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مستكل تكافر الميارات اإلدارية لدل المشرفيف األكاديمييف بعمادة السنة األكلى المشتركة 
 بجامعة الممؾ سعكد

 بدر بف محمد بف عبد العزيز الدعيمج 
سػػعكد  جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف قسػػـ اإلدارة كالتيطػػيط التربػػكم، كميػػة العمػػكـ االجتماعيػػة،

 المممكة العربية السعكدية. مية،اإلسبل
 bmad01@hotmail.comالبريد االلكتركني: 

 المميص:
ىدؼ البحث تعرؼ مستكل تكافر الميارات اإلدارية لدل المشرفيف األكاديمييف بعمادة 
السنة األكلى المشتركة بجامعة الممؾ،  كذلؾ مف كجية نظرىـ ككجية نظر المدربيف،  

لكصفي،  كاعتمدت عمى االستبانة في جمع البيانات،  كاستيدمت الدراسة المنيج ا
( مدربنا كتكصمت إلى النتائج 67( مشرفنا أكاديميِّا ك)30كطبقت عمى عينة مككنة مف )

التالية: أف درجة تكافر محكر الميارات اإلدارية اإلنسانية مف كجية نظر المشرفيف 
م،  أف درجة تكافر محكر مرتفعة؛ إذ جاءت قيمة المتكسط أعمى مف المتكسط المعيار 

الميارات اإلدارية اإلنسانية مف كجية نظر المدربيف مرتفعة؛ إذ جاءت قيمة المتكسط 
أعمى مف المتكسط المعيارم،  إف أبرز الميارات اإلدارية لممشرفيف األكاديمييف التي 
 تحتاج إلى تنميتيا مف كجية نظرىـ،  كمف كجية نظر المدربيف ىي الميارات المتعمقة
بالعبارات التي جاءت قيـ المتكسطات الحسابية ليا أقؿ مف قيمة المتكسط الفرضي 

(،  كىي: "أجرم اتصاالت مستمرة مع جميع األطراؼ بالعمادة،  يسعى لحؿ اليبلفات 4.1)
التي تقع بيف المدربيف،  يسعى إلقناع المدربيف بنتائج التقييـ،  يستمع كينصت لممدربيف 

ؿ انتقادات المدربيف بصدر رحب،  يعالج شكاكل المدربيف،  ُيدير عند المناقشة،  يتقب
عمميات التغيير التي يتطمبيا العمؿ،  يضع األىداؼ التشغيمية لمعمؿ،  يفكض الصبلحيات 
لبعض المدربيف،  يعمؿ عمى اتياذ القرارات بطريقة منيجية،  يضع اليطط االستراتيجية 

،  ُيبدع كيبتكر في مجاؿ عممو،  يتابع التطكرات في ضكء االحتياجات المستقبمية لمعمادة
 اإلشرافية لتطكير العمؿ".

عمادة السنة  ،المشرفيف األكاديمييف، الميارات اإلداريةالكممات المفتاحية: المدربيف، 
 .األكلى المشتركة
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ABSTRACT: 

The current research aimed to know the level of availability of 
administrative skills for academic supervisors in the joint first 
year deanship of King’s University from their points of view and 
the viewpoints of the trainers. The study made use of the 
descriptive method and utilized a questionnaire for collecting the 
study data. The study was administered to a sample consisting of 
(30) academic supervisors and (67) Trainers. The results of the 
study revealed that the degree of availability of the dimensions of 
human administrative skills from the viewpoints of supervisors is 
high as the average value was higher than the normative mean. 
The degree of availability of the dimension of human 
administrative skills from the points of view of trainers is high as 
the mean value came higher than the level of the standard mean. 
The most prominent administrative skills for academic 
supervisors that need to be developed from their points of view 
and from the viewpoints of the trainers are the skills related to the 
items for which the values of the arithmetic means have less than 
the value of the hypothetical mean (4.1), namely “I have frequent 
contacts with all parties in the Deanship; I seeks to resolve the 
differences that occur between the trainers, I seek to persuade the 
trainers of the evaluation results, I listen to the trainers during 
discussions, I accept the trainers’ criticisms with wide openness; I 
address the complaints of the trainers; I manage the change 
required by the work; I set the operational goals of the work; I 
delegate authority  to some trainers; I work on making decisions 
in a systematic way; I put strategic plans in the light of the future 
needs of the Deanship; I create and innovate in my field of work; I 
monitor supervisory developments in the work. 

Keywords: trainers, management skills, academic supervisors, 
Deanship of the first year joint. 
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 المقدمة:
يمثؿ التعميـ العالي الدكر الكبير في صياغة شكؿ المجتمعات كمبلمحيا بما لو مف 

يعبر عف طبيعة المجتمعات كفمسفتيا  أىمية كيصكصية في قيادة التطكير كالتحسيف الذم
كأيديكلكجياتيا،  كبما يصؼ الكاقع المجتمعي العاـ األيذ بو،  حيث يمقي بظبللو عمى 

 حركة المجتمعات كتكجياتيا الميتمفة.
كتكّكف الجامعة الدكر الفارؽ في تأكيد تبني التعميـ العالي لصيغ تحقؽ المتكقع 

معة ىي مؤسسة التعميـ العالي التي تتضح في مف التغيير كالتطكير،  ذلؾ أف الجا
عداد ككادرىا كبرامجيا كأنشطتيا  ممارساتيا كيططيا كسياساتيا التعميمية كمناىجيا كا 
التطكيرية ما يمكف أف نقره سبيبلن لتجكيد الميرج التعميمي،  فالمؤسسة الجامعية ىي 

اإلبداع،  ككانت لمقرارات  البكتقة التي تنصير فييا األطر الفكرية كالبحثية،  كىي معمؿ
كالسياسات التطكيرية رسكخ في استيداؼ الجكدة كتبني تجارب عالمية في التجكيد 

 (.22ـ،  ص2007كالتحسيف المتكقع )حبيب، 
كفي إطار تجاكب الجامعات في المممكة العربية السعكدية لحركة التطكير 

بمفيكميا الشامؿ؛ ليكض المتصاعدة فمقد حرصت إدارات الجامعات عمى تطبيؽ الجكدة 
غمار سباؽ التميز مع الجامعات العالمية المتميزة كبناء عميو فقد استحدثت الجامعات 
مؤيرنا عدة إدارات منيا: عمادة الجكدة،  كعمادة التطكير؛ لتحسيف األداء في جميع 

 مجاالت عمميا.
سعكد  كتحقيقنا لمبدأ تيريج ككادر مؤىمة ليدمة المجتمع أطمقت جامعة الممؾ

عمادة السنة األكلى المشتركة،  كذلؾ تجاكبنا مع سياسة تطكير المنظكمة التعميمية في 
كؿ أبعادىا حيث تعّد السنة األكلى المشتركة نظامنا أكاديميِّا لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية 
 لمجامعة في تأىيؿ طبلبيا التأىيؿ العممي كالميارم الذم يجعميـ قادريف عمى االندماج في
البيئة الجامعية بعد تيرجيـ مف الثانكية؛ لتقميؿ فرص التسرب مف الجامعة كاليدر 
لمطاقات البشرية كالمادية،  كإلعداد طالب محترؼ يتميز بأيبلقيات عالية،  كيزكد 
بالميارات التي يحتاج إلييا لمنجاح في حياتو األكاديمية،  كلينافس عمى الكظائؼ النكعية 

ف العاـ كالياص بعد التيرج )إدارة اإلحصاء كالمعمكمات بجامعة الممؾ المتميزة في القطاعي
 (.20ـ،  ص2010سعكد،  

لذا فإف مؤسسات التعميـ العالي مطالبة ببذؿ مزيد مف الجيد،  كامتبلؾ مقكمات 
التطكير المستمر،  كتجكيد أدائيا،  كذلؾ بيدؼ زيادة فعاليتيا في تحقيؽ أىدافيا،  

التنافسية التي تؤىميا بالفعؿ إلى التفكؽ كالتميز،  لذا تسعى  كضماف زيادة قدراتيا
الجامعات بصكرة جادة لتحقيؽ أىداؼ التعميـ العالي كفمسفتو،  كذلؾ عف طريؽ أعضاء 
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ىيئة التدريس الذيف يقكمكف بعممية التدريس كاإلشراؼ،  كتتمحكر مسؤكلياتيـ ضمف 
يتيا،  كتعد كميات الجامعة كعماداتيا تحقيؽ أىداؼ الجامعة كرفع كفاءتيا كزيادة فعال

كأقساميا العممية حجر الزاكية في الجامعة،  فالجامعة ال تستطيع أف تؤدم رسالتيا أك 
فعمى مستكل  يـ يتـ التأكد مف تحقيؽ األىداؼ،تحقؽ أىدافيا إال مف يبلليـ،  كعف طريق

كتحدد سبؿ  التكجيو، كيتمقى الباحثكف اعؿ أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب،األقساـ يتف
 (.17ـ،  ص2013 يئة كالمجتمع كدراستيا )الثبيتي،اإلسياـ في تنمية الب

إف تقدـ كازدىار المؤسسات يعتمد عمى استحكاذىا عمى مكارد بشرية ذات ميارات 
إدارية عالية يستكجب استثمار ىذه القدرات كتكفير الدعـ البلـز ليا،  فتقدـ كتفكؽ 

ا بحسف تككينيا لككادرىا البشرية كتكجيييا نحك تحقيؽ أىدافيا،  المؤسسات أصبح رىنن 
فمكاجية المشكبلت الحديثة كالتحديات المستقبمية يتطمب مكارد بشرية يمتمككف ميارات 
كقدرات إدارية عالية،  إذ تشكؿ الميارات اإلدارية )اإلنسانية،  كالفنية،  كالتصكرية( 

يف في المؤسسات التربكية،  ككذلؾ تطكير ذاتيـ بما عنصرنا ميمِّا في تطكير أداء العامم
ينسجـ مع االستراتيجيات الحديثة في تنمية المكارد البشرية؛ لتحسيف أدائيـ كبالتالي 

 تحسيف أداء مؤسساتيـ.
كقد لجأت الدكؿ المتقدمة مثؿ الياباف إلى استيداـ أحد المدايؿ اإلدارية؛ لتطكير 

أسمكب إدارم بسيط في فكرتو كتطبيقو،  حيث يديؿ  مؤسساتيا،  كمنيا الكايزف،  كىك
تحسينات تدريجية صغيرة كبسيطة تقمؿ التكاليؼ كاليدر كتزيد اإلنتاجية،  كفي ظؿ 
التحديات تنامت الدعكة إلى البحث عف بدائؿ مستقبمية لتطكير التعميـ العالي مف يبلؿ 

ر اإلدارم لمؤسسات اإلفادة مف تجارب كيبرات بعض الدكؿ األيرل في مجاؿ التطكي
التعميـ العالي،  كنتيجة لمظركؼ المعقدة الناتجة عف التغيرات المتسارعة في العالـ،  
أصبحت الجامعات تسعى كراء كؿ ما ىك جديد في مجاؿ التطكير اإلدارم،  فالتحسيف 

ِئيا مكانة عالمية.     المستمر في كافة أنشطة الجامعة يساعد عمى تطكرىا كتبكُّ
 بمشكمة الدراسة:التعريؼ 

تكاجو اإلدارة المعاصرة ميمة كبيرة ليست فقط في مبلحقة التطكرات التقنية 
ا المبادرة بالتطكير كصناعة التغيير،  حيث  كتكظيفيا لتحقيؽ أىدافيا،  كلكف عمييا أيضن

جميع مجاالت الحياة،  كلعؿ مف أىـ ىذه التطكرات: في يتسـ ىذا العصر بتطكرات كبيرة 
تي تطكرت فييا البحكث كالدراسات بشكؿ كاضح ترتب عمييا ظيكر اتجاىات الاإلدارة 

المجاؿ التربكم "فكؿ تطكر لمتعميـ في أثر كبير اإلدارة كاف لمجاؿ ىنا إدارية حديثة،  مف 
في (،  كيزيد مف تحديات اإلدارة 5ـ،  ص2003إدارتو" )الشرقاكم،  في قكامو تطكير 
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الركتيني اآللي ات التعميمية في مجتمعنا مف العمؿ مجتمعنا ما قد تعانيو بعض المؤسس
 (.    13ـ،  ص 2003الذم يتصؼ بالممؿ )أحمد ، 

كمف المؤكد أف الميارات اإلدارية تشكؿ عنصرنا ميمِّا في تطكير أداء العامميف في 
المؤسسات التربكية ككذلؾ تطكير ذاتيـ بما ينسجـ مع االستراتيجيات الحديثة في تنمية 

َـّ تحسيف أداء ىذه المؤسسات التربكية )آؿ سعكد المكارد  البشرية لتحسيف أدائيـ،  كمف َث
 (.242ـ،  ص 2003كالعامرم،  

كنظرنا لما تشكمو عمادة السنة األكلى المشتركة مف أىمية في حياة الطالب 
 الجامعي؛ فإنيا تيدؼ إلى إعداد الطالب لبللتحاؽ بتيصص معيف يتطمب ميارات معينة

كىي تسعى دائمنا إلى استيعاب الجديد في الجكانب  بيف الشيصي كاألكاديمي،في الجان
 اإلدارية كالتطكيرية.

كمف يبلؿ عمؿ الباحث في عمادة السنة األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد،  
أدرؾ تكجينا إيجابيِّا لدل اإلدارة العميا بضركرة التطكير كالتحسيف المستمر،  ىذا االتجاه 

يمزمو تعاكف مف جميع المستكيات اإلدارية لترجمة ىذا التكجو إلى ميارات لدل كالرغبة 
جميع المستكيات اإلدارية بعمادة السنة األكلى المشتركة،  مما دفع الباحث إلى محاكلة 

 الكقكؼ عمى مدل ممارسة ىذه الميارات.
 أسئمة الدراسة:

كاديمييف بعمادة السنة ما درجة تكافر الميارات اإلدارية البلزمة لممشرفيف األ  .1
 األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظرىـ؟

ما درجة تكافر الميارات اإلدارية البلزمة لممشرفيف األكاديمييف بعمادة السنة  .2
 األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر المدربيف؟

 أىداؼ الدراسة:
ممشرفيف األكاديمييف بعمادة السنة تحديد قائمة بالميارات اإلدارية البلزمة ل .1

 األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد.
التعرؼ عمى درجة تكافر الميارات اإلدارية البلزمة لممشرفيف األكاديمييف بعمادة  .2

 السنة األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظرىـ كالمدربيف.
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 :: تتمثؿ األىمية في النقاط اآلتيةأىمية الدراسة
تكاكب ىذه الدراسة االىتمامات كاالتجاىات التربكية المعاصرة التي تنادم بتنمية  .1

الميارات اإلدارية لدل المشرفيف األكاديمييف عمكمنا في ضكء النظريات،  
 كاالستراتيجيات اإلدارية الحديثة. 

