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واقـع مـمارسة الـمشرفات الرتبويات للقيادة 
الشبكية، وسبل حتسينها من وجـهـة نـظر قائدات 

 الـمدارس الثـانـويـة مبدينة الريـاض
 **نورة بنت بليهان املطيري                   * عبد هللا بن محمد العامري 

 

  

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة املشرفات التربويات للقيادة الشبكية، وسبل تحسينها من وجهة نظر قائدات املدارس الثانوية _ امللخص

رس  املدا بمدينة الرياض، وقد استخدم الباحثان املنهَج الوصفيَّ املسحّي، واعتمًدا على االستبانة كأداة لجمع املعلومات من جميع مجتمع قائدات

( 289( قائدة، استجاب منهن )357هـ، والبالغ عددهن )1441الثانوية بمدينة الرياض، املكلفات بالعمل القيادي خالل الفصل الدراس ي األول لعام 

تماعية %( من إجمالي مجتمع الدراسة. وبعد تحليل البيانات إحصائًيا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االج 81قائدة، بنسبة بلغت )

(SPSS( :جاءت النتائج على النحو التالي ،)أن واقع تطبيق املشرفات التربويات للقيادة الشبكية من وجهة نظر قائدات املدارس الثانوية بمدينة  1 )

لواقع تطبيق  ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة، حول تقديرهم 2الرياض جاء بدرجة متوسطة. )

( جاءت موافقة مجتمع الدراسة، على سبل تحسين تطبيق  3املشرفات التربويات للقيادة الشبكية، باختالف متغيري املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. )

فة، ونقلها، وتبادل الخبرات أبعاد القيادة الشبكية لدى املشرفات التربويات بدرجة عالية، وكان أبرزها: )أ( بناء منظومة عمل تساعد على انتاج املعر 

ضحة  بين القائدات في الشبكة. )ب( فتُح قنواِت اتصاٍل جمعّيٍ؛ لتبادل األفكار التطويرية بين عناصر الشبكة. )ج( تطبيق سياسات، ولوائح وا

دريبية، وذلك من خالل الدورات  لتفويض الصالحيات؛ بما يسهم في تطوير العمل. وقد جاءت توصيات الدراسة لتؤكد على أهمية بناء منظومة عمل ت

 التدريبية، وورش العمل؛ لتنمية مهارات املشرفات التربويات ملمارسة القيادة الشبكية. 

 : القيادة الشبكية. القيادة. املدارس الثانوية. الكلمات املفتاحية
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واقـع مـمارسة الـمشرفات التربويات للقيادة الشبكية، وسبل تحسينها من 

 وجـهـة نـظر قائدات الـمدارس الثـانـويـة بمدينة الريـاض
 املقدمة . 1

أدت التغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي تعيشها   

املؤسسات التربوية في العصر الحالي، لبروز مشكالت إدارية وتنظيمية، 

تتطلب قيام املؤسسات التربوية بأدوار جديدة؛ لتواكب التغيير، وتحقق 

لتغيير؛ بما يسهم التطور؛ مما يتطلب توافَر قيادٍة تدفع عملياِت التطوير وا

في تحول املؤسسات التربوية من مؤسسات تقليدية ملؤسسات ديناميكية، 

 تقود عمليات التغيير؛ بما يحقق أهدافها املؤسسية املستقبلية. 

ونظرا ملا لإلشراف التربوي من أهمية في تحسين العمليات التربوية، فقد  

فاملشرفون التربويون يحتاجون أيًضا حظي باهتمام عاٍل من املسؤولين، 

[. وألن املشرف التربوي 1] لتطوير أعمالهم، ورفع مستوى أدائهم وإنتاجياتهم

[ إلى أن تطور 2هو املشرف املباشر على قائد املدرسة تشير منال حسن ]

رة؛ فهي السبب في خروج  ة، يحتاج إلى قيادة متطّوِ املؤسسات التعليميَّ

قليدي، وهي الحجر األساس في العملية التعليمية؛ القضايا من شكلها الت

وبذلك زاد االهتمام باألساليب القيادية، وممارساتها، وأساليب تطويرها؛ 

ة لم تعد تجدي نفًعا ملواجهة التحوالت  [. 3] ذلك أن القيادة التقليديَّ

وانطالقا من أهمية التجديد والتطوير، في األساليب واملمارسات القيادية   

ملؤسسات التربوية، ظهرت أنماط جديدة في القيادة، منها القيادة في ا

الشبكية: وهي القيادة التي تسعى إلى إحداث تغيير لحل املشكالت املعقدة، 

التي يصعب إنجازها على حدة، بحيث يتم توجيه جهود األفراد املستقلين 

 عن بعضهم البعض؛ إلنجازها دون أن يكون ألحد سلطة رسمية على اآلخر

[4  .] 

ة   ة القيادة الشبكية، كنمط لتطوير القدرة املؤسسيَّ  -وعلى الرغم من أهميَّ

ة سات التعليميَّ ة في املؤسَّ فإن األبحاث في موضوع القيادة الشبكية ال  -خاصَّ

ة التي  راَسات العربيَّ ة الّدِ
َّ
 عن قل

ً
رة من البحث، فضال ِ

ّ
تزال في مرحلة مبك

ة؛ مما يجعلنا في تناولت القيادة الشبكية، وتطبي سات التعليميَّ قها في املؤسَّ

أمس الحاجة لدراسة أبعاد القيادة الشبكية؛ بهدف تطوير املمارسات 

القيادية في املؤسسات التربوية، فضال عن إثراء املكتبة العربية بمعرفة 

جديدة، في مجال القيادة املدرسية بشكل عام، وفي مجال القيادة الشبكية 

 بشكٍل خاص.

راَسة . 2 ِّ
 الد 

ُ
 مشكلة

ره،    ة من مراحل تطوُّ ة مرحلة مهمَّ ة السعوديَّ يشهد التعليم في اململكة العربيَّ

هات  ة في مختلف الجوانب؛ وفًقا ألحدث التوجُّ ة ونوعيَّ ميَّ
َ
 ك

ً
ويواجه نقلة

ة في التعليم. ويمثل اإلشراف التربوي إحدى دعامات األنظمة  العلميَّ

إعداد األجيال الحاضرة، وأصبح عملية أساسية  التعليمية، ووسيلة مهمة في

 ملواجهة املواقف التربوية بمختلف أنواعها.

ر في نوعية   غّيِ
ُ
وعلى الرغم من ذلك كله؛ فإن املمارسات اإلشرافية لم ت

وسائل التطوير التربوّي؛ مما أدى إلى سلبية اتجاهات املعلمين واملعلمات 

نعكاسات سلبية على العملية [ مما يؤثر با5نحو األشراف التربوي ]

ة.   التعليميَّ

  ؛ [7]  ال شبيب ؛[ 6] وفي هذا السياق، أشارت دراساُت كّلٍ من: املسعودي

إلى أن هناك تَدنًيا  -على سبيل املثال ال الحصر -[ 9النازل ] ؛[8] العسكر

ا في ممارسة املشرفين التربويين ألدوارهم، نحو املستجدات التي 
ً
ملحوظ

؛ مما  ِنهم من ممارسة دورهم اإلشرافّيِ
ُّ
أحدثتها وزارة التعليم، وضعف تمك

ر في تطوير األداء في مدارسهم. ِ
ّ
 يؤث

وفي سياق متصل، فإن املشرفين التربويين يمارسون أساليًبا قيادية  

تقليدية، ال تتناسب مع مرحلة خطط ومشاريع الوزارة نحو تحقيق رؤية 

[ إلى أن املشرف التربوي 10راسة الغامدي ] ، حيث توصلت د2030اململكة 

يواجه صعوبات متعددة، إدارية وفنية، ومنها: كثرة األعمال الكتابية املطلوبة 

من املشرف التربوّي، وعدم كفاية الدورات التدريبية لتطوير أداء املشرف 

[ بضرورة تجريب طرق 11التربوي، من جانب آخر، أوصت دراسة العمري ]

للمشرف التربوي في اإلدارة. وفي املقابل توصلت دراسة آل  متنوعة وجديدة

[ إلى أن عملية التخطيط التي تتم في إدارات اإلشراف التربوي، تتم 12حارث ]

بطريقة تقليدية، دون إعمال الفكر واالبتكار واإلبداع، باإلضافة إلى هرمية 

 التنظيم اإلداري واملركزية في اتخاذ القرارات.

 االتجاهات الحديثة لدعم القيادات لذا كان من ال 
ُ
ضروري توظيف

ة؛ لتكون قادرة على قيادة التغيير، والوصول بالتعليم في اململكة  التعليميَّ

ة، ومن تلك االتجاهات الحديثة:  ِ العامليَّ
ّ
العربية السعودية إلى مصاف

ٍة  في  القيادة الشبكية، التي يمكن أن تكون الخيار املالئم؛ إلحداث نقلٍة نوعيَّ

 زيادة كفاءة قيادة املدارس. 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا النمط اإلداري يعتمد على التركيز على الدور 

 والسلوك؛ وليس على املنصب والسلطة.

وتقّدر الجماعة بشكل أكبر بكثير من األساليب التقليدية، التي مهمتها تقديم 

تعزيز  التسهيالت إلنجاز العمل؛ وليس ضبط العمل، كما تؤكد على

العالقات املتكافئة والترابط بين العاملين؛ وليس التفاعل فيما بينها فقط 

[13 .] 

ة القيادة الشبكية، كمدخل حديث لتطوير القيادة  وعلى الرغم من أهميَّ

ة 
َّ
ة؛ فإن البحث في مصادر املعرفة، وقواعد املعلومات، كشف عن قل التربويَّ

ة في مجال القيادة راَسات العربيَّ الشبكية وتطبيقاتها في مجال التعليم،  الّدِ

ِعدُّ الشباب 
ُ
ل إحدى مراحل التعليم التي ت ِ

ّ
ة؛ إذ إنها تمث ة املرحلة الثانويَّ خاصَّ

ة؛ ملحاولة سّدِ تلك  راَسة الحاليَّ ملستقبل املجتمع وتنميته؛ لذا جاءت الّدِ

 الفجوة املعرفية والتطبيقية، في مجال القيادة الشبكية.

املمارسات القيادية في اإلشراف التربوي، وندرة الدراسات في  وبين تقليدية

ة في السؤال الرئيس  راَسة الحاليَّ ل مشكلة الّدِ
َّ
مجال القيادة الشبكية، تتمث

التالي: ما واقع ممارسة املشرفات التربويات للقيادة الشبكية، وما وسبل 

 ض؟تحسينها من وجهة نظر قائدات املدارس الثانوية بمدينة الريا

 أسئلة الدراسة أ. 

ما واقع ممارسة املشرفات التربويات للقيادة الشبكية من وجهة نظر  .1

 قائدات املدارس الثانوية بمدينة الرياض؟
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ة بين استجابات أفراد مجتمع  هل .2 توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ

الدراسة، حول تقديرهم لواقع ممارسة املشرفات التربويات للقيادة 

ل العلمّي، سنوات الخدمة(؟  الشبكية، في ضوء متغيرات الدراسة )املؤّهِ

ما ُسبل تحسين مستوى ممارسة املشرفات التربويات ألبعاد القيادة  .3

 من وجهة نظر قائدات املدراس الثانوية بمدينة الرياض؟ الشبكية، 

 أهداف الدراسة ب.  

 تهدف الدراسة إلى:  

على واقع ممارسة املشرفات التربويات للقيادة الشبكية، من وجهة   التعرف  . 1

 نظر قائدات املدارس الثانوية بمدينة الرياض. 

ة بين استجابات أفراد   . 2 تحديد ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائيَّ

مجتمع الدراسة، حول تقديرهم لواقع ممارسة املشرفات التربويات للقيادة  

ل العلمي، سنوات الخدمة(. الشبكية، في ضوء    متغيرات الدراسة )املؤّهِ

التعرف على ُسبل تحسين مستوى ممارسة املشرفات التربويات ألبعاد القيادة   . 3

 الشبكية، من وجهة نظر قائدات املدراس الثانوية بمدينة الرياض. 

راَسة ج.   ِّ
 الد 

ُ
ة  أهميَّ

راَسة من أهمية موضوع القيادة الشبكية، كإحدى املمارسات   تأتي  ة الّدِ أهميَّ

واإلشراف   -بشكل عام -القيادية الحديثة التي تسهم في تطوير العمل التربوي 

بما يسهم في تحقيق التغيير املنشود، الذي يتوافق مع   -بشكل خاص -التربوي 

 ي:  (، وتتمثل أهمية الدراسة فيما يل 2030رؤية اململكة ) 

(، حول  2030تتوافق هذه الدراسة مع التوجهات العامة لرؤية اململكة )  . 1

تحسين تخطيط التعليم، ومراقبته، وتقييمه، واالرتقاء بمخرجاته. من خالل  

التدريب املستمر، والتطوير املنهي وتعزيز تبادل املعارف وقياس األداء، وتوفير  

   . [ 14]   ها مكافأة املميزين بيئة عمل محّفزة تتساوى فيها الفرص، وتتم في 

تتوافق هذه الدراسة مع برنامج تنمية القدرات البشرية: أحد برامج تحقيق   . 2

، والذي يهدف إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم  2030رؤية اململكة 

والتدريب، من خالل تطوير جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب؛ بما فيها  

ة مراحل  املعلمين واملدربين واملشرفي 
ّ
ن التربويين، وأعضاء هيئة التدريس لكاف

التعليم والتدريب؛ لتنسجم مع التوجهات الحديثة واملبتكرة في مجاالت التعليم  

 . [ 15والتدريب ] 

تتزامن هذه الدراسة مع توجهات وزارة التعليم؛ ممثلة في اإلدارة العامة   . 3

التربوي، والتي تسعى   لإلشراف التربوي نحو تطوير املمارسات القيادية للمشرف 

إلى إحداث تغيير نوعي في امليدان التربوي، وتمكين القيادات من ممارسة أدوارهم  

   . [ 16]   بفاعلية وكفاءة عالية؛ لتجويد مخرجات التعليم 

يأمل الباحثان أن تفيد نتائج هذه الدراسة متخذي القرار بإدارة التعليم   . 4

هارات القيادة الشبكية؛ بما يسهم في  بمنطقة الرياض، في تبني تطبيق مفاهيم وم 

 تطوير منظومة اإلشراف التربوي، ويحقق األهداف املنشودة.  

