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 : ملخص البحث

هدفت الدراسة إلى التعرف  عىرى ىردم ىسةرسرة اة رداي تتارمدي السردارو الألةواررة ادتار امرةد           

تتشخمص تااع ىدم ىسةرستهن لتىك اادتار في ضاء البفوةىج الرانيي لتورارف السردارو يسدريرة      التعىم،

في ىدم ىسةرسة تىك اادتار تالسعااةي التي تحال دتن ذلك تالتري تعر م    الفرةض تالكشف عن الففتق

تلقد ُأجفررت الدراسرة عىرى     .الدتراي التدرربمة ( سيااي الخدىة، إلى ىتغمفاي )الاظمفة تالسؤهل العىسي،

( تامىررة يةلسفةىررة الألةوارررة يتعىررمم الفرةضايةسررتخدال السرريهج الا ررفي      120ت ) ( اة ررد ،49عميررة يىغررت ) 

ستبةوة اددا  لىدراسة فقد تا ىت الدراسة إلى أن اة رداي تتارمدي السردارو الألةواررة يسدريرة الفررةض       تاال

تييرةء   دا ًسة ىة رقسن يسسةرسة أدتار امةد  التعىم ةمث تدتي ييةء الدافعمة إلندق الوةارةي يةلسفتبرة ااتلرى،   

ااةي التي تحال دتن ىسةرسرة القة رداي   خوط إلةداث تعىم ةقمقي يةلسفتبة ااخمف  اسة تبمن أن أيفز السع

تأاىهررة ارررار نررفق االسررتفةد  ىررن التغ رررة    ىحدتدرررة الطررىوةي السسياةررة لهررن،  :ادتار امررةد  الررتعىم هرري 

تال تاجد ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي اسرتاةيةي أفرفاد عميرة الدراسرة ةرال       الفاجعة لىتقارم،

  ىتغمف الاظمفة تالسؤهل العىسي يميسة تجدي ففتق تعراد إلرى   ىدم ىسةرسة تىك اادتار تالسعااةتبةختد

 . سيااي الخدىة تالدتراي التدرربمة

Abstract:  

The Extent of the Practice of the Secondary Schools Principals and their 

agents for the Learning Leadership Roles In Light of the National Program for 

the Schools Development 

The study aimed atdetermining to how extent the Secondary school 

Principals and their agents are practicing the learning leadership roles; and to 

diagnose their real practice for those roles in light of the national program for 

schools development in Riyadh city, in addition to revealing the statistically 

significance differences regarding the practice of secondary school leaders for 

the learning leader’s roles and the barriers that disable its practice. Study sample 

was (49) Principals and (120) agents from the study community through using a 

descriptive study and a questionnaire. The study found that principals and their 

agents in Riyadh secondary schools always they are practicing the learning 

leadership roles. Most important barriers that disable the Principals to practice 

the learning leadership roles were limited authority, deficiency in insufficiency 

of feedback utilization. There were no statistically significant differences 

between the average responses of the study sample members on the extent of the 

exercise of these roles and constraints according to the variable function and the 

scientific qualification, while differences were found due to years of service and 

training courses.       
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 : مقدمة البحث

ااىف ال ي ةتم عىى  تاليةىمة عددًا ىن التحدرةي، تل العةلم الستقدىة،تااجه السدرسة في أغىب د

لتكان اةدر  عىى  السدرسة تضع سمةسةي تاستفاتمامةي تيفاىج تخوط تىشفتعةي ذاي جاد  عةلمة،

التكمف ىع ىتغمفاي العرف ىن أجل تحقمق ااهدا  التفيارة اآلومة تالسطتقبىمة تاد شهد القوةع التعىمسي 

 تأتى ه ا التوار استاةية لاسىة ىن التحدرةي، تأوسةط التعىمم تىاةالته، ج ررًة في أوسةط القمةد ،تحااًل 

ةمث سةهم في التاجه إلى االستألسةر في  تاالوفاةر السعففي، تالتي تسألىت في توار تقيمةي التعىمم،

 . (7-6، ص2006 ىاةالي السعففة تالبحث العىسي )البية،

يحمث تحقق  فيمة الطعادرة إلى إعةد  اليظف في  مةغة اليظةل التعىمسي،تاد سةرعت السسىكة الع

ىشفتع السىك عبد اهلل ين عبد الع ر  لتوارف التعىمم العةل،  :تىن ىبةدراي توارف التعىمم ،التيسمة الشةىىة

جا  تيه ا أ بحت تهتم السؤسطةي التفيارة يةلقام البشفرة تإعدادهة؛ ان افةءتهة تحقق ااهدا  السف

  .(2، ص 2011تيةلتةلي واةح السؤسطة التفيارة )الغال، 

تتؤثف امةد  السدرسة عىى العةىىمن لدرهة، ةمث رظهف دتر القمةد  في التدثمف يهد  اإلواةز 

( Zhu, et al. , 2012, P18اسة أشةري دراسة ) Conyers, 2011,P3) إلةداث التغممف السوىاب )

ىن خدل  عىى ىاااف العسل تااداء سااء عىى ىطتام الففد أت الاسةعة، إلى أن لىقةد  تدثمفًا إراةيمًة

ه( إلى أن ىدراء ىدارو ىشفتع السىك 1435زرةد  الكفةء  ال اتمة لىعةىىمن تتا ىت دراسة الشهفي )

 . عبد اهلل رقاىان يسسةرسة ىهةراتهم القمةدرة يسطتام أداء عةلي

د تغمفي تبعًة ل لك أدتار تىعةرمف القمةد  التعىمسمة تفي ضاء التغممفاي تالتحدرةي العةلسمة فق

فتحالت ىن أدتار امةد  التعىمم إلى أدتار امةد  التعّىم، تاهسمة اادتار التي  (،1، ص2011)الوفرف، 

رقال يهة اة د السدرسة اةل تزرف التعىمم في السسىكة العفيمة الطعادرة يةلساافقة عىى تعدرل ىطسى ىدرف 

تعىى ضاء ذلك عدل  هـ(،1436/ 18/7تتةررخ 12504اة د تاة د  السدرسة يةلتعسمم رام )السدرسة إلى 

هـ تال ي تضسن الااجبةي 1426/1437في الدلمل التيظمسي لسدارو التعىمم العةل يةإل دار الألةلث 

 . الخة ة يقة د/اة د  السدرسة

اجب أن تستىكة ىاساعة ىن تهك ا فإن اة د  السدرسة تتامىتهة يرفتهسة اة دتةن تفيارتةن رطت

السهةراي تالطسةي الشخرمة التي تسكيهسة ىن ىسةرسة تاجبةتهسة تالتي تتضسن ىسةرسة امةد  التعىم 

 . يةلبمئة التفيارة

تاد اعتسدي البةةألة في تحدرد السشكىة عىى أسىاب الخبف  تالسشةهد  تالدلمل التيظمسي لتا مف 

ةمث اشتسل عىى تاجبةي   ين عبد الع ر  لتوارف التعىمم العةل،السهةل ال ي أنىقه ىشفتع السىك عبد اهلل

تتختىف ه ه اادتار في أهسمتهة تأتلارتهة لكٍل ىن اة د   اة د  السدرسة تالتي ىيهة امةد  عسىمةي التعىم،

  .تتامىة السدرسة تفي ضاء ىعةرمف السشفتع
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 : مشكلة البحث

ترقع عىى عةتقهة تيفم  اةفة الخوط  لتعىمسمة،تعد السدرسة السطتام التيفم ي في السيظسة ا

فهي ىفا  التعىم ت يةعة  تالتي تهد  إلى إعداد جمل ىن ىفكفرن ت يةع السطتقبل، التفيارة،

فتحالت ىن  تاد تست إعةد   مةغتهة لتيةسب أدتارهة تيفاىاهة تعسىمةتهة الادرد ، السعففة،

تالتي  (،84ص ،1433 ستعّىسة)ىشفتع توارف،السفهال التقىمدي لىتعىمم إلى ىفهال السدرسة ال

تتيةسب ىع ىتوىبةي خوة التيسمة لىسسىكة العفيمة الطعادرة تالتي تتضسن التحال إلى عةلم 

. (13ص هـ،1431 اسة أوهة الاةد  ااسةسمة لىتوارف تالتغممف)تزار  التفيمة تالتعىمم، السعففة،

تزار  التعىمم في السسىكة العفيمة الطعادرة توتماة لىتواراي الطفرعة تالتغمف السطتسف ةف ت 

إال أن ه ه الاهاد ةتى تؤتي ثسةرهة تتطتسف يةلشكل السوىاب اليّد ىن  لسااابة ه ه التواراي،

 تغممف أدتار القمةداي التفيارة يدخفم ةدرألة تىيةسبة تتيةسب ىع ه ه التواراي التفيارة تالتقيمة،

 قىمدرة إلى ىة ريةسب عرف التحال السعففي التقيي)ال هفاوي،تاالوتقةل ىن اادتار الفتتميمة تالت

 . (5ص ه،1433

تذلك ىن خدل امةد  وةجحة  تإن لىقة د التفياي دترًا فةعًد في إواةح العسىمة التفيارة،

 لتطتألمف ةااف  العةىىمن لىعسل، اةدر  عىى إرسةء عداةي إراةيمة ىع العةىىمن في الساةل التفياي،

( إلى أن اة د 2012اسة يميت دراسة العاةرىة ) .هـ(1429تة ج دراسة ال هفاوي )فقد أشةري و

. تريعكس ذلك عىى ىدم تحقمق ااهدا  التفيارة السدرسة رؤثف في أداء سمف السؤسطةي التفيارة،

هـ( عددًا ىن السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة اة دي 1430تةددي وتة ج دراسة الطبمعي )

ه( يإعداد القةد  1432في ضاء ىتوىبةي التغممفاسة أت ت دراسة الغةىدي ) التفيمة تالتعىمم

تت تردهم يةلسعةر  تالسعىاىةي  التفيارمن في ضاء ىتوىبةي القمةد  في عرف السعففة،

 . تالخبفاي الحدرألة

توظفا اهسمة الدتر ال ي تقال يه اة د  السدرسة تتامدتهة فقد ةةتلت الدراسة الحةلمة 

 ن ااسئىة التةلمةاإلجةية ع

 : أسئلة البحث

ىة ىدم ىسةرسة اة داي تتامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعّىم في ضاء البفوةىج  .1

 الانيي لتوارف السدارو ىن تجهة وظف اة داي تتامدي السدارو؟

ء ىة السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة اة داي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعّىم في ضا .2

 البفوةىج الانيي لتوارف السدارو ىن تجهة وظف اة داي تتامدي السدارو؟

ىة الففتق يمن إجةيةي أففاد عمية الدراسة فمسة رتعىق يسدم ىسةرسة اة داي تتامدي  .3

السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعّىم تالسعااةي التي تحال دتن ذلك في ضاء البفوةىج 

 ة الفرةض تالتي تع م إلى ىتغمفاي )السؤهل العىسي،الانيي لتوارف السدارو يسدري

 تعدد الدتراي التدرربمة في ىاةل اإلدار  تالقمةد  التفيارة(؟ تسيااي الخدىة،

 : هد  البحث الحةلي إلى :أهداف البحث

تشخمص تااع ىسةرسة اة داي تتامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعّىم في ضاء  .1

 . رف السدارو ىن تجهة وظف اة داي تتامدي السداروالبفوةىج الانيي لتوا

 . التعف  عىى السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة اة داي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعّىم .2

الكشف عن الففتق يمن إجةيةي أففاد عمية الدراسة فمسة رتعىق يسدم ىسةرسة اة داي تتامدي  .3

م تالسعااةي التي تحال دتن ذلك في ضاء ىتغمفاي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعّى

تعدد الدتراي التدرربمة في ىاةل اإلدار  تالقمةد   تسيااي الخدىة، )السؤهل العىسي،

 . التفيارة(
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 أهمية البحث

استسدي ه ه الدراسة أهسمتهة ىن خدل الساضاع ال ي تيةتلته تها ىدم : أهمية نظرية .1

لألةوارة ادتار امةد  التعّىم في ضاء البفوةىج الانيي ىسةرسة اة داي تتامدي السدارو ا

