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 املقدمة: .1

د هذا  ال شك أن مفهوم "تنمية املوارد البشرية" قد مّر بمراحل عديدة منذ نشأته في مطلع التسعينيات من القرن املاض ي إلى وقتنا الحاضر، وتج سَّ

التنمية وهدفها األساس ي. وبالن البشرية هي غاية  املوارد  باعتبار  البشرية،  التنمية  إلى   
ا

االقتصادي وصوال بالنمو  البدء  "تنمية التطور في  إلى مفهوم  ظر 

ف املفاهيم  العديد من  الكريم  القرآن  في  ورد  اإلسالمية؛ فقد  ثقافتنا  في  بش يء مستجد  ليس  أنه  نجد  املختلفة،  وأبعاده  البشرية"  تنمية املوارد  ي مجال 

البشري  بالعنصر  اهتم اإلسالم  لهما مثيل؛ فقد  البشرية بصورة غير مباشرة، ولكن بشمولية وعمق ليس  له قيمة روحية، وجسدية، املوارد  ، وأضاف 

جتمع الذي وأخالقية، وعقلية، وذلك من خالل ترسيخ املبادئ والقيم السامية، وتنمية قدراته في مجاالت متنوعة؛ من أجل االرتقاء بالذات، وخدمة امل

 .منههو جزء 
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 :امللخص

هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية، في ضوء  

قت االستبانة أداة لجمع البيان2030رؤية اململكة   مات والوكيالت، واتبعت الدراسة املنهج الكمي الوصفي املسحي، وطبَّ ِّ
ّ
عل
ُ
ات ، من وجهة نظر امل

والت واالجتماعية،  واألدائية،  )املعرفية،  املهارات  تنمية  في  الحكومية  االبتدائية  املدارس  قائدات  بل  قِّ مة من  ساهِّ
ُ
امل املمارسات  لدى حول  قنية( 

نت عينة الدراسة من ) ج أن درجة  ( معلمة ووكيلة، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد أظهرت النتائ383مواردها البشرية، وتكوَّ

حسابي بمتوسط  )مرتفعة(  موافقة  بدرجة  جاءت  العينة،  أفراد  نظر  وجهة  من  البشرية،  مواردها  تنمية  في  االبتدائية  املرحلة  قائدات    إسهام 

 ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات أفراد العينة ملحاور الدراسة. (79.2%وبنسبة مئوية )  (3,96)

بل القيادات املدرسية؛ من خالل  ومن أبرز الت وصيات التي توصلت إليها الدراسة: تعزيز وضع تنمية املهارات األدائية للموارد البشرية من قِّ

ا في الخطط التطويرية لل  داء،  عملية تقويم األداء الوظيفي الدوري للموارد البشرية، وتحليل جوانب القوة والضعف؛ لالستفادة منها مستقبليًّ

ل على قيادات املدرسة التخطيط لتنمية مواردها البشرية في ضوء أسس ومبادئ علمية وكذلك اع سّهِّ
ُ
تماد صناع القرار في التعليم آللية حديثة ت

ا عن العشوائية.  ْهنية بدقٍة، بعيدا  دقيقة وواضحة، بما يساهم في تحقيق الغاية من التنمية املِّ

 النمو املنهي. ؛أنماط القيادة الحديثة ؛إدارة ؛ القيادة التربوية الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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املجال، واألمثلة   البشرية، بجميع أشكالها، بصورة لم يتطرق إليها الخبراء والباحثون في هذا  على ذلك إن ديننا الحنيف تطرق إلى صميم التنمية 

ء به إلى أعلى املستويات ؛ وعلى ذلك فإن التنمية في غايتها الحقيقية حقٌّ لكل إنسان، يهدف إلى االرتقا)صلى هللا عليه وسلم( نبيه وهدي كثيرة في كتاب هللا 

 التقدم والتطور ملستقبل أفضل.    والستمراريةفي جميع املجاالت، وكذلك لرفعة املجتمع، ونهضة الوطن، 

املستقبلي بأهدافها وخططها في رؤيتها  السعودية،  العربية  اململكة  ه  البشرية؛ من خالل توجُّ املوارد  أهمية االستثمار في  ،  2030ة  ومن هنا جاءت 

رؤية  نحو   برامج  أحد  وهو  البشرية"،  القدرات  "تنمية  برنامج  خالل  من  االهتمام  ذلك  وشهدنا  البشرية،  املوارد  بتنمية  سس  2030االهتمام 
ُ
أ وفق   ،

ف   
ا
عامة البشرية  املوارد  كفاءة  تعزيز  إلى  تهدف  وتدريبية  تعليمية  وإجراءات  سياسات  على  ويعتمد  ومهنية،  واجتماعية،  وتربوية،  جمإسالمية،  يع ي 

ا  عامليًّ
ا
سة ومنافِّ ا،  إقليميًّ رائدة  اململكة  لتغدو  الالزمة؛  واملرونة  والجودة  الشمولية  يحقق  بما  الحكومية،  القدرات  .القطاعات  تنمية  البشرية،    )برنامج 

2016 ) 

موارد تنمية  في  عامل  أهم  هي  والتي  التربوية،  املؤسسات  داخل  القيادات  دور  في  تجسد   ،
ا

مذهال ا  تقدما يشهد  السعودية  في  التعليم  أن  ها  وبما 

املعرفية والتكنولوجي الثورة  انتشار  األخير مع  العقد  السعودية في  العربية  اململكة  التي شهدتها  التغيرات والتطورات  إن  فَرضت على  ة،  البشرية؛ حيث 

ي استراتيجية فعالة في تنمية املوارد البشرية لديها. وعلى ذ لك؛ فإن مسؤولية  جميع القيادات في جميع املؤسسات، ومنها املؤسسات التربوية، ضرورة تبّنِّ

البشرية فحسب، وإنما امتدت لتصبح ذات دور مهم    االستجابةالقيادات التربوية لم تعْد تقتصر على   أبعاد تنمية  لحاجات مواردها  وعظيم في تفعيل 

تحسين واقع التنمية، وكذلك ربطها بتطلعات اململكة املستقبلية؛ حيث إن املدرسة لم تعد بمفهومها التقليدي مؤسسة   باتجاه املوارد البشرية املختلفة  

ل؛ فقد اتسعت أدوار املدرسة لتشمل مسؤوليات  لتصبح أكبر وأشم  –مع التطور والتقدم املشهود في اآلونة األخيرة   –تعليمية فقط، بل امتدت أدوارها 

)سمعان ومرس ي،   .متنوعة اتجاه املجتمع من نواٍح عدة: اجتماعية، ومهنية، وصحية، وثقافية؛ وذلك لتصبح مؤسسة اجتماعية، تربوية، فكرية، ثقافية

1985 ) 

املدرسة باعتبارها كر، فإن العنصر األهم يتمثل في قائدة 
ُ
ة املدرسة؛ حيث تتولى القيام بمجموعة    وبالرغم من أهمية ما ذ

َّ
املسؤولة عن إدارة دف

ة بتوجيه جميع املوارد نحو   بمقتضاهامن العمليات التي يتم   االستثمار بفاعلية في مواردها البشرية؛ لذلك فإن القيادة أهم عناصر النجاح، فهي املعنيَّ

ل ُيكتب  لن  مؤسسة  ة  فأيَّ االتجاهات،  وتحديد  األهداف،  النجاحتحقيق  املادية  –ها  املوارد  جميع  لديها  توفرت  توجيه،   –وإن  في  قيادّي  خلل  ظل  في 

 (. 19، ص 2008)املخالفي،  .وتنظيم، وتنسيق املوارد البشرية لديها

ململكة  ومن ثم كان ال بد من الوقوف على مجال الدراسة الحالية؛ لتحديد مدى كفاءة تنمية املوارد البشرية في مدارس التعليم العام الحكومي با

م، وم
ُّ
ن ثم تتطلب قيادات العربية السعودية، وباألخص املرحلة االبتدائية؛ حيث إن أهمية املرحلة االبتدائية تنبع من كونها بداية حقيقية لعملية التعل

 في تطوير وتلبية احتياجات املوارد البشرية لديها.  تسهم تربوية ذات كفاءة عالية 

ا على ما سبق،  اوعطفا ت هذه الدراسة   وسعيا
َّ
للوقوف على استراتيجية تنمية املوارد البشرية في املدارس الحكومية االبتدائية بمدينة جدة، فقد تبن

البشرية"،   "املوارد  بهمصطلح  تحقيق   ويقصد  في  تسهم  التي  العاملة  واليد  الفكري  األساس  واإلدارية؛ كونهن  التعليمية  الهيئة  املدرسة من  منسوبات 

أثٍر كبير ومهم ف القيادة من  العمل، وما لدور  املوّجهة للجودة في  القدرات، واإلبداعات، واالتجاهات  التربوية من خالل  املؤسسة  ي تحقيق ذلك  أهداف 

اململكة  بفاعلية، ع تأتي متزامنة مع رؤية  الدراسة  بأن هذه  ا  املوارد 2030لما تنمية  استراتيجية  الضوء على  لُتلقي  الحالية  الدراسة  ؛ ومن ثم فقد برزت 

 بتدائية الحكومية بمدينة جدة، ودرجة إسهام القيادات في تحقيق ذلك بفاعلية. البشرية في املدارس اإل 

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة. 1.1

ل  تربوية  قراءة  ومن خالل  الشاملة،  الجودة  مفهوم  لتحقيق  األساسية  الركيزة  هما  مؤسسة  أّية  في  واستثمارها  البشرية  املوارد  تطوير  رؤية  ُيعد 

السعودية   العربية  بالترك2030اململكة  وذلك  نحو مستقبل زاهر؛  الحبيب  بوطننا  للنهوض  ثروة  أهم  باعتباره  البشري  للعنصر  تنظر  أنها  نجد  يز على  ، 

 .2030االرتقاء باملؤسسات التربوية بجميع مكوناتها، وبما يحقق تطلعات رؤية 

( السلمي  أشار  في  2005فقد  مفاهيم    امللتقى(،  دمج  أهمية  إلى  اإلداري،  العمل  في  ومتطلباته  التطوير  إدارة  حول  تمحور  الذي  الثالث  اإلداري 

ة ونظمها؛ مما يساعد على استثمار املوارد البشرية والتقنيات اإلدارية الحديثة في تنمية قدراتها، التطوير والتخطيط املستمر وآلياتهما في نسيج املؤسس

زها في مجالها.  وتميُّ

( السرحان  تنمية بشرية مستدامة  2014وتتفق دراسة  وتحقيق  املعرفة  بناء مجتمع  بين  تبادلية  أن هناك عالقة  إليه من  اإلشارة  ما سبق  ( مع 

بن إن  حيث  التنمية حقيقية؛  مقاييس  يحقق  مما  للمعلوماتية؛  ال  الفعَّ واالستخدام  البشرية،  والقدرات  املعارف  توسيع  يتضمن  املعرفة  مجتمع  اء 

ا على التحليل، واالبتكار، واإلبداع.    بمفهومها الحقيقي، وأهمها تمكين الفرد وتوسيع قدراته املعرفية؛ ليصبح قادرا

التعليم موضوع   ْت وزارة 
َ
أول السادس،    نميةالتوقد  األداء اإلشرافي واملدرس ي )اإلصدار  ا ملنظومة مؤشرات قيادة  ا، ووفقا ا كبيرا ، ص  1441اهتماما

ي ونوعي يس11 تهدف مشكالت  (، فإن األسس العامة ملؤشرات األداء قد ُبنيْت وفق العديد من األولويات، ومنها "النمو املنهي"، من خالل معيار سنوي كّمِّ

 واملدرسية في النمو املنهي.  اإلشرافيةازن يضمن حق كّلٍ من: الطالب في املعرفة، والقيادات مهنية معينة، وبتو 
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( في سياستها لتطوير النظم اإلدارية ومكوناتها، على ضرورة  376، ص  1438التنمية التاسعة لتنمية املوارد البشرية )  خطة وعلى ذلك، فقد نصت  

 إلى نموذج معدل للمدارس املستقلة ذات إعطاء املزيد من الصالحيات، والحّد من  
ا

املركزية، وتعزيز أثر القيادات التربوية، وتطوير إدارة املدارس وصوال

 اإلدارة الذاتية. 

الدراسة،   املعلمات واإلداريات في مجال هذه  ة )غير مقننة( مع بعض  الحكومية، وإْجَرائها مقابالت حرَّ باملدارس  الباحثة  بغرض ومن خالل عمل 

تباُين اآلراء في فاعلية دور   الواقع وتدوين امللحوظات عن املمارسات القيادية املتبعة في تنمية املوارد البشرية داخل املدرسة؛ الحظت الباحثة  تشخيص

لتحقي البشرية  التنمية  بأهمية  قناعتهن  بعدم  واإلداريات  املعلمات  بعض  على  ا  سلبا انعكس  والذي  ذلك،  يخص  فيما  التربويات  أهداف  القائدات  ق 

ا خالل العام الدراس ي؛ كونها 15املؤسسة التربوية بفاعلية، ما عدا توجه بعض املعلمات إلى التركيز على التنمية املهنية، أي ضرورة استيفاء ) ا تدريبيًّ ( يوما

 (.  36، ص 1441األداء اإلشرافي واملدرس ي، -ذات أثر رجعي على األداء الوظيفي )مؤشرات نواتج التعلم 

رته الباحثة على أنه قصور في َدور بعض القيادات، ومخالفة ملعظم الدراسات التي ُتنادي باألساليب الحديثة للقيادة، وكذلك خلٌل ف  وهذا ما ي  فسَّ

اململكة   رؤية  في  إليه  شير 
ُ
أ الذي  باملفهوم  البشرية  التنمية  أجل2030تنفيذ  وتطويره؛ من  بتنمية كل فرد  االهتمام  ركزت على ضرورة  والتي  االرتقاء   ، 

 باملنظمة أو مؤسسة العمل.   

القصور في َدور القيادات التربوية في النواحي السابقة، ما أشارت إليه دراسة املطيري ) ( من أنه بالرغم من الجهود  2015وقد يكون أحد أسباب 

العديد من البرامج واألنشطة املختلفة لتعزي بل وزارة التعليم، والتي تتمثل في  الكفايات القيادية، فإن هناك فجوة تظهر بقوة في تباين املبذولة من قِّ ز 

 األنماط القيادية، بل واستمرارية بعض القيادات التربوية في ممارسة األنماط التقليدية. 

( عسيالن  دراسة  توصية  مع  تتجاوب  الحالية  الدراسة  فإن  ذلك،  إلى  هو جديد2017إضافة  ما  بكل  امليدان  إثراء  بضرورة  أوصت  والتي  من   (، 

 . 2030مهارات تطوير القيادة التربوية وُسُبلها، وبما يتوافق مع رؤية اململكة 

اململكة   الحالية، في ضوء رؤية  التي تفرضها األوضاع  ة  املاسَّ  
ُ
الحاجة الحالية، والتي ستحاول تسليط  2030وفي ضوء ما سبق، تظهر  للدراسة   ،

ب التربوية في اإلسهام  القيادة  أهمية دور  الرئيس الضوء على  السؤال  الحالية في  الدراسة  ّم تمثلت مشكلة 
َ
ث البشرية لديها، ومن  املوارد  تنمية  فعالية في 

، من وجهة نظر  2030درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة  التالي: ما

 املعلمات والوكيالت؟ 

 تفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:وي

رؤية اململكة   ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية "املهارات املعرفية" لدى مواردها البشرية، في ضوء .1

 ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟2030

رؤية اململكة   ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية "املهارات األدائية" لدى مواردها البشرية، في ضوء  .2

 ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟2030

3.  " تنمية  الحكومية بمدينة جدة في  باملدارس  االبتدائية  املرحلة  البشرية، في ضوء رؤية  ما درجة إسهام قائدات  املهارات االجتماعية" لدى مواردها 

 ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟2030اململكة 

رؤية اململكة  ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية "املهارات التقنية" لدى مواردها البشرية، في ضوء   .4

 املعلمات والوكيالت؟، من وجهة نظر 2030

ة، في  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات العينة في درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية، باملدارس الحكومية بمدينة جد .5

عزى ملتغير "املسمى الوظيفي" 2030تنمية مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة 
ُ
 ؟ ، في األبعاد املحددة للدراسة ت

 أهداف الدراسة: .2.1

 تسعى الدراسة الحالية إلى:

، و"املهارات  الكشف عن درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية "املهارات املعرفية"، و"املهارات األدائية" .1

 ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت.2030االجتماعية"، و"املهارات التقنية" لدى مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة 

عن فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات العينة في درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية، باملدارس الحكومية بمدينة جدة،  الكشف  .2

عَزى ملتغير "املسمى الوظيفي". 2030في تنمية مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة  
ُ
 ، في األبعاد املحددة للدراسة ت

 أهمية الدراسة: .3.1

 ذه الدراسة أهمية نظرية وأخرى تطبيقية، ويمكن توضيح ذلك في التالي:له
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 األهمية النظرية: •

ا إلى .1 ا جادًّ اململكة العربية السعودية، وتسعى سعيا ا يواكب أحدث الجهود املبذولة لتطوير التعليم العام في  ا مهما تحقيق أحد   أنها تتناول موضوعا

سلط الضوء على درجة2030أهداف وزارة التعليم وفق رؤية اململكة  
ُ
دينة جدة في  إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بم  ؛ فهي ت

 . 2030تنمية مواردها البشرية، من أجل االهتمام بعامل تنمية املوارد البشرية داخل املنشأة التربوية في ضوء رؤية اململكة  

وسطة،  )متأنها قد تسهم في فتح آفاق جديدة للمزيد من الدراسات في إدارة املوارد البشرية وتنميتها في املجال التربوي ملؤسسات تعليمية مختلفة    .2

 ثانوية، معاهد مهنية، وغيره(. كما تم بناء أداة جمع بيانات يمكن االستفادة منها في دراسات الحقة في مجال الدراسة الحالية.

