Jordanian Educational Journal
Volume 5

Number 4

Article 10

2020

The Degree to which Public Secondary Secondary School
Principals in the State of Kuwait apply Administrative Pioneering
in their Schools درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية
في دولة الكويت للريادة اإلدارية في مدارسهم
Rabieah Hamd Alrrajihi
RabaaHamad@hotmail.com

Prof. Rateb Salama Al Saud
Faculty of Educational Sciences\ The University of Jordan\Jordan, rsaud@hotmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaes
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Alrrajihi, Rabieah Hamd and Al Saud, Prof. Rateb Salama (2020) "The Degree to which Public Secondary
Secondary School Principals in the State of Kuwait apply Administrative Pioneering in their Schools درجة
تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت للريادة اإلدارية في مدارسهم," Jordanian Educational
Journal: Vol. 5: No. 4, Article 10.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaes/vol5/iss4/10

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jordanian Educational Journal by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an
Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد الرابع.0202 ،

درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت للريادة اإلدارية في مدارسهم
رابعة حمد الراجحي

أ.د .راتب سالمة السعود
تاريخ استالم البحث 0232/1/02

*
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ملخص:

هدفت الدراسة تعرف درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت للريادة

اإلدارية في مدارسهم ،وأثر متغيرات المركز الوظيفي ،والجنس ،وسنوات الخبرة في ذلك .استخدم
المنهج الوصفي المسحي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )123موجهاً تربوياً ومراقباً ،تم اختيارهم

بالطريقة العشوائية ،واستخدمت أداة تكونت من ( )10فقرة ،وتم التأكد من صدقها وثباتها .وتوصلت
الدراسة إلى أن درجة تطبيق الريادة اإلدارية في المدارس الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر
الموجهين التربويين والمراقبين جاءت مرتفعة ،أما ترتيب ممارسة مجاالت الدراسة حسب متوسطاتها

الحسابية ،فقد جاءت على النحو اآلتي( :المبادرة ،المخاطرة ،اإلبداع ،التفويض والتمكين) .وأظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2020≤αالستجابات أفراد عينة
ِّ
الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة وجاءت الفروق لصالح (أكثر من  32سنوات) على مجال
(المخاطرة) .كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )2020≤αالستجابات أفراد عينة ِّ
الدراسة تعزى لمتغير الجنس والمركز الوظيفي .وفي ضوء النتائج
التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بعمل مجتمعات تعلم وتبادل زيارات بين مديري المدارس
اصحاب الخبرات العالية مع اصحاب الخبرات القليلة.
الكلمات المفتاحية :الريادة اإلدارية ،مديري المدارس الثانوية ،دولة الكويت.
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The Degree to which Public Secondary Secondary School Principals in
the State of Kuwait apply Administrative Pioneering in their Schools
Rabieah Hamd Alrrajihi
Prof. Rateb S. Al soud*
Abstract:
This study aimed at finding out the degree to which Public Secondary
School Principals in the State of Kuwait apply Administrative Pioneering in
their Schools, and the effect of job status, sex and years of experience
variables in their schools. The descriptive – survey methodology was used.
The study sample consisted of (301) subjects who were chosen randomly. A
32 items questionnaire was used to collect data. Its validity and reliability
were assured. The findings showed that the degree to which public
secondery school Principals in the State of Kuwait apply administerative
pioneering in their schools was high. As for the order of practicing the fields
of the study according to their means, they were as follows: initiative, the
risk, creativity, delegation and empowerment.The findings also indicated
that there were significant differences at (α ≤ 0.05) for the responses of the
study sample subjects attributed to years of experience variables in favor of
(More than 10 years) category. The results also indicated that there were no
significant differences at (α ≤ 0.05) for the responses of the study sample
subjects attributed to sex and job status. In light of the findings of the study,
the researchers recommended the creation of learning societies and
exchange visits between highly experienced school principals and those
with little experience.
Keywords: Administrative pioneering, Secondary School Principles, State
of Kuwait.
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المقدمة

يش هههد ال ع ههالم المعاص ههر مس ههتجدات حديث ههة وتط ههورات هائل ههة وتحه هوالت متس ههارعة تش ههمل جمي ههع

المجهاالت ،وكافههة الميههادين ،والتربيههة والتعلههيم يعههد أحههد ميهادين هههحي الحيههاة ،فكنههها بشههكل طبيعههي تتههأثر

بكههل هههحي التغي هرات والتطههورات العالميههة .فقههد شهههد القههرن الحههادي والعشههرون ظهههور نظريههات تربويههة
حديث ههة واتجاه ههات تربوي ههة جدي ههدة نتيج ههة لالنفج ههار المعرف ههي واالتص ههال السه هريع والته هراكم المعلوم ههاتي
والتقنههي .قههد اسههتفاد ميههدان التربيههة والتعلههيم مههن هههحي النظريههات والمههداخل التربويههة الحديثههة فههي نمههوي
وتطهوري ،إذ تههم إعهادة صههيامة المفهاتيم التعليميههة بطريقههة جديهدة ،والكي يههة التهي يههتم بهها التعلههيم وطرقه
وأساليب  ،لتواكب التقنيات الحديثة وعصر المعلومات الجديد ،بل أصبحت ههي السهبيل لحهل مشهكالت

والتغلب على صعوبات .
وتُعد اإلدارة أداة النمو والتقدم فهي الهدول ،إذ ُيعهول عليهها فهي تحقيهق األههداف التهي ههي مطمهح
كههل مجتمههع مههن المجتمعههات .فكههل تطههور وازدهههار أو عمههل وجنتهها يعنههي جهههودًا إداريههة تبههحل .ولههحلك

فههاإلدارة قلههب أي عمههل وهههي المسههدولة عههن تقههدم األمههم ونجههاق مدسسههاتها ،وقههد ألقههت هههحي التطههورات

العالميههة بظاللههها علههى اإلدارة ،فأصههبحت اإلدارة التقليديههة ع ههاجزة عههن جعههل المدسسههات قههادرة عل ههى
المنافسههة ،وتحقيههق التطههور والتقههدم ا لمنشههود .وتههدخل اإلدارة التربويههة األل يههة الثالثههة محاطههة بعههدد مههن
المتغيهرات االقليميهة والعالميهة ،وتحهديات العصهر ،والهحي يتسهم باالنفجهار المعرفهي والتكنولهوجي ف هالً

عههن تههدا يات العولمههة .لقههد أصههبح االهتمههام بالتحسههين والتطههوير الخيههار األوحههد فههي عههالم المتغي هرات

المتسارع .واإلدارة التربوية في العصهر الحاضهر أصهبحت ههي المسهدولة عهن تسهيير النظهام التعليمهي،
هادر علههى التفاع ههل مههع معطيههات العصههر ومتغي ارت ه مههن إبههداع وح ههل
الههحي بههدوري ُيعههد جههيالً مههدهالً قه اً
مشكالت وتحسين األداء بكفاءة واقتدار (.)Ahmed, 2014
أن الريادة تمكن اإلدارة من مواكبة المسهتجدات مهن حولهها فهي جميهع الميهادين ،وتحسهن إدارتهها
وتتعام ههل معه هها بكيجابي ههة نتيج ههة ام ههتالع االب ههداع والمق ههدرة عل ههى االبتك ههار واقتن هها

الف ههر

وتحم ههل

المخاطر ،لرفع مستوى العمل وتحقيق األهداف المنشودة ،لحا تُعد الريادة األمل لإلدارة المدرسية لحهل
كثير مهن المشهكالت التهي تواجههها ،فمسهتقبل المهدارس ال يعتمهد علهى مجهرد وجهود اإلدارة فيهها ،وجنمها
على توفير إدارة متميزة رائدة (.)Salmi,2007

وأشهار القاسهم ( (Al-Qasim,2013إلههى أن الريهادة هههي مجموعهة مههن الخصهائل والمتطلبههات

الس ههلوكية المتجس ههدة بعملي ههات وم ارحهههل لتحدي ههد الفهههر
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المدسسههات التربويههة ،وتحمههل المخههاطر لتكههوين منظمههة لتلبيههة هههحي االحتياجههات .إذ أن الريههادة والههرواد

يشههكلون اليههوم عصههب التطههور االقتصههادي والتكنولههوجي والمعرفههي فههي المجتمعههات الحديثههة ،كمهها أن

السهلوع الريههادي يمثههل المقهدرة علههى تتههابع م ارحهل عديههدة لوضههع األفكهار واإلبههداعات الجديههدة وتحويلههها
مهن أفكههار مجههردة إلههى واقههع نظهري قابههل للتنفيههح ،وعمليههات الريههادة تبهدأ بمرحلههة اإلبههداع ثههم الوم ههة أو

الش اررة التي ينقلها إلى حيز التنفيح ،وبالتالي تسهم في خلق مدسسة ريادية مبدعة.

