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 امللخص

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة مشاركة القيادات النسائية     

األردنية في صنع القرار التربوي في وزراة التربية والتعليم، اعتمدت 

الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، إذ تكونت عينة الدراسة 

 من أصل )154من )
ً
 تربويا

ً
 ومديرا

ً
 225( قائدا

ً
 ومديرا

ً
( قائدا

ة. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة مشاركة يمثلون مجتمع الدراس

القيادات النسائية األردنية في صنع القرار التربوي في وزارة التربية 

والتعليم "متوسطة" وكذلك في جميع املجاالت، باستثناء 

مشاركتهن في تنفيذ ومتابعة القرار التربوي فقد كانت "كبيرة". كما 

درجة مشاركة القيادات  وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة في

النسائية األردنية تعزى ملتغير املستوى التعليمي، بين حملة شهادة 

البكالوريوس والدكتوراه لصالح درجة الدكتوراة، وبين حملة 

 شهادة الدكتوراه واملاجستير لصالح حملة درجة املاجستير. 

القيادات النسائية، صنع القرار، وزارة التربية  مفتاحية:كلمات 

 .والتعليم
 

 

 

Abstract 

The study aimed to identify the degree of participation of 

Jordanian women leaders in educational decision-

making in the Ministry of Education from the point of 

view of educational leaders in the center of the ministry. 

The study is based on the descriptive and analytical 

approach. The study sample consisted of (154) out of 

(225) educational leaders in the ministry. The results of 

the study revealed that the degree of participation of 

Jordanian women leaders in educational decision-

making in the Ministry of Education is “medium” as well 

as in all fields, with the exception of their participation in 

the implementation and follow-up of educational 

decision-making, which was “high”.  The results also 

showed that there are significant differences in the degree 

of participation of Jordanian women leaders due to the 

variable of educational level, between holders of 

bachelor’s and doctoral degrees in favor of doctoral 

degrees, and between holders of doctoral and master's 

degrees in favor of holders of master's degrees. 

Key Words: Women Leadership, Decision Making, 

Ministry of Education]  
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 املقدمة

تزايدت القيمة القيادية للمرأة بشكل مستمر في السنوات 

لعام االعشرين املاضية من خالل دورها في إدارة شركات القطاعين 

والخاص. مما أوجد فرص عمل وفيرة للنساء املدربات في األردن؛ 

ومع ذلك فإن الفجوة القائمة بين أداء املرأة في حياتها املهنية 

واملشاركة في صنع القرار، وخاصة في املناصب اإلدارية العليا ما 

 ,AlShihabi, Inaam, Azzam, & Abdul Majidزالت متسعة )

القيادة النسائية على قيام النساء باملهام (. ويؤكد مدخل 2003

القيادية، إذ تم تعريف القيادة النسائية بأنها: "مجموعة 

الخصائص والسلوكيات التي ترتبط باملرأة مثل تطوير اأِلشخاص، 

نمذجة الدور، التوقعات واملكافآت، اإللهام وتشاركية اتخاذ 

رجال ل ينافس الالقرار، التي تمكنها من أداء املهام القيادية بشك

 & ,Desvaux, Devillard-Hoellingerأو أفضل منهم" )

Baumgarten, 2007, 65 .) 

وتعد عملية صنع القرارات إحدى املهام والوظائف 

األساسية لإلدارة الناجحة، إذ يقاس مقدار النجاح الذي تحققه 

أي مؤسسة بمقدرة وكفاءة القادة اإلداريين، وفهمهم للقرارات 

تخاذها، وما يمتلكون من مفاهيم تضمن رشد القرارات وأساليب ا

وفاعليتها ووضوحها ودقتها، والعمل على متابعة تنفيذها وتقييمها 

(. كما تعد عملية صنع القرار من العمليات 2012)عبودي، 

الصعبة التي تمر بمراحل عدة تبدأ بجمع املعلومات من مصادر 

ثر والعوامل، وتتأ مختلفة، تتعرض خاللها للكثير من املؤثرات

بالنمط السائد في اإلدارة؛ ففي اإلدارة املركزية يتركز القرار بشكل 

أساس ي في قمة الهرم التنظيمي، بينما في النظام الالمركزي فإنه 

 نحو قمة مركز اتخاذ القرارات أو القاعدة 
ً
 وهبوطا

ً
ينتقل صعودا

ا أن عملية صنع القرار هي2016)عامر، 
ً
عملية  (. ويمكن القول إذ

ذات شقين: أحدهما إنساني يتمثل في أن لكل فرد رأيا يتكون 

حسب مستوى نضجه وخبرته وثقافته، ولكل رأي قيمة حسب 

كفاية الشخص ومؤهالته، هذا يقود إلى الشق الثاني من العملية 

وهو العلم والخبرة املتضمنان في القرار. فليست العبرة في عملية 

اد ويوافقوا على القرار، بل العبرة صنع القرارات أن يجمع األفر 

وقبل كل ش يء أن يقوم هذا القرار عن دراسة ودراية وعلم )عامر، 

2016 .) 

أما بالنسبة لصنع القرارات التربوية فإن عملية اتخاذ 

القرارات عملية مهمة وأساسية في العمل اإلداري، فهي أهم 

ا أجله أنشطة اإلدارة، وضرورة حتمية لتحقيق األهداف التي من

تم إنشاء املنظمة، فهي جوهر العملية اإلدارية كونها تمثل 

مخرجات كل الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة 

ورقابة، ويتوقف مقدار النجاح الذي تحققه أية منظمة إلى حد 

كبير على قدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ القرارات املالئمة 

رحلة األخيرة من مراحل عملية والصحيحة، فاتخاذ القرار يمثل امل

صنع القرارات، إذ تعد عملية صنع القرارات عملية تضامنية 

جماعية أي أنها ناتج لجهد مشترك للعديد من األفراد، لهذا فإن 

الواقع يحتم تنظيم العمل اإلداري واشتراك جميع أعضاء املنظمة 

في املراحل املختلفة لصنع القرار من إعداد وتحضير وتكوين 

 (.2012)السفياني، 

 ميعجوتؤثر القرارات التربوية والسياسات التعليمية في 

املهارات الحياتية واملهنية والقيادية لإلناث والذكور على حد سواء، 

ومن خالل تلك القرارات تستكمل عملية بناء اإلنسان، لهذا 

يفضل وجود عالقة قوية بين صانعي القرار التربوي، ألنه كلما كان 

 
ً
هناك صناع قرار على معرفة بالواقع كان القرار التربوي واقعيا

، لهذا ف
ً
إن النساء في املواقع القيادية تكون أكثر معرفة وعادال

واطالًعا على الكثير من تفاصيل الواقع واحتياجاته التي قد تغيب 

عن ذهن القائد الرجل، فتكون مشاركتها الفاعلة في صنع القرار 

التربوي ذات أثر مباشر في تحسين وتطوير النظام التربوي برمته 

 (. 2020)وزارة شؤون املرأة، 

أن تدني درجة مشاركة املرأة في صنع القرار التربوي قد إال 

يعود إلى وجود العديد من الصعوبات التي تعيق وصول املرأة إلى 

املناصب القيادية، بعض تلك الصعوبات يتعلق بعجز املؤسسات 

عن إيجاد فرص لتقدم اإلناث، مما يؤدي الى تركز أعمال اإلناث 

الي مهارات ومؤهالت عالية، وبالتفي مجاالت روتينية حتى لو امتلكن 

تؤثر هذه املشكالت على طموح املرأه للوصول إلى املناصب 

القيادية. وربما تعود قلة وصول املرأة الى املناصب القيادية إلى كون 

الذكور في مواقع السلطة يمتلكون الحق في إصدار القرارات التي 

من  ملوظفاتتلبي مصالحهم دون األخذ بعين االعتبار ما تملكه ا

مؤهالت، لهذا يتم استثناؤهن من شغل املناصب القيادية رغم 

 (. 2021أحقيتهن لذلك )الصمادي، 

حققت املرأة األردنية العديد من مشكلة الدراسة: 

، ووصلت إلى مواقع عليا في العديد كافة اإلنجازات وفي األصعدة

ن أمن القطاعات، فعلى صعيد التعليم العالي. أظهرت البيانات 
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من مجموع  أعضاء الهيئة التدريسية هن من اإلناث. كما  25%

 ةبأن واحد من بين كل خمس 2016أشارت اإلحصائيات لعام 

أعضاء في السلك الدبلوماس ي والقضائي هي إمرأة، إذ بلغت 

( على التوالي،  وواحد من بين كل ثالثة %18.9و %20.1النسب )

. كما شكلت نسبة أعضاء في األحزاب السياسية هي إمرأة اي
ً
ضا

، أي أن 2016( من إجمالي السفراء في عام %11.1السفيرات )

ئرة نهم )دايسفراء تم تعي ةهنالك سفيرة واحد من بين كل تسع

(؛ مما يشير إلى تدني تمثيل املرأة في 2020اإلحصاءات العامة، 

املراكز القيادية، كما أن ضعف مشاركتها في صنع القرارات 

، ومن هنا برزت التربوية في وز 
ً
ارة التربية والتعليم ما زال ملموسا

دور القيادات النسائية  تقص يمشكلة الدراسة التي تحاول أن 

 األردنية في عملية صنع القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم. 

  :اآلتيالدراسة في  تساؤالتتتحدد أسئلة الدراسة: 

النسائية األردنية في ما درجة مشاركة القيادات  السؤال األول:

صنع القرار التربوي )تحديد مشكلة القرار التربوي، جمع 

املعلومات الالزمة للقرار التربوي، وضع بدائل القرار التربوي، 

اختيار البديل األفضل للقرار التربوي، تنفيذ ومتابعة القرار 

 التربوي( في وزارة التربية والتعليم؟

ذات داللة إحصائية عند مستوى هل هناك فروق  السؤال الثاني:

( بين متوسطات استجابة العينة حول درجة α=  0.05الداللة )

مشاركة القيادات النسائية األردنية في صنع القرار التربوي في وزارة 

 التربية والتعليم تعزى ملتغير املستوى التعليمي؟

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة مشاركة أهداف الدراسة: 

لنسائية األردنية في صنع القرار التربوي في وزارة التربية القيادات ا

والتعليم في األردن. والكشف عن الفروق ذات الداللة إن وجدت 

 الستجابات القادة التربويين تعزى ملتغير املستوى التعليمي.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها النظرية من خالل أهمية الدراسة: 

تسليطها الضوء على موضوع هام هو مشاركة القيادات النسائية 

األردنية في  صنع القرار التربوي. وإفادة القيادات النسائية التي 

تشغل مناصب قيادية في وزارة التربية والتعليم في زيادة الفعالية في 

 الوزارة.  عملية صنع القرارات التربوية في

تتمثل في تقديمها بيانات ومعلومات هامة األهمية التطبيقية، 

للباحثين في مجال القيادات النسائية وعملية صنع القرار من 

خالل ما ستتوصل إليه من نتائج وتوصيات. وقد تفيد نتائجها 

وزارة التربية والتعليم في األردن في عالج العديد من املشكالت التي 

 أ
ً
مام مشاركة القيادات النسائية في الوزارة في صنع تقف عائقا

 القرارات التربوية. 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 

"هو العملية التي يتم بموجبها تحديد املشكلة أو صنع القرار: 

الهدف، والبحث عن الحل األمثل من خالل املفاضلة بين مجموعة 

من الحلول أو البدائل، ثم البت النهائي فيها باالختيار الحذر 

واملدرك والهادف لحل املشكلة أو تحقيق الهدف" )العتيبي، 

2011 ،22 .) 
ً
دف إلى إيجاد الحل عملية ته أنه:بويعرف إجرائيا

األفضل للمشكالت التي تواجه القطاع التربوي في األردن، وذلك 

من خالل تحديد البدائل املتاحة واملمكنة في البيئة األردنية 

ودراستها وتقييمها، ثم اختيار البديل األمثل من بين تلك البدائل 

والذي يضمن مواجهة تلك املشكلة، وتحقيق األهداف التي يسعى 

 اع التربوي في األردن لتحقيقها. القط

تعرف القيادة بأنها: "عملية تجهيز وترتيب املوقف القيادة: 

القيادي حتى يتمكن مختلف أعضاء الجماعة بما فيهم القائد من 

تحقيق أهداف مشتركة بأقص ى عائد اقتصادي، وأقل تكلفة 

(. أما القائد 5، 2016اقتصادية في الوقت والعمل" )بو عزة، 

ر في فيعرف بأنه: "هو شخص يقود جماعة من األفراد ويؤث

 لسلوك 
ً
سلوكهم ويوجه عملهم، وهو بهذا املعنى يكون موئال

أعضاء الجماعة، ويكون الشخص املركزي في الجماعة" )خويص، 

2011 ،10 .) 