الدراسة  .3 ا ألن هذه  نظرا ا؛  التربوية محليا للمكتبة  الدراسة  ُتضيفه هذه  أن  يمكن  الذي  العلمي  الباحثة  -اإلثراء  الدراسا  -على حد علم  عّد من 
ُ
ت  ت

 . 2030النادرة التي تطرقت إلى عامل تنمية املوارد البشرية في املجال التربوي بمدارس التعليم العام الحكومي وفق رؤية اململكة  

 األهمية التطبيقية: •

ملدارس الحكومية في إسهام قائدات املرحلة االبتدائية با  قد تفيد هذه الدراسة املسؤولين في اإلدارة التعليمية بمدينة جدة؛ من خالل قياس درجة  .1

 ، وذلك بهدف تعزيز جوانب القوة لدى القائدات، وتطوير جوانب الضعف )إن وجدت(.2030تنمية مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة 

املمار  .2 التعليم، بصفة عامة، عن مستوى  القرار في وزارة  أمام صانعي  واقعية  الدراسة في تقديم صورة  نتائج هذه  سهم 
ُ
ت أن  القيادية يتوقع  سات 

 املتبعة للقيادات املدرسية تجاه املؤسسات التربوية ومواردها البشرية؛ وذلك لتحسينها والنهوض بها.

 مصطلحات الدراسة: . 4.1

 School Leaderقائدة املدرسة  •

ْوُد نقوويض  (315، ص 2000يعرف ابن منظور )  التعريف اللغوي: .1
ا، فهووو قائوود، والقووَ القيادة بصفة عامة بأنها: "مشتقة من كلمة قاد، يقود، قووودا

 بمعنووى أعطوواه إي
ا

وق من خلٍف، وأقوواده خوويال ها، فالقوُد من أماٍم والسَّ فِّ
ْ
ل
َ
ها من خ

ُ
ها وَيُسوق مامِّ

َ
ة من أ ْوق، َيُقوُد الدابَّ اهووا يقودهووا، ومنهووا: االنقيوواد السَّ

 : قادة، وهو جمع قائد".بمعنى الخضوع، ومنها

( قائوودة املدرسووة بأنهووا: "القائوودة التربويووة واملشوورفة املسووؤولة عوون منسوووبات املدرسووة، والتووي 6 ، ص2017: تعوورف آل حسووين )التعريــف االالــطال ي .2

 تقودها لتحقيق األهداف املنشودة وفق السياسة التعليمية للمدرسة".

ا في مدرسته،   ذلكبأنها:  ( قائدة املدرسة  314  ، ص2019وتعرف درويش )  مباشرا
ا

ليكون مسؤوال التعليم  بل وزارة  ا من قِّ املعين رسميًّ الشخص 

ا على تهيئة جميع ا  ا على جميع شؤونها التربوية واإلدارية والتعليمية واالجتماعية؛ لتحقيق بيئة تعليم جذابة، والتي تعمل أيضا
ا
لظروف واإلمكانيات ومشرف

 هداف املدرسية بأكثر كفاءة وفاعلية، في أقل وقت وجهد، وأقل تكلفة مادية ومعنوية. لتحقيق األ 

ا بأنها:    التعريف اإلجرائي: .3 ِّف الباحثة قائدة املدرسة إجرائيًّ
املدرسة، وتعر  األمور في  اإلدارية والفنية عن تيسير  الناحية  األولى من  املسؤولة 

التربوية وتطويرها، واإلشراف على شؤون الطالبات، وكذلك تنظيم ومتابعة وتنمية منسوبات املدرسة من  ولها دور أساس ي في تحسين العملية 

   .2030يخدم أهداف رؤية اململكة الهيئة التعليمية واإلدارية؛ لالرتقاء باملؤسسة التربوية بما  

 Human Resource Developmentتنمية املوارد البشرية   •

ي َنميا  (364، ص 2003م "لسان العرب" البن منظور )جاء في معج التعريف اللغوي: .1 ، نَمى َينمِّ
ُ
: زاد وكثر"."نمي: النماُء الزيادة ا وَنماءا يًّ  ا وُنمِّ

ا بما يتفق واحتياجات املجتمع، على أساس 58 ، ص2000عرفها اللوزي ) التعريف االالطال ي: .2 ا صحيحا ( بأنها: "إعداد العنصر البشري إعدادا

 عن زيادة طاقاته وجهوده 
ا

 ".أنه بزيادة معرفة وقدرة الفرد يزداد ويطّور استغالله للموارد الطبيعية، فضال

النصر ) .3 أبي  السابق تعريف  التعريف  بأنها:  20  ، ص2009ويوافق  الطاقات (  لنمو  املجتمعية والبيئية  الفرصة  إلى توفير وإتاحة  "عملية تهدف 

 ". األكاديمية الجسمانية والعقلية واإلبداعية والروحية واالجتماعية إلى أقص ى ما تستطيعه طاقات الفرد والجماعة

ا بأنها: جميع املهام    التعريف اإلجرائي: .4 التي تقوم بها قائدة املدرسة لرفع كفاءة املوارد البشرية )من  وتعرف الباحثة تنمية املوارد البشرية إجرائيًّ

بما ُيحقق  الهيئة التعليمية واإلدارية( داخل املؤسسة التربوية؛ من خالل استغالل الكفاءات وتطويرها، وتنمية املهارات املختلفة لتحسين األداء  

 .2030تطلعات رؤية اململكة 

 حدود الدراسة: . 5.1

تنمية    املوضوعية:الحدود   • في  جدة  بمدينة  الحكومية  باملدارس  االبتدائية  املرحلة  قائدات  إسهام  درجة  قياس  على  الدراسة  هذه  اقتصرت 

اململكة   رؤية  ضوء  في  البشرية،  وأعني  2030مواردها   ،“ املعرفية،  بو  املهارات  )تنمية  التالية:  البشرية  التنمية  أبعاد  البشرية"  مواردها  تنمية 

 األدائية، واملهارات االجتماعية، واملهارات التقنية(.  واملهارات

 اقتصرت هذه الدراسة على معلمات ووكيالت مدارس املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية في مدينة جدة.  الحدود البشرية: •
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  الحدود املكانية: •
ُ
ا على مدارس املرحلة االبتدائية الحكومية بمدينة جدة دون ق  راها.تم التطبيق ميدانيًّ

 .ه1441-1440تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  الحدود الزمانية: •

  اإلطار النظري  .2

  التالي:تضمن هذا الجزء مبحثين أساسيين تم التطرق إليهما بالتفصيل، وبما يخدم هذه الدراسة، وهما على النحو 

   :القيادة التربوية  . 1.2

 : مفهوم القيادة التربوية .1.1.2

بل الباحثين والخبراء من عدة جوانب، إال أنه لم يتم االتفاق على مفهوم محدد وشا مل للقيادة،  تعد القيادة من أهم املجاالت التي تم تداولها من قِّ

لها بأنها: عملية هادفة وموجهة نحو تحقيق    ( 88، ص  2014، ومنها تعريف بيومي وخاطر )تنّوعت واختلفت املفاهيم التي تناولتها بصفة عامة  ذلك وعلى  

ب لها، وتعني   في مجملها القدرة أهداف املنظمة، مع وضع الخطط واآلليات املنوعة لنقل التغيرات الحادثة، والتنبؤ بالتغيرات املستقبلية، ومن ثم التأهُّ

توجيه الخارجي من خالل عقد شراكات مع مؤسسة متخصصة للمساعدة على التأثير في اآلخرين أو في منظمتهم، ومن ثم توجيههم من الداخل، أو نقل ال

 في تجويد األداء، وزيادة اإلنتاجية.  

ب والفنية؛  اإلدارية  الشؤون  في  املدرسة  بإدارة  املكلف  "الشخص  فهو:  املدرس ي،  القائد  دور  وباألخص  التربوية،  بالقيادة  يتعلق  فيما  االستثمار أما 

أدوات ووسائل وتجهيزات؛ األمثل لإلمكانات البشرية مم البناء املدرس ي وما يحتويه من  املادية املتمثلة في  اإلداريين واملعلمين والطلبة، واإلمكانات  ثلة في 

 (. 11، ص  2002لتحقيق األهداف العامة للمدرسة" )الهباش، 

التع ملدارس  التنظيمي  الدليل  في  السعودية  العربية  باململكة  التعليم  وزارة  أشارت  الرابع،  ليم  وقد  )اإلصدار  قائد   (34، ص  1440العام  "أن  إلى: 

ا وتعل ا لتحقيق األهداف املنشودة".املدرسة هو املسؤول عن قيادة املدرسة تربويًّ  يميًّ

ل في ممارسات إدارية وفنية واجتماع
َّ
ا، يتمث

ا
ا هادف ا تربويًّ

ا
 وسلوك

ا
 منظمة

ا
ية لتوجيه سلوك  ومما سبق؛ تتضح أهمية القيادة التربوية من كونها عملية

 قبلية للمملكة.  املوارد البشرية في املدرسة، وتحفيزهم إلنجاز املهام بطريقة مبتكرة وإبداعية، ولتحقيق أهداف املؤسسة التربوية في ضوء الرؤية املست

 : أهمية القيادة التربوية .2.1.2

ا على من واقع مسؤولية القائد عن املدرسة، ودوره الحيوي في نجاح   املؤسسة التربوية، فإن هذه املسؤولية تفرض على القائد التربوي أن يكون قادرا

والتي بَدورها ممارسة القيادة بطريقة احترافية تضمن تحقيق األهداف املنشودة؛ وذلك من خالل التنمية الفعالة للموارد البشرية املتاحة في املدرسة،  

 ضل اإلمكانيات، وبجودة عالية.تحقق االنسجام املطلوب لتأدية العمل بأف

ا، ومنها كما أشار محمد ) ا ناجحا ا تربويًّ  (: 128-127، ص 2008ولتحقيق ذلك؛ فإن هناك متطلبات يجب أن تتوفر في قائد املدرسة كي يكون قائدا

 البعد عن املركزية، واالتجاه نحو القيادة الرشيدة التشاركية. •

 العاملين وأخذها بعين االعتبار في خدمة مصلحة العمل.إعطاء الحرية الفكرية، واحترام آراء  •

 منح مدير املدرسة املزيد من الصالحيات في حدود نطاق مدرسته.  •

 تشجيع األعمال اإلبداعية واألفكار الصحيحة؛ للتأكيد على الشعور باألمن والطمأنينة. •

فاعليووة، وبمووا يسووهم فووي نجوواح عمليووة التخطوويط موون أجوول مصوولحة املدرسووة، تعزيز االستقرار واألمن الوظيفي ملدير املدرسة؛ حتى يتمكن موون العموول ب •

 والوصول بها إلى أعلى مستويات الرقي والجودة.

 اتباع املناهج الديمقراطية الحديثة في قيادة املدرسة، والبعد عن النمط التقليدي التسلطي. •

زة للموا  •  رد البشرية في املدرسة.العمل على توفير منشأة تعليمية سليمة وبيئة إيجابية ُمحّفِّ

أي توجيووه  القدرة على التأثير على األفراد باملدرسة وتوجيه سلوكهم، ورسم الخطط وتوزيع املهام حسب الكفاءة واالستعداد البشري واملادي املتاح، •

 (.654، ص 2010الطاقات املتوفرة واالستفادة منها بأقص ى قدر ممكن )املناعي، 

ال أن  يتضح  سبق،  ما  خالل  البشرية، من  موارده  اهتمام  إثارة  في  يسهم  الذي  املدرس ي  القائد  عمل  جوهر  تعد  الحديث  بمفهومها  التربوية  قيادة 

 واستثمار طاقاتهم، وتنسيق جهودهم، وتنظيم أعمالهم؛ من أجل تحقيق األهداف املرجوة.

 :أهداف القيادة التربوية .3.1.2

حالة   في  ناجحة  تكون  أن  يمكن  ال  القيادة  األهداف، وخلق  إن  تقوم بتوحيد  التي  هي  الفاعلة  القيادة  فإن  لذا  واختالفها؛  القائد  أهداف  عشوائيةِّ 

؛ ولهذا التقارب فيما بينها؛ وذلك للخروج بهدف موحد بشكل يمكن من خالله تحقيق أهداف فرعية، ويضمن مشاركة جميع األفراد املعنيين في تحقيقها

ل مهمة القائد في توحيد الجهود نحو هدف محدد يستلزم األمر وجود نوع من التناسق  ( 13، ص  2016)القحطاني،  .واالنسجام العالي، بما ُيسّهِّ
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قد أشار والقيادة الناضجة تنطلق في ممارساتها القيادية لتحقيق أهداف معينة؛ لذلك فإن القيادة عملية تقوم على التوجيه والتنظيم والتنسيق، ف

 ة التربوية تقوم على سمات تتمثل في عدد من العمليات القيادية، وهي كالتالي: ( إلى أن القياد2001البدري )

 إلى إشباع حاجات وميول األفراد. •
ا
 عملية إنسانية في املقام األول تهدف جاهدة

مها من خالل التعاون والتفاهم  • ز املؤسسة التربوية وتقدُّ سهم في تميُّ
ُ
 املتبادل. عملية جماعية تعاونية، أي إنها مشتركة، فهي ت

ماَرسة جميعها تحت إشراف املؤسسة التربوية. •
ُ
 عملية منظمة، فهي تتم وفق أهداف محددة، وجهود مدروسة بعناية، وتنظيم للنشطة امل

البشوورية واملاديووة عملية هادفة، أي إن القيادة التربوية ليست غاية، وإنمووا هووي وسوويلة أساسووية لتحقيووق الغايووات؛ موون خووالل التوجيووه الهووادف للموووارد  •

 نحو تحقيق أهداف املؤسسة التربوية.

ا   وفق  من خالل ما سبق، يتضح أن تحقيق أهداف القيادة بنجاح يتطلب اختيار قيادات تربوية وفق معايير عالية من كفاءات ومؤهالت عليا، وأيضا

؛ وذلك لدور القيادة الفعال في التأثير على املوارد البشرية في املدرسة، وكذلك في زيادة الدافعية واإلنتاجية بما ينعكس على 2030آليات تتناسب مع رؤية 

 رقي وتميز املؤسسة التربوية.  

 :أنماط القيادة التربوية .4.1.2

ا  املوارد  مع  التربوي  القائد  يمارسه  الذي  األسلوب  عن  عبارة  هو  القيادّي  النمط  العربية إن  الدراسات  معظم  أجمعت  وقد  املدرسة،  في  لبشرية 

القيا أن  إال  والديموقراطي،  والفوضوي،  األوتوقراطي،  هي:  رئيسة  أنماط  ثالثة  إلى  القيادة  أنماط  تصنيف  اإلدارة على  في مجال  بمفهومها واألجنبية  دة 

ه
ُ
رها الرفاعي )الحديث ُصّنفت أنماط

َ
 ( إلى: 98 ، ص2013ا كما ذك

 القيادة املوقفية: •

ن أسلوب وهي نمط قيادي يعتمد على قدرة القائد على تغيير نمطه وفق املوقف الذي يواجهه، وطبيعة األفراد املحيطين به، والبيئة املدرسية، أي إ 

 القيادة مرن يتغير بما يتناسب مع املوقف، ويحقق األهداف بكفاءة.

 القيادة التحويلية: •

الجديدة و  األنماط  القيادة بفاعلية من أجل إحداث تغيير، وضمان االستمرارية؛ من خالل  وهي من  بأنماط أخرى، وتقوم على   
ا
األكثر شهرة مقارنة

تبني   اإلنجازات؛ من خالل  واإلبداعية للداء، والحرص على  الجديدة  النماذج  )املثالي(؛ ودعم  الكارزماتيكي  بما إ التأثير  والتحفيز،  التقدير  ستراتيجيات 

 دة في العمل.يحقق الجو 

 القيادة التشاركية: •

في املدرسة، بما  وهي نمط قيادي قائم على املشاركة، ويقوم على التشاور والتعاون والشراكة الفعلية في اتخاذ القرار بين القائد واملوارد البشرية لديه

 يحقق أهداف املؤسسة التربوية.

 القيادة اإلبداعية: •

د على تغيير أو استحداث أسلوب أو نهج جديد، واستخدامه بتقنيات حديثة؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة  وهي نمط قيادي يعتمد على قدرة القائ

 واألداء املنهي، بما يخدم تطلعات املجتمع والعصر الحديث. 