 االىتماـ المتزايد بتنمية الميارات اإلدارية لدل المشرفيف األكاديمييف. .2
الدراسة استجابة لتكصيات دراسات سابقة،  كما أنيا تفتح المجاؿ لدراسات  تعد ىذه .3

 مشابية في مجاؿ تنمية الميارات اإلدارية مف يبلؿ استراتيجيات إدارية حديثة.
تتماشى ىذه الدراسة مع التطكير التربكم الحالي بالمممكة العربية السعكدية في مجاؿ  .4

ـ ككفاءتو؛ ليككف قادرنا عمى تنمية الميارات اإلدارة الذم ينادم برفع جكدة التعمي
اإلدارية الميتمفة لدل المشرفيف األكاديمييف لمتكيؼ مع الكاقع الحالي،  كاإلعداد 

 لمكاجية تحديات المستقبؿ.
تعد عمادة السنة األكلى المشتركة المبنة األكلى لمبناء الجامعي كلما تشكمو مف أىمية  .5

تتصؼ بو عمادات السنة األكلى المشتركة مف  في حياة الطالب الجامعي،  كلما
 تحسيف مستمر لبرامجيا كىك ما يتناسب مع استراتيجية كايزف )التحسف المستمر(.

 حدكد الدراسة:
الحدكد المكضكعية: التزمت ىذه الدراسة بالميػارات اإلداريػة لممشػرفيف األكػاديمييف بعمػادة 

 السنة األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد.
 دكد المكانية:  عمادة السنة األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد بمدينة الرياض.الح

الحػػػػدكد الزمانيػػػػة:  طبقػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي الفصػػػػؿ الدراسػػػػي الثػػػػاني لمعػػػػاـ الدراسػػػػي 
 ىػ. 1440/1441

 مصطمحات الدراسة:
دايػؿ  الميػارات اإلداريػة: قػدرة القائػد اإلدارم عمػى فيػـ عممػو،  كقدرتػو عمػى تكزيػع العمػؿ

،  ككضػػع معػػدالت كمقػػاييس لػػؤلداء،  كتحقيػػؽ التنسػػيؽ  المؤسسػػة التعميميػػة تكزيعنػػا عػػادالن
عػػػػداد الكفػػػػاءات البشػػػػرية كتطكيرىػػػػا كتبسػػػػيط  بػػػػيف النشػػػػاطات كالكحػػػػدات الميتمفػػػػة،  كا 
اإلجراءات،  كالقياـ بعممية الرقابة لمتحقؽ مف إنجاز األعماؿ عمى أفضػؿ كجػو )أبػك عابػد،  

 (.219ـ،  ص2006
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كالميارات اإلدارية ُتصنؼ إلى ميارات: إنسانية،  كميارات فنية،  كميارات فكرية،  
 ـ(. 2004ـ(،  كعريفج )2008ـ(،  كالحربي )2010كما ذكرىا عبكم )

كتعرؼ إجرائيِّا بأنيا: قدرة المشرؼ األكاديمي عمى ممارسة عممو دايؿ السنة 
كزيع العمؿ كتنظيمو كتبسيطو كالقياـ األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد،  كقيامو بت

 بالرقابة؛ لمتحقؽ مف تحقيؽ األىداؼ المرجكة في زمف محدد.
المشػػرفكف األكػػاديميكف: ىػػـ مػػف يقػػدمكف يػػدمات إشػػرافية متدرجػػة لممػػدربيف،  تييػػ  ليػػـ 
تطػػكرنا متنامينػػا بعيػػد المػػدل؛ ليصػػبحكا قػػادريف عمػػى اتيػػاذ القػػرارات الرشػػيدة،  كعمػػى حػػؿ 

لتعميمية التي تكاجييـ،  مع مراعاة االحتياجات الفردية لممدربيف )عمادة السنة المشكبلت ا
 ـ(.  2014التحضيرية،  

جرائينا ىـ: أشياص يسعكف إلى تحقيؽ أىداؼ السنة األكلى المشتركة بجامعة  كا 
الممؾ سعكد،  كمساعدة مدربييا؛ ليصبحكا ذكم ميارة ككفاءة عالية بالعمؿ عمى تطكير 

كيات أدائيـ كاستراتيجياتيـ التعميمية،  كيسعكف دائمنا لتحسيف مياراتيـ كتحسيف مست
 اإلدارية مف يبلؿ استراتيجيات إدارية حديثة كاستراتيجية كايزف.

عمػػادة السػػنة األكلػػى المشػػتركة: ىػػي السػػنة األكلػػى فػػي الدراسػػة الجامعيػػة كيتكجػػب عمػػى 
صػػؿ اسػػتثنائي )جامعػػة الممػػؾ الطالػػب إنيػػاء جميػػع مقرراتػػو فييػػا فػػي فصػػميف دراسػػييف كف

 ـ(.2014سعكد،  
 الدراسات السابقة:

( بعنػػػكاف: جيمبػػػا كػػػايزف فػػػي اإلدارة كتحسػػػيف الجػػػكدة،  Imai,2007دراسػػػة إيمػػػام ) .1
كىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أىميػػة نمػػكذج جيمبػػا كػػايزف فػػي اإلدارة كتحسػػيف 

مبػا كػايزف،  كتككنػػت الجػكدة فػي سػكيتزرالند،  ككيفيػة اسػػتيداـ مػديرم المػدارس لمجي
عينة الدراسة القصدية مف يمسة مديريف مف المدارس كيمسة عشر معممنا مف نفس 
المدارس بحيث ايتير ثبلثة معمميف مف كؿ مدرسة في سػكيتزرالند،  كقػد تػـ تػدريبيـ 
بتدريب ياص في تنفيذ أساليب جيمبا كايزف،  كاستيدـ الباحث أسمكب المقابمة شػبو 

ف نتائج الدراسة أف التدريب ساىـ في بمكرة رؤية المدرسة،  كتعزيز المقننة،  ككاف م
التنميػػة المينيػػة لممعممػػيف،  كاسػػتطاعكا مػػف يػػبلؿ تكاجػػد مػػديرم المػػدارس فػػي جيمبػػا 

( مػف الكظػائؼ القياديػة التعميميػة،  كأظيػرت نتػائج الدراسػة أف 16كايزف مػف تنفيػذ )
ككبيػر فػي حػؿ المشػكبلت التػي تكاجػو نمكذج جيمبا كايزف فػي اإلدارة لػو أثػر إيجػابي 

المػػكظفيف كالمػػديريف،  كأف العديػػد مػػف مشػػاكؿ الجػػكدة يمكػػف حميػػا مػػف يػػبلؿ إشػػراؾ 
 .جميعال
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ق( بعنػػكاف: متطمبػػات تحسػػيف أسػػاليب القيػػادة الجامعيػػة فػػي 1436دراسػػة الحربػػي ) .2
الجامعػػات السػػعكدية فػػي ضػػكء منيجيػػة جيمبػػا كػػايزف،  كىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحديػػد 

بػػات تحسػػيف أسػػاليب القيػػادة الجامعيػػة فػػي ضػػكء منيجيػػة كػػايزف كالتعػػرؼ عمػػى متطم
الػػدكر الػػذم يمكػػف أف تسػػيـ بػػو لتحسػػينيا،  اسػػتيدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي،  
كأظيرت النتائج االيتبلؼ حكؿ تحديد كصؼ معيف لمجمبا كايزف لكنيا تكصؼ بأنيػا: 

رد بػػالتركيز عمػػى مبػػدأ اإلدارة مػػف منيجيػػة لمتغييػػر كالتطػػكير كالتحسػػيف المسػػتمر،  تنفػػ
مكقػػع العمػػؿ الفعمػػي كيفػػض التكػػاليؼ،  كحػػددت الدراسػػة متطمبػػات لتحسػػيف أسػػاليب 
القيػػػادة الجامعيػػػة فػػػي ضػػػكء منيجيػػػة جمبػػػا كػػػايزف كمنيػػػا: تبنػػػي الجامعػػػات ليػػػذه 
المنيجيػػػة،  كايتيػػػػار القيػػػادات المتيصصػػػػة،  كترسػػػيل ثقافػػػػة التحسػػػيف المسػػػػتمر،  

الحديثػػػة لمتيطػػػيط كالتحسػػػيف،  كالقيػػػادة الميدانيػػػة بػػػدالن مػػػف اإلدارة كاعتمػػػاد النمػػػاذج 
المكتبية،  كما أظيرت النتائج أف القيادة مف مكقع الحدث كالتقميؿ مف اليػدر كااللتػزاـ 
بمبػػدأ التحسػػػيف كتبنػػي األفكػػػار اإلبداعيػػة إجػػػراءات رئيسػػة لتحسػػػيف أسػػاليب القيػػػادة 

 عات لمنيجية جمباكايزف.الجامعية،  كأكصت الدارسة بتجربة الجام
ق( بعنػػػكاف: تطػػػكير أداء القيػػػادات التربكيػػػة فػػػي المػػػدارس 1437دراسػػػة السػػػممي ) .3

الثانكيػػػػة بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية فػػػػي ضػػػػكء اإلدارة المرئيػػػػة بمنيجيػػػػة كػػػػايزف: 
استراتيجية مقترحة،  كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع أداء القيادات التربكية فػي 

انكية بالمممكة العربية السعكدية في ضكء اإلدارة المرئية بمنيجية كػايزف،  المدارس الث
كتحديد المتطمبات لتطكير أداء القيػادات التربكيػة،  كالكشػؼ عػف المعكقػات التػي تحػد 
مف تطكير أداء القيادات التربكيػة فػي ضػكء اإلدارة المرئيػة بمنيجيػة كػايزف،  كتحديػد 

ادات التربكية في ضكء اإلدارة المرئيػة بمنيجيػة كػايزف المقترحات التطكيرية ألداء القي
مف كجية نظر يبػراء الجػكدة الشػاممة،  كالكشػؼ عػف داللػة الفػركؽ اإلحصػائية بػيف 
متكسطات تقػدير القيػادات التربكيػة لممارسػاتيـ اإلدارة المرئيػة بمنيجيػة كػايزف كالتػي 

ـ الثػانكم،  كالػدكرات التدريبيػة تعزل لئلدارة التعميميػة،  كاليبػرة اإلداريػة،  كنػكع النظػا
بمجاؿ الجكدة الشاممة،  كبناء استراتيجية مقترحة لتطػكير أداء القيػادات التربكيػة فػي 
المدارس الثانكية بالمممكة العربية السعكدية في ضكء اإلدارة المرئية بمنيجية كػايزف،  

ت كاالسػتبانة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استيداـ المنيج الكصفي مػف يػبلؿ المقػاببل
عمػػى عينػػة مػػف مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية،  
كعدد مف يبراء الجكدة الشػاممة بػإدارات التعمػيـ فػي المممكػة العربيػة السػعكدية،  كقػد 
تكصمت الدراسة إلى النتػائج التاليػة: أف كاقػع أداء القيػادات التربكيػة فػي ضػكء اإلدارة 

منيجيػػة كػػايزف كػػاف متكسػػطنا،  كأف درجػػة األىميػػة عمػػى المتطمبػػات البلزمػػة المرئيػػة ب
لتطكير أداء القيػادات التربكيػة فػي ضػكء اإلدارة المرئيػة بمنيجيػة كػايزف كانػت كبيػرة،  



  ................األكلى المشتركةكل تكافر الميارات اإلدارية لدل المشرفيف األكاديمييف بعمادة السنة مست
 بدر بف محمد بف عبد العزيز الدعيمج/د

 

 -918- 

كقػػػد تكصػػػمت الدارسػػػة إلػػػى اسػػػتراتيجية مقترحػػػة لتطػػػكير أداء القيػػػادات التربكيػػػة فػػػي 
 كدية في ضكء اإلدارة المرئية بمنيجية كايزف.المدارس الثانكية بالممكة العربية السع

ق( بعنػػكاف: تحسػيف أداء عمميػات تطػػكير الميػارات بالجامعػػات 1437دراسػة الحميػد ) .4
السعكدية في ضكء منيجية كايزف "نمكذج مقترح"،  كىدفت الدراسة إلػى تحديػد درجػة 

يزف،  معرفػة منسػكبات عمػادات تطػكير الميػارات فػي الجامعػات السػعكدية بمنيجيػة كػػا
كتحديػػد أنػػكاع اليػػدر المكجػػكدة فػػي الجامعػػات السػػعكدية،  إضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى 
الدكر الذم يمكف أف تسيـ بو منيجية كايزف لمقضاء عمى اليدر في عمػادات تطػكير 
الميػػارات مػػف يػػبلؿ كجيػػة نظػػر عينػػة الدراسػػة،  كتحديػػد متطمبػػات تطبيػػؽ منيجيػػة 

يػػؽ منيجيػػة كػػايزف فػػي عمػػادات تطػػكير كػػايزف؛ مػػف أجػػؿ تطػػكير نمػػكذج مقتػػرح لتطب
الميػػارات فػػي الجامعػػات السػػعكدية،  كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ اسػػتيداـ المػػنيج 
الكصفي بمديمو المسحي،  كتصميـ أداتيف لجمع البيانػات ىمػا: االسػتبانة كالمقابمػة،  

انيفػػاض درجػػة معرفػػة منسػػكبات عمػػادات -كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى النتػػائج التاليػػة: 
ككجػػكد -ر الميػػارات فػػي الجامعػػات السػػعكدية محػػؿ الدراسػػة بمنيجيػػة كػػايزف،  تطػػكي

أنكاع اليدر في عمادات تطكير الميارات في الجامعات كىػي عمػى النحػك التػالي: ىػدر 
القدرات كيتمثؿ في عدـ استثمار األفكار اإلبداعية لممكظفات،  كحصر الصبلحيات في 

دـ اسػػتثمار األفكػػار اإلبداعيػػة لممكظفػػات،  يػػد الػػرئيس،  كىػػدر العمميػػات كيتمثػػؿ فػػي عػػ
كحصر الصبلحيات في يد الرئيس،  كىػدر العمميػات كيتمثػؿ فػي إعػادة العمميػات أكثػر 
مف مرة كإدياؿ البيانات،  إعداد تقارير،  كتابة اليطابات،  كىدر االنتظار كيتمثؿ في 

حضػػكر لعػػدـ تػػأير كصػػكؿ كرقػػة ترشػػيح المتدربػػة لمبرنػػامج التػػدريبي كتنػػاقص عػػدـ ال
مناسبة مكضػكع البرنػامج التػدريبي الحتياجػات المتػدربات،  كقػدمت الدراسػة مقترحػات 
لمدكر الذم يمكف أف تسيـ بو منيجية كايزف لمحد مػف اليػدر فػي العمميػات،  إضػافة 
إلػػى تحديػػد عػػدد مػػف المتطمبػػات األساسػػية التػػي تسػػيـ فػػي التطبيػػؽ األمثػػؿ لمنيجيػػة 

 كايزف.
 دراسات السابقة:أكجو اإلفادة مف ال

تعد الدراسة الحالية امتدادنا لجيكد الباحثيف السابقيف،  كقد قدمت مراجعة الدراسات 
 السابقة ذات الصمة بالدراسة الحالية فكائد عديدة لمدراسة الحالية،  مف أىميا ما يمي:

 تحديد مشكمة الدراسة كصياغتيا،  كبياف أىميتيا كمسكغات إجرائيا. .1
 رم لمدراسة.بناء اإلطار النظ .2
 اإلفادة مف طريقة إعداد قائمة الميارات اإلدارية. .3
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 كيفية بناء أدكات الدراسة الحالية كطرؽ استيداميا. .4
 ايتيار منيجية تبلئـ ىذه الدراسة كتتكافؽ مع طبيعتيا. .5
 ايتيار أنسب األساليب اإلحصائية المناسبة ألدكات الدراسة. .6
لدراسػة الحاليػة مػع مػا تكصػمت إليػو مقارنة كتفسير النتػائج التػي ستسػفر عنيػا ا .7

 تمؾ الدراسات.
 اإلطار النظرم: 

 )عمادة السنة التحضيرية سابقان(المحكر األكؿ: عمادة السنة األكلى المشتركة 
أيذنا بسياسة التطكير الشامؿ لمنظكمة التعمػيـ الجػامعي،  كتمشػينا مػع اتجاىػات  نشأتيا:

ب المحميػػة الحتياجػػات المجتمػػع،  كمػػا يفرضػػو الجػػكدة كالتطػػكير العػػالمي،  كلتمبيػػة المطالػػ
سكؽ العمؿ مف متطمبات ككفايات يجب أف تتػكافر فػي يػريج الجامعػة كػاف إطػبلؽ جامعػة 

ىػػ كفػؽ 1428/1429الممؾ سعكد لعمادة السنة األكلى المشتركة بدءنا مف العاـ الدراسػي 
 رؤية كرسالة كأىداؼ كاضحة.

