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      المستخلص :

درجة ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية هدف هذه الدراسة إلى التعرف على  

أهداف بجامعة جدة للقيادة الموزعة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية، ولتحقيق 

الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع 

البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من عضوات الهيئة التعليمية بجامعة جدة والبالغ 

( عضوة، واستخدمت الباحثة أسلوب العينة العشوائية من المجتمع 1150عددهن )

%( من مجتمع الدراسة، 10،2وة، و يمثل )( عض118وقد بلغ حجم عينة الدراسة )

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أبرزها ما يلي: أظهرت النتائج أن عضوات 

الهيئة التعليمية بجامعة جدة موافقات على ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة 

بة (، حيث جاء مناخ العمل في المرت 5من  3.77جدة للقيادة الموزعة بدرجة ) 

مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة  األولى بين األبعاد المتعلقة بتقييم ممارسة

للقيادة الموزعة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية، يليه بعد المسؤولية المشتركة، 

ثم بعد الرؤية والرسالة و األهداف، ثم بعد الممارسات القيادية، بينما جاء بعد التطوير 

المرتبة األخيرة. وقد جاءت جميع األبعاد بدرجة موافق. وأوصت نتائج المهني في 

الدراسة بمنح الصالحيات الالزمة ألعضاء الهيئة التعليمية للممارسة األدوار القيادية، 

 منح الحوافز المادية و والمعنوية الدافعة لممارسة األدوار القيادية داخل القسم.

Abstrac : 
 The aim of this study is to identify Evaluating the practice of 

supervisors of academic departments at the University of Jeddah, to 

identify the obstacles to the practice of Distributed Leadership from 
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the viewpoint of members of the educational institution,To achieve the 

goals of the study, the researcher used the descriptive approach, as the 

questionnaire was used as a tool to collect data, and the study 

population consisted of 1150 members of the educational institution. 

Random sampling technique was used to obtain the data. The study 

sample size reached (118) members which represents (10.2%) of the 

study population. Main results of the study show that female members 

of the educational staff approved the practice of female academic 

supervisors at Jeddah University for Leadership Distributed with a 

score of (3.77 out of 5). The working atmosphere came first among 

the dimensions related to the reality of female academic supervisors 

on distributed leadership from the viewpoint of members of the 

education institution. Next, shared responsibility dimension, vision 

dimension, mission and goals, then leadership practices dimension, 

and finally professional development dimension. All dimensions came 

with an acceptable degree,. The results of the study recommended 

granting the necessary power to the members of the educational 

institutions to practice leadership roles, providing leaders with 

financial and non-financial incentives to improve leadership roles 

within the department. 

 : المقدمة

ة التغير واالنفجار المعرفي و التقدم التكنولوجي في يتميز العصر الحالي بسرع      

وتسعى المملكة العربية السعودية اليوم إلى مواكبة ، مختلف المجاالت العلمية والعملية

مما نتج عنه الكثير من التطلعات ، 2030هذه التغيرات و التطورات في ظل رؤية 

وذلك  ;الخصوص التي تواجه المؤسسات بشكل عام و مؤسسات التعليم على وجه

ألهمية الدور الذي تقوم فيه حيث تعكس المؤسسات التعليمية و طاقمها التعليمي 

وعليه فقد اجتهدت القيادات العليا بالعمل على  ،واإلداري واقع وتطلعات المجتمع

إيجاد اتجاهات ورؤى تربوية حديثة مناسبة لتطلعات مجتمعاتها المستقبلية من أجل 

 التربوية للنهوض بالمجتمع. تطبيقها في مؤسساتها

وتكمن أهمية المؤسسات التعليمية في الدور الذي يقوم به التعليم العالي على وجه  

حيث ، لما له من تأثير مباشر في تكوين المجتمع في الحاضر والمستقبل ;الخصوص

أن الجامعة تعد من المؤسسات التعليمية واإلنتاجية التي تعمل على إثراء المعرفة 

وبناء على ذلك فهي  ،وإعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة علما وفكرا وخلقا
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، تحتاج إلى إدارة واعية تعمل على تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها )العلي

2016.) 

نجاح المؤسسات ( أن 2011، ; هداف2012 ،وذكر الباحثين )لهلوب وصرايرة 

وليس على توفير  ،وضوح فلسفة التعليم وأهدافهالتعليمية وتطورها ال يعتمد فقط على 

 ،إنما يعتمد أيضا على إعداد وتولي قيادات فعالة إلدارتها أفضل اإلمكانيات المادية له

حيث إن الدقة في اختيار القيادات التربوية يعد شرط أساسيا لتحقيق األهداف التي 

  أُنشئت المؤسسات التعليمية من أجلها مما يسهم في تطويرها.

وبناء على هذه المعطيات يمكن القول أنه توجد عالقة وطيدة بين نجاح  

وهذا ما أكدته العديد من الدراسات في أن  ،المؤسسات التعليمية و الدور القيادي فيها

; العلي، 2017القيادة تلعب دورا كبيرا في نجاح أو إخفاق المؤسسات )العبرية، 

 (.2012; لهلوب و صرايرة، 2016

( أن معظم المؤسسات التعليمية 2013م من ذلك أشارت أبو العال )وبالرغ 

، وال يوجد إعداد كاف العربية بشكل عام الزالت القيادة فيها وفق النمط التقليدي

وهذا ال يتناسب مع التحديات و التطلعات التي تواجه تطوير وبرامج تطويرية للقادة 

 ،يمية فعالة يتوقف عليها األداءالتعليم في الوقت الراهن حول إيجاد قيادات تعل

خاصة في ظل . فالقيادات التقليدية والتي تتسم بالمركزية واحتكار القرار لم تعد مجدية

التحوالت السريعة للملكة العربية السعودية للتوجه من المركزية إلى الالمركزية 

 (.هـ1440، )وزارة االقتصاد

ن المحتم على المؤسسات ( أنه " م4، ص. 2008 ،وعليه فقد أكد )الليثي 

التعليمية أن تستجيب لهذه التطورات من خالل تبني األفكار الجديدة واألساليب 

الحديثة التي تمكنها من مواجهة التحديات". ومن هنا جاءت نظريات القيادة التعليمية 

الحديثة لترتقي باألداء عن طريق تجديد الممارسات القيادية وفق هذه النظريات لجعل 

سسات التعليمية أكثر فاعلية لتسهم في التطوير داخل النظام التعليمي. و على المؤ

ضوء ما سبق دعت الحاجة إلى توظيف مدخل من مداخل القيادة الحديثة التي تسهم 

والتحول  ،وتوظيف جميع القدرات داخل المؤسسة التعليمية ،في رفع مستوى األداء

تعاون و المشاركة و الثقة المتبادلة لتطوير من األنماط التقليدية إلى أنماط تتسم بال

  ،لتحقيق األهداف وهذا ما تنادي به القيادة الموزعة ،األداء

( للقيادة الموزعة استنتجت أنها النمط القيادي 2016ومن خالل تحليل ببة ) 

بتأكيد دور هذا النمط في تعزيز  ،الواعد لتحسين أداء المؤسسات في التعليم العالي

 مفهوم الهوية المشتركة والتمكين كما يبني الثقة بين مختلف األعضاء في الجامعة. 

( بذكر أن نمط القيادة الموزعة هو أحد األنماط اإليجابية 2017وأردفت العبرية )

ه. وأن وفق ما أشارت الي ،الفعالة الذي يأخذ بمبدأ التعاون والمشاركة لجميع األعضاء
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تطبيق هذه القيادة يتطلب وجود ثقافة تبادل األفكار المطروحة من قبل العاملين في 

األمر الذي يعول عليه اشراكهم في إتخاذ القرارات ، وتبادل الثقة، المؤسسة التعليمية

 و استثمار قدراتهم. ،إلنجاز المهام

 ،تقوم على عاتقها ونظرا ألهمية األقسام األكاديمية في الجامعات واألدوار التي 

والتوقعات المأمولة منها أصبحت تواجه العديد من الصعوبات مما يتطلب وجود قيادة 

(. مما يزيد 2017 ،)المصاورة قادرة على إيجاد الحلول بطرق وأساليب متنوعة

و الجدير ا، العبء و التحديات على قيادة القسم األكاديمي فهي المسؤولة المباشرة عنه

قيادة الموزعة تمتاز في التخفيف من ضغوط و أعباء بالذكر أن ال

 (. (Rabindarang, 2014العمل

ويتأكد حاجة القسم األكاديمي للتطوير كونه يأتي في مقدمة االهتمامات لدوره  

وتحقيق أهداف مؤسسة التعليم العالي المواكبة  ،الرئيسي في إنجاح العملية التعليمية

األمثل لمؤسسات التعليم العالي على األقسام  حيث يتوقف الدور، لهذه التغيرات

متمثلة بكافة الموارد البشرية فيها من رؤساء أقسام ومشرفات اقسام  –األكاديمية فيها 

فالقسم األكاديمي ، في تنفيذ سياساتها والوصول إلى تميزها –وأعضاء الهيئة التعليمية 

 ئة التعليمية.يعد أصغر وحدة تنظيمية تربط بين القيادات وأعضاء الهي

ومن خالل ما تقدم جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع ممارسة مشرفات األقسام 

 األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة.

