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١٦٢

   :المستخلص
ھدفت الدراسة إلى تقدیم استراتیجیة مقترحة لتطویر قیادة المعاھد العلمیة السعودیة في 
ضوء مدخل القیادة التشاركیة، والتّعرف على واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة ومعوقات تطبیقھ 

 الوثائقي، وقد بلغ عدد في المعاھد العلمیة، وتم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي، ومنھج البحث
وكیِل معھٍد، وأظھرت نتائج الدراسة ) ١١٠(مدیَر معھٍد، و) ٦٦(فردًا، منھم ) ١٧٦(أفراد الدراسة 

أن واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة السعودیة جاء بدرجة متوسطة، 
  ). ٤٫٠٣(متوسط حسابي ، وأن معوقات تطبیقھ جاءت بدرجة عالیة وب)٢٫٩٨(وبمتوسط حسابي 

كما بینت نتائج الدراسة أبرز متطلبات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة السعودیة، 
وقدمت الدراسة استراتیجیة مقترحة لتطویر قیادة المعاھد العلمیة السعودیة في ضوء مدخل القیادة 

  .التشاركیة
  . استراتیجیة–ل القیادة التشاركیة  مدخ– المعاھد العلمیة :الكلمات المفتاحیة

  
 Development of the leadership of the Saudi religious institutes in light of 

the participatory leadership approach 
A proposed strategy 

Dr. Yousuf bin Abdulrahman bin Yousuf Shebel 
Associate professor of Educational Administration and Planning - Faculty 

of Education - Imam Muhammad bin Saud Islamic University 
Abstract 
  The study aimed at presenting a proposed strategy for the management 
performance of the Saudi religious institutes in light of the participatory 
leadership approach, and identifying the status of applying such approach 
and the obstacles to its application in the Saudi religious institutes. The 
analytical descriptive method and the research documentary method were 
utilized. The total number of research participants reached 176: (66) 
Institute directors and (110) vice-directors.  The results of the study showed 
that the status of applying participatory leadership approach in the Saudi 
institutes scored a mean of (2.98), and that the obstacles to its application 
were high and with a mean of (4.03). 
  The results of the study also highlighted the most important 
requirements for applying participatory leadership approach in the Saudi 
religious institutes. Furthermore, the study presented a proposed strategy 
for the development of the management performance of the Saudi institutes 
in light of participatory leadership approach. 
  Keywords: Religious Institutes - Participatory leadership approach - 
Strategy 
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   :مقدمة
 فیؤثر ویتأثر ،ع البیئة المحیطة بھ فھو یتفاعل م،یمثل النظام التعلیمي أھمیة كبیرة للمجتمع

 ، من خالل تفاعل مكوناتھ الفرعیة مع المجتمع المحیط،بما یدور حولھ من تغییرات أو تحوالت
والتي ُتَكوُِّن بدورھا النظام التعلیمي الشامل بمكوناتھ وأنظمتھ التعلیمیة واإلداریة والمنھجیة ؛ إذ 

والتفاعل اإلیجابي مع المستجدات في البیئة الداخلیة تحتاج بصفة مستمرة إلى التطویر والتحدیث 
 بھدف تحقیق متطلبات المجتمع واحتیاجاتھ ؛ لكونھ مصدًرا مھما للثقافة وتطویر ،والخارجیة

 ومن َثمَّ العمل على اتخاذ ،المعرفة وبناء المجتمع ومواكبة المتغیرات المتسارعة في العالم
لمجتمع إلعادة البناء والتقدم والتحسین والتطویر والتنمیة؛ الخطوات التطویریة في كافة جوانب ا

  .وفق رؤى وخطط استراتیجیة محددة وواضحة 
 والتي أكدت على االھتمام بالنظام ، )٢٠٣٠( وانطالقًا من رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

تیجیة ومبادراتھا  وذلك من خالل برامج الرؤیة وأھدافھا االسترا،التعلیمي بجمیع مراحلھ ومستویاتھ
 واالھتمام بالنظام التعلیمي ،التي ترسخ سیاسات واستراتیجیات التطویر والتنمیة للمجتمع وأفراده

وتطویره وتنمیتھ في جوانبھ التعلیمیة واإلداریة، حیث یأتي في ھذا اإلطار االھتمام بتطویر 
 وصوًال إلى تحقیق ،یھا وتحسین العمل اإلداري ف،المؤسسات التربویة من خالل تطویر أدائھا

  . حیث یأتي االھتمام بالقیادة التربویة في مقدمة ذلك،األھداف المرجوة منھا
ولما كانت القیادة التربویة تتضمن مجموعة العملیات القیادیة والفنیة عن طریق العمل 

یادة اإلنساني الجماعي التعاوني، وتوفیر المناخ الفكري والنفسي والمادي المناسب للتحفیز وز
 والقدرة على التأثیر لتوحید الجھود اإلنسانیة واستثمار ، بالعمل المشترك والنشط والمنظم،الرغبة

 برز مدخل ،)م٢٠٠٨جمیلة خلیف (الموارد المادیة والبشریة تحقیقًا ألھداف المؤسسات التربویة 
بین المدیر والعاملین القیادة التشاركیة كنمط قیادي یقوم على المشورة والتعاون والشراكة الفعلیة 

معھ من المرؤوسین في  التخطیط والتنظیم والتنسیق والرقابة ومجال التغییر وتطویر األداء بما 
  ) .م٢٠١٢ ،عسكر(یحقق أھداف المؤسسة التربویة 

 ضرورة تطبیق ،)Sara fidou and Chatziioannidis, 2013(حیث یرى كل من 
 ،تربویة والتعلیمیة لتتماشى مع االتجاھات اإلداریة الحدیثةمدخل القیادة التشاركیة في المؤسسات ال

 وتحقیق حوكمة األداء ؛ لزیادة فاعلیة ،والتي تتضمن التغییر والتطویر في اتجاه المنظمة المتعلمة
تلك المؤسسات وتحقیق أھدافھا من خالل العمل التشاركي المبني على تحمل المسؤولیات 

  .المشتركة
یة السعودیة كأبرز تلك المؤسسات التربویة التي تخدم المجتمع من وتأتي المعاھد العلم

 وكأحد ،خالل مخرجاتھا المتمیزة في مجال التخصصات الشرعیة والعربیة واالجتماعیة واإلنسانیة
 –المتوسط ( فروع النظام التعلیمي في المملكة العربیة السعودیة في مستوى التعلیم العام 

لتطویر األداء في إدارات تلك المعاھد تحقیقًا لرؤیة المملكة العربیة  وتظھر الحاجة ،)والثانوي
 في إطار تحسین وتطویر مستویات أداء المؤسسات التربویة والتعلیمیة في ، )٢٠٣٠( السعودیة 

  .المملكة 
وتمثل القیادة التشاركیة مدخًال مھّمًا لتطویر األداء اإلداري والقیادة وحل المشكالت 

 حیث یمكن توظیفھ ، والمؤسسات التربویة والتعلیمیة خاصًة،ر في المؤسسات عامًةوإحداث التغیی
لتحقیق التوازن بین تطبیق األنظمة واللوائح، وبین تمكین العاملین من المشاركة في صنع واتخاذ 

 وكذلك المشاركة في إدارة تلك المؤسسات بما یحقق التكیف بین النظام التعلیمي في ،القرارات
  . وجوانب تطویر األداء، التربویة والتعلیمیةمؤسساتھ
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على أھمیة تطبیق مدخل القیادة التشاركیة ؛ إذ یسھم ذلك في ) م٢٠١٠(فیؤكد العرابید 
 ، وتحمل المسؤولیات،تشجیع فریق العمل على المشاركة الفاعلة والمساھمة في اتخاذ القرارات

  . ؤسسة التربویة بالتعاون مع قیادتھاوتنمیة المھارات القیادیة لدیھم ؛ لتحقیق أھداف الم
أن مدخل القیادة التشاركیة ُیعد من أكثر أنماط القیادة فاعلیة ) م٢٠١٣(ویضیف القرشي 

من حیث التأثیر في العاملین، وتحقیق مستویات عالیة في جودة أداء العملیات اإلداریة وحل 
  .المشكالت اإلداریة

   :مشكلة الدارسة
سسات التربویة والتعلیمیة في النظام التعلیمي في المملكة العربیة إن متطلبات واقع المؤ

 وتحدیثھا وفق ،تستوجب تطویر أداء مؤسساتھ إداریا وتعلیمیا) العام والعالي: ( السعودیة بشقیھ
 ، ذلك لتحقیق األھداف المنوطة بھ في خدمة المجتمع المحیط،المتغیرات المحیطة بصفة مستمرة

وبرامجھا  ٢٠٣٠الرؤي المستقبلیة ؛ وخاصة رؤیة المملكة العربیة  السعودیة كما أن متطلبات 
 مدخل القیادة التشاركیة ؛ : ومنھا،تستوجب تطبیق مداخل واتجاھات حدیثة في إدارة تلك المؤسسات

 إال أنھ على الرغم من ،لما لھ من مزایا وإیجابیات لرفع مستوى األداء لتحقیق األھداف  المطلوبة
ھذا المدخل في تحقیق أھداف المؤسسات التربویة والتعلیمیة فإن تطبیقھ في مؤسسات التعلیم أھمیة 

وحیث تظھر الحاجة لذلك في إدارات مؤسسات التعلیم . العام ال یرتقي إلى المستوى المطلوب
عودیة  إدارات المعاھد العلمیة الس: ومنھا، والتعلیم العام خاصة في المملكة العربیة السعودیة،عامًة

 وَلمَّا كان الواقع یشیر إلى قلة ممارسة ھذا النمط ،؛ لكونھا تقع ضمن النظام التعلیمي بصفة عامة
 إضافة إلى وجود بعض المشكالت اإلداریة في مؤسسات ومدارس التعلیم العام والمعاھد ،القیادي

التي ُطبقت على ) ھـ١٤٢٥( ومنھا دراسة العجالن ،العلمیة ؛ إذ كشفت نتائج بعض الدراسات ذلك
أكدت نتائج الدراسة وجود قصور في تطبیق مدیري المعاھد  حیث ،المعاھد العلمیة السعودیة

 والحاجة إلى تطبیق اتجاھات جدیدة من األنماط اإلداریة ،العلمیة ألدوارھم االشرافیة واإلداریة
اإلداري للمعاھد اقع أن الو) ھـ١٤٢٦( كما أكدت نتائج دراسة الجاسر ،والقیادیة في تلك المعاھد

 ومن ثم الحاجة إلى ،العلمیة السعودیة یتطلب تحدید االحتیاجات التدریبیة لمدیري المعاھد ووكالئھم
  .  تدریبھم على اتجاھات وأنماط إداریة وقیادیة حدیثة تسھم في االرتقاء بأداء المعاھد العلمیة

 ،لمعاھد العلمیة السعودیةوجود ضعف في إدارة ا) ھـ١٤٣٧(وأكدت نتائج دراسة الداود 
 وجودة ، ووجود تباین في األنماط القیادیة المستخدمة، قلُة تطبیِق األنماط القیادیة المالئمة:من حیث

  . ومن ثم احتیاجھا إلى تطبیق اتجاھات ومداخل حدیثة في إدارة وقیادة تلك المعاھد ،التعلیم فیھا
 العام في المملكة العربیة السعودیة كما تضمنت نتائج دراسات أخرى في مدارس التعلیم

 إضافة إلى قلة تطبیق ، وضعًفا في تطبیق األنماط القیادیة المناسبة،مشكالت إداریة في إدارتھا
 دراسة الفضل : ومن ذلك،المداخل اإلداریة والقیادیة الحدیثة ؛ كمدخل القیادة التشاركیة في إدارتھا

 ودراسة الشمري ،)ھـ١٤٣٨(اسة عیدة الحارثي  ودر،)ھـ١٤٣٨( ودراسة الحارثي ،)ھـ١٤٣٨(
  ) .م٢٠١٨(واللوقان 

ومن ھنا تظھر الحاجة إلى تطبیق بعض االتجاھات اإلداریة والقیادیة الحدیثة في إدارة 
 ویظھر مدخل القیادة التشاركیة كأحد أبرز ھذه االتجاھات ؛ ذلك أن ،المعاھد العلمیة السعودیة

كبیرة في المشاركة الفاعلة من لدن منسوبي المعاھد في حل تطبیق ھذا المدخل یسھم بدرجة 
  . وتحمل المسؤولیات ، واتخاذ القرارات،المشكالت
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 َتَعرُِّف واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة :وفي ضوء ذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل في
قدیم استراتیجیة  وت، ومتطلبات تطبیقھا، وتحدید معوقات تطبیقھا،في المعاھد العلمیة السعودیة

  .مقترحة لتطویر أداء إدارات المعاھد العلمیة السعودیة في ضوء مدخل القیادة التشاركیة
   :أسئلة الدراسة

ما واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة السعودیة من وجھة نظر مدیري  .١
 .المعاھد ووكالئھا 

 .ودیة من وجھة نظر أفراد الدراسة؟ي المعاھد السعما معوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة ف .٢
في استجابات أفراد ) ≥α ٠،٠٥(ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٣

حول واقع ومعوقات تطبیق القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة ) المدیرین والوكالء(الدراسة 
 .السعودیة؟ 

 .تشاركیة في المعاھد العلمیة السعودیة؟ما متطلبات تطبیق مدخل القیادة ال .٤
ما االستراتیجیة المقترحة لتطویر قیادة المعاھد العلمیة السعودیة في ضوء مدخل القیادة  .٥

 .التشاركیة؟ 
   :أھداف الدراسة

 .التّعرف على واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارات المعاھد العلمیة السعودیة  .١
 . القیادة التشاركیة في إدارات المعاھد العلمیة السعودیة تحدید معوقات تطبیق مدخل .٢
معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائیة في استجابات أفراد الدراسة من المدیرین والوكالء حول  .٣

واقع ومعوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة السعودیة عند مستوى الداللة  
)٠،٠٥ α≤. ( 

 . طلبات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة السعودیة التوصل إلى مت .٤
تقدیم استراتیجیة مقترحة لتطویر قیادة المعاھد العلمیة السعودیة في ضوء مدخل القیادة  .٥

 .التشاركیة
   :أھمیة الدراسة

 وھو تطویر قیادة المعاھد العلمیة السعودیة في ،تظھر أھمیة الدراسة من خالل موضوعھا .١
 وھو مدخل القیادة التشاركیة، وما سوف تتوصل إلیھ ،وء مدخل مھم من مداخل القیادةض

 .الدراسة من نتائج
حاجة المعاھد العلمیة السعودیة إلى التطویر المستمر في الجوانب التعلیمیة واإلداریة والقیادیة  .٢

 .لتحقیق األھداف المنوطة بھا
 وتحقیقًا لتطلعات رؤیة المملكة ،ج الدراسات السابقةتأتي الدراسة استجابة لمتطلبات الواقع ونتائ .٣

 وبرامجھا التي أكدت على االھتمام بالنظام التعلیمي وتطویره وتنمیتھ ،٢٠٣٠العربیة السعودیة 
 . في ضوء االتجاھات والمداخل القیادیة الحدیثة

ى وأھداًفا من المتوقع أن تقدم االستراتیجیة المقترحة في ضوء مدخل القیادة التشاركیة رًؤ .٤
 وتحسین مستویات أدائھا اإلداري ،ومنطلقاٍت تسھم في تطویر قیادة المعاھد العلمیة السعودیة

 .  بما یساعد في تحقیق األھداف المنوطة بھا،والتعلیمي
   :حدود الدراسة

تضمنت معرفة واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارات المعاھد : الحدود الموضوعیة
 وتقدیم استراتیجیة مقترحة لتطویر أداء إداراتھا في ضوء مدخل ،وتحدید معوقات تطبیقھا ،العلمیة

  .القیادة التشاركیة 
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 الواقعة ، المعاھد العلمیة السعودیة التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة:الحدود المكانیة
  .معھدًا) ٧٠(ا  وعددھ،في معظم مناطق ومدن ومحافظات المملكة العربیة السعودیة

  . الفصل الدراسي الثاني -ھـ ١٤٣٨/١٤٣٩ العام الجامعي :الحدود الزمانیة
   :مصطلحات الدراسة

 مجموعة :بأنھ) م٢٠١٤(  یّعرفھ كل من الجسار ومساعده :األداء اإلداريوقیادة التطویر  -
 والعملیات المخططة من قبل المدیرین والعاملین نحو البناء والمحافظة ،النشاطات الموجھة