تال ي ال ر ال رحظى يةهتسةل ىت ارد في الفكف اإلداري  لتوارف السدارو يسدرية الفرةض،

 ةمث تعتبف ه ه الدراسة ىن أتلى الدراسةي التي تيةتلت امةد  التعىم، الطعادي الحدرث،

 . تاادتار التي تسةرو لتحقمقهة

رؤىل ىن ه ه الدراسة أن تقدل لىقة سمن عىى العسىمة اإلداررة التفيارة : تطبيقية أهمية عملية .2

في السسىكة العفيمة الطعادرة ترارًا تاضحًة عن ىدم ىسةرسةي اة داي تتامدي ىدارو 

 الألةوارة ادتار امةد  التعّىم في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو يسدرية الفرةض،

 . اإلجفاءاي السيةسبة في ضاء ذلك الترارلمتسكياا ىن اتخةذ 

اسة ُرسكن أن تشكل ه ه الدراسة ىفجعًة ىهسًة لألاةدرسممن تالبةةألمن في ىاضاع ىسةرسة 

أدتار امةد  التعّىم في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو، تُرؤىل ىيهة ا لك أن تشّخص 

مةد  التعىم في ضاء البفوةىج الانيي السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة اة د السدرسة ادتار ا

. لتتسكن الاهةي السطئالة ىن اتخةذ القفار السيةسب يردد ذلك لتوارف السدارو يسدرية الفرةض،

اسة رسكن أن ُرطتفةد ىن ه ه الدراسة لتكان ىيوىقًة إلجفاء دراسةي أخفم ةال ىفهال السدرسة 

 . ي السسىكة العفيمة الطعادرةالستعىسة في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو ف

 حدود البحث

تيةتلت ه ه الدراسة ىدم ىسةرسة اة داي تتامدي السدارو الألةوارة ادتار : الحدود الموضوعية

امةد  التعّىم في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو ىن خدل دراسة ىمداومة يسدرية الفرةض 

 . ىن تجهة وظف اة داي تتامدي السدارو

نبقت ه ه الدراسة عىى اة داي تتامدي السدارو لىسفةىة الألةوارة يسدرية  :ود البشريةالحد

 . الفرةض

/  1436نبقت ه ه الدراسة في الفرل الدراسي ااتل ىن العةل الدراسي  :الحدود الزمنية

 . هـ1437

 . ااترفي الدراسة عىى السدارو الألةوارة يسدرية الفرةض :الحدود المكانية

 :لبحثمصطلحات ا

  أدوار"Roles" :،تالتي رسكن أن  ىاساعة ىن الاظة ف تالسهةل تالسطؤتلمةي الستااعة

 ،2000 رقال يهة تيظمم أت اوةع ىؤسطة لتحقمق أهدا  ىعمية داخل الساتسع " )أةسد،

  .(35ص

  قيادة"Leadership" : "السقدر  عىى تاجمه سىاك جسةعة في ىااف ىعمن لتحقمقه

  .(132ص ل،2008 )سسةر  تالعدرىي،

  التعّلم"Learning" : تغممف دا م وطبمًة في ىعففة أت سىاك أت شعار أت اتاةهةي الففد

 . (10ص ،2009 يطبب الخبف  " )الاهارة،

هي ىسةرسة اة داي تتامدي : أدوار قيادة التعلم في ضوء البرنامج الوطني لتطوير المدارس

ييةء خوط  ييةء دافعمة إلندق الوةاةي، تاِجه ااداء،ييةء رؤرة  :السدارو الألةوارة لسهةل تتسألل في

تتقارم ىطتسف رفا  عىى الكفةرةي الكبفم لتحدرد ىطتام التعّىم لسيطايةي  إلةداث تعّىم ةقمقي،
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 السدرسة لدرتقةء يددا هن تتحقمقًة لطمةسة البفوةىج الانيي لتوارف السدارو )ىشفتع توارف،

 . (82ص ،1433

 : ثاإلطار النظري للبح

ةمث تؤثف أسةلمبهة تىقةرمطهة يشكل  تعتبف القمةد  اادا  ااسةسمة لتحقمق ااهدا  السحدد ،

يوفرقة ىتكةىىة تحقق  إذ تقال يةلتيطمق تالتيظمم لعية ف ىختىفة، ابمف في العسىمة اإلداررة،

اآلخفرن تتتبع تلهة دتر في التفةعل االجتسةعي ةمث رقال القمةدران يةلتدثمف الكبمف عىى  ااهدا ،

تتختىف أسةلمب القمةد  تأوااعهة يةختد  الاسة ل التي رطتخدىهة القةد   اةتمةجةتهم تتىبمة ىوةلبهم،

 . (38-37ص ،2006 لتاجمه ىفؤتسمهم )عمة ف ،

" تتاىى ىن خدل تىك السسةرسةي : ( القمةد  التفيارة يدوهة113ص ،2008تعف  عىي )

تي رقال يهة اة د السدرسة يةلتعةتن ىع غمفه يغمة تحقمق أفضل اليتة ج اإلداررة تالتيظمسمة تالفيمة ال

 ،2007تعففهة عبمداي) السفجا  ىن السدرسة لىقمةل يدترهة في تحقمق تيسمة الساتسع السختىفة"،

" اليشةط أت الطىاك ال ي رسةرسه التفياي لىتدثمف في جسمع العةىىمن يغمة تاجمه : ( يدوهة13ص

تتحطمن ىطتام أدا هم ىن أجل االرتقةء يةلعسىمة التفيارة ىن ةمث الكم  هادهم،تتيظمم ج سىااهم،

 . تالكمف تالعسل عىى تحقمق أهدافهة"

تهيةك عدد ىن وظفرةي القمةد  تالتي تبةريت فمسة يميهة تتم تقطمسهة إلى أريعة ىداخل 

ي ت)دتاو (،30-19ص ،2005 )القضة ،( ت118-113ص  ،2010 )شهةب،: ذافهة ال ىن

( 84ص ،1433 ت)ىشفتع توارف، (،97ص ،2005 ( ت)البدري،37ص  ،1984 تدرفاوي،

تىدخل االتاةهةي الحدرألة في القمةد   تالسدخل الساافي، تالسدخل الطىااي، ىدخل الطسةي، :تهي

  :تأدتارهة تها ىة رتعىق يه ه الدراسة تتم تيةتله عىى اليحا التةلي

 :ةاالتجاهات الحديثة في أدوار القياد

  ه ا اليسط ىن القمةد  تحال ىن التفام  عىى جاد  اإلجفاءاي إلى جاد  اليتة ج  :قيادة التعلم

ل لك فإن التقارم تتحىمل وتة ج التعىم تيشكل دتري تىطتسف ج ء  تالتي تطسى "تعىم"،

 . أسةسي ىن العسل تىحار تعتسد عىمه القمةد  لىتداد ىن إواةزاتهة تسمفهة في االتاةه الرحمح

 تربيى ه ا اليسط ىن القمةد  عىى عداة التبةدل االاترةدي يمن الف مس  :القيادة اإلجرائية

تالسفؤتو فةلقة د رشاع عىى االتطةق تالتاةد ىع السيظسة يااسوة إعوةء السكةفآي 

 . العفضمة اإلراةيمة تالطىبمة

 كةسبهم الشخرمة تهي القدر  عىى إلهةل العةىىمن لىيظف إلى ىة يعد ى :القيادة التحويلية

تالتفام  عىى أهدا  السيظسة تهي عداة تدثمف ىتبةدل يمن اة د ىىهم تفعةل تيمن تةيعمن 

 . لدرهم تالء تاوتسةء ىتبةدل لعسىهم

إن توارف أداء القةد  التفيارمن ىن خدل تيفم  يفاىج ىتخررة رسكن ىن إعداد جمل فعةل 

بمئة الحةلمة لىتعىمم ال ي رطعى لتحقمق جاد  في ىن القةد  التفيارمن لدرهم ىمال العسل ضسن ال

ةمث رؤثف التدررب الفعةل لىقةد  في تحدرد الفؤرة التي رحتةجهة القة د التفياي  العسىمة التعىمسمة،

 اسة تطةهم ظفت  العسل تالبمئة التفيارة في توارف القةد  في السطتارةي التفيارة )عىي، يعسىه،

 . (270ص ،2010 تغةلي،

ىطؤتلمةي اة د السدرسة تتوىب تافف عدد ىن الستوىبةي أشةر لهة ال ىن )أيا  اسة أن

التاجمه لىعةىىمن تالتقىمل ىن  :( تهي14ص ،1428 ت)البفاهمم، (،19ص ه،1434 الخمف،

تىخوط  الطعي لديتكةر تالتغممف، تتافف رؤرة ترسةلة تاضحة تنساةة، السفا رة في اإلدار ،

ترشاع عىى السشةراة ىتسم ًا  ترعسل يفتح الففرق، تيفم  تالتقارم،اةدرًا عىى ال تفياي جمد،

-16ص ه،1434 تأضة  )أيا عفب،. ترطعى لتيسمة العداةي اإلوطةومة في ىدرسته يةلسفتوة،
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تاستسةلته ىفؤتسمه يةلعداةي الومبة  ( تافف اا  شخرمته في القة د تادرته في التدثمف تاإلايةع،17

تىهتسة يةلحةضف  طةومة الستاازوة تفي الاات ذاته ىفا ًا عىى اإلوتةج،ىفاعمًة العداةي اإلو

تلقد أدرات تزار  التعىمم في السسىكة العفيمة الطعادرة ذلك تها ىة تحقق يةلفعل في . تالسطتقبل

 . ىشفتع السىك عبد اهلل لتوارف التعىمم تال ي سمفد ذافه الةقة

 : أدوار قيادة التعلم

ستعىسة ال تعيي القمةد  في ىفهاىهة التقىمدي تإوسة تقال عىى سمةسة إن امةد  السدرسة ال

التوارف تالتغممف التي تتضسن وقل السدرسة ىن تضعهة الحةلي إلى تضع جدرد رتاااب ىع العرف 

 ىن خدل رؤرة ترسةلة تأهدا  تامم تاضحة تىعىية لتكان رام   لىساتسع السدرسي الستعىم،

ةي الستةةة؛ ةمث تعسل اة د  السدرسة عىى ييةء استفاتمامة لتيسمة يةستخدال اادتاي تاإلىكةو

تريبغي ىن هية أن تكان القة د  اةدر  عىى تهمئة  ادراي ىيطايمهة ىسة رقاد السدرسة لتحقمق أهدافهة،

ل ا واد القة د عىى ضاء البفوةىج  يمئة ىيةسبة لىتعىم تييةء استفاتمامةي تضسن استسفار ه ا التعىم،

تىشففًة ىقمسًة رشف  عىى جسمع الشؤتن السدرسمة  لتوارف السدارو رعتبف اة دا تفيارًة، الانيي

 : (84ص ،1433 تهك ا فددتاره تغمفي ةطب اآلتي )ىشفتع توارف،

فها اليتماة السقراد   فةلتعىمم وشةط تتسمىة لتحقمق التعىم، :من قيادة التعليم إلى قيادة التعلم .1

تييةء عىى  السدرسة الستعىسة رؤدي أدترًا لقمةد  التعىم وحا تحقمق وتة اه،ل ا واد اة د  ىن التعىمم،

 . تىك اليتة ج رقال ااداء

رفضل الستخرران أن تطسى السدرسة  :من إدارة المدرسة إلى قيادة المجتمع المدرسي .2

تتجاد امم تىبةدئ  ةمث راةي ذلك السروىح يةلتعةتن تتفسمخ ثقةفة، يساتسع تلمس ىؤسطة،

 . القة د عىى تحارىهة إلى سىاامةي تىسةرسةي فعىمة رعسل

إن عسل القة د في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو رطتاجب  :من اإلدارة إلى القيادة .3

ةمث تحال  تذلك تبعًة لألدتار تالسهةل التي رقال يهة، أن رتحال ىن عسل إداري إلى عسل امةدي،

 . أداء ااشمةء الرحمحة عسىه ىن أداء ااشمةء يرار   حمحة إلى

ااهدا  رتااف عىى ىدم ىسةرسة القة د ادتار امةد  التعىم تالتي أنىقهة ه ه  تحقمقا لك واد أن 

ىشفتع السىك عبد اهلل ين عبد الع ر  لتوارف التعىمم العةل ضسن البفوةىج الانيي لتوارف 

