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 ملدص:
التعرؼ عمي ماىية القيادة المكزعة كمداخؿ دراستيا في ضكء الفكر ييدؼ ىذا البحث إلي    

في كؿ مف الكاليات لممدرسة  القيادة المكزعة تطبيؽ التعرؼ عمى مبلمحك  ،اإلدارم المعاصر
، كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدـ البحث المنيج المقارف في كىكنج كككنج  األمريكية  المتحدة

في تطبيؽ ممارسات القيادة  كىكنج كككنج األمريكية  الكاليات المتحدةعرض خبرة كؿ مف 
إلي أىمية النظرم، كتناكؿ الخبرات األجنبية  اإلطارالمكزعة بالمدارس، كتكصؿ البحث مف 

المكزعة كأحد أىـ األساليب اإلدارية المعاصرة ، كيمكف تطبيؽ ىذا النمط مف تطبيؽ القيادة 
تدريب العناصر البشرية التي يتككف منيا المجتمع  القيادة بالمدارس المصرية مف خبلؿ

تغيير اليياكؿ  عمي كيفية العمؿ معا كفريؽ تعاكني كمشاركتيـ في صنع القرار، المدرسي
ية التي تشجع الركتيف كالتقميدية في التفكير كالممارسة، إلي التنظيمية لممدارس مف اليرم

 بإتباعكيمكف تحقيقيا عمى أفضؿ كجو ، ركح الفريؽاألفقية بحث تككف أكثر دعمان لمعمؿ 
تطكير رؤية إلدارة كؿ مكقع في  ، الخطكات التالية:  االختيار االستراتيجي ألعضاء الفريؽ

عادة اختيار أعضاء  ،التنظيميتسييؿ التعمـ ، نفس األىداؼ العامة تقييـ األداء المؤقت كا 
 بصكرة مستمرة.الفريؽ 

 القيادة المكزعة، الكاليات المتحدة األمريكية، ىكنج ككنج الكممات المفتاحية: 
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School leadership distributed in the United States of America and 

Hong Kong and the possibility of benefiting from it in Egypt 

Abstract 

This research aims to identify what is distributed leadership and its 

study entrances in the light of contemporary administrative thought, and to 

identify the features of the application of distributed leadership for the school in 

each of the United States of America, Hong Kong, and to achieve these goals, 

the research used the comparative approach to present the experience of the 

United States of America, Hong Kong and In applying the practices of 

distributed leadership in schools, the research reached from the theoretical 

framework, and dealing with foreign experiences to the importance of applying 

distributed leadership as one of the most important contemporary administrative 

methods. Sharia, which consists of the school community, on how to work 

together as a cooperative team and their participation in decision-making, 

changing the organizational structures of schools from a hierarchy that 

encourages routine and traditional thinking and practice, to horizontal research 

that is more supportive of teamwork, and can be best achieved by following the 

following steps: The strategic for team members, developing a vision to manage 

each site in the same general goals Facilitate organizational learning, evaluate 

interim performance, and continually re-select team members. 

Key words: Distributed Leadership, USA, Hong Kong 
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 الكضه األول: اإلطار العاو للبخح 

 :مكدمُ 
ف كجكد قيادة جيدة تقمؿ مف إتؤثر القيادة في العمؿ عمى المكظفيف بشكٍؿ كبير، حيث     

ف القادة المذيف يستمعكف إلى مكظفييـ كيتفيمكف شككاىـ  اإلجياد كالتكتر لدل المكظفيف، كا 
معيـ بشكٍؿ سمسؿ يحافظكف عمى مكظفييـ لمدل  المشكبلتكظركفيـ كيعممكف عمى تجاكز 

ف المكظؼ السعيد يككف أداءه في العمؿ أفضؿ، مف ناحية أخرل عندما  تككف القيادة طكيؿ، كا 
في مؤسسة ما أك شركة غير جيدة يؤثر ذلؾ عمى معنكيات كنفسية المكظفيف كبالتالي 

 يتكتركف في العمؿ كحتى في حياتيـ الخاصة كيشعركف بعدـ الراحة .
دائمان أىميػة التغيير نحك األفضؿ لمكاكبة المستجدات  تدرؾكفي مجاؿ التربية كالتعميـ     

تكجيو التغيير، كالمدرسة تعتبر المؤسسة األىـ لتحقيؽ ذلؾ، كالقيادة كالمتغيرات العالمية ك 
حاجة إلي ىناؾ التربكية لممدرسة ىي المؤثر المباشر لتعزيز التغيير كتحقيؽ األىداؼ، لذلؾ 

مدير خبير كقائد محنؾ دكافعو نابعة مف تقبؿ التغيير، كمؤثر عمي كفاءة كفاعمية العامميف 
 العمؿ كمعزز لبيئة تعميمية تشجع عمي اإلبداع كالتميز.  معو، محفز كدافع لتجكيد

كعميو، فإف مدرسة القرف الكاحد كالعشريف مطالبة بإتباع طرؽ التحديث كالتغيير مف أجؿ     
يككف إال مف خبلؿ  ال التكيؼ مع متطمبات العصر المتسارعة كحاجات المجتمع المتجددة، كىذا

الممارسات كاألساليب التربكية التي تتبعيا المدرسة بيدؼ  االعتماد عمي اإلبداع كاالبتكار في
 (6186،88شاكر محمد فتحي أحمد، الكصكؿ إلي مرتبة المدرسة المتميزة)

تحظى القيادة المكزعة باىتماـ الممارسيف كالمطكريف المحترفيف كالمحسنيف ككاضعي       
السياسات كالعمماء، بكصفيا منظكران منيجيان يعرض دكر القائد كنشاط جماعي تجمعو عبلقات 
متشابكة مع اآلخريف، كأف القيادة بمثابة عممية اجتماعية جماعية ناشئة مف خبلؿ تفاعبلت 

ة، كأنيا تعني دمج جميع خبرات التابعيف مع خبرات القائد ألجؿ تحسيف قيادة مع أطراؼ متعدد
المدرسة كتطكيرىا، فيقكـ القائد بتكظيؼ ىذه الخبرات داخؿ المدرسة لمساعدة المعمميف عمي 

 ) (Richard Bolden,2011,251تطكير خبراتيـ بما يخالؼ المفاىيـ التقميدية لمقيادة 
 كمف بيف ىذه الدراسات: السابقة التي تناكلت القيادة المكزعةىناؾ كثير مف الدراسات ك 
 ثقافة بناء عمى ( كالتي تكصي بأىمية العمؿ6186) عجكةأحمد  فتحي محمد دراسة أحمد  

 األمر الذم كىك بفاعمية القرار صنع عمميات في كمشاركتيـ العامميف تمكيف عمى تعتمد جديدة
 العمؿ لفريؽ الفاعمة المشاركة خبلؿ مف الفعاؿ األداء كتحقيؽ العمؿ مشكبلت حؿ في يسيـ
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 البلـز الدعـ التعميمية اإلدارات تقدـ أف كيجب، المكزعة  القيادة نظرية يتحقؽ بتطبيؽ كىذا
 تحقيؽ في يسيـ المكزعة، ما القيادة لممارسات الناجح التطبيؽ لتحقيؽ المختمفة لممدارس

 .التعميمية المنظمات في التطكير كالتحسيف
كالتي تناكلت العبلقة بيف القيادة المكزعة   Blair Mascall, et.al (2008)كدراسة    

المستكيات العالية مف التفاؤؿ األكاديمي  كالتفاؤؿ األكاديمي لممعمميف كتكصمت إلي أف
لممعمميف كانت مرتبطة بشكؿ إيجابي ككبير بممارسة القيادة المكزعة، كعمى العكس مف ذلؾ 

نت المستكيات المنخفضة مف التفاؤؿ األكاديمي لممعمميف مرتبطة كبشكؿ كبير بممارسة كا
 القيادة اليرمية التقميدية.

كالتي تأكد عمي التأثير اإليجابي لمقيادة المكزعة  Yi-Hsuan Chen(2007)كدراسة     
ثـ ، كمف كالمتمثؿ في تمكيف اآلخريف مف العمؿ، كضع رؤية مشتركة، كزيادة تحصيؿ الطبلب

 المكزعة تساىـ في تحسيف المدارس كبناء القدرة المدرسية عمي التحسيف. فالقيادة
ـ القيادة المكزعة تسعي إلي تكفير فرص التعمـ المستمر، ك كما أف المنظمات التي تتبني مفي  

المستمر كربط األداء الفردم باألداء التنظيمي، كتشجيع الحكار كاالستفسار، ككذلؾ التفاعؿ 
البيئة، كزيادة مقدرة األفراد عمي اتخاذ رؤية مشتركة، كتشجيع التطكر الذاتي المستمر  مع

ثارة طاقات  لدييـ، كتكفير مركنة عالية في التفاعؿ مع البيئة كالمشاركة  االبتكارلممعمميف، كا 
 (.256،  6188حسف محمد حسف العسيرم، في اتخاذ القرارات)  

ممارسة ميمة ألف مديرم المدارس يكاجيكف صعكبة في تخصيص تعتبر القيادة المكزعة ك     
  الكقت الكافي لممياـ التشغيمية التقميدية التي تشغؿ أجنداتيـ اليكمية كقيادتيـ التعميمية
 كالتي أصبحت أساسية في قيادة المدرسة. باإلضافة إلى ذلؾ، يجب عمى مديرم المدارس اليـك

خاصة تمؾ المتعمقة بتحصيؿ الطبلب،  كقائد تعميمي،مكاجية التحديات التي تفرضيا دكره 
كتقييـ المعمميف، كالعبلقات المجتمعية. كبالتالي، يكصى  بممارسة القيادة المكزعة ألنو يكاد 

 ,Lisa Ross, et).يككف مف المستحيؿ عمى فرد كاحد أف يدير كيقكد المدرسة بشكؿ صحيح
al., 2016, 160) 

في دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية تحديات كضغكطات كيكاجو قادة المدارس        
مع ارتفاع التكقعات لممدارس كالتعميـ في قرف يتميز بالتكنكلكجيا السريعة كالمستمرة كاالبتكار 
كاليجرة الجماعية كالتنقؿ، كزيادة العكلمة االقتصادية في الكقت الذم تكافح فيو الدكؿ لتحكيؿ 

اب جميع الشباب المعرفة كالميارات البلزمة لمعمؿ في عالـ سريع أنظمتيا التعميمية إلكس
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التغير، تتغير أدكار كتكقعات قادة المدارس بشكؿ جذرم. لـ يعد مف المتكقع أف يككف 
التربكيكف مجرد مديريف جيديف كلكف كقادة تعميمييف. ُينظر بشكؿ متزايد إلى  المسئكلكف

لممدرسة عمى أنيا عنصر أساسي إلصبلح التعميـ عمى نطاؽ كاسع كلتحسيف  القيادة الفعالة
 ((OECD, 2007, 5النتائج التعميمية. 

 تحاكؿ معظـالقيادة لفعالة لممدرسة مطمب ىاـ لعصر لمعرفة، لذا  سبؽ يتضح كمما     
بشكؿ أفضؿ عبر فرؽ  المياـ القيادية بالمدارسطرؽ مختمفة لتكزيع تطبيؽ  المتقدمة الدكؿ

يمكف أف جيد أف القيادة المكزعة عندما يتـ تنظيميا بشكؿ الدراسات إلي  كتشير نتائجالقيادة. 
كصناع  كالخبراءالباحثيف  بؤرة اىتماـالقيادة المكزعة  أصبحتكلقد تحسف نتائج المدرسة. 

تيتـ اىتماـ كبير  الكاليات المتحدة األمريكية كىكنج ككنجمف الدكؿ كمنيا  القرار فكثير
 بتطبيؽ ممارسات القيادة المكزعة في المدارس.

 مغهلُ الدراصُ:  

مف أسميب قيادية تعتمد عمي المركزية الشديدة كىرمية  في مصرالمدارس إدارة تعاني      
المستكيات اإلدارية دكف أساس عممي في إدارة التنظيـ مما قد يؤدم إلي ىدر الكقت كالماؿ 

    .المبذكلة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة كتبديد الجيكد
إف األسمكب اإلدارم البد أف يكاكب المتغيرات المعاصرة، كالذم يتطمب مراجعة مستمرة لو،    

كقد لكحظ في السنكات العشر األخيرة تدني مستكم العممية التعميمية في المدارس بكؿ 
يمكف الحد مف تدني مخرجات  حيثمراحميا، لذا برزت الحاجة إلي تطكير العممية التعميمية 

المصرية بما  سالرغـ مف المحاكالت المستمرة لتطكير األداء اإلدارم بالمدار التعميـ عمي 
يجعميا قادرة عمي مكاجية تحديات العصر كاالستجابة لمتطمبات التطكير التربكم)أحبلـ محمكد 

 (.448، 6187حسيف الجندم، 
التقميدم إلى كتؤكد االستراتجيات التعميمية ضركرة تغيير دكر مدير المدرسة مف اإلطار    

 كھإطار جديد، فيك قائد تعميمي يتبنى خططان إستراتيجية في ضكء رؤية عممية مستقبمية ك
 عممية تجكيد في كاآلباء القيادات كيشارؾ المجتمع في المدرسة دكر يعي اجتماعي قائد

مف خبلليا استثمار طاقات المجتمع  ضحى قائد ذا رؤية عممية يستطيعأ كما التربية،
المدرسي، كيرفع ركح اإلنجاز في اآلخريف، كلمقياـ بيذه األدكار البد مف امتبلؾ مدير المدرسة 

 تسيير كھلمميارات القيادية كاإلدارية المناسبة، دكر مدير المدرسة في المدرسة التقميدية 
صكر عمى حفظ النظاـ كتنفيذ التعميمات. ماؿ اليكمية لممدرسة، فعممو مقكاألع اإلدارية األمكر
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أما في مدرسة المستقبؿ فينظر إلى مدير المدرسة عمى أنو قائد تربكم، يعنى بكضع الرؤية 
كالتخطيط لبمكغيا بالعمؿ بركح الفريؽ. كفي مجاؿ  األىداؼلمدرستو ككضع  اإلستراتيجية

 يحؿ أف البد بؿ المفضمة، مھة العبلقة بيف مدير المدرسة كالمعمميف لـ تعد العبلقة العمكدي
 (81 ، 6184 العامرم، عمر محمد)الفريؽ بركح كالعمؿ األفقية العبلقة محميا
فتحكؿ المدرسة نحك تبني كتطبيؽ مجتمعات التعمـ المينية ككسيمة لتعزيز المتطمبات      

الممارسة، المينية المأمكلة لئلصبلح المدرسي المنشكد يقتضي تحكال نكعيا  في الفكر كفي 
كلكف النقد المكجو لمنمكذج اإلدارم القائـ بالمدارس المصرية كالمتمثؿ في ىرمية القرار 
كالمركزية كالبيركقراطية يجعؿ عنصر القيادة محكر رئيسي لتحقيؽ اإلصبلح المدرسي المنشكد 

 (.576،  6185) محمد األصمعي محركس،  مف خبلؿ القيادة التشاركية
 حاؿ اإلدارة المدرسية في مصر، يبلحظ: فالمدقؽ في        

كضعؼ قدرة  اإلدارية،أف إدارة المدرسة ال تفكض السمطة آلخريف ألداء بعض المياـ  -
حداث  المدارس عمي إدارة ذاتيا مف خبلؿ الضعؼ القدرة عمي تصميـ البرامج التعميمية ،كا 

  .(6112تغييرات داخمية .)نبيؿ سعد خميؿ، 
المصرية إلي التقافة التنظيمية التي تسمح بتفكيض السمطات لمعامميف  افتقار المدارس -

بالمدرسة كانفراد القيادات المدرسية بصنع القرار عمي مستكم المدرسة دكف مشاركة  فعمية 
مف قبؿ المعمميف مما يشير إلي تسمط اإلدارة  المدرسية، كضعؼ ثقتيا في قدرات العامميف، 

امميف  باإلدارة المدرسية، كينعكس بالسمب عمي أدائيـ األمر الذم يضعؼ مف ثقة الع
) عزة أحمد محمد الحسيني، إيماف زغمكؿ الكظيفي كبالتالي عمي  فعالية األداء المدرسي .

 (6115راغب
معظـ المدارس تدار مف خبلؿ مديريف تقتصر مؤىبلتيـ عمي حصيمة تعميـ غير أف  -

كجدت طريقيا إلي كظيفة مدير المدرسة بحكـ تخصصي في اإلدارة المدرسية، كىذه النكعية 
معايير مشككؾ في صحتيا كالترقية باألقدمية، كأىـ ما يميز ىذه الفئة التي تختار بيذه 
الطريقة ىك معاداتيا لمفكر اإلدارم الحديث أك التشكيؾ فيو أك الجيؿ بيـ مما يترتب عميو 

ب مديرم المدارس بحرفية العديد مف المشكبلت داخؿ المدارس كالتي منيا:تمسؾ أغم
ضفاء طابع السرية  كاإلىماؿالقانكف كالتحايؿ عميو  في العمؿ القيادم ككثرة المحاباة، كا 

الشديدة عمي أمكر المدرسة كغياب جماعية اتخاذ القرار المدرسي، كالتخكؼ مف تطبيؽ 
 (611، 6119)خالد عطية يعقكب،  .األساليب اإلدارية الحديثة في إدارة المدرسة
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إتباع اإلدارة المدرسية بمصر لممداخؿ اإلدارية التقميدية في اإلدارة كمقاكمة البعض لمتغيرات  -
 الحديثة في اإلدارة، كعدـ تشجيع بعض المديريف لمتجديد كاالبتكار في المدرسة.

غياب جماعية اتخاذ القرارات المدرسية، حيث يرغب بغض مديرم المدارس في تركيز سمطة  -
أيدييـ، كىذا يؤدم إلي اختناؽ العمؿ داخؿ المدرسة، كضعؼ الركح  اتخاذ القرار في

 المعنكية لجميع العامميف بيا كيقيد حرياتيـ.
المركزية الشديدة، كعدـ تفكيض االختصاصات  اإلدارة المدرسية مف مشكبلت تعاني -

الككادر كالبيركقراطية، كافتقاد المناقشة في السياسة التعميمية كاتخاذ القرار، كقمة تكافر 
دارييف أكفاء لقياميـ بالمياـ المطمكبة منيـ داخؿ المدرسة.)محمكد  البشرية مف معمميف كا 

 (.626-625،  6118أبك النكر عبد الرسكؿ، 
ضعؼ إسيامات مديرم المدارس في مكاجية التحديات كالضغكط التي تكاجو المدرسة،  -

زمات، باإلضافة إلي قياـ كضعؼ قدرتيـ عمي تحميؿ المشكبلت التعميمية، كمكاجية األ 
بعض المديريف بمسايرة األكضاع القائمة، كالمحافظة عمي الجمكد اإلدارم، كضعؼ ميارات 

 المشاركة كالعمؿ كفريؽ.
القصكر في إثارة قدرات العامميف كضعؼ االىتماـ بمتابعتيـ مما يؤثر بالسمب عمي مستكم  -

 األداء بالمدرسة.
ناخ التنظيمي كالبيئة المشجعة عمي االبتكار كاإلبداع تفتقر المدارس بمصر إلي كجكد الم -

داخميا، األمر الذم يرجع إلي تضارب االختصاصات كالتكزيع غير العادؿ لممسئكليات، 
كتعدد الكظائؼ اإلدارية داخؿ المدرسة دكف كجكد تكصيؼ محدد ليا)عبد المنعـ الدسكقي 

 (.294، 6187حسف الشحنة، 
 التدريب أكلدل القائميف عمى تطبيقيا بالمدارس لضعؼ قصكر الفكر الصحيح لمجكدة  -

 .االىتماـ بو
سيادة النزعة التسمطية عند بعض المديريف، كعدـ رغبة الكثير مف المعمميف في التعاكف  -

 .كالمشاركة في إدارة المدرسة
ضعؼ انتشار كتقبؿ العمؿ الجماعي نتيجة لعدـ تكفر الكسائؿ المحفز عمى العمؿ  -

 الجماعي.
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اإلدارة المدرسية ال تشرؾ األطراؼ المعينة في صناعة القرارات المدرسية التي مف شأنيا  أف -
-281، 6181)محمد عمي عميكه عزب، سعيد محمكد مرسي، .تطكير العمؿ المدرسي

288.) 
، كتظير مؤشرات األخرلأف التعميـ المصرم مازاؿ بعيدان عف منافسة النظـ التعميمية  -

المنتدم االقتصادم ضعؼ في تنافسية التعميـ المصرم . )بياء التنافسية الصادرة عف 
 (.6189الديف عربي 

 أف أىـ تحديات تطبيؽ القيادة المكزعة بالمدارس المصرية ما يمي: كيرم الباحث
حيث الييكؿ التنظيمي في المدارس المصرية يمتاز بصناعة  لمسمطة: اليرميالتكزيع  -

القرار مف أعمي إلي أسفؿ كىذا يتعارض مع فمسفة القيادة المكزعة كيحكؿ دكف تفعمييا 
 بالمدارس، حيث يقيد حرية كاستقبللية المعمميف، كقدرتيـ عمي القياـ بأدكار قيادية.

مف المعمميف في المدارس المصرية ال عزكؼ المعمميف عف المشاركة فى القيادة: الكثير  -
يككنكف متحمسيف لفكرة المشاركة في المياـ القيادية بالمدرسة، لعدـ ثقتيـ في قدراتيـ 
مكاناتيـ لممشاركة في صنع القرار، كالتخطيط التعميمي، كاعتقاد معظـ المعمميف بأف تمؾ  كا 

ر عمي دكرىـ كمعمميف المشاركة سكؼ تمقي عمي عاتقيـ مزيدان مف المسئكليات مما يؤث
 داخؿ الفصكؿ الدراسية.   

الثقة  ؼالثقافة السائدة في المدارس المصرية : حيث يتسـ مناخ العمؿ المدرسي بضع -
المتبادلة بيف العامميف في المدرسة، باإلضافة إلى ضعؼ ثقة العامميف فى قدرتيـ عمى 

 دة.ممارسة القيادة حالت دكف نمك الممارسات التشاركية فى القيا
كمف ثـ نجد أف الثقافة اإلدارية كمناخ العمؿ المدرسي بمصر ال يتبلءـ أك يتكافؽ  

مع متطمبات تطبيؽ القيادة المكزعة المتمثمة في: تخمى المدراء عف األساليب األكتكقراطية، 
كتبني أساليب قيادية ديمقراطية  قائمة عمى المشاركة كالحكار، تشجيع تشكيؿ فرؽ المعمميف 

ات العمؿ كالمجاف المدرسية لبلضطبلع بمياـ قيادية، االحتراـ كالثقة المتبادلة بيف كمجمكع
بقيمة العمؿ الجماعى كأىمية التعاكف لتحقيؽ أىداؼ  اإليماف المدرسة، فيالعامميف 

قدراتيـ عمى القيادة، امتبلؾ أعضاء المجتمع  فيالمؤسسة، ضركرة تعزيز ثقة المعمميف 
زمة لتطبيؽ القيادة المكزعة كمف أىميا ميارات العمؿ التعاكني المدرسي لمميارات البل 

 كميارات التكاصؿ كالحكار، ميارات صنع كاتخاذ القرار.
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 التيأف أحد أىـ المشكبلت كمف قراءة نتائج بعض الدراسات السابقة يمكف استنتاج      
 في كالمسئكلية المشتركةالقيادية بالمدارس المصرية ىك غياب  اإلدارميعانى منيا النظاـ 

قيادة المدرسة، كشيكع نمط القائد  فيكاف مف نتائجيا ضعؼ مشاركة العامميف  كالتي ة،اإلدار 
 فييسيطر بمفرده عمى مقاليد األمكر داخؿ المؤسسة، كتكمف خطكرة ىذا التكجو  الذماألكحد 

مف العامميف فييا، أنو يحـر المؤسسات التربكية مف االستفادة مف آراء كأفكار قطاع عريض 
تطكير مدارسيـ كصياغة رؤيتيا  فياإلسياـ  فيكيحـر ىؤالء العامميف مف ممارسة حقيـ 

كىذا ما يتفؽ مع بعض الدراسات التي تشير إلي أىمية تطبيؽ القيادة المكزعة  .لممستقبؿ
  المصرية كمنيابالمدارس 

إلي أف تشير  إلي( 6188دراسة أحمد عبد الفتاح الزكي، كحيد شاه بكر حماد)  
المدارس المصرية  فيالمتطمبات الضركرية لتطبيؽ القيادة المكزعة كأحد االتجاىات المعاصرة 

تتمثؿ في تعديؿ بنية اليياكؿ المدرسية، كتعزيز الثقافة اإليجابية داخؿ المدرسة، كتدعيـ قدرة 
 .أعضاء المجتمع المدرسي عمى امتبلؾ ميارات القيادة المكزعة

( عمي كجكد عبلقة طردية مكجبة 6187ا تؤكد دراسة محمد رجب محمد ربيع)كم       
ذات داللة إحصائية بيف درجة تقدير مديرم المدارس لممارسة القيادة المكزعة كدرجة تقديرىـ 

 المدارس المصرية.ممارسة القيادة المكزعة في  لئلبداع اإلدارم، كتكصي بضركرة تفعيؿ
( كالتي تشير إلي أف القيادة المكزعة 6188) العسيرمكدراسة حسف محمد حسف   

تعد مدخبلن ميمان ىدفو تطكير األداء الميني، كتطبيقو يساعد عمي ظيكر قيادات الصؼ 
الثاني، كيؤكد عمي أىمية المشاركة كالعمؿ التعاكني مف خبلؿ الكعي بدكر المعمـ في العمميات 

 القيادية.
(أف تطكير المدرسة  749، 6184دكح)كما ترم دراسة أيمف عايد محمد مم 

المصرية كتجكيدىا يقتضي حتمية التحكؿ بإدارة المدرسة المصرية مف النمط المركزم إلى 
النمط االستقبللي الذاتي، كيتطمب ىذا التحكؿ كجكب مراجعة ىيكمة إدارة المدرسة بشكؿ: 

لممعمـ في الصؼ يسمح بدعـ مجالس اآلباء كالمعمميف؛ كيزيد مف مساحة الدكر اإلدارم 
كالمدرسة، كيعزز المشاركة المجتمعية مف قبؿ أعضاء المجتمع كمؤسساتو في كافة المجالس 

اإلدارية لممدرسة، بجانب اعتماد مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار التربكم مدرسيان مع الحفاظ  
ات كاسعة عمي  ديمكمة اتساع قاعدة المشاركة، ىذا باإلضافة إلى منح إدارة المدرسة سمط

 .تتناسب مع ما يجب أف تفكض فيو مف مسؤكليات متجددة
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أف  -ميما امتمؾ مف قدرات  كمؤىبلت -إنساففالقيادة دكر جماعي ال يمكف ألم     
نما يمارس القيادة مف خبلؿ مشاركة فعالة في جماعة ما ، كما أف القيادة ال  يككف قائدان، كا 
ترتبط بالمركز ، فيي منتشرة كمكزعة عبر المؤسسة ، فالمعمـ قائد ، كالمدير قائد كالمشرؼ 
ب التربكم قائد، لذا ييتـ البحث الحالي بأىمية دراسة نمط القيادة المكزعة كأحد األسالي

القيادة المدرسية عمى اعتبار أنيا تتضمف إعادة تكزيع السمطة كالمياـ  فيالديمقراطية 
 في المدرسيالقيادية داخؿ المؤسسة بما يضمف مشاركة أكبر عدد ممكف مف أعضاء المجتمع 

تطبيقيا في بعض الدكؿ المتقدمة لبلستفادة منيا في تطبيؽ القيادة المكزعة  ككيفيةالقيادة 
 في مصر، كبالتالي يمكف صياغة مشكمة الدراسة فى األسئمة التالية: بالمدارس

 ما األسس النظرية لمقيادة المكزعة في الفكر اإلدارم المعاصر؟ -1
ما مبلمح تطبيؽ القيادة المكزعة بالمدارس في الكاليات المتحدة في ضكء السياؽ  -2

 المجتمعي؟
 بالمدارس في ىكنج ككنج في ضكء السياؽ المجتمعي؟ ما مبلمح تطبيؽ القيادة المكزعة -3
القيادة المكزعة بالمدارس في كؿ مف الكاليات  مبلمح تطبيؽما أكجو الشبو كاالختبلؼ في  -4

 ؟ ضكء مفاىيـ العمـك االجتماعيةالمتحدة كىكنج ككنج في 
ريكية كيؼ يمكف اإلفادة مف ممارسات القيادة المكزعة في كؿ مف الكاليات المتحدة األم -5

 ؟ كىكنج ككنج في إدارة المدرسة المصرية
 أٍداف البخح:

 يسعي البحث الحالي إلي تحقيؽ األىداؼ التالية:   
 التعرؼ عمي ماىية القيادة المكزعة كمداخؿ دراستيا في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر.   -1
في ضكء التعرؼ عمى مبلمح القيادة المكزعة في كؿ مف الكاليات المتحدة كىكنج كككنج  -2

 السياؽ المجتمعي
التعرؼ عمى أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف القيادة المكزعة لممدرسة في كؿ مف الكاليات  -3

 .المتحدة كىكنج ككنج في ضكء مفاىيـ العمـك االجتماعية
 لئلفادةكىكنج ككنج  األمريكيةالمتحدة  الكالياتكؿ مف  فيتحديد ممارسات القيادة المكزعة  -4

 .إدارة المدرسة المصرية فيمنيا 
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 البخح:أٍنًُ 

 تتضح أىمية البحث في النقاط التالية:   
-6184يتكاكب ىذا البحث مع  جكىر أىداؼ الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي  -1

كالمتمثؿ في إصبلح كتحسيف أنماط التنظيـ كاإلدارة مف خبلؿ برنامج اإلصبلح  6121
 المتمركز حكؿ المدرسة.

يمكف أف يثرل ىذا البحث المكتبة العربية كالمصرية بمزيد مف المعمكمات المتعمقة بمجاؿ  -2
 القيادة المكزعة لممدرسة كنمط مف أنماط الديمقراطية في إدارة المدارس.

قد يكجو ىذا البحث أنظار المسئكليف عف إدارة التعميـ إلي أىمية دكر المعمـ اإلدارم إلي  -3
   .جانب الدكر التعميمي

يسيـ ىذا البحث في إلماـ المديريف  كالمعمميف بممارسات القيادة المكزعة لممدرسة  -4
 .المصرية كمتطمبات نجاح تفعيميا في المدارس

قد يسيـ البحث الحالي في زيادة مشاركة المعمميف كالعامميف بالمدرسة في صنع القرارات  -5
 .التعميمية عمى مستكم المدرسة

البحث استجابة لما تدعك إليو الحككمة المصرية مف تحسيف األداء التعميمي لممعمـ،  يعد -6
كالتغمب عمى كثير مف المشكبلت التي يعاني منيا مف خبلؿ تحقيؽ الرضا كااللتزاـ 

 الكظيفي كالتفاؤؿ األكاديمي لممعمـ.
 حدود البخح:

 قبؿ الجامعي بمختمؼ أنكاعو  يـبالتعماقتصر البحث الحالي عمى دراسة القيادة المكزعة      
في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر، إلي  جانب عرض خبرتي دكلتي الكاليات المتحدة األمريكية 
كىكنج ككنج  في مجاؿ القيادة المكزعة لممدرسة، كالمقارنة فيما بينيما بيدؼ التعرؼ عمى 
أكجو الشبو كاالختبلؼ في تطبيؽ القيادة المكزعة لممدرسة في ىاتيف الدكلتيف، كمف ثـ 

ي مجمكعة مف اآلليات المقترحة لتطبيؽ القيادة المكزعة بالمدارس المصرية في التكصؿ إل
 .ضكء خبرتي الكاليات المتحدة كىكنج ككنج
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 ميَج البخح:

استخدـ الباحث في البحث الحالي المنيج المقارف، الذم يمكف مف خبللو تقديـ مجمكعة      
المكزعة بالمدارس في خبرتي دكلة مف اآلليات يمكف مف خبلليا تطبيؽ ممارسات القيادة 

الكاليات المتحدة كىكنج ككنج، كمف ثـ يسير البحث الحالي باستخداـ المنيج المقارف كفؽ 
 (98-96،  6115عبد الغني عبكد كآخركف، ) الخطكات التالية:

: كالذم يشمؿ مشكمة البحث الحالي المتمثمة في  ظيكر قصكر في أداء مىضىع البخح -8
المعمميف في عمميات صنع القرار كاإلدارة مما يؤثر بشكؿ  إشراؾكندرة  مديرم المدارس،

كبير عمي جكدة الممارسات اإلدارية في المدارس، األمر الذم جعؿ تطبيؽ القيادة المكزعة 
بالمدارس المصرية مدخبلن جديدان  في التغمب عمي القصكر الحادث في أداء مديرم 

ي دكلة الكاليات المتحدة  كىكنج ككنج في ىذا المدارس، كمحاكلة االستفادة مف خبرت
 المجاؿ.