"مجموعة الخصائص املميزة  أما القيادة النسائية فتعرف بأنها:

في أداء النساء والتي تمكن املرأة من تحقيق النتائج املرغوبة 

(. Rouleau-Carroll, 2014فاظ على النجاح" )والفاعلية والح

 بأنها:
ً
ن النساء اللواتي يشغل وتعرف القيادة النسائية اجرائيا

مناصب قيادية وإدارية ويقدن جماعة من األفراد ويؤثرن في 

 سلوكهم ويوجهن عملهم في وزارة التربية والتعليم في األردن.  

 بأنه وزارة التربية والتعليم:
ً
ي ا: الجهة الحكومية فتعرف إجرائيا

األردن التي تعنى برعاية شأن التعليم في قطاعيه الرسمي والخاص، 

وتسيير التعليم الرسمي بما يضمن توفير الفرص الدراسية وجودة 

 التعليم. 

 حدود الدراسة ومحدداتها:

التعرف إلى درجة  على اقتصرت الدراسة الحدود املوضوعية:

 دنية في صناعة القرار التربوي فيمشاركة القيادات النسائية األر 

 وزارة التربية والتعليم.

جميع القادة التربويين في وزارة التربية والتعليم  الحدود البشرية:

 في األردن. 
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 األردن.  –عمان  –وزارة التربية والتعليم  الحدود املكانية:

تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي  الحدود الزمنية:

 م(.2021-2020العام الدراس ي )الثاني من 

وتتحدد هذه الدراسة بصدق أدواتها وثباتها ونتائج إجابات أفراد  

 في وزارة التربية والتعليم في يرونعينة الدراسة وهم القادة واملد

األردن، وبالتالي يمكن تعميم نتائجها على جميع القادة التربويين في 

 األردن. 

 األدب النظري والدراسات السابقة

: األدب النظري: 
ً
 ُيعالج األدب النظري املحاور األتية:أوال

 (: Concept of Leadership) املحور األول: مفهوم القيادة

يحكم مفهوم القيادة مجموعة من العوامل املتغيرة كالزمن     

والبيئة والعوامل االجتماعية والسياسية والثقافية، والنظام 

القيمي في املجتمع، واألهداف املوضوعة من أجل تحقيقها، لهذا 

 في مفهوم القيادة، فليس لها تعريف محدد 
ً
نجد أن هناك تعددا

هتمين، ولكن تختلف هذه يتفق عليه جميع الباحثين وامل

التعريفات باختالف الزوايا التي ينظر الباحثون والكتاب منها إلى 

فقد عرفها كل من كونتز وأدونيل    (.2013القيادة )عبد الغفار، 

بأنها:" عملية التأثير التي يقوم بها القائد في مرؤوسيه إلقناعهم 

وني"، ط التعاوحثهم على املساهمة الفعالة بجهودهم في أداء النشا

في حين عرفها كل من بففنر وبرستوس بأنها:" نوع من الروح 

املعنوية واملسؤولية التي تتجسد في القائد والتي تعمل على توحيد 

جهود مرؤوسيه لتحقيق األهداف املطلوبة والتي تتجاوز 

كما عرفت بأنها: "فن (. 259، 2020مصالحهم اآلنية" )حريم، 

من أجل أداء األعمال املنوطة بهم استقطاب قدرات اآلخرين 

 (.4، 2005بحماس وثقة" )لعويسات، 

كما وتعرف القيادة بأنها: املهمة التي يتولى أمورها رئيس 

املؤسسة التربوية، والتي تشمل: النواحي اإلدارية والفنية واملالية 

وغيرها، ويتابع أداء العاملين بها ويصحح األداء غير الصحيح، 

املؤسسة وليس أمامهم، ويقوم بحث جميع  ويعمل بين أفراد

العاملين على أن يكونوا فريق عمل واحد، ويتالفى املشكالت قبل 

حدوثها، ويقود املدرسة والعاملين نحو تحقيق األهداف 

 يشجع على االبتكار 
ً
 صحيا

ً
وطموحات العاملين بما يحقق مناخا

ادة أن القي املختصين بعض(. ويرى 605، 2017بادأة )حسن، وامل

هي سلوك يقوم به الفرد يوّجه نشاط جماعة نحو هدف مشترك، 

ويعتمد هذا السلوك على مكونات رئيسة تتمثل: باملبادأة أي تملك 

القائد لزمام األمور، والعضوية التي تشير إلى اختالطه بأعضاء 

الجماعة، والتمثيل أي دفاعه عن جماعته وتمثيله لها، والتكامل: 

حدة الصراع بين األعضاء، والتنظيم أي  الذي يساعد في تخفيف

تحديد عمل اآلخرين والعالقات التي تحكم العمل، والسيطرة أي 

تحديد سلوك األفراد والجماعة في اتخاذ القرارات أو التعبير عن 

الرأي، واالتصال أي تبادل املعلومات بينه وبين األعضاء والجماعة 

 (. 71، 2017)عطوي، 

ية القيادة تنبع من الدور الذي إن أهم أهمية القيادة:

يقوم به القائد في التأثير على العاملين في تلك املدرسة، واستغالل 

 ايجابًيا، وبث روح التعاون بينهم، وتوحيد 
ً

طاقاتهم استغالال

جهودهم، وإيجاد االنسجام والتناغم بينهم؛ مما يزيد في دافعيتهم 

 مكن تحديدالتي تؤدي إلى تحقيق األهداف بسهولة ويسر، وي

أهمية القيادة في التأثير اإليجابي للقيادة في عملية تحفيز وتشجيع 

العاملين لبذل أقص ى جد لديهم للقيام بأداء متميز. وأن العمل 

الجماعي يأتي بنتائج جيدة مقارنة بالعمل الفردي من حيث 

التعاون والتفاعل والتفاهم املشترك بين القائد والعاملين معه. 

 للتغيير من خالل تطبيق األفكار اإلبداعية التي  ويعد القائد
ً
رائدا

يقترحها أو يقوم باقتراحها فريق العمل. وتوجيه جهد العاملين نحو 

(. ويذكر 2010اإلنجاز وتحقيق األهداف بإبداع )الرشايدة، 

( أن أهمية القيادة تنبع من أنها حلقة 2003الخشالي والتميمي )

املؤسسة وتصوراتها لتسهيل الوصل بين العاملين وبين خطط 

تحقيق األهداف املرجوة ومواكبة التطورات املحيطة واستثمارها 

لخدمة املؤسسة، والتغيير يتطلب وجود قادة يمتلكون أساليب 

قيادية تمكنهم من استالم زمام األمور، والسيطرة على كافة 

الجوانب، فبدون قيادة تمتلك الحكمة والكفاءة تبقى عمليات 

 غير ممكنة. التغيير 

، تكثر النظريات املتعلقة بالقيادة النظريات املفسرة للقيادة:  

 وتفسيرها ومنها: 

 لقد تناولت العديد من القيادة التحويلية والقيادة التبادلية:

الدراسات واألبحاث القيادة التحويلية والتبادلية بالبحث 

والتمحيص، ولكن أصل هذين املصطلحين يعود إلى كتاب جيمس 

(، الذي يعد مؤسس نظرية القيادة الحديثة،  (James Burnsبيرنز

 بين القيادة 
ً
 جوهريا

ً
وقد وضع بيرنز في تعريفه للقيادة فارقا

التحويلية والقيادة التبادلية: تعرف القيادة التبادلية من ناحية 

عامة بأنها "مقايضة ش يء بش يء آخر، فيما تكون القيادة 
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ي، على التغيير" )مارزانو؛ وترز وماكنلتالتحويلية مركزة بشكل أكبر 

(. ففي القيادة التحويلية تعد خبرات القائد ومقدرته 26، 2009

الذهنية مصدر إعجاب وقدوة وتمكنه من التأثير في اآلخرين، 

 ميعجبحيث يعزز هذا التأثير عملية االتصال والتواصل الدائم مع 

العاملين في املواقع الوظيفية، بغية إقناعهم بأنه لتحقيق أهدافهم 

الشخصية يجب أن يتعاونوا ويعملوا على تحقيق أهداف املؤسسة 

التي ينتسبون إليها، وهذا يعني توحيد القيم الشخصية 

واملؤسسية، وذلك بتوليد نوع من التوازن بين أهداف املؤسسة 

 (.2009قريوتي، وإشباع حاجات العاملين فيها )ال

تقوم هذه النظرية على املبدأ األساس ي  نظرية القيادة الوضعية: 

وهو أن القائد يقوم على تكييف تصرفه القيادي مع نضوج األتباع 

 على استعدادهم، ومقدرتهم على أداء مهمة محددة. والقائد 
ً
بناءا

الفعال تبعا لهذه النظرية هو الذي يعرف مستوى مقدرة أتباعه، 

ك أنه ال يوجد أسلوب قيادي مالئم لجميع األتباع وجميع ويدر 

األوضاع، فهو وبشكل ذكي يختار األسلوب املالئم للوضع الحالي 

 (.2009)مارزانو؛ وترز و ماكنلتي، 

قام ليكرت ومجموعة من الباحثين نظرية ليكرت في القيادة:  

زات يونتيجة لألبحاث التي قاموا بها في موضوع القيادة في تحديد مم

القيادة، واستطاع ليكرت التمييز بين أربعة أنظمة للقيادة هي 

(: النظام التسلطي االستغاللي: وهو 2014)وصوص والجوارنة، 

الذي يتصف به القائد بأنه مركزي بدرجة عالية، وثقته بمرؤوسيه 

، ويتم التحفيز عن طريق الخوف واإلكراه
ً
 النظام؛ و قليلة جدا

به النظام األول إال أنه أقل مركزية منه، املركزي النفعي: وهو يش

ويسمح القائد بمشاركة املرؤوسين في اتخاذ القرارات بشرط أن 

تكون تحت رقابته؛ والنظام االستشاري: ويتميز القائد فيه بتوافر 

ثقة واضحة بينه وبين مرؤوسيه، ويتم تبادل األفكار واالستفادة 

د رك: وهنا يظهر القائمنها بين الطرفين؛ والنظام الجماعي املشا

ثقة مطلقة بمرؤوسيه، ويستفيد من أفكارهم باستمرار، ويتم 

 تبادل املعلومات بينه وبينهم.

وهي من النظريات الكالسيكية التي تناولت نظرية السمات:  

القيادة، تقوم على افتراض أن الفرد أكثر أهمية من املوقف، 

د املميزة للقائبمعنى أننا اذا استطعنا التعرف على الخصائص 

الناجح سيكون لدينا حل للمشكلة، وإذا لم نستطع صنع قادة 

متميزين سنكون قادرين على اختيار قادة جيدين )البشري، 

(. وتقوم هذه النظرية على فرضيات ثالث؛ األولى: يولد 2015

د بعض الخصائص تليق بالقائ الناس بخصائص فطرية. والثانية:

 األفراد الذين يشكلون )قادة( بمزيج بشكل خاص. والثالثة: يتمتع

مالئم من الخصائص الضرورية لتلك الوظيفة، ومن أهم هذه 

السمات )االستقرار الوجداني، تقبل الخطأ والذي يتضمن 

االعتراف بالخطأ حال الوقوع فيه، القابلية لالتصال واقناع 

اآلخرين دون قهر، قدرات ذهنية شخصية وعقلية( )بوخريسه؛ 

   (.2016اس ي و بن شمسة، بوقصاص؛ س

 نظرية الشبكة اإلدارية: 

وتعد هذه النظرية من أشهر النظريات السلوكية في القيادة، 

طورها الباحثان بالك وموتون، وتعتمد هذه النظرية على بعدين 

أساسيين في سلوك أي قائد هما: بعد االهتمام بالعاملين أو ما 

إلنتاج، وبناًء على هذين يطلق عليه )العالقات(، وبعد املهمة أو ا

(. تفيد 2014البعدين يتحدد نمط القائد )وصوص والجوارنة، 

هذه النظرية بأن القادة يمكن أن يهتموا بالتابعين كما بالعمل 

الذي يجب تنفيذه بالدرجة نفسها، فاألمر بالنسبة لهم يتمثل في 

حجم العناية التي يجب أن نوليها لكال الجانبين، وتبرز خمسة 

ذج قيادية تحت مظلة هذه النظرية )بوخريسه؛ بوقصاص؛ نما

( هي: القيادة الهزيلة، وهي التي ال تبذل 2016ساس ي و بن شمسة، 

أدنى جهد من أجل انجاز املهمة، فهذه القيادة تتسم بالكسل 

والتلكؤ، وتتحاش ى العمل بقدر اإلمكان. والقيادة القائمة على 

ون على إنجاز املهمة، إذ يك الخضوع للسلطة، ويتمحور التركيز هنا

. والقيادة على أسلوب مخيم العطل، 
ً
 جدا

ً
االكتراث باألفراد نادرا

وهنا يتم اإلهتمام باألفراد في بيئة تتسم بالود والصداقة والوفاق، 

مع عناية قليلة بالعمل ومهماته، وشك في إمكانية انجازه. واإلدارة 

الساعة حيث يتأرجح  املتأرجحة: هذا النمط اإلداري يمثله بندول 

بين طرفي املدى الذي يتحرك فيه لكنه ال يثبت عند وضع معين. 

