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 مطتدلص البحح:

 الثانوية المرحمة في التدريسي األداء جودة معايير تحقق مدى تعرف إلى الدراسة ىدفت
 الرسمية السياسات واقع في التدريسي األداء جودة معايير وتعرف، نجران مدينة بمدارس
 في التدريسي األداء واقع تواجو التي والصعوبات االنتقادات عن والكشف، السعودية لممدرسة
 من عشوائية عينة اخذ وتم، التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدم وقد، الثانوية المدرسة
 الثانوية المدارس في والوكالء المدرسية القيادات وكذلك، الدراسية لممواد التربويين المشرفين
، تربوياً  مشرفاً ( ٓٚ)و ووكيالً  قائداً ( ٙ٘) عددىم البالغ نجران مدينة في لمبنين العامة

 لإلدارة المناسبة التدريبية الدورات توفير في المدرسي القائد دور الدراسة نتائج وأظيرت
 في الوطنية األنشطة ومنح، التخرج حديث لممدرس خاصة تدريبية دورات وعمل، المدرسية
 كثرة في القائد تواجو التي الصعوبات النتائج أوضحت كذلك، والتعميمية اإلدارية المجاالت
 عدد إلى الدراسة انتيت وقد ،المدرسية الميام خارج المدرسة لقائد المنوطة والميام األعباء

 لتطوير التخرج حديثي لممعممين المدرسة إدارة بمساعدة الدراسة: أىميا من، التوصيات من
نصافيم المعممين وتحفيز، مستواىم لحاق، أعماليم في وا   تدريبية دورات في المدارس قادة وا 
 .نوعية

  



 ..................................................تحسين دور القيادات التربوية لتحقيق معايير جودة األداء التدريسي

- ٔٗٔ - 

Abstract 
 

    The present study aimed to identify the extent to which the quality standards 

of teaching performance in Najran secondary schools have been achieved. It 

also seeks to identify the quality standards of teaching performance in the 

official policies of the Saudi school and investigate the criticism and 

difficulties facing the reality of teaching performance in secondary schools. 

The analytical descriptive method utilized in this study، where the population 

consisted of all leaders (principals)، vice-principals and technical supervisors 

of courses in the public secondary schools for boys in Najran city، the sample 

numbered (56) leaders (principals) and vice principals and (07) technical 

educational supervisors. The results showed the role of the school leader 

(principal) in providing the required training courses for the school 

administration، and holding special training courses for the fresh graduated 

teacher and offering national activities in the administrative and educational 

fields. The results also showed the difficulties and challenges faced by the 

leader (principal) in the tasks and duties assigned to him outside the school 

tasks،   The most important recommendations are the help of fresh teachers by 

the school administration to raise their professional level and to motivate 

teachers who must be treated fairly in their work; the principals should be 

enrolled in quality training courses . 
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 اإلطاز العاو للبحح:

 مكدم٘ البحح:

فقد سعى اإلنسان في البحث عن أساليب لتطوير كيانو  ،قديماً  الجودة مفيوماً  دتع
تقان العمل مبدأ إسالمي ،وتأكيد الجودة ،االجتماعي واالقتصادي حيث ورد في  أصيل؛ وا 

 .٘ٓٔقولو تعالى )َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَن( التوبة: القرآن الكريم 
الركائز األساسية في تطوير  ىحدإ بوصفيافي التعميم باىتمام كبير وحظيت الجودة 

 الجودة الشاممة حظيت ، وقدفأصبحت الجودة والتطوير وجيين لعممة واحدةو، التعميم وتحديث
 عصر ىذا العصر عمى يطمقون المفكرين جعل الذي الحد إلى االىتمام ىذا من كبير بجانب
 المتغيرات لمسايرة الذي تولد الجديدة اإلدارة لنموذج ألساسيةا الركائز إحدى باعتبارىا الجودة،
  معيا. التكيف ومحاولة والمحمية، الدولية

فيتناول  ،وتعتمد الجودة مفيوم النظم الذي ينظر إلى المؤسسة بشكل شامل ومتكامل
 ،ولعل المعمم من أىم المدخالت ،من المدخالت والعمميات والمخرجات بالتطوير والتحسين كالً 

حيث يعتمد عميو بشكل أساسي في تطبيق الجودة في التعميم لمحصول عمى نوعية ذات جودة 
 (. ٕٖٔم، صٕٗٓٓ ،الببالوى) عالية من الطالب

والمتفحص لمنظريات المتعمقة باإلدارة المدرسية يجد أن معظميا تضع قائد المدرسة 
ول األول عن نجاح المدرسة ؤ في المدرسة، فيو المس في موقع استراتيجي لكل ما يدور

بوصفيا ُمَنّظم لمعناصر التي ترتبط بالمدرسة ـموصول إلى أىدافيا وتربية أبنائيا، وىو الل
 وتوفير بيئة مدرسية داعمة لمعايير جودة األداءات وأىميا األداء التدريسي.ًا، نظام

مقائد المدرسي يفرض عميو ل الجديد دورفإن اللتحقيق جودة األداء التدريسي و    
وليصبح باحثًا ومحماًل  ،القيام بتطوير دور المعمم ليصبح قائدًا وموجيًا لعمميات التعميم والتعمم
وحيث إن الموقع الذي  ،ومستفيدًا من المعمومات والمعارف والميارات واالتجاىات الجديدة

جل زيادة أين والمستخدمين بالمدرسة من يحتمو قائد المدرسة يجعمو يرتبط بالمعممين والعامم
م، ٕٚٓٓ، راشداإلنتاج مع تمبية حاجاتيم االقتصادية والنفسية وتفيم مشاعرىم ومشاكميم. )

 (. ٘ٛص
واألدوار الجديدة لممعمم في عصر الجودة تتطمب معايير محددة لمراقبتيا وضمان 

لمبعد  ودليالً  ،وئو أداء المعممالمحك الذي يقاس في ض بمنزلةىذه المعايير  دحيث تع ،تحققيا
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وىذه المعايير تعطي المعمم الحافز لموصول إلى  ،عن الذاتية في الحكم عمى ىذا األداء
 (.ٗٗٔم، صٕٚٓٓ، الصورة المثالية المرجوة في أدائو )العتري

ويعود وتجدر اإلشارة ىنا إلى تعدد المعايير العالمية لمجودة الشاممة في أداء المعممين، 
 ،تمعلمج، فيتم وضع المعايير بما يناسب ذلك اعاختالف البيئات والثقافات لكل مجتم إلى ذلك

ويحقق أىدافو وتطمعاتو، ولذا فإنو ال يوجد نموذج واحد يكتفى بتطبيقو في مجال معايير الجودة 
 ا. يمكن االستفادة مني التي ممعمم، ولكن توجد العديد من المعاييرالتدريسي لداء األفي 

التي  لمعمم أجريت العديد من الدراساتاداء أالمعايير في رفع مستوى  ىذه ىميةوأل 
( التي ىدفت إلى تحديد مدى ٓٛم، صٕٚٓٓ )شقير والظفر، دراسة أبرزت ىذه المعايير

حساء من وجيات نظر تحقق معايير الجودة لبرنامج التربية الميدانية القائم في كمية اإل
لمعايير الجودة واالعتماد  لبرنامج إعداد المعممات موافقاً ثم وضع تصور مقترح  ،متعددة

 األكاديمي.
( التي ىدفت إلى وضع معايير جودة األداء ٖٕم، صٕٚٓٓ، وكذلك دراسة )العتري

لمحاجات التدريبية في ضوء  وأوصت الباحثة بتصميم برامج تدريبية لممعمم وفقاً  ،التدريسي
 .معايير الجودة التي وضعتيا الباحثة

تتجو الدراسة الحالية إلى بحث معايير جودة األداء التدريسي التي تستغرق كافة و 
وخمق بيئة  ،وتيسير الحوار الصفي ،في تصميم الميمات التعميمية وولياتؤ دوار المعمم ومسأ

وغير ذلك من مكونات  ،واالرتقاء بمفيوم التقويم ،قرانوتشجيع دعم األ ،يجابيةإتعميمية 
ومن خالل  ،ثم كيفية تحقيق ىذه المعايير في إطار دور القائد المدرسي ،األداء التدريسي

 منظومة اإلدارة المدرسية.
 مػهل٘ الدزاض٘:

ىتمت وزارة التعميم اىتمامًا كبيرًا بتمبية الطمب االجتماعي عمى التعميم، وافتتاح ا   
والتجييزات وموارد مزيد من المؤسسات التعميمية، وتوفير الكم المطموب ليا من المعممين 

البيئة التحتية، إال أن النمو الكمي الواضح في أعداد التالميذ والمعممين والمؤسسات التعميمية 
لم ُيقابل في معظم األحيان بجودة في األداء التدريسي، والسيما األداء الذي يتعمق بالعممية 

ىناك أوجو قصور  التعميمية، وىو ما أوضحتو نتائج عدد من الدراسات السابقة. من أن
( التي ٜٕٓٓ، العايد ومنيا دراسة )، متعددة في األداء التدريسي لممعمم في الوقت الراىن
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أشارت إلى تدني مستوى تحصيل طالب المرحمة المتوسطة في تعمم المغة اإلنجميزية، وأرجع 
وكذلك التدني لعدد من األسباب؛ أبرزىا ضعف إعداد المعمم، وعدم تصحيح األخطاء لمطالب، 

 عدم التنويع في طرق التدريس.
( إلى تقويم الممارسة القيادية التربوية ٖٜم، صٜٕٓٓدراسة )قشطة، وأشارت    

لمديري المدارس الثانوية في ضوء المعايير اإلسالمية، وذلك من خالل إشراك المعممين في 
متابعة، والمساىمة في اتخاذ القرارات، وتفويض المعممين بتنفيذ الميام اإلدارية والفنية مع ال

تطوير كفاءة المعممين من خالل الدورات التدريبية والمساىمة في إيجاد الحمول المناسبة 
 لممشكالت التي تواجو المعممين قدر المستطاع.

واستنادًا إلى نتائج الدراسات السابقة ومن مالحظة واقع األداء التدريسي في المدرسة 
ك ثمة أوجو قصور تنعكس سمبًا عمى كثير من جوانب الثانوية السعودية، يتضح أن ىنا

العممية التعميمية، التي يمكن وصفيا بأنيا عممية تقميدية، وأن األداء التدريسي الراىن ال 
ويالحظ أن األداء التدريسي ، يستثير في التمميذ قدرات التفكير، التعمم الذاتي، والدوافع لإلبداع

التقنية التعميمية، أو استخدام طرائق تتسم بالحداثة في عمى ىذا النحو ال يتيح فرص توظيف 
الوقت الذي تعنى فيو أنظمة التعميم في الدول المتقدمة بمفاىيم ومعايير جودة األداء 

 التدريسي.
وألن األداء التدريسي يرتبط مباشرة بتحقيق األىداف المدرسية وبنوعية المخرجات 

داء وجودتو من جانب القيادات التربوية، والتيقن من التعميمية، تتحتم العناية بسالمة ىذا األ
مدى قيام ىذه القيادات بواجبيا لتحقيق معايير جودة األداء التدريسي، وفيم الشروط 
واإلجراءات المطموبة لموفاء بيذا الدور، ومن ىنا فإن مشكمة الدراسة تمحورت حول السؤال 

 الرئيسي التالي: 
 دور القيادات المدرسية في تحقيق معايير جودة األداء التدريسي؟ تحسينما متطمبات 

 أضٝل٘ الدزاض٘:
 لممدرسة الثانوية؟ التعميمي الواقعما معايير جودة األداء التدريسي في  .ٔ
في المممكة العربية  ما الصعوبات التي تواجو واقع األداء التدريسي في المدرسة الثانوية  .ٕ

 السعودية ؟ 
 لقيادات المدرسية واإلشرافية لمتغمب عمى تمك الصعوبات؟ما متطمبات دور ا .ٖ
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 ىدف البحث إلى تحقيق األىداف التالية : أٍداف الدزاض٘:
 .الثانويةلممدرسة  الواقع التعميميتعرف معايير جودة األداء التدريسي في  .ٔ
 الكشف عن الصعوبات التي تواجو واقع األداء التدريسي في المدرسة الثانوية. .ٕ
 تعرف متطمبات دور القيادات المدرسية واإلشرافية لمتغمب عمى تمك الصعوبات. .ٖ

 أٍنٔ٘ الدزاض٘:

 األىمية العممية )النظرية(: أ. 
الكشف عن  بالحداثة وىو يتسم لموضوع تناوليا خالل من أىميتيا الدراسة ىذه تستمد -

 الثانوية.معايير جودة األداء التدريسي بما يسيم في تحسين مخرجات المدرسة 
 األىمية العممية )التطبيقية(: ب. 

ين نتائج الدراسة في تصميم برامج التنمية المينية لممعممين عمى النحو الذي يرفع يتع -
 من كفاءة تمك البرامج. 

تحديد مدى تطبيق معايير الجودة في األداء التدريسي في  عمىىذه الدراسة  عملت -
تحقيق معايير لالتي تقوم بيا القيادات المدرسية  األدوار والممارساتو المرحمة الثانوية، 

 الجودة.
قطاع و ولين وأصحاب القرارات في وزارة التعميم ؤ يؤمل من ىذه الدراسة أن تقدم لممس -

تحسين واقع اإلدارة المدرسية في بفي اتخاذ اإلجراءات الكفيمة  تعينالتعميم العام توصيات 
 المممكة العربية السعودية.

إلعانة قادة مدارس المرحمة الثانوية في  توصياتالمقترحات و مجموعة من الالدراسة تقدم  -
 تحسين أدائيم لدورىم القيادي التربوي.