كالذم أظيرىا عمى ما بدت عميو، كيتمثؿ  :الذم يحيط بالمشكمة،األيديىلىجٌ اإلطار -6
الحالي في محاكلة كصؼ كتحميؿ القيادة المكزعة لممدرسة في   األيديكلكجي لمبحثاإلطار 
 .الكاليات المتحدة كىكنج ككنجكؿ مف 

: كذلؾ بالربط بيف المشكمة أك المشكبلت مكضكع البحث، كالمتمثمة في تفضري الظىاٍز -2
السياؽ المتحدة كىكنج ككنج في ضكء  مف الكالياتدراسة مبلمح القيادة المكزعة في كؿ 

 المجتمعي 
: حيث تتـ المقارنة بيف المشكمة أك المشكبلت مكضكع الدراسة، في دكلتي املكارىُ -4

 .التي تـ كصؼ الظاىرة فييا مف قبؿالكاليات المتحدة كىكنج ككنج 
: حيث يتـ الخركج مف خبلؿ تحديد أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف الخبرتيف في التعنًه -5

تطبيؽ القيادة المكزعة، كتفسيرىا في ضكء المبادئ العامة التي تحكـ الظاىرة، أك 
 مرجعياالمشكمة مكضكع البحث، بمجمكعة مف القكاعد التي يمكف تعميميا، كاتخاذىا إطاران 

 .ممارسات القيادة المكزعة بالمدارس المصرية يفيد في كضع بعض اآلليات لتطبيؽ
: كىك الثمرة الحقيقية لمتربية المقارنة، حيث يمكف مف خبلؿ الدراسة بالمنيج التيبؤ -6

المقارف كضع الصكرة المستقبمية لمظاىرة، أك المشكمة مكضكع الدراسة، اعتمادان عمى 
 الدراسة العممية.
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 :مصطلح البخح

 التالي: المصطمح عمى يركز البحث     
 Distributed Leadership :املىسعُالكًادَ 
تعرؼ القيادة المكزعة بأنيا القدرة عمي التخمي عف دكر المرء باعتباره صانع القرار       

النيائي، كالثقة باآلخريف التخاذ القرارات الصحيحة كاإليماف بقدرات اآلخريف كسمطتيـ 
قناع ىي العكامؿ التي تساعد في اكتساب ثقة اآلخريف كاالستماع بقصد الفيـ كالتفاكض كاإل

(John MacBeath, 2005, 355) . 
كما تعرؼ عمي أنيا مدخؿ جديد يعتمد عمي تكزيع السمطة في المدارس، كذلؾ مف أجؿ      

مكاناتيـ  كمياراتيـ  قدراتيـ   تكسيع دائرة النفكذ كالتأثير إلي جماعات كفرؽ عمؿ الستغبلؿ كا 
بطريقة مختمفة عف التسمسؿ اليرمي في القيادة كاإلدارة داخؿ المؤسسات               

(Trevor Arrowsmith,2007,22)  . 
كيعرفيا الباحث بأنيا مدخؿ إدارم  قائـ عمي المشاركة كالديمقراطية كالعمؿ كفريؽ في       

معمميف مف خبلؿ  قياـ مدير المدرسة إدارة أمكر المدرسة، كيشجع عمي التمكيف اإلدارم لم
بنشر كتكزيع المياـ القيادية بيف المعمميف، مما يجعميـ يتحممكف مسؤكلية صنع كاتخاذ 

 .القرارات، كتنفيذ الميمات نحك تحقيؽ أىداؼ المدرسة في أقؿ كقت كجيد ممكف
 

 الدراصات الضابكُ:

تناكلت عدة دراسات سكاء عربية أك أجنبية القيادة المكزعة لممدارس، كتـ عرضيا  قد        
 مف األقدـ إلي األحدث كما يمي:

 الدراسات العربية: أكالن:
 (2011الشنٌ) حعبد الفتاأمحد دراصُ  -1

تقكـ  التي كالمبادئاستيدؼ البحث الحالي إلقاء الضكء عمى مفيـك القيادة المكزعة     
يمكف أف  التيعمييا كمبررات األخذ بيا ككذلؾ دكر المعمـ في القيادة المكزعة كأىـ التحديات 

، كما استيدؼ البحث تحديد متطمبات تطبيؽ القيادة المكزعة كنمط  تعترض تطبيؽ ىذا المفيـك
إحداث  كبالتاليلمقيادة المدرسية يمكف مف خبللو تفعيؿ مبدأ المشاركة الديمقراطية فى القيادة، 

 ،الكصفيج بالمدارس المصرية، كقد استخدـ البحث المني اإلدارماألداء  فيتغييرات إيجابية 
 فيكقد خمصت نتائج البحث إلى تحديد عدد مف المتطمبات الضركرية لتطبيؽ القيادة المكزعة 
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تتمثؿ في تعديؿ بنية اليياكؿ المدرسية كتعزيز الثقافة اإليجابية داخؿ  كالتيالمدارس المصرية 
 .عةالمدرسة، كتدعيـ قدرة أعضاء المجتمع المدرسي عمى امتبلؾ ميارات القيادة المكز 

 (2012دراصُ أمحد ذلند فتخٌ أمحد عجىَ) -2

ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة تكافر أبعاد القيادة المكزعة في المدارس االبتدائية       
السعكدية  لمبنيف كالبنات، تحديد درجة تكافر المتغيرات الخاصة بأبعاد القيادة المكزعة في 

 -رؤية المدرسة - كالمتمثمة في)تنظيـ المدرسةالمدارس االبتدائية السعكدية لمبنيف كالبنات 
تـ ك  .قيادة مدير المدرسة( - المعممكف القادة -النتائج -التعميمي البرنامج - ثقافة المدرسة

بناء مقياس استعداد القيادة المكزعة كالتي كانت تضـ خمسة أبعاد أساسية لمقيادة المكزعة ، 
( معممة مف مدارس  278رس البنيف، ك)( معمما مف مدا 271تككنت عينة الدراسة مف)

صحة فرض الدراسة األكؿ بأنو يكجد اختبلؼ  البنات كقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:
ذم دالة إحصائية بيف المدارس االبتدائية لمبنيف كالبنات حكؿ تكافر أبعاد القيادة المكزعة في 

في تكافر  تأثيرات الخاصة بو  أكثر   التعميمي كالمتغيرا البرنامجىذه المدارس، كيعتبر بعد 
 (% 71.1متطمبات القيادة المكزعة في مدارس البنيف حيث يتبيف مسئكليتو عف  تفسير )

في  تأثيرامف التغير في القيادة المكزعة، كيعتبر بعد رؤية المدرسة كالمتغيرات الخاصة بو أكثر 
 (70.2تكافر متطمبات القيادة المكزعة في مدارس البنات، حيث يتبيف مسؤكليتو عف تفسير

 .مف التغير في القيادة المكزعة %)
 (2014درادنُ) أدلد ذلنىد ذلند دراصُ -3

ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة القيادة المكزعة لدل مديرم مدارس التعميـ العاـ      
بمدينة الطائؼ، كالكشؼ عف درجة اختبلؼ كجيات النظر ىذه باختبلؼ متغيرات )التخصص، 
كالمسمى الكظيفي، كالمرحمة التعميمية، كعدد سنكات الخبرة( كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء 

( فقرة صنفت إلى أربعة مجاالت ىي )تنظيـ المدرسة، رؤية المدرسة 24) انواستبكتطكير 
كثقافتيا، كالبرنامج التعميمي، كالمعمميف القادة( كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا. تككنت عينة 

( ككيؿ كمعمـ. كقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي: الدرجة الكمية لممارسة 921الدراسة مف )
عة لدل مديرم مدارس التعميـ العاـ بمدينة الطائؼ كانت )متكسطة( بمتكسط القيادة المكز 

(، كجاء مجاؿ تنظيـ المدرسة في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي 6.84حسابي مقداره )
(، ثـ جاء 6.84( ثـ جاء مجاؿ المعمميف القادة في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي )6.85)
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(، كأخيرا جاء مجاؿ رؤية 6.82ة الثالثة بمتكسط حسابي )مجاؿ البرنامج التعميمي بالمرتب
 (.6.88المدرسة كثقافتيا في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي )

 (2015الًعكىبًُ) عبدا هللدراصُ صىصً بيت صعىد بً  -4
ىدفت الدراسة إلي الكشؼ عف درجة ممارسة القيادة المكزعة في مدارس التعميـ األساسي    

كعبلقتيا ببعض المتغيرات الديمغرافية كىي: النكع، كالمسمى الكظيفي،  بسمطنة عماف
لجمع البيانات،  استبانوكالمحافظة، كالمؤىؿ العممي، تـ استخداـ المنيج الكصفي بإعداد 

تككنت االستبانة مف أربعة محاكر ىي: صنع القرارات، كتفكيض السمطة، كاألنشطة المدرسية، 
نتائج الدراسة أف أكثر الممارسات لمقيادة المكزعة تمثمت في  كالشراكة المجتمعية، كأظيرت

في حيف أدنى ممارسة لمقيادة  3.75)   (صنع القرارات المدرسية بمتكسط حسابي كقدره
،كما أف درجة  (3.08)المكزعة تمثمت في محكر الشراكة المجتمعية بمتكسط حسابي كقدره 

رس الذككر مقارنة بمدارس اإلناث، كلصالح ممارسة القيادة المكزعة جاءت أعمى لصالح مدا
 .مؤىؿ دبمكـ فأعمي في محكر تفكيض السمطة

 

 (2015دراصُ إيياظ ذلند إمساعًل عبد اهلل) -5

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمي مستكم ممارسة مديرم المدارس الثانكية  
محافظة عماف لمقيادة المكزعة كعبلقتو بمستكم التفاؤؿ األكاديمي لممعمميف مف  فيالخاصة 

( معمـ كمعممة كلجمع بيانات الدراسة 248كجية نظرىـ، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
استخدمت استبانتاف األكلي لقياس مستكم ممارسة مديرم المدارس الثانكية الخاصة في 

كالثانية لقياس مستكم التفاؤؿ األكاديمي لدم المعمميف،  محافظة عماف لمقيادة المكزعة،
ككانت نتائج الدراسة كما يأتي: أف ىناؾ عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف مستكم 
ممارسة مديرم المدارس الثانكية الخاصة لمقيادة المكزعة كمستكم التفاؤؿ األكاديمي 

 لممعمميف في ىذه المدارس .
 (2017الغزيفٌ) عباظ عبد مَدٍدراصُ  -6

كية الخاصة في محافظة ىدؼ ىذا البحث التعرؼ إلى مستكل ممارسة مديرم المدارس الثان   
عماف لمقيادة المكزعة مف كجية نظر المعمميف، كلتحقيؽ أىداؼ البحث تـ اختيار عينة 

( معمما كمعممو تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية النسبية كلجمع 248البحث مف )
ة في لقياس مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية الخاص استبانوبيانات البحث استخدمت 

محافظة عماف لمقيادة المكزعة، ككانت نتائج البحث كما يأتي: إف مستكل ممارسة مديرم 
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المدارس الثانكية الخاصة في محافظة عماف لمقيادة المكزعة مف كجية نظر المعمميف كاف 
متكسطا، تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية 

عماف لمقيادة المكزعة يعزل لمتغير الجنس كلصالح اإلناث، ال يكجد الخاصة في محافظة 
فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية الخاصة في محافظة 
عماف لمقيادة المكزعة تعزل لمتغيرم المؤىؿ العممي كالخبرة، كمف بيف التكصيات التي أكصى 

ية لمديرم المدارس الثانكية الخاصة في محافظة عماف في بيا الباحثكف: تنظيـ دكرات تدريب
 مجاؿ القيادة المكزعة، لتعرؼ ماىيتيا كأىميتيا ككيفية تكظيفيا في العمؿ اإلدارم التربكم.

 (2017)مسًُ مصطفٌ صاميُ دراصُ  -7
استيدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة المديريف لمقيادة المكزعة في المدارس     

الثانكية بمحافظات غزة، كعبلقتيا ببعض المتغيرات، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة 
( 55لقياس درجة الممارسة، كاشتممت االستبانة ) استبانوالمنيج الكصفي التحميمي، مستخدـ 

إلى أربعة مجاالت ىي: )المناخ المدرسي، التطكير الميني لممعمميف، القيادة  فقرة مكزعة
المشتركة، الممارسات القيادية(، كقد جرل التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف : صدؽ 
المحكميف، كصدؽ االتساؽ الداخمي، كالتأكد مف ثباتيا بحسب معامؿ )ألفا كركنباخ( إذ بمغ 

دراسة مف جميع مديرم كمعممي مدارس المرحمة الثانكية العاـ (، كتككف مجتمع ال1.978)
( معممان، كأظيرت 661( مديران، ك)824، كتككنت عينة الدراسة مف )6185/6186الدراسي 

الدراسة درجة ممارسة عالية لمقيادة المكزعة مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية حيث بمغت 
الة إحصائية لدرجة ممارستيـ تعزل لمتغير %(، كلـ تظير كجكد فركؽ ذات د78.88النسبة )

الجنس، المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخدمة، بينما أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية لدرجة ممارسة المديريف القيادة المكزعة في مجاؿ المناخ المدرسي بالتحديد تعزل 

راسة بالعمؿ عمى نشر ثقافة لمتغير الكظيفة )معمـ، مدير( لصالح المدير، كقد أكصت الد
القيادة المكزعة في المدرسة، كتدريب مديرم المدارس الثانكية كالمعمميف عمى الميارات 

 .القيادية، باإلضافة إلى تعديؿ السياسة التعميمية الداعمة لمدخؿ القيادة المكزعة
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 (2019دراصُ أصامُ ذلند املصاروَ)  -8

ت الدراسة الكشؼ عف درجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية في لكاء المزار ىدف    
الشمالي لمقيادة المكزعة مف كجية نظر المعمميف، كمعرفة أثر كؿ مف المتغيرات )الجنس، 
كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي( في تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية 

( معمـ معممة تـ 287ي لمقيادة المكزعة. كتككنت عينة الدراسة مف )في لكاء المزار الشمال
مككنة  استبانواختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية. كلغايات تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء 

( فقرة، كزعت عمى ثبلثة مجاالت ُتمثؿ أبعاد القيادة المكزعة كىي: )الممارسات  26مف )
ة، كاإللياـ بالرؤية(. كأشارت نتائج الدراسة إلى أف درجة ممارسة القيادية، كالثقافة المدرسي

مديرم المدارس الحككمية في لكاء المزار الشمالي لمقيادة المكزعة مف كجية نظر المعمميف قد 
جاءت بدرجة كبيرة، كأظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية في تقديرات 

المدارس الحككمية في لكاء المزار الشمالي لمقيادة المكزعة  المعمميف لدرجة ممارسة مديرم
 .تعزل لمتغيرات الدراسة

 

 (2019)الهتاىٌدراصُ صاحل بً غزو اهلل بً ٍيدٍ  -9
ىدؼ البحث إلي التعرؼ عمي درجة ممارسة قادة مدارس التعميـ الحككمي ألبعاد 
القيادة المكزعة بمحافظة القكيعية، كدرجة تكفر الثقة التنظيمية لدم المعمميف كقادة المدارس، 

االرتباطية بيف القيادة المكزعة كدرجة تكفر الثقة التنظيمية،  العبلقة طبيعةكالكشؼ عف 
ج الكصفي االرتباطي، كتكصؿ البحث إلي أف ممارسة القيادة المكزعة كأبعادىا كاستخدـ المني

لدم قادة المدارس كاف بدرجة منخفضة، كما تبيف أف تكافر الثقة التنظيمية كأبعادىا بدرجة 
بيف القيادة المكزعة كالثقة التنظيمية،  إحصائيادالة  ارتباطيومنخفضة، كتبيف كجكد عبلقة 

ثقافة القيادة المكزعة في المدارس كتفعيؿ دكر القيادات المدرسية  كأكصي البحث بنشر
لممارسة القيادة المكزعة، كتقديـ الدعـ المعنكم كالمعرفي ليـ، كالعمؿ عمي تدريب قادة 

 المدارس كالمعمميف عمي ممارسة القيادة المكزعة مف خبلؿ المحاكاة كتبادؿ األدكار.
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 (2019رمضاٌ)دراصُ عناد عبد احلنًد فزغلٌ  -11
ىدفت الدراسة إلى تكضيح كتحميؿ اإلطار المفاىيمى لمقيادة المكزعة كاألىداؼ الخاصة      

 فيبيا كالميارات المطمكبة لتحقيقيا، ككذلؾ الكقكؼ عمى كاقع تطبيؽ أبعاد القيادة المكزعة 
رتباطية بيف بمحافظة أسيكط، كما تيدؼ الدراسة إلى تعرؼ العبلقة اال  الثانكممدارس التعميـ 

ميارات القيادة المكزعة كتحقيؽ متطمبات الجكدة.كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 
 مديرم، تـ تطبيقيا عمى عينة ممثمة مف استبانو، كما قاـ الباحث بإعداد الكصفيالمنيج 
تقدمت لمحصكؿ عمى االعتماد بمحافظة أسيكط  لمتعرؼ  التي الثانكممدارس التعميـ  كمعممي

عمى كاقع ميارات القيادة المكزعة لدييـ، كلقد تككنت عينة الدراسة مف أربعة كثبلثيف مديران، 
ست إدارات تعميمية بمحافظة أسيكط.كقد تكصمت الدراسة  فيكمائتيف كسبعة  كسبعيف معممان 

تحقيؽ معايير جكدة المدارس  فيإلى عدة نتائج منيا: أف لمقيادة المكزعة دكران كاضحان 
 القيادمتنمية قدرات العمؿ  فيدكر القيادة ” جاء المجاؿ السادسك كية بمحافظة أسيكط. الثان
( يميو 1.91المرتبة األكلى مف منظكر العينة ككؿ بكزف نسبى بمغ ) في المتعمميف"،لدل 

المرتبة الثانية  في” داخؿ المدرسة  التربكمتحقيؽ المناخ  فيدكر القيادة ” المحكر التاسع 
تكظيؼ المكارد  فيدكر القيادة المكزعة ” (، ثـ جاء المحكر الثالث 1.89بكزف نسبى بمغ )
(، كاختتمت الدراسة بكضع 1.88المرتبة الثالثة بكزف نسبى بمغ ) في” البشرية كالمادية 

 الثانكمتحقيؽ معايير الجكدة بمدارس التعميـ  فيتصكر مقترح لتفعيؿ دكر القيادة المكزعة 
 .بمحافظة أسيكط

 ثاىًًا: الدراصات األجيبًُ: 

 Alma Harris (2012) دراصُ   -1

ىدفت ىذه الدراسة إلي التركيز عمى القيادة المكزعة في المدارس كاستكشاؼ اآلثار         
المترتبة عمى ىذا النمكذج مف القيادة بالنسبة ألكلئؾ الذيف يشغمكف مناصب قيادية رسمية. 

يأخذ في االعتبار كيؼ يتأثر دكر المدير، عمى كجو الخصكص، كيتغير حيث يتـ تقاسـ  إنو
القيادة عمى نطاؽ أكسع داخؿ المنظمة، كاعتمدت الدراسة عمى مجمكعة كاسعة مف المؤلفات 
البحثية الستكشاؼ األدلة التجريبية المتكفرة حكؿ القيادة المكزعة كالنتائج التنظيمية. يركز 

كؿ خاص عمى قاعدة األدلة المتعمقة بالقيادة المكزعة كنتائج تعمـ الطبلب، كنتائج التحميؿ بش
الدراسة تشير إلى أف المديريف بحاجة إلى التخمي عف السمطة ؛ كأف ىناؾ تحكالن ال مفر منو 
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بعيدنا عف القيادة كمكقؼ لمقيادة كتفاعؿ كأف المديريف سكؼ يحتاجكف إلى بناء درجة عالية 
 لمتبادلة لمتفاكض بنجاح في ممارسة القيادة الرسمية كغير الرسمية.مف الثقة ا

 

 Jamallulail Abdul Wahab.et.al (2013) دراصُ -2
تيدؼ ىذه الدراسة إلى مناقشة العبلقة بيف مستكل ممارسات القيادة المكزعة بيف مديرم      

المدارس كمستكل تحفيز المعمميف في المدارس االبتدائية في ماليزيا، كاف المشارككف في 
تـ استخداـ تقنية أخذ العينات ك مدرسة ابتدائية كطنية  86معممان مف  642الدراسة 

دراسة كمية تستخدـ االستبيانات كأداة بحث. تـ استخداـ التحميؿ الكصفي  العشكائية، ىذه
استخداـ  كالنسبة المئكية( لتحديد مستكل القيادة المكزعة بيف مدراء المدارس. تـ)المتكسط 

اختبار االرتباط الخطي لتحديد العبلقات بيف أربعة أبعاد في المككنات المتغيرة المستقمة 
)ممارسات القيادة المكزعة( كالمتغير التابع )الدافع(. أكضحت نتائج البحث أف مستكل 

(. بينما كانت 2.94= ممارسات القيادة المكزعة بيف مديرم المدارس كانت مرتفعة )متكسط 
(. أظيرت نتائج البحث 2.88= لنتيجة الكمية لمستكل تحفيز المعمميف معتدلة )متكسط ا

ا أنو ال تكجد عبلقة معنكية بيف قيادة مدراء المدارس )قيمة معامؿ االرتباط  ( r = 0.279أيضن
 كدكافع المعمميف. 

 

 Sia Suok Suok(2013) دراصُ -3
الغرض مف ىذه الدراسة ىك العثكر عمى العبلقة بيف القيادة المكزعة كأداء الطبلب في     

شخص مف المدارس الثانكية  211بماليزيا، كشارؾ حكالي  باىراالمدارس الثانكية في جكىكر 
في جكىكر باىرك كعينات. كقد أجريت الدراسة باستخداـ نمكذج القيادة المكزعة: نظرية 

 .Misnah Aكمككف األداء الطبلبي بكاسطة  Spillane( 2006 (زعة مف قبؿالقيادة المك 
Hamid (2009)  الدراسة. تـ تحميؿ البيانات  الكصفي لفحص، تـ استخداـ اإلحصاء

. 86.1( اإلصدار SPSSباستخداـ برنامج الكمبيكتر، الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )
كاالنحرافات المعيارية لفحص أكثر العناصر المييمنة في تـ استخداـ الترددات كالنسب المئكية 

القيادة المكزعة كمستكل أداء الطبلب في المدارس الثانكية في جكىكر باىرك، ىناؾ عبلقة 
إيجابية بيف القيادة المكزعة كأداء الطبلب في المدارس الثانكية في جكىكر باىرك. بناءن عمى 

تحسيف القيادة المكزعة كأداء الطبلب في المدارس النتائج ، قدـ الباحث عدة اقتراحات ل
 الثانكية في جكىكر باىرك.
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 Ali Çağatay Kılınç (2014) اصُرد -4
كاف الغرض مف ىذه الدراسة ىك تحديد العبلقة بيف تصكرات معممي المدارس االبتدائية     

حكؿ القيادة المكزعة كسمككيات المكاطنة التنظيمية، شارؾ في ىذه الدراسة عينة مككنة مف 
مدرسة ابتدائية في كاستامكنك بتركيا. تـ جمع بيانات الدراسة  84مدرسنا يعممكف في  658

مقياس القيادة المكزعة" ك "مقياس سمكؾ المكاطنة التنظيمية". تـ استخداـ مف خبلؿ "
اإلحصاء الكصفي ، معامؿ ارتباط بيرسكف كتحميؿ االنحدار البسيط لتحميؿ بيانات الدراسة. 
كشفت نتائج الدراسة الحالية أف تصكرات معممي المدارس االبتدائية عف القيادة المكزعة كانت 

بيرة بممارسة المعمـ لسمككيات المكاطنة التنظيمية. عبلكة عمى ذلؾ، ذات صمة إيجابية كك
 كانت القيادة المكزعة مؤشرا إيجابيان كىامان لسمككيات المكاطنة التنظيمية لممعمـ.

 

 Yaakob Daud,et.al   (2015)دراصُ -5
تعد ممارسة القيادة التكزيعية بيف قادة المدارس عنصران ىامان نحك تحقيؽ خطة تطكير        

في زيادة ممارسة القيادة الفعالة، بحثت ىذه الدراسة في  6165-6182التعميـ في ماليزيا 
مستكل ممارسة القيادة التكزيعية كاالختبلفات القائمة عمى الجكانب الديمكغرافية لمعينة. 

دـ ىذه الدراسة النيج الكمي لمسح جميع البيانات، مجتمع الدراسة ىـ قادة المدارس تستخ
الثانكية في المنطقة الشمالية لماليزيا. كتـ استخداـ أخذ العينات العشكائية الطبقية لتحديد 

ممارسات القيادة ، أظيرت  فالدراسة استبيامت دمف القادة كاستخ 248المشاركيف كشارؾ 
النتائج أف قادة المدارس الفعالة يمارسكف مستكل عاٍؿ مف القيادة التكزيعية في جميع 
األبعاد، إلى جانب ذلؾ، ىناؾ فرؽ كبير في ممارسة القيادة التكزيعية القائمة عمى الجكانب 

ممارسات قادة المدارس الديمكغرافية. كبالتالي، ينبغي غرس أبعاد القيادة التكزيعية في جميع 
 .6165-6182ألنيا يمكف أف تسيـ في نجاح خطة تطكير التعميـ الماليزية 

 

 Hairuddin Mohd Ali & Salisu Abba Yangaiya    (2015) دراصُ -6
( عمى فعالية المدرسة DLالغرض مف ىذه الدراسة ىك التحقيؽ في تأثير القيادة المكزعة )   
(SE ا إذا كاف التزاـ ( في المدارس الثانكية في كالية كاتسينا ، نيجيريا. تبحث الدراسة أيضن

( يتكسط في العبلقة بيف القيادة المكزعة كفعالية المدرسة. عينة الدراسة TCالمعمميف )
( كتحميؿ بنية المحظات 16.0 إصدار ) SPSS( معمـ. تـ استخداـ 218ثبلثمائة ككاحد )

AMOS) ) ( لتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا. أشارت النتائج إلى كجكد عبلقة 16.0)إصدار
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(. باإلضافة 68ذات داللة إحصائية بيف القيادة المكزعة كفعالية المدرسة )مع معامؿ قياسي .
(. عبلكة عمى 1.28إلى ذلؾ، يؤثر التزاـ المعمميف عمى فعالية المدرسة )مع معامؿ قياسي 

ميف العبلقة بيف القيادة المكزعة كفعالية المدرسة )المعيار المكحد ذلؾ، يتكسط التزاـ المعم
(. اآلثار المترتبة عمى الدراسة ىي أصبح المعممكف الرئيسيكف كمكظفك مكتب المناطؽ 1.66

الكزارة كغيرىـ عمى دراية أفضؿ بالدكر الكسيط اللتزاـ المعمميف في القيادة المكزعة  كمسئكلك
 كفعالية المدرسة. 

 

 Margaret O’donovan(2015) دراصُ -7
ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمي التحديات كالفرص فيما يتعمؽ بتطكير ممارسة         

لما بعد المرحمة االبتدائية،  باالعتماد عمى النتائج  القيادة المكزعة في المدارس األيرلندية
التجريبية مف المقاببلت شبو المنظمة التي أجريت مع مديرم المدارس كنكاب مديرم المدارس 

في ثبلث مدارس لدراسة الحالة، كحاكلت ىذه الدراسة تحقيؽ  كالمسئكليفكأصحاب المناصب 
 اليدؼ الرئيسي مف خبلؿ التحقؽ مف:

كيؼ يبني قادة المدارس )إعادة( شكبلن مف أشكاؿ القيادة يناسب احتياجات الكاقع الحالي  -
 مف خبلؿ استكشاؼ أساليب القيادة كاإلدارة الخاصة بيـ ؛ 

 كيؼ يتـ خمؽ الظركؼ الداخمية التي يمكف أف تفعؿ مف خبلليا ممارسات القيادة المكزعة  -
زعة ككيؼ يمكف التغمب عمييا، كأشارت النتائج أف قيادة التحديات التي تفرضيا القيادة المك  -

المدرسة ىي بناء خارج نطاؽ مدير المدرسة كحده، في حيف أف ىناؾ دعمنا كاسعنا لنمكذج 
القيادة المكزع في المدارس األيرلندية، فإف ىذا النمط مف القيادة يفرض تحديات عمى قادة 

قدرة المعمميف عمى القيادة كالتأمؿ في  المدارس كصانعي السياسات لكضع آليات تطكير
 االتجاه المستقبمي لمقيادة في المدارس األيرلندية لما بعد المرحمة االبتدائية.

 

 Lokman Mohd Tahir,et.al (2016) دراصُ -8
مدراء  الغرض مف ىذه الدراسة ىك التحقيؽ في القضايا كالتحديات التي يكاجييا       

المدارس في ممارسة نيج القيادة المكزعة في ثبلث مدارس ابتدائية  في ماليزيا، كاستخدمت 
الدراسة تصميـ دراسة الحالة كتـ جمع البيانات مف خبلؿ مقاببلت شبو منظمة. كأجريت 
مقاببلت مع مديرم ثبلث مدارس ابتدائية كاستكشاؼ التحديات التي تكاجو ممارسات القيادة 

ة. كتشير النتائج إلى أف كبار المعمميف يفتقركف إلى الثقة في اتخاذ القرارات كاالعتماد المكزع
عمى مكافقة مديرم المدارس رغـ أنيـ مفكضكف التخاذ قراراتيـ الخاصة، كىناؾ مسألة ىامة 
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أخرل يكاجييا مدراء المدارس عند تكزيع قيادتيـ كىي قدرة المعمميف كخبراتيـ كتجربتيـ 
 ـ لمقياـ بأدكار كمسؤكليات قيادية.كاستعدادى

 

 G. N. Shava and F. N. Tlou (2018)  دراصُ -9
عمى مدل العقكد الماضية، انتقؿ مفيـك القيادة المكزعة في المشيد التعميمي مف قكة إلى     

مفيكـ القيادة  قكة كحقؽ تقدمنا كبيرنا في مجاالت معينة مف الناحية النظرية كالتطبيقية.كأصبح
ر باعتباره عممية اجتماعية جماعية ناشئة  المكزعة مفيكمنا شائعنا في القيادة التربكية كُيصكَّ
مف خبلؿ تفاعبلت الجيات الفاعمة المتعددة. عمى كجو الخصكص، تعد القيادة المكزعة فكرة 

ستراتيجية ة في النظـ شيدت نمكنا سريعنا في إدارة المدارس في سياؽ تطبيؽ البلمركزي كا 
التعميمية. اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك مراجعة األدبيات المفاىيمية كالتجريبية حكؿ مفيـك 

المكزعة مف أجؿ تحديد أصكليا كالحجج الرئيسية كنقاط القكة كالضعؼ فييا كمجاالت  القيادة
األىداؼ التنظيمية.  العمؿ اإلضافي. يتـ النظر في تأثير القيادة المكزعة في تعزيز كتحقيؽ

كتشير النتائج إلى أف مديرم المدارس الفعالة ينظمكف الظركؼ الييكمية كالثقافية التي يككف 
. كدعمت األدلة المعاصرة مف الدراسة كجكد عبلقة إيجابية  فييا القيادة المكزعة أكثر احتماالن

نجاز الطالب. ك  سمطت الدراسة الضكء بيف ممارسات القيادة المكزعة كالتحسيف التنظيمي كا 
عمى عدد مف المجاالت لتحسيف القيادة في المدارس كالحاجة إلى تعبئة المشاركة الجماعية 
كتحدم األشكاؿ التقميدية لمقيادة في المدارس. كقدمت ىذه الدراسة كصفنا متعمقنا لكيفية تكزيع 

 القيادة في المدارس لتحسيف نتائج التعمـ.
  Tapio Juhani Lahtero,et.al. (2019) Tapio Juhani دراصُ -11
بحثت ىذه الدراسة في كجيات نظر مديرم المدارس الشاممة الفنمندية حكؿ القيادة      

مديرك المدارس كالنظر إلييا  المكزعة كقدمت مناقشة حكؿ التدريب عمى القيادة الذم يتطمبو
فيما يتعمؽ بآراء مديرم المدارس في فنمندا ، تستند متطمبات التأىيؿ لمديرم المدارس عمى 
خبرتيـ كمدرسيف كالدراسات في اإلدارة التعميمية بشكؿ عاـ، ىناؾ سؤاؿ كاحد يتعمؽ بالطريقة 

ى تفكيض المياـ أك عمي التي يحدث بيا التكزيع. ىؿ ممارسات القيادة المكزعة تعتمد عم
مدرسة في جميع أنحاء  78التفاعؿ بيف المعمميف كالمدير؟ ككانت عينة الدراسة حكالي 

فنمندا، كأظيرت النتائج أف مديرم المدارس ينظركف إلى القيادة المكزعة عمي أنيا كتفاعؿ بيف 
يـ دراسات جامعية المدير كالمعمميف كمكاقفيـ ، تشير النتائج إلى أف مديرم المدارس ممف لدي

في القيادة التربكية كاإلدارة يشددكف عمى أف القيادة المكزعة ضركرة عصرية، كىناؾ حاجة 
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متزايدة الختبار القيادة التربكية مف حيث التدريب، كاآلراء المتعمقة بيياكؿ القيادة كالممارسات 
 في المدارس.

