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هددد ت هددذ الدراسددة إل د الكش د

ع د الممارسددات اإلداريددة والفنيددة لددد قائدددات مدددارس

محا ظدددة صدددبيا وأثرهدددا ددد تحقيددد جدددودة األداء المدرسددد مددد وجهدددة نظدددر المعممدددات ،وقدددد
استخدمت الباحثدة المدنه الوصدف االرتبداط  ،وتكدو مجتمد الدراسدة مد ( )1122معممدة،
وعينة الدراسة م ( )0852معممة تم اختياره طبقيا ،وطبقت عمديه اسدتبانة لجمد البياندات
بعددد التأكددد م د صدددقها وثباتهددا 8وأظهددرت النتددائ أ درجددة الممارسددات اإلداريددة والفنيددة لددد
قائددات المدددارس د محا ظددة صددبيا مد وجهددة نظددر المعممددات جدداءت بدرجددة كبيددرة وبمتوسددط
حساب بمغ ( ،)0853وأ درجة الممارسات اإلدارية جاءت بدرجة كبيرة وبمتوسط حساب بمدغ
( ،)0852وأ درجة الممارسات الفنيدة جداءت كبيدرة وبمتوسدط حسداب بمدغ ( ،)0855وأشدارت
النتائ إلد وجدود درو ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتو الداللدة ( )α≥2822عمد مجداالت
محدددور الممارسددددات اإلداريددددة والفنيدددة تبعددددا لمتغيددددر المؤهددد العممدددد ولصددددال

ئدددة أقدددد مدددد

بكالوريوس ،وعم متغير سنوات الخبرة لصال أكثر مد  22سدنوات ،وعددم وجدود درو ذات
تبعا لمتغير المرحمدة التعميميدة ،كمدا أشدارت النتدائ إلد أ درجدة تحقد جدودة
داللة إحصائية ً
األداء المدرسددية بمغددت ( )0842وبدرجددة تقدددير كبيددرة ،وأشددارت النتددائ إل د وجددود ددرو ذات
داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتو الداللدددة ( )α≥2822عمددد محدددور جدددودة األداء المدرسددد تبعدددا
لمتغير المؤهد العممد ولصدال

ئدة أقد مد بكدالوريوس ،وعمد متغيدر سدنوات الخبدرة لصدال

تبعدا لمتغيدر المرحمدة التعميميدة،
أكثر م  22سنوات ،وعدم وجدود درو ذات داللدة إحصدائية ً
كمددا أشددارت النتددائ إل د وجددود عالقددة إيجابيددة قويددة طرديددة بددي الممارسددات اإلداريددة والفنيددة
وجدددودة األداء المدرسددد لمددددارس محا ظدددة صدددبيا ،كمدددا أشدددارت النتدددائ إلددد وجدددود تدددأثر دا
إحصدددائياً لمتغيدددر الممارسدددات اإلداريدددة والفنيدددة لقائددددات المددددارس عمددد تحقيددد جدددودة األداء

المدرس وبنسبة مقدارها (8)%5283

كممددات مفتاحيدددة قائدددات المددددارس ،الممارسددات اإلداريدددة ،الممارسددات الفنيدددة ،جدددودة األداء
المدرس  ،محا ظة صبيا8
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Abstract
Research Title: Administrative and Technical Practices of the female school
Leaders of Sabia Province and their Effect on Achieving
the Quality of School Performance.
Researcher name: Aisah Hasn Adawi.
Supervisor: Dr. Sana Mohammad AL-bataynah
The study aimed to identify the Degree of Administrative and
Technical Practices of the female Leaders of Sabia Province and their
Effect on Achieving the Quality of School Performance from female
teachers' point of view. The researcher used descriptive approach. The
study population consisted of (2250) female teacher, and the sample was
(380) female teacher, a questionnaire was uesd to collect data from the
sample of study after cheked the validity and realbility. The results
showed that the degree of administrative and technical practices of the
school leaders in the province of Sabia from the point view of the teachers
was high with mean of (386). The degree of administrative practices was
high with mean of (3.85). And the degree of technical practices was high
with mean of (3.88). The results indicated that there were statistically
significant differences at the level of significance (α≥ 0.05) on the
administrative and technical Practices due to the variable of the
qualification in favor of less than the bachelor, and the variable of
experience in favor of more than 10 years, and the there were no
statistically statistically significant differences due to the variable of the
educational level. Also the results indicated that the degree of achievement
of the quality of school performance was high with mean of (3.75), The
results indicated that there were statistically significant differences at the
level of significance (α≥ 0.05) on the quality of the performance of the
school due to the variable of qualification in favor of less than the
bachelor, and the variable of experience for more than 10 years, and no
statistical significance differences due to the variable of educational level.
The result also indicates a strong positive relationship between the
administrative and technical practices and the quality of the school
performance of the schools of the province of Sabia .The results also
indicated a statistically significant effect of the variable in the
administrative and technical practices of the school leaders on the
achievement of the quality of the school performance by (80.6%).
Keywords: School leaders, administrative practices, technical practices,
quality of school performance, the provinceof Sabia
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مدخل إىل الدزاس٘
مكدم٘:
دار لتقدددم األمددم وارتف داع
يحظ د التعمدديم باهتمددام كبيددر د الدددو المتقدمددة ،إذ أصددب معيد ًا

مستواها الحضاري والتنموي ،وتعد المدرسة واحددة مد أهدم المؤسسدات التعميميدة ،وهد المبندة
األولد

د بندداء المجتمد والنهددوض بد  ،مد مددا يشددهد العصددر الحددال مد تغيدرات وتطددورات

متسدددارعة ددد شدددت المجددداالت االقتصدددادية والتكنولوجيدددة ،األمدددر الدددذي انعكدددس عمددد وظيفدددة
المدرسة ،وعم وظيفة ومهام قائد المدرسة8
وقائدددد المدرسدددة يمدددارس وظدددائ

متعدددددة ذات جاندددب إداري وآخدددر نددد  ،الجاندددب اإلداري

لوظيفددة قائدددد المدرسدددة مدددا هدددو إال ممارسدددة القائدددد لسدددمطات

ددد أعمدددا التخطددديط ،والتنظددديم،

والتوجي د  ،والرقابددة ،باسددتخدام السددمطة الرسددمية ،وع د طري د التددأثير؛ بقصددد تحقي د أهدددا
عمميددة الددتعمم والتعمدديم (حسددني  8)20 ،1224 ،د حددي يتمث د الجانددب الفن د لوظيفددة قائددد
المدرسددة د ممارسددة القائددد لمهام د

د األعمددا الفنيددة ،الت د تعند بإحددداث تحسد مسددتمر

ومدددروس د العمميددة التربويددة والتعميميددة كمهددا؛ لددذا مد الصددعب إيجدداد اصد بددي الجددانبي
اإلداري والفن ؛ إذ إ الصمة وثيقة بينهما (الجهان 8)64 ،1220 ،
ومد زيددادة التحددديات وتطددور المسددتجدات والتغيدرات التد تواجد النظددام التربددوي عامدةً،
والقيادة المدرسية خاصةً ،إ مهام وأدوار القيدادة المدرسدية المسدتقبمية أصدبحت تهدد

كدذل

إل د تحسددي األداء المدرس د وجددودة المخرجددات التعميميددة (عددوض ا  8)222 ،1220 ،لددذا
تسددع المؤسسددات التعميميددة إل د التميددز والجددودة د أدائهددا 8ويعددد األداء المدرس د منظومددة
متكامم دة لنتدداج أعمددا المدرسددة د ضددوء تفاعمهددا م د عناصددر بيئتهددا الداخميددة والخارجيددة،
ويقدداس أداء المدرسددة بمجموعددة متنوعددة م د المقدداييس ،والت د م د خاللهددا يددتم تقيدديم األداء
لمتأكددد مدد أ أنظمددة عمدد القيددادة المدرسددية ووسددائ تنفيددذها تحقدد أكبددر قدددر ممكدد مدد
الخدمات وبأق قدر م التكمفة ،و د أقد وقدت ،وعمد مسدتو مناسدب مد الجدودة المدرسدية
(8)Mosimann, 2007, 1
ونظر ألهمية الممارسدات اإلداريدة والفنيدة لقائددة المدرسدة وجدودة األداء المدرسد  ،جداءت
ًا
هددذ الدراسددة كمحاولددة لمكش د ع د أثددر العالقددة بددي درجددة الممارسددات اإلداريددة والفنيددة لددد
قائدات مدارس محا ظة صبيا وتحقي جودة األداء المدرس 8
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مظكل٘ الدزاس٘ ّأسئلتَا:
هذ الدراسة إل

تسع

الكش

محا ظة صبيا وأثرها

ع درجة الممارسات اإلدارية والفنية لد
تحقي

جودة األداء المدرس

قائدات مدارس

م خال اإلجابة ع األسئمة

اآلتية
 -2ما درجة الممارسات اإلدارية والفنية لد

قائدات مدارس محا ظة صبيا م وجهة نظر

المعممات؟
 -1ه توجد رو

ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤2822بي

متوسطات

استجابات عينة الدراسة لدرجة الممارسات اإلدارية والفنية لقائدات المدارس تعز إل
متغيرات (المؤه العمم  ،والمرحمة التعميمية ،وسنوات الخبرة)؟
 -0ما درجة تحق

جودة األداء المدرس

مدارس محا ظة صبيا م

وجهة نظر

المعممات؟
 -4ه توجد رو

ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤2822بي

استجابات عينة الدراسة لدرجة تحق

متوسطات

جودة األداء المدرس تعز إل متغيرات (المؤه

العمم  ،والمرحمة التعميمية ،وسنوات الخبرة)؟
 -2ه هنا

عالقة ارتباطية ذات دال لة إحصائية عند مستو الداللة()α≤2822

بي

الممارسات اإلدارية والفنية لقائدات المدارس وجودة األداء المدرس ؟
 -3ه

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمممارسات اإلدارية والفنية لقائدات المدارس

محا ظة صبيا

تحقي جودة األداء المدرس م وجهة نظر المعممات؟

أٍداف الدزاس٘:
تهد

هدذ الدراسدة إلد التعدر إلد درجدة الممارسدات اإلداريدة والفنيدة لقائددات المددارس

محا ظة صبيا ،وم ثم الكش

ع مستو الفدرو اإلحصدائية بدي متوسدطات اسدتجابات

أ راد عيندة الدراسدة حدو الممارسدات اإلداريدة والفنيدة ،والتعدر إلد درجدة تحقد جدودة األداء
المدرس  ،وتحديد أثر العالقة بي درجدة الممارسدات اإلداريدة والفنيدة لقائددات المددارس وجدودة
األداء المدرس

مدارس محا ظة صبيا8
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أٍنٔ٘ الدزاس٘:
األٍنٔــ٘ اليظسٓــ٘ :تتندداو هددذ الدراسددة جوانددب مهمددة لمممارسددات اإلداريددة والفنيددة لقائددد
المدرسددة ،وأهميددة هددذ الممارسددات د تحقي د األهدددا

المرجددوة ،وتسددهم الدراسددة د تحديددد

الجوانددب الت د تسدداعد د تحسددي جددودة األداء المدرس د  ،ومعر ددة المعوقددات الت د تحددد م د
تحسي هذا األداء وسب التغمب عميها8
األٍنٔــ٘ التطبٔكٔــ٘ :تسددهم نتددائ هددذ الدراسددة د تزويددد إدارات التعمدديم والقددادة التربددويي
بتغذيددة راجعددة ع د واق د الممارسددات اإلداريددة والفنيددة لقائدددات المدددارس ،وواق د تحقي د جددودة
األداء المدرس د

د مدددارس التعمدديم العددام ،وتسدداعد المسددؤولي

د المدددارس عم د تحسددي

مسددتو العمميددة التعميميددة وتطددوير أداء المدددارس ،كمددا أنهددا تقدددم توصدديات ومقترحددات تسدداعد
القادة التربويي

د تقدديم بدرام تدريبيدة وتطويريدة لقائددات المددارس لتحسدي أدائهد والقيدام

بمهامه اإلدارية والفنية ،والعم عم تحقي جودة األداء المدرس 8

مصطلحات الدزاس٘:
املنازساتpractices :

عر ها حمودة ( )6 ،1222بأنهدا "مجموعدة مد األنشدطة والسدمو التد يجدب أداؤهدا د
وظيفة معينة ،ويقصد بها الواجبات والمهام والمسؤوليات الت يتضمنها الدور الوظيف "8
املنازسات اإلدازٓ٘Administrative Practices :

عر هدددا منصدددور ( )125 ،1222بأنهدددا "مجموعدددة متكاممدددة مددد العمميدددات التددد تعنددددد
بتخطددديط العمميدددة التعميميدددددة وتسددددددددييرها بالمدرسددددددة ،وتنسددددددي جهدددود جميددددددد العامدددددمي

ددد

المدرسدددددة بأسددموب ريد العمد الفعددا السددتثمار خبدراتهم وقدددراتهم ومهدداراتهم التخدداذ القد اررات
الناجحة والفعالة
الكفاءة ،وذل

ضوء التقويم المستمر لألداء لتحقي أ ض مسدتويات األداء المبند عمد
جو م التعاو والعالقات اإلنسانية اإليجابية"8

املنازسات الفئ٘Administrative Technical :