 وقيادة الفريق، وهذا النمط يتم فيه توظيف األساليب القيادية

. حيث ينخرط األفراد في انجاز املهمة، ويلتزم القائد أمام كافة

 العاملين معه كما يلتزم باملهمة. 

 النظرية الظرفية لفيدلر: 

حاول فيدلر من خالل أبحاثه ودراساته التركيز على أسلوب 

يتصف باملرونة والتكيف مع الظروف املتغيرة، لهذا خرج بالنظرية 

الظرفية، التي تؤكد على أنه ليس هناك أسلوب واحد في القيادة 

يصلح لكل زمان، كما أنه ال يوجد صفات محددة يجب توافرها في 

 ير إلى أن القائد املهتم بمهام العملالقائد. وجوهر نظرية فيدلر يش

 في تحقيق إنتاجية 
ً
والذي ينزع إلى املركزية والتسلط يكون فعاال

 
ً
 –عالية ملرؤوسيه في حاالت املواقف املتطرفة )السهلة جدا

(، بينما القائد الذي يهتم بالعالقات والنواحي 
ً
والصعبة جدا

التي  الحاالتاإلنسانية فإنه يحقق إنتاجية عالية ملرؤوسيه في 
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يتميز بها املوقف باالعتدال، أي متوسط الصعوبة. لهذا فإن 

االسلوب القيادي الناجح هو من يتكيف مع جميع املواقف 

 (. 2014والظروف )وصوص وجوارنة، 

 القيادات النسائية: 

 كانت الخصائص القيادية األكثر تقديرا ذكورية بطبيعتها، 
ً
تقليديا

 في فعاليةمثل الحزم، الفردية، وتوج
ً
 يه املهام والتي لم تسهم دائما

 من نظرية القيادة التي تركز على الرجل العظيم، 
ً
القيادة، وبدال

ظهرت القيادة التحويلية التي تمتاز بسمات التعاون واملرونة تلك 

أن العديد من السمات التي ترتبط عادة بالنساء، مما يوضح 

(. ومن Eagly, 2007)هم في فعالية القيادة السمات األنثوية تس

البديهي أن القيادة النسائية ستأخذ من خصائص املرأة الش يء 

الكثير بحيث ال تكون نسخة مكررة من األنماط القيادية املعروفة. 

لقد أصبحت معظم النساء يمتلكن القاعدة القانونية والقبول 

 في 
ً
 فاعال

ً
االجتماعي واالستعداد الذاتي من أجل أن تكون شريكا

. فخصائص املرأة أقرب إلى كافة دة والعمل وعلى األصعدةالقيا

التعاون والتفاهم واملشاركة والعمل بروح الفريق واالعتراف بجهود 

اآلخرين، وهذه الخصائص هي األقرب لحاجات األعمال في اقتصاد 

املعرفة والعالقات الشبكية وتطور نوعية العاملين )بوقندورة، 

2017 .) 

 القيادات النسائية:  التحديات التي تواجه

إن القيادات النسائية رغم حقها في الحصول على مراكز تتناسب 

مع قدراتها ومؤهالتها وطموحها إال أنها تواجه العديد من 

التحديات التي تقف أمامها في سبيل أن تحصل على فرصة أفضل 

 في القيادة، وفيما يلي أهم تلك التحديات: 

: املرأة والصورة النمطي
ً
رة تبنى هذه الصو  ة في مكان العمل:أوال

على فكرة أن املرأة يجب أن تكون في البيت، والرجل هو من يذهب 

للعمل. لهذا يجب األخذ بعين االعتبار الحقوق املتساوية كأساس 

 (.2017موضوعي لتصحيح هذه النظرة )بوقندورة، 

: ظاهرة السقف الزجاجي
ً
: لقد تواجدت الصور النمطية بين ثانيا

سين في العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم مما عزز الجن

فكرة السقف الزجاجي، واستمرت الصورة النمطية هذه في 

العديد من املنظمات على مر السنين، إذ أكد باول وجريفز 

(Powell & Graves, 2003 بأن الدراسات البحثية منذ ،)

 في أدوار الرجال و 
ً
 بسيطا

ً
حيث  النساء،السبعينيات الحظت تغيرا

يشير هؤالء الباحثون إلى أنه عبر الثقافات كان ُينظر إلى الصورة 

ا من اإلناث، باالضافة 
ً
النمطية للذكور على أنهم أقوى وأكثر نشاط

إلى أن  الصورة النمطية للذكور اتسمت باحتياجات عالية للهيمنة 

 واالستقاللية والعدوانية واإلنجاز، بينما اتسمت الصورة النمطية

 لإلناث باحتياجات عالية للخضوع والرعاية واالنتماء.

وتبنى فكرة السقف الزجاجي على مجموعة الحواجز املصطنعة   

وغير املرئية التي تعتمد على أسس تمييزية ضد العاملين في 

املنظمات، وخاصة النساء واألقليات العرقية، مما يحول دون 

 ائر صنع القرار برغموصولهم إلى مراكز تنفيذية عليا، أو إلى دو 

تأهيلهم ومهاراتهم وانجازاتهم التي قد تفوق اآلخرين في بعض 

 (. Jackson, O'Callaghan, Leon, 2014األحيان )

 املحور الثاني: صنع القرار التربوي:

حكم أو خيار بين اثنين أو القرار هو " مفهوم صنع القرار ومبادئه:

القرار من عدد غير محدود أكثر من الخيارات أو البدائل، وينشأ 

من املواقف، من أجل حل املشكلة أو تنفيذ وإنجاز عمل" 

(. وعرف صنع القرار بأنه: "عملية تنطوي 139، 2014)جدوالي، 

على مراحل تبدا بتحديد املشكلة وتنتهي باختيار البديل األفضل 

(. كما عرف أنه: "عبارة عن 99، 2019لحل املشكلة" )الشوابكة، 

ن الفعل تجسده إدارة عقالنية معينة بكل الوظائف خط عام م

  (.9، 2010واملهام" )إبراهيم وشهاب، 

ولصنع القرار مبادئ أساسية يتم اإلعتماد عليها في أثناء عملية 

 ويشير ذلك إلى أن عملية مبدأ تغلغل القرارات:صنع القرار، وهي: 

 يعمجصنع القرار عملية مستمرة ال تتوقف، وأنها متغلغلة في 

ذلك و  ومبدأ التفكير املنطقي:األنشطة اإلدارية في أي مؤسسة. 

 من املغالطات والتناقض، وأن يكون 
ً
بأن يكون التفكير خاليا

 .
ً
 ودقيقا

ً
ويتعلق ذلك بنوع من  ومبدأ االنطالق الفكري:واضحا

اإلبداع بحيث يمكن الحصول على أكبر قدر من األفكار في أقل 

ومبدأ االنطالق الفكري. مدة بوساطة استخدام حلقات 

ذلك أن الحقائق هي اللبنة األساسية التي يتعامل معها  الحقائق:

 ما يكون القرار الذي يتم 
ً
صانع القرار، وبدون تلك الحقائق غالبا

 )سالمة، 
ً
 (. 2005اتخاذه فيما بعد خاطئا

 مراحل صنع القرار: 

تعد عملية صنع القرار وسيلة تمارسها اإلدارة لحل مشكلة 

تواجهها، وهي عملية مستمرة ومتتابعة وتمر بعدة مراحل، ومهما 

اختلفت تلك املراحل أو تعددت إال أنها متداخلة فيما بينها، 

 وأهمها: 
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: تعريف املشكلة:
ً
أشار بعض الباحثين إلى أن الطريقة التي  أوال

املشكلة لها أثر مباشر على الطريقة التي  تتم بها عملية تحديد

سيتم اتباعها لحل تلك املشكلة، وهناك أخطاء ثالث شائعة عادة 

 ما تقع أثناء هذه املرحلة، هي:

، حيث يقود  .1
ً
 أو واسع جدا

ً
تحديد املشكلة بشكل ضيق جدا

األول إهمال جزء من املشكلة التي قد تظهر مرة أخرى، في 

ى غموض املشكلة وإضاعة الكثير حين أن الثاني قد يقود إل

 من الوقت والجهد في محاولة حلها.

أن يتم التركيز على أعراض املشكلة وليس على األسباب  .2

 الحقيقية لها.

اختيار خاطئ للمشكلة التي يجب مواجهتها والتعامل معها،  .3

لهذا يجب وضع أولويات تحدد املشكالت األكثر أهمية ثم 

 (.  2007األقل األهمية )عبدالرحيم، 

: جمع املعلومات: 
ً
تعتمد عملية اتخاذ القرار على نوعية ثانيا

وكمية املعلومات املتوفر لدى صانع القرار والتي تتعلق باألنشطة 

التي تمارسها املنظمة في املاض ي والحاضر وما تريد القيام به في 

املستقبل، إضافة إلى معلومات عن طبيعة الوظائف واألفراد. 

وعيتها تؤهل صانع القرار من اتخاذ قرارات فاملعلومات ون

صحيحة، ألن كل قرار صائب يتوقف على دقة املعلومات 

وفعاليتها، ذلك أن القرار هو عملية تفضيل عقالني بين املعلومات 

 (. 2007الدقيقة )خالص ي، 

: تحليل املعلومات والبيانات: 
ً
ع يعد اإلهتمام بعملية تجميثالثا

ملعلومات بشكل مناسب هو املدخل وتصنيف وتبويب وتحليل ا

األهم الستخدامها من قبل اإلدارة ومتخذي القرار في اتخاذ القرار 

املناسب، فجميع العمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه 

ورقابة ال يمكن أن تتم دون معلومات دقيقة يتم عرضها 

واستخدام نتائجها التخاذ القرار الصائب )السامرائي والزعبي، 

2005 .) 

: تطوير البدائل أو القرارات
ً
: وهذه املرحلة يتم فيها تطوير رابعا

حلول مقترحة وممكنة وذلك ملعالجة مسببات املشكلة أو حلها، أو 

 االستفادة من الفرص املتاحة. 

: مراجعة وتقييم كل بديل:
ً
في هذه املرحلة يتم حصر  خامسا

املمكنة،  جميع نقاط القوة والضعف لكل خيار من الخيارات

والنظر إلى إمكانية التطبيق، وجودة البديل، وتكاليفه، والجانب 

 (. 2008اإلخالقي فيه، وإمكانية التصحيح )الخرشوم وموس ى، 

: اختيار البديل األفضل:
ً
حيث يقوم متخذ القرار باختيار  سادسا

البديل املناسب من بين مجموعة البدائل املتاحة )حجازي، 

2002 .) 