كلػى المشػتركة فػي دكرىػا فػي تأىيػؿ طبلبيػا بعػد تتمثػؿ أىميػة عمػادة السػنة األ أىميتيا: 
تيػػرجيـ مػػف الثانكيػػة؛ ليككنػػكا قػػادريف عمػػى االنػػدماج فػػي البيئػػة الجامعيػػة بشػػكؿ مػػنظـ 

 يجنبيـ سمبيات النقمة الكبيرة في العممية التعميمية بيف المرحمتيف.
لػى تتمثػؿ أىػداؼ الدراسػة بعمػادة السػنة األك أىداؼ عمادة السنة األكلى المشػتركة: 

 المشتركة فيما يمي:
 ترسيل مبادئ االنضباط كااللتزاـ كالشعكر بالمسؤكلية لدل الطبلب.-1
 ترسيل ميارات الطبلب القيادية كثقتيـ بأنفسيـ.-2
تطكير ميارات الطبلب في المغػة اإلنجميزيػة كتقنيػة المعمكمػات كالرياضػيات،  باإلضػافة -3

 ث.إلى ميارات االتصاؿ كالتعميـ كالتفكير كالبح
 تشجيع االبتكار كاالستقبلؿ كتطكير الذات كركح المبادرة في التعمـ لدل الطبلب.-4
 زيادة معدالت تيرج الطبلب كاستمراريتيـ كيفض نسب التسرب.-5
 تقديـ يدمات إرشاد أكاديمي فعالة.-6
 رفع مستكل كعي الطبلب بأىمية االستيداـ األمثؿ لمكارد كتجييزات الجامعة.-7
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 الطبلب الصحي كلياقتيـ البدنية.تحسيف كعي -8
َـّ يسػيمكف -9 تحسيف ميرجات طبلب الجامعة ليككنكا منافسيف في سكؽ العمػؿ،  كمػف ثَػ

 في التنمية الكطنية.
 ـ(.2009تكفير بيئة تعميـ إليكتركنية )الدليؿ التعريفي لعمادة السنة التحضيرية،  -10

جامعة الممؾ سعكد كجدت كباالطبلع عمى نظاـ عمادة السنة األكلى المشتركة ب
الدراسة الحالية أف ىذا النظاـ يتميز بفمسفتو كأىدافو مف حيث المنطمقات كاآلليات التي 
يتبعيا في إعداد الطالب الجامعي،  كتمكينو مف الميارات التي تساعده في اإلعداد 

 الجامعي،  كاليتيار التيصص المناسب لو الذم يعده بشكؿ جيد لسكؽ العمؿ.
 لدراسة بالعمادة:طبيعة ا

 جديدة،  كتكجو تجربة سعكد الممؾ بجامعة األكلى المشتركة السنة عماد تمثؿ
 طبيعة معنا،  كتأيذ كالمعرفة بالميارة الجامعي المسمح الطالب إعداد في فريد تعميمي
 كميات الجامعة،  كيمكف في سائد ىك عما ييتمؼ تقميدم غير شكبلن  بالعمادة الدراسة
 :التالية مف يبلؿ مبلحظة الباحث النقاط في الميتمفة الطبيعة ىذه اىرمظ أىـ تحديد

 األيػرل،  الكميػات في متبع ىك عما مضمكنيا في تتبايف التي بالعمادة الدراسة طبيعة-1
 لئلعداد مديبلن  تمثؿ التي المقررات مف مجمكعة تقديـ عمى تقـك الدراسة بالعمادة فإ حيث
 .Soft programبػػػػػػ  ميِّاعال يسمى أف يمكف فيما العاـ
كالعمميػة،   الصػحية،  الميتمفة الكميات مف لعدد ينتمكف الذيف بالعمادة الدارسيف طبيعة-2

 تحقيػؽ عمػى الميتمفة الكميات مف التكاجد ىذا تأثير حكؿ احتماالت ىناؾ فإف كاألدبية لذا
 العمادة ألىدافيا.

 بالعمػادة التػدريب يقػاؿ أف فػاألكلى يػرالتعب صػح إف كالػذم بالعمػادة التػدريس أسػاليب-3
 معظـ تقـك حيث مدربكف،  عمييـ يطمؽ الطبلب مع القاعات بالعمؿ في القائميف أف حتى

 دايػؿ اإلثرائيػة أك الجماعيػة أك الفردية سكاء عمى األنشطة القاعات ىذه دايؿ اإلجراءات
 .المقررات لكافة يِّايكم ليا ساعتاف المقرر الذاتي التعمـ أنشطة أك التدريب،  قاعات

 األدائيػػة المعػػايير نحػػك يتجػػو حيػػث بالعمػػادة األداء معػػايير طبيعػػة -4
 سبيؿ المثاؿ: عمى كمنيا  Benchmarkingالعالمية

 المغػة فػي IELTS شػيادة عمػى الطالػب حصػكؿ ىػك المعيػار اإلنجميزيػة المغػة مػادة-
 اإلنجميزية.
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تقػف( ميػارات الحاسػب 140مقػرر ) فػي الطالػب نجػاح ىػك المعيػار اآللػي الحاسػب مػادة-
 اآللي.

 أعضػاء مػف مسػتقمكف متيصصػكف يعدىا مقننة امتحانات كفؽ الطالب يقيـ الرياضيات-
 .لمطبلب القائميف بالتدريس التدريس ىيئة
 مشػاريع يشػمؿ الػذم Portfolios اإلنجػاز لممفػات كفقػا الطالػب يقيـ الميارات مقررات-

 التفكيػر مجػاؿ فػي المتميزة اإلبداعية المنتجات إلى ضافةباإل القاعة كأدائيـ دايؿ الطبلب
 .كاالتصاؿ

 االيتبػارات كأداء الطػبلب مػع التكاصػؿ حيػث مػف بالعمػادة المسػتيدمة التقنيػات طبيعة-5
 اعتبػار كيمكف لمعمادة،  الميصص المكقع يبلؿ مف إلكتركنيا المكاد العممية مع كالتعامؿ

 .إلكتركنية لعمادةالعمادة  حكلت التقنيات ىذه مثؿ أف
 المؤسسػات مػف مجمكعػة إلػى الميتمفػة المقػررات تػدريس ُأسػند بالعمادة العمؿ طبيعة-6

بالعمػادة،   التػدريس ىيئة مف أعضاء إشراؼ تحت التدريب مجاؿ في التعميمية المتيصصة
 لمؤسسػات بالجامعػة التعميميػة المػكاد تػدريس فييػا التػي يسػند األكلػى اليطػكة ىػذه كتعػد
 .ياصة ةتعميمي

ق كافػػؽ مجمػػس جامعػػة الممػػؾ سػػعكد عمػػى المسػػمى 27/4/1438: فػػي تغييػػر مسػػماىا
الجديد لمعمادة بدالن عف السابؽ "عمػادة السػنة التحضػيرية " ليصػبح "عمػادة السػنة األكلػى 

 المشتركة". 
المحكر الثاني: اإلشراؼ األكاديمي في عمادة السنة األكلى المشتركة بجامعة 

 الممؾ سعكد
 اإلشراؼ األكاديمي:تعريؼ 

ىك مساعدة المدربيف لتحقيؽ النمك الميني كاألكاديمي،  كتفعيؿ اليطكات العممية 
كاألساليب اإلشرافية المتنكعة كالحديثة لبلرتقاء بمينة التعميـ كتحقيؽ األىداؼ التربكية 

 (.45ـ،  ص2016كالتعميمية )الجميؿ،  
بأنو: تفاعؿ إنساني بيف ( 31ـ،  ص2017كما عرفو البيضاني كأبك كريـ )

 المشرؼ كالمعمـ كتعاكف بينيما؛ لتطكير الكاقع التربكم.
( بأنو: أداة تكجيو كتكعية؛ لتحسيف الكاقع 13ـ،  ص2002كيعرفو اإلبراىيـ )

 الميداني. 
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فاإلشراؼ األكاديمي ىك إرشاد كتكجيو رسمي بشكؿ مستمر؛ مف أجؿ تجكيد 
 عمميتي التعميـ كالتعمـ.

 لتعريفات السابقة يستنتج الباحث بأف اإلشراؼ األكاديمي ىك:كمف يبلؿ ا
 عممية قيادية مما ُيحتـ عمى المشرؼ األكاديمي أف يككف قائدنا. .1
 تقديـ تعميـ متميز كماتع. .2
 يشمؿ جميع العناصر التعميمية كالتربكية. .3
 يقكـ عمى أساس المشاركة كالتعاكف كاحتراـ اآليريف كتبادؿ اليبرات.  .4

 راؼ األكاديمي:أىمية اإلش
تعد عممية اإلشراؼ مف العمميات الضركرية في الحياة في شتى المجاالت 
كالمياديف،  كىك مف السبؿ الرئيسة التي ساعدت عمى نيكض المجتمعات،  فاإلشراؼ 
الناجح يثمر عف عمؿ ناجح كما أف اإلشراؼ األكاديمي يسيـ في نيكض عممية التعميـ 

(: " أف اإلشراؼ ضركرة الزمة لمعممية 39ق،  ص1419حيث ترل كزارة التعميـ )
التربكية،  فيك الذم يحدد الطرؽ كيرسميا،  كينير السبؿ أماـ العامميف في الميداف لبمكغ 

 الغايات المنشكدة ".
 ( أىمية اإلشراؼ األكاديمي إلى عدة أسباب منيا:19ص ـ،2000كيرجع الحماد )

 جد في ميداف تيصصو مف معارؼ كبحكث.ضركرة ككف األستاذ مممِّا بكؿ ما است-1
 ككف التربية عممية منظمة،  ليا نظرياتيا،  كطرائقيا الميتمفة.-2
 حاجة العممية التربكية إلى التنشيط كالحيكية،  كمكاكبة التطكرات الجديدة.-3

 ( ما يمي:86ىػ،  ص1413كيضيؼ بنجر )
بتكجيو اإلرشادات كاليبػرات حاجة األستاذ إلى مف يساعده كيسانده في ميمة التدريس -1

 التعميمية المبلئمة.
 نقص أك ضعؼ اإلعداد الميني لبعض األساتذة.-2
 حاجة األساتذة عمكمنا إلى دكرات تأىيمية مكاكبة لحركات التطكر الميني في التعميـ.-3

إذا فاإلشراؼ األكاديمي ىك مصدر مف مصادر تطكير العممية التربكية،  كيعد 
نجاح أك فشؿ العممية التربكية متى ما استطاع القائمكف عميو إتقاف  عامبلن ميمِّا في

 مياميـ عمى أكمؿ كجو.
 االتجاىات الحديثة في اإلشراؼ األكاديمي:
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إف سياسة اإلشراؼ الحديثة تنظر إلى العممية التربكية عمى أنيا ليست عممية 
نما ىي حركة ذات اتجاىيف متبادل يف،  فالمشرؼ تأتي مف األعمى إلى األسفؿ،  كا 
يرشده،  فيذكر األكاديمي شريؾ لؤلستاذ يعمؿ معو كال يفتش عف سمبياتو كيكجيو ك 

( أف االتجاىات الحديثة لئلشراؼ األكاديمي تتمحكر في النقاط 82ص ـ،2002اإلبراىيـ )
 التالية:

قيػػاـ العمميػػة اإلشػػرافية عمػػى التعػػاكف الػػذم ييػػدؼ أساسنػػا إلػػى تحسػػيف التعمػػيـ ككيفيػػة -1
 طكيره.ت
المؤسسة التربكية مكػاف يػتعمـ فيػو المػدير كاألسػتاذ كالمشػرؼ األكػاديمي كالطػبلب عػف -2

 طريؽ ما يتييأ في ىذا الكسط مف ركح التعاكف كالتآلؼ كاالنسجاـ كاحتراـ لآلراء كاألفكار.
اعتماد كظيفة المشرؼ عمى القيادة الديمقراطية،  كأف يككف المشرؼ رائدنا تربكيِّا يؤمف -3

فكرنا كعمبلن بالمبادئ الديمقراطية،  كأف ينظػر لؤلسػتاذ كزميػؿ لػو فػي المينػة سػيتعاكف معػو 
عمػػى حػػؿ مشػػكبلتو المينيػػة،  كيبنػػي عبلقتػػو معػػو عمػػى االحتػػراـ المتبػػادؿ كيشػػجعو عمػػى 

 االبتكار.
 مياـ المشرفيف األكاديمييف في عمادة السنة األكلى المشتركة:

 عمادة السنة األكلى المشتركة بمياـ محددة ىي:يقكـ المشرفكف األكاديميكف في 
 ػ إعداد يطة إشرافية شاممة عمى شكؿ مراحؿ.1 
 ػ االطبلع عمى التعميمات كالمكائح ذات العبلقة بالعمؿ التربكم كالتعميمي دايؿ العمادة.2
 ػ دراسة التقارير اإلشرافية السابقة دراسة تحميمية.3
 لممدربيف. ػ التأكد مف تكافر الطاقة البشرية4
 ػ التأكد مف تكزيع المحاضرات عمى المدربيف بحسب التيصص.5
 ػ تكزيع مفردات المكاد عمى أسابيع الفصؿ الدراسي.6
 ػ مراعاة القدرة االستيعابية لمقاعات التدريسية.7
 ػ متابعة ما يطرأ في عمادة السنة األكلى المشتركة مف مظاىر غير عادية كمعالجتيا.8
 نيائي كاضح عف كاقع العمؿ دايؿ عمادة السنة التحضيرية.إعداد تقرير -9

 ـ(.2014إجراء البحكث كالتجارب التربكية )عمادة السنة التحضيرية،  -10
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 دكر المشرفيف األكاديمييف:
( إلى أىـ األدكار التي يقـك بيا المشرؼ 64ـ،  ص2016يشير الجميؿ )

 األكاديمي فيما يمي:
يجػد فػي الميػداف التربػكم،  كتكصػيميا لممػدربيف بأسػمكب  االطبلع المستمر عمى كؿ مػا-1

 مناسب.
البد أف يقـك المشرؼ األكاديمي بيف فترة كأيػرل بعمميػة تقػكيـ يقػيس بيػا التقػدـ الػذم -2

 أحرزه في عممو كيعززه كيتبلفى السمبيات كيعالجيا.
 ي:( بعض األدكار الميمة إلى األدكار السابقة كى31ـ،  ص2002كتكرد الزايدم )

تنظيـ المكقؼ التعميمي مف حيػث تقػديـ المسػاعدة كالعػكف لممػدربيف بيصػكص األمػكر -3
 المتعمقة بالبيئة الدراسية،  أك الكسائؿ التعميمية،  أك أساليب التدريس المتبعة.