عر هددا عابدددي ( )222 ،1221بأنهددا "المهددام الت د تسددع إل د تغييددر سددمو جمي د
العمميدة التعميميدة ،مد مدرسدي يواداريدي وتالميدذ ،بغيدة الوصدو إلد األهددا
المشاركي
الت تسع المدرسة إل تحقيقها"8
وتعددر الباحثددة الممارسددات اإلداريددة والفنيددة بأنهددا مهددام وأعمددا ووظددائ
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إشد ار ية يقددوم بهددا قائددد المدرسددة د التخطدديط والتنظدديم والتنسددي والرقابددة والمتابعددة والتقددويم،
وذات عالقدة بالطالبدات والمعممدات والمجتمد المحمد  ،بهدد
أهدا

تسديير شدؤو المدرسدة وتحقيد

العممية التعميمية ،وتحسي عممية التعميم والتعمم وتطوير العممية التعميمية8

األداءPerformance :

يعدددر الكرخددد ( )02 ،1222األداء بأنددد "أنشدددطة وسدددموكيات محدددددة قابمدددة لممالحظدددة
والقياس ،وعم مستو عا م الدقة والوضوح"8
األداء املدزسٕSchool Performance :

عر ها اإلخناوي ( )56 ،1223بأنها عبارة ع "منظومة شاممة تشم جميد المجهدودات
واألنشطة والعمميات اإلدارية والتعميمية داخ المدرسة أو خارجها"8

جْدٗ األداء املدزسٕQuality of School Performance :
عدددر كددد مددد شدددعال يواسدددماعي ( )24 ،1224الجدددودة ددد األداء المدرسددد بأنهدددا

"منظومة عم تتبناها المدرسدة مد خدال إسدتراتيجية واضدحة لمعمد تسدهم د تقدديم خددمات
وأنشطة تعميمية بطريقة تضم إنتداج مخرجدات تعميميدة ترضد بشدك كبيدر المسدتفيدي داخد
المدرسة وخارجها وتمب توقعاتهم"8
وتعر الباحثة جودة األداء المدرس بأنها كا دة نشداطات أداء جميد العداممي بالمدرسدة
و

مجموعة م المعايير

مجاالت متعددة ،والت يتم م خاللهدا إشدباع حاجدات وتوقعدات

المستفيدي م عممية التعميم وتحقي أ ض الخدمات والمخرجات التعميمية8

حدّد الدزاس٘:
اذتدّد املْضْعٔ٘ :اقتصرت الدراسة عم التعر إلد الممارسدات اإلداريدة والفنيدة لقائددات
مدارس محا ظة صبيا وأثرها

تحقي جودة األداء المدرس 8

انحذود انجشزَخ :تم تطبي الدراسة عم عينة م معممات مراح التعمديم العدام بمحا ظدة
صبيا8
اذتــدّد املكاىٔــ٘ :تددم تطبي د الدراسددة عم د مدددارس التعمدديم العددام لمبنددات بمحا ظددة صددبيا
بمراحمها الثالثة (االبتدائية ،والمتوسطة ،والثانوية)8
اذتــدّد الزماىٔــ٘ :تددم تطبي د هددذ الدراسددة خددال الفص د الدراس د الثددان لمعددام الدراس د
2405هد 2406 -هد8
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األدب اليظسٖ ّالدزاسات الشابك٘
أّلًا :األدب اليظسٖ
احملْز األّل :املنازسات اإلدازٓ٘ ّالفئ٘ لكائد املدزس٘:
أّلًا :املنازسات اإلدازٓ٘ لكائد املدزس٘:
مفَْو املنازسات اإلدازٓ٘ لكائد املدزس٘:
يمك د أ نعر هددا بأنهددا مجموعددة م د الوظددائ
المدرسة وتسع م خاللها إل تحقي األهدا

والمهددام والواجبددات والت د تمارسددها قائدددة

المنشودة وتسيير العم المدرس 8

الْظائف اإلدازٓ٘ لكائد املدزس٘:
التخطٔط:
مفهوم التخطيط يعر بأن عممية منظمة واعية يتم مد خاللهدا تكدوي صدورة ذهنيدة عد
سير العم

المستقب وذل برسم خطوط عريضة لما يجب عم القيادة المدرسدية القيدام بد

مد أجد تحقيد األهدددا

المرسددومة ،ددالتخطيط بعبددارة أكثددر دقددة هددو مرحمددة التفكيددر والتبريددر

التد تسددب تنفيددذ أي عم د  ،وتنتهد باتخدداذ قد اررات يمددا يتعمد بمددا يجددب عممد  ،وكيد

يددتم،

ومت يتم ،وبم يتم (حا ظ ،المغيدي ،البحيري8)124 ،1220 ،

التيظٔه:
يقصددد بددالتنظيم اإلداري أن د الترتيددب المسددب لجهددود األ دراد العدداممي
شك خطة عم  ،وتنفيذها بغية الوصدو إلد أهددا

د المنظمددة ،عم د

المنظمدة المرسدومة د مرحمدة التخطديط

السابقة ،ويعر التنظيم عم أن العممية الت يتم بموجبها تحديد األعما وتقسيمها وتوضدي
معدا،
المسددؤوليات ،وتفددويض السددمطة ،يوانشدداء العالقددات بددي العدداممي لكد يتمكندوا مد العمد ً
بأقص كفاءة ممكنة لغرض إنجاز األهدا

(السعود8)23 ،1220،

التْجُٔ:
التوجيد عبددارة عد عمميددة إصدددار األوامددر المناسددبة مد قبد القائددد لتحقيد المهمددة ،مد
متابعة تنفيذها عم الوج المطموب ،وه تعن إرشاد المعممي أثناء تنفيذهم لألعمدا ضدما ًنا

لاللتدددزام بتحقيددد األهددددا

بأقددد الجهدددود والتكدددالي  8والتوجيددد عمميدددة هامدددة وحساسدددة ألنهدددا

تتضددم التعامدد المباشددر مدد البشددر مدد مختمدد
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وواجب القائد هو عممية صهر كد هدذ المكوندات بقصدد تحقيد األهددا

المطموبدة؛ ولدذا دإ

دز ع د بقيددة أ دراد هددذ المنظمددة ويجددب أ يتمت د بقدددرات وطاقددات
القائددد يجددب أ يكددو متميد ًا
تفهم دا لحاجدداتهم
ومهددارات قياديددة عاليددة ،تمكن د م د التفدداهم م د جمي د القددو وتجعم د أكثددر
ً
ورغباتهم ونفسياتهم وبالتال توجيههم نحدو الهدد باألسدموب الصدحي الدذي يتناسدب مد كد

منهم ويحق أعم نتيجة ممكنة (البارودي8)14-10 ،1223،

السقاب٘:
تعند الرقابددة التأكددد مد أ التنفيددذ يددتم طبقددا لمخطددة الموضددوعة ،وأند يددؤدي إلد تحقيد
الهدددد  ،والعمددد عمددد كشددد

مدددواط الضدددع

لعالجهدددا وتقويمهدددا ،وتدددرتبط وظيفدددة الرقابدددة

ونادر ما نجد عامال أو موظفا يؤدي عمم دو رقابدة أو متابعدة مد القائدد ،ولدذل
ًا
بالتخطيط،
عم قائد المدرسة أ يقوم بدور كمراقب م خال متابعت ألداء المعممدي ونتدائ االمتحاندات
حت يتسن ل أخذ الق اررات تجا ما قدد يظهدر مد أخطداء ،ومعالجدة مدا قدد يظهدر مد قصدور
(بركات8)04-00 ،1220،

التيشٔل:
يقصد بالتنسي المدرس

القيدادة المدرسدية تحقيد االنسدجام بدي مختمد

المدرسددة ،وال يمك د تحقي د التنسددي مددالم تحدددد األهدددا

النشداط د

وتددوزع األعمددا بك د دقددة 8ويهددد

التنسددي إل د عدددم التضددارب د االختصاصددات لمعدداممي بالمدرسددة؛ إذ إ م د أكبددر المشدداك
الت د تواج د اإلدارة المدرسددية الص دراع التنظيم د  ،بسددبب تضددارب االختصاصددات وعدددم وضددوح
األهدا  ،وعندما يكو هنا تنسدي تخد

حددة الصدراع وتتضد المسدؤوليات وال يكدو هندا

مجا لمتهرب م تبعات األعما (طشطوش8)223 ،1225 ،

املتابع٘:
تعددد المتابعددة وظيفددة هامددة وحيويددة د عم د القائددد التربددوي ،ددال يكف د القيددام بددالتخطيط
والتنظيم والتوجي ثم تر األمور دو متابعدة سدواء أكاندت بشدك مباشدر أم غيدر مباشدر ،وقدد
يددنج القائددد د القيددام بالوظددائ
األهدا

السددابقة ويهم د وظيفددة المتابعددة يفش د العم د وال يحق د

المرجوة من  ،المتابعة تسهم

تعري

القائد وبشك مباشدر درجدة مقددرة المدوظفي

مع د عم د القيددام بوظددائفهم ومددد حاجدداتهم إل د المسدداعدة 8وتشددم عمميددة المتابعددة متابعددة
خطدددددة العمددددد  ،ومتابعدددددة األنشدددددطة والفعاليدددددات ،ومتابعدددددة الخددددددمات داخددددد المدرسدددددة (أبدددددو
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طاحو 8)122 ،1221،

التكْٓه:
التقددويم عمميددة منهجيددة منظمددة لجمدد البيانددات وتفسددير األدلددة ،باسددتخدام أدوات قيدداس
متنوعة لغرض التوصد إلد تقدديرات كميدة وأدلدة كيفيدة يسدتند إليهدا قائدد المدرسدة د إصددار
األحكام الت تتعم بالبرام أو المعممي أو الطالب ،واتخاذ الق اررات الصدحيحة لتحسدي نوعيدة
تحقي األهدا

األداء ،ور درجة الكفاءة ،بما يساعد

(عالم8)12 ،1222،

املَاو ّالْاجبات اإلدازٓ٘ لكائد املدزس٘:
يقصدد بالمهدام اإلداريددة أنهدا مجموعدة مد األ عدا واألعمددا التد يقدوم بهددا قائدد المدرسددة
ويشر عميهدا لتسديير شدؤو المدرسدة وتنظديم عالقتهدا مد اإلدارات العميدا والجهدات المشدر ة
عم تنفيذ السياسة التعميمية (الشراري8)24 ،1222،
إدارة شدؤو التالميدذ تنظديم قبدو التالميدذ الجددد،

وم المهام اإلدارية لقائد المدرسة

وتنظدديم السددجالت والممفددات المتعمقددة بالتالميددذ ،ورعايددة النظددام واالنضددباط المدرس د  ،وتنظدديم
يوادارة نشاطات التالميذ المنهجيدة الصدفية والدال صدفية ،ورعايدة الشدؤو الصدحية واالجتماعيدة
وخدمات التوجي واإلرشاد لمتالميذ ،وتنظديم االمتحاندات المدرسدية يوادارتهدا ونتائجهدا (العبدد ا
وجم 8)222 ،1223 ،

ثاىًٔا :املنازسات الفئ٘ لكائد املدزس٘:
مفَْو املنازسات الفئ٘ لكائد املدزس٘:
تعددر الممارسددات الفنيددة بأنهددا المهددام ذات الطدداب الفن د المرتبطددة بعم د قائددد المدرسددة
كقائد تربوي عمي مسؤولية التأثير

المرؤوسي ود عهم لمعم  ،والقيام بعمم كمشدر مقديم

المدرسة (شدطناوي ،)13 ،1222 ،أو بأنهدا المهدام التد تسدع إلد تغييدر سدمو جميد
العمميدة التعميميدة ،مد مدرسدي يواداريدي وتالميدذ ،بغيدة الوصدو إلد األهددا
المشاركي
الت تسع المدرسة إل تحقيقها (عابدي 8)222 ،1221 ،

زتاالت املنازسات الفئ٘ لكائد املدزس٘:
تتندداو هددذ الدراسددة ثالث دة مجدداالت لمممارسددات الفنيددة ه د

الممارسددات الفنيددة المتعمقددة

بدددالطالب ،والممارسدددات الفنيدددة المتعمقدددة بدددالمعممي  ،والممارسدددات الفنيدددة المتعمقدددة بدددالمجتم
المحم 8
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املنازسات الفئ٘ املتعلك٘ بالطالب:
نظر لتطور مفهوم التربية وانتقا محور االهتمام إل الطالدب وتنميتد مد جميد الجواندب
ًا
حتمدددا نحدددو رعايدددة
العقميدددة واالجتماعيدددة والجسدددمية ،دددإ القيدددادة المدرسدددية سدددتوج جهودهدددا ً

الطالب والعناية بهم م خال

الوقدو عمد حاجدات الطدالب ومراعداة الفدرو الفرديدة بيدنهم،

ودراسة مشكالتهم والوقو عم أسبابها ،والعم عم إيجداد الحمدو المناسدبة لهدا ،وتقدويمهم
وتشددخيص م دواط القددوة لتعزيزهددا وم دواط الضددع

لعالجهددا ،واسددتثمار قدددراتهم واسددتعدادتهم

وصددق مدواهبهم ،وتمكيددنهم مد هوايدداتهم ،وتددو ير الظددرو

واألجدواء المسدداعدة عمد عمميتد

التعميم والتعمم (األبيض8)666 ،1224،

املنازسات الفئ٘ املتعلك٘ باملعلنني:
قائددد المدرسددة مطالددب باإليمددا بقيمددة المعمددم وبإمكانات د  ،والتعام د م د المعممددي بمثابددة
الفري د الواحددد ،وحددثهم عمدد تبدداد اآلراء واأل كددار مدد خددال الزيددارات الصددفية يمددا بيددنهم،
وممارسدددة سياسدددة التحفيدددز معهدددم مددد أجددد ر ددد الدددروح المعنويدددة لدددديهم واالرتقددداء بالعمميدددة
التعميمية التربوية (8)Chohen,2009, 14

