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وعالقتها مبشاركة املعلمني يف صنع القرارات املدرسية

 سلطان سعيد عبده املخاليف. د.أ

 حممد أمحد علي آل مسلط.د

أستاذ التخطيط الرتبوي

أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك

كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد

كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد

:امللخص

يهدف البحث إىل التعرف على درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاااد الا ااج االجت اااع عالقتهااا بدرجااة مراااراة املعل ا
 عاادد ساانواا ا دمااةا ا اسااتلدام املاانه الوصا أبساالوبا االرريبااا ملالجمتااا،ااة، افاى،  نا نناااع ىاار ت ريعا ا لل ت ارياا امل نا،صاان القاراراا املدرسااية
 ا ااتي ااارنق بطريق ااة عرا اوائية،ن اا1441 /40 ) معل ا اا ال ص ا الدراس ا ال ااام م ا الع ااام الدراس ا354( لطبيع ااة البح ااثا ريكون ااي عين ااة البح ااث ما ا
 أظهاارا النتااائ أن ممارسااة أبعاااد الا ااج االجت اااع ققااي بدرجااة عالياة مبتوسا،) معل اا3939( ) م جمت البحث البالغ عددنق%9( يركلون نسبة
) بنساابة3.27( صن القراراا املدرسية ققي بدرجااة متوسااطة مبتوسا
 أن مراراة املعل،) م الدرجة الكلية%69.76( ) بنسبة3.49(حسايب
القاراراا املدرسااية
 أظهرا النتائ عدم جود ىر ت دالة متوس درجة ممارسة أبعاد الا ااج االجت اااع متوسا درجااة مراااراة املعل ا،)%65.34(
 اظهرا النتائ أبن معام االرريباط ب متوسا درجااة ممارسااة قااادة املاادارس االبتدائيااة ألبعاااد الا ااج، عدد سنواا ا دمة،ة، افاى، ىقا لل ت رياا امل ن
 أ صااى،) يعااع عا جاود عالقااة ارريبا يااة إةابيااة لاا داللااة إحصااائية0.130( صاان القاراراا املدرسااية بلااغ
االجت اااع متوسا درجااة مراااراة املعل ا
 مبااا ي يااد ما،صاان القاراراا املدرسااية
البحث برى مهاراا قادة املدارس ممارسة ساالواياا الا ااج االجت اااع إةحااة ال اار مل يااد ما مراااراة املعل ا
املدرس ا
 قادة املدارس االبتدائية؛ منطقة عسري احلضريةا،صن القراراا املدرسية

ىعالية الع

 مراراة املعل، الكلمات املفتاحية أبعاد ال ااج االجت اع

The Degree of Practicing Primary Schools' Leaders in the Urban Asir Region to Dimensions of Social
Intelligence and its Relationship with the Participation of Teachers in School Decisions Making
Dr. Mohammed Ahmed Ali Al Muslat
Associate Professor of Educational Administration
Faculty of Education, King Khalid University

Dr. Sultan Saeed Abdo Al-Mekhlafi
Professor of Educational Planning
Faculty of Education, King Khalid University

Abstract:
The research aims to identify the degree of practicing primary schools' leaders in the urban Asir region to dimensions of
social intelligence and its relationship with the participation of teachers in school decisions making, and whether there are
differences according to the variables: qualification, governorate, number of service years. The descriptive method was used in
its correlational approach to suit the nature of the research. The research sample consisted of (354) teachers in the second
semester of the academic year 40/1441AH, they were chosen randomly, at a rate of (9%) from the research population which
was (3939) teachers. The results showed that the degree of practicing dimensions of social intelligence was achieved with a
high degree with an average of (3.49) and at a rate of (69.76%) from the total degree of practice, and that the degree of
teachers' participation in school decisions making was achieved with a high degree with an average of (3.27) and at a rate of
(65.34%) from the total degree of participation, and the result showed that there were no statistically significant differences in
the average degree of practicing dimensions of social intelligence and the average degree of teachers' participation in school
decisions according to the variables: qualification, governorate and the number of service years, and the results showed that the
correlation coefficient between the average degree of practicing primary schools' leaders for the dimensions of social
intelligence and the average degree of teachers' participation in school decisions making is (0.130), and It expresses the
existence of a statistically significant positive correlation, the research recommended raising the skills of schools' leaders in
practicing social intelligence behaviors and creating opportunities for more teachers' participation in school decisions making,
which increases the effectiveness of school work.
Keywords: Dimensions of Social Intelligence, Teachers' Participation in School Decisions Making, Primary Schools'
Leaders, Urban Asir Region.
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دا حم د أمحد عل آل مسل  ،أا دا سلطان سعيد عبده امللال درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج االجت اع
صن القراراا املدرسيةا
املعل

مقدمة:

عالقتها مبراراة

مي ال ااج االجت اع ُحس ْ التصرف املواقف األ ضاع االجت اعية؛ ىهو مب ابة القدرة على إدراع
احلاالا امل اجية لآلاري الت يي بينها إدراع نوااينق د اىعهق مراعرنق ،القدرة على التعام ب عالية م
اآلاري مواجهتهق التأثري ىيهقا
اإلنسان اائ اجت اع بطبعا ،يولد مجاعة ال يعيش إال مجاعة ،ريربطا أبىرادنا دائ ا عالقاا
متبادلة ،الا ارج منها نلك ن سيا اجت اعيا ،ن ا ما يطلق عليا الت اع االجت اع  ،ال ي يرريب ارريبا ا
مباشرا مبهاراريا االجت اعية ،عالقاريا م اآلاري (القدرة  ،)14 ،2007 ،يعد ال ااج االجت اع م اجلوانب
امله ة الرلصية؛ لكونا يرريب بقدرة القائد على التعام م اآلاري  ،على ريكوي عالقاا اجت اعية
انجحة ،بقدر ما يكون القائد مت تعا ابلقدرة على الت اع االجت اع إقامة عالقاا م اآلاري  ،بقدر ما
يكون لايا (شويخ ،)3 ،2016 ،قادرا على ان ميي يستجيب استجابة مالئ ة للحاالا الن سية ،األم جة،
امليول ،الرغباا ا اصة ابآلاري  ،ريعرف مراعرنق ا اصة ،الت يي بينهق ،االعت اد عليها لتوجيا السلوع
سلوع موظ يهق حياهتق الع لية ،ىال ااج االجت اع
( ،)Golman,2003,30ن،را لتأثري اإلداري
يرك أحد املت رياا البارزة ص اا القيادة اإلدارية الناجحة ،ألن جناح القائد اإلداري مرنون مبهاراريا
التعام م موظ يا بناج عالقاا انجحة معهق ،ىيسهق حس ريعاملا م احتياجاهتق ،ح مركالهتق،
ي نق ،إاثرة داىعيتهق حنو ٍ
أداج ممي (عيسى عبد القادر)217 ،2015 ،ا
ريعد اإلدارة املدرسية ن املسئول الرئيس ع الع لية الرتبوية التعلي ية جبوانبها امللتل ة ااىة على مستوا
املدرسة ،عليا ىقد ح،يي ابنت ام املسئول إبعداد القادة الرتبوي ال ي يتولون قيادة املدرسة اليت يتوقف
جناحها على جناح إدارهتا ،يكون جناحها مرنوان بنجاح قائدنا (عابدي )19 ،2001 ،؛ ري دي قيادة املدرسة
املعل ون الد ر األاع حياة الطالب ،مما يتطلب أن ريكون ن ه القيادة لاا مواص اا ااصة ري نلها للقيام
هب ه امله ة ،أييت مقدمة ن ه املواص اا القدراا العقلية اليت ةب أن يت ت هبا قائد املدرسة ،ابل اا ما
يطلق عليا ال ااجاا املتعددة اليت منها ال ااج االجت اع (شويخ ،)4 ،2016 ،املدرسة معنية ابالنت ام
مبعل يها ،احلر على ريوجهاهتق املستقبلية ،إل البد م الن،ر إىل ريطوير ا اايهتق ،اضاىة اجلديد لديهق التبادل
معهق ،إل أن االنت ام اجليد ،إدراع حاجاا املعل  ،متطلباهتق ي دي إىل زايدة حاى يتهق حنو الع (السعود،
)109 ،2012ا
ريعد ع لية صن القراراا حمور الع لية اإلدارية م امله اا األساسية لقائد املدرسة ،يتوقف مقدار
النجاح ال ي ققا املدرسة على مقدرة قائدنا ا اجريا عيا بصناعة القرار الع على رين ي ه(سكجها،
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 ،)6 ،2015يرا سرتاع ( )2014أمهية أن يكون قائد املدرسة قادرا على اختال قراراا ىاعلة إزاج املواقف
امللتل ة ،أن يكون مل ا مب هوم العالقاا اإلنسانية مبا حيقق األنداف افددة ،أن يكون قادرا على قيادة
الع لية التعلي ية بنجاح أن يع عل ريطويرنا؛ عليا يقتض األمر أن يتبىن أساليب عل ية مبتكرة ع لية
صن القرار ملواابة ريطور امل سسة الرتبوية ،أن حيث املعل على املراراة صن القراراا املدرسية ،ىاملراراة
س الداىعية ريع على إشباع احلاجاا األساسية
ريعد عنصرا مه ا على الصعيد الن س ؛ ال ريسهق
لديهق ،ااالستقاللية الوضوح العالقاا االجت اعية ،ري دي إىل قيق مستوا عال م الرضا الوظي إىل
س أدائهق (النصرا ي اار ن)686 ،2019 ،ا
ريعد ع لية صن القراراا جونر الع لية اإلدارية املدرسة ،حيث ان مجي الع لياا اإلدارية م ختطي
رين،يق ريوجيا رقابة تاج إىل قرار لتن ي ن ه الوظائف (افرج ،)182 ،2018 ،ال ميك ألنداف املدرسة ان
صن القراراا اليت قق ن ه األنداف املنرودةا
ريتحقق د ن مراراة ىعالة م املعل
حاالهتق
إن امتالع قائد املدرسة ملهاراا ال ااج االجت اع يساعده على إدراع احتياجاا املعل
صن القراراا املدرسية لا د ر نام
امل اجية إدراع نوااينق د اىعهق مراعرنق ،ا ا ان مراراة املعل
قيق أنداف املدرسة يع على رى مستوا الع ىيها ،عليا يرا البحث احلايل على مهاراا
ضر ري
قادة املدارس التعام التواص م املعل  ،التأثري ىيهق التأثر هبق ،االستجابة هلق ،يرا على معرىة مدا
صن القراراا املدرسية املتعلقة ابلطالب املعل  ،ا ا يتنا ل العالقة ب درجة ممارسة قادة
مراراة املعل
صن القراراا املدرسية ،املدارس االبتدائية مبنطقة
املدارس ألبعاد ال ااج االجت اع درجة مراراة املعل
عسري احلضريةا
مشكلة البحث:
يعتع قائد املدرسة الراي ة األساسية افرع جل ي عناصر البيئة املدرسية ىعاليتها سلواياهتا الرتبوية ،ىهو
ال ي ميتلك زمام األمور الها ،إن جناح الع لية الرتبوية أ ىرلها يعود عليا ابلدرجة األ ىل ،ابلتايل ىإن قائد
املدرسة ال ي ميتلك شلصية قيادية لااج اجت اعيا ،أسلواب إداراي انجحا ،مهاراا ع لية ىكرية ،سوف يقود
املدرسة إىل م يد م الرق النجاح ،ابلتايل حيقق االنسجام الرتاب ب املعل  ،يوجد جوا ع ليا مرحيا
يساعد على العطاج األداج السليق (شويخ)5 ،2016 ،ا
لقد أشارا دراساا عديدة م النصرا ي آار ن ( )2019الدابس آار ن ( )2018أبو ىر ة
( )2017إىل أمهية إشراع مديري املدارس ملعل يهق صن القرار ،على أمهية ال ااج االجت اع أثره على
األداج الوظي للقيادة املدرسيةا ا ا أظهرا دراساا سعودية م ال امدي ( )2020ال امدي األل
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دا حم د أمحد عل آل مسل  ،أا دا سلطان سعيد عبده امللال درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج االجت اع
صن القراراا املدرسيةا
املعل

عالقتها مبراراة

ال نرام ( )2019غرينا ،أبن ع لية صن القرار املدرس د ن املستوا

( ،)2019جيتو ( ،)2019العيس
املأمولا
عليا ىقد انطلق البحث احلايل مما أادا عليا الدراساا السابقة حول أمهية ال ااج االجت اع لقادة
املدارس ،إىل أمهية ي املعل على املراراة صناعة القراراا املدرسية ،ابعتبار املعل اللبنة األساسية
جناح املدرسة ،عليا ىقد ا ااتيارنق استهداىهق بدراسة درجة ممارستهق لل ااج االجت اع م جهة ن،ر
صن القراراا املدرسيةا
معل مدارسهق ،دراسة العالقة ب ال ااج االجت اع درجة مراراة املعل
بناج على ما سبق ينطلق البحث احلايل م أمهية ال ااج االجت اع لد ر قائد املدرسة أمهية ري اعلا م
صن القراراا املدرسية ،أتثري املراراة إةابيا على
األاري داا املدرسة اارجها ،أمهية مراراة املعل
قيق أنداف املدرسة ا سسة اجت اعية ريسعى لتحقيق أنداف اجملت آمالا ريطلعاريا ريربية أبنائا ،عليا
ريتحدد مركلة البحث احلايل االسئلة التالية:
1ا ما درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج االجت اع م جهة ن،ر
املعل ؟
2ا ن ريوجد ىر ت دالة متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية لل ااج
االجت اع ريع ا لل ت رياا امل ن  ،افاى،ة ،عدد سنواا ا دمة؟
املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية صن القراراا املدرسية م جهة
3ا ما درجة مراراة املعل
ن،ر املعل ؟
املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية
4ا ن ريوجد ىر ت دالة متوس درجة مراراة املعل
صن القراراا املدرسية ريع ا لل ت رياا امل ن  ،افاى،ة ،عدد سنواا ا دمة؟
5ا ن ريوجد عالقة ارريبا ية لاا دالة ب متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية
صن القراراا املدرسية؟
ألبعاد ال ااج االجت اع متوس درجة مراراة املعل
هدف البحث:
يهدف البحث إىل التعرف على درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج
االجت اع م جهة ن،ر املعل  ،ما إلا ااني نناع ىر ت ريع ا لل ت رياا امل ن  ،افاى،ة ،عدد سنواا
املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية صن القراراا
ا دمة ،يهدف إىل معرىة درجة مراراة املعل
املدرسية ،ما إلا ااني نناع ىر ت ريع ا لل ت رياا امل ن  ،افاى،ة ،عدد سنواا ا دمةا ا ا يهدف إىل
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معرىة ما إلا ااني نناع عالقة ارريبا ية لاا دالة احصائيا ب متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية
متوس درجة مراراة املعل

مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج االجت اع

صن القراراا املدرسيةا

أمهية البحث
يكتسب البحث احلايل أمهيتا م االل:
األمهية النظرية:
يست د البحث أمهيتا الن،رية م أمهية املوضوع ال ي يتنا لا نو ال ااج االجت اع
صن القراراا املدرسية ،م العالقة ب ن ي املوضوع امله ا
مراراة املعل

أمهية موضوع

األمهية العملية:
منطقة عسري م
ي م أن ري يد نتائ البحث احلايل مسئويل اإلدارة التعلي ية قادة املدارس املعل
ع لية صن
االل ريعرىهق على اق ممارسة قادة املدارس لل ااج االجت اع درجة إشرااهق لل عل
القراراا املدرسية ،ا ا يتوق أن ري يد نتائ البحث احلايل إدارة التدريب إدارة التعليق مبنطقة عسري لعقد
املدارس االبتدائية ىي ا يتعلق مبهاراا ال ااج االجت اع املراراة
د راا ريدريبية لقادة املدارس لل عل
صن القرارا
حدود البحث:
• احلد املوضوعي :يتنا ل البحث درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج
االجت اع

عالقتها مبراراة املعل

صن القراراا املدرسية.