 مشكلة الدراسة و  أسئلتها 

، تشكل األقسام االكاديمية الوحدة التنظيمية األساسية في المؤسسات الجامعية 

الفاعلة في تحديد مالمح الجامعة وخصوصا الناشئة ويعد القسم األكاديمي هو القوة 

هـ(. وألن القسم األكاديمي يتسم بحساسية مفرطة تجاه 1434منها مثل جامعة جدة )

أصبحت القيادة القادرة ، التغيرات ومعطيات التطور في المعارف و العلوم و التقنية

والمحافظة على ، ءعلى التغيير مطلبا لكل جامعة تسعى للحصول على التميز في األدا

حيث يمكن تحفيز التطور اإلداري لألقسام األكاديمية من  استمراريتها في بيئة تنافسية

خالل مشاركة الدور القيادي مع أعضاء الهيئة التعليمية باعتبار أن مشاركتهم من 

(. فكما 1429 ،)الصقر شأنها أن تُعد احدى الضمانات لتحقيق اهداف القسم بكفاءة

هـ( أن اشراكهم في صنع القرارات اإلدارية يؤدي إلى تنميتهم 1437) ذكرت البشر

( 2030ويتولد لديهم الشعور بالكفاءة وهذا ما تشيد به رؤية )، كأعضاء هيئة تعليمية

: ص. 1440، "رفع كفاءة الموظفين وخاصة في قطاع التعليم" )وزارة االقتصاد

17.) 

في قيادة القسم وتحقيق أهدافه; ألن  لذا يقوم على عاتق مشرفة القسم دورا كبيرا 

القيادة التقليدية بأنماط سلوكها لم تعد صالحة لمواكبة المتطلبات الي تحتم عليها قيادة 
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إلى توظيف أنماط قيادية حديثة كنمط القيادة الموزعة ، ودعت الحاجة القسم االكاديمي

خالل تنمية و تطوير والذي يسهم في تطوير األداء القيادي في القسم األكاديمي من 

هـ( أن من وسائل زيادة فعالية 1426فعالية المورد البشري. وذكرت الشامان )

فكلما كان المورد ، المورد البشري في القسم األكاديمي مشاركة أعضاء هيئة التعليم

فهو المكون األساسي للمؤسسات  البشري أكثر فعالية كلما زاد تطور وتميز المؤسسة

ت أن مجرد التركيز عند اختيار مشرفة القسم على الدرجة العلمية او التعليمية. ونوه

الخبرة في العمل اإلداري فقط دون النظر الى المهارات القيادية المطلوبة إلدارة 

 يسهم في حدوث بعض العوائق في إدارة القسم بفعالية. ،القسم

 وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: 

 ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة؟ما درجة 

 يتفرع عن السؤال الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية:

  ما درجة ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة من

 وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية؟

 أهداف الدراسة 
يق الهدف الرئيسي المتمثل في الكشف عن درجة ممارسة سعت الدراسة إلى تحق 

مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 ويتفرع عن الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية:، التعليمية

  الكشف عن درجة ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة

 الموزعة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية.

 أهمية  الدراسة
سيتم تطبيق هذه الدراسة على عضوات الهيئة التعليمية بجامعة جدة األمر الذي  

 يمكن أن تسهم في توفير معلومات لمتخذي القرار تدعم:

  تطوير أداء مشرفات األقسام األكاديمية لجودة ممارستهن للعمليات اإلدارية من

من خالل  خالل الوقوف على األداء الفعلي لهن، وتحقيق التنمية المهنية للعضوات

 تبني اتجاهات قيادية حديثة.

  تزويد القيادات العليا بنتائج قد تفيد في إمكانية تطبيق القيادة الموزعة سعيا

 إلعداد الصف الثاني من القيادة.

 ت والسلوكيات التي قد يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في إبراز الممارسا

 .تعزز ممارسة القيادة الموزعة

  نشر ثقافة القيادة الموزعة وتعريف أعضاء الهيئة التعليمية على متطلباتها مما

 ينعكس على زيادة مشاركتهم في تحقيق نجاح ممارستها.
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  من الدراسات القلة التي  –بعد إطالع و بحث الباحثة  –تعد الدراسة الحالية

 الموزعة على مؤسسات التعليم العالي. طبقت القيادة

 مصطلحات الدراسة
 تناولت الدراسة الحالية المصطلحات التالية:

 ممارسة 

، "هي مجموعة من األنشطة والسلوكيات التي يجب أداؤها في الوظيفية المعنية

، 1434 ،ويقصد بها الواجبات والمهام والمسؤوليات التي يتضمنها الموقف " )الحماد

 (.8ص. 

وتعرفه الباحثة اجرائيا بأنها مجموع السلوكيات والممارسات التي تتبناها مشرفة  

القسم األكاديمي من خالل العمل مع عضوات الهيئة التعليمية لتحقيق األهداف التي 

 تتضمنها قيادة القسم.

 مشرفات األقسام

م ورد في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه أن رؤساء األقسام ه 

أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار من 

ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وهو المسؤول عن تيسير ، مدير الجامعة

األمور العلمية واإلدارية والمالية في القسم. ونظير ذلك في شطر الطالبات هن 

 ،م مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحهمشرفات األقسام األكاديمية. )نظا

 (.47، ص.هـ1427

 القيادة الموزعة

، ويلهم العاملين إلى إتباع تُعرف بأنها مدخل قيادي يرفع مستوى اإلنجاز 

ممارسات ذات فاعلية أفضل، حيث أن تقاسم القيادة مع األعضاء يعني أكثر من مجرد 

لى تحقيق النتائج. والسعي للتحسين نحو تفويض المهام لهم، ويعني أن الجميع يعمل ع

 (.18: ص. 2017التغيير المطلوب من خالل جعل جهد القيادة جماعيا )ربيع، 

و تعرف الباحثة القيادة الموزعة اجرائيا : مدخل قيادي يعتمد على توزيع  

من خالل  ،وتفويض بعض مهام مشرفة القسم األكاديمي إلى عضوات الهيئة التعليمية

مساهمة العضوات في العمليات اإلدارية داخل القسم األكاديمي بهدف ممارستهن 

 لألدوار القيادية.

 أعضاء الهيئة التعليمية

واألساتذة ، واألساتذة المشاركون، يعرف أعضاء الهيئة التدريسية بأنهم األساتذة 

 ،ولوائحهالمساعدون ومن في حكمهم )نظام مجلس التعليم العالي والجامعات 

 (.48هـ، ص.1427
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و تعرفهم الباحثة إجرائيا "أعضاء الهيئة التعليمية هم ما سبق ذكرة باإلضافة الى 

 المعيدات و المحاضرات".

