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  :الملخص
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة 
التشاركیة وأثرھا على مستوى األداء المدرسي بمدارس البنات بمحافظة القنفذة من وجھة نظر 

لدراسة من جمیع معلمات المعلمات، وتم استخدام المنھج الوصفي االرتباطــي، وتكون مجتمع ا
 معلمة، وطبقت الدراسة على عینة عشوائیة (3246)التعلیم العام بمحافظة القنفذة والبالغ عددھم 

فقرة لجمع البیانات وموزعة ) ٥٢(معلمة، واستخدمت استبانة مكونة من ) ٣٢٦(طبقیة مكونة من 
وأظھرت النتائج ،  فقرة٢٣سي  فقرة ومجال األداء المدر٣٠على محورین مجال القیادة التشاركیة 

أن درجة ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة جاءت بدرجة كبیرة وبمتوسط حسابي بلغ 
اتضح أن مجال العالقات اإلنسانیة جاء في المرتبة األولى، ثم  مجال صنع القرار ثم  ، و)٤٫٠٦(

األداء المدرسي بمحافظة وتشیر النتائج أیضًا إلى أن ، مجال التخطیط ثم  مجال تفویض السلطة
كما تشیر النتائج إلى وجود عالقة ارتباطیة القنفذة من وجھة نظر المعلمات جاء بدرجة كبیرة، 

 بین ممارسة قائدات المدارس في محافظة ٠٫٠١موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
ارت النتائج أیضا إلى أن القنفذة للقیادة التشاركیة وبین مستوى األداء المدرسي، وأخیرًا أش

  .ھي أكثر المجاالت تأثیرًا في مستوى األداء المدرسي) العالقات اإلنسانیة(
Abstract: 

 The study aimed to find out the degree of practicing of the girls 
schools leaders of Qunfudah governorate for participatory leadership and 
its effect on school performance at girls' schools at Qunfudah governorate 
from the teachers' point of view. It also aimed to find out the influence of 
participatory leadership of the schools leaders of Qunfudah governorate 
and its impact on school performance from the teachers' point of view. In 
addition, it aimed to find out to what extent  if there are statistically 
significant differences between the responses of the study sample  related  
to the variables:  - Educational stage, years of experience, specialization 
and the training courses.The researcher followed the descriptive correlation 
approach and the study community consisted of all teachers at the public 
schools in Qunfudah governorate. The study was applied upon a random 
sample of (326) female teachers. A questionnaire consists of (52) sections 
was used to collect all data.  The results obtained from the study show us 
that  the degree of practicing of the leaders of the schools of Qunfudah 
governorate came to a great extent with an average of (4.06). We found that 
the field of human relationships  came at the first, then the decision-making 
field, then the planning field and the field authority delegation came at the 
last. The results show that there is a significant positive correlation between 
the practice of school leaders in Qunfudah governorate for participatory 
leadership and the level of school performance. The results show that the 
human relationships field is the field that has the most influence on the 
school performance. The researcher recommends that the school leaders 
should practice participatory leadership. 
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  :المقدمة
یرتبط نجاح العمل الجماعي في كل مجاالت الحیاة بوجود قیادة حكیمة ُتشرف على تخطیط 
العمل، وتنسق جھود العاملین، وتوجھھا نحو األھداف المرسومة، فالقائد المبدع یقود الجماعة 

  . ھو األساس في نجاح المنظمة التعلیمیة والرقي بھا ألعلى المستویاتویؤثر في سلوكھم و
 واألخیر للقائد األول الرأي فیھا یكون والتي جدوى ذات القیادة في التقلیدیة األنماط  ُتعدولم

والمشاركة الجماعیة،  الفریق روح غیاب إلى بدوره یؤدي وھذا القرارات، باتخاذ الذي ینفرد وھو
 والتغیرات التحدیات ھذه مواكبة التعلیمیة بأنھ على األنظمة) ٢، ٢٠١٢(لزعبي وبینما أشار ا

 في جدیدًا إداریًا مدخال التي تعتبر التشاركیة اإلدارة إلى والتحول جدیدة أنماط عن والبحث
 وتقنیاتھ، للعصر ومستوعبة كفاءة عالیة، ذات تعلیمیة إدارات ھناك یكن لم التعلیمیة، فإن اإلدارات

  . جوھري تطور أي یكون ھناك فلن والمتغیرات، التحدیات مواجھة على درةوقا
إلى أن القیادة التشاركیة ُتركِّز على التأثیر باألفراد ) ١٣١، ٢٠٠٨(وكما أشار الحربي 

داخل المنظمة التعلیمیة وذلك في تقدیر ُأمور العمل والتي تمس مصالحھم بما یحقق لدیھم الشعور 
زھم على العمل والتعاون واالنسجام، وھذا یجعل مھمة القائد التشاركي أكثر بالمسؤولیة، وُیحفِّ

 .سھولة وفعالیة في نفس الوقت
المركزیة  على یعتمد ال أن القائد على أّن )٤، ٢٠١٠ (العرابید أشار نفسھ السیاق      وفي

 القرار ومنحھم صنع في المشاركة على تشجیعھم إلى یسعى بل الموظفین مع التعامل في والسیطرة
 یھتم أن القائد على النتائج، كما أن أفضل إلى للوصول لدیھم الثقة وتعزیز الصالحیات، من المزید

 اإلنتاجیة ومستوى أدائھم على األثر البالغ لھ سیكون والذي المعنویة وروحھم العاملین بمشاعر
  .یةتدعو إلیھ القیادة التشارك ما وھذا لھا وتطبیقھم للقرارات وتقبلھم

 على وتشجیعھم بمشاكلھم، واالھتمام العاملین على احترام التشاركیة وتقوم فكرة القیادة
 صنــــع في المؤسسة، وإشراكــھم في العــــاملین لدى الشعور بالرضا وتولد واالبتكار، اإلبـــداع
   . والثقة بالنفس باألھمیة یشعرھــــم مما القــــرار

دة التشاركیة في احترامھا للعاملین، وتشجیعھم للمشاركة، ویتضح مما سبق أھمیة القیا
وتقبل اآلراء، وتھتم بجمیع أفراد المجموعة، وتنمي في أفرادھا الشعور بالمسئولیة، وتحثھم على 

  .  زیادة ورفع اإلنتاجیة
 أن إال أنماط القیادة من العدید وجود من الرغم أنھ على) ٦٥، ٢٠٠٨ ( كما ذكر الحریري

العاملــین  احتــــرام إلى یدعـو فھو القیادة أنماط أفضل من ُیعـد نمًطا التشاركیة ادةالقی نمط
 مــــما القـــرارات صنع في وإشراكھم بغیرھم ومســــاواتھم لدیھـم، الثقة وتعزیز آرائھم وأخــــــذ

لدى  المعنویة الروح رفع في سھمُی كما، العمل وجودة اإلنتاجیة ینـعــكس ایجـــــابـــیـًا علــــــى
 .العاملین

 أعلى ُیعد من التشاركیة القیادة نمط أّن على) ١٣، ٢٠١٣(القرشي  دراسة كما أّكدت
 في ُیســـھم قد أنھ كما األداء، وجـــودة العامـــلین في تأثـــــیره حیث من فاعلیة األنماط القیادیــة

  .المنظمة تواجھھا المشــــكالت التي حـــل
 تحسین و اإلنتاجیة زیادة في كبیر دور الجماعي أن للعمل) ٨، ٢٠١٥(القرشي كما یرى 

مباشرة بتحسین  عالقة اإلدارة المدرسیة في التشاركیة للقیادة العمل، وأضاف أیضا بأن جــودة
 التربویة والتعلیمیة، ویشكل القائد للعملیة والكفاءة الفعالیة تحقیق في  ُیساھموالذياألداء المدرسي 

 الصفا و و الخبرة العلمیة المؤھالت أھدافھ، لم یمتلكھ من  بلوغ في التعلیــمي للنظام یزةرك
               . الشخصیة
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ي     ویر األداء المدرس ة تط رزت أھمّی ة ب نُُّظم التعلیمی ات ال دنِّي ُمخرج ة لت  ونتیج
  ).٥٣، ٢٠١١عواجي،(

ات اإلنسانیة من خالل إیجاد مناخ ونظرًا للدور الذي یقوم بھ قادة المدارس في تحقیق العالق
تربوي وتعلیمي مناسب، وبث روح الحماس بین جمیع العاملین بالمدرسة، واالبتعاد عن األسالیب 
التسلُّطیة التي ال تحقق نتائج مرجوة، واختیار أسلوب قیادي دیمقراطي یؤدي إلى التعاون فیما بین 

ما ینعكس إیجابًا على تحسین األداء المدرسي، أفراد الجماعة، ومضاعفة الُجھد وحّل المشكالت، م
لذا جاءت ھذه الدراسة لتوضح أثر القیادة التشاركیة لدى قائدات مدارس محافظة القنفذة على األداء 

  .  المدرسي من وجھة نظر المعلمات
   : مشكلة الدراسة وأسئلتھا

ناك العدید من استحوذت اإلدارة المدرسیة على اھتمام الباحثین التربویین، ویوجد ھ
األسالیب التربویة المتبعة من القادة في المدارس، وتعتبر القیادة التشاركیة من القیادات التي بحث 
فیھا العدید من الباحثین في المیدان التربوي، ولكن من خالل إطالع الباحثة على واقع المؤسسات 

مشاركة الفعالة للعاملین داخل ھذه التربویة في محافظة القنفذة التي تعمل بھا، ومالحظتھا لضعف ال
المؤسسات، والذي یؤثر على أدائھم، وإیمانًا منھا بأھمیة التعاون والمشاركة في التغلب على 
مشكالت العمل في الحقل التعلیمي؛ وجدت الباحثة أن ھناك ضرورة للقیام بھذه الدراسة للتعرف 

 التشاركیة وأثرھا على األداء المدرسي على درجة ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة
  . من وجھة نظر المعلمات

  : وفي ضوء مشكلة الدراسة انبثقت التساؤالت التالیة
ما  درجة ممارسة قائدات المدارس بمحافظة القنفذة للقیادة التشاركیة من وجھة نظر  .١

  المعلمات؟ 
 ؟لمعلماتظة القنفذة من وجھة نظر اما مستوى األداء المدرسي بمدارس محاف .٢
بین ) α≥ ٠٫٠٥ (ھل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٣

  ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة التشاركیة ومستوى األداء المدرسي؟
ما أثر درجة ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة التشاركیة على مستوى األداء  .٤

 المدرسي؟
    : الدراسةأھداف 

تسعى الدراسة الحالیة إلى الكشف عن درجة ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة 
التشاركیة، وأثرھا على مستوى األداء المدرسي من وجھة نظر المعلمات، وكما تسعى الدراسة 

داء المدرسي للكشف عن أثر القیادة التشاركیة لدى قائدات المدارس بمحافظة القنفذة على مستوى األ
  . من وجھة نظر المعلمات

   : أھمیة الدراسة
القیادة التربویة  مكتبة إثراء في البحث ھذا من حیث األھمیة النظریة سیسھم  :األھمیة النظریة

والتعرف على ، بإضافة تتعلق بدراسة أثر القیادة التشاركیة على مستوى األداء المدرسي
واإللمام بأھم معوقات ، اإللمام بأسس القیادة التشاركیةالخصائص السلوكیة للقائد التشاركي، و

استخدام القیادة التشاركیة في المؤسسات التربویة، وأنواع القیادة بالمشاركة، وذكر أھم أھداف 
  . القیادة التشاركیة وأسسھا، عناصر األداء المدرسي، وذكر أھم معاییر األداء المدرسي الفعال
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 حول في محافظة القنفذة نتائج الدراسة الحالیة المسئولین بإدارة  التعلیم قد تفید  :األھمیة العملیة
، التشاركیة و تبني إجراءات مناسبة لالرتقاء بمستوى األداء درجة ممارسة قادة المدارس القیادة

في إیجاد الوسائل التي تساعد على  التعلیم وزارة في المختصة نتائج ھذه الدراسة الجھات وقد تفید
 مستوى األداء المدرسي  للعاملین بالمدرسة، وتقدیم تغذیة راجعة لقائدات المدارس في تحسین 

 في البحث ستسھم نتائج وكما محافظة القنفذة عن أداء مدارسھن مما یسھم في التطویر والتحسین،
 یؤدي نمط القیادة التشاركي مما باستخدام ذلك القنفذة و في محافظة المدارس قائدات مستوى تطویر

وتحسین وتطویر األداء المدرسي في المدارس لكل من األداء المدرسي،  تطویر مستوى إلى
المعلمین والطلبة والمجتمع المحلي، من خالل التطرق لسبل التطویر والتحسین في األداء، 
باإلضافة إلى ذلك فإن نتائج الدراسة الحالیة ستعطي تصورا واضحًا عن واقع األداء المدرسي، بما 

  . في تقدیم أفكار ومقترحات لتطویر ھذا األداء بكافة جوانبھیسھم
   : مصطلحات الدراسة

  Participatory leadership       : القیادة التشاركیة
 صنع في العمل المدرسة فریق مدیر مشاركة:" بأنھا (١٣٢، ٢٠١٤(المحمادي  یعرفھا

من  المزید منحھم و ھھم،تواج التي المشكالت حل یشاركھم كما فعلیة مشاركة القرارات
  ."باالنتماء وشعورھم لدیھم اإلنتاجیة زیادة في بدورة بما یساھم لدیھم الثقة الصالحیات وتعزیز

نمط قیادي یقوم على المشورة والتعاون والشراكة :  ویقصد بالقیادة التشاركیة إجرائًیا بأنھا
 اإلداریة والفنیة ویعتمد على الفعلیة بین قائد المدرسة وجمیع منسوبي المدرسة في الوظائف

الالمركزیة في القیادة واتخاذ القرارات وحل المشكالت بما یحقق أھداف المدرسة، وتقاس درجة 
ممارسة القیادة التشاركیة لدى قادة المدارس بالدرجة الكلیة المتحصل علیھا نتیجة الستجابة أـفراد 

   . الدراسة الحالیة في ضوء مجاالتھاعلى األداة المستخدمة في ) المعلمات(عینة الدراسة 
  School performance : األداء المدرسي
جمیع األنشطة والممارسات  " : األداء المدرسي بأنھ) ٢٠٠٧العسیلي،  (تعرف

، والتي تسعى المدرسة )النواتج(واإلجراءات والسلوك المرتبطــــــة بتحقیق األھداف والمخرجات 
المدرسة بھدف الوصول إلى نتائج مرضیة في مجال اإلدارة، دون إلى بلوغھا، والتي تقوم بھا 

  ".إھدار في الوقت أو الطاقة بھدف تحقیق الجودة الشاملة
الجھد الذي تقوم بھ قائدات ومنسوبات :  وتعرف الباحثة األداء المدرسي إجرائًیا بأنھ

سین بیئة المدرسة وأداء المدرسة، في المجال اإلداري أو التعلیمي، وفي كل ما یتعلق بتطویر وتح
مھام العاملین بھا من أجل تحقیق أھدافھا، وھو الدرجة الكلیة المتحصل علیھا نتیجة الستجابة أفراد 

  . على األداة المستخدمة في الدراسة الحالیة في ضوء مجاالتھا) المعلمات(عینة الدراسة 
  : حدود الدراسة

 لى دراسة درجة ممارسة قائدات مدارس  اقتصرت الدراسة الحالیة ع: الحدود الموضوعیة
  . محافظة القنفذة للقیادة التشاركیة وأثرھا على مستوى األداء المدرسي

 اقتصرت الدراسة الحالیة على عینة من معلمات مدارس التعلیم العام : الحدود البشریة 
    .بمحافظة القنفذة في المملكة العربیة السعودیة) متوسط، ثانوي، ابتدائي(الحكومي 

 طبقت ھذه الدراسة على مدارس البنات الحكومیة االبتدائیة ـــــ : الحدود المكانیة 
  . والمتوسطة ـــــ والثانویة بمحافظة القنفذة
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 ھـ ـــــــ ١٤٣٨ طبقت ھذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام  : الحدود الزمانیة
  . ھـــ١٤٣٩

  :الدراسات السابقة
ممارسة القیادة التشاركیة لدى مدیري واقع ھدفت تعرف ) ٢٠١٧(دراسة النمروطي 

المدارس الثانویة وعالقتھا بمستوى أداء المعلمین، حیث قام الباحث باستخدام المنھج الوصفي 
التحلیلي، واستخدام استبانتین لھذا الغرض، األولى للقیادة التشاركیة واألخرى لقیاس مستوى أداء 

%) ١٠(معلما ومعلمة تم اختیارھم بطریقة عشوائیة بنسبة ) ٤٥٩(اسة المعلمین،  وبلغت عینة الدر
 ، sspsمعلما ومعلمة، وقام الباحث باستخدام برنامج) ٤٥٩٩(من أفراد مجتمع الدراسة الذي بلغ 

وتوصلت النتائج إلى أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة التشاركیة 
، وتوصلت النتائج أیضا إلى %) 74.2(ن كانت بدرجة كبیرة وبوزن نسبي من وجھة نظر المعلمی

بین متوسطات استجابات أفراد ) ≥ α ٠. ٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
عینة الدراسة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة للقیادة التشاركیة بمحافظات غزة تعزى 

التخصص العلمي، ( وال توجد فروق في المتغیرات االخرى إلناثالصالح ) لمتغیر الجنس(
، وتوصلت أیضا إلى أن مستوى أداء معلمي المرحلة الثانویة بمحافظات )المؤھل، سنوات الخبرة

وبدرجة تقدیر كبیرة، وتوصلت الدراسة أیضا إلى وجود فروق ذات %) ٨٣٫٨٢(غزة بلغ وزن 
بین متوسطات تقدیر أفراد عینة الدراسة لمستوى ) ≥ α ٠ .٠٥(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 وال توجد اإلناث،لصالح ) لمتغیر الجنس(أداء معلمي المدارس الثانویة بمحافظات غزة تعزى 
، وتوصلت الدراسة إلى )التخصص العلمي، المؤھل، سنوات الخبرة(فروق في المتغیرات األخرى 

بین درجة ممارسة ≥ α) ٠٫٠٥(ة عند مستوى الداللة     أنھ توجد عالقة طردیة ذات داللة إحصائی
مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة التشاركیة ومستوى أداء المعلمین، وتوصلت 

وأعزاه % ٧٤٫٩٨النتائج أیضا إلى أن مجال تفویض السلطة قد حاز على الترتیب األول بنسبة 
عمال في حال غیاب القائد، ثم نجاز األإأنھ یساعد على الباحث إلى إدراك المدیر بأھمیة التفویض و

ثم تبعة مجال المشاركة في صنع % ٧٤٫٧٨ بنسبة اإلنسانیةتبعة في المرتبة الثانیة مجال العالقات 
 %.٧٢٫٧٨القرار في المرتبة الثالثة  بنسبة 
تعرف دور التخطیط االستراتیجي المدرسي في تطویر ) ٢٠١٦(ھدفت  دراسة الثقفي 

من وجھة نظر ) العملیة التعلیمیة، البیئة التعلیمیة، أداء العاملین بالمدرسة(داء في مجاالت األ
القیادات التربویة بمدینة مكة المكرمة، ومدى وجود فروق في تقدیر ھذا الدور تعزى لبعض 

تب  قائدًا من القیادات التربویة بإدارة التعلیم ومكا١٠٣المتغیرات، وتكون مجتمع الدراسة من 
 قائدا للمرحلة الثانویة ٦٧التربیة والتعلیم ومدیري المدارس الثانویة بمدینة مكة المكرمة  بواقع 

 التعلیم، وتم توزیع مجتمع الدراسة وفق إدارة قیادات في ٦ قائد بمكاتب التربیة والتعلیم و٣٠و
لوصفي المسحي، و ، واتبعت الدراسة المنھج ا)العمل الحالي، المؤھل العلمي، الخبرة(لمتغیرات 

تمثلت أداة الدراسة في استبانة، وكانت أھم نتائج الدراسة تقدیر القیادات التربویة على مستوى 
المدرسة لدور التخطیط االستراتیجي في تطویر األداء المدرسي كان بدرجة عالیة في المحاور 

ء العاملین، ووجود فروق ذات ، تطویر البیئة التعلیمیة، تطویر أدااإلداریةتطویر العملیة :  الفرعیة
 بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول دور التخطیط االستراتیجي على مستوى إحصائیةدالة 