• احلد املكاين :يتحدد البحث مكانيا مبنطقة عسري احلضرية،
أحد رىيدةا
• احلد الزماين :ا ريطبيق أداة البحث
• احلد البشري :املعل

افاى،اا ال الث اهبا ،مخيس مري ،

ال ص ال ام م العام الدراس 1441/1440ه.

املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضريةا

مصطلحات البحث
قائد املدرسة :يقصد با البحث احلايل ،قائد املدرسة االبتدائية املس ل ع أداج املهام اإلدارية
ال نية اإلنسانية جماالا اإلدارة املدرسية ،ا ا إنا املس ل اإلداري الرتبوي ع مجي أىراد اجملت املدرس ،
يسعى لتحقيق األنداف التعلي ية الرتبوية املنرودة م املدرسة االبتدائية مبنطقة عسري احلضريةا
الذكاء االجتماعي  :Social Intelligenceريعرف شويخ ( )2016ال ااج العالقاا املتبادلة ب
الناس ابلقدرة على ىهق اآلاري  ،ما ال ي حيراهق ،ايف ميارسون ع لهق ،ايف نتعا ن معهق ،يعع ال ااج
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االجت اع ع مقدرة ال رد على إدراع العالقاا االجت اعية ،ىهق الناس ،الت اع معهق ،حس التصرف
املواقف االجت اعية ،مما ي دي ايل التواىق االجت اع  ،جناح ال رد حياريا (زنران)281 ،2003 ،ا
يعرف البحث احلايل ،ال ااج االجت اع لدا قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ،مبقدرة قادة
املدارس على التعام م املعل  ،التواص معهق ،التأثري ىيهق التأثر هبق ،االستجابة هلقا يقاس اجرائيا
ابلدرجة اليت يستجيب ىيها اىراد عينة البحث م املعل ل قراا اداة البحث اجملاالا االربعة لل ااج
االجت اع ا
املشاركة يف صنع القرار  :Participation in Decision-Makingريعرف ع لية صن القرار
ابنا ع لية ري اعلية ديناميكية ريتض العديد م اإلجراجاا املرتابطة ريبدأ بتحديد املركلة رينته بصن القرار
(جيتو)311 ،2019 ،ا يقصد هبا البحث احلايل ،مدا إسهام معل املدارس االبتدائية مبنطقة عسري
احلضرية صن قراراا املدرسة ،مراح اطواا صن القراراا املدرسية ،م أج اختال قراراا رشيدة يلت م
اجل ي بتن ي ناا إجرائيا ،يقصد هبا متوس استجابة املعل على ىقراا حمور املراراة صن القراراا
املدرسية م بعدي املراراة القراراا املتعلقة ابلطالب ،املراراة القراراا املتعلقة ابملعل ا
اإلطار النظري:
مفهوم القيادة
ميدان العلوم اإلنسانية االجت اعية ديدا علق
القيادة م امل انيق اليت رينا هلا الك ري م الباح
االجت اع ،ىيعرىها ىيدلر أبهنا ع لية التأثري اآلاري هبدف أداج ع مررتع ريتطلب ن ه الع لية أن يقوم
شلص ما بتوجيا أعضاج اجل اعة على إجناز ع مع  ،يستلدم مرا ه ل رض اإللعان أ قد حيا ل إقناع
مجاعتا لتن ي أ امره (رشوان ،)16 ،2010 ،ا ا ريعين الرلص ال ي يوجا أ يرشد أ يهدي اآلاري (انعان،
املدرسة ا لياج االمور
 ،)86 ،2006القيادة ريعع ع القدرة املهارة أتثري قائدة املدرسة على العامل
بعض امل سساا الرتبوية اجملت  ،ا م يرغب أبداج اجناز األنرطة اليت م شاهنا ريطوير خمرجاا املدرسة
قيق آمال أ لياج امور الطالب ب ٍد أا ر إشراقا متي ا ،عليا ينب أن ريكون رؤية املدرسة رسالتها أنداىها
املنرودة ،اضحة لن قائد املدرسة ،عليا أن حيدد أد ار اآلاري ملراراة املدرسة جناحاهتا وحاهتا
املنرودة ،ىيرجعهق على التعا ن ب ل اجلهود لتحقيق أنداف املدرسةا
السمات واملهارات القيادية:

ريتعدد مساا القائد االداري املهاراا القيادية املطلوبة
عبد القادر )227- 226 ،2015 ،التايل
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1ا أن القيادة م العوام امله ة لاا األثر الكبري

حراية اجل اعة ،نراط امل سسة

اةاد الت اع

اإلنسام الالزم لتحقيق أنداف ال رد امل سسةا
2ا م الس اا الواجب ريواىرنا القائد الناجح الص اا اجلس ية ،القدرة العقلية للك أبن يكون القائد
أا ر لااج إدرااا ري ك ٍريا أا ر قدرة على مواجهة امل اجآا ،لي املواقف الصعبة ،أا ر عيا
ابألحداث ا ا يكون لا القدرة على احلكق الصحيح التنب ابملستقب  ،الت كري املوضوع  ،صن القرار
السليق؛
3ا القدرة املعرىية ينب ان يت ت القائد ب راج املعرىة غىن ال قاىةا
4ا م الناحية االن عالية يت ي القائد ابل باا االن عايل النض اإلرادة ال قة الن س ،القدرة على ضب
الن س ااصة املواقف الصعبة ،ن ا نو ما ميي القادة ال ي ميتلكون ال ااج االجت اع ا
قيق التعا ن م اآلاري  ،املراراة
5ا الس اا االجت اعية رير القدرة على العالقاا الت اع
االجت اعية أنرطة اجل اعة ،ريكوي العالقاا اسب احلب االحرتام للقدرة على السيطرة التأثري
األريباع ،القدرة على ح األىراد رى الر ح املعنوية لآلاري ا
6ا القدرة على االريصال بك اجة الن القيادة ريتصف ابإل ار االريصايلا
7ا الرغبة اإلجناز ،أي ةب أن يكون نناع داى عايل إلمتام الع املهام املنو ة ،ب ل جمهود ابري إلهناج
الع بنجاح ،ن مسة ريتص ابل ااج االجت اع اأن يستجيب القائد بطريقة لاية لآلاري أ
املرؤ س يتعام م البيئة بنجاح ااصة املواقف االجت اعية الصعبةا
مفهوم الذكاء االجتماعي:
املواقف اجلديدة ،اليت رينطوي على
م هوم ال ااج االجت اع  ،يعع ع قدرة ال رد على التعام
عالقاا متبادلة م أعضاج اجل اعة (املنابري ،)33 ،2010 ،عند ) ،Albrecht(2006يعع ع قدرة ال رد
على االنسجام م اآلاري التعام التعا ن معهق ،امتالع ال رد ملهاراا متكنا م النجاح الت اع معهق
ا زمان مكان ،ع قدرة ىائقة على التواص الت هق الت انق م املواقف امللتل ة ب عالية ابل ة
( ،)Albrecht,2006,1يعع ع قدرة ال رد على ىهق السلوع الل  ،غري الل  ،لآلاري  ،الوع
ابلعالقاا ب األشلا  ،قدرريا على التأثري اآلاري حال الت اع معهق ،مما ي دي إىل التواىق االجت اع ،
حيقق لل رد أنداىا القصرية البعيدة (احلريب ،)18 ،2014 ،يرا على ىهق مراعر أىكار اآلاري التعام م
البيئة بنجاح االستجابة بطريقة لاية املواقف االجت اع  ،ريقدير الرلص صائص املوقف ريقديرا صحيحا
االستجابة لا بطريقة مالئ ة بناج على عيا االجت اع (ابو ع رة)44 ،2013،ا
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ديد م هوم ال ااج االجت اع  ،أهنا را ا على قدراا ال رد،
يالحظ على اجلهود السالف لارنا
حس التصرف املواقف االجت اعية ،على ىهق العالقاا اإلنسانية احل اظ عليها ،على التعام م املواقف
اجلديدة ،التأثري التأثر ابآلاري  ،ن ا ما يسعى اليا قائد املدرسةا
أمهية الذكاء االجتماعي:
يرا ا م شويخ ( )27-26 ،2016أبو يونس ( )19 ،2013عيسى عبد القادر ()2 ،2010
أبن أمهية ال ااج االجت اع ريتللص إسهاما زايدة منو العالقاا اإلنسانية بيئة الع  ،إظهار شلصية
ال رد اإلةابية مواقف احلياة الع لية العل ية املهنية ،التنب بسلوع األىراد ،حس التصرف املواقف
االجت اعية النجاح التعام م اآلاري  ،معرىة احلالة الن سية لألاري  ،اض اج شلصية ال رد على املواقف
االجت اعية ،إقامة عالقاا اجت اعية انجحة ،زايدة الك اجة االجت اعية لدا ال رد ،رين ية حب االنت اج إىل
اجل اعاا األىراد ريكوي صداقاا محي ة ،التعا ف م اآلاري احرتام جهاا ن،رنق ريقدمي النصح
اإلرشاد هلق ،إدارة التحدايا اليومية وي االن عاالا السلبية إىل ان عاالا إةابية ،رين ية مجي املهاراا اليت
ريتص ابل ااج االجت اع م االل ممارستها احلياة اليومية.
املدرسة
ري،هر أمهية ال ااج االجت اع م االل امل ارسة امليدان الع ل أ الت اع م اآلاري
الب ،شرااج اارج املدرسة إدارة ريعلي ية أ لياج أمور الطالب ،م بعض امل سساا
موظ
م معل
الرتبوية اجملت  ،م االل إقامة العالقاا االريصال التواص ىي ا بينهق ،جل عهق على نق مررتع لدا مجي
س خمرجاا التعليق ،ريطوير أنرطة املدرسة ممارساهتا الرتبوية التعلي ية ،اندماج املدرسة
الررااج يت
حميطها االجت اع  ،ابلتايل قيق األنداف املنرودةا
أبعاد الذكاء االجتماعي:

يك ر احلديث ع ال ااج االجت اع أبعاده ،اليت ختتلف م ابحث إىل اار م حيث عددنا
جماالهتا ،ميك حصر االبعاد حبسب جهاا الن،ر امللتل ة التايل
1ا الرتاي على ثالثة أبعاد م أبعاد ال ااج االجت اع  ،ىه عند الطائ حسو ( )116 ،2009م،هر
التصرف املواقف االجت اعية ،م،هر التعرف على احلالة الن سية لل تكلق ،م،هر القدرة على ري ار
األمساج الوجوها عند عيسى عبد القادر ( ،)220 ،2015ثالث مهاراا القدرة على إدراع أىكار
ان عاالا ال ري ابالريصال غري الل  ، ،القدرة على التصرف ح املركالا االجت اعية ،القدرة على
ري ار األمساج الوجوها
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2ا بين ا را مارلو  Marloweالوارد

ال ،ريي ( )10-9 ،2013على مخسة أبعاد لل ااج االجت اع :

االجتاه االجت اع  ،املهاراا االجت اعية ،مهاراا التعا ف ،املراعر االن عالية ،القلق االجت اع ا
ابالست ادة م االدب السابق حول ابعاد ال ااج االجت اع املرار اليها شويخ ()24 ،2016
عيسى عبد القادر ( )221 ،2015ال ،ريي ( )10-9 ،2013عطار ( ،)13 ،2007حصر البحث
أربعة جماالا رئيسة ،سيتق دراسة مدا ممارستها م قادة املدارس االبتدائية
احلايل ابعاد ال ااج االجت اع
مبنطقة عسري احلضرية ،على النحو التايل
-1التعامل مع اآلخرين :مت

قدراا قائد املدرسة

التعام م اآلاري  ،ريصرىا

املواقف

االجت اعية ،التعرف على احلالة الن سية لل تكلق ،ري ار األمساج الوجوه ،مالح،ة السلوع االنسام،
االحت اظ بر ح الدعابة املرح؛ ىيحرتم قائد املدرسة املعل عند ريعاملا معهق ،يراع مراعرنق ،يقدر اع اهلق
االبداعية ،يقدر جناحاهتق ،يقيق عالقاا دية م منسويب املدرسة شراائها ،حير على هتيئة ظر ف مناسبة
للع لية التعلي يةا
- 2التواصل مع اآلخرين :ريت ريلك املهارة قدرة قائد املدرسة على التحدث م اآلاري  ،م
االل التعبري ع األىكار املراعر بطريقة اضحة؛ ىيتواص م مجي العامل ابملدرسة ،يستلدم مجي أد اا
أنرطة املدرسة ىعالياهتا إبراز امتنانا ريقديره جلهودنق م
االريصال احلدي ة ،يست ر مرارااا املعل
االل التعبرياا امللتل ة ،يتواجد معهق ا دي يواجا ع لهق ،حير على التواص لال ئنان عليهق
ابست رار ،يرج العالقاا اإلةابية ب اىراد اجملت املدرس  ،يوىر منااا يسوده ر ح ال ريق داا املدرسة؛
لتحقيق النجاحا
 3التأثري والتأثر ابآلخرين :يقصد با قدرة قائد املدرسة على التأثري التأثر اآلاري حال الت اع
معهق مما ي دي بد ره إىل التواىق االجت اع ؛ ىي رع ال قة ن وسهق ،يقنعهق ،يوجد منااا لإلبداع اجل اع ،
ي ثر ىيهق أنداىهق ،يرجعهق على الن و املهين على ابتكار أساليب للت لب على املعيقاا اليت ريعيق
إبداعاهتق ،يست يد م قدراهتق قيق أنداف املدرسة ريطوير أنرطتهاا
-4االستجابة لألخرين :ريعع ع قدرة قائد املدرسة على املبادرة ريقدمي املساعدة العون لألاري ،
اظهار االنت ام مبيوهلق ،ريرجيعهق على إظهار األىكار املبدعة ا القة ،يرعرنق ابالنت ام أبىكارنق يص
اثناج حدي هق ،يقدر مراعرنقا
إن أبعاد ال ااج االجت اع  ،املرار اليها سل ا ،ريرك سلسلة مرتابطة م الع لياا ريبدأ بتعام ال رد م
اآلاري ىه هق ىهق مراعرنق ريقة التعام معهق ،ريكوي اجل اعاا ،التواص االجت اع م اجل ي ،
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ريكوي اجل اعاا ،الت اع معهق ،الت لب على ا الصعوابا اليت ريواجا ريواصلا معهق ،أن يوظف ا للك؛
لتحقيق أنداف العامل معا أنداف املدرسةا
أمهية الذكاء االجتماعي لقادة املدارس:
إن ال ااج االجت اع يعد أحد أنق السلواياا القيادية الناجحة امل سساا ن،را لتأثري القادة
حياهتق الع لية ،ىهو يرك أحد املت رياا البارزة ص اا القيادة اإلدارية الناجحة،
سلوع موظ يهق ،أ
للك ألن جناح القائد اإلداري مرنون مبهاراريا التعام م موظ يا ،بناج عالقاا انجحة معهق ،ىيسهق
حس ريعاملا م احتياجاهتق ،ح مركالهتق ،ي نق ،إاثرة داىعيتهق حنو أداج ممي  ،يكسب القائد جوانب
قوة مواقف عديدة ،القدرة على التأثري سلواياا املعل  ،ميكنهق م أداج أد ارنق القيادية (الكايد،
 )23 ،2008ن ا ما ريبحث عنا القياداا مجي امل سساا ظ البيئة املت رية املتقلبة ابست رار ،منها
امل سسة التعلي يةا
إن الرب ب موضوع ال ااج االجت اع القيادة املدرسية ،يستدع أن يت ت قائد املدرسة ب ااج
اجت اع عايل ،أن يكون قادرا على اإلقناع ،حس التصرف ،لديا قدرريا على استنباط ما ي كر با اآلار ن،
أ لياج أمور ،ىهو يت هق مراعر م حيتك هبق
أن ريترك لديا اار ة التعام م اآلاري م معل
خيالطهق ،يستجيب ألحاسيسهق برك الئق مقبول ،لديا قدرة على مواجهة اإلحبا اا التحكق
ابلعوا ف ضبطها ،م االل لاائا االجت اع يتعرف على املركالا يواجها حب ماااا للك غريه،
يستدع أن ميتلك قائد املدرسة مهاراا معرىية اسعة علق الن س أصول الرتبية ،أن يكون قادرا على مسايرة
الطبائ البررية اليت يتعام معها ،أن ميتلك ى التعام م األاري  ،أن يكون قادرا على ريكوي عالقاا يبة
م مجي منسويب املدرسة شراائها ا ارجا
مشاركة املعلمني يف صنع القرارات املدرسية:
مفهوم صنع القرار:
يرري القرار اصطالحا إىل االاتيار ب بدائ معينة ،ري ليب األصوب األىض األق ضررا ،يعين
الوصول إىل نتيجة ،أ ديد رأي ،التوص إىل حكق ،أي إن مهارة اختال القرار اطواا يتبعها ال رد الاتيار
القرار املناسب (ريعلب ،)33 ،2011 ،ا ا يعين استلدام بعض املعايري املوضوعية الاتيار بدي ما م بديل
أ أا ر (افرج)185 ،2018 ،ا ا ا يرري إىل القدرة اليت ريص ابل رد إىل ح ينب الوصول إليا مركلة
اعرتض تا أ موقف حمري ،للك اباتيار ح م بدائ احل املوجودة أ املبتكرة ،ن ا االاتيار يعت د على
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املركلة على القيق العاداا ا عة التعليق املهاراا ال ردية (ال امدي