يأمل الباحثان أن تفيد نتائج هذه الدراسة متخذي القرار بإدارة التعليم   . 5

بمنطقة الرياض، في بناء خطط لتطوير القدرات البشرية من املشرفين  

أخذ في االعتبار بناء برامج تدريبية وورش  واملشرفات، من خالل تنمية مهنية، ت 

 عمل؛ لتنمية مهارات القيادة الشبكية لدى املشرفين واملشرفات التربويين.  

راَسة صورة واضحة ملستوى ممارسة   . 6 م هذه الّدِ يأمل الباحثان أن تقّدِ

املشرفات التربويات للقيادة الشبكية، وسبل تحسينها؛ مما قد يساعد املسؤولين  

زارة واإلدارات التعليمية على تالفي جوانب الضعف في التطبيق، واالستفادة  في الو 

 من املقترحات. 

يأمل الباحثان أن تمثل هذه الدراسة بموضوعها )القيادة الشبكية( إضافة   . 7

علمية ومعرفية، تسهم في إثراء املكتبة العربية؛ بسبب الندرة في األدبيات  

ذات العالقة بموضوع القيادة الشبكية   -على حد علم الباحثين  –والدراسات 

 وسبل تحسينها.  

راَسة د.   ِّ
 حدود الد 

راَسة بعدد من الحدود وهي كالتالي:   تتحدد هذه الّدِ

حدود موضوعية، وتتمثل في القيادة الشبكية بأبعادها التالية: )التنشيط،   . 1

 التأطير، التعبئة، التركيب(، وسبل تحسينها. 

راَسة في الفصل األول للعام الدراس ي  الحدود    . 2 ة: تم تطبيق الّدِ  هـ. 1441الزمانيَّ

ة للبنات في   . 3 ة: طبقت الدراسة على املدارس الثانوية الحكوميَّ الحدود املكانيَّ

 مدينة الرياض. 

ة: اقتصرت هذه الدراسة على قائدات املدارس الثانوية   الحدود  . 4 البشريَّ

ة للبنات في مدينة الرياض.    الحكوميَّ

راَسة ه.   ِّ
 مصطلحات الد 

 القيادة الشبكية 

 قياديٌّ يقوم بتوجيه املنظمات أو األفراد، بحيث يكون بينهم  
ٌ
عّرف بأنها: نمط

ُ
ت

ى حل املشكالت املعقدة  تباين واضح في الخبرة وطرق تنفيذ العمل؛ للعمل عل 

التي يصعب إنجازها بشكل منفرد، دون أن يكون للقائد سلطة رسمية على  

  [17].األفراد 

ة   راَسة الحاليَّ ا في الّدِ وبناًء على ما سبق يمكن تعريف القيادة الشبكية إجرائيًّ

بأنها: عملية التأثير التي تقوم بها املشرفة التربوية في مجموعة من قائدات  

املدارس الثانوية بأبعادها )التنشيط، التأطير، التعبئة، التركيب( لحل  

املشكالت، وتبادل الخبرات في إطار تعاوني؛ بهدف إحداث التغيير املنشود في  

 العمل املدرس ي. 

كما تعرف الشبكة في هذه الدراسة بأنها: مجموعة من املدارس، يوجد بينها  

ا مشتركة. اتصال وتفاعل، وعالقات تعاون؛ لتحقق  
ً
 أهداف

 اإلطار النظري   3.

 مفهوم القيادة الشبكية 

دة لدراستها، فهناك من يتناولها بمنظور إداري   للقيادة الشبكية مداخل متعّدِ

   فيه املطالبة باملساءلة والتدقيق قادر على التوسع والترابط؛ في الوقت الذي تتم  

Tremblay]18 ]  ويضيفMarion19]   أن قيادة الشبكة: هي قيادة التغيير التي ]

التعلم الذي يعزز االستجابات اإلنتاجية  تمكن العمل الجماعي الناش ئ، وتشجع 

 القيادة الشبكية بأنها: "نظام ذو تنظيم ذاتي  
ُ
عّرف

ُ
للتقلبات. وفي سياق متصل، ت

للروابط االجتماعية، بين األشخاص الذين ينجذبون إلى عمل مشترك، أو  

يركزون على هدف مشترك؛ بحيث إنه مع تزايد التفاعل تبدأ هذه املجموعات في  

   Hoppe[20] لتكوين شبكات أكبر؛ رغبة في تحقيق هدف محدد" االتصال 

[ بأن القيادة الشبكية: هي التزام مجموعة من العناصر  21]  ويؤكد كانيا وكرامير 

الفاعلة الهامة من مختلف القطاعات، بجدول أعمال مشترك؛ لحل مشكلة  

ها أبو سلطان ] 
ُ
َعّرِف

ُ
ادة  بأنها: "قي  [ 4اجتماعية محددة. من جانب آخر، ت

يصعب على   -مجموعات بينها اختالف واضح، تهدف لحل مشكلة معقدة 

من خالل االستفادة من املوارد املتنوعة في الشبكة،    -األعضاء حلها كال على حدة 

 الكايد ] 
ُ
[ إلى ذلك بأنها: "قيادة  17وليس ألحد سلطة رسمية على األفراد" وُتضيف

؛ لتحقيق التطور والتغيير،  منظمات بينها اختالف واضح في الخبرة والثقافة 

 بحيث يستفيد الجميع من كل عناصر الشبكة؛ لحل املشكلة املعقدة". 
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من خالل العرض السابق، يتبين اختالف وتباين مفهوم القيادة الشبكية، لدى      

الباحثين املتخصصين في هذا االتجاه القيادي الحديث، الذي ظهر مع بروز  

منظمات ومجموعات، وفرق عمل بينها اختالف مكاني؛ لحل مشكالت موحدة،  

الجمعي، والروابط  من خالل التغيير والتطوير، ويقوم هذا االتجاه على االتصال 

والتفاعل بين أعضاء الشبكة، وقد تكون هذه الشبكة مجموعة من الشركات أو  

 اإلدارات، أو املدارس أو الجامعات.  

 أهمية القيادة الشبكية 

[ في: تشجيع قادة   [Hadfield22تكمن أهمية القيادة الشبكية كما يشير     

بشكل تعاوني، وخلق نوع من  املدارس على تحقيق االكتفاء الذاتي، وتعلم العمل 

الحماس املرتبط بتخفيف الحدود والقيود، واملشاركة في صنع القرار، باإلضافة  

  
ً

إلى خلق أرضية خصبة للشراكات املجتمعية مع املجتمع، وااللتزام بالتعاون بدال

[ إلى جانب هذه املزايا مزايا  19من املنافسة. وفي هذا السياق، يشير "ماريون" ] 

: إنشاء تفاعالت وترابطات، وتعزيز تدفقات املعرفة، والحفاظ على  أخرى منها 

االقتران العالئقي، وزيادة سرعة التعلم، ونقل املعرفة الجديدة، كما أن القيادة  

الشبكية تسهل التعلم والتكيف، من خالل التفاعالت الناشئة والديناميات غير  

ن تفعيل قيادة الشبكة  الرسمية، التي تشكل العمل الجماعي. باإلضافة إلى أ 

مهم؛ لتوفير االتصال وتدفق التواصل إلى األجزاء املختلفة في املنظمة، وتسهيل  

سرعة تدفق املعلومات، وزيادة معدل التعلم من خالل مشاركة املعرفة املتنوعة  

[ Marionونشرها، باإلضافة إلى العمل الجماعي، وتعزز إنتاج النتائج الطارئة 

[ أهمية القيادة الشبكية، وذلك في  4اق، حددت أبو سلطان ] [، وفي ذات السي 19

 النقاط التالية:  

قيادة التغيير: عملية تتم داخل املؤسسة التعليمية للوصول لألهداف   . أ 

املخطط لها من أجل التغيير، عن طريق تكييف املؤسسة التعليمية مع العقبات  

 شود.  والتحديات التي تواجهها؛ من أجل الوصول للهدف املن 

بناء منظمة متعلمة: هي ثقافة مكونة من تطبيقات وإجراءات معينة، ومن   . ب 

الضروري أن يتبناها األفراد، كذلك إضافته في رؤية ومهمة املنظمة؛ ألنها هدف  

 استراتيجي.  

مواجهة األزمات: هي مجموعة من الجهود، لالستعداد ملواجهة اآلثار السلبية؛    . ج 

يق املوارد املتاحة، والتعامل بفاعلية وكفاءة؛  للحد من الوقوع في األزمة، عن طر 

 لتقليل الضرر على املؤسسة.  

 مبادئ قيادة الشبكة  

تختلف قيادة الشبكة عن نظريات القيادة األخرى، وأفضل تفسير لها من خالل  

 [ وهي كالتالي:  [Tremblay18نظرة عامة على مبادئها، كما جاء في  

كثر من منظمة، فعندما يتم تشكيل شبكة؛  التوسيع: تعني أنها تحتوي على أ  . أ 

فإن هذا يعني مجموعه من الخبرات والقدرات، وليس الزيادة بالعدد فقط. وهنا  

يمكن تطبيقها على أكثر من مؤسسة تعليمية، بما يشكل مجموعة من الخبرات  

 املتنوعة بين القيادات في هذه املؤسسات.  

بر القطاعات تقليل الفجوات  التنسيق بين القطاعات: ويشمل التنسيق ع  . ب 

بين القطاعات املختلفة، عن طريق بناء هيكل تنظيمي. ويشمل ذلك تنسيق قائد  

الشبكة في التعليم بين املؤسسات التعليمية، سواء لتحقيق التكامل واالنسجام  

 في البناء التنظيمي في املدارس، أو في اتخاذ القرارات التطويرية في البيئة املدرسية.  

ناء القدرات: أي زيادة القدرة على حل التحديات من خالل التحديد  ب  . ج 

االستراتيجي للموارد، وتوفير البنية التحتية لتحقيق األهداف املوضوعة، من  

 خالل الرؤية املشتركة لألطراف املعنية. 

من العمل املستقل: فمن أجل تنفيذ القيادة الشبكية بنجاح؛ يجب أن   الحد  . د 

تكون املنظمة وقادتها ترغب في النظر إلى أبعد من مصلحتها، عن طريق تحقيق  

 املساءلة الجماعية.  

عقلية طويلة األجل: والتزام طويل األجل يتطلب النظر وراء "حل سريع"، عن   . ه 

 بعيد.    طريق االلتزام بحلوٍل ذاِت مدًى 

التواصل الجماعي: أي التواصل املنتظم واملستمر، سواء أكان شخصًيا أم   . و 

إجراًء فعلًيا، يساعد في إنشاء الثقة داخل الشبكة؛ عن طريق الحوار البناء  

 املوجه نحو تحقيق الهدف. 

 أبعاد القيادة الشبكية:  

 التنشيط:   -1

دمة؛ لتحديد وإدماج  ويعرف التنشيط بأنه: "مجموعة من السلوكيات املستخ 

كما يعرف بأنه:    Silvia[23]األشخاص واملوارد الالزمة؛ لتحقيق أهداف البرنامج 

McGuire  "تحديد ودمج املوارد البشرية واملادية الالزم إلنجاز املهام املطلوبة" 

وتتمثل املمارسات القيادية في بعد التنشيط فيما يلي: معاملة أعضاء   [24]

الشبكة باملثل، وتحديد املوارد املادية، والبشرية، واملالية، والتجهيزات في  

الشبكة. وتحديد أصحاب العالقة الرئيسيين، ووضع اقتراحات أعضاء الشبكة  

عملية قائمة على   ونستنتج من ذلك أن التنشيط يقصد به:  [23].موضع التنفيذ 

سلوكيات، بحيث يتفاعل الفرد مع االخرين، ويسعى لتطويرهم من خالل دمج  

املوارد البشرية واملادية والتقنية. ويشير التنشيط في الدراسة الحالية إلى: عملية  

قائمة على سلوك املشرفة التربوية، بحيث تتفاعل مع القائدات، وتسعى  

 لبشرية واملادية والتقنية.  لتطويرهم من خالل دمج املوارد ا 

 التأطير:   -2

يشير التأطير إلى "تحديد قواعد القيادة واإلدارة في الشبكة، وتعريف الثقافة  

Silvia  [23  ][ وأشار لها  [McGuire24السائدة فيها، وتطوير هيكلية العمل فيها" 

بأنها: سلوكيات مستخدمة؛ لترتيب ودمج بنية الشبكة، من خالل تسهيل االتفاق  

وقيم الشبكة. وتتمثل املمارسات  على أدوار املشاركين، وقواعد التشغيل، 

القيادية في بعد التأطير فيما يلي: مشاركة دور القيادة مع أعضاء الشبكة  

والتأسيس لرؤية مشتركة، والتأكد من فهم أعضاء الشبكة ألدوار األفراد،  

والسماح ألعضاء الشبكة بتحديد طريقة اإلنجاز الخاصة بهم، والتأثير في القيم  

في الشبكة، واتباع أعضاء الشبكة للقواعد والتشريعات   واملبادئ املنتشرة 

املعيارية، واالتفاق على طبيعة املهام املطلوبة، وتحديد مهام دقيقة ألعضاء  

ونستنتج من ذلك: أن التأطير    Silvia [23] الشبكة، وتحديد معايير قياس األداء 

يقصد به: عملية يتم فيها مشاركة األفراد في وجهات النظر، وشرح دور كل فرد؛  

 لتسهيل تحقيق قيم املؤسسة، وإنجاز أعمالها وفق قيم محددة.  