 والبیئة التعلیمیة وتطویر أداء اإلداریة المدرسي ككل وتطویر العملیة األداءالمدرسة في تطویر 
  .     سنوات الخبرة في اإلدارةالعاملین كال على حدة تعزى للمتغیرات المؤھل العلمي وعدد

تعرف درجة التعاون بین مدیري المدارس األساسیة ) ٢٠١٦(بینما ھدفت دراسة السكني 
ونوابھم بمحافظة غزة وعالقتھا بمستوى فاعلیة األداء المدرسي من وجھة نظر المعلمین، ولقد 

 غزة، واستخدمت معلم ومعلمة للمدارس األساسیة بمحافظات) ٤٠٠(تكونت عینة الدراسة من 
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فقرة وتم تحلیل ) ٧٨(الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي وقامت بتصمیم استبانتین تحتویان على 
، وجاءت نتائج الدراسة أن درجة spssبیانات االستبانة للحصول على النتائج باستخدام برنامج 

علمیھم جاء بنسبة التعاون بین مدیري المدارس األساسیة ونوابھم بمحافظات غزة من وجھة نظر م
وھي نسبة عالیة، وكان مستوى فاعلیة األداء المدرسي لدى المدارس األساسیة ) ٧٨٫٤٠(

عالیة، وجود عالقة ارتباطیة موجبة )٧٦٫٢٠(بمحافظات غزة من وجھة نظر المعلمین جاء بنسبة 
وابھم بین درجة تقدیر أفراد عینة الدراسة لدرجة التعاون بین مدیري المدارس األساسیة ون

  .ومستوى فاعلیة األداء المدرسي
تعرف درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بھدف ) ٢٠١٥(وجاءت دراسة عواجي 

بمحافظة الطائف لإلدارة اإللكترونیة وعالقتھا بتطویر األداء المدرسي من وجھة نظر المعلمین 
ویین بالمرحلة الثانویة والمدیرین ویتمثل مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین والمشرفین الترب

، وتكونت عینة الدراسة من ١٤٣٥ــــــ ١٤٣٤باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة الطائف 
معلما بالمدارس الثانویة بمحافظة الطائف، وتم توزیع مجتمع الدراسة وفق ٣٤٠مدیرا وعدد ٣٦

 استخدمت الدراسة المنھج، و)الدورات التدریبیة، سنوات الخبرة، المؤھل العلمي(المتغیرات 
الوصفي، وأعتمد الباحث على االستبانة كأداة لجمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالدارسة وكانت 

 اإلدارة ممارسة درجة( مجاالت جمیع بین إحصائیة داللة ذات(ایجابیة ( عالقة نتائج الدراسة وجود
 یجابیة ذات إعالقة وجود النتائج أظھرت كما ،)األداء المدرسي تطور( مجاالت وبین) اإللكترونیة

 الكمي المقیاس(بین وما ،)اإللكترونیة اإلدارة ممارسة لدرجة الكمي المقیاس بین داللة إحصائیة
 اإللكترونیة اإلدارة، وعند عرض نتائج  السؤال الفرعي ما عالقة ممارسة )المدرسي لتطویر األداء

كانت بدرجة عامة متوسطة وعند عرض السؤال في تطویر األداء المدرسي في مجال المتعلم 
 المدرسي في مجال المعلم األداء االلكترونیة في مجال تطویر اإلدارةالفرعي ما عالقة ممارسة 

جاءت النتیجة بدرجة عامة متوسطة وقدمت الرسالة عدة توصیات السعي الدائم لتطویر أبعاد األداء 
 اإلدارةع مكوناتھا واالستفادة من التجارب العالمیة في المدرسي لالرتقاء بالمنظومة التعلیمیة بجمی

 اإلسالميااللكترونیة لتطویر األداء المدرسي بما یتفق مع الھویة الثقافیة والعربیة ومبادئ الدین 
 المدرسي األداء البحوث للتعرف على الفروق في مجال تطویر إجراءوكان من المقترحات الدراسة 

  . المدرسياألداء البحوث في مجال تقویم وإجراءمغرافیة وفقا لبعض المتغیرات الدی
 المرحلة مدارس مدیري ممارسة درجة دراسة ھدفت تعرف) ٢٠١٥( المطیري أجرى

 مع العالقة ،اإلداري األداء(التالیة للمجاالت وفقًا التشاركیة، للقیادة الباطن حفر الثانویة بمحافظة
 العالقة عن الكشف الدراسة حاولت كما) المحلي المجتمع مع العالقة الطلبة، مع المعلمین، العالقة

التنظیمي، وتكونت العینة من  الوالء مستوى بین و التشاركیة القیادة ممارسة بین درجة االرتباطیة
 بتطویرھا قام معلمًا، واستخدمت المنھج الوصفي التحلیلي، وشملت األدوات علي استبانة ٣٤٢
 الثانویة المرحلة مدارس مدیري ممارسة أن درجة وصلت النتائج إلىوت البیانات رئیسیة لجمع كأداة

 وجود كذلك وتبین ككل، لألداة بدرجة متوسطة جاءت قد المعلمین نظر وجھة من التشاركیة للقیادة
 بین  و)التشاركیة القیادة درجة ممارسة(مجاالت جمیع بین إحصائیة داللة ذات ایجابیة عالقة
  .   )لتنظیميا الوالء مستوى( تمجاال

تعرف درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة ) ٢٠١٥ ( وبینما ھدفت دراسة الصلیبي
بمحافظات غزة للقیادة التشاركیة وعالقتھا بمستوى الفاعلیة الذاتیة لدى معلمیھم، ودراسة داللة 

، )الخدمةالجنس، المؤھل العلمي، سنوات (الفروق في متوسطات تقدیراتھم تبعا لمتغیرات الدراسة 
 معلما ومعلمة للمدارس الثانویة بمحافظات غزة، وقد وزع الباحث ٤٨٥٥وتكونت العینة من  

واستخدمت المنھج الوصفي التحلیلي، ، )٤٢٠(االستبانة على عینة من مجتمع الدراسة بلغ حجمھا 
 أن  إلىوتوصلت النتائج البیانات رئیسیة لجمع كأداة بتطویرھا قام وشملت األداة على استبانة
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مدیرو المدارس الثانویة بمحافظات غزة یمارسون القیادة التشاركیة من وجھة نظر معلمیھم بنسبة 
وھى نسبة كبیرة الحجم، ومستوى الفاعلیة الذاتیة لدى معلمي المدارس الثانویة بمحافظة % ٧٧،٤٠

إحصائیة وھى نسبة كبیرة أیضا، ووجود فروق ذات داللة % ٨٠،٨غزة من وجھة نظرھم بنسبة 
بین متوسطات تقدیر أفراد العینة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة 
التشاركیة ترجع إلى متغیر الجنس لصالح اإلناث، وال یوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات 

التشاركیة ترجع تقدیر أفراد العینة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة 
   . إلى متغیر المؤھل وسنوات الخبرة

 تأثیر أسلوب القیادة ف بدراسة ھدفت تعر Otieno,Ndirangu,Anditi (2014)  وقام
التشاركیة لدى مدیري مدارس المرحلة الثانویة على األداء األكادیمي للطالب في منطقة رونغو 

ھج الوصفي المسحي، واستخدمت االستبانة بمقاطعة میغوري بكینیا، واعتمدت الدراسة على المن
 معلما، وجمیع مدیري المرحلة الثانویة في ٥٤٨كأداة لجمع البیانات، وتكون مجتمع الدراسة من 

 ٢٣١ مدرسة، وتم اختیار عینة قصدیة مكونة من ٣٣رونغو بمقاطعة میغوري بكینیا والبالغ عددھا 
ن استخدام أسلوب القیادة التشاركیة یؤثر تأثیرا  مدیرًا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أ٣٣معلمًا و

  . إیجابیًا على األداء األكادیمي للطالب
المدارس الثانویة لنمط   مدیرات استخدام درجة تعرف) ٢٠١٣(بینما ھدفت دراسة الفھید 

معلمة، استخدمت المنھج الوصفي ٢٤٠حائل، وتكونت العینة من  مدینة في القیادة التشاركیة
 المدارس استخدام مدیرات درجة أن وشملت األداة على االستبانة، وتوصلت النتائج إلىالتحلیلي، 

 في و جاء منخفضة درجة ھي المعلمات نظر وجھة من التشاركیة القیادة لنمط حائل في الثانویة
العالقات  محور الثاني بالمركز تبعھ ثم المھام في للمرؤوسین القائد مشاركة محور األول المركز

  . منخفضة بدرجة جمیعھا وجاءت السلطة، تفویض الثالث بالمركز تبعھ ثم سانیةاإلن
 في اإلدارة التشاركي النمط معیقات دراسُتھ التي ھدفت تعرف) ٢٠١٣(عیطة  وأجرى أبو

ومعلمة، واستخدمت  معلمًا ٥٥٧معالجتھا، وتكونت العینة من  وسبل غزة محافظات في المدرسیة
 أن النمط التشاركي، وتوصلت النتائج إلى  وشملت األدوات على استبانةالمنھج الوصفي التحلیلي،

 وثالثًا للموظفین، تعود معیقات وثانیًا مؤسسیة، معیقات أولھا التشاركیة القیادة لتطبیق ھناك معیقات
 متوسطات استجابات بین إحصائیة داللة ذي فرق وجود عدم أظھرت كما للمدیرین، تعود معیقات

 من الدراسة بالعدید ، وأوصت)الخدمة سنوات الجنس، المؤھل،(لمتغیرات  تبعا العینة أفراد
 رضا رفع العمل على مشاركتھم، نسبة وزیادة العاملین على األعباء تخفیف : أھمھا من التوصیات

 الحوافز وتوفیر لدى العاملین واالحترام التقدیر حاجات إشباع ونشاطھم، إنتاجھم لیزید العاملین
 وكیفیة وأھمیتھا القیادة التشاركیة حول للمدیرین عمل وورش دورات عقد والمعنویة المادیة
  . تطبیقھا

 مكاتب التربیة مدیري ممارسة درجة بدراسة ھدفت تعرف) ٢٠١٣(بینما قام القرشي 
 الثانویة بمدینة بالمرحلة المدرسیة اإلدارة مشكالت حل في وإسھامھا التشاركیة للقیادة والتعلیم
 الدراســـــة ُتعزى مجتمع أفراد متوسطات بین إحصائیة فروق وجود مدى عن والكشف ،الطائف

واستخدمت المنھج ، )اإلداري بالعمل الخبرة وسنوات العلمي، المؤھل الجنـــس،(لمـــتغیرات 
 مدیرا ١٤٧الوصفي المسحي، وشملت األداة على استبانة القیادة التشاركیة، وتكونت العینة من 

 والتعلیم التربیة مكاتب مدیري التشاركیة لدى القیادة ممارسة أن  وتوصلت النتائج إلىومدیرة، 
 المالیة، والفنیة، حل المشكالت اإلداریة في التشاركیة القیادة إسھام متوسطة، أن بدرجة كانت

 منھا ضرورة التوصیات، من الدراسة بعدد مرتفعة، وأوصت بدرجة كانت والبشریة والبیئیة
 ممارسة على والتعلیم التربیة مكاتب الثانویة، ومدیري المرحلة مدارس ومدیرات دیريم تدریب
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 اإلجرائیة الخطط تعدیل في المدارس مدیري ومدیرات إلشراك آلیة وضع التشاركیة، القیادة
  .الدراسیة للمراحل

 وأثرھا القیادة التشاركیة دور تعزیز   Grasmick, Harbour) ٢٠١٢( وھدفت دراسة 
المجتمع، وتكونت العینة من   كلیة رؤساء نظر وجھة من الجامعات في القرار صنع عملیة على

فیالدلفیا، واستخدمت المنھج الوصفي التحلیلي، وشملت  جامعة في المجتمع كلیات جمیع رؤساء
 تعتــــبر قیادیة أنماط أربع ھناك الشخصیة، وتوصلت النتائج إلى المقابالت األدوات على إجراء

، وجود عالقة الدراسة توصلت إلیھا التي اإلحصائیات بحسب منھا األفضل التشاركیة یادةالق
ارتباطیة موجبة ودالة إحصائیا بین تعزیز دور القیادة التشاركیة وعملیة صنع القرار في الجامعات 

  .  من وجھة نظر رؤساء كلیة المجتمع
  : تعقیب على الدراسات السابقة

لسابقة التي تناولت موضوعًا من أسالیب القیادة وھي القیادة من خالل عرض الدراسات ا
التشاركیة فقد عرض العدید من الدراسات المحلیة والعربیة واألجنبیة ذات العالقة بموضوع 
الدراسة حیث ركزت ھذه الدراسات على األنماط القیادیة لدى مدیري المدارس في مختلف البالد 

 واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة التي كان ومن ثم عرض العدید من أوجھ الشبة
لھا أثر كبیر في بناء ھذه الدراسة وتسجیل جوانب االستفادة منھا وأھم ما تتمیز بھ ھذه الدراسة عن 

  .غیرھا من الدراسات السابقة
یادة استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء فكرة الدراسة الحالیة وھي تأثیر الق

التشاركیة في بیئة العمل التعلیمیة حیث تم التعرف على األنماط القیادیة لدى قائدات وقائدي 
المدارس الحكومیة وكان البد من اختیار نمط من ھذه األنماط الفعالة التي تناسب بیئة العمل 

نمط التشاركي التعلیمیة لمواكبة التطورات الحدیثة ومستجدات ھذا العصر والتي بینت مدى فعالیة ال
، في التغییر وتأثیره على سلوك العاملین باستخدام ھذا النمط من القیادة في بیئة العمل التعلیمیة

وساعدت الباحثة في اختیار منھج الدراسة وھو المنھج الوصفي وتحدید األسالیب اإلحصائیة 
    .المناسبة لتحلیل البیانات والتعرف على نوع المعالجات اإلحصائیة المتبعة

استخدمت الدراسات السابقة العدید من الفنیات واإلجراءات واألدوات التي تساعد الباحثة 
كثیرا أثناء إعداد أدوات الدراسة الحالیة، كما سیستفید الباحث من التوجھات النظریة والتطبیقیة 

نات التي تعرضت لھا الدراسات السابقة في ذلك أیضا وسیتم االطالع على المقاییس واالستبیا
بأبعادھا المختلفة لالستفادة ) األداء المدرسي، القیادة التشاركیة (المتنوعة لـكال من متغیرات الدراسة

منھا في تصمیم مقاییس واستبیانات الدراسة الحالیة ومقارنة نتائج الدراسة الحالیة بنتائج الدراسات 
  . السابقة

معت بین متغیري الدراسة وھو للقیادة اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بأنھا ج
وتطبیقا على العینة ، التشاركیة واألداء المدرسي تبعا للحدود الحالیة في  مدارس محافظة القنفذة

التي شملت معلمات من المحافظة القنفذة بكافة مراحلھا  وھو مالم یجتمع في أي من الدراسات 
 التي شملت على متغیري دراسة ٢٠١٧ السابقة في محوري الدراسة ماعدا دراسة النمروطي

    . الباحثة القیادة التشاركیة واألداء المدرسي
  . استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحدید مشكلة الدراسة وصیاغتھا وأھدفھا

استفادت الباحثة أیضا من الدراسات السابقة في تحدید المنھج المناسب لطبیعة الدراسة 
  . الحالیة
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لباحثة أیضا في تفسیر نتائج الدراسة الحالیة عبر تحدید موقع نتائجھا ـــ اتفاقا أو استفادت ا
  . اختالفا ـــ مع نتائج الدراسات السابقة

  :اإلطار النظري
   Participatory leadership :  القیادة التشاركیة: المحور األول

للمشاركة الجمـــــاعیة في تعد القیادة التشاركیة أحد أنماط القیادة الحدیثة التي تدعــو 
اتـــخاذ القـــــــرار، وتقوم على احترام المرؤوسین، وتطویر قدراتھم، وتنمي فیھم الشعور 

  .بالمسؤولیة الجماعیة وتشجیعھم على اإلبداع واالبتكار
  : مفھوم القیادة التشاركیة .١

، ٢٠١٢(فھ عسكر  العدید من التعریفات االصطالحیة للقیادة التشاركیة ومنھا ما یعرتوجد
النمط القیادي القائم على المشورة والتعاون والشراكة الفعلیة بین المدیر والمعلمین في  ": بأنھا) ٤٩

مجال التغییر والتخطیط والتوجیھ والتنسیق والرقابة في العمل واتخاذ القرارات وحل المشكالت بما 
  ".یكفل تحقیق أھداف المدرسة

ح حدیث نابع من مفھــوم الدیمقراطــــیة في اإلدارة، وتقــوم  اصطاليالقیادة التشاركیة ھو
فلســــــفة ھـــــذا النوع من اإلدارة على قیام المدیر بعرض المشاكل اإلداریة على مرؤوسیھ، ثم 
تداول النقاش فیھا ثم اتخاذ القرار الجماعي وخطوات عالجھا، أي أنھا عبارة عن إشراك 

ت اإلداریة وھي بذلك تحمل معنى االشتراك النفسي والعاطفي للفرد لمرؤوسین في اتخاذ القرارا
في نشاطات المجموعة، والتي یعمل بھا بشكل یشجعھ على تحقیق أھدافھا، على أن یتحمل 

  ) ١٩، ٢٠٠٨سرور،   (. المسئولیة الجماعیة معھم
وة المدیر المشاركة تعني دع " : القیادة التشاركیة بأنھا) ٥٤، ٢٠١٠(وتعرف ھناء القیسي

لمرؤوسیھ وااللتقاء بھم لمناقشة مشكالتھم اإلداریة التي تواجھھ وتحلیلھا ومحاولة الوصول إلى 
أفضل الحلول الممكنة لھا بما یخلق الثقة لدیھم ویحفزھم على بذل الجھود لتحقیق مستوى أعلى من 

جماعیة التي یبدیھا اإلنتاجیة وخاصة عندما یأخذ المدیر بالتوصیات والمقترحات الفردیة أو ال
   . "المرؤوسین التي بدورھا تیسر لھ تحدید األھداف واتخاذ القرارات 

عملیة تأثیر یحدثھا  " : القیادة التشاركیة بأنھا) ٢٧، ٢٠٠٩(وعرف الدویك وآخرون 
  . "المدیر في مرؤوسیھ إلقناعھم وحثھم عل المشاركة الفعالة بجھودھم في أداء النشاط التعاوني 

 النمـــــط عن ینــبثق نمط " بأنھا التشـــاركیة القیادة )١٥، ٢٠١٣ (عرف القرشــيویــــ
 وإدارة القرار، صـــنع في ومشاركتھ الفرد، شخصیة احـــترام على ویقوم في القیادة، الدیـــمقراطي

    ".للعاملین القیادیة المھام بعض خالل تفویــــض من العمل
نھا تقوم على تفویض الصالحیات، وتدعو للمشاركة بین المدیر واتفقت التعریفات السابقة بأ

  . ومرؤوسیھ في اتخاذ القرارات، كما تدعوا لتحمل المسئولیة، والتعاون
  نمط قیادي یقوم على المشورة والتعاون والشراكة : وتعرف الباحثة القیادة التشاركیة بأنھا

 الوظائف اإلداریة والفنیة ویعتمد على الفعلیة بین قائد المدرسة وجمیع منسوبي المدرسة في
  .الالمركزیة في القیادة واتخاذ القرارات وحل المشكالت بما یحقق أھداف المدرسة

  : ممیزات القیادة التشاركیة .٢
وجد مجموعة من الفوائد التي یمكن تحقیقھا على مستوى المدرسة ككل إضافة للفوائد التي ت

 عالي من طاقات العاملین الفكریة والنفسیة، وزیادة یمكن أن یحصل علیھا القائد على مستوى
ومنھا وضوح الرؤیا مما یوفر ) ٥١، ٢٠٠٧ (دافعیتھم نحو العمل المنتج وھي كما ذكرھا دحالن
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النمط التشاركي مناخ منفتح للحوار بین العاملین والمدیرین، وھذا یقود إلى فھم واضح للسیاسات 
ین أفراد المجتمع المدرسي، ویمنح ھیئة المدرسة فرصة واألھداف والبرامج والقرارات فیما ب

وتعظیم مستوى االتفاق حول القرارات المراد تنفیذھا في المجتمع ، متابعة تطور الواقع المدرسي
المدرسي فالقرارات التي یتم اتخاذھا ضمن النمط التشاركي، تحمل في طیاتھا قدرًا كبیرًا من آراء 

