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َعة بمدارس التعليم األساسي  ( بمحافظة شمال 10 -5للصفوف )ُمَمارسة القيادة الُمَوزَّ

 الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين

 المستخلص:

َعة بمدارس التعليم  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

( في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، والكشف عّما إذا كانت هناك 10-5األساسي)

َعة بمدارس التعليم األساسي)فروق ذات داللة  -5إحصائية في درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

( بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان تُعزى لمتغيري النوع وسنوات الخبرة، وذلك 10

باستخدام المنهج الوصفي. وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات في مدارس 

 2020/2019اطنة، سلطنة عمان خالل العام الدراسي ( بمحافظة شمال الب10-5الصفوف )

معلم ومعلمة، تم اختيارهم  329معلماً ومعلمة، وبلغت عينة الدراسة  3293والبالغ عددهم 

فقرة لجمع البيانات.  35بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد أعد الباحث استبانة مكونة من 

َعة بمدارس التعليم  ( درجة1وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: ) ممارسة القيادة الُمَوزَّ

( بمحافظة شمال الباطنة بدرجة "متوسطة" بمتوسط حسابي 10 -5األساسي للصفوف )

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 2) (.0.55( وبانحراف معياري )3.39)

َعة ( بين متوسطات استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة القα ≤ 0.05داللة ) يادة الُمَوزَّ

( بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة ُعمان تُعزى 10 -5بمدارس التعليم األساسي للصفوف )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3لمتغير النوع االجتماعي، لصالح اإلناث.)

َعة ( بين متوسطات استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ α ≤ 0.05داللة )

( بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة ُعمان تُعزى 10 -5بمدارس التعليم األساسي للصفوف )

 20إلى  10وجاءت الفروق لصالح عينة الدراسة ذوي الخبرتين؛ من لمتغير سنوات الخبرة، 

وفي ضوء النتائج السابقة، أوصت سنة في جميع محاور الدراسة.  20سنة، وأكثر من 

التوصيات والمقترحات منها: حث إدارات المدارس التعليم األساسي  الدراسة بجملة من

َعة، لما تحققه من سهولة وسرعة في إنجاز 10-5للصفوف ) ( على ممارسة القيادة الُمَوزَّ

األعمال، والعمل على تنفيذ دورات تدريبية، وورش عمل إلكساب مديري المدارس مهارات 

َعة، وحث مديري مدار س التعليم األساسي للقيام بتبادل الزيارات فيما بينهم، القيادة الُمَوزَّ

َعة واإلبداع  لتبادل الخبرات اإلدارية، وإجراء دراسات حول العالقة بين القيادة الُمَوزَّ

اإلداري لمديري مدارس التعليم األساسي، وإجراء دراسات حول أسلوب القيادة اإلدارية 

 عليم األساسي. وأثره على الفعالية اإلنتاجية بمدارس الت

 

Abstract  

This study aimed to identify the degree of leadership practice 

distributed in basic education schools (5-10) in the Al Batinah North 
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Governorate, Sultanate of Oman And reveal whether there are 

statistically significant differences in the degree of leadership practice 

distributed in basic education schools (5-10) in the North Al Batinah 

Governorate in the Sultanate of Oman due to gender variables and 

years of experience, using the descriptive approach.The study 

population consists of male and female teachers in grades (5-10) 

schools in Al Batinah North Governorate, Sultanate of Oman during 

the academic year 2020/19, and they numbered 3293 male and female 

teachers, and the study sample reached 329 male or female teachers, 

Their choice is by simple random method, and the researcher prepared 

a questionnaire consisting of 35 paragraphs to collect data, and the 

most important findings of the study.(1) The degree of leadership 

practice distributed in basic education schools for grades (5-10) in the 

Al-Batinah North Governorate is medium. (2) There were statistically 

significant differences at the level of significance(α ≤ 0.05) between 

the Averages of the sample members responses to the practice of 

distributed leadership in basic education schools for grades (5-10) in 

North Al Batinah Governorate in the Sultanate of Oman due to the 

gender variable, in favor of females. (3) There are statistically 

significant differences at the level of significance (α = 0.05) between 

the Averages of the sample individuals responses to the degree of 

leadership exercise distributed in basic education schools for grades 

(5-10) in North Al Batinah Governorate in the Sultanate of Oman due 

to the variable of years of experience, and the differences came in 

favor of the study sample with two experiences ; 10 to 20 years and 

more than 20 years in all areas of study. In light of the previous 

results, the study recommended a set of the most active and proposals 

together: Urging school administrations, basic education, for grades 

(5-10) to practice distributed leadership, because of the ease and speed 

with which they accomplish work, And work to implement training 

courses and workshops to provide school principals with distributed 

leadership skills, and Principals of basic education schools check to 
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exchange visits between themselves, to exchange administrative 

experiences And conducting studies on the relationship between 

distributed leadership and administrative creativity of principals of 

basic education schools, and conducting studies on the method of 

administrative leadership and its impact on productive effectiveness in 

basic education schools.  

 :مقدمة 

ً في ظل تطور المعرفة اإلنسانية  تشهدُ الحياة اليومية المعاصرة تطوراً متسارعا

والمعرفة الرقمية والتكنولوجية والتطورات الهائلة في ميادين االتصاالت المعلوماتية، جعلت 

من الصعب على األفراد والمجتمعات أن تمضي بعيدا عن متطلبات الحياة وظروفها، وأن 

ق المستقبل، عصر التحديات يؤكد الحاجة إلى تربية تواكب التجديد والتطوير وتستشرف آفا

وهذه التربية ال يمكن أن تؤتي ثمارها دون وجود إدارة وقيادة قوية، يسودها التعاون، 

والمرونة، وقادرة على استنهاض قدرات العاملين نحو آفاق الريادة الناجحة في العمل 

 اإلداري والمدرسي.

واإلدارة المدرسية تواكب عصراً ِسَمته التجديد والبحث عن مزيد من الكفاءة 

واإلبداع؛ كونها تُعايش تَغييراٍت وتطوراٍت سريعة في مجاالت: التعلم، والتعليم، واإلدارة؛ 

لذا تجد نفسها أمام تحديات قد تفرض عليها االستغناء عن النظم والمبادئ واألساليب التي تم 

السابق في مجال التطوير والتحسين، مما يتطلب مواجهة التحديات الحالية  استخدامها في

والمستقبلية، وزيادة قدرتها الذاتية في التكيف مع المتغيرات الحاسمة، وأصبحت الحاجة 

 ( . 2015للتغيير في أساليب العمل اإلداري أكثر إلحاحاً، خاصة مع األلفية الجديدة) أبو زر، 

ورات والتغيرات إلى وجود إدارة مدرسية توزيعية، بمعنى أنها ولقد قادت هذه التط 

تتشارك المهام القيادية مع العاملين بالمدرسة وتستطيع مواجهة هذه التحديات بنجاح، 

وبتواجد نوعية من العاملين بالحقل التربوي يتمتعون بالخبرة، والعلم، والحكمة، وقدرة 

 ( .2010ءة عالية ) العرابيد، التأثير في اآلخرين، وإدارة المدرسة بكفا

والمتتبع للحراك التربوي المتجدد في منظومة التعليم العالمية، يجد أن السنوات 

األخيرة أظهرت تطورا ملموسا في استخدام األساليب اإلدارية الحديثة؛ بهدف ترشيد وتجويد 

لتعليمية، واتخاذ اإلدارة عند قيامها بوظائفها المتجددة في التخطيط ورسم سياسات المؤسسة ا

القرار، والرقابة والتوجيه، وتقييم األداء، والذي يتطلب مواكبة اإلداريين لمداخل اإلدارة 

الحديثة؛ لكي يتسنى لهم االستفادة من المستجدات لمواجهة المعوقات والمشكالت اإلدارية 

، وحلها من خالل اتجاهات عالمية ناجحة ودقيقة ومنهج علمي متكامل ومنظم )حسين

2014.) 
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ولكي يتفرغ المدير لوظائف اإلدارة ومراقبة سير العمل من الجيد أن يمارس مهارة 

َعة، ونقل بعض الصالحيات إلى من يراه مناسبا أو تقسيم األعمال على فريق  القيادة الُمَوزَّ

العمل المدرسي، بحيث يمثل شكالً من أشكاِل القيادةِ الممنوحة من الرئيس للمرؤوس، 

لية عمل متجانسة بينهم، واستمرارية العالقة بينهما بشكل يؤدي إلى تذليل الصعاب وتكوين آ

التي تعترض تحقيق األهداف التي تطمح المدرسة أن تحققها، ومهما امتلك مدير المدرسة من 

ً يسانده، بحيث يقوم كل فرد بمهامه  إمكانيات لن يستطيع القيام بكل شيء، إال إذا وجد فريقا

 .(2015زر،  المحددة )أبو

لذلك ظهرت الحاجة إلى توظيف المداخل القيادية الحديثة، ولعل أحدثها وأهمها 

َعة، الذي ينطوي على قدر كبير من الثقة المتبادلة والدعم والتعاون  مدخل القيادة الُمَوزَّ

والتشارك بين جميع األعضاء والعاملين في المدرسة، وهي تعتمد على مشاركة المعلم 

الفني في القيادة المدرسية وتمكينهم من تطوير المؤسسة التعليمية، واالنتقال من واإلداري و

الهرم الفوقي إلى القيادة الجماعية األفقية، وتوزيع الصالحيات ومنحها للعاملين بثقة كاملة 

َعة في المدرسة من شأنه 2017في ظل شروط المساءلة )العبادي،  (. وممارسة القيادة الُمَوزَّ

م القدرة على التجديد والتغيير وتطوير مجاالت المدرسة التي تعمل عليها، وتحقيق أن َيدعَ 

 ( . 2016أداء في اإلنتاجية والعمل)صايمة، 

وتعد القيادة من أهم العوامل التي تؤثر في المؤسسة التعليمية، والتي تعمل على 

عَ  ة أحد أشكال القيادة التي يُمكن استدامة جهود التحسين والتطوير والتغير فيها، والقيادة الُمَوزَّ

أن تُسهم بفاعلية في التصدي ِلما يواجُههُ مديرو المدارس من تحديات، وكذلك تعتبر تغيراً في 

الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة، من خالل تحسين مهارات المعلمين فيها ومعارفهم، 

َعة (. ويُسهم القائد ا2012وتعزيز عالقتهم اإلنتاجية )عجوة،  لتربوي في تحقيق القيادة الُمَوزَّ

في مدرسته من خالل تمكينِه ودعمِه للعاملين من معلمين وإداريين وفنيين، واالستفادة من 

الشراكة مع المجتمع المحلي، فضالً عن تنسيق العمل وتوجيهه بشكٍل فاعل على أن يتم ذلك 

 (.2019في بيئة عمل صحية )المصاروة، 

لتي كان يستخدمها مديرو المدارس هي قد تكون أنماط قديمة واألنماط القيادية ا

وتقليدية إلى حد ما، وما عليها من مآخذ، مثل المركزية الغير مرنة في متطلبات سير العمل، 

واعتقاد مدير المدرسة بأنه الوحيد القادر على إدارة مختلف القضايا والملفات في المدرسة 

ي طرأت على المجتمعات والعولمة الحديثة، وعصر بشكل مثالي، ومع ظهور التغيرات الت

االنفجار المعرفي والتقني، بما يحتويه من مستجدات وجودة عالية في األداء أدى إلى 

اكتشاف اتجاهات وأنماط جديدة في القيادة وتعددت مسمياتها، ومن أهمها وأحدثها في الحقل 

َعة وهي موضوع التربوي القيادة التحويلية، والتبادلية، والقيادة بال تجوال، والقيادة الُمَوزَّ

 (. 2017الدراسة الحالية )الهور، 
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َعة إلى أواخر الخمسينات من قبل جيب  ، Gibbويعود نشأة مفهوم القيادة الُمَوزَّ

َعة تقوم بها الجماعة، وفي الستينات والسبعينات  حيث ناقَش ألول مرة فكرة أن القيادة الُمَوزَّ

ما يسمى القيادة الموقفية أو الظرفية، وفي الثمانينات والتسعينات طرح بعض الُمنَِظرين 

ظهرت نماذج تناولت تفاعل القادة مع عناصر الموقف، والتجديد في مفهوم القيادة الشبكية، 

ومع بداية القرن الحادي والعشرين حاولت المنظمات االهتمام بالتشارك في المعرفة، لذلك 

وجود العديد من القادة داخل المؤسسة الواحدة ومن هنا  ظهرت نماذج أخرى تنادي بضرورة

 .Zhang & Faerman, 2007)ظهر ما يعرف بالقيادة التوزيعية )

َعة مدخل إجرائي يقوم على منح مدير المدرسة عددا من األدوار  "والقيادة الُمَوزَّ

واتخاذه، القيادية الرسمية وغير الرسمية للمعلمين، من خالل المشاركة في صنع القرار 

والتعاون والمشاركة في تحقيق أهداف المدرسة، وتحسين أدائها وتطويرها") اليعقوبية 

 (.12، ص2015والعاني والغنبوصي، 

َعة على فئتين من القادة، القادة الرسميين، والقادة غير  ويحتوى أسلوب القيادة الُمَوزَّ

ي اآلخرين من خالل بعض الرسميين الذين يستمدون سلطتهم )غير الرسمية( بالتأثير ف

االعتبارات الشخصية أو االجتماعية، ويتمتع القادة غير الرسميين بتأثير كبير على أفراد 

المؤسسة في بعض األحيان، ومهما كان نوع المهام التي يُسندها مدير المدرسة لكوادر 

للقيادة، المدرسة؛ إال أن الهدف الرئيس أن يمارس مدير المدرسة أسلوب )المدرب( كوسيلة 

 &Sheppardوأن يُبصرهم بنقاط القوة والضعف لديهم، ويوفر لهم الدعم والتشجيع )

hurley& Dibbon, 2010.) 

َعة التي يُمِكُن لُمدير المدرسِة أن  ومن اإليجابيات المهمة ألشكال القيادة الُمَوزَّ

لمدرسة، يُمارسها: توزيع األعمال، وتفويض بعض الصالحيات للمعلمين واإلداريين با

ومشاركة تطوير المدرسة مع المجتمع المحلي؛ أنها تعمل على تعزيز االنتماء لديهم 

وااللتزام به في المؤسسة التعليمية، وتعطي فرصة لمدير المدرسة لإلشراف العام على هذه 

الصالحيات الممنوحة وفرصة أكبر لإلبداع واالبتكار بعيداً عن العمل الروتيني الذي يُمكن 

ُن 2010م به أحد الكوادر)عاشور، أن يقو (. كما أن منح الصالحيات وتوزيع األدوار يَُمّكِ

مدير المدرسة من قياس وتقويم إنتاجية موظفيه بشكل أكثر دقة، ويساعد المدرسة على 

استغالل الموارد البشرية بتنوع مواهبها بشكل مثالي. لذلك فان االبداع واالبتكار والتميز 

رات المدارس ال يأتي إال باإلجراءات والثقافة التنظيمية التي يجب أن الذي تبحث عنه إدا

يتبعها مدير المدرسة، من خالل تشكيل فرق العمل المتكاملة، ومنحها صالحيات وفرص 

حقيقية لتطبيق األفكار على أرض الواقع، فالكوادر التدريسية واالدارية المساعدة تمتلك 

 ً عاليا قادراً على مسايرة المستجدات التربوية والدفع  خبرات تربوية إبداعية وحساً مهنيا

   ( .Rashid & Nadeem, 2008بالعملية التعليمية إلى األمام )
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َعة كمدخل جديد من مداخل  ويتضح للباحث من خالل ما تقدم أهمية القيادة الُمَوزَّ

وية العالقات بين القيادة التربوية؛ لما لها من أثر في تخفيف األعباء عن مدير المدرسة، وتق

 المدير والمعلمين، وتحقيق األهداف المنشودة  بأقل جهد ووقت.

َعة على سبيل المثال ال  وقد أكدت الدراسات التربوية على أهمية القيادة الُمَوزَّ

َعة لدى مديري مدارس وكالة 2017الحصر: دراسة ربيع ) ( أن درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

الغوث الدولية بغزة جاءت بدرجة كبيرة جدا في مجال الرؤية والرسالة، والمسؤولية 

المشتركة، والممارسات القيادية، بدرجٍة كبيرةٍ، وفي مجال الثقافة المدرسية بدرجة كبيرة 

ن متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة جدا، وتوجد فروق ذات داللة احصائية بي

َعة لدى مديري المدارس تُعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث، وال توجد فروق  القيادة الُمَوزَّ

َعة تُعزى لمتغيرات المؤهل وسنوات الخبرة  ذات داللة احصائية للممارسة القيادة الُمَوزَّ

 والتخصص. 

أن الدرجة الكلية لممارسِة مديري المدارس  ( مؤكدةً 2017كما جاءت دراسة الهور)

َعة من وجهة نظر المعلمين كانت كبيرة، ودراسة حسب هللا ) ( 2014الخاصة للقيادة الُمَوزَّ

َعة بين مديري المدارس وبين المعلمين، من  التي دعت إلى نشر ثقافة توزيع القيادة الُمَوزَّ

َعة خالل ما توصلت له من نتائج والتي بلغت درجة مم ارسة مديري المدارس للقيادة الُمَوزَّ

من وجهة نظر المعلمين درجة كبيرة، وتوجد فروق ذات داللة احصائية متمثلة في 

المتغيرات الديمغرافية تُعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث، وال توجد فروق في متغير سنوات 

َعة ( أظهرت نتيجة الدراسة أن مما2019الخبرة، وفي دراسة الزهراني ) رسة القيادة الُمَوزَّ

 وأبعادها لدي قادة المدارس الحكومية بمحافظة القويعية كانت بدرجة منخفضة.

