :دارة الوقتأهمية إ

الت ّّوآليات ّالعملّ إل،ّ يثّتطورتّنُّيةّالوقتّمعّالتطورّالتكنولوج ّ تهدادّوتتعاظإلّأهمّ ّّّّّّّّّ

ّّ  اإلّالمعلومااتونُّّأصبحتّتعتمدّعلىّالحاسبّاآلل ّ  التخطايهّالجيادّلالساتامارّاألماالّّ،ّلاذلكّفاإ

،ّوذلاكّلضاماّّتنفياذّجمياعّالادقيدّلمااّتاإلّالتخطايهّلا ّمسابياّ ىّنضمنّالتنفيذّهوّسبيلناّ تّ ّللوقت

ّّ(.2009ّاألسطل،ّ)ّالرئيسةّواةضافيةّبكفامةّواقتدارّالمها ّ 

ّ:باآلت (2005ّسويداّّوالعدلون ،ّ)دارةّالجيدةّللوقتّكماّذكرهاّ ّا تياجناّإلىّاةنلخّ 

 .بأقلّجهدّوأقصرّوقتّةواألعماتّالمهمّ ّتنفيذّالمها ّ  -

 .األعماتّتحديدّاألولوياتّوإنجازّأهإلّ  -

 .ستفادةّمنّالوقتّالضائعاا -

ّ.بّعلىّاةجهادّواة باطالتغلّ  -

ّ:ف ّاألمورّاآلتية(2011ّ)دةّ سبّعلياّدارةّالوقتّالجيّ تساعدّإ

االمنااعّالتعااارضّوالتضاااربّوالتنااازعّفاا ّااختصاصاااتّماانّخااالتّالتحدياادّالجي اا -1 اضااحّاتّوالّودّوالفع 

 .والسليإلّلالختصاصات

 .نجاحّالعملعورّبالمسؤوليةّاةلجانيةّتجاهّإدرالّبالشّ دّالوع ّواةتعمّ  -2

 .لىّاستخدا ّالتنسيدّالمسبدّوالمبكرّوأساليبّالمشاركةّوالتفاعلّالبشرجّ يت ج ّالعاملوّّإ -3

 .خطيهسالمةّالتّ الهمنّوالوقتّويروت ّف ّّقيمةتكمنّ -5

ّللمتغيرات -4  .ولطمو اتّاألفرادتّوالمستجداّسالمةّالتن يإلّالمّر
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 .دافعيةّالتحفيه -3

 .شكلّسليإل،ّوبتتإلّالمتابعةّعنّكاب -1

 .نجازاتّالمطلوبةّاّلتحييدّاةهاّجهدّ بلّوأقلّ لىّأفضلّالسُّّإّلجان ّ  ّاةالتوجّ  -8

ّ.ّةخصيّ نداعاتّالشّ دةّل لجادّمجااتّمتعدّ إ -9

 :دارة الوقتأهداف إ

ّوماانّيااإلّ ّ،هّلاا وفاادّماااّهااوّمخط ااّالجميااعّإلااىّتحقيياا لكاالّعماالّنتيجااةّوهاادفّلسااعىّّّّّّّّّّّّّ

وةدارةّّ،فاا ّساابيلّتحيياادّاألهاادافّالمنشااودةّمكاناااتيبااذلوّّماااّلااديهإلّماانّ اقااةّوجهاادّوإّفااالجميع

ّ(:2013غا،اا)ساتّومنّهذهّاألهدافّينعكسّعلىّالمؤسّ ّلجان ّ الوقتّأهدافّلهاّمردودّإ

 .نجازّاألنشطةّبجهدّأقلّ الفرصّف ّإّمنحدارةّالوقتّبفاعليةّتُّعندّإ:ّاستغالتّالوقت -1

اّوتعماالّعلااىّتااوفيرّالوقااتّلااىّ ياااةّأكااارّتوازن اادةّتسااهإلّفاا ّالوصااوتّإدارةّالوقااتّالجي ااإ:ّالتااوازّّ -2

 .المناسبّللعمل

 .نتاجيتهامعّالوقتّتهدادّإّكارّفاعليةّ سةّأعندماّتكوّّالمؤسّ :ّاةنتاجية -3

 اارازّتيااد ّفاا ّتحيياادّنّماانّإىّتااتمكّ  ت ااّ ّ دارةّالوقااتّبشااكلّعلمااسااةّإلااىّإتحتاااجّالمؤسّ :ّاألهااداف -5

 .أهدافها

 :دارة الوقتمرتكزات إ

 :تحليلّالوقت -1

ااّلكااوّّبمياادورهّىالمااديرّناجحاااّعلياا ّتحلياالّوقتاا ّلماادةّمعينااةّ ت ااّلكااوّّ ماانّأجاالّأّّ  ّتيساايإلّمهام 

ّ.ةعطامّاألولويةّلألنشطةّالمهمّ أجّّإ(2010ّشبير،.)ّلالستفادةّمن ّوتحليلّالوقتّالالز ّ

 :الوقتّتخطيه -2
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اّيريدوّّفعل  ،ّوماّه ّالموارد،ّوماّهوّالوقتّالاالز ّه ّعمليةّذهنيةّليررّاألفرادّمنّخاللهاّماذ

إلّتنفياذهاّبشااكلّ،ّ ياثّياتّ دّنارامجّزمنياةّلألنشااطةّالمتتالياةلمكانّإعاداّ،ّومانّيااإلّ نجاازّهاذهّالمهاا ّ ة

ّ(.2010غنيإل،)أفضل

 :تن يإلّالوقت -3

ّ:منّخالتّالمباد ّاآلتية(Adeyinka,2012ّ) سبّادينكاّيتإلّتن يإلّالوقت

 .تحديدّاألولويات -

 .وضعّأهدافّتلكّاألولويات -

 .متوقعالغيرّائعّالسماحّللوقتّالض ّ -

 .عد ّاازدواجيةّف ّتنفيذّأكارّمنّمشروعّف ّوقتّوا د -

 .ةتحديدّالواجباتّوتفصيلهاّندقّ  -

 .وأهدافهاّوفلسفتهاّسةالعملّ سبّ بيعةّالمؤسّ  -

 :توجي ّالوقت -5

ّ،،ّ ياثّاّلشاملّاساتغالتّالوقاتّفياهةّإدارةّالوقاتّف ّعمليااّ اّوفعّ اّ يويّ توجي ّالوقتّدورّ ّيؤد ج

ّّ ليشملّاستامارّالوقتّوانماّلمتدّ  اّهذاّالوقتّف ّتال ادّوتسااندّمساتمرينّتهامن اّ،ّوذلكّباعتبارّأ

ّ(2010،غنيإل.)ّوتسابيهماّواستمراريتهماّالحياةّوالوجودّمعّتال دّ

 :قتتنفيذّالّو -4

ذاّالمشكلة،ّفإّالتعرفّعلىّمدىّمناسبةّالوقتّوفاعليت ّف ّ لّ ّىّيتإلّ ،ّ تّ تيييإلّالحلّ هاهناّلجبّّ

 ّّ ّ.(2011الحناوج،)ّعادةّالن رّبالعمليةّبأكملهامنّّإّالّندّ فالمشكلةّماّزالتّقائمةّّتبينّأ

 :متابعةّالوقتّ -3
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عااة،ّليااتإلّتعااديلّالخطااةّإّّلااه ّعمليااةّميارنااةّالنتااائجّالمتوقّ ّةّوالباادمّنتنفيااذهاّتااتإلّ بعاادّوضااعّالخط اا

اوتعمالّإّ،األمر قصاورّأوّخطاأ،ّّاملةّلمناعّ ادوثّأجّ دارةّالوقاتّعلاىّتطبيادّمن وماةّالجاودةّالش 

ّ(.2009األسطل،ّ.)ّماحّبحدوي وعد ّالسّ 

امماّسابدّتُّّّّّّّّّّ ادّمهاارةّادارةّالوقاتّمانّالمهااراتّالمهم اع  زماةّالتا ّلحتاجهااّروريةّوالالةّوالض 

ّ.منّمهاراتّاليوةّالناعمةّعدّ تُّداريةّماّوّالمدارسّف ّرفعّكفالاتهإلّاةّريمد

 :مهارة القيادة واحترافية العمل-6

ّّّّّّّّّّّ ّّ ّفاااا ّأ والبااااارزّفاااا ّتيااااد ّّةّلاااادورهاّالمهااااإلّ القيااااادةّماااانّاألمااااورّالبالغااااةّاألهمي ااااّاّشااااك 

ومانّنا ياةّّ،رينّمناذّالياد الكايارّمانّالباا اينّوالمفك ا،ّ يثّ ازتّعلىّاهتما ّساتّوالمدّالمؤسّ 

ّ،ّوالقياادجّ المتشاابةغيارّة،ّوبصافاتّالبشارّاّارتبا هااّبالطبيعاةّالبشاريّ اّصاعبّ دّالقيادةّفن اعّ خرىّتُّأ

 ّلحابّإذاّعمالّأ اادكإلّّّّ إ:ّىّ ّعليا ّوسال إلقااتّرسااوتّ ّصالّ "ّهّهاوّالاذجّياتينّعملا ّالمتمي ا

اا،ّ"ّأّّيتيناا عمااال ّ أماار اّميسااور ا،ّّتياااّّالعماال،ّفباااةرادةّوالتصااميإلّلصاابحّإعبوهااوّلاايسّباااألمرّالص 

ّّ .ّوساهلّالتنفيااذ اّّإاّأّّهنااالّجواناابّ ّ،القيااادةّلعتماادّعلاىّالموهبااةّالفطرياةّفانّ ّومانّالمعااروفّأ

لااىّتّوقواعاادّلااوّأتينهاااّاليائاادّلوصاالّإناادونهاّوهاا ّيبااارةّعاانّفنااوّّومهاااراّهّ لمكاانّلليائاادّأّّيتمي اا

ّ(.2000دلماس،)لكنّلملكّموهبةّالقيادةّالفطريةّىّلوّلإل،ّ تّ هتوىّالتميّ مس

 :مفهوم القيادة

،ّوانيساامتّهااذهّالمفاااهيإلّماااّالمفاااهيإلّوالتعريفاااتّللقيااادةّفاا ّاألدبّالتربااوجّ ّتعااددتّّّّّّّّّّّّّّّ

فاا ّّ بيعاا ّ وجودهاااّبشااكلّبيعااةّتؤكاادّفالقيااادةّماانّوجهااةّن اارّالطّ ّراتّالطبيعااةّوالتربيااة،نااينّتصااوّ 

ااالفاارد اا،ّوترك  ّّ ّ(القيااادة)لاادّنهاااّاليااادة،ّأماااّفاتّالتاا ّوُّهّعلااىّالص  القيااادةّّفاا ّالتربيااةّفتركااهّعلااىّأ

ّخص ّ بأنهاّالتأييرّالشّ ّ(القيادة)عرفّوتُّ.ّتحدثّنتيجةّللتدريبّوالخبرةّوامتاللّالعديدّمنّالمهارات
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اليائادّوالمارؤوس،ّوها ّالتاأييرّّالتّااتصاتّنينالمتبادتّالذجّل هرّنوضوحّف ّمواقشّمحددةّخ

،ّفهااا ّتحتااااجّالاااىّالفعااالّرىّهااا ّفلسااافةّلجااابّفهمهااااّوممارساااتهاخاااومااانّنا ياااةّأُّ.ّعلاااىّاآلخااارين

ااا قائااادّّافاااّونينمااااّآخاااروّّعرّ (.2000ّدلمااااس،ّ)ّإلةّويعمااالّوياااتعلّ هّندق ااافاليائااادّلخط اااّ،اوالمعرفاااةّمع 

ابأن ّأ دّأفارادّالجماعاةّوأفضالهإلّالجماعة ويميالّآخاروّّإلاىّ.ّبمصاالحّالجماعاةاّ،ّوأكاارهإلّاهتمام 

لىّتحييدّأهدافّمحددةّمنّخالتّعمليةّتاأييرّمانّشاخ ّآلخارّمانّتعريفّالقيادةّبأنهاّتهدفّإ

ّ(.2003ّأّ،توفيدّ)سائلّااتصااتّالمناسبةّخالتّّو

لاىّالهادفّ،ّأجّالوصاوتّبالجماعاةّإ"قااد"فربهّتعريفّالقيادةّبالفعلّ(2009ّ)أماّكنعاّّّّّّّّّّّ

إلااىّتحيياادّّّينفااذوّّأماارّقائاادهإلّبالعماالّالااذجّيوصاالهإلّ،ّوالميااودّوفاليائاادّلصاادرّاألواماارّ،المنشااود

وّالجهاادّالااذجّلمارساا ّبأنهاااّالعماالّأ(ّالقيااادة)رفااتّماانّجهااةّأخاارىّعُّ.ّليهااااألهاادافّالتاا ّلسااعوّّإ

غاااااّاا)هااااإلّفاااا ّتحقيياااا ّحيياااادّهاااادفّيرغبااااوّّكلّ شااااخ ّللتاااااييرّفاااا ّالناااااسّوجعلهااااإلّيتعاااااونوّّلت

،2013.)ّ

فااااااّالقياااااادةّبأنهااااااّتصاااااميإلّمجموعاااااةّمااااانّعرّ فيااااادّ(2000ّ)ّالجيوسااااا ّوجاااااادّ ّأمااااااّّّّّّّّّّّّّّ

و سابّّاّفا ّتحييادّاألهادافّالمنشاودة،عااونّوةّللتاأييرّعلاىّاألشاخاصّكا ّيتخصايّ السلوكياتّالشّ 

والتادريبّسلوبّاليادوةّهّعلىّالعالقاتّاةنسانيةّوالعا فةّوتستعملّأفالقيادةّتركّ (2013ّ)ّرضواّ

القياادةّف(2009ّّ)زعيتارّأما.ةّوالتحفيهستراتيجيّ هاتّاة،ّوبالمستيبلّوبالرؤيةّوالتوجّ ياتبالكلّ ّوتهتإلّ 

رّماانّخاللهاااّبالمرؤوسااينّوالتاا ّيااؤيّ ّ،عّنهاااّاليائاادهاا ّمجموعااةّماانّالياادراتّوالمهاااراتّالتاا ّيتمت اا

ااسااةواا تاارا ّوالطاعااةّلاا ّوللمؤسّ ّههإلّالااىّالااودّ ويااوجّ  للعماالّضاامنّفرياادّمتعاااوّّلتحيياادّههإلّ،ّويحف 

ّ.األهدافّالمنشودة
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وجيههإلّنحااوّالمياادرةّعلااىّالتااأييرّفاا ّساالولّاآلخاارينّوتاا": بأنهككا (مهككارة القيككادة)تعككرف الباحثككة و 

ّ."نداع ّ تحييدّهدفّماّبأسلوبّإ

 :القياديةوالصفات المهارات 

ااةّّّّّّّّّ يائاادّالايااةّه،ّوماانّصاافاتّالىّنهاااّاليائاادّالمتمي ااصاافاتّومهاااراتّقيادلااةّلجاابّأّّيتحل اايم 

ااّ،التركيااهّكام،،ّالااذّ المبااادرة،ّالط مااوحّ،باا،،ّوالايااةّبااالنفس لتجريااب،ّاّ،لّالمسااؤوليةالمياادرةّعلااىّتحم 

ّ(.2000دلماس،)ّالميدرةّعلىّفهإلّاآلخرين،ّالتفاؤتّ،ّالميدرةّعلىّاةقناعّ

ّلاااىّياااالثّمهااااراتّ سااابيمكنّتيسااايمهاّافاااأمااااّالمهااااراتّالقيادلاااةّالتااا ّلجااابّتوافرهااااّفااا ّاليائااادّ

ّ:وه ّ(2001ّالذنيباتّوآخروّ،)

 (:ّالذهنية-دراكيةاة)ّمهاراتّفكريةّ -1

ّلجاااان ّ والدراساااةّوالتغييااارّاةعااارفّبأنهااااّميااادرةّاليائااادّعلاااىّالتحليااالّوااساااتنتاجّوالاااربهّوالميارناااةّوتُّ

تاارابهّنااينّ،ّوفهماا ّللسااةفّبأنهاااّمياادرةّاليائاادّعلااىّفهااإلّالمؤسّ عاارّ ويمكاانّأّّتُّ(.2009ّالجااانرج،ّ)

مّتغيارّقادّلحادثّفا ّجاّهّسةّ،وفهم ّلتاأييرّأجّ ينّبالمؤسّ ،ّوميدرت ّعلىّفهإلّعالقاتّالموظفّ أجهائ 

ّ(.2009ّكنعاّ،)سةّعلىّاألجهامّاألخرّىمنّالمؤسّ 

لمتابعاة،ّالتفكيارّالمبادع،ّالتخطايهّوالتن ايإلّوا)ّرّباليائادّومنّالمهاراتّالفكرياةّالتا ّلجابّأّّتتاوفّ 

جااراماتّياساااتّواةضاامنّالسّ هاّوتنفيااذّالتعلاايإلّوالتوجياا ّوتحدياادّالمهااا ّ،واأل ااداثتاادوينّاألعماااتّ

ّ(.دةالمحدّ 

يااتمكنّمااانّ تاااىّّّّلضاااعّفاا ّاعتبااارهّالعناصااارّاآلتيااةأّ(2010)لليائاادّ سااابّالعجماا ّّاّناادّوّّّ

ّ:ممارسةّهذهّالمهارات

 .المكافآتّنتاجّمالّيرّعلىّمرؤوسي ّلهيادةّالعملّواةاستخدا ّوسائلّالتحفيهّللتأي -
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 .ةخصيّ صاتهإلّوقدراتهإلّوخبراتهإلّواهتماماتهإلّالشّ ننامّعلىّتخص ّّ،نينّالمرؤوسينّتوزيعّالمها ّ  -

 .دلىّالهدفّالمحدّ ّإوصواّ سةّوتحفيهّجميعّالعاملينّالعملّعلىّتحييدّأهدافّالمؤسّ  -

ّ:مهاراتّإنسانيةّ-2

،ّرةّعلاىّسالوكهإلوعالقااتهإلّوالعوامالّالماؤيّ إلّسلولّالعاملينّودوافعهاإلّعرفّبأنهاّالميدرةّعلىّتفهّ وتُّ

وبماّ(.2003ّربيع،)بالمسؤولياتّالملياةّعلىّعاتيهإلّلجعلهإلّينهضوّّّلدّروحّالعملّالجماع ّ وخّ 

بهإلّنااا ّلمتلاااكّقلاااّو،ّفإنساااانيةاةّفعنااادماّلمتلاااكّاليائااادّالمهااااراتّ ّ،ةّوالاااوامالقياااادةّأساساااهاّالمحب اااّّّ أ

ّّّ.(2009الجانرج،)والرضاّقناعّوأروا هإلّوييودهإلّمنّخالتّاة

ااماتّّرّباليائاادلجاابّأّّيتااوفّ ّ(2003)كماااّذكاارّالمغرباا ّنسااانيةوامااتاللّالمهاااراتّاة          الس 

ّ:اآلتية

 .،ّوتيدلإلّالتسهيالتّةيارةّدوافعهإلّللعمللجان ّ تشجيعّاألفرادّوتدييإلّسلوكهإلّاةّالميدرةّعلى -

ّواألفكاارفضلّاانتكااراتّجهودهإلّللحصوتّعلىّأّدةّمنفرادّوااستفاالميدرةّعلىّ سنّاختيارّاأل -

 .سةلتطويرّالمؤسّ 

 .والتنسيدّالمتواصلّلألفرادّواةرشادالتوجي ّّ -

 .نينّمجموعاتّالعملّاعدّوالهابهّواألفي ّ استخدا ّ رقّالتواصلّالْصّ -

 .ةّلديهإلغوطّالنفسيّ ض ّع ّلتخفيفّالراعّنينّالعاملينّوالسّ الص ّّالميدرةّعلىّ لّ  -

ّ:تّالفنيةّالمهاراّ-3

من ّّ،ّاألمرّالذجّيتطلبيةّف ّالمجااتّالت ّيتعاملّمعهاوتعن ّامتاللّاليائدّللمعرفةّواليدرةّالفن

إلّبمشاعره ّّ إدارةّنفس ّوالتحك  الىّالتجديدّّويسعىّ،اّبالكايرّمنّالمعلوماتّوالمعارفلمّ لكوّّمُّّ،ّوأ

وصااولهاّّّّّينت اار،ّاّأمصااادرهالااىّالحصااوتّعلااىّالمعلوماااتّماانّوالتطااويرّواانتكااار،ّويسااعىّإ
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ّّ (2010ّ)مااااعبوّجأ(.2010ّالعجمااا ،)الياا ّ ااااليائااادّاّلجاابّأّّلكاااوّّمتخص ّّفاااذكرّأ ّاّفااا ّكااالّ ص 

ّّّْ،العلااااو  ّوماااانّأهااااإلّ ّ،نسااااانيةلكااااوّّعلااااىّعلااااإلّبشاااا مّماااانّهااااذهّالعلااااو ّوالمعااااارفّاةّناااالّعلياااا ّأ

ّّّالخصائ ّالمميهةّللمهاراتّالفنية ّ:أّّتكو

 .توافرهاّلدىّاليائدّبسهولةدّمنّويمكنّالتحيّ ّواضحةّ  -

 . دارةّالحدياةّوف ّعصرّالتخص ّ؛ّألنهاّمطلوبةّف ّاةمألوفةّ  -

االسّ ّهإلّ ،ّومنّّأااكتسابّويمكنّتنميتهاّسهلةّ  - لّالمساؤوليةّوالفهاإلّماتّالمرتبطةّنهاّاليدرةّعلاىّتحم 

 (.2010العجم ،)املّوالعميدّلألمورالشّ 

 :ية القيادة هم  أ

ااا ياااااّلماااااّساااابدّلمكاااانّتلخيص  كماااااّذكرهاااااّسااااويداّّّمهاااارةّالقيااااادّبالنياااااطّاآلتيااااةةّامااااتاللّتحدياااادّأهم 

ّ:(2003)وباشار يل

 .ىّلسودّالعدتّنينّأفرادّالجماعةّ تّ ّ،ترتيبّشؤوّّالحياة -

 .ّّئدّوالطاقاتّالت ّيبذلهاّالمرؤوسّو ليةّوصلّنينّاليوةّالت ّلستخدمهاّاليا -

 .لب ّ لولّالسّ منّالسّ ّمنّخالتّالتحفيهّوالحدّ ّلجان ّ تشجيعّالسلولّاة -

 .المشكالتّواتخاذّاليراراتّو لّ ّ،وضعّالخطهّالمناسبةّللعمل -

 .سةاستغالتّالمتغيراتّللتطويرّوالتحديثّوتوظيفهاّف ّخدمةّالمؤسّ  -

ّ.ّتنميةّمهاراتّاألفرادّوبنامّقدراتهإلّ،ّوتحسينّآدائهإلّ -

ّ
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 الدراسات السابقة :اثانيً 

ماااّّعاارضّتااإلّهناااهاااّالمباشاارّبالدراسااةّالحاليااةّومهاراتهاااّوارتبا ن ااراّألهميااةّاليااوةّالناعمااةّّّّّّّ

لمهاااراتّالناعمااةّالتاا ّنتجااتّبادّتتعل اادراساااتّّيااإلّ ّ،باااليوةّالناعمااةّدتتعل ااّدراساااتّسااابيةّرّماانتااوفّ 

ّوأخاارّىّ،المختلفااةّواةداراتعاارضّدراساااتّذاتّصاالةّمباشاارةّماااّنااينّاليااوةّالناعمااةّّوساايتإلّ ّ،عنهااا

ّدتتعل اااّسااايتإلّعااارضّدراسااااتّمتنوعاااةّوّ،مختلفاااةّاتعّواعماااةّوعالقتهااااّبموضاااثّعااانّالياااوةّالنتتحااادّ 

ّّ بالعلإلّّالناعمةّمعبالمهاراتّ ّ.شحيحةّ ّعدّ ُتّّالمجاتالدراساتّالسابيةّالعربيةّف ّهذاّّأ

ّ:مةبالقوة الناع قةمتعل   دراسات سابقة

الناعمةّلىّالتعرفّعلىّواقعّإدارةّاليوةّإالدراسةّهذهّهدفتّ( 0212) دراسة المطيري  -1

اّوهلّهنالّدالةّا صائيةّتبعّ ّكونجّ،فنلنداّوهونجّّنّمن ورّتجربت ّْللتعليإلّف ّجامعةّالكويتّم

.2011/2018ّّخالتّالعا ّالجامع ّ ّةةّوالكليّ ةّوالبرامجّوالفرقةّالدراسيّ لمتغيراتّالجنسّوالجنسيّ 

ّوذلكّمنّخالتّ؛ ّ والكمّ ّالكيف ّ :ّالمختلهّالذجّلجمعّنينّالمنهجينّالمنهجّواعتمدتّالدراسة

،ّوالمعالجةّالن ريةّمنّخالتّتحليلّالويائدّواا العّعلىّتطبيدّاستبانةّمنّإعدادّالبا اة

تكونتّ.ّ 2013منّفنلنداّوهونجّكونجّخالتّعا ّّالدراساتّالسابيةّوااختباراتّالدوليةّلكل ٍّ

الدارسينّف ّّوّتصنيفاتّالدراسةفريقياّوعربّ سبّمنّأوروباّوروسياّوإّالعينةّمنّالطلبةّالوافدين

لجامعةّّالن ّ كنّالطّ عةّعلىّ لبةّالسّ موزّ ّّ(500)أخذتّعينةّعشوائيةّقوامهاّجامعةّالكويت،ّ

ّّ إلتّالدراسةّ،ّتوص ّالكويت أفرادّالعينةّيروّّأّّإدارةّاليوةّالناعمةّللتعليإلّف ّجامعةّالكويتّّلىّأ

رّالنوعّتغيّ مُّإلىّدّفروقّذاتّدالةّإ صائيةُّتعهىّتوجّكماّتشيرّالنتائجّإلىّأن ّاّ،ندرجةّعالية

ة،ّنينماّكانتّرّالجنسيّ تغيّ مُّإلىُّتعهىّالمحورّالاان ّّوجود وتّواقعّّكذلكة،ّّووالبرنامجّوالكليّ 

رّتغيّ مُّإلىّورّاألوتّوالاالثّوالرابعُّتعهىّالمحّوجودّهنالّفروقاتّذاتّدالةّإ صائيةّ وتّواقع
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رّتغيّ لمُّإلىّاالمحورّالرابعُّّتعهىّّوجود وتّّفروقّذاتّدالةّإ صائيةالجنسية،ّوألضاّاّتوجدّ

ورّاألوتّوالاان ّوالاالثّالمحّوجودواقعّّذات ،ّنينماّكانتّهنالّفروقاتّذاتّدالةّإ صائيةّ وت

ّّ ّ،ةرّالفرقةّالدراسيّ تغيّ مُّإلىُّتعهىّ فافيةّوتوافرّعةّكانتّاةدارةّوالقيادة،ّالشّ المحاورّاألربّعلماّبأ

 ّ.ّالمعلومات،المشاركةّوالتعاوّ،أيرّالخدماتّعلىّالنوع

ظهاااورّفكااارةّاليااوةّالناعماااةّفااا ّالوالااااتّ اااوتّ كاناااتّالدراسااة( 0212)دراسكككة دمحم وحمكككد  -2

لاىّالتعارفّعلاىّكيفياةّتوظيافّالعالقااتّالعاماةّللياوةّالناعماةّعانّإهادفتّالدراساةّّ يث،ّحدةالمتّ 

31/12/2011ّ-1/10/2011ةّعلااااىّتااااويترّللماااادةّماااانّالخارجي اااا رياااادّتحلياااالّمنشااااوراتّوزارةّ

ّّ ّومنّأهإلّ .ّبااعتمادّعلىّالمنهجّالمسح ّ  فتّتويترّالعالقاتّالعامةّاألمريكيةّوظّ ّنتائجّالدراسةّأ

ّ،عّنهاّالن ا ّاألمريك ّ هّالت ّيتمتّ وا نّالجذبّوالتميّ ظهارّمّ إالعا ّالعالم ّنهدفّّلمخا بةّالرأجّ 

حدةّااعتمادّبشكلّكبيرّعلىّالياوةّالناعماةّلادعإلّمكانتهااّالدولياةّبساببّالوالاتّالمتّ ندأتّّ:وه ّ

رتّالخارجيااةّاألمريكيااةّسااخّ .ّّعاانّتنااام ّالاارأجّالعااا ةّفضااال ّنااروزّالعدياادّماانّمراكااهّاليااوىّالعالمي اا

ااّماالي ااّةظهارّالن اا ّاألمريكا ّ ّموقعّتويترّلمخا بةّالرأجّالعا ّ  انارازّ.ّّذىّبا حتاُلّّباعتباارهّن ام 

إنااارازّّ.سااااتّمتطاااورةولاااديهاّمؤسّ ّ،فاااةّمتمياااهةحااادةّنوصااافهاّدولاااةّمتيدماااةّصاااا بةّيياالوالااااتّالمتّ 

ااالوالاااتّالمتّ  امّفاا ّكافااةّرائحّواألقلياااتّالمستضااعفةّومناصاارةّالنسااحاادةّبأنهاااّملتهمااةّبمساااندةّالش 

ّ.ودعإلّالمهاجرينّوالالجئينّمنّمختلشّالعالإلّأنحامّالعالإلّ

فا ّلاىّنيااّّكيافّمكناتّأدواتّالياوةّالناعماةّإ سعتّهذهّالدراسة( 0216)دراسة الكعود  -3

ستراتيجيتهاّة داثّتغيراتّننيويةّف ّبعضّمفاصلّالن ا ّإحدةّاألمريكيةّمنّتحييدّالوالاتّالمتّ 

تحييااادّإلّلالمااان ّ ّساااتراتيج ّ اةّ ااااراةفااا ّوتيييمهااااّةّللياااوةّالناعماااةّاآلياااارّالمترتب اااّوتحليااالّ،العربااا ّ 

ّ؛عاادةّمناااهجّعلميااةّاسااتخدمتّالدراسااة.ّاألمريكيااةّفاا ّالمنطيااةّالعربيااةّةأهاادافّالسياسااةّالخارجي اا

 ّّ باااة،ّمحكوماااةّبأبعاااادّخارجياااةّظااااهرةّمركّ ّ،ّموضاااوعّالدراساااة،ظااااهرةّالسياساااةّالخارجياااةّوذلاااكّأل
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ّ؛التحليلا ّ ّالوصاف ّ المانهجّاساتخدمتّالدراساةّ.ّاعّاليارارنّ وأبعادّذاتيةّمرتبطاةّبُصاّّوأخرىّداخلية،

ستراتيجيةّإوالمرتكهاتّالت ّقامتّعليهاّواألسسّوتحليل ّمفهو ّاليوةّالناعمةّمحاولةّوصشّلّوذلك

ماانهجّدراسااةّ الااةّوذلااكّماانّكماااّاسااتخدمتّ.ّمريكيااةّفاا ّمنطيااةّالشاارقّاألوسااهاليااوةّالناعمااةّاأل

العربياةّباعتبارهااّ الاة ّدراسايةّالناعماةّفا ّالمنطياةّمعلىّتنفيذّإساتراتيجيةّالياوةّوّْخالتّتسليهّالض ّ

األمريكياةّةساتراتيجيةّالياوةّالناعمااةّفا ّتنفياذّأهادافّالسياسااةّّحاادةساتخدا ّالوالااتّالمتّ تعبارّعانّا

دخالتّمانّخاالتّتحليالّالُماّمانهجّالتحليالّالن ما ّ ألضاّّو.ّةّاألمريكيةّف ّالمنطيةّالعربيةالخارجيّ 

األمريكيااةّتجاااهّّةرةّعلااىّالسياسااةّالخارجي ااوالخارجيااةّالمااؤيّ لّالعواماالّوالمتغيااراتّالداخليااةّالتاا ّتما اا

حااادةّاألمريكياااةّتنفياااذّأهااادافهاّفااا ّالمنطياااةّمااانّخاااالتّثّتحااااوتّالوالااااتّالمتّ  ي اااّ.المنطياااةّالعربياااة

 .ومنهاّاليوةّالناعمةّ،منّاألدواتمجموعةّ

ّلبياّّمناهجّالسابيةّاعتمدتّالدراسةلىّالباةضافةّإّ       الفرقّنينّاليوةّالناعمةّّالمنهجّالمياّر

اا ااياسااةّالخارجي االبةّفاا ّالسّ واليااوةّالص  حّاأليااارّوالنتااائجّالتاا ّأفرزتهاااّكلتاااّاليااوتينّةّاألمريكيااة،ّوتوض 

ّ:ّآلتيةتساؤاتّاالّمنّخالتّالمناهجّالسابيةّ اولتّالدراسةّاةجابةّعنّ.لجاب اّوسلب اإ

هااادافّسياساااتهاّّأكياااةّعناصااارّقوتهااااّالناعماااةّلتنفياااذّحااادةّاامريفاااتّالوالااااتّالمتّ كيااافّوظّ ّّّّّّّّ

ّالناعمة؟ّحدةّليوتهابةّعلىّتوظيفّالوالاتّالمتّ يارّالمترتّ ةّف ّالمنطيةّالعربية؟ّوماّاآلالخارجيّ 

اااّّّّّّ ّّ مااانّأهمّ ّ،لاااىّنتاااائجإلتّالدراساااةّتوص  ة،ّرغاااإلّمغريااااتّشاااعاراتهاّوجاذنياااةّالياااوةّالناعماااّهااااّأ

ّّ ّ؛داتهاأ كريةّوأدواتّالضغهّبةّعلىّاستخدا ّاليوةّالعسعنّالنتائجّالمترتّ ّخطورةّ ّنتائجهاّاّتيلّ ّفإ

فإّّّ؛ننماذجّجديدةّوإندالهاةّياسيّ ن مةّالسّ لغالةّمنّاليوةّالناعمةّتغييرّاألذاّكانتّاإّو.ّااقتصادلة

صابحّالباديلّأفشلّمشروعّننامّالدولةّالو نيةّالتا ّّكدتّجملةّمعطياتّمنها،أعمليةّالتغييرّهذهّ

ننائهااّوفادّّوإعاادةاّمسارّالتفكيك،ّأجّتفكيكّالدولاةّلض ّأكدتّندورهاّأقصائيةّالت ّعنهاّالدولةّاة

 ملااتّمعهااا،ّّقاادّوإذاّكانااتّاليااوةّالناعمااة.ّائفيااةّوالعرقيااةمااتّفيهاااّالااواماتّالطّ معاااييرّجدياادةّتحكّ 
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اانهاااّلااإلّتكاانّبمنااأّ إسااتراتيجيةّتفكيااكّالدولااة،ّفّْإوّناادوّّقصااد،ّأبيصاادّ لّمسااؤوليةّتفتيااتّىّعاانّتحم 

ةّتأكياادّعلااىّالحري ااصااالحّوتطبياادّالدلميرا يااة،ّّوة،ّفالشااعاراتّالمطالبااةّبضاارورةّاةالمنطيااةّالعربياا

التا ّّتها،ّإاّأنها،ّوبفعلّعواملّعادة،ّمالاتّوا ادةّمانّاألدواتنساّ،ّورغإلّأهميّ و مالةّ يوقّاة

ّّ .ّياارّدلياالّعلااىّذلااكماااّتشااهدهّبعااضّالاادوتّالعربيااة،ّهااوّخّكاالّ .ّأسااهمتّفاا ّعمليااةّالتفتياات ّوأ

ّّلااإلّتكاانّقاادّإ،ّاتّكاياارّ مريكيااة،ّوماانّخااالتّتوظيفهاااّألدواتّاليااوةّالناعمااة،ّاقتربااسااتراتيجيةّاألاة

 العربياة الادوت ضاعافإ لاىإ،ّالاذجّكااّّلساعىّومااّياهاتّهيون ّ ستراتيجيةّالكياّّالص ّإتوافيت،ّمعّ

  الاة انجاهت اذ ؛العمادّالعربا ّ  دوت أ  العربياة، الطاوّق دوت كاناتأ ساوامّ،الجغرافياة نتجسايداتها

 الاذج العربا ّ  قليما ّ اة مفاصالّالن اا  تفكيك على عملت كما الو نية، الدولة صعيد على التفتيت

ّ. عناصره دتو ّ   ات ف  اميليّ  امنيّ أ اهاجسّ  للماّ  كاّ

 الفلساطينية العاماة ةالدنلوماسايّ  موضاوع دراساةال هاذه بحاات( 0217) وابراهيم دراسة زيد -4

ا باعتبارهاا ،الرياضاةّالفلساطينية بحاث بارعّ   ّ ّ ااساتنبا  المانهج اتبااع تاإلّ ّ،الناعماة للياوة انموذج 

(Deductive)، الواقاع علاى اعالميّ  تطورت الت واختبارها،ّّو ةّالعامةمن وراتّالدنلوماسيّ  بإسياط 

،ياادا ّالتجربااةّاألمريكيااةّوالجنااوبّتحدّو،ّعالمي ااةّ ّدرسااتّتجاااربّ ّ يااثّ،الفلسااطين ّ  وتجربااةّّاألفريياا  

 الرياضااة  يااثّأّّميارنتهاااّبالحالااةّالفلسااطينيةّوتطبيياتهااا،ّ،ّوماانّيااإلّ نااادجّنرشاالون ّاةساابان ّ 

 كانات فلساطينيةّ  رياضايةّ  الدراساةّمحطااتٍّ هاذه ووييات ة،تلاكّالدنلوماسايّ  وساائل إ ادى باعتبارهاا

  ياثُّ مان أو األ اداث، لهاذه السياسا ّ  المعناى  ياثُّ مان سوام  اضرةّفيها، ةوالدنلوماسيّ  السياسة

 .ةالحياةّالرياضيّ  ف  ياس ّ السّ  األير

 نتطبيادّهّ تمي ا ادنلوماسايّ  منحاى أخاذ ،الفلساطين ّ  الرياض ّ  النشاط ّّ أ الدراسةّإلى صتُلّخّ ّّّّّّّّ

 وتأكيادّ،الفلساطينية ةالسياسايّ  األهاداف لتحيياد الناعماة الياوة  اساتخداّو ،العاماة ةالدنلوماسايّ  أدوات

ا وجاود  الحكومااتّأو مساتوّى علاى ساوام ،الادول ّ  المجتماع فا  هويتا  يبااتإّو الفلساطين ّ  عبالش 
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 للعاالإل،ّلكان الفلسطينية الكينونة وتبياّ األمة توسيإل  ابع ةالرياضيّ   داثاأل خذتأ كما عوب،الشّ 

ّّ ّّ الغرض، لهذا متكاملةٍّ طةٍّمخطّ  فلسطينيةٍّّستراتيجيةٍّإ نوجود الجه  إمكانية دو  وجودتجاهلّ ودو

ّ.ةالرياضيّ  المحطات لبعض ةعكسيّ  ةسياسيّ  ونتائج رتعاّ   اات

اااإهااادفتّهاااذهّالدراساااةّ(  0217)دراسكككة الخفكككاجي  -5 ّمّعلاااىّموضاااوعّمهاااإلّ وّْلاااىّتساااليهّالض 

هااتّالسياساةّوجّ أاّوهاوّدورّالياوةّالناعماةّفا ّتظاّ،والادول ّ ّواةقليما ّ ّرّف ّالمشهدّالسياس ّ ومؤيّ 

فتّتلكّالياوةّفا ّسياساتهاّالخارجياةّومااّتملكا ّالجمهورياةّاةساالميةّ،ّوكيفّوظّ ةةّاةيرانيالخارجيّ 

أجاالّاةلمااا ّاسااتخد ّالبا اثّأكااارّماانّماانهجّماانّّ.اةيرانياةّماانّميوماااتّومرتكااهاتّليوتهاااّالناعمااة

واعتمااادّّ،وكاااذلكّالمااانهجّالتحليلااا ّ ّ،الوصاااف ّ ّ،ّفيااادّاعتمااادّالمااانهجّالتااااريخ ّ بجمياااعّجوانااابّالرساااالة

ل جاباةّعانّاألسائلةّّيرانيةف ّالسياسةّالخارجيةّاةّاستشرافّدورّاليوةّالناعمةّالمنهجّالمستيبل ّ 

ماااّهاا ّمرتكااهاتّاليااوةّّ؟اةيرانيااةيااةّهاااتّالسياسااةّالخارجّ ماااّهااوّدورّاليااوةّالناعمااةّفاا ّتوجّ :ّتيااةاآل

اليااوةّيااراّّاليااوةّالناعمااةّفاا ّسياسااتهاّالخارجيااةّ؟ّماااّهااوّمسااتيبلّإفااتّالناعمااةّاايرانيااة؟ّكياافّوظّ 

 ؟الناعمةّف ّالسياسةّالخارجيةّاايرانية

 :لتّاليهاّالدراسةااستنتاجاتّالت ّتوص ّّومنّأهإلّ 

الايافاةّ،ّ)ّلّاليوةّالناعمةّعلاىّمصاادرّذاتّجاذنياةّوتاأييرّعلاىّاآلخارينّتتما اّتعتمدّاّّّّّّّّّّ

اااأمااااّ(.ّةةّ،ّالسياسااااتّالخارجي اااالقااايإلّالسياسااايّ  علاااىّااكاااراهّتعتمااادّعلاااىّعكاااسّذلاااكّلبةّالياااوةّالص 

صابحتّهناالّأّوّ.تعتمدّعلىّاساتخدا ّالعناصارّالمادلاةّكااساتخدا ّالعساكرجّ والضغهّوالتهديدّ،ّّو

ّلالعتمادّعلىّاليوةّالناعمةّلماّتملك ّمنّقدرةّعلىّتحييدّاألهادافّبأقالّ ّقليميةّ إّوّعالميةّ ّتجاذباتّ 

ياساتهاّفا ّسّجادتّاستخدامهاألت ّالناعمةّاليوةّاّمنّمصادرّاكبيرّ ّامخهونّ ّيراّإامتاللّ.التكاليف

ّدالناعماةّبأبعادهااّالمختلفاة،ّ ي اّياراّّللياوةاساتخدا ّإّإليا ّمانّأهادافالخارجيةّمنّأجلّمااّتساعىّ