 تكفير التسييبلت التعميمية مف مكاد كأدكات يستيدميا المدربكف في عمميـ.-4
عداد-5  ىـ لعمميـ كتزكيدىـ باليبرات التربكية المناسبة.تييئة المدربيف الجدد كا 

مية ىذا كيكتسب المشرؼ األكاديمي أىميتو مف يبلؿ دكره في متابعة العم
كالقضاء عمى المعكقات التي تكاجو المدربيف لمكصكؿ  التعميمية كمعايشة مشكبلتيا،

 لمغايات كاألىداؼ المرجكة. 
 أساليب اإلشراؼ األكاديمي:

ؼ األكاديمي ىي النشاطات اإلشرافية الفردية كالجماعية،  العممية أساليب اإلشرا
كالعممية التي تستيدـ مف أجؿ تقكيـ المحتكل كاألداء،  كتحقيؽ النمك الميني لممدرب،  
كتحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ،  كتحقيؽ األىداؼ المرجكة،  كمف أبرز األساليب 

 (:56ص-54،  ص2016اإلشرافية ما ذكره الجميؿ )
الزيػػارة الصػػفية: زيػػارة المشػػرؼ األكػػاديمي لممػػدرب فػػي قاعػػة التػػدريس؛ لرصػػد التفاعػػؿ -1

 الصفي كطريقة التدريس المستيدمة كأساليب التقكيـ كالكقكؼ عمى أثرىا عمى الطبلب.
المػػػداكالت اإلشػػػرافية: كػػػؿ مػػػا يػػػدكر بػػػيف المشػػػرؼ األكػػػاديمي كالمػػػدرب مػػػف حػػػكارات -2

مسائؿ المتعمقػة بنمػك المػدرب مينيِّػا كتحسػيف عمميتػي التعمػيـ كمناقشات كمشاكرات عف ال
 كالتعمـ.

الدركس التطبيقية )النمكذجية(: نشاط عممي يقـك بو المشرؼ أك مدرب ذك يبرة دايػؿ -3
القاعة الدراسية،  كبحضكر عدد مػف المػدربيف لعػرض طريقػة تػدريس فعالػة،  أك اسػتيداـ 
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ات التػػي يرغػػب بيػػا المشػػرؼ فػػي إقنػػاع المػػدربيف كسػػائؿ حديثػػة،  أك أم ميػػارة مػػف الميػػار 
 بفعاليتيا.

النشػػرة اإلشػػرافية: كسػػيمة اتصػػاؿ بػػيف المشػػرؼ األكػػاديمي كالمػػدربيف ينقػػؿ مػػف يبلليػػا -4
 بعض التعميمات كاألنظمة الجديدة كاليبرات كالميارات بقدر معقكؿ مف الجيد كالكقت.

زيػارة زميمػػو فػي القاعػة الدراسػية كىػػك تبػادؿ الزيػارات بػيف المػػدربيف: أف يقػكـ المػدرب ب-5
 أسمكب يتيح لممدربيف الفرصة؛ لتبادؿ اليبرات،  كاالستفادة مف التجارب الناجحة.

القراءة المكجية: مػف الطػرؽ التػي تسػاعد المػدرب عمػى أف يتمشػى منػع ركح العصػر،  -6
ب كتسػػػاعده عمػػػى الكقػػػكؼ عمػػػى أحػػػدث النظريػػػات كالتطػػػكرات فػػػي ميػػػداف التعمػػػيـ،  ككاجػػػ

 المشرؼ أف يثير اىتماـ المدربيف بالقراءة كتشجيعيـ عمييا.
الػػكرش التدريبيػػة: اجتمػػاع عممػػي تعػػاكني لممػػدربيف يتػػيح الفرصػػة ليػػـ؛ لبحػػث مشػػكمة -7

 تربكية كعبلجيا تحت إشراؼ المشرؼ األكاديمي.
الندكة العمميػة: اجتمػاع مجمكعػة مػف التربػكييف المتيصصػيف أصػحاب اليبػرة لئلسػياـ -8

يجػػاد الحمػػكؿ المناسػػبة ليػػا،  كفييػػا تعطػػى الفرصػػة لممناقشػػة فػػي د ارسػػة مشػػكمة تربكيػػة كا 
بداء اآلراء حكؿ المكضكع مف قبؿ المشتركيف فييا.  كا 

البحػػث التربػػكم: نشػػاط إشػػرافي تعػػاكني ييػػدؼ إلػػى تطػػكير العمميػػة التربكيػػة،  كتمبيػػة -9
كبلت المباشػػػرة التػػػي الحاجػػػات الميتمفػػػة مػػػف يػػػبلؿ المعالجػػػة العمميػػػة المكضػػػكعية لممشػػػ

 يكاجيكنيا.
المقابمة الفردية: أسػمكب إشػرافي عممػي فػردم يحػاكؿ المشػرؼ األكػاديمي أف يكضػح -10

لممدرب بعض القضايا التربكية كليا أىمية كبيرة في إحداث النمك المينػي لممػدرب كياصػة 
 المبتدئ بتجنب الكقكع في أيطاء اآليريف.

ي عمادة السنة األكلى المشتركة بجامعة كُيضيؼ الباحث أسمكبيف يستيدماف ف
 الممؾ سعكد بكثرة كىما: 

قنػػكات التكصػػؿ االجتمػػاعي: أسػػمكب إشػػرافي عممػػي يقػػكـ بػػو المشػػرؼ األكػػاديمي مػػع -1
المػػدربيف فػػي تكظيػػؼ التقنيػػة الحديثػػة مػػف يػػبلؿ األجيػػزة الذكيػػة بالتكاصػػؿ كتبػػادؿ اآلراء 

 ربكية تيص المادة الدراسية.كالمعمكمات كالتشاكر حكؿ مكضكع ما أك مشكمة ت
التدريب المصغر: كيعتبر مف أشير األساليب اإلشرافية دايؿ عمػادة السػنة التحضػيرية -2

حيث يقـك المشرؼ األكاديمي بااللتقػاء بالمػدربيف فػي مكعػد محػدد،  كيقػكـ أحػد المػدربيف 
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ع بتنسيؽ مسبؽ مع المشػرؼ األكػاديمي بعػرض الػدرس الػذم سػيدرس لمطػبلب فػي األسػبك 
القادـ بأسمكب مشكؽ يسػعى لنقػؿ يبػرة تربكيػة لزمبلئػو،  كمػف ثػـ يقػكـ زمػبلؤه المػدربكف 

 بالتقييـ.
 معايير ايتيار المشرفيف األكاديمييف في عمادة السنة األكلى المشتركة:

البد أف  ة )المدربيف( كمشرفيف أكاديمييف،لكي يتـ ترشيح شاغمي الكظائؼ التعميمي
 ـ(:2014كىي كالتالي )عمادة السنة التحضيرية،   تنطبؽ عميو عدة شركط، 

: المؤىؿ العممي:  أكالن
 أف يككف المرشح حاصبلن عمى درجة الدكتكراه أك الماجستير بتقدير ممتاز. .1
 أف يككف مؤىؿ المرشح تربكيِّا. .2

 ثانينا: اليدمة التعميمية:
 أال تقؿ عف ثبلث سنكات بأداء ال يقؿ عف )ممتاز(. .1
 لعمؿ في المجاؿ المرشح لو.أف يككف عمى رأس ا .2

ثالثنا: اليبرة العممية: )كيحصؿ عمى معمكمات عنيػا مػف قاعػدة البيانػات كممػؼ اإلنجػازات،  
كتقريػػر منسػػؽ المقػػرر،  كتقريػػر المشػػرؼ الميػػتص،  كغيرىػػا( كتتضػػمف امػػتبلؾ الميػػارات 

 التالية:
ر،  ككرش المشػػاركة فػػي تيطػػيط أك تنفيػػذ بعػػض البػػرامج التربكيػػة: كالتػػدريب المصػػغ .1

عػداد بحػكث أك أكراؽ عمػؿ،  أك  لقاء المحاضرات،  كالمشػاغؿ التربكيػة،  كا  العمؿ،  كا 
 تنفيذ تجارب ميدانية،  تنفيذ دكرات تدريبية.

 تطبيؽ لقاء تربكم مصغر بصفة مناقش. .2
 دراسة المقرر الدراسية كنقدىا. .3
كاالجتماعػػػات،  تػػػكافر الميػػػارات األساسػػػية التاليػػػة: تحميػػػؿ المشػػػكبلت،  إدارة الحػػػكار  .4

ميارات االتصاؿ االجتماعي،  اتيػاذ القػرارات،  التيطػيط كالمتابعػة كالتكجيػو كالتقػكيـ،  
كتابػػة التقػػارير،  المبلحظػػة كتشػػييص الكاقػػع،  ميػػارات إعػػداد اليطابػػات كالمحاضػػر 

 اإلدارية.
 التعامؿ مع أساسيات الحاسب اآللي بما ييدـ مجاؿ عممو. .5

 ف تتكافر في المرشح لئلشراؼ األكاديمي الصفات التالية:رابعنا: الصفات الشيصية: أ
 .القدكة الحسنة 
 .القيادة كالتأثير 
 .القدرة عمى التعبير عما يريده بطبلقة 
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 .القدرة عمى عرض األفكار منطقيِّا 
 .بداء الرأم الصريح  التمتع بالشجاعة األدبية،  كا 
 .القدرة عمى الحكار كاإلقناع 
 .االتزاف االنفعالي 
  الفكر كالمنيج.سبلمة 
 .سبلمة الحكاس مف العيكب 
 .سبلمة البدف مف اإلعاقات. 
 .التمتع بالمظير المناسب 
 .الحمـ كاألناة كالصبر 
 .ُبعد النظر كالتبصر في األمكر كالفطنة كاليقظة 
 .القدرة عمى استثمار المكاقؼ التربكية 
 .الثقافة العامة كسعة االطبلع 

تدؿ عمػى تقصػير فػي العمػؿ،  أك سػمكؾ مشػيف ييػؿ يامسنا: أال يككف لممرشح أم سكابؽ 
 بالشرؼ،  كأال يككف طرفنا في قضية قائمة.

 المحكر الثالث: الميارات اإلدارية
 تعريؼ الميارات اإلدارية:

فيـ  عمى القائد قدرة في تتمثؿ اإلدارية الميارات أف ـ( إلى ٧٠٠٢) كنعاف يشير
 ذلؾ التنظيـ عبلقة معرفة إلى ،  باإلضافةيقكده الذم التنظيـ دايؿ نشاطو كممارسة عممو

 تمؾ العبلقات تتحدد نشاطاتو ضكء في نو إ إذ بالمكظفيف؛ كعبلقتو بو المحيط بالمجتمع
 متطمبات المرؤكسيف تحقيؽ يكفؿ التنظيـ،  كبما تحقيؽ مع يتبلءـ بما القيادية كميامو
شباع  .حاجاتيـ كا 

 سسة:دكر الميارات اإلدارية في تعزيز نجاح المؤ 
إف نمك المؤسسة كتحقيقيا لمنجاح مرتبط ارتباطنا كثيقنا بقدرتيا عمى تنمية ميارات 
مكاردىا البشرية مف يبلؿ التككيف،  فاالنفجار المتزايد في عدد المؤسسات التعميمية 
كالذم صاحبو االنفجار التنافسي عمى المستكل العالمي،  أدل إلى تصاعد االىتماـ 

د البشرم،  كالتركيز عميو كأصبحت القدرة عمى تكفير دكرات تككينية بتنمية ميارات المكر 
لمعماؿ كفؽ استعداداتيـ ككفؽ احتياجاتيـ الحقيقية مصدرنا متجددنا لمميزة التنافسية 
كأصبح دكر تنمية الميارات ميمِّا في تدعيـ االستراتيجيات كتعزيزىا في المؤسسة،  
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ارية يمكنيا تيفيض تكاليؼ اإلنتاج كتحقيؽ أرباح فالمؤسسة التي تتحكـ في الميارات اإلد
 (75ـ،  ص2015إضافية )زيتكني،  

 أقساـ الميارات اإلدارية:
ُتقسـ الميارات اإلدارية إلى ثبلثة أقساـ كما يراىا )آؿ سعكد،  كالعامرم،  

ـ( ك )عبكم،  2008ـ( )الحربي،  2006ـ( ك)عياصرة،  2004ـ( ك)عريفج،  2003
 ـ(: 2017ضاني كأبك كريـ،  ـ( ك )البي2010

 (.(Technical Skillsػ الميارات الفنية                                            1
 (.(Human Skillsػ الميارات اإلنسانية                                           2
 .(Conceptual Skills)ػ الميارات الفكرية/ اإلدراكية/ التصكرية                  3

/ الميارات اإلنسانية:  أكالن
كُيقصد بيا الطريقة التي يتعامؿ بيا المشرؼ األكاديمي مع اآليريف،  كقدرتو عمى 

 (.64ـ،  ص 2017إقناع المدربيف بكجية نظره كتقبؿ اقتراحاتو )البيضاني كأبك كريـ،  
ه الميارة كىي نجاح المشرؼ األكاديمي في التعامؿ مع اآليريف بحذؽ كأدب،  كىذ

تعتمد عمى تحمي المشرؼ األكاديمي بالصبر كتقدير المكاقؼ اإلنسانية كالعمؿ عمى بث 
 (.62ق،  ص1426ركح حب العمؿ التعاكني المثمر بيف أفراد فريؽ العمؿ )السكيمـ،  

كتتمثؿ الميارات اإلنسانية في قدرة القائد عمى التأثير في اآليريف كاحتراميـ 
قدرتيـ عمى اإلنتاج كالعطاء كرفع الركح المعنكية ليـ،  كتكلد لدييـ كمشاكرتيـ كاستثمار 

ـ،  2012الثقة كاالحتراـ المتبادؿ كتجميـ جميعنا أسرة كاحدة متحابة متعاطفة )الميبلفي،  
 (. 118ص 

كيتصؼ المشرؼ األكاديمي المتمتع بميارات إنسانية متطكرة بأنو إنساف يعرؼ 
و،  كمدركنا التجاىاتو كمسمماتو،  ككاثقنا بمقدرتو في نفسو،  كيعرؼ نقاط قكتو كضعف

التعامؿ مع األفكار كالبدائؿ المتجددة،  إضافة إلى قدرتو عمى اإلسياـ مف يبلؿ تعاممو 
مع العامميف معو في إحداث تغيير منظـ في كؿ النظاـ كالعامميف،  كعمى المشرؼ 

ءنا غير منفصؿ عف كيانو،  كأف األكاديمي أف يعيش الميارة اإلنسانية بشكؿ يجعمو جز 
 (.84ـ،  ص2008يجعؿ مف نفسو قدكة كمثبلن يحتذل بو في العمؿ )الحربي،  

كتتطمب الميارات اإلنسانية أف يككف المشرؼ األكاديمي مدركنا بكعي الميكؿ 
كاتجاىات العامميف معو كمتقببلن القتراحاتيـ؛ إلظيار ركح االبتكار لدييـ،  كباعثنا عمى 
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شباع حاجاتيـ،  كمتفيمنا لمشاعر العامميف كثقتو بيـ االطمئ ناف،  كممبينا لطمباتيـ كا 
 (.88ـ،  ص2010)عبكم،  

كمف ىنا فالميارات اإلنسانية تستكجب عمى المشرؼ األكاديمي العمؿ مع اآليريف 
 بكصفو عضكنا في التنظيـ،  كعميو بناء الجيد التضامني كالمؤسس دايؿ فريؽ العمؿ.