 .على تنظیم سلیم ومتكامل 
 تحسین وتنمیة وتطویر العملیات اإلداریة وحل :وُیقصد بھ إجرائّیًا في الدراسة الحالیة

 بالمشاركة بین ، وتحمل المسؤولیات وفق تخطیط وتنظیم دقیق، وصنع واتخاذ القرارات،المشكالت
 .ل تحقیق األھداف المنوطة بھا قیادات المعاھد العلمیة السعودیة والعاملین في تلك المعاھد في سبی

 وتعني مشاركة ، إحدى مداخل القیادة:بأنھا) م٢٠١٠( تّعرفھا ھناء القیسي :القیادة التشاركیة -
 ومحاولة الوصول إلى حلول ،المدیر لمرؤوسیھ  العمَل وحلَّ المشكالت اإلداریة والفنیة

 . ل إیجاد الثقة المتبادلة  من خال، واتخاذ القرارات المناسبة بالمشاركة معھم،لمشكالتھم
 مدخل لتطویر األداء اإلداري وتحسینھ في إطار :وُیقصد بھا إجرائّیًا في ھذه الدراسة

 ویمارسھ مدیرو المعاھد ، ُیطبق في المعاھد العلمیة السعودیة،االتجاھات الحدیثة في القیادة
 وفي حل المشكالت ،ویریةبالمشاركة مع وكالئھم ومنسوبي المعاھد في األعمال اإلداریة والتط

 وصوًلا إلى تحقق األھداف المشتركة واألھداف المنوطة ،واتخاذ القرارات من خالل الثقة المتبادلة
 .بالمعاھد العلمیة السعودیة 

  :المعاھد العلمیة السعودیة -
 وُتشرف على المعاھد العلمیة ،ھي جزء من التعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة العربیة جامعُة 
 وُتقدم من خاللھا برامج دراسیة ُتعنى بالجانب الشرعي واالجتماعي واللغة العربیة بشكل ،السعودیة

 :http(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة .  إضافة إلى العلوم األخرى،أساسي
imamu.edu.sa.( 

  :االستراتیجیة -
 ، یتصف باإلبداع والشمول، فكر علمي بعید المدى:بأنھا) م٢٠١٤(یّعرفھا الجبوري 

 ویتم ، وتتضمن أنشطة وخطط المؤسسة،وتتصف بالموضوعیة وتحمل رؤیة متعددة نحو المستقبل
لتي تعمل  وبین الرسالة والبیئة ا،بنائھا بطریقة تضمن تحقیق االنسجام بین رسالة المؤسسة وأھدافھا

 بحیث تراعي الفرص والمخاطر والتھدیدات البیئیة والموارد ،فیھا بصورة فعالة وكفاءة عالیة 
  .التنظیمیة والمالیة والبشریة للمؤسسة 

  .واتخذ الباحث ھذا التعریف تعریفًا إجرائّیًا للدراسة الحالیة
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  :األدب النظري ذو الصلة -
  : مدخل القیادة التشاركیة:وًالأ -

 على دور القیادة - والتربویة والتعلیمیة خاصة -مد نجاح تطویر أداء المؤسسات عامة یعت
 وذلك من خالل تطبیق المداخل ،في تھیئة المناخ المناسب والبیئة المالئمة ألداء العمل فیھا

 .واالتجاھات اإلداریة التي تتناسب مع طبیعة وأھداف تلك المؤسسات 
المعرفة وقدرة القائد على التأثیر في اآلخرین بصورة إیجابیة ولما كانت القیادة تستند إلى 

 فإن تطبیق النمط القیادي المالئم یعزز ، من خالل البیئة التنظیمیة المناسبة،لتحقیق أھداف المؤسسة
  . تحقیق تلك المؤسسات لألھداف المنوطة بھا

حیث یتم من خاللھ تطویر  ،ویأتي مدخل القیادة التشاركیة كأبرز االتجاھات القیادیة الحدیثة
 باتباع منھجیة علمیة تستند إلى تقاسم السلطات بین القائد والعاملین ،ورفع مستویات األداء اإلداري

 حیث یتم ، والعمل من خالل فرق العمل عبر المستویات التنظیمیة المختلفة في المؤسسة،معھ
اركة في تحمل المسؤولیات واتخاذ   ومن ثم المش،التكامل في المعرفة والخبرة بین أعضاء الفریق

  .القرارات
ستند            ة ت یشیر بعض المتخصصین في القیادة إلى أن القیادة التشاركیة ھي قیادة جماعیة تمكینی

ة         ستویات التنظیمی ر الم ق العمل عب ى تفاعل أعضاء فری ق     ،إل  فھي تحمل تصوراِت أعضاء الفری
ادة   لوكیات القی سؤولیات عل  ،ضمن س ع الم ضمن توزی سة  وتت ع أعضاء المؤس ة  ،ى جمی  وھي عملی

  ) .م٢٠١٧ ،أمیرة  العنزي والعطوي( تفاعلیة مستمرة 
ان     ین         ) م٢٠١٨(ویرى الشمري واللوق ادل ب ز المتب ن خالل التحفی تم م شاركیة ت ادة الت أن القی

ن خالل  ، من خالل التفاعل الفّعال بینھم،أعضاء فریق العمل     والتغذیة العكسیة التي یستندون إلیھا م
ة      یم والثقاف ور     ،التفكیر المشترك والحوار البناء الذي یستند إلى مجموعة من الق ى ظھ ؤدي إل ذا ی  وھ

  .  ویسھم في تطویر مستویات أداء تلك المؤسسات،قیادات جدیدة
سكر  ین ع ا ) م٢٠١٢(ویب شاركیة بأنھ ادة الت وم القی شورة  :مفھ ى الم ائم عل ادي الق نمط القی  ال

شراكة الفعلی   اون وال ھ     والتع یط والتوجی ر والتخط االت التغیی ي مج ین ف دیر والمرؤوس ین الم ة ب
رارات  اذ الق ي اتخ شاركة ف ة والم سیق والرقاب شكالت،والتن ل الم سة  ، وح داف المؤس ق أھ ا یحق  بم

  .التربویة
ي             ) م٢٠١٤(ویؤكد الغامدي    ین للمؤسسة ف شاركة المنتم شمل م شاركیة ی ادة الت أن مدخل القی

ادة العمل    ، جماعي ؛ مما ینمي مھاراتھم القیادیة العملیات اإلداریة بشكل   م فرصة قی ن  ، ویتیح لھ  وم
ین     ،ثم رفع الروح المعنویة والشعور بالتقدیر واالحترام    ة ب ة المتبادل ن الثق  مما یوِجُد مستًوى عالًیا م

بناء  مع ، ومن ثم ُیَحقُِّق أھداف المؤسسة من خالل بناء نظام عالقات إنسانیة متمیزة ،أعضاء الفریق 
  .نظام تقییمي محاسبي فعال 

یھ    دیر لمرؤوس د أو الم شاركة القائ ضمن م شاركیة یت ادة الت دخل القی وم م ضح أن مفھ ویت
ل           رق العم اء ف داف المؤسسة وبن سة ؛     ،والعاملین معھ في تحدید أھ ة الرئی ات اإلداری ام بالعملی  والقی

رار     والمشا،المشكالت وحل   ،كالتخطیط والتنظیم والرقابة والتقویم    ات صنع الق ي عملی ن  ،ركة ف  وم
رار   اذ الق م اتخ ادة         ،ث ي إدارة وقی ة ف ات الحدیث د االتجاھ اره أح دخل باعتب ذا الم ضمن ھ ث یت  حی

سانیة      ة       ،المؤسسات ؛ وبناء نظام قوي من العالقات اإلن ة المتبادل ن الثق ة م ستویات مرتفع ق م  وتحقی
  .لیة تتحقق من خاللھا أھداف المؤسسة  وصوًال إلى تحقیق معدالت أداء عا،واالحترام والتقدیر
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دد         ا ذكره ع وتبرز أھمیة القیادة التشاركیة وتطبیقھا في المؤسسات التربویة والتعلیمیة وفق م
) م٢٠١٤( والغامدي ،)م٢٠١٢(وعسكر ) م٢٠١٠( العرابید :من الباحثین في مجال القیادة التربویة    

  : من خالل ما یأتي

 والمشاركة في تحمل المسؤولیات  ،لالمركزیة في صنع القراراتتحقیق استراتیجیة مھمة نحو ا     -
 .وحل المشكالت واتخاذ القرار 

د     - ین القائ ادل ب رام المتب ة واالحت ة المتبادل ى الثق اًء عل زة بن ل محف ة عم اد بیئ ي إیج ساھمة ف الم
ة   ومن ثم اإلسھام في إعداد وتمكین قادة من الصف الثاني لقیادة المؤسسات الترب        ،ومرؤوسیھ وی

 .مستقبًال 
ة    - ستویات التنظیمی ل الم ن قب رار م نع الق ي ص شاركة ف الل الم ن خ ة م ة التنظیمی ز الفاعلی تعزی

 . واإلسھام في حل المشكالت بروح الفریق الواحد ،المختلفة
 .  وإعطاء القیمة اإلنسانیة والعلمیة والعملیة للمرؤوسین،زیادة االھتمام بالعالقات اإلنسانیة -
 . والمساعدة في تحفیز العاملین،الحوارتنمیة أسالیب  -
  من خالل تطبیق مدخل القیادة التشاركیة،زیادة االلتزام والوالء التنظیمي لدى العاملین -
 .التقلیل من الصراع التنظیمي في المؤسسات التربویة والتعلیمیة  -
ت         - ا وممارس الل تطبیقھ ن خ داف م ن األھ ة م ق مجموع ى تحقی شاركیة إل ادة الت سعى القی ھا وت

ة   ة والتعلیمی سات التربوی ي المؤس دیث ف دخل ح احثین   ،كم ض الب دده بع ا ح ق م ك وف  وذل
ان   ،)م٢٠١٣( وأبو عیطة     ،)م٢٠١٠( ھناء القبیسي    :المتخصصین شمري واللوق ) م٢٠١٨( وال

  :وھي
 . وتأھیلھا لتمكینھا في المستقبل ،تنمیة القیادات اإلداریة في الصفوف الدنیا -
ن    تحسین العالقة بین إدار    - ات المؤسسات وبین المرؤوسین من خالل إعطائھم الفرص للتعبیر ع

 .آرائھم ومقترحاتھم
ل            - رار وتحم ات صنع الق رفع مستوى الروح المعنویة للمرؤوسین من خالل مشاركتھم في عملی

 . ومن ثم تحقیق أھداف المؤسسات التربویة والتعلیمیة ،المسؤولیات وحل المشكالت
شاركین        ،اراتترشید عملیات اتخاذ القر  - رات الواسعة للم ن الخب تفادة م ا واالس  وتحسین نوعیتھ

 .في صنع القرارات واختیار البدائل المناسبة 
 .تعزیز اشتراك المرؤوسین في الخطط االستراتیجیة للمؤسسات التربویة والتعلیمیة -
 .تنمیة مھارات التفكیر االستراتیجي لدى المرؤوسین -
 .لتعلیمي في المؤسسات التعلیمیةتطویر مستوى األداء اإلداري وا -
 . ویتفاعل معھ ،ربط المؤسسة التعلیمیة بالمجتمع المحلي ؛ لتصبح مركزًا تنمویا یخدم المجتمع -
 .تفعیل الرقابة الذاتیة لدى العاملین في المؤسسات التربویة والتعلیمیة -
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   : أبعاد مدخل القیادة التشاركیة:ثانیًا
اد  دخل القی ة م ق أھمی دیم   تنطل ة لتق ل الفرص ق العم ضاء فری ي أع ھ یعط ن أن شاركیة م ة الت

ي        ،رؤاھم قبل اتخاذ القرار   ن خالل وضع تصوراتھم ف رار م  ومن ثم المشاركة في عملیة صنع الق
ھ       دفاع عن ذه وال ًا بتنفی رار ملتزم ي صنع الق صبح المشارك ف رار ؛ لی د الق ذلك ،الموضوعات قی  وك

رار  اء الق وظ ،إغن ا ال ق الرض سة  وتحقی ضاء المؤس اء  ،یفي ألع ز االنتم تم تعزی ث ی سین ، حی  وتح
  .وتطویر األداء العام

ق          ا تطبی ن خاللھ تم م ي ی ة والت اد المھم ویتضمن مدخل القیادة التشاركیة مجموعة من األبع
ة ضرورة         ،ھذا المدخل   حیث یري بعض المتخصصین التربویین والباحثین في مجال القیادة التربوی

) م٢٠١٧(والعنزي والعطوي  ) م٢٠١٤(من الغامدي ت التربویة ؛ إْذ یرى كل   تطبیقھا في المؤسسا  
شمل       شاركیة ت سانیة         :أن أبعاد القیادة الت ات اإلن رار والعالق  ، التخطیط والتنظیم والتطویر وصنع الق

  : حیث ستعتمد علیھا الدراسة الحالیة على النحو التالي
 : التخطیط االستراتیجي .١

ي منھجًا علمّیًا وأنموذجًا معاصرًا وأسلوبًا فعاًال للتوصل إلى خطط   ُیعد التخطیط االستراتیج  
ستقبلیة  ة م سم برؤی ة     ،تت ة واقعی داف طموح ق أھ ى تحق ي إل ة ترم الة متوازن ز برس ن ، وتتمی  ُتمك

وازن        شكل مت سھا ب اء نف ن إعادة بن ي          ،المؤسسَة م ز ف وعي وتمی ن تحول ن ھ م ح إلی ا تطم ق م  وتحق
 ) .م٢٠١٤(وري الجب(مسیرتھا المستقبلیة 

شرف           ویمكن تحدید مفھوم التخطیط االستراتیجي في المجال التربوي بأنھ منھج نظامي یست
ة   ة والممكن ة المحتمل ة والتعلمی ستقبلیات التربوی اق الم ات  ،آف شخیص اإلمكان ا بت ستعد لمواجھتھ  وی

 .)م٢٠١١الحجري (لقرارات المناسبة  واتخاذ ا، وتصمیم االستراتیجیات البدیلة،المتاحة والمتوقعة
شاركیة           ادة الت دخل القی اد م ن أبع م م د مھ وُیستخلص من ذلك أن التخطیط االستراتیجي كبع
عھا    ى وض رف عل ھ الّتع ن خالل ة م سة التربوی ستطیع المؤس ة ت ة منظم ة فكری ن عملی ارة ع ھو عب

ة مستقبلیة  وفق رؤی، واستشرافھ من خالل مجموعة من الوسائل العلمیة     ،الحالي والمستقبلي المتوقع  
م      ،ورسالة متوازنة طموحة وواقعیة     من خالل وضع وتحدید عدد من االستراتیجیات الختیار  المالئ

ة  ،منھا وفق ضوابط علمیة  وادر مؤھل ات       ، ُتنفذ من خالل ك س ومتطلب ات وأس ن خالل آلی ق م  وُتطب
 .مدخل القیادة التشاركیة 

  : وھي،)م٢٠١٤ ،الجبوري(ات وتشمل عملیة التخطیط االستراتیجي مجموعة من المتطلب

 .توافر نظم معلومات وقواعد بیانات في المؤسسات التربویة والتعلیمیة  -
 . وفرق العمل، وكفاءة مناسبة في األداء،امتالك مھارات إداریة لدى القادة -
 .قوة التنظیم في المؤسسة التربویة والتعلیمیة -
 .وجود نظام فاعل للحوافز -
 .تیجي والقیادة بالمشاركة وفرق العمل نشر ثقافة التخطیط االسترا -
تراتیجي  - یط االس ات التخط ى عملی اق عل صة لإلنف ة المخص وارد المالی ود الم ضمن ،وج ا تت  كم

ة    ات المھم ن المكون ة م ة مجموع سة التربوی تراتیجیة للمؤس ة االس ( و ) م٢٠١١ ،داود( الخط
 : من أبرزھا،)م٢٠١٤الغامدي 

 .ة االستراتیجیة تحدید اإلطار العام ومرجعیات الخط -
 .تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة للمؤسسة التربویة والتعلیمیة  -
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 .تحدید الرؤیة والرسالة واألھداف والغایات االستراتیجیة -
 .وضع السیاسات واالستراتیجیات والبرامج المالئمة ألداء المؤسسة التربویة والتعلیمیة  -
 .توافر المتطلبات والموارد التنظیمیة -
 .ت التقویم المستمر عملیا -
 :التنظیم اإلداري والتطویر .٢