 حدود الدراسة 

: اقتصرت الدراسة الحالية على معرفة درجة ممارسة مشرفات حدود موضوعية

ل األول: الرؤية والرسالة المجا{األقسام األكاديمية للقيادة الموزعة بمتطلباتها 

، المجال الثاني: المسؤولية المشتركة، المجال الثالث: الممارسات القيادية، واألهداف

 (. 2018)همدان، } المجال الرابع: التطوير المهني، المجال الخامس: مناخ العمل

 : اقتصر تطبيق هذه الدراسة في كليات جامعة جدة، بمحافظة جدة.حدود مكانية

: اقتصرت هذه الدراسة على عضوات الهيئة التعليمية في جامعة جدة  بشريةحدود 

 مؤهالتهم العلمية ورتبهم الوظيفية.، ووتخصصاتهم ،باختالف كلياتهم

:  تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام  حدود زمنية

 هـ..1441الدراسي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 الموزعة  نشأة القيادة

ركزت أوائل النظريات في القيادة على السمات والخصائص التي تجعل من  

الفرد قائد، من ثم انتقل تركيزها إلى السلوكيات التي يجب أن يقوم بها الفرد ليصبح 

قائد، ومن ثم ظهرت النظريات الحديثة التي أكدت على أن القيادة التي اشتملت على 

قيادة كالقيادة الموزعة هي النمط القيادي الواعد في أبعاداَ متعددة في عملية ال

 (.2016المؤسسات التعليمية )ببة، 

ورغم أن مفهوم القيادة الموزعة من المفاهيم الحديثة إال أنه أنتشر منذ خمسينات  

، ومع ذلك لم يكن مفهوم القيادة الموزعة موضوعا للبحث حتى 1950القرن الماضي 

"فإن القيادة الموزعة هي واحدة من أقدم مفاهيم القيادة بداية التسعينات بالتالي 

  p.3)،(Duif,2013 الموصى بها لتحقيق األهداف المرجوة من خالل العاملين" 

بأن المؤسسات التعليمية بدأت   Gronnومع بداية القرن الحادي و العشرين ذكر

تصب االهتمام حول تنمية قدراتها اإلبداعية والتدريبية وذلك من خالل أساليب 

تشاركية تعاونية، وتوزيع المعلومات لمختلف األفراد العاملين داخل إطار المؤسسة، 

وبرزت نماذج قيادية تنادي بأهمية وجود العديد من القادة للمؤسسة الواحدة، وعليه 

إنه ظهر المدخل التوزيعي للقيادة و الذي عرف بالقيادة الموزعة. )كما ورد في أبو ف

 (.2017; ربيع،2015زر،

وأشارت ايناس بأن القيادة الموزعة حصلت على اهتمام كبير من قبل الباحثين  

وصناع القرار في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من البلدان األجنبية مثل 

 (.2017زلندا. )كما ورد في الشريفي و عبدهللا،أستراليا ونيو
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 مفهوم القيادة الموزعة 

بالرغم من تعدد تعاريف القيادة الموزعة، إال أن الباحثين لم يتفقوا على تعريف  

محدد لهذا المصطلح ويعود ذلك تبعا الختالف اهتمامات الباحثين ومجاالتهم و 

على المفاهيم العامة لها، وسيتم عرض أساليب بحثهم. وبالرغم من ذلك فإنهم يتفقون 

 هذه المفاهيم.

"طريقة تنظيمية للتفكير تعيد صياغة القيادة وصياغة  (Elmore)عرف  

 (.39،ص.2017مسؤولية األفراد في المنظمة")مشار اليه في العبرية،

وٌعرفت القيادة الموزعة بأنها خصائص مشتركة لمجموعة من القادة يعملون مع 

تطوير ممارسة القيادة، حيث تعد أكثر من مجرد مجموعة من بعضهم البعض ل

 (.Spillane, Halverson, & Diamond,2001الممارسات الفردية للقائد )

كذلك ُعرفت القيادة الموزعة بأنها ممارسات قيادية تعتمد على اإلرشاد من  

لتفاعل مصادر متعددة تتيح للمنظمة االستفادة من الخبرات الموجودة و تساعد على ا

 (.Spillane,2005المشترك بين القادة والمرؤوسين لتحقيق األهداف المشتركة )

( بأنها الممارسة القيادية التي تعتمد على مشاركة التابعين 2017وعرفتها العبرية )

 في القيادة وصنع القرارات لتحقيق األهداف وتطويرها.

الموزعة تعني أن  ( أن القيادة(Issa, Mustafa & Shakir,2011 وأردفوا  

يدمج القائد خبراته مع خبرات جميع التابعين لديه من أجل تحسين القيادة في المؤسسة 

التعليمية وتطويرها، فإن القائد يوظف هذه الخبرات من أجل مساعدة التابعين على 

 تطوير كفائتهم. 

ى ( للقيادة الموزعة على أنها مدخل قيادي حديث يعتمد عل2018وآشار همدان ) 

إتاحة الفرصة ألعضاء المؤسسة التعليمية لتقلد أدوارا قيادية في المواقف التي يمكنهم 

من خاللها أن يُظهروا كفاءتهم فيها، األمر الذي يجعلهم يتحملون مسؤولية ُصنع 

 واتخاذ القرار.

( أنها عمليه EPN-CLو وفقا لتعريف منظمة الشبكة األوربية للقيادة الموزعة ) 

لمعارف و المهارات المتميزة فيها لجميع األفراد داخل النظام التعليمي يتم توظيف ا

 (.Harris & Lambert,2003,p.78من أجل بلوغ مرحلة تحقيق األهداف )

( انه تقوم القيادة الموزعة على مبدأ مشاركة العاملين في 2010وذكر الشثري )

ية أفقية حيث تمكن من توزيع القيادة و االنتقال بالقيادة من الهرمية الفوقية الى جماع

الصالحيات في ظل شرط المساءلة الدائمة، وهي عملية تنطوي على قدر كبير من 

 الثقة المتبادلة و الدعم والتعاون بين مختلف العاملين . 

بأنه من الرغم أن القيادة الموزعة تحد من المركزية التي  (Harris)وتؤكد  

املين بأن يقوموا بممارسات قيادية، اال أن ذلك ال يمتلكها القائد حتى تتيح الفرصة للع
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يعني بالضرورة أن جميع العاملين قادة فالقيادة الموزعة تقوم على أن السلطة القيادية 

تتسم بالمشاركة الديموقراطية الجماعية. وأردفت بذكر أن القيادة الموزعة يكمن 

حيث يقوم العاملين  دورها في تحويل المؤسسات التعليمية إلى مجتمعات للتعلم،

بالمشاركة في صنع القرار و اتخاذه، ويكون لديهم سعي لتحقيق الهدف المشترك 

  Harris,2003,p.317)وعليه فإنهم يعملون بشكل جماعي. )

( بأنه ال تعتبر القادة الموزعة لمجرد منحها لآلخرين، 1437وأردفت البشر ) 

ستفادة القصوى من العاملين ولكن يجب أن تكون موزعة بشكل هادف لتحقيق اال

 والموارد والهياكل التنظيمية لتحقيق األهداف المرجوة.

و من خالل االطالع و قراءة المفاهيم السابقة يمكن تعريف القيادة الموزعة بأنها  

" القيادة التي تسمح بتوزيع األدوار القيادية بين القائد و األفراد داخل المؤسسات 

ثمار قدراتهم و منحهم الثقة  لممارسة أدوار قيادية، مما يسهم التعليمية، من خالل است

بدوره  في رفع الروح المعنوية وتحقيق التنمية المهنية لألفراد لتحقيق أهداف 

 المؤسسة التعليمية على أكمل وجه"

السابقة يمكن القول بأن القيادة الموزعة تقوم على فريق قيادي وفي ضوء التعريفات 

 متعدد المهارات ومتنوع الخبرات، وليس على القائد بمفردة. 

 متطلبات القيادة الموزعة 
تعددت متطلبات القيادة الموزعة مثلما تعددت تعاريفها وذلك تبعا ألهداف مناهج 

سبعة متطلبات للقيادة الموزعة في  (Davis,2009ذكر )الباحثين و أساليبهم حيث 

 دراسته تتمثل في : 

  المتطلب األول: تنظيم المؤسسة
ويتعلق هذا المتطلب بالهياكل الرسمية للمؤسسة، والذي يتيح للعاملين باالشتراك 

 والتعاون في وضع االستراتيجيات.

  المتطلب الثاني: رؤية المؤسسة
 ا للمؤسسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها.ويتعلق هذا المتطلب بتحديد وصياغة الرؤي

 المتطلب الثالث: ثقافة المؤسسة
ويتعلق هذا المتطلب بالمناخ المهني في المؤسسة، ومدى تشجيع القادة لدفع األفراد 

 العاملين للمهام القيادية، و تحقيق التعاون و االحترام فيما بينهم.

