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 مستخمص الدراسة 
ىدف ىذا البحث لمتعرف عمى درجة ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج أدوارىم القيادية 

اقع والمعوقات، وتقديم بعض المقترحات التي تسيم في ضوء مدخل القيادة التشاركية، من خالل معرفة الو 
في الرفع من ممارستيم ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث 
االستبانة كأداة لدراستو، كما استخدم المنيج الوصفي المسحي. واستخدم الباحث أسموب الحصر الشامل، 

 ( مفردة.ٜٙٔى المجتمع الكمي، بمغ عدد المسترد منو )وقام بتطبيق دراستو عم
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزىا: موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية جدًا عمى  

واقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية، وأن أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوسطة 
وموافقون تمامًا عمى المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى الممارسة لألدوار القيادية في عمى المعوقات، 

 ضوء مدخل القيادة التشاركية.
وفي ضوء ىذه النتائج أوصى البحث بالعمل عمى التحول نحو الالمركزية في إنجاز األعمال، 

ممارسة القيادة التشاركية ضمن تقويم تقديم برامج تدريبية تسيم في رفع مستوى القيادات المدرسية، إدراج 
 األداء الوظيفي، توضيح النتائج المرجو تحققيا من خالل ممارسة القيادة التشاركية(.

 : القيادة التشاركية، المدارس السعودية في الخارج.الكممات المفتاحية
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Abstract 
This study aims to identify the degree of practicing leadership 

roles by abroad Saudi school leaders in light of participative leadership, 
by knowing the reality and barriers. To achieve this, the researcher used 
the questionnaire as a tool for his study. He also used the survey 
descriptive approach. He used the complete census method. He applied 
his study to all of the community. 196 individuals responded to his 
questionnaire. The study concluded group of results, notable among 
these are: The study sample individuals responded with “agree with high 
degree” to the reality of practicing leadership roles in light of 
participative leadership. The study sample individuals responded with 
“agree with middle degree” to barriers, and with “completely agree” to 
the suitable proposals for enhancing the level of practicing leadership 
roles in light of participative leadership. In light of these results, the 
study recommended the following: To work to shift towards 
decentralization in doing works. To provide training programs that 
contributes in raising the level of school leaders. To integrate the 
practice of participative leadership into job performance evaluation. To 
clarify targeted results of practicing participative leadership.  
Keywords: participative leadership, abroad Saudi schools 
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 مقّدمة الدراسة:
مواضيع التي حظيت بالدراسة والبحث نظرا لكونيا ذات دور فعال في تعتبر القيادة التربوية من ال

 تحقيق األىداف وتوجيو المؤسسات التربوية وحل المشكالت ومواجية المستجدات والتطورات.

إن أىمية القيادة تكمن في أنيا تجمع بين عمم اإلدارة من ناحية ومجموعة من العموم من ناحية 
اع، واالتصال، مما استدعى تمك العموم لمنظر والبحث في القيادة ونظرياتيا أخرى كعمم النفس وعمم االجتم

 (ٕٛٓٓ؛ حريري،ٕٚٔٓوصفات القائد )الحر،

( انو ٕٗٔٓويبرز دور القيادة التربوية من خالل تعامل القائد مع األفراد حيث يرى السكارنة ) 
القائد واألفراد وكمما كانت القيادة يمكن الحكم عمى مدى نجاح المؤسسة وكفاءتيا من خالل التعامل بين 

 (.ٚٔكفؤة، ينعكس ذلك بشكل إيجابي عمى المنظمة )ص

ومع التقدم العممي برز العديد من المداخل واألنماط القيادية التي تسعى لمعرف من مستويات 
كية من ( أن التشار ۹۱۰۲األداء اإلداري، ومن ىذه المداخل مدخل القيادة التشاركية، حيث يرى الخصاونة )

األنماط القيادية الحديثة، والتي أفرزىا التقدم العممي، والذي يتميز بقدرة القائد العالية عمى مواجية مختمف 
التغيرات والتطورات الحديثة، من خالل التأثير عمى سموكيات العاممين وتنمية قدراتيم وامكاناتيم، ودفع 

السمطة الرسمية، وحل مشكالتيم بطرائق عممية الحماس لدييم لمقيام بأعماليم طواعية دون استخدام 
ومنيجية، مما يساعد في رفع إنتاجية المؤسسات ويطورىا ويحقق أىدافيا وخططيا االستراتيجية والمستقبمية 

 (.ٚ٘ٙ)ص

وتمّثل القيادة التشاركية أحد مداخل القيادة الحديثة، والتي تعتمد بشكل كبير عمى اشتراك جميع 
وية في القرارات، وتساعد عمى تخفيف األعباء عمى القائد، مع توفيرىا حمواًل لممشكالت أفراد المؤسسة الترب

( عمى أىمية القيادة التشاركية حيث تساعد القائد ٕٓٔٓالتي تواجو المؤسسات التربوية، إذ يؤكد العرابيد )
ن  جاز بعض األعمال.عمى أعباء العمل والمسؤوليات من خالل اشراك العاممين في القرارات اإلدارية، وا 

( من أن التشاركية تعتبر مدخل ميم لمتطوير اإلداري، من خالل إحداث ٜٕٔٓويضيف الشبل )
شراك العاممين في اتخاذ القرارات من جية أخرى.  توازن بين الموائح واألنظمة من جية، وا 
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سة، من خالل وتساعد القيادة التشاركية في زيادة الكفاءة اإلنتاجية لجميع العاممين في المدر  
إشراكيم في إعداد الخطط وصنع القرار االستراتيجية، مما يسيم في تنمية الصف الثاني من القيادات في 

 (ٜٚٙ، صٕٛٔٓالمدرسة )المحرج، 

 مشكمة الدراسة:
تأتي المدارس السعودية في الخارج كأحد المؤسسات التعميمية التربوية التابعة لمممكة العربية 

 دماتيا التعميمية ألبناء السعوديين الموفدين لمعمل أو الدراسة في عدد من دول العالم.السعودية، وتقّدم خ

وحيث توجد ىذه المدارس خارج الوطن، مما يعني بالضرورة زيادة األعباء عمى قائد المدرسة، 
تنظيم ( أن البيئة المحيطة، والتنظيم اإلداري لممدرسة وتبعيتيا المختمف عن الٖٔٗٔحيث أوضح الشيبان )

اإلداري داخل المممكة، والتغير المستمر في أعضاء المدرسة، من األمور التي أدت إلى بعض الصعوبات 
 والمشكالت أمام قائد المدرسة.

وحيث إن تطبيق مدخل القيادة التشاركية كاتجاه إداري حديث، يسيم في حلّ المشكالت وتجاوز 
لى ىذا الصعوبات، إذ أن القيادة التشاركية تعّد من أفض ل األنماط اإلدارية المناسبة إلدارة المدارس. وا 

( من أن النمط التشاركي في اإلدارة ىو األفضل لممدارس والمؤسسات ٖٙٗٔالمعنى أشارت رانيا الرفاعي )
 (.ٕالتعميمية، وذلك لما لو من قدرة عمى رفع اإلنتاجية والجودة في العمل )ص

تبني مدخل القيادة التشاركية، حيث أوصت دراسة  وقد أوصت العديد من الدراسات عمى أىمية
( عمى أىمية تبني النمط التشاركي وتقديم الدورات التدريبية التي تؤكد عمى أىمية ٕٛٔٓ)الشمري والموقان، 

 ممارستو.

( عمى ضرورة تبني قادة المدارس في التعميم العام في ٜٕٔٓفي حين أوصت دراسة )الخصاونة،
شراك المعممين في عممية اتخاذ القرارات. منطقة نجران مفاىيم ال  قيادة التشاركية، وا 

وعمى الرغم من أن تطبيق القيادة التشاركية لو مردوده عمى العممية اإلدارية، إال أن العديد من 
الدراسات التي أجريت عمى مستويات التعميم المختمفة من إدارات ومدارس في داخل المممكة العربية 

لى أن تطبيق المداخل والنظريات الحديثة في اإلدارة التربوية ومنيا مدخل القيادة السعودية، أشارت إ
( ودراسة نادية الدواس ٖٙٗٔالتشاركية جاء دون المستوى المطموب، منيا دراسة الجوىرة الحقباني )

( ، ودراسة ۰ٗ۷۲( ودراسة الغشيان )۰ٗ۷۲( ودراسة الفضل )۰ٗ۷۳( ودراسة أمل الجريفاني )۰ٗ۷۳)
 (.ٜٕٔٓ( ، ودراسة الشبل )ٕٛٔٓ( و دراسة المحرج )۰ٗ۷۲ارثي )الح
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وفي ضوء ما سبق من وجود مشكالت تواجو قائدي المدارس السعودية في الخارج، وبناًء عمى  
نتائج الدراسات السابقة، وعدم وجود الدراسات التي تناولت بشكل خاص واقع تطبيق القيادة التشاركية في 

لخارج كمدخل لمتطوير، فإن مشكمة الدراسة تتمثل في التعرف عمى واقع ممارسة المدارس السعودية في ا
 قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية.

 : أسئمة الدراسة
 /ما درجة ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادةٔ

 التشاركية من وجية نظر مجتمع الدراسة؟
/ما المعوقات التي تحّد من ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ٕ

 ضوء مدخل القيادة التشاركية من وجية نظر مجتمع الدراسة؟
رج /ما المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخاٖ

 ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية من وجية نظر مجتمع الدراسة؟
 أىداف الدراسة:

 :ىدفت الدراسة الحالية إلى
/التعرف عمى درجة ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء ٔ

 مدخل القيادة التشاركية.
من ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم /الكشف عن المعوقات التي تحّد ٕ

 القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية.
/التوصل إلى المقترحات التي من شأنيا الرفع من مستوى ممارسة قائدي المدارس السعودية ٖ

 في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية.
 أىمية الدراسة:

راسة في تطوير أساليب األداء اإلداري لمقيادات التربوية في المدارس بشكل عام من خالل تسيم الد (ٔ
 مدخل القيادة التشاركية. 

تأتي الدراسة استجابة لنتائج وتوصيات دراسات سابقة من حيث أىمية تطبيق مدخل القيادة  (ٕ
 التشاركية، ووجود ضعف في تطبيقو.

ية نظرية لألدب التربوي المتعمق بالقيادة التشاركية من المؤمل أن تضيف الدراسة جوانب معرف (ٖ
 كمدخل إداري.    

تكتسب الدراسة أىميتيا من الشريحة التي تتناوليا، حيث يندر تناول المدارس السعودية في الخارج  (ٗ
 بالدراسة والبحث، مع قّمة الدراسات العممية التي تناولت ىذه الشريحة. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاني العدد  – 33اجمللد  411

 رررر

 حدود الدراسة:
اقتصرت ىذه الدراسة في حدودىا الموضوعية عمى معرفة واقع ممارسة األدوار القيادة : الحدود الموضوعة

لقائدي المدارس السعودية في الخارج في ضوء مدخل القيادة التشاركية، مع الوقوف عمى أبرز الصعوبات 
 التي تواجو تطبيقيا، وصواًل إلى مقترحات لتحسينيا.

 يع المدارس السعودية في الخارج في مختمف المراحل: ُطبقت الدراسة عمى جمالحدود المكانية
 )ابتدائي/متوسط/ثانوي(.

 ىـ.ٔٗٗٔ/ٓٗٗٔ: الفصل الدراسي األول من العام الجامعي الحدود الزمانية

 مصطمحات الدراسة:
( بأنيا" مشاركة المدير لمرؤوسيو وااللتقاء بيم لمناقشة ٖٗٗٔ: يعرفيا القرشي )القيادة التشاركية

إلدارية والفنية التي تواجيو وتواجييم ومحاولة الوصول إلى أفضل الحمول الممكنة ليا مما يخمق مشكالتيم ا
 (.ٜ)ص الثقة بينيم

( بأنيا" مشاركة العاممين في المدرسة وبعض أعضاء المجتمع المحمي في ٕٛٔٓويعرفيا المحرج )
د بعض صالحياتو لمعاممين معو، إدارة المدرسة وفي صنع القرارات المرتبطة بيا، عن طريق تفويض القائ

مع تحفيزىم واستثمار ما لدييم من قدرات إبداعية وابتكاريو، في ظل توفر نظام فعال لالتصاالت في 
 (.ٔٛٙالمدرسة" )ص

ويعرفيا الباحث إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنيا: مدخل إداري حديث يقوم عمى مشاركة قائد المدرسة       
           اممين معو في صنع القرارات، من خالل االلتقاء بيم، ومناقشة مشكالت السعودية في الخارج الع
          إليجاد أفضل الحمول، مع تفويض عدد من الصالحيات لتخفيف األعباء عن العمل وأساليب تطويره،

 قائد المدرسة.