اتجاهات قيادية حديثة؛ نظرا   الجودة إلعداد قيادات مدرسية ذات  بالسير وفق معايير  العصر  ا  ويتبين من خالل ما سبق، ضرورة مواكبة تغيرات 

ا مع أهداف رؤية ،  2030ملكة امل ألهمية دور القيادة في توفير بيئة إيجابية ذات كفاءة عالية، تنعكس على جميع العناصر داخل املؤسسة التربوية، توافقا

 . التي تؤكد على أهمية التطور واتباع األساليب الحديثة في جميع املجاالت، ومنها التعليم 

   :تنمية املوارد البشرية  . 2.2

 :مفهوم إدارة وتنمية املوارد البشرية .1.2.2

التي تختص    املفاهيم  املسمى، واملضمون، والتطبيق، فقد تعددت واختلفت  التغيرات من حيث  البشرية بسلسلة من  املوارد  إدارة  ا ملرور  بها،  نظرا

ورفع كفاءاتها، ( بأنها: "جميع األنشطة اإلدارية املرتبطة بتحديد احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية، وتنمية قدراتها،  81 ، ص2006فعرفها توفيق )

 ها من أجل تحقيق أهداف املؤسسة". ومنها: التعويض، والتحفيز، والرعاية الكاملة؛ بهدف االستفادة القصوى من جهدها وفكر 

البش املوارد  بها، ومنها مفهوم "إدارة  أكثر شمولية وعمومية من مفاهيم أخرى مرتبطة  البشرية  املوارد  تنمية  الذي    رية"،في هذا اإلطار، يعد مفهوم 

بوضع   يهتم  الذي  البشرية"،  املوارد  "تخطيط  مفهوم  وكذلك  املؤسسات،  في  البشرية  الطاقات  الستغالل  املتبعة  والسياسات  باملمارسات  تصّور  ُيعنى 

 ( 2006)التابعي،  .ألهداف املؤسسة، مع العمل على خلق شبكة ارتباطية بين هذه األهداف واملوارد البشرية املتاحة واملطلوبة

قر ويتض ذلك  وعلى  أهدافها،  تحقيق  مؤسسة على  أي  تساعد  التي  العملية  ا من  مهمًّ ا  جزءا تمثالن  وتنميتها  البشرية  املوارد  إدارة  أن  للباحثة  رت ح 

؛ ومن ثم ترى  2030  الباحثة التركيز على جانب تنمية املوارد البشرية؛ حيث إن برنامج "تنمية القدرات البشرية" من البرامج التي ركزت عليها رؤية اململكة
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بامل تهتم  فهي  الحديثة،  للتطورات  مواكب  تربوي  قائد  لكل  الوظائف  أهم  إحدى  تعد  التربوية  املؤسسة  في  البشرية  املوارد  تنمية  أن  مارسات الباحثة 

القائد التربوي من أجل تنمية موارده البشرية؛ بهدف الرفع من كفاءتهم املهنية، وزيادة دافع يتهم اإلنتاجية بما يحقق أهداف  والسياسات التي يتخذها 

 ( فيما يلي: 16-15، ص 2015املؤسسة التربوية، ويمكن تلخيصها كما أشار إليها الفاعوري )

ا على املستوى الفردي والجماعي يعد خطوة جوهرية في بناء املؤسسة املتعلمة؛ وذلك من خالل تبني   • ا جذريًّ أساليب  أجمع الباحثون على أن تغييرا

 ة حديثة تتناسب مع الرؤى القادمة. وأنماط قيادي

لبناء مؤسسة متعل • التي يجب تطبيقها  املعايير واألساليب  ز على 
ّ
املؤسسات من زوايا حديثة متعددة؛ فمنهم من رك الباحثين درسوا واقع  مة، أن 

ز ع
ّ
 لى إدارة املعرفة في املؤسسة املتعلمة. ومنهم من اتّجه إلى دراسة آلية عملية التعلم باعتبارها الركن األساس ي في املؤسسة، ومنهم من رك

في ج • تتناول عناصر رئيسة ال بد من توفرها  إنها  إنها تشكل حلقة مترابطة؛ حيث  إال  املجال،  الباحثين في هذا  اتجاهات  ميع  بالرغم من اختالف 

القيادة   ومنها:  بصفة عامة،  املؤسسات  دراسة  في  الحديث  االتجاه  تمثل  والتي  في  املداخل،  واملشاركة  والتفويض،  الجماعي،  والعمل  التحويلية، 

 صنع القرار، وجودة األداء، واملناخ التنظيمي املناسب، ووضوح األهداف، واستخدام التقنية واألساليب الحديثة في العمل، وما إلى ذلك.

 :أهمية تنمية املوارد البشرية. 2.2.2

رة أفراد متخصصة ترعى شؤون املوارد البشرية باملؤسسة، وتوفر اآلليات املناسبة إلدارة طاقاتهم أسهمت التطورات الحديثة في ظهور الحاجة إلى إدا 

إنه   حيث  وتطورها؛  املؤسسات  تقدم  في  الرئيس  املحرك  فهو  ا،  مهمًّ  
ا

عامال املؤسسة  في  البشري  املورد  يمثل  إذ  اإلنتاجية؛  لزيادة  األول  بكفاءة  املورد 

سة؛ لذلك يجب الحرص التام على االهتمام بتنمية املهارات والكفاءات بما يحقق أهداف املؤسسة بفاعلية، وملواجهة  املسؤول عن تحقيق أهداف املؤس

 ( 3، ص 2009)شلتوت،  .التحديات التي تعيق تطورها نحو األفضل

املجا هذا  في  الباحثين  من  العديد  باهتمام  األخيرة  اآلونة  في  البشرية  املوارد  تنمية  موضوع  حظي  جودة ولقد  لرفع  الفعالة  املداخل  أحد  كونه  ل؛ 

ء من  العنصر البشري بما ينعكس على تقدم املؤسسة وتطورها، باعتبار العنصر البشري يدخل في تكوينه وتشكيله العديُد من العوامل، وإن كان جز

، 2009)أحمد،    .في أسلوب إدارته وتنميته داخل املؤسسةهذه العوامل يوجد في البيئة الخارجية التي يولد ويعيش وينمو فيها الفرد، بينما الجزء اآلخر  

 (72ص 

داخل   البشرية  املوارد  كفاءة  إن  حيث  خاصة؛  بصفة  التربوي  واملجال  عامة،  بصفة  املجاالت،  جميع  في  البشري  املورد  أهمية  سبق  مما  يتبين 

 العملية التربوية، وأشكال السلوك التنظيمي لهم في املدرسة.املؤسسات التربوية تنعكس بصورة إيجابية على جودة املخرجات التعليمية، وفاعلية 

 أهداف تنمية املوارد البشرية.  

ملعروف أن جميع تعتمد القيادة التربوية الفاعلة وقدرتها التنافسية إلى حّدٍ كبير على القدرة على إدارة وتنمية مواردها البشرية بطريقة ذكية، ومن ا 

املتعلقة   الطاقات األنشطة  املثلى من هذه  القدرات، واالستفادة  البشري؛ ولذلك ال بد من تطوير  العنصر  إلى حد كبير على  التربوية تعتمد  باملؤسسة 

؛ ومن ثم يمكن إيجاز أهداف تنمية املوارد البشرية كما ذكرها السالم وصالح )
ا
 ( فيما يلي: 12، ص  2002البشرية ملصلحة املؤسسة التربوية عامة

ا.االستفا •  دة من جهود املوارد البشرية وخبراتهم في إنجاز املهام وفق املعايير املحددة سلفا

 تحقيق االنتماء والوالء التنظيمي للموارد البشرية في املؤسسة بما يحافظ على االستقرار الوظيفي. •

 اإلدارية. تنمية قدرات املوارد البشرية بتدريبهم على مواجهة التغيرات التكنولوجية  •

 إيجاد ظروف عمل جيدة تساعد املوارد البشرية على أداء عملهم بصورة أفضل. •

 دعم فرص حصول املوارد البشرية على التقدم والرقي الوظيفي بتأهيلهم لذلك. •

 تحديد احتياجات املوارد البشرية في املؤسسة، والعمل على تحقيقها؛ لدعم عملية االستقرار الوظيفي.     •

له دور  ويتضح مما س ا  باعتباره شخصا القائد  إلى  ُينظر  املسؤول؛ ولذلك  املؤسسة والقائد  البشرية تختلف باختالف  املوارد  تنمية  أهداف  أن  بق، 

 أساس ي وحيوي في تنمية املوارد البشرية لديه. 

 :أبعاد تنمية املوارد البشرية .3.2.2

األبعاد   البشرية على مجموعة من  املوارد  تنمية  أبحاث  تقوم  املختلفة من  املنشورات  وتشير  لها،  املحركة  القوة  باختالف  تختلف  والتي  والقدرات، 

ا عديدة لتنمية املوارد البشرية، وتختلف هذه األبعاد من دراسة إلى أخرى؛ مما أدى إلى صعوبة   تحديدها؛ فقد وكتب في هذا املجال إلى أن هناك أبعادا

اإلملام بجميع مجاالت التنمية البشرية ومهاراتها في دراسة واحدة. وقد ركزت أبعاد هذه الدراسة على ما أشار   ( إلى صعوبة2013أشار نايف والزبيدي )

البشرية، وتأهيلها، وتنميتها للمؤسسة، وكذلك ما ذكره درة )2010إليه منصوري وصولح ) ( من أن 2003( من أن الكفاءة مؤشر مهم في تيسير املوارد 

 رها يتم من خالل التعلم املنظم، وهو ذو توجه عملي يركز على األداء. تنمية الكفايات وتطوي

فْت أبعاد تنمية املوارد البشرية بمنظور يتناسب مع الدراسة الحالية، وذلك على النحو التالي:  وبناءا على ما سبق، ُصّنِّ
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 :تنمية املهارات املعرفية •

املعلومات وإدارتها؛ لذلك فإ  ن من االستغالل األمثل للمهارات والخبرات، من خالل تحتاج املعرفة إلى تنظيم 
ّ
ن العمل تحت إطار إدارة املعرفة ُيمك

املؤسسة، فهي تركز على عدة   أهداف  الالزمة لتحقيق  املعلومات  الجماعي، والبحث عن  العمل  املعرفة ونقلها للفراد باالعتماد على  مؤشرات؛ تسهيل 

)فاطمة   ,عارف والخبرات، واستخدام األساليب العلمية في العمل، وكذلك استغالل التكنولوجيا واالستفادة منهاوهي: توليد األفكار الجديدة، وتبادل امل

 ( 2018الزهراء وعرايبية، 

 :تنمية املهارات األدائية •

الإ إن   لوزارة  الحالي  التوجه  وتطويرها، وكذلك  الكفايات  تنمية  ز على  ِّ
ّ
ترك التي  البشرية  املوارد  تنمية  املهنية ستراتيجية  بالتنمية  االهتمام  في  تعليم 

جودة األداء في للهيئة التعليمية يصبان في هدف واحد؛ أال وهو تزويد األفراد باملعارف واملهارات، وتعديل السلوكيات، وتحسين القدرات بما ينعكس على 

 نى باملهارات الوظيفية.  املؤسسة التربوية. وعلى ذلك؛ يعد هذا البعد من األبعاد املهمة كونه ذا توجه منهي ُيع

 :تنمية املهارات االجتماعية •

إسهام خالل  من  املتعلمة؛  املدرسة  أو  املتعلمة  املنظمة  وممارسات  التربوية  القيادة  بين  القوية  العالقة  االجتماعي  التنظيم  نظرية  القيادة    أكدت 

 التربوية في تنمية املهارات البشرية لديها، وذلك بالحرص على نقل علم 
ا
 ( 104، ص 2013)صبري،  .الفرد إلى املؤسسة عامة

 :تنمية املهارات التقنية •

اململكة   التطويرية لرؤية  الدراسات والخطط  التي تخدمها  املجاالت  أهم  القطاعات، ومنها    2030من  الرقمي في جميع  للتحول  ما نشهده من خطط 

توجه   الرقمي ضرورة  التحول  إلى  الحاجة  وُتظهر  ملواكبة التعليم.  حّفزة 
ُ
امل البيئة  وتهيئة  البشرية،  ملواردها  التقنية  املهارات  تنمية  إلى  التربوية  القيادات 

 التطورات في املجال الرقمي، بما يخدم االرتقاء باملؤسسات التربوية نحو مؤسسة داعمة لرؤيتنا املستقبلية وتحولنا الوطني.

أبع البشرية ذات  املوارد  تنمية  أن  إلى  ويتضح مما سبق  إليها في دراسة واحدة، وأنها تختلف من دراسة  التطرق  وآفاق واسعة ال يمكن  اد متعددة، 

ا للهداف املراد تحقيقها من الدراسة، وعلى ذلك رأت الباحثة تصنيف أبعاد هذه الدراسة بناءا على ما تم االطالع عليه في أد بيات الدراسات  أخرى تبعا

 ة. السابقة، وما يخدم الدراسة الحالي

 :2030تنمية املوارد البشرية وعالقتها برؤية  .4.2.2

علن عنها في  2030جاءت رؤية اململكة  
ُ
، بما تشمله من خطط لإلصالح االقتصادي والتنموي؛ لضمان مستقبل زاهر للمملكة  2016أبريل    25، التي أ

السعودية، وُيعد برنامج تنمية املوارد البشرية من أهم برامج رؤية   ، التي شملت جميع القطاعات في اململكة، ومنها قطاع التعليم. يعتمد 2030العربية 

، ومن أهم األهداف التي يتمحور حولها البرنامج:  هذا البرنامج على برامج ومبادرات تعليمية وتدر 
ا
 يبية تعزز من كفاءة املوارد البشرية عامة

 االهتمام بالتعليم والتطوير املستمر )التعلم مدى الحياة(.  •

 التوسع في التدريب املنهي بما يحقق احتياجات سوق العمل.  •

 ات الالزمة لتسهيل االندماج في سوق العمل. تمكين األفراد من الحصول على التدريب املناسب، وتعزيز املهار  •

 زيادة عدد فرص اكتساب الخبرات على رأس العمل.  •

 ( 2018)الرويس،  .توفير برامج متنوعة عملية ومرنة •

مواكبة هذه  وفي ضوء ما سبق، يمكن مالحظة مدى تركيز الرؤية على العنصر البشري كعنصر أساس ي للتقدم الحضاري والعلمي، ومن ثم ال بد من  

نميتها بأفضل املؤشرات بتطبيقها على أرض الواقع، وبذلك يمكن استخالص أهمية دور القائد التربوي في التفاعل اإليجابي الستغالل املوارد البشرية وت

 ف رؤيتنا املستقبلية وتحولنا الوطني.طريقة ممكنة؛ لالنتقال من نماذج املدارس التقليدية إلى نماذج املدارس الرائدة في التعليم، والتي تتوافق مع أهدا 

 :الدراسات السابقة . 3.2
ا للدراسات السابقة املحلية والعربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، التي توصلت إليها الباحثة ب  استخدام  تضمن هذا الجزء عرضا

وفق   وُعرضت  واإللكترونية،  التقليدية  املعلومات  وأهدافها،  مصادر  الدراسة،  عن  معلومات  على  مشتملة  األحدث،  إلى  األقدم  من  الزمني  التسلسل 

فت هذه الدراسات على النحو التالي:   واملنهجية املتبعة، وأداة الدراسة، والعينة، وكذلك أهم النتائج، وُصّنِّ

 :
ً
  :دراسات مرتبطة بالقيادة التربويةأوال

هدفت هذه ( وهي بعنوان "استراتيجية تحسين املهارات القيادية ملديري املدارس في محافظة خيبر باختانخوا".  Iqbal, 2012دراسة إقبال ) •

بل مديري املدارس في محافظة خيبر باختانخوا الباكستانية، وكذلك وضع   جية  يستراتإ الدراسة إلى التعرف على املهارات القيادية املمارسة من قِّ

ملهارات. اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة على  مناسبة من أجل تحسين تلك ا 



 فالتة&  ....                                                                                 عربالبشريةدرجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها   

 502-477، ص: 2021 -2، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 485 

 

ا، و)20عينة من ) ا من مجتمع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن املديرين  40( مديرا
ا
ا بسيط ا عشوائيًّ ا، اختيروا اختيارا ( معلما

ا على دورهم كقادة تربويين.   وا أي توجيه أو تدريب أثناء الخدمة فيما يخص مهاراتهم القيادية؛ مما انعكس سلبا  لم يتلقَّ

• ( الغامدي  بعن 2013دراسة  وهي  باملدينة  (،  واملتوسطة  الثانوية  املدارس  في  البشرية  املوارد  وتنمية  التربوية  القيادة  أداء  جودة  "درجة  وان 

باملدينةو   املنورة". الثانوية واملتوسطة  البنين  البشرية في مدارس  املوارد  التربوية وتنمية  القيادة  أداء  التعرف على جودة  إلى  الدراسة    هدفت هذه 

ا لعدة متغيرات ومنها: الوظيفة، وكذلك التعرف على مقترحات أفراد عينة الدراسة املنورة، والكشف عن ا  لفروق بين آراء أفراد عينة الدراسة تبعا

الدر  هذه  اعتمدت  املنورة.  باملدينة  للبنين  واملتوسطة  الثانوية  املدارس  في  البشرية  املوارد  وتنمية  التربوية  القيادة  أداء  جودة  املنهج لرفع  اسة 

املنورة،  الوصفي   باملدينة  واملتوسطة  الثانوية  املدارس  الدراسة على عينة من مديري  أهداف  لتحقيق  كأداٍة  استبانة  استخدام  تم  املسحي، وقد 

ا. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن عدد الدورات التدريبية من وجهة نظر أفراد العينة له دور قوي ومؤثر148والبالغ عددهم )   ( مديرا

ك املدارس على املديرين ويرفع من كفاءتهم. وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جودة أداء القيادة التربوية، وتنمية املوارد البشرية في تل

 تعزى إلى متغير الوظيفة. 