( والتي 2013) Supovitz&Tognattaوأشارت دراسة توجناتا وسبوفيتز 

أظهرت وجود فروق في األداء المدرسي بين أعضاء المدارس التي يطبق فيها نمط القيادة 

َعة وبين ال َعة، ودعم الُمَوزَّ مدارس األخرى لصالح المدارس المطبقة لنمط القيادة الُمَوزَّ

َعة في المدرسة، وفي دراسة الشريفي ) ( حول مستوى 2017المعلمين ألنشطة القيادة الُمَوزَّ

َعة جاءت متوسطة، غير  ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة عّمان للقيادة الُمَوزَّ

( أظهرت أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية للقيادة 2019أن دراسة المصاروة )

َعة في لواء المزار الشمالي جاءت بدرجة كبيرة.  الُمَوزَّ

َعذذة بشذذكل إيجذذابي  لذذذا كذذان مذذن الضذذروري توظيذذف مذذديري المذذدارس للقيذذادة الُمَوزَّ

وبذالطبع  وفعال، حتى يسهل عليهم إنجاز األهداف التي يسعون إليها فذي مؤسسذاتهم التربويذة،

َعذة –ال يتأتى ذلك إال بمنح المديرين مزيدا من األدوار القيادية للمعلمذين  وذلذك  -القيذادة الُمَوزَّ

لزيذذذادة كفذذذاءة النظذذذام التعليمذذذي ودافعيذذذة المعلمذذذين نحذذذو األفضذذذل والتذذذي أكدتذذذه اليعقوبيذذذة 

 (.2015وآخرون)
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ة إلمور ونظري (Gronn, 2002)ونظرية جرون  Spillaneوتعتبر نظرية سبلين 

Elmore  َعة ومن وجهات نظر مختلفة، وسيتم من النظريات الحديثة والُمفَِسرة للقيادة الُمَوزَّ

، حيث ينظر سبلين إلى القيادة المدرسية من منظور جديد Spillaneالتطرق إلى نظرية 

لتصبح ممارسة بدالً من اعتبارها دراسة لدور القائد وصفاته الشخصية وقدراته، وأن الهدف 

َعة هو ممارسة عدة أشخاص وأطراف متعددة للقيادة المدرسية  من ممارسة القيادة الُمَوزَّ

ضمن القادة الرسميين أو غير الرسميين أو األتباع، والتوقف عن التركيز على منصب القائد 

األوحد، فالقيادة تتجاوز القدرات والمهارات الفردية و)كاريزما الفرد(، والتركيز بدالً عن 

لى عمل القائد وأتباعه، والتفاعل بينهم، وتوزيع األدوار القيادية، والمشاركة في صنع ذلك ع

القرار والعمل كفريق واحد بشكل منظم ومنسق لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية وحل 

 .(Spillane, 2001)مشكالتها 

إلى الطريقة التي يستخدم فيها المربون األدوات  (Spillane)وينظر سبلين 

ليمية واألعمال االدارية والفنية المادية مثل المناهج الدراسية والمناقشات واالجتماعات التع

وأشكال التوجيه والمتابعة والمراقبة على أنها جزء ال يتجزأ من نظرية ممارسة القيادة، وأن 

مدير المدرسة ليس النقطة المحورية في فعالية هذه الممارسة القيادية، فعند ممارسة القيادة 

َعة في المدارس يستطيع مدير المدرسة فهم المهام الذي يجب أن يوزعها، ومن الذي  الُمَوزَّ

يشارك في التوزيع والعمل على استخدام األعمال الفنية التي يمكن أن تحقق أهداف المدرسة 

 .(Spillane, 2001)ونجاحها 

َعة وأهميتها المعاصرة لتطوير األداء  وبناء على ما تقدم من سرد حول القيادة الُمَوزَّ

المدرسي، فقد أولت وزارة التربية والتعليم اهتماماً ملحوظاً باألساليب اإلدارية الحديثة، مثل 

م وهو أحد ثمار 19/2006نظام تطوير األداء المدرسي والمستحدث بالقرار الوزاري رقم 

لوزارة ورغبتها الدائمة في التطوير، وقد ضم هذا النظام ثالثة محاور رئيسية وهي: جهود ا

مشروع تقويم األداء المدرسي وتطويره، والمشروع التكاملي في مجال اإلنماء المهني، 

ومشروع رؤية المعلم األول، ومن أهم أهداف هذا النظام هو تنمية المدرسة والحث على 

جتمع، وتفعيل دور المعلم األول "كمشرف مقيم" وتنمية مهارات دورها في التفاعل مع الم

العمل التعاوني لدي العاملين، وتمكين المدرسة من تفعيل أدوار العاملين في تطوير األداء 

المدرسي واالستفادة من االمكانيات البشرية والمادية للمدرسة بفاعلية أكثر. ومن أجل تطوير 

 294/2007إلدارات المدارس جاء القرار الوزاري رقم المهارات اإلدارية واإلشرافية 

ليمنح أبعاداً أخرى أكثر مرونة وأقل مركزية لتطوير األداء المدرسي ) وزارة التربية 

 (.2008والتعليم، 

كذلك تقدم وزارة التربية والتعليم برامج تدريب مديري ومساعدي مديري المدارس  

ل التدريبية المختلفة، وتدريبهم على مهارات القائد حول القيادة المدرسية من خالل ورش العم

الناجح وصفاته، وكيفية ممارسة العمل الديمقراطي والجماعي ومهارة توزيع األعمال 
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المدرسية ومنح الصالحيات للكادر االداري والتدريسي إلظهار أفكارهم وقدراتهم في إدارة 

(. ومن أهم المهارات التي يجب أن 2008األعمال المسندة إليهم) وزارة التربية والتعليم، 

يتمتع بها مدير المدرسة، مهارة بناء مجتمعات تَعلٍم ِمهنية، وتعني مشاركة المديرين 

والمعلمين وأولياء أمور الطالب في صنع القرارات، وتحويل المدرسة من بيئة منغلقة ذات 

ت والخبرات واالستفادة من نمط تقليدي إلى بيئة تعلم ممتدة تسمح بتبادل المعلومات والمهارا

 (.  Daniel & Harris, 2003 المجتمعات المحلية والعالمية )

منح صالحيات إدارية وفنية يتيح إلدارات  2/2006كما أن القرار الوزاري رقم 

المدارس بموجبه الفرصة لتوزيع األعمال والمهام القيادية بين كوادر المدرسة كخطوة أولى 

نحو الالمركزية من خالل تطبيق مشروع اإلدارة الذاتية والذي سيساعد إدارة المدرسة في 

 (.2018التربية والتعليم، التغلب على الصعوبات والمعوقات التي قد تواجهها) وزارة 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ً قيادياً، وأن السلطة ينبغي أال تَتَركز  َعة على اعتبارها فريقا يُنَظر إلى القيادة الُمَوزَّ

َعة تقوم على حاجة  في يد شخص واحد، بل تصبح متاحة للجميع، وأن فكرة القيادة الُمَوزَّ

ة أكثر من قبل، وألن المدارس أصبحت أماكن أكثر المؤسسة التربوية إلى المزيد من القاد

تعقيدا في إدارتها وقيادتها، بما يدعو إلى نبذ األساليب القيادية القديمة والتقليدية، والتي ترتكز 

َعة  على القائد األوحد وتعليمات وأوامر القيادة الفوقية الهرمية، بينما مفهوم القيادة الُمَوزَّ

 (.2011عاون والمرونة والعالقات )الزكي وحماد،نقيضا يتبع المشاركة والت

داري وتخفيف العبء عن مدير المدرسة وُمساِعده، قامت ومن أجل تسهيل العمل اإل

وزارة التربية والتعليم في السنوات األخيرة باستحداث مسميات وظيفية إدارية وفنية جديدة 

بيانات وفني أجهزة  في مدارس السلطنة، مثل أخصائي أنشطة مدرسية وأخصائي قواعد

تعليمية؛ بهدف توزيع األعمال والمساعدة على تطوير العمل وتجويده داخل المنظومة 

المدرسية، بحيث يبقى دور مدير المدرسة رسم السياسة والتخطيط المدرسي ووضع الخطة 

، التي ترتقي بها المدرسة لرفع األداء واإلنتاج والتحصيل العلمي وسرعة اإلنجاز ودقة العمل

كذلك دوره في اإلشراف العام من خالل الرقابة والتوجيه والتقييم وتذليل المعوقات 

 (.2015والصعوبات التي تواجه المعنيين في مهامهم ) اليعقوبية وآخرون، 

ونظراً لكثرِة األعباِء واألعماِل المكتبية التي يتحملها المديرون في المدارس 

ت فيه التحديات واالتجاهات الحديثة في عمل الحكومية بسلطنة عمان، وفي عصر تزايد

اإلدارة المدرسية، فإن الحاجة ملحة لتوظيف جميع القدرات الموجودة والمتاحة داخل 

المدرسة وخارجها، والتحول من النمط التقليدي للقيادة المدرسية إلى أنماط جديدة تتسم 

بقة بأهمية انتهاج مداخل قيادية بالمرونة والتعاون وفرق العمل، وهذا ما أكدته الدراسات السا

َعة، وضرورة تفعيله لدوره الكبير في مشاركة المعلمين والعاملين  كمدخل القيادة الُمَوزَّ

 بالمدارس.
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ومن خالل عمل الباحث كمشرف وسائل تعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم 

وما يتخللها من مناقشات بمحافظة شمال الباطنة، ومن خالل زياراته الميدانية للمدارس 

واجتماعات مع مديري المدارس ومع المعلمين بما يتطلبه سير العمل من متابعة، فقد الحظ 

الباحث أن بعض المدارس ما زالت تعتمد اعتماداً كلياً على وجود مدير المدرسة ومساعد 

ن النمط مدير المدرسة، وأن غيابهما يوثر على سير العمل بشكل مباشر في ذلك اليوم، وأ

السائد في بعض قيادة المدراس هو النمط القيادي التقليدي القائم على المركزية وقلة إشراك 

المعلمين إال بالقدر اليسير، واستشعر الباحث غياب الديمقراطية في اإلدارة لدي بعض 

 المديرين، والتي من نتائجها ضعف مشاركة المعلمين في القيادة المدرسية.

في ممارسة القيادة التوزيعية التي الحظها الباحث في بعض ومن مظاهر الضعف 

مدارس شمال الباطنة، صعوبة تقبل بعض مديري المدارس لألفكار اإلبداعية الجريئة من 

العاملين حتى لو كانت في مصلحة العمل في بعض األحيان، وضعف مشاركتهم في صنع 

ية المدرسية ذوي الخبرات القرار اإلداري، وضعف االستغالل األمثل للكوادر البشر

لممارسة أدوار قيادية داخل المدرسة أو خارجها مثل إدارة االجتماعات والتواصل مع 

المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لالستفادة منهم في تنفيذ المشاريع المدرسية 

ان والحصول على الدعم المادي، كذلك ضعف في منح مساحة من الحرية للطالب لتشكيل لج

 طالبية تتناسب مع ميولهم لتنفيذ الفعاليات المتنوعة.

كما أن الباحث عقد جلسات نقاشية مع عينة استطالع الرأي، لتحليل آرائهم حول 

َعة، من خالل شرح ومناقشة المجاالت التي يُمكن أن  ممارسة إدارات مدارسهم للقيادة الُمَوزَّ

َعة، واتضح للباحث أن بعض إدارات المدارس ما تُماِرس فيها إدارات مدارسهم للقيادة الُمَوزَّ 

زالت تُمارس المركزية في اتخاذ قرارتها، وأن بعض العاملين يتفاجأ بإقامة بعض المناشط 

والفعاليات العامة في مدرسته ولم يتم إشراكهم في اإلعداد لها، أو إعالمهم بأهدافها ُمسبقاً من 

عف إشراك المعلمين في وضع رسالة المدرسة وأهدافها، قِبَل إدارة المدرسة َقْبَل تنفيذها، وض

وضعف في منح صالحيات للمعلمين للمشاركة في حل المشكالت المدرسية، وتذمر بعض 

إدارات المدارس من األفكار التي يطرحها المعلمين حول تطوير العملية التعليمية والمدرسة 

 بشكل عام.

ية ) تجارب رائدة ورؤية مستقبلية(، وقد أوصى مؤتمر القيادة التربوية والتدريب

م بالقاهرة، على 2019والذي نظمه المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية في يناير عام 

ضرورة التزام القيادات التربوية بنشر ثقافة التميز بين العاملين، وتوفير البيئة المالئمة لدعم 

قطاب الكفاءات من الموارد البشرية المبدعين وأصحاب المهارات المتميزة وتحفيزهم، واست

وتدريبهم للعمل في المراكز القيادية المختلفة بالمؤسسة، واالستمرار في تنمية مهاراتهم، 

وقيادة المؤسسات التعليمية وفق أحدث النماذج الحديثة في علم اإلدارة )المركز العربي 

 (.2019للتدريب والتنمية البشرية ، 



 2021يوليو  (    22العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

271 

االدارة المدرسية الواردة في دليل نظام تطوير األداء  وركزت وثيقة معايير تقويم

المدرسي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، على ما تبذله إدارة المدرسة من جهود في 

مدى إشراك جميع العاملين بها في وضع رؤية المدرسة ورسالتها وإعداد خطة المدرسة، 

ب ومواقف العمل المختلفة، ومدى ومدى تفويض السلطة للعاملين بالمدرسة بما يتناس

تشجيعها للعمل بروح الفريق، وتشجيع العاملين على تقديم األفكار االبداعية، والتجديد في 

العمل، وما تقدمه إدارة المدرسة من إسهامات في تنظيم العمل اإلداري وتوزيع األعمال 

 (.2008يم، المدرسية بما يحقق رؤية المدرسة وأهدافها ) وزارة التربية والتعل

واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتحفيز المعلمين، بدأت خالل 

تنفيذ جائزة اإلجادة التربويّة للمعلم العُمانّي بإشراف من مجلس  2019    /2018العام الدراسي 

نيين المجيدين، تمنح كل عامين دراسيين للمعلمين العما   تربوية   وطنية   جائزة   التعليم، وهي

المثمر في الحقل التربوي، والتشجيع على إبراز                      وتهدف هذه الجائزة إلى إذكاء روح التنافس

أفضل الممارسات التربوية والتعليمية والمبادرات اإلبداعية للمعلمين، وإظهار ما لديهم من 

ين وتشجيعهم على المساهمة مواهب واهتمامات، كما تهدف إلى االرتقاء بمستوى المعلم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (.2018بفاعلية في تطوير العمل التربوي)مجلس التعليم، 
ويأتي دور مديري المدارس لتحقيق األهداف السابقة الِذكر لجائزة اإلجادة التربويّة 

للمعلم العُمانّي، بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة للعاملين في المدرسة من خالل إتاحة 

تتناسب مع  الفرصة لجميع العاملين إلظهار ما لديهم من جوانب تميز، وتكليفهم بمهام

اهتماماتهم وطموحاتهم، والوقوف معهم وتشجيعهم ودعمهم بخبراتهم السابقة )مجلس التعليم، 

2018.) 

َعة 2013وأسفرت نتائج دراسة خليفة ) ( إلى أن درجة الممارسة للقيادة الُمَوزَّ

َعة تعزى لمتغير ال نوع كبيرة، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية لممارسة القيادة الُمَوزَّ

َعة تعزى  لصالح اإلناث، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

( حول واقع ممارسة 2010لمتغير المؤهل والخبرة، في حين أظهرت دراسة الشتري )

َعة كانت متوسطة.  مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض للقيادة الُمَوزَّ

( بينت نتائجها أن مستوى ممارسة المديرين للقيادة 2015أما دراسة عبدهللا ) 

َعة من وجهة نظر المعلمين متوسطة، ووجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين  الُمَوزَّ

َعة ومستوى تفاؤل المعلمين، كذلك وجود فروق ذات داللة  مستوى ممارسة القيادة الُمَوزَّ

نوية يعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث، إحصائية في مستوى ممارسة مديري المدارس الثا

 ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الخبرة والمؤهل.

( من خالل جمع بياناتها في أبعاد: الرؤية ورسالة 2016وأكدت دراسة صايمة )

لم المدرسة، وثقافة المدرسة، والمسؤولية المشتركة، والممارسات القيادية، أن إدارة المدرسة 
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تعد المهمة الرئيسية لمديري المدارس؛ ألن لديهم مهمة أكثر تعقيداً، وأن نموذج القيادة 

َعة .  يتحول من هيكل الهرمية الفوقية إلى القيادة الُمَوزَّ

( عالقة نمطي القيادتين الخادمة 2017وفي البيئة العمانية تناولت دراسة العبرية )

َعة بصنع القرار األخالقي ل دي مديرات مدارس التعليم األساسي في محافظة مسقط والُمَوزَّ

بسلطنة عمان بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمات، وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود 

عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين درجة ممارسة مديرات مدارس التعليم األساسي 

َعة ودرجة ممارستهن لع ملية صنع القرار األخالقي، كما جاءت بسلطنة عمان للقيادة الُمَوزَّ

َعة مرتفعة من وجهة نظر  درجة ممارسة مديرات مدارس التعليم األساسي للقيادة الُمَوزَّ

 المعلمات.

( بنتائجها عبر أربعة محاور 2015في حين جاءت دراسة اليعقوبية وآخرون )

لمجتمعية، واتضح وهي: صنع القرارات، وتفويض السلطة، واألنشطة المدرسية، والشراكة ا

أن أكثر الممارسات القيادية التوزيعية تمثلت في محور صنع القرارات المدرسية برتبة 

عالية، وأدنى ممارسة في محور الشراكة المجتمعية، وفي محور تفويض السلطة جاءت 

َعة أعلى لصالح مدارس الذكور مقارنة بمدارس اإلناث، ولصالح  درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 ؤهل دبلوم فأعلى.م

َعة من أبحاث ودراسات نظرية في  وعلى الرغم من وفرة ما كتب عن القيادة الُمَوزَّ

على حد علم  -البيئات الغربية، إال أن من خالل مسح الباحث للنتاج الفكري العربي، لوحظ 

َعة لدي مديري المدارس، وبش -الباحث كل قلة الدراسات التي تبحث موضوع القيادة الُمَوزَّ

خاص في الِنتَاج الفكري العماني؛ لذا فإننا بحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات في مداخل 

َعة في البيئة العمانية، وجاءت هذه الدراسة للكشف عن  اإلدارة الحديثة كالقيادة الُمَوزَّ

َعة بمدارس التعليم األساسي للصفوف ) اطنة ( بمحافظة شمال الب10 -5ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين، من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

َعة بمدارس التعليم األساسي للصفوف ) .1 ( في محافظة 10 -5ما درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 شمال الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين؟

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)لة . هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال2

َعة بمدارس التعليم األساسي للصفوف  استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 ( بمحافظة شمال الباطنة تُعزى لمتغيرات الدراسة: النوع، وسنوات الخبرة ؟10 -5)

 أهداف الدراسة

َعة بمدارس التعليم األساسي) .1  ( في 10-5التعرف على درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.

