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  :ملخص الدراسة 
ھدفت الدراسة إلى تقدیم مقترحات تسھم بإذن اهللا في تعزیز تطبیق قادة المدارس في 
محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة التشاركیة من وجھة نظر المشرفین التربویین، وذلك 

 .قھامن خالل الكشف عن درجة التطبیق، والصعوبات التي تحد من تطبی
واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي، وتم بناء استبانة وزعت على مجتمع 
الدراسة الذي تكون من جمیع المشرفین التربویین الذین یزورون المدارس في إدارة التعلیم في 
محافظتي حوطة بني تمیم والحریق في الفصل الدراسي الثاني من العام 

شرفًا، واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل فطبق م) ٥٧(ھـ وعددھم١٤٣٨/١٤٣٩الجامعي
 .الدراسة على جمیع مجتمع الدراسة

وكان من أبرز نتائج الدراسة موافقة أفراد الدراسة على أن درجة تطبیق قادة المدارس 
في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة التشاركیة متوسطة، وموافقتھم على أن درجة 

من تطبیقھا كبیرة، باإلضافة إلى موافقتھم على مقترحات تعزیز تطبیقھا الصعوبات التي تحد 
  . بدرجة كبیرة

تكثیف الدورات التدریبیة وورش العمل في مجال القیادة التشاركیة وأوصت الدراسة ب
لقادة المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق ، وتوعیة العاملین في المدارس بأھمیتھا 

 العملیة اإلداریة والتعلیمیة في المدرسة، مع تحفیزھم المادي والمعنوي على ودورھا في تطویر
 .المشاركة في دراسة وحل المشكالت المدرسیة

  .القیادة، القیادة التشاركیة، المدارس ، قادة المدارس: الكلمات المفتاحیة
  : مدخل الدراسة-١
  :  مقدمة-١-١

ین نظًرا ألھمیتھا ودورھا في توجیھ حظي موضوع القیادة باھتمام العدید من الباحث
نحو تحقیقھا ألھدافھا، ولقدرتھا على التعامل مع المستجدات والتطورات  المؤسسات التربویة  

  .والمشكالت والتحدیات التي تواجھھا تلك المؤسسات
وقد عد كثیر من علماء اإلدارة وباحثیھا القیادة بأنھا جوھر العملیة اإلداریة وأكدوا على أن 

ھمیتھا تنبع من أھمیة الدور الذي تؤدیھ في المنظمات اإلداریة، ومالھ من تأثیر في جمیع جوانب أ
  ).٧٥م، ص٢٠١٣السعود، (العملیة اإلداریة 

ومجموعة من العلوم األخرى كعلم  وتكمن أھمیة القیادة في كونھا تجمع بین علم اإلدارة 
ھا في التعامل مع اآلخرین، واإللمام بصفات وتوظف النفس وعلم االجتماع وعلم االتصال وغیرھا، 

وقدرات وسلوكیات واتجاھات كل منھم ومن ثم توجھھم الوجھة السلیمة التي تكفل رضاھم وتوفر 
رافدة الحریري، (لھم الراحة النفسیة وتوجد لدیھم الدافعیة للعمل وتقدیم أفضل ما یمكن تقدیمھ

  ). ٢٠م، ص٢٠٠٨
الركیزة األساسیة في التأثیر في العاملین وكسب  یدان التربوي القیادة اإلداریة في الم وتعد 

والئھم وتفاعلھم بشكل إیجابي، السیما إذا كان القائد قادًرا على تطبیق الوظائف اإلداریة بشكل 
وتحقیق األھداف  صحیح من تخطیط وتنظیم وتوجیھ ورقابة مع تقدیم الحوافز الالزمة إلنجاز العمل 

) ١٥٢ھـ، ص١٤٣٧(ویؤكد بني مرتضى والمخالفي).١٠٢ھـ، ص١٤٣٦الحریري، (المنشودة
أھمیة القیادة التعلیمیة كونھا المرتكز األساس لتقدم المؤسسات التعلیمیة ، وبدونھا ال یمكن تحقیق 

  . أي تغییر فّعال أو إصالح حقیقي فیھا
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ك العاملین في والقیادة التشاركیة بصفتھا أحد االتجاھات الحدیثة في القیادة تعبر عن إشرا
اتخاذ القرارات، بحیث یتم االشتراك النفسي والعاطفي للفرد في نشاطات المجموعة التي یعمل بھا 

م، ٢٠٠٨الحربي، .(بشكل یشجعھ على تحقیق أھدافھا وعلى أن یتحمل المسؤولیة الجماعیة معھم
  ).١٣١ص

ن االتجاھات القیادیة القیادة التشاركیة م إلى أن ) ١٩٨م، ص٢٠١٥( وتشیر ناریمان لھلوب  
التربویة الحدیثة التي تنطلق من ممارسة الثقة العالیة بالعاملین بما یؤدي إلى المشاركة في تحمل 
المسؤولیة وفي تحقیق أھداف المؤسسة التربویة، كما تھدف إلى مشاركة العاملین في المسؤولیات 

القیادة التشاركیة  على أن ) (Bush,2013,p7اإلداریة وفي صنع واتخاذ القرارات، كما یؤكد بوش 
  . تزید من فعالیة المدرسة

في زیادة الكفاءة اإلنتاجیة لجمیع العاملین في المدرسة، من خالل وتساعد القیادة التشاركیة 
إشراكھم في إعداد الخطط وصنع القرارات االستراتیجیة، مما یسھم في تنمیة الصف الثاني من 

  .القیادات في المدرسة
  :لة الدراسةمشك-٢-١

تعد القیادة التشاركیة من االتجاھات القیادیة الحدیثة التي تقوم على عالقة تشاركیة بین قائد 
المدرسة والعاملین معھ في العملیات القیادیة من اتخاذ القرارات واالتصال اإلداري وتقویم األداء 

  .والعمل على تحفیزھم للوصول لألھداف التربویة والتعلیمیة المرجوة
ولقد أصبحت ممارسة القیادة التشاركیة الیوم ضروریة، حیث فرضت نفسھا على واقع 
المؤسسات واإلدارات التربویة، وذلك لكثرة أعباء العمل والمسؤولیات الملقاة على عاتق قائد 
المدرسة الذي مھما كانت قدراتھ فإنھ ال یستطیع اإلنجاز وتحقیق األھداف دون إشراك العاملین معھ 

  ).٣٦م، ص٢٠١١العرابید، (فیذ العدید من األعمالفي تن
ورغم أھمیة القیادة التشاركیة ودورھا في تحقیق أھداف المؤسسات التعلیمیة على جمیع 
المستویات إال أن ممارستھا الزالت دون المستوى المطلوب حیث أكدت نتائج عدد من الدراسات 

درجة ممارسة مدیرات إدارات العموم ن أ التي أكدت على) ھـ١٤٣٧(ومنھا دراسة نادیة الدواس
أن التي أكدت على ) ھـ١٤٣٨( الجریفاني أمل ، ودراسةالتشاركیة متوسطة بوزارة التعلیم للقیادة

، التشاركیة متوسطة  الریاض للقیادة درجة ممارسة قائدات المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة
التعلیم  مكاتب في التشاركیة القیادة قتطبی أن درجةالتي أكدت على ) ھـ١٤٣٩(ودراسة الفضل

أن درجة ممارسة التي أكدت على ) ھـ١٤٣٩(، ودراسة الغشیانمدینة الریاض منخفضة في للبنین
 )ھـ١٤٣٩( الحارثي، ودراسةالتشاركیة متوسطة الثانویة بمحافظة الخرج للقیادة المدارس قائدي

التشاركیة  الریاض للقیادة بمدینة ةالمتوسط المدارس  أن درجة ممارسة قائديالتي أكدت على
 .متوسطة

 تطبیق قادة المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق وللحاجة إلى الكشف عن واقع
الصعوبات التي تواجھ تطبیقھا، والمقترحات التي تعزز من التطبیق من وجھة ؛ وللقیادة التشاركیة

  .ھذا الموضوع للدراسةتم اختیار نظر المشرفین التربویین في المحافظتین 
 : أسئلة الدراسة-٣-١

  :تركزت مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتیة
ما درجة تطبیق قادة المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة التشاركیة من -١

  .وجھة نظر المشرفین التربویین في المحافظتین؟
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في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم ما الصعوبات التي تواجھ تطبیق القیادة التشاركیة -٢
  .والحریق من وجھة نظر أفراد الدراسة؟

ما المقترحات التي تعزز من تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني -٣
  .تمیم والحریق من وجھة نظر أفراد الدراسة؟

تطبیق قادة المدارس في ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد الدراسة حول درجة -٤
محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة التشاركیة، والصعوبات التي تحد من تطبیقھا 
والمقترحات التي تسھم في تعزیز التطبیق وفقا لمتغیرات سنوات الخبرة في اإلشراف 

  .التربوي، والمؤھل العلمي، والدورات التدریبیة في مجال القیادة التشاركیة؟
  :داف الدراسة أھ-٤-١

 ھدفت الدراسة إلى تقدیم مقترحات تعزز بإذن اهللا تعالى من تطبیق القیادة التشاركیة في 
  : المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق وذلك من خالل

الكشف عن درجة تطبیق قادة المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة  -
  .التشاركیة

 تواجھ تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني تحدید الصعوبات التي -
 .تمیم والحریق

 الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین أفراد الدراسة حول درجة تطبیق قادة المدارس  -
في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة التشاركیة، والصعوبات التي تحد من تطبیقھا 

 . تي تسھم في تعزیز التطبیقوالمقترحات ال
 

  :  أھمیة الدراسة-٥-١
انبثقت أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة موضوعھا وھو القیادة التشاركیة التي تسھم بإذن اهللا 
تعالى في زیادة كفاءة وفعالیة المدارس في تحقیق أھدافھا، كما أن ھذه الدراسة تقدم معلومات مفیدة 

  . یادة التشاركیة في المدارسوجوانب نظریة تسھم في تطبیق الق
باإلضافة إلى ذلك یمكن أن یستفید من مقترحات ھذه الدراسة المسئولون في وزارة التعلیم 
وفي إدارة التعلیم في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق في تقییمھم لقادة المدارس وبما ینعكس 

  .إیجابا بإذن اهللا تعالى على تطویر العمل في ھذه المدارس
جھة أخرى یمكن أن تكون ھذه الدراسة إحدى مدخالت الجھات المعنیة بالتدریب ومن 

التربوي في وزارة التعلیم لتنمیة قادة المدارس مھنیًا، إضافة إلى ما قد یستفیده مدیرو المدارس 
أنفسھم من نتائج ھذه الدراسة في زیادة إنتاجیتھم وفاعلیتھم من خالل تطبیقھم لھذا النوع من القیادة 

  .في مدارسھم
  

  : حدود الدراسة-٦-١
 تركزت حدود ھذه الدراسة الموضوعیة في تحدید درجھ تطبیق قادة : الحدود الموضوعیة

المدارس في إدارة التعلیم في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة التشاركیة، 
  .لمدارسوالصعوبات التي تواجھ تطبیقھا والمقترحات التي تسھم في تعزیز تطبیقھا في ا

 مدارس البنین بإدارة التعلیم في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق في : الحدود المكانیة
  .المملكة العربیة السعودیة

 ھـ١٤٣٨/١٤٣٩الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي : الحدود الزمانیة. 
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 :  مصطلحات الدراسة-٧-١
 القیادة: Leadership 

عملیة التوجیھ والتأثیر في " بأنھا  القیادة)١١م، ص٢٠١٣(ُیعرف عامر والمصري 
  ".اآلخرین من أجل تحقیق ھدف معین سلوك 

وُتعرف إجرائًیا في ھذه الدراسة بأنھا عملیة التوجیھ التي یقوم بھا قائد المدرسة للتأثیر 
 .في سلوك العاملین معھ من أجل تحقیق األھداف المرجوة من المدرسة

 القیادة التشاركیة: Participative Leadership 
مشاركة المرؤوسین في صنع واتخاذ القرارات " بأنھا تعني القیادة التشاركیةُتعرف  

المرتبطة بالعمل، ویعتمد القائد على تفویض بعض سلطاتھ للعاملین معھ بما یتناسب مع 
ارة والالمركزیة في القیادة، وتوفر نظام فًعال لالتصاالت، واستث المسؤولیات الممنوحة لھم 

ھـ، ١٤٣١حمود والشیخ، ("المرؤوسین واستثمار ما لدیھم من قدرات إبداعیة وابتكاریة
  ).١٤٧ص

مشاركة العاملین في المدرسة وبعض أعضاء : في ھذه الدراسةویقصد بالقیادة التشاركیة 
المجتمع المحلي في إدارة المدرسة وفي صنع القرارات المرتبطة بھا، عن طریق تفویض القائد 

الحیاتھ للعاملین معھ، مع تحفیزھم واستثمار ما لدیھم من قدرات إبداعیة وابتكاریھ، بعض ص
  .في ظل توفر نظام فّعال لالتصاالت في المدرسة

  : اإلطار النظري للدراسة-٢
  

 : مفھوم القیادة التشاركیة-١-٢
  المدرسة تعني مشاركة العاملین فيParticipative Leadership القیادة التشاركیة 

المدرسة وفي صنع القرارات المرتبطة بھا، عن طریق  إدارة في وبعض أعضاء المجتمع المحلي
تفویض القائد بعض صالحیاتھ للعاملین معھ، مع تحفیزھم واستثمار ما لدیھم من قدرات إبداعیة 

  ).١٤٧ھـ، ص١٤٣١حمود والشیخ، .(وابتكاریھ، في ظل توفر نظام فّعال لالتصاالت في المدرسة
ادة التشاركیة اصطالح حدیث، تقوم فلسفتھ على قیام القائد بعرض المشاكل اإلداریة والقی

على مرؤوسیھ، ثم تداول الرأي فیھا ثم اتخاذ القرار الجماعي وخطوات عالجھا، أي أنھا عبارة 
عن إشراك المرؤوسین في اتخاذ القرارات اإلداریة وھي بذلك تحمل معنى االشتراك النفسي 

رد في نشاطات المجموعة التي یعمل بھا بشكل یشجعھ على تحقیق أھدافھا، على أن والعاطفي للف
یتحمل المسئولیة الجماعیة معھم، ومن المھم التركیز على مفھوم المشاركة النفسیة والعاطفیة، وذلك 
ألن المشاركة إذا خلت من ھذا المفھوم فقدت طبیعتھا الحقیقیة وانقلبت إلى مفھوم شكلي خال من 

  ).٣٧م، ص٢٠١١العرابید، (ضمونالم
كما أن القیادة التشاركیة تعني مشاورة ومشاركة العاملین، لیس في دراسة المشكالت فحسب 

وتعني ھدم جدران المركزیة المطلقة وتعتمد على تدریب العاملین . ولكن في اتخاذ القرارات كذلك
  ). ١٠٤م، ص٢٠٠٣، أحمد.(على تحمل المسئولیة وتأخذ بیدھم في طریق النمو اإلداري

أن القائد مسئول، ولكن العاملین یتحملون قسطھم من ) ٣٨م، ص٢٠١١(ویرى العرایبد 
المسئولیة أیضا، فھم مسئولون عن أن یعینوا قائدھم على حمل ثقل أعباء دوره، كما أنھم مسئولون 

 إال إذا أنس عن نصحھ وإسداء المشورة الخالصة لھ، والمسئول ال یستطیع التجبر والتحكم بالناس
منھم لینا أو ضعفا، ولقد علل القرآن الكریم تجبر فرعون وتسلطھ باستخفافھ في شعبھ، فالمسئولیة 
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٦ 

في اإلسالم تشاركیة ولیست حكرا على أحد، فالكل، بغض النظر عن موقعھ، یتحمل قسطًا من 
  .المسئولیة، وھذا من شأنھ تنمیة اإلحساس بالثقة، وتحقیق الذات، واالنتماء

المشاركة عملیة نفسیة سلوكیة تساعد األفراد على إشباع حاجتھم إلى تحقیق الذات والتقدیر و
االجتماعي كما أنھا تجعل الفرد یحس بأھمیتھ وأن لھ دورًا یسھم بھ في توجیھ العمل أو اتخاذ 

دریبھم القرار، وتعتبر المشاركة مطلًبا یمكن من خاللھا زیادة فاعلیة القیادة وتنمیة العاملین وت
وزیادة ارتباطھم بعملھم وتحمسھم لھ، وھذا یعني أن المشاركة تسھم بصورة مباشرة في تحقیق جو 
من العالقات اإلنسانیة السلیمة في العمل، ومن ھنا كان من الضروري إشراك العاملین في كل ما 

خطوات یتصل بأعمالھم من تخطیط وتنظیم واتخاذ قرار وتنفیذ ومتابعة، أي إشراكھم في كل 
  ). ٣٤م، ص٢٠٠٦الطویل، (العملیة اإلداریة

 یرى أن تطبیق القیادة   Vannإلى أن فان ) ٣٧٨ھـ، ص١٤٣٦(ویشیر عیداروس وأحمد 
 :التشاركیة في القیادة المدرسیة یتطلب توافر شرطین ضروریین ھما

ى الثقة توفر درجة عالیة من الثقة المتبادلة بین العاملین في المؤسسة التربویة إضافة إل -
  .بالنفس لدى القیادة أو العاملین

 .توفر مستوى عال من الفھم بمفھوم القیادة التشاركیة وصناعة القرار على أساس تعاوني -
أن القیادة التشاركیة تتطلب توفر بعض السمات في  ) ٢١م، ص٢٠١٥(وترى ناریمان لھلوب

  :قائد المدرسة ومنھا
  . معھ لتحقیق النتائج المطلوبةالقدرة على إثارة الدافعیة لدى العاملین -
 .إدراكھ ألھمیة مشاركة العاملین معھ في اتخاذ القرارات المرتبطة بعملھم -
  .قدرة قائد المدرسة على تفویض صالحیاتھ لبعض العاملین معھ بحسب قدراتھم وامكاناتھ -

 في وال تعني المشاركة في القیادة التشاركیة اشراك كل المرؤوسین على اختالف مستویاتھم
) ١٣٠م، ص٢٠١٠(صنع القرار، حیث قد یصعب ذلك، ویشیر بعض التربویین ومنھم ھناء القیسي

  :إلى وجود اتجاھین في نطاق المشاركة تقلیدي وحدیث 
یرى أن المشاركة مرتبطة بنوعیة القرارات، حیث تتخذ القرارات : االتجاه التقلیدي .١

ن تتخذ القرارات الروتینیة من قبل االستراتیجیة في المستویات اإلداریة العلیا في حی
  .اإلدارات التنفیذیة

یرى أن المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات تقتضي استخدام األسالیب : االتجاه الحدیث .٢
الجماعیة وھذا یتطلب إشراك العاملین جمیعا، وال شك أن ھذا األسلوب یصعب تطبیقھ 

 .ق المشاركة بھذا النحوعملًیا ألنھ مكلف للوقت والمال، مما یحد من تطبی
  

 : أھمیة القیادة التشاركیة-٢-٢
تتعدد جوانب أھمیة القیادة التشاركیة وفق ما یذكره عدد من الباحثین ومنھم رافدة الحریري 

