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 مشتخلص الدراسة

كضع خطة مقترحة لتنمية القيادات المدرسية مينينا في ضكء رؤية إلى دفت الدراسة ى
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي؛ لمبلءمتو ـ، 0202المممكة العربية السعكدية 

في مكاتب التعميـ بمنطقة المدارس كككبلء قادة مف لطبيعة الدراسة، كتككف مجتمع الدراسة 
، كبمغت عينة الدراسة )053كالبالغ عددىـ )الباحة  ، 926( قائدنا كككيبلن ( قائدنا كككيبلن

ة المينية لمقيادات المدرسية في المممكة العربية كاقع برامج التنميكتكصمت الدراسة إلى أف 
إحصائية بيف  داللة ذات فركؽ كجكد جاء بدرجة )مكافؽ(، كعدـ السعكدية مف كجية نظرىـ

متكسطات استجابة أفراد عينة البحث حكؿ كاقع برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية 
تعميـ، كالمرحمة التعميمية، كالمؤىؿ بالمممكة العربية السعكدية تعزل لمتغيرات )مكتب ال

العممي، كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ القيادة، كعدد الدكرات التدريبية في مجاؿ القيادة، 
كالعمؿ الحالي(، بينما جاءت معيقات برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة 

 كجكد ا تكصمت الدراسة إلى عدـالعربية السعكدية مف كجية نظرىـ بدرجة )مكافؽ بشدة(، كم
إحصائية بيف متكسطات استجابة أفراد عينة البحث حكؿ معيقات برامج  داللة ذات فركؽ

التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة العربية السعكدية تعزل لمتغيرات )مكتب التعميـ، 
القيادة، كعدد الدكرات  كالمرحمة التعميمية، كالمؤىؿ العممي، كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ

التدريبية في مجاؿ القيادة، كالعمؿ الحالي(، كجاءت متطمبات تطكير برامج التنمية المينية 
لمقيادات المدرسية في المممكة العربية السعكدية مف كجية نظرىـ بدرجة )مكافؽ بشدة(، كفي 

األىداؼ لمتنمية ضكء النتائج السابقة أكصت الدراسة بأىمية العمؿ عمى كضع خطة محددة 
ـ، مع ضركرة تكافر المؤشرات 0202المينية لمقيادات المدرسية متكافقة مع رؤية المممكة 

ـ، 0202الدالة عمى تحقؽ أىداؼ ىذه الخطة كمدل تكافقيا مع أىداؼ رؤية المممكة 
 كصياغة خطة التنمية المينية لمقيادات المدرسية بناءن عمى االحتياجات الفعمية.

خطػػػة مقترحػػػة؛ التنميػػػة المينيػػػة؛ القيػػػادات المدرسػػػية؛ رؤيػػػة المممكػػػة مفتاحيػػػة  الكممػػػات ال
 ـ.0202
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Abstract 

The study aimed to develop a proposed plan for the development of school 

leaders professionally in the light of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 

0202, and the study used descriptive analytical approach; to suit the nature of 

the study, and the study population of school leaders and agents in the 

education offices in the area of Al-Baha and the number (082) leaders and 

agents, and reached a sample The study (519) leaders and agents, and the study 

found that the reality of the professional development programs for school 

leaders in Saudi Arabia from their point of view came with a degree of (OK), 

and the absence of statistically significant differences between the average 

respondents of the research sample on the reality of professional development 

programs The intention of school leaders in the Kingdom of Saudi Arabia is 

attributed to variables (education office, educational stage, educational 

qualification, number of years of experience in the field of leadership, number 

of training courses in the field of leadership and current work). The study also 

found that there were no statistically significant differences between the 

average respondents of the research sample on the obstacles of professional 

development programs for school leaders in Saudi Arabia due to variables 

(Office of Education, educational stage, Qualification, years of experience in 

the field of leadership, the number of training courses in the field of leadership, 

and current work), the requirements for the development of professional 

development programs for school leaders in Saudi Arabia came from their 

point of view (strongly agree), and in the light of previous results 

recommended the importance of work To develop a specific plan for the 

professional development of school leaders in line with the Kingdom's Vision 

0202, with the need to provide indicators to achieve the objectives of this plan 

and its compatibility with the goals of the Kingdom's Vision 0202, and 

formulate a professional development plan for school leaders based on actual 

needs. 

Keywords: Proposed Plan; Professional Development; School Leadership; 

Vision of Saudi Arabia 2030 
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 مكدمـة:

أصبحت قيػادة المؤسسػات أك ػر صػعكبة بسػبب المعكقػات كالمػؤ رات التػي تحػيط بعمميػة 
اتخاذ القرار، كمػا أف فاعميػة المؤسسػة كمػدل اسػتعدادىا إلنجػاز الميػاـ المكككلػة إلييػا تػرتبط 

 بكفاءة القيادة التي تدير شؤكنيا، كتعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا.
ىميػػػة فػػػي عمػػـ اإلدارة، حيػػػث أصػػػبحت كيعػػدم مكضػػػكع القيػػادة مػػػف أك ػػػر المكضػػكعات أ

المعيػػار الػػذم يحػػدد نجػػاح أم مؤسسػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا؛ لمػػا فييػػا مػػف تػػأ ير مباشػػر عمػػى 
 بمقػدار مػف قبػؿ المؤسسػات األىػداؼ المنشػكدة تحقػؽلػذا يتكقػؼ  ،نجاح المؤسسػة كتطكرىػا

 .(0 ،9101 ،راشدالكأكميا )  مارىا آتت فاعمية ذات القيادة كانت فكمما القيادات تمؾ كفاءة
أصػػبا التركيػػز عمػػى التنميػػة المينيػػة لممػػكرد البشػػرم فػػي مختمػػؼ جكانبيػػا سػػمة بػػارزة ك 

لتمبيػة احتياجػات الفػرد فػي مسػايرة كػؿ جديػد فػي مجػاالت المعرفػة،  ؛لدل ك ير مف المؤسسػات
 االرتقػػػػاء باألفكػػػػار كتعزيػػػػز الخبػػػػرات كتجكيػػػػد الميػػػػارات فػػػػي الجكانػػػػب المعرفيػػػػة كالمياريػػػػةك 

 كالكجدانية.
فالتنميػػػػة المينيػػػػة تكػػػػكف مسػػػػتمرة كمتجػػػػددة بشػػػػكؿو دائػػػػـ؛ نتيجػػػػة التغيػػػػرات السػػػػريعة 

( فػي دراسػتو أف التنميػة المينيػة 0225كالمتبلحقة التي يشيدىا العالـ، حيػث أكػد إسػماعيؿ )
الػػكظيفي ال تسػػير فػػي شػػكؿ خطػػي، كلكنيػػا متعػػددة الجكانػػب، كديناميكيػػة التفاعػػؿ مػػع المسػػار 

 .كالخبرة
ا في تحقيؽ أىداؼ المدرسة كالرقي بمخرجاتيا لتصبا ا رئيسن كيعد قائد المدرسة عنصرن 

معينا ال ينضب لممكارد البشرية ذات الكفاءة العالية المحققة لمتطمعات المجتمعية؛ لذا أصبا 
لزاما التركيز عمى التنمية المينية المكجية لو كي تكاكب احتياجاتو كاحتياجات الميداف 

الفعمية كالمتجددة لخمؽ ككادر قيادية مدرسية تكاكب تطمعات المستقبؿ. )الشمرم، التربكم 
0293  020. ) 

كفي ضكء ما يتمتع بو القيادات المدرسية مف أىمية في قيادة مؤسساتيـ التربكية فقد 
عدادىـ بالشكؿ الذم يتناسب مع حجـ  عممت الدكؿ المتقدمة عمى صقؿ مياراتيـ كا 

الممقاة عمى عاتقيـ، كمكاجية التحديات المستقبمية في إدارة  المسؤكليات كالمياـ
 مؤسساتيـ، كذلؾ مف خبلؿ إلحاقيـ بعديد مف برامج التنمية المينية.
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كتم ػػؿ التنميػػة المينيػػة لمقيػػادات المدرسػػية ضػػركرة حتميػػة ال غنػػى عنيػػا، فقػػد أصػػبحت 
التحػديات التػي نت عميو بسػبب قيادة المؤسسات التعميمية في الكقت الحالي أك ر تعقيدنا مما كا

تشيدىا المؤسسات كالتأ يرات الداخمية كالخارجية التي تتطمب كجكد قيادات كاعية لػدييا القػدرة 
  0294)سػػعكد، عمػػى التعامػػؿ مػػع ىػػذه التحػػديات ككضػػع الحمػػكؿ كصػػناعة كاتخػػاذ القػػرارات 

09). 
السػعكدية إلػى االرتقػاء كقد ىدفت الرؤيػة الجديػدة لمنظػاـ التعميمػي فػي المممكػة العربيػة 

بالمؤسسػػات التعميميػػة، كػػي تكػػكف مبلئمػػة لمتطمبػػات الحيػػاة فػػي القػػرف الحػػادم كالعشػػػريف، 
كتتكفر في القائميف عمييا الميارات القيادية كامتبلكيـ الخصائص كالميػارات التػي تمكػنيـ مػف 

 (.62 :0293)طيب، كالكشمي، كمسؤكلياتيـ كممارستيا بفاعمية القياـ بمياميـ
( يتضا أنيا تمتمؾ رؤية 0202كمف خبلؿ النظر في رؤية المممكة العربية السعكدية )

كاضحة لفمسفة التعميـ كأىدافو، كما أنيا تكضا مناىجو كأساليبو كتكفير أفضؿ اإلمكانات 
كتجييزات كمكارد مالية كتدريب المعمميف، كتكفير قيادات كاعية إلدارة  المادية لو مف مبافو 

( أف العنصر البشرم أىـ  ركة يممكيا الكطف؛ لذا 0202رؤية ) ميمية، حيث تُبرزالعممية التع
 (.0  0293تضممنْت الرؤية عديدا مف األىداؼ التعميمية )العريفي؛ الشيرم، 

تقػـك بػو القيػادات المدرسػية فػي  ككػذلؾ فػي ظػؿ مػاـ، 0202لمممكػة ارؤيػة  ضكءكفي 
فػنف ذلػؾ يتطمػب كجػكد خطػة  ،ا، كأداء رسػالتيا،قيادة المؤسسات التعميمية نحك تحقيؽ أىدافي

عػدادىا ألف  جػاىزة لقيػادة التغيػر تكػكف متكاممػة األركػاف لتنميػة القيػادات المدرسػية مينيػا كا 
 عمػى كالقػدرة كالتنظػيـ التفكيػر عمػى القدرة لدييا قيادة كاعية معو، كالتكيؼ تكييفو عمى كقادرة
 عػف إال يتػأتى لػف منيػا، كىػذا العػامميف جميػع كتمكيفالسريع،  بشكميا المتدفقة المعرفة إدارة
 العمؿ طريؽ عف بؿ فردم، بشكؿ ليس المتغيرات كؿ ىذه مع التعامؿ عمى قادرة قيادة  طريؽ

 ـ.       0202معو، بما يخدـ تحقيؽ أىداؼ رؤية  القائد كالعامميف بيف المتبادلة كال قة الجماعي
 مشكلة الدراسة:

الحاجػػة فػػي المممكػػة إلػػى االىتمػػاـ بتطػػكير أداء القيػػادات المدرسػػية، كالتكػػكيف  تزايػػدت
، فالقائد المدرسي ىك المحرؾ األساسػي كالفاعػؿ ليـ الميني الجيد كالمتابعة كالتدريب المستمر

 (.1  0294في تحقيؽ جكدة العممية التعميمية ) سعكد، 



 ....................................................................... ُخطة مقترحة لتنمية القيادات المدرسية مهنًيا

- 362 - 

ىتمػاـ بتػكفير منظكمػة متكاممػة كقد أكػدت نتػائج عػدد مػف الدراسػات السػابقة ضػركرة اال
لتنمية القيادات المدرسية مينيا؛ لمقياـ بميػاميـ كمسػؤكلياتيـ عمػى الكجػو األكمػؿ، فقػد أكػدت 

( ضػػعؼ درجػػة تخطػػيط المسػػار الػػكظيفي لػػدل القيػػادات التربكيػػة عمػػى 0294دراسػػة اليتػػاني )
تدريبيػة حدي ػة لتنميػة المسػتكل التنظيمػي، كضػركرة تبنػي إدارات مكاتػب التعمػيـ السػتراتيجيات 

 الكفاءة المينية لمقيادات.
سػػية ( عمػػى ضػػركرة امػػتبلؾ القيػػادات المدر 0293كمػػا أكػػدت دراسػػة طيػػب، كالكشػػمي)

، ككػػذلؾ ضػػركرة تػػدريب القيػػادات التربكيػػة أ نػػاء الخدمػػة لتنميػػة لمميػػارات كالكفايػػات القياديػػة
 ػة فػي التعػاكف مػع أعضػاء ىيئػة ممارستيـ لمميارات القيادية كاالسػتفادة مػف التكجيػات الحدي

 التدريس بالجامعات لتقديـ برامج تدريبية لمقيادات التربكية في ممارسة الميارات القيادية.
 لمتنميػة المينيػة لمقيػادات حدي ػة ( أنو ال تكجػد بػرامج0222كما تكصمت دراسة العبرم)

التربكيػػة فػػي كضػػع  كاالكتفػػاء باألسػػاليب التقميديػػة م ػػؿ كرش العمػػؿ كعػػدـ مشػػاركة القيػػادات
كمػػا أكػػدت ، باألىػػداؼ المكضػػكعةيػػا بػػرامج كضػػعؼ ارتباطالاألىػػداؼ كتحديػػد أسػػاليب تقػػكيـ 

( ضػػعؼ بػػػرامج التنميػػة المينيػػػة لمقيػػادات كعػػػدـ 0293دراسػػة الطػػػكخي كالحربػػي كالدسػػػكقي)
 مراعاتيػػا لبلحتياجػػات التدريبيػػة الفعميػػة لمقيػػادات التربكيػػة األمػػر الػػذم يسػػتمـز تطػػكير بػػرامج

 التنمية المينية المقدمة ليـ.
كتتجو المممكػة العربيػة السػعكدية م ػؿ معظػـ المجتمعػات المعاصػرة إلػى إعػداد القيػادات 

كأحػػد أىػػـ مػػداخؿ تحقيػػؽ  ،المدرسػػية باعتبػػارىـ مػػف أىػػـ األدكات الفعالػػة لمكاجيػػة التحػػديات
الضػركرم أف ـ، كلػذلؾ كػاف مػف 0202طمكحات المجتمع المستقبمية مف خبلؿ رؤية المممكػة 

تػػكلي المؤسسػػات التربكيػػة أىميػػة خاصػػة لمقيػػادات المدرسػػية كتػػكفير فػػرص التنميػػة المينيػػة 
المتميزة ليـ؛ لبناء الشخصية القيادية المتمكنػة إداريػا، كالقػادرة عمػى مكاجيػة تحػديات العصػر 

 مف خبلؿ تزكيدىا بالميارات القيادية البلزمة.
لدراسػة فػي السػؤاؿ الػرئيس التػالي   مالخطػة كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف صياغة مشػكمة ا

 ـ ؟0202المقترحة لتنمية القيادات المدرسية مينينا في ضكء رؤية المممكة العربية السعكدية 
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 ة الدراسة:أسئل

ما كاقع برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة العربية السعكدية مف  .9
 كجية نظر عينة الدراسة؟  