 مصطلحات الدزاض٘:  

 الكٔادٗ الرتبْٓ٘: -

تتم  مجموعة العمميات القيادية التنفيذية والفنية التي": أنيايمكن تعريفيا ب القيادة التربويةو   
 الجماعي التعاوني الساعي عمى الدوام إلى توفير المناخ الفكري والنفسيعن طريق العمل 

والمادي المناسب الذي يحفز اليمم ويبث الرغبة في العمل الفردي والجماعي النشط والمنظم 
أجل تذليل الصعاب وتكييف المشكالت الموجودة وتحقيق األىداف التربوية المحددة  من

 (.ٚٔٔم، صٕٔٔٓ مقابمة،ة" )ممؤسسات التعميميل لممجتمع
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نشاط أو عمل مشترك تقوم بو الجماعة : اإجرائيًا بأني الباحث القيادة التربوية ويعرف      
التعميمية والتي يشعر فييا  لممؤسسة التربوية والتعميمية المحددةاألىداف  بغية الوصول إلى

 مودة والتعاون. قائد المدرسة بأنو عضو فييا يساعد عمى تحقيق أىدافيا في جو من ال
 معآري اجلْدٗ: -

بأنيا تمثل القواعد األنموذجية المرجعية أو  "(ٕٛ٘م، صٖٕٓٓ، شحاتو والنجار)عرفيا  
الشروط التي نحكم بوساطتيا أو نقيس عمييا سموكيات األفراد أو الجماعات، واألعمال وأنماط 

 ."التفكير واإلجراءات
ىي عبارات تصف ما يجب أن يصل اليو المتعمم من معارف وميارات وتعرف معايير الجودة : 

 ة( نتيجة لدراسة محتوى كل مجال .ويتم في ) النواحي المعرفية ، والميارية ، والوجداني
 األداٛ التدزٓطٕ:  -

"درجة قيام عضو ىيئة التدريس  بأنواألداء التدريسي ( ٖٕٔم،ص ٕٙٓٓ ،)العمايرة عرف
التعميمية المناطة بو وما يبذلو من ممارسات وأنشطة وسموكيات  –التعميمية بتنفيذ الميام 

 (.ٖٓٔم، صٕٙٓٓ، تتعمق بميامو المختمفة تعبيرًا سموكيًا. )العمايرة
بأنو وسيمة التعبير عن امتالك المدارس لمميارات "( ٜٔٔم، ص ٕٗٓٓ، وعرفو )الفرا

 ".التدريسية تعبيرًا سموكياً 
 الدزاض٘ حدّد

تتكون من  عينة عشوائية ممثمة لممجتمع عمى الدراسة اقتصرت:البػسٓ٘ احلدّد -
 الثانوية المدارس في والوكالء المدرسية والقيادات الدراسية لممواد الفنيين المشرفين
 .السعودية العربية بالمممكة نجران مدينة في لمبنين العامة

 نجران مدينة في لمبنين العامة الثانوية مدارس عمى الدراسة تركزت:املهاىٔ٘ احلدّد -
 .السعودية العربية بالمممكة

 يتم تطبيق الجانب الميداني خالل الفصل الدراسي الثاني من عام :الزمانية الحدود -
 (.ىـٖٚٗٔ - ىـٖٙٗٔ)

 القيادات دور تحسين موضوع الدراسة الحالية عمى تناول اقتصرت:املْضْعٔ٘ احلدّد -
 نجران بمدنية( بنين) الثانوية المدرسة في التدريسي األداء جودة معايير لتحقيق التربوية
 . السعودية العربية بالمممكة
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 الطابك٘ ّالدزاضات اليظسٖ اإلطاز

 اجلْدٗ التعلٔه :احملْز األّل

 دّافع االٍتناو املعاصس ظْدٗ التعلٔه:  (1)

 عمى التدريسي بدوره لمقيام سميماً  إعداداً  المعمم إعداد عمى التركيز أن المالحظ من
العالم  في بالمعمم تعنى التي والندوات المؤتمرات من العديد في أساس محور ىو وجو أكمل
عداده العربي اإلسالمي  لمتعميم األول العالمي المؤتمر بو أوصى ما ذلك ومن، جيداً  إعداداً  وا 

 في واالتجاىات التطورات بأحدث اإللمام من المعمم تمكُّن ضرورة ( منٜٓ -ٜٛ: ٖٓٗٔ)
والعمل ، لممعممين المينية القدرات وتحسين، كفايتو تطوير في مقدرتو وزيادة، تخصصومجال 
 .مستمرة بصفة المعمم تقدم مدى تقويم عمى
 جودة التعمم تتمثل في ما يمي:االىتمام المعاصر ب( أن دوافع مٕٚٓٓ، الحفظي؛ أحمد)ويرى 

 عالمية نظام الجودة وكونو سمة من سمات العصر الحديث.  -
 باط الجودة باإلنتاجية وتحسين اإلنتاج.ارت  -
 اتصاف نظام الجودة بالشمولية في كافة اآلالت.  -
 تدعيم الجودة لتحسين المدرسة.  -
 تطوير الميارات القيادية واإلدارية.  -
 زيادة العمل وتقميل اليدر.  -
 االستخدام األمثل لمموارد المادية والبشرية.  -

المممكة العربية السعودية من خالل المؤتمر الوطني وجاءت الرؤية الوطنية لمجودة في 
م( تحت شعار "المممكة العربية السعودية ٕٔٔٓ) ـىٕٖٗٔالثالث لمجودة الذي انعقد في 

البوصمة  بمنزلةلتكون  م"ٕٕٓٓلمجودة واإلتقان في عام  عالمياً  بمنتجاتيا وخدماتيا معياراً 
في مجال الجودة والتميز في مختمف  ىاالتي ستقود كافة الجيود المبذولة حاليًا وتوحد

القطاعات اإلنتاجية، والشك أن يكون قطاع التعميم في مقدمة القطاعات التي ستساىم في 
إلى الوصول بالمنتجات والخدمات في  فيي ترمي يا،ترجمة ىذه الرؤية الطموحة وتحقيق

وتعزز االقتصاد الوطني المممكة العربية السعودية إلى المستوى العالمي لتتمكن من المنافسة 
( ٕٓأكبر مصدر لمطاقة في العالم، وواحدة من أكبر )لتكون والمكانة اإلقميمية والدولية 

 .(مٖٕٔٓفي العالم اليوم )العمري،  اقتصاداً 
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 ( العياصس اليت تربش أٍنٔ٘ اجلْدٗ يف التعلٔه: 2)

ما  التعميم تتمخص في( أنو من العناصر التي تبرز أىمية الجودة في مٕٓٔٓ، البادي)يذكر 
 يمي:

 االىتمام والتركيز عمى متطمبات المستفيد.  -
 المشاركة عمى كافة المستويات.  -
 منيجية قياس النتائج المحققة باألىداف المحققة.  -
 االقتناع والدعم من اإلدارة العميا.  -
 التحسين المستمر.  -
عتماد االتحقيق الجودة في التعميم ومعايير أىمية كبيرة لمن ىنا تولي الدول المتقدمة   

ولية األولى في إعداد أجياليا ؤ بسبب قناعتيا بأنو يقع عمى عاتق مؤسسات التعميم المس
ىو تعميم من نوع جديد،  لمواجية تحديات العصر، وإليمانيا أن الذي أصبح مطموباً  ياوتأىيم

التي أصبحت أىم  وجية والمعرفيةتعميم يييئ الفرد والمجتمع لحقائق عصر الثورة التكنول
واالستخدام  ،خواص القرن الحادي والعشرين، وىي ثورة تعتمد المعرفة العممية المتقدمة

 .م(ٜٕٓٓ ،األمثل لممعمومات المتدفقة والمتضاعفة )صبري
أكثر من يعول عميو فييا، فيو و المعمم أحد أىم عناصر العممية التعميمية ومن ىنا فإن 
جل نجاح أو يقع العبء األكبر في ممارسة الجودة في مينة التدريس من أساس متين وعمي

والواقع الذي يحدثو  ،العممية التعميمية وتحقيق أىدافيا، فاألنشطة التي تتم في قاعات الدرس
المعمم وعممية التعميم تمثل متغيرات حاسمة عمى طريق تحسين نتائج التعميم. فإذا كان المعمم 

مما يزيد في تحصيميم،  وتفاعالً  في تدريسو كان التالميذ أكثر إيجابيةً  االً فع ،في أدائو جيداً 
في أدائو فيزداد بذلك احتمال أن يكون  أما إذا كان المعمم خالف ذلك بحيث يكون سمبياً 

ولذا فإن المعمم كغيره البد أن  ،تحصيل تالميذه أقل مستوى مع قمة تفاعميم وزيادة سمبيتيم
 طوير في بيئة التربية والتعميم.ينالو التحسين والت
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 معآري جْدٗ األداٛ التدزٓطٕ احملْز الجاىٙ :

 ( مفَْو األداٛ التدزٓطٕ: 1)

التعميم في ظل اقتصاد المعرفة من أىم المجاالت التي تعمل عمى إعداد الكوادر د يع
المجتمع العممية المؤىمة لقيادة مؤسسات المجتمع وتنميتو، فالعنصر البشري ىو ذخيرة 

ومصدر االستثمار األول فيو، لذلك بات االىتمام بالتعميم ضرورة حتمية إلعداد أفراد المجتمع 
لتقبل التغييرات الجديدة واستمرارىا ضمن فمسفة المجتمع، مما استوجب من المؤسسات 
التربوية االىتمام بجودة األداء التدريسي في التعميم لضمان مخرجات تعميمية تؤىل الطمبة 

 .(ٕٔم، صٕٗٔٓلمتعايش مع المستجدات المعاصرة. )الناشري، 
أنو سموك أو جيد مبذول من بداء التدريسي ( األٖ٘، صٕٔٓٓ، البنا؛ دياب) ويعرف

ممة حموعة القواعد والقوانين المنظمة للمجقبل المعمم لتحقيق األىداف المنشودة وفقًا 
وليات ؤ لممتعممين، وما يرتبط بذلك من مسالتخطيط واإلعداد، وتنفيذ التدريس، وتقويم األداء 

 مينية.
دائم بجوانب القوة ونواحي  يإن إدراك المعمم ألىمية أدائو التدريسي يجعمو عمى وع

مما  مرغوباً  الضعف في أدائو التدريسي، وتحديد المجاالت التي تجعل اإلجراءات العالجية أمراً 
ط الضعف والقوة في األداء الميني، في لمنضج الميني، ومساعدًا في تشخيص نقا يعد مؤشراً 

وذلك في  ،كونيا تقوي دافعيتيم نحو العمل وتتيح ليم فرصة لتحقيق الذات في مجال المينة
كونيا توفر أداة موضوعية تسمح بالتمييز بين األفراد عند صرف األجور التشجيعية أو منح 

إلدارة، وتسيم في اقتراح مجموعة العالوات والمكافآت، وتسيم في دعم العالقة بين العاممين وا
من الوسائل والطرق المناسبة لتطوير بيئتيم الوظيفية بأساليب عممية وبشكل مستمر )جاد، 

 .(مٖٕٓٓ
 ووسائل تقييميا، التعميمية العممية طبيعة إلى النظرة في تعدد االتجاىات من الرغم وعمى   
 اآلراء عمى تجمع تكاد التدريسي، والذيالمعمم وأدائو  إلى متجية تظل سوف األنظار أن إال
 مرىون بمدى عدمو أو العممية ىذه نجاح وأن التربوية، العممية في الرئيس الدور يشغل أنو
 تربوية وخبرات تخصصية أكاديمية من غزارة لديو سمات، وما من المعمم ىذا بو يتمتع ما

 يمكنيم الطمبة ولعل ماعية،واجت وعالقات إنسانية وثقافية، سموكية ممارسات ومن ومينية،
 من األداء التدريسي في آرائيم إبداء عمى قادرون فيم غيرىم، من أكثر الصفات ىذه إدراك
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  تربوية. خبرات من بو يمدونيم ما خالل
 ( أٍنٔ٘ جْدٗ األداٛ التدزٓطٕ: 2)

في العناصر  تكمن أىمية جودة األداء التدريسيإلى أن ( ٕٜم، صٖٕٓٓ، جاد)أشار 
 اآلتية:

  أحد مكونات العممية التعميمية، وذلك من  بوصفوتحسين نوعية التعميم المقدم لمتالميذ
خالل تحديد نوعية التغيرات المطموبة من المعمم إلمكانية التطوير، أو التحسين المدرسي 

 سواء كانت في طريقة التدريس، أو في بيئة التعمم، أو في مصادر التعميم.
  االحتياجات الفردية لممعممين من خالل تحديد كل من جوانب القوة، وجوانب  تشخيص

الضعف في األداء التدريسي، وتوفير التغذية الراجعة التي يمكن من خالليا توجيو 
التالميذ نحو التعميم الفّعال، وىو ما يمكن عده تقويمًا مرحميًا، وغالبًا ما يتسم بالوصف 

 لألداء التدريسي. أكثر منو حكمًا، أو تقويماً 
   تنمية ميارات المعمم ومعموماتو المينية إلمكان مساىمتو بفاعمية في عمميات التطوير

 .المستقبمية أو التحديث المستمر لمنظومة المنيج المدرسي
 معآري جْدٗ األداٛ التدزٓطٕ:( 3)

العربية، فال يوجد ن مغيبة في بالدنا ن ثقافة الجودة في التعميم ال تزال حتى اآلإيمكن القول 
يات إعداد المعمم، كما أنو ال يوجد امتحانات من مؤسسات مستقمة تمنح االعتماد لكحتى اآل

نو من حسن الطالع بأن كميات التربية إويمكن القول  ،الترخيص أو اإلجازة لمعمل في المينة
من خالل تطوير في المنطقة العربية قد بدأت تبذل في اآلونة األخيرة جيودًا في ىذا المجال 

في ضوء المعايير  ياما يتطمبو ذلك من إعادة بناء خطط إعداد المعمم وسياساتو  برامجيا
ن ىذا العمل يمثل نقمة نوعية إمما يمكن معو القول  تيمالعالمية لتأىيل المعممين وتربي

وكيفية تستيدف الوصول بممارسات المعمم إلى معايير الممارسة المينية من منظور 
 . (ٗٚم، صٕٛٓٓ محمد،عالمي)
وتحميل الخبرة العالمية في ىذا المجال تشير إلى أن معايير جودة األداء التدريسي      

 اً ممارسبوصفو ق من النظر إلى المعمم مالمقبول لمممارسة المينية في مجال التعميم تنط
 وىي: ،تتمحور في خمسة مجاالتو  ًا،ميني
 جيوده لتسيير  ترسيخول عن ؤ بحسب أنو مسوليات المعمم عن طالبو وعن تعمميم ؤ مس
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في ضوء ميول  ياومن ثم توجيو ممارساتو وتعديم ،حصول جميع الطالب عمى المعرفة
وكيفية  ،وكيفية نمو الطالب ،الطالب وقدراتيم ومياراتيم وخمفياتيم باالستناد إلى فيمو

 .(ٖ٘ٔم، صٕٙٓٓ، طعيمو) تعمميم.
 راسية التي يتعمميا وكيفية تعميميا لمطالب، فالمعمم معرفة المعمم لمموضوعات والمواد الد

وبمقدرتو  ،الفعال يتوفر لو فيم خصب لمموضوعات والمواد التي يقوم عمى تدريسيا
الكشف عن ىذه الموضوعات والمواد لمطالب، كما أنو يعني ما يحممو الطالب معيم من 

تناسب تبداع مسارات معرفية متعددة إمعارف ومدركات ومفاىيم سابقة، وباستطاعتو 
ويبحثون  ،وتباين طالبو وأخالقيم، ويسعى لتعميميم كيف يحددون مشكالتيم ويطرحونيا

 عن حمول ليا.
 ول عن ابتكار ؤ وليات المعمم عن إدارة تعمم الطالب ومراقبتيم، فالمعمم الميني مسؤ مس

من األساليب  اً ومتنوع اً اسعأوضاع تعميمية تحافظ عمى ميول طالبو، كما أنو يتقن مدى و 
ما يمكنو من التوظيف م ،واالستراتيجيات التعميمية المناسبة، ولديو المعارف والميارة

وجماعات في أنشطة  ىالفعال ليا في الوقت المناسب الستثارة دوافع طالبو ودمجيم فراد
وقياس نموىم  عديدة لمراقبة تعمم الطالب اً وأساليب اً وخبرات تعميمية ثرية، ويستخدم طرق

 لوالديو. هوشرح أداء الطالب وتفسير 
 القدرة عمى التفكير بطريقة منظمة في ممارسات التعمم والنمو الميني من خالل الخبرة، 

محصول لويسعى  تيا،فالمعمم يممك القدرة عمى فحص ممارساتو بطريقة ذاتية ومحاكا
سيق معارفو وتطوير واإلفادة من البحث التربوي لتن يم،خرين ونصحعمى مشورة اآل

ممارساتو بما يتالءم مع ما يستجد من أفكار تربوية وسيكولوجية وما يظير من 
 مكتشفات عممية وتكنولوجية.