) ٤١م،ص٢٠٠٨(
عیداروس و) ٦٩ھـ،ص١٤٣٥(والغامدي)٩ھـ،ص١٤٣٤(ونجدي)١٣١م،ص٢٠١٠(وھناءالقیسي

وأمل الجریفاني )مp3٢٠١٧,(Sebastian&Moonوسیباستیان ومون)٣٧٩ھـ،ص١٤٣٦(وأحمد
 &Rogiest,Segersوروجیستر ووسیجرس وویتل ستیجن) ١٦ھـ، ص١٤٣٨(

Witteloostuijn ), p6وغیرھم، والتي یمكن تلخیصھا فیما یأتي) م٢٠١٨:  
  .تساعد في الحصول على كفاءة إنتاجیة عالیة من جمیع العاملین في المدرسة .١
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٧ 

  .حل المشكالتتؤكد على التحلیل المنطقي في  .٢
  .تّعود العاملین في المدرسة على االستفادة من كل مجھوداتھم وطاقاتھم .٣
  .تساعد على مواجھة الصراع التنظیمي في المدرسة .٤
  .تساعد على تقدیم حوافز سلبیة وإیجابیة للعاملین في المدرسة .٥
تساعد على إشراك العاملین في إعداد الخطط االستراتیجیة وفي اتخاذ القرارات  .٦

 .ستراتیجیةاال
 تؤدي إلى ترشید عملیة اتخاذ القرار وذلك ألن المشاركة تساعد على تحسین نوعیة القرار  .٧

واالستفادة القصوى من ذوي الخبرة الواسعة والعقول الناضجة في اختیار البدائل، فضال 
عن أن المشاركة تمنع معارضة القرار وتخفف من العقبات التي قد تؤدي للحیلولة دون 

 . هتنفیذ
تعمل على تنمیة الصف الثاني من القیادات اإلداریة وإشعارھا بأھمیتھا وبفعالیتھا في  .٨

  .المؤسسة
 تتیح للعاملین في المدرسة المجال للتعبیر عن آرائھم واإلسھام بمقترحاتھم مما یؤدي إلى  .٩

  .تحسین العالقة بینھم وقائد المدرسة وترفع من روحھم المعنویة
 . أثناء التغییر التنظیمي العاملین في المدرسة مھم لزیادة االلتزام لدىتعتبر بشكل عام دافع .١٠

  

 : أسس القیادة التشاركیة-٣-٢
تقوم اإلدارة التشاركیة على مجموعة من األسس وفق ما یراه عدد من الباحثین ومنھم 

  :ومنھا ما یلي) ١٨ھـ، ص١٤٣٨(وأمل الجریفاني) ٤٤، ص٢٠١١(العرایبد 
فردیة لدى العاملین في المدرسة والمحافظة علیھا وتشجیعھا بحیث یسمح اإلقرار بالفروق ال .١

  .لكل فرد تنمیة ما یخصھ من قدرات ومیول واتجاھات واستعدادات
التحدید الواضح والكامل لوظیفة كل عضو في المدرسة ومھامھ وصالحیاتھ، بشكل یضمن عدم  .٢

 الى التناقض أو المشاحنات التداخل أو التضارب في االختصاصات والمسؤولیات وال یؤدي
  .بین العاملین

تنسیق جھود العاملین في المدرسة وتشجیع التعاون بینھم بما یسھم في تحقیق األھداف بطریقة  .٣
  . متناسقة ومتكاملة بعیدا عن الذاتیة واألنانیة

إشراك العاملین في إدارة المدرسة من خالل المشاركة في تحدید السیاسات والبرامج واتخاذ  .٤
  .قرارات، وتقویم النتائج، إضافة إلى مشاركتھم في التنفیذال

تكافؤ السلطة مع المسؤولیة، حیث یقوم قائد المدرسة التشاركي تمشیا مع مبدأ المشاركة في  .٥
اإلدارة، بتفویض بعض الواجبات والمھام للعاملین بما یتفق واستعداداتھم وقدراتھم وخبراتھم، 

  .ھا لتسھیل عملھم وتوفیر فرص النجاح لھموبمنحھم السلطات التي تتكافأ مع
الحرص على إقامة عالقات إنسانیة في المدرسة، قوامھا احترام شخصیة الفرد وآرائھ وأفكاره  .٦

وتوجیھھ توجیھا بناًء وتعزیز انتمائھ إلى مدرستھ، وثقتھ بنفسھ واحترامھ للعمل الجماعي 
  .شخاصوالشورى وااللتزام، والوالء للقیم والمبادئ ولیس لأل

اعتماد معیار القدرة على القیام بالعمل والرغبة فیھ عند إسناد العمل للعاملین في المدرسة،  .٧
بحیث یتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع مراعاة العدالة في توزیع المھام 

  .وإسنادھا للعاملین دون محاباة أو تحیز
وب العقاب والترھیب وتوظیف الحوافز االعتماد على الترغیب واإلقناع واالبتعاد عن أسل .٨

 . المادیة وغیر المادیة من أجل العمل على زیادة اإلنتاج
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٨ 

ومما سبق یتضح بأن نمط قائد المدرسة التشاركي یعتبر أفضل أنماط القیادة، فھو یحترم 
إنسانیة العاملین في المدرسة ویغرس الثقة في نفوسھم، ویتیح لھم الفرصة لالشتراك في 

ات وفي اتخاذ القرارات، وفي تقدیم المقترحات والمبادرات دون محاباة لفئة معینة منھم المناقش
على حساب األخرى، فھم یعاملون بإنسانیة عالیة، بغض النظر عن قدراتھم أو مواقفھم في العمل 

  .وھذا بالطبع ینعكس ایجابًا على مستوى أدائھم وانتاجیتھم
  

 :یة مجاالت تطبیق القیادة التشارك-٤-٢
یتمثل تطبیق قادة المدارس للقیادة التشاركیة وفق ما یراه عدد من التربویین ومنھم 

في مجاالت متعددة ومنھا مجال ) ١٨ھـ، ص١٤٣٨(وأمل الجریفاني) ١٣٩،ص٢٠٠٨(الحربي
العالقات اإلنسانیة ومجال التنظیم اإلداري ویندرج فیھ التمكین اإلداري واالتصال اإلداري 

ومجال صنع القرار، ومجال التحفیز ومجال تقویم األداء ، وتعرض الدراسة وتفویض السلطة ،
  : بعضًا من تلك المجاالت وذلك على النحو اآلتي

  

  :مجال العالقات اإلنسانیة: أوًال
ُتعد العالقات اإلنسانیة شرطًا أساسیًا في توفیر الراحة واألمن والطمأنینة والرضا بین العاملین،         

و     ي ت ر ضرورة ملحة           وشرطًا صحیًا ف دارس، وتعتب ي الم املین ف د والع ین القائ ام ب ة والوئ فیر األلف
  ).١٢٩م، ص٢٠٠٦أبو الكشك، .(وعنصرًا أساسیًا لنجاح المدرسة

املین            ین إشباع حاجات الع ة ب ھ الموازن ن خالل تم م ذي ی وُیقصد بالعالقات اإلنسانیة اإلطار ال
داف المدرسة         ق أھ ین تحقی اتھم وب ا        في المدرسة ورغب دیھم مم ة ل روح المعنوی ع ال ى رف ؤدي إل ، فی

  ).٢٠ھـ، ص١٤٣٨أمل الجریفاني،.( یؤثر إیجابًا على مستوى اإلنتاجیة
ویتمثل دور قادة المدارس في تنمیة العالقات اإلنسانیة في مدارسھم وفق ما یذكره عدد من 

ا  وغیرھ) ١٣٤ھـ، ص١٤٣٥(والحقیل ) ٦٠م، ص ٢٠٠٨(الباحثین ومنھم رافدة الحریري    م فیم
 :یأتي

أن یوفر األجواء الھادئة المریحة للعاملین بعیدًا عن القلق والتوتر والصراعات؛ مما یزید من  .١
  .انتاجیتھم

احترام مشاعر وأحاسیس العاملین في المدرسة، والنظر إلى المشكلة على أنھا أمر عارض  .٢
  .یمكن عالجھ دون اتھام صاحب المشكلة

املین واعتبار كل منھم شخصیة فریدة لھ قدراتھ وإمكاناتھ  مراعاة الفروق الفردیة بین الع .٣
 .الخاصة

 . حسن المعاملة والتواضع فذلك یأسر قلب العاملین ویحفزھم للعمل التلقائي المنتج .٤
 توثیق الروابط األخویة بین قادة المدارس والعاملین معھم بمشاركتھم في رحالتھم ومناسباتھم  .٥

  .وحفالتھم
ن موضع االعتبار وخاصة فیما یتعلق بھم وبأعمالھم، كنقلھم من مكان وضع وجھة نظر العاملی .٦

 . آلخر أو إحداث تغییر في الجدول الدراسي أو المھام أو إجراءات العمل
  .اإلصغاء بتركیز لما یقولھ العاملون والفھم العمیق لما یطرح من أفكار .٧
  .التسامح وتقبل األعذار واالعتراف بالخطأ .٨
 .لمدرسة إلى النشاطات التي تتالءم مع رغباتھم وقدراتھمتوجیھ العاملین في ا .٩
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٩ 

  :مجال التنظیم اإلداري: ثانیًا
ي   : "ُیعرف التنظیم اإلداري التربوي بأنھ     عملیة تقسیم األعمال والمھام التعلیمیة بین العاملین ف

ة        سلطات الالزم صالحیات وال نحھم ال ع م شغلھا، م ي ی ة الت سب الوظیف ل ح ة ك سة التربوی  المؤس
داف               ق األھ ا یحق ة بم د وتكلف ل جھ اءة وبأق ن الكف لتمكینھم من القیام بأداء واجباتھم بأعلى مستوى م

  ).٥٩م، ص٢٠١١الرجوب، ".(المحددة
ھ      د أوج ضمن تحدی ث یت دارس حی ادة الم سبة لق رة بالن ًة كبی یم اإلداري أھمی ل التنظ وُیمث

ى الع   ا عل ة وتوزیعھ ي المدرس ة ف ة المختلف شاطات اإلداری ف الن ین مختل ق ب ق التناس ا ُیحق املین بم
سلطة والمسؤولیة ونطاق          دقیق لل ح وال د الواض ع التحدی األنشطة واألعمال التنظیمیة في المدرسة م

  )١٤٠ھـ، ص١٤٣٤عواد،.(اإلشراف في كل وظیفة
اني   ل الجریف شیر أم ـ، ص١٤٣٨(وت ي     ) ٢٣ھ یم اإلداري ف االت التنظ رز مج ن أب ى أن م إل

  :تي یمكن أن یطبقھا قادة المدارس ما یأتيالقیادة التشاركیة ال
  

  :التمكین اإلداري/ أ
املین،              ات الع ز معنوی ك لتعزی ي التنظیم اإلداري وذل یًا ف ًا أساس ُتعد عملیة التمكین اإلداري ركن
زام،          شعور بالمسؤولیة وااللت ز ال وظیفي، وتعزی وزیادة الدافع لدیھم، والرفع من مستویات الرضا ال

  ).١٣٧ھـ،١٤٣٥الغامدي،( التنظیمیةوزیادة الفعالیة
ددون           سیم العمل، ویح س تق ویؤدي قادة المدارس دورًا كبیرًا في ھذا المجال، حیث یضعون أس
صاتھم    ھ تخص ي فی ًا یراع املین توزیع ون الع ة، ویوزع ي المدرس ة ف املین المختلف ائف الع وظ

  .وقدراتھم الشخصیة
اراتھم       وُیعرف التمكین اإلداري بأنھ توسیع صالحیا    ارفھم ومھ ت العاملین وإثراء معلوماتھم ومع

ة                  ي الظروف العادی ذھا ف رارات وتنفی ي اتخاذ الق شاركة ف ى الم دراتھم عل لصقل خبراتھم، وتنمیة ق
  ).٩م، ص٢٠٠٩الشھراني،(والطارئة، بھدف رفع مستوى أدائھم في العمل ومواجھة المشكالت

  ج

  : تفویض السلطة/ ب
لو     ویض أـس لوب التـف د أـس از          ُیـع ى إنـج دارس عـل ادة الـم ساعد ـق ھ ـی ال اإلدارة؛ ألـن ي مـج ًا ـف بًا مھـم

الزم        مھامھم من خالل تفویض بعض العاملین في المدرسة ببعض ھذه المھام مما یوفر لھم الوقت اـل
ا یزیــد            ة، كـم ام اإلبداعـی رارات، باإلضـافة للمـھ التخطیط وصـناعة الـق ة ـب سة المتعلـق ام الرئـی ألداء المـھ

 بنــاء عالقــات إیجابیــة بیــنھم وبــین العــاملین ویــسھم فــي تحفیــز العــاملین لتقــدیم        الثقــة ویــساعد علــى 
ن              د ـم ا یزـی سھم مـم تھم بأنـف زز ثـق ة ویـع درات الذاتـی ة الـق ة وتنمـی المبادرات واكتساب المھارات المختلـف

  . انتاجیتھم، ویعزز كفاءة وفعالیة المدارس
ض      ویمكن تعریف تفویض السلطة بأنھا العملیة التي یقوم قاد      ناد بـع ا بإـس ن خاللـھ دارس ـم ة الـم

رارات                 اذ الـق لطة اتـخ نحھم ـس ع ـم ة ـم ي المدرـس از اإلداري ـف ن أـعضاء الجـھ مھامھم إلى أي عضو ـم
  ).٢٣٣م، ص٢٠٠٥مصطفى، (الالزمة للقیام بھذه المھام على الوجھ المطلوب

  )٢٩ھـ، ص١٤٣٨أمل الجریفاني،:(وھناك شروط لنجاح عملیة التفویض، ومنھا
 .فویض قائمًا على تقییم موضوعي لقدرات العاملین وإمكاناتھمأن یكون الت .١
أن یتقبــل قــادة المــدارس أخطــاء المفوضــین، وأن ُیبــصروھم بــالھفوات التــي وقعــوا بھــا وطریقــة    .٢

 .تالفیھا
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سؤولیة              .٣ ل الـم ھ، وأن یتحـم ات عمـل وض تبـع ل المـف ب أن یتحـم سؤولیة، أي یـج ارتباط السلطة بالـم
 .كاملة تجاه ھذا العمل

سؤول         استمر .٤ و الـم املین، فـھ ار مسؤولیة القائد في المدارس حتى لو فوض السلطة إلى بعض الـع
 .األول واألخیر عن نتائج األعمال سواء التي یزاولھا ھو أم التي فوضھا لآلخرین

ام           .٥ ام بالمـھ ى القـی وض عـل یجب أن تكون أھداف التفویض واضحة، وأن یتم تدریب الشخص المـف
 . الزمني إلنھاء المھمة التي فوض ألدائھاالمفوضة لھ، وُیحدد الموعد

  ج

   :مجال صنع القرار: ثالثًا
) الحــل(یمكــن تعریــف اتخــاذ القــرارات بأنــھ عمــل فكــري وموضــوعي یــسعى إلــى اختیــار البــدیل  

تخدام                ا باـس ق المفاضـلة بینـھ ن طرـی ك ـع األنسب من بین بدائل متعددة ومتاحة أمام متخذ القرار، وذـل
یتماشــــى مــــع الظــــروف الداخلیــــة والخارجیــــة التــــي تواجــــھ متخــــذ       معــــاییر تخــــدم ذلــــك، وبمــــا    

  ).٢١٠م، ص٢٠٠٠عقیلي،.(القرار
أمــــل :(ومــــن خــــالل مــــا ســــبق یتــــضح أن المــــشاركة فــــي صــــنع القــــرار یتــــضمن مــــا یلــــي        

  )٣١ھـ،ص١٤٣٨الجریفاني،
  .إدراك أھمیة إسھام العاملین في صنع القرار .١
 .ختیار البدائلصنع القرار عملیة تتیح للعاملین حق المشاركة في ا .٢
 .منح القوة والثقة لألفراد العاملین .٣
 .یتم صنع القرار بشكل جماعي .٤

رار            ي صـنع الـق شاركة ـف ب الـم ي        والقیادة التشاركیة تتطـل املین ـف تراك الـع ذلك اـش صد ـب ویـق
نھم،          ادل اآلراء بـی ة وتـب المدارس مع قادتھم وتعاونھم معًا في صنع القرار ضمانًا لوضـوح الرؤـی

ك یقـ      ل              ومن أجل ذـل ن أـج ك ـم رار، وذـل م الـق ن یھمـھ ع ـم رأي ـم ادل اـل دارس بتـب ادة الـم ض ـق وم بـع
ضــمان تعــاونھم اختیاریــًا والتــزامھم بالتنفیــذ أیــضًا، األمــر الــذي یترتــب علیــھ تیــسیر عمــل قــادة     
ة        ا نتیـج المدارس وجھودھم اإلشرافیة والتوجیھیة، كما یساعد على تحسین نوعیة القرارات ذاتـھ

  ).   ٢٠٩م، ص ٢٠٠٨فتحي، (ل بین القادة والعاملین في المدارسالنفتاح قنوات االتصا
میة             طة الطـرق الرـس رار بواـس ي صـنع الـق دارس ـف ي الـم املین ـف شاركة الـع ویمكن أن تتم ـم
ف          ن مختـل ون ـم ي تتـك شاریة والـت للمشاركة مثل المشاركة في المجالس أو اللجان أو الفرق االسـت

لمشاركة والتي ال یكون لھا برامج محددة مقدمًا التخصصات، أو بواسطة الطرق غیر الرسمیة ل    
دما یوجــد               املین عـن ع الـع ًا ـم ة اجتماـع د المدرـس د یعقــد قاـئ ث ـق ة، حـی ر منتظـم رات غـی ي فـت تم ـف وـت
ة     ق مجموـع موضوع عام یحتاج إلى استشارة، سواء كانت المشاركة فردیة أم جماعیة عن طرـی

  .أو فریق أو جمیع العاملین
  

  : التشاركيقائد المدرسة  صفات-٥-٢
یتوقف نجاح القیادة في تحقیق أھدافھا بكفاءة وفعالیة على القائد الذي یمثل جوھر العملیة 
القیادیة، وتكمن الفروق بین مؤسسة ناجحة وأخرى تواجھ المشكالت في وجود القادة المتمیزین 
 الذین یمتلكون سمات وصفات وقدرات شخصیة ومھارات وخبرات یستطیعون من خاللھا دفع

  ).٣٠٣م، ص٢٠١٣حافظ والمغیدي والبحیري،(مؤسساتھم إلى المستویات المتقدمة 
التشاركي ومن ھذه  قائد المدرسة وھناك بعض الصفات التي ینبغي أن یتحلى بھا