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ  ىؿ .0
كاقع برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة تعزل لمتغيرات )مكتب التعميـ 

كالمؤىؿ العممي كعدد سنكات الخبرة كعدد الدكرات التدريبية  كالمرحمة التعميمية
 كالعمؿ الحالي(؟

تكاجو برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة العربية  ما المعيقات التي .0
 السعكدية مف كجية نظر عينة الدراسة ؟  

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ  .1
معيقات برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة تعزل لمتغيرات )مكتب 

كالمؤىؿ العممي كعدد سنكات الخبرة كعدد الدكرات  كالمرحمة التعميمية التعميـ
 التدريبية كالعمؿ الحالي(؟

ما متطمبات تطكير برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة العربية  .2
 ـ؟   0202السعكدية مف كجية نظر عينة الدراسة في ضكء رؤية 

 أيداف الدراسة:

كاقع برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة العربية  التعرؼ عمى  .9
 .السعكدية مف كجية نظر عينة الدراسة

فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ كاقع برامج التنمية ال الكشؼ عف .0
 المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة تعزل لمتغيرات )مكتب التعميـ كالمرحمة التعميمية

 .كالمؤىؿ العممي كعدد سنكات الخبرة كعدد الدكرات التدريبية كالعمؿ الحالي(
المعيقات التي تكاجو برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة  تحديد .0

   .العربية السعكدية مف كجية نظر عينة الدراسة
رامج فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ معيقات بال الكشؼ عف .1

التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة تعزل لمتغيرات )مكتب التعميـ كالمرحمة 



 ....................................................................... ُخطة مقترحة لتنمية القيادات المدرسية مهنًيا

- 360 - 

كالمؤىؿ العممي كعدد سنكات الخبرة كعدد الدكرات التدريبية كالعمؿ  التعميمية
 .الحالي(

متطمبات تطكير برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة  الكقكؼ عمى .2
   .ـ0202ة مف كجية نظر عينة الدراسة في ضكء رؤية العربية السعكدي

كضع خطة مقترحة لتنمية القيادات المدرسية مينينا في ضكء رؤية المممكة  .3
 ـ.0202

 أينية الدراسة:

 األينية الهظزية: 

ـ كالتػػي 0202رؤيػػة المممكػػة  فػػي تماشػػييا مػػع أىػػداؼالدراسػػة الحاليػػة  تتجسػػد أىميػػة -
بنػػاء شخصػػيات قياديػػة قػػادرة عمػػى اإلسػػياـ الفعػػاؿ فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه  عمػػىتؤكػػد 
 .الرؤية

مكضػػػكع التنميػػػة المينيػػػة لمقيػػػادات المدرسػػػية  مػػػف أىميػػػةأىميػػػة الدراسػػػة  كمػػػا تنب ػػػؽ -
بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية فػػي ظػػؿ تعقػػد كتنػػكع مسػػؤكليات كميػػاـ القيػػادات المدرسػػية 

 .درة عمى اتخاذ القرارات لحميالمكاجية مشكبلت المجتمع المدرسي كالق
كىػػك القائػػد  فػػي تناكليػػا ألىػػـ عناصػػر المنظكمػػة التعميميػػةأىميػػة الدراسػػة  كمػػا تتجمػػى -

الػػدكر الميػػـ الػػذم يقػػـك بػػو فػػي قيػػادة المؤسسػػات التعميميػػة نحػػك تحقيػػؽ المدرسػػي ك 
 أىدافيا.

 األينية التطبيكية: 

التنمية المينية لمقيػادات المدرسػية مف المتكقع أف تقدمـ الدراسة لمقيادات المسؤكلة عف  -
 خطة يتـ مف خبلؿ تطبيقيا االرتقاء بمستكل أدائيـ. بالمممكة العربية السعكدية

المعيقػػات التػػي تكاجػػو بػػرامج قػػد تفيػػد نتػػائج الدراسػػة إدارة التػػدريب فػػي التعػػرؼ عمػػى  -
تصػدم ليػا كمحاكلػة ال التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة العربية السػعكدية

 كتذليميا.
متنميػة المينيػة لمقيػادات المدرسػية بالمممكػة لالمخططػكف نتػائج الدراسػة قد يستفيد مػف  -

لتنميػػة المينيػػة لمقيػػادات لتطػػكير بػػرامج االمتطمبػػات البلزمػػة الكقػػكؼ عمػػى مػػف خػػبلؿ 
 .المدرسية
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القيػػػادة تفيػػػد النتػػػائج إدارات التعمػػػيـ عنػػػد اختيػػػار المتقػػػدميف مػػػف المعممػػػيف لمجػػػاؿ قػػػد  -
 .بالمدارس

 مصطلحات الدراسة:

ُيعرفيا الباحث بأنيا البرامج   Professional development التنمية المينية  -9
التدريبية التي تقدـ لمقيادات المدرسية بالمممكة كفؽ خطة زمنية محددة، بيدؼ تطكير 

ميمية، كذلؾ كفاءة القائد المينية كاألكاديمية كرفع مستكل أدائو، كتحسيف العممية التع
مف خبلؿ الندكات كالمؤتمرات ككرش العمؿ كالتدريبات كالبرامج كاألنشطة التي تقدـ لو 

 .داخؿ كخارج المدرسة
 يككف الذم الشخص ىك القائد( بأف 050، 0220عرفو معكض )   القائد المدرسي -0

 األعضاء مف متعددة يتمقى اتصاالت مكقعو بحكـ فالقائد الجماعة، سمكؾ ألنكاع محكرا
  .الجماعة قرارات عمى كاضا تأ ير لو ك

أنيػا اسػتراتيجية شػاممة لتطػكير بػرامج في ىذه الدراسة  بياكيقصد   خطة التنمية المينية -0
التنميػػة المينيػػة لمقيػػادات المدرسػػية بالمممكػػة تكضػػا مػػف خبلليػػا كيفيػػة تحقيػػؽ رسػػالتيا 

بالمسػػتكل المينػػي لمقيػػادات فػػي ضػػكء تكضػػيا  كأىػػدافيا كتعظػػيـ قػػدرتيا عمػػى اإلرتقػػاء
جكانب القكة كالضعؼ كالفػرص كالتيديػدات كالتأكيػد عمػى ضػركرة االرتبػاط برؤيػة المممكػة 

 ـ .0202
 حدود الدراسة:

كضػػع خطػػة مقترحػػة لتنميػػة القيػػادات المدرسػػية  قتصػػرت الدراسػػة عمػػىاالحػػدكد المكضػػكعية  
 ـ.0202مينينا في ضكء رؤية المممكة العربية السعكدية 

 ى.9112-ىػ  9106لعاـ االحدكد الزمانية  تـ تطبيؽ أداة الدراسة )االستبانة( في 
ة يػػالحػػدكد المكانيػػة  تػػـ تطبيػػؽ أداة البحػػث )االسػػتبانة( بمػػدارس مكاتػػب منطقػػة الباحػػة التعميم

 مكتب القرل، كمكتب بالجرشي، كمكتب المندؽ. مكتب الكسط، مكتب العقيؽ، كىي
فػػي مكاتػػب قػػادة المػػدارس كككبلئيػػا الحػػدكد البشػػرية  تػػـ تطبيػػؽ أداة البحػػث عمػػى عينػػة مػػف 

 اإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة الباحة.
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 للدراسة: الهظزي اإلطار

 احملور األول: التهنية املًهية:

 التهنية املًهية: مفًوم

داريػػة كشخصػػية "المينيػػة بأنيػػا التنميػػةتعػػرؼ  عمميػػة منظمػػة لبنػػاء ميػػارات تربكيػػة كا 
جديػػدة، تمػػـز العػػامميف لقيػػاميـ الفعػػاؿ بالمسػػئكليات اليكميػػة، أك تػػرميـ مػػا يتػػكفر لػػدييـ منيػػا 
 بتجديػػدىا أك إنمائيػػا، أك سػػد العجػػز فييػػا لتحقيػػؽ غػػرض أسػػمى كىػػك تحسػػيف فعاليػػة األفػػراد

 .(Fraser, 2010: 86)كبالتالي زيادة التحصيؿ الكمي كالنكعي ليـ" 
تعرؼ التنمية المينية  بأنيا" مجمكعة مف األىداؼ التي تترجـ في كسػائؿ كأنشػطة كما 

كالتػػي تتخػػذىا المؤسسػػة لتخطػػيط كتطػػكير مسػػتقبؿ الكظػػائؼ لػػدييا مػػف خػػبلؿ رفػػع الكفػػاءة 
االحتياجػات الحاليػة كالمسػتقبمية لمتطػكر الكمػي كالنػكعي كالكفاية المستمرة لمعامميف بيا لتمبية 

  0293كالتقنػػػي المسػػػتمر فػػػي الكظػػػائؼ كفقنػػػا لمعػػػايير كمتطمبػػػات الجػػػكدة العالميػػػة" )أحمػػػد، 
016.) 

مجمػػؿ األنشػػطة التػػي ت ػػرم العمػػؿ المينػػي، كىػػذه األنشػػطة تشػػتمؿ "بأنيػػا أيضػػاكتعػػرؼ 
نػػاء الخدمػػة، باإلضػػافة إلػػى تعػػكد المػػنيج عمػػى النمػػك الفػػردم كالتعمػػيـ المسػػتمر كالتػػدريب أ 

كتعاكف الفريؽ كالجماعات الدراسية كتدريب الفريؽ، كبمعني أكسع كؿ خبػرات التعمػيـ الرسػمية 
كغير الرسمية مف إعداد المعمـ قبؿ الخدمة كحتػى التقاعػد كفػي زمػف التكنكلكجيػا يشػمؿ النمػك 

 ( .3  0294)غنيـ، "ينيناالميني استخداـ التكنكلكجيا لتتكفؿ ىي بنمك المعمـ م
ـم مػف قبػػؿ  كفػي ضػكء مػا سػبؽ يمكػػف تعريػؼ التنميػة المينيػة بأنيػا عمميػػة مقصػكدة تػت
المؤسسة التعميمية تعمؿ عمى كضع برامج تدريبية مخطط ليا إلكسػاب العػامميف مجمكعػة مػف 

نتاجيػة الخبرات كالميارات كاألساليب كالممارسات كالمعارؼ التي تسيـ في تحسػيف كفايػاتيـ اإل 
مكانػػاتيـ كا  ػػراء معمكمػػاتيـ كتجديػػد خبػػراتيـ؛  كرفػػع مسػػتكل أدائيػػـ الػػكظيفي كتنميػػة قػػدراتيـ كا 

 لمكاجية المشكبلت التعميمية كاإلسياـ في نجاح العممية التعميمية بالمدرسة.
 أيداف التهنية املًهية:

تخفيؼ بعض المعكقات التي تكاجػو القػادة فػي عمميػـ  تيدؼ التنمية المينية لمقائد إلى
كبنػػاء بػػرامج تنمكيػػة متكاممػػة لمقػػادة تسػػعى إلػػى تنميػػتيـ داخػػؿ المدرسػػة، ك تػػدعيـ دكر اإلدارة 

، كتحقيؽ األماف الػكظيفي لمقػادة مػف خػبلؿ مسػاعدتيـ فػي مدرسية في تنمية المعمميف مينيناال
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دة مػػف ممارسػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ المسػػتمريف كمػػف تحقيػػؽ الرقػػي كالتقػػدـ الػػكظيفي، كتمكػػيف القػػا
 (.03  0294مسايرة التطكر التكنكلكجي كال كرة المعرفية )القطاف، 

زيادة ك كمف أىداؼ التنمية المينية مساعدة القادة عمى تنمية عبلقاتيـ اإلنسانية 
نمية بيف المدرسة كالمجتمع بما يجعؿ المدرسة مركز إشعاع لمبيئة المحيطة ك ت التعاكف

قدرات القادة االبتكارية كزيادة قدراتيـ عمى اإلبداع كالتجديد بما يؤدم إلى ترغيبيـ في المينة 
كسابيـ قيمنا إيجابية كرفع ركحيـ المعنكية مما يجعميـ يتجيكف  نتيجةن لنجاحيـ في عمميـ كا 

 . (Hussin& Al Abri, 2015: 92 ) نحك مزيد مف التجديد كالتحديث
نمػػا إف اليػػدؼ مػػف  التنميػػة المينيػػة لػػيس تػػكفير الخبػػرات كالميػػارات كاألفػػراد فحسػػب، كا 

غرس الشعكر في أنفسيـ بالرغبة في تحسيف قػدراتيـ كميػاراتيـ، كتعػديؿ الممارسػات المينيػة 
كالمفػاىيـ الخاصػػة بالعػامميف بالمدرسػػة نحػػك غايػة مقصػػكدة بقصػػد تحسػيف كتنميػػة المخرجػػات 

حػػداث التغيػػرات التػػي حػػداث تغيػػرات لكػػؿ  التعميميػػة كا  تكصػػي بػػو الييئػػات كالسػػمطات التعميميػػة كا 
مشكمة دراسية يتطمب حميا إجراء تعديؿ في البرامج التدريبيػة كىكػذا يػؤدم النمػك المينػي دكره 

 (.15  0294)عزت،  في مساعدة مديرم المدارس عمى تنفيذ ذلؾ التعديؿ
دة قدرتو عمى التفكير المبدع، كتيدؼ التنمية المينية لمقائد إلى رفع مستكل أدائو كزيا

كتنمية اإلتجاىات اإليجابية لديو نحك تقدير عممو كدكره في زيادة االستقرار التنظيمي كزيادة 
الفاعمية التنظيمية، كترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية كما تيدؼ التنمية المينية إلى النمك الميني 

أبك جمعة،  ) سمككية كالعممية كاإلداريةلمقائد شخصينا كتطكر قدراتو ككفايتو األكاديمية كال
0294  20.) 