درسة ومشاركاتھم وتصوراتھم، األمر الذي یقود إلى مستوى عال قطاع واسع من أعضاء ھیئة الم
من االتفاق حول ھذه القرارات، وحل الخالفات بشكل فعال في ضوء النمط التشاركي، یتم التطرق 
والتصدي إلى الخالفات بروح االنفتاح والثقة والحوار البناء، على أن یتم في ضوء ما تم االتفاق 

برامج، والقدرة على التكیف مع التغیرات في البیئة المحیطة إن ھذه علیھ من أھداف وسیاسات و
الفائدة تشیر إلى قدرة المدرسة على االستجابة لمتطلبات المحیط االجتماعي للمدرسة، والتي 
أصبحت عرضة للتغیر المتسارع تبعًا لروح ھذا العصر، والمدرسة ذات النمط التشاركي في 

تعدد الطاقات الفكریة المتوفرة، بحیث تستطیع تلمس تلك المتطلبات اإلدارة تمتلك قنوات اتصال، و
طبیعة  (واالستجابة لھا، والمقدرة على التجدد حیث یقصد بھا إعادة تركیب بنیة المدرسة اإلداریة

ویتم ھذا التغیر من خالل المشاركة الشاملة من قبل أعضاء ) األدوار ـ العالقات ـ قواعد االتصال
   . افة، في البحث عن ماھیة التغیرھیئة المدرسة ك

في إحداث التغییر ) التشاركي(أھم مزایا النمط التشاوري ) ٣١٠، ١٤٢٩(وحدد غریبھ 
بأنھ یتیح أفضل الظروف لمشاركة الذین سوف ینفذون عملیة التغییر أو الذین یتأثرون بھ في صنع 

عقل والتعبیر عن الرأي وحل التغییر والتخطیط، وتدریب األفراد على فن التفكیر واستخدام ال
المشكالت التي تواجھھم بالطرق العلمیة، ویساعد على تألیف القلوب وتجمیعھا حول القائد وحبھا 
لھ، وتجعل النفوس مھیأة لتقبل ما ترید القیادة من تغییر، والمشاركة في تخطیطھ وتنفیذه، وإن 

 فتنعكس على أنفسھم طبقا لمبدأ ممارسة القائد لھذا النمط، یجعل من مرؤوسیھ من یتأسى بھ،
التقرب اإلداري، وتصبح لدیھم قیمة إیمانیة عملیة یؤمنون بھا ویحترمونھا ویتبعونھا، ویتیح للقائد 
فرصة التعرف على المواھب وطاقات وقدرات أفراده معرفة علمیة، وكما یتیح ھذا النمط  أكبر 

ركتھم الفعلیة في التخطیط والتنفیذ ألي عمل فرصة لتدریب قادة المستقبل على القیادة من خالل مشا
  . واكتساب الخبرة العلمیة

ویتضح مما سبق  أن أھم ممیزات القیادة التشاركیة ھي تنمیة الحس بالمسؤولیة، حیث أن 
العمل في نھایة المطاف مسؤولیة الجمیع، ولیس مسؤولیة القائد فقط، فالجمیع یشاركون القائد مھام 

  .ویشاركون أیًضا في عملیات التطویر والتغییر داخل المؤسسةالتخطیط والتنفیذ، 
   : أھمیة القیادة التشاركیة .٣

تنبع أھمیة القیادة التشاركیة في أنھا تساعد على تنمیة القیادات في المستویات الدنیا من 
المنظمة، وتضفي على العاملین شعورًا بأھمیتھم وكیانھم، فاإلدارة تضع آرائھم موضع االعتبار 

  ).٤، ٢٠١٥، سلیمان (التطبیق وھذا ما یولد شعورًا بالمسؤولیةو
أھمیة القیادة التشاركیة تنمیة وتطویر الشعور بالمسؤولیة ) ٢٥، ٢٠١٤(ویحدد الغامدي 

حیث تشحذ القیادة التشاركیة ھمم الموظفین وتجعلھم یقبلون على العمل في مسؤولیة وروح 
 العبء على اإلدارة العلیا، وتطویر العمل وتنوعھ وذلك إیجابیة، مما یوجد مسؤولیة جماعیة تخفف

من خالل استثمار اختالف وجھات النظر التي تنتج عن القیادة التشاركیة واستقطاب آراء 
ومقترحات الموظفین خاصة الناجح منھا، وتعزیز الفعالیة التنظیمیة وذلك من خالل اتخاذ القادة 

زي الھتمامھم، وجعل مجال السلطة والتأثیر مفتوح أمام لعملیات صنع القرار الجماعیة بؤرة مرك
جمیع المرؤوسین كحق شرعي یستند في األساس إلى خبرة وقدرة المرؤوس في عملیة صنع 

  . القرار
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أھداف  تحقیق في دورھا أھمیة من نابع البارز ودورھا مكانتھا وأھمیة القیادة أھمیة إن
 المرؤوسین في ومشاركة الجھود، وتنسیق المتاحة، ردللموا األمثل االستغالل خالل من المنظمة،

 فشل نجاح أو عوامل أھم من تعد القیادة أن كما المشتركة، األھداف وتحقیق السیاسات، رسم
، المخالفي(فیھا  المتبعة القیادة أنماط فعالیة مدى على المنظمة فشل أو نجاح فیتوقف المنظمة،

٥٠، ٢٠٠٨.( 
 واإلدارات طبق في المؤسسات التشاركیة القیادة نموذج  بأن) ٣٦، ٢٠١٠ (وذكر العرابید

 مھما بأنھ الواضح المدیر، ومن على عاتق الملقاة والمسؤولیات العمل أعباء لكثرة وذلك التربویة
 العدید تنفیذ في المرؤوسین إشراك األھداف دونمــا وتحقیق اإلنجاز یستطیع ال فإنھ قدراتھ كانت

 تحقیق في المؤسسة ونجاح القیادة، نجاح أبرز عوامل من التشاركي لوباألس ویعد ،األعمال من
 .                                                 أھدافھا

 المستخدمة المداخل أھم من التشاركیة بأن اإلدارة) ١١، ٢٠١٢(كما أضاف الزعبي 
 وبمشاركة واستقالل بحریة تالقرارا لصنع أساسیة كاستراتیجیة الالمركزیة نحو لتحقیق التوجھ

 التشاركیة اإلدارة نحو اتجاھھا في التعلیمیة المنظمة من الرئیسي الھدف أن حیث جمیع األطراف،
على  وقدرتھا بل حولھا، من البیئیة للمتغیرات االستجابة على التعلیمیة المنظمة قدرة ھو تفعیل

  . ارجیةوالخ الداخلیة التحدیات مع تتكیف یجعلھا أھدافھا تطویر
 والتي المھمة اإلداریة األنماط من التشاركیة اإلدارة أن )١٣، ٢٠١٣(أبو عیطة  ویرى

 المؤسسة، وتصدر في العاملین أفكار كــل من تستفید فھــي یطبقھا، من كل على تعود بالنفع
صنع  وفي فیھ شركاء ألنھم نجاحھا على حریصون ھم لذا الجمیع، مشاركة القــــرارات بعــــد

  .القرار
 إال القیادیة األنماط من العدید وجود من الرغم على أنھ )٦، ٢٠٠٨(الحریري  وتشیر رافدة

كونھ  أھمھا من لعل أسباب لعدة نمًط ممیز بین أنماط القیادة األخرى، التشاركیة القیادة أنھ تبقى
فكلھم  سومرؤو رئیس بین یفرق وال نفوسھم، في الثقة ویغرس العاملین، إنسانیة یحـــترم

التخطیط  في یشتركون كما اإلنجازات في ویشتركون المؤسسة أھداف تحقیـــق على یحرصون
   .العالیة والجودة اإلنتاجیة مــن المزید في یساھم وھذا

وترى الباحثة أن القیادة التشاركیة مھمة جدًا في تشجیع المرؤوسین على المــــشاركة، 
 وتقوم بتوجیھھم على العمل بفریق واحد متعاون، وأن المناخ واالھتمـــام  بالمرؤوسین وتشجعھم،

العام للقیادة التشاركیة ھو العمل على بناء الجماعة ودورھا ھو اإلسھام في تحقیق أھداف الجماعة، 
) األوتوقراطي(وتكمن أھمیتھا أیضًا في أنھا تحتل المكانة الوسطى بین النمط الفوضوي والتسلطي 

یمة تراعي الفروق الفردیة بین موظفیھا، وتركز على مشاركة الجمیع في فھي قیادة عادلة وحك
  . اتخاذ القرارات، وتحترم شخصیھ العاملین، وتشجع على اإلبداع واالبتكار

  :مبررات استخدام القیادة التشاركیة في المؤسسات التربویة .٤
داء ونجاح تعد ممارسة الوظائف اإلداریة مطلب إداري ذو مھارات متعددة تكفل حسن األ

اإلدارة، ومنھا المھارات القیادیة التي تتعدى أمر التفویض الشخصي لتولي إدارة مدرسیة من خالل 
قرار تعیین رسمي، حیث أن الدور المتوقع یتعدى بكثیر دور أي مؤسسھ بعیدة عن مجال التربیة 

زھم على التفاعل والتعلیم، فالقبول والرضـا النفســي للمرؤوسـین ضـرورة البد منھا لتحــفی
 أخرى تتمثل بالمشاركة وتوسیع دائرة طرح صنع ًاوالعمــل الجماعـــي، وھــــــــذا یتطلــــب أدوار

  ).١٣، ٢٠١١، حسن(واتخاذ القرارات وتبادل اآلراء داخل المؤسسات التربویة 
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 وتعددت مبررات اإلقبال على القیادة التشاركیة وحاجة المؤسسات التعلیمیة لھا على
اختالف  أنواعھا خاصة المدارس وریاض األطفال وإداراتھا أنسب لروح العصر ولواقع 
المؤسسات ودورھا، وكان جملة ھذه التغیرات أن تطورت الوظیفة التعلیمیة وانتقلت من دورھا 
التقلیدي في تلقین المعارف إلى دورھا المعاصـر الذي تجاوز التلقین نحو تدریب طلبة العلم على 

المعارف و المھارات، والنجاح الذي حققھ تطبیق القیادة التشاركیة في المؤسسات من خارج مختلف 
القطاع التربوي إضافة إلى التغیر المتسارع في نظرة المجتمع للمؤسسة التعلیمیة وتزاید الحاجة 

وى إلى قدر أكبر من االتصال والتعاون مع العاملین في إطارھا، حیث أظھرت الدراسات أن مســــت
ممارسات القیادة التشاركیة للـــحد مــن مشكــــالت اإلداریـــة المرتبطة بالعاملین في المدارس 

  ).١٣، ٢٠١٣، الغني عبد(الحكومیة جاء بدرجة كبیرة 
 إلى سببین رئیسیین Chatziionnidis &Sarafidou) ٢٠١٣،١٧٠ (ویشیر كال من

یة والسبب األول ضرورة التمشي مع االتجاھات یحتمان على المدارس التوجھ إلى القیادة التشارك
الحدیثة في اإلدارة التنظیمیة للمدارس بالتغیر والتطویر للتوجھ نحو منظمات التعلم، وھذا لن یتحقق 
إال في مجتمعات تشاركیة، والسبب اآلخر ھو زیادة الضغوط االجتماعیة والرغبة في المساءلة 

یادة فعالیة المدارس باالستعانة بمشاركة المعلمین لتحملھم واإلصالحات التعلیمیة التي تؤدي إلى ز
   . المسؤولیة وزیادة االلتزام لدیھم

 وتركز القیادة التشاركیة على ثالثة مداخل لتبریر استخدام القیادة التشاركیة كما أشار إلیھا الغامدي
  :وھي كما یأتي) ٤٨، ٢٠١٤(

ة التعلیمیة من وظیفتھا التقلیدیة المتمثلة بالتلقین  حیث تحولت المؤسس: أـ تطور الوظیفة التعلیمیة
 تنمویة تعنى باألساس بتدریب الطالب على التفكیر اإلبداعي والفھم العمیق لمحتوى وظیفةإلى 

وربط ھذه المعارف بحیاتھم الیومیة الخارجیة، وإشراكھم في بناء معرفتھم عن ، المقررات التعلیمیة
وزیادة ثقتھم بأنفسھم، وجعلھم أكثر قدرة على التكیف والتفاعل طریق الحوار والنقاش البناء، 

اإلیجابي في محیط المؤسسة واألسرة والمجتمع، إذ أصبح للمعلمین الدور الرئیسي في تحقیق 
أھداف ھذا الدور المعاصر للمدارس، وبالتالي شكل النمط القیادي التشاركي، بیئة مالئمة لتفاعل 

من أجل أداء ھذه األدوار المعاصرة ومواكبة التطور الذي شمل وظیفة وتعاون المدراء والمعلمین 
  . المؤسسة التعلیمیة الرئیسیة

 القیادة التشاركیة حققت نجاحات : ب ـ نجاح نموذج القیادة التشاركیة في المؤسسات االقتصادیة
لوالیات كبیرة للشركات خاصة التي تعمل ضمن المجتمعات الدیمقراطیة في أوروبا الغربیة و ا

المتحدة و أسترالیا أدت إلى زیادة الفعالیة واإلنتاجیة نتیجة للمشاركة في عملیات صنع واتخاذ 
القرارات، وما نتج عنھ من استثمار طاقات العاملین، مما یؤكد دور القیادة التشاركیة والتعاونیة 

مل وتعزیزه وترابطھ وتمكین اآلخرین في عملیة صنع القرار وحل المشكالت في زیادة فعالیة والع
  . التنظیمي في المنظمات المعاصرة

 أصبح التغیر سمھ رئیسیة من سمات العصر، كما : جـ ـ تغیر تصور المجتمع للمؤسسة التعلیمیة
 وتفاعل أكبر للتنظیمات مع بیئتھا ومحیطھا تمكنھا من استیعاب اتصالظھر الحاجة إلى قنوات 

لرؤیة العلیا للمنظمة، ومن ھنا ومع تغیر نظرة  المجـــتمع  كافة المؤثرات وتطویعھا من أجل خطة ا
 جدیدة وتحـــــقیق فعـــــالیة أكبر تضمن اتصاللــــدور ووظیفة المدرسة، وحاجتھا لفتح قنــــوات 

مصلحة الطالب والعملیة التعلیمیة، جاءت القیادة التشــــاركیة كبدیل ناجح لما توفره مـــن شبكة 
   .  ومتعددة مع المجتمع عن طریق توظیف إمكانیات العاملین واستثمارھااتصاالت واسعة
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ویتضح مما سبق ذكره بعض المبررات التي أدت الستخدام القیادة التشاركیة ومنھا تطور 
الحاجة الشركات ، ضرورة فتح قنوات االتصال بین المجتمع والمدرسة، المجتمعات وتغیر أفكارھم

   . لتشاركیةاالقتصادیة لنمط القیادة ا
   : مجاالت القیادة التشاركیة .٥

إلى العدید من األسس العلمیة للقیادة التشاركیــــة ) ٢٨، ٢٠٠٨(تشیر رافدة الحریري 
التــي ترتبـــــط بمجملھا بالممارسات القیادیة والعالقات اإلنسانیة، كالتفویض السلطات فیما یتعلق 

لعمیق بمبدأ العالقات اإلنسانیة وترسیخھا، وخلق الثقة باتخاذ القرار وإشراك المرؤوسین واإلیمان ا
  . المتبادلة بین القائد ومرؤوسیھ وما یرافق ذلك من تشجیع وتحفیز ورفع معنویاتھم نحو العمل

 التشاركیة منھا أن القیادة علیھا تقوم أسسًا إلى أن ھناك) ٧١، ٢٠١٢ (وأشار عسكر
 التي للنتائج المستمرة والمتابعة السلطة، مركزیة عن بعیدًا القرار صناعة في تكون المشاركة

   .العاملین لكافة المتواصلة المھنیة مناسبة، والتنمیة إداریة بیئــة تحققت، وتوفـــــیر
  مجال التخطیط :   المجال األول

تتنوع المجاالت التي تغطیھا القیادة التشاركیة وتتعدد لتالمس مختلف جوانب العملیة 
حقق أھداف العملیة التعلیمیة بفاعلیة أكبر ونذكر أول ھذه الجوانب ممارسات القیادة التعلیمیة مما ی

التشاركیة في العملیة التعلیمیة بالمدرسة حیث تعتبر المشاركة من السلوكیات التي تحدد مدى فعالیة 
غیرات المدیر كقائد، حیث تعتمد فعالیة المدیر على دوره كقائد قادر على التعامل بكفاءة مع المت

الطارئة، وتحقیق العدالة بین العاملین في المؤسسات التعلیمیة، واستخدام األسالیب الدیمقراطیة 
ج والتشاركیة في الحوار والمناقشة، وصنع واتخاذ القرارات، وتعزیز دورة كمساند وقدوة ونموذ

  ).٤٣، ٢٠١٠، حمود والشیخ(لھم مقابل تقلیل دورة الرقابي 
 : في القیادة التـــشاركیة فــــــي عدة مجاالت نـــــذكر منھاــــــدرسة یتضـــح دور قائد الم

دورة الفعال في جمیع الممارسات التشاركیة بالمدرسة أولھا التخطیط ومن العناصر التي یغطیھا 
إطالع القائد المعلمین على واجباتھم، وتوفیر جو عمل خالي من ، التخطیط  في القیادة التشاركیة

لنفسیة، واالعتماد على الشفافیة في وضع الخطط اإلداریة، وتوزیع األدوار القیادیة بین الضغوط ا
المعلمین، والتخطیط مع المعلمین بروح الفریق الواحد، إشراك المعلمین في تحدید األھداف 
الخاصة بالعمل، وإشراكھم في بناء الخطة قصیرة المدى للمدرسة، وإشراكھم فیوضع الخطط 

  . للعمل المدرسي، وإطالع المعلمین على اإلجراءات الالزمة لتنفیذ الخطط المدرسیةالمستقبلیة 
  صنع القرار :  المجال الثاني

بأن القیادة ) ٧٥، ٢٠٠٨(من الممارسات التشاركیة الھامة أیضا صنع القرار وذكر الحربي
ة أمًرا مثل صنع التشاركیة  تعتبر مظھر من مظاھر الشوریة حیث ال ینفذ قائد المنظمة التربوی

القرار أو اتخاذه لھ إال بعد مشاركة العاملین معھ، ویؤكد ھذا االتجاه على مشاركة العاملین 
، المسؤولیات اإلداریة وفي صنع القرار ومن العناصر التي یغطیھا ھذا الجانب في القیادة التشاركیة

نتائج العمل، وفي حل ومنھا مشاركة المعلمین في صنع القرار، وتطویر العمل، وفي تقویم 
المشكالت اإلداریة، وحل المشكالت التي تواجھ العمل، ومناقشة القائد المعلمین في اآلثار المترتبة 

  . على اتخاذ بعض القرارات اإلداریة
  تفویض السلطة :  المجال الثالث

ادة من المھام التي یؤدیھا المدیر في القیادة التشاركیة تفویض السلطة وعدم مركزیة القی
ومن الجوانب التي یغطیھا ھذا المجال تفوض القائد مساعده في اتخاذ القرارات عند غیابھ، وفي 
شراء ما یلزم من وسائل تعلیمیة، وفي حل المشكالت اإلداریة، وفي متابعة عمل اللجان المدرسیة، 
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شكل أسرع وتفویضھ لبعض مھامھ یســاھم في إیجاد بیئة تشاركیة، ویسـاعد في إنجاز العــمل ب
  . )٢٠١٧، النمروطي(

  العالقات اإلنسانیة :  المجال الرابع
 العالقات اإلنسانیة من أھم جوانب القیادة التشاركیة، فكلما أھتم القائد بالعالقات دتع

اإلنسانیة كلما كان ھناك تجاوبا وتنفیذا لقراراتھ من قبل المرؤوسین ومن الجوانب التي یخطیھا ھذا 
ئد على التواصل االجتماعي مع المعلمین في مناسباتھم الخاصة، ویتفھم مشاكل المجال یحرص القا

المعلمین ویعمل على حلھا، ویتقبل آراء المعلمین ویحترمھا، ویعزز الشعور بالمسؤولیة، ویشجع 
  ).   ٢٠١٢عسكر، (على تكوین عالقات مع المجتمع المحلي

  School Performance األداء المدرسي : المحور الثاني
  :مفھوم األداء المدرسي .١

ھو مجموعة المــــناشط  " : األداء المدرسي بأنھ) ٢٠٦، ٢٠٠٧(عرفت رجاء العسیلي 
 التي تقوم بھا المدرسة بھدف الوصول إلى نتائج مرضیھ في مجال اإلدارة، دون إھدار واإلجراءات