: نماذج مدارس من مقاطعة ماثويا، كفاءة مديري املدارس الثانوية في إدارة املوارد البشرية(، وهي بعنوان "Muthoni, 2015دراسة موثوني ) •

كينيا" مورانغا،  كفاءة  و   .ومقاطعة  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  يراها هدفت  كما  املدارس  في  البشرية  املوارد  إدارة  في  املدارس  مديري 

املوارد البشرية في املدارس، واالستراتيجيات التي كذلك هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه املديرين في إدارة   .املعلمون واملديرون أنفسهم 

أحدهما    :وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي، واشتملت أدوات الدراسة على استبيانين  .قد يستخدمها املديرون لضمان الكفاءة في دورهم 

ا و(  29)للمديرين واآلخر للمعلمين. وتكونت عينة الدراسة من   ا(  174)مديرا مديري كفاءة  عدم    :وصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمهاوقد ت.  معلما

بل املديرين من أجل تحسين   .املدارس في إدارة املوارد البشرية في مدارسهم  هذا، وقد اقترح املديرون واملعلمون الطرق التالية ليتم توظيفها من قِّ

البشرية؛ مواردهم  إدارة  في  ل كفاءتهم  الجماعي  العمل  إلى  املعلمين  لتشجيع  كتحفيز  املوظفين  مع  أسبوعية  حوارات  وعقد  أهدافهم،  تحقيق 

 . العالقات اإلنسانية

بل مديري املدارس االبتدائية (، وهي بعنوان "Mitaru, 2015دراسة ميتارو )  • قِّ العوائق التي تحول دون اإلدارة الفعالة للموارد البشرية من 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوائق التي تحول دون اإلدارة الفعالة و   كيرينياغا، كينيا".العامة: مقاطعة شرق الفرعية من مويا، ومقاطعة  

املوظفين، في تعيين  العامة  االبتدائية  املدارس  بل مديري  البشرية من قِّ التدريس  .  وتدريبهم وتطويرهم   للموارد  العوائق على  تلك  أثر  إلى  باإلضافة 

املدارس اال   .والتعلم في  املوارد والتعرف على  بإدارة  املتعلقة  التحديات  العامة للحد من  االبتدائية  املدارس  املديرون في  اعتمدها  التي  ستراتيجيات 

)  .البشرية لديها الدراسة على عينة من  أهداف  استبانة كأداة لتحقيق  الوصفي، وتم استخدام  املنهج  الدراسة  ا. وقد توصلت  35اعتمدت  ( مديرا

أهم نتائج،  عدة  إلى  باملوارد   ها:الدراسة  املتعلقة  الصعوبات  من  للحّدِّ  العامة  االبتدائية  املدارس  في  املديرون  اعتمدها  التي  االستراتيجيات  أن 

اجتماعات تشاورية منتظمة بين املديرين واملعلمين وغيرهم من املوظفين بشأن املسائل املتعلقة باملدرسة، وإشراك أولياء األمور  :  البشرية شملت

 .لتنويرهم وتعريفهم بقضايا تخص املدرسةفي االجتماعات 

•  ( فعالية  Jolley, 2016دراسة جولي  على  وأثرها  التحويلية  القيادة  دور  دراسة مختلطة األساليب حول  التحويليون:  "القادة  بعنوان  وهي   ،)

التي  و   املعلم". التحويلية  للقيادة  املحددة  السلوكيات  بين  العالقة  بحث  إلى  الدراسة  وقد هدفت هذه  للمعلمين.  الذاتية  الفاعلية  بتعزيز  تتعلق 

( املعلمين مكون من  لدى  الذاتية  الفاعلية  على مقياس  قائم  وهو منهج  والكيفي(،  )الكمي  املختلط  املنهج  الدراسة  تم  12اعتمدت هذه  ( فقرة. 

( االستبانة على  واشتملت  الدراسة،  أهداف  لتحقيق  كأداتين  ومقابلة  استبانة  التحويلية، ( فقرا 10استخدام  القيادة  في  املعلمين  رأي  ملعرفة  ت 

بقت األداتان على عدد من معلمي املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية بمقاطعة مد
ُ
رسية في  باإلضافة إلى املقابالت الشخصية مع املعلمين. ط

وج أهمها:  نتائج،  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  األمريكية.  املتحدة  الواليات  شرق  التحويلية جنوب  القيادة  سلوكيات  بين  إيجابية  عالقة  ود 

دائية لها أثر أكبر  للمديرين وبين اإلبداعية والرؤية والخبرة والتطور املنهي لدى املعلمين. وكذلك تبين أن سلوكيات القيادة التحويلية في املرحلة االبت

 باملرحلتين املتوسطة والثان
ا
 وية.  على الفاعلية الذاتية للمعلمين، مقارنة

• ( الحولي  املوارد  2016دراسة  تنمية  مجاالت  في ضوء  غزة  محافظات  في  الحكومية  املدارس  ملديري  التدريبية  "االحتياجات  بعنوان  وهي   ،)

في ضوء مجاالت  و   البشرية". في محافظات غزة،  الحكومية  املدارس  ملديري  الالزمة  التدريبية  االحتياجات  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

العلمي،تنم واملؤهل  اإلدارة،  في  الخدمة  الجنس، وسنوات  حيث:  من  الدراسة  ملتغيرات  ا  تبعا املدارس،  مديري  نظر  وجهة  من  البشرية  املوارد   ية 

ت الدراسة.  أهداف  املقابلة واالستبانة كأداتين لتحقيق  التحليلي، وتم استخدام  الوصفي  املنهج  الدراسة  اعتمدت هذه  الدراسية.  كونت واملرحلة 

ا ومديرة من جميع مديري املدارس الحكومية ورؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة. وقد 391عينة الدراسة من ) ( مديرا

ى، بينما  لتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن مجاالت التنمية البشرية جاءت مرتفعة بدرجة كبيرة؛ حيث جاء املجال اإلداري في املرتبة األو 

 املجال التقني حل في املرتبة األخيرة. 
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)خريآو إدريس   دراسة • االبتدائية(Idrus et al. , 2017ن  املدارس  مديري  بين  البشرية  املوارد  إدارة  "ممارسات  بعنوان  وهي  حالة  :  ،  دراسة 

ماليزيا في  املختارة  والخاالة  الوطنية  في  و   ."للمدارس  الخاصة  املدارس  ومديري  الوطنية  املدارس  بين مديري  املقارنة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

واستخدمت أسلوب املقابلة لجمع البيانات. وتكونت عينة الدراسة من   وقد اعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة،. ممارسات إدارة املوارد البشرية

وقد توصلت الدراسة إلى عدة .  من مديري املدارس االبتدائية الخاصة في ماليزيا(  108)من مديري املدارس االبتدائية الوطنية في ماليزيا و(  7743)

املدارسأن غالبية املديرين ينظرون إلى إدارة املوارد ال:  نتائج، أهمها أنها مسئولية مشتركة بين املعلمين ومديري  كذلك يعتقد مديرو .  بشرية على 

التعليمية األهداف  لتحقيق  البشرية مهمة  املوارد  إدارة  أن  الوطنية  املوارد .  املدارس  إدارة  أن  الخاصة  املدارس  يعتقد غالبية مديري  املقابل،  في 

ا–وكشفت الدراسة  .  البشرية مهمة لالستدامة  بمديري املدارس   -أيضا
ا
عن أن مديري املدارس الوطنية لديهم استقاللية أقل في صنع القرار مقارنة

 . الخاصة

بعنوان "فعالية إدارة املوارد البشرية لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى أداء  وهي  (،  2018دراسة حسونة ) •

درجة فعالية إدارة املوارد البشرية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة، وتحديد   هدفت هذه الدراسة إلى تحديدو   املعلمين".

في التحليلي، طبيعة العالقة االرتباطية بين إدارة املوارد البشرية لديهم وبين تطور أداء معلميهم لعينة الدراسة. اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوص

لتحقيق   أداتين  استخدام  البشرية من وجهة نظر  وتم  املوارد  إدارة  فعالية  بتقدير  استبانة متعلقة  األولى عبارة عن  األداة  تعد  الدراسة.  أهداف 

، وتكونت املعلمين. بينما األداة الثانية تتكون من استبانة متعلقة بتقدير مستوى أداء املعلمين من وجهة نظر مديري مدارس وكالة الغوث الدولية

ا ومعلمة، و)2859عينة الدراسة من ) ا ومديرة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من 274( معلما ( مديرا

الخبرات تبادل  املعلمين على  املساندة، وكذلك يشجع  ويقدم  باملدرسة،  العاملين  لجميع  يعمل ضمن رؤية واضحة  املدير  أن  الدراسة على    عينة 

 ق. والعمل بروح الفري

افر خصائص املنظمة املتعلمة لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة مكة من  2018دراسة الزهراني )  • (، وهي بعنوان "درجة تو

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى قائدات املدارس الثانوية بمدينة مكة، والكشف عن و  وجهة نظرهم".

التخصص،   ملتغيرات  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  في مدينة مكة  الثانوية  املدارس  لدى مديرات  املتعلمة  املنظمة  توافر خصائص  درجة  في  فروق 

أهداف  استبانة كأداة لتحقيق  الوصفي، وتم استخدام  املنهج  الدراسة  اعتمدت هذه  اإلدارية من وجهات نظرهم. وقد  العلمي، والخبرة    واملؤهل 

( قائدة من املدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة املكرمة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: إدراك 155على عينة تتكون من )  الدراسة

 . العملأفراد العينة ألهمية التشارك املعرفي مع اآلخرين، واستخدام أسلوب التفكير الجماعي والحوار؛ مما يساعد على تطوير األداء داخل بيئة 

اقع تطبيق املدارس للتنمية املهنية للمعلمات في ضوء معايير جائزة التعليم للتميز وهي، (2019دراسة املباركي ) • وهدفت الدراسة  ،"بعنوان" و

: ملعيار ترسيخ ثقافة التنمية املهنية للمعلمات من حيث تحقق شواهد املؤشرات التالية  ارس  للتنمية  إلى الكشف عن درجة تطبيق قائدات املد

املهنية   التنمية  الذاتي    –)تعزيز مفهوم  التعلم  الجدد(–امتالك مهارات  للمعلمات  املهنية  الفنية والخبرات  املساعدة  الدراسة   ،تقديم  اعتمدت  

( معلمة في مدارس املرحلة املتوسطة باملظيلف  135انة كأداة للبحث طبقت على عينة مكونة من)على املنهج الوصفي التحليلي  واستخدمت االستب

قائدات املدارس املتوسطة تطبق معايير ترسيخ ثقافة التنمية املهنية للمعلمات بدرجة عالية   أن  بمحافظة القنفذة. وخلصت نتائج الدراسة إلى

، وجاءت ترتيب تلك املعايير وفق الترتيب
ا
ر امتالك املعلمات للتعلم يليه مؤش  ،التالي: تقديم املتميزات من املعلمات املساعدة لزميالتهن الجدد  جدا

 وفي التربيب األخير تعزيز مفهوم التنمية املهنية للمعلمات. الذاتي، 

هدفت هذه    دارس ومشرفيها".وهي بعنوان "دور القيادة املدرسية في تحسين نواتج التعلم وفق تصورات قادة امل  (،2020دراسة شراحيلي ) •

امل الدراسة  نهج  الدراسة إلى التعرف على دور القيادة املدرسية في تحسين نواتج التعلم وفق تصورات قادة املدارس ومشرفيها. وقد اعتمدت هذه 

قادة املدارس ومشرفيها بمنطقة ( من  260الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة، وطبقت على عينة عددها )

الجو  في  التعلم  نواتج  تحسين  في  املدرسية  القيادة  دور  أهمية  على  الدراسة  عينة  اتفاق  أهمها:  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  انب جازان. 

نو  إيجابي في تحسن  اإللكترونية وأبعادها بشكل  اإلدارة  أهمية دور  إلى عدم وجود  الوجدانية واملعرفية واملهارية، وكذلك  التعلم. كما توصلت  اتج 

 فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات افراد العينة حول دور القيادة في تحسين نواتج التعلم تعزى ملتغير "املسمى الوظيفي". 

السروا • )دراسة  وم  (،2021ني   
ً
مهنيا الرياضيات؛  معلمات  تطوير  في  مكة  بمنطقة  املدرسية  القيادة  دور   " بعنوان  ومقترحات وهي  عوقاته 

للتطوير" مجالي املعلمات  في   
ا
مهنيا الرياضيات  معلمات  تطوير  في  مكة  بمنطقة  املدرسية  القيادة  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   .

املنهج الوصفي   التدريس واالدارة الصفية والكشف عن معوقات التطوير املنهي مع وضع الحلول املقترحة للتغلب عليها. وقد اعتمدت هذه الدراسة

( معلمة رياضيات بمنطقة مكة. وقد توصلت  154املسحي، وتم استخدام االستبانة كأداة لتحقيق أهداف هذه الدراسة. تكونت عينة الدراسة من )

إلى   توصلت  كما  للمعلمات.  املنهي  التطوير  تجاه  عالية  بدرجة  يمتاز  املدرسية  القيادة  دور  أن  أهمها:  نتائج  عدة  إلى  ثقافة  الدراسة  نشر  ضرورة 

 حضور البرامج التدريبية ملا لها من أثر في التنمية املهنية ألداء املعلمات.



 فالتة&  ....                                                                                 عربالبشريةدرجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها   

 502-477، ص: 2021 -2، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 487 

 

 :
ً
 :دراسات مرتبطة بتنمية املوارد البشريةثانيا

  وهي بعنوان "دور تخطيط وتنمية املوارد البشرية في تحسين جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني".   ،(2016دراسة مطرية )  •

وقد و  التقني.  التعليم  مؤسسات  في  التعليمية  الخدمات  تحسين  في  البشرية  املوارد  وتنمية  تخطيط  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

ال املنهج  الدراسة  تتكون من )اعتمدت هذه  الدراسة على عينة  أهداف  استبانة لتحقيق  التحليلي، وتم استخدام  الفئة  177وصفي  ا من  ( موظفا

البشرية في مؤ  املوارد  تنمية  أبعاد  أهمها: توافر  نتائج،  إلى عدة  الدراسة  التقني بقطاع غزة. وقد توصلت  التعليم  في مؤسسات  سسات اإلشرافية 

وكذلك توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة نحو تخطيط وتنمية املوارد   التعليم التقني بدرجة )متوسطة(.

 البشرية في تحسين جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني تعزى إلى متغير املسمى الوظيفي.  

• ( الخيري  ودورها2018دراسة  البشرية  املوارد  "تنمية  بعنوان  وهي  الباحة".  (،  بإمارة  العاملين  نظر  وجهة  من  املستقبل  قيادات  إعداد   في 

اعتمدت  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تنمية املوارد البشرية في إعداد قيادات املستقبل من وجهة نظر العاملين في إمارة الباحة. وقد  و 

أهداف   لتحقيق  استبانة  استخدام  وتم  الوصفي،  املنهج  الدراسة  )هذه  تتكون من  إمارة  327الدراسة على عينة  في  العاملين  ا من جميع  ( موظفا

لبشرية، منطقة الباحة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على توفير مناخ تنظيمي مالئم لتنمية املوارد ا 

اال  د  البشرية، وُتحدَّ املوارد  للرفع من مستوى  اتفقت وُترَسم سياسات  العاملين. وكذلك  املسندة لكل  األعمال  ا ملتطلبات  التدريبية وفقا حتياجات 

 العينة على ضعف االهتمام بتخطيط املسار الوظيفي للقيادات الشابة، والتركيز على األعمال التقليدية الروتينية.  

من    2030د البشرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  (، وهي بعنوان "القيادة التحويلية ودورها في تنمية املوار 2019دراسة القزالن ) •

الرياض". بمدينة  العسكرية  وامللك خالد  األمنية  فهد  امللك  بكليتي  الضباط  نظر  القيادة  و   وجهة  واقع  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

عاملين بها، والكشف عن مدى وجود عالقة بين واقع القيادة  التحويلية بكليتي امللك فهد األمنية وامللك خالد العسكرية من وجهة نظر الضباط ال

ا  الوصفي، وتم  املنهج  الدراسة  اعتمدت هذه  العسكرية. وقد  وامللك خالد  األمنية  امللك فهد  البشرية في كليتي  املوارد  ستخدام التحويلية وتنمية 

( من  تتكون  عينة  على  الدراسة  أهداف  لتحقيق  ا 182استبانة  كليتي  من  ا 
ا
توصلت  ( ضابط وقد  العسكرية.  خالد  امللك  وكلية  األمنية،  فهد  مللك 

البشرية لديه املوارد  تنمية  التحويلية في تحقيق  القيادة  العينة بدرجة مرتفعة حول إسهام  أفراد  اتفاق  أهمها:  نتائج،  إلى عدة  ا، ووجود  الدراسة 

 فروق ذات داللة إحصائية باختالف املؤهل العلمي لصالح البكالوريوس.

(، وهي بعنوان "أسباب وعالج عدم االستغالل األمثل للموارد البشرية دراسة تطبيقية على كليات البنات بجامعة امللك  2019سة كرتات )درا •

وتحديد  و   .خالد" األمثل،  االستخدام  خالد  امللك  بجامعة  البشرية  للموارد  األمثل  االستغالل  لعدم  األسباب  تحديد  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

الت املنهج  الدراسة  هذه  اعتمدت  وقد  لذلك.  املناسبة  الحلول  وإيجاد  خالد،  امللك  جامعة  في  البشرية  املوارد  إدارة  تواجه  التي  اريخي،  التحديات 

أقسام   ورئيسات  ومساعدات  عميدات  من  الدراسة  عينة  وتكونت  الدراسة،  أهداف  لتحقيق  كأداة  استبانة  استخدام  وتم  التحليلي.  والوصفي 

إدارة، وبلغ عددهن )ومدير  أن من أسباب 136ات  الدراسة على  أفراد عينة  بين  أن هناك موافقة  أهمها:  نتائج،  إلى عدة  الدراسة  (. وقد توصلت 

املوا  إدارة وتخطيط  أثر على ضعف  املنهي مما كان له  التصنيف والتوصيف  امللك خالد غياب  البشرية بجامعة  للموارد  األمثل  رد عدم االستغالل 

 ة، اإلهمال والتقصير في وضع برامج تأهيلية وتدريبية فعالة ومستمرة. البشري

 :التعليق على الدراسات السابقة

ة من خالل عرض وتحليل العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية، فيما يخص املوارد البشرية بصفة عامة، والقياد

عال وكذلك  الخصوص،  وجه  على  الشبه التربوية  أوجه  ُرصدت  مختلفة؛  وآراء  جوانب  من  لديها  البشرية  املوارد  وتنمية  إدارة  في  القيادة  ودور  قة 

 واالختالف، وكذلك جوانب التميز واالستفادة للدراسة الحالية بناءا على الدراسات السابقة، وهي كالتالي:

تبين للباحثة أهمية القيادة في توظيف القواعد واملبادئ والنظريات الحديثة لبناء إطار تنظيمي داخلي يسهم بفاعلية  من حيث موضوع الدراسة، •

( إقبال  التربوية، وهي دراسة  بالقيادة  السابقة تختص  الدراسات  التربوية بجميع عناصرها، وذلك بعدد من  البيئة  إدارة  (، جولي  Iqbal, 2012في 

(Jolley, 2016  ،)( كما أكدت كلٌّ من الدراسات السابقة التي تخص موضوع تنمية املوارد البشرية في مجاالت تربوية، ومجاالت  2018والزهراني .)