كمف خبلؿ ما تقدـ  ينبغي عمى القائميف كالمسئكليف عف بػرامج التنميػة المينيػة تكجيػو 
دراؾ تحػػكالت  القػػادة نحػػك األىػػػداؼ التػػي تػػـ تحديػػدىا كتػػدعيـ العبلقػػة بيػػنيـ، مػػف أجػػؿ فيػػـ كا 

كالتربكيػػة ، كيمكػػف تحديػػد أىػػداؼ التنميػػة  كتغيػػرات العصػػر التػػي طػػرأت عمػػى العمميػػة التعميميػػة
 ، تأىيمية، تطكيرية.عبلجيةالمينية لمقادة في  أىداؼ 

 مربرات التهنية املًهية للكيادات املدرسية:

تتنكع المبررات كاألسباب الداعية إلى تفعيؿ التنمية المينية لمقيادات المدرسية فالبعض 
يشير إلى التطكر التقني كالذم يعد مف أىـ األسباب التي تستدعي التنمية المينية لمقيادات، 
لما ليا مف انعكاسات عمى العممية التعميمية بأبعادىا كمجاالتيا كافة، كمف خبلؿ ذلؾ تتضا 



 ....................................................................... ُخطة مقترحة لتنمية القيادات المدرسية مهنًيا

- 363 - 

-402  0293مية التنمية المينية لمقيادات نتيجة لممبررات التالية)جماؿ الديف كآخركف،أى
404 ) 
 تستطيع القيادات مف خبلؿ عممية التنمية المينية أداء أعماليا بصكرة أك ر فاعمية. -
 إكساب القيادات ميارات كقدرات جديدة في مجاؿ تخصصيا. -
 عميـ مدل الحياة.إتاحة مجاؿ مفتكح لتعميـ عمى مستكل عاؿ كلت -
 المساعدة عمى فيـ ال قافات الكطنية كاإلقميمية كتفسيرىا كتعزيزىا. -
 التخمص مف األساليب التقميدية في القيادة كاإلدارة كاستبداليا باألساليب الحدي ة. -
 تزكيد القيادات بما ينقصيا مف ميارات. -
 كالمعرفة.في جميع مجاالت العمـ   ال كرة المعرفية كالتفجر المعرفي -
 المعارؼ المستجدة بسرعة ىائمة.ك ال كرة في مجاؿ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت  -
 كتعدد مسؤلياتو في المجاؿ القيادم كاإلدارم.  تعددم أدكار القيادات المدرسية -
 المستجدات المتسارعة في مجاؿ القيادة كاإلدارة مما يتطمب مف القائد مكاكبة ذلؾ. -
كتطبيقو كفؽ المعايير   كمتطكر في العممية التعميميةمكاكبة كؿ ما ىك جديد  -

 الدكلية.
في   تعدد األنظمة التعممية كتنكع اساليب التطكير كالتعمـ الذاتي كفؽ التطكر كالتنكع -

 ". التقنيات المعاصرة كيجب عمي المعمـ مكاكبة ذلؾ
 جماالت التهنية املًهية للكيادات املدرسية:

المينية بتعػدد أدكار كميػاـ القيػادات المدرسػية التػي ال تقػؼ عنػد تتعدد مجاالت التنمية 
نمػػا تمتػػد لتشػػمؿ عػػددنا مػػف الميػػاـ كاألدكار األخػػرل اإلداريػػة كالتنظيميػػة كاإلرشػػادية  القيػػادة، كا 
نمػػػا تمتػػػد إلػػػى المجتمػػػع  كالتكجيييػػػة، كمػػػا أنيػػػا ال تقتصػػػر عمػػػى البيئػػػة المدرسػػػية الداخميػػػة كا 

مميػػة المشػػاركة كالتعػػاكف مػػع أكليػػاء األمػػكر كالمجتمػػع المحمػػي الخػارجي لممدرسػػة مػػف خػػبلؿ ع
 (.014  0293بأفراده كمؤسساتو كتحقيؽ أكبر استفادة في خدمة المدرسة )أحمد، 

 كسيتـ عرض ىذه المجاالت عمى النحك اآلتي  
تعدم كظيفة القائد المدرسي كظيفة ليا أصكليا كقكاعدىا  المجاؿ التربكم كاإلدارم  -9

ا لرفع مستكل المؤسسة ىذا يحتـ أف تقتصر عمى التربكييف المينييف ضمانالمنظمة، ك 
(، كىذا يمـز التنمية المينية بجانبيا التربكم أف تساعد 30  0292)شقراف، التعميمية
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مدادىـ بطرؽ التعامؿ الفعاؿ ع العامميف معيـ بالمدرسة، ك ىؤالء القادة في التكاصؿ م ا 
 النظريات كاألساليب في اإلدارة كالقيادة عريفو بأحدثكت مع المشكبلت كالمكاقؼ الطارئة

 (.10  0292)الضفيرم، 
ا دقيقنا ف اإلعدادإ المجاؿ األكاديمي التخصصي  -0 أف تمكف  ، كماألية مينة يستمـز تخصصن

القائد مف ميارات القيادة يأتي عف طريؽ رغبتو الحقيقية في تنمية نفسو في مجاؿ عممو 
كما أف إعداد القائد ال يم ؿ ، (90  0292بناء عمى احتياجاتو الفعمية )الحساكم، 

خاتمة المطاؼ بالنسبة لو بؿ ىك بداية لسمسمة تستمر معو مدل الحياة المينية كىذا 
قؼ بنستمرار عمى التغيرات كالتطكرات في عمـ اإلدارة كالقيادة يتطمب منو أف ي

 .(14  0292محمكد، المدرسية)
تزكيد قائد المدرسة ب قافة عامة في مجاالت الحياة المختمفة مف اقتصاد  المجاؿ ال قافي  -0

، كما يحدث ت المختمفة كاإلنفتاح عمى العالــ المغااع كسياسة كأدب ك قافة كتعمكاجتم
قميميا كعالميا ككيفية تكظيفييا في مف  تطكرات كتغيرات متسارعة مف حكلو محميا كا 

 (.23  0291مينتو بفاعمية )حسنيف، 
تيتـ التنمية المينية بعكامؿ القيادة اإلنسانية المفيدة  المجاؿ الشخصي االجتماعي  -1

قامة عبلقات عمؿ إيجابية م ؿ  القيـ كاالتجاىات كأخبلقيات المينة  لعمميات التطكير كا 
حسف المظير، كالتي تشكؿ في مجمكعيا معايير االلتزاـ بأخبلقيات المينة كتقاليدىا ك 

ات التكاصؿ مع الزمبلء كالرؤساء كاإلنتماء إلييا كاالعتزاز بيا إلى جانب عبلق
كالمرؤكسيف كالعمؿ عمى إيجاد ركح التعاكف كال قة المتبادلة كاالحتراـ بينيـ كتبادؿ 

 ( .31  0290المعمكمات كاألفكار)محمكد، 
 احملور الجاني: الكيادة املدرسية:

 الكيادة املدرسية :مفًوم 

القيادة المدرسية بأنيا" تمؾ الممارسات اإلدارية كالتنظيمية كالفنية التػي يقػـك بيػا  تعرؼ
مػدير المدرسػة، بالتعػاكف مػع غيػره، بغيػة تحقيػؽ أفضػؿ النتػائج المرجػكة مػف المدرسػة، لمقيػػاـ 

 (.990  0225بدكرىا في تحقيؽ تنمية المجتمع المختمفة" )عمي، 
بيػػا المػػدير عمػػى مرؤكسػػيو كتػػكجيييـ بطريقػػة  عرفػػت بأنيػػا" القػػدرة التػػي يسػػتأ ركمػػا 

يتسنى بيا كسب طاعتيـ كاحتػراميـ ككالئيػـ كشػحذ ىمميػـ، كخمػؽ التعػاكف بيػنيـ فػي سػبيؿ 
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(، كتعػػرؼ  أنيػػا عمميػػةن يمجػػأ إلييػػا القائػػد بغيػػة 230  0292تحقيػػؽ ىػػدؼ بذاتػػو" )المطيػػرم، 
 قافػة التنظيميػة، كتخصػيص تحقيؽ رؤية استراتيجية كاضحة كمفيكمة مف خبلؿ التأ ير فػي ال

المػػكارد، كالتكجيػػو بكسػػاطة السياسػػات، كتحقيػػؽ حالػػة مػػف االنسػػجاـ فػػي إطػػار بيئػػة عالميػػة 
 ,Chatchawaphun, et al)معقػػدة كعاليػػة التأكػػد بغيػػة تشػػخيص الفػػرص كالتيديػػدات 

2016, pp36) . 
سيو كعرفت القيادة المدرسية بأنيا" القدرة التي يستأ ر بيا المدير عمى مرؤك 

حتراميـ ككالئيـ كشحذ ىمميـ، كخمؽ التعاكف  كتكجيييـ بطريقة يتسنى بيا كسب طاعتيـ كا 
 (.230  0292بينيـ في سبيؿ تحقيؽ ىدؼ بذاتو" )المطيرم، 

يػا بأن القػكؿ كمف خبلؿ مػا تػـ استعراضػو مػف تعريفػات لمفيػـك القيػادة المدرسػية يمكػف
 حػ يـ طريػؽ عػف مرؤكسػيو فػي التػأ ير أجؿ مف قصد ككعى عف القائد يمارسو الذم السمكؾ
 بكفػاءة المنشػكدة لؤلىػداؼ لمكصػكؿ كتنظػيـ مجيػكداتيـ كمتػابعتيـ كاإلنجػاز العمػؿ عمػى

 -)المعممػيف المدرسػية كالجماعػة المدرسػة قائػد بػيف االجتمػاعي كفاعميػة، مػف خػبلؿ التفاعػؿ
 مػف ىػذا التفاعػؿ يتضػمنو االمجتمع المحمي كأكلياء األمكر( كم –التبلميذ –اإلدارييف– العماؿ

 تحقيػؽ األىػداؼ المشػكبلت؛ لغػرض كحػؿ القػرارات كتكجيػو، كاتخػاذ كاتصػاؿ التػأ ير عمميػات
 .التربكية

 :املدرسي الهاجح صفات الكائد
  تتجمى أىـ صفات القائد التربكم الناجا فيما يمي

ػػػا كقػػػدرة عمػػػى مسػػػايرة  الػػػذكاء  مػػػدير المدرسػػػة النػػػاجا ىػػػك الػػػذم يممػػػؾ عقػػػبلن  - متفتحن
 التطكرات كتعمـ الجديد.

المبػػادأة كاالبتكػػار  أف المػػدير النػػاجا ىػػك الػػذم يبػػادر فػػي مكاجيػػة مختمػػؼ المكاقػػؼ  -
 ( .12  0294كيحس التصرؼ، كيتخذ القرارات المبلئمة كيستنبط الحمكؿ)سعكد، 

اإلقػػداـ كال قػػة بػػالنفس  إف المدرسػػة تحتػػاج إلػػى قائػػد شػػجاع غيػػر متذبػػذب كمػػو  قػػة  -
،  لكي يستطيع أف يتخذ القرارات كيكاجو الطكارئ)المطيرم،   ( 233  0292كحـز

جيػكد كاليمػـ الالقائػد القػدرة عمػى شػحذ  يجب أف يمتمؾالتعاكف كالتفاعؿ االجتماعي   -
 (.003-002  0299المدرسة )سعادة،  كيعزز ركح التعاكف بينيـ لخدمة أىداؼ
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قنػاع مػف حيػث المكاقػؼ التػي اإلالقائد القدرة عمى  يجب أف يمتمؾالقدرة عمى اإلقناع   -
 ىا كيسعى جاىدنا إلى كسب  قتيـ كتأييدىـ.ر يتخذىا كالقرارات التي يصد

تحمػػػؿ المسػػػؤكلية  عمػػػى القائػػػد التربػػػكم أف يعػػػي كاجباتػػػو كيفيػػػـ دكره كالمسػػػؤكلية  -
ة عمػػػى عاتقػػػو ألف القيػػػادة التربكيػػػة الناجحػػة ليسػػػت كظيفػػػة أك جاىنػػػا بػػػؿ ىػػػي الممقػػا

   مسؤكلية.
المظيػػر الشخصػػي  إف المظيػػر الشخصػػي لمقائػػد التربػػكم ال يقػػؿ عػػف جػػكىره فحسػػف  -

مظيػػػر  القائػػػد كىندامػػػو ليمػػػا األ ػػػر البػػػارز فػػػي مكاقػػػؼ العمميػػػة التعميمية)سػػػعادة، 
0222  55.) 

عنػػػي أف يشػػػجع القائػػػد كػػػؿ أنػػػكاع التفاعػػػؿ بػػػيف أفػػػراد تك القػػػدرة عمػػػى إدارة العبلقػػػات   -
  0292المدرسػػة كينمػػي فػػييـ العبلقػػات البنػػاءة كالم مػػرة كالتكاصػػؿ الفعػػاؿ)المطيرم، 

234. ) 
فر فيػػو مجمكعػػة مػػف الصػػفات العقميػػة اأف تتػػك  يجػػبكيػػرل الباحػػث أف القائػػد التربػػكم 

 بممارسة دكره كقائد تربكم بكفاءة كنجاح.كاالجتماعية كاالنفعالية كاألخبلقية التي تسما لو 
 الكائد املدرسي: مًام

 أوال: املًنات اإلدارية:

 (   04-03ىػ  9102)الشمرم، المسؤكليات التاليةيقع عمى عاتؽ المدير  
قبكؿ الطمبة الجدد كمتابعة تسجمييـ كتنظيـ السجبلت  تنظيـ  م ؿ "إدارة شؤكف الطمبة  -1

 كالممفات المتعمقة بيا، كتنظيـ كمتابعة النظاـ كاالنضباط المدرسي الداخمي كالخارجي. 
متابعة دكاـ المعمميف كانضباطيـ، كمتابعة تنفيذ   م ؿرعاية شؤكف المعمميف كالعامميف   -2

 يـ، كتشجيع كتنمية العبلقات اإلنسانية.القكانيف كالتعميمات الرسمية المتعمقة بأعمال
العمػػػؿ عمػػػى تنظػػػيـ بػػػرامج خدمػػػة  م ػػػؿرعايػػػة كتنميػػػة العبلقػػػات مػػػع المجتمػػػع المحمػػػي   -3

 المدرسة لممجتمع مف ناحية، كاستفادة المدرسة مف إمكانات المجتمع مف ناحية أخرل.
ة المتطمبػػات تمبيػػك القيػػاـ بػػنجراءات تكفػػؿ تنظػػيـ ماليػػة المدرسػػة متابعػػة الشػػؤكف الماليػػة   -4

تطبيػػػؽ التعميمػػػات كالنظػػػاـ المػػػالي الخػػػاص ك اليكميػػػة البلزمػػػة لتسػػػيير العمميػػػة التربكيػػػة 
 بالمدرسة.
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الػذم يسػاعد فػي األمػر  متابعة كتنظيـ االتصػاؿ كالتكاصػؿ بػيف المدرسػة كاإلدارة التربكيػة -5
 الكصكؿ إلى األىداؼ مف خبلؿ تنسيؽ الجيكد كتنظيـ المعمكمات كاتخاذ القرارات.

 انيا: املًنات الفهية: ث

التخطػيط لتنميػة كمف أىـ ما يقـك بػو المػدير فػي ىػذا المجػاؿ  النمك الميني لممعمميف   .9
   (.32-31  0292مينية متجددة كمستمرة لممعمميف)محمكد، 

، كمسػػاعدة المعممػػيف فػػي مشػػكبلت التعميميػػة الخاصػػة بالطمبػػةبحػػث ال التعمػػيـ كالػػتعمـ  .0
 .يـ المناسبةالتعامؿ مع الطمبة المتأخريف كالمتفكقيف دراسينا،كيبيف طرؽ التقي

القيػػادة كالتخطػػيط  يتػػابع دكاـ العػػامميف فػػي المدرسػػة، كيسػػت مر الجيػػكد الجماعيػػة فػػي  .0
عمػػػى التعميمػػػات، كيػػػنظـ جػػػدكال زمنينػػػا  يفالتخطػػػيط لؤلعمػػػاؿ اإلشػػػرافية، كيطمػػػع العػػػامم

   .(020   0293)أحمد،  لمكاعيد االجتماعات كالزيارات كاألنشطة اإلشرافية المتنكعة
يؤكػد عمػى  كمف أىـ ما يقـك بو مدير المدرسة فػي ىػذا المجػاؿ مػا يمػي  إ راء المناىج  .1

ة ، كيتابع تػكفير استخداـ الكتاب المدرسي، كيتابع ما أنجزه المعممكف مف الناىج المقرر 
 (.40   0290) دياب،  الكتب اإلضافية المناسبة لدعـ المنياج المدرسي

 ثالجا: املًنات االجتناعية:

كمػف أىػـ مػا يقػـك بػو مػدير المدرسػة فػي كتتم ؿ في الشراكة مػع المجتمػع المحمػي،  
يػػدعـ التفاعػػؿ بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع كيكػػكف قػػدكة فػػي ذلػػؾ ،كيتػػيا   ىػػذا المجػػاؿ مػػا يمػػي 

الفرص لممجتمع المحمي باإلفادة مػف الخػدمات كالتسػييبلت المدرسػية، كيتقبػؿ المبلحظػات مػف 
 أفػػػػػراد المجتمػػػػػع المحمػػػػػي ،كيعمػػػػػؿ عمػػػػػى غػػػػػرس االتجاىػػػػػات االيجابيػػػػػة نحػػػػػك المدرسػػػػػة.