  . "للوقت أو الطاقة، بغیة تحقیق الجودة الشاملة 
تحسین المــھام المــنوطة بعنـــاصر  ": بأنــھ ) ٣٤٦، ٢٠١٠(عال وعرفتھ ســھیر أبو ال

إدارة المدرســــــة وإتمامھا، والكیفیة التي یحققوا بھا مسئولیاتھم في العملیات اإلداریة، وھناك فرق 
قت بین األداء والجھد، فبینما یعني الجھد الطاقة المبذولة في أداء العمل، یعني األداء النتائج التي تحق

  ".من ھــــذا العـــــــمل 
القیام بأعباء الوظیفة من مسؤولیات وواجـــبات " بأنھ ) ٦٧، ٢٠١٠(وعرفھ البدوي 

   . "وفــــقًا للمــــعدل المفروض أداؤه 
كل فعل یقوم بھ الفرد إلنــجاز مھمة  ": بأنھ) ١٣٨، ٢٠١٣(كما عرفتھ جیھان النمرسي 

  ".                     مــعینة
ویتضح من التعریفات السابقة أن األداء المدرسي یشیر إلى ذلك الجھد الذي یقوم بھ 
المسئولون، من مدیرین ومعلمین وإداریین، سواء في إدارة المدرسة، أو تنظیمھا، في المجال 
اإلداري أو األكادیمي، وفي كل ما یتعلق بتطویر وتحسین بیئة المدرسة وأداء مھام العاملین بھا من 

    .  تحقیق أھدافھـــاأجل
  : أھداف األداء المدرسي .٢

 الرقي بمحتوى : )٣٦، ٢٠٠٨(من أھداف قیاس األداء المدرسي التي ذكرھا العدوي 
 على الطالب وإعطاؤھا جدیدةالمنھج الدراسي  من خالل التعرف على الموضوعات التي قد تكون 

اجاتھ والصعوبات التي یواجھونھا في االھتمام والوقت المناسب، ورصد أداء كل طالب وتحدید احتی
المنھج، واالھتمام بالمستوى التحصیلي للطلبة و رفع المستوى أداء العاملین بالمدرسة عن طریق 

  .البرامج التدریبیة وإدارة المبنى المدرسي للرقي بتعلم الطلبة
تي تســعى  أن من أھـــم أھــــداف قـــیاس األداء المدرســي  ل) ٨٥، ٢٠١٦(وذكر الحیان 

المـدرسة  لتحقیقھا والمتعلقة بـــــأداء العاملــــین منھا خفـــض معدالت التغیب عن العمل، وابتكار 
 المختلفة، األقسامأفكار تـــؤدي إلـــى رفع مستوى الكفاءة، ودعم العمل الجماعي والتعاون بین 

  . األكفاء والمتمیزینونشر الروح المـــعنویة بــــــین العاملین، وتشجیع العاملین 
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  : أھمیة األداء المدرسي .٣
 االھتمام بما : فیما یلي) ٣٤، ٢٠١٦(تبرز أھمیة قیاس األداء المدرسي كما ذكرھا الكافي 

یجب إنجازه وتوفیر الموارد لتحقیق أھداف المدرسة، ویؤدي إلى تحسین واقع االتصاالت الداخلیة 
فیذ البرامج و تكالیفھا، ویبین احتیاجات المجتمع بین العاملین، ویعطي توضیحات حول كیفیة تن

ویساعد المدرسة على تحقیق تلك االحتیاجات، یوفر بیانات حقیقیة یمكن االستناد علیھا في اتخاذ 
قرارات سلیمة، یوفر ظروف مناسبة لفرص مساءلة أكثر مالئمة وتطبیق نظام إدارة متكامل مع 

   .  درجة كفاءة األداء وفاعلیتھنظم تقییم األداء للعاملین، و یتأكد من
إلى أھمیة األداء المدرسي بأنھ وســـیلة لتقـــییم المدرسة، ) ٨٨، ٢٠١٥(وأشار شقوعة

وكذلك تــــحدیــد االستخدام األمثل للمواد المتاحة وقاعدة معلومات لرسم السیاسات والخطط 
وفاعلیة المدرسة في استخدام وتحلیل نقاط القوة والضعف، ویعد األداء وسیلة لتحقق من كفاءة 

  .مواردھا لحل المشكالت
ویتضح مما سبق أن لألداء المدرسي دور بارز في تقییم أداء العاملین، وتقییم المدرســـة، 

وتحدید الصعوبات التي یواجھھا العاملین ، واالستغالل األمثل للموارد إلنتاج أفضل المخرجات
لنظام التعلیمي بالمدارس یعتمد على مدى جودة األداء بالمدرسة لوضح حلول لھا، كما أن جودة ا

   . المدرسي
    : مكونات األداء المدرسي .٤

إن أداء المنظمة یتكون من مكونین رئیسین ھما الكفاءة والفعالیة، ) ٩، ٢٠١٧(ذكر شقیبل 
   . المكونان لھما مدلوالت مباشرة وواضحة في فھم مفھوم أداء المنظمة وعملیة قیاسھ ھذان
  : Efficiencyالكفاءة :  أوًال

الكفاءة تعني أداء األعمال بطریقة صحیحة، والمقصود بذلك ھو تنفیذ وإنجاز األعمال 
بأسلوب أو منھج أو خطوات صحیحة، من خالل االستغالل األمثل للموارد المتاحة، فھي تتعلق 

د استخدامھا لتحقیق بالمصادر المتوفرة لدى المنظمة، أو الطاقة التي یمتلكھا الفرد، ومدى ترشی
األھداف، وتتحقق الكفاءة عندما نستخدم أقل كم من الموارد والمدخالت إلنتاج أكبر كم من 

  . المخرجات والنتائج المرغوبة
وتشیر الكفاءة إلى العالقة بین الموارد والنتائج، وترتبط بمسألة ما ھو مقدار المدخالت من 

، ٢٠١٧ شقیبل،( لتحقیق مستوى معین من المخرجات المواد الخام واألموال والموظفین الالزمة
أن المقصود بالكفاءة حسن االستفادة من الموارد، وكذلك ) ٧٤، ٢٠١٤( النصر أبو كما ذكر . )٩

  . تشیر أیضًا إلى إنجاز عمل ما بالشكل الصحیح
   Effectiveness :الفعالیة:  ثانیًا

لتركیز على نوعیة المخرجات من حیث درجة تحقیق المؤسسة ألھدافھا مع ا" الفعالیة تعني
تحققھا بالكمیة والنوعیة في الوقت المناسب، وھي مقیاس مدى فاعلیة المنظمة في تحقیق أھدافھا، 

والفاعلیة بھذا المفھوم ترتبــط " أي المدى الذي تنتج فیھ المنظمة، النتائج المتوقعة أو المرتقبة 
  كمیة الموارد المستنفذة في سبیل الحصول علیھابكمیة المخـــرجات النھائیة دون النظر إلى

   ).٦٩، ٢٠١٦، البارودي(
أن مفھوم فاعلیة األداء یركز على ضمان استمراریة غزارة ) ١٣، ٢٠١٥(وذكر شقوعة 

   . اإلنتاج إلى جانب رضا العاملین والمستفیدین من خدمات المنظمة
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منظمة من أھداف ویتمثل في وترى الباحثة مما سبق أن الكفاءة ھي درجة ما تحققھ ال
  . مخرجاتھا بینما تشیر الفعالیة كمیة المخرجات النھائیة فقط أي النتائج المتحققة

  :  مجاالت األداء المدرسي .٥
األداء المدرسي ما ھو إال محصلة أداء كًال من اإلدارة المدرسیة والعاملین والمعلمین وأداء 

ند بناء أداة الدراسة الحالیة مثل أداء قائد المدرسة، الطلبة، والتي استخدمت الباحثة ثالث منھا ع
  : وأداء الطالب، وأداء المعلمین وفیما یلي عرض مجاالت ھذا األداء

  أداء قائد المدرسة :  المجال األول
یتطلب الدور الذي یقوم بھ قائد المدرسة توفر مجموعة من الخصـــائص والمـــمیزات التي 

، ٢٠٠٩، عایش( الدور على المستوى العلمي والثقافي والخبرة العلمیة تؤھلــھ للقیام بأعباء ھذا
٤٤.(  

، ٢٠٠٨ (وھناك بعض المعاییر األدائیة لقائد المدرسة كما حددتھا وزارة التعلیم في المملكة
ومنھا إلمام قائد المدرسة بأھداف السیاسة العامة للتعلیم، وبناء ثقافة مدرسیة تعتمد على رفع ) ٥٥

علیم، واإلسھام في تجوید عملیتي التعلیم والتعلم، وإدارة المدرسة بفاعلیھ، وتوفیر مستوى الت
  .مصادر تعلیمیة آمنة

  أداء المعلمین :  المجال الثاني
یعد المعلم أحد عناصر التربویة الفعالة في تحقیق األھـــداف التربویة، فھو یـــؤدي دورا 

  . م وفي عملیة التدریس بشكل خاصرئیســیًا فــــي العملیة التربویة بشكل عا
في المــــادة ) ٧١، ٢٠٠٨(ومن أھم واجبات المعلم كما حددتھا وزارة التعلیم في المملكة 

العشــــرون ھي االلتزام بأحكام اإلسالم والتقید باألنظمة وقواعد السلوك واجتناب ما یخل بشرف 
یس النصاب الحصص كامال، تنفیذ ما المھنة، واحترام الطالب ومعاملتھم معاملة تربویة، وتدر
  . یسند إلیة من برامج، والتقید بمواعید الحضور و االنصراف

  أداء الطالب :  المجال الثالث
یمثل أداء الطالب أساس العملیة التعلیمیة ومحورھا، كما یعد مؤشرا لألداء العام للمدرسة، 

  .مین على العملیة التعلیمیةولھذا یجب أن یتمتع ھذا األداء باھتمام خاص من قبل القائ
في المادة الثالثة عشر ) ٧٣، ٢٠٠٨(أما عن واجبات الطالب فحددتھا الئحة وزارة التعلیم 

ومنھا على الطالب التقید بما تصدره المدرسة من تعلیمات، وااللتزام بمواعید الحضور 
 الواجبات وأداء واالنصراف، والمشاركة في النشاطات المختلفة، واالعتماد على النفس في حل

     . االختبار
   : العوامل المؤثرة في األداء المدرسي .٦

ھذه العوامل في ) ٦٣، ٢٠١٠(تتعدد العوامل المؤثرة على األداء المدرسي وحدد البدوي 
وضوح أھداف المدرسة فھي كأي مؤسسة یجب أن تكون لھا أھداف محددة، ویجب أن یخطط لھا 

الت ذات جودة كلما أنعكس ذلك على األداء المدرسي، ولثقافة جیدًا لتنفیذھا فكلما كانت المدخ
المدرسة دورًا كبیرًا في الرقي بأدائھا، ولتعاون اإلدارة مع المعلمین لھ دور كبیر في جودة األداء 
المدرسي، وكما أن الحوار داخل المدرسة عامل مھم ومؤثر في جودة األداء المدرسي، ووجود 

 العمل على العاملین بالمدرسة كما أن الخطة ترسم أھداف واضحة خطة تنفیذیة یخفف من ضغوط
وقابلة للقیاس، ویؤدي التعاون بین المدرسة والمجتمع دورا كبیرا في تخفیف األعباء المــالیة من 
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حیث تمـــویل بعض المشاریع التي تحتاجھا المدرسة، وتفھم ودعم المجتمع لخطط االرتقاء 
  . بالمدرسة وتحسین أدائھا

وترى الباحثة أن األداء المدرسي یتأثر ببعض العوامل المھمة، فمنھا الخطة الموضوعة، 
وتوزیع المسئولیات على العاملین بالمدرسة، ونوع النمط اإلداري المستخدم، والشراكة في 

  . التخطیط یعتبر  عنصر مھم جدًا عند تنفیذ الخطة
   : معاییر األداء المدرسي الفعال .٧

لمدرسي تعني تلك المواصفات والشروط التي ینبغي توافرھا في النظام معاییر األداء ا
 بالمدرسة، والتي تتمثل في جودة اإلدارة، وسیاسة القبول والبرامج التعلیمیة من حیثالتعلیمي 

وجودة المعلمین، والتجھیزات ) أھدافھا، وطرائق التدریس المتبعة، ونظام التقویم واالمتحانات(
ي إلى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على تلبیة احتیاجات المستفیدین، ویعد المادیة، بحیث تؤد

األداء المدرسي الفعال من الموضوعات التي تثیر اھتمام التربویین واإلداریین، لما لھ من آثار 
  . )٢٧، ٢٠٠٨، علي(إیجابیة على الروح المعنویة للعاملین، وعلى فاعلیتھم 

ألداء المدرسي الفعال والتي تتلخص في أن  تحقیق معاییر ا) ٣٥٠، ٢٠١٣ (وذكر زامل
المدرسة ألھدافھا المرتبطة بتقدیم الخدمات التعلیمیة بصورة منتظمة، مع تحقیق األھداف المرتبطة 
بجودة العمل داخلھا، ومرونة المدرسة بما یسمح بتعدیل عملیاتھا وھیاكلھا بأقل تأثیر ممكن على 

ارجیة، والتوافق بین ثقافة المدرسة ورؤیتھا الكلیة وھیكلھا النظام في حال مواجھة أي ضغوط خ
التنظیمي، بحیث یدعم كل منھما اآلخر عندما تسعى المدرسة لتحقیق أھدافھا المرتبطة بالجودة، 
وأن تستفید المدرسة من الفرص المتاحة لھا بما یمكنھا من االستجابة السریعة للتغیرات المتالحقة 

متع العاملین بمستوى التزام داخلي عالي، ودافعیة نحو العمل، بحیث یصبح في البیئة المحیطة، وت
  . ھذا االلتزام بمثابة الطاقة التي تدفع المدرسة نحو تحقیق أھدافھا

إلى أن معاییر األداء المدرسي یجب أن تشمل ) ٤٨، ٢٠١١(وأشارت فاطمة أبو عبده 
یضاف إلیھا المعاییر المرتبطة ،  وبالمعلمینجمیع مكونات العملیة التعلیمیة، بحیث ترتبط بالطالب

بالمناھج، ومنھا المعاییر المرتبطة باإلدارة المدرسیة كالتزام القیادات بالجودة، والعالقات اإلنسانیة 
الجیدة، واختیار اإلداریین وتدریبھم، كذلك المعاییر المتعلقة بإدارة التعلیمیة كالتزام القیادات 

یض السلطات والالمركزیة، ومنھا المعاییر المتعلقة باإلمكانات المادیة التعلیمیة بالجودة، وتفو
كمرونة المبنى المدرسي، وقدرتھ على تحقیق األھداف ومدى استفادة الطالب من المكتبة واألجھزة 

  . واألدوات
یتضح من استعراض ھذه المعاییر أن األداء المدرسي یقوم على الشمولیة، والوصول 

 خالل خطط تطویریة تشمل جمیع عناصر العمل المدرسي، وتركز دائما على ألفضل النتائج من
تحقیق األھداف المدرسیة الموضوعة، والوصول لمستوى مناسب من الجودة یسھم في نجاح 

   . المدرسة، وقدرتھا على مواكبة التطورات وتحقیق فاعلیتھا
عني تلك الموصفات أن معاییر جودة األداء المدرسي ت) ٢١٠، ٢٠٠٨(وترى نادیة علي 

والشروط التي ینبغي توافرھا في نظام التعلیم، والتي تتمثل في جودة اإلدارة، وسیاسة القبول، 
، )واالمتحانات، أھدافھا، وطرائق التدریس المتبعة، ونظام التقویم(والبرامج التعلیمیة من حیث 

ات تتصف بالجودة وتعمل وجودة المعلمین واألبنیة والتجھیزات المادیة، بحیث تؤدي إلى مخرج
  .على تلبیة احتیاجات المستفیدین

إن أھم معاییر جودة األداء المدرسي وجود رؤیة مشتركة ) ٣٥٠، ٢٠١٠(ویذكر العمرات 
عن األداء المتوقع بین المدیر والعاملین معھ من خالل الوصف الوظیفي ومعاییر األداء، واألھداف 
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ویحفزھم للقیام بأدوارھم ووضع البرامج التدریبیة لھم و المحددة، ودعم المدیر ألداء العاملین 
  . المراجعة المستمرة، التي تھدف إلى تسھیل أداء العاملین المستقبلي، وتحسینھا

  : وسائل تحسین وتطویر األداء المدرسي .٨
تسعى اإلدارة المدرسیة دائمًا إلى تحـــقیق األھـــداف التي قامــت من أجلـــھا المدرســــة، 

لمتـــمثلة فـــي تنمیة القدرات األكادیمیة والمعرفیة للمتعلمین والعاملین بھا، إال أن بعض وا
  . الدراسات تشیر إلى ضعف المدرسة وإدارتھا في تحقیق ھذا الھدف

إلى أن انخفاض مستوى األداء في كثیر من ) ٣٦٢، ٢٠١٠(وتشیر سھیر أبو العال 
ي التغیر المستمر لرسالة المدرسة، و قصور استیعاب المدارس یعود إلى مجموعة من األسباب وھ

المخطــطین التربویین لطبیعة عملیات التغییر التي تؤدي إلى نتائج جیدة للتعلیم، وتدني وضوح 
معالم إدارة التعلیم، ھل ھي مركزیة  أو ال مركزیة أو خلیط منھما، وقصور البنیة التنظیمیة 

لمدرسي، ضعف األساس المعرفي الذي یحتاجھ كل القائمین للمدارس وإدارتھا عن إثراء األداء ا
 . على العملیة التعلیمیة لتحسین األداء المدرسي وتطویره

أن تحسین األداء المدرسي وتطویره، یتم من خالل ) ١٥، ١٤٢٨(ویرى العارفة وقران 
المدرسة أو إیجاد آلیة متطورة لتطویر إدارة المدرسة، وتحدید إنتاجیة العمل سواء على مستوى 

على مستوى أداء األفراد فیھا، والكشف عن مواطن الضعف في األداء على مستوى النظام التعلیمي 
ككل داخل المدرسة، وظھور الحاجة في المجتمع المدرسي إلى تكامل واالنسجام بین مستویات 

روعات المختلفة، وحاجة المدرسة إلى مساحة من الحریة في اتخاذ القرار، وتدعیم تمویل مش
  . المدرسة

أن تحسین األداء المدرسي وتطویره یتطلب ) ٩٢٨، ٢٠٠٨(وأوضح الزبیدي ومحمد
تحقیق عدة أمور منھا القناعة الكاملة، واإلیمان بالتغییر وأھمیتھ من قبل قیادات المدرسة وجمیع 

، التعلیم العاملین بھا، وإشاعة الثقافة التنظیمیة والمناخ التنظیمي الخاص بالجودة في المدارس
والتدریب المستمرین لكافة العامـلین بالمدرسة، والتنسیق وتفعیل االتصال على المستویین األفقي 
والعمودي مشاركة جمیع الجھات وجمیع األفراد العاملین في جھود تحسین جودة العملیة التعلیمیـة، 

  . وتأسیس نظام معلومات فعال في المدرســــة
 جودة األداء المدرسي تتطلب القیام بعدة أدوار مثل  أن) ٨٧٠، ٢٠٠٧(ویرى یوسف 

ضبط وتطویر النظام اإلداري في المدرسة من خالل وضع األدوار وتحدید المسئولیات، واالرتقاء 
بمستوى الطالب في جمیع جوانب نموھم، واالھتمام بمشكالت الطالب وأولیاء أمورھم والعمل 

لھا، وزیادة الكفاءة التعلیمیة ورفع مستوى األدوار على التخفیف منھا ووضع الحلول المناسبة 
لجمیع اإلداریین والمعلمین والعاملین في المدرسة، ودعم العالقات اإلنسانیة بین جمیع العاملین 
بالمدرسة، وتمكین إدارة المدرسة وزیادة صالحیتھا، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي المدرسة 

  . بنظام الجودة أو متطلباتھ
أن فكرة تحسین األداء المدرسي تقوم على أساس عالج ) ٢٨، ٢٠١٧(قیبل ویرى ش

القصور واالنحراف في األداء الفعلي، وعملیات تحسین وتطویر األداء یمكن للمدرسة التوصل 
  .إلیھا من خالل عملیات قیاس األداء التي تعتمد على مؤشرات األداء للحصول على نتائج دقیقة