ّّّ ومانّأهاإلّالنتاائجّأ.ّرّفا ّالن اا ّالادول ّ اتّوماؤيّ وأصبحتّذاتّدورّفعّ ّ،ةّ وإقليميّ ّدوليةّ ّلهاّمكانةّ 
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لاتّالوضااعّالااراهنّفاا ّالمنطيااةّماانّخااالتّةّاسااتطاعتّمواجهااةّتحاادّ ةّاةيرانيااالجمهوريااةّاةسااالميّ 

ااالغياارّالااذك ّلليااوةّالناعمااةّمااعّااسااتخدا ّالتوظياافّ والمااهجّنينهماااّفاا ّأ ساانّلبةّمباشاارّلليااوةّالص 

وكااااذلكّّ، تااااواموسياسااااةّالعااااهتّوااالضااااغوطّااقتصااااادلةّّفاااا ّمواجهااااةّكاااالّ ّساااااعدهاّصااااورة،ّممااااا

 .ةالحمالتّاةعالميّ 

لاااىّمحاولاااةّلطااارحّمفهاااو ّالياااوةّإّهااادفتّهاااذهّالدراساااة( 0215)واألورفنكككيدراسكككة حكككاوو   -3

.ّتُااؤي رّعمليااةّمكافحااةّالفسااادّفاا ّنناااماليوةّالناعمااةماادىّّلااىّأجّ إظهااارّإّإلّ وماانّيُااّ،يتاا مّ الناعمااةّوأه

تناام ّةّالتا ّتحااوتّتوضايحّةّالعلمي ااألهمي اّ،ّياإلّ مفهو ّاليوةّالناعمةّوتعريفهاذهّالدراسةّهّتعرض

اااأهمي ااا باتّتناااام ّهاااذهّمّعلاااىّمسااابّ وّْةّالياااوةّالناعماااةّفااا ّالعالقااااتّالدولياااةّالحديااااةّماااعّتساااليهّالضز

رّدرجةّللعالقةّنينّمؤشّ ّذلكّعرضّتحليل ّ ّنهذاّالمفهو ّ،ّوتالّوااهتما ّالعمل ّ ّ،ةةّالعلميّ األهميّ 

اّعاددّرّاليوةّالناعماةّلادىدّومؤشّ مكافحةّالفسا ياوةّالناعماةّناينّاّللرّ مانّدوتّالعاالإلّالتا ّتملاكّمؤش 

شاملتّالدراساةّّو.ّئ ّ اة صااّالتحليلا ّ ّالوصاف ّ ّاستخدمتّالدراسةّالمنهجّ ّ.(2012و2010)أعوا ّ

ناا ّأبماااّ،ّّوقوتهاااّالناعمااةّضاامنّفتاارةّالدراسااةّقامااتّنبنااامّ يااثّ(50)وعااددهاّتيريباااّّكافااةّالاادوت

لمواجهاااةّالتغياااراتّفااا ّعاااالإلّالياااو ،ّوعملياااةّنناااامّالياااوةّالناعماااةّّأصااابحّنناااامّالياااوةّالناعماااةّضااارورةّ 

اّوتتطلبّالعديدّمنّالماواردّ ّّ ّرتّالدراساةيادّأظهافياةّبمكافحاةّالفسااد،ّالماواردّالمتعلّ ّةّ خاص  لدرجاةّّأ

دولاااةّمااانّمختلاااشّأنحاااامّّ(50)اّذاّدالاااةّإ صاااائيةّعلاااىّنناااامّالياااوةّالناعماااةّتمكافحاااةّالفساااادّأيااارّ 

لاذلكّّ.انتشاارهاّالواساعّوتأييرهااّالفاعالعلاىّعماو ّّاّيادتّ مم اّ،ربّيلثّدوتّالعاالإل،ّأجّماّلياالعالإل

اّ،ساتراتيجيةّتضامنّننامهااإهاّضمنّضرورةّننامّهذهّاليوةّوتأ يّربوجبّالتنبي ّ ةّلادىّالادوتّخاص 

ّ.ّالنامية

اااالااااىّالتحإهاااادفتّهااااذهّالدراسااااةّّ( (Smith,2010  سككككمي  دراسككككة -1 دّماااانّفعاليااااةّاليااااوةّي 

مااانّخاااالتّالتركياااهّعلاااىّ ااارييتينّّ،لوكياتيإلّوالُسااااافتراضااااتّالايافياااةّوالق اااّاساااتخدا الناعماااةّفااا ّ
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وماانّخااالتّ/ّحاادةّوالالمركهيااةّفاا ّاألرجنتااينهّالمناااهجّفاا ّالوالاااتّالمتّ تحي اا/ّللتنشاائةّااجتماييااةّ

ّّ ّّواضااحّ االدراسااةّكاا ااّاّأ ماااّنوسااعهإلّللحفااا ّّهّفاا ّالمجتمااعّلفعلااوّّكاالّزعااوّّنوضااعّمتمي اانّيتمتّ م 

ّ:النتائجّاآلتيةّلىإهذهّالدراسةّّخلصتّ.علىّمراكههإل

ّاإنها".ّمااّيريادّايريادّوّأّ"ّقنااعّاآلخارينإوذلاكّبّ؛إلّباالمواقشةّه ّاليادرةّعلاىّالاتحكّ اليوةّالناعمّّّ أ -

نّخاالتّعملياةّيإلّوالسالولّمالالفتراضااتّوالق اّتكوّّمنّتشاكيلّييااف ّ تغالب اّماّّ، بيعةّخفيةّاتذ

اااةّالتااا ّتاااوفّ اجتمايي اااالالمركهياااةّهااا ّعملياااةّالتنشااائةّاّّّ أ،التنشااائةّااجتمايياااة ّاّبالسااايطرةرّإ ساس 

اااّفا ّننااامّالمجتماعّفا ّالساالفادورEDUCOّّنرنااامجّّنجااحّدّ غالب اااّمااُّلعاا.ّلحكوماةّالو نياةل نموذج 

ةّل نجااااازّوماااانّالعناصااارّالرئيسااايّ .ّةّلماااانّاّلساااتطيعوّّالوصاااوتّ الي اااالتوسااايعّالفااارصّالتعليمي ااا

ان ّإّ،ّإذنتائجّمفيدةّللطارفينّلجادمجموعاتّةّلجادّشبكةوإّ، ّ الماتّااجتماعرأسّّ ّ المحلّ  هزّهااّتع 

 .ّلايافتهإلّوقعةالجاذنيةّالمت

ّّ ركّ . ( Amirbek & Ydyrys,2014)  أميربيك ويديريس دراسة -2 عاددّّهتّهذهّالدراسةّعلاىّأ

 ّّ اوبّ،التعليإلّهاوّأفضالّوسايلةّللتارويجّعانّو نياتهإلّفا ّازدلاادّالدوتّالت ّتيدرّأ ّّ خاص  الياوىّّةّأ

هااذهّدراسااةّتحليليااةّربطااتّنااينّ.ّلليااوةّالناعمااةّأداةّ باعتبارهاااّركيهّعلااىّالتعلاايإلّالع مااىّناادأتّبااالت

ماااة،ّبااااليوةّالناعّالاااةّ فعّ ّأداةّ باعتباااارهّالدراساااةّعااادةّنيااااطّمنهااااّالتعلااايإلّّذكااارت.ّالتعلااايإلّوالياااوةّالناعماااة

ّّ والجغرافياااّالسياساايّ ّوالتعلاايإلّالاادول ّ  المجااااتّّأ اادّأهااإلّ ّالن ااا ّالتعليماا ّ ّة،ّوكانااتّنتيجااةّالدراسااةّأ

ّّ ّناا ّلجاابّمال  ااةأوجااديرّبالااذكرّّ،لااىّانحااالتّكاماالّللدولااةإجّالحيويااة،ّوانحاللاا ّيااؤدّ  فاعليااةّّأ

نّىّنااتمكّ و ت ااّ،ىّالماادىّالطوياالاّعلااإلليااوةّالناعمااةّاّلمكاانّتيييماا ّّأداةّ باعتبااارهّّالتعلاايإلّالجااامع ّ 

 .برّوالعملّالجادّ ةّيتطلبّمناّالص ّأكارّفاعليّ (ّاليوةّالناعمة)ّمنّجعلّأداةّالسياسةّالخارجيةّهذهّ
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نيطاةّ ّّّ إهذهّالدراسةّفّعلىّااعتمادّ ،(Lin & Hongtao,2017) لين وهونجتاو دراسة -9

ةّلاانمهّالرضاااّتجاااهّاليااوةّالتوضاايحيّ اانطااالقّلن ريااةّاليااوةّالناعمااةّلجوزياافّناااجّكانااتّماانّّعااد ّ

ّّ ّ،العالقاتّالدولية اّؤالواقعياةّتؤيادّوتّ يثّاعتيدّناجّأ فا ّهاذهّاأللاا ّفوماعّذلاكّّ،دّالياوةّالصالبةك 

اا ّّ،وفااا ّهااذهّالحالاااة.ّعورّبالقيمااةّأكاااارّفااأكارّفااا ّالعالقاااتّالدوليااةأصاابحتّالايافااةّوالسياساااةّوالش 

وُيطلاادّجوزياافّناااجّعلااىّ.ّلتحيياادّهاادفهاّاةّجديادّ إلّجميااعّالاادوتّاسااتخدا ّمصاادرّقااّولجابّأّّتااتعلّ 

ّّ ".ّاليوةّالناعمة"مصدرّاليوةّالجديدّ ليسّفيهّذاّصافةّّوالسياس ّ ّالتعليإلّالعيائدجّ ّذكرتّالدراسةّأ

اااّاليااوةّالناعمااةّبشااكلّكبياامّ ولكناا ّلُّّ،صااينية وبالتااال ّلجاابّتعهيااهّتعلاايإلّالايافااةّالسااائدةّ.ّرااالّألض 

ااياااتلالشااتراكيةّلطااالبّالكلّ ةّوالقيمااةّاألساساايّ  ،ّوتطااويرّحيحّللقيمااة،ّوتااوجيههإلّةقامااةّالمعنااىّالص 

ّ.ّّوتعهيهّاليوةّالناعمةّالو نيةّ ّ بشكلّصحّ ّوالسياس ّ ّالتعليإلّاةيديولوج ّ 

ّّ .ّناا ّعناادماّصاااغّجوزياافّناااجّمفهااو ّاليااوةّالناعمااةأهااذهّالدراسااةّّاسااتنتجتّّّّّّّ اليااوةّّذكاارّأ

وإنهاّتجبرّالبلاداّّاألخارىّ.ّعلىّتحييدّهدف ّمنّخالتّالجاذنيةّواةقناعّنلدّالناعمةّه ّقدرةّأجّ 

ّوتعتمدّاليوةّالناعمةّعلىّالجاذنيةّواةقناعّنداّ .ّعلىّتشكيلّتفضيالتهاّوفوائدهاّلتناسبّهذاّالبلد

هااذاّ.ّااقتصااادلةّوالعسااكريةّ،ّوالتا ّتختلااشّعاانّاليااوةّالصالبةّاليائمااةّعلااىّالياوةمانّاليااوةّواةغاارام

ّّال اقتصادلةّّولمةّ عندماّنواج ّعّ .ّيمهاّوسياستهاّالخارجيةمنّييافةّالدولةّوقّ ّمنّالجذبّمستمدّ ّل و

ّّ الحاال ّ ّياسا ّ السّ ّ،ااساتيطابّمتعاددةّ ّيةّ عالمّ ّتنموي ةهاتّوتوجّ  تهإلّدن رياةّالياوةّالناعماةّسااعّ،ّفاإ

ّ.لطالبّالجامعاتّوالسياس ّ ّتلميحاتّللتعليإلّاةيديولوج ّ ّمنحتهإلّو

اتتمت ااChakrovorty,2020ّ)ّ)ّتشكاكروفورتي دراسكة -10 أسارعّاقتصااادّّ)نليابينّاآلّّعّالص 

اا.ّصااورةّجياادةّدوليااةّبطرييتهاااّالناعمااةّعكااسوتّ(فاا ّالعااالإل ينّفاا ّإنشااامّصااورةّتختلااشّ رييااةّالص 

ّّ ّ؛حاادةّاألمريكيااةدولياةّعاانّالوالاااتّالمتّ  ااّأل فلساافةّلاااّّلااانغّ.ّينّلااديهاّ رييااةّشاااملةّلالزدهااارالص 

اا ااالص  ّنااينّالمّوينيةّالايافيااةّللص  ّّ ّ،اقااشّالمتناقضااةّفاا ّالسااا ةّالدوليااةينّجعلتهاااّتااواّز الن ااا ّّوأل
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ةّوالياوةّاّفا ّالسياساةّالعالمي ااّأكارّنفوذّ اّدوليّ ينّايبّ أصبحتّالص ّّ،يتغيرّمعّمرورّالوقتّالدول ّ 

ّّ .ّةاةقليمي اا ااّإ ناالّباااليوةّالناعمااةّّ،كريةةّالعسااينّوتجدياادّشاابانهاّاّيرتبطاااّّبااسااتراتيجيّ عااودةّالص 

اااّمتصااامّ  .ّلهاااا ساااتراتيجيةّ ويلاااةّاألجااالّلمتابعاااةّالعالقااااتّتجااااهّجناااوبّآساااياّةّسياساااةّّينالص 

اّدور اّقيوالت ّتص ّّ،المربحةّللجانبين ّّ ،ادل اّباارز اّفا ّمنطياةّجناوبّآساياورّألض  نانغالدلشّدولاةّّأل

 .ااّواستراتيجيّ اّسياسيّ بارزةّجدّ 

اااّ         عااانّوجهاااةّن ااارّنااانغالدلشّ اااوتّالياااوةّّتتحاااديّوّ،الدراساااةّعلاااىّالن رياااةّالعملياااةهتّرك 

اااا ااااينالناعمااااةّللص  ةّاألكااااارّأهمي ااااّجّزلّالتحاااادّ ،ّوالتاااا ّتما ااااين،ّوالمفارقااااةّنااااينّناااانغالدلشّوالهناااادّوالص 

ّ.كينعلىّالرغإلّمنّالمتشكّ .ّلبنغالدلش

اهذهّالدراساةّدارتّّّّّّّّّّّّ اتبعاتّّ.والعالقااتّالمتبادلاةّينّالناعماةّفا ّنانغالدلش اوتّقاوةّالص 

ااّوتحلياالٍّّالااذجّلحتااوجّعلااىّ يااائدّ ّةّبمساااعدةّاألدبّالاااانوجّ الدراسااةّاألساااليبّالنويي اا ّتااإلّ .ّيةلليض 

ةّالدوليااةّوالويااائدّماااتّغياارّالحكومي ااةّوتيرياارّالمن ّ تيياايإلّالبياناااتّالاانويااةّمااالّالتياااريرّالحكومي اا

ااااالمختلفااااةّوالميااااااتّ البياناااااتّذاتّالصاااالةّلضااااماّّمويوقيااااةّالبياناااااتّجميااااعّحفيةّوالكتاااابّّوالص 

اااااختياااارّالااادقيدّللمعلومااااتّّتاااإلّ .ّتهاوصاااحّ  بعاااضّّفااا ّماااداعتُّ.ّدّمااانّالمعلومااااتمااانّخاااالتّالتحي 

جماعّّ،ّتإلّ لىّجانبّذلكإ.ّدإجرامّتدقيدّدقيدّوتحيّ ّولكنّتإلّ ّ،برّاةنترنتعلىّمصادرّعّ ّاأل ياّ

ااّااختياارّالادقيدّأل ادثّالمعلومااتّمانّأجالّتيادلإلّعارضّّتاإلّ ّوّن،مّالخبرامّمانّننغالدلشاآرا ألض 

اّمنّالميااتّالعلمي ا.ّمفيدّلهذهّالدراسة اواستفادتّألض  اّحشّفا ّكالّ ةّوالص  ينّمانّنانغالدلشّوالص 

ّّ.إجرامّالبحثّنواسطةّن ريةّالبراغماتيةّّتإلّ ّ،هناّو.ّوالهند

ّّ لااىّإنتااائجّالدراسااةّأشااارتّّّّّّّّّّ ااّأ عاانّالوالاااتّّبطرييااةّمختلفااةّعالميااةّ ّقااوةّ أصاابحتّينّالص 

دةّمااعّباكسااتاّّوأ صاابحّلااديهاّعالقاااتّجي اا.ّكبياارةٍّّعسااكريةٍّّلااإلّتاادخلّفاا ّ ااربٍّّ.حاادةّاألمريكيااةالمتّ 
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ّّ ّو.ّالدلشغوباان ااّاتجاهاااتّإ ااّينّالمختلفااةّلتوساايعّاليااوةّالناعمااةّسااتخلدّقااوةّ الص  ينّفاا ّالهيمنااةّللص 

ّ.العالإل

 :بالقوة الناعمة قةالمتعل   التعقي  على الدراسات السابقة

وذلاكّلادعإلّّ؛بااليوةّالناعماةّياةالمتعلّ ّلاىّبعاضّالدراسااتّالساابيةلجأتّالبا اةّإلىّالرجوعّإّّّّّّّ

العالإلّمنّخالتّاليوةّّ مىّبالسيطرةّعلىهتما ّاليوىّالعُّا،ّولبياّّّايةّاليوةّالناعمةّعالميّ رأيهاّبأهمّ 

وبينااااتّ،ّيباااااتّوجودهاااااّمااانّخااااالتّقوتهاااااّالناعمااااةماااانّإّنّالاااادوتّالصاااغيرةتااااتمكّ ّىو ت ااااّالناعماااة،ّ

،ّسااتهاّالتعليمي اةلايافةّالبلدّومنّخالتّمؤسّ ّقوةّ عتبارهاّاااهتما ّباليوةّالناعمةّبّالسابيةّالدراساتّ

فجاوةّفا ّالمعلومااتّالتا ّذكرتهااّالبا ااةّّأجّ ّعّف ّمعلوماتّبعضّالدراساتّالساابيةّلسادّ التوسّ ّتإلّ 

رامّناابعضّالدراساااتّعاانّاليااوةّالناعمااةّوةياارامّالُياا.ّماااتّعاانّاليااوىّالناعمااةماانّخااالتّسااردّالمعلّو

ّ.الت ّقدّتفيدهإلّف ّأبحايهإلّالمستيبلية

 :الناعمة  القوة مهاراتب قةالمتعل   الدراسات السابقة

لااىّالتعاارفّعلااىّدورّالمهاااراتّالناعمااةّفاا ّتحسااينّأدامّإهاادفتّالدراسااةّ(2011ّ)ّدراسككة قويككدر -1

منهااّّلتةّتطبيقياةّعلاىّالوظاائشّاةشارافية،ّالتا ّتشاكّ دراساّ،ّهاذهالوزاراتّالفلساطينيةلعاملينّف ّا

ّ.رّعلااىّتحساااينّاألداماعمااةّالتاا ّتااؤيّ المهاااراتّالنّ،ّماانّخااالتّالتعاارفّعلااىّأهااإلّ مجتمااعّالدراسااة

كاوّّرئيسيةّلجماعّالمعلوماات،ّتّ ّأداةّ ّاباعتبارهستبانةّوااّالتحليل ّ ّاعتمدتّالدراسةّالمنهجّالوصف ّ 

شااارافيةّفااا ّالاااوزاراتّالفلساااطينيةّوعاااددهإلّمااانّالعااااملينّفااا ّالوظاااائشّاةّمجتماااعّالدراساااةّاألصااال ّ 

ااااّ(350ّ)توزياااعّااساااتبانةّعلاااىّعيناااةّنلاااغّ جمهااااّّتاااإلّ ّ،(2325) .ّ بقياااةّعشاااوائيةّبطريياااةموظف 

 ّّ راتّأهاإلّمتغيا.ّ(جياد)ماةّفا ّالاوزاراتّالفلساطينيةّمساتوىّتطبيادّالمهااراتّالناعّأظهرتّالدراساةّأ

دارةّاألزماات،ّإفرياد،ّضامنّااتصاتّوالتواصل،ّالعمالّّه ّاتّالناعمةّالت ّذكرتهاّالدراسةالمهاّر

 .ّه،ّإدارةّالوقت،ّالعملّتحتّالضغهتخاذّاليرار،ّالتخطيا
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لااااىّمعرفااااةّدرجااااةّممارسااااةّمااااديرجّالماااادارسّإهاااادفتّالدراسااااةّ(2018ّّ)الجرايككككدة والعلككككوي دراسااااةّ -2

ّأهااادافّاساااتخدمتّالدراساااةّااساااتبانةّلتحيياااد.ّبسااالطنةّعمااااّللمهااااراتّالناعماااةّفااا ّوالاااةّصاااورّ

ااومعلّ ّ،اّللمااديرمساااعدّ (40ّ)بيااتّعلااىّ ُّّ يااثّ،الدراسااة ّّ ّأماانّ.ّاّأوتم  درجااةّّهااإلّنتااائجّالدراسااةّأ

أوصااتّ.ّالااةّصااورّبساالطنةّعماااّّكانااتّعاليااةممارسااةّمااديرجّالماادارسّللمهاااراتّالناعمااةّفاا ّّو

علااىّّةالميادرّ ّ،ّوأّّلمتلاكّ ّلألعمااتّالماارادّمناقشاتهاجادواّ الدراساةّبضارورةّأّّلطاورّمااديرّالمدرساةّ

اّلألهاااادافّالماااارادّتحقييهاااااّفااااا ّدّ اّمحاااادّ زمن ااااّدّ التخطاااايهّالسااااليإلّللعماااالّداخاااالّالمدرسااااة،ّوأّّلحاااادّ 

ااامتغياااراتّالمهااااراتّالناعماااّأهاااإلّ .المدرساااة ّعمااالّالفرياااد،ّوإدارةّالوقااات،ّالدراساااةّهتّعليهااااةّالتااا ّرك 

 .ع ّ والتفكيرّااندّاّوالتواصل،

لىّالتعرفّعلىّ بيعاةّالعالقاةّناينّالمهااراتّالناعماةّواألدامّإهدفتّالدراسةّ(2018ّ)األغادراسةّ -3

ّاساااتخدمتّالدراساااةّالمااانهجّالوصاااف ّ .ّفااا ّنناااولّمحاف ااااتّفلساااطينّالجنوبياااةّللعااااملينّالاااوظيف ّ 

العااااملينّداخااالّكاناااتّعيناااةّالدراساااةّمااانّ ياااثّّّ؛لجماااعّالبيانااااتّ،ّوااساااتبانةّأداةّرئيساااةّ التحليلااا ّ 

ّتااإلّ ّ.الفلسااطين ّ ّسااالم ّ والبنااكّاةّ،سااكاّوبنااكّاةّ،وبنااكّالياادسّ،ننااكّفلسااطينّ: وهااّ،البنااولّبغااهة

ّالتحليااالّاا صاااائ ّ ّتحليااالّباساااتخدا ّنرناااامجالّوتاااإلّ ّ،(218)منهااااّّردّ واساااتُّّ،اساااتبانةّ(300)توزياااعّ

SPSSّلتحليلّالنتائج. 

ّّ نرزّالنتائجّأمنّكاّّّّّ ّّ،رّالمهاراتّالناعمةّف ّالبنولموافيةّكبيرةّعنّتوفّ ّهنالّدرجةّ ّأ وبوّز

مهاااارةّالعمااالّّمهاااارةّااتصااااتّوالتواصااال،ّ:كااااآلت ّاتنازلي اااّكااااّّترتيااابّالمهاااارات.ّ%(83,5)نساااب ّ 

ّ.لّالمخا ر،ّمهارةّاليدرةّعلىّتحمّ المشكالتّنداع،ّمهارةّاليدرةّعلىّ لّ ضمنّفريد،ّمهارةّاة

لاااىّالتعااارفّعلاااىّ بيعاااةّالعالقاااةّناااينّالمهااااراتّالناعماااةّإهااادفتّالدراساااةّ(2013ّ)ّشكككبيردراساااةّ -5

ّالبا اثّالمانهجّ اساتخد ّ.ّالتينياةّوالمهنياةّفا ّمحاف ااتّغاهةياتّهاتّالريادلةّلدىّ لبةّالكلّ والتوجّ 

ماانّّعينااةّالدراسااةّماانّ لبااةّكاالّ ّتكونااتأداةّجمااعّالمعلومااات،ّّااسااتبانةكانااتّ،ّالتحليلاا ّ ّالوصااف ّ 
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ةّفلساطينّةّللعلو ّوالتكنولوجياّبخانيونسّوكليّ ةّالجامعيّ ةّللعلو ّالتطبيقيةّبغهةّوالكليّ يةّالجامعيّ الكلّ 

ّوتااإلّ ّ،اسااتبانة(388)اسااتردادّّ،ّوتااإلّ اسااتبانةّبطرييااةّعشااوائية(540ّ)يااعّتوّزّالتينيااةّنااديرّالاابلح،ّتااإلّ 

ّّ ّتبينّ .ّلتحليلّنياناتّالدراسةّ صائ ّ اةّ(SPSS)استخدا ّنرنامجّ عاوّّالطلباةّيتمتّ ّمنّالدراسةّأ

ّ،العماااالّضاااامنّفرياااادّوّ،القيااااادةّ:آلتاااا اّالتنااااازل ّ ّبمجموعااااةّماااانّالمهاااااراتّالناعمااااةّعلااااىّالترتيااااب

 .دارةّالوقتإّوّ،التخطيهّوّ،التفاوضّوّ،المشكالتّو لّ ّ،اتخاذّاليراراتّوّ،ااتصاتّوالتواصلّو

داريااةّنتعهيااهّالمهاااراتّةالمعلوماااتّا ااإلّلااىّمعرفااةّدورّنُّإهاادفتّالدراسااةّ(2011ّ)العككدواندراسااةّ -4

ااساااتنادّفااا ّهاااذهّالدراساااةّعلاااىّعيناااةّعشاااوائيةّتكوناااتّّ،ّتاااإلّ 2011\2013خاااالتّالعاااا ّّالناعماااة

اّعاامال ّ(10ّ)مان ،ّ يااثّاّالتحليلا ّ ّ،ّمانّخاالتّالمانهجّالوصاف ّ ةّاألردنيااةناييّ لادىّالشاركاتّالص 

لىّالتفسيرّوالتحليلّللوصوتّالاىّ ياائدّإنماّيتعداهّإّوّ،لعتمدّهذاّالمنهجّعلىّوصشّال اهرةّفيه

صاتُّلّخّ .ّاساتخدا ّااساتبانةّلجماعّالعلومااتّروفّاليائمةّمنّأجلّتطويرهااّوتحساينها،ّتاإلّ عنّال ّ 

ّّ إلااىّالدراسااةّ ااّأ اادرجااةّامااتاللّالعاااملينّلاادىّالش  طة،ّركاتّاألردنيااةّللمهاااراتّالناعمااةّكانااتّمتوس 

المهااراتّالناعماةّّأهاإلّ ّمانّوّ.لمهااراتّالناعماةوتعهياهّا اإلّالمعلومااتّاادارياةّووجودّأيرّمااّناينّنُّ

ّالتواصلّباللغةّاأل ّوّروحّالمبادرةّوريادةّاألعماتّوّلجانيةاةّوّدارةّالوقتإالدراسةّهتّعليهاّركّ ّالت 

 ّ.لجادّ لوتّللمشاكلإّوّروحّالمبادرةّوّف ّاللغةّاألجنبيةاتّااتصاّو

التعاارفّعلااىّدورّالمهاااراتّالناعمااةّفاا ّعمليااةّلااىّإهاادفتّالدراسااةّّ(2013)ّعبككد الواحككددراسااةّ -3

ىّوزارةّالتربياةّوالتعلايإلّدراساةّتطبيقياةّعلاّوها ّ،ةّفا ّقطااعّغاهةالوظائشّاألكادلميّ ّالحصوتّعلى

المتيااادمينّللحصاااوتّعلاااىّّتكاااوّّمجتماااعّالدراساااةّمااانّوّالوصاااف ّ ّاساااتخد ّالبا اااثّالمااانهجّ ّ.العاااال 

ااموظّ ّ(513)وعااددهإلّ،الوظااائش أساالوبّالعينااةّالطبقيااةّالعشااوائيةّلتماياالّكافااةّاسااتخد ّالبا ااثّا،ّف 

اا(214ّ)نلغااتّعينااةّالدراسااةّّ.صاااتالتخص ّ ماانّ%(95.5ّ)ننساابةّ(203ّ)اسااتجابّماانهإلّّ،احّ مرش 

سااالوبّأّالنتاااائجّباساااتخدا ّتحليااالّ،ّتاااإلّ جماااعّالمعلومااااتداةّأتّااساااتبانةّهااا ّكانااا.ّّعيناااةّالدراساااة
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مهااراتّّ:لمهاراتّالناعمةمنّااعتمدتّالدراسةّعلىّياليةّمجااتّ.ّ(SPSS)ّالتحليلّاة صائ ّ 

 .ومهاراتّالتشبيكّوالتفكيرّالناقد،ّتسويدّالذات،

ّّ:نتائجّالدراسةّمنّأهإلّ ّّّّّ

ااا - مااانّالمتغياااراتّّوكااالّ ّ،ة صاااائيةّناااينّعملياااةّاقتنااااصّالوظاااائشّاألكادلمي اااعالقاااةّذاتّدالاااةّإةّي م 

 .لناقدّوالتشبيكةّتيدلإلّالذاتّوالتفكيرّاالمستيلّ 

التشااابيكّ:ّمااانّالمتغياااراتّالمساااتيلةّاآلتياااةّةّبكااالّ قتنااااصّالوظاااائشّاألكادلمي ااارّالمتغيااارّالتاااابعّباتاااأيّ  -

 . صائيةالذاتّبصورةّجوهريةّوذاتّدالةّإّوالتفكيرّالناقدّوتسويد

لاىّعاهىّإ صائيةّنينّمتوسطاتّتيديرّأفرادّالعينةّ وتّمجااتّالدراسةّتُّقّذاتّدالةّإتوجدّفرّو -

 .متغيرّالنوعّلصالحّالذكور

والعماارّوساانواتّّلّالعلماا ّ ةّوالمؤه اا صااائيةّلمتغيااراتّالحالااةّااجتمايي اااّتوجاادّفااروقّذاتّدالااةّإ -

ّّ.الخبرة

لاىّتحليالّالمهااراتّالناعماةّإدفتّهاذهّالدراساةّهاّ(ElAbadla and ElHalabiّ،2014)دراساةّ -1

ا-الفاخورةّالت ّلمتلكهاّ البوتحديدّأنواعهاّوبياّّمستوياتهاّ ةّلطلباةّالجامعااتّنحّدراسايّ نرناامجّم 

ااأه ّالمهاااراتّالمطلوبااةّالتاا ّلمكاانّ،ّومااا-فاا ّغااهة ّريجاا ّالجامعاااتّماانفرصااةّخّ ّعّ ّّتهياادّوتوس 

ّتااإلّ ّ.لينيااةّماانّوجهااةّن اارّالطلبااةّوالمشااغّ سااوقّالعماالّالمحلّ إلااىّ ااالبّالفاااخورةّلالنضااما ّبكفااامةّ

 لبااةّّشنّ ُصااّ يااثّ،عمااةّالمطلوبااةدياادّالمهاااراتّالناجاارامّدراسااةّ الااةّلجميااعّ ااالبّالفاااخورةّلتحإ

ّّ ّإذّ؛صااااااتةّتخص ّساااااتّلاااااىصااااااتهإلّإسااااابّتخص ّ ّ الفااااااخورةّ اااااّكااااالّ ّأ ّفيااااا ّالطالااااابّعيتمت اااااّ تخص 

ّالمهااااراتّالناعماااةلااىّتحليااالّإصااااتّاألخاارى،ّكاااذلكّهااادفتّالدراساااةّههّعااانّالتخص ّبخصااائ ّتمي ااا

مانّ.ّلكّالت ّيرغبوّّف ّاكتسانها،ّوتالت ّلمتلكهاّ البّالفاخورةّوتحديدّأنواعهاّوبياّّمستوياتها

ّّ ّنتاااائجّأهاااإلّ  ّّ صاااا بّعمااالّأظهااارّّكااالّ ّالدراساااةّأ اااّأ ّة،ّولكااانّ جمياااعّالمهااااراتّالناعماااةّهااا ّمهم 
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فااا ّ اااينّأظهااارّ.ّبالنسااابةّللمهااااراتّاألخااارّىّعالياااةّ ّمرتباااةّ ّدّبااااألخالقّتحتااالّ المهااااراتّالتااا ّتتعل ااا

ااااالط اااا ّالوصااااف ّ ّاسااااتخدمتّالدراسااااةّالماااانهجّ .ّنجليهيااااةّوكتابااااةّالتياااااريرباللغااااةّاةاّاّكبياااارّ البّاهتمام 

سااعدتّّ.ااساتبانةّوالاانياةّدراساةّ الاةّ:امهّا دإّ،اعتمدتّالدراسةّعلىّوسيلتينّللدراسةّ.التحليل ّ 

ّبعاضّالمهااراتّالناعماةّالتا .ّوفيااّلليادرةّالمالياةّوالهمنياةّتدريب  ٍّّنتائجّالدراسةّف ّتصميإلّنرنامجٍّ

مهاارةّّوّمهارةّاتخاذّاليارارّوّإلّالعملمهاراتّالقيادةّوتن يّوّالدراسةّمهارةّااتصاتّوالتواصلّشملتها

 .ّمهارةّالعملّضمنّفريدّوّتطويرّالذات

الدراسااةّإلااىّالتعاارفّعلااىّدورّالمهاااراتّالناعمااةّفاا ّهااذهّهاادفتّ(2015ّ)حجككا دراسااةّ -8

ماانّخااالتّّتطبيقيااةّعلااىّالوظااائشّاةداريااةّدراسااةّوهاا ّ،ليااةّاقتناااصّالوظااائشّفاا ّقطاااعّغااهةعم

ّهاااإلّ وّأّّ،رّعلاااىّعملياااةّاقتنااااصّالوظاااائشّاةدارياااةالمهااااراتّالناعماااةّالتااا ّتاااؤيّ ّهاااإلّ ّأالتعااارفّعلاااىّ

جمااعّإلااىّالبا اااةّلجااأتّولتحيياادّأغااراضّالدراسااةّ .المهاااراتّالمطلوبااةّفاا ّسااوقّالعماالّاةدارجّ 

ةجاارامّالدراسااةّّالتحليلاا ّ ّالوصااف ّ ّالماانهجّ ّالبياناااتّماانّمصااادرهاّالمختلفااة،ّوقاادّاعتماادتّالبا اااة

العااملينّفا ّجمياعّكوّّمجتمعّالدراسةّمانّوقدّتّ .ّرئيسةّلجمعّالمعلوماتّأداةّ باعتبارهاّوااستبانةّ

ّّوّماانّاليطااعّالحكاوم ّ ّدارياةّفا ّكالّ إوظاائشّ نااينّالااذينّتخرجاواّفا ّالفتارةّّوّ،المؤسساات ّ ّوّالخااص 

 .2013ّو2009ّّعام 

اااّ(140)ااسااتبانةّعلااىّعينااةّعشااوائيةّوبلااغّ جمهاااّعااتّز ّوُّّّّّّّّ أظهاارتّنتااائجّالدراسااةّ.ّموظ ف 

طاتّتيديراتّمجتمعّالدراسةّ وتّهاذهّالمجاااتّعد ّوجودّفروقّذاتّّدالةّإ صائيةّنينّمتوسّ 

تّالدراساةّوجاودّعالقاةّذاتّدالاةّيبتاأ،ّكاذلكّعاهىّإلاىّالمؤهالّالجاامع ّ اّتُّمعّ ّوالمجااتّمجتمعةّ 

التشااابيكّوهااا ّّ،ةمااانّالمتغياااراتّالمساااتيلّ ّوكااال ٍّّ،دارياااةناااينّعملياااةّاقتنااااصّالوظاااائشّاةئيةّ صااااإ

ّ.ضبدارةّالغإّوالتفاوضّّودارةّاألزماتّإّوترافّاا ّوّتيدلإلّالذاتّوالتفكيرّالناقدّّو
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ّ:آلتيااااةةّاماااانّالمتغيااااراتّالمسااااتيلّ ّيتااااأيرّبكاااال ٍّّاقتناااااصّالوظااااائشّّّ أظهاااارتّالدراسااااةّوأ ّّّّّّّّّّّ

علاااىّفّ تاااراااّوّتيااادلإلّالاااذاتّوّالتفكيااارّالناقااادّوّدارةّاألزمااااتإّوّالتفااااوضّودارةّالغضااابّإّوالتشااابيكّ

 . صائيةإوذاتّدالةّّ،بصورةّجوهريةّتنازلي اّالترتيب

درجاااااةّممارساااااةّالقياااااادةّّعلاااااىالتعااااارفّّلاااااىإّهااااادفتّالدراساااااة(2019ّ)ّالكككككبط دراساااااةّّ-9     

ةّفا ّقطااعّمااتّغيارّالحكومي االعااملينّبالمن ّ ستراتيجيةّوعالقتهاّنتنميةّالمهاراتّالناعماةّلادىّاة

مانّ(299ّ)لاتّعيناةّالدراساةّالعشاوائية،ّوتماّ بأسلوب ّالتحليل ّ ّالوصف ّ ّغهة،ّاتبعتّالدراسةّالمنهجّ 

منّمجتمعّالدراساة،ّوكاناتّ%(3ّ)لوّّنسبةّةّبيطاعّغهةّلماّ ماتّغيرّالحكوميّ العاملينّف ّالمن ّ 

 :ّ،ّه نتائجّالدراسةّأهإلّوّ.استبانةّأداةّجمعّالبياناتا

ستراتيجيةّرة،ّوكاّّترتيبّأبعادّالقيادةّاةستراتيجيةّلعينةّالدراسةّكبيكانتّدرجةّممارسةّالقيادةّاة -

ا:ّتا لىّالنحوّاآليتهاّالنسبيةّعمّ  سبّأه ّ،لبشارجّ تطاويرّرأسّالمااتّّاّوّساتراتيج ّ  ّاةتحديادّالتوج 

يااةّلواقااعّتنميااةّالمهاااراتّالناعمااةّلاادىّالدرجااةّالكلّ ّوّ.المتوازنااةيااذّالرقابااةّفتنّوّةدعااإلّالايافااةّالتن يمي ااّو

 .طةةّكانتّمتوسّ ماتّغيرّالحكوميّ العاملينّف ّالمن ّ 

صاال،ّمهااارةّالتخطاايه،ّمهااارةّمهااارةّالتواّهاا ّفاا ّالدراسااةّكاارتذُّأناارزّالمهاااراتّالناعمااةّالتاا ّّماان

اإفريد،ّمهارةّضمنّالعملّ دارةّإتخااذّاليارار،ّمهاارةّاغه،ّمهاارةّدارةّالوقت،ّمهارةّالعمالّتحاتّالض 

ّ.األزمات

ساااتّالتعلاايإلّالعااال ّباألساااليبّتيياايإلّمؤسّ لالدراسااةّّتّهااذهجااام(Tang,2019ّ) تككان دراسااةّ-10

التعجيالّباالحرالّّةااقتصاادلةّللمجتماع،ّاجّكيفياالت ّتتفاعلّنهاّمعّالمجتمعّ سابّاا تياجااتّ

ااااالعااااال ةّفاااارصّالحصااااوتّعلااااىّالتعلاااايإلّوزيااااادّااجتماااااع ّ  هيااااهّفاااارصّالعماااالّتعإلااااىّجّاّيااااؤدّ ،ّمم 

ياةّبكيفياةّواّإلاىّورشا ّالعمالّالمتعلّ مانّالمحاضارينّالاذينّانضامّ (35ّ)دراسةّتإلّولذلكّ.ّريجينللخّ 

ّكاااّّ.مااعّبعضااهإلّالاابعضّةبااراتهإلّوتجاااربهإلّوأنشااطتهإلّالتعليمي اانياالّالمهاااراتّالناعمااةّومشاااركةّخّ 
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وفواّالمعااااييرّالتااا ّقااادمتهاّورشااااتّمااانّالمحاضااارينّالماااؤهلينّالمشااااركينّالاااذينّاساااتّ ّ(35)هاااؤامّ

 ّ.فيتنا منّّ(وا د)،ومنّالمملكةّالمتحدةّ(13)ّاتالالندلّ ّ(20)صندوقّتيوتنّللبحثّتتألشّمنّ

استكشاافّّةّ وتوكاوتّالميانلاةّأدّاخد ّنّرساتُّاّوّ،ةالمياابالتّالنويي اّةّ  ريياّدراسةالّتاستخدمّّّّّّّّّ

ةّمااانّهاااؤامّالمشااااركينّ اااوتّكيفياااةّتضااامينّالمهااااراتّالناعماااةّبالتفصااايلّلتعهياااهّاألفكاااارّالرئيسااايّ 

ّّ.توظيفّالخريجين

ّ:ّعلىّالنحوّاآلت ّنتائجّالدراسةكانتّ

فااا ّالسااوقّالدولياااةّّالتعلاايإلّالعاااال ّمهيمنااا ّعلاااىّالسياساااتّالو نياااةّللحصااوتّعلاااىّ صاا ٍّّدّ ُلعااّ -

علااااىّالصااااعيدّّلاااادعإلّالنمااااوّ ّ يااااثّتااااهدادّمصااااادرّرأسّالماااااتّالبشاااارجّ ّ،العااااال ساااااتّالتعلاااايإلّومؤسّ 

يتطلابّالتغييارّالساريعّفا ّاقتصااادّتكنولوجيااّالمعلومااتّوصاناعاتّالتكنولوجيااّالمتيدمااةّ.ّالاو ن ّ 

محفاوفّّ،مناسابّجامع ّ ّوجودّن ا ّتعليم ّ وجبّوبالتال ّ.ّللمواردّالبشريةّامستمرّ ّاوتطويرّ ّاتدريبّ 

ؤخذّوجهاتّالن ارّالمتمياهةّهاذهّفا ّااعتباارّمانّلجبّأّّتُّ.ّمنّأجلّتن يإلّأفرادّأكفامّبالمخا ر

ّلمكنّأّّنخُلا.ّريجينأجلّاتخاذّقراراتّفعالةّلتعهيهّقانليةّتوظيفّالخّ    ّ ّّ أصاحابّالعمالّّإلاىّأ

ااا لحتف اااوّّبالخصاااائ ّّنفسااا ّالوقاااتلاااةّوخبااارةّجيااادةّوفااا ّريجينّالاااذينّلاااديهإلّدرايبحااااوّّعااانّالخ 