السعودي الذي بأنيا" المجمع التعميمي  (۰ٗ۹ٙ: يعرفيا البراك )المدارس السعودية في الخارج
يوفر التعميم العام لمبنين والبنات تحت إشراف وزارة الخارجية إداريا وماليا، ووزارة التربية والتعميم )سابقًا، 
وزارة التعميم حاليًا( تعميميا وتربويا في كل الدول التي تتواجد فييا األكاديميات السعودية )أمريكا وبريطانيا 

يطاليا وباكستان واليند وألمانيا( والدول التي تتواجد ف سبانيا وا  ييا المدارس السعودية )روسيا وفرنسا وا 
ندونيسيا وماليزيا والنمسا والصين وتركيا والمغرب والجزائر وجيبوتي )ص  (.ٖٔوا 

 والباحث يتبنى ىذا التعريف كتعريف إجرائي في ىذه الدراسة.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أواًل: اإلطار النظري:

 يوم القيادة التشاركية وتطوره:مف

في المغة: َشِرك ِشْركًا وَشِرَكًة: أي صار لو نصيٌب من األمر، ويقال أْشَركو في أمره: أي أدخمو 
فيو. واْشتَرك أو )تشارك( الرجالن: كان كل منيما شريك اآلخر. )مصطفى والزيات وعبد القادر والنجار، 

 (.ٓٛٗ، صٕٜٚٔ

بأنيا: "مشاركة المرؤوسين في صنع القرارات المرتبطة بالعمل، ويعتمد  وُتعّرف القيادة التشاركية
عمى تفويض القائد لبعض سمطاتو لمعاممين معو بما يتناسب مع المسؤوليات الممنوحة والالمركزية في 
القيادة، وتوافر نظام فعال لالتصاالت، واستشارة المرؤوسين واستثمار ما لدييم من قدرات إبداعية 

 (.ٚٗٔ، صٕٓٔٓة". )حمود والشيخ، وابتكاري

( بأنيا: "مشاركة المدير لممعممين في القرارات اإلدارية المدرسية والمتمثل ٕٓٔٓوعرفيا العجمي )
 (.ٜبالدرجة التي يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس درجة تطبيق القيادة التشاركية" )ص

عطائيم الثقة والقيادة التشاركية ىي مشاركة القائد لفريق العمل في صنع  واتخاذ القرار وا 
والصالحيات المناسبة والتخطيط لمميام وتحفيزىم لزيادة قدراتيم اإلبداعية واإلنتاجية بما يتماشى مع 

 (ٙ، صٖٙٗٔمتطمبات المينة. )الرفاعي، 

( القيادة التشاركية بأنيا: "النمط القيادة القائم عمى المشورة والتعاون ٕٕٔٓويعرف عسكر )
لفعمية بين المدير والمعممين في مجال التغيير والتخطيط والتنظيم والتوجيو والتنسيق والرقابة في والشراكة ا

 (ٜٗالعمل واتخاذ القرارات وحل المشكالت بما يكفل تحقيق أىداف المدرسة" )ص 

          ويعتبر العمل التشاركي قديم قدم التاريخ وليس حكرا عمى مجتمع معين فالناس بحاجة
                  رف أمورىم ويديرىا بشكل جماعي ليصل بيم إلى األىداف التي يطمحون إلييا، لمن يص

فالعمل الجماعي التشاركي مالحظ بشكل كبير في المجتمعات الغربية بحكم انفتاحيم عمى الديمقراطية. 
 (.ٗٙ، ص ٕٛٔٓ)الشمري والموقان، 
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ركة العاممين في اإلدارات في القرارات ظير ( إلى أن بدايات استخدام مشآٜٕٓويشير الرفاعي )
في البالد األوروبية في منتصف القرن التاسع عشر، في مجاالت السياسة واالقتصاد، ثم انتشر المفيوم 

 التشاركي في بمدان العالم ليشمل المجال التربوي فيما بعد.

داثتو ، حيث يقوم القائد ( حيث يشير إلى حٕٓٔٓيؤكد المعنى الحديث لمفيوم لمتشاركية العرابيد )
التربوي بعرض المشاكل اإلدارية عمى مرؤوسيو، ثم تداول الرأي فييا ثم اتخاذ القرار الجماعي وخطوات 
عالجيا، أي أنيا عبارة عن إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات اإلدارية وىي بذلك تحمل معنى االشتراك 

لتي يعمل بيا بشكل يشجعو عمى تحقيق أىدافيا، عمى أن النفسي والعاطفي لمفرد في نشاطات المجموعة ا
 (.۷۳يتحمل المسئولية الجماعية معيم، ومن الميم التركيز عمى مفيوم المشاركة النفسية والعاطفية )ص

وىذا النمط القيادي التشاركي يعتمد عمى إشراك العاممين في العممية اإلدارية، من خالل النظرة ليم 
رين عمى تحّمل المسؤولية واتخاذ القرارات ومواجية المشكالت والعقبات، مع إيجاد كجزء من العممية، قاد

الحمول المناسبة، وال يعتبرىم فقط منفذين لمقرارات الصادرة من الجية العميا في التنظيم اإلداري في 
  ية المؤسسة، حيث يظير من ىذا النمط مخالفتو تمامًا لمنمط القيادي التسمطي في العممية اإلدار 

((Pardo & Martinez & Roig,2012 

ويتضح أن مفيوم مدخل القيادة التشاركية يتضمن مشاركة القائد أو المدير لمرؤوسيو والعاممين 
معو في تحديد أىداف المؤسسة وبناء فرق العمل، والقيام بالعمميات اإلدارية الرئيسة ؛ كالتخطيط والتنظيم 

المشاركة في عمميات صنع القرار، ومن ثم اتخاذ القرار، حيث يتضمن والرقابة والتقويم، وحل المشكالت، و 
ىذا المدخل باعتباره أحد االتجاىات الحديثة في إدارة وقيادة المؤسسات ؛ وبناء نظام قوي من العالقات 
ء اإلنسانية، وتحقيق مستويات مرتفعة من الثقة المتبادلة واالحترام والتقدير، وصوال إلى تحقيق معدالت أدا

 (ٚٙٔ، ص ٜٕٔٓعالية تتحقق من خالليا أىداف المؤسسة )الشبل، 

في ضوء ما سبق يرى الباحث أن القيادة التشاركية مفيوم إداري حديث، يرتكز عمى إشراك 
العاممين في جميع المستويات وبشكل جماعي في القرارات وتحديد األىداف، مع اإلسيام في تنمية الميارات 

 ناء نظام عالقات مميز، يشعر العاممين بالتحفيز واالنتماء لممؤسسة التربوية.القيادية لمعاممين، وب
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 أىمية القيادة التشاركية:
( أن نموذج القيادة التشاركية قد فرض نفسو عمى ٖٛٗٔ( والفضل )ٕٓٔٓيرى كل من العرابيد )

عمى عاتق القادة التربويين،  واقع المؤسسات واإلدارات التربوية وذلك لكثرة أعباء العمل والمسؤوليات الممقاة
ومن الواضح أنو ميما كانت قدراتو فإنو ال يستطيع اإلنجاز وتحقيق األىداف دون إشراك المرؤوسين في 

 تنفيذ العديد من األعمال، ويعد األسموب التشاركي من أبرز عوامل نجاح المؤسسة في تحقيق أىدافيا.

ممية والعممية لمموظف ويولييا أىمية كبيرة، فيي قيادة والنمط التشاركي يؤمن بالقيمة االنسانية والع
مؤمنة بالحوار عمى أسس بناءة ىادفة والذي من شأنو أن يؤدي إلى تثبيت المؤسسة وترسيخ أركانيا 

 (.ٛ٘، صٕٕٔٓوتحقيق أىدافيا. )عسكر، 

 :( إلى أن أىمية القيادة التشاركية تنبع من2012( ودحالن )2008ويضيف كل من أبو ناصر )

 .االستفادة من آراء اآلخرين 

 .تنفيذ القرارات برغبة وحماس وعمى الوجو المطموب 

 .تنمية ميارات اآلخرين في صياغة القرار 

 وضوح الرؤيا 

 حل الخالفات بشكل فعَّال 

 القدرة عمى التكيف مع المتغيرات في البيئة المحيطة 

 القدرة عمى التجدد 

 أسس القيادة التشاركية:
شاركية عمى عدد من األسس تناوليا الباحثين في ىذا المجال بالعرض واالستقصاء، تقوم القيادة الت

 (:ٖٙٗٔ( والدواس )ٕٕٔٓومن أبرز ىذه األسس ما ذكره دحالن )

  االقرار بالفروق الفردية لدى المرؤوسين والمحافظة عمييا وتشجيعيا بحيث ُيسمح لكل فرد بتنمية ما
دادات، وليس اخضاع الجميع لتعميمات وأوامر أحادية يخصو من قدرات وميول واتجاىات واستع

 المنيج واالتجاه.
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  التحديد الواضح والكامل لكل عضو في المؤسسة، وميامو وسمطاتو بشكل يضمن عدم التداخل أو
 التضارب في االختصاصات والمسؤوليات، وال يؤدي إلى التناقض أو المشاحنات بين المرؤوسين.

 لمؤسسة وتشجيع التعاون بينيم بما يساىم في تحقيق األىداف بطريقة تنسيق جيود العاممين في ا
 متناسقة ومتكاممة بعيدًا عن الذاتية واألنانية.

  إشراك العاممين في إدارة المؤسسة من خالل المشاركة في تحديد السياسات والبرامج واتخاذ القرارات
 وتقويم النتائج، إضافة إلى مشاركتيم في التنفيذ.

 إقامة عالقات إنسانية في المؤسسة، قواميا احترام شخصية الفرد وآرائو وأفكاره وتوجييو  الحرص عمى
توجييًا بناًء وتعزيز انتمائو إلى مؤسستو، وثقتو بنفسو واحترامو لمعمل الجماعي والشورى وااللتزام، 

 والوالء لمقيم والمبادئ وليس لألشخاص.

 رغبة بذلك عند إسناد العمل لممرؤوسين، بحيث يتم وضع اعتماد معيار القدرة عمى القيام بالعمل وال
سنادىا لممرؤوسين دون  الشخص المناسب في المكان المناسب مع مراعاة العدالة في توزيع الميام وا 

 محاباة أو تحيز.

  ،اعتماد الترغيب واإلقناع والبعد عن اإلرىاب والعقاب، وتوظيف أسموب الحوافز المادية وغير المادية
 (ٖٗٔ-ٖٖٔ، ص صٕٕٔٓالعمل عمى زيادة اإلنتاج. )دحالن، من أجل 

  استخدام األسس العممية في المشاركة بتفعيل النواحي العقمية والفكرية لممشاركين لضمان نجاح العممية
 (ٙٔ، ص ٖٙٗٔالتشاركية، )الدواس، 

 صفات القائد التشاركي:
جاح ىذا القائد وتميزه ينعكس عمى يعتبر القائد التربوي في المؤسسات التربوية حجر األساس، ون

نجاح وتميز المؤسسة التربوية التعميمية، وقد تناولت العديد من الدراسات القائد التشاركي بالبحث والتقصي 
وتحديد أبرز لمصفات التي تشير إلى القيادة التشاركية، وممارسة ىذا القائد لمنمط التشاركي، حيث ذكر 

           ( والعجمئٛ، صٕٛٓٓ( والصالحي )ٜٖ، صٜٕٓٓ(. مغاري )ٗ٘، صٜٕٓٓربيع )
 ( عدد من الصفات كما يمي:ٗٔٔ، صٖٛٗٔ( والغامدي )ٚٙ، صٕٓٔٓ)
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 ، واإلخالص في العمل.اإليمان باهلل والتمسك بسنة نبيو محمد  .ٔ

 قوة الشخصية وبعد النظر.  .ٕ

عالقات اإلنسانية، وعدم االتزان الشخصي، والشعور بالمسئولية، والشخصية االجتماعية، واإليمان بال .ٖ
 التذبذب في اتخاد القرار، والقدرة عمى جذب اآلخرين.

الذكاء والثقافة الواسعة، التعامل بمباقة مع من حولو من موظفين وطمبة ومجتمع محمي، والقدرة عمى  .ٗ
 التصرف في المواقع المختمفة.

 الطالقة المفظية والقدرة عمى التعبير. .٘

 سانية نشيطة.القدرة عمى تكوين عالقات إن .ٙ

 الميل إلى التجديد والتغيير المتميل المدروس.  .ٚ

 يؤمن بمبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات وتنفيذىا. .ٛ

 يوضح التعميمات لممرؤوسين بشكل ال يدع مجااًل لاللتباس. .ٜ

 يتحمل المسؤولية مع المرؤوسين. .ٓٔ

 يسمح بحرية إبداء الرأي والمناقشة دون تعصب لرأيو. .ٔٔ

 أن يسود جو من المحبة بين أفراد المؤسسة. يحرص عمى .ٕٔ

 االحترام المتبادل بين القائد والمرؤوسين. .ٖٔ

 إتاحة فرص النمو الميني والوظيفي إلفراد المجموعة ولنفسو. .ٗٔ

 التحمي بالحكمة والعقالنية والذكاء في تصرفاتو مع زمالئو. .٘ٔ

 يشجع العمم والمعرفة بين المرؤوسين. .ٙٔ

 عمى حميا.يفيم مشاكل المرؤوسين ويعمل  .ٚٔ

 يفيم ويراعي مشاعر المرؤوسين.  .ٛٔ

 التعرف عمى البيئة المحمية والمجتمع الخارجي. .ٜٔ

 اإللمام بأسس اإلدارة التشاركية.  .ٕٓ
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 مجاالت ممارسة القيادة التشاركية:

تعددت مجاالت ممارسة القيادة التشاركية في العمل التربوي، حيث أورد عدد من الباحثين منيم: 

( و ٕٚٔٓ( )سميمان.Brattio. & Nelson.2015( وبراتو ونسمسون )Mokoena.2012موكوينا )

( عدد من تمك المجاالت يمكن اإلشارة إلييا من ٕٕٓٓ( و )طيفور،ٜٕٔٓ( و )الحجيج.ٜٕٔٓ)الشبل.