 : أن ھناك ثالثة خطوات لتحسین األداء أولھا) ١٠٥، ٢٠١٧(وذكرت عائشة الشمیلي 
تحلیل األداء والھدف منھ محاولة إغالق الفجوة في األداء بأقل التكالیف مما یساعد توقع وحل 

 البحث عن جذور المسببة للمشكلة وذلك من خالل جمع المعلومات : المشكالت المستقبلیة، وثانیھا
ار وسیلة المعالجة أي العودة دائما لجذور ومسببات المشكلة، لتحدید سبب ضعف األداء قبل اختی
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الخطوة األخیرة كما ترھا الكاتبة عملیة التحسین وتشمل تحدید نقاط تحسین األداء والفجوات، 
    . وتطویر خطة المعالجة، وااللتحاق بالبرامج التدریبیة، وقیاس التقدم الحاصل أثناء العمل

اء وتحسینھ، یجب أن یكون من خالل عدة معاییر یحددھا وترى الباحثة أن تطویر األد
لتحقیق أھداف المدرسة والوصول بھا ، ویقوم بھا جمیع عناصر المنظومة التعلیمیة، رئیس المنظمة

  . أكبر قدر من الفاعلیة
  :منھج الدراسة وإجراءاتھا

    : منھج الدراسة
ة الظاھرة كما توجد في الواقع تم تحدید المنھج الوصفي االرتباطي والذي یعتمد على دراس

ویھتم بوصفھا وصفًا دقیقًا، ویعبر عنھا تعبیرًا كیفیًا أو كمیًا، فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة 
كما أن ھذا . ویبین خصائصھا، بینما التعبیر الكمي یعطینا وصفًا رقمیًا لمقدار الظاھرة، أو حجمھا

ا وإنما یمضي إلى ما ھو أبعد من ذلك ألنھ یتضمن المنھج ال یقتصر على جمع البیانات وتبویبھ
  . قدرًا من التفسیر لھذه البیانات

  : مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات مدارس التعلیم العام للبنات في محافظة القنفذة في 

دھن  ھـ، وعد١٤٣٨/١٤٣٩المملكة العربیة السعودیة للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
مدرسة، وفق إحصائیات قاعدة بیانات شؤون المعلمات ) ٣٤١(معلمة، موزعات على ) ٣٢٤٦(

یبین توزع أفراد مجتمع ) ١(والجدول ). ١٤٣٩إدارة تعلیم القنفذة، (بإدارة التعلیم بمحافظة القنفذة 
  الدراسة على مكاتب التعلیم حسب المرحلة التعلیمیة 

دراسة على مكاتب التعلیم في محافظة القنفذة تبعًا للمرحلة  توزع أفراد مجتمع ال: )١(جدول  
  . التعلیمیة

  المرحلة   المجموع  الثانویة  المتوسطة  االبتدائیة
المكتب 
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  التعلیمي

  ١٩  ٦٠٨  ٣٫٩  ١٢٨  ٤٫٧٤  ١٥٤  ١٠٫١  ٣٢٦  القنفذة

  ١٨  ٥٧٠  ٢٫٥  ٨١  ٣٫٩٤  ١٢٨  ١١٫١  ٣٦١  حلي

  ١٦  ٥٣١  ٢٫٥٨  ٨٤  ٤٫١  ١٣٢  ٩٫٧  ٣١٥  القوز

العرضیة 
  ١٣  ٤٢٨  ١٫٨١  ٥٩  ٣٫٢  ١٠٤  ٨٫٢  ٢٦٥  الشمالیة

العرضیة 
  ١٣  ٤٣٥  ٢٫١٨  ٧١  ٣٫٠٤  ٩٩  ٨٫٢  ٢٦٥  الجنوبیة

  ٢١  ٦٦٤  ٥٫١٤  ١٦٧  ٥٫١  ١٦٤  ١٠٫٣  ٣٣٣  مظیلف

  ١٠٠  ٣٢٤٦  ١٨٫١٧  ٥٩٠  ٢٤٫٠٦  ٧٨١  ٥٧٫٤٥  ١٨٦٥  المجموع
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  :عینة الدراسة
معلمات من ) ١٠(معلمة، بواقع ) ٣٠(تطالعیة تكونت من تم التطبیق أوال على عینة اس

  كل 
  . )الصدق والثبات(مرحلة تعلیمیة، بھدف التأكد من الخصائص السیكومتریة لالستبیان 

وبعد التأكد من توافر الصدق والثبات في أداة الدراسة ثم التطبیق على العینة األساسیة 
وتم اختیار عینة . تقریبا من مجتمع الدراسة) %١٠(معلمة  بنسبة ) ٣٢٦(للدراسة والتي بلغت 

الدراسة بطریقة العینة الطبقیة العشوائیة وفیما یلي وصفا ألفراد العینة حسب متغیرات المرحلة 
  : الدورات التدریبیة-  التخصص - سنوات الخبرة - التعلیمیة 
، %)٥٧٫٠٦ (معلمة، بنسبة) ١٨٦(بلغ عدد عینة الدراسة من معلمات المرحلة االبتدائیة و

معلمة بنسبة ) ٦٠(، ومن المرحلة الثانویة %)٢٤٫٥٤(معلمة بنسبة ) ٨٠(ومن المرحلة المتوسطة 
معلمة، بنسبة ) ٥٧( سنوات ٥، وبلغ عدد عینة الدراسة ذوات سنوات الخبرة أقل من %)١٨٫٤٠(
) ١٥٨( سنوات ١٠، أكثر من %)٣٤٫٠٥(معلمة بنسبة ) ١١١( سنوات ١٠ - ٥، من%)١٧٫٤٨(

معلمة، بنسبة ) ١٢١(وبلغ عدد عینة الدراسة ذوات التخصص العلمي  ،%)٤٨٫٤٧(معلمة بنسبة 
، وبلغ عدد عینة الدراسة %)٦٢٫٨٨(معلمة بنسبة ) ٢٠٥(، من التخصص األدبي %)٣٧٫١٢(

 دورات ٥، من %)١٨٫١٠(معلمة، بنسبة ) ٥٩( دورات ٥ذوات الدورات التدریبیة أقل من 
  %).٨١٫٩٠(معلمة بنسبة ) ٢٦٧(تدریبیة فأكثر 
  : أداة الدراسة

تم استخدام االستبیان كأداة للدراسة الحالیة، وبعد تحدید ھدف االستبیان في معرفة كل من 
درجة ممارسة قائدات المدارس محافظة القنفذة للقیادة التشاركیة، مستوى األداء المدرسي في 

والمجالت التربویة والدوریات والبحوث تم البحث في قواعد المعلومات . مدارس محافظة القنفذة
؛ ٢٠١٢عسكر، (والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحالیة، ومن تلك الدراسات 

كما تم التواصل ومقابلة عدد من ذوات ). ٢٠١٧؛ النمروطي، ٢٠١٦؛ السكني، ٢٠١٥عواجي، 
  . دراسة في صورتھا األولیةاالختصاص في ھذا المجال لالستفادة من خبراتھن في بناء أداة ال

 صدق االتساق -صدق المحكمین ( تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل      : صدق أداة الدراسة  
  ).الداخلي

  : صدق المحكمین: أوال 
تم عرض أداة الدراسة في صورتھا األولیة على مجموعة من المحكمین من ذوي 

س بكلیة التربیة جامعة الباحة، وتم توجیھ االختصاص والخبرة من السادة أعضاء ھیئة التدری
) ١٠(خطاب للمحكمین موضحا بھ مشكلة وأھداف الدراسة وتساؤالتھا، وبلغ عدد المحكمین 

محكما، وبناًء على مالحظات المحكمین من حیث مناسبة الفقرة لما تقیسھ، ووضوحھا، وسالمة 
عدیل صیاغة بعض الفقرات لغویًا، الصیاغة اللغویة، ومالئمة فئات االستجابة الخماسیة، تم ت

وإضافة وحذف بعضھا لیصبح عدد الفقرات التي تقیس ممارسة قائدات المدارس بمحافظة القنفذة 
فقرة، وعدد الفقرات التي )٣٢(مجاالت بدًال من ) ٤(فقرة موزعة على ) ٢٩(للقیادة التشاركیة 

، فقرة) ٣٣ (مجاالت بدال من) ٣(ى فقرة موزعة عل) ٢٣(مستوى األداء المدرسي بمحافظة القنفذة 
 تم اعتبار ذلك صدقًا . فقرة) ٦٦(فقرة بدًال من )٥٣ (وبذلك أصبح عدد فقرات االستبانة النھائیة

  .ظاھریًا لالستبانة
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  ):المحتوى(صدق االتساق الداخلي : ثانیًا
بین تم التأكد من توافر صدق االتساق الداخلي عن طریق حساب معامل االرتباط لبیرسون 

درجة كل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال التي تنتمي إلیھ الفقرة، وذلك من خالل التطبیق على عینة 
  :معلمة، وتم الحصول على ما یلي) ٣٠(استطالعیة تكونت من 

قیم معامالت االرتباط بین الفقرة والدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیھا فقرات أداة ): ٢(جدول 
  )القیادة التشاركیةمحور (الدراسة  

  محور القیادة التشاركیة 

  مجال التخطیط
  مجال صنع 

  القرار
  مجال تفویض 

  السلطة 
  مجال العالقات 

   اإلنسانیة

الفقر
  ة

  معامل **
  االرتباط

معامل **  الفقرة
معامل **  الفقرة  االرتباط

معامل **  الفقرة  االرتباط
  االرتباط

٠٫٦٤  ٢٣  **٠٫٦٨  ١٥  **٠٫٦٩  ٩  **٠٫٦٥  ١**  
٠٫٦٦  ٢٤  **٠٫٧٠  ١٦  **٠٫٦٥  ١٠  **٠٫٦٦  ٢**  
٠٫٧٠  ٢٥  **٠٫٦٤  ١٧  **٠٫٦٩  ١١  **٠٫٧٠  ٣**  
٠٫٦٧  ٢٦  **٠٫٦٦  ١٨  **٠٫٦٨  ١٢  **٠٫٦٨  ٤**  
٠٫٦٨  ٢٧ **٠٫٧٠  ١٩  **٠٫٦٨  ١٣  **٠٫٦٩  ٥**  
٠٫٦٦  ٢٨  **٠٫٦٥  ٢٠  **٠٫٧٠  ١٤  **٠٫٦٨  ٦**  
٠٫٦٨  ٢٩  **٠٫٦٦  ٢١      **٠٫٦٦  ٧**  
٠٫٦٩  ٢٢      **٠٫٦٨  ٨**      

، وجمیع قیم معامالت االرتباط )٠٫٧٠(إلى ) ٠٫٦٤(تراوحت قیم معامالت االرتباط من 
وتشیر إلى االتساق الداخلي، بین درجة ) ٠٫٠١(موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  .كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إلیھ في القیادة التشاركیة
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الرتباط بین الفقرة والدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیھا فقرات أداة     قیم معامالت ا): ٣(جدول 
  )محور األداء المدرسي(الدراسة  

  محور األداء المدرسي 

  مجال أداء المعلمات   مجال أداء قائدة المدرسة 
  

 مجال أداء الطالبات 
  

  الفقرة
  معامل **

  االرتباط
  مل االرتباطمعا**  الفقرة  معامل االرتباط**  الفقرة

٠٫٧١  ١٦  **٠٫٦٧  ٩  **٠٫٧١  ١**  
٠٫٦٨  ١٧  **٠٫٧١  ١٠  **٠٫٦٨  ٢**  
٠٫٧٢  ١٨  **٠٫٦٩  ١١  **٠٫٦٦  ٣**  
٠٫٦٦  ١٩  **٠٫٧٠  ١٢  **٠٫٦٨  ٤**  
٠٫٦٩  ٢٠  **٠٫٦٨  ١٣  **٠٫٦٧  ٥**  
٠٫٦٥  ٢١  **٠٫٦٨  ١٤  **٠٫٦٨  ٦**  
٠٫٧٠  ٢٢  **٠٫٧٠  ١٥  **٠٫٧٢  ٧**  

٠٫٦٨  ٢٣      **٠٫٦٩  ٨**  

  )٠٫٠١(ئیًا عند مستوى الداللة دالة إحصا** 
، وجمیع قیم معامالت االرتباط )٠٫٧٢(إلى ) ٠٫٦٦(تراوحت قیم معامالت االرتباط من 

وتشیر إلى االتساق الداخلي، بین درجة ) ٠٫٠١(موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائیة عند مستوى 
  .كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إلیھ في األداء المدرسي

 : اة الدراسةثبات أد
  :وتم الحصول على ما یلي) الفا كرونباخ(تم التأكد من ثبات أداة الدراسة بطریقة 

  معامالت الفا كرونباخ للقیادة التشاركیة واألداء المدرسي ): ٤(جدول 
  قیمة الفا كرونباخ  المجاالت  المحاور

  ٠٫٩٠ التخطیط
  ٠٫٩١ صنع القرار

  ٠٫٨٨ تفویض السلطة
  ٠٫٩١ العالقات اإلنسانیة

القیادة 
  التشاركیة

  ٠٫٩٣  الدرجة الكلیة
  ٠٫٩١ أداء قائدة المدرسة

  ٠٫٩٠  أداء المعلمات
  ٠٫٨٩  أداء الطالبات

األداء 
  المدرسي

  ٠٫٩٣  الدرجة الكلیة
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، )٠٫٩٣(إلى ) ٠٫٨٨(تراوحت قیم معامالت الفا كرونباخ  لمجاالت القیادة التشاركیة من 
  .شیر أن مجاالت القیادة التشاركیة یتمتع بدرجة عالیة من الثباتوھذه القیم مرتفعة وت

، )٠٫٩٣(إلى ) ٠٫٨٩(وتراوحت قیم معامالت الفا كرونباخ  لمجاالت األداء المدرسي من 
  .وھذه القیم مرتفعة وتشیر أن مجاالت األداء المدرسي یتمتع بدرجة عالیة من الثبات

  :   أداة الدراسة في صورتھا النھائیة
عد التأكد من توافر الصدق والثبات ألداة الدراسة، تأكدت الباحثة من صالحیتھا وإمكانیة  ب

واشتملت ). ٢(تطبیقھما على أفراد العینة األساسیة، وأصبحت األداة كما ھي موضحة في ملحق 
  :على

  بیانات أولیة: الجزء األول 
  :اليمجاالت كالت) ٤(القیادة التشاركیة اشتمل على : الجزء الثاني

  )٨ - ١(فقرات من " ٨"التخطیط : المجال األول -
 )١٤ - ٩(فقرات من " ٦"صنع القرار : المجال الثاني -

  )٢٢ - ١٥(فقرات من " ٨"تفویض السلطة : المجال الثالث -
    )٢٩-٢٣(فقرات من " ٨"العالقات اإلنسانیة : المجال الرابع -

  :لتاليمجاالت كا) ٣(األداء المدرسي اشتمل على : الجزء الثالث
  )٨ - ١(فقرات من " ٨"أداء قائدة المدرسة : المجال األول -

 )١٥ - ٩(فقرات من " ٧"أداء المعلمات : المجال الثاني -
  )٢٣ - ١٦(فقرات من " ٨"أداء الطالبات : المجال الثالث -

  تصحیح أداة الدراسة
قرات تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي المتدرج لتصحیح استجابات عینة الدراسة على ف

، )قلیلة(لالستجابة ) ٢(، والدرجة )قلیلة جدا(لالستجابة ) ١(االستبیان، بحیث تعطى الدرجة 
لالستجابة ) ٥(، والدرجة )كبیرة(لالستجابة ) ٤(، والدرجة )متوسطة(لالستجابة ) ٣(والدرجة 

جابة على وفقا للمقیاس الخماسي تم استخدام المعیار التالي للحكم على درجة االست). كبیرة جدا(
  ٤ = ١ – ٥=  أقل درجة  –أعلى درجة = مدى االستجابة للفقرة  :الفقرات

  0٠٫٨ = ٤/٥= عدد فئات االستجابة / مدى االستجابة = طول الفئة 
  معیار الحكم على المتوسطات الحسابیة الستجابات عینة الدراسة): ٥(جدول 

  االستجابة  المتوسط الحسابي
  قلیلة جدا  ١٫٨٠ أقل من – ١

  قلیلة  ٢٫٦٠ أقل من – ١٫٨٠
  متوسطة  ٣٫٤٠ أقل من – ٢٫٦٠
  كبیرة  ٤٫٢٠ أقل من – ٣٫٤٠

  كبیرة جدا  ٥ -  ٤٫٢٠
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  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
 ما درجة ممارسة قائدات المدارس بمحافظة : النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصھ: أوًال

  جھة نظر المعلمات؟القنفذة للقیادة التشاركیة من و
إلجابة السؤال األول تم استخدام بعض مقاییس اإلحصاء الوصفي والتي تمثلت في 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والترتیب لكل مجال من مجاالت القیادة التشاركیة األربعة 

 الحسابي ، كذلك حساب المتوسط) العالقات اإلنسانیة-  تفویض السلطة - صنع القرار - التخطیط (
العام واالنحراف المعیاري العام لجمیع األبعاد األربعة والذي یمثل الدرجة الكلیة للقیادة التشاركیة، 

 )٦(وذلك وفق البیانات الواردة في جدول 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات ممارسة): ٦(جدول 

  تالقائدات للقیادة التشاركیة من وجھة نظر المعلما 
  
  م 

المتوسط   المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتیب المعیاري

 الممارسة

   كبیرة ١ ٠٫٨٦ ٣٫٩٦ التخطیط  ١
   كبیرة ٢ ٠٫٨٥ ٤٫٠٧ صنع القرار  ٢
     كبیرة ٣ ٠٫٨٠ ٣٫٧٩ تفویض السلطة  ٣
  كبیرة جدا 4 ٠٫٨٢ ٤٫٤٥ العالقات اإلنسانیة  ٤

 كبیرة ـــــــــ ٠٫٦٧ ٤٫٠٦ الدرجة الكلیة    1
أن درجة ممارسة قائدات المدارس بمحافظة القنفذة للقیادة التشاركیة ) ٦(یالحظ من جدول 

وبالنظر إلى المتوسطات ). كبیرة(أي بدرجة ممارسة ) ٤٫٠٦(من وجھة نظر المعلمات یساوي 
متوسط الحسابیة لمجاالت القیادة التشاركیة، وجاء مجال العالقات اإلنسانیة في المرتبة األولى ب

، وفي الترتیب الثاني كان مجال صنع القرار )كبیرة جدا(وبدرجة ممارسة ) ٤٫٤٥(حسابي 
، ثم في الترتیب الثالث مجال التخطیط  بمتوسط )كبیرة(وبدرجة ممارسة ) ٤٫٠٧(بمتوسط حسابي 

، وفي الترتیب الرابع واألخیر مجال تفویض السلطة  )كبیرة(وبدرجة ممارسة ) ٣٫٩٦(حسابي 
  ).كبیرة(وبدرجة ممارسة ) ٣٫٧٩(سط حسابي بمتو

، ٢٠١٠، العرابید٢٠١١، شقیر ٢٠١٧وتتفق النتیجة الحالیة مع نتائج دراسة النمروطي 
  . والتي أشارت إلى أن ممارسة القیادة التشاركیة كان بدرجة كبیرة، ٢٠١٢عسكر

رجة ممارسة التي أشارت نتائجھا إلى أن د، ٢٠١٥بینما تختلف مع نتائج دراسة المطیري 
  .القیادة التشاركیة كانت متوسطة

وتفسر الباحثة تلك النتیجة بأنھ قد یعزى إلى قدرة المسؤولین في وزارة التعلیم في تحدید 
استراتیجیة واضحة عند اختیار قائدات المدارس وإخضاعھن لدورات تدریبیة في مجال الممارسات 

لمدارس، ووعي القادة في المیدان التعلیمي بأھمیة التشاركیة ودورھا في تحسین العمل المیداني في ا
الشراكة والتعاون في العملیة التربویة والتعلیمیة، لذلك كانت ممارسة القیادة التشاركیة بدرجة 

  . كبیرة
نجد أن العالقات اإلنسانیة جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ٦(وبالنظر للجدول 

