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 ملخص
ىل التعرف على درجة دمارسة مديري مدارس التعليم العام هدف البحث إ

الثانوية( بأمانة العاصمة صنعاء  للمهارات القيادية من وجهة  -)األساسية
ولتحقيق أهداف البحث مت اعتماد أحد أساليب نظر املعلمني واملعلمات، 

معلمي من مجيع  البحثتكون جمتمع و  املنهج الوصفي )التحليلي(،
( معلمـًا ومعلمة، 18,578البالغ عددهم )س التعليم العام ومعلمات مدار 

( معلمـًا ومعلمة من خمتلف 493)البحث حيث بلغ حجم عينة 
 التخصصات العلمية، وتوصل البحث إىل النتائج التالية:

(، واحنراف معياري 18.2ككل على متوسط حسايب )  اورحصلت احمل -
للمهارات القيادية دمارسة مديري املدارس (، وكانت درجة 58.0)
 8(متوسطة)
 ور"، على املرتبة األوىل، بينما حصل حم"املهارات الذاتية حمورحصل  -
املهارات " حموركما حصل ،  "، على املرتبة الثانيةاملهارات اإلنسانية"

"، فقد حصل على املهارات اإلدارية" ورأما حم، "، على املرتبة الثالثةالفكرية
 "املهارات الفنية" حصل على املرتبة اخلامسة واألخرية8، وحمور املرتبة الرابعة

ال توجد فروق دالة إحصائية بني استجابات أفراد عينة البحث جتاه  -
سنوات اخلربة  –املرحلة التعليمية  –حماور البحث للمتغريات)نوع املدرسة 

 يف التدريس(8
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Abstract 

The research aims to identify level of practice of 

leadership skills of principals of general education 

schools in the capital, Sana'a from the perspective 

of teachers. To achieve the objectives of the 

research a descriptive approach techniques 

(analytical) was adopted. And research population 

are all teachers in the public education's schools 

(18,578) teachers and the sample size of the 

research was (394) teachers from different 

scientific specializations. The research results 

showed the following: 

- In all axes of the research, the mean was 

(2.81) and a standard deviation was (0.75) 

and the level of practice of leadership 

skills was (medium) 

- Axis of "Personal skills" was in the first 

stage, while axis of "humanitarian skills" 

was in the second stage and the axis of the 

"knowledge skills" was in third stage and 

axis of the "Administrative skills" was in 

the fourth stage while axis of "technical 

skills" in the fifth stage. 

- There were no statistically significant 

differences between the study sample and 

axes of the research of the variables 

(school type - educational stage - 

experience years of teaching). 
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