 

 تعلًل عاو علٌ الدراصات الضابكُ:

خبلؿ استقراء الدراسات السابقة يمكف الخركج بعدد مف المؤشرات كالنتائج العامة  مف       
 ميمة لمدراسة الحالية، كىي عمي النحك التالي: انطبلؽالتي قد تمثؿ نقطة 

في ضكء التكجو العالمي لئلصبلح التربكم كالتعميمي  عصرية،أف القيادة المكزعة ضركرة  -
 المدرسة.المرتكز عمي 

متطمبات الضركرية لتطبيؽ القيادة المكزعة في المدارس المصرية تعديؿ بنية اليياكؿ أىـ ال -
 المدرسية، كتعزيز الثقافة اإليجابية داخؿ المدرسة.

يكجد عبلقة إيجابية بيف ممارسة القيادة المكزعة ككؿ مف : التفاؤؿ األكاديمي لممعمـ،  -
ممعمـ، فعالية المدرسة كالتحسيف التنظيمي كالثقة التنظيمية، سمككيات المكاطنة التنظيمية ل

نجاز الطالب.  كا 
أىمية العمؿ عمي نشر ثقافة القيادة المكزعة في المدرسة كتعديؿ السياسة التعميمية  -

الداعمة لمدخؿ القيادة المكزعة مف أجؿ تدريب قادة المدارس كالمعمميف عمي ممارسة 
 أبعاد القيادة المكزعة.

 عاؿ مف القيادة المكزعة بجميع أبعادىا. يمارسكف مستكمقادة المدارس الفعالة  أف -
أف ممارسة القيادة المكزعة كمدخؿ لمتطكير كالتحسيف يفرض عمي قادة المدارس كصانعي  -

 السياسات كضع آليات تطكير قدرة المعمميف عمي القيادة.
أىـ معكقات تطبيؽ القيادة المكزعة فقد المعمميف إلي الثقة في أنفسيـ عند اتخاذ  مف -

 القرارات كاالعتماد عمي مديرم المدارس.
 التنظيمي لدم العامميف.الييكؿ تطبيؽ القيادة المكزعة يؤثر عكسيان عمي  -

 

المستخدـ بيا  كاختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة التي تـ عرضيا في المنيج   
حيث استخدمت معظـ الدراسات السابقة التي تـ عرضيا المنيج الكصفي، بينما الدراسة 
الحالية استخدمت المنيج المقارف لبلستفادة مف خبرات بعض الدكؿ في تطبيؽ القيادة 
المكزعة بالمدارس، كتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التأكيد عمي أىمية 

 القيادة المكزعة في إصبلح كتحسيف الممارسات القيادية بالمدارس.مدخؿ 
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كاستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة التي تـ عرضيا بتنكع كاختبلؼ نتائجيا     
في التأكيد عمي أىمية الدراسة الحالية، كبناء اإلطار النظرم ليا، كمف النتائج كالتكصيات التي 

 اسات في اقتراح آليات لتطكير القيادة المكزعة بالمدارس المصرية.تكصمت إلييا تمؾ الدر 
 ثاىًًا : اإلطار اليظزٍ للبخح

مف  المككف كبعد أف تناكؿ الباحث المنيجية البحثية لمدراسة، يتـ تناكؿ اإلطار النظرم   
 عمى النحك التالي:أقساـ  خمس
 كفيما يمي عرض تفصيمي لكؿ قسـ عمي حدة.      
 األول:  الكًادَ املىسعُ الكضه

 داخؿ العامميف  أداء بيف كاالندماج التكامؿ عمي يرتكز قيادم نمط المكزعة القيادة إف   
فاستحكذت القيادة  كالتطكير، بالتغيير يسمح جيد تنظيمي مناخ إطار في كذلؾ المنظمة،

 عرض يمي المكزعة عمى اىتماـ الباحثيف كصناع السياسات كالمصمحيف التربكييف كفيما
 كأشكاليا. كأنكاعيا كفكائدىا لمفيـك القيادة المكزعة

 مفَىو الكًادَ املىسعُ:  -1
عمي أف الدكر القيادم كالمسئكليات يجب أف يقكـ   القيادة في التقميدية  النماذج ارتكزت      

المقربة مف القائد األعظـ في قمة الييكؿ التنظيمي كفقان  األفرادبيا رجؿ كاحد أك مجمكعة مف 
لمترتيب اليرمي لتدرج السمطات كالمسئكليات، ففي البداية ركزت ىذه النماذج عمي السمات 
التي تميز القائد الناجح، كفي خمسينيات القرف العشريف انتقؿ تركيز تمؾ النماذج مف السمات 

دة لتؤكد عمي ما يقـك بو القادة مف جيكد لتحفيز إلي السمككيات، كتطكرت نماذج القيا
سينيات كالسبعينيات مف القرف الأتباعيـ كمرؤكسييـ مف أجؿ إنجاز األعماؿ المطمكبة ، كفي 

بدأت تظير نماذج القيادة المكقفية كالتي أكدت عمي أف الحاجة إلي إظيار سمككيات العشريف 
كؼ، كفي الثمانينيات كالتسعينيات بدأت تظير كتصرفات مختمفة تبعان الختبلؼ المكاقؼ كالظر 

التي تؤكد عمي أىمية تفاعؿ القادة مع مختمؼ عناصر  األخرلمف النماذج القيادية  العديد 
داخؿ المؤسسة أك خارجيا   كأتباعيـالعبلقة بيف القادة  طبعيوكأبعاد المكقؼ، كركزت عمي 

(Zhang& faerman, 2007,480) . 
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كفي بداية القرف الحادم كالعشريف حاكلت المؤسسات أف تنمي قدرتيا عمي اإلبداع    
كالتجديد كالتغيير مف خبلؿ االعتماد عمي مداخؿ تقكـ عمي التعاكف كالتشارؾ بيف القادة 

في المعمكمات كالمعرفة كتكزيعيا بيف مختمؼ أفراد المؤسسة التعميمية، كفي إطار  كاألتباع
مية، كمع بركز مداخؿ تنظيمية جديدة برزت أيضا نماذج جديدة لمقيادة تنادم حدكدىا التنظي

مف القادة داخؿ المؤسسة الكاحدة  العديدبضركرة كجكد نمط مختمؼ لمقيادة يتناسب مع كجكد 
لمممارسات القيادية،  ألتكزيعيكاالبتعاد عف فكرة القائد األعظـ الكحيد، كمف ىنا ظير المدخؿ 

 (Peter Gronn,2000:330)لؾ بالقيادة المكزعة كالذم عرؼ بعد ذ
كتكجد عبلقة إيجابية بيف القيادة المكزعة كالتغيير في المدارس. لقد أكدت الدراسات العممية   

سياـ العبلقات الجماعية القكية في  عمي أىمية مشاركة المعمـ في عمميات صنع القرار كا 
 .) Alma Harris 2009,12, )  كتغييرىا.تحسيف المدرسة 

 

كعمى الرغـ مف عدـ كجكد تعريؼ متفؽ عميو لمقيادة المكزعة بيف المعمميف كممارسي      
القيادة، كالعمماء، يمكف تعريفيا بإيجاز عمى أنيا حقيقة ظاىرة مثؿ األنشطة كالممارسات 
المتبادلة داخؿ العبلقات الشبكية بدالن مف األدكار الرسمية أك المياـ المحددة. كبشكؿ عاـ، تـ 

  تخداـ القيادة المكزعة بالتبادؿ مع مصطمحات مثؿ القيادة المشتركة، القيادة الديمقراطية اس
قيادة األداء المشترؾ ،القيادة التشاركية في صنع القرار، قيادة المعمـ، القيادة التعاكنية، تشكؿ 

 ىذه التعريفات كالمصطمحات المختمفة الخصائص المفاىيمية لمقيادة المكزعة . 
 

القيادة المكزعة مكجية إلى مديرم المدارس بحيث ال يعكدكا يتحممكف مسؤكليات كاممة ف   
كقادة مدرسة )برنامج فردم( بؿ يركزكف عمى كيفية إنتاج آلية عمؿ كاحدة ذات مسؤكليات 
مشتركة كثقافة تعمـ مشتركة، كتشير القيادة المكزعة إلى نظاـ يجمع مجمكعة مف التفاعبلت 

 Jamallulail) تي تشمؿ القائد كاألتباع كالكضع الذم يجب فيمو معنا.بيف المككنات ال
Abdul Wahab, et.al, 2013, 161)  

 

كتعرؼ القيادة المكزعة بأنيا أحد أشكاؿ القيادة التي تشمؿ جميع أشكاؿ التعاكف      
المدير كالمعممكف كأعضاء فريؽ تحسيف المدرسة في قيادة تطكير  المختمفة التي يكاجييا

 .) (Firas Jalal Shakir,et.al,2011,257 .المدرسة 
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عمي أف القرارات في  Botha and Triegaardt  (2014,310)كأكد كؿ مف   
النظاـ المدرسي أصبحت أكثر تعقيدنا بشكؿ متزايد. كمف ثـ فمفيـك القيادة المشتركة أك 
التكزيعية أمرنا حيكينا في ىذه العممية، كتعني القيادة المكزعة أف القيادة ال يشغميا  قائد كاحد 

فالقيادة المكزعة كمدخؿ  فقط، كلكف يتـ تكزيع أدكار القيادة بيف بقية فريؽ إدارة المدرسة،
عصرم تقكـ عمى فكرة أف جميع المعمميف يمكنيـ  كيجب عمييـ القيادة كالمساىمة في 
القيادة، كنظرنا ألف القيادة المكزعة ليا جانب اجتماعي، فإف التفاعؿ يحدث بيف القادة حيث 

 يتشارككف كجيات نظرىـ في الجكانب المختمفة التي يقكدكنيا.
 

فالقيادة المكزعة ىي    Spillane.James& Shere.Jennifer (2004,15)ككفقان لػ    
شبكة قيادية تشمؿ القادة كاألتباع، كتعمؿ بصكرة تفاعمية حيث يتـ تكزيع األنشطة كالمياـ 
كتشجيع ممارستيا مف خبلؿ شبكة مكسعة مف األفراد تمثؿ جيات رسمية أك غير رسمية حيث 

مدرسة، كالعمؿ يعمؿ المديريف كالمعمميف كاإلدارييف كالطمبة كأكلياء األمكر لحؿ مشكبلت ال
ىيكؿ تنظيمي معيف  أكعمي تطكير عمميا كخططيا المستقبمية، فالقيادة ال تقتصر عمي فرد 

أم )قائد +( كتشير ذلؾ إلي كجكد قادة  (+Leader)بالمصطمح   Spillaneكيعبر عنيا 
 آخريف في المؤسسة.

 

 النظر كيمكف المؤسسة  داخؿ القيادة في المشاركة بفكرة عمكما المكزعة القيادة كتعنى    
 القيادة أك السمطة بأف كاالعتقاد القيادم، الفريؽ باعتبارىا طريقة في القيادة تؤمف بفكرة إلييا
 المكزعة القيادة فكرة تقكـ كما لمجميع، تصبح متاحة بؿ كاحد شخص يد في ترتكز أال ينبغي
ذم  عف امميف كقادةمف تضافر جيكد الجميع ع المزيد إلي التربكية المؤسسات حاجة عمى
 القيادة أساليب نبذ إلي يدعك بما كقيادتيا، إدارتيا  في تعقيدا أكثر أماكف أصبحت ألنيا قبؿ

 ,NCSLديمقراطية ) أكثر قيادية أساليب كتبني األكحد، القائد فكرة عمى ترتكز التي التقميدية
2007.) 

 

سبؽ كمف خبلؿ تحميؿ المفاىيـ السابقة لمقيادة المكزعة نستطيع أف نستنتج  كمما      
 العناصر الرئيسية لمقيادة المكزعة: 

 ىناؾ تكزيع اجتماعي لمسمطة كالتأثير داخؿ المدرسة -
 يتـ تقاسـ كظائؼ كأنشطة القيادة بيف األفراد كال يحتكرىا الفرد الكاحد المتمثؿ في المدير -
فرد في المدرسة ىك قائد في تخصصو أك مجاؿ خبرتو كىناؾ ترابط بيف العامميف قادة  كؿ -

 أك أتباع
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ىناؾ تعاكف لتحقيؽ األىداؼ كتبادؿ األفراد لمممارسات كيتـ العمؿ بشكؿ مختمؼ نحك  -
 تحقيؽ نفس األىداؼ.

مف القيادة المكزعة في المدارس ىك إثراء التعميـ كالتعمـ مف خبلؿ بناء قدرة  الغرض -
 المعمميف عمى قيادة التعمـ.كصنع القرارات المتعمقة بتعمـ الطبلب.

يمكف لممعمميف أف يصبحكا مكلديف لممعرفة الجديدة بدالن مف أف يككنكا متمقيف سمبييف  -
 لمسياسات الرسمية.

كزعة عمي أف القيادة ال تقتصر عمى النخبة العميا كلكف األعضاء عمى ترتكز القيادة الم -
 مختمؼ المستكيات في المنظمة ىـ قادة محتممكف.

تمثؿ القيادة المكزعة نيج يتماشى مع منظكر النظـ.حيث  تعمؿ ممارسة أبعادىا القيادية  -
 عمى تنشيط األفراد لبلبتكار كاستكشاؼ أفكار جديدة.

يات القيادة يشجع المعمميف كأعضاء ىيئة التدريس كغيرىـ عمى الشعكر إف تكزيع مسؤكل -
باالستثمار الشخصي في نجاح المدرسة كأكثر مسؤكلية عف أدائيا كنتائجيا. مف خبلؿ 
مشاركة سمطة صنع القرار مع اآلخريف في المنظمة، سكؼ يصبح الناس أكثر انخراطنا في 

 ما يقكمكف بو كالتزاميـ بو.
 :األخزىىسعُ واملفاًٍه الكًادَ امل -2

كالتعاكنية  ةيتداخؿ مفيـك القيادة المكزعة مع مككنات مفاىيـ القيادة التشاركي    
كعمي الرغـ مف كجكد أكجو تشابو، فإف القيادة المكزعة ليست مرادفة ليذه   كالديمقراطية

الممارسات القيادية حيث تعتمد القيادة المكزعة عمي نظاـ ديناميكي مرف يقـك عمي الجماعة، 
كليس القائد األكحد كييتـ ىذا النمط مف القيادة بنشر سمطة اتخاذ القرار في جميع أنحاء 

لي إنشاء ىيكؿ حكـ أكثر تمثيبلن  يكفر الفرص لمجميع لممشاركة في اتخاذ المدرسة، مما يؤدم إ
القرارات الرئيسية، كما أف القيادة المكزعة اتجاه يحتكم عمي عنصر ميـ كىك فيـ مف الذم 

            (Kim Turnbull James,et.al,2007.85)كمتىيقـك بالقيادة كأيف 
كعة مف ممارسات تحديد االتجاه كالتأثير التي كما أف القيادة المكزعة تفترض مجم    

يحتمؿ أف يسنيا مجمكعة أفراد عمي جميع المستكيات بدالن مف مجمكعة مف الخصائص 
 Kenneth)       الييكؿ التنظيمي. قمةكالسمات المتكفرة لدم األشخاص في 

       Leithwood,2007.38) 
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قيادية جماعية بدالن مف استخداـ السمطة مضمكف القيادة المكزعة ىك مسؤكلية ك          
العميا كالتسمسؿ اليرمي، كال يتعمؽ األمر بمنح اآلخريف مياـ أك مسئكليات  بؿ تتـ عبر 
االعتراؼ بأف ممارسة القيادة شيدت مف خبلؿ العمؿ المشترؾ ، كالتفاعؿ كىذا ما قاـ 

اركات متعددة لممعمميف الذم كصؼ " القائد اإلضافي " باىتمامو بمش  Spillane Jim)بو)
كاآلباء كالمكظفيف الداعميف كالطبلب، فالشيء الخفي في القيادة المكزعة ىك الحاجة لكجكد 
قادة آخريف بإمكانيـ تحمؿ المسؤكلية كالمشاركة في مجمكعة كاممة مف الكظائؼ 

  ( Alma Harris,2005:9)القيادية
قيادم يجمع مميزات جميع أف القيادة المكزعة كنمط  يمكف استنتاجكمما سبؽ  

 األنماط الحديثة في اإلدارة كيتميز ببعض الجكانب اليامة في القيادة كمنيا:
 التحكؿ مف السيطرة في الممارسات القيادية إلي التأثير كالمراقبة الذاتية -
إلي النيج المترابط الشبكي  أسفؿمف االعتماد عمي النيج اليرمي مف أعمي إلي  التحكؿ -

 متعدد المستكيات كالتصاعدية مف أسفؿ إلي أعمي.
 التحكؿ مف اليكية الفردية إلي الجماعية -
 كرؤية المؤسسة إستراتيجيةكالمرؤكسيف قيمة البد أف تحدد في  األتباعخبرات  -
 لممؤسسة تتأثر بالممارسة عمي مستكيات متعددة كمياـ متعددة السياسة العامة -
 تطكير ثقافة احتراـ خبرة اآلخريف، كال كجكد لؤلنا المركزية -
 التكيؼ مفتكح مع الفكرة الجديدة كالغامضة كالتي تنطكم عمي تغيير. -
 تعزيز العبلقات كبناء الثقة بيف مختمؼ أصحاب المصمحة في المؤسسة. -
 لكًادَ املىسعُ:مبادئ ا -3

أحمد الزكي ككحيد كاألسس يمخصيا  المبادئيعتمد نمط القيادة المكزعة عمى عدد مف       
 :يميفيما ( 68-6181،61( كعبد العزيز الشترم ) 6188،471حماد)

ليا  كالتياتخاذ القرارات المتعمقة بتطكير المدرسة  فيالمشاركة  فيأف المعمميف ليـ الحؽ  -
 .تأثير عمى عمميـ كمعمميف، كأف يتـ تمكينيـ مف التعاكف عمى خمؽ مؤسسة متميزة

لما كاف المعممكف ييبكف حياتيـ العممية لمدارسيـ، لذا فمف حقيـ أف يتمتعكا بشعكر  - 
 .العمؿ فييتكلد مف قياميـ بالعمؿ عف كثب مع زمبلئيـ  الذم الزمالة
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القيادة مف أجؿ تطكير قدراتيـ كتحقيؽ  فيبرة المشاركة اكتساب خ فيأف لممعمميف الحؽ   - 
مكاف  في العرضيالقيادة تمنح المعمميف فرصة قكية لمتعمـ  فيـ المينية؛ فالمشاركة ēطكحا

 .العمؿ كذلؾ مف خبلؿ قياميـ بالعمؿ معا
تعزيز النمك  فيالمدرسة تمعب دكرا رمزيا  فيأف عبلقات العمؿ القائمة بيف العامميف  -

لمتبلميذ؛ فالمعممكف يجب أف يككنكا قدكة لتبلميذىـ كعمييـ أف يظيركا مف خبلؿ  االجتماعي
ىؤالء  فيغرسيا  فييرغبكف  التي التعاكنيعبلقات العمؿ بينيـ نفس أنماط السمكؾ 

  .التبلميذ
سكؼ تككف أكثر فعالية مف  المدرسي المجتمعأف القيادة عندما يتـ تشاركيا بيف أعضاء  -

مدير المدرسة بالعمؿ منفردا؛ فمف خبلؿ تكزيع المياـ القيادية عمى العامميف يككف لكؿ قياـ 
إنجاز المياـ بالتعاكف مع األعضاء اآلخريف، كينشأ عف ذلؾ شعكر  فيعضك إسياـ معيف 
 بااللتزاـ المتبادؿ.

 تكاتجاىا مداخؿ اكتشاؼ إلى الغالب في األخطاء تؤدم المكزعة بالقيادة العمؿ بيئة في -
 .ذات قيمة جديدة

أفضؿ  عف تبحث فيي تقميدية غير جديدة استخداـ طرؽ عمى تشجع المكزعة القيادة -
  الكسائؿ لمتعامؿ مع األشياء.

 كأىمية أكثر فعالية ككفاءة ذات كظيفتو أف يجعؿ  فرد لكؿ  تتيح المكزعة القيادة  -
بؿ تقكـ عمي اختيار أفضؿ الطرؽ لبلستفادة مف  تقـك عمي التعكيض، ال المكزعة القيادة -

 الخبرات كالجيكد كاألفكار التي يبذليا جميع األفراد المنخرطيف في العمؿ. 
 

 عمي:كمف ثـ فإف القيادة المكزعة ترتكز        
القيػػادة المكزعػػة الضػػكء عمػػى القيػػادة باعتبارىػػا ممكيػػة ناشػػئة لمجمكعػػة أك شػػبكة مػػف  تسػػمط-

 .األفراد المتفاعميف
 .القيادة المكزعة تشير إلى انفتاح حدكد القيادة -
تستمـز القيػادة المكزعػة كجيػة نظػر مفادىػا أنػو يػتـ تكزيػع أنػكاع مختمفػة مػف الخبػرات عبػر  -

 الكثيريف كليس القمة، 
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 أبعاد الكًادَ املىسعُ :  -4
القيادة المكزعة تتمثؿ فيما  أبعادإلي أف  Philip A. Woods (2015,179)لقد أشار    
 يمي: 

تقاسـ السمطة. المشاركة الشاممة كالمسؤكلية المشتركة عف صنع القرار ، كتكفير الفرص  -
 لمقيادة المشتركة.

الحكار. االحتراـ ، كحرية تبادؿ كجيات النظر ، كزيادة التفاىـ المتبادؿ مف خبلؿ  تحكيؿ -
األشخاص الذيف يتجاكزكف المنظكرات كاالىتمامات الفردية الضيقة كالعمؿ عمى التغمب 

 عمى االختبلؼ.
معنى كمي. التعمـ بشكؿ تعاكني ، مف خبلؿ دمج جميع قدراتنا البشرية )ركحية ، بدييية  -

قية ، ككذلؾ فكرية كعاطفية( ، كالسعي لتحقيؽ ىدؼ يسترشد بالقيـ العميا كالمعرفة كأخبل
 الداخمية.

رفاىية كمية. الشعكر بالتمكيف كالثقة كعضك في منظمة ، مع احتراـ كبير لمذات كالقدرة  -
ركحانينا  -عمى التفكير في نفسو، في بيئة يكجد فييا شعكر باالنتماء كالتشجيع لمترابط 

 قيـ المؤسسة.مع 
 

 :التاليةيمكف تحديد أبعاد القيادة المكزعة في العناصر    Davis(2009,87)كفقان لدراسة ك  
بعد تنظيـ المدرسة: كيشمؿ الييكؿ الرسمي الذم يسمح لممعمميف بالتعاكف مع إدارة -

 المدرسة  في كضع االستراتيجيات التعميمية الفعالة.
الجماعية لمعامميف في المدرسة.  كالرؤلرؤية المدرسة: كيشمؿ ىذا البعد بالمعتقدات  بعد -

فالمعمميف كمدخبلت ليـ دكر في صياغة رؤية المدرسة كبياف الرسالة كاألىداؼ التعميمية، 
 يتماشي مع األىداؼ العامة لسياسة التعميـ االمدرسة بمكيمكف لممعمميف التعبير عف رؤية 

المدرسة: كيشمؿ المبادئ غير المممكسة التي تحدد مناخ العمؿ بالمدرسة، بعد ثقافة  -
كتشجيع المعمميف عمى تكلي أدكار قيادية في المدرسة، كالتعاكف معا لحؿ المشكبلت 

 المدرسية،مما يجعميـ يشعركف باالحتراـ مف قبؿ أقرانيـ كالمدير.
 لعامميف بالمدرسة عمي تطكير كتحسيف: يشمؿ ىذا البعد  قدرة جميع االتعميميبعد البرنامج  -

التعميمية، حيث تعتمد التغييرات التعميمية عمى البيانات التي يتـ  كالرؤلاالستراتيجيات 
 تحميميا مف قبؿ المعمميف كالمدير. 
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المدير كالمعممكف، مثؿ تقييمات  بعد النتائج: يشمؿ ىذا البعد األدكات التي تسخدميا -
المناطؽ، كالتقييمات التي أجراىا المعمـ، كعمؿ الطبلب، كخطط الدركس، لتقييـ البرنامج 

 التعميمي. كاالستفادة مف التغذية الراجعة لتحسيف عمميات األداء التدريسي.
ألدكار بعد المعمميف القادة: كيشمؿ الفرص المتاحة في المدرسة لممعمميف لممارسة ا -

القيادية، حيث تتاح الفرصة لقادة المعمميف الحاصميف عمى ألقاب قيادة رسمية أك بدكنيا ، 
التأثير عمى التحسيف التعميمي بيف زمبلئيـ كالتأثير عمى التحسف في تحصيؿ الطبلب، 
كذلؾ مف خبلؿ مناقشة المعممكف االستراتيجيات التعميمية كمساعدة بعضيـ البعض في حؿ 

 المدرسية.  المشكبلت
بعد قيادة مدير المدرسة: كيشمؿ ىذا البعد عمـ المدير كمعرفتو بمستكم تحصيؿ الطبلب،   -

 كيشارؾ المعمميف في اجتماعاتيـ لتحسيف التحصيؿ العممي لمطبلب.
 
 

كيتضح مف خبلؿ تناكؿ األبعاد السابقة أف أىـ المككنات األساسية لمقيادة المكزعة ىي:     
التحكؿ مف اعتماد  قادة المدارس عمي السيطرة كالتسمط  في الممارسة إلي القدرة عمي التأثير 

عمي عنصر الرقابة كالتحكـ إلي  االعتمادكنيج المشاركة كعمؿ الفريؽ، كالتحكؿ مف  كاإلقناع
رىـ مف أسفؿ ارسة كتعميـ الرقابة الذاتية لدم العامميف، كالتغيير حيث يمارس القادة أدك مما

   إلي أعمي كالعمؿ عمي مشاركة أكبر عدد مف العامميف.
 مَاو الكًادَ املىسعُ  -5

أجؿ تحقيؽ أبعاد القيادة المكزعة السابقة، يجب عمي مديرم المدارس التي تتبني نمط  مف    
 (Carl P. Grant ,2011,17) القيادة المكزعة القياـ بيذه المياـ كالتي مف أىميا ما يمي:

   
تحديد االتجاه: يعتبر تحديد االتجاه مف األمكر الحيكية في ممارسات القيادة المكزعة  -

مما يساعد عمي فيـ مشترؾ حكؿ األىداؼ رؤية المدرسة كبمكرتيا،  عمي تباعاأل لتعريؼ 
التنظيمية كيكفر شعكرا باالتجاه، كدعـ قيادة المعمـ مف خبلؿ المشاركة المباشرة لممعمميف 
في تطكير كتحسيف ميمة المدرسة  كتعزيز االتصاؿ الفعاؿ بيف أفراد المجمكعة مما 

 العامميف لمعمؿ كاالنجاز.ينعكس إيجابيان عمي دافعية 
تنمية األفراد: مف النتائج الميمة األخرل الستخداـ القيادة المكزعة في المدارس تعزيز  -

التطكير الميني لممعمميف كالمكظفيف، يمكف تطكير ميارات المعمميف مف خبلؿ التأثير 
ات التي الذم يمارسكنو عمى بعضيـ البعض كمف خبلؿ تأثير المدير، يؤثر تبادؿ الخبر 
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يطبقيا المعممكف مع قادتيـ مف خبلؿ ممارسات القيادة المكزعة عمى قدرات المعمـ 
كدكافعو، عبلكة عمى ذلؾ، عندما يتـ تعزيز قدرات كدكافع المعمميف بشكؿ إيجابي مف 
خبلؿ قيادة اآلخريف في المنظمة، فإنيـ يتطكركف بشكؿ احترافي كيعززكف تنمية 

 اآلخريف.
لمنظمة: القيادة المكزعة تحدث بشكؿ رسمي كغير رسمي في المدارس، مف إعادة تصميـ ا -

أسمكب حياة لممدرسة، يجب أف تتغير ديناميات المنظمة  المكزعةأجؿ أف تصبح القيادة 
ككيؼ يعمؿ الناس كيعممكف داخؿ المنظمة، يتمثؿ اليدؼ مف المنظمات التي أعيد 

مدرسي مف خبلؿ تسييؿ العمؿ مف ِقبؿ تصميميا حديثنا في تغيير الثقافة كالييكؿ ال
أعضاء المنظمة كبناء عمميات تعاكنية مدمجة في الطبيعة الكمية لجدكؿ أعماؿ تحسيف 
المدرسة يتـ إعادة تصميـ المنظمة المدرسية، بسبب درجات المساءلة العالية، مف خبلؿ 

القيادة برامج مثؿ "مجتمعات التعمـ الميني،  مع إعادة تصميـ المنظمات في ضكء 
ا ليككنكا جزءنا مف عممية صنع القرار الجماعي.  المكزعة ، يتـ إعطاء المعمميف فرصن

تتضمف القيادة المكزعة فكرة أف لممعمميف تأثير عمى القرارات عمى مستكل المدرسة 
 كالمشاركة فييا.

الجكدة إدارة البرنامج التعميمي: تعد القيادة المكزعة مفيدة بشكؿ خاص في تكفير إدارة   -
عمى نطاؽ كاسع لمبرنامج التعميمي في المدارس ، حيث تقـك مجمكعات متعددة بتكجيو 
كتعبئة المكظفيف في تغيير التعميـ كتحسينو، كتخصيص المكارد البلزمة لتعزيز جيكد 
تحسيف المدرسة، كمراقبة تقدـ الطبلب كخطط تطكير المدرسة، كدعـ تركيز المعمميف عمى 

 .المدرسيأمكر خارجة عف نطاؽ عمميـ  فيـ تشتيت انتباىيـ إنجاز أعماليـ كعد
 

  المكزعة القيادة بمدخؿ يعرؼ ما الحديثة القيادية األنماط بيف فمكيرم الباحث أف      
 مختمؼ بيف كالتعاكف كاالستقصاء كالدعـ المتبادلة، الثقة مف كبير قدر عمى كالذم ينطكم
 في التي تمؾ تتجاكز المدارس في القيادة أدكار في التكسع أف ،ثحي بالمدرسة العامميف
 الممارسات أشكاؿ أحد المكزعة المدرسية القيادة اإلدارية، كتعد الكظائؼ أك الرسمية القيادة

 تكزيع إعادة تتضمف أنيا اعتبار عمى المدرسية، القيادة في الكاسع بمفيكميا الديمقراطية
 ممكف عدد أكبر مشاركة يضمف بما العامميف، عمى المؤسسة داخؿ القيادية كالمياـ السمطة

 .القيادة في المدرسي المجتمع أعضاء مف
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 خصائص الكًادَ املىسعُ: -6
أصبحت القيادة المكزعة نمكذج القيادة المفضؿ في القرف الحادم كالعشريف. كأف ىناؾ       

بسبب اإلدراؾ المتنامي  قدرا متزايدا مف االىتماـ العممي كالممارس الممنكح ليذا النمكذج،كذلؾ
بأف المديريف كغيرىـ مف كبار القادة مثقمكف باألعباء، السيما في النظـ التعميمية ذات 
المستكيات العالية مف البلمركزية إلى مستكل المدرسة، كأىمية االعتراؼ بمزايا تجميع كؿ 

 ) Tony Bush,2013,543)    الخبرات المتاحة لممنظمة
 

          :ما يمي سمات القيادة المكزعةكمف أىـ خصائص ك    
(MichaelBouwmans,et.al,2019,557)                                             

المكزعة تحتكم عمى مستكيات متعددة مف المشاركة في صنع القرار مف قبؿ  القيادة -  
 القادة الرسمييف في المناصب القيادية اليرمية كالقادة غير الرسمييف.

القيادة المكزعة ديناميكية مع حدكد مفتكحة لمقيادة، كىذا يعني أف أكلئؾ الذيف لدييـ أفضؿ  -
قيؽ األىداؼ المحددة يفعمكف ذلؾ كأف الذيف يقكدكف الميارات كالميارة لمقيادة مف أجؿ تح

ىذا النحك، يمكف لمعديد مف بالتالي يعتمدكف عمى األىداؼ التي يتـ العمؿ عمييا، كعمي 
 األفراد ممارسة القيادة في مرحمة ما ، كلكف ليس الجميع قائدنا أك يقكد دائمنا.