 فالمعمم الميني يمارس عممو عمى نحو  ،االنخراط بشكل عضوي في مجتمعات التعمم
تعاوني مع آباء الطالب ويشكرىم في العمل المعممي ويسعى الستثمار إمكانيات المعمم 

 والمجتمع المحمي ومصادره المختمفة في إثراء تعمم الطالب.
وقد عنيت األدبيات بتفعيل معايير جودة األداء التدريسي، وشروط تحقيقيا تبعًا ليذه    

 ت آنفة الذكر.المجاال
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عددًا من معايير جودة األداء التدريسي تتمثل فيما  (ٕٗم، صٕٗٔٓ)الناشري،  ويوضح
 يمي:
 :ٗوتمثل اإلدارة العميا ونظام القيادة والتنظيم، ومسؤولية المجتمع والمواطنة. الكٔاد 
 :المعمومات، وتحميل وتتمثل بإدارة المعمومات والبيانات والمقارنة بين  املعلْمات ّالتحلٔل

 .يامستويات التحصيل المدرسي واستخدام
  ٕوتشمل التطوير االستراتيجي وتنفيذ : التدطٔط اإلجساٜٕ ّالتدطٔط االضرتاتٔج

 .االستراتيجيات
 ونظام تشغيل ياوتتمثل في تقويم القوى العاممة وتخطيط :ٍاإدازٗ الكْٚ البػسٓ٘ ّتطْٓس ،

 الييئة التدريسية، والرضا الميني لمييئة التدريسية.الييئة التدريسية، ونظام تطوير 
  ْ٘ٓوتشمل تصميم النظام التربوي، والخدمات التعميمية، ودعميا،  :اإلدازٗ الرتب

وتوصيميا، وتصميم البحوث التربوية، وتطوير إدارة تسجيل والتحاق الطمبة، والنظر إلى 
 .عمل اقتصاديعمى أنيا اإلدارة التربوية 

  وتشمل نتائج الطمبة، والمناخ المدرسي وتحسين المناخ  :ع ّىتاٜج الطلب٘أداٛ املداز
المدرسي والنتائج، واألبحاث في مجال أداء المدارس، والنظر إلى أداء المدارس عمى أنو 

 عمل اقتصادي.
 :ْٖتشمل حاجات الطمبة الحالية والمستقبمية، والعالقة و زضا الطلب٘ ّممْلٕ اليظاو الرتب

النظام التعميمي واإلدارة التربوية، ورضا الطمبة وممولي النظام التعميمي بين ممولي 
 الحالي والمتوقع، ومقارنتو مع باقي المدارس أو النظم التربوية األخرى.

إلى معايير ومؤشرات تحتاج ممعمم التدريسي ل داءاألالجودة في  يتضح مما سبق أنو 
دالالت عمى مستوى أداء  بمنزلةالمعايير وتكون ىذه  ،لمالحظتيا وضمان تحققيا في أدائو

عطي المعمم خارطة طريق يعمى البعد عن الذاتية في الحكم عمى األداء، مما  المعمم ودليالً 
لموصول إلى المثالية المرجوة في أدائو، كما أنيا تسيل بناء برامج النمو الميني التي 

 المعمم نفسو. كانت من قبل المؤسسة التعميمية أو من قبلأيحتاجيا سواء 
لذلك تسعى النظم التعميمية إلى تنمية المعمم ورفع جودة أدائو التدريسي من خالل 

ومغذية  ةيدف خمق بيئة تعمم فعالبتركيزىا عمى المحتوى وتكاممو مع أسموب التدريس 
 باإلمكانيات التكنولوجية ومراعية لمفروق الفردية لتحقيق أىداف العممية التعميمية.
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 خالل السعي تنبيت القيادات المدرسية ليذا الدور من الدور الذى يمعبو المعمم، ألىمية ونظراً 
 الكفايات معممييا في تتوفر أن عمى فحرصت .لو والميني التدريسي األداء لتحسين المتواصل
 متميزة وخصائص قدرات، ذا يكون من المعمم أن تتوقع الدور، فيي بيذا لمقيام المأمولة

 يتمتع وكذلك المعرفة، عالم في يستجد لما متابعاً  باحثاً  التدريس، في ماىراً  ينيًا،أكاديميًا وم
 ممارسة عبر ذواتيم تأكيد عمى طمبتو ويشجع ذاتو، فييا يؤكد برؤى تطويرية الفاعل المعمم
 تعميميم. في نوعي تحول إيجاد بيدف التفاعل التعميم، وتعزيز في التأمل

 دلاالت املعآري اليت جيب أٌ ٓتكيَا املعله: ( 3)
حددت مجاالت المعايير التي يجب أن يتقنيا المعمم فيما  (Leib, 2010)في دراسة 

 ي:يم
 .)األول: مجال التخطيط )الطويل والمتوسط واليومي المجال
مداده بالمحتوى  المجال الثاني: مجال التدريس )تنويع االستراتيجيات ومعرفة توقعات المتعمم وا 

ثارة الدافعية وتنويع سبل التعزيز  ).المناسب وا 
 الثالث: مجال بيئة التعمم من حيث تحقيق المواصفات التي تجعل التعمم نشطاً  المجال

 ).لتحقيق األىداف والتفاعل موجياً 
 :وقد حدد في قدرة المعمم عمى أن ،ل االحترافمجا المجال الرابع:

بالفعل عمى  يكون قادراً  يأي يعرف ماذا يحتاج وما الذ ؛يحدد احتياجات المتعممين بدقة -
 عممو.

 يصبح التعمم ذا معنى لممتعمم. يتصميم مواقف التعمم لك -
 يحمل أداء المتعممين ليعرف مدى تقدميم في التعمم. -
 قة في التخطيط المستقبمي.يستخدم نتائج التحميل الساب -
 يقوم مدى استفادة المتعممين من المعمومات والميارات التي حصموىا في مواقف الحياة. -
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 يف حتكٔل جْدٗ األداٛ التدزٓطٕ: الكاٜد الرتبْٖدّز :  الجالحاحملْز 

 اخلصاٜص العام٘ للكٔادٗ الرتبْٓ٘ الياجح٘: (1)
 لمقيادة التربوية الناجحة فيما يمي:( الخصائص العامة ٖٚ، صمٕ٘ٓٓ، ميدين)حددت    
تعمل القيادة التربوية الناجحة عمى تحقيق رغبات األفراد إشباعًا لمحاجات التي تظير في   -

 الجماعة.
تحاول القيادة التربوية الناجحة االنتفاع من ضرورة البواعث الذاتية والحوافز الداخمية   -

 لمنشاط في كل فرد من أفراد الجماعة.
اسة المساواة وعدم التعالي بين من يعممون تحت إمرتو حتى يظفر باحترام اتباع سي  -

 جماعتو أو يرتفع في أعينيم.
ىـ، ٕ٘ٗٔولعل من أبرز إجراءات تحقيق النجاح لمقائد التربوي ما يمي )الحربي،  -

 (: ٕٙص
التخطيط لألىداف التربوية القريبة المدى والبعيدة المدى ولمعممية التربوية حيث تكون  -

 ألىداف واقعية ممكنة التحقيق.ا
 اإلدارة والتنفيذ وتحريك التفاعل لتنفيذ السياسة والمناىج وتحقيق األىداف بإيجابية.  -
ود والتجاذب والتعاون وطرق االتصال بين لصيانة بناء الجماعة من حيث عالقات ا  -

مكانات الحراك الرأسي واألفقي.  األعضاء وا 
 يدعميا إطار عممي.بداعية إ راً أن يكون لمقائد أفكا -
 نموذج سموكي ومثل أعمى لمسموك وقدوة حسنة ألعضاء الجماعة. -
 رمز لمجماعة واستمرارىا في أداء ميمتيا.  -
 .محافظ عمى الجماعة وتيسير القوى التي تجذب األعضاء لمجماعة -

يحتاجيا القائد التربوي لتحقيق دوره عددًا من الميارات  (ٕٙم، صٕٓٔٓ،عالم) ويضيف
 بجودة األداء التدريسي: المتعمق

   ومن  ،نتاجزىم عمى العمل واإل يحفتجل أالتأثير عمى مرؤوسيو واستخدام الوسائل من
 ىذه الوسائل الخبرة الشخصية لمقائد.

  يع مسؤوليات العمل بناءً ز والتنسيق بينيم في تو  ،وتوحيد جيودىم ،توجيو المرؤوسين 
 واىتماماتيم الشخصية. مكانياتيم وخبراتيما  عمى تخصصاتيم وقدراتيم و 
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   تحقيق اليدف الوظيفي المتمثل في تحقيق أىداف المدرسة الذي يسعى جميع العاممين
 .ابيا لبموغي

 يف حتكٔل جْدٗ األداٛ التدزٓطٕ: الكاٜد الرتبْٖدّز  (2)

قيادة تعاونية  دالقيادة التربوية الفعالة ىي صمام النجاح لكل مؤسسة تربوية، وتع 
مع تييئة المناخ المناسب لموصول إلى أعمى واضحة استطاعت خمق رؤية تربوية  فعالة إذا

مع قدرتيا عمى االتصال المباشر مع جميع العاممين في المؤسسة  مستوى من اإلنجاز،
 استقطاب الكفايات لتعزيز وتزداد فعالية القيادة التربوية بما لدييا من القوة عمى ،التربوية
 .المؤسسة التربوية قدرات

المدرسة دورًا قياديًا في مدرستو من حيث التنظيم، والتخطيط، والتنسيق،  قائدويمارس 
في التعامل مع مصادر المعمومات، وأن  لذا فإن عميو أن يحافظ عمى انفتاح واع   ،والتفويض

 يكون محفزًا وموجيًا لمجيات والمجان والييئات التي تضميا المدرسة.
يجابية نحو إويكون لديو اتجاىات  ،رسة من دراية معرفيةالمد قائدوالبد من أن ينطمق 

العمل، وال بد أن يكون قادرًا عمى تفعيل األنظمة والقوانين بداًل من أن يكون عبدًا ليا، وأن 
قناعيم بحكمتو  يطور نوعًا من التميز يعزز من خاللو مكانتو في التعامل مع اآلخرين، وا 

دارتو، ودرايتو، وأن يؤمن بأن أي  وتجسيده،  ،وتنفيذه ،لتصحيحو إصالح تربوي يتطمب وقتاً وا 
نما بالتدرج، والمرحمية  وأن األمور ال تتم بالتسرع، أو القفزات المفاجئة غير المدروسة، وا 

 (.ٔٚم،صٕ٘ٓٓالواعية المدركة )الطويل، 
ن نجاح و   تتبعويعتمد عمى النمط اإلداري والقيادي الذي  افي ميمتي القيادات التربويةا 

بخطورة الميمة الممقاة عمى  االميني المستمر، ووعيي الممدرسة وعمى نموى اي إدارتيف
 لمتجديد، والتطوير، واإلبداع في مجال العمل. ا، وميمياعاتقي

المدرسة أن يتعرف النظام التربوي من حيث المقررات،  قائدولقد أصبح لزامًا عمى 
المدرسة والعمل عمى حّميا بالتعاون مع  والمناىج الدراسية، ومعرفة الصعوبات التي تواجو

 .(ٖٓ٘م، صٕٓٔٓالعاممين والمجتمع المحمي )العمرات، 
تعطيو القوة، والثقة،  ان ىذه الرؤيأل  ؛واضحة االمدرسة من أن يمتمك رؤي لقائدوالبد  

يرًا إيجابيًا في ين مدير المدرسة يحدث تغإوتساىم في إقناع اآلخرين عمى العمل، حيث 
كما أن ىذا  ،عن طريق تنمية قدرات العاممين معو، وتنمية االحترام المتبادل بينيممدرستو 
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شاعة جو نفسي التغيير اإل يجابي في مدرستو ال يحدث ما لم يقم بدعم العاممين والمعممين، وا 
 مريح، يؤمن بمبدأ العمل التعاوني والجماعي.

فؤة والمتفيمة لدورىا، والثقة ن أىم ما يميز المدارس الفعالة اإلدارة المدرسية الكوا  
( إلى أن أىم الخصائص التي يجب مٖٕٓٓ، حافظ)احمد؛ المتبادلة بين العاممين كما أشار 

يجابية  أن تتمتع بيا اإلدارة المدرسية الفاعمة أن تكون إدارة ىادفة وموضوعية في قراراتيا، وا 
 في حل مشكالتيا.