 ≥ α). الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 2

َعة بمدارس  (0.05 بين متوسطات استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ
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( بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان تُعزى لمتغيرات الدراسة: 10-5التعليم األساسي)

 النوع، وسنوات الخبرة. 

 أهمية الدراسة 

 تنبثق أهمية الدراسة من خالل اآلتي:

 األهمية النظرية

ة هذه الدراسة في حداثة موضوعها، والحاجة للبحث فيه، وندرة الدراسات . تكمن أهمي1

َعة في مدارس محافظة الباطنة شمال بسلطنة عمان  حسب  -السابقة التي تناولت القيادة الُمَوزَّ

 علم الباحث.

. من المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في رفع كفاءة العمل االداري لدى مديري المدارس؛ 2

َعة أسلوب عمل جديد يساعد في إنجاز األعمال المدرسية بروح التعاون  كون القيادة الُمَوزَّ

 والمشاركة الجماعية الفاعلة وتسهم في تطوير مهارات المعلمين القيادية. 

 األهمية التطبيقية

( 10-5. ستسهم هذه الدراسة في زيادة الوعي لدى مديري مدارس التعليم األساسي)1

َعة، بمحافظة شمال الباطنة  بسلطنة عمان بالمبادئ واألسس التي تنطلق منها القيادة الُمَوزَّ

 وطريقة تطبيقها في المدارس.

. من المؤمل أن تستفيد القيادات المدرسية من نتائج الدراسة الحالية لتفعيل وممارسة القيادة 2

َعة عملياً في مدارس شمال الباطنة بسلطنة عمان.  الُمَوزَّ

ً مساعداً للباحثين والمهتمين بالواقع التعليمي، . قد تساهم هذه الد3 راسة ألن تكون مرجعا

 وطلبة الدراسات العليا.

 بجهٍد جديدٍ  خاصة بصفة والعمانية عامة، بصفة العربية . َستُثري هذه الدراسة المكتبة4

َعة القيادة في مجال البحث إلى يُضاف  .تطبيقها ومتطلبات الُمَوزَّ

 حدود الدراسة

 حدود الدراسة فيما يلي:تتمثل 

اشتملت الدراسة على عينة عشوائية من معلمي مدارس التعليم األساسي  الحدود البشرية:

 ( بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.5-10)

تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية:

 م 2020\2019

( الحكومية 10-5الدراسة على مدارس التعليم األساسي )تم تطبيق  الحدود المكانية:

 بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.

َعة  الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية في تناولها لدرجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

( بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان من وجهة 10 -5بمدارس التعليم األساسي للصفوف )

َعة كما ورد في أداة الدراسة وهي: نظر الم الرؤية علمين والتي تتمثل في محاور القيادة الُمَوزَّ
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، والممارسات القيادية، والثقافة المدرسية، والشراكة المجتمعية، وذلك والرسالة واألهداف

 بعد الرجوع لألدب النظري للعديد من الدراسات.

 مصطلحات الدراسة

 ممارسة

ِمراًسا وُمماَرسةً، فهو ُمماِرس، والمفعول ُممارس )مجمع اللغة العربية، َمارَس يُمارس، 

 (.863،ص 2005

 .َمارَس الشَّخُص الشَّيَء : عالَجهُ وزاولهُ ، قام بعمله

ُمَمارسة: هي طريقة للعمل أو طريقة يجب أن يتم بها العمل. والممارسات يمكن أن تشمل 

واإلرشادات)مجمع اللغة العربية،  فات القياسية،األنشطة، والعمليات، والوظائف، والمواص

 (.863،ص 2005

( بأنها، مجموعة من األنشطة والسلوكيات التي ينبغي للموظف أن 2001وعرفها دياب )

 يقوم بها في وظيفته.

َعة  القيادة الُمَوزَّ

( بأنها، نمط قيادي تشاركي، يخالف فكرة القائد البطل، 2018عرفها عطوي )

والنمط الهرمي الفوقي في القيادة، يقوم على توزيع مديري المدارس لبعض المهام واألدوار 

القيادية على المعلمين، للمشاركة في إنجاز العمل في ظل ثقافة مدرسية تشاركية، يترتب 

 ور باالنتماء الحقيقي للمؤسسة التعليمية. عليها اإلحساس بالمسؤولية المشتركة و الشع

ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها أسلوب إداري يتم توظيفه من قِبَل مديري مدارس 

محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، من خالل منح أدوار قيادية رسمية وغير رسمية 

من خالل للعاملين بالمدرسة )معلمين، إداريين، فنيين(، حسب خبراتهم ومهاراتهم، 

َعة المتمثلة في: الرؤية والرسالة واألهداف،  مشاركتهم الفاعلة في مجاالت القيادة الُمَوزَّ

 والممارسات القيادية، والثقافة المدرسية، والشراكة المجتمعية.

 منهجية الدراسة
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة اعتمد الباحث استخدام المنهج الوصفي؛ كونه 

ً في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية، وهو المنهج األنسب من أكثر المناهج ا ستخداما

( أنه منهجاً يعتمد على االطالع 2014وجهة نظر الباحث لهذه الدراسة. وكما ذكر أبو عالم )

على األدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة، وجمع البيانات وتحليلها، ومن مميزات المنهج 

ت الباحثين؛ ألن النتائج تظهر بصورة موضوعية، وتُشتق بطريقة الوصفي أنه يحد من تدخال

دقيقة، ويتضمن المنهج الوصفي قدراً من التفسير والمقارنة والتصنيف للبيانات، ثم تحلل 

وتُستخرج االستنتاجات ذات الداللة اإلحصائية، والوصول  Spssبواسطة الحزمة اإلحصائية

ن تمنح الباحث القدرة على وضع أُُطر محددة للمشكلة إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهي

 وتحديد نتائج البحث، كما أن المنهج الوصفي يساعد في التنبؤ بمستقبل الظاهرة نفسها.
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 مجتمع الدراسة

( 10-5تكون مجتمع الدراسة من معلمي مدارس التعليم األساسي للصفوف )

م، والبالغ عددهم 2020\2019راسي بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان خالل العام الد

لإلناث، وفق ما ورد في الكتاب السنوي  1343للذكور و  1950معلماً ومعلمة بواقع  3293

لإلحصاءات والمؤشرات التربوية للمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة 

 (.  2019)وزارة التربية والتعليم،

  1.3جدول 

 الدراسة وفقاً لمدارس واليات محافظة شمال الباطنةتوزيع أفراد مجتمع 

 النسبة االجمالي الكلي ذكر أنثى الوالية

 %10.2 336 204 132 الخابورة

 %28.8 948 507 441 السويق

 %11.1 367 240 127 شناص

 %26.5 871 522 349 صحار

 %17.4 574 339 235 صحم

 %6 197 138 59 لوى

 %100 3293 1343 1950 االجمالي الكلي

 عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من معلمي مدارس التعليم 

معلماً  329( بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان بعدد 10-5األساسي للصفوف)

يوضح خصائص  2.3% من المجتمع الكلي للدراسة، والجدول رقم 10ومعلمة، أي بنسبة 

 العينة.أفراد 

 2.3جدول

 توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية للدراسة

 النسبة المئوية التكرارات المستويات نوع المتغير

 49.2% 162 ذكر النوع االجتماعي

 
 50.8% 167 أنثى

 
 %100 329 المجموع

 45.3% 149 سنوات 10أقل من  سنوات الخبرة

 
 34.6% 114 سنة 20 -10من 

 
 20.1% 66 سنة 20من  أكثر

 
 %100 329 المجموع
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 أداة الدراسة

نظرا لطبيعة الدراسة من حيث أهدافها، ومنهجها، ومجتمعها، اعتمد الباحث 

استخدام االستبانة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدارسة، وتم االستعانة في بنائها على 

( وحسب هللا، 2015مثل: أبو زر، )األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة، 

( 2010والشتري، ) (2019والزهراني، ) (2017( وربيع، )2018وخلف هللا، ) (2014)

( 2017( والهور، )2018( واألنصاري، )2018( والعلياني، )2017والعبادي، )

 (.2015واليعقوبية وآخرون، )

 فقرة، وقسمت الى المحاور التالية:  35وتكونت االستبانة من 

 ( فقرات.  7الرؤية والرسالة واألهداف / وعدد فقراته )   -

 ( فقرات.  10الممارسات القيادية / وعدد فقراته )   -

 ( فقرات. 10الثقافة المدرسية / وعدد فقراته )   -

 ( فقرات.  8الشراكة المجتمعية / وعدد فقراته )   -

ً مقياس ِليكرت الُخماسي  ، 5لدرجة الموافقة ) كبيرة جداً  Likert Scaleمستخدما

 (.1، ضعيفةٌ جداً 2، ضعيفةٌ 3، متوسطةٌ 4كبيرةٌ 

 صدق األداة وثباتها

يُقصد بصدق األداة أن تقيس ما أُعدت لقياسه، ويتعلق بمدى الفائدة من أداة القياس 

(، أو الدرجة التي تقيس بها األداة ما 2014في اتخاذ القرارات وإصدار األحكام )أبوعالم، 

م من أجله، ويجب أن تكون االستبانة شاملة لجميع العناصر التي تدخل  يقيسهُ الغرض الُمَصمَّ

(، وقد تم التحقق من صدق األداة من خالل: 2019البيانات )أبو سمرة والطيطي،  في تحليل

 قياس صدق المحتوى لها.

فقرة، وعرضها على المشرف في  30قام الباحث ببناء االستبانة التي تتكون من 

صورتها األولى )ملحق أ( من أجل اختيار مدى مالءمتها لجمع البيانات، ثم عرضها على 

من أعضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس،  20ُمَحِكمين وعددهم مجموعة من ال

وكلية العلوم التطبيقية بصحار، ومن مديري المدارس، ومن حاملي مؤهل الدكتوراه من 

التربويين من تعليمية شمال الباطنة )ملحق ب(؛ إلعطاء آرائهم حول مدى مالءمة الفقرات 

اغة ومناسبة كل فقرة للمجال الذي تنتمي إليه، لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح وصي

 واقتراح ما يرونه مناسباً من تعديٍل أو حذف أو اضافة.

ُمون؛ تم إضافة بعض الفقرات ليصبح  واستناداً للمالحظات الَقيِّمة التي أبداها الُمَحّكِ

ق فقرة، ثم خرجت األداة في صورتها النهائية لجمع البيانات والتطبي 35عدد الفقرات 

 الميداني، كما في )الملحق ج(. 
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 الثبات

الثبات يعني االتساق، فهو يعني إلى أي مدى يُمكن االعتماد على األداة إلعطاء 

معلومات ُمتَِّسقَة تعكس الخصائص الحقيقية للصفة المقاسة، كما أنها تعني إمكانية الحصول 

ل ما تم قياسه )أبو سمرة على نفس النتائج في حالة إعادة استخدام األداة نفسها لتحلي

وقد تم التأكد من ثبات األداة من خالل حساب معامل الثبات بطريقة  (.2019والطيطي، 

لمحاور الدراسة مع الدرجة الكلية،  ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

استطالعية ينة باإلضافة إلى معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لألداة ككل، وذلك على ع

فرداً من معلمي مدارس التعليم األساسي للصفوف  40تكونت من من خارج عينة الدراسة 

 ( بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة ُعمان، والجداول التالية توضح ذلك.10 -5)

 معامل الثبات بمعادلة )كرونباخ ألفا( 

 3.3جدول

 معامالت الثبات كرونباخ ألفا للمحاور والمقياس ككل

 عدد الفقرات محاور الدراسة
 كرونباخ ألفا

Cronbach's Alpha 

 0.93 7 المحور األول: الرؤية والرسالة واألهداف

 0.94 10 المحور الثاني: الممارسات القيادية

 0.92 10 المحور الثالث: الثقافة المدرسية

 0.94 8 المحور الرابع: الشراكة المجتمعية

 0.94 35 الدرجة الكلية

أن معامل الثبات في كل محور من محاور المقياس، وكذلك معامل  5.3يالحظ من الجدول   

الثبات للدرجة الكلية، هي قيم ذات درجة عالية من الثبات في العلوم االنسانية ومؤشراً على 

مدى االتساق الداخلي لمحاور الدراسة، وعليه اعتبرت جميع المحاور صالحة ألغراض 

 تطبيق الدراسة.

 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

   4.3جدول

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 الجزء الثاني الجزء األول
االرتباط بين 

 النصفين
 التصحيح بمعامل

 ()سبيرمان براون

 التصحيح بمعامل

 ( )جتمان

الفقرات 

 الفردية
الفقرات 

 الزوجية
0.970 0.985 0.985 

أن درجة االتساق الداخلي بين إجابات العينة بطريقة التجزئة  6.3يالحظ من الجدول  

الجزء األول؛  حيث أن قيمة االرتباط بين النصفين ) قيمة ألفا بين عالية جداً،النصفية 
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(، وبلغ معامل 0.970الجزء الثاني؛ الفقرات الزوجية( قد بلغت ) الفقرات المفردة، وبين

(؛ مما 0.985(، كما بَلََغ أيضاً معامل التصحيح جتمان )0.985راون )التصحيح سبيرمان ب

 يدل على قوة أداة الدراسة وصالحيتها ألغراض التطبيق. 

 متغيرات الدراسة

في البحوث العلمية كل ما يُمِكُن رْصدُهُ وقياُسهُ ويقبل أدوات القياس فهو متغير، 

ً أو كيفياً، ومن السماِت  األساسية للمتغيرات الكيفية والكمية التأثير سواء كان القياس كميا

والتأثر، وهذه المتغيرات تربُطها عالقات بمشكلة البحث؛ لذا على الباحث أن يَُحِدّد تلك 

العالقات ويضبطها حتى وإن احتاج إلى متغيرات ضابطة للتجربة البحثية القائم على 

لومات حول المتغيرات سينعكس دراستها، وأن يحددها بشكل صحيح ألن ما يَْجَمعُهُ من مع

( المتغيرات 1على نتائج البحث، ويمكن تقسيم المتغيرات حسب دورها في العالقة إلى: )

( المتغيرات التابعة: وهي 2المستقلة: وهي التي تؤثر على المتغيرات األخرى وال تتأثر بها )

 (.2015المتغيرات التي تتبع المتغير المستقل )المصراتي، 

 الدراسة على المتغيرات التالية: وقد اشتملت

 المتغيرات المستقلة 

 النوع االجتماعي؛ وله فئتان: ) ذكور، وإناث(.○ 

 16سنوات ،  15-11سنوات فأقل،  10سنوات الخبرة في الوظيفة؛ ولها ثالثة مستويات: )○ 

 سنة فأكثر(.

 :َعة بمدارس التعليم األساسي للصفوف ) المتغير التابع  -5درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

( بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان من خالل اإلجابة على محاور الدراسة: 10

، والممارسات القيادية، والثقافة المدرسية، والشراكة الرؤية والرسالة واألهداف

 المجتمعية.

 المعالجات اإلحصائية للبيانات

ستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية والوصفية والتحليلية المناسبة في استخراج ا

النتائج لكل سؤال من أسئلة الدراسة باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم 

 ( على النحو اآلتي:SPSSاالجتماعية)

معامل الثبات بطريقة (، و AlphaCronbachتم استخدام معامل االرتباط كرونباخ ألفا) 1. 

للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل األداة المكونة من استبانة لمعرفة التجزئة النصفية، 

َعة بمدارس التعليم األساسي للصفوف ) ( بمحافظة شمال 10 -5درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 فقرة. 35الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين، وتتكون من 

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن السؤال األول  تم2. 

َعة بمدارس التعليم األساسي للصفوف ) ( 10 -5ونصه "ما درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين"؟
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لإلجابة عن  ANOVA)ين األحادي)( وتحليل التباT-test( )تتم استخدام اختبار)3. 

 (α ≤ 0.05)السؤال الثاني ونصه "هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

َعة بمدارس التعليم  بين متوسطات استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

ر المعلمين ( بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظ10 -5األساسي للصفوف )

 تُعزى لمتغيرات: النوع، وسنوات الخبرة"؟.

 (Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي )

تم التعرف على طبيعة توزيع البيانات قبل البدء في تحليلها من خالل اإلحصاء 

الوصفي، وهذه المرحلة تعتبر مهمة؛ ألنها توضح لنا الشكل العام للبيانات، وفهم طبيعة عينة 

البحث التي تم دراستها، كما أنها تساعد الباحث على تلخيص البيانات، وتنظيمها، وعرضها 

( 1شكل جداول أو أشكال بيانية، ويتمثل اإلحصاء الوصفي في إيجاد: ) بطريقة واضحة على

مقاييس النزعة المركزية وهي ) المتوسط، الوسيط، المنوال( التي تساعدنا على معرفة 

( مقاييس التشتت ) االنحراف المعياري، 2التوزيع الطبيعي للبيانات وموضع تركزها، و)

( قيم االلتواء 3ي معرفة مقدار انتشار القيم وتبعثرها، و)التباين، والمدى( التي يستفاد منها ف

ً على االتجاه الذي تنحرف فيه توزيع البيانات وشكلها، والقيم  والتفلطح التي تعطي حكما

 (. 2015)القوصي،  1-و 1المقبولة لمعامل االلتواء تتراوح بين +

َعة، مّكنَت الباحث من والمعامالت اإلحصائية السابقة الذكر لدرجة ممارسة القيادة المُ  َوزَّ

تحديد نوع االختبارات اإلحصائية التي ستُستخدم في اختبار أسئلة الدراسة )االختبارات 

البارامترية أو الالبارمترية(، فاالختبار الالبارمتري يُستخدم في حالة أن البيانات ال تأخذ 

ائية، إلى أن االختبارات التوزيع الطبيعي، أو إذا كان حجم العينة صغير أو أنها غير عشو

البارامترية هي األفضل؛ ألنها تقدم قوة احصائية، وداللة الفروق لها معنى ويسهل تفسيرها 

 (.2019)مصطفى، 

 مقاييس النزعة المركزية .1

 1.4جدول

عَة  مقاييس النزعة المركزية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ
 ( بمحافظة شمال الباطنة10 -5اسي للصفوف )بمدارس التعليم األس

 المنوال الوسيط المتوسط الحسابي مقاييس النزعة المركزية

 3.04 3.13 3.39 المستوى العام

مقذذذذذاييس النزعذذذذذة المركزيذذذذذة السذذذذذتجابات عينذذذذذة الدراسذذذذذة حذذذذذول  1.4يبذذذذذين الجذذذذذدول     

َعذذذذذذة بمذذذذذذدارس التعلذذذذذذيم األساسذذذذذذي للصذذذذذذفوف ) ( 10 -5درجذذذذذذة ممارسذذذذذذة القيذذذذذذادة الُمَوزَّ

(، 3.39المتوسذذذط الحسذذذابي العذذذام ) بمحافظذذذة شذذذمال الباطنذذذة فذذذي سذذذلطنة ُعمذذذان، إذ بلذذذغ

(، ويتضذذذح مذذذن القذذذيم 3.03المنذذذوال )(، فذذذي حذذذين بلغذذذت قيمذذذة 3.13كمذذذا بلذذذغ الوسذذذيط )
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السذذذذابقة لمقذذذذاييس النزعذذذذة المركزيذذذذة وجذذذذود تقذذذذارب بذذذذين المتوسذذذذط والوسذذذذيط والمنذذذذوال، 

 وعدم وجود تباعد بينها.