االل )83 ،2019،ا
ا ا يقصد بصن القرار خمتلف املراح اليت مير هبا القرار بدج م ديد املركلة انتهاجا بتحديد أىض
احللول البديلة لتلك املركلة ،مي للك موضوع القرار (افرج)185 ،2018 ،ا ا ا يرري م هوم صن القرار
إىل قيام املرؤ س بدراسة املركالا ديد أسباهبا ،اقرتاح احللول املناسبة هلا ،مراراة مناقرة ن ه احللول
م القائد ال ي ميتلك صالحية اختال القرار املناسب م ب احللول املقرتحة (إبرانيق)7 ،2008 ،ا
لتحديد م هوم صن القرار اإلداري ،ةب الت رقة ب صن القرار اختال القرار ،ىلك منه ا مدلولا
ا ا  ،ىع لية اختال القرار ريعد اطوة م اطواا أ مراح صناعة القرار؛ مبعىن أن ع لية صن القرار عامة
رير اختال القرار ا رحلة م مراحلها ،ن مرحلة هنائية صناعة القرار ريسبق مرحلة رين ي القرار (ال امدي
األل )84 ،2019،ا بناج على ما سبق ،يقصد بع لية صن القرار املدرسة جم وعة الع لياا النرا اا
اليت يلجأ إليها قائد املدرسة م أج احلصول على بدائ حل املركلة ،م مث ااتيار البدي املناسب منها
(السعود)61 ،2012،ا
مفهوم املشاركة يف صنع القرار:

عندما ريت ك أي م سسة م رين ي ع لية صناعة أي قرار إداري بصورة انجحة؛ ىإهنا ريض ب لك سري
رين ي الع لية اإلدارية بنجاح ض عالقة ريبادلية ريتض مراراة مجي أ راف امل سسة رئيسا مرؤ س ؛ للك
هبدف الوصول إىل قراراا ريليب مصاحل مجي األ راف ،م ننا بدأ م هوم املراراة (ال امدي االل ،2019،
إةحة ال رصة لل وظ لل راراة ع لية صن القرار اإلىادة م آرائهق اعاهتق؛ مما يرى
 ،)84يت
ر حهق املعنوية؛ ن ا ينعكس إةابيا على قيق أنداىهق أنداف امل سسة اليت يع لون هبا (إبرانيق،)6 ،2008،
يت أيضا اندماج األىراد عقليا عا يا مواقف مجاعية؛ ن ا يرجعهق على قيق أنداف امل سسة
املسئولية امللقاة على عاريقهق هب ه املراراة (احل يض  ،)22 ،2007،ريساعد على س
زايدة اإلنتاج
نوعية القرار ريرشيده ،حيث ميك للقائد م التعرف على ااىة اآلراج القي ة اليت يقدمها أصحاب ا عة
التجارب الواسعة ،ميكنا م االل ريقيي ها ااتيار البدي املالئق ،ا ا ريساعد على قبول املرؤ س للقرار
الئهق عدم معارضتهق لا بعد إصداره ،جتع القرار أا ر ثباة (ال امدي ،)58 ،2020 ،قد يقوم املرؤ سون
بصناعة القرار يقوم الرئيس أ املدير بع لية اختال القرار أ ريتق ا املراح ابملراراة صناعة القرار اختاله
رين ي ه (ال امدي األل )84 ،2019،ا
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صن القراراا
على الرغق م ريعدد م انيق املراراة صن القرار إال أهنا ريعع ع إسهام املعل
املدارس
أبشكال درجاا مت ا رية م املسامهة صن القراراا ،سواج م االل إةحة ال رصة لل عل
لألدالج آبرائهق مرئياهتق حيال موضوعاا الع املدرس االست ادة م اعاهتق مبا يسهق رشد ما ريتل
املدرسة م قراراا ،عليا ىإن املراراة صن القراراا ريعع ع التعا ن البناج امل ر ب قائد املدرسة املعل
على صن القراراا املدرسية م أج ريوىري الوقي اجلهد التكل ة (جيتو)312 ،2019 ،ا
أمهية صنع القرارات املدرسية:

ريتعدد جوانب أمهية صن القراراا املدرسية ىق ما لاره عدد م الباح  ،منهق افرج ()186 ،2018
اجنرسول ( ،)Ingersoll,et,al,2018,17اليت ميك ريلليصها ىي ا أييت
• إن إنتاجية املدرسة ا اجهتا ريتوقف على ع لية صن القراراا ىيهاا
• ع لية صن القراراا؛ ري ثر على أداج املدرسة مدا قيقها ألنداىهاا
• إن صن القراراا السلي ة يسهق
• إن مراراة املعل

ح املركالا اليت ريعام منها املدرسةا

صن القراراا؛ يسهق

• إن مراراة أعضاج اجملت املدرس
لل درسة ريقلي مقا متهق للت يريا

زايدة إجنازاا املدرسةا

صن القراراا املدرسية؛ يسهق

ريع ي التعا ن بينهق انت اجنق

• ريسهق صن القراراا رين ية مهاراا قدراا أعضاج اجملت املدرس على مواجهة التحداياا
بناج على ما سبق؛ يرا الباح ان أمهية متت قادة املدارس مبهاراا ال ااج االجت اع ملا هلا م أثر إةايب
ريرجي املعل على املراراة صن القراراا املدرسية ،أن ريتوىر لديهق القدرة على اإلقناع حس
التصرف ،أن ريتوىر لديهق مهارة ىهق املعل الطالب ا م يتعاملون معهق ،االستجابة ألحاسيس معل يهق
برك الئق مقبول ،التحكق ابلعوا ف ضبطها ،م االل لاائهق االجت اع يتعرىون على املركالا
يوجهوهنا حب ماااا للك يهيئ ال،ر ف املناسبة أمام املعل لل راراة اإلةابية صن القراراا املدرسية،
يهيئ ال،ر ف املالئ ة؛ لتحقيق األنداف املنرودة لل درسةا
الدراسات السابقة:
أ-الدراسات اليت تناولت الذكاء األكادميي:
دراسة الدابس آار ن ( )2018ندىي إىل التعرف على العالقة ب ال ااج االجت اع الك اية ال اريية
املدراة لدا لبة الص السادس التاس األساس م مدارس السل ابألردن ،اظهرا النتائ ان أداج الطلبة
على مقياس ال ااج االجت اع جاج متوسطا ،دراسة (أبو ىر ة ،)2017 ،ندىي إىل ريعرف درجة ال ااج
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االجت اع لدا مديري املدارس االساسية ا اصة

ع ان عالقتا بدرجة ممارساهتق للعدالة التن،ي ية م جهة

ن،ر املعل  ،اظهرا النتائ ابن درجة ال ااج االجت اع جاجا بدرجة (متوسطة) ،إىل جود عالقة اةابية
دالة ب ال ااج االجت اع العدالة التن،ي ية ،دراسة اجلعاىرة ( )2017العالقة ب ال ااج االجت اع االريصال
اإلداري لدا مديري مديراا املدارس احلكومية مبحاى،ة الكرع ،أظهرا النتائ قق ال ااج االجت اع
الكل بدرجة متوسطة ،حص بعد القدرة على التعام م األاري على مستوا مرري  ،حصلي األبعاد
ال الثة األارا التواص بعد االستجابة لألاري بعد التأثري التأثر حص على مستوا متوس  ،أظهرا
النتائ عدم جود ىر ت دالة ريع ا ملت ري لعدد سنواا ا دمة ،جود ىر ت ريع ا ملت ري امل ن لصاحل احلاصل
على م ن عايل ،إىل جود عالقة إةابية دالة احصائيا ب ال ااج االجت اع االريصال اإلداريا دراسة
ا طيب ( ،)2017ندىي إىل الكرف ع األمناط القيادية مدارس ال رقاج عالقتها ابل ااج االجت اع
لدا مديري املدارس ،أظهرا النتائ ان درجة ال ااج االجت اع لدا املديري مرري عة ،ان جمال التعام م
األاري حص على درجة مرري عة ،إىل عدم جود ىر ت ريع ا ملت ري امل ن العل ا مت ري ا عةا دراسة سيد
( )2017اليت ندىي إىل دراسة ال ااج االجت اع لدا مديري مديراا املدارس االبتدائية ببين سويف-مصر
عالقتا مبهاراا االريصال ،أظهرا النتائ ع جود عالقة إةابية لاا داللة إحصائية ب ال ااج االجت اع
مهاراا االريصال على مجي االبعاد الدرجة الكليةا دراسة عبيداا ( )2017ندىي التعرف على مستوا
ال ااج االجت اع ملديري املدارس ال انوية عالقتا مبهاراا االريصال ،أظهرا النتائ ان درجة مستوا ال ااج
االجت اع ملديري املدارس ال انوية بدرجة (مرري عة)ا دراسة ارد ( )2017ندىي إىل ريقص درجة ال ااج
االجت اع عالقتا مبستوا املسئولية االجت اعية لدا مديري املدارس األساسية ع ان ،أظهرا النتائ ان
درجة ال ااج االجت اع جاج بدرجة(مرري عة) ،إىل عدم جود ىر ت ريع ا ملت ري امل ن عدد سنواا ا عةا
دراسة اجلراح عاصلة ( )2016ندىي إىل الكرف ع مستوا ال ااج االجت اع  ،اسرتارييجياا ادارة الن اع
لدا الطلبة العادي ل ي السلوع املرك  ،أظهرا الدراسة ان مستوا ال ااج االجت اع جاج بدرجة(مرري عة)
لدا الطلبة العادي لدا ل ي السلوع املرك ا دراسة (شويخ )2016،ندىي إىل ديد مستوا ال ااج
االجت اع لدا مديري املدارس ال انوية مبحاى،اا غ ة ،عالقتها أبدائهق الوظي  ،أظهرا النتائ أبن درجة
ممارسة ال ااج االجت اع ملديري املدارس ال انوية مبحاى،اا غ ة جاجا بدرجة (ابرية) بنسبة (،)%79.99
حصلي األبعاد األربعة لل ااج االجت اع التعام م األاري  ،التواص االجت اع  ،االستجابة لألاري ،
التأثري التأثر ابألاري على درجة(ابرية) ،أظهرا النتائ عدم جود ىر ت ريع ا ملت ري امل ن العل ا مت ري
ال ااج االجت اع ملديري
سنواا ا دمةا دراسة (ال  )2015 ،ندىي إىل ريعرف مستوا ال ااج العا
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املدارس ال انوية احلكومية العاص ة ع ان-االردن عالقته ا مبستوا العالقاا االنسانية مدارسهق م
جهة ن،ر املعل  ،أظهرا النتائ ابن مستوا ال ااج االجت اع (مرري ) إىل عدم جود ىر ت دالة ىقا
ملت ري امل ن  ،إىل جود ىر ت ريع ا ملت ري عدد سنواا ا عة لصاحل ( 10سنواا ىأا ر)ا
م الدراساا األجنبية اليت رينا لي ال ااج االجت اع دراسة ع از بل وا ( & Aziz
 ،)Balaghat,2014ندىي إىل الكرف ع العالقة ب ال ااج االجت اع أسلوب القيادة املتب عند مدراج
املدارس منطقة مدينة زندان ،أظهرا أنق النتائ ابن ال ااج االجت اع ملديري املدارس جاج بدرجة
(متوسطة) بنسبة ) (%63.73دراسة مك اا يد ( ،)McQuade,2013ندىي إىل ىهق اي ية استلدام
التحس املست ر لل عل  ،أظهرا النتائ أبن اال م مديري املدارس
ال ااج االجت اع لل ديري
املعل ين،ر ن لل ااج االجت اع على أنا عام مهق م عوام القيادة التعلي ية س أداج املعل  .دراسة
يونس جوليدار ( ،)Yunus & Jeloudar, 2011ندىي إىل لي مستوا ال ااج االجت اع عند
املدارس احلكومية ال انوية مالي اي ،أظهرا النتائ ان مستوا ال ااج االجت اع ب
املعل العامل
اسرتارييجياا
املعل مرري  ،إىل جود عالقة لاا داللة إحصائية ب مستوا ال ااج االجت اع لل عل
االنضباط الص املستلدمة م قبلهق .دراسة الىجوي ( ،)lovejoy,2008ندىي إىل الكرف ع
مستوا ال ااج االجت اع ب مديري مديراا املدارس احلكومية أندايان ،أظهرا النتائ جود ىر ت دالة
ال ااج االجت اع عند املديراا ريع ا لعدد سنواا ا عةا دراسة غوملان ( )Goleman, 2006ندىي إىل
معرىة ايف ي ثر ال ااج االجت اع على اجلو التعلي ن سياا املعل  ،على إجنازاا الطالب ،أظهرا
النتائ أبن املعل يب لوا قصارا جهدنق ريتولد لديهق قدر ابري م الرضى عندما يدراوا أن مدير املدرسة يت ت
بقيادة مرنة ال يت سك بقواعد غري انىعة ،يرتاهق يدرسون بطرقهق ا اصة م يلهق املس لية على النتائ ا
ب-الدراسات اليت تناولت مشاركة املعلمني يف صنع القرارات املدرسية
دراسة ال امدي ( )2020ندىي إىل بيان درجة املراراة صن القراراا املدرسية لدا معل
املدارس ال انوية مبدينة الرايض ،أظهرا النتائ ابن املراراة صن القراراا املدرسية لدا معل املدارس
ال انوية مبدينة الرايض جاجا بدرجة (مرري عة) مبتوس حسايب ()3.85ا دراسة جيتو ( )2019ندىي معرىة
مستوايا املراراة صناعة القرار الرتبوي مدارس اهليئة امللكية بينب ﺁلياﺕ ري عليها ﻰﻓ ﺍملؤسساﺕ ﺍلتعلي ية،
أظهرا النتائ ان القادة الرتبويون ميارسون مبدا املراراة صن القراراا املدرسية بدرجة متوسطةا دراسة
العيس ال نرام ( )2019ندىي إىل الكرف ع العالقة االرريبا ية ب درجة مراراة معل مدارس حماى،ة
القن ة صن القراراا املدرسية مستوا املناخ التن،ي لدا املعل  ،أظهرا النتائ ان ريطبيق صن
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القراراا املدرسية جاجا بدرجة(ابرية) مبتوس حسايب ( ،)3.61ان نناع ىر ت دالة