 : السدارو تهي اسة رىي

 : بناء رؤية توجه األداء -1

يقدرته عىى ييةء رؤرة تاجه أداء ىيطايي السدرسة تتشاعهم عىى العسل  رتسم  القة د

تتاجه الوةاةي تتفشد إلى استخدال الساارد الستةةة يوفرقة  تتغفو فمهم الحسةو، تااللت ال يه،

 . (82ص ،1433 )ىشفتع توارف،. تخدل العسل تيهد  توارف السدرسة

 : بناء دافعية إلطالق الطاقات -2

تشح   إذ تعتبف وقوة اوودق لىوةاةي، ةء الدافعمة لدم ىيطايي السدرسة،رهتم القة د يبي

فبدتن تىك الدافعمة  لىهسم أثيةء العسل؛ لمتسكن ىن التغىب عىى الرعايةي تالعقبةي التي تااجهه،

 . (83ص ،1433 رفقد العسل جدرته لتحقمق رؤرة السدرسة)ىشفتع توارف،

لدم ىيطايي السدرسة؛ رؤدي إلى رفع ىطتام ااداء  إن دتر القة د في ييةء دافعمة لإلواةز

 . (16 ،89ص ،2000 تاإلوتةجمة في جسمع الساةالي تااوشوة )خىمفة،

 : بناء خطط إلحداث تعلم حقيقي -3

الانيي لتوارف السدارو جعل الستعىم ها ىحار االهتسةل؛ ل ا ال يد أن تكان هيةك  البفوةىج

فد يد لقة د  ُأنف العسل ةتى رحدث التعىم يشكل ةقمقي،امةد  فةعىة تإجفاءاي تسمةسةي تفسم 
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 ،1433 السدرسة ىن إعةد  تيظمسهة يرار  ذامة تتاافق ىع ال ىة رحقق التعىم )ىشفتع توارف،

 . (42ص

 : تقويم مستمر يركز على الكفايات لتحديد مستوى التعلم -4

أن اة د السدرسة رعتسد تىن هية واد  أهسمة التقارم ىن ااوه الساضح لسطتام ااداء، تكسن

عىى التقارم السطتسف لسيطايي السدرسة لتحدرد ىطتام ااداء تتوارفه يسة رتيةسب ىع عسىمتي 

هـ( 1436تاد أشةر اليعمسي ) .(55 ،56 ،85 ،100ص ،1433 التعىمم تالتعىم )ىشفتع توارف،

تتضسن  مة امةد  تاعمة،في ىقةله إلى أن ىسةرسة أدتار امةد  التعىم دلمل عىى أن القمةد  السدرس

http : -هـ30/6/1436تحقمق الياةةةي التةلمة عيد ىسةرستهة لتىك اادتار تهي )

net/ar/?p=47799. //sabiaedugate ) : 

 . تجاد يمئة تعىمسمة وشوة تداعسة تىحف   لىتعىم .1

 . تك  عىى أداء الستعىسمن تالتقارم فمهة رتم اجل دعم التعىمتعىم  في داخل ه ه البمئةي ىف  .2

تاةدر  عىى التوبمق العسىي  في التحرمل تالطىاك، ىخفجةي واعمة إراةيمة تىتسم   .3

 . لسعةر  تىهةراي التعىم

ييةء امم تاتاةهةي إراةيمة لدم الستعىسمن يحمث ركاواا ىتستعمن يةلاسومة تاالعتدال فكفًا  .4

 . تعسًد

 .   السخفجةي يسسةرسة ىهةراي الحمة  تالتاا ل الساتسعيتتسم .5

 :مشروع الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام

إلى االرتقةء  لتوارف التعىمم العةل "توارف"،رهد  ىشفتع السىك عبد اهلل ين عبد الع ر  

 ى شخرمة إسدىمة الهارة،ىع الا ال إليكةفة ىدارو التعىمم العةل؛ لتتدءل ىع ىتوىبةي العرف

تسمفد تىخمص اهدا   ىااابًة لىتقيمة، تحتفل العىم، تىتسم   يةاخدق، تسعادرة االوتسةء،

 : (sa. edu. //tatweer: httpتىشةررع التوارف فمسة رىي )

ترىي الحةجةي القمسمة  رفع ىطتام جاد  التعىمم لماااب التواراي العىسمة تالحدرألة، -1

 . تالسعففمة تالسهيمة تاليفطمة تالبدومة تالعقىمة تالسعمشمة لىوةلب تالوةلبة

اإلسهةل في التوارف السطتسف لىسعىسمن تالسعىسةي تذلك يإعوة هم دتراي تدرربمة ت رد ىن  -2

 . خبفتهم في تحقمق هد  السيةهج التعىسمة السوار 

تعىمسمة إلدىةج التقيمة تاليساذج الفاسي لتحف  الودب عىى العسل عىى توارف تتهمئة البمئة ال -3

 . التعىم

 تع ر  اإلىكةوةي ال اتمة تتوارف السهةراي تالقدراي تتىبمة رغبةي الودب تالوةلبةي اليفطمة، -4

 . تغفو رتح الانيمة ىن خدل ااوشوة الغمف  فمة

 مشاريع التطوير

توارف التعىمم العةل عىى ىاساعة ىن اشتسل ىشفتع السىك عبد اهلل ين عبد الع ر  ل

السبةدراي ىتسألىة في السشةررع تالبفاىج عىى ىختىف الاااوب العسىمة التفيارة التي تؤثف يشكل 

www//: http .)تىيهة تيشكل ىبةشف عىى أداء الستعىم تالسدارو، إراةيي عىى ااداء التفياي،

sa/tat projects. edu. tatweer) : 

ت ىشفتع توارف القمةداي التفيارة )تها  ،ىشفتع توارف السعةرمف السهيمة الانيمة لىسعىسمن

استألسةر ةكاىي  ةمث رسألل السفا  الانيي لىقمةداي التفيارة :السشفتع الستعىق يةلدراسة الحةلمة(

تالتيسمة السهيمة  هة في ضاء ىعةرمف ىيةسبة لهة،رهد  لتوارف القمةداي التفيارة يسختىف ىاةالت

 . السطتداىة لهة تذلك يعسل دتراي تدرربمة تترش عسل

 

http://sabiaedugate.net/ar/?p=47799
http://sabiaedugate.net/ar/?p=47799
http://sabiaedugate.net/ar/?p=47799
http://tatweer.edu.sa/
http://www.tatweer.edu.sa/%20tatprojects
http://www.tatweer.edu.sa/%20tatprojects
http://www.tatweer.edu.sa/%20tatprojects
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 : القيادة التربوية في أنموذج تطوير المدارس

اةدررن عىى القمةل يدترهم  تهد  رؤرة السشفتع إلى إعداد تتهمئة جمل ىن القةد  التفيارمن،

معة ىطؤتلمةتهم تتاجبةتهم السهيمة تالتعىمسمة ىطتفمدرن ىن يألقة في إنةر ىن الاعي تالفهم لوب

 ،84ص ،1433 أفضل السسةرسةي العةلسمة لدرتقةء يسطتام التعىمم في السسىكة )ىشفتع توارف،

82) . 

  :مهام قائدة المدرسة في ضوء الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام .1

 كسن يةلسهةل تالسطؤتلمةي السكىفة يهة اة د  السدرسة،تر تؤدي اإلدار  السدرسمة دترًا هةىًة تىسم ًا،

)شفاة  ه،1437 -1436تاد جةء في الدلمل التيظمسي لسدارو التعىمم العةل في إ داره الألةلث 

 : (40 ،36ص ص هـ،1437 توارف،

تالتي  تعتبف اة د  السدرسة ىطئالة ىن اليةةتمن اإلداررة تالفيمة في السدرسة، :المهام والواجبات

إعداد الخوة التشغمىمة الطيارة لقمةد  عسىمةي التعىمم تالتعّىم تاإلشفا   :سكن تحدردهة في اآلتير

تتازرع السهةل تالسطؤتلمةي عىى ىيطايةي السدرسة تفق الدلمل التيظمسي تالدلمل  عىمهة،

 قارسه،تتحدرد االةتمةجةي لسيطايةي السدرسة تىتةيعة أدا هن تت اإلجفا ي لسدارو التعىمم العةل،

 ترفع افةء  تامدي السدرسة لتفعمل السهةل القمةدرة تىتةيعة وشةنةي التقارم تأعسةل االختبةراي،

تىتةيعة الخوة الدراسمة تاإلرشةد  تدراسة اليتة ج لىففع ىن ىطتام التحرمل لىوةلبةي،

ومط تالتاا ل يةلساتسع السحىي تأتلمةء ااىار ىن خدل التخ اااةدرسي تسدىة التوبمق،

 . تالتقارم لكةفة الاهاد لتحقمق ااهدا  تالتيظمم تالتيطمق تالستةيعة،

  :مهام وكيلة المدرسة للشؤون التعليمية وفق تعليمات الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام .2

ةمث لهة دترًا ىسةثًد لىقة د  ىن ةمث  ،تعتبف تامىة السدرسة الطةعد اارسن لقة د  السدرسة

فهي تتشةرك في إدار  تامةد  السدرسة تتحطمن عسىمةي  تالسهةل التي راب أن تقال يهة، السطؤتلمةي

 تتشةراهة في اإلشفا  عىى الشؤتن اإلداررة تالفيمة،تتياب عيهة في ةةل تغمبهة  التعىمم تالتعّىم،

 . تتطةودهة تتؤدي ىهةىًة ىحدد  في الساةل اإلداري تالفيي يتفارض ىن اة د  السدرسة

فمسة رىي عفض لبعض الدراسةي الطةيقة السفتبوة يةلدراسة الحةلمة في تفتمب  :ت سابقةدراسا

 زىيي

سرعت هر ه الدراسرة لىتعرف  عىرى الردتر        Bass &Yavous 2010) دراسة باز ويافوز )

اسرتخدىت الدراسرة ىريهج البحرث      القمةدي لقة دي السدارو ىن تجهة وظف ىعىسي السفةىة ااسةسمة،

ىعىسي السفةىة ااسةسمة  تشسل ىاتسع الدراسة جسمع ت يةلسقةيىة الشخرمة اددا ،تاستعةو الياعي،

( ىعىسررًة اختمررفتا يةلوفرقررة 20تتكاوررت عميررة الدراسررة ىررن )  العررةىىمن فرري ىيوقررة ومغررد  فرري تفامررة، 

ت أتضرحت وترة ج الدراسرة أن     تم إجفاء ىقةيىة تجهًة لاجه ىع ال ففد ىرن أفرفاد العميرة،    العشاا مة،

تإدار  العسىمررة  ر القمةدرررة لقة ررد السدرسررة تتسألررل يتحدرررد أهرردا  السدرسررة السوىرراب تحقمقهررة،     اادتا

  .تخىق يمئة تعىمسمة تعىسمة ىيتظسة تدعم السعىسمن، التعىمسمة تتقممم الودب،

هرردفت الدراسررة إلررى التعررف  عىررى تررراراي السعىسررمن   Brwon) ، (2010بةةراوندراسةةة 

ي السدارو الألةوارة في ىاتسعرمن ىختىفرمن رقرع إةرداهسة فري السيوقرة       ةال تحدرد  فةي القمةد  لقة د

 تالألرةوي فري السيوقرة الفرفمرة ياالررة ففجميمرة فري الاالررةي الستحرد  ااىفركمرة،           الطةةىمة الحضرفرة، 

( ىعىسرًة ىرن ىدرسرة    32تتكاوت عميرة الدراسرة ىرن )    تاستخدىت الدراسة السيهج الا في التحىمىي،

( ىعىسرًة ىرن ىدرسررتمن ثرةوارتمن فرري السيوقرة الفرفمررة     31ت) لطرةةىمة الحضررفرة، ثةواررة فري السيوقررة ا  

 ( أدا  لاسرع البمةورةي،  Abel ،2000استخدىت استبةوة خررة ص القمرةد  الخةدىرة التري أعردهة أيرل )      

أن اررةد   :ىررن اليتررة ج الترري تررم التا ررل إلمهررة هرريت ى السعىسررمن فرري اررد الساتسعررمن.تتررم توبمقهررة عىرر
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مررة اررد ركاورراا ىقترردررن عىررى تحطررمن إدار  الساتسعررةي السدرسررمة تامةدتهررة إذا اررةىاا    السرردارو الحةل