: تنف
ً
ويتم تنفيذ البديل في هذه املرحلة كحل  يذ القرار:سابعا

للمشكلة، أو وسيلة لالستفادة من الفرص املتاحة )العامري 

 (. 2014والغالبي، 

: املتابعة والتقييم:
ً
ة ويحتاج املديرون والقادة في هذه املرحل ثامنا

إلى متابعة تنفيذ القرار حسب ما تم التخطيط له، والتأكد من 

املشكلة قد تم حلها، أو تم االستفادة من الفرصة املتاحة 

 (.2015)الصباب، عبدالحميد، حبيب،  وعبدالرحيم، 

يوجد فرق أساس ي بين  الفرق بين صناعة القرار واتخاذ القرار:

متخذ القرار وصانع القرار، فصانع القرار هو الشخص الذي 

يحدد القرار وفق شروط محددة ومرتبطة بالقرار وال يسمح 

بتجاوزها، وهذا يعني أن القرار يسن وفق شروط وإمكانيات 

وظروف متاحة، أما متخذ القرار فهو الفرد الذي يتخذ القرار 

، وهو يقوم بتنفيذ املناسب في ضوء الشروط ا
ً
ملوضوعة مسبقا

هذا القرار لكنه ال يحق له تجاوز الشروط أو الرجوع إليها بهدف 

التعديل أو اإلضافة أو الحذف، ومن هنا يتضح أن مرحلة اتخاذ 

 من جوانب اإلدارة 
ً
 واحدا

ً
القرار هي عمل إداري يمثل جانبا

 (. 2008)محمد، 

  أنواع القرارات:
ً
 ي: ألهميتها إلى ثالثة أنواع ه تنقسم القرارات تبعا

ي القرارات غير املبرمجة الت تعدحيث  القرارات االستراتيجية: .1

تتعلق باملواقف الصعبة التي ال يوجد لها حل سهل من أهم 

أنواع القرارات االستراتيجية، وتشتمل على وضع األهداف 

والخطط الرئيسة، وتعالج املشكالت نادرة الظهور وغير 

يث تكون املعلومات املتوفرة قليلة وتحتاج إلى املألوفة، بح

اجتهاد وتفكير استراتيجي مبدع، وتعد هذه إحدى مهام اإلدارة 

 (. 2020العليا )حريم، 

وترتبط بالبدائل أو باألدوات التي  القرارات التكتيكية: .2

تستخدم لتحقيق أهداف املؤسسة، وهي قرارات يغلب عليها 

 (. 2004امة )جمال الدين، املرحلية في تنفيذ السياسة الع

هي التي تقوم اإلدارة التنفيذية باتخاذها،  القرارات الروتينية: .3

وتتعلق بمشكالت العمل اليومية، والنشاط الجاري في 

املؤسسة، مثل الخدمات التي تقدم للجمهور وغيرها من 

 (. 2000وظائف إدارية )املصري، 
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: الدراسات السابقة
ً
 ثانيا

تعرف على (، دراسة هدفت إلى ال2015)أجرى الغامدي 

مام وصول املرأة السعودية إلى املناصب أأهم املعوقات التي تقف 

القيادية في القطاع العام. استخدم الباحث املنهج الوصفي 

املسحي. تم جمع بيانات الدراسة بواسطة االستبانة. حيث تكونت 

يز. ( موظفة في جامعة امللك عبدالعز 111عينة الدراسة من )

 أظهرت نتائج الدراسة أن للمعوقات الشخصية أثر 
ً
 كبير  ا

ً
ي ف ا

تعطيل وصول املرأة إلى املناصب القيادية وأهمها: )محدودية 

 الطموح، ضعف الرغبة في الوصول إلى املناصب القيادية(.  

(، إلى توضيح مفهوم تطوير 2017كما هدفت دراسة العصيمي )     

ر القائد اإلداري، وتقديم أنموذج القيادة اإلدارية ومفهوم تطوي

نظري الستراتيجية تطوير القيادة اإلدارية في املنظمات الحكومية. 

استخدمت الدراسة املنهج الكيفي. تناول الباحث من خالله 

توضيح مفاهيم تطوير القيادة اإلدارية، واستراتيجيات تطوير 

ادة يالقيادة اإلدارية، ثم قدم استراتيجية مقترحة لتطوير الق

اإلدارية في االجهزة الحكومية. أظهرت نتائج الدراسة أن مفهـوم 

تطويـر القيـادة اإلدارية فـي املنظمـات الحكوميـة يتطلب التحول 

من التركيـز علـى املهـارات الفرديـة للقائـد اإلداري إلـى تشـكيل 

 تنمـوذج قيـادي يعتمـد علـى التشـاركية والتكامـل مـع باقـي القيـادا

فـي املنظمـات األخرى. كما أظهرت النتائج أن اســتراتيجية تطويــر 

القيــادة اإلدارية تبنى على أساس التحديات الراهنة وال تقتصر على 

تدريب املوارد البشرية ذات الطابــع الثابــت واملتكــرر. كما أظهرت 

النتائج أن الوعي بالذات لدى القائد اإلداري مرتكز أساس ي في 

 ستوى الفردي من استراتيجية تطوير القيادة اإلدارية.امل

 (، فقدJacques & Osman, 2019أما دراسة جاك وعثمان )    

هدفت الدراسة إلى التحقيق من هيمنة ستة أبعاد أساسية تتعلق 

بالنوع والتعليم في عملية صنع القرار، وهي )العقالنية ، والحدة ، 

واالستقاللية ، واالنفتاح ، والتحكم ، والحياد العاطفي(. تكونت 

 من الرجال والنساء العاملين في 356عينة الدراسة من )
ً
( فردا

ستويات وظيفية مختلفة. استخدمت الدراسة قطاع التعليم في م

االستبانة للحصول على بيانات الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن 

ا إيجابًيا بجميع أبعاد اتخاذ القرار 
ً
الحياد العاطفي يرتبط ارتباط

باستثناء الحدة. كما أظهرت النتائج أن الحياد العاطفي يلعب دوًرا 

السيدات املشاركات في الدراسة  مهًما في عمليات صنع القرار، وأن

، وهو اكتشاف يتم تضخيمه 
ً
يرين أنفسهن لسن محايدات عاطفيا

في قطاع التعليم، وبالتالي من املرجح أن تتخذ السيدات العامالت 

 في قطاع التعليم قراراتهن على أساس عاطفي.  

(، والتي هدفت إلى التعرف على العوامل 2019دراسة الرفايعه )     

ره في صناعة القرار واتخاذه لدى  مديري املدارس في الريف املؤث

االردني  ودرجة تأثر استجابات املستجيبين بمتغيرات كل من 

الجنس والوظيفة والخبرة العمليه. استخدمت الدراسة املنهج 

 185الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من )
ً
 ومعلما

ً
( مديرا

م ملنطقة الشوبك، ومديرية من مدارس مديرية التربية والتعلي

التربية والتعليم ملنطقة البتراء، استخدم الباحث االستبانة لجمع 

بيانات الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع درجة تأثير كل من 

العوامل الشخصية واإلنسانية والتنظيمية واإلدارية في صناعة 

هرت ما أظالقرار واتخاذه لدى مديري املدارس في الريف األردني، ك

النتائج توسط درجة تأثير العوامل البيئية واالجتماعية في صناعة 

 بين 
ً
 داال

ً
القرار لدى مديراء مدارس الريف، وأظهرت أن هناك أثرا

 استجابات عينة الدراسة يعزى ملتغير الوظيفة.

(، والتي هدفت إلى دراسة طبيعة املشاركة 2019دراسة جيتو )     

في صناعة القرار التربوي وآليات تفعيلها في املؤسسات التعليمية، 

وما إن كان لطبيعة عمل قائد املدرسة أو املشرف التربوي دور في 

ممارسة مبدأ املشاركة في صناعة القرار، اعتمدت الدراسة على 

حليلي، تكونت عينة الدراسة من جميع أفراد املنهج الوصفي الت

(  32مجتمع الدراسة نظرا لصغر حجمه, ولقد بلغ عدد أفرادها )

، واستخدمت االستبانة أداة لجمع بيانات الدراسة، أظهرت 
ً
فردا

نتائج الدراسة أن القادة التربويين يمارسون مبدأ املشاركة في صنع 

أن أكثر مستويات  القرار بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج

املشاركة في صناعة القرار ممارسة هي دعوة القائد املرؤوسين 

لعقد اجتماع الستطالع آراء ومقترحات املرؤوسين ثم يقوم بعد 

ذلك باتخاذ قراره في ضوئها، في حين أقل مستويات املشاركة في 

صناعة القرار ممارسة هي نقل مسؤولية صنع القرار إلى املجموعة 

 سلطة والعمل ق
ً
 في املناقشات واملداوالت تاركا

ً
 لها مشاركا

ً
ائدا

اتخاذ القرار للمجموعة، كما أظهرت النتائج وجود فروق بين آراء 

املشرفين التربويين وقادة املدارس حول ممارسة مبدأ املشاركة في 

 لطبيعة العمل. 
ً
 صنع القرار التربوي تبعا

(، هدفت إلى Chopra, 2020وفي دراسة قامت بها شوبرا )     

استكشاف تصورات املعلمين ملشاركتهم في عمليات وممارسات 

صنع القرار باملدرسة، وتصورات املعلمين حول: أدوارهم 
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ومسؤولياتهم ؛ الطرق التي قد تؤثر بها العالقات مع الطالب على 

خبراتهم التعليمية؛ وتأثير الخصائص املؤسسية على مستوى دافع 

راسة نوعية اعتمدت على دراسة الحالة في الطالب للتعلم. وهي د

جمع بيانات الدراسة من خالل املقابالت املنظمة واملناقشات 

( معلمين هنود في والية 6الجماعية، تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة تشير النتائج أن  هاريانا شمال الهند. أظهرت نتائج

اركة في املشن يدركون أدوارهم ومسؤولياتهم التي تؤثر في ياملعلم

صنع القرار في املدرسة، لكنهم يشعرون بخيبة أمل أمام املعيقات 

التي يواجهونها في عملية صنع القرار كما أن املمارسات من أعلى 

إلى أسفل تؤثر على قدرتهم على قيادة التغيير والتطوير التي 

تستجيب ملتطلبات الطالب خاصة في السياق الذي يعملون فيه. 

ن إشراك املعلمين والطالب لتمكينهم من أنتائج ظهرت الأكما 

املشاركة في عمليات وممارسات صنع القرار قد يسهم في مواجهة 

التحديات القائمة التي تخلق حواجز أمام توفير التعليم الثانوي 

العادل للكل، كما أظهرت النتائج أن الخصائص املؤسسية لها 

م إلى افة الفتقارهتأثير على مستوى دافعية الطالب للتعلم، أض

االستقاللية في ممارسة املشاركة في صنع القرار فيما يتعلق 

ضافي بعد التحاقهم بالتعليم ليم اإل بالتقدم الوظيفي والتع

الثانوي، والتحيز القائم على الجنس تجاه تعليم الفتيات. تطوير 

استراتيجيات التدخل من خالل ديموقراطية عمليات وممارسات 

تطمح إلى تمكين املساواة في الوصول إلى فرص الحراك القيادة التي 

 . كما تظهراالجتماعي واالقتصادي واملساواة من خالل التعليم

، فإن املشاركة الديمقراطية للطالب واملعلمين في هذه الدراسة

عمليات وممارسات صنع القرار هي عنصر حاسم في الحصول على 

 التعليم الثانوي العادل لجميع الطلبة.  

(، Summak & Kalman, 2020وفي دراسة سوماك وكاالمان )    

والتي هدفت إلى استكشاف استراتيجيات صنع القرار التي 

يستخدمها مديرو املدارس أثناء التعامل مع التحديات التي 

تواجههم أثناء عملية التغيير في املدارس. استخدمت الدراسة 

ة، استخدمت تصميم بحثي مختلط مائل الى الدراسة النوعي

املقابالت املنظمة، واالستبيان لجمع بيانات الدراسة، أجريت 

الدراسة في مدينتين تقعان في وسط وجنوب شرق تركيا، مع عينة 

( مدير مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، تم 29تتألف من )

اختيارهم بطريقة قصدية. أظهرت نتائج الدراسة أنه تم العثور 

لوكي ليكون األسلوب املفضل في مدارس على أسلوب القرار الس

تركيا، كما يشير الفحص الدقيق للنتائج إلى أن أسلوب صنع 

 مع نظرائهم الدوليين اآلخرين، 
ً
القرار ملديري تركيا يتوافق جزئيا

كما ظهر أن املعتقدات السائدة التي تقود استراتيجيات صنع 

 للوضع الحالي، و 
ً
 مخاوفالقرار لديهم تتضمن تقييًما شامال

أخالقية وقيم تنظيمية، وتقييم التفاصيل الفنية، وجمع بيانات 

 من تنفيذ 
ً
شامل. باالعتماد على نتائج الدراسة تقترح أنه بدال

قرارات مقبولة اجتماعًيا ومناسبة بيروقراطية، يجب على املديرين 

التفكير في اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تعزز التغيير املؤسس ي الذي 

ياجات املنظمة أثناء عملية التغيير من حيث املهام يلبي احت

سهمت هذه الدراسة في توفير نظرة ثاقبة مللف أواألشخاص؛ و 

تعريف استراتيجيات صنع القرار في املدرسة أثناء عملية التغيير، 

قد تساعد األدلة الجديدة فيما يتعلق بملفات صنع القرار 

ة أثناء مبادرات الخاصة بهم في تحسين جودة القرارات املتخذ

التغيير التنظيمي والتشجيع على النظر في املتغيرات املهمة أثناء 

 اتخاذ القرارات.