سمات كالقدرات التي ترتبط بالميارات اإلنسانية لممشرؼ األكاديمي ما كمف أىـ ال
 يمي:

 .ُيجرم اتصاالت مستمرة مع جميع األطراؼ بالعمادة 
 .يسعى لحؿ اليبلفات التي تقع بيف المدربيف 
 .يسعى إلقناع المدربيف بنتائج التقييـ 
 .يستمع كينصت لممدربيف عند المناقشة 
 ميني.يحفز المدربيف نحك النمك ال 
 .ُيحسف التعامؿ مع المدربيف 
 .يتقبؿ انتقادات المدربيف بصدر رحب 
 .يعالج شكاكل المدربيف 
 .يعمؿ بركح الفريؽ الكاحد 
 .يكجو المدربيف أثناء قياميـ بأعماليـ 
 .يتجنب مكاجية المدربيف بأيطائيـ أماـ زمبلئيـ 
 .يستطيع التأثير عمى المدربيف 
 عية لممدربيفيقـك باإلشادة بالمبادرات اإلبدا 

 ثانينا / الميارات الفنية: 
كُيقصد بيا معرفة األساليب كالطرؽ التي يستيدميا المشرؼ األكاديمي في عممو 
مف حيث نظريات ككسائؿ اإلشراؼ التربكم كفف التعامؿ مع أنماط المدربيف الميتمفة 

 (. 64ـ،  ص 2017)البيضاني كأبك كريـ،  
الستيداـ األساليب كالطرؽ الفنية أثناء  كىي مدل إتقاف المشرؼ األكاديمي

ممارستو لئلشراؼ كمعالجتو لممكاقؼ المتعمقة بالعمؿ،  كىذه الميارة تحتاج إلى استيعاب 
ق،  1426أىـ المعارؼ كاألسس العممية التي يقـك عمييا اإلشراؼ الحديث )السكيمـ،  

 (.62ص
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س المعرفة كاليبرة باألصكؿ كتتعمؽ ىذه الميارة بالجانب التنفيذم،  كغالبنا ما تعك
كالقكاعد كالطرؽ،  كيبرة عممية في استيداـ ىذه الطرؽ كمتطمبات كترتيبات االنتفاع بيا 

 عمى أحسف كجو.
كىي ميارة يكتسبيا المشرفكف األكاديميكف بالممارسة الكاعية اليادفة إلى تنمية 

عمادة؛ لتدريبيـ عمى تطكير القدرة الذاتية،  أك بالمشاركة في كرشات العمؿ التي تعقدىا ال
 (.100ـ،  ص2004أداء مياميـ )عريفج،  

كمف أىـ اليصائص المميزة لمميارات الفنية،  ككنيا أكثر تحديدنا مف غيرىا،  
بمعني يمكف التحقؽ مف تكافرىا لدل المشرؼ األكاديمي بسيكلة،  كتميزىا بالمعرفة 

لعمؿ،  كالقدرة عمى تحرم الفرص كالميارة في تحميؿ كتبسيط اإلجراءات عند إنجاز ا
المناسبة لبلتصاؿ الفعاؿ مع أطراؼ العممية التربكية،  كتقديـ المعرفة ليـ كتشجيع 

 (.87ـ،  ص2010العامميف كتحفيزىـ كالثناء عمييـ )عبكم،  
كمف ىنا فالميارات الفنية تستكجب بأف يككف لدل المشرؼ األكاديمي معرفة 

 تحميؿ لؤلمكر المتعمقة بالطرؽ كالكسائؿ إلنجاز العمؿ.متيصصة كقدرة عمى العمؿ كال
 كمف أىـ السمات كالقدرات التي ترتبط بالميارات الفنية لممشرؼ األكاديمي ما يمي:

 .يتعامؿ مع المشاكؿ المتعمقة بالعمؿ بكفاءة 
 .يقـك بكتابة الرسائؿ كاليطابات التي تيص العمؿ 
 .يقـك بكتابة التقارير اإلدارية 
 مؿ بكفاءة.ينظـ الع 
 .إدارة الكقت بكفاءة 
 .يحمؿ البيانات المتصمة بالعمؿ 
 .إدارة االجتماعات بكفاءة 
 .إدارة عمميات التغيير التي يطمبيا العمؿ 
 .يضع األىداؼ التشغيمية لمعمؿ 
 .يفكض الصبلحيات لبعض المدربيف 
 .يتحمؿ مسؤكلية العمؿ الذم يتكاله 
 .يتعامؿ مع الحاسب اآللي في مجاؿ العمؿ 
 .يعمؿ عمى تدريب المدربيف 
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 ثالثنا/ الميارات اإلدراكية )التصكرية(: 
األكاديمي في ابتكار األفكار كاإلحساس بالمشكبلت،  كىي مدل كفاءة المشرؼ 

كقدرتو عمى إيجاد الحمكؿ العممية،  كالتكصؿ إلى اآلراء الصائبة،  كتبرز أىمية الميارات 
اإلدراكية )التصكرية( في تيطيط العمؿ كتكجييو،  كترتيب األكلكيات،  كتكقع األحداث 

 (.62ق،  ص1426)السكيمـ،  المستقبمية كاستثمارىا لصالح العمؿ كالعامميف 
كُيقصد بيا: القدرة عمى ربط عناصر النظاـ التربكم كتيطيط العمؿ شمكلينا كالتنبؤ 

 (.64ـ،  ص 2017بالمشكبلت )البيضاني كأبك كريـ،  
فالمشرؼ األكاديمي البد أف يتمتع بالقدرة عمى الدراسة كالتحميؿ كاالستنتاج 

د الذىني لتقبؿ أفكار اآليريف أك نقضيا،  ككذلؾ كالمقارنة،  ككذلؾ المركنة كاالستعدا
القدرة عمى التطكير كالتغيير اإليجابي لمعمؿ كتطكير أساليبو حسب متطمبات الظركؼ 

 (.80ـ،  ص2009كالمتغيرات،  كالتنسيؽ بيف فرؽ العمؿ الميتمفة )ابف دىيش،  
قدرة  ( بأف الميارات اإلدراكية )التصكرية( ىي70ـ،  ص2010كيرل العجمي )

المشرؼ األكاديمي عمى رؤية التنظيـ الذم يعمؿ فيو كفيمو كالترابط بيف أجزائو،  كقدرتو 
عمى تصكر كفيـ عبلقات المدرب بالعمادة،  كعبلقات العمادة ككؿ بالمجتمع الذم تعمؿ 

 فيو.
فالمشرؼ األكاديمي الذم تتطكر لديو ىذه الميارة يككف قادرنا عمى اإلحساس 

كقكعيا،  كتقفز إلى ذىنو الحمكؿ قبؿ تفاقـ المشكبلت،  كيستطيع أف بالمشكبلت قبؿ 
يقدر كقع القرارات عمى العامميف قبؿ اتياذىا،  كما يتنبأ بنتائج اإلجراءات قبؿ نفادىا 

 (.100ـ،  ص2004)عريفج،  
( بعض العكامؿ التي تؤثر في العمميات 188ـ،  ص2010كقد بيف عبكم )
 ألكاديمييف منيا:اإلدراكية لدل المشرفيف ا

 بيئة الفرد سكاء كانت اجتماعية أك مادية. .1
 الرغبات كالحاجات التي يشعر بيا الفرد. .2
 التركيب الفسيكلكجي لمفرد. .3
 التجارب كاليبرات الماضية لمفرد.  .4

كمف ىنا فالميارات التصكرية تستكجب رؤية المؤسسة التربكية ككؿ كعبلقتيا مع 
األكلكيات النسبية بيف األىداؼ كالمقاييس المتعددة  البيئة اليارجية،  كمف ثـ تحديد

 كالمتناقضة. 
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كمف أىـ السمات كالقدرات التي ترتبط بالميارات التصكرية لممشرؼ األكاديمي ما 
 يمي:
 يسعى لتيطيط العمؿ كفؽ المنيجية العممية. .1
 يعمؿ عمى اتياذ القرارات بطريقة منيجية. .2
 ُيدير ضغكط العمؿ بفاعمية. .3
 االستراتيجية في ضكء االحتياجات المستقبمية لمعمادة. يضع اليطط .4
 يسعى لتطكير جكدة أداء العمؿ باستمرار. .5
 ُيحّسف اليدمات المقدمة لممدربيف. .6
 ُيبدع كيبتكر في مجاؿ عممو. .7
 يتابع التطكرات اإلشرافية لتطكير العمؿ. .8

جراءاتيا  :منيجية الدراسة،  كا 
 لكصفي باعتباره األنسب لتحقيؽ أىدافيا.استيدمت الدراسة المنيج امنيج الدراسة: 

تككف مجتمع الدراسة مػف المشػرفيف األكػاديمييف بقسػـ ميػارات تطػكير الدراسة:  مجتمع
( 30الػػذات بعمػػادة السػػنة األكلػػى المشػػتركة بجامعػػة الممػػؾ سػػعكد )الػػذككر(،  كعػػددىـ )

 .   ( مدربنا مكزعيف عمى مقررات القسـ )ميارات تطكير الذات(95مشرفنا،  ك)
( مشرفنا أكاديميِّػا كيمثمػكف مجتمػع 30: تـ ايتيار عينة البحث مككنة مف )عينة الدراسة
 ( مدربنا،  كذلؾ بالطريقة العشكائية الطبقية يصائص العينة67الدراسة،  ك)

جراءاتيا:  أداة الدراسة كا 
 كصؼ استبانة الدراسة:

ؿ مف المدربيف تـ إعداد أداة الدراسة كالمتمثمة في استبانة مقدمة إلى ك
كالمشرفيف األكاديمييف بعمادة السنة األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد،  كذلؾ كما 

 يمي: 
تحديد اليدؼ مف القائمة: استيدفت القائمة تحديد الميارات اإلدارية البلزمة لدل -1

امج المشرفيف األكاديمييف بعمادة السنة التحضيرية،  كالتي ينبغي تكافرىا في محتكل برن
 استراتيجية كايزف.

تحديد مصادر بنػاء قائمػة الميػارات اإلداريػة لػدل المشػرفيف األكػاديمييف بعمػادة السػنة -2
األكلى المشتركة: كتمثمت المصادر التي اعتمد عمييا الباحث في إعداد القائمػة فيمػا يمػي: 



 ـ 0202لسنة  يناير( األكؿ، الجزء 581مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 

 -939- 

تجاىػات الحديثػة،  ػ البحكث كالدراسات كالكتب بالميارات اإلدارية لممشرفيف األكػاديمييف، اال 
كالمراجع العممية المتعمقة بتنمية الميارات اإلدارية لدل المشرفيف األكاديمييف،  آراء بعض 

 ذكم االيتصاص في مجاؿ عمـ اإلدارة كالتيطيط التربكم مف أساتذة الجامعات.
 لمتأكد مف صبلحية القائمة قاـ الباحث باإلجراءات التالية: -3

لمقائمػػة فػػي اسػػتبانة،  كحػػددت بيطػػاب يكضػػح اليػػدؼ منيػػا،  أ( كضػػع الصػػكرة المبدئيػػة 
ككػػاف القسػػـ األكؿ منيػػا يػػاص بمػػدل ارتبػػاط العبػػارة بػػالمحكر )الميػػارة( بالصػػكرة التاليػػة 
)مرتبطػػػة،  غيػػػر مرتبطػػػة(،  أمػػػا القسػػػـ الثػػػاني فيػػػاص بمػػػدل مناسػػػبة صػػػياغة الميػػػارة 

محػكر لممحكػـ أف يقتػرح  )كاضحة،  غير كاضحة( كمنحت االستبانة مساحة في نيايػة كػؿ
 ما يراه مف ميارات تتناسب مع المحكر المطركح.

( مف المحكميف المتيصصيف في مجاؿ اإلدارة 22ب( كتـ عرض االستبانة عمى )
كالتيطيط التربكم بغرض تعديؿ القائمة بالحذؼ أك اإلضافة أك الدمج أك الصياغة،  في 

 ضكء ما يركنو مناسبنا.
 صدؽ االستبانة:

( 22: تـ حساب صدؽ المحكميف مف يبلؿ عػرض االسػتبانة عمػى )المحكميفصدؽ -أ
مف أعضػاء ىيئػة التػدريس كاسػتيراج النسػبة المئكيػة لكػؿ عبػارة،  كتحديػد نسػبة اسػتبعاد 

% مػف آراء المحكمػيف،  كتعػديؿ بعػض العبػارات كفقػان لمػا 80العبارة التي لػـ تحصػؿ عمػى 
 رآه المحكمكف. 

 االتساؽ الدايمي:-ب
 : استبانة المشرفيف األكاديمييفأكالن 

تـ حسػاب االتسػاؽ الػدايمي لمعبػارات كمحاكرىػا مػف يػبلؿ حسػاب معامػؿ ارتبػاط سػبيرماف 
 (.1بيف درجة العبارة كالدرجة الكمية لممحكر،  كيكضحيا جدكؿ )
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 ( معامبلت االتساؽ الدايمي الستبانة المشرفيف األكاديمييف1جدكؿ )

 العبارات ـ
رتباط بيف معامؿ اال 

درجة العبارة كدرجة 
 المحكر

معامؿ االرتباط بيف درجة 
العبارة كالدرجة الكمية 

 لبلستبانة
: الميارات اإلدارية اإلنسانية  أكالن

ُأجرم اتصاالت مستمرة مع جميع األطراؼ  1
 0.68** 0.75** بالعمادة.

 0668** 0.69** أسعى لحؿ اليبلفات التي تقع بيف المدربيف. 2
 0667** 0684 ** عى إلقناع المدربيف بنتائج التقييـ.أس 3
 0,57** 0670** أستمع كأنصت لممدربيف عند المناقشة. 4
 0661** 0673** أحفز المدربيف لمنمك الميني. 5
 0628** 0625** ُأحسف التعامؿ مع المدربيف. 6
 0654** 0663** أتقبؿ انتقادات المدربيف بصدر رحب. 7
 0669** 0682** المدربيف. أعالج شكاكل 8
 0,64** 0,57** أعمؿ بركح الفريؽ الكاحد. 9
 0,52** 0,45** أكجو المدربيف أثناء قياميـ بأعماليـ. 10
أتجنب مكاجية المدربيف بأيطائيـ أماـ  11

 0649** 0,41** زمبلئيـ.