  .يتكمف ىسةرستهم في ضاء خرة ص ىعمية لىقمةد  الخةدىة في ىاتسعةتهم

هدفت الدراسة إلى تحدررد درجرة إدراك تىسةرسرة اة ردي السردارو      ( 2012دراسة العنتر )

تارد اسرتخدل    تيسمة السعىسرمن ىهيمرًة يتعىرمم ىكرة السكفىرة،      في ىفاةل التعىمم العةل لدترهم القمةدي في

( اة رردًا ىررن 235تتكاوررت عميررة الدراسررة ىررن ) البةةررث فرري هرر ه الدراسررة السرريهج الا ررفي السطررحي،

تاةوت أدا  الدراسة استبةوة  ( اة دًا في ىفاةل التعىمم العةل الحكاىي عدا تعىمم الكبةر،470ىاساع )

تتتىخص وتة ج الدراسة يدن الستاسط الحطةيي العةل الستاةيةي عميرة   .اسةتم توبمقهة عىى عمية الدر

البمئة االجتسةعمة( رشمف  البيمة السعففمة، الستةيعة، الدراسة عىى عبةراي ىحةتر الدراسة )التخومط،

اسرة أن الستاسرط    إلى أن درجرة إدراك القة ردرن لردترهم القمرةدي فري تيسمرة السعىسرمن ىهيمرًة )عةلمرة(،         

البمئة االجتسةعمة( رشرمف إلرى أن درجرة ىسةرسرة القة ردرن       ةيي العةل لعبةراي السحةتر )الستةيعة،الحط

يميسة اتضرح أن الستاسرط الحطرةيي العرةل لعبرةراي       لدترهم القمةدي في تيسمة السعىسمن ىهيمًة )عةلمة(،

لردترهم القمرةدي    البمئة السعففمة( رشمف إلى أن درجرة ىسةرسرة القة ردرن    التدررب، ىحةتر )التخومط،

  .في تيسمة السعىسمن ىهيمًة )ىتاسوة(

( سررعت الدراسررة لسعففررة ااسررةلمب الترري تررؤدي إلررى توررارف أداء     2012دراسةةة قنةةاديلي ) 

تاسرتخدل السريهج الا رفي فري      ( رتضة،178اة داي ىدارو ررةض اانفةل ياد  تالبةلغ عددهم )

تا رىت الدراسرة إلرى     .الدزىة اغفاض الدراسرة تاستخدل االستبةوة اددا  لاسع البمةوةي  الدراسمة،

 تتشمف إلى اختد  آراء أفرفاد العميرة،   أن ىسةرسة اة د  السدرسة لىسهةراي اإلداررة جةءي ضعمفة،

 تجرررةءي السهرررةراي التفياررررة فررري السفتبرررة ااتلرررى ىرررن السهرررةراي التررري تسةرسرررهة اة رررد  السدرسرررة، 

ىحار السهرةراي الفيمرة تتسةرسرهة القة رد  أرضرًة يدرجرة        تالسهةراي اإلداررة في السفتبة الألةومة تجةء

تىحار السهةراي اإلوطةومة تتسةرسه اة د  الفتضة يدرجرة ضرعمفة أرضرًة ىرن تجهرة وظرف        ضعمفة،

  .أراء عمية الدراسة

هرردفت هرر ه الدراسررة إلررى التعررف  عىررى أيعررةد اادتار    Yunas)، 2013)  دراسةةة يونةةاس

تاسرتخدىت الدراسرة    دارو فري ىيوقرة خمبرف فري يمشرةتر فري يةاطرتةن،       القمةدرة التعىمسمة لسردراء السر  

تشرسل ىاتسرع الدراسرة جسمرع ىعىسري تاة ردي ىردارو الر اار فري يمشررةتر           ىريهج البحرث الا رفي،   

تتكاورت عميرة الدراسرة     إضةفة إلى اختمرةر ىقرراد اتلمرةء أىرار،     ( ىدرسة،70تالتي ربىغ عددهة )

 ( ىدرسة ىرن السيرةنق الفرفمرة ،   11ت ) و السيةنق الحضفرة،( ىن ىدار14( اة دًا ياااع )25ىن )

( تلري أىرف يوفرقرة    25( ىعىسرًة يوفرقرة عشراا مة ىرن السردارو ذاتهرة تترم اختمرةر )        25تتم اختمةر )

تأظهرفي وترة ج الدراسرة     استخدىت االستبةوة اددا  لىدراسة لاسع البمةوةي ىن أفرفاد العميرة،   .اردرة

 ة عىى أن اادتار القمةدرة لقة د السدرسرة هري اادتار القمةدررة التعىمسمرة،    أن إجسةع أففاد عمية الدراس

تتجرراب تحقررق اة ررد السدرسررة ىررن فعةلمررة العسىمررة التعىمسمررة فرري السدرسررة ىررن خرردل اسررتخدال أفضررل  

اسة ترتااع ىن اة دي السدارو توارف ىيظاىة امم ثقةفمة في السدرسة  السسةرسةي التعىمسمة السسكية،

  .حفم  تتشامع الوىبة تتطىمط الضاء عىى إواةزاتهمىن خدل ت

( هررردفت الدراسرررة إلرررى تحدررررد الستوىبرررةي التيظمسمرررة تالفيمرررة    2014دراسرررة )الررررعمفي، 

تتحدرد داللة الففتق يمن  تالبشفرة لقمةد  ىاتسعةي التعىم في ىدارو التعىمم العةل في ىحةفظة يمشة،

 سررريااي الخدىرررة، :ةي تالتررري تعررر م لستغمرررفايىتاسررروةي اسرررتاةيةي أفرررفاد العميرررة ةرررال الستوىبررر

اسررتخدال البةةررث السرريهج الا ررفي ت ررسم اسررتبةوة لاسررع    .تالحرررال عىررى دتر  اإلدار  السدرسررمة 

تتا ىت وتة ج البحث أن إجسةلي ىتاسوةي جسمع ىحةتر  ( اة دًا،103تكاوت العمية ىن ) البمةوةي،

اد عميرة الدراسرة عىرى الستوىبرةي ىرة يرمن       تتفرةتي اسرتاةيةي أفرف    االستبمةن اةورت يدرجرة ىتاسروة،   

 :اسررة أورره ال تاجررد فررفتق ذاي داللررة إةرررة مة فرري اررل ىررن      .درجررة ىيخفضررة ت ىتاسرروة ت عةلمررة  

تفري إجسرةلي ىحرةتر االسرتبمةن يرمن       الستوىبرةي البشرفرة(،   الستوىبرةي الفيمرة،   )الستوىبةي التيظمسمة،

تأت رت   ال عىرى دتر  اإلدار  السدرسرمة،  تىتغمف الحر أففاد عمية البحث لستغمف سيااي الخدىة،
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تتحدررد ت رف تظمفري لسهرةل      الدراسة يضفتر  التاعمة يسفهال ىاتسع التعىم تأوشوته تىتوىبةتره، 

تتردررب اة ردي السردارو عىرى      لىقمرةداي السدرسرمة،   تتفعمرل التيسمرة السهيمرة    تىطؤتلمةي ااعضرةء، 

تىيح الس رد ىن الردةمةي لىقة درن  سع التعىم،تتقدرم الحااف  اعضةء ىات أوسةط اإلدار  تالقمةد ،

 . تالتي تتاااب ىع ىتوىبةي تأهدا  ىاتسع التعىم

هرردفت الدراسررة إلررى التعررف  عىررى درجررة ىسةرسررة اة رردي      هةة ( 1435دراسةةة الشةةهري ) 

 السدارو التةيعة لسشفتع السىك عبد اهلل لتوارف التعىمم العةل يسدرية ىكة السكفىة لىسهةراي القمةدررة، 

تالتعف  عىرى الفرفتق ذاي الداللرة اإلةررة مة رربن أفرفاد ىاتسرع الدراسرة ةرال آرا هرم فري درجرة             

 سيااي الخبف ، ىسةرسة ىدارو ىشفتع السىك عبد اهلل لتوارف التعىمم العةل تع م لستغمف )السؤهل،

تتكرران  ،ت ييررةء اسررتبةوة اررددا  لىدراسررة تررم اسررتخدال السرريهج الا ررفي التحىمىرري، .السفةىررة الدراسررمة(

( ىدرسررة تةيعررة  19( ىعىسررًة ىررازعمن عىررى )  557ىاتسررع الدراسررة ىررن جسمررع السعىسررمن عررددهم )     

 .تشررسل ىفاةررل التعىررمم الألدثررة لسشررفتع السىررك عبررد اهلل لتوررارف التعىررمم العررةل يسدريررة ىكررة السكفىررة، 

)ابمرف   تا ىت الدراسة إلى أن درجرة ىسةرسرة السهرةراي القمةدررة لقة ردي السردارو اةورت يساسىهرة         

أىررة السهررةراي الفكفرررة اةوررت  تالفيمررة، تاإلوطررةومة، تاإلداررررة، تتتسألررل فرري السهررةراي ال اتمررة، جرردًا(،

تعدل تجاد ففتق ذاي داللة إةرة مة في درجة ىسةرسة اة دي السدارو التةيعرة   يساسىهة )ابمف (،

  .تع ت لىسؤهل العىسي لىسشفتع

الدراسررة رتضررح أوهررة اررد اختىفررت فرري    ىررن العررفض الطررةيق لىدراسررةي السفتبوررة يساضرراع  

التعف  عىرى الردتر القمرةدي     Bass &Yavous)، 2010 (أهدافهة ةمث ةةتلت دراسة يةز ترةفاز

 Brwon) ، (2010تدراسررة يررفاتن  لقة رردي السرردارو ىررن تجهررة وظررف ىعىسرري السفةىررة ااسةسررمة،

 ي السردارو الألةواررة،  هدفت إلى التعف  عىرى ترراراي السعىسرمن ةرال تحدررد  رفةي القمرةد  لقة رد        

( هدفت إلى تحدرد درجة إدراك تىسةرسة اة دي السدارو في ىفاةل التعىمم 2012تدراسة العيتف )

( سرعت لسعففرة ااسرةلمب التري     2012تدراسرة ايرةدرىي )   العةل لدترهم القمرةدي فري تيسمرة السعىسرمن،    

هردفت   Yunas)، 2013تدراسرة راورةو)    تؤدي إلى توارف أداء اة داي ىردارو رررةض اانفرةل،   

( 2014تدراسرة )الررعمفي،    إلى التعف  عىرى أيعرةد اادتار القمةدررة التعىمسمرة لسردراء السردارو،      

هدفت إلى تحدرد الستوىبرةي التيظمسمرة تالفيمرة تالبشرفرة لقمرةد  ىاتسعرةي الرتعىم فري ىردارو التعىرمم           

اة ردي السردارو التةيعرة    هـ( هدفت إلى التعف  عىى درجة ىسةرسرة  1435تدراسة الشهفي ) العةل،

لسشفتع السىك عبد اهلل لتوارف التعىمم العةل يسدرية ىكة السكفىة لىسهةراي القمةدرة تال تاجرد دراسرة   

السردارو الألةواررة ادتار امرةد  الرتعّىم فري ضراء البفورةىج         تيةتلرت ىدمسسةرسرة ىردرفاي تتارمدي    

 . تها ىة تهتم يه الدراسة الحةلمة الانيي لتوارف السدارو،

 : منهج الدراسة

ىن أجل تحقمق أهدا  الدراسة استخدل السيهج الا في ةمرث رسكرن لهر ا السريهج أن رررف      

الاااورب السختىفررة لسردم ىسةرسررة اة رداي تتاررمدي ىرردارو الألةواررة ادتار امررةد  الرتعىم فرري ضرراء      

لراامدي  البفوةىج الانيي لتوارف السردارو؛ يهرد  التا رل إلرى تحدررد ىردم ىسةرسرة القة رداي تا        

 . ادتار امةد  التعىم تالسعااةي التي تحد ىن تفعمل ذلك يةلاااع التفياي

 : مجتمع الدراسة

 تكان الساتسع في ه ه الدراسرة ىرن القة رداي تتارمدي السردارو الألةواررة يسدريرة الفررةض،        