والريهادة اإلداريهة ) (Administrative Pioneeringههي مهنهج عمهل متكامهل لمهدير المدرسهة
الحي يبحث عن االبهداع واالبتكهار والتميهز ،فههو يسهتند إلهى اليهات العمهل التنظيمهي الموجه بالمخهاطرة
والشههفاةية العاليههة والجهههد االسههتثنائي والت ههحيات الفرديههة ،وهههي عمليههة ايجههاد أعمههال جديههدة ضههمن
المنظمة القائمة ،تههدف إلهى تحسهين المخرجهات ،وتعزيهز الوضهع التنافسهي أو إعهادة التجديهد لععمهال
القائمة (.)Al-Fayhan,2012
وفي هحا المجال ،أكد النشمي ) )Al-Nashmi,2017أن سمات الفهرد الشخصهية تعهد مهن أههم
المتغيهرات التهي تهدثر فهي سهلوك وتوجهاته وأدائه  ،ولعهل مهن ههحي السهمات والخصهائل تلهك المتعلقهة
بالريههادة والتههي تههدفع الفههرد إلههى التوجه نحههو اإلبههداع وتبنههي األعمههال الرياديههة ،إذ يمثههل السههلوع الريههادي
المقدرة على ابتكار األفكار الجديدة وتحويلها إلى خطط ومشروعات قابلة للتنفيح.

إن اإلدارة المدرس ههية ج ههزء ال يتجه ه أز م ههن اإلدارة التربوي ههة ،وه ههي الحلق ههة المس ههدولة ع ههن المدرس ههة
وفعالياتههها ،مههن تعلههيم وأنشههطة ووضههع ب هرامج وخطههط وفق هاً لل هوائح والتعليمههات ،وبالتههالي فههكن األفكههار

التربويههة اإلداريههة فههي مجههال اإلدارة المدرسههية تتجههدد باسههتمرار لتواكههب متطلبههات العصههر الحههالي ،ومهها
علههى متخههحي الق هرار التربههوي إال أن يواكب هوا هههحا التجديههد ،وأن يتخههحوا من ه مهها يخههدم العمليههة التربويههة،
ويقود إلى التغيير الحقيقي في المجتمعات (.)Abdin,2001

لههحا تتأكههد حاجههة اإلدارة المدرسههية فههي المرحلههة الثانويههة للريههادة اإلداريههة ،حتههى يمكنههها أن تكههون

صههانعة للتغييههر والتطههوير ،ف هالً عههن اسههتيعاب والتكيههه معه  ،وفههي وقههت الحاضههر أصههبحت الريههادة
اإلدارية مطلباً ملحًا لحهل المشهكالت ومواجههة التغيهرات ،ومواكبهة المسهتجدات ،وتهوفير بي هة تنظيميهة
وتعليمية مبدعهة ،فالمهدير الريهادي ههو الهحي يبهادر باألعمهال ،ويتخهح المخهاطرة ،وههو المهدبر والمنسهق
والمههنظم وهههو مههن يحلههل البي ههة ويقتههنل الفههر  ،ويجههب ان تتغيههر مهمههات إدارة المدرسههة مههن مسههير
لععمه ه ههال إله ه ههى مطه ه ههور ومحسه ه ههن لبي ه ه ههة المدرسه ه ههة ومناخهه ه هها التنظيمه ه ههي للوصه ه ههول لوضه ه ههع أف ه ه ههل
(.)Hajji,2001
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واسههتنادا إلههى هههحا فقههد تغيههر دور مههدير المدرسههة فههي وقههت الحاضههر ،إذ لههم يعههد األمههر يتعلههق
بتسيير وتصريه األمور اإلدارية علهى النحهو الروتينهي التقليهدي والبسهيط الهحي كهان يعتمهد عليه قبهل
تطههور التكنولوجيهها الحديثههة لالتصههال والمعلومههات ،والت هي أفههرزت بههدورها ت ههاعل المعلومههات واتسههاع
ط ههرق الوص ههول إليه هها وك ههحلك تخزينه هها وجمكاني ههات اس ههترجاعها وه ههو األم ههر ال ههحي يح ههتم عل ههى اإلدارة

والقائمين عليها ضرورة مواكبة هحا التطهور إذ أصهبحنا فهي ههحا الصهدد ال نتحهدق عهن قيهادات عاديهة
بههل عههن قيههادات تسههتثمر فههي المعرفههة المتاحههة مههن خههالل االتجاهههات المعاص هرة فههي اإلدارة والتعلههيم،

والمعرفة قوة ،فقد أصبحت المنظمات اليهوم مطالبهة بالحصهول علهى ههحي القهوة واسهتثمارها علهى الوجه
الصحيح (.)Al-Arabi, & Ghazali,2012
لههحلك أصههبح مههدير المدرسههة بحاجههة ماسههة إلههى رديههة إداريههة جديههدة تحههرع وتنمههي وتبنههي وتجههدد
ال ازه ًهرا ،وتعطهي الفههرد رديهة واضههحة حهول مهها
وتبهدع وت هيه وتسههتثمر ،رديهة تحقههق للمدرسهة مسههتقب ً
ينبغي أن تكون علي مدرست في المستقبل ،ردية حقيقية تعهي فهي القلهوب والعقهول والسهلوع واألداء
الي ههومي ف ههي المدرس ههة .ف ههاإلدارة المدرس ههية الناجح ههة والفاعل ههة يج ههب أن تك ههون إدارة هادف ههة واجتما ي ههة

وجنسههانية وواقعيههة ،تتميههز بوجههود نظههام جيههد لالتصههال بالعالقههات الداخليههة للمدرسههة وهههي التههي ت هرتبط

بالسلوع اإلنساني الحي يساعد في إنجاز أمراضها المتغيرة باستمرار()Assaf,2005
تحههر

و ازرة التربيههة الكويتيههة علههى مواكبههة العصههر بتبنههي مشههروع تطههوير اإلدارات المدرسههية،

الههحي يسههتهدف تط ه وير األداء المدرسههي مههن خههالل االرتقههاء بالقيههادات المدرسههية وتنميههة مهههارات قيههادة
التغييه ههر له ههديهم حته ههى ته ههتمكن مه ههن أداء دور أكبه ههر فه ههي مجريه ههات العمه ههل المدسسه ههي المدرسه ههي (Al-
)Sharijah & Al-Otaibi& Al-Aqil,2016
والمدرسة تُعد عنص اًر من عناصر المجتمع ،وهي نظام مفتوق يدثر ويتأثر بالبي هة المحيطهة به ،
ل ههحا ين ههاا به هها االس ههتجابة للتغيه هرات الت ههي تح ههدق م ههن حوله هها ،م ههن خ ههالل التغيي ههر ال ههروري لبنيته هها
األساسية من تكنولوجيها وتياكهل تنظيميهة ونظهم وأسهاليب عمهل وعالقهات إنسهانية ،لتواكهب االتجاههات
المعاص هرة فههي اسههاليب الريههادة اإلداريههة الحديثههة ،خصوص هًا فههي ظههل التطههور التقنههي فههي و ازرة التربيههة
الكويتيههة والههحي طههال جميههع المههدارس فههي جميههع المنههاطق التعليميههة ،وجن لههم تواجه اإلدارات المدرسههية
هههحا التغييههر المتسههارع فكنههها سههوف تخههر مههن دائهرة المنافسههة وتنههزوي مبك هرا .لههحا جههاءت هههحي الد ارسههة

القته هراق أنم ههوذ إداري للري ههادة اإلداري ههة ف ههي الم ههدارس الثانوي ههة بدول ههة الكوي ههت ف ههي ض ههوء االتجاه ههات
المعاصرة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتحم ههل إدارة المدرس ههة بش ههكل ع ههام مس ههدوليات ض ههخمة م ههن أج ههل ت ههوفير نو ي ههة تعل ههيم جي ههدة