 مقاييس التشتت .2

  2.4جدول 

عَة بمدارس  مقاييس التشتت الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ
 ( بمحافظة شمال الباطنة 10 -5التعليم األساسي للصفوف )

 التباين
االنحراف 

 المعياري
 التفلطح االلتواء

الخطأ 

 المعياري
 المدى

الحد 

األدنى 

 للقيم

الحد 

األعلى 

 للقيم

0.30 0.55 0.81 0.72 0.03 3.23 1.77 5.00 

   

مقاييس التشتت الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة  2.4يبين الجدول    

َعة بمدارس التعليم األساسي للصفوف ) ( بمحافظة شمال الباطنة في 10 -5القيادة الُمَوزَّ

(، وهاتين 0.55(، كما بلغ االنحراف المعياري )0.30التباين ) سلطنة ُعمان، إذ بلغت نسبة

ن بعضهما، كما تقل عن الواحد الصحيح؛ مما يدل على أن القيم قريبة القيمتين متقاربتين م

 من وسطها الحسابي وعدم وجود تشتت بينها. 

(، وهي قيمة 810.كما يوضح الجدول القيمة المناسبة لاللتواء والتي بلغت )

، أي أن توزيع االستجابات يقترب من التوزيع الطبيعي، مع وجود 1-و 1انحصرت بين +

(، 0.72الستجابات لالتجاه الموجب، وكذلك الحال بالنسبة للتفلطح، فقد بلغت قيمته )ميل في ا

، وهذا يعني عدم وجود تفلطح في القيم، وهو دليل 1-و 1وهي قيمة أيضا انحصرت بين +

على مناسبة انتشار االستجابات حول وسطها الحسابي، وما يؤكد ذلك أن قيمة الخطأ 

 ستجابات المشتتة قليلة جداً. (، أي أن اال0.03المعياري )

 1.4شكل

َعة بمدارس  توزيع متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 ( بمحافظة شمال الباطنة 10 -5التعليم األساسي للصفوف )
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َعذذذة  1.4يبذذين الشذذذكل توزيذذذع اسذذذتجابات عينذذذة الدراسذذذة حذذذول درجذذذة ممارسذذذة القيذذذادة الُمَوزَّ

( بمحافظذذذذة شذذذذمال الباطنذذذذة فذذذذي سذذذذلطنة 10 -5بمذذذذدارس التعلذذذذيم األساسذذذذي للصذذذذفوف )

ُعمذذذان، حيذذذث يتضذذذح أن توزيذذذع اسذذذتجابات العينذذذة يأخذذذذ الشذذذكل الطبيعذذذي؛ لعذذذدم وجذذذود 

بانتظذذذذام عذذذذن يمذذذذين ويسذذذذار المتوسذذذذط تفلطذذذذح أو التذذذذواء، حيذذذذث توزعذذذذت االسذذذذتجابات 

( تقريبذذذا، فهذذذي قيمذذذة تقذذذع فذذذي منتصذذذف القذذذيم، كمذذذا يوضذذذح 3.39الحسذذذابي والذذذذي بلذذذغ )

الشذذذكل أن خذذذط المنحنذذذى يالمذذذس المحذذذور السذذذيني مذذذن جهذذذة اليمذذذين، كمذذذا أن القذذذيم جذذذاءت 

(. وممذذذا تقذذذدم ذكذذذره؛ توصذذذل الباحذذذث إلذذذى أن توزيذذذع 5.00(، و)1.77محصذذذورة بذذذين )

اركين فذذذي الدراسذذذذة لمتغيذذذذر الدراسذذذة هذذذذو توزيذذذذع طبيعذذذي، وعليذذذذه فذذذذإن اسذذذتجابات المشذذذذ

الباحذذذذث سذذذذوف يَعَمذذذذدُ إلذذذذى اسذذذذتخدام االختبذذذذارات البارامتريذذذذة فذذذذي االحصذذذذاء االسذذذذتداللي 

 لإلجابة على أسئلة الدراسة.

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:

َعذة بمذدارس التعلذيم األس  ( بمحافظذة 10 -5اسذي للصذفوف )"ما درجة ممارسة القيذادة الُمَوزَّ

 شمال الباطنة في سلطنة ُعمان من وجهة نظر المعلمين"؟

ولإلجابذذذذذة عذذذذذن هذذذذذذا السذذذذذؤال، تذذذذذم اسذذذذذتخراج المتوسذذذذذطات الحسذذذذذابية واالنحرافذذذذذات    

َعذذذذة بمذذذذدارس التعلذذذذيم  المعياريذذذذة لتقذذذذديرات عينذذذذة الدراسذذذذة حذذذذول ممارسذذذذة القيذذذذادة الُمَوزَّ

شذذذذمال الباطنذذذذة فذذذذي سذذذذلطنة ُعمذذذذان مذذذذن وجهذذذذة  ( بمحافظذذذذة10 -5األساسذذذذي للصذذذذفوف )
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نظذذذذر المعلمذذذذين حسذذذذب محذذذذاور الدراسذذذذة واألداة ككذذذذل. ولتوضذذذذيح نتذذذذائج اإلجابذذذذة علذذذذى 

 السؤال، اعتمد الباحث معيار الحكم التالي.

 3.4جدول 

 معيار الحكم على نتائج السؤال األول

 درجة الممارسة المدى

 ضعيفة جداً  1.79إلى  1من 

 ضعيفة 2.59إلى  1.80من 

 متوسطة 3.39إلى  2.60من 

 عالية  4.19إلى  3.40من 

 عالية جداً  5إلى  4.20من 

 (309، ص1990)أبو النيل، 

 التالي يوضح نتائج اإلجابة عن السؤال األول. 4.4والجدول 

 4.4جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العينة على محاور الدراسة، مرتبة  
 تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المحاور الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 عالية 0.58 3.56 المحور األول: الرؤية والرسالة واألهداف 1 1

 عالية 0.63 3.43 المحور الثالث: الثقافة المدرسية 3 2

 متوسطة 0.58 3.32 المحور الثاني: الممارسات القيادية 2 3

 متوسطة 0.66 3.27 المحور الرابع: الشراكة المجتمعية 4 4

 متوسطة 0.55 3.39 األداة ككل  

المتوسذذذذطات الحسذذذذابية واالنحرافذذذذات المعياريذذذذة لتقذذذذديرات عينذذذذة  4.4يبذذذذين الجذذذذدول     

َعذذذذة بمذذذذدارس التعلذذذذيم األساسذذذذي للصذذذذفوف  الدراسذذذذة حذذذذول درجذذذذة ممارسذذذذة القيذذذذادة الُمَوزَّ

( بمحافظذذذة شذذذمال الباطنذذذة فذذذي سذذذلطنة ُعمذذذان مذذذن وجهذذذة نظذذذر المعلمذذذين حسذذذب 10 -5)

(، 3.39متوسذذذذط الحسذذذذابي لذذذذألداة ككذذذذل )محذذذذاور الدراسذذذذة واألداة ككذذذذل، حيذذذذث جذذذذاء ال

( وبدرجذذذذة ممارسذذذذة متوسذذذذطة، وقذذذذد جذذذذاء فذذذذي المرتبذذذذة 0.55بذذذذانحراف معيذذذذاري عذذذذام )

األولذذذذذى المحذذذذذور األول: الرؤيذذذذذة والرسذذذذذالة واألهذذذذذداف، بذذذذذأعلى متوسذذذذذط حسذذذذذابي بلذذذذذغ 

(، تذذذاله فذذذي المرتبذذذة الثانيذذذة المحذذذور الثالذذذث: الثقافذذذة 0.58( وانحذذذراف معيذذذاري )3.56)

(، تذذذذذاله فذذذذذي 0.63( وانحذذذذذراف معيذذذذذاري )3.43بمتوسذذذذذط حسذذذذذابي بلذذذذذغ)المدرسذذذذذية، 
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( 3.32المرتبذذذذة الثالثذذذذة المحذذذذور الثذذذذاني: الممارسذذذذات والقياديذذذذة، بمتوسذذذذط حسذذذذابي بلذذذذغ)

(، فيمذذذا جذذذاء فذذذي المرتبذذذة األخيذذذرة المحذذذور الرابذذذع: الشذذذراكة 0.58وانحذذذراف معيذذذاري )

 (.0.66( وانحراف معياري )3.27المجتمعية بمتوسط حسابي بلغ )

وتُعزى درجة الممارسة المتوسطة لألداة َكُكل إلى جهود وزارة التربية والتعليم التي 

تبذلها في تدريب إدارات مدارس محافظة شمال الباطنة وحثهم على استخدام مداخل قيادية 

َعة، من خالل ورش العمل بالمحافظات التعليمية،  حديثة في إدارة مدارسهم مثل القيادة الُمَوزَّ

دورات التدريبية التي يقدمها المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بمسقط، الذي وال

يقدم برنامج "القيادة المدرسية" مدته عامان دراسيان ويستهدف مديري المدارس ومساعديهم 

َعة.  من مختلف المدارس بالسلطنة، ويتضمن كثيرا من مهارات القيادة الُمَوزَّ

مستمر الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للمعلمين للمبادرة باإلضافة إلى التشجيع ال

في تولي مهام قيادية والمنافسة من أجل التميز في الحقل التربوي مثل جائزة اإلجادة التربوية 

للمعلم العماني، والتكريم الذي يحظى به إدارات المدارس والمعلمون في المحافل المختلفة، و 

اة بدرجة ممارسة متوسطة َكُكل هي مؤشر إلدراك ادارات يرى الباحث أن نتيجة األد

َعة والتخلي التدريجي عن ممارسة النمط التقليدي القائم على  المدارس ألهمية القيادة الُمَوزَّ

 المركزية، واستعادة الثقة بالعاملين، والرغبة في تسهيل سير العمل وإنجاز مهامهم بسهولة.

ً إلى عدم ولعل السبب في أن النتيجة جاءت ب درجة ممارسة متوسطة يرجع أيضا

َعة، ولم يتعودوا على  اإللمام الكامل من إدارات المدارس والعاملين بممارسة القيادة الُمَوزَّ

َعة  هذا النمط من الممارسات القائم على التفاعل وليس على إصدار األوامر، فالقيادة الُمَوزَّ

ها الباحث في دراسته، تقوم على ممارسة عدة كما يراها سبيلين في نظريته والتي استرشد ب

أشخاص للقيادة المدرسية، والتركيز على التفاعل وتوزيع األدوار القيادية، وينظر سبيلين 

إلى المناقشات واالجتماعات وأشكال التوجيه والمتابعة، والمشاركة في وضع رؤية المدرسة 

، والعمل بمبدأ الشورى مع العاملين ورسالتها وأهدافها، والمشاركة في صنع القرار المدرسي

 بالمدرسة، على أنها جزء ال يتجزأ من نظرية ممارسة القيادة.

كما يعزو الباحث حصول نتيجة األداة على درجة ممارسة متوسطة بسبب تخوف 

بعض العاملين من تحمل المسؤولية، وقد الحظ الباحث ذلك من خالل طبيعة عمله واحتكاكِه 

لفئات المدرسية، خاصة أن بعض إدارات المدارس تشترط المسائلة لتحمل بالعاملين من كل ا

َعة من الطرفين. وبشكل عام  العاملين المهام القيادية؛ مما أضعف من ممارسة القيادة الُمَوزَّ

َعة من المداخل القيادية الحديثة، وتحتاج إلى مزيد من الوقت والجهود  فان القيادة الُمَوزَّ

َعة بشكل كامل.التدريبية سواء إل  دارات المدارس أو العاملين لممارسة القيادة الُمَوزَّ

وتتفق هذه النتيجة التي جاءت بدرجة ممارسة متوسطة مع دارسة اليعقوبية 

َعة بمدارس التعليم 2015وآخرون ) ( التي أظهرت أن درجة ممارسة القيادة المدرسية الُمَوزَّ

( أن 2015طة، وتتفق مع دراسة عبدهللا )( بسلطنة عمان متوس10-5األساسي للصفوف )
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درجة ممارسة مديري الثانوية في محافظة العاصمة عّمان كانت متوسطة من وجهة نظر 

 (.2017(، والعبادي )2010المعلمين، كما تتفق مع دراسة الشتري )

( التي ُطِبّقَْت في البيئة 2017واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العبرية )

َعة  العمانية، حيث جاءت درجة ممارسة مديرات مدارس التعليم األساسي للقيادة الُمَوزَّ

َعة 2019مرتفعة، كما اختلفت مع دراسة الزهراني ) ( التي توصلت أن ممارسة القيادة الُمَوزَّ

وأبعادها لدي قادة مدارس التعليم الحكومي بمحافظة القويعية كانت بدرجة منخفضة، وكذلك 

َعة كبيرة، 2013خليفة )اختلفت مع دراسة  ( التي أظهرت أن درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

(. ويرجع الباحث سبب حصول محور "الرؤية والرسالة 2017ومع دراسة ربيع )

واألهداف" على أعلى متوسط حسابي وبدرجة ممارسة عالية؛ بسبب سمات هذا المحور 

تنطلق منه كل األعمال والمهام  وأهميته؛ فالرؤية والرسالة واألهداف هي األساس الذي

المدرسية األخرى، والقائد الناجح ال يستطيع تأدية دوره بفعالية ما لم يَُحِدد األمور التي يجب 

على المدرسة فعلها، واالتجاه الذي يجب أن تسير به، والتصور المستقبلي لهذه المدرسة. كما 

داء المدرسي، تعمل على تشجيع ادارات أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في دائرة تطوير األ

المدارس على إشراك العاملين في وضع رؤية ورسالة المدرسة وخططها وأهدافها، وتعمل 

 على متابعته باستمرار. 

 وفيما يلي عرض لنتائج السؤال األول وفق محاور األداة

 المحور األول: الرؤية والرسالة واألهداف

 5.4جدول

واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور األول: الرؤية والرسالة المتوسطات الحسابية 
 واألهداف، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 عالية 0.76 3.92 تُعَِمم رؤية ورسالة المدرسة على جميع العاملين. 2 1

2 1 
جميع العاملين في وضع رؤية ورسذالة المدرسذة تُشِرك 

 وأهدافها.
 عالية 0.85 3.87

3 3 
تََضع خطة عمل سنوية لجميع األعمال التذي تذؤدي إلذى 

 تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المدرسة.
 عالية 0.77 3.64

4 4 
تَعِقذذد اجتماعذذات دوريذذة لمتابعذذة األعمذذال التذذي َسذذتُحِقق 

 رؤية المدرسة ورسالتها.
 عالية 0.78 3.42

5 5 
تَُحث المعلمين على تحديد أهدافهم بما يتناسب مع رؤية 

 المدرسة ورسالتها.
 متوسطة 0.78 3.38

6 7 
تُوِجه طاقات العذاملين بأسذلوب متناسذق ومتنذاغم باتجذاه 

 األهداف المحددة.
 متوسطة 0.70 3.35

7 6 
تُقذذِدم رؤيذذة مسذذتقبلية طموحذذة لمذذا ينبغذذي أن تكذذون عليذذه 

 مستقبالً.المدرسة 
 متوسطة 0.75 3.33

 عالية 0.58 3.56 المستوى العام  



 2021يوليو  (    22العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

285 

واالنحذذذذذراف المعيذذذذذاري العذذذذذام  المتوسذذذذذط الحسذذذذذابي العذذذذذام 5.4يبذذذذذين الجذذذذذدول      

المتوسذذذذط العذذذذام للمحذذذذور  لفقذذذذرات المحذذذذور األول: الرؤيذذذذة والرسذذذذالة واألهذذذذداف، إذ بلذذذذغ

عاليذذذذذة. حيذذذذذث جذذذذذاءت (، وبدرجذذذذذة ممارسذذذذذة 0.58( بذذذذذانحراف معيذذذذذاري عذذذذذام )3.56)

تُعَِمذذذم رؤيذذذة ورسذذذالة المدرسذذذة علذذذى جميذذذع العذذذاملين" فذذذي  ( والتذذذي تذذذنص علذذذى"2الفقذذرة )

(، تلتهذذذا فذذذي المرتبذذذة الثانيذذذة الفقذذذرة 3.92المرتبذذذة األولذذذى بذذذأعلى متوسذذذط حسذذذابي بلذذذغ )

( ونصذذذذها" تُشذذذذِرك جميذذذذع العذذذذاملين فذذذذي وضذذذذع رؤيذذذذة ورسذذذذالة المدرسذذذذة وأهذذذذدافها" 1)

تََضذذذذع  ( ونصذذذذها "3(، تلتهذذذذا فذذذذي المرتبذذذذة الثالثذذذذة الفقذذذذرة )3.87بمتوسذذذذط حسذذذذابي بلذذذذغ )

خطذذذة عمذذذذل سذذذنوية لجميذذذذع األعمذذذال التذذذذي تذذذؤدي إلذذذذى تحقيذذذق رؤيذذذذة ورسذذذالة وأهذذذذداف 

تُقذذذِدم رؤيذذذة ( ونصذذذها" 7(، بينمذذذا جذذذاءت الفقذذذرة )3.64المدرسذذذة" بمتوسذذذط حسذذذابي بلذذذغ )

ي المرتبذذذة األخيذذذرة " فذذذمسذذذتقبلية طموحذذذة لمذذذا ينبغذذذي أن تكذذذون عليذذذه المدرسذذذة مسذذذتقبالً 

 (.3.33بمتوسط حسابي بلغ )

وبشذذذذكل عذذذذام فقذذذذد جذذذذاء محذذذذور "الرؤيذذذذة والرسذذذذالة واألهذذذذداف" ضذذذذمن درجذذذذة 

ممارسذذذذة عاليذذذذة، وهذذذذذا يعنذذذذي أن هنذذذذاك موافقذذذذة مذذذذن عينذذذذة الدراسذذذذة علذذذذى أن مذذذذديري 

المذذذدارس الحكوميذذذة بشذذذمال الباطنذذذة يعملذذذون علذذذى تعمذذذيم رؤيذذذة ورسذذذالة المدرسذذذة علذذذى 

بالمدرسذذذذة، وإشذذذذراكهم فذذذذي وضذذذذعها، ويضذذذذعون خطذذذذة سذذذذنوية لجميذذذذع جميذذذذع العذذذذاملين 

األعمذذذال التذذذي تذذذؤدي إلذذذى تحقيذذذق رؤيذذذة ورسذذذالة وأهذذذداف المدرسذذذة، ويعقذذذدون اجتماعذذذات 

 دورة لمتابعة هذه األعمال.