ريطبيق صن القراراا

املدرسية ريع ا ملت ري سنواا ا دمة مت ري امل ن العل لصاحل اعلى م البكالوريوسا دراسة ال امدي االل
( ،)2019ندىي إىل التعرف على درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة ال اريية عالقتها مبراراة
صن القراراا م جهة ن،رنق ،أظهرا النتائ أبن درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة
املعل
ال اريية م جهة ن،ر املعل جاجا بدرجة ابرية ،مبتوس حسايب ( )4.03احنراف معياري (،)0.83
إىل جود ىر ت لاا داللة إحصائية ريبعا ملت ري سنواا ا عة لصاحل ل ي سنواا اعة (أق م  10سنواا)ا
دراسة النصرا ي اار ن ( )2019ندىي إىل معرىة درجة اشراع مديري املدارس ال انوية ا اصة ملعل يهق
حماى،ة العاص ة ع ان ،أظهرا النتائ إىل ان درجة مراراة املعل
صن القرار عالقتا ابلرضاج الوظي
ااني بدرجة متوسطة ،إىل جود عالقة لاا داللة إحصائية ب درجة املراراة مستوا الرضا الوظي ا دراسة
افرج ( )2018ندىي إىل ريقدمي مقرتحاا لتطوير صن القراراا مدارس التعليق العام احلكومية للبن
مبحاى،ة ال ل ى م جهة ن،ر املررى قادة املدارس املعل  ،للكرف ع اق صن القراراا ريلك
املدارس ،أظهرا النتائ مواىقة اىراد الدراسة بدرجة ابرية على ان قيادة املدرسة ريدرع م هوم القرار ،جت
املعلوماا الكاىية حول املركلة ريقوم بتحليلها ،ريض حلوال بدائ مقرتحة لل ركلة ختتار البدي األىض
عند اختال القرار ،ريررع منسويب املدرسة صن القراراا ع ريق االجت اعاا اللجانا دراسة امللاري
()2018ا ندىي إىل الكرف ع ىاعلية املراراة صن القراراا املدرسية م جهة ن،ر معل حماى،ة
امل رت ،أظهرا النتائ ىاعلية املراراة بدرجة متوسطة ،جاج جمال شئون الطلبة املرريبة األ ىلا دراسة
سكجها ( ،)2015ندىي إىل ريعرف مستوا القيادة األاالقية ملديراا رايض األ ال ا اصة حماى،ة
ع ان عالقتا مبستوا مراراة املعل اا صن القرار م جهة ن،رن  ،أظهرا النتائ ان مستوا مراراة
املعل اا صن القرار اان متوسطاا دراسة (ال امدي )2015،ندىي إىل ىهق اق ع لية اختال القرار لدا
مديري مدارس التعليق العام ابملدينة املنورة ،ريوصلي الدراسة إىل أن املتوس احلسايب ملستوا ممارسة ع لية اختال
القرار املدارس املتوسطة ال انوية بلغ بدرجة متوسطة ( ،)3.08ان مت ري امل ن العل ي ثر برك اضح
على ع لية اختال القرار ،ا لك مت ري عدد سنواا ا عةا م الدراساا االجنبية اليت درسي ال ااج
االجت اع ا
صن القراراا املدرسية دراسة اديساجنو ابايجا
م الدراساا األجنبية اليت رينا لي مراراة املعل
اإلدارة املدرسية
( )Wadesango & Bayaga,2013ندىي إىل التعرف إىل أثر مراراة املعل
زميبابوي ،أظهرا النتائ ان مراراة املعل قليلة جدا ،أن القراراا ريقتصر على مدير
مقا عة جوير
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أن ريتق استرارهتق اختال القراراا ،أن يتق االست اع إىل جهة
املدرسة مساعده ،ا ا أظهرا رغبة املعل
مقا عة جوشا الكينية
ن،رنق آرائهقا دراسة موما ( )Mwoma,2012ندىي إىل معرىة حاجة املعل
إىل املراراة القرار املدرس  ،أظهرا النتائ أن املعل حباجة ابرية إىل أن يراراوا بدرجة أاع اختال
القراراا اجملاالا ااىةا دراسة ش ايون ( )Chi Keung,2008ندىي إىل ريعرف اجملاالا اليت م
اختال القرار ،أظهرا النتائ أن املعل ي ضلون
شاهنا أن ريساعد مديري املدارس على اشراع املعل
اختال القراراا هلا نتائ إةابية
إشرااهق القراراا جمال اإلدارة املنان الدراسية ،أن مراراة املعل
م ثرة الع ا
بناج على استعراض الدراساا السابقة ،ا رينا ل أ جا االري ات االاتالف ب البحث احلايل الدراساا
السابقة على النحو التايل بناج على اجلهود املب لة م الباح ال ريوجد أي دراساا سابقة موضوع ال ااج
االجت اع رينا لي قادة مدارس التعليق العام امل لكة ،اري ق البحث احلايل م الدراساا السابقة دراسة
درجة ممارسة قادة املدارس ألبعاد ال ااج االجت اع ( ،الدابس آار ن( )2018 ،أبو ىر ة( )2017،اجلعاىرة،
( )2017ا طيب( )2017 ،عبيداا ( )2017 ،ارد( )2017 ،اجلراح عاصلة)2016،
(شويخ( )2016،ال ( )2015،سكجها( )2015،ال امديAziz & ( )2015،
( )Balaghat,2014أبو يونس)McQuade,2013( ،)2013 ،ا يت ق البحث احلايل م الدراساا
اختال القراراا املدرسية ،م م (ال امدي( ،)2020،ال امدي
اليت رينا لي مراراة املعل
األل ( )2019،العيس ال نرام( ،)2019،النصرا ي آار ن( )2019،جيتو( )2019،افرج،
( )2018امللاري ( )2018 ،ال امدي)Chi Keung,2008( )Mwoma,2012( )2015،ا
خيتلف البحث احلايل ع الدراساا السابقة م حيث الرتاي على املدارس االبتدائية االاتالف
املت ري اجل را للبحثا
منهج البحث وإجراءاته:

منهج البحث
استلدم الباح ان املنه الوص أبسلوبا االرريبا  ،ىقد استلدم املنه الوص لتوصيف موضوع
صن القراراا املدرسية ،استعراض الدراساا السابقة
البحث مبحوريا ،ال ااج االجت اع مراراة املعل
عرض النتائ اليت جتيب ع أسئلة
صف جمت البحث عينتا ،ريوصيف إجراجاا بناج أداة البحث،
البحث ليلها مناقرتها ،ريقدمي التوصياا املقرتحااا ا ا استلدم الباح ان استلدم األسلوب االرريبا
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للكرف ع جود عالقة ب ال ااج االجت اع

صن القراراا املدرسية م عدمها ،ديد

مراراة املعل

نوعا العالقة موجبة أ سالبةا
جمتمع البحث:
يتكون جمت البحث م مجي املعل ابملدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية اليت رير مكاريب
التعليق ابفاى،اا ال الث (اهبا-مخيس نري –أحد رىيدة) ال ص ال ام م العام الدراس 1441/1440ه
ا مكتب م مكاريب
املواىق 2020/2019م ،عددنق ( )3939معل ا ،اجلد ل ( )1يب عدد املعل
التعليق ال الثةا
جدول ( :) 1أفراد جمتمع البحث من املعلمني ابملدارس االبتدائية مبكاتب تعليم مبنطقة عسري احلضرية

ىي ا يل

مكاتب التعليم يف احملافظات

اهبا

العدد

1941

مخيس مشيط أحد رفيدة اإلمجال
1577

421

354

صف صائص عينة البحث ،ىقا ملت رياا البحث

 -1خصائص العينة وفقا للمحافظة:

جدول ( :)2خصائص عينة البحث وفقا للمحافظة

احملافظة

اهبا

العدد

178

مخيس مشيط أحد رفيدة اإلمجال
37

139

354

ي،هر اجلد ل ( )2أبن عدد أىراد العينة مكاريب التعليق مبحاى،ة أهبا ( )178معل ا بنسبة
( )%50.28م حجق العينة ،أبن عدد أىراد العينة مكاريب التعليق مبحاى،ة مخيس مري ( )139معل ا
بنسبة ( ،)% 39.27ان عدد أىراد العينة
( )%10.45م حجق العينةا

مكاريب التعليق مبحاى،ة أحد رفيدة ( )37معل ا بنسبة

-2خصائص العينة وفقا للمؤهل:

جدول ( :)3عينة البحث وفقا ملتغري املؤهل
املؤهل جامعي عليا اإلمجال
العدد

324

30

354

يتب م اجلد ل ( )3أن عينة البحث ريتوزع ىقا ملت ري امل ن على النحو التايل بلغ عدد أىراد العينة
ال ي حي لون الدرجة اجلامعية ( )324معل ا ،بنسبة ( )%91.53م حجق العينة ،أن عدد أىراد العينة ال ي
حي لون م نالا عليا (دبلوم عايل –ماجستري –داتوراه) بلغ ( )30معل ا ،بنسبة ( )% 8.47م حجق
العينةا
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-3خصائص عينة البحث وفقا ملتغري عدد سنوات اخلدمة:

جدول ( :)4خصائص عينة البحث وفقا ملتغري عدد سنوات اخلدمة

سنوات اخلدمة أقل من  5سنوات من  5إىل أقل من  10سنوات  10سنوات فأكثر اإلمجال
العدد

56

162

136

354

يتب م اجلد ل ( )4ان عدد أىراد العينة ىقا ملت ري عدد سنواا ا دمة (أق م  5سنواا) بلغ ()56
معل ا بنسبة ( )% 15.82م إمجايل عينة البحث ،أن عدد أىراد العينة ىقا ملت ري عدد سنواا ا دمة (م
 5إىل أق م  10سنواا) بلغ ( )136معل ا بنسبة ( ،)% 38.42أن عدد أىراد العينة ىقا ملت ري عدد
سنواا ا دمة ( 10سنواا ىأا ر) بلغ ( )162معل ا بنسبة ( )% 45.76م إمجايل عينة البحثا
بناء أداة البحث وصدقها وثباهتا:
ا بناج أداة البحث صورهتا األ لية ابالعت اد على األدب السابق الدراساا السابقة املتصلة مبوضوع
البحث أبعاد ال ااج االجت اع  ،مراراة املعلق صن القراراا املدرسية
أ-الصدق :لقياس الصدت ال،انري ،قام الباح ان بعرض األداة على ( )20حمك ا ختصص اإلدارة
اإلشراف التلطي الرتبوي ،للحكق على صدت حمتوانا بيان رأيهق صياغة ىقراا ا جمال م اجملاالا
األربعة حمور أبعاد ال ااج االجت اع التعام م األاري  ،التواص االجت اع  ،االستجابة لآلاري  ،التأثري
صن القراراا املدرسية جمايل افور ال ام
صياغة ىقراا حمور مراراة املعل
التأثر ابآلاري ،
املراراة القراراا املتعلقة ابلطالب ،املراراة القراراا املتعلقة ابملعل  ،احلكق على مدا سالمة الصياغة
مدا انت اج ال قراا لل جال ال ي ردا ىيا ،ا األا ابملالح،اا اليت بل ي نسبة االري ات عليها ()%80
ىأا ر ب عينة افك  ،للك م حيث احل ف اإلضاىةا
لقياس الصدت البنائ (صدت االريسات الداال ) للتأاد م صدت أداة البحث مدا اريسات ىقراهتا
ابلبعد ابلدرجة الكلية لل حور ،ابستلدام معام ارريباط بريسون ملعرىة االرريباط ب درجة ال قرة درجة ا بعد
م أبعاد ال ااج االجت اع األربعة افور اال ل ،ب درجة ا بعد م األبعاد األربعة م الدرجة الكلية
لل حور اال ل ،حساب معام ارريباط بريسون ب درجة ال قرة درجة اجملال ب درجة اجملال ابلدرجة الكلية
لل حور ال اما
جدول ( :)5معامالت ارتباط الفقرات ابلبعد الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية للمحور
رقم
الفقرة
1
2

البعد
التعام م األاري

االرتباط

ارتباط

رقم

ابلبعد

الدرجة ابحملور

الفقرة

**0.854

*0.099

1

**0.891

**0.177

2
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البعد
االستجابة لألاري

االرتباط

ارتباط

ابلبعد

الدرجة ابحملور

**.408

**0.389

**.862

**0.329
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االرتباط

ارتباط

رقم

الدرجة ابحملور

الفقرة

3

**0.930

**0.221

3

**.869

4

**0.873

**0.319

4

**.876

*0.120

4

**0.594

**0.203

5

**.917

**0.175

6

**0.893

**0.360

6

**.836

*0.121

7

**0.697

*0.076

7

**.939

*0.110

8

**0.924

**0.156

8

**.939

**0.294

9

**0.921

**0.208

9

**.904

**0.271

**0.925

*0.112

10

**.932

**0.228

1

**.839

*0.024

1

**.928

*0.119

2

**.923

*0.025

2

**.891

**0.319

3

**.942

**0.132

3

**.975

**0.180

4

**.681

*0.065

4

**.350

*0.009

**.973

*0.008

5

**.832

*0.073

**.918

**0.195

6

**.826

**0.183

7

**.804

*0.077

7

**.922

**0.225

8

**.746

**0.230

8

**.900

*0.102

9

**.899

**0.309

9

**.792

*0.014

10

**.918

**0.151

10

**.854

**0.301

1

**.759

**.731

1

**.862

**.861

2

**.874

**.909

2

**.704

**.705

3

**.869

**.881

3

**.904

**.871

4

**.919

**.916

4

**.882

**.844

**.656

**.606

5

**.908

**.893

**.247

**.162

6

**.720

**.712

7

**.772

**.784

7

**.557

**.594

8

**.471

**.388

8

**.861

**.834

9

**.491

**.428

10

**.808

**.815

البعد

الفقرة

1ا

0

5
6

5
6

1

التواص االجت اع

القراراا املتعلقة ابلطالب

**دالة عند مستوى داللة (.)0.01

ابلبعد

رقم

البعد

التأثري التأثر
ابآلاري

القراراا املتعلقة
ابملعل

االرتباط

ارتباط

**0.188

ابلبعد

الدرجة ابحملور

* دالة عند مستوى داللة (.)0.05

ي،هر م اجلد ل ( )5داللة معامالا االرريباط ب ا ىقرة الدرجة الكلية للبعد ال ي رينت إليا ،ب
ا ىقرة الدرجة الكلية لل حور ال ي رينت إليا ،حيث بلغ معام االريسات افور اال ل لألبعاد األربعة م
الدرجة الكلية ب ( 0.008إىل )0.389ا ا ا بلغ معام االريسات افور ال ام ،جملايل افور م الدرجة
الكلية لل حور ب ( 0.162إىل  ،)0.916أظهرا النتائ أبن معامالا االرريباط موجبة لاا داللة إحصائية
عند مستوا ()0.05( )0.01ا
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ب-ثبات األداة :لقياس ثباا أداة البحث استلدم الباح ان ريقة التطبيق إعادة التطبيق ،على عينة
بل ي ( )18ىردا ،بل ي ال رتة ب التطبيق مدة أسبوع  ،بلغ معام ال باا ب التطبيق على مستوا
افور اال ل ( )0.875لل حور ال ام ( ،)0.820يعتع ثباة عاليا ميك االعت اد علياا ا ا ا قياس ثباا
األداة ابستلدام معام ثباا أل ا ار نباخ ،اجلد ل ( )8يوضح نتائ معام أل ا ار نباخ لقياس ثباا األداةا
جدول ( :)6معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات األداة

عدد فقراته معامل الفا كرونباخ

البعد
التعام م األاري

10

0.863

التواص االجت اع

10

0.821

االستجابة لألاري

10

0.835

التأثري التأثر ابألاري

10

0.912

معامل الثبات العام للمحور األول :أبعاد الذكاء االجتماعي

40

0.884

املراراة

القراراا املتعلقة ابلطالب

10

0.921

املراراة

القراراا املتعلقة ابملعل

8

0.943

18

0.945

معامل الثبات العام للمحور الثاين :مشاركة املعلمني يف صنع القرارات املدرسية

يتضح م نتائ اجلد ل ( )6أن أداة البحث ريت ت مبعام ثباا ( )0.884لل حور األ ل مبعام ثباا
( )0.945لل حور ال ام نو معام ثباا مرري دال إحصائيا ،ا لك معامالا ال باا لألبعاد األربعة
لل حور األ ل اليت ريرا حي ب ( ،)0.912 - 0.821ن معام ثباا دال إحصائيا ،ا لك معام
ال باا عايل جملايل افور ال ام اليت ريرا حي ب ()0.943 -0.921ا
استلدم الباح ان مقياس ليكرا ا اس لقياس درجة قق امل ارسة افور األ ل درجة قق
املراراة افور ال ام (عالية جدا ،عالية ،متوسطة ،منل ضة ،منل ضة جدا) ،ا حساب املدا قيق املقياس
ا اس (أاع درجة – أدىن درجة =  ،4 = 1-5حساب ول ال ئة (مدا قيق املقياس /عدد درجاا
االستجابة= )0.8 = 5 /4ا
اجلدول ( :)7مقياس لقراءة درجة حتقق املمارسة يف احملور األول /وحتقق املشاركة يف احملور الثاين
درجة حتقق املمارسة/املشاركة