(، والتي هدفت إلى بيان درجة املشاركة 2020دراسه الغامدي )     

في صنع القرارات املدرسية لدى معلمي املدارس الثانوية بمدينة 

ادية السائدة الرياض من وجهة نظرهم، والتعرف االنماط القي

لدى قادة املدارس الثانوية بمدينة الرياض وفق نظرية الشبكة 

ااالدارية من وجهة نظر املعلمين، والكشف عن العالقة بين النمط 

دارية ودرجة ائد املدرسة وفق نظرية الشبكة اإل القيادي لق

مشاركة املعلمين في صنع القرارات املدرسية. استخدم الباحث 

 من 325سحي، وتكون عينة الدراسة من )املنهج الوصفي امل
ً
( معلما

معلمي املدارس الثانوية الحكومية في مدينة الرياض، ولتحقيق 

أداة لجمع البيانات. أظهرت هداف الدراسة استخدمت االستبانة أ

نتائج الدراسة أن املشاركة في صنع القرارات املدرسية جاءت 

ينة الثانوية الحكومية بمدبدرجة )مرتفعة( لدى املعلمين باملدارس 

الرياض، وأن النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس الثانوية 

الحكومية بمدينة الرياض هو نمط قيادة الفريق املعلم، كما 

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة بين املشاركة في 

لحكومية بمدينة صنع القرار لدى معلمي املدارس الثانوية ا

نماط القيادية التالية: قيادة الفريق، القيادة الرياض وكل من األ 

 االجتماعية، قيادة منتصف الطريق.

 وتتميز هذ الدراسة عن الدراسات السابقة أنها:

بعملية صنع المتعلقة تساعد في سد ثغرة في الدراسات  -

 القرار التربوي ومعرفة درجة مشاركة القيادات النسائية فيه

 لندرة ا
ً
، والتعرف على أهم التحديات التي ملوجود منهانظرا

 تقف أمام تلك املشاركة.



 لوزارةادرجة مشاركة القيادات النسائية األردنية في صنع القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر القادة التربويين في مركز 

 خولة حسين عليوة ميسون منصور الشريدة
 

 

 

-430- 

 

 الطريقة واإلجراءات

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي إليضاح  منهج الدراسة:

املفاهيم العامة املتعلقة بمتغيري الدراسة )القيادات النسائية(، 

  )صنع القرار التربوي(.

  مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع شاغلي املناصب اإلدارية 

والقيادية في وزارة التربية والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية، 

  (225)والبالغ عددهم 
ً
، وكان مجتمع الدراسة يمثل أيضا

ً
فردا

( 156، تم توزيع االستبانة عليهم، تم استرجاع )عينة الدراسة

(، %68صالحة للتحليل بنسبة ) ( استبانة154استبانة منها )

ويعتبر هذه العدد مناسًبا للتحليل، ونسبة مقبولة لتعميم النتائج. 

ويوضح الجدول التالي ملخصا لتوزيع االستبانات على عينة 

 الدراسة.

 (: ملخص توزيع االستبانات على عينة الدراسة1جدول )

 العينة

االستبانات 

 املوزعة
 املسترد

الصالحة 

 للتحليل

دد
لع
ا

بة 
س
لن
ا

 

دد
لع
ا

بة 
س
لن
ا

 

دد
لع
ا

بة 
س
لن
ا

 

شاغلي الوظائف 

 القيادية
225 100% 156 69% 154 68% 

 225( توزيع عينة الدراسة والبالغة )1ويبين الجدول رقم ) 
ً
( قائدا

 في وزارة التربية والتعليم، حسب املتغيرات الشخصية.
ً
 وإداريا

 

 املستوى التعليمي(: توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات 2الجدول )

 النسبة التكرار الفئات املتغير

املستوى 

 التعليمي

 

 %37.7 58 بكالوريوس

 %25.3 39 ماجستير

 %37.0 57 دكتوراه

 %100.0 154 املجموع

لتطوير أداة الدراسة تم اإلعتماد على الدراسات   أداة الدراسة:

وذلك السابقة، واإلطار النظري لتغطية متغيرات الدراسة، 

باستخدام فقرات موجهة إلى عينة الدارسة من شاغلي الوظائف 

القيادية في وزارة التربية والتعليم في األردن، وعرضها على 

املختصين من أعضاء هيئة التدريس للتأكد من صدقها الظاهري، 

 :وبهذا فان أداة الدراسة بشكلها النهائي تكونت من قسمين كما يلي

 

افية:القسم األول يتعلق  ت وهي متغيرا باملتغيرات الديموغر

لق و القسم الثاني يتع عن املستجيب )املستوى التعليمي(،عامة 

بمتغيرات الدراسة )القيادات النسائية وصنع القرار التربوي(، 

 البعد األول:: خمسة أبعاد( فقرة، موزعة على 36وتكون من )

قرات(. ف 9يتعلق بالشعور باملشكلة وتحديدها، وضع لقياسه )

جمع املعلومات الالزمة للقرار التربوي، وضع لقياسه  البعد الثاني:

وضع بدائل القرار التربوي، وضع  البعد الثالث:فقرات(.  8)

اختيار القرار التربوي األفضل،  البعد الرابع:فقرات(.  6لقياسه )

تنفيذ ومتابعة القرار  البعد الخامس:فقرات(.  7وضع لقياسه )

  فقرات(. 6لقياسه ) التربوي، وضع

 صدق وثبات أداة الدراسة

قبل البدء بتوزيع االستبانة على عينة الدراسة، . صدق األداة: 1

تم التحقق من صدقها الظاهري بهدف التأكد من شموليتها 

للحصول على البيانات األولية، وعدم وجود نقص في فقراتها أو 

التربويين ( محكمين من القادة 9غموض، وذلك بتوجيهها إلى )

في وزارة التربية والتعليم مع تقرير واٍف عن مشكلة  يرينواملد

الدراسة وأهدافها، وفرضياتها، وطلب منهم مراجعة فقرات 

، وبعد الحصول على مقترحات 
ً
االستبانة وتعديل ما يرونه مناسبا

املحكمين تم تعديل االستبانة بناًء على مالحظاتهم، لتظهر أداة 

لنهائي كما تم شرحه سابقا في تعريف أداة الدراسة بشكلها ا

الدراسة. كما تم التأكد من الصدق الداخلي )صدق املحتوى( 

ملتغيرات وأبعاد األداة،  للتأكد من أنها ممثلة بعدد من الفقرات 

التي تنتمي لها، وأن هذه املتغيرات تقيس ما ينبغي قياسه، وذلك 

(، إذ Pearson Correlationباستخدام اختبار اإلرتباط بيرسون )

تم قياس عالقة اإلرتباط بين املتغير أو املحور مع الدرجة الكلية 

( وذات داللة %30لألداء، واعتماد عالقات االرتباط التي تزيد عن )

 (.%5إحصائية عند مستوى )

الستخراج دالالت صدق البناء ألداة الدراسة تم  صدق البناء:

استخراج معامالت ارتباط فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية في 

  (30تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة عينة 
ً
قائدا

 
ً
كل  طارتبا، إذ تم تحليل فقرات االستبانة وحساب معامل تربويا

هنا يمثل داللة للصدق  االرتباطفقرة من الفقرات، ومعامل 

بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين 

د الذي بالبعالدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها 

والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد  مجال، وبين كل تنتمي إليه
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-0.69)بين  مامع األداة ككل تراوحت معامالت ارتباط الفقرات 

 .( يبين ذلك3والجدول ) (0.94-0.68ومع البعد ) ،(0.88

د والبع(: معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية 3جدول)

 تنتمي إليها الذي

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع البعد

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع البعد

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

1 .68(**) .53(**) 19 .74(**) .71(**) 

2 .75(**) .68(**) 20 .68(**) .75(**) 

3 .72(**) .71(**) 21 .92(**) .84(**) 

4 .64(**) .64(**) 22 .89(**) .82(**) 

5 .64(**) .47(**) 23 .85(**) .77(**) 

6 .60(**) .59(**) 24 .91(**) .86(**) 

7 .67(**) .52(**) 25 .94(**) .88(**) 

8 .82(**) .73(**) 26 .88(**) .85(**) 

9 .69(**) .64(**) 27 .84(**) .72(**) 

10 .57(**) .50(**) 28 .88(**) .78(**) 

11 .74(**) .74(**) 29 .76(**) .69(**) 

12 .75(**) .71(**) 30 .83(**) .84(**) 

13 .73(**) .63(**) 31 .82(**) .77(**) 

14 .73(**) .65(**) 32 .87(**) .83(**) 

15 .83(**) .75(**) 33 .86(**) .78(**) 

16 .79(**) .69(**) 34 .77(**) .72(**) 

17 .81(**) .80(**) 35 .90(**) .71(**) 

18 .79(**) .76(**) 36 .86(**) .74(**) 

 ( 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة.)            

  (.0.01)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات  

، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه ودالة إحصائيا درجات مقبولة

 الفقرات.

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم  ثبات أداة الدراسة: 

( بتطبيق test-retestالتحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )

تطبيقها بعد أسبوعين على مجموعة من خارج االستبانة، وإعادة 

، ومن ثم تم حساب 30عينة الدراسة مكّونة من )
ً
 ومديرا

ً
( قائدا

 معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين.

 حساب معامل الثبات بطريقة االتساق  
ً
وتم أيضا

( يبين 4الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم )

الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة معامل االتساق 

لألبعاد واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه 

 الدراسة.

(: معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة 4جدول )

 لألبعاد والدرجة الكلية ألداة الدراسة

 املجال
معامل ثبات 

 كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية 

حصح  بمعادلة امل

 سبيرمان براون 

 0.811 0.938 الشعور باملشكلة وتحديدها

جمع املعلومات الالزمة للقرار 

 التربوي 
0.929 0.950 

 0.919 0.884 وضع بدائل القرار التربوي 

 0.932 0.935 اختيار القرار التربوي األفضل

 0.860 0.860 تنفيذ ومتابعة القرار التربوي 

 0.855 0.969 األداة ككل

( أن قيم الثبات كرونباخ الفا كانت مقبولة، وهي 4يبين الجدول )

(، إذ بلغت لالستبانة 0.97-0.86( وتراوحت بين )%70أكبر من )

(، حسب %86(، حسب معادلة كرونباخ الفا، ونسبة )%97ككل )

معادلة ثبات اإلعادة، وهي قيم جيدة وتبين الثبات ألداة قياس 

 الدمج االجتماعي ككل.

 نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها 

ما درجة مشاركة   نتائج اإلجابة عن السؤال االول ومناقشتها:

القيادات النسائية األردنية في صنع القرار التربوي )تحديد مشكلة 

القرار التربوي، جمع املعلومات الالزمة للقرار التربوي، وضع بدائل 

ألفضل للقرار التربوي، تنفيذ القرار التربوي، اختيار البديل ا

 ومتابعة القرار التربوي( في وزارة التربية والتعليم؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج املتوسطات     

املعيارية لدرجة مشاركة القيادات الحسابية واالنحرافات 

النسائية األردنية في صنع القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم، 

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 5وضح الجدول )وي

لدرجة مشاركة القيادات النسائية األردنية في صنع القرار التربوي، 

 مع تحديد رتبة كل بعد من أبعاد أداة الدراسة. 