ومخرجات قادرة على التكيه مهع متغيهرات العصهر وتحدياته  ،واإلدارة المدرسهية فهي عصهرنا الحاضهر
تواج عدة تحديات وصعوبات في عملية االنتقال من األسهلوب التقليهدي فهي اإلدارة إلهى أسهلوب أكثهر
إبداعًا ،بحيث يتخلل من السلطة الفردية ،وضعل االلتزام ،وقلهة االنتمهاء التنظيمهي ،ويطبهق أسهلوب

إدارة ال ههحات وجدارة التغيي ههر ،والتف ههويض والمس ههاءلة بم هها يخ ههدم العملي ههة التعليمي ههة ،م ههن خ ههالل ام ههتالع

مهارات القيادة الفعالة الناجحة والتي تجمهع مها بهين سهمات اإلدارة مهن خهالل التخطهيط السهليم وتحليهل
البي ة الداخلية والخارجية لمعرفة نقاا القوة الموجهودة فهي مدرسهت واسهتثمارها لمعالجهة نقهاا ال هعل،
وتحديهد الفههر

التههي يمكههن أن تواجه التحههديات والتهديههدات ،ومههن ثهم اسههتخدام نظههام تشههاركي وتوزيهع

عادل للمهمات والصالحيات ،بحيث يشارع كهل أع هاء المدرسهة ومنسهوبيها وبالتهالي تشهكيل أنمهوذ
ريادي إلدارة المدرسة وفق توجهات معاصرة ألسس التربية.
وتستمد المرحلة الثانوية أهميتها وأههدافها مهن أنهها مرحلهة تعليم(الم ارههق) ،وههي بالتهالي مرحلهة
لههها أهميتههها ،لمهها لهههحي المرحلههة مههن أهميههة بوصههفها مرحلههة أساسههية فههي نمههو الفههرد الههحي يمههر خاللههها
بسلسلة من التغيرات متصلة ومترابطة ،لههحا كانهت الحاجهة ملحهة للسهعي نحهو تطبيهق الريهادة اإلداريهة
بالمدارس الثانوية العامة ( .)Hajji,2001وذلك من خالل اإلجابة عن السدالين الفرعيين اآلتيين:

 .3ما درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت للريادة اإلداريهة فهي مدارسههم
من وجهة نظر الموجهين الفنيين ومراقبي التعليم الثانوي؟
 .0هههل توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائية ( )2020≤αبههين المتوسههطات الحسههابية السههتجابات أف هراد
عينة الدراسة لدرجهة تطبيهق مهديري المهدارس الثانويهة الحكوميهة فهي دولهة الكويهت للريهادة اإلداريهة

في مدارسهم تُعزى لمتغيرات :الجنس والمركز الوظيفي والخبرة؟
أهمية الدراسة:

تنبهع أهميههة الد ارسههة مههن أهميهة الموضههوع الههحي تتناوله وهههو الريهادة اإلداريههة والههحي بههدأ يحظههى

باهتمام متزايد في الفكر اإلداري الحديث ،فقد أصبح نجاق القيادة مرهونهًا باسهتيعاب المفهاتيم اإلداريهة
الحديثههة وممارس هتها ،األمههر الههحي تتأكههد مع ه أهميههة تحديههد األدوار القياديههة لمههديري المههدارس تحديههداً
واضهحاً يسهاعدهم علههى تطبيهق اسههتراتيجيات وأنمهاا قياديههة جديهدة تشههجع االبهداع واالبتكههار ،كمها تنبههع
أهمية هحي الدراسة مهن أهميهة الهدور الهحي تقهوم به إدارات المهدارس الثانويهة فهي تحقيهق أههداف التربيهة
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والتعل ههيم بم هها ي ههنعكس إيجابيه هًا عل ههى مس ههتوى الخ ههدمات المقدم ههة للع ههاملين ف ههي المدرس ههة بش ههكل خ هها

وللمجتمع بشكل عام.

أمها مههن الناحيههة التطبيقيههة فيدمههل أن تسهههم نتههائج الد ارسههة فههي إيجههاد إطههار مرجعههي يكشههل عههن

مستوى االبداع واالبتكار لدى مديري المدارس في ضوء االتجاهات المعاصرة ،ويمكهن أن يسهتفيد منه
مديرو المهدارس والمشهرفون التربويهون وصهانعو القه اررات اإلداريهة فهي و ازرة التربيهة والتعلهيم فهي توجيه

عمليههات االبههداع واالبتكههار فههي مجههال التربيههة والتعلههيم بصههفة عامههة ،وفههي إدارات التربيههة والتعلههيم علههى
وج ه الخصههو

بشههكل ي ههمن زيههادة مقههدرتها وفاعليتههها فههي مواجهههة التحههديات والتغي هرات الس هريعة،

ويسهم في تحقيقها لعهداف المنشودة في ظل التطورات التقنية المتسارعة.
مصطلحات الدراسة:

تم تعريه أهم مصطلحات الدراسة مفاتيميًا وججرائيًا على النحو اآلتي:

الرياااادة اإلدارياااة  :Administrative Pioneeringعرفههها خ ههيرات ( Khudairat,

 )2013:53بانههها جمجموعههة مههن المهههارات اإلداريههة التههي تسههتند إلههى المبههادرة الفرديههة والموجهههة نحههو
االستخدام األمثل للموارد المتاحة ،والتي ترتبط ق ارراتها بمستوى معين من المخاطرة وعدم التأكدج.
الفههر

ويعرفها الباحثان إجرائيا  :بأنها العملية اإلبدا ية في اإلدارة والتي تشجع على االبتكهار وانتههاز
والتغلههب علههى التحههديات التههي تواج ه المدرسههة ،واالسههتغالل األمثههل للم هوارد فههي المدرسههة مههن

خالل تحليل نقاا القوة وال عل ،وكما تقيسها أداة الدراسة التي طورها الباحثان لهحا الغرض.
حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية:

 الحاادود الامانيااة :اقتصههر تطبيههق هههحي الد ارسههة علههى الفصههل الد ارسههي األول مههن العههام الد ارسههي
.0232/0232

 الحدود المكانية :اقتصر تطبيق الدراسة على المدارس الثانوية في دولة الكويت.

 الحدود البشرية :اقتصر تطبيق الدراسة على الموجهين التربويين ومراقبي التعليم الثانوي.

 المحااددات :يتحههدد تعمههيم نتههائج الد ارسههة فههي ضههوء الخصههائل السههيكو متريههة (الصههدق والثبههات
لعداة) وموضو ية استجابة أفراد عينة الدراسة.
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الدراسات السابقة

ت همن هههحا الجههزء عرض هًا للد ارسههات السههابقة ذات العالقههة بالريههادة اإلداريههة التههي تههم االطههالع

عليها ،مرتبة حسب تسلسلها التاريخي:

قهام ريجنههي و روسهالي ( )Regni,Rosalie,2010بد ارسههة بعنهوان جالريههادة :طهرق تهي ههة الطلبههة

في بي ة الغرف الصه ية مهن خهالل اسهتخدام المحاكهاة كأسهاليب لفهتح أعمهال صهغيرةج ،وههدفت الد ارسهة
إلههى تسههليط ال ههوء علههى أهميههة الريههادة فههي ع هالم األعمههال اليههوم وضههرورة تعليمههها للطلبههة ،وقههد بينههت
الد ارسهة أن مهها نسهبت  %50مههن الملونيريههة فهي أمريكهها ههم مههن الريههاديين ،وأن تهي هة الطلبههة باسههتخدام
أساليب المحاكاة تتيح لهم استكشاف الفر

الريادية األكثر نجاحًا في عهالم األعمهال وتعهرف أسهاليب

حههل المشههكالت التههي قههد تواجه األعمههال الجديههدة أو الموجههودة وفههر

حلههها مههن خههالل االسههتفادة مههن

قصل نجاق ذوي الخبرة الفاعلين والمحترفين والناجحين في مجهال الرياديهة ،ومهن االكهاديميين األقهدم

الحين يدرسونهم هحي المواد ويمزجون فيها بين النظرية والتطبيق والتعلم المستمر.