 المتطلب الرابع: البرامج في المؤسسة
المتطلب بقدرة جميع األفراد العاملين على تطوير وتحسين البرامج داخل  ويتعلق هذا

 المؤسسة اعتمادا على البيانات و المعلومات التي يتم تحليلها جماعيا.
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  المتطلب الخامس: النتائج
يقوم هذا المتطلب على المؤشرات التي يستخدمها القائد في تقييم مدى تحقق   

 ادية الموزعة، مع تقديم التغذية الراجعة لألفراد.األهداف، وسير المهام القي

  المتطلب السادس: األفراد القادة
يقوم هذا المتطلب على إتاحة الفرصة لجميع األفراد على ممارسة األدوار  

 القيادية داخل المؤسسة.

  المتطلب السابع: قيادة القائد
 مع  األفراد. يقوم هذا المتطلب على ضرورة مشاركة القائد في االجتماعات 

Davis,2009,p.87)) 

( اشتمل على معظم متطلبات القيادة Davis( بأن تصنيف )2012) أكد عجوهوقد  

 الموزعة.

( على Timperley,2005 Camburn, & et al. 2003,p.350 ;) بينما اتفقا

تحديد ستة متطلبات للقيادة الموزعة وهي متطلب تنظيم المؤسسة، ومتطلب ثقافة 

ومتطلب البرنامج التعليمي، ومتطلب النتائج، ومتطلب األفراد القادة، المؤسسة، 

 ومتطلب قيادة القائد.

( أربعة متطلبات للقيادة وهي متطلب رؤية ورسالة 2010) Terrellفيما حددتها 

وأهداف المؤسسة، ومتطلب ثقافة المؤسسة، ومتطلب مشاركة المسؤولية، ومتطلب 

 ممارسة القائد للقيادة.

ثالثة متطلبات وهي بعد تنظيم المؤسسة،  حدد Wood( أن 2017رت الهور،و )أشا

 وبعد رؤية المؤسسة وبعد قيادة القائد.

وبعض الدراسات حددت متطلب واحد للقيادة الموزعة وهو بعد األفراد القادة.  

(Scribner et al,2007) 

 خصائص القيادة الموزعة 

( بأن القيادة 2017ايمة،; ص1437)المشار اليه في البشر، woodذكر  

 الموزعة تختص بثالث خصائص كالتالي:

تملكها الجماعة وليس الفرد وذلك ألنها تنشأ نتيجة التفاعل، حيث أن القيادة  -1

الموزعة هي نتيجة تفاعل األفراد مع القائد من خالل طرح أفكارهم وخبراتهم 

 ومبادراتهم بشكل جماعي.

المطلوبة ال يشترط توافرها بشخص واحد ، أنها تهتم بالخبرات أي أن الخبرات  -2

وكذلك ال يمكن لشخص بمفرده أن يقوم بالمهام القيادية بمفردة لذا فإن القيادة الموزعة 

 تعترف بتوزيع المهام القيادية تبعا للخبرة.
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توسع آفاق المشاركة بحيث ال تقتصر القيادة على أشخاص معينين بل انها  -3

 مؤسسة.تتوسع لجميع العاملين داخل ال

( بأن القيادة الموزعة تختص بكونها تعطي كل فرد في 2010و أضاف الشثري )

المجموعة قيمة وتأثير في تحقيق الهدف، وتتيح الشعور بأهمية مكانته في وظيفته 

التي يشغلها. وذلك من خالل ما يتمتعون به من حق المشاركة في صنع القرارات 

م الخبرات القيادية وتتيح لهم الفرصة باإلحساس فالقيادة الموزعة تمنحهم الثقة وتكسبه

بالكفاءة لتحقيق طموحاتهم المهنية. وذكر بأن القائد ليس صانع قرار بمفرده، بل أن 

 كل شخص خبير يمكن أن يسهم بخبرته في عملية صنع القرار.

 مزايا تطبيق مفهوم القيادة الموزعة في المؤسسات التعليمية   6

الباحثة على دراسات الباحثين في القيادة الموزعة كدراسة من خالل اطالع 

( ومدى اسهاماتها اإليجابية في 2017( و )صايمة،2015( و )أبو زر،2017،)ربيع

المؤسسات التعليمية و المتمثلة في تنمية روح العمل الجماعي، وقدرتها على مواجهة 

ط العالقات داخل المتطلبات والتحديات التي تتعرض لها، من خالل تقوية رواب

المؤسسة التعليمية مما يزيد من قوة تماسك األفراد داخل هذه المؤسسات وبالتالي 

توحيد جهودهم لتحقيق األهداف المنشودة. فإنه سنذكر مزايا تطبيق مفهوم القيادة 

الموزعة للمؤسسات التعليمية بشكل عام، ومن ثم مزايا تطبيقها في مؤسسات التعليم 

 مزايا تطبيقها داخل القسم األكاديمي. العالي، وأخيرا

 أوال: مزايا تطبيق مفهوم القيادة الموزعة في المؤسسات التعليمية

 تكمن أهمية تطبيق مفهوم القيادة الموزعة في المؤسسات التعليمية فيما هو آت :

تُبرز قيمة األفراد العاملين وتعزز دورهم القيادي مما يسهم في تحقيق الثقة  -1

 الجماعات.باألفراد و 

 تلبي المتطلبات وتعمل على التحسين المستمر ألداء المؤسسات التعليمية. -2

تعمل على حل مشكلة انفراد القادة باتخاذ القرارت،  مما يؤدي إلى الالمركزية  -3

 (2017في القيادة. )العبادي،

 توفر الوقت والجهد فبدال من أن يقوم القائد وحده بجميع المهام القيادية، فإنه يقوم -4

بتوزيعها على العاملين مما يسهم بدوره في تفرغ القائد لمهامه القيادية الرئيسية. 

(MacBeath,2005) 

( أن المهام التي تُسند للقائد التربوي تفوق ما يستطيع أن 2013خليفة ) أضافت و

يؤديه بمفرده وأن القيادة الموزعة تعد مدخل تنموي وتطويري لقدرات األفراد 

أنه من الضروري أن يكون هناك خلف للقائد في حين فقدانه لمختلف العاملين، وترى 

 الظروف.
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 مزايا تطبيق مفهوم القيادة الموزعة في قيادة القسم األكاديمي

ووفق المعطيات السابقة تختص القيادة الموزعة بأهمية تطبيقها في قيادة القسم  

 األكاديمي على النحو التالي:

 اديميتطوير األداء في القسم األك .1

حيث إن تظافر جهود أعضاء الهيئة التعليمية أو العاملين داخل القسم األكاديمي يجعله 

أكثر ترابطا ونتيجة لهذا الترابط فإن االلتزام الوظيفي لتحقيق أهداف القسم يكون 

 (.Liethwood et al,2009بشكل أكبر لدى االفراد )

 تحقيق التطوير المهني ألعضاء هيئة التعليم  .2

دور أعضاء هيئة التعليم داخل القسم من مجرد متلقين للتعليمات و منفذين لها  يتحول

إلى متخذي وصانعي قرار بما يتمتعون به من معارف ومهارات، فالقيادة الموزعة 

 Liethwood etتنمي قدرات أعضاء الهيئة التدريسية وترفع من روحهم المعنوية )

al,2009.) 

 كاديمي : زيادة فرص االستدامة للقسم اال .3

إن القيادة الموزعة تزيد من فرص االستدامة للقسم األكاديمي من خالل إعداد و بناء 

مجموعة من القادة الذين يعملون على تنمية مهاراتهم وزيادة خبراتهم وهذا من شأنه 

أن يعزز أدوارهم المستقبلية في القيادة، ذلك ألن القيادة الموزعة هي تمهيد  إلعداد 

 ( (Fullan,2001من قادة المستقبل. تدفق مستمر 

ومن هذا المبدأ نرى أن رئيس القسم األكاديمي الذي يمارس القيادة الموزعة في 

منصبة هو شخص أضاف العديد من القدرات، لتحقيق أهداف القسم فالقيادة الموزعة 

 ترتكز على استثمار مختلف الطاقات و الخبرات المتاحة داخل القسم األكاديمي.

( بأن للقيادة الموزعة مزايا داخل 1437)المشار اليه في البشر، Wallach وأضاف

 القسم األكاديمي منها: 

أن يتمتع أعضاء الهيئة التعليمية بالحق في اكتساب الخبرة القيادية حتى يتمكنوا  -

 من تطوير مهاراتهم تحقيق طموحاتهم المهنية.