 (34  0293)العجمي،
 م2030ة العزبية الشعودية : رؤية املنلكجالحاحملور ال

لقد قامت المممكة العربية السعكدية بكضع رؤية الستشراؼ المستقبؿ في مختمؼ 
ـ 0202كُيقصد برؤية المممكة  (0202ُتعرؼ ىذه الرؤية برؤية)المجاالت الحياتية، ك 

كالتي أعدمىا مجمس الشؤكف االقتصادية  0202ك يقة رؤية  األىداؼ كالبرامج التي كردت في
خارطة طريؽ نحك الكصكؿ لؤلىداؼ "كالتنمية في المممكة العربية السعكدية كتعرؼ بأنيا

 (.92  0294المرادة، كالبكصمة التي تكجو جميع األعماؿ نحكىا" )عسيرم، 
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ـم اإلعبلف  خطة ما بعد النفط لممممكة العربية 0202كُتعدم رؤية السعكدية  السعكدية ت
 52، كتتزامف مع التاريخ المحدد إلعبلف اإلنتياء مف تسميـ 0293أبريؿ  02عنيا في 

 02مميار لاير كتصؿ إلى  4.0مشركعنا حككمينا عمبلقنا، تبمغ كمفة الكاحد منيا ما ال يقؿ عف 
تصادية مميار لاير، كما في مشركع مترك الرياض، كنظمـ ىذه الخطة مجمس الشؤكف االق

 (.0293كالتنمية )المنشاكم، 
الخطط التنمكية التي تنتيجيا المممكة العربية السعكدية مف كيعرفيا الباحث   بأنيا 

أجؿ تنمية القطاعات التعميمية كالصناعية كالتجارية كالصحية كالخدمات المختمفة مف أجؿ 
 ة القيادية المتفتحة.النيكض بالدكلة، كقد ركزت في بعض أجزائيا عمى ضركرة بناء الشخصي

 ـ في قطاع التعميـ 0202أىداؼ رؤية المممكة 
يشكؿ التعميـ الجانب األبرز في رؤية المممكة كيسير جنبنا عمى جنب مع جميع 

ا كتطكيرنا لجميع 0202العمميات التي ستقكدىا رؤية  ، عمى اعتبار أف التحكؿ سيشيد إصبلحن
ميـ العصب الرئيس لتشكيؿ المكاطف كمستقبؿ المرافؽ كالمؤسسات المدنية، حيث يعد التع

 (.04ق، 9104الكطف )الحربي، 
 0202كيتجممى طمكح المممكة في تحقيؽ أىداؼ كخطط التنمية كمف ضمنيا رؤية 

 "(4  0293، 0202)ك يقة رؤية  0202لمنيكض بالمجتمع، حيث كرد في رؤية المممكة 
مكاطف ما يتمناه، كمستقبؿ كطننا الذم نبنيو  طمكحنا أف نبني كطننا أك ر ازدىارنا يجدم فيو كؿ

معنا لف نقبؿ إال أف نجعمو في مقدمة دكؿ العالـ، بالتعميـ كالتأىيؿ كالفرص التي تتاح 
 ."لمجميع

  0202المتعممقة بالتعميـ )ك يقة رؤية المممكة  0202كمف أىداؼ رؤية المممكة 
، كتزكيد المكاطنيف القيادية المستقمةة كبناء شخصية ترسيخ القيـ اإليجابي"( 19 -12

ارات ، كتنمية مية احتياجات سكؽ العمؿ المستقبميةبالمعارؼ كالميارات البلزمة لمكاءم
( 002األقؿ مف أفضؿ )، كحمكؿ خمس جامعات سعكدية عمى الشباب كحسف االستفادة منيا

عداد مناىج متطكرة ترتكز عمى الميارات األساسجامعة دكلية كتطكير المكاىب كبناء ية ، كا 
، التدريب لمخريجيف محمينا كدكلينا، كعقد الشراكات مع الجيات التي تكفر فرص الشخصية

نشاء قاعدة بيانات شاممة لرصد الكظيفية الخاصة بكؿ مسار تعميميكتطكير المعايير  ، كا 
 المسيرة الدراسية".
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عمى العديد مف  0202لمتعميـ مستقبمينا ك حتى حمكؿ العاـ  المممكةكتضمنت رؤية 
تكفير فرص التعميـ لمجميع في " م ؿاألىداؼ التي تسعى المممكة لتحقيقيا خبلؿ ىذه الفترة، 

، ك رفع جكدة مخرجات التعميـ بيئة تعميمية مناسبة في ضكء السياسة التعميمية لممممكة،
اإلرتقاء تنمية الشراكة المجتمعية، ك  كزيادة فاعمية البحث العممي، كتشجيع اإلبداع كاإلبتكار، 

بقدرات ك ميارات منسكبي التعميـ، كسد الفجكة بيف مخرجات التعميـ العالي كمتطمبات سكؽ 
، رات الكظيفية ك المينية المناسبةالعمؿ، كتطكير التعميـ العاـ ك تكجيو الطبلب نحك الخيا

تاحة الفرصة إلعادة تأىيؿ الطمبة ك المركنة في التنقؿ  بيف مختمؼ المسارات كا 
 (0293، 0202)ك يقة رؤية التعميمية".

   ثانيا: الدراسات الشابكة:

ىدفت إلى الكشؼ عف أ ر التدريب أ ناء ( بدراسة 0296قامت عايدة القاسمي)
 الدراسة تستخدم، كاالخدمة في تطكير الميارات القيادية لمديرم المدارس بسمطنة عماف

، كأشارت النتائج إلى عدـ مشرفا كمشرفة 20لدراسة مف عينة االمنيج الكصفي، كتككنت 
كجكد فركؽ دالة إحصائيا لمستكل فاعمية التدريب أ ناء الخدمة في تطكير الميارات القيادية 

 تعزل لمتغير النكع االجتماعي كسنكات الخبرة المينية. 
التعرؼ عمى متطمبات التنمية ( بدراسة ىدفت إلى 0295)ت دعاء الدسكقيقامك 

المينية لمقيادات التربكية بكزارة التربية كالتعميـ في مصر في ضكء الخبرة الكندية، كاستخدمت 
كاقع التنمية المينية لمقيادات  أف كتكصمت الدراسة إلى، الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

، كما أف مف أىـ سـ بالمركزيةبدرجة متكسطة كما يتجاء بكية بكزارة التربية كالتعميـ التر 
متطمبات التنمية المينية لمقيادات التربكية ربط برامج التنمية المينية لمقيادات بخطة كاضحة 

 لتحسيف المدرسة.
( بدراسة ىػدفت إلػى التعػرؼ عمػى دكر المكاتػب التربكيػة فػي تحقيػؽ 0295قاـ العمرم)

، كاسػػػتخدمت المػػػدارس كككبلئيػػػاكجيػػػة نظػػػر مػػػديرم التطػػػكير المينػػػي لمقػػػادة التربػػػكييف مػػػف 
( مػديرا كككػيبل، كتكصػمت 915كتككنت عينة الدراسػة مػف ) ،الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

الدراسة إلى أف أىـ اآلليات البلزمة لنجاح المكاتب التربكية في تحقيػؽ التطػكير المينػي لمقػادة 
ة التنميػة المينيػة لمقيػادات تحقؽ أىداؼ خط كجكد المعايير كالضكابط المعتمدة في تقكيـ مدل

 .التربكية
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ىػػدفت التعػرؼ إلػػى درجػة ممارسػػة إدارة المػكارد البشػػرية ( بدراسػة 0295قػاـ الدكسػػرم)
، كاستخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي المسػحي في المؤسسات التربكية في الككيت لدل القادة

ف درجػػػة ممارسػػػة إدارة المػػػكارد أ(. كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى 290)العينػػػة بمغػػػت ك االرتبػػػاطي، 
البشرية لدل القادة في المؤسسات التربكية بالككيت بدرجة متكسػطة، كمػا بينػت النتػائج كجػكد 

 فركؽ تعزل الى متغيرات المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة تؤ ر في مجاالت المكارد البشرية. 
مػػػديرم  ( بدراسػػة ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى درجػػة ممارسػػة0294قػػاـ الشػػتكم، كالحبيػػب )

الدراسػػة المػػنيج  اسػػتخدمتمػػف كجيػػة نظػػر معممػػييـ، ك  المػػدارس ال انكيػػة لمقيػػادة األخبلقيػػة
( معممػػا، كتكصػػمت إلػػى أف مػػديرم المػػدارس ال انكيػػة 034)اعينػػة عػػددىك الكصػػفي المسػػحي، 

بمدينػة الريػاض يمارسػكف القيػادة األخبلقيػة بدرجػػة كبيػرة، حيػث جػاءت الخصػائص الشخصػػية 
تبػػة األكلػػى، تمييػػا العبلقػػات اإلنسػػانية، كجػػاءت السػػمككيات اإلداريػػة األخبلقيػػة األخبلقيػػة بالمر 

 .كأقؿ أبعاد القيادة األخبلقية
( بدراسة ىدفت إلى تحديد العبلقة االرتباطيػة بػيف التنميػة 0293قاـ الطكخي، كالحربي)

ف كجيػػة المينيػػة لمقيػػادات التربكيػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية كمسػػتكل الرضػػا الػػكظيفي مػػ
كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كالمػػنيج المقػػارف، كطبقػػت عمػػى عينػػة ، نظػػرىـ
فػػردا، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف التنميػػة المينيػػة لمقيػػادات  (32مػػف)

 التربكية بالمممكة العربية السعكدية كمستكل الرضا الكظيفي.
ى تعرمؼ الكفايات القيادية البلزمػة لمػدير المدرسػة ( بدراسة ىدفت إل0293كقاـ العنزم)

نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )المرحمػػة المتكسػػطة فػػي دكلػػة الككيػػتفػػي  ( معمػػـ كمعممػػة، 022، كتككَّ
كأظيػػرت نتػػائج الدةراسػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل أل ػػر متغيػػر الجػػنس فػػي 

سػػطة فػػي دكلػػة الككيػػت لمكفايػػات جميػػع مجػػاالت ممارسػػة مػػدير المدرسػػة فػػي المرحمػػة المتك 
مػا القيادية بكصفو مشرفنا تربكينا مقيمنا مػف كجيػة نظػر المعممػيف فيمػا يتعمػؽ بمتغيػر الجػنس، 

   .عدا مجاؿ كفايات اتخاذ القرار
( بدراسػػة ىػػدفت إلػػى تحديػػد الرؤيػػة المسػػتقبمية لتطػػكير بػػرامج 0293كمػػا قػػاـ الشػػمرم)

مػدارس التعمػيـ العػاـ بالمممكػة العربيػة السػعكدية فػي ضػكء التنمية المينية لقادة المدارس فػي 
، كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى ضػػػركرة كاسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي االتجاىػػػات العالميػػػة،
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التطػػكير المسػػتمر لبػػرامج التنميػػة المينيػػة لقػػادة المػػدارس فػػي مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ بالمممكػػة 
 العالمية في مجاؿ التنمية المينية.العربية السعكدية، كاالستفادة مف الممارسات 

( بدراسػػػة ىػػػدفت التعػػرؼ عمػػػى درجػػػة تػػػكافر متطمبػػػات 0292قػػاـ الشػػػمرم، كالمكقػػػاف)ك 
التنمية المينية لمقادة التربكييف في المدارس السعكدية، كاستخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي، 

متطمبػػػات التنميػػػة ( مػػػديرا، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف درجػػػة تػػػكافر 22عينػػػة مػػػف )الكتككنػػػت 
المينيػػة لمقػػادة التربػػكييف فػػي المػػدارس السػػعكدية جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة، كأف درجػػة تحقيػػؽ 

 .يا في المدارس جاءت بدرجة كبيرةبرامج التنمية المينية لمقادة التربكييف ألىداف
( دراسػػة ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى درجػػة تػػكافر آليػػات التنميػػة المينيػػة 0292أجػػرل كراشػػي)ك 

اسػتخدـ الباحػث ك  ،اعمية اتخاذ القرار لدل مديرم المػدارس االبتدائيػة بدكلػة الككيػتكعبلقتيا بف
تكصػمت الدراسػة ك ( مديرنا 013المنيج الكصفي المسحي االرتباطي كتككنت عينة الدراسة مف) 

إلػػى أف درجػػة تػػكافر آليػػات التنميػػة المينيػػة فػػي المػػدارس االبتدائيػػة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، كأف 
 تخاذ القرار لدل مديرم المدارس االبتدائية في دكلة الككيت جاءت عالية.درجة فاعمية ا
ىػػػدفت إلػػػى اسػػػتعراض تصػػػكر مقتػػػرح لمتنميػػػة ( بدراسػػػة 0291)كػػػاككليجميمػػػة قامػػػت 

التربكية بكزارة التربية كالتعميـ بالككيت، كاسػتخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي المينية لمقيادات 
كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف مسػػػتكل اسػػػتخداـ آليػػػات التنميػػػة المينيػػػة لػػػدل مػػػديرم المػػػدارس 

، كمػا أف مسػتكل التخطػيط لمبػرامج التدريبيػة البػد األساسية كال انكية في الككيػت كػاف متكسػطا
 .معمكمات دقيقةيستند إلى بيانات ك كأف 

(  إلى التعػرؼ عمػى الػدكر القيػادم لمػديرم المػدارس بمكػة 0290كىدفت دراسة العنتر)
المكرمػػة فػػي تنميػػة المعممػػيف مينيػػا مػػف كجيػػة نظػػرىـ، كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي 

( مػػػديرا فػػػي مراحػػػؿ التعمػػػيـ العػػػاـ الحكػػػكمي، 002المسػػػحي، كاشػػػتممت عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى )
راسػة االسػتبانة أداة ليػا، كتكصػمت الدراسػة إلػى كجػكد عبلقػة ارتباطيػة ذات داللػة كاعتمدت الد

إحصائية بيف درجات إدراؾ كممارسة مديرم المدارس فػي مرحمػة التعمػيـ العػاـ لػدكرىـ القيػادم 
 .في تنمية المعمميف مينيا

( بدراسػػػة ىػػػدفت إلػػػى تعػػػرؼ مسػػػتكل الكفايػػػات المينيػػػة لمػػػديرم 0290كقػػػاـ فػػػبلح )
رس ال انكيػػة الحككميػػة فػػي دكلػػة الككيػػت كعبلقتػػو بدرجػػة مشػػاركة المعممػػيف فػػي صػػناعة المػػدا

ػا كمعممػة654يػار عينػة مػف )القرار كتـ اخت ، كتكصػمت الدراسػة إلػى النتػائج اآلتيػة  إف ( معممن

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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مستكل الكفايات المينية لمديرم المدارس ال انكية الحككمية في دكلػة الككيػت مػف كجيػة نظػر 
ف درجػػة مشػػاركة المعممػػيف فػػي صػػناعة القػػرارات فػػي  المعممػػيف بشػػكؿ عػػاـ كػػاف متكسػػطنا ، كا 