وقادّّ،ةتّالدراسايّ ّومنّخالتّالتدريسّف ّالفصاّالناعمةّعلىّدمجّالمهاراتّتشجيعّي م ةّّّ.المطلوبة

ّبالفعلّل  .لمساعدةّف ّتعهيهّقانليةّالتوظيفكاّّفعاا 

ماينّفا ّهادفتّالدراساةّإلاىّتحديادّمساتوىّكفاامةّالمعلّ ّ(Jr and Robles,2017ّ)ّدراساةّّ-11

متّدّ ُقااااّوّ.ّالساااالطاّّكااااوداراتميا عااااةّّمختااااارةّفاااا للماااادارسّالّاللغويااااةّواألدامّالمدرساااا ّ المهاااااراتّ

اساااتخدا ّّتااإلّ .ّمااينّفااا ّالمهاااراتّواألدامّالمدرسااا ّ مناقشاااتّ ااوتّالعالقاااةّنااينّمساااتوىّكفااامةّالمعلّ 

تهاادفّإلااىّألنهاااّّّ؛إنهاااّدراسااةّبحايااةّوصاافية.ّسااةرافاا ّهااذهّالدّ ّ اارتبااا ّبحااثّالوصااف ّ  رييااةّال
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لتحديادّّإجارامّتحليالّارتباا  ّ ّتإلّ ّو.ّمينّللمهاراتّاللغويةّوأدائهإلّالمدرس ّ يدّمستوىّإجادةّالمعلّ تحد

ّ.ّهإلّالمدرس ّ ئوأداالناعمةّمينّللمهاراتّماّإذاّكانتّهنالّعالقةّكبيرةّنينّمستوىّإجادةّالمعلّ 

ّللساااجالتّالماااأخوذةّمااانّكااالّ ّامساااتندلّ ّوتحلااايال ّّوميانلاااةّ ّمعدلاااةّ ّاساااتبانةّ ّاّاساااتخد ّالبا ااااّّّّّّّّّ

ااااّفااا ّمدرّ (113ّ)ّةّعشااارساااةّهاااإلّمائاااةّوساااتوّّفااا ّهاااذهّالدراكااااّّالمشااااركوّّاألساسااايّ .ّمدرساااة س 

السالطاّّميا عاةّّياةّومدرساةّتمنااجّالمركهياةّفا ،ّومدرساةّكاالواجّالمركّهمدرساةّإسابيرانهاّالمركهياة

ّ.2013-2014ّف ّالعا ّالدراس ّ كوداراتّ

ّ:نينتّنتائجّالدراسة

-  ّّ كشافتّالنتاائجّعانّوجاودّعالقاةّ.ّالناعماةمنّالكفامةّف ّالمهاراتّّمينّلديهإلّمستوىّعاتٍّالمعلّ ّأ

ّّ .ّمينّللمهااراتّاللغوياةّواألدامّالمدرسا ّ معنويةّنينّمستوىّإجادةّالمعلّ  المساتوىّّلشايرّهاذاّإلاىّأ

تكااوّّنتااائجّهااذهّقاادّ.ّلمياالّإلااىّتحسااينّاألدامّالمدرساا ّ الناعمااةّالمهاااراتّّالكفااامةّفاا العااال ّماانّ

ّأدامّالمدرسااةّلاادعإلالناعمااةّمااينّواةداريااينّ ااوتّكيفيااةّدمااجّالمهاااراتّالدراسااةّبماابااةّأساااسّللمعلّ 

اااّفاا ّتنااام ّالمعرفااةّ ااوتّالعالقااةّنااينّمهاااراتّالمعلّ .ّوتعهيااهه مااينّالناعمااةّقاادّتسااهإلّالدراسااةّألض 

 .واألدامّالمدرس ّ 

مهاااارةّّواقاااد،ّالتفكيااارّالنمهااااراتّّوّاراتّالتواصااالهااامكااارتّبالدراساااةّراتّالناعماااةّالتااا ّذُّالمهااااّومااانّ

 .مهاراتّالقيادةّوّالمهنةّأخالقمهارةّامتاللّّوّالعملّنروحّالفريدّالوا د

والتخطااااايهّوتحديااااادّّاليااااادرةّعلاااااىّإدارةّوقاااااتّالفااااارد،ّّّ إ(Manullang,2017ّ)ّمكككككانوالن دراساااااةّ-12

،ّأوّالياادرةّعلااىّإنشااامّالياارارّاتخاااذ،ّأوّالمشااكالتّ،ّأوّ االّ النياادجّ ّ،ّأوّالياادرةّعلااىّالتفكيااراألولويااات

الناعماةّّالتا ّلحتاجهااّمانّالمهااراتّّمجموعاةّقليلاةدةّمانّخاالتّالشابكات،ّها ّمجاردّعالقةّعملّجيّ 

وللتحييدّف ّّّ،الناعمةّإلىّدراسةّتأييرّالمهاراتّلدراسةاّههدفّهذت.ّخ ّمنّأجلّالعملّبكفامةّلشّ ا

الماااديرّّللتحييااادّفااا ّتاااأييرّمهااااراتّالعالقاااةّاةنساااانيةّعلاااىّو.ّّأيااارّالكفاااامةّعلاااىّماااديرّالمدرساااةّاليائاااد
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فا ّالعيناةّ.ّماديرّالمدرساةّاليائادّوالعالقااتّاةنساانيةّعلاىالناعماةّللتحييدّف ّتأييرّالمهااراتّّو،ّاليائد

لصاالّ(ّمدرسااةّيانويااةّمهنيااة)SMKّ(ّ/ّمدرسااةّيانويااةّعامااة)SMAّجميااعّمااديرجّّ هااالدراسااةّّههااذ

اّباستخدا ّّ(14)أخذّعيناتّمنّّ،ّنينماّتإلّ مدني اّيتألفوّّمنّعدةّأقسا ّف اموظّ(93)عددهإلّإلىّ شخص 

،ّاختباااارّ ّ اساااتخدا ّتينياااةّاانحااادارّالخط اااّ،ّتاااإلّ فااا ّتينياااةّتحليااالّالبياناااات.ّجمالياااة ريياااةّالعينااااتّاة

 (.R2ّ)ةّومعاملّالتحديدّ،ّاختبارّالفرضيّ ينماافتراضاتّالكالسيكيةّ،ّتيديراتّالمعلّ 

 :لىإّئجّالدراسةنتاأشارتّ

-ّ ّّ ّّ ّوّ،المااديرّاليائاادّعلااىالناعمااةّمهاااراتّللّاهنااالّتااأييرّ ّأ ااّهااذاّلعناا ّأ نةّسااوفّالمهاااراتّالمحس 

مادىّاسااتعدادّّفا ّعلاىّقياادةّالمااديرّالناعماةّسايحددّتاأييرّالمهااارات.ّالماادارسّقياادةّماديرّجّتطاور

اااّلمباااد ّالمهاااراتّوّ ّالناعمااةّقيااادةّتكاماالّالمهاااراتّبإسااتراتيجيةالمااديرّلالضااطالعّ فاا ّالناعمااةّفي 

فا ّعملياةّالتادريسّالناعماةّالمهااراتّّيإلق اّيةّبالمدرسةّمنّأجلّتطبيادإشرالّجميعّالجوانبّالمتعلّ 

ّّ ّ،الماديرّاليائادّاّيوجدّتاأييرّللكفاامةّعلاىّوأن .ف ّالمدارس رّسالب اّالكفاامةّالمنخفضاةّساتؤيّ ّماعّأ

ااّضاروري اّلمواصالةّّعادّ الكفاامةّتُّّّّ ألّ؛المديرّاليائادّعلى ّ؛أنشاطةّالقياادةّداخالّإ اارّالمدرساةأساس 

نحاااوّتحساااينّجاااودةّالمااادارسّفااا ّمجااااتّالعلاااو ّوتن ااايإلّالماااديرّاليائااادّينبغااا ّتوجيااا ّكفاااامةّّلاااذلك

ّ.المدارس

-ّّّ  ّ ،ّعلاىّ اجاةّي م اةلاذلكّ،ّّ؛الماديرّاليائادّلمهااراتّالعالقاةّاةنساانيةّعلاىّالجاني ااّإهنالّتاأييرّ أ

اّ.ّ،ّللتواصاالّالراساا ّوالتعاااوّّالساالسّفاا ّجميااعّجواناابّالمصااالحّالموجااودةّفاا ّالمدرسااةماااّيباادو

تااادعإلّّالتااا ّجميااعّالجوانااابّ،ّولكااانّ العالقااااتّناااينّالبشاارّفياااهعلاااىّماااديرّالمدرسااةّعمااااتّتيتصاارّّأ

مكاانّ،ّلةّالتاا ّليااو ّنهاااّالمااديرّأفضاالخصاايّ ماااّكانااتّالعالقااةّالشّ كلّ فّ،األنشااطةّالتشااغيليةّللمدرسااة

ّ.تليائي اّورؤيتهاّومهم تهاّاألنشطةّالمدرسيةّهدافتحييدّّأ
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-ّ ّّ ،ّلجابّالمديرّاليائد،ّوالكفامةّومهاراتّالعالقاتّاةنسانيةّعلىّالناعمةّللمهاراتّاهنالّتأييرّ ّأ

ااؤد جّيااّ ألنااّ؛جميااعّجواناابّالمتغيااراتّالااليااةّالمااديرلمتلااكّأّّ ّتمكنّ تااّىت ّ ت اااّفاا ّمدرساادور اّمهم 

ّ.الااليةّاتانبّالمتغيّرّوجّويمسكّ ّجبّعلىّالمديرّأّّلكافحّ لذلكّّوّ؛والتيد ّالمدرسةّمنّالنموّ 

االناعمةّالمهاراتّ(Ngang, Hashim, Yunus,2015ّ )دراسةّّّ-15 ّ،لبةتكمالّالمهااراتّالص 

مكوناااتّالمهاااراتّ.ّمااينّعلااىّالقيااا ّبعملهااإلّوعلااىّفاارصّعملهااإلولهاااّتااأييرّكبياارّعلااىّقاادرةّالمعلّ 

مهااراتّالتواصالّوالتفكيارّالنيادجّّف ّالمستيبلّها ّ ّ الكلّ ّالت ّاكتسبهاّرأسّالماتّالبشرجّ ّلناعمةا

ّ.ومهاراتّالقيادةّوالمهاراتّاألخالقيةّوالمهنيةّالمشكالتّومهاراتّالعملّالجماع ّ ّومهاراتّ لّ 

الحصاوتّعليهااّّالتا ّتاإلّ الناعماةّياةّبالمهااراتّإلىّاستكشاافّالاغاراتّالمتعلّ الدراسةّّتهدفّّّّّّّّ

المطلوبااااةّفاااا ّمكاااااّّعملهااااإلّنااااينّالناعمااااةّبالمهاااااراتّّميارنااااةّ ّ،فاااا ّالتاااادريسّمااانّالتاااادريبّالمهناااا ّ 

اّ(240)اختيارّعيناةّإجمالياةّمانّّتإلّ .ّمينّالمبتدئينالمعلّ  مانّجمياعّالمادارسّالاانوياةّّامبتادئّ ّامعلم 

ياةّلجماعّالبيانااتّهاذهّالدراساةّالطريياةّالكمّ ّاستخدمتّ.ف ّماليهياّمنّخالتّتوظيفّعيناتّهادفة

ّ.مينّالمبتدئينّخالتّالسنةّالتمهيدلةمنّالمعلّ 

ّ:اآلتيةالنتائجّّلىخلصتّالدراسةّإ

ّّ ،ّلاايسّالناعمااةعنصاارينّفاا ّالمهاااراتّّومهاااراتّالتواصاالّهماااّأهااإلّ ّمهااارةّالعماالّالجماااع ّ ّّّ إ - ّأل

 .ّبّالتدريب ّ اّمنّخالتّنرنامجّالتدريولكنّألض ّّ،إليهماّف ّمكاّّالعملّماسةّ ّ اجةّ هنالّ

-  ّّ وكااذلكّالمكتساابّماانّنرنااامجّّ،فاا ّمكاااّّعملهااإلّاّ لب ااّاألقاالّ ّمهااارةالمهااارةّريااادةّاألعماااتّهاا ّّإ

ّّالتدريبّالتدريب ّ   .نهإلّالخاص 

- ّ  ّ مكاّّعملهاإلّأعلاىّممااّ صالواّالدرجاتّلجميعّمكوناتّالمهاراتّالناعمةّالمطلوبةّف ّمتوسهّإ

 .ّالخاصّنهإلّنرنامجّالتدريبّالتدريب ّ علي ّمنّ

- ّ
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ةّالسابقةالتعقي  على الدراسات  ّ: الناعمة القوة مهاراتب الخاص 

ذاتّالعالقاةّواألجنبياةّياةّوالعربياةّمانّالدراسااتّالمحلّ ّااستعرضتّالبا اةّفيماّسبدّعاددّ ّّّّّّّّّ

بعاضّالدراسااتّالتا ّأعانتهااّاةّمانّنتاائجّاستفادتّالبا ّوّرةّوغيرّالمباشرةّلموضوعّالدراسةاشبالم

راسااااتّلدراساااتهاّالحالياااة،ّومااانّخاااالتّااساااتعراضّالسااااندّلجمياااعّالدّعلاااىّإيااارامّاة اااارّالن ااارجّ 

هااّفا ّعمليااةّأهمّ ّمختلفاةّنارزّ ياتياةٍّّاقاتٍّياةّالمهااراتّالناعماةّفاا ّسايأهمّ ّالعربياةّواألجنبياةّأكادت

وتطويرّأدامّ البّّ،تحسينّالتعليإلوعلىّّ،وعلىّتحسينّاألدامّالوظيف ّ ّ،الحصوتّعلىّالوظائش

ّ.الجامعات

هتماا ّيةّوالعربياةّواألجنبياةّااا  تّالبا اةّمنّخالتّاستعراضّالدراساتّالسابيةّالمحلّ ّّّّّّّّ

ااّالاادول ّ  نتطااويرّمهاااراتّّااهتمااا ّالعااالم ّ ّاراتّالناعمااة،ّاألماارّالااذجّأكاادةّبالمهااوالتفاااعالتّالمهم 

ّ.اليوةّالناعمة

ةّللياااوةّةّالحكومي اااالمااادارسّاألساسااايّ ّهاااذهّالدراساااةّإلاااىّمعرفاااةّواقاااعّاساااتخدا ّماااديرّجتهااادفّّّّّّّّ

مااين،ّفياادّأجاارىّالعدياادّماانّالبااا اينّالناعمااةّفاا ّمديريااةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلّ 

وهاا ّمهاااراتّّ،بحاااثّفاا ّالمهاااراتّالناعمااةاّفاا ّاليااوةّالناعمااة،ّوُأجريااتّدراساااتّوأوأبحاي ااّدراساااتٍّ

ّّ ،ّإلناعمةااليوةّ لاإلّتاربهّّناينّّ–علإلّالبا ااةّّعلىّ دّ ّ–جميعّالدراساتّالسابيةّف ّفلسطينّّاّأ

ّديرّجالمهااراتّالناعماةّوما(2018ّ)ربطاتّدراساةّالجرايادةّوالعلاوّجّ.المادارسّاليوةّالناعمةّوماديرّج

ّّ ّت،ّ يثّأظهّرماّالمدارسّف ّوالةّصورّبعُّ راتّالمادارسّللمهااّدرجاةّاماتاللّماديرّجّالدراساةّأ

ّ.ةّف ّهذهّالدراسةالناعمةّكانتّعالية،ّوهذاّماّتأمل ّالبا ا

نااواعّالمهاااراتّالناعمااةّسااابيةّبالمهاااراتّالناعمااةّبمعرفااةّأاسااتفادتّالبا اااةّماانّالدراساااتّالّّّّّّّّ

ّ.المدارسّ،ّواعتمادّالمناسبّلمديرّجدة،ّوتحليلهاّوربطهاّبموضوعّالدراسةالمتعدّ 
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اتبعاتّمع اإلّّ،ّفيادراسااتّالساابيةالدّ اّمنّمنهاجّالدراسةّالمتبعّفا ّألض ّاستفادتّالبا اةّّّّّّّّّّ

واعتمادتّ.ّأسالوبّالدراساةّالحالياة،ّوهاوّمانّخاالتّااساتبانةّالتحليلا ّ ّسلوبّالوصاف ّ دراساتّاألال

ّ.سلوبّالميابالتليةّوالمفتو ةّبااستبانة،ّ يثّاعتمدتّبعضّالدراساتّأُّالبا اةّاألسئلةّالمغّْ

ةّياااااةّالمهااااااراتّالناعماااااةّبالحيااااااةّالعلمي ااااااشاااااتركتّجمياااااعّالدراسااااااتّالساااااابيةّنبيااااااّّأهمّ ّّّّّّّّّّّّ

هة،ّ يااااثّأوصااااتّوالتوصااااياتّللدراساااااتّالسااااابيةّمتشاااااناّجميااااعّالنتااااائجّوكانااااتّتيريب ااااّة،ّي اااالموالع

دراجهاااااّبالمساااااقاتّبّعلااااىّالمهاااااراتّالناعمااااةّماااانّخااااالتّإالدراساااااتّبالعماااالّعلااااىّتاااادريبّالطااااال

اتفياتّالبا ااةّماعّتوصاياتّمع اإلّالدراسااتّالساابيةّ.ّعملّدورةّتدريبيةّقبالّالتعياينة،ّأوّالجامعيّ 

ّوذلاكّلتادريسّالمهاااراتّالناعماةّالمطلوباةّلكاالّ ّ؛باإدراجّمسااقّبالجامعاااتّالفلساطينيةّلجمياعّالمااواد

ّ.بّبالحياةّالعمليةّالطالّليساعدّ ّ ؛تخص ّ

ّ:الن حوّاآلت ّعلىّاستفادتّالبا اةّمنّالدراساتّالسابيةّبشكلّعا ّ ّ

 .واألساليبّواألدواتّالمستخدمةّو رقّمعالجةّالمعلوماتّةالتعرفّالىّالمنهجيةّالعلميّ  -

 .لىّالمراجعّاألصليةّف ّهذاّالمجاتااستداتّإ -

 .تحديدّمشكلةّالدراسة -

 .ةّالدراسةتوضيحّاألهدافّوأهميّ  -

 .صياغةّالتوصياتّّوّوفرضي اتهاّالدراسةّرياتيديدّمتغحت -

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الثال الفصل 

 

 هاإجراءاتالدراسة و  طريقة

ّ 
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     مقدمة: أواًل 

البا ااةّّنهااّتالتا ّقاماّوإجراماتهااّالدراساةّطريياةلّال ّتناوتّهذاّالفصلّوصفا ّكامال ّومفص ّ

أداةّّوّوعيناااااااةّالدراساااااااةّدراساااااااةمجتماااااااعّالّوّدراساااااااةوشاااااااملّوصاااااااشّمااااااانهجّالّ،دراساااااااةلتنفياااااااذّهاااااااذهّال

ّ.التحليلّاة صائ ّوّدراسةالإجراماتّّوّيباتّاألداّةّوّصدقّاألداّةّو،دراسةال

 دراسةمنهج ال: ثانيا  

الذجّلعتمدّعلىّدراسةّّالكم ّ ّالتحليل ّ ّالمنهجّالوصف ّ ّف ّهذهّالدراسةتّالبا اةّاستخدم

ّّ ّوكيف اّاكمّ ّووصفهاّال اهرةّف ّالوقتّالحاضر للدراسااتّاةنساانيةّّماةّ المهذاّالمنهجّاألكاارّمُّّأل

ااا ياااةّإجابااااتهإلّالمتعلّ وفحااا ّّعااارضّوصاااشّخصاااائ ّالمبحاااويينّّوّإذّياااتإلّ ّةّالتربوياااةّمنهاااا؛وخاص 

تّااختباااراتّاة صااائيةّماانّخااالّووتحليلهاااّباسااتخدا ّاألساااليبّالكميااةّّاتهابأساائلةّالدراسااةّوفرضاايّ 

ّ.المناسبة

 دراسةمجتمع ال: ثالثا  

ّةّفا ّتربياةّوساهّالخليالماتّالمر لةّاألساسيّ م ّومعلّ معلّ تكوّّمجتمعّالدراسةّمنّجميعّ

اا(6087ّ)لغّعااددهإلّابااوال ّ(.9261)ماااتوعااددّالمعلّ (141ّ)مااين، يثّنلااغّعااددّالمعلّ مااةومعلّ ّامعلم 

،ّنلاااغّالطلباااةّالاااىّمااادارسّذكاااورّجااانْسّّفتّمااانّ ياااثُّنّ ُصاااّةمدرساااةّأساسااايّ (941ّ)عينّعلاااىّماااوزّ 

،ّنلاغّومادارسّمختلطاةّذكاورّوإنااثّ،مدرساة(86ّ)،ّوبلاغّعاددهامدرسةّومادارسّإنااث(26ّ)عددها

ّ)(2)عددها ّالسنوج  ّالتربوج  ّ.(697/6191الكتابّاا صائ  

ّ

ّ
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 دراسةال عينة: ارابعً 

مااةّمااالّالمبسااببّمُّّالطبقيااةعشااوائيةّالدراسااةّباسااتخدا ّأساالوبّالعينااةّالتااإلّاختيااارّعينااةّّّ

ماااوّّمعلّ )هاااإلّّوّ،فهاّواألفااارادّالمساااتهدفينّللدراساااةهاااذاّالناااوعّمااانّالعينااااتّماااعّ بيعاااةّالدراساااةّوأهااادا

وهااذهّّّلهااإل،ّامباشاارّ ّسّالتاا ّلعملااوّّفيهاااّولاايسّاختيااار ااختيااارهإلّعلااىّأساااسّالمااداّرّتااإلّ ّ(ماااتومعلّ 

وبالتاال ّّ لباةّالمدرساة،ّالخليالّ سابّجانسوساهّالمدارسّموزعةّعلىّياالثّ بيااتّفا ّمديرياةّ

و سابّقاوانينّ.ّسالماداّرّلّصافةوتما ا(ّمختلطاة,ّإنااث,ّورذكا)ّجانسّالمدرساةّلّالطبياتّفئاتّ تماّ 

نااةّماانّمجتمااعّوبالتااال ّتكااوّّنساابةّالعيمدرسااة،ّّ(78)العينااةّالعنيودلااة،ّكاااّّ جااإلّعينااةّالدراسااةّ

ّ بياةّمانّ بيااتّمانّمجماوعّمادارسّكالّ ّ(%26)اختياارّّبعدّذلكّتإلّ ّ،%(26=78/941)الدراسة

 ّالمر لاااةّماااتوزياااعّأداةّالدراساااةّعلاااىّجمياااعّمعلّ ّوبعااادهاّتاااإلّ ّجااانسّالمدرساااةّبالطريياااةّالعشاااوائية،

ما ّومعلمااتّتإلّتوزيعّااستبانةّعلىّجميعّمعلّ ّ.مدرسة(78ّ)ّوعددهاّةّف ّمدارسّالعينةاألساسيّ 

ّوتااإلّ .ّمعلااإلّومعلمااة(9011) ّهااذهّالماادارسّ يااثّنلااغّعااددّالمعلمااينّوالمعلماااتّفاا.ّهااذهّالماادارس

وعّتااااإلّ سااااابّمجمااااّ سااااابّنساااابةّاسااااتردادّأدواتّالدراسااااة،أجاااالّوماااانّ.ّاسااااتبانة(801ّ)اسااااتردادّ

مااا ّماااةّمااانّمعلّ معلّ إلّّومعل اااّ(9011)مدرساااةّتحتاااوجّعلاااىّ(78ّ)ماااينّفااا ّجمياااعّعيناااةّالدراساااةالمعلّ 

ننسااابةّاساااتردادّّ(801)اناتّالمساااترجعةّوالصاااالحةّللتحليااالّ،ّوبلاااغّعاااددّااساااتبةالمر لاااةّاألساسااايّ 

ةّللعلاااو ّوهااا ّنسااابةّاساااتردادّميبولاااةّفااا ّالدراسااااتّاألكادلمي اااّا،تيريب ااا%(07ّ=801/9011)نلغااات

اّ%(.21-01)فيهااّنسابةّااساتردادّالمناسابةّدُّحادّزةّالت ّتُّااجتماييّ  توزياعّّ(9)جادوتّرقاإلحّإذّيوض 

ةّالدراسااةّ ساابّ بياااتّجاانسّالمدرسااة،ّويصااشّجاادوتّأعاادادّالماادارسّفاا ّمجتمااعّالدراسااةّوعيناا

ّوالمؤهلّالعلم ّوموقعّالمدرسةّومستوىّالمدرسةّالعينةّ سبّالجنسّوالخبرةّف ّالتدريس(6ّ)رقإل

ّ
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ّ

جكككنس  الدراسككة وعينكككة الدراسككة حسكك   أعككداد المككدارس فكككي مجتمككعتوزيكككع (: 1) رقككم جككدول

ّ:المدرسة

 لباااااااااااااااااةّّجااااااااااااااااانس
 المدرسة

ّعددّمدارسّالعينة عددّالمدارس
ّالنسبة

ّ%31.1 38 32 ذكور

ّ%32.4 54 12 إناث

ّ%33.1 5 3 مختلطة

ّ%32 81 150 المجموع

ّ

 الديمغرافيةّالعينة خصائص(: 0) رقم  جدول  

 النسبةّالمئوية العدد الفئة المتغير

النااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوعّ

ّااجتمااااااااااااااااااااااااع ّ 
 ة/إلللمعلّ 

 %30.7 230 ذكر

 %69.3 520 أناى

 %100.0 750 المجموع

الخباااااااااااااارةّفاااااااااااااا ّ
 التدريس

 %26.4 198 سنوات4ّ-1منّ

 %21.1 158 سنوات10ّ-3منّ

 %52.5 394 سنوات10ّأكارّمنّ

 %100.0 750 المجموع

ّالمؤهاااالّالعلماااا ّ 
 ة/إلللمعلّ 

 %13.5 101 دنلو 

 %69.9 524 بكالوريوس
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 %9.6 72 بكالوريوسّودنلو 

 %7.1 53 دراساتّعليا

 %100.0 750 المجموع

 موقعّالمدرسة

H2 319 42.5% 

H1 431 57.5% 

 %100.0 750ّالمجموع

 مستوىّالمدرسة

 %36.0 270 أساسيةّدنيا

 %32.7 245 أساسيةّعليا

 %31.3 235 أساسيةّدنياّوعليا

 %100.0 750 المجموع

 المدرسةّجنسّ

 %45.2 339 ذكور

 %48.4 363 إناث

 %6.4 48 مختلطة

 %100.0 750 المجموع
 

 

 دراسةأداة ال: اخامسً 

 :التطور والبناء - أ

ةّةّالحكومي اااالمااادارسّاألساسااايّ ّلدراساااةّواقاااعّاساااتخدا ّماااديرّجّتّالبا ااااةّااساااتبانةّاساااتخدم

األداةّشاملتّ ياثّّ،ماينن ارّالمعلّ ّالناعمةّف ّمديرياةّتربياةّوساهّالخليالّمانّوجهاةلمهاراتّاليوةّ
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الياوةّالناعماةّّفيرةّميسمةّعلىّمهااراتّ(84)ّكانتّبمهاراتّاليوةّالناعمةّمتعليةّ ّمغليةّ ّعلىّأسئلةّ 

ّ:ّكماّيل 

 .فيرة(14ّ)وعددهاّّمجاتّمهارةّااتصاتّوالتواصل .1

 .فيرة(13ّ)وعددهاّّالمشكالتّمجاتّمهارةّ لّ  .2

ّ.فيرة(12ّ)وعددهاّ(عملّالفريد)مجاتّمهارةّالتعاوّّوالعملّالجماع ّ  .3

 .فيرات(10ّ)وعددهاّمجاتّمهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنة .5

 .فيرة(11ّ)وعددهاّمجاتّمهارةّإدارةّالوقت .4

 .فيرة(15ّ)ّوعددهاّمجاتّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل .3

,ّ(2=متدنياااااة),ّ(1=اّمتدنياااااةّجااااادّ :ّ)علاااااىّالنحاااااوّاآلتااااا ّااساااااتبانةفياااااراتّّعاااااناةجاباااااةّّتتااااادرجّو

ّ(.4-1)منّالخماس ّ ّالتدرجّالمقياسّذجعلىّ,ّ(4=امرتفعةّجدّ ),ّ(5=مرتفعة),ّ(3=طةمتوسّ )

 صدق األداة - ب

اااالالرتيااااامّبمسااااتوىّااسااااتبانةّولضااااماّّتحقييهاااااّلألهاااادافّالتاااا ّوُّّّّّّّّ ااااض  تّعتّماااانّأجلهااااا،ّتم 

ّ ياااثّتاااإلّ صاااينّفااا ّمجااااتّالدراساااة،ّينّوالمتخص ّبااالّعاااددّمااانّاألكاااادلميّ قّ مراجعتهااااّوتحكيمهااااّمااانّ

مااينّماانّذوجّالخباارة،ّكماااّهااوّحكّ علااىّتسااعةّمُّّ(0)ةّملحاادّرقااإلّعاارضّااسااتبانةّبصااورتهاّاألولي اا

وفا ّ.ّينّفا ّمجااتّاة صاامختصاصايّ تّاستشارةّعاددّمانّااكماّتمّ (6ّ)ّموضحّف ّملحدّرقإلّ

ّكا ّتصابحّأكاارّوضاو ا ّمانّ ياثُّّانةتعاديلّبعاضّيبااراتّااساتبمينّتإلّحكّ مّمال  اتّالمُّوّ ض ّ

ااا صااافاتّبعدتّالواساااتُّّ،سااابعّفياااراتّزياااادةّتالصاااياغةّوانتماؤهااااّللمجاااااتّالتااا ّتنااادرجّتحتهااااّوتم 

(0ّ)ّي هارّفا ّالملحادّرقاإلّ،ّوّ  تىّخرجتّااستبانةّبشاكلهاّالنهاائ ّ ّالدلموغرافيةّلمديرّالمدرسة،

ّ.ااستبانةّبصورتهاّالنهائية(4ّ)ّبلّالتحكيإل،ّوملحدّرقإلّااستبانةّبصورتهاّاألوليةّق
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ّّاتإلّ سابّمعامالتّمنّنا يةّأخرىّّّّّّّّّّ ّعبرّعنّقوةّالعالقةّنينّكالّ والت ّتُّّ؛رتباطّنيرسو

كمااّهاوّّليةّلاذلكّالمجااتّالاذجّتنتما ّإليا ّالفيارةمعّالدرجةّالكُّأداةّالدراسةّمجااتّفيرةّمنّفيراتّ

ّعّندرجااةّصاادقّعاااٍتّعناادماّتكااوّّجميااعّأداةّالدراسااةّبأنهاااّتتمت ااّوُتعاادّ ّ،(4)موضااحّفاا ّجاادوتّرقااإلّ

وبالتااال ّياادتّعلااىّّ،(1010ماانّّمسااتوىّالدالااةّأقاالّ )دالااةّإ صااائياأوّمع مهاااّاارتباااطّمعااامالتّ

(96ّ-8)ّإلملحااادّرقااا.للفياااراتّداخااالّهاااذاّالمجااااتّأوّالمحاااورّزياااادةّااتسااااقّأوّالتناسااادّالاااداخل ّ 

ّ.ستوىّالدالةّمعامالتّاةرتباطّومُّّ ّيلخّ (0ّ)وجدوتّرقإل

ّناااينّمجاااااتّالدراساااةّوالدرجاااةّالكلّ ّ(:0)جااادوتّرقاااإل لواقاااعّاساااتخدا ّماااديرجّياااةّمعاااامالتّاارتبااااطّنيرساااّو

ّ.منّوجهةّن رّالمعلمينّةّلليوةّالناعمةالمدارسّاألساسيّ 

ّالمجال
معاماااالّاارتباااااطّ

ّّ ّنيرسو
مسااااااااااااااااااااااااتوىّ

ّالدالة

 0.000 0.882 مجاتّمهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.000 0.910 المشكالتّمجاتّمهارةّ لّ 

ّ  0.000 0.912ّ(عملّالفريد)والعملّالجماع ّ مجاتّمهارةّالتعاّو

 0.000 0.908 مجاتّمهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنة

 0.000 0.868 مجاتّمهارةّإدارةّالوقت

 0.000 0.923 العملمجاتّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّ

ّمستوياتّالدالةّالمعنويةّأقلّ )ضحّوجودّارتبا اتّدالةّإ صائيايتّ (5ّ)منّخالتّجدوتّرقإل

وكاذلكّّ،ياةّللمجاااتّالتا ّتحتاوجّتلاكّالفياراتنينّجميعّفيراتّالدراسةّوالادرجاتّالكلّ (0.04ّمنّ

ّهاذهّالفياراتّّو,ّلهاّيةيةّللمجااتّمعّالدرجةّالكلّ نينّالدرجاتّالكلّ  فا ّّمجااتهااّصاادقةّ وبذلكُّتعاد 

ّ.عتّلقياس ض ّقياسّماّوُّ

ّ
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ّثبات األداة -ّت

علااىّفيااراتّّ(ات ساااقها)وتناساايهاّباااتّالمبحااويينإجاّعبياارّعاانّماادىّتجااانسللتّالاباااتسااتخد ّلُّّّّّّّ

ّّ وبالتال ّّومدىّدقةّإجاباتهإل،أداةّالدراسةّ ّهااّمارةّ يادّتطبييالنتائجّنفسهاّإذاّأعّ ّأداةّالدراسةّعط ّ تّأ

باةضافةّإلاىّّ،اباتّلمجااتّأداةّالدراسةّوالفيراتالّقياسّتإلّ ّ.نفسها المتشابهه ال روفف ّأخرىّ

ّ،وذلااكّعلااىّعينااةّالدراسااةّ(كرونباااخّألفااا)الاباااتّّتباسااتخدا ّمعاااماليااةّألداةّالدراسااةّالدرجااةّالكلّ 

ّ:ّت وكانتّالنتائجّعلىّالنحوّاآل

 ليةوالدرجة الك   معامالت الثبات لمجاالت الدراسة: (4)جدول رقم

ّعددّالفيراتّالمجات
معاماااااااالّالاباااااااااتّألفاااااااااّ

ّكرونباخ

14ّ0.93ّ مجاتّمهارةّااتصاتّوالتواصل

13ّ0.94ّ المشكالتّمجاتّمهارةّ لّ 

ّوالعملّالجماع ّ  عمالّ)مجاتّمهارةّالتعاّو
ّ(الفريد

12ّ0.93ّ

10ّ0.93ّ بأخالقيةّالمهنةمجاتّمهارةّاالتها ّ

11ّ0.95ّ مجاتّمهارةّإدارةّالوقت

13ّ0.94ّ مجاتّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

15ّ0.99ّ يةالدرجةّالكلّ 

ّّ ّ(4ّ)جااادوتّرقاااإلضاااحّمااانّيتّ  -1010)مااانعلاااىّمجااااتّالمهااااراتّتراو اااتّقااايإلّمعاااامالتّالابااااتّّأ

ااّ،(1011)يااةكماااّنلغااتّقيمااةّمعاماالّالاباااتّالكلّ ,ّ(1010 ّّ ّياادتّ ّامم  أداةّالدراسااةّقااادرةّعلااىّّعلااىّأ

أخارىّّّواساتخدامهاّمارةّ تطبييهااّالنتاائجّالحالياةّفيمااّلاوّتاإلّإعاادةّالبياناتّّومنّّ(%11)إنتاجّإعادةّ
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مناساابةّألغااراضّالدراسااةّواألهاادافّالتاا ّةّوبالتااال ّاعتباارتّأداةّالدراسااةّالحالي ااّنفسااها،ّال روفباا

ّ.ضعتّهذهّالمجااتّوفيراتهاّمنّأجلهاوُّ

 دراسةتطبيق الاجراءات : سادًسا

ّ:لتطبيدّالدراسةّأجرتّالبا اةّالخطواتّاآلتية

ّتوزيعهاااّعلااىّماانّصاادقهاّويباتهاااّتااإلّ ّوالتأكاادّ ّ،وبنااامّااسااتبانةّوعي نتهاااّالدراسااةّتحدياادّمجتمااعبعاادّ .9

تربياةّةّفا ّالمر لاةّاألساسايّ ّمةّالعااملينّفا إلّومعلّ معلّ ّ(9011)والبالغّعددهإلّّ،أفرادّالعينةّجميعّ

ّالحصااوتّعلاااىّويااإلّ ّ،(0)كتاااابّماانّالجامعااةّملحاادّرقاااإلّوذلااكّبعااادّالحصااوتّعلااىّ؛وسااهّالخلياال

 .(2ّ)موافيةّمديريةّتربيةّوسهّالخليلّلتسهيلّعمليةّتوزيعّااستباناتّملحدّرقإلّ

اىّإلاىّنهاّالمنطيةّمنّإعالّّصفيةّاليارّّّاّلل روفّالعامةّالت ّكانتّتمرّ ن رّ  .6 ،ّاألمارّالاذجّأ ْفض 

ّلاإلّياتإلّ ّ.،ّولخصوصيةّموقعّمدرسةّالبا اةّالواقعاةّفا ّالبلادةّاليدلماةلسطين ّ ف ّالمجتمعّالفربالّإ

مديريااةّالتربيااةّوالتعلاايإلّماانّّنماااّعاانّ رياادماااتّوإمااينّوالمعلّ شااكلّمباشاارّللمعلّ توزيااعّااسااتباناتّب

ّ.خالتّنريدّالمدارسّالمختارةّف ّالعينة

ّمنّخاالتّمنهإلّّجمعتهاّالبا اةوبعدّذلكّّ،منهإلّوببماّهوّمطلّااستباناتنتعبئةّقا ّالمبحويوّّ .0

 .(%07)نلغتّّننسبةّاستردادّاستبانةّ(801)المسترجعةّّاناتقدّنلغتّااستبّونريدّالمديريةّ

ّااساااتباناتّالمساااتردةمااانّساااالمةّّبعااادّالااااتأكدّ ّجهاااازّالحاساااوبإلاااىّّاناتااساااتبّ ااااةّالباّأدخلااات .4

 .التحليلّاة صائ ّ لتحليلّالنتائجّباستخدا ّنرنامجّّ،وصحت ها

ّ

ّ

ّ
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 متغيرات الدراسة: سابًعا

الخباااارةّفاااا ّّ،(ذكر،أناااااى)ّة/إلللمعل ااااّالنااااوعّااجتماااااع ّ ):للدراسااااةّفاااا ّالمسااااتيلةالمتغيااااراتّاتمالااااتّ

دنلااو ،ّ)ّة/إلللمعل ااّالمؤهاالّالعلماا ّ ّ،(ساانوات10،أكااارّماان10ّساانوات-3ساانوات،4ّ-1ماان)التاادريس

أساسي ةّ)ّمستوىّالمدرسةّ،(H1,H2)موقعّالمدرسةّ،(بكالوريوس،ّبكالوريوسّودنلو ،ّدراساتّعليا

 (.(اناثّ،ذكور)ّجنسّالمدرسةّ،(دنيا،أساسي ةّعليا،أساسي ةّدنياّوعليا

ّ:وه ّ،مجااتّاليوةّالناعمة:ّللدراسةّفكانتّالمتغيراتّالتابعةأماّ

 .مجاتّمهارةّااتصاتّوالتواصل .1

 .المشكالتّمجاتّمهارةّ لّ  .2

ّ.(عملّالفريد)الجماع ّ مجاتّمهارةّالتعاوّّوالعملّ .3

 .مجاتّمهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنة .5

 .مجاتّمهارةّإدارةّالوقت .4

 .مجاتّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل .3

 والكيفي   التحليل اإلحصائي  : ثامًنا

إلااااىّّتلااااُأدخّيااااإلّ ّ،ماااانّصااااال هاّللتحلياااالّللتأكاااادّ ّ،ّراجعتهاااااّالبا اااااةسااااتباناتبعاااادّجمااااعّااّ

ااّدّتااإلّ ،ّوقااالحاسااوب أجّنتحوياالّاةجاباااتّاللف يااةّإلااىّّ؛معينااةّاإدخالهاااّللحاسااوبّبإعطائهاااّأرقام 

ااا)ّ،(6=ةمتدني ااا)ّ،(9=اّةّجااادّ متدني ااا:ّ)،ّوذلاااكّعلاااىّالنحاااوّاآلتااا ةرقمي ااا ّ،(4=مرتفعاااة)،ّ(0=طةمتوس 

ّ(.0-9)منّالخماس ّ ّجالتدرّ ّالمقياسّذجعلىّّ،(0=امرتفعةّجدّ )

المئويةّلخصائ ّياناتّباستخراجّاألعدادّوالنسبّوقدّتمتّالمعالجةّاة صائيةّالالزمةّللب

والاادرجاتّّرافاااتّالمعياريااةّلفيااراتّااسااتبانةاألوساااطّالحسااانيةّواانحّاسااتخراجّكماااّتااإلّ ّالمبحااويين،
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ّّ ّ،يةّللمجااتّ الكلّ  ّةّبسببّتكونهاّمنّمجموعيةّه ّيبارةّعنّمتغيراتّكميّ الدرجاتّالكلّ ّوذلكّأل

 Sauro)   ّو سابّسااوروّولاويس.ّتّترتيبياةالت ّها ّمتغيارالدرجاتّالفيراتّ(ّأوّوسهّ سان )

and Lewis,2012) ّّ ّدةّالميااييسّعلاىّأنهااّفإن ّاّمانعّمنّالتعامالّماعّالبيانااتّالترتيبياةّمتعاد

ّّ ،ّةكميّ  دلاةّةّللبيانااتّالترتيبياةّعانّ ريادّإسانادّوّتخصاي ّدرجااتّعدتوظيفّالطبيعةّالكميّ ّوأ

وعلي ّفإن ّمنّالمناسبّاستخدا ّاألوساطّالحسانيةّّ؛لهاّلعط ّفوائدّومهالاّمتنوعةّلتحليلّالبيانات

اااّ،واانحرافااااتّالمعيارياااة فياااراتّّةّفااا ّتحليااالةّبالبيانااااتّالكمي اااوبااااق ّاألسااااليبّاة صاااائيةّالخاص 

اّلدرجاةّمااّيريادّختصارّ ّومساهال ّاّّواّواضاحّ للفيرةّلعطا ّتوصايفّ ّالوسهّالحسان ّ ّّّ ة،ّ يثّإانااستب