املنازسات الفئ٘ املتعلك٘ باجملتنع احمللٕ:
بما أ المدرسة تعم

د نظدام مفتدوح يدؤثر ويتدأثر بالبيئدة الداخميدة مد منسدوب المدرسدة

مددد الطالبدددات والمعممدددات والموظفدددات ،والبيئدددة الخارجيدددة مددد أوليددداء أمدددور الطالبدددات والجهدددات
اإلشددد ار ية والمؤسسدددات الحكوميدددة والخاصدددة ،لدددذل كدددا التعامددد مددد هدددذ األطددد ار

الداخميدددة

مهما لمغاية كمهمة نية يضطم بها قائد المدرسة (األبيض8)222 ،1224،
والخارجية ً
وم أبرز مهام القائد نحو المجتمد المحمد إقامدة مجدالس أوليداء األمدور د مواعيددها
المحددة ،وتعريفهم ببرام المدرسة وأنشطتها ،وتشجيعهم عم زيارة المدرسة بصدفة منتظمدة،
وتزويددددد الصددددح

المحميددددة والمواقدددد اإللكترونيددددة والمنتددددديات التعميميددددة بددددالبرام واألنشددددطة
عاليددات المناسددبات االجتماعيددة والوطنيددة ،يواتاحددة

إلكتروني دا ،وتشددجي المعممددي والطددالب د
ً
الفرصددة لمنسددوب المدرسددة وأوليدداء أمددور الطددالب لمنقدداش والنقددد البن داء الهدداد

إل د تحسددي

األداء التعميم واإلداري م خال تمق المقترحات والشدكاو  ،يواقامدة وتبند ودعدم االحتفداالت
والمعارض لمنسوب المدرسة والمجتم المحم (حيدر8)030 ،1223،
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املَاو ّالْاجبات الفئ٘ لكائد املدزس٘:
إ قائددد المدرسددة يمددارس د مدرسددت مهددام إشد ار ية نيددة مد خددال

تددو ير بيئددة تربويددة

إيجابية وصحية تعم عم التطوير المهن لممعممي وتطوير المنه وتحسين  ،وتدو ير الوقدت
لمتخطدديط المشددتر بددي المعممددي والقيددام بورشددات عم د لهددم وتشددجيعهم عم د تبدداد الزيددارات
الصدددفية ،وتنميدددة طاقددداتهم وقددددراتهم يواشدددراكهم ددد المسدددؤولية والسدددمطة ددد إدارة المدرسدددة،
وتشددوي الطددالب وتحفيددزهم لمددتعمم بتددو ير الجددو المناسددب ،وهددو المسددؤو ع د إيجدداد الحمددو

السميمة لممشكالت الت تواج المعممي مع أو طالب مدرسدت  8وأل قائدد المدرسدة هدو حمقدة
االتصددا والتواص د بددي عناصددر العمميددة التعميميددة التعمميددة هددو المحددور البن داء والفاع د

د

مدرست  ،ونجاح المؤسسة التربوية ناب م نجاح (حمادي8)52 ،1220 ،

املَازات اإلدازٓ٘ ّالفئ٘ لكائد املدزس٘:
االتصال:
د المؤسسددة التعميميددة بأن د

يعددر االتصددا

نق د األ كددار والمعمومددات المتعمقددة بالمهددام

اإلداريدددة مددد قائدددد المدرسدددة إلددد المدددوظفي أو العكدددس أو مددد مجموعدددة مددد المدددوظفي إلددد
مجموعددة أخددر ع د طري د األسددموب الكتدداب أو الشددفه  ،ممددا يددؤدي د النهايددة إل د وحدددة
الجهود وتحقي أهددا

المؤسسدة و مسدفتها ،وتظهدر أهميدة االتصدا

د تحقيد روح الفريد

المتعاو بدي العدامالت 8واالتصدا الجيدد يسداعد كد جماعدة عمد تقبد أعضدائها الجددد ،كمدا
يساعد العام

هذ المدرسة عم تفهم العم المكم

بد  ،والتعدر

إلد مشدكالت ومعوقدات

العم (حا ظ وآخرو 8)125-124 ،1220،

اختاذ الكساز:
إ عممية اتخاذ القرار ه جزء مد حد المشدكالت ،وهد عمميدة مهمدة وأساسدية لدددارة،
هد المحددر لمجهدود ونشدداط المدوارد البشدرية يتخممهددا كد وظدائ

اإلدارة وعناصددرها 8ويتطمددب

اتخدداذ الق درار م د وجهددة نظددر عممدداء اإلدارة وجددود أكثددر م د طري د لمواجهددة الموق د  ،وهددذ
الطددر تسددم بدددائ  8وتددتم عمميددة اتخدداذ القددرار بعدددة مراحدد هدد

تحديددد المشددكمة ،وجمدد

المعمومددات ،وتحمي د المعمومددات ،ووض د الحمددو المقترحددة ،وتقيدديم الحمددو والبدددائ  ،واختيددار
الح األ ض (البدي المناسب) ،وتنفيذ القرار ،ومتابعة تنفيدذ القدرار ،والتقدويم (بركدات،1220،
8)06-02
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إدازٗ الْقت:
تعتبددر مهددارة إدارة الوقددت مد أهددم المهددارات اإلداريددة المهمددة الالزمددة لنجدداح القائددد؛ ألنهددا
تساعد عم إدارة وقت بشك سميم بها ،حيث يعم عم تو ير واستغال وقت العمد الرسدم
عاال ،ومد المسدؤولي اآلخدري كدالموظفي
قائدا ً
لمتركيز عم النشاطات الت تجع م القائد ً
أشخاصدا يسددعو لدنجدداز بكفدداءة يوانتاجيددة عاليددة يواخددالص وأمانددة (حددا ظ ،المغيدددي،
والعمددا
ً
البحيدددري 8)144 ،1220 ،وتدددرتبط عمميدددة إدارة الوقددددت بكددد العمميدددات اإلداريدددة ووظائفهددددا
التخطيط ،والتنظيم ،والتوجي  ،واتخاذ القرار ،والرقابة ،وهو ما يزيد م أهمية إدارة الوقت ومد
ضرورة امتال قائد المدرسة لهذ المهارة (عابدي 8)244 ،1221 ،

العالقات اإلىشاىٔ٘:
إ مفهوم العالقدات اإلنسدانية يتحددد مد خدال إشدباع الحاجدات النفسدية لمفدرد د نطدا
الجماعدددة ،يواشدددباع حاجتددد إلددد األمددد والطمأنيندددة واالسدددتقرار ،وحاجتددد إلددد العمددد واإلنتددداج
والنجاح والتقدير ،وعم قائد المدرسة األخذ بأسس ومبدادئ العالقدات اإلنسدانية وهد اإليمدا
العمي د بقيمددة الفددرد ،وأ لك د
ومبدأ المشاركة والتعاو

ددرد شخصددية ريدددة ينبغ د احترامهددا ،ومبدددأ المعاممددة الطيبددة،

د كا دة أوجد النشداط مد خدال اإليمدا بدأ العمد الجمداع أكثدر

قيمة م العم الفردي (مساد8)62-61 ،1222 ،

أٍنٔ٘ املنازسات اإلدازٓ٘ ّالفئ٘ لكائد املدزس٘:
تنبددد أهميدددة الممارسدددات اإلداريدددة والفنيدددة لقائدددد المدرسدددة مددد أهميدددة المدرسدددة ذاتهدددا،
المدرسة لم تعد مكا ًنا لتقديم خدمة التعميم قط ،يوانما أصبحت

وقتنا الحاضدر هد الميددا

المعن د بإعددداد وتأهي د المتعممددي م د كا ددة الن دواح الجسددمية والعقميددة والنفسددية والوجدانيددة
ليكون دوا ن دواة المسددتقب  ،ولددذا أصددب االهتمددام ينصددب بشددك كبيددر عم د اآلليددة الت د يمك د أ
تحق هذ األهدا

المتوخاة م التعميم والت ترتبط بمد قدرة القيادة المدرسية (عدوض ا ،

8)24 ،1220

خصائص الكٔادٗ املدزسٔ٘ الياجح٘:
إ نجدداح قائددد المدرسددة يددرتبط بالخصددائص القياديددة التد تتددوا ر لديد  ،القيددادة المدرسددية
يجب أ تتوا ر يهدا سدمات شخصدية واجتماعيدة ومهنيدة حتد تدؤدي دورهدا عمد أكمد وجد ،
يتمت قائد المدرسة بالحيويدة والنشداط والتكيد

والقددرة عمد تحمد الضدغوط ،وأ يكدو لديد
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طموح وحاجة قوية نحو اإلنجاز والقددرة عمد تجداوز العقبدات وعددم الشدعور باإلحبداط ،والقددرة
المعر يددة الواسددعة ،والددذكاء العقم د واالجتمدداع لتفسددير ومعالجددة الكددم الهائ د م د المعمومددات
الت يتمقاها (السعود وحسني 8)225 ،1223 ،

املعْقات اليت تْاجُ الكٔادٗ املدزسٔ٘:
أّلًا :املعْقات اإلدازٓ٘:
م المعوقات اإلدارية الت تواج قائدد المدرسدة عددم تدوا ر اإلمكاندات الماديدة المطموبدة،
وعدم توا ر األبنية والم ار

الالزمة أو عدم صالحيتها ،وتجاوز نسبة قبدو الطدالب بمدا يدؤدي

إل تجاوز الكثا ة المقررة د الفصدو  ،وعددم اسدتقرار الجددو المدرسد نتيجدة تدنقالت هيئدة
التدددريس أو العجددز د بعددض التخصصددات ،وكثددرة ضددغوط العم د الت د تواج د قائددد المدرسددة
واألعما اإلدارية وزيدادة األعبداء الكتابيدة والروتينيدة الشداقة ،وكثدرة القد اررات والمدوائ المنظمدة
لمعم وتداخ بعدض القد اررات وتعارضدها أحيا ًندا ،والدنقص د التسدهيالت التد يحتاجهدا العمد
بالمدرسة (البنا8)203-202 ،1220 ،

ثاىًٔا :املعْقات الفئ٘:
م المعوقات الفنية انخفاض مستو أداء بعض المعممي ألسدباب مهنيدة أو شخصدية أو
نفسددية ،وهددو مددا يددؤثر د

اعميددة المدرسددة ومخرجاتهددا بشددك سددمب  ،وهددذا االنخفدداض يعي د
د تجنددب السددمبيات

در م د جهددد القائددد ووقت د
القيددام باألنشددطة التعميميددة ويسددتنفد قس دطًا كبيد ًا
أعداد المعممدي و د مسدتو تدأهيمهم ،وقمدة التعداو
وتجاوز العثرات 8ومنها كذل النقص

بي المعممي وتباي سموكياتهم المهنية ،وغياب أو عدم كفاية الخدمات الطالبية د المدرسدة
(عابدي 8)120-121 ،1221 ،

ثالجًا :املعْقات التيظٔنٔ٘:
م المعوقات الت ترتبط بالنظام التربوي المركزية د اإلدارة التعميميدة و د اتخداذ القدرار،
وغياب الدعم والحوا ز لقادة المدارس مد قبد السدمطات التعميميدة ،واعتبدار قائدد المدرسدة هدو
المسؤو األو ع سير العممية التعميمية

المدرسة وتحميم المسدؤولية كاممدة عمدا يجدري

داخمها (المعايطة8)446 ،1224 ،
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احملْز الجاىٕ :جْدٗ األداء املدزسٕ:
مفَْو ادتْدٗ:
يعر الصال والصريم ( )43 ،1222الجودة بأنها اإلتقا واإلخالص د العمد  ،كمدا
تعن مد جمالية الخدمة المقدمة ،ومد تمبيتها حاجدات المسدتهمكي  ،وتوا قهدا مد المعدايير
والمتطمبات المعتمدة8

مفَْو األداء املدزسٕ:
تعر البمبيس ( )10 ،1221األداء بأن

"محصمة النتائ والمخرجات الت حققها الفدرد

نتيجة الجهد المبذو م خال قيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات المكم

بها"8

مفَْو جْدٗ األداء املدزسٕ:
عددر اإلخندداوي ( )56 ،1223جددودة األداء المدرس د بأنه دا الجهددد المخطددط والمسددتمر
لتحسي مستو األداء المدرس وتجويدد المخرجدات ،وذلد مد خدال قيدام العداممي بالمدرسدة
م أعضاء العمميدة التعميميدة واإلداريدة بمهدامهم ومسدؤولياتهم و د نظدام الجدودة وو قًدا لمحدد

األدن لألداء الذي يجب تجاوز 8

مربزات جْدٗ األداء املدزسٕ:
مددد المبدددررات التددد تسدددتدع األخدددذ بتطبيددد جدددودة األداء المدرسددد

تزايدددد المشدددكالت

والمعوقددات الت د تواج د عمميددات إصددالح وتطددوير المدرسددة كددالروتي اإلداري وكثددرة التعميمددات
والقدددواني المطمدددوب تنفيدددذها مددد قائدددد المدرسدددة ،ونقدددص اإلمكاندددات الماديدددة الالزمدددة لتطدددوير
األنشطة والمشروعات المدرسية ،وضدع