ھ  یم اإلداري بأن ل :ُیعرَُّف التنظ سیم العم سلطات ، تق د المسؤولیات وال ات ، وتحدی د العالق  وتحدی
ستند التنظیم اإلداري                دد، وی دف المح وغ الھ الزم ؛ لبل سیق ال ق التن الناشئة عن تقسیم  العمل؛ لتحقی

راء    د واإلج ن القواع ة م ى مجموع ات    إل وانین والتنظیم ة والق ن األنظم ق م ة (ات، وینطل الطراون
  ) .م٢٠١٢ ،وآخرون

ویتضمن التنظیم اإلداري في المؤسسات التربویة تقسیم األعمال والمھام اإلداریة والتعلیمیة بین    
ة   سة التربوی ي المؤس ضو ف ل ع شغلھا ك ي ی ائف الت سب الوظ سؤولین بح سلطات ،الم نح ال  وم

اءة            والصالحیات الالزمة ؛   ن الكف أعلى مستوى م اتھم ب أداء واجب ام ب ن القی نھم م د   ، لتمكی ل جھ  وبأق
  ) .م٢٠١١ ،الرجوب(  بما یحقق األھداف المنوطة بالمؤسسة  التربویة ،وتكلفة

شاركیة       ادة الت دخل القی ي م ث یتضمن مجموعة    ، وُیعد التنظیم اإلداري أحد األبعاد المھمة ف  حی
 ):م٢٠١٨(والعفیف ) Sarafidou and Chatzioannidiss, 2013(  من أھمھا ،من المجاالت

ین اإلداري - ادة    :التمك شاركة الق ى م وم عل ي تق ة الت الیب اإلداری ضل األس ن أف دُّ م و یع  وھ
داف والوسائل      د األھ ي تحدی دة   ،للمرؤوسین ف ار الجدی دیم األفك املین  ، وتق  ، وإتاحة الفرصة للع

ستویات اإل      دادھم للم دیھم ؛ إلع ة ل ة الثق نھم   وتنمی ى وتمكی ة األعل ة     ،داری ع طبیع ك م تالءم ذل  وی
 .العمل اإلداري والتعلیمي في المعاھد العلمیة 

ة               :تفویض السلطات  - ة والتعلیمی ادة المؤسسات التربوی ساعد ق ًا ی لوبًا مھّم دُّ أس ث ُیَع ا - حی  : ومنھ
سین بعض  وذلك من خالل إعطاء المرؤو، وإنجاز العمل، في ممارسة مھامھم -المعاھد العلمیة   

دیھم         ،السلطات والصالحیات  ة ل م الثق ي دع سھم ف ا ی ة ؛     ، مم ارات اإلداری ض المھ سابھم بع  وإك
دراتھم ة ق اجیتھم،لتنمی ادة إنت م، وزی ستویات أدائھ ع م رغ  ، ورف ادات للتف ة للقی اء الفرص  وإعط

 .لألعمال االستراتیجیة في التخطیط واتخاذ القرارات
م     وھو مدى تعبیر   :االلتزام التنظیمي  - دى والئھ  العاملین في المؤسسات التربویة والتعلیمیة عن م

سعون  ، وخدمة أھدافھا،ورغبتھم في البقاء فیھا    والعمل على تحقیقھا من خالل قناعات تجعلھم ی
  وتحقیق أھدافھا،لبذل الجھود لتطویر تلك المؤسسات

ة  وتعد من أھم األسالیب لتحقیق اإلنجازات واألھداف في المؤس:فرق العمل  - ث  ،سات التربوی  حی
ع مستوى        ،تتضمن العمل بالمشاركة في إطار الفریق الواحد  ي رف ؤدي إل ا ی ود بم  فتتكامل الجھ

 . فتحقق أھداف المؤسسة التربویة ، إضافة إلى زرع الثقة لدى المرؤوسین،األداء
سج          :التطویر التنظیمي  - داث االن رز مجاالت التنظیم اإلداري ؛ إذ یتضمن إح ن أب د م ام  حیث ُیع

ة      ة إبداعی ول تنظیمی ق حل ومة ؛ لتحقی تراتیجیات المرس ة واالس ات اإلداری یم والعملی ین التنظ ب
ي       ، والمؤسسات التربویة خاصًة،لتطویر المؤسسات عامةً   سھم ف ًة ت ودًا مخطط شمل جھ ث ت  حی
 .تحقیق أھداف وغایات تلك المؤسساترفع مستویات األداء ؛ ل
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  :صنع القرار .٣
ن إجراء أو      :صنع القرار بأنھ) م٢٠١٠(یّعرف عبد الرسول   ر م  عملیة واسعة تتضمن أكث

رات         ،طریقة دائل والمتغی ویم للب ل والتق ا     ، تبدأ بالتحلی م المفاضلة بینھ ن ث رار    ، وم  وتنتھي باتخاذ الق
 .وتنفیذه ومتابعتھ

ة             ي المؤسسات التربوی رار ف ة صنع الق ة    -وتتضمن عملی د العلمی ا المعاھ ادة   - ومنھ ام ق  قی
ة الم ة المختلف ستویات اإلداری ل الم ل تمث رق عم شكیل ف دیریھا بت د وم ي ،عاھ شاركتھم ف ضمن م  وت

ًا  ، واختیار األنسب منھا   ، ودراسة البدائل  ،تفاصیل التحلیل والتقویم    مما یعطي القرارات المتخذة عمق
 ،ءة وفاعلیة وصوًال إلى تحقیق تلك المؤسسات ألھدافھا بكفا،ودقة وأفكارًا متعددة تسھم في ترشیدھا

  . وتعزیز انتمائھم ودعم الثقة لدیھم ،وضمان تنفیذھا من خالل أفراد تلك المؤسسات
 : العالقات اإلنسانیة .٤

املین      :ُتعرف العالقات اإلنسانیة بأنھا     اإلطار الذي یتم من خاللھ الموازنة بین إشباع حاجات الع
ع مستوى     ،المؤسسةفي المؤسسة التربویة والتعلیمیة وبین تحقیق غایات وأھداف        ى رف ؤدي إل  بما ی

  ).ھـ١٤٣٨أمل الجریفاني (األداء والروح المعنویة 
داف      ق أھ ة لتحقی ات الداعم د االتجاھ اره أح ي اإلدارة باعتب سانیة ف ات اإلن اه العالق ل اتج ویمث

اح      ،المنظمات والمؤسسات  وظیفي     ، ضرورًة ملحًة لتحقیق األمن الوظیفي واالرتی م الرضا ال ن ث  وم
دیھم              ،لعاملینلدى ا  ة ل ى الثق ؤدي إل ا ی م ؛ مم شراكة معھ ن خالل ال ك م ك    ، وذل اء لتل ز االنتم  وتعزی

  .  وخاصة التربویة والتعلیمیة كالمعاھد العلمیة ،المؤسسات
ل   شیر الحقی ة       ) ه١٤٣٥(وی سات التربوی ي المؤس سانیة ف ات اإلن ق العالق ة تطبی ى أھمی إل

  : بحیث تتضمن،والتعلیمیة

 .مل المناسبة للعاملین بعیدًا عن القلق والتوتر والصراعاتتوفیر أجواء الع -
 .احترام مشاعر وأحاسیس العاملین وتقدیرھم -
 . وتحمل المسؤولیات ، وصنع القرارات،مشاركتھم في حل المشكالت -
 .توفیر متطلباتھم واحتیاجاتھم المادیة والمعنویة -
 . وحل مشكالتھم، واإلصغاء إلیھم،توثیق الروابط معھم -
 . وتنمیة والئھم للمؤسسة التربویة،وتعزیز الثقة لدیھمدعم  -

ًة             ة عام ي المؤسسات التربوی اد ف ذه األبع ق ھ ة   -ومما سبق یتضح أن تطبی د العلمی  والمعاھ
ة   ، یسھم في تحسین أدائھا  -خاصًة   ة والتعلیمی ا اإلداری ا     ، وتطویرھا في عملیاتھ اء بھ م االرتق ن ث  وم

  . بھا لتحقق األھداف والغایات المنوطة 
   : معوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة:ثالثًا

ة                ي المؤسسات التربوی ھ ف ات لتطبیق قد یواجھ تطبیق ھذا المدخل بعض الصعوبات والمعیق
ة ؛ ألسباب متنوعة    ة        ،والتعلیمی ي ثالث ات ف ذه المعوق ویین صنفوا ھ احثین الترب ن الب ددًا م  إال أن ع

ن   ل م ا ك ا یراھ ناف كم ال(أص ي، (و ) م٢٠١٦ ،رزان تق ارثي ) ( م٢٠١٧النمروط دة الح وعی
  :)ھـ١٤٣٩

ة مؤسسیة    .١ ات تنظیمی ي المؤسسة          :معوق ة ف ادئ المطبق سائدة والمب ة ال ة بالثقاف ك المتعلق  وھي تل
ة  سود المؤسسة        ،التربوی ي ت راف الت یم واألع ة الق ي منظوم ل ف ي تتمث ى   ، والت نعكس عل ث ت  حی



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٧٢

لباً        ًا أو س شاركیة       ،المناخ التنظیمي فیھا إیجاب ادة الت دخل القی ق م ة لتطبی رة  ،فتصبح داعم  أو منف
 .تسھم في عدم تطبیقھا

ة بمسؤولي المؤسسة        .٢ ادة ومسؤولي        :معوقات شخصیة متعلق ة ق ل ورغب ة بمی ك المتعلق  وھي تل
سلطة     اظ بال ى االحتف ة إل سات التربوی صالحیات     ،المؤس سلطات وال ویض ال ن تف وف م  والتخ

 .لى تطبیق مدخل القیادة التشاركیةلمرؤوسیھم ؛ مما ینعكس سلبًا ع
املین     ،معوقات شخصیة متعلقة بالمرؤوسین في المؤسسة التربویة  .٣ ة الع دم رغب  حیث تتضمن ع

م ،في تحمل مسؤولیات إضافیة  ى   ، والنظرة السلبیة لتفویض الصالحیات والسلطات لھ  إضافة إل
م  ستویات أدائھ عف م ا    ،ض دخل القی ق م ي تطبی سھم ف اءات ت ود كف ة وج ي   وقل شاركیة ف دة الت

 .المؤسسات التربویة 
   : متطلبات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة:رابعًا

ل  ن الزام ل م رى ك دي ) م٢٠١٠(ی ات  ) م٢٠١٤(والغام ن المتطلب دد م وافر ع رورة ت ض
   :لتطبیق مدخل القیادة التشاركیة بحیث تشمل

 وجود قیادات إداریة فاعلة في المؤسسات التربویة  -
شراكة م   - م ال م       دع اون معھ ز التع ددة وتعزی ة المتع ستویات التنظیمی ي الم املین ف الل الع ن خ

 .وإشراكھم في صنع القرارات 
 .االستناد إلى التخطیط المشترك وتعزیز المسؤولیة االجتماعیة  -
 . ودعم التواصل بین منسوبي المؤسسة التربویة،تطویر الروابط التنظیمیة -
 .تطبیق مدخل القیادة التشاركیةتوفیر البیانات والمعلومات الالزمة ل -
ة    - سة التربوی ي المؤس ة ف ة المتبادل ن الثق ة م ة عالی وافر درج ادة  ،ت دى الق النفس ل ة ب  والثق

 .والمرؤوسین 
 .وجود قناعة لدى الجمیع بمفھوم وأھمیة مدخل القیادة التشاركیة -
 .نشر ثقافة القیادة التشاركیة في العمل اإلداري في المؤسسات التربویة -
 .ول على الموارد الالزمة لتطبیق االتجاھات اإلداریة الحدیثةالحص -
 .تھیئة بیئة تنظیمیة مالئمة في المؤسسة التربویة لتطبیق مدخل القیادة التشاركیة  -
 .الوقوف مع فرق العمل وتقدیم الدعم الالزم لھم وتشجیعھم -
 .تنمیة قدرات مدیري وقادة المؤسسات التربویة وتطویرھا -
  وتوظیفھا لتطویر أداء المؤسسات التربویة،صاالت والتواصلتطویر نظم االت -

ي                    شاركیة ف ادة الت دخل القی ق م ي تطبی سھم ف ویرى الباحث أن توافر ھذه المتطلبات سوف ی
ة  ة عام ة والتعلیمی سات التربوی ةً ،المؤس سعودیة خاص ة ال د العلمی ى  ، والمعاھ ًا عل ؤثر إیجاب ا ی  مم

  .دارّیًا وتعلیمّیًا والرقي بھا مستوى أدائھا وتطویرھا إ
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   : المعاھد العلمیة السعودیة:خامسًا
سعودیة   ة ال ة العربی ي المملك یم ف ة التعل ة سیاس صت وثیق ـ١٣٩٠(ن ى) ھ د  ":عل أن المعاھ

ى     ،العلمیة تواكب النھضة التعلیمیة في البالد      واد الدراسة المناسبة، وُتعن  وتشارك التعلیم العام في م
ة  ة خاص ة عنای ة العربی المیة واللغ ات اإلس ھ    ،بالدراس ین فی یم الدارس ن التعل وع م ذا الن ل ھ  ویؤھ

ة    ة العربی روع اللغ شریعة وف وم ال ي عل ة  ،للتخصصات ف ات النظری ي الكلی ب الدراسات ف ى جان  إل
ق أغراضھ األساس             ،المالئمة سلكّیًا ؛ لتحقی ًا وم ًا وتوجیھّی ًا وتربوّی یة  ویراعي ھذا التعلیم أبناءه علمّی

ى اهللا           دعاة إل ة وال ة العربی وم اللغ شریعة اإلسالمیة وعل  ( ،"في كفایة البالد من المتخصصین في ال
  ) .٢٨ھـ ص ١٤١٦ ، وثیقة سیاسة التعلیم،وزارة التعلیم

التھا      ا ورس ث رؤیتھ ن حی سعودیة م ة ال د العلمی ق للمعاھ ة طری ة خارط ذه الوثیق دمت ھ د ق وق
ا      وأھدافھا، فُأْنِشَئت المعاھد ا    دنھا ومحافظاتھ لعلمیة في المملكة العربیة السعودیة في ُجلِّ مناطقھا وم

ام      اض ع ة الری ي مدین ي ف د علم ِشَئ أول معھ ث ُأْن ة، حی ة المھم تراتیجیة الوطنی ك االس ق تل لتحقی
   .- رحمھ اهللا - دشنھ ملك المملكة العربیة السعودیة ومؤسسھا الملك عبد العزیز ،ھـ١٣٧٠

 وتحقیقًا لألھداف المنوطة بھا فقد تتالى إنشاء المعاھد ،معاھد العلمیة السعودیةونظرًا ألھمیة ال
 كما یبینھ ،معھدًا) ٧٠(في مناطق المملكة العربیة السعودیة ومدنھا ومحافظاتھا حتى وصل عددھا 

  ).١(الجدول رقم 
كة العربیة المعاھد العلمیة السعودیة موزعًة على مناطق ومدن ومحافظات الممل) ١(جدول رقم 

  السعودیة

  المعھد  م  المعھد  م
  المعھد العلمي في محافظة الزلفي  ٣٦  المعھد العلمي في أبھا  ١
  المعھد العلمي في محافظة شرورة  ٣٧  المعھد العلمي في محافظة األحساء  ٢
  المعھد العلمي في الشفا  ٣٨  المعھد العلمي في محافظة األفالج  ٣
  المعھد العلمي في محافظة شقراء  ٣٩  معھد إمام الدعوة العلمي  ٤
  المعھد العلمي في محافظة صامطة  ٤٠  المعھد العلمي في محافظة أملج  ٥
  المعھد العلمي في محافظة صبیا  ٤١  المعھد العلمي في الباحة  ٦
  المعھد العلمي في محافظة صمد  ٤٢  )فرع العقیق(المعھد العلمي في الباحة   ٧
  المعھد العلمي في محافظة الطائف  ٤٣  المعھد العلمي في مركز البدع  ٨
  المعھد العلمي في محافظة طریف  ٤٤  المعھد العلمي في محافظة البدائع  ٩