الت ّتحتاجّإلىّاستخدا ّأكارّمنّنسبةّللتعبيرّعانّعبيرّعن ّأكارّمنّالنسبّالمئويةّالمبحوثّالت

ّ.درجةّالفيرةّومستواها

ةّللعينااااتّالمساااتيلّ ّ(تّ)اختباااارّوّ(Anova)اساااتخدا ّاختباااارّتحليااالّالتبااااينّاأل اااادجّ ّتاااإلّ ّوّّ

لفحا ّيبااتّأداةّالدراساةّّ(كرونبااخّألفاا)معادلاةّالابااتّاستخدا ّّكماّتإلّ ّياتّالدراسة،لفح ّفرض ّ

باساااتخدا ّنرناااامجّّوذلااكّّةّالدراساااة؛وأساالوبّتحليااالّمعااامالتّاارتبااااطّنيرسااوّّلفحااا ّصاادقّأدّا

ّ.ّ(SPSS)الرز ّاة صائيةّ

 مفتاح التصحيح : تاسًعا

اّبعدّإعطامّاجاباتّّّّّّّّّّّ  ساابّّ،ّتاإلّ (0_9ّّ)مانّاّاتجاهااتهإلّلّأوزان ااّتما اأفرادّالعيناةّأرقام 

قسامةّقيماةّّتاإلّ ّىّالمادى،ّياإلّ سامّ وهاوّمااّلُّّ(4=0ّّ)مانّأعلاىّقيماةّوها ّّ(9)فرقّأدنىّقيمةّوه ّ

=0/4ّّ=ّ)ليصاابحّالناااتجّّ(0)الماادىّعلااىّعااددّالمجااااتّالمطلوبااةّفاا ّالحكااإلّعلااىّالنتااائجّوهااوّ

اوذّ؛مانّأدناىّقيماةّف ّزيادةّهذهّالقيمةّانتادامّ ّوبالتال ّنستمرّ ّ(،107 ةّلاكّةعطاامّالفتاراتّالخاص 

ّحّذلكّيوض ّ(0ّ)،ّوالجدوتّرقإلّن ّ نتحديدّالمستوىّبااعتمادّعلىّالوسهّالحسا
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ّ

 الخماسي   مفتاح التصحيح: (5 )جدول رقم 

ّالمستوّى هّالحسان ّ المتوسّ 

ّاجدّ ّمنخفضة 1.8منّّأقلّ 

ّمنخفضة2.3ّمنّّأقلّ -1.8

ّمتوسطة3.5ّمنّّأقلّ ّ-2.3

ّمرتفعة5.2ّمنّّأقلّ ّ-3.5

ّامرتفعةّجدّ ّفماّفوّق-5.2
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 الفصل الرابع

  تحليل البيانات وعرض النتائج
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ّتحليل البيانات وعرض النتائج

يااةّبسااؤاتّالدراسااةّّعاارضّالنتااائجّالمتعلّ  يااثّساايتإلّأواّ .ّفاا ّهااذاّالفصاالّعاارضّوتحلياالّالنتااائجّتااإلّ 

ّ.عرضّالنتائجّالمتعليةّبالفرضياتّ،ّيإلّ واألسئلةّالفرييةّالمنبايةّعن ّالرئيس ّ 

فكي مديريكة  ة للقكوة الناعمكةواقع استخدام مديري المكدارس األساسكي   : والذي يصف السؤال الرئيسي   :أوالً 

 ؟عام بشكل   مينوسط الخليل من وجهة نظر المعل  تربية 

ااااّ(3)جااادوتّرقاااإلّيبااينّ ّمجاااااتذلاااكّلّومساااتوّىالحساااانيةّواانحرافااااتّالمعيارياااةّّطاتلمتوس 

ّ.ومهاراتهاّاليوةّالناعمة

ّومهاراتهااّاليوةّالناعماةّلمجااتومستوىّذلكّّالحسانيةّواانحرافاتّالمعياريةطاتّالمتوسّ ّ(:2ّ)رقإلجدوتّ
ّ.بشكلّعا 

ّالمجال
الوساااااااااااااااااااااااهّ

ّالحسان 
اانحاااارافّ
ّالمعيارّج

ّمستوّىال

 جدا   مرتفعة 0.57 4.02 مجاتّمهارةّااتصاتّوالتواصل

 مرتفعة 0.62 3.95 المشكالتّمجاتّمهارةّ لّ 

ّوالعملّالجماع ّ   جدا   مرتفعة 0.59 4.11ّ(عملّالفريد)مجاتّمهارةّالتعاّو

 جدا   مرتفعة 0.60 4.14 مجاتّمهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنة

 جدا   مرتفعة 0.59 4.19 مجاتّمهارةّإدارةّالوقت

 مرتفعة 0.62 4.13 مجاتّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

 مرتفعة 0.54 4.08ّالدرجةّالكليةّ

ّّ ّ(3)يتضااحّماانّجاادوتّرقااإل ةّلليااوةّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ ليااةّلواقااعّالدرجااةّالكّ ّأ

 يااثّنلغااتّّ،مرتفعااةّماااتوالمعلّ ّمااينالناعمااةّفاا ّمديريااةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلّ 
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ّّ كمااّتبااينّّ.(0.45)واانحارافّالمعيااارجّ (5.08ّ)يااةدرجاةّالوسااهّالحساان ّالكلّ  مجااااتّدرجااتّّأ

ّّ مرتفعااة؛ّإذّيتضاااحّّكاناااتّجميعهاااّليااوةّالناعماااةا مهاااارةّإدارةّمجاااتّ)أعلااىّالااادرجاتّهاا ّدرجاااةّّأ

نوساااااهّّالمهناااااةّ(مجااااااتّمهاااااارةّاالتاااااها ّبأخالقياااااة)درجاااااةّيليهااااااّّ،(4.19)نوساااااهّ ساااااان ّ ّ(الوقااااات

يليهاااّّ،(4.13)نوسااهّ سااان ّ ّ(العماالمجاااتّمهااارةّالقيااادةّوا ترافيااةّ)درجااةّيليهاااّّ،(4.14) سااان ّ 

درجااةّيليهاااّّ،(4.11)نوسااهّ سااان ّ ّ((عماالّالفريااد)مجاااتّمهااارةّالتعاااوّّوالعماالّالجماااع ّ )درجااةّ

مجااااااتّمهاااااارةّ ااااالّ)درجاااااةّّوأخياااااراّ،(4.02)نوساااااهّ ساااااان ّ ّ(مجااااااتّمهاااااارةّااتصااااااتّوالتواصااااال)

 .كانتّمرتفعةّ(3.95)نوسهّ سان ّ ّ(المشكالت

 : رعيةئلة الف  األس ثانًيا

المتعلقككة بمجككاالت مهككارات القككوة رعيككة األسككئلة الف   السككابق السككؤال الرئيسككي نبثككق عككنإ

ّ:الناعمة 

مهككارة االتصككال لة هككو واقككع اسككتخدام مككديري المككدارس األساسككي  مككا : والككذي يككنص األول رعككي  الف  السككؤال 

 ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   والتواصل

الحساااااانيةّواانحرافااااااتّالمعياريااااةّلفياااااراتّمجااااااتّمهاااااارةّّلمتوسااااطاتاّ(1ّ)جااااادوتّرقاااااإلنااااينّ
ّ:ااتصاتّوالتواصل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ااااّ(:8ّ)جاااادوتّرقااااإل ااتصاااااتّمجاااااتّمهااااارةّالحسااااانيةّواانحرافاااااتّالمعياريااااةّلفيااااراتّّطاتالمتوس 
اتنازليّ ّمرتبةّ ّوالتواصل

ّّّ

ّترتياااااااااااب
ّالفيرة

االتصككال مهككارة ة لواقككع اسككتخدام مككديري المككدارس األساسككي  
فككي مديريككة تربيككة وسككط الخليككل مككن وجهككة نظككر  والتواصككل

ّمينالمعل  

الوسااااااااااااااااهّ

ّالحسان ّ 
اانحاااارافّ

ّالمعيارجّ 
ّالمستوّى

 امرتفعة جد   0.72 4.23ّ.لستطيعّالتحدثّبطالقةّأما ّاآلخرينّ .9

  مرتفعة 0.80 4.19ّ.ااجتماع ّ ّلمتلكّالميدرةّاستخدا ّمواقعّالتواصلّ .6

  مرتفعة 0.72 4.18ّ.فه ّ الميدرةّعلىّالتعبيرّالشّ ّلمتلكّ .0

  مرتفعة 0.68 4.17ّ.لمتلكّمهاراتّكتانيةّجيدةّ .4

  مرتفعة 0.72 4.09ّ.وتسلسلّلسردّاأل داثّبطالقةّ .0

 مرتفعة 0.81 4.08ّ.ةّف ّالتعاملّمعّاآلخرينلمتلكّالدنلوماسيّ ّ .2

  مرتفعة 0.83 4.06ّ.لمكن ّننامّعالقاتّمعّاآلخرينّبسهولةّ .8

 مرتفعة   0.84 4.03ّ.لمتلكّمهارةّااستماعّالجيدّ .7

  مرتفعة 0.69 4.02ّ.تتسإلّأفكارهّبالوضوحّوالتسلسلّ .1

 مرتفعة 0.77 3.96ّ.لمتلكّالميدرةّعلىّالتواصلّغيرّاللف  ّ ّ .91

 مرتفعة 0.77 3.96ّ.قناعّاآلخرينّنوجهةّن رهإالميدرةّعلىّّلمتلكّ .99

 مرتفعة 0.82 3.96ّ.اآلخرينالتفاوضّةقناعّّلمتلكّمرونةّ .96

 مرتفعة 0.86 3.86ّ.يتيبلّوجهاتّن رّاآلخرينّبارتياحّ .90

 مرتفعة 0.87 3.80ّ.لستخد ّلغةّالجسدّللتواصلّمعّاآلخرينّ .94

 مرتفعة 0.91 3.70ّ.رّعلىّتواصل ّمعّاآلخرينانفعاات ّاّتؤيّ ّ .90

  مرتفعة 1008 4016ّالدرجةّالكلية

ّ
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ااّ ااّ(1)رقااإلّجاادوتّحّيوض  فياارةّماانّّكاالّ ومسااتوىّطاتّالحسااانيةّواانحرافاااتّالمعياريااةّالمتوس 

فياراتّأداةّالدراسااةّالتاا ّتقاايسّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايةّلمهااارةّااتصاااتّوالتواصاالّ

اّ سابّدرجااتّالوسااهّاّتنازلي اترتيب اّماينّمرتباةّ فا ّمديرياةّتربياةّوساهّالخليالّمانّوجهاةّن اارّالمعلّ 

ّّ ّإلاىّالكلياةّالاواردةّفا ّالجادوت،ّوتشيرّالدرجةّالحسان ّ  المبحاويينّكاناتّمرتفعاة،ّّوجهااتّن ارّأ

اّمم اّ،(0.41)ميادارهّ الكل اّواانحارافّالمعياارجّ (5.02ّ)للدرجةّالكلياةّهّالحسان ّ  يثّنلغّالمتوسّ 

ّّ ّيدتّ  ةّلمهاارةّااتصااتّوالتواصالّفا ّمديرياةّدرجاةّواقاعّاساتخدا ّماديرجّالمادارسّاألساسايّ ّعلىّأ

ّ.ّمينّمرتفعةالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ ّتربيةّوسه

ة،ّوقدّجامّف ّميدماةّاّ سبّدرجاتّاألوساطّالحسانياّتنازليّ تبتّفيراتّاألداةّترتيبّ ورُّّّّّّّ

ااا(ّثّبطالقاااةّأماااا ّاآلخااارينلساااتطيعّالتحااادّ )الفيااارةّ:ّهاااذهّالفيااارات (5.23ّ)ميااادارهّّهّ ساااان ّ بمتوس 

(ّلمتلاااكّالميااادرةّاساااتخدا ّمواقاااعّالتواصااالّااجتمااااع ّ )الفيااارةّّ،(0.12)ميااادارهّّوانحااارافّمعياااارجّ 

الميدرةّعلىّالتعبيارّّلمتلك)الفيرةّ,ّ(0.8)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ (5.19ّ)ميدارهّّهّ سان ّ بمتوسّ 

لمتلاكّمهااراتّ)الفيارةّّ،(0.12)ميادارهّّوانحرافّمعياارجّ (5.18ّ)ميدارهّّهّ سان ّ بمتوسّ (ّفه ّ الشّ 

ّ(.0.38)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ (5.11ّ)ميدارهّّهّ سان ّ متوسّ ب(ّكتانيةّجيدة

ا(ّانفعااتا ّاّتاؤيرّعلاىّتواصال ّماعّاآلخارين)الفيرةّ:ّكانتّأدنىّالفيراتّّف ّ ين هّبمتوس 

لسااتخد ّلغااةّالجساادّللتواصاالّمااعّ)الفياارةّّ،(0.91)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (3.1ّ)مياادارهّّ سااان ّ 

اا(ّاآلخاارين يتيباالّوجهاااتّ)الفياارةّّ،(0.81)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (3.8ّ)دارهّميااّهّ سااان ّ بمتوس 

اا(ّن اارّاآلخاارينّبارتياااح الفياارةّّ،(0.83)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (3.83ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

ا(ّالتفاوضّةقناعّاآلخرينّلمتلكّمرونة) ميادارهّّوانحارافّمعياارجّ (3.93ّ)ميادارهّّهّ ساان ّ بمتوس 

(0.82.)ّ



92 
 

ااسااتنتاجاتّلمكاانّتلخااي ّّ،ةّوالموافيااةالعاليااّوجهاااتّن اارهإلآرامّالمبحااويينّّونّخااالتّمااّو

واقعّاستخدا ّمديرجّالمدارسّاألساسايةّلمهاارةّااتصااتّوالتواصالّفا ّمديرياةّتربياةّوساهّ:ّّتيةاآل

ّّ فاااا ّيتمااااالّّمااااينالخلياااالّماااانّوجهااااةّن اااارّالمعلّ  ةّأمااااا ّبطالقااااّلسااااتطيعّالتحاااادثّ ّمااااديرّالمدرسااااةّأ

الميااادرةّعلاااىّالتعبيااارّّلمتلاااكا ّمواقاااعّالتواصااالّااجتمااااع ،ّاساااتخدعلاااىّالميااادرةّاآلخااارين،ّلمتلاااكّ

ةّفااا ّوتسلسااال،ّلمتلاااكّالدنلوماسااايّ ّ،ّلساااردّاأل اااداثّبطالقاااةجيااادةّ ّكتانياااةّ ّ،ّلمتلاااكّمهااااراتٍّالشااافه ّ 

التعاملّمعّاآلخرين،ّلمكن ّننامّعالقاتّمعّاآلخرينّبسهولة،ّلمتلكّمهاارةّااساتماعّالجياد،ّتتساإلّ

قناااعّإالمياادرةّعلااىّّلمتلااك،ّبالوضااوحّوالتسلساال،ّلمتلااكّالمياادرةّعلااىّالتواصاالّغياارّاللف اا ّ أفكااارهّ

التفاوضّةقناعّاآلخرين،ّيتيبلّوجهاتّن رّاآلخرينّبارتياح،ّّاآلخرينّنوجهةّن ره،ّلمتلكّمرونة

ّ. ّعلىّتواصل ّمعّاآلخرينانفعااتاّتؤيرّلستخد ّلغةّالجسدّللتواصلّمعّاآلخرين،ّ

ّ 
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 مهككارة حككل  ة لواقككع اسككتخدام مككديري المككدارس األساسككي   مككا: والككذي يككنص الثككاني رعككي  الف   السككؤال
 ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   المشكالت

اايبااينّ(8ّ)رقااإلّجاادوت ّ ااالّ الحسااانيةّواانحرافاااتّالمعياريااةّلفيااراتّمجاااتّمهااارةّطاتّالمتوس 
ّ:المشكالت

ّ،المشاكالتّ الّ مجااتّمهاارةّالحسانيةّواانحرافااتّالمعيارياةّلفياراتّطاتّالمتوسّ ّ(:7ّ)جدوتّرقإل
.اتنازليّ ّمرتبةّ 
ّّّ

ترتيااااااااااااااابّ
ّالفيرة

في  مهارة حل المشكالتة لواقع استخدام مديري المدارس األساسي  
ّمديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعلمين

الوسااااااااااااااااااااهّ

ّالحسان ّ 
اانحااااااارافّ

ّالمعيارجّ 
ّالمستوّى

  مرتفعة 0.81 4.06ّّ.داريةالمشكالتّاةّخطواتّ لّ لستخد ّّ .9

  مرتفعة 0.73 4.04ّ.المشكالتّالت ّتواجه ّلستفيدّمنّالخبراتّالسابيةّف ّ لّ ّ .6

  مرتفعة 0.79 4.02ّ.التفاصيلّدقّ ألمتلكّالميدرةّعلىّمال  ةّّ .0

 مرتفعة 0.79 4.01ّ.نينهإلّينشبّخالفّالميدرةّعلىّمتابعةّاأل رافّف ّأجّ ّلمتلكّ .4

ّتحيهّوبلباقةإلستمعّّ .0  مرتفعة 0.83 4.00ّ.لىّأ رافّالنهاعّدّو

 مرتفعة 0.73 3.98ّ.ألبعادّالمشكلةّلمتلكّالميدرةّعلىّالتحليلّالمنطي ّ ّ .2

 مرتفعة 0.80 3.93ّ.تتوافدّمعّالمستجداتّجديدةّ ّ لواّ /ايبتكرّأفكارّ ّ .8

 مرتفعة 0.79 3.92ّ.ةالنهاعّالموجودّبطرييةّانتكاريّرّعلىّ لّ يبادرّويص ّّ .7

 مرتفعة 0.81 3.91ّ.النهاعاتّالطارئةّلحلّ ّفعالةّ ّاإلّ رقّ لصمّ ّ .1

 مرتفعة 0.82 3.91ّ.عةالميدرةّعلىّاة ساسّبالمشكالتّالمتوقّ لمتلكّّ .91

 مرتفعة 0.82 3.86ّ.رّباألمورّواأل داثاليدرةّعلىّالتبص ّّ .99

 مرتفعة 0.76 3.85ّ.معرفيةٍّّذهنيةٍّّيتعاملّمعّالمواقشّننام ّعلىّخريطةٍّّ .96

 مرتفعة 0.79 3.84ّ.المشكالتّلحلّ ّلستعملّالتفكيرّالتأمل ّ ّ .90

 مرتفعة 1026 0010ّالدرجةّالكلية

ّ
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اّ(8ّ)رقإلّجدوتحّيوض ّ فيارةّمانّفياراتّأداةّّطاتّالحساانيةّواانحرافااتّالمعيارياةّلكالّ المتوس 

المشاكالتّفا ّمديرياةّتربياةّّ لّ ةّلمهارةّالدراسةّالت ّتقيسّواقعّاستخدا ّمديرجّالمدارسّاألساسيّ 

،ّوتشايرّاّ سابّدرجااتّالوساهّالحساان ّ اّتنازلي اترتيب اّمرتبةّ ّ،مينوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ 

ّّ ّإلىّيةّالواردةّف ّالجدوتالدرجةّالكلّ  اّوجهاتّن رّأ هّالمبحويينّكانتّمرتفعة،ّ ياثّنلاغّالمتوس 

ّّ ّاّيادتّ مم اّ،(0.32)ميادارهّ ّ الكلّ ّجّ واانحرافّالمعياّر(3.94ّ)للدرجةّالكليةّالحسان ّ  درجاةّّعلاىّأ

المشااكالتّفا ّمديريااةّتربياةّوسااهّالخليالّماانّّةّلمهااارةّ الّ واقاعّاسااتخدا ّماديرجّالماادارسّاألساسايّ 

ّ.مينّمرتفعةوجهةّن رّالمعلّ 

الحساانية،ّوقادّجاامّفا ّميدماةّّمتوساطاتاّ سابّدرجااتّالاّتنازلي ابتّفيراتّاألداةّترتيبّ تّ ورُّّ

اا(ّدارياةّالمشااكالتّاةّلساتخد ّخطااواتّ الّ )الفياارةّ:ّهاذهّالفياراتّ (5.03ّ)مياادارهّّهّ ساان ّ بمتوس 

المشاااكالتّالتااا ّّلساااتفيدّمااانّالخباااراتّالساااابيةّفااا ّ ااالّ )الفيااارةّّ،(0.81)رهّمياااداّوانحااارافّمعياااارجّ 

اا(ّتواجهاا  لمتلااكّالمياادرةّ)فياارةّالّ،(0.13)ياادارهّمّوانحاارافّمعيااارجّ (5.05ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

ا(ّالتفاصايلّدقّ أعلىّمال  اةّ ّ،(0.19)ميادارهّّوانحارافّمعياارجّ (5.02ّ)ميادارهّّهّ ساان ّ بمتوس 

اا(ّنياانهإلّينشاابّخااالفّالمياادرةّعلااىّمتابعااةّاأل اارافّفاا ّأجّ ّلمتلااك)الفياارةّ مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

ّ(.0.19)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ (5.01ّ)

اا(ّالمشااكالتّلحاالّ ّلسااتعملّالتفكياارّالتااأمل ّ )الفياارةّ:ّكانااتّأدنااىّالفيااراتّّفاا ّ ااين هّبمتوس 

يتعاماالّمااعّالمواقااشّننااام ّعلااىّ)الفياارةّّ،(0.19)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (3.85ّ)مياادارهّّ سااان ّ 

اا(ّمعرفيااةٍّّذهنيااةٍّّخريطااةٍّ الفياارةّّ،(0.13)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (3.84ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

ا(ّيدرةّعلىّالتبصرّبااألمورّواأل اداثال) ميادارهّّوانحارافّمعياارجّ (3.83ّ)ميادارهّّهّ ساان ّ بمتوس 
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اااا(ّعااااةالمياااادرةّعلااااىّاة ساااااسّبالمشااااكالتّالمتوقّ ّلمتلااااك)الفياااارةّّ،(0.82) مياااادارهّّهّ سااااان ّ بمتوس 

ّ(.0.82)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ (3.91ّ)

واقاعّاساتخدا ّ:ّّتياةبااساتنتاجاتّاآللخاي ّمااّسابدّالمبحويينّلمكانّتّاستجابةومنّخالتّ

المشااكالتّفاا ّمديريااةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّّةّلمهااارةّ االّ مااديرجّالماادارسّاألساساايّ 

ّّ ّف ّيتمالّالمعلمين لستفيدّمنّالخبراتّ،ّالمشكالتّااداريةّلستخد ّخطواتّ لّ ّمديرّالمدرسةّأ

الميادرةّّلمتلاكالتفاصيل،ّّدقّ أعلىّمال  ةّّاجه ،ّلمتلكّالميدرةالسابيةّف ّ لّالمشكالتّالت ّتّو

لااىّأ اارافّالنااهاعّدوّّتحيااهّوبلباقااة،ّإنياانهإل،ّلسااتمعّّينشاابّخااالفّعلااىّمتابعااةّاأل اارافّفاا ّأجّ 

تتوافاااادّمااااعّّجدياااادةّ ّ لااااواّ /المتلااااكّالمياااادرةّعلااااىّالتحلياااالّالمنطياااا ّألبعااااادّالمشااااكلة،ّيبتكاااارّأفكااااارّ 

ااا ّلحااالّ ّفعالاااةّ ّاإلّ رق اااالناااهاعّالموجاااودّبطريياااةّانتكاريااا ،ّلصااامّ ّرّعلاااىّ ااالّ المساااتجدات،ّيباااادرّويص 

االميدرةّعلىّاة ساسّبالمشكالتّالمتوقّ ّلمتلكالنهاعاتّالطارئة،ّ رّبااألمورّعاة،ّاليادرةّعلاىّالتبص 

ّلحاالّ ّواأل ااداث،ّيتعاماالّمااعّالمواقااشّننااام ّعلااىّخريطااةّذهنيااةّمعرفيااة،ّلسااتعملّالتفكياارّالتااأمل ّ 

ّ.مشكالتال

مهكارة التعكاون ة لواقع اسكتخدام مكديري المكدارس األساسكي   ما: والذي ينص الثال  رعي  الف   السؤال

ّ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   (عمل الفريق)والعمل الجماعي  

التعااوّّالحسانيةّواانحرافاتّالمعيارياةّلفياراتّمجااتّمهاارةّطاتّالمتوسّ يبينّّ(9)جدوتّرقإل

ّ:(عملّالفريد)والعملّالجماع ّ 

ّ

ّ

ّ
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اّ(:1ّ)جدوتّرقاإل ّوالعمالّمجااتّمهاارةّالحساانيةّواانحرافااتّالمعيارياةّلفياراتّطاتّالمتوس  التعااّو

.اتنازليّ ّمرتبةّ ّ،(عملّالفريد)الجماع ّ 
ّّّ

ترتيااااااااااااااابّ
ّالفيرة

مهككارة التعككاون والعمككل ة لواقكع اسككتخدام مككديري المككدارس األساسكيً 
في مديرية تربيكة وسكط الخليكل مكن وجهكة  (عمل الفريق)الجماعيً 
ّميننظر المعلً 

الوسااااااااااااااااااااهّ

ّالحسان ّ 
اانحااااااارافّ

ّالمعيارجّ 
ّالمستوّى

 امرتفعة جد   0.77 4.34ّ.هّف ّالمناسباتّااجتماييةملشارلّزمالّ .9

 امرتفعة جد   0.77 4.23ّ.الوا دّيؤمنّبالعملّنروحّالفريدّ .6

ّمعّالجميعّف ّالبنامّوالتطويرّّ .0  مرتفعة 0.78 4.17ّ.المدرس ّ يتعاّو

 مرتفعة 0.78 4.11ّ.لمتلكّالمهاراتّالالزمةّللتعاملّمعّاآلخرينّ .4

ّف ّالعملّالمدرس ّ يوض ّّ .0  مرتفعة 0.73 4.09ّ.حّالسياسةّالعامةّلتن يإلّالتعاّو

 مرتفعة 0.77 4.07ّ.إلمعلّ ّ سبّقدراتّكلّ ّعّالمها ّ يوزّ ّ .2

 مرتفعة 0.72 4.06ّ.يميةاأل رافّذاتّالعالقةّبالعمليةّالتعلّ حّالصال ياتّالمختلفةّلكافةّيوض ّّ .8

 مرتفعة 0.74 4.06ّ.الموكلةّالمها ّ ّةنجازّيتبادتّاألفكارّمعّفريدّالعملّالمدرس ّ ّ .7

 مرتفعة 0.79 4.05ّ.دّعالقةّالمدرسةّمعّالمدارسّاألخرّىيويّ ّ .1

 مرتفعة 0.91 4.05ّ.داخلّالمدرسةّوالحهبي ةّليةبّالشلّ يتجنّ ّ .91

 مرتفعة 0.76 4.04ّ.هاتّفريدّالعملمّتوجّ وّْلضعّالحلوتّف ّض ّّ .99

 مرتفعة 0.79 4.01ّ.مينّواةداريينّعندّوضعّالخطهلستعينّبفريدّعملّمنّالمعلّ ّ .96

 مرتفعة 1001 4099ّالدرجةّالكلية

ّ

اا اا(9)رقااإلّحّجاادوتيوض  فياارةّماانّفيااراتّأداةّّطاتّالحسااانيةّواانحرافاااتّالمعياريااةّلكاالّ المتوس 

ا عمالّ)والعمالّالجمااع ّ يةّلمهاارةّالتعااوّّالدراسةّالت ّتقيسّواقعّاساتخدا ّماديرجّالمادارسّاألساس 

اّ سابّدرجااتّاّتنازلي اترتيب اّمرتباةّ ّ،ماينف ّمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ ّ(الفريد

ّّ ّإلااىّيااةّالااواردةّفاا ّالجاادوت،ّوتشاايرّالدرجااةّالكلّ الوسااهّالحسااان ّ  المبحااويينّكانااتّّوجهاااتّن اارّأ
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ااااااّ؛مرتفعااااااة ّ ّ الكل ااااااّواانحاااااارافّالمعيااااااارجّ (5.11ّ)يااااااةللدرجااااااةّالكلّ ّهّالحسااااااان ّ  يااااااثّنلااااااغّالمتوس 

ّّ ّمماااّياادتّ ّ،(0.49)ميااداره ةّلمهااارةّالتعاااوّّدرجااةّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ ّعلااىّأ

ّ.مينّمرتفعةالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ ف ّمديريةّتربيةّوسهّ(ّعملّالفريد)والعملّالجماع ّ 

ااّاّ ساابّدرجاااتاّتنازلي اابااتّفيااراتّاألداةّترتيب ااتّ ورُّ انية،ّوقاادّجااامّفاا ّميدمااةّسااالحّطاتالمتوس 

اا(ّةهّفاا ّالمناسااباتّااجتمايي ااملشااارلّزمااال)الفياارةّ:ّذهّالفيااراتّها (5.35ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

ميادارهّّهّ ساان ّ بمتوسّ (ّالوا دّيؤمنّبالعملّنروحّالفريد)الفيرةّّ،(0.11)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ 

يتعااااااوّّماااااعّالجمياااااعّفااااا ّالبناااااامّوالتطاااااويرّ)الفيااااارةّّ،(0.11)ميااااادارهّّوانحااااارافّمعياااااارجّ (5.23ّ)

ااااا(ّالمدرساااا ّ  لمتلاااااكّ)الفيااااارةّّ،(0.18)مياااادارهّّوانحااااارافّمعياااااارجّ (5.11ّ)مياااادارهّّهّ ساااااان ّ بمتوس 

اا(ّاآلخاارينّالمهاااراتّالالزمااةّللتعاماالّمااع مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (5.11ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

(0.18.)ّ

ماااينّواةداريااينّعنااادّلساااتعينّبفرياادّعمااالّماانّالمعلّ )الفياارةّ:ّكاناااتّأدنااىّالفياااراتّّفاا ّ ااين

اا(ّوضااعّالخطااه لضااعّ)الفياارةّ,ّ(0.19)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (5.01ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

ا ا(ّفريادّالعمالّهااتمّتوجّ وّْالحلاوتّفا ّض  ميادارهّّوانحارافّمعياارجّ (5.05ّ)ميادارهّّهّ ساان ّ بمتوس 

وانحارافّ(5.04ّ)ميدارهّّهّ سان ّ بمتوسّ (ّداخلّالمدرسةّوالحهبي ةّليةل ّشبّاليتجنّ )الفيرةّّ،(0.13)

ميادارهّّهّ سان ّ بمتوسّ (ّدّعالقةّالمدرسةّمعّالمدارسّاألخرّىيويّ )الفيرةّّ،(0.91)ميدارهّّمعيارجّ 

ّ(.0.19)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ ّ(5.04)

لخاي ّمااّسابدّلمكانّتّ،ّالعالياةّوالموافياةّوجهااتّن ارهإلالمبحاويينّّوّاستجابةّوّمنّخالت

ةّلمهاااااااارةّالتعااااااااوّّوالعمااااااالّواقاااااااعّاساااااااتخدا ّماااااااديرجّالمااااااادارسّاألساسااااااايّ :ّّتياااااااةبااساااااااتنتاجاتّاآل

ّّ فا ّلّيتما اّماينلّ ف ّمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن ارّالمع(ّعملّالفريد)الجماع ّ  ماديرّّأ
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،ّيتعااوّّماعّالوا ادّة،ّياؤمنّبالعمالّناروحّالفريادهّفا ّالمناساباتّااجتمايي املشارلّزماالّالمدرسة

ااااالجميااااعّفاااا ّالبنااااامّوالتطااااويرّالمدرساااا ّ  حّ،ّلمتلااااكّالمهاااااراتّالالزمااااةّللتعاماااالّمااااعّاآلخاااارين،ّيوض 

،ّيوضاحّّإلمعل اّ سابّقادراتّكالّ ّالمهاا ّ عّ،ّياوزّ السياسةّالعامةّلتن ايإلّالتعااوّّفا ّالعمالّالمدرسا ّ 

ة،ّيتباااادتّاألفكاااارّماااعّفريااادّالصاااال ياتّالمختلفاااةّلكافاااةّاأل ااارافّذاتّالعالقاااةّبالعملياااةّالتعليمي ااا

ّليةبّالشالّ دّعالقةّالمدرسةّماعّالمادارسّاألخارى،ّيتجن ا،ّيويّ الموكلةّةنجازّالمها ّ ّالعملّالمدرس ّ 

ااداخاالّالمدرسااة،ّلضااعّالحلااوتّفاا ّّوالحهبي ااة هاااتّفرياادّالعماال،ّلسااتعينّبفرياادّعماالّماانّمّتوجّ وّْض 

ّ.مينّواةداريينّعندّوضعّالخطهمعلّ ال

مهكارة االلتكزام ة لواقكع اسكتخدام مكديري المكدارس األساسكي   مكا: والكذي يكنص الرابع رعي  الفً  ؤالالس  

ّ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   بأخالقية المهنة

ااّيبااينّ(10ّ)رقااإلّجاادوت فيااراتّمجاااتّومسااتوىّّالحسااانيةّواانحرافاااتّالمعياريااةّطاتالمتوس 

ّ.االتها ّبأخالقيةّالمهنةمهارةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ااااّ(:91ّ)جاااادوتّرقااااإل ااااطاتّالمتوس  االتااااها ّمجاااااتّمهااااارةّانيةّواانحرافاااااتّالمعياريااااةّلفيااااراتّالحس 
.ياّ تنازلّ ّمرتبةّ ّبأخالقيةّالمهنة

ّّّ

ترتياااااابّ
ّالفيرة

مهكارة االلتكزام بأخالقيكة ة لمديري المكدارس األساسكي  واقع استخدام 
ّمينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   المهنة

الوسااااااااااااااااااااهّ

ّالحسان ّ 
اانحااااااارافّ

ّالمعيارجّ 
ّالمستوّى

 امرتفعة جد   0.71 4.28ّ.لّمسؤوليةّعمل يتحمّ ّ .9

 امرتفعة جد   0.71 4.28ّ.الدافعيةّالذاتيةّللعملّلمتلكّ .6

 امرتفعة جد   0.75 4.28ّ.علىّتحييدّمصالحّالمدرسةّاصرارّ إّلمتلكّ .0

 مرتفعة 0.80 4.13ّ.يتسإلّبالتسامحّوالمرونةّف ّالتعاملّمعّاآلخرينّ .4

 مرتفعة 0.75 4.12ّ.اةلجانيةعاتّلمتازّبالتفاؤتّوالتوقّ ّ .0

 مرتفعة 0.72 4.10ّ.مينةّف ّالتعاملّمعّالمعلّ صشّبالموضوييّ يتّ ّ .2

 مرتفعة 0.83 4.09ّ.روفلّف ّكافةّال ّ برّواليدرةّعلىّالتحمّ والص ّصشّبالهدومّيتّ ّ .8

 مرتفعة 0.77 4.07ّ.يتعاملّمعّآرامّاآلخرينّواقترا اتهإلّبعدالةّ .7

 مرتفعة 0.80 4.03ّ.روفّااستانائيةلمكن ّضبهّنفس ّف ّال ّ ّ .1

 مرتفعة 0.83 4.01ّ.يادّب ّجميعّالعاملينّداخلّالمدرسةّ .91

 مرتفعة 1021 4094ّالدرجةّالكلية

ّ

فيارةّمانّفياراتّأداةّّانيةّواانحرافاتّالمعيارياةّلكالّ طاتّالحسّ المتوسّ (10ّ)رقإلّحّجدوتيوض ّ

ةّلمهااارةّاالتااها ّبأخالقيااةّالمهنااةّفاا ّالدراسااةّالتاا ّتقاايسّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ 

اّ ساابّدرجاااتّالوسااهّتنازلي اااّترتيب ااّمرتبااةّ ّ،مااينمديريااةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلّ 

ّّ ّإلاىّياةّالاواردةّفا ّالجادوت،ّوتشيرّالدرجةّالكلّ الحسان ّ  المبحاويينّكاناتّمرتفعاة،ّّوجهااتّن ارّأ

اا ااّ،(0.3)مياادارهّ ّ الكل ااّواانحاارافّالمعيااارجّ (5.15ّ)يااةللدرجااةّالكلّ ّهّالحسااان ّ  يااثّنلااغّالمتوس  اّمم 
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ّّ ّياادتّ  ةّلمهااارةّاالتااها ّبأخالقيااةّالمهنااةّفاا ّدرجااةّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ ّعلااىّأ

ّ.مينّمرتفعةمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ 

اااّ ساابّدرجاااتّالاّتنازلي ااترتيب اابااتّفيااراتّاألداةّتّ ورُّ ة،ّوقاادّجااامّفاا ّميدمااةّالحسااانيّ ّطاتمتوس 

اا)الفياارةّ:ّهااذهّالفيااراتّ اا(ّعملاا لّمسااؤوليةّيتحم  ّوانحاارافّمعيااارجّ (5.28ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

اا(ّةّالذاتيااةّللعماالالدافعي ااّلمتلااك)الفياارةّّ،(0.11)مياادارهّ وانحاارافّ(5.28ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

اا(ّّعلااىّتحيياادّمصااالحّالمدرسااةّاصاارارّ إّلمتلااك)الفياارةّّ،(0.11)مياادارهّّمعيااارجّ  ّهّ ساااان ّ بمتوس 

يتساإلّبالتساامحّوالمروناةّفا ّالتعامالّماعّ)الفيارةّّ،(0.14)ميادارهّّوانحرافّمعيارجّ (5.28ّ)ميدارهّ

ّ(.0.8)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ (5.13ّ)ميدارهّّهّ سان ّ بمتوسّ (ّاآلخرين

ااا(ّياااادّبااا ّجمياااعّالعااااملينّداخااالّالمدرساااة)الفيااارةّ:ّكاناااتّأدناااىّالفياااراتّّفااا ّ اااين هّبمتوس 

روفّلمكنا ّضابهّنفسا ّفا ّال  ا)الفيارةّّ،(0.83)ميادارهّّوانحارافّمعياارجّ (5.01ّ)ميدارهّّ سان ّ 

اا(ّااسااتانائية يتعاماالّمااعّ)الفياارةّّ،(0.8)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (5.03ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

ااااا(ّآرامّاآلخااااارينّواقترا ااااااتهإلّبعدالاااااة ميااااادارهّّوانحااااارافّمعياااااارجّ (5.01ّ)ميااااادارهّّهّ ساااااان ّ بمتوس 

ا(ّروفلّفا ّكافاةّال  اواليدرةّعلىّالتحم ابرّصشّبالهدومّوالص ّيتّ )الفيرةّّ،(0.11) ّهّ ساان ّ بمتوس 

ّ(.0.83)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ (5.09ّ)ميدارهّ

لخااي ّمااااّساابدّبااساااتنتاجاتّلمكااانّتووجهااااتّن اارهإلّينّالمبحااويّاساااتجاباتماانّخااالتّّّ

مديريااةّتربيااةّةّلمهااارةّاالتااها ّبأخالقيااةّالمهنااةّفاا ّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ :ّّتيااةاآل

ّّ فا ّلّيتما اّماينوسهّالخليالّمانّوجهاةّن ارّالمعلّ  ّلمتلاكلّمساؤوليةّعملا ،ّيتحم اّماديرّالمدرساةّأ

،ّيتساإلّبالتساامحّوالمروناةّفا ّّعلاىّتحييادّمصاالحّالمدرساةّاصارارّ إّلمتلاكةّالذاتياةّللعمال،ّعيّ الداف

ةّفاا ّالتعاماالّمااعّلموضااوييّ صااشّباعاااتّاةلجانيااة،ّيتّ التعاماالّمااعّاآلخاارين،ّلمتااازّبالتفاااؤتّوالتوقّ 
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روف،ّيتعاملّمعّآرامّاآلخرينّلّف ّكافةّال ّ برّواليدرةّعلىّالتحمّ صشّبالهدومّوالص ّمين،ّيتّ المعلّ 

روفّااساااتانائية،ّياااادّبااا ّجمياااعّالعااااملينّداخااالّواقترا ااااتهإلّبعدالاااة،ّلمكنااا ّضااابهّنفسااا ّفااا ّال  ااا

ّ.رسةالمد

مهكارة إدارة ة لواقكع اسكتخدام مكديري المكدارس األساسكي   مكا: والذي يكنص الخامس رعي  الف   السؤال
ّ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   الوقت

إدارةّةّواانحرافااتّالمعيارياةّلفياراتّمجااتّمهاارةّالحساانيّ طاتّالمتوسّ يبينّّ(11)رقإلّّجدوت
ّ:الوقت

ااّ(:99ّ)جاادوتّرقااإل ّإدارةّالوقااتمجاااتّمهااارةّةّواانحرافاااتّالمعياريااةّلفيااراتّالحسااانيّ طاتّالمتوس 
.اتنازليّ ّمرتبةّ 
ّّّ

ترتيااااااااااااااابّ
ّالفيرة

فككي  مهككارة إدارة الوقكتة لواقكع اسككتخدام مكديري المككدارس األساسكي  
ّمينمديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل  

الوسااااااااااااااااااااهّ

ّالحسان ّ 
اانحااااااارافّ

ّالمعيارجّ 
ّالمستوّى

 امرتفعة جد   0.75 4.30ّ.مدرسةللّر امديباعتبارهّاّلستامرّوقت ّجيدّ ّ .9

 امرتفعة جد   0.71 4.23ّ.والتفكيرّكرقدرةّقويةّعلىّالتذّ ّلمتلكّ .6

 امرتفعة جد   0.71 4.22ّ.نويةهريةّوالسّ ةّوالشّ عمال ّاليوميّ ّأولةّلعملّعلىّجدّ .0

دهايلته ّبالمواعيدّالت ّلّ .4  امرتفعة جد   0.75 4.21ّ.لمخرينّحد 

 مرتفعة 0.75 4.18ّ.وقاتّالعملّبفاعليةّف ّالمدرسةألستامرّّ .0

 مرتفعة 0.72 4.17ّ.علىّترتيبّأولوياتّالعملّالمدرس ّ ّلعملّننامّ ّ .2

8. ّّ ّنينّوقتّالعملّووقت ّالخاص   مرتفعة 0.73 4.16ّ.يواّز

 مرتفعة 0.74 4.16ّ.وموضويي ةّةةّندقّ رّالهمنّللفعالياتّالمدرسيّ ليدّ ّ .7

 مرتفعة 0.76 4.16ّ.ةاتّندقّ تنفيذّالمهمّ يتابعّأوقاتّّ .1

 مرتفعة 0.74 4.15ّ.ةندقّ ّإلّالعملّالمدرس ّ هّوين ّ لخطّ ّ .91

 مرتفعة 0.77 4.13ّ".لإلّتيطع ّقطعكّّّ إيفّالوقتّكالسّ "لعملّبميولةّّ .99

 مرتفعة 1001 4091ّالدرجةّالكلية
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ّ