افات املعيارية (: 5جدول ) ة والرتباملتوسطات الحسابية واالنحر

 األردنية في صنع القرار التربوي فيدرجة مشاركة القيادات النسائية ل

 (154وزارة التربية والتعليم )ن=

بة
رت
ال

قم 
لر
ا

 

 األبعاد
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

ولى
األ

 

5. 
تنفيذ ومتابعة 

 القرار التربوي 
 كبيرة 80495. 3.6821

ية
ثان

ال
 

1. 

الشعور 

باملشكلة 

 وتحديدها

 متوسطة 57334. 3.5880
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بة
رت
ال

قم 
لر
ا

 

 األبعاد
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

ثة
ثال

ال
 

3. 
وضع بدائل 

 القرار التربوي 
 متوسطة 59042. 3.5444

عة
راب

ال
 

4. 

اختيار القرار 

التربوي 

 األفضل

 متوسطة 73736. 3.5241

سة
ام
لخ

ا
 

2. 

جمع 

املعلومات 

الالزمة للقرار 

 التربوي 

 متوسطة 60822. 3.4407

 متوسطة 55360. 3.5496 أداة الدراسة ككل

قد تراوحت  ( أن املتوسطات الحسابية5يبين الجدول )

(، إذ جاء بعد تنفيذ ومتابعة القرار التربوي في 3.68-3.44مابين )

(، بينما جاء بعد 3.68املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

جمع املعلومات الالزمة للقرار التربوي في املرتبة األخيرة وبمتوسط 

(، وبلغ املتوسط الحسابي ألبعاد أداة الدراسة 3.44حسابي بلغ )

 (.3.55كل )ك

أظهرت النتائج أن درجة مشاركة القيادات النسائية األردنية       

في صنع القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم "متوسطة"، وهذا 

يدلل على أهمية تفعيل مشاركة القيادات النسائية األردنية في 

عملية صنع القرار التربوي، وتشجيع ودعم هذا املشاركة بكافة 

والوسائل املمكنة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القطب  السبل

(، التي أظهرت أن تواجد املرأة في مواقع اتخاذ القرار وفي 2012)

، مما يعيق دمج النساء 
ً
املناصب الحكومية العليا ما زال ضعيفا

في عملية التنمية ويعطل امكانية أن تؤثر في صنع القرار أو رسم 

 السياسات.

 لشعور باملشكلة وتحديدهاالبعد األول: ا

تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل       

فقرة من فقرات االستبانة الدالة على الشعور باملشكلة وتحديدها 

من وجهة نظر عينة الدراسة، فكانت النتائج كما يبينها الجدول 

(6: ) 

 

افات 6جدول ) املعيارية لدرجة ( املتوسطات الحسابية واالنحر

الشعور باملشكلة وتحديدها لدى القيادات النسائية في وزارة التربية 

 (154والتعليم األردنية )ن=

بة
رت
ال

 

رقم 

رة الفقرة
فق

ال
 

بي
سا

لح
ط ا

س
تو
امل

ي   ر
يا
ملع
ف ا

را
ح
الن
ا

 

كة
ار
ش
امل
ة 
ج ر
د

 

ولى
األ

 
1.  

تالحظ 
القياديات 

التباين بين 
ي تالنتائج ال

تم تحقيقها 
واألهداف 
 املطلوبة

 كبيرة 73809. 3.7922
عة

راب
ال

 

2.  

تشارك 
القياديات في 

تحديد 
طبيعة 

املوقف الذي 
 يولد املشكلة

 متوسطة 57229. 3.6688

ثة
ثال

ال
 

3.  

تشارك 
القياديات في 

تحديد 
أهمية 
 املشكلة

 كبيرة 79791. 3.6818

نة
ام
الث

 

4.  

تشارك 
 ديات فيالقيا

تحديد مدى 
تكرار 

 املشكلة

 متوسطة 86910. 3.4221

سة
اد
س
ال

 

5.  

تشارك 
ياديات في الق

تحديد مدى 
 حدة املشكلة

 متوسطة 72298. 3.5584

سة
ام
لخ

ا
 

6.  

تستطيع 
القياديات 

 فريق بينالت
أعراض 
املشكلة 
 وأسبابها

 متوسطة 77503. 3.6299

عة
س
لتا

ا
 

7.  

تتوقع 
القياديات 

الوقت الالزم 
للتصدي 
للمشكلة 

 وحلها

 متوسطة 72778. 3.4026
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ية
ثان

ال
 

8.  

تعمل 
القياديات 

على فهم 
 
ً
املشكلة فهما

 
ً
 .حقيقيا

 كبيرة 88506. 3.7078

عة
ساب

ال
 

9.  

تشارك 
ي فالقياديات 

تعريف 
املشكلة 

 
ً
 دقيقا

ً
 تعريفا

 متوسطة 86966. 3.4286

 متوسطة 57334. 3.5880 البعد األول 

( يتضح أن املتوسطات الحسابية 6من خالل الجدول )

الشعور باملشكلة وتحديدها لدى إلجابات أفراد العينة على بعد 

القيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم قد تراوحت بين 

(، وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل 3.4026 -3.7922)

( وهي درجة مشاركة 57334.( وبانحراف معياري )3.5880)

متوسطة، ويتضح أن تقديرات درجة مشاركة القيادات النسائية 

عور باملشكلة وتحديدها في وزارة التربية والتعليم األردنية في الش

كانت بدرجة متوسطة للدرجة الكلية على جميع الفقرات باستثناء 

( حيث كانت بدرجة كبيرة، وهي )تالحظ 3، 8، 1الفقرات )

القياديات التباين بين النتائج التي تم تحقيقها واألهداف 

 حقيقياملطلوبة(، )تعمل القياديات على فهم املشكلة ف
ً
(، هما

ً
ا

)تشارك القياديات في تحديد أهمية املشكلة(، وقد حصلت على 

( )تتوقع 7أعلى املتوسطات الحسابية، بينما كانت الفقرة رقم )

القياديات الوقت الالزم للتصدي للمشكلة وحلها( هي أقل 

.( وهي 72778( وانحراف معياري )3.4026متوسط حسابي بواقع )

 ضمن الدرجة املتوسطة.

أظهرت النتائج أن درجة مشاركة القيادات النسائية  

األردنية في الشعور باملشكلة وتحديدها في عملية صنع القرار 

التربوي كانت "متوسطة" من وجهة نظر عينة الدراسة، وهذا 

يفسر أن درجة الثقة بدور القيادات النسائية في صنع القرار 

ن العينة أ النتيجة إلى التربوي ما زالت غير كافية، وتعزو الباحثتان

قد ترى أن القياديات قد ال يمتلكن القدرة على استشراف 

املستقبل بشكل عميق وواٍع بحيث يستطعن توقع مشكالت 

العمل املختلفة، والشعور بها في وقت مبكر من خالل استقراء 

الواقع الوظيفي ومؤشرات التغذية الراجعة القادمة من البيئة 

الدراسة على أن هناك ضعفا في التربوية، وهذا يعزز إجماع عينة 

مشاركة القيادات النسائية األردنية في تحديد مدى تكرار املشكلة 

في البعد نفسه )الشعور باملشكلة وتحديدها(، وتظهر النتائج أن 

 من وجهة 
ً
مقدرة القياديات على استقراء الواقع كانت جيدة جدا

اين ة التبنظر عينة الدراسة، إذ إنهن امتلكن املقدرة على مالحظ

بين ما تم تحقيقه واألهداف املرجو تحقيقها، كما أنهن يفهمن 

 ويشاركن في تحديد أهميتها، وتعزو الباحثتان 
ً
 حقيقا

ً
املشكلة فهما

ذلك إلى أن القيادات النسائية ومعظمهن ممن يمتلكن خبرة تزيد 

 في العمل التربوي قد أمتلكن النظرة الواقعية لألمور 15عن )
ً
( عاما

ستها وتمحيصها وانخفضت لديهن النظرة الخيالية البعيدة ودرا

عن الواقع. وال تتفق هذه النتيجة مع ما جاء في نتيجة دراسة 

( والتي كانت درجة مشاركة عينة الدراسة في صنع 2020الغامدي )

 القرار فيها مرتفعة

 البعد الثاني: جمع املعلومات الالزمة للقرار التربوي 

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج املتوسطات     

الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة 

الدالة على جمع املعلومات الالزمة للقرار التربوي لدى القيادات 

النسائية األردنية في وزارة التربية من وجهة نظر عينة الدراسة، 

 ( :7ينها الجدول )فكانت النتائج كما يب

افات املعيارية لدرجة جمع 7جدول ) ( املتوسطات الحسابية واالنحر

املعلومات الالزمة للقرار التربوي لدى القيادات النسائية في وزارة 

 (154التربية والتعليم األردنية )ن=
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10.  

تسهم القياديات 
في جمع 

املعلومات 
والبيانات الالزمة 

 لحل املشكلة

 كبيرة 63166. 3.7727

ية
ثان

ال
 

11.  

تمتلك القياديات 
قدرة كبيرة على 
الحصول على 
بيانات دقيقة 
ومعلومات 
 محايدة

 متوسطة 69732. 3.4740

عة
راب

ال
 

12.  

تشارك 
في  القياديات

التعبير عن 
املشكلة بشكل 

 كمي

 متوسطة 83959. 3.4351



 لوزارةادرجة مشاركة القيادات النسائية األردنية في صنع القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر القادة التربويين في مركز 

 خولة حسين عليوة ميسون منصور الشريدة
 

 

 

-434- 

 

نة
ام
الث

 

13.  

تحصل 
القياديات على 
املعلومات 
املتعلقة 

باملشكلة في زمن 
 .قياس ي

 متوسطة 79642. 3.2273

ثة
ثال

ال
 

14.  

تحصل 
القياديات على 
املعلومات 

بأفضل الطرق 
 .املمكنة

 متوسطة 75120. 3.4675

سة
ام
لخ

ا
 

15.  

تشارك 
القياديات في 

تحليل املعلومات 
 
ً
والبيانات تحليال

 
ً
 .دقيقا

 متوسطة 79094. 3.4286

سة
اد
س
ال

 

16.  

تقارن القياديات 
الحقائق واألرقام 

املتعلقة 
 .باملشكلة بكفاءة

 متوسطة 72113. 3.4221

عة
ساب

ال
 

17.  

تستطيع 
القياديات 
التعامل مع 

تدفق املعلومات 
واستبعاد غير 
 املفيد منها.

 متوسطة 90120. 3.2987

 متوسطة 60822. 3.4407 الكلي

خالل قيم املتوسطات الحسابية لفقرات أداة يالحظ من     

( أن درجة مشاركة القيادات 7الدراسة الواردة في الجدول )

النسائية في جمع املعلومات الالزمة للقرار التربوي كانت 

(، وبلغ 3.2273 -3.7727"متوسطة"، حيث تراوحت بين )

( وبانحراف معياري 3.4407املتوسط الحسابي للبعد ككل )

. وكانت جميع فقرات هذا البعد بدرجة متوسطة ما عدا ( 60822.)

( )تسهم القياديات في جمع املعلومات والبيانات 10الفقرة رقم )

الالزمة لحل املشكلة( والتي جاءت بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي 

( 13(، وكانت الفقرة )63166.( وانحراف معياري )3.7727بلغ )

علقة باملشكلة في زمن )تحصل القياديات على املعلومات املت

(، وانحراف معياري 3.2273قياس ي( هي أقل متوسط حسابي )

 (، وهي تقع ضمن الدرجة املتوسطة. 79642.)

أن درجة مشاركة القيادات النسائية في جمع املعلومات         

الالزمة للقرار التربوي كانت "متوسطة"، مع أن عينة 

ة األردنية الدراسة أجمعت على أن القيادات النسائي

يسهمن في جمع املعلومات والبيانات الالزمة لحل املشكلة، 

( 3.77وهو أمر تنفيذي، وقد بلغ متوسطة الحسابي )

بدرجة مرتفعة، وتعزو الباحثتان ذلك إلى طبيعة املرأة التي 

تؤهلها لجمع البيانات حول أي قضية الهتمامها الشديد 

 بالتفاصيل بطبيعتها، ولشبكة عالقاتها خصو 
ً
 مع صا

القيادات النسائية في املواقع املختلفة والتي تتيح لها فرصة 

 الحصول على املعلومة بطرق مختلفة.