العالقدة بدي المدرسدة ومؤسسدات المجتمد المحمد ،

وم المبررات كذل االنفتاح اإلعالم وثورة االتصاالت وتد

المعمومدات ،وتزايدد االتجدا إلد

االهتمام بتحسي جودة األداء م خدال منداخ يشدج االبتكدار والتجديدد (عدوض ا ،1220 ،
8)121-122

فْائد تطبٔل جْدٗ األداء املدزسٕ:
إ تطبي الجودة

مجا التعميم ليس لمواجهدة مشدكالت أو تفدادي سدمبيات قدط ،يوانمدا

أيضا لتحقي العديد م الفوائد ،ومنها ضبط وتطدوير النظدام ،وزيدادة الكفداءة التعميميدة ور د
ً
مسدتو األداء لمعداممي والمدوارد ،والو داء بمتطمبدات المتعممدي والمجتمد  ،والدتمك مد تحميد

المشكالت بطر منهجية تصحيحية والتعام معها م خال اإلجدراءات الوقائيدة لمند حددوثها
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مستقبال (حيدر8)020-021 ،1223 ،
ً

مبادئ ادتْدٗ يف األداء املدزسٕ:
م المبادئ الرئيسدة لمجدودة د األداء المدرسد

التركيدز عمد الطالدب مد خدال اعتبدار

رغبات د واحتياجات د وتوقعاتدد مؤش درات لفاعميددة المدرسددة ،والتركيددز عم د العمميددات مثممددا يددتم
التركيددز عمد النتددائ  ،والوقايددة مد األخطدداء قبد وقوعهددا ،ومعر ددة ندواح الضددع

والسددمبيات

الموجودة وأسبابها والسع الجاد لمتغمب عميها ،وحشد خبرات القدو العاممدة مد خدال تقديددددم
الحدددوا ز المختمفدددة لممتميددزي

ددد تحسدددددي الخدمددددددات والثندداء عمدديهم أمددام جمي د العدداممي ،

والتحسي والتطوير المستمر ،والعم الجماع يتحق عندما يقوم الجمي بأداء العمد (خميد ،
8)220-64 ،1222

مساحل تطبٔل جْدٗ األداء املدزسٕ:
تر الباحثة أ مراح تطبي جودة األداء المدرس تبدأ بمرحمة تهيئة العامالت بالمدرسدة
لنظام الجدودة ووضد الخطدط وتحديدد معدايير الجدودة التد تسدع المدرسدة لموصدو إليهدا ،ثدم
تبدأ مرحمة التنفيذ م خال تحديد مهام العامالت ومسؤولياته  ،وتنته عمميدة تطبيد جدودة
األداء المدرس بمرحمدة التقدويم ومقارندة األداء الحدال بداألداء المتوقد و د المعدايير التد تدم
تحديدها

مرحمة التمهيد8

زتاالت حتكٔل جْدٗ األداء املدزسٕ:
تشددم الجددودة د األداء المدرس د كا ددة العمميددات واألنشددطة والب درام الت د تجددر داخ د
المدرسة وخارجها والت تسدع مد خاللهدا المدرسدة إلد تحقيد مخرجدات تعميميدة ذات جدودة
عالية ،وقد حددت هيئة تقويم التعميم بالمممكة العربيدة السدعودية ثالثدة مجداالت لتحقيد جدودة
األداء المدرس وه

جودة القيادة المدرسدية ،وجدودة الدتعمم والتددريس ،وجدودة البيئدة الماديدة

(موق هيئة تقويم التعميم بالمممكة العربية السعودية)8

جْدٗ الكٔادٗ املدزسٔ٘:
إ جددودة القيددادة المدرسددية ونجاحهددا د تحقي د أهدددا ها تخض د لمعددايير معينددة وه د
وضدددوح األهددددا

المنشدددودة التددد تعمددد القيدددادة المدرسدددية عمددد تحقيقهدددا ،والتحديدددد الواضددد

لممسددؤوليات مد قبد القيددادة المدرسددية ،وهددذا يفددرض عمد قائددد المدرسددة ضددرورة العمد عمد
االسددتخدام األمث د لدمكانددات الماديددة واسددتغال الطاقددات الكامنددة لمقددو البشددرية ،وأ تكددو
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الدروح السدائدة التد تعمد قيددادة المدرسدة عمد خمقهدا قائمدة عمد احتدرام الفدرد وتفهدم الدددوا
البشرية والحاجات اإلنسانية (المعايطة8)54-53 ،1224 ،

جْدٗ التعله ّالتدزٓص:
إ الجودة

البحدث عد الكيفيدة التد بهدا نجعد الدتعمم الجديدد ينددم

الدتعمم تعند

البيئة المعر ية لممتعمم وثروت المعر يدة التد تكوندت ممدا سدب لد أ تعممد وأدمجد
المعر ة ،وتحسدي الدتعمم يتجمد مد خدال آثدار الدتعمم التد تتبدد
م خال كمية المعار الت يتم تخزينها

د

د ذات

د سدمو المدتعمم ،ولديس

ذاكرت  ،وعندما يكو الغرض م إتقدا المعر دة

مبنيا عم أساس االحتفاظ الموسم بها ألغراض االمتحدا والنجداح دإ ذلد ال يعند تحسد
ً
جودة التعمم؛ أل الهد من يتسدم بقصدر المدد ولديس دمد المعمومدات المكتسدبة د البنيدة
المعر ية ،وتحسي الجودة
حدوث

التدريس يشدد عمد مبددأ انتقدا أثدر الدتعمم ويتغدذ عمد تكدرار

وضعيات جديدة (عطية8)200 ،1226 ،

جْدٗ البٔئ٘ املادٓ٘:
يعددد المبن د التعميم د وتجهيزات د م د المحدداور الهامددة لمعمميددة التعميميددة ،وتتضددم جددودة
المبددان التعميميددة والتجهيددزات موقدد المبندد ومسدداحات وقاعاتدد الدراسددية وصدداالت وم ار قدد
ومكتبتدد ومطعمددد وجدددودة التهويدددة واإلندددارة وسدددعة المكدددا وجدددودة األثددداث ومدددؤثرات الصدددوت،
والمختبدددرات والمعامددد والتقنيدددات بأنواعهدددا ،مددد تهيئدددة البيئدددة المريحدددة والمالئمدددة التددد تثيدددر
الدا عية المتميزة بالهدوء والتعاو لد التالميذ لمتعمم (الحريري8)054 ،1222 ،

طسم ّأسالٔب قٔاض حتكٔل جْدٗ األداء املدزسٕ:
يشير مفهوم تقويم األداء المدرس إل الجهدد المخطدط والمسدتمر لتحسدي مسدتو األداء
المدرس وتجويد المخرجدات مد خدال اإلشد ار

والتقدويم المسدتمر لدألداء المدرسد  ،ويتضدم

ذل التشدخيص العممد الددقي ألداء المدرسدة باسدتخدام أدوات عمميدة مقنندة تجمد بواسدطتها
األدلة لمحكم عمد عددد مد المجداالت و د المعدايير والمؤشدرات الموضدوعة لكد مجدا لتحديدد
نقاط القوة والضع  ،وبناء خطة تطويرية لممدرسة لتو ير اإلمكاندات البشدرية والماديدة الالزمدة
لتحقي األهدا

(خمي 8)255 ،1222 ،

أىْاع تكْٓه جْدٗ األداء املدزسٕ:
يشير نظام تطوير وجودة األداء المدرس إل جانبي رئيسي م الجواندب الهامدة لتطدوير
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األداء المدرس د  ،يتعم د األو بددالتقويم الددذات لددألداء المدرس د وهددو الجانددب الددذي يددتم داخ د
المدرسة م خال كادرها اإلداري والفن والمستفيدي منها ،والذي يطم عميد ( ريد التطدوير
والتحسددي داخد المدرسددة) ،د حددي يتعمد الجانددب اآلخددر بددالتقويم الخددارج ألداء المدرسددة،
والذي يتم م خال

ري متخصدص مد خدارج المدرسدة ذي خبدرة مهنيدة د التقدويم ،بهدد

تشخيص أداء المدرسة ومساعدتها لمتغمب عم نواح القصور بوضد إجدراءات عمميدة تسدهم
تطوير أدائها (الغنبوص 8)12 ،1222 ،

أٍداف تكْٓه جْدٗ األداء املدزسٕ:
م د أهدددا
الكش

تقددويم جددودة األداء المدرس د

ع الجوانب السمبية

تجدددويد مدخدرجدددات النظددام التعميم د م د خددال

األداء داخ المدرسة ومحاولة التغمب عميها ومعالجتهدا ،و د

الوقددت نفس د تدددعيم الجوانددب اإليجابيددة ،وتمكددي المدرسددة م د اإل ددادة م د إمكاناتهددا البشددرية
والمادية بفاعمية أكبدر ،وغدرس ثقا دة التقدويم والتطدوير الدذات لدد العداممي بالمدرسدة ،وجعد
المدرسة كمنظمة متعممدة ،والكشد

عد الطاقدات والقددرات الكامندة غيدر المسدتغمة لدد األ دراد

ددد عممهدددم الحدددال  ،وتنميدددة مهدددارات العمددد بدددروح الفريددد والعمددد التعددداون لدددد العددداممي
بالمدرسة (حيدر8)416 ،1223 ،

معآري ّمؤطسات جْدٗ األداء املدزسٕ:
يعدددر شدددنودة ( )44 ،1222المعيدددار بأنددد
لموصو إليها ،والت يتم

أعمددد مسدددتويات األداء التددد يسدددع الفدددرد

ضوئها تقويم مسدتويات األداء المختمفدة والحكدم عميهدا مد خدال

مجموعة م المؤشرات8
معيدار لجدودة
ًا
وقد حدد مكتب التربية العرب لدو الخمي ( )02-04 ،1222أربعة عشر

األداء المدرسددد  ،واسدددتخدمت الباحثدددة هدددذ المجددداالت عندددد بنددداء أداة الدراسدددة الحاليدددة وهددد
كددداآلت

الرسدددالة والقددديم واألهددددا  ،والقيدددادة التربويدددة الفعالدددة لممدرسدددة ،والمدددوارد البشدددرية،

وعمميددددات التعمدددديم والددددتعمم ،وتقددددويم تعمددددم الطددددالب وتحسددددي أدائهددددم ،والمددددنه  ،وتعمدددديم ذوي
االحتياجددات الخاصددة ،والخدددمات اإلرشددادية وشددؤو الطددالب ،والم ار د والتجهي دزات المدرسددية،
والمكتبة ومصادر التعمم ،وخدمات الصحة والسدالمة ،والتعامد مد الطدالب والمجتمد المحمد ،
واإلدارة المالية والتموي  ،والتخطيط لمجودة والتحسي المستمر8

معْقات حتكٔل جْدٗ األداء املدزسٕ:
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م أبرز المعوقات الت تعي تحقي جودة األداء المدرس

عدم اسدتقرار القيدادة التربويدة

ددر لتعددددد المسدددتفيدي مددد الخددددمات التددد تقددددمها
لممدرسدددة ،وصدددعوبة تحديدددد األولويدددات نظد ًا

المدرسة ،ومحدودية الموارد المالية والبشرية ،وعدم وجود خطة إستراتيجية تطويريدة لممدرسدة،
والتركيز عمد األهددا

قصديرة المدد  ،وتعجد الحصدو عمد نتدائ الجدودة ،ومقاومدة التغييدر

نحو جودة األداء المدرس  ،وعدم وجود معايير لمعمميات
المستمر (العبد ا

المدرسدة ،وغيداب مفهدوم التطدوير

وجم 8)201 ،1223 ،

ثاىًٔا :الدزاسات الشابك٘
احملْز األّل :دزاسات تياّلت املنازسات اإلدازٓ٘ ّالفئ٘ لكائد املدزس٘:
هنددا دراسددات عديدددة تناولددت الممارسددات اإلداريددة والفنيددة لقائدددات المدددارس ،منهددا عم د
سبي المثا ال الحصر
قددام األبدديض ( )1224بدراسددة هددد ت إلد التعددر إلد المهددام الفنيددة لمدددير المدرسددة د
التعمدديم العددام السددعودي ،والتعددر إل د معوقددات أداء المهددام الفنيددة لمدددير المدرسددة 8وتحقيقً دا
ألهدددا

هددذ الدراسددة اسددتخدم الباحددث المددنه الوصددف  ،وتمثمددت أداة جمدد المعمومددات د

استخدام االستبانة ،وتم اختيار عينة عشوائية م مجتم الدراسة الذي تمث

جمي مدديري

مدارس التعميم العام السعودي ،وتوصمت الدراسة إلد النتدائ اآلتيدة أ المهدام الفنيدة لمدديري
المدددارس تنحصددر د الطالددب والمعمددم والمجتم د المحم د  ،ووجددود معوقددات تعي د أداء مدددير
المدرسددة عد القيددام بمهامد الفنيددة ومنهددا تدددن دا عيددة الطددالب ،وضددع

كفايددات المعممددي ،

مهنيا؛ وغياب المجتم المحم ع المدرسة8
وعزو هم ع تطوير ذواتهم
ً
وأجرت أبدو ريالدة ( )1223دراسدة هدد ت إلد التعدر إلد واقد الممارسدات اإلداريدة لدد
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية

محا ظات غزة ،ودراسة الفرو بدي متوسدطات درجدات

تبعا لمتغيرات الدراسة (الجدنس ،والمؤهد  ،وسدنوات
تقدير أ راد العينة لواق الممارسات اإلدارية ً
الخدمة) 8ولتحقيد أهددا الدراسدة اسدتخدمت الباحثدة المدنه الوصدف التحميمد  ،وكاندت أداة
معمم دا ومعممددة لمدددارس وكالددة
الدراسددة ه د االسددتبانة ،وتكددو مجتم د الدراسددة م د (ً )5222
معممدا ومعممدة ،وتوصدمت الدراسدة
الغوث الدولية بمحا ظات غزة ،وبمغت عينة الدراسدة (ً )442
إل د أ واق د الممارسددات اإلداريددة لددد مددديري مدددارس وكالددة الغددوث بمحا ظددات غددزة جدداءت
بدرجة كبيرة ،وأن يوجدد درو ذات داللدة إحصدائية بدي متوسدطات تقددير أ دراد عيندة الدراسدة
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لواق الممارسات اإلدارية تعز إل متغير المؤه العمم لصال البكالوريوس8
ومدددد هددددذ الدراسددددات أيضددددا حامددددد ( ،)1223شددددطناوي ( ،)1222العنددددزي (،)1224
الطعدددان ( ،)1221منصدددور ( ،)1222يكتددددور (2009

 ،)Victor,بمبيسدددد (،)1226

سددالمة ( ،)1225جيدددكو غمددو وكيسددر ( ،)Gediokglu & Keser, 2008الزويهددري
( ،)1224األحمدي ( ،)1224العابس ( ،)1224الشراري ( ،)1223صال (8)1222

احملْز الجاىٕ :دزاسات تياّلت جْدٗ األداء املدزسٕ:
هنا دراسات عديدة تناولت جودة األداء المدرس  ،منها عم سبي المثا ال الحصر
قام الشمري ( )1224بدراسة هد ت إل التعر إلد دور مدديري المددارس المتوسدطة د
دولدددة الكويدددت ددد تفعيددد مشدددروع تحسدددي األداء المدرسددد

ددد مجددداالت (المعمدددم ،والطالدددب،

والمندداه وطددر التدددريس ،والبيئددة المدرسددية) 8واسددتخدم الباحددث المددنه الوصددف المسددح ،
وم أج تحقي أهدا
المعممددي

الدراسة استخدم الباحث االستبانة 8وتكو مجتمد الدراسدة مد جميد

د المراحد التعميميددة كا ددة د محا ظددة الفروانيددة د دولددة الكويددت والبددالغ عددددهم

معممدا ومعممدة 8وتوصدمت الدراسدة
معمما ومعممة ،وتكونت عينة الدراسة مد (ً )412
(ً )4024
إل د أ دور مددديري المدددارس المتوسددطة د دولددة الكويددت د تفعي د مشددروع تحسددي األداء
المدرس

مجا المعمم والطالب والبيئة المدرسية جاء بدرجة متوسطة ،و

مجدا المنداه

وطر التدريس جاء بدرجة مرتفعة8
كما أجر دنهام ( )Dinham,2005دراسة هد ت إل معر ة دور مديري المدارس د
نتائ التعميم وجودة أداء المخرجات التعميمية
المدارس الحكومية

الصدفو

الدراسدية مد الصد

نيو ساوث ويمز (أستراليا) 8واعتمد الباحث

( 4إلد )22

دراست عمد المدنه

التجريب  ،وتكو مجتم الدراسة مد معممد المددارس الحكوميدة د نيدو سداوث ويمدز والبدالغ
عددهم ( )126معمماً ،وتم اختيار الموضوعات الت يعتقدد وجدود النتدائ التعميميدة البدارزة بهدا
باسددتخدام مجموعددة متنوعددة م د البيانددات واسددتخدام االختبددارات الموحدددة واالمتحانددات العامددة8
وم أهم نتائ هذ الدراسة أ قائدد المدرسدة عامد رئديس د تحقيد نتدائ تعميميدة متميدزة،
تحسي األداء المدرس وجودة المخرجات التعميمية8

كبير
دور ًا
ًا
وأ ل
أيضدددا اإلخنددداوي ( ،)1223الخيدددري ( ،)1224القبددداس (،)1224
ومددد هدددذ الدراسدددات ً
الغيث ( ،)1221الشاعري ( ،)1226العسيم (8)1224
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التعكٔب عل ٙالدزاسات الشابك٘:
 .1أّجُ التظابُ بني الدزاس٘ اذتالٔ٘ ّالدزاسات الشابك٘:
تشابهت الدراسة الحالية م بعض الدراسات السابقة م حيدث الهدد  ،وهدو التعدر عمد
درجة الممارسات اإلدارية والفنية لقائددات المددارس ،والمدنه  ،وهدو اسدتخدام المدنه الوصدف
منهج دا لمدراسددة ،ومجتم د الدراسددة وعينتهددا ،وهددو المعممددات ،وأدوات الدراسددة ،وه د
االرتبدداط
ً
االسدددتبانة ،وبيئدددة الدراسدددة ،وتمثمدددت ددد المممكدددة العربيدددة السدددعودية ،والتطبيددد  ،وتمثددد ددد
التطبي عم مراح التعميم العام8

 .2أّجُ االختالف بني الدزاس٘ اذتالٔ٘ ّالدزاسات الشابك٘:
 هددد

الدراسددة قددد هددد ت الدراسددة الحاليددة إل د التعددر إل د درجددة الممارسددات اإلداريددة

والفنية لقائدات المدارس،

حي هد ت بعض الدراسات السابقة إلد التعدر إلد درجدة

الممارسات والمهام اإلدارية لقائد المدرسة ،كدراسة األبيض (8)1224
 مددنه الدراسددة قددد اسددتخدمت الدراسددة الحاليددة المددنه الوصددف االرتبدداط  ،د حددي
استخدمت بعض الدراسات السابقة المنه التجريب  ،كدراسة دنهام (8)1222
 مجتمد الدراسددة وعينتهددا حيددث تمثد مجتمد وعينددة الدراسددة الحاليددة د المعممددات ،د
حددي تمث د مجتم د وعينددة دراسددة د بعددض الدراسددات األخددر

د المددديري والمشددر ي

والمعممي  ،كدراسة صال (8)1222
 أدوات الدراسة قد اسدتخدمت الدراسدة الحاليدة االسدتبانة كدأداة لجمد البياندات ،د حدي
استخدمت بعض الدراسات األخدر المقابمدة والمالحظدة واالختبدارات كدأداة لجمد البياندات،
كدراسة الشاعري (8)1226

ما مئز ٍرِ الدزاس٘ عً الدزاسات الشابك٘:
مد حيددث هددد

الدراسددة تنوعددت االتجاهددات البحثيددة لمدراسددات السددابقة ،د حددي سددعت

الدراسة الحالية إل تحديد العالقدة بدي الممارسدات اإلداريدة والفنيدة لقائددات المددارس وتحقيد
جودة األداء المدرس 8

 .3أّجُ اإلفادٗ مً الدزاسات الشابك٘:
 -2بندداء وتدددعيم اإلطددار النظددري لمدراسددة ،والمسدداعدة د تحديددد مشددكمة الدراسددة ،وبيددا
أهمية الدراسة8
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 -1تحديد منه الدراسة ،وبناء أداة الدراسة8
 -0التعر إل األساليب اإلحصائية ،وطر معالجة المعمومات8
 -4توجي الباحثة نحو العديد م مصادر المعمومات ذات العالقة بمشكمة الدراسة8
 -2اإل ادة م نتائ الدراسات السابقة

مناقشة نتائ الدراسة الحالية8

ميَج الدزاس٘ ّإجساءاتَا
ميَج الدزاس٘:
اسدددتخدمت الباحثدددة المدددنه الوصدددف االرتبدددداط وذلددد لمالءمتددد لطبيعدددة الدراسددددة
وأهدا ها ،وهو أحد أنواع المنه الوصف  ،ويعر المدنه الوصدف االرتبداط بأند ذلد الندوع
م أساليب البحدث الدذي يمكد بواسدطت معر دة مدا إذا كدا ثمدة عالقدة بدي متغيدري أو أكثدر
وم ثم معر ة درجة تم العالقة (العسا 8)242 ،1222،

زتتنع الدزاس٘:
تكدددو مجتمددد الدراسدددة مددد جميددد معممدددات مددددارس التعمددديم العدددام بمراحمهدددا الدددثالث
(االبتدائية ،والمتوسدطة ،والثانويدة) د مكتدب تعمديم محا ظدة صدبيا ،والبدالغ عددده ()1122
معممدددة و دددد اإلحصددداءات الرسددددمية إلدارة التربيدددة والتعمدددديم بمحا ظدددة صددددبيا لمعدددام الدراسدددد
2406/2405هد8
جذول ( :)1تىسع أفزاد يجتًغ انذراطخ وفقب نًتغُز انًزحهخ انتؼهًُُخ نهؼبو انذراطٍ
1341/1341هـ
انُظجخ انًئىَخ
انؼذد
انًزحهخ انتؼهًُُخ
يكبتت انتؼهُى

يكتت تؼهُى طجُب

االثتذائُخ

1111

٪25

انًتىططخ

213

٪51

انثبَىَخ

314

٪55

5522

٪122

انًجًىع

عٔي٘ الدزاس٘:
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية ،حيث تم أخذ ما نسدبت ()%24
م د أ دراد مجتم د الدراسددة الكم د كعينددة لمدراسددة ،ليكددو عدددد أ دراد العينددة ( )052معممددة تددم
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توزي د االسددتبانة عمدديه إلكترون ًيددا 8وقددد اسددتردت الباحثددة جميدد االسددتبانات وكانددت صددالحة
جميعها8

جذول ( )5تىسع أفزاد ػُُخ انذراطخ حظت يتغُزاد (انًإهم انؼهًٍ ،انًزحهخ انتؼهًُُخ ،طُىاد
انخجزح)
انُظجخ انًئىَخ
انؼذد
انفئبد
انًتغُزاد
%54.3
11
أقم يٍ ثكبنىرَىص
%41.1
511
ثكبنىرَىص فأػهً
انًإهم انؼهًٍ
%122
412
انًجًىع
%21.1
114
االثتذائُخ
%51.1
11
انًتىططخ
انًزحهخ انتؼهًُُخ
%55.1
13
انثبَىَخ
%122
412
انًجًىع
%11.1
33
أقم يٍ  2طُىاد
%45.1
155
12 -2
طُىاد انخجزح
%21.4
513
أكثز يٍ  12طُىاد
%122
412
انًجًىع

أداٗ الدزاس٘:
لتحقي أهدا

الدراسة عمددت الباحثدة إلد اسدتخدام االسدتبانة أداةً لجمد البياندات؛ وذلد

الدراسدة ،ومنهجهدا ،ومجتمعهدا ،ولدجابدة عد أسدئمتها ،وتدم اسدتخدام

نظر لمناسدبتها ألهددا
ًا
االستبانة ضم الخطوات اآلتية

 االطالع عم األدبيات التربوية ،والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسدة الحاليدة
كدراسددة األبدديض ( ،)1224ودراسددة القبدداس ( ،)1224ودراسددة الغيثد ( 8)1221و د ضددوء
أسددئمة الدراسددة وأهدددا ها تددم بندداء األداة (االسدددتبانة) ،ثددم تحديددد المجدداالت المتعمقددة بمحددداور
االستبانة وصياغة قراتها8
 وض الصورة األولية لالستبانة8

جذول ( :)4يحبور االطتجبَخ وفقزاتهب فٍ طىرتهب األونُخ
ػذد
انًجبل
انًحىر
انفقزاد
1
انًجبل األول :انتخطُط
1
انًجبل انثبٍَ :انتُظُى وانتُظُق
 -1انًًبرطبد اإلدارَخ
1
انًجبل انثبنث :انتىجُه وانتقىَى
1
انًجبل األول :انطبنجبد
 -5انًًبرطبد انفُُخ
4
انًجبل انثبٍَ :انًؼهًبد
2
انًجبل انثبنث :انًجتًغ انًحهٍ
 -4جىدح األداء انًذرطٍ
انًجًىع
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انًجًىع
 11فقزح

 11فقزح
 11فقزح
 23فقزح
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صدم األداٗ:
 الصدم الظاٍسٖ (صدم احملكنني):

جذول ( :)3يحبور االطتجبَخ وفقزاتهب فٍ طىرتهب انُهبئُخ
ػذد
انفقزاد انًجًىع
انًجبل
انًحىر
1
انًجبل األول :انتخطُط
انًجبل انثبٍَ :انتُظُى
1
 -1انًًبرطبد
 11فقزح
وانتُظُق
اإلدارَخ
انًجبل انثبنث :انتىجُه
1
وانتقىَى
1
انًجبل األول :انطبنجبد
4
انًجبل انثبٍَ :انًؼهًبد
 11فقزح
 -5انًًبرطبد انفُُخ
انًجتًغ
انثبنث:
انًجبل
2
انًحهٍ
 -4جىدح األداء انًذرطٍ

 14فقزح

انًجًىع

 24فقزح

 صدم البياء الداخلٕ للنجاالت مع الدزج٘ الكلٔ٘ حملْز املنازسات اإلدازٓ٘:

جذول ( )2يؼبيالد ارتجبط انفقزاد يغ انًجبل انذٌ تُتًٍ ئنُه:
انًًبرطبد اإلدارَخ
انتىجُه وانتقىَى
انتُظُى وانتُظُق
انتخطُط
يؼبيم االرتجبط
و
يؼبيم االرتجبط
و
يؼبيم االرتجبط
و
**2.111
14
**2.154
4
**2.141
1
**2.132
13
**2.151
1
**2.412
5
**2.121
12
**2.114
1
**2.134
4
**2.141
11
**2.141
12
**2.123
3
**2.111
14
**2.111
11
**2.412
2
**2.144
11
**2.154
15
**2.441
1
انًًبرطبد انفُُخ
انًجتًغ انًحهٍ
انًؼهًبد
انطبنجبد
يؼبيم االرتجبط
و
يؼبيم االرتجبط
و
يؼبيم االرتجبط
و
**2.111
13
**2.411
4
**2.134
1
**2.141
12
**2.411
1
**2.111
5
**2.132
11
**2.121
1
**2.131
4
**2.111
14
**2.121
12
*2.445
3
**2.121
11
**2.121
11
**2.112
2
**2.144
15
**2.413
1
**2.121
14
** دال ئحظبئُب ػُذ يظتىي انذالنخ ()2.21
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 صدم البياء الداخلٕ للنجاالت مع الدزج٘ الكلٔ٘ لألداٗ:
جذول ( )1يظفىفخ يؼبيالد االرتجبط نهًجبالد يغ انذرجخ انكهُخ نًحىر انًًبرطبد اإلدارَخ وانفُُخ
انًجبالد

انتخطُط

انتخطُط
انتُظُى
وانتُظُق
انتىجُه
وانتقىَى
انطبنجبد
انًؼهًبد
انًجتًغ
انًحهٍ

انتُظُى
وانتُظُق
**2.131

انتىجُه
وانتقىَى
**2.151

انطبنجبد

انًؼهًبد

**2.141

**2.124

انًجتًغ
انًحهٍ
**2.113

**2.111

**2.132

**2.431

**2.421

**2.413

**2.414

**2.425

**2.411

**2.152

**2.111

**2.111

**2.411
**2.444

**2.155
**2.113

انذرجخ انكهُخ

**2.411

** دال ئحظبئُب ػُذ يظتىي انذالنخ 2.21

 صدم البياء الداخلٕ لفكسات ستْز جْدٗ األداء املدزسٕ ملدازض ستافظ٘ صبٔا:
جذول ( )4يؼبيالد ارتجبط ثُزطىٌ نفقزاد يحىر جىدح األداء انًذرطٍ
يؼبيم االرتجبط
و
يؼبيم االرتجبط
و
**2.113
1
**2.121
1
**2.125
12
** 2.111
5
**2.121
11
**2.155
4
**2.152
15
**2.122
3
**2.143
14
**2.431
2
** 2.154
13
**2.411
1
**2.151
12
**2.411
4
**2.423
11
**2.113
1
**2.143
14
** دال ئحظبئُب ػُذ يظتىي انذالنخ ()2.21

ثبات األداٗ:
تددم اسددتخدام طريقددة التجزئددة النصددفية لحسدداب ثبددات أداة الدراسددة ،حيددث تددم تجزئددة ق درات
األداة إلد ج دزأي ؛ الفق درات ذات األرقددام الفرديددة ،والفقدرات ذات األرقددام الزوجيددة ،ثددم تددم حسدداب
معام االرتبداط بدي درجدات الفقدرات الفرديدة ودرجدات الفقدرات الزوجيدة ،وبعدد ذلد تدم تصدحي
معام االرتباط بمعادلدة سدبيرما بدراو  :Spearman Brownمعامد االرتبداط المعدد

2r

= 1 +r /
حيددث  Rمعام د االرتبدداط بددي درجددات األسددئمة الفرديددة ودرجددات األسددئمة الزوجيددة 8كمددا تددم
استخراج معام ثبات أداة الدراسة باستخدام االتسا الداخم بطريقة ألفا كرو نباخ8
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جذول ( )1يؼبيالد ثجبد أداح انذراطخ
انزقى
1
5
4
3
2
1

انًحىر

انًجبل

انتخطُط
انتُظُى وانتُظُق
انًًبرطبد
انتىجُه وانتقىَى
اإلدارَخ
انذرجخ انكهُخ نهًهبراد
اإلدارَخ
انطبنجبد
انًؼهًبد
انًًبرطبد
انفُُخ
انًجتًغ انًحهٍ
انذرجخ انكهُخ نهًهبراد انفُُخ
انذرجخ انكهُخ نهًهبراد اإلدارَخ وانفُُخ
يحىر جىدح األداء انًذرطٍ

ػذد
انفقزاد
1
1
1

أنفب
كزوَجبخ
2.112
2.151
2.151

انتجشئخ
انُظفُخ
**2.142
**2.115
**2.124

11

2.113

**2.154

1
4
2
11
41
14

2.113
2.111
2.121
2.121
2.141
2.113

**2.141
**2.121
**2.122
**2.151
**2.151
**2.151

** دال ئحظبئُب ػُذ يظتىي انذالنخ ()2.21

متػريات الدزاس٘:
املتػريات (الدميْغسافٔ٘):
 متغير المؤه العمم  ،ول

ئتا

(أق م بكالوريوس ،بكالوريوس أعم )8

 متغير سنوات الخبرة ،ول ثدالث ئدات (أقد مد  2سدنوات ،22 - 2 ،أكثدر مد
8)22
 متغير سنوات المرحمة التعميمية ،ول ثالثة مستويات (ابتدائ  ،متوسط ،ثانوي)8
املتػري املشتكل :المهارات اإلدارية والفنية لد قائدة مدارس محاا ظة صبيا8
املتػري التابع :جودة األداء المدرس لمدارس محا ظة صبيا8

إجساءات الدزاس٘:
 -1االطالع عم األدب النظري والدراسات السابقة8
 -2بناء أداة الدراسة8
 -3التحق م الصد والثبات لألداة بمحوريها ووضعها
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املعادت٘ اإلحصائٔ٘ املشتخدم٘:
لتحقيددد أهددددا

الدراسدددة ،وتحميددد البياندددات التددد تدددم تجميعهدددا ،تدددم اسدددتخدام العديدددد مددد

األسداليب اإلحصدائية المناسدبة باسدتخدام الحدزم اإلحصدائية لمعمدوم االجتماعيدة Statistical
اختصار بالرمز (8)SPSS
ًا
 Package for Social Sciencesوالت يرمز لها

معٔاز اذتكه:

تددم تحديددد درجددة الموا قددة بندداء عم د قيمددة المتوسددط الحسدداب و د ضددوء درجددات قط د
مقياس أداة الدراسة ،وذل باعتماد المعيار التال لتقدير درجة الموا قة ،حيدث تدم تحديدد طدو
ترة مقياس ليكرت الخماس المستخدمة

هذ األداة م ( ،)2 2وتم حسداب المدد (2-2

= )4والذي تم تقسيم عم عدد ترات المقياس الخمسة لمحصو عم طو الفتدرة أي (2/4
=  ،)2852ثدم إضددا ة هددذ القيمدة إلد أقد قيمدة د المقيدداس وهد ( ،)2وذلد لتحديددد الحددد
األعم لمفترة األول  ،وهكذا بالنسبة لباق الفقرات8
انزقى
1
5
4
3
2

جذول ( )1قُى انًتىططبد انحظبثُخ
انًتىطط انحظبثٍ
يٍ  1ئنً أقم يٍ1.12
يٍ  1.12ئنً أقم يٍ5.12
يٍ  5.12ئنً أقم يٍ 4.32
يٍ  4.32ئنً أقم يٍ 3.52
2 -3.52

انذرجخ
قهُهخ جذا
قهُهخ
يتىططخ
كجُزح
كجُزح جذا

ىتائج الدزاس٘ :مياقظتَا ّتفشريٍا
أّال :اليتائج املتعلك٘ بالشؤال األّل :مياقظتَا ّتفشريٍا:
وكا

نص السؤا

ما درجة الممارسات اإلدارية والفنية لد

قائدات مدارس محا ظة

صبيا م وجهة نظر المعممات؟
ولدجابة ع هذا السؤا تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ار ات المعيارية لمجاالت
ك بعد م أبعاد محور الممارسات اإلدارية والفنية لقائدات مدارس محا ظة صبيا ،وترتيبها
قرتي

تناز ًليا حسب متوسطاتها الحسابية ،واعتماد أعم
ومناقشتها وتفسيرها ،وكانت النتائ الكمية لمممارسات اإلدارية والفنية عم النحو اآلت

- 234 -

وأق

قرتي

ك

مجا
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جذول ( )12انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ نًجبالد يحىر انًًبرطبد اإلدارَخ
وانفُُخ يزتجخ تُبسنُب حظت يتىططبتهب انحظبثُخ
درجخ
االَحزاف
انًتىطط
رقى
انًجبل
انًؼُبرٌ انزتجخ انًًبرطخ
انحظبثٍ
انًجبل
كجُزح
1
2.13
3.22
انطبنجبد
3
كجُزح
5
2.12
4.12
انتخطُط
1
كجُزح
4
2.14
4.13
انًؼهًبد
2
كجُزح
3
2.11
4.14
انتىجُه وانتُظُق
4
كجُزح
2
2.13
4.41
انتقىَى انتُظُى
5
كجُزح
1
2.14
4.12
انًجتًغ انًحهٍ
1
كجُزح
2.12
4.14
انذرجخ انكهُخ نألداح

تشدددير النتدددائ الدددواردة ددد الجددددو ( )22أ الدرجدددة الكميدددة لدرجدددة الممارسدددات اإلداريدددة
والفنيددة لددد قائ ددات مدددارس محا ظددة صددبيا م د وجهددة نظددر المعممددات جدداءت بدرجددة كبيددرة
وبمتوسددط حسدداب بمددغ ( )0854وانح د ار

معيدداري ( ،)2852وأ جمي د االنح ار ددات المعياريددة

كانت أق م واحد صحي  ،وهو ما يشدير إلد تنداغم وانسدجام اسدتجابات أ دراد عيندة الدراسدة،
وأ أعم متوسط حساب كا لمجا الطالبات ( )4822وبدرجة كبيرة
مجا كا المجتم المحم

الجاندب الفند  ،وأقد

الجانب الفن بمتوسط حساب ( )0832وبدرجة كبيرة8

ثاىٔا :اليتائج املتعلك٘ بالشؤال الجاىٕ ّمياقظتَا:
وكددا نصد

هد توجددد ددرو ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو الداللددة ( )α≥2822بددي

متوسددطات اسددتجابات أ ددراد العينددة لدرجددة الممارسددات اإلداريددة والفنيددة لددد قائدددات مدددارس
محا ظدددة صدددبيا مددد وجهدددة نظدددر المعممدددات تعدددز إلددد متغيدددرات (المؤهددد العممددد  ،والمرحمدددة
التعميمية ،وسنوات الخبرة)؟
ولدجابة ع هذا السؤا تم حساب المتوسطات الحسدابية واالنح ار دات المعياريدة ،واختبدار
تجانس التباي  ،واختبار (ت) ،واختبار تحمي التباي األحادي ،وذل لمتغيدرات المؤهد العممد ،
والمرحمة العممية ،وسنوات الخبرة8

ثالجا :اليتائج املتعلك٘ بالشؤال الجالح ّمياقظتَا:
وكا نص

ما درجدة تحقد جدودة األداء المدرسد

د مددارس محا ظدة صدبيا مد وجهدة

نظر المعممات؟ ما مستو جودة األداء المدرس ؟
ولدجابة ع هذا السؤا تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ار ات المعيارية8
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جذول ( )11انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ الطتجبثبد ػُُخ انذراطخ ػهً يحىر جىدح
األداء انًذرطٍ يزتجخ تُبسنُب حظت يتىططبتهب انحظبثُخ
درجخ
انًتىطط االَحزاف
انزتجخ
انفقزاد
انزقى
انتحقق
انحظبثٍ انًؼُبرٌ
كجُزح
1
2.11
تفؼم انًذرطخ انتؼهى انُشط فٍ انتذرَض3.21 .
2
تتًبشً رطبنخ انًذرطخ وأهذافهب يغ
كجُزح
5
2.14
3.22
1
رؤَخ انًًهكخ (.)5242
تؼًم انًذرطخ ػهً َشز ثقبفخ انجىدح
كجُزح
4
1.21
4.14
5
وأهًُتهب فٍ تحظٍُ األداء انًذرطٍ.
تًتهك انًذرطخ َظبيب فؼبال إلرشبد
كجُزح
3
1.25
4.13
4
وتىجُه انطبنجبد.
تحزص انًذرطخ ػهً جىدح انؼًهُبد
كجُزح
2
1.24
4.11
12
وانًخزجبد انتؼهًُُخ وانتزثىَخ.
تظتخذو انًذرطخ األَشطخ انظفُخ وانال
كجُزح
1
1.24
4.11
1
طفُخ نتحظٍُ أداء انطبنجبد.
تىجذ خطخ ئطتزاتُجُخ واضحخ نهجىدح
كجُزح
4
1.24
4.11
4
انًذرطُخ.
تًتهك انًذرطخ َظبو يؼهىيبد َىثق
كجُزح
1
1.24
4.15
أداءهب َظتُذ ئنً يإشزاد انجىدح
15
انًذرطُخ.
تظهى انًذرطخ فٍ تكىٍَ ػالقبد ػًم
كجُزح
1
1.24
4.41
 11تؼبوَُخ يغ انجًُغ نتحظٍُ جىدح األداء
انًذرطٍ.
تظتخذو انًذرطخ فٍ ػًهُخ تقُُى أدائهب
كجُزح
12
1.12
4.41
14
يؼبَُز واضحخ نهجىدح انًذرطُخ.
تجؼم انًذرطخ ػًهُبد تحظٍُ انجىدح
كجُزح
11
1.15
4.41
14
جشءا أطبطُب يٍ انؼًهُبد اإلدارَخ.
تظتفُذ انًذرطخ يٍ تجبرة انًذارص
كجُزح
15
1.11
4.44
انزائذح انتٍ تحقق يؼبَُز انجىدح
13
انًذرطُخ.
تُفذ انًذرطخ ثزايج تًُُخ يهُُخ
كجُزح
14
1.11
4.15
1
نإلدارَبد وانًؼهًبد.
تتجبوة انًذرطخ يغ تىقؼبد انًجتًغ
كجُزح
13
1.15
4.11
12
يُهب وتظؼً إلرضبء األطزاف انًؼُُخ.
تخظض انًذرطخ جشءا يٍ يُشاَُتهب
كجُزح
12
1.53
4.22
11
نهتحظٍُ انًظتًز.
انجُئخ انتؼهًُُخ ثبنًذرطخ جذاثخ وتشَذ
كجُزح
11
1.54
4.33
3
انذافؼُخ نذي انطبنجبد.
تتىافز فٍ انًذرطخ يظبدر نهتؼهى ثًب
 14يتىططخ
1.35
4.52
1
َتالءو يغ احتُبجبد انطبنجبد وانًؼهًبد.
كجُزح
4.42
انذرجخ انكهُخ
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تشدددير النتدددائ