 المدارس ال انكية الحككمية في دكلة الككيت مف كجية نظرىـ بشكؿ عاـ كانت متكسطة.
بدراسػة ىػػدفت إلػى التعػرؼ عمػػى أنمػاط القيػادة لمػػديرم  (Konkle, 2007)كمػا قػاـ  

أكىػايك، كلتحديػد إذا كػاف بعػض أنمػاط القيػادة المدارس الناشئة كالمدارس الحضػرية فػي كاليػة 
اسػػتخداـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كتكػػكف مجتمػػع ، ك ليػػا عبلقػػة كفعاليػػة المدرسػػة

إف العبلقػة بػيف القيػادة   ( مديرا، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسػة59الدارسة مف )
ف عػدـ كجػكد عبلقػة تنبؤيػة، كأظيػرت في المدرسة كالنمػك لػـ تكػف ميمػة ككبيػرة عمػى الػرغـ مػ

 .النتائج أف النمك حقؽ قيادات تحكيمية كىك النمط الغالب في ممارسات مدراء المدارس
 التعكيب على الدراسات الشابكة: 

الدراسات السابقة في الكصكؿ إلى نتائجيا عمى عينات مختمفة حسب طبيعة  اعتمدت
الدراسة، كقد تنكعت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة مف حيث العدد كالجنس 

تتفؽ بعض تنكعت المناىج المستخدمة، ك  الدراسات السابقة، أىداؼ كلتحقيؽ، كطبيعة العينة
 حالية في تناكليا لممنيج الكصفي المسحي حيث تناكؿ كؿه الدراسات السابقة مع الدراسة ال

الشمرم،  ، كدراسة(0293الشمرم)كدراسة ـ(، 0294مف الشتكم كالحبيب )
 . (0292كراشي) (0292كالمكقاف)
اىتمت بالتنمية المينية بيا ية عف الدراسات السابقة بأف أغمتختمؼ الدراسة الحالك 

كلكف مف جكانب مختمفة لـ تتعرض إلى تنمية القيادات المدرسية كبخاصة بعد صدكر رؤية 
ـ، بينما اىتمت الدراسة الحالية بدراسة التنمية المينية لمقيادات المدرسية في 0202المممكة 

الدراسات  ـ ، كالدراسة الحالية تختمؼ عف0202ضكء رؤية المممكة العربية السعكدية 
صياغتيا لخطة مقترحة تتضمف مجمكعة مف البرامج التدريبية الزمنية التي السابقة في 

ـ فيما يتعمؽ بنعداد كتأىيؿ القيادات المدرسية، كما تختمؼ 0202تتماشى مع أىداؼ رؤية 
الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المنيج المتبع حيث استخدمت الدراسة 

المنيج الكصفي ( 0291)كاككليجميمة منيج الكصفي بينما استخدمت دراسة الحالية ال
كاستخدمت المنيج الكصفي ( 0295)الدسكقي ، كدراسة دعاءرم، كالمنيج المسحيالتطكي

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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( كاستخدمت المنيج الكصفي التحميمي 0295العمرم)كدراسة  التحميمي كالمنيج المقارف
 ي.كاستخدمت المنيج الكصفي المسحي االرتباط( 0295الدكسرم)كدراسة 

كاف ليذه المجمكعة مف البحكث كالدراسات السابقة أ رىا في تكضيا الرؤية أماـ ك 
جراءات   الحالية، كتم مت في الدراسات السابقة في   الدراسةالباحث في جميع المراحؿ، كا 

بناء االطار النظرم، كفي اختيار األساليب االحصائية ، كفي تحديد المنيج المتبع في 
، كفي ات العبلقة كالصمة بالبحث الحالياحث إلى بعض المراجع ذالدراسة، كفي تكجيو الب

تفسير نتائج الدراسة كتدعيميا بنتائج الدراسات السابقة ككذلؾ في حجـ كنكع العينة 
 المستخدمة في الدراسة.

 :مهًج الدراسة وإجزاءاتًا

عمى دراسة الظاىرة كما تكجد  يقـك الذمالمنيج الكصفي  استخدمت الدراسة مهًج الدراسة:
في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفنا دقيقنا، كيعبر عنيا تعبيرنا كيفينا أك كمينا، كذلؾ مف خبلؿ 
االطبلع كالبحث في أدبيات البحث التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث" ُخطة 

 ـ".0202ة العربية السعكدية مقترحة لتنمية القيادات المدرسية مينينا في ضكء رؤية المممك
المدارس في مكاتب التعميـ  كككبلء تككف مجتمع الدراسة مف قادة جمتنع الدراسة وعيهتًا:

، كذلؾ حسب اإلحصائية الصادرة مف مكقع 053بمنطقة الباحة كالبالغ عددىـ ) ( قائدنا كككيبلن
 ىػ( كذلؾ عمى النحك التالي 9106كزارة التعميـ )كزارة التعميـ، 

 (1جذول)  

 تىزَغ أفراد يجتًغ انذراضت حطب يكبتب انتؼهُى بًحبفظت انببحت

انًرحهت 

 انتؼهًُُت

 يكبتب انتؼهُى بًنطمت انببحت

 اإلجًبنٍ
اننطبت 

 انًئىَت
 ببنجرشٍ انًنذق انؼمُك انمري انىضط

 وكُم لبئذ
لب

 ئذ
 وكُم لبئذ وكُم لبئذ وكُم لبئذ وكُم

 %43.31 125 3 24 - 26 3 14 - 22 3 33 االبتذائُت

 %32.13 92 3 14 8 9 13 3 2 6 12 13 انًتىضطت

 %24.12 69 3 8 4 8 4 3 5 5 9 12 انثبنىَت

 اإلجًبنٍ
59 24 33 3 28 13 43 12 46 13 

286 133% 
83 43 45 55 63 

اننطبت 

 انًئىَت
29.32 13.99 15.33 19.23 22.33 

 



 ....................................................................... ُخطة مقترحة لتنمية القيادات المدرسية مهنًيا

- 424 - 

قادة كككبلء المدارس بمنطقة الباحة التعميمية مف تـ تحديد حجـ عينة البحث  عيهة الدراسة:
 .( قائدا كككيبل053لبالغ عددىـ )كابمكاتب )الكسط، القرل، العقيؽ، المندؽ، بالجرشي( 

 أداة الدراسة :

 مناسبة بعد اطبلع الباحث عمى البحكث كالدراسات السابقة، قاـ بنعداد استبانة
 ألىداؼ كأسئمة كعينة الدراسة كالتي اشتممت عمى المحاكر التالية 

 كاقع برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة العربية السعكدية. .1
 ة.المممكة العربية السعكديمعيقات برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في  .2
المدرسية في المممكة العربية آليات تطكير برامج التنمية المينية لمقيادات  .3

 السعكدية.
 ـ.0202أىـ برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية عمى ضكء رؤية المممكة  .4

 صدم أداة الدراسة: 

صدؽ المحكميف  قاـ الباحث بعرض أداة االستبانة بصكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف 
الكشؼ عف مدل صدؽ  أعضاء ىيئة التدريس كأساتذة الجامعات المختصيف، مف أجؿ

مدل مبلءمة العبارات لممحكر الذم ؛ عبارات األداة كمبلئمتيا لقياس ما كضعت مف حيث
سبلمة ككضكح الصياغة المغكية ، ك مدل مناسبة العبارة لمسمة التي تقيسيا، ك كضعت فيو

لمعبارات.كما اعتمد الباحث في حساب صدؽ أداة البحث عمى أسمكب الصدؽ ال نائي الذم 
التعرؼ إلى مدل االتساؽ الداخمي ألداة البحث مف خبلؿ معامؿ بيرسكف الداخمي  ييدؼ

Pearson Correlation""  بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لباقي العبارات في فقرات
" ككذلؾ العبارات المتضمنة في أداة البحثاالستبانة التي تنتمي إلييا؛ لقياس مدل صبلحية 

 .لكمية لبلستبانة، كدرجة كؿ محكراالتساؽ بيف الدرجة ا
 ثبات أداة الدراسة: 

 Cronbach'sلمتحقؽ مف  بات أداة الدراسة تـ حساب معامؿ  بات ألفاكركنباخ 
Alpha (α) كالجدكؿ التالي يكضا معامؿ أداة الدراسة بمحاكرىا ال بلث، ككانت النتائج ،

 :عمى النحك التالي
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 (2جذول )

 نًحبور انذراضت يؼبيم ثببث أنفب كرونببخ

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا، تـ باستخداـ مجمكعة متنكعة 
مف األساليب اإلحصائية باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية 

Statistical  Package for Social Sciences ( SPSS)   كذلؾ بعد أف يتـ ترميز
دخاليا إلى الحاسكب، معامبلت االرتباط ) تشمؿ األساليب اإلحصائية مايمي  ك  البيانات كا 

ألفا "معامؿ، ك االنحراؼ المعيارم، ك المتكسط الحسابيك بيرسكف بيف العبارات كمحكرىا، 
المعادلة العامة ، محاكر االستبانة كالدرجة الكمية لجميع  Cronbach's alphaكركنباخ" 

، أداة الدراسة )االستبانة( لقياس صدؽ Spearman-Brownلبلرتباط معادلة )سبيرماف( 
 .المتكسطات بيف الفركؽ دالالت عمى لمتعرؼ (T-test) اختبارك 

 نتائج الدراسة: مهاقشتًا وتفشرييا

 :األول بالشؤالالهتائج املتعلكة 
كاقع برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة تضمف المحكر األكؿ" 

( عبارة، كجاء المتكسط لمعاـ لعبارات ىذا المحكر 01) كجية نظرىـ"العربية السعكدية مف 
( في الترتيب األكؿ 0)مكافؽ( كعمى مستكل العبارات فقد جاءت العبارة ) ( بدرجة1.22)

بناءن عمى االحتياجات التدريبية  لمقيادات المدرسيةتصاغ خطة التنمية المينية  "كمحتكاىا
(، كما جاءت العبارة 2.303(، كانحراؼ معيارم )1.30، كذلؾ بمتكسط حسابي )"الفعمية

تكجد معايير كاضحة لتقييـ نتائج برامج التنمية المينية  "( في الترتيب ال اني كمحتكاىا96)
كجاءت ، (2.321(، كانحراؼ معيارم )1.32كذلؾ بمتكسط حسابي ) ،"لمقيادات المدرسية

تكفر إدارات التعميـ المكارد البلزمة لدعـ برامج  "ل الث كمحتكاىا( في الترتيب ا91العبارة )

ػذد  انًحىر و

 انؼببراث

يؼبيم 

 ثببث ان

والغ برايج انتنًُت انًهنُت نهمُبداث انًذرضُت فٍ انًًهكت انؼربُت  1

 انطؼىدَت 

24 3735 

 3733 19 يؼُمبث برايج انتنًُت انًهنُت نهمُبداث فٍ انًًهكت انؼربُت انطؼىدَت  2

آنُبث تطىَر انتنًُت انًهنُت نهمُبداث انًذرضُت فٍ انًًهكت انؼربُت  3

 انطؼىدَت 

22 3788 

 3784 65 انذرجت انكهُت نالضتببنت
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كجاءت العبارة  (،2.345(، كانحراؼ معيارم )1.25كذلؾ بمتكسط حسابي ) "التنمية المينية
تسيـ برامج التنمية المينية في رفع كفاءة القيادات  "( في الترتيب الرابع كمحتكاىا02)

 (،2.325(، كانحراؼ معيارم )1.20بمتكسط حسابي )كذلؾ  "المدرسية عمى صنع القرار
تراعي إدارات التعميـ عدـ االخبلؿ  "( في الترتيب الخامس كمحتكاىا95كجاءت العبارة )

كذلؾ بمتكسط حسابي  "بالنظاـ المدرسي عند تنفيذ برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية
 "( في الترتيب السادس كمحتكاىا6العبارة ) كجاءت،(2.332(، كانحراؼ معيارم )1.22)

كذلؾ بمتكسط  "تكجد قاعدة بيانات متكاممة عف االحتياجات التدريبية لمقيادات المدرسية
 (.2.333(، كانحراؼ معيارم )1.15حسابي )

( في 01صعيد العبارات التي جاءت في المراتب األخيرة فقد جاءت العبارة ) كعمى
يرتبط تكميؼ أك التجديد لمقيادات المدرسية  "الترتيب ال الث كالعشريف كقبؿ األخير كمحتكاىا

، كذلؾ بمتكسط "بالحصكؿ عمى الدكرات التدريبية التي تقدميا مراكز التدريب بندارات التعميـ
( في الترتيب الرابع 09(، بينما جاءت العبارة )2.565كانحراؼ معيارم )(، 0.00حسابي )

تسيـ برامج التنمية المينية في تطكير قدرة القيادات المدرسية  "كالعشريف كاألخير كمحتكاىا
(، كانحراؼ معيارم 0.02كذلؾ بمتكسط حسابي ) "عمى مكاجية األزمات المدرسية

(2.620.) 
تكصمت  كالتي( 0295)دعاء الدسكقيع ما أكدتو دراسة كتختمؼ نتائج ىذا المحكر م

كاقع التنمية المينية لمقيادات التربكية بكزارة التربية كالتعميـ في مصر جاء بدرجة  أف إلى
 متكسطة كما يتسـ بالمركزية في كضع خطط التدريب.
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 :الجاني الشؤالتائج ن
 (3جذول )

نتبئج اختببر )ث( نهتؼرف ػهً انفروق راث انذالنت اإلحصبئُت  فٍ اضتجبببث أفراد ػُنت انذراضت حىل والغ  

وػذد  –برايج انتنًُت انًهنُت نهمُبداث انًذرضُت ببنًًهكت انؼربُت انطؼىدَت تؼسي نًتغُراث )انًؤهم انؼهًٍ 

 وانؼًم انحبنٍ( –ٍ يجبل انمُبدة وػذد انذوراث انتذرَبُت ف –ضنىاث انخبرة فٍ يجبل انمُبدة 

انًتىضط  انفئبث انًتغُراث

 انحطببٍ

االنحراف 

 انًؼُبرٌ

يطتىي  T  لًُت 

 انذالنت

يؤشر 

 انذالنت

 غُر دانت 703. 381. 0.873 3.68 بكبنىرَىش انًؤهم انؼهًٍ

 0.998 3.71 دراضبث ػهُب

ػذد ضنىاث 

انخبرة فٍ يجبل 

 انمُبدة 

 13ألم ين 

 ضنىاث

 غُر دانت 594. 534. 0.840 3.69

ضنىاث    13

 فأكثر

3.65 1.023 

ػذد انذوراث 

انتذرَبُت فٍ 

 يجبل انمُبدة

 غُر دانت 365. 907. 1.002 3.63 دوراث 5ألم ين 

 1.139 3.72 دوراث فأكثر 5

 غُر دانت 770. 292. 0.861 3.67 لبئذ يذرضت انؼًم انحبنٍ

 1.026 3.69 وكُم يذرضت

ال تكجد فركؽ ذات  أنو نتائج إلىالكمف خبلؿ تحميؿ إحصاءات الجدكؿ السابؽ، تشير      
( في استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع α ≤ 0,05داللة إحصائية عند مستكل داللة )

برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة العربية السعكدية تعزل لمتغيرات )المؤىؿ 
 –كعدد الدكرات التدريبية في مجاؿ القيادة  –كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ القيادة  –العممي 

 كالعمؿ الحالي(.
 (4جذول )