فيارةّمانّفياراتّأداةّّلكالّ ةّواانحرافاتّالمعيارياةّطاتّالحسانيّ المتوسّ (11ّ)رقإلّجدوتحّيوض ّ

ةّلمهااارةّإدارةّالوقااتّفاا ّمديريااةّتربيااةّالدراسااةّالتاا ّتقاايسّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ 

،ّوتشايرّاّ سابّدرجااتّالوساهّالحساان ّ اّتنازلي اترتيب اّمرتبةّ ّ،مينوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ 

ّّ ّإلىّيةّالواردةّف ّالجدوتالدرجةّالكلّ  المبحويينّكانتّمرتفعةّ اّوجهاتّن رّأ هّ،ّ ياثّنلاغّالمتوس 

ّّ ّاّيادتّ مم اّ،(0.49)ميادارهّ ّ الكلّ ّواانحرافّالمعيارجّ (5.19ّ)يةللدرجةّالكلّ ّالحسان ّ  درجاةّّعلاىّأ

ةّلمهارةّإدارةّالوقتّف ّمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهاةّواقعّاستخدا ّمديرجّالمدارسّاألساسيّ 

ّ.مينّمرتفعةن رّالمعلّ 

اااّ ساابّدرجاااتّاّتنازلي اافيااراتّاألداةّترتيب اابااتّتّ ورُّ ة،ّوقاادّجااامّفاا ّميدمااةّالحسااانيّ طاتّالمتوس 

اا(ّمدرسااةللّامااديرّ باعتبااارهّاّلسااتامرّوقتاا ّجياادّ )الفياارةّ:ّهااذهّالفيااراتّ (5.3ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

ا(ّوالتفكيارّقادرةّقوياةّعلاىّالتاذكرّلمتلاك)الفيارةّّ،(0.14)ميادارهّّوانحرافّمعياارجّ  ّ ساان ّ هّبمتوس 

ةّعمالاااا ّاليومي ااااّألعماااالّعلااااىّجدولااااةّ)الفياااارةّّ،(0.11)مياااادارهّّوانحاااارافّمعيااااارجّ (5.23ّ)مياااادارهّ

يلته ّ)يرةّالفّ،(0.11)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ (5.22ّ)ميدارهّّهّ سان ّ بمتوسّ (ّنويةةّوالسّ هريّ والشّ 

دهابالمواعيااااادّالتااااا ّل ااااا(ّلمخااااارينّحاااااد  ميااااادارهّّمعياااااارجّ وانحااااارافّ(5.21ّ)ميااااادارهّّهّ ساااااان ّ بمتوس 

(0.14.)ّ

اا"لعماالّبميولااةّ)الفياارةّ:ّكانااتّأدنااىّالفيااراتّّفاا ّ ااين (ّ"ّّلااإلّتيطعاا ّقطعااكإيفّالوقااتّكالس 

اا إلّالعماالّهّوياان ّ لخط اا)الفياارةّّ،(0.11)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (5.13ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

اا(ّةندق ااّالمدرساا ّ  يتااابعّ)الفياارةّّ،(0.15)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (5.14ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 

اا اا(ّةاتّندق ااأوقاااتّتنفيااذّالمهم  ّ،(0.13)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (5.13ّ)مياادارهّّهّ سااان ّ بمتوس 
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اا(ّةةّندق االياادرّالااهمنّللفعاليااااتّالمدرساايّ )الفياارةّ ّوانحاارافّمعياااارجّ (5.13ّ)مياادارهّّهّ ساااان ّ بمتوس 

ّ(.0.15)ميدارهّ

مااااّساابدّبااساااتنتاجاتّّلمكااانّتلخااي ّ،وجهااااتّن اارهإلينّّوالمبحااويّاساااتجاباتماانّخااالتّّ

ةّلمهاارةّإدارةّالوقاتّفا ّمديرياةّتربياةّوساهّالخليالّواقعّاستخدا ّماديرجّالمادارسّاألساسايّ :ّّتيةاآل

ّّ فاا ّلّيتما ااّمااينماانّوجهااةّن اارّالمعلّ  مدرسااة،ّللّامااديرّ باعتبااارهّاّلسااتامرّوقتاا ّجياادّ ّمااديرّالمدرسااةّأ

ااعمالاا ّاليومي ااّأ،ّلعماالّعلااىّجدولااةّالتفكياارّوّرلدلاا ّقاادرةّقويااةّعلااىّالتااذكّ  ااهريّ ةّوالش  نوية،ّيلتااه ّةّوالس 

دهايدّالت ّلبالمواع علاىّترتيابّّف ّالمدرسة،ّلعملّنناامّ ّوقاتّالعملّبفاعليةألمخرين،ّلستامرّّحد 

ّأولوياااتّالعماالّالمدرساا ّ  ّنااينّوقااتّالعماالّووقتاا ّالخاااص  ةّالااهمنّللفعالياااتّالمدرساايّ ّياادرّ ،ّلُّ،ّيااواّز

اندقّ  الوقاتّ"ة،ّلعمالّبميولاةّندق اّإلّالعمالّالمدرسا ّ هّويان ّ ة،ّلخط ااتّندق اة،ّيتاابعّأوقااتّتنفياذّالمهم 

ّ."ّّلإلّتيطع ّقطعكإيفّالسّ ك

مهكارة القيكادة ة لواقع استخدام مديري المدارس األساسي   ام: والذي ينص ادسالس   رعي  الف   ؤالالس  

ّ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   واحترافية العمل

اايبااينّ(12ّ)رقااإلّجاادوت لفيااراتّمجاااتّمهااارةّّوالمسااتوّىّةّواانحرافاااتّالمعياريااةالحسااانيّ طاتّالمتوس 
ّ:القيادةّوا ترافيةّالعمل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ااااّ(:96ّ)جاااادوتّرقااااإل القيااااادةّمجاااااتّمهااااارةّةّواانحرافاااااتّالمعياريااااةّلفيااااراتّالحسااااانيّ طاتّالمتوس 
.اتنازليّ ّمرتبةّ ّوا ترافيةّالعمل

ّّّ

ّترتياااااااااااب
ّالفيرة

القيككادة مهككارة ة لواقككع اسككتخدام مككديري المككدارس األساسككي  
فكي مديريكة تربيكة وسكط الخليكل مكن وجهكة  واحترافية العمكل

ّميننظر المعل  

الوسااااااااااااااااهّ

ّالحسان ّ 
اانحاااارافّ

ّالمعيارجّ 
ّالمستوّى

 امرتفعة جد   0.72 4.26ّ.مينلحافظّعلىّأخالقياتّالعملّف ّتعامل ّمعّالمعلّ ّ .9

 امرتفعة جد   0.77 4.21ّ.و ركةّيديرّمدرست ّبفاعليةّ .6

 امرتفعة جد   0.68 4.20ّ.وموضوييةّةةّندقّ ستراتيجيةّالتربويّ هّاةالخطّ ّعدّ لُّّ .0

 مرتفعة 0.72 4.19ّ.والب ن امّمينّنحوّالعملّالفاعل ّالمعلّ يوجّ ّ .4

 مرتفعة 0.77 4.16ّ.ومواهبهاّةاةدارةّالمدرسيّ ّهاراتلمتلكّمّ .0

 مرتفعة 0.80 4.14ّ.مينّباستمرارلكوّّقدوةّللمعلّ ّّّ ألحرصّعلىّّ .2

 مرتفعة 0.74 4.13ّ.مينلمعلّ والميتر اتّالهادفةّلّليد ّااستشاراتّ .8

 مرتفعة 0.76 4.12ّ.هإلّالمهن ّ مينّونموّ لحرصّعلىّرفعّكفاماتّالمعلّ ّ .7

 مرتفعة 0.74 4.11ّ.عنّسيرّالعملّمستمرةّ ّراجعةّ ّلعط ّتغذلةّ ّ .1

 مرتفعة 0.77 4.08ّ.داخلّالمدرسةّلحتر ّالتنوعّالاياف ّ ّ .91

99. ّ
أ اااارافّّأجّ فاااا ّّوّ،مااااينالمياااادرةّللتااااأييرّفاااا ّالمعلّ ّلمتلاااك
ّ.أخرّى

 مرتفعة 0.81 4.06

 مرتفعة 0.83 4.05ّ.ةدارةّالمدرسيّ اّف ّاةاّوذكام ّتكنولوجيّ لمتلكّوييّ ّ .96

 مرتفعة 0.84 4.01ّ.عدإدارةّالمدرسةّعنّبُّّستطيعلّ .90

 مرتفعة 1026 4090ّالدرجةّالكلية

فيارةّمانّفياراتّأداةّّةّلكالّ ةّواانحرافاتّالمعياري اطاتّالحسانيّ المتوسّ ّ(12)رقإلّجدوتحّوض ّيُّ

ةّلمهاااارةّالقياااادةّوا ترافياااةّالعمااالّفااا ّالدراساااةّالتااا ّتقااايسّواقاااعّاساااتخدا ّماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ 
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اّ ساابّدرجاااتّالوسااهّاّتنازلي ااترتيب ااّمرتبااةّ ّ،مااينمديريااةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلّ 

ّّ ّإلاىّياةّالاواردةّفا ّالجادوت،ّوتشيرّالدرجةّالكلّ الحسان ّ  المبحاويينّكاناتّمرتفعاة،ّّوجهااتّن ارّأ

اّمم اّ،(0.32)رهمياداّ ّ الكل اّواانحارافّالمعياارجّ (5.13ّ)ياةللدرجةّالكلّ ّهّالحسان ّ  يثّنلغّالمتوسّ 

ّّ ّيااادتّ  ةّلمهاااارةّالقياااادةّوا ترافياااةّالعمااالّفااا ّدرجاااةّواقاااعّاساااتخدا ّماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ ّعلاااىّأ

ّ.مينّمرتفعةمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ 

اااّ ساابّدرجاااتّاّتنازلي اابااتّفيااراتّاألداةّترتيب ااتّ ورُّ ة،ّوقاادّجااامّفاا ّميدمااةّالحسااانيّ طاتّالمتوس 

ميدارهّّهّ سان ّ بمتوسّ (ّمينلحافظّعلىّأخالقياتّالعملّف ّتعامل ّمعّالمعلّ )الفيرةّ:ّّهذهّالفيرات

ا(ّو ركاةّياديرّمدرسات ّبفاعلياة)الفيارةّّ،(0.12)ميادارهّّوانحرافّمعياارجّ (5.23ّ) ّهّ ساان ّ بمتوس 

ّةندق ااّةّالتربويااةسااتراتيجيّ الخطااهّاةّلعاادّ )الفياارةّّ،(0.11)مياادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (5.21ّ)مياادارهّ

اااا(ّوموضااااويي ة اااا)الفياااارةّّ،(0.38)مياااادارهّّوانحاااارافّمعيااااارجّ (5.2ّ)مياااادارهّّهّ سااااان ّ بمتوس   ّيوج 

ااا(ّوالب ن اااامّماااينّنحاااوّالعمااالّالفاعااالالمعلّ  ميااادارهّّوانحااارافّمعياااارجّ (5.19ّ)ميااادارهّّهّ ساااان ّ بمتوس 

(0.12.)ّ

ااا(ّعااادإدارةّالمدرساااةّعااانّبُّساااتطيعّل)الفيااارةّ:ّناااتّأدناااىّالفياااراتّكاّفااا ّ اااين ّهّ ساااان ّ بمتوس 

دارةّاّفاا ّاةاّوذكااام ّتكنولوجي االمتلااكّويي ا)الفياارةّّ،(0.85)ميادارهّّوانحاارافّمعيااارجّ (5.01ّ)ميادارهّ

الميادرةّّلمتلاك)الفيارةّّ،(0.83)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ (5.04ّ)ميدارهّّهّ سان ّ بمتوسّ (ّةالمدرسيّ 

ااا(ّأ ااارافّأخااارّىّأجّ ّ،وفااا مينللتاااأييرّفااا ّالمعلّ  ّوانحااارافّمعياااارجّ (5.03ّ)ميااادارهّّهّ ساااان ّ بمتوس 

ااا(ّداخااالّالمدرساااةّعّالايااااف ّ لحتااار ّالتناااوّ )الفيااارةّّ،(0.81)ميااادارهّ (5.08ّ)ميااادارهّّهّ ساااان ّ بمتوس 

ّ(.0.11)ميدارهّّوانحرافّمعيارجّ 
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لخاااي ّمااااّسااابدّبااساااتنتاجاتّلمكااانّتّ،وجهااااتّن ااارهإلينّّوالمبحاااوياساااتجابةّمااانّخاااالتّّ

ةّلمهااارةّالقيااادةّوا ترافيااةّالعماالّفاا ّمديريااةّتربيااةّالماادارسّاألساساايّ واقااعّاسااتخدا ّمااديرجّ:ّتيااةاآل

ّّ فاا ّلّيتما ااّمااينوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلّ  لحااافظّعلااىّأخالقياااتّالعماالّّمااديرّالمدرسااةّأ

،ّوموضويي ةّةةّالتربويةّندقّ ستراتيجيّ طهّاةالخُّّمين،ّيديرّمدرست ّبفاعلية،ّلعدّ ف ّتعامل ّمعّالمعلّ 

،ّلحارصّعلاىّومواهبهااّةاةدارةّالمدرسايّ ّ،ّلمتلاكّمهااراتوالب ن اامّمينّنحوّالعملّالفاعالالمعلّ  ّيوجّ 

ماينّماين،ّلحارصّعلاىّرفاعّكفااماتّالمعلّ للمعلّ ّمينّباستمرار،ّليد ّااستشااراتلكوّّقدوةّللمعلّ ّّّ أ

داخالّالمدرساة،ّّف ّ عّالايااعنّسيرّالعمل،ّلحتر ّالتناوّ ّمستمرةّ ّراجعةّ ّ،ّلعط ّتغذلةّ هإلّالمهن ّ ونموّ 

دارةّاّفا ّاةاّوذكاام ّتكنولوجي اأ رافّأخارى،ّلمتلاكّويي اّأجّ وف ّمينّالميدرةّللتأييرّف ّالمعلّ ّبمتلك

ّ.عدإدارةّالمدرسةّعنّبُّلستطيعّة،ّيّ المدرس

ّ
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 فرضيات الدراسة:ثانيا

ّ:النتائجّالمتعليةّبفرضياتّالدراسة

  :الدراسةّالمستيلةّوفيماّيل ّنتائجّذلكيةّبمتغيراتّياتّمتعلّ فحصتّالدراسةّستّفرض ّ

كك ال توجككد فككروق دات داللككة احصككائية عنككد مسككتو  الداللككة : والتككي تككنص علككى ية األولككىالفرض 
( ≥ α)   مكين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المعل   طات وجهات نظكربين متوس

 .ة/مللمعل   النو  االجتماعي  ر متغي  عز  إلى الخليل ت  وسط ة في مديرية المدارس األساسي  

اااّدرجاااات(13ّ)رقاااإلّجااادوتناااينّ ياااةّواانحرافااااتّالمعيارياااةّونتاااائجّةّالكلّ الحساااانيّ ّطاتّالمتوس 

ااّتينللعينتااينّالمسااتيلّ ّ(تّ)اختباار مااينّنحااوّواقااعّالمعلّ ّطاتّوجهاااتّن ارلفحاا ّالفاروقّنااينّمتوس 

الخليااالّ سااابّمتغيااارّالناااوعّّوساااهّةّفااا ّمديرياااةاساااتخدا ّالياااوةّالناعماااةّلماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ 

ّ.ة/إلللمعلّ ّااجتماع ّ 

ااا(:90)ّجاادوتّرقاااإل متغيااارّّ سااابّ(ت)الحسااانيةّواانحرافااااتّالمعيارياااةّونتااائجّاختباااارّّطاتالمتوس 

ّ.ة/إلللمعلّ ّالنوعّااجتماع ّ 

ّالمجات
الناااااااااااااااااااااااااااااااوعّ

ّااجتماااااع ّ 
 ة/إلللمعلّ 

 العدد
الوساااااااااااااااااااااااااهّ

 الحسان ّ 
اانحاااااااااااارافّ

 المعيارجّ 

قيماااااااااااااااااااااااااااااةّ
ّاختبارّت

درجااااااااتّ

ّةالحريّ 
مستوىّالدالاةّ

ّاة صائية

 مهارةّااتصاتّوالتواصل
 0.001 748 3.188- 0.56 3.92 230 ذكر

       0.56 4.06 520 اناى

 المشكالتّمهارةّ لّ 
 0.005 748 2.839- 0.63 3.85 230 ذكر

       0.62 3.99 520 اناى

ّوالعماااااااااالّ مهااااااااااارةّالتعاااااااااااّو

ّ(عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.000 748 3.632- 0.62 3.99 230 ذكر

       0.56 4.16 520 اناى

 0.001 748 3.332- 0.58 4.03 230 ذكرمهااااااااارةّاالتااااااااها ّبأخالقياااااااااةّ
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       0.60 4.19 520 اناى المهنة

ّمهارةّإدارةّالوقت
 0.000 748 4.412- 0.60 4.05 230 ذكر

       0.57 4.25 520 اناى

مهاااااااااارةّالقياااااااااادةّوا ترافياااااااااةّ
 العمل

 0.000 748 4.379- 0.61 3.99 230 ذكر

       0.61 4.20 520 اناى

يةّلواقعّاستخدا ّالدرجةّالكلّ 

ةّمااااديرجّالماااادارسّاألساساااايّ 
ّلليوةّالناعمة

 0.000 748 4.013- 0.54 3.96 230 ذكر

       0.53 4.13 520 اناى

ااتوجاادّفااروقّذاتّدالااةّا صااائيةّأناا ّ(90ّ)رقااإلّجاادوتضااحّماانّيتّ  طاتّوجهاااتّنااينّمتوس 

ّوسااهّةّفاا ّمديريااةنحااوّواقااعّاسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةّلمااديرجّالماادارسّاألساساايّ اتّ/مااينّن اارّالمعلّ 

وعنادّجمياع1010ّّمانّّمساتوىّالدالاةّأقالّ عنادّّة/إلللمعل اّالنوعّااجتمااع ّ رّتغيّ مُّعهىّإلىّالخليلّتُّ

ّ.ةّالسابيةستنتجّرفضّالفرضيّ وبالتال ّلُّّالمجااتّواألبعاد،

ّّ ّ(90ّ)رقإلّنّنتائجّالجدوتضحّميتّ  كاناتّلصاالحّاةنااثّعنادّّف ّوجهاتّالن ارالفروقّّأ

ّكانتّ،مهارةّااتصاتّوالتواصلدّب يثّيتضحّبأن ّفيماّيتعلّ جميعّالمجاات،ّالدرجةّالكليةّوف ّ

دّفيمااااّيتعل ااا(.0016ّ)ميانااالّالاااذكورّنوساااهّ ساااان ّ (4012ّ)لصاااالحّاةنااااثّنوساااهّ ساااان ّ ّالفاااروّق

مياناالّالااذكورّنوسااهّ(0011ّ)لصااالحّاةناااثّنوسااهّ سااان ّ ّ،ّكانااتّالفااروّقالمشااكالتّمهااارةّ االّ ب

لصاالحّاةنااثّنوساهّّ،ّكاناتّالفاروّقمهاارةّالتعااوّّوالعمالّالجمااع ّ دّبفيماّيتعلّ (.0070ّ) سان ّ 

،ّمهااارةّاالتااها ّبأخالقيااةّالمهنااةدّبفيماااّيتعل اا(.0011ّ)مياناالّالااذكورّنوسااهّ سااان ّ (4092ّ) سااان ّ 

فيمااااّ(.4010ّ)ميانااالّالاااذكورّنوساااهّ ساااان ّ (4091ّ)لصاااالحّاةنااااثّنوساااهّ ساااان ّ ّلفاااروّقكاناااتّا

ميانالّالاذكورّنوساهّ(4060ّ)لصالحّاةناثّنوسهّ ساان ّ ،ّكانتّالفروقّمهارةّإدارةّالوقتدّبيتعلّ 

لصاااالحّاةناااثّنوساااهّّكاناااتّالفااروّقّمهااارةّالقياااادةّوا ترافيااةّالعماالدّبفيماااّيتعل ااا(.4010ّ) سااان ّ 
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يااااةّلواقااااعّدّبالدرجااااةّالكلّ اّفيماااااّيتعل ااااوأخياااارّ (.0011ّ)مياناااالّالااااذكورّنوسااااهّ سااااان ّ (4061ّ) سااااان ّ 

لصااااااالحّاةناااااااثّنوسااااااهّّةّلليااااااوةّالناعمااااااة،ّكانااااااتّالفااااااروّقاسااااااتخدا ّمااااااديرجّالماااااادارسّاألساساااااايّ 

ّ(.0012ّ)ميانلّالذكورّنوسهّ سان ّ (4090ّ) سان ّ 

 

داللككة احصككائية عنككد مسككتو  الداللككة ال توجككد فككروق دات : والتككي تككنص علككى ة الثانيككةالفرضككي  
(0.05 ≥ α)   مكين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المعل   طات وجهات نظكربين متوس

 .ر الخبرة في التدريستغي  م  عز  إلى الخليل ت  وسط ة في مديرية المدارس األساسي  

ا  One Way)اسااتخدا ّاختبااارّتحلياالّالتباااينّاأل ااادجّ ّتااإلّ ّة،ةّهااذهّالفرضاايّ دّماانّصااحّ للتحي 

ANOVAّ)ّ الفح ماينّنحاوّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّالمعلّ ّطاتّوجهااتّن ارالفروقّنينّمتوس 

ّجاادوتّوّ،الخبارةّفا ّالتادريسرّتغي امُّإلاىّّعاهّىالخليالّتُّوساهّةّفا ّمديرياةّلماديرجّالمادارسّاألساسايّ 

ّ.حّذلكيوض ّّ(15ّ)رقإل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ااّ(:94ّ)جاادوتّرقااإل (One Way ANOVAّ)تحلياالّالتباااينّاأل ااادجّ اختبااارّنتااائجّلّةطاتّالحسااانيّ المتوس 
ّ.الخبرةّف ّالتدريسلمتغيرّ

ّمصدرّالتباينّالمجات
مجمااااااااااااااااااااااااااااوعّ

 المربعات
درجاااااااااااااااااااااااااتّ

 الحرية
متوسااااااااااااااااااااااااهّ

 الربعات
ّقيمةّف

مساااااااااااتوىّ
ّالدالة

ّمهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.013 4.383 1.390 2 2.781 نينّالمجموعات

     0.317 747 236.990 داخلّالمجموعات

       749 239.771 المجموع

ّالمشكالتّمهارةّ لّ 

 0.088 2.437 0.942 2 1.884 نينّالمجموعات

     0.386 747 288.714 داخلّالمجموعات

       749 290.598 المجموع

ّوالعمااااااااااالّ مهاااااااااااارةّالتعااااااااااااّو

ّ(عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.228 1.480 0.511 2 1.021 نينّالمجموعات

     0.345 747 257.666 داخلّالمجموعات

       749 258.687 المجموع

مهااااااااااارةّاالتااااااااااها ّبأخالقيااااااااااةّ
ّالمهنة

 0.197 1.627 0.581 2 1.162 نينّالمجموعات

     0.357 747 266.878 داخلّالمجموعات

       749 268.040 المجموع

 مهارةّإدارةّالوقت

 0.126 2.078 0.716 2 1.433 المجموعاتنينّ

     0.345 747 257.430 داخلّالمجموعات

       749 258.863 المجموع

ّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

 0.037 3.305 1.245 2 2.490 نينّالمجموعات

     0.377 747 281.347ّداخلّالمجموعات

       749 283.836ّالمجموع

لواقااعّاسااتخدا ّّيااةالدرجااةّالكلّ 

ةّماااااديرجّالمااااادارسّاألساسااااايّ 
 لليوةّالناعمة

 0.049 3.021 0.865 2 1.731 نينّالمجموعات

     0.286 747 213.978ّداخلّالمجموعات

       749 215.709ّالمجموع
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αّ)عنادّمساتوىّالدالاةّةّ صاائيّ إتوجدّفروقّذاتّدالاةّأن ّاّ(94ّّ)رقإلّجدوتضحّمنّيتّ 

مينّنحوّواقعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّلماديرجّالمادارسّالمعلّ ّطاتّوجهاتّن رمتوسّ نينّ(1010ّّ≥

ّمهااارةّ االّ :ّرّالخباارةّفاا ّالتاادريسّعناادّمجااااتتغي اامُّعااهىّإلااىّالخلياالّتُّّوسااهّةّفاا ّمديريااةاألساساايّ 

مهااارةّّ،مهااارةّاالتااها ّبأخالقيااةّالمهنااةّ،(عماالّالفريااد)مهااارةّالتعاااوّّوالعماالّالجماااع ّ ّ،المشااكالت

ةّعنادّهاذهّالفرضايّ يبالّوبالتاال ّتُّّ،(دّهاذهّالمجاااتعنا1010ّمستوىّالدالاةّأكبارّمانّ)إدارةّالوقت

ّ.المجاات

ّ≥αّ)عناادّمسااتوىّالدالااةّ صااائيةّإتوجاادّفااروقّذاتّدالااةّ ّأن ااضااحّيتّ ّماانّنا يااةّأخاارى،

اا(1010ّ ماادارسّمااينّنحااوّواقااعّاسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةّلمااديرجّالالمعلّ ّطاتّوجهاااتّن اارنااينّمتوس 

مهارةّااتصاتّرّالخبرةّف ّالتدريسّعندّمجااتّتغيّ مُّعهىّإلىّالخليلّتُّّوسهّةّف ّمديريةاألساسيّ 

ةّيةّلواقعّاساتخدا ّماديرجّالمادارسّاألساسايّ والدرجةّالكلّ ّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعملوّّ،والتواصل

ةّساتنتجّرفاضّالفرضايّ وبالتاال ّلُّّ،(عنادّهاذهّالمجااات1010ّةّأقالّمانّمساتوىّالدالا)لليوةّالناعمة

ّ.ّعندّهذهّالمجاات

عدلاةّللميارنااتّالانائياةّالبُّ(Tukeyّ)اساتخدا ّاختباارّتاوك ّتإلّ ّومنّأجلّدراسةّهذهّالفروق،

ّ:حّنتائجّهذاّااختباريوض ّّ(90)رقإلّجدوت،ّّوعندّالمجااتّالت ّاتضحّوجودّفروقّعندها

ّ

ّ

ّ

ّ
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 سبّمتغيارّالخبارةّفا ّعدلةّللميارناتّالانائيةّالبُّ(Tukeyّ)نتائجّاختبارّتوك (:90ّ)ّالجدوتّرقإل
ّ.التدريس

 الخبرةّف ّالتدريس المجات
4ّ-1مااااااااااااااااانّ
 سنوات

10ّ-3ماااااااااانّ
 سنوات

10ّأكاااااارّمااااانّ
 سنوات

 مهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.067 *0.177 --- سنوات4ّ-1منّ

 0.110- ---ّ*0.177- سنوات10ّ-3منّ

 --- 0.110 0.067- سنوات10ّأكارّمنّ

 الخبرةّف ّالتدريس المجات
4ّ-1مااااااااااااااااانّ
 سنوات

10ّ-3ماااااااااانّ
 سنوات

10ّأكاااااارّمااااانّ
 سنوات

 مهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

 0.068 *0.168 --- سنوات4ّ-1منّ

 0.100- ---ّ*0.168- سنوات10ّ-3منّ

 --- 0.100 0.068- سنوات10ّأكارّمنّ

 الخبرةّف ّالتدريس المجات
4ّ-1مااااااااااااااااانّ
 سنوات

10ّ-3ماااااااااانّ
 سنوات

10ّأكاااااارّمااااانّ
 سنوات

يةّلواقعّاساتخدا ّماديرجّالدرجةّالكلّ 

 ةّلليوةّالناعمةالمدارسّاألساسيّ 

 0.065 *0.140 --- سنوات4ّ-1منّ

 0.075- ---ّ*0.140- سنوات10ّ-3منّ

 --- 0.075 0.065- سنوات10ّأكارّمنّ

 

ّ.1010اّعندّمستوىّإ صائيّ ّالفرقّداتّ *ّ

ّّ ّالانائيااةّواختبااارّتااوك ؛ّلااذاّالميارناااتضااحّماانّنتااائجّيتّ  ااالفااروقّفاا ّّفااإ طاتّوجهاااتّمتوس 

الخليالّوساهّةّفا ّمديرياةّمينّنحوّواقعّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمادارسّاألساسايّ المعلّ ّن ر

10ّ-3مانّ)ميانالّفئاةّالخبارةّفا ّالتادريس(ّسانوات4ّ-1مانّ)كانتّلصالحّفئةّالخبرةّف ّالتدريس
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ياةّالدرجةّالكلّ ّوّمهارةّااتصاتّوالتواصلوّّارةّالقيادةّوا ترافيةّالعملمهمنّمجاتّّف ّكلّ (ّسنوات

ضااحّوجااودّفااروقّفاا ّوجهاااتّنينماااّلااإلّيتّ ّ،ةّلليااوةّالناعمااةلواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ 

ّ.مينّنينّباق ّفئاتّالخبرةّف ّالتدريسّاألخرّىالمعلّ ن رّ

اااّاآلتااا ّ(92)رقاااإلّوجااادوت اااحّيوض  اااّةالحساااانيّ طاتّالمتوس  طاتّواانحرافااااتّالمعيارياااةّلمتوس 

ّوساهّةّفا ّمديرياةمينّنحوّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّلماديرجّالمادارسّاألساسايّ المعلّ ّوجهةّن ر

ّ:متغيرّالخبرةّف ّالتدريسّالخليلّ سب

ّتغيرّالخبرةّف ّالتدريسمُّّالحسانيةّواانحرافاتّالمعياريةّ سبطاتّالمتوسّ (:92ّ)الجدوتّرقإل

 العدد رةّف ّالتدريسالخبّالمجات
الوسااااااااااااااااااااهّ

 الحسان ّ 
اانحاااااااارافّ

 المعيارجّ 

 مهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.57 4.09 198 سنوات4ّ-1منّ

 0.58 3.91 158 سنوات10ّ-3منّ

 0.55 4.02 394 سنوات10ّأكارّمنّ

 0.57 4.02 750 المجموع

 المشكالتّمهارةّ لّ 

 0.61 4.02 198 سنوات4ّ-1منّ

 0.67 3.88 158 سنوات10ّ-3منّ

 0.61 3.94 394 سنوات10ّأكارّمنّ

 0.62 3.95 750 المجموع

ّوالعماااااااااااااااااالّ مهااااااااااااااااااارةّالتعاااااااااااااااااااّو

 (عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.53 4.14 198 سنوات4ّ-1منّ

 0.62 4.04 158 سنوات10ّ-3منّ

 0.60 4.12 394 سنوات10ّأكارّمنّ

 0.59 4.11 750 المجموع
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 المهنةمهارةّاالتها ّبأخالقيةّ

 0.56 4.20 198 سنوات4ّ-1منّ

 0.58 4.10 158 سنوات10ّ-3منّ

 0.62 4.13 394 سنوات10ّأكارّمنّ

 0.60 4.14 750 المجموع

 مهارةّإدارةّالوقت

 0.53 4.25 198 سنوات4ّ-1منّ

 0.60 4.13 158 سنوات10ّ-3منّ

 0.61 4.18 394 سنوات10ّأكارّمنّ

 0.59 4.19 750 المجموع

 مهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

 0.53 4.20 198 سنوات4ّ-1منّ

 0.65 4.04 158 سنوات10ّ-3منّ

 0.64 4.14 394 سنوات10ّأكارّمنّ

 0.62 4.13 750 المجموع

ياااااااةّلواقاااااااعّاساااااااتخدا ّالدرجاااااااةّالكلّ 

ةّلليااااوةّمااااديرجّالماااادارسّاألساساااايّ 
 الناعمة

 0.49 4.15 198 سنوات4ّ-1منّ

 0.55 4.01 158 سنوات10ّ-3منّ

 0.55 4.08 394 سنوات10ّأكارّمنّ

 0.54 4.08 750 المجموع
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حصككائية عنككد مسككتو  الداللككة إال توجككد فككروق دات داللككة : والتككي تككنص علككى ة الثالثككةالفرضككي  
(0.05 ≥ α)   مكين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المعل   طات وجهات نظكربين متوس

 .ة/مللمعل   تغير المؤهل العلمي  م  عز  إلى الخليل ت   وسط في مديرية ةالمدارس األساسي  

ا ةّهاذهّالفرضاي ة،للتحي   One Way)اساتخدا ّاختباارّتحليالّالتبااينّاأل اادجّ ّتاإلّ ّدّمانّصاح 

ANOVAّ)ّ مينّنحوّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّالمعلّ ّطاتّوجهاتّن رالفروقّنينّمتوسّ لفح

،ّة/إلللمعل اااّالمؤهااالّالعلمااا ّ رّتغي ااامُّإلاااىّّعاااهّىالخليااالّتُّّوساااهّمديرياااةةّفااا ّلماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ 

ّ:حّذلكيوض ّّ(11)رقإلّجدوت

ااّ(:98)جاادوتّرقااإل  ساابّّ(One Way ANOVAّ)تحلياالّالتباااينّاأل ااادجّ ختبااارّاّطاتّالحسااانيةالمتوس 
ّ.ة/إلللمعلّ ّالمؤهلّالعلم ّ متغيرّ

ّمصدرّالتباينّالمجات
مجمااااااااااااااااااااوعّ

 عاتالمربّ 
درجااااااااااااااااااتّ

 الحرية
متوساااااااااااااااااهّ

 عاتربّ مال
ّقيمةّف

مساااااتوىّ
ّالدالة

مهاااااااااااااااااااااارةّااتصااااااااااااااااااااااتّ
ّوالتواصل

 0.318 1.176 0.376 3 1.128 نينّالمجموعات

     0.320 746 238.643 داخلّالمجموعات

       749 239.771 المجموع

ّالمشكالتّمهارةّ لّ 

 0.838 0.282 0.110 3 0.329 نينّالمجموعات

     0.389 746 290.268 داخلّالمجموعات

       749 290.598 المجموع

ّ والعماااااالّمهااااااارةّالتعاااااااّو

ّ(عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.399 0.985 0.340 3 1.021 نينّالمجموعات

     0.345 746 257.666 داخلّالمجموعات

       749 258.687 المجموع

مهااااارةّاالتااااها ّبأخالقيااااةّ
ّالمهنة

 0.497 0.794 0.284 3 0.853 نينّالمجموعات

     0.358 746 267.187 داخلّالمجموعات
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       749 268.040 المجموع

 مهارةّإدارةّالوقت

 0.092 2.154 0.741 3 2.223 نينّالمجموعات

     0.344 746 256.640 داخلّالمجموعات

       749 258.863 المجموع

مهااااارةّالقيااااادةّوا ترافيااااةّ
ّالعمل

 0.558 0.690 0.262 3 0.785 نينّالمجموعات

     0.379 746 283.051ّداخلّالمجموعات

       749 283.836ّالمجموع

واقاااااااااعّلياااااااااةّالدرجاااااااااةّالكلّ 
استخدا ّمديرجّالمادارسّ

 ةّلليوةّالناعمةاألساسيّ 

 0.420 0.941 0.271 3 0.813 نينّالمجموعات

     0.288 746 214.895ّداخلّالمجموعات

       749 215.709ّالمجموع

عنادّمساتوىّالدالاةّ صاائيةّإتوجادّفاروقّذاتّدالاةّ ّاّأن االسااندّّ(98)جادوتضحّمانّيتّ 

(αّ≤ّ1010ّ)ااا ماااينّنحاااوّواقاااعّاساااتخدا ّالياااوةّالناعماااةّلماااديرجّالمعلّ ّطاتّوجهااااتّن ااارناااينّمتوس 

الدالةّمستوىّ)ة/إلللمعلّ ّتغيرّالمؤهلّالعلم ّ مُّعهىّإلىّالخليلّتُّّوسهّةّف ّمديريةالمدارسّاألساسيّ 

عنادّالدرجاةّةّالساابيةّبوتّالفرضيّ ستنتجّقّ وبالتال ّلُّ,ّ(عندّجميعّالمجااتّواألبعاد1010ّأكبرّمنّ

ّ.ّعندّجميعّمجااتّالدراسةالكليةّّو

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ااا(97ّ)رقاااإلّجااادوت اااحّيوض  اااطاتّالمتوس  طاتّوجهااااتّالحساااانيةّواانحرافااااتّالمعيارياااةّلمتوس 

الخليالّّوساهّةّفا ّمديرياةالناعمةّلمديرجّالمادارسّاألساسايّ مينّنحوّواقعّاستخدا ّاليوةّالمعلّ ّن ر

ّ:ة/إلللمعلّ ّمتغيرّالمؤهلّالعلم ّ ّ سب

اااا(:97ّ)ّجاااادوتّرقااااإل ّتغياااارّالمؤهاااالّالعلماااا ّ مُّّةّواانحرافاااااتّالمعياريااااةّ ساااابالحسااااانيّ ّطاتالمتوس 
ّ.ة/إلللمعلّ 

 العدد ة/إلللمعلّ ّالمؤهلّالعلم ّ ّالمجات
الوسااااااااااااااااااااهّ

 الحسان ّ 
اانحاااااااارافّ

 المعيارجّ 

 مهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.49 3.93 101 دنلو 

 0.56 4.02 524 بكالوريوس

 0.59 4.09 72 بكالوريوسّودنلو 

 0.73 4.05 53 دراساتّعليا

 0.57 4.02 750 المجموع

 المشكالتّمهارةّ لّ 

 0.58 3.90 101 دنلو 

 0.59 3.95 524 بكالوريوس

 0.77 3.98 72 بكالوريوسّودنلو 

 0.75 3.94 53 دراساتّعليا

 0.62 3.95 750 المجموع

ّوالعماااااااااااااااااالّ مهااااااااااااااااااارةّالتعاااااااااااااااااااّو

 (عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.61 4.06 101 دنلو 

 0.57 4.10 524 بكالوريوس

 0.63 4.18 72 بكالوريوسّودنلو 

 0.66 4.19 53 دراساتّعليا

 0.59 4.11 750 المجموع
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 مهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنة

 0.61 4.08 101 دنلو 

 0.57 4.14 524 بكالوريوس

 0.69 4.16 72 بكالوريوسّودنلو 

 0.68 4.23 53 دراساتّعليا

 0.60 4.14 750 المجموع

 مهارةّإدارةّالوقت

 0.61 4.09 101 دنلو 

 0.56 4.19 524 بكالوريوس

 0.67 4.19 72 بكالوريوسّودنلو 

 0.63 4.34 53 دراساتّعليا

 0.59 4.19 750 المجموع

 مهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

 0.63 4.06 101 دنلو 

 0.58 4.13 524 بكالوريوس

 0.77 4.17 72 بكالوريوسّودنلو 

 0.71 4.19 53 دراساتّعليا

 0.62 4.13 750 المجموع

ياااااااةّلواقاااااااعّاساااااااتخدا ّالدرجاااااااةّالكلّ 

ةّلليااااوةّمااااديرجّالماااادارسّاألساساااايّ 
 الناعمة

 0.54 4.01 101 دنلو 

 0.51 4.08 524 بكالوريوس

 0.64 4.12 72 بكالوريوسّودنلو 

 0.65 4.15 53 دراساتّعليا

 0.54 4.08 750 المجموع
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حصككائية عنككد مسككتو  الداللككة إلككة ال توجككد فككروق دات دال : والتككي تككنص علككى ة الرابعككةالفرضككي  
( ≥ α) واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري مكين نحكو المعل   وجهات نظكر بين متوسطات

 .H1,H2)) موقع المدرسةتغير م  عز  إلى الخليل ت   وسط ة في مديريةالمدارس األساسي  

ااّيبااينّدرجاااتّ(19ّ)رقااإلّجاادوت يااةّواانحرافاااتّالمعياريااةّونتااائجّاختبااارّالحسااانيةّالكلّ ّطاتالمتوس 

ماينّنحاوّواقاعّاساتخدا ّالمعلّ ّن ارّطاتّوجهااتتينّلفح ّالفروقّنينّمتوسّ للعينتينّالمستيلّ ّ(ت)

ّ.الخليلّ سبّمتغيرّموقعّالمدرسةّوسهّةّف ّمديريةاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ 

اااّ(:91ّ)جاادوتّرقاااإل موقاااعّتغيااارّمُّّ سااابّ(تّ)ونتاااائجّاختباااارّالحساااانيةّواانحرافااااتّالمعياريااةّطاتالمتوس 
ّ.المدرسة

ّالمجات
موقاااااااااااااااعّ
 المدرسة

 العدد
الوسااااااااااااااااااااهّ

 الحسان ّ 
اانحاااااااارافّ

 المعيارجّ 
قيماااااااااااااااااااااااااااااةّ
ّاختبارّت

درجااااااتّ
ّالحرية

مستوىّالدالةّ
ّاة صائية

 مهارةّااتصاتّوالتواصل
H2 319 4.04 0.54 1.055 748 0.292 

H1 431 4.00 0.59    

 المشكالتّمهارةّ لّ 
H2 319 3.96 0.60 0.376 748 0.707 

H1 431 3.94 0.64    

ّوالعمالّالجمااع ّ  عمالّ)مهارةّالتعاّو
ّ(الفريد

H2 319 4.14 0.56 1.560 748 0.119 

H1 431 4.08 0.61    

 مهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنة
H2 319 4.17 0.57 1.153 748 0.249 

H1 431 4.12 0.62    

ّمهارةّإدارةّالوقت
H2 319 4.22 0.55 1.267 748 0.206 

H1 431 4.16 0.61    

 العملمهارةّالقيادةّوا ترافيةّ
H2 319 4.17 0.57 1.325 748 0.186 

H1 431 4.11 0.64    

واقاااعّاساااتخدا ّماااديرجّلياااةّالدرجاااةّالكلّ 

ّةّلليوةّالناعمةالمدارسّاألساسيّ 
H2 319 4.11 0.51 1.226 748 0.221 

H1 431 4.06 0.55    
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ا صاائيةّإوقّذاتّدالاةّاّتوجادّفاّرأنا ّّ(91)رقاإلّجدوتضحّمنّيتّ  وجهااتّطاتّناينّمتوس 