 خالل الشكل التالي:

 ( مجاالت ممارسة القيادة التشاركية في العمل التربوي1شكل )
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 معوقات ممارسة القيادة التشاركية:
الصعوبات إلى ثالث أنواع  (Keith & Girling , 1991,431p)صّنف كل من كيت وجارلنج 

من الصعوبات، صعوبات مؤسسية وصعوبات نابعة من المدراء أنفسيم مبنّية عمى رغبتيم باالحتفاظ 
ل بالسمطة، وصعوبات نابعة من العاممين أنفسيم مبنّية عمى شعورىم أن أدوراىم في المؤسسة تتمحور حو 

 تنفيذ األعمال فقط.

ويرى الباحث أن الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادة التشاركية عديدة، وتختمف باختالف 
المعطيات واإلمكانات، فالصعوبات التي تواجو مؤسسة تعميمية تربوية ال يتجاوز عدد منسوبييا من 

فرد، مما يوضح ان حجم  ٓٓٓٔوبييا فردًا مثاًل، ليست كمؤسسة تعميمية تربوية يبمغ عدد منس ٖٓالعاممين 
 المؤسسة التربوية لو تأثيره في ممارسة القيادة التشاركية.

إال أن ومع تأثير اإلمكانات عمى الممارسة، يرى الباحث أنو يمكن تصنيف الصعوبات إلى: 
كرية صعوبات تشريعية تنظيمية، وصعوبات بشرية )تشمل القائد والعاممين(، وصعوبات مادية، وصعوبات ف

 تتعمق بمدى إحساس مجتمع المدرسة بأىمية ممارسة القيادة التشاركية.  

 المدارس السعودية في الخارج:
 :نشأة األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج

تعود فكرة إنشاء المدارس واألكاديميات السعودية في الخارج إلى مبادرات فردية من قبل سفراء 
ى أن تم إنشاء أول مؤسسة تربوية باسم )األكاديمية اإلسالمية السعودية(، المممكة في بعض الدول، إل

م بموافقة سامية من  ٜ٘ٛٔ/ٜٗٛٔومقرىا واشنطن عاصمة الواليات المتحدة األمريكية في العام الدراسي 
ثم تتابع  .ىـٗٓٗٔ/ٚ/ٕٕفي  ٛ/ٕٚ٘ٔبرقم  -رحمو اهلل-خادم الحرمين الشريفين الممك فيد بن عبد العزيز

افتتاح المدارس واألكاديميات في عدد من الدول التي يوجد فييا أبناء المبتعثين والموفدين السعوديين وأبناء 
العرب والمسممين المقيمين في تمك الدول، ومن جية أخرى تتولى اإلدارة اإلشراف عمى المعممين الموفدين 

تدت جيود المممكة العربية السعودية في لمدول الشقيقة والصديقة حيث عمى مدى اكثر من أربعين عامًا ام
تقديم الدعم التعميمي لمعديد من الدول حول العالم ابتداًء بدعم جميورية غانا بعدد من المعممين الموفدين 
في القرن اليجري الماضي، ثم توالت برامج الدعم لعدد من الدول مثل: جميورية المالديف ، والجميورية 

        يا ، وغيرىم من الدول التي توالت قرارات المقام السامي بالتوجيو إليفاد األندونيسية ،وجميورية كين
 .معممين إلييا 
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 :الجيات التي تولت القيام بمسؤولياتيا
تولت وزارة الخارجية اإلشراف عمى األكاديميات و المدارس السعودية في الخارج ممثمة في سفارات 

تمك المدارس الى أوكل جزء من ىذا اإلشراف إلى وزارة المعارف المممكة العربية السعودية التي تتبعيا 
ممثاًل في الجانب التربوي و التعميمي، حيث أسندتيا الوزارة إلى إدارة المدارس السعودية في الخارج التي 

ىـ، و بدأت ىذه اإلدارة قسمًا تابعًا ٕٔٗٔ/ٛ/ٙٔالصادر في  ٙٚٗأنشئت بقرار معالي الوزير ذي الرقم 
           ىـ،ٕٔٗٔ/ٜ/ٚالمؤرخ في  ٕٓ/ٕٚ/ٓٙم األىمي بموجب خطاب سعادة وكيل الوزارة ذي الرقم لمتعمي

           ثم تحول إلى إدارة مرتبطة بالوكيل المساعد لمشؤون الفنية بموجب قرار معالي الوزير ذي الرقم 
ىذه المدارس و  القاضي بتكميف مشرف عام عمى إدارة شؤونىـ، و ٘ٔٗٔ/ٔٔ/ٕالصادر في  ٔ/ٖٖٔٔ
ىي تعني لممدارس السعودية في الخارج ( و  تسميتيا ) االدارة العامةبوكيل الوزارة لمشؤون الثقافية و ربطيا 

بتوفير فرص التعميم ألبناء رعايا المممكة في الخارج و أبناء الجاليتين العربية و اإلسالمية المقيمين في تمك 
مدارس تربويًا و تعميميًا كي تؤدي الميام الموكمة إلييا عمى خير الدول و تقوم بمتابعة االكاديميات و ال
ىـ، و يعد صدور قرار مجمس الوزراء الموقر ذي ٚٔٗٔــــ ٙٔٗٔوجو، وكان ذلك في بداية العام الدراسي 

ىـ باعتماد الئحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بداية حقيقية ٛٔٗٔ/ٕ/ٕ٘( المؤرخ في ٖٙالرقم )
و بموجب ىذه الالئحة تتولى  مك المدارس كي تتمكن من تحقيق األىداف التي أنشئت من أجميا،لتطوير ت

ج بالتعاون مع المدارس السعودية في الخار وزارة المعارف اإلشراف التربوي والتعميمي عمى األكاديميات و 
 .االقتصاد الوطني و التعميم العاليوزارات الخارجية والمالية و 

 :نظام الدراسة
دراسة في األكاديميات و المدارس السعودية في الخارج تتم وفق مناىج المممكة و حسب أنظمة ال

االختبارات و القبول المطبقة في وزارة التربية و التعميم السعودية لكال الجنسين ) البنين ــــ البنات ( مع 
وتاريخ وجغرافية بمد  إضافة بعض المواد الخاصة بالبنات واعتماد خطو دراسية مرنو بحيث يضاف لغة

باألنشطة  المقر وتكثيف حصص المغة االنجميزية وتدريس الحاسب اآللي بالمرحمة االبتدائية وزيادة جرعات
ذلك متبع في األكاديميات و المدارس السعودية كافة ، وبدأت األكاديميات و  الصفية وغير الصفية،

برنامج البكالوريا الدولية في المرحمة الثانوية وذلك  والمدارس السعودية في الخارج العمل ) أوربا ( بتطبيق
لمواكبة التطور التربوي والتعميمي في العالم بتقديم برامج دولية تمبي حاجات الطمبة وتمكنيم من مواصمة 

 . (ٕٗٗٔالدراسة في أرقى الجامعات العالمية)اإلدارة العامة لممدارس السعودية في الخارج، 
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 بقة:ثانيًا: الدراسات السا
( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى دور القيادة التشاركية بمديريات التربية ٕٓٔٓ) أعد العرابيد

والتعميم في حل مشكالت مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة، واستخدم الباحث المنيج الوصفي 
ي المدارس الثانوية التحميمي، كما استخدمت االستبانة أداة لمدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدير 

( مديًرا ومديرة، واشتممت العينة عمى كل مجتمع الدراسة، ٖٗٔالحكومية بمحافظات غزة والبالغ عددىم )
وقد أظيرت النتائج أن ممارسات القيادة التشاركية لمديري التربية والتعميم في مديريات التربية والتعميم 

 (.ٕٛ.ٗٚحصمت عمى المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )

( دراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق القيادة التشاركية لدى مديري ٕٓٔٓ) وأجرى العجمي
المدارس الثانوية واالبتدائية في دولة الكويت من وجية نظر المعممين، واستخدم الباحث المنيج الوصفي، 

دارس الحكومية الثانوية كما استخدم االستبانة أداة لمدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي الم
( مدرسة ثانوية وابتدائية، وتم اختيار عينة مكونة من ٖٛٚواالبتدائية في دولة الكويت، والبالغ عددىا )

( معممًا ومعممة، وأظيرت النتائج أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية واالبتدائية في دولة ٘ٛٔ)
 ين كانت بشكل عام مرتفعة.الكويت لمقيادة التشاركية من وجية نظر المعمم

( فقد أجرى دراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة المدارس الحكومية ٕٔٔٓ) وأما شقير
ومديراتيا لمقيادة التشاركية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في محافظات شمال الضفة الغربية من وجيات نظر 

كما استخدم االستبانة أداة لمدراسة، وتكون المعممين والمعممات فييا، واستخدم الباحث المنيج الوصفي، 
مجتمع الدراسة من معممي المدارس الحكومية في مديريات شمال الضفة الغربية، واختيرت منيم عينة 
         طبقية عشوائية، وقد أظيرت النتائج أن ىناك مستوى عاٍل من ممارسة مديري المدارس الحكومية

 لمقيادة التشاركية.

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى القيادة التشاركية وعالقتيا بالثقافة التنظيمية ٕٕٔٓ) وقام عسكر
لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين. وقد استخدم الباحث المنيج 
الوصفي، كما استخدم االستبانة أداة لمدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المدارس 

( معمما ومعممة ٕٕٚ( معمًما ومعممة، وتكونت العينة من )ٜٜٓٓالحكومية بمحافظات غزة والبالغ عددىم )
 تم اختيارىم بطريقة عشوائية.
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 وقد أظيرت النتائج أن درجة المشاركة بشكل عام جاءت مرتفعة.

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مستوى ممارسة مديرات مكاتب ٖٕٔٓ) كما أعّدت الحسون
لتربية والتعميم ألدوارىن القيادية في ضوء القيادة التشاركية، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي، ا

كما استخدمت االستبانة أداة لمدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات ومساعدات مكاتب التربية 
 قد أظيرت النتائج وجود عدد من( مساعدة، و ٗٔ( مديرات و)ٜوالتعميم بمنطقة الرياض والبالغ عددىا )

 التقميدية. التنظيمية األساليب والمعنوية، وغمبة المادية نظام الحوافز منيا غياب الصعوبات

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعميم ٖٗٗٔ) وقام القرشي
ي، وتّم استخدام االستبانة، وشمل مجتمع الدراسة لمقيادة التشاركية، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسح

( مديرًا ومديرة، وقد أظيرت ٓٙٔجميع مديري المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الطائف، والبالغ عددىم )
 النتائج أن ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري مكاتب التربية والتعميم كانت بدرجة متوسطة.