وضوعات الحساسة التي تثير اىتمام تحقيق جودة األداء التدريسي من أىم الم دويع
والمرحمة  ،ثار إيجابية عمى العممية التعميمية بصفة عامةآالقيادات التربوية لما ليا من 

مشتركة عن األداء المتوقع  امن الضروري وضع رؤيفإنو ومن ىنا  ،الثانوية بصفة خاصة
عايير األداء واألىداف ملمن خالل الوصف الوظيفي بالمدرسة بين القائد التربوي والعاممين 

المحددة، ودعم القائد التربوي وتحفيزه لمقيام بأدواره ووضع البرامج التدريبية التي من شأنيا 
 داء التدريسي.بقيام القائد التربوي بأدواره اإليجابية في تحقيق األ الفاعمةالمساىمة 

 الدزاضات الطابك٘ :

 :الرتبْٖ يف إدازٗ العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘احملْز األّل: دزاضات تياّلت دّز الكاٜد  
ٍدفت الدزاض٘ إىل  "معآري اجلْدٗ يف مدازع التعلٔه العاو( ّعيْاىَا: "1428ِ٘ )دزاض٘ عناغ -1

الهفاٛات املَئ٘ للنعله يف ضْٛ معآري اجلْدٗ الػامل٘ مً ّجَ٘ ىظس  معٔاز لتكٔٔهإعداد 

ومعرفة أكثر الكفاءات  ف٘"،دتلالطالب ّالطالبات يف التدصصات امل اخلدم٘ مًمطتكبلٕ 
كانت أداة الدراسة بطاقة تقييم أداء معممة حددت فييا ، و المعمم المينية ممارسة لدى

محاور  (ٚى )كفاية مينية، موزعة عم (ٓ٘)وعددىا  المينية المطموبةالباحثة الكفاءات 
المعممين، الباحثة أن تكون عينة الدراسة مكونة من ثالث فئات:  واقترحت ،أساسية

ومشرفين تربويين، طالبات المرحمة الثانوية  يرينتقييم المعمم من مد القائمين عمى شؤون
التوصل إلى إعداد قائمة  ومن أىم نتائج الدراسة: .أداء المعممينعمى تقييم  اتالقادر 

بالمعايير التي يمكن أن تستخدم من قبل الطالب أو المقوم، لتكون معايير الجودة 
 العام. ال التعميمي بمراحل التعميملمجلتي يَقيم في ضوئيا المعمم في االشاممة ا

  



 ..................................................تحسين دور القيادات التربوية لتحقيق معايير جودة األداء التدريسي

- ٔ٘ٚ - 

تصْز مكرتح لدّز اإلدازٗ املدزضٔ٘ يف حتكٔل معآري اجلْدٗ ّعيْاىَا: "و( 2007دزاض٘، العتٔيب ) -2

ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع ممارسة  التعلٔنٔ٘ مبدازع الجاىْٓ٘ العام٘ للبيني مبه٘ املهسم٘"
اإلدارة المدرسية ألىدافيا وأنماطيا وأىم المشكالت التي تواجييا، وتعرف أسس إدارة الجودة 

لتحقيق دور اإلدارة المدرسية  لتصور مقترحومراحميا وأىم مداخميا، ثم محاولة الوصول 
قد و  ،ميميححث المنيج الوصفي الت، واستخدم الباىاالثانوية في رفع الجودة التعميمية وتطوير 

جمع البيانات، وتم توزيعيا عمى عينة من معممي مدارس المرحمة ل استخدمت االستبانة كأداة
غياب الفيم الكامل والوعي  وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج، من أىميا:الثانوية العامة. 

ة عن المشاركة في لمعنى الجودة الشاممة وأىدافيا، ومسؤولية كل من يعمل في المدرس
وفي صنع  ،مركزية إدارة المدرسة في وضع الخطط المنظمة لمعمل داخل المؤسسةو تحقيقيا، 

تدني مستوى اإلمكانات المادية والتجييزات المتاحة بالمدرسة و ، ىاالقرارات بالمدرسة واتخاذ
 والكوادر البشرية المدربة لمعمل عمى تحقيق أىداف العممية التعميمية.

 الرتبْٓ٘ املؤضطات يف الػامل٘ اجلْدٗ ىظاو ّمعآري أضظ: "ّعيْاىَا( و2001) البهس ٘دزاض -3

 مً ّذلو، التعلٔنٔ٘ العنلٔ٘ يف اجلْدٗ مطاز ّتكْٓه لدعه ميَجٕ إطاز ّضع إىل ٍّدفت"، ّالتعلٔنٔ٘

 ّتطبٔل، ّتْظٔفَا ّالتعلٔه الرتبٔ٘ دلال يف( 9002 األٓصّ) للجْدٗ الدّلٔ٘ املْاصف٘ تطبٔل خالل

 والتعميمية التربوية المؤسسات يف األداٛ جْدٗ ّفاعلٔ٘ مطتْٚ تكْٓه لعنلٔ٘ ننعآري عياصسٍا
. والتطبيق التحميل: ىما رئيسين بعدين عمى الدراسة منيج في الباحث اعتمد وقد، وقياسيا

 بنية في لمجودة الدولية المواصفة بمعايير األخذ ضرورة: إلييا توصل التي النتائج أىم ومن
. المختمفة التعميم مراحل في لمجودة الدولية المواصفة بتطبيقات األخذ وأىمية، ونظامو التعميم

 .التربية مجال في لمجودة الدولية لممواصفة متكامل إطار بمورة في واإلسيام
 :حتكٔل معآري جْدٗ األداٛ التدزٓطٕدّز الكاٜد املدزضٕ يف احملْز الجاىٕ: دزاضات تياّلت 

جْدٗ األداٛ التدزٓطٕ ملعلنٕ الدزاضات االجتناعٔ٘ " ّعيْاىَا:و( 2014دزاض٘، الياغسٖ ) -1

ىدفت الدراسة إلى الكشف وقد  ،"ّالْطئ٘ باملسحل٘ املتْضط٘ يف ضْٛ متطلبات اقتصاد املعسف٘
عن درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحمة الثانوية في 

لعربية السعودية لمتطمبات جودة األداء التدريسي في ضوء التوجو نحو اقتصاد المممكة ا
%( من  ٖٗ.ٕٕتم اختيار عينة متيسرة بنسبة )وقد المعرفة من وجية نظرىم أنفسيم، 

( معممًا ٘ٚٗمجتمع الدراسة، وبشكل يتناسب مع متغيرات الدراسة، إذ بمغ حجم العينة )
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( معممة حيث شممت العينة سبع إدارات لمتربية ٜٕ٘( معممًا، و)ٕٙٔومعممة، منيم )
الدراسة استخدمت  كمامنيج الوصفي التحميمي، واستخدم الباحث الوالتعميم في المممكة، 

( مجاالت واشتممت ىذه المجاالت الخمسة ٘لجمع البيانات تكونت من)ة كأداة ستباناال
( فقرة، وأظيرت نتائج الدراسة أن امتالك أفراد العينة لمتطمبات جودة األداء ٔٙعمى )

التدريسي في ضوء التوجو نحو اقتصاد المعرفة جاء بدرجة متوسطة، وكشفت الدراسة 
( لدرجة امتالكيم تبعًا لمتغير α=  ٘ٓ،ٓعن فروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 .النوع االجتماعي لصالح المعممات
مطتْٚ أٍنٔ٘ ّتطبٔل بعض معآري اجلْدٗ الػامل٘ يف ّعيْاىَا: "و( 2010دزاض٘، املصمْمٕ ) -2

واستيدفت ، بسامج تدزٓب املػسفني الرتبْٓني مبسانص التدزٓب الرتبْٖ مبدٓي٘ مه٘ املهسم٘"
عايير الجودة الشاممة الواجب توفرىا في البرامج التدريبية لممشرفة تحديد أبرز م الدراسة

التربوية في تخطيط البرامج التدريبية وتنفيذىا وتقويميا، وتعرف مستوى تطبيق بعض 
، ىامعايير الجودة الشاممة في تخطيط البرامج التدريبية لممشرفة التربوية، وتنفيذ

، وتكون مجتمع الدراسة النيائية من ، واستخدم الباحث المنيج الوصفيياوتقويم
( عضو ىيئة تدريس من أعضاء ىيئة التدريس العاممة ٓٙمنيم ) ( مستجيباً ٖٕٔ)

التربية والتعميم  بمكاتبيعممون  تربوياً  ( مشرفاً ٔٛٔبكمية التربية بجامعة أم القرى و)
طبيق معايير التابعة لإلدارة العامة لمتعميم بمكة المكرمة، وأظيرت النتائج أن درجة ت

الجودة الشاممة الواجب توفرىا في تخطيط البرامج التدريبية لممشرفة التربوية وتنفيذىا 
 .دريب التربوي جاءت بدرجة متوسطةراكز التفي م وتقويميا

"تطْٓس نفآات املعله يف ضْٛ معآري اجلْدٗ يف التعلٔه  :ّعيْاىَا )1428ِدزاض٘ العرتٖ ) -3

التعرف عمى مفيوم الجودة في مجال التعميم العام، والتعرف  وىدفت الدراسة إلى "،العاو
عمى الجوانب المختمفة لدور المعمم في ضوء معايير الجودة في النظام التعميمي العام، 
ومحاولة وضع كفايات جديدة لممعمم في ضوء معايير الجودة في التعميم العام، مع وضع 

وقد  .معايير الجودة في التعميم العام إلكساب المعمم الكفايات الالزمة في ضوء ارؤي
اتخذت الباحثة منيج التحميل النفسي لتحميل دور المعمم في ضوء تحديات األلفية الثالثة 
ومفيوم الجودة واستنباط معايير الجودة منيا، ووضع كفايات يكتسبيا المعمم من خالل 
إعداده أو تدريبو أو من خالل الدورات التدريبية أثناء الخدمة. ومن أىم نتائج ىذه 
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، فقد حث ديننا اإلسالمي جديداً  م الجودة في مجال التعميم ليس تعبيراً الدراسة: مفيو 
تقانو، والتوصل إلى تحديد معايير الجودة في أداء المعمم في  الحنيف عمى إجادة العمل وا 

 .كل جانب من الجوانب المختمفة لدور المعمم في األلفية الثالثة في التعميم العام
تصْز مكرتح لتطبٔل ىظاو اجلْدٗ الػامل٘ يف املؤضطات ا: "ّعيْاىَ و(2007دزاض٘، الغامدٖ ) -4

الدراسة إلى  وقد ىدفت، "الرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ الطعْدٓ٘ يف ضْٛ املْاصف٘ الدّلٔ٘ للجْدٗ
تعرف مفيوم إدارة الجودة الشاممة في التعميم وأىميتيا في حقل التعميم التربوي، 

لتعميم، ومؤشرات تطوير األداء نحو ومتطمبات تطبيق الجودة الشاممة في التربية وا
تطبيق الجودة الشاممة في التربية والتعميم، واألخطاء الشائعة المتوقعة عند تطبيق 
الجودة الشاممة في التربية والتعميم، والمعوقات والمشكالت التي تؤدي إلى ضعف 
المخرجات من التعميم العام، وضعف في المدخالت لمجامعات السعودية، واعتمدت 

الدراسة في جممتيا األسموب التحميمي التركيبي النظري  واتبعتالدراسة المنيج الوصفي، 
كطريقة لمتعرف في الجانب األول عمى طبيعة إدارة الجودة الشاممة من حيث مفيوميا 
وأىميتيا ومتطمباتيا وخطواتيا وأخطاؤىا ومعوقاتيا، أما الجانب التطبيقي فيتمثل في 

ق نظام الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية والتعميمية وضع تصور مقترح لتطبي
الدولية لمجودة، وأوضحت الدراسة في نتائجيا مدى  اتالسعـودية في ضوء المواصف

كما أنيا أيضًا تشير أو تدل عمى ، التقدم أو التطور الحاصل في الجياز أو منظمة العمل
 ن.مدى االنحراف أو القصور في أداء الجياز أو العاممي

التينٔ٘ املَئ٘ ملعله السٓاضٔات ّعيْاىَا: " Borko, 2006و( 2006دزاض٘، بْزنْ ّآخسٌّ ) -5

يف ضْٛ تينٔ٘ األفهاز ّالتدزٓبات املستبط٘ بالتكٔٔه األداٜٕ يف اختبازات السٓاضٔات ّاليجاح 

واستيدفت الدراسة التركيز عمى عمميات التغيير التي حدثت لمجموعة من معممي  ،"فَٔا
الثالث في مرحمة التعميم األساسي، من خالل االىتمام بالعوامل التي أدت إلى  الصف

ن أثناء يبيا مجموعة المعمم تالتغيير والمتغيرات الفاعمة في عممية التعمم التي مر 
مشاركتيم في مشروع التقييم التابع لجامعة كولورادو، والتي استيدفت مساعدة ىؤالء 

يم األداء المرتبط باألداء التدريسي في الفصول في المعممين في تصميم أدوات لتقي
وتمت مساعدتيم في تصميم األدوات واستخداميا وفقًا لما يتم تدريسو في  ،الرياضيات

حيث تم جمع البيانات من  ؛الفصول، واستخدمت الدراسة األسموب الكيفي في البحث
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عام ومنتصف العام خالل ورش العمل والمقاءات واألحاديث مع المعممين في بداية ال
نتائج الدراسة ونياية العام لجمع البيانات ومعرفة العوامل التي أدت إلى ذلك، وأظيرت 

أن عممية التغيير تحدث خالل التدريب واالستخدام المستمر والممارسة في الموقف 
، والنمو ئيامي، والمناقشات الجماعية تؤدي إلى نمو الميارات االجتماعية وبنايالتعم
أفضل لنمو األفكار الجديدة المبنية عمى الفيم واالستيعاب  اً ي العام يتيح فرصالمين

حداث التغيير، إالىتمامات اآلخر، والتوافق القيمي والعقائدي مع فكر المعممين يسيم في 
ودون ذلك ربما يؤدي إلى نتائج عكسية، وحسن إدارة الوقت من أىم العناصر الفاعمة 

 في التغيير.
معآري مكرتح٘ ألداٛ معلنٕ اللغ٘ العسبٔ٘ بالتعلٔه ّعيْاىَا: "و( 2005هلل ّضامل )دزاض٘، فضل ا -6

وقد استيدفت وضع معايير ألداء معممي المغة العربية بالتعميم العام، تقدم  ،"العاو
، يمكن بعد مناقشتو، وتطويره، والوصول بو إلى المستوى المنشود اً مقترحبوصفيا 

تمده واضعة بذلك معممي المغة العربية في مصاف معممي تقديمو لمنظمة مينية؛ قد تع
المنيج الوصفي،  ت الدراسةالمواد الدراسية األخرى، ممن اعتمد أداؤىم عالميًا، واستخدم

لمعايير المقترحة ألداء معممي المغة العربية بالتعميم باوقد قام الباحثان بإعداد قائمة 
بالنسبة لمعايير األداء المغوي، ونواتجيا،  وأن العام، وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 ميارات االتصال المغوي، مجال ومؤشراتيا تحدد لألداء المغوي ثالثة مجاالت ىي مجال:
عشر مكونًا، بواقع  يالمفاىيم المغوية، مجال المعارف األدبية، وتحدد لألداء المغوي اثن

لألداء، بمغت في مجموعيا  ونات لكل مجال، وتحدد لكل ناتج عشرة مؤشراتكأربعة م
عمى قدرة معمم المغة العربية عمى استخدام  ةمئة وعشرين أداء لغويًا، تقدم أدلة فعمي