وهدفت دراسة رضها وعبهد الههادي ومجهاب ( )Reza, Abdol Hadi & Mojab,2011والتهي
كانههت بعن هوان ج تطبيههق المههنهج القههائم علههى الكفههاءة فههي التعلههيم الرياديج(رومانيهها) إلههى كشههل أهميههة
الكفههاءات الرياديههة لتحديههد منههاهج التعلههيم الرياديههة باسههتخدام منههها قههائم علههى الكفههاءة خهها

بطلبههة

تكنولوجيهها المعلومههات ،واعتمههدت الد ارسههة علههى منهجيههة البحههث المزدوجههة (الكميههة والنو يههة) ،فعلههى
الجانب النوعي تهم تطبيهق االسهتبانات ،وقهد تهم تطبيهق الد ارسهة علهى عينتهين األولهى ههي رواد مشهاريع

ناش ههطين ف ههي مج ههال تكنولوجي هها المعلوم ههات وطلب ههة تكنولوجي هها المعلوم ههات ف ههي مس ههتوى البك ههالوريوس،

وأسههاتحة فههي ريههادة األعمههال) ،وت وصههلت الد ارسههة إلههى مجموعههة مههن النتههائج أهمههها :أن الكفههاءات فههي
مجال الريادة مهمة للغاية ينبغي التركيز عليها ،واالستفادة منهم فهي تصهميم المنهاهج لطلبهة تكنولوجيها
المعلومات.

وهههدفت د ارسههة الع ههايلة والعمههري واالبههراتيم (Al-Adayleh & Al-Omari & Al-

 )Ibrahim,2011التعرف إلى درجة ممارسة القادة األكاديميين لعمليات القيهادة اإلداريهة فهي جامعهة
اليرموع من وجهة نظر أع اء هي ة التدريس ،وأُستخدمت االستبانة كأداة للدراسة موزعة علهى أربعهة
مجاالت ،وتكونت عينة الد ارسهة مهن ( )002ع هو هي هة التهدريس ،وأُسهتخدم المهنهج الوصهفي ،وكهان

مههن أب ههرز النت ههائج أن درج ههة ممارس ههة الق ههادة األك ههاديميين لعملي ههات القي ههادة اإلداري ههة م ههن وجه ههة نظ ههر

أع اء هي ة التدريس في جامعة اليرموع كانت عالية ،وكحلك عدم وجود فهروق ذات داللهة احصهائية
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علههى كههل مجههاالت الد ارسههة تعههزى لمتغي هرات الجههنس والرتبههة األكاديميههة وعههدد سههنوات الخبههرة ماعههدا
مجال االتصال.
وهههدفت د ارسههة قنههاديلي ( ) Qanadili,2012إلههى معرفههة األسههاليب التههي تههددي إلههى تطههوير أداء
مههديرات مههدارس ري ههاض األطفههال ف ههي ضههوء االتجاه ههات المعاص هرة م ههن وجهههة نظ ههر الهي ههة اإلداري ههة

والتعليمية بمدينة جدة كمرحلة أُنموذجية ومن ثم تطبيق على جميع مديرات رياض األطفال بالمملكهة.

وأًسههتخدم فههي الد ارسههة المههنهج الوصههفي التحليلههي ،وتكههون مجتمههع الد ارسههة مههن جميههع مههدارس ريههاض
األطف ههال بج ههدة والب ههال ع ههددها ( )352روض ههة ،وأً س ههتخدمت االس ههتبانة ك ههأداة لجم ههع البيان ههات الالزم ههة
ألمراض الدراسة ،وت منت ( ) 10فقرة موزعة على أربعة محاور ،وكهان مهن أبهرز نتهائج الد ارسهة :أن
ممارسة مديرة المدرسة للمهارات اإلدارية جاءت ضعيفة ،وتشير إلى اختالف أفراد العينة.
في حين هدفت دراسة الحبيب ( )Al-Habib,2012والتهي كانهت بعنهوان ج التعهرف إلهى سهمات
رواد األعمهال فهي الجامعهات :د ارسههة تطبيقيهة طهالب جامعههة الهدول العربيهةج إلههى اختبهار العالقهة بههين
أربعة خصائل شخصية للطلبة الرياديين في الجامعات السعودية ،وقد ت منت الخصائل كهالً مهن
اإلبههداع ،وتحمههل المخههاطر ،والرقابههة ومسههتوى اللباقههة  ،والبههدء بعمههل خهها

 ،تكونههت عينههة الد ارسههة مههن

( )022طالههب فههي ( )1جامعههات ،وتههم تصههميم اسههتبانة ُعههدت خصيص هًا لتبنههي أهههداف الد ارسههة ،وكههان
مههن أبههرز نتهائج الد ارسههة أن الطلبههة الريههاديون يف ههلون اإلبههداع وتحمههل المخههاطر والتحلههي بلباقههة عاليههة
والرقابة أكثر من الطلبة الالرياديين.

واجرى بدر( ) Badr,2013دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة تقهدير ردسهاء األقسهام فهي و ازرة

التربيههة والتعلههيم لمتطلبههات اإلبههداع اإلداري لتنميههة الم هوارد البش هرية فههي ضههوء االتجاهههات المعاص هرة،
وكههحلك الكشههل كمهها إذا كههان هنههاع فههروق ذات داللههة إحصههائية بههين متوسههطات درجههات تقههدير أف هراد

العينة لمتطلبات اإلبهداع اإلداري لهدى ردسهاء األقسهام فهي و ازرة التربيهة والتعلهيم بمحافظهات مهزة لتنميهة
الموارد البشرية في ضوء االتجاهات المعاصرة وفقًا لمتغيرات الد ارسهة (الجهنس ،مكهان العمهل ،سهنوات
الخدمة ،المحافظة ،المدهل العلمي) ،وأًستخدم المهنهج الوصهفي التحليلهي ،وتكهون مجتمهع الد ارسهة مهن
جميههع ردسههاء األقسههام فههي و ازرة التربيههة والتعلههيم بمحافظههات م هزة والبههال عههددهم ( )305مههنهم ()310

ذكههور و( )13مههن اإلنههاق ،وأًسههتخدمت االسههتبانة كههأداة لجمههع البيانههات مكونههة مههن ( )02فق هرة موزعههة
على اربعة مجهاالت ،وأظههرت الد ارسهة أن الدرجهة الكليهة لتقهدير أفهراد عينهة الد ارسهة لمتطلبهات اإلبهداع

اإلداري لههدى أفهراد عينههة الد ارسههة مههن ردسههاء األقسههام فههي و ازرة التربيههة والتعلههيم بمحافظههات مهزة كانههت
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بدرجههة متوسههطة ،وكههحلك أظهههرت الد ارسههة وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية فههي مجههال المتطلبههات

اللوجستية تبعًا لمتغير الجنس ،ولصالح الحكور ،وكهحلك وجهود فهروق ذات داللهة احصهائية فهي مجهالي
المتطلبههات الفنيههة والمتطلبههات اللوجسههتية تبع هًا لمتغيههر مكههان العمههل .بينمهها ال توجههد فههروق ذات داللههة

احصائية على جميع مجاالت متطلبات اإلبداع اإلداري تبعًا لمتغير المدهل العلمي.