 د كمف يتبع.ىناؾ حاجة إلى التفاعبلت بيف األفراد لتحديد مف يقك  -
 
 

 ، (476-478، 6188كما يشير كؿ مف أحمد الزكي ككحيد حماد)   
 Firas Jalal Shakir ,et.al.(2011,258)   ، Gary Wayne Street (2011) ، 

Karyn M.J.Christy (2008)   كالتيمجمكعة  أخرل مف خصائص القيادة المكزعة إلي 
 التربكية، كىى: ناجحة إلدارة المؤسسات كإستراتيجيةبيا   قد تبرر األخذ

القيادة المكزعة تجمب النجاح في التعامؿ مع المشكبلت كالتيديدات كالتغيير، كىي ال تشجع  -
نما تتطمب ذلؾ بشدة؛ فمف الممكف أف تثمر األفكار  فقط تبادؿ األفكار كالتشارؾ فييا كا 

لتشجيع عممية االنتقاؿ مف الجيدة عف نتائج إيجابية حيث يككف فريؽ العمؿ مستعدا 
  .المفيـك إلي الكاقع

القيادة المكزعة تشجع عمى استخداـ طرؽ جديدة غير تقميدية؛ فباستخداـ القيادة المكزعة  - 
نستطيع أف نبحث عف كسائؿ أفضؿ لمتعامؿ مع األشياء كنختبر صحتيا مف خبلؿ 

  .المراعاة المحسكبة لممخاطر
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مكزعة تؤدم األخطاء في الغالب إلي اكتشاؼ مداخؿ كاتجاىات في بيئة العمؿ بالقيادة ال - 
  .جديدة قيمة

بخبرتو  خبيرا يسيـفي ظؿ القيادة المكزعة ليس كؿ شخص صانع قرار، بؿ يعد كؿ شخص  -
 .في عممية صنع القرار

القيادة المكزعة ليست مخصصة لؤلفراد الخارجيف عمى عرؼ الجماعة أك الذيف يفضمكف  -
 .العمؿ كحدىـ

تيتـ بالتعاكف كالثقة كليس بالمنافسة بيف الكحدات كاألقساـ؛ فالجميع  لقيادة المكزعةا -
ف اختمفت طريقة مساىمة كؿ فرد فييا  .يتشارككف نفس الرسالة كاألىداؼ حتى كا 

 .القيادة المكزعة تتيح لكؿ فرد أف يجعؿ كظيفتو ذات فعالية ككفاءة كأىمية أكثر -
 ة كؿ فرد لو قيمة كتأثير كأىمية في إنجاز العمؿ.في ظؿ القيادة المكزع -
القيادة المكزعة تعني دمج جميع خبرات التابعيف مع خبرات القائد ألجؿ تحسيف قيادة   -

 المدرسة كتطكيرىا.
القيادة المكزعة ىي نشاط جماعي يرتكز عمى األىداؼ الجماعية التي تضـ نكعية جيكد  -

 .األفراد ال كمية إنجاز الميمات
القيادة المكزعة مكجة تغيير في مجاؿ التفكير التنظيمي، لدييا صفة مسؤكلية الجميع في  -

 المؤسسة التربكية.
القيادة يعني أكثر مف مجرد تفكيض المياـ لآلخريف؛ إنو  القياـ بتكزيعكبالتالي فإف         

منحى مؤثر، منحى ينطكم عمى نتائج تحّكلية، كي نجعؿ القيادة  إتباعيعني أننا نعمؿ عمى 
جيدان جماعيان، كنسير بالمدرسة نحك التغيير المنشكد، كنجعؿ التحسيف غاية مشتركة. كلذلؾ 

استراتيجيات كمناح عممية مف أجؿ تطكير مكظفييـ ليصبحكا  إتباعيحتاج مديرك المدارس إلى 
 .ـ القيادةقادريف عمى تحمؿ المسؤكلية كتقاس

 أعهال وأمناط الكًادَ املىسعُ: -7
القيادة المكزعة، مثميا مثؿ أم منظكر نظرم جديد، تتطمب عمى كجو السرعة إجراء مزيد    

مف االختبارات التجريبية، ليس فقط لتحديد ما إذا كاف ىناؾ أم ارتباط بنتائج تعمـ الطبلب 
ا لمم ا إلنشاء صكر تشغيمية أكثر كضكحن مارسة الفعالة. ال شؾ أف تأثيرات القيادة كلكف أيضن

المكزعة كتأثيرىا عمى نتائج المدرسة كالطبلب ستعتمد عمى أشكاؿ تكزيع األنماط ككيؼ يتـ 
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أف األشكاؿ المنسقة لمقيادة المكزعة قد تأخذ  Gronnاقترح  تحديد تمؾ النماذج كاألنماط.
 (Kenneth Leithwood,2006,60) :ثبلثة أشكاؿ

التعاكف التمقائي: مف كقت آلخر ، تتجمع مجمكعات األفراد  ذكم الميارات كالقدرات المعرفية  
كعبر المستكيات التنظيمية المختمفة، لتجمع خبراتيـ كتنظـ سمككيـ طكاؿ مدة  المختمفة،

 الميمة ، ثـ ينحؿ.
مع مركر  عبلقات عمؿ بدييية: يظير ىذا الشكؿ مف أشكاؿ القيادة المكزعة المتناسقة -

الكقت، حيث يعتمد اثناف أك أكثر مف أعضاء المؤسسة عمى بعضيـ البعض كيطكركا 
 عبلقات عمؿ كثيقة.

 تتمثؿ قد كالتي القيادم العمؿ الرسمية مف األشكاؿ تمؾ إلي المؤسسية: كتشير الممارسة -
 .المؤسسة داخؿ تشكيميا يتـ التي الفرؽ أك المجاف عمؿ في

  املىسعُ متطلبات الكًادَ  -8

( يكجد العديد مف المتطمبات 2005,4-8) M. Cecilia Martinez,et.alكفقان لػ 
 لتحقيؽ مبادئ كأبعاد القيادة المكزعة كالتي مف أىميا: 

يتضمف تحديد الرؤية تكفير اإلحساس باليدؼ، كتنظيـ لحظات التطكر كضع الرؤية:  -
التعبير عف رؤل متعددة  كتكضيح الجماعي)مثؿ التراجعات أك االجتماعات(، كالسماح ب

 معاني الرؤية في الممارسات ، كالتكاصؿ المستمر مع ىذه الرؤل.
القيادة المكزعة مناىج جديدة ال  اختيار المنيج: تعتمد عممية إعادة الييكمة التي تتطمبيا -

ا تشجع التغييرات في معرفة المعمميف  تعتمد فقط عمي المكارد المادية لممدرسة كلكف أيضن
 حكؿ المكضكع، كاستراتيجيات التدريس، كمعتقدات المعمميف حكؿ كيفية تعمـ الطبلب.

مي الفكر الجديد  لو تكفير المكاد: إف تكفر المكاد كالمصادر كالكسائؿ البلزمة لمتدريب ع -
تأثير مباشر عمى التدريس حيث يتكسط العبلقة في تفاعؿ المعمـ كالطبلب في العممية 
التعميمية، فإف نجاح المنيج الدراسي ال يعتمد عمى المناىج في حد ذاتيا ، كلكف عمى 
عادة تركيزىا  القدرة الكمية لممدرسة عمى نقؿ المكاد الجديدة إلى الطبلب كمناسبتيا كا 

 كربطيا بالحياة كذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ المكارد المادية كاالمكانات التكنكلكجية.
تكفير فرص لمتعمـ: يتطمب تكفير فرص التعمـ كبلن مف الترتيبات التنظيمية التي يمكف أف  -

تعزز كتسيؿ الفرص كاألنشطة التي تكفر التمكف مف المعرفة المحددة البلزمة لتنفيذ 
 .التغييرات التعميمية
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تدريب المعمميف: يمكف لمقادة المساىمة في تحقيؽ فيـ لئلصبلح مف خبلؿ تكفير إرشادات  -
لمكاءمة ممارساتيـ مع األىداؼ الجديدة يتضمف الفيـ العميؽ لئلصبلح تعميؽ معرفة 
المعمميف كالقادة بمجاالت المحتكل، كاستراتيجيات التدريس، كالنماذج التربكية ، كأىداؼ 

اجة إلى اإلصبلح كأىميتو، يمكف لممعمميف التعمـ مف خبلؿ مبلحظات اإلصبلح، كالح
المعمميف اآلخريف كمف تمقي التعميقات كاالقتراحات المحددة مف زمبلئيـ حكؿ كيفية 

 تحسيف تعميميـ.
ا تكقع  - الرقابة: مف الميـ مراقبة التقدـ خبلؿ فترات التغيير لئلصبلحات، مف الميـ أيضن

يمكف أف تشمؿ الرقابة مصادر مختمفة لممعمكمات أك المؤشرات، مثؿ فرص كمشاكؿ جديدة، 
البيانات الرسمية، أك مف البيانات التي يتـ تجميعيا أثناء التجكؿ كالمبلحظات، كمراجعات 
دفاتر الخطة، كالمقاببلت غير الرسمية، كىذه المعمكمات تساىـ في تطكير خبرة المعمميف، 

قة حكيمة بحيث يمكف أف يحقؽ التقييـ تحسيننا مباشرنا  في مف خبلؿ استخداـ البيانات بطري
 الفصؿ الدراسي مما يغير في االستراتيجيات التعميمية لممعمميف.

تكفير التشجيع: يقدـ العديد مف القادة الدعـ مف خبلؿ التعرؼ بشكؿ غير رسمي كرسمي  -
تراؼ في شكؿ ردكد فعؿ عمى عمؿ العامميف كالمعمميف كاإلشادة بنجاحيـ، كيمكف تقديـ االع

إيجابية أك مع حكافز رسمية، يمكف مف خبلؿ التشجيع  كالدعـ مف قبؿ القادة تعديؿ 
ا تعزيز االلتزاـ  السمككيات لتعزيز الدافع كااللتزاـ لدم العامميف كالمعمميف، كيمكف لمقادة أيضن

كاد البلزمة بطرؽ أكثر رسمية، مثؿ تطكير البرامج المينية، ككضع الحكافز كتكفير الم
 لتنفيذ األفكار المستفادة في التطكير الميني.

( أف لتطبيؽ ممارسات القيادة المكزعة بالمدارس 6185،68كيرم أيمف فؤاد عبد أبكزر)   
 البد مف تكافر بعض المتطمبات المتعمقة بمدير المدرسة كالمعمـ كىي:

في اإلدارة ، كتبني أساليب التقميدية  ةاألكتكقراطيعف األساليب  المدارستخمي مديرم  -
 قيادية ديمقراطية قائمة عمي الحكار كالمشاركة الفاعمة.

تكسيع دائرة مشاركة المعمميف في المياـ القيادية مف خبلؿ تشجيع مديرم المدارس  -
 لممعمميف كالعامميف الذيف لف يكف ليـ أدكار قيادية في المدرسة مف فبؿ.

درات الفردية كالجماعية كنبذ التردد كالخكؼ مف المشاركة تشجيع األفكار اإلبداعية كالمبا -
 في الفعاليات المدرسية.
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إيماف مدير المدرسة كالمعمميف بقيمة العمؿ الجماعي، كأىمية  التعاكف لتحقيؽ أىداؼ  -
 المدرسة.

عطائيـ الصبلحيات البلزمة التي  - اىتماـ مديرم المدارس بتشكيؿ المجاف المدرسية، كا 
 مياميـ المكمفيف بيا. تتناسب مع 

امتبلؾ أعضاء الفريؽ المدرسي لممعارؼ كالميارات المرتبطة بالقيادة المكزعة كميارات  -
العمؿ التعاكني، ميارات التكاصؿ كالحكار، ميارات صنع كاتخاذ القرار، ميارات التفكيض 

 محؿ الصراعات.
الجماعي لتحقيؽ مصمحة  المحافظة عمي ركح الفريؽ داخؿ المدرسة، كبناء نفسية العمؿ -

 المدرسة.
 كما أف مف أىـ متطمبات تطبيؽ القيادة المكزعة بالمدارس ما يمي:    
المتبادلة  في المدارس بالثقةمتطمبات ثقافية: حيث يجب أف تتسـ الثقافة التنظيمية السائدة  -

الذم يسمح  ، كتشجيع األفكار اإلبداعية، كتييئة المناخركح الفريؽبقيمة العمؿ  كاإليماف
 بذلؾ بما يدعـ ممارسات القيادة المكزعة.

متطمبات بشرية: تدريب قادة المدارس عمي ميارات استخداـ مدخؿ القيادة المكزعة كالعمؿ  -
في فريؽ، ككذلؾ تدريب المعمميف كالعامميف عمي كافة الميارات القيادية المختمفة التي 

عانتي  ـ عمي تطبيؽ مدخؿ القيادة المكزعة.تجعميـ مؤىميف لمساعدة قادة المدارس كا 
متطمبات ىيكمية: مف خبلؿ تغيير اليياكؿ التنظيمية لممؤسسات التعميمية بحيث تككف أكثر  -

 دعمان لعمؿ الفريؽ التشاركي.
متطمبات مالية أك تقنية : فمف الضركرم تكفير األجيزة التقنية ككسائؿ االتصاؿ الحديثة التي 

ؿ بيف العامميف كالمعمميف كالقيادات داخؿ المدرسة ، كتبادؿ تضمف تفعيؿ عممية االتصا
الخبرات كاآلراء بينيـ، كتقديـ حكافز لممعمميف كفؽ قكاعد كمعايير لمنجاح في تطبيؽ القيادة 

 المكزعة.
متطمبات إدارية: تخفيؼ العبء التدريسي عف المعمميف بالمدارس مطمب ضركرم حتي  -

ادية المختمفة كطرح مبادرات كأفكار جديدة لتطكير العمؿ كفقان يستطيعكا ممارسة األدكار القي
لمدخؿ القيادة المكزعة، كتعديؿ المكائح كالقكانيف بما يمنح المعمميف كالعامميف ممارسات 

 أكثر كيمنحيـ القدرة عمي اإلبداع كتطكير األداء دكف الرجكع إلي رؤسائيـ.
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لعامميف كالمعمميف بالمدارس بما يضمف تطكير متطمبات فنية: يتـ تكزيع المياـ بيف جميع ا -
المشاركة القيادية داخؿ المدرسة كتحقيؽ التكازف بيف  كتكسيع دائرةاألداء المدرسي، 

 المسئكليات كالسمطات.
التعرؼ عمي اإلطار الفكرم لنمط القيادة المكزعة كأىميتيا، سكؼ يتناكؿ الباحث  بعد   

 األمريكية.خبرة كمبلمح ممارسة القيادة المكزعة في الكاليات المتحدة 
 الكضه الجاىٌ: الكًادَ املىسعُ يف الىاليات املتخدَ األمزيهًُ: 

بالكاليات ي المدارس كسكؼ يقـك الباحث بإلقاء الضكء عمي القيادة المكزعة ف  
 التالية:خبلؿ تناكؿ العناصر  األمريكية مفالمتحدة 

   املىسعُ:أوال: أٍنًُ الكًادَ  

     بالمدارس األمريكية مف خبلؿ: المكزعةتتضح أىمية تطبيؽ القيادة 
كػاف ىنػاؾ قائػد كاحػد فقػط مكمػؼ باتخػاذ  أنيا تعطي لقادة المدارس المزيد مػف الخيػارات. إذا -

اتجػاه الذم يحدث إذا أصبح ىذا الزعيـ غير متكفر؟ عندما يككف ىنػاؾ  لممدرسة فماالقرارات 
ىناؾ المزيد مف الخيارات المتاحة لقيادة المدرسة، كيػتـ إعطػاء  المكزعة،تطبيؽ القيادة  نحك

د مضػػطرنا إلػػى االنتظػػار حتػػى يتخػػذ المزيػػد مػػف النػػاس سػػمطة اتخػػاذ القػػرارات البلزمػػة. لػػـ تعػػ
 صانع القرار األكحد قراره.

تشارؾ رؤية كرسالة المدرسة مع الجميع. عندما يككف ىناؾ شخص كاحد مكمؼ باتخػاذ كػؿ  -
قرار كيككف مسؤكالن مسؤكلية كاممة عف كؿ شيء ، فإف ذلػؾ الشػخص ىػك الشػخص الكحيػد 

يػػادة المكزعػػة ، يمكنػػؾ تكزيػػع رؤيػػة الػػذم يعػػرؼ حقيقػػة مػػا يحػػدث. كباسػػتخداـ أسػػاليب الق
كأىداؼ المدرسة عمػى كػؿ طبقػة مػف طبقػات المدرسػة. إنػو يمػنح المدرسػة فرصػة لبلسػتفادة 
مػػف المسػػتكيات المختمفػػة لمخبػػرة الفنيػػة أك الحكمػػة المكجػػكدة فػػي المسػػتكل األدنػػى لممدرسػػة 

 المتمثؿ في المعمميف كالعامميف.
المجتمع المدرسي لتػكلي أعمػاليـ. عنػدما ُيسػمح لمنػاس  أنيا تتيح الفرصة أماـ جميع  أفراد -

باستخداـ إبداعاتيـ كتجاربيـ إلكماؿ كاجباتيـ الكظيفية ، فإنيـ يتحممكف المزيد مف الممكيػة 
النفسية لمعمؿ المنجز. يؤدم ىذا االشتراؾ إلى إنشاء نتائج مكتممة بجكدة أعمى. إنػو يشػجع 

التػػزاـ أكبػػر، كىػػذا يػؤدم جػػكدة عاليػػة المسػػتكم فػػي عمػى زيػػادة اإلنتاجيػػة، كيخمػػؽ مسػتكيات 
يكػكف المكظفػكف فػي كػؿ مسػتكل أكثػر عرضػة لبلنخػراط  الييكػؿ،أداء المكظفيف. ضمف ىػذا 

 كالتطكير كالكالء.
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أنيػػا تػػكفر فػػرص الحركػػة الصػػعكدية. إذا كانػػت المدرسػػة ال تمػػنح عماليػػا المكىػػكبيف فرصػػة  -
داخػػؿ ىيكميػػا المؤسسػػي ، فسػػكؼ يفقػػدكف تمػػؾ لكسػػب ترقيػػة أك نػػكع مػػف الحركػػة الصػػعكدية 

المكىبة. فقط عػدد قميػؿ نػادر سػكؼ يعمػؿ فػي الكاقػع فػي نفػس الكضػع لفتػرة طكيمػة كيكػكف 
سعيدنا بنفس األجر كالمزايا. يريد الناس تحمؿ المزيد مف المسػؤكليات عنػدما يصػبحكف أكثػر 

 خبرة. تساعد أساليب القيادة المكزعة في جعؿ ذلؾ ممكننا.
دما يعمؿ الناس معنا بطريقػة تجمعيػـ بػيف مبػادرتيـ أك خبػرتيـ ، فػإف النتيجػة ىػي منػتج عن -

 أك طاقة أكبر مف مجمكع أفعاليـ الفردية.
المكزعػػػة ، مػػػع ذلػػػؾ ، تعػػػزز االنفتػػػاح كالشػػػفافية كسػػػيكلة الكصػػػكؿ. نيػػػج القيػػػادة  القيػػػادة -

. تكظػؼ القيػادة المكزعػػة  التقميديػة ينطػكم عمػى إيجػػاد القائػد المناسػب لحػؿ مشػػاكؿ المنظمػة
 تمكف المنظمة مف مكاجية مشاكؿ كعمميات أكثر تعقيدنا.

القيادة المكزعة دكرنا حيكينػا فػي تحقيػؽ اإلصػبلح المدرسػي كتحسػيف التعمػيـ.  تؤدميمكف أف  -
 النسػبية،تمكف القيادة المكزعة كؿ عضك مف أعضاء ىيئة التػدريس مػف تطبيػؽ مبػدأ الميػزة 

 عمى أنو يجب عمى الناس أف يقكدكا حيث لدييـ خبرة. ينصكالذم 
ػػا عمػػى تحسػػيف ميػػارات التشػػخيص كاتخػػاذ القػػرارات عمػػى جميػػع   - القيػػادة المكزعػػة تعمػػؿ دائمن

المستكيات ، مما يقمؿ مف التبعية كيؤثر عمى اآلخريف كبالتالي يحسف بشكؿ كبير مػف جػكدة 
 كؿ مف النكاتج .

لقيػادة ىػذا تعنػي أف مجمكعػة القػادة فػي كضػع أفضػؿ لبلنتصػار الطبيعة التكزيعية لنمػكذج ا -
"ممارسػػة  باإلضػػافة إلػػي أف :فػػي بيئػػة مميئػػة بالتحػػديات مػػف مجمكعػػة يقكدىػػا قائػػد كحيػػد. 

القيادة المكزعة تستدعي قيادة مكثفػة كشػاممة. فػي الكاقػع ، تفكػؾ القيػادة المكزعػة االعتمػاد 
القائػػد كتعيػػد تعبئتيػػا كأعضػػاء يتكلػػكف أدكار  المتبػػادؿ فػػي المنظمػػة بسػػبب ىػػدـ ىيكػػؿ أتبػػاع

 زمبلء العمؿ كالزمبلء المشاركيف.
احتماؿ حدكث تغيير جكىرم في المدرسة: إذا كانت إحدل المدارس تستخدـ تكجد أنيا  -

ا لمقيادة حيث يتخذ شخص ما جميع القرارات ، فإف المدرسة تعتمد تمامنا عمى إبداع  نمكذجن
ذلؾ الفرد كقيادتو. إذا فقدت ىذا الشخص ، فستخسر المدرسة. في ظؿ أسمكب القيادة 

ـ كاإلبداع لكؿ عامؿ في شيء أكبر بكثير مما يمكف أف المكزعة، يمكنؾ الجمع بيف االلتزا
يمكنؾ أف ترل العديد مف التغييرات اإليجابية تبدأ  ذلؾ،يقدمو شخص كاحد. عندما يحدث 

 في الحدكث.
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القيادة المكزعة عمى كجكد العديد مف القادة في مؤسسة تساعد عمى تعزيز التشغيؿ  -
المتابعكف إلى قادة ألم مؤسسة لكي تعمؿ  السمس. يحتاج القادة إلى متابعيف كيحتاج

 بكفاءة كفعالية.
ا لمتعمـ المتبادؿ. عندما يتـ العثكر عمى قادة في جميع أنحاء  - فإنو  المنظمة،تكفر فرصن

يعطي كؿ شخص فرصة لتكسيع آفاقو الخاصة. بدالن مف الشعكر بأف فريقنا كاحدنا صغيرنا أك 
س أف ىناؾ مستكل مف المساكاة يشجع المناقشة يشعر النا الجميع،فردنا متفكقنا عمى 

كالتعمـ في ظؿ ىذا الييكؿ القيادم. يتطمع الناس إلى إيجاد أرضية مشتركة في كثير مف 
 األحياف ، كتبادؿ معارفيـ ذات الصمة ، كخمؽ ركابط أقكل لصالح الجميع.

Uppaluri, V. ,2008,4)  3, Wilkinson, D. 2007, , ,2006 Gronn Peter  ) 
الكًادَ املىسعُ يف الضًام األمزيهٌ: ئ: مبادثاىًًا  

المبادئ األساسية لنمكذج القيادة المكزعة ىي أف ينجح الناس في مناخ مف الغرض 
ستخمؽ جكنا يمكف العامميف مف التكاصؿ مع  نجحت،المشترؾ كالعمؿ الجماعي كاالحتراـ. إذا 

 بعضيـ البعض كمساعدتيـ عمي األداء المرتفع، كمف ىذه المبادئ ما يمي:      
      (Paul M. Arsenault, Anderson Hal,2007,16)                            

نما تعني إيجاد أفضؿ طريؽ لئلدا التفكيض،القيادة المكزعة ال تعني  - 8 رة مف خبلؿ كا 
 االستفادة مف خبرات كأفكار كجيد كؿ المشاركيف.

. القيادة المكزعة تحقؽ النجاح في التعامؿ مع المشاكؿ كالتيديدات كالتغيير. ألنيا تشجع 6
تبادؿ األفكار  يمكف لؤلفكار الجيدة أف تؤتي ثمارىا ألف الفريؽ مستعد كلديو الدافعية التي 

 الكاقع .تساعده عمي تحكيؿ الفكرة إلى 
الطريقة التي فعمنا بيا دائمنا األشياء "ليست ىي الطريقة األفضؿ بالضركرة، باستخداـ  -2

القيادة المكزعة يمكننا البحث عف طرؽ أفضؿ كاختبارىا مف خبلؿ المخاطرة الخاضعة 
 لمرقابة 

 في بيئة القيادة المكزعة ، غالبنا ما تؤدم األخطاء إلى اكتشاؼ طرؽ جديدة قيمة. -4
ليس كؿ شخص ىك صانع القرار، كلكف كؿ شخص خبير تسيـ  المكزعة،في القيادة  -5

 معرفتو في عممية صنع القرار.
القيادة المكزعة تدكر حكؿ التعاكف كالثقة ، كليس التنافس بيف الكحدات كالفصائؿ.   -6

 نتشارؾ جميعنا نفس الميمة ، عمى الرغـ مف أننا نساىـ فييا بطرؽ مختمفة.
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 لقيادة المكزعة تمكف الجميع مف جعؿ كظيفتو أكثر فعالة كذات مغزل.ا  -7
 

كمف ثـ تدعـ ىذه المبادئ مفيكميف ميميف. المفيـك األكؿ ىك أف المكظفيف كأعضاء     
تحقؽ بيئة القيادة المكزعة  ذلؾ،ىيئة التدريس ال يقبمكف بيئة الكضع الراىف. بدالن مف 

مؤسسة تعميمية يسمح لمعامميف فييا بالمخاطرة كالتجربة كارتكاب األخطاء. كيساعد ىذا التعمـ 
بإجراء فحص دقيؽ لممعتقدات كالعادات كاالفتراضات الحالية التي ستساعد المنظمة عمى 

الثاني ىك أف األنماط  االعتراؼ بالممارسات غير الفعالة كقبكؿ التغيير كتطبيقو، كالمفيكـ
التقميدية لمقيادة البطكلية غير مطمكبة كال تتكافؽ مع ركح العصر، كينظر إلى القيادة عمى أنيا 
ميمة يكمية لمعامميف كأعضاء ىيئة التدريس لتحدم االفتراضات كتمبية االحتياجات غير 

جبار المؤسسات عمى التكيؼ مع التحديات المعاصرة.  المعالجة كالتعمـ كا 
 : ممارصات الكًادَ املىسعُ ثالجًا

      يمكف تطبيؽ القيادة المكزعة في المدارس األمريكية مف خبلؿ األبعاد التالية :       
فييا  تنميالرؤية ، الميمة ، األىداؼ. الرؤية كالرسالة كاألىداؼ ىي لبنات المؤسسة التي  -

الرؤية اإلحساس باالتجاه كتضع الميمة غرض المنظمة كأىدافيا كتحدد خطكات قابمة 
لمقياس يمكف استخداميا لتقييـ التقدـ المحرز في تحقيؽ الرؤية، يخمؽ القادة المكزعكف 
بيانات دقيقة عف الرؤية كالرسالة يمكف تكصيميا بسيكلة إلى التابعيف، كلتحقيؽ ىذه 

يجب أف  .قائد بالتنسيؽ مع المكظفيف لتجديد أىداؼ كاقعية كمحددةالميمة ، يعمؿ ال
يتشارؾ أعضاء فريؽ القيادة المكزع في رؤية مشتركة كأف يعممكا بشكؿ تعاكني في جك مف 
الثقة تجاه األىداؼ المشتركة التي يجب أف ترتبط بإنجازات الطبلب، يضع القادة أىدافنا 

 .Ronald H)مساىماتيـ في النتائج اإلجمالية.مشتركة يتحمؿ فييا الجميع مسؤكلية 
Heck,Philip Hallinge, 2009,662-663) . 

ثقافة المدرسة. تشير الثقافة إلى الطريقة العامة لمحياة كالعادات كالسمككيات كالتقاليد  -
تشير ثقافة المدرسة إلى العناصر التي تمكف المدرسة مف العمؿ.  الخاصة بالمجمكعة

الزمنية، كالمناىج الدراسية، كالشعارات،  المشتركة كالجداكؿىذه العناصر المعتقدات  كتشمؿ
كالسياسات، كالمبادئ، يجب أف يتـ تكصيؿ ثقافة المدرسة يكمينا مف قبؿ مديرم المدارس 
إلى المعمميف كالطبلب كأكلياء األمكر كالمجتمع المدرسي بأكممو خبلؿ الزيارات الصفية 

تجمعات كالزيارات كاالحتفاالت كالبرامج. إف ثقافة المدرسة كاضحة المعالـ كاالجتماعات كال
ستكجو المعمميف كالطبلب إلى االتجاه الصحيح لمتعميـ كالتعمـ. أف األداء المدرسي يتحسف 
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تحسف كبير كمستمر في التعميـ. يمكف  عندما تككف قكاعد المدرسة قكية، سيككف ىناؾ
مميف كالطبلب مف خبلؿ الجمعيات كالزيارات الصفية كاجتماعات ترجمة معايير ثقافة إلى المع

  (Terrence E. Deal , & Kent D. Peterson,2009,9)المكظفيف. 
القيادة المشتركة: كي تككف القيادة المشتركة فعالة كمكجية نحك تحقيؽ النتائج، ال يمكف  -

ا؛ يجب أف يفيـ أعض اء المجمكعة دكرىـ تجاىؿ المشاعر  يجب أف يككف التكاصؿ كاضحن
الفردم، يتطمب إدخاؿ القيادة المشتركة عمبلن تحضيرينا لتجنب الصراع، عيب القيادة 
المشتركة ىك طكؿ الفترة الزمنية البلزمة التخاذ القرارات التي تأخذ بعيف االعتبار أف جميع 

، تمثؿ القادة يجب أف يتكصمكا إلى تكافؽ في اآلراء بصرؼ النظر عف اختبلفات المجمكعة
القيادة المشتركة مكقفنا يبني فيو المدير رؤية مشتركة مع أعضاء مجتمع المدرسة  عمؿ 
المدير مع أعضاء فريؽ إدارة المدرسة لتحميؿ البيانات كتخطيط كتنفيذ بيانات تحسيف 
المدرسة تسمح القيادة المشتركة لجميع أصحاب المصمحة  بمعب دكر ميـ في صنع القرار 

المدرسة بأكمميا. يتضح اتخاذ القرارات المشتركة في ىياكؿ إدارة المدارس  الذم يؤثر عمى
التي تشرؾ أعضاء ىيئة التدريس بأكمميا عند اتخاذ القرارات المتعمقة بالتعميـ كالبرامج 

ا في تخطيط كتنفيذ المناىج كالتقييمات كالفحص التعاكني  كالتمكيؿ المدرسي كيتضح أيضن
عمى مستكل المدرسة ، كنقؿ األىداؼ عمى مستكل المدرسة لمصادر البيانات لمحمكؿ 

 Chia-Yen Chiu,Paul E Tesluk, and) لمطبلب كالمعمميف كأكلياء األمكر.
Bradley P. Owens,2016,6)  

التطكير الميني. يعتمد نجاح  كاستدامة المجتمعات المينية داخؿ المدارس عمى جكدة  -
،المديركف ىـ أساس التغيير في المدرسة ، كيكفركف  القيادة المكجكدة في المدرسة، لذلؾ

النمذجة كالدعـ البلزميف لمدرسة تعميمية، مع استمرار كاضعي السياسات التعميمية في 
مساءلة المدارس عف أداء الطبلب ، تستمر الحاجة إلى التطكير الميني في االرتفاع. يجب 

الميني فيما يتعمؽ بأداء المعمـ ،  عمى المديريف كالمعمميف االنتباه إلى قيمة التطكير
كنجاح الطالب، يمّكف التطكير الميني المعمميف مف تحديث مياراتيـ ،  كالفعالية التنظيمية ،

 .Hord, S. M., &  Sommers, W (2008,28,كيسمح ليـ بتعزيز تحصيؿ الطبلب.
A. ( 
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كأظيرت كزارة التعميـ األمريكية التزاميا بالتطكير الميني لممعمميف مف خبلؿ تطكير برنامج     
 National Staffمنح المكافآت لممدارس التي أجرت برامج ناجحة لمتطكير الميني،

Development Council,2008)   
لة المدرس، كيزيد فالتطكير الميني أمر حيكم لنمك المدرسة. فيك يساعد في تقميؿ عز      

مف التزاـ المعمـ  كيبني المسؤكلية المشتركة، كيزيد مف فيـ المحتكل كأفضؿ الممارسات ، 
كيؤدم إلى ممارسات تعميمية مبتكرة ، كيزيد مف ثقة المعمـ، يجب أف يشارؾ المعممكف 

لزمبلء ، بالكامؿ في التطكير الميني كأف يككنكا عمى استعداد لمشاركة المعرفة المكتسبة مع ا
 .Shannon, G)يجب عمى المعمميف اختيار المكضكعات التي تمبي احتياجات طبلبيـ. 