 المغة العربية.
 ّالتعلٔه الرتبٔ٘ مدٓسٖ ّعيْاىَا: "خصاٜص Marlatt (2004)و( 2004دزاض٘ مازالت ) -7

 التربية مديري خصائص تحديد الدراسة استيدفت ىذه"، فاعلني تعلٔنٔني قادٗ ٓعدٌّ الرًٓ
 األساليب تحميل خالل منوذلك  كاليفورنيا والية في ناجحين يعدون قادة الذين والتعميم

 لكل المساندة وتقديم األعضاء وتشجيع المستوى لرفع يستخدمونيا واالستراتيجيات التي
 الذين موالتعمي التربية مديرو يستخدميا التي االستراتيجيات تحديد إلى وصوالً  ،األطراف

 تم حيث، البيانات لجمع كأداة المقابمة استخدمت وقد .فاعمين تعميميين يعدون قادة
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 إدارات خمس في والمسؤولين، والتعميم التربية مع مديري شخصية مقابالت إجراء
 خصائص تمثل النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد .كاليفورنيا بوالية تعميمية
 الطالب مشاكل عن البحث :أىميا ومن،  فاعمين قادة بوصفيم والتعميمالتربية  مديري

 عمى المحافظة فيالرغبة الحياة، و  في النجاح عمى مساعدتيم أجل من الحقيقية
 تنتشر فعالة اتصال نظم تأسيس عمى النجاح، العمل من ميراث ترك أجل من مناصبيم

 التعميمي المجتمع في

 الطابك٘:التعلٔل علٙ الدزاضات 

 أّجُ االتفام ّاالختالف :
جاءت ىذه الدراسة لتتفق إلى حد كبير مع بعض الدراسات السابقة من حيث جودة 

 تركز ، كما تختمف عن معظم الدراسات السابقة األداء التدريسي، غير أن الدراسة الحالية 
ة التدريسي في الدراسة الحالية عمى تحسين دور القائد المدرسي في مجال تحقيق معايير جود

تميزت الدراسة رسة الثانوية لمثل ىذا االختيار ، كما اختيار الموضوع، وكذلك حاجة المد
الحالية كذلك بشمواللنظر الى القيادة المدرسية عمى انيامجموعة القيادات االدارية واالشرافية 

التدريسي،  .وياتي ذلك من منطمق الدور القيادي لكمييما حيال تحقيق معايير جودة االداء
 وطبيعة التكامل في دور كل منيما .

 :أّجُ االضتفادٗ مً الدزاضات الطابك٘

جاءت الدراسة حيث  موضوع الدراسةاستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في 
في اختيارىا لممنيج حيث ، و مكممة لمجيود السابقة التي بذلت في ىذا المجالالحالية 

الحالية المنيج الوصفي لمناسبتو لمثل ىذا النوع من الدراسات، وكذلك في استخدمت الدراسة 
الذى استخدمتو الدراسات السابقة، وبناء  تحديد المتغيرات واإلجراءات المناسبة وىو المنيج

ثراء اإلطار أداة الدراسة، و   بجممة من الموضوعات.النظري لدراستو الحالية ا 
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 ميَجٔ٘ البحح ّإجساٛاتُ

 اض٘: ميَج الدز

 كما الظاىرة أو الواقع دراسة يعتمد الذي التحميمي الوصفي المنيج باتباع الباحث قام  
والمنيج . كمياً  أو كيفياً  تعبيراً  عنيا ويعبر دقيقًا، وصفاً  بوصفيا وييتم الواقع في توجد

أسموب يعتمد عمى جمع  "عن  بأنو عبارة (ٙٛٔ:ٕٚٓٓ) ذكر عبيدات الوصفي التحميمي كما
وذلك بقصد التعرف  ،أو واقع ما ،أو شيء ما ،أو حدث ما ،معمومات وبيانات عن ظاىرة ما

القوة والضعف فيو  والتعرف عمى جوانب ،عمى الظاىرة المدروسة، وتحديد الوضع الحالي ليا
جزئية أو أساسية  أو مدى الحاجة إلحداث تغييرات ،من أجل معرفة مدى صالحية ىذا الوضع

 فيو.
 : زاض٘دلتنع الد

ُيعَرف مجتمع الدراسة بأنو "جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، وبذلك فإن  
مجتمع الدراسة ىو جميع األفراد الذين ُيَكِوُنون موضوع مشكمة الدراسة" )عبيدات، وآخرون، 

الذي  (، وبناًء عمى موضوع الدراسة وأىدافيا؛ تم تحديد المجتمع المستيدفٖٔٔ: مٕٔٓٓ
من جميع المشرفين لممواد الدراسية كذلك القيادات المدرسية والوكالء في المدارس يتكون 

 اً ( مشرفٓٚو) ووكيالً  اً ( قائدٙ٘الثانوية العامة لمبنين في مدينة نجران والبالغ عددىم )
 ىـ(.ٖٚٗٔ|ٖٙٗٔ)التقرير اإلحصائي لوزارة التعميم  اً فني اً تربوي

 عٔي٘ الدزاض٘ ّخصاٜصَا:
باختيار عينة عشوائية ممثمة المجتمع وتتكون من القيادات المدرسية قام الباحث 

وبالتالي أصبح عدد أفراد عينة  والوكالء في المدارس الثانوية العامة لمبنين في مدينة نجران،
 الدراسة كالتالي: 

 قائدًا ووكياًل.     ٖٙ
 مشرفا تربويًا.     ٘ٗ

جمالي أفراد عينة الدراسة =   فردًا.  ٔٛ=  ٘ٗ+  ٖٙوا 
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 :الدزاض٘ أفساد عٔي٘خصاٜص 

 ٕاملؤٍل العلن 
 تٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ ٔفمبً نهًإْم انؼهًٙ( :1جذٔل سلى )

 انُغجخ ٪ انتكشاس انًإْم

 7171 11 ثكبنٕسٕٚط

 1171 9 يبجغتٛش

 171 1 دكتٕساِ

 11171 71 انًجًٕع

( توزيع مجتمع الدراسة وفق المؤىل حيث يتبين أن معظم أفراد ٔيظير الجدول رقم )
ٝ( حاصمين عمى ٔ.ٔٔٝ(، ونسبة )ٚ.ٚٛالمجتمع حاصمين عمى درجة البكالوريوس بنسبة )

 ٝ( فقط حاصمين عمى الدكتوراه. ٕ.ٔالماجستير، ونسبة )
  اخلدم٘عدد ضيْات 

 انخذيخانذساعخ ٔفمبً نغُٕاد  ػُٛختٕصٚغ : (1جذٔل سلى )

 انُغجخ ٪ انتكشاس انخذيخعُٕاد 

 1171 9 عُٕاد فألم 5

 1171 11 عُٕاد 11عُٕاد ئنٗ  5يٍ 

 7171 51 عُٕاد فأكخش 11يٍ 

 11171 71 انًجًٕع

حيث يتبين أن  الخدمة( توزيع مجتمع الدراسة وفق عدد سنوات ٕيظير الجدول رقم )
ٝ( ٕ.ٕٚسنوات فأكثر، ونسبة ) ٓٔمن  خدمةٝ( من أفراد المجتمع لدييم ٚ.ٔٙنسبة )
 سنوات فأقل.  ٘ خدمةٝ( لدييم ٔ.ٔٔسنوات، ونسبة ) ٓٔ – ٘من  خدمتيم

 ٘الْظٔف 

 انذساعخ ٔفمبً نهٕظٛفخ ػُٛختٕصٚغ : (3جذٔل سلى )

 انُغجخ ٪ انتكشاس انٕظٛفخ

 1771 13 لبئذ يذسعخ

 1772 13 ٔكٛم

 5577 25 يششف تشثٕ٘

 11171 71 انًجًٕع
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الدراسة وفق لموظيفة حيث يتبين أن نسبة  عينة( توزيع ٖيظير الجدول رقم )
ٝ( ٓ.ٙٔٝ( وكيل، ونسبة )ٗ.ٕٛٝ( من أفراد المجتمع مشرفين تربويين، ونسبة )ٙ.٘٘)

 قائد مدرسة. 
 التدزٓبٔ٘ يف دلال إدازٗ العنلٔ٘ الرتبْٓ٘ عدد الدّزات

 انذساعخ ٔفمبً نؼذد انذٔساد انتذسٚجٛخ فٙ يجبل ئداسح انؼًهٛخ انتشثٕٚخ ػُٛختٕصٚغ : (2جذٔل سلى )

 انُغجخ ٪ انتكشاس ػذد انذٔساد

 771 5 نى أحضش دٔساد

 1775 71 دٔساد 3 - 1يٍ 

 1173 12 ( دٔساد3أكخش يٍ )

 11171 71 انًجًٕع

( توزيع مجتمع الدراسة وفق عدد الدورات التدريبية في مجال ٗيظير الجدول رقم )
( ٔن عمى دورات تدريبية من )وإدارة العممية التربوية حيث يتبين أن معظم أفراد العينة حاصم

( دورات، ٖن عمى أكثر من )وٝ( حاصمٖ.ٚٔٝ(، ونسبة )٘.ٙٚ( دورات بنسبة )ٖالى )
 لدييم دورات تدريبية في مجال إدارة العممية التربوية.ٝ( ال يوجد ٕ.ٙونسبة )

لتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات المتعمقة :أداٗ الدزاض٘
 بموضوع البحث وذلك من خالل اتباع الخطوات التالية:

 ( اإلعداد األولي لعبارات االستبانة عن طريق:ٔ
 دانية التي تناولت موضوع البحث. البحوث والدراسات النظرية والمي مراجعة -أ
 خبرة الباحث في مجال العمل. -ب
( من خالل الربط بين الدراسات النظرية والميدانية تم إعداد االستبانة في صورتيا األولية ٕ

 مكونة من جزأين 
 نوات الخبرة، الجزء األول: يحتوي عمى بيانات شخصية تتضمن المؤىل التعميمي، وس

 والوظيفة، وعدد الدورات التدريبية في مجال إدارة العممية التربوية.
 محاور: ةثالث يوى ،الجزء الثاني: يشتمل عمى محاور الدراسة 
المحور األول: وييدف إلى تعرف مستوى ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة الثانوية  -

 ( عبارة. ٔٔلدورىا في تفعيل جودة األداء التدريسي. ويتكون من )
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المحور الثاني: وييدف إلى تعرف صعوبات دور القيادات المدرسية حيال تحقيق جودة  -
 ( عبارات.ٜاألداء التدريسي ويتكون من )

حور الثالث: وييدف إلى تعرف سبل التغمب عمى صعوبات دور القيادات المدرسية الم -
 ( عبارات.ٓٔلتحقيق جودة األداء التدريسي ويتكون من )

 صدم أداٗ الدزاض٘ 

 وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:صدق أداة الدراسة: 
  :الصدق الظاىري 

تم عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين في 
المجال العممي، وتم إبداء الرأي من المحكمين في مدى وضوح عبارات أداة الدراسة، ومدى 
انتماِئيا لممحور الذي تنتمي إليو، وكذلك مدى مالءمتيا لقياس ما ُوِضعت ألجمو، ومدى 

محور من محاور الدراسة األساسية، وكذلك حذف أو إضافة أو  كفاية العبارات لتغطية كل
تعديل أي عبارة من العبارات، وفي ضوء التوجييات التي أبداىا المحكمون الذين بمغ عددىم 

محكمًا، قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عمييا معظم المحكمين عمى أداة  (ٔٔ)
 عبارات بعد تحديد مواضع االلتباس والضعف فيياالدراسة، سواًء تعديل الصياغة في بعض ال

 ( ٔبأسمائيم ضمن ممحقات الرسالة" ينظر الممحق ) اً كشف اً مرفق"
  صدق االتساق الداخمي : 

بعد التصميم النيائي ألداة الدراسة، وبعد التأكد من الصدق الظاىري ليا باختيار 
لدراسة، تم احتساب معامالت ( مفردة من مجتمع ا٘ٔمجموعة كعينة استطالعية مكونة من )

االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية لجميع عبارات المحور الذي يتضمنيا، كما ىو موضح 
 (.ٙفي الجدول رقم )
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 يؼبيالد استجبط ثٛشعٌٕ ثٍٛ انؼجبسح ٔانًجبل ٔانًحٕس انز٘ تُتًٙ ئنّٛ: (7ٔل سلى )جذ

 يؼبيم االستجبط انفمشح يؼبيم االستجبط انفمشح يؼبيم االستجبط انفمشح

 انًحٕس انخبنج انًحٕس انخبَٙ انًحٕس األٔل

1 1715** 1 1777** 1 1755** 

1 1751** 1 1751** 1 1711** 

3 1757** 3 1721** 3 1771** 

2 1771** 2 1771** 2 1712** 

5 1771** 5 1779** 5 1717** 

7 1773** 7 1777** 7 1713** 

1 1722** 1 1759** 1 1777** 

7 1771** 7 1772** 7 1717** 

9 1771** 9 1757** 9 1717** 

11 1777**   11 1777** 

11 1715**     

 1711**يؼُٕٚخ ػُذ       

( الذي يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من ٙوقد أظير الجدول رقم )
عبارات االستبانة، ودرجة جميع عبارات المحور الذي تنتمي إليو، مما يؤكد وجود عالقة 
ارتباط موجبة ومعنوية بين عبارات كل محور من محاور الدراسة والمحور الذي ينتمي إليو 

( كما أنو يدل عمى االتساق ٔٓ.ٓلبناء أداة الدراسة عند ) مما يعطي مصداقية مرتفعة
 الداخمي بين جميع عبارات محاور أداة الدراسة.