  المعھد العلمي في عرعر  ٤٥  المعھد العلمي في بریدة  ١٠
  المعھد العلمي في محافظة عنیزة  ٤٦  )فرع الشمال(المعھد العلمي في بریدة   ١١
  المعھد العلمي في محافظة الغاط  ٤٧  لبكیریةالمعھد العلمي في محافظة ا  ١٢
  المعھد العلمي مركز فیفاء  ٤٨  المعھد العلمي في محافظة بلجرشي  ١٣
  المعھد العلمي في محافظة القریات  ٤٩  المعھد العلمي في محافظة بلقرن  ١٤
  المعھد العلمي في مركز قنا  ٥٠  المعھد العلمي في محافظة بیشة  ١٥
  المعھد العلمي في محافظة القنفذة  ٥١  تبوكالمعھد العلمي في   ١٦
  المعھد العلمي في محافظة القویعیة  ٥٢  المعھد العلمي في جازان  ١٧
  المعھد العلمي في محافظة المجاردة  ٥٣  المعھد العلمي في محافظة جدة  ١٨
  المعھد العلمي في محافظة المجمعة  ٥٤  المعھد العلمي في الجوف  ١٩
المعھد العلمي في محافظة محایل   ٥٥  ئلالمعھد العلمي في حا  ٢٠
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  المعھد  م  المعھد  م
  المعھد العلمي في المدینة المنورة  ٥٦  المعھد العلمي في محافظة حریمالء  ٢١
  المعھد العلمي في مكة المكرمة  ٥٧  المعھد العلمي في حفر الباطن  ٢٢
  المعھد العلمي في الملز  ٥٨  المعھد العلمي في محافظة حوطة بني تمیم  ٢٣
  المعھد العلمي في محافظة المندق  ٥٩  العلمي في مركز حوطة سدیرالمعھد   ٢٤
  المعھد العلمي في نجران  ٦٠  المعھد العلمي في محافظة الخرج  ٢٥
  المعھد العلمي في محافظة النماص  ٦١  المعھد العلمي في محافظة خمیس مشیط  ٢٦
  )فرع تنومة(المعھد العلمي النماص   ٦٢  المعھد العلمي في الدرعیة  ٢٧
المعھد العلمي في محافظة وادي   ٦٣  المعھد العلمي في مركز الدلم  ٢٨
  المعھد العلمي في وادي الفرع  ٦٤  المعھد العلمي في الدمام  ٢٩
  المعھد العلمي في محافظة یدمة نجران  ٦٥  المعھد العلمي في محافظة الدوادمي  ٣٠
  علمي في العارضةالمعھد ال  ٦٦  المعھد العلمي في محافظة رجال ألمع  ٣١
  المعھد العلمي في شرق المدینة  ٦٧  المعھد العلمي في محافظة الرس  ٣٢
  المعھد العلمي في الشرائع  ٦٨  المعھد العلمي في رضوى  ٣٣
  المعھد العلمي في الغزالة  ٦٩  المعھد العلمي في محافظة رفحاء  ٣٤
  المعھد العلمي في تربة   ٧٠  المعھد العلمي في الریاض  ٣٥

  )ھـ١٤٣٩ وكالة الجامعة للمعاھد العلمیة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ( :درالمص
وُتشرف على المعاھد العلمیة السعودیة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من               

 حیث یتضمن الھیكل التنظیمي المختص  بھا في ،خالل وكالة الجامعة لشؤون المعاھد العلمیة
 وكالة الجامعة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة:كالة  مجموعة من اإلدارات والوحداتالو

  ):ھـ١٤٣٩ ،للمعاھد العلمیة

 .إدارات المعاھد العلمیة  -
 .اإلدارة العامة لإلشراف التربوي  -
 .اإلدارة العامة للتدریب والبرامج  -
 .اإلدارة العامة لتطویر الخطط والمناھج  -
 .ة للتجھیزات الدراسیة اإلدارة العام -
 .اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة  -
 .اإلدارة العامة للقیاس والتقویم  -
 .اإلدارة العامة لإلعالم التربوي  -
 .اإلدارة العامة للموھبة واإلبداع  -
  .٢٠٣٠مكتب تحقیق رؤیة المملكة  -
 .وحدة ضمان الجودة  -

 ،وكیٍل للمعاھد) ١١٣( و،معھٍدمدیَر ) ٧٠ (:وأما في إطار الموارد البشریة فھي تشمل
 إدارة اإلحصاءات ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة(موظٍف، ) ٧٨٠( و ،معلٍم) ٢٢١٤(و

  ) .ھـ١٤٣٩
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 المرحلة المتوسطة بعد المرحلة :ویتضمن نظام الدراسة في المعاھد العلمیة السعودیة
 ومدة الدراسة فیھا ثالث سنوات :انویة والمرحلة الث، ومدة الدراسة فیھا ثالث سنوات:االبتدائیة

 اإلدارة العامة ، وكالة الجامعة للمعاھد العلمیة،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة( كذلك 
  ) .ھـ١٤٣٩ ،لإلشراف التربوي
   :الدراسات السابقة

 تضمن المحور األول الدراسات المحلیة :تم عرض الدراسات السابقة من خالل محورین
  . وتضمن المحور الثاني الدراسات األجنبیة ،والعربیة

   : الدراسات المحلیة والعربیة:أوًال
 وكذلك الدراساِت المتعلقة بالمعاھد العلمیة ،تضمنت الدراساِت المتعلقة بالقیادة التشاركیة

دراسة تقویمیة لدور مدیري المعاھد  (:دراسة بعنوان) ھـ١٤٢٥( حیث أجرى العجالن ،السعودیة
 وھدفت الدراسة إلى الكشف عن دور مدیري المعاھد العلمیة ومھامھم ،)مھامھم االشرافیةالعلمیة ل

 ومواجھة ، وذلك من خالل التعرُِّف على مدى قیامھم بأدوارھم االشرافیة اإلداریة والفنیة،االشرافیة
 ومن ثم التوصل إلى مقترحات لمواجھة المشكالت ،المشكالت والصعوبات التي تعیق عملھم

 ، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة، وانتھجت الدراسة المنھج الوصفي المسحي،صعوباتوال
 وتباین الدور اإلشرافي ،وأظھرت نتائجھا ضعف دور مدیري المعاھد العلمیة اإلداري والفني

 ووجود قصور في تطبیق الجوانب القیادیة، وقلة تطبیق االتجاھات القیادیة الحدیثة، في حل ،لدیھم
  .كالت واتخاذ القراراتالمش

االحتیاجات التدریبیة لمدیري المعاھد : (دراسة بعنوان) ھـ١٤٢٦(كما أجرى الجاسر 
 وھدفت ،)العلمیة ووكالئھا من وجھة نظر الموجھین التربویین والمدیرین والوكالء والمعلمین

 ، أفراد الدراسةالدراسة إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة لمدیري المعاھد العلمیة من وجھة نظر
 واالستبانة أداة للدراسة متضمنة مجاالت القیادة التربویة ،واسُتخِدَم المنھج الوصفي المسحي
 وجود احتیاجات تدریبیة بدرجة : وكانت أبرز نتائج الدراسة،والتحسین والتطویر والنمو المھني

،  والتطویر والتنظیم اإلداريكبیرة لمدیري المعاھد ووكالئھا في مجاالت القیادة التربویة والتحسین
  . والعمل على تطبیقھا في إدارة المعاھد العلمیة ،وكذلك النمو المھني

ممارسة المشرفین التربویین ومدیري  (:دراسة بعنوان) ھـ١٤٣٠(وأجرى األحمري 
 وھدفت الدراسة إلى التعرف على ،)المعاھد العلمیة للعالقات اإلنسانیة من وجھة نظر المعلمین

 ، ممارسة المشرفین التربویین ومدیري المعاھد العلمیة للعالقات اإلنسانیة مع مرؤوسیھمواقع
 وأظھرت نتائج الدراسة أن المشرفین ، واالستبانة أداة للدراسة،واسُتخدم المنھج الوصفي المسحي

ة  بینما مدیرو المعاھد یمارسونھا بدرج،التربویین یمارسون العالقات اإلنسانیة بدرجة متوسطة
  . كبیرة 

األنماط القیادیة التربویة وجودة التعلیم لمدیري  (:دراسة بعنوان) ھـ١٤٣٧(وأجرى الداود 
 وھدفت الدراسة إلى الكشف عن ،)المعاھد العلمیة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

 الوصفي التحلیلي األنماط القیادیة التربویة وجودة التعلیم لمدیري المعاھد، واتخذت الدراسة المنھج
 وجود تباینات في األنماط : من أبرزھا، وأسفرت الدراسة عن بعض النتائج،واالستبانة أداة للدراسة

 وخاصة تطبیق النمط القیادي ، والضعف في تطبیقھا،القیادیة المطبقة في المعاھد العلمیة
  .  وذلك من مدیري المعاھد العلمیة ،الدیموقراطي
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لمتعلقة بالقیادة التشاركیة في إدارات مدارس التعلیم العام بمراحلھا وفي إطار الدراسات ا
واقع القیادة التشاركیة في مكاتب التعلیم للبنین  (:دراسة بعنوان) ھـ١٤٣٨(الثالث أجرى الفضل 

 وحصر ، حیث ھدفت الدراسة إلى معرفة واقع تطبیق القیادة التشاركیة فیھا،)بمدینة الریاض
 واسُتخِدَم المنھج ، وتحدید المتطلبات الالزمة لمواجھة الصعوبات،ھ تطبیقھاالصعوبات التي تواج

 وأظھرت نتائج الدراسة ضعف تطبیق القیادة التشاركیة ،الوصفي المسحي، واالستبانة أداة للدراسة
  .  ووجود صعوبات كثیرة ومتنوعة تعیق تطبیقھا ،في تلك المكاتب

واقع ممارسة القیادة التشاركیة لدى قادة  (:اندراسة بعنو) ھـ١٤٣٨(كما أجرى الحارثي 
 حیث ھدفت الدراسة إلى التعرُِّف على واقع ممارسة القیادة ،)المدارس المتوسطة بمدینة الریاض

 ومقترحات تفعیل ، ومعرفة المعوقات التي تحد من تطبیقھا،التشاركیة لدى قادة المدارس المتوسطة
 وجاءت نتائج الدراسة ، واالستبانة أداة للدراسة،في المسحي واستخدم الباحث المنھج الوص،تطبیقھا

 وتم ، وأن المعوقات كانت بدرجة متوسطة،بأن تطبیق القیادة التشاركیة موجود بدرجة متوسطة
  .تقدیم بعض المقترحات لتحسین تطبیقھا 

 واقع القیادة التشاركیة لقادة (:دراسة بعنوان) م٢٠١٨(وأجرى كل من الشمري واللوقان 
 وھدفت الدراسة إلى ،)المدارس الثانویة بمدینة حائل وسبل تطویرھا من وجھة نظر المعلمین

 ومعرفة الفروق ،التعرف على واقع القیادة التشاركیة لدى قادة المدارس الثانویة وسبل تطویرھا
تبانة أداة  وكانت االس،ذات الداللة اإلحصائیة بین أفراد الدراسة، واسُتخِدَم المنھج المسحي الوصفي

 أن قادة المدارس الثانویة یمارسون أبعاد القیادة : من أبرزھا، وخرجت الدراسة بنتائج،للدراسة
 واقترحت الدراسة بعض الجوانب لتطویر أداء إدارات تلك المدارس في ،التشاركیة بدرجة عالیة
  .إطار القیادة التشاركیة 

جة ممارسة مدیري المدارس در: (دراسة بعنوان) م٢٠١٨(وأجرت تھاني أبو مازن 
الثانویة للقیادة التشاركیة وعالقاتھا بمستوى التماثل التنظیمي لدى المعلمین في محافظة الزرقاء في 

 وھدفت الدراسة إلى تقصي درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة للقیادة التشاركیة ،)األردن 
 ،خدمت الباحثة المنھج الوصفي االرتباطي واست،وعالقتھا بمستوى التماثل التنظیمي لدى المعلمین

 أن درجة ممارسة مدیري المدارس : من أبرزھا، وجاءت الدراسة بنتائج،واالستبانة أداة للدراسة
 وكان مستوى التماثل التنظیمي لدى المعلمین في المدارس ،الثانویة للقیادة التشاركیة كانت متوسطة

صیات لزیادة درجة تطبیق القیادة التشاركیة لدى مدیري  وقدمت الدراسة تو،الثانویة بدرجة مرتفعة
  .المدارس 

   :الدراسات األجنبیة: ثانیًا
 (بعنوان ) Kevin, 2015( دراسة : أوالھما،تضمن ھذا المحور دراستین

Participatory leadership, principal leadership behaviors, and high 
performing schools )ق القیادة التشاركیة والسلوكیات القیادیة الرئیسیة العالقة بین تطبی، 

والمدارس عالیة األداء، حیث ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین تطبیق مدخل القیادة التشاركیة 
في إدارة المدارس كسلوك لقادة المدارس واألداء المرتفع لتلك المدارس في مدینة دنفر في والیة 

 واالستبانة أداة ، واسُتخِدَم المنھج الوصفي االرتباطي،دة االمریكیةكولورادو في الوالیات المتح
 ارتفاع مستوى أداء إدارات المدارس التي : من أبرزھا، وخرجت الدراسة ببعض النتائج،للدراسة

 ووجود عالقة ارتباطیة طردیة قویة بین ارتفاع مستوى أداء ،تطبق مدخل القیادة التشاركیة
 . یادة التي تستخدم وتطبق أبعاد القیادة التشاركیة اإلدارات وسلوكیات الق
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 A comparative (بعنوان ) Tarka,2016(وكانت الدراسة الثانیة كذلك دراسة 
analysis of participatory leadership practice of elementary school principals 

between public and non-public school (لتطبیق القیادة لدي دراسة تحلیلیة مقارنة 
مدیري المدارس االبتدائیة الحكومیة وغیر الحكومیة، حیث ھدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بین 

فیھا من قبل مدیري المدارس   المدارس الحكومیة وغیر الحكومیة من حیث تطبیق القیادة التشاركیة
 واسُتخدم المنھج الوصفي ،ةفي منطقة نھر ھیودسون في نیویورك في الوالیات المتحدة األمریكی

 أن مدیري المدارس : من أبرزھا، وجاءت الدراسة بنتائج، واالستبانة أداة للدراسة،المسحي
 ،الحكومیة وغیر الحكومیة یطبقون القیادة التشاركیة بأبعادھا المتنوعة في المدارس التي یدیرونھا

یق القیادة التشاركیة في كال وال توجد فروق ذات دالالت إحصائیة توضح وجود فروق بین تطب
  .النوعین من المدارس 

   : التعلیق على الدراسات السابقة:ثالثًا

استعرض الباحث عددًا من الدراسات المحلیة والعربیة واألجنبیة ھدفت في مجملھا إلى معرفة  -
فة  وكذلك معر،واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة ومدارس التعلیم العام

 .معوقات التطبیق ومتطلبات ومقترحات التطبیق
 والمتعلقة ،وجد الباحث أن البحوث والدراسات التي تناولت المعاھد العلمیة بصفة عامة -

 فاستعرضھا واستعرض الدراسات المتعلقة ببعض ،بموضوع الدراسة وأبعادھا محدودة جّدًا
) مدارس التعلیم العام(ة  من حیث حدودھا الموضوعة والمكانی،جوانب موضوع الدارسة

 .لمحاكاتھا
أن معظم نتائج الدراسات السابقة ذھبت إلى إن درجة تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في تلك  -

 .المؤسسات التربویة كانت متوسطة إلى ضعیفة في مجملھا 
 وبعضھا استخدم المنھج ،أن معظم الدراسات السابقة استخدمت المنھج الوصفي المسحي -

 . وكانت االستبانة أداة الدراسة المشتركة بین تلك الدراسات ،والمنھج االرتباطي ،المقارن
انطلقت الدراسة الحالیة مما انتھت إلیھ نتائج الدراسات السابقة وتوصیاتھا، واستفادت من تلك  -

 .الدراسات في بنائھا المنھجي وبناء أدوات الدراسة ومحاورھا
 السابقة في بناء ھیكلھا، وأدواتھا، وبلورة مشكلة استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات -

 .الدراسة، وبناء منھجیاتھا العلمیة
تمت مناقشة نتائج الدراسة الحالیة بالمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة، وبیان تمیز الدراسة  -

 .الحالیة عن تلك الدراسات ونتائجھا
   :إجراءات الدراسة
   :منھجیة الدراسة

 الدراسة الحالیة المنھج الوصفي المسحي التحلیلي، وكذلك منھج البحث استخدم الباحث في
 كمیة ونوعیة  ولإلجابة على  أسئلتھا وفق معلومات،النوعي الوثائقي لتحقیق أھداف الدراسة