ويقصد بالتأطير في هذه الدراسة: عملية تشارك فيها املشرفة التربوية قائدات  

ح دور كل قائدة، لتسهيل تحقيق قيم املؤسسة  املدارس في وجهات النظر، وتشر 

 وإنجاز أعمالها وفق قيم محددة.  

 التعبئة:   -3

يشير مفهوم التعبئة في القيادة الشبكية إلى: "تحفيز وإلهام وضمان التزام جميع  

[، كما تشير إلى  24أعضاء الشبكة، مثلهم كمثل العاملين في املؤسسة األم" ] 

مشتركة ومستمرة، لشبكات فاعلة، تدعم عمليات  "استخدام سلوكيات مهمة 

الشبكة من املشاركين في الشبكة وأصحاب املصلحة، من خالل اإلعالن عن  

إنجازات الشبكة، والحفاظ عليها، واستخدام الحوافز لتحفيز املشاركين في  

[ وتتمثل املمارسات القيادية في بعد التعبئة فيما يلي: تقديم الدعم  23الشبكة" ] 
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ي املناصب العليا في الشبكة، والحفاظ على الشبكة في موقف جيد مع  من ذو 

السلطات ذات العالقة، بث الحماس نحو مشروع معين، دعم التزام أعضاء  

الشبكة نحو مهمتها الرئيسية، تعميم أهداف الشبكة وإنجازاتها، استخدام  

 . [ 23]   الحوافز املادية لتحفيز أعضاء الشبكة 

التعبئة يقصد بها: سلوك داعم للنجاح، يقوم على   وتبعا لذلك، نستنتج أن 

االلتزام، وبث روح الحماس من خالل التحفيز املادي واملعنوي؛ لتنفيذ البرامج  

 املطبقة لألهداف املعممة. 

ويقصد بالتعبئة بالدراسة الحالية: سلوك املشرفة التربوية الداعم للنجاح،    

ئدات من خالل التحفيز املادي  يقوم على االلتزام، وبث روح الحماس في القا 

 واملعنوي؛ لتنفيذ البرامج املطبقة لألهداف املنشودة. 

 التركيب:   -4

يشير مفهوم التركيب في القيادة الشبكية إلى: "إنشاء عالقات منتجة وهادفة،  

[، من  24وبناء الثقة بين أعضاء الشبكة، والترويج لثقافة تبادل املعلومات" ] 

[ بأنها "استراتيجية مهتمة بالتفكير التركيبي  25لة ] جانب آخر، عرفها العباد 

والتحليلي، تهدف الكتساب مهارات عالية ثرية ومتنوعة، ومن خاللها يمارس  

الفرد الضبط الداخلي، والتوجيه الذاتي، واملشاركة واملساعدة، واتخاذ القرار"  

فكار  أو هي: "القدرة على البناء ألفكار مختلفة وجديدة، واالطالع على األ 

[ وتتمثل  26]  املتعارضة، باإلضافة الى الوضوح واالتقان وامتالك املهارة" دعمس 

املمارسات القيادية في بعد التركيب فيما يلي: حرية مشاركة املعلومات بين أعضاء  

الشبكة، والعمل لصالح أعضاء الشبكة، وبناء الثقة بينهم، والقيام بعملية  

ستخدام آرائهم الشخصية لحل  العصف الذهني، وحث أعضاء الشبكة ال 

املشكالت، والحفاظ على تماسك الشبكة، ومعرفة أعضاء الشبكة بما هو  

متوقع منهم، والعمل على جدولة مهام العمل وتنسيق العمل في الشبكة،  

والحفاظ على معدل تقدم سريع في العمل، وحل الصراعات والتعارضات التي  

[. ونستنتج من ذلك أن التركيب  23هام ] تظهر في الشبكة، وتحديد كيفية أداء امل 

يعني: املقدرة على اتخاذ القرارات، والثقة بالنفس، والتعبير عن الرأي وتقبل  

 الرأي األخر، واملشاركة في املعلومات. 

ويقصد بالتركيب بالدراسة الحالية: قدرة املشرفة التربوية على جعل قائدة    

ة بالنفس، والتعبير عن الرأي وتقبل  املدرسة قادرة على اتخاذ القرارات، والثق 

 الرأي األخر، واملشاركة في املعلومات.  

 السابقة .  4
ُ
راَسات ِّ

 الد 

البحث فيما يلي عرًضا لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة، مرتبة من   يتناول 

 األقدم إلى األحدث، وذلك على النحو التالي: 

[ والتي هدفت إلى تسليط الضوء على نظام  Petroni & Nosella 27 [دراسة  -

مكون من مجموعة من الشبكات االستراتيجية، وتقييم الدور الذي تسهم به كل  

في الحصول على امليزات التنافسية لها، وقد استخدم   GSCشبكة في دعم 

الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واستعان باملقابلة وتحليل الوثائق؛ كأداة  

لجميع البيانات من عينة الدراسة، وقد تم تحليل البيانات إحصائًيا، وجاءت  

أبرز النتائج على النحو التالي: معرفة أن النظام يتكون من أربع شبكات هي  

)الشبكة السياسية والصناعية والعلمية التقنية واملحلية(، وتتكون كل شبكة  

من عدد من املؤسسات التي تعمل في مجاالت متشابهة، ولها تعامالت مكثفة مع  

CGS تم من خالل بناء  ، كذلك معرفة أن تنسيق العمل بين هذه الشبكات ،

ثقافة تنظيمية، تركز على التعاون الوثيق واملستمر، وترسيخ مبادئ الشفافية  

والوضوح بين أعضاء الشبكة، وتمكين قيادات الشبكة من توفير موارد الشبكة  

)املادية والبشرية والتقنية(، وتمكين جميع أعضاء الشبكة من حرية تبادل  

دعم كل عضو من أعضاء الشبكة من خالل   املعلومات دون قيود، والعمل على 

 باقي األعضاء.  

[ والتي هدفت إلى دراسة السلوك القيادي في  23دراسة مكجيور وسلفيا ]  -

 ملعالجة الخطأ في تطبيق هذا النمط من أنماط  
ً
القيادة الشبكية؛ محاولة

 القيادة، من خالل دراسة سلوك القادة. 

سحي، واستعان باالستبانة كأداة  وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي امل  -

( قائد شبكي؛ وجاءت أبرز  500لجميع البيانات من عينة الدراسة، التي بلغت ) 

النتائج على النحو التالي: أن سلوك القادة في شبكتهم يقوم على تلبية متطلبات  

 القيادة الشبكية، وفًقا الحتياجات عمل املديرين.  

تي هدفت إلى تحديد األنشطة والصعوبات،  [، وال 28دراسة كويباك وبيرترام ]  -

التي تواجه القادة الشبكيين في مدارس الواليات املتحدة األمريكية؛ وقد استخدم  

الباحث املنهج الكيفي، واستعان باملقابلة وتحليل الوثائق؛ كأداة لجميع البيانات  

تم   ( فرًدا من مساعدي القادة الشبكية؛ وقد 19من عينة الدراسة التي بلغت: ) 

تحليل البيانات إحصائًيا، وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي : أن أهم  

النشاطات التي يقوم بتنفيذها القادة الشبكيون، تمثلت ببناء العالقات مع قادة  

 شبكيين جدد، وتطوير خطط األنشطة الشبكية. 

على  [ والتي هدفت إلى بيان أثر القيادة وطبيعتها 29دراسة تريفور وكيليف ]  -

تطور املنظمات؛ وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، واستعان  

( فرًدا، وقد  ١٤٧باالستبانة؛ كأداة لجميع البيانات من عينة الدراسة التي بلغت: ) 

تم تحليل البيانات إحصائًيا، وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي :أن على  

القيادة الشبكية (؛ ملالئمتها لبيئة  املؤسسات اتباع أساليب القيادة الجديدة ) 

العمل اليوم، كما أظهرت النتائج، أن عمل املنظمات في املستقبل، سيعتمد على  

شبكات املعرفة املكونة من املوهوبين املستقلين، واملمكنين من العمل، التي لن  

 يتم بناؤها إال باتباع القيادة الشبكية.  

ى التعرف على درجة توافر متطلبات  [ والتي هدفت إل 4دراسة أبو سلطان ]  -

القيادة الشبكية بوزارة التربية والتعليم العالي، بمحافظات غزة، وسبل تعزيزها،  

وكذلك الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسطات  

تقديرات أفراد عينة الدراسة لهذه الدرجة؛ تعزي ملتغيرات الجنس، املؤهل  

الخدمة، واملسمى الوظيفي، وقد استخدمت الباحثة املنهج  العلمي، سنوات 

الوصفي املسحي، واستعانت باالستبانة؛ كأداة لجميع البيانات من عينة الدراسة  

( موظًفا من أصحاب املسميات اإلشرافية؛ وقد تم تحليل  139التي بلغت: ) 

الكلية   البيانات إحصائًيا، وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي: أن الدرجة 

لتقدير أفراد عينة الدراسة، لتوافر متطلبات القيادة الشبكية بوزارة التربية  

والتعليم العالي، كبيرة، كذلك كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة  

إحصائية، بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر متطلبات  

عالي؛ تعزى ملتغير الجنس لصالح  القيادة الشبكية بوزارة التربية والتعليم ال 

الذكور، وذلك للمجال األول فقط ) كفايات القيادة الشبكية لدى مديرك  

املباشر(، ووجود فروق؛ تعزى ملتغير املسمى الوظيفي، ولصالح فئة مدير عام أو  

نائبه أو أعلى، وتلك املجال الثاني فقط ) املتطلبات التكنولوجية في القسم أو  

عمل بها (؛ بينما لم يتم الكشف عن أية فروق؛ تعزى ملتغيري املؤهل  الدائرة التي ت 

 العلمي وسنوات الخدمة. 

[ والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء األقسام  17دراسة الكايد ]  -

األكاديمية للقيادة الشبكية، في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان، من وجهة  
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استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي،   نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد 

(  242واستعانت باالستبانة؛ كأداة لجميع البيانات من عينة الدراسة التي بلغت: ) 

من أعضاء هيئة التدريس، وقد تم تحليل البيانات إحصائًيا، وجاءت أبرز النتائج  

معات  على النحو التالي: كانت درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية، في الجا 

الخاصة في العاصمة عمان، للقيادة الشبكية، من وجهة نظر اعضاء هيئة  

 التدريس، متوسطة. 

[ والتي هدفت إلى التعرف على درجة توفر متطلبات القيادة  13دراسة مقابلة ]  -

الشبكية، في جامعة الطائف، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وسبل  

وق ذات داللة إحصائية؛ تعزى ملتغير  تعزيزها، والكشف عما إذا كان هناك فر 

 )الجنس، ونوع الكلية، والرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة(. 

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، واستعان باالستبانة؛ كأداة   -

( من أعضاء هيئة التدريس  308لجميع البيانات من عينة الدراسة التي بلغت: ) 

تحليل البيانات إحصائًيا، وجاءت أبرز النتائج على  بجامعة الطائف؛ وقد تم 

( أن درجة توفر متطلبات القيادة الشبكية جاءت بدرجة  ١النحو التالي: ) 

مرتفعة، ملجال كفايات القيادة الشبكية، وبدرجة متوسطة، ملجال املتطلبات  

 التكنولوجية واملتطلبات اإلدارية والثقافية. 