ة ىدفت إلى التعرف عمى واقع ممارسة مدخل القيادة التشاركية في ( دراسٖٕٔٓ) وأجرى الغامدي
إدارة مدارس نظام المقررات الثانوية، واستخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي، والنوعي، 
كما استخدم االستبانة والمقابمة كأداتين لمدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من مديري ومديرات مدارس نظام 

( ٖٔقررات، ومعممي ومعممات مدارس نظام المقررات، واختيرت منيم عينة طبقية عشوائية كان قواميا )الم
( معممًا ومعممة، باإلضافة لممشرفين ذوي العالقة في وزارة التربية والتعميم، وقد أظيرت ٕٔٚمديرًا، و)

 ت الثانوية جاءت بدرجة متوسطة.النتائج أن ممارسة مدخل القيادة التشاركية في إدارة مدارس نظام المقررا

( لمتعرف عمى واقع ممارسة القيادة التشاركية وأساليبيا لمحد من ٖٕٔٓ) دراسة نجديفيما جاءت 
المشكالت اإلدارية في مدارس التعميم العام الثانوية الحكومية لمبنين في المدينة المنورة، وقد استخدم الباحث 

االستبانة أداة لمدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المنيج الوصفي التحميمي، كما استخدم 
    ( مديرًا، ٛٗوائية كان قواميا )المدارس الثانوية الحكومية ومعممييا، واختيرت منيم عينة طبقية عش

            ( معممًا، وقد أظيرت النتائج أن مستوى ممارسة القيادة التشاركية في المدارس الثانوية جاءٕٕٖ)و
 بدرجة كبيرة.
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( دراسة ىدفت إلى الكشف عن تطبيق القيادة التشاركية في المدارس 2014) Kevinوأعد كيفين 
الثانوية وارتباطيا باألداء العالي لمطالب في المدارس المتوسطة والثانوية في مناطق مترو دنفر في والية 

ي المسحي وأعد استبانة وزعيا عمى عينة كولورادوا في الواليات المتحدة األمريكية، واستخدم المنيج الوصف
( مدرسة وخمصت الدراسة إلى نتائج منيا أنو يوجد ٗٔ( من مجموع العاممين في )۹۱ٝعشوائية بنسبة )

 ارتباط بين تطبيق القيادة التشاركية واألداء العالي لمطالب في المدارس المتوسطة والثانوية

عن درجة ممارسة رؤساء األقسام العممية في  ( دراسة ىدفت إلى الكشفٕٗٔٓ) وأجرت الحقباني
جامعة سممان بن عبدالعزيز)جامعة سطام بن عبد العزيز حاليًا( بالخرج لمقيادة التشاركية، واستخدمت 
الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي، كما استخدمت االستبانة أداة لمدراسة، وتكون مجتمع 

( عضو ٘ٙ٘ٔ( رئيس قسم، و)ٜٙالعممية في الجامعة، والبالغ عددىم ) الدراسة من جميع رؤساء األقسام
( عضوا، وقد أظيرت النتائج وجود ٖٓٔىيئة تدريس، واشتممت العينة عمى جميع رؤساء األقسام و)

           صعوبات إدارية تحدُّ من ممارسة رؤساء األقسام في جامعة سممان ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل
 لتشاركية.القيادة ا

ـ( بإعداد دراسة ىدفت عن الكشف عن مدى ممارسة مديري المدارس ٖ٘ٗٔ) وقام العماري
الثانوية لمقيادة التشاركية من وجية نظر المعممين وعالقتيا بدافعية المعممين، واتبعت الدراسة المنيج 

ممين بالمرحمة % من جميع المعٗ٘( معممًا بنسبة ٜٜٖالوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )
( معممًا. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة، وتوصمت الدراسة ٜٕٚالثانوية بمحافظة القنفذة والبالغ عددىم )

إلى نتائج منيا: أن ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة القنفذة لمقيادة التشاركية حازت عمى 
 من الممارسة.متوسطات حسابية تقع ما بين "متوسطة" و "كبيرة جدًا" 

( فقد أجرى دراسة ىدفت إلى تحديد درجة ممارسة مديري مكاتب التربية ٖٙٗٔ) أما المحمادي
والتعميم بمكة المكرمة لمقيادة التشاركية من وجية نظر المشرفين، واستخدم الباحث المنيج الوصفي 

المشرفين التربويين بمكاتب االرتباطي، وكانت أداة الدراسة االستبانة، و تكون مجتمع الدراسة من جميع 
ىـ، حيث بمغ عددىم ٖ٘ٗٔ/ٖٗٗٔالتربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة في الفصل الثاني من العام الدراسي 

( ٓٚٔ( مشرفًا، تم توزيع االستبانات عمييم بأسموب الحصر الشامل فكانت االستبانات الراجعة )ٛٛٔ)
القيادة التشاركية لمديري مكاتب التربية والتعميم من وجية  استبانة، توصمت الدراسة إلى  أن درجة ممارسات
 نظر المشرفين التربويين، كانت بمجمميا عالية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاني العدد  – 33اجمللد  423

 رررر

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديرات مكاتب التعميم ٖٙٗٔ) وأجرت شيخة الفواز
بأسموبية المسحي واالرتباطي، لمبنات بمدينة الرياض لمقيادة التشاركية، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 

( مشرفة تربوية بمدينة الرياض، اختارت منيم ٘ٓٛوصممت الباحثة استبانة، وتكون مجتمع الدراسة من )
( مشرف تربوية، وكان من أىم نتائجيا أن درجة ممارسة مديرات مكاتب التعميم ٕٓٙعّينة تكونت من )

 ات جاءت بدرجة عالية.لمقيادة التشاركية من وجية نظر المشرفات التربوي

ـ( في دراستيا التي ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديرات ٖٙٗٔ) وأوضحت نادية الدواس
إدارات  العموم بوزارة التعميم لمقيادات التشاركية من وجية نظر مساعدات المديرات ومشرفات العموم، 

أن مديرات إدارات العموم بوزارة التعميم مستخدمًة المنيج الوصفي المسحي، واالستبانة كأداة لدراستيا، 
يمارسن القيادة التشاركية بدرجة متوسطة، وقد تكون مجتمع الدراسة من مساعدات مديرات إدارة العموم 

( مساعدة ومشرفة، واستخدمت الباحثة أسموب الحصر ٜٗٔومشرفات العموم بوزارة التعميم والبالغ عددىن )
 ( استبانة.ٜ٘ٔاالستبانات المستردة والصالحة لمتحميل ) الشامل في دراستيا، وقد بمغ عدد

( دراسة ىدفت إلى الكشف عن تطبيق القيادة التشاركية في ۹۱۰ٙ) Tarkanوأجرى تاركان 
المدارس االبتدائية في منطقة نير ىدسون في والية نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية، واستخدم 

( من المعممين، وكان من ۳۰ٗنة كأداة لمدراسة، وكانت عّينة الدراسة )المنيج الوصفي المسحي وأعد استبا
           أبرز نتائج الدراسة أن القيادة التشاركية تطبق في المدارس االبتدائية في منطقة نير ىدسون في

 والية نيويورك.

س ( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديرات مدار ٖٛٗٔ) وقامت أمل الجريفاني
المرحمة الثانوية الحكومية لمقيادة التشاركية بمدينة الرياض من وجية نظر المعممات، استخدمت الباحثة 
المنيج الوصفي األسموب المسحي، كما استخدمت االستبانة كأداة لدراستيا، وتكون مجتمع الدراسة من 

معممة وتم اختيار العينة بنسبة  (ٗٗٗٚمعممات المرحمة الثانوية الحكومية بمدينة الرياض والبالغ عددىن )
( معممة، وتوصمت الدراسة إلى أن مديرات مدارس المرحمة ٖٖٔ( حيث بمغت العينة )ٝ ٗٗ،ٗوقدرىا )

 الثانوية الحكومية بمدينة الرياض يمارسن القيادة التشاركية بشكل عام بدرجة متوسطة.
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ارسة قائدات المدارس ( دراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة ممٜٖٗٔ) وأعدت عيدة الحارثي
الثانوية بمدينة الرياض لمقيادة التشاركية، وعالقتيا بالوالء التنظيمي لدى المعممات، واستخدمت المنيج 

( معممة، وخمصت ٖٔٙالوصفي االرتباطي، وأعدت استبانة كأداة لمدراسة، وكانت عينة الدراسة بمغت )
 دارس الثانوية بمدينة الرياض لمقيادة التشاركية عالية.الدراسة إلى نتائج منيا أن درجة ممارسة قائدات الم

( دراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق القيادة التشاركية في مكاتب ۰ٗ۷۲) وأعد الفضل
التعميم بنين في مدينة الرياض، من وجية نظر المشرفين التربويين، واستخدم المنيج الوصفي المسحي، 

( مشرفا تربويا، وخمصت الدراسة ٜٕٛعيا عمى مجتمع الدراسة الذي بمغ )وكانت أداة الدراسة االستبانة وز 
 إلى نتائج منيا أن درجة تطبيق القيادة التشاركية في مكاتب التعميم بنين في مدينة الرياض منخفضة.

( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن واقع ممارسة قائدي المدارس المتوسطة ٜٖٗٔ) كما قام الحارثي
مقيادة التشاركية، واستخدم المنيج الوصفي المسحي، وأعد استبانة وزعيا عمى عينة الدراسة بمدينة الرياض ل

( معمما لممرحمة المتوسطة بمدينة الرياض، وخمصت الدراسة إلى نتائج منيا أن درجة ممارسة ٖٔٙبمغت )
 قائدي المدارس المتوسطة بمدينة الرياض لمقيادة التشاركية متوسطة.

 اسات السابقة:التعميق عمى الدر 
           استعرض الباحث عدد من الدراسات المحمية والعربية واألجنبية والمتعّمقة بالقيادة التشاركية،
        وفيما يمي جوانب االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، وأوجو االستفادة من

 الدراسات السابقة:

 يع الدراسات السابقة في تناوليا مجال القيادة التشاركية.اتفقت الدراسة الحالية مع جم 

  اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في أىدافيا من حيث الوقوف عمى واقع الممارسة
والصعوبات وأبرز المقترحات، في حين جاءت عدد من الدراسات بأىداف أخرى كدراسة شقير 

( والتي تناولت العالقة بالثقافة ٕٕٔٓضا الوظيفي، ودراسة عسكر )( والتي تناولت العالقة بالر ٕٔٔٓ)
( والتي تناولت العالقة باألداء الطالبي، ودراسة عيدة ۹۱۰ٗ) Kevinالتنظيمية، ودراسة كيفين 

( والتي تناولت إلى جانب الوقوف عمى درجة ممارسة القيادة التشاركية، عالقتيا ٜٖٗٔالحارثي )
 بالوالء التنظيمي.
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 قت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في المنيج المتبع )الوصفي المسحي(، في حين اتف
( والتي استخدمت المنيج ٖٕٔٓاختمفت مع عدد من الدراسات في منيجيا، مثل دراسة الغامدي )

( ٜٖٗٔ( ودراسة عيدة الحارثي )ٖٙٗٔ( ودراسة شيخة الفواز )ٖٙٗٔالنوعي، ودراسة المحمادي )
 ي استخدم المنيج الوصفي االرتباطي، والت

  اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في أداة الدراسة وىي االستبانة، عدا دراسة الغامدي
 ( والتي استخدمت أداتي االستبانة والمقابمة.ٖٕٔٓ)

 (، فيما اختمفت مع اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في جانب التناول )التعميم العام
( الذي تناول مديريات التربية والتعميم، فيما تناولت كل من الدراسات: الحسون ٕٓٔٓالعرابيد )

( الفضل ٖٙٗٔ( ودراسة شيخة الفواز )ٖٙٗٔ( ودراسة المحمادي )ٖٗٗٔ( والقرشي )ٖٕٔٓ)
ودراسة الحقباني ( إدارات العموم بالوزارة، ٖٙٗٔ( مكاتب التعميم، ودراسة نادية الدواس )۰ٗ۷۲)
 ( التي تناولت قطاع التعميم العالي.ٕٗٔٓ)

  انفردت ىذه الدراسة بحدودىا المكانية وىي المدارس السعودية في الخارج، والتي لم تتناوليا آيا من
 الدراسات السابقة.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
برازىا، بناًء عمى توصيات استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عرض ال مشكمة، وا 

ونتائج الدراسات السابقة، كما استفادت الدراسة الحالية في بناء اإلطار النظري لموضوع الدراسة، وتحديد 
أفضل المناىج المناسبة لبحث مشكمة الدراسة، وأنسب األدوات البحثية )االستبانة( حيث ساعدت الدراسات 

 ختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.السابقة في بناء االستبانة، وا

جراءاتيا:  أواًل: منيجية الدراسة وا 
 منيج الدراسة:

في ضوء طبيعة الدراسة وأىدافيا وتساؤالتيا استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي والذي يراد 
ة منيم وذلك بو "ذلك النوع من الدراسة الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع الدراسة أو عينة كبير 

بقصد وصف الظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة 
 (.ٕٙٓ، صٖٖٗٔالعالقة أو استنتاجا ألسباب مثاًل. )العساف، 
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 مجتمع وعينة الدراسة: 
في تكون مجتمع الدراسة من جميع )المعممين واإلداريين وقائدي المدارس، ووكالء المدارس( 

قائد  ٜٔ -إداري  ٘ٗ -معمم  ٜ٘ٔموزعين كالتالي ) ٕ٘ٚالمدارس السعودية بالخارج والبالغ عددىم 
وكيل مدرسة(، استخدم الباحث أسموب الحصر الشامل، وقام بتطبيق دراستو عمى المجتمع  ٙٔ -مدرسة 

 ( مفردة.ٜٙٔالكمي، بمغ عدد المسترد )
 فقًا لخصائصيم الشخصية والوظيفية( يوضح توزيع أفراد الدراسة و 1جدول رقم )

 النسبة التكرار طبيعة العمل
 8.7 17 قائد
 5.1 10 وكيل

 5. 1 مشرف في اإلدارة العامة لممدارس السعودية في الخارج
 73.5 144 معمم
 12.2 24 إداري

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 8.2 16 سنوات ٘أقل من 

 13.8 27 سنوات ٓٔإلى  ٘من 
 78.1 153 سنوات ٓٔمن أكثر 

 النسبة التكرار المؤىل العممي
 59.7 117 بكالوريوس
 26.0 51 ماجستير
 14.3 28 دكتوراه

 النسبة التكرار القارة الموجودة فييا األكاديمية أو المدرسة
 54.6 107 آسيا

 11.2 22 أفريقيا
 34.2 67 أوروبا

 النسبة التكرار يةىل سبق لك االطالع عمى مفيوم القيادة التشارك
 72.4 142 نعم
 27.6 54 ال