ھـ، ١٤٣٥(والغامدي) ٦٧ ،٢٠١٠(الصفات وفق ما یذكره عدد من الباحثین ومنھم العجمي
  :تي وغیرھم ما یأ) ١٢٤ھـ، ص١٤٣٦(وربیع) ١١٤ص
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 . العمل في ، واإلخالص وسلم علیھ اهللا صلى محمد نبیھ بسنة والتمسك باهللا اإلیمان .١
 . وتنفیذھا القرارات اتخاذ في الجماعیة المشاركة بمبدأ یؤمن .٢
 . لاللتباس مجاال یدع ال بشكل التعلیمات للعاملین یوضح .٣
 .والوظیفي مھنيال النمو لھم فرص العاملین في المدرسة، ویتیح مع المسؤولیة یتحمل .٤
 على والقدرة اللفظیة یتسم بالطالقة لرأیھ، و تعصب دون والمناقشة الرأي إبداء بحریة یسمح .٥

 .التعبیر
 .مشاعرھم ویراعي كما یفھم المدرسة، العاملین في بین المحبة من جو یسود أن على یحرص .٦
 والعقالنیة حكمةبال معھ، ویتحلى وبین العاملین بینھ المتبادل یسعى إلى توفیر االحترام .٧

 . و القدوة الحسنة السمعة بحسن لھ ، ومشھود زمالئھ في المدرسة مع تصرفاتھ في والذكاء
 . حلھا على ویعمل العاملین في المدرسة مشاكل یفھم .٨
 .الخارجي للمدرسة والمجتمع المحلیة البیئة على یتعرف .٩

 .التشاركیة، ویمارسھا في المدرسة القیادة بأسس یلم .١٠
بالعالقات  واإلیمان االجتماعیة، والشخصیة بالمسئولیة، والشعور الشخصي، زانیتسم باالت .١١

 .اآلخرین جذب على والقدرة القرار، اتخاد في التذبذب وعدم اإلنسانیة،
محلي،  ومجتمع عاملین من حولھ من مع بلباقة التعامل الواسعة، و والثقافة  یتمیز بالذكاء .١٢

 . تلفةالمخ المواقع في التصرف على والقدرة
  .المدروس المتمھل والتغییر التجدید إلى النظر، ویمیل وبعد الشخصیة  یتمتع بقوة .١٣

  

 :قادة المدارس للقیادة التشاركیة  ممارسات-٦-٢
أنھ ) ٦٦م،ص٢٠١١(والعرابید) ١٣٩، ص٢٠٠٨(یرى عدد من التربویین ومنھم الحربي

ارساتھم الیومیة، وبناء علیھ یمكن لقادة التشاركیة من خالل مم یمكن لقادة المدارس ممارسة القیادیة
 :التشاركیة من خالل اآلتي المدارس في محافظتي الحوطة والحریق ممارسة القیادیة

 .في المدرسة العمل أداء في التشاركیة القیادة لنمط القائد إتباع .١
 . بفاعلیة المھام للعاملین في المدرسة ألداء سلطاتھ من المزید تفویض .٢
 .للمدرسة مستقبلیة رؤیة وضع في العاملین إشراك .٣
 .فیھا القرارات صنع في للمشاركة العاملین في المدرسة أمام الفرص إتاحة .٤
 الجماعي العمل على وزمالئھم، وحثھم العاملین بین اإلیجابیة دعم قائد المدرسة للعالقات .٥

 . والتعاوني
 . األھداف لتحقیق العاملین في المدرسة وتوجیھھا طاقات استثمار .٦
 . حاجاتھم العاملین في المدرسة وإشباع لمتطلبات ستجابةاال .٧
  .كفریق العمل استراتیجیات على التدریب الذاتیة للعاملین ،وتوفیر والتنمیة المستمر التعلم دعم .٨
  .باالنفتاح یتسم صحي في المدرسة مؤسسي مناخ توفیر .٩

 . متحیزة وغیر عادلة بطریقة العاملین بین المكافآت توزیع .١٠
 .والشخصیة الذاتیة للعوامل تدخل دون بموضوعیة العاملین اءأد  تقویم .١١
 .الذاتیة الرقابة في المدرسة على العاملین   تشجیع .١٢
المدرسة  تواجھ التي المشكالت تحدید في المشاركة على أعضاء المجتمع المحلي حث .١٣

 فیھا اتالقرار المدرسة وصنع إدارة في أمامھم للمشاركة الفرصة حلھا، وإتاحة في والمشاركة
 .والمناسبات التي تقیمھا المدرسة االجتماعات لحضور بھم فعالة اتصال قنوات فتح من خالل
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 :في المدارس التشاركیة القیادة  معوقات-٧-٢
المدارس حسب تصنیف كیث  في التشاركیة القیادة استخدام معوقات من أصناف ثالثة ھناك
 )٦٩م،ص٢٠١١(ن الباحثین ومنھم العرایبدوفق ما یذكره عدد م) Keith & Girling(وجرلنج 

 وھي المعوقات) ١٦٦ھـ،ص١٤٣٥( والغامدي) ٣٨١ھـ، ص١٤٣٦(وعیداروس وأحمد 
العاملین، وبناًء علیھ یمكن  في التي تكمن أنفسھم والمعوقات القادة من المؤسسیة والمعوقات النابعة

  :تي الحوطة والحریق ما یأتي في المدارس في محافظ التشاركیة القیادة أن تتضمن معوقات تطبیق
 في تتمثل والتي المدارس، في السائدة الثقافة من المعوقات تلك تنبع: المؤسسیة  المعوقات-      أ 

 المناخ على )ضمني وبشكل(نفسھا تعكس والتي المدارس، تسود واألعراف التي القیم منظومة
 العامل في ترى مأمورین، أو ردمج العاملین تجعل القیم ھذه إذا كانت عام، و بشكل المؤسسي

  .التشاركي النمط إحباط إلى سیؤدي ھذا فإن" للمشاكل صانع " بأنھ والناقد التساؤل كثیر
 القادة لدى الطبیعي المیل من نابعة المعوقات ھذه: أنفسھم القادة من نابعة  معوقات-    ب 

 بالخوف یشعر بعض القادة الحاالت من كثیر وفي في المدارس، والمسؤولیة بالسلطة لالحتفاظ
 على سلًبا تنعكس ، بال شك ، األمور ھذه وكل للعاملین، الصالحیات و المسؤولیات تفویض من

 .مدارسھم  في إدارة ومشاركتھم العاملین فعالیة
 أداء المھام مجرد المدرسة في دورھم أن قد یرى بعض العاملین  العاملین في تكمن معوقات-    ج 

 عبًئا یعتبر الصالحیات بعض مع كان ولو حتى جدیدة مسؤولیات منحھم وأن قط،المكلفین بھا ف
في إدارة  التشاركي النمط تفعیل أمام عائقًا یقف بالتأكید األمر وھذا علیھم، یلقى إضافًیا

  . مدارسھم
  

 :  نبذه عن إدارة التعلیم في محافظتي الحوطة والحریق-٨-٢
طة والحریق إحدى إدارات التعلیم التي تتبع منطقة ُتعد إدارة التعلیم في محافظتي الحو

كیلومتر جنوب مدینة الریاض، وتضم عددًا من مدارس البنین في ١٨٠الریاض وتقع على بعد 
طالبًا، ویبلغ عدد المعلمین ) ٥٩٧٣(مدرسة، وتضم ھذه المدارس ) ٧٨(جمیع مراحل التعلیم تبلغ

  .معلمًا) ٧٩١(فیھا 
تربویین الذین یقومون بزیارات میدانیة دوریة للمدارس في إدارة كما یبلغ عدد المشرفین ال

إدارة التعلیم في محافظتي الحوطة (مشرفًا تربویًا ) ٥٧(التعلیم في محافظتي الحوطة والحریق
  ). ھـ١٤٣٩والحریق،

  

 : الدراسات السابقة-٩-٢
 في یةالتشارك تطبیق القیادة الكشف عن إلى  دراسة ھدفت)م٢٠١٤(Kevinأعد كیفین 

المدارس الثانویة وارتباطھا باألداء العالي للطالب في المدارس المتوسطة والثانویة في مناطق 
 المسحي، الوصفي المنھج واستخدم، مترو دنفر في والیة كلورادو في الوالیات المتحدة األمریكیة، 

، مدرسة)١٤(من مجموع العاملین في ) ٪ ٢٠(عینة عشوائیة بنسبة وزعھا على  وأعد استبانة
 واألداء العالي التشاركیة تطبیق القیادة وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أنھ یوجد ارتباط بین

      .للطالب في المدارس المتوسطة والثانویة
بدراسة ھدفت إلى الكشف عن ممارسة القیادة التشاركیة في ) م٢٠١٥( Gyasi جیاسيوقام 

ى تحسین الممارسة في منطقة جنوب سیكیري في دولة المدارس اإلعدادیة واإلجراءات الرامیة إل
مدیري المدارس والمعلمین وزعھا على  وأعد استبانة المسحي، الوصفي المنھج  واستخدمغانا ،
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، مدرسة ثانویة في منطقة سیكیري الشرقیة في منطقة أشانتي بغانا) ٣٠(وأولیاء األمور في 
رس تعاونوا واتخذوا قرارات مشتركة مع المعلمین مدیري المداوخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن 

ووجد أیضا أن مدیري المدارس والمعلمین وأولیاء   ممارسة القیادة التشاركیة، خاللواآلباء من 
  .األمور یقبلون بأن یقوم كل منھم بأدوار محددة من أجل تحسین الممارسة

 القیادة التشاركیة في الكشف عن تطبیق إلى  دراسة ھدفت)م٢٠١٦(Tarkanتاركان وأجرى 
المدارس االبتدائیة في منطقة نھر ھدسون في والیة نیویورك في الوالیات المتحدة األمریكیة ، وھل 

 المسحي ، الوصفي المنھج  واستخدمیوجد فرق في ذلك بین المدارس الحكومیة وغیر الحكومیة،
ارس حكومیة وعشر عشر مدمن المعلمین في ) ٤٨١(وزعھا على عینة بلغت  وأعد استبانة

 المدارس االبتدائیة في تطبقالقیادة التشاركیة  الدراسة إلى نتائج منھا أن وخلصتمدارس خاصة، 
في منطقة نھر ھدسون في والیة نیویورك، وال یوجد فرق في التطبیق بین المدارس الحكومیة 

  .وغیر الحكومیة
ممارسة مدیرات  ةالكشف عن درج إلى دراسة ھدفت) ھـ١٤٣٧(وأعدت نادیة الدواس

من تلك الممارسة من وجھة  تحد التي والمعوقات التشاركیة، إدارات العموم بوزارة التعلیم للقیادة
 وأعدت استبانة المسحي، الوصفي المنھج نظر مساعدات المدیرات ومشرفات العموم، واستخدمت

 إلى نتائج منھا أن مساعدة ومشرفة، وخلصت الدراسة) 159(التي بلغت الدراسة وزعتھا على عینة
التشاركیة متوسطة، وأن ھناك معوقات  درجة ممارسة مدیرات إدارات العموم بوزارة التعلیم للقیادة

الحوافز مما ینتج عنھ عدم االھتمام  نظام تواجھ ھذه الممارسة بدرجة كبیرة ،ومن أبرزھا ضعف
مفردات الدراسة موافقات التشاركیة، ، وأن  على أسالیب القیادة التدریب بالتشاركیة، وضعف

  .تحسین تلك الممارسة  في تسھم التي بدرجة كبیرة جدًا على المقترحات
 رئیسات ممارسة الكشف عن درجة إلى بدراسة ھدفت) ھـ١٤٣٨(وقامت ھیا المسعري

من  تحد التي والمعوقات ، التشاركیة عبدالرحمن للقیادة بنت نورة بجامعة األمیرة العلمیة األقسام
 المسحي، الوصفي المنھج ممارسة ، من وجھة نظر عضوات ھیئة التدریس ، واستخدمتتلك ال

عضوة ھیئة تدریس ، وخلصت ) 382(التي بلغت الدراسة وزعتھا على عینة وأعدت استبانة
 بنت نورة بجامعة األمیرة العلمیة األقسام الدراسة إلى نتائج منھا أن درجة ممارسة رئیسات

شاركیة كبیرة ،وأن ھناك معوقات بدرجة متوسطة تواجھ ھذه الممارسة من الت عبدالرحمن للقیادة
أبرزھا المعوقات التنظیمیة واإلداریة ، فالمعوقات المرتبطة بعضوات ھیئة التدریس ، ثم المعوقات 
المرتبطة برئیسات األقسام العلمیة،وأن مفردات الدراسة موافقات بدرجة كبیرة على المعوقات التي 

  .لیل تلك المعوقات تسھم في تذ
 قائدات ممارسة درجة الكشف عن  إلى دراسة ھدفت) ھـ١٤٣٨(وأعدت أمل الجریفاني

 المعلمات، واستخدمت نظر وجھة التشاركیة من الریاض للقیادة المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة
علمة ، م) 331(التي بلغت الدراسة وزعتھا على عینة وأعدت استبانة المسحي، الوصفي المنھج

 وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن درجة ممارسة قائدات المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة
التشاركیة متوسطة ، وأن التنظیم اإلداري جاء في مقدمة مجاالت الدراسة الثالثة،  الریاض للقیادة

ثالثة بدرجة ثم مجال العالقات اإلنسانیة، ثم مجال صنع القرار ، وإن كانت جمیع المجاالت ال
  . متوسطة

بدراسة ھدفت إلى تقدیم تصور مقترح لتنمیة مھارات القیادة ) ھـ١٤٣٨(وقام سلیمان 
التشاركیة لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة، واستخدم المنھج الوصفي المسحي، وأعد 

 من ٪١٠ن  معلًما ومعلمة، یمثلون أكثر م٤٧٠استبانة وزعھا على عینة الدراسة التي بلغت 
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مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة 
  .بمحافظات غزة للقیادة التشاركیة كبیرة

 قائدات ممارسة درجة الكشف عن إلى دراسة ھدفت) ھـ١٤٣٩(وأعدت عیدة الحارثي
المعلمات،  التنظیمي لدى بالوالء ھاوعالقت التشاركیة، الریاض للقیادة بمدینة الثانویة المدارس

التي  الدراسة وزعتھا على عینة وأعدت استبانة االرتباطي، الوصفي المنھج واستخدمت
 الثانویة المدارس معلمة، وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن درجة ممارسة قائدات) 361(بلغت

 درجة بین إحصائیة داللة ذات طردیة التشاركیة عالیة، وأنھ توجد عالقة الریاض للقیادة بمدینة
  .لدى المعلمات التنظیمي الوالء ومستوى التشاركیة للقیادة المدارس قائدات ممارسة

المدارس  قادة ممارسة الكشف عن درجة إلى دراسة ھدفت) ھـ١٤٣٩(وأجرى الغشیان
حسین تلك ت في تسھم التي المقترحات على والتعرف ، التشاركیة للقیادة الثانویة بمحافظة الخرج 

وزعھا على  وأعد استبانة المسحي، الوصفي المنھج المعلمین، واستخدم نظر وجھة الممارسة من
 معلمًا، وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن درجة ممارسة قائدي )197(التي بلغت الدراسة عینة

افقون بدرجة التشاركیة متوسطة، وأن أفراد الدراسة مو الثانویة بمحافظة الخرج للقیادة المدارس
 المدرسیة البیئة توفیر تحسین تلك الممارسة، ومنھا ضرورة في تسھم التي عالیة على المقترحات

 یجمع بین  الذي النموذج نحو وااللتزام، والتوجھ بالمسؤولیة، والشعور الثقة،( منح على القائمة
  .والالمركزیة المركزیة

 في التشاركیة القیادة تطبیق جةالكشف عن در إلى دراسة ھدفت) ھـ١٤٣٩(وأعد الفضل
 الالزمة والمتطلبات تطبیقھا، تواجھ التي والصعوبات مدینة الریاض، في بنین التعلیم مكاتب

 المسحي، الوصفي المنھج التربویین، واستخدم المشرفین نظر وجھة من الصعوبات، ھذه لمواجھة
، وخلصت الدراسة إلى   تربویًامشرفًا) 289(الذي بلغ الدراسة وزعھا على مجتمع وأعد استبانة

مدینة الریاض منخفضة ،  في بنین التعلیم مكاتب في التشاركیة القیادة تطبیق نتائج منھا أن درجة
المكتب  لمنسوبي الحوافز نظام وأن ھناك صعوبات تواجھ التطبیق بدرجة عالیة جدًا ، ومنھا ضعف

 على المكتب منسوبي تدریب لیم و ضعفالتع مكتب في العمل أداء أثناء المركزي النمط و غلبة
   .العمل التشاركي مھارات

دراسة ھدفت إلى الكشف عن تطبیق مدیري المدارس الثانویة ) ھـ١٤٣٩(وأجرى النمروطي
في محافظات غزة في فلسطین للقیادة التشاركیة وعالقة ذلك بمستوى أداء المعلمین، واستخدم 

معلًما )٤٥٩(وزعھا على عینة الدراسة التي بلغتالمنھج الوصفي االرتباطي، وأعد استبانة 
من مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن مدیري ) ٪١٠(ومعلمة، یمثلون نسبة

المدارس یمارسون القیادة التشاركیة بدرجة كبیرة وأنھ ھناك عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین 
 .ظات غزة للقیادة التشاركیة ومستوى أداء المعلمیندرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحاف

 المدارس قائدي ممارسة واقع الكشف عن  إلى بدراسة ھدفت) ھـ١٤٣٩( كما قام الحارثي
 نظر وجھة ممارستھا من من تحد التي التشاركیة، والمعوقات الریاض للقیادة بمدینة المتوسطة

التي  الدراسة وزعھا على عینة ستبانةوأعد ا المسحي، الوصفي المنھج المعلمین، واستخدم
الریاض، وخلصت الدراسة إلى نتائج منھا أن درجة  بمدینة المتوسطة للمرحلة معلًما )361(بلغت

 من العدید ھناك التشاركیة متوسطة ، وأن  الریاض للقیادة بمدینة المتوسطة المدارس ممارسة قائدي
ومن  التشاركیة، للقیادة الریاض بمدینة توسطةالم المدارس قادة ممارسة من تحد التي المعوقات

 الوقت وقلة المدرسة، لقائد اإلداریة األعباء وكثرة المدارس، لقادة الحوافز نظام ضعف أبرزھا
  .مبدأ التشاركیة لتطبیق الكافي
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  :التعلیق على الدراسات السابقة* 
دف كل دراسة استعرض الباحث عددًا من الدراسات السابقة، عربیة وأجنبیة، مبینا ھ

ومنھجھا وأدواتھا وعینتھا وأبرز نتائجھا، ویمكن توضیح جوانب االتفاق واالختالف بین الدراسة 
  :الحالیة والدراسات السابقة وأوجھ االستفادة منھا فیما یأتي

  الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في المجال وھو القیادة التشاركیة، وتنوعت أھدافھا اتفقت
ف عن درجة الممارسة أو الوقوف على واقع التطبیق في معظم الدراسات، أو عالقتھا بین الكش