املتوسط احلساب
من

إىل

عالية جدا

4.21

5.00

عالية

3.41

أق م 4.21

متوسطة

2.61

أق م 3.41

منل ضة

1.81

أق م 2.61

منل ضة جدا

1.00

أق م 1.81
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األساليب اإلحصائية:

قام الباح ان بتحلي نتائ التطبيق امليدام م االل برانم التحلي اإلحصائ
 ،)Package for the Social Sciences-SPSSاستلدم االاتباراا اإلحصائية التالية
• ا استلدام معام ااتبار بريسون حلساب ثباا أداة البحث
صن القراراا املدرسيةا
مراراة املعل

( Statistical

حموري أبعاد ال ااج االجت اع ،

• الوس احلسايب املرجح حلساب متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية
ملهاراا ال ااج االجت اع  ،لك ىقرة م ىقراا ا بعد م األبعاد األربعةا حساب درجة مراراة
صن القراراا املدرسية ،لك ىقرة م ىقراا جمايل افورا
املعل
• اعت د الباح ان الوس الن،ري املعياري ابعت اد الدرجة ( )3ا حك نقطة قط لل قياس ا اس
اليت مت احلد األدىن للقبول بدرجة قق امل ارسة املقبولة ألبعاد ال ااج االجت اع لدا قياداا املدرسة
صن القراراا املدرسية ،مت ( )%60م
االبتدائية /احلد األدىن املقبول لتحقق مراراة املعل
الدرجة الكلية لتحقق امل ارسة ا املراراةا
• ا استلدام االاتبار التائ  T.testملعرىة داللة ال ر ت متوس درجة ممارسة أبعاد ال ااج االجت اع /
صن قراراا املدرسة ىقا ملت ري امل ن (جامع  ،عليا)ا
حساب ىر ت متوس درجة مراراة املعل
• ا استلدام أسلوب لي التباي األُحادي حلساب ال ر ت اإلحصائية متوس درجة ممارسة أبعاد
صن قراراا املدرسة ىقا ملت ري
ال ااج االجت اع  /حساب ىر ت متوس درجة مراراة املعل
افاى،ة (أهبا-مخيس مري -أحد رىيدة) مت ري عدد سنواا ا دمة (أق م  5سنواا ،م  5سنواا
إىل أق م  10سنواا ،أا ر م  10سنواا)ا
• استلدام معام االرريباط بريسون ملعرىة العالقة ب متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة
صن القراراا املدرسية
عسري احلضرية ألبعاد ال ااج االجت اع متوس درجة مراراة املعل
نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:
ا استعراض نتائ البحث ىقا لرترييب أسئلة البحث ،مناقرتها ،ريقدمي املقرتحاا التوصياا ،على
النحو التايل:
إجابة السؤال األول :ما درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد الذكاء
االجتماعي من وجهة نظر املعلمني؟
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متي اإلجابة ع الس ال األ ل م االل استلراج املتوس احلسايب االحنراف املعياري النسبة املئوية
لتحلي استجاابا عينة البحث ،لتحديد درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج
األبعاد األربعة ،على النحو اآليت
االجت اع
جدول ( :)8املتوسط واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لدرجة ممارسة أبعاد الذكاء االجتماعي

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

أبعاد الذكاء االجتماعي

الرتتيب
3

التعام م اآلاري

3.45

0.98

69.08

1

التواص االجت اع

3.61

0.80

72.19

2

االستجابة لآلاري

3.49

0.89

69.71

4

التأثري التأثر ابآلاري

3.42

0.86

68.41

متوسط درجة ممارسة حمور أبعاد الذكاء االجتماعي

3.49

0.85

69.76

يتضح م اجلد ل ( )8أن متوس درجة ممارسة أبعاد ال ااج االجت اع األربعة حصلي على متوس
حسايب ( )3.49بدرجة(عالية) ،ن درجة ممارسة أاع م نقطة القط ؛ افك املعياري للقبول بتحقق امل ارسة
على مستوا افور بنسبة ( )%69.76م الدرجة الكلية لل ارسة ،يعع ع سلسلة مرتابطة م الع لياا
ريبدأ بتعام قائد املدرسة م اآلاري ىه هق ىهق مراعرنق ريقة التعام معهق ،ريكوي اجل اعاا،
التواص االجت اع م اجل ي  ،الت لب على ا الصعوابا اليت ريواجا ريواصلا معهق ،ن ا ي سر أبنا يوظف
ا للك لتحقيق أنداف العامل معا أنداف املدرسةا أظهرا النتائ أبن النتائ ريرا حي ب (-3.42
 )3.61بدرجة عالية ،ميك ري سري ن ه النتيجة أبن قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية لديهق القدرة
على ممارسة ال ااج االجت اع قادر ن على إقامة عالقاا اجت اعية إةابية م املعل  ،أهنق ااتسبوا للك
م االل التن ية املهنية الوظي ية م التنرئة االجت اعية املكتسبة م ريعاليق ديننا االسالم احلنيف ،ان لديهق
الب ا لياج أمور الب ،أهنق حيرصون على
القدرة على ري هق بيعة االىراد ال ي يتعاملون معهق م معل
ريلبية احتياجاهتق ح مراالهقا
حس التعام م املعل
ريت ق ن ه النتيجة م نتيجة دراسة (ا طيب( )2017،عبيداا ( )2017 ،ارد( )2017،اجلراح
عصيلة( )2016،شويخ( )2016،ال  ،)2015،اليت جاجا بدرجة ممارسة (مرري عة) ،ن نتيجة ريتناسب
م بيعة الد ر االجت اع لل درسة م د ر قائدنا قيق ما يصبوا اليا اجملت ا
ختتلف نتيجة البحث احلايل م نتائ الدراساا التالية ،م دراسة (الدابس اارايا)2018،
(اجلاىرة )Aziz &Balghat,2014( )2017،اليت جاجا بدرجة (متوسطة) ،نو ما ي سر أبن ا ري م
قادة املدارس ال ميلكون مهاراا ال ااج االجت اع  ،مل ريتوىر هلق ىر
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يتوق أن ينعكس للك درجة رضا أ راف الع

املدرس ع ريعاملهق؛ ألن جناح القائد اإلداري مرنون مبهاراريا

التعام م موظ يا ،على بناج عالقاا انجحة معهق ،على حس ريعاملا م احتياجاهتق ،ح مركالهتق،
ي نق ،إاثرة داىعيتهق حنو أداج ممي  ،التأثري سلواياا خمرجاا املعل مبا ميكنهق م أداج أد ارنق
قيق رسالة
القيادية ،عليا ىإن غياب للك ي دي إىل ريدم ر ح الع اجل اع غياب املسئولية املررتاة
املدرسة أنداىهاا
ىي ا يل يتق استعراض نتيجة ا بعد م أبعاد ال ااج االجت اع األربعة ابلت صي  ،على النحو التايل
أ-بعد التعامل مع اآلخرين:

جدول ( :)9املتوسط واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لدرجة ممارسة بعد التعامل مع اآلخرين

رقم الفقرة
1

فقرات البعد
يُع ز األع ال اجليدة لل عل

ريعاملا م املعل

8

يرا على األمور امله ة

4

ريقوم عالقتا م املعل

10

يتحرا احلقيقة قب إصدار األحكام على اآلاري

على ال قة الود االحرتام
املواقف امللتل ة

6

يراع مراعر املعل

2

حي املركالا اليت ريواجا املعل

9

يتعام م املعل

3

يراع ظر ف املعل

7

يكاىئ أصحاب األع ال اإلبداعية

5

بعدل
عند ريكلي هق ابألع ال

يتجنب هتديد املعل

ابلعقوابا

متوسط درجة ممارسة البعد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

3.94

1.15

78.87

3.75

1.03

75.03

3.69

1.21

73.84

3.63

1.41

72.54

3.56

1.22

71.30

3.44

1.12

68.87

3.44

1.37

68.81

3.38

1.32

67.63

2.86

0.68

57.12

2.84

0.75

56.78

3.45

0.98

69.08

يتب م اجلد ل ( )9أن ممارسة قادة املدارس بعد التعام م األاري ققي بدرجة عالية ،مبتوس
( )3.45درجة بنسبة ( )%69.08م الدرجة الكلية مل ارسة البعد ،ن درجة ممارسة أاع م نقطة القط ؛
افك املعياري للقبول بتحقق امل ارسة ،يرتا ح متوس درجة ممارساا ىقراا البعد ب (،)2.84( )3.94
أن أعلى درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ( )1اليت ريرري إىل (يُع ز األع ال اجليدة لل عل ) ،أن أدىن
درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ( )5اليت ريرري إىل (يتجنب هتديد املعل ابلعقوابا) ،بلغ عدد ال قراا
اليت حققي امل ارسة املقبولة ( )8ىقراا بنسبة ( ،)%80م إمجايل ىقراا البعد البال ة ( )10ىقراا ،أن عدد
ال قراا اليت مل قق ىيها امل ارسة املقبولة ىقا لل حك بلغ ( )2ىقرري بنسبة ( )% 20م إمجايل ىقراا
البعدا
إن قق امل ارسة املقبولة بعد التعام م األاري بدرجة (عالية) ،ميك ري سرينا أبن قائد املدرسة
االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية رمبا ريلقى ريدريبا ساعده على ااتساب مهاراا التعام م اآلاري ؛ حيث أنا
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عالقتها مبراراة

املدرسة،
برهادة املعل ميتلك مهاراا التعام م األاري بدرجة عالية ،أنا حي،ى برضا قبول املعل
أنا قادر على التصرف املواقف االجت اعية ،حيرتم املعل  ،يراع مراعرنق ،يقدر اجنازاهتق ،يقيق
الب مررى ريربوي ا الج أمور الب إدارة
عالقاا دية م مجي أ راف الع املدرس م معل
ريعلي ية ،أنا يُع ز األع ال اجليدة لل عل  ،يرا على األمور امله ة ريعاملا م املعل  ،أن عالقتا ريقوم
م املعل على ال قة الود االحرتام ،يتحرا احلقيقة قب إصدار األحكام على األاري  ،يراع مراعر
املواقف امللتل ة ،حي املركالا اليت ريواجا املعل  ،يتعام م املعل بعدل ،يراع ظر ف
املعل
املعل عند ريكلي هق ابألع ال ،الها مهاراا ريساعد قائد املدرسة على النجاح على قيادة الع اجل اع
مهارري م مهاراا التعام م
املدرسة السع حنو قيق أنداف املدرسة ،إال أن قائد املدرسة ىر
األاري  ،مها مكاىئة أصحاب األع ال اإلبداعية ،عدم جتنب هتديد املعل ابلعقوابا ،ن ا قد ري ثر على
املدرسة ،ىالع اإلبداع يتطلب الترجي لين و ي دنر لو ابلتح ي املعنوي ،ا ا أن التهديد
سري الع
ابلعقوابا نو سالح العاج  ،ن ا ال يت ق ظي ة قائد املدرسة ،على قادة املدارس التلل ع للكا
ريت ق ن ه النتيجة م نتائ دراسة (اجلعاىرة)2017،؛ دراسة (ا طيب)2017،؛ دراسة
(عبيداا)2017،؛ دراسة (شويخ ،)2016،قد اشارا نتائ ن ه الدراساا أبن درجة مهارة قادة املدارس
على التعام م األاري اان مرري عا ،ن ا يعع للك ع ض بيع أبن يكون لقائد املدرسة القدرة على
التعام م اآلاري أن يت ت بر ح املسئولية االجت اعية املهنية الرتبوية؛ نو ما يهيئ ظر ىا مواريية لتحقيق
أنداف املدرسةا
ب-بعد التواصل االجتماعي:

جدول ( :)10املتوسط واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لدرجة ممارسة بعد التواصل االجتماعي

رقم الفقرة
10

فقرات بعد التواصل االجتماعي
يستق معلوماا الع

م اجلهاا املسئولة

6

مينح املعل

1

يستلدم سائ التواص االجت اع لتحقيق أنداف املدرسة

2

حرية احلديث

أثناج االجت اعاا

يرج العالقاا اإلةابية ب أىراد اجملت

املدرس

الطالب ا لياج األمور ،دمة مصلحة الع

4

يوجا مراراة املعل

9

يتحدث بلباقة

5

يستلدم األم لة امللتل ة لتوضيح جهة ن،ره لل عل

املدرس

املواقف االجت اعية امللتل ة

ملراا املعل

د ن مل

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

4.19

0.73

83.73

3.94

0.83

78.76

3.94

1.14

78.76

3.81

1.13

76.27

3.75

1.03

75.03

3.69

1.10

73.79

3.62

1.11

72.49

3.50

1.27

70.06

0.55

56.72
56.27
72.19

8

يست

3

يستلدم ل ة اجلسد ب اعلية عند ريعاملا م املعل

2.84

7

يتواص م ال ئاا ااىة اليت هلا عالقة ابلع لية الرتبوية

2.81

0.39

3.61

0.80

متوسط درجة ممارسة البعد
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يتضح م اجلد ل ( )10أبن امل ارسة

بعد التواص االجت اع

ققي بدرجة عالية ،مبتوس

( )3.61درجة بنسبة ( )%72.19م الدرجة الكلية مل ارسة البعد ،ن درجة ممارسة أاع م نقطة القط ؛
افك املعياري للقبول بتحقق امل ارسة ،يرتا ح متوس درجة ممارساا ىقراا البعد ب (،)2.81( )4.19
أن أعلى درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ( )10اليت ريرري إىل (يستق معلوماا الع م اجلهاا
املسئولة) ،أن أدىن درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ( )7اليت ريرري إىل (يتواص م ال ئاا ااىة اليت هلا عالقة
ابلع لية الرتبوية) ،بلغ عدد ال قراا اليت حققي امل ارسة املقبولة ( )8ىقراا بنسبة ( ،)%80م إمجايل ىقراا
البعد البال ة ( ) 10ىقراا ،أن عدد ال قراا اليت مل قق ىيها امل ارسة املقبولة ىقا لل حك بلغ ( )2ىقرة
بنسبة ( )% 20م إمجايل ىقراا البعدا
إن قق امل ارسة املطلوبة بعد التواص االجت اع بدرجة (عالية) يعع ع امتالع قائد املدرسة
ملهاراا التواص االجت اع  ،م االل سلواياريا املععة ع األىكار املراعر بطريقة اضحة ،أنا يستق
معلوماا الع م اجلهاا املسئولة ،أنا مينح املعل حرية احلديث أثناج االجت اعاا ،يستلدم سائ
التواص االجت اع لتحقيق أنداف املدرسة ،يرج العالقاا اإلةابية ب أىراد اجملت املدرس  ،يوجا
الطالب أ لياج األمور دمة مصلحة الع املدرس  ،يتحدث بلباقة املواقف االجت اعية
مراراة املعل
امللتل ة ،يستلدم األم لة امللتل ة لتوضيح جهة ن،ره لل عل  ،يست ملركالا املعل د ن مل  ،الها
قيق أنداف املدرسةا
مهاراا ريعع ع امتالع قائد املدرسة ملهاراا التواص م اآلاري  ،ن مهاراا ريض
ا ا ريعع النتائ أبن قائد املدرسة ال ميتلك مهارري م مهاراا التواص م اآلاري ابملستوا املأمول ،مها عدم
استلدام ل ة اجلسد ب اعلية عند ريعاملا م املعل  ،عدم التواص م ال ئاا ااىة اليت هلا عالقة ابلع لية
الرتبوية ،ن ا القصور ممارسة ناري املهارري م شأنا التأثري على ىعالية الع املدرس  ،على د ر املدرسة
ادمة جمت عها ،عليا ينب على قادة املدارس التدرب عليه ا ااتساب القدرة على ممارسته اا
ريت ق ن ه النتيجة م نتيجة دراسة (ا طيب ،)2017،م دراسة (عبيداا ،)2017،م دراسة
(شويخ )2016،اليت أظهرا أبن مهارة التواص (مرري عة) ،حيتاج قائد املدرسة حبكق بيعة ظي تا إىل امتالع
مهاراا التواص  ،اليت ستساعده على التواص م مجي أ راف الع املدرس على ىهق السلوع الل  ،غري
الل  ،لآلاري ا ختتلف م نتيجة دراسة (اجلعاىرة )2017،اليت أظهرا أبن مهارة التواص م اآلاري بدرجة
متوسطة ،اليت ريستدع رى مهارة قادة املدارس مهارة التواص لض ان قيق انداف املدرسةا
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صن القراراا املدرسيةا
املعل