 100.0% 196 المجموع

 أداة الدراسة:
استخدم الباحث االستبانة بما يتوافق مع موضوع الدراسة واألىداف المرجوة منيا وذلك بعد القراءة 

بانة في صورتيا المتأنية واالطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة، وتكونت االست
 النيائية من جزأين وىما:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاني العدد  – 33اجمللد  424

 رررر

ويشتمل ىذا الجزء عمى البيانات األولية والتي تمثمت في )طبيعة العمل، سنوات الخبرة، أ/ الجزء األول: 
المؤىل العممي، القارة الموجود فييا األكاديمية أو المدرسة، ىل سبق لك االطالع عمى مفيوم القيادة 

بعادىا من خالل  قراءة ذاتية(.–دورات تدريبية  -مؤتمرات التشاركية وا 
( عبارة، موزعة عمى ثالثة ٖٙويشتمل عمى محاور الدراسة، وقد اشتمل ىذا الجزء عمى ) ب/ الجزء الثاني:

 محاور رئيسية وىي:
( ٛٔواقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء القيادة التشاركية، ويشتمل ىذا المحور عمى ) المحور األول:

 موزعة عمى ثالثة أبعاد. عبارة،
معوقات ممارسة األدوار القيادية في ضوء القيادة التشاركية، ويشتمل ىذا المحور عمى  المحور الثاني:

 ( عبارات.ٓٔ)
مقترحات لتعزيز مستوى ممارسة األدوار القيادية في ضوء القيادة التشاركية، ويشتمل ىذا  المحور الثالث: 

 ( عبارات.ٛالمحور عمى )
الباحث في إعداد المحاور الشكل المغمق وفق مقياس ليكرت الخماسي، حيث يقابل كل فقرة  تبنى

من المحور األول قائمة تحمل العبارات التالية: )عالية جدًا، عالية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدًا(. بينما 
، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، يقابل كل فقرة من فقرات المحور الثاني قائمة تحمل العبارات التالية )كبيرة جداً 

ضعيفة جدًا(، أما المحور الثالث فيقابل كل فقرة من فقراتو قائمة تحمل العبارات التالية )موافق تمامًا، 
 موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير موافق إطالقًا(.

 صدق أداة الدراسة: قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل اآلتي:
 (:face validityصدق الظاىري )الخارجي( لألداة )أ / ال

لمتعرف عمى مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسو قام الباحث بعرضيا في     
صورتيا المبدئية عمى مجموعة من المحكمين األكاديميين، لمتأكد من صدقيا الظاىري وذلك الستطالع 

ارات االستبانة، وتصحيح ما ينبغي تصحيحو منيا، أراءىم حول مدى وضوح صياغة كل عبارة من عب
ى أىمية ومالئمة كل عبارة لممحور الذي تنتمي إليو، ومدى مناسبة كل عبارة لقياس ما وضعت ألجمو، ومد

مع إضافة أو حذف ما يرون من عبارات في أي محور من المحاور؛ وعمى ضوء توجيياتيم ومقترحاتيم 
 توصل الباحث لالستبانة بصورتيا النيائية.
 ب/ صدق االتساق الداخمي لألداة:

اب االتساق الداخمي من خالل معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكمية لممحور أو البعد تم حس  
 الذي تنتمي إليو الفقرة وفق التالي: 
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 صدق االتساق الداخمي لممحور األول: واقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء القيادة التشاركية
فقرات المحور األول بالدرجة الكمية ( معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من 2جدول رقم )

 لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرة.
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

 البعد الثاني: مشاركة المرؤوسين في الميام القيادية البعد األول: العالقات اإلنسانية
ٔ 0.585** ٜ 0.818** 
ٕ 0.682** ٔٓ 0.833** 
ٖ 0.798** ٔٔ 0.774** 
ٗ 0.794** ٕٔ 0.714** 
٘ 0.712** ٖٔ 0.894** 
ٙ 0.635** ٔٗ 0.856** 
ٚ 0.624** ٔ٘ 0.872** 
ٛ 0.612** - - 

 البعد الثالث: تفويض السمطة.
ٔٙ 0.842** ٔٛ 0.891** 
ٔٚ 0.920** - - 

 فأقل 0.01** دالة عند مستوى الداللة   
          القيادية في ضوء  صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني: معوقات ممارسة األدوار

 القيادة التشاركية.
 ( معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني3جدول رقم )

 بالدرجة الكمية لممحور. 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
ٔ 0.736** ٙ 0.886** 
ٕ 0.930** ٚ 0.955** 
ٖ 0.957** ٛ 0.924** 
ٗ 0.949** ٜ 0.888** 
٘ 0.863** ٔٓ 0.828** 

 فأقل                     0.01** دالة عند مستوى الداللة 
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صدق االتساق الداخمي لممحور الثالث: مقترحات لتعزيز مستوى ممارسة األدوار القيادية في ضوء 
 القيادة التشاركية.

  ( معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور الثالث4جدول رقم )
 بالدرجة الكمية لممحور.

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
ٔ 0.068 ٘ 0.856** 
ٕ 0.291** ٙ 0.905** 
ٖ 0.823** ٚ 0.867** 
ٗ 0.694** ٛ 0.860** 

 فأقل                     0.01** دالة عند مستوى الداللة   
ة بصدق االتساق الداخمي ألداة من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجداول السابقة المتعمق

الدراسة يتبين أن قيم معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكمية لممحور أو البعد الذي تنتمي إليو 
فأقل، وىذا يشير إلى صدق فقرات المحاور وقياسيا لمسمة  ٔٓ.ٓالفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

( في محور مقترحات تعزيز مستوى ممارسة األدوار القيادية ٔرة رقم )التي وضعت لقياسيا، ما عدا العبا
في ضوء القيادة التشاركية، فيي غير دالة، ومع أنيا غير دالة، رأي الباحث عدم حذفيا وذلك ألنيا تتمتع 
بدرجة عالية من صدق المحكمين، وثبات المحور في ظل وجودىا مرتفع، كما يرى الباحث أىمية ىذه 

 ذلك لم يقم الباحث بحذفيا.الفقرة، ل
 (:Reliabilityثبات أداة الدراسة )

ولقياس مدى ثبات أداة الدراسة)االستبانة( استخدم الباحث )معادلة ألفا كرونباخ   
Cronbach'aAlpha( لمتأكد من ثبات أداة الدراسة. والجدول رقم )٘ .يوضح ذلك ) 

 ة الدراسة".( يوضح "قيم معامل ألفا كرونباخ" ألدا5جدول رقم )

عدد  محاور االستبانة محاور الدارسة
 الفقرات

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

 ٜٖٜ.ٓ ٛٔ واقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء القيادة التشاركية المحور األول
 ٕٜٚ.ٓ ٓٔ معوقات ممارسة األدوار القيادية في ضوء القيادة التشاركية المحور الثاني
حات لتعزيز مستوى ممارسة األدوار القيادية في ضوء مقتر  المحور الثالث

 القيادة التشاركية
ٛ ٓ.ٛ٘ٗ 

 ٜٙٛ.ٓ ٖٙ الثبات العام ألداة الدراسة )محاور الدراسة(.
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة مرتفعة حيث    
(، وجميعيا قيم ٜٙٛ.ٓم ألداة الدراسة فقد بمغ )(، أما الثبات العإٜٚ.ٓو ٗ٘ٛ.ٓتراوحت ما بين )

مرتفعة، مما يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وبالتالي يمكن االعتماد عمييا في 
 التطبيق الميداني لمدراسة.

 أساليب المعالجة اإلحصائية
المحتممة لكل فقرة تبنى الباحث في إعداد االستبانة الشكل المغمق الذي يحدد االستجابات  

مستخدمًا مقياس ليكرت الخماسي، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف 
(، SPSSالمعياري ومعامل االرتباط بيرسون، ومعامل )ألفا كرونباخ(، وذلك باستخدام الحزم اإلحصائية )

لتحديد مستوى اإلجابة عمى بنود األداة، حيث تم ولتسييل تفسير النتائج استخدم الباحث األسموب التالي 
إعطاء وزن لمبدائل، قام الباحث بمراجعتيا تمييدًا إلدخاليا لمحاسوب لمتحميل اإلحصائي، وتم إدخاليا 
لمحاسوب بإعطائيا أرقامًا معينة، أي بتحويل اإلجابات المفظية إلى رقمية )الترميز(، حيث أعطيت اإلجابة 

 ٖ، )متوسطة، موافق إلى حد ما(= ٗ، )كبيرة، عالية، موافق( =  ٘جدًا، موافق تمامًا(= )كبيرة جدًا، عالية
(، ثم تصنيف تمك ٔ، )قيمة جدًا، ضعيفة جدًا، غير موافق إطالقًا( =ٕ،  )ضعيفة، غير موافق، قميمة( = 

 اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:

لنحصل عمى  ٓٛ.ٓ= ٘( ÷ ٔ-٘عدد بدائل األداة= )÷ أقل قيمة(  -كبر قيمةطول الفئة = )أ
 التصنيف الذي يوضحو الجدول التالي:

 ( توزيع لمفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث6جدول )

 مدى المتوسطات الوصف

 ٓٛ.ٔ-ٔ غير موافق إطالقاً  ضعيفة جداً  قميمة جداً 
 ٓٙ.ٕ-ٔٛ.ٔ غير موافق ضعيفة قميمة

 ٓٗ.ٖ-ٔٙ.ٕ موافق إلى حد ما متوسطة متوسطة
 ٕٓ.ٗ-ٔٗ.ٖ عالية موافق كبيرة

 ٓٓ.٘-ٕٔ.ٗ موافق تماماً  عالية جداً  كبيرة جداً 
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 ثانيا: عرض النتائج:
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول والذي نص عمى اآلتي: 

في ضوء ما درجة ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية 
 مدخل القيادة التشاركية من وجية نظر مجتمع الدراسة؟

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية      
واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد المحور األول )العالقات اإلنسانية، 

 الميام القيادية، تفويض السمطة(، وجاءت النتائج كالتالي: مشاركة المرؤوسين
 بعد العالقات اإلنسانية: -1

 ( استجابات مجتمع الدراسة عمى بعد العالقات اإلنسانية7جدول رقم )

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

ٔ 
ات اجتماعية يحرص قائد المدرسة عمى بناء عالق

 مع منسوبي المدرسة.
 ٔ عالية جداً  556. 4.76

ٕ 
يشارك قائد المدرسة منسوبي المدرسة في إجاد 

 حمول لممشاكل التي تواجييم.
 ٖ عالية جداً  662. 4.59

ٖ 
يتقّبل قائد المدرسة اآلراء والمقترحات من منسوبي 

 المدرسة.
 ٙ عالية جداً  761. 4.47

ٗ 
فتح قنوات التواصل  يساىم قائد المدرسة في

 لمنقاشات مع منسوبي المدرسة.
 ٘ عالية جداً  689. 4.55

 ٗ عالية جداً  722. 4.59 يعزز قائد المدرسة ثقة منسوبي المدرسة بأنفسيم. ٘
 ٕ عالية جداً  671. 4.66 يشيد قائد المدرسة بإنجازات منسوبي المدرسة. ٙ
 ٛ عالية 1.222 3.99 يتجنب قائد المدرسة أسموب التيديد. ٚ

ٛ 
يقّدر قائد المدرسة الظروف الخاصة بمنسوبي 

 المدرسة.
 ٚ عالية جداً  767. 4.47

 عالية جداً  513. 4.51 المتوسط الحسابي العام لمبعد

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 
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( يتبين أن المتوسط الحسابي العام ٚمن خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول رقم )
(، وىذا المتوسط يقع ٘من  ٔ٘.ٗأفراد مجتمع الدراسة عمى بعد العالقات اإلنسانية يساوي )الستجابات 

( وىي الفئة التي تشير ٘إلى  ٕٔ.ٗبالفئة الخامسة من المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما بين )
انية يتم ممارستو بدرجة إلى الممارسة بدرجة عالية جدًا. أي أن مجتمع الدراسة يرون أن بعد العالقات اإلنس

 عالية جدًا.

             كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيمية لفقرات ىذا المحور تراوحت ما بين  
( وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والمتين ٙٚ.ٗإلى  ٜٜ.ٖ)

عالية(. حيث يتبين من النتائج الموضحة بالجدول أعاله أن تشيران إلى الممارسة بدرجة )عالية جدًا، 
مجتمع الدراسة يرون أن ىناك سبع عبارات من العبارات الخاصة بالعالقات  اإلنسانية يتم ممارستيا بدرجة 

(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما بين ٛ-ٖ-ٗ-٘-ٕ-ٙ-ٔعالية جدًا  وىم رقم )
وىذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما (، ٙٚ.ٗإلى  ٚٗ.ٗ)

(، وىي الفئة التي تشير إلى الممارسة بدرجة عالية جدًا، كما يتبين من النتائج الموضحة ٘إلى  ٕٔ.ٗبين )
بالعالقات بالجدول أعاله أن أفراد مجتمع الدراسة يرون أن ىناك عبارة واحدة من العبارات الخاصة 

(، وىذا ٘من  ٜٜ.ٖ(، والتي بمغ متوسطيا الحسابي )ٚاإلنسانية يتم ممارستيا بدرجة عالية وىي رقم)
(، وىي ٕٓ.ٗإلى  ٔٗ.ٖالمتوسط يقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين )

مى تفاوت وجيات نظر أفراد مجتمع الفئة التي تشير إلى الممارسة بدرجة عالية، وتدل ىذه النتيجة ع
 الدراسة عمى درجة ممارسة العالقات اإلنسانية. 