( على أهمية جانب تنمية املوارد البشرية ألي مؤسسة لالرتقاء باملستوى 2016(، ومطرية )2019(، القزالن )2018مختلفة، وهي: دراسة الخيري )

وتح املوارد التنظيمي  وتنمية  بإدارة  القيادة وعالقتها  موضوع  التربوي على  املجال  في  السابقة  الدراسات  العديد من  ركزت  الشاملة.  الجودة  قيق 

 Idrus etن )لحالية، ومنها: دراسة إدريس وآخريالبشرية في املؤسسات التربوية؛ مما يجعلها ذات صلة مباشرة لصلة مواضيعها بموضوع الدراسة ا 

al.,2017  ،)( )2018حسونة  الحولي   ،)2016( الغامدي   ،)2013،)  ( )  (،2019كرتات  )2019املباركي  السرواني   ،)2021)،  (  ,Muthoniموثوني 

 (.  Mitaru, 2015(، وميتارو )2015

(، التي هدفت إلى التعرف على درجة جودة  2013الغامدي )اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، ما عدا دراسة    األهداف،  حيث من   •

اململكة   البشرية في ضوء رؤية  املوارد  تنمية  التركيز على  اختلفت عنها في  أنها  إال  البشرية،  املوارد  التربوية، وتنمية  القيادة  بقت  2030أداء 
ُ
، كما ط
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الحالية تم تطبيقها على  2013الغامدي )دراسة   الدراسة  بينما  املنورة،  باملدينة  )بنين(  الثانوية واملتوسطة  املدارس  تتكون من مديري  ( على عينة 

لة رحعينة من معلمات ووكيالت املدارس الحكومية للمرحلة االبتدائية في مدينة جدة؛ مما كان له مصداقية أكثر في قياس درجة إسهام قائدات امل

 االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية. 

للدراسة،   • املستخدم  املنهج  إقبال من حيث  دراسة  ومنها:  الوصفي،  املنهج  اعتمادها  في  السابقة  الدراسات  مع معظم  الحالية  الدراسة  اتفقت 

(Iqbal, 2012( حسونة   ،)2018( الحولي   ،)2016 ،)  ( الز 2018الخيري   ،)( )2018هراني  الغامدي   ،)2013( القزالن   ،)2019 ،)  ( (،  2016مطرية 

( )2019املباركي  )2020(، شراحيلي  السرواني   ،)2021  ،)( )Muthoni, 2015موثوني  وميتارو   ،)Mitaru, 2015 مع الحالية  الدراسة  واختلفت   .)

(، التي اعتمدت أسلوب دراسة  Idrus et al. , 2017)  نإدريس وآخري(، التي اعتمدت املنهج املختلط للدراسة، وكذلك  Jolley, 2016جولي )دراسة  

ا اختلفت هذه الدراسة مع دراسة   (، التي اعتمدت املنهج التاريخي، إلى جانب املنهج الوصفي. 2019كرتات )الحالة كمنهج للدراسة. وأيضا

الدراسة،   • أهداف  لتحقيق  املستخدمة  األداة  حيث  كأداة من  االستبانة  استخدام  في  السابقة  الدراسات  معظم  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت 

(، القزالن 2018الخيري )  (،2013(، الغامدي )2018(، الزهراني )2018(، حسونة )Iqbal, 2012لتحقيق أهداف الدراسة، ومنها: دراسة إقبال )

كر 2019)  ،)( )(،  2019تات  )(،  2016مطرية  )2019املباركي  شراحيلي   ،)2020( السرواني   ،)2021   ،)( وميتارو  Muthoni, 2015موثوني   ،)

(Mitaru, 2015  اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة .)( جوليJolley, 2016  التي استخدمت املقابلة، باإلضافة إلى االستبانة، وكذلك اختلفت ،)

لتي استخدمت أسلوب املقابلة لجمع البيانات، وكذلك اختلفت مع دراسة الحولي  ، ا(Idrus et al. , 2017ن )آخريو هذه الدراسة مع دراسة إدريس 

 ( التي استخدمت املقابلة باإلضافة إلى االستبانة. 2016)

بقت بعض الدراسات السابقة على موظفين    ع وعينة الدراسة،من حيث مجتم •
ُ
اختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة؛ حيث ط

بقت بعض الدراسات على عميدات ومساعدات ورئيسات 2016(، ومطرية )2019(، القزالن )2018في مجاالت مختلفة ومنها: الخيري )
ُ
ا ط (. وأيضا

(. وكذلك انفردت بعض الدراسات السابقة بتطبيق الدراسة على مدارس  2019التدريس في التعليم العالي كدراسة كرتات )أقسام وأعضاء هيئة  

العام على عينات مختلفة، ومنها:   بينما  Jolley, 2016دراسة جولي )و التعليم  املدارس،  بقت على معلمي 
ُ
التي ط  ،)( الحولي  إدريس  2016دراسة   ،)

)وآخري )(Idrus et al., 2017ن  الزهراني   ،2018( الغامدي   ،)2013،)  ( املدارس  ( Mitaru, 2015وميتارو  مديري  على  بقت 
ُ
دراسة     ،ط بينما 

(  (  2020شراحيلي 
ا
معا ومشرفيها  املدارس  مديري  على  بقت 

ُ
املدارس ط ومديري  معلمي  من  العينتين  بين  السابقة  الدراسات  بعض  جمعت  وقد   .

 (. Muthoni, 2015، وموثوني )(2018حسونة )(، Iqbal, 2012كدراسة إقبال )

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالنقاط التالية:

في معلمات،  • تم حصرها  وقد  واإلدارية.  التعليمية  الهيئة  من  الدراسة على عينة  بتطبيق  السابقة  الدراسات  الحالية عن جميع  الدراسة   تميزت 

عينة للقائدات التربويات، ومن خاللهن يمكن الحصول على صورة واقعية وصادقة فيما يخص موضوع هذه ووكيالت املدارس، حيث إنهن أقرب  

 الدراسة. 

ام، حيث إن يعد موضوع الدراسة الحالية من الدراسات التربوية النادرة في اململكة العربية السعودية في مجال تنمية املوارد البشرية بالتعليم الع •

على حّدِّ اطالع الباحثة، ركزت على املجال التربوي فيما يخص إدارة املوارد البشرية وتنميتها باململكة العربية السعودية   معظم الدراسات السابقة

 على التعليم العالي. 

الحكومية بمدينة   • باملدارس  االبتدائية  املرحلة  الضوء على درجة إسهام قائدات  السابقة بتسليط  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  جدة في تميزت 

 ، في ظل ندرة الدراسات في هذا املجال على حد علم الباحثة. 2030تنمية مواردها البشرية وذلك في ضوء رؤية اململكة  

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية:

تحديد   • وكذلك  الوصفي"،  "املنهج  وهو  الدراسة،  لهذه  املناسب  املنهج  الدراسات اختيار  في  واملتبعة  املناسبة  اإلحصائية  واملعالجات  األساليب 

 املشابهة لهذه الدراسة.

 بناء أداة الدراسة الحالية وتطويرها بما يحقق األهداف التي وضعت لها وهي "استبانة جمع بيانات". •

 إثراء اإلطار النظري لهذه الدراسة.  •

ة التي تم اإلشارة إليها في الدراسات السابقة؛ مما كان له أثر إيجابي في توفير الوقت والجهد  االستفادة من الكتب واملراجع والدراسات ذات الصل •

ا في تلك الدراسات.   على الباحثة بالرجوع إلى املصادر املذكورة مسبقا
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

قائدا  إسهام  درجة  على  التعرف  في  أهدافها  ولتحقيق  الدراسة،  لطبيعة هذه  املناسب  املنهج  ألنه  املسحي؛  الوصفي  الكمي  املنهج  استخدام  ت تم 

ت والبيانات ؛ حيث إنه يعتمد على جمع املعلوما2030املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية في ضوء رؤية اململكة 

عرف على  التي تخص الظاهرة بما يساعد على قياس الواقع كما هو في الوضع الحالي، والتعبير عنه باستخدام الطرق الكمية والكيفية، وذلك بهدف الت

 (2016ن، )عبيدات وآخري .جزئية أو كلية فيه  جوانب القوة والضعف لقياس مدى صالحية هذا الوضع، أو مدى الحاجة إلحداث تغيرات

 مجتمع الدراسة: . 2.3

(، منهن  5057تمثل مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمات ووكيالت املدارس الحكومية للمرحلة االبتدائية بمدينة جدة، والبالغ عددهن الكلي )

العامة للتعليم بمحافظة جدة للعام الدراس ي  371( معلمة، و)4686) ، والجدول ه1441/  1440( وكيلة مدرسة حسب اإلحصائيات الواردة من اإلدارة 

 التالي يوضح ذلك:

ا للمسمى الوظيفي 1جدول )
ً
 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق

 النسبة من املجتمع الكلي  العدد  املسمى الوظيفي  م 

 % 92 4686 معلمة  1

 % 8 371 وكيلة مدرسة  2

 %100 5057 املجموع 

 عينة الدراسة:   . 3.3

( معلمة ووكيلة مدرسة حكومية للمرحلة االبتدائية بمدينة جدة، وقد وقع اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة؛ 383تكونت عينة الدراسة من )

%( من مجتمع الدراسة الكلي املتمثل في جميع معلمات ووكيالت املدارس الحكومية للمرحلة االبتدائية بمدينة  7.68حيث تمثل عينة الدراسة ما نسبته )

 . ه1441 /1440جدة للفصل الثاني من العام الدراس ي 

 :خصائص عينة الدراسة . 4.3

 العامة التي تضمنتها االستبانة، وهي على النحو التالي: أول ما يمكن البدء به هو وصف عينة الدراسة، وتحديد طبيعتها، وذلك باملعلومات 

ا للمسوومى الوووظيفي كمووا تبينووه توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفــق متغيــر املســمى الــوظيفي.   • تووم حسوواب التكوورارات والنسووب املئويووة ألفووراد عينووة الدراسووة وفقووا

 النتائج بالجدول التالي:

ا ملتغير املسمى الوظيفي (: توزيع أفراد عينة الدراسة 2جدول )
ً
 وفق

 النسبة من عينة الدراسة  العدد  املسمى الوظيفي  م 

 % 86.9 333 معلمة  1

 % 13.1 50 وكيلة مدرسة  2

 %100 383 املجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير املسمى الوظيفي  :(1شكل )

%(، 86.9( معلمة بنسبة )333متغير املسمى الوظيفي؛ حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )يبين الجدول والشكل أعاله توزيع عينة الدراسة حسب  

( )50وكذلك  بنسبة  وكيلة مدرسة  املعلمات، 13.1(  في صالح  الحالية  الدراسة  الكبرى من مجتمع  النسبة  ؛ كون 
ا

النسب معقوال بين  التباين  ويعد   ،)%

87%

13%

معلمة

وكيلة
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 بعدد الوكيالت؛ ويعزى ذلك إلى وجود عدد
ا
وكيلة واحدة إلى عدد ثالث وكيالت كحد أقص ى في املدرسة الواحدة، وذلك يعتمد على عدد طالبات   مقارنة

 كل مدرسة. 

راَسة:  . 5.3 ِّ
 أداة الد 

ة عن  استخدمت الباحثة االستبانة كأداة أساسية لجمع املعلومات املطلوبة، ودعم جوانب الدراسة النظرية بالجوانب التطبيقية، من خالل اإلجاب

هذه الدراسة وتحقيق أهدافها. ُصممت استبانة الدراسة الحالية من خالل مراجعة األدبيات، واالطالع على الدراسات السابقة املشابهة ملوضوع    أسئلة

 ، األول: تنمية املهارات املعرفية  محاور:(  4( عبارة موزعة على )32الدراسة، مع مراعاة جانب التنمية املهنية. وقد تكونت االستبانة بصورتها األولية من )

املهارات   تنمية  التقنية    األدائية،والثاني:  املهارات  تنمية  والرابع:  االجتماعية  املهارات  تنمية  االبتدائية والثالث:  املرحلة  قائدات  إسهام  درجة  ضمن 

 .2030باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية في ضوء رؤية اململكة 

النحو التالي: )Point Likert Scale-5وقد تم اعتماد سلم ليكرت الخماس ي ) ( أوافق بشدة،  5(، لتحديد درجة كل عبارة من عبارات االستبانة على 

(4( أوافق،   )3( بدرجة متوسطة،  أوافق   )2( أوافق،  ال  يمثل1(  الذي  االختيار  أمام  إشارة  العينة وضع  أفراد  طلب من  بشدة؛ حيث  أوافق  ال  وجهة   ( 

با االبتدائية  املرحلة  قائدات  إسهام  درجة  لتقدير  نهائية  باستنتاجات  والخروج  النتائج،  تفسير  وألغراض  العبارات.  تلك  من  الخاصة  ملدارس  نظرهن 

التالي ملقياس سلم ليكرت  2030الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة   الخماس ي، والجدول  ، فقد تم اعتماد االتجاه 

 التالي يوضح ذلك:

 املتوسط املرجح ملقياس سلم ليكرت الخماس ي  :(3جدول )

افقة  املتوسط املرجح   درجة املو

ا  5,00إلى  4.20من   مرتفعة جدًّ

 مرتفعة  4.19إلى  3.40من 

 متوسطة  3.39إلى  2.60من 

 منخفضة  2.59إلى  1.80من 

ا  1.79إلى  1من   منخفضة جدًّ

 الدراسة:  الدق أداة  . 6.3

أداة  للتأكد من صدق  طريقتين  الباحثة على  اعتمدت  ذلك  وعلى  م،  في كل مقياس ُيصمَّ الهامة  الخطوات  يعد من  الدراسة  أداة  التأكد من صدق 

 الدراسة، هما: 

  املحكمين(: الدق الصدق الظاهري ) •

من   مجموعة  على  األولية  بصورتها  االستبانة  بالجامعات  ُعرضت  التدريس  هيئة  أعضاء  من  والخبراء  املختصين  من  عدد  في  املتمثلين  مين  ِّ
ّ
حك

ُ
امل

( محكمين )ملحق أ(؛ حيث طلبت الباحثة منهم  9السعودية والعربية، وكذلك العاملين في املؤسسات الحكومية ويحملون درجة الدكتوراه، وبلغ عددهم )

واآلر  املالحظات  إلبداء  األداة  على  وسالمة االطالع  إليه،  تنتمي  الذي  باملحور  وارتباطها  الدراسة،  ملوضوع  ومناسبتها  العبارات  هذه  مالءمة  مدى  عن  اء 

ا من حذف، أو إضافة، أو إعادة صياغة وغيره  في ضوء  . وصياغتها اللغوية، ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت ألجله، وكذلك اقتراح ما يرونه مناسبا

 : على النحو التالي حظات وتعديالتمن مال تم اعتماد ما أجمع عليه  ،الحصول عليها من السادة املحكمين التغذية الراجعة التي تم 

 لالقتراحات .1
ا
 .تم إعادة صياغة بعض فقرات االستبانة بصياغة لغوية معدلة طبقا

 .موضوع الدراسة لتجنب التكرار تناسب تنسيقها في عبارة واحدة إعادة صياغة األخرى و تم حذف بعض العبارات و  .2

 .  املناسبة لها حاور املإلى  نقل بعض الفقرات .3

 ص ي  أنها تتطلب رأي شخ؛ حيث عتمادها بما يتناسب مع موضوع الدراسةا غة النهائية التي تم ا تغيير صياغة سلم ليكرت الخماس ي إلى الصي .4

 تجاه موضوع معين. للمستجيب .5

 
ا
تلك    اوانطالق إلى )من  التوصل  املعرفية  فقرة تندرج تحت   (33اإلجراءات فقد تم  املهارات  تنمية  األدائية  -أربع محاور أساسية وهي:  املهارات    -تنمية 

 تنمية املهارات التقنية.  -تنمية املهارات االجتماعية

   االتساق الداخلي:الدق  •

من عبارات   درجة كل عبارة  بين  )بيرسون(  االرتباط  من خالل حساب معامل  الداخلي  االتساق  بالتأكد من صدق  الباحثة  الدراسة قامت  محاور 

وبعد   معلمة،(  20( وكيالت و)10( مفردة مكونة من )30حيث قامت الباحثة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغت قوامها )  والدرجة الكلية لها.

 الباحثة بحساب معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه كما هو موضح في الجداول التالية:  التطبيق قامت
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 معامالت ارتباط االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية ومعامل الثبات ملحور تنمية املهارات املعرفية :(4جدول )

 م  العبارة  معامل االرتباط )بيرسون(

 1 تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف منهج البحث العلمي في أداء األعمال املختلفة. 0.60**

 2 تزود القائدة املوارد البشرية باملعارف املتجددة عن طبيعة أعمالهن، وأساليب أدائها بشكل أفضل. 0.83**

اسووتخدام آليوات حديثوة فووي التفكيور املونظم موون خوالل حلقوات البحووث، وورش تشوجع القائودة مواردهووا البشورية علوى  0.82**

 العمل، والعصف الذهني.