عالقتها مبراراة

ج-بعد االستجابة لآلخرين:

جدول ( :)11املتوسط واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لدرجة ممارسة بعد االستجابة لألخرين
املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

فقرات بعد االستجابة لألخرين

رقم الفقرة

3.94

0.83

78.76

3.69

0.92

73.79

7

يقدم العون لل عل

الطالب أ لياج األمور ،عند احلاجة إليها

3.69

1.04

73.79

2

حير على امتصا

غضب املعل

3.63

1.27

72.60

10

يست ر مقرتحاا املعل

3.56

1.00

71.30

8

يقدر مراعر املعل

3.50

1.17

70.06

5

يبدي انت اما جب ي املعل

3.44

1.32

68.81

3.44

1.00

68.81

3.25

1.20

65.03

0.46

54.12

0.89

69.71

إىل املعل

أثناج حدي هق اليا

4

يص

3

يستدر أىكار االقة م املعل

مبا خيدم أنداف املدرسة
الطالب أ لياج أمورنق
ااىة

9

يتقب أىكار املعل

6

يستجيب ،ما أمك  ،ملطالب املعل

1

املهنية العل ية

2.71

متوسط درجة ممارسة البعد

3.49

يهتق مبيول املعل

آرائهق
الطالب أ لياج األمور

يتب م اجلد ل ( )11أن امل ارسة بعد االستجابة لآلاري ققي بدرجة عالية ،مبتوس ()3.49
درجة بنسبة ( )%69.71م الدرجة الكلية مل ارسة البعد ،ن درجة ممارسة أاع م نقطة القط ؛ افك
املعياري للقبول بتحقق امل ارسة ،يرتا ح متوس درجة ممارساا ىقراا البعد ب ( ،)2.71( )3.94أن
أعلى درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ( )4اليت ريرري إىل (يص إىل املعل اثناج حدي هق إليا) ،أن أدىن
درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ( )1اليت ريرري إىل (يهتق مبيول املعل املهنية العل ية) ،بلغ عدد ال قراا
اليت حققي امل ارسة املقبولة ( )9ىقراا بنسبة ( ،)%90م إمجايل ىقراا البعد البال ة ( )10ىقراا ،أن عدد
ال قراا اليت مل ريتحقق ىيها امل ارسة املقبولة ىقا لل حك بلغ ىقرة احدة بنسبة ( )% 10م إمجايل ىقراا
البعدا
إن قق امل ارسة بعد االستجابة لآلاري بدرجة (عالية) يعع ع قدرة قائد املدرسة على املبادرة
ريرجيعهق على إظهار األىكار املبدعة
ريقدمي املساعدة العون لآلاري  ،على إظهار االنت ام مبيول املعل
ا القة ،االنت ام أبىكار املعل اإلص اج أثناج حدي هق ،ريقدير مراعرنق ،على است ار مقرتحاا املعل
مبا خيدم أنداف املدرسة ،ريقدير مراعر املعل الطالب أ لياج أمورنق ،على إظهار االنت ام جب ي املعل ،
الطالب أ لياج األمور ،إال أن النتائ أظهرا
ريقب أىكارنق آرائهق ،االستجابة ،ما أمك  ،ملطالب املعل
أيضا أبن ممارسة قائد املدرسة ملهارة االنت ام مبيول املعل املهنية العل ية ،د ن املستوا املأمول ،نو ما يتطلب
م قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري االنت ام هب ه املهارة ملا هلا م أمهية لدا املعل ا
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ريت ق ن ه النتيجة م نتيجة دراسة (عبيداا ،)2017،م دراسة (شويخ )2016،اللت أظهرة أبن
مهارة االستجابة لآلاري جاجا بدرجة (عالية) ،ن ه النتائ ري اد الت ام قادة املدارس جتاه املعل م منطلق
مسئوليتهق ادمة الع الرتبوي مدارسهقا ختتلف م نتيجة دراسة (اجلعاىرة )2017،اليت أظهرا أن
مهارة االستجابة لآلاري ااني بدرجة (متوسطة) على الرغق م أمهية ن ه املهاراا لقادة املدارسا
د-بعد التأثري والتأثر ابألخرين:

جدول ( :)12املتوسط واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لدرجة ممارسة بعد التأثري والتأثر ابآلخرين
فقرات بعد التأثري والتأثر ابألخرين

رقم الفقرة

ريعاملا سلواا ،م املعل

1

حير أن يكون قد ة حسنة

9

يرعر ابالنت اج للج اعة ملراعرنا
على رين ية اجلانب املهين لديهق

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

3.81

1.07

76.27

3.75

1.03

75.03

3.69

0.98

73.79

1.05

72.54
72.49

5

يرج املعل

7

ميتلك القدرة على إقناع املعل

3.63

8

حيقق النجاح ي ض وط الع

3.62

1.05

3

يست يد م مالح،اا املعل

3.50

1.12

70.06

2

يوىر منااا ريعلي يا -ريعل يا يتيح اإلبداع اجل اع

3.44

1.27

68.81

10

يتعام بر اىية أمانة عالية م اجل ي

3.32

1.36

66.33

6

ين

ال قة لدا املعل

2.75

0.56

55.03

4

ميتلك أتثريا قواي على اآلاري

2.69

0.68

53.79

3.42

0.86

68.41

ريطوير الع

املدرس

متوسط درجة ممارسة بعد التأثري والتأثر ابآلخرين

يتب م اجلد ل ( )12أن امل ارسة بعد التأثري التأثر ابآلاري ققي بدرجة عالية ،مبتوس
( )3.42درجة بنسبة ( )%68.41م الدرجة الكلية مل ارسة البعد ،ن درجة ممارسة أاع م نقطة القط ؛
افك املعياري للقبول بتحقق امل ارسة ،يرتا ح متوس درجة ممارساا ىقراا البعد ب (،)2.69( )3.81
أن أعلى درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ( )1اليت ريرري إىل (حير أن يكون قد ة حسنة ريعاملا سلواا،
م املعل ) ،أن أدىن درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ( )4اليت ريرري إىل (ميتلك أتثريا قواي على اآلاري )،
بلغ عدد ال قراا اليت حققي امل ارسة املقبولة ( )8ىقراا بنسبة ( ،)%80م إمجايل ىقراا البعد البال ة
( )10ىقراا ،أن عدد ال قراا اليت مل قق ىيها امل ارسة املقبولة ىقا لل حك بلغ ( )2ىقرة بنسبة ()% 20
م إمجايل ىقراا البعدا
إن قق امل ارسة بعد التأثري التأثر ابآلاري بدرجة (عالية) يعع ع قدرة قائد املدرسة على التأثري
التأثر اآلاري حال الت اع معهق مما ي دي بد ره إىل التواىق االجت اع ؛ ىي رع ال قة ن وسهق ،يوجد
منااا لإلبداع اجل اع  ،ي ثر ىيهق أنداىهق ،يرجعهق على الن و املهين على ابتكار أساليب للت لب على
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صن القراراا املدرسيةا
املعل

عالقتها مبراراة

قيق أنداف املدرسة ريطوير أنرطتها ،إال أن عدم
املعيقاا اليت ريعيق إبداعاهتق ،يست يد م قدراهتق
عدم قدرة قائد املدرسة
حصول مهارري م مهاراا بعد التأثري التأثر ابآلاري على امل ارسة املطلوبة ،ريت
على رين ية ال قة لدا املعل  ،عدم امتالاا التأثري املطلوب على اآلاري  ،يضعف م الد ر القيادي لقائد
املدرسة ،نو ما يستدع أن يتدرب قادة املدارس على ممارسة ناري املهارري ا
ريت ق ن ه النتيجة م نتيجة دراسة (عبيداا ،)2017،م دراسة (شويخ )2016،اللت أظهرة أن
مهارة التأثري التأثر ابآلاري ااني بدرجة (ابرية) ،ن مهاراا ضامنة لقيام قائد املدرسة بد ره قيادة الع
الرتبوي املدرسة على الوجا األم ا ختتلف م نتيجة دراسة (اجلعاىرة )2017،اليت أظهرا أن مهارة التأثري
التأثر ابآلاري ااني بدرجة (متوسطة)ا
إجابة السؤال الثاين :هل توجد فروق دالة يف متوسط درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة
عسري احلضرية للذكاء االجتماعي تعزى للمتغريات :املؤهل ،احملافظة ،عدد سنوات اخلدمة؟
بناج عليا ىقد متي اإلجابة ع ا مت ري على حدة ،على النحو اآليت
أ -هل توجد فروق دالة يف متوسط درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية للذكاء
االجتماعي تعزى ملتغري املؤهل (جامعي ،عال)؟

جدول ( :)13استخدام أسلوب االختبار التائي حلساب الفروق يف متوسط درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية
للذكاء االجتماعي وفقا ملتغري املؤهل (جامعي ،عال)

املؤهل

املتوسط

االحنراف املعياري

جامع

3.49

0.85

عليا

3.44

0.87

درجة احلرية

"ت" احملسوبة

مستوى الداللة

352

-0.296

0.768

يالحظ نتائ اجلد ل ( )13عدم جود ىر ت دالة متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية
مبنطقة عسري احلضرية لل ااج االجت اع ىقا ملت ري امل ن (جامع  ،عايل) قد ريع ا ن ه النتيجة إىل أن ممارسة
ال ااج االجت اع التعام م األاري ثقاىة يكتسبها الرلص م ثقاىة جمت عا عقيدريا ،ن سلوع ال يكون
لل ن ال ي حي لا أتثريا ال حيدث ىرقاا
ريت ق ن ه النتيجة م نتائ الدراساا اليت أظهرا عدم جود ىر ت دالة متوس ممارسة أبعاد ال ااج
االجت اع ريع ا ملت ري امل ن م نتائ دراسة (ا طيب ،)2017،نتائ دراسة ( ارد ،)2017،نتائ دراسة
(ال )2015،ا ختتلف ن ه النتيجة اليت أظهرا عدم جود ىر ت دالة ريع ا ملت ري امل ن م نتيجة دراسة
لصاحل ل ي امل ن العايلا ن ا
(اجلعاىرة )2017،اليت أظهرا جود ىر ت دالة مت ري امل ن العل
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نتائ الدراساا ،يرري أبن مسألة أتثري مت ري امل ن

االري ات عدم االري ات

ممارسة مهاراا

ال ااج االجت اع مل يتق حسق مدا عالقتاا
ب-هل توجد فروق دالة يف متوسط درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية
للذكاء االجتماعي تعزى ملتغري احملافظة؟

جدول ( :)14استخدام حتليل التباين األحادي حلساب الفروق يف متوسط درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية للذكاء االجتماعي وفقا
ملتغري احملافظة (أهبا ،مخيس مشيط ،أحد رفيدة)

مصدر التباين

جمموع االحنرافات

درجات احلرية

متوسط االحنرافات

ب اجمل وعاا

.197

2

0.098

داا اجمل وعاا

254.778

351

0.726

اجملموع

254.975

353

قيمة "ف" احملسوبة
0.136

مستوى الداللة
0.873

يالحظ نتائ اجلد ل ( )14عدم جود ىر ت دالة متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية
مبنطقة عسري احلضرية لل ااج االجت اع ىقا ملت ري افاى،ة (أهبا ،مخيس مري  ،أحد رىيدة)ا ميك ري سري ن ه
التعام م اآلاري ال ريتأثر ابملت ري اجل را  ،ال دث ىر قا دالة ،نو
النتيجة أبن ممارسة ال ااج االجت اع
ما يرري إىل أن مت ري اجل راىيا مت ري حمايد؛ ابعتبار أن اجل ي ميارسون ن س السلوع ال ااج االجت اع مه ا
ااتل ي منا ق عيرهق داا البلد الواحدا
ج-هل توجد فروق دالة يف متوسط درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية
االجتماعي تعزى ملتغري عدد سنوات اخلدمة؟

جدول ( :) 15استخدام حتليل التباين األحادي حلساب الفروق يف متوسط درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية للذكاء االجتماعي وفقا
ملتغري عدد سنوات اخلدمة

مصدر التباين

جمموع االحنرافات

درجات احلرية

متوسط االحنرافات

ب اجمل وعاا

1.043

2

0.521

داا اجمل وعاا

253.933

351

0.723

اجملموع

254.975

353

قيمة "ف" احملسوبة
0.721

مستوى الداللة
0.487

يالحظ نتائ اجلد ل ( )15عدم جود ىر ت دالة متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية
مبنطقة عسري احلضرية لل ااج االجت اع ىقا ملت ري عدد سنواا ا دمة (أق م  5سنواا 10 – 5 ،سنواا،
أا ر م  10سنواا)ا
ريت ق ن ه النتيجة م نتائ الدراساا اليت أظهرا عدم جود ىر ت دالة متوس ممارسة أبعاد ال ااج
االجت اع ريع ا ملت ري عدد سنواا ا دمة م دراسة (اجلعاىرة ،)2017،دراسة (ا طيب ،)2017،دراسة
( ارد ،)2017،دراسة (اجلعاىرة)2017،ا ختتلف ن ه النتيجة م نتائ الدراساا السابقة اليت أظهرا جود
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صن القراراا املدرسيةا
املعل

عالقتها مبراراة

ىر ت دالة ريع ا ملت ري عدد سنواا ا دمة م دراسة (ال  )2015،اليت أظهرا جود ىر ت لصاحل (10
سنواا ىأا ر) م نتائ دراسة ()lovejoy,2008ا ن ا االاتالف االري ات عدم االري ات نتائ
الدراساا ،يرري إىل أن مسالة أتثري مت ري عدد سنواا ا دمة ممارسة مهاراا ال ااج االجت اع مل يتق حسق
مدا عالقتاا
إجابة السؤال الثالث :ما درجة مشاركة املعلمني يف املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية يف صنع
القرارات املدرسية من وجهة نظر املعلمني؟

جدول ( :)16املتوسط واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لدرجة حتقق مشاركة املعلمني يف صنع القرارات
املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