راث انذالنت اإلحصبئُت بُن يتىضطبث اضتجبببث ػُنت انذراضت حىل والغ  انفروق تحهُم انتببَن نتحذَذ دالنت

وانًرحهت  -ببنًًهكت انؼربُت انطؼىدَت تؼسي نًتغُراث )يكتب انتؼهُى برايج انتنًُت انًهنُت نهمُبداث انًذرضُت 

 وانؼًم انحبنٍ(. –وػذد انذوراث انتذرَبُت –وػذد ضنىاث انخبرة –وانًؤهم انؼهًٍ  -انتؼهًُُت

 انفئبث انًحىر
يجًىع 

 انًربؼبث

درجبث 

 انحرَت

يتىضط 

 انًربؼبث
 لًُت ف

انذالنت 

 اإلحصبئُت
 انذالنت

والغ برايج 

انتنًُت انًهنُت 

نهمُبداث 

انًذرضُت فٍ 

انًًهكت انؼربُت 

انطؼىدَت ين 

 وجهت نظرهى

يكتب 

 انتؼهُى
 غُر دانت 3.2925 3.3355 3.3393 5 3.6333

انًرحهت 

 انتؼهًُُت
 غُر دانت 3.2333 3.2446 3.3393 3 1.2533

 3.4923 151 122.3323 انخطأ

 159 125.6612 انكهٍ
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االتجاه  المتعدد التبايف تحميؿ نتائج إحصاءات الجدكؿ السابؽ، تشيركمف خبلؿ تحميؿ 
 كجكد ( عدـOne Way ANOVAالبحث ) متغيرات اختبلؼ االستجابات حسب بيف لممقارنة
إحصائية بيف متكسطات استجابة أفراد عينة البحث حكؿ كاقع برامج التنمية  داللة ذات فركؽ

 -العربية السعكدية تعزل لمتغيرات )مكتب التعميـ المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة 
كعدد الدكرات  –كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ القيادة  –كالمؤىؿ العممي  -كالمرحمة التعميمية

الجدكؿ  في التبايف تحميؿ قيـ تراكحت كالعمؿ الحالي(، حيث –التدريبية في مجاؿ القيادة 
 داللة مستكل عند إحصائينا دالة غير قيـال (، كىذه2.1203( إلى )2.2224مف ) السابؽ

(2.22.) 
 :الهتائج املتعلكة بالشؤال الجالح
معيقات برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة تضمف المحكر ال اني" 

( عبارة، كجاء المتكسط لمعاـ لعبارات ىذا المحكر 96)"العربية السعكدية مف كجية نظرىـ
( في الترتيب األكؿ 5)مكافؽ بشدة(كعمى مستكل العبارات فقد جاءت العبارة ) ( بدرجة1.03)

 "ندرة كجكد قاعدة معمكمات متكاممة لبلحتياجات التدريبية لمقيادات المدرسية "كمحتكاىا
( في الترتيب 4كما جاءت العبارة ) (2.305(، كانحراؼ معيارم )1.32بمتكسط حسابي )
مراكز التدريب بتنفيذ برامج التنمية المينية كفقا لمخطة  ضعؼ التزاـ "ال اني كمحتكاىا

( في 9كجاءت العبارة )(2.300(، كانحراؼ معيارم )1.31) " بمتكسط حسابيالمكضكعة
ضعؼ اىتماـ إدارات التعميـ بتنفيذ الخطة السنكية لمتنمية المينية  "الترتيب ال الث كمحتكاىا

( 92كجاءت العبارة )(2.303كانحراؼ معيارم )(، 1.30) بمتكسط حسابي"لمقيادات المدرسية
ضعؼ خطط تقييـ برامج التنمية المينية المقدمة لمقيادات  "في الترتيب الرابع كمحتكاىا

( في 0(.كجاءت العبارة )2.310(، كانحراؼ معيارم )1.30بمتكسط حسابي )"المدرسية
خطة التنمية المينية  غياب المؤشرات الدالة عمى تحقؽ أىداؼ "الترتيب الخامس كمحتكاىا

كجاءت العبارة  (2.320كانحراؼ معيارم ) (1.30" بمتكسط حسابي )لمقيادات المدرسية
ضعؼ فاعمية برامج التنمية المينية في تكعية القيادات  "( في الترتيب السادس كمحتكاىا91)

اؼ (، كانحر 1.25" بمتكسط حسابي )المدرسية باالتجاىات الحدي ة في القيادة المدرسية
 (.2.345معيارم )
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( في 99العبارات التي جاءت في المراتب األخيرة فقد جاءت العبارة ) مستكلكعمى 
تركيز برامج التنمية المينية عمى الجانب النظرل  "الترتيب ال امف عشر كقبؿ األخير كمحتكاىا

بينما  (2.593(، كانحراؼ معيارم )0.65)بمتكسط حسابي  "دكف االىتماـ بالجانب التطبيقي
تكرار الدكرات التدريبية كعدـ  "( في الترتيب التاسع عشر كاألخير كمحتكاىا95جاءت العبارة )

 .(2.500(، كانحراؼ معيارم )0.63بمتكسط حسابي ) "التجديد
 :الهتائج املتعلكة بالشؤال الزابع

 (5جذول )

نتبئج اختببر )ث( نهتؼرف ػهً انفروق راث انذالنت اإلحصبئُت  فٍ اضتجبببث أفراد ػُنت انذراضت حىل يؼُمبث  

وػذد  –ودَت تؼسي نًتغُراث )انًؤهم انؼهًٍ عبرايج انتنًُت انًهنُت نهمُبداث انًذرضُت ببنًًهكت انؼربُت انص

 وانؼًم انحبنٍ( –فٍ يجبل انمُبدة  وػذد انذوراث انتذرَبُت –ضنىاث انخبرة فٍ يجبل انمُبدة 

 انفئبث انًتغُراث
انًتىضط 

 انحطببٍ

االنحراف 

 انًؼُبرٌ
 T  لًُت 

يطتىي 

 انذالنت

يؤشر 

 انذالنت

 انًؤهم انؼهًٍ

 0.881 3.52 بكبنىرَىش

دراضبث  غُر دانت 701. 383.

 ػهُب
3.61 0.982 

ػذد ضنىاث 

انخبرة فٍ 

 يجبل انمُبدة

 13ألم ين 

 ضنىاث
3.58 0.849 

 غُر دانت 592. 532.
ضنىاث    13

 فأكثر
3.62 1.023 

ػذد انذوراث 

انتذرَبُت فٍ 

 يجبل انمُبدة

 5ألم ين 

 دوراث
3.63 1.013 

 غُر دانت 363. 905.
دوراث  5

 فأكثر
3.62 1.133 

 انؼًم انحبنٍ
 0.863 3.57 لبئذ يذرضت

 غُر دانت 768. 288.
 1.022 3.62 وكُم يذرضت

ال تكجد فركؽ ذات  أنو نتائج إلىالكمف خبلؿ تحميؿ إحصاءات الجدكؿ السابؽ، تشير      
( في استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ α ≤ 0,05داللة إحصائية عند مستكل داللة )

معيقات برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممكة العربية السعكدية تعزل لمتغيرات 
كعدد الدكرات التدريبية في مجاؿ  –كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ القيادة  –العممي )كالمؤىؿ 
 كالعمؿ الحالي(. –القيادة 
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(6جذول )  

راث انذالنت اإلحصبئُت بُن يتىضطبث اضتجبببث ػُنت انذراضت حىل يؼُمبث  انفروق تحهُم انتببَن نتحذَذ دالنت

وانًرحهت  -نًًهكت انؼربُت انطؼىدَت تؼسي نًتغُراث )يكتب انتؼهُى برايج انتنًُت انًهنُت نهمُبداث انًذرضُت بب

 وانؼًم انحبنٍ(. –وػذد انذوراث انتذرَبُت –وػذد ضنىاث انخبرة –وانًؤهم انؼهًٍ  -انتؼهًُُت

االتجاه  المتعدد التبايف تحميؿ نتائج إحصاءات الجدكؿ السابؽ، تشيركمف خبلؿ تحميؿ 
 كجكد ( عدـOne Way ANOVAالبحث ) متغيرات اختبلؼ االستجابات حسب بيف لممقارنة
إحصائية بيف متكسطات استجابة أفراد عينة البحث حكؿ معيقات برامج  داللة ذات فركؽ

 -ة العربية السعكدية تعزل لمتغيرات )مكتب التعميـ التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالمممك
كعدد الدكرات  –كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ القيادة  –كالمؤىؿ العممي  -كالمرحمة التعميمية

الجدكؿ  في التبايف تحميؿ قيـ تراكحت كالعمؿ الحالي(، حيث –التدريبية في مجاؿ القيادة 
 داللة مستكل عند إحصائينا دالة غير القيـ (، كىذه2.1294( إلى )2.2221مف ) السابؽ

(2.22.) 
 :الهتائج املتعلكة بالشؤال اخلامص

تضمف المحكر ال الث" متطمبات تطكير برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في 
( عبارة، كجاء المتكسط لمعاـ لعبارات ىذا 00) "المممكة العربية السعكدية مف كجية نظرىـ

( في 9كعمى مستكل العبارات فقد جاءت العبارة ) ،درجة )مكافؽ بشدة(( ب1.01المحكر )
كضع خطة محددة األىداؼ لمتنمية المينية لمقيادات المدرسية  "الترتيب األكؿ كمحتكاىا

(، 2.390(، كانحراؼ معيارم )1.43بمتكسط حسابي ) "ـ 0202متكافقة مع رؤية المممكة 
تكافر المؤشرات الدالة عمى تحقؽ أىداؼ  "( في الترتيب ال اني كمحتكاىا0العبارة ) كجاءت

 انًحىر
يصبدر 

 االختالف

يجًىع 

 انًربؼبث

درجبث 

 انحرَت

يتىضط 

 انًربؼبث
 لًُت ف

انذالنت 

 اإلحصبئُت

يؤشر 

 انذالنت

يؼُمبث 

برايج 

انتنًُت 

انًهنُت 

نهمُبداث 

انًذرضُت 

فٍ انًًهكت 

انؼربُت 

انطؼىدَت 

ين وجهت 

 نظرهى

 غُر دانت 3.2548 3.2323 3.8225 5 1.9333 ًكتب ان

 غُر دانت 3.3323 3.4322 3.1855 3 3.3943 انًرحهت 

 3.4923 151 122.3323 انخطأ

 159 125.6612 انكهٍ
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" ـ0202خطة التنمية المينية لمقيادات المدرسية كالمتكافقة مع أىداؼ رؤية المممكة 
( في الترتيب ال الث 91كجاءت العبارة )(2.395(، كانحراؼ معيارم )1.43بمتكسط حسابي )

" امج التنمية المينية في تكعية القيادات المدرسية بمسؤكلياتيـأف تسيـ بر  "كمحتكاىا
( في الترتيب 90كجاءت العبارة ) (2.396(، كانحراؼ معيارم )0.42بمتكسط حسابي )

صياغة خطة التنمية المينية لمقيادات المدرسية بناءن عمى االحتياجات  "الرابع كمحتكاىا
(، كجاءت العبارة 2.395كانحراؼ معيارم )(، 1.41بمتكسط حسابي ) التدريبية الفعمية"

تكافر حكافز تشجيعية لمقيادات المدرسية لئللتحاؽ في  "( في الترتيب الخامس كمحتكاىا95)
 جاءت العبارةك ( 2.309(، كانحراؼ معيارم )1.41بمتكسط حسابي ) برامج التنمية المينية"

ة لمقيادات المدرسية بالخطة ربط خطة التنمية الميني" ( في الترتيب السادس كمحتكاىا2)
 .(2.300(، كانحراؼ معيارم )1.41) بمتكسط حسابي "االستراتيجية لتحسيف المدرسة

( في 99كعمى صعيد العبارات التي جاءت في المراتب األخيرة فقد جاءت العبارة )
 أف تنفذ إدارات التعميـ الخطة السنكية "الترتيب الحادم كالعشريف كقبؿ األخير كمحتكاىا

(، كانحراؼ معيارم 0.10) بمتكسط حسابي "لمتنمية المينية لمقيادات المدرسية بشكؿ دقيؽ
تسيـ  "( في الترتيب ال اني كالعشريف كاألخير كمحتكاىا95بينما جاءت العبارة )(2.542)

 "برامج التنمية المينية في تطكير قدرة القيادات المدرسية عمى مكاجية األزمات المدرسية
 (.2.545(، كانحراؼ معيارم )0.12بمتكسط حسابي )

 :م2030خطة مكرتحة لتهنية الكيادات املدرسية مًهًيا يف ضوء رؤية املنلكة 

لتنميػة القيػادات  تـ كضع خطػة مقترحػة في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج فقد
 تالية ، كالتي تتضمف العناصر الـ0202المدرسية مينينا في ضكء رؤية المممكة 

 مهطلكات اخلطة املكرتحة: _أوال

عمييػػػا الخطػػػة المقترحػػػة لتنميػػػة القيػػػادات مػػػف أىػػػـ المنطمقػػػات التػػػي يمكػػػف أف تعتمػػػد 
ـ تتم ػػؿ فػػي المنطمقػػات 0202المدرسػػية مينينػػا فػػي ضػػكء رؤيػػة المممكػػة العربيػػة السػػعكدية 

 التالية 
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 املهطلل التعليني للننلكة العزبية الشعودية:

تطػػكير المنظكمػػة  ـ كالتػػي تؤكػػد عمػػى ضػػركرة0202مػػع رؤيػػة المممكػػة تتػػزامف الخطػػة  -
لفعاؿ فػي تحقيػؽ أىػداؼ ىػذه التربكية كتأىيؿ كبناء شخصيات قيادية قادرة عمى اإلسياـ ا

 .الرؤية
بنػػاء مجتمػػع المعرفػػة، كيمبػػي متطمبػػات تعمػػيـ ينػػافس عمػػى الريػػادة ك تكجػػو المممكػػة نحػػك  -

السػػػعكدية مػػػف المحميػػػة إلػػػى قػػػؿ المممكػػػة العربيػػػة نك ، ة االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػةالتنميػػػ
 العالمية.