ددد الجددددو ( )14أ درجدددة تحقددد جدددودة األداء المدرسددد

محا ظددة صددبيا جدداءت كبيددرة وبمتوسددط حسدداب بمددغ ( )0842وانح د ار
تشددير النتددائ إل د أ ( )23قددرة م د

ددد مددددارس

معيدداري ( ،)2855كمددا

ق درات المحددور جدداءت بدرجددة تحق د كبيددرة ،وتراوحددت

متوسدددطاتها الحسدددابية بدددي ( ،)0844 -4824وجددداءت قدددرة واحددددة قدددط بدرجدددة متوسدددطة
وبمتوسددط حسدداب بمددغ ( )0812وهدد الفقددرة رقدددم ( ،)6كمددا أ هنددا تباي ًنددا دد االنح ار دددات

المعيارية لفقرات المحدور حيدث تراوحدت بدي ( ،)2864 -2841وهدذا مؤشدر عمد عددم تقدارب
وتجانس استجابات عينة الدراسة8

زابعا :اليتائج املتعلك٘ بالشؤال السابع ّمياقظتَا:
وكدا نصد

هد توجدد ددرو ذات داللدة إحصددائية عندد مسددتو الداللدة ( )α ≤2822د

استجابات أ راد العينة لدرجة تحق جودة األداء المدرس تعز إلد متغيدرات (المؤهد العممد ،
والمرحمة التعميمية ،وسنوات الخبرة)؟
ولدجابة ع هذا السؤا تم حساب المتوسطات الحسدابية واالنح ار دات المعياريدة ،واختبدار
تجانس التباي واختبار (ت) ،واختبار تحمي التبداي األحدادي ،وذلد لمتغيدرات المؤهد العممد ،
والمراح التعميمية ،وسنوات الخبرة8

خامشا :اليتائج املتعلك٘ بالشؤال ارتامص ّمياقظتَا:
وكدا نصد

هد هنددا عالقددة ارتباطيدة دالددة إحصددائيا عندد مسددتو الداللددة ()α ≥ 2822

بي الممارسات اإلدارية والفنية لقائدات المدارس

محا ظة صبيا وجودة األداء المدرس ؟

ولدجابة ع هذا السؤا تم حساب معامالت االرتباط بيرسو 8
جذول ( )15يؼبيالد ارتجبط ثُزطىٌ نهؼالقخ ثٍُ انًًبرطبد اإلدارَخ وانفُُخ وجىدح األداء انًذرطٍ
جىدح األداء
انًًبرطبد اإلدارَخ
انزقى
انًذرطٍ
وانفُُخ
**2.454
انتخطُط
1
**2.125
انتُظُى وانتُظُق
5
**2.144
انتىجُه وانتقىَى
4
**2.141
انطبنجبد
3
**2.113
انًؼهًبد
2
**2.131
انًجتًغ انًحهٍ
1
2.111
انذرجخ انكهُخ

- 242 -

الممارسات اإلدارية والفنية لدى قائدات مدارس محافظة صبيا ....................................

تشير النتائ

الجددو ( )03إلد وجدود عالقدة ارتباطيدة موجبدة وطرديدة ذات داللدة

إحصدددائية عندددد مسدددتو الداللدددة ( )2822بدددي الممارسدددات اإلداريدددة والفنيدددة ددد مددددارس
محا ظدة صدبيا ودرجدة تحقد جدودة األداء المدرسد  ،وهد دالدة إحصدائيا حيدث بمدغ معامد
االرتبداط الكمد ( ،)28565وجدداء أعمد معامد ارتبدداط مد مجددا المجتمد المحمد بمعامد
ارتبدداط ( 8)28542وربمددا يعددز ذل د إل د أ المجتم د المحم د هددو المراقددب األو لعمميددة
الجددودة وتقددديم التغذيددة الراجعددة لممدرسددة حددو رضدداهم ع د األداء ،حيددث إ رضددا أوليدداء
األمور هو غاية الجودة8

سادسا :اليتائج املتعلك٘ بالشؤال الشادض ّمياقظتَا:
وكا
صبيا

نص

ه ما أثر الممارسات اإلدارية والفنية لقائدات المدارس

محا ظة

تحقي جودة األداء المدرس م وجهة نظر المعممات؟
ولدجابة ع هذا السؤا تم حساب معام االرتباط بي المتغيري

واستخدام أسموب

االنحدار الخط وتحمي االنحدار المتعدد وعم النحو اآلت
أوال حساب معام االرتباط بي درجات الممارسات اإلدارية والفنية لقائدات المدارس
ودرج اتهم عم محور جودة األداء المدرس  8حيث بمغت قيمة معام االرتباط ( )28565وه
دالة إحصائياً عند مستو (8)2822

ىتائج الدزاس٘ ّالتْصٔات ّاملكرتحات
اليتائج:
 82أظهرت النتائ أ درجة ممارسدة المهدارات اإلداريدة والفنيدة لقائددات المددارس د محا ظدة
صدددبيا مددد وجهدددة نظدددر المعممدددات جددداءت بدرجدددة كبيدددرة وبمتوسدددط حسددداب بمدددغ ()0853
وانح ار

معياري (8)2850

 81أظهرت النتائ أ درجة ممارسة المهارات اإلدارية لقائدات المدارس

محا ظة صبيا مد

وجهة نظر المعممات جاءت بدرجة كبيدرة وبمتوسدط حسداب بمدغ ( )0852وانحد ار

معيداري

( ،)2850وأ أعم مجاالت بعدد الممارسدات اإلداريدة حسدب المتوسدط الحسداب هدو مجدا
التخطدديط حيددث جدداء دد المرتبددة األولدد حسددب الترتيددب التنددازل  ،بمتوسددط حسدداب بمددغ
( ،)0862وانح د ار

معيدداري ( ،)2836يمي د مجددا التوجي د والتقددويم بمتوسددط حسدداب بمددغ

( ،)0850وانح د ار

معيدداري ( ،)2862يمي د مجددا التنظدديم والتنسددي بمتوسددط حسدداب بمددغ
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( ،)0845وانح ار

معياري (،)2864

 80أظهرت نتائ الدراسة أ درجدة الممارسدات الفنيدة لدد قائددات مددارس محا ظدة صدبيا مد
وجهة نظر المعممات جاءت بدرجة كبيدرة وبمتوسدط حسداب بمدغ ( )0855وانحد ار

معيداري

( ،)2850وأ أعمددد المجددداالت ممارسدددة حسدددب المتوسدددط الحسددداب هدددو مجدددا الطالبدددات
بمتوسددط حسدداب بمددغ ( )4822وانح د ار
حسدداب بمددغ ( )0864وانحدد ار
حساب بمغ ( )0832وانح ار

معيدداري ( ،)2850يمي د مجددا المعممددات بمتوسددط

معيدداري ( ،)2853يمي د مجددا المجتم د المحم د بمتوسددط
معياري (8)2864

 84أظهرت النتائ وجود رو ذات داللة إحصائية عند مستو الدالة ()α ≤2822

درجدة

الممارسددات اإلداريدددة والفنيددة لدددد قائدددات المددددارس ددد محا ظددة صدددبيا مدد وجهدددة نظدددر
ئدة أقد

تبعا لمتغير المؤه العمم عم جميد المجداالت والدرجدة الكميدة لصدال
المعممات ً
م د بكددالوريوس ،وأظهددرت النتددائ وجددود ددرو ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو الدالددة
()α ≤2822

درجة الممارسات اإلدارية والفنية لد قائدات المدارس

محا ظة صدبيا

تبعددا لمتغيددر سددنوات الخبددرة عم د مجدداالت التخطدديط والتنظدديم،
م د وجهددة نظددر المعممددات ً
والتوجيد والتقددويم ،والطالبددات ،وعمد الدرجدة الكميددة لصددال ئددة أكثدر مد 22سددنوات ،كمددا
تبعدا
وأظهرت النتائ عدم وجود رو ذات داللة إحصائية عند مستو الدالدة (ً )α≤2822

لمتغير المرحمة التعميمية8

 82أظهددرت النتددائ أ درجددة تحق د جددودة األداء المدرس د

د مدددارس محا ظددة صددبيا م د

وجهددة نظددر المعممددات جدداءت بدرجددة كبيددرة وبمتوسددط حسدداب ( ،)0842وانح د ار

معيدداري

(8)2855
 83أظهرت النتائ وجود رو ذات داللة إحصائية عند مسدتو الدالدة ( )α≤2822د درجدة
اسددتجابات أ دراد عينددة الدراسددة لدرجددة تحق د جددودة األداء المدرس د تبعددا لمتغيددر المؤه د
العمم  ،ولصال

ئة أق م بكالوريوس ،ولمتغير سنوات الخبرة لصال

ئدة أكثدر مد 22

سددنوات ،كمددا وأظهددرت النتددائ عدددم وجددود ددرو ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو الدالددة
( )α≤2822د درجددة اسددتجابات أ دراد عينددة الدراسددة لدرجددة تحقد جددودة األداء المدرسد
تبعا لمتغير المرحمة التعميمية8
 84أشارت النتائ إل وجود عالقة ارتباطية قوية وموجبة وذات داللة إحصائية عند مستو
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الداللة ( )2822بي

الممارسات اإلدارية والفنية لقائدات مدارس محا ظة صبيا وجودة

األداء المدرس  ،حيث بمغ معام االرتباط الكم ( ،)28565و أشارت النتائ إل وجود
تأثير دا

إحصائياً عند مستو

الداللة ( )2822لمتغير الممارسات اإلدارية والفنية

لقائدات المدارس عم تحقي جودة األداء المدرس بنسبة (8)%5283

التْصٔات:
 ضددرورة نشددر الممارسددات اإلداريددة والفنيددة المطموبددة مد قائدددات المدددارس لددد العددامالت
بالمددددارس لددددعم ربطهدددا بتجويدددد وتحسدددي األداء المدرسددد مددد خدددال التخطددديط السدددميم
والتعام معها بأسموب عمم 8
 السددع لتحديددد احتياجددات المدرسددة و د آليددات محددددة وتأمينهددا م د الجهددات المختصددة
تنفيذ نشاطات المدرسة8

لد ادة منها

 العم د عم د تددو ير مندداخ مالئددم لمعم د المدرس د وعالقددات إنسددانية إيجابيددة بددي القائدددة
والمعممات والطالبات تندم

ي المعممات ألداء واجباته بدا عية عالية8

 أ تعمددد قائددددات المددددارس عمددد تحقيددد االنسدددجام بدددي مختمددد
المدرسية لمن التداخ

الصالحيات واألدوار8

 ضددرورة وضد مؤشدرات أداء لقيدداس درجددة تحقد األهدددا
المددارس تتمثد

األنشدددطة والفعاليدددات

د المدرسددة مد قبد قائدددات

د قدوائم الشدطب ،وقدوائم المالحظدة ،وسداللم التقدددير لمحكدم عمد جددودة

األداء المدرس 8
 تعدي الخطط التطويرية لممدرسة
ري عم

ضوء عمميات التقويم المرحمد لهدا مد خدال وجدود

المدرسدة إلجدراء تقيديم دوري لمخطدة ومعر دة الجواندب اإليجابيدة وتقويتهدا،

ومعالجة الجوانب السمبية8
 السدددع الددددائم لتدددو ير بيئدددة تعميميدددة مناسدددبة لمطالبدددات والمعممدددات ددد المدرسدددة بتدددو ير
األدوات والمواد الالزمة لمتعميم ومناخ إيجاب يسود الود واالحترام8

املكرتحات:
مدارس محا ظة صبيا8

 بناء معايير مقترحة لتطوير األداء المدرس

 العالقة بي الممارسات اإلدارية والفنية والنمو المهن لقائدات مدارس محا ظة صبيا8
 معوقات تحقي جودة األداء المدرس

مدارس محا ظة صبيا8
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قائن٘ املساجع
أّلًا :املساجع العسبٔ٘:
إبراىيم ،ىناء شحات ( .)2116دور المدؤشدرات التعميمية

تقدويدم أداء المدؤسسدات التعميميدة،

المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعميم ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا،

السودان.
أبو ريالة ،ميا محمود ( .)2116واق الممارسات اإلدارية لد مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
محا ظات غزة وعالقتها بمستو

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.