"تُعَِمذذذذم  (2ويمكذذذذن تفسذذذذير اهتمذذذذام ادارات المذذذذدارس بشذذذذمال الباطنذذذذة بذذذذالفقرة )

ن" وجذذذاءت فذذذي المرتبذذذة األولذذذى، والفقذذذرة رؤيذذذة ورسذذذالة المدرسذذذة علذذذى جميذذذع العذذذاملي

( "تُشذذذِرك جميذذذع العذذذاملين فذذذي وضذذذع رؤيذذذة ورسذذذالة المدرسذذذة وأهذذذدافها" وجذذذاءت فذذذي 1)

( "تََضذذع خطذذة عمذذل سذذنوية لجميذذع األعمذذال التذذي تذذؤدي إلذذى 3المرتبذذة الثانيذذة، والفقذذرة )

تحقيذذذق رؤيذذذة ورسذذذالة وأهذذذداف المدرسذذذة" وجذذذاءت فذذذي المرتبذذذة الثالثذذذة، وحصذذذول هذذذذه 

الفقذذذذرات علذذذذى درجذذذذة موافقذذذذة عاليذذذذة مذذذذن عينذذذذة الدراسذذذذة؛ ألن األهذذذذداف االسذذذذتراتيجية 

واألهذذذداف المدرسذذذية تُشذذذتَق مذذذن رؤيذذذة ورسذذذالة المدرسذذذة، وهذذذي البوصذذذلة التذذذي توجذذذه 

أعمذذذال العذذذاملين نحذذذو تحقيذذذق األهذذذداف المنشذذذودة؛ لذذذذلك ربمذذذا مذذذن الطبيعذذذي أن تكذذذون مذذذن 

ن اللجذذذذذذان الرسذذذذذذمية المتابعذذذذذذة إلدارات أولويذذذذذذات اهتمامذذذذذذات ادارات المذذذذذذدارس. كمذذذذذذا أ

المذذدارس تتذذابع باهتمذذام كبيذذر "سذذجل خطذذة المدرسذذة"، الذذذي تضذذع فيذذه المدرسذذة رؤيتهذذا 

ورسذذذذذذالتها واألهذذذذذذداف االسذذذذذذتراتيجية واألهذذذذذذداف العامذذذذذذة للمدرسذذذذذذة، واآلليذذذذذذة المتبعذذذذذذة 

إلشذذذذراك العذذذذاملين فيذذذذه، ثذذذذم تعمذذذذد ادارة المدرسذذذذة علذذذذى تعميمذذذذه علذذذذى جميذذذذع العذذذذاملين 

(. وتتفذذذذذق هذذذذذذه النتيجذذذذذة مذذذذذع نتيجذذذذذة دراسذذذذذة العبريذذذذذة 2009رة التربيذذذذذة والتعلذذذذذيم، )وزا

 ( بدرجة ممارسة عالية.3(، و)2( فقد جاءت الفقرة رقم )2017)
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وما الحظه الباحث من خالل زياراته لمدارس محافظة شمال الباطنة في السنوات 

المدرسة ورسالتها في األخيرة، أن كثيراً من ادارات مدارس المحافظة تقوم بوضع رؤية 

"الفتات" بالحجم الكبير عند المدخل الرئيسي للمدرسة؛ لتكون واضحة لجميع العاملين 

والزائرين للمدرسة، وهذا قد يفسر حصول فقرة "تُعَِمم رؤية ورسالة المدرسة على جميع 

 العاملين" على تقدير عالي من قبل عينة الدراسة.

( من حيث أن محور الرؤية 2015أبو زر )وتتفق نتيجة هذا المحور مع دراسة 

والرسالة جاء في المرتبة األولى وبتقدير مرتفع بين محاور الدراسة، وتتشابه مع نتائج 

َعة لدي مديري مدارس وكالة 2017دراسة ربيع ) ( من حيث درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

كبيرة، ومن حيث الغوث في محافظات غزة في محور الرؤية والرسالة واألهداف جاءت 

حصول الفقرات "يشرك مدير مدرستي المعلمين في وضع رؤية واضحة للمدرسة" و"يعمم 

مدير مدرستي رسالة المدرسة على المعلمين" و "يضع مدير مدرستي خطة تحسين مدرسية 

 كأساس للتقدم" على درجة ممارسة عالية من قبل تقديرات عينة الدراسة. 

( حيث جاء 2017عن نتائج محاور دراسة الشريفي )وتختلف نتيجة هذا المحور 

( حيث 2019محور الرؤية والرسالة بدرجة ممارسة متوسطة، وعن دراسة الزهراني )

جاءت درجة ممارسة قادة المدارس بالتعليم بمحافظة القويعية للقيادة الموزعة منخفضة في 

ختلف أيضاً عن نتيجة دراسة محور رؤية المدرسة وفي الترتيب الثالث بين أبعاد الدراسة، وت

 (، حيث جاءت درجة ممارسة محور اإللهام بالرؤية متوسطة.2019المصاروة )

 المحور الثاني: الممارسات والقيادية

 6.4جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني: الممارسات والقيادية،  
 بيةمرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

1 16 
تَسذذمح للمعلمذذين باتخذذاذ بعذذض القذذرارات المتعلقذذة 

 بمهامهم داخل الصفوف الدراسية.
 عالية 0.77 3.50

2 17 
تُقذِدم التغذيذذة الراجعذة التطويريذذة للعذاملين كذذل  فذذي 

 مجاله.
 عالية 0.77 3.44

3 9 
تَعمذذذذذل علذذذذذى توزيذذذذذع المهذذذذذام القياديذذذذذة بعدالذذذذذة 

 وموضوعية حسب قدرات العاملين وخبراتهم.
 عالية 0.74 3.41

3 8 
تُوظف المهارات القيادية لدي العاملين لقيادة مهذام 

 معينة.
 عالية 0.71 3.41

4 14 
تَشذذتِرط تحمذذل العذذاملين مسذذؤولية المهذذام القياديذذة 

 الموكلة إليهم.
 متوسطة 0.76 3.37
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5 11 
تَمذذذنح صذذذالحيات للمعلمذذذين فذذذي حذذذل المشذذذكالت 

 المدرسية.
 متوسطة 0.84 3.29

5 15 
تَحرص على إشراك المعلمين في صذنع القذرارات 

 االدارية.
 متوسطة 0.76 3.29

6 13 
تُتذذيح للمعلمذذين الُجذذدد فرصذذاً لشذذغل بعذذض األدوار 

 القيادية بالمدرسة.
 متوسطة 0.80 3.18

7 12 
بالحضذذذذذور والمناقشذذذذذة فذذذذذي تَسذذذذذمح للمعلمذذذذذين 

 اجتماعات اللجان الزائرة من الجهات الرسمية.
 متوسطة 0.87 3.16

8 10 
تُفَِوض بعض المعلمين إلدارة االجتماعذات العامذة 

 بناًء على خبراتهم ومهاراتهم القيادية.
 متوسطة 0.87 3.13

 متوسطة 0.58 3.32 المستوى العام  

الحسذذذذابي العذذذذام واالنحذذذذراف المعيذذذذاري العذذذذام لفقذذذذرات المتوسذذذذط  6.4يبذذذذين الجذذذذدول     

( 3.32المحذذذذذذور الثذذذذذذاني: الممارسذذذذذذات والقياديذذذذذذة، إذ بلذذذذذذغ المتوسذذذذذذط العذذذذذذام للمحذذذذذذور )

(، وبدرجذذذذة ممارسذذذذة متوسذذذذطة. حيذذذذث جذذذذاءت الفقذذذذرة 0.58بذذذذانحراف معيذذذذاري عذذذذام )

( والتذذذي تذذذذنص علذذذذى" تَسذذذمح للمعلمذذذذين باتخذذذذاذ بعذذذض القذذذذرارات المتعلقذذذذة بمهذذذذامهم 16)

(، 3.50خذذذل الصذذذفوف الدراسذذذية" فذذذي المرتبذذذة األولذذذى بذذذأعلى متوسذذذط حسذذذابي بلذذذغ )دا

( ونصذذذذها " تُقذذذذِدم التغذيذذذذة الراجعذذذذة التطويريذذذذة 17تلتهذذذذا فذذذذي المرتبذذذذة الثانيذذذذة الفقذذذذرة )

(، تلتهذذذذا فذذذذي المرتبذذذذة الثالثذذذذة 3.44للعذذذذاملين كذذذذل  فذذذذي مجالذذذذه" بمتوسذذذذط حسذذذذابي بلذذذذغ )

الي؛ " تَعمذذذذل علذذذذى توزيذذذذع المهذذذذام القياديذذذذة ( ونصوصذذذذهما علذذذذى التذذذذو9(، )8الفقذذذذرتين؛ )

بعدالذذذة وموضذذذذوعية حسذذذذب قذذذذدرات العذذذاملين وخبذذذذراتهم"، " تُوظذذذذف المهذذذذارات القياديذذذذة 

(، بينمذذذا جذذذاءت 3.41لذذذدي العذذذاملين لقيذذذادة مهذذذام معينذذذة بمتوسذذذط حسذذذابي مكذذذرر بلذذذغ )

ى ( ونصذذذذها" تُفَذذذذِوض بعذذذذض المعلمذذذذين إلدارة االجتماعذذذذات العامذذذذة بنذذذذاًء علذذذذ10الفقذذذذرة )

 (.3.13خبراتهم ومهاراتهم القيادية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

وبشكل عام فإن تقديرات عينة الدراسة حول محور "الممارسات القيادية" جاءت 

بين درجة الممارسة العالية والمتوسطة، إال أن المتوسط العام لهذا المحور جاء بدرجة 

لترتيب التنازلي لمحاور الدراسة، وهذا يعني أن إدارات متوسطة، وفي المرتبة الثالثة في ا

مدارس محافظة شمال الباطنة لم تمنح التمكين الكافي للعاملين لممارسة الصالحيات القيادية؛ 

ويرجع الباحث السبب إلى أن المعلمين وهم الفئة األكبر بين العاملين بالمدرسة لم يتعودوا 

اداً منهم أن دورهم يقتصر على التدريس فقط، وتولي على هذا النوع من الممارسات، واعتق

 مهام قيادية قد يكون عبء جديد إضافة إلى الواجبات واألعباء الرسمية المكلف بها.

ويعود الباحث أسباب حصول محور "الممارسات القيادية" على درجة ممارسة 

متوسطة وفي المرتبة الثالثة بين محاور الدراسة إلى ضعف ثقة إدارات المدارس بالعاملين، 

وقلة معرفتهم بآليات منح الصالحيات القيادية واإلدارية، وقلة تمكنهم من اكتشاف مهارات 
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م منحهم مهام قيادية تتناسب مع خبراتهم؛ لذلك يُفضل بعض مديري العاملين واهتماماتهم ليت

المدارس العمل وفق النمط التقليدي في إدارة المدرسة، ويركز معظم وقته في تسيير األمور 

ً من وقوع العاملين في أخطاء إدارية أو غيرها، قد يتعرض  بنفسه واإلشراف عليها خوفا

التي أظهرت أنه من بين  (Harris, 2002)مع نتيجة  للمساءلة بسببها، ويتفق هذا التفسير

َعةالعوامل المرتبطة بعزوف بعض مديري المدارس عن ممارسة القيادة  هو ضعف  الُمَوزَّ

 الثقة في العاملين، وضعف ثقة العاملين في أنفسهم وفي قدراتهم القيادية.

بمهامهم داخل تَسمح للمعلمين باتخاذ بعض القرارات المتعلقة ( "16وجاءت فقرة )

الصفوف الدراسية" في المرتبة األولى حسب تقديرات عينة الدراسة وبدرجة ممارسة عالية، 

ويفسر الباحث أن هذه النتيجة طبيعية بسبب طبيعة العمل المدرسي، وأن المعلم هو األكثر 

دراية بطالبه وخصائصهم أكثر عن مدير المدرسة، لذا تسمح ادارات مدارس محافظة شمال 

باطنة للمعلمين باتخاذ قرارات داخل الصفوف مثل: طريقة تنظيم الصف وحفظ النظام فيه، ال

 وتنظيم وتهيئة بيئة التعلم، واختيار أساليب التعلم وغيرها.

( تُقِدم "التغذية الراجعة التطويرية للعاملين كل  في مجاله" في 17وجاءت فقرة ) 

مارسة عالية، ويُمكن أن يعزى السبب أن تقديم المرتبة الثانية بين فقرات المحور وبدرجة م

التغذية الراجعة التطويرية للعاملين هي من أهم الكفايات لمدير المدرسة ومساعده ومن 

مهامهم الرسمية، ويتم تقديمها بشكل يومي وروتيني من خالل عمليات اإلدارة األساسية 

عة أدائها وتقويمها وتطويرها، المتمثلة في اإلشراف على الكوادر العاملة بالمدرسة ومتاب

وتعمد إدارات مدارس محافظة شمال الباطنة على تقديم التغذية الراجعة التطويرية إما بهدف 

تصحيح األداء، أو تعزيز وتحفيز العاملين للمزيد من العطاء، أو بغرض إثارة الدافعية لدي 

(. وتقوم إدارات المدارس 2009العاملين، أو كأحد أشكال التقويم)وزارة التربية والتعليم، 

بتقديم التغذية الراجعة التطويرية للعاملين في بعض األحيان شفهياً من خالل تجوال مدير 

المدرسة أو مساعده بين الصفوف الدراسية ومرافق المدرسة للمتابعة والتوجيه، أو كتابياً من 

 خالل استمارات تقييم المعلمين داخل الصفوف الدراسية.

( "تُفَِوض بعض المعلمين إلدارة االجتماعات 10ث حصول فقرة )ويعزو الباح

العامة بناًء على خبراتهم ومهاراتهم القيادية" على المرتبة األخيرة بين فقرات محور 

الممارسة القيادية وبدرجة ممارسة متوسطة، إلى عدة أسباب منها: أن رئاسة اللجان 

ص بوزارة التربية والتعليم، كما يُعزى المدرسية قد تم تحديده بقرار من جهات االختصا

السبب إلى اعتقاد مديري مدارس محافظة شمال الباطنة أن إدارة االجتماعات العامة هو حق 

أصيل لهم، وال ينبغي أن يقوم به أحد المعلمين، والخوف من عدم تقبل المعلمين لزميل لهم 

دة أحد اللجان المدرسية وليس بقيادة هذه االجتماعات، خاصة أن المعلمين تعودوا على قيا

قيادة اجتماعات عامة، كما أن بعض مديري المدارس يتخوف من التبعات اإلدارية في هذا 

الجانب إذا خرج االجتماع عن النظام،  وتشابهت هذه النتيجة مع  نتيجة دراسة أبو زر 
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ممارسة ( في حصول هذه الفقرة على المرتبة األخيرة بين فقرات المحور وبدرجة 2015)

 متوسطة.

(، ودراسة الشتري 2017وتتفق نتيجة هذا المحور مع نتائج دراسة العبادي )

( التي أظهرت نتائجها أن عينة الدراسة موافقين إلى حد ما على تحقق الممارسات 2010)

( 2017القيادية الموزعة لدي مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض، ودراسة الشريفي )

الممارسات القيادية على درجة ممارسة متوسطة، واختلفت هذه النتيجة في حصول محور 

(، ودراسة 2013(، ودراسة خليفة )2015(، و دراسة أبو زر )2017مع دراسة ربيع )

(، حيث جاء محور الممارسات القيادية 2014( ودراسة حسب هللا )2019المصاروة )

  بدرجة ممارسة كبيرة.