 ( تامىة ةطب إةرة مة اإلدار  العةىة لىتعىمم يسدرية الفرةض400( اة د  ت)164تعددهن )

 : ينة الدراسةع

%( تعرددهن  30تم اختمرةر عميرة عشراا مة ىرن اة رداي تتارمدي السردارو الألةواررة تسألرل)          

( تامىررة ىررن ىاتسررع الدراسررة يحمررث رشررسل القة ررداي تتاررمدتهن تهرر ه اليطرربة  120ت) ( اة ررد ، 49)

 . تعتبف عمية ىسألىة لساتسع البحث اا ىي
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 :أداة الدراسة

استبةوة لسعففة ىسةرسة اة داي تتامدي ىدارو الألةوارة  لتحقمق أهدا  الدراسة تم ترسمم

تذلك يةلفجاع إلرى   ادتار اةد  التعىم في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف التعىمم في ىدرية الفرةض،

تتكاوت االسرتبةوة ىرن عردد ىرن السحرةتر       تىفاجعة الدراسةي الطةيقة ذاي الرىة، اإلنةر اليظفي،

 . سئىة الدراسةالتي تسكن ىن اإلجةية عىى أ

 :بناء أداة الدراسة

تيسررة رحقررق أهرردا  الدراسررة    تررم ييررةء االسررتبةوة تفقررة لىسيهامررة العىسمررة لاسررع السعىاىررةي،    

 (،106ص ،2011 )البكررف، :تتررم االسررتفةد  ىررن   تاالنرردع عىررى العدرررد ىررن الكتررب ذاي الرررىة،     

)آل  :د ىررنتدراسررة ارر  (،98ص ،2015 ت )اليرراح، (،288ص ،1434 تآخررفتن، ت)القحوررةوي،

(، تترررم اتةيرررة 2012 تدراسرررة)العاةرىة، هرررـ(،1436 تدراسة)الشرررسفاوي، هرررـ(،1436 ةسررراض،

ثم ترسمم  تىاضحًة يه عياان الدراسة تأهسمتهة، خوةيًة ىاجهًة لعمية الدراسة ىن اة داي تتامدي،

 : أدا  الدراسة تبعًة لسة رىي

 سيااي الخدىرة،  السؤهل العىسي، ،)الاظمفة: القطم ااتل ترحاي السعىاىةي ااسةسمة تهي

أىرة القطرم الألرةوي فمتضرسن ىحرةتر االسرتبةوة       . الدتراي التدرربمة في ىاةل اإلدار  تالقمةد  التفياررة( 

  :تهي

 : ( فقف  ىقطسة عىى أريعة أيعةد تهي35ترتكان ىن ) أدتار امةد  التعىم، :المحور األول

 ( فقفاي7ترتكان ىن ) رتيةتل ييةء رؤرة تاجه ااداء، :الُبعد األول . 

 ( فقفاي9ترتكان ىن ) رتيةتل ييةء دافعمة إلندق الوةاةي، :الُبعد الثاني . 

 ( فقفاي9ترتكان ىن ) رتيةتل ييةء خوط إلةداث تعىم ةقمقي، :الُبعد الثالث . 

 ترتكان ىن  رتيةتل تقارم ىطتسف رفا  عىى تحدرد الكفةرةي لسيطايةي السدرسة، :الُبعد الرابع

 . ( فقفاي10)

ادتار امةد  التعىم تال ي رتكان ىن  قة دايالسعااةي التي تحال دتن ىسةرسة ال :المحور الثاني

 . ( فقف  يساسىهة55تي لك تكاوت االستبةوة ىن ) ( فقف ،20)

 : تم التحقق ىيهسة يةلوفق التةلمة :الصدق والثبات ألداة الدراسة

تبةوة عىى ىاساعة ىن السحكسمن تزعت االس: الصدق الظاهري)صدق المحكمين ( 

تإيداء  تال رن اةىاا ىشكاررن يفحص ييادهة ، الستخررمن تيىغ عددهم خسطة عشف ىحكسًة،

رأرهم ىن ةمث اوتسةء العبةراي لىساةل تىدم تضاةهة تنفرقة  مةغتهة تا لك ااتفاح عبةراي 

اتفقاا عىمه تىة رخدل تم اعتسةد ىة  تيعد االندع عىى ىدةظةتهم، إضةفمة اد تخدل الساةل،

 . ىاضاع الدراسة تعدلت تفقة ل لك

نبقت أدا  الدراسة)االستبةوة( ىمداومًة يعد التداد ىن  :الصدق الداخلي)االتساق الداخلي( 

تتم ةطةب ىعةىل االرتبةط يمفسان لسعففة الردق الداخىي لدستبةوة ةمث  الردق الظةهفي لهة،

عبةر  ىن عبةراي أدا  الدراسة يةلدرجة الكىمة لىسحار  تم ةطةب ىعةىل االرتبةط يمن درجة ال

 : ال ي تيتسي إلمه العبةر  اسة ها ىاضح في الادتل التةلي
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 ىعةىدي ارتبةط يمفسان لسحار )أدتار امةد  التعىم( يةلدرجة الكىمة لكل ىحار (1جدتل رام )

 بناء رؤية توجيه األداء
بناء دافعية إلطالق 

 الطاقات

اث تعلم بناء خطط إلحد

 حقيقي

تقويم مستمر يركز على تحديد 

 الكفايات لمنسوبات المدرسة

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0 .717**  8 0 .588**  17 0 .653**  26 0 .677**  

2 0 .800**  9 0 .638**  18 0 .601**  27 0 .786**  

3 0 .722**  10 0 .759**  19 0 .659**  28 0 .706**  

4 0 .731**  11 0 .840**  20 0 .692**  29 0 .743**  

5 0 .787**  12 0 .490**  21 0 .478**  30 0 .716**  

6 0 .747**  13 0 .658**  22 0 .570**  31 0 .630**  

7 0 .760**  14 0 .666**  23 0 .677**  32 0 .886**  

- - 15 0 .811**  24 0. 601**  33 0 .803**  

- - 16 0 .749**  25 0 .707**  34 0 .736**  

- - - - - - 35 0 .657**  

 (01. 0دال عند مستوى ) **

رتضررح ىررن الارردتل الطررةيق أن اررمم ىعررةىدي االرتبررةط يررمن درجررة العبررةر  تالدرجررة الكىمررة   

ىسة رعيي تجاد درجة عةلمة ىرن   .( 01. 0لىسحار ال ي تيتسي إلمه دالة إةرة مًة عيد ىطتام داللة)

  .ردق لفقفاي السقمةواالتطةق الداخىي تارتبةط السحار يعبةراته يسة رعكس درجة عةلمة ىن ال

تالادتل التةلي راضح ىعةىدي ارتبةط يمفسان لكل عبةر  ىن عبرةراي ىحرار السعاارةي    

 : التي تحال دتن ىسةرسة القة داي ادتار امةد  التعىم يةلدرجة الكىمة لىسحار

 ىعةىدي ارتبةط يمفسان لسحار )السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة  (2جدتل رام )

 تار امةد  التعىم( يةلدرجة الكىمة لكل ىحارالقة داي اد

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0 .764**  11 0 .829**  

2 0 .813**  12 0 .799**  

3 0 .431**  13 0 .812**  

4 0 .644**  14 0 .746**  

5 0 .679**  15 0 .791**  

6 0 .790**  16 0 .732**  

7 0 .573**  17 0 .803**  

8 0 .782**  18 0 .798**  

9 0 .657**  19 0 .802**  

10 0 .632**  - - 

  (01. 0دال عند مستوى ) **

رتضح ىن الادتل الطةيق أن امم ىعةىدي االرتبةط يمن درجة العبةر  تالدرجة الكىمة لسحار 

)السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة القة داي ادتار امةد  التعىم( دالة إةرة مًة عيد ىطتام داللة 
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كس ىسة رعيي تجاد درجة عةلمة ىن االتطةق الداخىي تارتبةط السحار يعبةراته يسة رع .01. 0

 . درجة عةلمة ىن الردق لفقفاي السقمةو

 : ( اسة في الادتل(Cronbach's Alphaتم ذلك يةستخدال ىعةىل ألفة افتوبةخ :ثبات االستبانة 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة (3جدول رقم )

 معامل الثبات المحور الرقم

896. 0 ييةء رؤرة تاجمه ااداء 1  

866. 0 ندق الوةاةيييةء دافعمة إل 2  

862. 0 ييةء خوط إلةداث تعىم ةقمقي 3  

851. 0 تقارم ىطتسف رفا  عىى تحدرد الكفةرةي لسيطايةي السدرسة 4  

943. 0 (4-1ىاساع ثبةي أدتار امةد  التعىم )ااريع الطةيق عفضهة أي ىن  5  

952. 0 السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة القة داي ادتار امةد  التعىم 6  

946. 0 الثبات الكلي  

ةمث يىغت امسة ىعةىل  راضح الادتل الطةيق أن أدا  الدراسة تترف يألبةي ىقبال إةرة مًة،

اسة تفاتةت ىعةىدي ثبةي أدا  الدراسة ىة  ( تهي درجة ثبةي عةلمة،946. 0الألبةي الكىمة )ألفة( )

اق يهة في توبمق الدراسة تهي ىعةىدي ثبةي ىفتفعة رسكن الاث (،952. 0 ،851. 0يمن )

  .الحةلمة

 :نتائج البحث ومناقشتها

و وكيالت المدارس الثانوية  قائداتما مدى ممارسة : وتة ج الطؤال ااتل ال ي وص عىى

ألدوار قيادة التعلم في ضوء البرنامج الوطني لتطوير المدارس من وجهة نظر قائدات و وكيالت 

 المدارس؟

ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم في ضاء  داياة لىتعف  عىى ىدم ىسةرسة 

تم ةطةب الستاسوةي الحطةيمة تاالوحفا  السعمةري  البفوةىج الانيي لتوارف السدارو،

 : تذلك اسة رىي اسة تم تفتمب اايعةد ةطب الستاسط الحطةيي لكًد ىيهة، الستاةيةي أففاد الدراسة،

ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم في ضاء  اياة دىدم ىسةرسة  (4جدتل رام )

 البفوةىج الانيي لتوارف السدارو

االوحفا   الستاسط الحطةيي اادتار م

 السعمةري

 التفتمب

 2 48. 0 48. 4 ييةء رؤرة تاجه ااداء 1

 1 36. 0 69. 4 ييةء دافعمة إلندق الوةاةي 2

 4 52. 0 40. 4 ييةء خوط إلةداث تعىم ةقمقي 3

تقارم ىطتسف رفا  عىى تحدرد  4

 الكفةرةي لسيطايةي السدرسة
4 .41 0 .50 3 

 - 39. 0 49. 4 الستاسط الحطةيي العةل

ت تارمدي السردارو الألةواررة يسدريرة الفررةض       اة رداي رتضح ىرن خردل الاردتل الطرةيق أن     

لتورارف السردارو يستاسرط عرةل      دا سًة رقسن يسسةرسة أدتار امةد  الرتعىم فري ضراء البفورةىج الرانيي     

ةمررث ررردتي ييررةء دافعمررة إلنرردق الوةاررةي يةلسفتبررة ااتلررى   (،39. 0( تاوحررفا  ىعمررةري )49. 4)

. 4رىمهة ييةء رؤرة تاجره ااداء يستاسرط عرةل )    (،36. 0( تاوحفا  ىعمةري )69. 4يستاسط عةل )

السطرتسف الر ي رفار  عىرى تحدررد      تيةلسفتبرة الألةلألرة رردتي التقرارم      (،48. 0( تاوحفا  ىعمةري )48

تفي ااخمرف رردتي    (،50. 0( تاوحفا  ىعمةري )41. 4الكفةرةي لسيطايةي السدرسة يستاسط عةل )
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ييةء خورط إلةرداث تعىرم ةققري ادارل أدتار امرةد  الرتعىم التري تسةرسرهة اة رداي ت تارمدي السردارو             

 . (52. 0) ( تاوحفا  ىعمةري40. 4الألةوارة يسدرية الفرةض يستاسط عةل )

ل( تالتري تا رىت إلرى أن    2012تاد اتفقت وتماة الدراسة الحةلمة ىع وتماة دراسة العيترف ) 