3 

 4 تسمح القائدة ملواردها البشرية بتبادل املعارف والخبرات. 0.42*

 5 تقوم القائدة بإثراء معلومات مواردها البشرية من خالل تزويدهن باملصادر العلمية املختلفة. 0.83**

 6 تشجع القائدة روح اإلبداع واالبتكار في أساليب العمل لدى مواردها البشرية. 0.58**

ا عند مستوى ) **  (0.01مستوى االرتباط دال إحصائيًّ

ا عند مستوى )  (0.05* مستوى االرتباط دال إحصائيًّ

ا عند   إحصائيًّ نفسه دالة  للمحور  الكلي  املجموع  وبين  للمحور  املكونة  العبارات  بين  االرتباط  أن جميع معامالت  أعاله  الجدول  مستوى  يتبين من 

بين )ر=0.05)(  0.01) ب0.42( و)ر=0.83(، وبقيم موجبة؛ حيث تراوحت  العبارات  الداخلي وارتباط  االتساق  املحور (، مما يعني وجود درجة عالية من 

 الذي تنتمي إليه، وهذا يدل على درجة الصدق البنائي العالية ملقياس محور تنمية املهارات املعرفية. 

 (: معامالت ارتباط االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية ومعامل الثبات ملحور تنمية املهارات األدائية5جدول )

 م  العبارة  )بيرسون(  معامل االرتباط

املهام على مواردها البشرية وفق املؤهل، والتخصص العلمي، والخبرات املعرفية، والقدرات املهارية. 0.42*  1 توزع القائدة 

الدافعية، ورفع مستويات األداء.   0.82** ا يساعد على إثارة  ا إيجابيًّ مناخا  2 توفر القائدة 

 3 تخطط القائدة لبرامج التطوير املنهي ملواردها البشرية في املدرسة باالستناد إلى معطيات التقويم الدوري. 0.86**

 4 والوكيالت في عملية التخطيط لتنمية مواردها البشرية.تتخذ القائدة قرارات متوازنة بإشراك املشرفات   0.58**

أداء مواردها البشرية لرصد جوانب القوة لتعزيزها، وجوانب الضعف للتغلب عليها. 0.82**  5 تتابع القائدة 

مواردها البشرية على التقييم الذاتي للداء، بما فيها عمليات التغذية الراجعة  0.92** منه.تشجع القائدة   6 الداعمة للتحسين 

 7 .2030تحدد القائدة االحتياجات التدريبية ملواردها البشرية بأساليب علمية دقيقة وفق متطلبات رؤية اململكة  0.85**

 8 املجتمعية.تستعين القائدة بخبراء مختصين في املجال التربوي واإلداري لتنمية مواردها البشرية، وتحقيق الشراكة  0.79**

مع الجهات املعنية في إدارة التعليم لالستفادة من أشكال ونظم التدريب والتطوير املحلي والدولي. 0.78**  9 تتواصل القائدة 

مهارات تحمل املسئولية، واتخاذ القرار، وحل املشكالت لدى مواردها البشرية في املدرسة. 0.86**  10 تعزز القائدة 

العمل.تفوض   0.51**  11 القائدة بعض الصالحيات ملواردها البشرية إلنجاز 

البشرية في تحديد األطر العامة للخطط التنموية داخل املدرسة. 0.71**  12 تتيح القائدة فرصة املشاركة الحقيقية ملواردها 

 13 تهتم القائدة بتنمية املهارات القيادية لدى مواردها البشرية. 0.87**

 14 تحرص القائدة على عقد ورش عمل لتنمية مهارات مواردها البشرية في التخطيط والتقويم. 0.78**

ا عند مستوى ) االرتباط دال إحصائيًّ  (0.01** مستوى 

ا عند مستوى ) * االرتباط دال إحصائيًّ  (0.05مستوى 

ا عند   إحصائيًّ نفسه دالة  للمحور  الكلي  املجموع  وبين  للمحور  املكونة  العبارات  بين  االرتباط  أن جميع معامالت  أعاله  الجدول  مستوى  يتبين من 

بين )ر=0.05)(  0.01) ب0.42( و)ر=0.92(، وبقيم موجبة؛ حيث تراوحت  العبارات  الداخلي وارتباط  االتساق  املحور (، مما يعني وجود درجة عالية من 

 الذي تنتمي إليه، وهذا يدل على درجة الصدق البنائي العالية لعبارات مقياس محور تنمية املهارات األدائية.

 ارتباط االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية ومعامل الثبات ملحور تنمية املهارات االجتماعية (: معامالت6جدول )

 م  العبارة  )بيرسون( معامل االرتباط 

 1 تعزز القائدة بناء عالقات داعمة وإيجابية بين جميع مواردها البشرية في املدرسة. 0.84**

 2 االجتماعي مع مواردها البشرية من خالل )الثقة، وااللتزام املتبادل، واالتصال الفعال(.تحرص القائدة على التفاعل   0.86**

 3 تعزز القائدة اإلحساس بالذات وإعالء قيمة العنصر البشري داخل املجتمع املدرس ي. 0.86**

ا للزيارات التبادلية للخبرات بين مواردها البشرية  0.84**  4 لزيادة الروابط االجتماعية.ترتب القائدة برنامجا

مواردها البشرية لبناء فريق عمل للتعلم واملشاركة في التخطيط االستراتيجي للمدرسة. 0.84**  5 تدفع القائدة 

مبدأ املنظمات التعليمية التشاركية في وضع خطط تنمية املوارد البشرية في املدرسة. 0.86**  6 تعتمد القائدة 

النظام التشاوري في العمل.توظف  0.80**  7 القائدة 

ا عند مستوى )  (0.01** مستوى االرتباط دال إحصائيًّ
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ا عند   إحصائيًّ نفسه دالة  للمحور  الكلي  املجموع  وبين  للمحور  املكونة  العبارات  بين  االرتباط  أن جميع معامالت  أعاله  الجدول  مستوى  يتبين من 

(، مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي وارتباط العبارات باملحور الذي تنتمي 0.80( و)ر=0.86)ر=(، وبقيم موجبة؛ حيث تراوحت بين 0.01)

 إليه، وهذا يدل على درجة الصدق البنائي العالية ملقياس محور تنمية املهارات االجتماعية. 

 الكلية ومعامل الثبات ملحور تنمية املهارات التقنيةمعامالت ارتباط االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة : (7جدول )

 م  العبارة  معامل االرتباط )بيرسون(

والتحول الوطني. 2030تحرص القائدة على تهيئة بيئة تقنية حديثة من خالل رؤية مستقبلية تعزز رؤية  0.88**  1 

االحترافي في املجال الرقمي. توجه القائدة مواردها البشرية إلى التعلم والتدريب  0.87**  2 

 3 تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف األدوات والبرامج والتقنية الحديثة في أداء األعمال املختلفة. 0.77**

 4 تشجع القائدة مواردها البشرية على االستفادة من املواقع واملصادر الرقمية في التعلم والتطوير الذاتي. 0.90**

 5 تستثمر القائدة أنظمة التعلم والتقنية الحديثة في استمرارية التنمية والتطوير. 0.91**

 6 تشجع القائدة مواردها البشرية على التقنية الحديثة في التعامالت واالجتماعات الرسمية.  0.89**

ا عند مستوى )  (0.01** مستوى االرتباط دال إحصائيًّ

أن   أعاله  الجدول  ا عند مستوى  يتبين من  إحصائيًّ نفسه دالة  للمحور  الكلي  املجموع  وبين  للمحور  املكونة  العبارات  بين  االرتباط  جميع معامالت 

(، مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي وارتباط العبارات باملحور الذي تنتمي 0.77( و)ر=0.91(، وبقيم موجبة؛ حيث تراوحت بين )ر=0.01)

 . على درجة الصدق البنائي العالية ملقياس محور تنمية املهارات التقنية إليه، وهذا يدل

 ثبات أداة الدراسة: . 7.3

التحقق من   ألفا كرونباخ    أداة   ثباتتم  معادلة  باستخدام  الثبات  (Cronbach's Alpha Coefficientالدراسة  التالي معامالت  الجدول  ويوضح   ،)

 املعادلة، والجدول التالي يوضح ذلك: الناتجة باستخدام هذه 

ا ملحاور االستبانة :(8جدول )
ً
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ طبق

 معامل ألفا كرونباخ  املحور 

 0.88 تنمية املهارات املعرفية 

 0.95 تنمية املهارات األدائية 

 0.95 تنمية املهارات االجتماعية 

 0.96 تنمية املهارات التقنية 

 0.97 الكلي للمقياس الثبات 

(، ومعامل ثبات α=0.96من خالل نتائج الجدول أعاله، تبين أن قيم معامل ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة مرتفعة؛ حيث تراوحت بين معامل ثبات )

(α=0.88( وبلغ الثبات الكلي لالستبانة ،)α=0.97  .ا ملدى ثبات أداة الدراسة  (، وتعد هذه القيم مرتفعة ومطمئنة جدًّ

 ألساليب اإلحصائية:ا . 8.3

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  باستخدام  البيانات  ُحللت  وأهدافها،  الحالية،  الدراسة  طبيعة  النتائج  SPSS)بناء على  واستخراج   ،

ا للساليب اإلحصائية   التالية:وفقا

 للتحقق من الصدق البنائي باستخدام أسلوب االتساق الداخلي ملحاور الدراسة.  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  •

 ( لتقدير ثبات عبارات االستبانة ككل. (Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  •

الوصفي   • البحث   (Descriptive Analysis)التحليل  األفراد من عينة  للتعرف على خصائص  املئوية  التكرارات والنسب  وعن طريقه تم احتساب 

ملحاو  والفرعية  الكلية  والدرجات  العبارات،  متوسطات  لحساب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  وكذلك  األولية،  للبيانات  ا  ر  وفقا

 جابات أفراد عينة الدراسة. االستبانة بناءا على است

( 0.05ملعرفة إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند درجة معنوية أقل ) (Independent-Samples T Test)اختبار ت لعينتين مستقلتين  •

 بين اتجاهات مفردات العينة نحو محاور االستبانة، تعود إلى متغير املسمى الوظيفي. 

 قشتهانتائج الدراسة وتفسيرها ومنا .4

مووا درجووة إسووهام قائوودات املرحلووة االبتدائيووة باملوودارس الحكوميووة بمدينووة جوودة فووي تنميووة مواردهووا البشوورية، فووي ضوووء رؤيووة   لإلجابة عن الســؤال الــرئ س:

 ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟2030اململكة 
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 مرتبطة بمحورها واملحور بشكل عام؛ حيث كانت على النحو التالي:تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل عبارة 

قائــدات املرحلــة االبتدائيــة باملــدارس الحكوميــة بمدينــة جــدة فــي تنميــة )املهــارات املعرفيــة( لــدى  إسهامما درجة : النتائج املتعلقة بالسؤال األول   .1.4

  ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟ 2030مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة 

واالنحراف  الحسابي،  واملتوسط  املئوية،  والنسب  التكرارات،  احتساب  تم  أعاله؛ حيث  األول  السؤال  لإلجابة عن  الوصفي  التحليل  استخدام   تم 

 ، ودرجة املوافقة، والرتب، كما هو موضح بالجدول التالي: النسبياملعياري، والوزن 

افات املعيارية والترت ب الستجابات أفراد العينة: (9جدول ) ا حسب متوسطات   املتوسطات الحسابية واالنحر لعبارات املحور األول "تنمية املهارات املعرفية" مرتبة تنازليًّ

افقة   املو

رقم  

 العبارة 

املتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة  

افقة   املو

 الرتب

القائدة ملواردها البشرية بتبادل املعارف والخبرات.تسمح   4 مرتفعة   %84.4 0.81 4.22 

ا   جدًّ

1 

 2 مرتفعة  83.6% 0.84 4.18 تشجع القائدة روح اإلبداع واالبتكار في أساليب العمل لدى مواردها البشرية. 6

املنظم  تشجع القائدة مواردها البشرية على استخدام آليات حديثة في التفكير  3

 من خالل حلقات البحث، وورش العمل، والعصف الذهني. 

 3 مرتفعة  %80.2 0.95 4.01

تزود القائدة املوارد البشرية باملعارف املتجددة عن طبيعة أعمالهن، وأساليب   2

 أدائها بشكل أفضل. 

 4 مرتفعة  %79 1.00 3.95

تزويدهن باملصادر  تقوم القائدة بإثراء معلومات مواردها البشرية من خالل  5

 العلمية املختلفة. 

 5 مرتفعة  %75.6 1.06 3.78

تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف منهج البحث العلمي في أداء األعمال   1

 املختلفة. 

 6 مرتفعة  %74.6 1.06 3.73

  مرتفعة 77.8% 0.80 3.98 املحور األول ككل 

ا في درجة موافقة )مرتفعة(، حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحور )ويتضح من الجدول أعاله أن عبارات   ا كبيرا (،  3.98املحور انحصرت انحصارا

( )0.80وبانحراف معياري قدره  بلغ  نسبي  وبوزن   ،)77.8( املتوسط  املدى  في  املتوسط  درجة  كانت  )4.19-3.40%(؛ حيث  رقم  أما عبارة  ونصها:  4(.   ،)

ال القائدة ملواردها  أعلى متوسط قدره )"تسمح  املعارف واملهارات"، فقد حازت  بتبادل  )4.22بشرية  (، ووزن نسبي قدره 0.81(، وبانحراف معياري قدره 

فيها من   وبدرجة %(،  84.4) بما  املعرفة،  تشارك  املدارس ألهمية  قائدات  إدراك معظم  إلى  يعود  قد  بأنه  ذلك  الباحثة  وتفسر  ا(،  جدا )مرتفعة  موافقة 

دراسة نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  تتفق  وبذلك  العمل.  في  الجودة  تحقيق  ثم  ومن  املختلفة،  والتجارب  والخبرات  اإلبداعية  للفكار  حسونة   تبادل 

الفريق، ، التي توصلت إلى موافقة عينة الدراسة على دور مديري املدارس في تقديم املساندة، وتشجيع املعلمين على تبادل الخبرات، والعمل بروح (2018)

الزهراني ) نتائج دراسة  الحالية مع  الدراسة  نتائج  تتفق  التفك2018وكذلك  املعرفي، واستخدام أسلوب  التشارك  أهمية  إلى  التي توصلت  الجماعي (،  ير 

 والحوار بما يطور األداء.  

(، ونصها: "تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف منهج البحث العلمي في أداء األعمال املختلفة" أقل متوسط قدره  1رقم )  العبارة بينما حازت   

(3.73( )1.06(، وبانحراف معياري قدره  نسبي قدره  ووزن  )مرتفعة(،  74.6(،  وبدرجة موافقة  توجه  %(،  الرغم من  قد يكون على  ذلك  في  السبب  لعل 

 إنجاز العمل.  غالبية القائدات إلى الطرق املنهجية املنظمة في العمل، إال أن هناك بعض من القائدات الالتي يتمسكن بالطرق التقليدية الروتينية في 

ما درجة إسهام قائــدات املرحلــة االبتدائيــة باملــدارس الحكوميــة بمدينــة جــدة فــي تنميــة )املهــارات األدائيــة( لــدى : النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني  .2.4

 ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟ 2030مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة 

التكرار  احتساب  تم  أعاله؛ حيث  األول  السؤال  لإلجابة عن  الوصفي  التحليل  استخدام  واالنحراف تم  الحسابي،  واملتوسط  املئوية،  والنسب  ات، 

 املعياري، والوزن النسبي، ودرجة املوافقة، والرتب، كما هو موضح بالجدول التالي: 

افات املعيارية والترت ب الستجابات أفراد العينة لعبارات املحور الثاني "تنمية املهارات األدائية" :(10جدول ) ا حسب متوسطات   املتوسطات الحسابية واالنحر مرتبة تنازليًّ

افقة   املو

رقم  

 العبارة 

املتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة  

افقة   املو

 الرتب

 1 مرتفعة  79.6% 0.88 3.98 تفوض القائدة بعض الصالحيات ملواردها البشرية إلنجاز العمل.  11

املسئولية، واتخاذ القرار، وحل املشكالت لدى  تعزز القائدة مهارات تحمل   10

 مواردها البشرية في املدرسة. 

 2 مرتفعة  %79.4 0.89 3.97

2 
ا يساعد على إثارة الدافعية، ورفع مستويات األداء.   ا إيجابيًّ  توفر القائدة مناخا

 3 مرتفعة  %79.4 0.89 3.97
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5 
القوة لتعزيزها، وجوانب  تتابع القائدة أداء مواردها البشرية لرصد جوانب 

 الضعف للتغلب عليها. 

 4 مرتفعة  %79.2 0.88 3.96

6 
تشجع القائدة مواردها البشرية على التقييم الذاتي للداء، بما فيها عمليات 

 التغذية الراجعة الداعمة للتحسين منه. 

 5 مرتفعة  %78.6 0.91 3.93

املؤهل، والتخصص العلمي،  توزع القائدة املهام على مواردها البشرية وفق  1

 والخبرات املعرفية، والقدرات املهارية. 

 6 مرتفعة  %78.4 0.90 3.92

13 
 تهتم القائدة بتنمية املهارات القيادية لدى مواردها البشرية. 

 7 مرتفعة  %78.2 0.94 3.91

12 
العامة  تتيح القائدة فرصة املشاركة الحقيقية ملواردها البشرية في تحديد األطر 

 للخطط التنموية داخل املدرسة. 