اذ القرارات المتعلقة بتطوير أن من حق أعضاء الهيئة التعليمية المشاركة في اتخ -

 القسم مما لها تأثير على عملهم وهذا يمكنهم من خلق قسم متميز.

مشاركة القيادة بين أعضاء المؤسسات التربوية تكون فعاليتها أكبر من حصر  -

 القيادة على القائد فقط.

ابي بأن القيادة الموزعة تسعى إليجاد مجتمع قائم على التعلم ومناخ ايج ويمكن القول

يسوده تعاون القائد واألفراد العاملين معه لتظافر جهودهم وتحقيق المطلوب منهم 

 بكفاءة عالية.
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 الدراسات السابقة

 أوال: الدراسات العربية

( بعنوان "عالقة نمطي القيادتين الخادمة والموزعة 2017دراسة العبرية ) -1

في محافظة مسقط بصنع القرار األخالقي لدى مديرات مدارس التعليم األساسي 

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة  بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمات".

نمطي القيادتين الخادمة والموزعة بصنع القرار األخالقي لدى مديرات مدارس 

 ، التعليم األساسي في محافظة مسقط بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمات

( 306وتكونت عينة الدراسة من) ،باطيواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرت

وتوصلت الدراسة إلى عدة  ،ووظفت ثالث استبانات كأدوات لجمع البيانات ،معلمة

نتائج من أبرزها:  درجة ممارسة مديري مدارس التعليم األساسي للقيادة الموزعة 

(، وانحراف معياري 4.38مرتفعة من وجهة نظر المعلمات، بمتوسط حسابي )

د عالقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا عند مستوى الداللة (، وجو0.64)

(α≤0.01 بين درجة ممارسة مديرات مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان للقيادة )

 الموزعة ودرجة ممارستهن لعملية صنع القرار األخالقي.

( بعنوان "القيادة الموزعة لدى مديري المدارس 2017دراسة العبادي ) -2

ومية وعالقتها بتوافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم من وجهة نظر الثانوية الحك

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة  المعلمين بمحافظة العاصمة عمان".

مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة و 

واستخدم  ،من وجهة نظر المعلمينعالقتها بدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم 

 ،( معلم ومعلمة269وتكونت عينة الدراسة من ) ،الباحث المنهج الوصفي االرتباطي

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها:  ،ووظف االستبانة كأداة لجمع البيانات

أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان 

ة الموزعة من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة اذ بلغ المتوسط الحسابي للقياد

(، وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة 0.73( بإنحراف معياري )3.65)

( بين الدرجة الكلية الستبانة القيادة الموزعة و α≤0.01إحصائية عند مستوى )

 الدرجة الكلية الستبانة المنظمة الساعية للتعلم.

( بعنوان: "واقع ممارسة مديري المدارس الخاصة 2017سة الهور )درا -3

للقيادة الموزعة و عالقتها بجودة حياة العمل من وجهة نظر المعلمين في محافظات 

هدفت الدراسة الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة  غزة".

واستخدم الباحث المنهج  ،الموزعة وعالقتها بدرجات تقديرهم لجودة حياة العمل

ووظفت اإلستبانه  ،( معلم ومعلمة378وتكونت عينة الدراسة من ) الوصفي التحليلي

كأداة لجمع البيانات وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: جاءت درجة 
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ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين بدرجة 

لتقدير لمستوى جودة حياة العمل من وجهة نظر المعلمين بدرجة كبيرة. جاءت درجة ا

كبيرة. وجود عالقة طردية موجبة قوية ذات داللة إحصائية بين درجة تقدير أفراد 

العينة لممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة ودرجة تقديرهم لمستوى 

 جودة حياة العمل من وجهة نظر المعلمين في محافظات غزة.

( بعنوان : "درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري 2017دراسة  ربيع ) -4

مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر 

هدفت الدراسة التعرف الى درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري  معلميهم".

بداع اإلداري من وجهة نظر مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة وعالقتها باإل

( معلم 450وتكونت عينة الدراسة من )، و استخدم الباحث المنهج الوصفي، معلميهم

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من ، ووظفت اإلستبانه كأداة لجمع البيانات، ومعلمة

أبرزها: درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري مدارس وكالة الغوث في 

توجد عالقة طردية بين درجة ممارسة القيادة ، جاءت بدرجة كبيرةمحافظات غزة 

 الموزعة و درجة اإلبداع اإلداري.

( بعنوان "درجة ممارسة مديري المدارس 2019دراسة المصاورة ) -5

 الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين".

ة مديري المدارس الحكومية في لواء فت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسهد

واستخدم الباحث المنهج  ،المزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين

ووظف االستبانة كأداة  ،( معلم ومعلمة317وتكونت عينة الدراسة من ) ،الوصفي

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها:  أن درجة ممارسة  ،لجمع البيانات

المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر مديري 

المعلمين جاءت بدرجة كبيرة، و انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات 

المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء المزار الشمالي للقيادة 

 سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(. الموزعة تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس،

 ثانيا: الدراسات األجنبية

( بعنوان: "  Rabindarang et al, 2014دراسة رابيندارانج واخرون ) -1

The Influence of Distributed leadership on Job stress in 

Technical and Vocational Education  أثر القيادة الموزعة على" ."

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر القيادة  ضغوط العمل في التعليم التقني و المهني".

وتكونت عينة  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي الكمي ،الموزعة على ضغوط العمل

( DLIووظفت أداة عرفت بمحك القيادة الموزعة ) ،( معلم تقني359الدراسة من )
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وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: تأثير ودور القيادة  ،ع البياناتكأداة لجم

 الموزعة على التخفيف من ضغوط العمل .

 Distributed ( بعنوان "suliman,2015دراسة سليمان ) -2

Leadership in Educational Institutions القيادة الموزعة في" ."

لتعرف على جمع المعلومات عن القيادة هدفت الدراسة إلى ا المؤسسات التعليمية".

 التحليلي،واستخدم الباحث المنهج  ،الموزعة وإمكانية تطبيقها في مجال التعليم

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها:  أن وجود القيادة الموزعة في المدارس 

 هو امر إيجابي، و أن القيادة الموزعة لها تأثير مباشر في مناخ المدرسة.

 THE( بعنوان: "Matthew, 2016دراسة ماثيو ) -3

RELATIONSHIP BETWEEN DISTRIBUTED 

LEADERSHIP AND TEACHER AFFECTIVE 

COMMITMENT IN PUBLIC AND PRIVATE 

SCHOOLS العالقة بين القيادة الموزعة واإللتزام العاطفي للمعلم في"."

العالقة بين القيادة  هدفت الدراسة التعرف إلىالمدارس الحكومية والخاصة". 

و استخدم ، الموزعة واإللتزام العاطفي للمعلمين في المدارس الحكومية و الخاصة

، ( معلم و معلمة134وتكونت عينة الدراسة من ) ،الباحث المنهج الوصفي الكمي

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: وجود عالقة ارتباطية موجبة بين القيادة 

لتزام العاطفي للمعلمين في المدارس الحكومية و الخاصة. ال يوجد الموزعة و اال

فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي المدارس الخاصة ومعلمي المدارس الحكومية 

 في تطبيق القيادة الموزعة.

 التعليق على الدراسات السابقة
راسات سيتم فيما يأتي تقديم عرضا للكشف عن أوجه التشابه و االختالف بين الد 

 السابقة و الدراسة الحالية كالتالي:

 .أوال: من حيث  األهداف 

تناولها لموضوع القيادة  اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في 

(. وتختلف 2019( ودراسة )المصاورة،Suliman,2015)الموزعة كدراسة 

الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي هدفت إلى الكشف عن عالقة ارتباطية بين 

( التي هدفت  (Rabindarang et al, 2014القيادة الموزعة ومتغير اخر، كدراسة 

( Matthew,2016ودراسة ) ،الى تحديد أثر القيادة الموزعة على ضغوط العمل

( 2017ودراسة )الهور، ،العالقة بين القيادة الموزعة و االلتزام العاطفيللكشف عن 

التي هدفت للكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة 

( التي هدفت 2017ودراسة )ربيع، ،وعالقتها بدرجات تقديرهم لجودة حياة العمل
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مدارس وكالة الغوث في للتعرف على درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري 

( التي هدفت إلى 2017محافظات غزة وعالقتها باإلبداع اإلداري، ودراسة )العبرية،

التعرف على عالقة نمطي القيادتين الخادمة والموزعة بصنع القرار األخالقي لدى 

( التي هدفت إلى 2017مديرات التعليم األساسي بمحافظة مسقط، ودراسة )العبادي، 

رجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة التعرف على د

 عمان للقيادة الموزعة و عالقتها بدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم.