وقههام القاسههم ( ) Al-Qasim,2013بد ارسههة هههدفت إلههى بيههان أثههر الخصههائل الرياديههة فههي تبنههي

التوجهههات االسههتراتيجية للمههديرين فههي المههدارس الخاصههة فههي عمههان ،تكههون مجتمههع الد ارسههة مههن جميههع

العههاملين فههي المههدارس الخاص ه ة والواقعههة ضههمن العاصههمة األردنيههة عمههان والتههي ت ههم ( )022طالههب
فهأكثر والبهال عهددها ( ) 44مدرسهة ،امهها عينهة الد ارسهة فقهد شههملت المهديرين وردسهاء األقسهام العههاملين
في المدارس الخاصهة والواقعهة ضهمن العاصهمة األردنيهة عمهان ،ولتحقيهق أههداف الد ارسهة تهم اسهتخدام
األسلوب التطبيقي ،وا ستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،وكان من أبهرز نتهائج الد ارسهة :وجهود أثهر ذي
داللههة احصههائية للخصههائل الرياديههة للمههديرين بداللههة أبعههاد الد ارسههة ،وعههدم وجههود فههروق ذات داللههة

احصائية للخصائل الريادية للمديرين تُعزى لمتغيهر العمهر ،بينمها وجهدت فهروق ذات داللهة احصهائية
تُعزى لمتغيري (سنوات الخبرة والمركز الوظيفي).
وه ههدفت د ارس ههة أحم ههد( )Ahmed,2014إل ههى التع ههرف إل ههى واق ههع تطبي ههق الري ههادة اإلداري ههة ف ههي

المههدارس الثانويههة العامههة فههي مصههر ،والمعوقههات التههي تواجه ه مههن وجهههة نظههر المههديرين والمعلمههين،
وتكون ه ههت عين ه ههة الد ارس ه ههة م ه ههن ( )005ف ه ههرداً م ه ههنهم ( )00م ه ههدي اًر ،و( )350معلمه ه هاً ،للع ه ههام الد ارس ه ههي

 ،0234/0231وأًستخدمت االستبانة كأداة للدراسة موزعة علهى أربعهة مجهاالت ،وأظههرت الد ارسهة أن
اسهتجابات أفهراد العينهة حههول واقهع تطبيهق الريههادة اإلداريهة فهي المهدارس الثانويههة العامهة بمصهر كانههت
بدرجة متوسطة ،وأن من أبرز معوقات تطبيق الريادة اإلدارية ضعل الحوافز المادية والمعنوية.

وق ههام م ههوينيزي ) (Mwinizi,2016بد ارس ههة بعنه هوان جإب ههداع اإلدارة والقي ههادة ف ههي الق ههرن الح ههادي

والعشهرين :مدرسههة ثانويههة مههن منظههور القطههاع الفرعههي فههي كينيههاج وكههان هههدفها د ارسههة الق ههية الملحههة

لفجههوة المهههارات القياديههة فههي القههرن الحههادي والعش هرين فههي القطههاع الفرعههي للمدرسههة الثانويههة فههي كينيهها
واستكشههاف طريقههة (طههرق) معالجتههها .وقههد تههم اسههتخدام اسههلوب د ارسههة الحالههة التههي مكنههت مههن جمههع
البيانههات النو يههة مههن ثالثههة مشههاركين الههحين تههم أخههح عينههاتهم بشههكل متعمههد .وكههان يسترشههد بمسههألتين
بحثيتههين :مهها المهههارات القياديههة التههي تمههارس فههي المههدارس الثانويههة فههي كينيهها؟ مهها المهههارات القياديههة

الالزمهة لمهدير مدرسهة ثانويهة فهي كينيها؟ أثبتهت النتهائج أن مهدراء المهدارس الثانويهة فهي كينيها يمارسهون
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بشههكل رئههيس نهههج اإلدارة التقليديههة .ولههم تههدر مهههارات القيههادة فههي القههرن الحههادي والعش هرين فههي إدارة
المدارس.
أمها د ارسهة مطهاوع وأبها خليهل وابهراتيم ()Mutawa, Aba Al-Khalil, & Ibrahim,2017
فقههد ه ههدفت إلههى وض ههع تصههور مقت ههرق لتفعيههل االبتك ههار واإلبههداع وري ههادة األعمههال ف ههي ب هرامج التجرب ههة
التكاملية للجامعات الخليجية ومبادراتها ،وسعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسه لة اآلتيهة :مها المقصهود

باالبتكار واإل بداع وريادة األعمال التي تسهتهدف مبهادرات م اركهز اإلبهداع وريهادة األعمهال تعزيزهها علهى
المس ههتوى الج ههامعي؟ وم هها جه ههود الجامع ههات ومدسس ههات التعل ههيم الع ههالي العالمي ههة والعربي ههة ف ههي تعزي ههز

االبتكههار واإلبههداع مههن خههالل مبههادرات م اركههز اإلبههداع وريههادة األعمههال؟ ومهها التصههور المقتههرق لنطههاق
ا لعمههل التخطيطههي والتنفيههحي لتفعيههل االبتكههار واإلبههداع وريههادة األعمههال فههي ب هرامج التجربههة التكاملي ههة
للجامعههات السههعودية ،ومههن ثههم الجامعههات الخليجيههة؟ وأًسههتخدم فههي الد ارسههة المههنهج الوصههفي التحليلههي،

وأظههرت نتههائج الد ارسهة أبههرز معوقهات تفعيههل التجربهة التكامليههة علهى مسههتوى الجامعهات ،والممثلههة فههي
انخف ههاض مس ههتويات ال ههوعي بأبعاده هها ،والي ههات تفعيله هها ل ههدى ك ههل م ههن طلب ههة الجامع ههة وأع ههاء هي ههة
التدريس ،ومقترحات التغلب عليها.
ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

تعرضت معظم الد ارسهات السهابقة إلهى أدوار المهدير القياديهة وتناولهت األنمهاا المختلفهة لهإلدارة،

وكهحلك إلههى واقهع تطبيههق الريههادة والمعوقهات التههي تواجه مهديري المههدارس فههي موضهوع الريههادة ،وكههحلك

ركزت على مفاتيم االبداع واالبتكار وكي ية تصهميم نمهاذ للريهادة تحهاكي النمهاذ المتطهورة والمطبقهة

عالمياً .تم االفادة مهن ههحي الد ارسهات فهي إثهراء األدب النظهري الخها
تطوير اداة جمع البيانات والطرق اإلحصائية لتحليلها.

بموضهوع الريهادة اإلداريهة وفهي

وههحي الد ارسهة تناولهت كي يهة توظيهه مهدراء المهدارس الثانويهة فهي دولهة الكويهت لهعدوار الرياديهة
الجدي ههدة ف ههي ض ههوء االتجاه ههات المعاصه هرة م ههن إدارة الج ههودة الش ههاملة والتش ههاركية والتف ههويض والتغيي ههر
واالبههد اع واالبتكههار ،وهههي تتفههق مههع بعههض الد ارسههات السههابقة مههن حيههث الموضههوع المتعلههق بالريههادة

التربويهة مثهل د ارسهة ) (Mwinizi,2016ود ارسهة الع هايلة والعمهري واالبهراتيم & (Al-Adayleh,

 )Al-Omari & Al-Ibrahim,2011ود ارسهة أحمهد( ،)Ahmed,2014إال أنهها تختلهل معهها مهن

حيث المنطقة التي سوف تطبق فيها وهي دولة الكويت.
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الطريقة واإلجراءات

إش ههتمل ه ههحا الج ههزء عل ههى ع ههرض ل منهجي ههة الد ارس ههة ومجتمعه هها وعينته هها ،وأداة جم ههع البيان ههات

وججراءات التحقق من صدقها وثباتها وأساليب التحليل اإلحصائي ،وذلك على النحو اآلتي:
منهجية الدراسة:

استخدم في هحي الدراسة المنهج الوصفي المسحي.

مجتمع الدراسة:

تكهون مجتمههع الد ارسههة مههن جميههع المههوجهين التربههويين (وعههددهم  ،)3122موجههًا تربويهًا وجميههع

مراقبهي الههدوام فههي المههدارس الثانويههة الحكوميههة (وعههددهم  )0فههي دولههة الكويههت العههاملين خههالل الفصههل
الدراسي األول من العام الدراسي .0232/0232
عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ،وذلك على النحو اآلتي:

أ .عينهة المهوجهين التربهويين :تهم تحديهد حجهم عينهة الد ارسهة اسهتنادًا إلهى الجهداول اإلحصهائية ،الههحي

بل ( ،) 141ومن ثم تم اختيار هحا العدد بالطريقة الطبقية العشوائية .وقد تم اسهقاا  42اسهتمارة
لعدم اكتمال البيانات وبحا فقد أصبح عدد االستمارات الخاضعة للتحليل (.)020

ب .عينهة مراقبهي التعلهيم الثهانوي :تهم مسهح جميههع أفهراد مجتمهع مراقبهي التعلهيم الثهانوي والبهال عههددهم
( )0مراقبين .وعلي فقد بل عدد العينهة الكلهي ( )123ويبهين الجهدول ( )3تهوزع أفهراد العينهة تبعهًا

لمتغيرات الدراسة(:الجنس والمركز الوظيفي وسنوات الخبرة).