لقمةد  التعىم في ىفاةل التعىمم العةل في التيسمة السهيمة لىسعىسمن جرةءي   اةد  السدارودرجة ىسةرسة 

ل( تالتري تا رىت   2013اسة اتفقت وتماة الدراسة الحةلمة ىع وتماة دراسرة  رةلحة )   يدرجة ابمف ،

اسرة   إلى أن ىسةرسة اة دي التفيمة تالتعىمم لىطىاك القمةدي التفةعىي جةءي يدرجة ابمف  يشكل عةل،

هررـ( الترري تا ررىت إلررى أن درجررة 1435اتفقررت وتماررة الدراسررة الحةلمررة ىررع وتماررة دراسررة الشررهفي ) 

ي ةمن اختىفرت وتمارة الدراسرة    ف السهةراي القمةدرة لقةد  السدارو اةوت يساسىهة ابمف  جدًا، ىسةرسة

ل( تالتري تا رىت إلرى أن الدرجرة الكىمرة لتقردرف الطرىاك        2013الحةلمة ىع وتماة دراسة أيا عرفب ) 

اسرة اختىفرت وتمارة الدراسرة الحةلمرة ىرع وتمارة         القمةدي في السدارو الألةواررة جرةء يدرجرة ىتاسروة،    

 رد  السدرسرة لىسهرةراي اإلدارررة     ل( تالتي تا ىت إلرى أن درجرة ىسةرسرة اة   2012دراسة ايةدرىي )

التري تا رىت    Sharma) ، (2011اسة اتفقرت ىرع وترة ج دراسرة شرةرتىة      .يشكل عةل جةءي ضعمفة

إلى أن لدم القة درن ترارًا تإىكةومة في الا ال إلى أيعرةد تإىكةومرةي القمرةد  ىتاسرط أداء يةليطربة      

  .لسعةرمف القمةد 

ر رطةهم في فهم عسىمة التغمرف فري السدرسرة تاإللسرةل     تأن ىسةرسة اة د  السدرسة لتىك اادتا

 تالقرردر  عىررى فهررم ثقةفررة السدرسررة،  يدفضررل الوررفق تالاسررة ل لحررل السشرركدي تترر لمل الرررعايةي،  

تأرضًة القدر  عىى تررسمم تإدار    ىسة راعل العسل أاألف تعةتوًة تإوتةجمة، تتحدرد إنةرًا لتىك الألقةفة،

 . السيةسبة تتقارم تيفم  البفاىج التفيارة

إضةفة إلى ىة سبق فإن ىطؤتلمة القمةد  السدرسمة تحتم عىى اة د  السدرسة القمةل يةلعدرد ىرن  

اسررتألسةر السرراارد البشررفرة الستةةررة ىررن      :ااىررار الترري تضررسن تحقمررق ااهرردا  السيشرراد  ت ىيهررة      

سةعمة يمن ففق تتع ر  العداةي االجت تالكةدر اإلداري تغمفهن ىن ىيطايةي السدرسة، السعىسةي،

ت  تالتري ترؤدي يردترهة إلرى تحقمرق االوطراةل السوىراب لترـددرة العسرل عىرى الاجره السيشراد،             العسل،

 . يةلتةلي تحقمق أهدا  السدرسة

ممارسةة قائةدات المةدارس     مةا المعوقةات التةي تحةول دون    : نتائج السؤال الثةاني الة ي نةص علةى    

الةوطني لتطةوير المةدارس مةن وجهةة نظةر قائةدات        الثانوية ألدور قيادة التعلم في ضوء البرنامج 

 ووكيالت المدارس؟

ىسةرسة اة داي السدارو الألةوارة ادتر امةد  التعىم  لىتعف  عىى السعااةي التي تحال دتن

ترم ةطرةب التكرفاراي تاليطرب السئاررة تالستاسروةي        في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو،

اسة ترم تفتمرب هر ه الفقرفاي ةطرب       ستاةيةي أففاد عمية الدراسة،الحطةيمة ت االوحفا  السعمةري ال

 : تذلك اسة رىي الستاسط الحطةيي لكًد ىيهة،
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ري التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعيا (5جدول رقم )

المستمر  مدى ممارسة قائدات و وكيالت المدارس الثانوية للتقويمالستجابات أفراد الدراسة حول 

 المرتكز على تحديد الكفايات 

 لمنسوبات 

 الفقرات م

ط  درجة الموافقة
س
المتو

ي
ساب

ح
ال

ف  
حرا

الن
ا

ي
المعيار

 

ب
الترتي

 

 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا دائمًا

 % ك % ك % ك % ك % ك

36 

ضةةةةةعف اآلليةةةةةات التةةةةةي   

تعمةةةةةةةل علةةةةةةةى تطةةةةةةةوير 

 عمليتي التعليم والتعلم

70 
41 .

4 
69 

40 .

8 
24 

14 .

2 
4 

2 .

4 
2 

1 .

2 

4 .

19 

0 .

85 
8 

37 
غيةةةةاب مهةةةةارات العمةةةةل  

 الجماعي  
46 

27 .

2 
45 

26 .

6 
60 

35 .

5 
18 

10 .

7 
0 

0 .

0 

3 .

70 

0 .

99 
15 

38 
غيةةاب مبةةدأ المرونةةة فةةي 

 العمل
52 

30 .

8 
56 

33 .

1 
41 

24 .

3 
18 

10 .

7 
2 

1 .

2 

3 .

82 

1 .

03 
13 

39 
 االنفراد بأخ  القرارات

54 
32 .

0 
35 

20 .

7 
31 

18 .

3 
41 

24 .

3 
8 

4 .

7 

3 .

51 

1 .

29 
18 

40 
غيةةاب التقةةويم المسةةتمر   

 لمنسوبات المدرسة
44 

26 .

0 
34 

20 .

1 
44 

26 .

0 
41 

24 .

3 
6 

3 .

6 

3 .

41 

1 .

21 
20 

41 

عةةزوف بعةةم المعلمةةات 

عةةةةن حاةةةةور الةةةةدورات  

 التدريبية

38 
22 .

5 
43 

25 .

4 
70 

41 .

4 
16 

9 .

5 
2 

1 .

2 

3 .

59 

0 .

98 
17 

42 

ة الةةةدورات التدريبيةةةة قلةةة

المعةةةةةةةدة فةةةةةةةي مراكةةةةةةةز  

التدريب للتنمية المهنيةة  

للكةةةةةةادر اإلداري داخةةةةةةل  

 المدرسة

66 
39 .

1 
73 

43 .

2 
26 

15 .

4 
4 

2 .

4 
0 

0 .

0 

4 .

19 

0 .

78 
9 

43 
نقةةةص الكةةةادر التعليمةةةي   

 واإلداري داخل المدرسة
97 

57 .

4 
43 

25 .

4 
27 

16 .

0 
2 

1 .

2 
0 

0 .

0 

4 .

39 

0 .

80 
2 

44 
لتطوير من قبةل  مقاومة ا

 منسوبات المدرسة
34 

20 .

1 
74 

43 .

8 
57 

33 .

7 
4 

2 .

4 
0 

0 .

0 

3 .

82 

0 .

78 
14 

45 

ضةةةةةعف العالقةةةةةات بةةةةةين 

قائةةةةةةةةةةةةةدة المدرسةةةةةةةةةةةةةةة  

 ومنسوباتها

48 
28 .

4 
30 

17 .

8 
45 

26 .

6 
44 

26 .

0 
2 

1 .

2 

4 .

44 

0 .

91 
1 

46 
نقةةةص المةةةوارد الماليةةةة   

 الالزمة لعملية التطوير
90 

53 .

3 
55 

32 .

5 
20 

11 .

8 
4 

2 .

4 
0 

0 .

0 

3 .

46 

1 .

19 
19 

47 

ضةةةةةةعف القةةةةةةدرة علةةةةةةى  

القيةةةةةةاس الموضةةةةةةةوعي  

 .  لنتائج التعلم

44 
26 .

0 
50 

29 .

6 
49 

29 .

0 
24 

14 .

2 
2 

1 .

2 

4 .

37 

0 .

78 
3 

48 
قصةةةةور تليةةةةات التقةةةةويم  

 المستمر
54 

32 .

0 
73 

43 .

2 
36 

21 .

3 
6 

3 .

6 
0 

0 .

0 

3 .

65 

1 .

05 
16 

49 
محدوديةة أسةةاليب تقةةويم  

 الخطط المدرسية
56 

33 .

1 
80 

47 .

3 
15 

8 .

9 
16 

9 .

5 
2 

1 .

2 

4 .

04 

0 .

82 
11 

50 

قصةةور طةةرق االسةةتفادة   

مةةةةةن التا يةةةةةة المرتةةةةةدة   

 للتقويم

91 
53 .

8 
46 

27 .

2 
22 

13 .

0 
8 

4 .

7 
2 

1 .

2 

4 .

02 

0 .

95 
12 
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 الفقرات م

ط  درجة الموافقة
س
المتو

ي
ساب

ح
ال

ف  
حرا

الن
ا

ي
المعيار

 

ب
الترتي

 

 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا دائمًا

 % ك % ك % ك % ك % ك

51 

محدوديةةةةةةةةة السةةةةةةةةلطات  

الممنوحةةةةةةةةةةةةةة لقائةةةةةةةةةةةةةد 

 المدرسة  

109 
64 .

5 
40 

23 .

7 
6 

3 .

6 
14 

8 .

3 
0 

0 .

0 

4 .

28 

0 .

94 
6 

52 
ضةةةةعف البنيةةةةة التحتيةةةةة  

 لالتصال التقني
105 

62 .

1 
32 

18 .

9 
12 

7 .

1 
20 

11 .

8 
0 

0 .

0 

4 .

31 

1 .

04 
4 

53 

محدوديةةةةةةةةةة الخبةةةةةةةةةرات 

المتوفرة لصةياغة رؤيةة   

 واقعية لتوجيه األداء

84 
49 .

7 
50 

29 .

6 
33 

19 .

5 
2 

1 .

2 
0 

0 .

0 

4 .

28 

0 .

82 
7 

54 

قلةةةةةة خبةةةةةراء التةةةةةدريب   

متخصصةةةةةةةةين ببنةةةةةةةةاء ال

خطةةةةةةط إلحةةةةةةداث تعلةةةةةةم  

 حقيقي

89 
52 .

7 
52 
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أن ىحرار السعااررةي التري تحررال دتن ىسةرسرة القة ررداي     :رتضرح ىررن الاردتل الطررةيق ىرة رىرري   

 (،44. 4 ، 41. 3تفاتةت الستاسوةي الحطةيمة لهرم يرمن )   ( فقف ،20ادتار امةد  التعىم رتضسن )

تتشررمف  تهرر ه الستاسرروةي تقررع يررةلفئتمن الفايعررة تالخةىطررة ىررن فئررةي السقمررةو السترردرج الخسةسرري،    

ففاد عمية الدراسرة ةرال السعاارةي التري تحرال دتن ىسةرسرة       اليتماة الطةيقة إلى تفةتي استاةيةي أ

 . القة داي ادتار امةد  التعىم

ته ا ردل عىى أن هيةك ىاافقة يمن أففاد عميرة الدراسرة    (،0. 4ربىغ الستاسط الحطةيي العةل )

تىررن أيررفز تىررك السعااررةي  عىررى السعااررةي الترري تحررال دتن ىسةرسررة القة ررداي ادتار امررةد  الررتعىم، 

 ت وقرص الكرةدر التعىمسري تاإلداري داخرل السدرسرة،      ىحدتدرة الطىوةي السسياةرة لقة رد  السدرسرة،   )

 تضرعف البيمرة التحتمرة لدتررةل الفيري،      إضةفة إلى وقص السراارد السةلمرة الدزىرة لعسىمرة التورارف،     

يةإلضرةفة إلرى اررار     تا لك اىرة خبرفاء التردررب الستخرررمن يبيرةء خورط إلةرداث تعىرم ةقمقري،         

 . (نفق االستفةد  ىن التغ رة الفاجعة لىتقارم

( AfshariBakar&Luan&Siraj، 2012تتتفق ه ه اليتماة ىع ىرة أشرةري إلمره دراسرة )    