 8 مرتفعة  %77.8 0.94 3.89

14 
تحرص القائدة على عقد ورش عمل لتنمية مهارات مواردها البشرية في التخطيط  

 والتقويم.

 9 مرتفعة  %77.7 0.99 3.89

3 
تخطط القائدة لبرامج التطوير املنهي ملواردها البشرية في املدرسة باالستناد إلى  

 معطيات التقويم الدوري. 

 10 مرتفعة  %77.4 0.96 3.87

4 
تتخذ القائدة قرارات متوازنة بإشراك املشرفات والوكيالت في عملية التخطيط  

 لتنمية مواردها البشرية. 

 11 مرتفعة  %77.2 0.98 3.86

  مرتفعة 77.56 0.80 3.88 املحور الثاني ككل 

ا في درجة موافقة )مرتفعة(؛ حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحور )ويتضح من الجدول أعاله أن عبارات   ا كليًّ (،  3.88املحور انحصرت انحصارا

( )0.80وبانحراف معياري قدره  بلغ  )77.56(، وبوزن نسبي  املتوسط  املدى  املتوسط في  )4.19-3.40%(، حيث كانت درجة  العبارة رقم  (،  11(، وحققت 

ا  أعلى متوسط، وقدره )ونصها: "تفوض القائدة بعض  (، ووزن نسبي 0.88(، وبانحراف معياري قدره )3.98لصالحيات ملواردها البشرية إلنجاز العمل" 

للمرونة    2030%(، وبدرجة موافقة )مرتفعة(. وترجع الباحثة ذلك إلى إنه قد يكون نتيجة وعي معظم قائدات املدارس بتوجه رؤية اململكة  79.6قدره )

املركزي رفع والبعد عن  البشرية على  تحفيز مواردها  في  ا  حيويًّ ا  دورا لها  وإن  الناجحة،  للقيادة  الالزمة  املهارات  الصالحيات من  تفويض  فإن  ثم  ومن  ة، 

عالقة (؛ حيث توصلت إلى وجود  Jolley, 2016مستوى أداء العمل، وإنجازه بطريقة إبداعية. وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة جولي )

األ وكذلك  للمعلمين،  املنهي  والتطور  والخبرة  والرؤية  اإلبداعية  وبين  االبتدائية  املرحلة  في  التحويلية  القيادة  سلوكيات  بين  لتلك إيجابية  الكبير  ثر 

(، التي توصلت إلى ضعف دور  Iqbal, 2012السلوكيات على الفاعلية الذاتية للمعلمين. في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة إقبال )

ا اختلفت الدراسة الحالية مع نت ائج دراسة الخيري ومهارات القيادات التربوية ملديري املدارس نتيجة عدم تلقيهم أي توجيه أو تدريب أثناء الخدمة. وأيضا

يادية للعاملين، والتركيز على إنجاز األعمال بالطريقة (، التي توصلت إلى ضعف االهتمام بتخطيط املسار الوظيفي لتنمية املهارات اإلبداعية والق2018)

 التقليدية والروتينية.  

( رقم  العبارة  حازت  الشراكة  8بينما  وتحقيق  البشرية،  مواردها  لتنمية  واإلداري  التربوي  املجال  في  مختصين  بخبراء  القائدة  "تستعين  ونصها:   ،)

%(، وبدرجة موافقة )مرتفعة(. لعل السبب في ذلك قد 72.2(، ووزن نسبي قدره )1.14وبانحراف معياري قدره )(، 3.61املجتمعية" أقل متوسط، وقدره )

التعليم، وبل يكون على الرغم من حرص معظم قائدات املدارس على االستفادة من البرامج واألنشطة واملبادرات التي تقوم بها الجهات املعنية في وزارة  

تفعيل الشراكة املجتمعية بمبادرات وجهود ذاتية، كاملواءمة مع مدارس وجهات أخرى حكومية وغير حكومية، لالستفادة من   حرص األغلبية منهن على

القائدات، ولع البعض من  الشامل لدى  املجتمعية بمفهومها  الشراكة   في فهم 
ا

أن هناك خلال إال  املختلفة،  املجاالت  ل من أسباب خبراتهم ومهاراتهم في 

راسة  عضهن إلى االكتفاء بتفعيلها في حدود ما تقدمه وزارة التعليم، والكفاءات املتاحة داخل املدرسة. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دذلك توجه ب

ك تتفق مع وكذل(، التي توصلت إلى أن التدريب له أثر قوي على درجة أداء املديرين في رفع الكفاءة البشرية ومستواها داخل املدرسة.  2013الغامدي )

( املباركي  دراسة  للمعلمات.  2019نتائج  املهنية  التنمية  ثقافة  ترسيخ  في  املدارس  لقائدات  الفعال  الدور  إلى  توصلت  التي  نتائج  (،  اختلفت  حين  في  هذا 

 عالة ومستمرة في الجامعة. (، التي توصلت إلى التقصير واإلهمال في وضع برامج تأهيلية وتدريبية ف2019الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كرتات )

ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية )املهارات االجتماعية( :  النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث   . 3.4

 ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟  2030لدى مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة 

التكر  احتساب  تم  أعاله؛ حيث  األول  السؤال  لإلجابة عن  الوصفي  التحليل  استخدام  واالنحراف تم  الحسابي،  واملتوسط  املئوية،  والنسب  ارات، 

 املعياري، والوزن النسبي، ودرجة املوافقة، والرتب، كما هو موضح بالجدول التالي: 
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افات املعيارية والترت ب الستجابات أفراد العينة لعبارات املحور الثالث "تنمية : (11جدول ) ا حسب متوسطات املتوسطات الحسابية واالنحر املهارات االجتماعية" مرتبة تنازليًّ

افقة   املو

 رقم 

 لعبارة  

املتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة  

افقة   املو

 الرتب

2 
تحرص القائدة على التفاعل االجتماعي مع مواردها البشرية من خالل )الثقة،  

 الفعال(. وااللتزام املتبادل، واالتصال 

 1 مرتفعة  %82.8 0.86 4.14

1 
 تعزز القائدة بناء عالقات داعمة وإيجابية بين جميع مواردها البشرية في املدرسة. 

 2 مرتفعة  %81.6 0.89 4.08

3 
تعزز القائدة اإلحساس بالذات وإعالء قيمة العنصر البشري داخل املجتمع  

 املدرس ي. 

 3 مرتفعة  %81.4 0.89 4.07

7 
 القائدة النظام التشاوري في العمل.توظف 

 4 مرتفعة  %78.2 0.96 3.91

4 
ا للزيارات التبادلية للخبرات بين مواردها البشرية لزيادة   ترتب القائدة برنامجا

 الروابط االجتماعية. 

 5 مرتفعة  %78.2 0.97 3.91

5 
التخطيط  تدفع القائدة مواردها البشرية لبناء فريق عمل للتعلم واملشاركة في 

 االستراتيجي للمدرسة. 

 6 مرتفعة  %77.8 1.01 3.89

6 
تعتمد القائدة مبدأ املنظمات التعليمية التشاركية في وضع خطط تنمية املوارد  

 البشرية في املدرسة.

 7 مرتفعة  %75.6 1.00 3.78

  مرتفعة 79.4% 0.81 3.97 املحور الثالث ككل

ا في درجة موافقة )مرتفعة(، حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحور )ويتضح من الجدول أعاله أن عبارات   ا كليًّ (،  3.97املحور انحصرت انحصارا

( قدره  معياري  )0.80وانحراف  بلغ  نسبي  وبوزن   ،)79.4( املتوسط  املدى  في  املتوسط  درجة  كانت  حيث  )4.19-3.40%(؛  رقم  العبارة  وحققت   ،)2 ،)

التف القائدة على  "تحرص  وقدره ونصها:  متوسط،  أعلى  الفعال("  واالتصال  املتبادل،  وااللتزام  )الثقة،  خالل  البشرية من  مع مواردها  االجتماعي  اعل 

%(. وترجع الباحثة ذلك إلى إنه قد يكون لحرص معظم قائدات املدارس على الشفافية  82.8(، ووزن نسبي قدره )0.86(، وبانحراف معياري قدره )4.14)

امل مع مواردها البشرية بإحداث التوازن بين البعد اإلنساني والبعد العملي. واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة موثوني واملصداقية في التع

(Muthoni, 2015 بعقد الفعال  التواصل  ومنها  البشرية،  املوارد  كفاءة  لتحسين  واملعلمين  املديرين  بل  قِّ من  االقتراحات  من  عدد  إلى  توصلت  التي   ،)

 حوارات أسبوعية مع العاملين لتشجيع العالقات اإلنسانية. 

( رقم  العبارة  أقل  6بينما حققت  املدرسة"  في  البشرية  املوارد  تنمية  في وضع خطط  التشاركية  التعليمية  املنظمات  مبدأ  القائدة  "تعتمد  ونصها:   ،)

)3.78متوسط، وقدره ) )1.00(، وبانحراف معياري قدره  بأنه قد 75.6(، ووزن نسبي قدره  الباحثة سبب ذلك  %(، وبدرجة موافقة )مرتفعة(. وتفسر 

ل التطورات التي  يكون نتيجة تبني معظم قائدات املدارس ملبدأ املنظمة املتعلمة لتحقيق التميز املؤسس ي للمدرسة، بما يعزز كفاءة املوارد البشرية في ظ

االستقاللي إلى  َن 
ْ
ل َيمِّ قد  بعضهن  أن  إال  اململكة،  نتائج تشهدها  وتتفق  القرار.  صنع  في  البشرية  املوارد  إشراك  دون  التنمية  خطط  وضع  في  والذاتية  ة 

نتائج   الحالية مع  املعلمين ومديري    (،Idrus et al., 2017ن )إدريس وآخريالدراسة  بين   مشتركة 
ٌ
البشرية هي مسئولية املوارد  إدارة  أن  إلى  التي توصلت 

 بمديري املدارس الخاصة. كذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالية
ا
ة استقاللية مديري املدارس الوطنية في صنع القرار مقارنة

َّ
مع نتائج دراسة   املدارس، وقل

( إلMitaru,2015ميتارو  توصلت  التي  باملوارد  (،  املتعلقة  الصعوبات  من  للحّدِّ  املدارس  مديري  بل  قِّ من  اعتمادها  تم  التي  االستراتيجيات  من  عدد  ى 

 البشرية؛ منها: االجتماعات التشاورية املنتظمة بين املديرين ومنسوبي املدرسة.

دارس الحكوميــة بمدينــة جــدة فــي تنميــة )املهــارات التقنيــة( لــدى ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملــ : النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع  .4.4

 ، من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟2030مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة 

واالنحراف املعياري،  تم استخدام التحليل الوصفي لإلجابة عن السؤال أعاله؛ حيث تم احتساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسط الحسابي،  

 والوزن النسبي، ودرجة املوافقة، والرتب، كما هو موضح بالجدول التالي:
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افات املعيارية والترت ب الستجابات أفراد العينة لعبارات املحور الثالث "تنمية املهارات التقنية" مرتبة: (12جدول) ا حسب متوسطات   املتوسطات الحسابية واالنحر تنازليًّ

افقة   املو

 رقم 

 العبارة  

املتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة  

افقة   املو

 الرتب

3 
تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف األدوات والبرامج والتقنية الحديثة  

 في أداء األعمال املختلفة. 

 1 مرتفعة  %81.7 0.84 4.09

1 
بيئة تقنية حديثة من خالل رؤية مستقبلية تعزز رؤية  تحرص القائدة على تهيئة 

والتحول الوطني.  2030  

 2 مرتفعة  %80.8 0.88 4.04

6 
تشجع القائدة مواردها البشرية على التقنية الحديثة في التعامالت واالجتماعات  

 الرسمية. 

 3 مرتفعة  %80.4 0.96 4.02

2 
والتدريب االحترافي في املجال الرقمي. توجه القائدة مواردها البشرية إلى التعلم   

 4 مرتفعة  %80.2 0.92 4.01

5 
 تستثمر القائدة أنظمة التعلم والتقنية الحديثة في استمرارية التنمية والتطوير.

 5 مرتفعة  %79.6 0.91 3.98

4 
تشجع القائدة مواردها البشرية على االستفادة من املواقع واملصادر الرقمية في  

والتطوير الذاتي. التعلم   

 6 مرتفعة  %79.4 0.93 3.97

  مرتفعة 80.4% 0.80 4.02 املحور الرابع ككل

ا في درجة موافقة )مرتفعة(، حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحور ) ا كليًّ (،  4.02ويتضح من الجدول أعاله أن عبارات املحور انحصرت انحصارا

( قدره  معياري  وبوزن  0.80وانحراف   ،)( بلغ  )80.4نسبي  املتوسط  املدى  في  املتوسط  درجة  كانت  حيث   ،)%3.40-4.19( رقم  العبارة  وحققت   ،)3 ،)

( وقدره  متوسط،  أعلى  املختلفة"  األعمال  أداء  في  الحديثة  والتقنية  والبرامج  األدوات  توظيف  على  البشرية  مواردها  القائدة  "تحث  (، 4.09ونصها: 

بل معظم القائدات التربويات 81.7زن نسبي قدره )(، وو 0.84وبانحراف معياري قدره ) %(، وبدرجة موافقة )مرتفعة(. وتفسر الباحثة هذا التوجه من قِّ

البشرية مهام مواردها  ا من  أساسيًّ ا  جزءا تصبح  بحيث  بصفة عامة؛  األعمال  أداء  في  واستخداماتها  التقنية  دمج  لضرورة  نتيجة  يكون  قد  ملواكبة   أنه 

التي انطلقت في    -وهو برنامج إدارة التعلم الرقمي  -املستقبل(  ة والتحول الرقمي للتعليم، وقد شهدنا هذا التحول في مبادرة )بوابة  التطورات التكنولوجي

 في عدد من مدارس اململكة، وبدأت في التوسع لتشمل معظم مدارس اململكة؛ لدعم الرؤية املستقبلية والتحول الوطني.  ه1439-1438العام الدراس ي 

ع القائدة مواردها البشرية على االستفادة من املواقع واملصادر الرقمية في التعلم والتطوير الذاتي" أقل 4بينما حققت العبارة رقم ) (، ونصها: "تشّجِّ

وق )متوسط،  )3.97دره  وبانحراف معياري قدره   ،)0.93( نسبي قدره  ووزن  يكون على 79.4(،  قد  ذلك  في  السبب  لعل  )مرتفعة(.  وبدرجة موافقة   ،)%

 ة، ومواكبة كل الرغم من وعي معظم قائدات املدارس للحاجة املاسة إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة واالستفادة منها في تحقيق االستمرارية في التنمي

ت الحديثة، ما هو حديث في امليدان، إال انه قد يظن البعض من القائدات ان التنمية املهنية الذاتية مطلب أساس ي لكل فرد حريص على مواكبة التطورا 

 بالتالي ليس هناك حاجة ماسة إلى توجيه وتشجيع املوارد البشرية من قبل قائدة املدرسة فيما يخص ذلك.    

املتعلقة   . 5.4 الخامس  النتائج  املرحلة  :  بالسؤال  قائدات  إسهام  درجة  في  العينة،  مفردات  اتجاهات  بين  إحصائية،  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

 تعزى ملتغير )املسمى الوظيفي(؟  2030االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية، في ضوء رؤية اململكة 

اختبار "ت" لعينتين مستقلتين   لتحديد إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات   (Independent-Samples T Test)تم استخدام 

ا ملتغير املسمى الوظيفي، كما هو موضح بالجدول التالي:  مفردات العينة نحو متوسطات محاور االستبانة تبعا

لتحديد إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات العينة نحو   (Independent-Samples T Test)(: نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين 13جدول )

 متوسطات محاور االستبانة تبًعا ملتغير املسمى الوظيفي 

 املحور  الوظيفي املسمى  املتوسط  االنحراف املعياري  قيمة ت  الدرجة املعنوية

 تنمية املهارات املعرفية  معلمة  3.95 0.79 1.56- 0.11

 وكيلة  4.14 0.87

 تنمية املهارات األدائية  معلمة  3.86 0.79 1.12- 0.26
 وكيلة  4.00 0.86

 تنمية املهارات االجتماعية  معلمة  3.95 0.80 1.44- 0.15

 وكيلة  4.12 0.83
 تنمية املهارات التقنية  معلمة  4.00 0.79 0.99- 0.32

 وكيلة  4.12 0.85

 (0.05** دالة عند مستوى ) 
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ا، حيوووث بلغوووت درجوووة املعنويوووة  أعلوووى مووون يظهووور الجووودول أعووواله أن القيموووة التائيوووة لجميوووع املحووواور األربعوووة، واملتوسوووط الكلوووي للمحووواور غيووور دالوووة إحصوووائيًّ

واردهووا (؛ لووذلك نسووتنتج أن وجهووة نظوور الوووكيالت واملعلمووات فووي درجووة إسووهام قائوودات املرحلووة االبتدائيووة باملوودارس الحكوميووة بمدينووة جوودة فووي تنميووة م0.05)

(، التووي 2016ال تختلووف، وجميعهووا فووي درجووة موافقووة )مرتفعووة(. واتفقووت نتووائج هووذه الدراسووة مووع نتووائج دراسووة مطريووة ) 2030البشرية في ضوء رؤيووة اململكووة 

خوودمات توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفووراد عينووة الدراسووة نحووو دور تخطوويط وتنميووة املوووارد البشوورية فووي تحسووين جووودة ال

صووولت إلوووى عووودم وجوووود (، التوووي تو 2020التعليميوووة فوووي مؤسسوووة التعلووويم التقنوووي تعوووزى ملتغيووور "املسووومى الووووظيفي". وكوووذلك اتفقوووت موووع نتوووائج دراسوووة شوووراحيلي )

فووت نتووائج هووذه فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول دور القيادة في تحسين نواتج التعلم تعزى ملتغير "املسمى الوظيفي". كما اختل

دة التربويووة وتنميووة املوووارد البشوورية فووي (، التووي توصوولت إلووى وجووود فووروق ذات داللووة إحصووائية بووين جووودة أداء القيووا2013الدراسة مع نتائج دراسووة الغاموودي )

 املدارس تعزى ملتغير "الوظيفة".

