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 ملخص البحث

القيادة  ن  إ إذتعد القدرة على القيادة التربوية من السمات الشخصية المهمة لرئيس القسم. 

من األساسيات التي تعتمد عليها تنفيذ االستراتيجيات تعد  التربوية لرؤساء األقسام في الجامعات 



ى رؤساء األقسام ضعف القيادة التربوية لد إنالخاصة بمفاهيم التعليم الحديث في الجامعات. 

ضعف اإلدارة واتخاذ القرارات الصائبة فضالً عن يؤثر سلباً على تنفيذ االستراتيجيات التعليمية 

القدرة  إنالخاصة بالتدريسيين والطلبة مما ينعكس سلباً على المستوى العلمي للقسم بشكل عام . 

ألساسية لرئيس القسم من على القيادة التربوية يمكن تحديدها بعدد من المهارات والقدرات ا

التمكين والحدس وفهم الذات والرؤية وتوافق القيم والفطنة والقابلية المفاهيمية واالبتكار واإلبداع 

 التفكير االستراتيجي. فضالً عن والدبلوماسية

التفكير االستراتيجي لرؤساء األقسام في الجامعات أسلوبا مهماً يتمكن من خالله  د  يع

ي توجيه أقسامهم واالنتقال بها من مجرد العمليات اليومية ومواجهة األزمات رؤساء األقسام ف

وصوالً الى رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية الداخلية والخارجية القادرة على تحقيق المسؤوليات 

 العلمية والتربوية واالجتماعية واألخالقية الخاصة بالعملية التربوية.

لبحث لمعرفة العالقة بين القدرة على القيادة التربوية وعالقتها على ما تقدم جاء هذا ا بناءً 

تي أستهدف البحث الحالي التعرف على اآل بالتفكير االستراتيجي لدى رؤساء األقسام في الجامعة،

: 

 التعرف على القدرة على القيادة التربوية لدى رؤساء األقسام في الجامعة. -1

 .ؤساء األقسام في الجامعةالتعرف على التفكير االستراتيجي لدى ر -2

التعرف على العالقة بين القدرة على القيادة التربوية والتفكير االستراتيجي لدى رؤساء  -3

 األقسام تبعا للمتغيرات: 

 العينة ككل.  - أ

 إنساني(.  -التخصص )علمي   - ب

 (.5أكثر من   - 5قل من أحسب سنوات الخدمة ) - ج

القيادة التربوية والتفكير االستراتيجي التعرف على الفرق في العالقة بين القدرة على  -4

 لدى رؤساء األقسام  تبعا للمتغيرات.

 أنساني(. -التخصص )علمي  - أ

 (5أكثر من  - 5سنوات الخدمة )اقل من   - ب

رؤساء األقسام العلمية واإلنسانية في جامعة بغداد والجامعة على قتصر البحث الحالي او



 .2112-2111راسي المستنصرية والجامعة التكنولوجية للعام الد

ه محمد قامت الباحثة بتبني مقياس القدرة على القيادة التربوية الذي أعد   ،وتحقيقا ألهداف البحث

( فقرة وتحققت من صدقه وثباته، ومن ثم قامت 51والمكون من )( 1791سنة )منير مرسي 

 ( رئيس قسم.211بطريقة عشوائية بلغت ) رتختيأبتطبيقه على عينة  

 (1771سنة ) (Boon)بون الذي أعده ثة أيضا ببناء اختبار التفكير االستراتيجي وقامت الباح

البحث  قامت بتطبيقه على عينةثم وثباته،  ه( فقرة، وتحققت الباحثة من صدق23والمكون من )

 .( رئيس قسم 211البالغة )

تطبيق أداتيه واستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة  وفي ضوء أهداف البحث الحالي وبعد

 إلى النتائج اآلتية : وصلت الباحثةت

مستوى القدرة على وأن  القدرة على القيادة التربوية رؤساء األقسام لديهمأظهرت النتائج أن  -1

 تبين أن مستوى القدرة علىوالقيادة التربوية في مجال مبادئ االتصال كان بمستوى جيد جداً، 

أن مستوى القدرة على القيادة والقيادة التربوية في مجال فهم اآلخرين كان بمستوى جيد، 

أن مستوى القدرة على القيادة التربوية في والتربوية في مجال المرونة كان بمستوى مقبول، 

أن مستوى القدرة على القيادة التربوية في مجال والسلطة كان بمستوى ضعيف،  عمالمجال است

 عية كان بمستوى ضعيف جدا.الموضو

أظهرت النتائج أن رؤساء األقسام يحملون تفكيراً استراتيجيا، وربما يعود هذا الى انجازهم  -2

هم في المسار العلمي فضالً عن سيطرتهم الواعية على قدراتهم العقلية المفعمة ئوتقدمهم وارتقا

 .نوعي بالمرونة والسرعة والتميز بشكل

ناك عالقة دالة موجبة بين القدرة على القيادة التربوية والتفكير كما أظهرت النتائج أن ه -3

القصيرة(  –واإلنساني( والخدمة )الطويلة  –االستراتيجي بصورة عامة والتخصص )العلمي 

 بصورة خاصة.

توجد فروق في العالقة بين القدرة على القيادة التربوية والتفكير  أظهرت النتائج أنه ال  -4

 واإلنساني(، كما أظهرت النتائج أنه ال –ر التخصص )العلمي ق متغي  وفعلى االستراتيجي 

توجد فروق في العالقة بين القدرة على القيادة التربوية والتفكير االستراتيجي تبعاً لمدة الخدمة 

 القصيرة(. –)الطويلة 

 :كان أهمها التوصيات من عددا   الباحثة طرحت النتائج هذه ضوء وفي

 .ي يقدم أطاراً عاماً لتدريب القادة التربويينتقديم برنامج تدريب -1



تطوير وتدريب القادة التربويين من خالل تدريب وتقييم األداء الى اختبارات موضوعية   -2

لتقويم مستوياتهم ومدى استفادتهم منها، وعد  النجاح  فيها شرطاً الستمرارهم في العمل 

 اإلداري.

د مقاييس موضوعية وخاصة المقياس الحالي )القدرة تقييم أداء القادة التربويين من خالل إيجا -3

 .على القيادة التربوية(

 .إعداد خطط تطويرية لغرض تقييم األداء السنوي -4

 التغيير والتحسين المستمر للمناهج والبحوث بما يلبي طموحات القيادة التربوية -5

ني تدريب وتطوير الكوادر القيادية وتزويدها بمهارات وخبرات اكبر من خالل تب -6

 استراتيجيات تدريب وتطوير مختلفة

 