 ثانيا: من حيث عينة الدراسة

هنالك تباين لعينات الدراسات السابقة من باحث آلخر، حيث تنوعت ما بين  

كذلك  وأعضاء هيئة التدريس.، و مشرفين، مديراتو مديرين و، معلمين و معلمات

تنوعت بيئات التطبيق في الدراسات السابقة حيث كانت جميع الدراسات التي تناولت 

ومن خالل ذلك يتضح أن الدراسات التي تناولت ، القيادة الموزعة على التعليم العام

الدراسات السابقة الذي في حدود بحث -القيادة الموزعة في التعليم العالي نادرة 

مقارنة بالدراسات التي تناولت القيادة الموزعة في مؤسسات  -اطلعت عليه الباحثة

 التعليم على مستوى المدرسة، مما قد يجعل هذه الدراسة إضافة لميدان التعليم العالي.

 ثالثا: من حيث أدوات الدراسة 
وهذا ما يتفق مع ، لبياناتمعظم الدراسات السابقة وظفت االستبيان كأداة لجمع ا 

 الدراسة الحالية. 

 رابعا: من حيث منهج الدراسة 
 .تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي 

 خامسا: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

ساهمت الدراسات السابقة في تكوين تصور لمفهوم الدراسة و المنهج المناسب و  

وع المعالجات اإلحصائية المناسبة، كذلك ساهمت في إعداد اإلطار النظري ن

 للدراسة، و إعداد أداة الدراسة و صياغة فقراتها و تحديد مجاالتها.

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 منهج الدراسة
في ضوء األهداف التي تأمل أن تصل اليها الدراسة، واالسئلة التي تسعى إلى  

 اإلجابة عنها فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي،

 مجتمع الدراسة
ن مجتمع الدراسة من عضوات الهيئة التعليمية بكليات جامعة جدة في مدينة   وتكوَّ

 ( عضوة.1151جدة والبالغ عددهن )
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 عينة الدراسة

%( من مجتمع 10.2( عضوة، أي ما يمثل )118بلغ حجم عينة الدراسة ) 

الدراسة من المجتمع األصل وهن عضوات الهيئة التعليمية بكليات جامعة جدة بمدينة 

 جدة.

 أداة الدراسة
استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البياناات و المعلوماات الخاصاة بموضاوع البحاث 

 وتساؤالته.

 الخصائص السيكومتريه ألداة الدراسة )االستبانة(

 (validityأوال: صدق أداة الدراسة )

 الصدق الظاهري لألداة  )آراء المحكمين( -1

بعد توزيع استبانة التحكايم فامات الباحثاة بالتعاديالت فاي ضاوء التوجيهاات والمقترحاات 

التي أبداها المحكمون وذلك بتعديل الصياغة أو حذف بعض العبارات التي ال تنتماي الاى 

 األداة في صورتها النهائية.البعد، أو نقلها لبعد آخر أو إضافة عبارات حتى تم بناء 

 صدق االتساق الداخلي لألداة )الصدق البنائي( -2

بعد التأكاد مان الصادق الظااهري ألداة البحاث قامات الباحثاة بتطبياق االساتبانة إلكتروني اا 

على عضوات الهيئة التعليمياة بجامعاة جادة، وبعاد الحصاول علاى الاردود قامات الباحثاة 

بترميز وإدخال البيانات، من خالل جهاز الحاسوب، باستخدام برنامج الحازم اإلحصاائيَّة 

،  Statistical Package For Social  Sciences (SPSS) للعلاوم االجتماعيَّاة

" Pearson Correlationومان ثاام قاماات الباحثاة بحساااب معاماال االرتبااط بيرسااون "

لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة، وذلك عن طرياق حسااب معامال االرتبااط باين درجاة 

ي تنتمااي إليااه الفقاارة، كاال فقاارة ماان فقاارات االسااتبانة بالدرجااة الكليااة للمجااال أو البعااد الااذ

 وجاءت النتائج كالتالي: 

 صدق االتساق الداخلي للمجال األول: درجة ممارسة القيادة الموزعة.

  (1جدول )

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المجال األول بالدرجة الكلية للبعد 

 الذي تنتمي إليه الفقرة
 رتباطمعامل اال الفقرة معامل االرتباط الفقرة

 مناخ العمل الرؤية والرسالة واألهداف

1 0.843** 1 0.887** 

2 0.820** 2 0.843** 

3 0.752** 3 0.894** 

4 0.854** 4 0.917** 

5 0.782** 5 0.770** 
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6 0.800** - - 

 الممارسة القيادية المسؤولية المشتركة

1 0.892** 1 0.890** 

2 0.902** 2 0.883** 

3 0.917** 3 0.888** 

4 0.879** 4 0.878** 

5 0.881** 5 0.873** 

6 0.635** 6 0.910** 

 التطوير المهني

1 0.918** 4 0.840** 

2 0.876** 5 0.887** 

3 0.758** 6 0.905** 

فأقل                                * دالة عند  0.01** دالة عند مستوى الداللة        

 فأقل                                    0.05مستوى الداللة 

( أن معاامالت االرتبااط باين درجاة كال فقارة مان فقارات 8-3يتضح من خالل الجدول )

( أو 0.01نتماي إلياه الفقارة دالاة عناد مساتوى )المجال األول بالدرجة الكلية للبعاد الاذي ت

(، وهذا يعطي داللة على ارتفااع معاامالت االتسااق الاداخلي للمجاال األول، كماا 0.05)

 يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق البحث الحالية.

 (Reliabilityثانيا: ثبات أداة الدراسة )

لقيااااااس مااااادى ثباااااات أداة البحاااااث اساااااتخدمت الباحثاااااة )معادلاااااة ألفاااااا كااااارو نبااااااخ 

Cronbach'aAlpha  والجاادول يوضااح معااامالت الفااا كرونباااخ لمجاااالت وأبعاااد .)

 االستبانة والدرجة الكلية. 

 (2جدول )

 يوضح قيم معامالت الثبات لمحاور وأبعاد االستبانة
 كرونباخالفا  عدد الفقرات أبعاد ومحاور االستبانة

 0.892 6 الرؤية والرسالة واألهداف البعد األول:

 0.913 5 مناخ العمل البعد الثاني:

 0.926 6 المسؤولية المشتركة البعد الثالث:

 0.945 6 الممارسات القيادية البعد الرابع:

 0.933 6 التطوير المهني البعد الخامس:

القيادة الدرجة الكلية للمجال األول )تقييم ممارسة 

 الموزعة(
29 0.978 

 0.944 37 الثبات العام ألداة البحث )مجاالت البحث( .
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( أن معااامالت الثبااات ألفااا كاارو نباااخ لمجاااالت االسااتبانة 11-3يتضااح ماان الجاادول )    

(، بينما تراوحات معاامالت الثباات 0.978مرتفعة حيث بلغ معامل الثبات للمجال األول)

(، كماا بلاغ معامال الثباات للمجاال الثااني 0.945و  0.892ألبعاد المجال األول ما بين )

(، وجميعها معامالت ثبات مرتفعة مماا يادل 0.944فقد بلغ )(، أما الثبات العام 0.895)

علااى أن االسااتبانة تتمتااع بدرجااه عاليااة ماان الثبااات وبالتااالي يمكاان االعتماااد عليهااا فااي 

 التطبيق الميداني للدراسة.