التغيرات التي يشيدىا النظاـ التعميمي بالمممكة كالتي تستكجب مراجعة النمط المركػزم فػي  -
اإلدارة كضػػػعؼ دكره فػػػي تحقيػػػؽ التطػػػكير المنشػػػكد كتػػػزامف تطػػػكيره مػػػع رؤيػػػة المممكػػػة 

 ـ.0202
ات المدرسػػية كضػػركرة إعػػدادىـ بالشػػكؿ األم ػػؿ تكجػػو كزارة التعمػػيـ إلػػى تطػػكير أداء القيػػاد -

 لمقياـ بأعباء كمتطمبات كمسؤكليات كظائفيـ.
 املهطلل الشياسي للننلكة العزبية الشعودية:

 مجتمع يؤمف بحرية التعبير عف الرأم كالمشاركة السياسية لممكاطف في األنشطة كافة. -
 األنشطة كافة. حرص المجتمع السعكدم كمؤسساتو عمى الشفافية كالنزاىة في -
 إعبلء قيمة العمـ كال قافة في المجتمع السياسي. -
تكجػػو المجتمػػع السػػعكدم نحػػك إتاحػػة الفرصػػة لتمكػػيف المػػكاطف مػػف المشػػاركة فػػي الحيػػاة  -

 السياسية.
 كجكد قيادات مؤىمة لصنع القرار السياسي، كتقمد مناصب مسئكلة في الدكلة. -
 السمطة التنفيذية كمحاسبتيا بشكؿ معمف. التكجو المجتمعي نحك تفعيؿ نظـ الرقابة عمى -
 دعـ جيكد التعاكف الدكلي بما يسيـ في تعزيز المكانة اإلقميمية كالدكلية لممممكة. -
 المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات كعدـ التفرقة بيف المكاطنيف. -

 املهطلل االقتصادي للننلكة العزبية الشعودية:

 حقؽ متطمبات المجتمع السعكدم كطمكحاتو.كجكد خطة لمتنمية االقتصادية كالبشرية ت -
تميز االقتصاد السعكدم بتنكعو، كتكجو الحككمػة لمجػاالت تنافسػية جديػدة م ػؿ  المعػدات  -

 اليندسية، كااللكتركنيات، كالتكنكلكجيا الحيكية.
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تكجػػو الحككمػػة نحػػك تنفيػػذ مشػػركع الحككمػػة اإللكتركنيػػة فػػي المصػػالا الحككميػػة كالجيػػاز  -
، كانعكػاس ذلػؾ عمػى االقتصػاد مػف خػبلؿ بػركز نظػاـ التسػكيؽ االلكتركنػي اإلدارم بالدكلة

 لممنتجات.
 ضركرة التحكؿ نحك السكؽ الكطنية في ظؿ األزمة المالية العالمية كتضخـ األسعار. -
السػػعي إلػػى صػػياغة نظػػاـ اقتصػػادم سػػعكدم محقػػؽ لطمكحػػات المجتمػػع، كتحقيػػؽ تكامػػؿ  -

 بية.اقتصادم عربي بيف المممكة كالدكؿ العر 
 مجتمع يتجو إلى المنافسة في ظؿ اقتصاد العكلمة كتحرير األسكاؽ. -
 كضع الحككمة سياسات كحكافز لتشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة المتميزة. -

 املهطلل االجتناعي للننلكة العزبية الشعودية: 

مؤشػػرات التنميػػة فػػي المممكػػة تشػػير إلػػى ضػػركرة التقػػدـ فػػي المؤشػػرات الخاصػػة بالصػػحة  -
 كالتعميـ.

 صياغة منظكمة متكاممة مف القيـ كاألخبلقيات التي تحكـ المجتمع. -
 االعتراؼ بدكر مؤسسات المجتمع المدني التي تعمؿ كفؽ مرجعية كطنية. -
 تبني استراتيجية لتقميص معدؿ البطالة كصكالن إلى التكظيؼ الكامؿ )السعكدة(. -
 تأميف احتياجات المسنيف كذكم االحتياجات الخاصة. -
عبلميػػة تأخػػذ فػػي اعتبارىػػا المتغيػػرات الدكليػػة ا - الىتمػػاـ بكضػػع سياسػػة  قافيػػة سػػعكدية كا 

 المختمفة.
 النظرة المجتمعية لمتعميـ عمى أنو المدخؿ األساسي لبناء المجتمع. -
لغاء أكجو التفرقة بيف المكاطنيف. -  التأكيد عمى المكاطنة كا 

 املهطلل التكهولوجي للننلكة العزبية الشعودية: 

 ع عممي تكنكلكجي يرتكز إلى اقتصاد المعرفة كتكنكلكجيا المعمكمات.مجتم -
 التكجو إلحبلؿ ال قافة العممية ك التكنكلكجيو لغة لمحكار كالتفاىـ بيف األجياؿ الجديدة. -
 التكجو مف مجتمع مستيمؾ لمتكنكلكجيا، إلى مست مر،  ـ منتج ليا. -
 رنا.تعميؽ البحكث كالدراسات في مجاالت عممية أك ر تطك  -
 نشر  قافة التكنكلكجيا كمتطمبات بناء مجتمع المعرفة لكافة أكجو الحياة في المممكة.                      -
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 مربرات ومزتكزات اخلطة املكرتحة: _ثانًيا

المعرفػي كالتطػكر التكنكلػكجي الػذم يشػيده العصػر فػرض عمػي القيػادات ضػركرة  االنفجار -
 مكاجية ىذا التطكر كالتغير مما يتطممب تنمية القيادات مينينا لمكاجيتو كالتعامؿ معو.

 قافػػة التنميػػة المينيػػة كضػػعؼ انتشػػارىا فػػي المػػدارس، فمتابعػػة الجديػػد فػػي مجػػاؿ  ضػػعؼ -
 القيادة أك اإلدارة محدكد لمغاية كال يكجد اىتماـ بالبحكث اإلجرائية.

ضعؼ برامج إعداد القيادات قبؿ تػكلي القيػادة أدل إلػي تػدني مسػتكم القيػادات، باإلضػافة  -
إلػى ضػركرة تنميػة القيػادات مينينػا حتػى يمكمنػكا إلى ظيكر أساليب جديدة فػي القيػادة أدل 

مػػف التغمػػب عمػػي نػػكاحي القصػػكر فػػي اإلعػػداد كمكاجيػػة التطػػكرات الحدي ػػة فػػي القيػػادة 
 كاإلدارة .

تنميػػة قػػدرات القيػػادات االبتكاريػػة كزيػػادة قػػدراتيـ عمػػي اإلبػػداع كالتجديػػد بمػػا يػػؤدم إلػػي  -
ػا ترغيبيـ في المينة نتيجة لنجاحيـ في عمميـ كتغيي كسػابيـ قيمن ر سمككيـ إلي األفضؿ كا 

 إيجابية كرفع ركحيـ المعنكية مما يجعميـ يتجيكا نحك مزيد مف التجديد كالتحديث.
 أيداف اخلطة املكرتحة:  _ثالًجا

عطػػاء نػػكع مػػف التعزيػػػز  - تبلفػػي أكجػػو القصػػكر فػػي إعػػػداد القيػػادات قبػػؿ تػػكلي القيػػػادة كا 
ت الممتحقػػيف بالتػػدريب حتػػى يتسػػنى ليػػا لمؤسسػػات اإلعػػداد عػػف نكعيػػة ككفػػاءة القيػػادا

 مراجعة خطط اإلعداد.
تنميػػة ميػػاراتيـ كمسػػاعدتيـ عمػػى مكاجيػػة متطمبػػات ك حسػػيف جػػكدة أداء جميػػع القيػػادات ت -

 العمؿ.
 رفع معايير األداء المتكقعة مف القيادات بنزالة المعكقات التي تكاجو القيادات في عمميـ. -
مسػػايرة التطػػكر التكنكلػػكجي كال ػػكرة ممارسػػة أحػػدث أسػػاليب القيػػادة ك  تمكػػيف القيػػادات مػػف -

 المعرفية.
مسػػاعدة القيػػادات عمػػي تنميػػة عبلقػػاتيـ اإلنسػػانية كتك يػػؽ الصػػمة بيػػنيـ كبػػيف العػػامميف  -

 معيـ البيئة.
 تنمية قدرات القيادات االبتكارية كزيادة قدراتيـ عمي اإلبداع كالتجديد. -
ادات لرفػع مسػتكل أدائيػـ المينػي كتحسػيف اتجاىػاتيـ كصػػقؿ تحقيػؽ النمػك المسػتمر لمقيػ -

 مياراتيـ كزيادة معارفيـ كمف  ـ االرتقاء بالمستكل القيادم ليـ.
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تنميػػة ميػػارات البحػػث كاالستقصػػاء العممػػي بحيػػث يصػػبا القائػػد قػػادرا عمػػي انتقػػاء أفضػػؿ  -
 البلزمة كالتي تمكنو مف القياـ بأدكاره المتعددة بفاعمية. المصادر المعرفية كالميارية

 تنمية قدرات القيادات عمى اإللماـ باألساليب الحدي ة في القيادة كاإلدارة كتعزيز خبراتو. -
تحسيف اتجاىات القيادات نحك المينػة كاألداء كتنميػة االتجػاه اإليجػابي لمشػعكر باالنتمػاء  -

 عمي التكيؼ الميني داخؿ البيئة المدرسية.لممدرسة كالرضا عنيا كمساعدتيـ 
اسػػتغبلؿ جميػػع اإلمكانػػات الماديػػة كالبشػػرية فػػي تطػػكير عمميػػة التنميػػة المينيػػة لمقيػػادات  -

 إلنجاح برامجيا كتحقيؽ أقصي فائدة منشكدة مف عمميات التنمية المينية.
 عمؿ بركح الفريؽ.التأكيد عمي مبدأ التنمية المينية الذاتية لمقيادات كالعمؿ التعاكني كال -

 متطلبات تطبيل اخلطة املكرتحة: _رابًعا

 متطلبات بشزية: .1
 قياـ التخطيط الزمني لبرامج التنمية المينية عمى مراعاة مسؤكليات القادة اليكمية. -
 ربط برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بمسؤكلياتيـ كاألدكار المتكقعة منيـ . -
 خطط تقييـ لبرامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية تتسـ بالمكضكعية. تحديد -
 تحديد القيادات المدرسية المطمكب تدريبيـ كنكع التدريب كمدة البرامج كالنتائج المتكقعة. -
تكفير مدربيف أكفاء  يجب أف يككف المدرب ُمممنا بأساليب التعميـ إلماما تاما، كذلؾ  -

كالمدرب الجيد ىك الذم يككف عمى قدر كاسع مف المعرفة إلحداث األ ر المطمكب. 
بالنظريات النفسية كالتربكية الخاصة التي تفسر عمميات التعميـ كالتعمـ كالفركؽ الفردية 

 بيف األفراد، باإلضافة إلى إتقاف ميارات استخداـ معينات التدريب.
لبرامج التدريبية، تحديد أىداؼ التدريب بدقة، كما يتقرر في ضكئيا تصميـ محتكل ا -

 كالكسائؿ المستخدمة في التدريب كاختيار المتدربيف، ككذلؾ تقييـ برامج التدريب.
إعطاء دكر أكبػر لمقيػادات لممشػاركة فػي بنػاء البػرامج التدريبيػة ذات الصػمة بمسػؤكلياتيـ  -

كظػػائفيـ كبمػػا يضػػمف تقاسػػـ المسػػؤكليات كتكحيػػد كجيػػات النظػػر نحػػك بمػػكغ أىػػداؼ تػػـ ك 
 تشاركينا.كضعيا 

 متطلبات مادية: .2
تػػكافر حػػكافز لمقيػػادات  إف تػػكفر الحػػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة مػػف األشػػياء الضػػركرية التػػي  -

ينبغػػي أف تتػػكفر فػػي أم برنػػامج تػػدريب، لػػذلؾ مػػف الضػػركرم االىتمػػاـ باختيػػار الحػػافز 
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عد عمػى كتأتي أىمية الحافز في أنو أحد األسباب التػي تسػا يفالمبلئـ لكؿ فئة مف المتدرب
 .منو يفإنجاح البرامج التدريبية كضماف استفادة المتدرب

 متطلبات تهظينية: .3
 .ـ0202متكافقة مع رؤية المممكة كضع خطة محددة األىداؼ لمتنمية المينية لمقيادات  -
تحقػػػؽ أىػػػداؼ خطػػػة التنميػػػة المينيػػػة لمقيػػػادات المدرسػػػية  تػػػكافر المؤشػػػرات الدالػػػة عمػػػى -

 ـ.0202كالمتكافقة مع أىداؼ رؤية المممكة 
 صياغة خطة التنمية المينية لمقيادات المدرسية بناءن عمى االحتياجات التدريبية الفعمية. -
 ربط خطة التنمية المينية لمقيادات المدرسية بالخطة االستراتيجية لتحسيف المدرسة. -
كفػؽ رؤيػة المممكػة اكف مػع كميػات التربيػة فػي كضػع بػرامج التنميػة المينيػة لمقيػادات التع -

 .ـ0202
 تنفيذ مراكز التدريب  برامج التنمية المينية كفقا لمخطة المكضكعة. -
 تكفر المركنة لبرامج التنمية المينية حتى يمكف تعديميا حسب الحاجة. -
مكاف مبلئـ  مف شركط نجػاح البػرامج التدريبيػة تػكفر األمػاكف المبلئمػة لتنفيػذ ىػذه  تكفير -

 .ررة بسب سكء اختيار مكاف التدريبالبرامج كقد ال تتحقؽ األىداؼ المق
 متطلبات تكهية: .4

 تجييز قاعدة بيانات متكاممة عف االحتياجات التدريبية لمقيادات المدرسية.  -
 باستخداـ أساليب كاستراتيجيات حدي ة قابمة لمتطبيؽ.تنفذ برامج التنمية المينية  -
 ربط برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بطبيعة صبلحياتيـ الجديدة. -
اعتماد نظاـ لمتقػكيـ الػكاقعي المسػتمر الػذم يكظػؼ اسػتراتيجيات كأدكات تقػكيـ فاعمػة فػي  -

التػػدريب بعػػد عػػكدة القيػػادات  تقػػكيـ بػػرامج التنميػػة المينيػػة المقدمػػة لمقيػػادات لمتابعػػة أ ػػر
 لمميداف .

 آليات تهفيذ اخلطة املكرتحة : _خامشا

يجب أف تعمؿ  برامج التنمية المينية عمى كجكد رؤية كاضحة لبرامج التنمية المينية   .1
أف تككف رائدة في تحسيف كتطكير أداء القيادات المدرسية، مف خبلؿ خطة مدركسة 

 .العالمية الحدي ة في القيادة ىاتترقى بيـ مينينا طبقنا لبلتجا
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تسعى برامج التنمية المينية إلى بناء قدرات كجكد رسالة محددة لبرامج التنمية المينية   .2
القيادات المدرسية عمى التعامؿ مع متغيرات العصر، كتؤكد عمى تنمية الكفايات المينية 

مو مف أنشطة كبرامج لمقيادات لمتعامؿ مع متطمبات القيادة الحدي ة، مف خبلؿ كؿ ما تقد
 تدريبية.