الجدول ( :)1توزع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمركا الوظيفي والخبرة
المجموع
العدد
الفئات
المتغير
330
ذكور
الجنس
101
320
إناق
موج تربوي
020
101
المركا الوظيفي
0
مراقب
00
 5سنوات فأقل
101
50
 32-0سنوات
الخبرة
305
 33سنة فأكثر
أداة الدراسة:

تههم تطههوير اسههتبانة لقيههاس درجههة تطبيههق مههديري المههدارس الثانويههة الحكوميههة فههي دولههة الكويههت

للريه ههادة اإلداريه ههة فه ههي مدارسه هههم ،باالسه ههتعانة به ههأدوات بعه ههض الد ارسه ههات ال سه ههابقة مثه ههل :د ارسه ههة أحمه ههد
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( ،)Ahmed,2014وتكونت من ( )02فقرة توزعت علهى اربعهة مجهاالت ،وههي :االبهداع ( 2فقهرات)،
وأخح المخاطرة( )5فقرات ،والمبادرة ( )5فقرات ،والتفويض والتمكين ( )5فقرات.
صدق األداة:

للتأك ههد م ههن ص ههدق األداة ،ت ههم عرض ههها عل ههى مجموع ههة م ههن المحكم ههين المختص ههين ف ههي اإلدارة

التربويهة فههي كليهات العلههوم التربويهة فههي بعههض الجامعهات األردنيههة وجامعهة الكويههت وعهدد مههن مشهرفي

المدارس ومهديريها ممهن يحملهون درجهة الماجسهتير فهأعلى فهي اإلدارة التربويهة وذلهك للحكهم علهى مهدى
مالء مهة الفقهرات لمجهاالت الد ارسههة ،ومهدى صهالحية الفقهرة للقيههاس ،ودرجهة مناسهبة الصهيامة اللغويههة.

وبعد ذلك تهم تعهديل األداة (االسهتبانة) بنهاء علهى مالحظهات المحكمهين واقت ارحهاتهم .وقهد تكونهت األداة

بش ههكلها النه ههائي م ههن ( )10فقه هرة ،توزع ههت عل ههى اربع ههة مج ههاالت ،وه ههي :االب ههداع ( 2فقه هرات) ،وأخ ههح
المخاطرة ( )5فقرات ،والمبادرة ( )5فقرات ،والتفويض والتمكين ( )32فقرات.
ثبات األداة:

للتأك ههد مه ههن ثبه ههات أداة الد ارس ههة ته ههم اسه ههتخدام معادله ههة كرونب ههاف ألفه هها (Alpha

)Cronbach

الستخ ار الثبات ،والجدول ( )0يبين قيم معامالت الثبات لمجاالت األداة.
الرقم
3
0
1
4

الجدول ( )2معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لمجاالت االستبانة
المجال
االبداع
المخاطرة
المبادرة
التفويض والتمكين

أرقام الفقرات لكل مجال
2-3
30-2
00-30
10-01

عدد الفقرات
2
5
5
32

االتساق الداخلي
2020
2020
2020
2020

يبههين الجههدول ( ) 0أن جميههع قههيم معامههل الثبههات مرتفعههة ،فقههد تراوحههت بههين (،)2020 – 2020
وهي مقبولة لغايات البحث.
المعالجة اإلحصائية

بعهد أن تههم االنتهههاء مهن عمليههة جمههع البيانههات ،تهم ترميههز البيانههات وجدخالهها إلههى الحاسههب اآللههي

الستخ ار النتائج اإلحصائية ،إذ تم االستعانة باألسهاليب اإلحصهائية ضهمن الرزمهة اإلحصهائية للعلهوم
االجتما ية ( ،)SPSSوبالتفصيل تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .3لإلجابة عن السدال األول :تم استخدام المتوسهطات الحسهابية واالنح ارفهات المعياريهة والرتهب لكهل
بارة من بارات أداة الدراسة ،وكل مجال من مجاالت األداة واألداة ككل.
 .0لإلجابة عن السدال الثاني :تم استخدام تحليل التباين الثالثي.
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وألمه هراض التحلي ههل اإلحص ههائي أعط ههت بيان ههات الد ارس ههة ال ههدرجات اآلتي ههة وفقه هًا لمقي ههاس ليك ههرت

الخماسههي :درجههة واحههدة لإلجابههة بدرجههة قليلههة جههدًا ،ودرجتههين لإلجابههة بدرجههة قليلههة ،وثههالق درجههات

لإلجابههة بدرجههة متوسههطة ،وأربههع درجههات لإلجابههة بدرجههة كبي هرة ،وخمههس درجههات لإلجابههة بدرجههة كبي هرة

جهدًا .ولغايههات الحكهم علههى درجهة تطبيههق الريههادة اإلداريهة ،تههم تقسهيم مههدى االسهتجابة مههن ( )3-0إلههى
ثالق ف ات متساوية ،أي بطول  3011وذلك:

ُ عد المتوسط الحسابي بدرجة منخف ة إذا قل عن .0011
ُ عد المتوسط الحسابي بدرجة متوسطة إذا تراوق بين .1005 -0014
ُ عد المتوسط الحسابي بدرجة مرتفعة إذا زاد عن  1002ولغاية .0
متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة:

 -3الجنس ول ف تان :أ -ذكر

ب -أنثى

 -0المركز الوظيفي ول مستويان :أ -موج تربوي

ب -مراقب

 -1سه ههنوات الخب ه هرة ولهه هها  1مسه ههتويات :أ -أقه ههل مه ههن  0سه ههنوات

ب -مه ههن  32 – 0سه ههنوات

 أكثر من  32سنوات.المتغير التابع:

درجة ممارسهة مهديري المهدارس الثانويهة فهي دولهة الكويهت للريهادة اإلداريهة فهي ضهوء االتجاههات

المعاصرة.
نتائج الدراسة ومناقشتها

نتائج السؤال األول والذي ينص على :ماا درجاة الرياادة اإلدارياة فاي المادارس الثانوياة فاي

دولة الكويت من وجهة نظر الموجهين ومراقبي التعليم الثانوي؟

لإلجابههة عههن هههحا الس هدال اسههتخرجت المتوسههطات الحسههابية واالنح ارفههات المعياريههة والرتبههة لكههل

مجال من مجاالت األداة ،والجدول ( )1يبين ذلك.
الجدول ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة ممارسة الريادة اإلدارية في

المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر الموجهين التربويين ومراقبي التعليم الثانوي مرتبة تنازليا
الرتبة
3
0
1

رقم المجال
1
0
3

المجال
المبادرة
المخاطرة
اإلبداع

المتوسط الحسابي
1055
1002
1005
55

االنحراف المعياري
2052
2055
2022

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
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الرتبة
4

رقم المجال
4

المجال
التفويض والتمكين
الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي
1004
1002

االنحراف المعياري
2020
2054

الدرجة
متوسطة
مرتفعة

يبههين الجههدول ( )1أن درجههة ممارسههة الريههادة اإلداريههة فههي المههدارس الثانويههة فههي دولههة الكويههت

من وجههة نظهر مهديري المهدارس والمهوجهين ومراقبهي التعلهيم الثهانوي جهاءت مرتفعهة ،إذ بله المتوسهط

الحس ههابي ( )1002وب ههانحراف معي ههاري ( ،) 2054وتراوح ههت مج ههاالت األداة م هها ب ههين الدرج ههة المرتفع ههة
والمتوسههطة ،وتراوحههت المتوسههطات الحسههابية للمجههاالت بههين( ،)1055-1004وأن مجههال المبههادرة جههاء

بالرتبههة األولههى بمتوسههط حسههابي ( ،)1055وانح هراف معيههاري ( ،)2052وبدرجههة مرتفعههة ،وجههاء مجههال

المخهاطرة بالرتبهة الثانيهة بمتوسههط حسهابي ( ،)1002وانحهراف معيههاري ( ،)2055وبدرجهة مرتفعهة ،تههالي
بالرتبة الثالثة مجال االبداع بمتوسط حسابي ( ،)1005وبانحراف معيهاري ( ،)2022وبدرجهة متوسهطة،
وأخي ه اًر جههاء مجههال التفههويض والتمكههين بالرتبههة األخي هرة بمتوسههط حسههابي ( ،)1004وبههانحراف معيههاري

( ،)2020وبدرجة متوسطة.