تم حساب معامل "ألفا كرو نباخ" لالستبانة ومحاور الدراسة؛ حيث أظيرت  :أداٗ الدزاض٘ثبات 
 (:ٚثباتًا مرتفعًا كما يظير في الجدول رقم )

 نًحبٔس انذساعخيؼبيم انخجبد (: 1جذٔل سلى )

 يؼبيم انخجبد ػذد انفمشاد انًحٕس

 1772 11 انًحٕس األٔل

 1711 9 انًحٕس انخبَٙ

 1773 11 انًحٕس انخبنج

 1779 31 االعتجبَخ
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 ّمياقػتَا البححىتاٜج عسض 

أواًل: مستوى ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة الثانوية لدورىا في تفعيل جودة 
 : األداء التدريسي

لتعرف واقع اتجاىات أفراد الدراسة نحو مستوى ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة 
الثانوية لدورىا في تفعيل جودة األداء التدريسي تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة تجاه درجة ممارسة 

 ي:التربوية بالمدرسة الثانوية لدورىا في تفعيل جودة األداء التدريسي كما يمالقيادات 
ٔالغ اتجبْبد أفشاد انذساعخ َحٕ يغتٕٖ يًبسعبد انمٛبداد انتشثٕٚخ ثبنًذسعخ (: 7جذٔل سلى )

 انخبَٕٚخ نذٔسْب فٙ تفؼٛم جٕدح األداء انتذسٚغٙ

 انؼجبسح و
 دسجخ انًٕافمخ

 انًتٕعظ
االَحشاف 
 انًؼٛبس٘

 انتشتٛت
 يحبٚذ يٕافك

غٛش 
 يٕافك

1 
 تؼًم يصبحجخ أَشطخ تٕفٛش

 7انطالة يغتٕٖ تحغٍٛ ػهٗ
 1 11 79 د

1772 1721 3 
٪ 7571 1377 171 

1 
 فبػهخ تؼهًٛٛخ ثٛئخ تٕفٛش

 7انصف داخم نهطالة
 1 9 11 د

1772 1723 2 
٪ 7772 1171 175 

3 
 انتٙ انًشكالد اإلداسح ئدسان
 ئٚجبد ٔيحبٔنخ انًؼهًٍٛ تٕاجّ

 7نٓب انًخهٗ انحهٕل

 1 1 13 د
1779 1735 1 

٪ 9171 777 171 

2 
 يجبل فٙ انًؼهى يٓبساد تطٕٚش

 ثشايج خالل يٍ انتذسٚظ
 7انًُٓٛخ انتًُٛخ

 7 1 77 د
1711 1757 1 

٪ 72 777 172 

5 
 انًذسعخ ئداسح يغبػذح
 أعبنٛت نًًبسعخ انًؼهًٍٛ

 7انحذٚج انتمٕٚى

 1 11 77 د
1771 1725 7 

٪ 72 1377 175 

7 
 انًذسعخ" يفٕٓو تفؼٛم

 "7تؼهى يجتًغ
 3 17 71 د

1713 1753 9 
٪ 1775 1977 371 

 ٔأعبنٛت طشق اعتخذاو 1
 ٔيتُٕػخ حذٚخخ تذسٚظ

 - 11 79 د
1775 1737 1 

٪ 7571 1277 - 

7 
 نهًٕاسد انتغٓٛالد تٕفٛش

 يصبدس يشكض فٙ انتشثٕٚخ
 7انًذسعخ داخم انتؼهى

 3 12 72 د
1715 1751 7 

٪ 19 1173 371 

 ٔانخمبفخ اإلعاليٛخ انمٛى تطجٛك 9
 7انتذسٚظ ػًهٛخ فٙ انًجتًؼٛخ

 1 9 11 د
1772 1723 5 

٪ 7772 1171 175 

11 
 انجحٕث ثاػذاد ُٚؼُٗ أٌ

 انتؼهٛى ثًشكالد انًشتجطخ
 7 17 29 د

1753 1773 11 
٪ 7175 3171 172 

11 
 انًذسعٛخ اإلداسح تُؼُٗ أٌ

 انتشثٕٚخ ٔاألفكبس ثبالثتكبس
 7انتذسٚظ فٙ انجُبءح

 5 11 72 د
1713 1751 11 

٪ 19 1277 771 

 انخبَٕٚخ ثبنًذسعخ انتشثٕٚخ انمٛبداد يًبسعبد يغتٕٖ نًحٕس انؼبو انًتٕعظ
 انتذسٚغٙ األداء جٕدح تفؼٛم فٙ نذٔسْب

1717 1731 
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( أن محور مستوى ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة ٛيتضح من الجدول رقم )
( عبارة، حصمت جميع عباراتو ٔٔالثانوية لدورىا في تفعيل جودة األداء التدريسي يتضمن )

( ٓٔ، ٔٔ، ٙ، ٛ، ٗ، ٘، ٜ، ٕ، ٔ، ٚ، ٖعمى درجة موافق وجاءت عمى الترتيب العبارات )
وتقع ىذه المتوسطات في الفئة الثالثة )موافق(  (ٜٛ.ٕو ٖ٘.ٕبين ) حيث يتراوح المتوسط

وبمغ المتوسط موافق( ( )ٖ -ٖٗ.ٕمن فئات المقياس المتدرج الثالثي التي تتراوح بين )
ن عمى محور ون أفراد الدراسة موافقإ( أي ٛٚ.ٕالحسابي العام لجميع عبارات المحور )
 رسة الثانوية لدورىا في تفعيل جودة األداء التدريسيمستوى ممارسات القيادات التربوية بالمد

( انخفاض تشتت استجابات أفراد الدراسة، ٖٓ.ٓكما يتضح من قيمة االنحراف المعياري )
 حيال ىذا المحور. موتجانس استجابتي

حيث جاءت العبارة " إدراك اإلدارة المشكالت التي تواجو المعممين ومحاولة إيجاد  
" من أىم ممارسات القيادة التربوية بالمدرسة الثانوية لدورىا في تفعيل  الحمول المثمى ليا

)موافق( ويفسر الباحث ذلك بأن القائد المدرسي عميو  ٜٛ.ٕجودة األداء التدريسي بمتوسط 
واجب ومسؤولية في إيجاد الحمول لممشكالت التي تواجو المعممين، ويأتي ىذا تمييدًا لتحقيق 

م(، وكذلك تتوافق ٕٚٓٓ، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة آل سحران )جودة األداء التدريسي
ىذه النتيجة مع المنطق التربوي السديد لدور القائد المدرسي فيو المعني بالدرجة األول 

 بإيجاد حمول لممشكالت القائمة في المدرسة.
انية وجاءت العبارة " استخدام طرق وأساليب تدريس حديثة ومتنوعة " في المرتبة الث 
ثم العبارة توفير أنشطة مصاحبة تعمل عمى تحسين مستوى الطالب بمتوسط  ٘ٛ.ٕبمتوسط 
" موافق " ويفسر الباحث ذلك بأن أفراد عينة الدراسة يرون أنو عند قيام المعمم  ٗٛ.ٕ

باستخدام طرق وأساليب تدريس حديثة داخل حجرة الدراسة يساعد ذلك عمى تحقيق جودة 
 معمم.األداء التدريسي لم

م( التي أشارت إلى أن ضعف ٜٕٓٓوتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )السحيباني، 
التفكير اإلبداعي في تخطيط الدرس يؤدي إلى ضعف المعمم في تنمية التفكير اإلبداعي في 

 تنفيذ الدرس.
ثم الممارسة الخاصة " بتوفير أنشطة مصاحبة تعمل عمى تحسين مستوى الطالب " 

فسر الباحث ذلك بأن القيادة التربوية ترى أن من الميم توفير أنشطة " ويٗٛ.ٕبمتوسط " 
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مصاحبة سواء صفية أو ال صفية تعمل عمى تحسين مستوى الطالب مما يساعد عمى تحقيق 
 جودة األداء التدريسي. 

م( ودراسة ٕٓٔٓم( ودراسة )عبداهلل، ٜٕٓٓوتتفق ىذ النتيجة مع دراسة )الخميف، 
ضرورة التوصل إلى قائمة بالميارات التدريسية الحديثة الواجب م( في ٕٗٔٓ)الناشري، 

توفرىا في المعممين وتزويدىم باالستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تساعدىم عمى تنمية 
 المجاالت العقمية والوجدانية لمطالب.

بينما جاءت أقل ممارسات القيادات التربوية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة  
 5ٖٕ٘رسة الخاصة بأن يعنى القائد بإعداد البحوث المرتبطة بمشكالت التعميم بمتوسط المما

تمتيا الممارسة الخاصة بأن تعنى اإلدارة المدرسية باالبتكار واألفكار التربوية البناءة في 
 . 5ٖٕٚالتدريس، ثم الممارسة الخاصة بتفعيل مفيوم " المدرسة مجتمع تعمم " بمتوسط 

ر في أىم الممارسات التي يقوم بيا القيادات التربوية بالمدرسة الثانوية وبالتدقيق أكث
نجد أنيا تأخذ الشكل التقميدي في اإلدارة التي تعنى بإدراك المشكالت والعمل عمى حميا، 
ومحاولة توفير بيئة تعميمية مناسبة من حيث طرق التدريس المتنوعة والفاعمة مع توفير 

سين مستوى الطالب ولكن ينقصيا بشكل كبير البحث عما ىو أنشطة مصاحبة تعمل عمى تح
جديد من خالل قياميم بإعداد البحوث المرتبطة بالعممية التعميمية أو االعتناء بابتكار حمول 

 جديدة لمشكالت تعميمية قائمة، وكأن ىذه الميام ليست من ميام القائد التربوي.  
خالل السؤال المفتوح بعنوان ) ممارسات أخرى يرى أفراد الدراسة أىميتيا( يتبين  من
يرون أىميتيا في دور القائد  تمن الممارسا عدد  موافقون عمى أفراد الدراسة أن معظم 

 المدرسي كالتالي:
ممارسات تجاه المعممين تمثمت في تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين ومساعدة 

خرج منيم لتطوير مستواىم من خالل عقد دورات تدريبية خاصة بيم، واالىتمام حديثي الت
 بتحفيز المعممين ماديًا ومعنويًا. 

ة المناسبة يتوفير الدورات التدريبكما أشاروا إلى ممارسات إدارية خاصة بيم مثل 
الموكمة لمساعدة قائد المدرسة في األعباء  داريين بتدريب عال  إتكميف و  لإلدارة المدرسية

 م(. ٖٕٔٓوىو ما أوصت بو دراسة )حامد،  ليو.إ
شراك المجتمع في إالعمل عمى وممارسات خاصة بالمجتمع الخارجي لممدرسة مثل 
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تفعيل دور و  العممية التعميمية والتربوية من خالل األنشطة المختمفة لربط المدرسة بالمجتمع
 التربوية النبيمة داخل المدرسة.امتثال القيم و  األسرة في مختمف مجاالت التعميم

من خالل الممارسات التي اقترحتيا أفراد عينة الدراسة نجد أن معظميا منصب عمى 
م( ٖٕٔٓتوفير بيئة عمل داعمة لممعممين وقد اتفقت ىذه الممارسات مع دراسة )أبو حامد، 

سية عمى توفير التي أوصت بتطوير برامج تأىيل المديرين ودوراتيم وأن تعمل القيادات المدر 
 بيئة عمل داعمة لممعممين.

 ثاىًٔا: صعْبات دّز الكٔادات املدزضٔ٘ حٔال حتكٔل جْدٗ األداٛ التدزٓطٕ

أفراد الدراسة نحو صعوبات دور القيادات المدرسية حيال  واقع اتجاىاتعمى عرف تمل
الحسابية تحقيق جودة األداء التدريسي تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة تجاه درجة صعوبات دور القيادات المدرسية حيال 
 تحقيق جودة األداء التدريسي كما يمي:

ٔالغ اتجبْبد أفشاد انذساعخ َحٕ صؼٕثبد دٔس انمٛبداد انًذسعٛخ حٛبل تحمٛك جٕدح األداء (: 9جذٔل سلى )

 انتذسٚغٙ

 انؼجبسح و

 انًٕافمخ دسجخ

 انًتٕعظ
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انتشتٛت

 يحبٚذ يٕافك
غٛش 

 يٕافك

1 
ضؼف حمبفخ انجٕدح نذٖ ثؼض 

 انًؼه7ًٍٛ

 1 17 57 د
1771 1775 1 

٪ 7971 1171 777 

1 
يمبٔيخ ثؼض انًؼهًٍٛ نجشايج 

 تحغٍٛ جٕدح األداء انتذسٚغ7ٙ

 11 11 51 د
1729 1711 1 

٪ 7171 1579 1173 

3 
ػذو كفبٚخ ثشايج انتًُٛخ انًُٓٛخ 

 انًمذيخ نهًؼه7ًٍٛ

 1 31 23 د
1722 1775 3 

٪ 5371 3773 777 

2 
انخمخ ثٍٛ انًؼهًٍٛ ٔانمٛبداد 

 انًذسعٛخ ضؼٛفخ7

 17 33 31 د
1715 1717 7 

٪ 31 2171 1171 

5 
ضؼف االتصبل ثٍٛ انمٛبداد 

 انتشثٕٚخ انؼهٛب ٔانمٛبداد انًذسعٛخ7

 11 19 21 د
1711 1772 1 

٪ 5179 1375 1271 

7 
ضؼف َشش حمبفخ انجٕدح يٍ لجم 

 انمٛبداد انًذسعٛخ7

 12 19 37 د
1731 1715 7 

٪ 2779 3577 1173 

1 
اَشغبل اإلداسح انًذسعٛخ ثتطجٛك 

 يؼبٚٛش جٕدح األداء انتذسٚغٙ

 11 31 37 د
1731 1711 5 

٪ 2779 3773 1277 

7 
يغتٕٖ انتجٓٛضاد ٔانًؼبيم ضؼف 

 انالصيخ نفبػهٛخ انتذسٚظ7

 13 19 29 د
1722 1717 2 

٪ 7175 1375 17 

 ػذو ٔضٕح الئحخ انخٕاة ٔانؼمبة7 9
 19 19 33 د

1715 1777 9 
٪ 2171 1375 3577 

انًتٕعظ انؼبو نًحٕس صؼٕثبد دٔس انمٛبداد انًذسعٛخ حٛبل تحمٛك جٕدح األداء 

 انتذسٚغٙ
1732 1722 
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( أن محور صعوبات دور القيادات المدرسية حيال تحقيق ٜيتضح من الجدول رقم )
وىي  ،( عبارات، جاءت أربع عبارات منيا بدرجة موافقةٜجودة األداء التدريسي يتضمن )

( وتقع ٓٙ.ٕو ٗٗ.ٕتراوح متوسطاتيا بين )ت( حيث ٛ، ٖ، ٕ، ٔعمى الترتيب العبارات )
في الفئة الثالثة من فئات المقياس المتدرج الثالثي التي تتراوح بين  ىذه المتوسطات

( عمى درجة محايد ورتبت ٜ، ٗ،٘، ٙ، ٚ(، في حين حصمت خمس عبارات )ٖ -ٖٗ.ٕ)
( وتقع ىذه ٕٖ.ٕو ٘ٓ.ٕذ يتراوح المتوسط بين )إ ؛حسب درجة موافقة أفراد الدراسة تنازلياً 

 -ٚٙ.ٔلمقياس المتدرج الثالثي التي تتراوح بين )المتوسطات في الفئة الثانية من فئات ا
 ن تجاه ىذه الصعوبات.وىذا يعني أن أفراد الدراسة محايدو ( ٖٖ.ٕ

وبمغ المتوسط الحسابي العام لجميع عبارات محور صعوبات دور القيادات المدرسية 
ن عمى محور ون أفراد الدراسة موافقإ( أي ٖٗ.ٕحيال تحقيق جودة األداء التدريسي )

كما يتضح من قيمة  صعوبات دور القيادات المدرسية حيال تحقيق جودة األداء التدريسي
 م( انخفاض تشتت استجابات أفراد الدراسة، وتجانس استجابتيٗٗ.ٓاالنحراف المعياري )
 حيال ىذا المحور. 