S.,2007,96) 
ممارسة القيادة: مف منظكر القيادة المكزعة، سيتأثر التابعيف بمجمكعات مف األشخاص  -

الذيف يشغمكف مناصب قيادية رسمية أك غير رسمية، تتضمف القيادة في المنظكر المكزع 
سمطة المشاركة الرئيسية مع المكظفيف كخمؽ الفرص لآلخريف لقيادة  قد ال يككف لممدراء 
تأثير مباشر عمى تحصيؿ الطبلب، كلكف مف خبلؿ تكفير ثقافة مدرسية تفضي إلى التعميـ 
كالتعمـ مف خبلؿ التأثير عمى األشخاص المشاركيف مباشرة مع الطبلب، يؤثر المدير بشكؿ 

حصيؿ الطبلب، يمكف لمدير المدرسة أف يكفر كقتنا لمتخطيط المشترؾ بيف غير مباشر عمى ت
المعمميف، يخمؽ ىذا الجانب مف ثقافة المدرسة اإليجابية شعكرنا باالنتماء كالقيمة لمطبلب 
ا لممجتمع المدرسي بأكممو، تضمف الممارسة القيادية  كالمدرسيف كيكفر تكجيينا كاضحن

المصمحة مف الطبلب إلى أعضاء مجمس اإلدارة ، كصانعي لممدير العمؿ مع جميع أصحاب 
السياسات كالمعمميف. مف المتكقع أف يقـك مدير المدرسة بتشكيؿ المجتمعات التعميمية 

إيجابية مف التكقعات العالية  كالبحث الجماعي ، كتكفير  بالمدارس مف خبلؿ تعزيز ثقافة
 ,Alma Harris). جات المحددة لمطبلبالتطكير الميني المستمر كذات مغزل تمبي االحتيا

2012, 8)   
إف الممارسات القيادية األساسية، التي تؤثر عمى األدكار التنظيمية، تشمؿ تحديد    

دارة التعميـ كالتعمـ، القائد المكزع الفعاؿ  عادة تصميـ المنظمة كا  االتجاىات، كتطكير األفراد، كا 
يخمؽ بيئة التخاذ القرارات المشتركة  كيعزز قبكؿ أىداؼ المجمكعة، كيضع تكقعات عالية، 

القدرات لدل األفراد، كيطكر كفاءة المعمـ كمياراتو كمعرفتو، يكفر القائد بيئة محفزة  كيبني
فكرينا، كيبني العبلقات بيف المكظفيف، كيحفز المكظفيف عمى إنشاء مدرسة ناجحة كالمحافظة 
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عمييا، إف الطريقة التي يستخدـ بيا القادة ىذه األبعاد لتشكيؿ ىيكؿ المدرسة تفعؿ الكثير 
 ,Kenneth Leithwood, et.al)د نجاح التدريس كالتعمـ. الذم يحدث في المنظمة. لتحدي

2007, 43) 
 

 :الكًادَ املىسعُ ودور املديز. رابعًا

مديرم المدارس األمريكية دكر ميـ في تحقيؽ النتائج المرجكة، كىناؾ فكرة  يمعب
المدارس أدكار  مديرمعامة بيف المعمميف أف المدارس الجيدة مرادفة لمقيادة الجيدة، كيمارس 

 ميمة لممارسة أبعاد القيادة المكزعة بالمدارس كمف بيف ىذه األدكار ما يمي: 
الرؤية كالرسالة كاألىداؼ: أف فريؽ القيادة المكزعة يجب أف تكفير اتجاه كاضح مف خبلؿ  -

يشترؾ في رؤية مشتركة كأف يعمؿ بشكؿ تعاكني في جك مف الثقة نحك أىداؼ مشتركة 
مرتبطة بتحقيؽ أفضؿ تحصيؿ لمطبلب، القيادة المكزعة ال تمغي مسؤكلية المجمكعة عف 

، تساعد األىداؼ مسئكؿككؿ شخص األداء الكمي لمطبلب، كضع القادة أىدافنا مشتركة  
المتطكرة المدارس في الحفاظ عمى التركيز ككجيات النظر، كتحديد األكلكيات، كتحسيف 
أداء المكظفيف، كزيادة الرضا الكظيفي، يقـك مديرم المدارس الفعالة بإعادة تقييـ األىداؼ 

نشاء أىداؼ جديدة كتقديـ تعميقات كمكافآت لتحقيؽ األىداؼ  ,Habegger). الحالية كا 
S, 2008, 45) 

تطكير ثقافة المدرسة اإليجابية: يفيـ القادة الفعاليف الحاجة إلى خمؽ ثقافة مدرسية  -
إيجابية تعزز تعمـ الطبلب كمشاركة الطبلب كالمعمميف ، كالقادة المكزعيف يتخذكف قرارنا 

البنية التي يمكف أف كجيدنا مدركسيف لخمؽ ثقافة مدرسية إيجابية، فالثقافة المدرسية تكفر 
تسيؿ أك تمنع التحسيف كالنمك،  فالمدارس عالية األداء  تحرص عمي تكفير ثقافة تعزز 
تمكيف المعمميف حيث يتفاعؿ المعممكف مع عناصر المدرسة داخؿ كخارج المدرسة، يمكف 
أف يحدث التعمـ النشط حيث يككف لممعمميف عبلقة إيجابية مع كؿ مف المكظفيف كالطبلب 

يمكنيـ االستفادة مف خبراتيـ المدمجة إلقامة ركابط مممكسة كمساىمات في التعميـ ك 
كالتعمـ. أقر العديد مف المعمميف الذيف عممكا في المدارس ذات الثقافات اإليجابية أف 
نجاحيـ ككفاءتيـ المينية نشأت عف شعكرىـ باالنتماء كالتمكيف الذم شعركا بو كفريؽ 

اإليجابية ىي بيئة ُتظير ميمة الرؤية المشتركة كأىدافيا كقيميا؛  تعاكني، ثقافة المدرسة
التدريس التعاكني،االلتزاـ بالتحسيف المستمر ، كمجتمعات التعميـ الميني القكية  
شراؾ  كالمسؤكلية الجماعية لتعمـ الطبلب  كالعبلقات اإليجابية القكية، كتمكيف المعمـ، كا 
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 ,Dufour, R., & Eaker) ت اآلباء كأفراد المجتمع .المجتمع، كالتكضيح القكم الحتياجا
R., 2016,57) 

الميسر التعميمي. كقائد تعميمي ، يدرؾ المدير أف المدرسيف يؤثركف في نجاح الطبلب؛  -
كبالتالي، فيك يبني الرؤية التعميمية، كيبيعيا لممعمميف ، كيبني التعاكف، كيرصد التدريس، 

عمميف، في منظكر مكزع، يفيـ القائد أف نجاح الطالب يأتي كيشجع التطكير الميني بيف الم
مف جمع المكارد الفردية كخبرات المعمميف معنا لما فيو خير الجميع ، في بيئة مف الثقة، 
تمتع المعممكف الذيف يعممكف مع القادة المكزعيف باستقبللية عما يجب عمييـ فعمو 

رار مديرم المدارس في مكاجية التحدم لمحصكؿ عمى النتائج المرجكة، أنو نظرنا الستم
المتمثؿ في زيادة درجات اختبارات الطبلب ، يجب أف يككف تركيز المدرسة عمى تحسيف 

 ,Karen Seashore Louis)الممارسات مف خبلؿ القيادة التعميمية كالمشتركة. 
Beverly Dretzke and Kyla Wahlstrom, 2010, 318) 

ثبلثة عناصر لممارسة السمكؾ القيادم في المدرسة كىي:  تكفير مناخ مف الثقة: ىناؾ -
الممارسة كالثقة كالعبلقات.كفمسفة مديرم المدارس األمريكية ، ككضع ذراعي حكؿ ىيئة 
التدريس  لكي يعممكا كفريؽ كاحد. ثـ يحتاج المعممكف إلى اعتناؽ ككضع أذرعيـ حكؿ 

صمحة لدينا كنعانقيـ عمى العمؿ معنا طبلبيـ. نتيجة لذلؾ ، نذىب إلى مجتمعنا كأصحاب الم
لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ،  كمف تـ تحديد الثقة مف قبؿ العديد مف الباحثيف عمى أنيا ميمة 
لممارسة القيادة المكزعة في المنظمات، تعمؿ الثقة عمى تمكيف القادة كالمعمميف مف 

 .Pamela S)عناصر القيادة المكزعة مثؿ التعاكف كالتكاصؿ كالتعميقات البناءة. 
Angelle, 2010, 10) 

 

  الكًادَ املىسعُ وأدوار املعلنني نكادَ: خامضًا

تعمؿ القيادة المكزعة بشكؿ جيد في بيئة مف الثقة حيث يككف المدير مستعدنا لمتنازؿ عف     
 بعض الصبلحيات اإلدارية لمرؤكسيو، كيفيـ المعممكف دكرىـ كشركاء في عممية القيادة. فيـ
أشكاؿ قيادة المعمـ سيساعد في فيـ أدكار قادة المعمميف في سياؽ القيادة المكزعة، يتطمب 

 التنفيذ الفعاؿ لمقيادة المكزعة فيمان كاضحان ألدكار المعمـ ككظائفو كممارساتو:
المعمميف كقادة تعميمييف: تتضمف القيادة التعميمية تعاكننا متبادالن في التعمـ كالتطكير بيف  -

قائد المعمـ كزمبلئيا بيدؼ تحسيف التعميـ كالتعمـ، غالبنا ما يتـ تحديد القيادة التعميمية 
كقادة كقيادة تكجييية قكية مع التركيز عمى المناىج كالتدريس، يتـ اختيار قادة المعمميف 
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ا تعميمينا ،  تعميمييف بسبب خبرتو أك أدكارىا الكظيفية كرؤساء لئلدارات. بصفتو متخصصن
يستكشؼ قائد المعمـ استراتيجيات الفصؿ الدراسي القائمة عمى البحث كيستخدـ ىذه 
المعرفة لتكجيو الزمبلء في تنفيذ استراتيجيات التدريس الفعالة، يكتسب قائد المعمـ 

رار المعرفة حكؿ استراتيجيات التعميـ كالتعمـ كيشارؾ النتائج مع زمبلئو التعميمي باستم
الزمبلء. يعمؿ قادة المعمميف مع المعمميف لمتخطيط لبرامج التعميـ الميني لممدرسة لتتكاءـ 
مع االحتياجات التعميمية لمطبلب. مف خبلؿ تحفيز النمك الميني لزمبلئيـ ، يمكف لقادة 

 Jorge Ávila de)ثقافة التعاكف كاألداء الجماعي.المعمميف خمؽ كتعزيز 
Lima,2008, 165) 

ميسرات التعمـ الميني: يعمؿ قادة المعمميف المحترفيف بالتعاكف مع الزمبلء في مجتمعات  -
التعمـ مف خبلؿ بناء العبلقات بيف المكظفيف كتنمية القدرة عمى التعمـ بيف المعمميف 
كالتبلميذ، يعمؿ قادة المعمميف مع مدير المدرسة لتطكير مجتمعات التعمـ االحترافية داخؿ 

أثناء قياميـ بدكر المكجييف، كميسرم البحكث العممية ، كمنسقي التدريب أثناء المدرسة 
ا لمتعمـ الميني لمزمبلء إما مباشرةن أك عف  الخدمة لزمبلئيـ، يكفر قادة المعممكف فرصن
ا  طريؽ تقديـ التكجيو كالدعـ في المدرسة. يكفر التدريب الميني داخؿ المدرسة فرصن

البعض حيث يشارككف االستراتيجيات التي ساعدتيـ عمى أف  لممعمميف لمتعمـ مف بعضيـ
يصبحكا فعاليف في فصكليـ الدراسية، أصبحت مجتمعات التعمـ االحترافي داخؿ المدرسة 
مجمكعة مكارد لممعمميف لبلستفادة مف االستراتيجيات المجربة التي عممت عمى تحسيف 

يف لمتخطيط لبرامج التعميـ الميني مياراتيـ التعميمية. يعمؿ قادة المعمميف مع المعمم
لممدرسة لتتكاءـ مع االحتياجات التعميمية لممعمميف. مف خبلؿ تحفيز النمك الميني 

 Jorge Ávila de)لزمبلئيـ ، يمكف لقادة المعمميف إنشاء كتعزيز ثقافة التعاكف.
Lima, 2008, 162) 

فيذ المناىج الدراسية. المناىج: يكاجو بعض معممي الفصؿ صعكبة في فيـ كتن منسقي -
المعمميف مف ترجمة المنيج بطرؽ يمكف لممدرسيف العمؿ بيا بسيكلة في  خبرة قائدتمكنو 

الفصكؿ الدراسية. يشرح قائد المعمـ كيؼ يتـ ربط مككنات المنيج كالمعايير، ثـ يفيـ 
المعمـ  المعممكف كيفية استخداـ المناىج كبيانات التقييـ لتخطيط التعميمات. يمكف لقائد

إظيار الدركس أك المشاركة في التدريس أك الجمكس خبلؿ فصؿ ما لمراقبة كيفية تنفيذ 
المناىج الدراسية بحيث يمكف تقديـ مبلحظات كافية لمتحسيف. تعمؿ المشاكرات كالتفاعؿ 
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بيف قادة المعمميف كالمعمميف عمى تعزيز ثقة المعمـ بقدراتو أك قدرتيا عمى حؿ المشكبلت 
يحدد قادة المعمميف احتياجات تدريب األعضاء كيكفركف  لممناىج،كمنسقيف  ،يةالتعميم

 (Norma Ghamraw, 2013, 180)التدريب الكافي لممعمميف أثناء الخدمة.
المعمميف كمتعاكنيف: عف طريؽ التعاكف بيف معممي المكاد. كاف المعممكف غارقيف في  -

ألداء، كالفصكؿ الدراسية. مف خبلؿ تحقيؽ بيانات الطبلب مف اختبارات الحالة، كتقييـ ا
تعاكني منظـ، قاـ المعممكف كقادتيـ بتحميؿ جميع بيانات الطبلب كتقييـ النتائج،  كتحديد 
عادة ىيكمة الفصؿ كزيادة المكارد لدعـ الطبلب الذيف يكافحكف،  احتياجات الطبلب، كا 

ف كالعمؿ معا عمي فيـ استنادنا إلى معايير المحتكل، يساعد  التعاكف بيف المعممي
أفضؿ  تركيزنا االختبلفات في المستكيات األكاديمية لمطبلب، كفر ىذا التعاكف بيف المعمميف

 (Pearl I. Onukwugha, 2013, 79)كالخركج بتعميمات مطكرة لمعممي المدارس
 : أمناط الكًادَ املىسعُ يف الضًام األمزيهٌ: صادصًا

لمتفكير في كيفية تكزيع الممارسات القيادية في  يمكف تكضيح الطرؽ المختمفة
 ( (Richard Bolden, 2011, 258المدارس األمريكية عمي النحك التالي:  

التكزيع الرسمي: حيث يتـ تفكيض القيادة أك نقميا عف عمد. كلكف يتـ تكزيعيا بشكؿ كاٍؼ  -
قياـ بشيء خاص بحيث يشعر الجميع بأنيـ يمتمككف شيئنا ما كيشعركف بالقدرة عمى ال

بيـ. كيككف التفكيض مصحكبنا باالعتراؼ بأف اآلخريف لدييـ خبرة ال تممكيا كأنو عندما يتـ 
 تكزيع المسؤكلية بيذه الطريقة  فإف دكر مدير المدرسة ىك الدعـ كالتكجيو.

التكزيع العممي: حيث يتـ التفاكض عمى األدكار كالمسؤكليات القيادية كتقسيميا بيف    -
لجيات الفاعمة، يتميز التكزيع العممي بجكدتو المخصصة. غالبا ما يككف رد فعؿ مختمؼ ا

عمى األحداث الخارجية. في ىذه الظركؼ  قد يطمب مدراء المدارس مف الناس تحمؿ 
استجابة لمطالب  كأيف،مسؤكلية تخفيؼ عبء العمؿ. يتـ اتخاذ القرارات المتعمقة بمف يقكد 

أك ضغكط الكالديف. يمعب التكزيع دكرنا كبيرنا بشكؿ متزايد مع الحككمة أك السمطة المحمية، 
تزايد الضغكط عمى المدارس كتضاعؼ المبادرات. في بيئة تزداد فييا المطالب، تعد القرارات 

كىي مستنيرة بمعرفة المكظفيف القادريف   برجماتيةالمتعمقة بػاألشخاص المناسبيف عممية 
إمكانية زيادة الضغط عمى القدرات الفردية. في بيئة عمى تقاسـ العبء كالحكـ عمى مدل 

 ضاغطة عالية المخاطر.
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التكزيع االستراتيجي: حيث يتـ جمب أشخاص جدد، لدييـ ميارات خاصة  لتمبية احتياجات   -
القيادة. فإف السمة المميزة لمتكزيع االستراتيجي ىي التكجو نحك اليدؼ. ال يتعمؽ األمر 

ؿ يتعمؽ بالتركيز عمى ىدؼ تحسيف المدرسة عمى المدل الطكيؿ، بحؿ المشكبلت الكاقعية ب
تـ التعبير عنيا بشكؿ بارز في نيج مدركس بعناية لتعيينات جديدة. قد يتـ النظر إلى ىذه 
األمكر بشكؿ أقؿ فيما يتعمؽ بالكفاءات الفردية كأكثر مف ذلؾ فيما يتعمؽ باألشخاص 

 استراتيجيومدل الطكيؿ ، يفترض التكزيع أىمية كبلعبيف في الفريؽ ، عند التفكير عمى ال
 ألنو عندما تتركز الخبرة بدالن مف التكزيع ، فإنو يضعؼ أداء المدرسة.

التكزيع التدريجي: حيث يكتسب األفراد مسؤكليات القيادة تدريجيان أثناء اكتسابيـ الخبرة،  -
لمقيادة إلى عممية التفكيض مف األعمى إلى األسفؿ.  كاإلستراتيجيةتميؿ األشكاؿ الرسمية 

ا لسمطتيـ الخاصة كيشعركف بقدر أكبر مف  نظرنا ألف مديرم المدارس يصبحكف أكثر ارتياحن
القدرة عمى االعتراؼ بسمطة اآلخريف ، فإنيـ قادركف عمى تكسيع بكصمة القيادة كالتخمي 

ض مف أعمى إلى أسفؿ، كمع زيادة خبرة بطريقة أعمؽ، يككف في البداية التفكي ةالبسطعف 
العامميف  يصبح مف أسفؿ إلى أعمى كمف أعمى إلى أسفؿ. يتـ تشجيع األشخاص الذيف 
يظيركف استعدادنا التخاذ بعض مستكيات المبادرة مف أم اتجاه، كلكؿ شخص دكر يمعبو 

دارس أك في المدرسة. التكزيع التدريجي ليس مجرد أداة مفيدة ، يخدـ غرض تحسيف الم
رفع المعايير. ينصب تركيز مدير المدرسة عمى المكاقؼ كليس األدكار. إنو يعني كجكد 
أشخاص ، كليس كظيفة ، أك تكجيات ، أك جمب تجربة ، مما يمتد مف القيكد كيتجدد 

 بشكؿ احترافي.
التكزيع االنتيازم: حيث يتحمؿ الناس عف طيب خاطر مسؤكليات إضافية تفكؽ تمؾ  -

عادة لعمميـ بطريقة مخصصة نسبينا. بينما نتحرؾ مف أعمى إلى أسفؿ إلى أعمى  المطمكبة 
ينتقؿ التركيز في القيادة مف ما يفعمو الرئيس إلى ما يفعمو اآلخركف في المدرسة. في ىذه 
الفئة  ال يبدك أف القيادة مكزعة عمى اإلطبلؽ، إنيا انتيازية كليست مخططة كتقترح كضعا 

ادرة داخؿ المدرسة تجعؿ المعمميف الميتميف كالعامميف عف طيب خاطر تككف فيو قكة المب
يكسعكف أدكارىـ لتشمؿ القيادة عمى مستكل المدرسة، كىناؾ استعداد طبيعي التخاذ زماـ 
المبادرة ، كالتنظيـ ، لمعرفة ما يحتاج إلى القياـ بو كالتأكد مف القياـ بو، إنيا تنطكم عمى 

عضاء الطمكح كالحيكية عمى تكلي أدكار قيادية كيتـ تشجيعيـ عبلقة تكافمية حيث يحرص أ
 عمى القياـ بذلؾ مف قبؿ مدراء المدارس األذكياء .
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التكزيع الثقافي: حيث يتكلى القيادة بشكؿ طبيعي أعضاء مف منظمة / مجمكعة   -
 كيتقاسمكنيا عضك، يرل التكزيع الثقافي أف قكة المدرسة تقع في ذكائيا الجماعي كطاقتيا
الجماعية. بمغة أخرل يمكف كصؼ ذلؾ برأس ماؿ اجتماعي، فيناؾ مجمكعة مف القضايا 
ا ؛ كمستكيات عالية مف التكاصؿ ، كالرغبة  الثقافية التي تدعـ القيادة المكزعة كتخمؽ مناخن

كيقدر رأم الجميع، كتنمية األفكار كالممارسات، كالعمؿ  يعرؼ في التغيير كالتحدم؛ مناخ
قيادة كالمتابعة  كرعاية اآلخريف ىي انعكاس لمثقافة ، كاألخبلؽ كالتقاليد التي الجماعي، كال

 األمكر.  بياتمثؿ القيادة المشتركة جانبنا مف جكانب الطريقة التي نؤدم 
 
 
 

         الضًام اجملتنعٌ: صابعًا:

األبحاث التي أجريت بالكاليات المتحدة األمريكية أف التركيز عمى القيادة  لقد أثبتت   
رئيسية لتحسيف المدارس كأف دعـ القادة في المدارس يمعب دكران  إستراتيجية التعميمية ىك

حاسمان في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي. مع انتقاؿ التركيز نحك المناىج الدراسية كنقطة 
التعميـ ، كاف االفتقار إلى قيادة مدرسية متسقة بمثابة عائؽ كبير أماـ نجاح محكرية لتحسيف 

المدرسة. كمف مياـ القيادة التعميمية التي تدعـ تحسيف تحصيؿ الطبلب، التطكير الميني 
الشامؿ الذم يبني القدرات المدرسية، كمف المبادئ اليامة التي تحقؽ التحسيف عمى نطاؽ 

القيادة ىك تحسيف الممارسة التعميمية كاألداء، بغض النظر عف  كاسع أف يككف الغرض مف
الدكر، يجب أف تككف القيادة التعميمية مشاركة مجتمعية مشتركة، القيادة ىي العمؿ الميني 

 ) John A. DeFlaminis (1 ,2009 ,                                        لمجميع.
 

إلى الحاجة إلى إشراؾ عدد كبير مف معممي الصؼ، حيث كيؤكد تعقيد دكر مدير المدرسة،    
كاحد أف يعمؿ كقائد تعميمي مؤثر لمدرسة بأكمميا دكف ىذا الدعـ، كيعالج  لمسئكؿال يمكف 

المنظكر المكزع ىذه االحتياجات مف خبلؿ تكفير إطار لممارسة القيادة التعاكنية المكجية 
األفراد. في مشركع القيادة المكزعة ، تـ تحقيؽ نحك المياـ التي تعتمد عمى خبرة العديد مف 

ذلؾ مف خبلؿ إنشاء فرؽ القيادة المكزعة في كؿ مكقع  ثـ تزكيد ىذه الفرؽ بتدريب مكثؼ 
 .James P. Spillane, Richard Halverson, and John B)كتدريب عمى القيادة. 

Diamond,2001,24)               
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كمدير المدرسة يدير منظمة ديناميكية تتألؼ مف المعمميف كالطبلب كالمكظفيف. تقع        
في ىذا الدكر ، ك  ،نمك كتعمـ الطبلب نساعد عمي عمى عاتقو مسؤكلية تكفير بيئة آمنة 

يككف المدير ىك المدير كالقائد كالمحفز كالمكجو. إنيا مسؤكلية رائعة ، ألنو إذا تـ تنفيذىا 
 ككف الطبلب عمى استعداد لمعمؿ بشكؿ بناء في عالـ الغد المعقد بشكؿ رىيب.بشكؿ جيد  سي

 

 ،كسيع فيمو كمياراتو كمكاجية التحديات بطرؽ مبتكرةإلي تالمدير الفعاؿ  كيسعي      
يستمـز ذلؾ البقاء عمى اتصاؿ مع المجمكعات كالمنظمات المينية كالبحث عف األفكار ك 

تعد مسؤكلية القيادة  حيث كاألدكات المفيدة كغيرىا مف المكارد،الجديدة كالممارسات الناجحة 
لذا في تفعيؿ المدرسة بأكمميا نحك رفع مستكل تحصيؿ الطبلب.  األىـىي  لآلخريفالفعالة  

منظمات مينية في الكاليات المتحدة تزكد مديرم المدارس بمعرفة الجكانب المختمفة  ىناؾ
ا متكازننا لتحسيف المدرسة كتغييرىا. كتساعد المدير عمي لئلدارة المدرسية كتقدـ معنا دعمن 

 تطبيؽ األساليب الحديثة في اإلدارة كمنيا القيادة المكزعة:
 The National Education Association :الزابطُ الىطيًُ للتعلًه -

ييف الرابطة الكطنية لمتعميـ ىي أكبر نقابة عمالية في الكاليات المتحدة كتمثؿ حكالي ثبلثة مبل
كتتمثؿ رسالة الرابطة الكطنية لمتعميـ في الدفاع عف  مكظؼ معظميـ مف المعمميف،
إلعداد كؿ طالب لتحقيؽ النجاح في عالـ  الجيكد اليادفةالمتخصصيف في التعميـ كتكحيد 

متنكع كمترابط. كمف المبادئ التي  تكجو عمؿ الرابطة الكطنية لمتعميـ،  كتحدد مياميا:    
NEA,2019) ( 

فرصة متساكية. نعتقد أف التعميـ العاـ ىك بكابة الفرصة. يتمتع جميع الطبلب بالحؽ  -
اإلنساني كالمدني في الحصكؿ عمى تعميـ عاـ جيد يطكر إمكاناتيـ كاستقبلليـ 

 كشخصيتو.
مجتمع عادؿ. نعتقد أف التعميـ العاـ أمر حيكم لبناء االحتراـ لقيمة ككرامة كمساكاة كؿ فرد  -

 معنا المتنكع.في مجت
ديمقراطية. نعتقد أف التعميـ العاـ ىك حجر الزاكية في جميكريتنا. يكفر التعميـ العاـ لؤلفراد  -

 الميارات البلزمة لممشاركة كاالطبلع كالمشاركة في الديمقراطية التمثيمية.
لممحافظة أف خبرة كحكمة قادة التعميـ أمراف حاسماف لنجاح الطبلب. اعتقاد ىناؾاحترافية.  -

 كأف يحصؿ جميع المينييف عمى المركز كالتعكيض كاالحتراـ. المينية،أعمى المعايير عمي 
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شراكة. نعتقد أف الشراكات مع أكلياء األمكر كاألسر كالمجتمعات كأصحاب المصمحة  -
 اآلخريف ضركرية لنكعية التعميـ العاـ كنجاح الطبلب.

عندما يعممكف معنا مف أجؿ الصالح  ـ البعضيدعـ بعضيعمؿ جماعي. نعتقد أف األفراد  -
نقكـ بتحسيف كضعنا الميني كنكعية التعميـ العاـ  التعميـ،العاـ. كمحترفيف في مجاؿ 

 عندما نتحد كنعمؿ بشكؿ جماعي.
 :والجاىىيُ االبتدائًُالزابطُ الىطيًُ ملديزٍ املدارظ  -

 National Association of Elementary School Principals (NAESP), or 

National Association of Secondary School Principals (NASSP) 
الرابطة الكطنية لمديرم المدارس االبتدائية كالثانكية ىي جمعية مينية مكرسة     

لمتطكير الميني لمديرم المدارس الذيف يخدمكف الصفكؼ مف الركضة حتى الثامنة. باإلضافة 
كت مكحد ألعضائو في مناقشات السياسة المحمية كالكطنية إلى ذلؾ ، يسعى إلى تكفير ص

دارة المدارس. أخيرنا ، يسعى إلى تكفير المكارد كغيرىا  حكؿ القضايا التي تؤثر عمى التعميـ كا 
مف أشكاؿ الدعـ الميني ألعضائو، بيدؼ تطكير معايير عالية لمسمكؾ كاألداء في مينة 

رم المدارس االبتدائية كالثانكية مف أشير كأكبر الركابط القيادة، حيث تعد الرابطة الكطنية لمدي
المينية في الكاليات المتحدة كالعالـ لمديرم المدارس كىي جمعية تدعك إلي التميز في تعمـ 
األطفاؿ عبر قيادة تشجع عمي اإلبداع ، الرابطة الكطنية لمديرم المدارس االبتدائية  كالثانكية، 

ي منظمة مينية تقدـ  خدمات كاسعة النطاؽ لمديرم ، ى 8968التي تأسست في عاـ 
المدارس االبتدائية كالمتكسطة كغيرىـ مف قادة التعميـ في جميع أنحاء الكاليات المتحدة 
كالخارج. حيث يكاجو المديركف العديد مف التحديات في القيادة لمقرف الحادم كالعشريف. كأدت 

الكاليات المتحدة كحكؿ العالـ إلى تكسيع دكر التحكالت في النظـ كالمجتمعات المدرسية في 
القيادة لمديرم المدارس بشكؿ كبير. يجب أف تقـك الرابطة الكطنية لمديرم المدارس بتقديـ 
الدعـ لمديرم المدارس ليككف قادة ناجحيف في القرف الحادم كالعشريف  لتحقيؽ أعمى النتائج 

 National Association of Elementary School) لؤلطفاؿ كاألسر كالمجتمعات.
Principals,2013) 
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جكدة ك ألف المستفيديف مف الخدمات المقدمة لـ يككنكا راضيف عف نظاـ التعميـ كنظرا 
 إلصبلح مختمفة نظر األمريكية كجيةفي الكاليات المتحدة  المصمحكف تبنى ،إدارة التعميـ

 األدكار تشكيؿ إعادة يتـ لـ ما فعالية أكثر تككف لف المدارس أف إلى كتكصكا. المدارس
 القرار صنع مثؿ األنشطة الستيعاب المدارس ىيكمة إعادة مف خبلؿ كالبرامج كالعبلقات
ا األكثر األفكار إحدل كانت، ك الفريؽ كتخطيط المعمميف، كتعاكف المشترؾ،  إلعادة شيكعن
 أكثر الفردية المدرسة يجعؿ البلمركزيةنمط مف  كىك  المكقع عمى القائمة اإلدارة ىي الييكمة

 مع الكالديف مشاركةك  السمطة المركزية مف تزيدك  ،البرنامج كتطكير التخطيط عف مسؤكلية
نقؿ المسؤكلية كاتخاذ القرارات بشأف العمميات المدرسية إلى مديرم المدارس ك  ،المدرسة

 ىذه تتطمبك  ،مجتمع المدرسةكالمعمميف كأكلياء األمكر كأحياننا الطبلب كغيرىـ مف أفراد 
 أمثمة يمي فيماك . كتعاكف بحرية التكاصؿ خبلليا مف لؤلفراد يمكف تفاعمية بيئة عادة التغييرات
بالكاليات المتحدة  المدرسية البيئات عمى مباشرة آثار ليا التي اإلصبلح ألفكار مختارة

 القرارات أف فكرة إلى استنادنا ،المقاطعة كالمركزية لمدكلة التنظيمية القيكد فع: األمريكية
 إلى يتحكؿ لكي العاـ التعميـ فإف الطبلب، مف قريبة تككف عندما فاعمية أكثر تككف التعميمية

 عمى التعميمية كالقرارات التخطيط مف المزيد تطمبي ع،المكق عمى القائمة اإلدارة مثؿ أفكار
تتطمب العمؿ في فريؽ أك  المتخذة، كفاعمية عممية التخطيط كمف ثـ القرارات المدرسة مستكل

كتقديـ الخدمات التعميمية  المدارس في المشترؾ القرار صنع، القيادة مف خبلؿ فريؽ عمؿ
(,2002 Kowalski, Theodore J ( 

 

كمف الناحية النظرية تعتبر اإلدارة القائمة عمي المدارس كتغيير رسمي ليياكؿ الحكـ ،  
كشكؿ مف أشكاؿ البلمركزية التي تحدد المدرسة الفردية باعتبارىا الكحدة الرئيسية لمتحسيف 
كتعتمد عمى إعادة تكزيع سمطة اتخاذ القرار باعتبارىا الكسيمة األساسية التي يمكف مف 

لتحفيز كالتحسيف، ىذا النظاـ ييدؼ إلى خمؽ مناخ التعميـ الجيد مف خبلؿ منح قدر خبلليا ا
أكبر مف االستقبلؿ لممدارس ، لذلؾ يمكف أف يككف مديرك المدارس أكثر مركنة في اتخاذ 
القرارات لتقديـ البرنامج كتنفيذ الممارسات التعميمية المبتكرة في المدارس كزيادة مشاركة 

 ,Yusuf Hadijaya, 2015)ظفيف كأصحاب المصمحة في نجاح المدرسة. المعمميف كالمك 
، مما جعؿ ىناؾ تربة خصبة لتنفيذ ممارسات القيادة المكزعة في المدارس األمريكية،  (56

 كتكفير الثقافة المدرسية التي تدعـ الدكر القيادم لممعمميف في صنع القرارات التعميمية.
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لمدرسة حدكث تغيرات في أدكار مدير المدرسة كالمعمميف كتتطمب اإلدارة القائمة عمي ا 
داخؿ المدارس في الكاليات األمريكية، كأصبح صنع القرار بالمدرسة نشاطان تشاركي بيف 
أعضاء مجتمع المدرسة ، كذلؾ بتمكيف المعمميف كاآلباء كأفراد المجتمع المحمي مف صنع 

لمدرسة بمفرده في ظؿ اإلدارة التقميدية القرارات المدرسية التي كانت مقصكرة عمي مدير ا
 اليرمية لممدرسة.