 رسية المحور الثالث: الثقافة المد
 7.4جدول 

الثقافة المدرسية، مرتبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثالث:
 تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

1 21 
العذذاملين فذذي تُعذذِزز ثقافذذة االحتذذرام المتبادلذذة بذذين جميذذع 

 المدرسة.
 عالية 0.85 3.67

 عالية 0.90 3.63 تَحِرص على أن تكون قدوة للعاملين داخل المدرسة. 27 2

 عالية 0.80 3.49 تُؤمن بمبدأ العمل الجماعي لتحقيق أهداف المدرسة. 22 3

 عالية 0.78 3.44 تَدَعم األفكار اإلبداعية للعاملين في المدرسة. 20 4

5 26 
تَُشِجع تبادل الخبرات بين المعلمين داخل المدرسة ومذع 

 المدارس األخرى.
 عالية 0.83 3.42

6 24 
تَحذذِرص علذذى تكذذريم العذذاملين المشذذاركين فذذي األدوار 

 القيادية الُمسندة إليهم بشكل مستمر.
 عالية 0.83 3.40

7 25 
تُعذذِزز قذذيم المشذذاركة لتشذذجيع المعلمذذين علذذى ممارسذذة 

 ية التي تُعنى بتطوير المدرسة.األدوار القياد
 متوسطة 0.76 3.36

8 19 
تَحذذذذِرص علذذذذى العمذذذذل بمبذذذذدأ الشذذذذورى مذذذذع العذذذذاملين 

 بالمدرسة حول القضايا التعليمية المختلفة.
 متوسطة 0.78 3.35

9 18 
تُعامذذل إدارة المدرسذذة كذذل العذذاملين فذذي المدرسذذة علذذى 

 أنهم قادة بالمدرسة.
 متوسطة 0.77 3.30

10 23 
تَتَقبذذل النقذذذد البنذذذاء برحابذذذة صذذذدر فيمذذذا يتعلذذذق بتطذذذوير 

 المدرسة.
 متوسطة 0.81 3.26

 عالية 0.63 3.43 المستوى العام  
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واالنحذذذذذراف المعيذذذذذاري العذذذذذام  المتوسذذذذذط الحسذذذذذابي العذذذذذام 7.4يبذذذذذين الجذذذذذدول 

( 3.43المتوسذذذذط العذذذذام للمحذذذذور ) لفقذذذذرات المحذذذذور الثالذذذذث: الثقافذذذذة المدرسذذذذية، إذ بلذذذذغ

( 21(، وبدرجذذذة ممارسذذذة عاليذذذة. حيذذذث جذذذاءت الفقذذذرة )0.63بذذذانحراف معيذذذاري عذذذام )

تُعذذذذِزز ثقافذذذذة االحتذذذذرام والثقذذذذة المتبادلذذذذة بذذذذين جميذذذذع العذذذذاملين فذذذذي  والتذذذذي تذذذذنص علذذذذى"

(، تلتهذذذا فذذذي المرتبذذذة 3.67المدرسذذذة" فذذذي المرتبذذذة األولذذذى بذذذأعلى متوسذذذط حسذذذابي بلذذذغ )

أن تكذذذون قذذذدوة للعذذذاملين داخذذذل المدرسذذذة"  ( ونصذذذها " تَحذذذِرص علذذذى27الثانيذذذة الفقذذذرة )

( ونصذذذها" تُذذذؤمن 22(، تلتهذذذا فذذذي المرتبذذذة الثالثذذذة الفقذذذرة )3.63بمتوسذذذط حسذذذابي بلذذذغ )

(، بينمذذذا 3.49بمبذذذدأ العمذذذل الجمذذذاعي لتحقيذذذق أهذذذداف المدرسذذذة" بمتوسذذذط حسذذذابي بلذذذغ )

ير تَتَقبذذذذل النقذذذذد البنذذذذاء برحابذذذذة صذذذذدر فيمذذذذا يتعلذذذذق بتطذذذذو( ونصذذذذها" 23جذذذذاءت الفقذذذذرة )

 (.3.26" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )المدرسة

وهذذذذذا يعنذذذذي أن منذذذذاخ العمذذذذل السذذذذائد والسذذذذمات والقذذذذيم التذذذذي تتميذذذذز بهذذذذا إدارات 

مذذدارس محافظذذة شذذمال الباطنذذة تحمذذل معذذاني قيمذذة، فذذإدارات هذذذه المذذدارس تعمذذل علذذذى 

االدارات علذذذى  تعزيذذذز ثقافذذذة االحتذذذرام بذذذين جميذذذع العذذذاملين فذذذي المدرسذذذة، وتحذذذرص هذذذذه

أن تكذذذون قذذذدوة للعذذذاملين داخذذذل المدرسذذذة، وتذذذؤمن بمبذذذدأ العمذذذل الجمذذذاعي. ويفسذذذر الباحذذذث 

ذلذذذك بذذذأن مثذذذل هذذذذه القذذذيم مسذذذتمدة مذذذن الذذذدين االسذذذالمي، ومذذذن أصذذذالة الفذذذرد والمجتمذذذع 

العمذذذاني أينمذذذا كذذذان وأينمذذذا ُوِجذذذد، كمذذذا أن أحذذذد أهذذذم مصذذذادر فلسذذذفة التعلذذذيم فذذذي سذذذلطنة 

سذذذالمي والمجتمذذذع العمذذذاني بخصائصذذذه وقيمذذذه النبيلذذذة، َوِضذذذْف إلذذذى عمذذذان هذذذو الذذذدين اإل

ذلذذذذذك أن أحذذذذذد مبذذذذذادئ فلسذذذذذفة التعلذذذذذيم وأهذذذذذدافها فذذذذذي سذذذذذلطنة عمذذذذذان هذذذذذو مبذذذذذدأ "القذذذذذيم 

والسذذذلوكيات الحميذذذدة" ويذذذتم تحقيذذذق هذذذذا المبذذذدأ مذذذن خذذذالل غذذذرس السذذذلوكيات الحميذذذدة، 

وتعميذذذق احتذذذرام اآلداب  وتنميذذذة الشذذذعور بذذذاحترام المعلذذذم ومكانتذذذه العلميذذذة واالجتماعيذذذة،

والذذذذوق العذذذام، حسذذذبما ورد فذذذي وثيقذذذة فلسذذذفة التعلذذذيم فذذذي سذذذلطنة عمذذذان )مجلذذذس التعلذذذيم، 

2018.) 

(، 2016(، ودراسذذذذة صذذذذايمة )2015وتتفذذذذق هذذذذذه النتيجذذذذة مذذذذع دراسذذذذة أبذذذذو زر)

تُعذذذذِزز (، حذذذذول حصذذذذول فقذذذذرة "2017(، ودراسذذذذة ربيذذذذع )2014ودراسذذذذة حسذذذذب هللا )

ة بذذذين جميذذذع العذذذاملين فذذذي المدرسذذذة" علذذذى درجذذذة ممارسذذذة عاليذذذة ثقافذذذة االحتذذذرام المتبادلذذذ

 بين فقرات محور الثقافة المدرسية حسب تقديرات عينة الدراسة.

ورغذذذم أن قذذذيم مثذذذل ثقافذذذة االحتذذذرام، والقذذذدوة الحسذذذنة، جذذذاءت بدرجذذذة ممارسذذذة 

ير ( "تَتَقبذذذل النقذذذد البنذذذاء برحابذذذة صذذذدر فيمذذذا يتعلذذذق بتطذذذو23عاليذذذة؛ إال أن الفقذذذرة رقذذذم )

المدرسذذذذذة" جذذذذذاءت فذذذذذي المرتبذذذذذة األخيذذذذذرة بذذذذذين فقذذذذذرات المحذذذذذور وبدرجذذذذذة ممارسذذذذذة 

متوسذذذذطة، وهذذذذذا يعنذذذذي أن بعذذذذض إدارات مذذذذدارس محافظذذذذة شذذذذمال الباطنذذذذة مذذذذا زالذذذذت 

تسذذتبد برأيهذذا إلذذى حذذد مذذا، وال تتقبذذل المصذذارحة بذذالعيوب واألخطذذاء التذذي قذذد تذذؤثر علذذى 

 مسار تطوير المدرسة.
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شذذذات الشذذذفيهة التذذذي أجراهذذذا الباحذذذث مذذذع عذذذذدد ومذذذن خذذذالل االتصذذذاالت والمناق

مذذذن مذذذديري مذذذدارس محافظذذذة شذذذمال الباطنذذذة، وتعذذذذر إجذذذراء المقذذذابالت المباشذذذرة نتيجذذذة 

( 23للظذذذروف الصذذذحية التذذذي يعيشذذذها العذذذالم؛ َخلُذذذَص الباحذذذث أن سذذذبب حصذذذول الفقذذذرة )

علذذذذذى المرتبذذذذذة " تَتَقبذذذذل النقذذذذذد البنذذذذاء برحابذذذذذة صذذذذذدر فيمذذذذا يتعلذذذذذق بتطذذذذذوير المدرسذذذذة" 

األخيذذذرة؛ يرجذذذع لعذذذدم رغبذذذة بعذذذض مذذذديري المذذذدارس بفذذذتح المجذذذال لتقبذذذل النقذذذد المسذذذتمر 

إال فذذي نطذذاق ضذذيق ومذذع عذذدد قليذذل مذذن العذذاملين؛ اعتقذذاداً مذذنهم أن ذلذذك يذذؤثر علذذى سذذير 

العمذذذذل اإلداري بالمدرسذذذذة، ويقلذذذذل مذذذذن هيبذذذذة مذذذذدير المدرسذذذذة أمذذذذام بقيذذذذة العذذذذاملين؛ ممذذذذا 

تعليمذذذات مذذذدير المدرسذذذة فذذذي المسذذذتقبل )الجذذذابري يذذذؤدي إلذذذى عذذذدم تجذذذاوب المعلمذذذين مذذذع 

 (.2020مايو  6والحامدي والمكتومي، اتصال هاتفي، 

(، و دراسذذذذة أبذذذذو 2017وتتفذذذذق نتيجذذذذة هذذذذذا المحذذذذور مذذذذع نتذذذذائج دراسذذذذة ربيذذذذع )

(، التذذذذي جذذذذاءت 2019(، ودراسذذذذة المصذذذذاروة )2017(، ودراسذذذذة العبذذذذادي )2015زر)

فعذذذذة، وتختلذذذذف نتيجذذذة هذذذذذه الدراسذذذذة عذذذذن درجذذذة ممارسذذذذة محذذذذور الثقافذذذة المدرسذذذذية مرت

( حيذذذذذث جذذذذذاءت درجذذذذذة ممارسذذذذذة محذذذذذور الثقافذذذذذة المدرسذذذذذية 2017دراسذذذذذة الشذذذذذريفي )

 متوسطة. 

 المحور الرابع: الشراكة المجتمعية

 8.4جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الرابع: الشراكة المجتمعية، 
 ات الحسابيةمرتبة تنازلياً حسب المتوسط

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
1 31 

تَفتَح قنذوات اتصذال مذع المجتمذع المحلذي للمسذاهمة فذي 

 دعم المشاريع المدرسية.
 عالية 0.88 3.53

2 29 
تَعمذذل علذذى نشذذر ثقافذذة الشذذراكة المجتمعيذذة مذذن خذذالل 

 مجالس أولياء األمور. 
 عالية 0.78 3.48

3 30 
تُشِجع أولياء األمور على حضور االجتماعذات الدوريذة 

 لمناقشة القضايا الطالبية المتعلقة بأبنائهم.
 متوسطة 0.76 3.39

4 28 
تُنذذذذاقِش أوليذذذذاء األمذذذذور فذذذذي رؤيذذذذة ورسذذذذالة وأهذذذذداف 

 المدرسة.
 متوسطة 0.81 3.32

5 35 
 تُنَِفذذذذذ النشذذذذاطات الالمنهجيذذذذة بالتعذذذذاون مذذذذع المجتمذذذذع

 المحلي.
 متوسطة 0.86 3.24

 متوسطة 0.79 3.24 تَهتَم بتنفيذ مشاريع تطوعية في المجتمع المحلي.  34 6

7 32 
تُشذذذرك المجتمذذذع المحلذذذي فذذذي صذذذنع بعذذذض القذذذرارات 

 اإلدارية المتعلقة بالمدرسة.
 متوسطة 0.83 3.17

8 33 
تَحِرص علذى اسذتقطاب الكفذاءات مذن المجتمذع المحلذي 

 خبراتهم العلمية والعملية في المدرسة.لالستفادة من 
 متوسطة 1.06 2.75

 متوسطة 0.66 3.27 المستوى العام  
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واالنحذذذذراف المعيذذذذاري العذذذذام لفقذذذذرات  المتوسذذذذط الحسذذذذابي العذذذذام 8.4يبذذذذين الجذذذذدول     

( 3.27المتوسذذذذذذط العذذذذذذام للمحذذذذذذور ) المحذذذذذذور الرابذذذذذذع: الشذذذذذذراكة المجتمعيذذذذذذة، إذ بلذذذذذذغ

(، وبدرجذذذذة ممارسذذذذة متوسذذذذطة. حيذذذذث جذذذذاءت الفقذذذذرة 0.66بذذذذانحراف معيذذذذاري عذذذذام )

تَفذذذتَح قنذذذوات اتصذذذال مذذذع المجتمذذذع المحلذذذي للمسذذذاهمة فذذذي دعذذذم  ( والتذذذي تذذذنص علذذذى"31)

(، تلتهذذذا 3.53المشذذذاريع المدرسذذذية" فذذذي المرتبذذذة األولذذذى بذذذأعلى متوسذذذط حسذذذابي بلذذذغ )

جتمعيذذذة تَعمذذذل علذذذى نشذذذر ثقافذذذة الشذذذراكة الم( ونصذذذها" 29فذذذي المرتبذذذة الثانيذذذة الفقذذذرة )

(، تلتهذذذا فذذذي المرتبذذذة 3.48" بمتوسذذذط حسذذذابي بلذذذغ ) مذذذن خذذذالل مجذذذالس اآلبذذذاء واألمهذذذات

تُشذذذذذِجع أوليذذذذذاء األمذذذذذور علذذذذذى حضذذذذذور االجتماعذذذذذات ( ونصذذذذذها " 29الثالثذذذذذة الفقذذذذذرة )

(، 3.39" بمتوسذذذط حسذذذذابي بلذذذذغ )الدوريذذذة لمناقشذذذذة القضذذذذايا الطالبيذذذة المتعلقذذذذة بأبنذذذذائهم.

تَحذذذذِرص علذذذذى اسذذذذتقطاب الكفذذذذاءات مذذذذن المجتمذذذذع "  ( ونصذذذذها33بينمذذذذا جذذذذاءت الفقذذذذرة )

" فذذذي المرتبذذذة األخيذذذرة المحلذذذي لالسذذذتفادة مذذذن خبذذذراتهم العلميذذذة والعمليذذذة فذذذي المدرسذذذة

 (.2.75بمتوسط حسابي بلغ )

وبشكل عام فإن مشاركة وتفاعل إدارات مدارس محافظة شمال الباطنة مع المجتمع 

بغرض تنفيذ رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها المحلي ومؤسساته والبيئة المحيطة بالمدرسة 

جاءت بدرجة ممارسة متوسطة، ورغم أنه ال يمكن حصر المجتمع المدني في أولياء األمور 

فقط، إلى أن دورهم محوري وهم من يمثلون مجلس أولياء األمور بالمدارس، ويعزو الباحث 

أولياء األمور مع حصول هذا المحور على درجة ممارسة متوسطة؛ بسبب قلة تواصل 

 إدارات المدارس.

وقد حاول الباحث تقصي عمق العالقة بين أولياء األمور وإدارات مدارس محافظة 

شمال الباطنة، من خالل اتصال الباحث مع  بعض رؤساء مجالس أولياء األمور في والية 

عيل صحار ومناقشتهم في هذا الجانب، َوخلُص الباحث إلى مجموعة من المعوقات حول تف

الشراكة المجتمعية بين الطرفين ومنها: أن كثيراً من أولياء األمور يجدون صعوبة في 

الحضور المباشر للمدرسة بسبب طبيعة عملهم البعيدة عن الوالية، والشعور السائد لدي 

بعض أولياء األمور إن إدارات المدارس ال تهتم بتفعيل اللجنة التعليمية واللجنة االجتماعية 

ألنشطة المدرسية التي تنبثق من مجلس أولياء األمور، وكأن دورهم يقتصر فقط على ولجنة ا

تفعيل اللجنة المالية، والضعف في قدرة إدارات المدارس على تقديم برامج وفعاليات وأنشطة 

جاذبة للمجتمع المحلي، وضعف توظيف اإلعالم التربوي في الحث على أهمية المجتمع 

ة، وقلة االهتمام من المحافظة التعليمية والمدرسة بتكريم أولياء المدني في تطوير المدرس

األمور الذين كانت لهم مشاركات وجهود مميزة لالرتقاء بالمدارس )الشبلي والكمشكي، 

 (.2020مارس  6اتصال هاتفي، 

وأدت االعتبارات واألسباب السابقة إلى ضعف الثقة والتفاهم والتواصل بين   

( التي طبقت في البيئة العمانية، حيث 2010تفقت معه دراسة عاشور )الطرفين، وهذا ما ا
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توصلت أن أهم عائق للشراكة بين المدرسة والمجتمع هو عامل الثقة، ودور مدير المدرسة 

في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع جاء بدرجة ممارسة متوسطة. وتتفق هذه النتيجة 

، والتي تشابهت مع الدراسة الحالية في الموضوع (2015مع  دراسة اليعقوبية وآخرون )

والمنهج واألهداف وأداة الدراسة وتم تطبيقها على مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، 

 وجاءت درجة ممارسة محور الشراكة المجتمعية متوسطة. 

( "تَفتَح قنوات اتصال مع المجتمع المحلي 31ويرجع الباحث سبب حصول فقرة )

في دعم المشاريع المدرسية" على المرتبة األولى وعلى درجة ممارسة عالية بين للمساهمة 

فقرات محور الشراكة المجتمعية؛ إلى حاجة المدارس للدعم المادي لوضع رؤية طموحة 

للمدرسة، وتنفيذ فعاليات وبرامج وأنشطة هادفة بالمدرسة، كما أن تطوير المدرسة واالرتقاء 

ثل: شراء أجهزة ووسائل تعليمية متطورة، وتنفيذ أنشطة صفية بها في مختلف المجاالت م

وال صفية ذات قيمة علمية، ودعم الموهوبين من الطالب، ودعم االبتكارات الطالبية 

 وغيرها من المجاالت يحتاج إلى الدعم المادي باستمرار. 

وتسعى إدارات المدارس في محافظة شمال الباطنة إلى فتح قنوات اتصال مع 

ثرين وأصحاب العالقة للحصول على دعم المشاريع المدرسية، وهذه النتيجة ربما تكون المؤ

طبيعية ومع توقعات الباحث؛ من خالل ما يالحظه ويلمسه من زياراته للحقل التربوي أن 

هذه الفقرة تأتي ضمن أولويات واهتمامات إدارات المدارس في محافظة شمال الباطنة، 

( التي تهدف إلى الكشف عن واقع المشاركة 2008اسة الصوافية )وتتفق هذه النتيجة مع در

المجتمعية في بعض العمليات اإلدارية بمدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان، ومن أهم 

النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن "البحث عن التمويل" هو أكثر الجوانب اإلدارية التي 

 طنة.يتم فيها المشاركة المجتمعية بالسل

( "تَعمل على نشر ثقافة الشراكة المجتمعية من خالل مجالس أولياء 29وجاءت الفقرة )

األمور" في المرتبة الثانية وبدرجة ممارسة عالية من بين فقرات المحور، ولعل السبب 

يرجع أن مجلس أولياء األمور هو قناة االتصال الرسمية بين إدارات مدارس محافظة شمال 

ء األمور، ويحظى باهتمام مديري المدارس، وتوثق اجتماعات المجلس في الباطنة وأوليا

 سجل خاص بذلك، ويتم متابعته من قبل اللجان الرسمية الزائرة للمدرسة.