يتبين من النتائج أن أبرز ىذه الصعوبات من وجيو نظرىم ىي )ضعف ثقافة الجودة 
لمعممين، مقاومة بعض المعممين لبرامج تحسين جودة األداء التدريسي، عدم لدى بعض ا

ويفسر الباحث ذلك بعدم تقبل  ٓٙ.ٕكفاية برامج التنمية المينية المقدمة لممعممين( بمتوسط 
المعممين الوسائل التعميمية الحديثة مثل اإلنترنت والحاسبات اإللكترونية والعدول عن البرامج 

صمة بتحقيق جودة األداء التدريسي مما تواجو القيادة التربوية صعوبة في المينية ذات ال
 تحقيق األداء التدريسي أو قد يرجع إلى مقاومة المعممين لمتغيير. 

 ,cultenوتتفق ىذه النتيجة مع الكثير من الدراسات السابقة منيا دراسة كل من )

ثقافة الجودة والفيم الكامل  م( حيث إن ضعفٕٔٔٓم(؛ )الحربي، ٕٚٓٓ(؛ )العتيبي، 2000
لمجودة عند بعض المعممين يعد من الصعوبات في تحقيق جودة األداء التدريسي والعممية 

 التعميمية. 
كما وضح أفراد عينة الدراسة بأن من أىم الصعوبات حيال تحقيق جودة األداء 

  ٗٗ.ٕالتدريسي عدم كفاية برامج التنمية المينية المقدمة لممعممين بمتوسط 
( أن أفراد عينة الدراسة أشاروا إلى أن أىم ٜولذلك يالحظ الباحث من خالل جدول )
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الصعوبات التي تواجو تحقيق جودة األداء التدريسي ىو المعمم ويفسر الباحث ذلك بأن المعمم 
ىو الموكل األول لتحقيق تمك الجودة المنشودة من خالل الميام التعميمية المنوط بيا داخل 

 الصفية وخارجيا من إعداد وتنفيذ وتخطيط لتحقيق أىداف معينة.الغرفة 
كما يتضح من إجابات مديري ووكالء المدارس الثانوية والمشرفين التربويين في مدينة 
 نجران عمى السؤال المفتوح اتفاقيم أن ىناك صعوبات أخرى تعوق دور القيادات المدرسية

 :كالتالي وىي التدريسي األداء جودة تحقيق حيال
، عدم توفر صالحيات لقائد المدرسة لتحفيز المعمم المميزصعوبات خاصة بالقائد نفسو مثل 

نعدم تحفيز المعممين و و  ، وصعوبات ضعف معايير اختيار قائد المدرسة، و صافيم في أعماليما 
عدم تفعيل دور المتابعة لمتطمبات و  دارية بالمدرسةنقص الكوادر اإلإدارية متمثمة في 

مكانات توفر اإل ومتطمباتيا وعدمدارة التعميم لطمبات المدارس إجابة ستعدم او  ،المدرسة
 (.detret&others, 2001وبعض ىذه الصعوبات أشارت إلييا بالفعل دراسة ) المادية

، ضعف دافعية بعض المعممين لمينة التعميمصعوبات خاصة بالمعممين متمثمة في 
 عزوف بعض المعممين عن التدريب والتطوير، و بالمدرسةقمة عدد المعممين المتخصصين و 

 م(.ٕٚٓٓوىو ما أشارت إليو دراسة )العتيبي، 
وصعوبات خاصة  ضعف عالقة األسرة بالمدرسةوصعوبات مع المجتمع الخارجي متمثمة في 

 كثافة عدد الطالب في الصفوف.بالطالب متمثمة في 
 املدزضٔ٘ لتحكٔل جْدٗ األداٛ التدزٓطٕثالجًا: ضبل التغلب علٙ صعْبات دّز الكٔادات 

أفراد الدراسة نحو سبل التغمب عمى صعوبات دور القيادات  واقع اتجاىاتعمى تعرف مل
المدرسية لتحقيق جودة األداء التدريسي تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

التغمب عمى صعوبات دور  الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة تجاه سبل
 القيادات المدرسية لتحقيق جودة األداء التدريسي كما يمي:
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ٔالغ اتجبْبد أفشاد انذساعخ َحٕ عجم انتغهت ػهٗ صؼٕثبد دٔس انمٛبداد انًذسعٛخ نتحمٛك (: 11جذٔل سلى )

 جٕدح األداء انتذسٚغٙ

 انؼجبسح و

 دسجخ انًٕافمخ

 انًتٕعظ
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انتشتٛت

 يحبٚذ يٕافك
غٛش 

 يٕافك

1 

يشبسكخ انًؼهًٍٛ فٙ 

تحذٚذ أْذاف انًذسعخ 

 ٔسؤٚتٓب7

 2 7 79 د
1771 1751 3 

٪ 7571 979 279 

1 

يشاػبح اإلداسح احتٛبجبد 

انًؼهًٍٛ نتطٕٚش انؼًهٛخ 

 انتؼهًٛٛخ7

 2 11 75 د
1715 1752 5 

٪ 7171 1277 279 

3 
تحغٍٛ طشق لٛبط األداء 

 انتذسٚغٙ نهًؼه7ًٍٛ

 2 13 72 د
1712 1752 7 

٪ 19 17 279 

2 
تُظٛى انحٕافض انًبدٚخ 

 ٔانًؼُٕٚخ نهًؼه7ًٍٛ

 5 11 59 د
1771 1759 9 

٪ 1177 11 771 

5 

يشاػبح انؼذانخ ٔتكبفإ 

انفشص فٙ انتؼبيم يغ 

 انًؼه7ًٍٛ

 3 9 79 د
1771 1727 1 

٪ 7571 1171 371 

7 
انفشص نهًؼهًٍٛ ئتبحخ 

 نتطٕٚش انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ7

 1 11 77 د
1771 1725 1 

٪ 72 1377 175 

1 

تحغٍٛ انًُبخ انتُظًٛٙ 

يٍ لجم انمٛبداد 

 انًذسعٛخ7

 2 11 51 د
1775 1751 11 

٪ 1172 1271 279 

7 

 ئػذاد ثشايج تذسٚجٛخ يٍ

أجم تحغٍٛ دٔس انمٛبداد 

انًذسعٛخ نتحمٛك يؼبٚٛش 

 انجٕدح7

 2 12 73 د

1713 1755 1 
٪ 1177 1173 279 

9 
َشش حمبفخ انجٕدح فٙ 

 انًجتًغ انًذسع7ٙ

 3 12 72 د
1715 1751 2 

٪ 19 1173 371 

1

1 

دػى األثحبث انؼهًٛخ راد 

انؼاللخ ثتطٕٚش انؼًهٛخ 

 انتؼهًٛٛخ7

 5 17 71 د
1777 1759 7 

٪ 1271 1977 771 

انًتٕعظ انؼبو نًحٕس عجم انتغهت ػهٗ صؼٕثبد دٔس انمٛبداد انًذسعٛخ 

 نتحمٛك جٕدح األداء انتذسٚغ7ٙ
1712 1731 

( أن سبل التغمب عمى صعوبات دور القيادات المدرسية ٓٔيتضح من الجدول رقم )
( عبارات، حصمت جميع عباراتو عمى درجة ٓٔلتحقيق جودة األداء التدريسي يتضمن )
( حيث يتراوح ٚ، ٗ، ٓٔ، ٛ، ٖ، ٕ، ٜ، ٔ، ٘، ٙموافق، وجاءت عمى الترتيب العبارات )

المتوسطات في الفئة الثالثة من فئات المقياس ( وتقع ىذه ٔٛ.ٕو ٘ٙ.ٕالمتوسط بين )
ن بدرجة وىذا يعني أن أفراد الدراسة موافقو ( ٖ -ٖٗ.ٕالمتدرج الثالثي التي تتراوح بين )
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متقاربة عمى سبل التغمب عمى صعوبات دور القيادات المدرسية لتحقيق جودة األداء 
 التدريسي. 

ن أفراد الدراسة إ( أي ٗٚ.ٕور )وبمغ المتوسط الحسابي العام لجميع عبارات المح
ن عمى محور سبل التغمب عمى صعوبات دور القيادات المدرسية لتحقيق جودة األداء وموافق

 التدريسي.
( انخفاض تشتت استجابات أفراد ٖٚ.ٓكما يتضح من قيمة االنحراف المعياري )

  حيال ىذا المحور. مالدراسة، وتجانس استجابتي
الحظ أن العبارات التي حصمت عمى أعمى من خالل الجدول السابق ن -

 ٔٛ.ٕاستجابة ىي عبارة )إتاحة الفرصة لممعممين لتطوير العممية التعميمية( بمتوسط 
ويفسر الباحث ذلك قناعة القيادات المدرسية في أن المعمم ىو حجر الزاوية في تحقيق 

اتخاذ القرارات  جودة األداء المدرسي، ولذلك يجب إتاحة الفرصة لممعممين لممشاركة في
وتطوير المناىج والوسائل التعميمية من قبل القيادة التربوية لمعمل عمى تحقيق جودة 

م(، العتيبي ٕٗٔٓاألداء التدريسي. واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كل من: الرومي )
م( التي أوصت الجيات المختصة المسؤولة عن تطوير المعمم بحضور معمم ٕٚٓٓ)

تدريبًا واحدًا كحد أدنى، وكذلك تزويد المعممين باستراتيجيات حديثة  الثانوية برنامجاً 
 تساعدىم عمى تنمية المجاالت العقمية والوجدانية لممعممين.

وجاءت عبارة )مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في التعامل مع المعممين( في المرتبة 
ي عميو واجب ومسؤولية في (، ويفسر الباحث ذلك بأن القائد المدرسٔٛ.ٕالثانية بمتوسط )

عطاء الفرص دون تحيز بينيم مما يساعد عمى  المساواة بين المعممين في اتخاذ القرارات وا 
تحقيق جودة األداء التدريسي؛ ألن شعور المعمم بالعدالة سوف ينعكس إيجابًا عمى أدائو 

 التدريسي. 
ؤيتيا( في المرتبة ثم جاءت العبارة )مشاركة المعممين في تحديد أىداف المدرسة ور 

بحيث تتيح القيادة التربوية الفرصة لممعممين في اتخاذ القرارات  5ٕٛٓالثالثة بمتوسط 
المدرسية ورسم سياستيا وتحديد أىدافيا. واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )بوركو وآخرون، 

 سي.م( في مساعدة المعممين في تصميم أدوات تقييم األداء المرتبط باألداء التدريٕٙٓٓ
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سبل التغمب عمى ويالحظ الباحث من ذلك أن أفراد عينة الدراسة يرون أنو أىم 
منصبة في المقام األول عمى  صعوبات دور القيادات المدرسية لتحقيق جودة األداء التدريسي

 المعمم واالىتمام بو مينيًا وماديًا. كما يالحظ أيضًا إغفال القيادات التربوية االىتمام بتحسين
مما يظير أن  .التعميمية العممية بتطوير العالقة ذات العممية األبحاث دعمو  التنظيمي المناخ

 بعض القيادات التربوية يحمل الفكر التقميدي في اإلدارة. 
يتبين من السؤال المفتوح أن أفراد عينة الدراسة موافقون عمى سبل أخرى يرون  

 وىي كالتالي:إضافتيا لتحسين دور القيادات المدرسية في جودة األداء التدريسي 
منح قائد المدرسة كامل الصالحيات بشكل التنمية المينية لمقائد المدرسي من خالل  

ضافة معيار الدراسات العميا في وا   .موتمبية متطمباتيتحفيز قادة المدارس و  جاد وصادق.
عطاء مقاعد أكثر ، وا  لحاق قادة المدارس في دورات تدريبية نوعية، وا  اختيار قائد المدرسة

 لمقيادات لمحصول عمى الدورات القيادية المدرسية.
 تحفيز بعض المعممينكما أشاروا إلى إمكانية تحقيق جودة األداء التدريسي من خالل 

وضع خطط لتحقيق و  تفعيل برنامج االبتعاث لممعممين.و  دارية مناسبة لقدراتيمإلمقيام بأدوار 
تفعيل نتائج البحوث والدراسات التربوية الخاصة بتطوير العممية . و أىداف العممية التعميمية

 التربوية.
ويالحظ الباحث من اقتراحات أفراد عينة الدراسة أن معظميا طمبات تخص القائد 

مثل توسيع صالحياتو واالىتمام بتدريبو وطرق اختياره باإلضافة  لمدرسي في المقام األولا
 .إلى المخصصات المالية الخاصة بإدارة المدرسة

زابعًا: الفسّم ذات الدالل٘ اإلحصأٜ٘ بني متْضطات إجابات أفساد عٔي٘ الدزاض٘ ّفل املتغريات 

 الػدصٔ٘ ّالْظٔفٔ٘.