وربمهها تفسههر هههحي النتيجههة إلههى أن مههديري المههدارس الثانويههة فههي دولههة الكويههت لههديهم ممارسههات

ايجابية من خالل تشجيع العاملين على تقهديم مبهادرات واالسهتماع لهها ،وكهحلك يمتهازون بالمقهدرة علهى

ال عههن تشهجيع المبههادرين مههن خههالل تقههديم الحهوافز المعنويههة لهههم
فههم منههاف العمههل المحههيط بهههم ،ف ه ً

بتقديم الثناء والمديح او المادية من خالل كتب شهكر أو الجهوائز بأنواعهها ،وتعهزى نتيجهة تقهدم مجهال

المبهادرة بالرتبههة األولهى نظه ًار ألن معظههم مهدراء المههدارس ههم مههن أصههحاب الخبهرة والكفههاءات ،وبالتههالي

جميع هم يطمح إلهى التغييهر فهي مدرسهت ومدسسهت والتميهز مهن خهالل تشهجيع المبهادرات والعمهل علهى
تنفيهح المبهادرات التهي مهن شهأنها النههوض بمسهتوى المدرسهة بشهكل عهام والعهاملين فيهها بشهكل خها

.

واتفقت هحي النتيجة مع نتيجة د ارسهة الع هايلة والعمهري واإلبهراتيم ( Al-Adayleh, & Al-Omari
 ،)& Al-Ibrahim, 2011ود ارس ههة أب ههو س ههمرة وأب ههو ك ههر ( Abu Samra, & Abu
 ،)Karsh,2012ود ارس ههة ش ههرف( ،)Sharaf,2018والت ههي توص ههلت إل ههى أن درج ههة ممارس ههة الري ههادة
واالبه ه ه ه ههداع والقيه ه ه ه ههادة مرتفعه ه ه ه ههة .واختلفه ه ه ه ههت هه ه ه ه ههحي النتيجه ه ه ه ههة مه ه ه ه ههع نته ه ه ه ههائج د ارسه ه ه ه ههة كه ه ه ه ههل مه ه ه ه ههن:
قنههاديلي( ،) Qanadili,2012والتههي توصههلت إلههى درجههة ممارسههة بدرجههة ضههعيفة ،وكههحلك مههع د ارسههة
بدر( ،)Badr,2013وأحمد( ،)Ahmed,2014اللتين توصلت إلى درجة ممارسة متوسطة.

55

درجة تطبيق مديري المدارس....

رابعة الراجحي ،أ.د .راتب السعود

نتائج السؤال الثاني والذي ينص على :هل توجد فاروق اات داللاة إحصاائية ( )α=.05فاي

متوسطات استجابة أفراد عيناة الدراساة لدرجاة الرياادة اإلدارياة فاي المادارس الثانوياة فاي الكويات

ُتعاى لمتغيرات (المركا الوظيفي ،الجنس ،الخبرة)؟
االنحرف ههات المعياري ههة وتحلي ههل
ا
لإلجاب ههة ع ههن ه ههحا السه هدال ت ههم اس ههتخ ار المتوس ههطات الحس ههابية و
التبههاين المتعههدد السههتجابات أف هراد عينههة الد ارسههة حسههب متغيهرات المركههز الههوظيفي ،والجههنس ،وسههنوات
الخبرة ،والجداول اآلتية تبين ذلك.
الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على مجاالت درجة

ممارسة الريادة اإلدارية في المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر الموجهين ومراقبي التعليم
الثانوي تبعا لمتغيرات المركا الوظيفي والجنس وسنوات الخبرة

المتغير

الفئات

المركا
الوظيفي

موجه تربوي
مراقب
اكر

الجنس

انثى
أقل من  5سنوات

سنوات
الخبرة

من 5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات

س= المتوسط الحسابي

المخاطرة
االبداع
1051
1002
س
2020
2020
ع
1000
1001
س
2010
2011
ع
1005
1050
س
2035
2035
ع
1053
1000
س
2030
2035
ع
1001
1041
س
2035
2032
ع
1025
1002
س
2032
2032
ع
1002
1051
س
2035
2035
ع
ع= االنح ارف المعياري

المبادرة
1054
2020
1005
2010
1005
2035
1050
203
1002
2032
1052
2032
1055
2032

التفويض والتمكين
1000
2020
1002
2010
1002
2032
1041
2032
1042
2032
1040
2002
1045
2032

الكلي
1052
2024
1044
2013
1004
2030
1002
2030
1000
2035
1000
2032
1001
2030

تش ههير نت ههائج الج ههدول ( )4إل ههى وج ههود ف ههروق ظاهري ههة ب ههين المتوس ههطات الحس ههابية ف ههي متوس ههط

اسههتجابات أف هراد عينههة الد ارسههة ع ههن درجههة ممارسههة الريههادة اإلداريههة ف ههي المههدارس الثانويههة فههي دول ههة

الكويت من وجههة نظهر المهوجهين ومراقبهي التعلهيم الثهانوي تبعهًا لمتغيهرات المركهز الهوظيفي ،والجهنس،
وسنوات الخبرة ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بهين المتوسهطات الحسهابية تهم اسهتخدام تحليهل التبهاين
الثالثي على المجاالت والجدول ( )5يوضح ذلك.
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الجدول ( )5تحليل التباين الثالثي ألثر المركا الوظيفي والجنس وسنوات الخبرة في متوسط استجابات

أفراد عينة الدراسة عن درجة ممارسة الريادة اإلدارية في المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر
الموجهين ومراقبي التعليم الثانوي

مصدر التباين
المركا الوظيفي
هوتلنج=20203
ق=20324
الجنس
هوتلنج=20202
ق=20220
سنوات الخبرة
ويلكس =20223
ق=20222

الخطأ

الدرجة الكلية
*ذات داللة

المجاالت
االبداع
المخاطرة
المبادرة
التفويض والتمكين
الدرجة الكلية
االبداع
المخاطرة
المبادرة
التفويض والتمكين
الدرجة الكلية
االبداع
المخاطرة
المبادرة
التفويض والتمكين
الدرجة الكلية
االبداع
المخاطرة
المبادرة
التفويض والتمكين
الدرجة الكلية
االبداع
المخاطرة
المبادرة
التفويض والتمكين
الدرجة الكلية
إحصائية ()2020 ≤

مجموع
المربعات
3032
2021
2002
2055
2012
0020
2030
2040
2011
2030
0002
4043
3022
2002
2052
324004
350001
30033
030040
301022
4003050
4020000
4450022
432204
4002002

درجات
الحرية
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
020
020
020
020
020
123
123
123
123
123

متوسط
المربعات
3.32
2021
2002
2055
2012
0020
2030
2040
2011
2030
3034
0002
2022
2023
2012
2000
2002
2001
2051
2000

قيمة ف
3022
2020
2024
3020
2002
1000
2002
2005
2040
2002
3021
1052
3041
2002
2053

الداللة
اإلحصائية
2035
2020
2021
2013
2043
2025
2000
2040
2002
2002
2030
*2021
2004
2022
2002

يبين الجدول ( )2اآلتي:

تشههير النتههائج فههي الجههدول ( )0إلههى عههدم وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى داللههة

( )2020 ≤تعههزى الخههتالف متغي هرات المركههز الههوظيفي ،والجههنس اسههتنادًا إلههى قيمههة ف المحسههوبة إذ

بلغههت قيمههة ف للدرجههة الكليههة علههى الت هوالي ( ،) 2002 ،2002وبداللههة إحصههائية بلغههت علههى الت هوالي

( ،)202 ،2043وكحلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت حيث كان مسهتوى

الداللة أعلى من ( .)2020بينما تشهير النتهائج فهي الجهدول ( )2إلهى وجهود فهروق ذات داللهة إحصهائية
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عند مستوى داللة ( )2020 ≤تعزى الختالف متغير سنوات الخبهرة ،وعلهى مجهال المخهاطرة فقهط ،إذ
بلغ ههت قيم ههة ف ( ،)1052وبدالل ههة إحص ههائية بلغ ههت ( ،)20212وجل ههى ع ههدم وج ههود ف ههروق ذات دالل ههة