              (، وىي )يحرص قائد المدرسة عمى بناء عالقات اجتماعية مع ٔفقد حصمت العبارة رقم )
                 (، وىيٙ(، تمييا العبارة رقم )٘من  ٙٚ.ٗمنسوبي المدرسة( عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )

(، ٕ(. ثم العبارة رقم )٘من  ٙٙ.ٗ)يشيد قائد المدرسة بإنجازات منسوبي المدرسة( بمتوسط حسابي بمغ )
وىي )يشارك قائد المدرسة منسوبي المدرسة في إجاد حمول لممشاكل التي تواجييم( بمتوسط حسابي 

وب التيديد( عمى أدنى متوسط ( )يتجنب قائد المدرسة أسمٚ(. بينما حصمت العبارة رقم )٘من  ٜ٘.ٗ)
(، وىي )يقدر قائد المدرسة الظروف الخاصة بمنسوبي ٛ( ويمييا العبارة رقم )٘من  ٜٜ.ٖحسابي ومقداره )

 (.٘من  ٚٗ.ٗالمدرسة( بمتوسط حسابي بمغ )
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 رررر

 بعد مشاركة المرؤوسين الميام القيادية: -2
 رؤوسين في الميام القيادية( استجابات مجتمع الدراسة عمى بعد مشاركة الم8جدول رقم )

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

ٜ 
يتشارك قائد المدرسة منسوبي المدرسة في وضع خطط 

 .المدرسة المستقبمية
 ٕ عالية جداً  834. 4.42

ٔٓ 
يشارك قائد المدرسة منسوبي المدرسة في صنع 

 القرارات.
 ٙ عالية جداً  810. 4.31

ٔٔ 
يقوم قائد المدرسة بتوزيع الميام اإلدارية عمى منسوبي 

 المدرسة وفق قدراتيم.
 ٔ عالية جداً  683. 4.48

ٕٔ 
يتم تحقيق أىداف المدرسة من خالل فرق عمل مكّونة 

 من منسوبي المدرسة في بيئة عمل تشاركية.
 ٗ عالية جداً  737. 4.38

ٖٔ 
بي المدرسة في تحديد يشارك قائد المدرسة منسو 

 احتياجاتيم التدريبية.
 ٖ عالية جداً  780. 4.39

ٔٗ 
يقوم قائد المدرسة بتحديد ميام العمل بشكل دقيق 

 بمشاركة منسوبي المدرسة.
 ٘ عالية جداً  837. 4.32

ٔ٘ 
يحرص قائد المدرسة عمى مشاركة منسوبي المدرسة 

 في تحديد جداول أعمال االجتماعات قبل انعقادىا.
 ٚ عالية 886. 4.02

 عالية جداً  657. 4.33 المتوسط الحسابي العام لمبعد

 درجات. 5* المتوسط الحسابي من 
( يتبين أن المتوسط الحسابي العام ٛمن خالل المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدول رقم ) 

(، ٘من  ٖٖ.ٗيساوي )الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى بعد مشاركة المرؤوسين في الميام القيادية 
( وىي ٘إلى  ٕٔ.ٗوىذا المتوسط يقع بالفئة الخامسة من المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما بين )

الفئة التي تشير إلى الممارسة بدرجة عالية جدًا. أي أن مجتمع الدراسة يرون أن بعد مشاركة المرؤوسين 
 دًا.في الميام القيادية يتم ممارستو بدرجة عالية ج
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                   كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيمية لفقرات ىذا المحور تراوحت ما بين

( وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والمتين ٛٗ.ٗإلى  ٕٓ.ٗ)

ئج الموضحة بالجدول أعاله أن تشيران إلى الممارسة بدرجة )عالية جدًا، عالية(. حيث يتبين من النتا

مجتمع الدراسة يرون أن ىناك ستة عبارات من العبارات المتعمقة بمشاركة المرؤوسين في الميام القيادية 

(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ٔ-ٗٔ-ٕٔ-ٖٔ-ٜ-ٔٔيتم ممارستيا بدرجة عالية جدًا  وىم رقم )

لمتوسطات تقع بالفئة الخامسة من المقياس المتدرج (، وىذه اٛٗ.ٗإلى  ٖٔ.ٗليذه العبارات ما بين )

(، وىي الفئة التي تشير إلى الممارسة بدرجة عالية جدًا، كما ٘إلى  ٕٔ.ٗالخماسي والتي تتراوح ما بين )

يتبين من النتائج الموضحة بالجدول أعاله أن أفراد مجتمع الدراسة يرون أن ىناك عبارة واحدة من العبارات 

(، والتي بمغ ٘ٔركة المرؤوسين في الميام القيادية يتم ممارستيا بدرجة عالية وىي رقم )المتعمقة بمشا

(، وىذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي ٘من  ٕٓ.ٗمتوسطيا الحسابي )

ل ىذه النتيجة (، وىي الفئة التي تشير إلى الممارسة بدرجة عالية، وتدٕٓ.ٗإلى  ٔٗ.ٖتتراوح ما بين )

 عمى تفاوت وجيات نظر أفراد مجتمع الدراسة عمى درجة ممارسة مشاركة المرؤوسين في الميام القيادية. 

(، وىي )يقوم قائد المدرسة بتوزيع الميام اإلدارية عمى منسوبي ٔٔكما حصمت العبارة رقم )

(، وىي ٜمييا العبارة رقم )(، ت٘من  ٛٗ.ٗالمدرسة وفق قدراتيم( عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )

 ٕٗ.ٗ)يتشارك قائد المدرسة منسوبي المدرسة في وضع خطط المدرسة المستقبمية( بمتوسط حسابي بمغ )

(، وىي )يشارك قائد المدرسة منسوبي المدرسة في تحديد احتياجاتيم التدريبية( ٖٔ(. ثم العبارة رقم )٘من 

( وىي )يحرص قائد المدرسة عمى مشاركة ٘ٔرة رقم )(. بينما حصمت العبا٘من  ٜٖ.ٗبمتوسط حسابي )

منسوبي المدرسة في تحديد جداول أعمال االجتماعات قبل انعقادىا( عمى أدنى متوسط حسابي ومقداره 

(، وىي )يشارك قائد المدرسة منسوبي المدرسة في صنع القرارات( ٓٔ( ويمييا العبارة رقم )٘من  ٕٓ.ٗ)

 (.٘من  ٖٔ.ٗبمتوسط حسابي بمغ )
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 بعد تفويض السمطة: -3
 ( استجابات مجتمع الدراسة عمى بعد تفويض السمطة9جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

ٔٙ 
يفّوض قائد المدرسة بعض منسوبي المدرسة لمقيام 

 ببعض األعمال واتخاذ القرارات حال غيابو.
 ٔ عالية 1.004 4.15

ٔٚ 
يرشح قائد المدرسة بعض منسوبي المدرسة لتمثيل 

 المدرسة في المسابقات والمقاءات.
 ٖ عالية 945. 3.99

ٔٛ 
يحرص قائد المدرسة عمى اتخاذ القرارات من خالل 

 تفويض المجان المكّونة من منسوبي المدرسة.
 ٕ عالية 911. 4.04

 ليةعا 842. 4.06 المتوسط الحسابي العام لمبعد

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 

( أن المتوسط الحسابي العام الستجابات ٜتكشف المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدول رقم ) 
(، وىذا المتوسط يقع بالفئة الخامسة ٘من  ٙٓ.ٗأفراد مجتمع الدراسة عمى بعد تفويض السمطة يساوي )

( وىي الفئة التي تشير إلى الممارسة ٘إلى  ٕٔ.ٗن )من المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما بي
 بدرجة عالية جدًا. أي أن مجتمع الدراسة يرون أن بعد تفويض السمطة يتم ممارستو بدرجة عالية.

                       كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيمية لفقرات ىذا المحور تراوحت ما بين
سطات تقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى ( وىذه المتو ٘ٔ.ٗإلى  ٜٜ.ٖ)

الممارسة بدرجة )عالية(. حيث يتبين من النتائج الموضحة بالجدول أعاله أن مجتمع الدراسة يرون أن 
جميع العبارات المتعمقة ببعد تفويض السمطة يتم ممارستيا بدرجة عالية، مما يدل عمى تجانس وجيات 

 اد مجتمع الدراسة عمى درجة ممارسة تفويض السمطة. نظر أفر 
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(، وىي )يفّوض قائد المدرسة بعض منسوبي المدرسة لمقيام ببعض ٙٔفقد حصمت العبارة رقم )
(، تمييا العبارة رقم ٘من  ٘ٔ.ٗاألعمال واتخاذ القرارات حال غيابو( عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )

ى اتخاذ القرارات من خالل تفويض المجان المكّونة من منسوبي (، وىي )يحرص قائد المدرسة عمٛٔ)
(، وىي )يرشح قائد المدرسة بعض ٚٔ(. ثم العبارة رقم )٘من  ٗٓ.ٗالمدرسة( بمتوسط حسابي بمغ )

 (. ٘من  ٜٜ.ٖمنسوبي المدرسة لتمثيل المدرسة في المسابقات والمقاءات( بمتوسط حسابي )

ن واقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء القيادة من خالل النتائج السابقة يتبين أ
 التشاركية جاءت كالتالي:

 واقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء القيادة التشاركية (10جدول رقم )

رقم 

 البعد

أبعاد واقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء القيادة 

 التشاركية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 مارسةالم
 الترتيب

 ٔ عالية جداً  513. 4.51 بعد العالقات اإلنسانية ٔ

 ٕ عالية جداً  657. 4.33 بعد مشاركة المرؤوسين الميام القيادية ٕ

 ٖ عالية 842. 4.06 بعد تفويض السمطة ٖ

 عالية جداً  613. 4.30 المتوسط العام لألبعاد

ن بعد العالقات اإلنسانية جاء في المرتبة يتبين  من خالل النتائج الموضحة بالجدول أعاله أ 
األولى بين األبعاد المتعمقة بواقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء القيادة التشاركية بدرجة ممارسة عالية 

(، يمييا بعد مشاركة المرؤوسين الميام القيادية بدرجة ممارسة عالية ٘من  ٔ٘.ٗجدًا بمتوسط حسابي )
(، بينما جاء بعد تفويض السمطة في المرتبة األخيرة بدرجة ممارسة ٘من  ٖٖ.ٗجدًا وبمتوسط حسابي)

(، أما المتوسط الحسابي العام لواقع ممارسة قائدي المدارس ٘من  ٙٓ.ٗعالية وبمتوسط حسابي )
(، وىذا ٘من  ٖٓ.ٗالسعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية فقد بمغ )

ط يقع بالفئة الخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى الممارسة بدرجة عالية جدًا ، المتوس
أي أن مجتمع الدراسة يرون أن قائدي المدارس السعودية في الخارج  يمارسون أدوارىم القيادية في ضوء 
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 رررر

م(، والتي ٕٕٔٓاسة عسكر)مدخل القيادة التشاركية بدرجة عالية جدًا.  وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج در 
أظيرت أن ممارسات القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة جاءت مرتفعة بشكل 

ٝ(، حيث جاءت العالقات اإلنسانية في أعمى مراتب القيادة التشاركية، تالىا ٘ٚعام بوزن نسبي قدره )
فويض السمطة، كما تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة مشاركة القائد لممرؤوسين في الميام القيادية، ثم ت

م(، والتي أظيرت أن ممارسة مديرات مكاتب التربية والتعميم ألدوارىن القيادية التشاركية ٖٕٔٓالحسون )
م(، والتي أظيرت أن مستوى ممارسة القيادة التشاركية في ٖٕٔٓجاءت بدرجة عالية جدًا. ودراسة نجدي )

م(، والتي أظيرت النتائج أن درجة ممارسات ٕٗٔٓاء بدرجة كبيرة، ودراسة المحمادي )المدارس الثانوية ج
القيادة التشاركية لمديري مكاتب التربية والتعميم من وجية نظر المشرفين التربويين، كانت بدرجة عالية في 

واالبتدائية في  م(، والتي أظيرت أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانويةٕٓٔٓمجمميا. ودراسة العجمي )
م(، ٕٔٔٓدولة الكويت لمقيادة التشاركية من وجية نظر المعممين كانت بشكل عام مرتفعة. ودراسة شقير )

 والتي أظيرت النتائج أن ىناك مستوى عاٍل من ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية.