مثل عالقتھا بمستوى أداء المعلمین ، أو )ھـ١٤٣٩(بالوالء التنظیمي مثل دراسة عیدة الحارثي
أو ارتباطھا باألداء العالي للطالب مثل دراسة كیفین ، )ھـ١٤٣٩(النمروطيدراسة 
Kevin)تصور مقترح لتنمیة مھارات القیادة التشاركیة لدى مدیري تقدیم، أو )م٢٠١٤ 
 ). ھـ١٤٣٨( سلیمان  مثل دراسةالمدارس

 المنھج الوصفي   كما اتفقت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في منھج الدراسة وھو
) ھـ١٤٣٩(المسحي باعتباره المنھج المناسب لھذه الدراسات، عدا دراسة عیده الحارثي

 . المنھج الوصفي االرتباطياللتین استخدمتا  ) ھـ١٤٣٩(النمروطياسة ودر
  وإضافة لما سبق، فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في أداة الدراسة وھي

 .، لكونھا أنسب أدوات البحث في مثل ھذه الدراساتاالستبانة
 في المرحلة الدراسیة التي طبقت علیھا واتفقت الدراسة الحالیة مع عدد من الدراسات السابقة 

 وأمل )م٢٠١٥( Gyasi  جیاسيالدراسة وھي المرحلة الثانویة وھي دراسات كل من 
) ھـ١٤٣٩(والغشیان )ھـ١٤٣٩(وعیدة الحارثي) ھـ١٤٣٨(وسلیمان) ھـ١٤٣٨(الجریفاني 

الذي شملت دراستھ المرحلة المتوسطة ) م٢٠١٤(Kevinوكیفین ) ھـ١٤٣٩(النمروطيو
 .اإلضافة إلى المرحلة الثانویةب
  كما اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في تطبیقھا على التعلیم العام بینما طبقت

 .على التعلیم العالي) ھـ١٤٣٨(دراسة ھیا المسعري
  ومن جانب أخر اختلفت الدراسة الحالیة عن بقیة الدراسات عدا دراستي نادیة الدواس

في عینة الدراسة التي تكونت من المشرفین التربویین، بینما ) ھـ١٤٣٩(فضلوال) ھـ١٤٣٧(
كانت في الدراسات السابقة مكونة من معلمین أو مدیري مدارس أو موظفین إداریین أو أعضاء 

 .ھیئة تدریس أكادیمیین
  وإضافة لما سبق، فقد اختلفت ھذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في المستوى اإلداري

التي طبقت على مستوى اإلدارة ) ھـ١٤٣٧(لذي طبقت علیھ ومنھا دراسة نادیة الدواس ا
التي طبقت على مستوى اإلدارة الوسطى ) ھـ١٤٣٩(، ودراسة الفضل)وزارة التعلیم(العلیا

وھي مكاتب التعلیم، في حین أن بقیة الدراسات السابقة باإلضافة إلى الدراسة الحالیة طبقت 
 .ة المدرسیةعلى مستوى اإلدار

  وقد انفردت الدراسة الحالیة عن بقیة الدراسات في الحدود المكانیة نظرًا لتطبیقھا في محافظتي
حوطة بني تمیم والحریق بینما طبقت الدراسات األخرى محلیًا في الریاض أو الخرج أو 

 )ھـ١٤٣٩(النمروطيو)  ھـ١٤٣٨(الطائف أو عربیًا في غزة في فلسطین مثل دراسة سلیمان
 )م٢٠١٤(Kevinغانا أو دراستي كیفین في ) م٢٠١٥( Gyasi جیاسيأو دولیًا مثل دراسة 

، وبذلك تكون قد اختلفت عن في الوالیات المتحدة األمریكیة )م٢٠١٦ (Tarkanتاركان و
جمیع الدراسات السابقة في الحدود المكانیة، ومعلوم ما یمكن أن یكون من أثر في اختالف 

 . ب اختالف البیئةنتائج الدراسات بسب
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  :الدراسات السابقة  من الباحث استفادة أوجھ * 
في تحدید مشكلة الدراسة وتحدید  الدراسات تلك استفادة الدراسة الحالیة من تمثلت

بناء  في وفي اختیار المنھج المناسب لھا، وكذلك النظري للدراسة، اإلطار أھدافھا، وفي بناء
، باإلضافة إلى اختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة، وفي )االستبانة(وتصمیم أداة الدراسة 

  .الوقوف على بعض المراجع المتعلقة بموضوع الدراسة
 :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا -٣

 
  :  منھج الدراسة -١-٣

في ضوء أسئلة الدراسة وأھدافھا والبیانات والمعلومات المراد الحصول علیھا وفي 
 اختار الباحث المنھج الوصفي المسحي منھجا لدراستھ التي ضوء مراجعة الدراسات السابقة؛

سعت إلى تحدید درجة تطبیق قادة المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة 
التشاركیة، والصعوبات التي تواجھ تطبیقھا، سعیًا إلى تقدیم مقترحات تسھم بإذن اهللا تعالى 

یوفره المنھج الوصفي المسحي الذي یھتم كما یذكر في تعزیز تطبیقھا في المدارس، وھذا ما 
بوصف خصائص المتغیرات الموجودة في ظروف معینة ) ١٤٣ھـ،ص١٤١٩(سیكاران

وصف الظاھرة المدروسة من حیث " للظاھرة موضع البحث والتأكد منھا، كما أنھ یھدف إلى
  ) .١٧٩، ص١٤٣٣العساف،"(طبیعتھا ودرجة وجودھا

  :ة  مجتمع وعینة الدراس-٢-٣
تكون مجتمع الدراسة من جمیع المشرفین التربویین الذین یزورون المدارس في إدارة 
التعلیم في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

إدارة التعلیم في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق، (مشرفًا ) ٥٧(ھـ وعددھم١٤٣٨/١٤٣٩
 لصغر مجتمع الدراسة؛ استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل فطبق ، ونظرًا)ھـ١٤٣٩

  .الدراسة على جمیع مجتمع الدراسة، وبذلك أصبحت عینة الدراسة ھي مجتمع الدراسة
  : خصائص أفراد الدراسة-٣-٣

ي             ل ـف ة تتمـث راف     (اتصف أفراد الدراسة بعدد من الخصائص الوظیفـی ي اإلـش رة ـف نوات الخـب ـس
  :علمي، الدورات التدریبیة في مجال القیادة التشاركیة، وذلك على النحو التاليالتربوي، المؤھل ال
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  توزیع أفراد الدراسة وفقًا لخصائصھم الوظیفیة) ١(جدول 

 النسبة المئویة التكرارات المتغیرات
 عدد سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي

 ٢٩٫٨ ١٧ سنوات) ٥(أقل من 

 ٤٠٫٤ ٢٣ سنوات) ١٠-٥(من 

 ٢٩٫٨ ١٧ سنوات) ١٠(أكثر من 

 ١٠٠٫٠ ٥٧ اإلجمالي

  المؤھل العلمي
 النسبة المئویة التكرارات 

 ٥٧٫٩ ٣٣ بكالوریوس

 ٤٢٫١ ٢٤ دراسات علیا

 ١٠٠٫٠ ٥٧ اإلجمالي
 الدورات التدریبیة في مجال القیادة التشاركیة

 ٦١٫٤ ٣٥ ال یوجد

 ١٧٫٥ ١٠ دورة واحدة

 ٢١٫١ ١٢ أكثر من دورة

 ١٠٠٫٠ ٥٧ اإلجمالي

ي                ) ١(یوضح الجدول  ائج ـف ت النـت ث بیـن ة، حـی صھم الوظیفـی ًا لخصاـئ ة وفـق راد الدراـس ع أـف توزـی
ین  %) ٤٠٫٤(مشرفًا تربویًا بنسبة) ٢٣(أن ھناك ) ١(الجدول   ا ـب نوات،  ) ١٠-٥(خبرتھم تتراوح ـم ـس

) ٥(ھم أقــل مــن وبالتــساوي بــین مــن خبــرت%) ٢٩٫٨(مــشرفًا تربویــًا بنــسبة) ١٧(فــي حــین أن ھنــاك
  .سنوات) ١٠(سنوات ومن كانت خبرتھم  أكثر من 

من أفراد الدراسة تجاوزت سنوات خبرتھم في اإلشراف خمس    % ) ٧٠(وُیلحظ أن أكثر من   
رار          سنوات، مما یجعلھم قادرین على وصف الواقع وتحدید درجة تطبیق القیادة التشاركیة نظـرًا لتـك

  .زیاراتھم للمدارس
ة        وفیما یتعلق بمتغ  راد الدراـس ى ـنصف أـف د عـل ا یزـی ائج أن ـم یر المؤھل العلمي، فقد بینت النـت

شرفًا تربویــًا بنــسبة  ) ٣٣( مــشرفًا ) ٢٤(مــؤھلھم العلمــي بكــالوریوس، فــي حــین أن ھنــاك ) ٥٧٫٩(ـم
  .تربویًا مؤھلھم العلمي دراسات علیا

دول  وبالنسبة للدروات التدریبیة في مجال القیادة التشاركیة، فقد أظھرت النتـ        أن ) ١(ائج بالـج
النــسبة األكبــر مــن أفــراد الدراســة لــم یحــصلوا علــى أي دورات فــي مجــال القیــادة التــشاركیة بتكــرار   

سبة     ) ٣٥( اك    %)٦١٫٤(مشرفًا تربویًا وبـن ین أن ھـن ي ـح سبة    ) ١٢(، ـف ًا بـن شرفًا تربوـی %) ٢١٫١(ـم
اك         سبة    ) ١٠(حصلوا على أكثر من دورة، وھـن ویین بـن شرفین ترـب ى دورة  حـ %) ١٧٫٥(ـم صلوا عـل
  .واحدة فقط في مجال القیادة التشاركیة



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

١٨ 

  : أداة الدراسة-٤-٣
 : بناء أداة الدراسة- ١-٤-٣

داد               م إـع سابقة؛ ـت ات اـل ى الدراـس ا واالطـالع عـل بمراجعة أدبیات الدراسة واإلطار النظري لـھ
ة       ات األولـی ق بالبیاـن ا یتعـل ة   استبانة تكونت في صورتھا النھائیة من جزأین األول منھـم راد الدراـس ألـف

المؤھــل العلمــي، ســنوات الخبــرة فــي اإلشــراف التربــوي، الــدورات التدریبیــة فــي مجــال   (ممثلــة فــي 
  :أما الجزء الثاني من االستبانة فتكون من ثالثة محاور ھي) القیادة التشاركیة
حریق درجة تطبیق قادة المدارس في إدارة التعلیم في محافظتي حوطة بني تمیم وال: المحور األول

  . عبارة) ١٧(للقیادة التشاركیة في مدارسھم واشتمل على
الصعوبات التي تواجھ تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة : المحور الثاني

  .عبارة) ١٦(بني تمیم والحریق، واشتمل على
في محافظتي المقترحات التي تعزز من تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس : المحور الثالث

  .عبارة) ١٥(حوطة بني تمیم والحریق، واشتمل على
موافق بدرجة كبیرة :("واستخدمت الدراسة مقیاس لكرت الخماسي وفق العبارات اآلتیة

، ")ال اوافق"، "موافق بدرجة ضعیفة"، "موافق بدرجة متوسطة"، "موافق بدرجة كبیرة"، "جًدا
: رجات لتتم معالجتھا إحصائًیا على النحو التاليوتم إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة د

درجات، موافق بدرجة ) ٤(درجات، موافق بدرجة كبیرة ) ٥(موافق بدرجة كبیرة جًدا 
  .درجة واحدة) ١(درجتان، ال أوافق ) ٢(درجات، موافق بدرجة ضعیفة ) ٣(متوسطة

م في محاور الدراسة؛ المستخد)الحدود الدنیا والعلیا(ولتحدید طول خالیا المقیاس الخماسي
ثم تقسیمھ على عدد خالیا المقیاس للحصول على طول الخلیة الصحیح )٤=١- ٥(تم حساب المدى

أو بدایة المقیاس وھو (بعد ذلك تم إضافة ھذه القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس) ٠،٨٠=٤/٥(أي
الیا كما یتضح من وذلك لتحدید الحد األعلى لھذه الخلیة وھكذا أصبح طول الخ)الواحد الصحیح 

  ):٢(خالل الجدول 
  تحدید فئات المقیاس المتدرج الخماسي) ٢(جدول 

  ال أوافق  ضعیفة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدًا
١٫٨٠ – ١  ٢٫٦٠ – ١٫٨١  ٣٫٤٠ – ٢٫٦١  ٤٫٢٠ – ٣٫٤١  ٥٫٠ – ٤٫٢١  

  : صدق أداة الدراسة - ٢-٤-٣
  : الصدق الظاھري لألداة - أ 

في قیاس ما أعدت ألجلھ ، تم عرضھا على عدد من لمعرفة مدى صدق أداة الدراسة 
المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة ، وقد ُطلب من المحكمین إبداء الرأي 
حول مدى وضوح العبارات ومدى مالئمتھا لما وضعت ألجلھ، ومدى مناسبة العبارات للمحور 

 التي یمكن من خاللھا تطویر االستبانة ؛ وبناًء الذي تنتمي إلیھ، مع وضع التعدیالت واالقتراحات
على التعدیالت واالقتراحات التي أبداھا المحكمون، تّم إجراء التعدیالت الالزمة التي اتفق علیھا 
غالبیة المحكمین، من تعدیل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، حتى أصبحت االستبانة في 

  .صورتھا النھائیة
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١٩ 

  :خلي ألداة الدراسةصدق االتساق الدا_ ب
بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة تم تطبیقھا میدانیًا، وعلى بیاناتھا تّم حساب 
معامل االرتباط بیرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حیث تم حساب معامل االرتباط بین 

ور الذي تنتمي إلیھ العبارة كما یوضح درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلیة للمح
  ).٣(ذلك الجدول
  معامالت ارتباط بیرسون لعبارات محاور الدراسة بالدرجة الكلیة لكل محور) ٣(جدول 

درجة تطبیق القیادة 
  التشاركیة

صعوبات تطبیق القیادة 
  التشاركیة

مقترحات تطبیق القیادة 
  التشاركیة

معامل  العبارة
 معامل االرتباط العبارة ل االرتباطمعام العبارة االرتباط

٠٫٧١٠ ١**  ٠٫٥٤٢ ١**  ٠٫٨٥٣ ١**  

٠٫٦١٨ ٢**  ٠٫٥٣٣ ٢**  ٠٫٨٥٧ ٢**  

٠٫٧١١ ٣**  ٠٫٦٢٣ ٣**  ٠٫٦١٤ ٣**  

٠٫٦٦٩ ٤**  ٠٫٧١٤ ٤**  ٠٫٧٧٣ ٤**  

٠٫٧٥٥ ٥**  ٠٫٥١٩ ٥**  ٠٫٧٨٩ ٥**  

٠٫٧٧٠ ٦**  ٠٫٦١٠ ٦**  ٠٫٧١١ ٦**  

٠٫٦٨٩ ٧**  ٠٫٦٩٦ ٧**  ٠٫٨٦٤ ٧**  

٠٫٦٤٩ ٨**  ٠٫٥٧٦ ٨**  ٠٫٨٩٥ ٨**  

٠٫٧٣١ ٩**  ٠٫٧١٠ ٩**  ٠٫٩٣١ ٩**  

٠٫٧٠٢ ١٠**  ٠٫٥٧٥ ١٠**  ٠٫٨٣٩ ١٠**  

٠٫٧٧٣ ١١**  ٠٫٦٥٥ ١١**  ٠٫٨٤٩ ١١**  

٠٫٨٠٦ ١٢**  ٠٫٦٣٧ ١٢**  ٠٫٨٧٧ ١٢**  

٠٫٦٩٨ ١٣**  ٠٫٥٦٩ ١٣**  ٠٫٧٦١ ١٣**  

٠٫٧٢٧ ١٤**  ٠٫٥٥٤ ١٤**  ٠٫٨٤٧ ١٤**  

٠٫٧٩٦ ١٥**  ٠٫٦١٤ ١٥**  ٠٫٨٦٣ ١٥**  

٠٫٧٢١ ١٦**  ٠٫٦٤٩ ١٦**  - -  

٠٫٧١٦  ١٧**  - -  - -  

    ٠٫٠١ دال عند مستوى **
وھذا یعطي داللة ) ٠٫٠١(أن جمیع العبارات دالة عند مستوى ) ٣(یتضح من خالل الجدول 

على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما یشیر إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافیة یمكن الوثوق 
  .اة الدراسة الحالیةبھا في تطبیق أد
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 : ثبات أداة الدراسة - ٣-٤-٣
 Cronbach`s Alpha(لقیاس مدى ثبات أداة الدراسة؛ تم استخدام معادلة ألفا كرو نباخ

  :معامالت ثبات أداة الدراسة ) ٤(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، ویبین الجدول ) 
  

  معامل ألفاكرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة) ٤(جدول 

عدد  المحور قمالر
 العبارات

معامل 
 الثبات

درجــة تطبیــق قـــادة المــدارس فـــي محــافظتي حوطـــة بنــي تمـــیم       ١
 ٠٫٨٦٢ ١٧ والحریق للقیادة التشاركیة

صـعوبات تطبیــق القیــادة التــشاركیة فــي المــدارس فــي محــافظتي    ٢
 ٠٫٨٣٣ ١٦ حوطة بني تمیم والحریق

شار         ٣ ادة الـت ق القـی دارس   المقترحات التي تعزز من تطبـی ي ـم كیة ـف
  ٠٫٨٤١ ١٥ حوطة بني تمیم والحریق

 ٠٫٨٨٧  ٤٨  الثبات الكلي

أن مقیــاس الدراســة یتمتــع بثبــات مقبــول إحــصائیًا، حیــث بلغــت قیمــة   ) ٤(یتــضح مــن الجــدول
وھــي درجــة ثبــات عالیــة، كمــا تراوحــت معــامالت ثبــات أداة   ) ٠٫٨٨٧) (ألفــا(معامــل الثبــات الكلیــة 

ق أداة        )٠٫٨٦٢ ،   ٠٫٨٣٣(الدراسة ما بین   ي تطبـی ا ـف وق بـھ ، وھي معامالت ثبات مرتفعة یمكن الوـث
  . الدراسة الحالیة

  : أسالیب المعالجة االحصائیة-٥-٣
لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا، تم استخدام العدید من األسالیب 

 Statistical Packageاإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة
for Social Sciencesوالتي یرمز لھا اختصاًرا بالرمز )SPSS(  وذلك بعد أن تم ترمیز ،

  .وإدخال البیانات في الحاسب اآللي
ة،          راد الدراـس ة ألـف ة الـخصائص الوظیفـی ة لمعرـف سب المئوـی و قد تم حساب التكرارات والـن

ـــاط بیرســـون  ـــّداخلي ألداة   لحـــساب)Pearson Correlation(ومعامـــل ارتب ـــساق ال  صـــدق االت
اخ    ا كرونـب ة      )Cronbach's Alpha(الدراسة، ومعامل ألـف اور المختلـف ات المـح ل ثـب ساب معاـم  لـح

وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات  " Mean" ألداة الدراســة، والمتوســط الحــسابي 
ارات (أفراد الدراسة عن المحاور الرئیسة       م بأ  )متوسطات العـب ع العـل اور      ، ـم ب المـح ي ترتـی د ـف ھ یفـی ـن

 "Standard Deviation"حــسب أعلــى متوســط حــسابي، وتــم حــساب االنحــراف المعیــاري        
لمعرفــة مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغیــرات الدراســة، وتــم     

یس       را      ) Kruskall-Wallis(استخدام اختبار كروسكال واـل تجابات أـف طات اـس ین متوـس روق ـب د للـف
عــدد ســنوات الخبــرة فــي   (الدراســة بــاختالف متغیــرات الدراســة والتــي تنقــسم إلــى أكثــر مــن فئتــین      

ي      )اإلشراف التربوي، الدورات التدریبیة في مجال القیادة التشاركیة  ان ویتـن ار ـم تخدام اختـب م اـس ، وـت
)Mann-Whitney (      رات الدراسـ ة للفروق بین متوسطات استجابات أفراد الدراسة باختالف متغـی

  ).المؤھل العلمي(والتي تنقسم إلى فئتین 
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  :تحلیل نتائج الدراسة وتوصیاتھا-٤
   : اإلجابة عن السؤال األول -١- ٤ 

مــا درجــة تطبیــق قــادة المــدارس فــي محــافظتي حوطــة بنــي تمــیم والحریــق للقیــادة         : الــسؤال األول
  التشاركیة من وجھة نظر المشرفین التربویین في المحافظتین؟

راف        لإلجابة عن  سابیة واالنـح طات الـح  السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوـس
یم         ي تـم المعیاري الستجابات أفراد الدراسة حول درجة تطبیق قادة المدارس في محافظتي حوطـة بـن

  :اآلتي) ٥(والحریق للقیادة التشاركیة، وذلك كما یتضح في الجدول 
  ) ٥(جدول 

 درجة تطبیق قادة المدارس في محافظتي حوطة استجابات أفراد الدراسة  حول
  بني تمیم والحریق للقیادة التشاركیة مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھن

 درجة الموافقة

  كبیرة
 العبارات   م ال أوافق ضعیفة متوسطة كبیرة  جدًا

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
  

الترتیب
 

٤  

د   شجع قائ ی
ة  المدرس
ى  املین عل الع

 الجماعي العمل
  . والتعاوني

١ ٠٫٨٣ ٣٫٦٥ ٠٫٠ ٠ ٧٫٠ ٤ ٣٦٫٨ ٢١ ٤٠٫٤ ٢٣ ١٥٫٨ ٩ 

٩ 

د   شرك قائ ی
ة  المدرس
ي   املین ف الع
ل   ة وح دراس
شكالت  الم

  .المدرسیة

٢ ٠٫٨٧ ٣٫٤٩ ٠٫٠ ٠ ١٢٫٣ ٧ ٣٨٫٦ ٢٢ ٣٦٫٨ ٢١ ١٢٫٣ ٧ 

٢  

د   یح قائ یت
ة  المدرس
ة  الفرص

املین  ھ للع مع
ي  شاركة ف للم
رارات   نع الق ص

  .المدرسیة

٣ ٠٫٧٨ ٣٫٤٧ ٠٫٠ ٠ ٨٫٨ ٥ ٤٣٫٩ ٢٥ ٣٨٫٦ ٢٢ ٨٫٨ ٥ 

١٠  

د   شجع قائ ی
ة  المدرس
ي   املین ف الع

ى   ة عل  المدرس
   الذاتیة الرقابة

٤ ٠٫٩٦ ٣٫٤٢ ١٫٨ ١ ١٤٫٠ ٨ ٣٨٫٦ ٢٢ ٣١٫٦ ١٨ ١٤٫٠ ٨ 

٧  
د  وزع قائ ی
ة  المدرس
ین   وافز ب الح

٥ ١٫١٢ ٣٫٤٠ ٧٫٠ ٤ ١٢٫٣ ٧ ٢٩٫٨ ١٧ ٣٥٫١ ٢٠ ١٥٫٨ ٩ 
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٢٢ 

 درجة الموافقة

  كبیرة
 العبارات   م ال أوافق ضعیفة متوسطة كبیرة  جدًا

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
  

الترتیب
 

املین  الع
  . عادلة بطریقة

١٣  

د  وفر قائ ی
ًا   ة نظام المدرس
فّعاًال لالتصاالت  

  .في المدرسة

٦ ٠٫٧٩ ٣٫٣٥ ٠٫٠ ٠ ١٠٫٥ ٦ ٥٢٫٦ ٣٠ ٢٨٫١ ١٦ ٨٫٨ ٥ 

١٤  

د   رص قائ یح
ى   ة عل المدرس
د  التحدی
ام    الواضح للمھ
صالحیات  وال
ھا  ي یفوض الت

  . للعاملین

٧ ٠٫٩٥ ٣٫٣٥ ٣٫٥ ٢ ١٤٫٠ ٨ ٣٥٫١ ٢٠ ٣٨٫٦ ٢٢ ٨٫٨ ٥ 

١ 

د   وض قائ یف
ض   ة بع المدرس
صالحیات   ال

 .للعاملین معھ

٨ ٠٫٧٥ ٣٫٢٨ ٠٫٠ ٠ ١٠٫٥ ٦ ٥٧٫٩ ٣٣ ٢٤٫٦ ١٤ ٧٫٠ ٤ 

١٢  

املین   ز الع یحف
ا    على استثمار م
لدیھم من قدرات   
ة  إبداعی

  .وابتكاریھ

٩ ٠٫٩٧ ٣٫٢٦ ١٫٨ ١ ١٧٫٥ ١٠ ٤٧٫٤ ٢٧ ١٩٫٣ ١١ ١٤٫٠ ٨ 

٦ 

د   يء قائ یھ
 المناخ المدرسة

سي الم ؤس
ذي    صحي ال ال

  .یتسم باالنفتاح

١٠ ٠٫٩٦ ٣٫٢٣ ١٫٨ ١ ٢١٫١ ١٢ ٤٠٫٤ ٢٣ ٢٦٫٣ ١٥ ١٠٫٥ ٦ 

٥ 

د  دعم قائ ی
تعلم   ة ال المدرس
ستمر   الم

الذاتیة  والتنمیة
  .للعاملین معھ 

١١ ١٫٠١ ٣٫١٩ ٥٫٣ ٣ ١٧٫٥ ١٠ ٣٨٫٦ ٢٢ ٢٩٫٨ ١٧ ٨٫٨ ٥ 

٨  

د   ّوم قائ ُیق
ة أداء   المدرس
املین  الع

  . بموضوعیة

١٢ ١٫٠٠ ٣٫١٢ ٥٫٣ ٣ ٢١٫١ ١٢ ٣٦٫٨ ٢١ ٢٩٫٨ ١٧ ٧٫٠ ٤ 

املین    ١١ درب الع ی
ل     معھ على تحم

١٣ ١٫٠٢ ٢٫٩٦ ٨٫٨ ٥ ٢١٫١ ١٢ ٤٠٫٤ ٢٣ ٢٤٫٦ ١٤ ٥٫٣ ٣ 
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٢٣ 

 درجة الموافقة

  كبیرة
 العبارات   م ال أوافق ضعیفة متوسطة كبیرة  جدًا

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
  

الترتیب
 

سئولیة  الم
  .تدریجیًا

٣ 

د   شرك قائ ُی
ة  المدرس

املین ي الع  ف
ع ة وض  رؤی

ط   وخط
  .المدرسة

١٤ ١٫٠١ ٢٫٨٩ ٥٫٣ ٣ ٣٣٫٣ ١٩ ٣٥٫١ ٢٠ ١٩٫٣ ١١ ٧٫٠ ٤ 

١٧  

د   شرك قائ ی
ة  المدرس
ھ   املین مع الع
ویم أداء  ي تق ف

  .المدرسة

١٥ ٠٫٩٨ ٢٫٤٦ ١٧٫٥ ١٠ ٣٣٫٣ ١٩ ٣٨٫٦ ٢٢ ٧٫٠ ٤ ٣٫٥ ٢ 

١٥  

د   شرك قائ ُی
ة  المدرس
ضاء  أع
ع  المجتم
ي  ي ف المحل
ل    د وح تحدی

 التي المشكالت
ھ  تواج
  .المدرسة

١٦ ١٫٠٨ ٢٫٢٨ ٢٤٫٦ ١٤ ٤٠٫٤ ٢٣ ٢٢٫٨ ١٣ ٧٫٠ ٤ ٥٫٣ ٣ 

١٦  

یح قائ  د یت
ة  المدرس
ام   ة أم الفرص
ضاء  أع
ع  المجتم
ي  المحل
ي  شاركة ف للم

 .المدرسة إدارة

١٧ ٠٫٩٥ ١٫٨٢ ٤٣٫٩ ٢٥ ٣٦٫٨ ٢١ ١٥٫٨ ٩ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ 

  - ٠٫٦٨ ٣٫١٠ المتوسط الحسابي العام

  
یم         ) ٥(یتضح من الجدول   ي تـم افظتي حوطـة بـن ي مـح دارس ـف ادة الـم ق ـق أن محور درجة تطبـی

ق للقیــادة التــشاركیة   ت المتوســطات الحــسابیة لھــن بــین ) ١٧(یتــضمنوالحرـی ، ١٫٨٢(عبــارة، تراوـح
اس المتــدرج الخماســي،      )٣٫٦٥ ة مــن فئــات المقـی ي الفئتــین الثانیــة والرابـع ذه المتوســطات تقــع ـف ، وـھ

ي         افظتي حوطـة بـن ي مـح وتشیر النتیجة السابقة إلى أن درجة تطبیق قادة المدارس في إدارة التعلیم ـف
  ). كبیرة-ضعیفة(لتشاركیة تتراوح ما بینتمیم والحریق للقیادة ا
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ة   )٠٫٦٨(بانحراف معیاري) ٣٫١٠(وقد بلغ المتوسط الحسابي العام   ى أن درـج ، وھذا یدل عـل
  .تطبیق قادة المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق للقیادة التشاركیة متوسطة

 وزارة التعلــیم وإدارات وقــد ُتعــزى ھــذه النتیجــة إلــى حداثــة تطبیــق ھــذا النــوع مــن القیــادة فــي  
ك      التعلیم، أو حاجة ھذا النوع من القیادة إلى متطلبات غیر متوفرة حالیا لدى إدارة التعلیم، وُیلحظ ذـل

ى أي دورة   %) ٦٠(جلیًا من خالل عدم حصول أكثر من       ة عـل من المشرفین التربویین أفراد الدراـس
م    في القیادة التشاركیة، وھم یمثلون المستوى اإلداري األ     ن ـث دارس، وـم على والمشرف على قادة الـم

ا               دارس، كـم ادة الـم دى ـق تزداد ـل شاركیة ـس ادة الـت ي القـی فال شك أن نسبة عدم الحصول على دورات ـف
افظتي حوطـة               ي مـح شاركیة ـف ادة الـت ق القـی ھ تطبـی ُیلحظ ذلك في حصول محور الصعوبات التي تواـج

  .  التطبیق مالم ُتذلل تلك الصعوباتبني تمیم والحریق على درجة كبیرة مما ُیضعف من فرصة
ة أفــراد              ي موافـق ق ـف یم والحرـی ي تـم افظتي حوطـة بـن ي مـح شاركیة ـف ادة الـت ق القـی ل تطبـی  ویتمـث

یة        ادة المدرـس اوني،         ( الدراسة على أن القـی اعي والتـع ل الجـم ى العـم ة عـل ي المدرـس املین ـف شجع الـع ـت
یح الفرصـة          یة، وتـت شكالت المدرـس رارات      وتشركھم في دراسة وحل الـم ي صـنع الـق شاركة ـف م للـم  لـھ

  ).الذاتیة الرقابة المدرسیة، وتشجعھم على
التــي توصــلت إلــى أن ) ھـــ١٤٣٨( وقــد اتفقــت ھــذه النتیجــة مــع نتیجــة دراســة أمــل الجریفــاني  

ة  ادة   درجة ممارسة قائدات المدارس الثانویة الحكومیة بمدیـن اض للقـی ع     الرـی طة، وـم شاركیة متوـس الـت
دي      ) ھـ١٤٣٩(نتیجة دراسة الحارثي ة قاـئ ة ممارـس ى أن درـج ي توصـلت إـل دارس  الـت طة  الـم  المتوـس

ى    ) ھــ ١٤٣٩(التشاركیة متوسطة، ومع نتیجة دراسة الغشیان الریاض للقیادة بمدینة ي توصـلت إـل الـت
  .التشاركیة متوسطة الثانویة بمحافظة الخرج للقیادة المدارس أن درجة ممارسة قائدي

التــي ) Tarkan,2016(لحالیــة مــع نتیجــة دراســة تاركــان  فــي حــین اختلفــت نتیجــة الدراســة ا  
ق          شاركیة ُتطـب ادة الـت ى أن القـی ي توصلت إـل ة         ـف ي والـی ون ـف ر ھدـس ة نـھ ي منطـق ة ـف دارس االبتدائـی  الـم

التــي توصــلت إلــى أن درجــة   ) ھـــ١٤٣٩(نیویــورك، كمــا اختلفــت مــع نتیجــة دراســة عیــدة الحــارثي    
دات   ة قاـئ دارس  ممارـس ة  الـم ة  الثانوـی ا  بمدیـن ادة الرـی ة       ض للقـی ة دراـس ع نتیـج ة، وـم شاركیة عالـی الـت

ادة  تطبیق التي توصلت إلى أن درجة) ھـ١٤٣٩(الفضل شاركیة  القـی ي  الـت ب  ـف یم  مكاـت ین  التعـل ي  بـن  ـف
  .مدینة الریاض منخفضة

دارس      ) ٥(أوضحت النتائج في الجدول   و أن من أبرز العبارات التي تعكس درجة تطبیق قادة الـم
یم         ي تـم افظتي حوطـة بـن ارات        في مـح ي العـب ل ـف شاركیة تتمـث ادة الـت ق للقـی ) ٧، ١٠، ٢، ٩، ٤( والحرـی

  :مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھن، وذلك على النحو التالي
) یــشجع قائــد المدرســة العــاملین علــى العمــل الجمــاعي والتعــاوني  (وھــي) ٤(جــاءت العبــارة  .١

ھناك موافقة بدرجة كبیرة بین ، وھذا یدل على أن ) ٣٫٦٥(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي   
 .والتعاوني أفراد الدراسة على أن قائد المدرسة ُیشجع العاملین على العمل الجماعي

ـــارة  .٢ ــشكالت    (وھـــي) ٩(جـــاءت العب ـــي دراســـة وحـــل الـم ـــاملین ف ـــد المدرســـة الع ـــشرك قائ ی
ة ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرج  ) ٣٫٤٩(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي   ) المدرسیة

شكالت          ل الـم ة وـح ي دراـس املین ـف كبیرة بین أفراد الدراسة على أن قائد المدرسة یُـشرك الـع
 .المدرسیة

یتــیح قائــد المدرســة الفرصــة للعــاملین معــھ للمــشاركة فــي صــنع   (وھــي ) ٢(جــاءت العبــارة  .٣
رارات المدرســیة  ط حــسابي   ) الـق ة الثالثــة بمتوـس ى أن ھنــاك   ) ٣٫٤٧(بالمرتـب ذا یــدل عـل ، وـھ

ھ                موافقة ب  املین مـع یح الفرصـة للـع ة ُیـت د المدرـس ى أن قاـئ ة عـل راد الدراـس درجة كبیرة بین أـف
 .للمشاركة في صنع القرارات المدرسیة
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ى   (وھي ) ١٠(جاءت العبارة  .٤ ة عـل ي المدرـس ة  یشجع قائد المدرسة العاملین ـف ة  الرقاـب ) الذاتـی
اك مواف     ) ٣٫٤٢(بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي      ى أن ھـن دل عـل ذا ـی رة    ، وـھ ة كبـی ة بدرـج ـق

 .الذاتیة بین أفراد الدراسة على أن قائد المدرسة ُیشجع العاملین في المدرسة على الرقابة
ة  ) یوزع قائد المدرسة الحوافز بین العاملین بطریقة عادلة   (وھي  ) ٧(جاءت العبارة    .٥ بالمرتـب

طة بـ         ) ٣٫٤٠(الخامسة بمتوسط حسابي     ة متوـس ة بدرـج اك موافـق ى أن ھـن دل عـل ذا ـی ین ، وـھ
 .عادلة بطریقة أفراد الدراسة على أن قائد المدرسة ُیوزع الحوافز بین العاملین

دارس         ) ٥(كما بینت النتائج في الجدول     ادة الـم ق ـق ة تطبـی ور درـج ارات بمـح الث عـب ل ـث أن أـق
ارات           ي العـب ل ـف شاركیة تتمـث ادة الـت ق للقـی ، ١٧(في إدارة التعلیم في محافظتي حوطة بني تمیم والحرـی

  :رتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھن، وذلك على النحو التاليم) ١٦، ١٥
ة   (وھي  ) ١٧(جاءت العبارة    .١ ویم أداء المدرـس ي تـق ة  ) یشرك قائد المدرسة العاملین معھ ـف بالمرتـب

ین          )٢٫٤٦(الخامسة عشرة بمتوسط حسابي      ة ضـعیفة ـب ة بدرـج اك موافـق ى أن ھـن دل عـل ، وھذا ـی
 .مدرسة ُیشرك العاملین معھ في تقویم أداء المدرسةأفراد الدراسة على أن قائد ال

ي   ) ١٥(جاءت العبارة    .٢ د             (وـھ ي تحدـی ة ـف ي للمدرـس ع المحـل ة أـعضاء المجتـم د المدرـس یُـشرك قاـئ
سابي   ) المدرسة تواجھ التي وحل المشكالت ط ـح ذا  )٢٫٢٨(بالمرتبة السادسة عشرة بمتوـس ، وـھ

دراســة علــى أن قائــد المدرســة ُیــشرك   یــدل علــى أن ھنــاك موافقــة بدرجــة ضــعیفة بــین أفــراد ال    
 .أعضاء المجتمع المحلي للمدرسة في تحدید وحل المشكالت التي تواجھ المدرسة

شاركة      (وھي  ) ١٦(جاءت العبارة    .٣ ي للـم ع المحـل ام أـعضاء المجتـم یتیح قائد المدرسة الفرصة أـم
سابي  ) المدرسة في إدارة دل   )١٫٨٢(بالمرتبة السابعة عشرة بمتوسط ـح ذا ـی اك   ، وـھ ى أن ھـن عـل

موافقــة بدرجــة ضــعیفة بــین أفــراد الدراســة علــى أن قائــد المدرســة یتــیح الفرصــة أمــام أعــضاء      
 .المدرسة المجتمع المحلي للمشاركة في إدارة

اني -٢-٤ سؤال الث ي         : ال دارس ف ي الم شاركیة ف ادة الت ق القی ھ تطبی ي تواج صعوبات الت ا ال م
  أفراد الدراسة؟محافظتي حوطة بني تمیم والحریق من وجھة نظر 