 

الذم أصدره  الككنغرس األمريكي إلعادة  6116كقانكف عدـ ترؾ أم طفؿ في عاـ  
قانكف التعميـ االبتدائي كالثانكم؛ كتدعيـ إصبلح التعميـ القائـ عمى المعايير عمى أساس أف 

يمكف أف يحسف النتائج الفردية في التعميـ، كضع معايير عالية ككضع أىداؼ قابمة لمقياس 
، يتطمب ىذا بالكاليات المتحدة األمريكية كتزايد دكر مدير المدرسة منذ بداية حركة المعايير

ا القادة التعميمييف  القانكف مف المديريف أال يككنكا مديرم المبنى كالمكظفيف فحسب، بؿ أيضن
لمديركف إلى تقاسـ مسؤكلياتيـ. القيادة يحتاج اك  عف زيادة تحصيؿ الطبلب، المسئكليف

المكزعة ىي طريقة فعالة لتسييؿ تقاسـ المسؤكليات. فمف المؤكد أف المدارس تحتاج إلى 
شكؿ جديد مف القيادة  ىي القيادة المكزعة، كيتطمب تطكير ىذا النكع مف القيادة أف يشمؿ 

.  جميع أعضاء المدرسة لدمدكر المدير الكفاءات الميسرة لتطكير القدرات القيادية 
(NCLB, 2002). 

 

كيمكف استنتاج أف النمط الديمقراطي القائمة عمي اإلدارة التشاركية التي تؤمف بو   
القيادات المسئكلة بالكاليات المتحدة األمريكية شجع مديرم المدارس األمريكية بجميع الكاليات 
عمي تبني كتطبيؽ ممارسات القيادة المكزعة كتكفير متطمبات التطبيؽ الجيد ليذا األسمكب 

 م .اإلدار 
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 جالكضه الجالح : الكًادَ املىسعُ يف ٍىىؼ نىى

كسػكؼ يقػػـك الباحػػث بإلقػػاء الضػػكء عمػػي القيػػادة المكزعػػة فػػي المػػدارس بيػػكنج كػػكنج 
 مف خبلؿ تناكؿ العناصر التالية 

 أواًل: أٍنًُ ممارصُ الكًادَ املىسعُ يف ٍىىج نىىج:

ىناؾ عبلقة إيجابية بيف  القيادة المكزعة تعمؿ عمى تحسيف المدارس المحمية:حيث   
عادة التصميـ الناجح لممدارس، كنتائج تعمـ الطبلب  القيادة المكزعة، كتحفيز المعمميف كا 
كأنماط التكزيع ليا تأثير أكثر إيجابية بطرؽ مختمفة عمى النتائج التنظيمية كالتغيير 

دكرنا رئيسينا في المؤسسي، فقائد المدرسة مف خبلؿ ممارسة القيادة المكزعة بالمدارس يمعب 
تييئة الظركؼ لتحقيؽ نتيجة ناجحة. كبالتالي، فإف ممارسة القيادة المكزعة بشكؿ جيد  
يساعد قادة المدارس المعمميف عمي التفكير في أدكارىـ بشكؿ مختمؼ عف طريؽ تحمؿ 
المسؤكليات خارج الفصؿ الدراسي لغرض تحسيف المدرسة بشكؿ عاـ، كما أف ممارسات 

مكزعة ليا تأثيرنا عمى مشاركة المعمميف كفعاليتيـ كااللتزاـ التنظيمي،  كأف التفاؤؿ القيادة ال
األكاديمي لدل المدرسيف أعمى عندما يتـ تكزيع القيادة بطرؽ تخطيطية، كما  أف االلتزاـ 
التنظيمي لممعمميف يككف أعمى عندما يمّكف قادة المدارس المعمميف مف المشاركة كعندما تـ 

قرارات التشاركية. الحظ أف القيادة المكزعة تساىـ في تحسيف المدارس مف خبلؿ نشر اتخاذ ال
الممارسات الجيدة كالمبادرات مف قبؿ المعمميف، القيادة المكزعة  إلى جانب الثقة كالتماسؾ  
تساىـ في تطكير قدرة التغيير في المدرسة، فتمكف المعمميف مف القيادة كصنع القرارات 

سيؿ تحسيف قدرة المدارس، فاليدؼ مف ممارسة القيادة المكزعة تشكيؿ فرؽ التعميمية، ي
دخاؿ فرؽ المعمميف في ثقافة العمؿ بالمدارس  عمؿ مف المعمميف لمقياـ باألدكار القيادية، كا 

 تساعد عمي تحسيف التعاكف كبناء القدرات.
                                                 2011,396) Law, Edmond H. F. (  
كممارسة القيادة المكزعة ليا تأثيران  إيجابيان عمى المعمميف ، حيث يسمح لممدرسيف    

بالمشاركة في عممية صنع القرار  كخمؽ رؤية مشتركة ، كقبكؿ المسؤكلية الجماعية ، كخمؽ 
عبلقات تعاكنية بيف المكظفيف داخؿ المؤسسة التعميمية ، كدعـ التنمية المينية كالشخصية 

المكزعة مف الكفاءة الذاتية لممعمميف بسبب ثقة قادة المدارس في المعمميف  تزيد القيادة
ككيفية أداء المياـ المطمكبة بنجاح. كبالتالي ، تتطكر الفعالية الجماعية لممعمميف. إلى جانب 
ذلؾ القيادة المكزعة تكفر بيئة مفتكحة كداعمة كرعاية، مما يؤدم إلى تطكير ثقافة الثقة 
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ا مف يمكف رعاية ال ثقة أك إضعافيا بكاسطة قيادة السمككيات. القيادة المكزعة تخمؽ مناخن
بيئات التعمـ الجادة كالمنظمة المميئة باألىداؼ كالتكقعات العالية، في ىذا المناخ، يحتـر 
المعممكف بعضيـ البعض، كيحتـر الطبلب أساتذتيـ كزمبلئيـ ، كيككف كؿ مف المعمميف 

 Edmond (2017,70 لذلؾ ، يمكف تطكير التركيز األكاديمي. كالطبلب متحمسيف لمغاية،
Hau-fai Lawn, ) 

 ثاىًًا: مبادئ الكًادَ املىسعُ يف صًام ٍىىج نىىج: 

مف  ككنج يتككفالمكزعة كأسمكب حديث في اإلدارة بالمدارس قي ىكنج  القيادة
 ) .Lai, E., and D. Cheung 2013 (330,خمسة مبادئ رئيسية  كالتي تشمؿ: 

الغرض مف القيادة ىك تحسيف الممارسة كاألداء التعميمي ، يعتبر تحسيف الممارسة  -8
كاألداء محكر اىتماـ القيادة المكزعة ، كتؤكد عمي أف تتحكؿ نظريات الدكر القيادم 
التقميدم إلى نظريات حكؿ الميارات كالمعرفة التي يجب أف يمتمكيا القادة لمعمؿ كككبلء 

 عمى نطاؽ كاسع.  لمتحسيف التعميمي
"الييكؿ المؤسسي في ىكنج  ذلؾ،التحسيف التعميمي يتطمب التعمـ المستمر عبلكة عمى  -6

ككنج لمتعميـ العاـ يفعؿ شيئنا جيدنا لمغاية: إنو يخمؽ بيئة معيارية تقدر التعمـ الفردم 
ؽ العمؿ كلكف لمجماعة كفر لمفرد،كالجماعي، يجب أف تعزز بيئات القيادة التعمـ ليس فقط 

ا. في ىذا اإلعداد ، يجب أف يككف اكتساب المعرفة كالميارات الجديدة جزءنا ال يتجزأ  أيضن
 المدرسة. ةالثقافمف 

التعمـ يتطمب النمذجة". فمف الميـ أف القادة أف يصممكا القيـ كالسمككيات المتكقعة داخؿ  -2
 المنظمة. 

ة لمتعمـ كالتحسيف ، كليس مف اإلمبلءات أدكار كأنشطة القيادة تنبع مف الخبرة المطمكب  -4
الرسمية لممؤسسة. يستيدؼ ىذا المبدأ أدكار كأنشطة كخبرات القيادة المطمكبة لمتعمـ 
كالتحسيف. لذلؾ، "فعمي القادة فيـ أف التعّمـ ينشأ مف االختبلفات في الخبرة بدالن مف 

قادة المعرفة كالميارات االختبلفات في السمطة الرسمية. بمعنى آخر ، يجب أف يمتمؾ ال
 المطمكبة لقيادة األفراد داخؿ منظمة. 

ممارسة السمطة المعاممة بالمثؿ لممساءلة كالقدرة المعاممة بالمثؿ لكؿ سمة. عمى كجو  -5
عف ضماف أف األفراد داخؿ المنظمة  مسئكليفيككف القادة في نياية المطاؼ  التحديد،
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مسؤكلية القائد ىي خمؽ فرصة لآلخريف الكتساب لدييـ القدرة عمى إنجاز أم ميمة. 
 المعرفة كالميارات ، مما يعكد بالنفع عمى كؿ مف القائد ككؿ شخص داخؿ المنظمة.

 ثالجًا: ممارصات الكًادَ املىسعُ  علٌ مضتىٍ املدرصُ :

تتـ ممارسة القيادة المكزعة عمي مستكم المدرسة في ىكنج ككنج مف خبلؿ سبعة أبعاد  
 كىي :

(Sally Wai-Yan Wan, Edmond Hau-Fai Law & Keith Ki Chan,2018,114)  
حيث يتـ  المادم،ثقافة المدرسة. يتـ تعريؼ الثقافة المدرسية مف خبلؿ المبدأ غير  -1

تشجيع المعمميف مف قبؿ اإلدارة ألخذ أدكار قيادية في المدرسة، كعمى استعداد لمتعاكف 
لحؿ المشكبلت، كالشعكر باالحتراـ مف قبؿ زمبلئيـ كالمدير. كمف عناصر ىذا البعد:  
يتناقش المعممكف في المدرسة كيساعدكف بعضيـ البعض في حؿ المشكبلت، ىناؾ احتراـ 

بيف المكظفيف، قامت المدرسة بتكسيع قدراتيا مف خبلؿ تكفير الفرص متبادؿ كثقة 
ىناؾ احتراـ متبادؿ كثقة بيف إدارة المدرسة  الرسمية لممكظفيف الفنييف لتكلي أدكار قيادية،

كالمعمميف، جميع الطبلب ، بغض النظر عف كضعيـ العرقي أك العائمي، مف المتكقع أف 
لمعمميف التعميمية مرتفعة لطبلبيـ، مف الكاضح أف يحققكا مستكيات عالية، تكقعات ا

 العديد مف المعمميف في المدرسة يمكنيـ القياـ بأدكار قيادية.
تنظيـ المدرسة. يشير التنظيـ المدرسي إلى الييكؿ الرسمي الذم يسمح لممعمميف  -2

كف الذيف بالتعاكف فيما يتعمؽ بالقضايا التعميمية كاإلدارة. كمف عناصر ىذا البعد : المعمم
يضطمعكف بأدكار قيادية في المدرسة لدييـ مكارد كافية ليتمكنكا مف تقديـ مساىمات ذات 

 ةالدراسيمغزل لممدرسة، تكفر المدرسة كقتنا لفرؽ مستكل الصؼ لبلجتماع مع قادة المكاد 
ا لممعمميف لمتعاكف في  لمناقشة القضايا التعميمية، تكفر المدرسة كقتنا محددنا منتظمن

ضايا التعميمية، يقـك قادة المكاد الدراسية بإجراء مبلحظات الدرس كيجركف مناقشات الق
مع المعمميف، يسعى المعممكف غالبنا إلى الحصكؿ عمى مشكرة مينية حكؿ التدريس 
كالتعمـ مف رؤساء المكاد الدراسية، يكجد ىيكؿ رسمي في المدرسة لتكفير فرص لممدرسيف 

في اتخاذ القرارات التعميمية في المدرسة، يتـ تزكيد رؤساء كمساعدم التدريس لممشاركة 
فرؽ المكاد بكقت مدرسي كاؼ لمساعدة زمبلئيـ في التحسيف استراتيجيات التدريس 

 الخاصة بيـ. 
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رؤية المدرسة. المعتقدات الجماعية لمعامميف في المدرسة. لممعمميف مدخبلت في رؤية  -3
مية. يمكف لممعمميف التعبير عف رؤية المدرسة. المدرسة كبياف الميمة كاألىداؼ التعمي

تتماشى أىداؼ المدرسة مع إصبلح المناىج الدراسية المحمية. كمف عناصر ىذا البعد: 
تتـ مشاركة رؤية كرسالة المدرسة بشكؿ عمني ككاضح بيف المعمميف كأصحاب المصمحة 

ع أىداؼ إصبلح تتماشى أىداؼ المدرسة م )مثؿ صفحة الكيب كالمستندات المدرسية(،
المدرسة لدييا مجمكعة مف القيـ المشتركة التي تكجو جيكد  ، جالمناىج في ىكنغ ككن

 يمكف لممدرسيف تحديد أىداؼ إصبلح المناىج في ىكنغ ككنج بكضكح. تحسيف المدرسة، 
قيادة المعمـ. المعممكف لدييـ فرص لتكلي أدكار قيادية. تتاح لممعمميف الحاصميف عمى  -4

دة رسمية أك بدكنيا الفرصة لمتأثير عمى التحسيف التعميمي بيف زمبلئيـ كالتأثير ألقاب قيا
عمى التحسف في تحصيؿ الطبلب. يناقش المعممكف االستراتيجيات التعميمية كيساعدكف 
بعضيـ البعض عمى حؿ المشكبلت. كمف عناصر ىذا البعد : غالبنا ما يشارؾ المعممكف 

يـ، يمعب المعممكف دكرنا ميمنا في المدرسة في تحسيف أداء في مدرستي مكاد التعمـ كالتعم
غالبنا ما  تعمـ الطبلب، غالبان ما يناقش المعممكف في مدرستي استراتيجيات التدريس، 

ييتـ المعممكف  يساعد المدرسكف في مدرستي بعضيـ البعض في حؿ المشكبلت، 
كرنا ميمنا في المدرسة في تحسيف يمعب المعممكف د بالمشاركة في أدكار القيادة المدرسية، 

يسعى المعممكف غالبنا إلى الحصكؿ عمى مشكرة مينية بشأف التدريس  أداء زمبلئيـ،
 كالتعمـ مف مديرم المدارس أك نكاب مديرم المدارس أك رؤساء المجاف،

مديرم المدارس. المدير عمى دراية بالقضايا التعميمية. يشارؾ المدير مع المعمميف في  -5
دريس المادة. يشجع المدير جميع المعمميف عمى المشاركة في تحسيف تحصيؿ شؤكف ت

الطبلب. كمف عناصر في ىذا البعد: يشارؾ المدير المساءلة عف األداء األكاديمي 
تتكافؽ أىداؼ المدير مع  مدير المدرسة عمى دراية بالقضايا التعميمية لممدرسة،  لمطبلب، 

المدير الدكر القيادم في تحسيف أداء تعمـ الطبلب، إصبلح المناىج الدراسية، كيتحمؿ 
منتظمة بإجراء مبلحظة األداء التدريسي لممعمـ كلو مناقشة بعد  ةالمدير بصكر يقـك 

يشارؾ المدير بنشاط إلى  المبلحظة مع المعمميف، يكفر المدير الدعـ الميني لممعمميف،
كفر المدير ىيكبلن مدرسيان يشجع ي جانب المعمميف في اجتماعات معممي المكاد الدراسية، 
 جميع المعمميف عمى المشاركة في تحسيف أداء التعمـ .
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إجراء التغييرات في  التخطيط التعميمي. المعممكف لدييـ ممكية في تحسيف التعميـ. يتـ -6
التعميمات كفقنا لمبيانات كما تـ تحميميا مف قبؿ المعمميف كالمدير. يناقش المعممكف 
احتياجات أطفاؿ محدديف مع متخصصيف كمساعدم تدريس. كمف عناصر ىذا البعد: 

المعممكف بشكؿ متكرر مع  عيجتم ، عف األداء األكاديمي لمطبلب مسئكلكفالمعممكف 
يجتمع  مساعدم التدريس كالمتخصصيف لمناقشة االحتياجات التعميمية لطبلب معينيف، 

المعممكف بشكؿ متكرر مع بعضيـ البعض لمناقشة االحتياجات التعميمية لمجمكعة معينة 
 مف الطبلب بشكؿ غير رسمي

يـ فعالية التعمـ كالتدريس تحسيف التعمـ كالتعميـ. يقكـ المدير كالمعممكف بفحص كتقي -7
باستخداـ أدكات مختمفة ، مثؿ التقييمات عمى مستكل اإلقميـ كتقييمات المدرسيف كعمؿ 
الطبلب كخطط الدركس كما إلى ذلؾ. يستخدـ المعممكف المبلحظات مف أداة التقييـ 
لتحسيف تعميـ الفصؿ. المدرسة لدييا خطة تحدد البرنامج التعميمي. كمف عناصر ىذا 

يستخدـ المعممكف  تقـك المدرسة بفحص كمناقشة عينات عمؿ الطبلب،  لبعد : ا
غالبنا ما  مبلحظات التقييـ كالتقكيـ مف اإلدارة لتحسيف التدريس في فصكليـ الدراسي،

يككف لممعمميف مبلحظة لمدرس،  كيككف لدييـ نقاش احترافي بعد المبلحظة، يستخدـ 
ف البرنامج التعميمي في ىذه المدرسة، تستخدـ المعممكف المبلحظة كالتقييـ لتحسي

المدرسة نتائج التقييمات عمى مستكل اإلقميـ لتحسيف البرنامج التعميمي في ىذه 
 المدرسة.

 

 :الكًادَ املىسعُ ودور املديزرابعًا: 

 عمي تقييـبقدرتو  تتحد أدكار مدير المدرسة في ىكنج ككنج في ضكء القيادة المكزعة  
 خبلؿ سبعة أبعاد كىي:أداء المدرسة مف 

(Sally Wai-Yan Wan, Edmond Hau-Fai Law & Keith Ki Chan,2018,120)  
فعالية المخرجات: تشير فعالية المخرجات إلى ما إذا كاف الفريؽ يحقؽ أىدافو في  قياس -8

يسمـ  البعد:في حدكد الميزانية كعمى مستكل عاٍؿ، كمف عناصر ىذا  المحدد،الكقت 
الفريؽ قادر عمى إكماؿ األىداؼ المحددة،  الفريؽ فعاؿ في   الفريؽ التزاماتو بفعالية، 

 تنفيذ الحمكؿ.، يقدـ الفريؽ تغييرات ميمة،  ىذا الفريؽ ينجز عممو بفعالية.
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فعالية الجكدة: تشير فعالية الجكدة إلى ما إذا كاف الفريؽ ينتج باستمرار جكدة عالية مف  -6
لعمؿ، كمف عناصر ىذا البعد:  الفريؽ يؤدم كاجبات بدقة كثبات،  جكدة نتائج مخرجات ا

 الفريؽ عالية جدا،  الفريؽ يزيؿ مشاكؿ الممارسة ، كليس فقط األعراض.
حؿ المشكبلت  فعالية التغيير: تشير فعالية التغيير إلى ما إذا كاف الفريؽ قادرنا عمى -2

بفعالية. تـ تضميف ما مجمكعو ثبلثة عناصر. عمى سبيؿ المثاؿ ، كمف عناصر ىذا 
البعد:  يغير الفريؽ سمككو كاستراتيجياتو لتمبية متطمبات المكقؼ،يكلد الفريؽ معرفة 
جديدة معنا في عمميات حؿ المشكبلت كالتخطيط ألىداؼ جديدة لمتحسينات،يتعامؿ الفريؽ 

 كفعاؿ مع المشكبلت الجديدة في البيئة المتغيرة.بشكؿ مناسب 
فعالية التنظيـ كالتخطيط: تشير فعالية التنظيـ كالتخطيط إلى ما إذا كاف الفريؽ يحدد  -4

اليدؼ كيقـك بكضع خطط عممية لتحقيؽ أىدافو. كمف عناصر ىذا البعد:  يقـك الفريؽ 
أقصى قدر مف الكفاءة،الفريؽ بتطكير خطط عممية، يضع الفريؽ أىدافنا كأكلكيات لتحقيؽ 

 يعمؿ عمى مشاكؿ ميمة ،الفريؽ لو أكلكياتو مباشرة
الفعالية الشخصية: تشير الفعالية الشخصية إلى ما إذا كاف الفريؽ يقـك بإببلغ تقدمو  -5

بشكؿ استباقي إلى األعضاء اآلخريف في الفريؽ. كمف عناصر ىذا البعد:  يطمع الفريؽ 
 بالتقدـ المحرز، يعمـ الفريؽ بنشاط تقدمو غالبية المعمميف. األشخاص المعنييف عمى عمـ

فعالية القيمة: تشير فعالية القيمة إلى ما إذا كانت مساىمة الفريؽ في المدرسة تعتبر   -6
المدرسة أىـ قيمة ، كيقدـ  في تحسيفذات قيمة، كمف عناصر ىذا البعد: ساىمة الفريؽ 

 الفريؽ إسيامات ىامة في تعمـ الطبلب.
لفعالية الكمية: تشير الفعالية الكمية إلى ما إذا كاف الفريؽ يحقؽ تقدمنا جيدنا نحك تحقيؽ ا  -7

أىدافو بشكؿ عاـ. كمف عناصر ىذا البعد: يحرز الفريؽ تقدمنا جيدنا في ميثاؽ الفريؽ، 
 ىذا الفريؽ ىك المختصة كمسئكؿ. الفريؽ فعاؿ بدرجة عالية .

 : املىسعُ وأدوار املعلنني نكادَ الكًادَ خامضًا:
ترتبط قيادة المعمـ ارتباطنا كثيقنا بالقيادة المكزعة. "فكرة القيادة المكزعة ليا صدل كبير       

عمى الرغـ مف ىذا القرب المفاىيمي، فإف طبيعة ىذا الصدد ىي في  مع فكرة" قيادة المعمميف،
، تضع األساس إلنشاء قيادة المعمـ كنمكىا األساس متبادلة. فالقيادة المكزعة، كنيج ثقافي

بينما قيادة المعمـ تمنح القيادة المكزعة ىكيتيا، تعتبر قادة المعمميف شكؿ مف أشكاؿ مف 
القيادة المكزعة  كمف ثـ يمعب المعمـ العديد مف األدكار الرئيسية لتحقيؽ فكرة القيادة المكزعة 
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 ,Cheung, A. C. K., and P. M. Wong, 2011,455)كمف أىـ ىذه األدكار : 
Lai, E., and D. Cheung. 2013,326, Law, Edmond. H. F. 2011, 397) 

 األدوار اإلداريُ: -1
يعمؿ المعممكف كقادة مف خبلؿ مساعدة اإلدارة المدرسية في تنفيذ المياـ التشغيمية أك مف   -

خبلؿ المشاركة في عممية صنع القرار. يشارؾ قادة المعمميف في عممية تحسيف المدرسة 
كأعضاء في فريؽ تحسيف المدارس الذيف يساعدكف في إعادة تصميـ المدارس كبيذه 

ر خطة تحسيف المدارس كفي نقؿ أىداؼ الخطة إلى ممارسات الصفة  يساعدكف في تطكي
الفصؿ الدراسي المشاركة في المبلحظات الصفية ىي دكر آخر يساعد في إدارة المدرسة، 
ا في اجتماعات عمى مستكل المدارس كالمنطقة التعميمية. في  كيشارؾ قادة المعمميف أيضن

ع خطط لتطكير المكظفيف  كحتى ىذا الدكر، يساعدكف في كضع سياسات تعميمية ، ككض
دارة برامجيـ الخاصة بقيادة المعمميف، كفرض العديد مف الكظائؼ اإلدارية  مراقبة كتقييـ كا 
لقادة المعمميف ، بما في ذلؾ كضع معايير لسمكؾ التمميذ ، كاتخاذ قرار بشأف التتبع ، 

ـ أداء المعمـ ، كاختيار ككضع سياسات الترقية كاالحتفاظ ، كتحديد ميزانيات المدارس، كتقيي
 جدد. مسئكليفالمعمميف الجدد ، كاختيار 

يعمؿ المعممكف في األدكار القيادية مع زمبلئيـ إليجاد ثقافة تعاكنية كتحسيف التدريس في  -
جميع أنحاء المدرسة. تتمثؿ إحدل طرؽ تحقيؽ ذلؾ في تكجيو المعمميف  الجدد 

الفصؿ الدراسي، عمى غرار التكجيو لممعمميف  لمساعدتيـ عمى أف يصبحكا أكثر فاعمية في
الجدد، قد يعمؿ قادة المعمميف كمدربيف كبيذه الصفة، يخدمكف بصفة استشارية ، 
كيساعدكف المعمميف اآلخريف عمى التخطيط لمتدريس، كتجربة ممارسات جديدة ، كالتعرؼ 

 عمى التغييرات التي تحدثيا خطط تحسيف المدارس 
رسمي لزمبلئيـ، كتبادؿ األساليب الجديدة كفتح فصكليـ الدراسية العمؿ كمكرد غير  -

لممعمميف اآلخريف لمراقبة ممارساتيـ، كيحتؿ قادة المعمميف دكرنا بارزنا في تخطيط كتنفيذ 
برامج تنمية قدرات المكظفيف ، إف إنشاء كتعزيز العبلقات مع زمبلئيـ مف خبلؿ بناء الثقة 

ار قيادية ىي كظيفة شائعة أخرل لقيادة المعمميف. أخيرنا  كتشجيع اآلخريف عمى تبني أدك 
غالبنا ما تتجاكز أدكار قادة المعمميف في التعاكف خارج المدرسة حيث يعممكف عمى إقامة 

 عبلقات مع أكلياء األمكر كالمجتمع.  
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 أدوار تزبىيُ -2

إلى جانب تبادؿ تقنيات التدريس الجديدة مع زمبلئيـ كقيادة التطكير الميني ، يشارؾ      
قادة المعمميف في أدكار أخرل تؤثر عمى التدريس في المدرسة. يعممكف في لجاف الختيار 
الكتب المدرسية كغيرىا مف المكاد التعميمية،  يشارؾ قادة المعمميف في اتخاذ القرارات التي 

 أنيـىج الدراسية في المدرسة،  كتساعد عمى تطكير كتنفيذ برامج تعميمية جديدة. تشكؿ المنا
يشارككف أيضا في كضع معايير لسمكؾ الطبلب كسياسات إدارة الفصكؿ الدراسية عمى مستكل 

 المدرسة. 
 البخح أدوار -3

ترتبط قيادة المعمميف بتعمـ المعمميف، كيتكلى قادة المعمميف دكر الباحث أك محمؿ      
المشكبلت أثناء قياميـ بكاجباتيـ القيادية. يشارؾ قادة المعمميف في إجراء األبحاث العممية 
لتحديد كحؿ المشكبلت الخاصة بمدارسيـ يعد جمع كتحميؿ البيانات عمى مستكل المدرسة 

لحمكؿ نشاطنا آخر يقكـ بو المعممكف في األدكار القيادية ال تعمؿ ىذه األنكاع ألغراض تكليد ا
ا عمى  مف األنشطة فقط عمى تحديد الحمكؿ كتحسيف فعالية قادة المعمميف ، كلكنيا تعمؿ أيضن
صياغة سمككيات القيادة ألعضاء ىيئة التدريس اآلخريف  كربما تشجع اآلخريف عمى تكلي 

 أدكار. 
 

سبؽ يتضح أف يضطمع قادة المعمميف غير الرسمييف بالعديد مف الكاجبات نفسيا  كمما      
التي يضطمع بيا المعممكف في المناصب الرسمية مثؿ تبادؿ الخبرات في إدارة التعميـ كالفصكؿ 
الدراسية ، كمساعدة زمبلء العمؿ في كاجبات الفصؿ  كاالنخراط في التجارب التعاكنية لمتقنيات 

، كتقديـ حمكؿ لممشاكؿ التنظيمية. مف خبلؿ تعريؼ القيادة عمى أنيا عممية لمتأثير التعميمية 
االجتماعي ، ينص عمى أنو "يمكف لممدرسيف أف يككنكا قادة مؤثريف في مدرسة دكف لقب 
رسمي أك مسؤكلية إدارية.  كيتـ دعـ ىذه المياـ  التي يمكف أف يتحمميا المعممكف خارج 

رسمية مف خبلؿ نظريات القيادة التحكيمية كالقيادة التشاركية كالقيادة األدكار القيادية ال
 المكزعة، يشجع قادة المعمميف عمى تطكير حمكؿ كأفكار مبتكرة لجعؿ المدرسة أكثر فعالية.
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  املىسعُ:: أمناط الكًادَ صادصًا

يتضمف النشاط القيادم ثبلثة عناصر أساسية: القادة، األتباع ، كالمكقؼ  فإف التفاعؿ      
بيف كؿ مككف مستمر كممارسة القيادة تشكؿ النشاط الذم يؤديو كؿ فرد، أربعة مككنات 
لمقيادة المكزعة: ميمة القيادة ككظيفتيا،كتفعيؿ المياـ، التكزيع االجتماعي لمميمة، كالتكزيع 

لمميمة، في الكاقع ، ليست القيادة مف ىذا المنظكر مجرد كظيفة لما يعرفو كيفعمو أم  فيالظر 
مدير أك مجمكعة أخرل مف القادة  مف كجية النظر ىذه  ىي األنشطة التي يشارؾ فييا 

 ,Prasertratana, S)القادة ، بالتفاعؿ مع اآلخريف في سياقات معينة حكؿ مياـ محددة.
et al, 2013, 1611) 

المككف األكؿ، كظيفة القيادة كالميمة، يفضؿ ممارسة القيادة كمياـ محددة. تتضمف  
ىذه المياـ تطكير رؤية مدرسية،  كعقد اجتماعات تأديبية مع الطبلب كأكلياء األمكر، كمراقبة 
تدريس المناىج في الفصؿ الدراسي، تكفر كظائؼ القيادة إطارنا لتحميؿ مياـ القيادة كاستكشاؼ 

فإف العنصر الثاني يتمثؿ في تفعيؿ مياـ القيادة يتجاكز مجرد  ،تيا باالبتكار التعميميعبلق
تحديد اليكية كالتحميؿ إلى سنيا الفعمي. عبلكة عمى ذلؾ ، غالبنا ما يككف ىناؾ فرؽ بيف ما 
يفعمو الناس كما يقكلكنو حكؿ ما يفعمكنو، كىك تمييز يمكف الحفاظ عميو دكف نية مزدكجة 

تحميؿ ممارسة القيادة، فإف فيـ كيفية أداء قادة المدارس لممياـ اليكمية أمر بالغ  مف أجؿ
األىمية، عمى سبيؿ المثاؿ الكتساب نظرة ثاقبة عمى الممارسة، نحتاج إلى فيـ الميمة ألنيا 
تتكشؼ مف منظكر كمف خبلؿ نظريات االستخداـ "لمممارس، يركز المككف الثالث عمى التكزيع 

لمميمة. مف ىذا المنظكر ، يتـ تكزيع ممارسة القيادة بيف القادة الرسمييف كغير االجتماعي 
الرسمييف ككذلؾ بيف التابعييف داخؿ المدرسة. عمى كجو التحديد، فيـ كيفية عمؿ القادة في 
المدرسة معنا ، ككذلؾ بشكؿ منفصؿ، لتنفيذ كظائؼ كمياـ القيادة جانب ميـ في التكزيع 

القيادة، أف التكزيع االجتماعي لمميمة يتجاكز مجرد تقسيـ العمؿ أك  االجتماعي لممارسة
االزدكاجية كيتحرؾ نحك "سف مياـ القيادة كما يحتمؿ أف تمتد عمى ممارسة اثنيف أك أكثر مف 

 Dimmock,C.A) (200 ,2000 ,                                      القادة كالتابعيف.
 