وھذا یشیر ألھمیة العالقات ،  وبدرجة كبیرة جدًا٠٫٨٢وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٤٥(بلغ 
االنسانیة في عند ممارسة القیادة التشاركیة وأن قائدات المدارس لدیھم إحساس عالي على تفھم 
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مشاعر المعلمات، ولدیھم قدرة عالیة على تكوین عالقات إنسانیة تخلق نوع من التجدد والتغییر في 
ئدات المدارس إن إشباع العالقات العاطفیة للمعلمات یدفعھن العمل المدرسي،       وتدرك قا

  . لالستمرار ومواجھة التحدیات والمعیقات، مما ینتج بیئة مدرسیة آمنھ ومتآلفة بدرجة كبیرة جدا
) كبیرة(وبدرجة ممارسة ) ٤٫٠٧(وجاء في المرتبة الثانیة صنع القرار بمتوسط حسابي 

ى أھمیة صنع القرار في مجال القیادة التشاركیة فالقائد ھنا وھذا یشیر إل، ٠٫٨٥وانحراف معیاري 
یشرك معلمیھ في صنع القرارات المختصة بالعمل ویفوضھم عند غیابھ، ویشركھم في جمیع 
القرارات داخل المدرسة وخارجھا، وھذا یدل على إدراك القادة ألھمیة صنع القرار لزیادة 

 بدورة لتحمل المعلمین المسؤولیة وبتالي تحقیق أھداف التشاركیة والتعاون في العمل، والذي یؤدي
المدرسة، فھو یحقق المرونة في إجراءات العمل من خالل تفویض القرارات للعاملین بالمدرسة، 
ولقد أحتل ھذا المجال المرتبة الثانیة، وھذا یدل على حرص القائدات على تطبیق التشاركیة العالیة 

   . في صنع القرارات
وبدرجة ممارسة ) ٣٫٩٦(لمرتبة الثالثة مجال التخطیط بمتوسط حسابي وجاء في ا

ویحتل التخطیط في العمل المدرسي أھمیة بالغة، ، )٠٫٨٦(وبانحراف معیاري بلغ )كبیرة(
فالقائدات یشركن المعلمات في وضع الخطط الخاصة بالعمل اإلداري، مما یشعرھن بتحمل 

جة كبیرة وبمرتبة متأخرة وتعزي الباحثة السبب في ذلك مسؤولیة أكبر، ولكن ھذا المجال ظھر بدر
ألن القائدات یضعن الخطط حسب قرارات التي تصدر من مكاتب اإلشراف وإدارات التعلیم 

    . مما یقلل من إشراك العامالت في المدرسة في وضع الخطط المدرسیة، وعلیھن االلتزام بھا
وبدرجة ممارسة ) ٣٫٧٩( بمتوسط حسابي وجاء في المرتبة الرابعة مجال تفویض السلطة 

، ویرى القادة أن تفویض السلطة یساھم  في إنجاز األعمال ٠٫٨٠وبانحراف معیاري  ) كبیرة(
بشكل أسرع، وتعویض غیاب المدیر وإنجاز العمل عند غیابة، یشعر المعلمین بالمسؤولیة في 

مرتبة متأخرة جدا، وھذا تفسره تحمل أعباء العمل، ولقد ظھر ھذا المجال بدرجة كبیرة ولكن ب
   .  الباحثة بأنھ قد یعود لعدم تدریب المعلمین على القیادة وتحمل مسؤولیة العمل عند غیاب القائد

وفیما یلي وصفا الستجابات عینة الدراسة من المعلمات على فقرات كل مجال من مجاالت 
  :القیادة التشاركیة

  التخطیط: المجال األول
ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة من فقرات المجال كما في تم حساب المتوسط

  )٧(جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٨١

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة قائدات المدارس ) ٧(جدول 
  بمحافظة القنفذة لمجال التخطیط

  الفقرات م   
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الرتبة
  درجة

 ارسةالمم

تطلع القائدة المعلمات على واجباتھن قبل البدء  6
 كبیرة جدا 1 0.81 4.69  . بالعمل

تخطط القائدة  مع المعلمات بروح الفریق  1
 كبیرة جدا 2 0.87 4.62 .الواحد

تطلع القائدة المعلمات على اإلجراءات الالزمة  8
 كبیرة 3 1.09 3.9 . لتنفیذ الخطط المدرسیة

دة المعلمات في تحدید األھداف تشرك القائ 2
 كبیرة 4 1.13 3.83 .الخاصة بالعمل

تشرك القائدة المعلمات في وضع  أولویات  5
 كبیرة 5 1.07 3.8 .لتنفیذ خطة المدرسة

تشرك القائدة  المعلمات في وضع الخطط  7
 كبیرة 6 1.18 3.78  . المستقبلیة للعمل المدرسي

د سیاسات تشرك القائدة المعلمات في تحدی 3
 كبیرة 7 1.18 3.72 وإجراءات العمل 

تشرك القائدة المعلمات في بناء الخطة قصیرة  4
 متوسطة 8 1.21 3.37 . المدى للمدرسة

  كبیرة   ٠٫٨٦ ٣٫٩٦  المتوسط العام للمجال األول 
أن درجة ممارسة قائدات المدارس بمحافظة القنفذة لمجال ) ٧(تشیر نتائج الجدول 

أي بدرجة ممارسة كبیرة، وبمتوسطات حسابیة ) ٣٫٩٦( وجھة نظر المعلمات بلغ التخطیط من
، وھذه المتوسطات الحسابیة تقع ضمن فئــات االستجابة )4.69(إلى ) ٣٫٣٧(للفقرات تراوحت من 

  .فقرة) ٢(فقرات، كبیرة جدا ) ٥(فقرة، كبیرة ) ١(متوسطة 
تطلع القائدة المعلمات على واجباتھن  ("٦"الفقرة : وجاءت أعلى فقرتین على النحو التالي

، یلیھا )كبیرة جدا(وبدرجة ممارسة ) 4.69(في الترتیب األول بمتوسط حسابي ) قبل البدء بالعمل
في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي ) تخطط القائدة  مع المعلمات بروح الفریق الواحد" (١"الفقرة 

 والتي ٢٠١٢ذه النتیجة مع نتائج دراسةالمطاوع، واتفقت ھ)كبیرة جدا(وبدرجة ممارسة ) 4.62(
أشارت نتائجھا إلى أن درجة ممارسة القیادة التشاركیة لقائدات المدارس في مجال التخطیط كانت 
بدرجة كبیرة، وتعزي الباحثة ھذه النتیجة إلدراك القائدات بأھمیة التخطیط في العمل وضرورة 

تحقیق أكبر قدر من التشاركیة والتفاعل وتحمل إشراك المعلمات عند وضع الخطط المدرسیة ل
   .  المسؤولیة لتحقیق أھداف المدرسة

تشرك القائدة المعلمات في تحدید " (٣"الفقرة : وجاءت أقل فقرتین على النحو التالي
وبدرجة ممارسة ) ٣٫٧٢(في الترتیب قبل األخیر بمتوسط حسابي ) سیاسات وإجراءات العمل

في الترتیب ) تشرك القائدة المعلمات في بناء الخطة قصیرة المدى للمدرسة" (٤"، ثم الفقرة )كبیرة(
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، وتعزى الباحثة ذلك نتیجة لقلة خبرة )متوسطة(وبدرجة ممارسة ) 3.37(األخیر بمتوسط حسابي 
  . القائدات بأھمیة الشراكة في التخطیط المدرسي ودورة في زیادة تحسین العمل وزیادة اإلنتاجیة

  صنع القرار: نيالمجال الثا
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة قائدات المدارس ):  ٨ (جدول

 بمحافظة القنفذة لمجال صنع القرار
 االنحراف  المتوسط 

 الفقرات  
 المعیاري الحسابي

درجة  الرتبھ
 الممارسة

تسند القائدة اتخاذ القرارات لمساعدتھا عند  10
كبیرة  1 0.96 4.85 . غیابھا

 جدا

تشرك القائدة  المعلمات في صنع القرارات  11
كبیرة  2 0.97 4.49 . الخاصة بالطالبات

 جدا

تشجع القائدة المعلمات على المشاركة في  13
 كبیرة  3 1.05 4.19 . اتخاذ القرارات

تشرك القائدة المعلمات في حل بعض  12
 ة كبیر 4 1.03 4.17 المشاكل التعلیمیة  

تناقش القائدة مع المعلمات اآلثار المترتبة  14
 متوسطة 5 1.14 3.38 على اتخاذ بعض القرارات اإلداریة  

تشرك القائدة المعلمات في صنع القرارات  9
 متوسطة 6 1.17 3.35 الفنیة الخاصة بالعمل 

 كبیرة    0.85 4.07 صنع القرار: المتوسط العام للمجال الثاني
أن المتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات المدارس ) ٨(لجدول تشیر نتائج ا

أي بدرجة ممارسة ) ٤٫٠٧(بمحافظة القنفذة لمجال صنع القرار من وجھة نظر المعلمات بلغ 
، وھذه المتوسطات )٤٫٨٥(إلى ) ٣٫٣٥(، وبمتوسطات حسابیة للفقرات تراوحت من )كبیرة(

فقرة، ) ١(فقرات، كبیرة جدا ) ٣(فقرة، كبیرة ) ٢(توسطة الحسابیة تقع ضمن فئات االستجابة، م
، الذي أظھرت مجال ٢٠١٧، ودراسة النمروطي٢٠١٢اتفقت ھذه النتیجة مع دراسة المطاوع 

  . صنع القرار بدرجة كبیرة
وتفسر الباحثة ھذه النتیجة وتعزیة ألھمیة صنع القرار في مجال القیادة التشاركیة، حیث أن 

القائد فقط، وإنما یكون القرار تشاركي بین القائد ومعلمیھ أیضا، وھذا یساعد على القرار لیس بید 
  . ویصب في مصلحة العمل، مما یحقق للمدرسة أھدافھا، تعزیز الثقة بالنفس

تسند القائدة اتخاذ القرارات " (١٠"الفقرة :       وجاءت أعلى فقرتین على النحو التالي
، )كبیرة جدا(وبدرجة ممارسة ) ٤٫٨٥(رتیب األول بمتوسط حسابي في الت) لمساعدتھا عند غیابھا

في الترتیب ) تشرك القائدة  المعلمات في صنع القرارات الخاصة بالطالبات" (١١"یلیھا الفقرة 
، وتعزى الباحثة ذلك نظرا لحاجة )كبیرة جدا(وبدرجة ممارسة ) ٤٫٤٩(الثاني بمتوسط حسابي 

اتخاذ القرار، كذلك إشعار المعلمین بأھمیة رأیھم، یزید من انتمائھم القادة للمشاركة المعلمین في 
    . للمدرسة، ویزید من تحسین أدائھم، مما یساعد على تقدم المدرسة وزیادة إنتاجھا
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تناقش القائدة مع المعلمات األثار " (١٤"الفقرة : وجاءت أقل فقرتین على النحو التالي
) ٣٫٣٨(في الترتیب قبل األخیر بمتوسط حسابي ) اإلداریةالمترتبة على اتخاذ بعض القرارات 

تشرك القائدة المعلمات في صنع القرارات الفنیة " (٩"، ثم الفقرة )متوسطة(وبدرجة ممارسة 
، وتعزى )متوسطة(وبدرجة ممارسة ) ٣٫٣٥(في الترتیب األخیر بمتوسط حسابي ) الخاصة بالعمل

ك المعلمین والتحدث معھم في نتائج العمل والقرارات یساھم الباحثة ذلك لقلة خبرة القائدة في إشرا
في حل الكثیر من المشاكل والمعوقات العمل المدرسي، وإن إشراك المعلم في صنع القرارات 

   . یشعره بالمسؤولیة اتجاه عملة ومدرستھ
  تفویض السلطة: المجال الثالث

 المدارس قائدات ممارسة جةلدر المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم
  السلطة تفويض لمجال القنفذة بمحافظة

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة قائدات المدارس ):  ٩ (جدول  
 بمحافظة القنفذة لمجال تفویض السلطة

 االنحراف  المتوسط 
 الفقرات م 

 المعیاري الحسابي
 االستجابة الرتبھ

القائدة أداء المعلمات في المھام المفوضة تتابع  18
كبیرة  1 0.74 4.6  . إلیھن

 جدا

تفوض القائدة أحد المعلمات في متابعة عمل  17
 كبیرة  2 1.09 3.94 .اللجان المدرسیة

تفوض القائدة أحد المعلمات  لشراء ما یلزم من  16
 كبیرة  3 1.24 3.89 .وسائل تعلیمیة

معلمات توزیع الطالبات في تسند القائدة ألحد ال 15
 كبیرة  4 1.16 3.8 . الفصول بدایة العام الدراسي

تفوض القائدة أحد المعلمات بمقابلة أولیاء  19
 كبیرة  5 1.25 3.79 . األمور

تفوض القائدة أحد المعلمات في حل المشكالت  20
 كبیرة  6 1.30 3.75 اإلداریة  عند غیابھا 

لمات بمتابعة سالمة تفوض القائدة بعض المع 22
 متوسطة 7 1.30 3.38 . المبنى المدرسي

تفوض القائدة أحد المعلمات بإعداد جدول  21
 متوسطة  8 1.48 3.22 . الحصص

 كبیرة    0.80 3.80 تفویض السلطة: المتوسط العام للمجال الثالث
ات المدارس أن المتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائد) ٩(       تشیر نتائج جدول 

أي بدرجة ممارسة ) ٣٫٨٠(بمحافظة القنفذة لمجال تفویض السلطة من وجھة نظر المعلمات بلغ 
، وھذه المتوسطات )٤٫٦(إلى ) ٣٫٢٢(، وبمتوسطات حسابیة للفقرات تراوحت من )كبیرة(

 فقرة،) ١(فقرات، كبیرة جدا ) ٥(فقرة، كبیرة ) ٢(الحسابیة تقع ضمن فئات االستجابة متوسطة 
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 ٢٠١٣ واختلفت مع دراسة الفھید ٢٠١٧، والنمروطي ٢٠١٢اتفقت ھذه النتیجة مع دراسة عسكر
  . حیث جاء تفویض السلطة في المرتبة األخیرة، وبدرجة منخفضة

وتعزى  الباحثة تلك النتیجة لقلة وعي القائدات بأھمیة تفویض بعض الصالحیات للمعلمات 
  .  بالمدرسة

تتابع القائدة أداء المعلمات في المھام " (١٨"الفقرة : نحو التاليوجاءت أعلى فقرتین على ال
، یلیھا )كبیرة جدا(وبدرجة ممارسة ) ٤٫٦(في الترتیب األول بمتوسط حسابي ) المفوضة إلیھن

في الترتیب الثاني ) تفوض القائدة أحد المعلمات في متابعة عمل اللجان المدرسیة" (١٧"الفقرة 
، ویأتي ذلك في حرص القادة على متابعة )كبیرة(بدرجة ممارسة و) ٣٫٩٤(بمتوسط حسابي 

  العمل، وإكساب المعلمین الثقة في تحمل المسؤولیة وتدریبھم علیھا 
   العالقات اإلنسانیة : المجال الرابع

 المعیاریة لدرجة ممارسة قائدات المدارس بمحافظة واالنحرافاتالمتوسطات الحسابیة تم 
  ات اإلنسانیةالقنفذة لمجال العالق

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة قائدات المدارس ):  ١٠ (جدول  
 بمحافظة القنفذة لمجال العالقات اإلنسانیة

 االنحراف  المتوسط 
 الفقرات م 

 المعیاري الحسابي
 االستجابة الرتبة

 كبیرة جدا 1 0.84 4.91تشجع القائدة المعلمات المتمیزات في العمل   26

تعزز القائدة الشعور بالمسؤولیة لدى  29
 كبیرة جدا 2 0.84 4.89 المعلمات 

 كبیرة جدا 3 0.91 4.88 . تعزز القائدة  من انتماء المعلمات للمدرسة 25
 كبیرة جدا 4 0.91 4.86 . تتفھم القائدة مشاكل المعلمات 24
 كبیرة جدا 5 0.98 4.85 .  تتقبل القائدة  أراء المعلمات 27

تشجع القائدة المعلمات على تكوین عالقات  28
  متوسطة 6 0.94 3.38 . مع المجتمع المحلي

تحرص القائدة على التواصل االجتماعي  23
 متوسطة 7 1.07 3.36 . مع المعلمات في مناسباتھم الخاصة

  ة جداكبیر   0.82 4.45 العالقات اإلنسانیة: المتوسط العام للمجال الثالث
أن المتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات المدارس ) ١٠( تشیر نتائج جدول 

أي بدرجة ممارسة ) ٤٫٤٥(بمحافظة القنفذة لمجال العالقات اإلنسانیة من وجھة نظر المعلمات بلغ 
، وھذه المتوسطات )٤٫٩١(إلى ) ٣٫٣٦(، وبمتوسطات حسابیة للفقرات تراوحت من )كبیرة جدا(

فقرات، اتفقت مع نتائج ) ٥(فقرة، كبیرة جدا ) ٢(سابیة تقع ضمن فئات االستجابة متوسطة الح
ویعزى ذلك لحرص ، ٢٠١٣، واختلفت مع دراسة الفھید٢٠١٧ والنمروطي ٢٠١٢دراسة عسكر

ألنھ یساعد على الحصول على إنتاج أفضل في ، القادة في مدارسھم على إشاعة جو من الطمأنینة
لزیادة التعاون ، اإلنسانیةالنجاحات واالنجازات البد أن یتوفر جو من العالقات فتحقیق ، العمل

  . والشراكة بین المعلمات، مما ینعكس على أھداف المدرسة
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تشجع القائدة المعلمات المتمیزات " (٢٦"الفقرة : وجاءت أعلى فقرتین على النحو التالي
، یلیھا الفقرة )كبیرة جدا(وبدرجة ممارسة ) ٤٫٩١(في الترتیب األول بمتوسط حسابي ) في العمل

في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي ) تعزز القائدة الشعور بالمسؤولیة لدى المعلمات" (٢٩"
، وتعزى تلك النتیجة لحرص القائدات على تكریم المتمیزات )كبیرة جدا(وبدرجة ممارسة ) ٤٫٨٩(

یف بین المعلمات، لتحقیق أھداف المدرسة ، والتنافس الشراإلنتاجیةفي العمل یساھم في زیادة 
  .  بفاعلیة كبیرة

تشجع القائدة المعلمات على تكوین " (٢٨"الفقرة : وجاءت أقل فقرتین على النحو التالي
وبدرجة ممارسة ) ٣٫٣٨(في الترتیب قبل األخیر بمتوسط حسابي ) عالقات مع المجتمع المحلي

على التواصل االجتماعي مع المعلمات في مناسباتھم تحرص القائدة " (٢٣"، ثم الفقرة )متوسطة(
، وتعزى )متوسطة(وبدرجة ممارسة ) ٣٫٣٦(في الترتیب األخیر بمتوسط حسابي ) الخاصة

الباحثة ذلك قلة معرفة بعض القادة في المدارس بأھمیة النسیج االجتماعي في العمل، وما ینتج عنھ 
ر المعلمین بالراحة في العمل، یؤدي لقلة من توفیر أجواء مریحة للعمل، كما أن عدم شعو

 التي كان تشجیع القادة المعلمین في ٢٠١٢حیث اختلفت ھذه النتیجة مع دراسة عسكر، اإلنتاجیة
تكوین عالقات مع المجتمع المحلي كان بدرجة كبیرة وكذلك حرص القائد على التواصل مع 

، ٢٠١٧ختلفت مع دراسة النمروطي المعلمین في مناسباتھم الخاصة كان بدرجة كبیرة جدا، وا
، وبدرجة تقدیر كبیرة، وتعزي اإلنسانیةحیث حازت ھذه الفقرة على المرتبة األولى في العالقات 

الباحثة تلك النتیجة كانت بسبب حرص القائدات على إقامة عالقات طیبة مع المعلمات، وھذا یؤدي 
حیث ،  كما حصل في ھذه الفقرةاإلنسانیةت للعمل بروح معنویة عالیة، وعدم توفي الجو من العالقا

،  واختلفت  مع دراسة اإلنتاجیةیؤدي عدم توفیر بیئة مریحة للعمل  قلة في ، كانت بدرجة متوسطة
   .  في المرتبة الثانیة وجاءت بدرجة منخفضةاإلنسانیة التي جاء فیھا مجال العالقات ٢٠١٣الفھید

 ما مستوى األداء المدرسي بمدارس محافظة : نصھالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي 
  القنفذة من وجھة نظر المعلمات؟