كما أن مجالس أولياء األمور تحظى باهتمام القيادات العليا في وزارة التربية 

بإصدار الئحة مجالس أولياء  )ملحق ح( 120/2019والتعليم، وآخرها القرار الوزاري رقم 

بالفصل الثاني أن "يشكل مجلس المدرسة برئاسة  9األمور، ومن أهم ما ورد فيه بالمادة رقم 

أحد أولياء األمور"، ولعل هذا يفسر اهتمام مديري المدارس بتفعيل مجالس أولياء األمور 

 (.2019يم، والعمل على نشر الشراكة المجتمعية من خاللها)وزارة التربية والتعل

( "تَحِرص على استقطاب الكفاءات من المجتمع المحلي 33وجاءت الفقرة )

لالستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في المدرسة" في المرتبة األخيرة بين فقرات محور 
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الشراكة المجتمعية وبدرجة ممارسة متوسطة، ويعزو الباحث السبب إلى أن استقطاب 

ة لتنفيذ محاضرة أو المشاركة في تنفيذ أحد المشاريع أو الفعاليات األفراد من خارج المدرس

المدرسية، يحتاج إلى موافقة مسبقة من تعليمية شمال الباطنة، وهذا يتطلب مخاطبات رسمية 

وتنسيق ُمسبق، ومعرفة بالمحتوى الذي َسيُقدم، وتحديد نوع المشاركة التي ستتم داخل 

س لهذه اإلجراءات على أنها أعباء إضافية؛ لذلك جاءت المدرسة، وقد تنظر إدارات المدار

 هذه الفقرة في المرتبة األخيرة.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه:

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

َعة بمدارس التعليم األساسي  استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

( بمحافظة شمال الباطنة تُعزى لمتغيرات الدراسة: النوع، وسنوات 10 -5للصفوف )

 الخبرة ؟"

لإلجابذذذذة عذذذذن هذذذذذا السذذذذؤال تذذذذم تحليذذذذل البيانذذذذات السذذذذتخراج المتوسذذذذطات الحسذذذذابية 

َعذذذة واالنحرافذذذات  المعياريذذذة السذذذتجابة أفذذذراد العينذذذة حذذذول درجذذذة ممارسذذذة القيذذذادة الُمَوزَّ

( بمحافظذذذذة شذذذذمال الباطنذذذذة فذذذذي سذذذذلطنة 10 -5بمذذذذدارس التعلذذذذيم األساسذذذذي للصذذذذفوف )

(، وتحليذذذذذذل التبذذذذذذاين T-Testُعمذذذذذذان، ومقارنذذذذذذة هذذذذذذذه المتوسذذذذذذطات باسذذذذذذتخدام اختبذذذذذذار)

لمتغيذذذذذرات النذذذذذوع للتحقذذذذذق مذذذذذن داللذذذذذة الفذذذذذروق التذذذذذي تعذذذذذزى ل (ANOVA)األحذذذذذادي 

 ، وسنوات الخبرة، على النحو التالي: االجتماعي

 متغير النوع االجتماعي:

( T-Testتذذذذذذم اسذذذذذذتخراج المتوسذذذذذذطات الحسذذذذذذابية واالنحرافذذذذذذات المعياريذذذذذذة، واختبذذذذذذار)

للعينذذذة المسذذذتقلة لمعرفذذذة أثذذذذر متغيذذذر النذذذوع االجتمذذذاعي )ذكذذذذر، أنثذذذى( والجذذذدول التذذذذالي 

 يوضح ذلك.

 9.4جدول 

عَة بمدارس T-testاختبار)  ( ألثر متغير النوع االجتماعي حول درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ
 ( بمحافظة شمال الباطنة10 -5التعليم األساسي للصفوف )

 المحاور
النوع 

 االجتماعي

 العدد

 329ن=

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

المحور األول: الرؤية 

 والرسالة واألهداف

 0.002 3.095 0.60 3.46 162 ذكر

   0.54 3.65 167 أنثى

المحور الثاني: 

 الممارسات القيادية

 0.010 2.58 0.53 3.24 162 ذكر

   0.61 3.40 167 أنثى

المحور الثالث: الثقافة 

 المدرسية

 0.041 2.054 0.56 3.36 162 ذكر

   0.68 3.50 167 أنثى

الرابع: المحور 

 الشراكة المجتمعية

 0.004 2.867 0.59 3.16 162 ذكر

   0.71 3.37 167 أنثى
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 ≥ αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللذة ) 9.4يالحظ من الجدول 

َعذذة بمذذدارس التعلذذيم 0.05 ( فذذي تقذذديرات عينذذة الدراسذذة حذذول درجذذة ممارسذذة القيذذادة الُمَوزَّ

بمحافظذذة شذمال الباطنذة فذذي سذلطنة ُعمذان حسذذب متغيذر النذذوع ( 10 -5األساسذي للصذفوف )

االجتماعي )ذكر/أنثى( في جميذع محذاور الدراسذة، وجذاءت الفذروق االحصذائية فيهذا لصذالح 

 عينة اإلناث.

 ويَعزو الباحث ذلك إلى بعض المبررات ومنها:

مومة الظروف الصحية التي تمر بها مديرات المدارس أكثر من المديرين، واجازات األ -

وغيرها، تجعل إدارات مدارس اإلناث أكثر حاجة لتوزيع المهام على المعلمات 

 واالداريات، وتمكينهم من تولي مهام قيادية مختلفة لضمان سير العمل بصورة طبيعية.

وربما ألن المعلمات أكثر التزاماً بتعليمات إدارة المدرسة، والمثابرة واإلتقان في العمل،  -

مدارس أكثر ثقة في إسناد المهام القيادية لهن، وإشراكهم في قيادة مما جعل مديرات ال

 المدرسة.

قلة اهتمام المعلمين الذكور بالمبادرة والمشاركة في ممارسات قيادية مختلفة داخل  -

المدرسة أو في التفاعل مع المجتمع المحلي، وينظر بعضهم على أن مهمته األساسية هي 

ن اختصاصه بل من اختصاص إدارة المدرسة، مما التدريس، وباقي األعمال ليست م

يخلق شعور موازي عند مديري المدارس بالتردد في تكليفهم بمهام قيادية، وهذا قد يفسر 

َعةممارسة القيادة   عند اإلناث أكثر من الذكور. الُمَوزَّ

(، ودراسة ربيع 2013وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة خليفة )

(، 2015(، ودراسة عبدهللا )2017(، ودراسة الهور )2015(، ودراسة أبو زر )2017)

( حيث 2017(، ودراسة الشريفي )2017(، ودراسة العبادي )2014ودراسة حسب هللا )

َعةلدرجة ممارسة القيادة  توجد فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لصالح  الُمَوزَّ

( التي أظهرت وجود فروق ذات 2015اإلناث، واختلفت مع دراسة اليعقوبية وآخرون )

َعةداللة احصائية بين واقع ممارسة القيادة  ومتغير النوع لصالح الذكور، واختلفت مع  الُمَوزَّ

ة احصائية تُعزى لمتغير ( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات دالل2016دراسة صايمة )

 الجنس. 

 متغير سنوات الخبرة:

تذذذذم اسذذذذتخراج المتوسذذذذطات الحسذذذذابية واالنحرافذذذذات المعياريذذذذة السذذذذتجابة أفذذذذراد 

َعذذذة بمذذذدارس التعلذذذيم األساسذذذي للصذذذفوف )  -5العينذذذة حذذذول درجذذذة ممارسذذذة القيذذذادة الُمَوزَّ

المتوسذذذطات باسذذذتخدام ( بمحافظذذذة شذذذمال الباطنذذذة فذذذي سذذذلطنة ُعمذذذان، ومقارنذذذة هذذذذه 10

(؛ للتحقذذذق مذذذن داللذذذة الفذذذروق التذذذي تعذذذزى لمتغيذذذر ANOVAتحليذذذل التبذذذاين األحذذذادي )

سذذذذنة(،  20سذذذذنة، أكثذذذذر مذذذذن  20إلذذذذى  10سذذذذنوات، مذذذذن 10سذذذذنوات الخبذذذذرة )أقذذذذل مذذذذن 

 والجدول التالي يوضح ذلك.
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 10.4جدول 

ول درجة ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير سنوات الخبرة ح
عَة بمدارس التعليم األساسي )  ( بمحافظة شمال الباطنة 10 -5القيادة الُمَوزَّ

 
 سنوات الخبرة

 10أقل من 

 سنوات

 20إلى 10من

 سنة

أكثر من 

 سنة 20
 الكلي

 329 66 114 149 العدد محاور الدراسة

المحور األول: الرؤية 

 والرسالة واألهداف

 3.56 3.64 3.63 3.47 المتوسط الحسابي

 0.58 0.63 0.74 0.37 االنحراف المعياري

المحور الثاني: 

 الممارسات القيادية

 3.32 3.45 3.42 3.18 المتوسط الحسابي

 0.58 0.62 0.68 0.43 االنحراف المعياري

المحور الثالث: الثقافة 

 المدرسية

 3.43 3.62 3.58 3.24 المتوسط الحسابي

 0.63 0.53 0.78 0.47 االنحراف المعياري

المحور الرابع: 

 الشراكة المجتمعية

 3.27 3.36 3.43 3.10 المتوسط الحسابي

 0.66 0.65 0.80 0.50 االنحراف المعياري

تبيانذذذا متقاربذذذاً فذذذي المتوسذذذطات الحسذذذابية واالنحرافذذذات المعياريذذذة  10.4يبذذذين الجذذذدول   

َعذذذذذة بمذذذذذدارس التعلذذذذذيم  لتقذذذذذديرات عينذذذذذة الدراسذذذذذة حذذذذذول درجذذذذذة ممارسذذذذذة القيذذذذذادة الُمَوزَّ

( بمحافظذذذة شذذذمال الباطنذذذة فذذذي سذذذلطنة ُعمذذذان حسذذذب متغيذذذر 10 -5األساسذذذي للصذذذفوف )

روق اإلحصذذذائية بذذذين المتوسذذذطات الحسذذذابية، تذذذم سذذذنوات الخبذذذرة. وللتأكذذذد مذذذن داللذذذة الفذذذ

 يوضح ذلك. 11.4(، والجدول  ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي )

 11.4جدول 

( ألثر متغير سنوات الخبرة حول درجة ممارسة القيادة  ANOVAتحليل التباين األحادي ) 
عَة بمدارس التعليم األساسي )  ( بمحافظة شمال الباطنة 10 -5الُمَوزَّ

 المصدر محاور الدراسة
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

المحور األول: 

الرؤية والرسالة 

 واألهداف

 0.037 3.318 1.096 2 2.191 المجموعاتبين 

 0.33 326 107.671 داخل المجموعات
  

 328 109.863 الكلي
   

المحور الثاني: 

الممارسات 

 القيادية

 0.000 7.947 2.537 2 5.074 بين المجموعات

 0.319 326 104.077 داخل المجموعات
  

 328 109.151 الكلي
   

المحور الثالث: 

 المدرسيةالثقافة 

 0.000 14.083 5.154 2 10.307 بين المجموعات

 0.366 326 119.304 داخل المجموعات
  

 328 129.611 الكلي
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المحور الرابع: 

 الشراكة المجتمعية

 0.000 9.302 3.869 2 7.738 بين المجموعات

   0.416 326 135.592 داخل المجموعات

    328 143.33 الكلي

 αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 11.4يالحظ من الجدول  

َعة بمدارس التعليم 0.05 ≥ ( في تقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

( بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة ُعمان تعزى إلى سنوات 10 -5األساسي للصفوف )

 ة.الخبرة في جميع محاور الدراس

ولبيذذذذان الفذذذذروق الزوجيذذذذة بذذذذين المتوسذذذذطات الحسذذذذابية فذذذذي جميذذذذع محذذذذاور الدراسذذذذة، تذذذذم 

 التالي. 12.4( كما هو مبين في الجدول LSDاستخدام المقارنات البعدية بطريقة )

 12.4جدول 

( ألثر متغير سنوات الخبرة حول درجة ممارسة القيادة LSDالمقارنات البعدية بطريقة )
عَة بمدارس  ( بمحافظة شمال الباطنة 10 -5التعليم األساسي للصفوف ) الُمَوزَّ

 سنوات الخبرة المحور
فرق 

 المتوسطات

الداللة 

 االحصائية
 اتجاه الفروق

المحور األول: 

الرؤية والرسالة 

 واألهداف

 20 -10من 

 سنة

 10أقل من 

 سنوات
.15898* 0.027 

 20 -10من 

 سنة

 20أكثر من 

 سنة

 10أقل من 

 سنوات
.17185* 0.044 

 20أكثر من 

 سنة

المحور الثاني: 

الممارسات 

 القيادية

 20 -10من 

 سنة

 10أقل من 

 سنوات
.23412* 0.001 

 20 -10من 

 سنة

 20أكثر من 

 سنة

 10أقل من 

 سنوات
.27200* 0.001 

 20أكثر من 

 سنة

المحور الثالث: 

 الثقافة المدرسية

 20 -10من 

 سنة

 10أقل من 

 سنوات
.34136* 0.000 

 20 -10من 

 سنة

 20أكثر من 

 سنة

 10أقل من 

 سنوات
.37757* 0.000 

 20أكثر من 

 سنة

المحور الرابع: 

الشراكة 

 المجتمعية

 20 -10من 

 سنة

 10أقل من 

 سنوات
.32989* 0.000 

 20 -10من 

 سنة

 

 20أكثر من 

 سنة

 10أقل من 

 سنوات
.25896* 0.007 

 20أكثر من 

 سنة

 (α ≤ 0.05الداللة )* دالة عند مستوى 
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 ≥ αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 12.4يتبين من الجدول   

سنة، وعينة  20سنة، وأكثر من  20إلى  10( بين عينة الدراسة ذوي الخبرتين؛ من 0.05

سنوات. وجاءت الفروق لصالح عينة الدراسة ذوي  10الدراسة ذوي الخبرة؛ أقل من 

 سنة في جميع محاور الدراسة. 20سنة، وأكثر من  20إلى  10الخبرتين؛ من 

ويُمكذذذذن تفسذذذذير هذذذذذه النتيجذذذذة أن مذذذذديري المذذذذدارس يوكلذذذذون مهذذذذام قياديذذذذة أكثذذذذر 

سذذذنوات، وربمذذذا ألن هذذذذه الفئذذذة لذذذديهم  10للمعلمذذذين والمعلمذذذات الذذذذين تزيذذذد خبذذذرتهم عذذذن 

رات فذذذذي خبذذذذرات فذذذذي العمذذذذل المدرسذذذذي وحصذذذذلوا علذذذذى دورات تدريبيذذذذة واكتسذذذذبوا مهذذذذا

َعذذذذة أكثذذذذر، وهذذذذذا يمذذذذنحهم الثقذذذذة لذذذذدي مذذذذديري المذذذذدارس أكثذذذذر مذذذذن  مجذذذذال القيذذذذادة الُمَوزَّ

 سنوات. 10المعلمين والمعلمات الذين تقل خبرتهم عن 

ويُمكذذذن أن تُعذذذزى هذذذذه النتيجذذذة أيضذذذاً إلذذذى أن مذذذديري المذذذدارس ربمذذذا ينظذذذرون 

م تكليفذذه بمهذذام قياديذذة سذذنوات فذذي الحقذذل التربذذوي يذذت 10إلذذى المعلذذم ذو الخبذذرة أكثذذر مذذن 

وإشذذذراكه فذذذي إدارة المدرسذذذة واتخذذذاذ القذذذرارات وغيرهذذذا مذذذن الممارسذذذات القياديذذذة كنذذذوع 

مذذن التكذذريم لذذه، وكنذذوع مذذن التذذدريب أيضذذاً فذذي حذذال رغبتذذه للمنافسذذة بوظيفذذة أعلذذى مثذذل 

 10وظيفذذة مسذذاعد مذذدير مدرسذذة، كمذذا أن المعلمذذين الذذذين لذذديهم سذذنوات خبذذرة أكثذذر مذذن 

تعامذذذذل مذذذذع إدارات مذذذذدارس مختلفذذذذة نتيجذذذذة انتقالذذذذه مذذذذن مدرسذذذذة ألخذذذذرى، سذذذذنوات قذذذذد 

َعذذذذة،  وأصذذذذبح لديذذذذه إلمذذذذام بالمجذذذذاالت التذذذذي تُمذذذذارس فيهذذذذا إدارات المذذذذدارس القيذذذذادة الُمَوزَّ

ويفسذذر الباحذذث أن متغيذذر الخبذذرة يعذذد عذذامالً مهمذذاً يذذؤثر علذذى تصذذورات المعلمذذين حذذول 

َعة.  ممارس القيادة الُمَوزَّ

نتيجذذذذة عذذذذن نتذذذذائج بعذذذذض الدراسذذذذات األخذذذذرى، مثذذذذل دراسذذذذة وتختلذذذذف هذذذذذه ال

(، ودراسذذذذذذة 2015(، ودراسذذذذذذة عبذذذذذذدهللا )2015(، ودراسذذذذذذة أبذذذذذذو زر)2017العبريذذذذذذة )

(، ودراسذذذذذذة 2013(، ودراسذذذذذذة خليفذذذذذذة )2014(، ودراسذذذذذذة حسذذذذذذب هللا )2017ربيذذذذذذع )

(، التذذذي جذذذاءت نتائجهذذذا بعذذذدم وجذذذود فذذذروق 2017(، ودراسذذذة الهذذذور )2010الشذذذتري )

َعة تُعزى لمتغير سنوات الخبرة. ذات داللة  احصائية لدرجة ممارسة القيادة الُمَوزَّ

 التوصيات والمقترحات

توصذذذذلت الدراسذذذذة إلذذذذى مجمذذذذل مذذذذن التوصذذذذيات والمقترحذذذذات، مذذذذن خذذذذالل مذذذذا 

استعرضذذذذه الباحذذذذث فذذذذي خطذذذذة الدراسذذذذة والمراجعذذذذة األدبيذذذذة وتصذذذذميم الدراسذذذذة، وفذذذذي 

يعذذذرض عذذذدة توصذذذيات مقترحذذذة لتكذذذون ضذذذوء النتذذذائج التذذذي توصذذذل إليهذذذا الباحذذذث فإنذذذه 

بذذذذين أيذذذذدي اإلدارات التربويذذذذة والتعليميذذذذة بمختلذذذذف مسذذذذتوياتها، ليذذذذتم تطبيقهذذذذا مذذذذن خذذذذالل 

 خططها الحالية والمستقبلية:
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 التوصيات

َعة، 10-5حث إدارات المدارس التعليم األساسي للصفوف ) .1 ( على ممارسة القيادة الُمَوزَّ

إنجاز األعمال، وتحسين جودة العمل المدرسي، لما تحققه من سهولة وسرعة في 

 واكتشاف طاقات العاملين وتسخيرها بشكل مثالي، وتنمية روح المبادرة واإلبداع.