 0679** 0673** أستطيع التأثير عمى المدربيف. 12
 0662** 0653** درات اإلبداعية لممدربيف.أقكـ باإلشادة بالمبا 13

 ثانينا: الميارات اإلدارية الفنية
 0660** 0661** أتعامؿ مع المشاكؿ المتعمقة بالعمؿ بكفاءة. 1
أقكـ بكتابة الرسائؿ كاليطابات التي تيص  2

 0646** 0659** العمؿ.

 0630** 0636** أقكـ بكتابة التقارير اإلدارية. 3
 0641** 0652** بكفاءة. أنظـ العمؿ 4
 0667** 0668** أدير الكقت بكفاءة. 5



 ـ 0202لسنة  يناير( األكؿ، الجزء 581مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 

 -931- 

 العبارات ـ
رتباط بيف معامؿ اال 

درجة العبارة كدرجة 
 المحكر

معامؿ االرتباط بيف درجة 
العبارة كالدرجة الكمية 

 لبلستبانة
 0659** 0657** أحمؿ البيانات المتصمة بالعمؿ. 6
 0673** 0666** أدير االجتماعات بكفاءة. 7
 0648** 0656** أدير عمميات التغيير التي يتطمبيا العمؿ. 8
 0667** 0677** أضع األىداؼ التشغيمية لمعمؿ. 9
 0653** 0658** كض الصبلحيات لبعض المدربيف.أف 10
 0650** 0652** أتحمؿ مسؤكلية العمؿ الذم أتكاله. 11
 0620** 0625** أتعامؿ مع الحاسب اآللي في مجاؿ العمؿ. 12
 0671** 0672** أعمؿ عمى تدريب المدربيف. 13

 ثالثنا: الميارات اإلدارية الفكرية
 0657** 0668** يجية العممية.أسعى لتيطيط العمؿ كفؽ المن 1
 0663** 0674** أعمؿ عمى اتياذ القرارات بطريقة منيجية. 2
 0671** 0675** أدير ضغكط العمؿ بفاعمية. 3
أضع اليطط االستراتيجية في ضكء  4

 0674** 0685** االحتياجات المستقبمية لمعمادة.

 0670** 0679** أسعى لتطكير جكدة أداء العمؿ باستمرار. 5
 0663** 0667** أحّسف اليدمات المقدمة لممدربيف. 6
 0688** 0685** أبدع كأبتكر في مجاؿ عممي. 7
 0665** 0676** أتابع التطكرات اإلشرافية لتطكير العمؿ. 8
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( االتساؽ الدايمي بيف درجات محاكر االستبانة كالدرجة الكمية الستبانة 2جدكؿ )
 المشرفيف األكاديمييف:

معامؿ االرتباط بيف درجة المحكر  المحكر ـ
 كالدرجة الكمية لبلستبانة

 0.93** الميارات اإلدارية اإلنسانية 1
 0.93** الميارات اإلدارية الفنية 2
 0.89** الميارات اإلدارية الفكرية 3
 0.86** معامؿ ألفا الستبانة المشرفيف ككؿ 4

الثبلثة لممقياس يطمئف الباحث  كبعد عرض االتساؽ الدايمي لعبارات المحاكر
لتطبيؽ االستبانة،  حيث تدؿ معامبلت االرتباط المرتفعة،  كجميعيا عند مستكل داللة 

 ( عمى تناغـ عبارات االستبانة. 0.01)
 ثانينا: استبانة المدربيف
 ( معامبلت االتساؽ الدايمي الستبانة المدربيف3جدكؿ )

 العبارات ـ
معامؿ االرتباط بيف 

العبارة كدرجة درجة 
 المحكر

معامؿ االرتباط بيف 
درجة العبارة كالدرجة 

 الكمية لبلستبانة
: الميارات اإلدارية اإلنسانية  أكالن

ُيجرم اتصاالت مستمرة مع جميع األطراؼ  1
 0668** 0673 ** بالعمادة.

 0674** 0680** يسعى لحؿ اليبلفات التي تقع بيف المدربيف. 2
 0668** 0674** ربيف بنتائج التقييـ.يسعى إلقناع المد 3
 0679** 0689** يستمع كينصت لممدربيف عند المناقشة. 4
 0681** 0687** يحفز المدربيف لمنمك الميني. 5
 0681** 0687** ُيحسف التعامؿ مع المدربيف. 6
 0675** 0679** يتقبؿ انتقادات المدربيف بصدر رحب. 7
 0681** 0684** يعالج شكاكل المدربيف. 8
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 العبارات ـ
معامؿ االرتباط بيف 

العبارة كدرجة درجة 
 المحكر

معامؿ االرتباط بيف 
درجة العبارة كالدرجة 

 الكمية لبلستبانة
 0687** 0691** يعمؿ بركح الفريؽ الكاحد. 9
 0682** 0690** يكجو المدربيف أثناء قياميـ بأعماليـ. 10
يتجنب مكاجية المدربيف بأيطائيـ أماـ  11

 0672** 0678** زمبلئيـ.

 0681** 0681** يستطيع التأثير عمى المدربيف. 12
 0681** 0678** لممدربيف.يقـك باإلشادة بالمبادرات اإلبداعية  13

 ثانينا: الميارات اإلدارية الفنية
 0676** 0674** يتعامؿ مع المشاكؿ المتعمقة بالعمؿ بكفاءة. 1
يقـك بكتابة الرسائؿ كاليطابات التي تيص  2

 0653** 0659** العمؿ.

 0658** 0662** يقـك بكتابة التقارير اإلدارية. 3
 0675** 0680** ينظـ العمؿ بكفاءة. 4
 0672** 0678** ُيدير الكقت بكفاءة. 5
 0668** 0674** يحمؿ البيانات المتصمة بالعمؿ. 6
 0682** 0684** ُيدير االجتماعات بكفاءة. 7
 0678** 0680** ُيدير عمميات التغيير التي يتطمبيا العمؿ. 8
 0672** 0680** يضع األىداؼ التشغيمية لمعمؿ. 9
 0664** 0672** لبعض المدربيف. يفكض الصبلحيات 10
 0674** 0682** يتحمؿ مسؤكلية العمؿ الذم يتكاله. 11
 0666** 0670** يتعامؿ مع الحاسب اآللي في مجاؿ العمؿ. 12
 يعمؿ عمى تدريب المدربيف. 13

 
 

**0657 **0650 
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 العبارات ـ
معامؿ االرتباط بيف 

العبارة كدرجة درجة 
 المحكر

معامؿ االرتباط بيف 
درجة العبارة كالدرجة 

 الكمية لبلستبانة
 ثالثنا: الميارات اإلدارية الفكرية

 0676** 0664** ية.يسعى لتيطيط العمؿ كفؽ المنيجية العمم 1
 0686** 0676** يعمؿ عمى اتياذ القرارات بطريقة منيجية. 2
 0678** 0663** ُيدير ضغكط العمؿ بفاعمية. 3
يضع اليطط االستراتيجية في ضكء  4

 0680** 0673** االحتياجات المستقبمية لمعمادة.

 0682** 0676** يسعى لتطكير جكدة أداء العمؿ باستمرار. 5
 0679** 0676** ّسف اليدمات المقدمة لممدربيف.ُيح 6
 0.84** 0680** ُيبدع كيبتكر في مجاؿ عممو. 7
 0685** 0675** يتابع التطكرات اإلشرافية لتطكير العمؿ. 8

( االتساؽ الدايمي بيف درجات محاكر االستبانة كالدرجة الكمية الستبانة 4جدكؿ )
 المدربيف:

ف درجة المحكر كالدرجة معامؿ االرتباط بي المحكر ـ
 الكمية لبلستبانة

 0694** الميارات اإلدارية اإلنسانية 1
 0693** الميارات اإلدارية الفنية 2
 0689** الميارات اإلدارية الفكرية 3
معامؿ ألفا الستبانة المدربيف  4

 ككؿ
**0686 

لباحث كبعد عرض االتساؽ الدايمي لعبارات المحاكر الثبلثة لممقياس يطمئف ا
لتطبيؽ االستبانة،  حيث تدؿ معامبلت االرتباط المرتفعة،  كجميعيا عند مستكل داللة 

 ( عمى تناغـ عبارات االستبانة.0.01)
 
 



 ـ 0202لسنة  يناير( األكؿ، الجزء 581مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 

 -933- 

 ثبات االستبانة:   
تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف يبلؿ حساب معامؿ ثبات التجزئة النصفية،  

 ف،  كفيما يمي عرض معامبلت الثبات.كتصحيح معامبلتيا بمعادلة سبيرماف كبراكف كجتما
 ثبات التجزئة النصفية الستبانة المشرفيف األكاديمييف: - أ

تـ حساب ثبات التجزئة النصفية بتقسيـ االستبانة لعبارات فردية كزكجية لكؿ 
محكر عمى حده،  كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف طرفي االيتبار،  كتصحيح المعامؿ 

 ( معامبلت الثبات.5دلة سبيرماف كبراكف،  كيكضح جدكؿ )بيف نصفي االيتبار بمعا
 ( معامبلت ثبات استبانة المشرفيف األكاديمييف بطريقة التجزئة النصفية 5جدكؿ )

 المعامؿ
الميارات 
اإلدارية 
 اإلنسانية

الميارات 
اإلدارية 
 الفنية

الميارات 
اإلدارية 
 الفكرية

استبانة 
المشرفيف 
األكاديمييف 

 ككؿ
االرتباط بيف نصفي معامؿ 

 0.894 0.869 0.619 0.817 االيتبار

تصحيح المعامؿ بمعادلة 
 0.944 0.930 0.765 0.899 سبيرماف كبراكف

( أف جميع معامبلت الثبات الستبانة المشرفيف األكاديمييف 5يتضح مف جدكؿ )
 لنتائجو. بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة،  مما يدؿ عمى ثبات االستبانة كيطمئف الباحث

 ثبات التجزئة النصفية الستبانة المدربيف: - ب
تـ حساب ثبات التجزئة النصفية بتقسيـ االستبانة لعبارات فردية كزكجية لكؿ 
محكر عمى حدة،  كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف طرفي االيتبار،  كتصحيح المعامؿ 

 معامبلت الثبات.( 6بيف نصفي االيتبار بمعادلة سبيرماف كبراكف،  كيكضح جدكؿ )
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 ( معامبلت ثبات استبانة المدربيف بطريقة التجزئة النصفية 6جدكؿ )

 المعامؿ
الميارات 
اإلدارية 
 اإلنسانية

الميارات 
 اإلدارية 
 الفنية

الميارات 
اإلدارية 
 الفكرية

استبانة 
المدربيف 

 ككؿ

 0.96 0.89 0.91 0.95 معامؿ االرتباط بيف نصفي االيتبار
امؿ بمعادلة سبيرماف تصحيح المع

 0.98 0.94 0.95 0.97 كبراكف

( أف جميع معامبلت الثبات الستبانة المدربيف بطريقة 6يتضح مف جدكؿ )
 التجزئة النصفية مرتفعة،  مما يدؿ عمى ثبات االستبانة كيطمئف الباحث لنتائجو.

 نتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا:
ات اإلدارية البلزمة لممشرفيف األكاديمييف السؤاؿ األكؿ: ما درجة تكافر الميار 

 بعمادة السنة األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظرىـ؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
المعيارية لكؿ عبارة مف عبارات كؿ محكر مف محاكر الميارات اإلدارية الثبلثة،  ثـ 

المتكسطات بمتكسط معيارم افتراضي،  فإذا ما تجاكزت قيمة المتكسط  مقارنة ىذه
(،  اعتبرت درجة المكافقة عمى ممارسة ىذه 4.1الحسابي ألية عبارة مف العبارات قيمة )

العبارة مرتفعة،  ثـ يمي ذلؾ حساب المتكسط الحسابي الكمي كاالنحراؼ المعيارم لممحكر،  
بالمتكسط المعيارم،  فإذا ما تجاكزت قيمة المتكسط كمقارنة المتكسط الحسابي الكمي 

(،  اعتبرت درجة المكافقة عمى ممارسة ىذا 4.1الحسابي قيمة المتكسط المعيارم )
 المحكر مرتفعة.
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 ( يكضح الميارات اإلدارية اليامة لممشرفيف مف كجية نظرىـ7جدكؿ )
رقـ 
المتكسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 

 ارمالمعي
 درجة 
 التكافر

 الترتيب

: الميارات اإلدارية اإلنسانية  أكالن
 1 مرتفعة 062 560 ُأحسف التعامؿ مع المدربيف. 6
 2 مرتفعة 063 469 أعمؿ بركح الفريؽ الكاحد. 9
أستمع كأنصت لممدربيف عند  4

 3 مرتفعة 0.5 468 المناقشة.

 4 تفعةمر  065 467 أتقبؿ انتقادات المدربيف بصدر رحب. 7
أكجو المدربيف أثناء قياميـ  10

 مكررة4 مرتفعة 065 467 بأعماليـ.

أتجنب مكاجية المدربيف بأيطائيـ  11
 مكررة4 مرتفعة 065 467 أماـ زمبلئيـ.

أقـك باإلشادة بالمبادرات اإلبداعية  13
 7 مرتفعة 066 466 لممدربيف.

أسعى لحؿ اليبلفات التي تقع بيف  2
 8 مرتفعة 067 4.5 المدربيف.

 مكررة8 مرتفعة 160 465 أعالج شكاكل المدربيف. 8
 10 مرتفعة 1.0 4.4 أسعى إلقناع المدربيف بنتائج التقييـ. 3
 مكررة10 مرتفعة 069 464 أحفز المدربيف لمنمك الميني. 5
 مكررة10 مرتفعة 068 464 أستطيع التأثير عمى المدربيف. 12
يع ُأجرم اتصاالت مستمرة مع جم 1

 13 متكسطة 069 4.1 األطراؼ بالعمادة.
 

المتكسط الكمي لمحكر الميارات اإلدارية 
 - مرتفعة 161 466 اإلنسانية

 ثانينا: الميارات اإلدارية الفنية
 1 مرتفعة 064 4,8 أنظـ العمؿ بكفاءة. 4
أتعامؿ مع الحاسب اآللي في مجاؿ  12

 مكررة1 مرتفعة 065 4,8 العمؿ.

المشػػاكؿ المتعمقػػة بالعمػػؿ أتعامػػؿ مػػع  1
 3 مرتفعة 066 4,7 بكفاءة.

أقكـ بكتابة الرسائؿ كاليطابات التي  2
 مكررة3 مرتفعة 065 4,7 تيص العمؿ.

 مكررة3 مرتفعة 065 4,7 أقكـ بكتابة التقارير اإلدارية. 3
 مكررة3 مرتفعة 065 4,7 أدير الكقت بكفاءة. 5
 مكررة3 مرتفعة 069 4,7 أفكض الصبلحيات لبعض المدربيف. 10
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رقـ 
المتكسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 

 ارمالمعي
 درجة 
 التكافر

 الترتيب

 8 مرتفعة 066 4,6 أدير االجتماعات بكفاءة. 7
أدير عمميات التغيير التي يتطمبيا  8

 مكررة8 مرتفعة 066 4,6 العمؿ.