 كمف ىذه األىداؼ تحديد أىداؼ كمياـ برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية   .3
 تحقيؽ النمك الميني المستمر لمقيادات كذلؾ لرفع مستكل أدائيـ القيادم. -
 تجديد كتنمية معمكمات كمعارؼ القيادات، كتعريفيـ بأحدث التطكرات في القيادة. -
 ايات المينية كالتخصصية كال قافية لمقيادات كبخاصة الجدد منيـ. تنمية الكف -
 نشر  قافة التنمية المينية الدائمة كالمستمرة بيف القيادات.  -
تنمية األسمكب العممي في التفكيػر، كالتفكيػر الناقػد كاإلبػداعي كالقػدرة عمػى حػؿ المشػكبلت  -

 .  بما يساعد عمى التجديد كاالبتكار في صنع كاتخاذ القرار
تنميػػة كفايػػات القيػػادات عمػػى اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا المتطػػكرة كالبحػػث فػػي مصػػادر المعرفػػة  -

 الحدي ة. 
 مكاكبة التطكرات كالتجديدات التربكية كالتعميمية في جميع مككنات المنظكمة التعميمية.  -
 إعداد ككارد تدريبية مف القيادات ممف لدييـ الميارات كالكفايات البلزمة لمقياـ باألنشطة.  -
يجػػب أف تقػػـك عمميػػة كضػػع كتصػػميـ بػػرامج كأنشػػطة بػػرامج التنميػػة المينيػػة لمقيػػادات   .4

التنمية المينية عمي التخطيط االستراتيجي الذم ينطمؽ مػف االحتياجػات التدريبيػة الفعميػة 
اسة الممارسات المينيػة الراىنػة كتصػميـ البػرامج كاألنشػطة فػي ضػكء الكاقػع لمقيادات كدر 

كاحتياجػػػات المسػػػتقبؿ مػػػع مراعػػػاة إمكانيػػػة كمتطمبػػػات التنفيػػػذ كجػػػكدة محتكيػػػات البػػػرامج 
 .كاألنشطة التدريبية

يجب أف يقـك التخطيط الزمني لبرامج كأنشطة التخطيط الزمني لبرامج التنمية المينية   .5
نية عمي مراعاة سير العمؿ المدرسي كعدـ اإلخبلؿ بو ككضع الجدكؿ التنمية المي

الدراسي اليكمي بما يكفمر فرص التنمية المينية لكؿ قائد، كما يجب أف يتسـ باالتساؽ 
كالكاقعية كالتكزيع عمي شيكر السنة بما يتناسب كحجـ المحتكل العممي لمبرامج كتكفير 

 عنصر المركنة.
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يجب أف تتسـ أساليب كاستراتيجيات أساليب كاستراتيجيات تنفيذ خطة التنمية المينية  .6
تنفيذ برامج التنمية المينية بالحدا ة كالفاعمية كالكاقعية كالمركنة كالقابمية لمتطبيؽ، كأف 
تقـك عمي أسس التعاكف كالمشاركة كالعمؿ بركح الفريؽ كتبادؿ الخبرات كاآلراء كاحتراـ 

خر، كتقـك عمي أساليب إبداعية كابتكارية تسيـ في النمك الميني لمقيادات الرأم اآل
 المدرسية.

تقكيـ كمتابعة برامج كأنشطة خطة التنمية المينية  كيجب أف تتسـ خطط التقكيـ  .7
كالمتابعة بالشمكلية كالمركنة كاالستمرارية كاستخداـ أساليب تقكيـ متنكعة لمتأكد مف 

لمينية كمدم تحقيقيا ألىدافيا كانعكاس ذلؾ عمي التحسف في مخرجات برامج التنمية ا
 األداء المدرسي لمقيادات.

 معوقات تهفيذ اخلطة املكرتحة : _سادًسا

 ندرة كجكد قاعدة معمكمات متكاممة لبلحتياجات التدريبية لمقيادات المدرسية. -
 لمكضكعة.ضعؼ التزاـ مراكز التدريب بتنفيذ برامج التنمية المينية كفقا لمخطة ا -
 ضعؼ اىتماـ إدارات التعميـ بتنفيذ الخطة السنكية لمتنمية المينية لمقيادات المدرسية. -
 ضعؼ خطط تقييـ برامج التنمية المينية المقدمة لمقيادات المدرسية. -
 غياب المؤشرات الدالة عمى تحقؽ أىداؼ خطة التنمية المينية لمقيادات المدرسية. -
المينيػػة فػػي تكعيػػة القيػػادات المدرسػػية باالتجاىػػات الحدي ػػة فػػي ضػػعؼ فاعميػػة بػػرامج التنميػػة  -

 القيادة.
 قمة إسياـ برامج التنمية المينية في تنمية قدرة القيادات المدرسية عمى صنع القرار المدرسي. -
معكقات تتعمؽ بأىداؼ البرنامج التدريبي كافتقارىا إلي الصياغة اإلجرائية القابمة لمقياس كالتقػكيـ  -

 ة بيف أىداؼ البرنامج التدريبي كبيف النظرة المستقبمية.كالمفارق
مشػػكبلت تتعمػػؽ بػػالمحتكم التػػدريبي كأىميػػا التكػػرار فػػي معظػػـ البػػرامج التدريبيػػة كعػػدـ احتػػكاء  -

 البرنامج التدريبي عمي ما يشجع القيادات عمي التعممـ الذاتي كالنمك الميني.
تتعمػػؽ بالقيػػادات مػػف عػػدـ مراعػػاة االحتياجػػات التدريبيػػة كعػػدـ إتاحػػة التػػدريب لجميػػع  مشػػكبلت -

 الفئات العاممة بالتعميـ كسمبية المتدرب في اختيار البرامج التدريبية كمحتكاىا كمكاعيدىا.
مشكبلت تتعمؽ بالتقكيـ  م ػؿ االفتقػار إلػي المعػايير الحاسػمة فػي التقػكيـ ممػا يػؤدم إلػي شػكمية  -

 .حكث المتدربيف ككسيمة لتقكيميـنية التقكيـ كعدـ استمراريتو كعدـ جدية بكركتي
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 ، القاىرة. مايك 1 -0مؤتمر تطكير التعميـ ال انكم،مفاىيـ الجكدة كمعايير االعتماد، 

( .األساليب القيادية السائدة لدل قادة 0292، حامد، نجبلء. )جابر، سامي ،الديف، نجكل جماؿ .2
 04-1(،  0) 00مجمة العمكـ   التربكية   مدارس التعميـ ال انكم العاـ بميبيا،

 .كالتكزيع لمنشر الجنادرية، عماف  الحدي ة، التربكية القيادة . (0225عائؿ.) بف قاسـ الحربي، .3
يادات مؤسسات التعميـ العالى بدكلة الككيت  لتنمية المينية لقا(.0292نايؼ نافع.)الحربي،  .4

  رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة. تصكر مقترح،
إستراتيجية مقترحة لمتنمية المينية لمديرل مدارس بدكلة الككيت (. 0292الحساكم، زينب عمي.) .5

 دراسات التربكية، جامعة القاىرة.، معيد الاه، رسالة دكتكر فى ضكء معايير الجكدة
في ضكء اإلتجاىات  باألردفالتنمية المينية لمقيادات التربكية (. 0291حسنيف، إبراىيـ عمي.) .6

  ، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.، رسالة دكتكراهالمعاصرة  تصكر مقترح
لمقيادات التربكية في  تصكر مقترح لمتطمبات التنمية المينية( 0295)الدسكقي، دعاء محمد  .92

 .906 -54(،  90)1مصر في ضكء الخبرة الكندية، مجمة العمكـ التربكية، 
في  يفدرجة ممارسة إدارة المكارد البشرية لدل القادة التربكي (.0295الدكسرم، غزيؿ. ) .99

  .جامعة آؿ البيت ،كمية العمكـ التربكية، رسالة ماجستير، الككيت كعبلقتيا بالتنمية المستدامة
 الرياضبل انكية ا المدارس مديرم لدل السائدة القيادية األنماطىػ(. 9101الراشد، عبد اهلل. ) .90

 .ة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. رسالة ماجستير. جامعالمعمميف نظر كجية مف
الذكاء االنفعالي كعبلقتو بالقيادة التربكية لدل مديرم التعميـ كال انكم (.  0222سعادة رشيد.) .90

 ، كمية االداب كالعمكـ االنسانية، جامعة كرقمة.، رسالة ماجستيردراسة ميدانية بكالية كرقمة

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?fn=RDA_ViewData&ScopeID=1.&Div650a=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9.&SearchId=11502558
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?fn=RDA_ViewData&ScopeID=1.&Div650a=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9.&SearchId=11502558
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األنماط القيادية السائدة لدل قادة المدارس ال انكية بمحافظة ( . 0294سعكد، سعكد العبص.) .91
، رسالة ماجستير غير كادم الدكاسر كعبلقتيا بالرضا الكظيفي مف كجية نظر المعمميف

 كمية العمكـ االجتماعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. منشكرة،
(.القيادة األخبلقيمة 0294الشتكم، سميماف بف عبد اهلل ،الحبيب، عبد الرحمف بف محمد.) .92

 56-20(.1) 3. المجمة التربكية الدكلية المتخصصةلمديرم المدارس ال مانكيمة، 
كية لمديرم المدارس التجريبية لمغات في ضكء المتطمبات الترب(. 0292شقراف، حناف محمد.) .93

 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة المنكفية. معايير الجكدة الشاممة،
 َردي ـلميا دارسلما ككبلء إدراؾ دليىػ(. 9102الشمرم، تركي بف عمى حمكد المطمؽ.) .94

 كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد. ،رسالة ماجستير ،ئماح" دراسة ميدانية بمدينة المدرسة
(.تطكير برامج التنمية المينية لقادة المدارس بالمممكة العربية 0293الشمرم، مشعاف.) .95

 054-029(، 0)  00 مجمة كمية التربية. .السعكدية في ضكء االتجاىات العالمية
تحقيؽ التنمية  تفعيؿ دكر مدير المدرسة األساسية فى(.  0292الضفيرم، ريمة عكاد.) .96

 كمية التربية، جامعة الزقازيؽ. ،، رسالة ماجستيرالمينية لممعمميف بالككيت  دراسة ميدانية
. التنمية المينية لممعمميف في ضكء االتجاىات  (0292الطاىر، رشيدة السيدة أحمد.) .02

 القاىرة  دار الجامعة الجديدة. العالمية، تحديات كطمكحات، 
( . التنمية المينية 0293الطكخي، ىي ـ محمد؛ الحربي، حماد دغيـ؛ محمد، إبراىيـ الدسكقي.) .09

مجمة  . لمقيادات التربكية بالمممكة العربية السعكدية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي مف كجية نظرىـ
 .119-122(  0)01. العمكـ التربكية

القيادية لدل مديرات المدارس  (. ممارسة الميارات0293؛ الكشمي، أسماء.)طيب، عزيزة .00
 .(0)01 مجمة العمكـ التربكية.المطبقة لمبرنامج الكطني لتطكير المدارس في مدينة بريدة، 

تطكير برامج التنمية المينية لمقيادات التربكية عمى ( 0225العبرم، بدر بف محمد بف مبارؾ. ) .00
ماجستير غير رسالة  ،لمعمميفضكء معايير إدارة الجكدة الشاممة مف كجية نظر اإلدارييف كا

 جامعة السمطاف قابكس.  منشكرة، كمية التربية،
في تحقيؽ الفعالية التنظيمية  دراسة كر القيادة االستراتيجية د (.0293العجمي، ناصر محمد.) .01

 جامعة بنيا. التربية، كمية رسالة دكتكراه، ميدانية عمى المدارس ال انكية بدكلة الككيت،
(. تفعيؿ دكر القيادات التربكية في المدارس ال انكية 0293؛ الشيرم، نياية. )العريفي، حصة .02

الحككمية بمدينة الرياض مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في ضكء أىداؼ المنظمة 
 -9( 94. )مجمة البحث العممي في التربية( تصكر مقترح. 0202المتعممة )رؤية مستقبمية 

04. 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=11578290&frameName=&PageNo=3
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=11578290&frameName=&PageNo=3
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تطكير نظاـ التنمية المينية لمديرم المدارس ال انكية بالضفة (. 0294عزت، منتيى جكدت.) .03
 ، كمية التربية، جامعة عيف شمس.، رسالة دكتكراهالغربية في ضكء متطمبات االحتراؼ

كاقع حككمة جامعة األمير سطاـ بف عبد  (. 0294عسيرم، خمكد بنت محمد مفرح آؿ ماطر. ) .04
مف كجية نظر القيادات اإلدارية  0202ية العزيز في ضكء رؤية المممكة العربية السعكد

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة األمير سطاـ.كاألكاديمية فييا
 جدة. جدة  دار ،اإلدارية كالقرارات لمكظائؼ تحميمية اإلدارة  دراسة(. 0222مدني.) عبلقي، .05
التنمية المينية لمقيادات التربكية في (. دكر مكاتب التربية كالتعميـ في 0295لعمرم، أحمد.)ا .06

  03-9 ( 09).0. مجمة العمكـ التربكية كالنفسية، س التعميـ العاـ بمحافظة المخكاةمدار 
الدكر القيادم لمديرم المدارس بمكة المكرمة في تنمية ( 0290العنتر، ياسر سميماف.) .02

 جامعة أـ القرل. ، كمية التربية،، رسالة ماجستيرالمعمميف مينيا  مف كجية نظرىـ
المرحمة المتكسطة في بالكفايات القيادية البلزمة لمدير المدرسة (. 0293العنزم، خالد خمؼ.) .09

 ، كمية العمكـ التربكية، جامعة آؿ البيت.رسالة ماجستير دكلة الككيت بكصفو مشرفا مقيما،
التنمية المينية لمعممي التعميـ ال انكم في ضكء متطمبات (. 0294).غنيـ، كريمة محمكد أحمد .00

 ، كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية، جامعة عيف شمس. ، رسالة ماجستيرجتمع المعرفةم
مستكل الكفايات المينية لمديرم المدارس ال انكية  (0290فبلح، عبدالرحمف عيد فرحاف.) .00

 الحككمية في دكلة الككيت كعبلقتو بدرجة مشاركة المعمميف في صناعة القرار مف كجية نظرىـ،
 ، كمية العمكـ التربكية، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا.رسالة ماجستير

(. فاعمية التدريب أ ناء الخدمة في تطكير الميارات 0296القاسمي، عايدة بطي راشد. ) .01
 020-049، (6).المجمة العربية لمعمكـ التربكية، القيادية لمديرم المدارس بسمطنة عماف

دراسة ميدانية لمعبلقة بيف ال قافة التنظيمية كاألداء المتميز .  (0294طاف، إبراىيـ عيسى.)لقا .02
    ، كمية التربية، جامعة بنيا. رسالة ماجستير ككيت،لمديرل مدارس المرحمة المتكسطة بدكلة ال

تصكر مقترح لمتنمية المينية لمقيادات التربكية بكزارة (.0291).ضاكاككلي، جميمة عبدالر  .03
 396-242(، 926.)0، مجمة التربية، التربية كالتعميـ بالككيت

تكافر آليات التنمية المينية كعبلقتيا بفاعمية  درجة( . 0292كراشي، محمد يعقكب عمي مبل.) .04
، كمية العمكـ ماجستير ، رسالةاتخاذ القرار لدل مديرم المدارس االبتدائية بدكلة الككيت

 التربكية، جامعة آؿ البيت.
تنمية الكفايات اإلدارية لمديرم المدارس التجريبية فى بعض (. 0292محمكد، عزة محمد.) .05

.رسالة ماجستير لعربية،محافظات جميكرية مصر ا  ، كمية التربية، جامعة الفيـك

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ba%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%8c+%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af.&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85.&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85.&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85.&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85.&criteria1=2.
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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ركنية مكقع الكتركنى مقترح لمتنمية المينية فى الحككمة االلكت(. 0290محمكد، ىبة محمد.) .06
  ، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.رسالة ماجستير ،لمديرل المدارس االبتدائية

رؤساء األقساـ في المدارس ال انكية في دكلة الككيت  دكر (.0292المطيرم، يكسؼ مرزكؽ. ) .12
 ، كمية العمكـ التربكية، جامعة آؿ البيت.ماجستير رسالةفي تنمية المعمميف مينيا، 

أكف اليف". اال نيف "العربية .0202النص الكامؿ لرؤية السعكدية (.  0293المنشاكم، عبلء.) .19
 أبريؿ. 02ق. 9104رجب.  95

( . تخطيط المسار الكظيفي لدل القيادات التربكية في 0294سالـ حسيف.) اليتاني، ناقية .10
 .013-090(، 5)3. المجمة التربكية الدكلية المتخصصةمكاتب التعميـ بمدينة جدة، 

المركز اإلعبلمي. كزارة  .0202برنامج التحكؿ الكطني ق(. 9104كزارة االقتصاد كالتخطيط.) .10
 .االقتصاد كالتخطيط. الرياض
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