راف          سابیة واالنـح طات الـح لإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوـس
المعیــاري الســتجابات أفــراد الدراســة حــول الــصعوبات التــي تواجــھ تطبیــق القیــادة التــشاركیة فــي          

  :اآلتي) ٦(المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق، وذلك كما یتضح في الجدول
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٢٦ 

  ) ٦(جدول 
 استجابات أفراد الدراسة حول الصعوبات التي تواجھ تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس في 

  محافظتي حوطة بني تمیم والحریق مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھن
 درجة الموافقة

  كبیرة
 العبارات   م ال أوافق ضعیفة متوسطة كبیرة دًا ج

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
  

الترتیب
 

١٣  

رامج  ة الب قل
ي  ة الت التدریبی
ق   زز تطبی تع
القیادة التشاركیة  

  . في المدرسة

١ ٠٫٩٤ ٤٫١٦ ١٫٨ ١ ٥٫٣ ٣ ١٠٫٥ ٦ ٤٠٫٤ ٢٣ ٤٢٫١ ٢٤ 

٤  

ض   ة بع قناع
ي   املین ف الع
أن   ة ب المدرس
رد   م مج دورھ
ام   أداء للمھ
ا  ین بھ المكلف

شاركة  دو ن الم
  . في اإلدارة

٢ ٠٫٧٤ ٤٫٠٢ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ١٥٫٨ ٩ ٥٦٫١ ٣٢ ٢٤٫٦ ١٤ 

٥ 

ض  د بع یع
املین  الع
صالحیات   ال
م    ة لھ المفوض
اء   ا أعب ى أنھ عل

  . إضافیة علیھم

٣ ٠٫٧٩ ٤٫٠٢ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ١٩٫٣ ١١ ٤٩٫١ ٢٨ ٢٨٫١ ١٦ 

٣ 

ادة     خوف بعض ق
ن   دارس م الم
ویض   ات تف تبع
صالحیات   ال

  .للعاملین معھم

٤ ٠٫٧٢ ٣٫٩٥ ٠٫٠ ٠ ٠٫٠ ٠ ٢٨٫١ ١٦ ٤٩٫١ ٢٨ ٢٢٫٨ ١٣ 

١١  

شاركة    ة م قل
املین   ض الع بع
ط   داد خط ي إع ف

  . المدرسة

٥ ٠٫٨١ ٣٫٨٦ ٠٫٠ ٠ ١٫٨ ١ ٣٥٫١ ٢٠ ٣٨٫٦ ٢٢ ٢٤٫٦ ١٤ 

٢  

ادة  ض ق ل بع می
ى   دارس إل الم
اظ  االحتف
ي    صالحیات ف بال
دم  ھم وع مدارس

  .تفویضھا

٦ ٠٫٦٩ ٣٫٧٥ ٠٫٠ ٠ ١٫٨ ١ ٣٣٫٣ ١٩ ٥٢٫٦ ٣٠ ١٢٫٣ ٧ 
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 درجة الموافقة

  كبیرة
 العبارات   م ال أوافق ضعیفة متوسطة كبیرة دًا ج

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
  

الترتیب
 

١٠  

شاركة    ة م قل
املین   ض الع بع
نع  ي ص ف
ي  رارات ف الق

  .المدرسة

٧ ٠٫٧٠ ٣٫٧٤ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ٢٩٫٨ ١٧ ٥٦٫١ ٣٢ ١٠٫٥ ٦ 

٨  

ي  صور ف الق
ام   د المھ تحدی
صالحیات  وال
وض    ي ًتف الت

  . للعاملین

٨ ٠٫٨٥ ٣٫٦٨ ١٫٨ ١ ٣٫٥ ٢ ٣٥٫١ ٢٠ ٤٣٫٩ ٢٥ ١٥٫٨ ٩ 

٩ 

شاركة    ة م قل
املین   ض الع بع

ة و ي دراس ل ف ح
شكالت  الم

  .المدرسیة

٩ ٠٫٧٢ ٣٫٦٥ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ٣٨٫٦ ٢٢ ٤٧٫٤ ٢٧ ١٠٫٥ ٦ 

٧  

ض   ام بع إحج
ن  املین ع الع
ي  شاركة ف الم
ة  إدارة المدرس
دعون   ا ُی حینم

  . لذلك

١٠ ٠٫٨٠ ٣٫٥١ ٠٫٠ ٠ ٨٫٨ ٥ ٤٢٫١ ٢٤ ٣٨٫٦ ٢٢ ١٠٫٥ ٦ 

١ 

ة  د الثقاف تح
ة  التنظیمی
ي  سائدة ف ال
ن  ة م المدرس
دھا    ة قائ ممارس
ادة  للقی

  .التشاركیة

١١ ٠٫٨٧ ٣٫٤٦ ٣٫٥ ٢ ٥٫٣ ٣ ٤٢٫١ ٢٤ ٤٠٫٤ ٢٣ ٨٫٨ ٥ 

١٦  

ادة   اة ق ة مراع قل
المدارس للفروق  
ین  ة ب الفردی

  . العاملین

١٢ ٠٫٨٠ ٣٫٤٤ ٠٫٠ ٠ ٨٫٨ ٥ ٤٩٫١ ٢٨ ٣١٫٦ ١٨ ١٠٫٥ ٦ 

١٥  

ادة    ام ق ة اھتم قل
ة  دارس بتلبی الم
متطلبات العاملین 
ق   ي تحق الت

  . احتیاجاتھم
  

١٣ ٠٫٧٧ ٣٫٣٧ ٠٫٠ ٠ ١٠٫٥ ٦ ٤٩٫١ ٢٨ ٣٣٫٣ ١٩ ٧٫٠ ٤ 
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٢٨ 

 درجة الموافقة

  كبیرة
 العبارات   م ال أوافق ضعیفة متوسطة كبیرة دًا ج

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
  

الترتیب
 

١٤  

ادة    ام ق ة اھتم قل
ع   دارس بوض الم
ال   ام فّع نظ
ي  صاالت ف لالت

  .المدرسة

١٤ ٠٫٨٩ ٣٫٣٢ ٥٫٣ ٣ ٥٫٣ ٣ ٤٩٫١ ٢٨ ٣٣٫٣ ١٩ ٧٫٠ ٤ 

٦ 

ض   ذل بع ة ب قل
ي   املین ف الع
صح  ة للن المدرس
شورة  والم

  . لقائدھا

١٥ ٠٫٧٦ ٣٫٣٠ ٠٫٠ ٠ ١٢٫٣ ٧ ٥٠٫٩ ٢٩ ٣١٫٦ ١٨ ٥٫٣ ٣ 

١٢  

قلة اھتمام بعض    
دارس   ادة الم ق
ة   ري العدال بتح
ع   ي توزی ف
ین   وافز ب الح

  . العاملین

١٦ ٠٫٨٠ ٣٫٠٤ ١٫٨ ١ ٢٢٫٨ ١٣ ٤٧٫٤ ٢٧ ٢٦٫٣ ١٥ ١٫٨ ١ 

  - ٠٫٤٢ ٣٫٦٤ المتوسط الحسابي العام

ي         ) ٦(یتضح من خالل الجدول    شاركیة ـف ادة الـت ق القـی ھ تطبـی ي تواـج صعوبات الـت ور اـل أن مـح
عبــارة، تراوحــت المتوســطات   ) ١٦(تي حوطــة بنــي تمــیم والحریــق یتــضمن    المــدارس فــي محــافظ 

، وھــذه المتوســطات تقــع فــي الفئتــین الثالثــة والرابعــة مــن فئــات   )٤٫١٦، ٣٫٠٤(الحــسابیة لھــن بــین 
المقیــاس المتــدرج الخماســي، وتــشیر النتیجــة الــسابقة إلــى أن الــصعوبات التــي تواجــھ تطبیــق القیــادة    

  ). كبیرة-متوسطة(ي محافظتي حوطة بني تمیم والحریق تتراوح ما بینالتشاركیة في المدارس ف
، وھــذا یــدل علــى أن  )٠٫٤٢(بــانحراف معیــاري ) ٣٫٦٤(وقــد بلــغ المتوســط الحــسابي العــام   

شاركیة             ادة الـت ق القـی ھ تطبـی ي تواـج صعوبات الـت ى اـل ة عـل ھناك موافقة بدرجة كبیرة بین أفراد الدراـس
ة      في المدارس في محافظتي حوطة ب      ع إجاـب سجمة ـم ني تمیم والحریق، وُتعد ھذه النتیجة طبیعیة ومـن

ت                رة؛ لكاـن ق كبـی ة التطبـی ت درـج و كاـن طة، إذ ـل ق متوـس ة التطبـی ھ درـج اءت فـی ذي ـج السؤال األول اـل
  .الصعوبات قلیلة

ن أبــرز تلــك الــصعوبات   زز تطبیــق القیــادة التــشاركیة فــي    ( وـم ة البــرامج التدریبیــة التــي تـع قـل
ا دون         المدرسة، وكذل  ین بـھ ام المكلـف ك قناعة بعض العاملین في المدرسة بأن دورھم مجرد أداء للمـھ

المــشاركة فــي اإلدارة، إضــافة إلــى أن بعــض العــاملین ُیعــدون الــصالحیات المفوضــة لھــم علــى أنھــا   
  ).أعباء إضافیة علیھم، وخوف بعض قادة المدارس من تبعات تفویض الصالحیات للعاملین معھم

ه الــصعوبات إلــى تخفــیض بعــض بنــود میزانیــة الــوزارة وإدارات التعلــیم فــي     وقــد ُتعــزى ھــذ 
ي وزارة            دھما ـف الي وتوحـی یم الـع ع وزارة التعـل یم ـم ة والتعـل ج وزارة التربـی د دـم السنتین األخیرتین بـع
دارس، باإلضـافة         وي والـم دان الترـب ي المـی شاركیة ـف التعلیم، وإلى ضعف العنایة بنشر ثقافة القیادة الـت

  .  ة دافعیة بعض العاملین في المدارس للمشاركة في تطبیق القیادة التشاركیةإلى قل
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ة ھیــا المــسعري    د اختلفــت ھــذه النتیجــة مــع نتیجــة دراـس التــي توصــلت إلــى أن ) ھـــ١٤٣٨( وـق
سات           ة رئـی ات ممارـس ى معوـق ة عـل راد الدراـس ین أـف طة ـب ة متوـس ة بدرـج سام  ھناك موافـق ة  األـق  العلمـی

  .التشاركیة  عبدالرحمن للقیادةبنت نورة بجامعة األمیرة
أن مــن أبــرز العبــارات التــي تعكــس الــصعوبات التــي تواجــھ   ) ٦(وأوضــحت النتــائج بالجــدول 

ــي           ــل ـف ــق تتمـث ــیم والحرـی ــي تـم ــافظتي حوطـــة بـن ــي مـح ــدارس ـف ــي الـم ــشاركیة ـف ــادة الـت ــق القـی تطبـی
  :على النحو التاليمرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھن، وذلك ) ١١، ٣، ٥، ٤، ١٣(العبارات

ة     (وھي) ١٣(جاءت العبارة    .١ ي المدرـس ) قلة البرامج التدریبیة التي تعزز تطبیق القیادة التشاركیة ـف
راد    )٤٫١٦(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي    ین أـف ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة ـب

لتــشاركیة فــي المدرســة مــن   الدراســة علــى أن قلــة البــرامج التدریبیــة التــي تعــزز تطبیــق القیــادة ا     
الــصعوبات التــي تواجــھ تطبیــق القیــادة التــشاركیة فــي المــدارس فــي محــافظتي حوطــة بنــي تمــیم       

ى أن    ) ھــ ١٤٣٧(والحریق، وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة نادیة الدواس      ي توصـلت إـل الـت
رات العمــوم ضــعف التــدریب علــى أســالیب القیــادة التــشاركیة مــن تحــدیات ممارســة مــدیرات إدا      

التــي توصــلت إلــى أن ) ھـــ١٤٣٩(التــشاركیة، ومــع نتیجــة دراســة الفــضل  بــوزارة التعلــیم للقیــادة
ھ            ي تواـج صعوبات الـت ن اـل شاركي ـم ل الـت ضعف تدریب منسوبي مكاتب التعلیم على مھارات العـم

 .المكاتب في تطبیق القیادة التشاركیة
رسة بأن دورھم مجرد أداء للمھام المكلفین قناعة بعض العاملین في المد (وھي) ٤(جاءت العبارة    .٢

اك    )٤٫٠٢(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي) بھا دون المشاركة في اإلدارة   ى أن ھـن دل عـل ، وھذا ـی
م                  أن دورـھ ة ـب ي المدرـس املین ـف ض الـع ة بـع ى أن قناـع ة عـل راد الدراـس موافقة بدرجة كبیرة بین أـف

ادة  مجرد أداء للمھام المكلفین بھا دون المشاركة في    اإلدارة من الصعوبات التي تواجھ تطبیق القـی
 .التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق

اء إضـافیة             (وھي) ٥(جاءت العبارة    .٣ ا أعـب ى أنـھ م عـل صالحیات المفوضـة لـھ املین اـل ض الـع یعد بـع
درجة كبیرة بین ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة ب)٤٫٠٢(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي   ) علیھم

اء إضـافیة             ا أعـب ى أنـھ م عـل صالحیات المفوضـة لـھ أفراد الدراسة على أن اعتبار بعض العاملین اـل
ي        افظتي حوطـة بـن ي مـح دارس ـف علیھم من الصعوبات التي تواجھ تطبیق القیادة التشاركیة في الـم

 .تمیم والحریق
لــصالحیات للعــاملین خــوف بعــض قــادة المــدارس مــن تبعــات تفــویض ا (وھــي) ٣(جــاءت العبــارة  .٤

سابي   ) معھم ط ـح رة        )٣٫٩٥(بالمرتبة الرابعة بمتوـس ة كبـی ة بدرـج اك موافـق ى أن ھـن دل عـل ذا ـی ، وـھ
املین             صالحیات للـع ویض اـل ات تـف ن تبـع دارس ـم ادة الـم ض ـق وف بـع بین أفراد الدراسة على أن ـخ

افظتي ح          ي مـح دارس ـف ي الـم ي   معھم من الصعوبات التي تواجھ تطبیق القیادة التشاركیة ـف وطـة بـن
ضل          ى أن    ) ھــ ١٤٣٩(تمیم والحریق ، وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الـف ي توصـلت إـل الـت

ي                    ب ـف ھ المكاـت ي تواـج صعوبات الـت ن اـل یم ـم ب التعـل ي مكـت ل ـف ي أداء العـم زي ـف نمط المرـك غلبة اـل
 .تطبیق القیادة التشاركیة

بالمرتبــة ) طــط المدرســة قلــة مــشاركة بعــض العــاملین فــي إعــداد خ    (وھــي) ١١(جــاءت العبــارة   .٥
، وھــذا یــدل علــى أن ھنــاك موافقــة بدرجــة كبیــرة بــین أفــراد       )٣٫٨٦(الخامــسة بمتوســط حــسابي  

ھ      ي تواـج الدراسة على أن قلة مشاركة بعض العاملین في إعداد خطط المدرسة من الصعوبات الـت
 .تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق
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دول     كما ب  ي الـج ق          ) ٦(ینت النتائج ـف ھ تطبـی ي تواـج صعوبات الـت ور اـل ارات بمـح الث عـب ل ـث أن أـق
ارات       ي العـب ل ـف ق تتمـث یم والحرـی ، ٦، ١٤(القیادة التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني تـم

  :مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھن، وذلك على النحو التالي) ١٢
ة         قل(وھي) ١٤(جاءت العبارة    .١ ي المدرـس صاالت ـف ) ة اھتمام قادة المدارس بوضـع نظـام فعّـال لالـت

، وھــذا یـــدل علـــى أن ھنــاك موافقـــة بدرجـــة   )٣٫٣٢(بالمرتبــة الرابعـــة عــشرة بمتوســـط حـــسابي   
ي                صاالت ـف دارس بوضـع نظـام فعّـال لالـت ادة الـم ام ـق متوسطة بین أفراد الدراسة على أن قلة اھتـم

ھ تطب    افظتي حوطـة         المدرسة من الصعوبات التي تواـج ي مـح دارس ـف ي الـم شاركیة ـف ادة الـت ق القـی ـی
 .بني تمیم والحریق

دھا    (وھي) ٦(جاءت العبارة    .٢ شورة لقاـئ صح والـم ة  ) قلة بذل بعض العاملین في المدرسة للـن بالمرتـب
ین         )٣٫٣٠(الخامسة عشرة بمتوسط حسابي   طة ـب ة متوـس ة بدرـج اك موافـق ى أن ھـن دل عـل ذا ـی ، وـھ

بــذل بعــض العــاملین فــي المدرســة للنــصح والمــشورة لقائــدھا مــن         أفــراد الدراســة علــى أن قلــة    
الــصعوبات التــي تواجــھ تطبیــق القیــادة التــشاركیة فــي المــدارس فــي محــافظتي حوطــة بنــي تمــیم       

 .والحریق
ین      (وھي) ١٢(جاءت العبارة    .٣ وافز ـب ع الـح ي توزـی قلة اھتمام بعض قادة المدارس بتحري العدالة ـف

،وھــذا یــدل علــى أن ھنــاك موافقــة   )٣٫٠٤(شرة بمتوســط حــسابي  بالمرتبــة الــسادسة عــ ) العــاملین
ي                 ة ـف ري العداـل دارس بتـح ادة الـم ض ـق ام بـع ة اھتـم ى أن قـل ة عـل راد الدراـس بدرجة متوسطة بین أـف
ي           دارس ـف ي الـم شاركیة ـف توزیع الحوافز بین العاملین من الصعوبات التي تواجھ تطبیق القیادة الـت

 .محافظتي حوطة بني تمیم والحریق
ث-٣-٤ سؤال الثال ي     : ال دارس ف ي الم شاركیة ف ادة الت ق القی ن تطبی زز م ي تع ات الت ا المقترح م

  محافظتي حوطة بني تمیم والحریق من وجھة نظر أفراد الدراسة؟
راف          سابیة واالنـح طات الـح لإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوـس

ول       ة ـح راد الدراـس تجابات أـف اري الـس شاركیة فــي        المعـی ادة الـت ق القـی ن تطبـی زز ـم ي تـع ات الـت المقترـح
  :اآلتي) ٧(المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق، وذلك كما یتضح في الجدول 
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  )٧(جدول 
استجابات أفراد الدراسة حول المقترحات التي تعزز من تطبیق القیادة التشاركیة 

 والحریق مرتبة تنازلیًا وفقًا في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم
  للمتوسط الحسابي لھن

 درجة الموافقة

  كبیرة
 العبارات م ال أوافق ضعیفة متوسطة كبیرة  جدًا

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
  

الترتیب
 

٧  

تحدید المھام 
والصالحیات التي 
ًتفوض للعاملین 

  .بوضوح ودقة

١ ٠٫٨٨ ٤٫٣٥ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ١٥٫٨ ٩ ٢٢٫٨ ١٣ ٥٧٫٩ ٣٣ 