المككف األخير يتضمف التكزيع الظرفي لممارسة القيادة، التي تصؼ ممارسة القيادة  
باعتبارىا شبكة متداخمة مف المكاقؼ كالقادة كاألتباع، نظرية النشاط كاإلدراؾ المكزع ، تؤكد 
عمي أف المكاقؼ ليس خارج نشاط القيادة ، بؿ ىك أحد العناصر األساسية المككنة لو، تتكافؽ 

ع نطاؽ ممارسة القيادة بما يتجاكز اليياكؿ العادية التي تحد مف إدخاؿ أدكات جديدة  مع تكسي
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يتميز التكزيع الظرفي لممارسة القيادة عف ، ك كالتي قد تؤثر عمى نشاط القيادة داخؿ المنظمة
نظريات القيادة األخرل لعدة أسباب. أكالن ، "نشاط القيادة ىك، بدرجات متفاكتة  مكزع أك ممتد 

مى جكانب مختمفة مف المكقؼ، بما في ذلؾ األدكات كالمغة كالييكؿ التنظيمي، المكقؼ جزء ع
مف الممارسة كيعمؿ عمى التأثير عمى نشاط القيادة مف داخؿ النشاط، ثانيان ، قد يعمؿ المكقؼ 
عمى تمكيف أك تقييد النشاط القيادم، في حيف أف النشاط المعكؽ قد يبدأ في تغيير المكقؼ 

بشكؿ أساسي مع أنشطة القيادة اليكمية،  الظرفيمدار فترة زمنية. أخيرنا، يتعامؿ التكزيع عمى 
تعد ممارسة  كليس فقط األنكاع العامة مف األدكار القيادية أك التنظيمية، في النياية، لـ 

 .,Dimmock,C.A) (2000,202أكسع تحد مف القدرة التنظيمية. ان القيادة بمنظكر 
 

 

 كيمكف تحديد القيادة المكزعة في ثبلثة أنكاع مختمفة:   
                                                ,2008,76-77) Leung, Kam Bor) 

التكزيع المتعاكف: يميز ممارسة القيادة التي تمتد عمى عمؿ اثنيف أك أكثر مف القادة  -8
 الذيف يعممكف معنا في المكاف كالزماف لتنفيذ نفس ركتيف القيادة. 

الجماعي: يميز الممارسة التي امتدت عمى عمؿ اثنيف أك أكثر مف القادة الذيف  التكزيع -6
 يف القيادة مف خبلؿ العمؿ بشكؿ منفصؿ كلكف بشكؿ مترابط. يسنكف ركت

التكزيع المنسؽ: يشير إلى إجراءات القيادة التي تنطكم عمى األنشطة التي يجب القياـ   -2
 بيا في تسمسؿ معيف. 

 

 Leung, Kam (77 ,2008, كاألشكاؿ المنسقة لمقيادة المكزعة قد تأخذ ثبلثة أشكاؿ:  
Bor) 
تتجمع مجمكعات األفراد ذكم الميارات كالقدرات  آلخر،التعاكف التمقائي: مف كقت   -

المعرفية المختمفة ، كمف مختمؼ المستكيات التنظيمية ، لتجمع خبراتيـ كتنظيـ سمككيـ 
 طكاؿ مدة الميمة  ثـ يتـ حميا

مكزعة المتسقة مع مركر عبلقات عمؿ بدييية: يظير ىذا الشكؿ مف أشكاؿ القيادة ال -
الكقت  حيث يعتمد اثناف أك أكثر مف األعضاء التنظيمييف عمى بعضيـ البعض كيطكركا 

، "القيادة كاضحة في مجاؿ الدكر   Gronnعبلقات عمؿ كثيقة، ككما يجادؿ جركف
 المشترؾ مشمكلة بعبلقتيـ 

ا فيالمؤسسية: نقبلن عف المجاف كالفرؽ باعتبار تجسيدىا األكثر  الممارسة  -  كضكحن
 المكزعة.ممارسة القيادة 

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0c11jbxl7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Leung,+Kam+Bor/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0c11jbxl7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Leung,+Kam+Bor/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0c11jbxl7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Leung,+Kam+Bor/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0c11jbxl7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Leung,+Kam+Bor/$N?accountid=178282
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 الضًام اجملتنعٌ  صابعًا:  

 تػًري الكًادَ املدرصًُ يف صًام ٍىىج نىىج  والبخح عً الكًادَ املىسعُ: -أ

العديد مف التحديات المتمثمة في تحكؿ كبير بسبب البيئة  جشيد مجتمع ىكنغ ككن      
االقتصادية المتغيرة كالتنافسية السريعة في منطقة آسيا كالمحيط اليادئ ككذلؾ االنتقاؿ 

مف ككنيا مستعمرة بريطانية إلى منطقة إدارية خاصة  مف  8997السياسي في يكليك 
سات كالجميكر تكقعات جديدة كعالية الصيف. في مثؿ ىذا السياؽ ،كاف لدل صانعي السيا

، أصدرت لجنة التعميـ  6111إلى عاـ  8984لدكر ككظائؼ التعميـ المدرسي، مف عاـ 
، 8996،  8992، 8996، 8991،  8988، 8984سبعة تقارير رئيسية )لجنة التعميـ، 

،  ب 8999أ، 8999( كعددان مف تقارير المراجعة كمقترحات اإلصبلح)لجنة التعميـ، 8997
ا ، قاـ مكتب التعميـ كالقكل العاممة  6111أ ،  6111 ب(، في السنكات العشر األخيرة أيضن

بتنفيذ العديد مف المبادرات لتغيير كؿ جانب أساسي مف جكانب النظاـ المدرسي، مف الييكؿ 
دارتيا إلى التدريس كالتعمـ في  اإلدارم إلى تنظيـ المناىج الدراسية ؛ مف إدارة المدرسة كا 

لفصؿ ؛ مف تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات إلى نظاـ الفحص ؛ كمف التقييـ الخارجي كالداخمي ا
بشكؿ أساسي مكجتيف مف  جلممدرسة إلى المساءلة أماـ أصحاب المصمحة. شيدت ىكنغ ككن

 Yin)اإلصبلحات التعميمية في العقديف األخيريف ، مثؿ العديد مف المناطؽ األخرل في العالـ.
Cheong Cheng, 2009.66) 

في منتصؼ الستينيات كاستمرت  جكبدأت المكجة األكلى مف تطكر اإلدارة في ىكنغ ككن   
عمى التكسع في تكفير  جحتى أكاخر الثمانينات. في ىذه الفترة ركز التعميـ في ىكنغ ككن

نشاء المرافؽ، كأطمؽ عمى ىذه المرحمة اسـ "العصر الكمي لتطكير التعميـ" في ىكنغ ككن  جكا 
فمعظـ مديرم المدارس لـ  خبلؿ ىذه المرحمة ، كانت القيادة المدرسية إدارية بشكؿ تقميدم

 ييتمكا بضركرة مشاركة األدكار القيادية في ضكء البيئة المدرسية الثابتة كالمستقرة.
(Cheng  Y.C, 2001)     

التحركات الدكلية كالمكجة الثانية مف اإلصبلحات التعميمية في التسعينيات، في أعقاب      
نحك التسكيؽ كالمساءلة كالجكدة في التعميـ بيدؼ تمبية تكقعات أصحاب المصمحة ، ظيرت 
المكجة الثانية مف اإلصبلحات التعميمية في أجزاء مختمفة مف العالـ. كانت معظـ جيكد 
السياسة مكجية نحك ضماف جكدة كمساءلة المدارس أماـ أصحاب المصمحة الداخمييف 

، شأنيا شأف نظيراتيا في المنطقة، مكجة ثانية مماثمة مف  ججييف، بدأت ىكنغ ككنكالخار 
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كالمبادرات األخرل التي  7( رقـ 8997إصبلحات التعميـ مف خبلؿ تقرير لجنة التعميـ )
. كفيما يمي مكجز 8997اقترحتيا حككمة منطقة ىكنغ ككنغ اإلدارية الخاصة منذ عاـ 

 (Allan Walker & James Ko,2011,372-373)سية:لئلصبلحات كالمبادرات الرئي
التكجيو االستراتيجي كبيئة السياسات. يخطط مديرك المدارس لممستقبؿ كيضمنكف مشاركة  -

لمسياسة مف البيئة  اإلستراتيجيةالمجتمع المدرسي في ىذه العممية. يقكمكف بدمج الجكانب 
 تخطيطيـ لتحسيف المدرسة كالطبلب. االجتماعية كالتعميمية كالسياسية بشكؿ استراتيجي في

التدريس كالتعمـ كالمناىج. يقـك المدراء بتنسيؽ البرامج لتحقيؽ التماسؾ عبر المناىج  -
الدراسية كتحقيؽ الترابط بيف المناىج كالتدريس كالتعمـ. جنبا إلى جنب مع مجتمعاتيـ 

زنة كذات صمة مف المدرسية ، فإنيا تضمف أف جميع الطبلب تجربة مناىج كاسعة كمتكا
 خبلؿ األنشطة الرسمية كغير الرسمية كخارج المناىج الدراسية

نمك كتطكر القائد كالمعمـ. يقكـ المدراء بتعزيز كتمكيف التطكير الميني كالكظيفي المستمر  -
لممعمميف كأنفسيـ. أنيا تعزز تبادؿ المعرفة المينية الحديثة كالممارسات المستنيرة التي 

 ية االحتياجات المتنكعة لمطبلب في إطار التزاـ عاـ بتحسيف الطالب كالمدرسةتيدؼ إلى تمب
ا تعاكنية إلدارة الفريؽ تركز عمى استخداـ  - إدارة المكظفيف كالمكارد. يخمؽ المديركف ركحن

 المكارد البشرية كالمادية كالمالية بكفاءة لتحقيؽ أىداؼ تحسيف المدارس كتحقيؽ الطبلب.
المساءلة. يبني المديركف أنظمة لضماف الجكدة كالمساءلة بالتنسيؽ مع ضماف الجكدة ك  -

مجتمعاتيـ المدرسية التي تكفر التغذية الراجعة لمطبلب كالمعمميف كغيرىـ بيدؼ ضماف 
ا متطمبات المعمكمات الخاصة بالككاالت الخارجية  تحسيف المدرسة. تمبي ىذه األنظمة أيضن

 فيما يتعمؽ باألداء المدرسي.
االتصاالت الخارجية كاالتصاؿ. يبني المديركف ركابط بيف المدرسة كالمجتمعات المحمية  -

كالكطنية كالعالمية. كبذلؾ ، فإنيا تمكف مجتمعاتيـ المدرسية مف المساىمة في المجتمع 
 األكسع كتطكره

عة في العقد الماضي أرضان خصبة لؤلشكاؿ المكز  جكأتاح إصبلح التعميـ في ىكنغ ككن      
التكسع المفاجئ في  -مف القيادة لتمارس في المدارس. ىناؾ ثبلثة أسباب رئيسية لذلؾ 

األدكار القيادية نتيجة لمسعي إلى تعميـ جيد ؛ طمب الخبرة الجماعية مف العامميف في المدرسة 
لسف في أكقات التعقيد المتزايد في جميع أنحاء البيئة التعميمية ؛ كنمك "الحكـ المشترؾ" نتيجة 

نمط اإلدارة المعتمدة عمي المدرسة، في معالجة تغيير دكر المدير في إطار اإلصبلحات 
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 Y. L. Jack Lam   (2001, 443)، لخص  جالتعميمية في العقد الماضي في ىكنغ ككن
 مجمكعة جديدة مف األدكار لمديرم المدارس:

 يستتبع إعادة الييكمة كمشاركة السمطة في الحكـ الجماعي  تحكيمي،قائد  -
 مدير شفاؼ مسئكؿ عف أعمالو أماـ المجاف كالمجالس المدرسية كالمعمميف -
 قائد تعميمي في إعادة تنظيـ المناىج كتحسيف جكدة التعمـ كالتعميـ .  -
 المحمية،قادر عمي االتصاؿ الجيد إلقامة عبلقات أكثؽ مع اآلباء كالمجتمعات  -
 لتحسيف أداء المدرسة.  جديدة لمتمكيؿمستكشؼ كباحث عف مصادر  -

كتتكافؽ ىذه األدكار مع تكقعات كزارة التعميـ بشأف القيادة الرئيسية المطمكبة لمقرف       
الحادم كالعشريف، بما في ذلؾ التكجيو االستراتيجي كبيئة السياسات؛ التعمـ كالتعميـ 

المدير كالمعمـ؛ إدارة شؤكف المكظفيف كالمكارد؛ ضماف الجكدة كالمناىج؛ نمك كتطكر 
 Education)كالمساءلة؛ كاالتصاؿ الخارجي كالتكاصؿ مع العالـ الخارجي

Department,2022,15) التكسع المفاجئ لؤلدكار يجبر مديرم المدارس عمى تكزيع.
 مية.قيادتيـ عمى اإلدارة الكسطى ككذلؾ عمى المعمميف في الخطكط األما

، ُدعي قادة المدارس إلى تعزيز قدرة المنظمة جكفي مكاجية اإلصبلح في ىكنغ ككن       
المدرسية عمى التعامؿ مع التغييرات، تـ تحكيؿ البيئات المؤسسية المعتادة "لممدارس إلى 

سعت إلي كضع خطط التطكير   6112بيئات مياـ "تنافسية مثؿ السكؽ. فالمدارس في عاـ 
بشكؿ مستمر لتحسيف الذات  نتيجة لمطالب الجميكر بتحسيف مستمر في جكدة  يةاإلستراتيج

، تـ 6114التعميـ، كتنفيذ المراجعة الخارجية لممدرسة كالتقييـ الذاتي لممدرسة، كفي عاـ 
النجاح في إقرار مشركع قانكف التعميـ المتمثؿ في اإلدارة القائمة عمي المدرسة، كفرض الحكـ 

اب المصمحة، بما في ذلؾ مديرم كقادة المدارس كالمعمميف كاآلباء كقادة المشترؾ بيف أصح
المجتمع. ىذا الحكـ المشترؾ سيزيد ببل شؾ مف تعقيد البيئة المدرسية. في مكاجية المطمب 

 Ben)   العاـ لؤلداء كمع تزايد تعقيد العمؿ ، لـ يعد النمكذج الخارؽ لمقيادة مطبقنا
Jensen, Phoebe, Downing, and Anna,2017,8)  

مع زيادة تفكيض السمطة لممناىج المدرسية كالييكؿ األكاديمي لممدرسة، ُيجبر قادة      
المدارس عمى مشاركة قيادتيـ التعميمية مع المعمميف لتطكير المناىج المدرسية، 
كاالستراتيجيات التربكية كالتقييـ بما يتناسب مع احتياجات الطبلب، مف الضركرم كجكد ثقافة 

ي القضايا التعميمية لتكجيو المدارس نحك التنفيذ الناجح ليذا اإلصبلح الجديد. تعاكنية أقكل ف
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إف ازدياد شعبية مجتمعات التعمـ الميني إلى جانب النمك الجماعي لخبرة المناىج الدراسية 
استجابة ليذا المسعى، امتد ىدؼ  .يؤدم إلى زيادة تكزيع دكر المدير كقائد كحيد في المدرسة

القيادة ك الحككمة ك عميـ إلى أبعاد مختمفة بما في ذلؾ الييكؿ األكاديمي، اإلدارة رفع جكدة الت
ككذلؾ المناىج الدراسية . كيضطر مديرك المدارس إلي مجمكعة كاسعة مف اإلصبلحات في 

تشجع عمي تبني فكرة القيادة المكزعة عندما تتكقؼ القيادة  جالسياؽ التعميمي في ىكنغ ككن
عف تقديـ إجابات جاىزة لممشاكؿ المعقدة. تقكـ العديد مف المدارس بتكسيع  التقميدية اليرمية

نطاؽ قيادتيا "لتسخير الخبرة الجماعية،  لمتعامؿ مع البيئة المدرسية المعقدة مف خبلؿ 
  (Peter Gronn, ,2000,333)  القيادة المكزعة

 

  :جيف ٍىىؼ نىىالذٍ يؤدٍ إىل منى الكًادَ املىسعُ  صًام اإلصالح التعلًنٌ -ب
: أصبح السعي لمحصكؿ عمى تعميـ جيد اليدؼ اإلصبلحاتكمف أىـ مبلمح ىذه         

الرئيسي لئلصبلح التعميمي منذ أكاخر الثمانينيات في ىكنج ككنج عندما كاف نظامو التعميمي 
 يكاجو تحديات مف ثبلثة اتجاىات: "التغيير في النظاـ السياسي كالمناخ السياسي ، كظيكر
مجتمع المعرفة، كنظاـ التعميـ غير الفعاؿ لذلؾ اتجيت الحككمة في ىكنج ككنج إلي مجمكعة 

 (Cheng, K.M., 2002, 45):مف اإلصبلحات تتحقؽ مف خبلؿ تبني نمط القيادة المكزعة
تـ   6111جكدة التعميـ مف خبلؿ الحكـ المشترؾ كاإلدارة المعتمدة عمي المدرسة: في عاـ  -

بممارسة عناصر اإلدارة المعتمدة عمي المدرسة كأثر  جالمدارس في ىكنغ ككنتكميؼ معظـ 
 كىي:  ظيكر ىذا النمط في تغيير أدكار قادة المدارس في خمسة عناصر

  , 2000, 1)                                                               ACSBM ( 
 كتقييـ التقدـ المحرز  كضع إجراءات رسمية لتحديد أىداؼ المدرسة -8
الكثائؽ التي تحدد مبلمح المدارس كخطط التنمية كميزانياتيا ككسائؿ تقييـ التقدـ  تكفير -6

 المحرز 
 إعداد الدساتير المكتكبة لمجاف إدارة المدارس   -2
المعمميف كأكلياء األمكر كالخريجيف في إدارة المدارس كتطكيرىا كتخطيطيا  مشاركة -4

 تخاذ القرارات كتقييميا كا
اإلدارة المعتمدة  كضع إجراءات كمكارد رسمية لتقييـ المكظفيف كتنمية قدراتيـ.  كتتطمب -5

عمي المدرسة احترافنا جديدنا مف المعمميف كقيادة محّسنة مف مديرم المدارس كالتزامنا 
أعمؽ مف أكلياء األمكر كالمجتمع. عندما ُتمنح المدارس الفردية مثؿ ىذه الفرص لتطكير 
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خصائصيا كأساليبيا الخاصة ، فإنيا غالبان ما تكافح لتحقيؽ ذلؾ  في عممية تمكيف 
المينييف كأصحاب المصمحة ، يتعيف عمى مديرم المدارس الشركع في تغيير أساسي في 
كؿ مف أسمكب اإلدارة كنمكذج الحكـ السائد إذا لـ يتـ معالجة اإلدارة المعتمدة عمي 

 المدرسة بشكؿ مناسب ، فقد تظير العديد مف اآلثار الجانبية المؤلمة.  
بلؿ عدـ استعدادىـ لمقياـ بمياـ جديدة. قد كقد يعاني المدراء مف اإلحباط مف خ  

ا بسبب المستكيات الجديدة لمشاركة أصحاب المصمحة في إدارة  يككنكف محبطيف أيضن
المدرسة، كليس لدييـ كفاءة كقدرة لتحقيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة، كاستجابةن لضغط العمؿ 

ديركف عمى تكزيع بعض ُيجبر الم المدرسة،الذم يصاحب تطبيؽ اإلدارة المعتمدة عمي 
 كظائفيـ القيادية عمى المعمميف كاإلدارييف.

 جىدَ التعلًه مً خالل إصالح املياٍج: -ج
يشتمؿ إصبلح المناىج الدراسية في ىكنج ككنج عمى تحكؿ نمكذجي مف قاعدة مكضكعية     

القائـ عمى تقميدية إلى منظكر متعدد المكضكعات، كمف التعمـ القائـ عمى المعرفة إلى التعمـ 
الميارات كمف التركيز عمى االمتحاف إلى التقييـ المستمر، كؿ ىذا ينطكم عمى تخطيط مفصؿ 
ا المشاركة في برامج التطكير الميني إلتقاف  مف أجؿ النجاح، يجب عمى المديريف أيضن
ا إلى إعادة  المفاىيـ الجديدة لئلصبلح كتصميـ مثؿ ىذه األنشطة لمعممييـ، يحتاجكف أيضن

ميـ الييكؿ اإلدارم لممدرسة ليناسب ميزة المناىج الدراسية ؛ لخمؽ الكقت كالمساحة تص
لممعمميف كالطبلب داخؿ الفصكؿ الدراسية كخارج المدرسة؛ ككضع استراتيجيات لتنفيذ عناصر 
اإلصبلح بالترتيب الصحيح، يتطمب الضغط الذم يتعرض لو المعمميف في ظؿ ىذا اإلصبلح مف 

قضاء المزيد مف الكقت في مجاالت دعـ المعمميف كاالستشارات الشخصية. مديرم المدارس 
بالكاد  لـ يستطيع قادة المدرسة أداء جميع ىذه األدكار القيادية ما لـ يككنكا مستعديف لتكزيع 

     (Edith Lai & Derek Cheung, 2013, 323)بعض قكتيـ كمسؤكلياتيـ.
 جىدَ التعلًه مً خالل ضناٌ اجلىدَ -د

في ضكء االتجاه العالمي المتمثؿ في تفكيض عممية اتخاذ القرارات مف خبلؿ اإلدارة        
المعتمدة عمى المدارس ، تـ استبداؿ إجراء فحص ضماف الجكدة بنظاـ مككف مف عنصريف 
التقييـ الذاتي لممدرسة، كمراجعة المدرسة الخارجية  في ىذا اإلطار الجديد لتطكير المدارس 

، يتعيف عمى المدارس تقييـ أدائيا في أربعة مجاالت مف مؤشرات األداء ىي اإلدارة كالمساءلة
يمثؿ عبء  اكالتنظيـ ؛ التعمـ كالتدريس ؛ دعـ الطبلب كأخبلقيات المدرسة  كأداء الطالب، كىذ



 ........................................ القيادة الموزعة للمدرسة في كل من الواليات المتحدة األمريكية وهونج كونج

- 626 - 

إضافي عمي مديرم المدارس، ال تؤثر زيادة عبء العمؿ عمى المعمميف في الخطكط األمامية 
ع أعباء إضافية لمتخطيط كالتنسيؽ كالرصد عمى أكتاؼ المديريف، نكعية فحسب، بؿ تض

القيادة ىي العامؿ األكثر أىمية لمنجاح في مراجعة المدرسة الخارجية، إف القيادة الفعالة ىي 
ا في كيفية النجاح في مراجعة  مفتاح  النجاح، ليس فقط في التقييـ الذاتي ، كلكف أيضن

فادة مف نتائج ىذه التقييمات لصالح المدرسة. كلتحقيؽ ىذا البد مف المدرسة الخارجية كاالست
قائـ عمي المشاركة كالثقة في قيادة المعمميف كىك نمط القيادة المكزعة  قيادمنمط  إتباع

(Education and Manpower Bureau, 2006, 3)  
فإف برامج اإلصبلح المكثفة في ىكنج ككنج التي ىدفيا السعي لمحصكؿ عمى تعميـ جيد       

قد تـ تنفيذىا بشكؿ تدريجي. لقد اقترنت تيارات اإلصبلح الثبلثة التي تيدؼ إلى رفع جكدة 
صبلح المناىج الدراسية كضماف الجكدة  القائمةالتعميـ مف خبلؿ اإلدارة  عمي المدرسة كا 

ي األدكار القيادية، فمف المتكقع اآلف أف يككف المدير ىك قائد المدرسة كصانع بتكسع كبير ف
القرار الرئيسي كالميّسر كالرئيس التنفيذم كالقائد التعميمي كالمسكؽ كقائد الفريؽ كككيؿ، ىذه 
المجمكعة مف األدكار تتجاكز قدرة القادة األكحد. ال يمكف الكفاء باألدكار المكسعة إال مف 

ريؽ لمقيادة ، بدالن مف قائد كاحد، مف خبلؿ القيادة المشتركة أك المكزعة، كبالتالي ، خبلؿ ف
، زادت جكاف تكسيع األدكار القيادية بمثابة حافز لنمك القيادة المكزعة في مدارس ىكنغ ككن

ا في التعقيد.  مسؤكليات القيادة في عصر اإلصبلح ليس فقط مف حيث الكـ ، كلكف أيضن
يأتي مف التعقيد المتزايد لمعمؿ الذم  ]لشعبية القيادة المكزعة في ىكنغ ككف السبب الثاني

 (Shun Wing Ng, 2010, 1841)يكاجو قادة المدارس.
 

 التعكًد املتشايد يتطلب خربَ مجاعًُ - ه
أف تعقيد المياـ ىك متغير رئيسي في تشكيؿ استجابة القيادة اإلنتاجية. القيادة    

ا كانت المياـ بسيطة نسبينا، في حيف أف أشكاؿ المشاركة كالقيادة التقميدية تككف منتجة إذ
أكثر تشاركنا ىك األسمكب األفضؿ في االستجابة لممياـ المعقدة نسبينا ، فالقيادة المكزعة ىي 

تجمع بيف اإلدراؾ الجماعي لممنظمة لتحقيؽ المياـ المعقدة كاألىداؼ التنظيمية  إستراتيجية
المتشابكة كالمركبة،  يتمثؿ ىدؼ اإلصبلح الرئيسي في تعميـ ىكنج ككنج في تحسيف جكدة 
المدارس، تكفير القيادة لمتحسيف المستمر في المدارس أمر صعب كخاصة عندما يتمثؿ ىدؼ 

ميـ ىكنج ككنج في تحسيف جكدة المدارس يعد تكفير القيادة لمتحسيف اإلصبلح الرئيسي في تع
المستمر لممدرسة أمرنا صعبنا خاصة عندما يتعيف عمى القادة ضماف استمرار عمؿ المدارس 
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. ىذا المزيج مف التقدـ إلى األماـ مع الحفاظ عمى االستقرار يجعؿ  ا بعد يـك بسبلسة يكمن
ديد مف تدابير اإلصبلح تؤدم إلى زيادة التعقيد في مدارس ىكنج سياؽ التعميـ أكثر تعقيدنا، الع

ككنج. اإلدارة البشرية تحت اإلدارة القائمة عمى المدرسة ليست ميمة سيمة. عندما يتـ دعكة 
المعمميف ليصبحكا قادة، فإف تضارب المصالح بيف ىيئة المدرسة كالمكظفيف كالعمبلء يخمؽ 

التعامؿ مع ىذا الصراع المعقد بيف األشخاص ، يتعيف حتما صراعات عمى السمطة مف أجؿ 
 Kenneth Leadwood et)عمى مديرم المدارس لذلؾ، تكزيع بعض أدكارىـ القيادية. 

al,2007,47) 
 تعلًه املعلنني وتدريبَه. -و

أصبح الدكر القيادم لمديرم المدارس حاسما في التنفيذ الفعاؿ لمتغييرات التعميمية       
لمدرسية. كقد أنشأت الحككمة مختمؼ فرؽ العمؿ أك المجاف إلنشاء إطار يطمب مف كاإلدارة ا

مديرم المدارس الطمكحيف كمديرم المدارس المعينيف حديثنا كمديرم المدارس العامميف متابعة 
التطكير الميني المستمر كتعزيز الكفاءة القيادية، بالنظر إلى المبادرات التعميمية المعقدة 

مستكل مكقع المدرسة، فإف كيفية امتبلؾ مديرم المدارس لمكفاءة البلزمة لقيادتيا عمى  لمغاية
 & ,.Cheng, Y.C)كتنفيذىا في مثؿ ىذا الكقت القصير تعد مسألة بالغة األىمية.

Walker, A., 2008, 507) 
كتـ التعرؼ عمى القيادة المكزعة عمى نطاؽ كاسع مف قبؿ صانعي السياسة باعتبارىا     
أداء المدرسة ىذا ليس  فة مف "أفضؿ أسمكب لمقيادة لتحسيف نتائج الطبلب كتحسيكاحد

. في التسعينيات مف القرف الماضي ، بدأت اإلدارة القائمة عمى جاستثناء في ىكنغ ككن
المدارس في المدارس عمى نطاؽ اإلقميـ بأكممو ، في حيف يتـ تشجيع المركزية السمطة مف 

دارتيا. في إصبلح المناىج الدراسية الحديثة، يتـ المدير إلى المعمميف في  إدارة المدارس كا 
التركيج مرة أخرل لفكرة القيادة المكزعة في عممية صنع القرار في المناىج التعميمية في 

 بما في ذلؾ التعميـ المبكر كالتعميـ االبتدائي كالتعميـ الثانكم.  التعميمية،مختمؼ القطاعات 
تحديات في الساحة االقتصادية الدكلية، كقد تبنت فمسفة إدارية جديدة كاجيت ىكنج ككنج     

 جكقكة المركزية في نظاميا التعميمي لمكاجية التحدم االقتصادم. كركزت حككمة ىكنغ ككن
سياستيا التعميمية عمى تحسيف جكدة التعميـ كاقترحت تغييرنا شامبلن إلصبلح المدارس في 

. كفي عاـ 8989دارية في عاـ ت كاإلجراءات المالية كاإلالقطاع العاـ في االستراتيجيا
دارة التعميـ بيكنج ككنج كثيقة السياسة المسماة 8998 ، نشر فرع التعميـ كالقكل العاممة كا 
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، تدعـ كثيقة مبادرة إدارة جمبادرة إدارة المدرسة  كضع إطار لمجكدة في مدارس ىكنغ ككن
بنمكذج الفعالية المدرسية ، أم لتحسيف كفاءة  جكنالمدارس إعادة ىيكمة المدارس في ىكنغ ك

كفعالية إدارة المدرسة كتحقيؽ أفضؿ جكدة لمتعميـ في جميع النظـ. مبادرة إدارة المدارس 
بيكنج ككنج يعادؿ اإلدارة المحمية لممدارس في المممكة المتحدة ، اإلدارة الذاتية لممدرسة في 

 (Hon Keung Yau&Alison Lai Fong Cheng,2011,111 )أستراليا  
 

لذلؾ، يتعيف عمى قادة المدرسة إدارة المدرسة مع العديد مف القادة ألداء جميع كظائؼ      
القيادة، كالسماح لممعمميف بالمشاركة في عمميات صنع القرار كتعزيز التعاكف المتبادؿ، نظرنا 

نظرة التقميدية لقيادة المدرسة ألف المدارس الكبيرة التي تتسـ بتعقيد المياـ كتشابكيا ، فإف ال
غير مجدية لصالح القيادة المكزعة. كىذا ما اىتمت بو الحككمة في ىكنج ككنغ لتطبيؽ 

 ممارسات القيادة المكزعة بالمدارس.
 

 التخلًل املكارٌ :الكضه الزابع

يتناكؿ ىذا الجانب عرضان تحميميا مقارنان لمقيادة المكزعة في كؿ مف الكاليات المتحدة كىكنج   
ئ القيادة المكزعة، كممارسات القيادة المكزعة، دككنج مف حيث: أىمية القيادة المكزعة، مبا

 كدكر كؿ مف المدير كالمعمـ في تطبيؽ ممارسات القيادة المكزعة.
 الكًادَ املىسعُ: أٍنًُ - أ

تتشابو كؿ مف الكاليات المتحدة كىكنج ككنج في االىتماـ بتطبيؽ القيادة المكزعة في       
نجاز الطبلب ، كالبحث  إدارة المدارس بيدؼ تفعيؿ العممية التعميمية كرفع مستكم تحصيؿ كا 

تحكالن في عف أفضؿ األساليب القيادية كتطبيقيا، حيث أف تكزيع القيادة مف شأنو يحدث 
المدرسة، كيميـ المكظفيف كالمعمميف إلي إتباع ممارسات فاعمية أفضؿ مما يؤثر باإليجاب 

 لقادة المدارس. االسميعمي مستكم تحصيؿ الطبلب كىك اليدؼ 
فأىمية القيادة المكزعة في الكاليات المتحدة يتمثؿ في أف عندما بعمؿ الناس معا بطريقة     

تيـ فالنتيجة ىي منتج أك طاقة أكبر مف مجمكع أعماليـ الفردية، تجمع بيف مبادرتيـ كخبر 
كالقيادة المكزعة أثناء ممارستيا تمعب دكران حيكيان في تحقيؽ اإلصبلح المدرسي كتحسيف 
التعميـ، أما أىمية القيادة المكزعة في ىكنج ككنج تتمثؿ في أف ممارسة القيادة المكزعة 

عف طريؽ عمميف عمي التفكير في أدكارىـ بشكؿ مختمؼ بشكؿ جيد يساعد قادة المدارس الم
 تحمؿ المسؤكليات خارج الفصؿ الدراسي لغرض تحسيف المدرسة بشكؿ عاـ.
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كيرجع ىذا التشابو إلي إيماف القيادة السياسية في كبل مف الدكلتيف بأىمية المشاركة     
مركزم في إدارة التعميـ، كالعمؿ الجماعي في العمميات اإلدارية مف خبلؿ تطبيؽ النمط البل

كالتكجو نحك تبني اإلدارة الذاتية لممدرسة لدكرىا كأىميتيا في تييئة جك كمناخ مدرسي حيكم 
يساعد عمي التطكير كاالنجاز كتحسيف التعميـ، كما أف الدكلتيف تتبني حركة تطكير المناىج 

 كحركة المعايير لتحقيؽ الجكدة الشاممة.
الدكلتيف في بداية االىتماـ بتطبيؽ القيادة المكزعة، حيث سبقت الكاليات  كتختمؼ     

المتحدة دكلة ىكنج ككنج في االىتماـ بتطبيؽ القيادة المكزعة حيث تعتبر الكاليات المتحدة 
مف أكائؿ الدكؿ الميتمة بتطبيؽ القيادة المكزعة في إدارة المدارس. كيرجع ذلؾ إلي قكة كنفكذ 

حدة، كقدرتيا االقتصادية كالتكنكلكجية عمي قيادة التغيير في جميع النكاحي كمنيا الكاليات المت
   التعميـ ككفاءة المدارس، كحرصيا عمي تحقيؽ الميزة التنافسية عمي مستكم العالـ.