العمل على تنفيذ دورات تدريبية، وورش عمل إلكساب مديري المدارس مهارات   .2

َعة، ومدارس الذكور على وجه الخصوص؛ حيث أظهرت نتائج الد راسة القيادة الُمَوزَّ

 الحالية وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل محاور الدراسة تُعزى لصالح اإلناث.

حث مديري مدارس التعليم األساسي للقيام بتبادل الزيارات فيما بينهم، لتبادل الخبرات  .3

اإلدارية، والتعرف على إيجابيات وسلبيات األنماط القيادية الُمتبعة، ومن بينها القيادة 

عَ   ة.الُمَوزَّ

َعة(: حصل على درجة  .4 في المحور الثاني من الدراسة ) الممارسات القيادية للقيادة الُمَوزَّ

ممارسة متوسطة؛ لذلك توصي الدراسة بتدريب مديري المدارس على آلية تفويض 

العاملين، واستراتيجية توزيع المهام بموضوعية بناًء على خبرات ومهارات العاملين، 

راك المعلمين في صنع القرارات اإلدارية بالمدرسة، ومنحهم كما توصي الدراسة بإش

صالحيات للمشاركة بخبراتهم في حل المشكالت المدرسية وإيجاد آلية مناسبة لذلك، 

وتوجيه إدارات المدارس بشكل رسمي أن تسمح للمعلمين بالحضور والمناقشة في 

وذلك لالستفادة من التغذية اجتماعات اللجان الزائرة من الجهات الرسمية كٌل في مجاله، 

 اللجان الزائرة(. –المعلمين  –الراجعة التطويرية لألطراف )اإلدارة 

في المحور الرابع من الدراسة )الشركة المجتمعية(: توصي الدراسة بإيجاد آلية معينة  .5

لمنح صالحيات إلدارات مدارس التعليم األساسي بالسلطنة الستقطاب الكفاءات من 

ي لالستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، والعمل على تسهيل الحصول المجتمع المحل

على الموافقة المسبقة من المديريات التابعة، وحث إدارات المدارس على تفعيل اللجنة 

التعليمية ولجنة األنشطة المدرسية؛ لتجويد العملية التعليمية والمشاركة الفاعلة من قبل 

ليات وبرامج المدرسة، حيث أظهرت النتائج اهتمام المجتمع المحلي في أنشطة وفعا

إدارات المدارس بتوفير الدعم للمشاريع المدرسية على حساب جوانب أخرى ال تقل 

 أهمية.
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 المقترحات

إعذذذداد فريذذذق فذذذي كذذذل محافظذذذة تعليميذذذة يقذذذدم الذذذدعم التذذذدريبي للقيذذذادات التعليميذذذة فذذذي  .1

م ومذذذديري المذذذدارس ومسذذذاعديهم، المحافظذذذة، مذذذن مذذذديري الذذذدوائر ورؤسذذذاء األقسذذذا

مذذذذن خذذذذالل الذذذذدورات، الذذذذورش، النشذذذذرات، اإلعذذذذالم التربذذذذوي، البذذذذرامج، فذذذذي آخذذذذر 

 النماذج الحديثة التي يُوصى بها في علم اإلدارة.

 واستكماالً للدراسة الحالية؛ يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية: .2

َعذذذذة واإلبذذذذداع اإلداري لمذذذذديري  - إجذذذذراء دراسذذذذات حذذذذول العالقذذذذة بذذذذين القيذذذذادة الُمَوزَّ

 مدارس التعليم األساسي. 

إجذذذذراء دراسذذذذات حذذذذول أسذذذذلوب القيذذذذادة اإلداريذذذذة وأثذذذذره علذذذذى الفعاليذذذذة اإلنتاجيذذذذة  -

 بمدارس التعليم األساسي.

َعذذذة بمذذذدارس التعلذذذيم - األساسذذذي  إجذذذراء دراسذذذات حذذذول معوقذذذات تطبيذذذق القيذذذادة الُمَوزَّ

 من وجهة نظر المديرين. 
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 قائمـــة المصــادر والمراجـــــــع

 أوالً: المراجــع العربيــة

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة (. 2015فؤاد. ) أبو زر، أيمن.،
عَة وعالقتها بمستوى الفاعلية الذاتية لدى معلميهم للقيادة ماجستير غير . )رسالة الُمَوزَّ

 منشورة(.     الجامعة االسالمية، غزة، كلية التربية.

مناهج البحث العلمي من (. 2019أبو سمرة، محمود.، أحمد؛ والطيطي، محمد.، عبداإلله. )
 . عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.التبين إلى التمكين

 . القاهرة: مكتبةالتربوي البحث مناهج إلى مدخل (2014 ). رجاء.، محمود. عالم، أبو

 للنشر والتوزيع. الفالح

(. علم النفس االجتماعي. بيروت: دار النهضة العربية 1990أبو النيل، محمود.، السيد. )

 للطباعة والنشر والتوزيع.

اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة من المفاهيم (. 2005األصمعي، محمد. )
 رة: دار الفجر للنشر والتوزيع.. القاهإلى التطبيق

(. اإلدارة المدرسية: البُعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر. 2008األغبري، عبدهللا. )

 القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.

(. دور اإلدارة المدرسية في تفعيل تطبيق مدخل القيادة 2018األنصاري، علي.، صبري. )

َعة بالمدارس الثانوية بدولة الكويت.  ، جامعة جنوب مجلة العلوم التربويةالُمَوزَّ

 .314-294(، 35الوادي، كلية التربية،  )

َعة لقيادةل التربوية األقسام رؤساء ممارسة . واقع ( 2016 ) فاطمة. البشر،  بكلية الُمَوزَّ

 ،التربوية العلوم مجلة .اإلسالمية سعود بن محمد بجامعة اإلمام االجتماعية العلوم

 .213-267(، 1)7اإلسالمية،  سعود بن محمد اإلمام جامعة

(. 2020مارس  6الجابري، سعيد.، خليفة؛ الحامدي، ناصر.، خلفان؛ والمكتومي، خميس. )

 ر.اتصال هاتفي، والية صحا

التربية والتعليم تواصل جهــودها الــراميــة إلــى تجــــــــويد (. 2020جريدة عمان، )
 . مسترجع من موقع جريدة عمانعناصر العملية التعليمية

 https://www.omandaily.om/?p=748340 

تصور مقترح لتطوير اإلبداع اإلداري لدى مديري (. 2014الحارثي، سالم.، سيف. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة في محافظة الشرقية بسلطنة عمانالمدارس 

 نزوى، سلطنة عمان.

ان(. 2007الحريري، رافدة. ) : دار الفكر التخطيط االستراتيجي في المنظومة المدرسية. عمَّ

 ناشرون وموزعون.
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ظات درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية بمحاف(. 2014حسب هللا، سامي.، سعيد. )
عَة وعالقتها بالروح المعنوية لدى المعلمين . )رسالة ماجستير غير غزة للقيادة الُمَوزَّ

 منشورة(. الجامعة االسالمية، كلية التربية، غزة، فلسطين.

. دار اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة(. 2014حسين، سالمة.، عبد العظيم. )

 الفكر للنشر والتوزيع.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة (. 2018يرين.، عبدربه .)خلف هللا، ش
عَة وعالقتها بفاعلية أداء المعلمين.   خان يونس )رسالة ماجستير غير للقيادة الُمَوزَّ

 منشورة(. الجامعة االسالمية بغزة، فلسطين. 

ية بمحافظات غزة درجة ممارسة مديري وكالة الغوث الدول(. 2013خليفة، رندة.، عبدهللا .)
عَة وآليات تفعيلها . )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة االسالمية، للقيادة الُمَوزَّ

 كلية التربية، غزة، فلسطين. 

. األردن: دار تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية(. 2009الخواجا، عبد الفتاح. )

 والتوزيع. الثقافة للنشر

(. درجة ممارسة القيادة الموزعة 2014وظافري، محمد.، علي. ) درادكة، أمجد.، محمود؛

، مجلة البحث العلمي في التربيةلدي مديري مدارس التعليم العام بمدينة الطائف. 

 .420-399(، 10) 4جامعة عين شمس، 

 . عمان: دار الجامعة الجديدة للنشر.االدارة المدرسية(. 2001دياب، إسماعيل.، محمد. )

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

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، كلية التربية، غزة.معلميهم
َعة أسسها ومتطلبات تطبيقها في (. الق2011الزكي، أحمد.، و حماد، وحيد.) يادة الُمَوزَّ

-453(، 10) 1، جامعة بور سعيد،مجلة كلية التربيةبمصر.  مدارس التعليم 

499. 

َعة لقادة المدارس وعالقتها بالثقة 2019الزهراني، صالح.، غرم. ) (. القيادة الُمَوزَّ

مجلة القويعية. التنظيمية: دراسة ميدانية على مدارس التعليم الحكومي بمحافظة 
 .211-196(، 108، )دراسات عربية في التربية وعلم النفس

. مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية(. 2008سمارة، نواف.، والعديلي، عبدالسالم. )

 األردن:  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

لقيادية لدي مديري االبداع اإلداري وعالقته بالمهارات ا(. 2016الشاعر، حسين.، سليم. )
)رسالة  مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين

 ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة بفلسطين.

 (. اتصال هاتفي، والية صحار.2020مارس  6الشبلي، علي؛ والكمشكي، أحمد. )
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مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض للقيادة  (. واقع ممارسة2010الشتري، عبدالعزيز.)

َعة.   ، المجلس العالمي لجمعيات التربية المقارنة، الجمعية مجلة التربيةالُمَوزَّ

 .56-13(، 28) 13المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، 

َعة لمديري المدارس ال2017الشريفي، عباس.، عبد مهدي. ) ثانوية الخاصة (. القيادة الُمَوزَّ

 32، جامعة مؤتة، سلسلة العلوم االنسانيةفي محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين. 
(4 ،)13-42 . 

تطوير الداء االداري بالمدارس الثانوية للبنات في ضوء مدخل (. 2010الشهراني، ندى. )
عَة تصور مقترح ، جامعة . )رسالة ماجستير غير منشورة(. كلية التربيةالقيادة الُمَوزَّ

 الملك خالد، المملكة العربية السعودية.

َعة في المدارس 2016مصطفى. ) صايمة، سمية.، (. درجة ممارسة المديرين للقيادة الُمَوزَّ

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات بمحافظات غزة.   الثانوية
 .56-13(، 20) 6، الجامعة اإلسالمية، التربوية والنفسية

تفعيل المشاركة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع (. 2008الصوافية، نصراء.، محمد. )
. ( في سلطنة عمان4-1المحلي في بعض الجوانب اإلدارية بمدارس التعليم األساسي )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، كلية التربية، مسقط.

ر المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة (. دور مدي2010عاشور، محمد.، علي. )

-75(، 4) 11،مجلة العلوم التربوية والنفسيةوالمجتمع المحلي في سلطنة عمان، 

106. 

عَة لدي مديري المدارس الثانوية (. 2017العبادي، محمد.، عبدالرحمن. ) القيادة الُمَوزَّ
وجهة نظر المعلمين الحكومية وعالقتها بتوافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم من 

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق الوسط، بمحافظة العاصمة عمان

 األردن.

عَة لمديري المدارس الثانوية الخاصة في (. 2015عبدهللا، إيناس.، محمد. )  القيادة الُمَوزَّ
. )رسالة محافظة عمان وعالقتها بالتفاؤل األكاديمي للمعلمين من وجهة نظرهم

 ستير غير منشورة(. كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط.ماج

عَة بصنع القرار األخالقي (. 2017العبرية، نعيمة. ) عالقة نمطي القيادتين الخادمة والُمَوزَّ
لدي مديرات مدارس التعليم األساسي في محافظة مسقط بسلطنة عمان من وجهة نظر 

 . جامعة الشرق األوسط، األردن.. )رسالة ماجستير غير منشورة(المعلمات

َعة دراسة تطبيقية على المدارس االبتدائية. 2012عجوة، أحمد.، فتحي. )  (. القيادة الُمَوزَّ

 30-1(، 36) 1، جامعة المنصورة،المجلة المصرية للدراسات التجارية
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مشكالت  دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعليم في حل(. 2010العرابيد، نبيل. )
. غزة، رسالة ماجستير غير منشورة(. )المدارس الثانوية بمحافظات غزة مديري 

 فلسطين.

. اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية(. 2008عطوي، جودت.)

 عمان:    دار الثقافة للنشر والتوزيع.

َعة في مدارس التعليم العام (. درجة تطبيق ال2018العلياني، عبيدهللا.، عبدهللا. ) قيادة الُمَوزَّ

 .517-490(، 2) 26، جامعة القاهرة، مجلة العلوم التربويةبمنطقة الباحة. 

(. مبادئ اإلدارة المدرسية. عّمان: دار المسيرة للطباعة 2015العمايرة، محمد.، حسن. )

 والنشر.

. السعودية: واألسرة والمجتمعأرجوحة الشركة بين المدرسة (. 2019الغامدي، فاطمة. )

 مكتبة الملك فهد الوطنية.

(. القيادة اإلدارية التحول نحو نموذج القيادية العالمي، 2008القحطاني، سالم.، سعيد. )

 الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.

 قشوع، ميادة )ب.ت(. الشراكة المجتمعية. مسترجع من

http://www.jordanzad.com/print.php?id=125814 

. عّمان: مركز الكتاب اإلحصاء الوصفي واالستداللي(. 2015القوصي، محمد.، مفيد. )

 األكاديمي.

.  مسترجع 2040االستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عمان (. 2018مجلس التعليم. )

 https://www.educouncil.gov.om/projectsمن موقع مجلس التعليم 

. مسترجع من الموقع يل جائزة اإلجادة التربوية للمعلم العمانيدل(. 2018مجلس التعليم. )

 https://www.educouncil.gov.omاإللكتروني لمجلس التعليم بسلطنة عمان. 

 (. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.4)ط المعجم الوسيط(. 2005مجمع اللغة العربية. )

مسترجع من موقع  سلطنة عمان. مشروع وثيقة فلسفة التعليم في(. 2018مجلس التعليم. )

 https://www.educouncil.gov.om/projectsمجلس التعليم 

(. المركزية التعليم ومجاالت تطبيقها كما يدركها مديرو 2016عبدالعزيز. ) المحيلبي،

مجلة دراسات الخليج راسة ميدانية. ومديرات المدارس الحكومية في دولة الكويت: د
 .119-85(، 163) 42،والجزيرة العربية

التحليل السياسي لعصري النبوة والخالفة الراشدة: دراسة (. 2012المرسومي، عبدالستار. )
 . دمشق: دار البركة للطباعة والنشر والتوزيع.سياسية فكرية

 امج المركز التخصصي.بر(. 2017المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. )

  للتدريب المهني  مسترجع من موقع المركز التخصصي

havasapps.com/test/moe/ar/https: 

https://www.educouncil.gov.om/projects
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(. مؤتمر القيادة التربوية والتدريبية. 2019المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية. )

 .https://arabcenterhd.comمسترجع من  القاهرة

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

َعة من وجهة نظر المعلمين.   33، مجلة جامعة النجاح لألبحاثالشمالي للقيادة الُمَوزَّ
(1 ،)1-26. 

التعريف، والشروط،  . تقنيات البحث االجتماعي الكمي)(2015المصراتي، عبدهللا.، أحمد. )
دائرة النشر العلمي  -. مسقط: جامعة السلطان قابوس(spssوالحساب بواسطة 

 والتواصل.

. عّمان: دار الحامد . أساليب اإلحصاء االستداللي البارامترية(2019مصطفى، طويطي. )

 للنشر والتوزيع.

 (. فن القيادة المدرسية. الرياض: العبيكان للنشر.2009هور، توماس. )

عَذذة (. 2017الهذذور، وفذذاء جمذذال. ) واقذذع ممارسذذة مذذديري المذذدارس الخاصذذة للقيذذادة الُمَوزَّ
. )رسذذالة وعالقتذه بجذودة حيذاة العمذل مذن وجهذة نظذر المعلمذين فذي محافظذات غذزة 

 غير منشورة(. كلية التربية ، جامعة األزهر، غزة ، فلسطين. ماجستير

. سنوي لإلحصاءات والمؤشرات التعليميةالكتاب ال(. 2019وزارة التربية والتعليم.) 

للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة، دائرة التخطيط   المديرية العامة

 اإلحصاء التربوي. وثيقة: سلطنة عمان.   واالحتياجات التعليمية، قسم

 . وثيقة: سلطنة عمان.مجالس أولياء األمور الئحة(. 2019وزارة التربية والتعليم.)

. المديرية برنامج اإلنماء المهني للمحافظات التعليمية(. 2018تربية والتعليم. )وزارة ال

 العامة لتنمية الموارد البشرية. وثيقة: سلطنة عمان.

دليل مهام الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة. المديرية (. 2018وزارة التربية والتعليم. )
 .ة عمانوثيقة: سلطنلتنمية الموارد البشرية،   العامة

. برنامج مهارات اإلدارة واإلشراف في اإلدارة المدرسية(. 2014وزارة التربية والتعليم. )

 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، دائرة تطوير األداء المدرسي.

دليل عمل اإلدارة المدرسية. المديرية العامة لتنمية الموارد (. 2009وزارة التربية والتعليم. )
 . وثيقة: سلطنة عمان.البشرية
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