 مكررة8 مرتفعة 066 4,6 أتحمؿ مسؤكلية العمؿ الذم أتكاله. 11
 11 مرتفعة 068 4,5 أحمؿ البيانات المتصمة بالعمؿ. 6
 12 مرتفعة 068 4,3 تشغيمية لمعمؿ.أضع األىداؼ ال 9
 مكررة12 مرتفعة 1.0 4,3 أعمؿ عمى تدريب المدربيف. 13

 - مرتفعة 1 4,6 المتكسط الكمي لمحكر الميارات اإلدارية الفنية
 ثالثنا: الميارات اإلدارية الفكرية

أسعى لتطكير جكدة أداء العمؿ  5
 1 مرتفعة 065 467 باستمرار.

 مكررة1 مرتفعة 065 467 مجاؿ عممي. أبدع كأبتكر في 7
أعمؿ عمى اتياذ القرارات بطريقة  2

 3 مرتفعة 065 466 منيجية.

أتابع التطكرات اإلشرافية لتطكير  8
 مكررة3 مرتفعة 067 466 العمؿ.

أسعى لتيطيط العمؿ كفؽ المنيجية  1
 5 مرتفعة 066 465 العممية.

 مكررة5 فعةمرت 066 465 أدير ضغكط العمؿ بفاعمية. 3
 مكررة5 مرتفعة 066 465 أحّسف اليدمات المقدمة لممدربيف. 6
أضع اليطط االستراتيجية في ضكء  4

 8 مرتفعة 068 463 االحتياجات المستقبمية لمعمادة.

المتكسط الكمي لمحكر الميارات اإلدارية 
 - مرتفعة 069 466 الفكرية

 - مرتفعة 162 466 المتكسط الكمي الستبانة المشرفيف ككؿ
كبالنظر إلى قيمة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر الميارات 

( لممتكسط الحسابي 4.6(،  كالتي بمغت )1-4اإلدارية اإلنسانية مجتمعة في جدكؿ )
( لبلنحراؼ المعيارم،  يمكف القكؿ إف درجة المكافقة عمى ممارسة محكر الميارات 1.1ك)

نية مرتفعة؛ إذ جاءت قيمة المتكسط أعمى مف المتكسط المعيارم،  كىك ما اإلدارية اإلنسا
يؤكد قكة درجة المكافقة عمى ممارسة معظـ عبارات ىذا المحكر مف قبؿ المشرفيف 

 األكاديمييف مف كجية نظرىـ.
ا إلى قيـ المتكسطات الحسابية في جدكؿ ) ( لكؿ عبارة مف 7كبالنظر أيضن

معبرة عف محكر الميارات اإلدارية اإلنسانية،  نجد أف ىناؾ عبارة العبارات الثبلث عشرة ال



 ـ 0202لسنة  يناير( األكؿ، الجزء 581مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 

 -989- 

(،  4.2كاحدة مف أصؿ الثبلث عشرة عبارة جاءت أقؿ مف المتكسط الحسابي االفتراضي )
كالذم يعني عدـ بمكغو عدـ المكافقة عمى ممارسة ىذه العبارة بدرجة مرتفعة،  مما يدلؿ 

جة متكسطة،  كبالنظر لقيمة المتكسط عمى ضعؼ ممارستيما،  أك ممارستيما بدر 
الحسابي ليذه العبارة نجد أنو تـ ممارستيا بدرجة متكسطة،  كىي العبارة األكلى المتعمقة 
بػ "إجراء اتصاالت مستمرة مع جميع األطراؼ بالعمادة " كتعزل ىذه النتيجة إلى انشغاؿ 

تطكيره مما يجعميـ ال  المشرفيف األكاديمييف بمتابعة أداء عمؿ المدربيف كالعمؿ عمى
 يركزكف عمى االتصاؿ المستمر مع منسكبي العمادة.

في حيف جاءت قيـ المتكسطات الحسابية لمعبارات الثانية كالثالثة كالرابعة 
كاليامسة كالسادسة كالسابعة كالثامنة كالتاسعة كالعاشرة كالحادية عشرة كالثانية عشرة 

(،  كىك ما يدؿ عمى المكافقة 4.1الفرضي ) كالثالثة عشرة مرتفعة عف قيمة المتكسط
عمى ممارستيا بدرجة مرتفعة،  كىي العبارات الياصة بػ "أسعى لحؿ اليبلفات التي تقع 
بيف المدربيف،  أسعى إلقناع المدربيف بنتائج التقييـ،  أستمع كأنصت لممدربيف عند 

مدربيف،  أتقبؿ انتقادات المناقشة،  أحفز المدربيف لمنمك الميني،  ُأحسف التعامؿ مع ال
المدربيف بصدر رحب،  أعالج شكاكل المدربيف،  أعمؿ بركح الفريؽ الكاحد،  أكجو 
المدربيف أثناء قياميـ بأعماليـ،  أتجنب مكاجية المدربيف بأيطائيـ أماـ زمبلئيـ،  

 أستطيع التأثير عمى المدربيف،  أقـك باإلشادة بالمبادرات اإلبداعية لممدربيف".
ف أعمى متكسط لعبارات ىذا المحكر لمعبارة السادسة المتعمقة " ُيحسف ككا

التعامؿ مع المدربيف "،  كىك ما يدؿ عمى قكة درجة ممارسة المشرفيف األكاديمييف ليذه 
الميارة اإلدارية اإلنسانية،  كيعزل ذلؾ لتفيـ المشرفيف األكاديمييف لعمؿ المدربيف الياـ 

ارؼ كالميارات لمطبلب كضركرة حسف التعامؿ معيـ كلككف الذم يقـك عمى تكصيؿ المع
 جميع المشرفيف األكاديمييف بدأكا عمميـ كمدربيف.

كبالنظر إلى قيمة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر الميارات 
( 1( لممتكسط الحسابي ك)4.6(،  كالتي بمغت )7اإلدارية الفنية مجتمعة في جدكؿ )

المعيارم،  يمكف القكؿ إف درجة المكافقة عمى ممارسة محكر الميارات اإلدارية لبلنحراؼ 
الفنية مرتفعة؛ إذ جاءت قيمة المتكسط أعمى مف المتكسط المعيارم،  كىك ما يؤكد قكة 
درجة المكافقة عمى ممارسة معظـ عبارات ىذا المحكر مف قبؿ المشرفيف األكاديمييف مف 

 كجية نظرىـ.
ا ( لكؿ عبارة مف 7إلى قيـ المتكسطات الحسابية في جدكؿ ) كبالنظر أيضن

العبارات الثبلث عشرة المعبرة عف محكر الميارات اإلدارية الفنية،  نجد أنو جاءت قيـ 
المتكسطات الحسابية لمعبارات األكلى كالثانية كالثالثة كالرابعة كاليامسة كالسادسة 
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ية عشرة كالثانية عشرة كالثالثة عشرة مرتفعة كالسابعة كالثامنة كالتاسعة كالعاشرة كالحاد
(،  كىك ما يدؿ عمى المكافقة عمى ممارستيا بدرجة 4.1عف قيمة المتكسط الفرضي )

 مرتفعة،  كعمى محكر الميارات اإلدارية الفنية بدرجة مرتفعة.
ككاف أعمى متكسط لعبارات ىذا المحكر لمعبارتيف الرابعة كالثانية عشرة 

" أنظـ العمؿ بكفاءة،  كأتعامؿ مع الحاسب اآللي في مجاؿ العمؿ"،  كىك ما المتعمقتيف بػ 
يدؿ عمى قكة درجة ممارسة المشرفيف األكاديمييف لياتيف الميارتيف مف الميارات اإلدارية 
الفنية،  كُيرجع ذلؾ إلى إدراؾ المشرفيف األكاديمييف ألىمية تنظيـ العمؿ كالحرص عمى 

العمؿ،  كالدكر الكبير الذم يقـك بو جياز الحاسب اآللي في التحسيف المستمر لبيئة 
 تنظيـ بيئة العمؿ بشكؿ سريع كمتميز بدالن مف االعتماد عمى الممفات الكرقية.

كبالنظر إلى قيمة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر الميارات 
( 0.9( لممتكسط الحسابي ك)4.6(،  كالتي بمغت )7اإلدارية الفكرية مجتمعة في جدكؿ )

لبلنحراؼ المعيارم،  يمكف القكؿ إف درجة المكافقة عمى ممارسة محكر الميارات اإلدارية 
الفكرية مرتفعة؛ إذ جاءت قيمة المتكسط أعمى مف المتكسط المعيارم،  كىك ما يؤكد قكة 

ديمييف مف درجة المكافقة عمى ممارسة معظـ عبارات ىذا المحكر مف قبؿ المشرفيف األكا
 كجية نظرىـ.

ا إلى قيـ المتكسطات الحسابية في جدكؿ ) ( لكؿ عبارة مف 1-4كبالنظر أيضن
العبارات الثمانية المعبرة عف محكر الميارات اإلدارية الفكرية،  نجد أنو جاءت قيـ 
المتكسطات الحسابية لمعبارات األكلى كالثانية كالثالثة كالرابعة كاليامسة كالسادسة 

(،  كىك ما يدؿ عمى المكافقة 4.1ة كالثامنة مرتفعة عف قيمة المتكسط الفرضي )كالسابع
 عمى ممارستيا بدرجة مرتفعة،  كعمى محكر الميارات اإلدارية الفكرية بدرجة مرتفعة.

ككاف أعمى متكسط لعبارات ىذا المحكر لمعبارتيف اليامسة كالسابعة المتعمقتيف 
باستمرار،  كأبدع كأبتكر في مجاؿ عممي"،  كىك ما  بػ " أسعى لتطكير جكدة أداء العمؿ

يدؿ عمى قكة درجة ممارسة المشرفيف األكاديمييف لياتيف الميارتيف مف الميارات اإلدارية 
الفكرية،  كُيرجع ذلؾ إلى أف المشرفيف األكاديمييف يحرصكف عمى تطكير جكدة عمميـ 

كيعممكف بأف العمؿ حتى يككف ماتعنا ال باستمرار إيماننا منيـ بأىمية اإلتقاف في عمميـ،  
 بد مف اإلبداع كاالبتكار فيو بحيث ال يككف عمبلن تقميدينا. 
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ما درجة تكافر الميارات اإلدارية البلزمة لممشرفيف األكاديمييف السؤاؿ الثاني: 
 بعمادة السنة األكلى المشتركة بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر المدربيف؟

الميارات اإلدارية البلزمة لممشرفيف األكاديمييف مف كجية نظر  ( يكضح8)جدكؿ 
 المدربيف

رقـ 
المتكسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة 
 التكافر

 الترتيب

: الميارات اإلدارية اإلنسانية  أكالن
 1 مرتفعة 160 463 يعمؿ بركح الفريؽ الكاحد. 9
طائيـ أماـ يتجنب مكاجية المدربيف بأي 11

 مكررة1 مرتفعة 160 463 زمبلئيـ.

ُيجرم اتصاالت مستمرة مع جميع  1
 3 مرتفعة 068 462 األطراؼ بالعمادة.

 مكررة3 مرتفعة 161 462 يحفز المدربيف لمنمك الميني. 5
 مكررة3 مرتفعة 160 462 ُيحسف التعامؿ مع المدربيف. 6
 6 مرتفعة 161 462 يكجو المدربيف أثناء قياميـ بأعماليـ. 10
 مكررة6 مرتفعة 068 462 يستطيع التأثير عمى المدربيف. 12
يقـك باإلشادة بالمبادرات اإلبداعية  13

 مكررة6 مرتفعة 160 462 لممدربيف.

يسعى لحؿ اليبلفات التي تقع بيف  2
 9 متكسطة 160 461 المدربيف.

 مكررة9 ةمتكسط 069 461 يسعى إلقناع المدربيف بنتائج التقييـ. 3
 مكررة9 متكسطة 161 461 يستمع كينصت لممدربيف عند المناقشة. 4
 12 متكسطة 161 460 يتقبؿ انتقادات المدربيف بصدر رحب. 7
 مكررة12 متكسطة 069 460 يعالج شكاكل المدربيف. 8

المتكسط الكمي لمحكر الميارات اإلدارية 
 - مرتفعة 261 462 اإلنسانية
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رقـ 
المتكسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة 
 التكافر

 الترتيب

 اإلدارية الفنيةثانينا: الميارات 
 1 مرتفعة 068 464 ينظـ العمؿ بكفاءة. 4
 مكررة1 مرتفعة 068 464 يتحمؿ مسؤكلية العمؿ الذم يتكاله. 11
يتعامؿ مع الحاسب اآللي في مجاؿ  12

 مكررة1 مرتفعة 067 464 العمؿ.

 مكررة1 مرتفعة 068 464 يعمؿ عمى تدريب المدربيف. 13
قػػػة بالعمػػػؿ يتعامػػػؿ مػػػع المشػػػاكؿ المتعم 1

 5 مرتفعة 067 463 بكفاءة.

يقـك بكتابة الرسائؿ كاليطابات التي  2
 مكررة5 مرتفعة 067 463 تيص العمؿ.

 مكررة5 مرتفعة 067 463 يقـك بكتابة التقارير اإلدارية. 3
 مكررة5 مرتفعة 069 463 ُيدير الكقت بكفاءة. 5
 9 مرتفعة 068 462 يحمؿ البيانات المتصمة بالعمؿ. 6
 مكررة9 مرتفعة 068 462 ُيدير االجتماعات بكفاءة. 7
ُيدير عمميات التغيير التي يتطمبيا  8

 11 متكسطة 069 461 العمؿ.

 12 متكسطة 1.1 460 يضع األىداؼ التشغيمية لمعمؿ. 9
 13 متكسطة 1.0 369 يفكض الصبلحيات لبعض المدربيف. 10

 - مرتفعة 1.3 462 فنيةالمتكسط الكمي لمحكر الميارات اإلدارية ال
 ثالثنا: الميارات اإلدارية الفكرية

يسعى لتيطيط العمؿ كفؽ المنيجية  1
 1 مرتفعة 068 463 العممية.

 2 مرتفعة 069 462 ُيدير ضغكط العمؿ بفاعمية. 3
يسعى لتطكير جكدة أداء العمؿ  5

 مكررة2 مرتفعة 069 462 باستمرار.

 مكررة2 مرتفعة 068 462 ربيف.ُيحّسف اليدمات المقدمة لممد 6
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رقـ 
المتكسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة 
 التكافر

 الترتيب

يعمؿ عمى اتياذ القرارات بطريقة  2
 5 متكسطة 069 461 منيجية.

يضع اليطط االستراتيجية في ضكء  4
مكررة5 متكسطة 068 461 االحتياجات المستقبمية لمعمادة.  