 . يدهسمة االترةالي تتكيالاجمة السعىاىةي تأوهة تؤثف عىى الدتر القمةدي التحارىي لقة دي السدارو

( الترري تضررحت وتة اهررة يرردن 2012) يميسررة الدراسررة الحةلمررة تتعررةرض ىررع دراسررة الوفرررف   

إدار  السدرسة تتةيع تعىم الودب تتحرمىهم يشكل ىطتسف تتفارض الردةمةي يسرة رضرسن إوارةز    

اسرة اختىفرت ىرع دراسرة      .تلر ا اىرة الكرةدر التعىمسري تاإلداري تاألرف  ااعبرةء ترؤخف اإلوارةز         العسل،

اة رردي ىرردارو التعىررمم العررةل     ( الترري أشررةري يدورره ال راجررد فررفق يررمن     Besong، 2013يماسرريق )

 . تالخةص في تاررد السعداي تةةجةي السدرسة

ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين إجابات أفةراد عينةة الدراسةة     :السؤال الثالث ال ي نص على

فيما يتعلق بمدى ممارسة قائدات ووكيالت المدارس الثانويةة ألدور قيةادة الةتعلم والمعوقةات التةي      

لك في ضوء البرنامج الوطني لتطوير المدارس بمدينةة الريةاض تعةزى إلةى متايةرات      تحول دون ذ

 عدد الدورات التدريبية في مجال اإلدارة والقيادة التربوية(؟ سنوات الخدمة، )المؤهل العلمي،
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لإلجةيررة عرررن هرر ا الطرررؤال فقررد ترررم التحقررق ىرررن اعتدالمررة تازررررع البمةوررةي يةسرررتخدال اختبرررةر       

تاررد يىغررت امسررة ىطررتام الداللررة   (،Kolmogorov-Smirnov Test) االسرراجفت  سررسمفوا 

. 0الردتراي التدرربمرة( )   سريااي الخبرف ،   السؤهل العىسي، لدختبةر في ىتغمفاي الدراسة )الاظمفة،

تذلرك اسرة رتضرح ىرن خردل الاردتل        ته ا ردل عىى أن البمةوةي ال تتبع التازرع االعتردالي،  (،001

 : اآلتي

 نتائج اختبار كلمنجروف سمرنوف العتدالية التوزيع(6جدول رقم )

 ترىك –شةيمفت  اىسيافت  سسفوا  

 ىطتام الداللة درجةي الحفرة امسة االختبةر ىطتام الداللة درجةي الحفرة امسة االختبةر

 001. 0 169 569. 0 001. 0 169 448. 0 الاظمفة

 001. 0 169 532. 0 001. 0 169 471. 0 السؤهل

 001. 0 169 719. 0 001. 0 169 342. 0 ي الخدىةسياا

 001. 0 169 827. 0 001. 0 169 231. 0 الدتراي

 السؤهل، ( أن امسة ىطتام الداللة لىستغمفاي ) الاظمفة،6رتضح ىن خدل الادتل رام )

 ي،ىسة ردل عىى أن البمةوةي ال تتبع التازرع االعتدال (،001. 0الدتراي( يىغت ) سيااي الخدىة،

 : تسمتم تيةتل ال ىتغمف يةلتفرمل عىى ةد  فمسة رىي

 الفروق باختالف متاير الوظيفة :أواًل

لسعففة الففتق ذاي الداللة اإلةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي أففاد عمية الدراسة ةال  

ن تالسعااةي التي تحال دت السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم، تامديىدم ىسةرسة اة داي ت 

تم  ذلك في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو يسدرية الفرةض يةختد  ىتغمف الاظمفة،

( يدرًد عن اختبةر )ي( لعميتمن ىطتقىتمن Mann-Whitneyاستخدال اختبةر ىةن ترتيي )

(independent sample t-test)، ،تذلك اسة رتضح ىن  تذلك لعدل تكةفؤ فئةي ىتغمف الاظمفة

 : التةليخدل الادتل 

( للفروق بين متوسطات استجابات Mann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني ) (7جدول رقم )

أفراد عينة الدراسة نحو مدى ممارسة قائدات و وكيالت المدارس الثانوية ألدوار قيادة التعلم 

 والمعوقات التي تحول دون ذلك 

 العدد الاظمفة اايعةد
ىتاسط 

 الفتب

ىاساع 

 الفتب
 (Zامسة )

ىطتام 

 الداللة

 ييةء رؤرة تاجه ااداء
. 2- 00. 4989 82. 101 49 اة د  السدرسة

893 
0 .004 

 00. 9376 13. 78 120 تامىة

ييرررررررةء دافعمرررررررة إلنررررررردق  

 الوةاةي

 

 00. 4439 59. 90 49 اة د  السدرسة
-0 .

975 
0 .330 

 00. 9926 72. 82 120 تامىة

ييرررةء خورررط إلةرررداث تعىرررم  

 ةقمقي

. 1- 00. 4707 06. 96 49 اة د  السدرسة

892 
0 .058 

 00. 9658 48. 80 120 تامىة

تقارم ىطتسف رفا  عىى 

تحدرد الكفةرةي لسيطايةي 

 السدرسة

 00. 4727 47. 96 49 اة د  السدرسة
-1 .

957 
0 .050 

 00. 9638 32. 80 120 تامىة

الدرجة الكىمة لسدم 

ىسةرسة اة داي ت تامدي 

. 1- 00. 4721 35. 96 49 اة د  السدرسة

929 
0 .054 

 00. 9644 37. 80 120 تامىة
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دارو الألةوارة ادتر الس

 امةد  التعىم

السعااةي التي تحال دتن 

ىسةرسة اة داي السدارو 

 ادتار امةد  التعىم

 00. 4539 63. 92 49 اة د  السدرسة
-1 .

298 
0 .194 

 00. 9826 88. 81 120 تامىة

رتضح ىن الادتل الطةيق أوه ال تاجد ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي 

 ييةء خوط إلةداث تعىم ةقمقي، أففاد عمية الدراسة ةال ال ىن )ييةء دافعمة إلندق الوةاةي،

الدرجة الكىمة لسدم ىسةرسة  التقارم السطتسف السفتك  عىى تحدرد الكفةرةي لسيطايةي السدرسة،

السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة اة داي  ي ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم،اة دا

 . السدارو ادتار امةد  التعىم( يةختد  ىتغمف الاظمفة

يميسة أتضحت اليتة ج أن هيةك ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي أففاد 

مدي السدارو الألةوارة لبيةء رؤرة تاجه ااداء في عمية الدراسة ةال ىدم ىسةرسة اة داي ت تا

تذلك لرةلح  ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو يسدرية الفرةض يةختد  ىتغمف الاظمفة،

ترطتيد ذلك إلى أن  ( لىاامدي،13. 78ىقةيل ) (،82. 101اة داي السدارو يستاسط ةطةيي )

ةمث تففض ىطئالمةي القة د  أن  ة داي يةلسفتبة ااتلى،اادتار القمةدرة داخل السدرسة تيففد يهة الق

ااهدا  السيشاد  عىى ضاء ىسةرسةي تاضحة  تكان لدرهة رؤرة تاضحة اةدرً  تسكيهة ىن تحقمق

تيةلتةلي رتاجب عىمهن يدرجة أابف ىن الاامدي القمةل يددتار امةد  التعىم في ضاء  تدامقة،

 . رية الفرةضالبفوةىج الانيي لتوارف السدارو يسد

( التي أشةري وتة اهة إلى أن درجة إدراك القة درن 2012ته ا ىة رتفق ىع دراسة العيتف) 

ته ا ىة راضح أن اة د  السدرسة لهة الدتر ااابف في ييةء الفؤرة التي تطعى  لدترهم القمةدي عةلمة،

  .لتحقمقهة لترل لألهدا  السيشاد 

 ل العلميالفروق باختالف متاير المؤه :ثانيًا

لسعففة الففتق ذاي الداللة اإلةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي أففاد عمية الدراسة ةال 

ىدم ىسةرسة اة داي ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم تالسعااةي التي تحال دتن 

 عىسي،ذلك في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو يسدرية الفرةض يةختد  ىتغمف السؤهل ال

تذلك اسة رتضح ىن  ،(independent sample t-testتم استخدال اختبةر )ي( لعميتمن ىطتقىتمن )

 : خدل الادتل اآلتي

( للفروق بين متوسطات استجابات Mann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني ) (8جدول رقم )

ألدوار قيادة التعلم  أفراد عينة الدراسة نحو مدى ممارسة قائدات و وكيالت المدارس الثانوية

 والمعوقات التي تحول دون ذلك

 العدد السؤهل العىسي اايعةد
ىتاسط 

 الفتب

ىاساع 

 الفتب
 (Zامسة )

ىطتام 

 الداللة

 ييةء رؤرة تاجه ااداء

يكةلارراو 

 تفياي
128 81 .14 10386 .00 

-1 .836 0 .066 

 00. 3979 05. 97 41 ىةجطتمف تفياي

 الوةاةيييةء دافعمة إلندق 

يكةلارراو 

 تفياي
128 85 .13 10896 .50 

-0 .062 0 .950 

 50. 3468 60. 84 41 ىةجطتمف تفياي

ييةء خوط إلةداث تعىم 

 ةقمقي

يكةلارراو 

 تفياي
128 88 .36 11310 .00 -1 .589 0 .112 
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 00. 3055 51. 74 41 ىةجطتمف تفياي

تقارم ىطتسف رفا  عىى 

يةي تحدرد الكفةرةي لسيطا

 السدرسة

يكةلارراو 

 تفياي
128 88 .80 11366 .50 

-1 .793 0 .073 

 50. 2998 13. 73 41 ىةجطتمف تفياي

الدرجة الكىمة لسدم ىسةرسة 

اة داي ت تامدي السدارو 

 الألةوارة ادتر امةد  التعىم

يكةلارراو 

 تفياي
128 88 .79 11365 .00 

-1 .781 0 .075 

 00. 3000 17. 73 41 ىةجطتمف تفياي

السعااةي التي تحال دتن 

ىسةرسة اة داي السدارو 

 ادتار امةد  التعىم

يكةلارراو 

 تفياي
128 85 .71 10971 .00 

-0 .334 0 .738 

 00. 3394 78. 82 41 ىةجطتمف تفياي

رتضح ىن خدل الادتل الطةيق أوه ال تاجد هيةك ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي 

أففاد عمية الدراسة ةال ىدم ىسةرسة اة داي ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد   استاةيةي

تا لك السعااةي التي تحد ىن ىسةرسة القة داي  التعىم في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو،

 . تالاامدي لتىك اادتار يةختد  ىتغمف السؤهل العىسي

ن أففاد عمية الدراسة ىؤهىهن العىسي يكةلارراو تفياي ترطتيد ذلك إلى أن اليطبة ااابف ى

ىسة راعىهن ىتفقةي في آرا هن ةال ىدم  ااىف ال ي راعىهن ىتاةوطةي ىن ةمث السؤهل العىسي،

ىسةرسة اة داي ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف 

ته ا ىة راعل لدرهن القدر   عداد التفياي اففاد عمية الدراسة،اسة استيد ذلك إلى اإل السدارو،

 . عىى ىسةرسة أدتارهن القمةدرة يكفةء  داخل السدرسة

( ت التي تا ىت إلى عدل 1435تتفق الدراسة الحةلمة ىع ىة أشةري إلمه دراسة الشهفي ) 

سشفتع السىك عبد اهلل تجاد ففتق ذاي داللة إةرة مة في درجة ىسةرسة اة دي السدارو التةيعة ل

( ةمث أشةري إلى أن هيةك ففتق 2011تاختىفت ىع دراسة اليبمه ) .لىتوارف تع ت لىسؤهل العىسي

ذاي داللة إةرة مة لدرجة فةعىمة اتخةذ القفار تع م لستغمف السؤهل العىسي تها ىن اادتار القمةد  

 . الهةىة التي تضحت ه ه الدراسة القدر  عىى ىسةرستهة

 الفروق باختالف متاير سنوات الخدمة :ثالثًا

لسعففة إذا ىة اةوت هيةك ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي أففاد عمية 

الدراسة ةال ىدم ىسةرسة اة داي ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم تالسعااةي التي 