الخليالّّوساهّةّفا ّمديرياةمينّنحوّواقعّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمادارسّاألساسايّ المعلّ ّن ر

ّ،(عناادّجميااعّالمجااااتّواألبعاااد1.04ّمسااتوىّالدالااةّأكباارّماانّ)موقااعّالمدرسااةرّتغي اامُّعااهىّإلااىّتُّ

ّ.جميعّالمجااتّيةّوعندالدرجةّالكلّ ّةّالسابيةّعندبوتّالفرضيّ ستنتجّقّ وبالتال ّلُّ

حصككائية عنككد مسككتو  إوجككد فككروق دات داللككة ال ت  : والتككي تككنص علككى ة الخامسككةالفرضككي  

ك (α ≤ 0.05)الداللة  مكين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة المعل   طات وجهكات نظكربين متوس 

 أساسكية)ر مسكتو  المدرسكةتغي كم  إلكى عكز  الخليكل ت   وسكط لمديري المدارس األساسية في مديرية

ّ.(عليا، أساسية دنيا، أساسية عليا ودنيا

 One Way)اساتخدا ّاختباارّتحليالّالتبااينّاأل اادجّ ّتاإلّ ّة،ةّهاذهّالفرضايّ دّمانّصاحّ للتحي ا

ANOVAّ)ّ مينّنحوّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّالمعلّ ّطاتّوجهاتّن رالفروقّنينّمتوسّ لفح

ّجااادوت،ّمساااتوىّالمدرساااةرّتغي ااامُّإلاااىّّعاااهّىالخليااالّتُّّوساااهّةّفااا ّمديرياااةلماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ 

ّ:حّذلكيوض ّ(20ّ)رقإل

ّمستوىّالمدرسة سبّ(One Way ANOVAّ)تحليلّالتباينّاأل ادجّ اختبارّنتائجّّ(:61)جدوتّرقإل

ّمصدرّالتباينّالمجات
مجمااااااااااااااااااااوعّ

 عاتالمربّ 
درجااااااااااااااااااتّ

 الحرية
متوساااااااااااااااااهّ

 عاتربّ مال
ّقيمةّف

مساااااتوىّ
ّالدالة

مهاااااااااااااااااااااارةّااتصااااااااااااااااااااااتّ
ّوالتواصل

 0.045 3.119 0.993 2 1.986 المجموعاتنينّ

     0.318 747 237.786 داخلّالمجموعات

       749 239.771 المجموع

ّالمشكالتّمهارةّ لّ 
 0.215 1.539 0.596 2 1.193 نينّالمجموعات

     0.387 747 289.405 داخلّالمجموعات
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       749 290.598 المجموع

ّ والعماااااالّمهااااااارةّالتعاااااااّو

ّ(عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.125 2.084 0.718 2 1.436 نينّالمجموعات

     0.344 747 257.252 داخلّالمجموعات

       749 258.687 المجموع

مهااااارةّاالتااااها ّبأخالقيااااةّ
ّالمهنة

 0.918 0.086 0.031 2 0.061 نينّالمجموعات

     0.359 747 267.979 داخلّالمجموعات

       749 268.040 المجموع

 مهارةّإدارةّالوقت

 0.986 0.015 0.005 2 0.010 نينّالمجموعات

     0.347 747 258.853 داخلّالمجموعات

       749 258.863 المجموع

مهااااارةّالقيااااادةّوا ترافيااااةّ
ّالعمل

 0.771 0.261 0.099 2 0.198 نينّالمجموعات

     0.380 747 283.638ّداخلّالمجموعات

       749 283.836ّالمجموع

واقاااااااااعّللياااااااااةّالدرجاااااااااةّالكّ 
استخدا ّمديرجّالمادارسّ

 ةّلليوةّالناعمةاألساسيّ 

 0.432 0.841 0.242 2 0.485 نينّالمجموعات

     0.288 747 215.224ّداخلّالمجموعات

       749 215.709ّالمجموع

αّ)مساتوىّالدالاةّّعناد صاائيةّإتوجدّفروقّذاتّدالاةّأن ّاّ(61ّّ)رقإلّجدوتضحّمنّيتّ 

مينّنحوّواقعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّلماديرجّالمادارسّالمعلّ ّطاتّوجهاتّن رنينّمتوسّ (1010ّّ≥

رّمستوىّالمدرسةّعندّجميعّمجاااتّالدراساةّمااّتغيّ مُّعهىّإلىّالخليلّتُّّوسهّةّف ّمديريةاألساسيّ 

ماااّّ،عنادّجميااعّالمجاااتّو(1010ّّمساتوىّالدالااةّأكبارّماانّ)مهااارةّااتصااتّوالتواصاالعاداّمجااتّ

ةّعناااادّجميااااعّبااااوتّالفرضاااايّ سااااتنتجّقّ وبالتااااال ّلُّّ،مهااااارةّااتصاااااتّوالتواصاااالوا اااادّوهااااوّعااااداّمجاااااتّ
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مهاارةّعنادّمجاات1010ّّمانّّمساتوىّالدالاةّأقالّ )مهارةّااتصااتّوالتواصالالمجااتّماّعداّمجاتّ

ّ.ةّعندّهذاّالمجاترفضّالفرضيّ  يثّتُّّ؛(ااتصاتّوالتواصل

اساااتخدا ّاختباااارّّتاااإلّ ّ،مهاااارةّااتصااااتّوالتواصااالومااانّأجااالّدراساااةّهاااذهّالفاااروقّعنااادّمجااااتّ

ّ:حّنتائجّهذاّااختباريوض ّّ(69)رقإلّجدوت،ّعدلةللميارناتّالانائيةّالبُّ(Tukeyّ)توك 

مهااااارةّعدلااااةّعناااادّمجاااااتّللميارناااااتّالانائيااااةّالبُّ(Tukeyّ)نتااااائجّاختبااااارّتااااوك (:69ّ)ّجاااادوتّرقااااإل
ّ.تغيرّمستوىّالمدرسة سبّمُّّااتصاتّوالتواصل

 ة علياأساسي   ة دنياأساسي   مستوىّالمدرسة المجات
ة دنيييييييييا أساسييييييييي  

 وعليا

 مهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.055 0.073-  ة دنياأساسي  

 *0.128  0.073 ة علياأساسي  

  *0.128- 0.055- ة دنيا وعلياأساسي  

ّ.1010إ صائياّعندّمستوىّّالفرقّداتّ *ّ

االفاروقّفا ّّّّ الميارناتّالانائيةّواختبارّتوك ،ّأضحّمنّنتائجّيتّ ّ ّطاتّوجهااتّن ارمتوس 

الخليالّكاناتّوسهّةّف ّمديريةّمينّنحوّواقعّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ المعلّ 

مهااارةّةّالاادنياّوالعلياااّفاا ّمجاااتّمياناالّفئااةّالماادارسّاألساساايّ ّةّالعليااالصااالحّفئااةّالماادارسّاألساساايّ 

ماااينّناااينّبااااق ّفئااااتّمساااتوىّالمعلّ ّوجاااودّفاااروقّفااا ّوجهااااتّن ااارنينمااااّاّيّ،ااتصااااتّوالتواصااال

ّ.األخرّىّالمدارس

ّطاتّوجهاتّن ارّالحسانيةّواانحرافاتّالمعياريةّلمتوسّ ّطاتالمتوسّ ّحيوض ّّ(66)رقإلّجدوتّّّّّّ

ّالخليلّ سبّوسهّف ّمديريةّةمينّنحوّواقعّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ المعلّ 

ّ:متغيرّمستوىّالمدرسة

ّ.تغيرّمستوىّالمدرسةمُّّ سبحسانيةّواانحرافاتّالمعياريةّالّطاتالمتوسّ (:66ّ)ّجدوتّرقإل
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 العدد مستوىّالمدرسةّالمجات
الوسااااااااااااااااااااهّ

 الحسان ّ 
اانحاااااااارافّ

 المعيارجّ 

 مهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.55 4.01 270 ةّدنياأساسيّ 

 0.58 4.08 245 ةّعلياأساسيّ 

 0.56 3.96 235 ةّدنياّوعلياأساسيّ 

 0.57 4.02 750 المجموع

 المشكالتّمهارةّ لّ 

 0.62 3.96 270 ةّدنياأساسيّ 

 0.63 3.99 245 ةّعلياأساسيّ 

 0.62 3.89 235 ةّدنياّوعلياأساسيّ 

 0.62 3.95 750 المجموع

ّ والعماااااااااااااااااالّمهااااااااااااااااااارةّالتعاااااااااااااااااااّو

 (عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.62 4.12 270 ةّدنياأساسيّ 

 0.58 4.15 245 ةّعلياأساسيّ 

 0.55 4.05 235 ةّدنياّوعلياأساسيّ 

 0.59 4.11 750 المجموع

 مهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنة

 0.61 4.13 270 ةّدنياأساسيّ 

 0.62 4.15 245 ةّعلياأساسيّ 

 0.56 4.14 235 ةّدنياّوعلياأساسيّ 

 0.60 4.14 750 المجموع

 مهارةّإدارةّالوقت

 0.57 4.18 270 ةّدنياأساسيّ 

 0.61 4.19 245 ةّعلياأساسيّ 

 0.59 4.19 235 ةّدنياّوعلياأساسيّ 

 0.59 4.19 750 المجموع
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 مهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

 0.57 4.15 270 ةّدنياأساسيّ 

 0.67 4.12 245 ةّعلياأساسيّ 

 0.60 4.12 235 ةّدنياّوعلياأساسيّ 

 0.62 4.13 750 المجموع

ياااااااةّلواقاااااااعّاساااااااتخدا ّالدرجاااااااةّالكلّ 

ةّلليااااوةّمااااديرجّالماااادارسّاألساساااايّ 
 الناعمة

 0.52 4.09 270 ةّدنياأساسيّ 

 0.57 4.11 245 ةّعلياأساسيّ 

 0.52 4.05 235 ةّدنياّوعلياأساسيّ 

 0.54 4.08 750 المجموع

ّ

حصكائية عنكد مسكتو  الداللككة إوجكد فكروق دات داللكة ال ت  : والتكي تكنص علكى ادسكةة الس  الفرضكي  
(0.05 ≥ α) مكين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المعل   بين متوسطات وجهات نظكر

  تغيكككككككككر جكككككككككنسم  إلكككككككككى عكككككككككز  الخليكككككككككل ت   وسكككككككككط ة فكككككككككي مديريكككككككككةالمكككككككككدارس األساسكككككككككي  
 .(مختلطة/د ور/اناث)المدرسة

ةّهاذهّالفرضاي ة،  One Way)اساتخدا ّاختباارّتحليالّالتبااينّاأل اادجّ ّتاإلّ ّللتحي ادّمانّصاح 
ANOVAّ)ّ مينّنحوّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّالمعلّ ّالفروقّنينّمتوسطاتّوجهاتّن رلفح

ّجااادوتّ،جااانسّالمدرساااةرّتغي ااامُّإلاااىّّعاااهّىالخليااالّتُّّوساااهّةّفااا ّمديرياااةلماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ 
ّ:حّذلكيوض ّ(23ّ)رقإل

ّ

ّ

ّ

ّ
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اّ(:60ّ)جادوتّرقاإل جانسّّ ساب(One Way ANOVAّ)تحليالّالتبااينّاأل اادجّ اختباارّنتاائجّّوّطاتمتوس 
ّ.المدرسة

ّمصدرّالتباينّالمجات
مجمااااااااااااااااااااااااااااوعّ

 عاتالمربّ 
درجاااااااااااااااااااااااااتّ

 الحرية
متوسااااااااااااااااااااااااهّ

 عاتربّ مال
ّقيمةّف

مساااااااااااتوىّ
ّالدالة

ّمهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.011 4.493 1.425 2 2.850 نينّالمجموعات

     0.317 747 236.921 داخلّالمجموعات

       749 239.771 المجموع

ّالمشكالتّمهارةّ لّ 

 0.112 2.200 0.851 2 1.702 نينّالمجموعات

     0.387 747 288.896 داخلّالمجموعات

       749 290.598 المجموع

ّوالعمااااااااااالّ مهاااااااااااارةّالتعااااااااااااّو

ّ(عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.012 4.439 1.519 2 3.038 نينّالمجموعات

     0.342 747 255.649 المجموعاتداخلّ

       749 258.687 المجموع

مهااااااااااارةّاالتااااااااااها ّبأخالقيااااااااااةّ
ّالمهنة

 0.001 6.637 2.340 2 4.680 نينّالمجموعات

     0.353 747 263.360 داخلّالمجموعات

       749 268.040 المجموع

 مهارةّإدارةّالوقت

 0.001 7.121 2.422 2 4.843 نينّالمجموعات

     0.340 747 254.020 داخلّالمجموعات

       749 258.863 المجموع

ّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

 0.002 6.325 2.363 2 4.726 نينّالمجموعات

     0.374 747 279.110ّداخلّالمجموعات

       749 283.836ّالمجموع

يااةّلواقااعّاسااتخدا ّالدرجااةّالكلّ 
ةّاألساسااااايّ ماااااديرجّالمااااادارسّ

 لليوةّالناعمة

 0.003 5.788 1.646 2 3.292 نينّالمجموعات

     0.284 747 212.417ّداخلّالمجموعات

       749 215.709ّالمجموع
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ّ≥αّ)عنادّمساتوىّالدالاةّ صاائيةّإتوجادّفاروقّذاتّدالاةّأنا ّ(60ّ)رقاإلّجدوتضحّمنّيتّ 

اا(1010ّ اسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةّلمااديرجّالماادارسّّمااينّنحااوّواقااعالمعلّ ّطاتّوجهاااتّن اارنااينّمتوس 

مااّّ،رّجنسّالمدرسةّعنادّجمياعّمجاااتّالدراساةتغيّ مُّعهىّإلىّالخليلّتُّّوسهّةّف ّمديريةاألساسيّ 

ماّعاداّمجااتّّ،عندّجميعّالمجاات1010ّمنّّمستوىّالدالةّأقلّ )المشكالتّمهارةّ لّ عداّمجاتّ

مهاارةّمااّعاداّمجااتّّ،ةّعندّجمياعّالمجاااتالفرضيّ ستنتجّرفضّوبالتال ّلُّّ،(المشكالتّمهارةّ لّ 

يبااالّ ياااثّتُّّ،(المشاااكالتّمهاااارةّ ااالّ عنااادّمجاااات1010ّّمساااتوىّالدالاااةّأكبااارّمااانّ)المشاااكالتّ ااالّ 

ّ.ةّعندّهذاّالمجاتالفرضيّ 

ّتاااإلّ ّوجاااودّفاااروقّعنااادها،ّومااانّأجااالّدراساااةّهاااذهّالفاااروقّعنااادّمجاااااتّالدراساااةّالتااا ّتباااينُّ

اااّ(64)رقاااإلّجااادوتّ،عدلاااةميارنااااتّالانائياااةّالبُّلل(Tukeyّ)اساااتخدا ّاختباااارّتاااوك  حّنتاااائجّهاااذاّيوض 

ّ.ااختبار

رّجااانسّتغي ااا سااابّمُّعدلاااةّللميارنااااتّالانائياااةّالبُّ(Tukeyّ)نتاااائجّاختباااارّتاااوك (:64ّ)ّجااادوتّرقاااإل
ّ.المدرسةّعندّمجااتّالدراسة

 مختلطة إناث ذكور جنس المدرسة المجال

 مهارة االتصال والتواصل

 *0.208- *0.100- --- ذكور

 *0.107- --- *0.100 إناث

 --- *0.107 *0.208 مختلطة

 مختلطة إناث ذكور جنس المدرسة المجال

مهييييارة التعيييياو  والعمييييل 

 (عمل الفريق)الجماعي  

 0.084- *0.131- --- ذكور

 0.047 --- *0.131 إناث

 --- 0.047- 0.084 مختلطة

 مختلطة إناث ذكور جنس المدرسة المجال

 *0.121- *0.162- --- ذكورمهيييارة االلتيييخاق ب خ  يييية 
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 0.041 --- *0.162 إناث المهنة

 --- 0.041- *0.121 مختلطة

 مختلطة إناث ذكور جنس المدرسة المجال

 مهارة إدارة الو ت

 *0.177- *0.159- --- ذكور

 0.018- --- *0.159 إناث

 --- 0.018 *0.177 مختلطة

 مختلطة إناث ذكور المدرسةجنس  المجال

مهيييارة الدييييادة واةترافيييية 

 العمل

 *0.170- *0.158- --- ذكور

 0.012- --- *0.158 إناث

 --- 0.012 *0.170 مختلطة

 مختلطة إناث ذكور جنس المدرسة المجال

ييييييية لوا يييييي  الدرجيييييية الكل  

اسييتخداق مييديرم المييدارس 

 ة للدوة الناعمةاألساسي  

 *0.139- *0.132- --- ذكور

 0.007- --- *0.132 إناث

 --- 0.007 *0.139 مختلطة

ّ.1010إ صائياّعندّمستوىّّالفرقّداتّ *ّ

اّّالفاروقّفا ّالميارناتّالانائيةّواختبارّتوك ،ّأضحّمنّنتائجّيتّ ّ ّطاتّوجهااتّن ارمتوس 
الخليلّبشاكلّّوسهّةّف ّمديريةمينّنحوّواقعّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّاألساسيّ المعلّ 

ّ.ميانلّمدارسّالذكورّف ّجميعّالمجااتّ،عا ّكانتّلصالحّمدارسّاةناثّوالمدارسّالمختلطة
اااّ(60)رقاااإلّجااادوت اااحّيوض  اااالحساااانيّ طاتّالمتوس  طاتّوجهااااتّةّواانحرافااااتّالمعيارياااةّلمتوس 

الخليالّّوساهّمديرياةةّفا ّمينّنحوّواقعّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمادارسّاألساسايّ المعلّ ّن ر
ّ:متغيرّجنسّالمدرسةّ سب

ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ.رّجنسّالمدرسةتغيّ مُّّ سبّياريةةّواانحرافاتّالمعالحسانيّ ّطاتالمتوسّ (:60ّّ)ّجدوتّرقإلّّّّ

 العدد جنسّالمدرسةّالمجات
الوسااااااااااااااااااااهّ

 الحسان ّ 
اانحاااااااارافّ

 المعيارجّ 

 مهارةّااتصاتّوالتواصل

 0.55 3.96 339 ذكور

 0.57 4.06 363 إناث

 0.65 4.16 48 مختلطة

 0.57 4.02 750 المجموع

 المشكالتّمهارةّ لّ 

 0.61 3.90 339 ذكور

 0.63 4.00 363 إناث

 0.68 3.96 48 مختلطة

 0.62 3.95 750 المجموع

ّوالعماااااااااااااااااالّ مهااااااااااااااااااارةّالتعاااااااااااااااااااّو

 (عملّالفريد)الجماع ّ 

 0.60 4.04 339 ذكور

 0.56 4.17 363 إناث

 0.68 4.12 48 مختلطة

 0.59 4.11 750 المجموع

 مهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهنة

 0.59 4.05 339 ذكور

 0.59 4.22 363 إناث

 0.67 4.18 48 مختلطة

 0.60 4.14 750 المجموع

 مهارةّإدارةّالوقت

 0.60 4.10 339 ذكور

 0.56 4.26 363 إناث

 0.64 4.28 48 مختلطة
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 0.59 4.19 750 المجموع

 القيادةّوا ترافيةّالعملمهارةّ

 0.60 4.05 339 ذكور

 0.61 4.20 363 إناث

 0.67 4.21 48 مختلطة

 0.62 4.13 750 المجموع

ياااااااةّلواقاااااااعّاساااااااتخدا ّالدرجاااااااةّالكلّ 

ةّلليااااوةّمااااديرجّالماااادارسّاألساساااايّ 
 الناعمة

 0.53 4.01 339 ذكور

 0.53 4.14 363 إناث

 0.61 4.15 48 مختلطة

 0.54 4.08 750 المجموع

ّ

  



130 
 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

ّ 
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 مناقشة النتائج : أواًل 

ةّالمااادارسّاألساسااايّ ّدفتّإلاااىّدراساااةّواقاااعّاساااتخدا ّماااديرّجالتااا ّهااابعااادّإجااارامّهاااذهّالدراساااةّّّّّّ

اّماين،ةّلمهاراتّاليوةّالناعمةّفا ّمديرياةّتربياةّوساهّالخليالّمانّوجهاةّن ارّالمعلّ الحكوميّ  لتّتوص 

 :البا اةّإلىّالنتائجّاآلتية

في مديرية  ة للقوة الناعمةما هو واقع استخدام مديري المدارس األساسي  : األول ؤال الرئيسي  الس  

 ؟مينتربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل  

ّّ تبااينّ ةّلليااوةّالناعمااةّفاا ّمديريااةّيااةّلواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ الدرجااةّالكلّ ّأ

ّّ مااينّمرتفعااة،ّكماااّتبااينّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلّ تربيااةّوسااهّ درجاااتّمجااااتّاليااوةّالناعمااةّّأ

ّّ يعهاااّمرتفعااة،ّ يااثّاتضااحّجم يليهاااّدرجااةّّ،مهااارةّإدارةّالوقااتأعلااىّالاادرجاتّهاا ّدرجااةّمجاااتّّأ

يليهااّدرجاةّّ،مجااتّمهاارةّالقياادةّوا ترافياةّالعماليليهااّدرجاةّّ،مجاتّمهارةّاالتها ّبأخالقيةّالمهناة

ّ،مجااتّمهاارةّااتصااتّوالتواصاليليهااّدرجاةّّ،(عمالّالفرياد)مجاتّمهارةّالتعاوّّوالعملّالجماع ّ 

ّ.المشكالتّمجاتّمهارةّ لّ اّدرجةّوأخيرّ 

بااالّوزارةّمااانّقّ ّوماااديراتهاّالمااادارسّيرّجوتعاااهوّالبا ااااةّهاااذهّالنتيجاااةّإلاااىّااختياااارّالجيااادّلماااد

والماااديراتّمااانّخاااالتّالااادوراتّواأللاااا ّّالماااديرينّساااتمراريةّفااا ّمتابعاااةّتااادريبالتربياااةّوالتعلااايإل،ّواا

ّ.ّعيدّبالتعاوّّمعّالمعهدّالو ن ّ ةّالت ّتُّالدراسيّ 

،ّإاّ(2018)ودراساةّالجرايادةّوالعلاوّج(2018ّ)ّتتفدّنتائجّهذهّالدراسةّماعّدراساةّالمطيارّج

 ّّ ّّ ّأ ّ.دمستوىّتطبيدّالمهاراتّالناعمةّف ّالوزاراتّالفلسطينيةّجيّدراسةّقويدرّأظهرتّأ
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 :ة اآلتيةرعي  األسئلة الف   ابقاألول الس   ؤال الرئيسي  الس   عنانبثق 

فكي مديريكة  مهكارة االتصكال والتواصكللة واقع استخدام مديري المدارس األساسي   ما: األول رعيالف   ؤالالس  

 ؟مينتربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل  

ّّ تبينّ ةّلمهارةّااتصاتّوالتواصلّفا ّمديرياةّدرجةّواقعّاستخدا ّمديرجّالمدارسّاألساسيّ ّأ

ّ.مينّمرتفعةتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ 

ااااّنبااايّ وتّ ّّ ّألض  ةّلمهاااارةّااتصااااتّوالتواصااالّفااا ّواقاااعّاساااتخدا ّماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ ّأ

ّّ فاا ّلّيتما ااّمااينمديريااةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلّ  ثّالتحاادّ ُّلمكناا ّمااديرّالمدرسااةّأ

المياادرةّعلاااىّّلمتلااكا ّمواقااعّالتواصاالّااجتمااااع ،ّبطالقااةّأمااا ّاآلخااارين،ّلمتلااكّالمياادرةّاساااتخد

ةّوتسلساال،ّلمتلااكّالدنلوماساايّ ّ،ّلمتلااكّمهاااراتّكتانيااةّجياادة،ّلسااردّاأل ااداثّبطالقااةالتعبياارّالشاافه ّ 

د،ّعّالجي اف ّالتعاملّماعّاآلخارين،ّلمكنا ّنناامّعالقااتّماعّاآلخارينّبساهولة،ّلمتلاكّمهاارةّااساتما

المياادرةّعلااىّّلمتلااك،ّتتسااإلّأفكااارهّبالوضااوحّوالتسلساال،ّلمتلااكّالمياادرةّعلااىّالتواصاالّغياارّاللف اا ّ 

جهااتّن ارّاآلخارينّالتفااوضّةقنااعّاآلخارين،ّيتيبالّوُّّقناعّاآلخارينّنوجهاةّن اره،ّلمتلاكّمروناةإ

ّ.صل ّمعّاآلخرينرّعلىّتوا ّاّتؤيّ بارتياح،ّلستخد ّلغةّالجسدّللتواصلّمعّاآلخرين،ّانفعاات

ّّلاااىّالجااودةّوالكفااوتعااهوّالبا اااةّهاااذهّالنتيجااةّإ والماااديراتّّامةّالذاتياااةّالتاا ّلمتلكهااااّالمااديرو

ةّهاذهّمادىّأهمي اّوماديراتهاّالمادارسّولعلاإلّماديرّج.ّةّعلاىّهاذهّالمهاارةبالّالاوزاّرنتيجةّتادريبهإلّمانّقّ 

مااّّدائاإلٍّّعلاىّوجاودّتواصالٍّّ،ّوتعمالالوقتّوالجهدّفا ّتوصايلّالمعلومااترّلهإلّةّالت ّتوفّ الخاصيّ 

اااّ،ماااينناااينّالماااديرّوالمعلّ  اتفياااتّهاااذهّالنتيجاااةّماااعّمع اااإلّّ.اّيوجااادّ الاااةّمااانّالتوافااادّااجتمااااع ّ مم 

ودراسةّ(2013ّ)ودراسةّشبير(2011ّ)ةّدراسةّقويدرخاص ّّ،كرتّبالدراسةالدراساتّالسابيةّالت ّذُّ
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ودراساااااةّ(2015ّ))اجأمااااااّدراساااااةّ جااااا(.Beardmore,2019ّ)ودراساااااةّنيرمااااادور(2018ّ)األغاااااا

ّ.درجّهذهّالمهارةّضمنّالدراسةلإلّتُّف(2019ّ)البطش

فكي  المشكالت مهارة حل  ة لهو واقع استخدام مديري المدارس األساسي  ما : الثاني الفرعي ؤالالس  

 ؟مينمديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل  

ّّ تبااينّ المشااكالتّفاا ّمديريااةّّلمهااارةّ االّ ةّدرجااةّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ ّأ

ّ.مينّمرتفعةتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ 

ّّ تبااينّّ المشااكالتّفاا ّمديريااةّتربيااةّّةّلمهااارةّ االّ واقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ ّأ

ّّ ف ّلّيتماّ ّمينوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ  المشاكالتّّلستخد ّخطواتّ الّ ّمديرّالمدرسةّأ

اجه ،ّلمتلكّالميادرةّعلاىّمال  اةّالمشكالتّالت ّتّوّلستفيدّمنّالخبراتّالسابيةّف ّ لّ ،ّداريةاة

لاىّأ ارافّالناهاعّإخالفّنينهإل،ّلستمعّّالميدرةّعلىّمتابعةّاأل رافّف ّأجّ ّلمتلكالتفاصيل،ّّدقّ أ

جديادةّّواّ  لا/األبعاادّالمشاكلة،ّيبتكارّأفكاارّ ّهّوبلباقة،ّلمتلكّالميدرةّعلاىّالتحليالّالمنطيا ّ دوّّتحيّ 

ّالاةّ فعّ ّاإلّ رق االناهاعّالموجاودّبطريياةّانتكاريا ،ّلصامّ ّعلىّ الّ ّتتوافدّمعّالمستجدات،ّيبادرّويصرّ 

ااالمياادرةّعلااىّاة ساااسّبالمشااكالتّالمتوقّ ّلمتلااكالنهاعاااتّالطارئااة،ّّلحاالّ  رّعااة،ّالياادرةّعلااىّالتبص 

ّعلاىّخريطاةٍّ ّ،ّلساتعملّالتفكيارّالتاأمل ّ معرفياةٍّّذهنياةٍّّباألمورّواأل داث،ّيتعاملّماعّالمواقاشّنناام 

ّ.مشكالتالّلحلّ 

ىّلساودّ ت اّوماديراتهاّارسالمادّةّامتاللّهاذهّالمهاارةّلادىّماديرّجلىّأهميّ ذلكّإّتعهوّالبا اة

عطاؤهااّّوّهااّوا ادهمّ ّ،وا ادةّ ّلاىّأّّتكاوّّالمدرساةّأسارةّ جّإاألمارّالاذجّياؤدّ .ّفااقّوالاودّ مانّالوّ ّجوّ 

لااىّاهتمااا ّالااوزارةّليااةّإالماادارسّلهااذهّالمهااارةّنتلااكّالدرجااةّالعاّمااديرّجوتعااهوّالبا اااةّامااتاللّ.ّأكااار

اتفيااتّّ.ةّالمتكااررهمهااارةّماانّخااالتّالاادوراتّواأللااا ّالدراساايّ والمااديراتّعلااىّهااذهّالّنتاادريبّالماادرام



134 
 

يااةالدراسااةّالحاليااةّفاا ّّأ ودراسااةّنجااانجّوهاشااوّ(2018ّ)المشااكالتّمااعّدراسااةّاألغاااّمهااارةّ االّ ّهم 

ّ(.Nang& others,2015)ويونس

كك  مهككارة التعككاون والعمككلة لواقككع اسككتخدام مككديري المككدارس األساسككي   مككا : الثالكك  الفرعككي ؤالالس 

 ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   (عمل الفريق)الجماعي  

ّّ تبينّ عملّ)ةّلمهارةّالتعاوّّوالعملّالجماع ّ درجةّواقعّاستخدا ّمديرجّالمدارسّاألساسيّ ّأ

 .مينّمرتفعةف ّمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ (ّالفريد

اااااااّتبااااااينّّوّ ّّ ألض  ةّلمهااااااارةّالتعاااااااوّّوالعمااااااالّواقااااااعّاساااااااتخدا ّمااااااديرجّالماااااادارسّاألساسااااااايّ ّأ

ّّ فا ّلّيتما اّماينف ّمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن ارّالمعلّ (ّعملّالفريد)الجماع ّ  ماديرّّأ

ة،ّياؤمنّبالعمالّناروحّالفرياد،ّيتعااوّّماعّالجمياعّالمناسباتّااجتماييّ هّف ّملشارلّزمالّالمدرسة

حّالسياساةّالعاماةّ،ّلمتلكّالمهاراتّالالزمةّللتعاملّمعّاآلخرين،ّيوض ّف ّالبنامّوالتطويرّالمدرس ّ 

ااااوّكفامتاااا ّإلمعل ااااّ ساااابّقاااادراتّكاااالّ ّعّالمهااااا ّ ،ّيااااوزّ لتن اااايإلّالتعاااااوّّفاااا ّالعماااالّالمدرساااا ّ  حّ،ّيوض 

ااا ة،ّيتباااادتّاألفكاااارّماااعّفريااادّختلفاااةّلكافاااةّاأل ااارافّذاتّالعالقاااةّبالعملياااةّالتعليمي اااال ياتّالمالص 

ّوالحهبي اةّبّالشلليةدّعالقةّالمدرسةّمعّالمدارسّاألخرى،ّيتجنّ ،ّيويّ ةنجازّالمها ّ ّالعملّالمدرس ّ 

اا مااينّمعلّ هاااتّفرياادّالعماال،ّلسااتعينّبفرياادّعماالّماانّالمّتوجّ وّْداخاالّالمدرسااة،ّلضااعّالحلااوتّفاا ّض 

ّ.اةداريينّعندّوضعّالخطهّو

 ساابّرأجّالبا اااةّنتيجااةّّومااديراتهاّالماادارسّساابةّامااتاللّهااذهّالمهااارةّعناادّمااديرّجترتفااعّن

صاابحّالعماالّوأّ.لااىّالالمركهيااةماانّالمركهيااةّإّ.لااىّدلميرا اا ّ إّط ّ ماانّتساالّ ّلتغياارّالن ااا ّالتعليماا ّ 

وتعااهوّالبا اااةّذلااكّ.ّالناعمااةاتّاليااوةّساساايّ ذجّهااوّماانّأالااّعلااىّالعماالّالجماااع ّ ّامبني ااّالمدرساا ّ 

ااأ ّلااىّالتعاااوّّوعماالّالفريااد،ّوالتاا ّتحتاااجّإشّالمدرسااةّبعملهاااكلزاالااىّالمشاااريعّالريادلااةّالتاا ّتُّاّإلض 
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ّّ .ّىّتاانجح ت ااّالوا ااد ةّالمدرسااةّعلااىّالعاااملينّفيهاااّ/باالّمااديرتوزيااعّاألدوارّماانّقّ ّوجااديرّبالااذكرّأ

ياةّمهاارةّهمّ اتفياتّالدراساةّفا ّّأ.ّناروحّالفريادّعمالهوّأ ادّأناواعّالتعااوّّوالّلتسهيلّالعملّاةدارجّ 

(2013ّ)ودراساااةّشااابير(2018ّ)ودراساااةّاألغاااا(2011ّ)التعااااوّّوعمااالّالفريااادّماااعّدراساااةّقويااادر

ودراساةTang, 2019ّّ ))ودراساةّتاانغ(2019ّ)ودراساةّالابطش(2015ّ)ودراساةّعبادّ ّوالحلبا 

 ,Nang& others)وهاشاوّوياونسودراساةّنجاانجّ(Jr and Robles,2017ّ)جا ّارّوروبلاس

2015.)ّ

كك مهككارة االلتككزام بأخالقيككة ة لواقككع اسككتخدام مككديري المككدارس األساسككي   مككا: الرابككع الفرعككي ؤالالس 

 ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   المهنة

ّّ تبااينّ المهنااةّفاا ّةّلمهااارةّاالتااها ّبأخالقيااةّدرجااةّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ ّأ

ّ.مينّمرتفعةمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ 

ااّتبينّّو ّّ ألض  ةّلمهاارةّاالتاها ّبأخالقياةّالمهناةّفا ّواقاعّاساتخدا ّماديرجّالمادارسّاألساسايّ ّأ

ّّ فاا ّلّيتما ااّماينمديرياةّتربيااةّوسااهّالخلياالّماانّوجهااةّن اارّالمعلّ  ااّمااديرّالمدرسااةّأ لّمسااؤوليةّيتحم 

علااىّتحيياادّمصاالحّالمدرسااة،ّيتسااإلّبالتسااامحّّاصارارّ إّلمتلااكالدافعيااةّالذاتياةّللعماال،ّّلمتلااكعملا ،ّ

ةّفاا ّصااشّبالموضااوييّ عاااتّاةلجانيااة،ّيتّ والمرونااةّفاا ّالتعاماالّمااعّاآلخاارين،ّلمتااازّبالتفاااؤتّوالتوقّ 

عّروف،ّيتعامالّمالّفا ّكافاةّال  ابرّواليدرةّعلىّالتحم امين،ّيتصشّبالهدومّوالص ّالتعاملّمعّالمعلّ 

آرامّاآلخرينّواقترا اتهإلّبعدالة،ّلمكن ّضبهّنفس ّف ّال روفّااستانائية،ّيادّب ّجميعّالعاملينّ

ّ.رسةداخلّالمد

ّّ تعهوّالبا اةّارتفاعّهاذهّالخاصايّ  التاها ّ.ّةّالعملياةّميومااتّالحيااّاألخاالقّمانّأهاإلّ ّةّالاىّأ

ويعماالّعلااىّرفااعّييااةّّ،الااىّاسااتمراريةّعملهااإلّومااديراتهاّبأخالقياااتّالمهنااةُّلفضاا ّالماادارسّمااديرّج
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كونهاّمديرةّمدرسةّجامتّأهميةّّللبا اةّومنّخالتّالواقعّالعمل ّ ّّ.نهإلّ ّ العاملينّوالمجتمعّالمحلّ 

بالّوزارةّالتربياةّضامنّبأخالقيةّالمهنةّلالختيارّالمناسبّلهإلّمانّقّ ّومديراتهاّالمدارسّالتها ّمديرّج

نّذلكّالمحاسبةّالذاتيةّلادىّمّواألهإلّ ّ،بلّأقسا ّالمديرياتاملةّمنّقّ الشّزدةّوللمتابعةّالمعاييرّالمحدّ 

دراساةّّ،ّمنهاافا ّمهاارةّأخالقياةّالمهناةّةتّبعاضّالدراسااتّالساابياهتم ا.ّوماديراتهاّالمادارسّمديرّج

ودراسااةّّ(Jr and Robles,2017)ودراسااةّجاا ّارّوروبلااسّ(Beardmore,2019)نيردمااور

ّ(.Nang& others,2015)نجانجّوهاشوّويونس

فكي  مهكارة إدارة الوقكتة لهو واقع استخدام مديري المدارس األساسي  ما : الخامسالفرعي ؤال الس  

 ؟مينمديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل  

ّّ تبينّ ةّلمهاارةّإدارةّالوقاتّفا ّمديرياةّتربياةّدرجاةّواقاعّاساتخدا ّماديرجّالمادارسّاألساسايّ ّأ

ّ.مينّمرتفعةن رّالمعلّ وسهّالخليلّمنّوجهةّ

اّتبينّوّ ّّ ّألض  ةّلمهارةّإدارةّالوقتّف ّمديريةّتربياةّواقعّاستخدا ّمديرجّالمدارسّاألساسيّ ّأ

ّّ ف ّلّيتماّ ّمينوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ  مديرّباعتبارهّاّلستامرّوقت ّجيدّ ّمديرّالمدرسةّأ

ااااعمالاااا ّاليومي ااااّألااااىّجدولااااةّ،ّلعماااالّعوالتفكياااارّرعلااااىّالتااااذكّ ّقويااااةّ ّقاااادرةّ ّلمتلااااكمدرسااااة،ّ ةّهريّ ةّوالش 

فا ّالمدرساة،ّلعمالّّوقااتّالعمالّبفاعلياةأيدّالت ّلعطيهااّلمخارين،ّلساتامرّة،ّيلته ّبالمواعنويّ والسّ 

ّعلاااىّترتياابّأولويااااتّالعمااالّالمدرساا ّ ّننااامّ  ّناااينّوقااتّالعمااالّووقتااا ّالخاااص  ،ّليااادرّالاااهمنّ،ّياااواّز

ة،ّندق ااّة،ّلخطااهّوياان إلّالعماالّالمدرساا ّ تنفيااذّالمهماااتّندق ااة،ّيتااابعّأوقاااتّةّندق االلفعالياااتّالمدرساايّ 

ّ."ّّلإلّتيطع ّقطعكإيفّالسّ الوقتّك"لعملّبميولةّ

ومنّهناّأوعاهتّالبا ااةّالاىّأهمياةّّ،لىّضياعّف ّالعطامجّإةّيؤدّ ستامرّندقّ ُلّّّّلإلّ الوقتّإ

ّنجازهإلّللعملّف ّمحلّ لكوّّعطاؤهإلّوإّ تىّ ّ؛دارةّالوقتومديراتهاّلمهارةّإّالمدارسّامتاللّمديرّج



137 
 

ةّالمراسااالتّوالمتطلباااتّالبا اااةّلكاااّرّكماااّت اانّ ّ،يااةّكبياارةهمّ رةّالوقااتّّأوقاادّلكااوّّةدا.ييااةّاآلخاارين

تيطعااا ّّّّلاااإلّ وقاااتّكالسااايفّإوالّ.لاااىّضاااغهّالعمااالجّإتاااؤدّ ّفإن هااااّمهااااّالماااديرلاااإلّين ّ ّّّ وإ.ّدارياااةاة

ّدةّألدامّالمهاا ّ الفترةّالهمنيةّالمحدّ ّّّ لىّأرأجّالبا اةّإّيةّاستغالتّالوقتّ سبأهمّ ّهّىعوتُّ.ّقطعك

لىّاكت اا ّفا ّجّإاستغالل ّبفاعليةّيؤدّ ّّّلإلّيتإلّ إّوعا ّدراس ّ ّةّويو ّدراس ّ ةّدراسيّ بحص ّمحدودةّ

يةّمع اإلّالدراسااتّالساابتّاهتم ا.ّهرهااقّبالعمالّوضاياعّفارصّالتفاوقّوالتمي ا،ّوإاألعماتّالمطلوباة

ودراسااااةّالعبااااادّ ّ(2015ّ)قااااتّمااااااّعااااداّدراسااااةّ جااااااجّوالدارةّالتاااا ّوردتّبالدراسااااةّفااااا ّمهااااارةّإ

ّ.(2015)والحلب 

ككك ككك الفرعكككي   ؤالالس  مهكككارة القيكككادة ة لهكككو واقكككع اسكككتخدام مكككديري المكككدارس األساسكككي  مكككا : ادسالس 

 ؟مينفي مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل   واحترافية العمل

ّّ تبااينّ ةّلمهااارةّالقيااادةّوا ترافيااةّالعماالّفاا ّاألساساايّ درجااةّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّّأ

ّ.مينّمرتفعةمديريةّتربيةّوسهّالخليلّمنّوجهةّن رّالمعلّ 

اااّتبااينّ ّّ ّألض  ةّلمهااارةّالقيااادةّوا ترافيااةّالعماالّفاا ّواقااعّاسااتخدا ّمااديرجّالماادارسّاألساساايّ ّأ

ّّ فااا ّلّيتما اااّماااينمديرياااةّتربياااةّوساااهّالخليااالّمااانّوجهاااةّن ااارّالمعلّ  لحاااافظّعلاااىّّالمدرساااةماااديرّّأ

ةّالتربوياةّساتراتيجيّ طاهّاةالخُّّعادّ مين،ّياديرّمدرسات ّبفاعلياة،ّلُّأخالقياتّالعملّف ّتعامل ّمعّالمعلّ 

ة،ّلحارصّاةدارةّالمدرسايّ ّومواهابّ ّ،ّلمتلاكّمهااراتٍّوالبن اامّمينّنحوّالعمالّالفاعال ّالمعلّ ة،ّيوجّ ندقّ 