 تم استخدام بعض مقاییس اإلحصاء الوصفي والتي تمثلت في نيإلجابة عن السؤال الثال
أداء قائدة (المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل مجال من مجاالت األداء المدرسي الثالثة 

، كذلك حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف ) أداء الطالبات- لمعلمات  أداء ا-المدرسة 
المعیاري العام لجمیع األبعاد الثالثة والذي یمثل الدرجة الكلیة لمستوى األداء المدرسي، وتم 

 : الحصول علیھا وفق الجدول التالي
  ت األداء المدرسيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجا): ١١(جدول 

    بمحافظة القنفذة من وجھة نظر المعلمات

االنحراف  المتوسط الحسابي  المجاالت
 المعیاري

مستوى 
 الترتیب األداء

 ٢ كبیر جدا ٠٫٧٠ ٤٫٤٥ أداء قائدة المدرسة
 ١ كبیر جدا ٠٫٥٩ ٤٫٥٩ أداء المعلمات
 ٣ كبیر ٠٫٦٩ ٤٫١٨ أداء الطالبات

 - بیر جدًاك ٠٫٥٧ ٤٫٤٠ الدرجة الكلیة 
أن المتوسط الحسابي العام لدرجات األداء المدرسي بمحافظة ) ١١(یالحظ من جدول 

وبالنظر إلى المتوسطات ). كبیر(أي بمستوى أداء ) ٤٫٤٠(القنفذة من وجھة نظر المعلمات یساوي 
سابي الحسابیة لمجاالت األداء المدرسي، نجد أن أداء المعلمات جاء في الترتیب األول بمتوسط ح
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، وفي الترتیب الثاني أداء قائدة المدرسة بمتوسط حسابي )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٥٩(
) ٤٫١٨(حسابي ، ثم في الترتیب الثالث أداء الطالبات  بمتوسط )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٥٩(

   .)كبیر(ومستوى أداء 
ن الواحد الصحیح  أن قیم االنحراف المعیاري أقل م)١١(ویالحظ أیضا في ھذا الجدول 

  ویعزى ذلك آلراء أفراد العینة حول واقع األداء المدرسي 
ویرجع ذلك لدور قادة المدارس والمعلمین في رفع المستوى األداء من خالل التعاون 

   . والتشارك فیما بینھم للحصول على أفضل النتائج في العملیة التعلیمیة
في المرتبة األولى وبدرجة تقدیر كبیرة وجاء مجال األداء المدرسي في مجال المعلمات 

جدا، وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى الجھد المخطط والمستمر لتحسین مستوى األداء المدرسي، 
 والتقویم المستمر لألداء المدرسي، من خالل مؤشرات اإلشرافوتجوید المخرجات، من خالل 

وغرس القائدات التطویر كثقافة تنظیمیة موضوعة لكل مجال لتحدید نقاط القوة وأولویات التطویر، 
   . داخل المدرسة

وفیما یلي وصفا الستجابات عینة الدراسة من المعلمات على فقرات كل مجال من مجاالت 
  :األداء المدرسي

  أداء قائدة المدرسة: المجال األول
  رسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى أداء قائدة المد):  ١٢ (جدول 

  في مدارس محافظة القنفذة من وجھة نظر المعلمات
 االنحراف  المتوسط 

 الفقرات م

ب
رتی

الت
 

 المعیاري الحسابي
مستوى 

 األداء

تتفق القائدة مع المعلمات على موعد الزیارة  8
كبیر  0.77 4.65 1 . الصفیة

 جدا

تضع القائدة الخطة المدرسیة التفصیلیة  2
كبیر  0.78 4.62 2 . وتعتني بتنفیذھا

 جدا

تشرف القائدة على تنظیم النشاط المدرسي  4
كبیر  0.85 4.59 3 . بفعالیة

 جدا

تتخذ القائدة القرارات بمھارة وفق أسلوب  1
كبیر  0.88 4.47 4 .علمي

 جدا

تھیئ القائدة بیئة عمل مالئمة لتحسین أداء  3
كبیر  0.86 4.46 5 .  العامالت بالمدرسة

 جدا

 القائدة  في حل المشكالت بین تشارك 6
كبیر  0.88 4.46 6 . العامالت بالمدرسة

 جدا

تشرك القائدة المعلمات في اتخاذ القرار  7
 كبیر 1.00 4.18 7 .المدرسي

تشارك القائدة في برنامج الطوارئ في حالة  5
 كبیر 1.01 4.16 8 . غیاب المعلمات

كبیر  0.70 4.45 درسةأداء قائدة الم: المتوسط العام للمجال األول
 جدا
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أن مستوى الداللة الخاص بمستوى أداء قائدة المدرسة كان بدرجة ) ١٢(یتضح من الجدول 
وھذه المتوسطات )  ٠٫٧٠(وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٤٥(كبیرة جدًا وبمتوسط حسابي بلغ 

عود ھذا لدور فقرات، وقد ی) ٦(فقرة، كبیرة جدا ) ٢(الحسابیة تقع ضمن فئات االستجابة  كبیر 
قائدات المدارس كموجھھ لخبرات المعلمات، ودورھا في توفیر الجو المناسب الذي یمكن جمیع 

وایجاد جو من التآلف ، األمر الذي یعین على الوصول ألفضل النتائج، العامالت من العمل بارتیاح
التي كانت ٢٠١٠ات واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة العمر، والتعاون بین المعلمات بكل یسر وسھولة

 التي كانت بدرجة ٢٠٠٧وتختلف مع دراسة العسیلي ، عالیة بوجھ عام في أداء مدیري المدارس
  . متوسطة

تتفق القائدة مع المعلمات على موعد " (٨"الفقرة : وجاءت أعلى فقرتین على النحو التالي
، یلیھا الفقرة )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٦٥(في الترتیب األول بمتوسط حسابي ) الزیارة الصفیة

في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي ) تضع القائدة الخطة المدرسیة التفصیلیة وتعتني بتنفیذھا" (٢"
، وترجع تلك النتیجة لما لدور االتفاق على موعد الزیارة الصفیة )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٦٢(

ولى، وھذا یدل على قدرة القائدات قبل عقد الحصة من أھمیة جاء ھذا السؤال في المرتبة األ
وممارستھم للتشاركیة داخل المدرسة، مما یزید التعاون داخل المدرسة ویعطي نتائج أفضل في 

كما حصلت الفقرة الثانیة تضع الخطة التفصیلیة وتعتني بھا على المرتبة الثانیة ، العملیة التعلیمیة
    . ع الخطط وتنفیذھا في وقتھا المحددوبدرجة كبیرة جدا، ویدل على حرص القائدة على وض

تشرك القائدة المعلمات في اتخاذ القرار " (٧"الفقرة : وجاءت أقل فقرتین على النحو التالي
" ٥"، ثم الفقرة )كبیر(ومستوى أداء ) ٤٫١٨(في الترتیب قبل األخیر بمتوسط حسابي ) المدرسي

في الترتیب األخیر بمتوسط حسابي ) علماتتشارك القائدة في برنامج الطوارئ في حالة غیاب الم(
، وتعزي الباحثة تلك النتیجة لقلة تدریب المعلمات على ممارسات )كبیر(ومستوى أداء ) ٤٫١٦(

القیادة التشاركیة رغم أن النتیجة تشرك المعلمات في اتخاذ القرار المدرسي كانت بدرجة كبیرة 
  . ولكن بترتب قبل األخیر

  لمعلماتأداء ا: المجال الثاني
 المعیاریة لمستوى أداء المعلمات في مدارس واالنحرافات المتوسطات الحسابیة تم حساب

    محافظة القنفذة من وجھة نظر المعلمات
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى أداء المعلمات):  ١٣(جدول 

   في مدارس محافظة القنفذة من وجھة نظر المعلمات
 االنحراف  المتوسط 

 الفقرات م

ب
رتی

الت
 

 المعیاري الحسابي
مستوى 

 األداء

تحرص المعلمات على بناء روح الفریق بین  10
 كبیر جدا 0.68 4.63 1  المتعلمین 

تحرص المعلمات  على استخدام التقنیات  12
 كبیر جدا 0.69 4.62 2 . التعلیمیة القائمة على المشاركة بین الطالبات

لمات مھارات االتصال والمناقشة بین تنمي المع 13
 كبیر جدا 0.66 4.61 3 .  الطالبات من خالل العمل التشاركي

 كبیر جدا 0.67 4.59 4  . تتابع  المعلمات عمل المجموعات التشاركیة 15
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  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى أداء المعلمات):  ١٣(جدول 
   في مدارس محافظة القنفذة من وجھة نظر المعلمات

 االنحراف  المتوسط 
 الفقرات م

ب
رتی

الت
 

 المعیاري الحسابي
مستوى 

 األداء

 كبیر جدا 0.73 4.59 5 . تؤدي المعلمات مھامھن بشكل جماعي تشاركي 9

تشاركي في تحرص المعلمات على تقدیم نشاط  11
 كبیر جدا 0.75 4.56 6  . تطبیقات الدرس

تقوم المعلمات بتنظیم بیئة التعلم المتمركزة  14
 كبیر جدا 0.72 4.54 7 .حول الطالبات

 كبیر جدا 0.59 4.59 أداء المعلمات: المتوسط العام للمجال الثاني
دارس محافظة أن مستوى الداللة الخاص بأداء المعلمات في م) ١٣(یتضح من الجدول 

وبانحراف ) ٤٫٥٩(وبتوسط حسابي بلغ ، القنفذة من وجھة نظر المعلمات كان بدرجة كبیر جدا
، وھذه )٤٫٦٣(إلى ) ٤٫٥٤(وبمتوسطات حسابیة للفقرات تراوحت من ) ٠٫٥٩(معیاري بلغ 

ة فقرات، وتعزى تلك النتیج) ٧(المتوسطات الحسابیة تقع جمیعھا ضمن فئات االستجابة كبیر جدا 
  .  في جمیع الفقرات التي جاءت بدرجة كبیرة جًد كما ھو متوقع ألن المستجیب ھم المعلمات

تحرص المعلمات على بناء روح " (١٠"الفقرة : وجاءت أعلى فقرتین على النحو التالي
، یلیھا )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٦٣(في الترتیب األول بمتوسط حسابي ) الفریق بین المتعلمین

تحرص المعلمات  على استخدام التقنیات التعلیمیة القائمة على المشاركة بین " (١٢ "الفقرة
، ونتیجة لدور )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٦٢(في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي ) الطالبات

تحرص المعلمات ، ودورة في تحسین األداء المدرسي، التعاون والتشارك المھم في العملیة التعلیمیة
  . تطبیقھ داخل الصفوف الدراسیة بین المتعلماتعلى 

تحرص المعلمات على تقدیم نشاط " (١١"الفقرة : وجاءت أقل فقرتین على النحو التالي
ومستوى أداء ) ٤٫٥٦(في الترتیب قبل األخیر بمتوسط حسابي ) تشاركي في تطبیقات الدرس

في ) تعلم المتمركزة حول الطالباتتقوم المعلمات بتنظیم بیئة ال" (١٤"، ثم الفقرة )كبیر جدا(
، وجاءت الفقرة تحرص )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٥٤(الترتیب األخیر بمتوسط حسابي 

المعلمات على تقدیم نشاط تشاركي في تطبیقات الدرس بدرجة عالیة ولكن بترتیب متأخر ویرجع 
جة كانت كبیرة جدا مما ذلك لقلة وقت الحصة الدراسي وكثرة التطبیقات في الدرس، ولكن النتی

  .یحقق ممارسة المعلمات لھذه الفقرة بشكل جید
  أداء الطالبات: المجال الثالث

 المعیاریة لمستوى أداء الطالبات في مدارس واالنحرافاتالمتوسطات الحسابیة تم حساب 
  .محافظة القنفذة من وجھة نظر المعلمات
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   المعیاریة لمستوى أداء الطالباتالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات):  ١٤(جدول 
   في مدارس محافظة القنفذة من وجھة نظر المعلمات

 االنحراف  المتوسط 
 الفقرات م

ب
رتی

الت
 

 المعیاري الحسابي
مستوى 

 األداء

تلتزم الطالبات بالحضور في المواعید  18
كبیر  0.72 4.71 1 .المحددة

 جدا

المحدد تؤدي الطالبات واجباتھن في الوقت  16
كبیر  0.80 4.68 2 .لذلك

 جدا

تعمل الطالبات تحسین عالقاتھن االجتماعیة  21
كبیر  0.81 4.57 3 .مع معلماتھن

 جدا

كبیر  0.83 4.37 4 . تحترم الطالبات الالئحة التنظیمیة للمدرسة 23
 جدا

تتنافس الطالبات على المراكز المتقدمة عند  20
 كبیر  0.87 4.19 5 . ةالصفی الصفیة و الاألنشطةمشاركتھن في 

تشارك الطالبات في المسابقات داخل  19
 كبیر  0.94 4.17 6 . المدرسة وخارجھا

 متوسط  0.94 3.39 7 .تتمتع الطالبات بالدافعیة للتعلم بالمدرسة 17

تقوم الطالبات بحل المشكالت التي تعوق  22
 متوسط  0.99 3.37 8 .أدائھن داخل المدرسة بطریقة علمیة  مبتكرة

 كبیر 0.69 4.18 أداء الطالبات: المتوسط العام للمجال الثالث
أن المتوسط الحسابي العام لمستوى أداء الطالبات في مدارس ) ١٤( تشیر نتائج جدول 

، وبمتوسطات )كبیر(أي بمستوى أداء ) ٤٫١٨(محافظة القنفذة من وجھة نظر المعلمات بلغ 
، وھذه المتوسطات الحسابیة تقع ضمن فئات )٤٫٧١(إلى ) ٣٫٣٧(حسابیة للفقرات تراوحت من 

فقرات، وتظھر النتیجة الحالیة أن تقدیر ) ٤(فقرة، كبیر جدا ) ٢(فقرة، كبیر ) ٢(االستجابة متوسط 
المعلمات ألداء الطالبات بمدارس التعلیم العام بمحافظة القنفذة جاء بمستوى كبیر، مما یدل على أن 

رضا اتجاه أداء الطالبات في المدارس، وھذا یعود للجھود التي تبذلھا المعلمات المعلمات یشعرن بال
  .وما توفره اإلدارة المدرسیة من مناخ مناسب داخل المدرسة، في عملیة التدریس

تلتزم الطالبات بالحضور في " (١٨"الفقرة : وجاءت أعلى فقرتین على النحو التالي
، یلیھا )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٧١( بمتوسط حسابي في الترتیب األول) المواعید المحددة

في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي ) تؤدي الطالبات واجباتھن في الوقت المحدد لذلك" (١٦"الفقرة 
، وتعزى تلك النتیجة لحرص اإلدارة المدرسیة على تطبیق )كبیر جدا(ومستوى أداء ) ٤٫٦٨(

عقوبات على المتأخرات، وأما فقرة تؤدي الطالبات قواعد الحضور في الوقت المناسب وفرض 
واجباتھن في الوقت المحدد لذلك جاءت بدرجة كبیرة جدا، ویعزى ذلك لحرص الطالبات على 

  . المحافظة على مستواھن التعلیمي، ودور المدرسة في تشجیع المتمیزات دراسیًا
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البات بالدافعیة للتعلم تتمتع الط" (١٧"الفقرة : وجاءت أقل فقرتین على النحو التالي
، ثم الفقرة )متوسط(ومستوى أداء ) ٣٫٣٩(في الترتیب قبل األخیر بمتوسط حسابي ) بالمدرسة

في ) تقوم الطالبات بحل المشكالت التي تعوق أدائھن داخل المدرسة بطریقة علمیة  مبتكرة" (٢٢"
ھذ النتیجة نتیجة لروتین ،و تعزى )متوسط(ومستوى أداء ) ٣٫٣٧(الترتیب األخیر بمتوسط حسابي 

وعدم توفر الترفیھ، وطول الیوم الدراسي، وكثرة المناھج ، العمل داخل المجمعات التعلیمیة
الدراسیة، وأما بالنسبة لحل الطالبات لمشاكلھن فقد جاءت بدرجة متوسطة ویعود ذلك لحل 

  . مشاكلھن من قبل المرشدات الطالبیات داخل المدارس
 ھل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند : السؤال الثالث والذي نصھالنتائج المتعلقة ب
بین ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة التشاركیة ) α≥ ٠٫٠٥ (مستوى الداللة 

 ومستوى األداء المدرسي؟
  تم استخدام معامل ارتباط بیرسون لحساب العالقة االرتباطیة بینثالثإلجابة السؤال ال

 - مجال صنع القرار - مجال التخطیط (ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة التشاركیة 
مجال أداء قائدة (ومستوى األداء المدرسي )  مجال العالقات اإلنسانیة- مجال تفویض السلطة 

  :، وكانت النتائج كالتالي) مجال أداء الطالبات-  مجال أداء المعلمات -المدرسة 
  معامالت االرتباط بین درجات ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة: )١٥(جدول 

  )٣٢٦= ن (للقیادة التشاركیة ومستوى األداء المدرسي 
  مستوى األداء المدرسي

أداء قائدة   المتغیرات
  المدرسة

أداء 
  المعلمات

أداء 
  الطالبات

  الدرجة
  الكلیة

  ٠٫٤٩  ٠٫٣٩  ٠٫٣٣  ٠٫٥٢ التخطیط
  ٠٫٦٩  ٠٫٥٢  ٠٫٥١  ٠٫٧٠  صنع القرار

  ٠٫٤٨  ٠٫٤١ ٠٫٣٦  ٠٫٤٣  تفویض السلطة
العالقات االنسانیة  

  اإلنسانیة
٠٫٧٨  ٠٫٥٢ ٠٫٥٩  ٠٫٨٦  

دة 
قیا

 ال
سة

ار
مم

كیة
ار

تش
ال

  

  ٠٫٧٥  ٠٫٥٦  ٠٫٥٤  ٠٫٧٧  الدرجة الكلیة
إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ١٥(تشیر نتائج جدول 

 -مجال التخطیط (ین ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة التشاركیة ب) ٠٫٠٥(داللة 
ومستوى األداء المدرسي )  مجال العالقات اإلنسانیة-  مجال تفویض السلطة - مجال صنع القرار 

  :وكانت على النحو التالي).  مجال أداء الطالبات- مجال أداء المعلمات -مجال أداء قائدة المدرسة (
ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لممارسة قائدات المدارس للقیادة التشاركیة، كان معامل 

مع جمیع مجاالت مستوى األداء ) α≥ ٠٫٠٥  (موجبا وذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة
مع مستوى ) ٠٫٥٤(مع مستوى أداء قائدة المدرسة، ) ٠٫٧٧(المدرسي وبمعامالت ارتباط تساوي 

مع الدرجة الكلیة لمستوى األداء ) ٠٫٧٥(، مع مستوى أداء الطالبات) ٠٫٥٦(أداء المعلمات، 
  .المدرسي

والنتیجة السابقة تعني أن ارتفاع ممارسة قائدات مدارس محافظة القنفذة للقیادة التشاركیة 
  .یؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء المدرسي، سواء على مستوى المجاالت أو للدرجة الكلیة
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 التي أكدت على وجود عالقة طردیة ٢٠١٧) النمروطي (راسة مع دراسةواتفقت ھذه الد
بین درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة ) α (0.05≥ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة

بمحافظات غزة  للقیادة التشاركیة ومستوى أداء المعلمین، وتعزو الباحثة تلك العالقة الطریة 
اركیة ومستوى األداء المدرسي ألن القیادة التشاركیة تتیح لطرح االفكار الموجبة بین القیادة التش

كما أن المشاركة في صنع ، وتبادل المقترحات التي من شأنھا تساعد على تحسین األداء المدرسي
  . القرار یشعر المعلمین بأھمیتھم وبتالي یكون لھم دور فعال في نجاح وتمیز المدرسة

 ما أثر درجة ممارسة قائدات مدارس محافظة : ل الرابع والذي نصھالنتائج المتعلقة بالسؤا
 القنفذة للقیادة التشاركیة على مستوى األداء المدرسي؟

إلجابة السؤال السادس تم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد، حیث استخدم متغیر القیادة 
)  العالقات اإلنسانیة-  تفویض السلطة - صنع القرار - التخطیط (التشاركیة بأبعاده األربعة 

  :كمتغیرات مستقلة، ومستوى األداء المدرسي كمتغیر تابع وتم دراسة األثر وفقا للخطوات التالیة
  معرفة ھل یوجد أثر لممارسة القیادة التشاركیة على األداء المدرسي: أوال