 :ملخص نتائج محاور الدراسة. 5.5

واملتوسط املئوية،  والنسب  التكرارات،  احتساب  تم  حيث  األربعة؛  للمحاور  العينة  أفراد  استجابات  على  للتعرف  الوصفي  التحليل  استخدام    تم 

 الوزن النسبي، ودرجة املوافقة، والرتب، كما هو موضح بالجدول التالي:الحسابي، واالنحراف املعياري، و 

افقة  (:  استجابات أفراد الدراسة لجميع محاور 14جدول ) مة في تنمية املوارد البشرية باملدرسة مرتبة حسب متوسطات املو ساهِّ
ُ
 املمارسات القيادية امل

معلمة/   املحور 

 وكيلة 

االنحراف   املتوسط 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة  

افقة   املو

الرتب 

 للمعلمة 

الرتب 

 للوكيلة 

الرتب للكلي  

 للمحاور 

تنمية املهارات  

 املعرفية 

   2 مرتفعة  % 79.06 0.79 3.95 معلمة 

  1  مرتفعة  82.87% 0.87 4.14 وكيلة 

 2   مرتفعة  77.8% 0.80 3.98 الكلي 

تنمية املهارات  

 األدائية 

   3 مرتفعة  77.20% 0.79 3.86 معلمة 

  3  مرتفعة  79.91% 0.86 4.00 وكيلة 

 4   مرتفعة  77.56% 0.80 3.88 الكلي 

تنمية املهارات  

 االجتماعية 

   2 مرتفعة  % 78.91 0.80 3.95 معلمة 

  2  مرتفعة  82.40% 0.83 4.12 وكيلة 

 3   مرتفعة  79.4% 0.80 3.97 الكلي 

تنمية املهارات  

 التقنية 

   1 مرتفعة  % 80.00 0.79 4.00 معلمة 

  2  مرتفعة  82.40% 0.85 4.12 وكيلة 

 1   مرتفعة  80.4% 0.80 4.02 الكلي 

املتوسط الكلي  

 للمحاور 

    مرتفعة % 78.79 0.74 3.94 معلمة 

    مرتفعة 81.90% 0.82 4.09 وكيلة 

    مرتفعة 79.2% 0,75 3,96 الكلي 

ا في درجة موافقة )مرتفعة(، حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط  نستخلص من   ا كليًّ الجداول أعاله أن متوسطات املحاور األربعة انحصرت انحصارا

ا قدره )
ا
ا قدره )3.96املحاور األربعة متوسط ا معياريًّ

ا
املتوسط  %(، وبدرجة موافقة )مرتفعة(؛ حيث كانت درجة  79.2(، وبوزن نسبي بلغ )0.75(، وانحراف

املتوسط ) املدى  )4.19-3.40في  القزالن  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اتفقت  الدراسة 2019(؛ وبالتالي  أفراد عينة  اتفاق  إلى  توصلت  التي   ،)

(،  2021ج دراسة السرواني )وكذلك اتفقت مع نتائ،2030بدرجة )مرتفعة( حول إسهام القيادة التحويلية في تحقيق تنمية املوارد البشرية في ضوء رؤية  

ا  دور  أن  إلى  توصلت  )مرتفعة(  التي  بدرجة  يمتاز  املدرسية  للمعلمات.لقيادة  املنهي  التطوير  دراسة   تجاه  نتائج  مع  الدراسة  نتائج هذه  اختلفت  حين  في 

 (، التي توصلت إلى توافر أبعاد تنمية املوارد البشرية بدرجة )متوسطة(. 2016مطرية )

للم بالنسبة  في  أما  وجاء  التقنية"،  املهارات  "تنمية  األولى محور  املرتبة  في  جاء  )مرتفعة(، حيث  درجة موافقة  في  كلي  بشكل  انحصرت  علمات، فقد 

ا  املهارات  "تنمية  األخيرة  املرتبة  وفي  االجتماعية"،  املهارات  "تنمية  ومحور  املعرفية"  املهارات  "تنمية  محور  من  كل  الثانية  ولكن املرتبة  بفارق   ألدائية"، 

ا قدره )
ا
ا. كما بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحاور األربعة متوسط ا قدره )3.94ضئيل جدا ا معياريًّ

ا
%(؛ حيث  78.79(، وبوزن نسبي بلغ )0.74(، وانحراف

 (. 4.19-3.40كانت درجة املتوسط في املدى املرتفع )

في درجة موافقة )مرت انحصرت بشكل كلي  للوكيالت، فقد  بالنسبة  املعرفية"، وجاء في أما  املهارات  األولى محور "تنمية  املرتبة  فعة(، حيث جاء في 

ا  املهارات  "تنمية  األخيرة  املرتبة  وفي  االجتماعية"،  املهارات  "تنمية  التقنية"، ومحور  املهارات  "تنمية  الثانية كل من محور  بفارق املرتبة  ولكن  ألدائية"، 

ا. كما بلغت الدرجة الكلية ملتو  ا قدره )ضئيل جدا
ا
ا قدره )4.09سط املحاور األربعة متوسط ا معياريًّ

ا
%(؛ حيث  81.90(، وبوزن نسبي بلغ )0.82(، وانحراف

 (. 4.19-3.40كانت درجة املتوسط في املدى املرتفع )
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ا، ومن ثم ال تؤثر في النتيجة الكلية لدرجة   ومما سبق يتضح أن الفروقات بين استجابات عينة الدراسة للمحاور األربعة غير ملحوظة وبسيطة جدا

ات والوكيالت؛ األمر  املوافقة نحو املحاور األربعة. وترجع الباحثة ذلك إلى إنه قد يكون نتيجة تقارب األفكار والخبرات والتجارب واملؤهالت لكل من املعلم

 الذي جعلهن متقاربات في وجهات النظر نحو محاور الدراسة. 

لترتيب الكلي أن محور "تنمية املهارات التقنية" جاء في املرتبة األولى، وبذلك اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج  وعلى ذلك يظهر الجدول أعاله في ا 

( الحولي  املرتبة 2016دراسة  بينما جاء في  التقني،  للمجال  األخيرة  املرتبة  املدارس جاء في  البشرية ملديري  التنمية  أن ترتيب مجاالت  إلى  التي توصلت   ،)

املمارسالراب الدراسة واستشعرته من خالل تشخيص واقع  إليه في مشكلة  إلى ما استندت  الباحثة ذلك  األدائية". وتفسر  املهارات  ات  عة محور "تنمية 

بل بعض   ائدات في نشر  القالقيادية املتبعة في تنمية املوارد البشرية داخل املدرسة وفق آراء املعلمات واإلداريات. لعل السبب في ذلك وجود تقصير من قِّ

 وتنفيذ مفهوم التنمية بصورة فاعلة ومستدامة، وهو ما انعكس في حصر البعض منهن ملفهوم التنمية املهنية بالجانب التدريبي فقط. 

 تواليات الدراسة:   . 6.5

 إليها الدراسة، توص ي الباحثة بالتالي:  توصلتفي ضوء النتائج التي 

 :
ً
 التربوية: تواليات موجهة للقيادات أوال

رات املختلفة،  استمرار دعم القيادات التربوية للتدريب والتعلم املستمر ملواردها البشرية، واالستفادة من العلوم والتقنيات الحديثة في تنمية املها •

 من خالل املمارسات القيادية املساهمة في تحقيق ذلك )كما تم التطرق إليها في االستبانة(. 

بل القيادات املدرسية؛ من خالل عملية تقويم األداء الوظيفي الدوري للموارد البشرية،  تعزيز وضع تنمية   • املهارات األدائية للموارد البشرية من قِّ

ا في الخطط التطويرية للداء.   وتحليل جوانب القوة والضعف لالستفادة منها مستقبليًّ

بمنح • البشرية؛  مواردها  حاجات  مع  املدرسة  قيادات  تجاوب  التنموية،  ضرورة  للبرامج  والتخطيط  القرار،  باتخاذ  املشاركة  في  ا  مهمًّ ا  دورا هن 

 والتشجيع على اإلبداع واالبتكار الدائم في العمل لتحقيق الجودة الشاملة. 

 :
ً
 تواليات موجهة للجهات املعنية في وزارة التعليم والناع القرار: ثانيا

ل   •  حديثة تسّهِّ
ا
آلية البشرية في ضوء أسس ومبادئ علمية دقيقة  اعتماد صناع القرار في التعليم  التخطيط لتنمية مواردها  على قيادات املدرسة 

ا عن العشوائية.   وواضحة، بما يساهم في تحقيق الغاية من التنمية املهنية بدقٍة، بعيدا

بتفعيل   • الوطني؛ وذلك  الحديثة والتحول  التطورات  التعليم على مواكبة  إدارة  املسئولة في  الجهات  التنمية والتطوير، تركيز  التعلم في  تكنولوجيا 

 من تعلم التكنولوجيا من خالل توظيف أنظمة التعلم الرقمية، ومنها )بوابة املستقبل(، والبرامج التقنية الحديثة في تحقيق تنمية
ا

مستدامة،    بدال

 واالستفادة منها في إنجاز األعمال بإبداعية لتحسين األداء واإلنتاجية. 

  دراسة:مقترحات ال .7.5

ا إلى إثراء امليدان التربوي بمثل هذه الد ا لقلة الدراسات التي تناولت مجال املوارد البشرية في التعليم العام باململكة، وسعيا راسات، تقترح الباحثة نظرا

 القيام بدراسات في املواضيع التالية: 

 من وجهة نظر اإلداريات. 2030إجراء دراسة بعنوان: درجة إسهام قيادات املدارس الحكومية في تنمية مواردها البشرية في ضوء رؤية اململكة  •

 إجراء دراسة بعنوان: درجة توافر ممارسات إدارة املوارد البشرية لدى قيادات املدارس الخاصة. •

 لتخطيط االستراتيجي في تنمية املوارد البشرية باملدارس وطرق عالجها.إجراء دراسة بعنوان: الصعوبات التي تعيق ا  •

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 . دار املسيرة للنشر والتوزيع.اإلدارة االستراتيجية وتنمية املوارد البشرية(. 2009أحمد، محمد سمير ) .1

 بنات. -. الشئون التعليميةإحصائي حسب التشكيالت املدرسيةبيان (. 1440/1441اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ) .2

 . دار الفكر للطباعة والنشر. األساليب القيادية واإلدارية في املؤسسات التعليمية(. 2001البدري، طارق ) .3

 .https://vision2030.gov.sa/ar/programs/HCDPاململكة العربية السعودية.  ، 2030في برامج رؤية  (. 2016برنامج تنمية القدرات البشرية. ) .4

 . املركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية. التنمية البشرية املستدامة: املفهوم واملكونات(. 2006التابعي، محمد كامل ) .5

 (. مركز الخبرات املهنية لإلدارة. 2)ط. الهدر واالستثمارتحديد االحتياجات التدريبية بين (. 2006توفيق، عبد الرحمن ) .6

فعالية إدارة املوارد البشرية لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات (.  2018حسونة، إلهام درويش أحمد، وأبو دف، محمود خليل صالح ) .7

 ة.  )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمي غزة وعالقتها بمستوى أداء املعلمين
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8. ( هللا  عبد  سارة  تميم  (.  2017الحسين،  بن  حوطة  بمحافظة  االبتدائية  املرحلة  مدارس  قائدات  لدى  اإلبداعية  القيادة  ممارسة  )بحث درجة 

 ماجستير غير منشور(. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

البشريةاالحتياجات التدريبية ملديري املدارس  (.  2016الحولي، علي عبد هللا ) .9 املوارد  )رسالة   الحكومية في محافظات غزة في ضوء مجاالت تنمية 

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية. 

 . وزارة االقتصاد والتخطيط. . تنمية املوارد البشرية(. الفصل الثاني والعشرون1438خطة التنمية التاسعة ) .10

)أطروحة  تنمية املوارد البشرية ودورها في إعداد قيادات املستقبل من وجهة نظر العاملين بإمارة منطقة الباحة  (.  2018الخيري، عادل بن محمد ) .11

 ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

12. ( إبراهيم  الباري  ا (.  2003درة، عبد  النظرية ودالالتها في  املنظمات، األسس  البشري في  األداء  املعاصرة تكنولوجيا  العربية  العربية لبيئة  املنظمة   .

 للتنمية اإلدارية. 

املدارس الثانوية بمحافظة الخرج للقيادة التشاركية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرارات  2019درويش، زينب عواد مفلح ) .13 (. درجة ممارسة قائدات 

 .341-310 :(5)27 :والنفسية التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة من وجهة نظر املعلمات.

)رسالة ماجستير غير منشورة(. مستوى القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس التعليم العام في محافظة ينبع  (.  2013الرفاعي، رجا هللا عطا هللا ) .14

 جامعة طيبة. 

 . http://www.alriyadh.com/1728208 . صحيفة الرياض.2030(. مستقبل تنمية القدرات البشرية في ضوء رؤية 2018الرويس، عزيزة سعد. ) .15

(. درجة توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة مكة من وجهة  2018الزهراني، نسرين علي عبد هللا ) .16

 .50-14 :(61) :نظرهم. عالم التربية

. عالم الكتب الحديث، جدار للكتاب العاملي للنشر مدخل استراتيجي -إدارة املوارد البشرية (. 2002السالم، مؤيد سعيد، وصالح، عادل حرحوش ) .17

 والتوزيع.  

 . 155-138 :(16) :مجلة أهل البيت عليهم السالم (. التنمية البشرية املستدامة وبناء مجتمع املعرفة. 2014السرحان، حسين أحمد ) .18

 ومعوقاته ومقترحات املعلمات للتطوير.  2021السرواني، سهام مشعل ) .19
ا
(. دور القيادة املدرسية بمنطقة مكة في تطوير معلمات الرياضيات؛ مهنيا

 . 20-1(، 16) 5 :مجلة العلوم التربوية والنفسية

إدارة التطوير -)عرض ورقة(. امللتقى اإلداري الثالث  وانعكاساتها على إدارة التغييرمالمح اإلدارة الجديدة في عصر املتغيرات  (.  2005السلمي، علي ) .20

 ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري، جدة، اململكة العربية السعودية.

 (. عالم الكتب للنشر والتوزيع. 2. )ط. اإلدارة املدرسية الحديثة(. 1985سمعان، وهيب، ومرس ي، محمد ) .21

مجلة دراسات عربية في  (.  دور القيادة املدرسية في تحسين نواتج التعلم وفق تصورات قادة املدارس ومشرفيها. 2020بد هللا )شراحيلي، جابر بن ع .22

 . 245-215: (118) :التربية وعلم النفس

موظفي الوكالة في قطاع    تنمية املوارد البشرية كمدخل استراتيجي لوضع االستثمار في العنصر البشري: دراسة على(.  2009شلتوت، أماني خضر ) .23

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية. غزة الرئاسة ومكتب غزة اإلقليمي 

. مجلة  دور القيادة اإلدارية في بناء املنظمة املتعلمة: تقييم تجربة الشركة الجزائرية إلنتاج وتسويق املحروقات سوناطراك(.  2013صبري، مقيم ) .24

 . 162-147 :(11) :دراسات وأبحاث

 . دار الفكر العربي. رؤى معاصرة في إدارة املؤسسات التعليمية(. 2014ضحاوي، بيومي محمد، وخاطر، محمد إبراهيم ) .25

 (. دار الفكر للنشر والتوزيع. 18. )ط.وأدواته وأساليبه مفهومه-العلمي البحث (.2016عبد الحق، كايد، وعدس، عبد الرحمن ) ذوقان، عبيدات، .26

)بحث ماجستير منشور، جامعة امللك  درجة ممارسة قائدات املدارس األهلية للمهارات القيادية في مدينة جدة (. 2017ابتسام عبد هللا )عسيالن،  .27
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Abstract: This study aims at measuring the degree to which the female leaders of public primary schools in the city of 
Jeddah have contributed to developing their human resources in the light of the Kingdom’s Vision 2030 from the 
viewpoint of female teachers and deputy superintendent. 
The study used the survey-descriptive method, and a questionnaire was conducted as a tool to collect data regarding 
the contributing practices made by the female school leaders of public primary schools to develop the (cognitive, 
performance, social, and technological) skills of their human resources. 
The study sample consisted of 383 female teachers and deputy superintendent, who were chosen by the simple 
random method. 
The results show that the degree to which the primary stage female school leaders have contributed in developing 
their human resources from the viewpoint of the sample's individual was in a (high) degree of consent with an 
arithmetic average (3.96), and a percentage (79.2%). 
In addition, there were no differences of statistical significance in the average rate of responses of the sample’s 
people regarding the study themes. 
The major recommendations concluded by the study are enhancing the status of developing performance skills of 
human resources  by school leaders through the process of regular job performance evaluation of the human 
resources, analyzing strengths and weaknesses to utilize them in the future performance development plans, and 
urging education decision makers to adopt a modern mechanism to help the school leaders develop development 
plans for their human resources based on precise and clear scientific principles, which will contribute to achieve the 
purpose of professional development in an accurately way that avoids randomness.  

Keywords: educational leadership; management; modern leadership styles; professional development. 
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