  .وكیفیة
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  :مجتمع الدراسة -
اشتمل مجتمع الدراسة على مدیري المعاھد العلمیة السعودیة ووكالء المعاھد في جمیع 

 حیث تكوَّن مجتمع ،معھدًا) ٧٠(اطق ومدن ومحافظات المملكة العربیة السعودیة البالغ عددھا من
الدراسة بحسب اإلحصائیة الرسمیة لوكالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة لشؤون المعاھد 

 وطبقت ،وكیل معھد) ١١٣(مدیر معھد و) ٧٠(من ) ھـ١٤٣٩ -ھـ ١٤٣٨(العلمیة للعام الجامعي 
  . فرٍد ) ١٨٣(الدراسة على كل أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددھم 

) ٪٩٦(استجابة بنسبة ) ١٧٦(وبعد توزیع أداة الدراسة على أفراد المجتمع تم الحصول على   
  .یوضح ذلك ) ٢(موزعین وفقًا لمتغیرات الدراسة، والجدول رقم 

 )٢(جدول رقم 
 توزیع أفراد الدراسة وفقًا لمتغیراتھا

 النسبة التكرار المستویات التصنیفیة تغیرالم
  ٣٧٫٥  ٦٦ مدیر المعھد
  الوظیفة  ٦٢٫٥  ١١٠ وكیل المعھد

 ٪١٠٠ ١٧٦ المجموع
  ٤٠٫٩  ٧٢ بكالوریوس
  ٤٧٫٧  ٨٤ ماجستیر
  ١١٫٤  ١٠ دكتوراه

  المؤھل لعلمي

 ٪١٠٠ ١٧٦ المجموع
  ٢٨٫٤  ٥٠ من سنة إلى أقل من ثالث سنوات

من ثالث سنوات إلى أقل من ست 
 سنوات

٥٤٫٥  ٩٦  
 ١٧٫٠  ٣٠ ست سنوات فأكثر

عدد سنوات 
  الخبرة اإلداریة

 ٪١٠٠ ١٧٦ المجموع
  :  أداة الدراسة

 بناًء على أھداف الدراسة وأسئلتھا ومنھجھا ،استخدم الباحث االستبانة أداًة لجمع البیانات
 ،ًا لمالءمتھا للدراسة الحالیة ونظرًا الختالف مجتمع الدراسة وتنوعھ، ونظر،وطبیعة موضوعھا

الخماسي المتدرج كمقیاس لعبارات االستبانة في محاورھا، ) Likert Scale(وحدد مقیاس لیكرت 
، ٢= ، ضعیفة ٣= ، متوسطة ٤= ، عالیة ٥= عالیة جّدًا : (وقام الباحث بإعطاء وزن للبدائل

ث تلك اإلجابات إلى خمسة ، ثم صنف الباح)٣( كما یتضح من الجدول رقم ،)١=ضعیفة جّدًا 
  :مستویات متساویة المدى عن طریق المعادلة اآلتیة

  )٠٫٨٠= (٥÷ ) ١-٥= (عدد بدائل المقیاس ÷ )  أقل قیمة-أكبر قیمة = (طول الفئة 
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  )٣(جدول رقم 
   لمقیاس لیكرت الخماسي درجات فئات معیار نتائج الدراسة وحدودھا وفًقا

  فئة المتوسط
  ائجمعیار الحكم على النت  الدرجة

  إلى  من

  ٥ ٤٫٢١ الموافقة بدرجة عالیة جّدًا  ٥

  ٤٫٢٠  ٣٫٤١ الموافقة بدرجة عالیة  ٤

  ٣٫٤٠  ٢٫٦١ الموافقة بدرجة متوسطة  ٣

  ٢٫٦٠  ١٫٨١ الموافقة بدرجة ضعیفة  ٢

  ١٫٨٠ ١ الموافقة بدرجة ضعیفة جّدًا  ١

  :صدق أداة الدراسة
ي قیاس ما وضعت لقیاسھ قام الباحث بعرضھا على للّتعرف على مدى صدق أداة الدراسة ف

من ذوي الخبرة واالختصاص، وطلب منھم دراسة األداة، وإبداء مجموعة من المحكمین والخبراء 
 غیر -منتمیة ( واالنتماء ،) غیر واضحة-واضحة ( وضوح الفقرات :الرأي العلمي فیھا من حیث

ءمتھا للمحاور، وفي ضوء تلك الملحوظات عدل ، ومدى مال) غیر مھمة-مھمة ( واألھمیة ،)منتمیة
 .الباحث عبارات االستبانة، وأعدھا بصورتھا النھائیة

   :)Reliability(ثبات أداة الدراسة 
 cronbach,s(قام الباحث بحساب ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

Alpha(α)(،وكذلك حساب قیمة الثبات ،اورھا بحساب درجة ثبات كل بعد من أبعاد الدراسة ومح 
  ) . ٠،٩١٨( حیث كانت تساوي ،الكلي ألداة الدراسة

  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة   )٤(جدول رقم 

  الثبات  عدد العبارات  المحاور واألبعاد

  ٠٫٩٥٥  ٥ التخطیط االستراتیجي
  ٠٫٩٥٥  ٥ التنظیم اإلداري والتطویر

  ٠٫٩٦٩  ٤ صنع القرار
  ٠٫٩١١  ٤ العالقات اإلنسانیة

  ٠٫٩٧٣  ١٨ واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة

  ٠٫٩٦٨  ١٢ معوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة

  ٠٫٩٦٠  ١٠ متطلبات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة

  ٠٫٩١٨  ٤٠  الثبات العام
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  : یرات الدراسةمتغ 
  :تشتمل الدراسة على المتغیرات التالیة            

  : وتشمل،المتغیرات المستقلة -١
  : ولھ مستویان،متغیر الوظیفة -

  ) . وكیل المعھد-مدیر المعھد               (
  : ولھ ثالثة مستویات،متغیر المؤھل العلمي -

  ) . دكتوراه-  ماجستیر -بكالوریوس           (
   : ولھ ثالثة مستویات، سنوات الخبرة اإلداریةمتغیر عدد -

 ست -  من ثالث سنوات إلى أقل من ست سنوات - من سنة إلى أقل من ثالث سنوات           (
  ) .سنوات فأكثر

  : وتشمل،المتغیرات التابعة -٢

 واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة:   
 .التخطیط االستراتیجي  -
 . اإلداري والتطویر التنظیم -
 .صنع القرار  -
 .العالقات اإلنسانیة  -

  معوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة.  
  متطلبات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة. 

      :اإلحصائیة األسالیب
ي جمعھا الباحث استخدم عددًا من األسالیب لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات الت             

، )SPSS( بحسب برنامج ، باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة،اإلحصائیة المناسبة
وذلك بعد أن تم ترمیز البیانات وإدخالھا إلى الحاسب اآللي، ثم استخرجت النتائج بناًء على 

؛ ) Weighted Mean) (المرجح(زون التكرارات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي المو
 Standard( واالنحراف المعیاري ،)متوسط متوسطات العبارات(؛ ) Mean(والمتوسط الحسابي 

Deviation ( ؛ ومعامل الثبات ألفا كرونباخ)cronbach,s Alpha(α) ( ؛ واختبار)لعینتین ) ت
  .ء المدیرین والوكالء مستقلتین ؛ لتوضیح داللة الفروق في المتوسطات الحسابیة بین آرا

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨١

   :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
ُعِرَضْت نتائج الدراسة التي تم التوصل إلیھا ومناقشتھا وفقًا للمنھجیة العلمیة المستخدمة 

 حیث  تم جمع البیانات والمعلومات النوعیة من خالل االطالع على ، النظري والتطبیقي:بشقیھا
 باإلضافة إلى جمع البیانات ،المصادر الرسمیة المتعلقة بموضوع الدراسةالوثائق والمراجع و

  .والمعلومات الكمیة من خالل أداة الدراسة 
  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتھا وتفسیرھا

ما واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة السعودیة من وجھة نظر مدیري  -
  .الء ؟ المعاھد والوك

لإلجابة على ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والرتب 
 واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد :إلجابات أفراد الدراسة على أبعاد المحور األول

 صنع القرار -ویر  التنظیم اإلداري والتط-التخطیط االستراتیجي : (العلمیة من خالل أبعاده الرئیسة
  : وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي،) العالقات اإلنسانیة-

  )٥(جدول رقم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد الدراسة على أبعاد واقع تطبیق مدخل 

  القیادة التشاركیة في إدارات المعاھد العلمیة السعودیة

سط المتو األبعاد الرقم 
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

  متوسطة  األولى  ٠٫٥٠١  ٣٫٠٠ التخطیط االستراتیجي  ١
  متوسطة  الرابعة  ٠٫٤٨٢  ٢٫٩٣ التنظیم اإلداري والتطویر  ٢
  متوسطة  الثالثة  ٠٫٣٨٩  ٢٫٩٨ صنع القرار  ٣
  متوسطة  الثانیة  ٠٫٤٢١  ٢٫٩٩ العالقات اإلنسانیة  ٤

  ادة التشاركیةواقع تطبیق مدخل القی  
  في إدارات المعاھد العلمیة

  متوسطة    ٠٫٤٠٥  ٢٫٩٨

أن واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارات المعاھد العلمیة ) ٥(یوضح الجدول رقم 
؛ إذ جاء ) ٠،٤٠٥( وانحراف معیاري ،)٢٫٩٨( وبمتوسط حسابي ،السعودیة جاء بدرجة متوسطة

   :تواليترتیب تطبیق أبعاد المدخل على ال
 ) .٠،٥٠١( وانحراف معیاري ،)٣٫٠٠(التخطیط االستراتیجي بمتوسط  -
 ) .٠،٤٢١( وانحراف معیاري ،)٢،٩٩(العالقات اإلنسانیة  -
 ) .٠،٣٨٩( وانحراف معیاري ،)٢٫٩٨(صنع القرار بمتوسط حسابي  -
 ) .٠،٤٨٢( وانحراف معیاري ،)٢،٩٣(التنظیم اإلداري والتطویر  -

 أن تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة السعودیة كما وتشیر ھذه النتیجة إلى
یراھا مدیرو المعاھد ووكالؤھا یتم بدرجة متوسطة وقریبة من الضعیفة في بعض أبعادھا، حیث 
یرى قیادات المعاھد العلمیة أن واقع تطبیق التخطیط االستراتیجي، والعالقات اإلنسانیة وعملیات 

 تتم بدرجة -  كأبعاد مھمة في إدارة تلك المعاھد - ظیم اإلداري والتطویر صنع القرار، والتن
متوسطة، وتبین ھذه النتیجة قصورًا في أدائھا وفي إدارتھا وأدائھا االستراتیجي وتطویرھا 
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التنظیمي، وال ترقى إلى المستوى المأمول منھا لتحقق األھداف المنوطة بھا باعتبارھا أھم 
لتعلیمیة التي ُتعنى بالدراسات اإلسالمیة واللغة العربیة لكفایة البالد من المؤسسات التربویة وا

 متكاملة في ذلك مع الكلیات الشرعیة ،المتخصصین في الشریعة اإلسالمیة وعلوم اللغة العربیة
 ولن یتحقق ذلك إال من خالل تطویر قیادتھا من خالل إعادة ،واللغویة في الجامعات السعودیة

ق االتجاھات اإلداریة والقیادیة الحدیثة كمدخل القیادة التشاركیة والمداخل ھیكلتھا وتطبی
  . واالتجاھات التطویریة المالئمة 

وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي أكدت وجود قصور في األداء 
ویة والتعلیمیة في  وأداء بعض المؤسسات الترب،اإلداري والقیادي للمعاھد العلمیة السعودیة خاصًة

وجود قصور ) ھـ١٤٢٥( حیث أوضحت نتائج دراسة العجالن ،مستوى التعلیم العامِّ بصفة عامة
 وأظھرت نتائج دراسة ، وقلة في تطبیق االتجاھات اإلداریة الحدیثة،في تطبیق الجوانب اإلداریة

یة ووكالئھا بدرجة وجود احتیاجات لتطویر أداء وتدریب مدیري المعاھد العلم) ھـ١٤٢٦(الجاسر 
وجود ) ه١٤٣٧( وأكدت دراسة الداود ،كبیرة في مجاالت القیادة والنمو المھني وتطویر األداء

 ووجود تباین في ،ضعف في إدارة المعاھد العلمیة السعودیة من حیث قلة تطبیق األنماط القیادیة
داریٍة حدیثٍة، كما أظھرت نتائج  والحاجة إلى تطبیِق اتجاھاٍت ومداخَل إ،األنماط القیادیة المستخدمة

 كدراسة ،بعض الدراسات السابقة األخرى والمتعلقة بالقیادة التشاركیة ضعف تطبیق ھذا المدخل
  .  التي توافقت نتیجتھا مع نتیجة الدراسة الحالیة ،)ه١٤٣٨( ودراسة الحارثي ،)ھـ١٤٣٨(الفضل 

اتیجیة لتطویر أداء إدارات  تستوجب بناء خطة استر– في رأي الباحث –وھذه النتیجة 
 والتطویر التنظیمي ،المعاھد العلمیة السعودیة في الجوانب اإلداریة الرئیسة كالتخطیط االستراتیجي

 حیث أكدت نتائج ، وكذلك في جوانب العالقات اإلنسانیة، وعملیات صنع واتخاذ القرار،واإلداري
اسات السابقة من ضرورة تطبیق االتجاھات الدراسة المیدانیة الحالیة ما توصلت إلیھ نتائج الدر

 الذي یتضمن أبعاد التطویر والتحسین ، مدخل القیادة التشاركیة: ومنھا،والمداخل اإلداریة الحدیثة
 .  والتنمیة اإلداریة 

 والرتب لتقدیرات أفراد الدراسة ، واالنحرافات المعیاریة،وتم حساب المتوسطات الحسابیة
   : حیث كانت على النحو التالي،قیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیةعلى واقع تطبیق مدخل ال

  : التخطیط االستراتیجي: البعد األول
  )٦(جدول رقم 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد الدراسة على فقرات بعد التخطیط 
  االستراتیجي

المتوسط  نص الفقرة الرقم
  الحسابي

 االنحراف
المستوى  الرتبة  المعیاري

١  
تراتیجیة   ة االس ات الخط ام ومرجعی ار الع د اإلط تحدی

  متوسطة  الثانیة  ٠٫٥٧٥  ٣٫٠٣  . ووضع السیاسات والبرامج المالئمة ،للمعھد

س         ٢ ق أس د وف داف للمعھ ة والرسالة واألھ د الرؤی تحدی
  .علمیة واضحة ودقیقة

  متوسطة  الثالثة  ٠٫٥٥٥  ٣٫٠١

  متوسطة  األولى  ٠٫٥٥٤  ٣٫٠٣  .داخلیة للمعھد والخارجیة المحیطةتحلیل البیئة ال  ٣
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المتوسط  نص الفقرة الرقم
  الحسابي

 االنحراف
المستوى  الرتبة  المعیاري

ذ      ٤ بة لتنفی ة المناس وارد التنظیمی ات والم وفیر المتطلب ت
  .الخطط االستراتیجیة

  متوسطة  الرابعة  ٠٫٥٤٥  ٣٫٠٠

صفة     ٥ د ب ستمر ألداء المعھ ویم الم ات التق ق عملی تطبی
  . مستمرة 

  متوسطةالخامسة  ٠٫٤٨٣  ٢٫٩٢

  متوسطة    ٠٫٥٠١  ٣٫٠٠ عام لبعد التخطیط االستراتیجيالمتوسط ال  

تبین ھذه النتیجة حاجة المعاھد العلمیة إلى تطبیق األنماط القیادیة الحدیثة، والحاجة إلى 
تطبیق أبعاد مدخل القیادة التشاركیة بطریقة تكاملیھ، وخاصة ُبعد التخطیط االستراتیجي؛ لتحدید 

تحلیل بیئتھا الداخلیة، والبیئة الخارجیة المحیطة، ومن ثم العمل رؤیتھا ورسالتھا وأھدافھا وكذلك 
  .على توفیر متطلباتھا

في قلة تطبیق األنماط القیادیة في ) ه١٤٣٧(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الداود 
  .المعاھد العلمیة