ا ذات داللة ٢)   
ً
إحصائية، في متوسطات استجابة أفراد عينة  ( أن هناك فروق

الدراسة؛ تعزى ألثر الجنس لصالح فئة الذكور، وسنوات الخبرة لصالح فئة  

سنوات فأكثر، وألثر الكلية لصالح فئة الكليات العلمية، وأن أهم سبل  10الخبرة  

تعزيز متطلبات القيادة الشبكية، هي إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة  

 سابهم املهارات الالزمة لتطبيق القيادة الشبكية. التدريس؛ إلك 

 التعليق على الدراسات السابقة  

، التي تم استعراضها حول موضوع القيادة الشبكية،    
ُ
أظهرت الدراساُت السابقة

أهميتها في إنشاء تفاعالت وترابطات، وتعزيز تدفقات املعرفة، وقد اتفقت  

ول موضوع القيادة الشبكية، وبشكل  الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات في تنا 

[،  4تفصيلي: اتفقت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع دراسة أبو سلطان ] 

[، ومن حيث املنهج الوصفي تتفق  13[، ودراسة مقابلة ] 17ودراسة الكايد ] 

[ دراسة الكايد  4[ ودراسة أبو سلطان ] 29الدراسة مع دراسة تريفور وكيليف ] 

[، ومن حيث استخدام االستبانة؛ كأداة لجمع  13[ ودراسة مقابلة ] 17] 

[  4[ ودراسة أبو سلطان ] 29املعلومات، اتفقت مع دراسة تريفور وكيليف ] 

[، وقد اختلفت الدراسة الحالية عن  13[ ودراسة مقابلة ] 17ودراسة الكايد ] 

[ التي  29مع دراسة تريفور وكيليف ]  -من حيث الهدف  -الدراسات السابقة 

[ التي هدفت  28أثر القيادة الشبكية، ودراسة كويباك وبيرترام ]  هدفت إلى بيان 

إلى تحديد األنشطة والصعوبات، التي تواجه القادة الشبكيين، ودراسة مكجيور  

 & Petroni[ التي هدفت إلى دراسة السلوك القيادي، ودراسة 23وسلفيا ] 

Nosella [27]  عة من  التي هدفت إلى تسليط الضوء على نظام مكون من مجمو

  & Petroniالشبكات االستراتيجية، كما اختلفت من حيث املنهج مع دراسة 

Nosella  [27]  والتي اعتمدت املنهج الوصفي التحليلي. واختلفت من حيث ،

استخدام االستبانة؛ كأداة لجمع املعلومات، مع دراسة كّلٍ من: كويباك وبيرترام  

استخدمت املقابلة، وتحليل   والتي   Petroni & Nosella[27][، ودراسة 28] 

 الوثائق؛ كأداة لجميع البيانات. 

وقد أفادت الدراسة الحالية من جميع الدراسات التي تم استعراضها، في تحديد    

مشكلة الدراسة، وصياغة أسئلتها، وبيان أهميتها، وكذلك في صياغة اإلطار  

ة وأهدافها، وبناء ا  راَسة الحاليَّ الستبانة وخطوات  النظري، وتحديد أسئلة الّدِ

تصميمها؛ لقياس أهم أبعادها املتمثلة في التركيب والتعبئة، والتأطير  

والتنشيط، وقياس سبل تحسينها، وكذلك تم اإلفادة منها في تفسير نتائج  

 الدراسة، وربطها بنتائج الدراسات السابقة، وما تم استعراضه في اإلطار النظري. 

 جراءات  الطريقة وال . 5

 الدراسة منهج  أ.  

 ملالئمته ملثل هذا النوع من    
ً
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي؛ نظرا

الدراسات، واملعتمد على استجواب جميع أفراد مجتمع الدراسة أو عينة ممثلة  

لهم، بهدف وصف الظاهرة املدروسة، من حيث طبيعتها ودرجة وجودها، وال  

بالظاهرة فقط، بل يتعداه إلى حدود  يتوقف عند وصف البيانات املتعلقة 

استقصاء مظاهرها وعالقاتها املختلفة، وكذلك يقوم على تحليل الظاهرة  

 . [ 30]   وتفسيرها، والوصول إلى استنتاجات في تطوير الواقع وتحسينه 

 مجتمع وعينة الدراسة ب.  

تكون مجتمع الدراسة من قائدات املدارس الثانوية بمدينة الرياض، والبالغ      

( قائدة، وقد قام الباحثان بتوزيع أداة الدراسة على جميع  357دهن ) عد 

( قائدة، أي  289القائدات باستخدام أسلوب الحصر الشامل، استجاب منهن ) 

 %( من إجمالي مجتمع الدراسة. 81.0بنسبة ) 

 خصائص عينة الدراسة: 

 1جدول 

ا لخصائصهم الوظيفية توزيع أفراد الدراسة 
ً
 وفق

 النسبة املئوية  التكرارات  متغيرات الدراسة 
 224 بكالوريوس  املؤهل العلمي 

 65 دراسات عليا 
 289 املجموع 

 64 سنوات   5أقل من   سنوات الخبرة 
 83 سنوات   10إلى أقل من    5

 142 سنوات فأكثر   10

 289 املجموع 

  مؤهلهن  الدراسة  أفراد  من  األكبر  النسبة  أن ( 1)  الجدول  خالل  من  يتضح        

  هناك  أن  حين  في  ، %( 77.5)  وبنسبة  قائدة، ( 224)  بتكرار  بكالوريوس  العلمي 

  بمتغير  يتعلق  وفيما  عليا،  دراسات  العلمي  مؤهلهن %( 22.5)  بنسبة  قائدة ( 65) 

  فأكثر،  سنوات ( 10)  خبرتهن  القائدات  من  األكبر  النسبة  فإن  الخبرة،  سنوات 

%(  22)  بنسبة  قائدة ( 64)  هناك  أن  حين  في  ، %( 49)  وبنسبة ( 142)  بتكرار 

  سنوات ( 5 - 10)  من  خبرتهن  من  فئة  جاءت  بينما  سنوات، ( 5)  من  أقل  خبرتهن 

 . ( 29)%   بنسبة   قائدة (  83) 
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 أداة الدراسة ج.  

ــإن األداة األكثــــر   ــة، فـ ــي الدراسـ ــع فـ ــنهج املتبـ ــى املـ ــات، وعلـ ــة البيانـ ــى طبيعـ ــاء علـ بنـ

مالءمــة لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي "االســتبانة"، وقــد تــم بنــاء أداة الدراســة  

ــادة   ــ ـــ ــوع القيــ ــ ـــ ــة بموضــ ــ ـــ ــابقة ذات العالقــ ــ ـــ ــات الســ ــ ـــ ــات والدراســ ــ ـــ ــى األدبيــ ــ ـــ ــالرجوع إلــ ــ ـــ بــ

ـــي صـــــورتها الن  ـــت االســـــتبانة فــ ـــزء األول:  الشـــــبكية، ولقـــــد تكونــ ـــن جـــــزئين: الجــ هائيـــــة مــ

ــي، ســــنوات   ــل العلمـ ــل: املؤهـ ــة، مثـ ــأفراد الدراسـ ــة بـ ــة الخاصـ ــات األوليـ ــاول البيانـ ويتنـ

( عبــارة موزعــة محــورين: املحــور األول،  32الخبــرة؛ فــي حــين تكــون الجــزء الثــاني مــن ) 

ـــــاد   ــــاض ألبعــ ـــــة الريــ ــي مدينــ ــ ــة فــ ــ ـــــدارس الثانويــ ــرفات املــ ــ ـــــق مشــ ــتوى تطبيــ ــ ــاول مســ ــ يتنــ

ـــب  ـــادة الشــ ـــن ) القيــ ـــون مــ بل  22كية ويتكــ ـــُ ـــاني: ســ ـــور الثــ ـــاول املحــ ـــين تنــ ـــي حــ ـــارة؛ فــ ( عبــ

ة فـــــي الريـــــاض ألبعـــــاد القيـــــادة   تحســـــين مســـــتوى تطبيـــــق مشـــــرفات املـــــدارس الثانويـــــَّ

ــــن )  ــــون مــ ــــبكية، ويتكــ ــــرتٍ 10الشــ ــــاس ليكــ ــــى "مقيــ ــــاد علــ ــــم االعتمــ ــــارات. تــ   Scale( عبــ

Likert ( كمـــــا  5-1" خماســـــ ي الـــــدرجات، والتـــــي يتـــــراوح مـــــداها بـــــين ،،)  هـــــو موضـــــح فـــــي

 الجدول اآلتي: 

 2  جدول 

   مقياس ليكرت الخماس ي   

 ضعيفة جدا  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جدا  استجابة املحور األول 

 غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  استجابة املحور الثاني 

 1.8أقل من  2.60إلى أقل من  1.80من  3.40إلى أقل من  2.60من  4.20إلى أقل من  3.40من  5.00 – 4.20 الدرجة

 صدق االستبانة )األداة( 

 قام الباحثان بالتأكد من صدق االستبانة، من خالل ما يأتي: 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق املحكمين(: 

بناء أداة الدراسة، والتي تتناول " واقع ممارسة املشرفات  بعد االنتهاء من 

التربويات للقيادة الشبكية، وسبل تحسينها، من وجهة نظر قائدات املدارس  

الثانوية بمدينة الرياض"، تم عرضها على عدد من املحكمين؛ وذلك لالسترشاد  

لب منهم مشكورين إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارا 
ُ
ت، ومدى  بآرائهم، وقد ط

مالءمتها ملا وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه، مع  

 وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن من خاللها تطوير االستبانة. 

وبناء على التعديالت واالقتراحات التي أبديت، قام الباحثان بإجراء التعديالت    

تعديل بعض العبارات، حتى أصبحت  الالزمة التي اتفق عليها الغالبية، من 

 (. 1االستبانة في صورتها النهائية، ملحق رقم ) 

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:   

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة؛ تم تطبيقها ميدانًيا على عينة  

استطالعية، ثم تم حساب معامل االرتباط )بيرسون( ملعرفة الصدق الداخلي  

نة؛ حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات  لالستبا 

االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، وتوضح ذلك الجداول  

 التالية. 

  3جدول   

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات أداة الدراسة 

 ُسبل التحسين  الشبكية أبعاد القيادة  

 التركيب  التعبئة  التأطير  التنشيط 

 معامل الرتباط  العبارة  معامل الرتباط  العبارة  معامل الرتباط  العبارة  معامل الرتباط  العبارة  معامل الرتباط  العبارة 

1 0.772 **  6 0.757 **  13 0.725 **  18 0.671 **  23 0.671 **  

2 0.728 **  7 0.691 **  14 0.772 **  19 0.638 **  24 0.627 **  

3 0.790 **  8 0.783 **  15 0.561 **  20 0.737 **  25 0.690 **  

4 0.738 **  9 0.700 **  16 0.518 **  21 0.717 **  26 0.787 **  

5 0.648 **  10 0.726 **  17 0.496 **  22 0.817 **  27 0.776 **  

- - 11 0.582 **  - - - - 28 0.845 **  

- - 12 0.750 **  - - - - 29 0.809 **  

- - - - - - - - 30 0.758 **  

- - - - - - - - 31 0.832 **  

- - - - - - - - 32 0.829 **  

 ( 0.01)  مستوى   عند  دال ** 

  (، وهــذا 0.01( أن جميــع العبــارات دالــة عنــد مســتوى ) 3يتضــح مــن خــالل الجــدول ) 

ـــرات   ـــاق الـــــداخلي، كمـــــا يشـــــير إلـــــى مؤشــ يعطـــــي داللـــــة علـــــى ارتفـــــاع معـــــامالت االتســ

 صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة الحالية. 

 ثبات أداة الدراسة   

ــرر   ــ ــو تكــ ــ ا؛ لــ ــً ــ ــدة تقريبــ ــ ــــتكون واحــ ــة ســ ــ ــــن أن اإلجابــ ــد مــ ــ ــي التأكــ ــ ــتبانة يعنــ ــ ــــات االســ ثبــ

ــــة   ــــات مختلفــ ــــي أوقــ ــــم، فــ ــــخاص ذاتهــ ــــى األشــ ــــا علــ ــــان  [30]تطبيقهــ ــــام الباحثــ ــــد قــ ، وقــ

بقيـــــاس ثبـــــات الدراســـــة باســـــتخدام معامـــــل ألفـــــا كرونبـــــا ، وذلـــــك كمـــــا يتضـــــح مـــــن  

 (: 4خالل الجدول رقم ) 
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   معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة    4جدول  

 معامل الثبات  عدد العبارات  املحور  م 

 0.894 5 التنشيط  1

 0.789 7 التأطير  2

 0.822 5 التعبئة  3

 0.881 5 التركيب  4

 0.926 22 املدارس الثانوية في مدينة الرياض ألبعاد القيادة الشبكية   تطبيق مشرفات الدرجة الكلية ملستوى   5

ة في الرياض ألبعاد القيادة الشبكية  6  0.916 10 ُسبل تحسين مستوى تطبيق مشرفات املدارس الثانويَّ

 0.905 32 الثبات الكلي 

ــائًيا،  4يوضــــح الجــــدول رقــــم )        ــع بحبــــات مقبــــول إحصــ ــتبانة الدراســــة، تتمتــ ( أن اســ

(، وهــــي درجــــة ثبــــات عاليــــة،  0.905حيــــث بلغــــت قيمــــة معامــــل الثبــــات الكليــــة )ألفــــا( ) 

(، وهــي معــامالت  0.926،  0.789كمــا تراوحــت معــامالت ثبــات أداة الدراســة مــا بــين: ) 

 لدراسة الحالية.  ثبات مرتفعة، يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة ا 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 

لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــا؛ فقــد تــم اســتخدام        

العديــــد مــــن األســــاليب اإلحصــــائية املناســــبة، باســــتخدام الحــــزم اإلحصــــائية للعلــــوم  

والتــي يرمــز لهــا اختصــاًرا    Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعيــة  

 (، وبعد ذلك تم حساب املقاييس اإلحصائية التالية : SPSSبالرمز ) 

ــة،   ــة الدراســ ــة لعينــ ــائص الوظيفيــ ــى الخصــ ــة؛ للتعــــرف علــ التكــــرارات والنســــب املئويــ

( لحســاب صــدق االتســاق الــّداخلي  Pearson correlationمعامــل ارتبــاط بيرســون) 

( لحســـاب معامـــل ثبـــات  Cronbach's Alpha)   ألداة الدراســـة، معامـــل ألفـــا كرونبـــا  

ــة ألداة الدراســــة، املتوســـط الحســــابي "  ــاور املختلفـ " واالنحـــراف املعيــــاري  Meanاملحـ

 (Standard Deviation )  ؛ وذلــك ملعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد

الدراســة عــن املحــاور الرئيســة )متوســطات العبــارات(، مــع العلــم بأنــه يفيــد فــي ترتيــب  

ـــــتقلتين   ـــ ـــ ــين مســ ــ ـــ ـــ ـــــار )ت( لعينتــ ـــ ـــ ــابي، اختبــ ــ ـــ ـــ ـــــط حســ ـــ ـــ ــى متوســ ــ ـــ ـــ ـــــب أعلــ ـــ ـــ ــاور حســ ــ ـــ ـــ املحــ

 (test-independent sample t  ــل ــر املؤهــ ــاختالف متغيــ ــى الفــــروق بــ ( للتعــــرف علــ

( للتعــرف علــى الفــروق بــاختالف  one way anovaالعلمــي، تحليــل التبــاين األحــادي ) 

 متغير سنوات الخبرة. 