 عرض وتحليل النتائج  ومناقشتها

 عرض وتحليل نتائج السؤال األول

بجامعااة جاادة للقيااادة الموزعااة ماان  مااا درجااة ممارسااة مشاارفات األقسااام األكاديميااة

 وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية؟

للتعرف على درجة ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة 

من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية 

اد عينة الدراسة على األبعاد المتعلقة واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفر

بدرجة ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة من وجهة 

 نظر أعضاء الهيئة التعليمية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 (3جدول رقم )

من وجهة  درجة ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة

 نظر أعضاء الهيئة التعليمية

 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الموافقة

 0.906 3.75 الرؤية والرسالة واألهداف
 موافق 3

 1.002 3.91 مناخ العمل
 موافق 1

 0.986 3.82 المسؤولية المشتركة
 موافق 2

 1.031 3.71 الممارسات القيادية
 موافق 4

 0.974 3.63 المهنيالتطوير 
 موافق 5

الدرجة الكلية لواقع ممارسة 

 القيادة الموزعة
 موافق 0.903 3.77
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( يتبااين أن أعضاااء الهيئااة 1-4ماان خااالل اسااتعراض النتااائج الموضااحة بالجاادول ) 

التعليمية بجامعة جدة موافقات على درجة ممارسة مشارفات األقساام األكاديمياة بجامعاة 

(، حيث جااء منااخ العمال فاي 5من  3.77الموزعة، وذلك بمتوسط حسابي )جدة للقيادة 

المرتبة األولى بين األبعاد المتعلقة بدرجة ممارسة مشارفات األقساام األكاديمياة بجامعاة 

مان  3.91جدة للقيادة الموزعة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية بمتوسط حسابي )

(، ثاام بعااد الرؤيااة 5ماان 3.82وسااط حسااابي )(، يليااه بعااد المسااؤولية المشااتركة بمت5

(، يليااه بعااد الممارسااات القياديااة 5ماان  3.75والرسااالة واألهااداف بمتوسااط حسااابي )

(، بينمااا جاااء بعااد التطااوير المهنااي فااي المرتبااة األخياارة 5ماان  3.71بمتوسااط حسااابي )

 (.5من  3.63بمتوسط حسابي )

سااام األكاديميااة بجامعااة مناقشااة سااؤال الدراسااة : مااا درجااة ممارسااة مشاارفات األق

 جدة  للقيادة الموزعة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية ؟

أظهااارت البياناااات الساااابقة أن  درجاااة ممارساااة مشااارفات األقساااام األكاديمياااة  

بجامعاة جادة للقياادة الموزعاة جااءت بدرجاة موافقاة مان وجهاة نظار أعضااء الهيئااة 

األولااى بااين األبعاااد المتعلقااة بدرجااة  التعليميااة، حيااث جاااء مناااخ العماال فااي المرتبااة

ممارسة مشارفات األقساام األكاديمياة بجامعاة جادة للقياادة الموزعاة مان وجهاة نظار 

أعضاااء الهيئااة التعليميااة، يليااه بعااد المسااؤولية المشااتركة، ثاام بعااد الرؤيااة والرسااالة 

مرتباة واألهداف، يليه بعد الممارسات القيادية، بينما جااء بعاد التطاوير المهناي فاي ال

األخياارة. وتعاازي هااذه النتيجااة إلااى عاادة أسااباب قااد تكااون منهااا  أن مشاارفة القساام 

األكاااديمي تقااوم بالممارسااات التاليااة:  تحفااز األعضاااء لتحقيااق التميااز داخاال القساام 

األكاديمي،  وتدعم  األفكاار و المباادرات التاي تطارح مان قابلهم، وتحارص علاى أن 

لتعااون،  وتعمال علاى خلاق فارص التعااون مااع يكاون الجاو العاام يتسام باإليجابياة وا

أعضاء الهيئة التعليمية لتحسين أداء القسم باستمرار، و تبنى أسلوب فريق العمل فاي 

انجاز األعمال. وتمنح الثقة و الصالحيات في تنفيذ مهام القيادية الموكلة إلى أعضاء 

على أعضاء هيئة التعلايم الهيئة  التعليمية داخل القسم. ومحاولة توزيع المهام القيادية 

 حسب تخصصاتهم وتوافقها مع المهمة المطلوبة.

(، والتاي أظهارت نتائجهاا 2017وتتفق هذه النتيجة ماع نتاائج دراساة العبرياة )  

أن درجااة ممارسااة مااديري ماادارس التعلاايم األساسااي للقيااادة الموزعااة مرتفعااة ماان 

ت إلاااى أن درجاااة (، و التاااي أشااار2017وجهااة نظااار المعلماااات. ودراسااة الهاااور )

ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعاة مان وجهاة نظار المعلماين جااءت 

(، والتي أظهرت نتائجهاا أن 2017بدرجة كبيرة. كما اتفقت مع نتائج دراسة  ربيع )

درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري مدارس وكالة الغوث في محافظات غازة 

( والتي أظهرت نتائجها أن درجاة 2019المصاورة )جاءت بدرجة كبيرة، ودراسة  
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ممارساة ماديري المادارس الحكومياة فاي لاواء المازار الشامالي للقياادة الموزعاة ماان 

ع ماع نتاائج  دراساة ساليمان  وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة كبيارة.  واتفقات ايضاا

(2015،sulimanوالتي أظهرت نتائجها أن  وجود القيادة الموزعة في الما ،) دارس

 هو امر إيجابي، و أن القيادة الموزعة لها تأثير مباشر في مناخ المدرسة.

( ، والتاي بينات أن 2017بينما تختلف هاذه النتيجاة ماع نتاائج دراساة العباادي ) 

درجااة ممارسااة مااديري الماادارس الثانويااة الحكوميااة فااي محافظااة العاصاامة عمااان 

وسطة . وقد تعزي الباحثة اخاتالف للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين كانت مت

النتائج مع هذه الدراسات بسبب اخاتالف بيئاة التطبياق حياث ُطبقات جمياع الدراساات 

السااابقة علااى التعلاايم العااام   وذلااك يسااهم فااي اخااتالف طبيعااة األدوار والمهااام التااي 

 يكلفون بها أفراد التعليم العام عن العالي.  

كشافت النتاائج أن أفاراد عيناة الدارساة األهاداف: فيماا يتعلاق ببعاد الرؤياة والرساالة و

موافقات على ممارسة مشرفات األقساام األكاديمياة بجامعاة جادة للقياادة الموزعاة فيماا 

يخااص بعااد الرؤيااة والرسااالة واألهااداف، وتبااين ماان النتااائج أن أباارز العبااارات التااي 

خاال القساام حصاالت علااى الموافقااة فااي هااذا البعااد هااي )تحفياازهم علااى تحقيااق التميااز دا

األكاديمي، مساهمتهم في وضع رؤية القسم األكاديمي، إساناد تنفياذ أهاداف مان الخطاة 

الساانوية التااي تااؤدي إلااى تحقيااق رؤيااة ورسااالة القساام األكاااديمي لاابعض األعضاااء مااع 

 مشرفة القسم(.

كشاافت النتااائج  أن أفااراد عينااة الدارسااة موافقااات علااى فيمااا يتعلااق ببعااد منااا  العماال: 

رفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة فيما يخص بعد منااخ ممارسة مش

العمل، وتبين من النتائج أن أبارز العباارات التاي حصالت علاى الموافقاة فاي هاذا البعاد 

هي )تدعم  األفكار و المبادرات التاي تطارح مان قابلهم، تحارص علاى أن يكاون الجاو 

م بأهميااة إنجااازاتهم فااي تحقيااق التقاادم للقساام العااام يتساام باإليجابيااة والتعاااون، تُشااعره

 بالثناء عليهم(.

كشفت النتائج أن أفراد عيناة الدارساة موافقاات فيما يتعلق ببعد المسؤولية المشتركة: 

على ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة فيما يخص  بعد 

رز العباارات التاي حصالت علاى الموافقاة المسؤولية المشتركة، وتبين من النتائج أن أب

في هذا البعد هاي )تتعااون ماع أعضااء الهيئاة التعليمياة لتحساين أداء القسام باساتمرار، 

تتبنااى أساالوب فريااق العماال فااي انجاااز األعمااال، تماانحهم الثقااة فااي تنفيااذ مهااام القياديااة 

 الموكلة اليهم داخل القسم(. 

كشافت النتاائج أن أفاراد عيناة الدارساة موافقاات  فيما يتعلق ببعد الممارسات القيادياة:

على ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة للقيادة الموزعة فيما يخص  بعد 

الممارسات القيادية، وتبين مان النتاائج أن أبارز العباارات التاي حصالت علاى الموافقاة 
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نع واتخااذ القارار، في هذا البعد هي )تستعين بخبرات األعضااء المهنياة فاي عملياة صا

توزيع المهام القيادية على أعضاء هيئة التعليم حسب تخصصاتهم وتوافقها ماع المهماة 

 المطلوبة، توزيع الصالحيات الكافية إلنجاز المهام القيادية الموكلة اليهم(. 