احص ههائية عن ههد مس ههتوى دالل ههة ( )2020 ≤عل ههى الدرج ههة الكلي ههة لمتغي ههر س ههنوات الخبه هرة وعل ههى بقي ههة
المجههاالت ،إذ ان قيمههة الداللههة أكبههر مههن ( ،)2020 ≤ولبيههان الفههروق الزوجيههة الدالههة إحصههائياً بههين

المتوسههطات الحسههابية تههم اسههتخدام المقارنههات البعديههة بطريقههة ش هي ي ( ،)Scheffeكمهها هههو مبههين فههي

الجدول (.)0

الجدول ( )6نتائج اختبار شيفية ( )Scheffeللمقارنات البعدية تبعا لمتغير سنوات الخبرة

المجال

الخبرة

أقل من  5سنوات
-

أقل من  0سنوات
 32-0سنوات
االبداع
أكثر من 32سنوات
أقل من  0سنوات
 32-0سنوات
المخاطرة
أكثر من 32سنوات
أقل من  0سنوات
 32-0سنوات
المبادرة
أكثر من 32سنوات
أقل من  0سنوات
 32-0سنوات
التفويض والتمكين
أكثر من 32سنوات
أقل من  0سنوات
 32-0سنوات
الكلية
أكثر من 32سنوات
* ذات دالل إحصائية عند مستوى داللة ()0.05 ≥α

10-5
سنوات
20432
-

أكثر من 10
سنوات
20224
20104
20225
*20212
20020
20222
20222
20222

20410
-

20125
20225
-

20032
20102
3022
-

يظهههر مههن الجههدول ( )0وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية علههى مجههال أخههح المخههاطرة ولصههالح

ف ة (أكثر من  32سنوات) عند مقارنتها مع ف ة (أقل من  0سنوات) وف ة ( 32-0سنوات) ،ولصهالح
ف ة ( 32-0سنوات) عند مقارنتها مع ف ة (أقل من  0سنوات).
أ .متغير المركا الوظيفي:

أظهههرت النتههائج المتعلقههة بمتغيههر المركههز الههوظيفي عههدم وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية عنههد
مسههتوى الداللههة ( )2020 αالسههتجابات عينههة ِّ
الد ارسههة علههى جميههع مجههاالت درجههة ممارسههة الريههادة

اإلداريههة فههي المههدارس الثانويههة فههي دولههة الكويههت مههن وجهههة نظههر المههوجهين ومراقبههي التعلههيم الثههانوي

تعهزى لمتغيهر المركهز الهوظيفي .وربمها تفسهر ههحي النتيجهة بهأن األنمهاا السهلوكية التهي يمارسهها مههديرو
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المههدارس مههع مههن ح ههولهم ال تختلههل بوجههود موجه ه تربههوي او م ارقههب للتعل ههيم الثههانوي .واختلفههت ه ههحي
الدراسة مع دراسة القاسم ( )0231والتي توصلت إلى وجود أثر للمركز الوظيفي
ب .متغير الجنس

أظهههرت النتههائج المتعلقههة بمتغيههر الجههنس عههدم وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى
الداللة ( )α≤ 0.05الستجابات عينة ِّ
الدراسة على جميهع مجهاالت درجهة ممارسهة الريهادة اإلداريهة فهي
المهدارس الثانويههة فههي دولههة الكويههت مههن وجهههة نظههر المههوجهين ومراقبههي التعلههيم الثههانوي تعههزى لمتغيههر
الجههنس .وربمهها تفسههر هههحي النتيجههة إلههى تقههارب التصههورات بههين ف ههات الههحكور واالنههاق فههي التعامههل مههع
الطلبههة والمعلمههين واوليههاء االمههور ،وأن المعلمههين والمعلمههات يسههتخدمون اسههتراتيجيات تربويههة مبتك هرة
ومبدعة ومتطورة في التعامل مع هدالء الطلبة ،ليس لها دخل في الجنس ،وانما ههي اسهاليب يتهدربون

عليها ،ثم يقومون بوضهع خطهط إثرائيهة لتنفيهح ههحي األنشهطة مهع الطلبهة ،لتنميهة روق االبهداع والموتبهة

لديهم .واتفقت هحي النتيجة مع نتيجة دراسة كهل مهن :الع هايلة والعمهري واإلبهراتيم ( Al-Adayleh,
 ،)& Al-Omari & Al-Ibrahim, 2011ودراسة أبو سمرة وأبهو كهر ( Abu Samra, & Abu
 ،)Karsh,2012ود ارس ههة ش ههرف( ، )Sharaf,2018والت ههي توص ههلت نت ههائج ه ههحي الد ارس ههات إل ههى ع ههدم
وجهود أثهر لمتغيهر الجهنس ،واختلفهت ههحي النتيجهة مهع نتيجهة د ارسهة كهل مهن :بهدر( & Badr,2013
 ،) 2017والتي توصلت نتائج هحي الدراسات إلى وجود أثر لمتغير الجنس.
ج .متغير سنوات الخبرة:

أظهههرت النتههائج المتعلقههة بمتغيههر سههنوات الخب هرة وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى
الداللهة ( )α≤ 0.05السهتجابات عينهة ِّ
الد ارسهة علهى مجهاالت ( سهنوات الخبهرة) لدرجهة ممارسهة الريهادة

اإلداريههة فههي المههدارس الثانويههة فههي دولههة الكويههت مههن وجهههة نظههر المههوجهين ومراقبههي التعلههيم الثههانوي

تعههزى لمتغيههر سههنوات الخب هرة ،وجههاءت الفههروق لصههالح ف ههة (أكثههر مههن  32سههنوات) فههي مجههال (أخههح

المخ ههاطرة) ،وربم هها تع ههزى ه ههحي النتيج ههة إل ههى أن م ههديري الم ههدارس أص ههحاب الخبه هرات الطويل ههة ،ل ههديهم
اسا ليب وأنماا إدارية تمكنهم من التعامل مع المعلمين والطلبة بشكل عام ،وتشجع االبهداع والتفهويض
وتحمههل المخ ههاطر ،بطههرق أكث ههر إبدا يههة م ههن المههديرين الج ههدد ،وهههحا ي ههنعكس علههى ممارس ههة أدواره ههم
القياديههة وتعههاملهم مههع المعلمههين والطلبههة وأوليههاء األمههور ،وكههحلك المعلمههين اصههحاب الخب هرة الطويلههة
وطرئ هق التههدريس المناسههبة
االكثههر مههن  32سههنوات بشههكل عههام ،لههديهم معرفههة بأنمههاا واسههتراتيجيات ا
للتعامل مهع الطلبهة أكثهر مهن المعلمهين الهحين تقهل خبهرتهم عهن  32سهنوات ،وبهالطبع معرفهة المعلمهين
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ألنمههاا الطلبههة المختلفههة مههن خههالل خب هراتهم جعلههتهم يتميههزون فههي كي يههة توظيههه خب هراتهم فههي تنميههة
Al-( العمه ههري: واتفقه ههت هه ههحي النتيجه ههة مه ههع نتيجه ههة د ارسه ههة كه ههل مه ههن.الموتبه ههة واالبه ههداع له ههدى الطلبه ههة
 والتههي توصههلت نتههائج هههاتين الد ارسههتين إلههى وجههود،)Al-Qasim,2013( والقاسههم،)Omari,2008
Al-(  ابو سمرة وابهو كهر: واختلفت هحي النتيجة مع نتيجة دراسة كل من،أثر لمتغير سنوات الخبرة

 والتهي توصهلت نتهائج ههحي الد ارسهات،)Sharaf,2018( وشهرف،)Sarayrah, & Al-Assaf,2011
.إلى عدم وجود أثر لمتغير سنوات الخبرة
:التوصيات

: يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 بههدف تجويههد، زيهادة تشهجيع مههديري المهدارس علههى تفهويض الصهالحيات وتمكههين العهاملين معهههم.3
.العملية التعليمية

 وان يسهتفيد، بههدف نقهل الخبهرات وتبادلهها، عمل مجتمعات تعلم ما بين مهديري المهدارس الثانويهة.0
مههديرو المههدارس اص ههحاب الخب هرة القليلههة ف ههي اإلدارة مههن اصههحاب الخبه هرات الطويلههة فههي مج ههال
.اإلدارة المدرسية
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