 نتائج  ال .  6

 نتائج السؤال األول:   تحليل 

نــــص الســــؤال األول علــــى: مــــا واقــــع ممارســــة املشــــرفات التربويــــات للقيــــادة الشــــبكية،  

ــــذا   ــــى هــ ــــة علــ ــــاض؟ ولإلجابــ ــــة الريــ ــــة بمدينــ ــــدارس الثانويــ ــــدات املــ ــــر قائــ ــــة نظــ ــــن وجهــ مــ

 الســــؤال: تــــم اســــتخراج املتوســــطات الحســــابية، واالنحرافــــات املعياريــــة لتقــــديرات 

ــــة ممار  ــــة، لدرجــ ــــة الدراســ ــــبكية،  عينــ ــــادة الشــ ــــاد القيــ ــــات ألبعــ ــــرفات التربويــ ــــة املشــ ســ

 وجاءت النتائج على النحو التالي: 

 بعد التنشيط:    . 1

 الحسابية والنحرافات املعيارية لواقع ممارسة املشرفات التربويات لبعد التنشيط   املتوسطات  5جدول  

 الدرجة  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  رقم العبارة  الترتيب 

 متوسطة  0.96 3.20 تعامل املشرفة التربوية أعضاء الشبكة من القائدات بعدل وموضوعية.  1 1

 متوسطة  1.09 2.89 تعمل املشرفة التربوية على تحديد موارد الشبكة البشرية.  2 2

 متوسطة  0.81 2.87 وضع اقتراحات القائدات في الشبكة موضع التنفيذ.   تعمل املشرفة التربوية على  5 3

 متوسطة  1.08 2.80 تعمل املشرفة التربوية على تحديد موارد الشبكة املالية.  3 4

 ضعيفة  1.17 2.58 تعمل املشرفة التربوية على تحديد موارد الشبكة التقنية.  4 5

 متوسطة  0.83 2.87 املتوسط العام لبعد التنشيط 

( أن واقــع ممارســة املشــرفات التربويــات لبعــد التنشــيط مــن  5يتضح من الجــدول )       

ــغ املتوســــط الحســــابي   ــة متوســــطة، حيــــث بلـ ــبكية؛ قــــد جــــاء بدرجـ ــاد القيــــادة الشـ أبعـ

(، وتراوحــــت املتوســــطات الحســــابية لعبــــارات  0.83( بــــانحراف معيــــاري ) 2.87العــــام ) 

ــــين )  ـــ ــد بــ ــ ـــ ــــذا البعــ ـــ ــــطة، 3.20  -  2.58هــ ـــ ــالفئتين )متوســ ــ ـــ ــــع بــ ـــ ــــطات تقــ ـــ ــذه املتوســ ــ ـــ   (، وهــ

ــــب األول،   ــــي الترتيــ ــــاءت فــ ــــد جــ ــــ ي. وقــ ــــدرج الخماســ ــــاس املتــ ــــات املقيــ ــــن فئــ ــــعيفة( مــ وضــ

ـــم )  ـــ ــــــارة رقــ ـــن  1العبــ ـــ ـــبكة مــ ـــ ـــاء الشــ ـــ ـــة أعضــ ـــ ـــرفة التربويــ ـــ ـــل املشــ ـــ ـــها " تعامــ ـــ ـــي نصــ ـــ ( والتــ

(، وفــي املقابــل جــاءت  3.20القائــدات، بعــدل وموضــوعية " بمتوســط حســابي قــدره ) 

ها "تعمــل املشــرفة التربويــة علــى  ( والتي نصــ 4في الترتيب الخامس واألخير العبارة رقم ) 

 (  2.58تحديد موارد الشبكة التقنية" بمتوسط حسابي قدره ) 

ــي        ــبب فـ ــا يعـــود السـ ــى قلــــة   وربمـ ــة )متوســـطة(؛ إلـ ــى درجـ حصـــول بعــــد التنشـــيط علـ

الصــــالحيات املمنوحــــة للمشــــرفة التربويــــة، لتحديــــد وتــــوفير املــــوارد البشــــرية واملاديــــة  

أنظمــة ولــوائح إدارة التعلــيم. وتختلــف هــذه النتيجــة    والتقنيــة للشــبكة، وفــق مركزيــة 

التــــي أكــــدت أهميــــة تمكــــين     Petroni & Nosella[27]  عمــــا توصــــلت إليــــه دراســــة 

 قيادات الشبكة من توفير مواردها البشرية واملالية والتقنية.  

 بعد التأطير:  .  1

 الحسابية والنحرافات املعيارية لواقع ممارسة املشرفات التربويات لبعد التأطير املتوسطات   6جدول  

 الدرجة  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  رقم العبارة  الترتيب 

 عالية  1.27 3.56 تعمل املشرفة التربوية على توضيح أدوار عضوات الشبكة من القائدات.  7 1

 عالية  1.21 3.42 التربوية مع القائدات في الشبكة على املهام املطلوبة من كل قائدة. تتفق املشرفة   11 2

 متوسطة  1.07 2.97 .تسمح املشرفة التربوي للقائدات في الشبكة بتحديد طريقة إنجاز األعمال  8 3

 متوسطة  1.03 2.87 .تسهم املشرفة التربوية في بناء القيم املؤسسية للعمل في الشبكة  9 4
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 الدرجة  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  رقم العبارة  الترتيب 

 متوسطة  1.06 2.82 .تعمل املشرفة التربوية على تحديد معايير دقيقة لقياس أداء القائدات في الشبكة  12 5

 متوسطة  1.03 2.66 تشارك املشرفة التربوية القائدات في الشبكة دور القيادة لبناء الرؤية املشتركة.  6 6

 ضعيفة  1.19 2.58 .تسهم املشرفة التربوية في بناء قواعد تنظم عمل القائدات في الشبكة  10 7

 متوسطة  0.64 2.98 املتوسط العام لبعد التأطير 

( أن واقــع ممارســة املشــرفات التربويــات، لبعــد التــأطير مــن  6يتضــح مــن الجــدول )       

ــاد القيــــادة   ــغ املتوســــط الحســــابي  أبعـ ــة متوســــطة؛ حيــــث بلـ ــبكية، قــــد جــــاء بدرجـ الشـ

(، وتراوحــــت املتوســــطات الحســــابية لعبــــارات  0.64( بــــانحراف معيــــاري ) 2.98العــــام ) 

ــــين: )  ــــد بــ ــــذا البعــ ــــة،   3.56– 2.58هــ ــــات )عاليــ ــــي فئــ ــــع فــ ــــطات تقــ ــــذه املتوســ (، وهــ

تيــب  ومتوســطة، وضــعيفة( مــن فئــات املقيــاس املتــدرج الخماســ ي. وقــد جــاءت فــي التر 

ـــــم )  ـــــارة رقــ ــيح أدوار  7األول العبــ ـــ ـــــى توضــ ـــــة علــ ـــــرفة التربويــ ـــــل املشــ ـــــها "تعمــ ــي نصــ ـــ ( والتــ

ــدره )  ــ ــابي قــ ــ ــــط حســ ــدات" بمتوســ ــ ــن القائــ ــ ــبكة مــ ــ ــــوات الشــ ــل  3.56عضــ ــ ــي املقابــ ــ (، وفــ

ــم )  ــر العبـــــارة رقــ ــاءت فـــــي الترتيــــب الســـــابع واألخيــ ــها "تســـــهم املشـــــرفة  10جــ ( والتـــــي نصــ

ــي  ــاء قواعـــد تـــنظم عمـــل القائـــدات فـ الشـــبكة" بمتوســـط حســـابي قـــدره    التربويـــة فـــي بنـ

 (2.58 ) 

حصــول بعــد التــأطير علــى درجــة )متوســطة(، إلــى محدوديــة   وقــد يعــود الســبب فــي       

العمــل التشــاركي بــين املشــرفة التربويــة وقائــدات املــدارس فــي الشــبكة؛ ممــا يــدل علــى  

النزعـــــة املركزيـــــة لـــــدى املشـــــرفات التربويـــــات، فـــــي الوقـــــت الـــــذي تنـــــادي أبعـــــاد القيـــــادة  

لشـــــبكية بالعمـــــل التعـــــاوني والتشـــــاركي فـــــي الشـــــبكة. وتختلـــــف هـــــذه النتيجـــــة مـــــع مـــــا  ا 

ــة  ــلت لــــه دراسـ ــيق العمــــل بــــين    Petroni & Nosella  [27]  توصـ ــي أكــــدت أن تنسـ التـ

 الشبكات، يتم من خالل بناء ثقافة تنظيمية تركز على التعاون الوثيق واملستمر.  

 بعد التعبئة:  .  1

 7جدول  

 املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية لواقع ممارسة املشرفات التربويات لبعد التعبئة 

 الدرجة  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  رقم العبارة  الترتيب 

املعنوية التحفيز القائدات لتحقيق األهداف  تستخدم املشرفة التربوية الحوافز املادية   17 1

 .التطويرية 

 عالية  0.81 3.56

 متوسطة  0.89 3.33 .تعمل املشرفة التربوية على تعميم األهداف املنشودة على جميع القائدات في الشبكة  16 2

 متوسطة  0.99 3.10 .املنشودة تعمل املشرفة التربوية على تحقيق التزام جماعي لدى القائدات لتحقيق األهداف   15 3

 متوسطة  0.95 2.86 تعمل املشرفة على بث الحماس لدى القائدات لتنفيذ البرامج واملبادرات التطورية  14 4

 متوسطة  1.00 2.81 .تقدم املشرفة التربوية الدعم الالزم للقائدات إلنجاح العمل  13 5

 متوسطة  0.70 3.13 املتوسط العام لبعد التعبئة 

( أن واقــع ممارســـة املشــرفات التربويــات لبعـــد التعبئــة مـــن  7يتضــح مــن الجـــدول )        

ــغ املتوســــط الحســــابي   ــة متوســــطة؛ حيــــث بلـ ــبكية، قــــد جــــاء بدرجـ ــاد القيــــادة الشـ أبعـ

(، وتراوحــــت املتوســــطات الحســــابية لعبــــارات  0.70( بــــانحراف معيــــاري ) 3.13العــــام ) 

ــــذا البـعـــــ  ــــين: ) هــ ــــة،   3.56– 2.81د بــ ــــات )عاليــ ــــي فئــ ــــع فــ ــــطات تقــ ــــذه املتوســ (، وهــ

ومتوســـــطة( مـــــن فئـــــات املقيـــــاس املتـــــدرج الخماســـــ ي. وقـــــد جـــــاءت فـــــي الترتيـــــب األول،  

ــــــم )  ــــــارة رقــ ــــــة  17العبــ ــــــوافز املاديــ ــــــة الحــ ــــــرفة التربويــ ــــــتخدم املشــ ــــــها: "تســ ــــــي نصــ (، والتــ

حســـابي قـــدره  واملعنويـــة لتحفيـــز القائـــدات لتحقيـــق األهـــداف التطويريـــة" بمتوســـط  

ــي  13(، وفـــي املقابـــل، جـــاءت فـــي الترتيـــب الخـــامس واألخيـــر، العبـــارة رقـــم ) 3.56)  (، والتـ

نصــــها " تقــــدم املشــــرفة التربويــــة الــــدعم الــــالزم للقائــــدات إلنجــــاح العمــــل" بمتوســــط  

 (. 2.81حسابي قدره: ) 

حصــول بعــد التعبئــة علــى درجــة )متوســطة(، إلــى أن الســلوك   وقــد يعــود الســبب فــي 

ــاد التـــــزام   ــادي الـــــداعم لتحقيــــق األهـــــداف مــــن قبـــــل املشــــرفات التربويـــــاِت، وإيجــ القيــ

ــــل دون   ــــاح العمــ ــــداف وإنجــ ــــدات باألهــ ــــن القائــ ــــبكة مــ ــــاء الشــ ــــل أعضــ ــــن قبــ ــــاعي مــ جمــ

  a[27] Petroni & Nosell  املــأمول. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت لــه دراســة 

التــي أكــدت أهميــة العمــل علــى دعــم كــل عضــو مــن أعضــاء الشــبكة، مــن خــالل بــاقي  

 األعضاء. 