٨  

تحفیز العاملین في 
المدرسة على 

المشاركة في دراسة 
وحل المشكالت 

  .المدرسیة

 مكرر١ ٠٫٨٨ ٤٫٣٥ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ١٥٫٨ ٩ ٢٢٫٨ ١٣ ٥٧٫٩ ٣٣

١١  

تحري قادة المدارس 
للعدالة في توزیع 

الحوافز بین 
العاملین في 

  .المدرسة

٣ ٠٫٨٧ ٤٫٣٠ ٠٫٠ ٠ ١٫٨ ١ ٢١٫١ ١٢ ٢٢٫٨ ١٣ ٥٤٫٤ ٣١ 

٩ 

تحفیز العاملین في 
المدرسة على 

المشاركة في صنع 
  .القرارات المدرسیة

٤ ٠٫٩١ ٤٫٣٠ ٠٫٠ ٠ ٥٫٣ ٣ ١٤٫٠ ٨ ٢٦٫٣ ١٥ ٥٤٫٤ ٣١ 

١٣  
وضع نظام فّعال 
لالتصاالت في 

  .المدرسة
٥ ٠٫٨٢ ٤٫٢٨ ٠٫٠ ٠ ١٫٨ ١ ١٧٫٥ ١٠ ٣١٫٦ ١٨ ٤٩٫١ ٢٨ 

١ 

بناء ثقافة تنظیمیة 
ي المدرسة تعزز ف

من ممارسة قائدھا 
  .للقیادة التشاركیة

٦ ٠٫٨٨ ٤٫٢٨ ٠٫٠ ٠ ٥٫٣ ٣ ١٢٫٣ ٧ ٣١٫٦ ١٨ ٥٠٫٩ ٢٩ 

١٥  

مراعاة قادة 
المدارس للفروق 

الفردیة بین 
  .العاملین

٧ ٠٫٨٠ ٤٫٢٣ ٠٫٠ ٠ ٠٫٠ ٠ ٢٢٫٨ ١٣ ٣١٫٦ ١٨ ٤٥٫٦ ٢٦ 

١٠  

تحفیز العاملین في 
المدرسة على 

المشاركة في إعداد 
  .لمدرسةخطط ا

٨ ٠٫٨٩ ٤٫٢٣ ٠٫٠ ٠ ٥٫٣ ٣ ١٤٫٠ ٨ ٣٣٫٣ ١٩ ٤٧٫٤ ٢٧ 
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 درجة الموافقة

  كبیرة
 العبارات م ال أوافق ضعیفة متوسطة كبیرة  جدًا

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
  

الترتیب
 

٢  

قیام قادة المدارس 
بتفویض الصالحیات 

المناسبة لبعض 
العاملین في 

  .المدرسة

٩ ٠٫٧٣ ٤٫١٨ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ٨٫٨ ٥ ٥٤٫٤ ٣١ ٣٣٫٣ ١٩ 

١٤  

اھتمام قادة 
المدارس بتلبیة 

متطلبات العاملین 
التي تحقق 
  .احتیاجاتھم

١٠ ٠٫٨٣ ٤٫١٨ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ١٥٫٨ ٩ ٤٠٫٤ ٢٣ ٤٠٫٤ ٢٣ 

١٢  

تكثیف البرامج 
التدریبیة التي تعزز 

تطبیق القیادة 
التشاركیة في 

  .المدرسة

١١ ١٫٠٢ ٤٫١٨ ١٫٨ ١ ٥٫٣ ٣ ١٧٫٥ ١٠ ٢٤٫٦ ١٤ ٥٠٫٩ ٢٩ 

٥ 
بذل العاملین في 
المدرسة للنصح 
  .والمشورة لقائدھا 

١٢ ٠٫٨٨ ٤٫١٦ ٠٫٠ ٠ ٥٫٣ ٣ ١٥٫٨ ٩ ٣٦٫٨ ٢١ ٤٢٫١ ٢٤ 

٦ 

مسارعة العاملین 
في المدرسة 

للمشاركة في إدارة 
المدرسة حینما 

  .ُیدعون لذلك 

١٣ ٠٫٧٦ ٤٫٠٩ ٠٫٠ ٠ ٣٫٥ ٢ ١٤٫٠ ٨ ٥٢٫٦ ٣٠ ٢٩٫٨ ١٧ 

٤  
تحمل العاملین في 

المدرسة للصالحیات 
  .المفوضة لھم

١٤ ٠٫٧٩ ٣٫٩٨ ٠٫٠ ٠ ٥٫٣ ٣ ١٥٫٨ ٩ ٥٤٫٤ ٣١ ٢٤٫٦ ١٤ 

٣ 

تحمل قادة المدارس 
ویض لتبعات تف

الصالحیات للعاملین 
  .معھم

١٥ ٠٫٨٩ ٣٫٧٥ ٠٫٠ ٠ ١٢٫٣ ٧ ١٧٫٥ ١٠ ٥٢٫٦ ٣٠ ١٧٫٥ ١٠ 

  - ٠٫٦٩ ٤٫١٩ المتوسط الحسابي العام

ي   ) ٧(یتضح من خالل الجدول  شاركیة ـف أن محور المقترحات التي تعزز من تطبیق القیادة الـت
شاركیة ی            ادة الـت ق للقـی یم والحرـی ي تـم ضمن المدارس في محافظتي حوطة بـن ت   ) ١٥(ـت ارة، تراوـح عـب

سة  )٤٫٣٥ ،   ٣٫٧٥(المتوسطات الحسابیة لھن بین    ، وھذه المتوسطات تقع في الفئتین الرابعة والخاـم
ول               ة ـح راد الدراـس تجابات أـف ى أن اـس سابقة إـل ة اـل من فئات المقیاس المتدرج الخماسي، وتشیر النتیـج

ي المــدا    ن  تطبیــق القیــادة التــشاركیة ـف ات التــي تعــزز ـم افظتي حوطــة بنــي تمــیم  المقترـح رس فــي مـح
  ). كبیرة جدًا–كبیرة (والحریق تتراوح ما بین
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اك     )٠٫٦٩(بانحراف معیاري) ٤٫١٩(وقد بلغ المتوسط الحسابي العام  ى أن ھـن دل عـل ذا ـی ، وـھ
ي           شاركیة ـف ادة الـت ق القـی ن تطبـی موافقة بدرجة كبیرة بین أفراد الدراسة على المقترحات التي تعزز ـم

  .ظتي حوطة بني تمیم والحریقالمدارس في محاف
 وقد ُیعزى ذلك إلى إدراك المشرفین التربویین أفراد الدراسة ألھمیة ھذه المقترحات ودورھا    

تحدیـــد المھـــام (فـــي تعزیـــز تطبیـــق القیـــادة التـــشاركیة فـــي المـــدارس، ومـــن أبـــرز تلـــك المقترحـــات  
ین فــي المدرســة علــى    والــصالحیات التــي ًتفــوض للعــاملین بوضــوح ودقــة، وكــذلك تحفیــز العــامل        

المــشاركة فــي دراســة وحــل المــشكالت المدرســیة، إضــافة إلــى تحفیــز العــاملین فــي المدرســة علــى       
المــشاركة فــي صــنع القــرارات المدرســیة، وتحــري قــادة المــدارس للعدالــة فــي توزیــع الحــوافز بــین      

  ).العاملین في المدرسة
اك     ) ھـ١٤٣٧( وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة نادیة الدواس       ى أن ھـن ي توصـلت إـل الـت

وم                  دیرات إدارات العـم ة ـم سین ممارـس ي تـح ي تُـسھم ـف ات الـت ى المقترـح دًا عـل موافقة بدرجة كبیرة ـج
سعري     بوزارة التعلیم للقیادة ا الـم ة ھـی ة دراـس ى أن    ) ھــ ١٤٣٨(التشاركیة، ومع نتیـج ي توصـلت إـل الـت

ة   ھناك موافقة بدرجة كبیرة بین أفراد الدراسة على المقتر         ات ممارـس حات التي ُتسھم في تذلیل معوـق
ة      بنت عبدالرحمن للقیادة نورة بجامعة األمیرة العلمیة األقسام رئیسات ة دراـس ع نتیـج شاركیة، وـم الـت
التــي توصــلت إلــى أن ھنــاك موافقــة بدرجــة كبیــرة بــین أفــراد الدراســة علــى          ) ھـــ١٤٣٩(الغــشیان

  .التشاركیة للقیادة رس الثانویة بمحافظة الخرج المدا قادة تحسین ممارسة في تسھم التي المقترحات
دول    زز         ) ٧(وأوضحت النتائج في الـج ي تـع ات الـت س المقترـح ي تعـك ارات الـت رز العـب ن أـب أن ـم

من تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق تتمثل في العبارات         
 وفقــًا للمتوســط الحــسابي لھــن، وذلــك علــى النحــو  مرتبــة تنازلیــًا) ١٣، ٩، ١١، ٨، ٧(ذوات األرقــام

  :التالي
) تحدیــد المھــام والــصالحیات التــي ًتفــوض للعــاملین بوضــوح ودقــة    (وھــي ) ٧(جــاءت العبــارة   .١

اك   )٠٫٨٨(وانحراف معیاري ) ٤٫٣٥(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي     ى أن ھـن ، وھذا یدل عـل
ى           ة عـل راد الدراـس ین أـف دًا ـب رة ـج ة كبـی وض      موافقة بدرـج ي ًتـف صالحیات الـت ام واـل د المـھ أن تحدـی

ي           دارس ـف ي الـم شاركیة ـف للعاملین بوضوح ودقة من المقترحات التي تعزز من تطبیق القیادة الـت
 .محافظتي حوطة بني تمیم والحریق

ـــارة  .٢ ـــى المـــشاركة فـــي دراســـة وحـــل   (وھـــي ) ٨(جـــاءت العب ـــز العـــاملین فـــي المدرســـة عل تحفی
وانحــراف معیــاري   ) ٤٫٣٥(ألولــى مكــرر بمتوســط حــسابي     بالمرتبــة ا ) المــشكالت المدرســیة 

ز              )٠٫٨٨( ى أن تحفـی ة عـل راد الدراـس ین أـف دًا ـب رة ـج ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة كبـی
ي            ات الـت ن المقترـح یة ـم العاملین في المدرسة على المشاركة في دراسة وحل المشكالت المدرـس

 .ي محافظتي حوطة بني تمیم والحریقتعزز من تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس ف
ي   ) ١١(جاءت العبارة    .٣ ي               (وـھ املین ـف ین الـع وافز ـب ع الـح ي توزـی ة ـف دارس للعداـل ادة الـم ري ـق تـح

اري   ) ٤٫٣٠(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي   ) المدرسة راف معـی ى       )٠٫٨٧(وانـح دل عـل ذا ـی ، وـھ
ري            ى أن تـح ة عـل ي     أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة جدًا بین أفراد الدراـس ة ـف دارس للعداـل ادة الـم  ـق

شاركیة       ادة الـت توزیع الحوافز بین العاملین في المدرسة من المقترحات التي تعزز من تطبیق القـی
 .في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق

تحفیــز العــاملین فــي المدرســة علــى المــشاركة فــي صــنع القــرارات      (وھــي ) ٩(جــاءت العبــارة   .٤
یة  ة ال ) المدرـس سابي   بالمرتـب ط ـح اري  ) ٤٫٣٠(رابعــة بمتوـس ذا یــدل  )٠٫٩١(وانحــراف معـی ، وـھ

ة          ي المدرـس املین ـف ز الـع على أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة جدًا بین أفراد الدراسة على أن تحفـی
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علــى المــشاركة فــي صــنع القــرارات المدرســیة مــن المقترحــات التــي تعــزز مــن تطبیــق القیــادة       
 .وطة بني تمیم والحریقالتشاركیة في المدارس في محافظتي ح

بالمرتبــة الخامــسة  ) وضــع نظــام فّعــال لالتــصاالت فــي المدرســة    (وھــي ) ١٣(جــاءت العبــارة   .٥
ة       )٠٫٨٢(وانحراف معیاري ) ٤٫٢٨(بمتوسط حسابي    ة بدرـج اك موافـق ى أن ھـن دل عـل ذا ـی ، وـھ

ن المقت      ة ـم ات  كبیرة جدًا بین أفراد الدراسة على أن وضع نظام فّعال لالتصاالت في المدرـس رـح
 .التي تعزز من تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق

ن      ) ٧(كما بینت النتائج في الجدول      زز ـم ي تـع ات الـت ور المقترـح أن أقل ثالث عبارات بمـح
تطبیـــق القیـــادة التـــشاركیة فـــي المـــدارس فـــي محـــافظتي حوطـــة بنـــي تمـــیم والحریـــق تتمثـــل فـــي   

  :مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھن، وذلك على النحو التالي) ٣، ٤، ٦(العبارات
مــسارعة العــاملین فــي المدرســة للمــشاركة فــي إدارة المدرســة حینمــا   (وھــي) ٦(جــاءت العبــارة  .١

سابي   ) ُیدعون لذلك  ط ـح ة      )٤٫٠٩(بالمرتبة الثالثة عشرة بمتوـس اك موافـق ى أن ھـن دل عـل ذا ـی ، وـھ
لدراســة علــى أن مــسارعة العــاملین فــي المدرســة للمــشاركة فــي إدارة  بدرجــة كبیــرة بــین أفــراد ا

دارس     المدرسة حینما ُیدعون لذلك من المقترحات التي تعزز من تطبیق القیادة التشاركیة في الـم
 .في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق

ة بالمرتبــ) تحمــل العــاملین فــي المدرســة للــصالحیات المفوضــة لھــم     (وھــي) ٤(جــاءت العبــارة   .٢
راد      )٣٫٩٨(الرابعة عشرة بمتوسط حسابي    ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة بین أـف

ات التــي          ن المقترـح صالحیات المفوضـة لھــم ـم ي المدرســة لـل املین ـف ى أن تحمــل الـع ة عـل الدراـس
 .تعزز من تطبیق القیادة التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق

) تحمــل قــادة المــدارس لتبعــات تفــویض الــصالحیات للعــاملین معھــم     (وھــي) ٣(جــاءت العبــارة   .٣
رة   )٣٫٧٥(بالمرتبة الخامسة عشرة بمتوسط حسابي  ة كبـی ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرـج

ن            م ـم املین معـھ صالحیات للـع ویض اـل بین أفراد الدراسة على أن تحمل قادة المدارس لتبعات تـف
افظتي       المقترحات التي تعزز من تطبیق     ي مـح یم ـف ي إدارة التعـل دارس ـف ي الـم  القیادة التشاركیة ـف

 .حوطة بني تمیم والحریق
ق                 : السؤال الرابع -٤-٤ ة تطبـی ول درـج ة ـح راد الدراـس ین أـف ة إـحصائیة ـب روق ذات دالـل د ـف ھل توـج

ـــادة التـــشاركیة،    قـــادة المـــدارس فـــي محـــافظتي حوطـــة بنـــي تمـــیم والحریـــق للقی
ن تطبیق     د ـم ي تـح ق        والصعوبات الـت ز التطبـی ي تعزـی سھم ـف ي ـت ات الـت ا والمقترـح ـھ

ــي،       ــل العلـم ــوي، والمؤـھ ــراف الترـب ــي اإلـش ــرة ـف ــنوات الخـب ــرات ـس ــا لمتغـی وفـق
  والدورات التدریبیة في مجال القیادة التشاركیة؟

  :الفروق باختالف متغیر سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي: أوًال
ة بــین متوســطات اســتجابات أفــراد   لمعرفــة مــا إذا كانــت ھنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائی    

ًا لـ       ة وفـق اور الدراـس ول مـح ة ـح وي    الدراـس راف الترـب ي اإلـش رة ـف ار    ؛ سنوات الخـب تخدام اختـب م اـس ـت
ادي   ) Kruskall Wallis(كروسكال واالس این األـح ل التـب ) One Way Anova(بدیًال عن تحلـی

  :، اآلتي)٨(لجدول، وذلك كما یتضح في اوذلك لعدم التكافؤ بین فئات متغیر سنوات الخبرة
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  )  ٨(جدول 
  للفروق بین متوسطات استجابات ) Kruskall Wallis(نتائج اختبار كروسكال واالس 

 أفراد  الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغیر سنوات الخبرة

متوسط  العدد سنوات الخبرة األبعاد
 الرتب

قیمة 
مربع 
  كاي

مستوى 
 الداللة

 ٣١٫٢٩ ١٧ سنوات) ٥(أقل من 
درجة تطبیق القیادة  ٢٤٫٥٩ ٢٣ سنوات) ١٠- ٥(من 

) ١٠(أكثر من  اركیة في المدارسالتش
 ٣٢٫٦٨ ١٧ سنوات

٠٫٢٤٨ ٢٫٧٩١ 

 ٢٥٫٥٦ ١٧ سنوات) ٥(أقل من 
الصعوبات التي تواجھ  ٣٠٫٣٠ ٢٣ سنوات) ١٠- ٥(من 

تطبیق القیادة التشاركیة 
) ١٠(أكثر من  في المدارس

 ٣٠٫٦٨ ١٧ واتسن

٠٫٥٩٢ ١٫٠٤٩ 

 ٢٧٫٨٨ ١٧ سنوات) ٥(أقل من 
المقترحات التي ُتعزز  ٢٥٫٥٤ ٢٣ سنوات) ١٠- ٥(من 

من تطبیق القیادة 
) ١٠(أكثر من  التشاركیة في المدارس

 ٣٤٫٧٩ ١٧ سنوات

٠٫٢٠٧ ٣٫١٥٥ 

أنــھ ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات     ) ٨(یتــضح مــن خــالل الجــدول   
ن        استجابات أ  ل ـم ي         (فراد الدراسة حول ـك افظتي حوطـة بـن ي مـح دارس ـف ادة الـم ق ـق ة تطبـی درـج

ي               سھم ـف ي ـت ات الـت ا والمقترـح تمیم والحریق للقیادة التشاركیة، والصعوبات التي تحد من تطبیقـھ
اور       ) تعزیز التطبیق  ك المـح ة لتـل ستوى الدالـل ة ـم باختالف متغیر سنوات الخبرة، حیث بلغت قیـم

  .أي غیر دالة إحصائیًا) ٠٫٠٥(وجمیعھا قیم أكبر من) ٠٫٢٠٧، ٠٫٥٩٢ ،٠٫٢٤٨(على التوالي
  :الفروق باختالف متغیر المؤھل العلمي: ثانیًا

ولمعرفــة مــا إذا كانــت ھنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات اســتجابات أفــراد          
ي  استخدام اختبار ما؛ تم متغیر المؤھل العلميالدراسة حول محاور الدراسة وفقًا ل    -Mann(ن ویتـن

Whitney (   ار ن اختـب ستقلتین   ) ت(بدیًال ـع ین ـم ك  ) Independent Sample T-Test(لعینـت وذـل
دول    لعدم التكافؤ بین فئات متغیر المؤھل العلمي     الل الـج ن ـخ ى   )٩(، وذلك كما یتضح ـم ك عـل ، وذـل