أظيرت أن واقع ممارسة القيادة التشاركية م(، والتي ٖٕٔٓبينما تختمف مع نتائج دراسة الغامدي ) 
م(، والتي أظيرت أن ٖٕٔٓفي إدارة مدارس نظام المقررات الثانوية جاء بدرجة متوسطة، ودراسة القرشي )

ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري مكاتب التربية والتعميم كانت بدرجة متوسطة. ودراسة الحقباني 
القيادة التشاركية لدى رؤساء األقسام العممية في جامعة األمير  م(، والتي أظيرت أن ممارسةٕٗٔٓ)

 سممان كانت بدرجة متوسطة.

  :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والذي نص عمى اآلتي 
ما المعوقات التي تحّد من ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم 

 جية نظر مجتمع الدراسة؟القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية من و 
لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية      

                      واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات ىذا المحور، وجاءت
 النتائج كالتالي:
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ع الدراسة عمى المعوقات التي تحّد من ممارسة قائدي ( استجابات مجتم11جدول رقم )
 المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

ٔ 
غموض الموائح التنظيمية واالليات التي تساعد عمى 

 القيادة التشاركية. ممارسة
 ٔ متوسطة 1.156 3.32

 ٓٔ قميمة 1.546 2.34 ضعف في العالقة اإلنسانية بين قائد المدرسة ومنسوبييا. ٕ
 ٜ قميمة 1.504 2.52 ضعف في ثقة قائد المدرسة بمنسوبييا. ٖ

ٗ 
وجود المحسوبية في توزيع األعمال عمى منسوبي 

 المدرسة.
 ٚ متوسطة 1.523 2.61

٘ 
غبة منسوبي المدرسة في تحمل تبعات المشاركة عدم ر 

 في اتخاذ القرارات.
 ٗ متوسطة 1.510 2.96

 ٘ متوسطة 1.469 2.92 ضعف القناعة بأىمية المشاركة في إنجاز األعمال. ٙ
 ٛ قميمة 1.537 2.55 ضعف ميارات التواصل الفّعال لدى قائد المدرسة. ٚ

ٛ 
يحّد من ضغوط العمل وكثرة األعمال األمر الذي 

 ممارسة األدوار القيادية في بيئة تشاركية.
 ٙ متوسطة 1.596 2.89

 ٖ متوسطة 1.531 3.01 المركزية في إنجاز األعمال. ٜ
 ٕ متوسطة 1.503 3.13 محدودية البرامج التدريبية عمى األساليب القيادية الحديثة. ٓٔ

 متوسطة 1.333 2.82 المتوسط الحسابي العام لممحور

 درجات. 5سط الحسابي من * المتو 
( يتبين أن المتوسط الحسابي العام ٔٔمن خالل المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدول رقم ) 

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى المعوقات التي تحّد من ممارسة قائدي المدارس، السعودية في الخارج 
(، وىذا المتوسط يقع بالفئة الثالثة ٘من  ٕٛ.ٕي )ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية يساو 
( وىي الفئة التي تشير إلى الموافقة ٓٗ.ٖإلى  ٔٙ.ٕمن المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما بين )

بدرجة متوسطة. أي أن مجتمع الدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى المعوقات التي تحّد من ممارسة 
في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية، ويعزو الباحث قائدي المدارس، السعودية 

 ىذه النتيجة إلى وجود ممارسة عالية لألدوار القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية. 
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                    كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيمية لفقرات ىذا المحور تراوحت ما بين
( وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من المقياس المتدرج الخماسي والمتين ٕٖ.ٖإلى  ٖٗ.ٕ)

تشيران إلى الموافقة بدرجة )قميمة، متوسطة(. حيث يتبين من النتائج الموضحة بالجدول أعاله أن مجتمع 
تراوحت (، حيث ٗ-ٛ-ٙ-٘-ٜ-ٓٔ-ٔالدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى سبعة عبارات وىم رقم )

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من ٕٖ.ٖإلى  ٔٙ.ٕالمتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما بين )
(، وىي الفئة التي تشير إلى الموافقة ٓٗ.ٖإلى  ٔٙ.ٕالمقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين )

فراد مجتمع الدراسة موافقون بدرجة بدرجة متوسطة، كما يتبين من النتائج الموضحة بالجدول أعاله أن أ
             (، تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما بينٕ-ٖ-ٚقميمة عمى ثالثة عبارات وىم رقم )

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية من المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين ٘٘.ٕإلى  ٖٗ.ٕ)
ة التي تشير إلى الموافقة بدرجة قميمة، وتدل ىذه النتيجة عمى تفاوت (،  وىي الفئٓٙ.ٕإلى  ٔٛ.ٔ)

وجيات نظر أفراد مجتمع الدراسة في موافقتيم عمى المعوقات التي تحد من ممارسة قائدي المدارس 
 السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية.

موض الموائح التنظيمية واالليات التي تساعد عمى (، وىي )غٔفقد حصمت العبارة رقم )   
(، وىي ٓٔ(، تمييا العبارة رقم )٘من  ٕٖ.ٖممارسة القيادة التشاركية( عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )

(. ثم العبارة ٘من  ٖٔ.ٖ)محدودية البرامج التدريبية عمى األساليب القيادية الحديثة( بمتوسط حسابي بمغ )
(. بينما حصمت العبارة رقم ٘من  ٔٓ.ٖلمركزية في إنجاز األعمال( بمتوسط حسابي )(، وىي )اٜرقم )

( وىي )ضعف في العالقة اإلنسانية بين قائد المدرسة ومنسوبييا( عمى أدنى متوسط حسابي ومقداره ٕ)
مغ (، وىي )ضعف في ثقة قائد المدرسة بمنسوبييا( بمتوسط حسابي بٖ( ويمييا العبارة رقم )٘من  ٖٗ.ٕ)
 (.٘من  ٕ٘.ٕ)

 م(، والتي توصمت إلى وجود عدد منٖٕٔٓوتختمف ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحسون )
  في: تتمثل التشاركية لمقيادة والتعميم مكاتب التربية عالية تحد من ممارسة مديرات بدرجة الصعوبات

 األنظمة اإلدارية، ومركزية واألعمال اإلداري الجياز وتضخم والمعنوية، المادية نظام الحوافز )غياب
 التقميدية(. التنظيمية األساليب وغمبة الموائح، وجمود اإلدارية التعميمية،

م(، والتي أظيرت النتائج أن معوقات القيادة التشاركية ٖٕٔٓكما تتفق مع نتائج دراسة الغامدي ) 
 جاءت بدرجة متوسطة. 
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 تي: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي نص عمى اآل 
ما المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى ممارسة قائدي المدارس السعودية في 

 الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية من وجية نظر مجتمع الدراسة؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية      

 رية والرتب الستجابات مجتمع الدراسة عمى عبارات ىذا المحور، وجاءت النتائج كالتالي:واالنحرافات المعيا

( استجابات مجتمع الدراسة عمى المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى 12جدول رقم )
ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة 

 مجتمع الدراسةالتشاركية من وجية نظر 

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

ٔ 
العمل عمى التحول نحو الالمركزية في إنجاز 

 األعمال.
 ٖ موافق تماماً  768. 4.49

ٕ 
تقديم برامج تدريبية تسيم في رفع مستوى القيادات 

 المدرسية.
 ٔ موافق تماماً  740. 4.68

ٖ 
إدراج ممارسة القيادة التشاركية ضمن تقويم األداء 

 الوظيفي.
 ٛ موافق 1.227 3.97

ٗ 
توضيح النتائج المرجو تحققيا من خالل ممارسة 

 القيادة التشاركية.
 ٚ موافق تماماً  778. 4.29

٘ 
تضمين معايير ترشيح قادة المدارس السعودية في 

 الخارج لميارات ممارسة القيادة التشاركية.
 ٙ موافق تماماً  1.118 4.34

 ٗ موافق تماماً  1.093 4.47 تعزيز الثقة بين قائد المدرسة ومنسوبييا. ٙ
 ٘ موافق تماماً  1.121 4.40 وضع خطة مرحمية لتطبيق القيادة التشاركية. ٚ

ٛ 
إقامة عالقة إنسانية جيدة بين قائد المدرسة 

 ومنسوبييا.
 ٕ موافق تماماً  1.071 4.58

 موافق تماماً  707. 4.40 حسابي العام لممحورالمتوسط ال

 درجات. 5* المتوسط الحسابي من 
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( أن المتوسط الحسابي العام الستجابات ٕٔتكشف المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدول رقم )
أفراد مجتمع الدراسة عمى المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى ممارسة قائدي المدارس السعودية في 

            دوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية من وجية نظر مجتمع الدراسة يساويالخارج أل
(، وىذا المتوسط يقع بالفئة الخامسة من المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما بين ٘من  ٓٗ.ٗ)
أي أن مجتمع الدراسة ( وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافق تمامًا عمى أداة الدراسة. ٘إلى  ٕٔ.ٗ)

موافقون تمامًا عمى المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج 
 ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية.

                 كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيمية لفقرات ىذا المحور تراوحت ما بين
( وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من المقياس المتدرج الخماسي والمتين ٛٙ.ٗإلى  ٜٚ.ٖ)

تشيران إلى درجة )موافق، موافق تمامًا(. حيث يتبين من النتائج الموضحة بالجدول أعاله أن مجتمع 
المتوسطات (، حيث تراوحت ٗ-٘-ٚ-ٙ-ٔ-ٛ-ٕالدراسة موافقون تمامًا عمى سبعة عبارات وىم رقم )

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من المقياس ٛٙ.ٗإلى  ٜٕ.ٗالحسابية ليذه العبارات ما بين )
(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافق تمامًا، كما ٘إلى  ٕٔ.ٗالمتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين )

راسة موافقون عمى عبارة واحدة من يتبين من النتائج الموضحة بالجدول أعاله أن أفراد مجتمع الد
المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في 

(، وىذا ٘من  ٜٚ.ٖ(، والتي بمغ متوسطيا الحسابي )ٖضوء مدخل القيادة التشاركية، وىي العبارة رقم )
(، وىي ٕٓ.ٗإلى  ٔٗ.ٖس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين )المتوسط يقع بالفئة الرابعة من المقيا

الفئة التي تشير إلى درجة موافق، وتدل ىذه النتيجة عمى التفاوت في درجة موافقة أفراد مجتمع الدراسة 
عمى المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى ممارسة قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية 

 ء مدخل القيادة التشاركية.في ضو 
(، وىي تقديم برامج تدريبية تسيم في رفع مستوى القيادات المدرسية( ٕفقد حصمت العبارة رقم )

(، وىي )إقامة عالقة إنسانية جيدة ٛ(، تمييا العبارة رقم )٘من  ٛٙ.ٗعمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )
(، وىي )العمل عمى ٔ(. ثم العبارة رقم )٘من  ٛ٘.ٗبين قائد المدرسة ومنسوبييا( بمتوسط حسابي بمغ )

( ٖ(. بينما حصمت العبارة رقم )٘من  ٜٗ.ٗالتحول نحو الالمركزية في إنجاز األعمال( بمتوسط حسابي )
وىي )إدراج ممارسة القيادة التشاركية ضمن تقويم األداء الوظيفي( عمى أدنى متوسط حسابي ومقداره 

(، وىي )توضيح النتائج المرجو تحققيا من خالل ممارسة القيادة ٗرقم )( ويمييا العبارة ٘من  ٜٚ.ٖ)
 (.٘من  ٜٕ.ٗالتشاركية( بمتوسط حسابي بمغ )
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م( والتي أشارت النتائج إلى موافقة عينة ٖٕٔٓوتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحسون )  
التي تواجو مديرات مكاتب التربية الدراسة بدرجة عالية جدًا عمى المقترحات الالزمة لمحد من الصعوبات 

والتعميم لممارسة أدوارىن القيادية في ضوء القيادة التشاركية. كما تتفق مع نتائج دراسة الحقباني 
م(، والتي أشارت إلى أن عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية عمى المقترحات التي تعزز مستوى ٕٗٔٓ)

 .شاركيةممارسة رؤساء األقسام العممية لمقيادة الت

 ثالثًا: ممخص ألىم النتائج: 
 توصمت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا ما يمي: 

أظيرت النتائج أن مجتمع الدراسة يرون أن قائدي المدارس السعودية في الخارج يمارسون أدوارىم  .ٔ
في المرتبة القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية بدرجة عالية جدًا، جاء بعد العالقات اإلنسانية 

 األولى بدرجة ممارسة عالية جداً 

                 أبرز العبارات التي يتم ممارستيا بدرجة عالية جدًا في بعد العالقات اإلنسانية ىي  .ٕ
)حرص قائد المدرسة عمى بناء عالقات اجتماعية مع منسوبي المدرسة، يشيد قائد المدرسة بإنجازات 

 منسوبي المدرسة(. 

أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى المعوقات التي تحّد من ممارسة  كشفت النتائج .ٖ
قائدي المدارس، السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية، وكانت 
أبرز ىذه المعوقات ىي )غموض الموائح التنظيمية واالليات التي تساعد عمى ممارسة القيادة 

 كية، محدودية البرامج التدريبية عمى األساليب القيادية الحديثة، المركزية في إنجاز األعمال(.التشار 

أوضحت النتائج أن مجتمع الدراسة موافقون تمامًا عمى المقترحات المناسبة لمرفع من مستوى ممارسة  .ٗ
اركية، وتبين من قائدي المدارس السعودية في الخارج ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التش

النتائج أن أبرز ىذه المقترحات ىي )تقديم برامج تدريبية تسيم في رفع مستوى القيادات المدرسية، 
             إقامة عالقة إنسانية جيدة بين قائد المدرسة ومنسوبييا، العمل عمى التحول نحو الالمركزية

 في إنجاز األعمال(.
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 رابعًا: التوصيات والمقترحات: 
 مل عمى التحول نحو الالمركزية في إنجاز األعمال.الع .ٔ
 تقديم برامج تدريبية تسيم في رفع مستوى القيادات المدرسية. .ٕ
 إدراج ممارسة القيادة التشاركية ضمن تقويم األداء الوظيفي.  .ٖ
 توضيح النتائج المرجو تحققيا من خالل ممارسة القيادة التشاركية. .ٗ
 السعودية في الخارج لميارات ممارسة القيادة التشاركية.تضمين معايير ترشيح قادة المدارس  .٘
 تعزيز الثقة بين قائد المدرسة ومنسوبييا. .ٙ
 وضع خطة مرحمية لتطبيق القيادة التشاركية. .ٚ
 إقامة عالقة إنسانية جيدة بين قائد المدرسة ومنسوبييا. .ٛ
مشكالت مديري إجراء دراسة عن دور القيادة التشاركية في مكاتب التربية والتعميم في حل  .ٜ

 المدارس.
إجراء دراسة لمعرفة درجة ممارسة مدراء المدارس األىمية ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة  .ٓٔ

 التشاركية.
 إجراء دراسة عن القيادة التشاركية وعالقتيا بالثقافة التنظيمية. .ٔٔ
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية

. عمان: اإلدارة التربوية النظريات والميارات مدخل الىم(. ٕٛٓٓأبو ناصر، فتحي محمد. )
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

)رسالة دكتوراه غير  المدارس السعودية في الخارج دراسة التقويمية،( ۰2۹1البراك، ناصر )
 منشورة(، جامعة الممك سعود: الرياض

كومية لمقيادة درجة ممارسة مديرات مدارس المرحمة الثانوية الح( ۰2۷۳الجريفاني، أمل )
، )رسالة ماجستير غير التشاركية بمدينة الرياض من وجية نظر المعممات

 منشورة(، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض
القيادة التشاركية وعالقتيا بالوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة ( ۰2۷۲الحارثي، عيدة )

ير منشورة(، قسم اإلدارة ، )رسالة ماجستير غالثانوية بمدينة الرياض
والتخطيط التربوي، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمدين سعود 

 اإلسالمية: الرياض.
واقع ممارسة القيادة التشاركية لدى قائدي المدارس المتوسطة بمدينة ( ۰2۷۲الحارثي، نايف )

بوي، )رسالة ماجستير غير منشورة(، قسم اإلدارة والتخطيط التر  الرياض،
 كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمدين سعود اإلسالمية: الرياض

القيادة الشرقية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة مادبا (. ۹۱۰۲الحجيج، سمية. )
. وعالقتيا بو التميز المؤسسي من وجية نظر مساعدة المديرين والمعممين

بية، جامعة الشرق األوسط: )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التر 
 األردن
الرياض: مکتب . أدوات مدرسة المستقبل، القيادة التربوية(. ۹۱۰۳الحر، عبد العزيز محمد. )

 التربية لدول الخميج العربي.
. دار المناىج ٔ. طميارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية(. ٕٛٓٓالحريري، رافده. )

 ن.لمنشر والتوزيع: عّما
ممارسة مديرات مكاتب التربية والتعميم بمدينة الرياض ألدوارىن  (.ٖٕٔٓالحسون، عبير )

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية  .القيادية في ضوء القيادة التشاركية
العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض، 

 المممكة العربية السعودية.
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واقع ممارسة رؤساء األقسام العممية بجامعة سممان بن عبد ه(. ٖ٘ٗٔىرة )الحقباني، الجو 
)رسالة ماجستير . العزيز ألدوارىم القيادية في ضوء مدخل القيادة التشاركية

غير منشورة(، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 اإلسالمية: الرياض، المممكة العربية السعودية.

. دار صفاء ٔ. طإدارة الجودة في المنظمات المتميزةم(. ٕٓٔٓ. والشيخ، روان. )حمود، خضير
 لمنشر والتوزيع: عّمان.

(. درجة ممارسة قادة مدارس التعميم العام في منطقة نجران القيادة ۹۱۰۲الخصاونة، فؤاد. )
الشرقية وعالقتيا بمستوى األداء اإلداري لدييم من وجية نظر المعممين. 

، جامعة ٖٗالتربية االساسية لمعموم التربوية واإلنسانية العدد  مجمة كمية
 بابل.

م(. التخطيط التشاركي في اإلدارة المدرسية )المفيوم، المبررات، الفوائد، ۹۱۱1دحالن، حاتم. )
. مركز مجمة رؤى التربوي، العدد الحادي والعشرونالمعيقات(. رام اهلل: 

 القطان.
، ممارسة القيادة التشاركية لدى مديرات إدارات العموم بوزارة التعميمواقع ( ۰2۷1الدواس، نادية )

)رسالة ماجستير غير منشورة(، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية العموم 
 االجتماعية، جامعة اإلمام محمدين سعود اإلسالمية: الرياض.

 بة المجتمع العربي.. عمان: مكتٔ. ط المدير المدرسي الناجحم(. ۹۱۱۲ربيع، ىادي مشعان. )
(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في مدينة جدة القيادة التي ۰2۷1الرفاعي، رانيا. )

مجمة شاركي وعالقتيا بالتنمية المينية من وجية نظر المعممات. فمسطين: 
 جامعة فمسطين.جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات، 

. )رسالة مشاركة وأثرىا عمى العاممين واإلدارةاإلدارة بال(. ٜٕٓٓالرفاعي، محمد حسين. )
 دكتوراه غير منشورة(. جامعة سانت كميمنس العالمية، بريطانيا

. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع القيادة اإلدارية الفعالةم(. ۹۱۰ٗالسكارنة، بالل خمف. )
 والطباعة



 محمد بن فاىد النوفلد/           واقع ممارسة قائدي المدارس السعودية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاني العدد  – 33اجمللد  446

 

اركية لدى مديري المدارس تصور مقترح لتنمية ميارات القيادة التش( ۹۱۰۳سميمان، أحمد )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، الثانوية بمحافظات غزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة: فمسطين.
(. تطوير قيادات المعاىد العممية السعودية في ضوء مدخل القيادة ۹۱۰۲الشبل، يوسف. )

لتربية، مجمة البحث العممي في االتشاركية استراتيجية مقترحة. مصر: 
 .العدد العشرون

درجة ممارسة المدارس الحكومية ومديراتيا لمقيادة التشاركية م(. ٕٔٔٓشقير، عالء توفيق. )
وعالقتيا بالرضا الوظيفي في محافظات شمال الضفة الغربية من وجيات 

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية نظر المعممين والمعممات فييا
 لنجاح الوطنية: نابمس، فمسطين.الدراسات العميا، جامعة ا

م(. واقع القيادة التشاركية لقادة المدارس الثانوية بمدينة ۹۱۰۳الشمري، سامي، والموقان، محمد )
المجمة العربية لمعموم حائل، وسبل تطويرىا من وجية نظر المعممين. 

 .، العدد الثالث، المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلدابالتربوية والنفسية
)رسالة  .المشكالت التي تواجو مديري المدارس السعودية في الخارج (.ٖٔٗٔالشيبان، أنس )

ماجستير غير منشورة(، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية: الرياض، المممكة العربية السعودية.

أداء مديري مدارس التعميم  درجة تأثير المشكالت المدرسية عمىم(. ۹۱۱۳الصالحي، سعود. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى، العام بمحافظة الميث

 كمية التربية: مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.
(. درجة ممارسة قادة المدارس في محافظة عجمون القيادة الشرقية ۹۱۹۱طيفور، ىيفاء. )

مجمة العموم التربوية مين. فمسطين: مقترحات تطويرىا من وجية نظر المعم
 والدراسات اإلنسانية المجمد الرابع العدد التاسع.

درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية ابتدائية في دولة الكويت (. ۹۱۰۱العجمي، ناصر. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، لمقيادة الشرقية من وجية نظر المعممين

 وسط: األردنكمية التربية، جامعة الشرق األ
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دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعميم في حل مشكالت م(. ٕٓٔٓالعرابيد، نبيل )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، مديري المدارس الثانوية بغزة
 جامعة األزىر: غزة، فمسطين.

 رياض: مكتبة العبيكان.. الالمدخل إلى البحث في العموم السموكية(. ۰2۷۷العساف، صالح )
القيادة التشاركية وعالقتيا بالثقافة التنظيمية لدى مديري م(. ۹۱۰۹عسكر، عبد العزيز. )

. )رسالة المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين
 ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة األزىر: غزة، فمسطين.

القيادة التشاركية الممارسة لدى مديري المدارس الثانوية ـ(، ىٖ٘ٗٔالعماري، عبد الرحمن عمي )
، )رسالة وعالقتيا بدافعية المعممين بمحافظة القنفذة من وجية نظرىم

 ماجستير غير منشورة(، قسم اإلدارة التربوية، كمية التربية جامعة الباحة.
إدارة مدارس نظام استراتيجية مقترحة لتطوير ىـ(، ٖ٘ٗٔالغامدي، عبد الرحمن غرم اهلل )

، )رسالة دكتوراه غير المقررات الثانوية في ضوء مدخل القيادة التشاركية
 منشورة(، قسم اإلدارة التربوية، كمية التربية جامعة الممك سعود.

القيادة التشاركية مدخل استراتيجي لتطوير إدارة مدارس التعميم (. ٖٕٔٓالغامدي، عبد الرحمن. )
. الرياض، مكتبة الممك فيد ٔ. طربية السعوديةالعام في المممكة الع

 الوطنية.
درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الخرج لمقيادة ( ٜٖٗٔالغشيان )

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، قسم التشاركية من وجية نظر المعممين
ام محمدين اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلم

 سعود اإلسالمية: الرياض.
            ،واقع تطبيق القيادة التشاركية في مكاتب التعميم لمبنين بمدينة الرياض( ٜٖٗٔالفضل )

)رسالة ماجستير غير منشورة(، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية العموم 
 االجتماعية، جامعة اإلمام محمدين سعود اإلسالمية: الرياض.

ممارسة مديرات مكاتب التعميم بمدينة الرياض لمقيادة التشاركية ىـ(، ٖٙٗٔاز، شيخة محمد )الفو 
، )رسالة ماجستير غير وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات

منشورة(، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية العموم االجتماعية جامعة 
 االمام محمد بن سعود االسالمية.



 محمد بن فاىد النوفلد/           واقع ممارسة قائدي المدارس السعودية
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ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري مكاتب التربية والتعميم ه(. ٖٗٗٔ، عبد اهلل. )القرشي
سياميا في حل مشكالت اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانوية بمدينة  وا 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة أم القرى: . الطائف
 مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.

(. واقع تطبيق قائده المدارس في محافظة حوطو بني تميم والحريق ۹۱۰۳عبد الكريم. )المحرج، 
مجمة البحث العممي في التربية، العدد التاسع القيادة التشاركية. مصر: 

 .عشر
درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعميم بمكة المكرمة م(. ۹۱۰ٗمحماضي، خالد محمد. )

. ا بالروح المعنوية من وجية نظر المشرفينلمقيادة التشاركية وعالقتي
)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة أم القرى: مكة 

 المكرمة، المممكة العربية السعودية.
، ۹. ط المعجم الوسيطم(. ۰۲۳۹مصطفى، ابراىيم الزيات، أحمد، حامد. والنجار، محمد. )

 اسطنبول: المكتبة اإلسالمية.
نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعميم م(. ۹۱۱۲عبد القادر. ) مغاري، تيسير

. بمحافظات غزة وعالقتو بصنع القرار التربوي من وجية نظر العاممين بيا
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية التربية، جامعة األزىر: غزة، فمسطين.

لمحد من المشكالت اإلدارية في  القيادة التشاركيةم(. ۹۱۰ٗنجدي، عبد الغني بن محمد. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية المدارس الثانوية بالمدينة المنورة

 التربية، جامعة طيبة: المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية.
(. اإلدارة العامة لممدارس السعودية في الخارج، مسترجع من: ٕٗٗٔوزارة التعميم. )

https://departments.moe.gov.sa/ExternalSaudiSchools/
AboutUs/Pages/default.aspx  ٔتاريخ االسترجاع/ٔٔ/ٕٕٓٓ 
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