 البعد الثالث: وضع بدائل القرار التربوي 

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج املتوسطات      

الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة 

لة على وضع بدائل القرار التربوي لدى القيادات النسائية الدا

األردنية في وزارة التربية من وجهة نظر عينة الدراسة، فكانت 

 ( :8النتائج كما يبينها الجدول )

افات املعيارية لدرجة 8جدول ) ( املتوسطات الحسابية واالنحر

وضع بدائل القرار التربوي لدى القيادات النسائية في وزارة 

 (154التربية والتعليم األردنية )ن=
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18.  

تقترح 
القياديات 

بدائل تتالءم 
مع وضع 

املؤسسة التي 
 تعمل بها

3.480 .6073 

طة
س
تو

م
 

ولى
األ

 

19.  

تقترح 
القياديات 

بدائل للقرار 
التربوي 

تتناسب مع 
ة التربيفلسفة 

والتعليم في 
 اململكة

3.623 .7761  

طة
س
تو

م
 

سة
ام
لخ

ا
 

20.  

تقترح 
القياديات 

بدائل تتالءم 
نيات مع اإلمكا

املادية املتاحة 
 في املؤسسة

3.467 .7598 

طة
س
تو

م
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ثة
ثال
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21.  

تقترح 
القياديات 

بدائل للقرار 
تتناسب مع 
الوقت املتاح 

 لتطبيقه

3.545 .8010 

طة
س
تو

م
 

ية
ثان

ال
 

22.  

تقترح 
القياديات 

ئل منطقية بدا
ومبدعة للقرار 

 التربوي 

3.603 .7955 

طة
س
تو

م
 

ثة
ثال

ال
 

23.  

تمتلك 
القياديات 

قدرة على ال
تصنيف 
البدائل 
 وترتيبها

3.545 .7056 

طة
س
تو

م
 

 متوسطة 5904. 3.544 الكلي
 

( يتضح أن املتوسطات الحسابية 9من خالل الجدول )

القرار التربوي لدى إلجابات أفراد العينة على بعد وضع بدائل 

القيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم أن درجة مشاركتهن 

 -3.6234كانت "متوسطة"،  وقد تراوحت املتوسطات بين )

( 3.5444(، وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل )3.4675

وهي درجة مشاركة متوسطة، وقد ( 59042.وبانحراف معياري )

)تقترح القياديات بدائل للقرار التربوي ( 19كانت الفقرة رقم )

تتناسب مع فلسفة التربية والتعليم في اململكة( هي األعلى في 

(، وانحراف معياري 3.6234املتوسط الحسابي الذي بلغ )

( )تقترح القياديات بدائل 20(، بينما جاءت الفقرة رقم )77610.)

قرة ذات ي الفتتالءم مع اإلمكانيات املادية املتاحة في املؤسسة( ه

املتوسط الحسابي األدنى بين فقرات هذا البعد، حيث بلغ 

 (. 75985.(، وانحراف معياري )3.4675)

أظهرت النتائج أن درجة مشاركة القيادات النسائية األردنية        

في وضع بدائل للقرار التربوي "متوسطة"، وترى الباحثان أن هذا 

متلكون من قدرة على  البعد يهيمن عليه الرجال بسبب ما ي

املخاطرة وخبرة في إدارة املخاطر واألزمات، والقدرة على التوقع، 

 
ً
 كبيرا

ً
وتصور ايجابيات وسلبيات البدائل املختلفة، ويمتلك قدرا

من املخاطرة التي يتميز بها عادة الرجال مقابل النساء، فطبيعة 

 إذا امتازت 
ً
بقدر املرأة تمنعها عن خوض غمار املغامرة خصوصا

من الخطورة، وتفضل البقاء في نقطة األمان. اتفقت مع نتيجة 

 & Zubaidi, Al-Sammeraiدراسة الزبيدي والسامرائي وأحمد )

Ahmad, 2011 على 
ً
(، في أن خصائص شخصية املرأة أثرت سلبا

دور املرأة للوصول إلى املركز القيادي. كما تتفق مع ما ذهبت إليه 

لتي أظهرت أن الهيمنة الرجالية (، ا2012دراسة بن خذير )

والنموذج الذكوري في القيادة هي من املعيقات ملشاركة املرأة في 

 صنع القرار.

 البعد الرابع: اختيار القرار التربوي األفضل

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج املتوسطات 

الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة 

الدالة على اختيار القرار التربوي األفضل لدى القيادات النسائية 

األردنية في وزارة التربية من وجهة نظر عينة الدراسة، فكانت 

 ( :9النتائج كما يبينها الجدول )

افات املعيارية لدرجة 9جدول ) ( املتوسطات الحسابية واالنحر

تربية النسائية في وزارة الاختيار القرار التربوي األفضل لدى القيادات 
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24.  

تشارك 
القياديات في 
اختيار البديل 
األنسب من بين 
مجموعة البدائل 
 للقرار التربوي 

3.558 .7319 

طة
س
تو

م
 

سة
ام
لخ

ا
 

25.  

 تعتمد القياديات
في اختيار البديل 

على معايير 
واعتبارات 
 موضوعية

3.454 .8010 

طة
س
تو

م
 

سة
اد
س
ال

 

26.  

تشارك 
القياديات في 
اختيار القرار 
البديل الذي 

يحقق األهداف 
 .املحددة

3.409 .8134 

طة
س
تو

م
 

عة
ساب

ال
 

27.  

تشارك 
القياديات في 
اختيار القرار 
التربوي الذي 

يدعم العالقات 
اإلنسانية 
واملعامالت 
الناجحة بين 
 موظفي الوزارة

3.402 .9254 

طة
س
تو

م
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28.  

تشارك 
القياديات في 
تحديد سرعة 
وموعد تنفيذ 

القرار للحصول 
على النتائج 
 املطلوبة

3.467 .8492 

طة
س
تو

م
 

ولى
األ

 

29.  

تشارك 
القياديات في 
اختيار القرار 
التربوي الذي ال 
يتعارض مع 

القيم والعادات 
السائدة في 
 املجتمع

رة 8398. 3.785
كبي

 

ية
ثان

ال
 

30.  

تشارك 
القياديات في 
اختيار القرار 
التربوي األكثر 
كفاءة ويحقق 

 أفضل من 
ً
عائدا

 القرارات األخرى 

3.590 .9470 
طة

س
تو

م
 

 73736. 3.5241 الكلي

طة
س
تو

م
 

( يتضح أن املتوسطات الحسابية 9من خالل الجدول )

دى التربوي األفضل لإلجابات أفراد العينة على بعد اختيار القرار 

القيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم قد تراوحت بين 

(، وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل 3.4026 -3.7857)

وهي درجة مشاركة ( 73736.( وبانحراف معياري )3.5241)

متوسطة. وكانت الفقرة الوحيدة التي حصلت على درجة "كبيرة" 

ك القياديات في اختيار القرار التربوي ( )تشار 29هي الفقرة رقم )

الذي ال يتعارض مع القيم والعادات السائدة في املجتمع(، 

(، 83989.(، وانحراف معياري )3.7857بمتوسط حسابي بلغ )

( )تشارك القياديات في اختيار القرار 27بينما جاءت الفقرة )

ين بالتربوي الذي يدعم العالقات اإلنسانية واملعامالت الناجحة 

موظفي الوزارة(، في املرتبة األخيرة في هذا البعد بمتوسط حسابي 

 ( وبدرجة متوسطة. 92545.(، وانحراف معياري )3.4026بلغ )

أظهرت النتائج أن مشاركة القيادات النسائية األردنية في         

اختيار القرار التربوي األفضل كانت درجة "متوسطة"، وكانت 

املشاركة املرتفعة في هذا البعد هي ملشاركة تشارك القياديات في 

اختيار القرار التربوي الذي ال يتعارض مع القيم والعادات 

ا أمر بديهي بالنسبة للمرأة، فاملرأة عادة السائدة في املجتمع، وهذ

 بالقيم والعادات السائدة بسبب طبيعة 
ً
هي األكثر التزاما

املجتمعات العربية واملجتمع األردني بشكل خاص، وتتفق هذه 

(، التي أظهرت أن 2019النتيجة مع نتيجة دراسة الرفايعه)

 العوامل االجتماعية والبيئة تؤثر في عملية صنع القرار. 

 تنفيذ ومتابعة القرار التربوي  البعد الخامس:

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج املتوسطات 

الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة 

تنفيذ ومتابعة القرار التربوي لدى القيادات النسائية  الدالة على

نة الدراسة، فكانت األردنية في وزارة التربية من وجهة نظر عي

 ( :10النتائج كما يبينها الجدول )

افات املعيارية لبعد 10جدول ) ( املتوسطات الحسابية واالنحر

تنفيذ ومتابعة القرار التربوي لدى القيادات النسائية في وزارة التربية 

 (154والتعليم األردنية )ن=
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31.  

تشارك 

القياديات في 

تنفيذ القرار 

التربوي بعد 

 اتخاذه

 كبيرة 1.0415 3.9870

ثة
ثال

ال
 

32.  

تشارك 

القياديات في 

متابعة مراحل 

فيذ القرار تن

التربوي بدقة 

 وواقعية

 كبيرة 89676. 3.6883

ية
ثان

ال
 

33.  

تشارك 

القياديات في 

تحديد 

مواطن 

الضعف 

أثناء والخلل 

مرحلة تنفيذ 

 القرار التربوي 

3.6948 .96560 
 

 كبيرة
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سة
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34.  

تقترح 
القياديات 
وسائل 

وأساليب 
لتالفي 

ومعالجة 
نقاط 

الضعف أثناء 
تنفيذ القرار 

 التربوي 

 متوسطة 95648. 3.5584

عة
راب

ال
 

35.  

تشارك 
القياديات في 
حث وتشجيع 
املشاركين في 
 رتنفيذ القرا

 ي التربو 

 متوسطة 85710. 3.6169

سة
اد
س
ال

 

36.  

تسهم 
القياديات في 
تنمية روح 
املسؤولية 

واملشاركة في 
اتخاذ القرار 

لدى 
 .املرؤوسين

 متوسطة 94445. 3.4870

 كبيرة 80495. 3.6821 الكلي

( يتضح أن املتوسطات الحسابية 10من خالل الجدول )    

دى لإلجابات أفراد العينة على بعد تنفيذ ومتابعة القرار التربوي 

القيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم قد تراوحت بين 

(، وبلغ املتوسط الحسابي للبعد ككل 3.4870 -3.9870)

وهي درجة مشاركة ( 80495.( وبانحراف معياري )3.6821)

"كبيرة"، وقد جاءت فقرات هذا البعد جميعها بدرجة كبيرة ما عدا 

( )تشارك القياديات 31م )(، وكانت الفقرة رق34،35،36الفقرات )

في تنفيذ القرار التربوي بعد اتخاذه( هي الفقرة األولى في هذا البعد 

(، وانحراف 3.9870حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )

( )تسهم 36(، في حين جاءت الفقرة رقم )1.0415معياري )

القياديات في تنمية روح املسؤولية واملشاركة في اتخاذ القرار لدى 

وسين( هي الفقرة األدنى، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها املرؤ 

 ( وكانت بدرجة متوسطة. 94445.(، واالنحراف املعياري )3.4870)

أظهرت النتائج أن مشاركة القيادات النسائية األردنية في تنفيذ     

ومتابعة القرار التربوي كانت درجة مشاركة "كبيرة"، وتعزو 

 املخاطرة في هذه املرحلة قليل نسبي الباحثان ذلك إلى أن  مستوى 
ً
ا

مقارنة مع مراحل صنع القرار األخرى، وتتفق هذه النتيجة مع 

 & Zubaidi, Al-Sammeraiدراسة الزبيدي والسامرائي وأحمد )

Ahmad, 2011 في أن اهتمامات املرأة عند تحمل املسؤولية ،)

تصبح ملزمة كجزء من احتالل منصب قيادي. وتتفق مع نتيجة 

(، من Summak & Kalman, 2020سوماك وكاالمان ) دراسة

حيث أن املعتقدات السائدة التي تقود استراتيجيات صنع القرار 

 للوضع الحالي. وترى الباحثان أنه وبحكم 
ً
تتضمن تقييًما شامال

العادات اعتادت املرأة أن تتلقى القرارات املختلفة وتنخرط في 

أتي من مصدر إداري أعلى، تنفيذها إذا كانت تلك القرارات ت

وبطبيعتها ال تدخل في جدال في طبيعة تلك القرارات تعلم أنها 

ملزمة بتنفيذه بطبيعة التدرج الوظيفي، وبحكم اللوائح 

 والتعليمات في الوزارة. 