ماين،ّلحارصّعلاىّرفاعّكفااماتّلمعلّ إلاىّاّستشاراتمينّباستمرار،ّليد ّااللمعلّ ّّّلكوّّقدوةّ أعلىّ

داخالّّعّالايااف ّ مستمرةّعنّسايرّالعمال،ّلحتار ّالتناوّ ّراجعةّ ّ،ّلعط ّتغذلةّ مينّونموهإلّالمهن ّ المعلّ 

اّاّوذكاام ّتكنولوجي اأ رافّأخارى،ّلمتلاكّويي اّأجّ علىّمينّّوالميدرةّللتأييرّف ّالمعلّ ّلمتلكدرسة،ّالم

ّ.عدإدارةّالمدرسةّعنّبُّّتمك نّمنة،ّييّ دارةّالمدرسف ّاة
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ّهّأدامّمااديرجّامااتاللّمهااارةّالقيااادةّوا ترافيااةّالعماالّهاا ّماااّلمي ااّّّ فااإّ ساابّماااّتااراهّالبا اااة

ّة/زادتّقيمااااةّالمااااديرّتّقيمااااةّهااااذهّالمهااااارةّماااااّزادوكلّ ّومااااديراتهاّعاااانّبعضااااهإلّالاااابعض،الماااادارسّ

اا.ّلمدرساات ّاقائاادّ باعتبااارهّ ؛ّقااادةّالماادارسّماانّخااالتّتطااويرّهااذهّالمهااارةعاادادّتّوزارةّالتربيااةّبإاهتم 

ّعااادهّالمعهااادّالاااو ن ّ ةّالاااذجّّأفااا ّيرناااامجّدنلاااو ّالقياااادةّالمدرسااايّ ّوذلاااكّمااانّخاااالتّتااادريبّالماااديرين

ّهاذهّتوافياتّ.المادارسّاللا ّتادريبّمع اإلّماديرّجمانّخّوالذجّتإلّ ّ،بالتعاوّّمعّوزارةّالتربيةّوالتعليإل

 Jr and)جاااا ّارّوروبلااااسّودراسااااة(Beardmore,2019ّ)مااااعّدراسااااةّنيردمااااورّدراسااااةال

Robles,2017ّ)نجاااانجّوهاشاااوّوياااونسّودراساااة(Nang& others,2015ّ)ةّمهاااارةّفااا ّأهمي ااا

ّ.امتاللّمهارةّالقيادةّوا ترافيةّالعمل

 : ات الدراسةفرضي  نتائج 

بككين  (α ≤ )حصككائية عنككد مسككتو  الداللككة إال توجككد فككروق دات داللككة : ة األولككىالفرضككي  

ة مين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المكدارس األساسكي  المعل   وجهات نظرطات متوس  

 .ة/مللمعل   النو  االجتماعي  ر تغي  م  عز  إلى الخليل ت   وسط في مديرية

ا صاائيةّإتوجدّفروقّذاتّدالاةّ ماينّنحاوّواقاعّاساتخدا ّالمعلّ وجهااتّن ارّطاتّناينّمتوس 

ّالناوعّااجتمااع ّ رّتغيّ مُّإلىّعهىّالخليلّتُّّوسهّةّف ّمديريةاألساسيّ اليوةّالناعمةّلمديرجّالمدارسّ

ةّرفاضّالفرضايّ ّوبالتاال ّتاإلّ ّ،(عندّجميعّالمجاااتّواألبعااد1.04ّمنّّمستوىّالدالةّأقلّ )ة/إلللمعلّ 

ّّ السابية؛ّ يثّتبينّ ّ.ّكانتّلصالحّاةناثّعندّجميعّالمجااتوجهاتّالن رّالفروقّف ّّأ

ّّ إّذلااكّتعاهوّالبا ااة ّّ ّ؛هااذهّالنتيجاةّجاامتّلاىّأ ّانةااسااتبّننااثّل جابااةّعااسااتجابةّاةّأل

وتعاااهوّ.ّنااااثمااانّاة(061ّ)مااانّالاااذكورّميانااال(601ّ)علاااىّمااانّالاااذكور،ّ ياااثّاساااتجابّكاناااتّّأ

بعاةّمااتّتجااهّالمتاةّالمعلّ و ساسايّ .ّمااتّلادقائدّاألماورةّمال  اةّالمعلّ لاىّارتفااعّدق االبا اةّذلاكّإ
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،ّوماااانّالخباااارةّالعمليااااةّللبا اااااةّفاااا ّاةدارةّالمدرساااايةّا  ااااتّمتابعااااةّالااااذكورداريااااةّأكااااارّماااانّاة

ّ.المعلماتّالدائمةّألدقّاألمورّ،واهتمامهإلّبالتفاصيل

بككين  (α ≤ 0.05)حصككائية عنككد مسككتو  الداللككة إال توجككد فككروق دات داللككة : ة الثانيككةالفرضككي  

ة الناعمكة لمكديري المكدارس األساسكي  مين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة المعل   متوسطات وجهات نظر

 .ر الخبرة في التدريستغي  م  إلى  عز  الخليل ت   وسط في مديرية

ناااااينّ(αّ≤ّ1010ّ)عنااااادّمساااااتوىّالدالاااااةّ صاااااائيةّإتوجااااادّفاااااروقّذاتّدالاااااةّ ّاّأن اااااتباااااينّ

ةّفا ّماينّنحاوّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّلماديرجّالمادارسّاألساسايّ المعلّ ّطاتّوجهاتّن ارمتوسّ 

ّ،المشااكالتّمهاارةّ الّ ّ: (رّالخبارةّفا ّالتادريسّعنادّمجاااتتغي امُّإلاىّّعاهّىالخليالّتُّّوساهّمديرياة

ّ،(مهاارةّإدارةّالوقاتّ،مهاارةّاالتاها ّبأخالقياةّالمهناةّ،(عمالّالفرياد)مهارةّالتعاوّّوالعملّالجمااع ّ 

ّ.ةّعندّهذهّالمجااتبوتّالفرضيّ ق ّّوبالتال ّتإلّ 

ّ≥αّ)عنااادّمساااتوىّالدالاااةّ صاااائيةّإتوجااادّفاااروقّذاتّدالاااةّ ّأن اااّتباااينّ ّأخااارى،ّمااانّنا ياااة

اا(1010ّ مااينّنحااوّواقااعّاسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةّلمااديرجّالماادارسّالمعلّ طاتّوجهاااتّن اارّنااينّمتوس 

مهارةّااتصاتّرّالخبرةّف ّالتدريسّعندّمجااتّتغيّ مُّإلىّّعهّىالخليلّتُّّوسهّةّف ّمديريةاألساسيّ 

ةّياةّلواقاعّاساتخدا ّماديرجّالمادارسّاألساسايّ والدرجاةّالكلّ ّترافياةّالعمالمهارةّالقيادةّوا وّّوالتواصل

ّ.ّةّعندّهذهّالمجااترفضّالفرضيّ ّوبالتال ّتإلّ ّ،لليوةّالناعمة

ّّ اتضااحّ ااالفااروقّفاا ّّأ مااينّنحااوّواقااعّاسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةّالمعلّ ّطاتّوجهاااتّن اارمتوس 

4ّ-1مانّ)الخليلّكانتّلصالحّفئةّالخبارةّفا ّالتادريسّوسهّةّف ّمديريةلمديرجّالمدارسّاألساسيّ 

مهاااارةّالقياااادةّمااانّمجااااتّّفااا ّكااالّ (ّسااانوات10ّ-3مااانّ)ميانااالّفئاااةّالخبااارةّفااا ّالتااادريس(ّسااانوات

يااااةّلواقااااعّاسااااتخدا ّمااااديرجّالماااادارسّالدرجااااةّالكلّ ّوّمهااااارةّااتصاااااتّوالتواصاااالوّّوا ترافيااااةّالعماااال
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مااينّنااينّباااق ّفئاااتّالمعلّ ّفااروقّفاا ّوجهاااتّن اارنماااّلااإلّيتضااحّوجااودّنيّ،ةّلليااوةّالناعمااةاألساساايّ 

ّ.الخبرةّف ّالتدريسّاألخرّى

والت ّشملتّعلىّدوراتّّ ديا ا،ّبلّالوزارةبعةّمنّقّ لىّآلياتّالتعيينّالمتّ تعهوّالبا اةّذلكّإ

هاّخالتّالعملّاألمرّالذجّأدىّّؤعطايتإلّّّإّمّبالعمل،ّّوالدوراتّالت دّقبلّالبدّ مينّالجدّ ئةّللمعلّ تهيّ 

ّّ ّالجااديرُّّو.(0-9)لااىّوجااودّفااروقّلصااالحّفئااةّالتاادريسّماانإ دّماااتّالجاادّ مااينّوالمعلّ المعلّ ّبالااذكرّأ

اّإلىّإ ّ.ّبالعملّهإلّ تابيتُّّهينّ تىّيتإلّ متميّ ّاوالعملّعلىّأّّلكونّوّ،يباتّوجودهإللعملوّّجاهد 

بككين  (α ≤ 0.05)حصككائية عنككد مسككتو  الداللككة إال توجككد فككروق دات داللككة : ة الثالثككةالفرضككي  

ة مين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المكدارس األساسكي  المعل   طات وجهات نظرمتوس  

 .ة/مللمعل   ر المؤهل العلمي  تغي  م  إلى  عز  الخليل ت   وسط في مديرية

ناااااينّ(αّ≤ّ1010ّ)عنااااادّمساااااتوىّالدالاااااةّ صاااااائيةّإتوجااااادّفاااااروقّذاتّدالاااااةّ ّاّأن اااااتباااااينّ

ةّفا ّماينّنحاوّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّلماديرجّالمادارسّاألساسايّ المعلّ ّطاتّوجهاتّن ارمتوسّ 

ةّالساابيةّباوتّالفرضايّ ق ّّوبالتاال ّتاإلّ ّ،ة/إلللمعل اّرّالمؤهالّالعلما ّ تغي امُّإلاىّّعاهّىالخليالّتُّّوسهّمديرية

ّ.ّعندّجميعّمجااتّالدراسة

إلّتههّلمااؤهالتميياامااينّناادوّّداراتّوالمعلّ نّاةلااىّتساااوجّالمعاملااةّماااّناايّ تعااهوّالبا اااةّذلااكّإ

اّعلاىّ،ّفاالّويتساوىّالجميعّبالدوراتّواأللا ّالدراسايةّة،العلمي ياتإلّمعاملاةّالمعلماينّوالمعلماينّنناام 

ّ.مؤهلهإلّالعلم ّ؛ّوذلكّ سبّالخبرةّالطويلةّللبا اةّف ّاةدارة

بككين  (α ≤ )حصككائية عنككد مسككتو  الداللككة إفككروق دات داللككة ال توجككد : ة الرابعككةالفرضككي  

ة مين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المكدارس األساسكي  المعل   طات وجهات نظرمتوس  

 .موقع المدرسةر تغي  م  إلى  عز  الخليل ت   وسط في مديرية
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اا صااائيةّإاّتوجاادّفااروقّذاتّدالااةّ ّأن ااتبااينّ مااينّنحااوّالمعلّ ّطاتّوجهاااتّن اارنااينّمتوس 

رّتغي اامُّإلااىّّعااهّىالخلياالّتُّّوسااهّةّفاا ّمديريااةالماادارسّاألساساايّ واقااعّاسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةّلمااديرجّ

ّ.ةّالسابيةّعندّجميعّالمجااتبوتّالفرضيّ ق ّّوبالتال ّتإلّ ّ،موقعّالمدرسة

ّّ ّالبا اااةّاسااتنتجتّوّّ اهتمااا ّالااوزارةّومديريااةّالتربيااةّوالتعلاايإلّالمتواصاالّنتحسااينّأوضاااعّّأ

سااارائيلية،ّوتعااارضّالموقاااعّالاااذجّلياااعّتحاااتّالسااايطرةّاةّةلخصوصااايّ ّ(H2ّ)المااادارسّالتااا ّتياااعّفااا 

ّّ باالّاا ااتالت،ّماانّقّ ّومضااالياتّةّلضااغو اتالطلبااةّوالهيئاااتّالتدريساايّ  ةّمسااؤليّ ّوالجااديرّبالااذكرّأ

ّّ أصاااعبّوأكئااارّخطاااورة،ّّو(H2ّ)هاّضااامنّمنطياااةماااديراتماااديرجّالمااادارسّّو ننساااىّدورّّاّيجااابّأ

ااالمؤسّ  عمااارّالخلياالّنااةّّإلجّ )ّهإلماانساااندّالماادارسّالتاا ّتُّّوّ(H2)ةّالموجااودةّفاا ّمنطيااةّساااتّالخاص 

ااا.ّ(والهاااالتّاأل مااارّالفلساااطين ّ  سااااتّوتكاتفااا ّوتعاونااا ّماااعّالمؤسّ ّعّالمحلااا ّ واّننساااىّتااارابهّالمجتم 

،ّاألمرّالذجّأفضىّإلاىّعاد ّوجاودّفاروقّناينّالمادارسّّالمدارسّلمواجهةّخطرّاا تالتّخاصةّ 

ّ.H2) وH1ّّ)ّالت ّتيعّف 

بكين  (α ≤ 0.05)حصكائية عنكد مسكتو  الداللكة إال توجد فروق دات داللكة : ة الخامسةالفرضي  

ة مين نحكو واقكع اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المكدارس األساسكي  المعل   طات وجهات نظرمتوس  

ة أساسكي  /ة عليكاأساسكي  /ة دنيكاأساسكي  )ر مسكتو  المدرسكةتغي كم  عز  إلكى الخليل ت   وسط في مديرية

 .(وعليادنيا 

ناااااينّ(αّ≤ّ1010ّ)عنااااادّمساااااتوىّالدالاااااةّةّتوجااااادّفاااااروقّذاتّدالاااااةّا صاااااائيّ  ّاّأن اااااتباااااينّ

ةّفا ّماينّنحاوّواقاعّاساتخدا ّالياوةّالناعماةّلماديرجّالمادارسّاألساسايّ المعلّ وجهاتّن ارّطاتّمتوسّ 

مااّعاداّمجااتّّ،رّمساتوىّالمدرساةّعنادّجمياعّمجاااتّالدراساةتغي امُّإلىّّعهّىالخليلّتُّوسهّمديريةّ
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مهااارةّماااّعااداّمجاااتّّ،ةّعناادّجميااعّالمجااااتبااوتّالفرضاايّ ق ّّوبالتااال ّتااإلّ ّ،مهااارةّااتصاااتّوالتواصاال

ّ.ةّعندّهذاّالمجاترفضّالفرضيّ ّ يثّتإلّ ّ،ااتصاتّوالتواصل

ّّ اتضااحّ ااالفااروقّفاا ّّأ مااينّنحااوّواقااعّاسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةّالمعلّ ّطاتّوجهاااتّن اارمتوس 

ّ،ةّالعلياااالخلياالّكانااتّلصااالحّفئااةّالماادارسّاألساساايّ ّوسااهّةّفاا ّمديريااةاألساساايّ لمااديرجّالماادارسّ

ضااحّيتّ ّنينماااّلااإلّ ّ،مهااارةّااتصاااتّوالتواصاالةّالاادنياّوالعلياااّفاا ّمجاااتّمياناالّفئااةّالماادارسّاألساساايّ 

ّ.مينّنينّباق ّفئاتّمستوىّالمدرسةّاألخرّىالمعلّ ّوجودّفروقّف ّوجهاتّن ر

ّّ ف ّاةدارةّإّ سبّخبرةّالبا اةّذلكّهّىعلُّ األساسايةّّمادارسالوماديراتّّيرّجماد صاةّّلىّأ

ّّ ّ،الباارامجّالتدريبيااةّكانااتّأكباارّماانّالماادارسّاألخاارىّّماانّالعليااا الماادارسّّوجااديرّبالااذكرّألضاااّأ

اةّللطلباةّاألمارّالاذجّيوّ ري اةّالعلياّيتجانسّفيهااّالفئااتّالعمّ األساسيّ  ّدّ ريياةّالتعامالّوالتفاعالّماع  

الذجّينتجّعن ّةّاألمرّمريّ عُّةّالعلياّوالدنياّ يثّتتنوعّفيهاّالفئاتّالالطلبةّبعكسّالمدارسّاألساسيّ 

ّ.والتواصلّساليبّااتصاتتنوعّأ

بكين  (α ≤ 0.05)حصكائية عنكد مسكتو  الداللكة إوجد فروق دات داللكة ال ت  : ادسةة الس  الفرضي  

ة اسكتخدام القكوة الناعمكة لمكديري المكدارس األساسكي  مين نحكو واقكع المعل  طات وجهات نظر متوس  

 .(مختلطة/اناث/د ور)ر جنس المدرسةتغي  م  إلى عز  الخليل ت   وسط في مديرية

ا(αّ≤ّ1010ّ)عندّمساتوىّالدالاةّ صائيةّإتوجدّفروقّذاتّدالةّ ّأنّ تبينّ طاتّناينّمتوس 

وساهّةّف ّمديرياةّالمدارسّاألساسيّ مينّنحوّواقعّاستخدا ّاليوةّالناعمةّلمديرجّالمعلّ وجهاتّن رّ

ّمهااارةّ االّ ماااّعااداّمجاااتّّ،رّجاانسّالمدرسااةّعناادّجميااعّمجااااتّالدراسااةتغي اامُّإلااىّّعااهّىالخلياالّتُّ

ّ،المشاكالتّمهاارةّ الّ مااّعاداّمجااتّّ،ةّعندّجميعّالمجااترفضّالفرضيّ ّوبالتال ّتإلّ ّ،المشكالت

ّ.ةّعندّهذاّالمجاتبوتّالفرضيّ ق ّّ يثّتإلّ 
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ّّ حّاتضااّ ااالفااروقّفاا ّّأ مااينّنحااوّواقااعّاسااتخدا ّاليااوةّالناعمااةّالمعلّ طاتّوجهاااتّن اارّمتوس 

الخليااالّبشاااكلّعاااا ّكاناااتّلصاااالحّمااادارسّاةنااااثّّوساااهّةّفااا ّمديرياااةلماااديرجّالمااادارسّاألساسااايّ 

ّ.ميانلّمدارسّالذكورّف ّجميعّالمجااتّ،والمدارسّالمختلطة

ّّ ّتعهوّالبا اةّذلكّو ّّلالساتبانةاللاوات ّاساتجبّْنااثّاةعاددّّإلىّأ  ياثّّ؛أكاارّمانّالاذكورّن 

ّجمياعّالعاااملينّفا ّماادارسّاةنااثّمعل مااا  ّ ّّوفاا ّمعل مااّووجمياعّالعاااملينّفا ّماادارسّالاذكورّّ،تإ

و سابّعلاإلّالبا ااةّّ.ّأجّأّّعددّاةنااثّكااّّأكبارّمانّعاددّالاذكورّ.ماتمعلّ ّالمدارسّالمختلطةّ

اااّّو.ّجميااعّالماادارسّالمختلطااةّفيهاااّمااديراتّولاايسّماادرام اا ئااةّذلااكّإتعااهوّالباألض  فاتّالتاا ّلااىّالص 

األمااااورّاةداريااااةّباسااااتمرارّعلااااىّخااااالفّومتابعااااةّّ،األشاااايامّمال  ااااةّ ةّماااااتّماااانّدق ااااتمتلكهاااااّالمعلّ 

ّ.- سبّخبرةّالبا اةّباادارة-مينالمعلّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 التوصيات:اثانيً 

ّ:تيدلإلّالتوصياتّاآلتيةّننام ّعلىّنتائجّالدراسةّتإلّ 

-  ّّ اتّ/يرينالماااادّواعاااادادّةّالااااوزارةّعناااادّتوظياااافط ااااتكااااوّّمهاااااراتّاسااااتخدا ّاليااااوةّالناعمااااةّماااانّخُّّأ

ّ.ات/مينوالمعلّ 

ماانّّومجااتهاااّمهاااراتّاليااوةّالناعمااةّبماااّيتااوام ّمااعّأبعااادّات/تطااويرّمهاااراتّالمااديريناسااتمراريةّ -

 .ةلا ّدراسيّ خالتّدوراتّوأ

عطاااامّصااا ّةخص ّ سااابّتّكااالّ ّ،ر لاااةّالجامعياااةفااا ّالمّلمهااااراتّالياااوةّالناعماااةّةدراسااايّ ماااادةّّ ااارح -

 .ةالوظائشّالمستيبليّ ّعلىّالطلبةّفرصةّأكبرّللحصوت

مااانّخاااالتّالنااادواتّّهاااامهاراتّوّّون ري اتهااااّلحّالياااوةّالناعماااةمصاااطّمفااااهيإلّالعمااالّعلاااىّتوضااايحّ -

 .نّالجميعّمنّاا العّعلىّهذهّالمفاهيإلىّيتمكّ  تّ ّ،ةواأللا ّالدراسيّ والنشراتّ

 .ةّالناعمةعلىّمهاراتّاليّوّالذكورّنتدريبّمدرامّالمدارسأكارّّاةهتما ّ -

تصااااتّوالتواصااالّفااا ّجمياااعّالمااادارسّوماااديراتّالمااادارسّعلاااىّمهاااارةّااّااهتماااا ّنتااادريبّماااديرّج -

 .علياةّدنياّّوخاصةّتلكّالت ّتحتوجّعلىّأساسيّ 

 .ماتّ تىّبعدّالتابيتمينّوالمعلّ ااستمرارّنتدريبّالمعلّ  -

 .جرامّالمهيدّمنّاألبحاثّوالدراساتّذاتّالعالقةّباليوةّالناعمةّوالتربويينّإلىّإينّدعوةّالمختص ّ -

 .اجرامّدراساتّمستيبليةّباليوةّالناعمةّومهاراتهاّعلىّالمدارسّالخاصةّوالاانوية -

ّ

ّ

ّ
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 المراجعالمصادر و 

   ةالمراجع العربي 

   ةالمراجع األجنبي 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 ةالعربي   المراجع -أوال

 .الكريمالقرآن  -

دارةّالوقتّوعالقتهااّباألنمااطّالقيادلاةّلادىّماديرجّإفاعليةّّ(.2009ّّ)ميمةّعبدّالخالدأسطل،ّاأل -

كلياةّالتربياة،ّ(ّرسكالة ماجسكتير غيكر منشكورة )،ّالمدارسّالاانويةّبمحاف ةّغهةّمنّوجهةّن رتهإل

 .فلسطينّغهة،ّ–سالميةّالجامعةّاة

ّمديرجّالمدارسّالاانويةّبمحاف ةّغهةّللتفويضّاادارجّ درجةّممارسةّّ.(2013)ّفناّّوليدأغا،ّألا -

ّ،،ّكليةّالتربية(غير منشورة  رسالة ماجستيرّ).دارةّالوقتّلديهإلّمنّوجهةّن رّنوانهإلإوعالقتهاّب

 .فلسطينّ،غهة،ااسالميةالجامعةّ

علااىّالمهاااراتّالناعمااةّوعالقتهاااّباااألدامّالااوظيف ،ّدراسااةّتطبيقيااةّّ.(2018)ّاألغااا،ّدمحمّصااهيب -

،ّجامعااةّاألزهاار،ّ(غير منشككورةرسككالة ماجسككتير )ّالعاااملينّفاا ّننااولّمحاف اااتّفلسااطينّالجنوبيااة،

 .غهة،ّفلسطين

ّ،دمحمّنااااااانّإساااااااماعيل - دمحمّزهيااااااارّنااااااانّناصااااااارّ:ّحييااااااادتّ،صكككككككحيح البخكككككككاري ،(ّه1522)البخاااااااارج 

 ،لبناّترقيإلّدمحمّفؤادّعبدالباق ّ،دارّ وقّالنجاة:،نيروتالناصر

  ّ ،ّموقاااعّالكترونااا.2013أكتاااوبر01ّّنروتوكاااوتّالخليااالّموقاااعّلجناااةّاةعماااارّنساااخةّمحفوظاااةّّ -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
مارساااةّالقياااادةّاةساااتراتيجيةّوعالقتهااااّنتنمياااةّالمهااااراتّدرجاااةّمّ(.2019)الااابطش،ّأ مااادّدمحمّعلااا  -

ّ،(رسكالة ماجسكتير غيكر منشكورة)،الناعمةّلدىّالعاملينّبالمن ماتّغيرّالحكوميةّفا ّقطااعّغاهة

 .لسطينجامعةّاألقصى،ّغهة،ّفّ 

ّالياااهرة(ّاةصاادارّالرابااع)ّسكككرتاريا مهككارات التعامككل مككع األخككرينّ,(2003)توفيااد،ّعباادّالاار من -

 .ّمركهّالخبراتّالمهنيةّل دارة:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
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(ّاةصادارّالراباع)ّّالمهكارات القياديكة -منهج المهكارات اإلشكرافيةّ.(2003ّأ)توفيد،ّعبدّالر من -

 .مركهّالخبراتّالمهنيةّل دارةّ:الياهرة

مهكككارات االتصكككال والعالقكككات مكككع : مكككنهج المهكككارات السكككلو يةّ.(2003ب)توفياااد،ّعبااادّالااار من -

 .مركهّالخبراتّالمهنيةّل دارةّ:ابع،ّالياهرة،ّااصدارّالّراآلخرين

ّ:اليااهرة(ّاةصادارّالراباع)ّإدارة الوقكت: منهج المهكارات االداريكة ّ(2003ج).توفيد،ّعبدّالار من -

 .مركهّالخبراتّالمهنيةّل دارة

سكالة ر  )،ّالمهااراتّالقيادلاةّالالزماةّةدارةّالتغييارّالتن يما ّ.(2009)ّ،ّصالحّننّسمارالجانرّج -

 .،ّقسإلّالعلو ّاةداريةّ،ّجامعةّنالفّللعلو ّاألمنيةّ،ّالرياض(غير منشورةماجستير 

درجااةّممارسااةّمااديرجّالماادارسّللمهاااراتّّ.(2018)ّ.الجراياادةّ،ّدمحمّسااليماّ،ّوالعلااوج،ّسااعيدّ مااد -

دراسةّمشتركةّنينّجامعت ّّ(رسالة ماجستير غير منشورة)،الناعمةّف ّوالةّصورّبسلطنةّعماّ

 .يةّالعلو ّالتطبيقيةّبصورّ،ّسلطنةّعماّنهوىّوكلّ 

دارّالمساااايرةّ:ّ،ّعمااااا1ّّّ،ّطعلككككم وتطبيككككق: اإلدارة (2000ّ)وساااا ّدمحم،ّوّجااااادّ ّجميلااااةّالجيّ  -

 .للنشرّوالتوزيعّوالطباعة

نناامّالياوةّ درجاةّمكافحاةّالفساادّوأيرهااّفا .ّ(2014)األورفنا ّعاهّالادين،ّّو،ّالدكتورّخضر اووط -

واليانونيااةّّسلساالةّالعلااو ّااقتصااادلةّ-ميككةتشككرين للبحككوث والدراسككات العل   جامعككة ةمجل كك،ّالناعمااة

 .513ّّ-391صّ(3ّّ)العدد(31ّ)دالمجلّ 

اا ّ  - دورّالمهاااراتّالناعمااةّفاا ّعمليااةّاقتناااصّالوظااائشّاةداريااةّ،ّّ،(2015)اج،ّعااالّنعاايإلّعماارج 

الجامعاةّ،  (غيكر منشكورة رسكالة ماجسكتيرّ)،دراسةّتطبيقيةّعلىّالوظائشّاةداريةّف ّقطاعّغاهة

 .اةسالمية،ّغهة،ّفلسطين
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،ّمكتبااةّاألنجلااو:،ّالياااهرة(5ّ.ط)ّعلككم الككنفس التربككوي (1995)ّأناوّ طااب،ّفااؤادّوّصاادقّ،ّآمااات -

 .مصر

دارّإياارامّ:ّعماااّ،ّدارة األعمككالإ ئمبككاد.(2008)خضاايرّكاااظإل،ّواللااوزجّ،ّموسااىّسااالمة مااود،ّ -

 .األردّّللنشرّوالتوزيعّ،

دارةّالوقاااتّلااادىّماااديرجّمااادارسّإدورّتكنولوجيااااّالمعلومااااتّفااا ّ (.2011ّ)كااار أينااااسّإالحنااااوج،ّ -

ياةّالتربياة،ّالجامعاةّكلّ ّ،(رسكالة ماجسكتير غيكر منشكورة)بلّتفعيلا ،وكالةّالغاوثّبمحاف اةّغاهةّوُسا

 ّّ.ف لسطينّغهة،ّ–ااسالميةّ

،ّالخارجياااةّاايرانياااة،ّالياااوةّالناعماااةّودورهااااّفااا ّتوجهااااتّالسياساااةّ(2011)أ مااادّكامااالالخفااااج ،ّ -

 .،جامعةّالمصطفىّالعالمية،ايراّ(غير منشورةرسالة ماجستير )

ساةّالرؤيااّللصاحافةّمؤسّ :عمااّ،ّالمهارات الناعمة التي يبحثون عنهكاّ.(2013)خميس،ّعبدّ ّ -

 .والنشر،ّاألردّ

وعالقتاا ّمااديرّالمدرسااةّالاانويااةّكيائاادّتربااوجّفاا ّمحاف اااتّغااهةّ .(2001)رعور،ّسااعيدّخضااالاادّا -

،ّالجامعاةّّ(غيكر منشكورة رسكالة ماجسكتيرّ)،بالايافاةّالتن يمياةّللمدرساةّمانّوجهاةّن ارّالمعلماين

 .،ّف لسطيناةسالمية،ّغهة

بمحاف ااااتّغاااهةّلااا دارةّّدرجاااةّممارساااةّمااادارسّالتعلااايإلّاألساسااا ّ ّ(.2015)ّّالد ااادوحّأ مااادّفاااؤاد -

التربيااةّالجامعاااةّّيااة،ّكلّ (غير منشكككورةر رسكككالة ماجسككتي).ّاةلكترونيااةّوعالقتهاااّبااإدارةّالوقاااتّلااديهإل

 .،ّفلسطيناةسالميةّبغهة

اناااانّ ااااه ّدارّ:ّنيااااروتّ(ّ.ّاةصاااادارّاألوت)ّّفنككككون القيككككادة المتميككككزة،ّ(2000ّ)ّدمحمّدلماااااس، -

 .،ّلبناّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع
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جامعااةّ،ّمنشااورات3ّّ،ّطدارةاإلمبككادئ .ّ(2001)الااذنيبات،ّدمحم،ّ دمحمّاليريااوت ،ّوزهياارّالصااباغّ -

 .اليدسّالمفتو ة

ةّالمجتمااعّالعرباا ّللنشاارّمكتبااّ:عماااّ،ّالمككدير المدرسككي النككاجح.ّ(2003ّ)ّمشااعاّّهااادجّ،ربيااع -

 .،األردّوالتوزيع

مالئياةّالالزماةّنرناامجّميتارحّلتنمياةّالمهااراتّاةفعاليةّّ.(1991)وأ مدّسيدّّ،ر اب،ّعبدّالشاف  -

ة التربويكة المجل ك،ّالعاددّالااان ّعشارّ،ّياةّالتربياةلادىّكلّ ّلتالميذّالحليةّالاانيةّمنّالتعليإلّاألساس ّ 

 .،ّجامعةّجنوبّالوادج،ّمصرية التربية بسوها في  ل  

دارّوائالّللنشارّّ:عمااّّّ،شكراف التربكوي  دارة والقيكادة واإلمهكارات فكي اإلّ.(2009)الرشايدة،ّدمحمّ -

 .،ّاألردّّوالتوزيع

اسااااتخدا ّ–ماااااتّاألعماااااتّاألردنيااااةّيميااااةّفاااا ّمن ّ الايافااااةّالتن ّ.(2000)ّّالرشاااايد،ّعااااادتّمحمااااود -

 .اليرمول،ّاألردّّلة أبحاثمج  ،ّلىّإدرالّالعاملينّلممارساتّالعملإمنهجيةّهوفستدّالمستندةّ

المجموعةّالعربيةّللتدريبّ:ّالياهرةّ.ّمهارات بناء وتحفيز فرق العمل (.2013ّ)محمودّّ،رضواّ -

 .،مصروالنشر

 .األردّدارّأنسّللنشر،ّ:عماّّ،ّاتجاهات في تربية الطفل(.1988ّ)الهبيدج،ّسلماّّعاشورّ -

درجااةّممارسااةّمااديرجّالماادارسّالاانويااةّبمحاف اااتّغااهةّللمهاااراتّالقيادلااةّّ.(2009)ّمنياارّ،زعيتار -

 .فلسطين،غهة،ّسالميةيةّالتربيةّ،ّالجامعةّاة،ّكلّ ّ(غير منشورة رسالة ماجستيرّ)،وسبلّتطويرها

ةّالعامااةّالفلساااطينيةّالرياضاااةّنموذجااااّللياااوةّالدنلوماسااايّ ّ.(2011)ّمحماااودّ،اناااراهيإلّ،ّوزيااد،ّشاااروّق -

لاىّمعهادّأنااوّلغادّللدراسااتّالدوليااة،ّجامعاةّنياارّإميدمااةّّ،(غير منشكورةرسكالة ماجسككتير ّ)،الناعماة

 .زيتّ،ّفلسطين

 .دارّالمسيرةّللنشرّ،ّاألردّّ:عماّ،المهارات اإلدارية في تطوير الذات.ّ(2009)السكارنة،ّبالتّ -
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رسككالة ماجسككتير غيككر )،تن يماا ّ نتمااامّالتااأييرّالضااغوطّالوظيفيااةّعلااىّاا(2009ّ)سااليماّّأ مااد -

 .جامعةّعينّشمسّ،ّمصرّ(منشورة

 .دارّاننّ ه ،لبناّ:نيروت(.2ّط)صناعة القائد(2003ّ)سويداّّ ارق،ّوباشار يلّفيصل -

دارّالايافااةّ:ّعماااّ(ّااصاادارّاألوتّ)ّّإدارة الوقككت فككن  (2005ّ)سااويداّّ ااارق،ّوّدمحمّالعاادلون  -

 .،ّاألردّللنشرّوالتوزيع

دارةّالوقااتّلاادىّالعاااملينّفاا ّالينااواتّالفضااائيةّالعاملااةّفاا ّإّواقااع .(2010ّ)شاابير،ّ ناااّّشااكرّج -

 .فلسطينّةّغهة،سالميّ يةّالتجارة،ّالجامعةّاة،ّكلّ (غير منشورةرسالة ماجستير )،ّقطاعّغهة

هااتّالريادلاةّلادىّ لباةّالكليااتّالمهااراتّالناعماةّوعالقتهااّبالتوجّ ّ.(2013)شبير،رمضاّّصاالح -

يااةّالتجااارة،ّدارةّاألعماااتّكلّ إ،ّ(غير منشككورةرسككالة ماجسككتير ّ)،التينيااةّوالمهنيااةّفاا ّمحاف اااتّغااهة

 .،ّغهة،ّفلسطينالجامعةّاةسالمية

معجكككم المصكككطلحات التربويكككة (:2003ّ)ّمراجعااةّعماااارّ،ّ امااادّ،جااار،ّزينااابالنّّْوشااحاتة،ّ سااان،ّ -

 .،مصرالدارّالمصريةّاللبنانيةّ:،ّالياهرة(1)ط،ّةوالنفسي  

اااااااّوشاااااااريف،أ مدّصاااااااير،ّ - ، ظم والعمليكككككككات والممارسكككككككاتالكككككككن  : اإلدارة.ّ(1990)ّرقاوّجعلااااااا ّالش 

 .مصر،دارّالمعرفةّالجامعية:سكندريةاإل

 .للنشرّوالتوزيع،األردّدارّمجداوجّ:ّ،ّعم اّادارة الوقت (1991)نادرّأنوّشيخة، -

رّغياااااااارّمنشااااااااورةّ،ّجامعااااااااةّ،ّرسااااااااالةّماجسااااااااتيالمهككككككككارات الحياتيككككككككةّ.(2010)صااااااااالمة،ّساااااااامر -

 .،فلسطيناألزهر،غهة

دارّالشاروقّللنشارّ:ّ،ّاةصادارّاألوت،عمااّ(1)طاإلدارة المدرسية الحديثة، (2001)عاندين،ّدمحم -

 .والتوزيع،ّاألردّ

 .مصرّ،ةدارالمعرفةّالجامعيّ ّ:،اةسكندريةعلم االجتما ّ.(1981)ّّعاشور،ّدمحمّعا ش -
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)ّةّ،ّدورّالمهاراتّالناعمةّف ّالحصوتّعلىّالوظائشّاألكادلمي ا(2013)عبدّالوا د،ّمؤمنّخلش -

فلسككطين لحبحككاث ّة جامعككةمجل كك،ّ(قطاااعّغااهةّ-دراسااةّتطبيقيااةّعلااىّوزارةّالتربيااةّوالتعلاايإلّالعااال 

 .2013يوليوّّ(2)العددّ-(3)دالمجلّ ّ-والدراسات

كككّ.(2010)عباااوج،ّزياااد - دارّالشاااروقّللطباعاااةّّ،ةة فكككي اتخكككاد القكككرارات اإلداري كككدور القيكككادة التربوي 

 .والنشرّوالتوزيع،ّالماصيوّّ،ّرا ّ ّ،ّفلسطين

ّ،2ط.ّّاالتجاهات الحديثكة فكي القيكادة اإلداريكة والتنميكة البشكريةّ.(2010)العجم ،ّدمحمّ سانين -

 .ردّ،األدارّالمسيرةّللنشرّوالتوزيعّ:عماّ

 ااااإلّالمعلوماااااتّاةداريااااةّنتعهيااااهّالمهاااااراتّالناعمااااةّلاااادىّدورّنُّّ.(2011)العاااادواّ،ّمنااااورّمحمااااود -

اا جامعااةّالملااكّعباادّّ(رسككالة ماجسككتير غيككر منشككورة)،ناييةّاألردنيااةالعاااملينّلاادىّالشااركاتّالص 

 .،ّالسعودلةالعهيه

أخالقياااتّعماالّإداراتّأياارّممارسااةّّ.(2015)أنااوّساالمى،ّعبااد ّجمياالّ،ّوعطيااان ،ّماارادّسااليإل -

المااواردّالبشااريةّعلااىّتحيياادّالرضاااّالااوظيف ّدراسااةّميدانيااةّفاا ّشااركاتّااتصااااتّالخلويااةّفاا ّ

 (510-388)ص(3)عّ(50)مج.،ّدراسات،ّالعلو ّاةداريةمجلة الجامعة األردنيةّ،األردّ

ةّالمسااتدامة،ّربيااةّللتنمياامااةّالع،ّالمن ّ مأخككالق المهنككة لككد  المعل ككّ.(2004ّ)عفيفاا ،ّصااديدّدمحمّ -

 .،مصرالياهرة

الياازورجّالعلمياةّدارّ:ّعمااّّ(.ّاةصادارّاألوتّ)ّّات إدارة الوقكتأساسي  ّ.(2009)بشيرّ،العالق -

 .،األردّللنشرّوالتوزيع

ضاامنّوظيفااةّالمااواردّ)أخالقياااتّاألعماااتّوأخالقياااتّالعماالّالااوظيف ّ.ّ(2010)ّعبدالسااال ّعلاا ، -

 .،سورياجامعةّدمشد-يةّااقتصادكلّ ّ،(منشورة غيررسالة ماجستير ّ)،(البشرية



152 
 

دارّ:ّعمااااّّّ،ات إدارة الوقكككت للوةيفكككة والحيكككاة العامكككةأساسكككي  ّ.(2011)عليااااّّربحااا ّمصاااطفى -

 .،األردّوالتوزيعّجريرّللنشر

دارّّ:عمااّ،االتصال والعالقكات العامكةّ.(2004)مصطفى،الطوباس ّعدناّّمحمودّ،ّربح علياّ -

 .،ّاألردّّصفامّللنشرّوالتوزيع

 .،مصردارّالسماح:الياهرةّ،1ّطّ،تنمية المهارات القيادية للمديرين الجددّ.(2001)وة،ّالسيدعلي -

 .،األردّالمسيرةّدار:ّعماّ،3ّ،ّطّةاإلدارة المدرسي   ئمبادّ.(2002)العمايرة،ّدمحمّ سنّ -

ّإدارةّالوقاااتّوأيرهااااّعلاااىّإدارةّالعااااملينّفااا ّدائااارةّاأل اااواتّالمدنياااة(.2012)غاااهاوج،ّراوياااةّتيساااير -

اماتّفا ّاألردّّمانّوجهاةّن ارهإل جامعااةّّ(رسكالة ماجسكتير غيكر منشكورة.)والجاوازاتّفا ّإقلايإلّالش 

 .اليرمول،ّاألردّ

،3ّ،ّطّمهكككككارات إدارة الوقكككككت سلسكككككلة الفككككككر اإلداري المعاصكككككرّ(.2010ّّ)ّغنااااايإل،ّأ مااااادّدمحم -

 .مصرّعصريةّللنشرّوالتوزيعّ،المكتبةّال:ّالمنصورة

 (.5)ياييسّاللغة،ّجمعجإلّم(1991ّ)اننّفارس،ّا مد -

دراسااةّميارنااةّّ-فاارقّالعماالّوعالقتهاااّبااأدامّالعاااملينّفاا ّاألجهااهةّاألمنيااةّ.(2008)الفاياادج،ّسااالإلّ -

،ّجامعاااةّناااالف،ّ(غيكككر منشكككورة رسكككالة د تكككوراة ّ)،ناااينّبعاااضّاألجهاااهةّاألمنياااةّبمديناااةّالريااااض

 .الرياض،ّالسعودلة

الشاااركةّالجديااادةّللطباعاااةّ:عمااااّ،ّ(1)ط،ي اإلدارة والتخطكككيط التربكككو (.2000ّ)الفريجاااات،ّغالااابّ -

 األردّ.والنشر

أنمااااطّالسااالولّالقياااادجّالساااائدةّلااادىّماااديرجّإداراتّالتربياااةّوالتعلااايإلّّ.(2009)ّالفهيدج،عبااادّ ّ -

بمحاف ااةّتعااهّفاا ّالجمهوريااةّاليمنيااةّوّعالقتهاااّبالمناااخّالتن يماا ّماانّوجهااةّن اارّرؤساماألقسااا ّ