 بعد التركيب:   .1

 8جدول  

 املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية لواقع ممارسة املشرفات التربويات لبعد التركيب   

 الدرجة  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  رقم العبارة  الترتيب 

 متوسطة  0.92 3.17 .تتيح املشرفة التربوية حرية مشاركة املعلومات بين القائدات في الشبكة  18 1

 متوسطة  1.01 2.93 .تعمل املشرفة التربوية لبناء الثقة بين القائدات عضوات الشبكة  19 2

 متوسطة  0.98 2.84 .تعمل املشرفة التربوية على حل الصراعات والتعارضات التي تظهر بين القائدات في الشبكة  22 3

 متوسطة  0.99 2.81 .حل مشكالت العمل تتيح املشرفة التربوية الفرصة لعضوات الشبكة للتعبير عن آرائهن في   20 4

 ضعيفة  1.00 2.47 .تعمل املشرفة التربوية على جدولة مهام العمل للتنسيق بين القائدات في الشبكة  21 5

 متوسطة  0.77 2.85 املتوسط العام لبعد التركيب 

املشــرفات التربويــات لبعــد التركيــب مــن  (: أن واقــع ممارســة  8يتضــح مــن الجــدول )       

ــغ املتوســــط الحســــابي   ــة متوســــطة؛ حيــــث بلـ ــبكية، قــــد جــــاء بدرجـ ــاد القيــــادة الشـ أبعـ

(، وتراوحــــت املتوســــطات الحســــابية لعبــــارات  0.77( بــــانحراف معيــــاري ) 2.85العــــام ) 

ــين: )  ــد بــ ــذا البعــ ــات )متوســـــطة،   3.17– 2.47هــ ــي فئــ ــع فــ (، وهــــذه املتوســــطات تقــ

ــــات   ــــن فئــ ــــعيفة( مــ ــــب األول،  وضــ ــــي الترتيــ ــــاءت فــ ــــد جــ ــــ ي. وقــ ــــدرج الخماســ ــــاس املتــ املقيــ

(، والتــي نصــها " تتــيح املشــرفة التربويــة حريــة مشــاركة املعلومــات بــين  18العبــارة رقــم ) 
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ــدره: )  ــ ــابي قــ ــ ــــط حســ ــــبكة" بمتوســ ــي الشــ ــ ــــدات فــ ــي  3.17القائــ ــ ــــاءت فــ ــل جــ ــ ــــي املقابــ (، وفــ

ــم )  ــر، العبـــارة رقـ ــة  (، والتـــي نصـــها " تعمـــ 21الترتيـــب الخـــامس واألخيـ ل املشـــرفة التربويـ

علــــى جدولــــة مهــــام العمــــل؛ للتنســــيق بــــين القائــــدات فــــي الشــــبكة" بمتوســــط حســــابي  

 (.  2.47قدره: ) 

حصــول بعــد التركيـــب علــى درجــة )متوســـطة(؛ إلــى ضـــعف   وقــد يعــود الســـبب فــي        

بعض املهارات الالزمــة لتحقيــق التناســق واالنســجام والتنســيق، بــين مهــام القائــدات  

ا لضــــعف مهــــارات التنســــيق لــــدى املشــــرفات التربويــــات، أو ملمارســــة  فــــي الشــــبكة؛ إمــــ 

بعض األســاليب القياديــة، التــي ال تشــجع علــى حريــة إبــداء الــرأي ومشــاركة القائــدات  

فــــي الشــــبكة فــــي عمليــــات اتخــــاذ القــــرار. وتختلــــف هــــذه النتيجــــة مــــع مــــا توصــــلت إليــــه  

ــيعتم   [29]دراســــة   ــي املســــتقبل، ســ ــات فــ ــي أكــــدت أن عمــــل املنظمــ ــبكات  التــ ــى شــ د علــ

املعرفــة، املكونــة مــن املوهــوبين املســتقلين، واملمكنــين مــن العمــل، التــي لــن يــتم بناؤهــا  

 إال باتباع القيادة الشبكية. 

 الحسابية والنحرافات املعيارية لواقع ممارسة املشرفات التربويات ألبعاد القيادة الشبكية   املتوسطات  9جدول  

 الدرجة  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  رقم العبارة  الترتيب 

 متوسطة  0.70 3.13 بعد التعبئة  3 1

 متوسطة  0.64 2.98 بعد التأطير  2 2

 متوسطة  0.83 2.87 بعد التنشيط  1 3

 متوسطة  0.77 2.85 بعد التركيب  4 4

 متوسطة  0.62 2.96 املتوسط العام ملمارسة القيادة الشبكية 

( أن واقــع ممارســة املشــرفات التربويــات للقيــادة الشــبكية،  9يتضــح مــن الجــدول )       

( بــــانحراف  2.96الحســــابي العــــام: ) قــــد جــــاء بدرجــــة متوســــطة؛ حيــــث بلــــغ املتوســــط  

ـــين:  0.62معيـــــاري: )  ـــبكية بــ ـــادة الشــ ـــاد القيــ ـــابية ألبعــ ـــطات الحســ ـــت املتوســ (، وتراوحــ

(، وهـــذه املتوســطات، تقــع فــي فئـــات )متوســطة( مــن فئــات املقيـــاس   3.13– 2.85) 

ـــــة"   ـــــد التعبئــ ـــــث "بعــ ـــــد الثالــ ـــــب األول، البعــ ـــــي الترتيــ ـــــاءت فــ ـــــد جــ ـــــ ي. وقــ ـــــدرج الخماســ املتــ

(، وفــي املقابــل جــاءت فــي الترتيــب الرابــع واألخيــر، البعــد  3.13ه ) بمتوســط حســابي قــدر 

 (. 2.85الرابع "بعد التركيب" بمتوسط حسابي قدره: ) 

حصـــول ممارســـة املشـــرفات التربويـــات للقيـــادة الشـــبكية،   وقـــد يعـــود الســـبب فـــي        

علــــى درجــــة )متوســــطة(؛ إلــــى حداثــــة نظريــــة القيــــادة الشــــبكية، وبالتــــالي قلــــة التوجــــه  

تـــــدريب علـــــى االتجاهـــــات الحديثـــــة فـــــي القيـــــادة؛ باإلضـــــافة إلـــــى ســـــيطرة األســـــاليب  وال 

ـــــذه   ـــــق هــ ـــــات، وتتفــ ـــــرفات التربويــ ـــــادي للمشــ ـــــلوك القيــ ـــــى الســ ـــــة علــ ـــــة التقليديــ القياديــ

، والتــي توصــلت إلــى أن درجــة  [17]  الكايــد النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه نتيجــة دراســة  

ــادة الشــــبكي  ــي  ممارســــة رؤســــاء األقســــام األكاديميــــة للقيــ ة فــــي الجامعــــات الخاصــــة، فــ

العاصــــمة عمــــان؛ جــــاءت متوســــطة؛ فــــي حــــين اختلفــــت نتيجــــة الدراســــة الحاليــــة مــــع  

والتـــي توصـــلت إلـــى أن درجـــة تـــوافر متطلبـــات القيـــادة    [4]  ســـلطان   أبـــو   نتيجـــة دراســـة 

 الشبكية، بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة؛ جاءت عالية. 

 نتائج السؤال الثاني:    تحليل 

ــتجابات   ــين اســ ة بــ ــة إحصــــائيَّ ــى: هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــ ــؤال الثــــاني علــ نــــص الســ

أفــراد مجتمــع الدراســة، حــول تقــديرهم لواقــع ممارســة املشــرفات التربويــات للقيــادة  

ــاءت   ــة(، وجـ ــي، ســـنوات الخدمـ ل العلمـ ِ
ــّ ــة )املؤهـ ــرات الدراسـ ــي ضـــوء متغيـ الشـــبكية، فـ

 الي: النتائج على النحو الت 

 متغير املؤهل العلمي:   .1

ـــــطات         ـــ ـــــين متوســ ـــ ـــــائية، بــ ـــ ـــــة إحصــ ـــ ـــــروق ذات داللــ ـــ ـــــاك فــ ـــ ـــــت هنــ ـــ ـــــا إذا كانــ ـــ ـــــة مــ ـــ ملعرفــ

ة فـــــي   ــَّ ــراد الدراســـــة، حــــول مســـــتوى تطبيــــق مشــــرفات املـــــدارس الثانويــ ــتجابات أفــ اســ

ــتخدام   ــي؛ تــــم اســ ــاختالف متغيــــر املؤهــــل العلمــ ــادة الشــــبكيِة، بــ مدينــــة الريــــاض للقيــ

(، وذلــك كمــا يتضــح  independent sample t-testلعينتــين مســتقلتين ) اختبــار )ت(  

 (: 10من خالل الجدول رقم ) 

ة في مدين  10جدول   لرياض للقيادة الشبكية  ة ا نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول مستوى تطبيق مشرفات املدارس الثانويَّ

 باختالف املؤهل العلمي 

 مستوى الدللة  قيمة ت  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املؤهل العلمي  األبعاد 

 0.803 0.249 0.61 2.96 224 بكالوريوس  القيادة الشبكية 

 0.66 2.94 65 دراسات عليا 

(: أنــه ال توجــد هنــاك فــروٌق ذات داللــة إحصــائية،  10يتضــح مــن خــالل الجــدول )        

بــــين متوســــطات اســــتجابات أفــــراد الدراســــة، حــــول الدرجــــة الكليــــة ملســــتوى تطبيــــق  

ــر   ــة الريـــاض للقيـــادة التشـــاركية؛ بـــاختالف متغيـ مشـــرفات املـــدارس الثانويـــة فـــي مدينـ

ــة للدرجـــ  ــتوى الداللـ ــة مسـ ــي، حيـــث بلغـــت قيمـ ــة: ) املؤهـــل العلمـ ــي  0.803ة الكليـ (، وهـ

(؛ أي غيـــر دالــة إحصـــائًيا. وتتفــق هـــذه النتيجــة مـــع مــا توصـــلت  0.05قيمــة أكبـــر مــن ) 

عزى ملتغير املؤهل العلمي.    [4]إليه دراسة 
ُ
 التي أثبتت عدم وجود فروق ت

 متغير سنوات الخبرة:  .2

وملعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية، بــين متوســطات اســتجابات  

ـــــة   ـــــي مدينــ ة، فــ ـــــَّ ـــــدارس الثانويــ ـــــرفات املــ ـــــق مشــ ـــــتوى تطبيــ ـــــول مســ ـــــة، حــ ـــــراد الدراســ أفــ

ــم اســـتخدام   ــرة؛ تـ ــنوات الخبـ ــر سـ ــاختالف متغيـ ــبكية، بـ ــادة الشـ ــاد القيـ الريـــاض، ألبعـ

يتضــح مــن خــالل الجــدول  (، وذلــك كمــا  one way anovaتحليــل التبــاين األحــادي ) 

 (: 11رقم ) 

ة، في مدينة الرياض ؛للقيادة  أفراد الدراسة، حول مستوى تطبيق  نتائج تحليل التباين األحادي، للفروق بين متوسطات استجابات   11جدول رقم   مشرفات املدارس الثانويَّ

 الشبكية باختالف سنوات الخبرة 

 مستوى الدللة  قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  املربعات   مجموع  املجموعات  األبعاد 

 0.117 2.165 0.817 2 1.634 بين املجموعات  القيادة الشبكية 

 0.378 286 107.977 داخل املجموعات 

  288 109.611 املجموع 
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ــم )         ــ ـــــدول رقــ ــــالل الجــ ــن خــ ــ ــح مــ ــ ـــــة  11يتضــ ــروٌق ذات داللــ ــ ــاك فــ ــ ـــــد هنــ ــه: ال توجــ ــ ( أنــ

إحصــائية، بــين متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة، حــول الدرجــة الكليــة لدرجــة  

ــــــة   ــــــاركية،  ممارســ ــــــادة التشــ ــــــاض للقيــ ــــــة الريــ ــــــي مدينــ ــــــة، فــ ــــــدارس الثانويــ ــــــرفات املــ مشــ

لدرجــة الكليــة:  بــاختالف متغيــر ســنوات الخبــرة؛ حيــث بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة ل 

ــر مــــن ) 0.117)  ــة أكبــ ــة  0.05(، وهــــي قيمــ ــد اتفقــــت نتيجــ ــائًيا، وقــ ــة إحصــ ــر دالــ ( أي غيــ

، والتـــي توصـــلت إلـــى عـــدم وجـــود  [4]الدراســة الحاليـــة مـــع نتيجـــة دراســـة أبـــو ســـلطان  