  :النحو التالي
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  )٩(جدول 
  متوسطات استجابات للفروق بین ) Mann-Whitney(نتائج اختبار مان ویتني 

  أفراد  الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغیر المؤھل العلمي

متوسط  العددالمؤھل العلمي األبعاد
 الرتب

مجموع 
مستوى  )Z(قیمة  الرتب

 الداللة
درجة تطبیق القیادة  ١٠٤٢٫٠٠ ٣١٫٥٨ ٣٣ بكالوریوس

 ٦١١٫٠٠ ٢٥٫٤٦ ٢٤ دراسات علیا التشاركیة في المدارس
-٠٫١٦٩ ١٫٣٧٥ 

الصعوبات التي تواجھ  ٨٨٧٫٠٠ ٢٦٫٨٨ ٣٣ بكالوریوس
تطبیق القیادة التشاركیة 

 ٧٦٦٫٠٠ ٣١٫٩٢ ٢٤ دراسات علیا في المدارس
-٠٫٢٥٧ ١٫١٣٣ 

المقترحات التي ُتعزز  ٩٠٣٫٠٠ ٢٧٫٣٦ ٣٣ بكالوریوس
من تطبیق القیادة 

 ٧٥٠٫٠٠ ٣١٫٢٥ ٢٤ دراسات علیا التشاركیة في المدارس
-٠٫٣٨٢ ٠٫٨٧٤ 

دول   ضح مــن الـج ین متوســطات اســتجابات    ) ٩(یـت ة إحــصائیة ـب د فــروق ذات دالـل أنــھ ال توـج
ي   (أفراد الدراسة حول كل من  درجة تطبیق قادة المدارس في إدارة التعلیم في محافظتي حوطـة بـن

سھم             ي ـت ات الـت ا والمقترـح ن تطبیقـھ د ـم ي تـح صعوبات الـت شاركیة، واـل ي  تمیم والحریق للقیادة الـت ـف
اور            ) تعزیز التطبیق  ك المـح ة لتـل ستوى الدالـل ة ـم ت قیـم ث بلـغ ي، حـی باختالف متغیر المؤھل العلـم

  .أي غیر دالة إحصائیًا) ٠٫٠٥(وجمیعھا قیم أكبر من ) ٠٫٣٨٢  ٠٫٢٥٧ ، ٠٫١٦٩(على التوالي
  :الفروق باختالف متغیر الدورات التدریبیة في مجال القیادة التشاركیة: ثالثًا

ذا كانــت ھنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات اســتجابات أفــراد       لمعرفــة مــا إ 
لمتغیــر الــدورات التدریبیــة فــي مجــال القیــادة التــشاركیة؛ تــم     وفقــًاالدراســة حــول محــاور الدراســة

ادي     ) Kruskall Wallis(استخدام اختبار كروسكال واالس این األـح ل التـب ن تحلـی دیًال ـع  One(ـب
Way Anova (  دم الت ك لـع ة      وذـل دورات التدریبـی ر اـل ات متغـی ین فـئ افؤ ـب ن     ـك ضح ـم ا یـت ك كـم ، وذـل

  ).١٠(خالل الجدول
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  )١٠(جدول 
للفروق بین متوسطات استجابات أفراد ) Kruskall Wallis(نتائج اختبار كروسكال واالس   

  الدراسة  حول محاور الدراسة باختالف متغیر الدورات التدریبیة

الدورات  األبعاد
متوسط  العدد ةالتدریبی

 الرتب

قیمة 
مربع 
  كاي

مستوى 
 الداللة

 ٢٦٫٢٠ ٣٥ ال یوجد
درجة تطبیق القیادة التشاركیة في  ٢٨٫٦٥ ١٠ دورة واحدة

دورتان  المدارس
 ٣٧٫٤٦ ١٢ فأكثر

٠٫١٢٧ ٤٫١٢٦ 

 ٣٢٫١٣ ٣٥ ال یوجد
الصعوبات التي تواجھ تطبیق  ٢٦٫٣٠ ١٠ ورة واحدةد

دورتان  القیادة التشاركیة في المدارس
 ٢٢٫١٣ ١٢ فأكثر

٠٫١٦٧ ٣٫٥٧٧ 

 ٣١٫٧٧ ٣٥ ال یوجد
ق     ٣٠٫٥٠ ١٠ دورة واحدة ن تطبی زز م ي ُتع ات الت المقترح

دورتان  القیادة التشاركیة في المدارس
 ١٩٫٦٧ ١٢ فأكثر

٠٫٠٨٨ ٤٫٨٦٥ 

ت أنــھ ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطا      ) ١٠(یتــضح مــن خــالل الجــدول   
یم          (استجابات أفراد الدراسة حول كل من      ي تـم افظتي حوطـة بـن ي مـح دارس ـف ادة الـم ق ـق ة تطبـی درـج

ز                   ي تعزـی سھم ـف ي ـت ات الـت ا والمقترـح ن تطبیقـھ د ـم ي تـح صعوبات الـت شاركیة، واـل والحریق للقیادة الـت
اور ع             ) التطبیق ك المـح ة لتـل ستوى الدالـل ة ـم ت قیـم ث بلـغ ة، حـی دورات التدریبـی ر اـل ى  باختالف متغـی ـل
  .أي غیر دالة إحصائیًا) ٠٫٠٥(وجمیعھا قیم أكبر من) ٠٫٠٨٨، ٠٫١٦٧، ٠٫١٢٧(التوالي

 فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول وقد یعزى عدم وجود
محاور الدراسة إلى تجانس أفراد الدراسة من حیث طبیعة عملھم كمشرفین تربویین ومن حیث 

   .رافیة الموحدةمھام عملھم اإلش
  : خالصة ألھم نتائج الدراسة وتوصیاتھا-٥

  : نتائج الدراسة-١-٥
  :توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج التي یمكن إیجازھا فیما یلي

شاركیة                 .١ ادة الـت ق للقـی یم والحرـی ي تـم افظتي حوطـة بـن ي مـح دارس ـف ادة الـم ق ـق أن درجة تطبـی
  :الدراسة على أن القیادة المدرسیةمتوسطة، ویتمثل التطبیق في موافقة أفراد 

 تشجع العاملین في المدرسة على العمل الجماعي والتعاوني. 
 تشرك العاملین في المدرسة في دراسة وحل المشكالت المدرسیة. 
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 تتیح الفرصة للعاملین في المدرسة للمشاركة في صنع القرارات المدرسیة. 
 الذاتیة الرقابة تشجع العاملین في المدرسة على. 

 
ادة              .٢ ق القـی ھ تطبـی ي تواـج أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة بین أفراد الدراسة على الصعوبات الـت

  :التشاركیة في المدارس في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق، ومن أبرز تلك الصعوبات
 قلة البرامج التدریبیة التي تعزز تطبیق القیادة التشاركیة في المدرسة.  
       ي الم املین ـف ض الـع ا دون        قناعة بـع ین بـھ ام المكلـف رد أداء للمـھ م مـج أن دورـھ ة ـب درـس

  .المشاركة في اإلدارة
 أن بعض العاملین ُیعدون الصالحیات المفوضة لھم على أنھا أعباء إضافیة علیھم.  
 خوف بعض قادة المدارس من تبعات تفویض الصالحیات للعاملین معھم. 

  
ى ا        .٣ ة عـل راد الدراـس رة بــین أـف ة كبـی ة بدرـج اك موافـق ن تطبیــق    أن ھـن زز ـم ي تـع لمقترحــات الـت

القیــادة التــشاركیة فــي المــدارس فــي محــافظتي حوطــة بنــي تمــیم والحریــق، ومــن أبــرز تلــك   
  :المقترحات

 تحدید المھام والصالحیات التي ًتفوض للعاملین بوضوح ودقة.  
 تحفیز العاملین في المدرسة على المشاركة في دراسة وحل المشكالت المدرسیة.  
 في المدرسة على المشاركة في صنع القرارات المدرسیةتحفیز العاملین .  
 تحري قادة المدارس للعدالة في توزیع الحوافز بین العاملین في المدرسة. 

  
ن                  .٤ ل ـم ول ـك ة ـح راد الدراـس تجابات أـف طات اـس ین متوـس ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ـب

قیــادة التــشاركیة، درجــة تطبیــق قــادة المــدارس فــي محــافظتي حوطــة بنــي تمــیم والحریــق لل  (
ق         ز التطبـی سھم فــي تعزـی ي ـت ا والمقترحــات الـت ن تطبیقـھ ي تحــد ـم صعوبات الـت بــاختالف ) واـل

ســنوات الخبــرة، المؤھــل العلمــي، الــدورات التدریبیــة فــي مجــال القیــادة   (متغیــرات الدراســة 
 ).التشاركیة

 
  : توصیات ومقترحات الدراسة-٢-٥

  :صي الدراسة بما یأتيفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا، تو
افظتي حوطـة               .١ ي مـح یم ـف إدارة التعـل دارس ـب ادة الـم ل لـق ة وورش العـم تكثیف الدورات التدریبـی

 .بني تمیم والحریق في مجال القیادة التشاركیة
ي تطــویر العملیــة       .٢ ادة التــشاركیة، ودورھــا ـف املین فیھــا بأھمیــة القـی ة قــادة المــدارس والـع توعـی

 .رسةاإلداریة والتعلیمیة في المد
شكالت             .٣ ل الـم ة وـح ي دراـس شاركة ـف ى الـم ة عـل التحفیز المادي والمعنوي للعاملین في المدرـس

 .المدرسیة
 الجماعي العمل على وزمالئھم، وحثھم العاملین بین اإلیجابیة دعم قائد المدرسة للعالقات .٤

 .المدرسة لتحقیق أھداف العاملین وتوجیھھا طاقات والتعاوني، سعیًا إلى استثمار
 الذاتیة للعوامل تدخل دون بموضوعیة العاملین أداء قادة المدارس على تقویم حث  .٥

 .والشخصیة
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ل           .٦ یھم، ـب توعیة العاملین في المدارس بأن الصالحیات المفوضة لھم ال تعد أعباء إضـافیة عـل
  .فرصة إلشراكھم في إدارة المدرسة وتطویرھم

 تحدید في إدارتھا وفي ركةللمدرسة للمشا أمام أعضاء المجتمع المحلي الفرصة إتاحة .٧
 لحضور بھم فعالة اتصال قنوات فتح من خالل حلھا، واإلسھام في تواجھھا التي المشكالت

 .والمناسبات التي تقیمھا المدرسة االجتماعات
إجــراء دراســة مماثلــة تتنــاول القیــادة التــشاركیة وعالقتھــا بالرضــا الــوظیفي بمــدارس التعلــیم    .٨

  . میم والحریقالعام بمحافظتي حوطة بني ت
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 المراجع: 
أثر معوقات التنظیم اإلداري على أداء الھیئات المحلیة العاملة في ) م٢٠١٠(أبو العجین، ثامر -

  .فلسطین: ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزةقطاع غزة
 .الریاض: جریر للنشر والتوزیع، دار اإلدارة المدرسیة المعاصرة) م٢٠٠٦(أبو الكشك، محمد -
 الفكر دار ،والعشرین الحادي القرن مطلع في المدرسیة اإلدارة) م٢٠٠٣(إبراھیم حمد أحمد، أ -

 .القاھرة: العربي
إحصائیة أعداد المشرفین ) ھـ١٤٣٩(إدارة التعلیم في محافظتي حوطة بني تمیم والحریق -

بوي، إدارة التعلیم في محافظتي حوطة إحصائیة غیر منشورة، قسم اإلشراف التر. التربویین
 .المملكة العربیة السعودیة :بني تمیم والحریق

، مكتبة المتنبي، أسس اإلدارة التعلیمیة) ھـ١٤٣٧(بني مرتضى، أحمد والمخالفي، محمد -
 .المملكة العربیة السعودیة: الدمام

 للقیادة الحكومیة الثانویة المرحلة مدارس مدیرات ممارسة درجة) ھـ١٤٣٨( أمل الجریفاني، -
 منشورة، جامعة غیر رسالة ماجستیر ،المعلمات نظر وجھة من بمدینة الریاض التشاركیة

 .الریاض :سعود اإلسالمیة محمدین اإلمام
التنظیمي لدى معلمات المرحلة  بالوالء وعالقتھا التشاركیة القیادة) ھـ١٤٣٩(الحارثي، عیدة -

منشورة، قسم اإلدارة والتخطیط التربوي، كلیة  غیر ررسالة ماجستی ، الریاض بمدینة الثانویة
 .الریاض :سعود اإلسالمیة محمدین اإلمام العلوم االجتماعیة، جامعة

، القیادة في المؤسسات التعلیمیة) م٢٠١٣(حافظ، محمد والمغیدي، الحسن والبحیري، السید -
 .القاھرة: عالم الكتب

 .األردن: والتوزیع، عّمان للنشر ، الجنادریةیثةالحد التربویة القیادة) م٢٠٠٨(قاسم  الحربي، -
 دار المناھج ،اإلداریة القرارات اتخاذ في التربویة القیادة  مھارات(2008)الحریري، رافدة  -

 .األردن: والتوزیع، عّمان للنشر
، دار المناھج النشر والتوزیع، فنون معاصرة في القیادة التربویة ) ھـ١٤٣٦(الحریري، رافدة -

 .ردناأل: عمان
اإلدارة المدرسیة وتعبئة قواھا البشریة في المملكة العربیة ) ھـ١٤٣٥(الحقیل، سلیمان -

 .، مطابع الحمیضي، الریاضالسعودیة
 صفاء ، دارالمتمیزة المنظمات في الجودة إدارة) ھـ١٤٣١(والشیخ، روان حمود، خضیر -

 .األردن: والتوزیع، عّمان للنشر
لدى مدیرات إدارات العموم بوزارة  التشاركیة ارسة القیادة واقع مم)ھـ١٤٣٧(نادیة الدواس   -

منشورة، قسم اإلدارة والتخطیط التربوي، كلیة العلوم  غیر رسالة ماجستیرالتعلیم، 
 .الریاض :سعود اإلسالمیة محمدین اإلمام االجتماعیة، جامعة

لمجتمع العربي ، مكتبة ا اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي الحدیث)ھـ١٤٣٦(ربیع، ھادي -
 .األردن: للنشر والتوزیع، عّمان

 في المدارس في العصر العباسي، دار الیازوري، التربویة  اإلدارة)م٢٠١١(الرجوب، محمد -
 .األردن: عّمان

: والتوزیع، عّمان للنشر صفاء ، دار)مفاھیم وآفاق(القیادة التربویة ) م٢٠١٣(السعود، راتب -
 .األردن

صور مقترح لتنمیة مھارات القیادة التشاركیة لدى مدیري ت) ھـ١٤٣٨(سلیمان، أحمد  -
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة المدارس الثانویة بمحافظات غزة

  .فلسطین: اإلسالمیة، غزة
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، ترجمة مدخل بناء المھارات البحثیة: طرق البحث في اإلدارة) ھـ١٤١٩(سیكاران، أوما -
 .مطابع جامعة الملك سعود:  العزاز، الریاضإسماعیل بسیوني وعبداهللا

 اتجاھات مدیري ومدیرات المدارس نحو التخطیط االستراتیجي )م٢٠٠٩(الشھراني، فیصل -
منشورة،كلیة التربیة، جامعة الملك  غیر  رسالة ماجستیرالمدرسي في محافظة سراة عبیدة،

  .المملكة العربیة السعودیة: خالد، أبھا
: للنشر، عّمان ، دار وائل4 ط ،والسلوك المنظمي التربویة اإلدارة )م٢٠٠٦(ھاني الطویل، -

 .األردن
، دار العلوم للنشر  القیادة التربویة ومھارات التعلم)م٢٠١٣(عامر، طارق والمصري، إیھاب -

 .والتوزیع، القاھرة
 . مصر:  المكتبة العصریة، المنصورة إدارة المؤسسات التربویة،)م٢٠١٠(العجمي، محمد -
 مشكالت حل في والتعلیم التربیة بمدیریات التشاركیة دور القیادة) م٢٠١١(ید، نبیلالعراب -

: غزة: األزھر منشورة، جامعة غیر ماجستیر  رسالةغزة، بمحافظة المدارس الثانویة مدیري
  .فلسطین

 دار الزھراء للنشر المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة،)  ھـ١٤٣٣(العساف، صالح -
 .یاضالر: والتوزیع

: للنشر، عّمان ، دار وائل المنھجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة)م٢٠٠٠(عقیلي، عمر -
 .األردن

 للنشر صفاء ، دارإدارة األعمال الحدیثة بین النظریة والتطبیق) ھـ١٤٣٤(عواد، فتحي -
 .األردن: والتوزیع، عّمان

 مدارس إدارة لتطویر جياستراتی مدخل التشاركیة القیادة) ھـ١٤٣٥(الغامدي، عبدالرحمن -
 .الریاض: الوطنیة فھد الملك مكتبة السعودیة، العربیة المملكة العام في التعلیم

 للقیادة المدارس الثانویة الحكومیة بمحافظة الخرج قادة ممارسة درجة )ھـ١٤٣٩(الغشیان -
ط منشورة، قسم اإلدارة والتخطی غیر رسالة ماجستیر التشاركیة من وجھة نظر المعلمین،

  .الریاض :سعود اإلسالمیة محمدین اإلمام التربوي، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة
، دار التوزیع إعداد مدیر المستقبل من التنشئة حتى تحمل المسؤولیة) م٢٠٠٨(فتحي، محمد -

 . القاھرة: والنشر اإلسالمیة
 بمدینة الریاض، التعلیم للبنین مكاتب في التشاركیة القیادة تطبیق واقع )ھـ١٤٣٩(الفضل  -

 منشورة، قسم اإلدارة والتخطیط التربوي، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة غیر رسالة ماجستیر
 .الریاض :سعود اإلسالمیة محمدین اإلمام

 المناھج دار  ،حدیثة اتجاھات– نظریات – مبادئ :التربویة اإلدارة (2010 ) القیسي، ھناء -
  .االردن: عمان والتوزیع، للنشر

، دار الخلیج للنشر والتوزیع، مھارات القیادة التربویة الحدیثة) م٢٠١٥(وب، ناریمانلھل -
  .األردن: عّمان

: ، دار الفكر العربيمداخل جدیدة لعالم جدید التربویة  اإلدارة).م٢٠٠٥(مصطفى، یوسف -
 .القاھرة

رس القیادة التشاركیة للحد من المشكالت اإلداریة في المدا) م٢٠١٣(نجدي، عبدالغني -
منشورة، كلیة العلوم اإلداریة، جامعة نایف  غیر  رسالة ماجستیرالثانویة بالمدینة المنورة،

 .الریاض: العربیة للعلوم األمنیة
القیادة التشاركیة لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات ) ھـ١٤٣٩(النمروطي، یوسف -

ة، كلیة التربیة، الجامعة ، رسالة ماجستیر غیر منشورغزة وعالقتھا بمستوى أداء المعلمین
 .فلسطین: اإلسالمیة، غزة
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