الداللة إحصائية في استجابات أفراد العينة التي تعزى الفروق ذات عمى متعرف ل
( لبيان الفروق بين T-testلممتغيرات الشخصية والوظيفية تم استخدام اختبار )ت( )

ألن المتغير مكون من فئتين فقط، كما استخدم الباحث  ؛استجابات أفراد العينة لمتغير المؤىل
اختبار تحميل التباين األحادي لبيان الفروق بين استجابات أفراد العينة لمتغير الوظيفة، وعدد 

نو مكون من إحيث  ؛سنوات الخدمة، وعدد الدورات التدريبية في مجال إدارة العممية التربوية
 : وكانت النتائج كالتالي ،ثالث فئات
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 املؤٍل 

 َتبئج اختجبس )د( نهفشٔق انتٙ تؼضٖ نهًإْم(: 11جذٔل سلى )

 انؼذد انًإْم انًحٕس
انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

لًٛخ 

 )د(
 انذالنخ

يغتٕٖ يًبسعبد 

انمٛبداد انتشثٕٚخ 

ثبنًذسعخ انخبَٕٚخ 

نذٔسْب فٙ تفؼٛم 

جٕدح األداء 

 انتذسٚغٙ

 1719 1719 11 ثكبنٕسٕٚط

يبجغتٛش  17291 1779

 ٔدكتٕساِ
11 1711 1737 

صؼٕثبد دٔس 

انمٛبداد 

انًذسعٛخ حٛبل 

تحمٛك جٕدح 

 األداء انتذسٚغٙ

 1725 1737 11 ثكبنٕسٕٚط

يبجغتٛش  17312 1799

 ٔدكتٕساِ
11 1711 1739 

عجم انتغهت ػهٗ 

صؼٕثبد دٔس 

انمٛبداد 

انًذسعٛخ نتحمٛك 

جٕدح األداء 

 انتذسٚغٙ

 1739 1713 11 ثكبنٕسٕٚط

يبجغتٛش  17532 1773

 ٔدكتٕساِ
11 1771 1717 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع محاور ٔٔيظير الجدول رقم )
ن في الرأي تجاه محاور ون أفراد الدراسة باختالف مؤىالتيم متفقإالدراسة تعزى لممؤىل، أي 

ويفسر الباحث ذلك بأن مؤىالتيم ربما كانت غير متخصصة في مجال القيادة  الدراسة
التربوية سواء أكانت بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو كيفية تفعيل جودة األداء 

م( التي أشارت بعدم وجود فروق ذات داللة  ٕ٘ٔٓالتدريسي. وتتفق ذلك مع دراسة سميم )
لدرجة تطبيق المعممين لمعايير الجودة الشاممة في  إحصائية بين المتوسطات الحسابية

 التعميم تعزى إلى متغير المؤىل الدراسي 
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  اخلدم٘عدد ضيْات 

 تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘ نهفشٔق انتٙ تؼضٖ نؼذد عُٕاد انخجشح(: 11جذٔل سلى )

 انًحٕس
يصذس 

 انتجبٍٚ

يجًٕع 

 انًشثؼبد

دسجخ 

 انحشٚخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد

لًٛخ 

 )ف(
 انذالنخ

يغتٕٖ يًبسعبد انمٛبداد 

انتشثٕٚخ ثبنًذسعخ انخبَٕٚخ 

نذٔسْب فٙ تفؼٛم جٕدح األداء 

 انتذسٚغٙ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
17511 1 17157 

17911 17151 
داخم 

 انًجًٕػبد
77119 17 17177 

صؼٕثبد دٔس انمٛبداد 

انًذسعٛخ حٛبل تحمٛك جٕدح 

 األداء انتذسٚغٙ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
17111 1 17155 

17117 1717 
داخم 

 انًجًٕػبد
157731 17 171 

عجم انتغهت ػهٗ صؼٕثبد دٔس 

انمٛبداد انًذسعٛخ نتحمٛك 

 جٕدح األداء انتذسٚغٙ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
17257 1 17119 

17711 17192 
داخم 

 انًجًٕػبد
117751 17 17131 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع محاور ٕٔالجدول رقم ) يظير
ن في الرأي ون أفراد الدراسة باختالف خبراتيم متفقإالدراسة تعزى لعدد سنوات الخبرة. أي 

ويفسر الباحث ذلك بأن مفاىيم جودة األداء التدريسي حديثة نسبيًا في  تجاه محاور الدراسة
عمى أرض الواقع جديدة عمى أغمب العاممين في العممية تحقيقيا  مدارسنا وممارسات

التعميمية بحيث ال تختمف ممن لدييم خبرة كبيرة أو حديثي العيد بالعمل الميداني في العممية 
 التعميمية.

 لْظٔف٘ا 

 تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘ نهفشٔق انتٙ تؼضٖ نهٕظٛفخ: (13جذٔل سلى )

 يصذس انتجبٍٚ انًحٕس
يجًٕع 
 انًشثؼبد

دسجخ 
 انحشٚخ

يتٕعظ 
 انًشثؼبد

لًٛخ 
 )ف(

 انذالنخ

يغتٕٖ يًبسعبد 
انمٛبداد انتشثٕٚخ 

ثبنًذسعخ انخبَٕٚخ نذٔسْب 
فٙ تفؼٛم جٕدح األداء 

 انتذسٚغٙ

ثٍٛ 
 انًجًٕػبد

17175 1 17131 

17352 17113 
داخم 

 انًجًٕػبد
17157 17 17191 

صؼٕثبد دٔس انمٛبداد 
انًذسعٛخ حٛبل تحمٛك 

 األداء انتذسٚغٙجٕدح 

ثٍٛ 
 انًجًٕػبد

17911 1 17253 
17371 17199 

داخم 
 انًجًٕػبد

127721 17 1719 

عجم انتغهت ػهٗ 
صؼٕثبد دٔس انمٛبداد 
انًذسعٛخ نتحمٛك جٕدح 

 األداء انتذسٚغٙ

ثٍٛ 
 انًجًٕػبد

17119 1 17119 
17173 17271 

داخم 
 انًجًٕػبد

117791 17 1712 
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع محاور ٖٔالجدول رقم ) يظير
مشرف  –وكيل  –وظيفتيم )قائد مدرسة  ن أفراد الدراسة باختالفإ. أي لموظيفةالدراسة تعزى 

ويفسر الباحث ذلك بأن كل الوظائف التعميمية  ن في الرأي تجاه محاور الدراسةومتفقتربوي( 
دة ويتمقون نفس الدورات التدريبية التي تيدف تنميتيم مينيًا يتم اختيارىا وفق آلية واح

وبالتالي فإن أغمبيم يحمل نفس التصور لكيفية اإلدارة المدرسية وتحقيق جودة األداء 
 التدريسي. 

 ْ٘ٓعدد الدّزات التدزٓبٔ٘ يف دلال إدازٗ العنلٔ٘ الرتب 

 نؼذد انذٔساد انتذسٚجٛختحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘ نهفشٔق انتٙ تؼضٖ : (12جذٔل سلى )

 انًحٕس
يصذس 

 انتجبٍٚ

يجًٕع 

 انًشثؼبد

دسجخ 

 انحشٚخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد
 انذالنخ لًٛخ )ف(

 انمٛبداد يًبسعبد يغتٕٖ

 انخبَٕٚخ ثبنًذسعخ انتشثٕٚخ

 األداء جٕدح تفؼٛم فٙ نذٔسْب

 انتذسٚغٙ

 ثٍٛ

 انًجًٕػبد
17311 1 17157 

1717 17119 
 داخم

 انًجًٕػبد
77919 17 17179 

 انمٛبداد دٔس صؼٕثبد

 جٕدح تحمٛك حٛبل انًذسعٛخ

 انتذسٚغٙ األداء

 ثٍٛ

 انًجًٕػبد
17395 1 17197 

17112 17311 
 داخم

 انًجًٕػبد
157351 17 17191 

 دٔس صؼٕثبد ػهٗ انتغهت عجم

 جٕدح نتحمٛك انًذسعٛخ انمٛبداد

 انتذسٚغٙ األداء

 ثٍٛ

 انًجًٕػبد
17313 1 17171 

17352 17172 
 داخم

 انًجًٕػبد
117121 17 17137 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع محاور ٗٔيظير الجدول رقم )
ن أفراد الدراسة إأي ؛ الدراسة تعزى لعدد الدورات التدريبية في مجال إدارة العممية التربوية

ويفسر  محاور الدراسةن في الرأي تجاه وباختالف عدد الدورات أو عدم وجود دورات متفق
الباحث ذلك بأنو ربما تكون الدورات التدريبية التي يحضرىا قائد المدرسة والوكيل والمشرف 
التربوي ال تمقي الضوء عمى مفاىيم وممارسات تحقيق جودة األداء التدريسي وكيفية الوقوف 

وىذا يتفق عمى نقاط قوة وضعف وتحديات وفرص تحقيق جودة األداء التدريسي بمدارسنا. 
المتين دعتا إلى أىمية عقد دورات  م(ٜٕٓٓ )قشطة،ودراسة  ىـ(ٖٓٗٔ، )الحازميمع دراسة 

 تدريبية تعمل عمى تحقيق جودة األداء التدريسي.
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 ملدص ىتاٜج الدزاض٘:   

 ن عمى مستوى ممارسات القيادات وأظيرت النتائج أن أفراد الدراسة بصفة عامة موافق
وكانت استجابتين  ،في تفعيل جودة األداء التدريسي لدورىاالتربوية بالمدرسة الثانوية 

متجانسة حيال ىذا المحور، وحصمت جميع عباراتو عمى درجة موافق، وىذه النتيجة 
م( التي أظيرت أن المشرف التربوي يمارس جميع ٕٓٔٓ)عيسى، تتفق مع دراسة 

م( التي أظيرت أن ٕٚٓٓ)العمي، ت دوره الميني بدرجة كبيرة. وتختمف مع دراسة مجاال
تدني مستوى ممارسة معممات التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة لميارات التفكير في 

وجود  م( التي أظيرتٕ٘ٓٓ) فضل اهلل وسالممع دراسة  تنفيذ الدروس. وتختمف أيضاً 
ة العربية في تدريس القواعد النحوية بالمرحمة قصور في مستوى أداء معممي المغ

، المزمومي)مع دراسة  المتوسطة في ضوء معايير الجودة الشاممة. دراسة، وتختمف أيضاً 
م( التي أظيرت أن درجة تطبيق معايير الجودة الشاممة الواجب توفرىا في تخطيط ٕٓٔٓ

اكز التدريب التربوي جاءت البرامج التدريبية لممشرفة التربوية وتنفيذىا وتقويميا بمر 
( التي أظيرت أن (Detret & Others 2001 مع دراسة بدرجة متوسطة. وتختمف أيضاً 

 أسموب إدارة الجودة الشاممة بدرجة متوسطة. ونالمدارس يطبق يمدير 
  كان  ،من الممارسات التي يرون أىميتيا في دور القائد المدرسي اً عدد الدراسةأورد أفراد

أىميا: توفير الدورات التدريبة المناسبة لإلدارة المدرسية، وتحديد االحتياجات التدريبية 
دارة المدرسة لممعممين حديثي التخرج لتطوير مستواىم، وعمل إلممعممين، ومساعدة 

دورات تدريبة خاصة لممدرس حديث التخرج، وتفعيل دور األسرة في مختمف مجاالت 
 التعميم.

  ن عمى صعوبات دور القيادات المدرسية حيال وتائج أن أفراد الدراسة موافقأظيرت النو
 تحقيق جودة األداء التدريسي، وكانت استجابتين متجانسة حيال ىذا المحور.

 يرون أنيا تعوق دور القائد المدرسي حيال  التي من الصعوبات اً أورد أفراد الدراسة عدد
قائد المدرسة ب: كثرة األعباء والميام المنوطة كان أىمياو  ،تحقيق جودة األداء التدريسي

خارج الميام المدرسية، وعدم توفر صالحيات لقائد المدرسة لتحفيز المعمم المميز، 
وضعف معايير اختيار قائد المدرسة، وضعف دافعية بعض المعممين لمينة التعميم، 

مادية، وضعف مكانات الوعزوف بعض المعممين عن التدريب والتطوير، وعدم توفر اإل
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 عالقة األسرة بالمدرسة، وكثافة عدد الطالب في الصفوف.
  ن عمى سبل التغمب عمى صعوبات دور القيادات وأن أفراد الدراسة موافق النتائجأظيرت

متجانسة حيال ىذا المحور،  موكانت استجابتي ،المدرسية لتحقيق جودة األداء التدريسي
 وحصمت جميع عباراتو عمى درجة موافق.

 من السبل التي يرون إضافتيا لتحسين دور القيادات المدرسية  اً اقترح أفراد الدراسة عدد
كان أىميا: منح قائد المدرسة كامل الصالحيات بشكل جاد و  ،في جودة األداء التدريسي

ضافة معيار الدراسات العميا في ا  ، و موصادق، وتحفيز قادة المدارس وتمبية متطمباتي
عطاء مقاعد ا  لحاق قادة المدارس في دورات تدريبية نوعية، و ا  ، و اختيار قائد المدرسة

أكثر لمقيادات لمحصول عمى الدورات القيادية المدرسية، وتحفيز بعض المعممين لمقيام 
دارية مناسبة لقدراتيم، وتفعيل برنامج االبتعاث لممعممين، وزيادة المخصصات إبأدوار 

ت السريعة في مجال التقنية، ووضع خطط لتحقيق المالية إلدارة المدرسة لمواكبة التطورا
أىداف العممية التعميمية، وتفعيل نتائج البحوث والدراسات التربوية الخاصة بتطوير 

 العممية التربوية.
  أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة

، والوظيفة، وعدد سنوات الخبرة، وعدد تعزى لممؤىل الدراسةالدراسة لجميع محاور 
)عيسى، الدورات التدريبية في مجال إدارة العممية التربوية، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

م( التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة معممي ٕٓٔٓ
تغيرات مستقمة وىي الدراسات االجتماعية ومعمماتيا الستراتيجيات التدريس تعزى لثالثة م

م( التي ٕٚٓٓ)العتيبي، النوع، والمؤىل العممي، والخبرة التدريسية، وتختمف مع دراسة 
أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير النوع االجتماعي، والمؤىل العممي، 

م( التي أظيرت وجود ٕٔٔٓ)المالكي،  مع دراسة والخبرة التدريسية، وتختمف أيضاً 
ذات دالّلة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة  فروق

ممارسات القيادة اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة بجدة من وجية نظر 
 مديرييا ومعممييا وفقًا لمتغيرات المسمى الوظيفي، والمؤىل العممي وعدد سنوات الخبرة.
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 : التْصٔات
 ليياإطار النتائج التي تم التوصل إيمكن صياغة مجموعة من التوصيات الخاصة في  

 وذلك فيما يمي :
  توفير برامج تدريبية لمقيادات المدرسية لتمكينيا من أداءدورىا حيال تحسين األداء

التدريسي لممعممين وفق المعايير الوطنية لمتدريس من واقع الوثائق اإلستراتيجية لوزارة 
 يم. التعم

  ،أىمية نشر ثقافة الجودة والمعايير في المجتمع المدرسي من قبل القيادات المدرسية
اإلدارية واإلشرافية بإعتبارىا أساس لمعمل بيا في كافة الممارسات واألنشطة، وباألخص 

 األنشطة التدريسية  . 
 لتدريسي في الربط بين المحاسبية التعميمية لممعممين وبين تحقيق معايير جودة األداء ا

 التخصصات المختمفة ،وأن يراعي ذلك في التقارير السنوية التي تعدىا اإلدارة المدرسية .
  مشاركة المعممين في عممية صياغة المعايير ومناقشة سبل تفعيميا في التخصصات

 واألنشطة الصفية والالصفية تحت إشراف القيادات المدرسية واإلشرافية .
  المدرسية لتوفير بيئة تعمم صحية تعين المعممين عمى العمل واإلبداع أن تسعى القيادات

والتجويد ويتم ذلك بتوفير الموارد المادية والمالية واإلمكانات وتوفير المناخ الديمقراطي 
 والحرية الفكرية.
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