ــــول   ــــة، حــ ــــراد الدراســ ــــتجابات أفــ ــــطات اســ ــــين متوســ ــــائية، بــ ــــة إحصــ ــــروق ذات داللــ فــ

الدرجـــــة الكليـــــة لتـــــوفر متطلبـــــات القيـــــادة الشـــــبكية، بـــــوزارة التربيـــــة والتعلـــــيم العـــــالي  

بمحافظــات غــزة؛ بــاختالف متغيــر ســنوات الخبــرة، فــي حــين اختلفــت نتيجــة الدراســة  

ــة د  ــة، مـــــع نتيجــ ا ذات  [13]راســـــة مقابلـــــة  الحاليــ
ً
ــى أن هنـــــاك فروقـــــ ــي توصـــــلت إلــ ، والتــ

داللــــٍة إحصــــائيٍة بــــين متوســــطات اســــتجابات أفــــراد الدراســــة، حــــول الدرجــــة الكليــــة  

لتـــــوفر متطلبـــــات القيـــــادة الشـــــبكية فـــــي جامعـــــة الطـــــائف؛ بـــــاختالف متغيـــــر ســـــنوات  

 .  ( سنوات فأكثر 10الخبرة لصالح فئة الخبرة ) 

 نتائج السؤال الثالث:    تحليل 

ما ُسبل تحسين مستوى ممارسة املشــرفات التربويــات ألبعــاد القيــادة الشــبكية، مــن  

وجهــة نظــر قائــدات املــدراس الثانويــة بمدينــة الريــاض؟ ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال؛  

ــــديرات  ــــة، لتقــ ــــات املعياريــ ــابية واالنحرافــ ــ ــــطات الحســ ــــتخراج املتوســ ــــم اســ ــــة   تــ عينــ

 ئج على النحو التالي: الدراسة، وكانت النتا 

 12جدول  

 الشبكية من وجهة نظر عينة الدراسة   شرفات التربويات ألبعاد القيادة املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية لسبل تحسين مستوى ممارسة امل   

املتوسط   العبارات  رقم العبارة  الترتيب 

 الحسابي 

درجة   النحراف املعياري 

 املوافقة 

 موافق بشدة  1.00 4.36 .بناء منظومة عمل تساعد على إنتاج املعرفة ونقلها وتبادل الخبرات بين القائدات في الشبكة  29 1

 موافق بشدة  1.05 4.30 .فتح قنوات اتصال جمعي لتبادل األفكار التطويرية بين عناصر الشبكة  26 2

 موافق  1.09 4.17 .سياسات ولوائح واضحة لتفويض الصالحيات بما يسهم في تطوير العمل   تطبيق  27 3

 موافق  1.01 4.15 .تنمية مهارات التفكير االستراتيجي لدى املشرفات التربويات والقائدات في الشبكة  28 4

املشكالت التي تواجه  بناء مجتمعات تعلم مهنية بين عضوات الشبكة من القائدات ملناقشة   32 5

 سير العمل. 

 موافق  1.04 4.00

 موافق  1.09 3.95 تنمية املهارات الريادية وحب املخاطرة لدى املشرفات التربويات والقائدات في الشبكة.  31 6

 موافق  1.15 3.91 .تسهيل بناء شراكات تربوية بين املدارس والقطاعات املجتمعية لتحقيق األهداف املنشودة  30 7

 موافق  1.21 3.77 .بناء هيكل تنظيمي مرن يساعد على القيادة في السياق الجمعي  23 8

 موافق  1.20 3.57 .العمل على صياغة رؤية مشتركة الستشراف مستقبل العمل  25 9

 موافق  1.25 3.47 .بناء إطار عمل إجرائي لتطبيق مبادئ التعلم التنظيمي في العمل  24 10

 موافق  0.84 3.96 العام   املتوسط 

بل تحســين مســتوى تطبيــق مشــرفات  12يتضــح مــن الجــدول رقــم )        ( أن: محــور ســُ

ة فــي مدينــة الريــاض ألبعــاد القيــادة الشــبكية، يتضــمن )  ( عبــارات،  10املدارس الثانويَّ

ــين: )  ــ ــا بــ ــ ــابية لهــ ــ ــــطات الحســ ــــت املتوســ ــع  (،  4.36،  3.47تراوحــ ــ ــــطات تقــ ــذه املتوســ ــ وهــ

الرابعــة والخامســة( مــن فئــات املقيــاس املتــدرج الخماســ ي، وتشــير النتيجــة  )   بــالفئتين 

ـــين   ـــا بــ ـــور، تتـــــراوح مــ ـــارات املحــ ـــة حـــــول عبــ ـــراد الدراســ ـــى أن اســـــتجابات أفــ الســـــابقة إلــ

 موافق بشدة(.   –)موافق 

يــدل علــى  (، وهــذا  0.84( بــانحراف معيــاري: ) 3.96يبلــغ املتوســط الحســابي العــام: )       

بل تحســين مســتوى تطبيــق مشــرفات   أن هنــاك موافقــة بــين أفــراد الدراســة، علــى ســُ

ة فــي الريــاض، ألبعــاد القيــادة الشــبكية؛ حيــث تــأتي العبــارة رقــم )  (  29املــدارس الثانويــَّ

ــادل   ــة، ونقلهـــا، وتبـ ــى إنتـــاج املعرفـ ــاء منظومـــة عمـــل، تســـاعد علـ والتـــي تـــنص علـــى " بنـ

ــي الـشــــــ  ـــ ـــــدات فــ ــين القائــ ـــ ـــــرات بــ ــابي: ) الخبــ ـــ ـــــط حســ ـــــى بمتوســ ــة األولــ ـــ (  4.36بكة " باملرتبــ

(، والتــي تــنص علــى:  26(، وباملرتبــة الثانيــة تــأتي العبــارة رقــم ) 1.0وبــانحراف معيــاري: ) 

ــــبكة "   ــــر الشــ ــــين عناصــ ــــة بــ ــــار التطويريــ ــــادل األفكــ ــــي؛ لتبــ ــــال جمعــ ــــوات اتصــ ــــتح قنــ " فــ

ــــــابي: )  ــــــط حســ ــــــاري: ) 4.30بمتوســ ــــــانحراف معيــ ــــــ 1.05( وبــ ــــــرة ـتـ ــــــة العاشــ أتي  (، وباملرتبــ

(، والتي تنص علــى: " بنــاء إطــار عمــل إجرائــي؛ لتطبيــق مبــادئ الــتعلم  24العبارة رقم ) 

ــي فـــــي العمـــــل" بمتوســـــط حســـــابي: )  (، وقـــــد  1.25( وبـــــانحراف معيـــــاري: ) 3.47التنظيمــ

، والتــي توصــلت إلــى أن  [13]مقابلــة  اتفقت نتيجة الدراسة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة  

بل تعزيــــز متطلبــــات القيــــادة الشــــبكية،  هنــــاك موافقــــة بــــين أفــــراد الدراســــة،   علــــى ســــُ

ــة التــــدريس؛   ــة ألعضــــاء هيئــ ــا: إقامــــة ورش تدريبيــ ــائف، والتــــي مــــن أهمهــ بجامعــــة الطــ

 إلكسابهم املهارات الالزمة لتطبيق القيادة الشبكية. 

 ملخص نتائج الدراسة  

 بناء على أهداف وأسئلة الدراسة؛ فقد توصلت للنتائج التالية:  

درجة ممارســة املشــرفات التربويــات للقيــادة الشــبكية، مــن وجهــة نظــر قائــدات    أن .  1

املـــــدارس الثانويـــــة، فـــــي مدينـــــة الريـــــاض، قـــــد جـــــاءت )متوســـــطة( بمتوســـــط حســـــابي  

ــــدره: )  ــــغ: ) 2.96قــ ــــاري بلــ ــــانحراف معيــ ــاد  0.62( وبــ ــ ــــة أبعــ ــــائج ممارســ ــــاءت نتــ ــــد جــ (، وقــ

 القيادة الشبكية على النحو التالي: 

ملشــرفات التربويــات لبعــد التنشــيط، مــن وجهــة نظــر قائــدات  جــاءت درجــة ممارســة ا 

ـــــدره: )  ـــــابي قــ ـــــط حســ ـــــطة( بمتوســ ـــــاض )متوســ ـــــة الريــ ـــــة بمدينــ ـــــدارس الثانويــ (  2.87املــ

ــي الترتيـــب الثالـــث، مـــن حيـــث  0.83وبـــانحراف معيـــاري بلـــغ: )  ــد جـــاء هـــذا البعـــد فـ (. وقـ

 املمارسة بين أبعاد القيادة الشبكية.  

ــة املشـــرفات الت  ــة ممارسـ ــاءت درجـ ــر قائـــدات  جـ ــة نظـ ــأطير، مـــن وجهـ ــد التـ ــات لبعـ ربويـ

ـــــدره: )  ـــــابي قــ ـــــط حســ ـــــطة( بمتوســ ـــــاض )متوســ ـــــة الريــ ـــــة بمدينــ ـــــدارس الثانويــ (  2.98املــ

(. وقــــد جــــاء هــــذا البعــــد فــــي الترتيــــب الثــــاني، مــــن حيــــث  0.64وبــــانحراف معيــــاري بلــــغ: ) 

 املمارسة بين أبعاد القيادة الشبكية.  

ــات لبعـــد  ــة ممارســـة املشـــرفات التربويـ ــر قائـــدات    جـــاءت درجـ ــة، مـــن وجهـــة نظـ التعبئـ

ـــــدره: )  ـــــابي قــ ـــــط حســ ـــــطة( بمتوســ ـــــاض )متوســ ـــــة الريــ ـــــة بمدينــ ـــــدارس الثانويــ (  3.13املــ

ــغ: )  ــذا البعــــد فــــي الترتيــــب األول، مــــن حيــــث  0.70وبــــانحراف معيــــاري بلــ (. وقــــد جــــاء هــ

 املمارسة بين أبعاد القيادة الشبكية.  

وجهـــة نظـــر قائـــدات    جـــاءت درجـــة ممارســـة املشـــرفات التربويـــات لبعـــد التركيـــب، مـــن 

ـــــدره: )  ـــــابي قــ ـــــط حســ ـــــطة( بمتوســ ـــــاض )متوســ ـــــة الريــ ـــــة بمدينــ ـــــدارس الثانويــ (  2.85املــ
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(. وقــــد جــــاء هــــذا البعــــد فــــي الترتيــــب الرابــــع، مــــن حيــــث  0.77وبــــانحراف معيــــاري بلــــغ: ) 

 املمارسة بين أبعاد القيادة الشبكية.  

ــع ا .  1 ــراد مجتمــ ــين اســـــتجابات أفــ ة، بــ ــائيَّ ــد فــــروق ذات داللـــــة إحصــ لدراســـــة،  ال توجــ

حــول تقــديرهم لدرجــة ممارســة املشــرفات التربويــات للقيــادة الشــبكية، تعــزى ملتغيــر  

ل العلمـــــي(؛ حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة )ت( )  ِ
(،  0.803( عنـــــد مســـــتوى داللـــــة ) 0.249)املؤهـــــّ

 وهي قيمة غير دالة إحصائًيا.  

ــع الدراســـــة،    ال .  2 ــراد مجتمــ ــين اســـــتجابات أفــ ة، بــ ــائيَّ ــد فــــروق ذات داللـــــة إحصــ توجــ

حــول تقــديرهم لدرجــة ممارســة املشــرفات التربويــات للقيــادة الشــبكية، تعــزى ملتغيــر  

ــة )ف( )  ــرة(؛ حيــــث بلغــــت قيمــ ــة ) 2.165)ســــنوات الخبــ ــتوى داللــ ــد مســ (،  0.117( عنــ

 وهي قيمة غير دالة إحصائًيا. 

بل تحســـــين مســـــتوى تطبيـــــق  أن درجـــــة موافقـــــة أفـــــرا .  3 د مجتمـــــع الدراســـــة، علـــــى ســـــُ

ة فــي الريـــاض، ألبعـــاد القيــادة الشـــبكية، جـــاءت بمتوســـط   مشــرفات املـــدارس الثانويـــَّ

( وتقع هــذه الدرجــة فــي فئــة )موافــق(، وقــد  0.84( وبانحراف معياري: ) 3.96حسابي: ) 

 جاءت أبرز سبل التحسين على النحو التالي: 

ـــــاعد أ.   ـــــل تســ ـــــة عمــ ــاء منظومــ ــ ـــــين    بنــ ـــــرات بــ ـــــادل الخبــ ـــــا، وتبــ ـــــة ونقلهــ ـــــاج املعرفــ ـــــى انتــ علــ

 .القائدات في الشبكة 

 .فتح قنوات اتصال جمعي؛ لتبادل األفكار التطويرية بين عناصر الشبكة ب.  

ــي تطــــوير  ج.   ــا يســــهم فـ ــوائح واضــــحة، لتفـــويض الصــــالحيات؛ بمـ تطبيـــق سياســــات ولـ

 .العمل 

ــــرفات  د.   ــــدى املشــ ــتراتيجي لــ ــ ــــر االســ ــــارات التفكيــ ــــة مهــ ــي  تنميــ ــ ــــدات فــ ــــات، والقائــ التربويــ

 .الشبكة 

ـــــة  ه.   ـــــدات؛ ملناقشــ ـــــن القائــ ـــــبكة مــ ـــــوات الشــ ـــــين عضــ ـــــة بــ ـــــم مهنيــ ـــــات تعلــ ــاء مجتمعــ ــ بنــ

 املشكالت التي تواجه سير العمل. 