رتھا ؛ وتؤكد ھذه النتیجة حاجة المعاھد العلمیة إلى تفعیل التخطیط االستراتیجي في إدا
بوضع رؤى ورساالت وأھداف یمكن تطبیقھا من خالل وضع السیاسات والبرامج المالئمة ؛ 
وتوفیر المتطلبات والموارد التنظیمیة، وتطبیق عملیات المتابعة والتقویم المستمر ألداء تلك 

  . المعاھد
  : التنظیم اإلداري والتطویر: البعد الثاني

 )٧(جدول رقم 
االنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد الدراسة على فقرات بعد التنظیم المتوسطات الحسابیة و

  اإلداري والتطویر

المتوسط  نص الفقرة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

سلطات     ١ سؤولیات وال د الم ل وتحدی سیم العم تق
  .والصالحیات 

  متوسطة  األولى  ٠٫٥٦٤  ٢٫٩٥

ام   ٢ سیق األدوار والمھ الس   وإ،تن شاء المج ن
  .واللجان وتنظیمھا 

  متوسطة  الثالثة  ٠٫٥١٠  ٢٫٩٤

٣  
داد   ین اإلداري إلع ادئ التمك ق مب تطبی

  متوسطة  الخامسة  ٠٫٥٢٥  ٢٫٩٠  .القیادات المستقبلیة 

ل         ٤ تفویض السلطات والصالحیات إلنجاز العم
  .وتنمیة القدرات ورفع مستوى األداء 

  متوسطة  الرابعة  ٠٫٥٢٩  ٢٫٩٢

شكیل ف  ٥ ن   ت ضاء م شاركة أع ل بم رق العم
از    ة لإلنج ة المختلف ستویات اإلداری الم

  .والتطویر 

  متوسطة  الثانیة  ٠٫٤٨٧  ٢٫٩٤

  متوسطة    ٠٫٤٨٢  ٢٫٩٣ المتوسط العام لبعد التنظیم اإلداري والتطویر  
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توضح ھذه النتیجة حاجة المعاھد العلمیة لتطویر القیادة فیھا وإلى التنظیم والتطویر 
سین فاعلیتھا القیادیة، من خالل تقسیم العمل، وتنسیق األدوار والمھام، وإعداد لقیادات اإلداري وتح

المستقبلیة من خالل تشكیل فرق العمل، ومشاركة المستویات اإلداریة المختلفة في عملیات صنع 
د والتي أكدت حاجة المعاھ) ه١٤٢٦(واتخاذ القرارات، وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الجاسر 

العلمیة إلى تطویر القیادة في المعاھد العلمیة من خالل تحدید االحتیاجات التدریبیة في مجاالت 
  .القیادة التربویة والتحسین والتنظیم اإلداري والتطویر

وتؤكد ھذه النتیجة ضرورة االھتمام بالتنظیم اإلداري وعملیات التطویر المستمر ؛ حیث 
 وتطبیق مبادئ التمكین اإلداري من خالل ،لطات والصالحیاتإن وضوح المھام والمسؤولیات والس

 تسھم في تحقیق الرؤى واألھداف المنوطة بالمعاھد ،تفویض الصالحیات وتشكیل فرق العمل
  .العلمیة

  : صنع القرار: البعد الثالث
 )٨(جدول رقم 

   بعد صنع القرارالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد الدراسة على فقرات

المتوسط  نص الفقرة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

١  
شكالت     ول الم ات ح ات والمعلوم ع البیان جم

    األولى  ٠٫٣٧٠  ٣٫٠٠  .التي تواجھ المعاھد العلمیة 

٢  
وضع وتحدید الحلول والبدائل المقترحة لحل 

    الثالثة  ٠٫٣٩٩  ٢٫٩٨  .المشكالت والتغلب علیھا 

٣  
دائل    ق       ،تحلیل ودراسة الب ا وف  والمفاضلة بینھ

    الثانیة  ٠٫٤١٤  ٢٫٩٩  .احتیاجات ومتطلبات ومالءمتھا للواقع 

ب   ٤ دیل المناس ار الب رار  اختی اذ الق ، واتخ
  .األنسب

    الرابعة  ٠٫٤٣٩  ٢٫٩٧

      ٠٫٣٨٩  ٢٫٩٨ المتوسط العام لبعد صنع القرار  

المعاھد العلمیة، كأحد األبعاد المھمة في توضح ھذه النتیجة أھمیة صنع القرارات في 
القیادة فیھا، ومن ثم تطبیق مدخل القیادة التشاركیة فیھا؛ حیث تظھر أھمیة المشاركة في صنع 
القرار بین جمع المستویات اإلداریة بالتكامل في جمیع البیانات والمعلومات ووضع البدائل والحلول 

  .القرارات المناسبةللمشكالت، والمفاضلة بینھا وصوًال إلى 
والتي أكدت وجود قصور في ) ه١٤٢٥(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة العجالن 

تطبیق الجوانب القیادیة في المعاھد العلمیة السعودیة، وقلة تطبیق االتجاھات القیادیة الحدیثة في 
  .حل المشكالت واتخاذ القرارات

 والمشاركة فیھا من خالل وجود ،القراراتوتبین ھذه النتیجة أھمیة عملیات صنع واتخاذ 
 ووضع الحلول والبدائل المقترحة لحل المشكالت التي قد تواجھ ،البیانات والمعلومات الدقیقة

  .  ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة سعیًا في تحقیق ھذه المعاھد ألھدافھا وغایاتھا ،المعاھد العلمیة
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   :العالقات اإلنسانیة: البعد الرابع
 )٩(دول رقم ج

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد الدراسة على فقرات بعد العالقات 
  اإلنسانیة

المتوسط  نص الفقرة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

تحقیق متطلبات واحتیاجات العاملین في   ١
    األولى  ٠٫٤٢٧  ٣٫٠٢  . وحل مشكالتھم ،المعاھد العلمیة

توفیر أجواء العمل الصحیة والمالئمة   ٢
للعاملین بعیدًا عن القلق والتوتر 

  .والصراعات 

    الثالثة  ٠٫٥٠١  ٢٫٩٨

احترام مشاعر وأحاسیس العاملین   ٣
  . ورفع روحھم المعنویة ،وتقدیرھم

    الثانیة  ٠٫٥١٣  ٢٫٩٩

تعزیز والء المرؤوسین والتزامھم ودعم   ٤
م في إدارة المعاھد  ومشاركتھ،الثقة لدیھم

  .وتحمل المسؤولیات 

    الرابعة  ٠٫٤٥١  ٢٫٩٥

      ٠٫٤٢١  ٢٫٩٩ المتوسط العام لبعد العالقات اإلنسانیة  

تبین ھذه النتیجة أھمیة تطبیق ُبعد العالقات اإلنسانیة في أعمال المعاھد العلمیة كأحد 
خل القیادة التشاركیة بالتوازي مع األبعاد المھمة في القیادة، والحاجة إلى تطبیقھا انطالقًا من مد

االھتمام بجوانب تحسین األداء، وأبعاد القیادة التشاركیة األخرى، حیث أكدت ھذه النتیجة ضعف 
  .تطبیق بعد العالقات اإلنسانیة في المعاھد العلمیة

والتي أكدت حاجة قیادات المعاھد ) ه١٤٣٠(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة األحمري 
  .ة إلى تطبیق ھذا البعد بدرجة كبیرةالعلمی

ویتضح من ھذه النتیجة مدى الحاجة إلى االھتمام بالعالقات اإلنسانیة وتطبیقھا كأحد أبرز 
 حیث یسھم تطبیقھ في رفع مستوى األداء من خالل توفیر أجواء العمل ،أبعاد القیادة التشاركیة

  . ودعم الثقة لدیھم ،یة واحتیاجاتھم وتحقیق متطلبات العاملین في المعاھد العلم،المالئمة
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتھا

ما معوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة السعودیة، من وجھة 
  .نظر أفراد الدراسة؟ 

دراسة على تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والرتب إلجابات أفراد ال
 معوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة، وجاءت :عبارات المحور الثاني

  :النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
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 )١٠(جدول رقم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد الدراسة على معوقات تطبیق مدخل 

  ي إدارات المعاھد العلمیة السعودیةالقیادة التشاركیة ف

المتوسط  نص المعوقات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

ق       ١ ة تطبی و أھمی سائدة نح ة ال صور الثقاف ق
الثانیة   ٠٫٨٢٥  ٣٫٩٣  .مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة 

  عالیة  عشر

عف   ٢ تراتیجي وض یط االس اب التخط غی
  .یة والرسالة واألھداف وضوح الرؤ

  عالیة  التاسعة  ٠٫٨١٣  ٣٫٩٥

ة    ٣ د العلمی ة للمعاھ ل التنظیمی وض الھیاك  ،غم
  .وعدم وضوحھا 

  عالیة  العاشرة  ٠٫٨٢٧  ٣٫٩٥

ة        ٤ ضعف تقسیم العمل وتحدید المسؤولیات وقل
  .تفویض السلطات والصالحیات

  عالیة  الثامنة  ٠٫٨٠٦  ٣٫٩٧

الحادیة   ٠٫٨٥٤  ٣٫٩٥  .لتنظیمیة قلة توفیر المتطلبات والموارد ا  ٥
  عشرة

  عالیة

٦  
اوني شاركي التع اخ الت عف المن ة ،ض  وقل

  عالیة  السابعة  ٠٫٨٠٠  ٤٫٠٠  .العمل بروح الفریق الواحد 

اذ    ٧ نع واتخ شكالت وص ل الم ي ح ة ف المركزی
  .القرارات 

  عالیة  الخامسة  ٠٫٨٠٠  ٤٫٠٢

٨  
ارات      ى مھ د عل سوبي المعاھ دریب من ة ت قل

  عالیة  السادسة  ٠٫٨٠٧  ٤٫٠١  .ركي وتطبیق القیادة التشاركیة العمل التشا

٩  
ات   ات واحتیاج ق متطلب ستوى تحقی دني م ت
ل   عف ح ة وض د العلمی ي المعاھ املین ف الع

  .مشكالتھم 
  عالیة  الثانیة  ٠٫٧٥٩  ٤٫١٧

ي         ١٠ عدم توفیر أجواء العمل الصحیة المالئمة ف
  .المعاھد العلمیة 

  عالیة  الرابعة  ٠٫٨٠٦  ٤٫١١

املین    ١١  وضعف  ،قلة دعم وتعزیز الثقة لدى الع
  .احترام مشاعرھم وتقدیرھم 

  عالیة  الثالثة  ٠٫٧٣٤  ٤٫١٥

١٢  
ة      د العلمی ادات المعاھ ضعف معرفة وخبرة قی
ة    اده وكیفی شاركیة وأبع ادة الت دخل القی بم

  .تطبیقھ 
  عالیة  األولى  ٠٫٧٠٢  ٤٫١٨

المتوسط العام لمحور معوقات تطبیق مدخل   
 التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة القیادة 

  عالیة    ٠٫٦٨٣ ٤٫٠٣

ضعف معرفة وخبرة قیادات : "التي نصت على) ١٢(العبارة : أن) ١٠ (رقمیبین الجدول 
جاء في المرتبة األولى، بمتوسط " المعاھد العلمیة بمدخل القیادة التشاركیة وأبعاده وكیفیة تطبیقھ

تدني  ":التي نصت على) ٩(، وجاءت العبارة )٠٫٧٠(، وانحراف معیاري )٤٫١٨(حسابي 
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في "مستوى تحقیق متطلبات واحتیاجات العاملین في المعاھد العلمیة، وضعف حل مشكالتھم 
التي ) ١ (رقم، والعبارة )٠٫٧٦( وانحراف معیاري ،)٤٫١٧(المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي 

" ل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیةقصور الثقافة السائدة نحو أھمیة تطبیق مدخ: "نصت على
، في حین بلغ المتوسط )٠٫٨٣(، وانحراف معیاري )٣٫٩٣(في المرتبة األخیرة، بمتوسط حسابي 

، بانحراف )٤،٠٣(العام لمعوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة السعودیة 
دیري المعاھد العلمیة ووكالئھا، وتؤكد ھذه بدرجة عالیة من وجھة نظر م) ٠،٦٨٣(معیاري 

واقع تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في المعاھد العلمیة : النتیجة ما جاء في نتیجة المحور األول
السعودیة، حیث إن وجود المعوقات أدى إلى قصور تطبیق األبعاد الرئیسة لمدخل القیادة 

  .العلمیة السعودیةالتشاركیة، التي ھي أساس تطویر قیادة المعاھد 
وتتفق ھذه النتیجة مع مجمل الدراسات السابقة التي تم استعراضھا ومناقشتھا في وجود 
معوِّقات لتطبیق االتجاھات الحدیثة في القیادة واإلدارة داخل المؤسسات التربویة عامة، والمعاھد 

رى، إال أن وجودھا  وتتفاوت تلك المعوِّقات والصعوبات من مؤسسة تربویة ألخ،العلمیة خاصًة
 وبدرجات عالیة، كما أوضحتھ نتائج الدراسة الحالیة، وذلك كما بینت نتائج دراسة العجالن ،واقع

  ).ه١٤٣٧(، ودراسة الداود )ه١٤٣٠(، ودراسة األحمري )ه١٤٢٦(، ودراسة الجاسر )ه١٤٢٥(
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتھا
 في استجابات أفراد  (α≤0.05)ائیة عند مستوى الداللةھل ھناك فروق ذات داللة إحص

حول واقع ومعوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد  )والوكالء/ المدیرین(الدراسة 
  .العلمیة السعودیة ؟ 

ار   سابیة واختب طات الح رارات والمتوس ساب التك م ح سؤال ت ذا ال ى ھ ة عل : ت" ولإلجاب
Independent Sample T-test" ،وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي :  

  )١١(جدول رقم 
لواقع ومعوقات تطبیق مدخل القیادة ) ت(التكرارات والمتوسطات الحسابیة ونتائج اختبار 

  )الوظیفة(التشاركیة في إدارات المعاھد العلمیة السعودیة وفق متغیر 
الداللة  "ت"قیمة اختبار متوسطات ال  العددالمستویات  المحور أو المجال

  التخطیط االستراتیجي  ٣٫٠٤  ٦٦ مدیر المعھد
  ٢٫٩٨  ١١٠ وكیل المعھد

٠٫٥٠٨  ٠٫٦٦٥  

  التنظیم اإلداري والتطویر  ٢٫٩٥  ٦٦ مدیر المعھد
  ٢٫٩٢  ١١٠ وكیل المعھد

٠٫٧١٦  ٠٫٣٦٥  

  صنع القرار  ٣٫٠٢  ٦٦ مدیر المعھد
  ٢٫٩٦  ١١٠ وكیل المعھد

٠٫٤٨١  ٠٫٧٠٨  

  العالقات اإلنسانیة  ٣٫٠٥  ٦٦ مدیر المعھد
  ٢٫٩٥  ١١٠ وكیل المعھد

٠٫٢١٩  ١٫٢٣٨  

واقع تطبیق مدخل القیادة   ٣٫٠١  ٦٦ مدیر المعھد
التشاركیة في إدارة 

 المعاھد العلمیة
  ٠٫٤٣٢  ٠٫٧٩٠  ٢٫٩٥  ١١٠ وكیل المعھد

معوقات تطبیق مدخل   ٤٫٠٨  ٦٦ مدیر المعھد
في إدارة القیادة التشاركیة 

 المعاھد العلمیة
  ٠٫٤٧٤  ٠٫٧١٧  ٤٫٠١  ١١٠ وكیل المعھد
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م    دول رق ن الج ة    ): ١١(یتضح م ستوى الدالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ع
وكالء حول           ) ٠٫٠٥(اإلحصائیة   د وال دیري المعاھ ات م ع  (فأقل بین المتوسطات الحسابیة إلجاب واق

دخل ا  ق م سة       تطبی اده الرئی سعودیة بأبع ة ال د العلمی ي إدارة المعاھ شاركیة ف ادة الت یط  : (لقی التخط
اك   ،) العالقات اإلنسانیة- صنع القرار - التنظیم اإلداري والتطویر -االستراتیجي   ین أن ھن  حیث یتب

ي إدارة المعا    شاركیة ف ادة الت دخل القی ق م ول تطبی وكالء ح د وال دیري المعاھ ي آراء م اثًال ف د تم ھ
  .العلمیة السعودیة بمختلف أبعاده 