 مكررة5 متكسطة 1.0 461 يتابع التطكرات اإلشرافية لتطكير العمؿ. 8
 8 متكسطة 069 460 مجاؿ عممو.ُيبدع كيبتكر في  7

 - متكسطة 1.1 461 المتكسط الكمي لمحكر الميارات اإلدارية الفكرية
 - مرتفعة 1.4 462 المتكسط الكمي الستبانة المدربيف ككؿ

كبالنظر إلى قيمة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر الميارات 
( لممتكسط الحسابي،  4.2(،  كالتي بمغت )2-4اإلدارية اإلنسانية مجتمعة في جدكؿ )

( لبلنحراؼ المعيارم،  يمكف القكؿ إف درجة المكافقة عمى ممارسة محكر الميارات 2.1ك)
اإلدارية اإلنسانية مرتفعة؛ إذ جاءت قيمة المتكسط أعمى مف المتكسط المعيارم،  كىك ما 

محكر مف قبؿ المشرفيف يؤكد قكة درجة المكافقة عمى ممارسة معظـ عبارات ىذا ال
 األكاديمييف مف كجية نظر أكثر الناس التصاقنا بيـ كىـ المدربيف.
ا إلى قيـ المتكسطات الحسابية في جدكؿ ) ( لكؿ عبارة مف العبارات 8كبالنظر أيضن

الثبلث عشرة المعبرة عف محكر الميارات اإلدارية اإلنسانية،  نجد أف ىناؾ يمس عبارات 
(،  كالذم 4.2ة عبارة جاءت أقؿ مف المتكسط الحسابي االفتراضي )مف أصؿ الثبلث عشر 

يعني عدـ بمكغو عدـ المكافقة عمى ممارسة ىذه العبارة بدرجة مرتفعة،  مما يدؿ عمى 
ضعؼ ممارستيا،  أك ممارستيا بدرجة متكسطة مف قبؿ المشرفيف األكاديمييف مف كجية 

بي ليذه العبارات نجد أنو تـ ممارستيا نظر المدربيف،  كبالنظر لقيمة المتكسط الحسا
بدرجة متكسطة،  كىي العبارات الثانية كالثالثة كالرابعة كالسابعة كالثامنة المتعمقة بػ " 
يسعى لحؿ اليبلفات التي تقع بيف المدربيف،  يسعى إلقناع المدربيف بنتائج التقييـ،  

مدربيف بصدر رحب،  يعالج يستمع كينصت لممدربيف عند المناقشة،  يتقبؿ انتقادات ال
شكاكل المدربيف"،  كُيعزل ذلؾ لككف تمؾ الميارات تحتاج إلى إمكانات عالية كأساليب 

 إشرافية متقدمة ُيمكف الحصكؿ عمييا مف يبلؿ التدريب. 
في حيف جاءت قيـ المتكسطات الحسابية لمعبارات األكلى كاليامسة كالسادسة 

كالثانية عشرة كالثالثة عشرة مرتفعة عف قيمة المتكسط كالتاسعة كالعاشرة كالحادية عشرة 
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(،  كىك ما يدؿ عمى المكافقة عمى ممارستيا بدرجة مرتفعة،  كىي العبارات 4.1الفرضي )
الياصة بػ "ُيجرم اتصاالت مستمرة مع جميع األطراؼ بالعمادة،  يحفز المدربيف لمنمك 

الفريؽ الكاحد،  يكجو المدربيف أثناء  الميني،  ُيحسف التعامؿ مع المدربيف،  يعمؿ بركح
قياميـ بأعماليـ،  يتجنب مكاجية المدربيف بأيطائيـ أماـ زمبلئيـ،  يستطيع التأثير عمى 

 المدربيف،  يقـك باإلشادة بالمبادرات اإلبداعية لممدربيف".
ككاف أعمى متكسط لعبارات ىذا المحكر لمعبارة التاسعة كىي "يعمؿ بركح الفريؽ 

(،  كىذا يعني أف ىذه الميارة مف الميارات اإلدارية 4.3" بمتكسط حسابي )الكاحد
اإلنسانية ُتمارس مف قبؿ المشرفيف األكاديمييف بدرجة عالية مف كجية نظر المدربيف،  
كيرجع ذلؾ إليماف المشرفيف األكاديمييف بأىمية التعاكف في مجاؿ عمميـ كحرصيـ عمى 

 يـ ماتعنا.التكاتؼ كالترابط حتى يككف عمم
كبالنظر إلى قيمة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر الميارات 

( لممتكسط الحسابي 4.2(،  كالتي بمغت )2-4اإلدارية الفنية مجتمعة في جدكؿ )
( لبلنحراؼ المعيارم،  يمكف القكؿ إف درجة المكافقة عمى ممارسة محكر الميارات 1.3ك)

فعة؛ إذ جاءت قيمة المتكسط أعمى مف المتكسط المعيارم،  كىك ما اإلدارية الفنية مرت
يؤكد قكة درجة المكافقة عمى ممارسة معظـ عبارات ىذا المحكر مف قبؿ المشرفيف 

 األكاديمييف مف كجية نظر المدربيف.
ا إلى قيـ المتكسطات الحسابية في جدكؿ ) ( لكؿ عبارة مف 2-4كبالنظر أيضن

المعبرة عف محكر الميارات اإلدارية الفنية،  نجد أف ىناؾ ثبلث العبارات الثبلث عشرة 
(،  4.2عبارات مف أصؿ الثبلث عشرة عبارة جاءت أقؿ مف المتكسط الحسابي االفتراضي )

كالذم يعني عدـ بمكغو عدـ المكافقة عمى ممارسة ىذه العبارة بدرجة مرتفعة،  مما يدلؿ 
متكسطة مف قبؿ المشرفيف األكاديمييف مف عمى ضعؼ ممارستيا،  أك ممارستيا بدرجة 

 كجية نظر المدربيف كىي:
( كىي: " ُيدير عمميات التغيير التي يتطمبيا العمؿ" بمتكسط حسابي 8العبارة رقـ )-1
( مما يعني بطء المشرفيف األكاديمييف نحك التغيير كالتطكير كُيعزل ذلؾ النتظارىـ 4.1)

بؿ اإلدارة العميا،  كيكفيـ مف كقكع األيطاء،  لمحصكؿ عمى األكامر كالتعميمات مف ق
ـ( بضركرة التزاـ اإلدارة العميا 2013كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة يكسؼ )

 بالتغيير،  ككجكد رؤية كاضحة لعممية التغيير كالتركيز عمى مكاقع العمؿ الفعمية.
(،  4متكسط حسابي )( كىي: "يضع األىداؼ التشغيمية لمعمؿ" ب9جاءت العبارة رقـ )-2

كىذا يعني أف العبارة ُتمارس مف قبؿ المشرفيف األكاديمييف بدرجة متكسطة مف كجية 
نظر المدربيف،  كقد يعكد ذلؾ؛ ألف دكر المشرفيف األكاديمييف تنفيذم في عمادة السنة 
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 التحضيرية حيث أف كضع األىداؼ التشغيمية يككف مف مياـ اإلدارة العميا كالتي ينبغي أف
تشرؾ المشرفيف األكاديمييف في كضع األىداؼ التشغيمية كاالستفادة مف يبرتيـ 

ـ( بضركرة مشاركة جميع 2013كتجاربيـ،  كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة يكسؼ )
 العامميف في كؿ المستكيات في جميع العمميات اإلدارية.

" بالمرتبة األييرة بدرجة (: "يفكض الصبلحيات لبعض المدربيف10كجاءت العبارة رقـ )-3
(،  كأقؿ العبارات ممارسة مف قبؿ المشرفيف األكاديمييف مف كجية نظر 3.9متكسطة )

المدربيف سكاء دايؿ محكر الميارات اإلدارية الفنية ككذلؾ جميع محاكر الميارات اإلدارية 
ميارة ال تتكفر الثبلثة: اإلنسانية كالفنية كالفكرية،  كُيرجع السبب في ذلؾ إلى أف ىذه ال

عند جميع المشرفيف األكاديمييف بدرجة عالية،  لذا يرل الباحث أف المشرفيف األكاديمييف 
يحتاجكف لمتدريب عمى ميارة التفكيض لرفع مياراتيـ في ىذا المجاؿ الميـ؛ لكي ُيحسف 

 أدائيـ كينعكس ذلؾ عمى مدربييـ. 
كلى كالثانية كالثالثة كالرابعة في حيف جاءت قيـ المتكسطات الحسابية لمعبارات األ 

كاليامسة كالسادسة كالسابعة كالحادية عشرة كالثانية عشرة كالثالثة عشرة مرتفعة عف 
(،  كىك ما يدؿ عمى المكافقة عمى ممارستيا بدرجة مرتفعة،  4.1قيمة المتكسط الفرضي )

 كعمى محكر الميارات اإلدارية الفنية بدرجة مرتفعة.
عبارات ىذا المحكر لمعبارات الرابعة كاليامسة كالحادية عشرة ككاف أعمى متكسط ل

كالثانية عشرة كالثالثة عشرة المتعمقة بػ "ينظـ العمؿ بكفاءة،  ُيدير الكقت بكفاءة،  يتحمؿ 
مسؤكلية العمؿ الذم يتكاله،  يتعامؿ مع الحاسب اآللي في مجاؿ العمؿ،  يعمؿ عمى 

كة درجة ممارسة المشرفيف األكاديمييف ليذه تدريب المدربيف"،  كىك ما يدؿ عمى ق
 الميارات مف الميارات اإلدارية الفنية.

كبالنظر إلى قيمة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر الميارات 
( 1.1( لممتكسط الحسابي ك)4.1(،  كالتي بمغت )8اإلدارية الفكرية مجتمعة في جدكؿ )

القكؿ إف درجة المكافقة عمى ممارسة محكر الميارات اإلدارية لبلنحراؼ المعيارم،  يمكف 
الفكرية متكسطة؛ إذ جاءت قيمة المتكسط أقؿ مف المتكسط المعيارم،  كىك ما يؤكد أف 
درجة المكافقة عمى ممارسة عبارات ىذا المحكر متكسطة مف قبؿ المشرفيف األكاديمييف 

 مف كجية نظر المدربيف.
ا إلى قيـ ( لكؿ عبارة مف العبارات 8المتكسطات الحسابية في جدكؿ ) كبالنظر أيضن

الثمانية المعبرة عف محكر الميارات اإلدارية الفكرية،  نجد أف ىناؾ أربع عبارات مف أصؿ 
(،  كالذم يعني عدـ 4.2الثمانية عبارات جاءت أقؿ مف المتكسط الحسابي االفتراضي )
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بدرجة مرتفعة،  مما يدؿ عمى ضعؼ  بمكغو عدـ المكافقة عمى ممارسة ىذه العبارة
ممارستيا،  أك ممارستيا بدرجة متكسطة،  كبالنظر لقيمة المتكسط الحسابي ليذه 
العبارات نجد أنو تـ ممارستيا بدرجة متكسطة،  كىي العبارات الثانية كالرابعة كالسابعة 

يطط االستراتيجية كالثامنة المتعمقة بػ "يعمؿ عمى اتياذ القرارات بطريقة منيجية،  يضع ال
في ضكء االحتياجات المستقبمية لمعمادة،  ُيبدع كيبتكر في مجاؿ عممو،  يتابع التطكرات 

 اإلشرافية لتطكير العمؿ".
ا إلى قيـ المتكسطات الحسابية في جدكؿ ) ( لكؿ عبارة مف العبارات 8كبالنظر أيضن
أنو جاءت قيـ المتكسطات الثمانية المعبرة عف محكر الميارات اإلدارية الفكرية،  نجد 

الحسابية لمعبارات األكلى كالثالثة كاليامسة كالسادسة مرتفعة عف قيمة المتكسط الفرضي 
(،  كىك ما يدؿ عمى المكافقة عمى ممارستيا بدرجة مرتفعة،  كىي العبارات المتعمقة 4.1)

،  يسعى بػ "يسعى لتيطيط العمؿ كفؽ المنيجية العممية،  ُيدير ضغكط العمؿ بفاعمية
 لتطكير جكدة أداء العمؿ باستمرار،  ُيحّسف اليدمات المقدمة لممدربيف".

ككاف أعمى متكسط لعبارات ىذا المحكر لمعبارة األكلى المتعمقة بػ "يسعى لتيطيط 
العمؿ كفؽ المنيجية العممية"،  كىك ما يدؿ عمى قكة درجة ممارسة المشرفيف األكاديمييف 

ت اإلدارية الفكرية،  كىذا يدؿ عمى اىتماـ المشرفيف األكاديمييف ليذه الميارة مف الميارا
 بدكر التيطيط المنيجي العممي في تحقيؽ األىداؼ المرجكة في كقت محدد.

يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف أبػػرز الميػػارات اإلداريػػة التػػي تحتػػاج إلػػى تنميتيػػا لممشػػرفيف 
ارات المتعمقػة بالعبػارات األكاديمييف مف كجية نظرىـ،  كمف كجية نظر المدربيف ىػي الميػ

(،  كىػي: 4.1التي جاءت قيـ المتكسطات الحسابية ليا أقؿ مف قيمة المتكسػط الفرضػي )
"ُأجرم اتصاالت مستمرة مع جميع األطراؼ بالعمادة،  يسعى لحػؿ اليبلفػات التػي تقػع بػيف 

لمناقشة،  المدربيف،  يسعى إلقناع المدربيف بنتائج التقييـ،  يستمع كينصت لممدربيف عند ا
يتقبؿ انتقادات المدربيف بصدر رحب،  يعالج شكاكل المدربيف،  ُيدير عمميات التغيير التػي 
يتطمبيػػا العمػػؿ،  يضػػع األىػػداؼ التشػػغيمية لمعمػػؿ،  يفػػكض الصػػبلحيات لػػبعض المػػدربيف،  
يعمػػػؿ عمػػػى اتيػػػاذ القػػػرارات بطريقػػػة منيجيػػػة،  يضػػػع اليطػػػط االسػػػتراتيجية فػػػي ضػػػكء 

تقبمية لمعمادة،  ُيبدع كيبتكر في مجاؿ عممػو،  يتػابع التطػكرات اإلشػرافية االحتياجات المس
 لتطكير العمؿ".
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 التكصيات:
تطبيؽ برامج حديثة عمى المشرفيف األكاديمييف بعمادة السنة األكلى المشتركة  .1

 تنمية مياراتيـ اإلدارية.مف أجؿ  بجامعة الممؾ سعكد؛
أداء المشرفيف األكاديمييف باستيداـ برامج  تكظيؼ نتائج الدراسة الحالية بتنمية .2

تدريبية تسيـ في ذلؾ،  كتطبيقيا عمى المشرفيف التربكييف العامميف في الميداف 
 التربكم.

العمؿ عمى إدياؿ بعض االستراتيجيات الحديثة كاستراتيجية كايزف لممؤسسات  .3
اءات العمؿ لتصبح التربكية مف يبلؿ تكفير بيئة العمؿ الداعمة لبلبتكار،  كتطكر إجر 

 فاعمة في ضكء متطمبات التجديد.
العمؿ عمى تحقيؽ المتطمبات البلزمة؛ لتنفيذ البرامج التدريبية التي تسعى لتنمية  .4

الميارات اإلدارية لمعامميف في المؤسسات التربكية باستيداـ استراتيجيات إدارية 
 حديثة.
 المقترحات:

ارس في المممكة العربية السعكدية باستيداـ تنمية الميارات اإلدارية لدل مديرم المد .1
 استراتيجية كايزف "برنامج تدريبي مقترح".

تحسيف أداء إدارات مؤسسات التعميـ في المممكة العربية السعكدية باستيداـ  .2
 استراتيجية كايزف " تصكر مقترح".

 معايير اإلدارة المدرسية المتميزة في ضكء استراتيجية كايزف "تصكر مقترح". .3
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