 .،ّجامعةّالشرقّاألوسه،ّاألردّ(منشورةغير  رسالة ماجستير)،ّالعاملينّمعهإل
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 .وزارةّالتربيةّوالتعليإلّالعال ّ،ّدولةّفلسطين(2011ّ)قانوّّالتربيةّوالتعليإلّالعا  -

 .األردّدارّجرير،ّ:عماّ،ّاةصدارّاألوت،ّتطوير المهارات الحياتية،ّ(2010)ّقطنان ،ّدمحم -

دورّالمهااراتّالناعمااةّفا ّتحساينّأدامّالعااملينّفا ّالااوزاراتّّ.(2011)ّقويادر،ّأرياجّدمحمّرمضااّ -

،ّنرناامجّالدراسااتّالعليااّالمشاترلّناينّأكادلمياةّاةدارةّ(غير منشكورةرسكالة ماجسكتير  )،الفلساطينية

 .والسياساتّللدراساتّالعلياّوجامعةّاألقصىّبغهة،ّفلسطين

ّالسنوجّ  - ّالتربوج   .2018/2019الكتابّاا صائ  

ّ،اتّلتحييدّالتميهإلّالفعّ دورّااداراتّالمدرسيةّف ّتطويرّأدامّالمعلّ ّ.ّ(2001)عاماّكحيل،ّأملّ -

 .ةّ،ّاألردّ،ّجامعةّجراّالخاص ّ(غير منشورة رسالة ماجستير)

هااادافّالسياساااةّّأالياااوةّالناعماااةّودورهااااّفااا ّتنفياااذّّاساااتراتيجيةّ(.2013)لاااادّخلاااشّعمااارإالكعاااودّ،ّ -

ّ،،جامعةّالشارقّاألوساه(غير منشورة رسالة ماجستيرّ)،ّالعربيةف ّالمنطيةّّةّّاألمريكيةالخارجيّ 

 .األردّ

 .،األردّدارّالايافةّللنشرّوالتوزيع:عماّ،ّ(3ّ)ط.ّالقيادة االداريةّ.(2009ّ)ّنوافّّ،كنعاّ -

 .،األردّدارّالايافةّ:،ّعماّالقيادة االداريةّ.(2001)كنعاّ،ّنواف -

دارّصافامّ:ّعمااّ،ةلو ية في اإلدارة المدرسي  الس   الجوان ّ.(2004ّ)ّمحامدةّ،ّندىّعبدّالار يإلّ -

 .األردّّ،للنشرّوالتوزيعّ

توظياافّالعالقاااتّالعامااةّلليااوةّالناعمااةّّ(.2018)،ّسااالإلّجاسااإلّوّ ماادّ،ّفا مااةّعباادّالكاااظإلّدمحمّ -

،ّدراسااةّتحليليااةّلمنشااوراتّوزارةّالخارجيااةّاألمريكيااةّعلااىّتااويترّعباارّمواقااعّالتواصاالّااجتماااع ّ 

 329-291ص.،ّ هيراّّّ(35ّ)،ّالعددّّالفراهيدي ة آدابمجل  



154 
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 .جامعةّالخليل/كليةّالتربيةّ/أنوّعييلّنراهيإلالدكتورّإ -8
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 (3)ملحق رقم

 االستبانة بصورتها األولية

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 .المحتر ....................................ّاألستاذّالدكتورّالفاضل

 السال ّعليكإلّور مةّ ّوبركات 
ة للقوة الناعمة في ة الحكومي  المدارس األساسي   يرياستخدام مد عواق"  وتدراسةّّةالبا اتجرجّ

وذلكّّ؛"يات والتطويرالواقع والتحد  : مين مديرية تربية وسط الخليل من وجهة نظر المعل  
للتعرفّّةتطويرّاستبانعلىّّةالبا اّعملتّ. ةاإلدارة التعليمي  ّللحصوتّعلىّدرجةّالماجستيرّف 

مكانيع ، و إوتحديات دلك مديرات المدارس لمهارات القوة الناعمة/ يري مد ستخدامدرجة اّعلىّ
  .مديريةّوسهّالخليلناّةف ّالمدارسّاألساسيّ ّماتالمعل  /مينو دلك من وجهة نظر المعل   ،التطوير

أوّغيرّّةّ صالحّتفيماّإذاّكانّ أرجوّالتكر ّبإندامّرألكإلّالسديدّوميتر اتكإلّبشأّّفيراتّااستبان
اقترا اتّأوّتعدلالتّّ،ّوأجّ دّلها،ّوبنائهاّاللغوجّ فيرةّللمجاتّالمحدّ ّومدىّانتمامّكلّ ،ّةصالح

ّكبيرة:ّ،ّعلماّبأّّندائلّاةجابةّعنّالفيراتّه ترونهاّمناسبةّلتحييدّهدفّالدراسةّالحالية
وّّ(درجة1ّ)ّاجدّزّوّقليلة(ّدرجة2ّ)ةّقليل(ّدرجات3ّ)ّطةّمتوسّ (ّدرجات5ّ)ّّكبيرة(ّدرجات4)اجدّ 

 .ّ(صفر)اّتنطبد

 كرّوالتيديرّمعّخال ّالشّ 
ّ.والسال ّعليكإلّور مةّ ّوبركات 

ّسحرّشريفّالجعبرّجّ:البا اة

 الد تور سامي عدوان :إشراف
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 المحترمة/المحترم .....................................مة أختي المعل  / م أخي المعل  

ة ة الحكومي تالمتدارس األساستي   استتخدام متديري عواق" دراسة بعنوا  تجرم الباةثة      

الواقتتع : متتين للقتتوة الناعمتتة فتتي مديريتتة تربيتتة وستتط الخليتتل متتن وجهتتة نظتتر المعل  

دارة الةصيول عليد درجية الماجسيتير فيي اإ لمتطلبات وذلك استكماالً  ؛"والتحديات والتطوير

 .ة م  جامعة الخليلالتعليمي  

فيي المكيا  ( X)وذلك بوض  إشيارة   ،جابة ع  جمي  فدراتهاأرجو م  ةضرتكق  التكرق واإ    

 ،تامية   ية  التعاميل معهيا بسير   المعلومات سييتق   علما ب    يتفق م  وجهة نظرك ، ؛ بةيث صالمخص  

 .فدط ستخدق إال ألغراض البةث العلمي  ول  ت  

 كرولكم جزيل الش  

 سحر شريف الجعبري :الباحثة

 الدكتور سامي عدوان :إشراف
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 مديرات /مات مديري المعل  /مينللمعل   (الديمغرافية)المعلومات األولية : القسم األول
 
ّ)ّّ(.أناىّ)ّّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذكرّّ:     ه /مللمعل   نو  االجتماعي  ال
ّ

10ّأكاارّمانّ)ّّّ(ّّّّّّّسانواتّّ  6 -10)ّّّ(ّّّّسانوات1ّّ-5 مانّ: فكي التكدريسالخبكرة 
 .)ّّّ(سنواتّّ

 
.ّّ)ّّ(وّدنلاااو ّبكاااالوريوسّ)ّّ(ّّّّّّّبكاااالوريوسّ)ّّ(ّّّّّّّدنلاااو ّ:   ه/مللمعل ككك المؤهكككل العلمكككي  

ّّّّّّّّّ)ّ(اعلىّمنّبكالوريوسّ
ّّّّ

ّ)ّّّ(H1                   (    ) H2ّّّ:           موقع المدرسة
 

ّ)ّّّ(أناىّ)ّّ(ّّّّّّّّّّّّّذكرّ:ّّه المدرسة/لمدير النو  االجتماعي  
ّ

)ّّبكاالوريوسّودنلاو )ّّ(ّّّّّّّبكاالوريوسّ)ّّ(ّّّّّّّدنلاو ّ:   ه المدرسكة/لمكدير المؤهل العلمي  
ّّّ)ّّ(علىّمنّبكالوريوسّّأ.ّّ(

ّّّّّّّ
10ّأكاارّمانّّ)ّّّ(سانواتّّ  -10ّّ)ّّ(سانوات1-5 مانّ: داره لمكدير المدرسكة فكي اإل الخبكرة 

 )ّّ(سنوات

 )ّّ(ةّعلياّودنياأساسيّ )ّّ(ّّّّّّّّّّعلياّةساسيّ أ.)ّّ(ّّّّّّدنيا ةساسيّ أ: مستو  المدرسع

ّ)ّّ(مختلط ّ)ّّ(ّّناثإ)ّّ(ّّذكور:  جنس المدرسع

 يف القوة الناعمةتعر : مالحظة 

لكى المسكار الكذي ولكيس بكاإلكراه إ  ، والتحب ك القدرة على التأثير وجكذب اآلخكرين باإلقنكا ّبأنها "

 ".، عن طريق استخدام المهارات الناعمةق أهدافها ويحق   ةسة التعليمي  يخدم المؤس  
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 محاور الدراسة: القسم الثاني
 

منّوجهاةّن ارّّلمهاراتّاليوةّالناعمةّةاألساسيّ ّمديراتّالمدارس/يرّجمداستخدا ّدرجةّ
ّنالمعل مي

كبياااااااااااااااااارةّ والتواصلتصال اال  مؤشرات مهارة ّ
ّاجدّ 

صاااااااااغيرةّّصغيرةّطةمتوسّ ّكبيرة
ّاجدّ 

غياااااااااااااااااااااااااااارّ
ّموجودة

ّّّّّّّ.تتسإلّأفكارهّبالوضوح1ّ

ّّّّّّّ.قناعلمتلكّقدرةّعلىّاة2ّ

ّّّّّّّ.لمتلكّمهارةّااستماعّالجيد3ّ

ّّّّّّّ.الميدرةّعلىّالتعبيرّالشفه ّ ّلمتلك5ّ

ّّّّّّّ.جيدةّ ّكتانيةّ ّلمتلكّمهارات4ٍّّ

ّّّّّّّ.لف  ّ الميدرةّعلىّالتواصلّغيرّالّ لمتلك3ّّ

ّّّّّّّ.التحدثّبطالقةّأما ّاآلخرينّلمكن 1ُّّ

ّّّّّّّةّف ّالتعاملّمعّاآلخرينلمتلكّالدنلوماسيّ 8ّ

ّّ)ّّن رجّ لمتلكّمهارةّااتصاتّال9ّ ّّّّّّّ.(العيو

ّّّّّّّ.سهولةخرينّبلشبكّمعّاآل10ّ

ّّّّّّّ.وتسلسلّلسردّاأل داثّبطالقةّوسهولة11ّ

ّّّّّّّ.اآلخرينّقناعالتفاوضّةّلمتلكّمرونة12ّ

ّالمشكالت  راتّمهارةّ ل  كبيرةّّمؤش 
اّ  جد 

طة كبيرة صغيرةّ صغيرةّ متوس 
ا  جد 

غيرّ
 موجودة

ّلمتلاااااااكّالميااااااادرةّعلاااااااىّالتحليااااااالّالمنطيااااااا ّ  1
ّ.لألمور

      

      ّ.لألمورّمعرفيةّ ّذهنيةّ ّلمتلكّخريطةّ  2

اة ساااااسّبالمشااااكالتّالياااادرةّعلااااىّلمتلااااكّ 3
ّالموجودة
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      ّالموجودّاتيصرّعلىّ لّالنهاعيبادرّّو 5

      ّلستفيدّمنّالخبراتّالسابيةّبحكمة 4

      ّلستعملّخيال ّلحلّالمشكالت 3

      ّيبتكرّأفكارّجديدةّلل روفّالمستجدة 1

      ّعلىّالتبصرّباألمورّواأل داثقادرّ 8

      ّمال  ةّادقّالتفاصيلالميدرةّعلىّ 9

      ّالطارئةّاتلصمإلّ رقّفعالةّلحلّالنهاع 10

      ّا رافّالنهاعّلبدّباةستماعّالى 11

 

 كبيكككككككككككرة التعاون والعمل الجماعي مؤشرات مهارةّ
  جدا

صكككككككغيرة  صغيرة  متوسطة كبيرة
 جدا

غيككككككككككككككككككر 
 موجودة

      ّلستعينّبفريدّالعملّعندّوضعّالخطه1ّ

الصااااااااااال ياتّالمختلفااااااااااةّلكافااااااااااةّيوضااااااااااح2ّّ
ّاأل راف

      

      ّمعلإلقدراتّكلّيوزعّالمها ّ سب3ّّ

      ّيبتعدّعنّالشلليةّداخلّالمدرسة5ّ

      ّلفضلّالعملّكفريدّمعّاآلخرين4ّ

      ّلمتلكّالمعرفةّالالزمةّللتعاملّمعّاآلخرين3ّ

ّمعّالجميعّف ّالبنامّواةصالح1ّ       ّيتعاّو

      ّلستشيرّفريدّالعملّعندّوضعّالحلوت8ّ

ّفاا ّيوضااحّالسياسااةّالعامااة9ّّ لتن اايإلّالتعاااّو
ّالعملّالمدرس 

      

      ّيتبادتّاألفكارّمعّفريدّالعملّالمدرس 10ّ
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 كبيكككككككككككرة امتالك أخالق المهنة مؤشرات مهارةّ

  جدا
صكككككككغيرة  صغيرة  متوسطة كبيرة

 جدا
غيككككككككككككككككككر 

 موجودة

      ّالمعلمينّالتعاملّمعيتصشّبالنهاهةّف 1ّّ

      ّتحملّالمسؤوليةباليدرةّعلىّّيتصش2ّ

      ّنفس علىّضبهّّقادر3ّ

      ّداخلّالمدرسةالعاملينّّجميعّيادّب 5ّّ

      ّالهدومّوالصبريتصشّب4ّ

فاااا ّالتعامااالّمااااعّوالمروناااةّيتساااإلّبالتسااااامح3ّّ
ّاآلخرين

      

      ّللعملّالذاتيةّلمتلكّالدافعية1ّ

      ّبعدالةّخرينّواقترا اتهإليتعاملّمعّآرامّاآل8ّ

      ّتّباستمرارلمتازّبالتفاّؤ9ّ

      ّلحو اّف ّمصلحةّالمدرسة10ّ

 كبيكككككككككككرة إدارة الوقتمؤشرات مهارة ّ
  جدا

صكككككككغيرة  صغيرة  متوسطة كبيرة
 جدا

غيككككككككككككككككككر 
 موجودة

      ّلستامرّوقت ّجيدا1ّ

      ّلعملّعلىّترتيبّاألولويات2ّ

      ّين إلّالعملّالمدرس ّندقةلخطهّّو3ّ

      ّيلته ّبمواعيدهّالت ّلعطيها5ّ

      ّندقةالهمنّللفعالياتّالمدرسيةّّليدر4ّ

      ّلدل ّقدرةّقويةّعلىّالتذكر3ّ
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واحترافيككككة  القيككككادةمؤشككككرات مهككككارة ّ

 العمل
 كبيكككككككككككرة

  جدا
صكككككككغيرة  صغيرة  متوسطة كبيرة

 جدا
غيككككككككككككككككككر 

 موجودة

      ّةلعدّالخطهّااستراتيجيةّندق1ّ

      ّيوج ّأعضامّالفريدّنحوّالعملّالفاعل2ّ

      ّلعط ّتغذلةّراجعةّمستمرةّعنّسيرّالعمل5ّ

      ّألعضامّالفريدّليد ّااستشارات4ّّ

      ّلحافظّعلىّأخالقياتّالعمل3ّ

      ّيديرّمدرست ّبفاعلية1ّ

      ّاةدارةّالمدرسيةومواهبّّلمتلكّمهارات8ّ

      ّلستطيعّإدارةّالمدرسةّعنّبعد9ّ

ّتكنولوجيا10ّّ       ّلمتلكّويياّوذكام 

      ّلحتر ّالتنوعّالاياف 11ّ

       يحرص على رفع  فاءات المعلمين ونموهم المهني12ّ

ّاليدوةّللمعلمينّباستمرار13ّ       ّلكّو

      ّعندهّقدرةّللتأييرّباآلخرين15ّ

 

      ّلعملّعلىّجدولةّاعمال ّاليوميةّوالشهريةّوالسنوية1ّ

      ّّاستامارّاوقاتّالعملّبفاعليةّّيلحّعلى8ّ

      ّتابعّالمهماتّبمهارةي9ّ

ّنينّوقتّالعملّو10ّ       ّوقت ّالخاصّيواّز
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 (4)ملحق رقم

 النهائيةبصورتها االستبانة 

 

 

 المحترمة/المحترم -----------------------مة أختي المعل  / م أخي المعل  

ة ة الحكومي تتالمتتدارس األساستتي   استتتخدام متتديري عواقتت" دراسيية بعنييوا  تجييرم الباةثيية  

الواقتتع :متتينوستتط الخليتتل متتن وجهتتة نظتتر المعل  للقتتوة الناعمتتة فتتي مديريتتة تربيتتة 

دارة درجية الماجسيتير فيي اإ الةصيول عليد لمتطلبات وذلك استكماالً  ؛"والتحديات والتطوير

 .ة م  جامعة الخليلالتعليمي  

فيي المكيا  ( X)وذلك بوض  إشيارة   ،أرجو م  ةضرتكق  التكرق واإجابة ع  جمي  فدراتها    

ولي   ية تامية  التعامل معها بسير   المعلومات سيتق   ، علما ب    ص الذم يتفق م  وجهة نظركالمخص  

 .فدط مي  ستخدق إال ألغراض البةث العلت  

 ولكم جزيل الشكر

 الجعبري" دمحم علي"سحر شريف  :الباحثة

 الدكتور سامي عدوان :إشراف
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 ماتالمعل  /مينللمعل   (الديمغرافية)المعلومات األولية : القسم األول
 
ّ)ّّ(.أناىّ)ّّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذكرّّ:     ه /مللمعل   نو  االجتماعي  ال
ّ

 .)ّّّ(سنوات10ّّأكارّمنّّ)ّّّ(سنواتّّ 6 -10ّ)ّّّ(سنوات1ّّ-5 منّ: في التدريسالخبرة 
 

ّّّّّّّّّ)ّّ(دراساتّعلياّ)ّّ(بكالوريوسّوّدنلو )ّّ(ّّبكالوريوسّّ)ّّ(ّّدنلو ّ: ه/مللمعل   المؤهل العلمي  
ّّّّ

 )   ( H1                   (    ) H2:             موقع المدرسة
 

 )  (ة عليا ودنياأساسي  )  (          عليا ةساسي  أ)  (      ة دنياساسي  أ: مستو  المدرسع

 )  ( مختلطة)  (  إناث)  (  د ور:  جنس المدرسع

 

 يف القوة الناعمة تعر : مالحظة 

لكى المسكار الكذي ولكيس بكاإلكراه إ  ، والتحب ك القدرة على التأثير وجكذب اآلخكرين باإلقنكا ّبأنها "

 ".، عن طريق استخدام المهارات الناعمةق أهدافهاويحق   ةسة التعليمي  يخدم المؤس  
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 مقياس القوة الناعمة: القسم الثاني
 

ماانّوجهااةّّلمهاااراتّاليااوةّالناعمااةّومااديراتهاّاألساساايةّالماادارسّيرّجمااداسااتخدا ّدرجااةّ
ّنّن رّالمعل مي

ّ
كبيااااااااااااااااارةّ تصال والتواصلاال  مجال مهارةّ

ّاجدّ 
صااااااااااااااااااغيرةّّصغيرةّطةمتوسّ ّكبيرة

ّاجدّ 
ّّّّّّ.والتسلسلّتتسإلّأفكارهّبالوضوح1ّ

ّّّّّّ.قناعّاآلخرينّنوجهةّن رهيدرةّعلىّإالمّلمتلك2ّ

ّّّّّّ.لمتلكّمهارةّااستماعّالجيد3ّ

ّّّّّّ.فه ّ الميدرةّعلىّالتعبيرّالشّ ّلمتلك5ّ

ّّّّّّ.كتانيةّجيدةلمتلكّمهارات4ّّ

ّّّّّّ.التواصلّغيرّاللف  ّ ّلمتلكّالميدرةّعلى3ّ

ّّّّّّ.لستطيعّالتحدثّبطالقةّأما ّاآلخرين1ّ

ّّّّّّ.ةّف ّالتعاملّمعّاآلخرينلمتلكّالدنلوماسيّ 8ّ

ّّّّّّ.ستخد ّلغةّالجسدّللتواصلّمعّاآلخرينل9ّ

ّّّّّّ.لمكن ّننامّعالقاتّمعّاآلخرينّبسهولة10ّ

ّّّّّّ.لسردّاأل داثّبطالقةّّوتسلسل11ّ

ّّّّّّ.اآلخرينّالتفاوضّةقناعّّلمتلكّمرونة12ّ

ّّّّّّ.رّعلىّتواصل ّمعّاآلخرينانفعاات ّاّتؤيّ 13ّ

ّّّّّّ.يتيبلّوجهاتّن رّاآلخرينّبارتياح15ّ

لمتلاااااااااااكّالميااااااااااادرةّاساااااااااااتخدا ّمواقاااااااااااعّالتواصااااااااااال14ّّ

ّ.ااجتماع ّ 
ّّّّّ
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 كبيكككككككككككرة المشكالت حل  مجال مهارة  
  اجد  

صككككككككككككغيرة  صغيرة  طةمتوس   كبيرة
 اجد  

بعااااااادّألّلمتلااااااكّالمياااااادرةّعلااااااىّالتحلياااااالّالمنطياااااا ّ 1ّ
ّ.المشكلة

     

ّعلاااااىّخريطاااااةٍّي2ّ ّذهنياااااةٍّّتعامااااالّماااااعّالمواقاااااشّنناااااام 
ّ.معرفيةٍّ

     

يااااااااادرةّعلاااااااااىّاة سااااااااااسّبالمشاااااااااكالتّماللمتلاااااااااك3ّّ
ّ.عةتوقّ الم

     

بطرييااااةّّالنااااهاعّالموجااااودّعلااااىّ اااالّ ّصاااارّ يُّيبااااادرّّو5ّ
ّ.ةانتكاري

     

المشاااكالتّّفااا ّ ااالّ لساااتفيدّمااانّالخباااراتّالساااابية4ّّ
ّ.الت ّتواجه 

     

     ّ.المشكالتّلحلّ ّلستعملّالتفكيرّالتأمل ّ 3ّ

     ّ.تتوافدّمعّالمستجداتّجديدةّ ّ لواّ /ايبتكرّأفكارّ 1ّ

     ّ.رّباألمورّواأل داثاليدرةّعلىّالتبص 8ّّ

     ّ.التفاصيلّدقّ الميدرةّعلىّمال  ةّألمتلك9ّّ

     ّ.الطارئةّاتالنهاعّلحلّ ّفعالةّ ّاإلّ رقّ لصمّ 10ّ

ّتحيهّوبلباقةلستمعّإ11ّ      ّ.لىّأ رافّالنهاعّدّو

     ّّ.داريةالمشكالتّاةّلستخد ّخطواتّ لّ 12ّ

خاالفّّالميدرةّعلىّمتابعةّاأل رافّفا ّأجّ ّلمتلك13ّ
ّ.نينهإلينشبّ
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 التعاون والعمل الجماعي  مجال مهارة ّ

 (عمل الفريق) 

 كبيكككككككككككرة
  اجد  

صككككككككككككغيرة  صغيرة  طةمتوس   كبيرة
 اجد  

عناادّّمااينّواةداريااينماانّالمعلّ ّعمااللسااتعينّبفريااد1ّّ
ّ.وضعّالخطه

     

اا2ّ ذاتّّحّالصااال ياتّالمختلفااةّلكافااةّاأل اارافيوض 

ّ.ةالعالقةّبالعمليةّالتعليميّ 
     

     ّ.إلمعلّ ّقدراتّكلّ  سبّّعّالمها ّ يوزّ 3ّ

     ّ.داخلّالمدرسةوالحهبي ةّليةّالشلّ ّبيتجنّ 5ّ

     ّ.الوا دّيؤمنّبالعملّنروحّالفريد4ّ

     ّ.الالزمةّللتعاملّمعّاآلخرينلمتلكّالمهارات3ّّ

ّمعّالجميعّف ّالبنامّوا1ّ      ّ.لتطويرّالمدرس ّ يتعاّو

     ّ.هاتّفريدّالعملمّتوجّ وّْضعّالحلوتّف ّض ّل8ّ

اا9ّ ّفاا ّالعماالّحّالسياسااةّالعامااةّيوض  لتن اايإلّالتعاااّو

ّ.المدرس ّ 
     

نجاااازّةّيتبااادتّاألفكااارّمااعّفريااادّالعماالّالمدرساا ّ 10ّ

ّ.الموكلةّالمها ّ 
     

     ّ.ةف ّالمناسباتّااجتماييّ ّلشارلّزمالمه11ّ

     ّ.دّعالقةّالمدرسةّمعّالمدارسّاألخرّىيويّ 12ّ

 
 كبيكككككككككككرة مجال مهارة االلتزام بأخالقية المهنةّ

  اجد  
صككككككككككككغيرة  صغيرة  طةمتوس   كبيرة

 اجد  

     ّ.مينمعّالمعلّ ف ّالتعاملّّةيتصشّبالموضوييّ 1ّ

     ّ.لّمسؤوليةّعمل حمّ يت2ّ
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     ّ.روفّااستانائيةلمكن ّضبهّنفس ّف ّال ّ 3ّ

     ّ.يادّب ّجميعّالعاملينّداخلّالمدرسة5ّ

اايتصااشّب4ّ ااّبرالهاادومّوالص  لّفاا ّوالياادرةّعلااىّالتحم 
ّ.روفال ّ كافةّ

     

     ّ.ف ّالتعاملّمعّاآلخرينوالمرونةّيتسإلّبالتسامح3ّّ

     ّ.للعملّالذاتيةّالدافعيةّلمتلك1ّ

     ّ.يتعاملّمعّآرامّاآلخرينّواقترا اتهإلّبعدالة8ّ

     ّ.لجانيةعاتّاةوالتوقّ تّلمتازّبالتفاّؤ9ّ

     ّ.علىّتحييدّمصالحّالمدرسةّاصرارّ لمتلكّإ10ّ

 
 كبيكككككككككككرة إدارة الوقتمجال مهارة ّ

  اجد  
صككككككككككككغيرة  صغيرة  طةمتوس   كبيرة

 اجد  

     ّ.مدرسةللّامديرّ اّباعتبارهّلستامرّوقت ّجيدّ 1ّ

     ّ.العملّالمدرس ّ ّأولوياتعلىّترتيبّّننامّ ّلعمل2ّ

     ّ.ةندقّ ّإلّالعملّالمدرس ّ ين ّ هّّولخطّ 3ّ

دها5ّ      ّ.لمخرينّيلته ّبالمواعيدّالت ّلحد 

     ّ.موضويي ةّوّندقةةّرّالهمنّللفعالياتّالمدرسيّ ليدّ 4ّ

     ّ.والتفكيرّقدرةّقويةّعلىّالتذكرّلمتلك3ّ

اااااااعمالااااااا ّاليومي ااااااالعمااااااالّعلاااااااىّجدولاااااااةّّأ1ّ ةّهريّ ةّوالش 

ّ.ةوالسنويّ 
     

     ّ.ف ّالمدرسةّوقاتّالعملّبفاعليةّلستامرّأ8ّ

     ّ.ةاتّندقّ يتابعّأوقاتّتنفيذّالمهمّ 9ّ
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10ّّ ّنينّوقتّالعملّووقت ّالخاص       ّ.يواّز

ااااااا"لعمااااااالّبميولاااااااة11ّّ لاااااااإلّتيطعااااااا ّّّّ يفّإالوقاااااااتّكالس 
ّ".قطعك

     

 
 
 كبيكككككككككككرة واحترافية العمل القيادةمجال مهارة ّ

  اجد  
صككككككككككككغيرة  صغيرة  طةمتوس   كبيرة

 اجد  

اااااااااااال1ُّّ ّةةّندق ااااااااااااسااااااااااااتراتيجيةّالتربوي اااااااااااادّالخطااااااااااااهّاةع 
ّ.وموضويي ة

     

     ّ.والب ن امّنحوّالعملّالفاعلّمينالمعلّ  ّيوجّ 2ّ

     ّ.عنّسيرّالعملّمستمرةّ ّراجعةّ ّلعط ّتغذلةّ 5ّ

     ّ.مينللمعلّ ّوالميتر اتّالهادفةليد ّااستشارات4ّّ

لحاااااافظّعلاااااىّأخالقيااااااتّالعمااااالّفااااا ّتعاملااااا ّماااااع3ّّ
ّ.مينالمعلّ 

     

     ّ.يديرّمدرست ّبفاعلية1ّ

     ّ.ومواهبهاّةالمدرسيّ اةدارةّّلمتلكّمهارات8ّ

     ّ.عدلستطيعّإدارةّالمدرسةّعنّب9ُّّ

ّتكنولوجيّ لمتلكّوييّ 10ّ      ّ.ةدارةّالمدرسيّ اّف ّاةاّوذكام 

     ّ.داخلّالمدرسةّلحتر ّالتنوعّالاياف ّ 11ّ

مااااااينّونمااااااوهإلّلحاااااارصّعلااااااىّرفااااااعّكفاااااااماتّالمعلّ 12ّ

ّ.المهن ّ 
     

ّقدوةّللمعلّ لحرصّعلىّأ13ّ      ّ.مينّباستمرارّّلكّو

ّأجّ فاااااا ّّوّ،مااااااينالمياااااادرةّللتااااااأييرّفاااااا ّالمعلّ لمتلااااااك15ّّ
ّ.أ رافّأخرّى
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 (5)ملحق رقم 

جامعة الخليلكتاب 
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 (6)ملحق رقم

 تسهيل المهمةل المديرية كتاب
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 (7)ملحق رقم 

 جداول معامل االرتبا  بيرسون بين الفقرات والمجاالت

ّنينّالفيراتّوالدرجةّالكلّ معامالتّاارتباطّّ(62)جدوت ّ.ااتصاتّوالتواصلمهارةّيةّلمجاتّنيرسّو

رقاااااااااااااإلّ
ّالفيرة

ّالفقرة
معامااااااااااااااالّ
اارتبااااااااااطّ

ّّ ّنيرسو

مساااااااااااااتوىّ
ّالدالة

 0.000 0.744ّ.تتسإلّأفكارهّبالوضوحّوالتسلسل1ّ

 0.000 0.775ّ.قناعّاآلخرينّنوجهةّن رهإالميدرةّعلىّّلمتلك2ّ

 0.000 0.726ّ.لمتلكّمهارةّااستماعّالجيد3ّ

 0.000 0.722ّ.الميدرةّعلىّالتعبيرّالشفه ّ ّلمتلك5ّ

 0.000 0.641ّ.جيدةّ ّكتانيةّ ّلمتلكّمهارات4ٍّّ

 0.000 0.708ّ.لمتلكّالميدرةّعلىّالتواصلّغيرّاللف  ّ 3ّ

 0.000 0.697ّ.ثّبطالقةّأما ّاآلخرينلستطيعّالتحدّ 1ّ

 0.000 0.772ّ.ةّف ّالتعاملّمعّاآلخرينلمتلكّالدنلوماسيّ 8ّ

 0.000 0.632ّ.لستخد ّلغةّالجسدّللتواصلّمعّاآلخرين9ّ

 0.000 0.762ّ.لمكن ّننامّعالقاتّمعّاآلخرينّبسهولة10ّ

 0.000 0.751ّ.ووضوحّوتسلسلّلسردّاأل داثّبطالقة11ّ

 0.000 0.814ّ.التفاوضّةقناعّاآلخرينّلمتلكّمرونة12ّ

 0.000 0.659ّ.اآلخرينرّعلىّتواصل ّمعّانفعاات ّاّتؤيّ 13ّ

 0.000 0.759ّ.يتيبلّوجهاتّن رّاآلخرينّبارتياح15ّ

 0.000 0.615ّ.ااجتماع ّ ّاستخدا ّمواقعّالتواصلعلىّلمتلكّالميدرة14ّّ
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ّ

ّ(7)ملحدّرقإل

ّنينّالفيراتّوالدرجةّالكلّ (68)ّجدوت ّ.المشكالتّ لّ مهارةّيةّلمجاتّمعامالتّاارتباطّنيرسّو

رقاااااااااااااإلّ
ّالفيرة

ّالفقرة
معامااااااااااااااالّ
اارتبااااااااااطّ

ّّ ّنيرسو

مساااااااااااااتوىّ
ّالدالة

 0.000 0.770ّ.ألبعادّالمشكلةّلمتلكّالميدرةّعلىّالتحليلّالمنطي ّ 1ّ

 0.000 0.779ّ.معرفيةٍّّذهنيةٍّّيتعاملّمعّالمواقشّننام ّعلىّخريطة2ٍّّ

 0.000 0.799ّ.عةالميدرةّعلىّاة ساسّبالمشكالتّالمتوقّ ّلمتلك3ّ

 0.000 0.764ّ.ةٍّانتكاريّالنهاعّالموجودّبطرييةٍّّرّعلىّ لّ يبادرّويص 5ّّ

المشااااكالتّالتاااا ّّلسااااتفيدّماااانّالخبااااراتّالسااااابيةّفاااا ّ اااالّ 4ّ
ّ.تواجه 

0.776 0.000 

 0.000 0.791ّ.المشكالتّلحلّ ّلستعملّالتفكيرّالتأمل ّ 3ّ

 0.000 0.808ّ.جديدةّتتوافدّمعّالمستجداتّ لواّ /ايبتكرّأفكارّ 1ّ

 0.000 0.799ّ.رّباألمورّواأل داثالتبص ّاليدرةّعلىّلمتلك8ّّ

 0.000 0.732ّ.التفاصيلّدقّ ألمتلكّالميدرةّعلىّمال  ة9ّّ

 0.000 0.831ّ.النهاعاتّالطارئةّلحلّ ّفعالةّ ّاإلّ رقّ لصمّ 10ّ

 0.000 0.791ّ.هّوبلباقةلىّأ رافّالنهاعّدوّّتحيّ إلستمع11ّّ

 0.000 0.803ّّ.داريةالمشكالتّاةّلستخد ّخطواتّ لّ 12ّ

 0.000 0.809ّ.خالفّنينهإلّالميدرةّعلىّمتابعةّاأل رافّف ّأجّ ّلمتلك13ّ

ّ

ّ



179 
 

ّ

ّ(1)ملحدّرقإل

ّنااااينّالفيااااراتّوالدرجااااةّالكلّ ّّ(67)جاااادوت ّوالعماااالّمهااااارةّيااااةّلمجاااااتّمعااااامالتّاارتباااااطّنيرسااااّو التعاااااّو
ّ.(عملّالفريد)الجماع 

رقاااااااااااااإلّ
ّالفيرة

ّالفقرة
معامااااااااااااااالّ
اارتبااااااااااطّ

ّّ ّنيرسو

مساااااااااااااتوىّ
ّالدالة

1ّ
مااينّواةداريااينّعناادّوضااعّلسااتعينّبفرياادّعماالّماانّالمعلّ 

ّ.الخطه
0.693 0.000 

2ّ
حّالصال ياتّالمختلفاةّلكافاةّاأل ارافّذاتّالعالقاةّيوض ّ

ّ.ةبالعمليةّالتعليميّ 
0.753 0.000 

 0.000 0.777ّ.إلمعلّ ّ سبّقدراتّكلّ ّعّالمها ّ يوزّ 3ّ

 0.000 0.725ّ.داخلّالمدرسةّوالحهبي ةّليةبّالشلّ يتجنّ 5ّ

 0.000 0.800ّ.الوا دّيؤمنّبالعملّنروحّالفريد4ّ

 0.000 0.812ّ.لمتلكّالمهاراتّالالزمةّللتعاملّمعّاآلخرين3ّ

 0.000 0.809ّ.يتعاوّّمعّالجميعّف ّالبنامّوالتطويرّالمدرس ّ 1ّ

 0.000 0.807ّ.هاتّفريدّالعملمّتوجّ وّْلضعّالحلوتّف ّض 8ّّ

9ّ
اااااا لتن اااااايإلّالتعااااااااوّّفاااااا ّالعمااااااالّحّالسياسااااااةّالعاماااااااةّيوض 

ّ.المدرس ّ 
0.748 0.000 

ّالمهااا ّ ّةنجااازّيتبااادتّاألفكااارّمااعّفرياادّالعماالّالمدرساا ّ 10ّ
ّ.الموكلة

0.799 0.000 

 0.000 0.660ّ.ةف ّالمناسباتّااجتماييّ ّمهلشارلّزمال11ّ

 0.000 0.714ّ.دّعالقةّالمدرسةّمعّالمدارسّاألخرّىيويّ 12ّ
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ّ

ّ(91)ملحدّرقإل

ّ

ّنينّالفيراتّوالدرجةّالكلّ ّ(61)جدوت ّ.االتها ّبأخالقيةّالمهنةمهارةّيةّلمجاتّمعامالتّاارتباطّنيرسّو

رقاااااااااااااااااااااإلّ
ّالفيرة

ّالفقرة
معامااااااااااااااالّ
اارتبااااااااااطّ

ّّ ّنيرسو

مساااااااااااااتوىّ
ّالدالة

 0.000 0.773ّ.مينةّف ّالتعاملّمعّالمعلّ يتصشّبالموضوييّ 1ّ

 0.000 0.760ّ.بحكمةّلّمسؤوليةّعمل يتحمّ 2ّ

 0.000 0.738ّ.روفّااستانائيةضبهّنفس ّف ّال ّ لمكن 3ّّ

 0.000 0.796ّ.يادّب ّجميعّالعاملينّداخلّالمدرسة5ّ

4ّ
ااا ااايتصاااشّبالهااادومّوالص  لّفااا ّكافاااةّبرّواليااادرةّعلاااىّالتحم 

ّ.روفال ّ 
0.770 0.000 

 0.000 0.819ّ.يتسإلّبالتسامحّوالمرونةّف ّالتعاملّمعّاآلخرين3ّ

 0.000 0.765ّ.الدافعيةّالذاتيةّللعملّلمتلك1ّ

 0.000 0.812ّ.يتعاملّمعّآرامّاآلخرينّواقترا اتهإلّبعدالة8ّ

 0.000 0.793ّ.اةلجانيةعاتّلمتازّبالتفاؤتّوالتوقّ 9ّ

 0.000 0.777ّ.علىّتحييدّمصالحّالمدرسةّر اصراإّلمتلك10ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



181 
 

ّ

ّ(99)ملحدّرقإلّ

ّ

ّّ(01)جدوت ّ.إدارةّالوقتمهارةّيةّلمجاتّنينّالفيراتّوالدرجةّالكلّ معامالتّاارتباطّنيرسّو

رقاااااااااااااإلّ
ّالفيرة

ّالفقرة
معامااااااااااااااالّ
اارتبااااااااااطّ

ّّ ّنيرسو

مساااااااااااااتوىّ
ّالدالة

 0.000 0.793ّ.مدرسةللّامديرّ باعتبارهّاّلستامرّوقت ّجيدّ 1ّ

 0.000 0.800ّ.علىّترتيبّأولوياتّالعملّالمدرس ّ ّلعملّننام2ّ

 0.000 0.796ّ.ندقةّإلّالعملّالمدرس ّ هّوين ّ لخطّ 3ّ

دهايلته ّبالمواعيدّالت ّل5ّ  0.000 0.803ّ.لمخرينّحد 

 0.000 0.800ّ.ةّندقةرّالهمنّللفعالياتّالمدرسيّ ليدّ 4ّ

 0.000 0.716ّ.والتفكرّرعلىّالتذكّ ّقويةّ ّقدرةّ لمتلك3ّّ

 0.000 0.774ّ.ةنويّ ةّوالسّ هريّ ةّوالشّ عمال ّاليوميّ ّألعملّعلىّجدولة1ّّ

 0.000 0.830ّ.ف ّالمدرسةّوقاتّالعملّبفاعليةألستامر8ّّ

 0.000 0.820ّ.ةاتّندقّ يتابعّأوقاتّتنفيذّالمهمّ 9ّ

10ّّ ّنينّوقتّالعملّووقت ّالخاص   0.000 0.779ّ.يواّز

 0.000 0.810ّ".لإلّتيطع ّقطعكّّّ إيفّالوقتّكالسّ "لعملّبميولة11ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّ(12)ملحدّرقإل

ّ

ّنينّالفيراتّوالدرجةّالكلّ ّاارتباطمعامالتّّ(09)جدوت ّ.القيادةّوا ترافيةّالعملمهارةّيةّلمجاتّنيرسّو

رقاااااااااااااااااااااإلّ
ّالفيرة

ّالفقرة
معامااااااااااااااالّ
اارتبااااااااااطّ

ّّ ّنيرسو

مساااااااااااااتوىّ
ّالدالة

 0.000 0.748ّ.ةةّندقّ ستراتيجيةّالتربويّ الخطهّاةّدّ عل1ُّّ

 0.000 0.789ّ.مينّنحوّالعملّالفاعل ّالمعلّ يوجّ 2ّ

 0.000 0.775ّ.عنّسيرّالعملّمستمرةّ ّراجعةّ ّتغذلةّ ّيد  ل3ُّّ

 0.000 0.779ّ.مينللمعلّ ّوالميتر اتّليد ّااستشارات5ّ

 0.000 0.760ّ.مينلحافظّعلىّأخالقياتّالعملّف ّتعامل ّمعّالمعلّ 4ّ

 0.000 0.843ّ.ونشاطّيديرّمدرست ّبفاعلية3ّ

 0.000 0.851ّ.ومواهبهاّةاةدارةّالمدرسيّ ّلكّمهاراتلمت1ّ

 0.000 0.817ّ.عدإدارةّالمدرسةّعنّبُّّتمكنّمني8ّ

 0.000 0.785ّ.ةدارةّالمدرسيّ اّف ّاةاّوذكام ّتكنولوجيّ لمتلكّوييّ 9ّ

 0.000 0.792ّ.داخلّالمدرسةّلحتر ّالتنوعّالاياف ّ 10ّ

 0.000 0.834ّ.هإلّالمهن ّ مينّونموّ لحرصّعلىّرفعّكفاماتّالمعلّ 11ّ

 0.000 0.837ّ.مينّباستمرارلكوّّقدوةّللمعلّ ّّّ ألحرصّعلى12ّّ

13ّ
أ اااارافّّأجّ فاااا ّمااااينّّوالمياااادرةّللتااااأييرّفاااا ّالمعلّ ّلمتلااااك
ّ.أخرّى

0.824 0.000 
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