   :تم ذلك من خالل داللة نموذج االنحدار المتعدد وكانت النتائج كالتالي

 التشاركية القيادة ممارسة تأثير درجة لمعرفة  المتعدد االنحدار نموذج داللة)١٦ (جدول
  ) تابع متغير (المدرسي األداء مستوى على) مستقلة متغيرات(

مصادر 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجات 
الحریة 
 المربعات

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة

نسبة 
اإلسھام 

  )٢ر(
 

 ١٧٫١١ ٤ ٦٨٫٤٤ االنحدار

 ٠٫١١ ٣٢١ ٣٥٫٣٢ المتبقي

  ٣٢٥ ١٠٣٫٧٦ الكلي

٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ١٥٥٫٤٩ 

وھي ذات داللة إحصائیة ) ١٥٥٫٤٩(تساوي ) ف(أن قیمة إلى ) ١٦(تشیر نتائج جدول 
، وھذا یعني وجود تأثیر ومساھمة نسبیة كبیرة وذات داللة إحصائیة )٠٫٠٥(عند مستوى داللة 

على المتغیر )  العالقات اإلنسانیة- تفویض السلطة - صنع القرار -تخطیط ال(للمتغیرات المستقلة 
  ). مستوى األداء المدرسي(التابع 

  معرفة نسبة األثر لممارسة القیادة التشاركیة على األداء المدرسي: ثانیا
لمعرفة حجم األثر لممارسة القیادة التشاركیة على األداء المدرسي، تم حساب قیمة معامل 

التخطیط (وھو یمثل حجم األثر أو ما یسمى بمقدار اإلسھام النسبي للمتغیرات المستقلة ) ٢ر(یرالتقد
مستوى األداء (على المتغیر التابع )  العالقات اإلنسانیة-  تفویض السلطة -  صنع القرار -

وھذا یعني أن المتغیرات ) ٠٫٦٦(بلغت قیمتھ ) ١٦(، وكما ھو موضح في جدول )المدرسي
على %) ٦٦(تؤثر بنسبة )  العالقات اإلنسانیة- تفویض السلطة - صنع القرار - التخطیط (المستقلة 

، وأن ھناك عوامل أخرى بخالف القیادة التشاركیة یمكن أن )المتغیر التابع مستوى األداء المدرسي
  %).٣٤(تؤثر في مستوى األداء المدرسي وتصل نسبنھا 
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   من القیادة التشاركیة على مستوى األداء المدرسيكل مجال) درجة إسھام(معرفة أثر : ثالثا
لمعرفة أثر كل مجال من مجاالت القیادة التشاركیة على مستوى األداء المدرسي، تم 

  :حساب معامالت االنحدار الجزئیة، وكانت النتائج كالتالي
 األداء معامالت االنحدار الجزئیة ألثر كل مجال من القیادة التشاركیة على مستوى): ١٧(جدول 

  المدرسي
  المتغیر
   المستقل

  المتغیر
  التابع

معامل  نموذج االنحدار
 االنحدار

الداللة 
 اإلحصائیة

 ٠٫٠٠ ١٫١٧ )متغیرات أخرى(الثابت 

 ٠٫٠٤ ٠٫٠٥ التخطیط

 ٠٫٠٠ ٠٫١٥ صنع القرار

كیة ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ تفویض السلطة
ار

تش
 ال

ادة
لقی

ا
سي 

در
الم

ء 
ألدا

ى ا
تو

مس
 ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ سانیةالعالقات اإلن 

أن معامالت االنحدار الجزئیة ألثر كل مجال من القیادة التشاركیة ) ١٧(تشیر نتائج جدول 
وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند ) ٠٫٣٩(إلى ) ٠٫٠٥(على مستوى األداء المدرسي تراوحت من 

  .وجمیعھا مؤثر في األداء المدرسي لكن بدرجات مختلفة) ٠٫٠٥(مستوى 
ى قیم معامالت االنحدار الجزئیة لكل مجال من مجاالت القیادة التشاركیة، وبالنظر إل

ھي أكثر المجاالت تأثیرا في مستوى األداء المدرسي بمعامل ) العالقات اإلنسانیة(یالحظ أن 
بمعامل ) تفویض السلطة(، ثم )٠٫١٥(بمعامل انحدار ) صنع القرار(، یلي ذلك )٠٫٣٩(انحدار 
  ).٠٫٠٥(بمعامل انحدار ) التخطیط(، ثم )٠٫٠٨(انحدار 

وبناء على جمیع النتائج والمؤشرات السابقة یمكن القول أن ھناك إمكانیة للتنبؤ بدرجات 
مستوى األداء المدرسي من خالل درجات ممارسة قائدات المدارس للقیادة التشاركیة، وفقا لمعادلة 

درجة (٠٫١٥) +العالقات اإلنسانیةدرجة (٠٫٣٩ +١٫١٧= مستوى األداء المدرسي :التنبؤ التالیة
  . )التخطیط(٠٫٠٥) +درجة تفویض السلطة(٠٫٠٨) +صنع القرار
  :التوصیات

حث قائدات المدارس بمحافظة القنفذة على االستمراریة على تلك القیادة توصي الباحثة 
التشاركیة الكبیرة مع مراعاة تحسین درجة ممارسة بعض المؤشرات التي حصلت على درجة 

 :سة متوسطة وھيممار

  إشراك المعلمات في بناء الخطة قصیرة المدى للمدرسة 

  مناقشة اآلثار المترتبة على اتخاذ بعض القرارات اإلداریة مع المعلمات 

 إشراك المعلمات في صنع القرارات الفنیة الخاصة بالعمل  

 تفویض القائدة بعض المعلمات بمتابعة سالمة المبنى المدرسي 

 علمات بإعداد جدول الحصص تفویض أحد الم 
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 تشجع المعلمات على تكوین عالقات مع المجتمع المحلي 

 الحرص على التواصل االجتماعي مع المعلمات في مناسباتھم الخاصة. 

 لتدریبھم على استخدام نمط القیادة التشاركیة ، تنفیذ دورات تدریبیة للمعلمین والمدراء
 . في المدارس الحكومیة

 قاة على كاھل المدیر من خالل تفویض السلطة، وإشراك المعلمین تخفیف األعباء المل
 في المھام القیادیة

 االھتمام بالعالقة بین المعلمین والقادة وبین المجتمع المحلي .  

  وفیما یتعلق بمستوى األداء المدرسي ومن خالل نتائج الدراسة الحالیة، ترى الباحثة تشجیع 
 على ھذا المستوى من األداء المدرسي، مع مراعاة بعضالقائدات والمعلمات على المحافظة 

  :المؤشرات فیما یتعلق بالطالبات والتي كانت بدرجة متوسطة وھي كالتالي

 تتمتع الطالبات بالدافعیة للتعلم بالمدرسة 

 تقوم الطالبات بحل المشكالت التي تعوق أدائھن داخل المدرسة بطریقة علمیة  مبتكرة. 

 ثة على أھمیة ممارسة قائدات المدارس للقیادة التشاركیة حیث أظھرت كما توصي وتؤكد الباح
نتائج معامالت االرتباط، العالقة القویة بین مجاالت القیادة التشاركیة ومستوى األداء 

  .المدرسي، كذلك وجود أثر كبیر لذلك كما ظھر من نتائج االنحدار المتعدد
  :المقترحات
 رس بمحافظة القنفذةإجراء دراسة تطبق على قائدي المدا. 

 إجراء دراسة تطبق على مناطق أخرى بالمملكة. 

 إجراء دراسة تطبق على المدارس األھلیة. 

  إجراء دراسة تتناول متغیرات أخرى بخالف القیادة التشاركیة ودراسة أثرھا على
 .مستوى األداء المدرسي

 خالف األداء  تتناول تأثیر القیادة التشاركیة على متغیرات أخرى بإجراء دراسة
  .المدرسي
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  المراجع

   العربية المراجع:  أوالً 
 االبتدائیة المدرسة في اإلداریة العملیات أداء تحسین). ٢٠١٠ (اللطیف عبد سھیر، العال أبو

 في التعلیم لتطویر عشر الثامن المؤتمر، میدانیة دراسة، الھندسة إعادة مدخل بتطبیـق
، سویف بني جامعة، التربیة كلیة، والمقارنة للتربیة یةالمصر الجمعیة  العربي، الوطن
  .٣٦٢ ـ٢٤٨

  العربیة المجموعة:  القاھرة، المتمیز اإلداري األداء).  ٢٠١٤ (محمد مدحت، النصر أبو
  . والنشر   للتدریب

 نابلس محافظة مدارس في الشاملة الجودة إدارة تطبیق درجة).  ٢٠١١ (عیسى فاطمة، عبدة أبو
  . فلسطین، نابلس، النجاح جامعة، )منشورة ماجستیر رسالة(، فیھا المدیرین ظرن وجھة من

 في المدرسیــة اإلدارة في التشاركــي النـمط استخدام معیقات).٢٠١٣ (عفیف اهللا عبد، عیطة أبو
  . غزة اإلسالمیة الجامعة،  )منشورة غیر ماجستیر رسالة(، معالجتھا وسبل غزة محافظات

 المجموعة:  القاھرة، القیادي اإلبداع وأسرار المتمیز القائد).  ٢٠١٦ (أحمد منال، البارودي
   .والنشر للتدریب  العربیة

 بسلطنة التربوي التطویر دوریة، المدرسي األداء جودة).  ٢٠١٠ (جمید ثاني سالم، البدوي
  .٦٥ ـ٦٣، )٥٥(،  عمان

  وجھة من األداء تطویر في درسيالم االستراتیجي التخطیط دور).  ٢٠١٦ (محمد مستور، الثقفي
 مكة، القرى أم جامعة ، )منشورة غیر ماجستیر رسالة(،  مكة بمدینة التربویة القیادات نظر

  . المكرمة
  . والتوزیع للنشر الجنادریة:  األردن، الحدیثة التربویة القیادة).  ٢٠٠٨ (قاسم، الحربي

:  عمان، اإلداریة القرارات اتخاذ في ویةالترب القیادة مھارات).  ٢٠٠٨ (عمر رافدة، الحریري
  . والتوزیع للنشر المناھج  دار

 المدرسیة المشكالت بعض حل في المجتمعیة المشاركة دور تفعیل). ٢٠١١ (رشاد، حسن
      ١٥ ـ١٣ من) ٦٨(، التربیة كلیة، العربیة التربیة مستقبل مجلة، حلوان بمحافظة

 صفاء دار:  عمان، المتمیزة المنظمات في الجودة دارةإ). ٢٠١٠ (روان،  الشیخ و خضیر، حمود
  والتوزیع للنشر

 العامة التعلیم مؤسسات في األداء تحسین في العاملین تمكین دور).  ٢٠١٦ (فھد، الحیان
   .والتوزیع للنشر األیام دار:  عمان،  األردنوالخاصة،

،  غزة، اإلسالمیة الجامعة، لتربیةا مجلة.  اإلدارة في التشاركي التخطیط).  ٢٠٠٧  (حاتم، دحالن
           ٥٣. ـ٥١، )٢٢(٦
). ٢٠٠٩ (حسین، یاسین و، الرحیم عبد محمد، وعدس، فھمي محمد، والدویك، تیسیر، الدویك

 للنشر الفكر دار:  عمان، التربوي واإلشراف المدرسیة و التربویة  اإلدارة  أسس
  .والتوزیع
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 المدرسي األداء دعم في الطلبة أمور أولیاء مجالس ةفعالی درجة).  ٢٠١٣ (علي مجدي، زامل
 ،)١٠٩(٢٨، الكویت جامعة، التربویة المجلة.  كولكرم محافظة في الحكومیة المدارس في

 .٣٩٩ ـــ  ٣٥١

، إرسائھا وأسلوب مفھومھا الشاملة الجودة إدارة).  ٢٠٠٨ (یوسف سدى، محمد و ناظم، الزبیدي
  .٩٦٥ ـ٩١٥، )٤(، بغداد جامعة، التربیة كلیة، واالقتصاد اإلدارة مجلة

 شركات في البشریة الموارد أداء تحسین على التشاركیة القیادة أثر، )٢٠١٢ (محمد، الزعبي
 العلیا، والمالیة اإلداریة الدراسات كلیة، )منشورة غیر ماجستیر رسالة(، الكویتیة الصناعة

  . األردن، العربیة عمان جامعة
 رسالة غزة، محافظات في الثانویة المدارس في المدرسیة دارةاإل).  ٢٠٠٨ (سھى، سرور

  .غزة، اإلسالمیة جامعة، منشورة غیر ماجستیر
 غزة بمحافظات ونوابھم المدارس مدیري بین التعاون درجة ). ٢٠١٦ (یوسف أماني، السكني

 یرغ ماجستیر رسالة(، المعلمین نظر وجھة من المدرسي األداء فاعلیة بمستوى  وعالقتھا
   .غزة،  الدین أصول، التربیة كلیة، )منشورة

   .والتوزیع النشر الصفا دار:  عمان، التربویة القیادة).  ٢٠١٥ (حسن حنان، سلیمان
 للنشر أزمنة دار:  عمان، المؤسسي والتمیز األداء إدارة).  ٢٠١٥ (المعطي عبد فواد، شقوعة

  . والتوزیع
 فھد الملك مكتبة، الصناعیة ینبع، اإلنفاذ وحتمیة األداء مؤشرات).  ٢٠١٧ (حسین اهللا عبد، شقیبل

  .للنشر الوطنیة
   .للنشر الفجر دار: مصر، القاھرة،  األداء تحسین برنامج).  ٢٠١٧ (یوسف عائشة، الشمیلي

 غزة بمحافظة الثانویة المدارس مدیري ممارسة درجة   .)٢٠١٥ (ذیاب مصطفى عائد الصلیبي،
 كلیة ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة (، لمعلمیھم الذاتیة بالفاعلیة قتھاوعال التشاركیة للقیادة

  .فلسطین اإلسالمیة، الجامعة التربیة،
 التعلیم في الجودة تطبیق معوقات).  ١٤٢٨ (اهللا عبد أحمد، قران و اهللا عبد اللطیف عبد العارفة،

 الباحة منطقة في سالمدار ومدیري التربویین والمشرفین المسئولین نظر وجھة من  العام
 السعودیة للجمعیة) التعلیم في الجودة (عشر الرابع السنوي للقاء مقدمة دراسة، التعلیمیة

   .القصیم، ثاني ربیع ٢٩ ـ٢٨ في المنعقد والنفسیة، التربویة للعلوم
  .المسیرة دار:  عمان، التربویة وتطبیقاتھا نظریاتھا المدرسیة اإلدارة).  ٢٠٠٩ (أحمد، عایش

 الثانویة المدارس في اإلداریة المشكالت من للحد التشاركیة القیادة).٢٠١٣ (نجدین، الغني عبد
  طیبة جامعة، التربیة ،كلیة )منشورة غیر ماجستیر رسالة(، المنورة  بالمدینة

   .والنشر للطباعة مصر نھضة دار:  القاھرة المدرسي، األداء جودة).  ٢٠٠٨ (سعید، العدوي
 مشكالت حل في والتعلیم التربیة بمدیریات التشاركیة القیادة دور).  ٢٠١٠ (حمدأ نبیل، العرابید

، التربیة كلیة، )منشورة غیر ماجستیر رسالة(، غزة بمحافظات الثانویة المدارس مدیري
  .غزة، األزھر جامعة

 ريمدی لدى التنظیمیة بالثقافة وعالقتھا التشاركیة القیادة).  ٢٠١٢ (محمد العزیز عبد، عسكر
 غیر ماجستیر رسالة(، المعلمین نظر وجھة من غزة بمحافظات الحكومیة المدارس
  .غزة، التربیة كلیة، األزھر  جامعة ،)منشورة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
٩٦

، الشاملة الجودة معاییر باستخدام المدرسة أداء فاعلیة درجة تقدیر).  ٢٠٠٧ (خالد رجاء، العسیلي
  .١٠٩ ـ١٧٩ ص، )٤ (٨، البحرین جامعة، والنفسیة التربویة العلوم  مجلة

 السعودیة العربیة بالمملكة البنات تعلیم نظام لتطویر مقترح تصور).  ٢٠٠٨ (حسن نادیة، علي
، )٨ (٢٧  القاھرة،، العربیة التربیة مستقبل مجلة، الشاملة الجودة إدارة معاییر ضوء في
  .٣٧ـ٢٧
 وجھة من البتراء تربیة ةمدیری في المدارس مدیري أداء فاعلیة درجة).  ٢٠١٠ (محمد العمرات،

  ٣٥٩ ـــ٢٤٩ ،)٤ (٦، التربویة العلوم في األردنیة المجلة، فیھا المعلمین نظر
          لإلدارة الطائف بمحافظة الثانویة المدارس مدیري ممارسة).  ٢٠١٥ (أحمد سلطان، عواجي

 أم جامعة، )منشورة غیر ماجستیر رسالة(، المدرسي األداء بتطویر وعالقتھا لكترونیةاإل
   .المكرمة مكة، القرى

 التعلیم مدارس إدارة لتطویر استراتیجي مدخل التشاركیة القیادة).٢٠١٤(عبدالرحمن، الغامدي
 العربیة المملكة، الوطنیة فھد الملك مكتبة، ١ط، السعودیة العربیة المملكة في  العام

   .السعودیة
 مكتبة: الریاض، مقارن إسالمي دخلم االستراتیجیة القیادة).١٤٢٩ (فھیم رمضان، غریبة

   .الشقري
مدینة  في الثانویة المدارس مدیرات لدى التشاركیة القیادة نمط استخدام درجة).  ٢٠١٣(أمل  الفھید،

  .جدة العزیز، عبد الملك جامعة ،)رسالة ماجستیر غیر منشورة(حائل،
 والتعلیم التربیة مكاتب دیريم لدى التشاركیة القیادة ممارسة).  ٢٠١٣ (فھد اهللا عبد، القرشي

 رسالة(، الطائف بمدینة الثانویة بالمرحلة المدرسیة اإلدارة  مشكالت حل في وإسھامھا
   .المكرمة مكة، القرى أم جامعة، التربیة كلیة ، )منشورة غیر ماجستیر

 دار  :عمان.  حدیثة واتجاھات ونظریات مبادئ، التربویة اإلدارة).  ٢٠١٠ (محمود ھناء، القیسي
  والتوزیع للنشر صفا

   والتوزیع للنشر الحامد مكتبة دار:  عمان، األردن، األداء إدارة).  ٢٠١٦ (مصطفى، الكافي
  في والخاصة الحكومیة الثانویة مدارس مدیري لدى القیادیة األنماط).٢٠٠٨(أحمد أمل، المخالفي

 غیر ماجستیر رسالة(. الوظیفي برضاھم وعالقتھا المعلمین نظر وجھة من صنعاء مدینة
   األردن عمان، العلیا للدراسات األوسط الشرق جامعة ،)منشورة

 حفر بمحافظة الثانویة المدارس مدیري ممارسة درجة).  ٢٠١٥ (المحسن عبد بدر، المطیري
  كلیة  ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة(، التنظیمي بالوالء وعالقتھا التشاركیة للقیادة الباطن
   .المكرمة مكة، القرى أم عةجام، التربیة

  أطفال لدى المدرسي األداء لتحسین تدریبي برنامج فاعلیة).  ٢٠١٣ (محمود جیھان، النمرسي
  .١٥٣ ــ١٣٦، )٩٦ (٢٦، مصر ـ النفس علم مجلة  الروضة،

 بمحافظات الثانویة المدارس مدیري لدى التشاركیة القیادة).  ٢٠١٧ (أحمد یوسف، النمروطي
 الجامعة، التربیة كلیة، منشورة غیر ماجستیر رسالة(، المعلمین أداء بمستوى اوعالقتھ غزة

   .فلسطین، غزة، االسالمیة
   .السعودیة العربیة المملكة، التربوي اإلشراف مفاھیم دلیل).  ٢٠٠٨ (التعلیم وزارة
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 األداء جودة تحسین في االجتماعي المنظم جھود تقییم).  ٢٠٠٧ (حسین العزیز عبد، یوسف
 بمدارس المدرسیة التنظیمات مع االجتماعیین األخصائیین على مطبقة دراسة المدرسي،

 التربیة مستقبل مجلة، مصر، العشرون الدولي العلمي المؤتمر، التعلیمیةاإلسماعیلیة،  إدارة
  ٩٥٠ ـ٨٤٤، )٢  (٣، العربیة

  االجنبیة   المراجع : ثانیًا
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