هل هناك فروق ذات داللة الثاني:  اإلجابة عن السؤال

( بين متوسطات α=  0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

استجابة العينة حول درجة مشاركة القيادات النسائية األردنية 

في صنع القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم تعزى ملتغير 

 املستوى التعليمي؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية     

واالنحرافات املعيارية لتقديرات استجابات عينة الدراسة حول 

اركة القيادات النسائية األردنية في صنع القرار التربوي درجة مش

 ملتغير املستوى التعليمي، ويظهر الجدول )
ً
 ( ذلك. 11تبعا

افات املعيارية إلجابات 11الجدول ) ( املتوسطات الحسابية واالنحر

أفراد العينة املتعلقة بدرجة مشاركة القيادات النسائية األردنية في 

 ملتغير املستوى التعليميصنع القرار التربوي تب
ً
 عا

 العدد املجموعة البعد
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

البعد األول: 
الشعور 
باملشكلة 
 وتحديدها

 68397. 3.4406 58 بكالوريوس

 59682. 3.6895 39 ماجستير

 37941. 3.6686 57 دكتوراه

 57334. 3.5880 154 املجموع

 البعد الثاني:
جمع 

املعلومات 
الالزمة للقرار 

 التربوي 

 62822. 3.4914 58 بكالوريوس

 68613. 3.4038 39 ماجستير

 53408. 3.4145 57 دكتوراه

 60822. 3.4407 154 املجموع

البعد الثالث: 
وضع بدائل 
 القرار التربوي 

 63539. 3.5776 58 بكالوريوس

 65538. 3.4274 39 ماجستير

 48700. 3.5906 57 دكتوراه

 59042. 3.5444 154 املجموع

البعد الرابع: 
اختيار القرار 

 التربوي 
 ألفضلا

 71127. 3.5739 58 بكالوريوس

 88824. 3.4066 39 ماجستير

 64966. 3.5539 57 دكتوراه

 73736. 3.5241 154 املجموع
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البعد الخامس: 

تنفيذ ومتابعة 

 القرار التربوي 

 67678. 3.7328 58 بكالوريوس

 1.09323 3.3932 39 ماجستير

 64660. 3.8012 57 دكتوراه

 80495. 3.6721 154 املجموع

أدة الدراسة 

 ككل

 57669. 3.5493 58 بكالوريوس

 72341. 3.4779 39 ماجستير

 37101. 3.5989 57 دكتوراه

 55360. 3.5496 154 املجموع

 عند مستوى الداللة )
ً
 ( α≥  0.05*دالة إحصائيا

( إلى وجود فروق ظاهرية في 11تشير النتائج الواردة في الجدول )     

 ملتغير املستوى التعليمي، وللكشف عن 
ً
معظم أبعاد املشاركة تبعا

الداللة اإلحصائية للفروق بين مستويات املستوى التعليمي 

ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة مشاركة 

القرار التربوي، تم استخدام اختبار القيادات النسائية في صنع 

 (:12التباين األحادي، فكانت النتائج كما تظهر في الجدول )

 

 

 ملتغير املستوى التعليميANOVA( نتائج اختبار التباين األحادي )12الجدول )
ً
 ( لفحص داللة الفروق تبعا

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين البعد

 

 الشعور باملشكلة وتحديدها

 443. 3.179 1.016 2 2.032 بين املجموعات
   320. 151 48.263 داخل املجموعات

    153 50.294 الكلي

 

 جمع املعلومات الالزمة للقرار التربوي 

 724. 323. 121. 2 241. بين املجموعات
   373. 151 56.359 املجموعاتداخل 

    153 56.600 الكلي

 وضع بدائل القرار التربوي 
 358. 1.033 360. 2 720. بين املجموعات

   348. 151 52.616 داخل املجموعات
    153 53.336 الكلي

 

 اختيار القرار التربوي األفضل

 513. 671. 366. 2 733. بين املجموعات
   546. 151 82.453 داخل املجموعات

    153 83.186 الكلي

 

 تنفيذ ومتابعة القرار التربوي 

 038. 3.338 2.099 2 4.197 بين املجموعات
   629. 151 94.937 داخل املجموعات

    153 99.134 الكلي

 

 الكلي

 578. 550. 170. 2 339. بين املجموعات
   308. 151 46.551 داخل املجموعات

    153 46.890 الكلي

 عند مستوى الداللة )
ً
( α≥  0.05*دالة إحصائيا

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 12يتبين من الجدول )    

( في استجابات عينة الدراسة  α=  0.05عند مستوى الداللة )

ألداة الدراسة ككل تعزى ملتغير املستوى التعليمي ،ووجود فروق 

( بين  α=  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

بعة )تنفيذ ومتافقط متوسطات استجابة العينة للبعد الخامس 

القرار التربوي( تعزى ملتغير املستوى التعليمي على األبعاد 

( وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم 1،2،3،4)

(، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية على 0.05)ف( أكبر من )

(، حيث كان مستوى الداللة لقيم )ف( عليها أصغر من 5البعد )

(، وللكشف عن مواقع الفروق في البعد الخامس حسب 0.05)

 LSD البعدية متغير املستوى التعليمي، جرى استخدام املقارنات

 ويبين الجدول التالي نتائج التحليل:

للمقارنة البعدية بين  LSD( نتائج اختبار أقل فرق دال 13الجدول )

متوسطات فئات املستوى التعليمي في بعد تنفيذ ومتابعة القرار 

 التربوي.

املستوى 

 التعليمي

مستويات 

 املتغير

متوسط 

 الفروق

الخطأ 

 املعياري 

مستوى 

 الداللة

 040. 16420. 33960.* ماجستير بكالوريوس

 644. 14789. -06841.- دكتوراة

 040. 16420. -33960.-* بكالوريوس ماجستير

 014. 16478. -40801.-* دكتوراة

 644. 14789. 06841. بكالوريوس دكتوراة

 014. 16478. 40801.* ماجستير

 عند مستوى الداللة )
ً
 ( α≥  0.05*دالة إحصائيا
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( أن الفروق في االستجابات على بعد 13ويالحظ من نتائج الجدول )

تنفيذ ومتابعة القرار التربوي كانت ملستوى البكالوريوس مع 

مستوى املاجستير وذلك لصالح مستوى البكالوريوس، ووجود 

فروق في االستجابات في مستوى املاجستير ومستوى الدكتوراة 

 لصالح مستوى الدكتوراة. 

ت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أظهر      

( في استجابات عينة الدراسة ألداة α=  0.05مستوى الداللة )

الدراسة ككل تعزى ملتغير املستوى التعليمي. وتعزو الباحثان ذلك 

إلى أن نسبة حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراة كانوا يملثوا 

ككل، وتتفق في هذه النتيجة  ( من عينة الدراسة%62ما نسبته )

(،  كما وجدت فروق ذات داللة 2012مع دراسة بن خذير )

( بين متوسطات  α=  0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

استجابة العينة على بعد تنفيذ ومتابعة القرار التربوي، تعزى 

ملتغير املستوى التعليمي لصالح حملة شهادة البكالوريوس مقابل 

 لصالح حملة الدكتوراة مقابل حملة املاجستير.الدكتوراة، و 

بناًء على ما تقدم من نتائج يمكن صياغة توصيات الدراسة :  

   التوصيات التالية:

تدريب القيادات النسائية على استخدام املنهج العلمي في  -

إدارة وصنع القرار التربوي للتغلب على التحديات التي تقف 

 أمام مشاركتهن في صنع القرار. 

تنظيم دورات وورش عمل لتدريب القياديات على جمع  -

املعلومات والبيانات حول املشكالت التربوية التي يتكرر ظهر 

في القطاع التربوي، والتدريب على استخدام أحدث مصادر 

 املعلومات والبيانات.  

تحديد مدة الخدمة في املناصب القيادية، وجعلها دورية بين  -

  ملستوى التنظيمي الواحد.جميع شاغلي املناصب في ا

توفير القيادة العليا واملتوسطة برامج إرشادية وتدريبية  -

مرافقة للقيادات الدنيا لبناء قيادات في الصفوف اإلدارية 

 من املستويات الدنيا.

االعتماد في بناء القدرات على )التعلم باملمارسة(، ودعم ذلك  -

 ب قياديةمن خالل السماح بوصول املرأة إلى استالم مناص

 عليا في وزارة التربية.

 

 

 

 املراجع

: املراجع باللغة العربية 
ً
 أوال

 ،6(. البند األول/ املادة1952الدستور األردني، )

السلوك القيادي (. 2010إبراهيم، يونس وشهاب، شهرزاد )

. العراق: معهد إعداد وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار

 املعلمين. 

. عمان: دار أخالقيات مهنة التعليم(. 2015البشري، قدرية. )

 الخليج للنشر والتوزيع.

عوامل غياب املرأة عن صنع القرار في (. 2012بن خذير، حبيبة. )

املنظومة التربوية الجزائرية من وجهة نظر عينة من 

ية . كلاألستاذات: دراسة ميدانية بواليتي ورقلة وتبسة

اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح العلوم اإلجتماعية و 

 ورقلة، الجزائر. 

. محاضرات منشورة، القيادة التربوية(. 2016بو عزة، الصالح. )

 . setif2.dz-http://dspace.univمتاح على موقع: 

بوخريسه، بوبكر؛ بوقصاص، عبدالحميد؛ ساس ي، سفيان و بن 

تسيير وتدبير املوارد البشرية. (. 2016شمسة، آمال. )

 عمان: مركز الكتاب األكاديمي.

دور القيادة النسوية في تحقيق اإللتزام (. 2017بوقندورة، يمينة )

. رسالة التنظيمي: دراسة ميدانية بجامعة أم البواقي

شورة، كلية العلوم اإلجتماعية ماجستير غير من

 واإلنسانية، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.

(. مهارات صنع القرار في اإلدارة التربوية. 2014جدوالي، صفية. )

 .152-138(، 19، )مجلة العلوم االجتماعية

. اإلدارة والتنظيم اإلداري (. 2004جمال الدين، سامي. )

 للنشر والتوزيع. اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية 

(. املشاركة في صناعة القرار التربوي 2019جيتو، عبدالحق. )

 ربوية،املجلة التوآليات تفعيلها في املؤسسات التعليمية. 

(58 ،)270-299 . 

املنظمات العامة البناء والعمليات (. 2002حجازي، محمد. )

 القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. والنمط اإلداري.

السلوك التنظيمي: سلوك األفراد ( 2020حسين. )حريم، 

. عمان: دار الحامد للنشر والجامعات في منظمات األعمال

 والتوزيع. 

القيادة أساسيات ونظريات (. 2017حسن، ماهر محمد صالح. )

 عمان: دار الكندي للنشر والتوزيع. ومفاهيم.

http://dspace.univ-setif2.dz/
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ادئ إدارة األعمال: املب(. 2008الخرشوم، محمد، وموس ى، نبيل. )

 . الرياض: مكتبة الشقري. 4، طواملهارات والوظائف

(. أثر أساليب القيادة في 2003الخشالي، شاكر والتميمي، إياد. )

التعليم التنظيمي: دراسة ميدانية في شركات القطاع 
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 . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.التربوي 

(. العوامل املؤثرة في صناعة القرار 2019الرفايعه، عمر. )

واتخاذه لدى مديري املدارس في الريف األردني. مجلة كلية 
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 . الرياض: حوارزم العلمية.3ط
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 للنشر والتوزيع. عمان: دار وائل
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(. القيادة ودورها في العملية اإلدارية. عمان: 2012) عبودي، زيد.
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. رام هللا: املرأة في مواقع صنع القرار(. 2020وزارة شؤون املرأة. )
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اإلشراف (. 2014وصوص، ديمة و الجوارنة، املعتصم باهلل. )
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