الرتتيب

جمال املشاركة يف صنع القرارات املدرسية

1

القراراا املتعلقة ابلطالب

3.41

0.80

68.14

2

القراراا املتعلقة ابملعل

3.13

0.99

62.55

3.27

0.88

65.34

متوسط درجة حتقق املشاركة يف صنع القرارات املدرسية

يتضح م اجلد ل ( )16قق املراراة املطلوبة صن القراراا املدرسية بدرجة (متوسطة) ،بدرجة
حققي نقطة القط املععة ع الوس املعياري ال رض للقبول ابملراراة ،نو ما يعع ع قق مراراة املعل
صن القراراا املدرسية املتعلقة ابلطالب ابملعل أن سهق ،ا ا ريعع ع قق الرضا ال ي يدى ابملعل
إىل املراراة اإلةابية مجي مراح صن القرار ،ن نتيجة ريوضح رضا املعل ع ن ه املراراة صن
القراراا املدرسية ،ريعع ع الت اماهتق بتن ي القراراا ع مستوا محاسهق لتن ي ناا
صن قراراا املدرسة يت ق م درجة ممارسة قادة املدارس لل ااج
إن ارري اع درجة مراراة املعل
صن قراراا املدرسةا
االجت اع اليت يتوق أن ريع على هتيئة ظر ىا إةابية ملراراة املعل
صن
ريت ق ن ه النتيجة م ا ري م نتائ الدراساا السابقة اليت أظهرا أبن درجة مراراة املعل
القراراا املدرسية جاج بدرجة (متوسطة) ،م دراسة (النصرا ي اار ن( ،)2019،جيتو،)2019،
صن
(ال امدي)2015،ا ختتلف ن ه النتيجة م نتائ الدراساا اليت أظهرا أبن نتائ مراراة املعل
القراراا املدرسية جاج بدرجة (مرري عة) ،م دراسة ال امدي ( ،)2020دراسة (ال امدي األل ،)2019،
صن القراراا املدرسية ،نو ما
دراسة (العيس ال نرام ،)2019 ،اليت ري،هر ارري اع درجة مراراة املعل
على محاسهق رين ي قراراا املدرسة؛ حيث
سيعود ب ائدة على الع املدرس على الر ح املعنوية لل عل
صن القراراا يسهق زايدة
إن إنتاجية املدرسة ريتوقف على ع لية صن القراراا ىيها ،أن مراراة املعل
إجنازاا لبة املدرسة ،أن مراراة املعل ريسهق ريع ي التعا ن زايدة شعورنق ابالنت اج لل درسة ريقلي
مقا متهق للت يريا
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ختتلف ن ه النتيجة م نتائ الدراساا اليت أظهرا أبن مراراة املعل

صن القراراا املدرسية

جاجا بدرجة (منل ضة جدا) ،م دراسة ( ،)Wadesango & Bayaga,2013ن ه النتيجة
على عدم محاسهق رين ي قراراا املدرسة؛ م منطلق أن
ستنعكس برك سليب على معنوايا املعل
املراراة صن القراراا السلي ة يسهق ح املركالا اليت ريعام منها املدرسة ،أن مراراة املعل
صن القراراا يسهق رين ية مهاراا قدراا أعضاج اجملت املدرس على مواجهة التحداياا
صن القراراا املدرسية
ىي ا يل يتق ري صي نتائ ا جمال م جمايل مراراة املعل
أ-متوسط درجة مشاركة املعلمني يف صنع القرارات املتعلقة ابلطالب:

جدول ( :)17املتوسط واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لدرجة ممارسة جمال مشاركة املعلمني يف القرارات املتعلقة ابلطالب
فقرات جمال مشاركة املعلمني يف القرارات املتعلقة ابلطالب

رقم الفقرة

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

3.87

0.60

77.40

3.81

0.88

76.21

3.81

1.01

76.21

1.27

72.54
70.00

6

اشارع

ديد الوسائ التعلي ية للطلبة

5

أسانق

ض ا ط العالجية للطالب ضعي

8

أسانق

ااتيار الطالب املرارا

1

أشارع

ض ا ط التعلي ية

3.63

9

أسهق

ض األنرطة ل ايدة داىعية الطالب حنو التعلق

3.50

0.87

10

أسانق

ض حلول ملعاجلة حاالا ري يب الطلبة

3.25

1.03

65.03

3

أشارع

ريوزي الطالب على الرعب

3.13

1.36

62.60

7

أشارع

إقرار برانم ال ايراا املدرسية للطالب

3.13

1.11

62.54

2

أشارع

قبول الطالب اجلدد ابملدرسة

3.01

1.58

60.11

4

أشارع

ض العام املصاحبة لل نه الدراس

2.94

1.25

58.70

3.41

0.80

68.14

التحصي

االحت االا املدرسية

متوسط درجة املشاركة يف القرارات املتعلقة ابلطالب

القراراا املتعلقة ابلطالب ققي بدرجة (عالية) مبتوس
يتب م اجلد ل ( )17أن مراراة املعل
( )3.41درجة بنسبة ( )%68.14م الدرجة الكلية لل راراة صن القراراا املتعلقة ابلطالب ،ن
درجة مراراة أاع م نقطة القط ؛ افك املعياري ال ي مي احلد األدىن للقبول بتحقق املراراة ،يرتا ح
متوس درجة املراراة ىقراا اجملال ب ( ،)2.94( )3.87أن أعلى درجة مراراة حصلي عليها ال قرة
ديد الوسائ التعلي ية للطلبة) ،أن أدىن درجة ممارسة حصلي عليها ال قرة ()4
( )6اليت ريرري إىل (أشارع
ض العام املصاحبة لل نه الدراس ) ،بلغ عدد ال قراا اليت حققي املراراة
اليت ريرري إىل (أشارع
املقبولة ( )9ىقراا بنسبة ( ،)% 90م إمجايل ىقراا اجملال البال ة ( )10ىقراا ،أن عدد ال قراا اليت مل
قق ىيها املراراة املقبولة ىقا لل حك بلغ ( )1ىقرة احدة ىق بنسبة ( )% 10م إمجايل ىقراا اجملالا
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صن القراراا املدرسيةا
املعل

عالقتها مبراراة

إن قق املراراة جمال صن القراراا املتعلقة ابلطالب بدرجة (عالية) يعع ع رضا معل املدارس
االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ع مراراتهق صن القراراا املتعلقة ابلطالب ،سيرتريب على للك زايدة
املسئولية اجل اعية مجي مراح صن القرار املدرس  ،ا ا ري،هر النتائ عدم رضا املعل
حرصهق على
ع مراراتهق ض العام املصاحبة لل نه الدراس  ،اليت مازالي د ن املستوا املقبول ،ل ا ينب التنبا
صن القراراا املتعلقة بوض العام املصاحبة لل نه الدراس ا
هل ا السع حنو اشراع املعل
صن القراراا املتعلقة ابلطالب إىل التأثري اإلةايب لدرجة
ميك أن يع ا ارري اع درجة مراراة املعل
ممارسة قادة املدارس ملهاراا ال ااج االجت اع ا
ب-درجة مشاركة املعلمني يف صنع القرارات املتعلقة ابملعلمني:

جدول ( :) 18املتوسط واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لدرجة مشاركة املعلمني يف القرارات املتعلقة ابملعلمني

رقم الفقرة
2

فقرات جمال مشاركة املعلمني يف القرارات املتعلقة ابملعلمني
أقدم مقرتحاا برأن اجلد ل األسبوع لل درسة
م الطلبة

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

3.62

1.16

72.49

3.62

0.99

72.49

1.22

62.54
60.11

7

أشارع

ديد أساليب ريعام املعل

5

أشارع

ديد النرا اا الرتبوية امللتل ة

3.13

8

أسترار

دعوة املررف الرتبوي لل ايرة الص ية

3.01

1.12

1

أسترار

إعداد ا ط السنوية لل درسة

3.00

1.46

60.06

3

أشارع

2.94

1.20

58.81

6

أسانق

ديد الد راا التدريبية اليت سيلتحق هبا املعل ون

2.88

1.22

57.57

4

أشارع

ديد مواعيد االجت اعاا

2.82

1.42

56.33

متوسط درجة املشاركة يف القرارات املتعلقة ابملعلمني

3.13

0.99

62.55

متوسط درجة مشاركة املعلمني يف القرارات املدرسية

3.27

0.88

65.34

رين،يق برانم املنا ابا (جد ل االنت،ار)

يتب م اجلد ل ( )18أن مراراة املعل

جمال القراراا املتعلقة ابملعل

ققي بدرجة متوسطة،

مبتوس ( )3.13درجة بنسبة ( )%62.55م الدرجة الكلية لل راراة صن القراراا املتعلقة ابملعل ،
ن درجة مراراة أاع م نقطة القط ؛ افك املعياري ال ي مي احلد األدىن للقبول بتحقق املراراة ،يرتا ح
متوس درجة املراراة ىقراا اجملال ب ( ،)2.82( )3.62أن أعلى درجة مراراة حصلي عليها ال قرة
( )2اليت ريرري إىل (أقدم مقرتحاا برأن اجلد ل األسبوع لل درسة) ،أن أدىن درجة ممارسة حصلي عليها
ال قرة ( )4اليت ريرري إىل (أشارع ديد مواعيد االجت اعاا) ،بلغ عدد ال قراا اليت حققي املراراة املقبولة
( )5ىقراا بنسبة ( ،)% 62.5م إمجايل ىقراا اجملال البال ة ( )8ىقراا ،أن عدد ال قراا اليت مل قق ىيها
املراراة املقبولة ىقا لل حك بلغ ( )3ىقراا ىق

بنسبة ( )% 37.5م إمجايل ىقراا اجملالا
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جمال صن القراراا املتعلقة ابملعل

بدرجة (متوسطة) ،يعع ع مستوا متوس

م رضا املعل ع املراراة القراراا املتعلقة هبق ،أهنق يطالبون مبراراة أ س مبا حيقق رضانق يرى
صن
معنوايهتق ،حيقق الر ح اجل اعية الع االجت اع املررتع .ميك أن ريع ا درجة مراراة املعل
القراراا املتعلقة هبق اىل التأثري درجة ممارسة قادة املدارس ملهاراا ال ااج االجت اع ا ريت ق ن ه النتيجة م
بعض نتائ الدراساا السابقة ،م م دراسة (النصرا ي اار ن ،)2019،دراسة (جيتو )2019،دراسة
(ال امدي )2015،حيث أظهرا نتائجها ابن درجة املراراة جاجا بدرجة (متوسطة)ا
ختتلف ن ه النتيجة م نتيجة ( )Wadesango & Bayaga,2013اليت أظهرا أن مراراة
بدرجة قليلة جدا.

املعل

إجابة السؤال الرابع :هل توجد فروق دالة يف متوسط درجة مشاركة املعلمني يف املدارس االبتدائية
مبنطقة عسري احلضرية يف صنع القرارات املدرسية تعزى للمتغريات :املؤهل ،احملافظة ،عدد سنوات اخلدمة؟
بناجا عليا ىقد متي اإلجابة ع ا مت ري على حده ،على النحو اآليت
أ -هل توجد فروق دالة يف متوسط درجة مشاركة املعلمني يف املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية
يف صنع القرارات املدرسية تعزى ملتغري املؤهل (جامعي ،عال)؟

جدول ( :)19استخدام أسلوب االختبار التائي حلساب الفروق يف متوسط درجة مشاركة املعلمني يف املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية يف صنع القرارات
املدرسية وفقا ملتغري املؤهل (جامعي ،عال)

املؤهل

املتوسط

االحنراف املعياري

جامع

3.26

30

عليا

3.27

324

درجة احلرية

"ت" احملسوبة

مستوى الداللة

352

-0.027

0.978

املدارس

يالحظ نتائ اجلد ل ( )19عدم جود ىر ت دالة متوس درجة مراراة املعل
االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية صن القراراا املدرسية ىقا ملت ري امل ن (جامع  ،عايل)ا
ريت ق ن ه النتيجة م نتائ الدراساا اليت أظهرا عدم جود ىر ت دالة متوس درجة مراراة
املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية صن القراراا املدرسية ريع ا ملت ري امل ن  ،م نتيجة
املعل
دراسة (ال امدي )2015،اليت أظهرا عدم جود ىر ت دالة ريع ا ملت ري امل ن العل ا ختتلف ن ه النتيجة م
نتائ دراسة (العيس ال نرام )2019 ،اليت أظهرا ىر قا دالة لصاحل م نالا أعلى م امل ن اجلامع ا ن ا
درجة مراراة
االاتالف االري ات عدم االري ات نتائ الدراساا ،يرري إىل أن مسالة أتثري مت ري امل ن
صن القراراا املدرسية مل يتق حس ا م االل البحثا
املعل
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عالقتها مبراراة

ب-هل توجد فروق دالة يف متوسط درجة مشاركة املعلمني يف املدارس االبتدائية مبنطقة عسري
احلضرية يف صنع القرارات املدرسية وفقا ملتغري احملافظة؟

جدول ( :)20استخدام حتليل التباين األحادي حلساب الفروق يف متوسط مشاركة املعلمني يف صنع القرارات املدرسية وفقا ملتغري احملافظة (أهبا ،مخيس مشيط،
أحد رفيدة)

مصدر التباين

جمموع االحنرافات

درجات احلرية

متوسط االحنرافات

ب اجمل وعاا

.147

2

0.073

داا اجمل وعاا

271.958

351

0.775

اجمل وع

272.104

353

قيمة "ف" احملسوبة
0.095

مستوى الداللة
0.910

املدارس
يالحظ نتائ اجلد ل ( )20عدم جود ىر ت دالة متوس درجة مراراة املعل
االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية صن القراراا املدرسية ىقا ملت ري افاى،ة (أهبا ،مخيس مري  ،أحد رىيدة)ا
صن القراراا املدرسية ال ريتأثر مبت ري اجل راىياا
ن ا ي سر أبن درجة مراراة املعل
ج-هل توجد فروق دالة يف متوسط درجة مشاركة املعلمني يف املدارس االبتدائية مبنطقة عسري
احلضرية يف صنع القرارات املدرسية وفقا ملتغري عدد سنوات اخلدمة؟

جدول ( :)21استخدام حتليل التباين األحادي حلساب الفروق يف متوسط درجة مشاركة املعلمني يف املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية يف صنع القرارات
املدرسية وفقا ملتغري سنوات اخلدمة

مصدر التباين

جمموع االحنرافات

درجات احلرية

متوسط االحنرافات

ب اجمل وعاا

.005

2

0.003

داا اجمل وعاا

272.099

351

0.775

اجملموع

272.104

353

قيمة "ف" احملسوبة
0.003

مستوى الداللة
0.997

املدارس
يالحظ نتائ اجلد ل ( )21عدم جود ىر ت دالة متوس درجة مراراة املعل
االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية صن القراراا املدرسية ىقا ملت ري سنواا ا دمة (أق م  5سنواا– 5 ،
 10سنواا ،أا ر م  10سنواا)ا
ريت ق ن ه النتيجة م نتائ الدراساا اليت أظهرا عدم جود ىر ت دالة متوس درجة مراراة
املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية صن القراراا املدرسية ريع ا ملت ري عدد سنواا ا دمة
املعل
م نتيجة دراسة (ال امدي )2015،اليت أظهرا عدم جود ىر ت دالة ريع ا ملت ري امل ن العل ا ختتلف ن ه
النتيجة م نتيجة دراسة (العيس ال نرام )2019 ،اليت أظهرا ىر قا دالة ريع ا ملت ري سنواا ا دمةا ن ا
االاتالف االري ات عدم االري ات نتائ الدراساا ،يرري إىل أن مسألة أتثري مت ري عدد سنواا ا دمة
صن القراراا املدرسية مل يتق حس ا م االل البحثا
درجة مراراة املعل
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إجابة السؤال اخلامس :هل توجد عالقة ارتباطية ذات دالة احصائيا بني متوسط درجة ممارسة قادة
املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد الذكاء االجتماعي ومتوسط درجة مشاركة املعلمني يف صنع
القرارات املدرسية؟

جدول ( :)22معامل االرتباط بريسون للعالقة بني متوسط درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد الذكاء االجتماعي ومتوسط درجة
مشاركة املعلمني يف صنع القرارات املدرسي

املوضوع
ممارسة قادة املدارس االبتدائية للذكاء االجتماعي

مشاركة املعلمني يف صنع القرار
معامل االرتباط

*0.130

مستوى الداللة

0.014

العدد

354

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05

يتضح م اجلد ل ( )22جود عالقة ارريبا ية إةابية لاا داللة إحصائية عند مستوا الداللة ()0.05
ب متوس درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج االجت اع متوس درجة
صن القراراا املدرسية ،حيث بلغ معام ارريباط بريسون ( )0.130ن قي ة لاا داللة
مراراة املعل
إحصائية عند مستوا ( ،)0.014مما يدل على أنا ب ايدة درجة ممارسة ال ااج االجت اع ري يد درجة مراراة

صن القراراا املدرسيةا
املعل
ن ه النتيجة ريت ق م النتائ اليت ريوص إليها البحث احلايل حموريا ،ال ااج االجت اع لدا قادة
صن القراراا املدرسية ،اليت أظهرا ارري اع درجة ممارسة قادة املدارس لل ااج
املدارس مراراة املعل
صن قراراا املدرسة ،نو ما يعين أبن ممارسة قادة املدارس ملهاراا
االجت اع ارري اع درجة مراراة املعل
صن قراراا املدرسةا
ال ااج االجت اع يهيئ ظر ىا إةابية ملراراة املعل
االستنتاجات:

• ققي امل ارسة املقبولة ىقا فك املتوس الن،ري املعياري ،مجي أبعاد ال ااج االجت اع بدرجة عالية،
نو ما يرري إىل قدرة قادة املدارس االبتدائية على ممارسة مهاراا ال ااج االجت اع  ،الت اع م األاري
الب اارج املدرسة م إدارة ريعلي ية أ لياج أمور الطالب بعض امل سساا
املدرسة م معل
الرتبوية اجملت ا
• ققي امل ارسة املقبولة ىقا لل حك مراراة املعل
متوسطة ،نو ما يرري إىل ال ر املتاحة امام املعل
نو ما ي ثر إةابيا صناعة القراراا املدرسيةا
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صن القراراا املدرسية جمايل افور بدرجة
املراراة صن القراراا املدرسية بدرجة مقبولة؛

دا حم د أمحد عل آل مسل  ،أا دا سلطان سعيد عبده امللال درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج االجت اع
صن القراراا املدرسيةا
املعل

عالقتها مبراراة

• نناع حاجة ملحة إلاساب قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية القدرة على ممارسة املهاراا الا()7
اليت مل قق احلد األدىن املقبول لل ارسة ،ن مكاىئة أصحاب األع ال اإلبداعية ،جتنب هتديد املعل
ابلعقوابا ،استلدام ل ة اجلسد ب اعلية عند ريعاملا م املعل  ،التواص م ال ئاا اليت هلا عالقة
ابلع لية الرتبوية ،االنت ام مبيول املعل املهنية العل ية ،رين ية ال قة لدا املعل  ،امتالع التأثري القوي
اآلاري ا ن مهاراا مه ة ريتطلب العناية االنت ام للت لب على عدم ممارستها ابملستوا املطلوب ،ن،را
ألمهية ال ااج االجت اع للع املدرس ا
صن القراراا املدرسية ال قراا الا( )4اليت مل قق
• نناع حاجة ملحة إلةحة ال ر ملراراة املعل
احلد األدىن املقبول لل راراة ،ن املراراة ض العام املصاحبة لل نه الدراس  ،املراراة رين،يق
ديد الد راا التدريبية اليت سيلتحق هبا املعل ون ،املراراة
برانم املنا ابا (جد ل االنت،ار) ،املسامهة
ديد مواعيد االجت اعااا ا ا أن قيق ن ه املرارااا مهق للع املدرس يتطلب العناية االنت ام
م قب قادة املدارس االبتدائية ،ن،را ألمهية املراراة على الر ح اجل اعية ،الع على رى الر ح املعنوية لدا
املعل  ،زايدة حرصهق على رين ي القراراا املدرسيةا
• ال يوجد أتثري لل ت رياا (امل ن  ،افاى،ة ،عدد سنواا ا دمة) على درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية
صن القراراا املدرسيةا
مبنطقة عسري احلضرية على درجة مراراة املعل
التوصيات:
بناج على نتائ استنتاجاا البحث ،ىقد ا ريقدمي التوصياا التالية
1ا يوص الباح ان إداراا مكاريب التعليق ،التابعة ملنطقة عسري احلضرية افاى،اا (أهبا-مخيس مري –
أحد رىيدة) ،بتح مس لية التدريب التن ية املهنية لقياداا املدارس االبتدائية مهاراا ال ااج
االجت اع اليت مل قق مستوا امل ارسة املطلوبةا
صن القراراا املدرسية
2ا يوص الباح ان قادة املدارس االبتدائية إبةحة م يد م ال ر ملراراة املعل
ي نق
اليت مل ص على الدرجة املقبولة لل راراة ،ن،را ألمهية املراراة رى الر ح املعنوية لل عل
لتح مسئولية رين ي القراراا ،ملالا م أثر إةايب قيق أنداف املدرسةا
3ا يوص الباح ان قيادة املدارس االبتدائية الع على ريكريس ثقاىة ال ااج االجت اع ب منسويب املدرسة
حبيث ريصبح ج جا ال يتج أ م ثقاىة املدرسة منتسبيها ،التعام الت اع م األاري داا املدرسة
اارجهاا
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املقرتحات:

املنا ق

1ا دراسة درجة ممارسة ال ااج االجت اع لدا قياداا املدارس املتوسطة ال انوية مبنطقة عسري
األاراا
صن القراراا املدرسية ،جماالا أارا مل يتطرت اليها البحث احلايل،
2ا دراسة درجة مراراة املعل
مدارس التعليق االبتدائية املتوسطة ال انوية املنا ق األارا م امل لكةا
3ا دراسة العالقة درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية /املتوسطة/ال انوية املنا ق السعودية األارا ألبعاد
صن القراراا املدرسية
ال ااج االجت اع عالقتها مبراراة املعل

قائمة املراجع:
صن القرار عالقتا مبستوا أدائهقا
إبرانيق ،ىيص ب حم دا ()2008ا العوام امل ثرة على مراراة املوظ
رسالة ماجستري غري منرورة ،الية الدراساا العليا ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنيةا
أبو ع رة ،إبرانيقا ()2013ا ال ااج االجت اع ال ااج الوجدام عالقته ا ابلرعور ابلسعادة لدا لبة
اجلامعة حماى،ة غ ة ،رسالة ماجستري غري منرورة ،اجلامعة االسالمية ،غ ةا
أبو ىر ة ،رغد االدا ()2017ا ال ااج االجت اع لدا مديري املدارس االساسية حماى،ة العاص ة ع ان
عالقتا بدرجة ممارساهتق للعدالة التن،ي ية م جهة ن،ر املعل  ،رسالة ماجستري ،الية العلوم الرتبوية،
جامعة الررت اال س  ،األردنا
أبو يونس ،إميانا ()2013ا ال ااج االجت اع عالقتا ابلت كري الناقد جودة احلياة لدا معل مرحلة التعليق
األساس مبحاى،ة اانيونسا اجلامعة االسالمية ،غ ة ،ىلسط ا
ريعلب ،سيد صابرا ()2011ا ن،ق دعق اختال القراراا اإلداريةا ط ،1ع ان ،األردن دار ال كر للنرر
التوزي ا
اجلراح ،عبد الناصر لايب عاصلة ،ائ حم دا ()2016ا ال ااج االجت اع اسرتارييجياا إدارة الن اع لدا
املرحلة ال انوية ،اجلامعة األردنية ،جملة دراساا العلوم الرتبوية-
الطلبة العادي ل ي السلوع املرك
األردن1935-1915 ،)5(43 ،ا
اجلعاىرة ،ص اج مجي ا ()2017ا ال ااج االجت اع لدا مديري مديراا املدارس احلكومية حماى،ة الكرع
عالقتا أبمناط االريصال اإلداري ،دراساا-العلوم الرتبوية ،اجلامعة األردنية-ع ادة البحث العل ،
164-147 ،)1(44ا
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عالقتها مبراراة

جيتو ،عبد احلق ب االدا ()2019ا املراراة صناعة القرار الرتبوي آلياا ري عليها ﻰﻓ ﺍملؤسساﺕ ﺍلتعلي ية،
جامعة سوناج ،جملة الرتبية ،ﺝ299 – 269 ،85ا
احلريب ،بدرا ()2014ا ال ااج االجت اع عالقتا ابألم الن س لدا الب جامعة القصيق ،رسالة ماجستري
غري منرورة ،جامعة أم القرا ،السعودية
احل يض  ،عبد الع ي ب حم دا ()2007ا ع لية صن القراراا عالقتها ابلرضا الوظي ا رسالة ماجستري غري
منرورة ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنيةا ،الرايضا
ا طيب ،سبأ حم ود ىلريا()2017ا األمناط القيادية السائدة مدارس ال رقاج عالقتها مبستوا ال ااج
االجت اع لدا مديري املدارس ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اهلامشية ،الية الدراساا العليا ،األردنا
الدابس ،اولة عبد احلليق الرطراا ،ليد حم د امحد ،جريساا ،مسر ىهيد إبرانيقا ()2018ا ال ااج
االجت اع عالقتا ابلك اجة ال اريية املدراة لدا لبة الص السادس التاس م مدارس السل
الرتبية19 ،
األردن ،جامعة ع مشس ،الية البناا لآلداب العلوم الرتبية ،جملة البحث العل
(306-282 ،)14ا
رشوان ،حس عبد احل يد أمحدا ()2010ا القيادة ،دراسة علق االجت اع الن س اإلداري التن،ي ،
م سسة شباب اجلامعةا
زنران ،حامدا ()2003ا علق الن س االجت اع  ،ط 6ا مصر عامل الكتب للنرر التوزي
سرتاع ،رايض بدريا ()2014ا اختال القرار عالقتا ابلسلوع القيادي لدا مديري املدارس حماى،ة اس م
جهة ن،ر املعا ن املدرس  ،اجل عية العراقية للعلوم الرتبوية الن سية ،جملة العلوم الرتبوية الن سية ،ع
6 – 1 ،104
السعود ،راريبا ()2012ا القيادة الرتبوية م انيق أىات ،ط  ،1األردن دار ص اج للنرر التوزي ا
سكجها ،آية ىاي ا()2015ا مستوا القيادة األاالقية ملديراا رايض األ ال ا اصة حماى،ة ع ان عالقتا
مبستوا مراراة املعل اا صن القرار م جهة ن،رن  ،رسالة ماجستري ،جامعة الررت األ س  ،الية
العلوم الرتبوية ،األردنا
سيد ،نبيلة ىتح سيدا ()2017ا ال ااج عالقتا مبهاراا االريصال لدا مديري مديراا املدارس االبتدائية،
جملة اإلرشاد الن س  ،جامعة ع مشس-مرا اإلرشاد الن س  ،ع ،52ديس ع336-305 ،ا

شويخ ،ىا ة حم د بد ي ()2016ا درجة ممارسة مديري املدارس ال انوية مبحاى،اا غ ة لل ااج االجت اع
عالقتها أبدائهق الوظي  ،رسالة ماجستري غري منرورة ،الية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية ،غ ة ،ىلسط ا
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الطائ  ،أمحد حازم أمحد حسو ،م يد عبد الرزاتا ()2009ا بناج مقياس ال ااج االجت اع لطلبة السنة األ ىل

الية الرتبية الرايضية ،جامعة املوص  ،جملة الراىدي للعلوم الرايضية154-107 ،)52( 15 ،ا
ال ،ريي ،أمحدا ()2013ا ال ااج االجت اع لل رشدي الن سي عالقتا ابختال القرار ،رسالة ماجستري غري
منرورة ،جامعة ع ان العربية ،األردنا
عابدي  ،حم دا ()2001ا اإلدارة املدرسية احلدي ةا األردن دار الرر ت للنرر التوزي ا
عبيداا ،حنان حم دا ()2017ا ال ااج االجت اع ملديري املدارس ال انوية احلكومية عالقتا مب ارستهق ملهاراا
االريصال اإلداري م جهة ن،ر معل يهق ،رسالة ماجستري ،جامعة ع ان العربية ،األردنا
عطار ،إقبالا ()2007ا ال ااج االجت اع عالقتا بك م م هوم ال اا الصالبة الن سية لدا الباا
االقتصاد املن يل جبامعة امللك عبد الع ي  ،رسالة ماجستري غري منرورة ،جامعة نطا ،مصرا
عيسى ،م ارة عبد القادر ،نوق ا ()2015ا ال ااج االجت اع عالقتا ابلقيادة اإلدارية ،جملة احلك ة
للدراساا ال لس ية  -م سسة انوز احلك ة للنرر التوزي  -اجل ائر ،ع229- 217 ،33ا
العيس  ،عوضا ب عوض حم د ال نرام ،عبد الواحد سعودا ()2019ا درجة مراراة معل مدارس حماى،ة
القن ة صن القراراا املدرسية عالقتها ابملناخ التن،ي السائد م جهة ن،رنق ،جامعة أسيوط،
جملة الية الرتبية271-242 ،)6(35 ،ا
ال امدي ،رم ي عبد هللا رم ي ال بير األل  ،أشرف عبده حس ا ()2019ا اإلدارة ال اريية لقادة مدارس
صن القراراا م جهة ن،رنقا اجمللة الد لية للعلوم الرتبوية
منطقة الباحة عالقتها مبراراة املعل
الن سية -امل سسة العربية للبحث العل التن ية البررية ،ع83 -51 ،20ا
صن القراراا املدرسية عالقتها
ال امدي ،سعيد ب حم د آل عاريقا ()2020ا درجة مراراة املعل
ابلن القيادي لقائد املدرسةا جملة العلوم الرتبوية الن سية ،املرا القوم للبحوث -غ ة-53 ،)28(4 ،
75ا
ال امدي ،عل ب حم د ب زنيد ()2015ا اق ع لية اختال القرار اإلداري لدا مديري مدارس التعليق العام
ابملدينة املنورة ،رسالة ا لي العريب88 – 69 ،)137(36،ا
القدرة ،صبح ا ()2007ا ال ااج االجت اع لدا لبة اجلامعة االسالمية عالقتا ابلتدي بعض املت رياا،
اجلامعة االسالم  ،غ ة
الكايد ،اراانا ()2008ا درجة ال ااج االجت اع لدا مديري املدارس ال انوية العامة األردن عالقتها
ابالنضباط املدرس لدا الطلبة ري اع املدرسة م اجملت افلى ،رسالة ماجستري غري منرورة ،األردنا
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دا حم د أمحد عل آل مسل  ،أا دا سلطان سعيد عبده امللال درجة ممارسة قادة املدارس االبتدائية مبنطقة عسري احلضرية ألبعاد ال ااج االجت اع
صن القراراا املدرسيةا
املعل

عالقتها مبراراة

انعان ،نوافا()2006ا القيادة اإلدارية ،دار العلق ال قاىة للنرر التوزي ا
ال ااج االجت اع ملديري املدارس ال انوية
ال  ،مسرية عبد ال تاح حم دا()2015امستوا ال ااج العا

احلكومية العاص ة ع ان عالقته ا مبستوا العالقاا اإلنسانية السائدة
املعل  ،رسالة ماجستري ،جامعة الررت األ س  ،الية العلوم الرتبوية ،األردنا

مدارسهق م جهة ن،ر

افرج ،عبد الكرمي ب عبد الع ي ب أمحدا ()2018ا اق صن القراراا مدارس التعليق العام احلكومية
الرتبية ،جامعة ع مشس ،الية اآلداب
للبن مبحاى،ة ال ل دراسة ميدانية ،جملة البحث العل
العلوم الرتبية ،ع ،19ج 218-181 ،12ا
امللاري  ،ال صاحل عقي ()2018ا درجة ىاعلية املراراة اختال القراراا املدرسية م جهة ن،ر معل
حماى،ة ﺍمل رﻕ ،اجلامعة األردنية جملة دراساا للعلوم الرتبوية134-125 ،)2(45 ،ا
املنابري ،ىا ة بني عبد الع ي عبد القادرا ()2010ا ال ااج االجت اع املسئولية االجت اعية التحصي
الدراس لدا عينة م الباا ا ية الرتبية جبامعة أم القرا مبكة املكرمة ،رسالة ماجستري ،جامعة أم
القرا ،امل لكة العربية السعوديةا
النصرا ي  ،مع سل ان سليق السعودي ،شريف عبد الرمح عبد الويل اهللسة ،ىراس ايسر الرميا ي ،هنايةا
()2019ا درجة إشراع مديري املدارس ال انوية ا اصة ملعل يهق اختال القرار عالقتا ابلرضاج الوظي
حماى،ة العاص ة ع ان ،اجلامعة األردنية ،جملة دراساا للعلوم الرتبوية685-704 ،)1( 46 ،ا
ارد ،م سعد اضرا ()2017ا درجة ال ااج االجت اع عالقتها مبستوا املسئولية االجت اعية لدا مديري
املدارس احلكومية األساسية ع ان ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اهلامشية ،الية الدراساا العلياا
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