ة   ): ١١(كما یتضح من الجدول رقم     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالل
دریس حول             ) ٠٫٠٥(اإلحصائیة   ة الت داء وأعضاء ھیئ ات العم فأقل بین المتوسطات الحسابیة إلجاب

ي      ،)علمیةمعوقات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد ال      ( اثًال ف اك تم ین أن ھن ث یتب  حی
  .آراء مدیري المعاھد والوكالء نحو ھذه المعوقات 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتھا
ما متطلبات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة السعودیة من وجھة 

  .نظر أفراد الدراسة؟ 
 حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والرتب لإلجابة على ھذا السؤال تم

 متطلبات تطبیق مدخل القیادة التشاركیة في :إلجابات أفراد الدراسة على عبارات المحور الثالث
  :إدارة المعاھد العلمیة، وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي

 )١٢(جدول رقم 
یاریة لتقدیرات أفراد الدراسة على متطلبات تطبیق مدخل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المع

  القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة السعودیة

المتوسط  نص المتطلبات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

وجود قیادات فاعلة تدرك أھمیة تطبیق مدخل         ١
عالیة   الثالثة  ٠٫٥٥٥  ٤٫٧٤  .ة القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمی

  جّدًا

٢  
ن     شاركة م اوني بالم ل التع ة العم شر ثقاف ن

عالیة   الثانیة  ٠٫٥٥٠  ٤٫٧٥  .خالل فرق العمل 
  جّدًا

یط      ٣ تراتیجیات التخط ق إس اذ وتطبی اتخ
  .االستراتیجي وأدواتھ 

عالیة   األولى  ٠٫٥٤٥  ٤٫٧٦
  جّدًا

ع        ٤ ق م ا یتواف ة بم ل التنظیمی ویر الھیاك تط
  . یق رؤیة ورسالة المعاھد وأھدافھا تحق

عالیة   الرابعة  ٠٫٥٨٥  ٤٫٧٢
  جّدًا

ة           ٥ ة الالزم وارد التنظیمی ات والم توفیر المتطلب
  .لتطویر األداء في المعاھد العلمیة 

عالیة   الخامسة  ٠٫٦٦٨  ٤٫٦٨
  جّدًا

ات       ٦ د المعلوم صاالت وقواع م االت ویر نظ تط
  .والبیانات 

عالیة   التاسعة  ٠٫٧٣٠  ٤٫٦٣
  ّدًاج

عالیة   الثامنة  ٠٫٦٩٨  ٤٫٦٣  .إیجاد بیئة تنظیمیة مالئمة وجاذبة للعمل   ٧
  جّدًا
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المتوسط  نص المتطلبات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

٨  
د   ي المعاھ املین ف دى الع ة ل ز الثق م وتعزی دع

ق  ،العلمیة واحترام مشاعرھم وتقدیرھم   وتحقی
  .متطلباتھم واحتیاجاتھم 

عالیة   السادسة  ٠٫٦٩١  ٤٫٦٦
  جّدًا

٩  

ن ا          ة م د العلمی سوبي المعاھ ادات  تدریب من لقی
اراتھم  دراتھم ومھ ة ق ین وتنمی والمرؤوس
ة         ة الحدیث لتطبیق المداخل واالتجاھات اإلداری

  .لتطویر األداء

عالیة   السابعة  ٠٫٦٤٢  ٤٫٦٥
  جّدًا

١٠  

ة ن المركزی ل م ق ،التقلی ي تطبی درج ف  والت
الالمركزیة ومشاركة منسوبي المعاھد العلمیة     
في تحمل المسؤولیات وحل المشكالت وصنع   

  . تخاذ القرارات وا

عالیة   العاشرة  ٠٫٦٤٧  ٤٫٦٢
  جّدًا

المتوسط العام لمحور متطلبات تطبیق مدخل   
عالیة     ٠٫٥٤٤ ٤٫٦٨ القیادة التشاركیة في إدارة المعاھد العلمیة

  جّدًا

توضح ھذه النتیجة مدى حاجة المعاھد العلمیة السعودیة إلى متطلبات مھمة لتطویر القیادة 
د القیادات الفاعلة، ونشر ثقافة العمل التعاوني، وتطویر الھیاكل التنظیمیة، فیھا؛ من حیث وجو

وقواعد المعلومات ونظم االتصاالت، وتطبیق االستراتیجیات التطویریة، وتكوین بیئة عمل جاذبة، 
  .إضافة إلى تعزیز الثقة لدى العاملین في المعاھد، والمشاركة في تحمل المسؤولیات

، )ه١٤٢٦(مع مجمل نتائج الدراسات السابقة؛ وخاصة دراسة الجاسر وتتفق ھذه النتیجة 
 ).ه١٤٣٧(ودراسة الداود 

 ومن ثم ضرورة ،مدى أھمیة متطلبات تطبیق القیادة التشاركیة) ١٢(ویبین الجدول رقم 
تطبیق ھذا المدخل من خالل توافر ھذه المتطلبات ؛ إذا أظھرت نتیجة ھذا السؤال وجود الحاجة 

 وانحراف معیاري ،)٤،٦٨( وبمتوسط حسابي ،توفیر المتطلبات بدرجة عالیة جّدًاالفعلیة ل
)٠٫٥٤٤. (  

   :)االستراتیجیة المقترحة: (النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
  . في ضوء مدخل القیادة التشاركیة؟ما االستراتیجیة المقترحة لتطویر قیادة المعاھد العلمیة السعودیة

 ولتحقیق ھدف الدراسة الرئیس تم تقدیم االستراتیجیة المقترحة وفق ،ؤالولإلجابة على ھذا الس
  : اآلتي

لما كان النظام التعلیمي بمكوناتھ وأنظمتھ التعلیمیة واإلداریة والمنھجیة یحتاج إلى التطویر 
والتحسین المستمر، والتفاعل مع البیئة الداخلیة والخارجیة المحیطة ومستجداتھا بھدف تحقیق 

ت المجتمع والرقي بھ ؛ حیث یمثل النظام التعلیمي مرتكًزا مھّمًا لبناء المجتمع، وحیث إنھ متطلبا
ُیعدُّ مصدًرا للتطویر وتنمیة الثقافة لدى أفراده من خالل مواكبة التغیرات العالمیة المتسارعة في 

 سواء في ، ظھرت أھمیة تطویر أداء مؤسساتھ التعلیمیة على كافة مستویاتھا،شتى جوانب الحیاة
  .التعلیم العام أو التعلیم العالي 
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 وبرامجھا ومبادراتھا ومرتكزاتھا ٢٠٣٠وانطالًقا من رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
العمق العربي واإلسالمي، والقدرات االستثماریة واالقتصادیة، والموقع : األساسیة الثالث

ؤكد على إعادة بناء الوطن لیصبح أكثر الجغرافي المتمیز للمملكة العربیة السعودیة، والتي ت
ازدھاًرا وتطوًرا ؛ لیكون في مقدمة دول العالم بالتعلیم والتأھیل، وإتاحة الفرص للجمیع، وتقدیم 

 وتأكیدًا لما ،)٢٠٣٠رؤیة المملكة العربیة السعودیة . (الخدمات المتطورة في شتى میادین الحیاة
العربیة السعودیة من التأكید على التطویر المستمر للنظام جاء في وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة 

 وحیث إن المعاھد العلمیة السعودیة من أولى المؤسسات التعلیمیة ،التعلیمي بمؤسساتھ المختلفة
 ونظرًا لدورھا المھم والبارز من خالل ،والتربویة التي قادت التعلیم وأطَّرْتُھ في بدایاتھ في المملكة

 وحیث تضمن ھدفھا األساسي ،بالدراسات اإلسالمیة والشرعیة واللغة العربیةعنایتھا الخاصة 
وزارة . (تحقیق كفایة البالد من المتخصصین في الشریعة اإلسالمیة وعلوم اللغة العربیة والدعوة 

  ) .ھـ١٤١٦التعلیم، وثیقة سیاسة التعلیم 
لتربویة تحتاج إلى وحیث إن تلك المؤسسات شأنھا كغیرھا من المؤسسات التعلیمیة وا

التطویر والتحسین المستمر في أدائھا التعلیمي والتربوي واإلداري والقیادي وفق رؤى ورساالت 
 فقد قدمت ھذه االستراتیجیة من خالل ھذه ،وأھداف وغایات وبرامج محددة وفق متطلبات الواقع

 الوثائق المتعلقة بالدراسة  النظري والتطبیقي، والتي تضمنت دراسة وتحلیل:الدراسة العلمیة بشقیھا
 ، ووثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة،٢٠٣٠؛ كرؤیة المملكة العربیة السعودیة 

إضافة إلى الوثائق الخاصة بالمعاھد العلمیة من خالل وكالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
یقي، حیث تضمن االطالع على االتجاھات  باإلضافة إلى الجانب التطب،لشؤون المعاھد العلمیة

 وتطبیق أحد المداخل القیادیة ،القیادیة واإلداریة الحدیثة لتطبیقھا في المعاھد العلمیة لتحسین أدائھا
 وصوًال ،الحدیثة، وھو مدخل القیادة التشاركیة من حیث معرفة واقع التطبیق ومعوقاتھ ومتطلباتھ

تطویر قیادة المعاھد السعودیة في ضوء مدخل القیادة التشاركیة ؛ إلى تقدیم االستراتیجیة المقترحة ل
 والقیم ، والرسالة االستراتیجیة،إذ تضمنت خطوات بناء االستراتیجیة وضع الرؤیة االستراتیجیة

 والتحلیل االستراتیجي للبیئة الداخلیة والخارجیة ، والغایات واألھداف االستراتیجیة،االستراتیجیة
 ومن ثم تحلیل الموقف االستراتیجي وصیاغة وتقدیم االستراتیجیة ،ة السعودیةللمعاھد العلمی

  .المقترحة 
وقد تم تحكیم االستراتیجیة علمّیًا من خالل خبراء متخصصین في الجامعات وبعض 

  :الوزارات من ذوي االختصاص، وقدمت على النحو التالي
  :منطلقات ومصادر بناء االستراتیجیة: أوًال

 .ة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة وثیقة سیاس -

 . وبرامجھا ومبادراتھا ٢٠٣٠رؤیة المملكة العربیة السعودیة  -

 .االتجاھات والمداخل اإلداریة والقیادیة الحدیثة  -

 .مدخل القیادة التشاركیة كأحد مداخل تطویر األداء اإلداري  -

 .سة الحالیة نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، ونتائج الدرا -
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  :مراحل بناء االستراتیجیة: ثانیًا
  :المسح النظري: المرحلة األولى

  :وتضمنت تكوین أساس نظري عن موضوع الدراسة من خالل ما یأتي
 واستراتیجیات ، االطالع على أدبیات الدراسة المتعلقة باالتجاھات اإلداریة والقیادیة الحدیثة -١

 ومن ،والمداخل القیادیة فیما یتعلق بأبرز تلك المداخل ،تطویر األداء اإلداري بصفة عامة
 . مدخل القیادة التشاركیة :أھمھا

 والذي یخدم موضوع الدراسة، ومن ثم ،تحدید األطر النظریة واألدب النظري ذي الصلة -٢
 .االستفادة منھ في بناء االستراتیجیة لتطویر األداء اإلداري في المعاھد العلمیة السعودیة 

 . واالستفادة من نتائجھا في الدراسة الحالیة، الدراسات السابقة استعراض -٣
، وكذلك دراسة - إن وجدت – االطالع على الخطط االستراتیجیة في المعاھد العلمیة السعودیة  -٤

 وتحدید نقاط القوة والضعف والفرص والتحدیات في البیئة ،واقع تلك المعاھد العلمیة إدارّیًا
 . ومن ثم القیام بالتحلیل االستراتیجي المناسب للدراسة الحالیة ،یةالداخلیة والبیئة الخارج

   :المسح المیداني: المرحلة الثانیة
  .وشملت بناء أدوات الدراسة وتحكیمھا وتطبیقھا وتحلیل وتفسیر النتائج             

   :مرحلة البناء االستراتیجي، حیث شملت: المرحلة الثالثة 
  :یجي مرحلة التحلیل االسترات -١

 واستخدامھا في تحلیل ، لمالءمتھا لموضوع الدراسةSWOTوتم تطبیق أداة التحلیل االستراتیجي 
 ومن ثم الكشف عن نقاط القوة والضعف ،البیانات والمعلومات التي تم جمعھا في اإلطار النظري

واقع أداء في البیئة الداخلیة، والفرص والتحدیات في البیئة الخارجیة بھدف تحدید الفجوة بین 
  ومدى تطبیقھا لالتجاھات والمداخل اإلداریة الحدیثة، والمأمول منھا في ،إدارات المعاھد العلمیة

  .إطار وضع الخطة االستراتیجیة المقترحة في ھذه الدراسة 
 : نقاط القوة  -أ 

المیة وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة واھتمامھا بالمعاھد العلمیة ؛ لكونھا ُتعنى بالدراسات اإلس -
 . وتختص بھما،واللغة العربیة

 ، واھتمامھا بتطویر أداء المؤسسات والقطاعات الحكومیة عامًة،٢٠٣٠رؤیة المملكة  -
 . والتي تتضمن في ھیاكلھا المعاھد العلمیة السعودیة ،والمؤسسات التربویة خاصًة

 .اھد العلمیة أھمیة تطبیق اتجاھات ومداخل إداریة حدیثة لتطویر وتحسین أداء إدارات المع -

بروز مدخل القیادة التشاركیة كنمط قیادي یقوم على المشورة والتعاون والشراكة بین المدیرین  -
 وإمكانیة استفادة المعاھد العلمیة من خالل تطبیق أبعاده وتطویر األداء اإلداري ،والمرؤوسین

 .فیھا 
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 :نقاط الضعف  -ب 

 . وضعف التنظیم اإلداري فیھا ،یةغموض الھیاكل التنظیمیة للمعاھد العلمیة السعود -

 وضعف وضوح الرؤیة والرسالة واألھداف لقیادات المعاھد ،غیاب التخطیط االستراتیجي -
 .العلمیة السعودیة 

 .ضعف المناخ التشاركي في العمل اإلداري في المعاھد العلمیة السعودیة  -

 .عف التفویض  وض،المركزیة وقلة وضوح المسؤولیات والمھام والسلطات والصالحیات -

 . وضعف حل مشكالتھم ،تدني مستوى تحقیق متطلبات واحتیاجات العاملین -

 .ضعف معرفة وخبرة قیادات المعاھد العلمیة السعودیة باالتجاھات والمداخل اإلداریة الحدیثة  -

 .ضعف التحفیز والدافعیة والتدریب والتأھیل والتنمیة  -
 :الفرص  -ج 

 . وبرامجھا ومبادراتھا التي تدعم عملیات التطویر ٢٠٣٠رؤیة المملكة العربیة السعودیة  -

 ، مدخل القیادة التشاركیة لتطویر األداء اإلداري:بروز اتجاھات إداریة وقیادیة حدیث؛ ومنھا -
 .حیث یمكن تطبیقھ بأبعاده الرئیسة في المعاھد العلمیة السعودیة 

 .؛ لتحقیق األھداف المنوطة بھا  ودعمھا المادي والمعنوي لھا ،اھتمام الدولة بالمعاھد العلمیة -

 ومتطلبات العملیات ،وجود بنیة أساسیة للمعاھد العلمیة تتضمن المباني واألجھزة الحدیثة -
 .التربویة والتعلیمیة 

وجود إمكانات یمكن من خاللھا توفیر المتطلبات والموارد التنظیمیة الالزمة لعملیات التطویر  -
 .اإلداري والتعلیمي 

 :التحدیات  -د 

 .ركزیة وقلة تفویض السطات والصالحیات الم -

 وقصور ثقافة العمل ،ضعف عملیات التمكین اإلداري والمشاركة من خالل فرق العمل -
 .التعاوني 

 .ضعف نظم وقواعد المعلومات واالتصال التنظیمي في المعاھد العلمیة السعودیة  -

 والتنظیم اإلداري ،ي وتطبیق التخطیط االستراتیج،إعادة ھیكلة إدارات المعاھد العلمیة -
 .والتطویر بأنواعھ المختلفة 

 .ضعف عملیات التدریب وتحدید االحتیاجات التدریبیة  -

 .تطبیق أبعاد مدخل القیادة التشاركیة  -
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 :مرحلة تحدید القضایا االستراتیجیة -٢
  فإن أبرز القضایا SWOTمن خالل النتائج التي تم التوصل إلیھا وفق تحلیل             