 مبادئ الكًادَ املىسعُ: - ب
ة تتشابو كؿ مف الكاليات المتحدة كىكنج ككنج في المبادئ التي تقكـ عمييا ممارس     

القيادة المكزعة بالمدارس، فالقيادة المكزعة ال تعني مجرد تفكيض بعض الصبلحيات إلى أفراد 
في مستكيات تنظيمية مختمفة، بؿ يجب أف يمثؿ ذلؾ جميع األفراد داخؿ المؤسسة )فريقان 
قياديان( يتشارؾ في قيادة المؤسسة التعميمية نحك تحقيؽ أىدافيا كرؤيتيا اإلستراتيجية، مما 

تيح الفرصة إلعداد قادة لممستقبؿ كتدريبيـ، كيتعامؿ مع كؿ فرد مف منسكبي المؤسسة ي
كمحاسبان كقائد في مجالو أك مكقعو التنظيمي عف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، كتحقيؽ  مسئكال

  .تقدميا كتميزىا المؤسسي
كيمكف تفسير اختبلؼ تكجيات كؿ رؤية حسب ظركؼ كؿ دكلة، فالكاليات المتحدة تيتـ      

دائما بالسبؽ كاالبتكار كالمنافسة كتحقيؽ الطفرة في مخرجات العممية التعميمية مف خبلؿ 
تتماشي مع تطبيؽ البلمركزية اإلدارية في إدارة شئكف التعميـ   يالفعالة التالقيادة المدرسية 

ككنج فتيتـ بالمحاؽ بالدكلة المتقدمة عمي المستكم األسيكم كالعالمي في مجاؿ  أما ىكنج
التعميـ  عف طريؽ إحداث نقمة نكعية، كتغيير جذرم في الثقافة التنظيمية السائدة بمختمؼ 
المؤسسات التعميمية بحيث يجب أف تتسـ ىذه الثقافة بالثقة المتبادلة، كاإليماف بقيمة العمؿ 

كتشجيع األفكار اإلبداعية، كتييئة المناخ الذم يسمح بذلؾ؛ بما يدعـ ممارسات  ،بركح الفريؽ
 القيادة المكزعة.

 

  



 ........................................ القيادة الموزعة للمدرسة في كل من الواليات المتحدة األمريكية وهونج كونج

- 641 - 

 ممارصات الكًادَ املىسعُ : -ج

تتشابو كؿ مف الكاليات المتحدة كىكنج ككنج في أبعاد ممارسة القيادة المكزعة كنظران    
القتناع المسئكليف بالدكلتيف بأف القيادة الناجحة كالفعالة تصنع الفرؽ الكبير في إدارة 
المؤسسات التعميمية كارتفاع مستكل أدائيا، ألف نجاح المؤسسات التعميمية يتكقؼ عمى ما 

دراؾ فيما تقـك بو مف تخطيط إلتتمتع بو ا ستمراريتيا، كُتعد الككادر لقيادة فييا مف كعي كا 
التنفيذية( أحد الُمدخبلت -الكسطى-لعميا(القيادية في مختمؼ مستكيات اإلدارة التربكية 

حالو كال يستقيـ أمره كال تتحقؽ أىدافو دكف تكافر  يصمحالرئيسة في النظاـ التعميمي الذم ال 
مؤىمة كالمؤمنة برسالة التعميـ، كما أف النمط القيادم السائد بالمؤسسة التعميمية ُيعد الككادر ال

أحد أىـ أسباب نجاح المؤسسة التعميمية كتحقيؽ أىدافيا كتميزىا؛ لذا كاف االىتماـ بأنماط 
 .القيادة كالذم ُيعد مف أىـ تمؾ األنماط التي تقـك عمى المشاركة مدخؿ القيادة المكزعة

كتختمؼ كؿ مف الدكلتيف في التطبيؽ الفعاؿ ألسمكب القيادة المكزعة، حسب تكافر       
متطمبات تطبيؽ القيادة المكزعة في كؿ دكلة، كتختمؼ كؿ دكلة في تقديرىا لترتيب المتطمبات 
المطمكبة، حيث تيتـ دكلة ىكنج ككنج بتكفير المتطمبات ىيكمية: كتككف مف خبلؿ تغيير 

كلمحفاظ  بركح الفريؽلممؤسسات التعميمية؛ بحيث تككف أكثر دعمان لمعمؿ  اليياكؿ التنظيمية
عمى تدرج السمطة مف المستكيات اإلدارية األعمى إلى المستكيات التنفيذية، كالمتطمبات مالية 

األجيزة التقنية ككسائؿ االتصاؿ الحديثة، التي تضمف تفعيؿ  أك تقنية،  فمف الضركرم تكفير
ف األفراد كالقيادات داخؿ المؤسسة كافة، كتبادؿ الخبرات كاآلراء بينيـ  عممية االتصاؿ بي

لؤلفراد كالمؤسسات التي  - كفؽ قكاعد كمعايير محددة -كتقديـ حكافز لممعمميف بالمدارس 
تنجح في تطبيؽ القيادة المكزعة، بينما تيتـ الكاليات المتحدة بتكفير متطمبات بشرية: كذلؾ 

دات التعميمية عمى ميارات استخداـ مدخؿ القيادة المكزعة، ككذلؾ مف خبلؿ تدريب القيا
تدريب منسكبي المؤسسات التعميمية كافة عمى الميارات القيادية المختمفة التي تجعميـ 
عانتيـ عمى تطبيؽ مدخؿ القيادة  مؤىميف لمساعدة القادة في المستكيات اإلدارية المختمفة كا 

فكار الجديدة التي يقدميا قادة المؤسسات التعميمية المكزعة، كتشجيع المبادرات كاأل
كالمتطمبات الفنية: أف يتـ تكزيع المياـ القيادية بيف جميع أفراد المؤسسة التعميمية كقادتيـ 
بما يضمف تطكير األداء المؤسسي، حيث يككف فيو تكسيع لدائرة المشاركة القيادية داخؿ 

التكازف بيف المسؤكليات كالسمطات، كعمؿ المؤسسة، كتبّني سياسة التفكيض، كتحقيؽ 
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متابعات مستمرة لمدل تطبيؽ مدخؿ القيادة المكزعة داخؿ المؤسسات، كيتـ مف خبلؿ تحديد 
 .نقاط الضعؼ التي تكاجو عممية التطبيؽ، كالعمؿ عمى عبلجيا كالتغمب عمييا

نتيجة كيمكف تفسير ىذا االختبلؼ كفقا لقكة تأثير التطكرات المتسارعة كالمتبلحقة  
المعرفي كثكرة المعمكمات كاالتصاالت التي ظيرت مع بدايات القرف الحادم كالعشريف  راالنفجا

عمي كؿ دكلة عمي حده، كالتي أحدثت تحكالت كتغيرات عددية في شتي مجاالت الحياة 
دارة المؤسسات التعميمية، إذ أف النمط اإلنسانية كخاصة ف ي مجاؿ إدارة األعماؿ كالتجارة كا 

المتمركز حكؿ المدير،أك اقتصار اإلدارة عمي أفراد محدديف لـ يعد مناسبان لتسيير العمؿ 
 اإلدارم بالمدرسة.

 
 
 

 دور املديز واملعلنني يف تطبًل ممارصات الكًادَ املىسعُ: -د

كؿ مف الكاليات المتحدة كىكنج ككنج في االىتماـ بالتطكير الميني لكؿ مف المعمـ  تتشابو   
كالمدير لدكرىما الياـ الذم يتكقؼ عميو نجاح تطبيؽ أسمكب القيادة المكزعة بالمدارس 

 :المفاىيـ التاليةكيمكف تفسير ذلؾ في ضكء بعض 
نية اتجاىان عالميان إلصبلح : إذ أصبحت مجتمعات التعمـ الميالمينيةمجتمعات التعمـ  -

التعميـ، كانتشرت انتشاران كاسعان خبلؿ العقديف الماضييف، كأصبحت تمثؿ ظاىرة تربكية في 
كما كثير مف المجتمعات مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية كىكنج ككنج كغيرىا مف الدكؿ، 

لنمط القيادم إلى مجتمع تعمـ ميني تتكقؼ عمى مدل تكافر ا المدرسة أف عممية تحكيؿ
الذم يسمح بتنمية القدرات القيادية لدل العامميف، كمشاركتيـ في عمميات صنع القرار 
كتكزيع األنشطة القيادية عمييـ كممارستيـ ليا، كحثيـ عمى التعمـ بصكرة جماعية 

 تعاكنية مف خبلؿ فرؽ العمؿ. 
بأنو قدرة المدرسة رل الباحث أنو يمكف تعريؼ التحسيف المدرسي ي :التحسيف المدرسي -

عمى إعادة تشكيؿ ثقافتيا كقيميا كمعاييرىا كسياستيا كىيكميا، ككضع خططيا 
كصياغة أىدافيا، كذلؾ مف خبلؿ فرؽ العمؿ التعاكنية كالعمؿ الجماعي  اإلستراتيجية

المشترؾ، بما يؤدم إلى التحسيف المستمر لممدرسة كزيادة إنتاجيتيا كرفع مستكل 
 .كفاءتيا

القيادات:حيث أف إدارة التعميـ بالكاليات المتحدة كىكنج ككنج تيتـ بتطبيؽ النمط تمكيف  -
البلمركزم، إلي جانب اإلدارة التشاركية بالمدارس، فإف البمداف يتبعاف أسمكب تمكيف 

 مراكز التنمية المينية . خبلؿ كمينيا مف  أكاديمياالقيادات المدرسية كتنميتيا 
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العديد مف الدكؿ كمنيا الكاليات المتحدة كىكنج ككنج لمحصكؿ  الميزة التنافسية: تسعى -
عمى الميزة التنافسية، كالتي يمكف تحقيقيا مف خبلؿ التعميـ، كتعتبر القيادة المدرسية أىـ 
عناصر المنظكمة التعميمية بما يممكو القائد المدرسي مف ميارات كقدرات تكجو العممية 

يادة المدرسية أدكار جديدة ككظائؼ متجددة تكاكب ما التعميمية نحك تحقيؽ أىدافيا، لمق
 تكاجيو المؤسسات التعميمية مف تغيرات في ظؿ عصر التنافسية.

 

مف الدكلتيف في التركيز كاالىتماـ ببعض أدكار المعمـ في قيادة المجتمع  كتختمؼ كبل      
ر المعمـ كقادتيـ المدرسي بالتشارؾ مع مديرم المدارس، حيث تيتـ الكاليات المتحدة بدك 

كمديرم المدارس كميسرات لمتعمـ الميني مف خبلؿ بناء مجتمعات التعمـ المينية داخؿ 
التعاكف بيف قادة المعمميف كمدير المدرسة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة،  المدارس األمريكية لتعزيز

يف مف خبلؿ بينما تيتـ دكلة ىكنج ككنج بدكر المعمـ كقادتيـ كمديرم المدارس كباحثيف تربكي
قياميـ بإجراء األبحاث العممية لتحديد مشكبلت الطبلب كالمدرسة كجمع البيانات كالمعمكمات 

 لتحميميا كابتكار الحمكؿ المناسبة بطريؽ جماعية صنع القرار الفعاؿ.
كيمكف تفسير ىذا االختبلؼ برغبة كؿ دكؿ مف الدكلتيف في تحقيؽ بيئة مدرسية داعمة       

كلكف تختمؼ الدكلتيف في األيدكلكحية كالكسيمة لتحقيؽ ذلؾ، حيث تعتقد  :لتعمـكمحفزة عمى ا
الكاليات المتحدة أف مجتمعات التعمـ المينية ىي الكسيمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ، أما دكلة ىكنج 
ككنج تعتقد أف البحث عف حمكؿ لمشكبلت كؿ مف الطبلب كالمدرسة ىي الكسيمة لتحقيؽ ىذا 

 اليدؼ. 
 

 

إدارَ املدرصُ املصزيُ  يفلدعه ممارصات الكًادَ املىسعُ  اإلجزائًُخلطىات ا: اخلامطالكضه 

 وٍىىج نىىج األمزيهًُضىء خربتٌ الىالًات املتخدَ  يف

باإلضافة إلي  المكزعة،بناء عمى ما تقدـ مف عرض اإلطار النظرم المتعمؽ بماىية القيادة  
ات المتحدة كىكنج ككنج، كالمقارنة التحميمية عرض مبلمح القيادة المكزعة في كؿ مف الكالي

التفسيرية، تكصؿ الباحث إلي ف تطبيؽ القيادة المكزعة بالمدارس المصرية تحتاج إلي ما 
 يمي:

: حيث يحتاج تطبيؽ ممارسات القيادة المكزعة إحداث نقمة نكعية كتغيير  متطلبات ثكافًُ - أ
كما حدث في الكاليات المتحدة  جذرم في الثقافة التنظيمية السائدة بالمدارس المصرية،

ىيكؿ تشاركي يعمؿ فيو القادة كالعاممكف معا لتحسيف  بناءبحيث تشمؿ ىذه الثقافة  األمريكية
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ـ في دعـ االتصاؿ المفتكح كتبادؿ المعمكمات البلزمة لصنع القرارات العممية التعميمية، كيسي
المدرسية المشتركة، كتتحكؿ المدرسة إلي فريؽ مف المتعمميف داخؿ مجتمع تعمـ مينية، 

كتشجيع األفكار  ركح الفريؽكيتسـ الثقافة التنظيمية بالثقة المتبادلة، كاإليماف بقيمة العمؿ 
 الذم يسمح بذلؾ مما يدعـ ممارسات القيادة المكزعة. اإلبداعية  كتييئة المناخ

مف الضركرم لتدعيـ ممارسات القيادة المكزعة تدريب العناصر البشرية  متطلبات بغزيُ : - ب
عمي  -كما يحدث في المجتمع األمريكي كىكنج ككنج- التي يتككف منيا المجتمع المدرسي

تفكيض األطراؼ المعنية كمشاركتيـ في  كيفية العمؿ معا كفريؽ تعاكني أك تدريب القادة عمي
صنع القرار، كتشجيعيـ عمي التساؤؿ بطرؽ تعاكنية، كحفزىـ، كالعمؿ عمي تطكير قدراتيـ، 

 المسئكليات عمي أعضاء المدرسة لزيادة شعكرىـ بالممكية كالمحاسبية إلي أقصي حد. كتكزيع
رس مف اليرمية التي تشجع عف طريؽ تغيير اليياكؿ التنظيمية لممدا متطلبات ًٍهلًُ: -ج

ركح الركتيف كالتقميدية في التفكير كالممارسة، إلي األفقية بحث تككف أكثر دعمان لمعمؿ 
البلمركزية في اإلدارة كتفكيض السمطة، كالتنمية المينية كتبادؿ الخبرات  كممارسة الفريؽ

قبلليتيـ كمشاركتيـ كالمشاركة في صناعة الفرار المدرسي، كتسمح بتمكيف العامميف كدعـ است
في قيادة المدرسة، كتدعـ ترتيبات تدرج السمطة، كتبني ىياكؿ مرنة غير ثابتة تسمح لؤلفراد 

حداث التغيرات كالقدرة عمي التكيؼ السريع مع التغيرات المعاصرة.      بالتعمـ كا 
المدارس كمف ثـ يقترح البحث الحالي مجمكعة مف االحتياجات التدريبية لكؿ مف قادة        

عمي تحديات قيادة الفرؽ  لمتغمبكالمعمميف لتحقيؽ ىذه المتطمبات، كخطكات إجرائية 
 المكزعة، كتدعيـ ممارسات القيادة المكزعة. 

 أواًل: االحتًاجات التدريبًُ.

تتحدد أىـ االحتياجات التدريبية لتدعيـ ممارسات القيادة المكزعة لدل قادة المدرس     
 كالمعمميف بالمدارس المصرية في :

 القدرة عمي المركنة كتقبؿ آراء العامميف كالمعمميف تنمية -
تنمية القدرة عمي العمؿ الجماعي كتككيف فرؽ العمؿ، كتعزيز ركح العمؿ التطكعي لدم  -

 المعمميف.
تدعيـ القدرة عمي استخداـ األساليب الحديثة لمتنمية المينية لجميع أعضاء المجتمع  -

 المدرسي
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تخمؽ حالة مف  التيتطكير القدرة عمي استخداـ أحدث أساليب الرقابة كالمحاسبية الفعالة  -
 الثقة بيف المدير كالمعمميف، كتنمية ركح الفريؽ في العمؿ.

شراؾ العامميف في عممية صنع القرار المدرسي اإللماـ بأنكاع السمطة كاليياكؿ ا - لتنظيمية، كا 
 كاتخاذه

 القدرة عمي تحقيؽ التكامؿ كالتنسيؽ بيف أجزاء النظاـ اإلدارم لممدرسة. -
 القدرة عمي منح الفرصة لممعمميف لممشاركة في اتخاذ القرارات -
ـ عمي اإلبداع القدرة عمي تكفير مناخ كثقافة عمؿ فعالة لممعمميف تسيـ في تحفيز قدراتي -

 كالتميز.
القدرة عمي إدارة العبلقات كتشجيع كؿ أنكاع التفاعؿ بيف أفراد المدرسة، مما ينمي فييـ  -

 العبلقات البناءة كالمثمرة كالتكاصؿ الفعاؿ كذلؾ في جك يسكده االحتراـ كالثقة كالتفاىـ.
ينقميا إلي اآلخريف  القدرة عمي التعمـ كالتدريب، فالمدير يممؾ ميارات كخبرات بإمكانو أف -

 المتعمقة بإنجاز العمؿ. سمككياتيـلتحسيف 
القدرة عمي تفكيض السمطة لممعمميف الذم يممككف الثقة كالدعـ البلـز ألداء الميمات  -

 كاألعماؿ المطمكبة.
بيف مدير المدرسة كأعضاء  مممكسمدرسية مبنية عمي تعاكف  ثقافةالقدرة عمي بناء  -

المجتمع المدرسي في عممية اتخاذ القرار، مما يكفر الثقة كالفاعمية المرتفعة التي تتيح جك 
 مف الصراحة كاألمانة بيف العامميف

 القدرة عمي تكفير التدريب البلـز لرفع كفاءة المعمميف كفؽ االتجاىات الحديثة. -
الشكؿ األفقي في القيادة لمتكيؼ مع القكم  القدرة عمي التحكؿ مف الشكؿ الرأسي إلي -

 الجديدة كالتغيرات الييكمية
 القدرة عمي تبني أساليب قيادية ديمقراطية قائمة عمي الحكار كالمشاركة الفاعمة  -
عطائيـ الصبلحيات البلزمة التي تتناسب مع مياميـ  - القدرة عمي تشكيؿ المجاف المدرسية كا 

 المكمفيف بيا.
بالقيادة المدرسة كأعضاء الفريؽ المدرسي المعارؼ كالميارات المرتبطة  يرالمدامتبلؾ مدير  -

كميارات العمؿ التعاكني كميارات التكاصؿ كالحكار، كميارات صنع كاتخاذ القرار،  ةالمكزع
 ميارات التفاكض كحؿ الصراعات.
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الجرأة في امتبلؾ مديرم المدارس الرؤية الكاضحة لتنفيذ أبعاد القيادة المكزعة كالشجاعة ك  -
 فالمرؤكسيتكزيع األدكار القيادية مف قبؿ المدير إلي 

القدرة عمي القياـ بأدكار متعددة كشاممة داخؿ المدرسة لمكاكبة أىمية تطبيؽ القيادة  -
المكزعة كمف ىذه األدكار القائد التعميمية ، كقائد التطكير الميني ، كالمشرؼ كالمقيـ، 

 الرؤية المشتركة لممدرسةباإلضافة إلي الحفاظ عمي  كالمحفز
 ثاىًًا: اخلطىات االجزائًُ للتػلب علٌ حتديات ممارصُ الكًادَ املىسعُ

تساعد عكامؿ بناء الثقة كالرضا بيف أعضاء الفريؽ في التغمب عمي تحديات قيادة الفرؽ   
 الخطكات الست التالية: بإتباعالمكزعة كيمكف تحقيقيا عمى أفضؿ كجو 

 االستراتيجي ألعضاء الفريؽ.االختيار   -أ
 تطكير رؤية إلدارة كؿ مكقع في نفس األىداؼ العامة .  -ب
القيادة التنظيمية مف خبلؿ بناء فرؽ تتمتع  إيجاد -د      تطكير االلتزاـ كالثقة. -ج

 بالسمطات.
عادة اختيار أعضاء الفريؽ في  -ك      تسييؿ التعمـ التنظيمي. - ق تقييـ األداء المؤقت كا 

 ة ضعؼ فعالية األداء القيادمحال
 اختًار أعضاء الفزيل بغهل اصرتاتًجٌ   -ًأ 

الخطكة األكلى التي يجب عمى القادة مراعاتيا في إدارة الفرؽ المكزعة ىي كيفية تشكيؿ     
فريؽ يمكنو العمؿ معنا بفاعمية، االستراتيجيات التي يجب أف يأخذىا القائد في االعتبار ىي 
ا  عممية اختيار أعضاء الفريؽ المناسبيف الذيف لدييـ خبرة في حياتيـ المينية كلدييـ أيضن

لفريؽ مكزع  إستراتيجيةت عمؿ جيدة مع زمبلئيـ أعضاء الفريؽ. ىذه العممية ىي أىـ عبلقا
فعاؿ ألف ىذه العممية ستمنع العديد مف المشاكؿ التي قد تحدث أثناء العمؿ في فريؽ مكزع. 

سيتـ تطكير الخطكات األخرل لبناء الثقة كالرضا بيف  أىمية،عندما يبدأ القائد بالخطكة األكثر 
الفريؽ بسيكلة أكبر. بعض العكامؿ التي يجب مراعاتيا عند اختيار أعضاء الفريؽ أعضاء 

 ىي:
تحديد الخصائص كمتطمبات الكظيفة المطمكبة ألعضاء الفريؽ المكزعيف. بادئ ذم بدء   -8

يجب عمى القادة تحديد الخصائص كمتطمبات الكظيفة المطمكبة لمفريؽ المكزع مف خبلؿ 
بقة ألعضاء الفريؽ، كخبرتيـ في كؿ مجاؿ، العبلقة بيف أعضاء الخبرة السا: النظر في
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الفريؽ في المشاريع السابقة. )ىؿ عممكا جيدنا معنا؟ ما ىي نتيجة أداء الفرؽ في 
 المشاريع السابقة؟(، 

يجب مراعاة الخمفيات الثقافية لممكظفيف في ىذه الخطكة ألنو إذا تمكف القائد مف اختيار -6
فيمكف تخفيؼ  التكاصؿ،ف لدييـ تشابو في ثقافتيـ كطريقتيـ في أعضاء الفريؽ الذي

برامج االتصاؿ المحتممة بيف أعضاء الفريؽ في ىذه الخطكة، كقياس تمؾ الخصائص. 
يجب عمى القائد أف يبدأ بخطكات أساسية في أسمكب مقابمة الكظيفة باستخداـ مقابمة 

كظيفية الختيار المرشح المناسب منظمة تتككف مف أسئمة مكجية لمعماؿ حكؿ الميمة ال
 لكؿ متطمبات الكظيفة في تككيف  فريؽ العمؿ المكزع.

تقييـ المكظفيف مف خبلؿ النظر في أداء العمؿ الجماعي. يجب عمى القائد تقييـ أعضاء  -3
إلى أم مدل يتعرؼ  :الفريؽ مف خبلؿ النظر في األسئمة كالصفات عمى النحك التالي

أعضاء الفريؽ عمى النزاع كيحمكنو. ىؿ يشارؾ أعضاء الفريؽ كيتعاكنكف في حؿ 
المشكبلت. ىؿ يتكاصمكف بشكؿ مفتكح كداعـ؟ ىؿ يقكمكف بتنسيؽ كمزامنة األنشطة 
بشكؿ فعاؿ؟ ، يجب أف يككف أعضاء الفريؽ قادريف عمى االعتماد عمى بعضيـ البعض، 

متكافؽ مع أعضاء الفريؽ أف يسبب مشاكؿ لجيد المجمكعة حيث يمكف لمشخص غير 
 بأكمميا. يحتاج أعضاء الفريؽ إلى المركنة كالتسامح إذا أرادكا االندماج في كحدة فعالة.

 

 املدرصُ يف ىفط األٍداف العامُ  يفوضع رؤيُ مً أجل إدارَ نل مىقع  -ب 

أجؿ إنجاز المياـ القيادية المطمكبة  تضمف تحديات إدارة الفريؽ المكزع تطكير رؤية مف      
بشكؿ فعاؿ. أكالن ، ىناؾ حاجة إلى إنشاء صكرة كاضحة لممياـ  كالتأثير عمى أعضاء الفريؽ 

ثانينا إلشراكيـ، كخمؽ شعكر مشترؾ باليدؼ كتطكير الرؤية لمعمؿ في نفس األىداؼ العامة .
يجب عمى القائد أف يسمح  ع،المكز مشاركة اليدؼ في إنشاء رؤية لممياـ مع الفريؽ  بعد

بشكؿ  القرار،ألعضاء الفريؽ بتطكير عممية صنع قرار بطرؽ مشتركة. عندما يتـ تقاسـ صنع 
عاـ يتـ إظيار مستكيات عالية مف االلتزاـ مف قبؿ أعضاء الفريؽ. كعندما يتـ تأسيس التزاـ 

لمياـ بنجاح عالي في فريؽ مكزع ، سيساعد أعضاء الفريؽ بعضيـ البعض عمى إدارة ا
 عندما يكاجو بعض الفريؽ مشاكؿ.
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 تطىيز االلتشاو والجكُ -ج
يتطمب الفريؽ المكزع الثقة لتحقيؽ النجاح: ال تكفي التكنكلكجيا بمفردىا. لذلؾ تعد    

 االجتماعات األكلية كجينا لكجو كبناء العبلقة بيف أعضاء الفريؽ أفضؿ البدائؿ لبدء بناء الثقة
األحياف، سيككف االجتماع كجيان لكجو المقترح لبناء االلتزاـ كالثقة بيف أعضاء في بعض 

الفريؽ أكثر فعالية إذا تـ ترتيبو مف خبلؿ التركيز في األنشطة اليامة المكضحة الطريقة 
األكثر فعالية لبناء الثقة أك إصبلحيا ىي أنو يجب عمى القادة تحديد أكقات لمقاء ألعضاء 

يـ في المراحؿ األكلى مف المياـ، يجب عمى القادة تكجيو األعضاء حكؿ الفريؽ في مكقع
الغرض كالجداكؿ الزمنية لممياـ ، كجكد ىذه النكعية مف جمسات بناء الفريؽ كجيان لكجو في 
 المراحؿ األكلى مف دكرة المياـ، يكفر بنػاء الثقػة فػي المنظمػة الذم يعػد شػرط أساسػػي

دؿ المػشترؾ بػيف جميػع األطػراؼ إلنجػاز الميػاـ كاألعمػاؿ كالفعاليػات لضماف التفاعػؿ كالتبػا
يمكػف  لممنظمػة كذلػؾ لمػا يػسيـ فػي تحقيػؽ نجػاح المنظمػة كنمكىػا، فبػدكف الثقػة ال المختمفػة

كيػصبح تحقيػؽ أم ىػدؼ مػف األىػداؼ المرسػكمة  تػستمر فػي العمػؿ كالبقػاء لممنظمػات أف
 . كمستحيؿ التحقيؽ ة غيػر ممكنػالممنظمػ

 الكًادَ التيظًنًُ مً خالل بياء فزم تتنتع بالضلطات إجياد -د

مكضكع آخر يتحدل أنماط القيادة في إدارة الفرؽ المكزعة ىك كيؼ يمكف لمقائد إدارة      
الفريؽ بنجاح بيف الصعكبات في المناطؽ الزمنية كالثقافة كالمكاقع المختمفة، الحقيقة ىي أف 
قادة الفريؽ لدييـ الكثير مف األدكار كالمسؤكليات كيصعب عمييـ إدارة كقتيـ لمحفاظ عمى 

يؽ بشكؿ فعاؿ. لذلؾ فإف الطريقة األكثر فعالية لمقادة ىي بناء فريؽ مفكض كثير عمؿ الفر 
مف السمطات، كخمؽ قيادة تنظيمية عمى مستكيات مختمفة. كىذا مف شأنو أف يقمؿ مف مياـ 
القادة إلدارة الفريؽ. كسيتمكف أعضاء الفريؽ مف حؿ المشكبلت بشكؿ فعاؿ بأنفسيـ عندما ال 

قائدىـ. يجب عمى القائد القياـ بذلؾ أثناء بناء االلتزاـ كالثقة في الفريؽ يمكنيـ االتصاؿ ب
يجب عمى القائد أف يقيـ جمسات عمؿ لحؿ قضايا الفريؽ  الفريؽ،لتحسيف إدارة المكزع، 

الرئيسية كتطكير العمميات المشتركة، مما يساعد الفريؽ عمى تعزيز الفيـ المشترؾ لقيـ 
ستساعد ىذه الجمسة أعضاء الفريؽ في مكاقع مختمفة عمى  ذلؾ، كأىداؼ المياـ. عبلكة عمى

 فيـ العمميات كاالتفاؽ عمييا كمكاءمة عمميـ مع األىداؼ التنظيمية.
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 تضًَل التعله التيظًنٌ -ه
العممية األخيرة التي تمثؿ تحدينا لقائد فريؽ مكزع ىي تسييؿ التعمـ  فإف كأخيرنا،     

التنظيمي. بعد أف عقد القائد اجتماعات أكلية بما في ذلؾ كجيا لكجو في المراحؿ المبكرة ، 
 سيسيؿ العامبلف التالياف المزيد مف التعمـ التنظيمي بشكؿ أكثر فعالية:

لتطكير كتنفيذ تماريف بناء الفريؽ. قد يتـ إثارة  يجب عمى القائد تكفير ميسريف لمتدريب -
الجدؿ بأف الفريؽ يفتقر إلى الكقت المتاح. إذا أدرؾ القائد ضركرة التعمـ التنظيمي 
المستمر كحاكؿ أف يجعؿ ذلؾ ممكننا ، فيمكف إنشاء الكثير مف الفكائد كزيادة اإلنتاجية 

 كالرضا بيف أعضاء الفريؽ.
ريؽ لمفريؽ باتخاذ القرارات مف أجؿ بناء القدرة القيادية لمفريؽ أف يسمح قائد الف يجب -

عطاء  عادة فحص الميمة كا  كتسييؿ التعمـ التنظيمي. إف أدكار القائد ىي فقط فحص كا 
التعميقات ألعضاء الفريؽ حكؿ قراراتيـ كمياميـ لمتأكد مف أنيـ يتبعكف نفس اليدؼ 

دة تقديـ الدعـ حسب الحاجة لتطكير التعمـ يتعيف عمى القا الحاؿ، ثـ بطبيعةالتكجييي. 
 التنظيمي.

 

 تكًًه أداء الفزيل وإعادَ اختًار أعضاء الفزيل يف حالُ ضعف فعالًُ األداء الكًادٍ -و
ا تكفير  المكزع،بعد إكماؿ الخطكات الخمس في تطكير الفريؽ         يجب عمى القادة أيضن

أنظمة تقييـ لكؿ خطكة لضماف أفضؿ أداء في كؿ مرحمة. كمع ذلؾ ، إذا استمرت المشاكؿ في 
الظيكر، فيجب عمى القادة تحديد أسباب تمؾ المشكبلت كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لحميا. عمى 

فريؽ مع فريقيـ  سبيؿ المثاؿ، إذا حدثت مشاكؿ بسبب عدـ تطابؽ خصائص بعض أعضاء ال
 يجب عمى القادة التفكير في إعادة اختيار أعضاء الفريؽ مرة أخرل.
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