و يسدرية الفرةض يةختد  ىتغمف البفوةىج الانيي لتوارف السدار ضاءتحال دتن ذلك في 

يدرًد عن تحىمل التبةرن  ،(kruskall-wallisتم استخدال اختبةر افتسكةل تالمس ) سيااي الخدىة،

تذلك اسة رتضح ىن  تذلك لعدل تكةفؤ فئةي ىتغمف سيااي الخدىة، (،one way a novaااةةدي )

 : خدل الادتل التةلي



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

281 

( لىففتق يمن ىتاسوةي kruskall-wallisل تالمس )وتة ج اختبةر افتسكة (9جدتل رام )

استاةيةي أففاد عمية الدراسة وحا ىدم ىسةرسة اة داي ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  

 التعىم تالسعااةي التي تحال دتن ذلك

 العدد سنوات الخدمة األبعاد
متوسط 

 الرتب

قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

 اءبناء رؤية توجه األد

 97. 60 32 سيااي 5أال ىن 

20 .112 0 .001 
 56. 57 18 سيااي 10إلى أال ىن  5

 67. 88 24 سيه 15إلى أال ىن  10

 37. 97 95 سيه فداألف 15

بناء دافعية إلطالق 

 الطاقات

 48. 65 32 سيااي 5أال ىن 

10 .462 0 .015 
 67. 71 18 سيااي 10إلى أال ىن  5

 92. 83 24 سيه 15ل ىن إلى أا 10

 37. 94 95 سيه فداألف 15

بناء خطط إلحداث تعلم 

 حقيقي

 50. 76 32 سيااي 5أال ىن 

14 .014 0 .003 
 72. 49 18 سيااي 10إلى أال ىن  5

 75. 85 24 سيه 15إلى أال ىن  10

 36. 94 95 سيه فداألف 15

تقويم مستمر يركز على 

تحديد الكفايات 

 نسوبات المدرسةلم

 20. 74 32 سيااي 5أال ىن 

18 .351 0 .001 
 86. 44 18 سيااي 10إلى أال ىن  5

 21. 100 24 سيه 15إلى أال ىن  10

 40. 92 95 سيه فداألف 15

الدرجة الكلية لمدى 

ممارسة قائدات و 

وكيالت المدارس 

الثانوية ألدور قيادة 

 التعلم

 13. 68 32 سيااي 5أال ىن 

20 .895 0 .001 
 17. 46 18 سيااي 10إلى أال ىن  5

 50. 90 24 سيه 15إلى أال ىن  10

 65. 96 95 سيه فداألف 15

المعوقات التي تحول 

دون ممارسة قائدات 

 المدارس ألدوار قيادة

 التعلم

 09 .69 32 سيااي 5 ىن أال

4. 618 0. 202 

 10 ىن أال إلى 5

 50 .82 18 سيااي

 46 .92 24 سيه 15 ىن أال إلى 10

 95 .88 95 فداألف سيه 15
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راضح الادتل الطةيق أوه ال تاجد ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي 

أففاد الدراسة وحا السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة اة داي السدارو ادتار امةد  التعىم في ضاء 

 . رو يسدرية الفرةض يةختد  ىتغمف سيااي الخدىةالبفوةىج الانيي لتوارف السدا

في ةمن أتضحت اليتة ج أن هيةك ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي 

أففاد عمية الدراسة ةال ىدم ىسةرسة اة داي ت تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم في 

تذلك  ض يةختد  ىتغمف سيااي الخدىة،ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو يسدرية الفرة

سيه فداألف( ترطتيد ذلك إلى أن اليطبة ااابف ىن  15لرةلح أففاد عمية الدراسة ىسن خبفتهن )

ته ا ىة راعل لدرهن القدر  عىى القمةل يددتارهن في  ( سيه فداألف،15أففاد عمية الدراسة خبفتهن )

ي تالفهم لوبمعة ىطؤتلمةتهن تىة تحتةجه البمئة توارف العسىمة التعىمسمة يألقة في إنةر ىن الاع

  .ااىف ال ي رطةهم يدرجة ابمف  في توار التعىمم يةلسسىكة السدرسمة تتاجبةتهن السهيمة تالتعىمسمة،

( التي أشةري ياجاد ففتق ذاي داللة 2011تاتفقت الدراسة الحةلمة ىع دراسة اليبمه )

ىن أهم اادتار القمةدرة لقة د السدرسة تع م لستغمف إةرة مة لدرجة فةعىمة اتخةذ القفار تها 

 . سيااي الخدىة

 الفروق باختالف متاير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة والقيادة التربوية :رابعًا

لسعففة إذا ىة اةوت هيةك ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي أففاد عمية 

تامدي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم تالسعااةي التي  الدراسة ةال ىدم ىسةرسة اة داي ت

تحال دتن ذلك في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو يسدرية الفرةض يةختد  ىتغمف 

تم استخدال اختبةر افتسكةل تالمس  الدتراي التدرربمة في ىاةل اإلدار  تالقمةد  التفيارة،

(kruskall-wallis)، يدرًد عن تحى( مل التبةرن ااةةديone way anova،)  تذلك لعدل تكةفؤ

 : تذلك رتضح ىن خدل الادتل اآلتي فئةي ىتغمف الدتراي التدرربمة،

( للفروق بين متوسطات kruskall-wallisنتائج اختبار كروسكال واليس ) (10جدول رقم )

ارس الثانوية ألدوار قيادة استجابات أفراد عينة الدراسة نحو مدى ممارسة قائدات و وكيالت المد

 التعلم والمعوقات التي تحول دون ذلك

 العدد الدتراي التدرربمة اايعةد
ىتاسط 

 الفتب

امسة 

ىفيع 

 اةي

ىطتام 

 الداللة

 ييةء رؤرة تاجه ااداء

 06. 93 32 لم أةرل عىى دتر 

13 .

718 
0 .003 

 29. 65 55 دتراي 1-3

 70. 97 23 دتراي 3-5

 05. 94 59 فداألفدتراي  6

 ييةء دافعمة إلندق الوةاةي

 88. 94 32 لم أةرل عىى دتر 

1 .987 0 .575 
 16. 80 55 دتراي 1-3

 93. 85 23 دتراي 3-5

 79. 83 59 دتراي فداألف 6

 001. 0. 16. 101 32 لم أةرل عىى دتر ييرررةء خورررط إلةرررداث تعىرررم    
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 ةقمقي

 

 

 

 

41 241 

 95 .83 55 دتراي 1-3

 23 دتراي 3-5
108 .

35 

 98. 67 59 دتراي فداألف 6

تقارم ىطتسف رفا  عىى 

تحدرد الكفةرةي لسيطايةي 

 السدرسة

 47. 91 32 لم أةرل عىى دتر 

9 .479 0 .024 

 25. 84 55 دتراي 1-3

 23 دتراي 3-5
108 .

46 

 04. 73 59 دتراي فداألف 6

ة الدرجة الكىمة لسدم ىسةرس

اة داي ت تامدي السدارو 

 الألةوارة ادتر امةد  التعىم

 75. 94 32 لم أةرل عىى دتر 

9 .583 0 .022 

 42. 81 55 دتراي 1-3

 23 دتراي 3-5
107 .

96 

 10. 74 59 دتراي فداألف 6

السعااةي التي تحال دتن 

ىسةرسة اة داي السدارو 

 ادتار امةد  التعىم

 32 لم أةرل عىى دتر 
119 .

81 

21 .

943 
 93. 76 55 دتراي 1-3 001. 0

 91. 64 23 دتراي 3-5

 47. 81 59 دتراي فداألف 6

( أوه ال تاجد هيةك ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن 10رتضح ىن خدل الادتل رام )

ة ىتاسوةي استاةيةي أففاد الدراسة وحا ىدم ىسةرسة اة داي ت تامدي السدارو لبيةء دافعم

ةمث يىغت  إلندق الوةاةي يةختد  ىتغمف الدتراي التدرربمة في ىاةل اإلدار  تالقمةد  التفيارة،

 . ( أي غمف دالة إةرة مًة05. 0تهي امسة أابف ىن ) (،575. 0امسة ىطتام الداللة )

في ةمن أتضحت اليتة ج تجاد ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي أففاد 

تقارم ىطتسف  ييةء خوط إلةداث تعىم ةقمقي، سة ةال ال ىن )ييةء رؤرة تاجه ااداء،عمية الدرا

الدرجة الكىمة لسدم ىسةرسة اة داي ت تامدي  رفا  عىى تحدرد الكفةرةي لسيطايةي السدرسة،

السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو( يةختد  ىتغمف 

تذلك لرةلح أففاد عمية الدراسة ىسن رتفاتح عدد الدتراي التدرربمة التي  اي التدرربمة،الدتر

تتشمف اليتماة الطةيقة إلى أن أففاد عمية الدراسة ىسن ةرىن  ( دتراي،5-3ةرىن عىمهة ىة يمن )

( دتراي تدرربمة راافقن يدرجة أابف عىى ىسةرسة اة داي ت تامدي السدارو الألةوارة 5-3عىى )

ترطتيد ذلك إلى أن  ادتار امةد  التعىم في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو يسدرية الفرةض،

ىسة  لقة داي ت تامدي السدارو، لىبفاىج التدرربمة دتر في توارف السهةراي الفيمة تاإلداررة

 . راعىهن اةدراي يدرجة أابف عىى ىسةرسة أدتار امةد  التعىم
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تجاد ففتق ذاي داللة إةرة مة يمن ىتاسوةي استاةيةي أففاد في ةمن أتضحت اليتة ج 

عمية الدراسة ةال السعااةي التي تحال دتن ىسةرسة اة داي السدارو الألةوارة ادتار امةد  التعىم 

تذلك لرةلح أففاد  في ضاء البفوةىج الانيي لتوارف السدارو يةختد  ىتغمف الدتراي التدرربمة،

رىن عىى دتراي تدرربمة في ىاةل اإلدار  تالقمةد  التفيارة يستاسط رتب عمية الدراسة ىسن لم رح

تتشمف اليتماة الطةيقة إلى أن أففاد عمية الدراسة ىسن لم رحرىن عىى دتراي  (،81. 119)

تدرربمة راافقن يدرجة أابف عىى الرعايةي التي تحال دتن ىسةرسة اة داي السدارو ادتار امةد  

إلى أن توار ىطتام ىسةرسة السهةل القمةدرة اليةتج عن الدتراي التدرربمة رقةيىه ترطتيد ذلك  التعىم،

ته ا ىة راعل لدرهن شعارًا  اوخفةض ىطتام أداء وةتج عن عدل الحرال عىى دتراي تدرربمة،

 . أعىى يتىك السعااةي

( التي تضحت وتة اهة أوه ال تاجد 2014تتختىف الدراسة الحةلمة ىع دراسة الرعمفي )

ىحار  ففتق ذاي داللة إةرة مة في ال ىن )ىحار الستوىبةي التيظمسمة ، ىحار الستوىبةي الفيمة،

الستوىبةي البشفرة( تفي إجسةلي ىحةتر االستبةوة يمن أففاد عمية الدراسة لستغمف الحرال عىى 

  .دتر  اإلدار  السدرسمة

 : توصيات البحث

لدراسة يةالستسفار في تفعمل تبةدل في ضاء اليتة ج التي تم التا ل إلمهة تا ي ا

ال رةراي لسيطايةي السدرسة داخل السدرسة تخةرجهة، ت الحفص عىى تقدرم جاا   تشامعمة 

إلندق الوةاةي لدستسفار في الياةح، تا لك ىيح اة داي السدارو الردةمةي الكةفمة لسسةرسة 

الكةدر التعىمسي تاإلداري داخل تةفص إدار  التعىمم عىى إاسةل اليقص في أعداد  ىهةل عسىهن،

تتافمف الساارد السةلمة الدزىة لعسىمة التوارف ، تزرةد  أعداد خبفاء التدررب السخترمن  السدارو،

ت تقارم اآللمةي التي تعسل عىى توارف عسىمتي التعىمم تالتعىم  يبيةء خوط إلةداث تعىم ةقمقي،

داخل السدرسة يةلدتراي التدرربمة في ىاةل  تالحفص عىى إلحةق الكةدر اإلداري داخل السدرسة،

 . اإلدار  تالقمةد  التفيارة
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