راتیجیة التي تؤثر في بناء الخطة االستراتیجیة المقترحة لتطویر أداء إدارات المعاھد العلمیة االست
  :السعودیة في ضوء مدخل القیادة التشاركیة ھي

 واالستفادة من المبادرات ، وبرامجھا٢٠٣٠االستناد إلى رؤیة المملكة العربیة السعودیة  -
 .ة والتعلیمیة المتعلقة بالتطویر اإلداري للمؤسسات التربوی

 .الحصول على دعم القیادات لتحسین وتطویر مستوى أداء إدارات المعاھد العلمیة السعودیة  -

 وتوصیف الوظائف لتسھیل عملیات ،إعداد الھیاكل التنظیمیة واألدلة التنظیمیة واإلجرائیة -
 .تطویر األداء 

اء المعاھد العلمیة توفیر نظم وقواعد معلومات واتصاالت إداریة تدعم وتعزز تطویر أد -
 .السعودیة 

 .تطبیق التخطیط االستراتیجي وأدواتھ في أداء وإدارة المعاھد العلمیة  -

 .تعزیز القیادة التشاركیة كنمط قیادي وإداري یطبق في المعاھد العلمیة  -
  : وتشمل تحدید وصیاغة ما یلي:مرحلة تصمیم وصیاغة االستراتیجیة: ثالثًا

 .ر واألداء المتمیز، إدارّیًا وتعلیمّیًا في المعاھد العلمیة السعودیة  الریادة والتطوی:الرؤیة  -أ 
 تسعى إلى تحقیق رؤیة متفردة في سبیل إعداد ، توفیر بیئة إداریة وتعلیمیة متطورة:الرسالة -ب 

 .متخصصین في المجاالت الشرعیة واللغویة والدعویة 
 . التطویر - الفاعلیة– المتبادلة  الثقة– التشاركیة – التمیز – التمكین –الشفافیة : القیم  -ج 
 :األھداف االستراتیجیة  -د 

 .دعم بیئة العمل اإلداري والتعلیمي في المعاھد العلمیة  .١
 .تطویر األنظمة واللوائح واإلجراءات واألدلة التنظیمیة  .٢
 .تحسین مستویات األداء اإلداري والتمیز في العمل  .٣
 . احتیاجات المجتمع تعزیز قدرة المعاھد العلمیة السعودیة على تلبیة .٤
 .تعزیز التحفیز والدافعیة للعاملین في المعاھد العلمیة السعودیة  .٥
 والعمل الجماعي في المعاھد العلمیة السعودیة ، وتشكیل فرق العمل،دعم الممارسات التشاركیة .٦

. 
 . ونشر ثقافة المشاركة في العمل ،اإلسھام في تطویر البیئة الداخلیة في المعاھد العلمیة .٧
 .طویر نظم المعلومات وقواعد البیانات واالتصاالت التنظیمیة في المعاھد العلمیة السعودیة ت .٨
 .رفع مستوى قدرات ومھارات مدیري ووكالء المعاھد العلمیة وتنمیتھا  .٩
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   :مرحلة تنفیذ االستراتیجیة: رابعًا
من قبل بعد إقرار الخطة االستراتیجیة واعتمادھا یتم تحویلھا إلى ممارسات عملیة 

 ومن ثم تحویلھا إلى ، بحیث تتضمن مجموعة الخطوات االستراتیجیة،مسؤولي المعاھد العلمیة
 من خالل مجموعة من المبادرات والبرامج وآلیات العمل لكل ھدف ،خطط تشغیلیة وتنفیذیة

 تتحقق من خاللھا ، ومؤشرات أداء محددة قابلة للقیاس، وفق أھداف تفصیلیة واضحة،إستراتیجي
  .لرؤیة والرسالة والقیم المعتمدة ا

  :مرحلة المتابعة والتقویم: خامسًا
وتتطلب ھذه المرحلة االستمراریة بھدف المتابعة والتأكد من تحقیق األھداف االستراتیجیة، 

 والعمل ، والعمل على تصحیحھا وفق إجراءات واضحة ومحددة،واكتشاف االنحرافات واألخطاء
 ومتابعة المتغیرات في البیئة الخارجیة المحیطة، والمتابعة على جمیع ،على ایجاد التغذیة الراجعة

  . ومن حیث التوقیت،یكي والتشغیليالمستویات االستراتیجیة من حیث المستوى االستراتیجي والتكت
   :المعوقات المحتملة: سادسًا

الستراتیجیة  ومن ثم محاولة عرقلة تطبیق ا،مقاومة التغییر من قبل منسوبي المعاھد العلمیة -
 .المقترحة 

 .ضعف الوعي بأھمیة االستراتیجیة المقترحة في عملیات تطویر األداء اإلداري والتعلیمي  -

 .قلة اھتمام قیادات المعاھد العلمیة لتطبیق االستراتیجیة وتفعیلھا  -

 . بالنسبة لقیادات المعاھد العلمیة السعودیة ،نقص التدریب على تطبیق االستراتیجیة المقترحة -

 .العوائق التنظیمیة والمالیة والمادیة المحتملة  -

 .قصور في تطبیق البرامج والمبادرات واآللیات التي تضمنتھا االستراتیجیة المقترحة  -
  :متطلبات تطبیق االستراتیجیة، وسبل التغلب على المعوقات: سابعًا

 .یة المقترحة توافر المتطلبات التنظیمیة والمالیة والمادیة لضمان تطبیق االستراتیج -

 من خالل ، والعمل التعاوني في المعاھد العلمیة،نشر ثقافة التطویر والمشاركة في أداء العمل -
 .قیاداتھا 

 . وتحسین وتطویر مھاراتھم المختلفة ،تدریب وتنمیة قدرات قیادات ومسؤولي المعاھد العلمیة -

رؤیة ورسالة وقیم وأھداف  بما یدعم ویحقق ،تطویر الھیاكل التنظیمیة في المعاھد العلمیة -
 .االستراتیجیة 

 بما یدعم تطبیق االستراتیجیة ،تطویر األنظمة واللوائح في المعاھد العلمیة واإلجراءات -
 .المقترحة 
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  :توصیات الدراسة
   :في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا یوصي الباحث بما یلي

یة لتطویر أدائھا القیادي واإلداري تطبیق االستراتیجیة المقترحة في المعاھد العلمیة السعود -١
 . وتحقیق األھداف المنوطة بھا ،والتعلیمي

 وبرامجھا ومبادراتھا وأھدافھا ٢٠٣٠ االنطالق من رؤیة المملكة العربیة السعودیة  -٢
 حیث ُتعنى الرؤیة ،االستراتیجیة في عملیات التطویر، من خالل االستراتیجیة المقترحة

 . والمؤسسات التربویة والتعلیمیة خاصة ، الحكومیة عامةبتطویر األداء في المؤسسات
 العمل على تطبیق االتجاھات اإلداریة والقیادیة الحدیثة في المعاھد العلمیة السعودیة، بتحسین  -٣

 .بیئة العمل فیھا، وتطبیق المداخل القیادیة الحدیثة فیھا
تیجیة المقترحة للرقي بمستویات إعادة ھیكلة المعاھد العلمیة السعودیة بما یتوافق مع االسترا -٤

 .أدائھا بما یحقق التكامل والمشاركة في أعمالھا
 تھیئة بیئة العمل المناسبة في المعاھد العلمیة السعودیة لتحقیق األھداف المنوطة بھا، من خالل  -٥

 . تطبیق المشاركة في العمل، واتخاذ اسلوب العالقات اإلنسانیة في التعامل مع أعضائھا
تطویر وتنمیة قدرات ومھارات مدیري ووكالء المعاھد العلمیة السعودیة، وذلك في  تدریب و -٦

 .مجاالت تنمیة المھارات القیادیة، ومھارات التخطیط والتنظیم والتطویر
 مدخل القیادة : ومنھا، تالفي معوقات تطبیق االتجاھات والمداخل اإلداریة والقیادیة الحدیثة -٧

 السعودیة، بنشر ثقافة العمل التعاوني بالمشاركة من خالل فرق التشاركیة في المعاھد العلمیة
 .العمل، وتدریب قیادات المعاھد على تطبیق تلك االتجاھات والمداخل الحدیثة
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة

 دار : القاھرة، تطبیق الالمركزیة في إدارة التعلیم قبل الجامعي:)م٢٠١٣( عاصم ،أبو عیطة -
 .یمان للنشر العلم واإل

 وعالقتھا ، درجة ممارسة مدیر المدارس الثانویة للقیادة التشاركیة:)م٢٠١٨( تھاني ،أبو مازن -
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،بمستوى التماثل التنظیمي لدى المعلمین في محافظة الزرقاء

 . األردن ، الجامعة الھاشمیة،كلیة الدراسات العلیا

 ممارسة المشرفین التربویین ومدیري المعاھد العلمیة للعالقات :)ه١٤٣٠( عبد اهللا ،األحمري -
 ، كلیة العلوم االجتماعیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،اإلنسانیة من وجھة نظر المعلمین

 . الریاض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

كالئھا من وجھة  االحتیاجات التدریبیة لمدیري المعاھد العلمیة وو:)ه١٤٢٦( ولید ،الجاسر -
 كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،نظر الموجھین التربویین والمدیرین والوكالء والمعلمین

 . الریاض ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،العلوم االجتماعیة

 فكر معاصر ومنھج ، التخطیط االستراتیجي في المؤسسات العامة:)م٢٠١٤( حسین ،الجبوري -
 . دار صفاء للنشر والتوزیع ، عّمان،متجددعلمي في عالم 

 درجة ممارسة مدیرات مدارس المرحلة الثانویة الحكومیة للقیادة :)ه١٤٣٨( أمل ،الجریفاني -
 كلیة العلوم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،التشاركیة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمات

 .الریاض  ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،االجتماعیة

دار :  األردن، قضایا معاصر في اإلدارة التربویة:)م٢٠١٤( وجدان ، ومساعدة، علي،الجسار -
 .الیازوري للنشر والتوزیع

 القیادة التشاركیة وعالقتھا بالوالء التنظیمي لدى معلمات المرحلة :)ه١٤٣٨( عیدة ،الحارثي -
 جامعة اإلمام ، العلوم االجتماعیة كلیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،الثانویة بمدینة الریاض

 . الریاض ،محمد بن سعود اإلسالمیة

 واقع ممارسة القیادة التشاركیة لدى قائدي المدارس المتوسطة :)ه١٤٣٨( نایف ،الحارثي -
 جامعة اإلمام محمد بن ، كلیة العلوم االجتماعیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،بمدینة الریاض

 . الریاض ،سعود اإلسالمیة

 مجلة ، أھمیة التخطیط االستراتیجي في عملیة التطویر التربوي:)م٢٠١١(الحجري، سالم  -
 . القاھرة ، جامعة عین شمس، العدد الحادي والثالثون،رسالة التربیة

 اإلدارة المدرسیة وتعبئة قواھا البشریة في المملكة العربیة :)ه١٤٣٥( سلیمان ،الحقیل -
  . مطابع الحمیضي: الریاض،السعودیة

 األنماط القیادیة التربویة وجودة التعلیم لمدیري المعاھد العلمیة :)ه١٤٣٧( عبد المحسن ،الداود -
 . الریاض ، العدد الرابع، مجلة العلوم التربویة،في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
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ر  دا: عّمان، اإلدارة التربویة في المدارس في العصر العباسي:)م٢٠١١( محمد ،الرجوب -
 .الیازوري 

 تحدید صالحیات اإلدارة المدرسیة، دراسة میدانیة لمعوقات :)م٢٠١٠( سلیمان ،الزامل -
تفویض بعض صالحیات إدارات التعلیم إلدارات المدارس، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 

 . الریاض ، جامعة الملك سعود،التربیة

دة التشاركیة لقادة المدارس الثانویة  واقع القیا:)م٢٠١٨( محمد ، واللوقان،الشمري، سامي -
 ،بمدینة حائل، وسبل تطویرھا من وجھة نظر المعلمین، المجلة العربیة للعلوم التربویة والنفسیة

 . المؤسسة العربیة للتربیة والعلوم واآلداب ،العدد الثالث

 :)م٢٠١٢( أحمد وعبد الھادي، توفیق، والعرموطي، شحادة ، حسین وعریقات،الطراونة -
 . دار الحامد للنشر والتوزیع : عّمان،نظریة المنظمة

 ، دراسة تقویمیة لدور مدیري المعاھد العلمیة لمھامھم اإلشرافیة:)ه١٤٢٥( حمد ،العجالن -
 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة

 .الریاض 

القیادة التشاركیة بمدیریات التربیة والتعلیم في حل مشكالت  دور :)م٢٠١٠( نبیل ،العرابید -
 جامعة ، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،مدیري المدارس الثانویة بمحافظة غزة

 . القاھرة ،األزھر

 دراسة ، تأثیر ممارسات إدارة الموارد البشریة في االلتزام التنظیمي:)م٢٠١٨(العفیف، أمجد  -
 ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، المجلة العربیة لإلدارة،ارة الثقافة األردنیةتحلیلیة في وز

 . القاھرة ، المجلد الثامن والثالثون،العدد الرابع

 دور القیادة التشاركیة في الحد من الصمت :)م٢٠١٧( مھند ، والعطوي، أمیرة،العنزي -
 المجلد ، العدد الثالث،اریة واالقتصادیة مجلة القادسیة للعلوم اإلد، دراسة تطبیقیة،التنظیمي

 .التاسع عشر 

 واقع تطبیق القیادة التشاركیة في مكاتب التعلیم للبنین بمدینة :)ه١٤٣٨(الفضل، عبد العزیز  -
 جامعة اإلمام محمد بن سعود ، كلیة العلوم االجتماعیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،الریاض

 . الریاض ،اإلسالمیة

 ، ممارسة القیادة التشاركیة لدى مدیري مكاتب التربیة والتعلیم:)م٢٠١٣(هللا  عبد ا،القرشي -
 رسالة ماجستیر ،وإسھامھا في حل مشكالت اإلدارة المدرسیة بالمرحلة الثانویة بمدینة الطائف

 . مكة المكرمة ، جامعة أم القرى، كلیة التربیة،غیر منشورة

 ،لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة القیادة التشاركیة :)م٢٠١٧( یوسف ،النمروطي -
 الجامعة ، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،وعالقتھا بمستوى أداء المعلمین

 . غزة ،اإلسالمیة

 درجة ممارسة القیادة التشاركیة من قبل رؤساء االقسام األكادیمیة في :)م٢٠١٦( رزان ،تقال -
 رسالة ، القرار من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة ودورھا في فاعلیة اتخاذ،جامعة دمشق

 . جامعة دمشق ، كلیة التربیة،ماجستیر غیر منشورة
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 .دار اقرأ : أخالقیات القیادة، الكویت): م٢٠٠٨(خلیف، جمیلة  -

 الخطة االستراتیجیة المعاصرة وعناصر تكوینھا في الدراسات :)م٢٠١١( عبد العزیز ،داود -
 .القاھرة:  التربیة، العدد الحادي والثالثون، جامعة عین شمسالتربویة، مجلة رسالة

 ).م٢٠١٦ (:٢٠٣٠رؤیة المملكة العربیة السعودیة  -

 عالقة المشاركة في صنع القرار باألنماط القیادیة لمدیري :)م٢٠١٠( محمود ،عبد الرسول -
 . القاھرة ،عشرون العدد السابع وال، مجلة التربیة، دراسة میدانیة،المدارس االبتدائیة في مصر

القیادة التشاركیة وعالقتھا بالثقافة التنظیمیة لدى مدیري ): م٢٠١٢(عسكر، عبد العزیز  -
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،المدارس الحكومیة بمحافظات غزة من وجھة نظر المعلمین

 . غزة ، جامعة األزھر،كلیة التربیة

 مدخل إستراتیجي لتطویر إدارة مدارس ،ة القیادة التشاركی:)م٢٠١٤( عبد الرحمن ،الغامدي -
 . مكتبة الملك فھد الوطنیة ، الریاض،التعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة

-٦-٧:  تاریخ الدخول،https://imamu.edu.saموقع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  -
  .١٦:٣٠:  الساعة،م٢٠١٨

 اللجنة العلیا لسیاسة ، وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة:)ه١٤١٦ (زارة التعلیمو -
 . مطابع المدینة : الریاض، األمانة العامة،التعلیم
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