الروح المعنوية لممعممي ( .رسالة ماجستير غير منشورة)،

أبو النصر ،مدحت محمد ( .)2118إدارة الجودة الشاممة

والصحية( .ط ،)1مصر ،القاىرة :مجموعة النيل العربية.

مجددا الخدمدددات االجتماعية والتعميميددة

األبيض ،ناصر محمد ( .)2117المهام الفنية لمدير المدرسة

التربية ،جامعة بنيا ،)111( 28 ،مصر.

التعميم العام السعودي .مجمة كمية

أحمد ،إبراىيم أحمد؛ وشعالن ،عبد الحميد عبد الفتاح ( .)2116المدرسة الفعالة( .ط ،)1القاىرة،
مصر :المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع.

أحمد ،حافظ فرج؛ وحافظ ،محمد صبري ( .)2112إدارة المؤسسات التربوية( .ط ،)2مصر ،القاىرة:
عالم الكتب.

األحمدي ،سيدة عبدالرحمن ( .)2117الواجبات اإلدارية والفنية لمدير المدرسة الثانوية األكاديمية
الحكومية دراسة ميدانية بمحا ظة أم بدة( 8رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة أم درمان

اإلسالمية ،كمية التربية ،السودان.

اإلخناوي ،محمد السيد ( .)2116متطمبات تجويد األداء المدرس بالتعميم الثانوي الصناع

مصر

ضوء مدخ مجتمعات التعمم المهنية .مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا ،)4( 64 ،مصر.

األغبري ،عبد الصمد ( .)2111اإلدارة المدرسية البعد التخطيط
النيضة العربية ،بيروت ،لبنان.

والتنظيم

المعاصر( .ط ،)1دار

أوزي ،أحمد ( .)2111جودة التربية وتربية الجودة .مجمة عموم التربية ،الدار البيضاء.

البارودي ،منال أحمد ( .)2116القائد المتميز وأسرار اإلبداع القيادي( .ط ،)2مصر ،القاىرة :دار
الكتب المصرية.

البدوي ،سالم ثاني جميد ( .)2111جودة األداء المدرسي ،دورية التطوير التربوي بسمطنة عما ،
(63 ،)55ـ .65
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بركات ،سرى رشدي ( .)2113اإلدارة واإلش ار
الرياض :دار الزىراء لمنشر والتوزيع.

التربية الخاصة

بمبيسي ،فاتنة جميل ( .)2119درجة ممارسة المهام القيادية لد
الحكومية

ضوء معايير الجودة( .ط،)1
مديري ومديرات المدارس الثانوية

مسطي ( 8رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطين.

البنا ،ىالة مصباح ( .)2113اإلدارة المدرسية المعاصرة( .ط ،)1عمان ،األردن :دار صفاء لمنشر
والتوزيع.

الجياني ،عبد الناصر عز الدين ( .)2113الممارسات القيادية اإلدارية والفنية لمديري المدارس .مجمة
الحكمة ،)28( ،الجزائر.

حافظ ،محمد صبري؛ والمغيدي ،الحسن محمد؛ والبحيري ،السيد محمود ( .)2113القيادة
المؤسسات التعميمية( .ط ،)1القاىرة :عالم الكتب.

حامد ،عبد المنعم محمد ( .)2116درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمياميم اإلدارية واإلشرافية
من وجية نظر الموجيين بوالية القضارف .جامعة القضارف ،السودان.

الحريري ،رافدة ( .)2111الجودة الشاممة
لمنشر والتوزيع.

المناه وطر

التدريس( .ط ،)1عمان :دار المسيرة

حسنين ،أحمد جابر ( .)2117العالقة التبادلية بي القادة والعاممي  .األردن ،عمان :دار اليازوري
العممية لمنشر والتوزيع.

حمادي ،عدي عطا ( .)2113القيادة اإلدارية الحديثة
دار البداية ناشرون وموزعون.

إستراتيجية التنمية( .ط ،)1األردن ،عمان:

حمودة ،رامي حسن ( .)2111مفاىيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية والتعميمية( .ط ،)1عمان،
األردن :دار أسامة لمنشر والتوزيع.
حيدر ،عبد المطيف حسين ( .)2116تجويد التعميم بي التنظير والواق  .الرياض :مكتب التربية العربي
لدول الخميج.

الخطيب ،رداح محمود؛ والخطيب ،أحمد محمود ( .)2114القيادة دراسة حديثة( .ط ،)1األردن،
عمان :الوراق لمنشر والتوزيع.

خميل ،نبيل سعد ( .)2111إدارة الجودة الشاممة واالعتماد األكاديم
مصر :دار الفجر لمنشر والتوزيع.

الخيري ،منى حسن محمد ( .)2114دور الثقة التنظيمية

المؤسسات التربوية( .ط،)1

تحسي جودة األداء المدرس م وجهة

نظر معممات المرحمة الثانوية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مكة المكرمة.

الدلي التنظيم

لمدارس التعميم

وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية ( ،)2116اإلصدار
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الثالث.
الدىمشي ،سعود عامر ( .)2112اإلدارة المدرسية الحديثة بي
الكويت :دار المسيمة لمنشر والتوزيع.

ربيع ،ىادى مشعان ( .)2115اإلدارة المدرسية واإلش ار
مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

العولمة والجودة الشاممة( .ط،)1

التربوي الحديث( .ط ،)1عمان ،األردن:

رسمي ،محمد حسن ( .)2114أساسيات اإلدارة المدرسية( .ط ،)1مصر ،اإلسكندرية :دار الوفاء
لمطباعة ولمنشر.

الرشايدة ،محمد صبيح ( 8)2118اإلدارة المدرسية بي الواق والطموح) ،ط  ،)2عمان ،األردن ،دار
يافا العممية لمنشر والتوزيع .

الزوييري ،سمطان محمد ( .)2117واق

الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الخيرية

بالعاصمة المقدسة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،المممكة العربية
السعودية.

سرحان ،سميمان عبد اهلل ( .)2114قضايا
والتوزيع.

اإلدارة المدرسية( .ط ،)1عمان ،األردن :دار وائل لمنشر

السعود ،راتب سالمة ( .)2113القيادة التربوية (مفاهيم وآ ا )( 8ط ،)1األردن ،عمان :دار صفاء
لمنشر والتوزيع.

السعود ،راتب سالمة؛ وحسنين ،إبراىيم عمي ( .)2116التنمية المهنية لمقيادات اإلدارية التربوية
اتجاهات معاصرة .األردن ،عمان :دار صفاء لمنشر والتوزيع.

سالمة ،رتيبة محمد ( .)2118الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتيا
بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لممعممين( .أطروحة دكتوراه غي منشورة) ،كمية الدراسات العميا،
جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
الشاعري ،بدر جمعان ( .)2119التخطيط لتحسي أداء المدارس الثانوية بالمممكة العربية السعودية.
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة طيبة ،كمية التربية ،المممكة العربية السعودية.

الشراري ،عبد الرحمن عبد اهلل ( .)2116المهام اإلدارية والفنية الت يمارسها مديرو المدارس العامة
محا ظة القريات

المممكة العربية السعودية م وجهة نظر المعممي ( .رسالة ماجستير

غير منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.

شطناوي ،نواف موسى ( .)2115أداء مديري المدارس الحكومية والخاصة

محا ظة إربد لمهامهم

اإلدارية والفنية 8مجمة العموم التربوية ،)1( 27 ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود ،المممكة العربية

السعودية.

- 243 -

الممارسات اإلدارية والفنية لدى قائدات مدارس محافظة صبيا ....................................
شعبان ،إياد عبداهلل ( .)2119إدارة الجودة الشاممة( ،ط ،)1عمان ،األردن :دار زىران لمنشر والتوزيع.
شعالن ،عبد الحميد عبد الفتاح؛ واسماعيل ،ىناء جوده ( .)2114تأهي المدارس لمجودة واالعتماد.
(ط ،)1القاىرة ،مصر :المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع.

الشمري ،مشاري مطر ( .)2117دور مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت في تفعيل مشروع
تحسين األداء المدرسي( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة آل البيت ،كمية العموم التربوية،

األردن.

مديرية قصبة

صالح ،جميمة ( .)2115درجة ممارسة مديري مدارس المرحمة األساسية الحكومية

الزرقاء ولواء الرصيفة لدورهم اإلداري والفن م وجهة نظرهم( ،رسالة ماجستير غير منشورة)،

جامعة الفاشر :الخرطوم ،السودان.

الصالح ،شاكر أحمد؛ والصريمي ،خالد محمد ( .)2115الجودة الشاممة نشأتها– تطورها– أساليبها.
(ط ،)1األردن ،عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.

الطعاني ،حسن أحمد ( .)2112درجة ممارسة مديري المدارس لمهامهم اإلش ار ية م وجهة نظر
المعممي

األرد  .مجمة جامعة دمش .)2( 28 ،

عابدين ،محمد عبدالقادر ( .)2112اإلدارة المدرسية الحديثة 8األردن ،عمان :دار الشروق.

العابسي ،سعد ظافر ( .)2117مد

اعمية قائد المدرسة الثانوية

أداء مهام الفنية( ،رسالة

ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود ،المممكة العربية السعودية.

عبد الرسول ،محمود أبو النور ( .)2115تطبي

معايير اإلدارة المتميزة بمدارس التعميم االبتدائ

مصر .المؤتمر السنوي الثالث عشر االعتماد وضمان جودة المؤسسات التعميمية ،الجزء الثالث،

جامعة القاىرة.

العبد اهلل ،فواز إبراىيم؛ وجمل ،محمد جياد ( .)2116اإلدارة المدرسية( .ط ،)1عمان ،األردن :دار
اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع.

عبيدات ،ذوقان؛ وعبدالحق ،كايد؛ وعدس ،عبدالرحمن ( .)2113البحث العمم
وأساليب ( .ط ،)15عمان :دار الفكر.

مفهومة وأدوات

العسيمي ،رجاء خالد .)2117( .تقدير درجة فاعمية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاممة،
مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين179 ،)4 ( 8 ،ـ .119

عطية ،محسن عمي ( .)2119الجودة الشاممة والجديد
لمنشر والتوزيع.

التدريس( .ط ،)1األردن ،عمان :دار صفاء

عالم ،صالح الدين محمود ( .)2115القياس والتقويم التربوي
عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
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العنزي ،عدنان حمد ( .)2114تقييم الممارسات اإلدارية لمديري المدارس المتوسطة بمحا ظة
األحمدي بدولة الكويت 8دراسات تربوية ونفسية ،مجمة كمية التربية بالزقازيق ( ،)84مصر8
القر

عوض اهلل ،عصام الدين ( .)2113اإلدارة التربوية
اإلمارات العربية المتحدة :دار الكتاب الجامعي.

الغنبوصي ،سالم سميم ( .)2111التقويم الذات

األداء .رسالة التربية ،)33( ،سمطنة عمان.

والخارج

لممدرسة كوحدة تعميمية متكاممة وتطوير

الغيثي ،ىاني سعيد ( .)2112معايير إدارة الجودة الشاممة
عما

الحادي والعشري ( .ط ،)1العين،

تطوير األداء المدرس

سمطنة

نموذج مقترح( 8رسالة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة تونس ،كمية العموم اإلنسانية

واالجتماعية ،تونس.

القباس ،ىنادي عبد العزيز ( .)2114التفكير اإلستراتيج لد

مديرات مدارس الدم وعالقت بجودة

األداء المدرس ( 8رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الطائف ،كمية التربية ،المممكة العربية

السعودية.

الكرخي ،مجيد ( .)2115مؤش ارت األداء الرئيسية( .ط ،)1عمان ،األردن :دار المناىج لمنشر والتوزيع.

مجيد ،سوسن شاكر؛ والزيادات ،محمد عواد ( .)2115الجودة واالعتماد األكاديم لمؤسسات العميم
العام والجامع ( .ط ،)2عمان ،األردن :دار صفاء لمنشر والتوزيع.

مساد ،عمر حسن ( .)2115اإلدارة المدرسية ودورها
صفاء لمنشر والتوزيع.

اإلش ار

مشعان ،ربيع ىادى ( .)2116اإلدارة المدرسية واإلش ار
مكتبة المجتمع العربي.

المعايطة ،عبد العزيز عطا اهلل ( .)2117اإلدارة المدرسية
عمان ،األردن :دار الحامد لمنشر والتوزيع.

التربوي( .ط ،)1عمان ،األردن :دار

التربوي الحديث( .ط ،)1ليبيا ،طرابمس:
ضوء الفكر اإلداري العاصر( .ط،)1

مكتب التربة العرب لدو الخمي ( 8)1222النموذج التنظيم لالعتماد المدرس  ،الرياض ،المممكة
العربية السعودية.

منصور ،سمية حيدر ( .)2111واق الممارسات اإلدارية لمديري المدارس
دراسة ميدانية

مرحمة التعميم األساس

مدينة الالذقية .مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية (سمسمة اآلداب

والعموم اإلنسانية) ،)2( 33 ،سوريا.

موق هيئة تقويم التعميم ،تم استرجاعو بتاريخ (2117/8/27م) من الموقع:

/https://www.eec. gov. sa
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