 . التوصيات 7

ــي    بنـــاء  ــل فـ ــات تتمثـ ــيات واملقترحـ ــإن التوصـ ــة؛ فـ ــا الدراسـ ــلت لهـ ــي توصـ ــائج التـ ــى النتـ علـ

 النقاط التالية:  

بناء منظومة تدريبية من خــالل الــدورات التدريبيــة وورش العمــل؛ لتنميــة مهــارات    .  1

 املشرفات التربويات ملمارسة القيادة الشبكية.  

ة، لتـــــوفير املـــــوارد البشـــــرية  مـــــنح املشـــــرفات التربويـــــات صـــــالحيات إداريـــــة وتنظيمـيــــ   . 2

ــة   ــ ــــبكة القياديــ ــودة للشــ ــ ــــداف املنشــ ــــق األهــ ــي تحقيــ ــ ــــهم فــ ــي تســ ــ ــــة، التــ ــــة والتقنيــ واملاديــ

 للمدراس.  

العمـــــل علـــــى تفعيـــــل االتجـــــاه التشـــــاركي والعمـــــل التعـــــاوني، بـــــين املشـــــرفة التربويـــــة    . 3

 وقائدات املدراس في الشبكة، من خالل فرق العمل، ومجتمعات التعلم املهنية.  

ـــادة  .  4 ـــات للقيــ ـــرفات التربويــ ـــة املشــ ـــين ممارســ ـــبل تحســ ـــق ســ ـــي تطبيــ ـــى تبنــ ـــل علــ العمــ

 الشبكية، ومن أبرزها:  

ـــــين    - ـــــرات بــ ـــــادل الخبــ ـــــا، وتبــ ـــــة ونقلهــ ـــــاج املعرفــ ـــــى انتــ ـــــاعد علــ ـــــل تســ ـــــة عمــ ـــــاء منظومــ بنــ

 .القائدات في الشبكة 

 .قنوات اتصال جمعي؛ لتبادل األفكار التطويرية بين عناصر الشبكة   فتح   -

ــي تطـــــوير    - ــا يســـــهم فــ ــوائح واضـــــحة، لتفــــويض الصـــــالحيات؛ بمــ تطبيــــق سياســـــات ولــ

 .العمل 

ـــــي    - ـــــدات فــ ـــــات، والقائــ ـــــرفات التربويــ ـــــدى املشــ ـــــتراتيجي لــ ـــــر االســ ـــــارات التفكيــ ـــــة مهــ تنميــ

 .الشبكة 

ــــــوات    - ــين عضــ ـــ ــــــة بــ ـــــم مهنيــ ــــــات تعلــ ــاء مجتمعــ ـــ ــــــة  بنــ ـــــدات؛ ملناقشــ ــــــن القائــ ــبكة مــ ـــ الشــ

 املشكالت التي تواجه سير العمل. 

للتعـــــرف علـــــى معوقـــــات ومتطلبـــــات    ؛ تقتـــــرح الدراســـــة إجـــــراء املزيـــــد مـــــن الدراســـــات   -

تطبيق القيادة الشــبكية فــي مؤسســات التعلــيم العــام، ودراســات ملعرفــة العالقــة بــين  

التنظيميـــة، االلتـــزام  درجـــة ممارســـة القيـــادة الشـــبكية وبعـــض املتغيـــرات مثـــل: الثقـــة  

 التنظيمي، جودة األداء املدرس ي، تطوير األداء املدرس ي، وغيرها.  

 املراجع 

 املراجع العربية أ.  

ــــعيد  [1] ــــحر ســ ـــاداود، عــ ــــع 2009)   بــ ــــراف    (. واقــ ــــات لإلشــ ــــرفات التربويــ ــــة املشــ ممارســ

اإلبــداعي مــن وجهــة نظــر معلمــات املرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة املكرمــة، رســالة  

ـــــة   ـــــة العربيــ ـــــرى، اململكــ ـــــة أم القــ ـــــة، جامعــ ـــــة التربيــ ـــــورة، كليــ ـــــر منشــ ـــــتير غيــ ماجســ

 السعودية.  

ين  (. دور مــدير املدرســة الثانويــة فــي تنميــة وتطــوير العالقــة بــ 2009حسن، منال )  [2]

املدرســة واملجتمــع املحلــي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة بجامعــة  

 أم درمان اإلسالمية، السودان.  

(: أنمــاط القيــادة التربويــة وعالقتهــا بالرضــا الــوظيفي لــدى  2015)  بــن علــي، حنــان  [3]

معلمــي املرحلــة االبتدائيــة. جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، رســالة ماجســتير غيــر  

كليـــة العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة بجامعـــة قاصـــدي مربـــاح ورقلـــة،    منشـــورة، 

 الجزائر.  

(: درجــــة تــــوافر متطلبــــات القيــــادة  2014أبــــو ســــلطان، نــــوال داود عبــــد الــــرحمن )  [4]

ــا،   ــ ــــبل تعزيزهــ ــــزة وســ ــــات غــ ــالي بمحافظــ ــ ــــيم العــ ــــة والتعلــ ــــي وزارة التربيــ ــــبكية فــ الشــ

 ة اإلسالمية، فلسطين. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالجامع 

(: واقــع ممارســة املشــرفات التربويــات بعــض  2016الحــار،ي، رســماء بنــت عــايض )  [5]

أســــاليب اإلشــــراف التربــــوي فــــي ضــــوء معــــايير الجــــودة، مجلــــة القــــراءة واملعرفــــة،  

 . 24  –  1، ص  180ع 

ــالم؛   [6] ــ ــــن ســ ــــدل بــ ــاني، عبــ ــ ــــ ي؛ القحطــ ــــون القااــ ــــن حيســ ــــدل بــ ــــعودي، عبــ املســ

ــــارك،   ــعيد ) مبــ ــ ــــن ســ ــــلح بــ ــوير اإلدارة  2005مصــ ــ ــــي تطــ ــــوي فــ ــــراف التربــ (: دور اإلشــ

 . 836  –  805(، ص ص  2)ع 17املدرسية، مجلة جامعة امللك سعود. مج 

(: اإلشـــراف التربـــوي فــي تنميـــة مهـــارات القيـــادة التشـــاركية  2016ال شــبيب، نـــورا )  [7]

-١، ص  ١٨٠لــدى مــديرات مــدارس ريــاض األطفــال، مجلــة القــراءة واملعرفــة، ع 
٩ . 

ــــوف )  [8] ـــ ــــكر، نــ ـــ ــــة  2016العســ ـــ ــــي منطقــ ـــ ــــوير فــ ـــ ــــدارس تطــ ـــ ــــدات مــ ـــ ــــوير أداء قائــ ـــ (: تطــ

ــــاض  ــة   -الريــ ــ ــات إدارة املعرفــ ــ ــوء آليــ ــ ــى ضــ ــ ــورة،  -علــ ــ ــر منشــ ــ ــتير غيــ ــ ــالة ماجســ ــ ، رســ

 كليات الشرق العربي، اململكة العربية السعودية. 

املشــرفين  (: درجــة ممارســة أبعــاد القيــادة التحويليــة لــدى  2018النــازل، ابــراهيم )  [9]

التربـــــويين بـــــإدارة التربيـــــة والتعلـــــيم بمحافظـــــة القريـــــات، املجلـــــة العربيـــــة للعلـــــوم  

 . 186  –  130االجتماعية، ص  

(: الصـــــعوبات التـــــي تواجـــــه املشـــــرف التربـــــوي فـــــي تنفيـــــذ  2010الغامـــــدي، علـــــي )  [10]

ـــالة   ـــ ــــــررات(، رســ ــــــام املقــ ــــــانوي )النظــ ـــالتعليم الثــ ـــ ــــــرافية بــ ــــــاليب اإلشــ ــــــض األســ بعــ

 التربية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.  ماجستير، كلية 

(. القيــــادة التحويليــــة ملــــديري اإلشــــراف التربــــوي وعالقتهــــا  2010العمــــري، علــــي )  [11]

بالرضـــــا الـــــوظيفي للمشـــــرفين التربـــــويين، رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة، كليـــــة  

 التربية، جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية. 
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إعــادة هيكلــة العمليــات اإلداريــة    :( 2011رث، فاطمــة ؛ البحيــري، الســيد ) آل حــا  [12]

ــادة   ــوء مــــدخل إعــ ــة: فــــي ضــ ــة عســــير التعليميــ بــــإدارات اإلشــــراف التربــــوي بمنطقــ

 . 266-265(، ص  121)ع ٣٢الهندسة، رسالة الخليج العربي، مج 

ــــــين )  [13] ــــــد حســ ــــــور أحمــ ــــــة، منصــ ــــــادة  2018مقابلــ ــــــات القيــ ــــــوافر متطلبــ ــــــة تــ (: درجــ

ــاء هيئـــــة التــــدريس وســـــبل   ــة نظـــــر أعضــ ــائف مـــــن وجهــ ــي جامعـــــة الطــ ــبكية فــ الشــ

 . 344  –  329، ص  45تعزيزها. دراسات العلوم التربوية، ع  

ــترجاعه )  [14] ــ ـــ ـــ ـــ ــم اســ ــ ـــ ـــ ـــ ــة. تــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة اململكــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة رؤيــ ــ ـــ ـــ ـــ ــرابط:  2019/ 11/ 28وثيقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــى الــ ــ ـــ ـــ ـــ ( علــ

https://vision2030.gov.sa/ 

ــة ب  [15] ــم اســـــترجاعه ) وثيقــ ــة القـــــدرات البشـــــرية. تــ ( علـــــى  2019/ 12/ 19رنـــــامج تنميــ

 /ar/programs/HCDP-https://vision2030.gov.saالرابط: 

ـــــوي)  [16] ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــراف التربــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة واإلشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة اإلدارة العامــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــترجاعه  1441وثيقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم اســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ (. تــ

ـــــرابط:  2019/ 12/ 14)  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ https://edu.moe.gov.sa/Riy-( علــ

cationalAssistant/eshraf/Pageadh/Departments/FemaleAffairsEdu

s/default.aspx 

ــــون )   [17] ـــ ـــ ــــد، ميســ ـــ ـــ ــــة  2018الكايــ ـــ ـــ ــــام األكاديميــ ـــ ـــ ــــاء األقســ ـــ ـــ ــــة رؤســ ـــ ـــ ــــة ممارســ ـــ ـــ (. درجــ

بالجامعـــــات الخاصـــــة فـــــي العاصـــــمة عمـــــان؛ للقيـــــادة الشـــــبكية مـــــن وجهـــــة نظـــــر  

أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة العلـــوم التربويـــة،  

 ، األردن. جامعة الشرق األوسط 

ـــــة  [25] ـــــعيد) العبادلــ ـــــادة ســ ـــــام حمــ ـــــل  2007، حســ ـــــة التحليــ ـــــتخدام ثنائيــ ـــــر اســ م(. أثــ

ــي وامليـــــول   ــاء العلمــ ــارات االستقصــ ــة مهــ ــى تنميــ ــاء علــ ــي تــــدريس الفيزيــ والتركيــــب فــ

العلميـــة نحـــو الفيزيـــاء، لـــدى طلبـــة الصـــف الحـــادي عشـــر العلمـــي بغـــزة، رســـالة  

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. 

(: مهــــارات التفكيــــر ]طبعــــة الكترونيــــة مقــــروءة[.  8200دعمــــس، مصــــطف  نمــــر)  [26]

 /https://scholar.google.comتم االسترجاع من  

،  3(: املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ط 2003العساف، صالح )  [30]
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PERSPECTIVE IN RIYADH CITY 
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ABSTRACT_The study aimed to identify the reality of practicing network leadership by female 

educational supervisors and its ways of improvement from leaders of secondary schools’ perspective in 

Riyadh city. Two researchers used the descriptive survey method and the questionnaire as a tool to 

collect information from all population leaders of secondary schools in Riyadh city who assigned to 

leadership in the first semester of 1441 AH. They were (357) leaders, (289) who responded, at the rate 

of (81%) of the total study population. After analyzing data statistically by using (SPSS). The results 

were as follows: (1) The level of the reality of practicing network leadership by female educational 

supervisors and its ways of improvement from leaders of secondary schools in Riyadh city was average. 

(2) There were no statistical differences between the average responses of the study population 

regarding their estimation of the reality of practicing network leadership by female educational 

supervisors according to education and years of experience variables. (3) The study population strongly 

agreed on ways of improvement of practicing network leadership by female educational supervisors. 

The most notable were (a) creating a system to encourage the knowledge production, to transfer it and 

to exchange of experience between leaders in network. (B) Creating group communication channels to 

exchange development ideas among network elements. (C) Applying clear policies and regulations to 

delegate powers in order to develop work. The recommendations of the study emphasize the importance 

of creating a training system through training courses and workshops to develop female educational 

supervisors skills to practice network leadership. 
KEYWORDS: network leadership, leadership, secondary schools . 
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