كشفت النتائج  أن أفراد عينة الدارسة موافقاات علاى فيما يتعلق ببعد التطوير المهني: 

مشاارفات األقسااام األكاديميااة بجامعااة جاادة للقيااادة الموزعااة فيمااا يخااص بعااد ممارسااة 

التطوير المهني، وتبين من النتاائج أن أبارز العباارات التاي حصالت علاى الموافقاة فاي 

هاذا البعاد هااي )تساند لألعضااء تنفيااذ دورات تدريبياة أو لقااءات علميااة، تهيئاة فرصااة 

ل العمال المشاترك ماع العضاوات ذوي للتطوير المهني للعضوات المستجدات من خاال

 الخبرة، تحصر االحتياجات التدريبية لتطوير مهاراتهم القيادية(.

 التوصيات

فااي ضااوء مااا توصاالت إليااه الدراسااة الحاليااة ماان نتااائج بشااقيها النظااري والميااداني 

 توصي الباحثة باآلتي:

 قيادية.منح الصالحيات الالزمة ألعضاء الهيئة التعليمية لممارسة األدوار ال -

 عقد دورات تدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية لتنمية مهارتهن القيادية. -

إيجاد السبل المناسبة لرفع مستوى الخبرات اإلدارية لدى أعضاء الهيئة التعليمياة  -

 داخل القسم لممارسة األدوار القيادية.

مان تشجيع مشرفات األقسام األكاديمية تجااه المباادرات والمقترحاات المطروحاة  -

 قبل أعضاء الهيئة التعليمية لتطوير القسم.

ماانح الحااوافز الماديااة والمعنويااة الدافعااة لممارسااة أعضاااء هيئااة التعلاايم لااألدوار  -

 القيادية داخل القسم.

 مقترحات لدراسات مستقبلية 

إجراء دراسة عن سبل التغلب على معوقات ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية  -

 وزعة.بجامعة جدة للقيادة الم

 القيادة الموزعة وربطها بمتغيرات أخرى كـ ) االبداع اإلداري( . -

إجااراء دراسااة مماثلااة للدراسااة الحاليااة علااى جامعااات أخاارى بالمملكااة العربيااة  -

السعودية )جامعة الملك سعود، جامعة األمام محمد بن سعود األسالمية، جامعاة الملاك 

 لحالية(.عبد العزيز، ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة ا
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 قائمة المراجع

مفاهيم وؤى في اإلدارة و القيادة التربوية بين األصالة و (. 2013أبو العال، ليلى. )
 األردن: دار الجناردية للنشر.الحداثة. 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحتفظة غزة (. 2015أبو زر، أيمن فؤاد. )
رسالة ماجستير للقيادة الموزعة وعالقتها بمستوى الفاعلية الذاتية لدى المعلمين 

 .غير منشورة الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

(. واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة 1437البشر، فاطمة عبدهللا. )

مجلة لوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الموزعة بكلية الع
 .263-217العلوم التربوية، العدد)السابع( شوال 

واقع ممارسة القيادة التحويلية لدى مديرات مكاتب (. 1434الحماد، مي محمد. )
ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام محمد  رسالةالتربية والتعليم بمدينة الرياض

 .بن عبدالوهاب، الرياض، المملكة العربية السعودية

(. المشكالت الوظيفية التي تواجه وكيالت األقسام 1426الشامان، أمل سالمة. )

مجلة جامعة طيبة العلوم التربوية األكاديمية في بعض الجامعات السعودية. 
 .(2العدد)

واقع ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة (. 2010ناصر. )الشثري، عبدالعزيز 
 56-13( مايو 13مجلد  – 28الرياض للقيادة الموزعة مجلة التربية العدد )

( القيادة الموزعة 2017الشريفي، عباس عبدالمهدي. وعبدهللا، إيناس محمد. )

لمين. لمديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان من وجهة نظر المع

 .42-13( . 32المجلد  -مجلة جامعة مؤوته ، العدد )الرابع
عميد الكلية مهامه ومسؤولياته وآلية اختياره (. 1429الصقر، عبدالعزيز محمد. )

)رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية 

 السعودية.

موزعة لدى مديري المدارس الثانوية القيادة ال(. 2017العبادي، محمد عبدالرحمن. )
الحكومية وعالقتها بتوفر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم من وجهة نظر المعلمين 

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، بمحافظة العاصمة عمان

 عمان، األردن.

بصنع  عالقة نمطي القيادتين الخادمة و الموزعة(. 2017العبرية، نعيمة يوسف. )
القرار األخالقي لدى مديرات مدارس التعليم األساسي في محافظة مسقط بسلطنة 

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق عمان من وجهة نظر المعلمات

 األوسط، عمان،  األردن.
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(. واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام في كليات 2016العلي، يسرى يوسف. )

مجلة العلوم التربوية، وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسة.  العلوم التربوية من
 .66-49. ( 43 -1العدد )

الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة و دورها في اإلبداع (. 2008الليثي، محمد علي. )
رسالة اإلداري من وجهة نظر مديري مدارس التعليم االبتدائي بالعاصمة المقدسة. 

 م القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.ماجستير غير منشورة، جامعة أ

( درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء 2019المصاورة، أسامة. )

مجلة جامعة النجاح المزار الشمالي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين. 
 26-2( 33المجلد  – 1العدد)

م األكاديمية بجامعة حائل في (. دور رؤساء األقسا2017المطيري، خالد مبرك. )

مواجهة التحديات المستقبلية من وجهة نظر القادة األكاديمين )دراسة ميدانية(. 

 .192-156 4مجلة العلوم التربوية والنفسية، العددد 

واقع ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة الموزعة (. 2017الهور، وفاء جمال. )
. رسالة جهة نظر المعلمين في محافظات غزةوعالقتها بجودة حياة العمل من و

 ماجستير غير منشورة جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

القيادة األكاديمية الموزعة وأثرها على أداء مؤسسات التعليم (. 2016ببة، إيمان. )
  )جامعة قاصدي، الجزائر( تم االسترجاع من العالي في الوطن العربي

https://diae.net/wpcontent/uploads/2016/10/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A

%D8%AD9%88%D8%B7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf 

درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري مدارس (. 2017ربيع، محمد رجب. )
وكالة الغوث في محافظات غزة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر 

 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة األزهر، غزة، فلسطين.معلميهم. 

 سسة شباب الجامعةمؤ القيادة.(. 2010رشوان، حسين عبدالحميد. )

(. درجة ممارسة المديرين للقيادة الموزعة في 2017صايمة، سمية مصطفى. )

المجلد  -20مجلة جامعة القدس المفتوحة، العدد)المدارس الثانوية بمحافظة غزة. 
 .232 -213السادس( تشرين اول 

(. القيادة الموزعة: دراسة تطبيقية على المدارس 2012عجوه، أحمد محمد. )

 30-1( 36مجلد  -1بتدائية السعودية المجلة المصرية للدرسات العدد)اال

. مهارات القيادة التربوية الحديثة(. 2012لهلوب، ناريمان، والصرايرة، ماجدة. )

 األردن: دار الخليج للنشر.

https://diae.net/wpcontent/uploads/2016/10/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
https://diae.net/wpcontent/uploads/2016/10/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
https://diae.net/wpcontent/uploads/2016/10/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf


 م2020  يوليــو(   17العدد )  -اجمللد الرابع             اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

571 
3 

دور القيادة التحويلية في تطوير فعالية المعلمين (. 2011هداف، سامي عايد. )
رسالة ماجستير غير الة الغوث الدولية بمحافظات غزة. التدريسية بمدارس وك

 منشورة جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

القيادة الموزعة ودورها في اإلبداع اإلداري في (. 2018همدان، محمد أحمد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القران  المدارس الثانوية بالجمهورية اليمنية

 السودان الكريم و العلوم اإلسالمية،

هـ( موجز الخطة التنموية العاشر تم االسترجاع 1440، )وزارة التخطيط و االقتصاد

 http://cutt.us/tfc9Wمن  

"، نظام مجلس التعليم العالي و الجامعات ولوائحة" هـ(1428وزارة التعليم العالي )
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